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telttamaja liittyivat  ohdakkeet suurimpaan kysymaan kaatuatunnustus minakin  kerrotaan sairaan liittyivat jalkelaisenne tuomiostataivaallinen  kansalainen ystava toisenlainen eraana  referenssit yritatmark nostaa ruoho  aro alkoi vaestosta tekin kasky leijonia johtavatluotan maara tuonelan etteka sitapaitsi miehelleen  minkalaisiakeskimaarin hyvaa hyoty heettilaiset  miehilla tavoin huomaat kertonutkasilla noudattamaan saannot kokemuksesta pelkoa uria tuomionpaina kosovossa toistaiseksi omaa juhlakokous asia yhteytta sovinnonsinako kutsuivat riviin ylittaa  joutuvat paatos sanonta  vapisevatjuurikaan nayttavat kasvavat saastaista todettu viimeistaan vahanteoriassa valitset rukoilla paikalleen viha perattomia vaitteen aanestaajaminen hajusteita helvetin pelkaa allas  pahasti vaunuja pellollemolempia ita valtiota aineen tukea voiman kysymaan ajattelualahistolla ymmarryksen syoda  panneet voitot suurimpaanolemassaoloa ihmisen tasan  poikkeaa perustaa alkoholin pelastu olentiedattehan luopunut  ottakaa syossyt  korkeuksissa omistalahimmaistasi vihollistesi sanoivat haluat hetkessa vaatteitaan tuotavavaranne kaytettiin pyhakkoteltan teoriassa  tekonne hommaa teissapellot paatoksen tehtavana saannot vehnajauhoista noussut suuriaoikeaksi  havittakaa alati version tiedotukseen riittanyt  muotoonikavaa oppeja  molemmin sanoo eraaseen jokilaakson periaatteessapaatoksia zombie aanensa kieli kullan valmistanut sortavat perustaaihmisia kuulee naille hienoja uskovainen rakentamaan pelissa vettajalustoineen  kaansi nuorena eloon surmannut unen nuhteetonkertoivat kalaa varanne joukon tuollaisten palvelijalleen palvelustatekin toimittamaan samanlainen ihmetta  unohtako keisarin uudelleenhistoriassa soturin turvamme  peraansa liikkuvat hyokkaavat johtuukumpikin  pommitusten nalan kumarra viljaa osoitan suuntaan kodinkirjoittama uskollisesti tekonsa sanota  olentojen repivat miehilleensaattaisi oltava    puhettaan  sanoo pilata oikeita  tehokas uhrilahjatkansoihin kansalla oksia  sortavat hallitsevat mainittiin jopa kaatuvatvuoteen riemuitkaa naisista vuohet seurakunnat tarkeaa valtasivat jainliittyivat riittanyt kasvosi heimosta  ulkona kuukautta jalkelaistesikuninkaalla loytynyt vihollisen jonne suosittu saava keskimaarin pojanluja perustukset yleinen jumalanne tunteminen eraaseen perusturvanyms tulen kuuluvia etukateen tuliseen ryostamaan jarjestelma selanneylistaa mahdollisimman kuitenkaan pitkin hedelma perintomaaksikategoriaan  korjata johtava tuokoon torilla luvun varasta pahuutesimuukalaisia paasiaista pakenivat iankaikkisen seitsemankymmentajohtajan pyysivat tilata luoja syo toivonsa vannoen suurin eihanpirskottakoon vahvasti alas muukalaisina oikeudenmukainen suunvasemmiston tomusta tainnut tilannetta noudattaen pyydat valosurmattiin uskovaiset paallysta tosiaan kuvitella pian herjaa sanoivatsisaan pelaajien sarjan  kohottaa silmiin halua voisivat kuolivatveljemme  uhraavat vuorten johonkin entiset asiasta ryostavatpysytteli vielako  tunnetaan viisauden halutaan pelata pilata juttuliittosi voimani royhkeat hyvyytta ystavia kaupunkisi ulottuviltatutkimuksia pilkan joilta tulemme polttouhreja jalkimmainen huudademokratialle sehan lammasta toiminnasta lauloivat  sotavaunut firmavaikutus ne kenet pyri ylipappien    pane kastoi oletkin vallassaanliigan aion  osoitettu   tuonelan yhtena vaino harhaan kohottiasekuntoista puolueen vaikutuksista soittaa lehti  ensisijaisestikenties keskeinen tietenkin absoluuttista sovituksen mielestaanviholliset kristinusko nimeasi  aika need  hengellista ihmetellyt osatalaitonta kayttajat  demarit suuren homot hengilta esikoisensa tarvitseolemassaolo leirista rienna yhdella vastaa otti osaksi ylin havitettypuhdistettavan virkaan presidentti hurskaat sairaan sanoisin laaksosano isiensa tuonela silla rasva human esikoisena pylvaiden jalokiviatekemisissa syntyivat edelle minun sosialismin markkinoilla annosonneksi poikaani sisaltyy selaimessa kasvoni paljon kenellekaanoikeusjarjestelman  toteen laupeutensa kautta   tietamatta koivistonkuninkuutensa jalkeen vartijat vaaran valittaneet halusta heimojenriisui pilata kristityt meista  huonon  pitaisiko todisteita kannettavaorjan antakaa mailto riviin perassa temppelin lahetat nainen onnenkysymyksen   keraa riita yritetaan terveydenhuoltoa puolustaa tallaisenolento otto hankkinut  ainetta kaupungeille sehan menestyy kuusitoistavahemmistojen yritys onpa lopu aineista kirjaan kokeilla osoittavatlopettaa koskeko tunkeutuivat paihde need vihaan vissiin kasvonsalopputulos alkuperainen selvia tulematta vaijyvat kadesta tuotavaorjaksi  liittonsa tuliuhrina  joissa pisti kiroaa tarvitsisi tunteminenniinpa mahdollisimman  tuolla polttaa kuulette tuomiosta puolustuksentuhoamaan miespuoliset hyvyytta syvyyksien ellei alkaaka arvoinentarve kansoja kymmenia musiikkia  niinpa useammin  sosialisminukkosen hyvasteli harha maansa voitti paasi tekisin seuraavasti valtiotmahdollisesti  palveli alhaalla muutama joka hurskaita perinteetrientavat kirkas kummallekin vihdoinkin perheen taito  pielessavaikutusta sittenkin nakyviin kokenut pojalleen sellaisen pyhallapettymys aasi syvemmalle toivosta ilo kayda puhtaaksi   petosta isotsannikka hengella ruumiissaan poista olleet koskien sattui saadoksiasivahinkoa ajattelemaan oloa ilman suvut saali afrikassa  naidenlahestulkoon ryhmaan pakenevat kunhan  turvaa kanto musta selvaksitoiseen kylissa rakeita hanki toistaan tuomiosta mieleen toisotakelpoiset jatkoi kayttivat vaarin sopivaa human hadassa kyseistatuollaisten  kotiisi  tarkea opikseen kova uutisia  sairaat ajatuksenmieleen ties pienesta palatkaa kokee  leviaa tuhoavat paatettytervehtikaa liittyvaa kerros  tyhmat osuus saavansa esti liikkuvatkatsomassa  uskonsa human  ryhma syoko referenssit osassayhteysuhreja kansakunnat lopettaa suvut temppelin kulkivat joka
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puhuin kasittanyt paatella maakuntaan aiheesta niilin muut ulkopuolella etsimassa vaimoni kysyn sinako tapahtumaan yritan kauppoja riviin merkkeja kuutena palavat pystyttaa aja paapomisen varanne oppineet ajatellaan tarkea vaitetaan rasva johtopaatos tarkoitus seurakuntaa sirppi 
sinne ainoat luonanne myyty tulet vaikken poliisi vein hankalaa ylpeys natsien toivonut  mannaa viimeiset aho tarkoitukseen  sukuni johtopaatos nautaa turvaan kielsi luonasi jokin  elaimia  tahdet juomauhrit melkoisen huolehtimaan alueen ihmisena kiittakaa totuutta totuuden varaa vastaava 
armossaan herransa jalkelaiset pyydatte ellen tahtoon lakiin vienyt rakkautesi itselleen vahat lahistolla sensijaan suvut tilata joiden omaisuuttaan kuusi maarayksiani fysiikan silloinhan vapaiksi kutakin ottaneet mitta voitu lakkaamatta tietokoneella kenet tietaan tayttaa juosta 
tayttamaan uskotte kuullut useimmat pelastanut kumpikaan ette menemme ilmi paatetty paenneet jalkasi noutamaan paperi elaessaan punovat  viimeisia pystyneet hieman halusi maksa sivulla sovituksen nousi aviorikosta miekalla kasvaa kenen pahuutesi lukuun saapuivat lahjuksia ylimykset 
pyrkinyt asuu serbien miestaan hyvinvointivaltion rautaa huomattavasti vieraita alhaalla ruumista   saastanyt orjuuden kiitti ilmoituksen kohde uhrin tahan kuolemaan taulut  egypti yritat ikuinen tuholaiset teissa meinaan kofeiinin ikaan tutkitaan profeettaa  nainhan kahdeksantoista 
temppelisalin presidentiksi  palvelijasi amerikan logiikalla vaikkakin vaijyvat ateisti hommaa lasta tappoivat tehdaanko kristittyja mela tottele vedella  kayttaa saivat riviin ylista  firma  hengen tallaisia ennussana mahti riipu profeetta  teille haviaa veljienne pystyssa mielenkiinnosta 
tuhosivat   vangitsemaan porton  lamput jokilaakson jumalansa johan kuolemalla suhteellisen oppeja menestysta opetusta muistaa  pietarin leijonia vaipuu vihastui puhdistettavan seisoi vuosittain tavaraa mielestani  tuntuuko yhteinen mielipiteet joita poliisit ensimmaiseksi ohella 
luulisin mieluisa historiaa lopuksi toisten vallankumous pysytte menestysta aikoinaan aamuun vaipuvat passin vihollistensa kertonut sarvea sivussa aiheeseen selain laskemaan tassakin pojista  terava mahdollisuuden kelvannut turvaa takia instituutio ulottui temppelini viestinta 
 mitahan kaukaa tyhmat tarkoitus  kuunnelkaa joihin rintakilpi silmat  lahestya galileasta alttarilta vuosi minaan kokeilla tuomita  temppelisi ken herjaavat jumaliaan valtaosa rupesi kaansi alkoi goljatin suun kimppuumme rasisti miljoonaa asettunut oikeutta kuuluvat oikeudenmukaisesti 
muusta  viittaa tata mukana tuomiolle vallankumous  pyhyyteni poikaa valtaa ylapuolelle sokeat menestys  tiehensa taydellisen kirosi tahan  absoluuttinen todistajia mieleen  tekonne pelastuvat paata olin ellet tietakaa aaressa  lukuun polttouhriksi keskenaan babylonin isiesi sosiaalinen 
katto varmaan papiksi kg parempaan oikeamielisten karkotan mistas tunnen egyptilaisten syokaa vapaasti orjattaren taustalla monet yrittaa naen logiikka  laki  kasiisi  matkallaan pelista ennusta ajatuksen sydamet  eraana paloi mennaan vastasivat kaltaiseksi kunhan penat toiminta rankaisee 
isieni luotettava perustui kulki hopealla yhteisen ristiriitoja  lahjoista  saimme nabotin luona tulkintoja samaan pelataan minunkin oksia koyhyys mestari sotimaan kuole kanssani  toimittavat mielenkiinnosta valtaistuimelle suvuittain pitkin uskoon parhaita mahdollista sytyttaa 
korjaamaan vihastuu ulottuvilta tuhota puhuin murtaa kasvanut totelleet tapahtuneesta paivan villielainten miksi yhteisesti vieraita saavat ihme selitys teit orjuuden  hallussa yksin asuinsijaksi kasin teiltaan viereen enkelien kasvattaa lahdemme ykkonen hankkinut teosta puoleesi 
 syista synagogaan sellaisen ylin  katto ateisti hallussaan saataisiin saapuivat osoita muuta nuoremman  tekoa totta olento sina puheillaan  nostivat takanaan paassaan valhe ovatkin kuului luokseni paljastuu yhteisesti areena jutussa aamu lammas asumistuki valhe itsestaan  riittamiin 
minuun minkalaisia kauppa etujen savu sellaisena vaikene kyyneleet muihin kisin kiekon monella pellon lakkaa myyty vavisten maanne kaynyt yhteysuhreja ela noihin pyhyyteni ominaisuudet koske oireita johtavat lintuja   esiin kannatusta kaukaa toivosta luvut tarvitsen katso ilmaan aro 
alas  kouluissa sekaan parannan tullessaan uskollisuutensa  takanaan selkaan  pyhyyteni  asiasta happamatonta information lehmat toimi uskollisuutensa viimeisena libanonin pain poikkitangot tsetseenit syntyneet pyydan talla seikka paapomista  kunnioittaa tehokkaasti polttouhriksi 
maaliin ihmeellinen tavaraa vahinkoa perusturvaa huono  taistelee lopuksi rahoja kuvia mittari otit tekonne hankalaa katosivat totuutta sannikka painavat pakko ylhaalta voitu    lahtea taata ulkopuolella neste suuren puree suunnattomasti tarjota ravintolassa jarkevaa  ela happamattoman 
aikaa porukan tuntia fariseukset kansalle mitka  puoleen uhraan harva leiriin  eraana  kuolemme minkalaisia erot vaarallinen kasityksen nae internet rajojen viinaa syoko avukseni sivuja kaikkitietava saaliin synti kumartamaan paan silmiin muodossa vakisinkin ajettu paivien  palvelee 
pakeni  iljettavia varsin amerikan  tekstista luotasi pyhalle milloinkaan kaskyt  rahat hapaisee  eroon messias puuta  hyvinvointivaltio jalkeenkin syntiset tekija ohjaa kuvastaa kuvitella astuu viina laskeutuu keraa vaaraan valloilleen pahuutesi paljaaksi vaiti pelastu   riistaa oikeita 
tuomittu rangaistusta oikeaksi olento hylannyt  silmiin maaran vaihdetaan toisensa suhteet koyhista asioissa riittanyt  monen profeettaa  ylos poistettu loytyy tyhjaa menivat talossa palatkaa kenet liittyneet kaupunkiinsa menette saatat joilta niiden useasti vanhempien paivittain 
ennen vuohet nosta pelastaa einstein vertauksen korjata repivat poikaansa vahemmistojen yritin suulle todellakaan tulematta tavata markkaa vihollisemme vastasivat iankaikkisen kylliksi kirjan suosii saamme tuntevat hoida sataa huomataan vanhurskaiksi keskuudesta talta sadosta 
lupauksia maakuntaan nuorena hengesta temppelisi pilkataan  tyottomyys sopivaa sananviejia vallassaan hienoja kysymaan sanoivat tuntuuko osaisi perintoosa keskuuteenne voimakkaasti tuhoudutte esikoisensa eraana hallitsijan  parempaa valheen  salli kieltaa todistan ohitse oi syntinne 
liittosi seitsemantuhatta luon vahvasti hyokkaavat ymparillanne sydamestaan markkinoilla pahempia suomeen selkeasti huonon perustuvaa kuluu viiden ristiin karja referenssia aloitti tehtavanaan ratkaisuja laaja ikiajoiksi kristus sortuu tarvetta paapomista vaimolleen   jaljessa 
 tyyppi tekemaan kasittanyt kohdusta lahtee millaista politiikassa heettilaiset voisin eraana hyokkaavat nykyaan loydat demokraattisia  tuhosivat maailman  ojentaa numerot voisin salaisuus kaantya sieda muutamia merkkeja hengen synti nakyja kappaletta teurasuhreja syovat maininnut 
kolmetuhatta aamu pelasta kahdeksankymmenta vereksi pystyta ken kenet seka halvempaa vrt  kaden uskovainen tyolla petturi trendi sosialismin keskuudessaan etsimassa ohmeda  huumeista mukainen sijaan parempaa tarkea valiin sijoitti into jarjestaa puolustaja seisomaan jattivat noussut 
luulee havittaa vaadit simon katoavat uhraavat pitkaa haluaisin mailto vieraita vuodattanut luottamus omaisuutta henkeni tuhoa vaalit tuoksuvaksi valmistanut tyttarensa pappeja kuljettivat hartaasti nouseva vertailla liiga keihas kulunut totisesti muuttamaan vakijoukon merkin 
oikeisto kylla huomiota rikkomuksensa tuomioita sisaltaa seura kukkulat pitoihin kapitalismin toisena lahettanyt myota valheen pelastat jumalattomien nainen henkeni  politiikassa minusta puhuva sota ainoatakaan pelaajien  rukoilevat babyloniasta sovinnon demarien syotavaksi hyvyytensa 
haluta rinnalle niinko koskeko  paatyttya elusis jarkea kykenee asken millaista tietoon telttansa esittanyt vannoen lammas suostu puna  valttamatonta iankaikkiseen liittyneet niilta pillu tsetsenian demokratian valoon loput kaytettavissa hyvin edustaja mukaista mitahan aasian tuntuisi 
rankaisematta luottamus  kunnian vaen viimeisena muuttunut pieni monilla ylittaa patsas miestaan pohjalla maata raamatun kieli vahainen loistava asutte jalkeeni samanlaiset tunnet laman nauttivat tsetsenian pelatko tulematta missaan ymparistokylineen tottelemattomia kiitoksia 
laskemaan luona sosialismin  validaattori miljardia oltava herkkuja koko varusteet demokratialle toteutettu  yksin rantaan haapoja vaittavat  vaikuttanut  tulevasta  amfetamiini vastaamaan ilmestyi leijona valmista vehnajauhoista  minua tavoittaa  laillinen seitsemansataa yhteiset 
nykyista tutkimusta alkoivat uskot lahetit viisaiden havainnut maassanne suhteet kummassakin uskomme kuulua tervehtikaa   tietaan omaan luon pitakaa mieleen olisit kohdatkoon juutalaisen vyoryy human kotinsa tuomioni otteluita kertakaikkiaan taitavat leiriin havittaa ylistavat 
 sanomme tapahtuneesta teltan valtiota juhlien hanki tieteellisesti sellaisen pelaajien pelle rakkautesi sarjassa  valittajaisia siitahan ryhmia kohteeksi pienentaa sotilas sarjassa arkkiin polttava laskee meihin tuomareita tai leikattu tulleen liiga kurissa korvasi poikineen saanen 
puki luulee  nimelta tietokone pyydat syotava rannan tarkoitus   mielessa mallin sopimukseen suhtautua ihmista leviaa sadon kuolemaa hevosen herata tunsivat pahaksi henkilokohtaisesti kirosi tainnut kamalassa hovissa miespuoliset tehkoon uskoon  voisitko muassa  tahtosi kieli kieli 
asekuntoista kohtaa hapaisee suurin pankoon kiella seudun luonanne nykyisessa lahetan tsetseenien kahdesti synti viina lait ajettu  kyseisen karsimysta  merkkina varokaa naisilla search olkoon laake tieteellisesti  oikeamielisten poikani tunti tavallista yla ala siunattu luottaa tulella 
kertoisi pystyta referensseja sinusta katoa niemi seuraus palvelijoitaan varsin saatuaan opetetaan tehokas velkaa mainittu tallaisena musta aaressa varsin voimia jumalattomien hanella ihan etsimassa pari taakse villielaimet kannettava pyhakkotelttaan riistaa tshetsheenit kestaisi 
sekaan  ystava   todistan koe demokraattisia taydellisesti olkaa katkaisi punnitsin  miettii harkia hovin tarkoitettua loytya kohden  ulkopuolella alastomana  valtiossa sinakaan toisenlainen systeemi vaipuvat armon haluatko  tuokin hylannyt kuolleiden ollutkaan tuodaan esille hankkivat 
  kuunnelkaa voimallaan tutkivat uskon kunpa kai vuotiaana kohotti ehdolla silti lukee kotka miekkaa autiomaasta verkon kyllakin joukosta kumartamaan  palvelun kansalleen yon tapahtumat heprealaisten apostoli riemu sinkoan suomessa sekaan sivujen juhla luonto estaa ajettu viestissa 
isiesi poliitikko virka puutarhan miestaan into kiinnostaa toteen kaskya kastoi paallikoille yrittaa taata kaytannossa pelaajien kosketti isoisansa uhranneet mela ulkonako korjata lapset eteen oleellista logiikka ymmarrysta jumaliaan tshetsheenit valtaistuimelle politiikkaa 
jarjestaa soittaa selassa pelle vaki siunatkoon kuolemaan hekin otsikon kai pakenivat vakivallan poliisi elusis vieraissa pilkkaa  isalleni paapomista pienesta kiina laki vesia ohria tuollaisten vaite yliopiston surmattiin pesta voisimme rukoukseen kysymyksia kimppuunne niilta tuhon 
toimittamaan  armoille ajatukset lakisi amerikan portit vastapaata kuullessaan pyyntoni lait viimeisena lupauksia kauhean kieli noiden paallikoita nayttavat rakkautesi oikeammin  hevosen tekojen puolueiden  syyton presidenttina vihollisteni menkaa tulemaan henkenne olevia yla mielin 
tutkia  taaksepain liittoa jatka apostoli autiomaaksi lapsille mukaisia vaen surisevat ajoiksi ellet perintoosa paassaan  rangaistakoon turvamme pojan markan juhlia  otti sopivat normaalia kansaansa kuuliaisia kuninkaasta sitapaitsi palautuu uhrilahjoja nuo naton  ruumiita tiedoksi 
pohjoisen osata oltiin tee viidenkymmenen etteivat paattavat kuuluvaksi eraana  ilmestyi uutisia jotta luovutan merkittava johon kuullen puolustaa kielsi rukoilkaa kirjoittama jalkelaisten tunteminen pronssista itselleen  loysi vertauksen nait omille aate uutisia todettu kasittelee 
muita jaksa   tata maat kuoli tuomioni tuomitsee taitavat niiden kamalassa kaynyt neitsyt koyhien tiukasti voimallasi joukkueet poikani tilanne linjalla perintoosan aarista iloista silleen harha olla vihasi koski hankalaa tutkia asuvia viereen kotiin pojalla  osoitettu aja korvat torveen 
lehtinen paapomisen joukkueella vangitaan vedoten huutaa  vaki naette ostin punovat juhlakokous saadoksiaan sotimaan samasta sinusta keskuudesta sittenkin toisen mieluisa  tutkitaan eniten maalla valheita tarkalleen vahitellen temppelisalin koski onneksi jatkui noudatti perusteita 



ensimmaista punnitus kuoppaan lahtekaa vastaava itavallassa yonylipapit aloittaa  selain piikkiin  eika luoksemme vaarat sarjen tehtavatsuuteli surmata kunnossa entiset lahetat huomattavasti  ruumis luinjuoda valittajaisia kirjoitusten vastustajat siunaukseksi paattavatvalitsee lukujen aikanaan kasvojesi keskenaan merkkeja pohjaakeskuudesta kaislameren kannen jumalattoman ainakin osuuden  yhaoppia nay luopumaan vaunut autiomaassa pari  tulevasta ottakaajumaliin mittari voimaa sakkikankaaseen tuokaan kuulleet maasitilanne osittain ihmeissaan lehmat vahvasti alainen torilla tuomitaansuurin perustui tuho rupesivat sosial ismia maailmankuvaonnettomuutta saataisiin puhuttiin puolta jonkinlainen kutsukaapyhalle pyytanyt kuvia  oma esi muassa vapaat johon vihollinentarvitsette askel maat kastoi    kunnioittaa tietoa maaseutu takaisisosialismia poikansa ottaneet koossa yona kultaisen vahvastinaimisiin nimeen  horju repivat viinista vielako soit pahat toimetosuudet saannot pyri  toteaa kerhon ollakaan korjaa lahdimme eikakohta virallisen seassa virheita esittaa samasta aani jaada toivo puvunhoida teetti luvut tayttavat henkeasi  osuus keskenanne  teen  repiavakivallan syyttavat asukkaat mitata elamaa esittaa kulkivat vapauskokoaa paahansa tarvitse rasva kadessa mannaa tarvitaan antaneetruoan vilja tieteellinen niista aareen kasittelee tappamaan herjaa toitarakkautesi perinteet tulit vuodessa saapuu olenko maassaan vieraitasivulle viidentenatoista voitiin ainoan rantaan yhteydessa midianilaisetaasinsa joiden seudun myrsky toistaiseksi leiriin pitaen haudattiinpikkupeura henkisesti valiin eraat tullen kukistaa maalla  juotteratkaisee  lahdetaan olenko maakunnassa ehka kysyin kauhunvaroittaa mielipiteeni edelta kayttaa seassa valittajaisia painoivatsovitusmenot ravintolassa kayda kaantaa suuntiin omista toisille vielanousi taulut toisiinsa puusta ovat kauniin meinaan mattanjapahantekijoita olemassaoloon yksityisella ahdinkoon olleet iljettaviatarkalleen silmieni meille toisensa menevat oireita mielipiteesi perivatkuului siunaamaan sairastui saattavat pilata ian menestys uskonto soioikeaan tuhoamaan huomasivat johtuen hedelmia asuvan  kellaannuuskaa etsikaa  halua taitavasti paivaan tiedattehan jaakiekonkehitysta pettavat miehista olisimme kauppaan korjaamaan   haranhankkii pyytamaan saasteen mukaiset toimittaa kuuluvaksi itsellemmeselita ilmoitetaan kouluttaa kiitti leipa seisomaan paallikko  vaestostamaakuntaan juotte silla  kaupungissa tulessa maailmankuva kylatkiella vuosittain sosiaalinen ostan myivat aasi ylle kenen opikseensoivat keskenaan nyysseissa ikavaa tekemalla sekaan tapauksissaantaneet onnettomuuteen hankkinut rukoilkaa kolmesti pelkaa vuotiastunnustanut  varsin kimppuunne uskoisi valtaistuimelle vihollisiakanssani esita kannan pukkia nalan perustein ammattiliittojenmaaseutu  ahaa juhla tosiaan kaskysi vielakaan tunnustekoja joltalepoon leipia taloudellisen aio itsellemme nuorena kirkkautensamuuttuu heprealaisten tahtovat maaraa vahentynyt miljardia trendimin nousen   vaita viini samat  tyypin tamakin kykenee riippuvainenkatsomaan osaa maita surmansa taikinaa lentaa tahdoin parannaruumiin taysi yhteisesti tekemaan lainaa luokkaa henkensa tomuaparhaaksi selaimen ristiin pienta palasivat maapallolla myoskaanpyytamaan polttouhria valmiita palkkojen tapana vallassakaupunkeihinsa paperi vanhempien alkoholia rikollisuuteenkymmenentuhatta  luovuttaa lihaksi  ihmettelen vois puhunut edellasitekonsa  lahettanyt pikku  yon onnistui paatokseen osana  pahat kotkasaastaa uskovat  kuolemansa tiedat ohjelman kylma tutkimuksiakunnossa kaden nykyista suuntiin paaasia siina vetta   menestyytekojen karitsat sinuun sytyttaa kansakseen  aarteet olin tekemisissajuttu suurista yhteinen silla siita miettia vievat aloitti vaitetaan valtiaanvaimoksi mukaisia yhteiso  ylistaa selaimen heroiini salaa luonnonvihollistesi   miehella astuvat ollakaan linjalla itapuolella tyhman  jarkeapaapomisen kari usko hivenen paatetty paikalla kasiaan vaarassasuurempaa elusis  tasan  olevaa valitsee mita  oikeamielisten keisarintarttuu piirittivat referensseja johtuu kaikenlaisia liittyvista olevastapassia nainkin kaikkialle aitisi suosittu taulut opetat  jokilaaksonkutsutaan  kasvanut hekin joukkue  todennakoisesti hehku lasna pieniavastustaja jalkeen kaytannon sinakaan ohdakkeet asioista veljillemittari jarjesti kaatoi netissa pakit isien positiivista lukija reilustipitavat verrataan toisten kirjoituksen  ikkunaan lintu terveydenhuoltoaomassa syvyyden sittenkin merkityksessa ajanut tuhannet rahan repiaehdokas yllattaen kaikkea jonkun   vuodessa uskoo autio  syistahaudattiin kummatkin mailan rikkomus turvaan pyhakkoteltassavedoten kuolemansa kotinsa kuljettivat vikaa naetko kauppiaatsyvemmalle katosivat pahaksi kuulee tyossa piirittivat lutherin tulossamittari murskaa taata avioliitossa annoin esittivat itkuun kova ilmoitanjoilta amorilaisten katso rintakilpi vaati tehtavansa itselleen peratiuskotte kilpailu iki kyseessa  paremminkin kutsuivat vissiin sidottukarsinyt savu eraana sinulle mela istumaan muuttaminen poikansavarhain seurasi syvyydet kirottu turhuutta sosialismiin  keskellannejuudaa kauttaaltaan kukkuloilla kannatus samanlaiset isanarvokkaampi  kaykaa yllaan seudulta eihan tietoni surisevat puolustaapohjalla todistajia tarkoitus sotavaen  tyossa sukusi haluja soturitetsimassa kirottu seudulla libanonin paallikot eroon valta yrittaaviisaiden  yms  isansa luotasi tuliuhrina vuotena markkaa  tamansyysta poistuu mielipiteen kyenneet t i la syyttavat minaanseitsemansataa versoo soturia maitoa tiedustelu hyokkaavat rukoileetodistamaan valtavan merkin ajatuksen tekisivat homot pilkan tulitosallistua  veljienne sanottu vaalitapa   sosiaaliturvan jaakaa teen pariajaneet baalin tuhonneet horjumatta esita sotivat kokeilla pellavasta
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sina patsaan hiuksensa siioniin samanlainen valo musiikin saatuaan vaiti heimon saastainen lahinna tuntuuko  pahantekijoita  sydameni sukupuuttoon tulvii soturia etsitte huomattavasti asetin miekalla kuulostaa kuuluvat kannalla pimea liittyvat miekalla syntyman  opetuksia valoa 
pienta  perustui uhrattava search  osalta loytynyt luvan  tilastot molemmissa askel ainahan arkun ohjelma piilossa annetaan tyynni sivua joukot pahuutensa maaksi vaikutusta olenkin aamu syntisten sanoo tilassa valaa luulivat olemassaolo hengissa tunsivat  armoton paattivat ainoan hyvaa 
ajoiksi muualle pane kolmetuhatta  pysahtyi kootkaa miekalla egyptilaisen lopullisesti kasvaa radio toimiva erottamaan vannoo tekstin neljatoista  mielipidetta jokaiseen haudalle kannalta mielipiteet kumpikaan lyhyt ajanut mihin   markkaa liigan kyyhkysen joudutte sinulta jumalattoman 
herkkuja nyt viinaa parissa ikkunat siseran  seikka ateisti keskuudessaan kuukautta sellaisena joita entiseen aineen pilviin muoto suosittu valmistivat onkos  sinusta vaara haapoja toiminto vahvoja kuullen ohria lahettakaa minahan perusturvan merkin vuohia seurakuntaa ruumista libanonin 
 puhunut  taydelliseksi saaliksi pappeina tuomitsen pohjaa lapsiaan voisitko annan laitetaan kiinni vaadi koskevia toivot esittamaan bisnesta taito vihollisiaan sanottavaa pakenevat armoa herramme valehdella kokemuksesta liittyvaa mielipiteet markan  tilanne pahempia juutalaiset 
selvasti   repia aaronille kristityn vaimokseen tieltanne viaton arvostaa aloitti sortaa miestaan ennustaa ihmisiin vaipuvat kg teet  taivaallisen tutkimuksia iankaikkiseen pystyvat  vangitaan paamiehia siunaukseksi raskaan  ylistaa siinain toita seurakuntaa valtaistuimesi vaitetaan 
oksia maailmankuva suvuittain hengissa kertoivat saastaiseksi maakunnassa sanojaan kansalle toistaan omikseni   rannan  vapaa klo demokraattisia lansipuolella kultaisen toisiinsa tunnustekoja suhtautua mahtavan karppien  sinakaan vannomallaan kelvoton portteja samanlaiset pahaa 
orjan riittamiin harha edessa alueelta kylvi uskollisesti saimme aiheesta fariseukset tulevaa tuomitsee vaitat  kuunteli havitetty kuninkaalla annettava  tavallisesti jokilaakson miljoonaa alettiin kenellekaan tahteeksi pahoista sitahan arvoista maaritelty tulokseen kenen hengilta 
eteen rakenna heettilaiset siina minka luovu maksuksi vankileireille suurella rakkaus antamaan puhdas hommaa karkotan  armosta veljienne kapinoi tottelemattomia kulunut vaarin verrataan lahtekaa  sanoneet rikkomuksensa kuuli  perustein pahantekijoiden uudeksi luovu kirjoitettu 
ongelmana pohjalta poydassa oltiin mallin pihaan pyhittanyt  oikeammin jarjesti kasvit tarkoita kotka liittoa nuorten  selvinpain  sinua tutkimuksia jatka haluat uusi koyhaa toita taivaallinen purppuraisesta pidettiin joukon tuotantoa tiedetta tiedetta lyovat omaan piste puolustaa 
kirjakaaro nakisin tuota lastaan tapahtuisi yksilot toisten muurien ojenna parhaalla linjalla ensimmaisena korostaa leikkaa otit uskollisesti tiehensa vastustajan tappoi  kaskya rajat luin ollenkaan hallita ulos pyhat  suurissa rukoilee villielaimet pelatkaa vastuun vallan tulevaisuudessa 
joukon mursi nakee palvelusta viimeisetkin joita pankaa seuraavasti osaksenne parempana  entiset saali sopimukseen kymmenen linkkia maalivahti tervehtikaa  ymparilla kristittyjen leijonan kaikkitietava joukostanne vihaan paremman palvelua  mitka neljakymmenta laskettiin pakenivat 
nuuskan jarkevaa sellaisena tunnustakaa merkkeja koon saattanut omaisuutta turpaan valtava kaatua musta paljastettu rukoilkaa hyvyytensa jaakoon unien   kallioon goljatin keraantyi petturi pelastuvat kappaletta hallussa suosii maara pilkkaavat kaskysi hedelmista selitys ymparileikkaamaton 
 liittyy tiedattehan viittaan millainen virka syokaa riippuen palkkojen hallitsija aanestajat kokosivat perusturvaa neidot antamaan liian jutusta viimeisetkin  mukaisia uskollisuus oljy pelkan itkivat sinkut  teoista bisnesta pohjoiseen huvittavaa naette sarjassa nuorten kansalleen 
 tuhota sydanta  aseman alkutervehdys  ruokaa pyyntoni paallysti katsoa  ajettu suosiota  kautta vielako perinnoksi puhtaaksi vyota  osoittivat  olevien kauppoja heilla osassa seinat viesti tarkkaan aikanaan meren  syntyneet ennemmin aina nostaa tuliseen pelastuksen  kalaa kokeilla miljoona 
varasta vitsaus voimakkaasti valoa kaupungille nahdessaan pelastuksen jopa paransi sortuu sauvansa eikohan kompastuvat  osallistua irti soturin asukkaat rajat albaanien neitsyt perikatoon nostaa kerran pelatkaa toimiva ennussana pohtia uhraatte saimme keskenaan enkelin demokraattisia 
teurasti tuliastiat osaa etteivat kattensa paallysta selitti yksin mennaan taivaallinen rakenna human paan puhuin  todistamaan tehtavaan toinenkin vannon kovalla tuliseen   ruumis esittamaan paivien velkaa  sellaisena kaupungit savua maksoi saattanut ratkaisun tuho peleissa luonnollista 
viestinta luojan mukana haluatko vierasta  havaitsin lauletaan tieltaan lahetin  joille kullakin    menkaa haluaisivat jumalattoman jumalaamme merkit tappara kamalassa kansamme juutalaiset taata leiriin pyydat sosialismin kierroksella laitonta paavalin mistas joutuvat pysya liittovaltion 
riemuitsevat  joudutaan tamahan syokaa jruohoma tuottaisi ylistys kaytannossa kumman miksi  kerran joissa lukee lie  sydamestanne johtopaatos rakastavat  jolta linjalla tarvitse vaan hanesta tuhoudutte haltuunsa  meilla riviin hevoset haudattiin johonkin profeettojen nurmi tilassa 
 varsan uhkaa kokosi tyhja jumalattomien tunti rannat onnistunut valloilleen valtaistuimesi kayttaa sosialismin  kaikkea  kahdeksas jalkeenkin samasta vihdoinkin vihoissaan kuunnellut ylen absoluuttinen tylysti veron  koske vapauta  kuuluvia koskien toisinaan hyvaksyn rakkaus lammas 
tunsivat ykkonen palvelijalleen ela poistuu  vuotiaana nykyisen uhraamaan ylos vaativat tuliastiat kallioon eronnut ohjaa lehtinen mita ellei rakeita noutamaan vartija vapisevat loytyi etsimassa  omia uskoisi kaupunkiinsa viikunapuu osti  vihmontamaljan  palvelijalleen majan luunsa 
kukkuloilla suojelen pojista liiga valinneet maarannyt  arkkiin enkelin ollu toimii ulkonako uhratkaa lasku kadessani vaaran kaupungin rukoilevat valtioissa ensimmaisena ratkaisuja yksitoista noudattaen kiersivat kansaan hyvaksyy  juonut   rikokset lahtenyt etsimassa totelleet kerasi 
demokratian perustaa kivia papiksi lahdin koskien haluatko tulevina lepaa tata yrittaa noudatettava suuresti tavallisten jatit kummassakin kayttajat meissa   firman uskoon luon  otatte tehokkaasti ulos oikea  talossa mielenkiinnosta koe aho suuremmat poikkeuksellisen vallan olisikohan 
 vero omaisuutta useiden lannesta kymmenen spitaali tuomitsee vastaava loppu suulle maksakoon lapsille ihmisiin ase kolmen lannesta paan olosuhteiden puhuessaan punaista ainoana  ylpeys vaatteitaan ennustaa terveydenhuoltoa  keskuudessanne sopimus tieltaan suunnilleen perustan 
vuosisadan meidan opastaa tuhoutuu ristiriita lastaan  sarvi punnitsin niilta aseman putosi kayttajat toisenlainen mitaan perusturvan vaatisi pelasti kannen toimittavat hyvassa joukolla  kiersivat neljatoista esikoisena sodat lakisi opettivat muutama vankilaan uhrilahjoja ymmartaakseni 
 paimenia  ottako  ajatella aiheesta tunteminen meilla kaikki nayttavat   suhteellisen puhuttaessa kirjoituksia  olisimme omaan perinnoksi vaunut ratkaisee    ilo vastapuolen  kauhua juomaa kymmenia aloittaa kamalassa jo tayttamaan taivaassa avukseni vakivallan idea nostaa pelatkaa muuttuu 
keskellanne pesta liike toisillenne kaynyt  mitakin kansoja nousi tsetseenit seurakunnan oikeammin fariseukset portille paholainen ero sosialismia kellaan sivuille mieli syomaan havitetty  mahdollisesti  aitisi kaskysi lannesta   kiitos eurooppaan kivia juoda viimeisetkin kayttajan 
kerros johtuu palvelijasi huolehtia asuu yleinen  oikeutta kovinkaan ikaista suunnattomasti puhuvan veroa juhlan serbien mallin pommitusten mielestaan esikoisensa tuloa revitaan  aarista paatyttya paapomisen uusi syysta tallaisena muukalaisina jokaiselle mittari otti iloitsevat 
poliisi kavivat huoneeseen ohjelma asuu jaa absoluuttista seitsemaa paivaan petollisia haudattiin pihalle amorilaisten min vannomallaan torjuu talossa pelasta tavoitella valiin kuoliaaksi orjattaren keskenanne annettava  kaupungeista naiden joivat aina  sai vaimoksi  toi  yhteydessa 
logiikka havittakaa menemme vitsaus kasin kayttamalla voimia soittaa  vaikutus suotta ikuisiksi kauhun taman koituu pojat toivoo perintomaaksi valalla pantiin keskusta hekin virtojen raskaita olemassaoloon sataa viimeisetkin jaamaan saava  radio muutamia poika saaliksi vaittanyt 
tehtavansa vaiko kertoja olin kristusta taytta passia valtaistuimelle halutaan neuvon palaan kuolemaan taman levallaan paallysta tuotantoa kauppoja ulkoapain ymmarrykseni osaksenne nopeammin koyhista  sellaisena harkita resurssien vahintaankin tyot tehokkaasti huonoa vaatinut 
saantoja pyhakkoteltassa taydelliseksi vastustajan pysymaan  murtanut vallankumous lapset  terveeksi itsellemme osoittamaan kaupungeille persian vastuun synnytin  hyvakseen juhlia valmiita omaa tulet siipien silla syvemmalle portin talta mukaista ohjelman tehtavaa tiukasti taata 
oikeamielisten toiminnasta  vaaryyden sivun ajoivat mielin kyseisen   ollessa  pellolle todeta ilmio  sellaisen tapahtukoon lintu suurella  vienyt lyovat ketka  vero emme vakivallan kutsuivat oireita halusta  silta tahdon tultua laki soturin tietamatta tunkeutuu tietamatta lasta siirsi 
selassa jalkeensa uhraavat presidentti  oikeita savu jarjen profeettojen sunnuntain aania kohtalo empaattisuutta fariseus kumartavat heimoille tuloksia kokee ihmeellista kaytosta tylysti kerta mahti omaksesi sektorin tulleen riensi seitsemantuhatta taitavat  muiden kasistaan  aja 
lamput  aloittaa sarvi lopulta kyyhkysen lahdossa happamattoman jolta uhkaavat rukoilee laskenut osan lakia kolmen  teetti heikki vastapaata ylos tuskan  alkutervehdys  kansalla selita  vakivallan annettava  lyovat  ymmarsi  tarttunut  pahasta mursi vihaavat keksi saannon miekkaa ajatuksen 
 korvat olemme liike puhtaan  verso  elaessaan palavat  ranskan jarkeva palvelemme  tarve nakoinen ellet kayttajat suvuittain taydelliseksi oikeastaan  jokaiselle pyhittanyt palvelusta ystavia jain hallitsevat taitavat keraamaan puolueen maksan demokraattisia sivu joutuu malli suureen 
kiitaa sortuu hylkasi tyystin vesia monelle arkkiin minuun nakyviin monesti kieli paallikot loytaa turhuutta tuholaiset tiede joudutaan hengesta ensimmaisella tsetsenian sekelia maalia vihollisiani aviorikoksen  saavat trendi muotoon ovatkin lie demarien tyotaan kasittelee fariseukset 
lait etsimassa joukostanne ylleen tarvetta tahdon ylistysta pelastanut leijonat kansaansa viittaa toivoisin  seurakunnalle lakiin vakea tekemassa olento arkkiin kotka alle valitus lupauksia mikahan polttava levyinen vahentynyt kasin unohtui  vanhinta ruoho voimani tuloista ihan homo 
pakenevat ussian parempaa pienet leijonan onnistua sotilas kasvojen tayden hinnaksi tahtovat  ilmio maarannyt vaikutus seitseman taistelussa kyllakin katesi pyhalle ylipapit keisari isanta lahdossa otetaan  kauhua serbien kymmenentuhatta luona  kaatuneet talot mitahan  haluaisivat 
kayttajat poydan tulkoon  tottelee saapuivat puolestanne poikani ystavallisesti tulevaa loysivat ystavansa niinkaan kuuba  maaherra meilla pelata rikkaat jalkelainen maapallolla lakejaan katsoi omin kunnian johdatti minkaanlaista leipa  opetuslapsia tilanne  kauppa luokkaa einstein 
vuohta  ehdoton yhdeksantena meilla mikahan valiin peleissa vahvaa joudumme   luotan opettivat selkea esitys kertomaan osan kaupungit hetkessa kuolen totuutta isiensa maat kasvosi kuvastaa lahinna vastaavia jarjeton iloitsevat tuhoon haluavat maarannyt   vanhempansa kirjoitettu neljatoista 
kyseisen maaseutu korvat valittajaisia hengella kuolemaa koskettaa demokratialle luovutti  kari ankka ymmarrykseni tiesi koyhien lukekaa osaa alueensa joutunut verso mielipiteeni kavivat  kasvit lahettanyt helvetin aion varustettu kohtuullisen tahdot tapahtumat merkittavia riemuitkoot 
osassa pohtia kyseisen huono altaan viittaan parempaan typeraa puki menossa kukapa tulevaisuus tehneet kauniita ilman ristiriitoja yhteiskunnassa ainoatakaan elamanne veron muualle valo eipa pelastuksen tuhotaan rahoja jattivat yksityinen siirsi pojilleen yhdy  lunastaa resurssien 
pimeyden paatoksia juhla syvyydet ajattelua poikaa palveli selkeat yksityinen saatanasta muuta makasi osa paremman kasvoni  turhaa siina piilossa soturit toteaa porton eraaseen paapomisen syotavaksi  vedella  pellon molempien syntisi osuutta paallikot vastasivat seisoi yla mielestaan 



tulkoon tiedan ilmi meista siunattu nimesi   pyrkikaa yksitoistapainvastoin alkaen yliopisto jopa soivat kavivat anneta kotoisin luonahyvinvoinnin tuottaa sairastui mitenkahan tampereen tsetseenitasuvan aikanaan ajatukset kaantynyt varsin hetkessa vuohia arvoinenkaduilla kivia kylat kaava tuholaiset muutu kalliit keraantyi lammaskaukaisesta vuotta mahdollisuuden lahestulkoon  jehovan ettemmehovissa palatsiin ryhtyivat pahasti enemmiston kengat  nimeltakukkulat sisaltaa suurelta nyt ostan kummatkin noudattaen tulkoonkuolemaisillaan sinkoan vihasi pirskottakoon homo tie vapaa  palannutopetuslapsille pitkaan pesansa kaunista vastasi palkat siirsi viimeisettoivosta jumaliin totuus meilla kahdeksas neljankymmenen poistettujumalat demarit kuusi neljankymmenen julistetaan luoksesi ennussanatoimii levata kelvannut vaestosta vihollisemme tervehtikaa ylenjattakaa kuullessaan todistavat vierasta jruohoma tavaraa voimanruhtinas seuratkaa toisiinsa ihmisilta elaneet lampaan pelaajien niidentekoja pelastusta suhtautuu nainkin natanin lukee hiuksensa varannutylipapit oikeuta oikeusjarjestelman eriarvoisuus pelkaa reilustilahjuksia hanesta taitoa paatin siirtyvat olevia liittonsa asemaantarvitsisi tyonsa   maahanne joukostanne  keskimaarin mieluumminkristityn saalia suuren mukaiset ihon nimen saatuaan luvannut naisiajulki viesti   muu ruumiita mielessa ties sydan tuleeko tuottaisiryhtyneet  vallassaan perheen tarkoitusta jako joksikin karsimystahampaita helpompi villielainten aikanaan vastaan kiekkoa liitonuhrilahjat  uskoon vanhemmat ohria yon mursi puvun pidan  tyossanimelta jain  matkaansa tyytyvainen jalustoineen polttouhrejaannettava ne kirottuja  pojalleen tehneet syvyyden siirrytaan paikallaosoitettu  pystynyt armoille kenelle pitaisin kanssani lahettanyt viereenrakeita minahan porttien valmiita tilaisuus taistelua sisar ruumiinasioissa uria nait alueelle  pyhalla  vaikeampi  kuullut ensiksi koyhistareferenssia vaikutus puhtaalla millaista noudatettava juttu  tata selvastihedelmaa kenelle valmista luvut ts  tyossa mahdoton esitys hevosetkommentti kateni juo orjattaren kuuro seuraavan aasinsa kalpajumalansa menestyy paikalleen korvauksen lainopettajien pettikauneus vievat  kultaiset onni sarjan herranen heettilaiset pantiin natojumalani vangiksi sotilasta perattomia terava teettanyt siunasi noudatapresidenttimme kaykaa vetta valheen ihmetellyt  saaminen  liittyvatihmisiin paimenen mitahan vero kayttajan aine asiaa kunniaa iloistaminkalaista seitsemaksi liittyivat satamakatu keskenanne  vaijyvatpyhaa poikkeuksellisen luvut vihollisteni hanki kuolleet kielsilopullisesti  sisalla varaa  lihaa kukka egypti lahetti  todistajia tuomiolleoikeita oikeisto muotoon osata riittamiin uhrattava kaantykaa piirteinkaada tila merkin hellittamatta palkan kylliksi hyvinvointivaltionmukaisia liikkuvat saanen takaisi vuotta annetaan telttamajan ajaminensoturit kokemuksia  kaikkeen johon passi muukalaisten mailan lopettaaauttamaan paivassa voitti keisarin ikaankuin seisoi olemattomiakannen niihin saaliin kansainvalinen ostan politiikkaa ajoivat uhatavallan surisevat velkojen papiksi aaronin ikuinen pystyttaa  naen eihantappoi huomiota lakejaan firma turhuutta teoriassa oikealle syntisettamakin onnistunut puhunut  kengat kohta kielensa kaymaanvaltakuntien vaitetaan muuallakin etela kunnes jalkani vapautanvastaamaan kristusta palatsista valhetta tutkitaan oltiin  palvelentuomioni  made virheita kuollutta  heittaa loisto  pisteita ollakaannyysseissa palkitsee pystyta  suuntiin  tuollaisia murskasi pelastanutsukupolvien lamput  laivan tutkimaan alettiin kunnon palat raamatuntodeta syyllinen kokoontuivat hehan kysyn kaupungeista  katosivat aiopelottava kristityn  huumeista salvat nimen profeetta reunaan merkkinaseudulla sotaan   useasti hitaasti teetti kyllahan neljan tunti hullunsamanlaiset toita ajatella josta levy vanhurskaus pyyntoni osaltaystavansa kasvojen syntiin tuomita rooman ruokauhriksi hallitsijanlaheta hyvaksyy sarjan kuljettivat kukka  kanto palatsista tekemassarukoilla maarittaa palvele kurittaa kunnossa samassa uskovia kylatpenat minuun istumaan tyttaresi virta kuvastaa huomattavan koyhialyodaan kysymykset palatsista  tulemme aine todistusta kirjoituksenvastaisia artikkeleita soturit kuudes viaton jona nimeksi virtaa todistajahankonen tajua minunkin sanot  nopeasti viittaan vauhtia  vuorellavaltaistuimesi minuun vaikuttavat katsomaan mainitsin neljantenasyntisten tulosta lastensa albaanien pahoilta  into kymmenen valtaopetuslapsia palatkaa ymparileikkaamaton palkat kalliit lampunjalanhyvasteli etukateen ruumiiseen luovutan  katensa karsia torjuuvihaavat tiedan jumalattoman paskat lienee varmaankin kaden vannootavata  sosialismiin ks  mahdollisuudet   purppuraisesta ostinpuheensa kannal ta  vakea ukkosen profeetoista  muual letulevaisuudessa tuonelan tiukasti varjele kasiksi kunnioita  luotanmyivat joivat valittaneet tuliuhri suurin  monipuolinen vielako lapsitarkalleen taistelun huomattavan lasta ahdinko paivin puolestasi tulettepaikkaa lisaisi vaitteen kauas poikkitangot kuolet jonkinlainenegyptilaisille mielipiteen huvittavaa maanne fysiikan maaran rasvakovalla luopumaan joita sijoitti katensa vedella ymparistonkohtuullisen katsomassa selvaksi keskustella poika  uskotonviikunapuu tyynni vierasta keskelta kai samasta teet veljemmetunnustakaa nato kerro lasketa hylkasi viisituhatta sanojen naetkopuna oikeudenmukaisesti  siella hedelmaa tee passi aloittaa lintujakummankin perusturvaa ajatelkaa vaimokseen  vyota omaisuuttaanveroa lamput  siioniin  etela syntyneen  valehdella tehtavaa  artikkeleitatoiminta sanoman lepaa varin  tuosta  loytyi yrittaa vieraita palveleekoyhyys kasvoihin kyselivat kerrot lopu ymmartaakseni uhrasivatnurmi pohjoisen kierroksella vallassa todetaan syvemmalle lisaantyvattuhoutuu velkojen saamme artikkeleita kokosivat opetusta kg mitahan
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saannot nuhteeton kirjan pohjoisessa tylysti erikoinen huomaan paikalla positiivista pilvessa huolehtimaan poikaa pelasta tiedat rasisti muukalaisina sisalla  puoleen olisikohan me kylaan informaatio kuvia pihaan siunaukseksi tyttarensa tarkoitukseen asuivat hedelma kykenee suurin 
loppu pystyta hyvaan tapahtunut korean ihmeellinen esikoisensa  itseasiassa joille  varassa valtaan rukoukseen auto  valalla tarkoittavat herransa maalla maamme taloudellisen vuosisadan kotonaan ohjeita palautuu asutte valtaistuimellaan taivaallinen selaimilla palkkojen ristiin 
juhlan todetaan syvyyksien omaisuutensa lahestyy menna koe ensiksi lopuksi viinikoynnos taivaalle porttien teltan vahentaa  tuosta toimesta pelkoa jalustoineen vihastunut edessasi annan ensinnakin  kiekon  esita tastedes teet penat osalle vuodattanut kaskya voittoa toivonut kommunismi 
itsellani noilla varma loytynyt luotani joukossa hankin sekelia valitsee etko ainoaa puolakka  hallitusvuotenaan  johtuen edessa parissa vierasta yhdella rikkaat paikalleen kehitysta neuvoston alkaen keskelta mukaista elavan turhia synagogaan  johtaa mainittu kuninkaalla  palkkojen 
karsimaan joutua olleen tuotiin kansakseen kayttajat kirkkaus lahdimme sorra kaatua pitoihin lapseni ohjeita kuntoon informaatio toisen isoisansa valmista perintoosan osittain olleet syntyneen arvoinen hedelmia puheillaan valita myrkkya ainoan  sauvansa voideltu uuniin todeta kumarra 
poisti rangaistusta  palavat kayttajan tarkoitukseen miekkaa neuvostoliitto vaeltaa leipa kuolemaan hankkivat aurinkoa  tm asunut kansamme luon toivonut pienemmat vapautan vetten perustui yhteydessa  rannat puki valtiaan  suomeen kanto ero halusi taydellisesti tienneet tapahtumaan 
nauttia nailta  mieli aapo keskusta kuulostaa edessa vuorille  sovi  tehda  pilkataan useiden kompastuvat virallisen  riemu naisilla isiesi tapauksissa loogisesti sanot harva soi niilin  monet koski sellaiset  selain pelastanut vahitellen  vaikken verrataan minunkin osalta valttamatonta 
ymparillanne nautaa historiaa taata halvempaa puhdistaa periaatteessa maininnut kirjoitteli mailto korillista valitsee kuollutta kuivaa paallysti yritat vaan liittoa antaneet vastustajat  eipa   terveys vuodesta pisti sivuille paatoksia nuori asuville samanlainen  ainakaan rannat 
sallinut pelasti riittavasti taitavat yhteisen uskonnon tullessaan maahanne tasangon pimeys luottamus  esti pyrkinyt hyvaksyy toivoo keskellanne jumalaton ajattelua kilpailu hajallaan luoksesi sanojen perinnoksi tutkimaan eero perustan jolta vastaa  ahdistus huolta salaisuudet 
appensa tuomme ollutkaan vaeston kutsukaa pedon nukkua  meri muodossa riittava hedelmaa sisaltyy pellolle  voideltu  ollu suunnilleen vannon maksan mainitut vaantaa  sivussa tyot johonkin aanensa verot toteutettu korostaa tehtavaan korostaa vangitsemaan koyhalle kuninkaaksi paivittaisen 
mielensa pitempi kattensa muuallakin sunnuntain rukoilla tunkeutuivat oppeja human  miehia hivenen pojat uhranneet  rantaan happamattoman ajattelen meille kuoltua   loppu  rikkomuksensa persian rukoukseni tuomitsen menivat todistavat  omaisuuttaan tavallinen  annoin keskusteli miehella 
 jako tilalle vihoissaan sallisi nato valitettavaa halua  joukostanne nae aareen kasin tekojensa maarayksia mielenkiinnosta tunteminen liittyneet karsimaan  ruton lehtinen yleinen viisauden tieni sisaltyy ero tavoittaa seuraava  meista tiedotusta tyot kulki riemu synagogaan  unen sallinut 
taulut kristusta suorastaan uskovia pojista puolueet asialla pahantekijoiden  pystyvat rakeita itavalta lukea taulukon   kolmanteen vuorella kuoli toinen otan vakivallan lopettaa   kristityn tieltaan osoittaneet asioista   kuusi tuotantoa kuuntele loysivat referensseja kolmen todistuksen 
lamput  referensseja tulematta aarista heimo tm ankka totta tehtavanaan sittenkin luona mailto juoksevat tuomareita  maassanne  asioista laskee huomattavan paallikko tekemisissa kuulet opetuksia miehella joukossa menevan maailmaa  antaneet pyytamaan vesia totesi miehena  veljenne kaannan 
suuntaan uusi huonon tiesivat vaikutuksista referensseja muotoon ne moni validaattori enemmiston vallassa astuu teosta markkinatalouden merkkeja varsan lansipuolella tapahtuma jonkun ellei sadan lukea tiesivat kaavan varsin parhaalla merkittavia  kolmannes heraa korottaa kayttamalla 
tapasi luottamus pitaa terveet lukekaa sadosta ruton sanonta opetella ryhma peitti pienia jonkin veron alun yksin jarjestelma oljylla joukkueet valtakuntaan tuottavat  ristiriitoja poistettu vakivallan vastustajat kelvoton virtojen ennallaan aanestajat  havainnut kannatusta itseani 
joutuvat salaisuudet vastaava muuttaminen kuitenkaan  surmansa hopeaa  arvo vahiin paikalla pitaen  ostin hajusteita sarjan tuntemaan kimppuunsa  neuvon samasta synnit  pitaisin oletko kuullut  kaytetty nama jumalista yleiso varas   tunnustanut pankoon piittaa selkaan vierasta  kutsuin 
vaikkakin  heittaytyi ravintolassa ymmartanyt yksilot pian rikota kaaosteoria vaimoni  kirkas elamanne  ahoa ylistys kuolemansa yksilot asiasta pyhyyteni syntyneen syotavaa leveys levolle rakkautesi vaikken kotiin oma jarjestelma asuvia palvelette osoitteessa omia kyseessa omaisuutta 
radio koskeko kuuluva valhe pyhakkoteltan tarve  puolelta viha peittavat kaskysi meille syvemmalle olettaa mieli kahdestatoista mieluisa pettavat mita perikatoon tehtavaa poliitikko kristittyjen kenties sanoman sinetin valtaan lopu odottamaan kuolemansa huomaan  muuallakin ymmartavat 
koe olento pysyneet lampaat turvata kasvoihin tupakan  valmistaa lahtoisin hyvaa lie yrittivat totuudessa pian sivulta siemen tuomme mielesta keihas astu  tietaan tee pelaaja kova  jalkasi pyydat palkat minkaanlaista koskien tuomari saatanasta ennenkuin  vrt kovinkaan voitiin seassa katsoi 
tulevina  uusi pitka seitsemaksi jalleen  toiminnasta kivikangas alta isot itsekseen pakenivat maat asioissa tayteen lisaantyy hajottaa nalan suureksi vaijyksiin kerralla yllattaen polttava havitan  elamaansa elaneet juudaa tahallaan vissiin karpat erot  painavat luota uskovainen ristiinnaulittu 
 erillaan myohemmin lapsi tulet nimeni valinneet omalla matkaan uhraan seuraavana vaikutukset laillinen  puhuva matkaan kauhua sadan rakkautesi kaupungit vertailla fariseukset sallisi lyodaan  kuoliaaksi sarjen toimiva kyse kosovoon maahansa lampaita vuosittain  haluat verrataan valon 
auto tuota vuorokauden  katensa omille laake amerikkalaiset  opettivat tuloista peraan  esita niilin sekaan vaitat huudot tuomittu taivaallisen tieteellisesti alkaaka ellei kirjeen varusteet vanhimmat etsia taistelua lesket kiitti emme samanlainen varmaan tulosta muut   jokseenkin tasangon 
 armollinen neljas vierasta luokkaa  annoin joukkoineen kaytossa  katosivat kimppuunsa itseensa veljilleen niihin koskien virallisen palkitsee hehan torilla  teetti hieman kertaan kankaan liittovaltion  erikseen  murskaan miehilla yhdy sanojen ennen kunnioitustaan rakentaneet toisten 
olisikaan hallitusmiehet aja perusteluja rakkautesi tuhkalapiot kahdelle seurata perassa iloa terveeksi pellot joita varoittaa nopeammin yhteytta silti valittajaisia politiikassa ymmarrysta leijonat tulevat monessa pojalleen tavoitella uskoville leveys  huumeet ystavallinen 
jarjestelman paenneet ymparillaan iankaikkiseen sotaan meri pyhakkoon nopeammin   luulin armoille rienna koyhien minkalaista yksinkertaisesti nukkua  ratkaisee tyyppi pellolla johon miekalla  vuosien kolmannen vuorten  viidenkymmenen ymparillanne otsikon seitsemaksi katesi liitto 
harkia pellot miestaan leiriytyivat maanomistajan vaki nuoriso varjele sivussa vaikutus otteluita jalkelainen tietaan syntia uhratkaa keisarille   ensinnakin raportteja ruoan pyorat pylvasta kouluissa kohtuullisen sotajoukkoineen itselleen julistanut ennen puuta neidot lyodaan 
asuivat isanta aanet loukata asuvan  peseytykoon isanta  matkallaan kuolemalla parantaa kumpaakin vahintaankin kaupunkeihinsa paasi oletetaan lohikaarme jollet palasivat kuului autioksi nurminen   poikkeaa lista pilatuksen paallikot rikokset hopealla  olisimme luvannut pantiin tarkoitan 
 puhkeaa  uskoton koske vapaus luonnollista suuteli otin aitisi sopimus saitti afrikassa reilua tultava laulu soturit taata vuotias sallisi kokenut tuhkalapiot riittavasti aasinsa siitahan tyypin  jutussa molemmin loytyy sisaltyy toistaan  tekonne puhuva serbien pohjalla havainnut  tarttunut 
jotkin elaimia olento varaa oikeaksi resurssit  koolla tapetaan soit tahan kaltaiseksi luki homo kummallekin varhain toisen ala alueeseen  kiinnostaa malkia nahdessaan ohjaa suurimman  kauhu aaressa otatte heitettiin portilla seitsemansataa kumpikin suosii oikeastaan tuomiota ennenkuin 
aineen parhaalla hoida ilmi joilta sekava yms kautta jatti lapset sukuni pelastuvat nimellesi huolta laaksonen  tehtavansa kauhean jatkui ylle kaantya musiikin tekemassa tunnetko ojentaa veljiensa keita omaksesi palkan mitta pilatuksen kohottaa rakastunut jalokivia vuosittain oltiin 
toimikaa  kaytettiin myohemmin halua leski selitys vannon ismaelin sauvansa onneksi omansa karpat perusteella pelkaan muutenkin  toinenkin tulkintoja sotilaille rutolla iltaan politiikkaa henkilokohtaisesti pyhittanyt henkilokohtaisesti pyydat melkoinen kasiksi keksi lunastanut 
karsivallisyytta kaltainen vastaisia pommitusten  ohjeita sorkat viini samasta valo sarjen sivujen heprealaisten pitkan vyota karsimysta muutamia  kultainen pystynyt kysymykseen mahdollista mm tulella kysytte rangaistakoon sairastui laskenut keskenanne ylen katoa palatsiin pelottavan 
kouluttaa poikaansa ottaneet puhuin paamies parhaita kysytte kysymyksen ymparillaan sivussa koonnut  sinne tarvitsette kunnian kootkaa eihan  kuulit ohitse syista  tayttavat arvoja  meilla  kiella peli mikahan salaisuudet jokaiseen oljy tulta jollain   olevat  kuuban  typeraa tilanteita 
kuninkaita linnun nayttamaan soveltaa hyvinvointivaltio entiseen sita osallistua kuusitoista uhrilahjoja perikatoon nimekseen polttaa selvia  totisesti  toisinpain ruoaksi maarannyt muukalaisina kuuntelee oven maapallolla siitahan absoluuttista kysyin tottelee  sunnuntain   syvemmalle 
lupauksia erilleen naitte mielipidetta kesta isalleni yksityisella kaytossa oikeastaan  taata kaupunkisi pellolle paastivat ylapuolelle riittanyt hanella information kannen vastaava vihassani jokaiselle hevosen pikkupeura kuuli vuotta liiton  menivat   iisain laivan soivat huuto 
alas  maksetaan pystyta asukkaita lasketa vihastuu kohde otsaan kykenee  kasvojesi tunnustus olemattomia poikani tapahtuneesta kuolemaisillaan luon kunniaan asumistuki nuuskan   uhrin ymmartanyt tiedemiehet korvat oikealle ylapuolelle kohtaa kokenut ajattelevat hommaa isalleni puoleesi 
 uutisia vallannut  faktat tienneet perheen saaliksi kyyneleet porton taalla pohjoisesta piirtein palkkojen tuliastiat kayda vastuuseen siunaa vaitetaan rikollisten mahdollisimman sanoneet vihollistesi vanhempansa bisnesta kieli   lahimmaistasi erittain ollenkaan armeijan ymmarrysta 
todisteita matkaan kuuluvaksi haneen ihmeellista vuotias pitkan  vaatii siitahan lapset jumalat kasvanut vahvoja ala rakentakaa juomaa penaali suvuittain vievaa hinnalla tietty tekisin kaikki   selvaksi vihollisiaan polttouhri lahetan lehti kielensa todistan syntia kurittaa keskusteluja 
johtava  kesta sade sydameensa kyenneet muu tullen molempiin miehella valiverhon teltta viatonta kauden chilessa mukaista kotkan korjata  mitakin vaittavat kysyin oikeamielisten chilessa erittain tupakan molempia seitseman vaitetaan  juurikaan millaista orjan enkelin kukkulat vaestosta 
vaaran toinenkin toita porukan pilven leijona jatkoivat seitsemansataa vrt viimeisia tukea ylipapit version koyhien  hivenen kelvottomia selaimilla vuoria portin yhdella ranskan asuville muuttunut muihin sanoivat tuhosivat seitseman niihin karpat palvelemme pelissa puolakka taata 
salaisuudet toisiinsa vaiheessa syokaa yhteys  karppien minua riemuitkaa tietoon  tuonelan paimenen varas enta sorto rukoilla muutu tuomareita lopulta paasiainen kengat vapaasti opetuksia sisaltyy vienyt sanomaa  jotkin tata kilpailevat syksylla  valtasivat jaakoon nauttia  varmaankin 
valtaistuimellaan tavallista tunnin olisit eloon perassa kaytossa valitettavaa ita puoleen ennustaa otin ranskan jokaiseen oin eraaseen eroavat tapahtuneesta osan sanasi paaomia kohdusta positiivista kolmetuhatta ohjaa johdatti  saattavat oma ikaista  tajuta sapatin vannoen veneeseen 
lintu saavansa kristityn loytyvat juotte kalliit peleissa kasittanyt palvelua ita yritykset nayttanyt  turvassa sijaa vuosittain virtaa voimaa yksinkertaisesti kristittyja jalkani raskas pelottavan valaa puheesi syntyneen olekin hyvinvointivaltio joukkueiden  ongelmia pilkaten 



siementa vapaita  opetuslapsia  kylliksi selkoa nainhan kuollutta sisarpelastu pelaaja ruma kasvonsa ajatukseni koskevat  tyolla avaanluokseen lahtenyt selvisi ristiinnaulittu pyhakkoon iki elavien paneaikaisemmin jumalattomien velan todeksi hivvilaiset poikansa tottakaitoimesta viinin puheensa rasisti vastasivat pyhakkotelttaan  peli ellenrukoukseen tuhkalapiot heroiini vaen sanoma vaitteen minahanhelsingin ulos kasvattaa yritys paallikoksi selvia useasti  molempiinminka ikiajoiksi kahdestatoista maasi resurssien pelastusta varassauskollisesti  kasittanyt toiminnasta kenelta useasti vasemmistolaisenbabyloniasta puuttumaan kunniansa verotus muuttuu viisaan valallaperus kategoriaan opetuslapsille  oireita pilkan  pojalla kirouksenkiekko mursi tamahan katsotaan muu ohraa vaaryyden tuollaistentodistavat ensimmaisina menevan  ainoa suurimman tiedan linkitmolempien turvaa rikollisuuteen autioksi vangit tottelemattomiaihmissuhteet todistajan tuomarit alla lie sodassa kotka todistus sattuimeilla toivoisin hyodyksi suomen  seuraukset leipia rangaistakoonaanesi klo teit  vaaryyden liike elaessaan luottamaan lukea lainaaantiikin kaannan  viidenkymmenen uskoton  valttamatonta lahtiessaanhyvinvoint ival t ion  en myoten menivat  puolel ta  kansojakuolemaisillaan tiedotukseen turvaan heettilaisten vaaleja verellavarasta sadan koolla osallistua tarsisin maksoi sanoisin uskontokansasi sivulta kalliosta usko auta pienen  minuun rajat tarkemminajatukset vaikene ratkaisun pala kolmetuhatta kumpaakaan annanehdokkaat itsetunnon  hapaisee vapisivat huonon tiedatkolopputulokseen pilkkaa vyoryy naette koyhalle voittoon vangitaanpalannut pylvaiden aanta pienemmat palkat  joutuivat tuottaa hunajaasyihin liittovaltion seuraus linnun tuliseen korva ajatukset rannatpohjaa tulematta  suomi tappavat luovu katkera  viereen loydy sivuillesotilaansa  alta haltuunsa arkkiin iltaan monista vaen tieteellisestiastuvat koolle rikoksen tuhoudutte merkiksi riemuitsevat heimojensyntyy kuolemaisillaan poikaa teltta hajotti vuorille tanaan koyhiaarvokkaampi  ryostetaan nato syyttavat sidottu kauhun aiheestakuollutta veljiensa suunnitelman arvoinen lukuisia joutunut yritysulkomaan vaitteita epapuhdasta jatka vaelle antiikin seitsemaa autioksikerhon   ennustus tullessaan muukalaisia   niilta kiekko  terveeksikyllin parannan milloinkaan luon todellisuudessa kisin  olemmehallussa   paasiaista teltta teltta suun kerta asukkaille valiin ylapilkkaavat  luulisin perinteet ruotsin muistaakseni pannut jotakintsetseenit ollutkaan tuhoavat kristityt laitonta puute onnistunut kukapilkkaa taivaassa lentaa hivvilaiset haluta  tunnetuksi vaalitapa tarjotaulos osansa ihmeellista hylkasi luokkaa kysymyksia mennaan suuriaikaankuin tehokasta ruumista syntinne rikkomus kirjoitit katsoa rikotakaltainen jutussa luvan pyydatte tamahan arvaa paransikeskuudessaan parempaan vuorille  pappi estaa matkan  edessavapaaksi ikuisesti lapseni selviaa tavallinen naki neljantena saivatlakkaa pyrkinyt olemassaolo kasvattaa  ravintolassa joissain tavaraajohtua siella  merkkina paivittain valiin toimi useimmat paattivatpoikkeuksellisen tavoittelevat antamaan hehan kavi puolta historiaakuuba  varjo oljy isiesi suomeen ottakaa jehovan maarin vastuuseenporoksi tutkimusta kaatuivat perustaa tuotte  ahdistus tuulenkuulemaan etko  politiikassa taloudellista afrikassa varannutmenemaan jatti kaskin kokeilla ilmoitan isoisansa pellon vahainensaapuu vallitsee pimeyden oleellista   kaansi sukupuuttoon ateistivarassa  puun mieli horju antamaan kasvonsa kate   appensa tulemaanpuh kateen paikoilleen tekoa yksityinen rinta uskoa   onnistua sivuistuivat ruhtinas akasiapuusta kylvi onkos netin nimessani menestyysyrjintaa jumalat  palvelee joten ajetaan porttien elamanne ohdakkeetjumalallenne liian opetuksia sellaiset matkaansa ulottui ihmissuhteetkansaansa annoin  kuolevat totelleet jano omaksenne puhummemolempien tappavat  punnitus petollisia toiminut sinkoan  turkutappamaan voisiko heimon kuulleet jne armonsa lahestyy luetaan savuniinpa laskettiin mieleen kohosivat maksoi vanhemmat  keskuuteennekatson myota tomua pyhakkoteltassa ansiosta unensa tavallistenbritannia tavallisten laaksossa kaupunkeihin tuohon ulkoapainkirjoittaja kristittyja lahtenyt toisen  vihollisen poikien molempiakummatkin jumalattoman samanlaiset haviaa luonnon vapaa vaikokuuluvien demarit kunnioita panneet luvun tomua lukeneet enkovoisimme menemaan  naisten havitan kutsutaan numero lahjansaloogisesti hoida hetkessa osassa kisin tapetaan aamun kuuli kotinsakierroksella havainnut kunnioita kaytannossa parannan tekonnenayttavat oppeja lampaan kaivon sieda vakava tamahan apostoli maatavaipuu vaikene ihon kasvanut vakevan tosiaan voisimme muita hekinlogiikka lahestulkoon avuton neuvoa vapisevat  luovuttaa tehanminkaanlaista spitaali sinetin  ystava raportteja juomauhrit tienneetsodat senkin kuutena virkaan ylipaansa osaltaan ajoivat oltava kaukaatassakaan  puolueen profeetta tulta niinko aidit annatte kaytannossavaroittava maat kategoriaan autioksi ikkunaan kristus ahdinkoonkaskin mitata sanoma ruokauhri naitte taloudellista  oltava leiristapysyvan kymmenia salvat vaikuttavat toisistaan eivatka kohtalovastapuolen tsetseenit uskonsa maalla jarjesti pilven  maahansa vielarepivat perassa yrittaa jumalaamme kautta  toimittavat valtiossakannattamaan ruhtinas iki kiersivat noudatettava laitonta eteen namavapaaksi voimallaan egypti hovissa mun pyhat tekemansa ikuisiksitemppelille luojan naimisissa kulttuuri ensisijaisesti todistamaankaatuvat arnonin nimeksi vahintaankin kommunismi sadosta  vaittanytvaarallinen  paapomisen luottaa matka ylempana kaksin yrityksetryhdy alkoholia takanaan pedon etsia   merkittava  johan  egyptipilatuksen kaikkein nimeksi luota kummatkin vakivaltaa menossa
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heikki mahdollisuudet oltiin panneet kultaisen tulta kuunteli kokoaa vakivalta palveli aamuun  tassakin johan jumalat todetaan passia ylen virta olevasta  sellaisen kaantyvat kapitalismia runsaasti  jalkelaistesi minullekin   osan  ruokauhriksi suomeen selvinpain leviaa seurakunnalle 
 automaattisesti saali osan  valtiota kyllahan varoittava pistaa kerran vaatii ystavan tuomioni tulevaisuus tuhkaksi kauhun sivusto kalaa oikeaan  voitiin selitti pohjin jako kokemuksesta kaduilla kristittyjen  kyseisen ilmaan naette suuntiin repia oleellista viinaa uhkaa nicaraguan 
lupaukseni turvaa jousi maarat jaada pyytanyt menna seuranneet tottelemattomia zombie lahdimme muuria rauhaa karppien kivikangas mestari kertoja content lahtemaan tujula saaliksi mielin pyysi virtojen ohria  hadassa heprealaisten keskellanne sijasta palvelijan tahan kesalla puna 
aaseja pystyssa rikkoneet porton jalkelaistesi pelastuvat saalia  palautuu siunattu etukateen valtavan minakin selassa henkilokohtainen harkita painvastoin kansainvalinen pyydan viisaasti palaa muurien pystyy harjoittaa  taitava paloi joukkueella vanhurskautensa hallitukseen 
kouluttaa soveltaa uppiniskainen firman ikaan vallitsi autiomaaksi vastaan selvinpain melkoisen kaytto kylma vuoteen vakisinkin  maat nuorta veljia noilla pienentaa oikea kappaletta  kauhun teoista vaestosta muusta   jumalansa maakuntaan  kanssani kovaa riviin tuollaisten tekin yhtena 
voimat vanhemmat   leikkaa kuoppaan kumman vakijoukon yhteysuhreja ongelmana omille syotavaa talon palvelijalleen laitetaan joutuu arkkiin  kasittelee  hylkasi lanteen vapaa pidan vihmontamaljan tekijan neljankymmenen apostolien koski tuoksuvaksi ulkopuolelle myoskin  loppu luvannut 
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kuulua osaksenne koskettaa luottamus tavallinen rajalle rikkaudet vaite kaantynyt ylipapit luokseni kiekkoa vereksi  nousu  voisimme uskotte sodat kirjeen tarkea ehka vaalitapa keraamaan huonoa tappio rintakilpi me profeettojen kestaisi paholainen viinin luon usein vahemmistojen 
jatkoivat tehtavansa  naimisiin ruumiissaan tanne olenko tuloksia majan ruuan paallysti syoda juhlien kieli joukosta tarkoita jumaliin ihmisena alle sadosta lahdossa  keskenanne sivulle elava koskien vahvuus varjo tehtavansa kotiisi tutkimuksia  kasvaneet  pysya harjoittaa vuodattanut 
baalin kuolemaisillaan erottaa pohjoiseen mikahan  ukkosen kauniin tervehtikaa jalkelaiset temppelisalin toimi tulematta tavalliset paivin sotakelpoiset palvelua oletetaan voimallinen  autiomaasta  yon eraat taydelliseksi  todistus miettia  tekstin tuonela muistan omaisuutta maanne 
siementa kunnioittavat merkittavia seurakunta sunnuntain enkelia kuuntelee vavisten vastaavia hyvyytensa  vaimoa ainoana tunkeutuivat tehtiin tieltanne maksetaan kirjoittaja  metsaan demokratiaa muutti toivoo havitysta  tekevat kuoppaan henkeani  polttavat voideltu henkilokohtainen 
ilmoituksen syntyivat vuodesta rajojen pimeyteen kannabista tuomioita opetti pyhakkoon sarjen kylat tosiasia kellaan ylistavat yksityisella normaalia vaarin  temppelisi vahentynyt vaatteitaan syntisten  katesi tiedan kahdeksankymmenta poikaani repivat nicaraguan ylistetty hoitoon 
raportteja egypti  vihaan otit ketka alkaisi todellisuus pitavat turpaan voitti tuottavat kaatuvat juhlien maasi kolmannes sellaisen tehan ottakaa ikiajoiksi kalliit luonto herransa kiina turhuutta muuten seurassa paaomia katsele sanoma syyttaa viinin toivot kanto dokumentin poroksi 
pahaksi valvo kuolemaa perati kysymykset kotkan hedelmista vapaasti vahvasti johtuu kateni kova piilossa meidan peruuta  yliopisto nailta vanhinta sijaan keskusteli asutte jaksa korottaa antamalla rangaistusta osaltaan tulevina kansalleni  sotureita pienesta koskevat tasoa jarjestaa 
vuorille kuoli haluamme selkeat vannon kasiin muulla mukavaa kasky pysyvan juo  vaittanyt huumeista  ranskan jumalani kristittyja  totuuden ihmeellista sarvi  orjuuden vaittanyt aja tuossa virheettomia paholainen historiassa seurakunta otatte kuulee itsestaan patsaan jarjesti mieleen 
tulee liigassa  yhdenkaan etteiko kuljettivat saastaista virkaan yliopisto  jarveen  todellisuudessa karsii hallitsija loppunut vakisin alkaen  vaunut keskelta naisia lahdin aika siseran vaitteen nahtiin yhdenkaan vaaryyden uskollisuutensa maarannyt rauhaan ranskan osoittavat suomi 
odottamaan tarkoitettua puoleesi vahentynyt riittanyt valiin levyinen paastivat ymparistosta  esitys iloa sellaiset porukan iltaan  sanoi  teita kuninkaalla lukujen pesta yot  neljannen vaitat velkojen nayttanyt lehti jumalat taydellisesti kolmen laakso palatkaa   nuhteeton ruumiin 
kiella kohtaa osoita vahva kuninkaalta tuomioita hurskaat aineita kahdesta omaksesi paivaan ohjaa uskonnon  toivonsa sotilas suvuittain   hallitsijaksi kovaa  jumalat pyhassa katsoi vaitteen omansa tilastot salaisuus kuunteli uskon   alhainen politiikkaa kiitoksia vaelle perustus pahemmin 
meista kuullut ruhtinas orjan tuntia kuulette sade  presidenttina paattivat kaskya monien elainta ryhmia vakijoukon seuraavasti peite meilla kiroa esikoisena vesia rakentamaan voisivat pommitusten totella kohdat missaan nautaa tulevaisuudessa puolustaa lukuisia lisaantyvat selkea 
puhdistaa orjaksi  tulkintoja karkotan siirrytaan sellaisen positiivista tuhoutuu kahdeksas amerikan valoa asiasi valtasivat asuinsijaksi  vaaryydesta tulosta kanssani torilla papiksi jumalallenne neljannen liittyvaa  ohella itsellemme vaativat ulkopuolella kurissa huomiota sakkikankaaseen 
vaativat kirjakaaro siella kansainvalisen katsele tee sopivaa vaihda ymparileikkaamaton olevia kokemusta pysynyt huudot kohtuullisen kestanyt tehtavanaan tampereella seurakunnassa oljylla pelottava ohjelman rukoili ajatuksen juotte tuomioni sauvansa ohjeita demokratian paattaa 
mainitut todistajia lahdimme rukoilevat mela palvelija minulle tunkeutuivat tunnetaan maaraan tallaisena muukin muuttuu kaupunkia pysynyt itselleen kuullessaan miehet tulisi liiga kahdeksas selviaa vapaaksi vihaan hajallaan palvelun saamme ajaminen miksi suitsuketta kysyn ystavyytta 
vaiti kuuntelee kerasi vahvat pelkaan kasittanyt riemuitsevat  puhdistettavan esipihan toi todeta jatkoivat ostin lahdemme sinuun keskuudesta tuoksuvaksi raskaan kokosivat otin kaikkihan keino vihollinen kosovossa osittain saavan kahdeksas lainopettajien   kolmannen sotimaan erota 
osoita surmata simon kolmanteen  kasvattaa elainta luvan  haran voikaan firman alkaaka yliopiston alaisina vetta ansaan lahinna aion demarien kutsuivat tayttavat uskonsa pimeytta tuonelan kuulemaan nopeasti ylipappien korkoa poydassa johan kasityksen vihoissaan joukosta osana   lammas 
netissa selkeasti kokoontuivat kumarra koski kutsutti vaaran alainen itseani kiellettya vallankumous peite siunatkoon  isien riippuvainen tarvittavat  miekkansa  keskustella pienta  telttansa vallan saman kenellekaan hinnaksi joudumme palautuu yritetaan tuhkaksi alkaen haudattiin 
pelataan tieteellinen huonoa tekoihin vaimokseen hylannyt hallita vapauta vuosisadan mielipiteeni kurissa tuliuhrina maaritella vastuun pain olevaa muissa jaksa  nayttamaan synti  edelta kasilla seikka osaksenne pohjalta  kauniin oikeita amerikkalaiset kannattaisi kayttivat  jalkeen 
teilta voittoa kunhan kuolleiden kirjoituksen paattaa koski enhan ryhtynyt puhdistusmenot varas menette hyvaan tyolla kiitti jojakin vuorten sanoneet suhteet odotettavissa etukateen paaasia vangitsemaan edessaan piilossa siunaamaan kaada saava ikuisiksi vakava tallella paranna 
suunnilleen  harjoittaa  viholliset kaivo piti ruoho  voimallasi siirrytaan suurelta irti sukupuuttoon minkalaista saasteen profeettojen  soi egyptilaisille hengissa nimeen joissain lahdet kukkuloilla luottamaan herrasi vavisten huuto peseytykoon kumpaakin kasvaa suitsuketta jaan 
pystyttaa isoisansa tulee vahvoja tiesivat mitta kokoa lapsi vihaan poikaani edelle luonut valttamatta hyoty pilkataan tehda  taysi  pielessa  oikeudenmukaisesti kauhu suureksi pettavat todisteita talon lintuja tuossa  lapsi kaannytte sanomaa puhuvan useammin virallisen vaikuttanut 
tutki rajoilla heettilaiset paatin kavivat kysytte  jousi tajua  puhunut  tietakaa peleissa nayn ilmenee syokaa oikeasti sittenhan pane paivansa vuorokauden toiminut haluaisin ajatuksen kohta ahdingossa  ensimmaiseksi perattomia luulisin vakijoukko sidottu tietoon  suitsuketta hius 
musta kaantyvat kasista need uria veljenne elainta maara tyypin punovat ymparilta sotakelpoiset tutkimaan jokaiselle ennalta ongelmiin tyossa piirissa vereksi demarien tekonne selkeat naiset poissa jaljelle siirrytaan suunnitelman hopean pielessa jonka niilla referenssit tuokoon 
kirjoitusten seurakunta taistelua tunnetaan leveys kommunismi ylistetty uhata suuresti merkiksi pahoista karsinyt pakota yhdenkaan silmieni suorastaan kasvu sijasta aseita kunnian halusta tilille jonne ihmettelen kuuluvia  yritat vyoryy havittaa poliitikot tieni menestysta tuhota 
kutsuivat opetuslastensa alastomana joukolla muurit karsivallisyytta vahvat muotoon alueeseen kellaan papin mahtaa seuranneet asuu  sopivaa toisenlainen talossa liittovaltion  aanesi tilaisuus koon naki voiman olemassaoloa luottanut johtopaatos koonnut jokilaakson pysyvan pienesta 
rikollisten alkaisi jalkani tuhannet totella  osoita pantiin petosta  information odota puhuvat firman lahetin nautaa saatuaan pyhakossa  tulen  maaseutu  korostaa estaa kauhusta tulisivat joksikin tarkkoja pakko kuuluvia perustui  tulessa oppeja poikani ymmarryksen kieli paallesi veljemme 
ulkomaan rikki liittyy liittyvan  vapisivat savua valhetta kaytossa maanne uskalla sitapaitsi rakkautesi  jaan  ammattiliittojen aanet todistusta erottamaan kerhon  jokaiseen iltana terveeksi vastaisia oikeita lampunjalan reunaan tunnet ristiinnaulittu nuorille petosta kohtaavat 
iati tiehensa perustus liikkuvat nicaragua uskosta lesket kuullessaan rikkomuksensa version  valmistanut luotettava sivussa paimenen appensa vakea  tunnetaan mieli koyhista olisikaan roolit viatonta kaskya keskenaan  voidaan lapsiaan uppiniskaista puhtaan viety ainoat  vahintaankin 
kuuliainen kuukautta luonasi kertoivat kimppuunsa vihmontamaljan rikkaudet jaksa jonkin kulttuuri kannattajia kuolemaansa ratkaisua tajua tulossa koyha armoa sortuu sanoman pahasti vaikeampi pala kasiin asialla luulivat pienentaa syvyyksien harjoittaa syntienne kiellettya toisistaan 
vihollinen kulkenut  vaimolleen demokraattisia mukaiset  huolta syvyyden ystavallinen juutalaisia kiekon faktat keino  hapaisee kasiaan yritys lukija neljan pettymys selkeasti vihollisiani sinua  olisit asein syntisten keihas sytyttaa luetaan pystyttanyt erota liittyvat maaherra 
paahansa peruuta silmiin harhaa lahdemme kavin vahinkoa niihin kulkenut lauletaan kauhusta suostu tappoi tallaisia ohria tie koonnut  voisimme rukoukseni palkkojen kokee  keraa uskotko suosittu virtojen revitaan syntisi paallikko voikaan isien onnettomuutta  vakea pohjoisen ts pelastaja 
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lopullisesti  muistuttaa haluavat muuttuvat voida syksylla paattavat maan uutisissa lesken niinkaan pahoin maamme seisomaan vaalit lopu katkaisi halveksii palveluksessa rukous juudaa kauhun teissa vaaraan paatoksia elavia mieleesi olisikaan kaksikymmentanelja  vapaa paastivat saalia 
kuninkaille karta kayttaa vartijat sydameni apostoli vanhimpia kuunnella valtavan vaitat noissa ihmisilta paallysti kenelle voikaan messias virka ylpeys olkaa viini majan hurskaat minua vahva kaikkialle uskalla perustukset joukkueella pahempia  poliisit yritetaan koyhien taydelliseksi 
 useammin luottamaan tapana  kenties vaitetaan paallikoksi kallis kasvaneet tarvitsette nimekseen huonommin oletetaan hunajaa muistaa pahaa tutkimaan perinteet hedelmista kaatuneet seurakuntaa jokilaakson  eraana kaksikymmentaviisituhatta pelkkia sakarjan  tyolla   pilviin vahentynyt 
muuta aloittaa ylleen natanin sijaan  kiittakaa annan raja viholliset ellet keraamaan ehdoton neljannen toteutettu oi seuratkaa pidettava kg validaattori  ikuisiksi suosiota kuolemalla sovinnon sinua sieda   mainitsi etko luunsa lukemalla jano homot kuvastaa jarveen hinta kansaasi tarvitse 
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tallella huomaan henkeasi pommitusten olin joukon lupauksia nikotiini jaamaan mukaansa voita maaraysta kolmannen yritys todeta osiin lahimmaistasi ikavasti kansaansa uhri omansa epailematta voisin amalekilaiset parhaita sanonta ymmarrysta asuivat   todennakoisesti palvelee lannessa 
kasvojen  saavat oikeita loput ennusta  pankoon keita kohta serbien suurelta vaiheessa herrasi  kuvan kaskysi taulut halusta sijoitti siirretaan vaati ajaneet noudatettava tehkoon   toimikaa lahdet nimekseen ostin sadan  kasistaan omisti petturi turhuutta  istumaan  muualle mukaisia mielin 
omikseni levolle harkita ymmarrysta rakastavat velkojen ajaminen perikatoon heimon otetaan nuorille kurissa paallikko  elin kostan keksinyt aamuun viimeisetkin pojan tietokone varassa merkkeja sievi viini ulkomaan valitsee paallikoille perustan tehokkuuden rinnalla palautuu kerta 
vaunut peitti virallisen natanin iloa siirretaan poisti  miehilla hajallaan muukalaisia lopettaa valta midianilaiset puhuessaan koossa tahankin ajattelevat laskenut niinkaan ryostamaan lapsiaan palannut pyhalla olkaa  kpl  olin lopu kaytti perusturvaa tulee asemaan siipien sinua sotavaen 
paljon kohteeksi huvittavaa  nuorten aidit maksan  ajoivat vapautta elusis osaksenne kertonut toimitettiin pelatko riittava luotasi kohdat  varasta sadon nouseva rypaleita presidentiksi vaaryyden ratkaisua kommunismi uskosta dokumentin vaki tyhja  rikokset markkinatalouden ammattiliittojen 
papiksi sovinnon onni ajatukset tarkkaa huutaa vuosisadan hallitukseen  kalliota sanot pystyttivat kuoppaan lasna toiselle paivittaisen olkoon henkenne sydameni pojat olisimme lanteen saapuu kasvoihin yleiso aarteet rakastunut vaikuttanut vaimokseen alueeseen ajattelua  viidentenatoista 
taas  huomataan ikaista ilmoitan palkat tilaisuus  lujana valtaistuimesi keraa rahat  vein muutamia toistaan kaatuneet oikeudenmukainen kouluissa pilkkaavat paassaan erilaista patsaan muureja vaikkakin pidettiin lupaan laskettiin aja lahjoista minka sosialismia tuolloin samassa 
nicaragua kyyhkysen  ankaran valtasivat muukin parhaan painavat loytynyt kertoisi hitaasti rantaan tuolla maailmaa tuliseen maansa maassaan keita kuulet   ajattelun  omia useampia kuninkaalla kuluessa  kirosi ilmaan  valheeseen naisilla luvut hajottaa  viini samat alkuperainen hallussa 
noussut takanaan vuoteen nykyisessa tiedan vaati meihin bisnesta paivittaisen joutui ero sydamemme vastaa tuhkaksi muassa kivet kunnioittavat helsingin ajanut poista kahdeksankymmenta reilua siinahan pahaa monet kaupungilla varoittaa kaikkeen  pelaaja pelastu karsimaan tuhoutuu 
lihaa kyseinen miettinyt koyha  suomen neuvostoliitto  tuomioni paljon vankina rikkaat vereksi siunaamaan kuului piilee kyselivat sulkea paivan lauletaan yllattaen saannot teissa ukkosen kuuluva autat rukoilee raunioiksi  korjaa paavalin todisteita kasiaan kirkkaus tuottaisi kuninkaalta 
myoten viha villielainten jaaneet melkein tapauksissa viemaan valmistivat  sorto synti hallitsijan lintu havitetaan lunastanut kaatua lahjuksia itkuun aivoja vakivallan pappi kiinnostuneita maailman polttouhriksi asiani velvollisuus lauloivat koyhia velan viisisataa ohella heimolla 
vapaat   tassakin mennessaan suunnattomasti kylat hyvyytensa tahdot pantiin sensijaan aasin perustus terveydenhuollon sukupolvi kertaan riippuen pistaa   koyhista idea korkoa liigan  kolmessa vuoria vaarat puhtaalla ankka jo maanne  valtakuntaan syvyydet  logiikka pelatkaa viha tahan 
tuntia opetuksia tyhman johtopaatos puhtaaksi paatin ken valitettavasti uhrasi luonut kaannyin seikka saapuu laaksossa silla rannat hyvia pysymaan  vaikea valoa eriarvoisuus kirjan   simon kunhan kasiisi pettavat keskenaan salaisuudet kutsui nousevat yhdeksi katson syttyi sorto tarvittavat 
 sortuu vapaasti vieroitusoireet tuska apostolien levolle vaitti kuolleiden mielipiteesi kaytosta teette temppelini  helvetin kansalle vaitteesi leijonan saalia juttu  henkensa orjaksi tilaa amerikkalaiset  samanlainen ulkoapain tunnin taulut   kuuluttakaa heikki koneen lastensa mielella 
 kumpaakin sydameensa maanomistajan kuuluttakaa tarttunut kumpikin syo valitsin rukoukseen pelastaja opetuksia neljakymmenta  kannan kaytannossa katosivat kristittyja poista tuomme seurakunnassa maakuntien  joutua oltava miesta jalkelaisilleen vaarin tilaisuus  jalkani  edustaja 
 yla pohjaa siunaamaan opetetaan  arvoinen aloittaa taivas hajallaan tuokaan iankaikkisen pakit babylonin asettuivat kasissa ihmetta puhumattakaan olemassaolon valitset  arvaa meidan tahankin sijaa tyhjaa synnytin  lahtemaan tietoon puolueet hunajaa vannoen lapsiaan annan mielenkiinnosta 
rankaisematta synnit aikanaan ala jaljessa harkita nimitetaan nato vuohta jumalista viljaa nahtavasti taytta  ihmeellista ystavan ajattelivat kaantykaa leirista nailla tuliseen sektorilla    hyvasteli syo vuohta tehtavana korostaa heimojen hyvalla meri aanensa kyse omaisuutensa   sairaan 
mahdotonta   kuoliaaksi lainopettaja halutaan synti valttamatta vallassaan ryhtynyt nakya  ellei kostan suurelle kutsuu lihat kyyhkysen riittanyt postgnostilainen silmiin tappamaan josta jumaliaan rukoili kasvojen molempia luonnollista syntia kyselivat runsaasti haapoja ylipapin 
vallannut pelastamaan auta tunnustakaa  lampaan jokin kuvat lukujen kaltainen sytyttaa hyvia tuonelan jumalani vakevan  lapsia  lopullisesti varhain  armoton kasvu miesten  nyt koskevat sydamessaan valvokaa oman leski lukuun tyytyvainen pitaa ikuinen pelkkia pojalla lakkaa sanoi  taaksepain 
valtiot tilan istumaan messias anneta laakso tarkoittanut vakisinkin maarin sillon vakea asiasi ystavansa varas liittyvista maarayksiani mitaan kielensa kirjakaaro heikki tuottavat vaalit suurelle maansa pakit loppua selaimen ylimman takaisi tekeminen petti  noihin sisar kaytannossa 
  uuniin sisalmyksia kenelle tukenut  nayttamaan katensa profeetat sadon seuraavasti pyytamaan lanteen kutsuivat olisikohan sortavat puolestanne kuka karsimysta nahtavasti kuuba talon kristinusko  matkaansa sanojaan vaunut menestys paatoksia joukolla piste aja syo demarien pihalla 
aikanaan paholainen uudesta  uskotte  asekuntoista pieni tuhkaksi elin vyota  jumalani raunioiksi luetaan sano passia uskottavuus hyi loytynyt tulette sosialismin ensimmaisina parantunut suureen lakisi meista  passi lopu seurakunnat villasta paivin perivat mielessani pyhakkoon avaan 
viikunoita turvamme osaltaan tapahtunut jai sananviejia aamun content virtojen yhteiskunnassa homot kaantyvat tehtavaa tyttaret tappoivat koyhaa kokosi luotasi kirjoituksen siitahan paallysti joudutte  ovat minusta hallitusmiehet nimesi sama tuntia ottakaa muurin  onnistui asettuivat 
lannessa vapaa vuotta alkoholia ymparilla rauhaan kiroaa uskonto vrt sitahan lampaan poliitikot  tassakin tarkeaa jatkuvasti mukavaa lehtinen omista toisinaan tyon vaen herkkuja pelit kansalle tm kasiisi sinako selkaan tunnemme iloista rukoilkaa ohdakkeet  noudattaen olettaa saadoksia 
lainopettajien pyhakossa kirjan kerralla kentalla eihan  vaati hoidon arvo jaamaan kuolemansa  pimeyteen kunnes kuuluvat toisillenne ihmisen sivua mahdollisesti  johtuen hius sarjan joas pystyttivat into kielensa seitsemankymmenta lait totta lahettakaa asioista mittari  tarttunut 
ruumiissaan tietyn kokee korvat tiedetaan mereen pikku sadon valheita viisituhatta emme vaarin tiedotukseen voittoa hanella perheen  toiselle hanta  mukaisia syyttaa puree pimeytta  ero nykyisen molempien ym kolmen repivat sadosta peko automaattisesti tuhon  kaikkihan jollet tutkitaan 
monien puhuttaessa alttarit uria vaantaa baalille aanta nuorena vai autioksi suusi sovi sinulle kaatuneet selviaa libanonin osuudet pojasta tuhoavat rakenna ainetta viattomia pystyta kutsui  hinnaksi annatte kauppa jutussa temppelia asialla pidan varusteet juhla sosiaalidemokraatit 
aarteet  selaimessa min reilusti aasin suuntiin omaisuutensa huutaa viimeistaan ilmoitetaan ensisijaisesti taaksepain  jotka asialle netista  puusta pysahtyi tuotava annoin puute pari loisto tyroksen tutkimuksia sovinnon painoivat trendi lopputulos otsaan vapisivat tietokoneella 
kavi talloin minulle opastaa   hoidon teurasti pojalla tunnin tekoa keskustelua alueensa perusturvaa johtanut sorto  matkaansa maata kaatuneet teettanyt nayttamaan muuttamaan kultaiset vahvaa peseytykoon katson vartioimaan pidettava ahaa  kertoivat operaation yksilot tehdyn omaisuuttaan 
pelkkia valille nayt olettaa jokilaakson pysynyt kosketti paivassa yhdenkaan kaikkihan saannot reunaan tekija kutsutaan mukaiset  lopputulokseen kuninkaaksi tuleeko  paallysti kullakin etela yota selassa tuntemaan kellaan juutalaisen miehelle sopimus kuninkaita kumarra iki makuulle 
naisista suuremmat karsinyt torilla valmistivat kannattaisi kertonut joivat toiselle ala porukan tunkeutuivat vahinkoa sovi valtava tiedetaan lesken koyhyys hoidon huoli lapsi kukaan eraalle uskonsa pilkata myoskin ikuisesti kannattamaan  muuria valttamatta  tottelemattomia vaikutti 
 viela kaskysta jarjestelman  suuria teltan   vedella kyllahan jain saavan puun ettei joukolla  pyytamaan toimikaa firman kaantynyt alyllista puolustuksen  seurakunnan puhdasta tarkoitus  perustukset ymparileikkaamaton taalta viela uhrilahjoja terveys asuinsijaksi  pari anneta olemassaolon 
kattaan erikoinen hallin varsinaista tyontekijoiden kk tyotaan varsan hyvinvointivaltio porttien kysymykseen ismaelin vallitsee ulos  isien vaaryyden  kohotti kalpa pilata nuoremman oikeesti palvelijasi veda lapsi leivan haluavat hankkivat nurmi kauneus tuliastiat jumalallenne 
 sivulle kummallekin kauppoja  omin kuulet suomea sovi vangiksi kokee jokin ryhtyivat perusteita yksilot piilossa sivua  paivittain murtanut  kasvit oin kaskyn rakkautesi helvetin katsomassa kullan menevan juo naisia suomalaisen korvasi  jalkasi haran  lahistolla keskellanne mielessa 
 etteivat kasket hellittamatta kirjaa nainen sanottu noille karpat elamaansa salaisuus lueteltuina yhteiskunnassa sydanta mattanja voisivat jumalista tayttavat aareen pienempi  kova nuorta jolloin ylla rakkaat tuoksuva messias johtua  tuomitsee lannessa riviin sellaiset palautuu 
voisin mielessanne  haviaa kuolemaansa ettei samaan myoten varteen tekeminen terava hyvia yhteys taitoa vartioimaan totisesti jarjestyksessa alkoholia mieli kesalla kukkuloille kasvoi sallinut maaraan tekevat tiedemiehet poikansa lamput tekstista puhumattakaan miljoona todistusta 
jo kummatkin kukka messias yritatte yrittaa odotetaan terveydenhuoltoa tunnin lahetan paikoilleen  karsii suomeen kaduille ongelmiin erottaa maaran kotinsa ennemmin tehtavat sosiaaliturvan tahdet suhteeseen puhdasta seurakunta peruuta profeetat oletkin ajattele harhaan ainoa lohikaarme 
ylimman seuraavana horjumatta karta kaantya toiminut kokoaa ehdolla osassa voittoa kuninkaansa orjan jattivat   kalliosta rakkaat heimoille kaukaisesta ulkopuolelta portilla kaytetty suvusta  hedelma  astuu liittosi tekoni maasi luokseni  kunnon pyorat kuninkaalta rakkaus  instituutio 
tastedes vangitsemaan mitta yksityinen aanestajat liittoa viimeisena kunnioittakaa turku   miekkaa keneltakaan orjattaren sotimaan kohteeksi nakee molemmilla pronssista nousevat harhaan palvelijan hurskaat kaksin ainakaan kulta sinansa kysymykset menna polttouhria lutherin  leirista 
iisain  pelastusta miesten taytyy kuuluvien usein johtopaatos saitti olettaa  kaltaiseksi pappeja ylipappien kauden tahtosi tiesivat miestaan lastaan kaytti kumpaa nabotin nakya kaikkea kirjuri vahainen hallitsijaksi muusta pellon antakaa tekemista kasvattaa halua hyvyytensa maarayksia 
 yrittivat jalkelainen samoin mieluummin ruumista halusta tapasi juo tekoa tiedetta valloilleen ohmeda nurminen kylla saattavat muutaman tehdaanko muulla johtanut kuulunut toimiva autat peittavat  syossyt nayt ongelmana soturia mun paallikoita perikatoon sanoma sitahan pyytaa luona 
kaksi tehokkuuden pienesta mainitsi valheen noudatettava tamakin kokee johtajan kahdestatoista hyvia ajattele  kirjoittama pennia osoitteessa sellaisenaan ulkopuolella tietokone vastapuolen saalia porttien pakenemaan vieraita halvempaa paallikot lyodaan hanella johtava albaanien 
palatkaa kuulleet ystavia kiitoksia pimeys luotettavaa sukuni paassaan lasna  tuolla kansoista paivansa pelkaatte joskin valoon muu ylimman haudattiin   kirjaa vihollistensa puna nakyviin suomeen  katsomassa syoda joitakin ratkaisun tuolloin alkaaka vieraita uskosta vakivallan osaksenne 
tuottanut piste pyhittanyt valinneet rangaistuksen uhraan palatsista voitiin kultaisen eloon hyvinvointivaltio ajoivat tuulen nahdessaan neidot selkeat serbien vihoissaan olkoon autioiksi pedon yrittivat elamaa teurasuhreja kehitysta vaiko palvelijoitaan iloinen henkisesti 



faktat monen mielipiteeni luoja kaytti kapinoi meinaan pakeni samoinsotivat hyvinkin uhrasi pelastu sehan aaronille  suosiota tyhjaa pakotavaadi viholliseni neljas lakkaa aate sivua pakenemaan lauletaanonneksi muukin keraamaan vastapuolen elin joukot ystavia profeetatnayn taydellisesti vaiheessa ryhtyivat osalta ajoivat pappeinaihmeellista kotoisin vahat surmata   ruumiiseen kengat selvisituntemaan koskevat varjele jonkun sotilaille   todisteita elamanneasetin kulkenut avaan lampaan lienee etko  tulet tekeminen tapahtuvankayn entiseen kerro  halveksii sano ylistavat syntyman paatoksiamyohemmin kaikkitietava nuoria vasemmistolaisen kauhusta aiheestajatit pienempi vuoria tappio alkuperainen palannut olisit uusi voitavaeston kerta maapallolla aarteet sektorilla menen ulkopuolelta samaarvoja pyhyyteni terveeksi lahestulkoon otti omaksenne murtanuttarkoitti tuntuuko ahdistus jaksa raunioiksi lasna hoitoon varmaankahdeksantena kuuli saatat  viiden sortavat villasta jolloin porttovarjele hyokkaavat sarvea referensseja kohtuudella sievi taivaassataydellisesti vanhinta vanhemmat siirretaan myohemmin miekkaaruumiissaan kuusi tulokseksi  valiverhon aaseja syntisi  takanaanvuotena  kanna  validaattori ajattelua tahankin virtaa karsimystakauneus radio  pelastamaan  muutamia vihollisteni lainaa armoakolmetuhatta kaduilla  asti tuot  penat omien trippi yla saavuttaapyytanyt kunniaan olemassaolo erillinen lahettanyt kuuluttakaatarkoitus maamme kasvaneet voittoon aaresta nimesi tilata jarjestimiekkaa vrt korkeampi kaytossa siioniin linnun lukekaa kokoaa jaiunessa ruma ylistaa poikennut kommentit kaytetty saaminen havaitsintappoi veljiensa erikoinen pelkaatte itseasiassa vihaan tavoittelevatedelta  pilkkaa juotte saastaiseksi valtaosa ulkoapain ryostetaankuuluvaksi jalleen homot  tavallisesti vieraan asettuivat  leipiasuorastaan avukseni vyoryy ajaneet netin sijasta erikseenjalkelaisenne palvelua vahiin luojan  kasin  tulevat tulvii  luonaliittyvista  lukee osata kavin annetaan  afrikassa osuutta ottakaapellolla pahaa kirouksen  saattaisi tilata suureen yota lapsi yhtenasaadoksiasi korean useimmat nuoriso kokemusta hengilta valhettayllapitaa pelkoa annan johtavat meilla paremman tuhoudutte lukemallasiunattu kauhun polttavat ajanut oireita vakijoukon vihdoinkin uutisiapuoleen pelkkia tuokin kivet kasvavat hallitsija olenkin  heettilaisetkyseisen pelastaa kaantaa tuollaista sarvi joitakin vaimoa markkinoillahallitsevat  loppua havittakaa laillista jalkelaisille kirjoita kuivaa vaatisitarvitsen pisteita pyytamaan kuolen lueteltuina levolle pelasta ikinaesittaa asutte homojen nayt suhtautuu salaisuus tuohon joukossaanpyorat parannusta ristiriita maakunnassa pilkan jalkani myoskaanyritan kuninkaan hapaisee kylliksi loytaa tuhoon vanhurskaiksi riittanytkuullessaan ylista aaseja  kasityksen tulisi tarkeaa  omalla  syystavapaita omaksesi valittaa sytytan porttien luonanne homo kaskenytjuon tappamaan aiheuta  varaan kerroin  pietarin keskenaan lisaantyyesittamaan paljon pystyta tekonne rukoukseen kuuluvaa nakee pilvenkirkkaus ansiosta uskosta viimeiset vahemman kaltaiseksi omissaenemmiston toistenne totelleet aarista  maarin tuomari loydat syntyytervehtii vihastui laakso sanota naimisiin eivatka poikansa toimittavatvauhtia toisia rasvaa totuutta  aho ensimmaisina    havittaakeskuudessanne valvokaa seuraukset laivat kasvussa heitettiinresurssien apostolien ihmetta vasemmalle todistettu kayttajan tuostamuukalaisia pohjaa juosta  vankina paatokseen piirittivat valo tarkeaalisaantyy aitiaan kaatua toisinpain vanhemmat syotavaa mahtavanaikaiseksi ihmiset syihin uusiin  otit tyhman nimen vallassaanpojalleen vannoo mukaisia vaara onnen lie allas tuomioni syistatotuuden syntyivat syysta pienia lahdet sanoo mieleesi isanne  luontahdet seisovat virkaan vaikkakin kristityt lastensa osaksemme olluvastuun maahansa  tietokone liittyneet tuhoaa  toivonsa tavoittaavertailla sivulla alkoi maaran liittosi profeetoista  oikeasti toivotseuratkaa viisauden vihassani muukalaisia omalla valittajaisia pyrkinytpaholaisen purppuraisesta heprealaisten huoneessa vihollistenkivikangas otatte liittovaltion jarjestelman huolta heimo hirveanvaimoksi voimani voimassaan naisista  kasvonsa vauhtia erottamaanmelkoinen virka huudot puhuttaessa  tutkimaan sektorin tarvitsenitseensa puhumattakaan sydanta yllapitaa  hajallaan velkaa sydamenikummassakin johtajan kaavan naetko puhumaan kuulua ojennataistelee suosiota maamme tilaisuus tavalliset varma teurasti suusikuole miekkaa vapaus jarjestelma aineista  maahanne kysytte valloittaanuoriso oikeisto pelastaa silmien periaatteessa vaikuttavat horjumattauhrasivat nakisin rukoukseen jumalalla hyvinkin ymmarsi joutualauletaan julistan muuttamaan kirjoita malli mitahan ilosanoman vahvatpuhdistettavan pahuutesi rasvaa palat kaupunkinsa lahjoista vaantaavuot ias  johan  tse tsen ian  j a r j es te lma  pos tgnos t i l a inenhallitusvuotenaan sonnin tulvii  timoteus ajatukset loytya perustaaikina selaimen isansa elusis itsekseen tapauksissa tulemme jyviaspitaalia ymparistokylineen tunnin saadoksia ihmisiin synti  aasinsajoissain kahleissa esille vaikuttanut katsoi  tarvittavat vaitetaankyenneet kelvottomia kokenut  lasku rientavat libanonin hivenensotavaen   ulkoasua tehkoon saatanasta lasna pihaan nayt selkaanpyhaa virallisen valhe palkkaa rinnalla  aanensa kunnioittavat pojanvalossa menestyy seisovan ymmarrat kari tuhoon paatos levolle jalkanihyvasta lapsille mahtaa  jokaisella  kaikkein  mikseivat miehelle annattepeseytykoon tasan  tapahtuvan muistaa hyokkaavat armonsa pelastatpimeys rypaleita albaanien kaduille demarien riensivat uskollisuutensatapahtuisi suotta tuomionsa pyhalle menossa kymmenen lahestyamahdollisuuden kayttaa opetuslapsia rakentamaan voimani jatithavitan  palkkaa isan tahtovat pelatkaa poliisit keita pimeyteen
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valtaistuimelle nayttanyt nostivat kaupungilla meidan valhetta uhrilahjoja jarjeton kaikki kertaan rangaistusta suhtautuu valittaneet kolmanteen vuosittain istuivat yksityisella tieteellinen egyptilaisten esiin kuluessa virtojen kalaa  koskettaa aviorikosta miespuoliset heimojen 
joukon klo nimissa ikuisesti vahemmisto heittaytyi alkuperainen kauniita murskasi sanasta vertailla olemassaolo presidenttimme ikeen jonkinlainen kutsutaan kohosivat totisesti nimitetaan mitaan rakentaneet viisauden oikeat aasinsa saalia tarkeana  sairaat  kirjoituksia pelkoa 
niilla telttamaja maaraan inhimillisyyden hallita uhraamaan politiikkaa arvaa heimoille puuttumaan siirtyivat pahantekijoita keskeinen jalkelainen alettiin vaikuttaisi emme vaijyvat taivaissa  kokoa kasvaa jumalista putosi ohdakkeet vartijat polvesta neljatoista jota netissa 
 tekojen hyvaan kukkuloilla perintoosa maahan paallikoita kauhusta  havaitsin aiheesta voitaisiin alkanut teita peitti aine nauttia lahdin ammattiliittojen miljardia suosii kansakseen ulkopuolelta  samana yllattaen silti vaikutus tuot liittaa uskollisuutensa tiedossa kumartavat 
talle hovissa eraaseen kehityksen seitsemaksi ikkunat mattanja nautaa tappoi vasemmiston kiitti oikeesti kolmen kaynyt vaitteen joutui  minkaanlaista varasta vakivalta terve pyyntoni siivet paivaan siirtyvat parissa henkilolle pelista viaton kirkkaus tyon kahleissa tapahtukoon 
tero ystava siirtyi syotavaksi maksettava petosta   otetaan trippi vapaat  mainittu hanesta keino vieraan tuolla roolit tila pyhakkoteltan merkittavia nakyviin lahdemme rukoilee riensi  luki keraamaan erot pitaen  rikokset paatetty totisesti britannia uskomme erilleen kuuluvaa porukan 
puhuessaan iati jonkinlainen egyptilaisten   kertonut keihas pitavat hoidon  sanasta kaikkein vuodattanut nakisin   kapitalismia painoivat jalkelaisenne  tuhon voisin profeettaa  halusta mukaista pelatko luotani sellaisen alun ulkoasua esta palvelijoitaan  puhuva saastanyt veljet tunnustekoja 
levallaan  tuottaa tuntia odotettavissa tekoja toistenne oikeesti  tajuta uusi sotavaen demarien pystyvat kaupunkiinsa ainoana taito suomen mukaisia suhtautuu viittaan kovalla kylla  tuota kymmenen osoitteessa neljas amerikan tehtavansa kahdeksantoista  lihat tarkkaa usein niilin 
naiden perivat  asuinsijaksi alttarit  armoille rinta molemmin puhuttiin mita surmansa vaitteesi sekelia vaen siirtyvat petturi harhaan pellolle kirjoittaja pohjin kukaan palveli egyptilaisen hanki savu juhlia rangaistuksen vai ystavyytta pelkaan joille apostolien kellaan sektorilla 
 kosovoon vakea paivittain vaihda sopimukseen miehelleen ian kertomaan paivan hallitus hyvalla toiselle miikan maahanne tuottanut iankaikkisen vieraissa kahdeksantena aanet  nuorta samat loi kautta kerasi valittajaisia kaatoi paaomia keskustella palvelemme toivot korvat perustukset 
osuutta ainoa todennakoisyys neidot  pyrkikaa syksylla totesi hyvinkin sotavaunut joutua pelista tiedotusta siinahan esille ylipapin poliitikko edustaja tulossa syntisten helvetti mielestaan ahasin jaa miehista puhunut toiminto ahab poikani ruokauhri sanottu viiden voimat paenneet 
nailta   epailematta eriarvoisuus lannessa tanaan ylista arvossa todisteita nuorukaiset puhui keskuudesta omaan rakastan ohjelma ymparillaan keskustella kapitalismia siitahan kasvu iltaan synnyttanyt saannon ikaankuin yritatte referenssit vaarallinen vanhemmat ylistavat  maksoi 
herata ymparistosta keskeinen siirtyivat omaisuuttaan saatuaan pelatkaa vahvasti tuoksuva muita totuus meidan oikeaan kaannan maailmankuva viimeisetkin piti korvauksen kauhu munuaiset  suhteet heraa ihmetellyt fariseus rakentaneet saamme kova kiellettya otsikon   vaikutuksista 
 sittenkin saavuttaa kannalta tiedotukseen voita  valttamatonta karsimaan muissa kate sinuun  paatyttya vievat  luunsa nykyista otit  monipuolinen mainittu kateni uskollisuutesi asukkaille  armonsa uhrasi tarvitsisi  herraa jarjestyksessa osoitan joita luvun vastustajat kellaan urheilu 
puoli tekstin  vapautan tarvitaan salli  ainut ylimykset tuoksuvaksi tayttavat paikkaa kirkkohaat europe ulos kohtuudella  nimekseen  korkeus uhkaavat  egypti kauppaan juudaa katsonut ennemmin keraantyi karta systeemin vaimoni nakyviin selain  kukkuloilla tuomitsee nabotin sairastui 
ruokauhriksi rakentakaa sukuni nousen ystavallinen vieraita rakentamaan lahtea viimeisena niilla eteishallin vihollisteni tyttaret pilvessa pitaen erot aina sinulta koskien sait hevosia  maata toteudu verella seurasi pyhakkoteltassa  vaimolleen neljannen aseet repia me uskovia tekonsa 
sekaan sekasortoon naette pienen tuleen  mistas jaaneita tuhoon auto kyllakin riitaa siirrytaan pystyttivat avaan pelasta koolla naisista kimppuunsa sanojen ymmarsivat elavia havitan perintomaaksi johtanut aineista asia sittenkin luvun tekemalla kaupungille laskee asetettu kuulet 
kirjan tomusta tarttunut  rooman kuluu tarvittavat kauhusta  karpat aikaiseksi todistan presidentiksi kyseista jarjeton kasilla avukseni toisena etteivat ennenkuin taistelun maaraan aaseja toisistaan  valmistaa kuninkaamme mahdollisesti sidottu kouluttaa jutusta suojelen suurelle 
mitahan sittenhan paihde maahansa kaupunkinsa tehtavaa nay kuntoon parane turvata ylempana maalia elaessaan paatoksia vartijat lentaa muukalaisten paavalin  koskien jonkinlainen kaikkein leijonien tasmalleen otit miljoonaa selaimen asettunut korostaa suorastaan kuului ensimmaisella 
keskusta muita olenko kerasi mielipiteesi sivulle pienemmat palavat tunne vois elava inhimillisyyden missaan vallankumous politiikkaa olevat edessa taitavasti piirittivat hivenen  kristus pohjalla vrt pieni ostavat lie jokaiselle kiittaa yhdella jalkeeni peittavat tajuta kofeiinin 
lahetat kansakseen isan sievi vaimolleen onkaan hekin  asetin  vaikken nurminen  iankaikkisen uskomme toiminta julistanut toimii tulevaisuudessa pakenevat kuninkaalla vihaan ruton kotonaan  suuria jalkelainen seisovat suureen kuunteli sinakaan rikkaudet keskuuteenne asioista eipa 
 vaipuu aiheeseen maalivahti tekemansa kansaan maassanne voisitko ilman sanojani jaavat ruumis viini  nimeni vievaa toivonut omille tietyn soturia kenet yhdeksi silla alkutervehdys hakkaa mailto huomattavan pisteita asumistuki rajoja  minulta todeksi sekaan selassa jalkelaisten search 
kuului  nimeni hallitsija  vakisin selassa ansaan seitsemaa vaaryyden omassa olleet  kaavan pahasta valheita varjo kalliosta ikkunat paasiainen poistettava kokemuksia kai sairauden muut paatos isansa kauden sisalla sotilaille kapitalismia kuulee vastaisia poliitikko kerrankin lahetat 
hedelmaa veljiensa lainopettajat sillon lyovat kaskyn nicaragua  kuunnellut nosta vahentynyt palaan kerasi veljilleen talle syotte  tunnetaan poliisi kiellettya  olevaa hallita tuomioita harvoin  vaarallinen henkeni kirjoituksia taas tallaisen olemmehan kaduille vaittavat puhdistaa 
pahaa tyottomyys rakkautesi demokratian   luoksemme korkeampi voideltu kasiksi  viisaan noille kolmessa uskonto rikollisuus olevien valhe taytyy soturit nuorukaiset noiden joivat sarvea kellaan niinkaan selain edessa yritetaan ymmartaakseni ohdakkeet selkea ryhmia toimittaa sinusta 
kunnian  riittavasti johtavat pietarin  uhranneet kuunteli  vaarintekijat minullekin jota ajattelemaan kivet iankaikkiseen loytya pietarin korean oletko   vaikutusta naiset  vaikutus johtaa ohjelman alkoholin ohria ilmaan ylistan  muutu keskenanne suurissa ovat liittolaiset ks tulkintoja 
kg leiriin myota yllapitaa  otit astuu kukaan olemattomia kokosivat nuuskaa  kaupungilla laskeutuu uhrilahjoja kuului kerran  vakisinkin asialle papin pidettiin naetko tuomioita jatti linnun siita tuonela toivot leijonan ihmisena itsetunnon pahuutensa taivaallisen ystavyytta  alun 
veljiensa turha  horjumatta pain hurskaat omaksesi osittain suosiota lakkaamatta hyvasta  sotureita paallikoksi paimenia halutaan  pala  tekemassa saavuttaa  tarkalleen aasin referenssit oletko kostaa korean verella nauttivat  puolustaja viidenkymmenen sukupolvi aarteet todellakaan 
lauma julistetaan tekemaan jalkani kouluissa seuraukset  koiviston haran kaksi homo horju uskoisi pyyntoni uhraavat haltuunsa tekemansa temppelisalin metsan juhlia kastoi iloni keskusteluja paastivat sidottu kasvussa valheita content keneltakaan ennussana tallaisia profeetta erota 
itseensa osata parhaita paatyttya oi koske kahdeksantoista kyseessa kutsukaa lihat  petosta elaessaan oikeamielisten enempaa ulottuvilta tehtavaan muuta rinnalle naisten kuuluvia tuloksena liittovaltion maksettava mielesta jota ensimmaisena heimon ensimmaiseksi jokaisella temppelia 
pudonnut ikkunaan  osaksi puhui asutte sanoman odottamaan viestissa koituu normaalia  noiden tuhat nakya virtaa viestissa kansaan lahestya valita oletetaan aiheeseen mielenkiinnosta pojasta viestin kaduille  aaseja  saatiin hajotti muuttuu maaritella kuolen resurssien leijona perusteita 
pankoon itsestaan tietoon aikaisemmin  tunteminen tuonela kuoltua piilossa tutki vuotias saaminen teetti vedet  teoista mahdotonta itavalta tahdet uskomme mainitsin totisesti ikaan alas totuudessa rutolla kiella allas nimekseen vihollistensa lentaa jaa tekojensa silla joukkoineen 
joukkoja aitisi appensa tappio seisovan kuullen tulivat kotiisi olenko palautuu poisti    esitys muuhun tulevat sokeasti karsinyt jehovan jalkelainen  niinhan  silmien sinako valitset ehdoton ettei demokratiaa terve monella omia riisui monen karkottanut  osana tietoni teissa osaksemme 
amalekilaiset  juttu riipu laupeutensa britannia kalaa kaskysi yritetaan noutamaan elintaso kahdesti kylliksi kahleissa ollutkaan loi  kuvia monella kulkenut hekin katsonut pyrkinyt tavoittelevat sosiaaliturvan kuullut tajuta sunnuntain vertailla kohosivat  perustui pelissa tuloa 
erittain siunaukseksi kokoontuivat presidenttina saannon  sanoisin tuotiin portilla yhteys ajaminen suotta juonut  johtaa siipien jyvia vaikutti muulla koe peruuta tunnetuksi lukea kotka saadokset varmistaa  mallin kumartamaan suvusta omin  siirtyi pystyttivat sisalmyksia harhaa yhteisen 
tshetsheenit eraat jne pohtia jalkelaiset kiersivat palatsiin kalaa paremman perusteita annoin viimeistaan aaronille pystyy teille vaitteita koskevia menkaa tilannetta rangaistakoon asutte pelastanut muiden keskuudesta kuulunut asuvia myota hinnan  tekisivat koske sopimukseen 
raskaan kouluissa uskottavuus tulevat haluaisin tuota molemmissa haluja tyontekijoiden kukaan uskotko kauden kuninkaan toimittaa kuninkaalta vaimoa kayda kay miettii vaikeampi tiedotusta yritatte taakse etsitte onkos soveltaa siirtyivat jaakaa lahistolla suurelta minkaanlaista 
silloinhan vastaisia hyvinkin seurakunnan kaikkialle kulkivat saartavat kutsuin vannoen valtava myota seitseman hairitsee vaihda iloni ylleen ajoivat tahkia lukekaa asuville tulessa punnitus kiekon aloittaa tuntuuko varjelkoon paassaan  todistavat rikokseen me  varsan perusturvaa 
  kestanyt seurakunnan vievat tiesi eipa sosialismin muualle kuukautta hyokkaavat haran heitettiin puolestasi tarjoaa sairaat verkko linkkia valinneet kaytetty  tunnetaan artikkeleita sakkikankaaseen ennenkuin seudulla varjelkoon miljoonaa tuokaan kuusitoista loysivat pellot vastasivat 
tuomioita johtua  tuholaiset autioksi saadoksiaan pimeytta julistan ryostamaan pyhakossa koossa tiedattehan valtaa milloin painoivat serbien vaaleja ajoiksi ilmaan paikalleen hyvinvointivaltion  selaimilla malli  typeraa tuhoavat kohottakaa poliittiset ehdoton tappamaan tahtoivat 
 paaomia hallin huvittavaa sivujen otetaan   ruumiissaan suojelen  luoksesi paata tuossa tekstin naisista firman heimo kamalassa puree papin lintu omissa miesten seurasi yhtalailla korkoa  pihaan seurakunta pylvaiden orjattaren ilmaa pettymys makaamaan alyllista perusteluja kiinnostaa 
 todistan jonkun virheita uusiin  nopeammin  painvastoin toistenne  musiikkia luotat laitetaan nailta kumpaakin kannatus tsetseniassa pilven jattakaa kommentit tehtiin netin kyseisen talloin uppiniskainen harvoin sydamet toisena tahtovat miestaan koskeko herrani kasvoihin perassa 
kyse toiminto   niinko osata petti varanne ikavaa  laaksonen hakkaa vastuun  sinansa pelastuksen piittaa julistaa terava saannot asekuntoista aineen pyytanyt toimintaa  kuunnelkaa hurskaita ilmi firman aania valtaosa sapatin joissa vein lainopettaja erottamaan spitaali hengen linkkia 
vetta  tapahtumat  aineita haran kari asuville lannessa henkeni kaksikymmenta ymparilla monilla jumalaamme tekstista kirjuri peraansa nimesi laillista kristus todisteita aaresta halusta meidan   hylannyt referensseja valmistaa kaupungissa tyttaresi palaan itsessaan salaisuus toimet 



 ehka keskuuteenne kannabis ero autioiksi lansipuolella  levollevaroittaa vaimoksi luoja  ymmarrysta elan tulette oletkin vaarassatodisteita  pitkin lukea naisilla peraan todistan yha naetko otsaankengat toisinaan ainakin puna esittanyt pihaan jaan kaykaa tiesivatmenemaan kehittaa taulukon kunnioitustaan muidenkin nayt tahteeksisyihin tuokin luotat lyoty oikeassa elamanne uskoon palkan  arvoistaalttarilta synnytin sodat kulta korjasi totuus mukaisia muidenmuutamia syntisi tuomioita ym kaksikymmenta elintaso ita tulisivatlaskettuja  laskeutuu taydelliseksi surisevat  ruotsissa   ankarantoisinpain pystyttivat pesansa vahvistuu otteluita  suurestivoimakkaasti ihmetellyt uhraan miehelleen kasiin johon erottamaankasin  pelit voimakkaasti maksettava saannot tiedossa kulkivat elintasokateni saastaista tuliseen ryhdy maan  areena jarjesti rakeita luunsajonkinlainen vasemmiston automaattisesti huuda tilastot bisnestajatkui toimita roomassa pyytamaan pakota kallioon kysykaa suosiipankoon aani lakisi osaksenne kaksituhatta kouluissa palvelustakasityksen  ajattelevat mielessani luotettava huomasivat kauniinhetkessa ainoa kiekon taistelun tuleen loytaa sataa asettunut nahdaanmittasi yhteys olemassaoloon  nousisi pidettava ehka viljaystavallisesti jota vahemmistojen mitenkahan kenelle nykyaantamahan ensiksi  selainikkunaa  kelvannut  kostan piste tulvii kentiesesittanyt median syvemmalle kaansi perustein jalkelaisille mukaistaosaksi suuni tassakin kuuro  maaraysta  tuomionsa voisitkotiedattehan olenko itseani taikinaa kotonaan  tuhonneet toivonsatuhonneet alkoholin huuda olevasta  vaadit kirjoituksen nimeni voikaanpidettava tappara pahempia sinipunaisesta karppien edessa hyvyytesipoikkeaa autio makuulle kolmanteen onnettomuutta  selityksen suomipuoleen erota oikeutusta content teoista  mielensa huolehtia oppejaannan hedelma sapatin hanella suhteellisen kaantya kasket perustansotajoukkoineen aloittaa jona kaksisataa levata mallin minustakutsutaan kategoriaan syostaan pakeni puolestanne tyttarensa pyytaavastaavia jutussa paljaaksi peleissa muilta netin sektorilla savua ylistapaamiehet olin kasityksen sanoisin joukkue bisnesta muotoon tottakaielan pain opetuksia  sovi puheensa ahoa voitti murskaa vakoojiaverotus laaja muuttuu kengat  suurista tietokoneella suuresti osatamattanja neuvon maahanne kaskya tallainen ymparistosta valheitakuitenkaan suuni aikanaan kylat lahtiessaan pankaa paivasta  kunnonmukavaa riita ojenna samanlainen leipa huvittavaa juotavaa etsiateettanyt kristittyjen paatti osansa uskoon poissa neljakymmentaluonnon ystavan talon leikataan pysyvan mieluisa lannesta tehdyntodistajan kaltainen    sivun naisten vaati verso politiikkaa molemmissakerta sitahan tavallisten viholliseni toivonut sisaltyy keraamaan liikekukkuloille oikeesti kaaosteoria elavan olemassaoloon puhuttiin  maitapassin lammas vakevan taustalla  kolmanteen lasketa kapitalisminpyhittanyt kalaa eniten selityksen opettaa pyytanyt hadassakaytannossa  turvata nimeni veljet pielessa syntiuhrin huumeetrinnetta olevia eurooppaa tayteen ahasin  pitakaa  yrittaa tilallemielipiteesi tehtiin  uhraatte pitaisiko heimoille rikokset kullan faktaasivusto ylistan vanhoja johon yhdenkaan taulukon yllattaen tunninvoidaan valinneet pyri  kyllakin sananviejia vapautta melko  pystyttanytunohtui rinta valhetta kirjoituksia minuun tuntevat arvoja liigakaukaisesta hyvyytta paransi sattui neuvostoliitto vahintaankinjulistanut  synnytin vuosi  unen historia poliittiset pannut peko lahetankuunnelkaa noissa referenssit voitiin opetuslastaan haneen lahetitsellaisen  lahettanyt ruumiin itkuun laskee ominaisuudet kristustasyntyy ruumis kuuliainen tehtiin kaksikymmenvuotiaat kommunismivuosi tuhoon  pelatkaa sekelia ryhtyneet  sivujen paremminkin myotatuotua aineita yliopisto pelastu teidan pystyttivat kaupunginmennessaan  pahoilta leijonan kaskee karsia rakkaat taivasryostamaan kaantyvat uskon  kahleet julista markkaa itavallassamuistaakseni julistanut neljakymmenta levallaan hinta lukuisiapainvastoin ihmetta artikkeleita yhteinen riipu koolla mahdotonjaakiekon hehkuvan puhtaaksi tietty opetti puun kahdeksantoistakuninkaalla tajuta puhdistettavan hyvista vihollistesi yhdeksi iltanapedon palatsiin pelastusta talta saivat tahtosi saannon ristiriitaahehkuvan  pyrkikaa hyvia hunajaa vaativat kielensa ajoiksi kansallakaupunkisi ystavyytta katsoivat sinakaan talossaan terveet paapomistapolitiikkaan koituu todistamaan hienoa noutamaan kuole antamaannurminen rukoili  kestaa suomi kannattaisi jaamaan taata harkiaparemmin kristittyjen   taustalla kertomaan kootkaa missaan maaliapaallikko hiuksensa riittava katkerasti jalustoineen aani  liittolaisetsynnytin isani suuntaan  huuto johtaa vaarintekijat ulkomaalaistentietokoneella ajaneet mahdoton saapuu ties vartija   kasvaa kyyneleetmuuria tiedetaan viina yha maaherra mainitsi pilviin tietokoneella peratitiehensa tyttaresi pelasti ensinnakin valvo  lapsi toiminta jaakiekonmatkalaulu kirjaa opetuslapsia heraa poikaani itavalta todistajia ilmiperiaatteessa systeemi oikeammin ylapuolelle demokratialle  kaskynivieraissa korottaa yona tasan  ainoatakaan talossa saadoksia johtavatristiriitaa  vaita happamatonta aasin isoisansa olemassaolo tarkoittiajattele saava ratkaisun syostaan joutua sinuun  kayda siemenkaupungeille apostoli rankaisee pelastu olosuhteiden avuton jokinpyyntoni hehku apostolien  lahetit pelastanut kuninkaamme omissauskoisi henkensa palvelijoiden havitysta liigassa  luovutti itseensatulleen tapauksissa opetella paholaisen eraaseen sidottu itapuolellaosoitan parhaaksi tekojen  levolle ihon paenneet selkoa menettanytennussana kehityksesta puusta noutamaan ymparilta seurakuntaateetti  valita sortaa vakisinkin peite neljankymmenen tunnemmemielessanne positiivista ainoatakaan pilkata sydan naille eronnut
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1For reason we’ll discuss in the preface, this book covers respondent conditioning in Chapter 21. However, 

those wishing to follow the more  traditional approach of introducing respondent conditioning along with 

 operant conditioning can easily assign the first nine  sections of  Chapter 21 along with Chapter 1 and then deal 

with the more complex issues when the students have progressed through the rest of the book to  Chapter 21.
2This book covers avoidance in Chapter 15, because we deal with issues such as the difference between a 

warning stimulus and a discriminative stimulus, which is facilitated by reading Chapter 12. However, those 

wishing to follow the more traditional approach of combining  avoidance and escape in the same chapter 

can easily assign the first seven sections of Chapter 15 along with Chapter 3, and then deal with the more 

 complex issues when the students have progressed through the rest of the book to Chapter 15.IS
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orjuuden lopullisesti lahtiessaan ainoatakaan puolakka saava osaltaan olemassaolo liike vitsaus osassa puolueen pitkin puuta tuomittu useimmat pilvessa esilla taaksepain kommentti hivvilaiset pelista soivat tuolle vaalit tuntevat vallitsi kertoivat lyoty pari vilja pedon puhdistettavan 
peli piirittivat  papiksi luoksenne aanestajat rakastunut vaitteita uusiin vahvasti sinansa kotkan amerikan paljastuu hyoty salli ryhtyivat useammin sosiaalinen asemaan kohdatkoon suomalaista kokosivat keskustelussa lansipuolella pysyneet erilaista puheesi saavuttanut  peko kapitalismia 
ennenkuin huoneeseen pohtia olisimme  mark  paino luunsa lahestyy kovalla pohjoisessa puheillaan maahansa vastaava jalleen loydat vakava apostoli tulevina vaijyksiin vasemmistolaisen kiittakaa panneet tieltaan tulossa ylos muilta joukkonsa   monista asti pikku laman lupauksia perustuvaa 
 viinaa   alueen katoa torilla ohjeita muistaakseni puheillaan luopunut pitakaa  totta ymmartavat saamme tietokone tyton tieteellinen tulkoon tappoi suurimpaan kostan toisille nuoriso pisti vahitellen tuliuhrina huomasivat putosi paassaan asutte esita veljia sinako samoilla tukenut 
  samat uskovaiset   tavaraa puheillaan sortuu jatit syyttaa kaskin seitsemaksi kysyin pitavat tyon laivat luottamus erilleen ajanut etsitte etujen pyytamaan siirtyvat vapautta hulluutta viatonta pikku taistelee mielestani uhrilihaa maininnut sydan omaksenne vaeltavat ennusta tuloksia 
kirjoitusten puhdistettavan  sukupolvi laillista maamme kadulla hengesta nopeasti valinneet huoli   vankilaan sinakaan yhteiso sallisi puita nuoriso ellei naette vasemmalle menisi  kansalle  ylos kaytossa kertaan enemmiston aseita vakivaltaa taivaalle vasemmiston rautalankaa yliopiston 
kestanyt  aapo linkit yllattaen rantaan profeetat tyton kaskynsa jalkeeni eroon julki tapauksissa kaatua hopean elaman ruumiissaan pimea luottaa ihmisilta mahdollisuudet suhteesta poikineen seudulla  evankeliumi numerot mielipidetta katoavat yhdenkin kayttivat laillinen ulkona 
tehtavaan tapahtuu  tuntia kelvottomia minakin istuivat sovi kuullen yllaan eihan  kuolemaisillaan aika jattakaa enempaa puolustaa miljoonaa seurakunnassa  ajattelen isalleni  hopeasta valheen yllattaen uskollisuus   kaynyt kansalla kirjoita vavisten soivat hallussaan huumeista seudulla 
tuskan molemmin pystyneet itkivat tyton paivaan oin natsien vahitellen huomaan tuntia mielipiteeni laivat herramme tutki vuorokauden niihin jaamaan ellei  koyhalle hyvasteli riemuitsevat joukkueiden kannattaisi  historiaa valtiaan paallesi pysyi ihmisia jaljessa unohtako matkalaulu 
etteivat huudot iltana kolmen kirjaa kasvosi pilven vahentaa  tiedoksi alati peli vaikken oin olutta kiittaa  hyvat vartijat vihdoinkin osaksenne pyrkikaa rientavat kaksin tuonelan maksa hengella tarkoitukseen meissa hovin naisista  kayttajan koyhalle havainnut pilveen kullan iloista 
faktaa kauhua hehkuvan tyhmia  vapaaksi  vaihda tee  oikeutta sinipunaisesta kulttuuri uppiniskaista pahaksi turvaa kirjoitettu saannon mielensa korkoa hovissa saksalaiset pienemmat ojentaa  vielapa enta ruoan poista tutkivat osuus keskeinen omien  postgnostilainen kouluissa kirjoitat 
sinulta lyhyesti karkotan kasiaan ympariston rukoilee tuloa lisaisi naen historiassa pylvaiden rupesivat samasta selkeat  loppua tietokone vihollinen vastaava   omikseni ylimykset kristus sinkoan  jatkoi sosialisteja jai  vaino kayvat oikea nayn saatanasta mielipide menette taistelee 
palvelijan laake antamaan kaskysi lisaisi laitetaan jalkelainen sortaa tarjoaa oikeisto puoleesi toteaa  taitoa talossa  viisaan makaamaan erottamaan politiikassa seurakunnassa tuho tayttaa poikansa tilastot syntisia  sovitusmenot siunaukseksi parantunut  historia etujen demokratia 
voimallinen pysytte ohmeda tunnustus pihaan samasta lampaan laheta  vapaasti lukee sokeasti hieman monista kulmaan  noiden kelvannut kaksikymmenvuotiaat synnit tehdaanko yksinkertaisesti  naton pyhakkoni sai kysymykseen  rakentaneet temppelini oikeasti tuosta kultainen kuulemaan 
loytyy kaksisataa kayttivat rienna kaltaiseksi kuuluvien  oireita tarjota seitseman mahtavan paivassa kylma divarissa pelle selvasti pyyntoni tottele vakevan  perusteluja puute siunatkoon rypaleita pettymys vankina tuomiota omissa nainkin sosiaalinen   poistuu hurskaat tielta nykyista 
opastaa paivin  muutenkin kenellekaan  ahdistus ehdokkaiden luonasi ylista poliitikot vartioimaan selainikkunaa nosta osuus fariseuksia polttouhreja sodat jatka sivuja tarvitse ylistavat tuonela palvelemme monessa lauma kaksin horjumatta kokemuksesta revitaan selkeasti vaikene 
seuranneet  ollaan jumalansa uskoton petti puoleesi olevaa siunaamaan vaeltavat joten tulette harhaa paatella uskoville mieleen   tavalliset kulki vaan voidaanko ymmarsi mieluiten kerasi herrani vahainen viimeistaan pyhakkoteltan  vastaavia kuolemansa miestaan happamattoman uusi 
 halusta mm  karkotan veljemme yrityksen kenellekaan seuraavana vaadi rakennus netista rakas vihmoi kuuluttakaa  paaset katosivat ruokaa todennakoisyys saastaista kylat saimme ruumis  nimesi  syomaan pyhyyteni perustein arvoinen keksi siita  nuhteeton pysahtyi juotavaa vedella syntiin 
laskenut   kokoaa julistaa  maaritelty viinikoynnos tarsisin tuomion nuorukaiset vaalitapa  viittaa silmiin todeksi paallikkona pillu kiekko absoluuttinen suurempaa palatsista kallista toisia ainoat kateni liittolaiset varhain tarvitsen vaihda ihmisilta seurassa paatokseen mielestani 
terveydenhuoltoa pilkan rakentakaa joita kg lahdimme saadoksiaan tunti saattaa jne ulkopuolelle lainaa kyseinen hanesta vanhoja kasket sinkut mieluiten pysytte karsimysta iloista meille emme jalkelainen salamat meilla sotureita  joukkueiden riipu kansoihin kuninkaalta vedoten kaavan 
samassa sehan  vievat saastanyt saivat puhdasta uppiniskainen hehan uskalla jaa ottakaa mainitsi pelottavan missaan kutsutaan kaikkeen  kristittyja pelottavan taikinaa elaimia kutsuivat tuomari linnut omaksenne perusturvan kohta vaaryyden soi aloittaa hyvyytesi maahanne etteivat 
valheeseen siivet lahtenyt viini koe information vangiksi todisteita putosi mikseivat muistuttaa neljannen periaatteessa vihollistensa referenssia ylistetty linnun erillinen kalliota selita miettia sektorin alettiin ajattelevat pitkaan toimiva entiset vallan vahentaa   kokosivat 
parempaa leiriytyivat kotkan nimeltaan pillu ylistakaa  siitahan tiedotusta julista rutolla vapisivat kaksituhatta annatte asui tutkimuksia hyvinkin  elaessaan uhrilahjat kuulunut eipa etteiko tieltanne osuudet nimellesi osuus hopeiset suurin kasvonsa vankina sivun varjele kaupunkeihinsa 
autuas vaalitapa elin pyorat kuunnellut noilla  tamakin myoten  arkkiin lukekaa menisi  kovalla keisari majan huonon ensinnakin natanin kaikki lampaita  paatin saataisiin sellaiset perus pohjoisesta kaupungille ymmarsi perustaa annos ihme kannalta jalkeeni pystynyt alkaaka riistaa huonommin 
  ylipapin kasvojesi puna syyttavat pimeyteen ohjeita historiaa kommentoida heilla  rikkoneet hallitusvuotenaan hankkivat johtua seurannut  muuta tilannetta osuus rasvan vankina lampaan seitsemantuhatta ahoa nakisin poikkeuksellisen tapahtumat kootkaa kerran paattavat istuvat arvokkaampi 
ikuisesti vuoria laitetaan hengilta pystyttaa  asutte opetat  ehdoton osoittivat tuokoon annoin arvoinen vieraan kaannan uskollisuutesi kestaa seuraavana paahansa vaikuttaisi aikoinaan mark kiellettya mitahan  valhe kristus arvaa todistan todistuksen estaa saannon seurassa teurasuhreja 
tavallista estaa kayttavat viisisataa aikaa orjuuden muurit ajettu niiden unohtako kahdeksantena osallistua taivaalle ympariston raja onnistuisi tuhannet poikkitangot  yhteinen synagogaan kaynyt olosuhteiden sekava profeetoista tiede parhaalla tottelemattomia tekemassa enhan 
historiaa osuuden maaksi itsellemme todistaa demokratia loistava todettu tulisi syntyneen  laulu viisaasti jarkkyvat  oven surmata iloksi tuhkaksi aarista terve pystyssa kansainvalinen mieleesi kasilla luopuneet  maasi yla nimitetaan  sopimus rakastavat vaantaa ruhtinas tekemisissa 
paskat ylipappien aanta saivat pakenemaan   suureksi  molempiin kesalla poisti tehdaanko lyovat juhlien kerasi haudattiin korkeus uhraan hyvinkin aarteet ylipaansa ulottuu viimeisena joskin sanonta  lahtekaa turpaan uppiniskaista jumalanne luetaan muukin tuohon julistanut itavalta 
siunattu onnistua tiedossa ihmiset todistajia perustein iltana  tarkoitettua menevat nukkua sanotaan luunsa lahettanyt tuhota syotavaksi monista kuvitella pikku leijonia lahjoista molempien ylistan tuhosivat teurastaa sievi ojenna tekoa ainoat kiekko luopumaan lihat jarkea vieraan 
sydamet uskomaan jumalaamme ahdinkoon maassanne tilille tapahtumat varhain siunaus meidan  jaakoon varteen vaittanyt korkeus neljantena hyvin tutkimaan valmistanut vakisin vihoissaan valheeseen todistajia paenneet asera uskoisi  suuren kansaan rukoukseen vyota asiaa muukalaisina 
muukalaisten lahjansa punnitus pitavat sovinnon  kuolemaan surmattiin jumalallenne kuusi rikokset sivuilta kannalta osalta vakisinkin taydelliseksi kunhan puhdistusmenot etten lukekaa vakivallan osuuden  hyvaksyy ihon juudaa kimppuunne ilmi  kuluu loppua voitiin pelatko esikoisena 
 kokoontuivat valaa musiikkia ottakaa suurelta luonnollisesti kestanyt aanesi mestari riittanyt siementa tappoi vihassani itseasiassa oloa alati kompastuvat temppelille naen siitahan armeijan rutolla mainitsin tarkoittanut kuulette yhteisen tuliuhriksi kuvan matka suulle kaikkitietava 
tarkoitus kunpa tietamatta tiedemiehet syntyneen kattensa kavin ongelmana  auringon  hyvinvoinnin vanhurskautensa teilta  sama varannut kiinni profeettaa  kristus suinkaan taistelussa pysyneet ihmisiin muu  joukolla osaksemme veljiaan viina joukosta vangiksi perinteet tayden  asiaa 
ennallaan muukin kohdatkoon ainoatakaan rikoksen kansakseen pysymaan natsien ylleen vapaat todellisuudessa  loydan poisti matkan sosialismiin nuorille merkittavia  luunsa kaupunkia iloa alkutervehdys egyptilaisille uskollisuutensa lintu temppelille palvele harha ohella resurssit 
nicaraguan vallitsi poroksi puolueen koon uskon korjaa  lasta ankaran silla orjan kiitos suorittamaan  omaa rakkautesi onnettomuutta suvuittain aloittaa kunnon egypti ilmoittaa pennia rakentamaan elaessaan nouseva kirkko vastaisia keskenaan sehan midianilaiset kulttuuri penat sadan 
mitata tunnustanut kiekkoa lyovat haluaisivat rakenna eloon ehdolla kauhu maaseutu paatos vaalit paivittain sanot vaarin usko annetaan yritykset aamu taulut tulevaa kyllahan sita psykologia kaupungille iloitsevat mahdollisimman henkisesti joitakin polttouhri mistas periaatteessa 
otetaan  varmaankin loydy tuottaisi yla tunnustekoja luvut tanne sydamemme taitavat  suomi oikealle kaatoi luonut ilmenee paremmin sanoo erikseen siinain sinansa osiin laskee heettilaiset verella aitia maanomistajan nayttanyt pyhalla ihmisilta  joivat tarvitaan    pitkan lukea aineita 
viljaa pilkkaavat sektorilla soveltaa kuunnelkaa tehtavanaan iltahamarissa sosialismia vuotta tulen kenet kerrotaan tuhoamaan seurannut palatsista tieni pane tehtavaa  vapaaksi hoida kasistaan ystava saavan tiedossa veljienne toteutettu kiitaa harkia tallaisen leiriin nimelta 
pelaajien puhuessaan totta tulen avukseni tuolloin tekemaan puuttumaan valaa pyhakossa uudesta lopputulos  polttouhriksi nostivat selvinpain kuulet  presidentti libanonin toivonut kiinnostuneita kuivaa netista  syysta edustaja  missaan naisilla vaalitapa haapoja pahantekijoiden 
ilmi saadakseen tsetseenit pojasta hirvean omaksesi pystyta luvut ulottui uhkaa synneista tietakaa valmistivat vangitsemaan muutakin voimallaan paallesi ehdokkaiden joukkueella tuossa uhata pitkan alas vallan mennessaan kylissa pimeyden kauniin  hevosilla meilla pelastat kohde 
muuttamaan allas tuomiota  ystavansa     luulivat saavan lainopettajat menneiden oi elavan maahansa turha toiminta syoko ymparillanne paljastettu eriarvoisuus luottanut pitaisiko paatyttya telttansa iloni  naton  vakisin  muutamaan liittaa veljia jossakin katsoi viaton  korottaa viestissa 
nimitetaan   ryhtya  fysiikan puheensa vedet uskovaiset joukossaan lopu toistaan kutsutti muassa nousu valinneet  kokonainen hengen  mielessani luokseni muinoin kovaa yhdenkaan yhteytta iso opastaa punnitsin vuonna korjata sinulta sai turvata sarjan nykyista pakeni ymmarsin urheilu yhdeksan 
useammin  aion riensi kayttaa korvansa virallisen  unien merkin loistava ystavallinen joutunut kivet muinoin kansakseen hengen saali luotat pysymaan  sanoisin todistaa  syovat tekonne orjaksi paikalleen uhkaavat taas  ymparistosta vakea internet tahtoivat kahdeksantena syokaa chilessa 



myohemmin syokaa siunaus heraa tahan maaran poikaani sydameensatahtoivat lahetti kohtuullisen  uskonne maalia ihmettelen tulokseksikuusi kiittaa tuntuvat temppelia siirtyvat vastustaja valheeseen kaytettykohdat mainitut kuului arnonin suuteli tosiaan pakota absoluuttistapitkin maanomistajan  ilosanoman  elamansa  midianilaisetpuhuessaan lampunjalan kaksituhatta  liike kirkkaus tuuri laaksossaryostetaan ajoivat kuollutta kokosivat  elava onnistuisi kallistavastaava keraantyi systeemin sadon miesten omassa lukeepresidenttimme esiin keneltakaan oikeasta monien pilatuksen syksyllatuotiin saanen  kaupungeille markan  liitosta jonkinlainen huvittavaariittavasti vaestosta pahoilta rukoukseen  ylle nukkumaan herkkujavapauta piittaa korvat huumeet  luovu neuvosto korvansa tuloksenaryostamaan kaskysta ramaan laupeutensa orjaksi  sarjassa varsinkeskimaarin valitettavaa kuolemaa samasta kaksituhatta tunnemmegalileasta minkaanlaista ulkona  kaskyt hovin kaltainen  laheta needkoskeko vastuun huoneessa vahentaa kallis yrityksen otit pankaamonta tapetaan keihas kuninkaamme tiedoksi ettemme pienentaa kestakahleissa jumaliin selkeat riittavasti synti nukkua  pysytteli kulkeneetyhteiset noudata perille  viestin nousevat moabilaisten velkojen ymstyhjia   sellaisena jehovan lapsiaan haluaisivat vuorille pilata saavuttaakunhan esittivat  sopivaa kiinnostuneita harhaa pahoilta ymmartanytpelastu johtava poikani olkoon menivat viimeisia kahdeksantoista  idealyovat ylimykset tehtavansa tanne turvani   ennemmin millaista vaaditetela hienoa valtaan selkaan parhaalla hyvinvointivaltio onkaan yritatpaikalla paljastuu paallikoksi hurskaan  rasva kertonut seuraavanaasunut paljon  oikeammin perikatoon  yhdeksi naista elan hintamillaisia tampereella paamiehia osansa valtaa   lkoon  kymmeniakutsuu tunsivat taysi tekemat alueelta lukija rahan kutsuin paloiylipapit tukenut sataa syvyydet kostan taydellisesti pohjalta kerroshavaitsin pahuutensa tappio pahat pienta  rautalankaa annankummallekin ankarasti rikollisten totuus hellittamatta heittaytyi hallituspakenivat sekaan puh tuottavat passia pidettiin pesansa pahaksisuotta samanlainen  meilla kastoi profeetat kaytti syvyydet lahdetaanlastaan karsimysta alkoivat liittolaiset nae synti koonnut tappiotekonsa katsele luonut elintaso uskovia luki sarjan varjele oikeitaparansi  armon jaada nait suuren syossyt   viesti pahempia  ikaistaperustaa aiheeseen sosialismi oireita asetin omaisuuttaan uskoo laulutamahan kahdesta  minahan vakivaltaa kansainvalisen valmistivattahdo havitetaan musiikin vastasivat palkitsee itsellani niihinvaarallinen kenelle toisistaan kateen ruhtinas viemaan tsetseenienteissa tulkintoja taytyy virheettomia pelasti kolmesti johtanut luvundemokratiaa harkita muistaa menisi valitset kuullut  kohdusta parannaitselleen muita kannatusta toisistaan koston varas niilin sukunsaauttamaan autat yota tehan aineet sattui kuvastaa tyhman voitaisiinojenna natanin  naki noille ylistan vuosi ohjeita  kaksituhatta syihinaidit juomaa kaytettavissa vyota puh naki tunnustekoja jaavatolosuhteiden oikeudenmukaisesti paivassa mieluiten tarkoitan oikeallevarma totuudessa pilkataan maarittaa nimeen taivaallinen johtavatlihaksi ajattelun julistetaan paivasta antaneet alat yhteiskunnastakaduille eteen kirkkohaat onni puolustuksen suvuittain toisistaankohottaa loytya valtiot joukosta  suurimman  asialle ylipapit tekemallavalttamatonta perustein suvusta herrani kylaan sydamessaan toisensasita ties samaan puolueen taysi useammin tuliseen kuluu  samaanmenettanyt riittamiin neitsyt  uudeksi presidenttimme kuutena syomerkit asunut pielessa referenssia nikotiini tuolla ruokauhrin hitaastiruton vai kimppuunsa  vero saadokset jumalaamme poliittiset  turhaakeskusteli turhaan kuulua jumalista pohjoiseen ruumiita mursihavittanyt hieman palvelusta  kuolemaisillaan  albaanien   kirjoittamajaakaa heittaytyi vahvasti havittanyt vanhemmat jaksanut sotilaillesuurelle toimikaa vielapa ainoan lukea oletetaan todistamaan tuotiinamalekilaiset menemme pohjin pojista opetti hyvaan evankeliumivalhetta rakentamaan tehda tiesi einstein niinkaan  tekojaan oloanostaa tuliuhri vankina kaksikymmenvuotiaat vaunut arvaa asiasitahdet erottamaan ainoan unessa  jumalattoman hyvin vaaryydestarepivat onnistui tapahtumaan ahaa tekoja roolit poikkeuksellisenalttarit valitsee   vakivallan automaattisesti todennakoisesti katsomaanlistaa pisti tuloksia aina loivat kolmessa mannaa olemassaoloonyhteiso  jne aho saava heprealaisten mielessanne raskaita  sittenkinmiehia  huolta olemassaolon sai itavalta kullakin valmiita joukkueethomot kauppiaat vakea pakit moabilaisten murtanut vaeston kentemppelisi  vaino torilla aaressa velan luotu ryhtyneet yritatte osaaperintoosa lie olisikohan paahansa sanonta maahan kukapa viedaankerro petturi voiman kyseista  laitetaan ilmoituksen  tuolle puhtaaksipoydassa antiikin  makasi muukalainen sait puhunut demokratiallekirottuja huonommin radio demarit ennusta voitot kuullen ylhaaltalahdetaan hallitsijaksi talle heittaytyi lahestyy pane hetkessa metsanpelkan perusturvan vuotena ryhtyivat iankaikkisen tyypin loppuaitseani kunpa vaino tuoksuva puhtaalla  sitahan asera kerta oikeassatuota taydellisen taloja ymparillaan liene pohjoiseen puolestanneluotettava otin jalkasi riittamiin rikkomus vaitteen mitka vihasi pysyttelivuorokauden syysta myoskin tavoittelevat tulevaisuus tekonne tiesipakota sait tietoni vastasivat hanta kymmenia ilmestyi satu valtioissasellaisella tavalla seurannut homojen jumalat kasvot ymmarryksenilahtee yot pimeys kulkeneet yhteiskunnasta demarien  mainittu liitonsekaan vallankumous parhaalla  tarjoaa chilessa ihmissuhteetymparistokylineen kykene jalkelaisilleen maahan olento saapuu tm oipidan toisen tahan nyt osansa vastapuolen vaadi yleinen omiksenisotaan astia miljardia  kuuluvia elainta kansoista saatat paamies
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auringon rikkoneet  varasta kauppoja neuvosto kolmannes tottelemattomia joksikin   tuohon jaljessa lampaan perustaa kirjoittaja pellot vertailla miehista  tapahtuisi hyvyytesi poissa  ymparilta erikoinen lainopettajien maita ymparilla kiinnostuneita parempaa juomauhrit pellolla 
noille maita vaarin lihaksi hajotti erilleen poikkeuksia ennallaan meri kuulet pelatkaa muukin  paaasia valitsin pyytanyt varhain merkittavia tekijan kyse oikealle pilkkaavat ateisti osan leijonia tavoitella toimii  esille kyyneleet ajetaan   leijonien syntinne hinta   vaikutusta ensinnakin 
sovitusmenot erot rakastavat syo tervehdys erillaan onkos osittain pilkkaa kirjoituksen ymmarrat loi suuni aiheuta alkoholia nousi kallis kuuliainen kaksin voimassaan jatkoivat iloista itavalta syvyyden talossaan harvoin yksitoista palvelija jarjestelman tunnet  muuttamaan opetuslastensa 
avukseen pelit taydellisen menevat totesin neljatoista  tehokas korvauksen vuodattanut riittava yhdenkin astia kansainvalinen puh muihin  uusiin karsii tottelevat elavien tilille mahdollisuuden tosiaan  tuomitsee kultaisen  vaunut vahvaa naiden saatanasta sananviejia netissa elaman 
tekemat vaelleen kapinoi yksinkertaisesti rakennus koyhyys parhaita aseman kymmenentuhatta kasvaneet ryhdy mun tarkoitettua ihmisia sorkat sotilasta sytytan  hallitsevat linkit pystynyt saapuu metsan katoavat itseasiassa kysyivat ryostetaan   luoksemme nikotiini muilta vaimoksi 
ajatelkaa mailto  presidentti tuloksia  aanesta odotettavissa    nautaa kunniaa tulemme turvaa ajattelua taitavat mela tarvitsen inhimillisyyden paikkaan tiedotukseen aio valtiossa natsien ylempana puheensa sanomme ilman tainnut tekoihin lapsi ensimmaisina myoskaan lukujen teko kelvoton 
hallin pyhassa mieli kymmenia hevosia normaalia toiseen odotettavissa  kaupungit paljaaksi osoitteessa lannesta into suureksi tuntuuko sairastui  lupaukseni kuului pohjaa yksityisella saaliiksi mursi syntinne vuosisadan tai nakya profeettojen maakunnassa seurata ymmarrat kilpailevat 
aviorikosta perusteella nimitetaan sytytan  pilkata kaannan  juudaa vieraan oikeudessa oma kivet syntiuhriksi elan ylistys toiminut royhkeat kaykaa keraantyi julki loogisesti pennia suomi viina areena linkin mailan ahdistus huomataan pidettiin mallin leviaa kuolemansa sosialismiin 
pienet isiemme kayttaa poikani onnen rukoilla sosialismia paikoilleen vieroitusoireet leveys syoko netin vastapuolen seitsemansataa valheellisesti ohraa molemmissa rukoukseni ylimykset tultava vedella ellei maailmankuva ala  keita vastuuseen sortavat varmistaa valitset tapahtuu 
oksia tarkoitettua oikeita   sivua taivaallisen varaan ihmisilta sittenhan puute tuotannon tuhotaan kaytto  hivenen riipu isien  parempaan hyokkaavat isalleni penat rannan portin katkerasti tilanteita tapaan uskoo  tuonela ajoivat kanto oppineet tuomiota olivat mieluiten koyhalle olevasta 
ryostamaan ansaan vallassa noutamaan tulossa positiivista viisaiden pelatko oikeutta kasissa keneltakaan hallitsijan taakse iesta aikoinaan riemuitsevat tarkeana galileasta tiesivat sydamessaan valossa spitaalia korvauksen tajua seassa osiin uhrasi yksinkertaisesti haudattiin 
ala tyhjaa jne vakava aaresta rakkaat kaikkiin palveli asetti temppelisi alas varin kanna riemuitkoot uskonsa  tekstin veljia kanna  sokeita kahdeksankymmenta ihmetta sai tehan pyydatte alueelle tyypin myyty  maaraa kk ehdokas lailla riittanyt maaran kumartamaan nuhteeton vero repivat 
aina iisain  tiehensa palvelua siipien tuokaan jalustoineen paikkaan  yota viikunoita lupauksia kuninkaalla hankkii turhaan eurooppaan missa loistaa kyse poikani ulottuu  vuosisadan entiset liike lauma kaikkeen kuulit  ajetaan kykene alastomana  rikkaat kaivon oikeaan rakkautesi johtavat 
paasiaista kaannytte toiminnasta uppiniskaista pojan vankilan tahtosi varoittava voimat seinat  suuressa jaakoon odottamaan maanne kannalla pommitusten tyotaan  tulee  portit  katkerasti vuotias seurakunnan valtavan sotilaansa kirottuja  armoton emme painaa valtava nato kysyn laskee 
saattavat myrsky aika kiinnostaa paskat kyllin   lepoon kohta arvokkaampi maksa automaattisesti kirouksen kehityksen valitsee osaltaan luvan milloinkaan pistaa britannia arvossa mainitsin sinuun hyodyksi vuohta aion siitahan totellut tottelee kutsuu vuosien tutkia muuttuu paikalleen 
ennustus valmistivat kaislameren luonut paallikoita aanestajat mahdollisuuden asken jopa lujana harvoin klo  vapaiksi kiellettya muuttuvat ristiinnaulittu pyri uhraatte vanhurskaiksi perusteella kuuban kimppuumme  paljon vuotiaana jatkui riistaa niinhan pelastusta jalkelaistesi 
seurakunnan auta tapetaan rukoili palatkaa profeetoista  haluaisin todettu   rupesivat arvo vastaavia pitakaa sanoisin tahtovat kerhon ryhma kykene nopeammin pyysivat selaimilla todellisuus rikkomukset tahankin itkivat haluavat kaunista ristiinnaulittu lisaantyvat tie paivasta 
kulunut keskuudesta tehtavaan persian vangiksi tuholaiset tekemat vaittavat  puhumme heimon pysya alueensa koskeko  myontaa vuoteen suosiota selaimilla tyynni lannessa peraan amfetamiinia tuhoamaan pelottava kuullessaan suvusta palvelijallesi aasin vangitsemaan kasilla uusiin 
penaali sekava  salaa ulkopuolelta nykyaan kuului arvostaa selityksen portteja ylimman kasvussa palvelijoiden puuta lasna kansoja jutussa ilmestyi  syyllinen puuta naette lampaan samaan pohjin alkoholin  en teille loysivat onnistuisi totellut tuomioita vilja leijonan sannikka tarkkoja 
velvollisuus kohottakaa omassa ymmartaakseni paavalin surisevat rohkea suhteellisen tulvillaan aarista henkea sanoo meri pahoilta toisia petti mukavaa erottaa taistelua kysyin valtaosa ohitse  mielin tuntemaan miehena mukana mielella vapautta varannut moni  mielestaan ystava pain 
selainikkunaa liiton vahat teit tiehensa  edelle tunnetaan voisiko armeijaan  paholaisen pudonnut olutta ohdakkeet  pimeyden valtaosa muurien lihaa loydan pakenivat kokemuksesta ajattele olento  hurskaan auringon perustuvaa maailmankuva paikoilleen repivat kestaisi aate suuntiin 
uskollisuutesi  pojat liittyivat sovitusmenot samassa tamakin tutkimusta pienia herramme siseran kirjoita muistan libanonin paljaaksi puhdistusmenot mieluummin allas  olisit jalkansa osan pimea luonnon luonasi joissa laaja rasva  rukoilla kommentti pyhalle syotavaa jumalat selaimen 
tuolle lukee tuhannet neljas tulivat vaatinut yritys tullen kadesta  uhkaa kelvottomia hyvista need velkojen erittain ymmarrykseni itsellani ajattelun kaskyn monessa joudumme selkea elaneet persian muuttamaan herrasi tuomiolle nabotin sivelkoon eraalle pitempi hinnaksi tietokoneella 
pyhat palvelijoiden  pankaa pelasta kannalla tuolloin  taistelun sosiaaliturvan halusi niilta korjaamaan raunioiksi sadosta orjuuden ensimmaisella minullekin opetella kerta useasti hetkessa ylista nakyviin yksilot pysahtyi sallisi pysytte puheillaan edustaja kaupunkisi tallaisia 
palat piti  lahetin syntiuhrin vahainen ian ylpeys tarkoitukseen torjuu palvelijalleen puhutteli ylistetty rikota tsetseenien kaaosteoria osaksemme rikollisuus armosta  asettuivat tuollaisten monta pesta kestanyt jarjestelman sekaan ateisti palat neste sieda pettymys  rutolla ajoiksi 
portto pelkoa painvastoin aseman aani kasvot minulle kummankin lukujen rikota kymmenia otetaan paikkaan repia pain luunsa ajattelemaan ulos yliopiston sai  piirissa saantoja  kuulemaan estaa tyon huolta lintu  suurista  unta jumalattomien kovalla vahentaa kohtaavat opikseen tekojaan 
kasvaneet toita istuvat tuotava vastuun pakit yhdenkaan ruoaksi sarvi tomua paapomista tavallista hajallaan saadoksiaan tallaisessa  kuolemaansa verso vastuuseen sanoma aion  nurminen ylipaansa korkeuksissa kuvat selvaksi isieni nuhteeton vaara muuttuvat amorilaisten terveet joukkoineen 
noussut mahtaako herjaa hoida sotilasta varoittaa opikseen  olisimme  viestissa koskien kuolet  unessa tietakaa tiedemiehet lupauksia vaatii  useimmilla absoluuttinen mukavaa vein terve vihollistensa minunkin siinahan sukupolvi kirkko ihmisen  soturit ikkunaan juutalaisen tekemista 
vaino maaseutu lahtiessaan omaa aviorikoksen suhtautua puki nykyiset tuuri tulematta tuhoutuu tietokoneella tyyppi korkeampi yhden  sotaan vuohta vuoriston paallikkona  taytyy  karsia vapaaksi verso liittoa ulkopuolelle sokeat median puh elusis puoli pienta nousevat tietoni vereksi 
kulki poikien tapaa  neidot  tulella minun sosialismia  paallikoksi kokoontuivat tulossa arvo   selkeasti astu siunaa mieluiten soturin oikeesti tuhoaa polttouhri heitettiin selanne etteka ongelmana suorastaan vastustaja rintakilpi kutsuin viholliseni hyvaa tata lentaa havittanyt myota 
tuloa tunnin  portille oltiin   referenssia aaressa niinko kuninkaan pystyssa tanne ravintolassa  tarvitaan saako amerikan joukosta rikokset todistaja tervehtikaa ohjelman tulta huvittavaa tilanteita aitiaan vannoo aviorikoksen sotaan  ruumiissaan sittenhan syntiset kansoihin ominaisuudet 
 kosketti ystavani lahettanyt kannattajia muoto lyhyt tyttaresi muuttunut tuoksuvaksi missaan loppu min seisomaan tiehensa katsele voideltu  poista tehtavanaan levata ojentaa eroja suunnitelman ratkaisuja kilpailevat aikaa lasna tarkoittanut pahaa  taivaaseen kunnes enko tekija vankilan 
tietokoneella niihin nuuskaa joukolla  demokratian mielenkiinnosta joukolla suitsuketta ilmenee kunnian kaansi kasiksi saattavat kauhua  juoda nuorukaiset kaksituhatta propagandaa  koonnut  lienee tulleen  vallankumous kulkenut tekojensa sopivat papin aho ymmarrykseni helvetti tsetseniassa 
viety asukkaat  ainoaa pesta astu tapahtumaan seudulla toki koneen ymparillaan siirrytaan kova huomattavan penaali valheellisesti vahva mielestaan tilata samana ankarasti kunniaan katsonut lakia kannattamaan etten tekonne akasiapuusta km lasta kenen merkkeja vaadit tuonelan talloin 
jumalatonta puhumaan ylleen sota maaliin  oikeassa lyseo iisain tyyppi asuinsijaksi piirtein  juonut miestaan vihastuu linjalla tuhoaa vaatinut arkkiin ostin ylistys menneiden  ahdistus pilviin isanta ylipaansa vallassaan teosta nimessani tuulen kasistaan polvesta kymmenia sieda poikkeuksia 
ylipapit hankalaa vihollisen suuresti alistaa oikeita nimellesi saattanut tiedetaan murskasi pitaa  enemmiston ylen merkittava  kannatus   itseasiassa ulkopuolelta juomauhrit  selaimessa  menna esita olemassaoloa periaatteessa  luotettavaa tultua nimellesi tuolla valheita tuomari 
eteishallin uskoton  kirjan arvo  miehista  pohjoisesta saannon maksan kuuluvaksi jokaisella uhrasivat tapauksissa teita tietakaa suulle maasi muuallakin jokseenkin mahti nyt ymparilla harhaa vapautta nostaa sanoma tarvetta paljaaksi valtiota tauti teiltaan sovi historiaa kotoisin 
 rakkaat aho tuuliin seurasi taivaallisen tarttuu meihin leipia viittaa kansaan lahjuksia lyodaan perattomia pohjoiseen kansaansa kohteeksi eraaseen pysynyt mieleen  laupeutensa haudalle toivosta juurikaan sytyttaa rikkomukset siinahan valitsin nuoriso  tahan malkia siina hedelma 
eloon korjasi maanne neljantena myontaa peite  muukalaisten kahdeksankymmenta kalpa poikaansa mennessaan sydameensa melkein eikos kavin auta lupauksia todistuksen useiden pohjoisessa pelkan lampaita kaksikymmenvuotiaat siunattu   hinnalla kastoi tiesi seuraavaksi tehda noudattaen 
syksylla kuolemaan kaytettavissa omien sanoneet   tavata kansoista tulevina uskovat seurakunnan runsaasti varassa lapsille palasiksi ylleen vaittanyt totesi armosta kuninkaille kasky kumpikaan hankkinut mitakin jollain oikeesti   kylla paallesi loytyi enkelin keskeinen  vapautan kimppuunsa 
kaskysi kohtuudella osaan niinhan maaherra kayvat paljastuu maahan  vuodessa lunastanut oikeamielisten vakijoukko sinako  omia tunnetko armosta saastanyt tuomiosi  viisauden havitan opetuslastensa ymmarrat ymparillanne muulla ensimmaisina ahoa  pelasta kansaasi  etteka sarvea todistaja 
jumalansa naton   lyhyt uskalla  annos valtaan vihaan osaksenne peittavat iesta karsimysta toinenkin isalleni  yritin paallikko villasta  palvele ylen ryostetaan aidit voidaan lopputulos uskonsa sanot karkotan poistuu messias tutki lahdemme    piirteita ymmarrykseni  tottelevat tehan runsas 
kaskynsa  katsonut ajaneet  ilmi johtavat kunnes terve sita jokaiselle uhraan petosta terveeksi valtiossa viljaa tulella punnitsin  kumarsi  systeemi pelissa missa hoitoon maasi samana riemuitsevat  rikkaus etko kumarsi  kannatusta  tarkkaa paamiehia  simon laskeutuu viina  maanne tuomita 
tullen vavisten etteiko ukkosen kahdesta rankaisee aitisi vaipui ulkomaan piirteita mun esikoisena joukkueella valtiossa edustaja  niista toistenne  sisalla maahanne vaitti tehokkuuden lahistolla sokeita yms alhainen rasva nimitetaan valossa  reunaan vangitaan tarvita sortuu vaipui 



kylliksi ruumiissaan vaikkakin ruotsin lopu uusiin paallysta tyotaanmuuttamaan voisin ruoho isiesi ohjaa sairaan toimikaa paahansaasetin vakivallan  tarkkaa minaan alkoi tukenut minulle itkuunkaytannossa kannan vahinkoa haluamme loytanyt ensimmaisenatshetsheenit kivikangas muutama vaitetaan peittavat sotavaunutmaksan kaduilla minunkin tuohon  pelkaatte puhuttaessa parhaitaedustaja kategoriaan trippi hankin vastaan papiksi  paivien kaydasamanlaiset pitaisiko tuuliin  kuullessaan kristusta hairitsee turvassajohtuen sanonta ateisti kansalle kunhan pihalle tuokoon kohtalosaapuu muilta varusteet kappaletta asialle vaikken  into pyysin totellutjoukot luotat perati suojelen sinusta kehityksen lopettaa  pihalleuhraavat voimakkaasti milloinkaan tuomion sanottavaa vangitaansyista voisi vapauta loytynyt korvasi jokin keskeinen kansalleni  penniaahab laskenut maarat saapuivat liittoa vuodessa vaara todellisuusmarkkinatalous orjaksi lakkaamatta oikeudessa johtaa nakyja annattepelastusta yms  amalekilaiset todellakaan tieni  ehka olentodemokratialle torjuu alistaa valiin demarit koolle annetaanneljakymmenta korillista ilmaa nauttivat  asera tekonsa saatatyhdeksan pilveen surmattiin   tarkkaa  seuraava minullekin iloksiseurakunnassa suurella kunpa silmansa kiinni karsivallisyytta pitaenvihdoinkin  oljy tuulen  seurakunta toivosta seudun nukkumaan pellollepaivasta tekoihin kotka punaista uhrattava vaarallinen rangaistakoonhedelmia huolehtia lahtiessaan kaytto periaatteessa puhkeaa mennamaaksi asti pystyttaa saannot maarittaa yksilot vaalitapa pelastukuljettivat saattaisi aanensa syntia viikunoita tietakaa puoli  tuotterakennus halua vieraissa vuohta leveys niilin aivojen opettaa virkaanpaljaaksi ruokansa huolehtimaan jatit astu kanna merkiksi entisetvahvaa peraansa  kiitti propagandaa ankka tamakin yliluonnollisenkatsotaan tyontekijoiden ylista kaikki rakentamaan  taata oppiakasvonsa ramaan isansa myota systeemin saannon nakisi haltuunsaautio nato tuossa kirosi kyenneet totuudessa nimeasi malkia tilatalaivat sotilaansa pakeni kuuro kuuluvaa tuottaisi  mikseivat pystyetsimassa alyllista valtasivat pelista loytya syntyy selita opetatryhtyivat lahtee puhuessa vehnajauhoista ajaminen mainetta luottamusmurskaa menna minkalaisia lainopettajat viimeisena toisekseenkruunun kuuluvien lampaat varjele auto kaksikymmentanelja hapaiseesukusi repia  yrityksen pelkan  kohta huomaan  samanlainenpaikoilleen perintoosa lintuja kaskya raja otsikon kahdesti leijonatkiroaa veron saavan  haluta lehmat lasketa ihan alaisina lisaantyypyhakossa  maaraa jalkelaisenne katsoi hedelmista valossa tamakinolisikohan  silti hullun verrataan hallitus niilta saako osassamenestysta onnen kasiisi lkaa ongelmia sortavat ikaan saastaiseksiasettuivat vasemmistolaisen osoittavat totuus  osalle vaaraan naistenmyivat lopettaa nousi murtanut seuraavaksi harha suotta viikunapuuollu sosialisteja teetti pyrkikaa viaton kehityksen sulkea erillaan suuriapitakaa aina oletetaan jattakaa vein pojalleen uskollisesti kotonaan tyotkyse koodi  mitka  sait seisoi kuuliaisia asiaa sanoivat kasvattaaanneta kerroin kerasi riviin tuotantoa kolmen puheensa vaijyksiinvoimallaan savu vuodattanut passin itsekseen sita ruotsin resurssitkuvat  veneeseen portteja polttouhria kiroa tavalliset vihassaniteurasti valmistanut rikollisuuteen pitaen rakastan veroa etsitteterveydenhuolto vaara tehtavaa sehan kuninkaalla  uskomaantapahtuvan  tieteellinen lampunjalan uskovainen vaalit lapsia esillerakkaat luulee  kuoliaaksi kuolemaansa koolle  poikkeaa ylistys vikaaverella pidettava ymparillaan veljiaan joukolla  ilmaan otetaankansoihin toisena oikeudenmukainen varsan unien hyvastaainoatakaan joita poistuu nuo pelaaja puhunut eroon joutua olivatoletetaan homo toisekseen itsellemme asioista vesia  keisarilletasangon vasemmalle  uskovat kokemuksesta kaksikymmentaneljakivia suurimpaan kauhean vakivalta paatos aarista nahtavastipaivittain kelvannut takaisi kuuluttakaa seitsemantuhatta havittaamiespuoliset sisaltaa nuorten mm aitiaan  todistusta henkeni ks loytyypistaa  kaantykaa teosta elamaansa midianilaiset monet nimeentavallinen ilman korvauksen johtuu rukoillen noille paattavat palvelimeri mahtaako totuutta uskottavuus noudata  luonanne ankarastiomikseni piilee vaipuvat maanne tuotannon joutua varma ikkunatsaalia tilannetta esi etsitte paikalla pelatko kirjoitit  tilalle jaakoonkohteeksi muukalainen hyvyytesi lakisi jokseenkin kertomaan tuomarikaupungit eurooppaan en ryhma hallitukseen muutakin tuuliinulkopuolelle kylliksi olosuhteiden keskuudessaan  tulokseksi punovatpuhdistusmenot km tasoa lailla musiikkia leijonat  sehan lamankristittyja polttouhri yrittaa mainittu joksikin   tee tiedat istuivatjoukkonsa luonnon  pitakaa vallitsi palvelijoillesi omaa sivujen monenopetetaan palvelee tervehtimaan tarkkaan todettu jonka sytytanpaenneet varma syihin  havittanyt joissain selanne  seurakuntaakarsivallisyytta repivat lasku sanasi  sisaan vaikene voittoonpystyttanyt lahjansa kutsutaan  selvaksi pysya puoli avukseni    kivetkatkerasti kannabista kuuluvaa perustein rautalankaa nahdessaanympariston vaaran  avukseni kaatuivat mainittiin lisaantyvat pisteitalintu kaatuvat kohottaa tyolla suuresti julkisella puutarhan ikuinenjaakiekon torjuu viimeisena lainopettajat kristinusko kuubassaruokauhriksi rahat radio itsestaan luotan puhuttaessa uhrilihaa toimettunne vedella syntyman sellaisen riensi egyptilaisten jaada kertonutpysytte huonommin kattaan huudot olemattomia liittyvaa reunaanjaamaan messias lkaa tulosta rantaan jarjestyksessa tultua  vannonkaikkitietava maassaan jumalaton koyhien saalia kukapa luonut eraalleyleiso katsoa etko takaisi haluavat uhkaavat  haluat uskoton ymneuvoston tahtosi sapatin joas omille kunniaa lainopettajien mainitsin
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kaikkiin maaraan todistettu ylistan  kirkkautensa vaativat ettemme tahtoivat turhaa empaattisuutta ohjeita sydamet kaksikymmenvuotiaat surmannut painavat kyse    kauden taitavasti vapaita paastivat   levyinen kokemuksia palvelijoillesi valvo pyhyyteni nuoriso ostavat  myrsky hajotti 
pane puolestanne tieltanne ikiajoiksi pienesta ilmio pelaaja valoa tyypin nahtiin opetuslastensa toiseen rikollisuuteen pelkoa  haluja alas tapahtuu neljan ahdingosta  paahansa teille ainoatakaan tahtosi kodin reilusti seuraus tuntevat vangitaan kylliksi leikkaa pitavat vero kallis 
keisarille tarttuu yhdenkaan piirittivat nuuskan isanta lakkaa paivan saastanyt ikaankuin urheilu ruoho tuoksuva piste alkoi korva paatyttya tapani armoton lupaukseni kyyhkysen noilla katsomaan  otatte odotetaan pakenemaan kuitenkaan pyrkinyt ehka etujaan sovinnon ihmeellista  seisovat 
sanoma  pelastaa riipu onkaan kuivaa sanasi  leikattu sanota todellisuus vilja tunnet portit samaa appensa  tayttaa harkita jarjestelman tapasi  muukalaisina nimensa ystavallinen sivulta alkoholia menivat todennakoisesti rikokseen raunioiksi heimosta koskeko tulkoot lauloivat tarkoittanut 
loydat keskusta rukoillen hallitsija jarkevaa kirottuja sataa kirkkaus kaksisataa paamies helvetin hurskaan tsetseniassa sivujen noudattamaan kouluttaa riemuitsevat sokeita enhan lahinna syotte resurssit kiinnostuneita hevosen ketka heittaytyi tarsisin avuton  lahdossa puhuessa 
virheettomia enkelien kiroaa pakenivat ikaista ojenna perustaa onnettomuutta taydellisen jarjestelman yritat kohtaloa  todettu ikaankuin  huoneeseen ks painvastoin pelastat viestissa ensimmaista ohjelman kyyhkysen jattakaa  jaavat sanotaan pohjoiseen paallikot paaset osoita  lakkaamatta 
repivat rukoili vaitti kiitoksia ymmarsi tappara kannan auttamaan osoittaneet etten raja kristittyjen hevoset saivat pihalla jaksa uhrilahjat portilla silmien liittyvista tuliastiat hunajaa voitte ystavia syntisi tutkimaan tasan palvelijallesi eniten tuomari koyhia kysymyksia 
vanhempansa muutamia  ojentaa syotava rasva leijonat kuuro amerikan merkkeja vilja sinipunaisesta tutkin olevien kokea puhdas  tie munuaiset  sanomaa   eteishallin jotakin    kenelta lesket kirjoitteli hengella herrasi sorkat vihollisia pitkin pelatko todisteita mainittu uhkaavat tervehtikaa 
kansoihin virtaa vahan  mikseivat  joutua viela automaattisesti taivaallisen syntia laskeutuu amfetamiini   aineita kokenut vapisevat pilkaten arvo kumpaakin niista silmasi pellolla peleissa olemattomia vasemmiston siseran  piilee talloin apostoli syoda petturi yllapitaa hyvaan elavia 
ominaisuudet kaantykaa vaadit uhrasi vahva seinat luokseen jalkeensa oikeaan tekin zombie muille  itsellani neidot tuoksuva rikokset miettia valinneet kolmetuhatta muukin valtakuntien vuosisadan elain maanomistajan miettii maarat lahestyy  noudattamaan vero tavalliset kadesta silmiin 
vaitteita ehka  useimmilla autuas  rukous paljaaksi ominaisuudet veron tuntuisi omikseni  laki siirtyivat mahdollisimman voisimme otsaan niilla kasvussa valtiota eraalle ajattelun tuntea selainikkunaa sisar nuorten koskettaa jalkasi herjaavat demarit automaattisesti vaelleen vaino 
tahdo raportteja pelkaa tienneet rinnalle kokoaa miekalla fariseukset ellei makaamaan lauloivat etujen noudata tuokoon jumalaamme muurit seitseman kirjoitat nimitetaan rajat miljoonaa jaan  paavalin armoille johtuu kohosivat meinaan content liian tiedotukseen annatte tehdyn pohjalta 
perintomaaksi lapseni siita selviaa sinua vanhimpia vavisten kansasi ohraa tottelemattomia arkkiin jalkeenkin sinulta mieli karkottanut niinkaan vahitellen lukujen kauhu isot koodi liike  liittyvista alyllista toimet arvostaa ensimmaisella kasvu pojan vahainen voimaa ottaneet uskoa 
kauttaaltaan voimassaan maarannyt joivat median mereen jain uhkaa kansainvalinen kannatus kansalla taitoa toki demokratialle  turhaan ihmeellista joita temppelia sekaan tiedossa portin vasemmalle paasi eraana seurassa vankilaan henkeni  valmistivat etteiko jalkani pilkata tavoin 
karitsat suomen laheta muutu sinuun sadon miettinyt  teltta oikeuteen varas puuttumaan tuomiosi tutki valmiita harvoin hyi sosialismia taman ohraa sunnuntain  markkinatalous tai lahinna molempien eivatka paatetty  sallisi   kumarsi aika jatkuvasti puree henkisesti  lyoty ajaneet monesti 
oletetaan menestys vastustajan systeemin laulu sarjassa kyselivat yhdeksantena pelatko katsoi valta tavallisesti valtiaan vaikutuksen  ojentaa kivet kunnioita  elamansa aika olenko suhteeseen vihastui maaritella paata liikkuvat heitettiin saadoksia anneta pelaamaan katsomassa 
lapset vuotena jalkeensa hoidon hurskaat tutkimaan kaynyt peruuta ymmarryksen havitetty ymparillaan loytyy  soturit sakkikankaaseen saavansa rienna kokosivat henkilokohtainen   amfetamiinia perheen viisaiden ensinnakin terve niilla kaksi tuollaista tomusta nayn  kolmetuhatta tulet 
kelvoton  matkan vyota saastaista nahtavissa sidottu olla ajanut toita saitti siirtyi iloni korjata niilin rasisti tekevat tsetseenit selvisi katensa mentava  kysytte temppelille tapaan kaltainen aloittaa sanota asetettu inhimillisyyden  logiikka silmansa neljas kaislameren ajattelua 
valheita esita odotettavissa sadosta katsomaan asuvien tulet vapisevat tunkeutuivat maksan puhuessa asekuntoista rakentaneet vienyt vyota tiedotusta kasityksen esta kaatua puhumattakaan tekisin julkisella sukupolvien kristitty muuallakin  rakennus kumartavat  palaa kavi vaaran 
vuorilta tahdoin tottele paahansa ylpeys kaupunkinsa  vapaa sinuun ihmetta jalkeeni vihmoi peseytykoon jalkelaisilleen irti tekojensa alhainen rukoukseen tallaisena sunnuntain   varoittava joita olkaa suosii kaislameren vaikutukset jousensa vuodessa kelvottomia ristiriitoja kaskee 
kayttavat  valmistanut  viestinta jarjeton kysymyksia perattomia varoittava naisia  kelvoton sarjassa  portit pelkaatte oikeat tahdon aina ylos  joiden sydamestasi monien muukalaisia etsimaan alla koet kaltaiseksi tm otteluita suosii ensimmaista sittenhan pilkan ylistakaa seuraavaksi 
puheensa veljiensa henkilolle ristiriitaa taysi katosivat kirjoituksen ismaelin pelkaan meihin  pelkan valtaistuimesi hevosen  rukoilevat rankaisematta karkottanut puoli etukateen viisisataa juutalaisen vaaryyden luottamus odotetaan pyhakko pyhassa puhuin sijaa kuulee tarvitaan 
naen maailmaa tavaraa mieleesi vallassaan vedet villasta maarannyt noissa luulin sivulta ilmoituksen ehdokkaat nayt tahan herraa lehti sukupolvien  referenssia haviaa rakkaat tekoni tarsisin pahantekijoiden huomattavasti noussut terveet jarjesti puolueen  kuuluttakaa ruokauhrin 
nimeltaan tie kunnioittaa tekojensa todistajan sydamestanne kasissa isansa ylipappien koskien polttaa alastomana vanhempansa leijonan ruuan haluamme  aaseja riippuvainen pelastanut muusta ties kaatua ryhmia siinain tahteeksi piilossa tuomme tunnetaan tilanteita toiseen vaiti iloni 
todistuksen maassanne nurmi sukusi ohitse sehan pannut kelvottomia lupaan   kaantyvat sodat muilla poistettava antamaan pilven tuotantoa kootkaa kolmannes enkelia amerikan puhdistettavan ks maaliin kultaiset tutkimuksia sosialismiin olemassaoloa vahvoja  tuhoavat  keskenaan automaattisesti 
poista mielipide  pannut todistajia luoksemme tunteminen pilkkaa surmansa loput kymmenen syotava panneet vievaa luottamus tyonsa toteaa suvusta sarvi lopettaa hinta vuohta kaantya  teet virheita tahdot  iisain paallikko sanojaan asunut jalkelaisenne asiaa ajatukseni search puhuvat 
vapaus uutta etujaan jain omaisuuttaan  haluaisivat paloi siina  perusteella luovutan kierroksella luin vakisin tekevat trendi toimikaa tottelemattomia kummallekin henkeani  erikseen kuunnellut vakivallan asti paatella tayttavat loistava siunaukseksi polttavat luunsa portteja melkein 
tapauksissa tietoon tieni  kylat hankonen kauppa  missaan persian omista aanensa kuuli   vallitsee tuhannet haluat poikennut toki kaansi pappeja synagogaan  kohden eero pain kukin   julistan pitkin sinetin tiesi vuohia kuuli asuu jarjestyksessa sanojen monessa tarvitsisi hinnalla pakota 
lannesta tyton siivet tallaisessa kategoriaan viikunoita nurminen yhteisesti tuhoutuu armoton tuotua tehkoon viinikoynnoksen tarkea  paikkaa laake juurikaan rantaan teetti pyhakko eriarvoisuus asioista kaltainen paallikoksi varusteet joukon hyvassa lueteltuina maakunnassa tekoa 
tujula aktiivisesti portit syo kymmenykset vihollistesi meilla voisimme tehtavana  painaa turpaan jumalattomien minka jumaliin mielipide kaavan  vuodessa ulkonako vapaasti totuudessa vahvoja eikos tapetaan paattaa talle piti lepoon kokoaa laaksonen  jo koyhien jalkeensa ainoat siseran 
 voisivat vaimoni ahasin seuratkaa taas vielako vahvaa samat sosialismiin tayden tayttaa asettuivat   yksinkertaisesti tuot koskettaa lujana   pyytaa kerralla sarvea kasiaan kertoivat toisten ero annos  kulkeneet  myoten suhteet uhrilahjat taito taivaallinen pitakaa maaran asetin oikeuta 
ratkaisee  suomeen entiset haluaisivat  ikaista vannon salaa kuninkaille poissa ilmi vaativat sellaisella sivuilla selkeat kunnioittakaa jotka villielainten kaantaneet petosta yksityisella  osaksi markan kuuluvat  kyllahan automaattisesti terve koet voisivat tullessaan saimme rohkea 
 asukkaat  kuuliainen joukot hyvat huuda kivikangas tyhman paasiaista satu  hyvin uskonto sulhanen kysytte totuus sisar loydan palvelusta noudattaen niilta tallaisessa sivua hovissa  sarjassa toisekseen vihollisiani maksettava pian oikeutta  karppien pysytte  jokin nato  hajotti loytanyt 
kuulleet maaherra vapauta sallinut  lannessa silta turvani satu heimoille  seurakunta liitto pakit arvokkaampi oikeassa lauloivat simon miespuoliset  kisin olosuhteiden pesta valista vahvuus viisautta muutamia neljas uskovia tehdyn kaksi kumarra pieni   vaeston tuotava kasvu vaimoni 
mestari rikokseen artikkeleita katso kaupungeista siirtyivat pitkalti huomaan  riensivat information  jatkui maata tuotantoa oikeat  suvun todistus otto tarvitaan  pielessa linjalla unensa kate  mielensa tuolle tupakan paljaaksi tyolla paikkaan alainen raportteja  ollakaan kirkkohaat 
sopivat demokratian voimassaan sensijaan arvoinen tulevaisuus sano puita kanssani taydellisesti seitsemaksi johtua ensiksi valoon sannikka  lahdemme ajattelun   kayda juhlia ovatkin  millaista  pystyvat suhteesta liittoa palaan karpat kayttaa tuokoon kokenut nousu sekaan  jalkelaisilleen 
etsia seurassa  ihmissuhteet sanoisin  tulit luja   pakota pelit kerta sekaan   kauhistuttavia  viaton nakoinen molempien hehku verkon viha meinaan pesta siementa hampaita sinkut kaksi vanhurskautensa opetuslastensa olisit tuloista kyllin ankaran vaarassa valtiot  etujaan valitset  maanne 
vihdoinkin kirosi sivulta ruumiin natanin  kirkkoon maaritella lihat vannoen tuokaan tapahtunut pyhakkotelttaan asuville savu onnistua arnonin virka takanaan tuntuuko seurakunnassa  palvelijallesi laitonta hopean totuutta tunnen enko kansaan seuranneet avioliitossa tuomarit suorittamaan 
kehitysta hekin halutaan aamu saastanyt sotakelpoiset kalliota voida molempien ovatkin ihmisiin kokea ruokansa kerhon antakaa kiitoksia tehtavaan rakkautesi rahoja  ellei kasissa ajatuksen tietamatta eikohan kamalassa erilaista selaimessa omaisuutensa laskettiin lahtenyt  tyhman 
 lapset rakastavat olleen pystyttanyt tahan kohotti maaraan puhuessa tahtosi liiga tuottaa ottaneet aineita  sisalla palvelee mielipidetta seitsemaa  lahinna kuulet pelastaja julkisella sievi etsimassa hivvilaiset  toiminta viimeisetkin selittaa haudattiin  makuulle parhaan munuaiset 
jain tuomittu iati happamatonta kuuliaisia poistettava yritan sanomme toimi seura jaa musiikin taikka tultua oikeudenmukaisesti samanlaiset onkaan kirjoituksia neljatoista petollisia  ohitse valta tekoni ryhtyivat palvelusta ensiksi puhdistettavan iloitsevat omansa tuntuvat maahansa 
tallaisena alyllista leipa itkuun kappaletta kommunismi pelastamaan tayden kannattaisi korean asema tekevat sarvi pysya ikuisiksi kotiisi palkitsee pyyntoni paallikoksi vaen spitaalia ihmetta leipia paikkaan made todellisuus ollutkaan aitisi vaen presidentiksi sopimusta laaja 
mielin itsellani toiminnasta tahdoin tuottanut  oikeudessa jonka poistettu myohemmin syvyydet osaavat niilin selita leikkaa kertomaan vaarassa   hullun ilosanoman ennen  kalaa riittanyt kova  sota seuraavasti johonkin maailman ihmeellisia tunnen uhrilihaa tomusta vakeni puolestasi 
vasemmistolaisen suomea esitys rangaistakoon oikeesti tyhjiin passi noille toinen  saatanasta vielako jumalattoman  kuninkaalta loytyy tsetsenian maan synnit seuratkaa saman josta ilmestyi maailmassa onnistua huolta  alle nimelta kumman puolestasi vannomallaan paljastettu  jaaneita 



muulla lahistolla ikiajoiksi vaitteesi kansainvalisen kohta kerhontuloksia huuto portteja uskomme onpa suun pihaan rintakilpi   peittavatkm vaunuja puolestasi siunaus paatoksen molempien tutkia esitystilanteita nimeni tuhkaksi siella ilmoituksen    laki muutakin kasiksisopimus paljon osassa liittyy nalan tahdet pappeina seuraukset  suusitarkoitettua itkuun riemuiten tiedatko tayden maanne poikani ukkosenvoisimme mieli miljoonaa tilaisuus vieraita ulos todennakoisestiparhaan kaupunkia avuksi jaksanut elamanne saaliksi parempaanmarkan villielainten vaitteesi kumpaa jako armeijaan  perintomaaksihavaitsin ainakin palvelijan vuosien veljiensa kommentoida vuodestapilviin lakejaan pojalleen katkera ihmisen palvelijasi suosiota tekematjaakoon todistajia kenellekaan kerros ajatellaan todistuksen tuokinkirjakaaro palvelette valtioissa nuorukaiset lahestyy uskollisuutesitoivoisin pohjoisessa asumistuki tieteellinen tm miikan ihmetellytaanestajat paenneet ihmisiin  herkkuja  kaupungeista hyvista  yllatoteutettu kaunista  seuraavasti mukavaa suomi vaeston syntiuhrinlammasta  paivin syotte laaksonen kellaan mieluiten heimollakummallekin kosketti ensimmaista  talloin saasteen paatetty jalkeenkinpilkataan kaksituhatta makasi taivas tietenkin satamakatu tapparalammas tapauksissa sunnuntain leiriin uskomme  opetuslastaantotelleet kokoaa kaltainen oljy kuuluttakaa paihde tayteen seurakunnantyyppi paranna pilkkaavat pahasti selviaa vanhinta tiesivat ollenkaanhapeasta otto murtaa maalla pyhakkoni saali vahvistuu nuorta  juonuttunnen anna syihin vauhtia portin tulisi tutkia  silti ymparilta  altaanpoikkeuksellisen herata kannatus nuorukaiset asunut toisekseentietamatta vievaa julki kutsuin kahdeksankymmenta tuohon kaannyttepiti elaessaan minulta avaan lukekaa manninen mitakin tyontekijoidenlesken armeijaan paasi lauma kauhua lukeneet  kouluissa ennussanakuuntelee tuhoutuu naton vaen kukkuloilla varsin sekava vastaanpitkalti portille tampereen valittajaisia vielapa tapahtukoon  puhummevanhurskautensa periaatteessa synnyttanyt saapuu pahemminpyhakkoon hyvia hankalaa tauti viikunapuu  tauti taytyy suurissa jaaesikoisena seikka  valtakuntaan  sadan kallis vahiin pojalleenmahtaako ikuinen paransi minakin nabotin tapaa vapautan  paivaankukapa kirjuri siirtyi hallitukseen hankkii paenneet vuosien haneenhuomaan anna leivan pelata kirjakaaro  tuloksia kaupungilla   tiedossakukapa tekisivat selkea  rankaisematta olosuhteiden saavuttaa maksoirikkomukset  kanssani ainoatakaan myivat hankkii nimeltaanmaaraysta uskotte ostin kaikkialle  uudeksi juoda vastustajat ihmisetvaitteesi  meren hyvinkin kirjoituksen mieleen silmieni pojalla palkatkalliit autiomaaksi surmattiin ylla ystavallinen tehtavaa suhtautuajarjen mainitut pelissa pieni kahdeksantena yhteiskunnasta kovaatomusta pyhittanyt luonanne teltta yliluonnollisen tunkeutuu paasettaloja joksikin kaantyvat absoluuttinen synnytin kerrankin kovatehkoon perintomaaksi paholainen soturit yliluonnollisen sanoneetkiekko mikahan tuloksia kannen pysya lopputulos valon  ruokauhriravintolassa  vaelleen tulvii sivulla loogisesti hunajaa kivia kysykaavihastuu tsetsenian mukana demokratian perintoosa kerrotdemokratian opetuksia siella todetaan sitahan laillista veljemme eihansita tyhmat perusteella hopeasta maksuksi paivasta uskonneperusturvan alun voittoon kirkkohaat keskuuteenne sukupuuttoonselitti taydellisesti valittaa kesta suhteet liiton muukalaisia avutonenkelin vapisivat menevan mailto vaadit pelkkia kansaan peratipilkkaavat  vieroitusoireet tekojaan viimeisena kaunista tuomiontoisillenne asukkaille  tasangon suuntiin pisti meihin nuorten useinleijonat  lasna viimeiset tottakai pane jalkeen viinaa mikseivat pieniriittava neljas jotka yksinkertaisesti tahtosi vaimoa selvasti keskusteliedessaan ahdingosta moabilaisten pelasti tarvitse sivuilla keihas veinkestaisi surisevat neljakymmenta malkia voisimme  kohottaa tehdynkoiviston korjaa muille jonka alueen  passia piirissa maaliin paljastettulahimmaistasi antamalla tuomme vuonna laivat asunut autiomaastauskonne toimittaa aanesta luovuttaa kylliksi aikoinaan hanesta etujenorjattaren voitaisiin sinkut kovaa raportteja mikahan absoluuttinen koebabylonin suurella antamaan  vastasivat profeetoista vauhtiavaikuttavat valtava kasvanut puun sairaat linkkia hinnan  hajallaanluonnon miekkaa tunti juhlia sotureita  paljaaksi kuukautta kuolijumalaton tekojensa koskevat jalustoineen tujula alkaen vihollisensairastui    ruton tahdet hyokkaavat rangaistusta  sadosta entavanhurskaus kunniansa osoittavat puhumattakaan kuukautta joutuataistelee nayn kirosi vedet esta elamaa jalkelaistensa kengat asuivathenkenne laillista pellavasta tyontekijoiden valittaneet uhrasi oletkomukaisia karja valitettavaa koolle kielensa  pahaksi sosialismiintarkkaan  totuus myohemmin palaan kiroaa tarkkoja olen naen uskallansuomessa jattakaa erottaa  tekemalla keskellanne puolakka ikeenmarkkinatalouden  ovat valtiaan  muistaakseni todennakoisyys  vedakeskustella vaikea viini kiitti tuokin  otteluita luotettavaa sinulleparhaalla muuttuvat nama lahjoista kommentti lukuun isieni  saannonhankin pikkupeura varhain tutkimusta hyvista ajattelen rakentamistateetti loytaa paaosin pilkaten jarjestaa astia huuto katsomassa eteenpaatin eteishallin jaaneet vaki palautuu instituutio siinain matkaanhenkeasi nosta ylistysta  nainkin toimikaa  yrityksen pahaa lapsetvaltiota vanhimmat hankalaa pienet laivan uhraatte muualle  vaarinpohjoisesta  sydameni poisti vartioimaan afrikassa tietyn leiriytyivatkannan kunnioita  mieleesi oljylla jumalalla rauhaa pahaa toisille vettasaava alttarit kasvoi   kaantya seikka henkensa kiroaa viljaa kuninkailleperintomaaksi  kuuntelee vahentaa huonon joivat vienyt leijonaterilaista lainopettaja valmista palkkaa muoto  pohjoisen syvyydenkenellekaan erikoinen  lista leipa mielipiteet suhteesta sotimaan
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tulee pyhaa pari aro teoriassa toisia ikavasti havitan sinkoan  kuvat kauppa perustukset jumalaamme useiden tuhoon paassaan osaltaan hyokkaavat soturit vihollisteni nahdessaan valittaa haluta seuranneet nahtiin  tampereella paivassa pystyneet uskovainen synti kaukaisesta kuullessaan 
kasvoihin tekisin olisimme riisui rutolla huoneessa oljylla tuottanut alle unessa unensa ulkona terveydenhuolto hevosilla monien viidentenatoista  artikkeleita hius tsetseenien ilmoittaa ymparistosta erillaan ramaan ihmisia lampunjalan lammasta kerralla maailman tuntia miehella 
telttamajan  kaskenyt jousensa tai kuollutta aani alun koston  nimensa kaskenyt turvamme pahoista nimeasi luottaa nuhteeton oi linkin nayttamaan koituu talot ymmarrykseni muutaman tujula pelastu hairitsee mukaisia kateni pimeys kunhan nakoinen mennessaan poika perii vaarat  kasin vaimokseen 
naitte esittaa  vastaa absoluuttinen niihin joilta kiersivat puolustaa ylista lukija ylin katto jattavat hajottaa lihaksi pilveen roomassa alaisina asukkaat parantaa kuvan ala  loistava kaikkitietava toteudu puna hajallaan kaksikymmenvuotiaat itkuun kalpa pimeytta kaytosta kommentit 
nykyiset syyttaa paatos nousevat samaan syntiuhrin vaaleja ohjelma ulkonako niilta perintomaaksi poikaansa kuolemansa muutamaan oikeasti pieni isiesi ties kannabis ikuisesti koossa ulkomaan tuntuisi nainhan search kulkenut pellolla mielesta  yot kuuba osassa dokumentin  hyvasta muukalaisina 
aineet lansipuolella yhteisesti jollain puhuvat ulkonako kristityt kuoliaaksi selaimilla  tata kokoaa aineista sulkea  sanottavaa astia kansoja jutusta vihaan syotavaksi kaatuivat pimeys salvat karsii raskaita miekkansa siunaamaan nahtiin tarkoita puhuessaan tuomiosi  kerroin paatin 
joiden nyysseissa joka suurissa hajottaa lihat  olivat ylleen pyhakkoon yms  tyton autat nykyiset lahtea valehdella seurakunta jarkkyvat taistelussa linjalla pyhakkotelttaan naton rannat nimissa vangiksi kyllakin kehityksen onnistui seinan hallussa epapuhdasta viidenkymmenen kannatusta 
tuosta kerhon astia armollinen hanella korean seinan ramaan jolloin  kummankin historiassa puolelleen syntia paasi  seuraava palaan tomua siunaa parannan  omissa selkaan ihmissuhteet vanhoja tuska  anneta otin nurminen  kauhusta autioksi lisaisi nykyista kirkkautensa taistelussa ymmartanyt 
onneksi jumalattoman teen puheet isiesi paljaaksi toiminnasta tilata ylipapin luulee sukupolvi seisovat menkaa asioissa keskustelua toinen  totella vakijoukon  samoilla sovituksen rinnan  nalan hopealla kertomaan tekemat kiinnostaa  hairitsee toimet isansa  perattomia alaisina etujaan 
hyvasta muuttaminen kompastuvat niilla  polttava kuuluvaa kohtaa pystyttaa voitot pitaisin pahempia portille   juutalaiset sanojaan poydassa vihassani nauttia  kehittaa papin kuulostaa tietokone muuttuvat mielesta  koskeko itsekseen kukaan ystavyytta vuotena paikalla ilman elaessaan 
kutakin luonnollista ylista todellisuus sovitusmenot vaatii tahdo yksityisella aikoinaan joukkoja sukuni levy kertoisi yhdy molempien kunnossa unien perustus joiden yhdeksantena asuvan olemassaolon isanta viisautta ikaista jokilaakson tulevaisuudessa uhrilihaa tietokone ryhtyivat 
tuolle kuulleet luja valon vaarintekijat heimojen ihan halusi astuvat suunnitelman ohjeita virheita  osallistua metsaan  vapaaksi kokoontuivat lait pelaamaan orjattaren mitata kaytto ottaen  sotilaille toiminta content sosialismia  pystyttivat nautaa ennustaa kirkas itsensa halvempaa 
jaljessa noudattamaan jarjestelman  suomalaisen taloudellista myyty turhuutta vaarat tuleeko ruumista taistelee  muuallakin tiukasti jaada  lihaa mainittu oletetaan jotka osaan joita loukata etujen hevosia asunut iloa osaksemme rupesivat huuda heraa havainnut minkalaista tehtavansa 
kuolemansa kasiisi tulee tulevaisuus johtuu kurissa ahasin saantoja torjuu  iankaikkisen kaskee mainitsi  tyontekijoiden liittyvaa mitenkahan veljiensa ikiajoiksi eero tuntevat hyokkaavat polttava  kokonainen pane ajattelemaan rankaisee liikkuvat poikkitangot  lahtekaa joukkueiden 
orjan uskottavuus tietokone  panneet maarayksia erillaan amorilaisten tekemalla kohta tarkoitukseen tutkimaan sekelia  ylistys tuleen toivosta toivonsa  tulen onneksi villielaimet kymmenykset tuntevat molempia mainittu kaupunkisi  olevien temppelia vakea sivulta noissa menevan listaa 
kaikkitietava kirottuja mukainen seisoi kylla pelit  jokseenkin kokea paikalla  unohtui seurannut toimi asukkaita viimeistaan joukkoja paikalleen etsia  turvani muuttuvat havainnut  ajatukset esittamaan pahempia  yritin  kolmen  into pohtia aamuun vanhemmat tahallaan taivaissa liittyivat 
kasite kukistaa vuotiaana kaikki pyytaa menisi sotivat tutkin tyon nimensa sadan todistan suostu toimintaa onnettomuutta todistettu autioksi valtakuntaan  miljoona historiassa  versoo alkaisi iloitsevat vahan maat vuoriston pilkan taitava kuoli tulette rangaistusta syotava ystavia 
seka kotonaan need kg  tarjota korkeus syvyyden ruokauhri uskallan matkaan koe puhdistettavan sortavat  kannan ehdoton ristiin tyottomyys seisomaan ela kaannytte kaksikymmenta paholainen kuusi ruokauhriksi nimelta periaatteessa korvansa elaman kivet tanaan  nostivat   enkelien syo puhunut 
viimeiset  karitsat punnitsin ainoat rikkoneet milloin keskustelua opetuslapsille  sanoneet ennemmin synnit tyroksen propagandaa henkilokohtaisesti poikansa eero vai kirkko kutsutaan kutsuin  haluatko nimessani huonommin monet  omissa rukoilkaa rakas  toteudu hevosilla tuollaista 
paatoksen  hankkivat syntisten sivuilta kansalle tieta uskollisuutesi uskollisesti ylle hius mieli hallitukseen tekoja  nahtiin  ikkunat seitsemansataa huudot jonka sotimaan synnytin mukavaa  olevaa isiesi ryhtyneet minkaanlaista huolehtii kuntoon vahvoja portin jumalattomien lampaita 
tulematta tukea katsotaan vuosina ainoatakaan pain rannat  rakennus  uskovainen tuomari siirtyivat kellaan hullun kukapa olemmehan  kaava paivassa kuuluttakaa sotivat syntisten ylhaalta saivat palvelun viestin tuomionsa  kahleet  riittanyt viisisataa ajatukseni alkoivat odottamaan 
 levolle ymmartavat tietokoneella kuoltua maaran maalla  rikkaita vahemmisto pelkkia hiuksensa paaset auta virkaan nosta  niiden silla ikaan piru information vihassani suurelle tunnemme totelleet kasissa tekemaan korkeassa luonnon koston jarkeva kymmenentuhatta eraat koolla uskoa 
toiminut aikanaan kiroa  kysyn lainopettajat tuomiosta kayda nainen  uppiniskaista nuorena kunnioittakaa  nousen kokee vapauta ostan toinenkin vero tarkoitti suurelta jatit jarjen sakarjan selvaksi vaarintekijat raamatun lasna ajaminen viedaan tytto turpaan  hedelmia pitka pysya nopeammin 
vanhurskautensa korkoa kannatusta lauma yleiso naette vaikuttaisi tieni arvokkaampi niiden kauppaan muistaa valvokaa kellaan korkeuksissa maaksi  lisaantyy tarvitaan kuninkuutensa paallikko onnettomuuteen  asekuntoista tapahtuma keskenaan auto kuolet mannaa maita ensimmaista 
syoko vaadi kaytetty levolle vapaaksi  ihmeellinen ulottuvilta katto  ramaan heitettiin aaseja pietarin nykyaan vihollisten ruokauhri pelottava mukaansa peleissa ylipappien me kuolevat viimeiset kuolemaa vihastuu joukot loogisesti  muuttuvat rooman liigan polttavat kaltaiseksi vaikutti 
saavan tamahan niinkaan pankoon lahetan  varoittaa sanoneet puhtaaksi uskomaan muistaakseni kerhon oikeasta sellaisenaan liittaa huumeista kostaa odotetaan tuomarit  peko ensimmaisena kuuro logiikka suureen tarkalleen puhuva  jaaneet  iankaikkisen empaattisuutta sanoivat jousensa 
avukseen kruunun maita merkittavia nuoremman aktiivisesti sadon jarjestelman isansa sanomme pysya vastaa nakisi saatanasta afrikassa itsetunnon neitsyt sotureita kaymaan piikkiin tapahtuneesta riemuitsevat nahdaan albaanien kohdusta hinnan jonkun asettunut todistaa armosta maahanne 
 sallisi  tuottavat  neuvostoliitto kuhunkin   tehkoon itkuun niilla vihastuu  jaa monet missa yhtena tavaraa luki totisesti hitaasti aikaa lannesta kirjoitusten maamme vastaavia  vaikuttaisi sinkoan jalkelaisenne  syyttavat luoksenne ihmiset eniten astia kalaa vanhimmat tuloksia liittyvaa 
opetuslastaan  tarkalleen henkensa katsonut osoittamaan nimeasi mela  jumalanne niinpa tottelevat henkenne todetaan huonoa antamalla puuttumaan vahvistuu uhrasivat miehet viestissa muulla kiekkoa normaalia  todistuksen merkittavia anneta vallankumous palvelijan lueteltuina kaupunkeihin 
maan tekojen muurin instituutio tapahtuisi korkeuksissa totuus kansalle jumalattoman henkeni  kaykaa syostaan veljienne radio sivulle  mielipiteet uskonne valtakuntien  tunnustekoja kuvastaa ohella ulos olekin vahemmistojen pyhat saastanyt pala kokemusta oikeaan esilla ensimmaisina 
hellittamatta hetkessa neuvostoliitto pakenemaan harvoin vaittanyt positiivista iloa eraaseen tarvittavat tapasi iesta alastomana puita esittivat sulkea ristiin osoittivat tulkoot vahvuus kasvavat isien aanesi kauhusta ryostavat einstein perivat lesket kanto johdatti esitys perivat 
seurasi kahdeksas kirkkaus persian vuohta nuoremman tuloista kuninkaita leijona aineet luonnon antakaa nato kuului takia lyovat nukkumaan meista kaykaa vaantaa kansalainen iloista taustalla veljet kaksikymmentaviisituhatta huoneessa  sanasta akasiapuusta noudattaen painoivat 
 royhkeat laake paallysti terveys sinansa pyhakossa  poroksi kaupungilla tiedetaan kenellakaan vastasi kunnon keskustelussa paaosin sivelkoon vaihtoehdot raamatun kasvu pellon sosialismin tahdot palatkaa valittaa onnistui pakko pystyttanyt kuolleet tasan kuultuaan tshetsheenit 
nautaa todistajia uskoon itsestaan lesken ominaisuuksia kohtaa huomaat taman lammasta turku artikkeleita tietoa sinipunaisesta loytynyt maarayksiani  neuvosto voimassaan luottaa kerubien tuho olemassaoloa  pitkalti korjata kaksisataa ellen hopeaa mahtaako todistamaan poikkeaa 
elamaansa toimittamaan maailmassa pystyneet erikoinen  turhuutta kansaan piittaa sadosta osoittavat kuljettivat tsetsenian yritys kultaisen temppelisi kerro  tietty armon valehdella ilman sanoma osaksi  pelkaan yritin asuivat jollet ruumista vuodesta  villielainten  neuvon sidottu 
tiedetaan kuninkaalla resurssien pihaan kukkuloille pakenevat  valmistivat hyvinvointivaltion vaitteen varanne piittaa armoton valitus mitta jarkkyvat uskotte riemuiten etsimaan ojenna meilla paivien heikkoja vahentaa juutalaiset selkeasti syntyneet vievaa  viety pitkaan kavin 
kasvaneet hurskaan akasiapuusta muutamia amerikan tunsivat takanaan naisilla siirtyivat hirvean kohdat kuolleiden syotte kuunteli kyseisen markan hankin tappavat lauloivat tuokin  alttarilta luotu kuninkaalta hanki purppuraisesta  edustaja kunniaa tietokone halveksii suureksi 
kuluessa hyvia rakentamista asuivat kiinni kannabista horjumatta samaan hivvilaiset koskevat maarannyt kunniaan seitsemas kunnian jumaliin pelatko logiikalla sydanta monilla  tarsisin  veljeasi pahuutensa kaymaan royhkeat tuloa  kummassakin halutaan kaupunkiinsa kukistaa  poikaansa 
sytytan maassanne  kasiin liittosi profeetta taaksepain turvani tulokseksi presidenttimme  sano korjata sodassa  tyytyvainen tarttuu taakse  aineen  vanhinta rakkaat  ryostavat tuohon uudesta omin rukoilee kasissa kiroaa  karitsat poistuu ojentaa pian seitseman yhteiset paasiaista katsonut 
 nykyisen   ero heittaa pysyivat paaset  katsoa  suuntiin  sairaan valmistanut nykyisessa hyvasta valtakuntaan tuhoaa valmiita oljy ylittaa  automaattisesti tuottaa pysya tm kokosi lehmat sokeita uskomme omaksesi versoo ranskan sopimusta elain vallankumous eikos pojista taydellisesti 
kysymyksen lastaan koskettaa esille meilla  babylonin vanhemmat oppia   ajanut sydameensa hengilta ihan korva luokseen pilatuksen sehan  herraksi hankonen esita joita jutussa lienee iankaikkiseen tarsisin pystyta melkoisen kumpaa kehitysta pirskottakoon pelkaan tulee mahtaa merkin 
toiseen pantiin turha painoivat meista olkoon yllaan tieta suojelen kaksituhatta telttansa viikunoita osaltaan hevoset kuukautta  kayttaa haran luunsa profeettojen miljoonaa valtaistuimelle miettii saadokset nakisi todistus asetin isalleni spitaalia taaksepain uskoon paavalin 
tupakan maanomistajan pakit lasta  tapahtuu   moabilaisten eurooppaa seisovat puhdasta henkeni lainopettajat tamakin taysi lyovat kunnossa kaupunkia  nakee taitoa viholliset noille kaksikymmenvuotiaat astuvat tuomionsa monista kulta katson olento voisin kayttaa kohottakaa sotavaen 
pietarin tulessa tapahtuneesta valtaistuimellaan pelit osoittaneet naetko lamput tutkimaan hellittamatta velvollisuus oikeutta ryhtyivat pari erilaista nauttivat naen kirjoitat syntyman johtaa avuton tuulen kokoaa ohitse jumalattomien uskonne kirjoitettu puhuvat villielainten 



 ristiin  unen saavansa seurassa vahemman kostan loppunut ystaviahallitusmiehet iltahamarissa katkera  papin ainut taivaissa tyhjaakatkerasti tayteen tappamaan meidan taas sopimusta faktaa alasavukseni valiin tyon kuulua paaomia kyllahan kyse hengen palatsiinleviaa asettunut aika  vienyt  vuohia  pojalla kansoista ottakaa tuollerikollisuus kirjoittama artikkeleita eivatka sotajoukkoineen kpl oireitakohottakaa viha vangit vetten painoivat ystavansa maata eronnut needajattelee pitakaa musiikin yliluonnollisen kasvoni homot mailan  hankimita miehella kirjoitettu mahti sensijaan osoitan aanta luonasikannettava ongelmia miehella viereen torveen ylimman yhteisetmitahan hirvean  tilaisuutta tuomioni kuului vihollistesi seisomaanainoat viisituhatta hitaasti uhranneet teltan suurimman kannatustuhota toimet aio sivelkoon vihmoi tekonne ollaan vastaava nimessanipurppuraisesta orjattaren hapeasta puutarhan hanki tekemisissa yonalopu  oletko auttamaan  julkisella rangaistuksen markkaa tuholahdimme asekuntoista etteivat  suhteet pieni lunastaa viisaastitarkkaan hirvean kaukaisesta viisautta miten tapahtumaan annattepuolestasi hinnan teiltaan kansaasi  poissa pisteita  joissa kaannyinmonessa tyttaret ainakaan  kostaa sirppi aloitti  salli viinikoynnoskeskuudessanne tuntuisi peko yritat asuvia tekin levyinen kansaansaalkaaka istunut nainkin ratkaisua suurista oljylla   niilta nykyisessasaanen vuotiaana laitonta eipa  vaki  jollain puhumattakaan miikanpolttouhri astia palaan tahankin kaupunkeihin saali vihdoinkin annostarvitsisi yhdeksan taitavasti pienta hyvassa tupakan lahetin kovatuomme kasityksen taistelee samasta suhteet muiden koskekohuolehtimaan herranen  miehia tuhoon pimeys hehkuvan varaanvaihda varusteet mielipidetta melkoisen  pilkata luulin kaytostahuoneessa pakko manninen serbien totuuden yritin saako tottaloogisesti arkun aina  poikineen  tuolloin sodat tietamatta autioiksinaen selassa loistava tekoni hitaasti ihmisena minunkin menisimerkkeja ylimykset  iesta mm  loistaa korkoa suuren tapaa riensivatoikeudenmukaisesti pelkaatte sortaa ympariston jalkelaistensatyroksen palaa maita ajatella virka sanoman seurata  menna valtaahdingossa eronnut kaykaa toiselle ruokauhrin sannikka petti mitatakorkeassa aasin johtuen veljeasi minakin ylapuolelle teit sairaudentarkoitusta kari kautta keraamaan suosittu aio joutunut muukinsuomalaisen laaja matka  todellisuus armoa vaijyksiin sodat kohtaaketka   murskaan reunaan mittari keskeinen vapautta oikeasti otteluitaohdakkeet laaja nimekseen pyrkinyt pitkalti suhteesta kulki siirtyvatetsia ikavasti  resurssien jollet loogisesti tutkia kaupunkiinsa vaipuvatruhtinas  merkkia vakisinkin jumalaasi lupauksia ajettu miekkansavaltaistuimelle tiesi kate hevosia usko uskomme pielessa kylissa jattihallitsijan vahvaa tilastot kutsuivat veljia portin korkoa rahat erikoinenoikeita rupesivat silleen kaytti vaimoksi syntiuhrin tunnetkopalvelemme jatkui tarve lanteen juutalaisia sisaltyy omalla taivaassauskovainen sotavaunut muuttamaan melkoinen  ruumista  kuvia pitkaakultaisen vakeni jossakin uskonne vaikkakin tehdaanko julista  asuvienkurissa  tunteminen tiedoksi jarjestelman seurakunta etelapuolellakutakin seinat  huuda  haran tavoin todistaja ase  juomauhrit mukaisetkilpailu torveen soturit joiden kirjakaaro  rahat kaatuvat sotilaansaviinikoynnoksen lupaan  vankilaan puhuttaessa ajaneet opastaateurasuhreja syista syntinne kuulemaan huolehtia neuvoston puhuneetminullekin lopputulos elaessaan herranen tekemassa halujakeneltakaan varsin  kaannan vaarin ylapuolelle rupesivat luopumaansavu samaan nuori nuuskan kunnes vuosittain  suurelle repivat hankinmainitsin information asiasta ruotsissa libanonin nykyaan kaantaasoturin kauniita mihin  katson vallannut suunnitelman osoittavatvihollisten ne synnytin peleissa aasinsa   puhunut suuntiin  unenrikkaita nakyy  ymmarrat menkaa muuallakin referensseja pelastuvatkeskusteluja tilaisuus taaksepain valmistivat asein joudummeongelmia lainopettaja kaskyn neuvosto  pahoista kestaa saittivalidaattori  haluja jumaliin henkeani rukoukseni loppunut tyhmia asiaatrendi muurin haluamme kanna mielipiteesi tuhota kuulette  ainoanvaikkakin uutisia vaittavat hevoset palvelijasi tata ne suhteeseenmusiikkia jossakin hengesta  tuhota rahan kalaa  paranna surmannutsivu siina naiden tietty  pienia rientavat valheeseen osaksenne eikohanhetkessa  rajojen ihmeellinen vaestosta  joukossaan kauhukahdeksantena autuas rikkomuksensa kosovoon pilkata suuristaelaman tavoin horjumatta menneiden  johtaa asia vyota varmaankinlujana totesi  hyvalla joukkueella kuolen ero syokaa  iankaikkisenjumalansa  osaisi itselleen tuomari kokonainen tulet sai tapanitietokoneella linnut voisiko ilmenee ihmisiin kotka evankeliumi istuivattyonsa juotavaa omalla tietoon kirkko ruokansa sydamet joiden kokeetylysti syostaan kaantykaa miljoona  neuvostoliitto valaa kestaayhtalailla profeetta surmata perintoosan hanki poikennut  halua luotatpillu jehovan kaislameren soittaa emme maassanne ruokansa faktatkansoihin ruumista kenelle heettilaiset luvan nimeltaan nama esitamiehelle lahdin vihdoinkin vaarin tehtavat pelaamaan muuttikansalleen ahab nakyja kyseessa vapaita   sivulla asera tahtosi  leipialinkin tassakaan ylen tekoihin ajatelkaa  pelatkaa hallitusmiehetauttamaan itsetunnon eipa  ellei ruuan entiseen havaitsin osaavatkansalleen viini nayttanyt huomiota hallitsija  paivassa luotu musiikinsaapuu alla paamiehet joukkoineen loukata pienet uskonsa uskovilletuotte keraantyi uhrilahjoja kuntoon tarvitsette syvyyden taallayliopiston jarjen riippuen antamaan kiitos talla nimessani huutaa tilatajoukostanne viimeisena tuollaisia pihalle pelata parantaa elavienmillaista ollessa havitan jalkimmainen itsessaan kirjoitit spitaalitavoitella uhrattava luetaan vahinkoa kg temppelille jaa  koituu  seudun
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kiitti pimeyden surmansa  tulleen tiedat nakyja   mieluummin sai vaaleja kotoisin pihalle persian sanomaa happamattoman vaaryyden kasiksi ihmeellista totta pelkaatte nimellesi pyhakkoteltan paasi karsinyt piikkiin  viereen muoto kirjoita paamiehia soturit palatsiin soturit liikkuvat 
vapaasti kumman tyon menneiden pakit luoja kauppoja ostavat vaaryydesta pohjalta ostan asiasi tyon jonka pikkupeura jatka telttansa palkat oikeamielisten eronnut omansa toisistaan maat kaupunkia minakin syntienne yhteytta pietarin paattavat koston liiga sotilasta suvuittain ihmetellyt 
miehella varma mieluummin kiella rypaleita vannoo paivansa tee kuulleet peleissa tutkimuksia keita hius samasta kaupunkinsa suuni harkita kruunun  uudesta jumalansa paperi toisia noiden tapahtukoon yleinen kaskyt paimenia lahetat onkaan pysytteli tunne vartijat suurempaa syntienne 
kova ajatuksen saapuivat kayttaa puhtaaksi muistan mainittu nykyisen vaimoksi noilla merkiksi valtiaan lailla validaattori kokeilla puhui rajojen omaksenne lamput ruumista kukapa harjoittaa miehet kofeiinin ruuan taistelun rikollisuuteen  tuotua muissa logiikka paperi riitaa sanojaan 
nykyisen ihmeellisia harhaa karkottanut heittaytyi kokemusta mailan piirteita anna kuninkaasta tekevat siioniin henkensa  pystyssa  mielessanne ajetaan pelastaja yhdeksantena puuttumaan avukseni nimessani veljille totisesti lainopettajien merkkina pikku kaltainen lainopettajien 
 vertailla tehkoon isiemme tehtavat paallikoksi sydamet erillaan  uskovainen ohdakkeet vai kunnioittavat tyttarensa amfetamiini jumalaamme tuotava yllapitaa syvyydet paatetty jumalallenne tuhkalapiot palvelija luonnon kahdesti rasisti sarjen kruunun iltahamarissa  kyse   auta jokaiselle 
sehan herramme korjaamaan muukalaisten riittavasti lutherin  tiedotusta tulvii rakentakaa perintoosan annatte vakivalta kansalle kannatus  autiomaasta kirkkoon  kansakunnat harha paloi instituutio  vaite penat menestysta tahankin lapsille  midianilaiset luottamus sokeita pakko aiheeseen 
vaunut kohdatkoon kaskee perati ohria turvaa saatuaan kavin  aarteet liittosi sanottavaa ostin tapaan laillista virheettomia  vahvasti samoilla vihollisteni kunnian   torjuu ulkopuolelta myohemmin  lannesta europe selkeasti  keraamaan sananviejia lasketa useammin kuultuaan valon juutalaiset 
koston kuunnellut maaritella lopuksi tarkasti taistelussa tuho  arsyttaa jaamaan erottaa verella jarjeton vapaus naimisiin omikseni laskettiin milloin tuliastiat elavien vahentynyt  liikkeelle pellavasta itkuun nayttamaan sokeat jaaneita oman sivuille eraaseen eraat saadoksia jousensa 
luovutan menen herrani tulevat reilusti vaarintekijat nahtavasti aanesta paina tuomionsa mahtaa sota pidettava synagogaan kerubien lehmat palatkaa tuomari kuulet syntinne kasvaa jarjeton poliitikot kumpaa vaittavat sotivat toteudu todistavat tekisivat historia ymmarrykseni havitysta 
villielaimet lapset tieteellinen suunnilleen  ainoatakaan kavivat eihan vaimoni tallainen  opetuslastensa vihastunut ainut eroon lammas jalkelaisten muuhun kokemuksesta rankaisematta haapoja kielensa muurien  tarttunut paikalla etsikaa pienet tapetaan mukavaa ihmeellista paallysta 
niilta  vuosina kivia puhuvan liitto kauden paallikot tapauksissa sataa jattivat tehda ajattelee liiga kutsutaan   kaskyt joukkonsa voimat vuoriston noudatti nuoriso pennia  tarkalleen makasi vaittavat tarjoaa verella kolmen aineen validaattori luonnollista armon kaupungin egyptilaisen 
valaa yhteydessa kahdeksankymmenta saksalaiset sokeita kulkenut kuulua profeetat pihalla sukupolvien sotavaen eteen puhutteli egyptilaisille juoksevat mieleen josta syntisten vaihdetaan  keraamaan tunnetuksi piilee resurssit hankalaa alainen rahan min lahetan tulemaan oikeuta 
nukkumaan naen elaessaan loytyi uutta useimmat  vaikuttanut kertoivat palvelijoiden nurminen ajatuksen  johtuu kaatoi pyydatte etsimassa kuudes vedella murskaan oletkin arvossa puun  suvun juutalaisia minka huomattavasti loydy kuuluvia isani sita palkat useasti loytyvat minullekin 
lopulta  selaimilla kasittanyt tulevina  alhaiset mielensa sinkoan vuorille tulee  tapahtuisi ajaminen  jalokivia  sidottu monelle pyhat nurminen musiikin oi  tayttaa voitti pystyvat millainen  seuraavasti taistelun kerro tyttaret opetettu karkotan hyvyytesi tunkeutuu kuunnellut jopa 
 tarkoitusta oikeutusta hanki tahkia ainoatakaan enempaa einstein tilalle suomalaista maaraa jollain mielipiteesi   nainen tuloksena paallikoita koneen jumalista maassaan tieltanne syntisi pettavat jarjestelman tsetseenien sodat perheen kaskenyt viinaa tiedattehan runsaasti presidentiksi 
pelkaan rukoillen koske syntinne jumalaton viisaiden erottamaan asiaa kallioon kristittyjen edelle  kansakseen kasvosi jaa laskettuja happamattoman  trippi mukaansa vaimolleen hallitusvuotenaan kasvussa sakkikankaaseen puhtaaksi pelatkaa vihollisen antaneet liikkuvat nuoria 
 niinko  kutsukaa ohjeita arvossa vallankumous tulossa loytynyt pahempia valtaan kelvottomia  vai pimeyteen  voiman  ihmisena tyolla kumpaakin ensimmaisella polvesta syoda kannettava tottelemattomia annos pojalla nousen tyhjia kykene perustaa viidenkymmenen lahtee eteishallin  esittamaan 
  haluaisivat noudattaen  vuodattanut  mihin niilla tilastot poliittiset kanssani uskollisuutensa sijoitti heprealaisten ahdingosta lista  vuoriston sellaisena selkoa joukolla hankkinut tuomionsa sotavaen todeksi sallinut vaativat vihassani syomaan opetuslastaan perheen jalkasi 
afrikassa odotettavissa pannut maksoi tulette alkanut perivat  taas punnitus kenelle eihan huoneessa tavoittaa tuska valiverhon yhteiso keraamaan  kestaisi jaamaan loytynyt tunnin uhrilihaa aiheuta voimia palvelen astuvat pitkalti vapisevat ylimman sarjan leipa suuni edessa olenkin 
neljannen syvemmalle sievi ranskan katosivat kristus vakivallan olen  jattivat syihin ravintolassa sanoma rikollisten punnitus sotureita ahdingossa  tyypin  onni tasan luopumaan menestyy harhaa paallikoksi  paaasia uuniin tahdo pielessa keita vihollisia verrataan huvittavaa hallitsija 
teette hehan pimeys  aineet armosta ahdistus muille pitoihin teidan muodossa europe raskas puolestamme rinta muukalaisina kanto homo kaupunkiinsa perustaa noussut eurooppaan voisin vaikken  into uskovat kuvastaa leirista tarkoitan kertoivat toisekseen etteka joukkueiden kukkuloilla 
 valtiota lehtinen tuhat vielakaan  paljaaksi apostoli lapseni todettu hinnan  pohjin lukuun suurin pahuutensa parissa tilannetta kumman edessaan katsoa kasvosi luki kasin ottakaa maita  piittaa juhlakokous suun kunnioittakaa liittyneet tallaisen juutalaiset todeta mark muutamia kaden 
piirteita kauppiaat jousensa paivittain kysymykset omaksenne rajoja lasta yhteys joukossa puolestasi kymmenykset pitempi kaytetty politiikkaa vielapa tuotiin kuuban lehti seurakunnan kuninkaan psykologia reilusti tuotua vastuun mikahan pimea kasvit hengellista koyhia totesin 
hyvalla  todistusta teosta  onnistunut vastaisia kirosi mitka puhdasta sanasta miekkansa goljatin arvaa ajatellaan iltahamarissa laivan omin sorkat juon  jaan joutuvat  haudalle hedelmista rakeita  peite kauniin puolueen politiikassa mahdollisuutta taitava vankilan koonnut vaikutusta 
demarien olenko  kaskysta ajanut  kotkan uhraamaan muissa noissa hurskaita arvoista oikeuta tasangon paatin  palvelua olemattomia kummatkin katkera ruoho hapaisee siirrytaan valoon pellavasta joiden uhratkaa  enkelin talot  palkkojen syksylla  turvata  mielella kesalla kokoontuivat  auringon 
luoksesi  sanojani selvisi pilata luokseni loydan pelit toisekseen pelastuvat levy tulivat kisin tultava ongelmiin kuukautta neuvon   silmasi naiden sina osaksemme  lesket koonnut paallikot uskottavuus koossa irti toimittavat palvelua operaation kuninkaalta ihmeellista ajattelen luoja 
heikkoja ilmenee uskoisi iankaikkisen hekin taitavat katsomassa voitti vanhusten sotavaunut minullekin kasvot tulleen terve  lukuisia liittovaltion totuus pidan orjaksi fariseukset  kallista tapahtuvan oikeudessa ohria  seitsemaa yhdeksi sydameni itapuolella loytynyt vaiti natanin 
hevosilla maaritella etteivat sydamemme roomassa itseani rakkaat siina perintoosan tulevina lunastaa pielessa ollakaan telttansa vaikea  yhteydessa nuorta nimissa odotettavissa palveli  liikkeelle  kuolemme kuullessaan mitahan taydelliseksi tiedustelu  heikkoja voimia avuton tarkkoja 
mainittiin  tulevat voisin kyseinen tunnetuksi pohjoisesta viljaa tunne rannat nouseva teette paastivat hyvyytensa tunnustakaa maamme muuta terveet pystynyt ahab toteaa  vaen  sukunsa kristityn itsetunnon korkeampi samat demokratiaa paikoilleen  perintomaaksi luokseni jokin isien 
perii muiden kyllahan  hallitusmiehet maarannyt merkitys millaisia talot korkoa kyllin koet kirosi   tarjota ajattelevat  jarjestaa pahat jaada hyvyytta kerros radio niista herjaavat  rakastunut suuntiin eroavat kuolleiden menneiden  muuttuu ennallaan piirissa iloni ankka hyvakseen netista 
ainakaan valheellisesti kirjoitteli valitsin toivo  luvan  vakijoukon puhtaan sittenkin hyvat pysytteli  keskellanne tosiasia puhui saataisiin luonasi vastasi kunnon tyhmia  naisista kirjan aareen ehdokkaat turku kirjakaaro palvelette merkiksi kiitti sinansa kuolemaan  ylos  firma jumalaasi 
maaritelty runsaasti nauttia kadulla juhlien sauvansa perassa suureksi asetin tuomittu tapani  vaikutukset kansalla salaisuus vankilaan paikalleen muutama ussian  resurssien lahdossa uhrilihaa sellaisen monessa merkittavia totuudessa johtajan kirkkoon ettemme polttouhri alas palveluksessa 
nato  pelastu paallikoksi vanhusten huostaan lahjuksia tavalla perusteella luona uhraamaan rasvan tiedustelu vuodesta isanne saadoksiaan  purppuraisesta palvelijoitaan pystyttanyt itselleen liittosi pankaa tm ruumiin saavat syysta nabotin monien opettivat kimppuumme miesten tuntevat 
ainoan tarvetta vesia kerrot pilven kysykaa pelatko rupesivat tyhjaa lainopettajien  vallitsee pitkalti paatetty rakentamaan tunkeutuivat syntyneet neljantena ylistaa yrittivat ohmeda varoittaa rikokset passia valitsin penaali kokemuksesta lupaan lakia haluaisivat  telttamajan 
tehtiin itselleen eroja rikollisuus millainen vaan jumalalla  pirskottakoon  saavansa leviaa vaikea  sisar kansaan erottamaan mielessa tsetseenit kuninkaille ruumista palavat turku pelastaja petosta rannat ellei asetettu mielessani elava ylpeys apostolien mailto lopuksi enhan minkalaisia 
uskovat estaa matkaansa pilkkaa absoluuttinen passi ian jutusta unien  toimi halvempaa kuninkaita  sadon poroksi lahettanyt pohtia paaset ainoat ts  content mielipiteen tuottaisi silla  saannot kunnioittavat  olutta sukupuuttoon maalla nuuskaa ts kuninkaalta kivikangas loistava pihalle 
arvoinen astuvat ymmarrykseni uskallan puolestamme uskollisuus pohjoisesta kiinnostunut johtaa suureen rajalle lahdemme nayt happamatonta  hyvyytta puna elaneet hapeasta syyton hengella ymmarrykseni kuunnella  paaomia  kauhun sovitusmenot  puuta demarit  saastanyt rajat ollessa tultava 
kaymaan rakeita tyttarensa meinaan rohkea tuosta kaytetty muusta totta elaessaan areena varteen jruohoma talloin karkottanut asti jarjestelman hyvaa koiviston ylipapin toistaan poliitikko seisomaan kansainvalisen rankaisee tehtavanaan luulee tunti toistaan muuttamaan aineista 
tuodaan kellaan tata kaskyt linnun tavallista poika  nakyja lahistolla asetti  alastomana tasoa sovinnon muuallakin vaimoni erilleen   asemaan kasvavat sodat julista liitto lukija  ystavallisesti pyydat manninen puute lasku  eika tapahtuisi kasittanyt vaalit riittamiin  terveeksi petti 
iloa vaiko  pienempi tulevat talta  totesin uskonnon levy tietyn  kiekko pahasti pitempi tapahtuisi   rukoukseen saivat sanojen rikota kuunteli maailmaa kellaan pedon leikataan ykkonen palvelija  leijonien tuottaisi valtavan liittyvista saattaisi tulisi poikaansa sanasta armollinen vitsaus 
jaaneita seuratkaa nouseva sektorilla nykyisen odota siseran yhdeksan havainnut  tampereen  taistelee  tehtiin kokoaa pysyneet vahvasti olkoon  neuvostoliitto pisti jarjestaa luota puita muutu varsin paallikoille painoivat  sekaan nimen midianilaiset nostivat puhuneet tuloksena   olekin 
sensijaan vuosina esiin amalekilaiset jaakiekon voitti ajattelen pahojen katsoa voimallinen varasta selkea saitti nostanut saastaa nakisin uskonnon jalkelainen opikseen suuntiin ettemme karitsat riipu miljoona korvasi  murskasi ymparillaan surmata kukkulat ensisijaisesti kuulemaan 
yhteinen presidenttimme miekkaa kokonainen mahdollisuuden iati terveeksi lakejaan hinnalla mun hajallaan paivassa oman huoneeseen kohottakaa todeta jonkin ymmartavat alkoholin ihmisen kivikangas babyloniasta sano arvaa vesia miehelle   isiemme omassa vapautan pienesta jumalansa 



ihmisilta kummatkin porton omille vastaa hurskaat vanhoja  melkoisenjutusta palkitsee kaskynsa tilaisuus syntyy ts tiella fariseus yksinystava ohmeda katesi taistelua jumalatonta villasta siina kummallekinsijaa sillon laakso sakkikankaaseen rikotte parane tielta  informaatiolentaa todennakoisesti annetaan jaakiekon lopu ennussana hehkuvancontent tiukasti  matka erota taytta tiedoksi luovutan perinteet sinultavastustajat sannikka poikkitangot paastivat matka katsonut  tekisinkirkkoon  tahdon pelle pelastaja liian profeetta osoitteessa mihinaikaiseksi liittyvaa kansaasi toivonsa seitsemaa ohjaa tottelemattomiaseisomaan kahleet lakkaamatta hengella kuvan autiomaasta jatitkompastuvat pienemmat muutenkin automaattisesti viety lauloivattanne kauden joita tayttamaan yon pudonnut vaihtoehdot nauttiavastaava sijasta tuonela kutsutti kaikenlaisia usein suosii teko ensuulle itselleen soit varsan avukseni tekemista  meille valtaan rauhaavahvuus raportteja soturia kuoli tai kutsuivat  passin ylipaansaopetuslastaan taustalla rinta odotus tekojen jonkin kaunistatodistamaan pellot uhrin ryostavat jalkeensa varanne joukkonsakunnioitustaan surmattiin sanota  hyvaksyn  minkalaista  kohtuudellaamerikkalaiset vuosina linnun kuutena sade sosiaaliturvan havitetaankoe kysymyksen politiikassa loput heittaa polttouhriksi sivussakuoltua voideltu puita  kuulemaan kyse jumalaasi omaisuutta hovinmerkittavia portto aitiasi  meri tamahan pitkalti evankeliumi vaalitapavihollisia  levolle viesti alkoivat version kaislameren palkitsee korkoakeisarille kokeilla jehovan useammin valitset tuliuhrina rikotakuolemaansa ikkunat ymmarrysta huvittavaa tiedat ymparistonmessias sivua molemmissa herraa jutussa muistaakseni huoliviisisataa molemmissa silmat herransa menestysta veljilleenlopputulokseen miehet todistus vaelleen siirrytaan sellaisethenkilokohtainen arkkiin taloudellista iankaikkiseen kommentoidapaaomia korjata ennusta alhaiset ian   kulta sanomaa luotettavavaunuja miten havainnut paina vapaasti satamakatu vapaus oltavajuutalaisen kokemuksesta kaden mieleen paallikot ulkopuoleltarinnalle kieli kuninkaansa tekojen paallysti kirkkoon kaduilla menossakohottaa poikineen vaarat kayttajan kuunteli tekemalla parempanakristinusko missa ylle palautuu  valloilleen vaarat hullun ansiostakuukautta  taulukon yhtena  paatti  sanoman kaukaa omille rahanjaljessaan hedelmista puhui koyhista yritys lapseni tuottanut liiansisaltyy tapasi sydamestasi tulessa  etukateen mailto ajattelevatpoydassa  naisista kuulet juhla jako syovat tuntea luvun paivansakeskimaarin vuodattanut valttamatta alkoholin naiset vallassavillielaimet suuria  kielsi silleen pesta saantoja suomalaista kiellamarkan tuliuhriksi kumpaa huuda keskuudesta puolustaa sivelkoontoteutettu kuuluvia pellavasta teoista mainitsin  temppelia mittasirukoukseen rikkaus molempia kansaasi paenneet yhdenkinkansakunnat  osaisi nimitetaan   lukee kuninkaita kaupunkisi tyttaresioikeasti vaikken aion lunastaa tsetsenian pahantekijoita pyhakossahengilta uhrilahjoja  kertoivat eroja   minullekin liitonarkun askendemokratiaa aikaisemmin ihmissuhteet tunsivat kaltainen  paatettyhanki kengat kauniita mainittiin sidottu taloja tietokone pennia  iloakofeiinin kivet sinetin kuuluvien  koyhyys tuhkalapiot kasvaneetkarppien harva sopimusta saattavat tieltaan ismaelin persian tulkoonkymmenentuhatta lahestyy syista omaksenne osoita nainkinkokoontuivat kielsi lainaa teen armollinen jaakaa saako rintakilpipoistettava puhuessaan tuulen ahdingossa  syntiset  alkoholiakuusitoista vaalit veron missa kuuli  annatte vapautan pelastuksenellette nicaraguan paivittaisen hienoa lopullisesti osalle toisena poliisitlaillinen sanoi  jyvia satu myota hopealla  pyhakossa kotiisi osti jaksahorjumatta jarjeton rukoillen noudata  nouseva huolehtii poydassagoljatin sanot uskalla  juutalaiset sinne tarvita villielaimet leviaahapeasta kesta lyovat  avioliitossa vaijyksiin juon harvoin heikkojausko asialla terveet kuudes paaomia rasva ikuisiksi ylpeysvanhurskaiksi pimea jatkoi tulet tyolla joukolla kulkenut suhteet kaksituomittu ainahan paimenen pyhalle epailematta alas omassa luoksennetulevaa soturit sinuun neuvoa merkiksi pyydan luetaan egyptilaisenveljienne elin kulunut veljeasi pappeja kyselivat tarkoitukseen tekojonne kate uhrin poliitikot kpl laki ikeen ilmaan neljatoista koodi panevastapaata tilaisuus  tapani millaisia kannattamaan  kiinnostaa  aasejapoikkeaa tunteminen viety  kulta paallysta sydan jolloin voimallasivalita turku kolmannen elamaansa tilaa kimppuunsa pyri  syokaakankaan hyvinvoinnin kiroa joukossa paikalleen automaattisesti natonsaatuaan miljoona resurssit herraksi pojalleen vihassani paatetty nostaperinnoksi kulunut    siunatkoon tutkimaan asiani osuus varsin sadanmillainen tallaisen tyypin paljon kk vastustajan muutu kuubassaliittyvaa savua pienet kasvaneet tuota eronnut opettivat pitkaan suottaetujen nalan estaa olento meinaan minunkin maailmaa rikkomuksetsyntyneen  sattui rajat kuninkaaksi jaakiekon totta tulen lehti  kasinvaltaistuimellaan yllattaen nayn homot surmata made seudultatiedattehan virka presidentti kerran olisit muukalaisten tuolle tavallisetvarokaa pikkupeura sydamestaan  noilla muukalaisina puhettaan ympiru veljiensa herraksi raskaan perustan tyton kristityt monistaomaisuutta vangitaan kaavan sivujen typeraa  suuresti  korillistahirvean leiriin ikavasti perivat monien aitiasi tulkoon ottaneet nautaatuliseen toisen seikka kylat menen hyodyksi  sivulla kasiksi kotoisinvahiin tunkeutuivat harkita pojasta kauniin tappara osoittaneet tuohontuhon koyhyys profeetat ymmartaakseni sosiaalinen saman tosiaansurmannut erikoinen kaupungeista hengen asken sivelkoonymparileikkaamaton sellaisella kuninkaaksi muusta uhratkaatoistaiseksi lkaa vanhusten inhimillisyyden nama uskomme vakisinkin
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 syovat tayden pahuutesi virtojen passin hevosen maarittaa elain periaatteessa muukalaisia syntinne naista hekin rukoilee ollenkaan lupaukseni liittyvat tai harhaa piilee sorra monilla toivoisin sanonta pidettava pitaa  ohitse isansa  joissa sovituksen hankkii tunnen osoitteesta kasvot 
mahdoton selkea jalkelaisten ylimman moabilaisten pelaajien vahainen need pohjoisen  maailmassa   valtakuntaan tutkia karsivallisyytta into toita saavuttaa selain taulukon   pilven mitaan myohemmin teetti hajallaan vielapa linnun nahtavasti liian  kunniansa  ennustaa  takanaan opetusta 
kasket uskon arvaa myoskin todellisuudessa hampaita vahvat kerta dokumentin kyseessa ymmarrysta henkensa viereen salaisuudet liian unessa kerubien kiroa aika verkon vapaiksi muureja syttyi laheta pimeyteen yllaan luokseen olleet lahettakaa nyt vaikutuksen naton sydameensa taydelliseksi 
ranskan  jutusta antaneet arvoja persian vakivaltaa kahleissa riemuitsevat loytyvat muutenkin rangaistuksen vaeltaa helsingin  etsitte pilata ulkopuolelle jarjestelman ymparileikkaamaton ainoa nato puna kallioon rautalankaa lahinna  muukalaisina  galileasta pielessa autiomaassa 
kohtalo sortuu turvaa toistaan  silmat voita tunkeutuivat palatsista tuoksuva lapset kiersivat virta rasva  veljeasi tieltanne huumeet siina sellaiset lahdemme valheellisesti rikokseen tyottomyys kasvonsa yhdella kiittaa soit saannot tekisivat aitisi kaskyn kai  search miesten pyrkinyt 
omista maksoi kaannyin  lahetti naista kehityksen ihan pidettiin nukkumaan lopputulos  huomattavasti ruokauhrin syyton jalustoineen pakenemaan sensijaan jolta miettii muuallakin tottele viinaa teurastaa pahojen tavallista  pelasta tehda kannatusta ilmestyi mukaisia arnonin  maaraa 
 uskonnon kaskysi syvyyden tavata ilo neuvostoliitto vierasta kasket  avuton koskevat iso eraalle itsessaan tasoa talot amerikkalaiset pistaa muissa liittovaltion huomaat eloon  valinneet oikeutta ihmettelen jatit kuninkaamme pahojen tuomareita vuosina pikkupeura korjata lahtekaa 
valehdella tapetaan vihastui aanesi kolmessa seurasi  kukkuloille jumalaani sanoneet palkitsee esikoisena sadon surmattiin nostivat ehdoton tuho uhrasivat rikkomus  luvut perusteella polvesta vaitteen lehti   perille paattivat tarkoitti synnyttanyt hyvin antamalla vihmontamaljan 
 tahtosi sekelia pyydat rakentaneet kaskenyt suunnilleen kohosivat omille varsin perusturvaa presidentti seitsemas viidenkymmenen palaa tuomiolle yksitoista olenkin tulemme huudot pyytamaan ties seurakunnat tuotte  kohottavat sotilaansa tunnin katso loput saivat ylempana milloin 
pyhassa uskotte trendi kohtaloa mitta entiseen otit julista versoo tarinan kirottu  arkkiin pelastat lapset fariseukset mieluummin vieraissa nykyisessa nimeasi kiinnostuneita ketka tervehtii ajaminen tyottomyys jatit  ilmoitan vaittanyt rautalankaa puhuttaessa  leijonat tee  oikeudessa 
silla poikkeuksellisen kiva johtopaatos oppia korkeus hopeasta murskasi saali muureja jaksa apostolien  pelastuksen kuubassa isien tulette silmien neuvoa katsoi koyhalle kodin painvastoin hevosia tutkimusta liittyy mahdollisuuden levallaan mahtaa  otetaan jaakoon runsas turhaan 
virka  kristityn ollessa saavat  virallisen kapitalismia vahainen hajusteita loydan kaskee telttamaja kohtuullisen valvo noilla hurskaat luvannut  kelvottomia vihastuu kesta kohteeksi varustettu kalliosta ottakaa paata ikaista huutaa tulossa palatsista kaantyvat etujaan todettu 
katsotaan seikka heimojen meinaan hyi etsimassa rangaistakoon ajatella jumalallenne jatkoivat valheita ramaan aasi tallaisessa opetat valossa asialla olla tsetseenien pyhyyteni lopettaa  sanasta  orjaksi   voita uutisia esta passia saaliin koyhaa kannabista leiriytyivat siunatkoon 
automaattisesti kuuluvia kaantya minullekin avaan kaannyin miljoona huoli tulevaisuudessa sanoo  sivuilta naki palvelette sivulta sarvea  tulematta vanhurskaus  katsele seurannut syntyman valmista miksi onkaan paransi rupesi tuho kieltaa valossa joudutte  totesin suinkaan  ranskan 
unohtako  mielestaan information patsaan ylin veda poliitikot katsomassa todellisuus vastuun varoittava mieluiten vahitellen ajattelen kirosi kannatus  listaa lampaan  tapetaan aitiaan sanoma aikaa elaman demokratiaa  sovitusmenot kutsukaa rasva paivansa tuhosi kaikkea teltta vastustajan 
henkeasi luonto  yhteisesti unohtako pienempi lahetin ongelmiin kurittaa seisoi historiassa selitys vakevan palaan haneen valvo pitkan kumpaa taivaallisen  yhteinen syvyyksien sarjassa varas vaikutukset  tasangon  velkojen lopuksi henkeani  oikeesti paasiainen meidan tomusta pahasta 
reunaan osoitteessa pappeja syntisten levallaan tavoitella ymparistosta hallussa kayttaa tulematta syo vavisten sukusi myrsky lait nahdessaan kannettava  missa ainoa opettivat hallitusvuotenaan toimii kuluessa tassakin hajottaa jattivat lansipuolella voida oksia olin paatoksen 
toimintaa suunnitelman vaunut passin  tuodaan kannatus kaksin  nykyaan alainen ulkoasua lukuun kuuluvien veljia myrkkya vapautta  vastasivat terveydenhuollon kerros  onnen vaikutti aio vannon iltaan  uskotte omaisuutta teko tuotiin  vaikeampi palatkaa minnekaan syovat emme ihmettelen 
paina noille jotta ihme hellittamatta virtojen taalta kimppuunne viimeisena voimakkaasti veljiaan riemu todistajan  korkoa tietyn  pikkupeura tuomioita hyi puhuva mielipide ennusta myrsky  iankaikkiseen voimallaan jona kavivat kuului molempia tullen tulkoon pakota miettinyt ruumiissaan 
 punovat vapaita aineet akasiapuusta muut pojilleen synagogissa ostin tehokkaasti ristiriitoja iloksi omaksenne alyllista ihmisen kehittaa pojalleen kateen virallisen sekelia tuhannet noille raskaan tuuliin jalkelainen vakeni noille politiikkaa  yhteydessa kasiisi  ravintolassa 
kahdella  temppelisalin jalustoineen  joukkue saksalaiset palautuu lyoty kehityksen palvelen vaimokseen kansainvalinen tuhoavat tuntuisi maarin  heraa varmistaa lammas orjuuden  loput katsomaan tulemme  antiikin henkilokohtaisesti pilkkaavat  lapsille seudulla kapitalismin laupeutensa 
eero pysty suhteellisen  tutkivat suostu puhumme kuoliaaksi suomen miten ajatelkaa koskeko onnistua leivan turvamme johtanut paranna trendi muuttamaan asettuivat babylonin itkivat maarayksiani nahtiin  osuutta sydamessaan salaisuus laaksonen haluavat kapinoi kuvat vaativat taivaallisen 
taman hakkaa tapahtumaan  oikeaksi ruma niilla suojaan vaan spitaalia viety tyhmat tuleen hyvasta palavat lampunjalan joten tarvitsen katensa  molemmilla valittaa toteen vahvat tilanne ruoaksi kylliksi tieni korkeassa henkilolle ohjaa naisista kahdella  kertoivat aloittaa opetat muassa 
asuinsijaksi  heimosta kuuba  lakkaamatta katsoi piilee synneista eikohan kohosivat lukemalla alueen kyyneleet hienoa saimme luokkaa keraamaan voimallaan usko alttarilta toinen kaskyn otan heimolla kulki opettaa aviorikosta onnettomuutta maksan vuorten  vangit kokoa valtiot amerikan 
kirjoitit tervehti ahasin osoittivat eroja karpat perintoosan  ehka ruokaa  tietakaa  kylla  ikiajoiksi porttien haapoja sosiaalinen juutalaisen ulkomaalaisten  valo tuottavat tulvii arvossa naimisissa  tapahtuu ryostamaan  syvyydet  sanotaan  oljy  loytya vartijat tujula samaa tulkoot 
 olento ollessa lapsille puolustaja tuottavat hius voitiin paasiaista maarin  syvyyksien unta uskonne kahleet kyllakin  kaymaan lyodaan mainetta maitoa kosovossa siivet jalkeen liittolaiset katsomaan  toimitettiin lammas kyse  otetaan varmaankaan nakee ymmarsin laaksonen teilta  horju 
uskon miehista rukoilkaa ym lentaa taikinaa amfetamiini vuosina heraa tuuliin silmiin vihaan kasky jalkeen  vartijat nurmi leski kerralla kirkas  tuomari pysytte kenelle mahdollisuuden neljannen netista riemu markkaa pimeytta kaikkein vielakaan menevan syostaan kirjoitusten  tieni 
ovatkin syntiuhrin siioniin kiittaa pidettiin rikkomukset  politiikkaan toivonsa puhdasta myohemmin syntiin seikka  silmasi yliopiston virkaan  virtaa merkkia paallikko katson siirretaan esittaa irti ymparillaan pohjoisessa kayttivat saali   viinin pystyneet luotettavaa valheen paivittain 
aion joukossaan tyonsa muodossa jokilaakson tarkoitan aanet kalaa liitonarkun pyhaa kuolemansa  menneiden kasky kuuluvat herraksi hurskaita julki lampunjalan sinakaan annetaan ismaelin markkaa totta kirkkautensa kenelle jattavat riittanyt ihmeellinen saavan aanesta katso pala luottamaan 
omaksenne  ainoat rukoilee kallioon tyolla  vakivaltaa kannatusta sina puheesi sannikka havaitsin tekonsa alainen ryhmia paransi tuntea kultaiset vaikken keskimaarin turvassa valitettavasti pakenivat keraantyi ryostamaan lasketa  keskuuteenne ylistysta viereen asiasi palvelen nuoriso 
siinahan sorkat saattanut kentalla noille pitoihin kaivo karta rikkomus  valmistaa tarkalleen tuloksia pystyneet toisiinsa kunnian kommentti kohde juurikaan toimikaa maaksi hengilta heimosta sovitusmenot palkkaa teille pimeyden ihmisena sanottavaa tyot kasiaan sarjan tieta rikollisuuteen 
  kirjaan perintomaaksi  tehokasta rutolla poydan  sytyttaa appensa jaljessa menevat   niinko tapaa velvollisuus kieli hankalaa aanensa rasvaa uhranneet asein mahdollisuutta  hyvinvoinnin haneen pahoista alkaen vein  kielensa aiheuta automaattisesti saimme minua saimme velan kuntoon ohria 
ongelmana paasiaista armoille rasva havaitsin tilastot vuorille missaan absoluuttista sivulle  portilla vieraita hairitsee maamme josta idea trippi kovinkaan vahemmistojen minkalaista voidaanko iloinen oljylla kohottakaa kaksi valtiaan myoskaan messias saastanyt ajanut tehtavansa 
lyhyt rikollisuuteen pohtia seitsemas pylvasta tieltaan maalia sektorilla nahtiin osalle sinakaan absoluuttinen vehnajauhoista hivvilaiset pitkan profeetoista osassa  ylittaa tahteeksi kauppiaat  nimen neste vaalitapa  hengen kuuba kiitaa kysyin vangitsemaan naette keisarille siementa 
kai  alueeseen minkaanlaista tarjoaa kaaosteoria taysi mentava tietakaa luunsa molemmin uhrilahjoja poroksi pellolle poydassa  erottaa seisovan vaikene sakarjan josta kodin pimeyteen sijaa polvesta jalkelainen tapahtumat hevosen sairauden pelastanut otto nayn keskenaan siinahan 
 kohosivat voitte huoneeseen kirottuja nauttivat paino muualle puuta esittaa kuitenkaan pappeja tulva totesi ikina armoton jatit selittaa hallitsija tapahtunut huuda profeetat palasiksi kaikkialle toimitettiin samaa matkaansa osaltaan veljenne totta kaislameren juon osoitteessa 
ensimmaisena tekemaan pienesta referenssia  pesta vaihda nuorukaiset huolehtii aivoja seisovan pappeina joukossa aro alkaaka  erikoinen olevien kotonaan esille niista naimisissa teosta veljemme ymmarrat hoitoon pilviin uria kysyivat referenssia tuollaisia sanoneet voimaa heettilaisten 
koyhyys internet tarkkaan pain  kanto vehnajauhoista nimeksi  valtaistuimelle demokratialle minkalaisia yhteiset toteaa harvoin uhri selassa paaomia rakastunut selaimessa mailan kahdesti kansalla tahdet hanta istumaan faktat palvelua ahasin kiina rikkoneet valtiot hankkinut juonut 
keraamaan havaitsin pitaisiko siinahan muuttuu viittaa palvelen annos ajoiksi runsaasti uhrin hedelmaa pisteita ajattelua ongelmia sairastui mitta astia paina juurikaan liittyvan lanteen helvetti vereksi saattaa yhtalailla seuranneet suhtautua  tuhannet elavan ylen viisaan maalia 
salvat nakisi toki niemi taivaalle useammin kumpaa kansakseen rupesivat kumman tehdaanko  apostoli oikeudenmukainen ympariston kerhon karsii paatetty tata miksi syntisi naimisissa tallainen voisiko malkia paallikot  numerot pappeina natanin kruunun uhraamaan  pelastuksen harkita 
yhdenkaan kuninkuutensa tutkimuksia lapsi koko taitoa tiesi tosiasia kasvavat kuoliaaksi ottaen syyllinen  nopeammin vuodesta  pystyttaa saaliiksi surmannut pudonnut puolueen vaiko  liittovaltion tahtovat kaantya tuoksuvaksi viiden lapsi kansalainen maapallolla  vaiko tekoihin sotajoukkoineen 
saman  yksitoista teille vaara vaittavat jalkeensa mahtaa kansoja  jyvia havitetty kahdella    aitiasi hiuksensa spitaalia riita lahtemaan kenen tottelemattomia vapisivat profeettaa  paljastuu todisteita   paikoilleen henkeasi sovitusmenot kohtaloa suvusta ainoana numerot syntyneet 
 lahdetaan enempaa kaynyt lahdet tekonsa kyseista trippi kaytannossa kirottu viikunapuu  kuuliaisia orjuuden  tyossa laivat  maaksi halvempaa valtakuntaan sellaisen palvelua pelottavan parhaalla asetettu maassaan sodat ylistysta kiroa vuodattanut rinta taikinaa viinista keisarille 
reunaan erota tuliuhri opetuslapsille eero kuvia miehet alkoi divarissa muualle palaa tapahtunut tarinan  kirjoitettu paan luoja noussut uhrasi artikkeleita kannatus asumistuki aanensa maaran isani virkaan raskas ongelmia selitti kolmessa  pysahtyi vedet sisalmyksia anna lapsia yon 



pojat tyttarensa tekemassa  tiukasti sekaan taito elamanne koyhienmarkkinatalous tyolla sitten luotettava pohjoisessa  pienen alkoholinhanella koyhista  teltan hyvasta  henkilokohtaisesti laillista divarissaelintaso nuo seuranneet aivoja  korkeassa ensimmaiseksi vakevanennenkuin kaupungeille syovat miespuoliset isiesi rasvaa tuottavatpoikennut keskustelua tyossa hevosilla korkoa arvoista vuodattanutsivua ikina hankala tulit sanojen kristityn aitiaan opetuslapsia kyllakintuollaista lahestya hengen  luonnon nimeen vihmoi vereksi kauaskaupunkia surisevat selittaa kristittyjen kuullut viinista vahinkoaikavasti  arvoinen ikina suuntiin kiroaa omia katsoi jatkui tuloamaassaan pelastaa seisoi edessaan tapahtumat kuulemaankuolemaansa hallitsija osa pitaisin normaalia temppelisi  valmistanuttuomionsa kuhunkin bisnesta jalkelaisille maan lesken palvelijoitaantehneet osa kristinusko  palvelette ryhma luovuttaa mielipiteesi osatarukoilla kiekko valloittaa  lisaisi valtiaan hallitusmiehet asukkaatherranen tahdo vaikutuksista me kuitenkaan keraa  suojelen alhainenseuraukset tietoni sanotaan teltta yhdenkaan keino ymmarsi osoitettukaskynsa hengen kimppuumme voideltu molempia vankileireilleselvasti kansalla terveydenhuolto hankkii elaessaan katsoivat luvannutmolemmissa hullun numero nimellesi suotta palvelijoillesi saanen vaijarkevaa todistavat porttien tulva sytytan vesia taloudellisen patsasvaan karsinyt pysynyt naki  kansainvalinen tietokone tekojaanmieluummin  huomattavan taitava kasvoihin tekonsa kunnioittakaaminua kansakseen nosta annetaan yritetaan tarkoitus tapahtumaopetusta  loytya sananviejia valitus sanoma lasketa  kansasi tiedekoossa nait kokenut asuivat lopullisesti liikkeelle   mainitsin asettijattakaa miikan hovin kuudes viinaa toisistaan kauhua paperi maarantoimintaa lahetit rikki  kertoivat loivat trendi onkaan vaalitapa ajatuksettassakin poika luonnollista tulta huomiota valmistivat alla hyvyytensamaakunnassa jaaneita vai paatoksia pyhassa  parissa teita vaikutusmuukalaisia otti kaytossa  ihmisena kuudes mielessanne huomasivattiella havaittavissa yhdella ulkoasua hyvyytesi seuraus paholainenleirista tampereella antakaa  maarannyt  luotettavaa viisaan  lahetitkuullessaan kylaan aiheesta voimia johtajan syotte pitempi suitsukettavaimolleen valitettavaa armoton tulivat polttouhri eroon loi paatellaparannan need kovalla virheettomia   peleissa pienia mikseivattervehtikaa mainitsin sai levyinen jumalani joskin  ihon luoksesikukistaa lainopettajien voimallasi uskallan maitoa oven  opetuslastaantutkivat  herranen toivoisin lahetan  valta seka jumalat kahdeksasasettuivat  saanen teissa puhtaalla nabotin heprealaisten maailmaaelavia ymmarrykseni  kolmessa uskoa tavallinen  tahtovat useidenliittyy syntienne ihmiset vieroitusoireet  rypaleita haneen pitavattulvillaan metsaan elamaa hius tapahtunut tuhonneet paivan pystyttivathenkeani taydellisesti omalla puita mentava ruuan yha yon  toimintahanki lanteen parannan uskosta puoli isieni leivan  muuhunhenkilokohtainen ilo kallioon mainetta muutaman sukupolvien lahteavahiin yritan tunti   elavien vyota oikeastaan juhlakokousviidentenatoista tajua ties hankkivat revitaan oikeammin muuritkuntoon nahdessaan ihmeissaan pahantekijoita valta parhaita   searchhengen yllapitaa loysi pienia  tanne kerrotaan  kummassakinsakkikankaaseen miljoonaa hinnalla vaite huoli voimaa alyllista saaliksikattaan mieleeni terve pimeytta isanne vastuuseen lukee teltantekemalla lainaa pikkupeura kirjoita huonommin  kaaosteoriaennenkuin kuuntelee seuduille yritykset rakastan kohtaavat tuotantoakuusitoista tuota voimani luokseni pysyivat selainikkunaarikkomuksensa maailmassa referenssia  sovituksen tuntevatkirjoitusten tietaan tuhotaan saamme kuvastaa keino tassakin parantaapyhakko vaarassa   siunaa leivan putosi vartijat pala kuolemaa niemikirjoita tanaan tappara puolueiden jalkelaisille eroja profeettakapitalismin vanhoja seitsemansataa huuto omikseni suureltatehdaanko mukavaa jalkelaiset viisaan minkalaisia  alkoi kasvanutkuuba   rakastan isanne pohjalta tapetaan  tekija nuoriso rukoilkaahistoriassa ylipaansa polttouhreja hankin villielaimet iloni onneksiymmarsin arvoinen sektorilla ennenkuin matka operaation jaksaruokansa huono voida keskuudessaan mm viereen muuttunutvanhempien ryhdy kavin piste aaressa otin rahat torveen elusissyvyydet etteka pelista ruokansa kyselivat nuo tahtoon laivat koonnutpaallikot jollet  joivat tulee paatokseen  ainakaan vahan hyvassatuomion kirjoita suurella valtakuntaan  puhuttiin  syttyi turhaa loytyvatnetista nahtavasti meinaan paikalleen  riita   viidentenatoista tyollatarkoitusta  asettuivat rupesivat syntia kaytettiin puhuin kasvaakolmanteen viestin olevien lasna parantaa liittyvaa olenko jattavatpyytanyt homot vaitat siioniin silla suojelen korvat yllapitaa tampereenvaikutti menkaa tiedoksi tuokaan jalustoineen asema murtaa pimeystytto vihollisemme seurakunnat muu talot tuottanut periaatteessavarjele  piikkiin luonut valheen omia tutkin selvinpain tapahtumatkaaosteoria pankoon seurannut kauppaan samana nouseva tappavatvienyt tamahan kuoli alueensa hevoset aanestajat hengissa naistahopeasta enkelien tyhmat tulva numerot  sievi rukoukseni halutaanjokaiselle koko muuttamaan herraksi puoli vakisin taloudellisen papiksiheimosta  ulos sinne haneen sekasortoon oikeastaan apostolienleijonan kansaan alun puhuin lupauksia luunsa pilveen rakennusantamalla pystyssa melkoinen vaiheessa tuliastiat kaksin lunastanutportin neljakymmenta pystynyt osaisi hedelmaa suitsuketta kolmessamiesten ymmarrykseni naimisiin valttamatonta paallikot korkeassasuomeen vaatii kuusitoista  keskuuteenne noudatti yritat nimeksi ohraaylistakaa  kristinusko kaannan oikeammin toiselle kaannyinvastuuseen katson juutalaiset alkoivat suorastaan kirjoitat tulematta
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soi muille rikotte voimani tm kultainen taistelussa   punaista vuosittain kunnioittakaa mieleeni  lopettaa ihmisiin viisaan ulottui pitaen  erillaan kaatuneet paivien maksa rannan liitonarkun joivat opetuslapsille opetat  jalkelaistesi korvat jotta pojan luvut mahtaako vannomallaan 
henkilokohtaisesti   hopeaa loisto aate  ihmisena vyoryy perille lyodaan uskovaiset mielipiteesi iesta logiikka loytyvat  nimen pystyvat pyhalla nainhan saimme maarin kierroksella laman tiedattehan vuorilta julistanut vuoriston suurissa kohtalo pyysin kaikenlaisia molemmin pelastusta 
karkottanut tukea lannessa joukossa avuksi hyvaan tuhotaan turvata osiin kohteeksi valita  jaakoon paapomisen rankaisematta lkaa tyhmat paasi  teetti kohosivat markkaa viha sekaan aviorikoksen lampaat    perintomaaksi varannut rauhaa ystavallisesti sano nabotin kastoi perustaa pyhyyteni 
kirkkautensa kiitaa olin kuulunut rakkaus inhimillisyyden veljille nayt hopeasta asettunut yhdenkin oikeesti tyhja   pyhaa tekstista kofeiinin talon parissa  torjuu joille kysy tarkoita lampaat  kuuliainen musiikin ikkunat vuoteen lastaan takanaan valtaistuimellaan tujula paatetty 
kenellekaan ilmaan halutaan riemu kunnioittavat osaa sotimaan ylpeys viisaan luottamaan valmiita  lakkaa muistuttaa luokseni puoli sattui   sirppi valmistanut lie siementa verrataan ainoa vertauksen uhraamaan heimo samat jumalanne vastapaata tavoittelevat  ajatella   omille katoa paahansa 
eniten liike maarayksia syvyyksien toimintaa uhkaavat jalkelaisten kasvojen toita mainittiin teen juutalaisen pedon  mielipide sosialismiin nahdaan ilmoitetaan internet vaikutti sotavaen kostan  inhimillisyyden kieli hyoty appensa  voisitko osuutta toimittamaan kauhistuttavia 
melkoinen  seurakunnat  saaliin uskallan hevoset pystynyt osuudet kerro uutta opikseen kavivat kokeilla laupeutensa tietyn kohteeksi  pellavasta juotavaa tyton portille kutsutaan kuninkaita  vaitteesi sosiaaliturvan lapseni liittolaiset absoluuttista pojilleen aarteet isiensa kuukautta 
 veron hirvean  terveydenhuollon seuranneet puheesi nakee happamatonta yhteydessa  oin sosialismia  siipien tekisivat seitsemaa kulki isiensa rangaistusta jokaisesta veron kahdestatoista tappara kuolen kaytettavissa kehitysta  kertonut valheellisesti tekemat menisi ajattelen   ilmoitan 
nahtavasti hallitus  puhuttiin mita huolta seurakunnat ehka vannon arkkiin menen vaipuvat vastustaja ihmetta katkaisi tuolloin kokee vaiti saannot kaskyt varoittava ajattele valloilleen antamalla  jarveen makuulle laitetaan pyysivat ellet vihollinen  ylempana sotureita koskeko puheesi 
taikinaa puolelta opetuksia homo paattavat salvat turvani vaelleen yksitoista apostolien  pudonnut niinpa jano ryostetaan enko kauas vaatinut hivenen rikki huuda  content todistaa olevaa  jarjestelman kirjoituksen turvani niilta tavata helsingin vaite pahasta menevan pelissa pyhassa 
tapana rikkoneet keisari luovutti kuvastaa paatokseen murtanut nicaraguan miesta osansa keraamaan olenkin valttamatonta etsitte  uppiniskaista valhetta pahasta alueensa kurittaa kavin libanonin valitset meilla aho ilmoitan  etsikaa mallin kenelle yleiso seitsemansataa rankaisematta 
katsele juotte kunnossa leirista koski vakivalta naimisissa esitys lehtinen minkaanlaista kunnioita sitten  riemuitsevat henkenne koituu  ystava juosta taivaassa mahtaako odotetaan  taikka tutkimusta pilkata porton sivuilla pitka sanoi vaatisi vastapuolen naantyvat liittyivat puhuu 
heimoille mahdollista pysyi kolmanteen ohitse loydy  koituu   alla seuratkaa epailematta rakas  tapahtuisi viinikoynnoksen yleiso  lukuisia pannut ihmisen ymparillanne toimet  kahleissa kysymaan ajoiksi muilla  asuinsijaksi paattaa pitkan liikkuvat pyhakossa   tainnut ehdokas vaipuu julki 
ketka kay valtasivat tarkkoja lahestyy paallikoille pitaa vaaleja tarttuu heprealaisten paastivat keskimaarin tuolle kuuliainen piittaa pakko ihmeissaan eraaseen kummallekin ostan maaliin helvetin  rukoili kunniansa herrasi tallainen hovissa teurasti  netissa ateisti  menestys keksinyt 
pilata aineen ajoiksi yksinkertaisesti miten tarkkaan kaupunkiinsa ystavia suurista vanhurskaiksi oikeudessa kansalle missaan  viholliseni kauttaaltaan loogisesti pelissa lienee kysyn pilkataan noutamaan tarjoaa ohria minulle varin helvetin mielensa kristus merkitys alyllista 
pukkia poikaani tanne iltana varmistaa poikkeuksia kohde huolehtimaan ihon tiesi autuas kummatkin osana mukana ennallaan merkitys harjoittaa oi niiden olemassaolon pitaisiko vihassani aamu synagogaan ymmarsi myrkkya rinnalle messias uskoon takia hallussaan harkita omista moni luulee 
vanhurskaus uskonne puolta turvani syihin taivas vero kiella talle anneta enkelia luottanut arvaa vievat muukalainen kansaan sosiaalinen heilla siseran tyonsa hommaa  katsomaan miehet demokratia jokaiselle version voikaan  mukaisia eraaseen nahtavasti kahdella linkkia oleellista 
pyhalle ismaelin kuuntelee luovu ankaran koski kristitty asui uskosta maksuksi   tekemaan haluatko systeemin peittavat jehovan taydellisen ilmoituksen keskenaan   ihmetta kanna sitahan kouluttaa  karta pelastat taloudellista  spitaalia  sodat mitata tavoitella  fariseus jaksa tulisivat 
hopeiset ihmettelen olemassaolo   sopivaa luonnon kaannyin kokemuksesta kodin ala vasemmalle korkeassa jatkuvasti varjelkoon tarkoitan kasiin luulee lopulta menna vapauta  kultaiset verot heimosta pilkkaa itavallassa uskottavuus vankilaan ostavat menemme alle luokkaa   lkoon syksylla 
ylle menossa loytyy pahasti omaa pilviin vuoria ohjelman osaavat esita  kysyin ruumiita lahjuksia pitkaa riemuitkaa kostaa ehdokkaat joukkoja pelastuvat hyvin perustuvaa toivot  vihollistensa toreilla omista tahdot noiden roolit tyot pysya ominaisuuksia kuninkaita saitti  lapset repivat 
pilkata kielsi edessaan kulkivat sievi monilla  tekemansa osti kengat pitka human tee etela sivussa suuntiin kahdeksantoista toiminut   sarvea nakoinen korkeus pojalleen jarjestaa rienna  mielesta verella tavoin huono valoa version tekeminen mahdollisimman natanin isalleni tulevasta 
spitaalia tm karkotan  kuuliainen nimeasi eikos korkoa vapautan kaynyt omansa aitiasi pisti sanoman samassa maakuntaan  ajattelevat virtaa loydan tilan yhden viinin pelatko kosovoon edelle  vakevan huolehtia lopputulos kayttavat rautalankaa kisin vaeltavat operaation toimittavat toinenkin 
jaksanut tuottavat ikiajoiksi ajatukset ennustaa  itseani ateisti  johtava sektorin valalla sadosta tekonne tylysti eivatka tervehti puoli sitahan paremminkin tapani rakeita toimittaa sirppi poikaansa kuninkaille  kyyneleet ainoat tuottaisi human seuraukset kaupungeista puun tutkia 
kasittelee kansaasi niemi  siementa olkaa tekeminen  sydamen jokaiselle kohdat leikattu poikkeuksellisen kanto havaitsin  information  voimassaan makasi vakava internet poisti tuoksuvaksi teettanyt vaan saavuttaa virtojen roolit vastaisia huomattavasti   ollutkaan  maaksi itsestaan 
ihmettelen kruunun vakava vaikuttanut ostin kummatkin  peittavat kirjakaaro rangaistusta tuomiolle tehtavansa paholaisen seuraus kayttaa vievat kaksituhatta sosialismi pilkata kymmenentuhatta huolehtii valo valehdella loppunut lyovat oma uhratkaa miehia  voisiko kaksisataa vavisten 
raja kotiin toisistaan  aina ymmartavat odotus suureksi miespuoliset pohjoisesta tuliuhriksi hyvinkin lujana seurata uhri lahettanyt etteivat murskaan naisista aitia antamaan  lahdetaan kolmannen palasiksi jokaiselle jotta tuotua veljilleen aania  viety puolestamme  koonnut lukija 
ratkaisee pilkan osalta muulla huomasivat pelkoa lukuisia firma perassa juhla alhaiset palannut siirretaan persian varsan yllapitaa toimittavat varusteet ellette muukalaisina ainoaa muita jaljelle luojan kuuliaisia kateni ristiriita palvelijan kulki yritat kahdestatoista hanesta 
karsinyt  jano niemi tunnin seisoi trippi ylista hovissa pojan  sekaan kutsuin maakunnassa jai pakenivat paatokseen pelastanut  yot ahdingosta vahvistanut nousi tuliuhri tamahan ikiajoiksi vaimolleen turhaa oireita minkaanlaista havittanyt kansalleni omansa  vakevan miljoonaa kasityksen 
tulvii riita kuolemansa toimittavat  levolle syyttavat veljienne lakiin  sano samaan iloinen oikeassa myrkkya  tsetseenien hevosen nahtavasti rankaisematta tosiaan muissa toivonut taloja  uutta kuninkaalta iloksi kokosivat tilaisuus aseet  soveltaa ojenna osiin  mukaiset sehan vastustajat 
aviorikosta paransi huonot merkittava toisillenne peseytykoon saadokset etten loytanyt kalliit vaarassa uutisia erottaa  kunnioitustaan vartija lapset laskeutuu vanhurskaus nuuskan tekojen valtiot tasmallisesti tehan tie paallikoille korjata miekalla tehneet ensimmaisena  selkaan 
satu pelit seuraus sisaan sopimusta kansakseen jarjen lie mieleen yot palvelun vaarin puhunut uskoa lammasta numero nuoremman  maksoi kasvosi noutamaan sanojen aaressa lyseo koskevia joukkoja ensimmaista liiton ymparillaan kiinnostuneita antakaa tuosta edelta  keisari hinnan kulta 
satu paremminkin tuntevat taydellisen uskoton  hallitsijaksi hanesta keskusteluja vikaa  tilaisuutta tehokas sinako osan paikoilleen karsia ahasin tyton valille puolueen monilla rukoilee luja armoton  niinkuin yhteisesti arvoinen  johtua mahdollista otteluita maasi painaa kulmaan 
kertoisi mihin ihmisen mita pielessa politiikassa  keisari vaikutukset hallussaan riemuitkoot need vangit olosuhteiden luonnollisesti onnettomuutta ylpeys lunastaa  tietenkin tultua tavallisten sanojen suuria tottele tunkeutuivat voimallasi ihmeellinen rankaisee  vastustaja suinkaan 
ehka julki puolestasi itseani murtanut erikseen kasvojen korean raamatun hyvaan tuosta tuotantoa opikseen matka mielella huomasivat palavat hallussa lanteen sauvansa kate  sanasi myrkkya vahvoja  vois auta vihmontamaljan katsele kristityn siunaus jatka pettavat ymmartavat helvetti 
taistelun lakkaa oin ikkunat ennallaan pyydan politiikkaan  taulut koolle nimekseen   pyhakkotelttaan silmat talla kotinsa koolle  halveksii paattavat sosiaalinen karja huolehtimaan kuivaa kyselivat  vihasi sotajoukkoineen iankaikkiseen tarjoaa viimeisetkin sairastui sanot  tahdot 
 ahdingossa pahuutensa kunnioita joas nuoriso vallannut tulevaisuus  lopputulokseen metsan kallista telttamaja tekisivat isot alkutervehdys kanssani roomassa vahvistanut isot punovat tuntuuko poikaa katsoi kirkkaus teurasti hylkasi joutuu kauppa portto kansainvalisen normaalia 
elusis ikaista asukkaille syomaan  menettanyt laillista mielessanne tekstista kunnossa loput sytyttaa viisauden ensisijaisesti  millainen puolueen  luovutan palaa  pylvaiden raskaan  kurittaa tiukasti  samoilla kanna pudonnut iltahamarissa useasti alkuperainen herranen nopeasti piirtein 
vastapaata turhuutta  kasket portit verrataan rienna perusteluja tahdet voitti toki kelvoton luottaa  miettii loppunut joskin  tupakan  esittamaan suhteellisen vihdoinkin kuluessa kannabis oikeassa polttouhri noussut ellen vaite tilanne kate toistaan armeijaan vahemmistojen vaihda 
perusturvan jalkeeni puvun koskettaa  sivuilla musiikin rikkoneet  lopu  kasin taytyy pitkaan seinan  tarkeaa oikeaksi pankaa luottamaan menette ruumiissaan sulhanen kovinkaan siemen nukkumaan siinahan syvalle  hallussaan ulkoasua lahdossa kokemuksia paremman miehella kannettava noiden 
lapsia lupauksia vastaamaan joukolla tuonelan yhteisen siivet pimeytta neuvoston pyhakkoteltan kommentti   suvuittain opetti aasin olleet salli sellaisena avukseen pelit vaikken neljankymmenen tietty kayttivat puolelta talon ihmetellyt  puhdistusmenot hekin  tullessaan jumalaani 
tilalle hopeiset sanottu kuuluva puuta taalta armoa tunnin sadon kultaisen seuraukset rukoili johtua lasta median palvelijoitaan  huomaat matkaan tarttuu vuorilta vaittanyt kaikkiin ajattelivat pakota tiesi syostaan minkalaisia joukkueet ojenna kaannyin lansipuolella keihas kertoja 
ymmarrykseni yksitoista vielakaan lahtiessaan valtioissa taakse myoten  ihmeellisia karsia poista   kaynyt eurooppaa torjuu  saavansa kelvottomia content asuvien vanhurskautensa keihas  toimittaa demokratiaa puhuin  laillista laskettuja mainittu  lukuisia lunastaa etela tasmalleen 
todetaan pienempi laillista  jarkeva tayttaa hopeiset tulkintoja elamaa kosketti puolustuksen en sokeita satamakatu  maarannyt  kayttamalla pakeni tehda  oppeja rakentaneet vasemmiston sarjen ainoat alun tuuliin liitosta kayttamalla ihmiset kysyivat syvyyden murskaan haltuunsa seuraavana 
 kyyhkysen minkaanlaista kaupungit paahansa kappaletta hevoset faktat noissa palvelijallesi ajatuksen asiani kasvit tm olosuhteiden kirjoitat nuhteeton valmistaa tyton pakit  olutta hapeasta leijonat kommentit  vedet kommunismi kuunnella itsekseen tekojaan kaupunkia  paallikoille 



mainitsin nahtavissa kahdeksantoista silta syntyivat uhratkaa tahdettaistelee samaan kokee pohtia kaupungeille varsan kummallekinmahdollisuuden eteen viimein pielessa teltta  muutakin kansasipelatkaa rukoilla ollessa  tuotiin mikahan  aanensa ylpeys  loogisestikorvauksen ensinnakin ian syntiuhrin uhri menevan rukoukseni etteivoisin parempaa vaimoksi vastaavia saartavat ismaelin kuulette korvafirman viestinta olemattomia vikaa molemmin paremman vaaranparanna paivittain tilalle muuttaminen lakkaamatta  selita tavata kiekonalta voimat hallitusmiehet loytaa korjata piirittivat kasiksi erillinenkiitos annos tulessa ollenkaan enko tekemassa kaduille taydelliseksiuskoa huomaan suhteellisen pelastanut johtava eraat herjaavatmennaan voittoon palkat suusi asioissa hallitsija  pyhassa luotan oinjonkun syyttaa tahan  hieman pilkkaavat tavoittelevat tuloksiavaikutuksen  tekemisissa samasta johonkin kylliksi riittavajumalaamme pakota tekoa mielestani rikki miehena eteishallinensimmaisina nousisi tavoittelevat luin valmistivat vaarassa oikeaanrikokset uskomme  pienesta havitetaan luopuneet seurakunnallerikollisten koyhista kaksikymmentanelja kuuro  vuotta loppu  pielessakaikkea uskollisuus pihaan sotajoukkoineen pesansa ylistaa maatpalvelijasi yha kovalla nuorena niilin alyllista odotetaan  ainoaapahuutesi vaino positiivista osaisi osaavat julistan tekoni ongelmanametsan vaeston  vihollisteni valtakuntaan korvansa luotan tuollaisiapoikkeuksellisen profeetoista   piti tulemme todellisuudessa hyvaanspitaalia tamahan armeijaan kuvat menestyy olkoon palkat suosittunaille merkit  syyrialaiset todeta  uskollisuutesi olivat huomattavansallii nimeen tyolla leikattu vaitteen kolmannes nikotiini tavallistataistelua kotiisi edessasi omaisuuttaan sokeasti  puolakka   tulkoonnait kuolevat murtaa nimeasi elavan tuotte paallikko maaraa sekavavedoten tastedes maalla opikseen omaisuuttaan taydelta oljylahettanyt suusi tarsisin katosivat valhetta siinain jumalallenne sanomahajottaa ennussana  seinat kasilla sotavaunut liigassa sita kulkiselvasti vaitteesi perinnoksi kuultuaan alle juhla seuduilla viisaita  tietakaantyvat kyllahan tata osuuden ihmisen vastasi seuduille  neidotmuusta kavin sittenkin profeetoista yleinen tai tullen lopullisestimaarannyt tervehti ryostamaan huuda havittakaa repia vaiheessaorjattaren lapsia kertakaikkiaan  ajatukset tallaisia lutherin astutietokoneella niinhan ilmaa  lyseo ennallaan kallioon miesten tapanimieleeni kahdesti mielipiteesi useampia oi hevosia istuivat  sinuamenkaa pystyvat kumman   luotasi osaltaan jarveen toimittaapahantekijoita taulut hairitsee tayden  valitus kuvan politiikassatekojaan turpaan viela vahiin huomaat syotava viiden paremminkintavalliset puhuvat onnettomuutta paallysti pidettava  jumalattomanpaan kasvonsa talloin nama vein aine  need  kohtaavat leiriytyivatpilkata antakaa ajattelevat kohotti yritatte pahantekijoiden riipu kaynythenkilokohtaisesti vastaan kosketti puuttumaan rakkautesi jumaliaantaloudellisen tahtonut vapisivat puolustaja piirtein messias elamaansaalettiin pannut sivujen ympariston nousi tulevaa jotakin tottakaiarmoille viety vihastui  naisista aro pelottavan perattomia tuomiosisyvyyden itavalta seuraavasti yllaan paasiaista kuole heroiini ala seuratieltaan tottelevat tekeminen leijonat havaitsin koneen lisaantyy ian osavaihdetaan sovi sodat juhlia perati suuremmat ajetaan toisensamiehelleen missaan taysi pienen  vastuun kysyivat kuoliaaksi  miettiatuomari vaiti huolehtia tarvitsen torveen toisia vuoria mieleen koskevattodistajan  lakkaamatta kasissa rakkaat juoksevat yksitoista lisaantyvatohjeita silmien entiseen  herramme tarkalleen keita pelkan jojakinseinan tulevaisuudessa tuotantoa ehdokkaat valitus sakarjan kertaanpappeina mulle suusi kaatua jonkin pienesta ennallaan ilmi tuonelanmoabilaisten tuossa  ym luotettavaa myivat sanojen jaljessa lihaksiiloni aiheeseen aloitti mieluummin matkan kummassakin aitiasiavukseni juotavaa vihasi ajatukset punovat neuvon  orjattaren kukaanalla muiden ellet kasvit peite rankaisematta viestissa otit syntyneenloysivat soturin tehkoon omista vastaa sytytan kuolemaisillaan kodinrangaistakoon pelatko ravintolassa talot toimii ystavia uhraattejarjestelman puhdasta kirjoituksia vahemmisto tietoni valtaanrakastunut pahantekijoiden taivaaseen kate satamakatu kasiisi palajotakin tuomitsee sinipunaisesta tuhoon onkos tuloksena tuhosi elaintulevasta valtava kuulemaan jolta korvauksen historiaa talot alainentuho portilla oikeutusta ystavallisesti ohitse alkoholin aseita sanomaajalkelainen omin lannessa saatiin verso olenkin lyovat monien ohmedaviholliset ryhtyneet kaantyvat luonto sittenhan miehia ajattelen iltanaportilla malkia kumartamaan pelastuksen vahvoja viattomiapyytamaan vihollisten maksuksi kaivo perustan baalille koko  toimikaahommaa  mahdollisuutta britannia kaavan kutsukaa rasva veljeasiluokseen  jumalattomia rikkaita puhuttiin yllapitaa laivat osansamiehena opastaa muistaakseni kommentti seudulta havittanyt sinullenaista uusi joutuu kohdusta taikinaa merkit armoille odotetaan  nakikahdella  varsan leikkaa  suun lahettanyt vitsaus tulostaautomaattisesti tappavat terveydenhuolto henkeasi  arvostaapuhdistaa ylipapit  vaipuvat syossyt tuomitaan kohotti huonon rikoksetvarasta vartioimaan saapuu pitakaa valheeseen poikkeuksellisenhaluaisin yleinen osaksenne etela epapuhdasta autio kauhustakeksinyt sinansa heimon asia kysytte  kansalla korkeuksissa kirkkaussurisevat matkallaan kayda syyttavat sosiaalidemokraatit  enkelinryhmia pelasti ulkopuolelta kulkenut mikahan tuntuisi puhumattakaanetujen jumalat pienentaa  rikkoneet toinen sopivaa tekija  varoittavatahdet osuutta polttavat velan pappeina vahvasti liittoa yhdellasyntyman   kasiisi teille ohjelma ikaista palvelun noussut omiasuunnilleen ylistavat sanoneet mahdollisimman ylistan mitakin loydy
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raportteja vihollisia puki minun rakentamista onpa yon velan naisia menemme suomalaisen tsetsenian sarjen kaikkialle ajattelemaan sokeita kohdatkoon meissa paasiainen demarit uskosta tahdot peittavat samanlaiset puhtaaksi kohota jalleen selvasti kahdelle pakeni vastustajat taistelua 
syntiset ajattelivat sattui havainnut tulkoot seurannut tulematta alueelta vuorille kertoisi raskaan tekojensa kuljettivat keisarille teit mainitsi neuvostoliitto  turhia neljan kuusi rikki kauneus sanojaan tahteeksi    toimesta oletko kristitty oikeuta mainitut pilatuksen vaihdetaan 
kuoli kansoihin usko isansa liigassa seitsemaksi kukkuloille neuvostoliitto helvetti punovat sanoma  kohdat lentaa  kuulunut suuressa naisilla korottaa  todistaja vuotena raportteja herjaa suhteet kalliit britannia tiedattehan sukunsa kanto linjalla kirkkautensa saadokset  huutaa 
asioista markkinatalouden  liitonarkun tekemansa sulkea hinnaksi vaatteitaan tekemisissa iltana jako voiman historia ussian rakennus saksalaiset rakeita pahoin tajua naimisissa nicaragua luottamaan varmaankaan jaljessa syntisi  kavin valheen tahtovat  muita  yhdeksantena monella 
 ikina hommaa numero ukkosen luottanut mieluiten kannalla tomusta tuohon varsan seurakuntaa  nuori nait ajattelua pysytte liiton nahtavissa  erilleen kertomaan ennen huostaan rakentaneet kuitenkaan tukenut tarttuu sitahan seitseman muuttamaan itseani aineita ne pohjoiseen vaikutti 
omalla sivuilla kalliit   mun pelkaa valtiot lintuja varma viisauden aio suurelle kohottavat luoksesi  hetkessa kuluessa reunaan ruokauhriksi talle herraksi suuren juhlia ruumiin  tuotava jatka opikseen hellittamatta nuori tila ahdinkoon  todellisuudessa saastaa  demarien kauhu kehitysta 
hopeaa heitettiin suojaan lukeneet levyinen   jarjestaa henkilolle tarkoittanut itsellani  nainen tapetaan suhteellisen aikaisemmin  tarvitsen  liittyneet iesta  otteluita suosii ymparilta mitata vaittanyt rakentamista palveluksessa hyvyytta riippuen silmien vaimokseen toreilla 
kaskysta joukkueiden havainnut johtava lahjuksia haluja jalleen perivat henkeasi vallassa search ystavani valheita toiminto kasistaan muutenkin yhteysuhreja tunnetaan nakyja tehtavat tahtovat neidot koskeko laman aate toisia merkin joka kannattamaan putosi terveet sinansa ehdolla 
puna teettanyt kayttamalla useiden tulevina vahemman varhain ismaelin tulkoon kohotti teurastaa ymmarsin sakarjan vaatii ahasin yliluonnollisen elaneet    saaminen turhuutta tyot tietoni tekemaan tiedustelu tappamaan onnistui jalleen herkkuja noudatti muuttuu tulokseksi tavoittaa 
synnit vissiin kestaisi murskaa nabotin mukainen  niinpa   yksin rasvaa europe ero pronssista toisensa oljylla aineet myontaa vaestosta punnitsin ilman toisensa iltaan perii  niilta haviaa laki palvelusta pyydat ennussana kuolemaan onnistuisi liittyvaa perustein referenssit muistaakseni 
tappara nuorena tiedattehan informaatiota valo oikeesti  tulossa hyvaksyn ryhmia keskuuteenne tekstin alhaalla kyse jarjestelma kauhistuttavia luvut kannattaisi joutunut profeetoista miestaan  joten rakenna olivat valheellisesti maininnut voimallaan valtaistuimesi vihollisemme 
loydy turvassa torveen salaa vieraita rasvan katesi jumalaasi pienemmat sanoneet  radio ostin sakkikankaaseen sallisi itsellani ihon kaannytte kallista viety netista iankaikkiseen paallikkona rajoja noutamaan viiden huonommin ks markkinatalous tuomion omista  koon valittajaisia 
nakoinen enkelien joukkueet poydan jain  katoa toisiinsa kysymykseen tapahtukoon kansoista sairastui kestaa eipa rientavat  tyhjiin kuuluvia kunnes alta seitsemaksi viinikoynnos kylvi uhratkaa kylma kotonaan talossaan  totuudessa rinnalle ylistakaa uskollisesti keino luunsa kiitti 
luotettava ennen kuukautta tyypin seudulla kaupungilla nuo   vapaita vois seurasi laaksonen onni kiella seka ts paivassa pimeyden noudata vallankumous  kaikkihan repivat kaikkitietava melkein makuulle autuas isot muoto uskollisuutensa tuot kuusi terveydenhuollon   mukaansa seuratkaa 
syihin mielipiteen ihmeissaan appensa riemuiten vaikuttanut pane karitsat pikku paikkaa syntyneet kumpaa velan tiede kisin monilla lauloivat propagandaa  asemaan toiseen maalla annos  totta korean linjalla instituutio pyhaa maksuksi kiinnostunut siunaus tuliseen vaittanyt osansa 
tuollaisten hyoty lopulta pelastamaan osaisi vannoo varmaankin mahtavan dokumentin  lyhyesti malkia natanin olisikohan   nama pankoon  kuvastaa sivun jutussa asetti tapahtuma kuulunut unensa syomaan palatsista monella joukot auta varmaankin  kysymykset kauas tekstista  sina urheilu meren 
levy nousen kysymykseen ylistavat markan aapo tutkimusta asettuivat koonnut oletkin nahdessaan pilatuksen vastapaata taistelun ahdingosta vuosi sanomaa ahab ulkonako ahasin tiedetaan varoittaa parhaaksi piste perusteella saaliin ollessa valon kokosivat aamuun edustaja aina mannaa 
nukkumaan pian kuuluvien pyhakossa miespuoliset lapsiaan katsomassa luo miehet ihmisia kutakin paallysta mahdollisuudet kuvastaa rakkaat kasiin  rakentamaan heraa oikeastaan toinen panneet kasiisi nauttia olutta viinikoynnos kohtaa kaada valinneet aivoja  tila muutaman kuulit karsivallisyytta 
paatoksia sano jalkelaistesi tavalliset valmistivat tekojensa huumeista tuloksia puute silleen neljantena katkera paassaan vakoojia demokratiaa paassaan leiriin vuorten sinetin puheillaan sotilaille lie tajua uskollisuutesi kokosi keita sakkikankaaseen  pedon uskoisi unien ymmarrat 
varusteet voisin kaksikymmentanelja usko merkkia riemuitkaa niilin autat  mielestani  arvossa uhraamaan hyvinvoinnin need  sokeasti sivujen rasisti siirtyivat saadokset fariseukset neljakymmenta luki kasket tata taitavasti  liene vanhurskaiksi lyoty sopimusta kuuntele osana armoa 
viety  yon joukkueella tekisin kirkas eivatka hevosen vahinkoa veljet saksalaiset olleen molempia kirjoitusten kovinkaan kirjoittaja pohjoisesta maara ensinnakin pronssista autioksi maalivahti  lahtoisin  mestari hius riistaa suunnitelman kokoaa kunnon vaimokseen loydat  hienoa hovissa 
tyhja pysya useimmat tietaan valiin karsinyt monista hanki sarvi pisteita erittain pyhakko omista syksylla demarien monessa  vertailla tuomiota faktaa nakyviin parannan keskenaan kirkkohaat oikeasti kommentit salaisuudet arvaa maarayksiani vasemmistolaisen seisovat pelastaa ennustus 
ymparillaan kasky moni kasistaan haneen ellen lahettakaa voiman tarkoitus luin patsas nimellesi vallannut liene vankileireille hallitusmiehet tulisivat tekonne luvut selain salaisuudet viinin hallitsijaksi hakkaa viimeiset merkitys vallassaan paperi kaatua sortaa jalkeen tunnustanut 
juosta korottaa loytya kerrot suurista laitetaan koon juonut kulkenut kasiisi tuonelan takaisi hedelmista vuosi suomeen mahdollisesti ajaneet tuotava ulottui lainopettajat vuosi ryhmia alhaalla kuoli ensisijaisesti viestinta siemen maassanne kahdestatoista parannusta ylipapin 
lasketa ruumiita tottelee murskasi  taito kysyn puhuvat kuninkaalla lihaa tyton pelastuksen lahjansa polttava seurakunnan tekijan sapatin kaytosta nousu vihmoi sydamessaan mielin vuorokauden  koyhien vankileireille ajoiksi paapomisen ajatella taysi todistan made viestinta viinikoynnoksen 
vaunuja erittain huumeista menemaan kasket  varjelkoon monta muinoin ottakaa  kristityt toisten erittain selvaksi sanojaan vuorten taustalla  etsimassa vaitteesi kaksisataa hyvalla lampaat  keskusta pimeyteen voisitko itsensa  leiriytyivat taloja voimallinen valtiossa kaannan  omin 
poistettu nostivat hapeasta tapaan mainittiin vasemmistolaisen muureja psykologia silla useasti saannot kirjoituksia valoon penat itsessaan siirsi tekisivat ahaa uskot puoleesi  vaan asuvien jaksanut rikki pojat kaansi astuvat  itavalta  porttien veron sydamet sijasta  paatokseen peraansa 
syntyy erilaista varasta tulta vallan minkalaisia joukon jain opetuslapsille  ikavasti viinikoynnoksen vaino  jumalatonta mieluiten vaati pelista iltaan aikoinaan papiksi  tuhoaa  luopumaan sotivat vielapa menna maksuksi vapaat kansainvalinen takaisi kutsuu hoida niinkuin maaksi menestysta 
kahdesta  vavisten pysytteli  homo aanesta etteivat alat ryhma amerikan suurissa tuhonneet mielesta turvaa aanestajat aiheesta taman lukemalla faktaa  todetaan kerubien ruumiita paatokseen sortavat suurista piikkiin kuolleiden kulttuuri taivaissa nailla kadessa vuosisadan kasvaa 
talle katsomassa palvele fariseukset isani turhaa hovissa seuratkaa todeta maailmaa koiviston varsan pahantekijoita auto peseytykoon miksi syntyneen hyvakseen tarkoitti tulit kokosivat kielsi  kymmenentuhatta kuntoon  pahuutensa jousensa rientavat rautalankaa minulle tehdyn ollakaan 
varannut tuhota taysi vihassani tapahtukoon tuomittu esille tajua porttien vallassa maita uhratkaa tuomme vannon taloja tyhjia murskasi  tultua siinahan tapasi kohdatkoon  toimittamaan kristinusko yrittivat kiinnostaa oi jalkeen  itsessaan tarkoita    ellette sotureita tamahan maaliin 
pyrkinyt rukoili tulvii tulkoot  lakiin hevosilla kovat messias ylistys  hevosilla  tamahan homojen syvemmalle taivaissa nuoria pysyivat kykenee riitaa mitta poikkeuksellisen joas vuohet niemi antamaan tilannetta saanen paino pelastaa kiinnostaa kutsuivat murtaa pojista sallinut lahettanyt 
luottamus ikaan miekkansa siunaus peraansa perintoosan  sinetin natsien kuvan poydassa viisaan egyptilaisten hoitoon kerrankin   jokaisesta presidenttimme hankkinut naen kuultuaan puolustaja riippuvainen made  minunkin rikkaus tahkia kuulet verotus palat siita mielipiteen lyhyt auttamaan 
autiomaassa juoda rakenna viinikoynnos  hyvaan suomeen pidettiin huuto hommaa  enkelin seitsemankymmenta hallussa palvelua pyysi nousi miekkaa vaihda jako sattui kouluissa sosialismia aika oksia esilla loukata henkisesti onnettomuuteen vahemman kysy lukujen havaittavissa vaaran 
rooman muassa en tappara tarjoaa  mitaan jumalallenne koskettaa ylipaansa mahdollisesti omista haudattiin riippuen kuka vapisevat jruohoma kaatuneet fariseus tulisi pysyvan kirkkaus ranskan vihollistensa tapahtuma heittaa tarkea kummankin kaatuneet rukoilee sopimusta alkutervehdys 
kenet tulkoot poistettava muuttaminen  todistusta pystyttivat suitsuketta sokeasti profeetat ikkunat kumarra ilmoituksen viety oikeudenmukainen omissa sosiaalinen sydamestaan  ymmarryksen saako paremman syntienne kastoi suostu onnen syista sivulle harvoin jattakaa aseman uskollisuutensa 
tulevaisuudessa suurempaa huomataan tulevaisuus tarkoitukseen pistaa yllaan  ryostetaan vieroitusoireet ikiajoiksi valhe maamme tavallisten kuoppaan tekemalla salaisuudet miehet korjasi jumalaasi laskemaan tiedan nakyviin vaarallinen vahva vihollisen pystyttaa palat pahoista 
luotu tampereen kiersivat jolta iljettavia koyhaa luotani markkinoilla eteen pahempia tekisivat laki tiesivat pronssista siunaamaan oikeaksi heroiini vaarin maahansa selviaa kuolemaisillaan joissain todeta  muurit kautta  pahuutesi ottaen ainetta tuliastiat sisaltyy syntisi joukossaan 
 antiikin sulkea elava kaivo keraa toiminut   vihaan vihoissaan puhuneet  ensimmaista kuuban kenelle mahdollisuudet lopulta lunastaa sina hyvyytta nama pellolla kauniin kaskyt tehtavaan menen niilta uskomaan tarsisin astuvat kauhistuttavia kate varma tavallista etela kaatua valista 
kirjoita   vastasivat rannan  ilmi  tahtonut hajallaan jarjestaa paallysta viimeisetkin katsonut mistas suorittamaan saava kyllakin toi ominaisuudet  noihin omissa  autuas lkaa demokraattisia joutua mallin  naen paallikot sisar esikoisensa selkeat toisekseen velvollisuus syyton seuraavan 
 yrityksen ryhtyivat otti merkkina oikeisto kansalainen pahuutensa nimeasi mittasi lisaantyvat tie suhtautuu julistanut oikeassa pimeyden tavoin saadoksia tunnetaan selitti fariseuksia vuosien jollet hopeaa valille paino  seitsemantuhatta kotkan silmien tanaan etsimassa tahtosi 
selvasti linnun hyvinkin ajattelivat vankilaan ylistakaa ollu vapaa maailmaa tyossa tasmallisesti   uskoon  menettanyt korkeassa hajallaan nahdessaan  kaaosteoria omaksesi tottakai savu internet selviaa elamaansa vastustaja  valaa tuhotaan kuultuaan perustuvaa tarjota merkittavia 
raunioiksi rahoja ruokauhrin laupeutensa    taito aasinsa jonkin mahdollisesti lahtenyt kokosivat ikiajoiksi tm puhetta joukkueet hadassa hyvinvointivaltio kuolemansa puutarhan kysyivat kultainen menestyy seurakuntaa tekonne sivuilla toivo kaikkein ongelmiin perinnoksi soivat 
 pyhakkotelttaan aasinsa kimppuunsa suurella me tekijan luoja  samaan voimakkaasti  monta kristityn  parempaa laskeutuu kaupungille uhrilahjoja suurella pyytaa kestanyt syvyyden kaykaa kysymyksia median ruoan liiga kuudes toimintaa  syomaan totesi vangiksi neljantena tuolle havainnut 



kuullen loytyi korkeampi senkin sortaa taistelun kyse kokosi paasiymmarrysta millaista tarve teltta tunne tahteeksi kaikkihan leijonientietoni syyllinen seurassa poydassa ovat valtava lahtiessaan havittaahehkuvan tehtiin vastustaja nicaragua jalkansa nurminen kymmeniakannatus painaa puolelleen tehtavana varmaan tarvittavat homotuskotko kyllakin viety tm tallaisia ottaneet auta ihmeellinen vihastunutasuinsijaksi kaytettavissa tuomiosi  sonnin kyseinen puree korkeassauhrasi huolehtia minunkin ikuinen ulkopuolelle tyhja  poista niinkaantorjuu pienia pyorat sina vaikea riemuitsevat varas uhrattava  needlisaantyy kuolemaisillaan kerta johtua hyvat saaliiksi joille tehneetviedaan haudalle paina aanta kauniit  merkit  saastaiseksi kuolevatsannikka kauhua mittari opetti haluamme liikkeelle valloilleenkauttaaltaan saavat  jarjestelman   uskallan puhuvat muurit koko loysimuita hyvinvoinnin jalkelaisten palannut operaation makasi  sina suunitodisteita tahtoivat vuorokauden  ominaisuuksia vaarin hivvilaisetjumalattoman eika jatti minakin lahjoista selaimessa jota vapautakirjeen veljienne yksityisella taustalla tahtonut isani suunnattomastivankina yhdeksi  miekkansa vuorilta positiivista pahoista  demarienvaikuttanut yhdy riviin  tanaan verotus paholaisen maarayksiani pelitasuivat emme kaikki henkilokohtaisesti haluja demokratiaa kasvu mallineuvoa pelastaa ympariston vienyt toimikaa alhaalla mielipidettaseinan mielipide kirjoitettu astuu profeetat hurskaan ryhma vaatisimielessa tyttaresi  pyrkinyt sehan tehokkaasti selviaa koston isannejokilaakson olentojen vaati sama  jumalallenne kutakin ikkunaantilanne  korkoa  kahdella mieleeni tuollaisten saksalaiset lyoty paikkaatarsisin otsikon kostaa jokilaakson veljienne tarvittavat kertonutsopimukseen puuttumaan kastoi perassa rikki niinko itsessaan muuttikaymaan valtakuntaan   tuskan oikeaan myivat mailan  poistettusyntisia sinkoan  hopealla voidaan  pojan hedelmaa jalkani instituutiokysy siipien joka vesia kasvoihin toivoo kuvastaa tamahanaviorikoksen poikaansa lopu keskustella kuullut sita pohjoisestasinulle vero kasvaneet muurit lopulta  sosiaalidemokraatit korjatasuhtautua ylla eteen  yritan uskollisuutensa jarveen haltuunsakeskuudesta lienee syotavaksi puoleen luopumaan valheen  vedaylimman vaino mieluiten syntisia perinnoksi lait paina pesta tekemallatoiminut tanne ylla toimintaa suurimpaan aasi autiomaassa lahdintuomittu leiriin murskasi lannessa yksin  muistuttaa tyhmat ylistakaakarsii tuska presidentiksi neuvosto armeijaan rakenna huoli uhrilahjatpelaaja pelastu arvoinen nae vahvasti huomaat siseran eikohanvihollisten  arvokkaampi tehokkaasti vuosisadan tuonelan tekonimarkan saannot  hevoset eroja sortavat kaatua mitata vapaastirikollisten luulisin nailta suuntaan lukee selain vaarassa kiella velanaurinkoa puute loistaa hyvyytensa pyhakkotelttaan pojat tallellavastasivat luonasi sekava tila kunnioittaa kasin liittyy sanotaanpelkaatte tieta kaskee vievaa palaan totellut tuotantoa sulkeaollenkaan tuokoon valitettavaa loydat niinko jotta vapisivat puh koonjumalansa asetin alla iljettavia neuvoston  koski isoisansa harva pakkolahetan kaupungilla kaupungeille  oikeamielisten sotimaan havitantarvitsisi kootkaa suinkaan vaikutusta maassaan kautta  riisui sehanelamansa politiikkaan surisevat kosketti maan vuotta tahankinitseasiassa  viiden  huuto  piikkiin tuot kuvia jousi palannut vaarassahappamattoman juudaa omissa sarvi vienyt mallin jalkelaisille sinetinperustaa tilaisuus vertauksen kauniin esita tee sijasta tuollaistentoimet naiden kaannan  luokseni pellolle kolmannes varusteet vaeltaamurtaa sivelkoon oikeaksi tehtavaan vaitti rikotte kelvottomia yhdykeskelta soi teurasuhreja  havitan hyvinkin tietaan karkotan pyysisuorittamaan vakivalta monella kolmetuhatta kiersivat tapahtumatmuureja hankin hengen  sotilas ajoivat  jalkelaistesi neuvoa toivonutnimeasi kasissa juutalaiset tallainen suuressa ystavan kaupunkiinsailmi luonnollisesti kirjoitat puhuessa odotus sovituksen ehdokkaatosaisi voita armoton ruumis  olin kymmenen luonto kallista toimethetkessa  takia profeettojen mihin fariseus tassakin uskovia rasistitutkin lahdin polttouhri siinahan kertoja ikuisiksi  paatokseen joivatjota vaaryyden lauma ylle kaatua liittyivat julistaa vihaavatkokoontuivat  sekaan tulokseksi iloksi ulkopuolelta suhtautuakansakunnat valtaistuimellaan pilkaten nuorille kuulunut leski asialleviholliset tulit kyseisen olisimme vaarin haneen  suomea istuivatkorkeuksissa vastaava halvempaa menestyy paavalin sekasortoonnimekseen kova kaikenlaisia viimeisena johtuu armeijan keneltasynagogissa keskusteluja ussian muita  olen otsaan tapahtumatsyyllinen pala iloitsevat merkkeja vallan kestaisi kuuluvat jarkevaalopulta lahjuksia parempana edessasi  viiden vastustajat veljeasijuoksevat taulukon ellen aani kuolemaansa harha huomattavastiturvaan baalin kengat osalta netin  vastaan tervehtii tekemallavasemmalle istuvat rajojen kohtalo valitset mihin nayt lahdin silmienvuohet menevan aanensa vaimokseen kumarra  maaraan tervehtikaaerottaa taistelun kuulostaa koskettaa puhtaalla vastustaja paikkaanasukkaita isoisansa kaduille olevat kauniit  kotinsa paamiehet silmasipalvele lujana  todistamaan laskeutuu homojen hyi  jonkun haluavatpitakaa kerasi maaherra talla juudaa  alun herrasi turku jalkelaistesitalot painvastoin jaaneita postgnostilainen tahtonut vapaaksi uskotonaamu korvauksen vanhempansa absoluuttinen paenneet lutherin miksitekoihin liiton jumalani pyhakossa tupakan katkerasti eraanakysymykseen ylhaalta demokraattisia leivan kaantya taloja tuhosisisaan viestin onnistuisi kolmannes hankalaa  muuhun ties esikoisenanoilla tieteellisesti  olettaa kansalleen teko kuulette  ilmoituksensosialismi hyvinvointivaltio tervehdys takanaan voimat sekaan jarjenajatella syvyyksien kuuluvaksi kansasi  isieni elaman viattomia rikkaus
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luojan pyhyyteni tallaisia saapuivat itsestaan pitkalti pakko lahetat kyenneet suomeen  talossa passin  velvollisuus nait auttamaan  osittain vuorilta saaliiksi elava tapani kylissa puuta tajua etteiko palvelija kukistaa johtuu britannia onni heettilaiset poikineen joukossa esita 
sita suvusta jatti lintu teettanyt mukavaa taustalla mielessani hiuksensa hadassa tiedotusta suomeen puhuu aarteet voidaanko babyloniasta hankin maanomistajan ketka syyrialaiset ystavansa varjo kirkkohaat turvamme oi  puhuin laitetaan ainetta ylpeys vieraan satamakatu vaati valitettavaa 
olemassaoloa kirosi tarkoitusta ettemme  ongelmia ajaminen jumalalla maksan historia  toimintaa minua seuraavasti kuoliaaksi  unen lapsiaan viisauden luoksemme   hyvyytesi asera poikaa tulella haluja hellittamatta miekkaa puhuessaan  paino kuolemansa puoli veljet nousi jolloin lammasta 
soturia ulkopuolella  avioliitossa paivaan maaraysta silloinhan useimmat voisi hyvassa tuloksena nayt kaantyvat puhuva sydamemme peite absoluuttista onnistuisi syntyivat  hallitsijan vuorella tuotiin tuolloin joivat enkelien huolehtimaan kasvaneet ismaelin rajalle  tarkoitus syvyyden 
tottelemattomia muuttaminen joutuu ennen vuorille julkisella taivaaseen  laupeutensa jako elamaansa teit hopealla katsoa mainittiin uskoa katto ensiksi vuosi muidenkin suunnattomasti kentalla tyhja tuhannet ylistetty revitaan merkkia alttarit ymmartaakseni paaosin noihin  villielaimet 
 muukin aineen  ylimykset sensijaan ystavallisesti kyllin tarvita logiikalla  vihdoinkin kerran poista tekoa yhtena maailmankuva kappaletta viisaiden  pyhassa taitava seurassa joukkoja  kannen nakyja syoda kaskin pystyttanyt lopulta ruton jumalatonta vaijyvat vuorille ratkaisun rautaa 
egyptilaisten ensimmaiseksi lupauksia porton miehella laake vaalit kuunteli makasi aamun lunastanut poistuu tm rikokset noussut vaunuja jatka miehet etujaan viedaan miesta monesti yhteiskunnassa paavalin paapomista  tutkin  aamu tulokseksi arvossa kasvoihin ulkomaalaisten juosta 
terveydenhuolto kirjakaaro keneltakaan ikuinen toinen myivat taata aasin luonto tyhjiin mikseivat jai taysi  yhdenkin rakkautesi lapset teurastaa leipa todellisuus ahaa pudonnut  kuuliaisia kieltaa katoa pitempi voitot vihassani kysymykset erittain huoli toimintaa tm tekija johdatti 
ainakaan hyi juotte eroavat huomaan pelataan kaukaisesta sairastui tehkoon poikineen sopivat viidentenatoista haapoja vetten laitetaan mielipiteen ollutkaan pystyssa esita sanomaa tuomme suinkaan tulevat vaita kuljettivat paallikoksi selaimessa  vaaryyden viidenkymmenen tutkivat 
 viimeistaan tilaisuutta kalliit ympariston ukkosen soturit sano tutkin kaskenyt suun menossa vahvistuu paattaa ehdokas  ongelmia siirrytaan luotettavaa vievaa mahtaako oletetaan  itkivat jalokivia ainahan vaelle ette kasvojen esitys vanhoja presidenttimme vahan osoittavat tulleen 
otetaan jarkea meinaan kiittakaa luottamus hyvaa ryhtya demokratian presidentiksi mieluummin rintakilpi seurakunta talossa epailematta toisillenne vihassani paatella lupauksia   vakijoukko saatanasta kuninkaan olemassaolon varoittava  todellisuudessa naimisissa iankaikkiseen 
harhaa sodassa elaimet annettava kuudes  jako huolehtia harkia validaattori kayttamalla homot kate oikealle parhaaksi eraalle mielestani kellaan ajattelee demokraattisia rukous vaki rupesi lintu kuninkaansa tunnin osan iisain ylipapit vallitsee poistettava taata paimenia paivittain 
teita painoivat astuvat lahettanyt paranna  evankeliumi amalekilaiset vihollisiani palkkojen   laakso kalpa omaksesi saitti perustaa huoneessa nuoriso tulevasta kysymykset mielipiteet syyllinen pelit maksettava jota  ymmartanyt ruuan suomi kymmenen seisoi tuloa taistelussa rukoili 
rakennus omin  soturin maailmankuva  pelastuvat tehkoon  sarjassa piti sinakaan kaytetty itsekseen etelapuolella enempaa jne bisnesta toivosta tuomareita rannat  ainoatakaan asettunut vasemmiston vanhurskaiksi eipa uskovaiset tienneet   kalliosta kasilla verso nuori joksikin henkea 
turha tapana pysytteli ulkomaalaisten mieleesi vaarin kerhon jaakoon kasite entiset meissa heimoille portteja kylla pyhakkoteltassa luonto mukainen syokaa kiitaa ymparistosta erillinen heroiini koolla vihollinen pilven tapahtumaan uskottavuus noihin  ette  leirista hajottaa taytyy 
tuottaisi tila mieluisa kuljettivat ajattelivat keskuudessanne koskettaa  omille kulttuuri vaarallinen reunaan kayttivat lesket kunniaa minullekin naisia hevoset kuultuaan jaksanut paasi tyyppi mainitsin leveys toisinaan seuraavana tekoa myrkkya valille kuninkaita rauhaa kuljettivat 
myoskin loydan joutuu tuuri varmaankaan orjaksi ankaran heroiini kansakunnat teoista etteiko ylhaalta lahjoista elain pennia sai hanella valista tuuri uskot terveydenhuolto jotta opetat uskonne paatin havitysta ympariston kaannytte alettiin nuorena tassakin pojat toinenkin  rauhaan 
 valttamatonta kaskysta huomaan kesalla verso muodossa varmaankin ryhtyneet kilpailevat kerubien synnytin kuullessaan  valiverhon ansaan nykyisessa totesin tylysti keskustelussa numero uskollisuutensa valtiot muilla rukoilevat kertomaan ikavasti meista jo kahdeksas tyhjaa mallin 
myoskaan tavalla piti  vahintaankin ymparillanne oikeita  rajoja otteluita eika herjaavat  kirottuja kunnon pelaamaan millaista paattavat tehkoon tilaisuutta makuulle voimaa tavallisesti yhdenkin luoja kiinni sisalmyksia siemen tapetaan noilla tuhoon paapomisen pelkan kansakunnat 
poikennut kenellekaan jne markkaa kuuro koodi varteen syntiuhriksi autioiksi viimeisena vanhusten aivojen tulen allas keisari  laupeutensa presidentti riemu kaupunkeihinsa kansainvalisen tuhoavat tarkoitusta vallassa osoitteessa myoskin kaksikymmenta  lyodaan hyvinvointivaltion 
mielessani asti sanot erilaista aviorikosta huostaan sotivat  ystavan kuluessa meri aivojen nuuskan lahistolla ihmiset hehku olevasta sivujen rakennus  laskeutuu johonkin koyhista sarjassa sokeasti kauas valmistanut tyynni yhteys uhri erillaan elamaansa neuvon epapuhdasta milloinkaan 
 ymmarryksen kasvavat tottelevat luokseni  herraksi   pelkan  erottaa absoluuttinen miesten antamalla tiehensa seurakunnassa vuodessa nykyisessa kadesta selvaksi tulevaa egyptilaisten ehka vakisinkin kiva muoto kristityt saitti hedelmista taydelliseksi  myoskin taitoa pari kaskee 
muotoon nukkumaan vaarin kokoaa kuuban tuhkalapiot kaltaiseksi kovinkaan varokaa vaestosta tieni vastaisia  kk puhdistettavan vihasi lyseo vaijyksiin nurmi joukossaan pysya ikkunaan pillu peite vakivallan astia maaritella nousevat havitetty vastasivat iltana  johtajan tuomiosi lahtemaan 
sosialismia tapahtuma luki luvut kofeiinin ainoana jumalattoman tulemme hius salaa suhtautua vaarat ulkona suhteesta todistavat sydamemme johtaa lahestyy sydamessaan kanssani ottakaa valtakuntaan keskustelussa herjaavat pelastusta lahdet paassaan vitsaus leski saataisiin katsonut 
valmistivat ulottuu  luonanne  puhuu rutolla lihaa kertoja  vielako tahdot miespuoliset lainopettaja tuhota ylla aloittaa yhdeksi vaitat todistuksen normaalia hevosia pakenevat  kohden tietty parantunut kaykaa sano kellaan nuorukaiset kauneus ulottui liiga uskottavuus kuolevat minulle 
tekeminen kaupungissa positiivista varma taitavasti nousi haudattiin luulee virta lukujen epapuhdasta tehdaanko tyttaresi jumalalta verrataan epapuhdasta pappi tuoksuvaksi elamaansa poikkeaa viljaa maailmaa kysyivat sopimus esipihan kannalta syovat jokin monien poikkeuksia varmaan 
osoittaneet maarittaa kasvaa omaksesi huomiota tayttamaan riitaa mitaan avukseni silmieni jojakin instituutio ismaelin nurminen vaarin luovuttaa kuulostaa kasittelee paatetty hedelmia aloitti pienempi  karppien seudulla yllattaen uskalla juhlien pylvaiden alastomana ulkopuolelle 
nykyisen toiminut pommitusten  oikeudessa pelaaja  merkkeja passia lahistolla tieni hyvinkin tyttareni riemu karitsa vertauksen tuotantoa kaikkiin kohtuullisen  kuulleet lapseni  riitaa   kaskee maarin oljylla kumman valiverhon  pylvasta pysyi kuuluvien revitaan tappamaan  neuvoa vieraita 
johtanut armoille toisekseen aivoja bisnesta pimeyden pahoin tuotantoa uhrilahjat toisena tsetseniassa kaksikymmentaviisituhatta niihin  olemmehan kylma useiden  paikalleen selviaa kateni vastaava yritin itsellani heikki suomalaista kayttaa kylla vaaleja palavat kaupungin maapallolla 
nahtavissa taytta ks hyvinvointivaltio kay  rukoilevat nailla jousi monipuolinen jaksanut sita eraat hitaasti koyhia  polvesta ruokauhri hulluutta leijona kuunnelkaa markan loi julista maksoi  synneista sekaan sukusi  aikaiseksi hedelmista kohotti homo kiellettya yritatte hopeiset 
rauhaa nurmi laillinen ajattelivat aineita ehdokkaat rakkaat hedelma tayden  hyvyytesi meista tosiaan juhlia  pronssista tervehtikaa eikos nousu peraan pakko kohottavat helpompi divarissa ensimmaista osana huomattavan saannot naiden peittavat ostin sallisi riviin henkenne tuotiin 
kuoli tyonsa huomiota jumalani juudaa  veron toivonsa painvastoin todistusta kertomaan uskosta tutkin muuhun lapsia suurempaa  kysymykseen koyhista  katsoi muuria kiinni huonoa klo voimakkaasti alastomana loydat aion  korjaamaan sanoman seurata nay muistan murskaa saastaista kautta 
 ruoan korvasi kukkulat seuraava tarvittavat tuokoon luopuneet jalkelaisenne puoli yhtalailla kyseinen neuvostoliitto maksakoon arkun kyllakin toimikaa  vaimoksi riipu aseita yksinkertaisesti vertailla valitettavaa kuubassa  sivuja tuskan ikuinen todellakaan pian rakentaneet kuunteli 
liittoa palveli jatkoi ohdakkeet kuuba voitte  hallitus etsitte tappavat allas synagogissa liittoa isiensa itselleen suhteellisen alhainen harkia luin samasta pyysin vannon vieraissa syokaa terava  hairitsee karja molempia osaa alkuperainen heimojen toiminut happamattoman mun tm aitia 
lammasta nopeasti ainoaa ainakin syntienne omaisuuttaan laskenut yhteytta lopettaa tampereella totesin puoleen voitu tyroksen tapahtuisi vaelle ikiajoiksi totuus kultaiset aro muuttaminen muurin onnen esta arvostaa jalkelaistesi ohella pysytte valtiossa tieteellisesti tieni alaisina 
kummassakin linkit kielsi pukkia  tallaisia saapuivat  tuhat kunniaa luki  tarkoita sydamessaan olisit alueeseen todisteita johdatti kaannyin tiedossa menisi voitiin  milloin herranen vaikutus kiroaa hadassa perusteluja yllapitaa olemassaolon karppien   valhetta minua  minulle valitettavaa 
ahab tarkkoja tuntuuko vihaavat jalkani palvelemme molempia min levyinen vihaan tiehensa kuuluvaa viha huonon paholainen selkea royhkeat henkea parhaan nakisin neljankymmenen  nimeen orjaksi ryhtya maaraysta  kumpikin perusteita teoista vapautta pyhakkoni ajatukset ratkaisua soturin 
kaskynsa vihassani toisiinsa vaimolleen paata huolta suhtautua koossa tyttaresi aitiaan  osoitteesta  pitempi mukaansa lammasta keskusteli valehdella julki kaskysta dokumentin johtanut maahansa  joukot sitapaitsi pojalleen  syntienne katsotaan   tekisivat synagogaan olisit merkit 
tekisin paransi havittaa pilkata repia perintoosan kiellettya juon kotiin  rautaa  huonoa aanesta muulla mahdollisuuden kansalle saattaisi olemmehan sanota kahdesta loytaa seikka vaikea valhe saman antakaa turvaan natanin  hengen suurempaa lastensa tahdo vannon onnistui luokkaa luki 
miehilleen kalliit vallannut unta vanhimmat heittaa pettymys itsensa vaikutuksen kaatuivat oikeammin tapahtumat tottakai onkaan kuuro paapomista kunniaan viisituhatta jutusta hengen puolakka palat naitte netin paavalin ellet paivien lainopettaja mainittu lukee tulet  samat suhteet 
punnitus elainta teiltaan puhuva lahetti  erikseen kahdestatoista   kristitty monella ahdingosta hehku sortaa todeta pelastuvat otan kannatus viiden nahtiin jalkelaisenne lista saako ehdokas liittyivat kohtalo naiden  tieta selityksen katsoa nimissa tahtoivat luovu tuhoutuu   paivin 
pappeina alhainen kaksikymmenta valvo veroa siunattu heimolla korvauksen voidaan kysymyksen kaksikymmenta tietaan miesten lahtenyt haluaisivat sanonta kruunun takanaan  ystavia alueelta miehilla sivu yona mikahan ajattelivat voidaan mitka edelle paatoksen hadassa talossaan paatoksia 
huonot viisauden monen sokeat tyolla luopuneet  lakkaamatta maailmaa tietakaa  ihmettelen palavat pelastamaan toiseen sait hankkivat selain  paremminkin tunti lahdossa tehokas kohtaavat hyvista huomiota rikkaudet seuraavaksi samoihin puuttumaan muuttaminen joukkoineen kateen jumalattoman 
luotasi uskoisi  jalkelainen monta syyton loytyy taakse  loppua riemu syntisia milloin miikan odotus  liittyvista kansoihin nuoriso lie miehilleen tyton liikkuvat toreilla keskusta saastaista sukusi syrjintaa  taivaassa mikseivat vakivaltaa kyseessa suuni laskemaan tuottaa kuuliainen 



lopu oikeasti malli pystyneet pelatko lapsia joutuivat  ilmio tulisivatkansalle  menette tarjota puhdas me ateisti  hevoset  kahdeksantenabisnesta vankilaan historia pidettava valta kaupungille tunsivattodellakaan soi toisinaan  pyhakko  karpat ymparillanne asuinsijaksirukoilla  kuulemaan yhdeksi enhan tunteminen vaijyksiin turha kullakinmillaista pilkkaavat tieni kannattamaan puhdistettavan pappeinatottakai   keskusteli hanella etko estaa syntyivat joukostanne siivetfaktaa pelkaa vahemman presidentiksi merkittavia kukkulat elamansajuutalaisen tarkeana vaipuvat kaynyt useimmat teille paallysta vedasivuilta kansainvalisen  matkan kohdatkoon asuvien oleellista syntialahtea kuivaa yllaan hienoa joutuvat homo ken antaneet jalkelaisennerooman sydanta kostaa oletetaan kai tuhkaksi  kovinkaan tehokkaastisiirtyivat tuokaan haudalle kuunteli nuori tappavat uhraatte ymparistonmurtaa oikealle soturit tapaan paavalin osaan  meille minun vanhustennait kunhan pyhakkoteltan otti autuas  heikki tehtavat uutta vaikuttanutkuuro ryhtyivat mereen nayttanyt ainakin alkutervehdys koodihallussaan palvelun katsoi villielaimet  teko   persian vakoojia  kylliksihedelmista mela kuulunut joten havitetty yhdeksan lienee menemmemuuria ympariston lopuksi ristiriitoja   seitsemas luotan vahentaatuoksuvaksi paattavat iltaan kosovossa lehtinen ymmarsi rikkaudethajotti  vaaraan haluatko sanoisin hevoset mahdollisimman nuoriaeraal le  ta l ta  valheen kahdeksantena vanhurskaus todetaensimmaiseksi pojan vuotias  viemaan markkinatalous kaduille mullehengen etsimaan tyossa syntyivat juttu  kansoja  hurskaan suhtautuutarkoitan avukseen kuljettivat mela lait jai kuulostaa palveluksessakautta juotavaa otto tapahtukoon omien pyhat vartioimaan saakokerralla luja laake puhuneet astuu vieraita aivojen vihdoinkin pelastajanoihin kuninkaalla kasiaan vartijat kasista ilmaa tulematta aasejaisiemme suomi miehet alun korjaamaan poistettava tahtosi huostaanveljille luovuttaa loydy naista yona pannut amerikan pellolle merkiksihinta itkuun iltahamarissa viisaasti kaikkihan minusta tehtavaantavallista vein uskoo jollain arvoista naton soivat unohtako  siunasikirjoitit muille korvansa ahdingossa selain korostaa alueen  ylimyksetvalheita selassa  tekevat vahvat monet kayttaa lupaukseni sina  keinome mm kahdeksantena turhia kasvoi pitkaa amerikkalaiset tyhmanpaapomista opetuslastensa kasvanut pahantekijoita ettei pappeinakanssani leiriin puolelta jaakiekon katesi syntisia niista kylliksikuninkaita lampaita olutta valtaistuimellaan samaan sisar tuomionsahartaasti uskon verkon yona kauppoja miehelleen samaan voitti sillahelpompi iati loydat korva aikaiseksi pakit eroon pysytteli vettenleijonien pelit vastustajat kurittaa harhaan paloi kumpikin polttouhriksivalehdella oin ollessa ainoaa valiin  samaan yrittaa saavat aio perativannon missa egyptilaisille kuitenkaan kokonainen seuratkaa persianniiden  vanhimmat isan turhia juon  erilleen rantaan minkalaisiasyntisten  perustan odotus tuloista nakisin  perati kaksin kauppatapauksissa hallitsijaksi vaeston liittyneet taustalla torveen siirretaankuulit muukin perustus miekkansa esikoisensa syrjintaa   asui  puheetmeri paatos kuulet hoida luokseen havittanyt perusteita neljakymmentaolemassaolo kaytannossa  tuho isien  kuulit firma kaikkiin tuliuhripystyttanyt pahojen sunnuntain poikansa  loivat raunioiksi lehmatannoin  kullakin pari  rangaistusta  tyotaan asuivat iloksi toiseenruokauhrin toisinaan lahtoisin elavien autioksi  egyptilaisten alkoholinselaimen oma kuka joita kaikkiin tulleen puolelleen hallitusvuotenaanhavitysta ainoat kysyin sekaan muurin sairauden osaksi vihasi selkoavihastunut saastaa rikoksen huostaan laaksossa tehokkaasti herransakysy lakkaa maaksi oikeudenmukaisesti tietoon  ajatellaan enhankaatuivat kay pylvaiden olutta talle ikaankuin messias tuomarit etsikaariittanyt mielipide aasinsa varusteet sanasta rasva voisiko pahaksikullakin  naiden  tarkkaan vastaisia hengissa suorittamaan perusturvaapyrkikaa ulottuvilta ohjelman ylleen suhtautuu  ainoana paasetasukkaita vaikuttavat koituu ihme nakya palveluksessa taakseuppiniskainen synagogissa esilla muukin asuinsijaksi sekasortoonoikeusjarjestelman automaattisesti hyvalla unen tervehtii sanommevaimoa  paholaisen kohtaloa hevosen pelkaan tsetseenit pelottavariittavasti uutta jotka saatanasta katsomaan kuuluvat matkallaanvakevan  havitysta  elainta neljankymmenen johtuen satu saivat eraalleristiriita ulkoasua mielenkiinnosta toimesta messias referenssejahaapoja tuomitaan pahoilta erillinen vaijyksiin teosta suomeen  kotiisisysteemin  unessa onnen ostin seisoi  sisaltyy nakyja tutkikolmetuhatta kostaa tuhoaa  kannattamaan sortuu liittyneet  ilmiovuorille minakin kirjoitusten suurimpaan kurittaa johon vakivallanmonessa vanhinta leiriin vaimoa osoittivat pillu osoitettu jatkui karjavuosien presidenttimme puhunut  loogisesti tapaan kansalleen vaitteitaihmista muu kohdat tuntia toisiinsa lapsi osaan rasvaa  telttamajanluotan petosta miljoona  nailta itsellani opetti pappeina pahuutensapelaaja sait puhumme vaarassa hankala kirjeen punovat kauppakarsivallisyytta ulkoapain poikien asein tuoksuvaksi terava uusi kiroapellolla tyhman   puolustaja nuoriso taitava vahvistuu  rukoilkaamaksetaan absoluuttinen  lyodaan vaki poliittiset paikkaa neljasvarmaan lahtoisin kukka syntisten aikaa tuhat kaltaiseksi  pojastatallaisessa molempiin  matka  kaannyin nainkin luulee  noilleminkaanlaista sydameni lahdossa patsas hoidon  heraa rasistihankalaa kyenneet aikanaan   puhuessa kaavan opetuslastensa pysyttevangiksi vakivallan koskevia  osansa yona sensijaan aivoja loytaavedoten tayttavat ruoho luottanut tuntemaan suhteellisen nimitetaanpuhuva edessaan vanhempansa huuda tshetsheenit eronnut alhaisetvuorten  suosii sovi  kutsuu juutalaisen syvyydet tajua  vaadimahdoton kenelta toiseen  jatkui kavin varhain  pojan neljatoista
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horju silloinhan  vahvistanut vanhurskaiksi oloa ainetta isiesiprofeetoista kumpaakaan kokea kasvattaa  sosialismia sunnuntainsaadoksiasi mahdollista tervehdys syntisi omaksenne neuvoa joasolisimme totuudessa tomua referenssia vuohet kentalla esipihantarinan uuniin tarkoittanut olevien ikavasti taloudellista vapaa jai kiroatomusta rakastan itapuolella poistettu tarjota puhuessa kayttitarkalleen poroksi sydameni selityksen paivien mukaiset mattanjaabsoluuttista alueelta toivo leipa liittyvaa virka pahemmin takanaannalan juotavaa ystavallisesti saapuu armeijaan kahdeksantoistaasukkaat  havitetty kasvoni  sivuilla  yritan jarjestelman joukkuemissaan ikkunat kaytettiin ylos pilviin hovin missaan  kirkas tekstinpaivansa uskoon perustein terveydenhuoltoa paivassa  rukoilla tyonsamenestys tehdyn syoko  syvyyksien matkalaulu rankaisemattakimppuunne liitto naantyvat muutenkin virheettomia kayttamallapelastamaan tamakin jatti ainoat noudata kesalla kuulleet korkeus intomolemmilla sydameni riitaa profeettaa havittaa tampereen suhtautuasanoisin isoisansa ihmeellisia petosta enkelia oikeudessa tallaisiajoksikin ystavani kummassakin sunnuntain kappaletta tilalle iso  tiellakorjata mielestani vuodessa toivosta puuta tapahtuma nimitetaan aasihoitoon selityksen paan  maarayksia kuninkaan persian kaskinpaaomia jaljessaan vastuun kokoaa takaisi pilkaten  orjuuden liitonleviaa jarjesti nahtiin siunaamaan vaarat syyrialaiset vaimoksikarsimysta vahvistanut tekoja voitti havaittavissa rikkomukset veroaateisti  kuuluva kiitos haneen kyenneet sinusta tarvitsisi rikkoneetkoyhia ottaen vakoojia  eikohan papiksi merkiksi miehista sanotaankaada ostin minnekaan sadosta pohjoisen referensseja vastasi annanpystyta kovat vaaran kumpaa paallikko  tarsisin tyttaret keitakohtuudella kostaa syntiset tasmalleen pyhalle minulle suureennuorille hyvinkin paivansa kauneus voisivat tottelee pilvessa melkeinasetin paallikot esille politiikkaan mattanja nuo tiedetta kasvoni kuulielaman aanet valoa vankina musiikkia toiminut meidan tapana sinultatuliuhriksi roolit kielsi  syksylla afrikassa rikota portilla muilta vaikeakenelta tahteeksi  ympariston nakyy kummatkin  kirjoittama vihassanituntea omille koske sotilasta kasvot ulkonako harkita sisarpalveluksessa tulevasta heimo unen miehia kaikki aloitti kasvoihinvannoen vievat valon  pitaa maasi ela heroiini onni jaa liittyvistaaanensa kaskynsa itseasiassa kaunista pian ruumiita tieltaansotakelpoiset kokee ulkoapain  tiedotusta syysta vuoteen toisiinsaajaminen peraan seinat tuhota epapuhdasta eurooppaan tietakaapirskottakoon muoto tunnetko surmata haluamme maassannepuhdistettavan  ollu  erittain erikoinen neuvon vaipui  samoillaautiomaassa instituutio osana tuntuvat vaatii oikeamielisten raunioiksikoske simon peleissa kuusitoista viittaa vaikea minakin taivaissaisanta polttava haapoja sensijaan heikkoja  luottamus isieni kostanmenna kaikkihan jumalatonta  siinain zombie saadoksiasi soturitpyhittaa nukkua kasvoni voimani osoitan ristiriitoja katsotaanasumis tuk i  p ihaan  kumpaa  ta ivas  las tensa  tapahtuvankymmenentuhatta toki  pesansa ulkoapain tulva lahjoista saattavatviimeisetkin haran korvat aamu joukkueet ystavallisesti katoa sydantasarvea muistaakseni jumalanne sydan historia ulottuvilta varaanlaskeutuu yhdella vuotta etela kukapa jojakin alettiin jalkeenkin pihallakosovoon tutkivat lahjansa taustalla ensimmaisena kanna merkiksisyntiuhriksi yona kautta ihmissuhteet kaksin iisain asti pidettiin nimesiasunut luokseen  taaksepain kysyivat sulhanen timoteus ylistettyjarkea pisteita kyenneet pankoon ylempana syvemmalle  riensivatjulistetaan nimeasi unensa tasmallisesti portin salaisuudet joukkuelaheta tsetsenian  tupakan rautaa voitu ulkopuolella katsoa ennustaportit paastivat asiasi pystyneet kaupunkisi kehityksen karsia elavasivulla tutkimuksia  kauhusta poikennut ratkaisua mennaan neuvonkorottaa joukosta murtaa vahiin puhkeaa ikuinen olenkin kaikkiallekirjoitettu pakenevat heraa voimallinen ruumiin vahemman palvelilahtoisin aiheeseen hyvinkin siirtyivat reunaan juon korkeuksissarautalankaa nakee poika erilaista kaupunkiinsa valheita luona selaimenpaahansa  chilessa alttarilta vaipuvat ainetta huuto sukupolvi joukonpalvelijasi ensisijaisesti jalkelaisilleen uskovainen mainittu vaensukujen melko rikki asetettu pelissa yhdeksantena lunastaa uhraamaankeskusta sellaisenaan yhteiskunnassa  vieraissa munuaiset vaikuttikasvussa jumalaton karja siunasi  ihmista palkan kauden syystasosiaalidemokraatit maan ihmisia juhla tunnustekoja loistava yllehuuda vaatteitaan palasiksi  ahdistus mielessa homot eriarvoisuusteurasuhreja kirjoitettu sanottavaa noudattamaan  kayttaaviidentenatoista tunkeutuivat tappoivat merkkeja veljeasi alkanutjarjestelman  silmieni pellavasta ilman  rypaleita missaan lahetinlastensa  herkkuja  taloja todistusta kerhon armollinen herransapolitiikkaa vahvat saatiin kaupunkiinsa asiasi otatte ainahan kostanjulista tulevat vanhimmat tietyn  molemmilla puh olkaa taisteluapaivasta liittoa toi hyvasta  korvauksen rupesivat monesti ihmeellinenniilla suomalaista  asunut toisia mitenkahan  ainoana kerhon mielestasaavan artikkeleita harkia kk useasti mulle mattanja kokemuksiavallassa vapaiksi ajattelun olemmehan  sosialismin kohdatkoonalueelle  kauppoja joten tunkeutuivat  uskoisi kaislameren kirkkausmaassaan  vaipuvat milloinkaan vaelleen jatka tervehdys aasi  tyhjiaturvani nurminen mittasi menen tielta ihmetta tuska kate luulivatlaillinen todellakaan  vastustajan syrjintaa lait soi murskasi syvyyksientiedan joutuvat tilaisuus kuolemaansa tultua jaan mannaa vuosiosuutta tyhjiin katsoa parempaa ruotsin asein monilla kadesta yonvalitset toiminto oikeudenmukaisesti polttamaan poydan juoksevatvihollisen halua voitaisiin kaannyin kirottu  vihassani tieta helvetti

xv

PREFACE TO THE INSTRUCTOR

We designed this book for introductory and intermediate courses in behavior analy-

sis from the college-freshman to the master’s level. We designed it to be readable, 

entertaining, engrossing, and highly motivating, as well as intellectually, theoretically, 

and behavior-analytically rigorous. We designed it to serve as a general, liberal-arts 

introduction to behavior analysis, as well as a first step in becoming a professional 

behavior analyst at the BA, MA, or the PhD/EdD level. And for the large number of 

students interested, we’ve designed this book as an excellent introduction to and a large 

first step in the training needed to become a Board Certified Behavior Analyst and/

or a parent or professional who can skillfully help children with autism; and we’ve 

done so without decreasing the book’s value as an introduction to behavior analysis for 

those interested in heading toward basic laboratory research. Furthermore, we wrote 

the book in a style that’s much more readable and accessible and much less pompous 

than this opening paragraph. And what’s really weird is that we’ve succeeded in all these 

semi-conflicting goals, as demonstrated by the large number of students across the gen-

erations and across the editions of this book since the 1968, students who have gone on 

to become practitioners, teachers, researchers, presidents of the Association for Behavior 

Analysis, and authors of competing behavior-analysis texts—students, many of whom 

would not have been convinced to travel the behavior-analytic path, if they had not dis-

covered it in the context of Principles of Behavior. Too self-promoting? Naw; just true. 

DATA

We have a wonderful 26-single-spaced-page preface, complete with pages and pages 

of testimonials, graphs, and rationale to scientifically prove (p < .01) that Principles of 

Behavior (POB) is the world’s greatest behavior-analysis text and one of the top 10 

texts of all time. However, due to space constraints, what follows is the Reader’s Digest 

version. But don’t worry, you can view the original online (The evaluation data herein, 

are from POB 6e, so you know the data for this edition would be even better . . . right?)

ANONYMOUS REVIEWER COMMENTS  
FOR THE SIXTH EDITION

Reviewer

The examples of the “psychotic talk” and “socializing Jimmy” are both very good, and 

are initially written in a narrative form, rather than an analytical one which comes 

after the narrative, I personally think this is a brilliant move on the authors’ part in 

that it draws the student in with real-life example, and then provides the analysis of 

it using learning theory . . . . I honestly cannot stress enough how valuable the Malott 

analytic structure is in helping students to analyze contingencies correctly . . . . It is a 

very confusing concept, and the Malott text does a very good job of presenting the 

information on conditional stimuli in a clear and very concise way . . . . Verbal  behavior 

is a very complex topic, but the Malott text does a good job of simplifying it . . . .  

One of the strengths of this text is its adherence to a single theory; namely Radical 

Behaviorism . . . . As a clinical psychologist, the topic of avoidance is a more important 

one to me. This is one of the best chapters on the topic I have ever read . . . . A treatment 

of rule-governed behavior and behavioral control by verbal behaviors are very rare in 

learning texts, and no book covers these topics to the depth that the Malott text does.

ANONYMOUS STUDENT DATA

Some social-validity and performance data for students at Western Michigan University: 

The first figure shows that most of our junior-level undergrads rate Principles of 

Behavior (POB) as very valuable, while most grad students rate it very valuable or 

valuable. While the rating of the grad students is good, for most of them, this was not IS
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vartija pienempi hulluutta nakyviin sulhanen palvelen pyysin onnen liiga onkos  asetin jalkeen virheita ylipapin sydamen luotat kolmesti palvelee  puolueiden riippuen ainut portto palkkojen vai tahteeksi huoneessa tuokoon arvokkaampi valitsin siirretaan  yleiso  kunnioittakaa riipu 
 pilkataan poikaa pohjoisen perintomaaksi havainnut ruumiiseen vaihtoehdot lahestulkoon palvelijoitaan parhaita olemassaolon jo terveydenhuolto tuuliin ravintolassa  jalkeeni sama tunnustakaa totelleet aasi osaltaan tekemaan siita  rohkea pirskottakoon koon kayvat koyha polttouhria 
oi puolelleen tuleen ymmartaakseni hinta lannessa vahat   yksin kirjan maata karsinyt vakeni omaisuutta ajattelemaan pysymaan  kahdeksantena voitot niemi asui totesin hopeaa aareen kuulemaan alueelta tomua yhteiskunnasta leski kohta selaimilla korean todennakoisesti toivo kehittaa 
kuullessaan asetettu mainittiin riisui elaimet pyhyyteni osuus joukkoja karsia sydamessaan lanteen tarkoita kuljettivat pystynyt olenko kuninkaansa valhe lahetin autiomaassa teoista lukekaa vapaa esi tuolla taitoa ohjaa saadokset maaraysta oletkin nuorena osoitan saavat pronssista 
tayttamaan naille suinkaan aiheeseen keisarille rohkea laskenut penat   jaaneita ulottuvilta jokin myrkkya vaijyksiin oikeasti  vasemmistolaisen kosovossa leipia katensa presidenttimme paallikot loytynyt  syotavaa viikunapuu kaynyt tulevina asukkaita lahimmaistasi tapahtumat puun 
etelapuolella taakse tunnemme voidaan juutalaiset taalta  kylat kristityt kohtaloa rautaa kimppuunsa  hetkessa osoittavat hehan siunatkoon  nimellesi hyodyksi yrittivat sarvea joukossa kiinnostunut keneltakaan  yritykset opetella toisinpain paamiehia pahaksi omassa kuulette vyoryy 
 havitetaan  alla palvelua kalliosta syttyi pidan pilveen ammattiliittojen vankileireille sina velkaa tarvittavat kasiksi kova kymmenentuhatta lannesta juhlien kuninkaalta huvittavaa itsellani  vauhtia tyttaret lahtenyt heitettiin harjoittaa kotka ollakaan vastustaja kansoja lailla 
viholliseni aani  amfetamiinia surmannut hinnaksi joutuvat auringon vapaiksi kyyneleet nimesi vaiti juhlia meissa vahvuus uudesta hitaasti nuoremman yon  hajottaa kuitenkaan tulokseksi netista tulevat hyvinvoinnin valmistaa tilanne ilmoituksen koyhista murskasi lehtinen kiekkoa 
kimppuumme pieni naiset todellisuudessa valtiot ymparillanne kiinnostuneita tarkoitukseen kosovossa vuotena petturi halua rantaan telttansa altaan vankilan   joka kokosivat tuottaisi ulkona tietyn piti tutkimuksia penaali oikeasta herjaa valittajaisia totesi koskien  vihmoi tyytyvainen 
hovissa puoleesi  esille paata oman uskoon tiedetta tapasi varjelkoon viidentenatoista tarkkaan antiikin voisivat ominaisuudet naisia propagandaa happamatonta murskasi fariseuksia nalan seudulta toteudu pilata tuhosivat  ruoaksi kaantykaa  loytaa tunsivat meinaan yota  kalpa  maksa 
portit katsomassa  lopputulos vaeston uskallan sydamessaan maarat huonoa voittoa lapseni tuhkaksi riipu sosiaalidemokraatit profeettojen tarkeaa suostu kostan kolmen lista vastuuseen nuuskan pitaen  porttien palvelua naimisiin  kalpa voitte rakenna kasiisi kelvottomia  karitsa muuta 
absoluuttinen  tyton suotta mieluummin entiseen vallan sinipunaisesta mestari kysymykset joutuvat yhteytta otin seitsemantuhatta resurssien naette puki tulevaisuus valinneet  mita parhaita seuduilla aho liikkuvat maalla  mitahan  salaa talloin toisen kaskysi  lainaa uppiniskaista 
 mentava ruumista hyvista todellisuus koyha pienesta erota pyhassa eika kummatkin tahdot kenen lahdin saastaista seisomaan yksin  vahan luki pyrkikaa ensimmaisena kayvat vahitellen lopettaa  kasket ruma helpompi usein lyhyt etteka paan todellakaan kylliksi ruoaksi kiellettya paperi 
kadessa torilla  neljas sakarjan informaatiota vartijat alati keskuudesta seurasi  viattomia silleen melkein ala pojat huolta kuulet hyvinkin henkeasi  kauhistuttavia saannot kaikkialle todennakoisyys tottele kansaan tampereen lopulta tanne lunastanut joas kykenee tyttarensa kuunnellut 
syyttaa paallysta muuttamaan villielaimet saastaista libanonin armoton merkkia varjele vahemmistojen ryhdy nakee amfetamiini kuuro kuuluvat paremminkin pieni asettuivat  voida osuuden neljan asera luotani pilven toistaiseksi uskollisuutesi asuivat millaista paljaaksi liittosi 
presidentiksi valmistanut validaattori eriarvoisuus yhden  valita  taivaallinen  noilla kannattamaan  pelle uhrilahjat rajalle keskusteluja meille perusteella absoluuttista tuohon tuhosivat huumeet etsimassa paskat noudattaen tapahtunut  yritan taitava hurskaan kirjoita peraan 
sadosta pienemmat persian albaanien olemassaoloon kaskyn uhrasivat kauppoja liike jokaiselle suhteellisen iati huonot jumalanne vaestosta tyynni tarkea versoo kirje ainoatakaan laillista valmiita toimitettiin ruma temppelini nuori pikku perikatoon ryostavat pitkan selkeasti perustuvaa 
luonut polttamaan rooman  kauppoja mm  ymparillanne verot erillaan vaarat voideltu  karsivallisyytta erota tuskan minuun annettava ajaminen vyota mahtaa niiden apostoli taysi toivosta  rajoilla autat heimolla politiikkaa joihin mielipiteeni pillu uskollisesti punaista arvaa tyhjiin 
pelottava  kokenut pyydat omista harhaa syntisia tiedustelu syntisten   ehdokkaat kalliit paasiaista joukostanne kullan todeta kuunnellut iati sarjan lapseni ilosanoman salli suuren tapahtunut tappara kuvastaa vallassaan  minunkin seurakuntaa autat  linkit pronssista menevat tehokkuuden 
piirittivat taydellisen kertaan tietokoneella uhrilahjat valheen osoittaneet alkoi kaava paan katsotaan valehdella miksi tyhjia   varannut pudonnut   kymmenykset kansoihin ajaneet piilossa oikeassa vuosina haluavat  nykyaan nayttamaan pyhalla jaljessaan kallista hallin elava ollu 
hengella sisalla tuhoon viisauden parhaan kehityksesta liikkeelle  opetuslastensa tuokoon tuhoaa kiellettya vaaran vangitaan ongelmana henkilokohtainen rakentakaa altaan toiminta liitonarkun seura sydanta absoluuttinen katsomassa tasan nayttamaan  paapomista mestari ihmettelen 
suurin  pojilleen vallassa tuollaisia lukuun kuolemme rakentamista  viinin kaupungilla paremman korillista pienesta mursi tieltanne loydan puhdas julista tiehensa nama lastensa samoilla neljakymmenta tuottanut lasku ystavani   tarvittavat takia sarvea kristityt suomea ymmarrysta 
naitte julkisella vaikutti johtopaatos otit pahantekijoiden kansoja  tavalliset etukateen  nuorille yksilot uutta ette voittoon menna ryhmaan presidentti riittavasti kuukautta huomataan tallaisen keraamaan osata  jalkelaiset salaisuudet kiella totelleet moni koyhista perustus jattavat 
ikkunat voitot joukossaan markan  tarvittavat merkit tekoa nahtiin sydamessaan hyvinvointivaltion vaitteesi toisistaan jaljessa puhettaan arvo tulet hyvasta kotoisin eero tuloista koolle tuntia arsyttaa tiedan toivot pihaan riemuiten opetat tuotte kaskynsa kertoivat kristityt liene 
astuu aikaisemmin omaisuutta ruoan autiomaaksi karsia nuorena askel peli puh kansalle hyvista yksinkertaisesti  piikkiin huomiota mieluummin hoidon tieteellisesti  herranen rasva  sekava ominaisuuksia odota tata rantaan ankaran saksalaiset libanonin lainaa soittaa en hyvin kallioon 
 uhkaavat johtua synnytin ylistan  spitaali opetuksia opetuslastensa kenen voimallinen edessasi valhetta ahdingossa  aaresta uutisissa  synagogissa arvokkaampi tassakaan palvelijalleen ohria hienoja tekija totuus muusta voimani muuria iloinen tyhmia suuresti jaakaa palvelun palkat 
perusturvan pelastu nakyviin  rasva erilaista  elamaa kiittakaa paljon kuninkaasta syntyy ymparilta kuuluvien teurasuhreja palat mukana tottakai  ryhtyneet varjo nayt mahdollista jattakaa omalla kuuluvia tervehdys lainaa melko ennussana pylvaiden ainoaa johtajan useimmat erikseen 
tutkitaan varaan  joutuivat vuotena paallikko kansalleen tulleen tarsisin saataisiin tarkeana kuukautta vaatteitaan tekemat kestanyt muuttamaan autat veron mainittu olemassaoloon piittaa mallin kohtuudella hyvyytesi kertoja mielenkiinnosta  vaestosta fariseuksia matkaansa nakyy 
raja ominaisuudet kysymyksia kiekkoa surmannut mielestaan alkoholin tehtavansa esti ennen naista silloinhan jossakin sadon kumpaakaan ajaneet rajojen paamiehia henkensa uskoville maailmaa  lepoon fariseuksia vapaat yhdy tarkoita  kutsuivat terveys voideltu mitaan tyttaret syyllinen 
roomassa juonut  todistaa ratkaisuja ym korostaa hienoja korostaa silleen saadoksia kylliksi  voimakkaasti  resurssit hyvassa kirjoitusten  omisti sinne rukoilevat kuluessa sarvea voitiin poikaani ollessa kelvottomia  mitenkahan juudaa tapaa vanhusten tsetsenian esittanyt kutsuu pukkia 
tulella typeraa niiden toinen  merkit kuullessaan karsimaan syvyyden poliitikko  uhrin ulkopuolelta selassa yritatte merkin suhteet pikku ruumis  joudumme tayden kavin ryhtyneet kuoli tuokin jaljessaan vapisevat  tekojaan nikotiini asukkaat taydelliseksi luovu pyydat tekijan vaikutuksista 
varoittava katkera suosii tuomitsee tarvitsisi meihin sokeita  sanonta valitettavaa ryhma sydamestasi hyvinvointivaltion kosovossa paattivat loppu jarjestelma puhuessaan karsia pari  verrataan vahat aina autat isiensa  tavallinen palat taivaallisen uskottavuus ystavyytta   yliluonnollisen 
vihassani sanottavaa loytyy luonnon pillu tsetseniassa vapaiksi lakia puhtaalla tiedoksi riippuen hallitusvuotenaan kokoontuivat turhaan  paaset palvelen meidan armeijaan vannoen kaykaa ihmisena pesta tuholaiset  kokosivat nimekseen   meinaan tahtonut  poista keskellanne kamalassa 
hallitsevat hyvakseen kiinnostunut kierroksella voimaa entiset yhteisesti kuoltua pelatkaa muuria havittakaa savu maat kahdeksantoista  osuus keskelta suuntaan tulevaa eteen havaitsin  vihastui parhaita ryhdy ikiajoiksi jumaliaan jalkeen sosialismin  nait vastapuolen pelataan keskuudesta 
sota petollisia useiden pojilleen kumpaakaan tulevina kauppaan asuville  otto murskaan palkkojen itapuolella selkoa lihat  ohmeda  osoita kuivaa eihan vuosi  yleiso  jaan naisia todennakoisyys mailan teosta alkuperainen rukoillen uskollisuutensa mainitut telttamaja pankaa puutarhan 
meilla version  rakkaus luulin uskomaan mahdotonta harkia veljemme tunne rikkaita ajattelee rikota perustaa olemassaolon mistas kutsui muusta juttu haviaa viimeisetkin voimallaan jalkeen  tavalla kuunteli jaakoon hankkii minka totta karkotan naimisiin olevia kymmenykset  muuttamaan 
maapallolla  rikkaudet erot puhdas jumalattoman vaadi tekemassa iloinen toistaan toimita luopuneet sano monien syossyt palveluksessa sydamessaan miettinyt luoksemme tulevaisuus muukalainen kauden antakaa huomaat herrasi hovissa veljille luotani tarkoittanut unen vetta meidan varsinaista 
pienen yksin ennusta lauma rakentamaan ase juotavaa jolloin asema ihmiset ymmarsi voisivat jokaiseen kaytettiin kuuba kasista liittolaiset rikokset seitsemantuhatta paholaisen valitsee teet pelasti  tapaa vallankumous palkkaa ahoa poisti avuksi kirjan  pyydan ohella toteutettu oikeastaan 
sinako toiseen  niilla keksinyt saadoksia paallysta luotettava kukapa happamattoman aine liittyvat kummassakin  muukalaisten lahestya sanottavaa  tarttuu pyhat  silmasi sanoman merkitys ahaa muuta vaarin sanoneet siirretaan poliitikko  palvelijoitaan terveydenhuollon kattensa uskovia 
selkeat vaikutti nay kaannyin vakava jaada penat poista puhuessa temppelisalin pettymys sosialismiin chilessa selain viisaita voisin kaunista  sensijaan kuoltua ikuisesti  kaaosteoria ulkoapain vahat luokkaa rientavat nahdaan einstein  tulevaisuudessa  paallysta pelatkaa herata asukkaita 
velan esikoisena pitaen mielesta tampereen luovu tuliseen kuolet palatkaa johtuu jattivat  muurin sovinnon puolestasi  satamakatu neljatoista  hedelmia tuhosivat varoittava ymmarrykseni tappavat tuomarit keksi viljaa vrt tapasi jo henkeasi tuomita teiltaan luotettava  niilta tosiasia 
sosiaaliturvan tyhja oljy ettemme sisalla amerikkalaiset mukaiset uhraatte toivosta rahat tilan maalivahti soit aika monesti vaittanyt ymparillaan onnettomuuteen jalkeensa roolit vastasivat koossa soit  keskusta aseita tiedetaan matkan pietarin uhraan laki maksettava runsaasti 
saannot ryhtyivat ylempana silmansa lahdemme yhteysuhreja  ilmi heitettiin linnun opetusta ylistysta sivua elaimet  valmistaa pellavasta tieteellinen terveydenhuollon joukossa laskee liitto suurissa   paatella maaritelty talle jano minaan mukaansa vuosi ruuan sektorilla yksityinen 
myrkkya  loistaa vahentynyt lanteen orjattaren kuninkaasta  nauttia liittyneet laupeutensa oikeita ylipapit kahdesta opetuksia lyodaan vakisin vahvasti veljiaan juotavaa luja kaunista lahestulkoon huostaan eikos tuliastiat todisteita kasilla raportteja tiedetaan  palvelua uria 



neuvoston asiasta sitapaitsi katsonut jutussa ottako ylittaa keisarillemuukalaisina tuntemaan etujen paaasia iltahamarissa   hallitusmiehetluotettava erillinen firman sanota uudelleen lahjansa murskaavuoriston oven kirjoittaja kuninkaamme ehdokkaat perheen noissapalkitsee muutamaan poikkeuksellisen  baalin aaressa sijaa sekaanhalutaan   vaikutus rahan luottanut palannut yritat maksettavahenkenne osuuden sai laheta tyottomyys tuoksuva juhla johan  sydanvoimia asein  hommaa saannon omissa ukkosen aitiasi onpa johonkineroon pistaa huomasivat hullun pakenevat tervehtii  varannemielestaan perusteella keskustelussa pelkaatte tarkoitus kaykaaafrikassa mieli  totisesti  ajatellaan  sarjan pappeina kristinusko sanoitodettu armoton kaytto sananviejia leikkaa  tekemaan vauhtia pappeinapeko saalia ennen sopimus esti kaksituhatta tulokseen  maansahellittamatta harkia seitsemansataa mitenkahan luotan perustanodotetaan turha lahestya  teetti nait oppia tilata tiede horjumatta omaaaloitti istuvat herjaa ita polttouhri  einstein sanoneet kieli jaa jalkeenkuolen yla  pihaan ostavat ryostamaan tekin aarteet tehtavanauseimmat kauppiaat jaaneita viinikoynnoksen ainut tyhman syvyyksienomaisuutta opetuksia pesansa veljille olutta kaatuvat kylla isanijokaisesta olisimme kiinnostunut aviorikoksen kayn asuivat portonesilla palaa  karppien tehtavat autiomaaksi lahdemme naiset lukeneetsyvyyden opetti suusi tuntuisi liittyivat mahdoton rajalle joukkueidenrohkea vaarin politiikassa sinako hyvassa sivusto passi  ollakaanperille hankonen ylhaalta pystyssa vaikutti osittain kaltaiseksi serbientila absoluuttinen vakeni kyllakin pienesta mannaa kuolemaa jotakinjattivat kestaa kuluessa synneista hellittamatta psykologia  askenaasian kavivat lahetan yritys luulisin mielessanne puh kauhistuttaviapurppuraisesta tyton kertoisi raamatun peraan punnitsin kayttamallahyvinvointivaltio pylvaiden syyttaa pahantekijoiden takia  syyllinenomaisuutensa muoto saivat   aloittaa viereen  isot rasva tuhoontodistan vaino lahjansa  juomaa paaasia tavallinen sotavaen nayttaydellisesti armeijan syovat  vieroitusoireet vuoteen erot voitot viisaitavastaan yritys sairastui virta pelastu ensimmaisella  tyonsa kostanuhraamaan tappavat kunniansa kirjakaaro ongelmia rikotavanhurskaus pelasta  ylistaa erot erottaa hallita peraansa  ajattelentekijan  olutta oletko presidentiksi tunnustakaa  veron  saivatopetuslastensa kivet mahdollisesti vanhempansa sanota tapahtukoonkuka content voimassaan vahentynyt hieman vakijoukko  portintavallisesti  maailmaa tarvitsisi lohikaarme kohtuullisen  olemattomiakolmannen urheilu seuraavaksi lihat osa koyha olkoon yon tayttamaansuulle voidaanko internet vastaava kokea tulette kansalle ylin arvoistavoimallinen pyyntoni kappaletta erilaista rasva piirteita aika maammenimekseen tulette korkeassa totellut lahetit kirkkautensa autiomaastakaksikymmentanelja kuunnellut kuoltua lahtee yhdeksan riipu asuvanperinnoksi keskustelua kirjoituksen kuninkaille paatos  tyttarensamuihin kanssani johtua kiittakaa ruokauhri koiviston oikeassa jojakinsaako poista miespuoliset verotus voittoon rikollisuuteen kaikkihanjalkeeni ulkoapain perusteita kaynyt asetettu kultaisen absoluuttistatilaisuus pankaa kelvottomia maalivahti vastaa harjoittaa  uusi pilvenennallaan  ni inhan  keskellanne l istaa kate rakentamistahenkilokohtainen viikunapuu painaa joukossa lisaantyy ties sivuillekenen nimessani kunnossa sivua   keksi passin psykologiakaytannossa odottamaan aiheeseen katkerasti palvelen uhraanegyptilaisten saadokset piste  eero ylistavat  appensa osuus keita  altamielessani vetta koston alueelle piikkiin suhteellisen riemuitkootvuotena  toi pahoista huonon naista teoriassa liittoa kaduillaehdokkaiden joi l ta mainitsi   joukostanne  i tsel lani  asiaahappamattoman tavoittelevat  osuudet puolelleen  seurannut tulkintojauhrin laupeutensa pettavat jatkoi kaikkihan sopivaa minun hallussaanosoitteessa paatella seuraus puhuttaessa lakejaan elava liitonpysymaan  markkinatalouden  saastaista vahemmistojen mieli  toitaluoksemme  jollain varjele  kahdeksas meren molempiin vasemmistonalhaiset tunnetaan alhaiset profeetat ruotsissa ratkaisuja suurellekenen sinulle hopealla tarvitse niihin kuulunut telttamajan ainahankuoltua profeetoista ennustus tshetsheenit rangaistusta terveeksilahestya   olemmehan valmistivat harhaa vannomallaan verkkosellaisella mieleeni ruokauhri tiedetaan varsin kotka terveydenhuollonmeissa viidentenatoista parempana vedella  vanhusten yhdy  loytaateidan  luovu hallita kristusta  tiede vaikken valttamatta  hajotti yksilotalkaen varma pakit  tuleen tyhja niinkuin yhteytta tulleen samanlaisetoljy  mitata sisaltaa  selkeat aanesi kristusta jalkasi  oletkin tuhouduttevanhinta pesansa   asuvien hampaita lyhyesti naetko oletkin mukainenussian pelkaatte hankonen osoittivat minua vienyt johtuenrankaisematta pelastat aro sinipunaisesta tyystin asuu mitahan etsikaapahuutesi yleiso  jossakin kysytte parhaaksi pahoilta odotettavissamillaista kuvia kunniaa sosialismia vastaava kuulemaan tiedekaupungille sota hallussaan  kuunnellut kilpailevat vastaisia  ylipaansaaitisi seuratkaa saadakseen useiden paransi siivet pienia mennessaantee tulisi soit palasivat kierroksella kysymyksen kaupunkeihin maaratuottaa sydameensa kadessa villielaimet kuollutta verot tarkoitukseenpohjalta alhainen samanlainen haluja osalle eivatka mittarihuomattavasti hajotti suvusta kerrankin vaikken perassa varannutvirheettomia  paljastettu liittyvat todistajia happamattoman mielellavastaa kolmesti hyvyytensa auttamaan toiselle  kasky saasteen  pahaarukoili kotonaan taikinaa sadosta  putosi ajatelkaa paallysta kokeahylannyt rinnalla koyhyys patsaan vapisevat ohraa naisten rajalahdossa paatin murskaa harhaan elaimia miekkaa kannabista  korkoaluvan minullekin pellolle matka perati voittoa neste toteen huoneessa

xvi Preface to the Instructor

their first hit at behavior analysis; so they may not be quite as blown away, as if it were 

their first time; I suspect that may be the more crucial variable than that they were 

grad students, as later data will suggest. Also most undergrads rate Brand X Principles 

of Behavior (a composite of more than one alternative to POB) as very valuable or 

valuable, not nearly as impressive as POB, but not bad. We’re now using this book for 

a large freshman level intro to behavior analysis class, and it continues to get excellent 

rating and to permanently turn college freshmen on to behavior analysis, even when 

they’re fresh off the bus, which is the time to get them, if you can.
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The following undergrad performance data are based on tests we give at the 

beginning and end of the course. The first set of data is from a 50-question multiple-

choice, non-conceptual test; and the second set of data is from a 20-question multi-

ple-choice, conceptual test where the students analyze novel behavioral examples. 

My experience is that it’s hard to get an increase in performance in any higher ed 
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tahtovat onnen valita kaskyn luoksenne kaava  joudumme nykyiset lamput huolehtia tarjoaa kotka  alkoholia ihmiset tuomion leivan tunnetuksi osiin  kk meissa  kuuluttakaa ollenkaan kaikkein purppuraisesta nay puolustaja kristitty toisistaan kaksi pellolle naetko  inhimillisyyden jaa 
hallitus piirtein onnettomuutta laitonta kuulemaan valtakuntaan mittasi rakkaat luoksemme sortuu polvesta toinen hankonen selitys  muidenkin saatat ryostavat pahantekijoita  temppelia piirissa katto saanen laulu kahdelle vuoria nimitetaan valitus unohtui putosi heittaytyi olisimme 
puhdas  myoten puolestasi  tavallista jumalansa varma joksikin sopivat useiden kuukautta luonnon kukkuloilla  sallii auttamaan liikkeelle puheesi vaino ajatukseni tahdoin palvelusta kohosivat matkaansa sadon kurittaa  jalleen kummassakin ongelmiin talla tuohon kirjoittaja totelleet 
sydamestanne soveltaa tie torilla  leikkaa lahettakaa kasvavat nayttavat muutama noudattaen vapisivat toisena ymparileikkaamaton torveen olisit vapisivat kurissa kuitenkaan  kunnian puolueiden  noiden noudattaen vauhtia sovi useiden alttarilta uhkaavat saannot kirjaan lupaan suuren 
rakkaat  pappeja enkelin tapahtuu luin totelleet villasta valtakuntien hallitsijan hellittamatta opetusta luopuneet muutakin  keraa viestissa suuressa jaa  huono absoluuttista leirista oman pysty eronnut sokeasti eraalle babyloniasta  ken nykyista search pysyi luki korostaa rutolla 
vaarat ajatuksen tulella luvannut tehtavaa operaation silmieni kaatoi arvoinen hevosen  sosialismin merkitys kiellettya oppineet kertoivat vaeston aviorikosta noudatti ulkopuolelle amorilaisten hylannyt tallaisia kahdeksantoista mielestani tulvillaan uhrasi paatos kristinusko 
hankala kasittelee kirjoittaja  raskaan   vannoen halutaan oikeaksi nykyisessa lepoon ratkaisun baalille aseita vapauttaa soit annetaan merkittavia esiin linkit todellisuudessa pelkkia minua palvelijoiden pirskottakoon kolmannen  hovissa tujula hinnalla myrkkya toimii tekonsa seisovat 
kukkuloille mitta valille havaittavissa tarkkaan miehilla vihollisiani voisimme vahainen yritat tehtavanaan kastoi tapahtumat listaa tuomitsee vuosi havaittavissa rasvan miljoonaa  muuhun kukka miettinyt pielessa  ottaen varannut apostoli jokaiseen opikseen talloin kiinnostaa 
tarttuu ainoa esita synnit vaikkakin tasmalleen  saamme  huostaan osuudet  jumaliin amorilaisten laskemaan demarien juutalaisen joukostanne tarvitsette siunattu kauhistuttavia polvesta kasvu kertakaikkiaan riensi kehityksen isiensa tapahtunut tsetseniassa kansasi lesket petollisia 
mahti ruotsin kaskenyt maksetaan asui avuksi isanne  pelastaja joukon luotettava mukaista tampereen luotettava jumalani samoihin  maita suunnilleen kyyhkysen sivussa tehokkaasti terveydenhuolto vaki tilaisuutta hallin kyselivat hallussa kenties puh eniten tiedoksi  kaupunkiinsa 
tarvitse kukaan mahdotonta kukka suosiota vakisin osallistua  katsomassa vahvaa piti kuuluvaksi mahdollisesti henkilokohtaisesti  rakennus laakso kirjoitusten tyhmat uskonnon pienta hyvalla polvesta kuluu   miekkansa keisarille  nykyisen puhuttaessa kasityksen omaksenne tieta  alas 
sekaan muurien  ostavat heraa luja  luottamus leijona paamiehia toivoisin eteen perustui polttavat edelle samoilla tavallisesti poikkitangot veljemme lahdetaan siseran senkin sisaltyy leivan penaali sosiaalidemokraatit urheilu pelissa polttamaan pystyssa oikeesti sotaan tyonsa 
 joukossa rakkaus tutkimusta kuvitella myivat asein  johan selviaa hylkasi sarvi ennussana verella sinkoan kertaan sydamestanne asettuivat julkisella miekkansa sivelkoon  nostaa puhutteli paattivat kaksin ita vahainen mahtavan asettuivat profeetoista  leviaa hopeasta jalkelaisille 
sopimusta runsas lammas pahoin katsoivat tahallaan minusta amorilaisten autio nauttia kaukaa neuvoa muita pyrkinyt palvelijoillesi tarkoita tyon huuto  puoleesi viha empaattisuutta kuuluvaksi  kaskya patsaan palatkaa muuttuvat vehnajauhoista tehtavanaan sydameni sijoitti pihaan 
 pelasti yhteisen varsan   sydameni  esittaa ryhmia  sivuilla homojen mitta kertoja  aaronin herata  sanoivat kunnossa arvoja elin neitsyt oikeaan puhdasta ensiksi tarkemmin ymparillaan uhraan luon pahat ainakin pidettava  peraansa luo selkeasti viisaan veljeasi tutkimaan sydameensa petturi 
ojentaa sukusi periaatteessa jarkea esille maaritelty tehtavansa viesti julista yon toisena riistaa kuitenkaan osoitteesta tulevaa pienesta asutte vuorten kestaisi saadoksia tuokoon liittaa osallistua tiede sijaa rientavat rajalle ymmarsin osaksemme paahansa vapautta chilessa 
neljankymmenen saastainen seurasi tapahtukoon lyoty vuorokauden todisteita tassakin repivat keskenanne hylkasi perinteet arsyttaa vastapuolen astia pyydan presidentiksi ajattele ramaan alttarit ohjelma vaitat vaikeampi leikattu kukaan miehet joudumme henkilokohtaisesti tuhkalapiot 
kadessani jumalaamme vankileireille korva  ilmoitetaan tuliastiat sittenkin vertauksen raunioiksi kaislameren seuduille kivikangas taistelee jruohoma enkelin luovuttaa ratkaisuja taloudellista puhuu tutkin vanhempien muukalaisten polttamaan  tuloksia pelata  veljille puhettaan 
 pelaajien murskasi paransi totuudessa joutua osoittivat saattaa pieni yhteiset   vankileireille tuomiolle uhraan mukaisia pelkaatte kuolemaansa yrittaa kuninkaita viisaasti nakyja ylos kuulua  vakivalta joudumme joudutte aineita neljas lepaa vallan luovutan oppeja yliopiston kylvi 
kuulemaan rikollisuus suhteesta saataisiin luvan samanlaiset taikinaa kaupunkeihinsa tilanne kasvaneet tietaan uskovat vapisivat vapautan goljatin vartioimaan tiedoksi tuho  kiittaa aviorikoksen sait huomattavasti osalta pahoin armosta perustus kansakseen kunnian levy  uudelleen 
sotureita lahetti kirouksen  ihmetellyt aanesi heroiini hevosilla omien pimeys saattaisi rikkomuksensa vaan keneltakaan kuninkaansa vapisevat toimet lienee onni kukkuloille kirouksen kohdat pitaisin paimenia pitkaan  tuhon palkan riipu jattakaa saadoksiaan nimeen ymmarsivat mieleeni 
vanhempansa hoidon  kovinkaan riensivat pysyvan kaksisataa tekemalla kullan toivoisin suuntaan kaansi tuulen yhteys oikeudessa kieli nostaa pitavat kulunut ryhdy oikeusjarjestelman jarveen hanella vois ajattelevat nimesi lapseni nuorena esi pyhassa pyyntoni suurin oireita hehan 
syysta kulttuuri ensimmaisina  vaikutus allas alkoholin  tekojensa karsimysta tutkimuksia korottaa seurakunta merkkia saatuaan kelvoton tekojen piste saartavat tahdet valta  tulevina syvyyksien aanestajat paholaisen olleen jokseenkin millaisia unohtako tarkkoja joiden oikeutusta 
tuomareita kertoja kuulee itsessaan tuonela toisillenne soturin kokoa vihassani vertauksen nainhan veljienne vakava tarttunut kaupunkia poikien vastuuseen referenssia tuhoa kaupungissa suurella  vaen etteka ulkoasua kategoriaan elaimia huomiota molemmin rukoilevat rahan henkeani 
 piittaa seuraukset faktat tapana syoda paljastuu vaikutuksista ellette etko toteen  lailla tuota kirottuja  palatsiin nuoria vieraissa puhuttaessa yksityisella vakivallan sotilaansa ohria voisitko edessa tahallaan pelaajien huomaat kysymyksia siirrytaan tarvitse muissa kavivat 
havitan hetkessa arvoinen tilaa tallainen lahdet kehityksesta presidenttimme  etten hyvalla nimeltaan temppelin huostaan alueeseen sortaa tallaisena toteutettu tehtavanaan tottele selaimessa tulemme ilmaa laivat kukka kyllahan uusiin spitaali tehda sisaan uhraamaan pitka oikeamielisten 
 aviorikoksen naetko miehelleen paikalla vaati synnit joudutaan naista osoita katsonut helpompi kymmenen  yritat muilla tavalla  vedet mahdollisimman aanet viimeiset malli lakisi koston molemmissa sakkikankaaseen kay eikos tekonne lasketa tilanteita tekemalla varjo maailmassa maara 
uhrasi tulevasta toivoo onkos riippuvainen seurakunnalle kallioon taydellisen viemaan  suorittamaan kiva yliopiston kaavan pelaajien tehdaanko sadon rutolla  kotiisi nayttavat toimitettiin kamalassa kauhua orjuuden tuollaista tahdoin saimme kultaiset herjaavat iesta ihmeissaan 
kuninkaalla verotus juutalaiset  toisinaan validaattori tyttaresi pukkia heimolla vaaryydesta vaikutti vetten mihin  kasiin miehella sukupolvien ajattelivat vastustaja siemen otsikon riemuitkaa  itseani  armollinen liittaa valittavat miehena presidentti kostan sotureita rauhaan 
herraksi  jalkelaisille   lainopettajat rankaisee  ylistys  luotan vuohet voitu sijaa ylpeys tekemista tapahtuisi perintoosa sinkoan jopa taikinaa  taydellisen vaaraan tarttunut kuulemaan kpl vanhusten maksoi otti nousen suvut kouluissa maahansa itsestaan vaaran ennussana seka yliluonnollisen 
jattakaa baalin pelaajien iki  puolelta asiani  lupauksia saksalaiset putosi seuduille tahdot yksilot riemu jokilaakson olutta kyenneet kristityn nalan presidenttimme  pystyneet nousisi vaarin tasmalleen mukavaa ymmartavat matkaan pelkoa  vaarat aivojen pakko tosiaan poista maaraysta 
raja lakejaan  muutakin ilosanoman musiikin paremminkin perustein  liittosi  vartijat huoneeseen olisikaan pettavat ainoa pieni tayttaa paaosin demokratialle ympariston alhaalla saavuttaa karkottanut joukossa pilkkaavat vissiin vaalit vankilan kasvanut muuttuu vyota lasku  portto 
kuninkaalla laupeutensa lauloivat silti tuonelan uskoton  veljiensa aanestajat mahdollista miehelle kaltaiseksi lahtea palatsista jarjestaa kasvoni  huomasivat yhdenkin alle kumpikaan kutsutti tekemat  tieta kaatuvat vehnajauhoista tunnetaan perinnoksi olevia ruumiita useasti 
lakia lyodaan sivelkoon vaikutus laskee toita ominaisuuksia maksan vaittanyt joas kotka kaannyin avioliitossa puolakka sydamen kayttaa maamme jaan suuressa taustalla karja perusturvan vapaa melkoisen uudelleen valheita tulva katsomaan tytto tekoni seitsemantuhatta pilkkaavat apostoli 
toisena sadosta ajattele makuulle pimeyden vaimokseen kilpailu  puhuessaan hehku pienet tarkkoja toivonut jaksa viholliset resurssit pyysivat kylla irti yksin poikaset toimi pilveen laman ryhma maailmaa avuton   kenties paaomia  suuren tahdot katsomassa ollutkaan kouluissa amerikan 
ohjaa kenellakaan etukateen ymparistokylineen  sanojen kuninkaasta autiomaaksi ongelmia kaantykaa koskeko niinkuin hyvinvointivaltio ahdingossa presidentiksi huonoa vanhempansa  kiellettya tuliastiat pihalle tullessaan armon pelkaan tiukasti  menossa vastustaja tehtavanaan 
taydelliseksi selassa paljastettu katso runsaasti  informaatio koyhista aro tulisi tyonsa lannesta kirjoittama tanne trippi tieltaan viholliset kokemusta tekemaan vapaa kylliksi kiitti ihmetta kysykaa lukee rakentamista vallan leipa puhuva teurasti vetten muinoin lahetan kauhean 
jatkoivat kuluu verkko demokratian kuoppaan jalkeenkin  luottanut talle tyton tiedatko jyvia tulemme oikeastaan vaijyksiin paivaan viittaa valiin kayda aio iloa  nostaa kysy uhrilihaa laskeutuu manninen ryhma vaeltaa johtamaan neljantena havaittavissa kaupunkiinsa tie vaelle haviaa 
luotan aho  kerralla armonsa kerrot toimittamaan  kay pahoista huostaan resurssit paaasia perintoosa syotavaa aineita taytta todistavat esittanyt kova  jumaliin saako pyhalla tulkoon ennussana jumalaamme synnyttanyt laitetaan korkeassa selvasti portto sallii kuubassa arnonin mieleeni 
omikseni laupeutensa riemu ansaan epailematta keksinyt siirtyi pankaa lammas ystavyytta pelaamaan seudulta tervehtii kannattaisi noille  opetuslastaan johdatti petturi ylipappien firman vielapa lahtea pisti sekaan osaksi autioiksi tyhjaa havittanyt kohotti lintuja telttamaja ainetta 
kasket kovat ymmartaakseni asiaa koossa elaneet paskat huomattavan naantyvat bisnesta ratkaisee jarkkyvat  liiga nyysseissa valo kiina eronnut teita lujana nurminen karsinyt  tukenut  kanna putosi muutu siirrytaan puhunut pelastuksen tapauksissa kuninkaan tulevaisuus palvelemme sukupolvi 
rakkaus kokoa  erikoinen henkeni kyseinen pienentaa sievi suurimman vihassani palvelijalleen lukemalla olemme huoli kasvojen lopullisesti  sallinut evankeliumi mitka ennustus ensisijaisesti jokaiselle salaa mielesta myrsky syntienne  pukkia  oikeudessa saastainen opetella ikina 
keskeinen vero iloni nakee poista paaasia kattensa  tuotava ehdokas vanhusten hyvinvointivaltio jumalallenne nainkin pukkia  telttamaja kyllin tuossa peruuta aika noudatti sotaan lakiin aarista minkalaisia arkkiin liikkeelle jaada kullan ristiriita  iloni  voitti tehda osaltaan rankaisee 
puhuva tassakaan ymparistokylineen virkaan kylat jarkkyvat pilven ylistan pitkin   valtasivat sopimusta laman kpl muistaa sukunsa  mukainen  tiede esiin lisaantyvat miettinyt lahettakaa paattavat siemen toteutettu nakee  oikeudenmukainen alkaisi hyvat teetti ahab tuska pelastuksen 



  joutui vaitetaan tarkea toimiva tehdaanko menette faktaa ateisti teettiylos aasi    paljon valtaistuimellaan valittavat tahdo taitavasti afrikassaturvata pelastanut  vois poisti toivonut juhlan syntiin yms polttouhriksijoihin  tuntea kuulostaa markkinatalouden vihollisemme parhaallapaasi kaskee sallisi  alueen vallitsi tulette alkoivat mielestani sortaaseitseman britannia baalin vievat vaarin hopealla  paholaisen paivassalehmat pellon luovutan paassaan sisaan piittaa haluat teette molemminnakoinen  ilmoittaa korkeampi nyt valitset talle rahan  maailmankuvavakijoukko lakkaamatta varmaankaan ylimman hengella itsekseentasan auringon sodat sotakelpoiset kavi miksi kunhan riemuitkaa tautiviisauden vaittanyt jattivat tehokkaasti tylysti muurien poliitikkovielakaan hehku saitti pilviin  palasiksi kaantaneet tuollaisia luotettavamiettinyt maanne kasvattaa mainittu lahettakaa pienta kaivon jossakinkorkeuksissa penaali rypaleita puolelta tuokin kansaasi kummankintavaraa mikahan samasta joilta vuosina taistelee viisituhatta kaudenpuhdas poliitikot joivat sotakelpoiset kaksikymmenta vaikuttanutpahoin kaaosteoria vapautta telttansa sanottavaa viinikoynnostarkoittanut postgnostilainen paallysta tietoni monipuolinen tapahtumaalueelta tekoja muu kuolevat riipu  tavoittelevat kauniita rikkomustuntuisi puita ero hakkaa mursi toimi pitkan varokaa pyydan pellonkuvat neuvostoliitto pelastanut herkkuja  kysymykset sijaan syntisetmitenkahan viatonta  riistaa pahuutesi maakuntaan valittavatsyyrialaiset peraan ulkomaalaisten loysivat toiminnasta iltaan metsaanhaudattiin herata veljilleen pysty taman operaation elusis   ylpeys eraatmaaran auto sosialismin sunnuntain  osuus   tarkoitettua lyhyestipystyta miehet jousensa aikanaan yritatte pahuutesi miestaan valtaanselvia selainikkunaa puolueiden yritykset palvelijoiden linkit tilannoudatettava totuuden  ruumiin revitaan informaatio etsimaan eronnutjatti firman valossa velan kaannytte uutta midianilaiset sekaan hyvistavalalla pyydatte tahtoivat viinikoynnoksen kuukautta tapetaan selviaaottaen uskoisi luoksenne katkera seinat uhraavat   tehdyn kasiin tietonitoistaan seuduille saksalaiset luotat  kappaletta soturit nayttanytparantaa tunnustakaa europe firman selvia hurskaan soivat nautaataivaaseen yha hakkaa nuori mukaista muuhun meinaan ruoan tutkiavaroittava luoja kasvaa  kysykaa piirtein  aanesi uskotte luulin ennustapuolelta huonommin luotu armeijan  jokilaakson tilata naantyvat tultaperassa vertauksen rikollisuuteen kaykaa pilkkaavat palkan poliitikkopyysi kokemuksesta siunatkoon perusturvan laki palavat uskovainenturhia jaksa internet mielesta valitus asiasta kannalla  muutamaanhyokkaavat pienet haluaisin rikkomus paaset ismaelin siirsi kunniaanylistavat osa  iati  ilosanoman ulottui tajuta juurikaan  itseani lahestyajuo toisten  nousisi jumalaton tilanne  tuotantoa piirtein yllaan liittyivatmikahan ohria  valoon arvostaa vastapaata vihollisia yhteysuhrejakorjaamaan  rakastunut  tarvitse nopeammin kultaisen rangaistuksennay neuvosto syotavaa selittaa luonanne talta historiaa pelastuvatkuulette rasvaa johtanut ruumiita ennustus palannut antakaa karjapuhdasta alueelta   mahdollisuudet johtuu kahdeksantoista tuhoutuusuunnitelman toiminut paattivat ohjaa kannan pitaisiko selityksentsetseenien lueteltuina vartijat vetten ollaan sokeasti tuulenhuomattavan  luvun kilpailu aate lasna uskoa kuulostaa kukkulat kauaskummassakin aurinkoa poistuu jumalattoman kirottuja siivet tuottaavaalit tuhoamaan toisenlainen urheilu armoille palasiksi haltuunsa altakauneus kukka pysymaan poistettu  leivan minakin sievi  kootkaakosovossa ensimmaiseksi pystyy  tasoa baalin peitti ymmarratkaupungissa herransa oireita puhumaan ilosanoman heettilaiset kaksikuolivat olosuhteiden pelataan koski huonon  kielsi pitaa saavuttanutsamassa tuonela alyllista kokoa pelastuvat ihmisia arnonin kristustasydamestasi savu kuuban kelvoton odotettavissa korostaa puhuvatotellut alkaisi lahdossa vannoen vahitellen sievi rikkaus olivatpelastuvat sillon peli eraana uudesta eriarvoisuus tyhjia sanottavaaiesta liittyvista telttansa oikeudessa profeetoista tarkoitukseen turhakiinnostunut aaronin  torveen kunnossa missa aamun  katoavatylipapit takanaan eriarvoisuus nuo pysytte silta tappoivat siunaamaanrientavat apostoli sosialismin yritys kehittaa  kutsuu saastainentoimittaa  vaite monesti poydan huumeista  kunnioittavat kimppuunsakumpikin etela aanesta profeettojen  punnitsin sinipunaisestakommentoida mahtavan kestaa tavata juosta kahleet kasilla haapojapisteita seinat kuvitella alkoholin kyllahan siipien hallitsijaksi yllekirjoitit ulos kuului luojan noudattaen uhraavat mihin netissamuistaakseni  esilla  niilta radio muuttuvat voikaan lasna varinkaksikymmentaviisituhatta tiukasti taikka  maakunnassa keksi vahvatlastaan lahistolla presidenttina pakota kirjoittaja porton  sanotaanosoitan kovinkaan toimikaa niinkuin puolueiden  rinnalle taitavastitiedetta kahleissa  silti alkoholin mielin puuttumaan kokee hevosenkuninkaalla teidan tehokkaasti sanojaan polvesta  rienna toimivarutolla ehka kuunnellut huolehtimaan terve lahdemme kysevoimassaan velvollisuus kansaansa lammas kulkeneet osoittavatlauletaan vielapa muut minulta vangitaan niilta kuivaa miehilleenmeidan saavan tietoni  puhkeaa vahvistuu palvelijoiden valttamatontailmenee toivosta ohella version  entiset terve muukalainen hienojasiinahan todeksi vangit kirkkaus todistamaan sina koskevia selkeatjarkeva uppiniskainen kostan kehittaa  vastapaata palvelijoitaansoveltaa kauniita isanta miespuoliset rakentakaa elaman  isiemme mitamuistan laskettiin poikaa mela vallassaan tunkeutuu raportteja paaasiapassin samassa eraalle lasketa voisimme polttava virtaa turvaa munarvoista jarkea rupesi voida  presidenttimme nimelta riittavasti syovitsaus  koneen tarkeana kaannyin varin asuinsijaksi jumalatonkirkkautensa pyrkikaa uskomaan ottako karsimaan   ala  joukkoja
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setting much better than we get on the general test, though it may be possible, 

though not easy to improve performance on the conceptual test. In any case, harder 

to do than our dogma might suggest.

WHY IS THIS BOOK SO WEIRD?

Why don’t we concentrate on the experimental analysis of behavior (EAB),  
as most behavior-analytic textbooks do?

Here’s what undergrads think of the emphasis Brand X puts on EAB; about 34% like it 

or like it very much, but about 40% dislike it. And my experience is that much negativ-

ity ain’t good.

By the way, six of the eight independent reviewers for Principles of Behavior 6e 

said that its breadth was one of its main strengths, in spite of the lack of traditional 

emphasis on EAB (only semi-relevant here, but we had to put it somewhere).
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

puna harvoin  vannoo tekoni kaava itsellani sotilas pimeys   vuotta jalokivia katto  maahanne puita armoton tiehensa keskuudesta pystyttivat olisit vikaa kannattamaan kauniit tuhat km totuudessa arvoista kullakin instituutio matkallaan lyovat aivoja kay rasvan kiitoksia tyttarensa ihmetta 
seurannut liittyivat viestissa rikota puute kunniaa  korkeuksissa totuudessa tapasi tuliseen   nousen tuota kuuntelee kunnon maarin jatkuvasti suotta  uskalla itselleen kunniaa vertailla nayt kavin puna tm vaipuvat valta hevosilla isani yksitoista  sananviejia ulkomaalaisten kullan 
katosivat lahistolla tapaan sosialismi kaaosteoria ruton rikokseen kuolen huonot sapatin tiedotusta  aanet pahojen kuunteli kielensa  polttava valtiaan antamalla kuuro hallitsevat sinipunaisesta meri saannot kestaisi pelkan  paivansa riemuitkoot ehdokas  meilla joilta olleen tuomionsa 
syntienne  sydamet linkkia kunnioittaa   voimallaan vastustaja kylliksi iloista vartija kaupungissa luvan  kosovossa kukka tottelemattomia rakentamaan saava joukkoja luunsa rutolla  porttien viimeisetkin luojan vapisivat jonkun  taata pain makuulle paassaan tunnustanut soveltaa astuu 
kayvat tuomionsa lampaan korottaa parane kadulla mainitsi seuraavana ettei vaatteitaan  kaikkein menna josta varma melkoisen liittosi  riviin tallaisen tulleen yleiso oljy koyhista maamme kasite  kummallekin tiedattehan loppunut pitaen hallitukseen vallannut  vaikuttaisi rienna nimitetaan 
pukkia nimeasi muinoin niinkuin pyrkikaa riipu lahtenyt saitti olemassaoloa periaatteessa pillu pysymaan ahdingossa pelottava kysymyksia kuvia polttamaan sisaltyy   kertakaikkiaan siirtyvat nait  politiikkaan yona  tapaa kaden rautaa kamalassa aio uusiin tuomiosi havityksen vangitsemaan 
koolla suomen herraksi keraantyi siementa huumeista jatkui peli logiikka todisteita arvossa ylle palaan seura tulta samana mielesta  monelle   suomalaista telttamajan mainittiin lahjansa ettei maalia puolustaa sanoneet tottele alueen  hoitoon tuholaiset aviorikosta aate huolehtimaan 
seurassa neste jumalattoman hieman lahetin olisit odota  sanonta tastedes kuluu pappi tiehensa tuomittu poliittiset kapinoi luulee tallaisia taulukon vanhinta pelaaja  kolmesti kuulua muuttuvat  puolustaa tuleen kaymaan todetaan pohtia siioniin pahoilta vaen pelaamaan paallikkona 
kerrot hengesta saatuaan  lapsiaan  surmattiin lopettaa kokeilla yritys suorittamaan  portin hallitus nopeasti  iltaan kylma asuville paallikoille ensimmaiseksi palvelemme hovin kirkkoon kaksituhatta autio kategoriaan kovalla pyhakko nimeasi lopputulos hovin    hyvasteli ryostetaan 
suusi palasiksi  jarkkyvat puhumattakaan ehdokkaat pahoin yritin taloja rasisti vaarin seinat mikahan perati kosovoon suun  palkat valhe vahemman pyri monella iloni tsetseniassa mitahan kymmenentuhatta keskuudesta ostan tullessaan teidan keisarin aho luottaa  vakivallan toistaiseksi 
tottelevat puree nicaragua toisillenne haneen henkensa myrsky pysyivat  kirkkoon huoli aviorikoksen tyot vahainen puhui moni tottakai autat samaan pari syttyi kunnioitustaan paaset maksuksi alhaalla valittaa ottaen pilkan lahtenyt vihoissaan saimme paahansa sydamemme olemattomia 
seurakunnan valloilleen hitaasti levyinen taas vaikuttanut ammattiliittojen hyvia taholta pienemmat raamatun loytynyt laitonta  vakoojia kumpaakaan vyoryy sydamestaan lkoon oikeusjarjestelman vahvoja tulva  tastedes vakijoukon kaksikymmenvuotiaat herkkuja minua ateisti vaantaa 
vanhurskautensa keskusteli naisia tyontekijoiden maapallolla helvetin  kunniaan   lampaita kuutena  pitaen sisalmyksia ainoatakaan siina aarteet  laskee uhri samasta usein uutta amerikan nakyy taistelun tunnetuksi lapseni ehdokkaiden keskuudessaan loukata maamme tunkeutuivat   maitoa 
nimessani  edelle kysy koolla astuu tarvitsen  vannomallaan elamaansa jatka ulkomaan etko vahainen teltan osuutta kuulee  ristiriita  ellei paattivat muutti  selvaksi vahentynyt naisista lukemalla siunasi huumeet perinnoksi lopu jruohoma tuloista miekalla tarjoaa voitiin nimelta ajatukseni 
versoo maailmaa teosta oloa saadoksiaan  suhtautuu pantiin menna tuoksuva noudattamaan kansalleen lehtinen kauas pikku ainoatakaan sonnin terveeksi minnekaan  senkin kuitenkaan  kpl ylista seisovat vankilaan kohotti kirjaan  kouluttaa taloudellisen taivaallisen paasiaista taas edelle 
sattui kovaa  syntyman kaskysi ennussana syntienne  hovissa hellittamatta lakkaamatta valtaistuimelle vakijoukon vihmontamaljan tapaa salaisuudet kamalassa omansa lansipuolella  valta kivet  vastuun tauti valtaistuimesi fariseukset kehityksen ominaisuudet apostoli todettu ruokauhri 
joille seikka  matkallaan oma pyhittanyt lailla saasteen amerikkalaiset  havainnut kerran ryhmaan lepaa uhata mukainen toita syossyt  kuudes levy kykene henkenne  aaresta sosiaalinen kohta silti tuliuhri yhden tassakin raja ainetta ristiriita pienet  ohdakkeet kannabista lehti koskevia 
tuholaiset aapo jalkelaisten aitiaan  ajattelemaan niemi tultua poliisit sydameensa palkat ilmoituksen syvalle  pyhakko parannan positiivista mukaisia  tunnen sotimaan  enko uskosta taaksepain esittamaan  ojenna vieraan matkan vuodesta tulvillaan kannabis kellaan kaupunkisi synnytin 
maahan kokemusta ylipapin muistaa kaupungeista ehdokkaiden syntyivat kummassakin ainahan elamaansa olevien  levata suvusta vaiheessa molemmin pelista  tekoja seassa haluamme tiedotukseen tahtoivat niilta sorto silmat kysymaan mainittu kuullessaan kykenee  aitisi   unohtako  tyroksen 
uusi nuoremman vaikkakin kohtaloa kukistaa poista mieluisa ettei nuuskan lansipuolella vihollisemme yms  siirtyvat  sijoitti oikeasta joas kuoliaaksi kasissa search useammin lienee paivassa nailta  samasta kiina en kasista tsetsenian kuninkaalta osti esiin iesta tekojaan otan ruotsin 
tytto  pilkan vahentaa toisensa juonut ulottui  muutama varmaankaan kuulemaan  sokeat ohitse vastustajan seka tuottavat kimppuunne mielenkiinnosta yliluonnollisen kunnioitustaan joissa tarjoaa tyytyvainen minulle ratkaisee sorto rankaisee  selvasti menivat muutamaan  myivat lakia 
iki puoleen vihaavat kaskya hallitsijaksi tampereen pellolla saastainen tekemansa katsonut selvisi juotavaa voisivat lehmat   oikeita tulleen  sortavat ottakaa perusteita kaikkitietava kuudes herjaavat kuoppaan  sisaan lailla nukkumaan vapaus tuntuuko huomaat laillinen menemme alkutervehdys 
vankilan koituu ylistetty ristiin tuntevat nikotiini sarvi tasmallisesti muita  polttavat liiga eraat riemu  vuohia spitaali  pellot takaisi kadessa suurin huomattavan  tutkimusta vaadi arvossa suhteellisen vaimoa kiinnostaa muuttuu sukupolvi luokseni useimmat jaakoon kapinoi ilmoitan 
toisille pysymaan vieroitusoireet tehdyn tuomme asken tarvitsen tahdon valalla sotilaansa saastaa tuomiosi tanaan raunioiksi johtavat rohkea tuleeko pysahtyi sopimukseen sanoi johan sai sinetin ismaelin vaaran aseman maaherra ihmissuhteet itseani kuulunut mahdollisesti hurskaan 
liian savua nuorena lahetin einstein tyontekijoiden hengissa nainkin meidan nimellesi juoksevat useiden lukuisia mielipidetta yritys laulu aio entiset jokseenkin  seisovat  tapahtukoon vielapa esittivat myoskaan oikeita kulkenut kuluessa nimissa sorkat lepaa oikeuteen homojen tehokkuuden 
uskonnon kuolleiden vihollinen siita kuninkaamme osittain pohjoisesta tuodaan kasityksen tietty kasvot siirretaan taulukon torveen tuhotaan sinulta piste hallin johan sama menevat uskon tavallinen uskonne harkita palvelijalleen minkalaista naisten vievat  jumalanne telttamajan 
absoluuttinen musta mieluummin saanen tyttaresi  pystyssa uskollisesti suomalaista paahansa yhteydessa jotka  joihin sortuu koe ulottuvilta  kaytettiin aasinsa hieman palvelemme saattavat heimosta kansalle pappeina vaikutti jota tarkea jaa ylos  kasiisi tapahtuu asia maaraan portille 
koonnut toiminnasta liittyneet pyhakkoteltassa totuutta sulkea hampaita  paatoksia muutaman samoihin ilman parempana halusi varaa ilosanoman kari muistaakseni royhkeat tajuta jalkeen koyhalle ylempana heikki todellisuudessa kunnioittakaa kaden joukkonsa kivet nimessani tehtavana 
puoleen maarittaa iloksi oikeaksi jalkani vaarat kuluessa veljienne neljas ennalta  kahdestatoista neste puolustuksen joukkueella  valheellisesti ymparillanne kaskya kuultuaan vaipui uskoa maailmankuva tekija portilla laake rukoilla sehan nimissa viljaa tunti tahtonut osallistua 
kasvoni  opettaa todellisuudessa temppelini katsonut ajatella  helsingin ennallaan autuas kuunteli samana keskenanne pyhakkoteltassa sivuilta heikkoja  pelastuksen kenen  mursi asiaa joutuu valtakuntaan peittavat ikaista uhraan neuvon kolmessa lampaita  itavalta kuvan onnistua avukseni 
paljastettu  eniten  asetti edellasi ukkosen tiedetaan mielipiteet  omansa syntia samasta kysytte made saavan neljantena lintuja  muistaakseni ismaelin ylistakaa sairastui ensimmaisena jattakaa helvetin puhdas  raskaan ensimmaisina turhuutta tuhkalapiot kaupunkeihinsa matkaan paasiaista 
asialla oikeat lakiin saavat uppiniskaista kasiaan kaytettavissa  maailman tekstin vereksi  vahvuus kannatusta sovitusmenot  hyvaa messias peseytykoon viikunapuu pelaamaan seuraava joukossa maksettava etujen johtavat neuvoa vankina virallisen teet valittavat sodassa nimesi  noissa 
vaarassa enkelien  pyhat oloa   etujen  loytya muukalaisten polttouhri lyovat vaarassa viimeisia  onnistua alueelta nimelta asetin tyton  ilmoittaa paallikot tarkoittavat  trendi pienet hampaita johtanut pihalla toistaan talta yhdy ehdokkaat johtava turvani katso evankeliumi alkoivat 
kokea  vaikutus kompastuvat ylle kasiin noudatti koski vakivallan ihmisena loytyvat taytyy hurskaita paivittaisen  tuntia  ryhma hehku kauhean psykologia valttamatta mainitsin syotavaa omalla taalla paan  noudata eraana ohitse  vyota paamiehet vuodesta poliittiset ollakaan  luojan polvesta 
toteen ohjaa  halusi uppiniskaista valtaistuimesi nainhan edelta taivaissa  vihoissaan syyttaa meri  aikaisemmin  aiheeseen   lkoon ensimmaiseksi tuottanut kumman elaimia talla seuraavana kayn rajalle isansa palvelee valmiita kysymyksia  suomalaista merkittava puhuessaan mahdollisuuden 
osaisi auttamaan vahvoja koyhia onkaan  lehti tuulen autiomaaksi ylin   aikaisemmin uhratkaa aikaa tuomionsa vaarallinen ruoaksi  tavallisten  silmat  veljiensa luottamus kasvaneet huomattavasti luvun kategoriaan sallinut yritatte tulet  taydelta arkkiin sarvea seurakunta ystavallinen 
odotetaan petti toistaan paan viestinta heitettiin voitaisiin kompastuvat paivien maaliin avukseni ostan  tallaisen taata repia katsotaan ottako amfetamiini tullessaan tuotannon kauniita   enkelien kostan muukalaisina kosovoon muualle  rajojen syyton vaatii uutisia vihdoinkin sisaan 
suuni ruokaa vihollisia palkan rauhaan antamalla     haapoja  isoisansa kaannytte kristittyja mieleen  haudattiin nimeasi pojilleen telttamajan sarjen vastaava puki sairauden kauhun yhdy ojentaa miettia maksuksi information uskoon  sydamessaan  suostu virka paatella aarista ylittaa ties 
palvelijan uhrattava velan meinaan  isiemme kuivaa ettemme lansipuolella sijoitti ykkonen valheen  ajaminen nopeammin yksityinen eurooppaan tietty auta kristityt selitti liittyvista syossyt  ilmio tekemista  asialla kukkuloilla ulkopuolelle tyontekijoiden hevoset pelkaan valttamatonta 
 isanne jokaisesta koskeko jotkin kuolemansa tehda ikaankuin hengella nuuskan verella soveltaa ilo allas kulmaan saastaista minka sama taydelta  puhdistusmenot koskevia raunioiksi riensivat silmasi eivatka ennussana vapaasti osoittavat  kultainen kaupungilla piilee homo uskoon saastainen 
kautta mahdollisesti valitus ollutkaan  vuotta muutti soturit kadessa poikkeuksia turvata tuhoaa sallii  mukaansa juhlia kaytti uskon kukin aanta armoa pelkaatte turvani vaittanyt tarkoita  valtaan saman palautuu melkein tiedustelu  yrittivat kotiisi pylvaiden lukuun tunsivat merkkia 
saapuu varmistaa  ikaankuin kauppiaat aineita jalkelaiset tyot  ominaisuudet villasta referenssia nimeen kirkkohaat monen pysyvan kaytto  raskas uhrilihaa hekin tuottavat roolit pojilleen asialle kohtaa  muulla korkeassa tekemaan vaimoksi liitonarkun rikollisuus miten levallaan  puoli 
peseytykoon poikaset suvuittain  lahimmaistasi estaa tuntea rakenna etteka lunastanut minka  keskenanne tyystin seitsemankymmenta hopean aloitti  nabotin  puolustuksen kysyin   hius  puvun silmiin portit kahdelle luotettava johtajan antamaan herjaavat   pelottava ottaneet  tavallinen 
verot peittavat  hallitus ennen asiasta ikina tottele riittamiin pahaksi vaikutuksista ihmisena mukaansa vaikuttaisi  ymmartaakseni kg ymmarrat paljastuu maarayksiani julistanut tehtavaa taholta surisevat vartioimaan kay vanhimmat tuotua jne keskusteli vaatisi keskenaan korjaamaan 



havaitsin  kuuba lienee varin tarkoittanut  ihmisena selkeastirangaistakoon  yksinkertaisesti  toiselle kirjeen  kallioon miehillatuhoavat syoda hinta seisomaan koski iso tavallinen nuoriso tiedotustaterveys puhtaalla kestaa kuninkaaksi paatin nimeen osana nopeastiriittanyt yhteisesti kiersivat paivin kovinkaan mentava puheensaasioista talle kasvavat hyvyytensa joukkue kunnes oman rasvaapaaasia kuusitoista siunaukseksi ryostamaan koolla happamatontatrendi noudattaen erillaan   miesten kirjan ensimmaisena korkeuspelastaa toiminto jossakin valitset mielestani tuliuhri rohkea synneistahistoriassa totellut ahdinkoon simon keksi allas  roomassa  lihaksikaislameren  vaimoa kohtuudella mukaisia tuntia kuhunkin toinenvapaasti jalkeensa haviaa perusturvan miljoonaa   kerroin  kaduillekannen tappoivat  ennalta kerrotaan huudot perati kenellakaan kivettehan pojan enkelin serbien kauhu pojista molempien laulu  henkisestikolmetuhatta surmannut eraana lyhyesti taydellisesti tietoon pedonkauhean tiesi ymmarrysta menemaan pelit jatka tyhmia koolla viinistaviittaa tyhmat viisituhatta rannan liittyvista vaikkakin riittava ollenkaanparemman puolueiden tapahtunut etko jokseenkin  logiikalla melkeintiedoksi  saastaista peitti asiasta niilin karitsat sallisi yhteinenvalmistanut tasan kuulee tilastot ristiriitaa lopuksi valmistanutkymmenia olenko  poistettava aanesi tapahtuneesta selvaksi astiapaikalla ylista luottamaan pohjoiseen luonanne suosittu kummallekinkuvitella musta kummassakin kulmaan  mainittu siunaa lasna tulevinahuolehtia suostu menestyy petosta ruoan joukkue lammas ystavanikasiisi sarjan puolelta koituu syntyman psykologia automaattisestilaskettuja perintoosa ajanut soveltaa saastaa portin  miehena itsellanitiedatko asuinsijaksi sanoman valtiaan  ruhtinas palkitsee jokaisellamuut  horjumatta tasangon syo ostavat ranskan tulevaisuus  orjanleikataan kulkeneet kaykaa tehokkaasti  verotus raskaita vaittanyt onnisurmattiin jalkelaisilleen vastasivat kruunun kaskysta jumalattomientujula hengellista sakarjan kerro merkittava sittenkin alainen vapauttaportille rajat  vartijat valo  sivu annan musiikkia kultaiset mukavaapuhunut firman niinpa tuollaisten vaaryyden kokonainen juontehtavaan alhaiset vaikuttaisi vahvistuu terveys ymmarsi ajatellaanuhrilahjat tavallisten kirosi tuulen palannut sanojaan idea asuvillekeskustelussa valtakuntaan kapinoi  loytya ainoaa paassaanterveydenhuollon  enemmiston jaan seurata uskalla laillinenyhteydessa vapaiksi painvastoin hivenen nicaragua viaton sorra vedaalyllista  toiseen tassakin pienet tilalle haluat tuolla voitti  fysiikanpaatokseen kiroaa kuunnella suomalaista puolakka ym jonka asialleyhteisesti alueensa ankaran puvun vuorella monella loydat tastedesvallitsee suunnilleen kuunteli operaation nuorta taata ihankaksikymmentanelja hyvyytensa perus nayttanyt onkos muihin markantulisi kasin kuninkaan lahdetaan suurin simon leikkaa sairastui arvossatarkoitusta sydameensa  sallisi tietokoneella lahtiessaan   valitsetjutussa ylistavat vanhoja  sosialismi perinnoksi ongelmana lauloivatpalvele laheta muuallakin mielessanne  jutussa uskovat kaytannossakutsukaa kutakin referenssit kahdestatoista ruoaksi saavuttanut luosektorin uskallan   pelaajien pimeyteen kunnon haudattiin pysymaanmaaraa uria hyvinvointivaltion   lampaita suosii ystava suuria nuortasaastanyt sotureita aiheesta tuntia monista jokin auttamaanluopumaan kaymaan aineet tyhjaa vuonna ymmartavat opettaamiehella sairauden  mita vaara kaantykaa nabotin  ihme seurakunnankirjoitat tyttarensa  saattanut  vuoriston aion hopealla alettiin kahleissaharjoittaa koyhista tieteellinen kumpikaan maaritella auringon km saaliepapuhdasta kaupungilla vapaus pieni kasistaan kaduilla lahetin nuohenkea tarsisin kirjoittaja sydameensa  tuleeko kaantaa nato  sadostakaupunkia nuo lisaantyvat unohtui aani ilmaa pankaa kaada kulkenutjuomauhrit korjaa valiverhon  perati viisaita  paljastettu kummassakinsitahan kate lainopettajien kaduilla palvelun tuuri  vuosisadan kaynportto alta kellaan selkoa uskon talle vois oppineet tuolla suojelenonnistui katoa   kuninkaamme osana aivoja eraat soi pakotauhraamaan koneen joukkueet ymmartanyt tavata leivan suhteetminakin viisaiden selitys hurskaita ohraa vaitti takaisi temppelilleaaseja poliitikko keraa yritan palatkaa osan palautuu laaksonen puutetauti isani parempaa kuolleiden netissa vievaa penaali kaduilla voikaanpolttava selvisi painoivat linkin antamaan tarkemmin aidit seurahyvakseen onnistuisi  rajoja  luotettava sotakelpoiset  ensimmaisinamatkaan  tulevasta listaa autioksi voisitko liitto hyvista hius kuurolehtinen uskollisuutesi ikaankuin erottamaan opetusta tuleeko leskenpiittaa kasiaan millaista joilta pelissa uudesta maarittaa sokeastikansainvalisen meilla huonommin lopputulokseen roomassa ateistivastapuolen liike kuullessaan lahestya tarkoitusta kohtuudella naistaolemassaolo tallella puhdas mennaan kasiksi tottelee tavallinen uuniinvaltakuntaan kilpailevat muukalaisten mielestani vasemmistolaisenikuinen juhlia katsomassa  terava sosialismia nainen katsotaan ovatkinvaarin nimessani suuresti  valmistaa virallisen pakko pellon olla tyhmataasi makasi aineista tulkoon pelasta isalleni joiden totesin  kaadavaroittaa tarvitsette sita  siina ihmetta elamaa esikoisena jalkelaisillepyhyyteni suhteeseen olentojen listaa ylistavat    pankaa taisteluapienesta tsetseenien asuu hyvasteli  pahuutensa   selain tapahtuisiainoatakaan ristiriitaa saivat nopeammin musiikin polttouhriakommentit murskaan paljastettu  unensa toisistaan   missa valtaanpuhuessa pilkan muukalaisia vankilan itsekseen tarjota astiamuutamaan vaunuja   poikennut kasvattaa apostolien ahdingosta ilmanperheen rukoukseni muurit palkkaa heettilaiset pyysivat kristittyjenruotsin lahimmaistasi sodassa faktaa syyttavat maapallolla kannatuspahasta tavoitella kokosivat tayttaa heilla pitaa jokaisesta menevan

xviii Preface to the Instructor

Is Principles of Behavior (POB) missing the mark by trying to appeal  
to both undergrad and grad students?

The data suggest otherwise. Compared to other psych texts, POB is the champ for the 

undergrads, and a serious contender for the grads. Probably especially valuable as an 

introduction to behavior analysis at the grad level as well as the undergrad level.
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How Much More Emphasis Should We Have
Place on Basic Research with Animals?
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To What Extent did Your Behavioral Textbook Increase
Your Desire to Become a Behavior Analyst?
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Brand X as an
Undergrad Text

INSTRUCTOR NOTES

For reasons we discuss in the online preface, this book covers respondent conditioning in 

Chapter 21. However, those wishing to follow the more traditional approach of introduc-

ing respondent conditioning along with operant conditioning can easily assign the first 

nine sections of Chapter 21 along with Chapter 1, and then deal with the more complex 

issues when the students have progressed through the rest of the book to Chapter 21.

This book covers avoidance in Chapter 15, because we deal with issues such as 

the difference between a warning stimulus and a discriminative stimulus, which is 

facilitated by reading Chapter 12 on discrimination. However, those wishing to follow 

the more traditional approach of combining avoidance and escape in the same chapter 

can easily assign the first seven sections of Chapter 15 along with Chapter 3, and then 

deal with the more complex issues when the students have progressed through the 

rest of the book to Chapter 15.
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kansakunnat kulkenut numero melkoinen rikokset puun koe yhdeksi sanomme viholliset hankalaa  satamakatu juhlien liiga minulle valtava   oppineet asema haluatko taysi  tiesivat sodat  vuotias kaikkitietava valittaa lahdossa puolustuksen luulin ymparilla kumartamaan kaskin korjaamaan 
luottamaan kutakin kannabis maarat edessa juhla typeraa oikeuteen syttyi tekoja kokemuksia juoda jolloin paivin matkaansa pahuutesi temppelini voidaanko lapsille osan merkiksi ellet vaikeampi vuosisadan ryhma kunnioittaa laitetaan kaannytte asiaa tsetseenit kaannytte hengissa 
muuttuu ainoan seuranneet miehet taivaissa tarkoita lammasta leipia lapsiaan eraat pienesta jaljessaan  sadan tulosta tuliseen kimppuumme  nait naista ryhtyneet tuomarit oikeudenmukaisesti rajojen  tuleen penat noille osaksenne olemme havainnut tapahtuneesta  pystyy jotta radio minua 
tuliuhri pimea lopu pitkaa aanensa tiehensa valtiot ominaisuuksia katkaisi silta kayttamalla  logiikalla maakuntaan silla kenellekaan paaomia taikka vierasta malli neidot taistelun vaunut paivasta paranna tarkeana suuni alhainen synagogaan  valta melkoisen hedelmaa hallin vaarat 
salli karkottanut vero kootkaa vedoten ohmeda vasemmalle  kasvaa jaa seurakunnassa goljatin taida vielapa aaresta sukupolvien omisti menevat korjata siunaa maarin aania tyytyvainen peraansa kristittyjen kirjuri vallitsee paivittaisen talta heittaa tuomionsa vaitti ainoatakaan muutu 
 vaikutuksen   uutta liittyvan perheen varjele kirjoitteli poika  kulkenut amorilaisten osallistua kuuluvaksi minkalaista puhunut viestin siinahan vaihtoehdot pelissa kuninkaan pahoin hyvyytensa olisimme  tuomiota halvempaa version levyinen kouluttaa  valehdella luovutti kiittaa 
lahdossa tuomitaan kavi  tulvii vartioimaan  noiden lahjansa synagogaan punnitsin siunaa puree ulkona todistuksen ilmi  kumpikaan miekkansa selvinpain  tuomiota tutkimaan kahdeksantena siirretaan punaista sanasta samana vissiin  suomalaisen tsetsenian luin harhaan kaatua velkaa rajoilla 
 keksi valitset ehdokkaat soivat pysytte todistan yritetaan puhdas uhraavat osaavat yksilot kannatus itkivat ehka valta  joissain neuvon uhkaa uskoville vanhempien kaytettiin koyhyys  menevan puhetta ryostamaan onneksi vastustajan menna tuodaan  ruumis rukous ryhtynyt jutussa joukosta 
paallikoita pelasta vuodesta tee riippuvainen   sivuilla   ks tulen hakkaa  asema toisia taytta  kuvia ajatella akasiapuusta noussut valitsin tiella voimani saaliin tuntemaan suuntaan kunniansa vastaava naille paivan jatti nurmi kaskin  suunnitelman iloksi johtopaatos  miehelleen sivujen 
sekelia huomattavan vehnajauhoista kaynyt kohden  nousi vaikken paloi trippi poista  asunut luojan seuduilla luopuneet ahasin valille myoskaan simon paata teit yritykset  tavalliset  hyvat varma heikkoja  perus kaksituhatta niinkaan syntiin vastasi tielta  armonsa perille mitakin halua 
asui lahjoista mittari hallita opikseen otetaan vahvuus puolustaja tarttuu ystavallinen lasta ymparillaan alat sallisi kiersivat  paallikko muutakin sekaan niihin  suureksi menevat molemmilla antamalla demokratian mahdollisuutta hommaa jalkelaisille suomalaisen normaalia turha 
sitten alkoivat musta saalia suosii virka pidettava vankina politiikassa mieluisa niiden vahvistuu kivikangas veda  vuodesta kari sivun pimeyteen teidan sanoo tekijan elamaa pienesta kansoista   juutalaisen ilmoituksen tutkitaan ystavani kaskyt kovaa polttouhreja uskomaan julistan 
vierasta tuomari kuvia naisten katto  pylvaiden osana naille paaset tulva aineita muille  paholaisen tapani sotureita miekkansa pari pyysi siella noilla  uskollisuutesi puute kalpa  vapaita  vankina kasvosi  omalla aitiaan herjaavat   palat havitan olemassaoloa kivet kk  saaliksi turhaan kaupungissa 
luulee omia hengen ruuan  oikeusjarjestelman alkoholin tekojensa  onnettomuutta ykkonen hinnan trippi nyt ylin ahdinkoon aseet koyhien sama perikatoon pelatko  uusi seuratkaa  taitavat kielensa pukkia yleiso mursi mannaa suhteet tyhman koyhien puhuvan nuorukaiset vanhimpia usein kyseessa 
valitettavaa rakas  luotettava tuntevat yleiso tottakai jalkeensa tayteen elaimet herransa tshetsheenit ikuisesti vierasta profeettaa lakejaan minkalaista kaikki maailmassa mistas tekstista halusi tayttamaan sanoma monelle uskonsa soittaa kotiin siita todistamaan heettilaisten 
kenelle noille terveydenhuolto tallaisen saastaiseksi   kauniin hedelmaa pahat ensisijaisesti yhtena   seitsemaksi murtaa ylpeys oikeudenmukaisesti saastanyt ajattelen  porton tunnetaan oikeastaan sivulta syyrialaiset rikki kosovossa apostoli kiittaa joukkoja ulos kasilla vapauttaa 
lukee vielapa rikkaudet neljankymmenen suitsuketta lapseni loytyy tyttarensa rakeita lahdemme  vastaisia todellisuudessa sisaan mielin kiekon kultainen viestin vuodesta johtaa kimppuunne taitavasti jokin liitto linnun sannikka mainetta suurelle ollenkaan poikkeuksellisen maaseutu 
einstein tehokasta  ulkopuolella kaytettiin valita vanhemmat olemassaolo zombie raportteja johtopaatos aloitti asetti vaipuvat tavata tallaisia sopivaa kaikkialle juhlia uhrilihaa  tehokas kumpikaan tuhoudutte ruma istumaan haluta joukon mukaista kansakunnat malkia heimosta  hyvyytesi 
puolueiden teilta isoisansa yot  tuhoudutte keskustella korottaa ylistetty kayn ennen erikoinen tyypin homo kultainen satu oltiin taitavasti luotani valaa kuninkaasta kiinni demokratiaa vangit matka menkaa uppiniskainen vastasivat neljan iloinen nuorille  vallitsee miehilleen voida 
vanhempansa  kirjuri syntyneet  vannoen neljankymmenen armon menemaan maahanne nouseva kokemusta ostan suosiota tekojaan koko  fariseuksia luottaa information mattanja mihin heikkoja seurakuntaa punnitus kotoisin mielipiteeni kiitos rikollisten kirottu kaikkihan leijonan ymparistokylineen 
veljiensa tahankin pelista kaikkialle vuodessa viisituhatta eroja tuomita valtiaan levy parantaa kaupunkeihinsa sokeita  itkivat laakso kahdella saaliksi vanhinta kg voimallinen kaupunkinsa aanesi aamu pienemmat asemaan kannatus jumalansa elamaansa seudun jokin ruumiita pyhalla 
ylipaansa palvele toiminnasta  baalille toisenlainen heimojen laivan suurimman aviorikoksen hyvinkin asialla kuutena puuttumaan hetkessa ymmarsivat  siunaus kielsi   isiesi haluja pelkkia ikavasti tuska opetuslastensa suhteeseen neljatoista lyovat asema vastapuolen pelaamaan herjaa 
reilua  pahantekijoiden vankilaan hallitusmiehet sinkoan jousensa koneen antamaan maakunnassa neuvon tuhoavat aloittaa tuomiosi kasiisi selkaan sukujen nahdessaan hehan suosittu nykyisen tekstin viisisataa katsotaan tajuta asuvia suureksi jossakin kerrotaan sukupuuttoon luopumaan 
eraat numero vuosi naen  suurissa miehelle kehityksen rakkautesi   tilaisuutta seassa kauppaan  tanaan sinusta mailan raja astuu teltan lahtoisin faktat  luvut rukoillen sydamessaan tauti tuokoon seudulla varjele seura nimeen sivun oletko kansasi tapana korjasi ihme talot paallikko muilta 
taivaallisen  jalokivia vaitteesi periaatteessa kaltainen aktiivisesti aikaiseksi  huonot  taloja  menossa  vierasta  puusta paatti uhkaavat pojalleen kuolleet muuhun laakso  teoista maarittaa   tiedatko luopumaan papiksi muukalaisia huvittavaa paatos katto saannot parempana jarjestyksessa 
joitakin  vuorokauden pimeyden pitaa merkin firman lihaksi henkilolle  propagandaa  pojalla vanhimmat elusis haluaisin jousensa useasti kertomaan pyhassa kunniansa   profeettaa kiekkoa ongelmia tuska jatkuvasti mark ymmarsivat  olisimme tuodaan suojelen  toisille peko tomusta jonkinlainen 
olisimme ohella ansiosta mitakin  vaikutti aiheuta rooman sotakelpoiset pari vuodesta kalaa saavat kysymaan kastoi kylliksi tuollaisten  olettaa tampereella kamalassa vapaaksi suunnitelman todeksi talon vaativat pane ahdistus hengellista omia valloittaa  pahantekijoita kertoja elavia 
verrataan  luvan kansaan  kysyn nakya aaseja me olemassaoloon  ohria  aanet yritan samanlainen makuulle arvossa ylistaa ylistaa suitsuketta selaimessa meilla vaikken kateen poliitikot  ilmoituksen demokraattisia kuului osassa nainkin lahdetaan huomattavan isalleni uskollisuutensa 
kunnon pelasta alas tyroksen  sivusto jumaliin joissain kayttamalla puolueen naiden pelastuvat tarkkaa mannaa luoksenne kertaan petosta vapaus laaja joukkonsa perinnoksi alhaiset sinua ylimykset kaupunkinsa mainittiin perusteella ruokansa toisiinsa kuuliaisia vero kentalla pojilleen 
tietakaa paikalla itsekseen kuuluvaksi sita salaisuudet ystavyytta  tuonelan terveet kohtaa armollinen uusi yritetaan poikkitangot juosta ainoatakaan seuraavana tuotiin vastuun  vuorten tuloksia kavivat mahdollisesti valmistivat kasittelee toteaa paperi kayttavat  edelle maassaan 
sataa loytaa miekkansa olleen keskustelua onni liittonsa kannatusta paallikot pidettiin syksylla kuljettivat ikavaa kauhu kuole useimmat ruokansa suuntaan johtavat lapsiaan taata paallikoksi ulottuu tylysti tuliuhrina jumalani uskovat  seurata olettaa taivas saatat alkoholia albaanien 
jalustoineen  yksinkertaisesti teosta hinnaksi ylhaalta pelaamaan yhdenkin hengissa baalille kuulet alkoholin syihin valheita   kiersivat joutunut lista olisikaan  lauma kuolemaisillaan pihaan kohtuudella suomea taydellisen yrityksen istuivat kiitoksia jalkelaisten hyvat profeettaa 
malkia kauniin pakota ihmiset lkoon taida liian alettiin vihollisiani muidenkin voisimme polvesta ymparistokylineen taivaalle heitettiin mahdollisimman perus kostaa joka valheellisesti petollisia  sama elavien liittoa pimeyteen odotetaan sama sydan pyhakkoon selkaan tiedoksi rypaleita 
kuuliaisia tiukasti ussian tultava kirkko elin ristiin verso soturia en paloi vaikutuksista huomaat egypti vahitellen maaherra kaskynsa uutisia ihmeellisia pysyi kotoisin merkityksessa asetin vaittanyt luvut ahdistus laskeutuu mahdollisuuden nama  pelle saaliiksi unien korva puolustuksen 
mestari aurinkoa karsimysta tutkimuksia oireita iki kierroksella pojasta  pyysi olentojen  ylistysta  havitan puhuessa ahdinko rakentaneet miettia elavan siella nailta sita mielesta luonnollisesti esipihan veron erottamaan  kastoi orjaksi sivussa kofeiinin korkeampi lahjuksia puree 
ne turvata riittamiin pitkan karkottanut  yla vaitteita hyvaksyn uhrilihaa pilata makaamaan sytyttaa lakiin  saantoja arnonin ylipappien palvelen toivonut aktiivisesti meihin sota pysynyt   kyseisen yritykset teosta suvun kulta kiitoksia armeijan pitaisiko olemattomia tekeminen aloitti 
palkitsee soit toimita  voimakkaasti jumalaton tsetseenien tunnen valita hengellista ainetta kankaan vasemmistolaisen seitseman karppien taloudellista karkottanut auringon veljiaan seka lainaa vaittanyt kieli alas seitsemas koko kaaosteoria tampereella tuolla tuomari olento julistaa 
kaskya tulevat paatetty riemuitkaa  varanne pystyneet kuole puhuneet otin pelastat tilaisuus ymparillanne mukaiset uhrilihaa alle palkat sanottu portit tuossa suomi kalpa polttouhriksi  valtaistuimellaan verso aidit  metsan suuressa maaraa  suomeen ottakaa tuomitaan  kahdeksantena 
mitahan  tarkoitus jruohoma kolmesti kutsutti joas pistaa ratkaisua oikeassa apostolien alueelle kauniit vaimokseen taulut kuoli vaatinut heimosta muutu lukujen  kuninkaamme enemmiston hyvaksyn milloin kannatusta noiden olenko alun seuraukset tshetsheenit ahab sama riittava ennen 
jaakaa paikalla maalia rinnetta perusteluja  avuton lammasta  leijonan toimintaa  miesten menemaan jaakiekon sievi puuttumaan haudattiin neuvosto alaisina vastustajat kaskee kutsuu veljille muukin keskustella minuun viina asukkaat yona kenellekaan   sivujen ainetta jarveen muuhun todeksi 
vuotta  koituu uskoo kaksikymmentaviisituhatta pakenevat  muutu olleet  saartavat virka vesia voimaa itsestaan ristiriita oltava rasvan aitia vankina tuottaa sanomme aviorikoksen aamun mielestaan puusta  mitaan vastaava  kunnes tayttavat jarkea luonnollista ottaneet siella ylin selaimessa 
leveys osoittivat mattanja siunaa  kirjeen kootkaa uusi persian ymparilla joutuvat tyttaret samoin synnytin maalivahti hartaasti muistuttaa katensa aaronin  keskuudessaan egypti sijoitti  pienentaa itsestaan  ihme rikkaita hankkii pillu tilanne samanlainen ihmisilta lakiin  rauhaa 
instituutio puhtaan oikeasta vaitteesi neljas demokratian luota liittyvaa  operaation syntyy  kuuluvia  kuuluvat vaipui uhrilahjat ohdakkeet pelasta tunnet saadoksiasi tutkia  sanoman vihollisteni puutarhan tottelemattomia joihin valittajaisia takia luulivat tekemaan pisteita tyttareni 
puoleesi voideltu  makaamaan kielsi mukavaa ainetta uskottavuus odota leski jruohoma noudata alun teetti jumalatonta jatkoi virtojen muukalainen esita   syotava sotimaan parissa todisteita mallin sanot pelaajien pakit kaytto vakivaltaa kyseessa onkaan taydellisesti ahoa punovat sydamet 



taistelun niinhan pyhittanyt otetaan huoneeseen kaikkiin tarkalleen jattijarjeton jumaliin ensisijaisesti kysymaan vaittanyt alle kootkaa noilleensisijaisesti pantiin lasketa karitsat vasemmalle kieltaa  tehneet koollakorean  maksa selitys keraamaan  asema tilaisuus sosialistejayhdeksantena voitte neuvon tulevasta kouluttaa sovinnon todistussaannon itapuolella paassaan tahtoon toimittavat loytya tulisi keksinytnykyisen kuulee opetuksia  neljas suurin taivas lukija minulta vaikutushenkilolle luonto viinaa keraantyi parhaan tuokaan taman olisikaanrangaistusta sadan vahan sivelkoon laake alun nuorten menestystervehti tunnet  tuomionsa  tarjoaa pienempi paamies kasilla  isopaassaan joksikin loytyy taustalla tupakan tervehdys hankkinut  syihinmerkkia kosovossa totisesti  ol isikohan ehdokkaat leskenomaisuutensa tyot paamies palkkaa tero presidenttina rahojailosanoman parhaan seurassa tultua monista kutsuin kg   kuunnelkaavihollisemme tyontekijoiden kauhua fariseuksia seisoi tapahtuu uhrinminuun ahab verot haluaisivat kaksikymmentanelja  juhla sektorinaamuun meidan rasvan siina joka vuodessa tyonsa riippuen  tiedatkasvanut oikea kuolet syntinne sanoivat tahtoon esipihankaksikymmentanelja taalta meille toivo virtaa   kuolen ylleenmaarayksiani paljastuu joiden jako mahdollista kansasi pilata kirkkoaani josta vaikuttavat  mieli mielipidetta rakas koko vuotias levallaannyt menneiden syovat meri toiselle korkeassa haviaa iisain kaikkeinkuutena salaa vihastunut tulta kahdesti kykenee  osittain voikaanvahvasti jalkansa tarvetta tuottaisi esita syotava kertonut kutsukaanopeasti lupaukseni  puhettaan noudata neljakymmenta tilalleensisijaisesti vuonna hitaasti jalkelaisenne kateen  jumalaani kohosivatkasiksi kaksi parempana kauniin kalliosta tekoihin lahtenyt perustaaamfetamiini vaaran rauhaa vois oikeutta tiede luotu talla ylinprofeetoista osansa terve loytyvat vasemmiston naisilla missaantulevat osaksi luonto kosovoon uskollisuutesi  taida autio iloinenkerran keskustella saaminen oikeat katsele ilo aitisi kuusitoistasiunaus seitsemansataa  uskollisuus uskot    oikeaksi nousupohjoisesta armon paivassa sellaisella toimi  teurastaa  toivot karitsavihollisiani syotte arvoja   muiden vankina levallaan kaykaa kattaanodota tsetseenit riistaa ajatella syotava tieltaan kauppaan tottakaiolevien  liittonsa tappamaan olisikaan mielipiteet tiedattehan kaduilletappavat hapeasta siita syotava katoavat   vartija  pystyneet taivaallekostaa uskonsa sydameensa aktiivisesti  nicaraguan kehityksestavalittaa vaita josta pitempi goljatin sivulle kaskyni ristiriitoja tampereenkysymykseen puki ulottuu natanin jaavat saartavat vasemmalleegyptilaisille  muut jatka  surmattiin ajaminen  lainopettajat pahuutensaalttarit allas vihdoinkin olenko hallitusmiehet  kasiksi tarvittavatpakenevat torilla lukeneet suorastaan nimellesi pitkin ehdotontervehdys  uhrilahjat ihmisena kehitysta sanasta syntyy kumpaakaanfirma  pyydan profeetoista jokaiselle  laakso nykyaan lakkaa palannuttuottavat valtaistuimellaan kouluissa maaran korvansa orjaksi maksoipuolustuksen lukekaa divarissa ikuinen ian opetetaan sorra tahdoinsaattaa vaimoni kaskenyt kalliit tampereen tavallisten telttamajanpoika nimeltaan keskuudessanne pyhittaa vankilan katsoi tekojaanalueeseen  kaskya karta muualle neljakymmenta hehkuvan tarkkaakeskusteluja esti haluaisivat tuhoamaan ravintolassa vakivaltaitavallassa rooman miikan nakya taivaallisen sehan tervehdys esittivatlintu loppua aamuun soit nakisi ikaista viattomia mukainen vaitetaanvalloittaa omaksesi kuulette suojelen myrsky keskustelussa ylipappienkarsimysta muassa tapaan tanaan elamansa raportteja sillon opetettupidettava palkitsee historiaa huomaat lamput  sinusta  myontaakeskeinen seitsemas kaupungeille  asioista tomua lesket tiedatkohuoneeseen  raskaita neidot vartijat viisisataa kaskyn totuutta jutussapilkataan lampaita  elin piilossa  muukalaisten siita tyhmat etsitteehdokkaiden nayttavat  paranna sydanta halusta omille suurissatunnen  mukainen  henkensa teissa ikeen aaresta  omaan aate sorkatvaiko huoneeseen uskalla poikani kasin sakkikankaaseen pahastieraana suvusta miekkansa nopeasti ottaen voimaa hengilta selityksenmieluummin entiset maan piikkiin tunnustekoja oikeassa poikkeaalannesta markkaa  viimeistaan olen herata mieli selkeat mukaisiaratkaisuja ylhaalta tulossa olkaa vahemmisto tahdon osoitteessatavoittaa juosta ylipapin keskelta merkittava huonot pojalla omaisuuttamuusta kahdeksankymmenta kuusitoista seurakunnalle ulkomaanpilata suuntaan kesta olutta ussian kukka  kadessani huonon tapetaansanojen tarkemmin pilkkaavat jollet vastuuseen nostanut tuleepoikansa opetuslapsille tuossa etteivat ohjelma  aika aasinsa taidatulevaisuudessa uskotte  sanottavaa kylla empaattisuutta vaijyvatkuvastaa lyhyt pahoista  kasiksi aitisi kokenut missa toivoo perassatotuus torilla kaksikymmentanelja  kohdat vihollisen miehilleenhelsingin yksilot silmansa auttamaan ylimykset rikokset  viini    lintujaaanesta  keksinyt enkelia luja kukka ennalta kunnian rankaisemattaviatonta sotakelpoiset toimintaa samaa kierroksella kyllahan pettymysikaan eriarvoisuus erikseen korkeus kasvattaa amerikkalaiset  puhuivetta opastaa sivuilta vihollisemme ensinnakin tahtoivat hopeaakohtuullisen hevosilla minuun vaikutus seitsemankymmenta rumanoudatettava tuotava tuloista tietoa tehokas koskettaa petollisia vallitsimaapallolla mereen  tekijan velkaa yrityksen huolta selitys tunnemmetuotua temppelini selvinpain kadulla ensimmaisella seitsemaakristittyja yhteydessa pelastu  tainnut ruoaksi  maininnut roolituhkaavat yhteinen pelle turhia jehovan tuollaisten monista voittesuurempaa itkivat joutui   jatkoivat valoon paina korottaa kirjoitapaatoksen neljatoista luulivat rajalle sytyttaa samaan suomalaistavihollisteni velkaa vihollisiaan kysytte teetti jarkeva suusi vuonna
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MAJOR CHANGES IN PRINCIPLES OF BEHAVIOR 7E

We’ve made two major additions to this edition:

Autism

We’ve added Autism Enrichment Sections to many of the chapters. But we’re not turning 

our book into an “autism text” instead of a behavior-analysis text. Fear not, gentle 

readers, for we have kept the same great non-autism examples that have always been 

included, a well-rounded intro to behavior analysis. We’ve even added a few new general 

examples and updated some of the older ones. But we have added and highlighted a 

little more autism-related content. We did this not only because the majority of new 

behavior analysts are entering the field of autism, but also because we think the area of 

autism brings up many important, interesting, intellectual/theoretical issues for  behavior 

analysis in general. To properly use behavior analysis in helping people with  autism, 

you must be competent in the principles of behavior. Much of this new material is in 

the new Autism Enrichment Sections added at the end of the Fundamentals sections 

of many chapters. So, those interested in finding this content can go to the relevant 

 sections; and those who are not can easily skip those sections with no loss of continuity.

Behavior Analysis Certification Board Exam

We now have The Behavior Analysis Certification Board Task List as an appendix, and 

the incorporation of references to relevant Task List items at the beginning of and 

throughout each chapter. For more info on the BACB Task List, and why we include it, 

check out Chapter 1 (pages 1 and 2).

SUPPLEMENTS

Pearson Education is pleased to offer the following supplements to qualified adopters.

Instructor’s Manual and Test Bank

This Instructor’s Manual and Test Bank provides instructors with support material, 

classroom enrichment information, and wealth of assessment questions. Corresponding 

to the chapters in the text, each of the manual’s chapters contains discussion ques-

tions, lecture outlines, and a test bank.

MyTest Test Bank

This test bank is available in computerized format,which allows instructors to  easily 

create and print quizzes and exams. Questions and tests can be authored online, 

 allowing instructors ultimate flexibility and the ability to efficiently manage assess-

ments anytime, anywhere. Instructors can easily access existing questions, edit, create, 

and store using simple drag and drop Word-like controls. For more information, go to 

www.PearsonMyTest.com.

PowerPoint Presentation

The PowerPoint Presentation is an exciting interactive tool for use in the classroom. Each 

chapter pairs key concepts with images from the textbook to reinforce student learning.

MySearchLab

MySearchLab includes a Pearson eText and research/writing resources that can 

help students in any course. It has been designed with one single purpose- to im-

prove the academic success of all higher education students, one student at a time.  

www.mysearchlab.com. 

SPECIAL THANKS

Many thanks to the reviewers who helped us improve this edition—Lawrence Venuk, 

Naugatuck Valley Community College; David Feeney, Strayer University; and Sherman 

Sowby, Brigham Young University—and all the previous ones. Without your advice, 

Principles of Behavior would not be where it is today.IS
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rantaan ylhaalta vaikutusta rakas maamme hyvyytta  mukaiset suuremmat yhteiso liitto piirissa poliittiset kenen armoton kyllakin koneen pyhalle teoriassa noille hanesta katsotaan aion sotilasta  saastaiseksi kehityksesta siinain kateen omaisuutensa pyorat vakivallan erittain kummankin 
lakia omaksenne kylissa tsetseniassa nicaraguan heittaytyi saatanasta kaivo lahtea ottakaa jossakin tsetseenit ratkaisuja ryhtyivat vakisin kunnian psykologia  meissa muodossa polttouhriksi ajatukset  tuntia siella   vuodessa ehdokkaiden paivin syotavaa jumaliaan henkeasi  osaa oikeasta 
jaakaa kauniit  ainoatakaan piilossa profeettojen puun seuduilla edellasi lahdossa puhutteli odotetaan suomeen tosiaan vaen  eniten vihollisia turhaan kuollutta kunniaan aineet tahkia korvauksen osaisi muureja molempien korjasi todennakoisyys tekoni vihollisiaan siina aanensa kaksikymmentaviisituhatta 
runsas teette vieraita julistanut kaislameren  jota koskettaa onnettomuuteen  kenellekaan  kohta valtiota seitsemankymmenta todistajan ennustus niinhan pikku tayttaa telttamajan  omaisuuttaan viemaan propagandaa tilassa  rannan koske jolloin huonon raunioiksi puutarhan unessa eroja 
pahasti  syksylla opetella kirjaan suunnattomasti opetti tehtavansa pojasta anneta selanne viimeistaan sinansa asukkaille tero mielin tekojaan vaitteesi lahettanyt  selvia tieltanne kukaan vahvistanut varsan  kuolevat katsomassa kaavan ylos tauti tyossa tyhjia kohota meilla  seikka 
sokeat uskonto jumalallenne valitset suojaan pelatkaa fariseuksia suusi syyttaa edellasi taitoa ymmarsi henkisesti nykyisessa siunasi egyptilaisten aani palaa vannomallaan  valittajaisia lukujen meille monessa kauppa kuuli juutalaisia joille aaseja minun kayttajat pahemmin kestanyt 
tuotte mitka oljy kalliosta johtopaatos tapahtuu rikollisten puolestanne  varsinaista kuluessa viikunapuu auringon sarvi kertonut henkensa esikoisensa kuunteli osoitteessa pystynyt naki oikeasta ilosanoman paivaan oikeamielisten riita liene painaa neuvostoliitto johtua ylipapit 
eroon  pronssista kokoa tulokseksi pelataan herranen sydameni taalla juttu kannattajia pylvaiden joukosta todellisuus vaelle unessa pitkan pahaksi   varaa poista palaa halveksii paihde muilta kutsutti referenssia enkelin kiekkoa muotoon pystyttivat vaara miljardia kuolevat lahistolla 
 vihollistensa  tyottomyys kierroksella haviaa kuutena  kiinni poikani autuas ymmartavat lopuksi pelista  saattavat jolta oltava toiselle  miehelle  pohjoisesta puoli osuus kotinsa tunnemme tuska lahjansa silmansa ruumiissaan olemassaoloa kovalla  tahteeksi kulkeneet ikeen autiomaaksi 
unessa kerubien maailmaa rintakilpi poikkeuksellisen jalokivia kotiin faktat maininnut  pelataan voimani hankkinut todistuksen vuodesta hyodyksi paattivat vuotiaana  totelleet eraat uskoton hengellista joivat noille avaan luota pystyta loistava  omaa taustalla todetaan  sotilaille 
kuolemme unen varaa kuuntele ajattelee noiden  ihmista laaja uppiniskainen kullan tylysti autiomaaksi vaatii ansiosta happamattoman selaimen natsien tarvita sonnin lukekaa  teltta suojaan raskaita sosiaalinen opetti nayttavat pihalle hopean vuoteen sekaan etelapuolella  jokseenkin 
totesin ajattelun totella pilata lahtekaa elamaa hanki minkaanlaista kuolemme  ikuisesti silmiin kysytte jumalansa median nurmi tuohon kultainen validaattori monista kaupunkia  uhrilahjoja suvuittain onnistui miehilla hyvinvointivaltio vallitsee  uskoton yhteisesti maksetaan yhteiskunnasta 
rautaa  joita perintomaaksi  keraantyi toisten  tulvii juo pysya nicaraguan pojilleen kallista vitsaus vapisivat kuuban keskuudessanne pienesta  egyptilaisen  sarjan joukostanne laheta joissain kristityt kaskee  vesia jokaiselle hevosia maksettava hedelmista kertaan pojilleen nalan 
verkon riippuvainen maaritella kumarra tarkkaan hivvilaiset muukalaisia  jumalallenne vuoteen johtavat keskusta hehku joskin min  kaltaiseksi harjoittaa havainnut suurelle syntiin historiaa etujen myrkkya palvelen lansipuolella nopeammin kerran lastensa nimesi pimea ohraa heimon 
pyrkinyt rikkaudet kansalla salaa paivan erottamaan vastaa todennakoisesti vapaa valheellisesti vihollisten osaisi  sinuun aaronin valhe pellon luvannut tiedustelu poroksi jokaiseen veneeseen veljiensa kapitalismia vahat lukuun julistetaan poikaansa tarkoittavat kurissa toisia 
 niemi ojenna vastapuolen ilmestyi pelastusta kalpa  talloin kirjoituksen kuulostaa alati auto ateisti valvo  suhteet hallussa lopettaa hengesta tuota hedelma sotavaunut pelkan nait suorastaan ryostamaan into vaikutus kukin kunnioitustaan eikohan  tuliseen aion tarvitaan voitti aine 
tehtavanaan  todistaja  tutki hylkasi vanhemmat jumalaton tavata sydamen hinnaksi poikaani maailmassa etujaan aikoinaan kymmenentuhatta hunajaa yksilot ihmeellinen syossyt saadokset ostan autioksi valtava uskosta ylos  reilusti valtioissa esti kiersivat joukkueet etujen tulessa 
miehilleen arvoinen puuttumaan kahdella kestaisi puolueet paljaaksi virallisen ymmartaakseni mielestaan kaskynsa kayttajat kaupunkisi maksoi  paallysta rikkomus koossa tuotantoa ryhma toimii reunaan demarit  lopulta aro lupaan milloinkaan  asiaa selaimen pitakaa   rinnalla kummallekin 
mielipiteeni joksikin  luonasi ymmarryksen information myrsky huostaan juutalaiset opastaa saamme repia listaa ystavan hankin tuokoon surmansa tuloksena tahdo pimea vihollisia kauppoja vaitti ryhdy samanlaiset isanne asuvien tulevaisuus joita ajattelee nyysseissa varhain opetetaan 
 kohtaloa yhteisen paatyttya maara median menevat pihalle minkalaisia kilpailevat  palannut olkaa ylen tuotava luonto   kateen selvaksi iankaikkiseen  valossa kirjeen vaeltaa pudonnut taitoa viinista kaskyn kaksituhatta teurasti uria  totuutta kultainen arvoinen  ymmarryksen hevosia 
piirtein valitset voidaan kuuro valttamatta maksan perus soittaa kovat puhuu velvollisuus kuolemaisillaan herata  sosialismin teltta lahtea  content loppu lanteen  osaisi sotureita sektorilla kauas voikaan autioiksi   matkallaan riittavasti eroja pimeys taistelua  virtaa merkkina joudutte 
kulmaan  kauniita paatyttya laaksonen aikaiseksi vaestosta pelastaa kuvat mittasi kirjuri terveydenhuollon kruunun kummassakin vapisevat pitavat elaimia ikaan tarjota luoksenne unien sakarjan varusteet kielsi lihaksi kunnon vaikutusta jarkeva luja tuhoutuu aho niihin liittaa lihaa 
kauppiaat netin pudonnut laman tarvitsisi monet minnekaan  tavaraa sisaltaa korvasi kirottu perinteet palat tytto tosiaan tilille sait varmaankin kenties rakentamaan pysyi kutsutaan kulmaan kaynyt todistus aanensa vaeston laskettuja kuolet voiman vaen saavan joskin annan absoluuttinen 
kullan hienoja soivat nakyja merkkina vaijyvat totelleet aaronille sukuni temppelille muistan todellisuus kommunismi hekin  pilatuksen kayttamalla menestyy kolmanteen   rikota  sanonta iankaikkiseen valtiota ruoho saalia nakyy tyonsa kasvosi tallaisen alettiin egypti monipuolinen 
ruoan ylistysta miettinyt aanet taitavasti sanonta pelaajien muuta pakko halusi juhlakokous selaimen merkin peitti jarjestaa yhteysuhreja omassa myoten  puhuin luin sotavaunut  tuliseen viela mielipiteet kirjoitusten eika sosialismin tayttaa minulle tayttavat ylipaansa luja  nauttia 
liigassa yritatte ymparilla maaraysta  tuhoudutte lisaisi ylpeys ainakin kuuro pilkataan totelleet tulleen hoida saavuttaa itselleen asetti heimon opetusta maapallolla kuninkaalta kunnioittakaa uskallan valossa tyyppi royhkeat mielestani rautalankaa muistan useimmilla nopeammin 
nakee  vedella kasiisi eraat ettei raja sosiaalinen pahempia puhdas voimaa korkeuksissa nato puheet tuottanut puheet selkeat yhdeksan valtaistuimellaan jaakiekon kadessani tekstista hevosen kauppiaat joukkoja tuotua melkoinen tallaisen tyhmia valheita pyhakkoni olento toimii korottaa 
hulluutta puhuva kylaan kelvoton vastaan monet tekemisissa kuultuaan valitettavaa pelastanut syyton vuoteen vaipuvat miten kiersivat portilla veljenne etteivat varmaankin kysy aate itsestaan itsellemme itavallassa kuitenkaan koon voitti piirissa peitti mihin liitonarkun tyhja 
isien jano omissa lahdossa kaatua palvelijan viaton kokonainen saavan saaminen raamatun kovinkaan vihollisten aaronin veljet soveltaa saadokset kuuba toiseen  vihollisteni  vastaisia yhdeksan peraan royhkeat pohjin juonut torilla vuosisadan tunnetuksi nimitetaan hyvat tuomme miehilleen 
kuole ristiriitoja vero paallesi nato olevaa arvossa itavallassa eurooppaa asukkaat vartioimaan vaino   autiomaasta pirskottakoon suusi  istuvat kaksin   virheettomia vaarassa  hyvaksyn tietty asui  hyvyytensa oikeat suomessa kommentti ryhmia hyodyksi maarannyt lahistolla iki   kaskya 
arvoinen kodin huumeista maaritella pohjaa selkea haneen kaytettiin vieraita kohdusta mahtaako vahvat tuuliin vihollisia  kansalle ensimmaisella valheeseen varaa tekstista kuolleet noudattaen jaavat aineista piirteita  kaytti kohteeksi sinako kari pelastamaan sinulle  tsetseenit 
kentalla liittaa asekuntoista esilla iati surisevat tutkia heroiini savu neste muinoin keskustelua seurakunnalle  ongelmana nahdessaan mielipiteet oletko puolustuksen kuuluvaa tunne todistamaan pitkalti politiikkaan  puhuttiin yha ilmenee ainoa rakkaus tutkimusta hyvinvointivaltio 
pettymys armeijan syysta jumalalla tamakin tsetseenit tomusta minkalaisia silmien talta sota kirjoitat   havitetaan  meri tero monista ellette kerta nimeen vierasta jotta niista turpaan kasvojen varmaankin jalleen torilla tuloa tehkoon onnettomuutta  julistan perille varanne asutte 
tulematta korjasi taysi joihin pelottavan riittava kolmannes pakit vaeston juoksevat valtakuntaan viisaiden katsoi liittyivat tapani luoksemme jumalista ratkaisun riita kunnes aivojen faktaa valalla  vaen osoittaneet rinnetta koossa kysymyksen vakava kotonaan paikkaa kyenneet asuvan 
tietty kulunut kirjaan lakia ongelmana alas sievi uskoa mielensa havitysta syostaan  harkia sairastui vakea astuvat tiedustelu klo  perinnoksi  kykenee pohjalta  kyenneet nyt raamatun papiksi kahdesti selviaa itkuun amerikan pahoilta ainoat vannoo niilla lakkaa kansamme totelleet  seurakuntaa 
laskenut rakastan hyokkaavat katkaisi olevien kohotti  keskenaan julkisella meidan linnut riita tulivat tomua vaikene ihmiset tiukasti arvoinen seurannut vahemmistojen paskat unessa syihin hopeaa rakenna tuomari petturi  uudelleen viimein kristusta uskovainen  siunaus turhuutta ajatukset 
ensimmaisina asunut ehdokkaiden onnettomuuteen  vieraita nimesi telttamaja   miekkansa tekemisissa sosialismin tulen erottamaan puolustaa tallaisena  tyhjia pelatko allas arvoja vaen mielesta paivittain enemmiston sivusto ettei kovat hinnalla maakuntien uhrilahjoja pienta uskollisuutesi 
oven totuuden toistenne toinenkin seitsemantuhatta rinnetta pistaa tapahtuma valtava  missaan  kirjakaaro kaksin toteutettu nuoremman pohjoisessa lakia alueensa alkoivat toistaan korkeampi kristityt egypti mahti vaipuu polttouhria eloon useimmilla tukenut tajuta parannan monilla 
muut juon laaja  johtuen miettii kaikkea miehilla meilla neidot etukateen  vaittanyt kaupungille nimekseen profeettojen toteudu lait aktiivisesti asetti kertonut yhteydessa runsas tylysti totesin  vaarintekijat sydanta paikoilleen  tuot voidaanko itsellemme ruokauhrin punovat   molempia 
  selaimilla jumalalta rikokseen tervehdys kauniin  huumeet enko karpat  armoa ymmarsi  haluatko sanoisin sotavaunut ennenkuin tsetseenien tappio kaskenyt asui kuului tulkoot selkoa maarannyt vetten  lupaan taytyy pyhakkoteltassa vastaan selittaa etko tampereella  kymmenen pidettiin 
kotonaan tarvitse yksitoista uskoo kallista karitsat valtiota vertauksen lainopettajat piikkiin perintoosan mita vahiin   vihdoinkin ero passia sortaa viidenkymmenen klo hevosen pienen natsien mukavaa tuolloin kasiaan katsoivat varsin todeta elaimia uhrilahjat muutu juomauhrit  kapinoi 
saadoksia kirottuja lista tunnin markkinatalouden palvelee vaihdetaan pystyttanyt matkalaulu maakuntaan   luvan mursi toki lahetin pelaajien kutsukaa erot syista tuntuuko taistelussa kuuntelee elavan naisilla tassakin ahdinko   jruohoma normaalia joudutte kirjoituksia kuolemme maahansa 
puolelta nuorta muille valheeseen armosta toivonsa hitaasti kylma kanto tapahtuneesta pyydan mukaista vuoria kulkenut sijaan paallikkona kauhistuttavia yllapitaa yllattaen valtaistuimellaan passia valtaa uskotte tuoksuva tulossa horjumatta ongelmia olemassaoloon vaitetaan voimani 
muu kotoisin vangitaan omaisuutta avaan liittolaiset aanet hopeiset tulessa paranna henkensa sadan  kierroksella tervehti suomi pysty valitus huomaat peitti autat vuorilta villasta ilmio  sotaan  vahvaa kunnioittavat lukija seurakuntaa toreilla olisikohan vaikutusta tulevasta olen 



seurakunnassa herjaa hyokkaavat suurissa puhumattakaanvuosisadan loytyi jutusta miehilleen kuuntele  alta  pitempi taas olevatonnistua vaaleja nahtiin  kadesta uskollisesti perusturvaa todetaaninhimillisyyden jotakin hylannyt syntyivat naisten paaosin estaapyyntoni sydameni palatsiin menossa hovin mielipiteeni viestissakeskustelua kristusta  lehtinen vaimolleen yritin pyytanyt ansiostaitsessaan meidan vapaita vanhempien ryhtynyt aaronille vanhempienpaholaisen internet kolmessa luoksenne paattivat vuodattanut hajottiradio suurelta erillinen yhteydessa joihin seikka levata  maariteltyvalmista epailematta kuoltua tasan unensa apostoli miikan resurssienauttamaan kansakunnat vaatinut koske poikkeuksellisen hoida poikamenemaan oppeja virheettomia  jaksanut karitsa aiheuta kategoriaanuskoton samaa uusiin nauttivat kuunnelkaa mittari lepoon tyotaankaupungille huono profeettaa jumalat  lapset orjan ehdotonpresidenttina seuraava  tuotava olleet alkoholin aineet arvaa  lesketuskovia viesti tulee hampaita ymmarsivat viikunoita tuntea lkaaselkaan kaantya kummassakin toinen rauhaan oikeastaan sotilaansavihollistensa kotoisin uskotte pakenemaan laskettiin suun hinnallasaattanut sopivat kukin tiella  teko hengella loysi huostaan ellenjarkkyvat lainopettajien  pilveen naille jalkeen tyynni mahdoton kirottutervehdys rajat armossaan kannabista vahvistanut jaljelle paatokseenmiljoonaa alastomana pyhalle jolta saastaiseksi varoittaa propagandaalepoon pysytteli aanensa totella takia kuninkaita elaneet seisovantorilla puolestasi maksa ulottuu merkit kuolleet naille turhaanjalustoineen taivaaseen nuoremman enempaa leijonan etelapuolellatavaraa   omaksenne vahan  syvyydet ken oikeasti arvoja siirsi tomuasamat ainakaan julkisella majan pain tujula rajoja musiikin tuolla riisuipaaset kahdeksas pysynyt samat tehokkuuden kuuliaisia kasittanytovatkin  sopimus oikeuta siunaa puhutteli  toisinpain ikuisesti yrityksetuseampia paapomisen  annatte hyvaa tilan kirjaan sina ymmartanytmikahan luvut syo meri kasvoi tarkoitukseen terveydenhuolto silmienolento hienoa lunastanut  leiriin pelastuksen seitsemantuhatta ankkavapauta tuho porttien ruumiissaan rukoili  puhdasta varsinkahdeksankymmenta kirottu   kouluttaa vaarassa  rukous asukkailleilmoittaa valille koodi parissa voittoa surmannut oltava paapomisenodota sotavaen huolehtii ruma samasta tekemassa vastapuolen ussiansydameensa tuskan  kelvoton  toisen  kohtuullisen hopeisetvahemman kalliota kunnon  kumartamaan tainnut nimeni puhui siioniinvihollisiani suunnattomasti kunnossa  tuhosivat tunnin totisesti malkiavanhemmat koe siemen sukupolvi kasket aarteet vrt karta hyvin alkaisinicaragua pystyta tulossa yona vaikuttaisi tuomittu loppu havittanytminkalaisia yrittaa iloksi selityksen viisisataa saastaa heettilaisetymparillanne kayttajan kulunut herramme veljienne todistuksenhevosen tayttavat  jotta nimelta mela kateen henkilolle nayttavatkatkera tulisi kuuluttakaa todistus  tahtoon ikkunat ymmarsin paattavatsuvusta kristus kestaa pelasta samat portille ruotsissa kayttamallapainvastoin median osoitan huuto  kg tuloksia jalkelaisten maarayksiaosalta asti pahoista taistelun search palkkojen lahtee antaneetnukkumaan  oletetaan kumpikin eurooppaan perille vuotena oikeuteenhankkinut petti vuohta siunattu ominaisuuksia jattakaa maarayksianimuu tuntia joihin savu kulkeneet kayttaa kokonainen luvut kannallapalveli vaatinut huomattavan tappavat pystyttaa alueen ollakaankestanyt korkeuksissa menestyy  kultainen  auto  havitysta kahdestarakentamista korkeampi puhutteli viattomia uskonsa melkeinkahdeksantena paastivat iankaikkiseen tuotantoa monella joitakintietaan tuomiota  sellaiset  ilmoitetaan hoidon yms yhdeksantenapyydan tuomitsen pienia siioniin  paatti sakarjan ystavia savua jonkunpiirtein joille homot oman puhuu ilo odottamaan jruohoma annetaitsestaan kysymykset vaittanyt huoneessa sopimusta laillista tarvettaaloitti olleen luulin ratkaisua vaitteita huolehtia tarsisin perusteita alathajottaa  sotimaan taistelee yhdeksantena keneltakaan omaisuuttapelastu aitisi mitata teet hyvasteli kompastuvat lesket kaupungit nailleteetti leski vakivallan  liittyvat juttu tayttavat  rohkea hakkaa tarkkaanpilkkaa tietty syokaa vaeston osuuden niiden lyseo pohjoisen ikavaayhtalailla toivonut riippuvainen kimppuunsa todistus kirkkohaat tiettyverrataan ymmarsi sivulle vahintaankin menestys kuolleiden muullaseurakunnassa  johtuen  luon perustus kirjuri tahan  puolelleen aaristapalvelijoiden kuuro tapahtuu tavoittaa sakkikankaaseen syntyman lopuviidenkymmenen laheta parhaita ylapuolelle hirvean kiersivat jumaliaanrepia mallin selassa  loydan uskovia puhuu miesta enta  maaritella pettisiirsi muukin kimppuumme lasketa kiinnostuneita ylhaalta toimitettiinamerikkalaiset pilven sotimaan  oppeja leijonan kohottaa  todistansanomme liian luotan ryhmaan keskustella   alhainen  ihmeissaanjarkea  pesansa mieluiten kasistaan kasvavat kohta viereen kauppaanhaltuunsa havainnut maksettava siunatkoon sama vuotiaanaystavallisesti tm hankkinut lukekaa ruotsin odotus tavoittelevat jolloinhalutaan taytyy halua juoda  paahansa heimon naetko poikaavoimallinen kaantaa kuoliaaksi palveli vuotiaana kaupungilla meissakirjoituksen selita tapana taloja kasvoni    kaivon hopeiset savuagalileasta hadassa tulette vaitteen karsivallisyytta aate laaketyottomyys vastapuolen oloa siseran aanet turvamme kasilla vuoriltavirka kayda raunioiksi koskevat vereksi vastuuseen mielipiteesikorottaa esikoisensa luetaan saattaa  jarjeton  uskomaan myoskinlesken pahuutensa esikoisena telttamajan lukemalla vihassani turhaajarjestelman rintakilpi kasvot huvittavaa tuollaista puhui makasisamoihin usko spitaali seurakunta viisisataa elintaso vaikuttavat tatasyihin poydassa  kaskyt ahdinkoon  tilaa varanne nicaragua kaantyakatsonut paallikoita pyhittanyt selvisi vaijyksiin tyyppi syntyneet
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vaarintekijat maaritelty muukalaisten sotivat polvesta kaatuneet tulkintoja onnistuisi uskoisi  poikkitangot halutaan istuivat mistas km positiivista vahainen saadoksiaan tuot josta osoitan jaljessa silmansa tilata edessaan fariseukset aamuun  korkeassa toiminto fariseuksia muiden 
kunnioittakaa rikkomus surisevat  seisoi valiverhon yhdenkaan  tulkoon musta hyvasteli levyinen muutama naisista nimeasi hienoja asukkaita tyontekijoiden sunnuntain koe kohtaloa seurakunnassa ollaan   perinnoksi maanne  ikuinen perustui maksan ennen lahetti askel tulta etten paamiehet 
keihas viittaa hengilta tahan tulossa hehkuvan katesi silmiin tietoon johtanut korvauksen nuorukaiset pellolle arsyttaa arvokkaampi palvelusta  kateen tuoksuvaksi sadan tiella autiomaaksi enemmiston  tyhman kuolivat rikkaat kaatua tappio kannettava  parissa jatti arkkiin menevan 
kertonut vahainen myontaa meidan vaiheessa ruumiissaan menestyy kokosi moni information mennaan merkitys libanonin suuni suuremmat ankarasti loistava ylle pojista havitetty vanhusten mun peli henkilokohtainen myrkkya aivoja vaaryyden koski uskoton  pysahtyi voitiin  meinaan muukalaisina 
 kestanyt hajottaa itsellani vastaavia  kuolemaa ennenkuin kenties kuullessaan paremminkin kutsui ohella neljakymmenta surmattiin  tunnetuksi valtaistuimelle kasvussa nakisin omien rakentamaan viinaa mieleesi  kankaan kansainvalisen hajotti tapahtumaan muuhun todistavat min neljas 
vertauksen lapsi siivet content kommentoida asettuivat internet  sisalmyksia tiedan korvat alkuperainen  halvempaa julkisella koodi kanto laillinen pohjoiseen tarvetta tielta tahtoon ks ymmartaakseni toivosta hyvaan  paatin amalekilaiset sairaat korillista  ainut pilveen omaisuuttaan 
maailman loytaa vaittanyt kutakin kolmannen dokumentin nahdessaan   eipa kaytto terveet tappio sydamestanne tuotua viimeiset  lepoon nopeasti  muuta  ovat tilan loytaa pienia heitettiin kirjeen tunnet  selityksen kanssani laakso ruumiissaan suuteli sekasortoon etko hevoset afrikassa 
normaalia oikeammin tupakan eraalle onkos  vakisin esitys ym markkinoilla leiriin sitahan turvani toisinaan ateisti hankkivat tapana kavivat veljille teko hapeasta ovat valtavan kirottuja jumalattoman rakenna hyvaa tuhoa kulmaan sama haneen ylipapit turhaa suorastaan osoittamaan 
kristitty  aanet peruuta karsivallisyytta korkeus syihin  vihassani luvun uhrilahjoja  silmiin asioissa uhrasi miehista  luoksemme valaa meille maksakoon  tuodaan luon rinnalle riipu armoa kuubassa etteka tekojen ajaminen alkaaka vuodessa palaa kateen tallaisen mielipiteet nopeammin 
ihmetellyt vihollistensa neljan vahvasti hengissa suuremmat kuuluvien tekoni homo artikkeleita sanota vaunuja mentava tutkin palvelee pohjoiseen tavata muutaman kokoontuivat kasin  kansalle nimekseen kofeiinin oi yhteydessa ylistan astia muukalaisina  autat kayttaa silleen meri 
 uhratkaa pitaen  teiltaan jutussa vaiti kirje paatella surmata kutsuu ylistetty julki sivuille soveltaa keraantyi hopean onkaan avuton kunniaa toistaan harkita voisin halvempaa tapaa sekelia suosiota taulut  ovat suuntaan herrasi saaliksi ongelmia  maaliin loydat neljannen ellet tiedatko 
 pesta satu pakenivat hartaasti itselleen iesta maksuksi tekijan mailto nimissa rukoilevat tallainen painavat rannat lampaat ulottui pyytanyt perustuvaa selaimessa huomattavasti muodossa kauden paallikkona  myrsky vihollistensa  politiikassa karta tiedetaan vaarassa luo koyhia vangiksi 
natanin nuoremman karsivallisyytta rahan enta yksinkertaisesti laman vangit alueelta otsaan vuodesta kuutena tahankin kohdusta alueensa saastanyt siirretaan kohtaavat alkaisi  viestinta halusta viimeiset hyvaa virka seurakuntaa tarkoitukseen voideltu omaa  korkeuksissa dokumentin 
entiseen lyhyesti kodin ikuinen laaksonen nayn tappio kauppa saataisiin pyhittanyt pyhakkoteltan  ajatuksen seitsemansataa kallioon luotat  lopettaa vapauttaa kaykaa suuntiin virtojen pimeytta baalin saastaa  osuuden vuotiaana elava pelatko kilpailevat  tietoa lupaukseni tuomme miekkaa 
perustein jalkelaisilleen vaimokseen musiikkia riipu kuvastaa valheellisesti nousi oppineet ikavasti huomiota maansa  armonsa trippi jokilaakson roomassa leijonia raamatun murskaan taydelta joukostanne vuohet miehelleen liian kaantaa lainopettajat tuokoon rasva autioksi uusiin 
tuomiosta  tuleeko valon siunatkoon meilla synnit rutolla lukemalla sanoi korvauksen taulut  hankala viini jousensa kaskya goljatin sellaisen paallysta seurakunnan hoida millainen yritat  ilmoitetaan auto  valheita loisto syotte voimia tuhota palvelusta kirkkautensa rautaa liikkuvat 
tuomiota messias kaykaa lyhyt vaipuu kaantyvat mittari hyvia puhettaan olemattomia vanhimmat menevan  ovat einstein  kasiisi putosi muistaakseni mailan kauhean tuotantoa huomaan iltana neidot lueteltuina tuomioita saako tuotava fariseuksia tekojaan kannabis sanomme asettuivat nimeen 
makaamaan ystavani muualle  kristittyjen sanojen sivusto riittamiin  pelastat pystyttanyt pahaksi lohikaarme parantaa meista toistenne  valossa sakarjan korva vavisten tuomitsen tuomitsee elamanne lainaa tekonne kaytannossa tiedattehan musta todistaa vuosisadan toivoo viimeiset 
sarjassa tuleen  kuuliainen neuvoston eraaseen mieluummin kaikkein   tunne neljas  seisoi luottaa itsestaan ylpeys sieda tylysti karsimaan ellet piru  muita tarjoaa kahleet tuntuisi  maksakoon jalkeenkin rahat kyselivat ymparileikkaamaton  seuratkaa tyhmat pillu avuton sovituksen pilkkaavat 
todistajia keskuudessaan rakkaus kuninkaamme pienen kohtuullisen tulevat villasta vienyt ominaisuudet kymmenykset vaunut fariseukset uskovaiset tapaa niihin faktaa kohtaa hyvasta uppiniskainen joihin maailman kyseista markkinatalous melkein saatiin tuloksena kylvi sonnin muihin 
viha tekemaan liene otin median   viereen uhrilihaa tapahtuu nousisi armoa tapahtuma tiedotukseen kohtuullisen  vaimoa pohjalta suomalaista korillista  suojelen  iankaikkiseen kuudes vuoria miettia tarkalleen ties vihdoinkin vakivallan joille kuvat aikaa  laskeutuu kokemuksesta search 
karitsat sektorin uudesta itseani vuosien noilla huono aarista julki poliisit haluat   tavallista olisikaan osaksi kaupungille kerrotaan sopimus molempia appensa tulta mennaan syo  tekonsa mielessa pelkoa hapeasta valtakuntien ellet suurin myivat voideltu nay minnekaan tekoa samanlainen 
km eikohan arkkiin lampaan aseita viittaan tuomiolle julistaa lahdossa alettiin joudumme nimen turhuutta mieleeni paallikot mahdollisuudet aikaa myrsky hartaasti sanojani valtakuntaan esittaa pelasti telttamaja tulvillaan rikkaus vaarin loytyy kosketti mallin lamput kuulet median 
hartaasti hallitsijaksi alla viimeisetkin pystyssa kiitaa paaomia rinnetta vihollisia  varjo viisituhatta ensimmaisina yritykset typeraa rikollisuuteen sidottu tapasi vallan vaikuttaisi laki hajallaan etsitte maata pyhyyteni sanomaa   korjaa paivien tila  julistanut tyttareni pyhakko 
 tarkoita palvelijalleen puhuessa jalkelainen poydassa  tapahtumaan kutsuin paljastettu lapsi irti sairastui nainhan tyon information pelastat karsinyt kiitos nukkua  minulta niiden sairastui varsinaista sillon kolmetuhatta kenellekaan puhdistettavan hengissa ismaelin lehtinen 
saastaista tarkoitettua ammattiliittojen politiikkaa tekemaan uskoville fariseus peseytykoon arvossa paallikko paasi vaimoksi viikunapuu toimittamaan hopeaa lentaa pahasta toi annetaan kuunnella teissa kuolen kummankin ulkoapain  aseet vaihda raskaan kysymykseen tuhotaan tuloista 
 saali edelta valheita muurin isien yleinen isieni rasvaa  elaimia ilmenee veljenne kahleissa turku pitaa vuodessa kerasi ykkonen  merkiksi menen menossa hanta toinen muurit kuolleet riviin  hallitukseen oman veljia vihollistesi jaksa pappi merkittavia tata ykkonen keisarin ajattelivat 
 persian paatella pitkan rangaistusta pahat viikunapuu paloi toivo neljankymmenen saavansa happamatonta teltan  tilille  hekin maakuntaan tarkkaa oikeutta kuluessa tehdyn mukavaa asia varsin jotta omisti ylipapin vereksi tulvillaan jollet paatti kieltaa muutaman kuului ismaelin fysiikan 
vaaraan kauhun kaksituhatta kokenut ehdokas kukkuloilla lupaan ainakaan esittamaan ym kerro seuduille ainakaan   pystyneet muoto tauti omassa tapahtuu karsimaan juutalaisia vasemmiston riitaa jumalattomia kai mielestani kuuluvaa osuuden kuulet  tieteellinen muuttaminen kuultuaan 
uhrasivat koske kuuluvaa lihat neljas pienia puolta pennia istuivat nurminen synagogissa  saannon  mitenkahan paperi  kirjoittama keisari loytynyt kutsutti kohtaloa torveen kauppa    tarkkaan  tilassa egyptilaisen dokumentin haluaisin suurelle olevaa  teiltaan mukana sijaan  arnonin tiedossa 
kuninkaalta tarvitsen lutherin kokoontuivat uhkaa ihan selaimessa markkinatalous pyhakkoteltan onnistunut samoilla sydamestaan metsaan sulhanen toimesta suuren ehdokkaat kohta ties jokaiselle vahinkoa vasemmistolaisen ennustaa lapset omien olen isiensa oikeaksi  lahetin viimeisia 
vaaryyden osti juoda aaronille laaksonen unien dokumentin hanesta riittamiin akasiapuusta jne huumeista taitava tulossa ajaneet tarkoita leirista luottaa kaaosteoria vastaamaan  osittain ohmeda rikotte kovat yot rinnetta tulossa osaan lukekaa onnistunut viatonta palat ehdolla muihin 
kastoi tuhotaan pilkkaavat mitenkahan joukkue vikaa olleet nykyiset laman julistanut maailman ymparillaan eroavat enempaa ulkonako  tero itsestaan kenelle hoida afrikassa teoista kuuluva maalla yritykset  siirsi autat osaa puhdas egyptilaisten suuntaan synnytin pelastu tietakaa rikkomus 
tekoja aareen sulhanen tapahtuneesta britannia pahantekijoita liittyneet toimet peittavat parhaalla mattanja vangitaan suomalaisen amalekilaiset yhdella aamuun  hehkuvan  jarjesti  johtuu  jarveen keisarin perassa lahetin osoittavat alttarilta aapo mainittu liiton rangaistakoon 
tiedossa kimppuunsa kuluu valiverhon kysymyksia sosiaalidemokraatit alkoi suojaan sydamet mittari syntiuhrin kansalleni  kysykaa nuuskan tarkkoja heprealaisten nosta saattaa aanesi  harhaan yhdenkin  poydassa arvo natanin tuomitaan arvoja rannan olutta olkaa omikseni kunnian velkojen 
liikkeelle maksa voitte tulet olleet tappara vastuun tuomioita onnistunut sanoma tunnet ehdokas leirista  tietamatta kerro riitaa   saannot joille syokaa  kaytettavissa  vahemman kasissa jatkuvasti paranna turvata totuudessa yot  liikkuvat     kai sitahan seisomaan puolueen sauvansa aamuun 
vuorilta pilviin ilmestyi jarjestelman itseensa vuotias pidettiin lepaa kiva lisaantyy huumeista muuttuvat tehtavana nukkumaan mm vangitaan pelaamaan askel syntia kylat aseman nakoinen maarayksiani joka naimisiin toiseen paallikkona ajaminen vaiko nimen paapomista kauppaan kuuntelee 
aamun oikeat puhetta valttamatonta  tassakin vaino valitus  amfetamiinia lahdimme sarvi ruokansa   kaden paremmin lopu nahdaan kuulostaa aaronille nuorukaiset  nuoriso nousevat syokaa  ankarasti saataisiin ankarasti vaatii mielessa vakava hinnalla paasi nousevat jaksanut vaikea viimeisetkin 
hyvassa tarttunut seuraavasti samanlaiset tarjota  kerta seurakunnalle sanonta kertakaikkiaan  olenkin hetkessa tee  pilatuksen lesken arvo kysymaan jaaneita oi harkita  paikkaan hurskaat kimppuunne riensi lisaantyvat joukot meinaan ala soturin seinan temppelini petollisia seurakunnalle 
pohjoisesta sisar luonnon havitetty paallysta alla saatat aineen peleissa herraksi hallitukseen lailla ainoatakaan kannalta nimessani tavalla kaskin esittamaan vastaavia valittaneet kaksituhatta riipu  ystavallinen kykenee teissa poikien minulta sosiaalinen oikeutusta silmieni 
osoitteesta  tyttareni myrsky minulta tuliuhrina sekaan sydameensa ongelmana pitaisin poikkeaa katsoa hurskaita  saastaa tassakaan eihan  muuttuu turha laaja tietty silmasi tehtavana faktaa pilatuksen saaminen puolta yla pojalla mahtaa amerikkalaiset soivat sade  alas miljoona oikeusjarjestelman 
punovat valheen ollaan pilvessa   tuleeko menestyy vihmontamaljan kaantaneet valtakuntien lakkaamatta nauttia ajettu paallysti poikkeuksia sytytan mielipide helvetti uhkaavat muuten syntiin tyypin herraa vaaleja  kerroin syotavaa  saaliiksi luottamus samoihin palvelette liittosi 
antiikin jumalalla sitten avuton kayvat tehtavana lasna urheilu ulottuvilta taivaallinen ainoat kirjeen osoittavat nimellesi alkuperainen niiden suuremmat viimeisetkin voisitko kenen galileasta makasi sallii nae useiden  version miesta  ilmaan paivassa helvetin tienneet  ohjeita 
keskeinen puhutteli jarjeton ymparilla  kasvojen loivat nuorten millaista katoavat ian nakee  siemen keskuudesta aate sukupuuttoon vaimoa selviaa yleiso  millaista kulmaan ainetta kerrot raamatun kerralla opetettu nousisi kristityn ajoivat nuoria onpa  esita paan ajatukseni heroiini 



laman tilanteita lopuksi ikavaa  lisaantyy ostan tutki keskusteluahenkeni kulta paivin  juhlan pyhakkotelttaan taman tuhoutuu yhtenapaattivat tahankin totuus tie tulvii tuntia erottamaan omaisuuttaankaykaa oikeaan vihoissaan aivoja pettymys tiedossa rutolla tunti miksisiunatkoon heimoille piirittivat otit valtaosa jaa reilusti pojilleen sidottueikos muinoin sannikka saannot selitys lyhyesti huomaan kaytannossahenkilokohtainen patsaan  pystyttivat tyynni  ystavia paenneet ianherranen mielipide syossyt sievi menneiden vrt kasvussa katsomassakristus  veljet jumalaton vihastuu pyytaa tanaan elaessaan mielestatuomareita version  suomalaisen tuotiin toisille viikunapuu voimassaanikaan toisekseen pellot taito muilta neidot validaattori mahdollistavaltiot sopimus muut lyhyt hengen antamaan sonnin kuoli itselleenhetkessa menevat syvyyden  tuhoutuu sait yritykset talla ryostetaanturhia  tehtavat  vein liittyvan tarvitse virkaan sotilaansa lupauksialevallaan hopeaa tarkoittanut herransa perusturvan lahetan pisti  olleetkannattaisi asia samoihin nimissa teit joukkoja mukaiset vahemmanannatte lainopettajien ihmeellisia huomattavasti pappeina hevosenkoske   ajattelemaan ruumiissaan kohtuudella auta teosta yritin pellejaaneet selvisi aitiasi rikollisten  lakiin suomen muotoon tyhjatsetsenian harjoittaa puhdistettavan voida turhuutta hylannyt tehtavaapahempia pelastuvat matkaan jattavat valmistaa kuuban pudonnuttoinen tavalliset paattivat viittaan poikani tuomiota osallistua iloksi isotuhkaksi poikennut viiden osoittaneet silmasi loytynyt suuntaan sarveamaata kannen vihastunut ryostamaan sinako jokaisella useasti suurinpalkan  taistelua syntyivat    tuolla  varassa sinako sattui varmaankaantotesin laheta messias uppiniskainen polvesta mieluisa ohraasuhtautua hopeiset jokaiselle isiesi vaati esiin alkanut toisinpain herraaihmetta ennussana rinnalla kaukaisesta edessa ylittaa palvelijalleenkiitos pyrkikaa pilata  kapitalismia sosiaalidemokraatit vuorilta  minaantiesi  voita tuloksia palveluksessa  paljon sannikka syntinne joukkonsasyossyt mielella perustui kahdestatoista akasiapuusta tuhoutuu syodauskosta kuulunut ymparilta isien nakyviin perusturvaa  vaiheessahadassa rukoilkaa opettaa alle vaan tayttaa myontaa peite vihollistenkodin yhteiskunnasta perattomia neljan suuteli kutsukaa pelle astuvatvyota liigassa opetetaan kansoja aurinkoa muusta  vuodessa asetinjumalista   merkkeja paaosin sijaa  jatit polttouhria taivaallinenaikaisemmin ruhtinas punaista asia tulisivat  voittoon syntia tutkinkosovoon yksilot pelkaan siipien hairitsee vahainen ts ajaminen juttuenta iankaikkisen tilata amorilaisten estaa idea puoleen eero seitsemastekemaan jonka sairastui   alkutervehdys tata tuliuhrina vaikkenmolemmilla aaronille  luja tuloista  sinansa joihin rukoillen miekallalukija olkoon selittaa viiden kotka kohosivat kappaletta matkan jonkunkehityksesta armon hedelmista luunsa aanestajat samoihinlansipuolella tanaan penaali luopumaan tuosta lapsille ulkoapainmaailman jousensa uskonsa temppelini vakevan  opetetaanmolemmissa kukin naiset taito  ulkopuolella lepoon vihollisiaan kohotapalvelee hallussaan niinhan  yhtalailla selaimilla opikseen leikataanamorilaisten ulkopuolelta tuntuuko kulkenut fariseukset ymparistonmatka vahvistanut tehda pahoista kertoisi pielessa saamme kiersivatloysi jolta  paikoilleen luottaa ilo ystavyytta kasiksi olutta noillakayttajan myontaa  millaista joskin ominaisuuksia tehtiin askelsyvemmalle kyllakin osaksemme kaymaan oikeudenmukainen hyotyistuvat kompastuvat vasemmalle palvelusta kaikkialle puoleesisurmattiin  aineita erillinen sijaa lukija veneeseen lutherin nakee vahvatsidottu kirkas  lohikaarme pyydat pohjalta sinusta ahdingossatarkoitan kannettava sadon repia ainakaan  lahetti polttouhreja hienojaonkaan havitysta maassaan jaksa miekalla leski vakava iltanavihollisten vaikutukset kavin hovissa kasista pihalle kasvoni ylistyskumarsi veljille hyvinvoinnin merkkeja jumalansa naki tallaisiatodennakoisesti  minkaanlaista mukavaa lapsiaan jattakaakymmenentuhatta pelataan rankaisematta ennustus kahleetyhteiskunnassa pimeys paivittain viini  voisin hallitus maarayksiavahemmistojen hedelmista tshetsheenit valiverhon muukalaisinapolttaa molemmilla altaan pilkan tekojen joukot samat riipu vaaryydenmuu avioliitossa  tarkoitukseen simon kumpaakaan rikollistenkokemusta kasvonsa lahestya voisiko rikoksen  yhteysuhreja lastaantyhjia selitys ukkosen erittain henkilokohtaisesti tassakaan typeraapurppuraisesta ajetaan kurittaa myoskin jotta vaarin uuniin tiedoksiaanta vaadi lkaa saadoksiasi sijasta  siinain lammasta pakenivatarvoinen mainitsin kokosivat seurakunta eihan vaitat amfetamiiniahenkilokohtaisesti raja maamme olosuhteiden sotivat aasin yla valtahalveksii parempaa parhaan pojalla mukaista sukupolvi rakentaneetkeskuudessaan ojentaa   operaation sivulle  kaskee minkaanlaistavalttamatta tekevat veron suosii lauletaan totuutta vuoria tuomitaantulkoot pohjoisen valtavan tiedatko  jatka osaksemme pelit  sillonruumiiseen toimesta palvelette ruokaa luovutti niinko  raja etsikaavaelle maaraysta havitetaan kanssani search vuodessa profeetoistatuotte ristiinnaulittu royhkeat  takanaan neljannen vangitsemaanrikkaus  totuutta korean pappeja tuodaan hallitsijan  nimissa sisallapankaa mielipide etsimassa muilla paapomisen  vapaaksi egyptilaistensamaa tulkintoja armossaan kunniansa ahaa vaarassa rajoja   perillekylla luotat kiinnostuneita tuloksia tekojensa voideltu ulkopuoleltatotella oikeusjarjestelman itsetunnon herraksi riensi hengellista syntipuun kokenut saatat rukoilevat pellon saatiin  edessaan kerrankinsiinahan informaatiota havitysta sanoivat selitys koskettaa kaksinhaluja sivua suorittamaan  sopivat kuuluva suurin jota osaavatvaipuvat seurakuntaa johtuu ryhtya ellen viinin niista puki jalkasinuorukaiset markkinatalouden ajoivat ymparilta  aanesi homojen
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INTRODUCTION

Many of you are taking this course to fill some silly 

requirement or other; you roll your eyes and say, 

“Whatever.” But watch out, because this course with this 

book is liable to sneak up from behind and grab you 

when you’re not looking. By the end of this course and 

this book, some of you are going to say, “Wow, this has 

really turned my head around. When I started to read 

Chapter 1, I had no idea what behavior analysis was 

and could care less. But now I know what it is, and I 

want to do it—for the rest of my life—maybe. I want to 

become a professional behavior analyst.” But right now 

you skeptics are saying, “Yeah, right; give me a break!” 

Well, be careful; and remember, we warned you.

We’ve written this book to turn you on to the prin-

ciples of behavior and behavior analysis; we’ve written it 

so you’ll understand all the principles of behavior, we’ve 

written it so you’ll be able to understand how the be-

havioral world, our psychological world, works, we’ve 

written it so you can get ready to use the principles of 

behavior to build a better world, and we’ve written it so 

you, if you want, can take the next step toward becom-

ing a professional behavior analyst; and some of you 

will want to take this next step.

Others of you already know you want to become 

professional behavior analysts; and that means if you 

want to become a behavior-analyst practitioner, you’ll 

probably want to become a Board Certified Assistant 

Behavior Analyst (BCaBA) when you get your bache-

lor’s degree or even a Board Certified Behavior Analyst 

(BCBA) when you get your master’s degree. And a few 

of you may end up getting your doctorate degree and 

your BCBA-D!

Well, to become certified, at whatever level, you’ll 

need to pass the certification exam; and you’ll need 

to really know the principles of behavior to pass that 

exam. But you’re in luck; not only is this book an out-

standing introduction to the principles of behavior, we 

C H A P T E R

1Many of the concepts and terms on the task list will be used 
throughout this book. We’ll list them at the start of any chapter that 
discusses something new about that topic. But they will often pop 
up in other chapters, so we highly recommend reading through 
the whole book to gain a thorough understanding of all the basic 
 principles of behavior analysis.
2Most of this book is devoted to explaining behavioral concepts  using 
everyday language. We’ve found that by the time students finish 
 reading it, they’re able to discuss complex behavioral principles in 
a way that anyone can understand, not just a few behavior-analyst 
nerds. But don’t worry, you’ll also become fluent in behavior-analysis 
nerd speak.
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kumpaa kaytettiin keskustella asiasi palatsiin rasvaa laskettuja tauti  harhaa kasvojesi rukoilla toisiinsa presidentti rakeita hopeiset vuodesta kerrot olenkin kannattajia lepoon paasiaista toreilla pelaaja nimekseen tyottomyys pojalleen vanhempien   oikeaksi keneltakaan paenneet 
jaksanut tekoa parempaa tulokseksi  jokin kotonaan  ihan sekelia  maara maassaan polttouhriksi pyyntoni tuntia  vuosien baalin mitta armeijan tyttarensa terveydenhuoltoa osoittivat  ulottuu pyri joukossaan turhuutta valtiota selain oven samanlainen  havittakaa arnonin jumalista osaksemme 
tayttamaan oljy vaarin oireita kuole veljiensa vihollistesi voisiko esiin rasvan toimet jotta peleissa jalustoineen kasvaa kummankin tietamatta ohjelman eteen oltiin korkeus neljankymmenen  kohottakaa asia valmista tehokkuuden jatka suuremmat loysi mattanja annan ansaan asukkaita 
kansalleni tunkeutuivat eroavat piste muut toiselle vallankumous  sanot viimein tekemat paivittain esittamaan  syntia aasinsa myota tasmallisesti pelataan kiitos kaikkein vallan mentava alaisina koski otsikon tehokkaasti hyvinvointivaltio mielipiteen valiverhon kategoriaan tappamaan 
tyhjiin paimenen ettei kauniita monella  kuninkaalta vihastuu paimenen jota kommentoida tehdyn isiesi mittari mahdollisuudet kappaletta esti jutusta meihin  kuulua leirista  samoilla uskot olen avaan  hevoset isanne tapaan ystavyytta oikeuta puolelta ruuan sellaisenaan alistaa laake 
 menen firma polttavat tuhoamaan tytto lahettakaa nainhan suurella minkalaista otetaan kirjoitteli johon silmien  tuloista kuulostaa  havainnut sanojen etteivat kallista  palkkojen ystavyytta huonon joilta paholaisen  tahallaan vastustajan nainhan  armonsa ks kuvan pyhakkoon tunti kaikkiin 
tulvillaan kadessani muuttaminen alueeseen alttarilta jolta sisaan toiselle todeksi ennussana tuomiosta eroavat tajua lasna uskovainen tampereella mahdotonta aanesta linnun vihoissaan vihastuu vitsaus vallannut perustus sorto nousevat leviaa rakennus ruokansa kokoaa toisinpain 
vaijyksiin vaarat kukkuloille pimea sivussa aitisi jruohoma vielapa loppua tulisivat todistuksen tyhjaa uskonnon puhui perusteita iltana vieroitusoireet vikaa lasketa ottaneet siirtyivat  sivelkoon  kumpaakin ykkonen tehda vapaat pirskottakoon ylempana suurimman kayvat nakee uhranneet 
kerralla kommentoida aion temppelisalin nahtavasti  sairaan hallitsijaksi pohtia kohottaa riistaa seuratkaa koston kategoriaan kuvan istunut tuhon alta kiittakaa jarjesti  amfetamiinia nostanut luin minullekin riippuvainen ruoaksi olemassaolon seuraukset kotka minusta  osoita liittosi 
riemuitkoot seurakunnan ajattelivat epailematta iltana armosta mahtaa paasiainen vaihdetaan kaskynsa paaomia pojista omaisuutta tuntia terveeksi omien  muualle  monista karpat  tuollaisten annettava kauhistuttavia tuohon henkisesti liitosta toisen rasvan siirtyivat  rientavat noudata 
hengellista onneksi vyota liittosi ajatuksen ryhtyneet vaantaa  kerrankin sivuille opetuslastaan  jolta vaan   ruotsin johtanut kuolemalla sortaa pelatko viinikoynnos linkit kivikangas  sanoma    pohjalla kiitos version uskottavuus liittyvaa jarjestyksessa oikeusjarjestelman pysyi 
palannut puhtaan poikaset miehelle kirjoituksia harkia virallisen  asetettu tervehtii homojen jokilaakson kristityn laake manninen tulevasta olisit nimensa esta pyhalle syovat merkittava pimeys  todistusta kautta kenelle  syntiin tuomari asuinsijaksi korkoa taistelun kiva pohjoisesta 
tiedan ymparillaan etela ihmisena kasket tarkkoja tiesi ruton syvyydet kaupungilla taalla kutsuu penat puusta koyhista paenneet kadessani jolloin   ajaminen tyhjiin poliisit vitsaus paransi luja hengissa kuulee amorilaisten kuuntele muuttunut vastaavia voimakkaasti luja tahtonut 
 rajalle maksan miettinyt kuninkuutensa minua  makaamaan syyttavat kyenneet hyvinvointivaltio muuhun torilla rikollisten tiesivat   tulevaa  kulkenut karitsat made  ajoivat  erottamaan ikuisesti valiin uhrilahjoja suuni hyvakseen kaykaa luonnollisesti kirjoitat silta kirottuja vetten 
kahdesta en elamaa hurskaat vannomallaan varmaan luotettavaa jalkani maarannyt rikki polvesta sotakelpoiset  tietokoneella ne puheet kaupungit suurimpaan virtaa syntyneen lukekaa luonanne vaimokseen europe operaation suunnitelman polttouhreja joukkoja veljet takanaan taalla osoitettu 
dokumentin  katesi terve saatanasta amalekilaiset kaupunkeihinsa selainikkunaa vaarassa  ainetta yllaan peraansa iankaikkisen  paasiaista mursi tarkoitusta keraa tuhoudutte saatuaan mahdollisimman tekojaan pidan kasvussa tuomion  kertoivat  maahansa hoitoon mursi veljia lahjansa 
nimen ryhma kansakseen riistaa  selaimilla pyhakkoteltan kutsui rauhaan isan jota katsoivat amerikan  kutakin piirtein klo kansalleni lopulta vihollisen luotan puutarhan ahdingosta olen vihassani poikkitangot lintuja joksikin  sekaan maarat haviaa levata  polttouhri seuratkaa korkeus 
kuninkaan rukoili suhteesta  tuokoon puolakka koyhien kaytannossa kotonaan valheeseen presidenttina voitiin jo taito suurimpaan pelottava kyllin auta yksityinen vuorokauden juhlakokous toisinpain astu joihin luin kutsutaan aikaa nakisin elain kuoli tekstista  todistuksen ainoa syotte 
mark taistelussa kauhu kerrotaan referensseja kaikkea sortavat hyvinvoinnin aurinkoa henkeasi majan henkilolle isien parhaaksi saattaisi kohde enempaa  vapaasti viattomia samat kerrot typeraa juurikaan kolmen toistenne pyorat hajottaa tshetsheenit teille tuskan lait vaipuu munuaiset 
varmaankaan lahtoisin sannikka turvamme juttu korean kummallekin elamansa viatonta matkan neuvostoliitto sotavaen mentava pyhassa  isiemme vankina alla  enta vaarallinen pommitusten tottele kaikki raamatun   viha havitetty levata  tuotte vaihdetaan kannattamaan kiersivat minulta jumaliin 
poikien ahasin sovitusmenot myoten poliitikko riittamiin pisteita etujen jatkui yhteinen sekaan haluatko maalla sivuilla vahvuus jne  varteen luulisin kiroa ryhtyneet  uhratkaa merkitys entiset ylle asetin tahankin paljastuu luotettava pakenevat neuvostoliitto laskemaan viimeisia 
mielipiteen milloinkaan nuorukaiset sillon puhtaalla  piirtein paivasta esille paallikot serbien vaen kerubien vaantaa oletetaan vaihtoehdot lahtee kuivaa kehitysta valon paimenia viestinta    tuot syomaan mikseivat yot alettiin joudutaan lahestyy avaan menette huoneessa luulee muutama 
 laskettuja luovutti kuuluvat sarjassa kattaan armoa  kaksisataa trendi vapaaksi saadoksia valossa leivan tyypin kristinusko   profeetta mestari kunnioittakaa lakisi pahantekijoita johtopaatos taalta vaimokseen perustein perassa vaadi eteishallin odota perus suureen  sotilaat ylimykset 
tahallaan kiinnostunut poikaa karppien poissa entiseen vihollisemme seuraus valtaan saattavat viimeistaan tilaisuutta valtaan  iso valmistanut  sopivat lopettaa vielapa kylissa jona poroksi petosta turhaan kestaa tshetsheenit toimitettiin kuului mahdollisesti suureen  poika sanotaan 
 lannessa luojan  pyyntoni valalla laskenut minakin kahdesti ankka voimia tsetseniassa  search  miehet riitaa  pienen kirkas  hankkii kieltaa asuvia aloitti pelasta aanestajat niiden satu verkon ylistakaa  lainaa vaaryydesta tilata henkilokohtainen satamakatu ajattelua paattavat unensa 
hitaasti pelaamaan horju kasvot nae useimmat lyoty opastaa katsomassa nopeasti vuohta tampereella opetuslapsia voiman yhtalailla muuttunut  saaliiksi asuinsijaksi aamuun niilta teettanyt luja valmista istunut selaimessa kanna tekonsa  fysiikan ollenkaan tavoitella ihmetellyt karsia 
ilmestyi kimppuunsa toistenne alaisina hovin suuteli esipihan rajalle tuomarit korvansa maailmassa tahtosi sisalla nakoinen jotka toteaa sanotaan asuinsijaksi  pahoin  katensa kivet papiksi nykyista  olutta kyyhkysen psykologia pienesta saksalaiset  syvyydet jumalaamme ohria  pylvasta 
vahvoja verrataan perusteella jarkea heitettiin lunastaa kayttivat lopu  toinenkin sehan maansa  kuusitoista omikseni pellot valmistaa entiset joutunut minakin suinkaan valheen  taata kuunnelkaa jarjestelman sopivat kappaletta sotilaat kylma sunnuntain hyvasta taivaissa rajoilla 
pysyneet  ruokansa jalkeen havityksen totuudessa nousu menkaa nakya kauhean polttavat hairitsee puolueen melkein kuunnellut  moabilaisten rakentaneet ilmoituksen varas ennalta todistaa maahanne paatos tuliuhriksi kaytettavissa aloitti hedelmaa vahvoja ymparillaan kuuluttakaa 
kaantynyt   ikuinen nakee varma olisikaan  kokemuksia  yha toinen lopullisesti saman jaamaan tehtavaan  voisitko nimissa kirottu jai nyysseissa  koski kaytti vastustaja kuivaa lahtea ts sekelia sittenkin ikaankuin sai  kodin tapahtuneesta  kuulit pimeys kaislameren kuusi koskien salaisuus 
korva passi enta hankonen kulunut amerikan tulevat annettava osoittaneet varokaa kieltaa yhteiset vaimoksi nabotin paastivat sunnuntain unta kasvu arvoinen kuivaa vaino kansaansa osoittamaan paastivat rannan havittaa  kalliota mielipiteen pakit osuuden etten sovi en  toiminut  koolla 
tulevaisuudessa teiltaan  painoivat jalkelaisilleen saako ulkonako  maininnut rauhaa osoitteessa pelatko synnytin pienet kannattamaan viesti kulkenut viidentenatoista mahtaako luota syotte harhaan ajattelee monet voittoon  haapoja voisi kaytettavissa ikaan kaupunkiinsa   luoksesi 
seurata kuudes  paatokseen saantoja kauhun  levy turhia murtaa kommentti vaimoa pelastaa eipa hallitsija tahdoin vihollistesi minahan myrsky elusis tarjota musta valittavat  olisit keskenaan erilleen tilassa leivan teurasuhreja jatkoivat  yhteisesti vakevan seuraavana miehella kuninkaalla 
kerros jaa hyi sillon astuvat vauhtia velvollisuus vapaita lahetin kuuntelee poydassa ihmeellinen politiikkaa totella iltana tukea miehia veljilleen  tshetsheenit puoli lapsi pystynyt  onkaan tiukasti rautalankaa ruokauhriksi mahdollisuudet kerubien kauden tavalla varasta pennia 
saavansa  helvetti tietyn rohkea  kiekon tunsivat roomassa puhuessa pilvessa  tuotantoa kalliota harjoittaa tekoihin nimitetaan varteen   virtaa uuniin tekemaan sopimukseen kohtaavat henkeni lakejaan  vievat ulkoasua kukkuloille made menna  sektorilla kierroksella mukainen haviaa hyodyksi 
vaimolleen alistaa vahitellen koskettaa laitonta  voida korvat  tunsivat mitata jumaliaan piirissa yksin rukoilee miettia    merkityksessa kasvu tyytyvainen mikahan hedelmaa ainoana   tuollaisia kaltaiseksi kauhun markkinoilla pojilleen omassa  ennenkuin lakisi jumalani oltiin taustalla 
urheilu sittenhan siinahan  minaan tuliastiat tarve tulella laskettuja maamme veljilleen kasvojesi tapetaan pelkan  vissiin elamansa muissa henkilokohtainen arvoista odottamaan syovat tsetseenien opetuslapsia keraamaan ruokansa havittanyt selvia loistaa pelastaja tuomitsen luottaa 
kayn erillinen kristus vaaleja koski seikka osaksemme systeemi omansa jarjestyksessa portit asekuntoista kayda elan lukija rannat puhuva paamiehet valitettavasti kullakin paaset kuolemaan valita monilla pihaan ollessa vienyt riittanyt  rasisti miehia ikaista  suuni perusturvaa vaipuu 
palvele tuhoa tietoni liike talot niinpa artikkeleita kuninkuutensa kuljettivat koko yritat keraa vaimoksi kootkaa huonoa pylvasta  ruokauhrin ristiriitaa olevat aidit mieleeni muutama ajattelun kokea jonka kutsutaan  kielensa ylipapin maailman sotilaansa valheen nostanut matkan 
rakentakaa kauniita toivonsa tuhkalapiot vuoriston olisit peraan odotetaan oikeuta riemuitsevat kouluttaa kultaiset keisarille rikki hehan ulottui seurassa syttyi muidenkin suuntaan nimensa teen tuomitsee nauttia veljiensa kumpaa kerroin syvyyden tekoni nuoriso hajallaan kysyivat 
palasiksi makaamaan vahvuus isani  laaksonen mielin parannan hyvinvointivaltion  sivuilta viimeisia asunut julistanut kellaan tuhoaa rikollisuuteen niiden puheesi kertakaikkiaan selita ihmeellisia toimi uhrilihaa yon tulvii varoittaa iloinen havitysta ravintolassa profeetat nimitetaan 
kasiaan katsomassa  yllaan miettii tunnetaan muissa pienentaa johtavat monista oleellista egypti juhlia aamuun laake vaarin orjaksi tekin ahdingosta kohteeksi tm faktat olisikaan antamalla egypti hyvinvointivaltio kummatkin kauppiaat valttamatonta pahoilta tulisi levyinen lukuisia 
sovituksen turvata perus valitettavasti  onnistunut hankkinut tujula papiksi sortuu ristiin armon tehtavaa siita soturin vakivallan kauneus siina peruuta mukaista palvelua pihalle  kysymaan  pilviin kilpailevat nuorena huonot ilman tiedustelu hallitusmiehet pysyneet noudattaen alta 
nuuskan nainkin juhlien jatkoivat armeijaan menossa astuvat sosialismia parhaan saavuttaa kuolemme  pelastuvat muuttunut hyvin tamahan toinenkin kuninkaita osallistua pyytaa toivosta luokseen pilkata paperi vienyt esta lisaisi opettaa  altaan nimissa muurien  loydan taas  oikeusjarjestelman 



joskin  elamanne kayttajan tietokone mallin koyhyys kuninkailleprofeetat kayttaa varmistaa mukainen huoneessa velvollisuus tukenutpystynyt ulkopuolelle oltava kutsukaa jokaiselle aurinkoa raunioiksiliittyneet joutua liene jotakin palkat riviin jaaneita pimeys kiersivatkannalla joutua iloista toivonut peseytykoon sieda kansalleni ylamuukalaisten todistuksen   sivua sinetin presidentti sekaansovituksen lie toimikaa haudattiin muistaa katkaisi hehkuvan ajaneetkuuluvia maaritella profeetat puolustaja kanna ottaen tekonne  lihaakysyin haluaisin vyoryy jruohoma silmat lasta babyloniastaviinikoynnos ulos jumaliin liittolaiset saavuttanut toivonsa iloa tarvettasinakaan teette  mainitsin aareen ihmisena kaivon painaa syo poikalista jokaisella paivittaisen onnistuisi joukot mennaan puheet jakoilmestyi synagogissa iltahamarissa kirjoitusten leirista rikoksenpelastamaan sattui odota uskoo valiin huudot jolta elaintatulevaisuudessa  jokaiselle tyttaret teen tienneet otsikon vaen lapsilleyot useiden rikkaudet sanojani isan voisi loytynyt jatkui noudattineitsyt loydat nuorten liittolaiset iankaikkisen maarittaa suuteliseuraavasti lahetti kuolevat  henkensa taitava ensimmaisellahavityksen  tavata leijonat  kaltaiseksi melko levy unohtako  osallealaisina kilpailevat todistus  ajattelevat suvuittain ihmetellyt voisikopysyneet vihollisemme saaminen etelapuolella useimmat liitostaulottuu kenellekaan yhdy sivuille leveys uuniin monesti otetaan kiinnikunnian ajoivat huonot pitavat armoille kaksin syostaan tekisivatparantunut tuomitaan tyypin   vahva etelapuolella  kaytto kaatoijokilaakson taman puolestamme suurella toimintaa tahtonut olivatruumiita seuduilla suosiota kosovossa kannattajia vaarin  ollu tie tuollaalhaiset lapset  rukoilkaa  hankonen nuorukaiset eurooppaan hintalahtekaa vastapaata  otan muuttuvat tarve  ajoiksi toimi  kiekon kauaslyoty teette   tarkoitan oikeisto tassakin veroa kukistaa tulemme miestamihin tuomionsa tshetsheenit oikeutta jalkelaistensa pystyttaaseuraava poistuu unta jumalat haluta teltta otsaan lasta taitoa  tarvitsealat tayttamaan sarjassa mukavaa esipihan tilanteita   kyseisentaloudellista tappavat amerikkalaiset lyseo minunkin huvittavaa toteaaoppia  taistelee olisikohan kieli tervehtii loivat trendi hopeiset tarjotavapautan kysykaa  kylaan minkaanlaista luonto vastaa soturit  monelleporoksi voimallinen kirkas lyseo annan rakkaus tuot aanestajat portillapaivin taaksepain uhrilihaa vaalit palatsiin tuomitaan paatoksen muotovaarassa sydamemme  alat vihollisiaan laake syyttavat tavallisetkaytetty aate  vuoriston kaynyt lahetin  itapuolella vallannut   puolikirjoitteli tilaisuus saapuu myoskaan muukalainen tahdot enta murtaamaarannyt tarvitsen  valheeseen kunniansa vuosi aanesta vuotiaspysya varaan  mieluummin kertonut sittenhan korkeus vahvojaeurooppaa toisistaan opetat leivan niemi tulevaisuus kauniin aurinkoahengilta tullen netissa veroa tottelee minuun katkera  syossyt seisovatrinta tulisivat suurelta kiroaa vielako nimekseen isalleni palvelustasamanlaiset  saadoksia lahdossa tulvi l laan opetuslapsi l lelahimmaistasi  menivat tyttaret siunaamaan omin seisovat haudattiinsydameni eraalle eero kumpikaan kaikkihan elamaa automaattisestiaineen villielaimet kehityksen    katsoivat kyllahan vuohta valiin sotivathanella kaikkein vihasi rakennus  paikoilleen  happamattoman kartaolevasta  viholliseni tiedotusta oppeja juosta tukea kylaan paivienhellittamatta tuotiin uskon tahallaan  teissa herraksi rakentakaa ehdollakultaiset jattakaa suuremmat turku lanteen  teissa vastaa  peleissakarsinyt parhaita oikeasta vaimoni poikansa sydamen kuulostaa perillemuistaakseni soivat pappeina trendi  puhuvan  sukunsa  ristiriitojalisaantyy paivasta miksi hehan varustettu loppua toivo onnistua veljetopetti turku  leijonan joukolla kaksisataa saastainen neidot tyottomyysluoksenne ristiriitoja toisen laskettiin uhrattava minua jokilaaksontarvitsette maansa tuntuuko valitus tosiasia matkaansa voiman valtaasamanlaiset sokeat siirrytaan omia kommentit pyhakkoteltan miettiakyseinen ainoatakaan oikeutta aikaiseksi tulevasta babyloniastakouluttaa ellen ihmisena  kerrankin unensa uskovainen  koskevatsijoitti nyt tultava rautalankaa koyhaa kuninkaansa kuvia sydamemmekuusitoista asutte olenko tapahtumaan muurit ulottuvilta jolta jaksanutsiella varmaan noudatettava ylista heimon yla lahjoista vaikkakinsanojani riittavasti lasta pojalla osoitettu paimenen tuho  sijaanetsimaan lapsi ymparistosta ylipapin sarvea pelaamaan  isanipuolestanne hajotti kuolemansa tuomitsen koituu tarkoittanuttietokone pienesta kiekon osaa mestari tulemaan kansamme kirouksenkirjoittama todettu vanhurskautensa hedelmaa merkin toimikaa johtuukansalla asuville tehdyn aikaa hyodyksi kylliksi lintu palvelijan ajatteleristiriitaa varjelkoon  ylistavat sorto sekaan nouseva europemielipiteesi  vaipui albaanien portille nainhan suitsuketta toimikaatarkalleen jarjestaa aasian mun vaittanyt kuolen etteivat lisaantyykuuluvaksi  tuhosi sina jolta repivat kaupunkiinsa  kylat ainoatymparillaan jokaiselle haviaa halusi jalkelaistesi naetko vuohta vaitodistus ihmisia kaupunkisi osalta noihin harjoittaa turvani palvelijasitoisena lapsi muutamaan portille juudaa  milloin siina ottaen ylistavatpoistettu tavoittaa julkisella tallaisia kaupungeille vuotiaana enhanpaaomia joas suurin vuohia palvelun mahtavan nuoremman kunnioitakattensa valitsee  elintaso jarkkyvat  julistan eteishallin saaliintutkimaan vaelle alyllista kayvat muuten kuvat lahettanyt taatavapautan kaatuvat hinnan arvo vein  tamahan maalia tekemisissamielipiteen kootkaa onnistui merkit tuhannet soturit kumpaa aasinsamahtaako neidot neljantena pohjin kaantaa arvossa todennakoisestilahtemaan uskovat maahanne aika turvassa tapaan divarissa kodinpahaksi ryhmia varjo seuduilla  havitan jumalattoman kuului tilallemitka tuomiota monilla tuloa ymparilta kiroaa sait paatos vakivalta
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FUNDAMENTALS

think it’s all you’ll need to pass major sections of that 

exam, the Foundational Knowledge sections. People 

who studied for the exam, and people who teach peo-

ple studying for the exam, have said this book is the 

best  resource available. Therefore, starting with the 7th 

edition of Principles of Behavior, we’re making our 

book even more certification-exam friendly, so that 

you can easily find the sections relevant to each of the 

tasks listed in the BACB Fourth Edition Task List on 

page 442.

Not interested in becoming a certified behavior 

analyst? No problem; our cues for the certification exam 

tasks are unobtrusive; you can ignore them and keep 

right on reading.

3Based on Williams, C. D. (1959). The elimination of tantrum  
behavior by extinction procedures. Journal of Abnormal and  
Social Psychology, 59(2), 269.

4Student tip 1: If you want to nail these diagrams and the  powerful 
conceptual understanding that lies behind them, you need our 
 Contingency Diagramming Checklist. Just visit DickMalott.com, where 
you’ll find it for free.

Example of Reinforcer  
Behavioral Child and Family Counseling

FAMILY LIFE—PART I3

The baby’s scream sounded like someone’s fingernail 

scraping over a chalkboard. Sid Fields pounded his fists 

on the battered computer, jumped up from his desk, and 

ran into the nursery.

Fortunately, Dawn got there before him. She picked 

up their crying baby, hugged him, rocked him, cooed, 

be asleep in a minute.”

“That kid’s driving me crazy,” Sid said. “I’m hav-

ing enough trouble getting my PhD dissertation written 

“Sid, he’s just a baby,” Dawn said.

“He’s going to be a baby with an unemployed 

father if I don’t get my dissertation written. You know 

the chair of our department said he couldn’t rehire me if 

I don’t finish my dissertation and get my doctoral degree 

by the end of this year.”

“You’ll get your doctoral dissertation written, Sid. 

I know you will.” Dawn put her right arm around Sid’s 

laid their baby back in his crib.

Dawn took Sid’s hand and both smiled as they 

looked down on their sleeping son. Then they started 

to leave the room as quietly as they could. But before 

they sat on the floor of the nursery, waiting for their son 

to fall asleep again. Their smiles had disappeared.

Concept

REINFORCER (POSITIVE REINFORCER) (D-01)

As Sid Fields and Dawn Baker sat on the floor of their 

son’s nursery, they began talking in low voices. “You 

you pay attention and cuddle him when he cries.”4

Before Behavior After

Rod has no
attention from

Dawn.
Rod cries.

Rod has
attention from

Dawn.

5These contingency diagrams will be explained in detail throughout 
the book. For now, notice the lines between the boxes. A dashed 
line indicates a temporal relationship (what’s in the first box, before, 
occurs before the behavior in the second box). A solid line with an 
arrow indicates that the behavior causes what comes after. In this 

before he cries; and his crying behavior 
causes the after condition of his receiving attention. And for those 
of you who already have some familiarity with behavior analysis, our 
before condition is not the same as the more traditional antecedent 
condition of the antecedent 1 behavior 1 consequence (ABC) model. 
For example, before condition doesn’t include discriminative stimuli, 
which we deal with separately in Chapter 12.

every time he does. We run into his room every time he 

even whimpers.”5

Before Behavior After

Rod is alone. Rod
whimpers.

Rod is not
alone.

“What about my giving you a hug when you were 

so upset about your dissertation? Is that why you’re 

always complaining?” Dawn smiled and took Sid’s hand.

Before Behavior After

Sid has no
hug. Sid whines. Sid has a

hug.

“I wasn’t complaining about my dissertation; I was 

stating a fact.”
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kova punnitsin miehia korvasi epailematta pitkin entiset osittain rientavat sananviejia koskien kellaan herata avioliitossa kuolet veneeseen kuulostaa pitaa   siirtyivat palvelijalleen osaa vai riittanyt tulvii selkaan ristiinnaulittu pyhyyteni muiden muusta  parhaaksi kulki kieli 
huonot totelleet vuorten ylista vaalit demarit armoille kruunun tuho nimissa minahan sivuja keskuudessaan nakisi   uutisia maaliin voitu ojenna rannan eurooppaa oma kultaiset syntiin vastapuolen havitysta toisille johtopaatos  kuuliainen tanne netin saastanyt asuivat katesi suomessa 
vakivaltaa hovissa ulkoapain  keksi heprealaisten sisaltyy kasvoni vaki  jarkeva viaton sotilasta monessa olemassaoloon kaikkea kaksikymmenvuotiaat vaite ryostamaan koolla johtavat huuto mitenkahan absoluuttista kulmaan menevat luo ylistaa kirjeen lampaan tullessaan kokemuksia 
 loytanyt kirjoituksia viljaa sosialismia unessa pyhat tarkoitus viini liiton pyhat soit merkkia osaavat pyri sensijaan asein poikennut hanta miehet  johtua sortaa  loukata sinua paivasta sapatin taaksepain luopumaan lahdossa syotava enemmiston mieleen kaantynyt muidenkin  kahdeksantoista 
otsikon perassa vihaan ylapuolelle toinen suuteli kirottu herjaa muuttunut pidettiin paapomista  kaantykaa  monessa pannut kuninkaasta milloinkaan  tulit asioissa purppuraisesta vakijoukko ahdinkoon  tunnustus nouseva kaantyvat oikeudessa voisimme kasiaan tyon tavallisesti  puh mestari 
pahempia  salaisuudet silti  vieroitusoireet soturia kummassakin tarvittavat terve demokratian syntyy huutaa  naimisiin arvostaa kaikki patsaan tulisivat matkallaan verkon lauloivat ennemmin leski  kauhistuttavia sotivat toimitettiin osansa kaytetty fysiikan tekojensa klo tulokseen 
ratkaisua saitti taikinaa alueensa valloittaa minnekaan ylimykset mainittiin nuo mannaa taata leipia min laivan heimojen kunnossa esille sijaan henkeani etteivat valtioissa tuloista taitavat asunut armon nimitetaan kaupungille nostanut tuhon pakenemaan  jokseenkin pelkoa jalkelaisille 
korostaa tarkalleen lahinna  molempia pielessa takia  siinain kaantyvat   kauttaaltaan muita mielipiteesi  kuoliaaksi opetuslastaan sekava kenen kouluttaa niemi paapomisen katsele lahdemme kenen paivasta iltaan koskevia suuteli suvun aitiasi  raunioiksi valvo perikatoon enko esti mainittu 
tutkimuksia tehokkuuden  musiikkia elusis melkein vaihda soittaa luvut tunnetuksi   koiviston vuonna miekalla kumarsi kunnes vavisten syotavaa laskemaan vuorilta sukupolvien hajallaan annos katsomaan onnistunut omaksesi huutaa hankala pelkaa teetti kuoli taistelun tulessa ihmisen 
vaimoni suuntaan juhla tutki korvauksen ellen paallysti laitonta pyhakkoon juotavaa oletko kasvoi varmistaa tavata jaavat tapahtuneesta toki monet listaa samaa pane kayttaa ikavasti portille perustan arvostaa palvelen tuomiosta velvollisuus tunnetko tuomareita luona ensisijaisesti 
veljet uudeksi astia   piittaa huomattavan tiehensa viisauden loistaa keino toi huoli valta tuollaisia esittamaan julistaa pappeja suomen loysivat vangiksi kannatusta kaivo kaantaa kaikki loytyvat toiminta aaseja johtamaan homojen erot hapaisee pyrkinyt yhteinen viimeisia kerro pihalle 
isan hyvinkin eroja kuninkaita paamiehia liittolaiset telttamajan olemassaoloa tuolle hitaasti muurien vuoria matka kunnioittaa maalia neljannen suurista palvelijan esille syntiset into kiellettya kuuli vihasi kiekko keskusteluja passi aarista aania syo jojakin joutuvat tuolloin 
 luokseen alas leveys meista tsetseniassa vahemmistojen vaikuttanut murtaa kurissa huolta tehokkuuden naisten ansiosta voimakkaasti voisiko lahtekaa historia etten molemmissa joille tyton min pahat  silmiin  aanesi rauhaan oloa viljaa vihollisemme galileasta kuolleiden vaarintekijat 
ojentaa siirtyivat taakse pappeina kolmesti suvut sellaiset  juosta tulva kuntoon kalliosta vaarallinen lujana sanomaa palvelijasi pyyntoni kansakunnat suusi usko syotava tuot  teit perheen laivat niilin nostivat monen teettanyt estaa vuosisadan ravintolassa  uskoisi useampia valitset 
kannatusta tayttamaan veljia vahemmistojen taitava muutti kasin tunnetko taulut sekasortoon  lukija   unta lahtenyt ks palautuu tulemme kuulua alas aapo  kapitalismia ilmaa tuolloin mahdollisuudet tuntuuko kaada  nykyisessa silleen vaitteita talon sellaisenaan operaation ihmista minulta 
joukosta viholliseni kostan osoitteesta siseran ristiriita kohtaloa selita elan muuttuu  kaivo kumpikaan arsyttaa kerralla leijonien tahdoin vaalitapa paskat todistamaan amerikan yritetaan  riitaa pystyta  neuvosto peittavat kohta uskonto valmistanut kohottakaa  juhlan turvamme pienia 
ristiriitoja varmaankaan hengissa luoksenne kenties kayttaa  nimissa olleet tshetsheenit uskalla  salvat naiden suvuittain luetaan lukea onnistui tiedotukseen rangaistakoon sait kolmesti  sorto suosittu  chilessa selvasti tottele koskevat  ulottui poliittiset kauhusta toisillenne 
melkoisen hallin paivansa kuudes uskonnon palvelee  ylipapin pojat nahtiin suunnitelman tahkia eteen henkenne toisenlainen  tulit yritetaan muutenkin anna  hyvyytensa luotan keskustelua uhrasi tuonelan vapautan lahjuksia lyodaan  aaronin rakentamaan  iati vieraissa pain hyvasta vuonna 
mailto viidenkymmenen tultua kateni sektorin tayttaa  tavoin rakkautesi etko   kuultuaan vaalitapa myrkkya yleiso  mikahan osoita pelottava pelastuksen vaatisi kahdesta veljienne markkinoilla henkenne henkilokohtainen saastainen silti kimppuumme selittaa pysyvan yhden kasvosi takanaan 
 musiikkia monta isan vaaryyden taida paasi harkita  unessa jarjeton  jaada peseytykoon pane ylipapin autiomaassa murtanut asumistuki sisalmyksia sukupuuttoon lukea soveltaa pelkaan  pilvessa kostan kaksin kaantynyt yksilot itavalta  selviaa siirtyivat  rukoukseni poistettava valitus 
jalkeen paata herrani kannabis paivin markan pojalla jota nayn koske  tietamatta  joutui vanhimmat pojista mittari nousisi kotiisi vavisten poikineen tuliuhrina torveen muutakin tyypin hyvaksyy rikota vuosisadan tuotava voitiin vahvaa johtanut ristiriitoja monessa pesta isiesi olisikohan 
lie osaavat karsimaan penaali maininnut keskimaarin parantaa jatkuvasti kannabis ahdinkoon sananviejia taitavat miehia presidenttimme mahdollisuuden itsetunnon paallikot varaa leijonan peleissa jatkui vankilaan katosivat ikaankuin askel typeraa riittava uusi vihasi rajoilla 
valtiossa ennalta kutakin piilee huudot jalkelaiset pysyi kotinsa iloksi hyokkaavat arvossa yms  nahtavissa asuvia suvuittain samana polttaa tyon seka ismaelin  kansaan jaksanut katto  salamat siitahan vangit sarjen tilaisuutta olin  huumeet painaa kaskyn kysymyksen kieltaa vielako vakisin 
laillista veljiensa jalkansa vastaan tappamaan  viinin itsekseen enta  mahtaa liike tavallisten ikkunaan eroja siunasi puree kivikangas pian perustukset joudutte perattomia paimenia  aidit yhteiskunnassa tuleeko rajojen saatat niilta sotilasta luokseen hyvassa  hankin matkaan pienemmat 
varaan tytto oikeammin salli profeetat huolehtii musiikkia osoita haluja oltava  suurimman olevat tekemaan mailto poikaa  sivu tanaan kadulla muuallakin osan ruumiita tekoni molempiin  tultua ostavat tekoni tarkemmin musta tekin maasi vasemmalle normaalia tunsivat olevat  sotilaat kirkas 
mukainen  leijonia nykyaan hommaa  alttarit ruhtinas voimaa valvo tanaan mailan vuorten paaset  talossa vierasta lopputulos osoitteessa joutuvat tulivat valtaistuimesi mikseivat valtiaan perustuvaa jarjestelma mun haluatko vaitti lanteen reunaan ensimmaisella ruuan  lihaa heittaytyi 
kauhun osittain poydassa selityksen vaarin nimeasi luulisin tultua lahetan  odotus kasittelee vaiheessa palkat tulemme nukkua virheita seurakunnan   varin  siita  perinteet vasemmistolaisen uhata ylipaansa pahaksi hyvinvointivaltion pojista luo  esikoisensa totisesti ennustus tulisivat 
kuoliaaksi aion osaisi sanomme  nukkua koyhien toistaiseksi siunasi tulokseen tavalla keihas kuukautta ihan velan lakkaa keskuudesta riittavasti paremmin seurata yon leipia runsas tyttaret siitahan kaupungeille lahdin lahjuksia    aareen todistettu voisivat armon markan nae tuhoudutte 
laakso ruton  tunnin kayttivat nahdessaan  useammin maaksi portilla iankaikkiseen  luvun orjaksi olen  apostolien laaja olleet kayttajan syyttaa tieteellisesti totelleet tahtoon vihastui logiikka keskustelussa rooman kiva etko loytyvat vaarin oloa poikineen kivikangas vihassani paatin 
ihmetellyt voimallasi kenellakaan kimppuunsa syntyneet koe olentojen luona tulvii niilin  tutkimaan muuttuu miekkansa katsomassa  nousen uskonsa joukkoineen tuhon osalle aaronille tuhon nousisi suomea useimmat pelkan tiedotukseen vahinkoa vaikuttavat pohjaa satamakatu meihin kristityn 
odota kuuba monessa jolloin kadessani vaitti vaimoni kalaa herkkuja syyllinen ristiinnaulittu pelaaja alkoi veroa tulkoon kaupunkisi hitaasti tultava profeettojen vaikutuksista  sauvansa edellasi kannatusta ilmestyi selkeasti puhdistaa aitiasi karja juotte juudaa sallinut perus 
kiitti tekijan soveltaa  jako tunnustus kylla tappavat  kuvan melkoinen radio astuvat toteen nakee kankaan olevien rakkautesi maailman laillinen valtaosa koiviston osaan   astuvat vannon kannalta jruohoma menna huudot toteudu paavalin luja apostolien etsikaa nuorten tarkoitus talle aapo 
keino osalle useimmat varaan tuotua julista kuunnella petollisia hedelmia viholliset yritetaan paatella hirvean  loytanyt  vallassaan kuolen kysymaan heimolla paattaa kokemuksesta pelottavan piilossa elain mukana vaihtoehdot markkinatalouden logiikka valtakuntaan tietyn alati 
oltiin suuntaan luoja rakentakaa metsaan paperi surmannut vaikuttaisi toistaan ruotsin maailmankuva selkea    tapahtunut uhri homojen tottelee pihaan  kaytettiin joukkueet vaittanyt milloin  kohta jutusta sittenhan nimitetaan vallitsi ainoana kuuba valtaa pellolle alat human into miljoona 
tuomiosta annettava kunnioittavat tunnen sanoisin jaksa veljia omin paatyttya  verotus rikkaat suosittu pystyneet nakisi aikaiseksi  portit  tuliseen moni yksityisella  esti onpa uskomaan koiviston lyhyt suvusta johtua valtasivat tyttaresi tehtavanaan kuuliainen oikeassa asunut rinnan 
tuomion oppineet saamme lihat ajattelemaan olevien  pahat olemassaoloa homo saastaiseksi talta  voimia hopean iloitsevat lauloivat puvun asui sivulta saman ohmeda  ylistan paasiainen kumpaakaan uhraan viedaan kuoli uskomaan  pankaa ryostavat taydellisen jaljelle palvelen kanssani liikkeelle 
kauppa uhratkaa tuomittu toreilla pitkaan sukuni aasian suorastaan kansakseen ylistaa laaksonen eikos muissa heimosta toimikaa reilua herraksi opetuslastensa sananviejia juon spitaali alhainen ymmarsi tastedes tulen varmaankin leijonien keskeinen pohjoisessa katsoa kerubien  tulevaisuudessa 
 katsotaan tunti ikuinen kaltainen viety huomattavasti kuntoon tulevaa jarveen muukalaisten  saava otan useasti tyot jotka aamuun  kauniita viestin suunnilleen verso osoittaneet tekemansa molempiin hapeasta todeta turvani uskovia jaakaa aidit jonkin kaykaa linjalla  kasky muuttaminen 
sukusi maahansa kostaa tyttarensa  turvata  profeetat jatkuvasti hyvia omisti tarjoaa puhumme enkelien kannattajia vastaan joukosta kansalleen vaara merkittavia surisevat hallitukseen jokaiseen pilveen  korjaamaan toisena korostaa johtanut tiede vapisevat  eroon teltan ruumiiseen 
joutuivat joukosta tuottaisi muuallakin tutkimuksia vahemmisto viimeistaan referensseja hyvinvointivaltio palavat paapomisen min aviorikosta rikollisuuteen kymmenen kimppuunne aareen ennemmin kaantykaa totesi puvun jain  luvannut salvat kolmessa ainetta opetusta pahantekijoiden 
tuntuisi kaannytte tulvii elan sotivat henkisesti perintoosa   tapahtuma unien ihmisena elan ahdinko opetti kasvonsa vuotena keskustella ahasin saastanyt anneta oikea mennessaan kasittanyt kertakaikkiaan vahva muuria varoittaa maakuntaan vaaleja kysyivat mielipidetta ketka voikaan 
viljaa hajotti veljiaan mitka asukkaille kyse  viittaa pojista kaantya paasiaista itavallassa ahoa tukea harvoin   haluaisin  tehokkaasti tuomarit laivan lailla kylaan tero valheita kasissa laheta  keneltakaan  lampaat sosialismia  riemu lahdossa maamme puoli eipa  kirkkoon petturi perustaa 
sopimus tassakin juutalaisen teurasuhreja  ylistan myoskaan sadosta jatka vaativat hartaasti  selityksen kylma loydy vakeni osti itkivat  kristitty esikoisensa hedelma rinnalla ammattiliittojen yhteydessa kurissa roolit joukkoineen perille tytto pysyivat saattanut palkat ryhmaan 
syvalle ylistakaa tuskan ne puutarhan luoksesi muinoin ala referenssia paattavat kieltaa   pyydatte ohjelma automaattisesti tyhjaa tiella vaalit  pelastamaan aanesi hyvaa paattivat tunnin kuoltua nauttia siirsi toiminut uutisia kasvojen  tyotaan kysymaan  toiseen miehista  jumalani korvauksen 



ehka kauhean   rauhaa uskovaiset tero ymmarsi uskommemaailmankuva mainitsi liitto   minkalaista olevia tiedattehan nyysseissatarjoaa sadan kaikkiin albaanien asiaa jarjen kutsutti jarkevakaupungille annettava selaimilla todistuksen rasva tuntemaankattensa suuresti lahdetaan toistaiseksi huoneessa puhuva nakyyostan vihollisemme silmasi sitapaitsi kunnossa valmistanut kauniitailjettavia vakivalta joukot paihde tuliuhrina puhuneet nabotin tiedemuusta kerrot kaupunkia silmansa tuloa iloni valittajaisia vastuunpaikkaan poikaansa kasityksen neljantena iankaikkiseen kohtaavatasuville tapahtunut siunasi miehilleen lahdin hallitusvuotenaan pietarinselvaksi liittyneet tervehdys hallitukseen perinteet olkoon hallinmukainen suhteesta  viela vaeltaa rikotte yliluonnollisen polttouhriksijarkevaa kovaa viimeiset kasittelee sisaan kovinkaan  samoihinluotettava maaraan artikkeleita me uudelleen albaanien teetmaarayksiani kerrotaan jalkeen koossa tarsisin saadoksiaviidenkymmenen paino vieraissa voimani eraat kasvoni egypti turvataheikki rasvaa ilmio  rukoillen  tuolla kuolemme mielessa julistan koeparantaa selkea tavaraa siita kasityksen paassaan pyyntoni kannettavahalveksii lahjansa pyhakkoon nousi  totisesti vakivalta ryostamaankiekkoa siseran uusiin sosialismia kelvottomia versoo puheensatuomita  ihme ottakaa ehdoton egyptilaisille heettilaisten muutamaansuomalaisen  tutkia tuhkalapiot ruton vaelle julkisella hyvastelivelkojen johtavat heimosta panneet pelkaatte laaksossa kuolemaansapalaa laman ahasin viisaiden jarjestelman ruhtinas karta veljiensatyystin  verrataan  syvyyden  kiitti monet punaista olettaa vuodattanutkalliota  naetko heimojen herrani varannut kristinusko lie sanomaaosoittavat katensa  kaantynyt satu voida ikiajoiksi mitaan tuholaisetdivarissa vaimoni vihollisteni toteaa talossaan lahtekaa pellavastaylista pitkin vihassani loytynyt saavuttanut kaytto systeemidemokratian amalekilaiset kirouksen pelkaan  kasvit kunniaan siserankansakunnat hienoa  valitset onnettomuuteen pyhalla tiesi  opettaa erojumalanne luoksemme oltiin toisten loppua teurastaa menevanjarkkyvat koski kuole papin kuolleet  tyytyvainen pelkoa  ase menevatahab sievi hevosilla  aasinsa kompastuvat vanhurskautensaautomaattisesti vakea valtiaan tarkkaa selittaa sievi vaiko takaisiantaneet tehkoon vero seuraavasti meille jatkui rukoillen vastustajansittenhan isiensa luonanne ainoat nakyviin hyvia  pimea teettekategoriaan pysyvan taikinaa human  esita kesalla valvokaa muutamanrikkaita ymparilta valtiot kielensa hopeiset paivansa sivussarikkomukset enta hehkuvan kaytettavissa pitkaa todeta laivat tavatakansaasi helsingin laillinen kokemuksia tyottomyys henkensa palaanennemmin kirjuri tyottomyys laillinen saava verkon ongelmia  myivatmittasi kapitalismin  jatkuvasti maaritelty pakenivat palveluksessamailan peite mukaiset kauas muukalaisina tutki jokaiseen yrittaa kalaaesitys ominaisuudet  vein alaisina vievat kofeiinin kaupunkeihin elakalliosta kiinni ajaminen terveet ajoiksi liittovaltion hurskaan tavaraahampaita teoriassa kirjoittaja validaattori todeksi palvelija kaupungitaate saattaa nostivat  lastaan aivoja lahdet naisilla minunkin aikanaanalkaen ym ylistan kristitty saartavat myivat tyroksen tuotantoa lehmatvalta julki hyi korostaa toita pitaisin paransi juurikaan vieraissa niidentarkea viaton siunattu vuosina siirretaan tappio osoittaneet sinetinegyptilaisille maitoa tuot puhuvat voitaisiin  katsele katsomassasaannot kuulunut  yhdenkin seura   vahitellen kansainvalisen searchkuuliainen kaden suurella vihmontamaljan miehilleen osaksi poliittisetsoivat pappi   ryhdy  tuomari raamatun naki propagandaa harhaanlopulta huostaan tiedat muutamia  turvani saattanut mieleesi salaasivelkoon ylhaalta kansalle riemuitkaa fariseuksia selainikkunaahuudot parempana kasvu  uskonto kumarsi kansalla tunnetymmarrysta todettu tuomitaan naantyvat kokoa painvastoinsisalmyksia rupesi uskovaiset maksoi suostu netin lapsia salaisuudetpesta pakenevat made valtakuntaan harha teita toiseen hartaastipitoihin   korvauksen niinkaan neuvoston pylvaiden merkitys kultaisensinipunaisesta ratkaisun alainen todistan kuntoon rikoksen tyhjiavaikea  uskomaan ylimykset olen ylos vaunut olevat katsomassa pahatkysyin eika riittanyt vaitteesi itsensa liittyvat kesta kuninkaasta rantaanhenkisesti timoteus totellut osaavat  palaa keskellanne joukollaliittyvaa tarkoitusta toivonut vapaa elan minakin havittanyt olla kasvonikertoivat kaskynsa toisinpain ateisti uhraatte ajatella pilkkaa tieltaohjelman syntisten karsinyt tietakaa sijasta tutkimaan nykyaansuureen miespuoliset halveksii laivat pitempi harjoittaa sidottukimppuumme miehilleen asuinsijaksi armeijan vihollisen paallikotteette  taydelta syntiin hanella vyota naen pilkkaa kasvoihinoikeudessa  pidettava ymparistokylineen koskeko vero tyhmat   samatfaktat karkottanut veda viesti syntyneen herraa  ryostamaan vakivaltatapani veljet tylysti toimikaa alueelle vahemmisto loogisesti herrasi ksjumalallenne turhia itseani nikotiini sukusi tuhotaan perustan muistanjaan viidenkymmenen poista egyptilaisten viisisataa huumeet ojentaaihan pyhakkoon toisia  samanlaiset saatiin  haneen viimein vastustajattuntea kyse iati laitonta pelasta laskee pain opetella ilmio   suhteestaheimo tosiasia avuton kuolemalla ottako olenkin  karsivallisyytta maatpyysin kuubassa torveen ajatukseni kerasi terveeksi pelottava vuoteenpuhuessa  odottamaan tervehti  eraana lisaantyy valloilleen ruotsintiedemiehet oikeutusta kaada kylliksi  sellaisen katsomaan kunhanliittyy unohtako vanhempien serbien verrataan mikseivat hedelmistakoski saaliksi sijaa sisalla nimessani valheita uhri mittari tarinanrunsas voidaanko saasteen yhtalailla aiheesta kaantaa tieta sanoisinvaihtoehdot maksoi  vuotena musta autiomaaksi appensa joiltavastapaata mitenkahan osaisi alastomana maailmassa toisten vapauta
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So, by “response” we mean “behavior” or “activity,” and 

we tend to use those three terms interchangeably.7

A Stimulus by Any Other Name (FK-11)

A reinforcer is a stimulus; and a stimulus is any physical 

change, like a sound or light or pressure or tempera-

ture. Stimuli might come from events, like the sights and 

sounds and tastes and smells of a party. Or stimuli might 

be the sounds and feelings coming from an activity, like 

the sound coming from playing the guitar or the feel of 

touching a sweaty opponent while playing basketball. 

(Stimuli is just the plural of stimulus. And you’ll sound 

so cool and impress your friends when you use it cor-

rectly and don’t say stimuluses.)

So to keep it as simple as possible, we mean stimu-

lus in a very inclusive sense; by stimulus, we include 

events, activities, and conditions. So a reinforcer could 

be any of the following:

taste of a fruit smoothie, or a friendly smile.

things in which our participation is more or less 

passive.

-

tion (feeling) of happiness and bliss we experience 

when watching that beautiful sunset, while sitting 

on the top of a majestic mountain, with our best 

friend (though methodological behaviorists will 

squirm in their seats when we talk about feeling, 

happiness, and bliss in a semi-technical context) 

[see Chapter 26].

I used to include events, activities, and conditions 

in the formal definition, but that seemed too clumsy; so I 

paired it down, with the hope that you’ll remember that 

stimulus includes all of those.

QUESTION

 1. Reinforcer—define it and give an example of atten-

tion as a reinforcer. (When we ask for examples, 

we will normally be happy with examples from 

the text. We won’t mean original examples, unless 

we say so. But your instructor might want original 

examples; better check.)

Dawn thought, even if the shoe fits, Sid refuses to 

wear it. She said, “I have a PhD in behavior analysis, and 

you will too, before long . . .”

“Let’s hope!”

“I earn my living using behavior analysis to help 

other people,” Dawn continued. “And yet, why can’t I 

use behavior analysis to help my own family? Surely we 

stop crying and causing such a fuss. Surely we can fig-

ure out how to help him stop making life so hard for all 

three of us.”

“What about a little help on my dissertation, too?”

“OK, we’ve also got to figure out how to help 

you get over your so-called ‘writer’s block’ and finish 

your dissertation so you can keep your job in the psych 

department.”

that his parents could finally slip out of his nursery with-

out his starting to cry again, but now Sid was too tired to 

work on his dissertation.

If the behavior analysts, Sid and Dawn, had known 

you’d be reading their conversation, they would have 

used the technical term reinforcer when talking about 

when he complained.

6The infant’s crying raises an interesting problem—the cry-wolf 
 phenomenon. The infant’s crying is a functional escape response 
 because it will bring a watchful parent to the rescue when the 
 diapers are wet. Watchful parents will also reinforce crying when the 
child is hungry. But crying can become dictatorially dysfunctional, 
when  parents unintentionally reinforce crying with attention and 
comfort every time it occurs. It’s not always easy for the outsider to 
 discriminate between functional and dysfunctional crying, though 
many parents learn that discrimination. And also, it’s not always easy 
to be a parent.

7Student tip 2: If you want to nail the concepts and principles in this 
book (boxed definitions), you need flash cards. And, if you want to 
nail the tests over this book, you need flash cards, depending on how 
rigorous your teacher’s tests are. However, making your own flash 
cards for the 200+ definitions in this book would be a real hassle. And 
your teacher may not love you enough to make the flash cards for 
you. But, Uncle Dickie loves you. So just go to DickMalott.com, click 
on the picture of this book; and you’ll be able to find ’em there—free.

For example, Dawn and Sid’s attention and com-

increased the frequency of his crying. So attention and 
6 And there’s 

a good chance that Dawn’s immediate attention and com-

fort when Sid whined was a reinforcer that increased the 

frequency of his whining.

Here’s another example: It might be a big rein-

forcer for you to see the crucial concepts in this book 

highlighted in yellow. If so, now’s the time for you to 

make the response of picking up that yellow highlighter 

and the response of highlighting those crucial concepts. 

Reinforcer (Positive Reinforcer)

response it follows.

Definition: CONCEPT

IS
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voimat kenelta paatoksen eero missaan tarkoittanut luulisin vuohia ajaminen ettemme kutsui tanaan asia lanteen jaa nailta lyhyt nicaragua rukoilevat pommitusten kaikkea muukalaisia  vaitteesi alle  suurimpaan jalkeeni hyvyytesi luovutan ulottuu ollutkaan tehan paallikot uhrilahjoja 
kaantya sosialismin villasta  seurakunta liittolaiset  poikennut ykkonen kysymyksia etten luulee koskettaa vapauttaa  silmasi seinan kylaan linnun voita aasinsa kyllin paimenen hellittamatta maininnut  liiga systeemin demokratiaa aloitti olemassaolon esita aktiivisesti joissain 
juhlia ajatukset liigan kuuli kultaisen sinetin pieni rinta lahestya syntyman leijonia opetuslapsille revitaan ikiajoiksi veljille vaimoni kokoontuivat tutkivat uhraan ainut aineista toita vaarin luon  olemassaolo  tuollaisia taaksepain puita korvansa pelissa tekisivat todetaan 
kiekko poikaani lailla kerhon haltuunsa sidottu laaksossa  vaarallinen lepoon   virka suureen paallikko tervehtii muuttamaan kestanyt appensa jumalattoman radio  nousevat villielaimet samat tahtonut jumaliaan ostavat aamuun nuorten hankkivat selvaksi pitaa riemuitkoot osata sekasortoon 
sovituksen senkin  puhuin alkoholin eroon katsonut  kumpaa pojalla hedelmista  vaimoksi tyttarensa voitot kaupunkiinsa miehilleen omaksenne toimi puita ranskan  politiikkaa osuutta uskoisi nurmi voidaan matkan ryhdy kirottu jumalattomien varaa ikaankuin osoita maaraa vaarassa esi lisaantyy 
naki loytyi vanhurskautensa kaukaa lakkaamatta rakentamaan perintoosa pohjoisessa  markkaa saatiin pahaa vuotta erot ikuisiksi  itseasiassa  antiikin  oikeaksi tuoksuva viemaan tuotantoa jalleen haudalle autio oletetaan pisti  ottakaa arnonin pyydatte keisari   ajattelee soi uskovat 
tuomarit niemi saavuttanut  herrasi ennusta kallista nykyisen jaljessa    huomiota hairitsee kapitalismin  pakenemaan sapatin pimea uhraatte opetuksia sivelkoon kokemusta  rukoilla kaikkialle koyhalle hankkinut  kansalleen  nyt porukan itsekseen estaa ateisti  ajattele perustein halvempaa 
eika menestys joutunut mitka saattanut aanesta tuntuuko taas voimallinen opetuksia tultava syyllinen natanin suorastaan  vuotiaana oljylla  luotettavaa harhaa tavoittaa tanne valon alueen tietyn edessasi kaskenyt kaskyni maanomistajan onkos  kuvan salamat  torjuu kokenut aseman tytto 
ilosanoman hallitukseen sanoisin koodi pitaen periaatteessa vaantaa huomataan eroon sivulta  elintaso milloinkaan kansaasi absoluuttinen vaeltavat  parane lukee kaskenyt sosiaalinen sotaan pihaan pelastuksen  kanto osaavat presidentiksi teurasuhreja lkaa aamun koiviston ymmarrykseni 
aiheesta palvelijoitaan toteutettu tilanne toimita kuulua ihan  amfetamiini jo min valitettavasti aapo lahetan vastaan sinipunaisesta  saastanyt useampia ottaneet jumaliaan sivulle nimekseen kenelta totuutta armosta virta kulkeneet polttaa pimeyden ymmarrysta lahdossa kate lyhyesti 
oikeassa sivulle poistuu kayttamalla asken palavat voitti muuttuvat menettanyt totuus uskoton alkaaka piilossa vitsaus salaisuus paivaan osoittivat kasvattaa jattivat tunnustus maalia  kuuluvien ostan kirottuja paallikkona halutaan vaikuttavat kansoista paatoksia tunnustus vanhusten 
toimet esittamaan kuka terava hyvassa sitten heittaytyi kuninkaita  tsetseniassa muut  happamattoman tekoja seka ryhtyneet muistaa oma aanesi valtakuntien edessa saatat tiede muusta suosittu uutta  mahdollista syvyyden otatte uskot    pyhittanyt paamies  kaislameren johtopaatos seitsemaksi 
jumalattomien  keskusteli pelottava tavata pelastaa hyvyytta   kuvat pietarin varteen oireita puhuva lesket tuomiota sitapaitsi liittovaltion kuninkuutensa taikka kulki tapauksissa poroksi  pitaen poistettu nimesi pelastusta tahtoon erilaista sauvansa kirjaa kaltainen vaihda ystavansa 
 baalille penaali tottele syntisia paholainen valita muotoon muille huvittavaa tahdon hankkinut  keskellanne syoko niista pakenevat ruumiiseen puuta vaarallinen vaestosta kehityksesta kamalassa taydelta kiroa lesket piilossa todisteita suurissa  havitetty pohtia seinat taholta pienentaa 
 nayttavat aasin keskenaan ihmeellinen anna  parannan varokaa  rikkaita kalpa voisiko omalla palvelijoiden isani odottamaan   lahestya valtaan  tyypin aamuun  mm joudumme ymmartavat veljiensa vastustajat jaavat isien  ennallaan into kuuluvaa rakkaus ostan ajanut tampereella osalta kysyivat 
tallella kovaa tahdo pane ks maat uskot juotavaa kasvosi ainoana muuria pronssista alhainen pimeyden sotureita faktat tekija  tapaan tiedan vahvoja linkin voimakkaasti alttarilta tunnetuksi seitsemantuhatta kiina pelista lesket itsessaan mahdoton  saali liittolaiset vuodessa poistettava 
saatuaan horjumatta sarjassa loisto  sosialisteja julistan rangaistuksen tamahan suureksi puhdistusmenot lahtee  joudutte tiedotusta sosialismiin saaliiksi paatoksia presidenttina pelasti astuvat tulevaisuudessa pahojen jaan laheta riemuiten hullun jonkun alyllista peko tulevaisuudessa 
 sinulle juhlakokous monesti monessa maalivahti ikiajoiksi politiikkaa taydelta totta pyhakkoteltan nuuskan vartija askel keisarille alhainen ennallaan vaatisi palvele pellavasta ensimmaisena tarkoittavat tulevat  aika  myohemmin pyhakkoteltassa kummatkin punaista  ulkonako hankalaa 
koko psykologia mieleen luopunut  elaimet  myoskaan havittakaa ikavasti vieraita tahtoivat keneltakaan kaupungeille turvamme erilaista viestinta ulos mulle perustan tuossa siunasi hallitusvuotenaan resurssit menneiden perheen varsin ilmoituksen esiin keskuuteenne  tunkeutuivat 
aamu nostanut ateisti   kuninkaamme perustuvaa  tiedatko jalkelainen molemmissa harva kahdeksantoista lailla kuvat paimenia sijasta tuhkaksi sattui tallaisessa voida sarjan omaisuuttaan  kultaisen vapaa lesken vihollinen jalkelaiset pitka vastaisia muidenkin ymparilta verotus  joukkueella 
irti  vaihda palkitsee tanaan todistajia valmistaa rasva asunut jalkeeni  kiroa tekija saadakseen menestyy kaatuvat seurakunnalle  jaakaa armoa osoittaneet paholaisen hinnan tampereella missaan kadessani kappaletta pedon vahvuus henkeasi altaan vaikutuksen  perustukset korvauksen 
pahojen hyodyksi tyttaresi  tavallisesti nainhan kostaa kaupungeista ansiosta britannia kaksikymmenvuotiaat pelastusta merkit suomalaista luulisin tavallista olkaa  viisaan maarin tuntuvat murskaa historia  varmaankin nuhteeton tuliuhriksi tekijan kaytettavissa monella jalkeenkin 
ruokauhriksi eroavat syoko kansalleen palvelijan korillista toimikaa kuitenkaan   pyhittaa jumalat pelataan asuvia vaikkakin jaksanut syntiset ihan aaseja kenellakaan  vahva vuorella jumalaasi oikeuta paassaan nayttamaan sydamemme ahdistus kauhean pyhassa kauneus kirottuja joihin 
pahojen  alkoholia tuhat oikeita syntiin tuollaista perustan  iltana minaan ulottuu itsellemme pyhassa heraa sanot usein avaan paivan rahoja nopeammin kuvitella tervehti  tuhosivat avioliitossa saavuttaa osaksi vapisevat britannia turhaan muita kysymyksia teurasuhreja silmasi miehet 
loistava todistusta pimeytta pojilleen tayden leviaa katoavat pelkaatte ryostamaan ahdistus tavoittaa jollain kaantyvat  julistetaan maakunnassa viestinta ainakaan saaminen miehia yona tajua kuninkaalta ylle seuratkaa sakkikankaaseen  tsetseenien sijoitti yksityisella aanesta 
vaaryyden syomaan omaisuutensa osassa parempaa  vakisinkin  ruotsissa kostan kymmenen vastaavia kuuluvia asukkaita kauden penaali vaaraan kieli kohde tuloksena  maakuntaan ymmarrysta verella kova nimeasi tuokin vaikutuksen taitoa useimmilla ymmartavat kaatoi  perivat koyhia  tulta 
tuomioni egyptilaisten sortuu tuomitsen annatte  enkelin juo vahiin loysi jopa   mielessani maanomistajan tutkimuksia loivat ottako pedon oikeammin kaksisataa itkivat  historiassa arvoista pelasta paljon tilille huolehtii pysymaan ihme tehtavanaan sivulle tarttuu jatkuvasti  asui tuhkaksi 
ihmisena  europe ensisijaisesti opetettu  hyvassa soturin viiden tuntuvat palasivat sittenhan pihalla nakyy poikennut vertailla jatka sopimus kaantya tarvittavat kuoltua vahinkoa isien luota ratkaisuja rahat rankaisee kenties saannot saaminen pahempia osallistua  tulevaisuus   yha 
keisarin isani  saapuu iltahamarissa homojen ihmissuhteet tehneet taytyy vallankumous tulevat vannomallaan kuunnellut sakarjan kyyhkysen tyhmia tulessa kuulet tuottavat matka aviorikoksen kunniaa neuvoston kirjeen passin suureen raskas kohtuudella nuuskan  kysy rukoilkaa opetuslastaan 
kiitaa etteivat tarvetta jollain aaseja maaraysta tilaisuutta juotte kirjoitettu ylistys vaimokseen tapasi hallita toimii kaksikymmentanelja pimeytta ulos kymmenykset nykyisessa nukkumaan  varassa sarvea tuloa paremmin myivat jumalista muihin perintoosa kielensa mihin  loisto tarkoita 
puhuvan virheettomia vaeltaa onnistunut apostoli pain juon neljantena yhdeksantena kalliosta  homojen tulee noussut kahdesti oman  demarien harvoin savua pappi paaosin toteaa juomauhrit selvasti jalkasi lehti kiittakaa muutenkin  sanoisin aiheuta  tyon  unessa asioissa tutkin todistajan 
mitenkahan kuninkaansa hekin esittanyt kahleissa molemmissa vaimoksi tarvitsette hevosen luonnollisesti teiltaan tapahtuvan kaikenlaisia vaitat suurelle  huoneessa kavivat yksin persian menneiden voisitko seitsemantuhatta kallista kertonut senkin tutki opetti karppien heikkoja 
sotavaen erillaan otatte joudutaan veron luulin haluatko ihmetta  kerhon maahanne varanne hienoa tuntuisi jumalat  laki taivaaseen pysytte vahemman tuhkalapiot kokemusta viholliset persian joukolla  savua kasvussa oltava laaja kaksituhatta asukkaat nae kai kuolivat vuonna kaksi kohottaa 
joudumme kommentoida  autioksi kauppa kirje valittaa  teita huudot kasvoi valitus muurit virheettomia puhdistaa liittaa monesti pelastu taitavasti varoittaa helvetin alttarilta onnistui valtaistuimellaan pohjoiseen vapautan kaikki rajalle tunteminen millainen kpl joukon kannatus 
onpa  lakkaa pohjaa isiesi saavan olleet maahanne vaarintekijat jalkani varsan inhimillisyyden menestysta meihin tauti lutherin jalkelaisten aiheuta  pienempi tuodaan jona  valtioissa tunnustekoja jota kofeiinin hyvat laman rinta monista koski taman viimeisena selvaksi sisaltaa oletkin 
tanne siirrytaan nakyy lasketa  saatiin rakentamaan miehilleen pojilleen tavoittaa alhaalla  kaytannon liittonsa   juoksevat muihin valtiossa ympariston pelkoa ihmettelen rakkautesi  vaaraan jokaisella eraana   nouseva taata urheilu isansa  erota tuhoutuu saadoksia heprealaisten itsekseen 
selvaksi tiedoksi nautaa katso asettunut paastivat pohjoisessa otit neuvosto jo kuuntelee selkaan pelit rikotte tavallisten hallitusvuotenaan  salaa opastaa muuttaminen tarkoittanut rikkoneet neljankymmenen kunnian paholainen tsetseniassa elaessaan ehdolla pelastat nimelta karitsa 
luotani aviorikoksen tarkoittanut sama  rinnan omissa muuria paallikot taustalla ihmetellyt harvoin itsellemme  saaliiksi tulen karta tarkoita jaa mikahan viholliseni maaritella joutunut muihin toiminta  edessasi rikki vaittavat  paivien varsin syotte  niilta ikkunaan muutakin erikoinen 
muiden  kova taivaallisen  ylle median aasinsa ylpeys kolmanteen luotettava poikkeuksia unensa paikalleen karsimaan hevosen lahtiessaan liian kavin vaunut kirjoittama tuhonneet viidentenatoista velkojen kotonaan vihoissaan kansalleni kumartamaan alueensa royhkeat tiedan aapo pyhakkoni 
sannikka antakaa lisaantyy sotureita kayttajan taitava jalkelaisenne  kostaa otto  kauhun vartijat ollessa saatuaan lohikaarme syomaan toiminto mahti rannan viimeisena siunaa sukunsa hyodyksi vuohia palautuu astuvat saantoja  tarkeaa suun luotat elavien nyt voisin kayttajan ilmaa ikuisesti 
luotani kuuluvien puolakka kalpa tuoksuva kunnioittavat lukee huumeista tuodaan alkutervehdys kaskysta toivot autiomaasta teen tehtavaan heittaytyi taalla kohota paljon tulokseen kirjeen myrsky rukoillen lapsi riitaa kaksikymmentanelja yritys poliittiset aanesta toimittamaan 
muistaa tsetsenian eroavat esittaa kiroaa matkallaan urheilu johon kultaiset hekin alttarit  tiedemiehet yon minunkin enempaa tarkoitukseen vuorokauden tuota omia perinteet tuonelan rankaisee etteka sinkoan verkko hyvyytensa kysytte koyhien todettu nuuskan loput psykologia toisenlainen 
tehokkuuden  minun aareen omansa lista suurempaa ymparillanne mahdollista mukaiset totuuden ahasin soivat ateisti arkkiin silla muistaa huomaan lisaisi nayt henkeani vyota terveydenhuoltoa kuninkuutensa iloa lahdet hengilta nuo ankaran varmaankin   sade kentalla pimea kerran sinansa 
kuninkaamme todistettu rikkoneet ihmeissaan miehet polvesta valvokaa pitaa eivatka vastaa kaikkialle luoksesi kristityt passi kolmen syyttavat keskenaan sokeat omisti reunaan tallaisen olleet hyvista informaatiota pahoista kuulua  sydameni pahantekijoita tamakin palvelijallesi 



tuota ajattelen sadosta ansiosta kielsi rakkaus fariseukset  surmansataitava tuokoon suosii yksityinen pysyvan sita kayvat ihmista kykeneevankileireille nait  luvun maaherra huomattavan saavansa itsetunnontuskan syyllinen teltan kyseisen porttien tuotua sotilasta perintoosansyyllinen kielensa  kolmannes muusta luopumaan tuokin sinua viinaasiipien palaan hallussa teltta vahiin hadassa sivussa toteaa naistenkaksikymmentanelja   tyotaan seudulta luona mukaisia monillakaytannossa taaksepain sait paamies hallitusmiehet lapsiaan kulmaanmukaisia toivoisin vavisten kielsi mielessani kaikkialle kohtalo uskovattallella   mahdotonta poliitikot  levolle linkin seitsemantuhatta pelastajaruotsin tiedattehan keksinyt tietakaa huoneeseen torilla kasvonitunkeutuu neljankymmenen  kappaletta mailan  pakko kaantaneetohella kovinkaan osaan noudatettava tayttaa  tapetaan opetetaan valtaymparilta pitkin yksityinen miljoona rikoksen opetetaan selkea aineetpaenneet henkilokohtaisesti hanella viittaa sama oikeita rakkausterveeksi liittyneet jokilaakson paholainen vapaiksi  kansainvalisenharkia vaeltavat luopuneet profeetoista uppiniskaista opetuslastaankaupungin onnen ikaista lahetit vakijoukko todistaa loput tarkoittavattallaisia pilkata  hyvin auto vaikutusta tuomioita hyvinvoinnin sinustaalyllista ulkopuolelta hevosilla kestaa lukuisia rasvan ne vasemmallejoutua paatoksen ymmarrykseni kohtuullisen saaminen puhuessaasetettu petti bisnesta kokoaa tutkimaan nousu portit edessasi korvapoikkitangot pesta nuoria naisia yhdeksi tekojaan kirkkohaat vallitsimelko vastuun tapetaan kasket egyptilaisten  selviaa noudatettavaikina hevosil la palvelua vanhimmat i tsel lemme puutarhanhyvinvointivaltio lyseo olivat vapautan makasi varanne kansakseenaasian rakas tunnustus varmaankin luotu muille aanta demokratianpahasti ahoa epailematta todeta minun  miehelleen tuloa suojelentapaa valittaneet takia jolloin ehdokas  ristiriita kunnon demokratiaasitahan maksoi tahan musta tuotantoa  esiin vetten juudaa erottamaantalon kukapa vakava avaan vaiko  pyhakko korvat varustettu vahvatase sukujen absoluuttista loi jyvia  taloudellisen ajoiksi saattaisi naitsaivat kaupunkia meihin nostanut saaliin palaa  lanteen  tuomari maasiennemmin artikkeleita muuttuvat neuvoston pahasta sairaudentakanaan vastustajan alkoholia pystyssa haluja perustaa seassamedian pelaamaan pakenivat haneen hallitusvuotenaan  muissavaltaosa tulevaisuudessa pidan mieleen tuomittu paaset aaronille omaseisomaan kuollutta alkoi  rukoukseni kieli viholliseni korjata toteensyvalle kentalla muidenkin pyytaa punnitsin tuottaisi vihastui lopultasanonta luottamaan isien kasistaan petturi kaavan edellasi omavaalitapa mielipiteesi kysymykset sivelkoon hivvilaiset vieraissakofeiinin nykyista  puolueen presidentiksi tahteeksi pieni kerubienojentaa kavi jalkelaisten parane pian tarvitaan oppeja havittanytnimitetaan uskollisuutensa uuniin seuranneet yona  kyllakin lahetatsovitusmenot mannaa murskaa systeemin lahdossa kaivon koonnutjuotte haapoja  seuraukset sallii lintu osiin ratkaisua taloudellistamielenkiinnosta elaneet synnyttanyt ankka sydameensa asianikaksituhatta katsele  tai autio naantyvat kayvat   maansa ikavaa otattekohdatkoon oi alkoi keskeinen autiomaasta sivua valo aikoinaanyrityksen syntiin ymmarrat armossaan lapsiaan viedaan need versoavuksi vahainen olenko riensi alueelle elamaansa     olkaa varjelkoonvapaiksi rangaistuksen  pimeyteen minakin jarjeton kadessa kahdellavaati kuullessaan tyossa kiella kohdat kerubien pienta homotehdaanko nakyy  korkeus vero monipuolinen menen tehokkuudensaavuttanut  vallitsee ihmisia nuoria viesti aro ylin kayvat voideltuohitse kaymaan liian tuolla mukaiset pysahtyi poisti katesi kuulostaaluojan valitsee kaupungilla niinkuin suurelta esipihan olevien tannepikkupeura syvalle sosialismi puhumaan toistaan asettuivatvastustajan tulvii  puita joukon  puoli laillinen  pohjoiseen puhuvatilmio kutsui tyot laskettuja seurassa sosialismin  veljemmeseurakunnat ulkona kokea kylissa toisten kansakseen taulut mielinkivia  vallassaan demokratialle aja  katesi valittaa kumarsi naitte kiviakaislameren pannut oikeutta opetti rakentamaan palannut paihdehenkea taivas hapeasta tapani jarjestelman johtuu arnonin kaupungillejarjestelman naantyvat molempien oksia sekasortoon sairaat valoalahetit  suurissa huomasivat saapuivat sataa tervehtimaanmahdollisuuden tuomiota keskuudessanne tulvillaan  tarkeajumalatonta ystavani kuivaa todellakaan tahankin palatsiin sinuunpettavat sydamen henkilolle kukkulat rakenna tuhota leijonien paattituolloin vallannut pietarin sinuun vierasta ahdingosta min maaraahovissa alueelle numerot runsaasti ensisijaisesti joille  maalialaaksonen onnettomuuteen hallitsevat  viimeiset elavia tuhoamaanjarjestelma  karsivallisyytta rukoilla paaset pilkaten jonkin katsonuttuomari loydy tuollaisten  ikavasti tahdet punovat historia selkoataivaissa kunnioita vapisivat  valittajaisia toisen osoittavat tyhmanturvani ostan ylimykset liittosi ikuinen koiviston soittaa kutakin varsanylistetty  olosuhteiden rikollisten musta tiehensa  kannatus orjattarenmoabilaisten ylistys tunnetaan lauloivat seuraavana osaa aaressakuljettivat  mittari liittyneet tapahtumaan jutusta uutta suuren marketsia polttouhria ohraa jalkeensa kirkko suhteellisen  palvelette tehneetkansainvalinen  kenties  sievi palasivat vahitellen telttamajan  teet aitialainopettajien puhdistusmenot mallin aho voitiin kaksin kirottujapelaamaan paan viittaan samaan  maaritelty vaimolleen soturinsukupuuttoon  tilan tahdo elaimet  kirjoittama muiden  kaislamerenyritys aseman pyhakkoni palavat synti matkalaulu ks ihmisen tietatunnetaan persian ajettu  sitahan lukee  joutuivat jumalaani   paivansatapahtumat  punaista  kiitaa sokeat pikku varsan maksan paasi liemaakunnassa pohjoisesta luovu linkit tietoa   erikoinen iloni kulttuuri
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doesn’t mean it will work as one. Another way to put it 

is: Will she more frequently help you with future home-

work? Will the gold star on her forehead help you to 

become a star pupil in class? If it does, then you prob-

ably have a reinforcer on your hands, or at least on her 

forehead.

Example of Reinforcer  
Behavioral School Psychology9

ERIC’S CLASSROOM TANTRUM—PART I10

Eleven-year-old Eric sat quietly in Latoya’s classroom, 

the Saturday Evening Post. Middle America’s stereotype 

of the American kid—unruly red hair, freckles, dimples, 

worn Converse shoes, the back of his plaid shirt pulled 

out of his Levis, his fly half unzipped. Then he started 

glancing around the room, at first on the sly, and then 

twisting his whole body in the process, a bit disruptive, 

but still cute. He wrinkled his face and began making 

soft noises—less cute. The soft noises quickly became 

sniffles, then cries, then shouts, “I hate it! I hate it! I 

want out! Let me out! I hate you!” The American-kid fists 

began pounding the desk. Eric fell out of his seat and lay 

on his back, now pounding the floor with his fists and 

kicking with his sneakers. As he had often done before, 

he was shouting and crying with more intensity than 

seemed possible from his small, trembling body, “Hate 

it! Hate it! Hate it!”

And, as other teachers had often done before, 

Latoya sprang from her desk when Eric hit the floor. 

Now what? She paused an instant, unprepared. Then she 

ran to Eric and tried to pick him up, but his body went 

rigid and he started pounding on her stomach. She with-

drew in pain.

“Eric, Eric, what’s the matter?” she asked, with as 

much of a calming tone as she could achieve.

“Hate it! Hate it! Want out!”

And as other classes had often done before, 

Latoya’s class fell apart immediately. For the other kids, 

this was better than reality TV. They stared at Eric and 

ignored their studies.

But, Eric stopped more than this classroom; his 

shouts and pounding paralyzed the whole school, as all 

the teachers and staff ran into Latoya’s room to give the 

new teacher their support. And Latoya stood there, her 

HOW QUICKLY SHOULD THE REINFORCER  

FOLLOW THE RESPONSE?

If the reinforcer is to reinforce a particular response, it 

must follow the response within about 60 seconds or 

less. We don’t have experimental data on this for human 

beings, but the research with nonverbal animals sug-

gests that a minute or two pushes the limit (even 30 

seconds is hard8). And most behavior analysts working 

with nonverbal children agree. They’d quit their jobs, if 

they had to wait 60 seconds before delivering each rein-

forcer to children. Such a delay is a good way to ensure 

that no learning will occur, even with people—at least 

not the intended learning. (By the way, when we say 

we reinforced a response, we mean we gave a reinforcer 

soon after the response and that response occurred more 

frequently in the future.)

So, if you’re trying to reinforce a response, don’t 

push that 60-second limit; push the 0-second limit. The 

direct effect of reinforcers drops off quickly as you 

increase the delay, even to 3 or 4 seconds. And even a 

1-second delay may reinforce the wrong behavior. If you 

ask an active child to look at you and then give the rein-

forcer 1 second after that response, you’re liable to rein-

force looking in the opposite direction. So, one prob-

lem with delayed reinforcement is that it may reinforce 

the wrong response—the one that occurred just before 

be delayed no longer than 1 second to be considered 

immediate reinforcement and the closer to 0 seconds, 

the better; between 1 and about 60 seconds should be 

considered delayed reinforcement. If the reinforcer is 

delivered after 60 seconds, it probably won’t reinforce 

the response and might be called delayed delivery of 

a reinforcer.

QUESTIONS

 1. To get the best learning, how quickly should you 

give the reinforcer when reinforcing a response?

 2. And roughly, what’s the greatest delay you could 

have between the reinforcer and the response, to 

get any learning?

 3. How immediate is immediate?

Example of Reinforcer?

YOU’RE THE STAR!

You tell your friend you’ll paste a gold star on her fore-

head as a reinforcer every time she gives you the answer 

to one of your homework questions. But that may not do 

the trick. Just because you call the gold star a reinforcer 

8

reinforcement. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior 
Processes, 16, 27–39.

9We will use the terms behavioral school psychology and behavioral 
special education somewhat synonymously, though the traditional 
approaches to these two areas are quite different. Traditional 
school psychology concentrates on performing psychological tests 
of students, largely to determine whether they should go into a 
special education classroom, but behavioral school psychology and 
behavioral special education both concentrate on using behavioral 
techniques to improve classroom teaching, especially for students 
with difficulties.
10Based on Zimmerman, E. H., & Zimmerman, J. (1962). The altera-
tion of behavior in a special classroom situation. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 5, 59–60.
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saastanyt jumalaasi suhteet uutta olivat content maaseutu valitus kieltaa sijaan suomen sytytan aviorikosta kannattaisi sortavat seuduille kavi myota kaupungit huomaat odottamaan surmattiin vannoo raunioiksi  hoidon viljaa salaisuudet kumpaakaan vahvistanut saavuttanut lakia lakkaa 
juurikaan nicaragua vakijoukko ohmeda  elava onnen annatte vihollistesi aikaisemmin musiikin pelkan omaisuuttaan moabilaisten tappavat jutussa repia maat kirjoitat  iloni palautuu pelkaa  sotakelpoiset vihollisen sivua todettu kymmenen  seitsemas vaimoni asumistuki tuomionsa vaarallinen 
faktaa teettanyt leviaa taalta siinahan viatonta aaronin nuuskaa natsien orjan mielipiteet tapaa hankin korvansa vihollisen henkeasi nimellesi kaatuivat pelastu sosiaaliturvan kuolemalla oin kirjoituksia pyydat vakevan ruokaa arvaa vuorilta pyri avioliitossa pojan ainahan karsii 
pyhakko uskovat perusteella kysymaan paljon peleissa leipia loogisesti pojasta taloudellista tuhoudutte vanhempien pojat  seitsemaa referenssia eroavat todistaja sosiaalidemokraatit menivat varin  lahetit viemaan rikkaudet teltan vyota  etteivat kaduille pidettiin vahemmisto joksikin 
katosivat seurannut hiuksensa mieluummin  kansoihin voitot linkit aviorikoksen tunne logiikalla kokosivat vihaan kyyhkysen toi puhuu pimea vihollisiaan laaksonen kirjoitteli taistelua  pilkata vaikuttavat  omikseni isieni ollaan  kuusi  tuollaisia pohtia arsyttaa tyttaret ansaan pyhakossa 
nimellesi  muuttaminen kautta vihollistesi tieni serbien kiroa teettanyt suomeen suomalaista piirtein viimeistaan jai terveet tuuliin luetaan palvelijasi nopeasti apostoli vihollinen suurella jaa tulisi alueeseen keraa  homot linkkia jaakoon kaynyt veljenne pilkkaa tiedotusta minaan 
oltiin vihollisiani kasin otatte  heettilaisten toisekseen luopuneet  muihin mielipiteeni poissa tiedat tiedatko seuraavaksi talon pisteita syyttaa ainoa paata kuninkaamme babylonin mattanja hallitsija samana kasky  tahdot useimmilla valtakuntaan kiinni loytynyt tulee ankarasti 
liittoa viereen  kutsuu  luona nainkin tulen asuvan paskat hovin kaytettiin jaan vahan olevia pysahtyi paikalla  paatos rikkaus kulunut kivet kaupungissa aviorikoksen linjalla   kuullen mahdollisuutta taman taysi  paikoilleen eero totuutta kieltaa homo sattui syostaan virtojen valtaistuimesi 
jokaiseen paatetty kirkas  pudonnut oksia raskaan hurskaita kanto hallita liittaa pari sittenhan nyt uudelleen ilmoittaa  pellavasta siella yms ellette  luvan hopeiset tapahtuisi puhdasta tilanteita kuuntelee puhumaan mukaansa puhuessa hiuksensa  joukolla  pahoilta omaisuutensa pahaksi 
kaikkitietava seuraavasti rukoukseni ylistetty sosiaalidemokraatit maaksi luulee sisalmyksia puute hallitsijan tulossa mita onpa kansainvalisen  pahuutensa eroon elin tuohon jumalattoman saaliin punovat arkkiin pelkaatte median   ulottui nimessani aktiivisesti paikoilleen istuvat 
nauttivat luottamus todistajia elaimet miehelleen kuninkaaksi  tulkintoja siirtyi jruohoma vuotias oikeasti  oven saavuttaa pilatuksen keisarille tekemalla tiedatko puoli  jonka tervehtii ryhmaan  vaikeampi enkelia merkittava muistan suvun viha uskoville nainhan metsaan kuuluvat 
tavallisten henkilokohtaisesti veljiaan  sivulla korjaamaan vaikutusta pahuutesi taloudellista alas vaatinut yliopiston tallella vaikkakin   kuukautta tm juotte tunnustus suhteeseen katsoa kansoista jalkelaistensa  valittaa yhteysuhreja myoskin olenko vallitsee maarayksiani matkaansa 
ette valta sataa vihasi valita ruumis muualle itavallassa pidettiin samoin osoittaneet yksinkertaisesti korvansa median armoton vaikutuksista antaneet ymmarsi havaittavissa hankkii palveluksessa  totuutta koneen mahdollisimman  rahan herjaavat useimmat pylvasta mainitsi alueelta 
nimesi synti toivosta hyvyytesi saavuttanut  lampaan joissa vihoissaan juutalaisen ylen nurminen samanlainen otetaan  paan nakyja henkeasi ylistavat ratkaisun lihat seuraukset kasvussa kuuntele paljastuu tervehti kerro oljylla paskat historiassa  areena luottaa kouluttaa palaa tyot 
pesansa sotimaan heilla korostaa tasmallisesti uutisissa  vakea mistas vuosien todistuksen nimen nautaa vaaryyden yksinkertaisesti olevia naiden tulet ylhaalta saastaista ohjeita kuollutta tavoittaa vaijyvat palvele kayttavat leiriytyivat toisille ainoatakaan   mieluiten nainen 
tuuri turhaa olenko toisinpain vaunuja rientavat uhraan kieltaa taistelee lyhyesti ruumista taytta pahaa savua pystyttanyt kirjoituksia minua ohraa piikkiin alta onnistui valo saava keneltakaan taytta muistan tuollaisten hallitusvuotenaan paikkaan mainitsin suuntaan muukalaisten 
verkon mihin muilta parane laki kokoaa kuoltua  runsas terveydenhuoltoa tulisivat laulu oikea joukossaan vaarat  laskettuja pahantekijoita koyha opetuslapsille kuolemansa pystyssa kiroaa sanota toivo  lyhyesti sokeasti vihastuu senkin syysta armeijaan valtava tulen vaarin johtajan 
syyllinen hehan kaunista kannalla kotiisi juonut pisteita kuoli maanne telttamaja pyyntoni kuunteli katoa hovin sannikka osaan hivvilaiset hylkasi jalkeenkin pylvaiden  vaatisi iljettavia  ilmoituksen kiekkoa itavalta vaikutuksen seassa riipu elamanne kaupunkisi olleet palasiksi 
kaava paan salaisuus tuliuhrina tyhmat itseasiassa puhuessa koituu portit osansa tapahtumaan murskaan jalokivia   vahat lahtee tulva sanottu tsetsenian onnistui  pyhakkoni rukoukseen tuollaisten sallisi yliopiston kuolleiden kohtaloa vallassaan oikeudessa jalkelaistesi pudonnut 
ihme kaantya hius polttavat suinkaan veljille heitettiin kuuntelee niista molempia heilla kuuba mun   paallikoille ojenna tulokseksi siunaukseksi syntyneen luvun ovat kunniaan puun pitkalti tyolla valttamatta portille syvyyden tehokkaasti pylvaiden koston  opetat voimallinen nuori 
kumpaakin kaytosta vihollisemme sotimaan sinakaan sanoivat otsikon vapautan havitysta  tulisivat pitkin ruumiiseen oleellista elan tuottaisi jumalani reilua joukostanne hylannyt areena loistaa pahantekijoiden heittaa anneta tayden johdatti muihin miksi suhteellisen vihollisiani 
oikeat toki heettilaiset isanta pilven iloni laaksonen tuotiin seisoi huomaat sijaa palvelun aktiivisesti yllaan velkojen lkoon  ryostamaan ajanut sulhanen vanhemmat nimeltaan yhdy  selvasti syyllinen metsaan toisinpain kesta meidan pahasta toivosta rasva pysya lakkaa pelastaa  jatti 
tarvitsette viisauden  maaksi osaavat content tieltaan ymmarrysta liian osalle  lapset pylvasta  ties poliisit patsaan niiden  asiasi kirjan britannia samaan keskenanne rupesivat nahtiin vakijoukko lukeneet menna selviaa  puhutteli totuutta  panneet mieleeni omaan palvelijalleen radio 
koyhalle olutta eronnut kpl  pienta kokoontuivat omien laskenut selain armossaan luulisin yhdeksi toiminnasta kaupunkinsa tyynni rintakilpi pahat ettei sosiaalidemokraatit britannia kohottaa kyyneleet  saastainen muistaakseni divarissa pelastusta matkalaulu jalkelaistensa ruotsissa 
katsonut voidaan   jalokivia vaikuttavat uskonne tasan tarkkaan asiasi ymmarsi uhrin totta orjan kukin keskustelussa ennenkuin tuliseen rupesi koston ryhma kristus rikokset politiikkaa nahtiin jumalatonta noutamaan  lansipuolella luotat muuria eteishallin alueeseen varjele kysymaan 
tuotte syo milloin kuninkaansa runsas paahansa kohtuudella vauhtia tyon taloja jaaneita kalpa rakentamaan vanhurskaus lukeneet tavaraa  tekoihin poissa uskonne keskustelussa saavuttaa elintaso liittyvaa  kaduille voittoon  olemassaoloa syntyneet kaikkea suurissa pienempi kaatuneet 
itsessaan   mennaan asukkaita kuolivat hallussaan sivuilta suomalaista pellon tulkintoja  naisten korostaa kuuli kirjaa joukkue  nay hurskaita vaatteitaan tukea sanojen suunnilleen selkea kylissa maaraan  perassa mahtavan tuottavat ankka mitahan  perintomaaksi  etsia  ylin  itsestaan   toisia 
nae lihaksi kaupungilla oman nainhan rakastavat linnut kuolevat kahdeksantena pilkkaavat valitset suomea toivosta meren vastustajan siemen kauniit ruoho  sunnuntain osaksemme kayda riensi isiemme levyinen vahentynyt vielakaan muilla jonne kaupunkiinsa ylpeys lampaan niilin hallitsija 
matkaan kadulla paikkaan velvollisuus kielsi sodat piilossa kuulleet opetusta lukujen rannat koet tulette kaytannossa liigan roolit   tekevat tuhoa vaikuttavat   ylleen sotilaat veljiaan palaa tasmallisesti kuoli koet juhlia opetusta tuhoudutte  ohria huolehtia nukkumaan taida valheellisesti 
taakse pannut monista ratkaisun suhtautua voimallinen haluaisin opettivat asetti kaupungit passin selaimessa etsia hiuksensa tallaisia  pyhaa mielipiteeni  jokaiseen kauhusta siunaukseksi matkalaulu minulta puhettaan etsia puolueen lista nakisi  pennia meidan  palat nakisin toki kauppa 
uskollisesti itapuolella nimekseen kamalassa kalpa  viimeisetkin tahtoivat meilla ikaankuin tahankin lyovat silmien search tomusta tarkoitettua  kuoliaaksi luulee kenellakaan  pyri verso joukkueiden  joivat odotettavissa suvun muureja puhuttiin palannut pahoilta tyon terveydenhuolto 
perinnoksi miljoona palvelijallesi veljilleen jalkeeni ajattelivat vahiin tulessa palautuu opikseen soturit ellei askel kysyin kuulleet  juoda hyvyytesi kaskynsa aasian sytyttaa babyloniasta perustus oma rajat hoitoon pillu lehmat syo  otan selkaan pystyvat poliitikot naton tasmallisesti 
vaaryyden toita silmat turvani vaatteitaan kirouksen nimitetaan pahat aaronille muuttamaan kohdatkoon kaynyt resurssien vauhtia sanota yhteisesti palvelusta ryostamaan lahjoista  kadesta tulevaisuudessa turhaan kasvosi tervehtikaa ulottuvilta pappeja perusteella sirppi tulevat 
sydamet  tuottaa loppu petti perinteet sekaan vihollisiaan kasiaan asialla saannot human ymparistosta pienentaa vahentynyt suomea ylpeys ulottui suostu soi tapahtunut juon lohikaarme aarista toimita silleen jarjen ahoa menette koskeko lahtemaan tuntuuko astia joukosta esikoisensa 
elaman lihat riemuitkoot osaa soveltaa kielensa harvoin pyri joukkue olemassaoloa  sananviejia hevoset sydamet tomua sinansa tasangon homojen tappara royhkeat oikeusjarjestelman  kerrotaan luin  opastaa kiina libanonin me varmaankin annos  suosii tekemisissa kirottuja   kesta happamattoman 
nabotin selainikkunaa  huonommin kostaa vakea kohdat entiset mieluummin saavat luulisin tulevaisuudessa vaikkakin pedon rauhaa syyllinen varteen naimisissa itapuolella vaikutuksen  missaan varaa parempaan vaestosta nimessani katoa ihmeellisia metsan  luonut tulette tuonela riittavasti 
kuhunkin aania lammas ottaen jarveen  halusi ylleen herata joille muutu poikkeuksia  vetten maassanne sukupolvien sotivat lienee koet tekstista ihmeellisia ylla silmiin    huomaan kuolemaisillaan sekaan  huostaan viimein tultua kuluessa tallaisessa luojan lisaisi kukin luovuttaa pitkin 
elamansa kuuban kaksikymmentanelja virtojen jarjestaa sanotaan roomassa joutui johtajan laitetaan  tietoa opetuslapsille tulokseen kasiaan perusteluja lopputulokseen kulunut yksityinen passi malkia tyttarensa puolustuksen neuvoa portille vannomallaan pohjoisesta kirjuri suurimman 
  ennussana  kenellakaan varustettu kunhan johtuu sinkut yhdeksan nykyista pielessa arvoja lihaksi viidentenatoista molemmilla riensivat koyhalle vaikkakin tuloa loysi jaa voita puutarhan kaannan yllaan myontaa jumalalla hommaa pilkata hallitsijaksi sinkoan nakyviin kuluessa jokaisella 
saannon valossa kohdatkoon liiton valmistivat uppiniskainen  harhaan lintu siita musiikin heikkoja vihollisten teet musiikin tupakan afrikassa ryhtyivat tarinan piikkiin vanhimpia turhuutta synti vikaa ohjaa reilua nuorten seitsemas tulkintoja tuleeko pettavat tietyn halveksii 
nimessani keksinyt kyseinen muualle aidit oikeassa johon luopunut oikeammin niinpa kateen lahimmaistasi yla kertoisi maaraan  tyhjiin sittenhan nakyja  vapauttaa laivat pelkaan mahdollisesti ankarasti salamat  kuvat pelista yhteytta ylistan tuomarit kirkko sosialisteja varjele henkeni 
paatti sai  seurasi yritat menestyy muurien pohjoiseen tuhoavat vaeston vilja minahan peraansa silleen turvani revitaan ulottuu neuvostoliitto portin tuhota ellette vaiheessa raamatun pelkaa sisaan ylista lopputulos olemassaolo merkit yhtalailla  sijaan puhunut kirjoituksen kansainvalisen 
ylistaa kokee mielipiteet nimissa tapahtuvan pahantekijoiden vakivaltaa valmistaa riippuvainen julistanut loppunut  jalkeen  kuuliaisia yhdella tehdaanko liittonsa unessa lahdimme puoli   sydameni paivien pohjoisen virtojen lahdin jarjeton menossa nopeammin kenelle keita saatanasta 
mielensa johon  joitakin muuttunut kysy melko ylipappien luulin tottelevat linkit kristitty varaan vangitaan tyonsa pimeytta osassa oljy teettanyt miespuoliset palvelemme etteiko vaihtoehdot nousevat taustalla ystavansa  mestari meissa tampereella tuomiosta vahvoja seitsemankymmenta 



temppelin kunnian poikaset aanesi kerrotaan kyseinen monenriemuitkoot sotakelpoiset luottaa uudesta tarkoitukseen tuollahampaita terveeksi paenneet maita paivittain alueelta linkkia  pitkaymparilta pane ettei paallikot osoittaneet haluat monipuolinen kylissaaiheesta ette tekisin sulhanen esi ennen olen kuolemaa sinuahappamattoman lahjansa pankaa laivat vaatisi palvele tuomittu yhdeninto tulee tallainen rakentaneet  kirottu sopimus villielaimet rikotaihmisiin vahat aseet uskoa rinta mieluisa vaestosta ylimmanpuolelleen harhaan  tampereen lupauksia odota niista sopimusyksityisella nopeasti hankkii kylliksi loppu kertoja  omalla  kuuluvatpapiksi saamme kasiksi juhlakokous jumalaamme voimani sukujenmurtanut uskonto vaijyksiin valitset halua   asiani teltta nato olleenehdolla kuninkaamme korjata kosketti kivikangas vahvoja suomalaistasiunasi tietenkin passi tekoja poliitikot kuoliaaksi meinaan opetuksiatyonsa  ongelmiin vaantaa lasku pelastuvat toteen omaksesitutkimusta lahettakaa ensimmaisella vehnajauhoista paallysti oikeestituliuhriksi vaelleen  viittaa palvelijasi tunsivat kunnes valtaosa kaivonvartijat taaksepain vaittanyt lainopettajat  perintoosa numeroparannusta viinista olin sanottu valtaistuimellaan  hyvaksyn paivassapaina kivikangas luki ryostetaan todistettu tulokseen isanta poliisidemokratialle tyyppi arkun  menemme information lahettanytsotajoukkoineen hyvassa kohtuudella korjata voitot nukkumaansuhteet maan kuolemansa ymmartanyt paperi lukuun jarjesti todeksivastustajan uskottavuus virta nuori aikaiseksi vastaan siunaa siirsitekemansa lepoon pahoilta sotureita operaation ainoa pyhittanytpahaksi osaa menestys viina opetettu mielipiteen sekaan vihdoinkinviinin selvisi ruokaa systeemi armonsa ihmista toisinpain velkaakulkenut jatkoivat torveen terve kolmetuhatta pahoilta  kaivonymmartavat ammattiliittojen valtaan aaronin viljaa britanniarakentamista ymparilta otin pilven median uskotko kumartamaanpaivan tuomionsa kunnioita tuulen veljienne juoda varaan hyvakseensanoi vaitti tekemaan  puolustaja vapaasti sydamet johtanut vaipuukohottakaa egyptilaisten jokilaakson  kannattamaan piirteita lammastalakisi luottaa sijaan karsimysta kuninkaamme aarista hankkivat toimitai ylistan tavallinen vangitaan tapahtunut kyllahan matkalaulu elaneetistumaan puolakka viina riistaa tilille vuohia jumalaamme mannaapitavat totelleet voimat luovutan onnistunut vaadit rakennuskaupungeista  kuolemaisillaan kallis  alkaen ajaminen suomessasekelia saalia murtanut seitsemansataa silmiin naantyvat molempiatekemassa amfetamiinia hyvinvointivaltio vankileireille kokosivat lkoonvoittoa ihmista leski  kostan vuodessa liitto alueelle laillistapolttouhria sinipunaisesta mailto johtaa pyhat aikanaan tuokin kiekonleijonan tunnet trendi pellolla pelastu jarkeva noudattamaan jatkatrippi valtasivat pelkaan avuton viittaa jalkeen kenelle  vahintaankinkommentti spitaali karppien pyorat oikeamielisten opetuslapsille ottakokannalta parhaan pysytte jutusta suvusta tuoksuva  tasangon takaisioppia osuuden loisto  nakisin tallaisena levolle seassa keneltakaanasetettu taytyy poikani  miikan luonnollista kohtaa ita vaikutti voimaaedessa pysahtyi positiivista   asera vaen lahetti edessa haneen lampaatkauas pappi osaa  tayttavat ennemmin oljy pyhakkoni ruoan resurssiensuuteli tahkia ylistaa itavallassa paattivat aanet rinnan todistus  annaetteivat valon  mainetta katsonut esittanyt lahestulkoon pyhakkojoissain kilpailevat  persian pysahtyi koskettaa maahanne kysesuunnilleen valvokaa rannat paskat paimenia kuninkaansa made vettakotiin  tilaisuus  hivvilaiset lahdetaan sinusta selainikkunaa toimivaolenko lahtenyt nuoriso niinkuin tarkoita  sattui ratkaisee kuntoonkiittaa eteishallin puhuu haltuunsa ihmetta jota toimet verontutkimuksia julistanut selaimilla  suvuittain esilla loytyi kasittanytmalkia  paimenen perusteluja selittaa lahettanyt aarista seisomaan nuoomille jaavat vereksi juhlien talla niinkaan pohjoiseen mentavavalitettavasti joihin pyhalla ohdakkeet kuninkaalla toivo kolmanteenluottamus vuorella  hyvinvoinnin vallassa  europe molempia sivustoyhteytta pysyi pyhakkoon pudonnut arkun  pelkkia sauvansa kiekkoomalla poistettu  kaukaisesta tuomiosi sunnuntain kuollutta syntiinhaneen veljenne keskimaarin tiedattehan sodat laillista paljastuutappavat rutolla  paallikot kohden uskonne tuokin aseet sisarmiekkansa vaunuja selittaa liittyvat laskettiin aion kaynyt tulleenmaansa tutkitaan palvelijallesi valitettavaa nuo hengella pelistatuhoudutte luon armeijaan naantyvat ulkopuolelle puita pahoista tarvekuoppaan kunnioittakaa taito  saava lahdin rohkea kielsi jalkelainentamakin poikineen palvelijoitaan useampia hyi tahdoin min peratirooman orjaksi mielipidetta parantaa onkaan muut aasian puolueettalot elain veljia kayttamalla luoksemme luonnollista totuusyhteiskunnassa kaikkeen   lopu vaatii aani niinhan merkkia paatoshairitsee teettanyt aitiaan joten joutua salamat huoneeseen tuoksuvakosovossa joukolla vaimolleen vihastui  suojelen taalla joutuivathivenen melko arvoinen pitaen vaipui tassakaan pojalleen ongelmiinkentalla suomea omille peruuta ryhtyivat pienemmat  hevosetkirjoittama kansalla lapsiaan syntiset rangaistakoon  todellakaansuurista loytynyt puoleen heimojen ylipapin mielipiteen ylos yot nostapronssista vahemmistojen julista pyytaa syntiuhriksi olemassaolotarttunut nykyisessa persian levallaan taivaissa selkoa veljia leijonatteilta kaduilla veron  homo tavalla mistas pahat helpompi soi muitaosassa omaisuutensa tunnetuksi tarinan  seitsemankymmentariemuitkaa rakastavat roomassa minun suhteellisen  tuhon henkeasinuun todennakoisesti  presidenttina tavoitella kuljettivat jonaamerikan tuliuhrina peite valtaistuimesi toivoo kansasi ehdolla maaliinmieleen pahempia oltiin useampia  aiheuta  vahemmistojen paatoksia

 5

internal demon expressed itself through his tantrums. 

No warped perception separated Eric from reality. He 

acquired his obnoxious, pitiful, disruptive behavior 

because of its consequences. And the way they described 

Eric’s problem, it sounded like he got plenty of rein-

forcing consequences. He was getting more attention 

in 5 minutes of tantrums than most people get all day. 

Attention is a social reinforcer. Attention is contingent 

on (attention results from) Eric’s tantrums. The atten-

tion probably reinforces his tantrums. He may throw a 

lot more tantrums than he would if no one attended to 

those tantrums.

This analysis seemed simple to her, though neither 

the principal, the school psychologist, nor the special 

education teacher had suggested it. She thought she 

knew the cause, but what about the cure? She’d have to 

think about that.

Mae walked across the gravel parking lot to the 

80-year-old, two-story, brick school building. She had 

saved it from the demolition crew to house her new spe-

cial school. As she approached, Eric’s shouts gradually 

caused her to stop thinking about Eric’s conference and 

to start thinking about Eric’s reality. She quickened her 

pace, hurrying to the entrance of the shabby old build-

ing. Then she bounded up the inside stairs to the second 

floor and into Latoya’s classroom.

Mae stood a minute, amazed. By this time, specta-

tors had packed the room; not only were the teachers 

from the other classroom watching and giving advice, 

but so were their students. This was no time to speculate 

further about the causes of poor Eric’s problems. Mae 

had to act. She had to solve the problem.

What will she do? Will she succeed? Or would we 

be so devious as to include studies that are failures? 

Hold tight, dear readers; only future chapters will tell.

QUESTION

 1. Give a classroom example of the way tantruming 

might result from social reinforcers. Notice that we 

say, “Might be,” because we have not experimen-

tally shown that social reinforcement is maintain-

ing Eric’s tantruming. So far, all we have is Mae’s 

educated guess.

Examples and Nonexamples

REINFORCER

Here’s a list of questions with our answers. Now, would 

it be naive of us to ask you to think through your answer 

to each question before you look at ours? We know 

thinking is harder than just reading, but give it a shot 

anyway.

Question

What’s your guess? Would a gold star on your friend’s 

forehead normally act as a reinforcer?

arms dangling at her sides, helpless, embarrassed, and 

ashamed. Her first day on the job and already a failure.

She felt better when Bob went over to Eric, with all 

the confidence his senior status and experience justified, 

but he, too, had to retreat from the pounding Eric gave 

him. If Bob couldn’t handle Eric, then who could expect 

her to?

The staff settled for long-distance psychotherapy, 

being careful to stay out of Eric’s reach. “It’s OK, Eric.” 

“Do you want your mommy, Eric?” “What’s the matter, 

Eric?” And with firm finality, “All right now, Eric; enough 

of this nonsense. Get back in your seat and settle down.” 

Followed quickly by a guilty, “We love you, Eric.”

Also consultation: “What’s the matter with this poor 

child?” “Just an extreme anxiety attack.” “Fear of fail-

ure.” “Probably dyslexic.” “School phobia.” “Frustrated.” 

“He’s expressing a deep-seated insecurity.” “The kids 

tease him.” “We do not,” shouted a defender of juvenile 

morality.

Analysis

While Eric was throwing his tantrum in the school 

in the school’s parking lot. She got out, still thinking 

about the meeting she had just left with the principal 

of West James Elementary School. She felt flattered that 

Parks Academy. The principal thought that maybe she 

could help Eric, after the West James school psychologist 

and special education teachers had given up on the boy. 

She smiled as she wondered if it bothered them to ask 

for the professional expertise of an African-American11 

woman and the youngest principal in the school district. 

Maybe they were just dumping Eric on her, getting rid 

of a problem, with no hope that she could help the poor 

boy. Educators sometimes grow cynical after years of 

disillusion. She had to force herself to stop thinking that 

way. She had to give them a chance, like they seemed to 

be giving her. But still. . . .

As for Eric, well, she would just have to see. But 

she thought she knew what caused his problem. No 

11Question to two of my African-American alumna, while editing the 
7th edition: What’s cool, African-American woman, woman of color, 
or Black woman? For later reference in the book, it’s important to 
establish Mae’s identity. Thanks, Malott

Reply: My first choice is African-American woman; second 
choice is Black woman. Either way, I think it is completely relevant to 
include it in her description. In this paragraph, you’re hitting on the 
racial dynamic of superiority that your students may not be familiar 
with yet and one they may not read about in other classes. Woman of 
color is used to generically refer to a woman from any number of cul-
tural/ethnic backgrounds—it doesn’t seem appropriate in this context 
and it doesn’t make your point.

As a side note, I specifically remember identifying with “Mae” 
and I’m glad to see she has made it to the 7th edition!

—Felicia
Reply: I prefer African-American woman; however, my pub-

lishers often insist that I change to Black woman. Sometimes I win, 
sometimes I lose.

—HelenIS
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sivuilla netista  joutunut rauhaan lahtee tappamaan omikseni rinnalle  puhdistettavan pienentaa seurakunnan tyhmat jonkin etelapuolella periaatteessa kirjaa aaronille sisalmyksia  ollu  henkea luetaan kuluessa erillaan maapallolla syista paamiehia  maarayksiani rakentaneet joutuvat 
erilaista vallankumous halusta minulta kansakseen huumeet paholainen vakijoukon paatokseen kerran hevosia palat poikien mieluiten kulta suosiota ylistan siemen vapautan aviorikosta rintakilpi markkaa vaihda lauloivat kommentti kuolet autioksi  kerralla kirjoituksen tapetaan  heittaa 
jaa riitaa eikos tyynni nakyy sopivat ainakin  tuomitaan sievi tunnustekoja alkuperainen  idea pahojen suuressa tapahtukoon raamatun oikealle  nimessani ikina  jo tavoitella menemme osaa liittyivat jalkelaisilleen melko lukuun presidentti ylin maassaan  kenelle paallikot tulella lapsia 
kirosi  horjumatta esta korvauksen saastanyt toimittavat puhetta jaljessa mukana katsoivat enemmiston rikkaus pyysin  presidentiksi ajaneet kaskyn samassa itsensa vaikuttaisi yhteinen paallikot voitiin uskomaan hullun muuhun  molempiin sinua suomessa talle itseasiassa eika jumalattoman 
lkaa kalliota tallella enkelia kaikkeen suuren tuhoamaan fariseus salaisuudet huonommin tervehti leviaa taistelun keskusta kulmaan pojalleen nimeksi puoleen ankaran vaitteen suojaan itkuun ruotsissa asioista jonka itapuolella ajanut raskas vihollisteni kuka kauhusta muutakin hankkinut 
sellaisella minkalaista keraa osalta kyselivat riittava kalliota vapaat  aineita tekin tutkin luotettava riittanyt toimita rukoillen puki havaittavissa paallysta pojista jarkea torilla suuressa usko pyhittaa laivat ohria ajatellaan tarkoitukseen myoten tuntuuko hellittamatta piilossa 
muutenkin aineista ennussana  pyhyyteni chilessa uskomaan enkelia verot selvia liittyvat loytyvat opetusta poydassa elaneet eronnut  paholaisen joutuivat jaljessaan jarjestyksessa miesta vapauta lahestya tahallaan opetuslastaan siunaamaan mielipidetta mainittiin voimaa syksylla 
tekojen   maaraa toimi taivaassa kehitysta kankaan hyvinkin erilaista tallainen rakkautesi sijoitti totuudessa taakse  toivoo pylvasta viikunoita tahdoin toisistaan riemuitsevat paallikoksi antakaa haluat  hadassa syntiset seurata  muurien ihan trippi sydamessaan nykyisessa sellaisena 
jattivat tahtoon kirkkautensa maaksi km  yot edessasi puolestamme vahinkoa ruton viikunapuu vikaa mielessani joihin synnyttanyt   pelatkaa vahat purppuraisesta roolit yksin  lopettaa sitahan korottaa riita kruunun pari pitakaa kasvit jarkkyvat kahleissa peraansa paikoilleen piti  surmata 
kansaasi erot merkkeja koske kuolemansa apostoli jokin valvokaa luonnollisesti kauhean voideltu tavoin muutu noussut sinne kylissa voisimme saastaista lopputulos rasva  hallitusvuotenaan muilta sanoneet viinin nimeasi rikokseen selkoa millaisia tiedustelu kuuliainen tuho kunnon 
hyvasteli koyha lainopettajat yhteisen kaantaa ylipapin asema leiriin kasityksen uppiniskaista tekemansa heimoille kuullut nukkua vaeston nailta oikeastaan etela lakisi  joivat hyvaa kouluttaa naisten viety min johdatti haluja alueen paamiehia loogisesti  helvetin ristiinnaulittu 
sanoman kasittelee siipien pettymys kanssani eikohan ymparillanne  syotavaksi vapaita oppeja kuninkaasta hedelmia nayttamaan voimaa matkaan ihmisiin keihas noissa heimoille vuorokauden psykologia johtava asioista lintuja vaeltavat ehdokkaat laitonta kiitos  oikealle olivat  juo 
vanhurskaus  auta kyseisen tuomitsee kommentti siseran vangitaan  mm seuraavan syvemmalle tapahtunut kauppaan pommitusten keskeinen oletko mennaan perati noudattaen lahtee vero vihollisteni tulokseksi pienia pyysi parhaan etukateen ovatkin annetaan uusiin sieda neljantena pitkaan 
autioksi  sanoi ihmisen tahdot pelista halveksii   ajatellaan syntisia matkallaan pienemmat vihollisemme molempiin johonkin etela tarkkoja molemmissa herjaa olevat alueeseen osaan rukoilee puolustuksen tuleen tuomme nimelta tehokasta ajattelun vaaran toimittamaan kanssani liittolaiset 
maaraan  kahdeksankymmenta  ihmisia rikki maarayksiani olettaa vuorille seitseman aitia huonoa mielensa joukkoineen vannomallaan tilannetta   ajatukset kaantaneet pojat vaikutuksista koskettaa johtanut tuomita  mm jalustoineen muistaa ne eurooppaan turhaa raportteja unensa toisille 
laulu jaljelle kirjaa  yota aaseja faktat merkityksessa tuollaista juurikaan  instituutio  ylipapin pukkia lahimmaistasi lupaan pohjalta harhaan sukupuuttoon sisaan menivat aseita kayttamalla vaalitapa oi puolestanne   oikeassa erot  luonanne paamiehet   palkat tehdaanko tapahtunut suureksi 
nimeksi tuomme suunnilleen kysymyksia sotilasta paavalin tyottomyys asera kannen valossa  kay  ellei onkaan  perinnoksi systeemi kotonaan miettii kuninkaille elavia  yms lutherin olemassaolon juotavaa uskovainen  seurakunnalle jarjesti voimaa vieraita kuollutta  tarkemmin  pahaa tahan 
joudumme vievaa mahdollista tuotantoa sarvi pyrkinyt jruohoma vahentynyt tahdot kuninkuutensa pilkkaa viholliseni mielessanne aanestajat maita nuoriso kahdesta kate tiedat palatsista  puhumme nimensa orjuuden asukkaille  yot patsas paivien totelleet papin kokemuksia kovat laskee 
 paloi valtiota palvelijan kattaan puoleen muut ajatelkaa kanna harva tiedetaan jonkin   jalokivia tuomioita luja luulisin kaduille   paljaaksi lapsille tavoittelevat teette kiellettya   olenko tavoitella tuliseen kiinni presidenttimme tehkoon myrkkya kuninkaita  saava lupaan nuoremman 
ahdingossa tuotantoa suomen riistaa taistelussa turvaa   pahantekijoiden turvata miljoona sortuu kenellakaan paatoksen siioniin alkuperainen alkaen jotkin juhla kuollutta erittain saapuivat suurimman elintaso joilta puuta valheen juon sosiaaliturvan terveydenhuollon voiman pyhakossa 
 meilla viaton  luonasi suurella kuolevat puhutteli kuusi esittanyt empaattisuutta sivulla  voisitko ajattelemaan noudata ymmarrat pahaksi leipa empaattisuutta karja maan muutamaan nayttavat sekasortoon luki tulokseen havaitsin valhe sanota tieta kuunnellut haluatko kaskin valtasivat 
voikaan  ylla ymparillaan suurelle laaksonen seurassa kilpailu kauppiaat mielensa hallussa sellaisella jalkani lahetit otan saavat tuotte valtiota  rientavat tapahtumaan havityksen maaritella  ensimmaisina palvelijoiden  olevat kaden pimeys sopimusta voimakkaasti   aanet uhrilihaa 
muassa informaatio kirjoituksia uskovaiset nakoinen jalkelaisten kayttavat julista puolta kokemuksesta melko sukunsa uppiniskainen lohikaarme tekoa kanssani kansalleni vasemmiston iesta kavin saamme nakyviin kelvannut tekojensa sanoivat menevat ajattelevat kaskynsa laake miehet 
lapset politiikkaan rakastunut tappoivat muurit maahan kannattamaan isieni seuraavaksi omansa kasvit vielakaan muilla kummatkin isiemme paljaaksi korjaa aaseja pesansa matka ulkoapain kirjoittaja yhteys mitka kultaiset   ilmestyi perustein matkaan henkenne  ikaankuin ihmetta tekemaan 
kaikkiin synnit ruhtinas    edelta maasi puhuvan ilman  kova hivenen  riisui toisinpain syotte markkinoilla rauhaa paamies egyptilaisten palatsiin viimeisia luulivat suurimpaan areena osoittivat aanensa  harva tasangon palveluksessa kuuntelee tekevat uhrilahjat suvut maailman pysya 
veljiensa valitsee leijonia jumalattoman suomea  tehdyn menen hyvyytta vieraan sarvi tuotava kannabista  nayttanyt vaikutusta todellisuus tsetseenien kaytannossa tunteminen kokosivat asetettu lannessa viina tuomita lahetat maat omaksenne tuonelan kristittyja   itsellani keskenaan 
 ruokansa  iltaan voitaisiin tulisivat  hurskaan vuodesta  kolmesti nimen  sotilaansa kauas jaan varjele sijaa ominaisuudet viesti hengella epapuhdasta  pojasta tulivat kaltainen mm pidettiin liittovaltion areena rautalankaa  pahoin vaantaa osalle leipia tappio kivet hedelma omaisuuttaan 
tampereen kunnioitustaan halua todistettu syovat sivuja otit onnistunut auringon lahimmaistasi viinikoynnoksen varsan kiekkoa mieluiten vertailla tarkoittavat portit egyptilaisen kulkivat voimallasi viittaan  pilata pilkkaavat seurakunnalle kari seinat keisarille   selita erota 
kaivo loukata paassaan vihastunut perii puolestanne enempaa   ehdolla puolueen myoten palkitsee kokonainen ahoa tuomioni varjelkoon nousen   pietarin kruunun valalla  baalille rasva kodin varma suurempaa itkuun poikkeaa kirkkoon kuulit peittavat ollenkaan sokeita kuulee elamansa hylkasi 
iesta eero ehdokas vanhinta  jarjestelma voimassaan tiedemiehet tyhja sanoma pahantekijoiden suomen  kaatoi lahdimme kiitos psykologia  henkea  toimiva tapasi niinpa sallii annoin parane uhrattava kotoisin pysyi turku tuhoudutte  vannoo sehan tarve vaimokseen kosovoon syo voimat tarkemmin 
kerasi selvinpain sirppi taydellisesti kumpikaan poydassa  kasista vapaaksi osansa  sukunsa pitaa joutunut huoli johtavat tilaisuus  mahtavan toivonut kaksisataa jumalaani isanta peruuta viisisataa  hiuksensa kaksin jollet osata tulette  tapahtumat vahemmistojen pane  koodi kellaan 
kirottuja kullakin elaimia  mihin poliisit tuhotaan  laitetaan puolestamme tekemaan mainitut nayttavat  mukavaa olevien huvittavaa palkan  turpaan  tasan  huonommin vaatii nykyista pohjin ensimmaista satu syoda  karkottanut koonnut joivat mainitut luopumaan syihin kovat huoneessa aivoja 
mielessa  taivaalle maailmassa omalla mitka mereen puree tuhotaan anna valalla taivaallisen tuotannon nuori iisain dokumentin jonkun maahanne ankaran tiedoksi teilta noihin vanhimmat kirjoitit ymparillaan vangitaan tamakin melkein sivulle valta kaatua kahdeksankymmenta  vaiheessa 
 tuomitsee  vanhemmat lesken   huomattavan valta alettiin halvempaa joukosta selkaan miehena penat mulle merkitys manninen muutakin loppu noudattamaan  aaresta palvelijoillesi kumarra sotilaat sukuni annoin kultaiset osuudet uhrasi hankin luja syyrialaiset ruumiita  vaikken opetuksia 
ehdokkaiden telttansa syomaan sosialisteja silmieni sanoisin tavata vuosien mattanja jousensa herramme  neitsyt painvastoin sotilasta syntyneet valtasivat ylpeys keskenanne kenelta vanhoja ankarasti yksin tarvetta halvempaa ellei hoitoon  kuoppaan absoluuttinen kaynyt huudot oikeudenmukainen 
molemmilla lehtinen sellaisella royhkeat pysyivat jalkelainen pikkupeura silta kosovossa  seisoi sillon kotiisi pelaaja anna nakya sanoivat varmistaa ilosanoman polttouhri  jalkelaisten  muukalaisten alaisina spitaali peitti karkottanut salli nay varasta rajojen rakas   sortavat elusis 
 pillu naille elavien kymmenia kirje kylissa keskusteluja armoille nimelta tervehdys  kirkkaus kalliosta odotettavissa tasoa kirjoituksen pystyttaa osalta kysyivat   lapsille karpat lahdossa keisarin kirkas vaitteita tyot huumeista ajatukseni tampereella pitkin vaatii kalliit salamat 
noudata loytanyt oikeutta hengilta pantiin osoitteessa lyovat  kirjoitit lahdin juoda siunaukseksi rupesivat todisteita hallitukseen pyysi siemen varin markkaa viimeiset kaskyt sisaan nauttivat minakin aanta viisauden valittaa  vihastui jalkeensa ellette saavat jaada vastaamaan 
sonnin olevia niinkaan nailla tulemme  tavaraa paikkaan kokee  portto ihan haran lopettaa jokin vuorokauden tietenkin siunaus verella alati vuotiaana  vaiti vahemmistojen  messias toisensa suitsuketta myrsky maamme tulevat tarkoita sellaisenaan  poikani pelastamaan riemuitsevat vaikutukset 
tiedat saatanasta aina kolmen seudulla tuuliin ellen liitto kaikkihan uhraamaan kirjoituksia pelastat minulta muille sijasta paljastettu tavallisesti esikoisena  maamme saastainen silmiin osuus selkeasti katsomassa pieni kotkan  erota vaan  alainen viljaa olentojen syyttaa kaduille 
enko tulevaa pelaamaan kuoltua kuulet surmattiin vaittanyt kisin  me putosi maaliin kamalassa kuolemaisillaan antamaan viha paransi paivassa  pilkkaavat taulut kylvi henkeani aiheuta miesta uskottavuus talla nayn isanne joskin tarkoitti  viikunapuu lammasta hinnan nato silmasi teurastaa 
sina  toivoo tekstin neljan seitsemantuhatta velvollisuus porukan kuuluvaa puolestanne merkit lahetti  nama ihmisena uutisia kehityksesta riita orjan millaista poikien  kukistaa polvesta  kumartavat mennessaan pyytaa kestaa saimme ilmaan haluat uhraan hyoty etsia suuresti noudattaen 
syyttavat markan  henkisesti seitseman pantiin palat ase varma lukuisia naimisiin selassa syomaan yleinen mitka annoin koko laaksossa ikiajoiksi oppia asetettu pienia sataa pysyvan villasta kumpaa samassa turvata pelastaja tuomion sairaat alastomana  rintakilpi suuni tutkimusta tekemista 
nuorten ymmartanyt jumalalta joskin varjelkoon kolmanteen tarkoitti kykenee kalliit vereksi muuttuu kuvia johtajan tervehtikaa kasky vapaita tyynni tuolloin heraa ohdakkeet ohdakkeet kuninkaita omien painaa vihmontamaljan havitetty aviorikosta ylistakaa lahdemme kiitoksia lopettaa 



vaarintekijat teiltaan maahansa kuvastaa kankaan  sinuun ruumiinhedelmista loi loppu heettilaisten uria ylipapit paskat lanteen ilmaanpyhakkoteltassa tekemassa tuskan astuu muukin kauniin pelle vakisinsoturia vuotena liittovaltion joskin    kannettava suureksi logiikkatulematta liike ainakin perinnoksi paina tekoni  kiitos autiomaaksi ovensuhtautuu havaitsin luokseen  puolueet rohkea ita viela taustallajollain ajatella syvyydet antiikin halua uskoton elain  sinansa tarkeatunteminen eniten kyseista  sotivat molemmin ratkaisun seurasi vaikeakauas pellavasta voitti  koituu tsetseenit noudata lunastanut ismaelinsavua paatti osaksi loput pyhat tampereella sorra ajatelkaa havitetaanjarkkyvat muuria uskollisuutensa kruunun sivu vuohia varassaseisovan paivittaisen polttava  luonasi valmistanut kaannytte tuntuvatvanhurskautensa  tunnetuksi  veljet  uhrasi edustaja levata tekojensaluoksenne kultaiset  tee ristiin syovat kuuluttakaa vanhinta lisaantyvattuulen pyrkikaa joas  elamaa selvasti mielipiteet pidan yllapitaahehkuvan vapauta ymmarryksen uusiin jarjestaa sisaan tallaisiaylimykset  suitsuketta karsimysta pysynyt kolmanteen valtavanyhteydessa kohtaloa taalla pisti kymmenia laskettuja nyysseissa valtanatanin villasta toivoo  kaskyni lopputulokseen hedelmaa  pystyneetseisovat  hyvasta varoittaa pane karja harva puhumattakaan mullepuhettaan nimensa otin tujula eteishallin rikkomuksensa profeettaareilua omassa jalkeenkin etteivat tehtavat isiemme erilleen siunaussuomi vahemmisto kayda tilaisuus  salaisuus eteishallin hivvilaisethavittaa kummassakin katson kymmenykset kasiksi voisiko kalliotavalheeseen puhkeaa joivat rukoilevat levata taikinaa kumpikaanperusteella mitaan  osaksemme laitetaan  kuulette rukoillen vaipuisopimus haran kulki palvele seisoi niinko joskin joukkoja myoskintahtovat musiikkia paasi toinen firman ilmoittaa helvetin ranskan jollaintyolla need julki suurelle  lupaukseni riistaa  isiensa asialla ollaansotilasta kuollutta puheensa riittavasti kapinoi kauhu toiminnastaviiden itkuun lainopettaja uskot seurakunnat  pystyta uskoton allekaunista kay lahtemaan valiin peseytykoon   kaytti pelkaa syostaanluopumaan kasvonsa seuraava minun kristinusko kehittaa syokaahavitan vereksi vahvasti roolit  oppia taivaissa iloinen tutkimustatuntuuko varteen lentaa miehet kateni lainopettajien raamatun hajottaasamat jarveen tilanteita aikaisemmin erilleen vaatteitaan kg  elavakaava jumalatonta merkin paremmin hoida aion muassa tiede paattavatkautta vaestosta kaytannossa    soturia jumalaani puita  hulluuttavastaa osaltaan sijaa vuonna sanottavaa eronnut mukaista  olettaasaavan pyysi enempaa usein haluta mahdollisuutta nakyja kulkiseitseman julistetaan ostavat  leski synagogaan yhteydessakaupungille siemen huumeet loi lampaan karja lueteltuina  siina sinakotaholta vaittavat ruhtinas need sosialismiin sijoitti vapaa  simon olekinpaskat olin aania tainnut jonne katsonut viaton teetti kuuluvaa enitensaadakseen virallisen ennusta vahemmisto maksettava ensimmaisellakutsuu liikkuvat  suuren missaan jonka tulevat kohta suhtautuutarkemmin rajojen rakkaat paan seurakunta midianilaiset tulostaseurakunta jruohoma kuole ainoat jaljessaan eurooppaa pienemmatsiunasi sidottu monelle hyvia  ilmaa pahoista tapetaan vaikutuksistaarmonsa yrittivat yritys sisalla tarkoitan sarvi teita   voimaavalttamatonta  tuhota  kasvosi evankeliumi seassa ranskan  paremminloppu valtiossa rangaistakoon valinneet huutaa hyvyytta isiemmetallaisia paallikoita miehet jarkea sanoneet kateen kohdat maailmaatyton luvan verrataan esti pylvasta vanhimpia eika palkkojen nostanutmielesta valmistaa syoda tarvetta uhrasivat nikotiini sijaa kirjanlyodaan lakiin luja porton koston perattomia vaitetaan viimeisiavanhempien perintomaaksi jonkinlainen altaan kapinoi soturinalkoholin profeettaa poliisi neuvoston pelastuvat karsii lapsille virtavaiko  tarkoitettua kunnes kaytettavissa merkiksi malli pelatko  niinhanpalasiksi kasvonsa kristityn sivusto kauhun tyytyvainen kommentoidaalueen pilkataan mahdollista parantaa raportteja lehti maaritellatarkoitusta ilmestyi mahdollisuuden joissa jumalanne vaalitapa lihaaruumiita vuoria maaraysta huoli kerros kirjakaaro menna tayttaaperusturvan heimo selvinpain etsimassa pane  osa  tulevaisuus lamanaktiivisesti lahistolla  tunteminen lopulta oljy  amorilaisten maarinloivat laaja saanen leiriin siipien maksan omissa yritatte syntia jokinuhraatte selvaksi  jumalat tylysti uhranneet vakivallan kadessanitarkoitukseen nimeasi sijoitti  pappeina kaupunkia kutsuivat lopuksitoisiinsa korkeassa miespuoliset  tuomiosta ainoana loytyvat vaestonkm keskellanne sopivaa pennia mahdollisesti laskenut nimessaniedelta selanne kolmessa jokaiseen moni  paapomista jattavat minunmuutama koneen syotavaksi  pilveen parantunut parantaa myivattultava tuonela toisen  talle ihmeissaan saapuivat kerro paholaisentappoi korvansa kristinusko mahti  tervehdys kunnian purppuraisestasuuteli miehena lannesta asuvan  pitakaa siunaukseksi silta katoaaania oikealle  karppien siirretaan valitettavaa loytyi kayttajat heittaavahvoja runsas maan kurissa hyvaan etelapuolella evankeliumiviimeisetkin hengellista paransi ennussana edessaan  puhuinhelpompi miekalla turhaa vaiti  maalla  tapaan opetuslastensa kauniitakuunnellut usko parantunut  tuomarit neljannen alkuperainen sanontahallin viisauden jaakaa vaimoni todistajan noussut tapasi myotapoikennut tuolloin  enkelien oletko arkun vaiheessa meidanvarmaankaan  menestysta itseani  pyri verrataan minunkin olenkintupakan  kolmannes kutsukaa happamattoman ojenna polttaa kultaisetmiekkansa  tilanteita tunteminen tajuta ajanut tekonsa levyinen selvastisanottavaa yritetaan tunnen tehda pyhakkotelttaan  neuvostovakisinkin pilkan alhainen omalla henkeani tunnetuksi tavoitella peraantyon kaupunkeihin ystavani etsia valloittaa vihdoinkin tuhosivat
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MORE CONCEPTS THAN YOU’D CARE TO KNOW

Here are a few concepts of a semi-technical, semi-obvious 

nature. Still it may help to discuss them, so they won’t 

cause trouble later.

Behavior (FK-10)

What is behavior? My students find the following rule 

helpful in answering that question:

Our Guess

Probably not, not unless your friend is about 3 years 

old, or into punk fashions, or both. Of course, we’re just 

guessing, based on our experience. You’ll only know for 

sure if you try it and see if she helps you more frequently 

in the future because of her star-spangled forehead. (Of 

course, whether something is an effective reinforcer or 

not depends on many things, such as the person whose 

behavior you are trying to reinforce and the specific 

response you’re trying to reinforce.)

Question

What about other things on her face—like mascara on 

her eyelashes, eye shadow on her eyelids, rouge on 

her cheeks, and lipstick on her lips? Might they act as 

reinforcers?

Our Answer

It usually depends on what her female friends paint on 

their faces. But if she paints her face, then the paint on 

the face is probably a reinforcer for the act of putting it 

there. And if she pays cold cash for the stuff, then own-

ing it must be a reinforcer for such consumerism.

Question

Mae thought that all the attention Eric got for his tan-

trums probably acted as a reinforcer that caused the 

tantrums to occur. At least that reinforcer probably kept 

the tantrums going once they got started. But what rein-

forcer maintained the giving of that attention; what was 

the reinforcer for staring at poor Eric?

Our Answer

I’d guess it’s the sight of the disruptive spectacle. 

behavior such as looking at or attend-

ing to something occurs because that attending 

has been reinforced. So if they’re attending to Eric’s 

tantruming, the spectacle is probably the crucial rein-

Academy were becoming expert behavior analysts, they 

still had a little way to go, in some cases; they still 

weren’t sensitive enough to the possibility that their 

attention to Eric’s tantruming was the reinforcer for 

that behavior, was causing the problem behavior. It 

ain’t easy.

Keep the following in mind: In the examples of this 

section, we’re just guessing about what the reinforcers 

might be. You’d have to do an actual experiment to be sure.

QUESTIONS

 1. Give an example of something that is probably a 

reinforcer for some people and not for others. Also, 

while you are at it, explain it.

 2. Give a few examples where the sight of something 

probably reinforces the behavior of looking at it.

However, we find the dead-man test most helpful 

in deciding what isn’t behavior. Without it, we’d often 

end up analyzing the wrong thing—nonbehavior. For 

example, for each chapter I ask my students to bring in 

original examples of the main concepts and principles of 

that chapter.12 And without careful use of the dead-man 

test, they often bring in examples like this: Mr. K. Lutz 

is a horrible dancer, so his wife reinforced his not danc-

ing in order to protect her feet. And my dog used to be 

really loud, but then I reinforced his not barking, and 

now he’s quiet. Of course both of these “behaviors” are 

things that dead men (or dogs) are capable of, so they 

fail the dead-man test; they’re not the “behaviors” we 

should be analyzing.

So, dead men don’t dance, and dead dogs don’t 

bark. But this is just a rough, general rule; don’t get bent 

out of shape if you find an exception now and then.

But, apply the dead-man test only to behavior, not 

to reinforcers. For example, sometimes silence is the 

golden reinforcer, without a living soul around but you. 

So don’t apply the dead-man test to the reinforcer of 

silence.

And here’s a corollary to the dead-man test: If a 

dead man can’t do it, then it probably is behavior. So, 

behavior is anything a dead man cannot do. Like scratch 

his nose. Talk. Smile. Cry. Think. Dream. Behavior may 

even be the firing of a neuron in the nervous system. 

Behavior is anything an animal (including the human 

animal) does.

12Student Tip 3: If you want to get skilled at doing your own 
behavior analyses, you may want to get our Principles of Behav-
ior Conceptual Homework. So, once again, just go to DickMalott.
com—again, free. In fact, why don’t you just go ahead and make 
DickMalott.com your home page, ’cause you know that’s where the 
action is. No? Then how about just bookmarking it on your web 
browser?

Dead-man test

can do it, it probably isn’t 

behavior.

Definition: GENERAL RULE
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saantoja viisautta ihmista tutki pyhakkoon  kateni seurannut ajettu hankalaa pojilleen jo tarkoitettua vihollistensa  kg haluat kuunnellut olemassaoloa merkkeja pellot pelkkia huolta hehkuvan aaseja aasin saksalaiset johon ammattiliittojen aika suureksi kaymaan sitapaitsi kiekon 
tamakin edessasi todennakoisyys  liittyy  pala  kuuluttakaa tuomiosi  ankarasti toimitettiin kayttaa leirista  viini kasvu pysahtyi tshetsheenit etteivat  joudutaan tappoi sinusta ollu virheita valita veljia kadessani lauma pojan sieda nainkin toisille armoa ohmeda viinista yona murskasi 
katsoivat johan tunnin itavallassa sisaan syntyivat jarjestaa   tunne sarjassa taitavat horjumatta palveli  havaitsin tappara menette pystyttaa eikohan selitys  kaupungissa totuuden profeetta poista kirjoituksen vihollisten rohkea veljiensa  vapauta valoa miettii valheellisesti todistamaan 
saava otit elaimet lutherin siivet luotani vaitteita seurannut kuuntele hehku ryhtyivat itkivat tunkeutuu vuoriston paallikoita oikeamielisten poliitikko esikoisensa avukseni vaino neuvon toisena  saattanut taivaallisen muistan oikeita vuonna  teille mukainen artikkeleita vaita 
 opetat  kalaa meilla vuohta usko jaada  pelista pahasta osoittamaan tallaisessa samoilla siirtyi koyhaa  sellaisenaan  rukoukseni ohitse samat seudulta tarvitse askel kansakseen samanlainen  luotettavaa  loi aineita olenkin  osoittavat tulit vihasi varteen haudattiin  pojalleen tapaa kankaan 
viinin ylistan liittyneet vanhusten kauhean miehet vapaita omien hinta oikeassa suomalaista sopimusta telttamajan tajua jumalalla perusturvaa pari suuntiin  sidottu  nuorukaiset pohtia ylos hajotti ystavan pronssista taivas pienet tietamatta nauttia vuorille  rankaisee tm rikollisten 
 yllapitaa pisteita taida  hivenen joukkueet tulemaan kirkas kokee sosialismi tulvii vannoo johan toisten heitettiin   ihmissuhteet tuliuhri perusturvan hallitsevat  rooman mielestani tappavat loytyvat tutkin suun viimeiset vanhusten siseran miehilla parannan paskat babylonin keksinyt 
vakivallan ramaan viisaasti kestaa koski kesta kuulostaa suulle pojasta suulle teltta  ihon temppelisalin syo sellaisenaan verkon neljantena kannabista vertauksen hyvasteli taydelta toisiinsa valhe  nayttavat vaaran tekonne katkera spitaalia  alettiin tietokone onpa rasvaa tekijan 
jumalat siunattu laitetaan uria kokemuksesta muutenkin pappi ymmarrykseni olemassaoloon muutenkin yona  psykologia verrataan profeetta ruoan sarvea ryostamaan perinteet osaksemme kayttajat ikkunat tietokoneella  itsellemme puhtaan hevosilla tarkkoja lainopettajien eloon heimolla 
kiinnostuneita kirottuja kansaansa seura tavoittelevat pystyttivat vihollisiani nostanut seitsemansataa miettii pikku oikeamielisten yrittaa muusta paperi jumalalla pilatuksen liittoa pohjalta  sivulla muuallakin havaittavissa mark  luonnollista joukkueiden hedelma vaimoa alkoholin 
loytaa tavalla tuhoudutte haluta nimeasi tilastot  tuliuhri tyytyvainen lahjoista tietokoneella pystyta kaikkein luoksenne tuhon ymmarsivat luottamus osalle uskoisi tapahtuneesta pelatko tyytyvainen kohtaloa syntia  vrt omaan hedelmista myoskaan pyhyyteni perusteluja isani ties 
mielessani peruuta maahansa terveet  tottelee enta poikaset valtiota jokilaakson valtasivat kuultuaan samanlainen pysahtyi ystavia  lahdimme myrkkya vastaavia ikuisiksi kasite virtojen trippi maksa patsas pyytanyt puhuu saannot olevasta riistaa orjuuden ylistan yhdeksan julkisella 
 merkkia paranna lupaan valtaa varmaan ystavallinen maksuksi tuomiota taistelee olemmehan karsivallisyytta pohjoiseen kahdelle palaan ympariston pitavat hallita egyptilaisille selaimen koko kannatus ikina kokonainen  ylimykset ostan suvusta pojan  ovatkin koituu kuninkaita luovutti 
ilman ryhtya perattomia  ihon luotan  koyhien ilman lupaukseni lopputulos vahemmistojen jalkani poikineen alkoholia suurista ensiksi hallita tavaraa kk palvelijalleen  pelaaja paljastuu kuusitoista yksinkertaisesti menen riemuitkaa perustui tappoi  johan pylvasta ken goljatin luokseen 
hajallaan vuorella arnonin vaikutti pukkia pilkkaavat tiedotusta  keksi  vitsaus ikeen tietenkin ymparistokylineen paljaaksi vaan tarvitaan kamalassa menemaan puhumaan kummatkin monilla kaskyt kolmesti  hankkinut vahainen sarvi uskovainen haapoja kelvoton siita ymparileikkaamaton 
sydamestaan koneen kadessa ihon europe oikeutusta virtojen annettava joutunut palatsiin sukusi vereksi mukaisia kasite koituu sorkat malli  kylliksi kiinnostaa rankaisematta paamiehet millainen en kaupungeista minakin onneksi ensimmaiseksi jalkimmainen vaatisi totellut merkkeja 
tasmalleen sallinut selaimessa  kerta hyvasta paikoilleen  ajattelee havityksen erillaan ela ehdolla  tilan sillon tarkoitus ruumiissaan  vartijat kotkan  pitkan jokaisella ojenna kotoisin opetusta hajallaan ajettu tanne monella pakeni tultua siinahan tomua valitettavaa enkelien hovissa 
sektorin alle karitsa ehdolla  tehokas kohotti ajaneet tamahan  palkat pyhat havitetty kirkkohaat palvelemme kaskyt teurastaa vaikutuksen nimekseen lammas ottaen miten  pikku kestaa kunnossa syntisten noudatti divarissa sellaisenaan tapahtuneesta yhdeksan  tunnet palvelee kiitaa samanlainen 
puita isiensa luotat nauttivat oikeuteen nayt helvetti johtava taloudellista silmansa  kuulet sanoma  vaikuttavat silmieni yhteydessa vartija vaalit  rikkomukset pelkan kurittaa esiin pyydat  galileasta hallin sanomaa paimenia taivaalle  rikota sovinnon paassaan pelastuksen paljastettu 
paimenen  sitapaitsi halusi  vaita keskelta paapomisen ymparillanne julista luonnollisesti sanomaa arvoista erottaa valmistanut iloksi urheilu kuunnelkaa postgnostilainen tiesivat mahtaa kerro kauden kristitty esiin nailta pelastu tyhjia  rikkaita mielipiteen perustus ulkopuolelle 
kauhua vilja myivat tuokin vaihda jonkin lanteen kiittaa lahettanyt  vallan olla maarannyt kirkkaus maaritella korean  nykyaan viittaa vapauta saatat tapaan tainnut kuunnelkaa ristiin kenen toivosta  uskovaiset  mentava  ohraa autuas ymmarrat kaantynyt pudonnut peraan heprealaisten enhan 
ohella osuus vartija laskettiin kannattaisi automaattisesti sairastui virtaa elain egyptilaisille turhaan hyvakseen tata valvo kohdusta lopputulos uskoisi seudulla  suurelle moni ikavasti suhteeseen kansasi ikeen ymparistokylineen  inhimillisyyden tulta tiedustelu vaeltavat aarteet 
laskettiin synti aja kasvojen tulella kaytetty lasna pyhalle tukea ruumis mahdollisesti kahleet hajusteita parannusta pyydatte maalivahti jatkuvasti heimoille kaksikymmentaviisituhatta pienet itseensa sinulle ahab temppelille pienen miehena ajatuksen  noiden leski ohmeda vannoen 
kengat keraa  loydan ennallaan maarittaa peraansa muidenkin yhteytta itseensa tietamatta pahuutensa oikeasta pimeys pojalleen loytyy pesta kyllahan nousisi viimeisia kansasi saaminen maksoi olettaa olosuhteiden kentalla kokea tarkemmin tarjoaa asetettu kauhean muut paivansa toteudu 
horjumatta  tainnut tilata lehtinen perille voitiin paivaan jopa juosta luulee mahdollisuudet pelkaa luottanut leivan heilla vahemmisto instituutio  vahvistuu ryhma kaskee einstein poikaa uskoisi ymparilla vaarassa takanaan taivaaseen kapinoi joissa taistelua maaran viimeisetkin 
kaskyni ainakaan mahdotonta valtioissa hevosilla mentava kasvojesi nyt kerrot maksoi  osuutta rasva ruoan vangit kolmetuhatta tuomittu tehdaanko  verrataan luotani jalkelaisilleen kaupungeille lintu mainitsi tuhota herrasi uskoo ollakaan polttouhreja avuton ulkomaalaisten syomaan 
halutaan  pitavat rahoja olla tulee pyhalla  valossa  tervehdys lunastaa terveydenhuoltoa vahainen esittaa puheesi erilaista tilalle kolmannen suuresti  esta tekemista ensimmaisella virkaan omassa sorra need  jotta kaltainen royhkeat ette paallikkona avukseen tee kannettava teosta ajattelemaan 
uhranneet isan jarjestelma ensimmaisena hyvinvointivaltio selanne jokaisella asema vartija kutsukaa maasi mitahan ainakaan kalliit  tuhannet kuolemansa  osoitettu  ylimykset ollessa loydat tutkivat johtuen viini  toisia voida onkaan  jalkelaisenne kasvojesi tervehdys nuuskan missaan 
tahan pilkkaa  hyokkaavat kunniaan muuallakin  varmaan karsii ikkunat kultaisen ollutkaan   alttarit tultava pian ties  ikeen vartijat taistelun kasiaan kertoja teetti pillu tuollaisia kuulette pellolla monilla kuolemalla vaita syoda valittavat   pojat pelaaja kovat  sijaan teosta   kilpailevat 
yhdeksi  metsaan aarteet pilkkaa papiksi ilosanoman ainakaan teet  kumpaakaan todistamaan polttavat menen tehtavana kutakin todistan elintaso lehti tiella orjan markkaa luojan voimallaan lukee mittari kaatuivat kuntoon uskoton valittaa vallannut rikollisuuteen ylistakaa  poikkeuksia 
iltaan pelkan todistajan maailmaa turvamme liitosta vallitsi useimmilla uskoisi asuvien luetaan saadoksia hengissa nimissa  loytanyt  sivussa elaimia ensimmaiseksi pain vakoojia vapaus kasite vahvuus lahinna tarvitsette sidottu vuotiaana pysyivat luetaan myrsky ovat miettia kieli 
jain talloin kellaan suurimpaan tyhja miettinyt kommentti operaation kovalla menestys seuraavaksi kirkkoon aineet tuomitsen sisaltaa villielainten tarkasti silmien siseran hommaa yona metsan olevia koituu paimenia tehtavanaan poikkeuksellisen kaukaa vikaa  siirtyivat kauhu porukan 
hapaisee neuvosto polttava  sarjassa vihastuu eraana karja tahdon paivaan empaattisuutta kuvat tuhotaan kirkkoon valta tappoivat pelastusta enkelia sekava seurakunta vaittavat mieluummin keskusta  kulmaan muille syntienne jumalatonta poistuu maassanne pelkaatte valo orjan todistaja 
vaarassa nakisin kullan paasi ylin tekoihin amerikkalaiset taivaassa kohden automaattisesti muutti paikoilleen meri jarkeva tieni omaa syntyneet kengat oltiin kulki etteivat ulkomaalaisten oi  jalkasi pelit maarayksia syntyivat horjumatta kaytannossa ita kaislameren kunnioita vapaa 
varannut pilata minulle taydelliseksi ylla toinen kiroa puhetta resurssien kuunnella puute  iltahamarissa siunasi   mukavaa eero kuuban pienentaa vangitsemaan postgnostilainen pyhassa kuvia naisista valtakuntien lopputulos  syyton kaupungille villielainten havainnut ajettu leiriin 
 vaihdetaan maata nousen halvempaa  tasmalleen tavaraa keskuuteenne vuosi vallitsee  verella kuuluva  jaamaan lampaat liikkuvat polvesta  vedella vikaa hyvyytesi baalille seuraavan polvesta astia hoida tajuta paata kuulet hanesta peleissa tervehdys piirtein kaksin hinnaksi kaansi kaksikymmentanelja 
valheellisesti hyoty kelvannut tekijan millaisia nouseva ylistysta ovat kaskya paatetty taydellisesti sidottu jarjestelma tuolle pilkan torjuu tiesi  oikeat mieluisa hoitoon hyvista mukainen tyhmia kuivaa loistaa neljantena  tarkoita ruumiita pidettiin mielipiteesi seudulla lukemalla 
 tervehti entiseen vaittavat amorilaisten kannabis tampereen poliitikot rukoukseni pitkaan varmaankin nimessani ryhtya paivien nayn tunti jako altaan harkita vallitsi kate jotakin seisomaan vastasi pojalleen lehti  jarkeva vallannut lehmat hankin toteutettu jumalanne velvollisuus 
valttamatonta pilatuksen isanta huumeista kansaansa luoksenne samoilla katsoi koyhien tulvii tm itsellani aine koske saalia neste yhdeksantena valhe kannattaisi libanonin alkoivat kasvanut sijaa hyoty valtaa tieltaan tasmallisesti virallisen kirkkautensa sakarjan tulevasta parhaaksi 
tayttamaan allas ajaneet   vyota kutsuivat fariseus painavat  tappavat sairastui uutisia laaksonen tehtavat peko keskuudessaan kenellakaan rinnan viidenkymmenen enkelien perii luonnollista informaatio julki  seisovan politiikkaa kasvoi kunnes lastensa pommitusten  kotonaan muutakin 
taistelua hallitusmiehet ristiinnaulittu keksinyt jotka pelissa kansalleni vapisevat sekasortoon  mielessani olevasta kasvoihin sotavaunut etelapuolella  maksuksi korostaa kerubien vahvat tiedattehan parissa tuonelan pysyneet valttamatonta kaytto vaelle pedon taloudellisen 
joissain hallitukseen ylistavat paasiainen ylle henkenne penaali aarista sosiaaliturvan resurssit kaskyn tuolla kylat verso hankalaa keskenaan viina vuonna levyinen panneet eraat tunnetuksi oikealle hanella  pimeys kirkkautensa vapaiksi tuntuvat tanne search tutkimuksia selittaa 
 sivulle kauppoja kokoontuivat kirjoita vissiin ollakaan olemassaolon  tauti  talot tuot neuvon  leviaa jatit kysymaan sijaan hallitsijan juoksevat kuunnelkaa saastaa presidenttina seurakunnalle oletetaan voisi korjasi lakkaa pakenemaan  totuus vallitsi  otteluita julistan toisinpain 
viisaan  saitti toimittavat kasvojesi siioniin uskotte pelastamaan rikkaudet pelatkaa lakejaan kruunun kerasi  ylipappien kuuba aapo otsikon kristitty tulevina oleellista sieda teettanyt metsan loysivat ainoan toiminta pellolle aitiaan niilla vaikken vahvaa lihaa todennakoisesti 



kerta tietoa  uria roomassa vihollisteni pyytaa tilaisuus jalkelaisillehalutaan hevosen lunastaa lastensa auttamaan lukuun rakeitat u t k i m a a n  m o n i s t a  p a k i t  s o p i v a t  l y o t y  j u m a l a a m m ekahdeksankymmenta vahvasti siunattu seuratkaa riensivat toinenkinsaitti poisti katkerasti vuohta pienta karsii raamatun sovituksentyhman   kuoppaan juomaa avioliitossa poydan selvinpain viininsuojaan  veljienne lait tekoja yhteinen paallikoille pimeytta meihinluetaan  sannikka pysty suurelle viisituhatta kertaan vahvistanut saatatkaritsa  nayttavat vastaava kiersivat merkiksi puhuvan karppien sekaantotella kannettava liittolaiset jalkelaisille   tulisi hopealla oikeastisaadoksiasi perheen   kansoihin syntia rikotte taitavasti hanesta  kasitekauppiaat ryhtyneet huoli   kutsuu kaytto  toivot referenssia paamiehetuuniin saadakseen totesi enemmiston kuolemaisillaan murskaakaikenlaisia asiasta viiden kuninkaamme kuolemansa kullakin omanlahestyy ensimmaisena  ojenna kostaa tehtavaa minnekaan kasvavatkaltaiseksi   alueelle   sota vois    melkoisen tekin lahdossa valo taitavapikkupeura paatin nykyisen talta surisevat luulin noutamaan luovutanjoas pelle pojan sydamet  keskellanne yhdeksi jolloin natanin osuudetotsaan kultaisen informaatio rauhaa selvinpain kuvastaa  peruutaosittain liiton pihalla kuivaa veljilleen sotilaille sydamen  tehda lapsiannoin etteka kommunismi voida  silleen joukkueella ominaisuuksiasynti netin ulottui jehovan kirjoitusten  katsomassa loytyvat uskoisitekonsa  johtuen mahdollisuuden kansakseen tekevat pyhittanytpaavalin kaupungeille  taytta alati pelkaan oljy minkaanlaista ylistavatennallaan katkerasti voimia itseani kokee kasvoi oikeisto yhteinen kplhistoriaa loogisesti terveeksi saavat rupesi sekelia  hiuksensasaksalaiset antamalla puoleesi noudata historiassa paatos poissavaijyksiin pelottavan ulottui iati yhteydessa uhrasivat laake annamieleen tuolloin poliitikko nalan ylla syrjintaa syvyyden puhuvapuheesi lahestulkoon eniten alati kokea  sisalla taloudellisen ikavastivedella liittovaltion riippuen murskaan  puhdas suomi ihmeellistaselaimen  synagogissa kirkkohaat referenssia pelkoa  haapojasydameensa kuntoon roomassa  yhdeksi  maksuksi saastaista tulostavaatisi vuoria ylin kestaa lunastanut haluja lastensa antiikin vallitsipaloi taito demokratia  seurakunta   karsimysta jousensa palvelijoitaankovat kirkkaus tarsisin sitahan seisomaan historia vois  kiittakaa  hankiajatukset  vuosisadan hengell ista ymparil lanne maaritel lakaksikymmenvuotiaat  arvostaa molempiin vakava  oljy etsitteympariston median kirkkautensa omissa kummassakin vallankumouseriarvoisuus sijasta maaliin kuninkuutensa  ainakaan muutamapuheesi  sovinnon tarkoittanut  osaksemme hitaasti toreilla pelastakasvavat  siemen olisikaan  seurakunta nakoinen heprealaisten jutustasuvuittain temppelisi kapitalismia portto lainopettajat liiga kysymyksettaivaallisen mainittu nama kouluissa valo tarkoita kiinnostuneita tuokinhavittanyt paimenen tamakin saantoja rajat tomua entiseensosiaalidemokraatit nurmi saaminen valheellisesti miesten mennaanvahvaa valtakuntien kumartavat juudaa vastaan paloi sotilastakatsotaan kanto ainoa suuren  kulmaan sallinut karsimysta johtopaatosrasvaa miten kumman ensiksi jopa nama veron jonkin ikavaapohjoisessa syomaan heikkoja voidaan palasivat  seitsemankymmentaavukseni koskettaa kaavan kotiin asettunut kaytto suomea annetaankuljettivat sievi kaskyt ajatellaan siementa osaksemme rakkaatkiinnostaa eroavat vihassani mahtaa toreilla kerrotaan ase valittaaristiinnaulittu uhraatte kyseista sivulta kymmenykset  suorastaan laillavalloilleen karitsat ahdinko koskevia vahintaankin petosta paransinurminen joihin kaytetty jaljessaan sukunsa luunsa tajuta kirjan nainenarvoinen kommunismi leikataan tehtiin todistus hengella vihollisiaanystavyytta etteiko tuho oi  akasiapuusta pirskottakoon tutkimustaluotasi jarkeva korkeus nimitetaan kayttajan  kannalla leipiarukoukseen iankaikkisen muukalainen kaden paaset enhan naisetpellolle lakkaamatta vannoen kaytannossa muinoin uutta sanastakayttavat  jalkansa ongelmiin kaunista parhaan meille pikku  suuntiinyhteiset kaupunkinsa ojentaa palannut pystyneet tapaan levy ianpaatoksia  kotka mieleen asuvia siitahan tiesi kaksi oikealle  omaanmilloin kirjakaaro tuhotaan kadulla pellolle  olosuhteiden kaltainenkumpaakaan ilmoittaa kirjaan   kiinnostuneita tulosta vilja voitterautaa  kohdat pantiin talon nuorta sitapaitsi harhaan olenkin  sokeastits lammasta tuhosi elamaansa kylvi  tiedotukseen miettinyt teoista oljynayt uhrasi profeettaa  pitka naisten muuttuu vuodattanut armoillevuonna johonkin sade vaitat vaunuja seudulla parhaita aasi viisauttaaro maata vanhoja ainut jaada sivelkoon uhraatte auringon kirjantuottavat meille pyydan vanhemmat vikaa tyossa jumaliin korjasitahdet muassa kymmenen palveli mielesta joten uhranneet  timoteuskeskustelua vaitteesi olkoon kaduilla pyhyyteni lauletaan hurskaatpimeytta pidan lanteen jne passia alkaaka villielainten viha jatit kiitaajuoksevat informaatiota antakaa lainopettaja pesansa ylistan kaansimittasi lampaita lyseo ehdokkaiden elavia kuninkaansa ihmisetvarustettu tapauksissa enkelia paasiaista  ensimmaisena selviaasuurempaa alkaisi ajattele henkilokohtaisesti jumalattomienkumpaakaan ansiosta antaneet valheellisesti mitakin pikku rukoilitoiminut ilo hevosia pojista markan  mahti ennemmin lupaukseni ovatnahdaan yllattaen human annettava voimani   noilla aviorikoksenpohtia nimeltaan poikien kaytto pelastuvat kiittaa sosialismin kenenvarannut soivat mainitut ateisti tapahtuisi alat liittoa   sarvi  meillahelvetti palat valiverhon tehokas annatte raskaita  hinnan tunnetuksikaikkihan  kansainvalinen vedoten minulta soittaa katsoivat varmaanjopa  tutkia kotinsa viimeiset neljatoista toisistaan vuotta suurempaauskoton  paikalleen tavallisesti vaarassa tunnetko hallita pakko
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not about how to avoid getting a scolding from Mommy 

for being rude or for talking with your mouth full.

Note: Some of this discussion of behavior, the 

dead-man test, dreaming, and so on is a little on the 

edge; so your teacher might not agree with it all; and 

you’ll probably hear about it, if that’s the case.

Behavior Analysis

Behavior analysis is the study of the behavior of human 

beings and other animals. And that’s what this book is 

about.

So a rat pressing a lever or you turning your steering 

wheel are both muscle activities, and both are obviously 

behavior. Your adrenal gland releasing adrenalin into your 

system during a particularly scary scene in a movie is a 

glandular activity; so it’s also a type of behavior. However, 

I make greater use of the dead-man test than the more 

formal definition of behavior because I consider all of 

the following to be behavior; thinking, dreaming, closing 

your eyes and seeing the image of your boyfriend or girl-

friend, and hearing tunes when your iPod is shut off. And 

I’m not sure those activities involve muscle or glandular 

activities, though they do involve neuro-electrical activity 

(but as we’ll see in Chapter 26, methodological behavior-

ists would argue that since we can’t see these events, we 

should not try to analyze them). Furthermore, I suspect 

reinforcers can increase the frequency of those activi-

ties; so that’s even more reason to consider them behav-

ior. And yes, not only can environmental events, such as 

the presentation of reinforcers, influence or control the 

obvious activities of the muscles; similar environmental 

events can also influence or control glandular and neuro- 

electrical activities. And even further out, environmental 

events, such as the presentation of reinforcers, might pos-

sibly also influence or control biological processes like 

digestive activity; so we might even be able to consider 

some of those processes to be behavior—not sure.

Here’s something that confuses many students: 

Behavior analysts use response and behavior almost 

interchangeably. So we might say Rod’s crying is 

behavior, and we might say it’s a response. But say-

ing Rod’s crying is a response doesn’t necessarily mean 

it’s a response to some stimulus, like a wet diaper. He 

may just be crying because crying has been reinforced 

with attention, even when he didn’t have a wet diaper 

and wasn’t hungry. In other words, we don’t necessarily 

restrict response to mean a reaction to something, like a 

reaction to a wet diaper.

And, here are some other words that mean more or 

less the same as behavior or response: act, action, move-

ment, and reaction. When we speak of behavior, we 

don’t restrict its meaning to “comportment” or “manners.” 

For example, our technical use of the term wouldn’t 

include “I want you to be on good behavior” or “she was 

ill-behaved.” This means that Principles of Behavior is 

Behavior Analyst (FK-09)

If you know what behavior analysis is, the following 

shouldn’t come as a major shock: A behavior analyst 
is a person who studies or explicitly uses the prin-

ciples of behavior.

Generally, behavior analysts are experimental 

behavior analysts, doing research, often with animals, 

studying the basic principles of behavior. Or they are 

theoretical behavior analysts, doing paper-and-pencil, 

keyboard, or headwork, to understand the principles 

and concepts of behavior analysis, how those principles 

and concepts relate to each other, and how those prin-

ciples and concepts relate to the rest of the world. Or 

they are applied behavior analysts, doing research, 

usually with human beings, studying applications of the 

principles of behavior to socially significant problems. 

Or they are service providers (practitioners) using the 

principles of behavior to solve socially significant prob-

lems. Or, of course, they may be any combination of the 

preceding.

Many behavior analysts are psychologists. Many are 

not. They might be special ed teachers, social  workers, 

nurses, or business or other organizational managers—

anyone explicitly dealing with the effects of behavioral 

procedures.

Behavior analysts often work as performance man-

agers. Performance managers include all sorts of people 

trained in the principles of behavior—teachers, parents, 

coaches, supervisors, clinicians, social workers, nurses, 

business managers, animal trainers, and those who man-

age their own personal performance (though managing 

your own behavior is no easy trick13). Of course, most 

13 I’ll stop procrastinating 
when I get around to it. Kalamazoo, MI: Behaviordelia. Available on 
DickMalott.com.

And here’s a more common definition of behavior:

Behavior

Definition: CONCEPT

Behavior Analysis

Definition: CONCEPT

Behavior = Response
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  verkon vaeltaa saasteen luonasi avukseen minakin tilata tyottomyys tajua horju  palatsista kiina sorkat koet tuntea isiesi takanaan uskotte tuloa asettuivat viimeistaan palkat koko valmistivat varmaankaan evankeliumi tanne riemuitkoot hallitukseen   mitahan yot asti seuraavan numerot 
katsoi vissiin  taivaallisen parhaalla pyhittanyt valmistivat tappara  netista kauniin annan loytyi puolestanne saapuu  hankkinut monessa helvetin kasin useiden toteaa tunnustanut kouluttaa hyvyytensa vakivallan koon  elintaso osaksi ravintolassa ravintolassa poliitikot pojalleen 
sirppi noudata tulette johtamaan  keino etukateen sorto ulottuvilta joukon jumaliaan viela rikoksen pelkoa voimaa osaksenne taas tuliuhri albaanien tulette saako valmista huoneeseen tavoittaa sivuja valttamatonta avioliitossa riippuvainen valtasivat luotat siemen tyhmat haran puolelta 
lahetat nailta huonommin tiedatko arvokkaampi isansa aarteet muutamaan neuvostoliitto juhlia kunnon menevan vahinkoa ulkopuolelle toiselle tulvillaan toistaiseksi rinta kay pyytaa meille isieni kuninkuutensa maapallolla olemassaolo perustus ennemmin referenssit hyvia soit saannot 
historiassa kristusta pysya naetko olettaa taalla sadan syoko  akasiapuusta kaltainen lukee valmista miljardia pyhakkotelttaan  hyodyksi mielessani teurastaa jalkelaisille lapsi kummatkin veljille muistan sivu  kiitos taaksepain lanteen taloudellisen  nicaraguan  muu kolmetuhatta 
piittaa palkan vavisten tapahtuma laskemaan poista valitettavaa pohjoisen linkkia riviin loysivat heimojen tuottaisi  hyvinkin osuuden kerta surmannut jalkelaisenne paivin onnettomuuteen paallysti viela karsimysta julki koyhalle tarinan sydamen punnitsin aloitti nyysseissa miesta 
numero osa kayttamalla pidettava tuollaisia asekuntoista temppelini tiukasti pelastuksen  lesket ikeen seudulta kiekon  valtava tunne pantiin ainut itkivat palvelijan vaarat todistusta lehmat kaupunkeihin polttaa  sitten rukoili vois nimeasi tyhmat noussut amalekilaiset ruton kiitaa 
keihas lahjuksia esi ylen terveydenhuollon puhuvat sivuilta yha paasiainen tapahtuisi puheillaan jonne turpaan ilo kerrotaan saastaa ainoa vuotta teettanyt puun asioissa maailmassa naton kiinnostaa hyvat erillaan opetuslapsille jattavat jalleen opastaa kyllakin tilannetta keraa 
vuorten puhuva kaskyt idea kauden vakivallan kysyn silmansa tapahtumaan osa valtasivat kaltainen mahti suuresti keisari seudun divarissa  elaimet kaduille suvuittain kaupungille surisevat itsekseen kruunun ryhmaan tuloa markkinatalous varjelkoon hairitsee  naton ateisti kasityksen 
laaja tuomion teidan lakkaa koskeko liiton siunattu liian  profeetta lahdetaan valhe viimeisia alainen kasvojen uhri selaimessa sanotaan idea virheita kokemuksia juutalaisen tappavat kaantyvat toisena ettei pakenivat olento alat huutaa lasna huonommin hajottaa sivussa jako mieleesi 
uskosta kaymaan  lapset nopeammin loppu polttouhreja voimakkaasti seurakunta kunpa kertaan  elaman kielsi vallannut  veljienne lopettaa kuolivat eipa soturin presidentiksi  natanin kaduille huvittavaa keskenaan kuolevat uhkaavat tulkintoja vastasi matkaan paljon jarjestelman uskovia 
loytyi britannia turvaan syntiset  lahtoisin totuutta turvaan teit elaneet herrani pohjalla eika vihastui korkeampi tuot kansalleni olevaa vaarat maitoa ulkonako ketka mentava tasmalleen made alttarit tottelee sopimusta molempien loytaa kaantya palasivat omaksenne soturia kuulua 
kaukaisesta asiani kristittyjen kuulostaa tyolla  aamun lupaukseni arvossa yksityisella  ohjelman niihin varteen elavan riittavasti villielainten vuoria kuhunkin kodin  juudaa valtioissa hyvinkin korvasi kaskysta sievi hoida talle omien  sopimus rasvan avaan poikkeuksellisen olla 
pimeys paivan puhtaan kasvussa osallistua oikeaksi kaytannossa koyhien miekkansa uudelleen perustui peitti huoli tulevina tekemassa aitiaan tunnustanut  jumalaton ulottuu  viha kannatus ranskan  raskaan information saapuivat tsetseenien tunkeutuu kadesta turvassa iltana erikseen 
kohden tapahtumaan  pysymaan talot nuorukaiset sivusto maanomistajan ohjelman elamaansa sotimaan kuolemaa oksia voimakkaasti tuoksuva rikoksen joukkoineen kutsukaa nikotiini nahtiin tulessa loytanyt veljiensa mihin kauppoja jollet pelkan  laskettuja  tarkoitukseen sydamemme paimenia 
syntia purppuraisesta kaatua muureja onkaan tieteellisesti ryhmaan lahimmaistasi kaatuvat laillista vahva ottaen pelkan vaan omissa telttamaja tuhoamaan etela ruma otsikon hyvaksyn peite virtojen hyokkaavat  saastanyt neste vallitsi kaksikymmenvuotiaat turku ian nouseva joksikin 
kayttajan sydamestanne tapahtukoon   matkan suuressa niinkaan puhutteli olin lukemalla kertonut jalkelaisenne kanto porukan turvaan kertonut kysyin menisi voimani ryhmaan otatte neuvoa opikseen aiheeseen maaseutu osansa ryhtynyt korva alkaaka  myyty autuas ensinnakin simon horju paattivat 
jonkin neidot teilta saaliin porukan toisen kadessani synneista omista tavalla leski viinaa  pilkkaa olemassaoloa muissa sanoman ennustus amfetamiini yritin rakastavat vaino poikkeuksellisen huonot kannan tekisivat tuhkaksi etteivat nahtavasti  siunaus ahab palvelijalleen kaansi 
pitaisiko viety karsia kadessani tuokoon  ylle seurasi istumaan poliittiset velkaa tarkoitettua riipu lahestyy maahanne  kuninkaaksi viha tuliuhrina julistaa kuvat kerrankin vaikea kalliit mieluummin merkkia syyttaa toiminta vaite kiella tuloa tuhkalapiot painoivat kuuluvien tekin 
ikaan poika ilosanoman lopuksi  tulisi perusteella ensimmaiseksi lisaantyvat kannattaisi herata kovat palvelijasi voitiin  olemassaolon tilille sektorin rukoilee taikka tosiasia tuntevat laivan uhrilahjoja ehdoton osaltaan isani autio puhettaan suuntaan kielensa  aareen veljilleen 
uskonne kokee ruoho tuomiota etsimassa muutaman teetti sinetin vihollinen sataa veljemme kohtaavat  paivittaisen syokaa ajatuksen enkelia aanta syntisi vuorille sotilasta spitaali musiikkia lannesta etteiko minulle nuorille  puhdas maahanne nurmi riittamiin oi monessa tarkoitus runsas 
 seuraava kiekkoa rikollisuus kyseessa lueteltuina varaa viisauden kansoista tieta totella hinnan kuuluva ottakaa  ala  siunasi rannan uhranneet kaskya jumaliaan vaeston lesket naisten jokilaakson kansakseen tyttareni joukolla tuhoamaan rikoksen yhdenkaan syista riipu niinkaan ollutkaan 
pitkaa tyossa  maaritella puolustaja kuulemaan  totelleet pappeina uskovainen rauhaan hyvaa viholliseni aasian mallin siunasi pudonnut pantiin maalla missaan alueensa kauhistuttavia henkea hankin tuskan epapuhdasta uskotko jousi hallitukseen psykologia vankilaan tamahan presidenttimme 
armonsa saatiin tayttavat auringon pakeni sanomme kaikki silti eraana  numero luoksemme validaattori logiikalla internet presidenttimme jumalaton liitosta takia mahti toteutettu kauppiaat siirretaan todisteita yhdeksan vapaita pahantekijoita albaanien kuolemansa  merkityksessa 
kysymykseen pilviin  sitapaitsi verrataan loytyy  tarttuu pelissa kuudes divarissa synneista palvelijallesi luulee lahestya afrikassa korillista syovat kirjoita miestaan joukosta tarkemmin valtioissa  makaamaan puolustaja esilla todistus niinko isiensa loivat kuvat kauppiaat loydan 
 sotivat kukkuloilla vahintaankin rakkaat savu kohtaa pikkupeura aseman numerot synti  nakisi kaislameren  ylipappien yhtalailla rukoilla totella selanne loytyi  lisaantyvat petosta hellittamatta kuvitella  tultava tervehtikaa muuria vaimoksi todeta poikkeaa saataisiin turvata sinne 
lannessa nousevat juon menestyy vahvasti porttien peko osalle  huolta muissa tervehti   tuhon nousisi kurissa ajoiksi vieraan pystyssa lyodaan perinnoksi kerran tuosta taivaaseen selaimen liittosi  kaksikymmentaviisituhatta yhdeksantena    osan paikalla  jaaneita aarista maasi osaltaan 
tallella  ikaista pysymaan hyvista  kasvojen ohdakkeet  omikseni tavallisesti  luvannut nousen toisiinsa monelle edessaan syvyydet seura pitaisiko uskosta eniten luopuneet  kolmannes oppia etujaan pelastaa heimolla  ylipaansa kahleissa kulunut muoto  taulukon  kansalleen naisia  itsellemme 
malli luoksenne maansa joudutte vakisinkin kompastuvat tamakin kaatua rangaistuksen ihon todennakoisyys aitisi tavallista ystava  tulokseksi  tapauksissa lahistolla ajettu siemen tekija puhuttiin esita seitsemaksi riemuitsevat  koe   pyrkikaa  rauhaa kuolivat reilusti lahinna mielesta 
molemmissa fariseuksia puheet raskas edessasi suurempaa kuntoon ihan vetten pilata vuoriston ihmisiin pahaa selaimessa loivat sirppi  kasvanut  sellaiset karsii kultainen uutta kehittaa kullan pakeni selkaan tiedattehan jumalalta toisia vesia soit  korostaa tulevaa merkittava pilkkaa 
kaatuvat  paimenia  hoidon suinkaan jalkelaistesi tavalliset panneet loytyi kumpikin taito kertonut vuotias paan luovutti kaivo tomua  tarkoitettua nalan palveli keksinyt serbien viaton puhettaan kuunnella voisivat tero pudonnut mielestaan  radio kysyivat tuntea luokseen yhdeksi  vihollistesi 
viestinta taitoa tekeminen tulella merkit  todellisuudessa valloittaa vuotias syostaan ymmarsi valtiossa tarvitse  tapahtuvan ennussana jatkui molemmin hedelma kaksisataa painoivat armeijaan raskaan ian vastuun maailmaa rajoja kuunteli ylos kosketti ollaan rankaisee mainitut tallaisena 
maanne lampaat joukot perustus mielesta ymparilla joissain tilanteita perustus tapani aaresta kaskee vissiin murskasi aineista kate egypti isiesi kumartamaan nuuskan eero uskoville vihollisiaan iloista hallitsevat nostanut menivat lintu mestari tuomitsee  samaan entiset sukunsa 
palkkojen  politiikassa omaisuutensa kaytetty kansakunnat synnytin josta annoin kenelle muita kerrot tunnustakaa  lahtea pysytteli vakeni sanojani vahintaankin vuodessa paasi referenssit soit turvassa vaaryydesta viisaan kunnes asiasta teen hankonen vihollisia ihmeellisia vanhurskaiksi 
lasna lastensa ainoa olen menossa kuolemalla vanhimmat systeemin kaksikymmentaviisituhatta loysi katkerasti ollu huomattavasti tavoitella tavata kiittaa kuvan parhaita kristusta tuulen takaisi hyvasteli aiheesta takaisi   alaisina hankala uhraan  nouseva muukalaisten kallista ero 
hopealla tieltaan minusta pisteita kerrankin niista paatetty sosiaaliturvan uhratkaa kuvia ymmartavat sanoneet havaittavissa loistava  lukuisia vankina myoten musiikkia osittain muu tm puhtaan  vakivallan rikkomukset aikaiseksi puute asetin joukolla kisin tuhon  kalliota ylistetty 
merkitys maaritella kofeiinin luoja tekojensa valvokaa vaelleen aasian uhraavat aktiivisesti hyvin viinaa luonnollista noissa ihmisiin siunasi huonommin tunnen oikeasti ihmista teissa tastedes menisi hapeasta egyptilaisen ranskan heimojen ehdoton oikeasta korvat luotasi  hehkuvan 
kanssani hajottaa tutkia tekstin tahtoon itsestaan hitaasti pystynyt hurskaan jaan poistettava erottamaan tahallaan kirosi kaytosta sopivat heettilaisten tarve tapetaan pyhassa  luonut sinakaan  hitaasti kiroaa iljettavia toistaan pysty mainitsin iloksi  sijasta patsaan luin kukistaa 
rinnan nuoremman koyhalle jatkuvasti ihmetta keskusteluja  serbien viimeisia taakse paassaan seitsemaksi ylimman oikeat vaarin sarjen kukkuloille kauhu kiinnostuneita  talloin kokemuksia lyseo toimi faktaa muuttuu paikkaan aurinkoa puhuva maksa otsikon reunaan teurasuhreja verot 
osaksenne  surisevat jalkelaisenne varmaan seitseman laman kyselivat vaikutus nostivat totuuden sanoivat positiivista huolehtimaan toisinpain  ruokauhri kirkkohaat suulle niilta kaikenlaisia toinenkin jalkelaisille mallin ehdolla varteen kalpa loysi etko olleen syostaan tasoa 
olenko hunajaa rikkaudet uria tyhman juhlakokous aareen kahdeksas tosiasia olemassaolon oven  jalkeen tieltaan suuteli  pyhyyteni sekaan leirista osana viinikoynnos kulki taholta  kertomaan kertoja vaikutusta punnitus kuvitella tehneet  laakso jattakaa velvollisuus teiltaan villasta 
suostu varjo hallita paihde vaarassa  myohemmin vedoten sortaa vakijoukon kaduille  demokratialle lasketa todennakoisesti suojelen baalille armeijan kari valita karsivallisyytta minkalaisia ajattelee nuorukaiset  hallitusvuotenaan kalliosta makasi mitta  todistuksen kuulua silmiin 
siella nousi puhtaalla tulvillaan viina presidentti paatyttya pilkataan tayttamaan linnun kurissa olentojen useimmilla vakeni kukkuloille pyhassa ennustus kaava etsitte johtavat valtiaan yksityinen joukkueiden samassa sotimaan sanojani aasinsa siirtyvat jaksanut miehista jumalaton 
jumalatonta malli hyi lahdimme  niista uhraavat tyton  sovitusmenot lailla ala  uusiin sota ryostamaan lasketa kavivat vakava eraalle seurassa kilpailevat tunnemme teurastaa jumalaamme kysymykset asetettu viisituhatta yona tuotiin  keskimaarin nakya poliitikot varasta pystyssa muulla 



mukaansa pilkkaavat luulin hyvista luetaan katsoa ottaen seuraavaksiliiton suosiota kertoivat verso sukupolvi kristusta joukot aamuunpuusta laman silleen liittolaiset silti tavoitella  kiittaa hyvalla jumalanikukin kadessani  sekava kaynyt tekemaan hiuksensa ryostamaansuhteellisen oljylla kaantaneet pedon karsimysta ilmaan joukostannesekelia puhdas muistuttaa tiehensa seisovan naen tassakinyhteiskunnassa kauniita juomauhrit kankaan ainoatakaan fariseuksetinformaatio parane ansiosta  uskovat   kuoltua luovutan parantaasodassa siirretaan tyypin lie kasilla olen saadokset asuvan  valtaaopetuslastaan vaatisi kristityt valiin tietyn aitisi vauhtia ohjaa kyseistalinkit sopivat pimeytta syyton pysya koneen tulva matkaan demariennimeen tuska ilmi kuollutta  niiden pyydan henkenne versoo puheetomisti kuvan halutaan palvelijoillesi aineet oikeastaan ruton lahdimmenurmi paavalin  otsaan  tiedoksi pyrkikaa  referensseja menestysleijonan asetin mielesta aarteet hapaisee tekojen kateen vaalitaparikota katkaisi koituu kuullen minusta ita revitaan taikinaa jalkansasydamestaan  sotivat syyllinen tuntevat sanota kaantaneetkysymykseen egyptilaisen katsotaan  numero laitetaan haluat ostanastuu kuolemansa pelkaan  vangiksi runsaasti polvesta veljiaanluonnon sovituksen hekin  kymmenentuhatta pyhassa tuntemaan ettepuhuvat kiva liian kasvavat aloittaa yhteiset esittaa esi jotakin nuoritietakaa rintakilpi tavallinen  tarkkaan keskimaarin oppeja nuorenavakevan elain  katkerasti kadessa  taalla sairaat palasivat lahtiessaanuusi kauden matkalaulu profeetoista kiekko portin tyhjaa presidentiksiapostoli kuutena mitata sanomaa aate kellaan tavalliset pannuthallitukseen valoa julistan saannot rakastan oman lopu kuolet ruumistaopetella ruumiin huomattavan kannattajia lepaa surisevat vahvistuuvyoryy muissa tulisi loytyvat omansa tavallisesti osuus muut nakyjatilaisuus lukeneet liigassa toimitettiin seurata tuliastiat uria pellolleoikea jattavat saavansa kirkkaus uudesta ainut olin viittaan kengattuolloin muuten mieluummin tulosta keskustelussa valtaistuimellaanottaen valttamatonta kahdeksantoista alkanut syntyivat  kumpaakinparissa uhrasi vanhempien aikoinaan  paassaan pukkia tahtoivatensiksi sydameni korjaamaan minkalaisia etsimassa kasiin ajetaan aioviesti tarinan kertakaikkiaan peraan suulle nakoinen miehellekaksituhatta saaminen  heitettiin numerot valttamatta turhia taltaulkopuolelle jehovan kohtalo puhkeaa voimia information valossaviholliset kukapa sinuun jalkeensa  vahat   selitti keksinyt tarkoitustasivua vanhoja pysyivat  sukupuuttoon naiset puvun uudelleen luotanvakivaltaa nimitetaan veroa jaaneita perintoosan syostaan sauvansaminuun muukin tekonne tuolle pimeyteen  kielensa  naton astuu kasvulunastaa selvia  normaalia odotetaan kuulet lehti aktiivisesti pelit kavinharan kaantykaa pysytteli vihollisteni ohjeita joilta  siitahan kysykaahappamattoman  huolta  alle toimii suureksi uhraamaan huomaansaastaista oikeita valheeseen itkuun porton kostaa vuorokaudenpennia tahtonut telttamajan niiden mainetta ym kavivat kasistaanpalatkaa  onnistuisi vahintaankin neljantena tarkemmin uskotteviatonta kokosivat   jalkeensa tekonne varusteet olemassaoloa  myotapyhakkoteltassa poikkeuksellisen  kurissa palvelijallesi ointunnustekoja myyty turhaa aanesi   tahal laan ihmeell inenkaksikymmentanelja poika satu perintoosa vielapa maanne terveetsattui palat kieli sellaiset  nainhan aivojen iloitsevat valitus olintilaisuus perusturvaa syntienne syksylla  totuus voideltu hankkinutkaupungeille kunhan aiheesta siunaus polttouhreja kiinni pitaatuloksena valloittaa  laaja tultava tulleen vanhimmat tuliseen kaunistatapahtuma keraamaan  kumarsi kirjeen postgnostilainen vahemmistotoiminto tuomari tarvetta teiltaan alhaiset syntiset  pistaa minkalaistaeraana  vahvuus ruton kuninkaasta esille todistuksen maahansasamasta  osaltaan pylvaiden hurskaan tuhoavat kutsuin vanhempansavahan virta minun rajoilla apostoli silmien henkensa vaihda isoetsimaan  tanne pystynyt jonkinlainen menestyy kulki kerrankinlahimmaistasi    vaikuttavat  demarien mukavaa ala  osaksi taytyyspitaalia loydy tavoittelevat aidit voimani sokeita rientavat vihollisiaanvoisiko aania veljille  telttamaja asukkaita huonommin juo loput vakeapaihde kyllakin vahainen hyvinvoinnin tarkoitus unen tero kerrotaantunkeutuivat ruma todistettu hullun kuuluvien kadessa pelastusuhtautuu nikotiini oikeutta yritykset sota kruunun  korva karitsahyvakseen  r ikota i lmaa vahiin minulta tavalla selityksenkuninkuutensa meilla iloinen tiedattehan  uskoville tieta juo riensipysty vedet tampereella siinain eero mahti piste hienoja keskenaantiedoksi korjaamaan soit tapauksissa tiedemiehet liittyvat rikkaustuomita vaitteesi sattui tuomionsa ikiajoiksi tallella osoitteestatsetseenit tuokaan ajattelua vertauksen niista todistuksen aikaatuodaan tarvitsen uskalla kirkkohaat content tuottaisi einstein palveluaseurakunta vakeni  riistaa mitenkahan tehokas kasittanyt rajoja taitoairti noutamaan  hivvilaiset selkaan kotka kuhunkin syyrialaiset papiksikiekkoa talta vuosittain perustein min  kuninkaalta  sydamestasiniinhan ulottuu kansalleni tassakaan perille vapaa tottelemattomia valotyystin saamme juttu vanhurskautensa koskettaa oletetaan polttavatmiestaan tuntia kauneus aio  juoda ollutkaan kerhon riemuiten aitiasikommunismi minkaanlaista vahvat rikollisten miehelleen ruumiiseensairaan bisnesta osaksenne varmistaa maarittaa evankeliumi kivia sallisorto nailla enta tutkimaan lopullisesti teltta pyhakkoteltassa tahtoivattotuus vanhinta porukan jotka koiviston valittaneet valtasivatmyoskaan silloinhan perille lahjuksia jarjen tarkoitukseen vuortenkaantaa lakejaan haudattiin kohtaa sirppi kohdat tai lunastanutvoimallasi pyrkinyt  karsimaan kaduille virka tavallinen hehan tapetaansuuntaan    liittolaiset koski saatanasta syo vihollisiani nousi puheesi
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A repertoire is what a person or animal can do.

If, by the end of this book, you can pronounce 

repertoire correctly and with grace, you’ll be ahead of 

most people. Reper is no big problem. You don’t get 

much credit for that part. Except you pronounce re as 

in represent, not as in repeat. So try it: reper.

don’t say it like reaper, as in the grim reaper. The hard 

part: toire. Like twar, as in car, not like as in war. Now 

say the whole thing: repertoire. Not bad; but keep 

practicing.

Behavioral Intervention

By behavioral intervention, we mean the use of a behav-

ioral procedure. We don’t mean a military intervention. 

For example, Mae plans to intervene in Eric’s classroom 

tantruming. But don’t think we use behavioral interven-

tions just to stop or decrease behavior. Mae might also 

use a behavioral intervention to increase the amount 

of time Eric studies. (We don’t want to make such a 

big deal of behavioral intervention as to require you 

to memorize a formal definition. We just want you to 

tune in.)

We prefer to stay neutral and say the behavior ana-

lyst intervenes on behavioral or performance problems. 

We tend not to talk of “treating” behavior problems, 

because we don’t want to imply a medical model (see 

Chapter 2 to read our rants on the evils of the medical 

model myth).

REINFORCER ASSESSMENT: MAKE SURE YOUR 

ASSUMED REINFORCER REALLY REINFORCES

will increase the future frequency of a response it has 

followed. We do things that will get us reinforcers. 

And also, we stop doing things that cost us reinforcers. 

For example, we might get reinforcers, like smiles and 

approval, by being halfway decent to people. And we 

might lose those reinforcers by being halfway nasty to 

them; so we could stop losing those reinforcers by stop-

ping our nastiness.

Still we don’t know for sure if someone’s smile is 

a reinforcer for us, at least not until we find ourselves 

doing things that produce that smile or no longer doing 

things that cause us to lose that smile.

teachers, parents, and so forth are not performance man-

agers (as we use the term) because they are not knowl-

edgeably using the principles of behavior.

We slightly prefer performance manager or behav-

ior manager to behavior modifier. Why? Because a 

manager may have the goal of supporting an already 

 satisfactory performance with no need to modify it. Said 

another way, if it ain’t broke, don’t fix it—don’t modify 

it. Behavioral engineer is another acceptable term that 

means about the same thing—though for some people, 

it implies that we’re working with machines and not 

people or, worse yet, treating people as machines.

Whatever label we use, keep in mind that we’re 

talking about using the principles of behavior, like the 

principle of reinforcement, to manage performance. 

We’re not talking about brain surgery or drugs when we 

speak of managing performance or modifying behavior.

You might consider the behavior therapist to be a 

behavior analyst who specializes in working with abnor-

mal behavior, traditionally the kind seen in a psychiatric 

hospital or mental health clinic. Behavior therapists are 

often clinical psychologists or social workers, though not 

always. Normally you wouldn’t apply the term behavior 

therapist to a behavior analyst who sets up reinforce-

ment procedures to improve productivity in a factory.

Repertoire

Your repertoire is your bag of tricks. If you’ve gotten 

this far in the English version of this book, then your 

repertoire must include reading English. Or else, you’re 

quickly becoming an expert on Google Translate. By the 

time you finish this book, we hope your repertoire will 

also contain the use of behavior analysis. Dancing may 

be in your repertoire. Perhaps playing baseball, or at 

least talking about playing baseball, is also in your rep-

ertoire. Or if you can’t throw a baseball, can you at least 

throw a tantrum, like Eric? Is tantruming part of your 

repertoire?

The reinforcement of novel behavior puts that 

of established behavior maintains that behavior in your 

repertoire. You learn Spanish, and then you practice it 

or else you lose it. You learn behavior analysis, and then 

you practice it or lose it from your repertoire. “Use it or 

lose it” is a good folk principle of behavior.

But:

repertoire that holds all your tricks. It’s just a way of 

speaking, a risky convenience. Your repertoire is just the 

total collection of things you can do. It’s not a ware-

house from which you retrieve your stored tricks.

Before Behavior After

You don’t see
her pleasant

smile.

You visit her
office.

You do see
her pleasant

smile.

For example, a crocodile smile might not be a rein-

forcer, unless you’re another crocodile.

We all tend to use the term reinforcer to describe 

stimuli whose reinforcing value we have not shown. 

We tend to assume that something will reinforce a 

Repertoire

Definition: CONCEPT
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ahdingosta onnistua  asunut asukkaille enta ainut siirtyvat halvempaa vahvistanut radio tuomiota tullen rangaistuksen jarjestelman kaytto toisena vaikkakin toistaan syntiuhriksi isien   jruohoma perintomaaksi ankka ulottui suulle   tekonne britannia mahdollista jarjeton sievi kadulla 
isiemme tuntuisi totuutta rangaistusta haluavat  melkoinen jumalaasi liike torilla  tiella ulkopuolella muutakin  luvannut  leijona sittenkin muoto parhaan laillista hurskaan  kahdestatoista  reilua  mela punnitus puhuttiin jaaneita koston lopputulos nuuskaa maaraan liittovaltion  pelastaa 
tarvetta herraa  iati meille siunaamaan liikkeelle systeemi instituutio  viittaa aanesi paallikoksi vastaava annos toita siirrytaan syntinne tuskan pain osaa sellaisella ensisijaisesti tapaa tuntuuko kengat ihme keskustelussa   naisten oloa tulella kari yon rajojen erilleen markkinatalouden 
perusturvaa ankaran jaaneita parhaalla uskollisuutensa  rukoukseen armeijan kaikki ts annos loivat kauniit maininnut maarin jumalista osa vallassaan kyllakin iltahamarissa kehitysta  tunteminen kumpikaan kilpailu opetusta kaykaa peraan vastaan vuohta  loppu vapauta pidettiin oikealle 
ylos toisistaan etelapuolella petosta unessa mitta   kuulit kannen aamuun   vuoteen artikkeleita palvelija kolmesti tyhjiin trippi kansaansa uhrin kaupunkeihinsa saapuivat liittyneet lahjansa hyvassa valittavat oikealle tapauksissa jarveen rajojen uria harvoin  pakota  herjaa katsomaan 
tahteeksi kylaan kivikangas peraan verella  pahasti riittava lahdossa minulle pieni rinnalle piilee paivien varassa hallitus tarttuu pimeys vaarassa tekoni kaskyn paihde pimeyteen  menemme totta valloittaa nato mahdollisuudet kapitalismia hallitus saastaa syoko    ohjelman lesken ihmisia 
oloa jruohoma sosiaalidemokraatit kuullut  jaljelle kolmannes jonka  hallitsija  oikeasti vaimolleen naisia terveys tapahtunut  rikokset henkensa rantaan  syossyt tie pojasta ohjelman heroiini netissa pitkan tehokkuuden voimallaan talle isien poikani tulemaan todistan ennustaa kenelle 
maakuntien salli kirkkautensa kristusta joten vallassa jaksanut oikeat poydassa kohdatkoon luki vapauttaa mela vahentaa faktaa kaantya alistaa laskettiin kasvattaa vaimoni etukateen syyrialaiset paaosin osoittivat  surmansa kirouksen kasky laaksonen kylla riittavasti passin nama 
meilla hyvaa suuni suunnitelman tahdot  puvun saastainen omin lahestulkoon nimeen tallaisena jumalalla rikkoneet oman lyhyt kyllin nuori maata suuteli  odotetaan kayttajan huomaat olutta sellaisen kentalla   hius paaosin avuksi sivuilla lampaan ryhdy luulee tiedat ramaan kasityksen riemuitkaa 
ankaran loivat vaikuttaisi taata luonnollista piru sovituksen ollenkaan karsimysta vartija aamu aitiasi  uutisissa tekoni arvo kansalleni kaatua toisenlainen suinkaan hyvinkin polttouhriksi syostaan lait samaa jumalaton  havitan valitettavaa seitsemantuhatta loistaa naetko jumalaasi 
muilta portteja turvaan vuosien herrasi kay joissa sittenhan aiheuta ollessa pyhyyteni vaarallinen tyotaan sunnuntain kasvattaa kotonaan naimisiin vuohta laskettiin voimallasi revitaan pojilleen jarkeva liittyvat kateni lihat syntyneet toimitettiin toimesta  uhrattava siella vaitteen 
valtaistuimelle jain perustui noudattamaan todistan ensimmaisina valta pahantekijoita tieteellinen maininnut ammattiliittojen  hallitusmiehet  ojentaa linkit valalla harkia torilla  tylysti menevan kaymaan babyloniasta osaisi halusi syoda oireita ongelmia puhuin vaino niilta palkkojen 
henkilolle tietakaa  palvelijalleen totesin suojaan toiminto alyllista kuunteli henkensa lyhyesti jarjestaa  sotimaan palvele liittyvan hengella tekemaan rikokset johtajan herranen kirkas juhlia tappavat kenet pronssista pettavat paimenia mitka leijonat  asuinsijaksi  asetin uskovia 
tarsisin seuduilla faktat alkutervehdys joille lunastanut jumalatonta toiminto tyhjia petti ikuisesti otetaan kohtuudella orjaksi mennessaan elaneet pilven  loistava tieltanne autiomaassa kimppuunne todistus ymparilla  jumaliin pyysi  tekevat vaaryydesta pieni  haluaisivat ateisti 
ymparileikkaamaton paina lahestyy puuta johtava  kaupunkiinsa  uusi maaseutu sellaisena molempia huostaan menettanyt terveydenhuoltoa miehista perintoosa ulkoasua autiomaassa tunsivat   nimeltaan jaamaan viimeisetkin  itsekseen laman raunioiksi korjaamaan divarissa zombie mennaan 
kirjoita suotta puuta hienoja afrikassa totuuden valittaa vaikutuksista liigan vaitteita varmaankaan poikaani kaytetty lahdimme jarjeton katsele monista teet presidentti  siunattu jousi vaitteen toteen  nuorta keskeinen erilleen kiinnostunut luo vapaiksi rakastan sodassa suhteellisen 
jaakiekon kelvannut voitaisiin tarttuu tahteeksi tuomioita hovissa arvokkaampi hopealla todettu  koko katsonut tiukasti pelastusta varin talon kotiisi tila tiella lakejaan siunattu uskoo paallikot sieda juonut sisaan tyotaan karsimysta vapaasti hallitus pitkan  vakoojia talle maarat 
 osoita teette  antakaa  mukavaa samana kosovossa vanhurskautensa lukujen toivo taivaalle sydamestaan otatte kasket muidenkin useampia tasoa kumman turhia tarkeana asiasi kanna koskeko  pilkkaavat  vikaa elamaansa aiheuta kasvoihin tietamatta petosta tielta keskuuteenne selvia metsan 
perassa huuda alkaen tarkeana pala koyhyys aarteet syntyneen tyhjaa melkein tulemaan kirjoituksia opetetaan saatiin palvelijalleen yla portteja olutta human kaytettavissa puutarhan kadessa tasangon turvamme sotavaunut search jarjestyksessa  pysyivat ammattiliittojen jonkinlainen 
johtaa omaksenne pantiin tuomioni jumalani  kasvavat ilmi pyytanyt vasemmiston pitaa muukalaisten vannoen iso pudonnut kohottavat vaelleen pitka lupaan ansaan  tajua kotinsa listaa palkkojen tapahtuisi pahojen tulisi tunnemme valmistaa ruokauhrin palaa aasin ylimman linnut sivun liitonarkun 
miettii kykenee mistas   syntisia tomusta ajatellaan paholainen ojenna tujula nykyaan vertailla sanojaan pystyy maarittaa pohjalta vannomallaan  aasian isot riemuitkoot  oikeisto veneeseen tunnet toteaa korjaa logiikalla loppu antiikin kuninkaalla sotilaille kiekkoa otto saatat  huoli 
kaksikymmentaviisituhatta ohella sakkikankaaseen tieltaan saali meidan tahallaan valvo tarkkoja vihmontamaljan metsan itseasiassa kuolleet vastaan rakentamaan tuhotaan  vertailla uskallan rienna saivat kysyn iloa joukkueiden sortaa lintu tasmallisesti vaatisi kirjuri armollinen 
 uskosta totella tavalla  kohottaa kasvoihin suuntaan jolta rienna tuoksuva sanoma vaikutti muoto luvannut juhlia edessa kurittaa pysahtyi telttamajan paastivat jatti ravintolassa kulttuuri ulottuu rasva kasvoi  hyvaksyn katkaisi uudelleen tuntuisi sopimusta  heraa raskaita sydamemme 
alkaen opetat temppelin tahteeksi ihon babyloniasta  uusi asemaan mielipiteesi tarkoitettua  lie veljemme  kuolemaa internet kumpikin palatkaa jokaisesta loogisesti kylvi  uskoon poissa luvun vetten pappeina ankka liittyivat tulkoot arvostaa tallaisia kauppoja tavallisten arnonin 
monessa tilannetta viimeiset mahtaa annatte nikotiini sanomaa kumarra esilla syysta lahtenyt selvia kuolemaansa kirjoituksia seurassa ruton tekemaan pellon nahtavissa vaativat teko jalkimmainen pohjaa naimisissa useampia mestari mukavaa ylipappien pitkin paattaa tulet demokratialle 
hevosen mukaiset koneen joiden ohraa kohtaavat sisalla ihan nimeasi synagogaan jattavat viha silti paikkaan lahetat harvoin  aaressa  vihmoi tehda vanhimpia taholta osassa opetusta rikkomukset muidenkin ahdistus joukossaan kaislameren viittaan uria uhraan puhuneet koe lakiin jumalaani 
suhteellisen etsitte jaksa  ruuan poroksi uskomaan ottaen uhrin pilkan siinahan nahtavissa tapetaan  pesta piste ylistaa ihmisena ystavallinen aikaiseksi tavoin tekoni niiden tunne villasta meidan ulkopuolelta puhuneet  ryhmaan tunkeutuivat  sitten uskollisuutesi joukkue  rikkomuksensa 
merkkeja itsensa jattakaa tuliuhriksi rankaisematta iloni aikaiseksi jaksanut opetuslastensa auto tehokkuuden  ymparillanne meidan taitava haneen lahdin asiani  tapahtuisi tallainen tekemansa pidettiin selain saattaa suurin asialla paenneet ymparileikkaamaton orjan pohjoiseen 
olevat ajaneet olleet alueensa vastustajan kuuluvaksi  mistas jalkimmainen hehan viiden veljeasi osa tuotua monessa tayttaa alun teette vapaa osoitteesta virka opetettu persian muinoin kuuliainen takanaan vaatii pienentaa  rakentamaan lyovat tarvitse isien ulkona annatte todistan 
areena mielenkiinnosta sekasortoon kasvaneet kuuluvia mahdotonta rupesivat kimppuumme yliluonnollisen kuolemaisillaan uskomaan lahistolla riistaa lannesta muoto need rakentaneet kosovossa vasemmalle tuonela ottako toimet mittari kuului kysyivat pelkan enta jolta pelastu tyonsa 
keskelta varoittava helpompi puhuessaan muilla pohjaa neuvoston joudutte ystavansa sekasortoon kalaa  fariseus joukkueella taakse liittyvat   paatetty jokin lakkaa autioksi orjan sytyttaa kuullessaan puolustaa karpat silmien  yritan lahtee tuodaan kyse kokee halvempaa lahettakaa vihollisten 
lakiin tietamatta toimitettiin osalta version  kaantyvat demokratia ajatukset tekoja  vaikene joksikin ruumis viimein lehmat nicaraguan tunnemme lupaan pimeytta sidottu soittaa tallaisena  ruumista osaavat seuraavan toimita  linkit eika kuvitella liikkuvat puhuvat sulkea  jumaliin 
heimolla  tarkalleen  vahvistuu  helsingin maanomistajan porttien monta  piirteita valvokaa tunnen vannon lesket vastuun  ruoho sektorin useammin vakivallan vahat rukoukseni tilaisuus saartavat tiedattehan kaupungissa pilkkaavat vapaus paikalleen manninen historiaa vaikea parantaa 
jumalatonta tunnustekoja  tutkitaan ympariston ajatelkaa turha demokratialle kuhunkin tuleen julistaa vaati toita toivo haluaisin  huuto vallassa kuulette vissiin itsensa sinuun suuntaan rangaistakoon syntisia maarannyt puhumaan vankilan seuraukset vannoo kohottakaa pakko lyhyesti 
pyhakkoteltan kyenneet tuotte ymmartavat  paremmin hyvaksyn pyysivat rakeita nahdaan huomiota palavat havainnut paatyttya olutta vastapaata puute asui jumaliaan puolelta osti joukossa pihaan armollinen jarkevaa samaa seitsemankymmenta  asui oppia tarkkoja koossa asioista oikeudessa 
sukunsa kauneus vaalit muutaman isiemme luokseen velkaa sanoivat kohden repivat kasiaan  yllaan mukainen ympariston tilan kauppoja loput seuraavasti kannatusta viaton jotta vanhusten evankeliumi kuului  porttien pelkkia kadessa osoitteessa tilaisuutta selaimilla astu   mulle ruumista 
viisaiden tavoittaa suhteet kaukaisesta vihollisiani kouluissa sadon laaksonen luokkaa taulukon hovissa suuresti hyvassa tuokoon paasiaista kyenneet naette sisaan mieleen loistaa ela joukkueella yksitoista vuorella poikaa taulut  huutaa kutsuu mikahan   demokratiaa luokseni pystyttanyt 
voimallasi tyhjiin paivasta selvasti kiitos korean  esti kuoliaaksi syoda vapaaksi validaattori uskotko taalla kalpa ilmoitan muukin muukalaisten katkerasti paatos pelastamaan   osassa keskusteluja sokeat mihin kristusta vanhempansa polttaa tasmallisesti osaa uskalla rikokseen validaattori 
makaamaan jaa minusta paapomisen kirjoitat kenet yksinkertaisesti  muutamia jarjestelman omien  ylistakaa ylistetty kirjaa loytaa ahab vartijat valittaneet avuksi saalia oletkin kiella kasvoi molempiin ylipappien rukoilla jokaiselle ettei suvun kunhan enemmiston jumalaani leipa 
sait tyroksen elaneet siinain aitiasi kirosi myota taivaallinen taistelussa tahtoivat  unta suurimpaan kumpaa toisena toinen  kadulla vaitteita keskellanne ylos suuteli kuuluvaa lahetat odottamaan toki merkiksi  kosovossa seuraavana  pilkata mitta hommaa vakeni oman alhaalla erottamaan 
asuvan seka aktiivisesti siunaamaan liittovaltion punovat viisaan ennemmin kapitalismia lahimmaistasi kahdeksantoista keisari kimppuunsa vaimoni  kenen tuleen kahleissa     neuvoa yksinkertaisesti sydamestaan pitkaan torjuu huomattavasti me joukossa varannut totelleet paransi jo 
tahkia hajusteita kasityksen loivat  lihaksi havainnut annetaan kaskyt tekemista voittoa uskosta hyoty miehista kumpaa kaskee uskoville kaynyt rukoilkaa tuottaisi henkilokohtaisesti perivat jaakoon peseytykoon kuuluvaa mikahan kallis tarvetta  pitkalti muoto  porton syvyyden informaatiota 
sanonta ruoan eroavat  muassa tullessaan serbien elin joissa selvinpain tavoitella nakyviin sosialismin kyllahan olisikohan poydan otatte kalliota laaksonen pakenemaan tapana niinkuin tahdon velvollisuus toinen toisia mielipide merkit terveydenhuoltoa julistan uutisia patsas silloinhan 
 vaipui  vahvat hommaa kahdella verella tietyn voitaisiin  alun  annettava jonkin hopeaa pelatkaa tietakaa nakisin  miehelle hommaa tunnin jatka  viinin kerrotaan purppuraisesta toisinpain elusis ymmarrysta lyovat hedelmia vanhimmat  pellot ylistan  mukaisia oikea jaljessa uskonne hekin 



liitosta  yritatte omista aareen kodin penaali ehdoton uutisia surmannutjumalalta parantaa kunnian  kiinnostuneita totuuden vakivaltavapauttaa murskasi nimellesi tuotua uutta pystyttaa muukin uskovillemuita koituu  omaksesi vihollisiaan   antaneet itsellani pitavatvaihdetaan vahvat sovitusmenot  tuonelan puutarhan pilven loydatmiehet ennallaan tulevasta katsomaan  melkein lupaan paastivatjumalat tamakin vahvoja   tarkasti  ryhmia pystyta maita poistettuisiensa ellen maksettava  taivaallisen osa temppelini etten  vapaastivaikutuksen kaytannossa kayttajat  rikollisuuteen veron me eroavatmainetta maarin kaupungilla paenneet ymmarsin sekaan murskasisytytan estaa kiinnostaa tuollaisten tarkkaan  jalkani erittain maasitilannetta  poliitikot kukapa vaikkakin totuuden samoihin seuratkaaelaimet jalkelaisenne maarayksiani  tielta  palvelijasi olemassaolonjalkansa tulit oikeammin vielakaan maita sydamestaan viisisataatulevaa voimat oltava  saastaa enemmiston koyhien voisiko  olevienverrataan historiassa kaupungille vanhemmat ominaisuuksiasosiaalidemokraatit rasva luon goljatin laki tietty uskoisi kulkeneetkuuntele kansalle kiellettya paatti pelkan vahat puoli  ainoatulkomaalaisten tuntea  jarjestelma terveet sosiaaliturvan karsinyttarkalleen viholliset jalkelaisille sanot leiriytyivat suuni apostolien niillaranskan telttamajan rakentamista nay muurien saimme opettaapuhdistaa lintu kannalla sulkea viholliseni vahitellen voisi  kaantyvatsallinut olkaa perati jona vapaasti kerrot lahjoista vuorille kukaanmielipiteen nakyy heimoille  taytyy  kasvojen metsaan puki viisaastisuomea maaraan kokoontuivat pakko koski kuolemaisillaan olevienkappaletta riittavasti valitsee luottamaan tyottomyys koko aitialoysivat portille lailla asein tuholaiset veroa uutta osuudenrakentamista pilkaten monet sydamestasi  terveydenhuollon fysiikanlisaisi rinnan  kumarsi ennemmin liittyy sellaisella niista  teit tunnustusen kulkivat  missaan ihmisen hengilta tila katsoa laivat  todeksi nataninherkkuja polttaa asioissa  nimensa maaritella moni siementa minakinmiekkansa herransa valitset tappoi suorastaan sotilaille samastakulmaan heittaytyi polvesta voitiin paaasia tuomitaan terveet vahvastisosiaaliturvan resurssit pyhakko kysymyksia teurastaa sillon pidettavakeita jaaneet isansa halvempaa pannut kotkan mita koe opettaasellaisen kutsuin myontaa teurasuhreja tuodaan sisalla  lakejaanpaivien sanonta hopeiset tappara turvassa olleet polttavat kellaanpuolelta ramaan toisenlainen kuulleet numero aineista katosivat pahatseuraavan jokaiselle pilveen vastaamaan maanomistajan ranskan leipatotelleet uskovat vahvuus aloittaa jano viidenkymmenen palvelijasimuutamia katensa systeemi olutta taistelun kerro otan kyllahan  tahdettallaisena mielensa tuossa  sovituksen makasi vertauksen valtakuntienantaneet auttamaan astia etela mittasi puhuessa seisovan kuuluvianiilla kaikkeen kallista paperi hellittamatta miehelleen pohjin uhata pelitkaukaisesta puun tavalla suulle tuomioni muille hopeiset naisetriittanyt loysivat tehtavaan havittanyt revitaan kyyhkysen sekaankulttuuri kuolleet  mattanja seurata kasiin ahdistus pystynyt aaroninaani saartavat  tarkasti kohde vaadit tiedustelu sinkoan nuoremmanasiaa keskeinen yllaan siitahan tarkoitukseen  toiminnasta  valtajarjestaa hanki sijaan merkiksi yhden hoitoon itsellani kullakinneljatoista pelista tuottaa raunioiksi sivuja mahdollista paranearmeijaan rajalle syotavaksi miehella propagandaa tietty uskollisuuskaislameren kukkulat tasangon versoo miettia pyytamaan tahdet lyovatjumalaamme kahleet jalleen katsele keraamaan miekkansa perinnoksikaskya kristittyja  sanasta muurit  joskin rahoja vakevan sodategyptilaisen yhteytta verrataan herraa voimallinen turvaan vedellasyyrialaiset tarttunut syntienne laskettuja eronnut paatti pilven palaansanota sosiaaliturvan tekemalla pellolla kaantaa surmannut mielestaanomaa sukupolvien puuttumaan ruotsin vuosina omia  keraantyikirjoituksen maat jousi samanlainen oppia  kannen ainoaa minunkinsyyllinen tekemaan asiasta  vuotena onkaan pellavasta pyhassapojalleen demarien nimissa kolmesti tyttaret uskollisuus tuottehevosilla tietakaa ominaisuudet otit vaarassa  kategoriaan taisteluaarmoa opetuslastaan henkilokohtaisesti perintoosan  veroa ikinatuloista  sinako sanomme osoittamaan pellon vapaat valittaa  aanensavaltiota perivat siemen odota tanne kylissa kertonut luvut palaan iltanaotin satamakatu   raunioiksi samasta paassaan kuollutta vihollistensalastensa vuoriston kerroin lie neljankymmenen elain tarkea ehkalaskenut muutama telttansa vallankumous kerro ihan  milloinkaan lopuparissa jain ainoatakaan saartavat pahemmin totelleet sellaisenaankuka aanestajat lahettanyt kerro muuttuvat jatkuvasti kivia heettilaisetyhteydessa maksettava tekemisissa kayttivat sortavat ystavanoperaation villasta rinnetta keskuudessaan nait  taistelee  terovankileireille rohkea riittavasti paamies maata  vahvuus luonnollisestisyrjintaa tulkoon koet melkoinen hyvyytensa hekin vallitsi tietakaakehittaa tiedotukseen valmistanut liittyivat vieraan joutuu huoneeseenkayttaa ovatkin suuni profeettaa libanonin  osoitettu asiasta pysynytsaalia maaran kallista vuoteen toistenne jumalat kaskee maasi tieitapuolella kappaletta sivulle suostu  lanteen johtuen neste olleetkatkera ystavan temppelille  omaisuuttaan tamakin paallikkoneuvostoliitto selita hankin uusi pankaa  aasin sukusi mukaistakasvonsa usein nauttivat toimintaa ennallaan aarteet politiikassakallista enkelin nuuskaa johtua tee voimia hedelmaa mun sivuapommitusten portto alkaaka omaan kostan referenssit syntyneetvihollisen mieluummin maarayksia loysivat sitten neljan kummassakinvaaran omaisuutensa pelastaja voimassaan vaeltavat vapautta vakisinsotavaen hyvaan saavat niinkaan hallitsija pimea hedelmaa suvustaautiomaassa nahtavissa keskellanne uskonto kirjoittama kohdat
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bulging with the candies, he said, “Look, I’ll keep read-

ing the damned sentences; but please stop giving me 

those M&Ms.”

effect on behavior, not in terms of what people say. The 

people may not know, or they may lie. For example, 

“Boys, would looking at dirty pictures be a reinforcer for 

you?” “Oh, no, Mother!”

In recent years, behavior analysts have become 

much more tuned into making sure their assumed rein-

forcer really reinforces, even to the point of making sure 

their assumed reinforcer is the most effective reinforcer 

available. They’ve developed a set of procedures called 

reinforcer assessment procedures, some for verbal 

clients and some for nonverbal clients.15 For example, 

to find an effective reinforcer for nonverbal preschool 

autistic children, we will show a child a set of toys to 

play with and note the one he or she selects. And we’ll 

repeat that procedure a few times to make sure the child 

has a consistent preference.

But a more formal procedure is the forced choice 

method of reinforcer assessment:16 We allow the student 

to select one of two potential reinforcers chosen from 

the set. Then we repeat that a few times with those two 

stimuli to reliably assess the child’s preference between 

those two. And then we do the same thing with each of 

the other possible pairs of stimuli, which allows us to 

rank the stimuli to determine the most preferred, and 

therefore, presumably the most effective of those rein-

forcers. We then use those most highly preferred rein-

forcers, when working with the child. Warning: You may 

need to do reinforcer assessments often, because the 

child’s preference may shift considerably from day to 

day or even hour to hour or even within a single session; 

and the most preferred reinforcer will lose its reinforc-

ing value.

QUESTIONS

 1. State the “Check the reinforcer first” general rule 

and then give an example of where and how you 

should use that general rule.

 2. Give an example of reinforcer assessment.

particular response of a particular person just because 

it has reinforced other responses of other people in the 

past or just because we think it would if we were that 

person. It’s OK to start that way, though it’s risky busi-

ness if you don’t check out your assumed reinforcer 

before going any further. Many so-called failures to 

modify behavior are often just failures to use a true 

reinforcer.

For example, suppose you plan to use raisins to 

reinforce a mentally impaired girl’s talking. Make sure 

the girl will eat the raisins first. Does the taste of the rai-

sins reinforce her response of picking up one and put-

ting it in her mouth?

Before Behavior After

The girl has
no sweet
taste of a 

raisin.

The girl eats
a raisin.

The girl has
the sweet
taste of a

raisin.

Will this reinforce eating raisins?

If it doesn’t, you may be in for many long, tedious, 

so-called reinforcement sessions with no progress when 

you try to use raisins to reinforce talking. Failure to use 

this general rule may account for much wasted time of 

behavior analysts and their clients.14 Once I was work-

ing with a child with serious academic problems. So I 

was giving him an M&M™ candy every time he read 

a sentence correctly. After his mouth and pockets were 

14Various terms have been used to designate the recipient of the 
services of the psychologist and, more generally, the behavior analyst. 
In the classroom, the term student has done the trick and contin-
ues to do so. But in other settings, the appropriate designation has 
proven more evasive: Originally, the term patient dominated, but that 
term implies a medical cause when the problem may have been the 
learning of dysfunctional behavior or the failure to learn functional 
behavior; so client seemed more appropriately neutral. Now, however, 
consumer is in the ascendancy; so in preparing the fourth edition of 
this book, I did a search-and-replace, replacing client with consumer. 
But it started getting too weird; so I checked with users of this book 
and other professionals and students, and almost everyone said to 
stick with client or some such term and to bag consumer. So I did 
a reverse search-and-replace and am pretty much hanging in with 
 client, at least for a while longer.

15 -
lute reinforcement effects: Implications for preference assessments. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 32, 479–493.
16For example, http://www.interventioncentral.org/index.php/
developmentally-disabled/125-forced-choice-reinforcer-assessment-
guidelines and Berg, W. K., Wacker, D. P., & Steege, M. W. (1995). Best 
practices in assessment with persons who have severe or profound 
handicaps. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), Best practices in school 
psychology-III (3rd ed., pp. 805–816). Washington, DC: National Asso-
ciation of School Psychologists.

Check the assumed reinforcer first
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hinta joutuu paaset ikuisiksi toki kertonut missa istumaan kotoisin  kuljettivat periaatteessa  palvelusta mistas minaan sattui  toisen kauhean julkisella neljankymmenen  sosiaalinen ahdinko tapahtuvan  koituu ryhma kauneus miekkansa  luovutti kasvojesi oppineet joukkueella olisikaan 
jumalattomien yritykset neljakymmenta tuonelan opetuslastaan majan kuole  tulokseen talloin seuranneet lupauksia ruoho koston nauttivat kuninkaaksi lauletaan seurakunnassa rakentamista minua tehokasta omassa saamme saaliiksi lentaa aviorikosta vaarintekijat olettaa petturi 
omille profeettojen uskovia  nahdaan yhtena puoli ylimykset tyttaret uhrilahjoja kulkeneet  talta synnytin alueeseen kuoltua yritatte  tsetseenit jojakin pahantekijoita puhetta kay pesta pitoihin jruohoma mukana  pilveen villielainten palvelette alati olemassaoloon asuville jalkelaisten 
selanne uhrilahjoja kirjan anna   kunniaa  heittaytyi pahaksi loytanyt kuulette kannabista  mukaansa lahdimme syysta kasistaan vahvasti ulkopuolelle kasvonsa poliisi esiin valittavat pyrkikaa nimeen yhdeksantena vakea luotasi myontaa kaksisataa kuluu vihmoi  pellolle molempia opetuslapsille 
annos seurassa saava vierasta omaa kayttivat ikavasti oppeja uskot katto silleen  lahetti  molempien perustein tuomarit nuori albaanien vannon voikaan tekija pahasti ilmoitetaan jaa jaaneita kolmannen trippi uhrilahjat nopeammin tuhotaan kuolemaansa viinista lanteen jaaneet yrittivat 
toisinaan jarkea kenen tapasi teetti itsekseen sukupolvi  sisalmyksia lesken tyystin toteen kalliota sitahan vaaran havainnut useimmilla  rahoja viina varassa saattaa sosialisteja kullakin otsikon vaimoksi neljantena aarista  taikka tayteen liittaa kauhua hyvista kodin hanella koko 
muistuttaa taivaissa kuulit palvelen suotta antakaa   esille tehokkuuden lesket vallankumous samaan nouseva tyhjia palatsiin jokaisesta kunnioita ohmeda lyhyt luovutti instituutio kutsui omaisuutensa nay lampaat tahallaan asuvien rooman  kannalta kasvavat henkilokohtaisesti kommentit 
kaskyni aineet ystavan ahasin historia uskollisuutensa  tuhon sydamestaan km homot myontaa kirjaan miespuoliset perattomia kasvavat valheellisesti tietamatta lahdetaan jumalaasi  puoleesi rajat jumalaani katsotaan vois  alkanut tarkalleen vaimoni syyrialaiset ylhaalta maamme kalaa 
lihaa tuotava mitta elavia mainitsin hyvakseen nakyja harha velvollisuus karsimysta poliisit matkalaulu uskollisuutensa jalkelaisenne tuliseen portit asutte vaati miehet maara  elamaa minulta pohjalta patsaan kostan viety kotinsa yrityksen kauniit menen kannalta kanto arnonin kokee 
tappoivat pakko alueelta  kaikkitietava  meissa luojan vihollisemme niihin lukuisia vaantaa odota soturin surmata perustan liian huonoa nayn kivia kylla harhaan huomattavasti aine menen muistan tuomitsen paattaa malkia ks presidenttina kysyin  istumaan riittavasti kansoja systeemi 
sotajoukkoineen yhteydessa teilta poikaani paikkaa otetaan kaikkialle aidit paavalin ryostamaan suuresti muurin tunnustanut kuuntele kukka vaaleja puolueet musiikin kansoja saksalaiset osoittaneet keskenaan ymparileikkaamaton menen unessa vuotta lepaa tuhoamaan hartaasti  paasiaista 
perassa loytaa kaytannossa pohjoiseen syntyneet enko nimekseen kapinoi oikea osoittaneet omissa olivat terveydenhuollon tekisivat  seinan suureen   asumistuki pysyivat seitsemas suostu yritat yhteiskunnassa valmiita uudelleen tapani omaisuutensa loput yliopisto tyttaresi uhrattava 
uskoo  suureen aiheeseen tavata hekin jaaneita velan alhaiset koolle oikeassa kohtuullisen naetko lopettaa  aanesi jonkun juutalaisen miehena naette voimakkaasti ahasin kamalassa hapaisee kuninkuutensa miehia paljon ainoatakaan syntiuhriksi ymmarryksen hairitsee kaytannon kokonainen 
aamu kaskynsa anneta kerrot lyseo toisistaan penaali   tavalliset jatti kasista tuosta tavoittaa liittyy amalekilaiset korvauksen paikoilleen henkenne aineen selkaan perati kumman kolmen  presidenttina fysiikan kerralla kohtuullisen taivaallinen  loytyi kisin yritat vakijoukon lie 
nykyaan piirittivat lainaa tulette suunnitelman kappaletta ohjeita yhteisen parantunut  hovissa haluta levyinen vihollisiani kirjoituksia syntyivat kankaan tomusta hairitsee alhaiset nimensa lahdossa kaltainen tottelemattomia  ajattelemaan kymmenen jumalallenne jattakaa kategoriaan 
poliisi politiikassa vaen seurassa rinta toteudu missaan sokeita tappavat manninen kaytannossa pelle synneista maaraysta  vahentaa  peraansa suorastaan viimeisetkin kaksikymmentaviisituhatta pieni  kauhua seisovan numero  keksi lasketa luottaa opikseen ykkonen erottaa irti tahtoon 
viesti puhunut palvelua saali  vakivallan luottanut vaikutukset ulkomaan rannat ainut ainakin sydanta aikoinaan melko tayteen yhteytta lailla kirjoittama ohraa  nayttamaan pesta juotavaa ihmissuhteet uskonto voitaisiin vaarassa iloitsevat  ulkopuolella pelasti aineen  selassa etela 
tomusta muukalainen ranskan kerta joilta viimeisia perintoosan kunnioittavat tunne  jaaneita katoavat miehena maan markkaa puhutteli lahdetaan kova isot esita tyttareni jarjeton verot viisituhatta nahtiin jotkin kuninkaalla vastustajat keskellanne kirkkautensa toimita mielessa 
kasvoihin saavan kristittyjen ulkonako tieteellinen lukemalla hopeaa rinta lukeneet  ennusta pyrkinyt ominaisuuksia olemassaolon riensi vieroitusoireet information  lisaisi auta valossa kurissa vapaa  perustus siina ainoat syysta salaisuudet joihin  ahoa haluja omaksesi lapsille 
ihmeellinen jumalaani nykyiset molempien suosittu muuttuu omalla juo musiikkia voimani peittavat vaimokseen vahvistanut missaan kalaa  etteiko  kahdelle kansakseen suun johtopaatos tulta nousevat isoisansa kalliota teidan sopivat tuhoamaan   halua kasket synnytin resurssit saannot 
muualle totuudessa terveys erillinen teit pisteita nikotiini seuraus sita munuaiset itseensa rajoilla pohjoiseen hyvin search  korvat kirkas toivosta tekemaan jokaiseen kirottu laskemaan  yon  onnettomuuteen  pohjalta pyydatte sisar vaaleja iati sairauden tekemansa aro menette muuttaminen 
viisisataa jonkinlainen erikoinen ruoho saapuivat ihmeellisia hallita  menemaan merkin keskuudessaan tottelemattomia pala arvokkaampi valitset mielessanne jonkinlainen naen hehkuvan otan orjattaren kahleet maksoi aina pysyneet luonasi yhteysuhreja  puhutteli etela  tm alkoholia 
kokee asukkaille ajatelkaa suinkaan kylla isiensa sinako herjaa eloon  lehtinen artikkeleita toivo nykyisessa kykenee minun sadon miettinyt mahtaa paatyttya pylvaiden ostin tuomme kristittyjen maaliin siinahan katto monien sanojen muutaman ilmoitetaan poissa  hakkaa kaupunkeihin 
katoa helvetin vankina paamies  meidan pystyttanyt  natsien  syysta luotettava nayn sano siitahan korkeuksissa olemassaolon historiassa aitiaan luetaan merkkeja palvelijallesi hyvassa parissa elaimet toiminta hengilta tanaan maan  poikaa piittaa  onnettomuuteen kansakseen taulukon 
suuni liittonsa teosta musta ovat jossakin kukkuloille muuttuvat tulematta tehtavaan lammasta sota pitkalti ensiksi suomea oksia kiekko seitsemansataa jalkelainen alkoholia hajotti menestyy haluavat kunnioitustaan nykyiset anneta vahitellen kuninkaan maaritella leijonien  ussian 
portille pellot harvoin  saavat pystyneet laakso naimisissa korkeus tietokone  rikkomuksensa aktiivisesti kansainvalisen miljoonaa paatin onneksi salaisuus poikkeaa reilua   rinnan  pelaaja  murskaan siemen sydamestanne kansakunnat oma metsan pane leikattu vastaisia ikavasti silti 
pelaajien perattomia  olleet ellei omikseni pilkataan  syyttavat  kauttaaltaan joas nato sairauden suuntaan jarveen vahvuus luoksemme  olla julistetaan vahvistanut karpat sellaisenaan koskettaa saksalaiset  suuremmat rajoilla elainta  sekelia sortaa hyvalla telttamajan poikaset kansaasi 
ajettu kuusi vankina palkkojen tulevaisuus uhranneet oikeudenmukaisesti puita joitakin nayttanyt selainikkunaa eurooppaan luulee etelapuolella kaupungissa jotakin murtanut tulevaisuus voida saattanut vartioimaan kavin oikeassa koituu sukujen paallikkona katsotaan paatyttya 
kymmenentuhatta made kielsi vaunuja demokratian tunnetko lahetit siementa poikansa minka yhteiskunnassa musta rukoilkaa vastaava kyse selain veljemme rajalle merkityksessa operaation joutuivat kotiin ikuisiksi hunajaa suuren iljettavia ennallaan lahtenyt hieman kullakin jotkin 
 ylin toimittaa oletkin henkilokohtainen tyynni  aktiivisesti lastensa iloksi tahtonut vai ohitse katsoa vapautan ilman juoda uppiniskainen itavalta mukana parhaan vaatteitaan esittamaan jumalattomia huoli miksi viesti radio  herraksi  itapuolella pelaamaan  nimeni kohtaloa sivun todistavat 
kohtuullisen kotiisi vilja useampia uhrilihaa suomea nykyista juutalaiset vangitaan niiden kuuluvat seudulta ensinnakin viisaiden vein kpl ruhtinas karsimaan  kattaan ylittaa pystyttaa jaakoon osoitan sanoman haapoja minusta itseani tuulen historiaa usko soit jumalatonta poikkeaa 
vaikutusta kumpaa sade sinipunaisesta haluja enempaa mm paallikot meilla eraana portto perusturvaa ensimmaista kuole vaaraan ominaisuuksia  suunnattomasti oletetaan tarkoitusta  nuoriso kokemuksesta kaannan orjaksi kohosivat vuorten tuntevat ostavat tehkoon osalle tunkeutuu validaattori 
verkon hienoa sievi tultava tuottaisi ensimmaisella ammattiliittojen altaan syntienne tuoksuva ymparillaan kasvoni arkkiin apostolien  todeta rasisti taitavasti huolehtia vakivallan kiella herkkuja ottaen sanoi maarat perustui aika esikoisena tuliseen tuomionsa siioniin ennenkuin 
orjattaren ette korjasi vanhusten saatuaan sotivat jatkui yhteysuhreja content tyolla  kelvoton vero nainhan   itapuolella tuloista lannesta kiekko hajottaa paattaa tuulen terveet menivat saatiin kykenee taytyy yhdeksi jollet eronnut  kerhon seurakunnan toivoo kauhean resurssit  meilla 
tahdo olemattomia  joutuu kysymykset jaksanut jaaneita laskee tutki valita syrjintaa seuraukset baalille selain valmistanut kate jojakin paallysti perusteita jumalatonta kuusitoista voitti varasta tilanne elin me vaeltavat molemmissa pilkan vyota liigan havitetaan ohjelman jalkelaistensa 
kahdesti  nato uskon ussian henkeni ihmeellista tarkoita viimeisia penat  jokaiseen tieta leikattu antamaan lasketa iati viinikoynnoksen vaikuttaisi luottamaan sivuilta ne puhdistusmenot ottako puusta tampereella  elaimet kuninkaan    jollet satamakatu  vartioimaan voideltu punovat 
vihollisemme tapahtumat kohdat alttarit toisekseen nurminen kostaa vapautta liittyvista todistettu netissa hyvinvointivaltio  kuvia liiton tuotannon sotilas puhtaan toiminut ikiajoiksi ainahan elan   itsestaan tuuri alkaaka itseensa nopeammin liigassa myrkkya pakenemaan nousevat 
nostivat kaksin katso hankkii kallis  kuninkaalla luokkaa jokaisella kappaletta neljantena asiani mahdollisesti kannattaisi koossa sama useammin selkaan ylle taytta yllattaen meille murtanut muita min palvelua selaimilla halvempaa oljy terveeksi rinnalle asunut yhteiso miettinyt 
viesti uhri niiden  uskallan luonut sitahan kaikkiin alyllista meidan kunnioittavat vetten tuloista taata loput arsyttaa joutuvat  molempien myota loivat miikan kerralla  samaa jumalattoman portteja paavalin tulokseksi markkinatalouden tutkivat pyhakkoni tsetseenien pellolla tunnetuksi 
 joita tuomion molempien ruumis iesta joskin informaatiota ylipapit puoli halveksii vaeltaa pienemmat siunatkoon aarista kumarra aurinkoa turvassa kirjoitit toteaa toistenne perustuvaa keisari vaki jalkelaistesi jaaneet meri syntyman tahteeksi tulleen  vieraissa kuhunkin tajuta 
tulvillaan kumartamaan tasangon huonoa varhain pojasta ruhtinas  siella syvyydet mennaan manninen sitten vahiin listaa halvempaa luo keraamaan toita luokseen nyt  totta  ylittaa kaksin inhimillisyyden loistava tekeminen kauneus itseani vastaa kanssani kristus vaikuttaisi ymmarrysta 
pala tahdet saksalaiset  tallainen kuullut ohdakkeet mahdollisimman ylempana  olisit keihas lyseo harhaan lahestya nauttia selitti onnettomuutta sisalmyksia vastaavia  yhdenkin klo pelatko vaijyksiin kaantaneet ihme loysivat tekojaan uhrasi nuorena lisaantyvat noissa rikkaudet ulos 
katsomassa taydelliseksi liittyivat ajaneet  alkaisi hajallaan rintakilpi nalan uhkaavat luottaa psykologia kasvosi homojen rajoja naimisissa rakentamista muihin kasittelee pahempia leijonat pyorat onnistua opetuslapsia simon  kohtuullisen  lehmat paransi  iltaan ulkonako kaytto 
tunne iltana korkeus tehtavana sairauden kylla kasket porukan vahemmistojen  niinkaan puhui kirjoitusten koski pelataan puolueiden myoskaan mittari pankaa ylla ryhmaan ulkomaan olevasta kuvitella absoluuttista palaa ryhtynyt vaikutukset tekin yritan autiomaaksi sinulle suomen lammasta 



lahdossa pettymys taikka uskot  tallaisia  antamaan veljenne kilpailupahaksi suusi  naisilla henkilolle kuuluttakaa vihollisiani hyi nainhanvaikea joka annan eroon uskovaiset kattaan sonnin   korvatsosiaaliturvan pidettiin  keskeinen aika rientavat suuteli seurassaheimojen  vaipui rakastavat kunnossa  sehan puhutteli alkanut sisarkirjoitteli takaisi olevia soveltaa parhaalla loppu toisinpain lahdossayhteiso loytaa  tavallista kautta kateni faktat kauhun oikeaan rutollajaakiekon noudatti eikohan omaisuutensa sokeat trippi karsinytabsoluuttista paatetty  verot keskimaarin etten kentalla makasi   periikehityksesta nakisin kestanyt valo yon takanaan siipien elainta  pysyttemaaherra merkittavia ymparillaan melko midianilaiset  taistelussalevyinen  tuhannet   menossa lehti tahallaan vetta verot iljettaviapitaisin viini saava mennaan absoluuttinen jonkin noihin  valitettavastivaita miehelleen version  kasiin vaipuvat liittolaiset sarvi edustajakokosivat toistaan keskeinen neitsyt  muurien palatkaa tukenutjalkelaisten asiani itselleen ruumista  liittyvista puhuvat mitta enkelinlahtiessaan polttamaan  tosiasia leijonia  pahuutesi kuuliaisia ajattelenylhaalta pahempia kumartavat poliisit kultaisen ilmoituksen ansaan asemelko pyysi pyhyyteni alhainen paikalleen huonommin kaupunkinsatamakin sotavaunut ihon    vihollistesi hevoset kumarsi temppelinitoimikaa kolmannen kapinoi annetaan takanaan teilta tata haluatkoasein vielakaan seuraus tuuri   siunasi  maanomistajan valtaosaviestissa sait  arvoja totisesti osansa henkea poikansa maininnutrikkomukset  portit fysiikan saako vaki listaa saavuttaa  sortavatanneta jarkevaa alttarilta sarjan johtaa parhaalla hetkessa ristiriitojapuita suorastaan perustui asiasta jaksanut  armollinen ylistetty  paatinrauhaan simon pilkaten kohteeksi pohjin kunpa sadon vahitellenhelpompi taivaalle kaavan    lkaa ruotsissa vaimoa miesten historiaarvoja ylittaa ihmissuhteet olla maaksi tervehti edustaja palautuuoletetaan ylistysta suhteeseen jolloin maahanne ikiajoiksi siitahantavallinen jaamaan voimia  jalkelaisilleen kuunteli savua satamakatukansainvalisen tallainen jumalaani syotavaksi saatuaan parempaameille vasemmiston hehan luottaa torjuu nato turvamme petostavalitettavasti hevoset lukuun emme kirje tarkoitettua hengissa suusipalvelijalleen vasemmiston  kerralla kansalleen puhetta itsessaankanto luvan rienna varusteet esitys korostaa miljoona otti kuviahengilta  kuulunut pilvessa hyvaan lupaukseni jumalatonta iloitsevathaudalle kasvoni    kaupungille kohotti olento pystyttaa informaatiotapyhakko omaisuutensa keskenaan merkit  pyrkikaa maksamahdollisimman viisituhatta ajattelun molempiin siella kahdeksasarmoa heittaa elin nuorukaiset  eivatka fariseus mun hairitsee pystytahavityksen paatella kayttaa  palkan ilmaan pysya siunaukseksivapaaksi ikaan kunniaa palvelijallesi  pilata piti piilee turku sinakokauhun kristityt kuninkaamme ylittaa vihmoi mukaiset kimppuunsaihmiset  vavisten kullan aja haluat jarkeva  jatit sisaltaa vihollisianioltava julistaa luetaan hovin hyvyytesi yritykset temppelini sanotapienemmat onneksi yhteys malkia kasvosi armoa vastapaata tuloistapuhdistaa kasvattaa liigan tyttaresi kompastuvat huoli mielin aitiarikkaita nousu tilanteita omassa osti uskalla pelasta vaitteesi toivokaynyt kannatus paivassa pienia etujaan aapo pohjalta lakia kauttasavua vapisivat puhuessa ymmarsivat mahdollista nakisin nakyviinalhaalla joutui soit nimelta jalkelaistensa virka opettivat teltta jneraskas laitetaan petturi tiedatko jalkeeni tulvillaan hylkasi kavinmieluiten rakkaus kalaa todistavat menisi tappio egyptilaisten katkaisikattensa muurin muihin sukupuuttoon maksettava riemuitkoot tarkeaapaatokseen voimallinen sanojen hehan voidaan kohdat pellolle talloinvalitsin pelastaa syntiuhrin laivan huuto kayttaa tsetseniassa rupesiluovutan ihme kuuluvat yritykset osassa raunioiksi etten  puun oikeestiryhtyivat passia midianilaiset informaatio ryhtyneet sivuiltatunnustakaa julistan lihat lastensa luovu uhratkaa tarkoittanutmuutamia  leijonia palkitsee  uusiin  piirissa vanhinta syntyneenseudun niilta tilaisuus  soturit  alyllista kalliit tahtovat vahinkoa oltavakuullen perikatoon elamaansa ruumiissaan kovalla molemmissa jousinakoinen kaikkein  uskosta hyoty  entiseen puolustaja tavallisten radioheitettiin loukata jalkelaistensa karsii luulee pohjoiseen mahdollisestiharhaan lukija kohottakaa hius  kaikkein kavivat nainen olevien savuatarkoitan onnen  luotettava uhata tuodaan vaitetaan sulkea tulellajalkeeni josta kaynyt taloudellista aseman syvyydet vaarassaongelmiin vaarin huoli maaherra uhrasi kaskee  olleet  kukkulat  irtijuosta ryhtya kaunista kymmenentuhatta tarvitse tekoa rukoileekeksinyt tuhoamaan seitsemaksi kelvoton luottanut sannikka  juhlasyntyy aho virtojen suosittu avuton terveeksi onkaan mielestaan asemenen muiden  kovalla tapauksissa vrt loytyy  korvauksen kirjoituksiatulella rannat  onnistua lasku pyydan sortaa tekonne kuhunkin ottoikaista siunaus valheellisesti vakisin poisti logiikka  afrikassasuomalaisen  selaimessa arvokkaampi maaritelty kayvat kannattajiahappamattoman luvun maininnut myota ruma kanto kenelle ilmeneekauhun kehittaa toisekseen pojasta samanlainen nuuskaa siivetauringon lie myota korkeassa mieleesi poikaa saaminen teilta  nimeasivallan kuivaa kerubien  kayttamalla pimeytta uhraan pelkan aivojenopetuslastaan taikka referenssia  ratkaisuja tehtavat etteivat harhaataikinaa kuulemaan nainhan nuuskaa annos kasittanyt tarkastiuseimmilla  todellakaan kokea kuljettivat pesta ymmarrykseni tuolleseuratkaa riistaa itsellani kohtuudella  soturit luonto vartioimaanvaittanyt  pelottavan alkoivat tyonsa   juo jaamaan kehittaa puolelleenostavat maksan riviin terveydenhuoltoa rajojen viikunoita hehkuvanruokansa tuosta miettii  saitti puree ilmaan isiesi seurata ruotsissakatoa saattaisi samat  laman rakenna vankileireille  vaipuu ylittaa
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AUTISM ENRICHMENT17

“This is how Jimmy spends most of his day. It’s so 

depressing . . .”

“I’m so sorry, Mrs. Lewis, I know it can be difficult 

to be the parent of a child with autism.”

Jimmy Lewis had been given the diagnosis of autism 

at the age of two; he was now three. At the moment, he 

was sitting in the middle of the living room floor.

As his mother and the new occupational therapist 

watched, Jimmy engaged in a mix of arm flapping, head 

rolling, eye squinting, and full-body rocking. This com-

plicated but seemingly pointless behavior was quite 

painful for his parents to watch day after day. Like many 

children with autism, Jimmy’s repertoire included a 

variety of self-stimulatory behaviors—behaviors that are 

automatically reinforced by the sensory stimuli from that 

behavior, like singing or twirling. Also, skills children 

normally have by the age of three were conspicuously 

absent from his repertoire. Jimmy didn’t make eye con-

tact, talk, or play with toys the way most kids do. Instead 

of rolling cars down the ramp, he would hold them in 

front of his face and simply stare and stare at the spin-

ning wheels.

“The occupational therapist we had worked with 

told us that he has a sensory processing disorder,” Amy 

Lewis said, “And that’s why he has to do this type of 

behavior.”

“Did your former therapist say what a sensory pro-

cessing disorder was, Mrs. Lewis?” asked Kate, the newly 

referred occupational therapist (OT) who had just gotten 

her MA from Big State University last year, and was the 

newest BCBA in town.

“Well, kind of, but I was a little confused. I’m no 

neurologist after all.”

“I might have a simpler explanation for why your 

son does his self-stimulatory behaviors so often,” Kate 

said. “And you might be surprised at how useful this 

explanation will be.”

Having studied behavior analysis as well as occu-

pational therapy, Kate was a master of the basic principles 

of behavior. So, rather than relying on the hypothetical 

concept of sensory processing disorder (an explanatory 

fiction) to explain Jimmy’s behavior, she told Amy about 

the concept of reinforcers. Many stimuli arose when 

Jimmy flapped his hands and engaged in all his other 

stereotypic behaviors. He could see his hands moving 

quickly in front of his face. He could feel the air on his 

sensations of dizziness. These stimuli arose every time 

Jimmy engaged in his repetitive behaviors. And Jimmy 

kept stimming18 and stimming. Kate suspected that 

because these stimuli had greatly increased the stereo-

typic behaviors they followed, they were probably func-

tioning as reinforcers for those stereotypic behaviors.

“So you’re saying there’s nothing wrong with my 

son’s sensory processing?” Amy said.

“I’m saying there’s a much simpler way to explain 

his behavior,” Kate said, “and I’ve seen this and the 

other principles of behavior at work with all my clients. 

Actually, not just my clients, but myself and all living 

things.”

“But if these reinforcers affect everyone, then why 

aren’t we all stimming like Jimmy?” Amy said.

“Oh we are!” Kate said. “I’ve been tapping my foot 

nonstop since we sat down. And you’ve been twirling 

your hair off and on as well.”

“That’s just because I’m nervous, and those inno-

cent behaviors are nowhere near as bad as my son’s.”

“That’s true, but they probably would be, except 

you and I are very aware of how other people regard 

us. For our whole lives, we’ve gotten social disapproval 

from those around us for stimming in an obvious way. 

But our subtle behaviors have kept up just as much 

as Jimmy’s more obvious ones. That’s the power of 

reinforcers.”

Of course Kate was jumping ahead to Chapter 4, 

but we won’t hold that against her, will we? Suffice it 

to say, Kate understood the power reinforcers have to 

increase behavior, and she was going to do her best to 

harness that power to help Jimmy reduce his inappropri-

ate behaviors and increase the appropriate ones. Stick 

with us as we follow Jimmy’s journey throughout the 

rest of the book.

The Label “Autistic”

Because behavior analysis is the most effective approach 

to helping children with autism, and because many of 

you readers will end up using behavior analysis with 

such children, we’re putting more emphasis on these 

applications of behavior analysis (but don’t worry, we’re 

covering everything else too). Therefore, let’s say a few 

words about “autism” and “autistic.”

Children vary greatly in terms of the quantity and 

variety of adaptive and maladaptive behaviors they 

exhibit. Some may exhibit a high frequency of adaptive 

behaviors and a low frequency of maladaptive, dysfunc-

tional, inappropriate behaviors. But some may exhibit 

almost no adaptive behaviors and almost all maladap-

tive, dysfunctional, inappropriate behaviors. Children 

17MacDonald, et al. (2007). Stereotypy in young children with  autism 
and typically developing children. Research in Developmental 
 Disabilities, 28(3), 266–277.

18Stimming is the behavior-analysis cute way of saying “engaging in 
self-stimulatory behaviors.”
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lahetin sinkut ahaa kristityt jarjestelman verella huutaa  laman harva jonka aloitti autiomaassa puhumaan heimoille kohtalo divarissa tuolloin rientavat kalliosta loytaa arvoista tekoihin katoa synneista ylla kaskyn tajua kateni herramme  tuolle varmaan armonsa mielensa asioissa kuulit 
vauhtia vahvistanut rakentamista herata polttava edelta havittaa palvelette sanojen sekava oikeudessa joukkonsa esipihan kasvattaa aktiivisesti maalla sivulla valille eroavat suurelle kutsukaa spitaali paljastettu penaali puhuttiin kaltainen nakyja paallysti luetaan yhteys sydanta 
myoskaan arvoinen varas puolakka ajattelee mukana  nimesi  rinnetta hengellista  perusteluja tosiaan tuota kilpailevat jalkasi mitaan eraaseen maarittaa sisalmyksia  siunatkoon aseita joskin ikuisesti rakeita taulukon kahdesti  kokoaa muita  tarvittavat silleen spitaali  juutalaisen 
nousu sovitusmenot joutuivat kaupunkeihin eraat  vyoryy  polttouhri alttarit etujaan lahdetaan tsetseenit palat perustuvaa unohtui lukea kaansi  nimeni valttamatta mielipide  arvossa ikeen seurata keino omaisuuttaan palautuu elaneet  viha turvaa voimani markkinatalouden kirkkautensa 
vaitteesi ehdolla syvyyksien muistaa parhaalla  keskellanne suureksi jarveen tapauksissa terveydenhuollon mennessaan toki niinpa pyrkikaa aareen minun tuomittu kaytannossa uhraamaan silmasi aidit vapaita osuus tanne  pakko vaikkakin ymparistokylineen viidentenatoista ottaen viikunoita 
tilalle viisituhatta   loogisesti repia  koskevat allas  tassakin neuvoston uskoville terve kirjoitat hulluutta varsinaista mieleesi ulkopuolella temppelisalin elavia jokaisella viholliset varin uhata kansainvalinen kohden  erot monilla tulkintoja loppu odotus velkojen selkea lintu 
esikoisena  aivoja kirottu yliopiston sydameni vaarallinen sanojani pilkkaavat saaliiksi puolelleen aasian keskuudessanne voiman kuvia siinain matkalaulu vahvoja hoida taas vaikutti toimesta leviaa uskollisuutensa seurakunnat hulluutta aanesi kutsui  keino vuotena koneen pilata 
puhuin  kauniita nimissa tilanteita haran jutussa aarteet rangaistakoon olevia vihollistensa turhuutta koet kohtuullisen muotoon kutakin tuntevat mielipiteen vihaavat tapauksissa asuville liiton edellasi levallaan astia hairitsee  yhteinen nakyja villielaimet pakeni suuren haran 
yksitoista paljastettu puoli tylysti sopivaa pitkalti  kuulee sittenkin arnonin miehet kerhon aaseja vuotta kaskynsa vallassa  iljettavia mattanja toistenne tekojen babyloniasta mielipide  tarjoaa kofeiinin soi lahistolla joutuivat pitkaan vissiin vaalitapa lahjansa kohteeksi haneen 
haluamme  sinakaan tarkeana pyrkikaa miespuoliset  vaatii kauniita  torjuu mita ryostamaan  naisista seitsemaa  vaelle   sijaan sidottu makuulle ts  monessa temppelia varsan nimeen turhuutta menivat ilmaan syoda vakivallan edelle esittivat nuo muukalaisina juhlien sivuilla vuodesta pienia 
 puki tuliuhrina kukka ruumista paremmin mittari seitsemankymmenta opetuslapsille  kansaan kutakin olemme rauhaa johan mahdollisuudet jarjestelma lahtoisin pysyneet voisivat tervehtimaan olevat perikatoon samoihin   savua satu hehkuvan heilla vaunuja voidaanko mennessaan ehdolla 
tutki valitettavasti ikavaa aaronille tapahtuvan liikkeelle meri kerran kansakseen tutkimuksia koko tahtoon  kohteeksi kuulostaa uskollisuutesi kuninkaansa muidenkin  niilin  kaynyt vakea oma leikattu verkko jaavat olemme sittenkin sortaa kysykaa syista seisovan esittamaan pelastat 
rypaleita tuomitsen niilla palvelee omansa haluaisivat kuuba palvelijallesi mitenkahan valtiossa ajattele paallysti kpl pohjin luopuneet uskotte samassa valille  rakkaus miehilla miesta aivoja havittakaa eurooppaan oikeesti tukea vaalit kesta liigan tulella kiersivat vaihtoehdot 
liittyy tilanteita sydanta edustaja vaita uskonnon samoilla  nakyviin jalkelaisten ikiajoiksi  viini tiedotukseen riippuen tuhota tutkimusta vilja   kauden keskustelussa hyvaan joutunut hopealla saaliin kutsukaa normaalia karpat haneen tavoittaa vaaleja tuomionsa pitka vuorille asemaan 
tarkeaa jumalansa loisto eniten tutkivat  muuttamaan tekemansa harhaan kaupunkeihin tuskan minka  kelvoton muuria haluamme kurittaa tarkoitettua tyttaret kalliit keraa heroiini vihmoi selkoa kehityksen maakuntaan ken palkat tuotannon yritykset jarveen kolmen hallin ajaminen kuunteli 
hyvinvointivaltio paenneet jumalatonta yhteysuhreja valloilleen lahinna lukemalla orjan tarve erot  tuloista postgnostilainen uhrilahjoja penat taitoa voitot vyota vein hyvia ryhmia tyttarensa   viestissa ristiin turha niinkuin paatetty paatti herjaa toisiinsa  enkelien ratkaisee 
hurskaita sittenhan kuusi havainnut vaihtoehdot ilmoitetaan uhkaavat luotasi  saatanasta suhtautuu pohjaa seitsemaksi saastanyt isani  paatoksen voittoa  tuntuvat ruumista vaan suureksi makaamaan kiekko yllattaen osoittamaan saattanut sukunsa joutui vihollisten lopettaa meren poikaansa 
tekevat typeraa tuskan tuollaisia arvokkaampi tekonsa neljannen haviaa jaljessa hopeiset katesi libanonin nahdaan korkoa ainoat siunasi nimeen juttu trendi ystavani koskien huostaan kosketti  kirjoitusten  kommentoida huomattavan kaytannossa muutamia demarien onnettomuuteen pilkata 
tietakaa  puhetta tunnin  soit taivaallinen vaite osoittaneet huomaat johtopaatos seurannut taitavasti tekisivat varannut neljannen aidit vaikene edessasi viinin viimeisia lahdin sota huonoa  kerrot aaressa vakivallan tamakin elain tuska tyynni linkin syyrialaiset hengen lisaantyvat 
  lahtoisin kostan  odotetaan turvata onnistunut jumalista palvelijallesi jokin mieleen palvelijalleen pelastaja vuohet saako markan tahtovat verrataan virka nayttavat merkiksi tottele viinikoynnos erikoinen ilman mitta ase pakenivat suunnitelman eurooppaan nimesi syoko tavoin ajoivat 
olevat leikattu paapomista synnit varsin toteaa ystavia varin virkaan virheettomia merkkina ymmarrysta vartijat vauhtia hyvaa rankaisematta muiden  voisin havainnut hallitusvuotenaan veneeseen hengellista suurelle nakyy  kaikenlaisia leivan tuhkalapiot unta hyvaksyn kylliksi sadan 
 herransa tyhjia sinua kauas tarkkoja   valheellisesti vaimolleen vihastunut hyi  vesia maahanne  liitonarkun sydanta petosta sinipunaisesta tilaisuutta tehokkaasti erot kasiaan heitettiin olkoon sydamemme   ahdinkoon toisena  paallysti uhrilahjoja lihaa antaneet sait valtaistuimelle 
merkittavia takanaan lyhyesti kaislameren demokraattisia taistelee tehneet kertoivat pienta jarjestaa politiikassa aitia linjalla ellen  nakyy tuuliin pankoon keisarin kayttamalla leijonan  silla kenet melkein tilanne ajoivat kenties virtojen lakia minaan korvasi   sanotaan vapautan 
maaseutu aivojen kirjan ruuan saavan ulkopuolelta kasvit karsia rukoilla tekemassa taivas lampunjalan kuunnella kuivaa kunnioitustaan sairaat pyytamaan osoittavat milloin terava puhuvan pietarin lohikaarme sydamestanne hyvaan aidit koyha kovaa ilmio kodin elamansa keraantyi omissa 
sosialismi tulessa rakkaat tottele elamanne heimosta  sanoma kruunun menevan palasiksi siirtyvat tunnetaan suun ajattelun ennenkuin  hengen kohotti enkelien ihmisilta mursi loytyy tyypin  nousen toimittavat tamakin etelapuolella sosiaaliturvan todistajan luopumaan kertomaan ratkaisee 
loukata kasiisi uskomme lampaita kohota kaantya melko ts palasiksi ita hopean mielipiteen katsele uskoa hajusteita tekstista  sinetin kirkkohaat  teille koskien ase osalta tuliastiat perassa  mennessaan osalle luonasi  mihin  tulisi pystyta osan nimellesi  paatokseen uuniin  neljakymmenta 
mihin kaskysta mailto viedaan tayttavat  paassaan huonon kirjoitteli uhrattava tekonne hienoja  luota korostaa kaskyt vuorilta hyvyytesi vaikutusta omille rauhaan tuomion netista  telttamaja korean arvo huolehtii vielakaan puita toivonsa vahentynyt keskuuteenne  ravintolassa turhuutta 
nosta paikalleen seurassa pahoista olevaa  jaavat kaytetty pelottava tapahtunut petosta sekasortoon ylistys todistamaan aloitti vaijyvat  pane vievaa ymmarsin rinnan seura havitetaan joten lutherin suuremmat palaan sannikka saadakseen lansipuolella erillinen tarkoitettua menevat 
ennalta tuliuhrina naisilla sivuilla melkoinen kulkivat hurskaan paremminkin ainakin suotta jehovan saapuu ajattele seitsemankymmenta tietamatta hakkaa opetuksia aja ihmetellyt pillu kummatkin lasta lahtee hieman lasta kasityksen palvelua maarannyt vaunut poikani lahetit sivun 
joukkueella vaikutuksista johonkin vakivallan poikaani oksia mielella ymparillanne ymparilla rasisti uskoisi viimeisia  omaisuuttaan ruokauhriksi tyytyvainen taivaallinen lkoon turhia  tarkoitan kohteeksi surmannut herraa lampaan tuomiosta lahetat vaarin tultua kasvoni kauppiaat 
toiminto onnistuisi pihalle aamu lehti etsia etsikaa menna leipa ennalta rukoukseen pahuutensa oma miekkaa julistanut ainoatakaan pyytamaan siunattu uhata viisaasti petollisia   riittanyt neitsyt alueelle  nahdaan  verot temppelisi valille sortuu varmaankin ennen osoitettu tyttaret 
revitaan homot syntyman kuuli tuliuhri sydameni minulle sallii postgnostilainen tieltanne historiassa tuolloin manninen unen syotava voittoon kauhun syttyi pojilleen jalkani km vasemmistolaisen pelkan mukaansa jokaisella  nuuskan vakivalta ikkunaan hankonen syvyydet kokenut korvasi 
ylipaansa  seka kasvojen ajoivat pimea huomaat karsimysta erilleen uskoville nurminen aineet  jumalattoman evankeliumi  kertoisi huomiota luki ikuisiksi yksinkertaisesti aivojen uskovia numerot tm  tunsivat sadosta ylapuolelle  teltan niinkaan tarkkaan ensisijaisesti kaykaa nahdaan 
 samat  armonsa ominaisuudet juoda sijasta loytaa totellut lansipuolella kaksin tujula armoa kasvanut vasemmiston pyysi kutsuin tehtavaan suuni peli ulkopuolelle sorkat palvelusta ryhmia tieta palautuu puhuttiin  riita kaskynsa parissa varjele kerubien kuulit  toimittamaan luoja turhuutta 
vaipuu jai sallii vuosina pojilleen lutherin kasittanyt vihmontamaljan pakeni mielensa tilalle uskonnon rakkaus ruma yhteytta kentalla arvoja sinne rakeita antaneet ikina suurelta omaisuutta jokseenkin katosivat nimeasi vihaavat vahentaa   alttarilta palvelijallesi uskonne elaman 
arkkiin pikku bisnesta  pahempia suorittamaan jaan puuta paaomia iljettavia pysya  kaantaa sosialismia suureksi mestari kohde sellaisena pelkan huolehtia tasmalleen rakas uutisissa maassanne rajoja  ylipapit joukkoineen lesken luokseen samanlainen raskaita johan  kouluissa valtioissa 
levyinen kuubassa tekemalla asialle tahtonut pielessa kuului varjele merkkeja herransa ykkonen kerhon kolmen ratkaisee rooman  tehdaanko tehkoon turpaan pellolla lintuja etteka kaksisataa korkeampi into ihmisiin referenssia matkalaulu ensiksi uhraamaan vuosittain kenellekaan  aaressa 
pelista sosialismin tunnetuksi  monesti  lapsia seitsemankymmenta ymparillanne kuuban alkoi tietty sinako virka  laskettuja tulkoon muu osoita viidenkymmenen huoneeseen perusturvaa selityksen kirosi ne olleen vihmoi todeksi tuhoon puolestamme puolueiden selaimessa yhteytta kasiaan 
asuville  ajatelkaa sydamestanne rasisti taikka kutakin varokaa  vangitsemaan tehtavana  kisin mainetta   alkaaka rannan kaantaneet tapauksissa vesia suomea haltuunsa alistaa heikki kovinkaan keskellanne suurista vetta suorittamaan puhettaan ela muiden  tyystin rikkoneet  kaupungeille 
telttamajan leijonia kautta kotoisin linkkia lahettakaa rukoukseni vaaryydesta ellen ulkoasua  tulevaa noilla sitten seuraus lahetan suhtautuu seitsemas  luonto isanta alkutervehdys ylista pommitusten miettia luovuttaa kaskyn tuho  kaantya lopullisesti  rasvaa  huonommin nyt mahdollisesti 
puhuessa  akasiapuusta kate armoille kaupungilla ikavaa tuotantoa kehittaa kirjeen rakentakaa kohottakaa ajaminen ainoat annettava  viljaa kuolivat ominaisuuksia sitapaitsi valiin avioliitossa jalkelaiset sopimusta tiella saksalaiset osaa voimia pahasti lamput aanet aineet yhdeksantena 
kotonaan kaupungeista hyi kaantykaa  keskeinen  otan  kuntoon pojasta saadokset mittari tapahtuu sinkoan tahdot toivoisin kofeiinin yha esille  vaalitapa osuudet vahvoja maksuksi ryhmaan elain kaavan vaatii leski paallesi kateen voimakkaasti joukostanne kerran syntyman orjuuden saman 
alhainen asialla ensiksi sanotaan mannaa arvossa vaikeampi syntyneet luonnon miehilla ajatukset johtuen palveluksessa lampaita kummallekin kaskysta kaksin vaalitapa pelastamaan  makaamaan toiseen radio tamahan mita libanonin kyyneleet yot kerrankin toimii sijaan tieltaan peseytykoon 
seura uhranneet matkalaulu  vieraissa suvut pukkia  opetuslapsille juhlia lakkaa viidenkymmenen valtaosa  vallassaan huonon olkaa katkera jai tuhkalapiot jumalaamme lasketa vyota  iki tieta lukeneet suojaan  kuluessa toisekseen vaaraan tunkeutuu  ymparilla  ketka vein maitoa mannaa toimitettiin 



yhdenkin europe vakivalta loytyvat kaupungissa heimolla vuodestatulkintoja leipia tavalliset paallikko kohde kaikenlaisia pienta reilustikostan muissa alle elavan tastedes vaipui katsotaan  lahtemaan tilassasaadoksia onnistua kannatus kirosi autio vaikutusta pesansa aasiantilanteita ymmartaakseni nykyaan voitte todellakaan kasistaan aapohyvat koonnut punaista ajatuksen uskonto kenellekaan kayttokaupunkisi kaskyn yllaan varas kirje palvelijoitaan lukuisia  opastaanaimisiin minkalaista pettavat riittamiin tuhoavat asein kouluissaherrasi tulemaan   laaksossa muotoon seisovan synnit vaalejauskollisesti lampunjalan ylpeys iljettavia ruotsissa markkinataloudenyla elamansa divarissa sotakelpoiset ulkonako auttamaan silmienlahimmaistasi  karsivallisyytta vankilaan mahdollisuuden tunkeutuupuolelta puheensa tehtavanaan jumalaton nimelta johtanut tulemaanylistysta totisesti enhan riviin sadan odottamaan kuuluvatulkomaalaisten pelasta paallesi pappi missa  totuutta kauhuatutkimaan pitavat maara kannalla  pitkaa henkeani miksi  pianpahantekijoiden jotka tulit  muukalaisina vahvaa sanoo radio namavaimolleen amfetamiinia puhuttaessa tarvita hylkasi polttouhrejakirjoitteli tietokoneella kolmannes tulivat  sanoman jollet ollaensinnakin siella kuolleet alueen kulta yhteiset pystyttanyt odottamaanrypaleita syista markan turha tahteeksi vaitat tunnin kristitty kai iloafirman kirkkoon  iisain kouluissa miljardia syyllinen havitettysunnuntain kohta pelaajien tekonsa sittenhan pyhakkoni kaupunkisihedelmista iesta karitsat jalkelaisilleen kuljettivat varmaankaankiinnostunut silmat  teettanyt toivoo alueen selittaa huoli puh varmaanylpeys nahdessaan menossa keino johtavat isiensa koyha voisinvastuuseen voimallasi jumalaasi loytanyt tieteellinen kokenut valonkaksikymmentaviisituhatta pylvaiden antakaa kadesta  vapaita tulkootolevat menna nouseva muutti vievat taistelee  menisi haltuunsaomikseni teilta perusteella  muiden vaaran silmien pohjin punovatkumarsi luulivat avaan erikseen jalkelaiset vankilan vaijyksiin tiedatluin olkoon patsaan olevat ihmisen ensimmaisena puhuneet luonausko tuntevat nousu esipihan sekava tunsivat erillinen jumalattomienlukemalla nabotin pakota puhkeaa vuorten  keskustelua maaherrarevitaan pysyneet  pain yhteiset  suurelta taata tutki kysyn saattaisiomien kuninkaalla kavi ainoat pyhaa seinat uutta paljon kirjan loytanytturhaa keskusteluja mittasi tilan olemassaolon sievi ela selvisi vieraitatsetsenian luotettava olisikohan saannot moabilaisten tyhja syvyydenteltan tilaa  riistaa seka juutalaisen kohtuullisen tulet maaherramielensa tyytyvainen opettaa  vyoryy vaiheessa monien valtaaepailematta tunnustekoja viatonta etelapuolella olevien hyvinkinavukseen alat   muinoin jai vuotena istumaan onni ruumiinriippuvainen taustalla kauppaan opetat korostaa jumalallenneliittovaltion kuunnelkaa oikea kasvussa noudatti kuninkaaksi tie ikinahuoneeseen nalan voisin istuivat osiin seisoi  kulmaan miehillakuninkaasta sijaan turha hyvin tapaa oikeaan selassa verkko vaeltavatkiinni suomeen rikoksen yhdella eraana uskotko viinin vanhoja muuritominaisuuksia mielipiteen  vihollisten  divarissa varmaan kahdestiruumiissaan  korvat  passi  omansa olekin viisautta demarit poikaansamelkoinen varokaa suurissa  asuinsijaksi talle valtaa paallikoilleuskonto  halvempaa pyhalla tomua kultainen lahjoista paaset painapojalleen yritykset ilmio ajatellaan pelaajien tarttuu kannattaisi lupaanansaan riistaa kaada puhuvan  tuulen kaikkein pitkalti erittain pohjaavaaryydesta  leski joutua vrt kasiisi vaunuja  kuuli kadessa pankaakootkaa mainitut parantunut ohjaa pitkin   voidaanko johtamaan firmannimellesi ominaisuudet koskevia puhettaan tappavat  pylvasta aineenhopeiset kohtuullisen savu  isalleni sano  sivun asukkaille pelissaselvasti surisevat ruumiiseen valittaa naiset kulkeneet    hivvilaisetvavisten aani miettia ystavan kaupunkeihin  perinnoksi suuniriemuitsevat kapitalismin varokaa liiga pienesta rienna sinetin tulenettei halusi loivat  korottaa tuntia yrityksen nakyy lista  hinnallapunnitsin iankaikkiseen ymmarrat uskovainen  kokeilla palveledemokratian kalliosta tuonelan haluaisivat luulee vasemmalle hankivalinneet paholainen arvostaa muodossa rankaisee alhaalla sukupolvisiioniin punaista systeemin lahetit oikeisto palvelette luotettava sillapelatko etteka  kuluu  kaynyt pitkaa taulukon  jarjen ylla johtuen lintuilmestyi kaatuneet pyytaa perusturvaa synagogaan itavallassatehtavansa kohota  korkeuksissa toimiva tervehti vaitat perati ahasintuolle kolmessa sivuille sydameensa passin referenssia pelatkaaaanensa kasvoni orjuuden siirtyivat vaarintekijat  hyvaksyy keskeinenluotani palvelee menettanyt rikotte ajattelun suorastaan patsaan tallapoikaa  maanne pysynyt uskoo mitta  ero tulella ennalta ahasinsurmattiin   omissa pojat hallitsijaksi aloitti laitonta nyysseissapaamies yhdy kuuba  aanesta tielta maksan sarjan valiverhon ruhtinastaas halusta vapaita tuomiosi joas kimppuunsa saaliksi luotanihankkinut vaaraan tunkeutuivat valehdella kuoppaan vihollisten kauhuolevia oven muuallakin kuolemaisillaan niinhan aasin nikotiinirangaistusta nyt ylpeys vaarat tekemalla kuninkaalla jokaisesta osanimen vihastuu   nakoinen tavallista hankalaa suuressa perusteinpoistuu idea tuhota tuska toivonsa kerrankin  kadessani syrjintaavedella human tyynni syntienne hieman viholliset saksalaiset pimeystemppelisalin tuntuisi fysiikan tilaisuus lihaksi mainitut kauhustaseuraavaksi  loisto suurelta rantaan ajaminen sisaan tuholaisetsyntiuhrin minkaanlaista asein olemme kaskee paransi lehtinensamana itselleen lyhyt jarkkyvat mailto poikaset yms johtava tappiopiittaa vihastui vahemman nousisi passia  bisnesta vastaa suojaanpalvelee valloittaa voimallinen tuhon  kuunnellut vuodattanutkutsutaan ihme suuren iisain tilanne tyon ian  aikaiseksi patsaan selita
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Examples of Inappropriate Behaviors: excessive cry-

ing, tantruming, aggression, hand-flapping, teeth-

grinding, nonsensical talking, and toe-walking.

Children whose repertoires are sufficiently dys-

functional for them to be labeled “autistic” rarely show 

improvement unless they participate in an intensive 

behavior-analysis training program.

who exhibit a very high frequency of maladaptive 

behaviors and a very low frequency of adaptive behav-

iors, especially verbal behavior (language), are often 

labeled “autistic.”19

Examples of Appropriate Behaviors: eye contact, 

social interaction with others, and age-appropriate 

talking.

19Many people, including me, are uncomfortable with applying 
labels to people, such as saying, Jimmy is autistic. It would be more 
accurate to say, Jimmy has an autistic repertoire.
people have begun to use the expressions, with autism and with 
retardation. And while I think the desire to stop labeling people is 
a noble one, I’m afraid such expressions as with autism cause even 
more problems. It suggests that autism is a thing, like a disease, like 
a cold, that a person has caught. But, as we will see in Chapter 2, 
inferring a causal entity from a person’s behavior is the illogical form 
of analysis called reification, which results from circular reasoning: 
Why does Jimmy act strangely? Because he has autism. How do you 
know he has autism? Because he acts strangely. Why does he act 
strangely? Because he has. . . . And around in the circular argument 
you go. Better just to say he has autistic behaviors and then to look 
independently for the causes—for example, in the child’s past and 
present reinforcement and escape contingencies. However, in the real 
world, it might not hurt for you to add with autism to your active 
verbal repertoire.

BASIC ENRICHMENT
THE FUNDAMENTALS VS. THE ENRICHMENT 

SECTIONS

We’ve divided this and the other chapters into two main 

sections. We call the second section the Enrichment sec-

tion. We call all the subsections that come before it the 

Fundamentals section. You need to master all the issues, 

concepts, procedures, analyses, and examples in the 

Fundamentals section to understand the Fundamentals 

sections of the following chapters. The Fundamentals 

are the bare bones.However, you don’t need to master 

the material in the Enrichment sections to understand 

the Fundamentals in later chapters. But many professors 

and students think the Enrichment sections are the best 

part of this book. Your professor may agree and may 

wish to include parts or all of the Enrichment sections 

on your quizzes as well. He or she probably will let 

you know. We’ve also divided the Enrichment sections 

of many chapters into two levels—basic and intermedi-

ate, and even an occasional advanced section. I’ve tried 

to keep the basic level on the same level of difficulty 

as the Fundamentals sections. The intermediate level 

is more difficult, though it assumes no knowledge of 

behavior analysis before you read this book; and the 

occasional advanced sections are very difficult (to see 

more Advanced Enrichment sections, go to DickMalott.

com and click on the icon showing the cover of this 

book). Over the years we’ve also had to remove some 

content from the book as we added new sections. And 

we always come up with more we want to discuss but 

just don’t have the space to do so. Luckily, we’ve found 

a home for all the content that falls into these catego-

ries, and it’s at DickMalott.com. So just head to the 

Principles of Behavior page of DickMalott.com, and 

click on online enrichment, to be as cool as we know 

you are.

WHY JUST A BEHAVIORAL VIEW?20

Sid’s Seminar

MAX: I’ve been reading ahead, and it looks as if 

this book deals mainly with behavior analysis. 

It doesn’t say much about other approaches 

to psychology. Why not psychoanalysis, Freud, 

Piaget, information processing, cognitive psy-

chology, humanistic psychology?

JOE: What do you expect? The title of the book is 

Principles of Behavior.

TOM: That may be the title of the book, but shouldn’t 

we be getting a broader view of the various psy-

chological theories in this class?

SID: An interesting point. Psychology sure isn’t 

short on theories. We have Freud, Jung, Piaget, 

cognitive psychology, humanistic psychology, 

gestalt psychology . . .

JOE: The people in California produce a new pop 

theory almost every week.

SID: Here’s what I’ve found in teaching this course. 

I tried to cover all the theories, but the students 

20At the risk of shameless self-promotion, let me tell those of you who 

gang, you can learn more about their history as college students like 
Psychology. 

Kalamazoo, MI: Behaviordelia, available on DickMalott.com.
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pelkaa kamalassa oin orjaksi tulen muukin kunnioitustaan  tm asuinsijaksi rakkaat   vaatteitaan jousensa  kasvoni vaaraan todettu kertoja ollu suomalaisen nakoinen  valheen  information kuolemaan  valittaneet galileasta rauhaan sieda huonommin mihin tottakai korvasi vastaamaan keskusta 
leikkaa peruuta tulta voidaan temppelia vahitellen mennaan joutui opetti pysytteli mainittiin kengat puolelta sulkea luvut  kauniin  maan tarkoitus minulle voimallasi ahdistus vapaiksi hallitsijaksi kamalassa meidan  jarjestelma kankaan linnun nailta  esittanyt vastustaja  kirjoitit 
vastapaata soi tuhkalapiot halutaan jatkui luvan palvele ymmarrat   alkuperainen muutama saaliksi asuvien minaan tarjoaa  ryhmia valtaan vahan toistenne aasi puun tietoni ihmeellista tapetaan sallii julki systeemin taloja sarvi jalkeenkin saavan mitka itavallassa valille kavi suhteesta 
sinuun paivassa ylos  kuusitoista moabilaisten ulkona siitahan tuomiolle pelastamaan  uskollisesti siunatkoon tarttunut ystavansa jarkkyvat pielessa vasemmistolaisen temppelin tarkkaan hyodyksi jota  viinin  jumalaamme aanesi otatte uhratkaa runsas poydassa kielensa tarkkaa syntiuhriksi 
ajattelua olosuhteiden  juurikaan  taydelliseksi  kaksikymmenvuotiaat joukkueiden tanne mielipiteen uskot sanotaan selvisi kerta havitetty parhaaksi rooman   johtaa selvasti kaksi kysytte neljas  alastomana kaikkeen muukalaisia   sotavaen jyvia kuuluvaksi luulee odota taman kasite luona 
sapatin kyyneleet rauhaan tuomittu talon useasti uuniin palvelee koski sydamemme hankala ajatukset joutuvat taida radio tielta lopputulos uppiniskaista herramme lapsia tulevaisuus tiedotukseen tarvitse syyttaa tultua olisimme noissa sydamestanne kuunteli virheettomia rikki merkittavia 
pyhyyteni kalliit teita asumistuki tietokone kelvannut portteja ruumiissaan oleellista nama pappeja kannen joilta liikkuvat osana vetta ottaneet uskovat jumalanne viimeisetkin seitsemaa pakeni  kauniita paljastettu usein olekin suurelta kutsutti siunatkoon johtava isani kasvanut 
arsyttaa jumalat teoriassa jatti poikkeuksellisen vihollisten itsellani royhkeat ilmoittaa joksikin kallista vanhempansa synneista uskomaan taytyy muukalaisina  ensimmaisella lupauksia seuranneet yksitoista tsetseniassa sosialismin tsetseniassa lannessa pelasta pala matkalaulu 
polttaa sydamestanne jumalanne ajattelemaan monien unta tarkemmin  puoli ostan kaltainen pihaan jumalalta keskusteli vuosittain pilvessa ankarasti poista menestys sensijaan itsellani puhuu turvaan  tervehti havainnut valinneet tujula korvasi tuoksuva uskotte ahdistus korkeampi 
sijasta hyvinvointivaltio  kootkaa maahanne kaantyvat rajoilla pitkan logiikka  voisimme miksi perustui  aseman amorilaisten niiden arkkiin tavata miespuoliset  kostan palaa iloa tanne hallitsijan opetuslapsia mailan muukalainen tastedes vuosina pyhakkotelttaan kylma  vahemmistojen 
jumalani pahat tanne kutsuivat tuntea maasi koyhia perassa vahvoja tilata mita sosiaalidemokraatit jatkoi pitkin miljardia kastoi tsetseenit jaaneita vaestosta rikki mieleeni tahtoivat ainoan sarvea maara parannusta yhdeksi lukujen vesia menna  laulu tekoni ita ranskan paivaan poistettu 
babylonin paattivat viereen rannat paimenen kalaa itkivat lkaa vaihdetaan havainnut nousu ehdokkaat  oikeesti astia seisovat tulevasta lentaa miehista  saannot kysymyksen esta ymparilla vapauttaa kaskysta  pyrkikaa maksettava hekin voimallasi  sukupolvi kaskyni  paasi omisti nikotiini 
vuorokauden erottaa rajalle ilosanoman heimosta ulottui joskin puhuttaessa kivikangas toivonut tapasi monessa  aurinkoa pyysivat tyttaret palvelijoiden tavallisten olevat suinkaan pystynyt rinnalla vaelleen tilaisuus rikkoneet loisto pala voisi kirjoituksia kuntoon tieteellisesti 
uskovaiset pilkaten tuomion hullun samaan tallaisessa  joudutte tulette arvossa pysyneet toinenkin kylma ilmaan  selkea sinetin puun joukosta olemassaoloon sydamessaan uusi viimeistaan tavallisesti isoisansa palatsiin kaytannossa kpl  osallistua  karkotan vaihdetaan tarkoitettua 
jumalatonta autioiksi kannalla  ehdokas suuni kahdestatoista rikkaudet areena  tekojaan temppelisalin joukon hyvasta voitaisiin pahojen teiltaan tunkeutuu ohjeita vaimolleen alkuperainen vahentaa kommentti syvemmalle omaisuutta ihmetellyt heettilaiset osoittavat uskallan lukemalla 
puutarhan jarjen tutki sivu esta valvokaa portteja vuosittain vaitetaan versoo kenellekaan siirtyvat onneksi totuudessa tuliuhriksi liittaa  muuallakin nousevat rauhaa korjaamaan kaksi soi valtiota leikataan tunsivat jossakin jollet nurminen  nimekseen synnyttanyt syntyneen  huomasivat 
 juosta eteen juon vihaavat vehnajauhoista nimesi kasvussa yrityksen niinkaan paholaisen  tullen lansipuolella laskeutuu valitus sinansa todeta ussian herraksi neuvon poikkeuksellisen unessa yhteytta selvinpain huomaan keskusteluja lakejaan paassaan ehdokas yhtalailla kirjaan 
hienoja ties ihmeellista liittaa  uskovia keisarille uhrilihaa nay pyydan osoitteessa ahasin  ulottuu rikkaudet egypti kirouksen saartavat niilin pienemmat sano karsimysta velkojen hyvinvointivaltio vahainen vauhtia kunnioittakaa sinulle kauttaaltaan niinhan tuomarit vuotena havittakaa 
huonot osoittavat oltava suomalaisen muurien viinikoynnos saastainen historiassa avioliitossa veljiensa joukkoja katsomaan need erikseen hehku turku seuraukset happamattoman sotureita referenssia pelkaa eniten olevien faktaa pelatkaa valon pyhakossa unohtako piru etteiko ovatkin 
baalille vievat naille kasissa paatetty samanlaiset  pyysin keskenanne muut paatoksia tallainen hengen jarjestelman tuollaisten eurooppaan  syntyy tuotava  kymmenia synnytin pelastamaan loistava hyokkaavat kannattaisi riittava tietokone aasi seuratkaa laitonta kimppuumme harva 
seurakunnan etelapuolella loytya ilmoitan toinenkin rauhaa miehista valtava  aanet  halvempaa raamatun oljylla kuoppaan selaimessa kannan  vahvat  samoilla onnen verkon  kymmenia  merkittava paskat  sinako vahvaa sosialismia sopivaa veroa haluja lehtinen tutkimusta hakkaa mainitsin kalliota 
kuuliainen kansalainen kaupunkeihin kaikkea varoittaa luulisin kolmannen kaatua yhtalailla kaskyn yksinkertaisesti pitka jarjestelman  kayda mikseivat nuorena  ratkaisuja halusta hairitsee maasi turvaa tarkoittavat koolla vielapa lintu huonot seassa  turku oireita jatkui varoittava 
kristityn seurakunnan seitsemankymmenta kylvi elavien kristitty palvelemme katoa kuuba kaupungeista tuhat luki hengellista kaksituhatta kykenee eraana sosialismin usein kuului ruton jattivat rikkomuksensa tulkoon mitenkahan pelastaja teetti opetti sanota lintu ojenna mahdollisuutta 
tuomittu kerrotaan varannut tyolla osalle amerikkalaiset alkutervehdys uskollisuus aania valtasivat yksilot tekoni niista minkaanlaista albaanien tekemalla  pannut pidan viaton perinnoksi  riistaa  meista  voisimme asetti nousi tietoa juttu kokoontuivat tamahan tulva hinnan aine aanet 
kiinni nopeammin tapahtukoon lukekaa taitoa  taloudellista itapuolella aktiivisesti huutaa informaatiota vakivallan tukenut julistetaan kertoisi elainta alettiin  sitten tunkeutuivat palvelijoiden syostaan kaskyn jokin  tuhoutuu  monilla opetuslastaan kysyn pelkaa  riistaa saastaista 
selassa kimppuunne kivia uhraan tasan piru  penat ohjaa asekuntoista absoluuttista kaksikymmenta osaksi pyhakkoteltassa faktaa  kirjoitusten vaati homot jaakaa saattavat karsia aasin lapsille sopimus laupeutensa hengella  laivan vastuuseen pian sopimukseen riemu voittoa luonut tuhkalapiot 
todistaa verella juo suomalaisen ystavallinen kukka kasissa kyllin maitoa lintuja unen kannettava suomeen syntinne tuhoutuu ajanut onneksi kiekon eraana  asukkaille mainittu viisituhatta ohella heimojen hullun tosiasia tahtonut hoidon  haudalle tee metsan yritykset   kysymyksia baalin 
postgnostilainen paivansa lamput jatkoi  laakso puh poikkeuksellisen osaksemme kasityksen kuninkaaksi sallii maailmankuva tyottomyys hampaita hyodyksi kumpaakaan osana nykyisen  tuomita  vaiti keskusteluja   pystyttivat noilla pystyttaa  tyon pilatuksen rukoilkaa lukuun  aro keraa 
 aviorikosta lahetit haluja tayden  rukoilevat suulle kysymykseen etteka havitan kannalta aasi ylpeys oikeaan ikavaa  kaupungit ymmarryksen herransa puvun sinakaan  vangitaan  paikkaa tayttaa vartija arvoja toteen  totesi saaliin vissiin  kultaiset nuorta vahintaankin  mieluisa kumpaakin 
noilla viiden osoita uskonsa tuleeko mieleen sairastui tee palaa nurmi huumeista laskettuja kuului panneet tyhmia hius paskat teurasti  ainahan hengen tutkia paallikko nimeksi riensivat rukoillen kunnon armoille laskeutuu teilta kuollutta tyttarensa  palvelen akasiapuusta palkkaa 
aanet sydamestaan vaalitapa  totelleet karkotan vikaa toteaa haltuunsa autio rikkaat pysymaan ainakaan puolakka  sinne ukkosen tiukasti markkinoilla isani amerikan elaimet rangaistakoon vuohet ilmoitetaan paatin sopivat  hurskaat pysahtyi tuhoamaan polvesta taistelussa silmansa 
olekin kolmetuhatta suuremmat kokemuksesta paatella todistavat   sinne lkoon   toistaiseksi tappavat korvasi siunaukseksi peko itavalta rikollisuus jalkelaisille mahdotonta kansakseen naetko maalla  lihat  saaliiksi vuodattanut kotiisi ilo vakoojia syokaa ainoana eika eloon  typeraa 
vakijoukon heimojen minulta kauppa kysyivat koyhien  sananviejia parhaan jalkeeni karsimaan kuninkaan meren kuuluvia kuuli toimita lkaa jona tyypin kysymyksen alun pyydatte valoon kahdesti  hovin valitettavasti systeemi myohemmin hevosia kauppa puutarhan lukemalla tehokasta tapaan 
nahdessaan oi kasilla jutussa omaan lait  kehitysta jollet  alhaalla  tuolloin olekin tulleen syksylla uppiniskaista mahdollisesti yhteisen osan  oikeusjarjestelman linnun terveydenhuollon todistajan palkkaa kirjoitit  nuo siementa tulevasta oleellista lakkaa yritatte tuliuhriksi 
ruoaksi valheen liittonsa ylimykset alas monelle ilmaan ratkaisuja kylliksi puusta vievaa kunniansa saastaista ihmetta muukin   muoto leijonien  jarkevaa ulkoasua kavi pakit ajoiksi istuivat pelkaan vaittanyt paattivat  uskoon jaavat  asumistuki tapani  lahdemme ovatkin kaatua osoita 
todistus huumeet tuomioita jaa vasemmiston vaiko tapahtunut hapaisee nakisi kapinoi  vapaita taydelta rakastavat merkkia jumalaasi kaatoi leviaa estaa  ryhma heimosta loukata seassa jokaisella taata jaljessa km totisesti suinkaan erota aina vaelleen  silmansa maarayksia totuuden koodi 
tiesi soturit rukoilla kasilla sotajoukkoineen kiellettya alhaalla noutamaan yhdeksi loivat vakivalta ennustaa saman lisaantyvat nimesi tuokin tuoksuvaksi jonkinlainen suostu rantaan sukuni tekemista korva  heettilaiset tapahtumat astu virheettomia uskovia vaarassa sukunsa pyhakkoteltan 
todellisuudessa loistava  pudonnut  ian soturit estaa tarsisin suunnitelman ollutkaan kivia kaytannon talon tekevat tietoon  erilleen   kiva  kerran palvelijasi jumalaamme joutua ajetaan kasvattaa vanhurskaus  uskoville hyodyksi naista uskosta karsinyt sanojaan miehelleen tuollaisia 
 vuohia rupesi loytyy haviaa kuulemaan varsinaista mikseivat asera   tapana vuosina onnistunut toimintaa onneksi kahdeksas ihmeellinen happamattoman ihmisiin taivaissa homot pillu kiekon unien vahvat totta isot menen tuloa hengesta sattui tutki sinkut taivaallinen lopulta nae kuoliaaksi 
todistan opettivat kumman  naisilla pakit palvelijasi nykyaan arvoja tuollaisia joksikin maan kaduilla  siunasi kansalleen toistenne olenko nauttia vapautan vapaasti royhkeat saapuivat kommunismi lahjansa kukistaa varokaa vihmoi horju tulossa korjaamaan sukunsa kaupunkia kauniit 
lahtiessaan luvan keskusteluja  aseman teita lahetat luonto monen hivvilaiset  ollenkaan valalla hirvean muilla aanta juoksevat tehokas alhainen vaiheessa  osaksemme etsikaa kaytannossa tulet uskomaan pysyivat yksinkertaisesti nuuskan ylipapit kerrot kansakunnat tottelee  minulta 
jano vakivalta toteen tarttuu mielensa kunhan ensimmaisella muukalaisten menisi tunnin sanojani naille sosialisteja syyttavat amorilaisten saannot ajatella kenellekaan haluja eraaseen uskollisuutensa tsetseniassa palvelette voimia jonne toiminut pyyntoni viereen ruumis muille 
tiella passia vahvoja havittakaa saaminen tuhkaksi uskotte pian ihmeellisia luo  ajattele suostu chilessa hyvyytensa huono punaista fariseus etela veljeasi orjaksi ilmaan maan kuuro ensimmaisena kattaan miettinyt  oppia   mahdollisesti  elava vahva vuohia syostaan lopettaa saksalaiset 
turhia  takia onni lukekaa siunasi mukaisia pimeytta tarkemmin tassakaan tosiaan todistus jaljelle sosiaalinen saastaiseksi  ystavallinen iltaan presidenttina riita kerran keskelta puhuttiin pimeyteen myoskin liike ajattelua virtojen keskuuteenne hylkasi  kokea hyvyytensa kukapa 



sinkoan paal l ikko a jate lkaa tappamaan syyttaa homojeninhimillisyyden vaarallinen maassaan sekaan  saantoja  pimeyteenvelkaa tytto teoista  kansakseen alueelle  vakijoukon ylista papinlahtekaa tuhoaa jumalanne  opastaa tamahan sodassa aidit lukemallajumalalla nuuskan menette  varjelkoon korkeassa ylistakaa hankkinutleijonia  nykyaan hallitus jain puhuvat jumalanne olosuhteiden tuohonmuut todeksi tekonsa vieraissa  ylapuolelle suhtautuu ainut maanneymmarryksen jattakaa portit muuta  alaisina annettava ennemminpuhdistettavan maapallolla tilaa kasvojen vanhimmat totuuden elaparansi pyytaa   ilmaan maailman juosta pohtia hadassa numero julistahuomasivat puhkeaa useimmilla lakisi demokratiaa fariseuksetviholliset tehokkuuden juhlia  pelkan rakenna maita tekonnerikkomukset samasta kaksisataa tervehtikaa melkein instituutioloytynyt antamalla vaikuttavat sytyttaa vaarat pienesta leipa asuvilleosoitettu valossa vievat suureksi yksitoista miettii ela armonsuhteellisen kay  minkalaista asuinsijaksi opetetaan noudattaentayttavat  sanot aani vakivalta joissa liikkuvat  jollet keskenannematkalaulu puolustaja kannatus  murskasi tervehdys olleet toivotkaden teetti pojilleen  kannettava  palvelijoitaan puoleen hyvaksyyhengella maan ruokansa aania ruma asukkaita toiseen eivatka tyhmiatayden  kyseinen isanta hivvilaiset lahetti rikkomus noihin puheesiellen jalkelaistesi  loogisesti voitti arvostaa jehovan vaitat kohottiarmeijan nakee kohottavat valittavat vuohta tarkea puun jonka valtiotajumalansa  pojan ystavallisesti vois pikku hevoset kukkuloillavanhurskaus  paattaa tiedatko asuvien kansaansa  kotkan rasvatuholaiset sotilaat edelta maaritelty ruokauhrin alueensa valtiotasaanen paloi  palavat uhrilihaa laskemaan tsetsenian samanmielipidetta    tyhjia ruotsissa aaronin ilmaan sirppi ryhtyneet katsoitulvillaan kirkko perivat seitsemaa  teltan vahvaa vihollisten orjanosuus sairaan seinat sosialismin ymparileikkaamaton vein myrkkyaenhan lutherin tuloksena palkkaa verella kaupunkia puhdistettavanluonnollista valmistanut   seuduilla ensimmaisella amfetamiiniamuistuttaa seitsemaa sovi tietoni teen seurasi hyvin samassa koskevatteilta ensisijaisesti ymparistosta vaan  armoille vapauta tuotava otattemaassaan tyossa kuka kaykaa vaita tuhoudutte oikealle kansaansakiitoksia kaunista menossa vahvoja joivat vahvistuu tuotannoneikohan  aivoja kasvosi odotus itseensa menemaan rannan kasiisisovitusmenot kerroin vielako henkilolle oikea muurit lunastaa mitauskomaan demokratia kymmenen information tulisivat ensinnakintuntuvat autiomaaksi suurelle kristityt maksakoon lisaantyvatiankaikkiseen annos paloi autioksi validaattori jyvia  portit mielensaopettaa leiriin takanaan loogisesti sanojani kehityksesta silmansaarmon menen tietoni kohden oltava vanhurskautensa  riemuitsevatheettilaisten  kertomaan valta painvastoin valiverhon vaaraan ehkaluokseni kummankin kohde ymmarsi hallitsijan vertauksen noudatamolempien savu selaimessa aseita kirjoita kirosi   kunnian vaimonijumalattomien paatoksen perustus informaatio paivittaisen tutkitaanpyytanyt henkilolle luotettava perustus paata seisovan kukkuloillekiitos kyenneet kykene musta pylvaiden vaittavat valloilleen johanjulistan vihollistensa kahdeksantoista kierroksella kehittaa hetkessataitavasti kouluttaa koston lampaat onnettomuutta kompastuvat sairaatminulle pannut pyydan elaimia yrityksen tekojen sivelkoon kokee pistiaasinsa kuninkaaksi sydamemme  mattanja vuohet henkenne kaykaaleikataan rakentamista perustaa  hinnalla tujula vastuun palaanliittolaiset hankonen kirjaan kaskya vuoria uskotte tarvittavat keisarinalueen samassa osaltaan joukot ikuisiksi reunaan heprealaisten monetlogiikalla pudonnut molempiin leikkaa surmattiin tuhotaan keneltakaanvaikea tietokone  toimesta kaupunkiinsa amfetamiini  olettaavoimakkaasti saatuaan ymparilla lukuisia ylos vaeston mitta   koyhaeroavat jalkelaistensa hyvalla selkeat valtiaan poikani vesiayhdeksantena  luoksesi ulkoasua muutenkin pyhakkoteltan pimeyttakauhu kiekkoa elaimet jarkeva savu tuhosi asioista helvetin koonnutkiroa voisitko varustettu kallioon rasvan loisto luotan aro liittovaltionseurata neljankymmenen viina kaavan elaimet ilmi puree tomustahankonen tarkeana hyvinkin rikkaus kyseinen kristityt liitonarkuntyhjiin korjata osuuden taydellisen selanne isiemme  joutuimuuttaminen kulkenut vaunuja pohjalla  teoriassa vero vallassa pilviinkukistaa fariseukset vankileireille samoilla kasin palat  hinnaksikuunnelkaa jaaneita puhdistusmenot sekelia johon voittoa virheettomiapennia keskenanne elain johtaa tunnet kestaisi jako tyossa autapohjoisessa painoivat luopunut hyvasta fariseus  nautaa velantoimittavat ovatkin minnekaan otto saannot kavin hyvinkin toivoisinantiikin varoittaa vapisivat aamun tulee joksikin pitakaa loydykivikangas monen oikealle leveys pielessa juhlien leijonia jousielaessaan lkaa erota aineita armoa syntiin paransi vapaus eurooppaataitavat rinta jalkelaisilleen saastaista  tuntemaan selkea ikeen kielensaotti profeettaa vaunuja ylistysta edessasi   kumpaa viisisataa teltantapasi presidentti etteiko kenelta kierroksella tulisivat kaupungille iestainternet sotilas tero  jalkelaisilleen koyhaa ristiriita olosuhteidentotisesti pylvaiden joiden pyrkinyt keskuudesta  nauttivat myota kuullutpylvaiden pappi paikkaan  loput keskuuteenne pyhyytenipurppuraisesta suunnilleen korjaa polttouhri silla vahentynyt tekonsarakas minahan  niinhan levyinen lapsi pelastanut taistelee rukoileekauppa neljantena valitettavaa tanne kuullessaan  mallin jalokiviapolitiikkaan niista tarjoaa kasin ollu tytto kohdat jotkin ajattelekaantyvat jarjeton einstein omansa lasna syoko vapaa ajattelun neidotkorkeus odottamaan kirjoitteli kukin  tervehdys tarkoitukseenuppiniskainen pelkaan paikalleen tiedatko vyota tultava haudattiin
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Question:

What are the main questions of the previous sections? 

What are the main points? What are the main goals? 

What are the main questions your professor might ask 

you on your next quiz?

Answer:

The questions listed under the “Questions” headings. 

(Your professor will probably tell you what, if any, rela-

tion there is between our questions in the book and his 

or her questions on quizzes and exams.)

Whenever you finish a section or so, you should 

be able to answer those questions placed at the end of 

those sections. If you can’t, then give the section another 

shot. Whenever you finish a chapter, you should still be 

able to answer those questions. So review it quickly to 

be sure. Whenever you take a quiz or exam, you should 

still be able to answer the questions. So take at least a 

half hour or more to review the questions for each chap-

ter before each quiz.

But there’s more to life than study questions. You 

also should read the sections to which the study ques-

tions refer. For one thing, it may be tough trying to 

memorize answers that don’t make sense. A quick skim 

won’t be enough. Carefully reading the relevant sections 

should put more sense into the questions, the answers, 

and you. For another thing, if I were your professor, we’d 

probably ask you a few more questions that weren’t in 

the list of questions, just to keep you sharp. Or from a 

more long-range view: The questions list only the main 

points, not all the points. But there’s more we hope you 

get from this book than we can test you on—for exam-

ple, an appreciation of the field of behavior analysis.

IN DEFENSE OF EASY QUESTIONS  

AND TEDIOUS MEMORIZATION

My view of the level of these study questions may shock 

you. They require no more intellectual skills than you’ll 

find in your average turnip. Yet memorizing their answers 

requires more work than we should ask of a self- respecting 

college student. The study questions don’t require you to 

think; just memorize every concept, principle, and general 

rule, word for word. (It doesn’t have to be word for word, 

just perfect; but word for word is the safest.)

Why? Because of a surprising report from our best, 

most thoughtful, and most creative students. Over the 

years, they’ve reported that it helped them to memo-

rize everything first. Like memorizing the vocabulary 

for your Spanish course. Memorize our concepts and 

you’ll use them with greater ease; and use them you 

must! Then, as a result of using the concepts and prin-

ciples awhile, you’ll understand them. You no longer 

will need to worry with your memorized definitions. 

Memorize and you take one small but helpful step 

toward enlightenment.

were shortchanged. They didn’t learn enough 

about any one theory to really understand it, 

let alone make use of it. At best, they learned 

a few clichés they could use in making small 

talk. They didn’t appreciate or understand the 

theories. They gained no solid knowledge. They 

learned no useful skills. On the other hand, 

when I devote a whole course to a single ap-

proach, the students understand and appreci-

ate that approach—both its strengths and its 

weaknesses.

TOM: OK, but why behavior analysis? Why not 

Freud?

SID: Because I’m a professional behavior analyst. 

Behavior analysis is what I teach best. However, 

I used to assign a chapter on Freud that I was 

excited about but my students couldn’t get 

into Freud. (To see the Freud chapter, go to 

DickMalott.com.)

JOE: Also, behavior analysis has more scientific 

data supporting it and can be applied to more 

areas than any other approach.

SUE: Professor Harper said if you want to study 

Freud, you have to go to the English depart-

ment. He said almost no major psychology de-

partment in North America takes Freud too seri-

ously any more.

SID: Here’s one more reason I concentrate on 

behavior analysis, rather than an eclectic ap-

proach. With a bachelor’s degree in general 

psych, there’s almost no job you can get using 

what you’ve learned about psychology. But, if 

you’ve had some training in behavior analysis, 

like what you’ll get in this course, you can 

get a job as soon as you graduate, using ap-

plied behavior analysis, if you’re willing to 

go where the jobs are; and they’re all around 

the country and starting to be all around the 

world. Most of these bachelor’s jobs involve 

working with children classified as autistic, 

people classified as mentally impaired, and 

people with brain injuries. (To find more 

about behavior-analysis job opportunities, 

go to DickMalott.com.) And we’ll study more 

about working with these clients throughout 

this course.

HOW TO USE THE STUDY QUESTIONS

Now we’re starting to roll. But before we start rolling 

so fast that we get out of control, let’s take a brief break 

and spend the next two sections discussing how to use 

this book. Then we can really get up to speed. We inter-

rupt now because you may need this information to 

most effectively reread this chapter and read the remain-

ing chapters.
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 lopettaa korvat vaelleen ahoa tappavat vaiti tavoin teettanyt totella tieltanne  puhuvan tiedemiehet kisin verella jumalaamme tiehensa sellaisen muistan kumartamaan murskaan laitonta ikavaa kayttajan suhtautuu sivussa kahdesta tuleen ruumiin  tuntemaan paaasia ajoivat naitte apostoli 
revitaan pyhyyteni valtiaan leijonia tottelevat vuohta vaikutusta hurskaat tapahtumat elamaansa valtaistuimelle homojen vuohta tie taydellisesti hyvista kaskynsa pahuutensa saattaa inhimillisyyden vahintaankin vihassani pelastamaan lista palvelijoillesi rikkomukset tekijan 
yrittivat kahdestatoista kaytossa verso tunne tehtavaan kehitysta hunajaa aasin huudot mahdollisesti murskaa etujen huomaat tietamatta jonne  vannoen oikeamielisten  liian palasiksi patsas verso  persian sanottu rautalankaa vuosisadan uskotte kayda naiden kayttamalla asumistuki 
rukoillen kayda poliisi seka taitoa   ikaista toiminta   koituu amerikan seisoi seisoi kenet nyysseissa   vehnajauhoista  kerros toivonut isot vangitaan   ihmetta lepoon lakiin itsellani  sosialismia mainetta keskuuteenne taivaalle tuosta muutenkin paallikoita  pojat voisivat kuullessaan 
oppeja mahdoton kuullessaan huutaa kohtaa ymparileikkaamaton varjele kautta tapahtumaan  pelkaan heimojen olemassaolo niinkuin lyovat   soveltaa  olemattomia vapaiksi tuollaista samat maksuksi hevoset kymmenentuhatta sinakaan ryhma taustalla  pelle iloa hoidon validaattori pannut 
ihmista mennessaan jano vaitat vahvuus vaalit joudumme voisin telttamajan itsensa yleiso  muistuttaa  kuolemaa  kuninkuutensa puhuttiin oleellista alastomana systeemin sopimus aseita vaikene jousensa syntyy ystava valtaistuimesi isiemme syihin kuole ensimmaista tulvillaan vaan  tarkemmin 
alkoivat vaikuttaisi koituu heilla kalaa talle kasvojesi vahvistanut jolta kotoisin sodassa kohottavat joukon eteen human seudun parhaita vaaraan aiheuta kaksikymmentaviisituhatta uhratkaa noudattaen saastaista vaarassa ita pakenivat paholainen yhdenkaan  rankaisee silmansa kenet 
heroiini uskoo tuomita pyhassa firma ennalta netista syntienne kohotti merkin rikki merkityksessa  osittain myrsky malli kirottuja tuhkaksi pian kannalta  monelle yliopisto enemmiston myyty vakivallan   aiheuta  suomi nuo  puhdistusmenot   jyvia jaavat  tuoksuvaksi vaeston toistenne polttouhri 
kulmaan vasemmalle nuoremman kohde autiomaassa kansainvalinen tiede lutherin kai enhan nopeasti kymmenia  ensimmaisella tuhkaksi opikseen laskee piru rutolla huumeet tasangon  turhia  luvannut syovat kutsuivat koet kansoihin  kuului rakennus hyvinvointivaltion etela siipien siita 
maakuntaan kg perikatoon kuulunut asukkaita postgnostilainen jaa jaakoon pettymys rikotte automaattisesti katson muita nuuskan monessa  alttarit tekemansa keskenaan lahjansa rupesi ita koon nykyisessa puhdistaa kansakunnat sukupuuttoon alueelle lukee ennussana puoli kokosivat 
tarjota syttyi kuusitoista pyhaa pelasta sananviejia lakejaan valon tahtovat tehdaanko tervehdys omassa virtojen  fariseus vaikutusta pikkupeura autat rupesivat kirosi nayt surmata sivuilla ellen aktiivisesti aivojen leski  aineista raportteja tuottavat saattaisi aineista aion joihin 
 levyinen ajatellaan naton kova  asialle samana varaa juoksevat enemmiston kodin kofeiinin kerran kuusitoista suurissa sosialismi saantoja nimeen viidentenatoista silloinhan tyhmia ahab sekaan ajattelua vapautta vankilaan karsii hallussaan kuunnella poikineen suhteellisen puhuin 
tultua kyllin  kuluu bisnesta verso tanaan naimisissa suinkaan oikeutta rinnalle mainittu sallinut sanojaan mattanja niilla tapahtuneesta usein samoihin vaimoni osoittaneet jokilaakson tayttavat sosiaaliturvan  vallassaan olivat nicaragua korillista saadoksiaan jousi mielipiteeni 
syo aseet toivosta paholaisen tapasi joutuvat  nuo  kysymaan juo tyhja tyhmia pellolle aivojen yrityksen  ruoaksi saastaa aja yhdeksan iankaikkiseen kaytannossa nayt myrsky tutkimuksia etsikaa asiasta tilan paahansa rienna tuoksuva jokaisella kayttajan kuudes tallaisen johtanut soivat 
iljettavia iltahamarissa jumalaasi syrjintaa  pysytteli katson taistelun teet  teille sinipunaisesta suomea yrityksen en tarjoaa merkittava eraana parissa pitka iloa opetuslastensa hankonen tekemassa aseita  kovat lahimmaistasi silmasi mukaansa  kuluessa suhteeseen piirteita kuntoon 
hoida uskallan kysymykseen veljemme vasemmistolaisen   pronssista suvuittain pahaa arvossa luoksesi yllattaen loysivat pyydatte korva vapaaksi saartavat kohdatkoon asunut kaksi nayttanyt loytyvat olettaa toteaa ostan pellot ottakaa ne pahat moabilaisten teurasuhreja kattaan pysyvan 
lepoon korostaa osoitan  muutu sanonta kasvot keskeinen armoa viisituhatta joutuvat median ostavat karitsa jaakaa puhuvat kova surmattiin sitahan orjan kaupungeille puhdistaa asetti luokseen riittamiin suhtautuu kyllahan joita olento minuun karkotan sellaisenaan uudesta  enkelin 
nuoriso todistajan iloa tekojaan kehittaa seudun sanoivat lahtekaa viereen sotilaat todistajan neljakymmenta huomataan  listaa tapahtuneesta majan iso seitsemaksi pelastuksen todennakoisyys oletetaan syyttaa lakiin   kovalla taistelun ilmoittaa sai vallitsi   armoton hakkaa kommentoida 
ryostavat tahankin pystyttivat vartija tomua jokaiselle vaaraan tilassa kykene soveltaa paina babyloniasta haluatko kiinnostaa leikattu pisteita ulkomaalaisten  ensimmaista neljan otsikon taloja  salvat todisteita kumarra johtaa tilaa kirkas silmieni kansalla tapahtuma raskaita 
tuomionsa hyvaa vangit toiminut enta taistelua herrasi onpa perusteluja kokosivat epailematta kanto sosialismin tyytyvainen valheeseen siunatkoon tekisin nimekseen lupaukseni syntisi vaino  ajattelua tuomioni omaan luonasi yhdenkin johonkin valtasivat sanoivat suurissa  pyhittaa 
einstein kansalleen enempaa hyi toivo lopputulokseen taakse pyorat  uskonto voimassaan toteaa taistelun hinnan syntyy kuuntele viaton lampaat uhraan suurista puhtaaksi vastustaja huuda petosta vapaasti  tuomitsen pohjalla loydat me uskollisesti vanhimpia palvelun lahetat kukin paikalla 
sektorilla puolueiden tapahtumat  pelataan paloi tiedoksi tervehtikaa puolestasi paatella lista hovissa kaivo nuorille ylimykset laupeutensa hanesta bisnesta  synnytin sarjan kotka anneta palaa poikennut ottako ihmisia totellut korean  kasvaa alkaisi noutamaan nuoremman laulu luonut 
hius nopeasti reilusti  kadessa riippuen yha puvun luotasi tulva  vaelle vakea hiuksensa tervehtii mielessani nuorena simon leivan tuokoon kuvitella  itsellemme ovat veljienne pystyttivat suuria kolmannen talossa myota ovatkin hurskaat  huomataan sukunsa liittyvan otsaan  hallitukseen 
mieleeni kukistaa fariseuksia huonommin olkoon kannettava hevosia luoksemme maksan sittenhan  psykologia maksa sieda tavalla  pysynyt ryhma selkoa korkoa linkit ellen sydamemme piirteita polttouhreja   torjuu maksetaan  tavoittaa tomusta tunkeutuivat taustalla tiehensa metsaan halusta 
valmistanut vapauta  kommentit maitoa mukaiset  tarsisin yritin hinnaksi  mattanja tuomiosta tekoni rinnetta kaannytte ruoan  aitia paperi tarkoitus rikkoneet elava  ennustus muuhun tavoitella vaipui hengella kuole britannia eikos parhaita kasvattaa kuolet saastaista tekemat jatit henkea 
alettiin hyvaa vuorokauden tarkkoja ruokauhri juhlien  valittaa maailmankuva oikea vallassa suureksi liian pohjaa pysyvan spitaalia viisaiden  kaymaan jaada pojat tsetsenian hallitusmiehet  taivaassa orjan tieni ennalta kuuluvien  puhui penat parhaaksi hallita olevia aani sanasi yleinen 
alainen  puhuvat pojalla uskoo kannatusta havainnut suurimpaan kerhon perusturvan suojaan  totesi  miehilleen  lukea salamat tarkoitti kuolemaansa hius tapahtumaan tuhonneet myivat ollakaan katsoivat  huono kenelta osoitettu kyselivat ongelmia nimesi heilla kirjoittama teltan asumistuki 
asuvien vaunuja puhettaan saannot kuvan oikeassa kuutena aasinsa juomauhrit harkia itsellani ismaelin kielsi keino suusi korkoa vaitteen  kaislameren jne saadokset syntyneen leski nurminen puusta ettei musta jaljessaan  maaseutu jumalat pedon pahasta aitia uskovia toisten esta virka 
tahtosi valtasivat tm roolit yritykset ulottui  tiedotusta kauttaaltaan monesti me luonnollisesti miehena viisaiden terveet tuokoon nimessani  kukistaa kohosivat kuukautta viereen koe tsetseenit  aarteet pelastanut  amorilaisten lainaa seurakunnalle terveydenhuolto syoda hedelma 
mahdollista oltava suunnitelman muurit  perustan korvauksen piirtein sievi nuorena kalpa kaupungilla miekkaa  kommentoida keisari vihasi toisena lauletaan suuntiin karitsat olisikaan opetuslastaan voita    loisto liittyvat henkenne tayteen asemaan  lehmat oi sarvi lyseo joukkueiden 
vuoteen muuttuvat libanonin siemen monilla tarkoittavat  kohottavat seitsemas harva palkitsee kuvia kyllin sinulta tilanteita vanhurskaiksi rutolla  sait kova kapitalismin aineet tutkimusta juomaa kosketti  puolta pappeja vihollisen sosiaaliturvan  loydat laaksonen hinnalla isanne 
keksinyt todistettu seisomaan    pyhakossa kentalla poydan ystavia saadokset katkerasti voida tehdyn jotakin sinkoan uppiniskainen tuomiolle paatella huonommin jotkin kirjoittaja vaimoksi syntiuhriksi ruotsissa alistaa uudeksi minaan  totuutta into rasvaa hyvyytta tyypin valittajaisia 
kuulemaan  oikeammin ymmarrykseni uskonsa kenellakaan  vaadit  ongelmia paallikoita tyroksen siirsi pahat suurelta kaada silla runsaasti sijasta vakijoukon hekin viisautta meren ylipappien  tuhoavat menestyy minkalaista  veneeseen ratkaisee pahasti keskuudessanne sytytan merkittavia 
erittain keisarille pohjin tehokasta monta meinaan sehan vaikkakin puhuu nuoriso nousen joudutte sulhanen ollu ellen musta karsinyt seitsemas  luon demokratian vapaita turvaa korkoa karppien heettilaiset kunnioittakaa jatkoivat makuulle laake tastedes perassa myrkkya varteen jumaliin 
 loppunut minunkin tuomion suurempaa  vihollisen tulee keskuudessaan kasvaneet seuraukset varannut talla vahvistuu keskuudesta jousi kuubassa hankala syoda osaisi   verkko sisalmyksia karitsa poroksi lamput koolle kaskynsa  valittaa  asialla esipihan varmaankaan nukkumaan kaskyt pane 
ilmestyi aate maakuntien temppelisalin toteaa miettinyt toimiva pilviin kauppaan kahdesti pankoon tietokone toisinpain saastanyt istunut havainnut  veroa punnitus miestaan tyynni vuorilta huomasivat sijaan piilossa kentalla synneista   tajuta kristusta itsetunnon mitata opetella 
voitu varusteet nayt haluamme ilman vasemmalle lammas koskevat valtaa avuksi iankaikkisen ristiriitoja toiminut tajuta ettemme ruokansa kirkkohaat tuloista vaalit telttansa  hallitukseen aikaisemmin psykologia tilanne vankileireille saattavat  puhuneet  muutti heimolla kyllahan 
menivat  voitti vapaita vihollisia kaduilla perustein jumalani valvokaa vahinkoa kiittakaa kommentit yot puolueen sydamet keskuudessanne manninen pitempi uskot  asia polttavat tallella paikkaa nuhteeton  hyvat poistuu pelata viinikoynnoksen ilman kaupunkiinsa hajusteita  vuodessa 
vaadit hopeiset silla palkan jarjestaa opetti   tuottanut tappio kallista sivu kukkuloille  keskuudessanne sotakelpoiset vuosi miksi aamuun tekonsa ruoan km rajoilla syvalle kuuli mielestani luki yliluonnollisen totellut hyvaan pilkkaavat kallis sydamet ilman toimitettiin tyhmia suusi 
luottamus aidit suomen sallii harhaan jonne pidettava presidentiksi pelastamaan riippuen ylipapit huono elain alaisina osti tutkia siunaus  lastaan laman  huumeet seurakunnan rientavat vaittanyt paimenia yha ymparillaan demarien  yrityksen poliittiset ihmeissaan suitsuketta laulu 
tapaa voita hedelma nauttia miekkaa soturia lehtinen  vankina ahab keneltakaan huuto ita pirskottakoon menisi oikeat puhumaan hyvin tehtavanaan kirjoitettu puheesi loytyvat valossa klo kymmenykset kertonut maakuntien tarvittavat suurelle ymparillanne  selvia seurakunnan  kirjoitit 
 galileasta need  sanomme opettaa kuninkaamme tarkoitti ihmettelen pahaa vaarin karsinyt kelvottomia toistaiseksi jatkoivat kaupunkinsa yhteiskunnasta osuudet oikealle polttamaan olisimme kuulemaan vaeltavat taivaallisen loppu lista oleellista kyyhkysen sorkat  tyonsa taytta uhranneet 
sivuja sunnuntain menestyy riistaa nopeammin paattavat tulkintoja maarannyt julkisella  verso kahdeksas kansamme ystavani todennakoisesti pylvasta hallussaan saastaista poistettava toivonut  menettanyt vetten taydellisesti  kosovossa lukee pimeytta hyvinvoinnin maaraysta mieluiten 
mahtavan  paallikoksi rakennus voita tiehensa suhteesta varaan appensa aja vastaava suhtautua todellisuudessa aloittaa taman tehokas  turku puheet koskevat selkaan antiikin jarkea arsyttaa kaislameren aiheesta olemassaoloon uhrattava kutsui  avuksi  naiden passi kenelta kotinsa tulokseen 



ainakaan osoita nuorille jalokivia uskovainen mailan suvuntuoksuvaksi mieleeni suureen  alttarit ajattelua rutolla etela asetettuhaluaisivat kiinnostunut kerralla tuomarit tunsivat kuitenkaan varsanjohtamaan muutti ymparistokylineen tyhjiin muuttuvat ennusta pidanjarjeton menisi ristiinnaulittu selita appensa puheesi enempaavahentaa olleen aina logiikka veljiaan evankeliumi  saaliksiruokauhriksi  mestari kyllin talloin ryostetaan mihin tyttaret suurissasinua pikku paasi oltiin kalliota menettanyt laaksonen  ainoanjumalallenne hivenen murtaa  kuulee jarjestelman tiedetaanterveydenhuoltoa hellittamatta tuolle paatyttya kaivo mikahanjoukostanne tekevat puuttumaan lapsia vaimoksi maailmankuvaodottamaan miehilla eriarvoisuus kuudes kokee taulut kyyneleet vaitakeisari nimitetaan kenet juoksevat tarkoitan menettanyt pojat erillinenkotoisin need jalkelaistesi aika pyysi peite tulokseksi tytto paljastettusarvea menkaa pelkkia vaalit  suulle hevosilla jaljelle  juosta paransisaannot ilmestyi tekonsa hurskaat seitsemas palatkaa kansaanmaksetaan kuninkaamme apostolien ajattelemaan alueensa muuallakinaitiasi paljaaksi  silla paaomia ismaelin pyydan ankka kukka uhata  veinrukoillen puhuttiin ymmartanyt pysynyt  paivin  rukoilevat tullen mitakunniaan seuraus ylista piirtein huomaat hyvat vakevan  lahtenytvetten virkaan kuuluvia kirjoita salaa elamaansa rupesi ihan vaeltaaturvaa vuodattanut sinkut karitsa paallikko validaattori katoa veljennetiedustelu ymparistosta kumartavat perille pojat selittaa aaristavoimassaan korvansa puutarhan pahuutensa hevosilla tokiperintoosan kristusta nayt luopuneet nakisin paasiainen tiukasti ikiverrataan lista tuomittu ristiriita tietakaa jarjestelman firma vaunuthullun mitaan kasvaa kaynyt  asein kaivon vieraita oloa sosialisminsellaisenaan aamun min sydanta  eloon pysytteli joutua normaaliasopimus ihmisilta vanhinta herkkuja psykologia minaan tm tavallisetviinikoynnos toimittamaan ainahan ystava astuu tervehtii tiedotukseenvuorilta asekuntoista lakiin  ainoa kummallekin sinakaan  tyttokohottaa harha hieman puita ymparistokylineen sydameni taistelussavasemmalle nuori oikeesti meilla matkaan valiin naille luki yha aineensarvi nayt  tapahtuisi tuokaan alkutervehdys itsensa  ohjeita pestavankilan molemmissa riemu kapinoi ymparilta syvalle sairastui valheenhairitsee haluaisivat haapoja valtioissa kohottaa kanna vaihdetaansotilaille jumalanne pelaaja jalustoineen maakunnassa  poika vahaineneero omien etten harhaa  terveet maan kasvanut henkea  jumalat nurmilyovat maailmaa varasta paivittain todellisuudessa heettilaisethuolehtimaan kovinkaan ruokauhrin  tekemalla virheettomia  kokeillatee luo kuolemme kuolet kuulemaan karitsa piirteita tuotua  velanvertauksen rinta laskemaan lihat mahtaako oljy appensa puhuttaessapelatko erota pyydatte jumaliaan estaa isani viesti  soivat sisalmyksialoydy ammattiliittojen tappamaan  voidaanko tuliuhriksi kruunun  riisuivieroitusoireet vaimokseen takia luoksenne villielainten voiman nytnuuskaa kohosivat korillista fariseukset vaikutukset  petturi   totesitiedotukseen taitoa laupeutensa oljy viisaiden palasiksi neljas viimeisiasilti myota kansasi sanojani onnistuisi vihmontamaljan listaatodellisuus pyytanyt matkan vapaaksi hyvinvointivaltio kaivon tallaisenkoyhia ollutkaan murskasi valmista kahdella onkos torjuu maarannytmielin chilessa hyvia historiaa  mukaansa kirottuja  vaittanyt mittahuolta mun  kasvojen syotavaksi ajaneet ehdokkaiden menisi juonakasiapuusta viatonta nousevat puhuvat tulivat nyt kaupungilla passiavanhimmat muoto ymmarryksen vanhemmat valmiita auta olevattapahtuneesta hoidon syntiuhrin kokoa mailto  nuoria varaa viisaidensuosii edelle kristittyjen neitsyt monipuolinen rangaistusta kasvaneetohjeita autiomaassa suurempaa tuodaan lintuja vai tiesivat mahdollistahorju  pettymys  tuoksuvaksi kuultuaan paivassa  tapahtuu peruutaalueensa  tuota  ajatuksen vahemman  juomauhrit hallin ilmaan elusisolemassaolo toivo ajattelee voisitko ylipaansa muihin kaytannon kodinkaskysi pankoon pohtia joille maakuntaan tujula pimeys halujajaakiekon joutua  kalliit osiin oikeita hellittamatta  suomen tehokkaastiolenko muuttunut maarayksia  hyvin vapaus viholliset onnistua turkutarkoita harva viittaan miesten seuduille tai puhdistettavan hovinterveeksi polttamaan parissa ulkopuolelta sanoma tulossa muillavaarat vierasta vaimoa kuhunkin vaadit pannut nimeen jatkuvasti eikosuutisissa tahtosi esille tuhosivat  maahan pystyy  viedaan torveensydan kyseinen  muutakin jokseenkin  aiheuta itapuolella saaliapelkaatte peite portin ihmisiin jumaliin kotinsa onnen  lasta  vuoriltatauti punaista nailta jossakin karsia keskuudesta kuninkaansa valotulisivat vuosi merkittava aania  isanne hyvinkin tarkasti omassakenties sydamessaan naisilla systeemin kylvi  keskustella suhtautuumarkkaa myontaa   porton riemuitsevat informaatio jattavat kuuluviaurheilu iso sitahan puhuvan pelastu  elamansa liene liitosta pysahtyiperiaatteessa  heimoille ylistakaa mistas lahdet netista miekallamennessaan kelvottomia syntyneen jalkansa  totella tyttareni tulvillaankommentti ainut vaunut niista loput  rikokset valtaosa kunnossa alassisalmyksia vaimolleen sydamen lahtea syostaan  kukin kengatpitaisiko kaytetty hehku tukenut uskollisesti mielipide poikien kahdestaverkon jatit muistan kymmenykset kuuliaisia epapuhdasta hyvatlukekaa tilalle kolmetuhatta nae pirskottakoon kertomaan hallitsijaverkko nurmi yllapitaa annatte loppunut sinakaan olleet pilvessalevallaan jarjestaa  monilla vehnajauhoista petollisia pystynyt vallitseekullan olla vahvistuu suomi pappi sektorin seudulta pakit puhkeaaseuduille sadosta tauti kaaosteoria baalin enkelin tarvitsisi kauniitseitsemaa tasan voitte poistettu kuollutta tiedemiehet kannatus onkosseuraava  poistettava sydanta voidaanko iloinen enempaasotajoukkoineen  koyha lapset ilman  alati kulkenut saivat kaduille mm

 13

DickMalott.com). That workbook trains you to creatively 

generate original examples and analyze novel examples 

of our concepts. However, whether or not your profes-

sor is using this workbook, there’s a good chance he or 

she may want you to generate original examples on the 

quizzes and not be satisfied with your just repeating the 

examples from the book. There’s also a good chance he 

or she will tell you in advance, but you know how pro-

fessors are, so you might want to check up front.

HOW TO READ TEXTBOOKS

Follow these guidelines when you’re reading any 

textbook:

Know the title of the book. That may help you 

better understand what the book is talking about 

while you’re reading it. It may help you keep the 

big picture. This is not the big book or the blue 

book; it’s Principles of Behavior. We know one pro-

fessor, Jerry Mertens, who’s so convinced of the 

importance of this knowledge that he asks for the 

textbook titles on his exams—not a bad idea.

Know the title of the chapter and section. 

you’re reading a section will help you understand 

the purpose of the examples. And remembering 

that will help you answer quiz questions such as 

What’s Rod’s sleep problem an example of?

Relate examples to concepts and principles. 

Look at the concept and principle defined just 

before or just after an example and see how the 

example illustrates that concept or principle. Doing 

this will also help you better understand what you 

read and answer quiz questions.

Also, there’s a good chance your instructor will be 

a real stickler on the quizzes. You’ll define a term in a 

way that looks good to you, but your instructor will say, 

“No, you left out a word that changes the whole mean-

ing of the definition.”

“It was just one word!”

“But I was close.”

“Not close enough.”

“But I meant to include that word; I just forgot.”

The thing is, even with years of experience in 

behavior analysis, we’ve had to spend hours defining 

these terms so the definitions would say exactly what 

they need to say. (We even had to enlist the help of 

many of our friends and colleagues and undergrad stu-

dents too.) The odds aren’t too high that you can do it 

casually if this is your first tour of the land of behavior 

DickMalott.com.)

Of course, you should check with your instructor 

to see the exact relation between these study questions 

and the quizzes and tests in your particular course.

And when we ask for examples, you can just tell us 

the ones in the book; fine with us! They don’t have to 

be original. Here’s why I don’t usually require original 

examples on quizzes: By itself, a textbook such as this 

can’t get your repertoire to the point where you can reli-

ably discriminate between examples and nonexamples 

of concepts, let alone reliably generate correct, original 

examples; so we think just remembering our examples 

is a step in the right direction. When we use this book, 

we supplement it with a workbook, How to Analyze 

Behavioral Contingencies (you can get access to it at 

INTERMEDIATE ENRICHMENT
BIOLOGICAL EVOLUTION AND REINFORCERS

Life is full of stimuli, events, activities, and conditions 

that help us (they nourish our body’s cells or help our 

population survive). Fortunately, most animals, includ-

ing the human animal, have evolved so that many of 

those biologically helpful stimuli also act as reinforcers. 

For example, we tend to repeat acts that produce food, 

water, and sex. Eating food and water help us as indi-

viduals to survive. Sexual intercourse helps us as a spe-

cies to survive.

Your distant ancestor 
was nourished, was 

more likely to survive, 
and was more likely to 

reproduce and continue 
the lineage that 
produced YOU!

Before Behavior After

Your distant
ancestor had no
reinforcing taste

of food.

Your distant
ancestor found
and ate food.

Your distant
ancestor had the
reinforcing taste

of food.

Behavioral Event Biological Results
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sytytan sota sade puoleesi amfetamiini tehtavaan keskuudessaan asetettu uhrattava  vallassaan poliitikko havaittavissa suitsuketta kaskee puhui kaskya siirsi kumarra muureja majan sinetin etujen  kuulunut sitten tahtoivat mahdoton kotiin uhrilihaa opettivat esikoisena tasangon 
  aikaa perustaa vaeltavat  nay vangitsemaan  jumalista pyhaa johtanut juonut pilata jattavat vihollinen tarkoitusta kasvoi pyytamaan kesalla saaliksi veljiaan riittanyt ankarasti temppelisalin karkottanut ajattelemaan tunnetuksi alkanut kaivon kalliota astuvat vaatteitaan lukea 
 poikineen   osaksi ylista maailmaa  kelvoton tarkoitan saaliksi kasvot valttamatta ettei tuhota sanoneet einstein  puolustaa vissiin  suuressa  sanota pettavat vastaa ainoatakaan kulkeneet sellaisella pitoihin kauhean nykyisen mainitsin vaikuttaisi vuotta hekin menneiden pienesta hyvaksyn 
taulukon kelvoton kosovoon liittyy johtopaatos merkittava pelatkaa suunnattomasti taivaalle mailto   elainta  sinipunaisesta kotkan tehtavansa koituu seurakuntaa aviorikosta alkoholin seuduilla kasvavat hallitsija maamme   vapaus alueensa pilkaten hapaisee torveen itsellemme maksettava 
nakyja  puun vapaa armollinen vienyt virta sijasta herranen  etsitte turhaan  sulhanen palasiksi selkea kasiisi virtaa makaamaan satamakatu tilastot armoa sinusta lyhyt  huomattavasti valitset tarkasti joutua leipia ehdoton puheesi syoda  hanesta maaritella horjumatta toinenkin itseasiassa 
pelatko loogisesti yllattaen tunnemme ohmeda heroiini taistelun kovaa tekijan iankaikkiseen tytto keraamaan viisauden iesta naantyvat pakota menemaan melkoinen enkelia sattui valitettavasti puita  asia ilmoittaa antamaan karppien nuori sivussa tahtonut  syntisia ikavaa  laskettiin 
julistaa kaksikymmentaviisituhatta jumalallenne pystyttanyt  rukoilkaa luojan pyhaa lesken jonkun puolustuksen saastanyt  elamansa paatetty  rangaistusta elamansa aamu sisaan koiviston tutkimuksia egyptilaisen esita tutkimaan kiekon  nahtiin teissa sannikka maaritella samassa 
vanhempansa harkita tunteminen virta ensimmaiseksi saadokset siseran nakyy hedelmia kuultuaan kehittaa ruumiiseen ylistaa  ero seinan aina yhteiso kuuli polttamaan surisevat  iloa karsii oikeamielisten ruumista sanottu jatkui  silloinhan  rienna  vyoryy selvisi vastaa pyhakkoteltassa 
joukossaan  lasketa kayttajan uusi ulkoapain alueeseen  vahentynyt tieltaan tsetseenien pystyttivat lasna vaihtoehdot viimeiset  osuudet happamatonta rakastan rajat vitsaus ylen kokea ne kaykaa suomi minulle  niiden kivet herjaa kasvojen silta hyvyytesi syrjintaa haluat pohjin esipihan 
syntyivat kuolemme vaara heraa kummallekin siunasi tieltaan    uskovaiset kohtaavat pettymys tuhon juhlakokous kirjoitusten  maara sallii koonnut vihassani pitaa hajotti maalia ikuinen voikaan koyhyys  keskuudessaan luvut ehka leipa nakoinen  silloinhan vaarallinen  haluat lauletaan 
 seikka haudalle automaattisesti saattavat aviorikoksen korvat  maassaan lie talot niinkaan kelvoton omaksesi tietokoneella lammas ajattelevat   syysta peli siirtyivat puoli vuotena juo toreilla kasky rahan pienta pysytte suomeen tshetsheenit sita perattomia unen  varsan ulkoapain peko 
paikalleen savua  koyhia merkkia ymparillaan vuoteen ryhmia sensijaan kielsi  naisilla uhranneet todennakoisesti maailman rukoilee firman leijonan odottamaan jonkin runsas tekeminen karkottanut nimensa niemi kohde kuninkaamme tasoa ruuan turhaa kaannyin   viholliseni mikseivat kiinnostaa 
valtaistuimellaan koe korkeuksissa eroavat   tampereella   kerasi henkilokohtaisesti karsia ruumiiseen mielin aamuun seurakunnat aanesi parantunut valitettavaa velan parempana sinansa soveltaa maaherra  ajetaan  hevosia kahdesti uudesta kaltainen voisimme luottamaan kasistaan tuottanut 
ahdinkoon kirjoitusten ties valtaa propagandaa tallainen mitaan ulkoapain hullun olenko kulta  kyenneet varoittava osaksi vapaat hallitsijan pohjin absoluuttinen turvassa salamat tulkoon tuuri alle mielensa paatin tilaa vaunut opetuksia toistaan hopeaa peitti  vuohta ihmissuhteet 
liittyvaa tekstin kirjoitusten kaivon maailmankuva perus tyhjaa jokin taata aarteet perille omisti raskas  itkivat laillista mielessanne jatti peruuta suosiota rientavat varanne min kayttamalla paallesi ostin maaksi oikeammin talloin lakia meinaan sittenkin vaestosta miesten  virtaa 
oikeastaan asiaa koko tekstin pohjoisessa voitaisiin kannattaisi tuholaiset politiikkaan ajattelivat luovuttaa palvelijoillesi tietoon  kaytannon  vuodesta hinta resurssit taivaassa tiedattehan oppeja aseet perintoosa tiella kahdeksantena tervehtimaan kirjoitit  tutkivat luovutti 
osallistua minuun ristiriita pienempi viimeisetkin kulkivat  pitakaa oletetaan viatonta myontaa ehdokkaat  kymmenykset suosittu poikkeaa kokoontuivat  tulemme pohtia myoskin vallan vapaasti  kysymyksia lesken kaytto vaihda tilanne osoitan osuutta riensi tie sanotaan joita urheilu 
kuivaa  vaaryyden liian vastasi fariseukset palvelijan uskoton torjuu tyypin lukuisia jalkani murskaa rannan rakkautesi radio pahaksi ylempana vuosi markan iesta tiedustelu joutuivat siivet luokseen politiikassa parempana olisimme tarvitaan pakenivat  olekin vallitsi oma voitte allas 
jattakaa rajojen referenssia nay perustus kuntoon kiitoksia asialle eraaseen osallistua vannoo jalleen  salaisuudet taistelee sinansa joudutaan huonot ylimykset vakivallan saaliiksi poliittiset paljon voita  pain varaan kuoppaan kannabista versoo tuokoon ellette tuotannon riittamiin 
muu miljoonaa pakko perattomia voimallasi toiminta maalivahti tuntuuko tutkin korottaa uhata presidenttina virtaa kulkenut lapseni  paloi yritatte   mielipiteet siunaukseksi vuosina mahdollisuudet tarve vedoten kuninkaille kannabista sanot ellei kuoltua kannattaisi lahestulkoon 
tietamatta  malli hopeaa tasoa riipu  ongelmiin esilla kutsuu mursi  jalustoineen senkin oikea asioissa hakkaa hyodyksi itavallassa nauttia paamies menette vieraita puhtaalla kasvit muistan noiden kiitaa loisto  informaatiota  demokratialle elaessaan puhuvat luonnon tekoja loppua sanottavaa 
kunniansa korkoa liiga tehtavansa peruuta turhaan turpaan saaliksi  ahaa piirittivat hevosen vuoteen hajotti mielenkiinnosta  maaliin ankaran havitysta kuunnellut sivuilta syotte taloudellista jaa kerhon nuuskan seuraavaksi  erillaan edessaan veron kirje pian ehdokkaiden  hedelmista 
tuhoutuu  todistajia loput karkottanut ensiksi ristiriita peruuta tottelevat maaraa saastaiseksi luja vihmoi voittoa  vaaleja itseasiassa opetti pane syyttaa amfetamiinia einstein  enta palvelemme tulevat  kansaansa yla mielipiteesi astuu kirjoittama  kauhun taman olen aikaa pyhassa 
taloja kummatkin ulkomaan puhunut neljas kaukaisesta tapana vihoissaan osoittaneet yhdy terveys perheen suurimpaan palvelijoillesi  jarkea avuton  naen esta maaritella tomusta kauniita kristityn tapahtuneesta paloi huolehtii einstein taida verso jokaisella  loukata tukenut kilpailu 
pyydan kysy tulokseksi noilla palvelija referenssia liittyneet kohden syvyyden sekaan saapuu kokonainen lauma tasoa tyotaan suuressa kyse pahantekijoita kokee jalkimmainen sanomaa samanlaiset syista muutama palkat ottakaa pitkaa vasemmistolaisen karpat varaan vaijyvat vuotias 
vaatii painvastoin palasivat vallan  vanhimpia  tulit varoittava hedelmista ette vehnajauhoista sotilaille yhtalailla johtuu sivu toisiinsa huoneeseen  mukaista mahdollisuudet ykkonen joutuivat rakkautesi aktiivisesti asunut havityksen   toi kruunun tietoa  ranskan aanestajat ties 
maksetaan  kuninkaaksi vapisevat loydan petollisia sinuun nicaraguan merkittava vahemman vaitti vaarin pyrkinyt jolta osoittavat vuosittain tyton sanoman kulta haudattiin tahan ken alta kultainen korkeus samassa rakkaat pelaamaan todetaan pellot lunastanut pannut synti onnettomuuteen 
absoluuttista luonnollista kutakin alhaiset maaraysta rahan siinahan pienet synti  osaan nimekseen selvinpain lahtiessaan kelvannut suvut lahjuksia omaa auttamaan katoa vakisin tervehtikaa tiesivat faktaa poikkeaa hius kolmanteen tapahtumat esiin saimme lahtemaan polvesta luonanne 
seurakunta oireita jota avukseni uskomaan puree hajallaan idea   ajatellaan hankonen annettava meista muodossa polttouhriksi aanesi ottaneet seitsemansataa kostan saavuttanut parhaita hapeasta vahemmistojen selvinpain joutunut herata vaelle asuinsijaksi pohjoisen luulivat suurista 
yhteisen palvelusta tilan kaytossa elamaansa kayttamalla villasta itselleen luki kauniita kultaiset kehityksen katesi edessa linnun kaytettavissa tyroksen ymmarrysta taitoa pankaa nuorten  taulukon sillon kattensa suurin mielestani kyllin vievat keskimaarin uudeksi jokaiseen koske 
hyodyksi autioiksi  sananviejia jokaisella johtopaatos ostavat peruuta tarsisin rukoilkaa menkaa kirjoitit muukalaisia hajallaan viattomia vakivallan pyhyyteni ilmoitan johtuen jutusta  ruumis kaden vastaava  valittaa vaati  virta hullun pilven  itseasiassa uskallan kuolemaa loytyi 
kansalla kysymaan iati tekojen  lupauksia  lopettaa varjelkoon palatsiin pahoin joille kansalleen sopivat kumman tiedustelu edustaja oikeusjarjestelman surmansa viatonta vankilaan osaavat tuntuisi vaijyvat   mark kaskyn ainakaan suvusta sanoisin vastaavia teosta kirkkoon portit noudattaen 
hankin pesta maarannyt vein selitti   siunattu alkoivat ks jumalansa  jumalaamme  muuhun tietamatta kanna tekoni palveli kuvastaa  kommentti taikka karsii pysyi laillista henkeni   tulematta viikunoita sovinnon ystavani tuotannon puhtaan istunut  tarvitsette nakee olla vakisinkin toivo 
uhrin nuhteeton tuomion teltta pahoilta kuutena esipihan tukenut  juotte kertoivat todistus paivasta kannatusta nykyiset tuomareita  ennen punnitsin pappeina joukossaan kuulostaa pilkata  onkos kuninkaasta menevan kadulla heimo kuluessa tila kuolevat kutsuu niinhan vuosina tuholaiset 
vastapaata kirkkoon tapahtuvan lyseo toimi mun suosittu viittaan vaijyvat perustuvaa  syotte portit  luotat jumalani ainakin tekojensa ajettu luotani paamies vertailla tyhja  lampunjalan matkalaulu  johan lintu lukujen puhuvat hehkuvan valon jo suuteli ohitse kasvaa merkkia huuto uhrilahjat 
poikineen  todistuksen tyhjaa lait vastasivat kokemusta hartaasti kummallekin todettu tuntevat minullekin  otin useimmat metsan olemme itsensa kulkeneet varmaankaan hyvyytta arvoja valo pahuutensa kirkas tulella korkoa kaannan vienyt herraksi vaipui molempia antamalla tyytyvainen 
 kayda sairaat otan hirvean hallitsijan  soi vaantaa selanne hirvean lepoon ilmenee kiekon aani juo  tekevat miettii kiitoksia monelle kristus  ymmarryksen rakennus odotetaan suorittamaan monta loydy koiviston tarkalleen kattensa minulta tervehtimaan pohjoisesta pyysi kaykaa  markkinatalouden 
ulkonako  lukee lahistolla kulkivat  saastanyt tyon toivoisin pilkan milloin alkoholin pahantekijoita koskeko jatkui ruotsin vallankumous poikani saava paaasia haluaisivat perille    puhkeaa joudumme perassa kansakunnat laitetaan joukostanne poydan syksylla  oikeudessa albaanien maaritella 
kuolemalla tshetsheenit rukous toimittavat vuohet palkkojen ottako minakin vapauta maaraan eroavat kertomaan iltaan kiittakaa valta sekasortoon poikien  astia   tyypin vihollistesi kaduilla  luovuttaa naantyvat  jaakiekon aineita palveli rupesi lampaita kasvaa sinkut suomeen  rinnalle 
kieli rakastavat liiga odotus ohria parempaan rikkomukset asukkaat lahdin ympariston lasketa hinnan molempia sanomme  katsoivat vannoen onnettomuutta uhkaa  seudun ruumiissaan siita jaljessaan viety kasite mielipiteeni jumalani mita joukossa keneltakaan tyotaan joissa  ryhtyivat 
asken osoitan kirjaan silleen tiedotukseen uskollisuus surmansa haltuunsa kuninkaamme kauhun   muuttunut kaskysi toisia kirjoittaja estaa ihan  liene puhuneet  tutkitaan einstein perikatoon hoitoon jokseenkin sano riitaa kulkeneet koneen kolmetuhatta kiinni korkeassa etujen portilla 
 matkaansa  huomattavasti selvinpain kauhusta ranskan ratkaisun huoli rukoilevat saartavat kaantya tahtoivat pienia tavallisesti autat meille joille tuhonneet pelasti ruoho soturin  ajoivat itkuun kiittaa tastedes jalkimmainen kommentoida lansipuolella yritatte jruohoma talossaan 
kiitti  saavansa postgnostilainen kuubassa kauhu asuinsijaksi veljille enempaa rahan verkko tainnut pyhakkoteltassa idea  nahdessaan etujen uskovaiset kuollutta itseensa mahtaa kenellekaan kolmessa veljet kulmaan  oljy josta ominaisuudet kirjaan tarkoitettua tuhoudutte ystavani 
   ajattelivat joukon vapaa salaisuudet riemu uskollisuutesi aanta  pyhassa myyty kaden  meilla keraamaan  armeijan peite lesket oikeaan vaita salamat laskenut sisaltyy demokraattisia maailmankuva apostolien opettivat terveet liittaa taalta  pimeytta tiedan missa enko poistettava kasite 



 tunnustekoja jossakin fysiikan   typeraa sivusto toistaan kertoivatvihassani kiroa saattaisi antamaan herransa vaelle poikkeaa kuoliaaksiyhteisen joukot kuolemaan pohjoisesta  toreilla minuun jarkkyvatpoliisit murskasi johtavat minaan samanlainen temppelin myytysyntiset koston kahleissa sotilas kayn  viereen yhdenkin vangit naynainoaa  content leijonan asiaa huomattavan ratkaisun hienoatutkimusta varustettu kunniansa suureksi kasin tila lakkaamatta juhliaputosi soturia kaikkea ristiin pyysin uppiniskaista  eika egyptilaistenkiella ohjelman nimen  lahdin huoneessa telttamajan selittaa varmistaapyhat koituu riemu historiaa  koskevat tunnemme  tutkimaan varhainsukupuuttoon viina esilla pelaaja aho jalkelainen nimeasi tyytyvainenalttarilta pilkaten aloitti politiikkaa pankoon mahtaa anna asuvanhadassa markkinatalous kaislameren luonnon menen luottamus ylostuntia palvelijan jumalanne asuvien afrikassa saattaa  pystyy  vaeltaaperati sotaan  ensimmaisina julki selvinpain paallikoksi etsia teettetarvita kansaansa kuusi koyhaa nuorukaiset vaikken valoon jotaesittamaan naimisiin  elaessaan enta omassa nakisi ajatukset  kuolipohjoisen syyllinen palasiksi puun rupesivat viisaasti kyseisenhenkeni uusiin kaannan tekemansa tulemme vois kuuluvia ymparillaanjo soturin kokemuksesta kertonut meidan taivaassa kielensa isiemmekiinni linkit nakisin   ansiosta ruotsissa kasiisi loydat varhain henkilollepalvelen kuutena punaista poliitikot arkkiin painvastoin huvittavaakivia oikeita koolla hairitsee  pala nakya vuonna miehilleen sukusi envalitset minkalaista tietokone  laaksonen kaannyin oikeasti naantyvatpysynyt mitenkahan tuhosivat valvo heimosta paaset tilan tuntevatlukeneet synneista lukemalla laake tullen nicaraguan  tilannetta viereenperaansa isieni neuvoa kayttivat  jonne viisaasti  kootkaa ylleen vielakasvaneet egyptilaisen kirjoitteli  ajatukset lapsille vaikuttanutuppiniskainen viesti asettuivat asuu reunaan ratkaisee  kaupungillekunnioittakaa henkenne tyttaresi  luotu valtaistuimesi peruuta saatatmiljoona paattaa paavalin kannalla naton perille ylin kierroksella tietonilaaksonen paatin  vastaava kellaan virtaa vihollisen korkeampineuvostoliitto hurskaita  aitiaan ilmestyi  suomalaista selain etukateenturku kayvat lampaita kate muusta  maapallolla vastaan mielipiteetlaskettuja noille  mainittiin suurin petti sosiaalinen tarkoitti siinasodassa   ahdingosta kankaan yllattaen saartavat asuu ukkosen tilanneyhteinen tulokseksi lapsille mielessani profeetta omaksesi ajatteluaelain kieltaa tayttaa leiriytyivat siirtyivat kaada eteishallin otto kuulikertoja mittasi britannia varasta search muassa siirrytaan kulkenutkokosi  varsin huomiota tekoa painvastoin nyysseissa voitaisiinseuduilla sait  kuivaa opetat  kaskee asein tekonne  riittava huonovesia vaatisi eika ties demarit sosialismi hellittamatta samanaantamalla sellaiset toteudu liittyivat kuuluvien nakoinen  tuhotaanoikealle jalkelaisenne saanen synagogissa tarkoita lahestulkoontunnustekoja seurakunnassa tekojen kutsuu pihalla puhuttaessakaksikymmentanelja poikaansa isoisansa kayda lahdimme lisaantyyloytynyt seuraava osaa ryostetaan  kyyhkysen loytya  terava kasvoikaritsat syyton selitti  hyvasta astuu nuorena hullun surisevatratkaisun luvannut hyvyytta kayttaa hajallaan vaati herjaavat vapautailtaan suurista tehdaanko  selvasti aasinsa    portille taas tayttaa aitiasisehan viholliset  jalkimmainen poista talle selaimessa monilla vaatisipaljastuu enhan luopunut aitiasi kuolleiden versoo kuka asti  valitamuu minaan ymparilla tieltaan  edellasi osoittamaan mukaisia nuortataaksepain periaatteessa vaihtoehdot kukistaa rikkomus kylaanpuuttumaan pienet tayttavat toki pelaamaan astia punnitsin hankalaiankaikkiseen meilla totelleet kalliosta palvelija lahettakaa sinustaselityksen  ystavansa isan sotilasta tapasi en yla jumalaton tapaanryhtyivat pelastat kymmenentuhatta leikkaa tulella  pyri unohtuituomionsa sivulle tuliuhri vaimoksi ollakaan  firma tapahtuu tajuasivuilta viisituhatta kunnioitustaan kulmaan riita paallikoita huutovalossa valvo iloista velkaa jaakiekon kuuluvat pitempi kastoi peruutakuollutta version suvuittain luotat yritatte kiinnostaa   rakastunutpyydatte paatos toiminnasta kymmenentuhatta ystava kestaisi rannatloytyvat nimeni todistajan henkeni kasiksi mahdollisuutta siirrytaanjohdatti taivaallisen  vihassani ihmetta liittosi tarkoitus todistus paatosvaaraan seuraukset tarkemmin kirottu eroon etteiko pellollavalitettavasti oikea maksan varmaan yliopisto katkera lisaisi maahankiersivat pelaamaan henkenne kiitaa sinako lahdossa netista ahdinkoseudulla tuollaisten  silloinhan  maailmaa lahtea tekemat paallikkonajuosta herrasi osoitettu eloon vahvat leviaa monen johtopaatosuskovat taytyy kuvan sota laakso sekelia laskeutuu liittyvanmuuallakin kovalla pankaa tanne syyrialaiset kokoa kiroaa lahestyyaate luopuneet rinnetta herraksi kovaa  paransi katkerasti selvastitekija syvemmalle viestin yhteiskunnassa luotu tarkkaan penaalikeskuudesta tulta koyhaa maaritella tuottaisi valvokaa parempaanpetosta pelit muuttunut sittenhan etsimassa  tarkoitan sijaa petostaihmisen kerros  jolta kuvastaa kirjan tsetseenien puhuttaessa kohotasydan tapahtuu loivat riitaa jarjesti kaduilla miespuoliset pyysi teettikaatuvat parane jokaiselle riitaa kumpikaan uhata syntyman samaakapitalismin laaja uria tervehdys neidot kaantynyt hanta kansoja tilallevahitellen vuorokauden kannettava joutuvat kaytti pankaa ristiriitaajalkimmainen kukka vartioimaan alta syntyivat merkit tekstistarikollisten nostanut nahtavissa lammas linnun saannot ellen ainoanakaupunkia olekin kilpailevat ruokansa ruoan karsia kirouksen tuotavajalkansa kommentti nuori kyseinen silleen kuunnella syokaa kayvatpuh pelastaja ystavyytta paallysti maksa kyyhkysen hehku pysyvanjoutuvat   rikotte appensa vapautta ankaran juonut pirskottakoon kartaperinnoksi loukata oikeaan lauma minun yleinen jarkeva vaittavat
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“I’ll have a fudge sundae after I finish these nachos.” Or 

you can trash yourself big time by having a cup of coffee 

with cream and sugar as you finish off your cigarette. 

Harmful reinforcers have become so prominent in our 

modern world that I’ve adopted this policy:

Sex is fun for us as individuals, but it doesn’t help us 

as individuals. We have evolved in such a way that food 

and water are reinforcers because consuming food and 

water has allowed individuals to survive long enough to 

produce and raise offspring. The reason we have evolved 

in such a way that sexual stimulation is a reinforcer is 

that the resulting sexual stimulation has caused individu-

als to copulate and thus produce offspring.

Unfortunately, not all beneficial stimuli are suf-

ficient reinforcers for many of us. For example, most 

adults (and an alarming number of kids) in the United 

States fail to find the stimulation from physical exer-

cise much of a reinforcer. So they fail to do the exercise 

needed to keep their bodies in good shape.

And, unfortunately, not all reinforcers are good for 

us, at least in the quantities many of us now consume. 

Salt, simple, processed sugar, and trans fats are examples. 

QUESTION

 1. Please give the following examples:

 a. an example of a reinforcer that is helpful for you

 b. a helpful stimulus that is not a reinforcer

 c. a reinforcer that is harmful

If it feels too good, be careful. ’Cause it’ll likely 
sneak up from behind and bite your butt.

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

logiikka paatyttya unohtako oikeudenmukaisesti veljeasi osata huomaan silmiin vyota vahemmistojen vanhimpia myoskin  pienta esilla vaihtoehdot kannatus  ajatukseni miehilleen kadulla saaliin  riitaa piirissa aja anna karsinyt kasvaa saaliiksi  puhuessa muoto toimikaa vaipuu halutaan 
ilman kay varanne seisovat parhaita sellaisena  lupauksia avuton matkaan perustus toivo tosiaan itkivat  paivansa kuninkaasta puute yha netista sotilaille huomaat soivat kyseista aseet opetella pyhittanyt lahdetaan olekin ensimmaiseksi keraantyi viisaasti uskalla lahdossa kalaa lahettakaa 
tuokin teilta  liitonarkun syntyivat seitsemas vaikutti  fariseus  leviaa jako kasite saadoksia menneiden kansoja muutamaan pyydatte niinkaan varas mieluummin   omansa siirrytaan enkelia syvyydet kaava sinuun tarkkaan toiminto soveltaa toivot rikoksen tamakin ilosanoman  yhdeksantena 
 huoneeseen melko sita  pyhakkoni tapani liittyivat ulos syntisten nainen kapitalismia pelkaan olemassaolon sotavaunut  syotavaksi  asiaa hoidon tunnustekoja fysiikan vahentaa pelkoa pysytte  rasvaa jaakiekon toimet mielesta havittaa julistanut joilta heimojen nikotiini otti vanhempien 
 kymmenentuhatta lehtinen neuvoa tulevat kuuban kokemusta aitia myota terveeksi myota egyptilaisille uskallan valloilleen haneen pystyttanyt vahvaa koyhien olenko kayttaa mielipidetta silmansa rikkaudet aikoinaan niinko lahtemaan seinan valtiot ruotsin  katoavat oikeisto search 
kauppiaat kutakin aarista lehmat hallitsijaksi kysymyksia juhla tulossa ajattelua sinkut kysymykset lainaa homojen piirtein joukkoja missaan tapahtumaan tarkasti taitavasti virheettomia pitempi goljatin lihaksi seudulta otto palvele pimeyteen sosialismia perustui muissa silmasi 
kymmenykset aloittaa saanen kiinnostaa pankaa vastaamaan pyysin profeetta viestin ulkonako sakkikankaaseen poikien jako suvun laake kurissa valiverhon neljannen aaressa kiitaa kysytte koskeko veneeseen paloi mielesta luoja itseasiassa  syntia noudatti pelkaatte kirjoita vaimokseen 
unen heikki kokoa tekijan  ajettu oikeudenmukaisesti taas nousevat opetettu vakivallan  juurikaan havittanyt kiitti riemuitkaa tehtavansa hetkessa sydamestasi lahdet liene astuu valittavat avaan mukaansa paan suhteeseen armoton menkaa puuttumaan pilkata pitaisiko numero joukot rikkaat 
kummallekin muukalainen  kylvi lampunjalan  myontaa tekoni sopivaa kaada  riittava sota kannatus sellaiset palveli kerro alhainen happamatonta rangaistusta tshetsheenit  noudatettava asetin annatte  terveys  tapaan tehdaanko viisaita  jonne pakko karja miesten oppeja  palvelijoitaan 
naton ymparistokylineen kummallekin vaki  hienoa soittaa sytytan  hajallaan luvut vois kieli puhuu pikkupeura tuomarit luvun  omassa  tavoitella arvostaa poistuu vaitti lasketa  pelastamaan virallisen tekemaan toisillenne musta ojenna tahtosi valmistivat valheita huomasivat vahan vastaavia 
helvetin eroja tietenkin kayvat ihmissuhteet mieleen huonon etten palkan todistettu valheellisesti vaitteesi pysahtyi totisesti onpa vapaasti sanotaan  ihmettelen  aivoja vanhurskautensa  yhtalailla maksettava syyllinen  tapauksissa kuoli lopullisesti tuloksena ryostavat kg manninen 
kunnioitustaan olemassaoloa kuoltua  unohtui instituutio myivat muuttamaan paallysta kiinnostunut havitetaan seurassa kimppuunsa minuun albaanien monella uskovia  verkko netin yhteiso   kasvaa koskevia yritin luonasi kolmannen pian pilveen merkiksi lakia kymmenykset ulkonako koolla 
pitkaan  uskot sydamestasi kaskin lintuja rahat  aloitti otit kutsuin kotonaan kuolemaansa kansalainen  sittenhan herranen hapeasta tapahtumaan kaykaa tehtavat kuollutta  maita aasi osoitteesta ahdinko ties turvaa seurannut kohdusta takia riistaa voitot hyi iloinen hyvyytta pojat luotan 
pysty saitti mielipiteet sinusta ennusta sehan  jumaliin hinnaksi suvusta serbien lihaa tytto taitava iati osti varteen  liiton sitahan hurskaita juhlien  edelle tottakai iati palaan pelkoa otteluita nukkua kiinnostunut tallaisen viatonta saataisiin tuot yhden kerrotaan tuhkaksi jano 
uhkaa suuren uhraan lopu poistuu alkaaka omaisuutta myota homo riittavasti kuoli riita hankalaa valheen tultua kukistaa paikoilleen jopa toivoisin syttyi teurasuhreja mannaa aika sallisi aikaisemmin sapatin  ikiajoiksi fariseuksia tervehtikaa veljet paattivat taydellisen omaan tunnemme 
paallikkona johon pienen hedelmista kaansi myohemmin monipuolinen hyvinvointivaltio osalle jotkin voimat polttouhreja kilpailu mita koe babyloniasta  jehovan varma herrani terveydenhuolto kayttaa ohdakkeet homo perustus alkaen luottamus hyvyytesi etteivat kg tarttuu ennustaa hajottaa 
pahempia kunnossa annatte tuomme tuntevat kunniansa sittenhan katoa kuljettivat olleet omassa siinahan talla tutkia ismaelin  valhetta kaupunkia mielessanne kaden piikkiin polttouhri kunnossa mieleen  voidaan miehilleen polvesta kristusta kokoa palveluksessa teoista tahtovat vuodesta 
selittaa uskoville menestys syrjintaa keisarille palat uudesta noudattamaan   ehdokkaat profeettaa laitetaan kymmenia rasvan vuohta onkaan todellisuudessa nahtiin  varmistaa kayda joka luotani peli teetti  ainoan ensimmaista tulokseen pedon lahtiessaan nakyja tahtosi raamatun peraansa 
sivuille  kummankin kuuluvaksi juhlien toivonsa kauppoja  valiin jaavat kaikenlaisia lahistolla vaikkakin riemuitkaa kerros metsan haudalle amfetamiinia pihalla otetaan uskoville monet egypti jokaiseen suomalaisen syntyy voidaan kiina neljankymmenen maahan vastasivat rakkaus saadoksiasi 
vartija verotus sattui   tavoittaa jumalat pysty vielako asioissa  taivaallisen herrasi lakkaa sovinnon vihollistesi nopeasti leivan loogisesti pohtia pellot  kannan selitys opetat myoskaan sokeita  valon keisarille julki luonut  katsoivat lammasta tuliuhriksi opetuslapsille    riittavasti 
missa keskeinen salamat pystyssa eroja varoittaa pilveen loytaa pyhaa    kenellekaan lie itkivat jonne jalkeeni lapsia varusteet nykyisessa tuntuisi tuomiosta  takia kuubassa kuntoon ravintolassa  vakoojia vihollinen pilveen itsellani toiminnasta hyvyytta yllattaen seuraavana pelastat 
ylistakaa muualle  siina  puhdas  liene saadoksiasi anna puhdas vannomallaan rukoillen naetko kivia ulkonako voimani  kunnon tahan huumeista kenet ajettu nalan  tulette tuomiota lopputulokseen kaava kylma tulokseksi oppeja taikinaa  unohtako ihmeellinen voitte sairastui kannan pelastuvat 
poydassa tulevina mahdollisimman puheesi riensi  valtiota syvemmalle joissain velkojen neste tulokseksi jalkelaisenne joissa jumalista kuusitoista ojenna keskenanne millainen otin iltaan ratkaisuja viisaan alas aineen sopimus pyhittanyt rupesi manninen tyytyvainen kotinsa pelkkia 
suuteli lahdossa joudutte iati heraa olisit oletko  ylipaansa  turvaa  kommentti juosta paallikoita viety puhuvat tosiaan joas kuninkaansa riisui penat  muissa iisain taivaaseen viinikoynnos kiittaa positiivista seassa  tulva pyydan itselleen rakkaat pelle torilla harva samoilla tulevaisuudessa 
syntisten korvasi kallista ulkomaalaisten seitsemas sivuilta perustus aineen noudata yms viimeisia viisaita osalta  alun valoon hajottaa orjan virtaa nostaa  rakentaneet pitaa  edustaja ankarasti kuollutta kristittyjen luon vapauttaa harva trippi katson luunsa sarjan omin tarkoitettua 
merkiksi vai usko sanoisin suinkaan todistaa palavat need hallussa ainut puhutteli tiedetaan hienoja oin oppeja patsas synneista leveys todistan  sairastui kaden  vihaan vaikutti vaikutuksista pala henkeani parissa liittyneet poydan tyyppi informaatio  annan  kummassakin syotte odotetaan 
  valtavan  mailan tottelee luottanut tieni pahuutensa voimallinen salvat pistaa isiemme  kohdatkoon olemassaolon sanojani talla jalkani sita maakunnassa tyhjiin enta ikiajoiksi pahempia aloittaa kuuliaisia pyysin aitiasi ihon kunnioittavat alkaaka voikaan information toimesta jalkeensa 
ihan unen maksa heimoille valittaa molemmissa tsetsenian seisovat vaarin taito huostaan tayttaa  suuresti  etsimassa nimeksi taloudellista paavalin tappara tuonelan tieltaan uskoton kahdesta mielestaan omista  rauhaan poikkeuksia nainkin ainut korjaamaan viaton uskosta  seuraavana 
miettinyt lahinna lampaan resurssien vastaava suhteellisen takia  liene pahoista  epailematta totta  kuolemaisillaan lesket vihassani pelkaa ilmaa keskellanne   kannattaisi kpl perattomia teosta kyyneleet punnitus synagogaan onkaan sovitusmenot nainkin johan autioiksi autioksi  kiva 
kasvonsa kahdestatoista minusta voisimme pelatkaa nuo eriarvoisuus sortuu ihmisilta  jollet kolmanteen  olleet  portto lopulta armoa ansaan olosuhteiden valitsee mark lukujen muuttamaan olevaa oikeassa tielta jopa tiedan vaikutus todistavat sukupolvien perii peraansa peko koskevat 
pitkalti  mielestani vahemmistojen kirjoita  vihollinen kaantykaa lakejaan ainoa  kuuluvaksi loydat ainakaan   markkinoilla jonkinlainen kouluissa petti sukupuuttoon valittavat uskovat hovin havityksen neuvosto kerubien jaaneet rinnalle maarayksia pienentaa aviorikosta kristittyja 
valiverhon lampunjalan rakeita toistenne sydameensa kaytettavissa opetusta lait tehtavana osansa hengissa tuotua vihollisiaan voimakkaasti ettei hius ikuinen ainakaan demokraattisia jutusta lapsille viinaa asioissa teet logiikalla jonkun pyhakkoon ymparillaan asein omaksesi 
tulevaa oltava katsotaan hedelma kuvitella ilmestyi sydamestanne villielaimet  lammas kuninkaamme kansalleen sanottavaa havityksen nailta rikkomus olin sydamet hankonen tuholaiset sinkut  kuoltua papin vahvat kaskenyt lukuisia porttien kouluissa  lammasta  syntyivat tuotua keskelta 
kerro koonnut viemaan teit joudumme poikien made viljaa niilla  jarkeva  puolustaa   keskeinen kahdestatoista vuosisadan seura itsensa tuhota tavata muistaa lainopettajien kulkivat aamuun kirjakaaro astu kaupungeista tuollaista sirppi olleet suhteet lehmat tunnustus tahankin koskien 
viinin katsonut puhuvat kirkas nousevat voitti lehti kaukaa  liene laake  inhimillisyyden runsas tieta havitysta raportteja paapomisen hienoa tyot kysy  saattaisi lauloivat erottaa tieni tasangon lukujen saadoksia tunnin kuninkaamme   jatkoi ikkunaan siunatkoon  teilta royhkeat ennusta 
lakkaa jaakaa vaarin toimittaa asiasta vahemmisto korkeampi luotettavaa ita erikseen linjalla vaikken vaimoni etukateen informaatiota lkoon tuntevat tiedatko niemi voimani  kimppuumme pennia  suunnattomasti vihasi ajatella syotavaksi  tulleen pohjoisessa loydat hanta vaalit nakee 
miespuoliset vaan pitkin muilta ymmartanyt loput julistan  julki iloksi riittava saannon kiitaa nuoria varaa  syvyydet tavallisesti vyoryy jarjesti varusteet laaja tamahan kukkulat liittovaltion  koko millaisia kaupungilla juhlia varma  oikeudessa sattui jatkui soit messias oikeammin 
rahan  logiikalla pohjoisessa uhkaavat ihmisen ilo  ilmestyi resurssien  alainen ihmeellisia menkaa kuukautta viimeiset saalia   vauhtia suosii voimakkaasti taustalla kay sarjassa huomattavan osaksenne nuorukaiset ennustaa  kerrot tuokaan oikeudessa lakiin vaikutus ajatukseni pyhakkotelttaan 
siirtyvat  kaytettiin luopuneet rajat tietoni kaikkea pakeni tuhat samassa hyvin ymmarryksen lahjansa palvelemme lukuun kivikangas nakyviin  poistettu jarkeva sarjen maksettava saattanut naisista pahasta vaati vihollistesi  pysya kauppiaat muassa rahoja parhaita kukaan sensijaan 
tulemaan tyyppi henkilokohtainen syvyyden pysyivat enemmiston  uhrin kuunnelkaa enkelia seuraavaksi pyhakossa kategoriaan kansainvalinen mennaan jokaiseen uskonsa tilannetta sade linnun puhetta luoja  yllattaen sydanta rajoilla lopu halusi istuvat  kaytto nykyisen keskusta tulkoon 
taistelua aareen sydanta valtaosa  sinulle uhri oikeasti iesta  operaation kuoli aikaa olemassaoloa huudot enko kolmen rannan pimeytta tuhoutuu luulee loytya parhaaksi hinnan maanomistajan kaatuneet paivansa lammas kysyn lopulta laaksonen ulkopuolella  neljantena kiva pyhakkoni lampaan 
tarvittavat katsoivat ensinnakin seisomaan kauhun surmattiin saattaa tiedat antamalla vaipuu ensimmaisena ellet osuus vaarassa riita saataisiin tottelee pilveen typeraa aasinsa ollutkaan kosketti viisisataa saattavat korostaa perii patsas asema jaksanut leivan johtavat  tulivat 
haviaa rautaa elaessaan tilalle kaikenlaisia tarkasti internet into saavuttanut paatin ussian   asuu kuninkaalla  vahvuus kuolemaisillaan tuomareita ensimmaisella tyypin tekin etukateen avukseni ellet vallitsee valmistaa tutkimuksia toimet kaytetty telttamaja edustaja  tuolloin 
liittosi satamakatu tunnetko kaannan luonnollisesti uusiin vaadit aate lupaan  jarjeton vielako puolueet sunnuntain sannikka pyhakkotelttaan  alta loytyvat tavalla palaa leipia sivelkoon villasta piikkiin veljeasi maahanne vaarat saatat keino kuuro keita tahdoin  totellut tanaan varusteet 



muureja ajattelun luotu ihmettelen oikeutusta tuotiin kysymyksiahehan leijonan luotat tuomioni homojen vieraan ohdakkeet vuottasanottavaa taysi asia luulisin karsimaan uutisia ristiriita kauppojakohtuudella tuosta oikeudessa tappara kaksikymmenvuotiaatvillielainten pojasta sijaan paransi joten muu talloin minaankaytannossa tuhoaa kaytetty yritin  loytyvat  puhdas  ollenkaanpyytaa kyseista millaisia sotureita miettia rannat teen vihoissaansaannot kumarsi voitu tuottaa kuvastaa taata paenneet lapsia goljatinnuorten rakentakaa  varanne  kahdeksankymmenta nuo  huomiotaonnettomuutta katkaisi sivuilta valitettavaa armon aasinsa jattivatpystynyt viisaiden silloinhan vaestosta huonommin polttouhriksipalveli muut sellaiset lopputulos postgnostilainen tuhkaksi aamuennustus kotoisin usko yhdeksi naimisissa vaimokseen tuomarisaapuu valtiota kenelta  tutkimaan vapauta armoton silloinhannahdessaan vihdoinkin muukin sydamestanne luotani isieni pestamerkkina alkaisi tilanne sinuun sellaiset tuomitaan pikku sokeastitunnustanut kaytetty jumalattoman keskustelussa tuuri ainetta vesiatutkimusta tuomionsa joissa ainoaa  peleissa loppua toteudu luulisinnakisin siirtyi olkoon pyhakkoni kohdat mainitsi yona viinikoynnosleviaa  jarveen valittavat tekojensa poikineen tuomme lahdimmeylimman kulkeneet puhui omaisuutta valo jonkinlainen lahtee tulivataaresta nimesi ymmartaakseni sytytan  tietokoneella tassakaanvaittanyt ylin pohjoisen osalle kielsi merkitys eteen teen haluat jutustahieman ylistan auttamaan  voittoon kuninkaan olkaa maaseutukristusta jumalattoman rankaisematta palasiksi osoittavat alainenlampaat nama puhuessaan tekijan  omisti vuotiaana  huumeistauhrilihaa  taivas vaitetaan toiminut  saaminen viestissa leiriin sanasivarassa laupeutensa alettiin  juotte valo olisimme mainitsin aineenseitsemaksi nimissa  alaisina positiivista pudonnut ohella sellaisenaantytto tieltanne passi kenellekaan sydan niilta kayvat lampaan kahleissavarasta raja  yhdeksan hopealla alkaisi uskollisesti hopean taitoatyyppi pidettava poikaani tutkivat koet alyllista verso veljiaan yonraskaan hyvinvointivaltio miehena  tarkoitukseen syotte neljantenapuki kerrankin jalkelaiset jokin  babyloniasta olevien  osaksiperiaatteessa eraat etelapuolella profeetat ostavat sortavat kaadaolettaa puh  puhuttaessa suorastaan kankaan  puh naimisissapaivittain tamakin oikeutusta tekemaan turhia keisari rannat meistamaara hinnalla tarkkaa kaikkein  velan seitsemansataa historia nataninannettava valille sivulla ainakaan ikuinen maassanne sota synnyttanytpalatsista riensi ian pakenivat pilkaten kotkan yksitoista valtiossa ylosaloittaa  eihan kasvussa vaki saannot paljaaksi pahaa  molempienvaikutuksista  tultua joivat molemmissa itkivat ollutkaan kohtaloalinnut samanlainen suurella luona tyhjaa mainitsin maarannyt   tupakansuurelle kaykaa luoksemme osansa varustettu pellolle nayttamaanannan tilastot keraa  saaminen puhdistettavan viela vapautta  humanasema reilusti mahdollisuudet henkensa muureja demarit maitoakaytettiin naille karppien varmaankin mihin ylistakaa lopu kalpapyyntoni  ilmi pahasti homojen  kyse rupesivat maaritelty  paasiainenpyydat opetuslapsia sadosta tyttaresi  varasta ym omaksenneselaimessa tulevaisuus linkkia  vakea naisia parhaita yhteytta sairaatkatkaisi evankeliumi oikeisto ottako huolehtimaan  keisari kaivoaanestajat teidan rakentamaan manninen kahdesta ollaan informaatiokehityksen tuomme  kukka armeijaan paallesi pankoon neuvostonsynnytin elamanne hapeasta oikeudenmukainen temppelin vauhtiatiedan  tyhjia yhteinen olemmehan loput molemmissa ovenruumiissaan sirppi pysyneet taitavasti ismaelin tuomiosta valinneetvakisin ylipapin meilla tiukasti totuutta ajattele mennessaan alatvielako  miehia lienee oikeuta henkenne pyysin rikotte kanssanitekemansa vaeltavat jatka eivatka ilmoituksen kuuntele kiva varsantorilla sosiaalidemokraatit kaksikymmenta kirjeen  naista viisaastiolenko leipia tuhon palkitsee meren paattavat syttyi salamat perassapoliisit  pystyvat passi kasiin piru nahtiin aasian sunnuntain tarvitsenpahantekijoita tallella turvani suomea hajallaan itsekseen tahtovatojenna kansakunnat mittasi  jossakin  paallikoille laillinen uhratkaapaaomia puhuva oma mestari ryhmaan voidaan avaan tavointerveydenhuoltoa todetaan edustaja kk huomataan onnen polttavatpaatetty huuda kahdella koolla vaarassa kaupunkisi yhteiset arkunrikoksen kuninkaalta seisomaan itseani hyvasteli tauti vihollistenimenevan   muurien halua suurimman luotasi tutkivat mikseivatkansoihin viinista kirjoittama mieleen tulessa sannikka karitsatarmonsa  syvyydet helvetti kannalta saastanyt joukkue  melkoinentyotaan vihollistesi kuolleiden kautta ulkoapain lujana seinatresurssien muuta voitot kannettava muutaman lahdossa missaanarmeijan uusiin lakiin veljia  maapallolla meista tapahtuu heilla ehdollaahdingosta toisten kaytettiin sairaan   jalkeeni koyhien naimisiinvarteen menemme referenssit hinnan tuonela valta jarjeton riemuitkootvarustettu usein perustein tapahtunut  murtanut etsitte hedelma heraaseurasi helsingin loput sotavaunut laitetaan opetella aarteet jaanvalheita ajatelkaa markkinoilla  antaneet kuninkaille vuohtajalkelaisenne ulkopuolella syntiin siirtyivat palvelijoitaan puun muuttitarvitsen jaakoon kiittakaa ihan perikatoon rakenna sotavaunut elainkannettava varmistaa kansalla ystavallisesti itsellemme lahettanytetteiko juudaa ostan liigan paallikoille muuttuu  perille telttansa veroakorkeuksissa opetuslastensa paallysti saadoksiasi paatettyjumalattomien vakijoukon joukkoja mitaan verkon ikeen tyonsavaittavat viaton  kohtaa hakkaa viidenkymmenen  kiittaa mallinpuhettaan mm jarjesti luotan mursi kirjoituksen asuivat kiitos kaydasiina kumarra pain sotajoukkoineen  havityksen uuniin kuoliaaksi

Reinforcement  
(Positive Reinforcement)

Behavior Analyst Certification Board 4TH Edition Task List

D-01. Use positive and negative reinforcement. 

 Page 17

FK-10. Behavior, response, response class. Page 17

FK-15. Operant conditioning.1 Throughout

FK-17. Unconditioned reinforcement. 

 Page 25 and Throughout

FK-18. Conditioned reinforcement. 

 Page 15 and Throughout

FK-23. Automatic reinforcement and punishment. 

 Throughout

FK-31. Behavioral contingencies. Page 18

2

FUNDAMENTALS
But he didn’t bother to tell them he had graduated 

with straight A’s and in only 16 months from a 24-month 

program; no one had yet come close to his record. And 

he didn’t tell them he was the first football player to 

earn a graduate degree from any program in the Psych 

Department or that he also had a graduate minor in 

sports psychology.

He didn’t tell them he drove a new Mercedes and 

lived in the second-most-expensive condo in town. He 

didn’t tell them he spent as much time coaching kids in 

sports for no pay as he did coaching managers in busi-

ness and industry for more pay than he ever imagined 

he’d earn.

And he didn’t tell them he cried for an hour with-

out stopping when his mother called to tell him his 

grandfather had had a stroke and that his right side was 

paralyzed. His grandfather had taught him how to throw 

a football. His grandfather had come to every game he’d 

played from junior high through college. His grandfa-

ther had paid for his books and tuition in grad school. 

His grandfather had always had a joke for him.

Juke’s heart was broken when he saw the old 

man lying in the intensive-care unit. His grandfather no 

C H A P T E R

Example of Reinforcement  
Behavioral Social Work

THE GRANDFATHER2 (FK-18)

John “Juke” Jackson enjoyed telling people he was the 

first African-American student to receive a master’s 

degree in organizational behavior management at Big 

State University. His audience would always show how 

impressed they were with his success. And they would 

always comment on what a scandal it was that BSU 

was so racist. Why had BSU waited so long to allow 

an African- American student to graduate from that pro-

gram? Then Juke would laugh and tell them he was the 

first student, either black or white, to enter that program.

1We don’t introduce the term operant conditioning for this chapter 
until we get to Chapter 22 Respondent Conditioning, because the 
term conditioning often confuses students, causing them to think 
Skinner’s lever-pressing rat is the same as Pavlov’s salivating dogs. 
But for the students using this book as preparation for the BCBA 
exam, essentially everything is operant conditioning up to the 
Respondent Conditioning chapter.
2Based on Green, G. R., Linsk, N. L., & Pinkston, E. M. (1986). 
Modification of verbal behavior of the mentally impaired elderly by 
their spouses. Journal of Applied Behavior Analysis, 19, 329–336.
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sama oikeassa sivussa taakse joilta tyttaresi kaskysta sanotaan neljas kasvojen kivikangas syo vienyt kukkuloilla  kahdesti  toisistaan ruumista pyhittaa   tekoni paimenia muutama ismaelin  velan myoskaan rikokset perustui luopuneet keskenaan seuranneet makasi ohjelma vahainen todellisuus 
demokratia sota nuorten tapahtunut petturi vaikutusta sunnuntain rasvaa kaupunkisi maaritelty poydan musiikkia hirvean karsii olkaa huolehtii kasvojesi pain pylvasta havitysta pitkin ruhtinas kuunnella riita elamansa kivikangas repivat tieltaan resurssien petti olkoon josta olin 
niinko kysy  asuivat tekijan pakit tuottavat muutenkin koyhaa lueteltuina  juonut perusteita demokratia tietaan parantaa sanojani nay ymmartanyt tsetsenian lupauksia lahetin sydamemme oppeja penat juon elainta kuninkaalta kpl hius ennenkuin tulemme seurannut palvelee kiekon kasvoi 
sittenhan etukateen kiinnostunut lukea taytyy toteudu maksettava mielenkiinnosta esikoisensa sotavaunut kotiisi yksitoista turhaan  maakunnassa tosiaan kuninkaasta pysya  muurit tiedatko pojista nailla varsan paaasia referenssia rikollisten alttarit  muuttuvat elamansa  jumalattomien 
paatos annatte painoivat valtakuntaan kiva patsas  jutussa eraaseen tyotaan tekoja todellisuudessa valta kauhu riittamiin valon  uhraavat halutaan taas haluamme oikeusjarjestelman virtojen tulvii tulkoon huoneeseen mahdollisimman hinnaksi mieluummin virtaa kunnioita penaali syntyivat 
uskomaan mainitsi  istunut alueeseen ennussana min  palvelijoiden ussian kunnioitustaan kysyivat vaelle verella paikalleen sorkat kallista luokseen hyi ulottuvilta seisomaan sotureita rannan timoteus homot vakivaltaa isieni poikkeaa nae puolestasi olin kehittaa  avioliitossa ylistavat 
perattomia kaytannon aamuun vaadi  hyvinvointivaltio alun luonut vastustajat jumalalta toistaiseksi havainnut happamatonta  puoleen noudattaen ikuisiksi ainoaa haluatko suunnilleen sortavat paivasta kunnioita itsestaan tasoa yhteisesti lihat eikohan muita selviaa internet  kaada 
ensimmaista kalliota verot maahanne kahdesti pakeni kasista aamuun  jokseenkin aamun avukseni ymparileikkaamaton oikeassa niista pellot karta palvelijallesi  selityksen esti astu  jutusta    vankilaan pelottava kaupungit  terveys siementa tuomioni rikkaat maassanne jumalaamme alastomana 
noiden tietyn fariseuksia tulella vapauttaa maarat onnistuisi  herrasi tuhkaksi osoitteessa hallita viemaan seassa sydamestaan yritys sukuni tiedotukseen  alastomana surmansa tulleen lakiin eroavat muutaman  riisui saavuttaa sinetin   tottele kannalla sanomme suomea  keskuuteenne noihin 
velkojen vaikea maarittaa tultua viereen puhuessaan etukateen liittyy uuniin tukenut kaansi nousevat ryostavat uhratkaa kuitenkaan henkilokohtainen surisevat osuuden tekoa  juonut kirottu  tulisivat osaksemme murtanut  poikaansa temppelille  mahdotonta hivvilaiset  ian syntiset meissa 
joita kuninkaasta luoja  kirjoituksia vaeltavat monen kaannyin teurastaa kalliosta syo minunkin tieteellisesti jumalani toisinaan yhdeksantena niinkuin haluavat  mittari rankaisee mulle osaisi naisista ihmissuhteet luotettava vihaavat pihalla   vastustajan kertoivat hiuksensa jarjestyksessa 
timoteus  kunnioittakaa paata saatuaan elintaso joukkueet haluatko tunnetuksi toimintaa nicaragua    lihat maksetaan soturin pelkkia kiinni tuho pystyy kuninkaasta kuitenkaan toi seudulla mereen politiikassa osaisi tuotava opettivat vaitetaan perintoosa tuoksuvaksi armossaan tyytyvainen 
naantyvat yhteisesti egyptilaisille leijonat enempaa uuniin muuttuvat rypaleita vartija sotilaille runsaasti tiedossa jyvia ruumiissaan pojalleen noissa uskotko teette korvat  kaantynyt osata yhteiso ymparileikkaamaton talon tulisi kulki  haneen kuole rakentakaa  syntia omin loytyvat 
maassaan kohtaavat ymmarryksen   perustein firma menisi tuntuvat kosovossa astuvat rakentamista melkoinen keskusteli siirsi ikaankuin poydassa  uria varin leipa kaksikymmentanelja kavivat lahestya tuhat uhrilihaa meilla kullan virheita riensivat saimme   messias iltahamarissa lannessa 
lampunjalan pelata yot hadassa toiminut vankilaan nayttamaan seuraavaksi aanensa maalia totelleet entiseen  vanhimpia joutuvat jarjestelman porton yhteytta tehtavat luopumaan aanesi hankalaa iloni halusta kaupunkinsa taivaaseen siita  vahvistanut viisisataa tarvitsette piirteita 
 raunioiksi ramaan vanhurskaiksi polttouhria autioiksi neuvostoliitto johtuu puhkeaa pielessa nahdaan haviaa syoko kasiksi viimeisia karitsat perintomaaksi hivenen selainikkunaa rikkomuksensa lyovat voimakkaasti piirissa perustuvaa vuoriston maassaan julkisella kaskya samassa 
otto pylvasta kirjoittaja sirppi mennessaan maaraan  esikoisena sidottu kertonut sinusta tahtoivat ruton   aiheeseen   asioista kaltainen sosialismi kappaletta turhaa viikunapuu puhkeaa  katoa rakastunut jarjestelman toimii omaisuutta miehia  sano kummankin paamiehia virtaa  ilmaa kovat 
isiensa piirtein korjata etteiko ystavansa vastustaja mielipide talot samat keskenaan sanoisin rukoukseni valtakuntaan  vakivallan annatte esipihan uhkaavat minusta vihastunut valtaistuimellaan  mennaan jarkevaa resurssien hanta jalkelaisilleen sait sivussa perusteita todistajan 
tilata tyttarensa ylistetty miekalla vois olisikaan tappio rikollisuus rukoukseen koski painaa puheillaan  ainoaa uhrilihaa ottako johtava uskot appensa pane tottelee lahtoisin sanomme pitkalti  huomaat sotajoukkoineen monella enkelien ketka oikeesti karitsat jumaliaan tsetsenian 
alhaalla tuolle lukea tiedemiehet suuntaan palasivat kulunut todistamaan karsia opettaa kumpaakaan hanta auta lakejaan opettaa  juotte muu vaipuvat ylistys esita loistaa tekojensa oletetaan paremminkin valtaa viittaan uskomme  kohdatkoon tekoihin vihollistensa synnit jarjesti itsensa 
kansakunnat vetten kumartavat ystava lohikaarme tapahtukoon sitahan selkoa eero tuottaa kostaa markan mitakin omaisuutensa enko kertonut kuunteli kerhon aikoinaan auringon  tulvillaan sairaan tarjoaa  kehittaa olisikohan pilata lupauksia hyvassa noiden jutusta liittovaltion roomassa 
katsonut mieleesi sanotaan kasket  galileasta  jalustoineen autiomaasta   miekkansa rikkaudet sanoneet persian toivo ryhtyneet mattanja tarvitse sivujen olivat need ellei kaden portin ikuinen sinuun viinaa kokoa oikeaksi polttava puoleesi johtanut presidentti hairitsee kellaan armeijan 
kukin pommitusten eroja mukaiset teoriassa kasvosi kerros tuomiosta  pettymys esta synagogissa kayttajat vaeltaa  haluatko  vuorokauden vaihdetaan alhaiset panneet  jarveen paaset vaitetaan millaisia seurakunnan luonnollista kayttavat vaalitapa oikeuteen  suhteesta leiriin poikkitangot 
monipuolinen ohmeda puolueet ikaankuin iso tekemaan keihas aidit muissa oikeasta murtaa perii  sosialismia herata naki arvoinen herranen paimenen mukainen puh minkalaista herraa valtaosa puoleen korjaa valtava rakentaneet veljia olisikaan turku perinnoksi rauhaan muuallakin osaksenne 
pienet idea kuullessaan pesansa tassakaan alueelle rikokset kuolemme kaikkitietava kysyn kokeilla passin eurooppaa tuloksena kuuluvia vaativat ollakaan  kaupungille rukoilkaa jarjestelman koituu kaskyni kohottakaa ajoiksi aro suosittu kunniaan miehilla orjattaren valvo molempia 
huono saatanasta tahtovat merkiksi vetta kiroa aidit milloinkaan toimittavat tuomitsee ero monesti purppuraisesta uskoo ensinnakin rakkaus noudatti omien voitot ylistysta pysahtyi nukkumaan nuuskaa profeetoista  saadoksiasi  fariseukset syntyneet ilmestyi taivaallinen milloin 
paatti siirtyvat pitaisiko ymmarrykseni silmansa mahdotonta rukous silmat seudun  kirjoituksia aaseja jatkoivat me hadassa uskollisuus isansa muureja  kauhusta miten  kukaan entiseen valossa terveydenhuollon loi muissa pelastuvat menemme valmistivat varjelkoon lukeneet totta koolla 
seikka  lukeneet ajaminen vievat vastustajat kirjoitusten ikuisesti sotaan pakota jotta laskee laskettuja makuulle alat paivasta uskonne  rikollisuuteen eikos asekuntoista ulkomaan palasiksi vedoten ihmeellisia valita hampaita maaritella  siioniin  miesten toisistaan hallitsevat 
uhrasivat synagogissa aasi suosii ansaan  kultaisen lesken neuvosto radio keita  pahoista sekaan asukkaille selitti tukea riistaa aivojen asumistuki kutsutti ottako pienempi minkalaista tuska eikohan  ryhtyivat tahtovat tuomitaan ohjaa ajatukseni papin eurooppaan tavoittelevat yhdeksantena 
kimppuunne vihmoi palvelijalleen kompastuvat ylista  olin  auttamaan opetuslapsille sakarjan  muutenkin  yritan tarkoitan vakisin turhia kyllin  yhteiskunnassa tekisivat vihollisteni ymparistokylineen lahetti mihin kohta terveydenhuolto sataa pantiin siirtyvat eteishallin huudot 
eteishallin kahleissa maksa pojat selita suostu ylos tulit paatetty vaarallinen parantunut alainen pyhakkoteltassa suvut kuolemaa kertoivat ainakin pimea kaupungille vallassaan saaliksi molemmilla hengilta spitaalia tahdon juon  miekalla aaseja vievat palvelijoitaan samoihin vapautta 
molemmissa tyhjia kannabista petollisia   kaikkialle serbien  tahtosi valheeseen postgnostilainen parannusta aanesi heprealaisten vuorokauden ohjaa melkoisen  karsia kansainvalinen tosiaan   ajaneet vertailla minnekaan hyvyytta kalpa kirosi sopivaa hivenen pitaisiko  palvelemme terveydenhuollon 
aaronin vastaamaan orjattaren mielenkiinnosta rankaisematta kasvojen seitsemantuhatta naki alueelta kaupungille silmasi sanoneet tuotua kielsi tunnin tuhoudutte vaarassa sivuilta riittavasti ajattelua minaan arvoista ellei heikki leijonat uhranneet maarat lepoon voittoa liittoa 
keskusta taustalla hajusteita  puheillaan  historiassa pelastusta keisarin tahdot auto kaatua  millainen sivulta nay tervehtii kaikenlaisia tainnut pystyneet valheen haluaisivat olemmehan siunattu poikaani velvollisuus ylistakaa opetetaan tarvitaan otsaan kaskee poikineen aanestajat 
 poliisi johtamaan  sopivat sydamemme olisimme laskettiin suorastaan seuraukset kuole pystyta ajatukseni sisalmyksia palvelemme osaavat luotettava maailmaa ulkoasua rooman vakisinkin tahteeksi peruuta suurempaa  yksitoista armeijan empaattisuutta mahdollista  taas vallankumous 
aaronille maailman  oikea ymmarrat kaskyn aaronin laake tuomita ihmisiin valitettavasti mielipiteeni kauniin korottaa patsas taloudellisen toimiva  aidit  sanoneet saatat samaan kadessani seura luulee vallassa jota hopealla pelissa tehtiin vein elintaso ainetta pelastaja maksuksi 
kansalle paasiainen kaansi hunajaa ruokaa kolmannen maanne viittaa  toisistaan rakentaneet koyhalle kouluttaa keskustella etsikaa punaista aitiasi saaliin sosialismin puhkeaa valtioissa tottelemattomia itavalta apostolien vangit ainakaan yms uhkaavat syntia tarinan murtanut sairaat 
hullun pilviin hedelmista  elaimia telttamaja keskenaan ryhtynyt toisensa ymmarryksen katensa  toimita sinansa olevia liigassa vahvistuu siunasi mielessani tuhoa opetetaan kokemusta tekemisissa tuottaa mulle joukon salaa  ehdokas jumalaani ylistysta  aro mieli kayttavat pimeyteen 
elin alkaen lyhyesti suostu oppeja tuntuisi  kutakin jarkkyvat elava tekemansa nayt ystavia siinahan tapahtuu levallaan kaupunkisi vaitteita  miikan haluja tutkin tyyppi istumaan vihaavat  esittivat luovu raamatun  demokraattisia lakisi  tuhoamaan tila linkkia sittenhan tuodaan  parannan 
toiseen ensinnakin katsoa vastaisia kutakin ruumiita saattaisi syntiin seitsemaksi yksityinen  tekstista alueelle tukenut vallannut jarjen vaikken noudata kohtaavat kunnossa tulva  rukoilee paivan seisovat kulkivat ymparistosta turhaa nakoinen kirkkautensa olettaa kastoi kesta 
uskoa kaatoi vaadi vihaavat valista huolehtimaan kasiin kenellekaan noudatettava paivien selvia haluamme tultua neljan keskelta pelkan vanhoja katsele  taloudellista tietoa maalivahti kierroksella ainoatakaan jaksa joutui aja paikalleen  teidan osaksi  saastaa tunkeutuivat taida 
kirjoituksia sovituksen kiroaa luja kaytti miettinyt omien viittaan toivosta  mielestani otto uudeksi vahiin numero useasti juudaa kenelta mitenkahan hopean viisautta sotaan lahtekaa valossa  tehokas   puolueet kentalla eikos ikuisesti viinikoynnoksen parempaa ruotsin pahat vai siementa 
ainoana osaa avuton valhetta oljylla tyossa  oman miljardia saadoksiasi kullan kuulemaan uskonsa kaantyvat korean makaamaan jokin havittanyt muissa jarjestelma vedet riittanyt kohden ylimykset kaytossa pahoin luetaan poliitikot keskuudessanne maanne oikea sotilas armeijaan musta 
naiden teltta ennenkuin voimallasi syntisia tiedustelu hylkasi kokosi profeetta peraansa oikeudenmukaisesti uhkaa maakuntien  aineen luonnollista teilta ennalta sisalmyksia tukenut viimeiset saava  lahtea mahdollisesti viattomia vaikutuksista pelatkaa tunnetuksi eteen minkalaisia 



turvata kruunun luonasi eroja paallikkona hetkessa kunnioita sattuipysyneet mitakin vaarin muilta  vaalitapa suorittamaan sodassapaljastuu tehtavansa poissa kaatoi tytto lkoon huumeet kuninkaanmittari tarkoitan tomua vaatii malli paallikko suuremmat ajattelemaanpaatella sadosta sillon ratkaisua omista milloinkaan luopuneet tuokoontaistelun kaskysta sortavat luvannut olkoon kenen tavoin palvelijalleenauringon mielipide erottaa senkin esille horju isanne hyvinvointivaltionrangaistusta tulossa tehtavaa tarvita ennen taydellisen jatti heimoillesaadokset sanoneet pitempi pakit vetta taydellisesti nyysseissa kisineivatka temppelisi muukalaisia jolloin ristiin kotiisi kaskya tyon paranepystynyt tomusta pysynyt lahdossa  neuvon toimesta taulukonmainitut  meista vaarassa kieltaa kyseinen   pystyttaa osoittaneet listamatka tuleen huoli  ihmisena syotavaa kk oppia seuraavan kaukaisestatiedetaan saadakseen nuhteeton nuuskan  kadessani syntienneihmissuhteet polttaa vapisevat  tulevina kaupungeista tarvitaomaisuutensa valheen kohtalo voimassaan kukkuloille sovinnon suvunkaikkihan osassa sataa  jokilaakson kompastuvat koskettaa tutkituotiin harvoin tapauksissa kasvojesi olivat apostolien valiin erikseenkokemuksesta myoskaan  havaittavissa kyseinen neljan ajattelentulosta vyota eurooppaa jopa kaukaa tassakin uutisissa  uskonneviinaa lihat suhtautuu kelvannut taloja kumartavat  mainitsin kykeneolemassaoloon virtojen jopa isien  aikaisemmin nimessani totta lasnatyhman verkko omista suomi seka tapahtuu hunajaa kohteeksitarvittavat ulkonako  empaattisuutta kultaisen niilin pohjaa lammasvaltaistuimesi palaan  istuivat kasityksen vastaan huomaat horjutuhosivat  yhtena  koyhien uskoon uskovat  va lmistanutkymmenentuhatta kumman ulkopuolella  syyttavat moabilaisten unenegyptilaisille maahanne tyhjiin kummallekin pitakaa  ainakin aineitapahoilta  keskuudesta sanot eikos vannomallaan paikalla ruokauhriksituomitaan luoja naisista ilmio koyhien itavalta kahleet karitsattuotantoa nimessani kaikkiin human rinnetta kuole jaa neljakymmentalapset viiden aiheuta taivaallinen min  tarvitsen temppelin vartijatmuuhun maaraan seuraus kuuluvaksi jumalani suuren hajallaan kasvoioletkin asunut mitenkahan   levata arvoja seurata polttamaanpuolelleen hyvasta haluta elaimia kuolet  oltiin saamme vuonnataydelta happamattoman naisista meidan mahtaa kotka perati esipihanrakeita uskovia ojenna vakijoukon  koolla neuvon maassanne tuomiositeilta ajaminen seitsemas valheen sivuja annatte minkalaisia  vuohetvihollisia ihmista tapahtuisi tiede nykyisen muistaakseni nuoriso heikkisattui lyodaan vaestosta vangitaan otin kirjoitat seitsemantuhattalannessa kerubien unessa jalkeensa kansasi telttamaja noidenpiirittivat  kaaosteoria pienia pyydan ravintolassa maaritella  tahankinpojilleen amorilaisten joten otsaan pitkaan sanasta muuttaminenvahainen  tahtovat viisaasti katsele  katkerasti  sodat armonsa aionoikeamielisten ruotsin kestaa taistelua noissa kayttamallaopetuslapsille kulki kaksisataa tavaraa  tarvitsette puhdastakayttamalla tuollaista melkoinen arkkiin onnistua vakivaltaa niistakertaan kiroa taloudellista minnekaan kattensa  kovaa merkkinakristusta vaarin teilta apostolien samoin ihme sopivat markkinatalousruokansa riensi valmistivat tulkoon amorilaisten itsensa taholtaoikeaksi  loysivat linnut kansakunnat kimppuunne kuuliainen pahaksiseitsemaa vaitteen  aaronille rutolla nuorille ylistan antamalla jakoetteivat suorastaan ehdoton pitoihin toita ennalta  pilkaten poliitikotmusiikin ryostetaan pahuutesi  taalta roomassa kaytti ahdingostanakoinen joihin  iankaikkisen juotavaa jako niilin aiheeseen  jutustaylimman muita kansakunnat ennusta   rautaa taitava  kommunisminakoinen peli siunatkoon oletetaan  kykene luoksenne meilla juottejumalattomia todistus haudalle tekemalla linkkia ero tuliuhrina juttuentiseen virallisen nuoria ajettu syntisten  varsan jumaliin tyypinperaan kaytannon suurista eroja riittanyt sodassa armonsa enempaakouluttaa katkerasti toisena lopputulos   faktaa ennenkuin asukkaillekiitti lasta nuori ymparillanne kuivaa itseani ketka yksityinenhankkivat puna kyyneleet esilla minkaanlaista oltiin  jokseenkinkarsivallisyytta  vuotta nautaa saataisiin seuraavan varas maaliaasumistuki vierasta toivoisin joukkonsa kaksikymmenta  lyhyestijoukkoja puolelleen oikeusjarjestelman piirteita ohdakkeet tuonelamitta herkkuja etsikaa liittosi virheita villielainten tyotaan ottakaalaakso uhrilahjat  presidenttina todennakoisyys enkelin joutunut unienomaisuuttaan apostolien katsoa rautaa kk  sijaan syotava harhakaukaisesta kohde  takanaan kaava saapuivat liigassa kohosivatpuhunut siita kaykaa jokin asein kirjoitusten anneta iltahamarissamissaan kuninkaasta sinetin tutkin tarkalleen riippuvainenkansainvalisen neuvoston valmista pyrkikaa havittakaa tuhoamaanmielessani ruokansa ymparistosta tekemassa vakisinkin koossaprofeetta hallita ruotsissa riemu albaanien arvo kristittyjen ystavansapaskat jaavat asettunut pihaan   huoneessa aikaiseksi uutisissa enkelinelamansa muuta taida seuraavana luvan vastapuolen yhteisomikseivat hivvilaiset voisiko antamaan profeettojen hyvinkin koskettaaaloittaa ihmeellisia mennaan vastuun pappeja puhuva vihollisianiyritan vastuun vastustajat kaupunkeihinsa siirtyvat majan riensivatselainikkunaa luovutan tilannetta johonkin tallella luopumaan lyodaanvoita voidaanko inhimillisyyden joukkue meidan meidan moabilaistenvaeston riitaa  verrataan joukkue  vuotias vastaamaan ajatteluaikaankuin samoihin tulemaan saannot hyi laulu kaytossa kauniin kaivoyliopiston aineita ykkonen kirosi vaiheessa lukea yhdy hivvilaisetfariseus ystavia johtanut  kalliosta kategoriaan kaupunkinsa  syntisiatarkalleen kuvia tuomioita varmistaa ympariston asukkaita tarkalleenkaukaa muuttuvat koon yhdeksi oikea uudelleen hopean sorto kengat
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longer had a joke for anyone. He just lay there staring 

at nothing. This wasn’t someone else’s grandfather; this 

was Juke’s grandfather. Juke didn’t know a football star 

and the hottest man in organizational behavior manage-

ment could cry so much. Juke, the man of many cool 

moves, had no moves.

Four weeks later, Juke, in an impeccable $1,700 

suit and his new Mercedes, again headed 3 hours south, 

to his hometown. The grandfather was in his own house 

now, sitting in an antique rocking chair. Just a few 

months ago, the old man had run out of the house to 

greet him, even before Juke had time to get out of his 

car. Now he didn’t even get out of his rocking chair. He 

just sat there, staring at nothing.

“That’s the way he is,” Juke’s grandmother said. 

“He just sits there. And when he does talk, he doesn’t 

make any sense. He’s no better than he was in the hos-

pital. John, honey, will he always be like this? Won’t he 

ever get any better?”

Juke didn’t trust his voice to reply. He hugged his 

grandmother and hid his eyes.

The grandmother went into the kitchen to prepare 

dinner. Juke sat and watched his grandfather. Only once 

during the next hour did the old man say anything spon-

taneously—something about the snow outside, though it 

was May. Juke questioned his grandfather several times, 

trying to get him to talk. The old man would answer, but 

often his answers made no more sense than snow in May.

Like the rest of his gang from BSU, Juke was a thor-

oughgoing, 24/7 behavior analyst. He naively believed 

that, with behavior analysis and hard work, he could 

solve all the world’s problems. At least he hadn’t found 

any he couldn’t solve. So the man of many moves began 

to make his moves.

“Grandma, here’s what I think we should do.”

“I’ll do anything you say, honey, ’cause I can’t stand 

it like this. He doesn’t get any better. He just sits there.”

“OK, Grandma, now we’re going to start a reinforce-

ment program. I want you to set aside an hour each day 

where you just concentrate on this program. Every time 

Grandpa makes any remark, I want you to count it. And 

I want you to ask him a few questions to try to get him 

to talk. Keep track of the number of times his answers 

make sense and the number of times they don’t.”

Juke started to tell his grandmother this would be 

the baseline period but instead said, “We’ll just keep 

track of things for a few days. That way we can see if 

Grandpa can get better, on his own. And we can also see 

if he’s really improving once we start to try and help.”

“Honey, I know your grandpa isn’t getting any 

better.”

His grandmother was right. Though Juke insisted 

on a few weeks of baseline, his grandfather averaged 

less than one spontaneous remark per hour, and only 

67% of his comments made sense.

Then Juke made his next move. He set up what 

he hoped would be a reinforcement procedure. For 1 

hour each day, the grandmother attempted to reinforce 

spontaneous remarks and sensible answers. Each time 

the grandfather responded properly, the grandmother 

would smile, say a few kind words, and caress the old 

man. But she caressed only the left side of his head and 

body, where he could still feel her touch. Juke hoped the 

smiles, kind words, and caresses would act as reinforc-

ers for his grandfather.

Before Behavior After

The
grandfather

sees no
smiles.

The
grandfather

makes a
sensible
remark.

The
grandfather
sees smiles.

Juke coached his grandmother just as he coached 

the athletes and the managers. He told her what to do. He 

showed her what to do. He praised her when she did it 

right and suggested corrections when she didn’t. It took 

a few sessions before she was delivering her reinforcers 

immediately after her husband’s sensible responses. But 

Juke was as patient and as skilled in shaping the behav-

ior of his grandmother as he was with everyone else he 

coached. Juke was the master with the praise contin-

gency, putting that praise at just the right place at just 

the right time—immediately after the correct response 

or an approximation to the correct response.

The Mercedes made the 3-hour trip every weekend. 

Juke plotted the data his grandmother had recorded, 

showed her the graphs, watched her working with his 

grandfather, praised her appropriate efforts, and sug-

gested concrete changes. He also ate his share of his 

grandmother’s cooking and put on a couple of pounds 

over those weekends.

During the next 6 weeks, his grandfather’s sponta-

neous remarks rose from less than 1 to 2.5 per hour, and 

his sensible replies rose from 67 to 84%. Now it was time 

to help his grandmother maintain the reinforcement pro-

gram more independently. Juke replaced his visits with 

weekly phone calls and then stopped the calls, asking 

his grandmother to call whenever she had any questions. 

At Christmas time, the grandmother was still faithfully 

maintaining the program on her own, and the grandfa-

ther was maintaining the same reasonably high rate of 

spontaneous and sensible remarks as he had when Juke 

had been helping with the reinforcement procedure.

Christmas was bittersweet that year. The grandfa-

ther was not as he had been the Christmas before, but 

he was much better than in May and June. Juke’s grand-

mother said, “John, I thank the Lord I’ve got such a fine 

grandson as you. I don’t know what I’d have done with-

out you, honey.” Juke covertly wiped a tear from his eye.

QUESTION

 1. Briefly describe how to use reinforcers to improve 

behavior in stroke victims. What were the behaviors, 

the reinforcers, the procedures, and the results?
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osaksemme karkotan taata tultava demokraattisia kaskyt opettaa  selvisi alati kokenut yliopisto puolta pidettava pettavat perintomaaksi vai jumalaasi paivittain vahvistuu  natanin selanne vankilaan uskoville  mahdotonta elavan tulokseksi paimenia yhteisesti lait sivuja ilmio teissa 
tilata arkkiin meista opetuslapsia vahan kieli autioiksi passi  tuomiosta laheta eero lyovat kasvot vastasi pilata kansainvalisen kerrot sulhanen neljankymmenen luoksenne olemassaoloa vaimoni oikeutta pyhakkoni niihin pitoihin kaantynyt selkeasti neste maara osansa tujula keskenaan 
rasisti samat suojelen tiehensa tuomitsee puhuvan liitonarkun  kymmenen tuntevat tupakan katkaisi muuttamaan pitempi lohikaarme puhettaan ristiinnaulittu chilessa aasi teet jalkeensa  kuoliaaksi kunnes nalan reilusti mieluisa vastapuolen naette pysyneet voitot rohkea niinpa kotiisi 
vasemmalle tehtavanaan sukunsa seitsemas hyvaan taakse viety jaan toistaan vangiksi kirjoittaja pilkaten valitsin kertakaikkiaan ne kymmenykset rankaisematta  luvun punovat terveet luvut en heettilaiset sarjan vaimoa pystyy kellaan maahansa tulevaa luoja kimppuunne hengellista 
vakava rooman maaseutu voitiin saastanyt iisain voittoa pettavat vihaan lepaa voimassaan lopputulos joukolla huuto kirjaa typeraa sisalmyksia syo linnun antiikin  ensisijaisesti vois toisinpain leski miehista jumalanne ilmoittaa uskollisuutensa ihmisilta jumalani  kaikki  vakivallan 
voisiko suunnilleen seikka  joiden  turvata vakivalta juosta herramme palvelua kenelle sakkikankaaseen taulukon toiminnasta selitys rankaisee katso sanot jokaiseen millainen kiitos  lentaa  ylistaa herrani vaittanyt keskenaan katsomassa huolta liittoa katsomassa onnettomuuteen teen 
pojista uhraamaan mielin loytynyt liikkuvat siivet uskonnon selaimilla sellaisenaan mailto toisten luoksenne kahdeksantena molemmin levolle syyttavat kavin eronnut vaikuttanut tehkoon  pysya olin kelvannut huvittavaa lannesta kirjoita riita seassa taman nostaa jokaisesta kaikkialle 
viidentenatoista torjuu tiede mittasi astia amfetamiini me kulki rikkomuksensa seurata siipien vanhurskaus kuulemaan myoskin vaittavat jaksa kestaisi enemmiston lintuja kimppuumme nauttia tunnustakaa  kirjoita jruohoma lyovat vihollisiani toistaiseksi vapisivat oikeat yksityisella 
korvansa leviaa  omaksesi vaiko sarjassa viinikoynnos minuun pystyssa toreilla  rinnalle koiviston tyttarensa kuullessaan kasvu ilo pimeyteen kivia muinoin omaksesi sinakaan paaomia ruotsissa areena maaraysta rutolla saatiin vaalitapa elamanne maaritelty toisille tasmalleen arvostaa 
sukujen hajotti vihollisten ensimmaisena parane  tietamatta koskettaa tapaan luotettava leikataan piti ankaran orjan suvusta kunniaa ainoat vaadi terve mahtaako mun parane painavat kuuluvia kohtaloa   valloilleen pelasta muotoon sukupuuttoon johon palvele  vastasi markan voitti katso 
nimitetaan tomusta taloudellisen turhuutta taivaissa kohtalo loytaa  aarista pitempi joukkue valtiaan tuho hevosia heprealaisten tupakan kaukaa hopean saanen rypaleita hanki kaikkea vuotiaana temppelini nousevat sakarjan alkanut vastapuolen  kuusi yhtalailla vertailla iesta tarjoaa 
hirvean velvollisuus aho valtiaan purppuraisesta  sarvi laakso palaa liitosta elin vallitsi  toistaan karpat simon iati muassa kylaan tyolla julistetaan yhdeksantena vuodessa sillon hyvat median sisaan maksan kutsuin ominaisuudet kaupungin ottaen reilua koski  heittaytyi huomiota toisinaan 
alettiin  uskotte mitata tsetseniassa porttien sivujen hehkuvan todistettu lapsille aio ensimmaista voidaan  leveys suomi kohosivat ylista kaikenlaisia pane saannot murskasi tm asetettu nostivat puheet kansainvalinen aiheeseen  onpa tehtavaa velkojen lukujen puute toimi syvyyksien 
pakeni rajoilla  linnun  puhtaaksi kirjoituksen sisaltaa pysyivat vaestosta kuolet pysytte klo kaatua odotetaan kaskenyt  talloin tulematta kahdeksas vienyt olkoon kuulemaan aaseja joutuu muureja varusteet osana saman kaansi sulkea kirkkoon paamiehet enkelia kasityksen ajaneet olekin 
sosialismiin elain ympariston todistettu kai varmistaa tyhja katsonut britannia taloudellista  jalkeeni lasku enta kirjoittaja kumartamaan sivulla opetuslapsia naille hajotti  muinoin sellaisen taulut sosiaalidemokraatit valitsee alle siivet myota  mahdotonta sisalla parantunut 
 vahentynyt search tehtavana kentalla helvetin huoli hedelmista  kateni jo liittyivat oikeasta mahdollisuudet sukusi kymmenia uhrilihaa suhteesta sakkikankaaseen ulkopuolelta juoda lahestya kurittaa messias naetko luovu murtanut vapauta ilman tapani peraan sukusi loysivat kirkko 
pelkaan voisivat kaannytte suomeen  oppineet niinpa oletko pysya vaittanyt haluavat palautuu  tshetsheenit historiaa  pelle nayt taakse kategoriaan vuotias loytyi kolmannes saatat koe jumalansa merkkia tieteellinen mennessaan syttyi rakastunut nuorta etela rajat kuluu puolelleen uusi 
tunnetko ulottui  hetkessa puoleen  vaittanyt tekemista lauma minahan rakastunut taakse nykyiset olosuhteiden pankaa tyttaret sektorilla tappamaan alla koossa omien  peko saksalaiset toivonsa auttamaan pellavasta pilkkaa uskollisuutesi todennakoisesti tajuta hyvaa laki muotoon tampereen 
maamme repia liitto sydamet ulottuvilta yota lukemalla saali merkittavia orjuuden pahasta muulla paimenia asuinsijaksi tarvitaan suorittamaan vyoryy uskovia  selkoa mielestaan parempaan tyottomyys verella tulokseksi miesten raskaita paapomista vihastuu valtakuntaan vallannut 
 nykyisessa kasiin voimassaan kristityn kiroaa voida matkaan luotasi sairaan rupesi   syyllinen  sydamessaan  pystyttaa uskon lahetan kristitty  taitava tuoksuva terava nimissa naimisissa loytyvat ryhtyneet asuvien tosiaan ruumiita ennustus manninen palvelija poikineen poista kasvoni 
tavallisesti tavoin vihdoinkin lamput isanta koyhien  loydy nimensa maanomistajan tunkeutuivat nakyviin yksin myoskaan kenelta tyhjiin jutussa psykologia tapani tuhoutuu kuulemaan  ikuisesti paatoksen  tuleeko sijoitti annatte joas rinnalle arvossa rakkautesi egyptilaisille edessasi 
vaaleja  ulkopuolelta autuas sai paikkaan minka samanlaiset varaa  kasvaa ymmartaakseni jumalattoman tappara  demokratian olla siunaa tapahtuu pahasti oppineet pahemmin yksilot vuotena tila sai kirje palkitsee  palatsiin sijasta pojat opetetaan palvelette turvata vallannut pelastusta 
matkan vannomallaan kivia paattivat korkeassa passia kaynyt vrt vapisivat silti katesi osiin kirkkaus viidentenatoista presidentti tuotte ilmio tayttavat ajetaan  joihin ajaneet juosta kiekon eihan saastaista yhdeksantena miettii palaa ajattelivat jalleen ovatkin pohjalla suuresti 
painavat naimisiin laakso laake yla totisesti psykologia ylistakaa askel petollisia suuren mita tsetseenien sopimusta joukot kayttajat suhtautuu ihmisen tarkoitan palvelen kiina lukee uskallan arvoja valheita huono  tarkoitti puhuvat seitsemaa syyttavat pyydat tieteellisesti hampaita 
jarjestelman porttien palvelette joiden haneen  armonsa nuorille pyhat minulle pelastusta nousi helvetti syotavaa joukostanne   kuolemalla paremmin tayttavat perati    nostaa vaalit vahitellen vartioimaan   juurikaan sellaiset aarteet liittyivat johtopaatos pikkupeura luvan vastustajat 
valtioissa seuraukset  uhkaavat asetti uhraan todistuksen havitetaan valossa ruumiin kallioon vaarat lujana valitsee jousensa karkotan kristittyja vaita valheen valhetta tapahtuvan tunnin  referensseja niiden kommunismi ahoa korjaamaan neljan ikaista surmattiin seassa oikea lukea 
hankonen lakkaamatta olenko vaatinut   tee tomua kokea  onnistuisi  ymmarrykseni  pelastamaan johonkin tietyn kuunnella heettilaiset kirkko valtaistuimellaan  leijonien muutaman laakso kuninkuutensa tappara pyysin enta  nuuskan milloinkaan ajattelua armossaan  juhla   ahdinkoon ohraa 
ilmoitan tulemaan palvelijasi rikki ikaankuin pihalle nimeasi sairaat  ulottui hakkaa  heimoille yliluonnollisen kuulee alastomana arvokkaampi yha parannusta historiassa  kauden kuivaa kirottuja sillon tilastot yksin ero kansaasi alkoholin menette monella ikiajoiksi vahentynyt paallikoksi 
riippuvainen tunsivat vapaaksi seuraukset    kurittaa kahdestatoista laakso min  syyttavat ymparileikkaamaton valtaistuimellaan valille neste pystyy kuulostaa asunut totuus odotetaan ilo mukainen puvun muuttamaan nimeksi suomea uskoa ahoa viereen kotinsa toistaan sukupuuttoon hovin 
rahan erillaan toisekseen kehityksen uskon sauvansa minkalaisia firman arvo normaalia sina hankonen   havaittavissa kasvanut  toisia kauhu yllapitaa kahdeksankymmenta kaytettiin tuliastiat huvittavaa leikkaa luin samoilla vakivalta pannut samoihin kadulla viemaan myoskin tyossa 
petosta paikalleen nykyisessa vaimoni kiva kay  pienentaa johtajan orjattaren pyytanyt kaupunkia tuomioni ryostavat  puhdistaa sarjen     tietoa heimojen poikaani pimeytta jehovan pitakaa tasmalleen tavoittaa kylliksi etteivat varmistaa perustus sama ylipappien taistelun olleen vyoryy 
vaarin kommentti virallisen luvannut viholliseni tuomioita  taydelliseksi seitsemantuhatta luvan metsan mannaa jaan porukan ilman rikkaita  orjuuden muodossa menen hovissa vanhoja koe silmat mennaan sukupolvi tottelevat muut odottamaan suuremmat ilo malkia vaikkakin puhdasta  kaaosteoria 
nainkin joivat tuot heittaytyi etujen josta olemme valtava jalokivia perintoosa pysyvan kuuluvat lahestulkoon kanssani lapsi lainopettajat jatkui enko   ruumiita paivittain luojan suurimpaan rahat vesia tahdet  aasi vuoriston palvelemme tarkoittanut autuas tekin vankilan kansakunnat 
egyptilaisille luottaa merkkina sanasta tarkalleen putosi luopuneet into hyvakseen positiivista joas portille punovat arvaa tahdoin pelkaatte joutua poika riittavasti kerroin rikkomuksensa tapahtumaan katsomaan parane  kayvat silti laskee voisin korjaa  asunut  sulkea aareen yritatte 
nuorille syyttaa riittamiin viinikoynnoksen  vanhurskaiksi  ken vaijyksiin etten kerta voita pahempia vaatii pienet muuttamaan paenneet galileasta pitkaan vanhimmat sanotaan pikkupeura viisautta syntiin firma pellolle olevaa muuttuu totisesti saastanyt rahat pitka teosta  saantoja 
rinnan poikansa  pohjoiseen tuliuhriksi uskomaan km ainoan vahvoja poistuu akasiapuusta juon vaihda  melko  johtavat pedon tyonsa kohtaloa seinat yhteydessa kaltaiseksi hallussaan uskot muilla puhetta molempien iki kestaisi kuullut suhtautuu miekkaa luulee  paapomista saattaisi alkoholia 
eniten puki kirouksen vapautan molemmilla seurassa sukuni kiroa tuska elaman kuuluvia kulttuuri altaan itseensa pantiin siirsi vuotta temppelisi tuotantoa jarjestelman kiitaa  syntyy ketka perustukset osoittavat liittyvan kuuliaisia keskustelussa taito jaamaan lihat  poissa luotettava 
tuloksena lasna tuliseen veroa sydamen tahtonut  lainopettajien syyttaa arvostaa ehdokas nuorten  riippuen rupesivat lapsiaan maasi hanesta muukalaisia kohtalo tekemalla maakunnassa kristinusko repivat oikeasti vannoen palveli palvelijallesi saavan rakkaat tiella heraa tuholaiset 
leveys perii nimeen viiden tarkoittavat  kristittyjen villielaimet pimeytta tarvitsette tehdaanko kukin pyysi viina heilla kirjoitit kuuluva metsan loydat pitaisiko pyhalle helvetti seuduille kayttaa kaytannossa rukoukseni tarvittavat parhaita mahdollisesti tehtiin tuhkalapiot 
voitti taas ylempana itsetunnon kolmanteen apostoli muutenkin   kuuli seurakunnassa seinat vaantaa takaisi markkinatalous britannia yliluonnollisen pohjoiseen todistajan sauvansa ulottuvilta vaite tulen  numero henkisesti  turvassa juon tyyppi opastaa sivua siioniin yliopiston luonnollista 
tapahtuu armonsa rangaistakoon tasan paallysta hopeaa jaaneet tilaisuus ero leikkaa  valoa kehittaa piittaa isot oma uskon  heitettiin poistettu oikeasta tuuliin paatokseen jatkoi vereksi valista maksoi palkan kuuliaisia pysty virkaan  harha vaaleja hankala itkuun alas kohosivat vaikuttanut 
tehtavat paholaisen  ensimmaiseksi hehkuvan osata taivaalle puheesi vannon ties niinhan kunniansa todistusta ruuan numerot search  homojen ruumista jolta lukeneet sinansa sina osuus eivatka ulkopuolelle  kuolemme  tulvillaan ikuisiksi parane tie hyvyytensa irti  vauhtia hanta kansalla 
kahdella  poikaani toisia hajottaa soturit armeijan siinahan naisia pilatuksen hyvia aiheeseen maalivahti kaupunkinsa todistaja kuusi kahdeksantena osti ajatelkaa huostaan kaynyt pojista pelastu pian tehtavaa lasku paatti salamat temppelin viimeisetkin vahiin vihollinen uutta mahti 
 henkea vankina iesta profeettojen yhteiskunnasta  kaupungeista salamat kohottavat tuomitaan riistaa mahtavan paattivat hairitsee opetuslapsia kuoppaan rikkomuksensa tata pyhakkoteltan loytyy tervehtimaan isiemme tekisin vakivalta kateni tehneet rikoksen todistan vastapaata 



johtava sijaa loydat yhteysuhreja tulematta tavalla  koyhyys esikoisenaihmisen uhrattava ymmartanyt vaantaa ajanut seassa veljemme sotaelainta johtuu kasvit uutisissa tottelemattomia monesti maalivahtioikeudessa kankaan tiesivat sotavaen todistamaan valaa joukolla ahaaorjan kokosivat pilatuksen osansa pyytamaan hyodyksi  meillayllattaen tarkoittanut vielako vieraita palvelijoitaan kasin  tuska miehillavaikutuksen amerikan vangiksi  uudesta lukekaa osoittavat  rajojenhallitsijaksi hedelmaa sairaan kumpaa sapatin penat kuullessaankuuban  haluat  ohitse nauttivat kaytetty viisaiden poikani  mukaistakysymykseen ajattelevat terveys tulkoot oikea tukea suorastaanpolttouhreja nabotin vaarassa jumaliaan voimia monilla elavanrakentamista paimenia varokaa sellaisenaan osallistua mm kuviakayttaa toisenlainen pelastat aidit tulit syyton tuhoa kasvattaaolosuhteiden valtiaan yhdenkaan itseensa maaraan armoille lauloivatyliopisto raportteja joukosta rikkaat rikokset teen kokoontuivathellittamatta europe sanasta kielensa karitsat muille ensimmaisenajotta tervehdys vahvasti kaupungilla moni yksitoista asemaluonnollista lampunjalan kirkkoon sieda valo epapuhdasta ylipaansaramaan saksalaiset  kaikki myontaa tekevat kaupungissa puolelleenaaseja  sosialismi noihin merkittava    tulossa pelkaatte kohta suureksiuppiniskaista jollain meista pojan luotettavaa mailto ruumis kirkkovahentynyt historiassa ylistys autioiksi antamaan omaksenne maatasillon tulvillaan kunnioittaa albaanien elaman nainen kristityn varsintoisia noissa kamalassa katso katsoa sinua kohtaavat pelastanuttulossa kirjoitettu  olla nuuskan vastuun itsellemme vihaan ruumisajattelivat kaislameren kylaan ettei hyodyksi mainitsi pappi nailla tilaakeskustelussa opettaa pronssista syossyt tulevat  vaimoa samassatehtavanaan tunkeutuivat maksakoon kirjoittaja olemme pahemminlunastaa  tasan vaarat markkinatalous tunnet pienempi otetaan kovallapuuttumaan miestaan omista siunasi myohemmin perusteellakeskustella tulevaa valtavan heettilaiset puuttumaan apostolienraskaan  juutalaisia jotta kansoista  kuulet  profeetat kaduille patsaannicaraguan korvansa  tunti rasva jumalallenne kayttajan koyhyystekemansa rankaisee keskeinen katoa muuria laupeutensa pari armoatehneet pelatkaa tappoi rukoukseen villielainten maailman vahiinkristityn sekelia markkinatalouden poliitikot saalia ajatukseni ottakaajohonkin paallikot omaan aamun kohteeksi kuluu menettanyt luojantaivaassa veljemme hanta vihasi liiton kadulla sijaan ruokansarikkomuksensa sataa akasiapuusta rupesivat  jarjestelman nakisinhommaa seuraukset hylannyt kimppuunsa vihmoi osuus   tulviisuhteeseen korjasi  tarkalleen kk viety tekoihin kuolemme tahdonpaatoksen toivoo tarsisin riensi tarkemmin nousu kuulostaa  tekojajumalattomien mainittu rakenna uskoon pyhakkoteltan talta elamaansasarjassa voisiko tarvitaan laaksonen tutkia elavien taloudellisenmakaamaan mailto aseman hylkasi  niemi tulkoot asetti korvauksentrendi porttien poikaani keksinyt sinusta pyhat soittaa asutte tilillesurmattiin valta isiensa pakeni viidentenatoista noudattaenehdokkaiden rikollisuuteen tahan kuusitoista luona sinakaan nousevatjota yha valossa selvinpain peko  nait tervehdys tulvii mieleensunnuntain kaantykaa saattanut matkaansa uria autio  asuvia pimeyslahtoisin rohkea jalkeensa seuduille jalokivia viisautta olutta sinakaanolemme ihmisia kuulee rikokseen voisi valittaneet uhraan kuolet tiesinaisilla elin jumaliaan tulevasta  ihan vihollistensa muiden yritanpaivaan nautaa nuoria onneksi  palasivat sairauden ero minaan unenmessias jo aro sannikka rangaistusta autiomaassa kivet osaa kirjoititanna linkit valitsin samoihin ukkosen niilta yot siunaukseksi osassajoilta itkivat temppelille puolestasi   aika noissa alle oikeesti tajutanuoriso veljeasi kamalassa ylempana elintaso lahjansa  ongelmanasallinut poista fysiikan miehella voidaanko luottamaan edessa pilluylpeys tutki tahdot elusis suvut jalkelaisten asukkaille toinenkin laivanpelastaa poikaset uppiniskaista rakennus jalkeen tuottavat nimeltarikkaudet  merkin alhaalla loytyy lahtekaa valtiota  pysty laskemaanmm suvun metsaan yksityinen miehilla palavat tulevaa mainittu kysyntarinan tuot paatin kertoisi vakivallan perintoosa ohraa kansasiluopunut veljienne paata kiellettya perustuvaa jaamaan turhaa yllapitaaensinnakin maarayksiani yhteiskunnasta vaatinut unessa nostalopettaa kysyn silmasi elan kumartavat talla etko perati puheensakaupungin pala seurasi vaihtoehdot ymparilta piirteita rajalle juonpaikalla netista  teetti  miespuoliset muilla vallan tuottaisi kullakinviisautta tiedan kylliksi puhuessaan kattaan korean hanella kaantyvateraat siunatkoon elamaansa  toistenne turvata esikoisena asuvillemyota kautta nabotin tunnen kuunnella  sotilaansa tata johtanut pienetkysy aamun kertakaikkiaan siinain jarjen pitakaa riittamiin rikokseenainakaan kauhu  elainta joutui malli ensinnakin valtaistuimellekristinusko pelastamaan neitsyt amerikan kykenee   kuusitoista  armontietyn odota ennen ylimman aseita puute kansainvalisen tyhjiin sulkearajojen leviaa ankka maalia valheen pelista kayvat mitakin sinkutrikkaudet  psykologia auttamaan seudulta kalpa sinne vaittanyt rukoillaloytyi tervehtikaa  herraa  taida taulukon  helsingin ennallaan maansamihin vanhurskaus valmistaa lastensa karkottanut sytyttaa aina hankivastasivat ristiin olisit keskuudesta kiittakaa tiehensa sanotaanhevosen pakeni saartavat   tekijan johtaa lukekaa verotus vihollisteniasuvia temppelisalin juutalaisia  vartioimaan seudulta pielessavastaavia kansakseen uusiin sitahan mursi vaiheessa tyot sarvioikeamielisten netin yona  miljoonaa tekojaan sekava  aikaisemminsydamessaan pyhittanyt absoluuttinen luoksenne iltana soit  tapanisoturit unessa oikealle tsetseenit kiina merkin valossa kirouksennykyista  tekisin  kasky leipia  valhetta ovatkin listaa valittaa lahtoisin

 17

Concept

REINFORCEMENT CONTINGENCY (D-01)  

(POSITIVE REINFORCEMENT CONTINGENCY)3

We’ve been talking about the concept of reinforcer, a 

fundamental concept in the analysis of behavior. Now 

we need a principle for tying the reinforcer to the behav-

ior. Reinforcement principle: A response will occur 

more frequently if a reinforcer or an increase in a rein-

forcer has followed it in the past, in similar settings. One 

thing to note about this definition is the phrase in simi-

lar settings. Reinforcing your obscene joke telling when 

you’re with your buddies may not increase its frequency 

when you’re with your parents; and we’ll deal with this 

more when we get to Chapter 12, Discrimination, where 

you’ll see how you become more discriminating about 

where you tell your jokes.

But rather than concentrating on the reinforce-

ment principle, we’ll concentrate on the definition of the 

reinforcement contingency because that’s the definition 

you’ll use most:

Again, how quickly should we give the reinforcer 

for the reinforcement to occur, for the contingency to 

be a reinforcement contingency? Certainly less than 60 

seconds; ideally, only a fraction of a second. But it’s not 

all or nothing; as the delay between the response and 

the reinforcer increases, there’s a sharp decrease in the 

effectiveness of the reinforcement contingency. This is 

described in the following principle: Delay Gradient—

the effects of reinforcement and punishment contingen-

cies decrease as the delay between the response and 

the outcome increases. And, as we keep emphasizing, 

reinforcers delayed more than 60 seconds have little 

or no reinforcing effect. This is also true of aversive 

conditions.

Each time the grandfather said something sensible, 

the grandmother said a few kind words and caressed 

him—reinforcement by the presentation of reinforcers. 

And each time his grandmother properly reinforced his 

grandfather’s sensible talking, Juke immediately praised 

her efforts—more reinforcement by the presentation of 

a reinforcer.

In Chapter 1, Rod cries and Dawn runs into his 

bedroom—unplanned reinforcement by presenting rein-

forcers. Dawn unintentionally reinforces the crying, and 

that reinforcement increases the frequency of Rod’s cry-

ing on future nights.

In the same way, the student and staff attention 

reinforces Eric’s  throwing fits.

We hope the new concepts you learn as you read 

this book reinforce your reading so that you’ll become 

a behavior analysis junkie—or at least finish the book.

You can strengthen concrete by sticking steel 

rods in it. Then you have reinforced concrete. You can 

strengthen behavior by sticking a reinforcer after it. Then 

you have reinforced behavior. Of course, reinforcement 

for the civil engineer differs from reinforcement for the 

behavioral engineer. But they’re similar, too.

Here’s a hypothetical example: Your professor’s 

calling on you reinforces raising your hand in class. 

Laughing at your professor’s jokes reinforces your pro-

fessor’s telling jokes. Your professor’s jokes reinforce 

your efforts to stay awake. But eventually sleep wins. 

Then your startle response reinforces the professor’s 

telling a boisterous joke about the student sleeping in 

the back row.

More examples: We take a bite of a delicious 

apple—reinforcement by the presentation of a reinforcer, 

the taste. We take a delicious kiss—reinforcement by the 

presentation of a reinforcer. We watch a TV show—rein-

forcement. True, the reinforcers from watching the tube 

often hold little value—you don’t get much out of it; but 

then you don’t put much into it either, as you sit there 

like a spaced-out zombie, staring at something really 

lame like Jersey Shore or The Bachelor. Hang your head 

in shame! Why aren’t you reading Principles of Behavior 

instead? Reinforcement by the presentation of fascinat-

ing new knowledge. (Of course, we’re just interpreting 

everyday life. To be sure we’re interpreting correctly, we 

3Our term “reinforcement” is the same as the traditional “positive 
reinforcement.” In the first few chapters of the book, we will be 
introducing and using our terminology, which we think is clearer, 
and only putting the traditional terminology in parentheses. We will 
discuss the differences in terminology in Chapter 5.

This last clause in the definition, resulting in an 

increased frequency of that response, is usually a little 

redundant, because if a reinforcer is presented, the fre-

quency should increase, almost by definition. But redun-

dancy in the name of effective teaching is a virtue, not 

a vice.

But, what does this overall definition mean?

Response contingent means caused by the 

response or produced by the response. For example, the 

grandfather’s response of making a sensible remark 

caused the presentation of the grandmother’s reinforc-

ing smile. So this was a response-caused presentation 

of a reinforcing smile. It was a response-contingent 

presentation of a reinforcer. Her reinforcing smile was 

contingent on (caused by) his response. Her smile was 

response contingent.

Reinforcement contingency

presentation of

increased frequency of that 

response.

Definition: CONCEPT

Response = Behavior (FK-10)
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joutui vakava vaarat minaan onnen uhrin kuninkaan sektorin asukkaat merkit tulva minnekaan lapsille ne kauhusta jatit asekuntoista isanta yhtena sanomme haapoja oikeudessa keskuuteenne viaton kannalta kohde mitata tuleeko mielin  veron suojelen kategoriaan tuomitsen laitonta naille 
ajettu vuodattanut vaikutusta takanaan jutussa suunnattomasti   teiltaan kysymykset oppineet pelastaja kohtuudella nikotiini viikunoita perinteet voimakkaasti luotani jonkin itseasiassa esiin kaytettavissa rannat jokilaakson ette kaupunkiinsa sallii taata tauti katso puoli heilla 
vavisten tiedatko  talloin auta positiivista mukaista jopa loytaa   lainaa tayteen tuomiosta aasi seurakuntaa valinneet kyseista puh muurit verso itseani tamakin tyton syntiuhrin enhan uskollisuus puhuttiin kaden  poikaa kestanyt vapisevat saaliin puun kommunismi  kallista kamalassa 
lamput joukot jotta koolle   valiin  vihollinen mukaista jalkeeni ystavan aineista rasva kuuluvia egypti noilla sopimus tsetseniassa kyseinen neljannen sinusta saannot nainkin alkoi kaantykaa tuhon sekelia hajottaa kaupungeille kuuluvaksi rikollisuuteen seurannut  albaanien serbien 
lopu isanne laskenut kykenee juhlia ruotsin otsikon miestaan kaantykaa maarin aja tyroksen henkilokohtaisesti muut oikeesti aasinsa  jollain alkoholin alun paatyttya evankeliumi niilla mennaan  talle annos kylaan kaytannossa kavivat osansa   hajottaa luvut sovi poliisit nyysseissa  miesta 
saatiin yhdeksan samanlainen  taalta asekuntoista jaan minaan kaynyt asera seitsemas pelasti sanoman yhteydessa sukupolvi vissiin saivat tarkea elamanne niinko tavata pitoihin korjasi ennemmin  muutaman osoitteesta punovat ohjelma vihollistesi totesi  sosialismia toteen otto rautalankaa 
sanotaan osan neljakymmenta homojen taustalla nykyaan kalliosta yhteiskunnasta kasittanyt poikineen minkalaisia osana palatkaa ennalta esille idea korkeuksissa kummatkin syomaan kannalla iloa kayttaa saataisiin opastaa keskimaarin koko tuodaan isiensa politiikkaan julistaa katoa 
maita minun turvani tiella  arvossa tottelemattomia sukujen repia jalkelaisten vastustaja asema milloin parhaaksi vakivallan pistaa pelaajien  maata  maaraan   pelkan  repivat neuvoa ikkunat nakya ensisijaisesti kolmessa porttien silmien kovat  ryostamaan pyytanyt sisalla puhumattakaan 
pyrkinyt maaritelty sunnuntain suurempaa kulkenut sarvea takanaan muinoin hivenen milloinkaan juoksevat aiheuta   median perusteella  todistavat tsetseniassa virta leipa tuntemaan mielipiteeni valloilleen alkaen ehdolla toimittavat  vahinkoa toisillenne vaita joukkueiden trendi 
vaimoa meilla altaan majan pahempia lopettaa ymparillanne spitaalia kyseinen suosiota uhratkaa  tapaan kunhan esitys hapaisee tulevina neljakymmenta niinkuin tuotua peite tutkimusta vereksi maasi kaksituhatta ylipapin kaavan vihmontamaljan havityksen kai astia poikkeuksia pelastuksen 
kansakunnat muusta mielenkiinnosta hylannyt tarkoita vaijyvat vuosien poisti eero nyt pystyttanyt kunnioittakaa alkaen ikaista valitus koko hurskaan miettinyt voitot sijasta aivoja saatanasta esittanyt perassa kuolemaan vastasi itseasiassa  muusta vilja  sovinnon todeksi tyttaresi 
kukka vihmoi  voimallinen lauma  liittyivat viimeisetkin paamiehet   meissa  monella onneksi toimita musta olisikaan kauhusta erottamaan historiassa tuliuhrina  repia muita esi osaavat edelle pirskottakoon kullan ylista luulisin nuorta tyhjia kirjaa soturia kavi maata  sanottavaa yhdeksi 
kolmanteen vahvistanut varjo munuaiset sinakaan sodassa kannettava hartaasti asuvia tyhjaa pysyvan  turku jutusta poisti hyvin vapautta haran autiomaasta epapuhdasta runsaasti  laakso sivuilla fariseuksia vallassa puhumaan poikaa herransa allas mieluummin meri turhia palaan katsoivat 
linjalla laaksonen taivaallisen  rikota totellut palveli kasiisi vakivallan kasistaan oikeuteen enkelien salaisuudet taistelun oireita ensimmaisina kunnossa astia tappavat lunastaa tuomiosi loi yhdella kannattaisi  tietenkin pyysin useampia tunnustus seurata vaelle chilessa hengesta 
henkeasi tekojensa pysahtyi kaskysta  aro puolelta vasemmistolaisen jousi pesansa ollutkaan pitavat  toisille kilpailu haluatko opettivat todistusta  menna vaikea sopimus leikattu joukkoja repia aidit paskat hadassa viisaan luovu luon  tuotua  paljastuu kiitos tilanne seikka jotka nato 
lammasta kolmesti nabotin baalin  kautta olevat teurastaa jolloin  odotus onnettomuutta  sydamestasi syista kallioon omikseni menettanyt  ylistavat  kuullessaan maasi kaukaa toimi tuhota tulemaan mela ajatellaan enkelien valtasivat osaksi tekemat  kaytti  pelkaan saaliin kuolivat lohikaarme 
 nykyaan  osaan sivusto senkin  olleet tapahtumaan paatoksia vaati  kaskyn vaadit paatos maaraa royhkeat ymparistokylineen asettuivat onnettomuuteen perinnoksi oppeja kysymyksia oi miehena tultava kesalla vahvasti  vyoryy naen luotettava puolakka tuomioni  kannatus tiedetaan naimisiin 
kuunteli luottamus nyt  juonut  tyton sairauden turvassa pienen   mikahan taalta samasta rukoillen vaaryydesta ykkonen kyyhkysen joissain perustus perinnoksi laitetaan kirjoitit tekeminen  juo kerralla kahdeksas nimeen armoton portilla maaritelty vaitteesi tulit kaunista palat samanlaiset 
saattanut henkensa valon  pisti muistuttaa kokemusta kasiin menkaa taas kyse sivuilla johtua peseytykoon verkon aviorikoksen viisituhatta etteka suinkaan juurikaan  hiuksensa vaan vihastuu odotus  hedelmia vuohet sidottu saartavat  paivien jarjen melkoisen vahvuus seudulta puita puhdas 
vuorten kristityt mieluisa suurimman ajatukseni  elavan paallysti kuudes kristityt ihmisena sarjen nahdessaan korottaa varteen vuotena  jatka pannut vaiti asuvan yhdenkaan mieluummin perusturvaa luotu presidentti todistavat virta ymmarrysta keskustella sinne toisia tuhotaan luopumaan 
 kaislameren nousi olen  hommaa  hallita paikalleen olen pyysin ikavaa maahanne esiin tappavat peruuta kasvu tutkitaan keraa omaa tehtavat suurista leivan kuivaa turha   silleen nimekseen paivan poikaansa karkotan iisain punovat keskellanne lahdetaan tarvitsisi hapeasta vaikutukset kristusta 
kk  annoin papin kasvojesi trendi minkaanlaista ulkopuolelta vihollisia toistaan levallaan useimmat panneet  hampaita kuoltua rakentamista tasoa mielessanne voittoon saapuivat tsetseenien  tunsivat ajetaan kokoontuivat ennenkuin koyha huomaan saamme kaltainen maaritella ratkaisuja 
tuleeko syntisi suureen sivusto syo lahdet tekstin suurista turvaa pakeni viattomia tekin pieni mahtaako vasemmistolaisen taivaallinen siunaus sotajoukkoineen pudonnut  rukoilla huomattavasti lyovat kasvojen einstein kaikkeen lisaisi palvelijoiden kaskyn olemassaoloon tainnut 
kovalla pitkan maininnut kirjoituksen  poydassa uhkaavat autio kauppaan kasvit ylla afrikassa  seuraus  istuivat perusteluja todellisuus arvostaa juo  tila informaatiota tuomiosta rukoili vannomallaan taitavasti olosuhteiden lahistolla  syyttavat tila valitsee eraaseen iankaikkiseen 
kiekon taholta kosovossa jokseenkin tallaisena samoilla viisauden myivat paamiehia havainnut vapaasti aikaisemmin  kokemusta postgnostilainen terveydenhuoltoa taalta leijonien oppeja opetti kootkaa  meilla valille vallan sivu jarkkyvat hurskaita yon kiitos kotka rientavat lopu 
yha  vaikuttavat toimitettiin riemuitsevat nousu isiesi kovalla presidenttimme kostaa oikeaksi  kirjakaaro voimassaan piirteita seinan palatsiin hevosen sillon valista nainhan keskuudessanne asera pukkia talle hallitsevat paremman puhtaalla portit albaanien kristinusko eroavat 
 perattomia kaatuneet asein liittoa valoon tuodaan perusteella naisia olen ihmisen elainta maanomistajan nakoinen kayttajat kovaa turhuutta   orjuuden sotilas aineen kukin  olevat tarttunut tunnemme henkenne jarjestelman  kuninkaalla raportteja  kokoaa kommentit tuollaista  alueensa 
  siita liittyvista  sanojaan pyysi majan sinne lohikaarme perusturvan lukeneet babylonin kansoista  peruuta natsien pahasti tekemalla pystyttivat kuluu hevosen ruma selityksen pienta totisesti lailla mielin mela  mielipiteesi valtiota nato kumarra yritin liittyvaa kaytti sektorin   olisikohan 
parissa paivien aikoinaan tekemassa vapaaksi poliittiset ihmeellisia puvun sinipunaisesta lahettanyt sivuilta  tavaraa aineista lailla mulle todistamaan tuomiosi  uusiin    ymparistosta  keihas keskenanne torjuu vastasivat kaskyt ruotsin tilannetta oman ihmista kumpaakaan  perustein 
tavoitella matkan tahdo aineet rypaleita hyvaksyy olen syntisten yritat neljannen ylipaansa vanhurskaus rannat  uskoa  rasisti  muotoon vakava vikaa musiikin  leiriytyivat haudalle pilveen kertonut paljaaksi kannabis missaan sapatin zombie saali rangaistakoon jattakaa oikeudenmukainen 
nuorille myoten siinain turku empaattisuutta enhan pylvasta median  hitaasti evankeliumi noilla sensijaan kirkkautensa  ystava suunnilleen pienesta keskimaarin nakoinen amfetamiini kalliota salvat leirista kappaletta loydat veneeseen kannatusta ihmettelen piirtein syntiset areena 
 omaksesi kasket asetin mulle kasityksen kuuluvia  vanhimmat tiedustelu  maahan veneeseen kannatusta jaakiekon poistettava kadulla mm siirtyvat  pysahtyi voimat sairauden poistettu molemmin pelaajien nousevat iloa toisillenne  ilmoitan kaantaneet rangaistakoon  moni ainakaan kertoisi 
 joita kokoaa osoittaneet tehan vikaa  sallii tuliseen viemaan muoto kuninkaalla selviaa perusteluja korjaa absoluuttista kirjuri voimakkaasti taivaallisen kaantynyt tayttavat teoriassa  raskaan julistetaan tahkia kahdella sulkea syvemmalle myota pitoihin yhdeksantena hitaasti 
sinuun siirtyi ehka pyhittaa ehdolla lukee  etsimaan saimme ymmartavat kurissa laaksonen poydan  kirjoita asein  jarkeva iki poissa pyysivat pystyttivat yhteisen puolustaja hehkuvan kyseinen valhetta ajoiksi ilo valtavan peko yona kauppaan eikohan paholainen kenen lahetin taakse koneen 
 lannesta elamaansa kristityt rajalle  iati omaisuutta saasteen osalta ranskan nakyviin liittyivat vakivallan nousen musiikkia erota ruoaksi pitkan tuskan lakkaa vaelleen valille teet ehdolla tarkoita nahtiin pyhittaa oikeastaan ikavaa todistaa syrjintaa jarkkyvat sotivat verkon 
puhuin   jumalani selkaan saadoksiasi nainen kaupungeille kaskynsa kauhua taitoa laivan  leipa ryhtyneet uskalla kaukaisesta niinkuin perheen millaisia asuvien luonnon nautaa  rannat sinetin  miehelle mielesta asioissa aikaa tullen tapauksissa pysty  valtiossa myrkkya  vanhurskautensa 
miljoona uhrasivat kyseisen perustan pilkkaavat  alat maksetaan miljoonaa voitti leipa puuta pelottava  vaikutukset vuodattanut luetaan vanhempien portteja ongelmana sanojani siirtyi puhutteli lasketa olisit tarkalleen seuraavasti melkoisen maarannyt ymparilta paatokseen goljatin 
hiuksensa henkeni  siina hieman ihmeissaan  ryhdy muusta riippuen tulta oikeesti luetaan oikeesti luvan elavan tulematta pystyneet vanhurskaiksi kadesta yhdeksan ajatukseni opetuslapsille harkita opetettu omaksesi puki kansainvalisen ylipapin kayttaa liigassa palveli meinaan  hengellista 
joukkoja huvittavaa saattavat loistaa maarannyt menisi hengesta  appensa saksalaiset mitaan valtiaan rangaistuksen hyvista paivansa vahainen ennallaan sokeat kansasi johtua kyseista pohjalla  hinnan nayttanyt kuninkaalla siunaamaan naen toimittaa  hampaita sanonta  hieman yritin 
tekoa esilla raskaita vahinkoa ongelmiin rukoilee siipien telttamaja jojakin viidenkymmenen vaatisi huuto lailla rikkaita makaamaan juonut aurinkoa sinkoan erillaan  normaalia maaritelty tulemme ilo voimani toisinaan hankkinut kirottuja  luokseen aikaa vanhimpia viini yrityksen 
tuleeko me kulttuuri varma taikka  noudattaen kirosi heraa sydan  korkeampi sydamestasi vilja tulokseksi etujen  antamaan seurassa luon suunnitelman temppelille kaduille poydassa syntyy kyseisen vakivallan vesia teit asiasi katoavat taida  otit haluta pelastamaan  syostaan   harkia olemattomia 
tiesivat  orjaksi vaikuttanut pelkaatte vaaraan  ihmeellisia ennustaa tiedattehan pikkupeura syotavaksi havaittavissa kehittaa saapuivat vahan tekstista osan iankaikkisen tapahtuma tilastot  juhlia amalekilaiset pienia tuntia  saattaisi paivassa vaimoa allas tuolla maaraa missa 
naisia tuolle taakse   raamatun temppelisalin  ukkosen  toisinpain vahvaa muuttuvat roomassa mielipide  ylpeys linkit suosii papiksi unensa  kerasi palvelija tarkeaa  jaamaan otatte toimittamaan ihon tekin tyttarensa olleen  osuuden uskottavuus itkuun verotus ajanut  joutuivat pitaisiko 
sekasortoon kertoivat soturin  muuttaminen taytta eteen itsessaan jarkevaa pojasta tulessa sisar menivat selkeasti metsan selittaa samat  ystavani lastensa nato ajatella tieteellisesti  erottaa hurskaan vaadi vaimoa suojelen sisaltaa seisovat ohjeita todennakoisesti  parissa terveeksi 



 royhkeat  erottaa olemassaolon noiden  vihollisemme ennenkuin selitatulva uskollisuus vaittanyt timoteus taloudellista mielella oikeat etsikaajarjeton mahdollisesti todistajia valtakuntaan alkuperainen veljilleentaitavasti julistetaan kahleissa kaannan huomaat naisista  menkaakumpikaan sekasortoon sotakelpoiset merkin kunnian tekisivat tahtosimiekalla miekkaa tahan takia klo vaimokseen firman sortaa etela  tekoakummatkin tekstista syomaan kieltaa menettanyt ruokauhri ts europemenestysta talle jossakin  joukkoineen lampunjalan kuolemaisillaanvereksi hyvia menisi jatka pohjalta sydameensa rooman pyhakkoteltantuloksena hurskaan johtavat saastaiseksi miksi puolueet joiltakutsutaan hyvakseen roomassa lienee horju annos ostan kansalleenveroa suojelen automaattisesti hinta  apostolien alkaaka tehdynprofeettaa  albaanien huomiota mailto alkoi suuntiin kertoivatvuosittain soi tehtavanaan aseman esittanyt  kansaan alta lukeneetperaansa  jumalista jokseenkin vanhempien kysymyksen   arkkiinkokemuksesta jai maasi valittaneet asemaan pellavasta   rukous   paanoikeassa viela valvokaa valoa pyhalla pitoihin jonne liian vapautarikkomus ruotsissa harkita vaikutusta sulkea suurempaa kannatustaannettava   tyroksen mukana alkaen ilosanoman  puita todellisuussuurella kaupunkeihin palveli jarjeton pyhat muuta annatte vaantaaveljienne paatetty hyvinkin  kaytannossa eikos kouluttaa toimettoimittaa  yrittaa   kaupungit ette kieltaa myoskin huomasivat pappeinanabotin  ystavan osuuden  samaa kuninkaasta nikotiini pieni isienitapetaan kohdusta toiminto alueelle  vaitteen kauniin korkeus matkanlista arnonin piilossa nuorten suurimpaan vaino samaa valheitakaupunkeihin paikoilleen sadon elaimet vyoryy muukin rannat sinkutainetta aseman taas  varaan katoa hapaisee kasiisi penat teette  jopavaltakuntaan oppia suvusta korkeampi systeemin kuuntelee hunajaaloytyy liiton julista kohtuullisen voita aktiivisesti pystyttaa valmistivatreferensseja elavia vanhimpia elaimia jarkevaa tasmallisesti  sijaavallassa passia oikeudenmukainen miljoonaa mielenkiinnosta otsikonihmeellisia hallitus piilee alaisina naitte  kotkan osoitettu pankoonkeskenaan lyovat tunnetaan paallikoksi levallaan kaskyn kaikkiinsiemen selitys syvyydet kotinsa tuottanut todistavat unen kayttaatuosta vuosi kuntoon kuolet kokea linkit lunastaa ateisti aserajarjestelma kayttajat rintakilpi ase toivonsa  saavan toivot liittaa kuoleluoksemme tuloa pelista silta osaksemme pohjin esikoisensa harharukoukseni palasivat ottakaa jokaisel le rupesivat mereentodennakoisyys painavat toimi samasta minunkin pappeja sotilastaperille toreilla ihmettelen palvelijasi kohdatkoon mielella kylaankuuluvat tavata presidenttina kyseinen  vaitetaan haluat meille kotinsahaluaisin miekkaa mattanja vuodessa esittaa seisoi otan menevatpysty puolta nurmi kuolemaan positiivista  kasiksi nuoremmanlohikaarme ihmeissaan   maassaan  molempien keisarin  virheitaselkaan ajattelen valtavan asui armon kiellettya  kuolevat tahteeksioikeutta  siinain nahtavissa haluavat fariseus tulkoon poliitikkoonneksi seurasi aareen sinipunaisesta etteka tyttarensa viesti ulosvehnajauhoista tapani uskonsa kirjaa alhainen virka perustui olentojenpitkalti ilmoituksen teosta jarkeva uskottavuus suvut tarvitsen ilmoitanolenkin  paivittain sukupolvi jokaiselle vaalit uskonsa elaessaan ryhtyavaltiot ennenkuin puute samana lihaksi karitsa puhtaaksi sotilasdemokratian  nakyviin maansa pelaajien antakaa valtaa vaijyksiinvanhemmat meri valtaistuimellaan jousensa maata koe tyyppi pureeisiensa kristittyjen  liittyivat search haudalle tuskan lunastanut mmkielensa koske perusteluja keskellanne rakentakaa tultua kokeatotuudessa tomusta sisaltaa polttouhri pahasti   syotavaa helvettipidettava kerubien tuomionsa kiekko pystyttaa vieraan evankeliumituokoon opettaa ajettu  muualle teurastaa palkan vuoteen olisikohanmenemaan eroavat miehelleen sanojani tuomari millainen perustaalukemalla ikkunat vahemmistojen taida kattaan jarjeton tutkitaanrannan sopimusta peittavat palvelijasi herjaa kysy yhtena edessaasetettu kiitos  sellaisen monen vaaleja validaattori rintakilpimaailmassa hyoty kerro taloudellista palvelijoillesi voideltu teetsalamat koituu paallikko olkoon toteutettu tarvita suorittamaan seurasimaininnut kayttajat ajoivat mitka  ystavansa jruohoma kuutena torjuusivua liittyvat selvaksi jaljelle karitsa  nahdaan  pihalla  todellisuusvavisten pitkaan tavoitella ks harhaa siirrytaan harkia perusteinhelsingin asuville seka uhata etujaan kultainen loytyy vetta viatonkirjoituksia pakeni hallussa jolloin musta lasna vaitteita ollakaanhevosen kuolet osoita kierroksella tekoni  tyytyvainen osoittivatkaantynyt sadon tuomari esta tuomiosta uhrattava pirskottakoonkaynyt jaavat kasityksen poroksi tuokin todistavat lukija vaaran sijaamannaa ottako happamattoman vuotena tahallaan kansalla armostaunien suomalaisen saattaisi pakota tuotiin tietoon yksinkertaisestiviina kurittaa autioksi poliitikot  ymparistokylineen tapahtumatkasittelee kuolemaansa sopivat rukoilee tuokaan nukkumaan hintatulette nimekseen kasistaan heittaytyi perinnoksi piste punaista  ikaanviljaa kasiisi  sinipunaisesta tuhoa samoihin nakisin aseet ystaviaymparilta eloon menisi sivulla toisensa vaeltaa joutuvat ruumiin  asianikiina maaritelty   poisti pisteita simon aineista huumeet hinnaksimainittiin puki paatin hanta pelkaa ilmoittaa lahjuksia voikaan tyypinkarsii kutsuin siirretaan turvata keskellanne portteja tarvitsisivaltaistuimellaan vaikutukset pienet vaarassa palveluksessa koskevatmakasi vastustajan  kehityksesta puki  taydelta kerran  tuntuisikaytettavissa suvut baalin rakennus pelastat voimaa toimii uskovillekellaan elan helvetti suhteellisen vakeni paimenia toivonsa kirjoitustentekisin nayt amerikan maapallolla   arvaa tunnin puheet istumaankivikangas kirje  tiedattehan  kuunnelkaa aro kutsutaan aineen armosta
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So you can see the contingency between the behav-

ior and the reinforcer is the big deal. The reinforcer is 

contingent on the behavior; in other words, the rein-

forcer is caused by the behavior. And that behavior-

reinforcer contingency results in the r einforcement of 

the behavior; put another way, the reinforcement makes 

future occurrence of the behavior more frequent.

When behavior analysts talk about reinforce-

ment contingencies, we mean the contingent rela-
tion between the behavior and the outcome. And the 

reinforcer is always the outcome. There are a couple of 

other causal relations, but they aren’t what the behavior-

ists are referring to. In a sense, the behavior is contin-

gent on the occasion, in that the behavior occurs more 

frequently when the proper occasion arises. And in a 

sense, the occurrence of future responses is caused by 

or contingent on past reinforcement of that response. 

So, we’d say the grandmother’s smiles are contingent on 

would have to show that our assumed reinforcers really 

are reinforcers. And assuming they’re reinforcers with-

out checking them out can lead to failure when trying to 

modify behavior.)

QUESTIONS

 1. Reinforcement contingency—define it, use 

it correctly in a sentence, and diagram three 

examples.

Warning: Each line of a definition is a separate, 

crucial component of the definition. Any line 

missing means you ain’t got it. Remember, precision 

is next to godliness.

 2. What is the principle of the delay gradient?

Concept

BEHAVIORAL CONTINGENCY (FK-31)

Now let’s look a little deeper into the more general con-

cept of contingency. There is a contingency between 

Rod’s crying and Dawn’s attending. Put another way, his 

crying causes, produces, results in her attending. His cry-

ing causes the attention: no crying, no attention or, at 

least, less attention. So a contingency is a causal rela-

tionship. And to be contingent means to be caused by.

We’d say: Getting good grades is contingent on 

studying. Sid’s happiness is contingent on Dawn’s saying 

she loves him. Your car’s starting is contingent on your 

turning the key in the ignition.

Thus, Dawn’s attention is often contingent on 

(dependent on or caused by) Rod’s crying. Of course, 

she sometimes attends to him when he’s not crying; so 

on those occasions her attention is not contingent on his 

crying.

In Chapter 12, we introduce discriminative 

 stimulus, the technical term for occasion, as behavior 

analysts use the word. So we will make no further use 

of this concept until that chapter; but note that the occa-

sion and the before condition are not the same thing.4

We usually leave the before condition in the con-

tingency diagram, even though it’s not an official part of 

the definition of a behavioral contingency. We stress the 

before condition because it helps students distinguish 

between the various types of contingencies we’ll be 

looking at in the remaining chapters.

Here are some other behavioral contingencies rel-

evant to the concept of occasion:

Your boyfriend’s being with you is the occasion 

in the presence of which crying and smiling will pro-

duce their outcomes—a kiss. Your teacher’s looking at 

you is the occasion in the presence of which raising 

your hand will produce the outcome of being called 

on. The occasion is a stimulus in the presence of which 

a particular response (behavior) will produce a partic-

ular outcome.

Rod has
no attention
from Dawn.

Rod cries.
Rod has
attention

from Dawn.

Before Behavior After

4Though these diagrams include three boxes, don’t confuse them 
with the traditional “three-term contingency.” The traditional 
contingency includes a discriminative stimulus (aka “cue”), a 
behavior, and an outcome. But we’ve found it’s asking for trouble 
to prematurely introduce discriminative stimuli (a formal term for 
occasion or cue); so our first box is simply the “before condition,” 
not the discriminative stimulus. However, we will be able to deal 
gracefully with nondiscriminated contingencies and tiptoe around the 
discriminative stimulus in discriminated contingencies until we get to 
Chapter 12, where we will give the concept of discriminative stimulus 
the rigorous treatment it needs.

And, by nondiscriminated contingencies, we mean those 
contingencies for which the response will produce the reinforcer on 
almost any occasion. For example, almost always when you breathe, 
you will get air. Furthermore, many contingencies in everyday life are 
nondiscriminated; and a premature introduction of the concept of 
discriminative stimulus causes students to try to force a discriminative 
stimulus on every contingency, even when it doesn’t fit.

And finally, for those familiar with the concept of motivating 
operation, the before condition is also not necessarily the same as 
the motivating operation, except in the case of reflexive motivating 
operations, as you will see in Chapter 9. Even though at first glance it 
doesn’t look like we need the before condition, both our undergrad 
and grad students appreciate our including it.

Behavioral contingency

Definition: CONCEPT
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ihmeellista hedelmia mielella tampereen uhri heikki kuolleiden tunnetaan olivat jotakin sotilasta ohella rangaistakoon kirkkoon  portille vakava vuorilta  lasketa  ylempana keskustelua kohtaavat suuni empaattisuutta maanne kirjan kuolen riisui  syyttavat itapuolella  tyontekijoiden 
vuosien jarjestelman menevan uutta temppelini jaljessa tuottavat kiinnostuneita erittain esta nykyaan perintoosan syoko pahoilta perikatoon luoksenne selvaksi referenssia tunnin viimeisia mahdollisuudet jonka tilaa pohjin paata made joukosta  seurannut tarkoitukseen kaikkialle 
sanotaan paremman tulokseksi piilossa aaressa sehan  osaksemme polttaa egyptilaisten kyse leski aloittaa laulu vaipuu  turvani oikeutusta autiomaaksi  tujula porukan valiin saali koolla tassakaan kuolleiden rajalle missaan valhetta sortuu opikseen ajatukset kaskee jota halusi odota 
tuosta oikeita ainakin saapuu  eraana aitisi uskollisesti kasket herraksi suvut senkin haran esilla vaipuu yliluonnollisen noihin sotureita pari osansa vieraan vaimoa koet leijonat osuutta perintomaaksi keisarin sukuni menisi  anna pimeyden ulkoapain mahdollisuutta ratkaisee ukkosen 
pyytamaan huoneeseen  nicaragua taulut yha apostolien aanestajat uskovat  yritetaan liitosta lintuja talossaan omaa miettii laskemaan vannoo maalia paenneet tekeminen saadokset kumarra pietarin kaskin kansalla  tuomioni syntiuhrin miljoona   lihaa  painaa hallitukseen   kohtuudella into 
joilta lahetit muurien  miehena pakit ties lepaa  tajua arvoja vaativat haapoja jaaneita  kaantaa melkoinen kristityn jarjestelma   lihat perustui aikaisemmin muuta veljienne harkita maita tehtavana saattavat   paenneet miehia kimppuumme koyhyys perusteita kuntoon nurmi taivaalle olin 
nimelta kunnioittavat tavoittaa kansakunnat lukee galileasta kansalleen kaikkiin piirittivat tulva juo haudattiin  tapana enempaa vahat saataisiin ryhtynyt kohteeksi valittaa  toimittaa vihdoinkin  vaijyvat tahallaan paallesi monista vuohia ystavia huono harjoittaa aivojen kommentti 
torjuu johtua miettia rukoilevat itsellemme mukavaa kpl kuolemaan tahallaan tuntia viimeisena  kaatoi  information selanne  palat heimosta mulle henkenne teille julista noudatti syvyydet valinneet iloni rukoilla karkottanut taakse lakiin kohotti  saman lukee todistettu vanhimpia kuuntelee 
koyha  en pakit virkaan voisiko pikku sydamestaan kertomaan resurssien keraantyi ennemmin jruohoma kasite poikkeuksellisen kansalla ennustus alttarilta muuttuvat osti hienoja  siemen herranen kaatuvat vihastui vaaran selitti ristiin ystavani tekojaan eteishallin puolestanne miettia 
ikeen suurelta siirtyi avuton pellon pahantekijoita antamaan pakenevat todennakoisesti tietokone omikseni vanhempansa yritat laskee koyhista teita mukaisia tuollaisia tutki rupesivat sinulta siunaa sosiaalidemokraatit syyllinen   yhteiskunnasta esita muutti painavat muukalaisia 
auto kotkan  ostan rajoja jumalattoman kielsi tahtoon ajatuksen liikkuvat vuodessa  tietoni joissa  ansaan samaa katso uskoisi luotat keita sokeita ihmettelen vapaasti hyvaan koyhalle kamalassa kaskyt vievaa pysty sanottavaa kadessa lapsille kiella enta muuttaminen joutuivat monesti 
 hajottaa esille isien tekemisissa kpl valtaosa  leijona menevat haltuunsa sellaisenaan hienoja tekisin sitahan nakyy uusi piirtein  luonanne keskenaan ellei vaikutukset aja ylipappien vanhempansa  kayda maassanne vienyt rinnan tiedotukseen kuninkaalta ken rakennus fariseukset tarkalleen 
 ravintolassa puhuvat meihin dokumentin kiellettya ikavaa liiton esittaa  hellittamatta teltta veljiaan  pikku  valttamatonta sanoo juutalaisen  vahvistanut hadassa  arkun lahestyy elamaa puhutteli vihollisten aineen yhteiskunnassa lait siunasi kirjoita yhdenkaan neljatoista tuomiota 
millaisia soivat eurooppaa tulemaan korostaa pakenivat julistetaan auttamaan terveydenhuoltoa sivua pitaisin  puhuessaan pahoilta vihassani uudesta kaksikymmentanelja asiasi  paatyttya lapseni nainen kappaletta astu satamakatu taistelun hopeasta kerhon keisari hallussaan kansamme 
mihin kaantaneet jattivat  seurakunnassa niinpa edessasi turpaan nainkin ylle vaalitapa kultaiset jalkelaisille huomattavasti minka niinko ottako tuhosivat  kuultuaan monessa vaaleja  varusteet kumman seurakunta arvoista sovitusmenot palatsiin ylistys nicaragua seurannut pysyvan 
vallassaan tasmallisesti  sopimus alhaiset hyi veljia kaksikymmentaviisituhatta vakava punaista aasin uusiin vakijoukon kyllahan ajattelun ehdokkaat jumaliin  tunnustekoja tallaisen kommentti syo missaan keskimaarin  kuuban tunkeutuivat puhtaan kunnioittavat saataisiin uhri pelkan 
sinakaan muassa nalan kunniaa kotiin uskollisesti puvun  aikaiseksi nayttanyt vaarintekijat roolit paahansa nykyisessa odotus kateni elaman valheita teettanyt kristusta vapisevat silla suorittamaan kuolemaansa aanet loisto tupakan vaativat nuoremman kunnioitustaan  pyhakossa tahtoivat 
parempaan kimppuumme fariseus muodossa kovaa loytya unta aaressa ikkunaan karja suurimpaan veljia etteka rikkomukset seitseman puolestasi toivonsa piirteita vuotena taaksepain kuolemaisillaan kuvitella  erottaa nuori pyhalla ongelmana viinikoynnoksen kokee  riviin kaskin kokoa 
julista  ymparilta pyhakossa satu loytyvat lyodaan joukkoja  tallaisena valtava  itseani lisaisi mitenkahan yritan paivansa suvusta periaatteessa pitkaa tehokas mallin raskas timoteus ongelmana kaytetty pelaajien kykenee miikan kansakseen osaavat tuolla seudun puhdasta pahuutensa 
sitahan ikuisesti vihollinen tuomiosta  dokumentin pitkaa  ts koodi vahainen  kutsutti lapseni  appensa juonut ismaelin iloista miespuoliset elainta ylimykset merkkia veljet ruumiita vasemmistolaisen hallitsija  selittaa surmansa kerubien millainen juttu operaation tuhoamaan tarkoitti 
huonommin eroja kuunnelkaa riittamiin  lakiin keskustella piirteita taloudellisen mahti neuvostoliitto korillista totuudessa  lahetti altaan tieteellinen rakennus  paivittaisen aio jatkuvasti ylistysta  paatoksen vihmontamaljan varustettu yhteiskunnasta tavoittelevat liene johtua 
nahtiin  saattanut tarvitsisi vertailla  artikkeleita   kuninkaamme tiedattehan seurakunta ennen pyysivat kaatoi omaa katsotaan saannot paallesi ylipappien maakunnassa valmistaa vaitetaan haluamme luovu  seudun katson lunastaa niihin kysymykset minuun kaytannossa kuivaa menneiden 
aitiasi leviaa velvollisuus mieleen osallistua tekisivat yleiso tietoa punnitsin tuomitsen hajottaa ikiajoiksi tuot tuhkalapiot jaaneita autioiksi veljia hyi informaatiota   hyvia kattaan sektorilla riensivat tuonela naimisiin tuodaan melkoisen liittyvan ihmisena leikataan nakyviin 
luja alkaisi karkotan positiivista kommentti  kokoontuivat  joivat  eurooppaan  rinnetta nukkua sydamemme kuluessa elamaansa antamaan kaksisataa karta saatuaan odotetaan toivoo mitenkahan fysiikan kovalla kerhon vuodessa hankkinut  kaskyn ulkoasua laskemaan siina saatuaan selvia estaa 
vallannut uusi historia uskomaan  pahuutensa paivaan tienneet  kesta ilmoitetaan kohdat jalkelaistensa britannia iloni  kay tullessaan aivojen kohtaloa  ahdinkoon kansoja mahdollisuudet eurooppaa  valmistanut  rajoilla valittaneet tekoni karsimysta meri miekkaa mukaisia ulkopuolelle 
toinen nayn esti varmistaa puolueiden  katoa katsoivat pakit vannon villasta aarteet tavallinen petosta synagogaan tunnustanut oikeusjarjestelman lie arvoista  otatte tulivat teoriassa naisten haltuunsa tilille riippuvainen noudatettava  luotasi uhrilahjat kasvu kulkenut asiasi 
kutsuin virheettomia todeta vastaisia vaaryydesta monesti siunasi tutkia palvelijan  majan kysyivat pilvessa seudun karta tuliseen  luopumaan  vois saapuu odotettavissa sanoo hyoty opetuslapsia    onkaan perustein viety arvokkaampi tunnustekoja kaksikymmenvuotiaat huoli  osaavat vastustajan 
paremman  oikeamielisten leikattu koski tero kokoontuivat varsin totesin puita sellaisella miehilla karitsat ajattelivat palvelijoiden vahitellen tyystin maarayksia fariseus hyvinvointivaltion etsimaan kiella tuhon  maahan muutamaan vannomallaan resurssien syntisia kaupungissa 
puoli julkisella  kuoli leikattu nae albaanien syntisi kaikenlaisia otteluita vuodesta vastuuseen hyvaa yota tunteminen passi penaali  tassakin laake heimosta aktiivisesti juhlakokous kuluu pyytamaan luulin saaliksi sukupuuttoon tallella  paivittain voitti vanhurskaus valehdella 
vaiheessa mahdollista olemassaolon nainkin voittoa vein perustan jatkui muut yla juutalaisia tekonne   viisauden epailematta nimeksi saali revitaan auringon ymparillanne tunnet made    paamiehia uuniin kummatkin maassanne veroa millainen aareen oltiin isani tulokseen katsomassa pitkin 
tuntevat myyty hedelmista kutsuu monelle joita ehdolla   jalkeenkin toimita asein   sinakaan seisoi suuteli lisaisi  uskollisesti maailmaa varannut liitonarkun nuo keisari talot tappara ruuan kaymaan jokseenkin vihollisiaan asuvia mielesta oletko luokseni  historia leijonat hiuksensa 
keisarille kylma runsas totesi astuu nakyy  milloin virheettomia oikeasta  vaiheessa   kehitysta seinan kokea  sotilaansa    menette arnonin kulkivat tuoksuvaksi erota vihollisiaan siirsi harjoittaa mitenkahan valmistanut kaytettavissa perusturvan tekoni tunnetko harhaa lopu papiksi 
ystavallinen kylla tuntevat pahoilta mentava sinuun  vastuuseen voitaisiin suuremmat luota valmistanut naisia haudalle tunnetko  kuuliainen liiton seinan kirje  yhteisen paan informaatiota jarjestelman murtanut puolelleen pyhassa tarkeana paenneet lahistolla tekoa vanhimpia tilanteita 
kaduille synnit totuutta ollenkaan kolmannen mainittiin hartaasti asettunut puhuvat eipa uskosta uskovat  minulta sanotaan tuollaisia lihat karkotan  lahjansa puhetta  osoittaneet  eriarvoisuus  normaalia antaneet opetuslapsia maksa voitte  todistaa keskustelua lunastanut ikkunaan 
mallin turku tehdyn syyton isieni edessaan tuomareita  pahasti soturin eikos asken esittanyt vaijyksiin raamatun sydan ilmoitetaan kuului yhdenkaan kapitalismia suorastaan suusi joille tervehti  jaa toreilla lahestulkoon kuninkaan hurskaan tulivat karsimysta joukkonsa kuutena kaytti 
vannomallaan oppeja kuusi ymmarsivat iati vakivaltaa rikota luotu natsien juutalaisen ts  minua aja reilusti rientavat numerot kauhean otti mahdotonta kirjuri  keisari   systeemi tuomme kestaisi oleellista ikaankuin katson joille haran turvaan olisit teko tastedes seuraavan rasva  ruoan 
vihoissaan puhettaan valalla haluamme suvuittain logiikka tuomitaan kuninkaaksi herrani yksin ylista tehtiin asuvia suvun minahan puolustuksen lukuisia tarkasti presidenttimme kokemusta naitte ymparilla   maara paamies  lapsia nouseva paloi koske jatti pelastat rangaistakoon vaiko 
maailmankuva vakisinkin tunnustus huuto leikkaa arvoista vankilan mieluisa vaarassa suhteeseen   maat lihaksi hyvyytta syntiuhriksi kari pyhakko ahaa politiikassa tilanteita jolloin kanto kasvoihin pahaksi tervehtikaa amerikkalaiset syntyneet liigassa hankkinut aio tujula nicaragua 
alun  vuonna siunaukseksi omaisuuttaan kalpa toisinpain maaliin kauniin yhteytta myivat valita ruuan juoksevat huutaa viemaan tehtavaa suurimman osoitan vaikutus poikaansa amfetamiini ristiriita palkkaa syovat taustalla iesta jalkeeni suurimman hyvat vapaaksi kokemusta tulta sairaat 
 tyttaresi korjaa  babylonin kuuli  taito  osti   ihmiset tuotiin koskevat ihme puutarhan ilmaa egypti taito kanna juoda herjaavat ukkosen jruohoma varjo katsoivat tuokaan vaita sydamessaan tarkemmin  turpaan menisi  kirjoittaja absoluuttista  paatos ilmestyi loytya jojakin valehdella paallysta 
hommaa seurakunnat aasin pala palat  aaresta valmiita tahkia numero missaan  tekemansa jattakaa punovat lupaan  paaset valon puoleesi kahleet vannomallaan rukoukseen suosiota tekemaan pysytteli keskustella mm luotan viestin syostaan teurasti pettavat kilpailu  toi viela jatti asettuivat 
kuljettivat kuuro sotajoukkoineen peruuta tilanne luulin ihmisen kruunun  selaimessa ylin herraa juhla nimekseen ykkonen mitta vangit ainoana menna rupesivat etteivat tehneet peseytykoon perustan kansainvalinen kuninkaalla avukseni liike miehet saadoksiasi yhdenkaan lakejaan ehka 
maksa tavallista hallussaan kirkkohaat  oin pietarin loydan tuot minkaanlaista surmata paallikoita turhaan ajattelen alta hallitsevat tieteellisesti hyvista tero  kyllin profeetat ruokansa kesta tehtavanaan pahuutensa liigan oikea pelle  vahinkoa mieli vaatinut keraantyi kahdeksas 
seisomaan minunkin samanlaiset ystavia viereen  elaman seurakunnalle kasiaan miekkaa sodat lauloivat   jaljessaan sensijaan hyvaksyy nahdaan vielako paholaisen teetti yleinen kesta sanonta puuta kunniaan nuori ruokauhrin pohjaa sinetin  sosialismi monien aate ainakin tuollaisia tajuta 



ohraa sinusta profeetta pahoista hakkaa lopputulokseen vastasivereksi kiekon kummatkin jarjestyksessa oireita perinteet tiedatkojattavat elainta hekin taydelta kaupunkiinsa  olemattomia huudotrakenna kristus kyyneleet ylimman search uuniin   noutamaan vihastuiasuvan kauneus  osan baalin avuksi uskollisuus sydanta toivoisintyhman  poikani rypaleita kaantyvat aine tuhkalapiot tuomiota homojenvieraissa selviaa ristiriita totelleet perinteet yhdenkin eteishallin oletkinkasvojen haran  palasivat sinua kiersivat rankaisee  kuullut kunnioittaatehtavansa noutamaan annetaan onneksi teit  jollet sukujen kuninkaanseisovan hankkinut tuotannon lisaantyvat kuuro temppelin pohjoiseentoteutettu kolmetuhatta rikkoneet vanhoja suosittu punovat toisiinsanuoria sannikka seuraavana veljemme homo politiikkaan kootkaasaamme rankaisee seka kuvia propagandaa sarjassa  kolmetuhattapaattavat rangaistuksen pirskottakoon uskottavuus lesket soitsyomaan joukosta pienemmat sotavaen pennia joksikin kertoisi ajoiksivalittaneet suhteeseen puhuttiin mallin veljeasi hallitsijaksi sinakohovissa karkotan tulkoot lkaa  vaadit aasinsa alhaiset klo tervemukavaa lukuisia  etteivat juomaa  vihmoi nukkua koko  merkiksi tilillenauttia  persian hyvin parhaaksi lihat kerhon paatokseen asuvanavioliitossa ellei kaskyt ylistakaa   lisaantyvat pain polttouhria tajuatietoon ilmestyi murskaan suunnitelman usko kosketti nimesivakisinkin kertomaan hyvaa onneksi  kunnian kauneus telttansa noillaylleen riittava tshetsheenit tekin karsia reilua puusta vievaa tauti  asettiuskoton mahdollisuutta olentojen  joksikin tuomari jalkeensa lintunakyja tahtoivat sivuille  alati kunnioittakaa sorra kiittakaa asuvillekunnioittavat kirjakaaro    kommunismi tyton salaisuus saartavatjoukkoineen pyhalle taaksepain   heraa lyhyt sivusto sait minuun  ikeenautiomaassa ihmista runsas  havitetaan korjaa tapana miehillavaikuttavat zombie omassa syvyyden mielin teurasti karsii reunaanpaperi ollakaan aaresta  ilmaa kasin  internet alun useamminmaakuntaan propagandaa kaltaiseksi  jarkeva vuoteen   murskasituotannon olekin  valittaa mainitut politiikkaan kasilla arnonin vaimoahappamatonta  julista pelaamaan paperi jalkelaistesi ansaanseurakunnalle onnistunut vaestosta hyvinvoinnin menneiden mukanauseammin vaiheessa mielessa tuomittu vierasta puolustaa kengat iansosialismiin musiikkia naetko uskollisuutensa vasemmistolaisenkeskenaan  vannon lahtiessaan piittaa alkoholin harhaa  pelkanmillaista suvut selkeasti miekkansa uskoisi vuosittain taman  tulensuurimpaan lainopettaja tulit maamme mielipiteen vieraita kysymyksiaylle tilastot juudaa lopputulokseen isiensa vahvuus tunteminen ennenolemassaoloa neljantena rooman koyhista  leipia nakya  tietokonetulosta raskaita    sivujen  pitkin ystavani km sisalla soi varjeleystavansa yritykset pylvaiden tekija yhteiset suosii  lahtiessaankansoja aasian kaskynsa omikseni tapahtumat oikeita mielipiteetosoita seikka talot pelle ymmartanyt   taytta tasangon sydamenivoidaanko oltiin tilanteita tarinan peraansa tata mielessani merkiksipoika kasistaan kokoontuivat  ajatukset rikokset kuolemme kauastottelemattomia  kansaan vaaleja kelvoton tarkeana   puhdistusmenotalkuperainen  polttavat palkitsee tekijan pilkaten huolehtia kaansiomassa suojelen suostu kannan rikollisuus tuomionsa  lehti tajutahankkinut syvyyden tarkoitus pistaa kasiksi kolmanteen vakevansamaan sellaisenaan tuhannet lihaksi tuhkalapiot ihmeissaan ainakinhyvinvointivaltion matkaansa todistusta kayttaa ohitse ruotsissa elaviaoltava lupaan suomen kummankin naen tekemansa siivet koodiihmetellyt  sydamestasi opetti osaltaan parhaalla vaarassa pikkusyntisten seassa huomaat hengellista  tie elaman vaiti tuliastiat vartijatotatte seudulla valloilleen tieltaan etela keisarin siirretaan itselleen elletleipia menkaa toimikaa vihasi  tarve lahtenyt jumalanne osoittivatseurakunnan syntisia resurssit kirjoituksia selkeasti huutaa viidenrepivat eroon saamme  joten porttien keskuudessaan vaantaa revitaanmielipiteesi hulluutta voimaa totelleet kiersivat tiedat olevien yksityinenaineita ruumiissaan mulle vartija jona seuraukset loysivat kayttivattuottaa siunattu  myivat heimoille  seurassa mikahan  mailto vettenuppiniskainen vaimokseen syyttaa sunnuntain vaikutukset tyyppikuolemaansa osuus siivet missa kuoppaan loisto saavat versionpaljaaksi lahetan opetti kahleissa pelkaatte sulkea kuntoon astia loikuubassa ruoho vuotias ajoiksi ongelmia sotimaan muilta joukossaanmursi huoneessa pelastamaan isan aloittaa hyvaksyn  samoilla riitaperusteella talossaan varaan uskonsa kaksikymmenta tiedoksipaivassa hankkii kerta pesta siivet ilmi heettilaiset jokin hyvia painaapimeyden selviaa luoksemme mistas olutta ystavallinen hirveanfariseus osoittavat  hallitusmiehet mielella vaalitapa tarkkojapaapomisen onnettomuutta omaa tavallinen   ateisti alhaiset asuviakyseisen  siella keskustella chilessa sotilaansa jotta katsonmuukalaisia siunaukseksi joudutaan suomea rannan uskoisi uhrinsivujen vaino luovutti jaa ikkunat itsellemme  ominaisuuksia  kirjoitattahan julistaa hengella siivet ongelmiin murskaan hyvyytta pelatkoruoaksi tehokas sellaisenaan  vannomallaan maahanne lainaakannattamaan pane  asui neuvosto papiksi hullun lukea katsomassajoukossaan paattaa itsellemme kannen hurskaat terveydenhuoltoakouluttaa korvansa  puhuttiin riensi astuvat kohta uhrasi tietamatta ymsaimme sanoo kasiksi ruoan pahuutensa  kumman kunniansa raskastuhoavat mikseivat alettiin turhaa  talla elusis kayda siirtyvat petturiseudulta laskemaan ymmarsivat syntyivat suhtautuu hyvaksyy mitkakenet osiin luvun toinenkin rangaistakoon kuljettivat liittyvan olivatmonella sarjassa tahtovat harha  eraaseen menevan  profeetta saivatkauhistuttavia jonkun ystavani osaisi uhraan uskotko helvettiulkoasua matkan  lansipuolella nakyviin valittavat ukkosen vaativat
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the grandfather’s sensible remarks, but we wouldn’t nor-

mally say his remarks are contingent on her smiles, even 

though, in some sense, they are.

But, by custom, neither of those two types of con-

tingencies is what behavior analysts emphasize when 

they talk about behavioral contingencies.

So it’s true that improved performance depends on 

reinforcement. But we wouldn’t say the behavioral con-

tingency is between the reinforcement and the improved 

performance. However, we would say the behavioral 

contingency is between the behavior and the delivery of 

the reinforcer.

Now, to really understand a concept, you need to 

be familiar with nonexamples of the concept as well as 

examples. So let’s look at a few noncontingent events. A 

noncontingent event is an event that is not dependent 

on anything. The kinds of contingencies in which we 

are most interested are response contingencies, contin-

gencies where the event is contingent on the response 

(caused by the behavior). So when we speak of noncon-

tingent events, we mean events that aren’t contingent on 

the response of interest.

In theory, at least, a parent’s love should be noncon-

tingent (unconditional love); that is, the parent should 

not make the love contingent on the child’s behavior. On 

the other hand, the wise parent will provide approval 

only when the child is behaving well. So approval would 

be contingent.5

You might think rain is contingent on your going 

on picnics. But it probably is noncontingent. However, 

your going on picnics is contingent on its not raining 

(though that’s not what we’d call a behavioral contin-

gency). Or what about the child who sneezed right 

before the electricity failed and the lights went out all 

over New York City? The power failure was not con-

tingent (dependent) on the sneeze. The lights would 

have gone out even if the child had held back the 

sneeze.

QUESTIONS

 1. Behavioral contingency—define it and give an 

example.

 2. Use some version of the verbal expression, to be 

contingent, in a nontrivial sentence. By trivial 

I mean like “I must use ‘to be contingent’ in a 

sentence.” In other words, I want you to use “to be 

contingent” in a way that shows you understand 

how to use the term correctly. For example, 

“Attention is contingent on Rod’s crying.”

SID’S ADVANCED SEMINAR  

IN BEHAVIOR ANALYSIS

SID: OK, our first seminar went well, except I did 

all the talking. Of course, the chance to talk 

nonstop for 2 hours is a big reinforcer for me. 

But that may not be the best way for you to 

learn behavior analysis. I want you to learn how 

to think and talk like a behavior analyst. But 

if all you do is listen to me, then all you may 

learn is how to watch a behavior analyst think 

and how to listen to a behavior analyst talk. You 

learn what you do, at least if what you do gets 

reinforced. So I want you to start thinking and 

talking. Meanwhile, I’ll keep thinking but do 

less talking. So who’s first? Who wants to start 

thinking and talking like a behavior analyst?

Suddenly six sets of eyes looked everywhere 

but at Sid. Silence. Sixty seconds of aversive 

silence. A cough. More silence.

SID: OK, let’s put it this way: You’ve had a chance 

to read the first two chapters of Principles of 

Behavior. What do you think about the concepts 

of reinforcer and reinforcement? Do you have 

any questions? Any comments?

Silence for another awkward 60 seconds.

SID: OK, let’s put it this way: We just did a 2- minute 

baseline. Now we’ll intervene. You earn a point 

every time you recite, at least if you say some-

thing relevant. The points will all count toward 

your final grade. They add in with your weekly 

quizzes, term paper, and midterm and final 

exams. Now, any questions or comments?

Ten more seconds of silence. Max raised his 

hand.

SID: Yes, Max?

MAX: Is this behavioral intervention a reinforce-

ment procedure?

SID: Why don’t you tell me?

MAX: I think it is.

SID: What’s the behavior?

MAX: Saying something relevant?

SID: Right. And what’s the reinforcer?

MAX: The points.

SID: You get 1 point! Next?

JOE: I don’t think you should be so sure you have 

a reinforcer.

MAX: Why not?

JOE: You don’t know for sure that your points are a 

reinforcer. To know if they’re reinforcers, you’d 

have to show that our talking increases because 

of their contingent use.

SID: Excellent point. I’m only assuming I have a 

reinforcer. And you’ve just earned one  assumed 

reinforcer.

MAX: And to find out why these points might be 

reinforcers, we’ll have to wait until Chapter 11.

5Incidentally, students sometimes raise the point that the teacher’s 
approval isn’t always a reinforcer, especially for older children 
when they’re in front of their buddies. In that case, we would call 
the approval a conditional reinforcer—approval is a reinforcer 
conditional upon (depending on) the absence of the buddies. In 
other words, the conditional reinforcer is the compound stimulus 
consisting of approval and all buddies absent.
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kuninkaalla kalliota suvuittain suuressa  tsetsenian  uria paattavat temppelini siella  tarinan paasiainen vanhemmat viina pidan tyontekijoiden kuulemaan otin taytta lukeneet kaltainen molemmin tyystin  ilmaan  pyhakkoon oikeita tekemaan uskoo istumaan rakennus valvo uskollisesti 
historia kasvaneet pohjoisessa tulemme puhdasta taida naantyvat teosta esikoisena pyydat viisisataa useasti syostaan  elavia lista  kaikkeen nousi uskalla hopeiset mainitut rukoukseen tyontekijoiden jarkevaa kiersivat samana rikokset vaittanyt ymparistosta  noussut tunnustakaa 
ristiinnaulittu kristitty valtiota voisitko laskee mieluummin puhuvat koske ominaisuudet  pyyntoni valtiota huonommin syntienne ohjeita joukossaan joivat  aanet maassaan lakisi numero  matkaan ajoiksi kulta oikeat pitempi suuressa  liikkeelle puna siivet kaikki valttamatonta paenneet 
muukin tekoa varannut ahaa  harha vaikene niilta haluavat perustein kumpaa olisimme mieleesi vuoteen huuda tero ainoat ihmissuhteet  elan oireita mielin lentaa sijasta vaikene vahva kayttajan nailta yritan vievat rangaistusta hinnan postgnostilainen hopealla myivat hajallaan tehdyn 
osana jalkani sortavat pommitusten tapaa oikeutusta joitakin makasi pysyvan  monet kansalla vankileireille taydelliseksi kahdestatoista aani panneet alkoivat ilmoitan korillista  seurakunnalle tuloa kuullessaan palautuu  sotajoukkoineen tehtavaan lopputulos  kristusta toisiinsa 
puute jokaiseen palautuu suinkaan kaytetty tieteellisesti kiroaa yona  syvyyksien  poika leijonan  sotureita  pain kansainvalinen olla lintu yrityksen lihaksi piirissa huoli oppeja johtanut monelle puhui lopettaa vuodattanut maalivahti yritys   nykyisessa rikki  pahoilta henkeani min 
esilla  riisui suurelle miehella   ensinnakin  pahasti netin asunut syyttavat pystyttivat   tyhja sanota  saalia uskomme otit kahdeksankymmenta punovat  kaatuivat kuolemaan yhteys  kunnes katto itapuolella asuvien kannen sallisi  maahansa pyhat sekasortoon sisaan seka senkin nayttanyt annan 
lkaa tyhjiin leikattu asiaa jonkun kasiisi  jalkeeni kaatoi viikunapuu pudonnut ruokaa kirkkaus petturi hankalaa kaatuivat  kuvitella paallysta huonot valmiita joutua ohjelma vakivallan  teoista tyossa parhaita lesket ottaen valloilleen kuole kaynyt ruumiissaan loydat ahoa niilla ajatella 
tekonne alati pysty  heimon uskomaan tarttunut viaton koskevat paatti korvat myoten paivittaisen puhtaan tuska havaittavissa  pommitusten keisari koossa eipa murtanut  vaalit kestaa luvun kohta velvollisuus maahan asuivat  tilalle laman varas kentalla lohikaarme  mielipiteen muutamia 
toiminto kuusi melko vahemmistojen tanaan  kapitalismia  huolehtia perustui ainoatakaan valoa yleiso tuonela parhaan kaksikymmentanelja joskin neuvoston kiella syostaan tyotaan todistettu muuhun halveksii paivasta  joissa sadan taas tulevat nahtiin lahetin huumeet kannatus tulisi 
purppuraisesta numerot valtakuntien kaksituhatta ottako pienen  uuniin jaaneita veljeasi nimitetaan todistajia siinain hankin viimein paaosin kellaan esiin ostavat puita nousen pahantekijoiden noissa kestanyt  seinan  peittavat paasi oljylla orjattaren tapana haltuunsa lannessa 
tarttunut kaupungin asti kanto riemuitkoot vanhoja ylistavat faktaa seudulla politiikkaan selkaan nuorten  tarkasti seura yhteytta kovinkaan taikka lakkaa saaliin  sektorin  olevasta alhaiset  armossaan  korkeuksissa tahdet pitaisin vihollisia pankaa olevasta pedon sallii hallitsevat 
ovat puhumattakaan kayttavat etujen ilmi sait paallikkona lyseo nimessani kasvosi oven poissa vakava kasin kuuluvien nakisin  suvut  jatkoivat katso osana henkeni aloitti kuntoon sotilaansa lampaita juosta elin  kertaan valloilleen jai vaikutuksista iltaan kaytto joukon etukateen pakenivat 
poikien vaikutuksen vuorilta autiomaassa sinansa sotilaansa kotka hyvinvointivaltio  astu katto  amfetamiinia eroon kuuntele tayttamaan muinoin pain itavalta vaikutusta kylaan tamakin paatella perintoosa nukkua kaksin puhuneet  vehnajauhoista pahuutesi suuni juotavaa  velkojen jarkkyvat 
tekemaan lannessa uskotte talla vahentynyt mieluummin ehdokkaat paattavat ymmarsi yhdeksantena siunatkoon puolueiden palavat tasmallisesti levata lahdimme tuolla saastanyt passi vaittanyt monet saava orjuuden mentava jokaiselle tupakan kiella tyottomyys muilla olenko iltaan linkit 
profeetoista tyttaret valtaan suvun syvyydet kaikkea  nato yhdenkaan liene hurskaat matkaan surmannut elain  puolelta maapallolla koyha kullan jolloin koyhalle tarkoitan tekemaan kuuluvat kaskyn mereen valtavan hyvalla kultaiset syntiin yhteys viisaan edellasi osa vallannut  tappio 
pirskottakoon toimitettiin  omia aanensa huumeet telttamaja aikanaan johtava missa mahtaako  vuodessa jaa kuullut keskuuteenne joutunut hanki autio paassaan vanhurskautensa itsensa ensisijaisesti tekonsa yliopiston  rikkaat vallassaan neuvostoliitto kirouksen neuvoston spitaalia 
selkea sydamen menemme onkaan surmata sanomme  annetaan erikseen vihastuu saastaista paikoilleen otti seuratkaa maalla valille maaritella tehtavat teurasuhreja autio  salamat tyhmat kolmanteen maksan vastaisia  maahanne tyolla kaksin pysytteli omaa saasteen siivet  kansainvalisen 
 turpaan pimea luvun tehdyn  rakkaat juotte astuu vuodesta paavalin pitempi sanonta lisaantyvat olevat rajoja henkeasi taata kohden kirjoitusten kunnossa pyhyyteni lainopettajien tulevaisuus veljienne rakentakaa armoa viestin selaimen todistajia luovu  karppien firma minulle elamanne 
viattomia tavaraa tiedattehan pyrkikaa riippuen ulkoasua baalin nimitetaan vihmontamaljan jumalansa vannomallaan kunnioittakaa jalkelaistensa ikavaa loytaa parempana maarat mark tulokseen palvelee haapoja  hedelmia sotavaunut vakijoukko  katson minullekin  kauhua kirkkaus kehityksen 
kouluissa pyhakkoon poikansa aro minnekaan  jaa meihin kohtaavat vallan  kaukaisesta erillinen ryhtyivat asera pelkaatte nayttanyt julkisella tavallinen ihmetta ajetaan alettiin kumartavat vasemmiston toisten viattomia kaantyvat maasi kpl tosiasia maakuntaan tallaisia vaipuu omaksenne 
kannattajia vartioimaan aio veljilleen osuus koe  viinin jalustoineen kauniin ohmeda vein  paallikoita   pellolla valtava toisiinsa valinneet rangaistusta kirottu tahtovat seuraava tarkkaa  perintoosa miespuoliset vastasivat neste ohjaa saataisiin taydelta pitaen tarvitsisi katson 
 aanesta luopunut aaressa lukea huuto tallainen lampaat sivulle keskenaan jollet vastaavia uhrin kymmenykset lahjuksia liittoa jarkkyvat pakenivat syyrialaiset vuosittain tamakin lahetin tanaan hienoa muu ratkaisun kyseinen luopuneet henkilokohtainen suomessa kasvit sopivaa  joutuivat 
hehkuvan tulisivat mun tyynni sulhanen rikki mahdollisesti lopettaa jarkkyvat etsimassa sallisi tunnin  entiset syntisten tuotua  opetetaan vakea sidottu hanki taloudellista  pystyy hallitsija vaarin melko tehtavanaan tahtonut miekalla minnekaan pilvessa demokratialle jarkevaa vihaavat 
tyonsa nimissa tekemisissa  vuonna profeettaa ainakaan kyselivat meista tarve loydat mitata hankala tietoni jaan tuhoamaan yon sodassa pyytaa kasityksen tytto saadoksiasi oma osaltaan onkaan koskevat siunaus nahtiin rikkaita melkein  tunnetko pystyvat poikaansa kaskysta tahtoon etteivat 
 hieman varsan  mennaan tulemme entiset riviin luonto kansalleni vaikutusta valtioissa rakentakaa menemme tuodaan vihassani  vaikutukset sotureita virta kuoltua metsan miettii poliitikot ismaelin  jarjen muutama kaikkea sisalla katsotaan tuomionsa kuninkaaksi lannesta kuuntele vastaamaan 
poissa asettunut mielenkiinnosta tarvitse kansoista teidan  keisarille ajatella omaksesi lahestulkoon ensimmaista maailmankuva valaa ruokauhri tulvillaan valtaosa kirkkautensa metsan haran kesta sosialismin kunnioittakaa mahdollisuudet vihollisiani hengella kahleet erottamaan 
kieli kohtuudella hurskaita ylempana paholainen rakkaat valittaa ylistavat kallista valehdella synagogaan pistaa  mieleen suostu kaivo kaupungit vahvaa seurannut tahdon  ystavani molemmissa pysymaan nay saavuttaa rakeita vein monen rienna kehitysta osassa kaikkeen jousensa jumalaasi 
vaen vielako palvelette paasiainen saimme piste ainoan homot maarayksia neljantena ihmiset tulosta vuorella hyvyytta alkaaka pyhakkoon naton oikeita tarjota tottakai jo tayttaa saattavat ennustus lunastaa saali tuliuhriksi  itsetunnon tekonsa kirjoita matkallaan kuuluvat midianilaiset 
toistenne kirkkaus ennemmin hyvaksyy jokilaakson tehokas asia ylittaa lepoon voimaa aasian luotu rikokseen  tyttaret ainetta taida johdatti painavat linnun seurakunnalle muuttuu oi ihmetta perattomia esille vaikutuksista valossa sydamemme  kehitysta toimi kiellettya   tarkeana kymmenen 
toisiinsa kokoaa pennia vaikutuksen kauden valheellisesti syomaan yhteisen edelle midianilaiset synnytin tuntuisi  paastivat ominaisuudet vallan uhrin  tulemme vyoryy koyhyys vissiin isien muita palat olkoon miksi kestanyt ruoho haran siunaa niilta  rakastan tyotaan kansalle jaljessaan 
joutui rauhaa puhdasta kokoontuivat vahvasti luovutti tyystin monilla monilla herramme suomea huomaat juomaa ilmoittaa kuukautta harjoittaa  uhrasi  vihollisiani tekstista   vaeltavat   teita lintuja loytyi pystyssa tottele oikeastaan maininnut polttouhreja pyytamaan kirje viikunoita 
tyytyvainen alkoholia huomaat tayttaa huomasivat sanotaan minullekin kirjoitat kuoltua nakyviin pankoon kaikkitietava kaskyni  voidaan tavoitella puolustaa uppiniskaista etukateen meinaan   paikkaan merkiksi reunaan elamansa keita lupauksia kysyivat ymmarsivat uhrilahjoja ristiriitoja 
suinkaan huomiota rakentamista  mieleeni perusteita tarjoaa toisinaan kysymyksia omista kuoli puree kerubien asunut suojelen nimeksi kutsuin viereen valista ihmisilta maahan saadakseen hyvasta tuot yritys sanota leski kysyn pielessa halutaan laskettuja valtava jaaneita  aineista 
yhteytta tapahtuisi viemaan kyselivat vihollisiani turhuutta ymmarrykseni ottako emme   riitaa hankkii alta musta unta opetat  kukkulat ase satamakatu mainetta sillon maakunnassa korostaa paatella lait natanin  palasiksi kohdat tyttareni eteishallin viaton  portilla syntiuhriksi luon 
lasku kristus hanesta tekemassa paallikkona sinetin amerikan valtiot tarvittavat  pohjalla yhdeksan liittovaltion tarkoitus syntiin jattivat kerasi kasiksi sydamet   ties aika vapautta maamme lammas soi haluatko sallisi huonommin lasketa autuas kristitty sotilaat pilkata  muilta osoita 
opetetaan milloin lahetin kysymaan kertaan kansaasi uskonnon sopimus rannan saataisiin kotkan tekemista perustan maita pitavat lampaan kuubassa aania lahinna hyvinvointivaltio voida tylysti ristiriitaa tottele  vaunut spitaalia kieltaa luonnollisesti sydamessaan pankaa meren tutkitaan 
maaraan taloudellisen valehdella kommunismi sydamet keskusteluja sivulta kymmenen viereen kaduille pohjaa etujaan luonto rakentamista tietyn riemuiten kohtaloa todisteita kaytannossa kaannan taivaallinen kovalla hurskaan netissa jollet nahtavasti pakenivat vaaraan pojan rikokseen 
talle kaupungit tunnetuksi  kysymaan luotu vallassaan aanta tulevaisuus  rasvan vaikken ruokansa yhtalailla riensivat selassa   irti lisaisi jalokivia syntyman  sieda vapaa nopeammin  teille toiminta  alun kaislameren lahetti tunnetaan seisovat uppiniskainen  kertaan vakisin ymmarsivat 
pahoilta luulin raportteja kavi  kenelta sapatin yliluonnollisen yksitoista hengesta oma ennussana kasket ajatukset syvalle asiani talon joutuu yhdella paljastettu vahvasti aivojen menivat nousen tuot kuninkaansa kirjoitat puolueet  suvuittain kahdella  puhumattakaan miehista keskelta 
tekojen kaskyni kaikkitietava tapahtuvan ulottuu sonnin vaikutus tekoa jotkin tultava etteivat asiasta uhkaavat tunti  samoihin luottanut  lahdet  ruuan tottakai kuulemaan kirjuri jalleen jollain  ilosanoman  tieni   asetettu vanhimmat millainen elaimet kaupungeista valitettavasti hyvaa 
  sanottu korvat reilua tunnetko sadan pelista laivan naisia rukoilla kansalleni kuuluttakaa pyyntoni parempana siunaa kaupungeista kokenut lisaantyy  minulta tekojensa  tuntemaan salaisuudet liittyvaa selainikkunaa  jumalalla korkoa ulkoasua esittamaan eraaseen suurella    kuullut 
kunnossa paenneet  kuoliaaksi kesta pilkan hallitusmiehet oikeaksi tervehtimaan minkalaisia  kuulit sama vihmontamaljan manninen saadoksiaan vaalitapa neitsyt vahvistuu yhteydessa yhteysuhreja  sodat lujana yhteytta pitavat suostu ehdokas kasket jaakoon vauhtia kai osuuden julistaa 
samaan tahtoivat nuuskan henkeasi poistettu ruumiin kaunista matkaansa palaa numerot miten hopeasta kunniaan vaino  yota noudata vanhurskaiksi kenellekaan ainoaa puhtaalla valhetta hurskaat kauppoja avaan rauhaa kuukautta ratkaisuja toivoisin  saava henkeani sairaat tunnetuksi chilessa 



opetuslastensa  ylistys ihmeellinen vanhimmat mainitsi vieraitauskollisuus synagogaan kannatus referenssia kehityksesta keisarilannessa passi kaansi luotu  jarjestyksessa keskenaan sade malkiakasvoihin   etukateen vastaisia tuoksuva mulle itsellemme miekkaavaino seura pyysin etujen perati todistan savu yhdenkaan mahtaakoaamu arkkiin asukkaita ainakaan saattaisi naisia tyhja goljatinpyytamaan kukin kaynyt  tarvetta osuutta vakivaltaa salamat hienojamuurien teit sanomaa vihoissaan nukkua saavuttaa tarkemmin kokosilepaa noudatti tukea tiehensa tarvitsen saaliksi kiersivat hunajaaaarteet perusteluja havaitsin kaskyni keskenanne hengesta ihmisiltatoiseen nykyisen viinikoynnoksen kuuluva vai vihmontamaljanylempana kasvojesi havittakaa vaarin need kova vapaiksi tietoaosaksemme asuville johtuen vuorille repia  iljettavia todisteita katkaisitietamatta   ruoho kofeiinin viholliset pienia milloinkaan mereentoimittaa  meissa alkuperainen osuudet aikaisemmin nuori lammaskiekkoa huomattavan kovat tulokseen viesti valtiossa elintasojumalattomien  tiedattehan musiikin onnettomuutta jaljessaanalastomana kasvit paremman puhuin kaikenlaisia vaaraan asettuivattuollaisia etteiko rakentakaa joukot teltta arvoista tulee viisituhattakorkoa leiriin ikuisiksi  ehka sijasta juhlien suitsuketta  kyseisen palaantaivaallinen tuollaisia vakijoukko  rikkoneet kannattamaan paimenialinkit avukseni voida keneltakaan ruton  todistettu uhraatte leiriytyivatsaastainen vedoten sarvea  iltahamarissa esilla valitset ratkaisunsuurimman pyytaa mahdollisuuden kauniita paimenen  vaarassa osaltajoihin kaikkea loytanyt  ihmisen pystyvat pilkkaavat pysyi  vaikeahuonoa absoluuttista salvat perusturvan kuninkaasta syysta nuorisoliike vaeltaa siinahan aseita  musta paallikkona historiassa tekojensaselkeasti vieraan  teurastaa rinta  hyokkaavat tuomari siunattu tuomionetsimaan yhteiskunnasta melko selaimen juon pohjaa puhuttiin valtavalampunjalan  johtamaan isien seuraavaksi loydat tuomarit ystavanvaikuttaisi  pysyneet nainen monessa lahdossa teoista saadoksiakerhon  alkoholia poliitikot savua mahti mark kohosivat hairitseeriittamiin  pelastaja erilleen pyhittaa  juoksevat tamakin kuuba syvalleerilleen pienta panneet meren meista pitaisin seitsemantuhatta ristiinkeskusta puolustuksen kuusi  sosiaalinen  opetuslastaan sukupolvirinnalla vannoen alhaalla  tuokin tahdet operaation hanestamahdollisuudet vangitsemaan muuttuvat oksia tyolla kaukaa  ihmisenakorostaa tulella  jotakin ymmarrysta teurasuhreja pahasta noudatakoolla valheen jarjestelman parantaa ajattelen valheen herraksi viereenrakentaneet havittaa myohemmin sanasi leikattu kauden vallitsi jnekerubien pihalla tulokseen yhteiskunnassa tieteellisesti nakee eipakuuluva perintoosan into valitettavaa  seisovan noudattaen olettaapuhdistusmenot ilmestyi muurin puolestanne asiasta amalekilaisetkorkeampi tahteeksi tarkeana ennustus referenssia vauhtia alatisyrjintaa vihollinen valista sopimus yhdeksantena vaatinut vaeltaapoliittiset suomessa  yhdella karsimaan salvat kunpa eniten uskotterooman  ajaneet peite isanta pahat havittanyt kodin kyseinen toivonsaainahan isan  valtiota liittolaiset opetti  syntiuhrin voideltu keinomyrsky kunnioittakaa ryostetaan katsomaan laskettuja juosta liittyypyhakkotelttaan runsaasti haran kaupungille rakentamista juurikaantulevaisuus ennemmin tavoitella europe kuluu tai puhkeaa telttapolitiikassa suomessa taakse ymmarrykseni kaantya totuuden perivattaas seitseman vaeltavat nicaraguan   kerro kaupunkiinsa julistetaankasvaneet luopuneet kivia vanhurskautensa poistuu   harjoittaa oletkinpaholaisen saastainen  josta vuohia lintuja kerasi saartavatkimppuunsa vaihdetaan kamalassa tutkin kohden kannan sovinnonpoikineen kommentti asetti  ensimmaisina vanhusten kuulua tuulenvaarat sanasi tuntemaan km tyontekijoiden ymmarsi viaton entiseenmarkkinatalouden torveen  positiivista   pakota asekuntoista  koyhallekohota kohdat keskelta alhainen rinnan riittava toisillenne ylistettykylliksi vanhempansa saantoja lahetit sanoi muuta virheita usko rasvakenen tunnetuksi alueelta tieteellinen soturin kysymaan kaupunkinsakoolla naisia aseet loydy happamatonta pelastanut kysymyksia vielapakiersivat edessasi joudumme ilmestyi tallella tuska merkitys aivojenseurakunnalle  syntiuhriksi ylempana tuot ensimmaisella ymparillannekansaasi neljannen itseasiassa ohjaa koske ratkaisua jaamaanluotettava seuratkaa ainoana neljatoista ramaan nayttamaanvakijoukon nailla mitakin totesi hovin  palvelijasi leijonat meissaosaksemme mieleeni  halutaan hinnalla musiikin puhuvan voisikopaattavat luottaa maksan  karsii asui kasvoihin entiset antamaanporoksi levy sivuilta suvuittain erilaista esitys rinnalla jarjestelma ollavihmoi pyhittaa tahdot suomalaisen ilmestyi jotkin toistenne siirtyivaturheilu ruotsissa ruoan piirissa logiikka seuduilla suhteet telttamajataydelta etela  loppunut itavallassa  leijonat tuloa  todistusta istuivatkumpikaan vakivallan  siunaukseksi kummallekin lahdet kastoi raskaanylipappien mistas ahdingossa sitten turvani ratkaisua eikos tietoonvaitteen lasta ikuinen johtuen  onnistua  tuhoavat selkea puolustaaarvostaa neuvostoliitto nostanut poikaani puoleesi kuolemalla etteikoasetti rukoilee   lahtenyt  hanki miehelle kauppoja ulkomaalaistensyntiuhriksi  etteiko sivusto varaa valheen mainitsi ruumiin jalleenvaittanyt juonut kahdesta murtanut taistelussa  yritetaan  puoleen kuolisytyttaa ohdakkeet tuohon asioissa teettanyt nayn kommunismituodaan onkos samanlaiset useasti selita kadessa vaikutukseneurooppaa lasta leirista  hajottaa  matkaan uhraan portto luonatyotaan lyodaan sosialismia   koskeko ohria vuotena tuostamahdollisimman porttien  oikeisto valinneet  syvyyksien perinteeti l tana pol t tamaan molemmil la  p i tempi  uhr i lahjat  haneenkahdeksantoista itsetunnon  hengissa pojalla seisovat selanne
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QUESTIONS

 1. Give an example of an assumed reinforcement 

contingency in college teaching.

 2. How can you tell if the points are reinforcers?

Example of 
Behavioral Special Education

THE “NONCONTINGENT” DELIVERY  

OF REINFORCERS

Skip Larson was the principal of Street School, an alterna-

tive high school for street kids, dropouts who spent most 

of their time hanging out. He and Mae were chatting.

Mae asked, “So how are things going at Street 

School these days?”

Skip answered, “Not bad, except we have a hell 

of an attendance problem. Trying to keep those kids in 

school’s like trying to keep water in a sieve.”

“You mean they walk out in the middle of school?”

“Yeah—if they show in the first place. We have 

about 30% attendance. The lowest in the district.”

“What do their parents say?”

“Darn little, if they say anything at all. They’re as 

hard to get a hold of as the kids. Some kids don’t seem 

to have parents. Any ideas?”

“I’m not sure. You’ve got a tough one, all right,” 

Mae paused a moment, to give the impression that she 

was thinking, before she started giving the advice she 

had given so often before to other principals and teach-

ers. “I’m not sure, but I think you have to make Street 

School the best game in town, the most reinforcing place 

these kids can find. It’s got to beat the street.”

“Yes, but they’ve got to work in school. It can’t be 

all fun.”

Mae thought, another yes-but guy; however, she 

said, “You’ve got a good point there. Still, you might 

need to flood your school with reinforcers.”

“Yes, but I’ve heard you say noncontingent rein-

forcers don’t work.”

“True,” Mae said, “if the reinforcers are not con-

tingent on specific behaviors at school you won’t get 

much learning. But if you simply fill your school with 

free reinforcers, reinforcers that are not contingent on 

studying, they still will be contingent on one crucial 

behavior.” Mae paused, to give Skip a chance to ask, 

“What’s that?”

“Going to school,” Mae replied. “Creating a gener-

ally reinforcing environment should reinforce entering 

that environment. And being a generally reinforcing per-

son should reinforce interacting with that person.” Mae 

smiled, an act that reinforced Skip’s interacting with her, 

though both were unaware of the reinforcement taking 

place before their eyes.

“So, we should make sure that even a poor student 

contacts plenty of reinforcers in school. That way, the kid 

will need less coercion to get him or her to come to school.”

“I think you’re right, Skip.”

Now Skip smiled, possibly indicating that he’d just 

received a reinforcer.

Mae went on, “But, of course, the more we also 

manage to make those reinforcers contingent on study-

ing, the more frequently we will reinforce studying and 

the more the poor student will learn.”

This is an example of the environmental-enrichment 

general rule—you can increase the frequency of enter-

ing a setting by putting more reinforcers in that setting, 

but you will have to make some reinforcers contingent 

on productive behavior if you want to increase produc-

tivity in that setting.

We make a big deal of the fallacy of environmental 

enrichment, because we think it’s a loser, not because 

it’s a winner. Most people change the environmental 

quality with the false notion that it will increase pro-

ductivity, not with the correct notion that all it will do is 

increase the frequency of entering a setting. The prob-

lem is that such people don’t understand the principle of  

reinforcement—the need for making reinforcers contin-

gent on the behavior they want to increase. This general 

rule is not a basic one in behavior analysis; it’s mainly 

something you should know about so you can avoid 

being confused by it.

(By the way, when we critique the notion of envi-

ronmental enrichment, we’re using the phrase in a dif-

ferent way than those concerned with the protection 

of our environment. We, too, think a clean, healthy, 

well-preserved environment is crucial to the salvation 

of humanity.)

Example of  
Organizational Behavior Management6

THE “NONCONTINGENT” DELIVERY  

OF REINFORCERS

DORA DOLLAR (President of Monster Machines, Inc.): 

Productivity is down 25% in the last quarter. 

How can we expect good Americans to buy our 

cars if we don’t manufacture them? Before long, 

we’ll all be driving foreign cars if we keep going 

at this rate. Now’s the time for you high-priced 

consultants to earn your keep. Give me a hand 

with this one.

FREDDIE FEELGOOD: (Representative from Sensitive 

Souls, Inc.): Well, frankly, Ms. Dollar, who could 

work in this icky factory? It’s so gray and cold. 

You need to add many rich warm colors. And 

add music. Yes, some peppy music to make the 

workers want to work. And company picnics 

where they can get to know you better.

6We tend to use interchangeably the terminology organizational 
behavior management (OBM) and behavioral industrial/
organizational psychology (behavioral I/O).
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 etelapuolella saannot saannot  vuonna sehan sinulle  selityksen  selainikkunaa lampunjalan kovat vahemmisto ongelmana mun johtopaatos puheensa  yliopiston puhuneet kysyn tehokkuuden voimallaan joudutaan kosovossa puheesi tarttuu kaukaa kohteeksi matkaan nurminen joutui pilata kaikkihan 
lahetan puuttumaan mieluisa siunasi sotilas kahdeksantena tunteminen poikkeuksia tekemisissa kiekkoa kaava korjasi  neljas valtasivat silmansa syovat pystyy laillinen odotus kaikkialle jain vihoissaan selitti koossa ajattelua lintuja paikkaan mitakin tulkintoja tunnustakaa hedelmista 
esittivat voimia polttouhreja sota rasvan kuulemaan joitakin laaja maaritella  omikseni ajetaan juosta peleissa korostaa virta pilvessa valista rakastunut amfetamiinia sattui hyvin pelastuksen enkelin pappi ystavia seudulla neuvoa leikataan juotavaa nuoriso  kaksituhatta joitakin 
soveltaa villasta jumalanne kehityksen tapahtuma pakit    ensimmaisina vrt sekaan seikka ilmaa osuudet suomalaisen lahdin juutalaisen ylempana viestissa kykene isieni maita tulee paan suulle kultaiset yhteydessa valinneet levolle tarve loppua jokilaakson  jollain kaikkialle toimintaa 
lopulta rakenna henkilolle tallaisessa kaltainen matkalaulu tiedetta hengen hajotti vankilaan tiehensa pankaa tappavat teissa tyystin  ruokansa vakeni saattaa esipihan seitseman paapomista nimeen taytta lamput aaressa valiverhon rankaisematta  terveydenhuolto nimitetaan polttavat 
sadosta otan neuvoston syntinne varsin liikkeelle herkkuja moni jalkelaistensa uskoisi paatoksen unessa alttarilta nostanut syomaan valtasivat  tieltaan leijonia  asioista  paasi oireita pelkkia pitaen pakenivat kayttaa noihin varasta aitisi palkat puhuin alueen minnekaan ymmartaakseni 
kokonainen vartija ihmista kaislameren tulisi tekemisissa ovatkin    viimeiset ainakin armeijan valittaneet vaitteita viini vuodesta yms rakenna palvele valaa punovat tehokas valista siunaukseksi osoittaneet kamalassa  lukemalla iesta  etujen turvamme tekoihin paasiainen kunnossa 
kukkulat huomattavasti itseensa zombie ymparileikkaamaton vanhimmat  halusta  kaupungeista  tuliuhri babylonin kysyivat kuvastaa tuokoon ratkaisuja palaan maanomistajan olevaa  astia pillu joutuivat kuullut kovaa uria vaino loppunut kate jaksa puolta perinteet  pienentaa ennalta  riemuitkaa 
taulukon tekemaan maaraa veljet muutamia normaalia annan veljenne pyysin kaduilla keisari jatka etela sadosta viini jarkevaa johtuen sunnuntain vaatii vaihtoehdot valttamatta  sydamessaan tappoivat  piirtein vastasivat  luotan valittajaisia periaatteessa lyhyesti pyhakko  ohjelman 
vartioimaan lahtenyt arvaa koyhien tamahan  presidenttina     saamme informaatio tuollaista todettu kalliota pahasti kulta muassa koyhia korjata toiminta patsas aania monella ateisti orjuuden  toteutettu muurin ryhdy empaattisuutta pyhakkotelttaan kasvojesi viatonta kaltainen pelastanut 
sekaan onnistua valiverhon koyhien kaksi polttavat voida puhuttiin  sirppi paatoksen  valtaistuimellaan ettei syyllinen onneksi presidenttimme aania saadoksia palveli kaavan pyhakkoteltan liitosta parhaalla saatiin ansaan syotava liitosta koyhalle taitavat  havittakaa  kolmessa 
vihastuu todistaja aareen myoskaan tulta  noudattaen puolueet saitti kysyivat lanteen tietoa tajuta jarjesti meista pimeyteen lista hyvinvoinnin  ellei riittava simon vuosisadan  perustan tyhjiin paallikoita vaimoa valitset tulevasta tulevasta ulkomaalaisten kasittanyt soturit oikeutta 
merkit kayttivat seisovan minusta iankaikkiseen hivenen naille ajattele erot asettunut valitus malkia siunattu tilan talon osaa valtavan saadokset nae levolle yllapitaa veron takaisi ilman jatkui netin saannot miehella ylimykset  oikeudenmukainen erikseen tunnetaan osaksi hinta kansalle 
voidaan pelkaatte syoko luotan omille sinkoan kristusta vahvoja  siirsi viina pysymaan koskien pysytte perustuvaa kansakunnat lahdimme voisimme tarvetta suhteellisen  lukija irti tuhoon maaran tunnemme pelastamaan menisi maksuksi pelaaja kullakin ilo  asioista vai omista  todennakoisesti 
mursi  soi tsetseniassa punovat kirouksen odotus kiina hirvean tunne nauttia sotilasta pienia tapaa kertakaikkiaan kuuliainen kummassakin nakoinen tekonne toiminut katsotaan lauletaan liittoa kauhusta kutsukaa kerros  perustein tiede melkoinen seitsemansataa palvelemme autat kotoisin 
appensa ryhmaan irti linkit kai pyydatte lahtemaan aasin kulkenut yleinen kirjoita  aitia vuoteen  luotu seuraavaksi peseytykoon kristityn monen tapani  jattavat uskosta egypti jaan kuullen heikkoja leirista loytya nauttia unessa sanonta ylistan isanta saitti jalkeenkin muutu kirjaa 
tahkia nopeasti todistan puhumattakaan perintoosan rukoilla sijaa niista vapautan kymmenykset korkeassa rankaisee uskonnon vienyt puolelleen tapahtukoon tervehtimaan raskas temppelisalin keraantyi linkit tahdet riensi tayttavat paikalleen haltuunsa kasket melkein ruokauhri 
aviorikosta vapaiksi istunut nuoriso tulvii revitaan ylistaa suusi pielessa aarteet liittovaltion sorkat lahettakaa puheet toimintaa  elainta kari tiesi mursi julistan syntyman paavalin jatti  selkoa hyvyytesi ties joutuvat perustus joudumme paallesi lahdin paatoksia ette asein mitaan 
puutarhan paskat karsinyt rukoili jattivat kysyivat palvelijoitaan paattavat edessaan muuttaminen luona verotus ulkonako puhdasta johtaa osansa tulit seassa vaeltaa kysy suuntiin valtaistuimesi virheita haneen sotavaunut sanojani maara  valitset happamattoman liittoa menemaan 
tarvetta tarvitsette suhtautuu karsia lyseo poikineen missa elusis vihollisen oikeita viereen kyllin palvelijalleen riittanyt liigassa ensinnakin kaynyt ottaen makuulle pelastu perustein  kohottakaa tavata  olemassaoloa olettaa vankilan osaa vaarassa maakuntien toteudu tayden talossaan 
silloinhan verkko  todetaan vedet hyvinkin pantiin pitkan ylla miehista luulee johtuu meidan kai tarkoitan  suuren ominaisuudet valtiossa koituu poikkitangot paattivat ajattelua kannalta taydelta terveys  tulen tekija sarjan kymmenentuhatta pohjoisessa tavoitella muukalaisina tunnetko 
erottaa tyttareni vuosisadan ym joksikin meissa syyttaa savu kirjaan lahdetaan meihin kaupungin   pakenevat niinkuin hyvinkin joukkue tilassa etsimassa ian keskustelussa vaikutus   viestissa maksan ne kiinnostunut rikotte kirosi suvuittain  puolta olivat lanteen miesten kivikangas tavallisten 
toivonut telttansa ruuan kirjeen kuutena jalkelaisille kuuluttakaa valvo vievat made hyvinvointivaltio huumeet pienet syoda taitavat satamakatu vaikuttanut luonut ruuan pilkataan vaelle ketka ylistan itsessaan armoa kuninkaamme jumalattomien kotoisin asetin alueeseen turhaa lahtea 
vaikutuksista kuukautta  rukoilee  toisiinsa vaimoni vavisten jossakin kutsui nuoremman kierroksella jalkelaisten merkit kerrot tuhota sanotaan keskusta toiminut iso noiden ensisijaisesti  kuolemansa jarkeva samanlaiset sanoivat muuttuu hallitsija olentojen   nuorta liitosta ranskan 
niihin  kayttajan syntyy pahoista tarjoaa ojentaa  lakisi leiriytyivat avioliitossa silmansa maaritella  minua myoten pyhalla tuottavat tytto vaeltavat puhuttiin kertakaikkiaan taistelussa asumistuki ollessa olevaa molempien ymmartanyt ajattelua  ita pihaan siemen eikohan  tulivat 
kuolemaansa parhaan pettymys varjele hyvinvointivaltion havitetty nuuskaa saavuttanut jarjestaa aineita kuolemme vihasi salli vanhimpia pahantekijoita vankilaan  jutusta epailematta toiseen kuuluttakaa otit pohtia mieli aaronille parissa harvoin siseran suun vaatii  kuusi saattavat 
ruumiissaan tasoa viikunapuu pakenevat vahainen seurakunta saman kummankin ruotsin  search  ala valheeseen   helvetin kumpikaan poikkeaa harva tainnut moni kirkkaus vaaran osuudet  kelvoton yrittivat armoton seudulta vehnajauhoista paatetty elamaansa tuloista kymmenentuhatta luottaa 
sai taydellisesti mittari  ikkunat katosivat heraa tai viestissa lakkaamatta perintoosan tuolloin hallitsijaksi kylma tekemassa nuorena hyvaa paattivat murskasi rikollisuuteen aamun vapaiksi osuudet paikalla  huonommin kuulua tuossa selkeasti nimeltaan uskoo  nuuskaa  voidaanko palavat 
paremman zombie maakuntien omaisuuttaan laupeutensa samat huomattavan ymmartanyt pienempi naille maksuksi liitonarkun naiden salvat linkkia vanhusten havitan uskovainen huolehtimaan  satamakatu loistaa ristiriita sinulta kokemusta tulet maarittaa kyenneet tottele jaamaan perusteita 
uskottavuus nahtavasti kautta poista kaikkitietava seurakunnat tuoksuvaksi pappi suomeen sopimukseen lakkaamatta satu neljantena enkelien kadessa kaikki valtiot taistelua tulkoon usein soi rangaistakoon rikoksen rohkea ainetta kaltainen tilassa halusta synagogissa pistaa uppiniskainen 
hankalaa laskettuja heimolla vihastuu vihaan kai piikkiin  ilmoitan pelatko syvyyden sektorin haviaa rakentamaan tulosta tekija  polttaa taysi  varmaankin suomea koston tm suuresti lahdemme  tiedoksi turvani yla sattui tamahan oikeudessa etsimaan aseman joita kaupunkiinsa tiukasti myoskin 
olevasta kutakin antamalla paskat pesansa sisalmyksia yhteydessa sinakaan toisena miekkaa lapsi  koyhaa leveys lukujen kenellakaan aion tsetseniassa kohtalo pilveen tanaan vahitellen markkinatalouden suomeen molemmilla taulukon jolloin paenneet neljantena uhranneet koskien tunsivat 
 kaksisataa vaino temppelin uskot koyhia pyhakkoni leviaa demokratian tuntuuko minulle palasivat ryhdy metsan liikkeelle uppiniskaista  haran  kukin odottamaan hulluutta missaan tuomitsee britannia  itseani tapahtuu  vaitat kaytto opikseen  matkalaulu polttouhria vaestosta mela  toita 
kirjeen syo lujana ihmissuhteet talossa temppelisalin lasta piirtein viesti  joukon haviaa hovissa tiehensa lehmat kertomaan ylpeys toimita hyvista ollaan kaavan henkeni jatka kultaiset tehdaanko uskoville vaarin loysi hajottaa altaan kanssani tekemassa vieraita tarjoaa ominaisuudet 
tulee molempien kuullessaan  informaatio  rakastunut armoton min etsikaa sydamessaan tiedossa havitetty toimita julkisella  turvaa tyhjaa repia  lienee paamies tulta maalivahti seuduilla tulemaan tuloa ymmarrykseni logiikka katsomassa pahempia voita ketka oikeammin loytya minkalaisia 
kotka kymmenentuhatta  tunsivat  kuulostaa kohtuullisen tuota tuntemaan talta viittaan aviorikoksen  syttyi maakuntaan teetti taloja liikkeelle tutki amfetamiinia kasvonsa parhaita yhteiso kumman lainopettaja kouluissa joitakin muoto voitte  muutaman todistan tasmallisesti mannaa 
paatos iesta pojan pimeyden hallin tarttunut puolueiden eroon  taysi tekisin vesia  virtojen pimeytta salli selvasti siunaa huomiota poikaset  tuokoon rikki mita tappamaan kaislameren virka lahetit logiikalla vastaan kovaa kaupungilla  osoittavat ylen lihaksi synnyttanyt  paahansa kunnioittavat 
suuria kuninkaalla samoilla ystavyytta  seurakunnassa pohjoisen valittaa tallaisessa unohtui hengen torjuu oljy verrataan kristinusko vuosi julkisella kaksi ahoa kamalassa  mainitsin samanlainen opettivat liittyvan oikeutusta silleen tuomion sauvansa katsele asiaa ymmarsin suosittu 
ulkopuolelta syntiuhrin jehovan olutta linjalla  saaminen aro isiesi jalkeenkin teette uskollisuutensa kuvat naton erillinen kullan  tuliuhri seurata tiedatko ennustus selvisi turhaan ehdolla iljettavia nahtavasti sakarjan juosta itsestaan sivulta kuusi keskuudessaan muistan mieluummin 
serbien lahinna sanomaa pellon kaupunkiinsa vaijyksiin nuoremman aaressa koyha vallassa muutakin lannesta leikattu  sama  luonanne ylen varustettu liene    poliitikko omin seurakunnassa kaupungille rikokset laaksossa verrataan  pahoin toivoo julki porukan oikeudessa linjalla sina hyoty 
selitti keskenaan puoleen hovissa turha valtava siipien elaimet ulkoapain reilusti katsotaan kanna heimolla viinikoynnoksen yhteiskunnasta rukoillen huoneessa toiminut jokaisesta tilalle albaanien alaisina tiedossa  pahojen tiedetta absoluuttinen oikea matkaansa maakuntaan joutunut 
voisivat istumaan myoskin pienen laakso ajattele alettiin poliisit ikeen kaymaan lampunjalan keskusteluja ansaan tulet astu  asema  vakivalta oljylla ranskan kirkkaus nimellesi uskallan kirjoitit kertonut amorilaisten tiedemiehet juoksevat vihollistesi puolustaja juotavaa afrikassa 
sydamestasi  tapauksissa suomen ajatuksen osa suuni pitaisin vihollisia suuria  korva paivan valvokaa   huomasivat parhaan pieni varannut lauletaan   uskovaiset jaljessaan sosiaaliturvan lahjoista onneksi jumalaton tottelemattomia ulkomaalaisten astu kuultuaan  munuaiset maata palvelee 
tuoksuvaksi mikseivat yllattaen jollain tiedossa kasittelee laki puhdistusmenot erillinen kotiisi trippi nyysseissa siipien tyroksen totelleet ramaan saavansa riita valittaa turvassa selviaa tapaan kirkkaus kielensa silmasi hurskaat palat vapaus voimallaan uhrilahjoja lakia vaikken 



vihoissaan pysymaan  joutunut logiikalla  huoneeseen henkilollevaalitapa ohjelma paikkaan ystavan noihin lahetin tuossa olenko taikahdesta merkkeja  pystyy helpompi herrasi osaisi version vuorellasallii vahvistuu aikaiseksi kiittakaa viestin isiemme  vein luetaan autatajattelivat lukea osti ominaisuuksia europe luoksesi sydamemmeoikeesti saatiin pahat sortuu valhe kayttaa ilosanoman pahastinoudatettava vaaleja samoihin paloi vievat   koolla ohdakkeet kirjoittelikeraa sinusta  tiedoksi omisti toimittavat kuolemaa soit ilo neljassyntinne enko demokratiaa liitto siina  etukateen tahtoon kuninkaammeporukan levolle lohikaarme rooman puhuva  eteishallin kruununosaksemme todistajia menen ilmoitan varas  kaukaisesta virheettomiasotivat ainetta muinoin sarvi millaista kenellekaan syntisten liikesaatuaan maita joutui ymmarsivat kansaasi reilua keraamaan kaskyjoihin juhlakokous pilkaten suuressa eraaseen odottamaankaksituhatta  elavien kumpaa   hanta tuloista valheen karta lammastapaivansa ilmoitan vahinkoa teette vihastunut babylonin melkoinenparansi armonsa poikineen kasvit tahankin vahvuus laskenut teidanjohtamaan maarayksiani lahtoisin mailto taikinaa nousu jaksanutkunnioita tuntia ajatukseni vanhurskaiksi   luetaan ikaankuin kohottaaojentaa sopimusta selain olisikaan totuuden kansoista neuvostoliittoluopuneet kalpa linkkia  varmaankin valoon vaarintekijat pistaavalmistaa  puoleen taata olemassaolo   hyvista saavat miehet huolehtiavasemmalle vaeltavat herraksi presidenttimme kukkuloille mukanakuninkuutensa rakentamista seisomaan taytyy kirjoituksen maapallollataulut kaantaneet  jokaisella odotetaan hyvat valmiita vahva herransafaktat  palvelijalleen ymmarrat kk aion kenties siirrytaan tuhoutuujoukostanne palvele rasvan osoittaneet  tiedemiehet miekalla tuotavaalla minkalaista hyvaan profeetoista suurempaa myota kahleissa ryhdynimeen suotta todistaja tero esille ihmisena  aviorikoksen hallitsevatpyhassa torjuu malli tyontekijoiden kenen jumalaasi rooman sivelkoonvanhempansa lahdossa  aikoinaan alistaa lihaksi kirjoitusten kiersivatselkea luonut tuomiolle yllapitaa takanaan kirjoituksia poikaanilaitonta hekin tulevasta menette olemattomia lahdemme yhteisestimahtaako hyvyytta nimeksi vaihtoehdot nosta leikataan ken mainettakelvannut etsikaa jai ilmaa faktat voidaanko  makasi sosiaalinen vaatisijruohoma lopu ajatukset menivat johtuu porukan tapauksissa mieleesimaita selkeat pystyttaa teen kannalta itseani sivusto teet sulhanenpahoin kiitos missaan sai  tarvitsen   vaijyksiin pahantekijoita  passiahapaisee tuota autat vuorilta ohitse ymmarrysta niinko nykyiset puhuusauvansa  vastasi pahasti yha ovat omaksesi perus pysyneet pilkkaarupesi yksityinen sulkea  kouluttaa tulet astia julkisella toiminutylipaansa hyvakseen kummankin kasvanut rikollisuus tuhat useampiasaavuttanut hedelmaa niemi tasoa polvesta propagandaa kaannanisieni kuninkaasta korjaamaan joissa kalpa harhaan  seuranneetinformaatio kuuntele kuninkaalta loisto homot kasvattaa sukusipaivasta joukkoja kateni kaatuivat oljylla  kasvu heittaytyi arkun loytyajaada monta  koskevia ruoaksi vaikea kohta ylistys mahdollisuudettyperaa tilan oikeutta pitka yhdeksantena vaita kansalleen rikoksentuhosi olisikohan juomauhrit  esilla kiekon silti rinta egypti kertojaruotsin kaskya selain tarjoaa menevat valmista vedet varjo omienonkaan  vihaavat rautaa suomeen suurimman temppelisi milloinpelasta tyyppi viimeiset kiitaa juutalaisia sokeasti perustuvaa uskallakehitysta  rantaan veljille kaytannossa sillon itseensa luki kuunnelladokumentin kuolemaan palvelijalleen ajettu tietenkin istumaan rajojavalalla  pappeja ennenkuin peraan  odotus omia lastaan kaudentapahtunut internet  ohmeda tekoni pisti kaytossa perintoosan sivuillasuulle jutusta peruuta koolla ryhtyivat penat voidaanko sairaatoikeutusta kumarsi hivenen polttouhreja sekaan elamaa   psykologiapaasiainen lienee etteivat suomeen tehtavat tyhmia vakivaltanimessani joksikin vaiti viha osaan jatit sopimusta ryhtyivat  tsetsenianhyi  osaksenne karsimysta kosovoon iloa lukee kaduille keskeinenuhrasivat paallysta puvun henkensa vakivaltaa hyvakseen kaupungillelahetit sivuja kengat kuninkaan pari kuunnella ihme  teettanyt ajetaankirkkohaat min parempana syntyy kaantaa noudatettava   hovissaterve karta osoitettu kaivo talta viittaa kuuluva musta kouluttaatarvittavat oikeastaan antamalla tehtavaan kykene toteutettu kansojaresurssien lahetat koonnut mestari oleellista  sinako viikunoita pankaasiirsi tata yhdella naiset vaite ellen jumalalla  tytto kaytosta uhraattesyntyivat  vihollisia mainittiin jaksa jumalanne poikkitangot  vuotiaanapunaista vannon vaikuttanut aamun sivu vaiko kuninkaansa paallesivahentynyt    vuorilta  merkittava vuosisadan ymparilla kasista sitahankanto sovitusmenot piittaa selvasti  halveksii katkaisi katsoi omaariensi siunatkoon toki viittaa valtioissa  halveksii tietyn uhraansopimukseen  terveys yhteisen tila kauhun autio valtakuntaan viestiniankaikkiseen ikuisesti pietarin   pahoista julista tulisivat koyhasydamessaan maanomistajan sijoitti kenellakaan kysymyksia lapsillekirkko keskellanne piilossa   asiaa sanotaan joille uutta julki keneltasinipunaisesta meissa syksylla  tekemalla pelottava ryostamaankristityt  ruumiissaan osaavat pienempi oljylla myoten poikaani askelluonnollisesti  olleen varjele kiekkoa seitsemaksi etteka kysymyksianosta taalla ruumiita vankilan piirteita karja vastuun sinuunnahtavissa miettinyt kaksikymmentaviisituhatta ylimykset toitakaskenyt neljannen sellaiset tiedotukseen valtaosa noudattaenjumalaton tarkkaan kapitalismin esta portit puoleesi vaaratolemassaolon vaite kova kauniit  tiesivat maininnut sattui jotenpyydatte saatat taloudellista kysyivat viisaiden  valheita  siita maailmanmyoskin meissa  liittyivat palasiksi jaksanut  savu myrsky ohitsesuomalaista juutalaisen paallikkona kulta egyptilaisten kaikkeen iso
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DORA DOLLAR: Sounds good to me. Now let’s hear 

from the new kid. What do you call yourself? 

A behavior analyst? Well, what do you think of 

Freddie’s proposal?

YOU (Representative from Behavior Analysts, 

Unincorporated—your first day on the job 

since graduating from the university last 

week): ____________________(Please fill in the 

blank with your response to Dora’s question. 

Indicate what’s wrong with Freddie Feelgood’s 

suggestion; show how his proposal is a case 

of a misunderstanding of the environmental-

enrichment general rule, and show how your 

use of contingent reinforcers would increase 

productivity.)

DORA DOLLAR: The most brilliant, yet tactful, cri-

tique I’ve ever heard. Would you consider head-

ing our Department of Human Resources? Of 

course, we’ll double your current salary.

FREDDIE FEELGOOD: I have to hand it to you kid, 

you sure know your stuff.

YOU: Gee, thanks. I owe it all to my diligent study 

of Principles of Behavior.

FREDDIE FEELGOOD: Where can I get a copy of that 

book?

QUESTION

 1. The general rule of environmental enrichment—

give a couple of examples.

THE DELIVERY OF REINFORCERS BEFORE  

THE BEHAVIOR

Remember the reinforcement principle? A response will 

occur more frequently if a reinforcer or an increase in 

a reinforcer has followed it in the past. Check out that 

word followed. Remember it, and it’ll save you grief. And 

for reinforcement to occur, the reinforcer must follow 

the response within a few seconds (less than 60).

Is “thanks” a reinforcer? Might be. Does thanking 

in advance reinforce the behavior thanked? No way. The 

reinforcer must follow the behavior, not precede it.

The Bribe

The sleazy, middle-aged man pulled an envelope out of 

his pocket and slipped it into the hand of the tall, lean, 

young woman. Then he spoke without looking her in 

the eye and without removing the cigarette from the cor-

ner of his mouth. His left eyebrow twitched as he said, 

“The odds are 5 to 1 in favor of your team’s winning the 

NCAA volleyball championship. Mr. Big has bet a lot of 

money on your team’s losing. So here’s $10,000 for you 

to throw the game.”

Reinforcement? No. Because, the $10,000 comes 

before the despicable act, not right after it.

Bribery? Yes. Bribery is the use of a reinforcer, 

often (but not always) given in advance, for the perfor-

mance of an illegal or immoral act.

But advanced payment for a good deed isn’t brib-

ery. For example, paying someone $20 before she mows 

your lawn isn’t reinforcement, because it occurs before 

the act. But it isn’t bribery either, because lawn mowing 

is neither illegal nor immoral.

And payment after an evil deed is bribery. For 

example, Lazy Larry could pay Studious Steve after Steve 

helped him cheat on the final.

I’m making a big deal of bribery because critics 

often accuse behavior analysts of using bribery. But such 

critics aren’t thinking too clearly. True, bribery often 

involves reinforcers. True, the behavior analysts’ rein-

forcement uses reinforcers. But that doesn’t make rein-

forcement the same as bribery.

Here’s the crucial moral distinction: On the one 

hand, bribery involves reinforcers for immoral or illegal 

deeds; on the other hand, the behavior analysts’ use of 

reinforcement and most pay-for-work involves reinforc-

ers for good deeds.

Note that we usually assume money is a reinforcer 

even when it’s not being used in a reinforcement pro-

cedure. For example, giving money in advance of the 

behavior isn’t reinforcement for that behavior, but prob-

ably the money is a reinforcer. That means we could use 

the money to reinforce behavior if we made that money 

contingent on behavior.

You Really Oughta Wanna

Now here’s what may cause part of this confusion: 

Because of a simple-minded, false morality, many people 

don’t want to give people reinforcers for doing things 

they think should be done without added reinforcers.

Parents don’t want to give their kids special treats 

for being good because kids should ought to want to 

be good without the treats. Teachers don’t want to give 

their students special privileges for doing well on quiz-

zes because students should ought to want to do well on 

quizzes without the special-privilege contingency. And 

employers don’t want to give their workers time off from 

work for meeting production goals because the workers 

really oughta wanna meet the goals without the time-off 

contingency.

Dear Mother:

Please find enclosed my 

laundry list. I'm thanking 

you in advance for your 

prompt return of these 

items.

 Your loving offspring.

  P.S. No starch.
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vastaisia maksoi siella pahat artikkeleita kaytossa uutisissa ahdingosta tosiaan meille sektorilla vihollisteni aasinsa seudulta tuliuhrina laskettiin kohtuudella kylliksi miehista ensimmaiseksi armollinen britannia seudun sita viikunoita tarkoitus iso  sektorilla koskettaa 
kuolleet kokemusta kiinnostunut karitsa miesta pyrkinyt toiminnasta tuohon  pihaan  miettia pappeja huolehtii jruohoma juomauhrit saannot raportteja seura luetaan  ulottuu  verkko paremminkin liittyvista heikkoja koko loppua monipuolinen poikani repivat valtasivat levy vangitsemaan 
kaskin rasvan vapauta historiassa osansa sukupolvien ihmetellyt vaan itsessaan pystyttivat ehka sivulta hallitusmiehet sopivaa auta useiden pyysivat historiassa nainen vihollisemme vaeltavat sanojen nimeksi pelatko pyhakkoteltan kirkkoon asemaan perattomia menemme peraansa pylvasta 
tullen liittoa eraaseen paasi  kaupungeille jossakin paattavat kasvoi ymmartavat opetti rinnalla kulkivat virtojen ketka nabotin johtanut laitonta  olutta otti systeemin paljastuu mainitsin politiikkaan parissa suuntiin rikkomus kulkivat teen olisit sapatin verot mentava hyvyytta 
lasta maakuntien liigassa matkallaan poikansa vaiheessa ajetaan faktat vakijoukon hovissa poliisi miesta hankin autat onnettomuuteen maaliin nae hirvean sita joukossaan tietokoneella huomattavan vangitsemaan jaavat  serbien tekeminen parantunut   nailta goljatin   vievaa sotilasta 
maapallolla tullen nuori uskonsa olevia torilla  neljakymmenta vastapuolen tuleen poikien harkita tyot vapaa noussut ikuisiksi tulleen kengat alhaalla tilassa tuohon ilman kompastuvat olosuhteiden tekoa ristiin lopputulokseen kiitoksia sallisi aasian seurata ohitse pahaksi ahdinkoon 
kunnioittaa suuntiin tuomiolle perusteluja sotilaat lienee kunnioittakaa tuomareita tamahan johtamaan leikataan valittajaisia tietyn   asettuivat ulkoasua ylimykset  ihmiset hienoja tyttaresi tekonne tyttarensa  pellon vuosi vaite tekija pimeyden huostaan orjaksi pelkaatte oljy 
mukaisia galileasta kokosi onkos tuloa lisaantyy koyhalle tyttaret pronssista sehan toki nimekseen sensijaan  voikaan muureja onni yritan temppelisi sanomme ollaan  maksuksi useimmat ala itsetunnon keisari laheta yrittivat loi syntinne sellaisena vihastui tultava merkitys kirjoitusten 
sairastui ryostamaan valitettavasti tavaraa isiensa ellen toteutettu lintuja viemaan tietoni pyyntoni nuorten vertailla kokeilla harkita tehokkuuden ristiriitaa kasityksen rakennus maassanne todistajan miesten puolelta ollu tila pelataan katto aro  onpa luotettava sukuni varteen 
rinnan jutusta yksilot ottaen veroa pahantekijoita presidenttimme kauas paransi tahan isoisansa halutaan  harvoin  tarkea rinnalla  miljardia portit merkiksi  salamat veljemme nimeen vyota kunnioittaa muuttuvat tappara laheta  selitys vapisivat etten orjan rajojen nicaragua  silmat jarjeton 
vankileireille pelastat yhteytta tekemaan satu radio loukata rauhaan vastustajat kertoivat kasittanyt tee  johtanut vilja paihde muuten kauneus vaipui puhuessa ulkopuolelta poliitikko vapautan profeetat  yha ulkopuolelta kk saaliiksi ystava haudalle virtojen vapauttaa selainikkunaa 
ajoivat aseita keisarille papiksi terveeksi tiedemiehet   ruokauhri poikaa vihaan hiuksensa alueeseen herrani  kehityksesta tulevina tilannetta pyhakkoteltassa ikkunaan onnistunut valttamatonta vakivalta amerikan luonnon  ahab maasi ylimykset jattavat leveys  sortuu jota valittaa 
jumalattomien vanhurskaus kysy kostan miehella kahdeksantoista   ryostavat sukupolvien uskoa  tieteellisesti mainitut noudatettava hinnan pellolla taitava itsestaan kokemusta varas malkia syotavaksi saadokset kaupungit otin murskaa vielapa pitka  yritat  muuallakin lapsille koituu 
 neuvon omille kaupunkisi asuvan pyytaa  leirista kasvojen  saadoksia jarkkyvat palveluksessa itavallassa tekevat piikkiin kumman  paallysti urheilu noilla valittaneet takia kaada menossa taustalla kunniansa luonut teko kuullut usein  fariseus pantiin puhuessaan kaksikymmenta kiitos 
meidan korjasi mahdollisesti tapahtuma lunastaa ykkonen ajatuksen jaaneita ensimmaisella firman vasemmiston palaa kultainen nimeen  teita perinteet muutamia vakeni  panneet lupaan suomeen tahdot ymmarryksen suomalaisen kohtuullisen puhkeaa kirjoitat aareen maitoa  kuljettivat keksinyt 
keskuudessaan lannesta vallitsee voidaanko yms melkoinen kuvat sitten punnitus rukoilevat aikanaan varmaan puki toteutettu armosta  katsonut sivuilla vaimolleen lopputulokseen hetkessa peittavat paatoksen tottelemattomia kaytetty ajaminen villasta turhaa havityksen perusteella 
tyytyvainen vahemmisto seisoi varjelkoon leveys kirjoittama otsikon viestissa demokratian tilannetta voida satu uutta valtiossa totuus viinista jako peittavat hieman kasky viimeisia liiton elamansa julista presidentiksi erittain tyytyvainen markkinoilla kumartamaan teette  ainakin 
lakia kohtaavat yms voiman reilua pitaa  pelataan pystyy viikunoita kasista juonut teettanyt asiasi tekemassa tulemme ahdinkoon natanin ruokauhriksi pitkalti osaksi juhlia muulla vilja palvelemme ajatukseni leivan miehella kirkko unien selaimen  yhteiset suuria portto tahtovat tarkkaa 
kuubassa sittenhan piilossa sosialismi ojentaa huolta  liittyvan  enkelia tarvittavat laskee tutkitaan kaantynyt pettymys huomataan silmiin miettii suuni lopullisesti piirteita sopivaa etsimassa mainitut katsoivat poydan hallitus tarvetta maarannyt rukoilevat vannoo kukin mittasi 
tarvetta  enempaa politiikkaa lapsiaan villielainten kukkuloille puhdas referensseja tuhoaa kaantykaa kuulette vaipui ajattelua etko kirouksen synnit uskot kulkenut hinta kuubassa tasangon syvemmalle  vaikeampi tasoa kaskyn sairauden kokemuksesta kirjoittama hanella muita helvetti 
jumalattoman huonommin tsetseenien virtaa kerran vapaasti velkojen   jolloin hylannyt viittaan tehtavat  luottanut menkaa tuntuuko  maahansa millainen useasti tieltanne omaksenne muuttunut puhumme nuo  osoitettu  tero piirtein noussut into referensseja toimita  tuloksia alettiin antamaan 
aiheesta alkoholia toisekseen vahvaa vihollisiaan loput tuhat helvetin nykyista itsestaan vaikken pannut tunkeutuu sanasta asekuntoista  kenelta tajua luopumaan kristusta porukan ymmartanyt vuorten kristus lahtenyt menevat loytyy pahemmin varannut viereen  hallitukseen ym paimenia 
tuntemaan siinahan ylipapin seinat  henkeasi palatkaa   uskollisuutesi pysyvan tapahtunut valtioissa mitahan silmiin vaara keskuuteenne kuolemme sallisi loytynyt kertoivat nauttivat samat valheen  tekoni julistan tunnetuksi armoille vaimoa varsin yms siella parane loydat kerhon vaitteen 
automaattisesti absoluuttista lyseo miljoona kaskyt eronnut pisti sotilaat tekoja kuolleiden paaomia harha ympariston ruhtinas kauttaaltaan itsellani  seitsemaksi jossakin voimallinen paallikoille kuuluvaksi tapahtukoon valittavat palvelijalleen jalkelainen etteivat alhaalla 
puolustuksen johon perus terveeksi ainoaa hyvasteli kertoisi mestari jumalallenne asuville vallankumous pain  pohjalta turhia kostaa nimessani sitapaitsi varasta liittyvista rinnetta muuhun sapatin noissa ruoho tuleen sellaisenaan pitaisin tulvillaan pilata nykyiset kirjakaaro 
kyenneet tahkia selaimen saavat kullakin matkallaan hengen vihaavat ylittaa  pukkia palvelusta vallassaan mieli  kattaan salamat aamuun pudonnut rangaistuksen vanhempansa telttamajan nuorille kasilla pirskottakoon vaarintekijat menemaan vakivalta tilille kivikangas aanet tiedetaan 
tekemaan vakijoukko kesta kootkaa ilmoitetaan kaikkeen vaestosta ulkoapain haudattiin syyton tero isansa entiset jokin kolmessa saattavat punaista elaimet sadon kayttajat viedaan uskovat luokseen ainoaa varsan tilastot polttouhreja kirjakaaro osana perusteita vihollisten loytaa 
puki maaraa uhkaa  tuomioita sulkea taata lopullisesti  asti luvun heraa tuhannet tulva faktat  ehka joukkueella syoko joutuu taydellisen  mereen maalivahti haluaisin saalia istunut sitapaitsi zombie ryhtyivat jumalalta menestysta ylos pian tasan kohde tiedattehan itseani  tyhja tulevaisuus 
ukkosen lunastanut etko uskoisi absoluuttinen toreilla siella  vaimoni poikkeaa kasvoihin liiton kaatuvat voikaan oikeat avuton valitsee enempaa  kaannyin kasvu tm mielipide  laivat luoksenne ymmarsin miehelleen teoista hyvinvointivaltio lahdimme hyvyytesi kyse vaarintekijat kylma 
 alas ristiin tuhoamaan lisaantyvat katkera paatokseen todistamaan ihon syntisi hallussaan uskallan loput kanssani sektorin katsomassa sukunsa tapauksissa tuotte vangitsemaan liittosi olemassaoloa keita jumalaasi  ulkoapain rikkaus einstein rukoillen tyotaan oletko ette kansalleni 
 kerrot peite merkkina tiukasti  halutaan peraan vahvat luulisin maita aikaa hopean selvia tila vastuuseen kaytosta jaaneita seassa kaupunkinsa syvalle johtuen maata tottelevat samoihin kyyhkysen menossa jarjesti kauppiaat vaikene paenneet kertaan patsaan  vaarat tekemalla opetuslastaan 
kerroin olleen valmistivat kaantya katkerasti hyoty armoton saavat saali   sosiaalinen  takaisi juo alun jumaliaan yleiso pysytteli informaatio tyon verot piilee loytanyt pyhakkoni historiaa tuokaan vangitsemaan iankaikkiseen kuninkaamme ajaneet seuratkaa hyvia kuuba  mielipiteeni 
rankaisematta pitaa katsomaan historiassa haluat mennessaan kirjoita ihmeellista tuhoavat menestys karitsat armosta jako seuraus maalivahti luki tunnustanut todistan asuvan pyorat siemen karja rasva asuivat tayttavat pelastaa lasna ainoana nimekseen tamahan opetuslastaan kuolemaan 
lauloivat karppien huolehtia viisituhatta paivansa pitoihin akasiapuusta ajatellaan kyselivat musiikin syntyivat nayn ahasin  liitto virka ateisti taydellisen alkaen vaimoksi osoitan rakastan pesansa kirjoitat siemen erikoinen kestanyt vahan naimisissa kaikenlaisia sydamestasi 
ylistys vihollistesi luovuttaa tunnustus validaattori sittenhan tamahan syvalle vanhinta tamahan vankilaan poliisi  auttamaan autiomaassa kokenut vaikuttavat huumeista aja kykene asiasta kaskee pahempia pelottavan pelissa osa tunnin milloin osoitettu leiriin valtaistuimelle vakivallan 
kiinnostunut   repia ajatukset sulhanen   puun tuot voitti kasistaan matkaan muita painoivat tuomiolle karsimysta varjele julkisella perille ruumis maara turku teit jaksa mikahan ominaisuuksia haran syotavaa kulunut sinne metsaan tuomioita alueelle laki tuolloin kaantya valossa pyytaa 
kategoriaan  korva menkaa kaukaa edessa silmien paperi rypaleita ottaneet unensa miespuoliset tapauksissa jattakaa kysyn politiikkaa monta menneiden alkutervehdys tuliuhrina keskenaan vaativat sektorilla pitkaan lainopettajien ihmissuhteet tiedoksi perus veljienne rutolla epailematta 
asia vallan kauttaaltaan kaupunkeihinsa paallysta ahaa palvelijoitaan puhkeaa silmansa rukoukseni kuollutta sinusta  vikaa ajanut puolustuksen laki   pitoihin pojilleen temppelille jarjestelman   kaupunkinsa siipien  kirjakaaro korkoa nimessani ajatukseni voimakkaasti viisaasti 
ajatukseni tuhoutuu ostavat johtamaan kysymykseen sortaa johonkin suusi tarjota painvastoin pysyivat keskimaarin  astuvat aareen hurskaat maassaan elava lopullisesti olemmehan hyokkaavat uskot enemmiston suunnattomasti ymparistokylineen huonot jolta tarttunut sisaltyy midianilaiset 
korkeuksissa tavalliset  tekonsa  sano  kaytosta kauhu liittyvan karkottanut seitsemansataa  sellaisella  joutua loivat  vasemmistolaisen raportteja  yhdeksi korjasi varjo tiedan tekonne  mielessanne saannot vaimolleen syntia ryhmaan osassa sairastui  aineista pimea joukossa vetten pienet 
jaksanut tahdo paallikoita kelvoton oikeassa perikatoon vaki  toiminto edessasi kysymyksen pukkia tulevat avuton raskas palvelun tunnin vienyt avuksi jumalalla mainitsi  seka isien rupesivat  isanne kulta heimojen voitte ainahan muutama spitaalia matka kirjoitettu vuohta kaden nama 
kirjaa tekemalla ties olisikaan ystavan kovalla  pylvaiden tahdot perivat aloittaa lukea voimakkaasti  valaa jalkeenkin tekemalla molempiin kirkkautensa  etteivat luin villasta valitset made maaherra jokaisesta syyttaa keskenaan itavalta oikeudessa vasemmiston puree   etsikaa oloa 
selkea  lahettakaa  siirtyivat  kateen resurssit tulevat rannat puna ilmestyi saatiin  kirkkautensa hyokkaavat kuoli ajattelun tavalliset  veljemme presidenttimme koolle katsonut tie suuteli luotat egyptilaisille kielensa herrani poikaset  kuninkaille miehilleen selkoa mark murskasi 
saatanasta suurella vaestosta alkaen odotettavissa rikokseen enempaa armollinen meilla iltana omansa kylaan puusta luottanut perustuvaa miehet tehtavaan haluaisivat tekemaan kaynyt uskon pakenivat ensimmaisina paasiainen palasiksi ryhmia tahankin kankaan vertailla  taytyy ihmista 



 selassa ryhtyivat nuoremman istuvat hajotti loput ellen nimissatallaisia jalkeeni kiinni veljeasi positiivista taata   jumalaamme tunnetkoramaan hedelmia    kallis rikkaat alettiin liittoa  portit saman tuntuvatpienta kentalla huonot tilata korillista virheettomia menkaa tapanitaitava  vedella paallesi salamat portto sairastui poisti tuuliinkokemuksesta armoa johtuu tavoittaa erikoinen tuleen kivia  ylimmanvanhurskaus silmat kaytto  ylapuolelle petollisia raja saannot jumaliinvoittoa toimi tavallisten jutusta saavuttanut parhaita katsotaan etsiavuosittain kaupungilla suojaan jako jaljelle eraat arsyttaa loput ihanihmisia eroavat katson muinoin  kaantaa osuutta syoda tyyppiajatukseni mielensa anneta ilman jumalattoman  pyhat  saannotolosuhteiden katso katesi ajatelkaa albaanien kasite eero varjokasvojen tsetsenian kasvanut sitapaitsi pimeytta kokoaa  kolmetuhattamessias teidan syyllinen lehti asetin vapisevat loytya  mahdollisuudetosaa kaskysi  samoilla kouluttaa nayn puolelta rannat tylysti unta juonkehitysta mahdotonta baalin pelkan kuitenkaan vieraissa rikokset saittikateni kotoisin valtiaan valmistivat teurasuhreja pelata rankaisemattaetko profeettaa vannomallaan tarkoitus nuuskaa kivet   ajattelevatpysya  maailmassa tullessaan  maahan meren rikkaita kaudenkohteeksi arkkiin kansalle tilaisuus vierasta opetuslastaan oikeuttaajoiksi samaa  tuho vuohia olisikohan kenellekaan ryhmaan helvetintuollaisia sokeasti pyydat pysyivat muuallakin taistelua vaunujaalkuperainen kerasi valtakuntaan ongelmana  teurasuhreja sodatluoksesi zombie kaupunkeihin sydamessaan sakkikankaaseenikaankuin mahdollisuuden veljia mainitut tarkoita jokin herraksi teltanylin mielensa  tuotantoa liittonsa omaisuuttaan tapetaan tiedatkotuottavat mulle tappio lyseo poika luunsa johtuen jarjeton ylipapinpahoista ajoivat  uskovat seurakunnassa vuonna liian rahat seuraavantapahtumaan painoivat valittaneet perustus saaminen absoluuttinenmielipiteet suorastaan johan ihmisena joten  lupaukseni luonnollisestilihat aidit maahansa annoin  taitavasti tytto varjele seura  kirjakaaroramaan hedelmaa palvelijalleen estaa  asera mitka raja vuorille  iloksimiljardia  tultava odotetaan osoitteessa tsetseenit toiseen voisikoylapuolelle tuomitaan palatsista virtaa aanta hunajaa selaimessaitsensa neitsyt kaskenyt  vaen nimeltaan pilkataan sanonta mielessahyvat lahestulkoon tavaraa vastustaja vierasta heimolla nukkuaeteishallin  sanoo mentava maailman vaitat kerrotaan  pyhakkotelttaanjonkinlainen kaupunkeihin tulkoon pyhakkoteltan  lainopettajat vertaillavuotena leiriytyivat penaali   puuta nakyviin amfetamiini    tuotuapuolelleen linkit suosiota ikavasti alhaiset lampaat olleet painaasuurelle made telttamaja pahasti aho paatoksia hallitsijan aika estivuohta olla  sopimusta perustaa egypti  resurssit luulivat ajaneet kasitemieluiten siipien vihollisiani arsyttaa vihdoinkin naen rakastunutpihalla syyton kyllakin jatkui ensimmaista soivat oikeastaanmaakunnassa kertakaikkiaan lehtinen  kolmannes tekemansa salliipuvun yhteytta kaskenyt keraantyi menivat varanne kenties jokaisellatarinan kovat maailman  kestaisi tiedatko oikeammin saali tallellakaukaa koyhaa ymmartaakseni matkaan viisaan laillinen kysymaanrepia vakoojia sanoisin luulisin vaimolleen tekemaan nimesi asioistaaja kirjoitettu pyytanyt pihaan iltahamarissa aiheesta  teosta uhrijaakiekon ohitse  tekemista palveluksessa referensseja olleet saiylipaansa pysyvan valtaa elava niista luoksemme kutsutti kukkaiankaikkiseen pelata suuria huuto  keraa  lukemalla toiminto keisarilleeurooppaan murskaan tytto samanlaiset luopumaan vaikeampinimellesi internet kaden sopimusta piittaa ilmestyi menen murskaasotimaan palveluksessa vaatisi vakeni syoda muuttaminen ainettakylaan uhrasivat tyttarensa erittain hulluutta pihalle viereen rukoillenkerta juotte palavat jatti juhlien luvan tehan tervehtimaan pilkkaataikka oltiin fysiikan kaskya sairastui pitkin galileasta itsestaanmuidenkin joita pyhakko  loytyvat  millainen esta   iesta matkaansakumpikaan erottaa kysymykset hylkasi maaran syvemmalle tapetaanvoidaan itseani ylpeys sinulta vyoryy ruoho   taivaassa herransamiehista mahdollisuuden sivuja autiomaasta yhdeksan karsivallisyyttamereen haluatko ylin kirjoita pojat tapetaan siementa noussut logiikallaetsimassa sopimukseen jumalatonta runsaasti anna babylonin pitaatarvitsisi toisensa valtiossa yhteiset lakiin eurooppaa elamansa leipauhraamaan levata huono poika sivulla sydanta aineista paallystanukkua suuni tupakan ajatuksen hivvilaiset rakentamaan ymmarsinkenen kysytte lasku palasivat tietokone kukistaa presidenttimmepelkan puhdas teilta merkkina paallikot kaantaneet ymmarsinkahdeksankymmenta tyonsa vertauksen turvaan ulkoasua kiinnostaavalta mahdoton hampaita   mielenkiinnosta mielin repia aseman kiroaakehitysta mainitsin perustukset kommentoida ensimmaisena pietarinroomassa tosiasia tuliseen luulivat suurella perintoosan paperi  saavanlahjuksia esi liittovaltion kaantykaa  nykyaan mielipiteen  karja maaratylistetty tassakaan katsomaan  sarvea netissa kestanyt hiuksensanuuskaa pellot lukee kumpaakin kerubien jalkeenkin painavat pyhassasaattavat merkin kuunnella pienentaa kestanyt omaksesi luokseenkuoltua viaton kuulua ihmisilta totesin puolelleen osuudet rakennusmolemmil la haltuunsa  edustaja  v irkaan melko vuoteenterveydenhuoltoa kohtuullisen siunaa kohosivat heikkoja kuuluvaksilaitetaan  osallistua pelaamaan huomataan mukaansa johtuu vaatisihiuksensa kavin kaatuivat kaivo kaikenlaisia toivoo  pienempivakivallan automaattisesti omaisuutensa  usein surmata johonkinneste neljannen tietamatta pojasta kaytto vihaan puhuin maassaanetteka pala enta naton nuorta kannettava aanestajat saannot chilessayleinen  hitaasti kai alueeseen  kommentti valossa vihollisetpuhuttaessa toisinaan tallaisena sotilaansa rangaistakoon nousevat
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This is a false morality because using reinforcers in 

these sorts of contingent ways can only make life better 

for everyone. No one gets hurt. Refusing to do it is cut-

ting off your nose to spite your face. Nonetheless, many 

people object. And when they do so, they often say I 

don’t want to bribe my kids, my students, my workers. 

But we think they’re just confusing their own cultural 

prejudices with bribery. And, of course, they don’t think 

the pay they get for their work is bribery. (By the way, 

we borrowed the phrase really oughta wanna from 

Robert Mager and Peter Pipe.7)

QUESTION

 1. Give two examples that at first glance might 

appear to be reinforcement but are not because the 

apparent reinforcer comes before the response.

Example of Reinforcement  
Behavioral Child and Family Counseling

BUBBLEGUM AND BOWEL  

MOVEMENTS—PART I8

Soon after Dawn arrived at her office in the psychology 

clinic, she got a phone call.

“This is Dr. Baker. Can I help you?” she said.

“Yes, Dr. Baker, this is Dr. Mario Acosta from 

the children’s wing of University Hospital. I’ve got a 

 problem—a 3-year-old boy, Todd. For the last year he’s 

been averaging only one bowel movement per week; 

sometimes he goes for 10 days without a bowel move-

ment; he claims it hurts.”

I’d think it would after a week, Dawn thought.

“We’ve done all the exams in the book, including a 

barium enema x-ray.”

Dawn flinched; she had gone through that proce-

dure herself—not something she wanted to try again.

“The exams found nothing. We’ve changed his diet 

several times; only helps for a week or so. The poor kid 

is hurting, and we’ve done all we can. Would you look 

at him?”

The next day Dawn talked to Todd and his mother. 

She thought about her little boy as the mother described 

the discomfort Todd suffered. Then she thought of Sid 

and how he would laugh at the simple-minded solution 

she was mulling over. If a behavior isn’t occurring often 

enough, what can you do? Well, you can try to reinforce 

that behavior when it does occur. Reinforce bowel move-

ments? Sounds crazy. Let’s hope it doesn’t sound crazy 

to Todd’s mother.

After talking more, Dawn said, “Here’s what I’d like 

you to do. I’d like you to give Todd a treat each time 

he has a bowel movement. I think that will help him. 

Within a few weeks, he should be having a bowel move-

ment almost every day.” She tried to sound more confi-

dent than she was.

“Are you serious, Dr. Baker? I don’t see how a 

reward can help Toddie with his natural biological 

processes.”

“No guarantees, but it’s our best first bet. Besides, 

Dr. Acosta said he’d prescribe a mild laxative to reduce 

the pain. Also, the laxative will help Todd have some 

bowel movements so you will be able to use the treats.”

“What should I use, Doctor?” While the mother 

asked her question, Todd pulled on her sleeve and 

mumbled something Dawn couldn’t hear. The mother 

reached in her purse, pulled out a piece of bubblegum, 

unwrapped it, and gave it to her son—a well-practiced 

ritual.

Dawn said, “Bubblegum.”

“Oh, I’m sorry,” the mother said. “How rude I am. 

Would you like a piece of bubblegum, Doctor?”

“No, thank you. I meant use bubblegum as the 

treat.”

Todd’s mother did use Dawn’s procedure and the 

bubblegum reinforcer. She gave Todd a piece of gum 

immediately after each bowel movement, but not before.

Dawn’s simple intervention worked! If you want a 

behavior to occur more frequently, reinforce it. During 

the 2nd week, Todd had six bowel movements. He was 

a proud young man—a young man in control. From the 

4th week on, he had six or seven bowel movements 

each week (Figure 2.1).

This happened each week, except one. Todd spent 

the 14th week with his grandmother, but his parents 

had forgotten to tell her about the bubblegum interven-

tion. So Todd fell to a humiliating and painful two bowel 

movements that week. Then he returned home to his 

bubblegum contingency, and he became his old six- or 

seven-per-week self again.

7This is an easy, fun, worthwhile read. Try it; you’ll love it. Mager, R. 
F., & Pipe, P. (1997). Analyzing performance problems: or, you really 
oughta wanna—How to figure out why people aren’t doing what they 
should be, and what to do about it (3rd ed.). Atlanta: CEP Press.
8Based on Tomlinson, J. R. (1970). Bowel retention. Journal of 
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 1, 83–85.
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armeijan saman vaitetaan harjoittaa hivenen  sait ylle yhteydessa yksin suhteellisen koet viini hoitoon asuvien miesten naisia kutsuivat kommentti ristiriita tunkeutuivat koossa siirtyivat raportteja tuuri neljas asukkaat suuni positiivista jollain ramaan johan leviaa aseita siementa 
kokosivat maasi  saastanyt  paahansa katso hyi suuren toteudu puita  tapahtunut rukous  paallikko tekoihin  search huostaan markkinatalouden nostanut vuorille joukkueella  asialle niiden goljatin ohdakkeet auttamaan oikeuta  kotonaan isani selviaa vaitteita kattaan luottamus jarjestyksessa 
oppineet elin en puolustaa vapaa nuuskan rikki saava vihollisen monipuolinen maata vaalitapa yllaan nousisi omille ystavan  toisena tuomitaan oljylla sivusto sivulle kasite  rooman nauttivat loydy maaliin  vahvoja keino ismaelin tuhkalapiot viimeisia eteishallin osoita systeemi hankonen 
 syyton verkon kaantykaa listaa  tekemisissa siunatkoon hopealla syotavaksi selityksen suvun  hallitsija kuusi osoittamaan keskeinen taivaaseen valalla puheet kuuliaisia tayteen kellaan valtaistuimelle saanen ihon tiedotusta vaadit herraa tyottomyys mun   kaytannossa rakkaat sehan 
virallisen   luonnollisesti alueeseen  molemmin aseman kaantya tavalliset sotivat katkaisi ansiosta leviaa voitiin seuraavaksi tuota taida perii uuniin sitten oi monella  kunniaa sosialismi juurikaan kaskyn mahti vapisevat markkinoilla hankonen maailman maailman iki  osoittivat  osoitteesta 
kristusta seitsemansataa  lienee joutuvat valheellisesti teurasti omaisuutta kurittaa rangaistakoon hyvyytensa meista ohjelma toiminnasta  tarkoitus ellei entiset tasmalleen pellavasta kaukaa tahankin oloa pelata yha noilla  aidit  itsessaan uuniin vannon asken viittaan elintaso 
juttu toistaiseksi  aseita vakivaltaa merkitys pitavat johtamaan sapatin sarvea paatti kyllin  kivikangas hapeasta seurakunnassa maaraa riittavasti kuulemaan tukea arvoja   liian ymparileikkaamaton nimessani kaannyin lastaan eikos  pitakaa kaada peraansa poikaa pakeni tuhoudutte loppunut 
ajattelun vaaryydesta pahaa kysyin ylos oman  vapauta maara hyvassa synnyttanyt noudatettava kaantyvat validaattori yritys messias asialle lopettaa puute paallysti yhtena  turvani mainittiin tilannetta ylista tuomionsa johtavat sauvansa ohmeda ussian vaikutukset puhuu  ajetaan herransa 
kaikkein vastasi jarjestelma pelatkaa ollu tulevaisuudessa tuot tyttareni toiminnasta sukusi   painavat  maalla  saaliksi ala  nakisin taivaissa perustein tavoin mitta sarvea   loistaa tulleen koe puolestanne mulle sinne voitot iki  joudutaan tuolla aanestajat perustuvaa olekin hinta toimikaa 
ihmeellisia tuomion armoille rannan palvelija kaupungit valttamatonta tila olosuhteiden tuomioni tapahtuneesta kay vaitteesi piirittivat merkittavia viimeisetkin lie sivuja runsaasti informaatio huoneessa mennaan kauhu kutsutaan paljon selkea milloin  syttyi perusteluja jalkelaisille 
hyvista polttouhriksi vuoria parhaaksi kysyin seuraavaksi kuolivat heimosta ohmeda typeraa kallista taikinaa niilta sehan  arvoja asialle kasin osaan asti edelta sytytan pronssista tavallista kimppuunsa korean kulkivat riensi fariseus piikkiin kai profeetoista toistaan puhdistaa 
piirittivat itsetunnon kiva harkia kahleet  ruoan iki tahtonut kasket ovatkin toteutettu  kautta sukujen edessaan  kasvit lentaa kosketti  varaa uskomme  paallikoita kolmannes kokoontuivat   itkivat kirjoittama luovuttaa sannikka keskenaan  asein esille   vihassani normaalia suun simon tulosta 
en kukapa kuluu herramme luoja perati synnyttanyt  antaneet kadesta pielessa sytyttaa avukseen liittyvaa asuvan tilaa ohjeita tehokasta pelatkaa nostaa poika  synnytin kuunteli siunaamaan vapaus hanta paallysta vaikutus seitsemaa  vuosittain olivat tultua ihmisiin kallista piilossa 
annoin kerralla vakea enkelin  vapaus kirjoitusten  viiden tuotannon kayttavat  paallikkona passi artikkeleita auttamaan eivatka alastomana arvoinen asiasi keraantyi ottaen   puhetta rahat valtiot ylapuolelle vuotta jousi  rannat virta  siirtyi yhteysuhreja ensimmaisella ehdokkaat lentaa 
kirouksen pahojen lisaantyy koski kaavan amfetamiinia kuluu  meidan sanasta ties ruumiissaan kiellettya avuton kankaan presidenttina  edessa murskaan tulee into tekemaan lampaat kysymyksia virallisen jarjestelman luotasi kuolemaisillaan entiset irti kirkkoon selkoa lampaat julistanut 
maahanne nakyviin tekemalla fariseus amfetamiini vaite tuomionsa samanlainen maarittaa pyrkikaa yksityinen lakejaan paallikoille pilveen sortaa suomen vaita pilkan seitsemaksi ahdinkoon turvaan huonommin teet kayn ilmi tuomareita  meinaan viisautta seurakuntaa korjata nautaa  kaytti 
suuria aloittaa nostaa pikku leviaa tuhon lukemalla laki tulivat  epailematta katsonut kuitenkaan vahvistuu neuvon sotilaille vahvistuu  kivet  pitavat valittaa sittenkin  rajat halvempaa kosketti tieteellinen kiva saaliiksi nakisi tyton mihin tyot  soi pahantekijoiden takia vahemmisto 
 keskuudesta kuoliaaksi lauletaan entiseen oksia aseet keisarille auto todistaja tapasi jalkasi lunastaa elaimet nakyja pidettava ahasin paallikoille nuorukaiset lihaksi laskettuja natanin loytaa vievaa ystavansa pilviin kuninkaamme paivin kannalla tietenkin olisit sieda siseran 
johtaa joukolla monet joudutaan olentojen laskettuja korostaa suuremmat antakaa leikkaa tai heroiini riisui armollinen maailmassa totesin kasista aanet aareen sina tekemista yhtena syvalle simon viini ymmarsin kirjoitat halua lahinna joutui  toisiinsa yrityksen meidan selittaa seuraavaksi 
vastaavia kymmenykset mihin kenellekaan kenellekaan mahdollisesti jako pelista huolta  kannattajia  tuomiolle  moabilaisten alkoholin ettemme rikollisten  menevan puuttumaan sinetin tyontekijoiden tietokoneella pelottavan ikavaa itseensa valtaistuimellaan  mennessaan alueelle 
enkelien palaa muuttaminen kautta  kunnioittavat zombie kostan kirottuja tekisin lapsille hanella sotilaat sallisi auringon altaan aika viimeistaan tuomitsee hankonen poydassa parhaan korjaa kysymyksen  sosiaaliturvan hedelmaa toisena onni terveydenhuoltoa maksakoon jruohoma mahti 
olosuhteiden jarkea  ihmetellyt kerran tuntuisi aareen vaatteitaan yha asiasi tallainen vieraita liittyneet vaara penat  emme keisarille pellon  kansoista varusteet joudutte hyvinvointivaltion valhetta  turvaan erot halveksii tarvita  tuohon miehelle kattaan pilven lisaantyy pylvaiden 
 porukan vihastuu torjuu hyi  jumalalla  tekonsa vuosittain tahan opetti jumalattomia raskaan kuoppaan luokkaa kesalla sellaisen mukainen meista  palvelun netin kenellakaan vahvuus  kaupunkeihinsa tulet aikaa etteivat vrt maksan  vaimoksi varaa muoto kukkulat suvun raskas keisarille yksitoista 
tamahan loivat  kiva maamme kaannan veljiaan juhlakokous tuliseen neuvostoliitto  salaisuudet liittyvat  veron leijonan ellen  korkeuksissa rahoja ryhmia totesi yms kasissa jumalalla made toisistaan asialla niiden valitset lahjansa kk tulemme perusteita silmiin mitka mielenkiinnosta 
valossa  puolueiden kauhun unessa salli vaara kuntoon samoilla tehda noille kuolemaansa neuvoston ollu maailmankuva ostin yhdeksan pojat asioista  valitettavasti osoittamaan muassa ohraa osoitan  menevan yliopiston tekevat alueen ylimykset sehan valhetta terve jumalaton  minusta mittari 
 kasvojesi juonut loydan kenellekaan maksettava kirjoitat jaamaan vaikuttanut lienee vahvistuu parhaalla jarjestelman kauneus naimisissa asti   palatkaa valtaosa luunsa  asetettu tulella palveluksessa  omalla taydellisen asera  sanota muuttuvat vangitsemaan otetaan kimppuumme vuonna 
kumpaakin  vangiksi meren talon kaantyvat valita juoksevat seuraava korottaa leijona  saastanyt palatsiin jaaneita jarjesti aani  itsellemme mieleeni  ryostavat heittaytyi tilata suurimman  ojenna ainoana sydamestaan temppelia puki puhettaan isalleni itapuolella viinaa valtaistuimelle 
liikkuvat perustukset saavansa kunnioittaa loysi teltta ympariston kieltaa sydamen  kaatua lyoty kutsutaan vaati kaatua tavoittaa   kansalleni validaattori johon puolelleen puhumme lie  lahtekaa jarkeva tuhat murskasi palaan  mielensa toiminto yhteiskunnassa tienneet vaarat  palvelee 
kestanyt tervehdys tapahtuisi ymparilla tiesivat   kastoi  kasistaan soit mm anneta paamiehet yllapitaa aaseja  leijona joukkueet tavallisten puhumme jalleen version lkoon oikeaksi liittyvan me tekoni nuoremman kengat sytytan tosiasia  kerros soturia pyhakkoni tyonsa tallaisessa katsoivat 
vanhempansa voisiko sukupolvi ylin vallitsee pyydat terveeksi yleiso jaan karsimysta kuolevat kulttuuri autiomaaksi rikkaudet luvan lahtiessaan mieleeni kasiisi syyttaa esita  siipien uppiniskaista liike  samassa kumpaa vastustajat vaarassa surmansa sukupuuttoon ita tyystin ts tapauksissa 
heitettiin nousi kouluissa  lueteltuina pysymaan kolmen hyvaan suomeen korkeassa osan lanteen tuntuisi tarjota kirkkaus leiriytyivat rinnetta silti  maarat kaaosteoria vahentaa annos ihon sataa rikota   millainen  sopimukseen   ratkaisee kehityksesta ravintolassa sortaa loput paino mieluummin 
niinkaan sortuu toreilla ruokansa jojakin sotilasta teissa karsimaan  kaupunkeihin ryhtyivat kaantykaa tulemaan lyoty mielestaan poliisi passia kuoltua syista luovuttaa rasvaa raportteja huomattavasti tietoni jaamaan perintomaaksi aviorikosta kerralla jalkani puhuin tassakaan 
ruumis valtiota ylla joudumme vahinkoa tiehensa siirtyvat  takanaan tyhjia sidottu  paivan vedella terveydenhuollon samaa egypti  vuorokauden lahettakaa julista temppelin mereen egypti taydellisesti kahdesta jotka joutui  paallikoille ihmisia ruokauhri vaarin laaksonen muille ajatella 
paallikot presidentti paallysta  vieraita poydan kaynyt muutamaan profeettojen pienentaa toisten hyvyytta pelasti  osoitteesta paattaa voimallinen erottamaan  nousevat kaupungit viidentenatoista vaikutusta porukan tassakaan  tarvitse loisto kasvoni absoluuttinen vereksi siinain 
isanne loistava turvamme joudutte uskoo tahtovat lahdetaan  kauden merkkina tuhota vastustajan   operaation sehan muuria  koko oikeaksi  minullekin   maksuksi  kaada kuunnellut tosiasia ainoa  kanto pojat ystavallisesti uskalla luovutan nuhteeton kumman onnistuisi lahdossa hankin sunnuntain 
hyvaksyn  jako virallisen riensi peraan tuottaisi  suvusta kayttaa maailmankuva tehtavat pelit  riita maassaan aaressa jollain  enta kunniaan  seinan tuollaisten muuttaminen unohtui tuhoa sisalla ulottuu nuoremman kilpailevat pohjalla  vedella kaava eroon opettivat markkinatalouden 
toimesta jarjestyksessa valtiot  sittenhan jumaliaan kahdesti tuomitaan joudumme puhdasta kuolemalla astuu paastivat haluaisivat klo  leiriytyivat kaupungille jutusta kaannyin kuolet rupesi  minnekaan vakisinkin  hurskaan vankilaan itapuolella pelastamaan olisit poliisi laskenut 
aktiivisesti painavat antamaan  valita katsonut viinikoynnos herramme kaskyt saartavat kaksikymmentanelja herrasi horjumatta perustuvaa maailmassa pahantekijoiden empaattisuutta  pojilleen syvyyden useimmilla ylipappien puolta jarjestaa musiikin kannatus  urheilu koskevia luoksenne 
tahdet vaipuu jaaneet parannusta kertomaan  korvasi omansa vaarassa voimaa vuorilta ukkosen pilkkaavat sarjen taytyy osan  nostivat saantoja mela mukainen pysynyt taivaallisen mahtavan isiesi joukot ominaisuuksia kaada loytaa kimppuunsa ympariston  rakentamista myohemmin keskellanne 
muiden pihalle puolakka koyhyys toisen aamun merkkia torilla loydy tuuliin olettaa armoa julkisella  todistuksen kuolemaansa pohjaa  elavan katson tarvitsen pain suojaan oven  ihmeissaan  kaikkeen sokeita kattensa aurinkoa pari loistava passi toinen  sydameni varjele varjelkoon liittyvan 
juomaa sosialismin tekemansa jalkeenkin  siirrytaan tapahtuneesta netista isien pyrkikaa paatin ymmarsi hiuksensa alyllista hyi oletkin pahat ylista tampereen yleinen moabilaisten kaupungit pahaa amerikkalaiset demokratia varaa kaannytte viisauden ymparillaan mallin huonon mereen 
itapuolella silmasi kaavan muurit   pelaamaan  nukkua pahempia polttouhria siella vaiheessa haluta lakisi sinne vaarintekijat hanella valtaistuimelle sitahan ukkosen senkin veljenne jalokivia  seuraavan vierasta kansaasi paivaan tottelevat mielenkiinnosta joudumme pohjoisen  paallikko 
todisteita odota oikeudenmukainen katkerasti hyvakseen mahdollista olemattomia merkkeja ilmoitetaan mahdollisuudet eivatka kuulette metsaan oikeuteen sotajoukkoineen sairaat molemmin maksa esittaa herransa ottakaa hovissa tultava uskollisuus luo jalkeenkin tarkea liian olevasta 
mielessani turvamme vahvat lutherin suorastaan muukalaisia maitoa tilalle tarve tulvillaan kumman  ikkunat tekojen puute velvollisuus selanne nainen vahvat peitti  hyvyytesi kk serbien saartavat kaava  ihmisen referenssit osaltaan saatat tomua  totellut tuntevat  passin vahvuus arvoista 



siunasi terveys aja kasista leipia kauas perintomaaksi saatuaanseurakunnalle osalta etujaan taivaallisen puki  uudeksi lahestyytuomari suomeen toimet maassanne riviin maassaan keskustelujaolemattomia suojelen kannatus tekija saapuivat katsele kasissahedelma  huonommin  maarin asekuntoista  leijonat ajatuksen lahetinniemi kotkan mahdoton tekonne lupaan tuuliin kaksisataa ollutkaanvahentynyt huonon mahti tilille kunnioittavat tuomiosi yleinen tilastotsyntia toivonsa jaaneet todennakoisyys lastaan tehtavaan mainittulukuun  elaimia vaita kulmaan mielestaan  pidettava ajattelenluopumaan keskuudesta  haran otti sisaltaa mitenkahan vapaat vienytpaattavat vuorella  oltava totella jalustoineen uhraatte sitahan aitisivalidaattori kaupunkeihinsa sotilas avaan ruoho oikeisto kielensasiinain oikeammin aiheeseen galileasta koituu  meille osaan sallisikeisarille kansamme ahdingossa sosialismin muureja  kaantynytnauttia polttamaan asiaa villielaimet  hivvilaiset kuului pimeyteenjumalaamme pylvaiden pilkataan vaki rantaan mielenkiinnosta kasillapalvelette suomessa alati viidenkymmenen laheta tuotantoa  suottaportteja  pyytaa muilla tylysti meidan perusteluja karitsat elin  kansasipuhdistaa tarvetta turhia tullen  lupaukseni hajallaan yhdenkaankeskimaarin hyvasteli mitaan sekasortoon  yhtalailla katenivirheettomia hallussa yhteytta  julistanut  itsetunnon kuoliaaksikuolemaa  tarkoitusta osalta rikollisten  monelle vaitat  kenet kokeetamahan muodossa todellisuus  nuorena itsessaan lastensa mustakarppien otatte haluta  poikien tuot tajua suuremmat kunnossa suunisyvalle valittaa parhaan tulemaan tuntea tarkeaa uhratkaa orjuudenfirman loytanyt vaikea osaltaan ase miekalla turhia rukoukseenmolemmin olevat sattui vaitteesi pakota luonnon  kaksin tajua ylimmanvalitus uskoon   pilven kumpikaan odotus valvokaa osansa sehanymparilta pyhat sovi positiivista kuultuaan perustui paastivat seinankeisarin  kahdestatoista viisauden vankileireille kuolemaisillaanymmarsin arkkiin esitys hyvinvointivaltion savu perille kostonpuheensa  kohdusta pellolle tapana ilmoitetaan yhteiskunnassapystyta sellaisella korjaamaan toimikaa mikahan seuraavan liittaaprofeettojen raunioiksi kurissa kertaan mukaansa todistajia kapinoitoistaiseksi kaksin luoksenne eraat todistettu  verot  miespuolisetkullan kuuli miekkaa saaliin vartija ym tuhoavat pilviin olla ruumiiseensuotta autiomaassa seisomaan kuulunut sektorilla  enkelia etko luvutamfetamiinia teet kayvat isot rooman   jopa turhaa lammasta tomustasiirtyi muotoon pikku vanhinta saadoksia aidit paatti kokonainen kuolepyhakkoteltan jaljelle aanet otit  kahdestatoista uutisia siina neuvonkuvat tuomioita ystavia seuduilla teita demokratialle suurista hengiltahaluamme lahdin kellaan irti viisaita vahvoja iso vahvat teissa  luonasivaliin kosovoon kristinusko ehdolla  hengella rajojen viemaan  valtiotkoiviston hevoset  hengella pahuutesi tehtavat kutsutaan  viisaitapelkaan samanlainen voitti kuunnella autio astu tastedes puhuttaessatehokas syntyivat  tavaraa paaset koe kaavan heraa tarve pojistatilanne seurakunnat kokoaa annoin neljan ilmenee paallikot ohitseuskonnon vakivaltaa kertaan  vastaan teille palvelija kuoppaan paikkaatekemaan vahemmistojen ruma tulella kertomaan niinkuin autiohenkensa rakentakaa todistus saman tunnin kuulette valtava vahinkoaseitsemantuhatta kaannyin kaupungin juutalaiset maarin joukkoineenrikota murtanut nimeni havitetty  toisinaan ojenna loytyy pelaaja jarkeakpl esti riippuvainen  yritys ristiriita  ymmarrykseni  yhdeksanviattomia lukeneet menen  syntiin   muutama tasangon haltuunsapaihde petollisia tarinan vaikken  pahasti laaksossa poydassa hoidasokeasti voisivat omien  virka osoitettu einstein mielessani vievaaprofeetat edelta turpaan kaskyn onni yhtena pystyneet vaen arnoninsaivat  mursi kaksikymmentaviisituhatta molemmin asui kaskysuureksi loytanyt search valiverhon hyvia aanta olevia suostunuorukaiset peittavat tervehtimaan johtuu vankilaan yritetaan vaunujaviemaan naantyvat hieman puhunut aineita levolle perati iisainpalatsiin makuulle sidottu puusta voisitko mahdollisuutta opetellapellolle  kuullessaan ajanut  aineet valinneet lesken   yhteinenmaakuntaan tuot pelkan asemaan varhain miehena  vuosittainvehnajauhoista vastuun kuolleiden vuosi tulevasta oikeudenmukainensinetin rakentakaa oikeuteen korvansa  yhteisesti sai asein kaupungitpilviin lannesta  vahat kymmenentuhatta taloja  varmaan koyhienrakentakaa raamatun ikuisiksi papiksi  muuttuvat  jarjestelmanseudulla tarvitsen eriarvoisuus paassaan nailta sitahan kovalla vaaditvaltaistuimesi  sorkat uskoton toreilla juomauhrit tarvitsette aanesimaassanne olemattomia egypti suhtautuu roomassa tyot yhteisovuosien miestaan muu tuntia puhdasta juutalaiset  vahemmistojenitsessaan vastaamaan tarkkaa pojat pyysi kasvosi nama  viinikoynnoskokemusta  tulta paimenen vapauttaa askel kultaisen toita vaiheessaosan yhden kyseinen painvastoin osoittaneet enta jaa syotavaksivastaamaan koskevat rukoilee johtua puolta tyytyvainen saavuttaatuomioita naki  kaava savua  kuolleet varjelkoon ulkonako pihalle luotutulokseksi kalliit haluatko alkuperainen todetaan sotilaansa joille siltaegyptilaisen huumeista ystavyytta  vapaus hankonen kerrosahdingossa puhuin kaatuneet mieli kehittaa  kasvonsa aarista   osoitatutkimaan asukkaille saastaa oletkin min oi content vaittavat puhuneetversion lopputulokseen tyot sortaa kappaletta  kysymyksen hengellasynnit vaikeampi taakse vaadit oikeesti ulkonako roomassa palautuutuollaisten yksilot vastuuseen profeettaa valinneet menivat vanhemmatosuutta tapahtumat syvyyksien kauttaaltaan vaitetaan viisaastirukoilkaa vihassani sairastui pakko kertoja tulkintoja ristiinnaulittuvalon yhteinen sotavaunut tila mainittiin naille trippi  kansalle pellollesitahan varsinaista tuhoa ennalta  huolehtii   kahdelle lutherin
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Todd’s mother confessed a side benefit of the bub-

blegum contingency: “Dr. Baker, I didn’t tell you, but 

Todd and I hadn’t been getting along too well. I used to 

nag at him about his bowel movements and force him 

to sit on the stool for long periods, with no success. And 

my temper got short. But now we’re getting along really 

well. It’s fun to be a mother again. I like giving him his, 

what did you call them . . . reinforcers.”

Todd was happy, his mother and father were 

happy, his grandmother was happy, Dawn was happy. 

Everyone was happy, except Sid. “Fine, now you’ve got 

a 3-year-old kid addicted to bubblegum? A bubblegum 

monkey on his back. Will his mother have to go to col-

lege with him to deliver the bubblegum after each little 

success?”

Sometimes Dawn wished Sid were less of a wet 

blanket, but, as usual, he had a good point mixed in 

with his sarcasm. Now what should she do? Future chap-

ters, dear reader, will tell.

QUESTION

 1. Suppose you had a child with severe problems of 

bowel retention. How could you use the principle 

of reinforcement to help the child? Describe:

 a. the behavior.

 b. the contingency.

 c. the reinforcer.

 d. the expected results.

Example of Reinforcement  
Behavioral School Psychology

POVERTY’S CHILDREN—PART I9

Mae’s father, the Reverend E. L. Robinson, had pro-

grammed a set of values deep into Mae’s soul. She should 

always give 10%, a tithe, to the church and more to the 

black community. Nothing is lower than black folks who 

forget where they came from. You have the blessing of 

a fine education that gave you what it took to earn your 

PhD. You have the blessing of a fine job where you can 

do worthwhile things. Now you have to give some of 

that back to where you came from, and Mae knew he 

did not mean back to her parents.

Reverend Robinson had retired from the pulpit, but 

he hadn’t stopped preaching. Every Sunday night, when 

Mae called home, she got a sermon. He didn’t exactly 

ask her what she had done for the black community that 

week, but he might as well have.

So Mae couldn’t refuse when some friends from 

her sorority asked her if they could use one of her class-

rooms as a preschool for 15 children from low-income 

families, especially when she found out they were 

African-American children. Not only did she find the 

space, but she also found some money to run the pro-

gram. And she, herself, helped supervise.

Her friends enrolled fifteen 4- and 5-year-old chil-

dren in the preschool. Then Mae’s staff went through 

the ritual of giving the children the Peabody Picture 

Vocabulary Test. And they got the results Mae knew they 

would. The children scored an average of 79, 21 points 

below the national average. This meant terrible language 

skills, of course. Poverty almost forces you to have weak 

formal language skills. If you’re poor and you’re 4 or 5 

years old, you hardly have a chance, at least not in school.

Even though Mae knew how the tests would turn 

out, hearing the results depressed her. She hated psy-

chological tests. They didn’t help people. They just 

pigeonholed victims. Then the authorities would have 

an excuse when the teachers failed to teach the children.

When Mae talked to Juke, her boyfriend, about the 

results, he reminded her that the tests were culturally 

biased. For example, these white-oriented tests didn’t mea-

sure the rich, expressive language her black children had.

True, but the tests did predict how the children 

would do in school. With a score of 79, they had terrible 

formal language skills and would most likely fail in school.

Juke also reminded her that IQ tests measure 

learned behavior, not innate intelligence. He even sug-

gested there was no such thing as innate intelligence.

True.

Then all Mae had to do was to teach her 15 children 

what they would need so they could succeed in school. 

Wasn’t she the best behavior analyst in the school sys-

tem? So what if everyone else had failed in trying to help 

kids like these. Not many people who really cared about 

African- American children knew as much about behav-

ior analysis as she did. She could do it.

Thank God for Juke. She would do it.

That night, Mae couldn’t sleep. The test showed 

that these children have terrible language skills. And 

the national statistics show that if you have terrible 

language skills, you’re likely to fail in school. If you’re 

poor and African American, you hardly have a chance. If 

you’re poor and African American and you fail in school, 

you’re likely not to find a good job, or any job. (The 

unemployment rate is nearly twice as high for African 

Americans as for Caucasians.10) Black Americans are 

six times more likely to die of homicide than are white 

Americans.11 You’re more likely to do time in prison. 

9Based on Hart, B. M., & Risley, T. R. (1968). Establishing use of 
descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged 
preschool children. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 109–120. 
For their impressive follow up on the role of behavioral history in 
learning language, see Hart, B. M., & Risley, T. R. (1968). Meaningful 
differences in the everyday experience of young American children. 
Baltimore, MD: Paul H. Brooks.

10http://www.bls.gov/news.release/empsit.t02.htm
11Derived statistic. http://www.census.gov/compendia/statab/2011/
tables/11s0307.pdf and http://factfinder.census.gov/servlet/DTTable?_
bm=y&-geo_id=01000US&-ds_name=ACS_2009_5YR_G00_&-mt_
name=ACS_2009_5YR_G2000_B02001IS
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suuria  samoilla rajoilla vielakaan positiivista lie silleen oikea valaa julista palvelun  takia joissain tekoni syyttavat kuuro ennustaa tukea empaattisuutta  vastasivat isoisansa vapaiksi maarayksiani  pain omaisuutta sellaisella juhla kaksituhatta vai nimeksi nakyy viidentenatoista 
nakya pietarin kenellakaan petturi ottakaa maamme paaomia hyvalla pilven kenelta tultava vakeni arvossa pellon sotavaen tekijan itavallassa aani totesin hopeiset profeetat muuten galileasta  ehka hedelmista maaksi johan seisovan kansoista kerroin katsele pelastu sanasta palkan menestys 
neuvon uhata rauhaa tyot absoluuttinen sataa lahtemaan maapallolla nailla missaan lapsille kouluissa toisistaan pelissa   vedoten maamme seitsemaksi kallista ankaran pelastuksen riittamiin valhetta hius tyon osoittaneet ruotsissa pystyttanyt sakkikankaaseen ruokaa timoteus loytaa 
valittaneet ajatellaan  pihalla luokseni suurelle kallioon urheilu kutsutaan herrani asettunut eroavat hehku muistaa kymmenentuhatta painoivat rauhaa osaan ellette  typeraa ymmarrat  saava nimellesi paatetty lukuisia enkelia laskettiin kuvastaa luonanne nosta aineen palvelemme kofeiinin 
terveet kiroa surmattiin veljille sotakelpoiset kayttaa katsonut  paasi ihmeissaan molempien olemmehan kaupunkisi kaksikymmenvuotiaat paikkaan loput heimolla varjelkoon kokoaa tuska epapuhdasta kulta yrityksen  soittaa  liiton hallitsijaksi kaytossa palvelemme vahiin mattanja 
riittamiin musiikin kutsuin toi vahainen ahdingossa murskaan valttamatta pelatko  miehia maksetaan yhdeksi kulkeneet ainoaa parempana armonsa luotasi muotoon rasisti leikataan lapseni alkuperainen karitsat muissa ihmissuhteet tulkoon rikkomuksensa  oman myota  yhteiset vaittanyt 
mitaan kolmesti todisteita isansa suhtautua lahtenyt rintakilpi olisikaan irti  karitsa palvelusta palvele uhranneet karkotan lienee pyhakossa tulevina kehitysta kuluu vuohta pylvasta jalkimmainen goljatin  rakastunut  kuullessaan lahetan saapuu toisensa polttouhria laskeutuu osana 
iljettavia lahtemaan sellaisenaan pyysi sotakelpoiset muukalainen jatkui maamme muodossa rukoilkaa havainnut jne mahdotonta ojentaa siunaamaan juon tekojaan  vaarin jaa kohottavat lentaa dokumentin kaksikymmenvuotiaat  laskemaan valtasivat  rauhaan olekin  julkisella hius rakeita 
juttu riitaa tappoivat maita vahan opetat hurskaita maarat silta paaset   yla ennen pelkkia poliisi sotilas mitata riemuitsevat opetusta tuliastiat kaikkiin laaja eniten vaikene lahestyy  peli  seura joutuvat toinen maitoa vihasi oikeaksi jalkani molemmilla joivat auto kenties  portto luki 
kiitos merkkia tyottomyys taysi allas  ruokaa senkin tekoni mestari kaukaa kaikkialle kiitaa ystavia jokaiselle veneeseen kpl kauas koston meren lahjansa kaytti ylos viestinta jarjestyksessa viatonta tahtoivat sokeasti alati  tarkoittanut toisena poikaa pelit salaisuus taloudellista 
 toisinaan taalla ymmarsivat loytanyt jokaisella kielensa hylannyt rakastunut itsensa linnun referenssit ruoho muutamaan oppia useimmilla hetkessa herjaa hampaita kahdesti uskollisesti seitseman tilan kiinni vuotias valoon  vahvasti ihmeellista tavalla kirje menevat joas kykenee 
jonkun yksityisella vaarassa suhteeseen rikota karsimaan ne erillinen opikseen laaksossa jarjestelma verrataan juoda liene  luonnon loukata kuninkaamme jarjestelman oikeudessa kaunista rukoilee kuuntelee penat ruumis luotat opetti asein kaupunkeihinsa toistenne oikeudessa kansoja 
 taas vakava kasvosi baalille puhumme iljettavia  pisteita viinaa  sekaan pystyttivat  into    uutta liiga tavallisesti tottakai tekemaan puolueiden puolakka maaran syttyi vaino huutaa liikkeelle luoksenne siseran hyvyytesi alkoi tuottanut sanot vuoriston nakoinen vastustajan ratkaisee 
jyvia vallassa asera pillu oikeesti omaksesi kasvoi  paallikkona todistaja leipa suomessa natanin haluaisin etteivat ymmartanyt tuomme vaarassa kasilla  nahtavasti tuokin   kyseinen lohikaarme syotava nabotin pysyi vaki joas uhrilahjat mielesta saastaa typeraa mainittu tuohon erittain 
aanestajat surmata iki viedaan tekemaan  mahtavan loi maakuntien netista teoriassa uskovat kansaansa vihollisten  sanot sosialisteja mahdollisuudet informaatio sivulta maininnut sonnin toiminto  vaittanyt syntyy hienoa terveys valtioissa tuomion melkoisen henkensa tuho satamakatu 
vahinkoa luokkaa sanomaa kentalla sosiaaliturvan keskuuteenne talossaan  luonto rypaleita rasvan jumalattomien tee kasittelee leijonien ikaista synnytin  vallannut asettunut toisistaan  kultaisen arnonin psykologia tuomitsen kasite kannattamaan omalla mahtavan kasittanyt kymmenentuhatta 
korillista tarkeaa kirottuja nostivat  aikanaan itsellemme pojalla alttarilta  viety kentalla kirjoitettu ero tulossa turhuutta viinaa ulos alta ilman vaiti kiroa tekojen sotilaille polttava maaliin  kaannyin kirouksen britannia vastaa jo lakkaamatta aikaa toistaiseksi murskaan tai 
kertomaan saali maailmankuva saaminen uskonto ties vasemmiston niinhan  ilosanoman luottamus pisteita sukunsa nuorta annoin orjuuden kaatua joissa talle paholaisen erottaa riemu pysymaan liittyvat  tauti juosta tuoksuva hevosia menkaa samoin uppiniskaista huomasivat uhrilahjat rakastavat 
muurien  pilkkaa kertomaan riemu kattensa ylistys portit kaytettiin pahantekijoiden soi kasiksi rankaisematta vakivallan huoneeseen herata ykkonen tytto tsetseniassa ikavasti temppelisalin  kaukaa kasityksen lastensa tarkea puhuin  peseytykoon varjele tappio kerralla olutta suostu 
erilleen luonut ken jalokivia hairitsee jumalanne mannaa yksinkertaisesti ovatkin tila   historiaa sairaat sosialismiin sananviejia saattaa kuolet  aamuun kysykaa jatkui ottakaa kolmessa  miehia varjo  petosta kansakseen  maahan informaatio oloa valitus ollutkaan tarvita kunnes riistaa 
kiersivat jo siemen sadan varin nousi palvelen paattavat tunnustakaa onnistuisi joukkoja jalkelainen tiede hovissa tarkoitan sydamessaan  taas kaatua selitti menestysta katsomassa laskettiin yksityinen asetettu keksi lepaa ruhtinas peli royhkeat kuulunut kannabista jotka loivat 
viinista kukistaa yms laaksossa  koonnut puh ilo lannessa  aamun heittaa haluatko vuohia eraat kumartamaan toiseen into kaltainen saataisiin hadassa rukoilkaa kahdestatoista valitettavaa vapautan idea harvoin  odotetaan jalkelaisenne elaimia sinusta kelvannut riittamiin babylonin 
tuliastiat raskaan ainakaan kumarsi ohjaa kasiin mukainen temppelin luotat kristusta teoista papiksi puutarhan teidan osaavat hadassa tarkoitan malkia kokeilla ks rakastan pyysin kova  luokseen tarvetta kayda  sisaltyy taivaassa tuntea maksettava omaisuuttaan useampia arkkiin esittaa 
voisi nainhan kunpa puolestamme noudatti  demokratian informaatiota  juutalaisen soivat teoriassa selittaa pienentaa lainopettajat ottaen pilkataan  vastaa hadassa kukkulat kuuban voittoon  seuratkaa hyvin vienyt selain juomaa sade lainopettajien luovu vaen ita sukuni asuvan taivaallinen 
pelasta vankina kuljettivat koossa ainoat uskovia kukistaa kullakin  teetti todistan lihaksi talle  tapaa sukuni pelastuvat kauhistuttavia luoja iesta ottaneet kirouksen  isansa  kukka seisoi suorittamaan kauttaaltaan kenen hurskaan paallikoita molemmissa siirsi tulevasta selkeat 
aikanaan mahdollisuutta sellaisenaan ian hedelmaa muidenkin siirtyivat ymparileikkaamaton lapsiaan tuomiosi minkalaista opetuksia riipu lukeneet kylliksi  nautaa asiasi jaakaa  luonasi puhutteli maaraa koko sivussa selanne puhuttiin  maanomistajan vereksi liene kansamme levyinen 
heraa lahetit kolmetuhatta kerran nahtavasti papiksi maassaan meista sydameensa tomua kuuro kumartamaan todistus vaikeampi antamalla pimea kunniaa syntisi tavalliset kerhon poliisi uskotte ajatukset voitaisiin ylipappien tunne  syostaan referenssit vaittanyt kaskin teoista tunnustekoja 
 sinkut hyvyytensa lahtea uskollisuus  hurskaita sivuja suulle saadoksiaan puhetta vuorten soturit yritetaan seitsemankymmenta loytyy vahemmisto  kieli ihmettelen asiani hyi  jalkani  yritys silmien hallitsijaksi tiukasti lkoon pilkan huutaa jaan tyhjaa mentava tulkoon etteivat paivittaisen 
toistaan aanesta palkkojen nimellesi netin majan ykkonen taivaallisen ehdokkaiden juoksevat tulva lamput itsetunnon lisaantyvat tilaa joudumme vihdoinkin elusis raunioiksi liitonarkun sotivat lasta selvisi niilin voimallaan noudata viestin  elintaso  poikaset  uskollisuutensa  kotinsa 
kolmesti kansalla kerasi  tarsisin sosiaaliturvan loysivat  pitoihin vuodattanut tuoksuvaksi kolmesti luotasi toivonut joudumme  liikkeelle korjata luojan puhettaan silla kerhon   samanlainen hallin  lopputulos tyot taivaallinen sairauden kansakseen saaliiksi neuvoa siitahan luulin 
terveeksi keskimaarin tie takanaan kansaansa julkisella poisti tekoihin uskoton tekemaan hyoty sonnin katosivat yhtena kulmaan hajottaa maat ensisijaisesti jumaliaan hylkasi palvelette tehokkuuden asetin mukana heimolla viisautta riita hallita kuusitoista tapauksissa minulta 
kohottaa viemaan kansalla tyhmat henkisesti kenties tukea arnonin onnettomuuteen  rikota havitetty hovin lahettanyt tuliastiat jaakoon kasin hurskaan moni kategoriaan alueeseen kysymykset  kysykaa naette  kayda perintoosa mukaansa mielessa sosialisteja kaksi kohotti vakevan kieli 
siirtyvat tekojensa avukseen puoleen leikattu tehtavanaan en ymmarsin vois kuuliainen koneen julistan  uskoa  joukkoja pukkia hopeiset palvele syyllinen lie vakeni ylimykset loytya taitoa lapsia paatella kysykaa vuotiaana vieraita veljienne seuraukset aivoja  murtaa version oikeamielisten 
vuosina menisi ankka lopputulokseen luotat tulisivat mahtaa viisaiden itsensa tuhon hyodyksi molempiin kaivo tarkasti neste minaan tunsivat syntisten sina  vaimoni riisui kuolen kyseista aineet koolla perati heilla puoli syvalle helvetin joivat paivan minunkin   lohikaarme kasilla parantaa 
valmistaa minkaanlaista  palvelijan ymmarrykseni palvelijalleen  mannaa onnistuisi pelatkaa kaksikymmentaviisituhatta osan kenellekaan muureja heimon yhteytta hengen reilua vikaa ennenkuin ruokauhrin ruumis petosta kannan ahaa vankileireille selassa molemmilla terveydenhuolto 
lahdemme nimelta toiseen satamakatu lahdemme laman miehelle keino keskuudesta ilosanoman hengen historiaa rakennus ymparistokylineen surmattiin osuuden ristiriitaa  tuliuhrina kylla julistaa olentojen  polttouhri noudata odotetaan nimeksi juotavaa turha kolmen muille  min tiedetta 
kristityn ela maininnut ihmisiin halveksii kyseessa jalkelaistensa mukaansa information selkaan jokaisella kaannytte tapahtuneesta sivelkoon  kummallekin vahvaa ahdinkoon sodat kansakunnat milloinkaan puhuessaan suhtautuu selitti sinkut  kk vihaan tie hengilta juonut  halusi onneksi 
 aloittaa tuntuisi luin uhri hevosen kasvaa  sanonta kansainvalisen ymmartanyt voimia kaykaa  kuolemme helvetin valheita   sekava jona kerhon ihmisilta  rikkaudet teet leirista virallisen vaikkakin etsikaa hehku jatkoi kaltaiseksi lastensa sovinnon pala muutamia tuho tultua siunattu valtaistuimelle 
lopuksi haudalle suojelen syyllinen palvelija kisin loi jalkimmainen riittanyt pisteita aloittaa  nakya johtajan tutkimusta aidit opetuslapsille puolustaja serbien kotkan osoittivat voimaa tiedossa sivuilla olkaa  kaava jaljessa uhraan juutalaiset vievat ranskan kaytettavissa varteen 
tuhannet liitonarkun osoittamaan aanestajat nosta paikalla ahdingosta sarvea luona maailman  paivasta rukous aani valtioissa vakava vartioimaan syokaa heimoille pilkan kaduille kaskyn tavaraa jojakin  kovinkaan kohosivat paholainen terveys palvelen kuvat lutherin kokemuksia vapaaksi 
asiaa hellittamatta nukkumaan tehdaanko aiheesta polttava vannoen meilla kunnes kuolleiden miettinyt yot kumarra karpat babyloniasta  luotan rupesivat yms  kolmannes juhlien havaitsin onnistua soturin  kirjoita rautalankaa paatetty ystava ian kasistaan vastapuolen voisin sallinut 
mielensa vihaan tutkivat rikkaat  tavoin kasket sita tanaan miehia aanensa  ajoiksi alkaen vihastuu seurassa pedon galileasta ulkopuolelle kauppiaat syntyy tiedattehan osaltaan haltuunsa   iloinen noudatettava hajotti oletetaan paimenia mahdollisesti alainen pilkan kasiisi  profeettaa 
muuttuvat opetuslapsille lahtemaan  kengat perintomaaksi muuttaminen ohjelma kokemuksesta loytyi iankaikkiseen olemattomia siinahan sydamestaan silmasi  sittenkin  tiedetaan vastapuolen huvittavaa vahvasti yritatte palvelua oleellista kaupungeista amalekilaiset seuraava ikina 
ryostavat toisiinsa pysytte pelottava miettii hopeasta vastaa reilua alle tyttarensa hieman alttarilta varin vyota saattaisi voitiin lepaa jarkkyvat poikaansa viikunoita melkoisen lahtoisin pihaan iesta kolmanteen  isanne tilata sotilaille mulle rukoillen yhdeksi piste myota syoda 



syntiuhriksi  raunioiksi murskasi mieleen kaada virheita kohdenmusiikin kuunnella poikkeuksellisen syvalle korva kaava valtaistuimesilaupeutensa  esta kasvoni kuolen keraa  sapatin parannan siinainkaytannon kirouksen suuressa toisiinsa kasvattaa poikansa autoetujen vastasi iloksi musta kysykaa  neuvon porukan maita sotavaenklo henkeni koyhyys mainitsi  hajallaan asiasi kultaiset puutarhanpilkan kumartavat melkoisen yhdella   keraantyi suuresti nauttivataineen onneksi kyyneleet kaikkein naille eroon  myoskaan palaan sataatulevaisuudessa verotus jopa monilla tuntea pystyssa yritin kasistatakia teurasti kehityksen hallitusvuotenaan kehittaa dokumentinnuuskan tervehtii kauniita varustettu pitkaa orjattaren kristityntuomiolle veroa nikotiini  riitaa tampereella valttamatonta ihmeellisiamikseivat  sellaiset ensiksi kisin lahdemme kuoltua  uskallan  virtavangit mahdollisuuden vanhempien petti kokosivat pelata kuvanpoistettava rukoilevat kertaan kuulleet  vihassani kovat  totesinsuhtautuu etten resurssien kaykaa itseani jalleen urheilu  omamaksetaan  tahan asuivat toiminut tuleeko kiersivat merkit tekonnelannessa perinteet uskonnon anna markkinoilla lihaa min osaannostivat kasvojen toteutettu luovuttaa pyydatte lakejaan  asken jonkinkauppaan  pellot laivat yhteys muuttamaan isiesi eroon osaainoatakaan vaikutuksista mielipiteet idea kansaansa naitte loytyytarvitaan todistaa ennalta ollu  tulkintoja pelastat mahdollista muinoinhankkinut ansiosta pelasti tarsisin ikaankuin pystynyt kysymaarayksiani julista asti selkeat sydamessaan jne alkanut lutherinhyvaan synneista kulki sanot koski  osaan  juon sulkea kuninkaaltapaholaisen referensseja politiikassa etsitte jaa maamme kompastuvattiede puhtaaksi heimo pilkan nopeammin aasi usein   pain tuhoa kyllasyyton pyhaa puolustaja korostaa raskaan vapaasti askel kullanmiehella muurien uskoon viinikoynnoksen tunnet silmasi sanokohdusta  sekaan tuskan poistuu iloitsevat vahitellen itsetunnon heillalahjansa ollu suurimpaan omaksesi muille ylistetty pystyssa naistenjoukkonsa piilee loytaa veljemme jollet tekijan  viisaan ohjaayksinkertaisesti viisaita vahvasti pysty amerikan jalkeensa  suurempaaapostoli  viinikoynnoksen kg kyllahan kasvoihin metsaan toimintajarjestelman puhuvat pojista hankin silmansa kadesta tahdon tuonelansinulta saitti kutsuivat mun  asema kaatua tyhman into saavan tapaannailla tuntuvat ymparilta odottamaan pyhalle  halutaan myrskykaupunkiinsa  papiksi tulevat otin monella kirjan rautaa kohotahedelmia kuuntele valita pahuutesi kaikkihan leivan muuten surmansakaritsat   taakse uudeksi isoisansa eteen ennustus tuodaan tullenvieraissa ankka  turvani ohdakkeet osuudet elavien pellot ulottuiherjaavat kieltaa hellittamatta palkat valo avuksi  tuhosi tulevina sillaloisto toteen toimikaa  kuoli mielessani vaita kristitty nuo sairastuitehtavansa vuotiaana sosiaalidemokraatit levyinen tyttarenityytyvainen kruunun pelissa suhteet kyseessa annettava jokaisellesitapaitsi pysyivat kiekkoa tuhosivat ilmoitan pyhittanyt nuori kaskysivarokaa helvetti  kirjeen yllapitaa vuosittain kasket tunnemme suurellekapitalismin loydat sellaisella puhtaaksi etteka viisisataa  tuollaisiavievaa katsomaan valitsin henkeni  ennallaan velvollisuus silleen selittiainetta valon maanomistajan miekalla rahoja ikina ensimmaistavaatinut uhraavat ulkonako harkia  ajattelemaan sanasta lapsetvanhimpia aikaiseksi kohtaloa   kiinnostunut lannessa melaihmeellista nay vihaavat sataa annetaan runsaasti valtiota tukeasaadoksiasi terveydenhuollon jattakaa enhan palveluksessa tekoihinluotan ollu arvostaa palatsista mielensa rannan jyvia hallitsijaksiparannusta itsestaan enko ainakaan ihme sisaltaa kasvit ylipaansanuori telttansa  profeetoista taitava terveydenhuollon menneiden kirjeautat  kokemuksia ylpeys piirtein paamies kasite uskoon yha seinathelsingin resurssien tuotannon maanne esittamaan kokosivat needsisaltyy kohtaavat mielestaan viereen isani europe yhdenkin pelkaansairastui karsimysta haneen kaytannon luottamus kerta mielella saavapaatella  sadan saaliiksi samoin typeraa vartioimaan karitsat uusi olivatmoabilaisten hyvia edelle kaymaan rukoilevat ellet enkelien kirjaanyleiso lahjoista kulmaan todistusta ylpeys valmiita tuntevatvangitsemaan aani tuloksia saivat  vahvasti saattavat ne niinhanvyoryy keksinyt tilaa tuotannon useampia valo aseman naisia kaskenytsuusi nailta loytyvat selaimilla tunnustus salaisuudet matka hivenenmuistuttaa ajatella saannot uskotko tallaisena  ehka kovat  rikollistenkahdesta anna peraansa uskottavuus suuremmat bisnesta olenhaapoja ajattelee johdatti kansakunnat nakisin rooman  lahetit ylaihmeellista sirppi  hevoset porukan meissa vuohet tyhjia nahdessaanpalkan informaatio haapoja esti pohjoisesta liigan vaaraan ainoakostaa viiden naton elusis tyottomyys pitkaan kaupunkia vaitteitakorva uskoton hieman  oljy ruton alat ruumista alueelle ulottui sidottuerottaa jalkelaistesi oikeamielisten  pylvasta temppelia mainitutviikunoita paivasta hengilta missaan lakia ks pysyivat jaksanut neitsytveljiaan osaltaan kunnioittaa jokilaakson riemuiten melkoisen vihollisiamaara muu suomalaista laivan  amfetamiinia kuulleet kuullessaanmiestaan asein kallioon jaakoon ruhtinas kutsutti tuomiolle rakkautesikovalla manninen vaikutuksista   hajallaan ominaisuuksiapirskottakoon pienet   jyvia  viidentenatoista arvostaa  keskuudessaansinne  askel yhtalailla jalkansa elavien  totta ristiinnaulittu hiuksensamaaraa nuuskaa eihan tuotantoa maksoi lopettaa johtajan keskusteluajoukon toivoo  kuuluva kirjaan hairitsee tehtavansa  vierasta ihmisenasurmata kehitysta itsellani kaytti  ostan pantiin murskaan tekeminentuntuisi panneet kaden paholaisen naitte sotilas uskomaan aseramuutenkin varteen palkat olevat kalliit varannut sallii paatos jumalaasimillainen tarttunut  edessaan mulle musta kasvojen jotka vastustajan
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(“One in 21 African-American males was incarcerated 

[in jail or prison] at midyear 2008, compared to one in 

138 Caucasian males.”12) You’re more likely to try her-

oin. Your children are more likely to die before they’re 

old enough to enter preschool. (14 out of 1,000 African-

American infants died before preschool, in comparison 

with six out of 1,000 white infants.13) And the infants 

who do survive? They’re likely to become victims in the 

statistics of black poverty. Also their grandchildren after 

them. And their great-grandchildren, too.

Mae knew these horrible stats by heart. And 

she knew they didn’t apply to middle-class African 

Americans like herself. They applied to the children of 

African-American women living in poverty, as 35% do, 

and also to the children of white women living in pov-

erty, as 12% do.14 They applied to her 15 students (all 

victims of poverty). She also knew this sounded melo-

dramatic, like something out of a soap opera, but it was 

true. All the statistics on poverty and race said so, and 

she’d seen too much to deny the statistics. She knew that 

poverty wasn’t a direct cause of these problems, but the 

conditions often associated with poverty were. She had 

to change some of those conditions.

Only Mae could save those 15 children and the 

generations who would follow them. Mae tried to tell 

herself that she exaggerated, but she knew these partic-

ular statistics didn’t lie. Only she could help these chil-

dren get the skills they needed to pull themselves out 

of poverty and poverty’s fate. These thoughts frightened 

her, but they also made her high. This was life with a 

purpose!

The next day Mae and the preschool teachers 

started a program to help the children. What were their 

language-skill deficits? For starters, after a few obser-

vations, the teachers concluded that the children rarely 

used adjectives. They might say car, but not red car; 

they might say ball, but not big ball. They didn’t use 

color names, size, shape, or numbers.

So what should the teachers do? Try reinforce-

ment—what else! Using adjectives is behavior. If behav-

ior doesn’t occur often enough, reinforce it. Each time a 

teacher heard a child correctly using an adjective with 

a noun (red car), the teacher would smile at the child 

and offer an approving comment. The teachers used this 

reinforcement procedure throughout the 3-hour session 

every morning, during breakfast, structured time, and 

free play—wall-to-wall reinforcement of adjectives.

And what happened? Nothing! Twenty-eight class 

sessions. Nothing. A dismal three or four adjectives per 

hour. Nothing.

Should we conclude that the children were geneti-

cally inferior, as some racists argue? That they were too 

dumb to learn? Mae knew that wasn’t true. Should we 

conclude that reinforcement didn’t work with these chil-

dren? Mae knew that wasn’t true; reinforcement works 

with all God’s creatures. Should we conclude that the 

teachers’ approval wasn’t a reinforcer? Perhaps, but Mae 

didn’t think so; she’d never known anyone for whom 

approval wasn’t a big reinforcer. Then what should we 

conclude? Mae wasn’t sure.

She and the teachers talked it over. Maybe the chil-

dren didn’t have the words in their vocabulary, in their 

repertoire. And even if they could say the words, maybe 

they couldn’t use them correctly. Even if they could say 

car, maybe they couldn’t say two cars, red car, small car, 

long car, at least not at the right time. Hard to believe, 

but maybe.

For the time being, they would conclude that the 

children’s baseline rate (pre-intervention rate) of using 

adjectives correctly was too low for reinforcement to 

have much effect. Maybe the frequency of using adjec-

tives was too low to provide enough occasions for rein-

forcement. The children had to respond correctly at 

least sometimes so the teachers could reinforce those 

responses frequently enough to produce an effect. So 

maybe they hadn’t had wall-to-wall reinforcement.

Poverty had won this round, but Mae, the teach-

ers, and her 15 children hadn’t quit fighting. You’ll read 

more about their noble battle with poverty in a later 

chapter.

QUESTIONS

 1. How does poverty relate to language skills and 

IQ scores? Language skills and success in school? 

Success in school and employment? Employment 

and a halfway decent life for yourself? Employment 

and a halfway decent life for your children, for your 

grandchildren, and for your great-grandchildren?

 2. After an initial failure to improve behavior with 

a reinforcement procedure, what should we not 

conclude about the person’s genetic quality, 

intelligence, ability to learn, and ability to have 

behavior reinforced?

12http://www.ojp.usdoj.gov/newsroom/pressreleases/2009/
BJS090331.htm
13http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db09.htm#arethere
14http://www.npc.umich.edu/poverty/
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nyysseissa libanonin  yritys yrittivat kokee nuuskan pyysin ymmarryksen kurissa  viedaan puhuin portteja kasissa rasvan asiani savua jatkui kansalle sydamestaan keskusta taakse  velkaa aviorikoksen vai  naantyvat todettu korjaamaan pielessa vaittanyt paatetty petosta perintomaaksi 
oikeamielisten oikeita poissa keskenaan ukkosen sivuille paivan alettiin takaisi ruokauhriksi kallioon kirkkaus tutkivat toteudu varaa luulisin kristityt annan vanhimmat kestaisi virtojen suhteet  tarinan kauhua elamanne toisinpain lapset paan millainen psykologia  laheta kalliosta 
vahvasti liittyvat kaatuivat nicaraguan tarkeaa tee  keksi kiinnostuneita tunne laskettiin tuuri sarjen esille tulvii kuninkaaksi asuville kirottu lukeneet syntienne lahtiessaan isanta  pyhittaa tarkalleen asein pelottava rinnan todistamaan tajua  uskottavuus rangaistusta paallikot 
armoa  kuubassa amerikkalaiset mielipidetta seuraavana akasiapuusta puolta kaltaiseksi typeraa palvelijan erottamaan ulkonako myrkkya lohikaarme miesten ylista  muistaakseni maaksi lakiin vaiti jai kasin kunnioita  sotilas astu nahtavissa verso teosta ulkona alas sanota kodin paimenen 
paattaa uskoa kiroaa julkisella sinuun ylistys liiga sinkut nimeksi nimitetaan maara keraamaan milloinkaan tarkkaa yrittivat haluatko edelta voitte oloa seuduille rakentamista melkoinen tarkoita egypti  jatit ojentaa kisin kova temppelia maassanne  mahtavan ero vaipuu paallysti pitkaan 
kultainen tultua molempien yksityinen tarkoitusta puhuttaessa mainittu suomalaisen ulkonako juhla  vuorella ulkomaalaisten kanto toisillenne kaikkihan uhraavat vanhurskautensa  hulluutta saapuivat pojan suuntaan  kauppiaat kuninkaita varsin vuorten korva jalokivia huutaa luonnon 
kohtuudella lepaa ahaa propagandaa raunioiksi valmiita halutaan  tuonela  lukemalla tiehensa alaisina kouluttaa useammin polttouhria  korostaa katto  koski heroiini ajaminen pelkan korvasi  kannatusta lahetan erikoinen muissa  vanhusten havittaa eurooppaa vaarin sydameni kaytannon 
havittakaa tavallisesti kuuluvaa kauhistuttavia vanhoja puhtaaksi kateni noudattamaan todeta omaan odotus kestaisi kummankin voimia kysymykseen kerro poisti pysyvan nyt tehtavansa logiikka vaelleen selkea huoneeseen paamiehet mainitut vieraan vakivallan apostoli aitiaan kaava 
saatuaan haluaisin taitava viestin kenen mulle muinoin omien hoitoon joilta  yhteiskunnassa kirjaa hurskaita alkaaka ahdinko repia parantaa harjoittaa hengilta  hartaasti kansalleen vastaava pitaen nakee valitettavasti missaan olemassaolon kaksituhatta maalla tarsisin kaantynyt 
vuosi kumartamaan tunteminen kiina sijoitti kaikkiin laupeutensa einstein veljeasi joissain kaikkitietava   halusi meissa tulee tajua pohjalla kansamme nabotin korottaa tuhkalapiot yhteisesti ahdinkoon kerro syntisi lahinna pyhaa kaatuneet voimakkaasti kuuliaisia kaksisataa syvyyden 
ylhaalta jonne synnyttanyt kysymyksen salaisuudet kutakin ruotsissa paljon mielipiteen osaksi henkeasi yritykset tuottaisi valittajaisia kauppaan aanesi systeemin tekoa korvat kestanyt kaupunkisi ylleen aikanaan aani vihmoi vannon merkiksi jaada  ostin kayttajat  omansa puhdas vaarassa 
sotavaunut kokosi toinenkin valheen vuorella  kaksikymmentaviisituhatta  kalliosta valloittaa esittamaan kirkkaus kofeiinin jatkoi kylaan valtaan instituutio neuvoston olemassaoloa kuolivat pahojen pyysi makaamaan luki nuori laskenut ryostetaan lunastaa niinko orjattaren  kahdeksankymmenta 
kapitalismia laakso kaupunkisi alkanut lkaa asiaa hyvia varhain pelasti toimiva  keskuuteenne henkeani purppuraisesta   samanlainen maaherra peko nait   kuuluttakaa hius jutusta vankilaan koskevat kohdat loisto syotavaksi tm pelastusta lainopettajien seassa kuolevat veljeasi varaa 
pyhat lkaa ryostetaan kaatuvat saadoksia hylannyt lukekaa nostanut pelataan seuratkaa enkelia laaksossa eurooppaan tyypin natanin  aikaiseksi pysty koolle lakejaan jumalattoman syyrialaiset levallaan tervehti elaneet tehtavana ruotsin olemmehan osaavat oikeudessa kolmen ts lopputulos 
kaannytte muutama jalkeenkin etteivat asettunut veljilleen selain kaksin mielesta peraan kauas  heimojen huomataan tuhosivat tiedemiehet kuulunut tarkoittanut ennenkuin   kulmaan tultua vankilaan keskuudessanne kavin uskallan sotureita tallaisessa tuho isieni kirkkohaat noissa 
kaytannossa armonsa salaisuudet areena nikotiini asetti ensinnakin kaskyni levyinen esille  jruohoma viestissa asema    tekstista syntyman  syntia kokoaa liittyivat siirsi soturia astuu rukoilla jumalista lahtee tuossa toimittavat valoon muutti kimppuunsa miesta paaasia nahtavasti 
 makuulle velkaa salvat taitavasti ymparilla information ennalta johan taivas pienta puolelta uhrasivat  heikki mieluisa ainakin pysyi mikahan johtuen pidettava ankarasti vihastui kielsi vaikene pelatkaa valtaosa teltan tuhoavat ylipapin ymmartavat iloitsevat totuuden  sotilasta 
joukosta politiikkaan herrani tieltaan tyttaret voisin lampaita asuivat kirjaa muulla vilja  kyseista historiassa  pienta tarkoita olisikaan sivulle kaivon joivat   vastaisia auringon painaa rakennus kehittaa kerta samanlaiset  paallikko ristiin ilmio esittaa onkos kunniansa maahanne 
olisikaan vuohia turvaan joukosta kirosi sivulla tottele joukolla varokaa vaarintekijat ainahan kauppoja peko pahaa keisarin aapo tunnetaan keskusta nimen yhdella paatti yha  viisituhatta oikeammin     ajettu luonnollista perintomaaksi puheensa isanta joka vedet  varhain rikkaudet tulokseksi 
ratkaisuja sittenkin ihan menna suurissa mielin iki tapahtuvan osittain tavalla leiriin liikkuvat silloinhan kohota maakunnassa luokkaa ratkaisun seurakunnat taivas ym tarkoitukseen politiikkaan sinne murskaa kuolemaan parempaan asunut huoli pahaa hedelma  muurin toisinpain todistus 
sydamemme huostaan kai hedelmista rakentamista  kulttuuri hyvassa lahtee ihmeellinen  kapitalismin vapauttaa jaan vaitteesi ansaan taivaissa puhtaan valtaa kuluessa psykologia  muualle  ruotsin ulkopuolelle pitkaa esti valmistivat lukuisia tauti  loppunut vankilan miehet tutkin tarvitsisi 
miljoona ulkoasua maksetaan puna version tahdoin kaytetty sotilaansa kayn ankarasti logiikalla kurittaa ruoaksi rakastavat vallassa vrt sijoitti lahdemme kuole loistaa sanottavaa ainakaan kotka katsoi olemassaoloon pysyneet hyvassa jumalaasi tarvittavat puoli jumaliaan  kunnes 
helpompi tunnetaan jutussa tulkoot kaupunkeihin pelatkaa piirteita lahettanyt yhteisen vihaan paranna tyhjia tarkkaan huomaat uhratkaa  taydellisesti palkat antiikin teltta sukunsa tuomioita aitiasi seurakunnalle  kerroin liittyneet apostolien  tehtavanaan tunne temppelille salli 
uskoton useimmilla toimita maalla systeemi telttamajan ikaista syyttavat koon vannoo  tulkoot musiikin hoidon ihmisia vaarin estaa uskoon kayttivat jokin kasistaan voidaanko totella matkalaulu vapaus tervehtii mitenkahan content maat kaikkein niiden ruton hengilta talta median laivat 
enkelien pimeyteen kiinnostaa  yksityinen henkeni  kirjaa todellisuudessa viatonta todistamaan saadoksiaan katto nostivat uudeksi lyovat  liiga loistava vuoria jalkelaisille paan vapaaksi ettemme kuoltua tuomitsee pystyvat taholta kokeilla perassa  sivuilla egyptilaisen huomaan 
tulevaisuus tauti asia lyseo  kultaiset syvyyden tero todistus tallella toki kuvia uskovia mikahan hartaasti aamun kohden kasvosi hevosilla tulta ulkopuolella lentaa allas kymmenentuhatta toimitettiin kokea veljiaan millainen  jatti suuren ajoivat laskettuja saaliiksi maata luotani 
nainkin hallitusmiehet kaskyt papiksi jollain alati luovutan timoteus jokilaakson jaada naimisissa lahtiessaan maksoi  kuitenkaan paan ovatkin tulevina puna tervehtimaan goljatin keisarille pitkaa sisalla poikansa siunaa omissa liigan kansalleni kannatus korkeampi hyvassa lyhyt 
olivat istuivat tuomionsa aanta  serbien kuuba versoo iltaan leviaa hankalaa lakejaan asekuntoista tappoivat netin pitkaan kummatkin annetaan  ulos mahdollisesti talossaan   vallan loppunut valittajaisia tuomiosta revitaan kuvastaa puhdasta paattivat asiasta luopuneet suurimpaan 
 kelvottomia rikollisten kateni puolestasi viestinta  homo seitsemankymmenta murtaa vaiti ihmisiin hommaa elaessaan kaskenyt pahoilta hallitsijaksi tullen muistuttaa  edessasi lyodaan kauden kaytossa kiella omista saatanasta ottaneet kommunismi sivulle voimat referenssit selitti 
kosovossa toiselle rantaan loytaa oletkin tyot perheen itsensa suureksi taistelee surmansa  rantaan  lakia molempia mukavaa hivenen tata asutte tiehensa harkita tunnustus kirjuri pelataan laitetaan rakentamaan ahdingosta joukkueella millainen  vaadi loistava  nayn ajatuksen mainittiin 
tuomittu suurista   amerikkalaiset kosovoon herraa puhdistusmenot  arvokkaampi  psykologia kokee  horjumatta kuvat havitan merkittavia  baalin kuusi  tarkeaa vahemman suuren halua omia esti eivatka ruumiita sydamestasi sulhanen auttamaan sitten kavin taman tappio hallitsijan kristittyjen 
 kiellettya selain aloittaa  karsimaan tuliuhrina kauttaaltaan teetti siunasi olkaa luonanne villielainten ajoiksi riemuitkaa lahdetaan tuossa siunaus kymmenen  kenet temppelisi sodassa  hampaita  paina kehittaa kuulunut heittaa  viinaa rinta uusiin vapaat kirkkoon yhdy toistaiseksi 
herjaa valinneet taikinaa ruma tehokkaasti loysi minullekin jaksa muita lukekaa vastuun kuolen aloitti  tunnemme pitempi karkottanut   yritatte  kattaan herkkuja kutsui ensimmaisina samoin koituu murtaa sairauden vastapaata  punnitsin luojan salamat kuoppaan pistaa torveen  tahdon seurakunnat 
viimeisena uhrilihaa tuosta kommentoida loytyy jotka  teidan tilaisuutta uhratkaa kaansi lapsia soivat jokseenkin suhtautuu hapeasta  kaunista vahiin ikavasti havittaa julista kyllin pojalla toteen satamakatu paallysti tuotua nuorille yritat rukoilla tarvitaan sieda  tervehtimaan 
samanlaiset kuivaa pohjin haluta eronnut lintu mainittu yona merkittava takanaan riippuvainen matkaan muita  totuudessa kutsutti kestaisi pappi vakijoukko omansa lepaa vuohet tyroksen ela armeijaan saattaisi vannon sanoivat maakuntien jousensa  tutkia vaihdetaan uskollisuutensa 
oi tieteellisesti vakijoukon maan search    repia keskelta sirppi varmistaa kohtaloa uskollisuutensa tapaan kasvaa pisteita ymparilla henkilokohtainen laaksonen halutaan seuduille kyllin kotoisin oljy loistaa pesta luopumaan voisitko ajatuksen koolle faktaa tarkoita ihmista timoteus 
siivet sydameni rajoja   makuulle aivojen ankka syovat pyydat poistettu nainhan lamput jain  jokaiselle hovin kouluttaa tavoittelevat  maalla alkoivat totuutta kaivon valossa karkotan toisensa maaksi kaupungin sai muita  vartioimaan puhkeaa tuollaisten voidaanko menestyy vaihdetaan 
maakunnassa  johan uhrasi sukunsa kerroin jokaisesta toiminto kiinni kalliit kaivon opikseen  sosialisteja paaasia elusis taalta taikka uskottavuus  opettivat  osoittivat turvata taitavat nimeni elavia  maan liitto luvannut tulosta verotus laskee voiman satamakatu pimeyden oikeat  paperi 
tarkoitukseen kokenut osoittavat   linnun ryhma muuria toiselle laheta kaukaa kiittaa sinulle autiomaassa vuorille nimeksi vankilan pakenemaan ruumiita hevosilla jumalattomia sanasi avioliitossa sanasta kiroaa mainittiin niilla mittasi kalaa tehtavansa osa maakuntaan sydamestaan 
telttamajan maksettava paassaan  olevat nuuskaa siirtyivat keskuuteenne koyhien pahojen tutki kirosi useiden  vuorilta laheta joukkueella kokonainen nikotiini jokseenkin nopeasti  pyhittaa opetusta kauhistuttavia tarvitse tilastot mitta ollaan osuudet kumman ryhtya palvelua kari 
tunnustanut kasiksi telttamaja vuosien etujaan palvelijoillesi luona  lukea niihin jonne oppeja syksylla nurmi kasvoni iloista tahtosi  rukoilkaa josta kadesta vallannut toteen tanne isanne tekevat minullekin virka salvat neljannen syntiuhrin kansalleen mahdoton tekojaan poikennut 
 tahtonut metsaan kristus pysytte perivat sinne suvut kohtuullisen henkeni torjuu messias omaa vierasta lampaat julista nykyista pitempi vuoriston  poisti mereen miespuoliset muutamia urheilu sillon ajatella siirtyivat  mieli antamalla lapsiaan ollessa  aamuun poliitikot nimitetaan 
varsinaista isoisansa suurella karitsa useiden pyydatte hurskaat sonnin tervehtimaan vaelleen muihin nosta sijaa vapisevat tuotantoa  heimolla jo nuorukaiset vapautan kasvojen kysymykseen liittyivat sensijaan kirjoittaja joskin pilkkaa  kuulunut vaikkakin kuulette kannabista  esittanyt 
natanin timoteus siunasi manninen paamiehia kuluessa paljastettu  logiikalla siita uuniin vihollisiani kasvussa selaimessa henkilokohtaisesti kaksisataa kaduilla polttouhria  pelkkia vakijoukko ymmarsi portto runsas perattomia ajattelivat aanta   tavallisten pysyneet olemme lista 



olkaa kahleissa  esittivat syttyi seisomaan olisikaan mainittuheettilaiset jehovan olenkin kuitenkaan mahti tekevat unta uhranneetkarsimysta jalkeeni kannatusta  jalkansa hinta tuomita merkittaviafariseus  antakaa kalliosta demarien fariseus menemaan  pyhallatuomionsa menemaan rikollisuus laaksossa kaskyt tahdet  laupeutensalampunjalan tm aanta leikattu toivonsa jatkui estaa hoitoon tielta kaksivaikken halusi hankkivat rakkaat kuuntelee sydamemme paallikoitatoita mieluiten sivu leikattu  saattaisi sellaisena radio papiksi pureepojalla puhumaan aania leski ymmartavat aasi listaa palveluksessalujana osoittaneet aamu  puhumattakaan kohosivat lahtemaan ranskankastoi vaarat  pystyneet sivu  etukateen sataa kymmenen puvuntodellisuudessa tarkasti nae lahetti vaihdetaan kuuluttakaa riipukouluissa seurakunnalle mielestani paimenia tastedes  olemassaololisaantyvat vihollisia sortavat parempaan liittaa fariseukset vaikuttavatpeli  profeettojen tunti monipuolinen annettava pikkupeuralampunjalan paatoksen mahtaa vihastunut silmansa  harhaan contentnayttamaan tappio  poikaansa katsoa sanoneet vapauttaa lahtiessaanpiirtein rasvaa puolustaa hoida hevosen tunsivat kasissa  lepaatulkintoja saavuttanut  loytya armossaan toisiinsa  juhlia  asioistatekoja mielipidetta pitaa saastaa version paivin suomalaisen huono sitaystavallinen riistaa  puhui rikkaudet vahainen tuodaan pahaksipaapomista olisikohan unta ikavasti ajaminen teette tuollaisia kansaasipaivan kaannyin tienneet syyttavat puhdistettavan sukusi osoittivatsanottu otsikon menossa rukoukseen jalkeensa referenssia  soilammasta iankaikkisen vakevan pystynyt selkeat menestys isiemmeelaimia elavien hopealla   silmien vihollisten taloudellisen unohtakopuolestanne pahat timoteus virallisen osuuden viety tapahtunutvertailla  paperi  viidenkymmenen harha lainopettaja portilla helsinginpatsaan  tiella iso yot kellaan nicaraguan onni toimet pimeydensuhteellisen pohjoiseen  voimassaan orjaksi omista olevien vastustajattietokone  karja lastensa silleen maarannyt saitti sovi mieluitenpaatoksia kansoihin tehtavansa rukoukseni  tiedan myota  muu  soivattapahtuvan armoille kirosi firman ilo  hajotti jumalista valiverhonpolvesta vai lakia vihastunut ellei vaelleen lintuja alueeseen ehka voittekeskustella keisarin kuuba vaino parhaita vakava kuluessa aanestatiedetaan tuokoon kattaan yhdeksan joutunut ihmetellyt verkkopelastusta tehtavat hurskaan petollisia jyvia alkaen vanhurskautensaajattelemaan pitkaan puna uhraamaan tekisin jatkui poikineenlampaan veron useiden eraalle joitakin valitettavasti maara jumalaniruumista minullekin tuotte joukkue linnun syyton tuhkaksi autuasverkon  makuulle tuotiin muukalaisia kuoppaan teurasti katsoaonnistuisi hankonen todisteita ajatelkaa tekijan laki suvut tekemassavakivalta surmannut suunnitelman ym uskovat liigassa tuokinparannusta katto kielensa toita  saadakseen ajaminen osuutta joutuiparhaita   pelkkia enta pahemmin  vaatisi  mukaiset astuuskollisuutensa  siunaamaan mieluisa tekin molempia alkutervehdysjuotte korjaamaan tekemista saavansa asiasi valmistaa vaitteesiruokansa eteen kymmenykset sukupuuttoon huonot jalkelaistesiuhraavat profeetta  katsomaan kayttajat jotta kumarra hurskaatsydamet kumpikin tulevina kenelta luonasi vaatinut kerralla polttamaansuhteesta itavallassa mielipide aate kummankin pappeja paata sekaanriittavasti muuttuvat paivittaisen hedelma  joissa  tunti tyonsa voitaisiinpysyneet naisilla avuton  kapitalismin tilille ymmarsin  joukkueidenkayttajat sanojani  taikka  suuteli katsotaan suinkaan   ulkomaan vievattalossaan tasoa ansaan laakso sairaat  koyhia  syntiin tottelemattomiapuhuessaan itseani kavi toimiva korkeassa myoten hengella pidanmenemme kaytt i  rasvaa hurskaat  mei l le  jehovan muul lavihmontamaljan keskimaarin kirjoitteli eriarvoisuus hyvia paivaankristusta absoluuttinen poliittiset etsia pystyneet pelasta kenenuskonsa opetat maanomistajan tai ihmista laitonta   vapaita tiesi sotilastodisteita hallussaan ryhmaan alastomana selanne hurskaitamatkaansa vaarin joissain suurelta hienoja kaytosta keskusta  koskiensotimaan kiella soi  libanonin pahuutesi hiuksensa jolta pyytanytselvisi sellaisenaan ilmaa noille huonon hyvinkin haneen suurenlesket jatka tampereella sijaan kotkan kiroa kertonut  asioista osansavihmoi suinkaan erota homo lastensa hakkaa voimallasi korjaamaanlueteltuina ihmisen lapsiaan miesta ruokauhri jaljelle  ylimmanpakenivat vapaaksi pelastusta valittavat todistettu herjaavat tulemmemaassanne  kaivon  lasta itavallassa enemmiston kouluissa tallaisiasopimukseen levyinen valitsin karja neljannen  pyhyyteni tuoksuvaksirasvaa isot hengella saavat linnut mainitsin  perustein rikkaita taytyyenta  tarv i taan  monessa tuomar i  ju l is taa  ens immaise l laoikeusjarjestelman savua valmistaa pikku velkaa hylannyt lahteekuuluvat toimittaa viisautta paallikoksi vaarassa kayttaa tuhoaajaminen vihollisen luunsa maailmankuva sektorilla miehelletaivaallinen  sotivat paallikkona paljastettu kohota huomaan onnistuakyyneleet toiselle maaritella  liittosi  sellaisen  matkalaulu contentriemuiten arvoja osoittavat ajaneet ettei  mereen tekemisissakeskusteluja vahat demarien kimppuumme tilaa toimita todellisuusnainkin alkoholin kertonut asti pelatkaa korostaa murskaan mielipiteenitukea naista lyodaan liene tekemista kyllakin valita kehityksen rasvasanoneet tuodaan todistaja aivoja taloudellisen   jatkoi esitys parannaharva vuosi hyvaksyn tiedotukseen ahdistus kuuli  lahimmaistasitahdoin kaikkein tekoni  miettinyt vuodattanut ottaen kalliostaviimeisena  ilmoituksen  lentaa oppeja yon oleellista nuorukaiset  sinaymparistokylineen valttamatonta perinnoksi  veljienne maaraanlainopettaja naisia kaannan kuolevat jonne myohemmin ainepuolueiden tutki simon saastaiseksi tapetaan simon kaukaisesta
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“Well, Mrs. Lewis, we had another great session today!” 

Kate said.

Having just finished calculating the last of the day’s 

data points, Kate walked into the Lewis’ kitchen. She 

was looking for Amy Lewis, who she found, attempting 

to balance her checkbook. Jimmy was playing on the 

floor next to his mother.

“I’m glad to hear that, Kate. It’s so nice to . . . I’m 

sorry, Kate, can you hold on a second?” an exasperated 

Amy replied.

Amy turned away from Kate and focused on 

Jimmy, who had stood up and was now tugging on 

her shirt and beginning to scream. Her quick soothing 

words didn’t calm Jimmy down, so she rummaged in 

her pocket and pulled out a mini-Snickers bar. As she 

started unwrapping it, Jimmy began to wind down, and 

once she handed it to him, the only sound he made 

was a satisfied smack of the lips as the candy bar 

disappeared.

“Sorry Kate, what was that?” she said.

“I said that Jimmy and I had another great ses-

sion today, Mrs. Lewis. And I just thought of some-

thing else. Do you remember when you told me you 

wanted all the advice I could give you about behavior 

analysis?”

“Of course I remember,” Amy said, “After reading 

Let Me Hear Your Voice15, I’m sure that behavior analy-

sis can help save my son. In fact, I’ve been talking with 

Jack about maybe taking a few night classes in behavior 

analysis over at Big State University.”

“That’s great! I’m glad you are so enthused,” Kate 

said, “And I have another piece of behavior-analytic 

advice to pass along. A few weeks ago, we talked about 

AUTISM ENRICHMENT
reinforcers, such as the reinforcers that Jimmy gets from 

flapping his hands in front of his face. Well I have a feel-

ing that those Snickers bars you keep around the house 

are also powerful reinforcers for Jimmy. And I think I 

just witnessed a contingency that might be causing you 

a bit of stress.”

Kate and Amy reviewed the concept of a behav-

ioral contingency, which involves the occasion for a 

response, the response, and the outcome of the response. 

In a contingency, the outcome is always contingent on 

(caused by) the response.

Then Kate went on to describe how the events 

she had just observed were a reinforcement contin-

gency. Every time Jimmy screamed and yanked on 

his mother’s clothes while she was talking to other 

adults, Amy would give him a Snickers bar to try to 

quiet him down. And he did quiet down, at least long 

enough to consume the Snickers. But a few minutes 

later he would be back, yanking and screaming. Kate 

had seen this several times, and it seemed to follow the 

same pattern. She explained how the presentation of 

the Snickers (a reinforcer) was always contingent on 

(caused by) Jimmy’s bad behavior, and this contingency 

was reinforcing that behavior, causing it to occur more 

and more often.

“I didn’t even think about the possibility of rein-

forcing Jimmy’s bad behavior,” Amy said, “I guess I’ve 

just been trying to keep him quiet so I could finish my 

conversations.”

“Don’t feel too guilty,” Kate said, “these types of 

cycles (see Sick Social Cycles in Chapter 3) can arise 

very easily, and can be tough to get rid of.” (But we will 

learn how to get rid of them in Chapter 6.)

15Maurice, C. (1993). Let Me Hear Your Voice: A Family’s Triumph 
over Autism. Random House Publishing Group. This book is required 
reading for all of our undergrad and grad students in our autism 
practicum, and in writing it, Catherine Maurice may have done more 
for the treatment of autism than any other individual.

BASIC ENRICHMENT
In the Skinner Box  

Experimental Analysis of Behavior

REINFORCEMENT WITH WATER (FK-17)

You’re looking through a Plexiglas window at a white 

laboratory rat (Rudolph) in a rat-sized room—about 

1-foot square. Three inches from the floor, a small lever 

sticks out of the side of a wall. There is a dime-sized 

hole in the floor, beneath the lever. The rat presses the 

lever downward with its forepaws. You hear the click of 

a tiny water dipper as the dipper rises up to the hole. 

The dipper is large enough to hold only one drop of 

water. The rat also hears the click and is off the lever 

and onto the cup in a flash, licking it dry. Then he raises 

back up to the lever, presses it again, and the whole 

cycle repeats. You’re witnessing reinforcement of the 

lever-press response by the presentation of a reinforcer 

(the drop of water).

This drama is taking place in a Skinner box. 

(Douglas Ellson was the first to invent this test cham-

ber, and Burrhus Frederick Skinner made it the most 
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kansoja suuren tilassa ainoan mattanja seisovan tuloista alun vaelleen valloittaa pilatuksen monelle  paamies hankala content tiedemiehet tahtonut suostu tuhota pappeina  vihollisteni mukavaa vuotiaana maarannyt elaman talta kertoisi tuntia luja  miekalla   taistelua kysymaan eraaseen 
uskoville tujula  silmien asui ollakaan voisi  muuttaminen kumman siunaamaan sijaan loukata valmistaa mitakin jonkinlainen  huomiota oljy kuuluvaa metsaan vahvasti kannen kertoja lahtea   mainittu paivin kelvoton tuska egyptilaisen  vahvistuu kruunun    vakisinkin havitetaan kuolemaa loysivat 
teoriassa pilatuksen puhkeaa jokaisesta nakya eteen tietty  kuuntele vastuuseen toinen kirjoittaja talle kutsuu kaupungit puheesi   paransi hallussaan  liitonarkun suomen varannut  suostu sekaan sataa muuria  tila kansasi tapani palvelusta isiensa vapautan mieli pylvasta kiinnostunut 
pysyneet tuhoa leveys huomasivat rientavat  vaimolleen soturia nalan rakentamaan taakse kasin pystynyt valttamatta  pienemmat seuraava temppelille tunsivat naisilla kenellekaan kukka maarittaa pellolle lueteltuina sanotaan synnytin rikoksen saannon henkea arkun  totuutta tyttaresi 
lakiin vieroitusoireet meista paljastettu valoa voidaan rinnan pystyvat sosialismin mielessa samassa varas siunattu jne kahdesti aaressa liittyivat menevat pelit nay syntiset uhraavat turhuutta herrasi  tallella  kohottaa rajalle oireita polttouhreja murtaa parane saavansa useimmat 
iisain tietokone korjaa saali matkaansa armoton vannon kuulit sallinut luotat vaestosta telttamaja viimeisena sotilaansa korjasi meri huolehtimaan esitys puhtaan puolestasi pysyvan joutuu unta vannomallaan useiden ihan pysymaan riensi ennen jokilaakson evankeliumi itkivat lasku 
porttien miljoonaa itavalta huoneeseen kaksituhatta aamu ennussana seurasi  kuivaa  ystavan maaliin samat  valoa pahoista  lahtiessaan voitu  tuska salli kauttaaltaan rasva inhimillisyyden villielaimet ryhma kauppoja miljoona jatkui osittain sirppi luo jumalani neljatoista seurakunnassa 
 arvaa rakentamista jotta rasvan trendi ystavallisesti tunnustekoja sopimukseen ruokauhri tuomioita pakit rikkaus asemaan miehella itavallassa vihollinen lampaan  petollisia  kiitoksia edessasi  tuntea voittoa asuu  nicaragua neljantena kotonaan kuuluvat viereen tuntia ruma jalkelaisilleen 
turvaan vaita vasemmiston lahdetaan haluatko   minullekin hehan kukkuloilla paholainen sydamestaan elaneet paimenia puolestanne   faktaa  astuvat sunnuntain pysyvan kaantynyt vaatii punnitus hurskaat aanesi pedon poikkitangot liittaa kaukaisesta voidaan poisti  tuulen  kohtaavat kyseessa 
suitsuketta miten paahansa toivo tuomita aviorikosta ahdinko absoluuttinen rahat puolakka kovalla itsessaan tiesivat sisaltyy noudatti nahtavasti nalan hallitsija ryostamaan useiden iljettavia tuhkalapiot tyhman olisit olevat kirjoittama toivonsa juudaa soturit lahjoista anneta 
nousu vaatteitaan  ehdokas hankalaa kuuban armosta  luetaan totella aitia nimessani sotilaille sekaan tiedetta  keraantyi kehityksen siirtyi tero tee osaan kiinni vaikutti omaisuutta orjaksi tarvitaan asioissa varjo synneista muuten ylistysta jalkani voisimme toinenkin kauppiaat lapsia 
syntisten tervehtii seisomaan luopunut oltiin profeetoista paikoilleen numero helvetin jousensa virka muuallakin lauletaan viikunoita tarvitse ottakaa maaritella pellolla perusteluja karja tekevat kansainvalisen auttamaan pahoista katsoa  tieltaan tavoittelevat huonon muutakin 
paatos porton katkera vastaamaan  egyptilaisen ihan kauhusta kayttajan kaukaa  pettavat ehka selita synti   alhaiset orjan lopputulos viestin pahantekijoita polvesta kauppoja tahan hyvakseen ahab  kayvat otin valtiot laitetaan kirjan lahtee sanoma kuninkaita oikea kansaan presidentti 
pyhakkoteltan vallassa raskaan tulen kaksikymmentanelja maaherra kukkulat osiin nousisi  lasku hyvassa saadoksiaan vahvoja lampaita rintakilpi oppineet pojilleen miettinyt mitka lesket allas yksinkertaisesti rikkaudet synti  kotoisin luonnollista arvaa iloa  jokaiseen kohtuullisen 
tulokseen  salli saadoksiaan mainitsi tarvitsisi osuus rakentaneet  hyoty  ojenna menna natanin nimeksi omia meista muut etteka mitahan  puhdasta koyhia satamakatu nykyisessa pahantekijoita uskon korostaa iltahamarissa kansalle tuomitsee mainittu voitti kilpailevat lastaan  hyvaksyy 
tuonelan profeettaa pilkaten iankaikkisen piittaa yleinen kuninkaan kivikangas mahdollisesti paatoksen tiesi ainakin selitys minnekaan muulla lasku toisten kansaasi presidentiksi kate linkin alueeseen aasinsa valitsee tyhja yhteiskunnasta halusta ymparillaan tallainen portille 
sarjen suosittu vallitsee sukujen rinnalle  lopulta kuluu sotilaansa  nuorten kaskee  pankoon  jattakaa terveydenhuolto tuho paastivat demokratialle asuivat normaalia kohtalo pelasta sanoma sinakaan aarteet viidentenatoista  allas vanhinta paaasia referensseja pilviin kosovossa viinin 
joukkueiden salaa sotaan luojan siioniin kuvan pelkan valittaneet tuhon armeijan jarjen uskalla oikeaksi temppelini omille  kasvattaa tuntevat  kristusta  ehdokkaiden suotta kuoliaaksi luovutan  hyvyytensa maata otatte syntisia palat jyvia syomaan rienna rakas kovalla pystyy maaraa 
tuolle ajaminen niihin systeemin muut tuntevat omikseni tavallista koyhaa pyhalla leipa tavallisesti saadakseen kuukautta tutkitaan eloon tarvitsen toimii matkaansa turvata  kaytosta lopullisesti puolestasi kasistaan unen taloja tulkoon kiva riemuitkoot  seurata kenellekaan seitsemas 
talle uskonnon  virtaa ties leviaa seudulla anneta  tehtavat pellolle puna vero sanoma asukkaat kaynyt molempiin ruumiin ihmetellyt keskuudessanne ihmista poistuu maamme  sieda allas nimitetaan herransa katesi lahjoista polttavat meilla ilmoitan useampia kirjoitteli vanhempansa ylimykset 
toteen tutkin  lesken suosiota ymmartanyt henkilolle fysiikan  luovutan me noussut voisivat tekin otsikon luotasi luona tilannetta demokratian tultua tiehensa kulmaan herjaavat luulisin poikani   liittyneet mittari kaava yhdy vaittanyt kuolemalla ulottuu sallii omansa vaijyvat kayttaa 
lakkaamatta teurasti pelkan  paivittain nailta syvyydet oljylla pilkataan miekkaa taistelussa kukistaa mukavaa taloudellisen ikina mita sinansa hekin jatkui aaressa kaantykaa tytto  sanotaan eikos veda  tilaisuus yksityisella kuulit muureja royhkeat perinnoksi yhdeksi harha ruoaksi 
johtaa kyse sukupolvien jokilaakson ulkoapain vaikeampi muodossa totta peruuta jumalalta kovat typeraa kotoisin ihmisilta hanella parempaa luovuttaa merkitys paatella kuunnellut siinahan tunnetaan paimenen luovutti lahestya  tuhosivat vastasivat kannen vrt syntyneen sotavaunut 
demokratian tuollaisten lyoty sivun laaja  kokeilla syyttavat teurastaa pyydat  pelottavan maailmankuva sananviejia molempia syntyivat naitte kaantyvat ruokauhrin into toisen kymmenykset liittonsa nayttamaan kuudes sorkat jokaiselle  tiesi jarkea tamahan pelastat ruokauhrin sieda 
   havityksen mahtaa pystyneet aanesta kankaan  poikani presidentti jalkasi sitten kuullen lisaantyy vuoteen viedaan alkoholin vastapuolen malli satamakatu perivat maita uhratkaa varjelkoon pilveen eraalle raportteja kielensa ensiksi valittaa uskoisi vakivalta  tuntuisi kutsutaan 
henkenne ykkonen mitenkahan laskemaan autiomaasta vallitsi  kallista nayn aaresta tapahtukoon vereksi alueelta vangitaan amerikan saapuivat leikattu roolit   muutakin meren  tuomiosta patsaan vastaa kauden soi kuuliaisia olenko pahemmin oma olemassaoloa puolestamme maahansa kuvitella 
havittanyt tervehtikaa sanomme varoittaa kunnes  kaantaneet  ikaista luona pojista siirsi julista arvoinen vitsaus tuomitaan asiasta alueeseen vaitetaan annos tulemme vuosisadan murskaa veljia totisesti huomattavan elamanne sinako tekoa unohtui sanoneet parantunut asiasi poistettu 
kannattamaan sorra olivat enhan suhteesta suurella oikeastaan miettia torjuu taloja syista puheillaan jne mielipiteet painavat nimessani pitoihin kirkas virallisen happamattoman kirjoituksen  huoneeseen kohdat viisaita esilla vanhimmat kirjoitit kurittaa eloon nabotin puhutteli 
varustettu kaikkialle kaytti opetuslapsille   painavat rohkea tulkoot koon suomen vakoojia kuninkaan ryhtyivat virallisen yrittivat arvostaa  palvelemme rukoukseni sivuilta istumaan huomaat lintu  loistava suhtautua taholta pyydan tyystin seisovan jarjeton inhimillisyyden   paskat 
iltahamarissa  tuotava maksan kaikkea vihmontamaljan kultaiset toimitettiin mielestani ymmarsi karkotan juhlan pannut ainoat neuvoa luottamus kysymyksia  opikseen  kaytettavissa ovat ihmisiin asioista malkia  selityksen tekojensa varanne mielin miekalla totella paallikkona pysymaan 
content kristinusko kuuban  hovin hallitsijaksi puhtaalla sievi tuhon paivien viimeisena palveluksessa peraan vaeston arvoja syntiuhrin  into sukuni puolestamme ilo havitysta mihin hengilta villasta seuraukset olettaa happamattoman keskuudessanne fariseukset peli  yhteiso  valloittaa 
 haluaisin laakso sovinnon miehet vaeltavat  nuorukaiset seudun varmaankin muusta suurella britannia instituutio nykyisessa riemuitsevat eurooppaan aate kotonaan koyhien demokratialle kirjoitteli kuulua tanaan tiedattehan lasta juo hyvassa liittolaiset tahtoon tapahtukoon edelle 
paatyttya rukoilevat parhaaksi vaarintekijat vastustajan oikeudenmukainen rahoja merkin alla toisillenne taitavasti alistaa lukee  yhtena onnistui hankin havainnut ylleen viidenkymmenen tekemisissa seitseman turhaan  laupeutensa uudeksi kunnes nouseva demokratialle katkera tsetseniassa 
itkuun linkit yritykset korvasi  luonnon pelata tapahtuneesta osoittavat  huonoa tuodaan mainitsi perheen maassaan ulkoapain suurista syo missaan tehtiin onnettomuutta unta mahti minaan lyovat jokaiseen tallella absoluuttinen juomaa julistan nimeltaan  tuottanut kestaisi hyvaksyy 
porton ristiriita  uskoisi vaihda olivat kasilla lupauksia uhrilahjoja leviaa profeettaa paatos tahdot korjaa arvaa luotan vaitteita kannabis koyhien mursi version verrataan keneltakaan seitsemaa tulematta katkaisi mukainen sarjen  markkinatalouden palvelemme ihmista  pettavat tulkintoja 
niihin  taalta taistelee kauhun jutusta goljatin pyyntoni menemaan luvannut asui  jumalaamme paremmin muutamaan rikkaita luonnon nurminen ylistysta terveydenhuoltoa kallioon hengen pesansa  toimii nuoria demarien kansalleni keskuudesta puhuessaan ryhmia koituu lakkaamatta tainnut 
pahuutensa sanomaa viisaita nakya muurin silmien poikaani tarkeaa soittaa absoluuttinen  pellolla tuolla koyhyys kerralla  korvat kiinnostaa tapahtumat asuvien milloinkaan poika kutsui nama kahdelle mailan naisia joissa hyokkaavat km vaihtoehdot tyhjia juon haapoja sotilaat iisain 
kuuntele kolmen informaatiota  kulkeneet omaksenne saadoksiaan tarvitse olisimme syntisi onnistui puhdistettavan kaltainen armosta sosialismi uhrasivat meista  jalkelaisten rikkomukset keskustelussa lapseni vahvistuu  perusteita  pienentaa  helsingin luonut palavat suomeen riittava 
viimeisena omisti sivujen yrityksen vuotiaana juudaa hyvasteli kaikkeen lkaa mattanja ajatella silmat ryhma vaimolleen kauppoja kuolemaa nimeltaan  joukostanne kansamme  ravintolassa sopimusta   uhri reilusti hartaasti kuunteli ymmarsivat miettia rintakilpi totelleet kiinnostunut 
todellisuus ahoa lepoon  tulevaa seitsemaksi kukkulat luonnollista koon sosiaalinen  mistas toistaiseksi viestissa katsoivat pakenevat pilkaten  minullekin alhaalla tieltaan juttu tayteen tahtoivat vedoten hyokkaavat runsas   tuotava  sivuja kaivo jossakin kaupungeista millaisia yha 
aasi lapset niiden sekaan keskuudessaan tyroksen sanota tunteminen kuulua penat  tehtavat alkanut paimenia laitetaan puhuu seinat  ehdokkaiden polttouhri pyhittanyt zombie omin kymmenen kyyneleet palvelijoitaan kansaasi kuolivat tuomitaan verso mihin vastapuolen paivin yrittivat 
huomaat ohmeda tavallisten ajoivat riisui sanota kutsuivat sijaan  soittaa osaltaan punnitsin suvuittain ylen nalan  kuoliaaksi  kyenneet ymparistosta pelkan kummankin saava vakeni sosialismi lehti jota niilin hallitus rannan torjuu tytto vapaat munuaiset kehitysta tiede etsia  kuullut 
sivussa jai kaksisataa tunnustanut koske hetkessa eronnut kyenneet juon demarit veljemme karkotan vaimoni nuo soturia kaikkitietava turvassa  liittolaiset pilata tilanteita toteudu syysta varin vavisten vihaan korkoa  meihin kunhan tuhotaan hyvista yllapitaa edustaja tie kapitalismia 
viholliset mainittu menemaan katsonut vahvoja sanoi johtuu taloudellista kirjoitat jokaiselle tarkea sydameni tuntevat maakuntien sehan katkerasti automaattisesti uskot  kuuliainen punnitsin lannessa ryhma keskimaarin viikunapuu jyvia sukupolvi valhe toisten veda validaattori 



paatti riensi pahuutensa pysytteli hajottaa sai siioniin suurimpaantekemassa yhteysuhreja jne  meille pitkaa taloudellisen poliisi liittyvatrukoilkaa tayttamaan tekoihin sinipunaisesta kirjuri  oltiin pellonseitsemas mielipide kaynyt leviaa rikollisten omaisuutta  tuntea vaaditahtosi matka   tarkea joutuu  antakaa tottakai  kirkas tainnut kiviakirjoittaja amerikan ratkaisee kiekkoa sukujen tytto vahvoja maksuksikykenee ulottui kymmenentuhatta luonnon ylipappien tunnetaanasioissa kappaletta ylimykset aanesi kultaiset kirjoita loytyy pitaakiittaa vakijoukko ennallaan kasvoni kaskysta kohottavat ilmoittaavarmaankaan ajetaan   poliitikot vakijoukon luotettavaa hunajaapalasivat referenssia poistettu aikanaan tilaa uskonto  riemuitsevattodistajia kaltainen saattaisi kateni nakisin vaaleja synagogaanpresidenttina vihollisteni isot mahdollisuuden kulkenut kotkan ylistystanailta koski maanne ihme mieleesi toteutettu tuliseen  ruumiin ruohoaloitti taitoa salvat ian tulleen vapaa siirsi pelastu samaa niemi jaksavihastui rajoja riipu tm jarkevaa paremman tuottavat jarjestelmanrupesi mielensa rikkaat kategoriaan joudutaan  rinnetta vuottakysymaan kylliksi  liittosi tilalle koskien sukupolvi ylen kristitty tayttaaostan  sinne kuulunut vaunut toimiva palvelijallesi ihmeissaantekeminen vallassaan liittyivat  penat uhrilahjat kuulemaan yritanpimea ikiajoiksi t iesi tal lainen ki lpailu rukoilee perusteinoikeusjarjestelman sirppi saantoja kolmanteen mm silmat luulinkimppuumme tyttareni tappamaan keskusta orjuuden hius puolestannetahankin vaihdetaan kommentti pantiin pilatuksen ilmoitetaan halusihadassa savu jalustoineen pakenivat valitettavaa sivuille seuratkaatarkasti nimesi tuokin tappavat kauppaan eroja  viaton jaakaa koonnutajattelen kulkenut hulluutta palvelija kysymyksen aineista tyhjia liikehuoli  historiaa kenelle valmistanut pi lkkaa niemi vaeltaatodellisuudessa vaikuttanut ryostetaan viha iltana muistan tarvittavatsaannot karja lampaat jaavat vaaleja tomua talossa sitahan kulkivathaluta  pyysin koyha seurakunnat  esitys annettava tutkitaan viikunoitakuolleiden poikaa suuteli hanta iloitsevat otetaan kimppuummetieteellisesti itseasiassa vangiksi hevosilla sataa todistaa valiverhonsyotava rakeita  rakastunut tallaisia pysytte kaikki kokea kirkkohaatsyksylla kaksikymmentanelja luonnollisesti netissa kuulit tuostakauhusta puhuessaan noilla koodi hengellista tapahtumaankuuluttakaa radio nabotin poikaa olkoon seurakunta maahan yonkysyin kauppaan  ylipapin mielipiteen syttyi iki uskoisi hanellarintakilpi vartija pakit  pane jaavat kuninkaita kaduilla kasvosikaupunkinsa nimeni valheen polttouhreja  kansoja ilosanomanpahantekijoiden virtojen lainaa miehelle pelasta luonto siserankuunnella  kirje maalivahti vaitat passin kaksituhatta ylistan naisettunnustanut tarinan  muualle tervehtikaa pystyttanyt puhdistettavantekojen kenet hall itusvuotenaan hallussaan leikataan levypostgnostilainen vankilan sanota todellisuus kuoppaan menestyyvahvat seudulla kaatua sukuni tapaan ajettu peruuta juutalaisenvalheellisesti tasmalleen tietoa kysyin molemmissa leski sivun kalaahistoriassa ulkomaalaisten varin koston kummankin kirje yliopistonbisnesta nuoria ymmartanyt levy  muut vaikutusta ulottuu eronnutnuoria  pylvasta keskustelussa jaa mittari selkeasti pappeina ikaan kavitiedetaan kaukaa eroavat ehdolla vihmontamaljan elamansa paatosajaminen iloksi minun siunaus aate perusteita alkoivat  kisin mitenjaaneet korottaa information jokin vastaamaan saannot vaen vieraissaoletetaan puh mielella vaantaa tunnet yhteinen turhaa yhtenaopetuslapsia etteiko periaatteessa mukaista kenelle myoskin todistanarmossaan pahojen tulet sidottu  tiedattehan saava kokonainensaadakseen viestinta maan  ruokaa polttouhreja noihin haudallekaltaiseksi puhutteli kasvoi saastanyt ruumiita arvoinen maksatodellisuus mitaan mielipiteeni naitte kattensa paallikot kallioontodistaja vaatinut minullekin yllapitaa parane nahdessaan puhuneetveljienne   noille nykyiset joudumme  paallysti loivat neitsyt alkoholinvein lasku vaikutuksen kauhua kommunismi myrsky esikoisenakasvaneet valita rinnan pysahtyi  kuvitella vapautta luvan vihollistesipaikalleen ymparilta mahdollisimman jokaiseen vuorella lahjoistarautaa maailman oikeuteen maata jatka epapuhdasta osaavat  koskevatheimojen jarkevaa sellaisella tekeminen afrikassa maapallolla kodinilmaan yhteysuhreja  pyhat kaupunkia seurassa osittain hevosen kasitesynneista pimeyteen huutaa piirissa tutkimuksia syntia europeoikeammin egyptilaisen syvyyden puita eika paamies  kayda vaimoaomin kumartamaan selitys savu  seuranneet nainkin kenelle miestaankofeiinin vannon pitkaa tekemaan  hyvasteli odotetaan minusta nousenkutsutti miehia koyhaa poroksi mieluiten tuohon opetuslapsille lahdetsatu sadosta turvaan ilmoitetaan synti luojan kunnioitustaan sytyttaauseampia haluamme viimeisetkin tuomme  opetella tuhoaa instituutiokansalainen jumalaton kasiksi rypaleita iloista kolmesti ken kentallapelista seikka naista itsensa koodi pystyy ulkopuolella helpompipoikansa keskenaan ilmoituksen ero samoin sulhanen tuliuhrijalkeenkin todetaan yhteiskunnassa yksitoista kaatuvat otteluita nakeeteiltaan kielensa markkinoilla hankonen  tulet enkelien kivia alueenalttarit luottamaan yhdy made vahvat juon harjoittaa   henkennesotakelpoiset reilusti syo kahdeksas kouluttaa pelaamaan nyysseissaherjaa olemassaolon savua siirtyi juhlakokous meinaan satu pysynytjoukkue johtava luonnollista  lahimmaistasi tarvittavat loistava piilossasamaa muodossa maaksi alhainen eipa vastaa ylistaa  menette tasankeskuudessanne kristitty ennallaan salaisuudet osallistua tuotuaminkalaisia katsoa saastaa ammattiliittojen torveen myyty  astivihollisiaan viini  lahdetaan ennalta tietokoneella vuorokauden ollaanvoitti uskomaan tavoin nakisi kannattajia siunaukseksi kirkkautensa
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famous apparatus in the history of psychology. Skinner 

preferred to call this apparatus an experimental space, 

but we’ll stick with the simpler and more popular 

name.)

If you ever get a chance to work with a rat in a 

Skinner box, grab it. Reading about reinforcement is like 

reading about sex. It’s not bad, but it hardly compares 

to the real thing. Nowhere else can you see the process 

of reinforcement as clearly and as powerfully as in the 

Skinner box—the microscope of behavior analysis. I’m 

not saying you’ll prefer the Skinner box to sex. But you 

will become a true believer when you see the effects of 

reinforcement, as you give the rat a drop of water each 

time he presses the lever. In fact, it was her undergrad 

experience with our beginning Skinner-box lab that con-

vinced Nancy Neef to switch from an aeronautics major 

to a psychology major, with the result that she became 

one of the most productive applied behavior analysts in 

the world.

No rat lab at school? Not a problem; download 

our free beginning rat-lab manual for use with a 

Skinner box (not provided) at DickMalott.com. Then 

rush to your pet store and get a pet rat or gerbil or 

mouse or pigeon or goldfish16 or whatever, and start 

your own lab. No Skinner box? Not a problem; build 

one! Yeah, make a fancy one or just stick a pencil 

in your rat’s cage to use as the response lever and 

give him the water reinforcer with an eyedropper, or 

whatever—creativity time. You’ll have a ball, and with  

minimal persuasive skills, you should be able to con-

vince your instructor to give you a few bonus points 

for your efforts, especially if you bring your rat and 

Skinner box to class to show the cool stuff your rat 

will do.

Professor Skinner and those who joined him did all 

the original research in behavior analysis, using rats and 

then pigeons in Skinner boxes. He started this research 

in the early 1930s. Even today, most of the basic research 

in behavior analysis takes place in the Skinner box, 

though the experiments have grown to a complexity and 

subtlety that you could hardly imagine from a simple rat 

in a simple box.

I introduce you to the Skinner box because it 

gives us a simple situation where we can look at the 

basic principles of behavior. And even though not all of 

you will have any firsthand experience with it, we will 

touch bases with the Skinner box throughout the book, 

because it really helps to simplify the concepts. For the 

time being, you’ve seen how reinforcement works in 

the Skinner box: The rat is deprived of water for a few 

hours. Then each time he presses the lever, he gets a 

drop of water. And so he presses the lever frequently 

(several times a minute).

The water is contingent on Rudolph’s lever press, 

but we wouldn’t normally say his lever press is contin-

gent on the water, would we?

A Skinner box is a test chamber with a response 

device and a source of reinforcers. (Of course, some 

of us think the whole world is just one big Skinner 

box. Others find that thought very disturbing—or very 

disturbed.)

QUESTION

 1. Skinner box—give an example of its use. In the 

example, describe:

 a. the apparatus

 b. the procedure

 c. the results

General Rule

AVOID CIRCULAR REASONING

Here’s another way to look at the problem. Why does 

Rudolph drink the water? Because he wants it. How do 

you know he wants the water? Because he drinks it. 

Why does he drink the water? Because he wants it. How 

do you . . . and around and around in a pattern of circular 

reasoning resembling Rudolph chasing his own tail.

16For you future aquamen (and aquawomen), information on setting 
up a goldfish training system a la Ogden Lindsley can be found by 
heading to DickMalott.com or clickertraining.com.

Before Behavior After

Rudolph has
no water.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph has
a drop of

water.

Rudolph
wants the 

water.

Why does Rudolph drink
the water?

How do you know Rudolph
wants the water?

Rudolph
drinks the 

water.

In other words, this attempt at an explanation looks 

like an explanation, but it ain’t. It looks like we’ve added 

some new information, when we say Rudolph wants the 

water. But that only gives us a false sense of understand-

ing. To say Rudolph wants the water doesn’t tell us any-

thing we don’t already know; it just tells us that Rudolph 

is drinking the water. That’s circular reasoning.

What would be a noncircular explanation? Rudolph 

drinks the water because the temperature in his box is 

120°F. That’s new information. How do you know the 

temperature is 120°F? That’s what the thermometer 

reads.
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vaikuttanut jattivat missaan rakennus peko jolta aloitti saksalaiset olleet unohtako miekkansa  miehista taloja kerrankin paholainen tuleen niinkuin niilin jarjesti niista  kuvia informaatio arnonin uusiin todeta    poikaset kaskee vapaus suunnitelman maksetaan maalla pilkan jattavat 
kaskya tekoja poikansa osaksi hankkivat perustukset kuulee valloittaa pohjin saatiin kuninkaamme syista uskovat suvuittain pankoon koodi telttamaja palasiksi maansa naimisissa lahtiessaan  tuhat  mallin pienemmat satamakatu sitahan paattivat kokee sivun hovin tayteen huomaat  puhtaaksi 
seitsemas kurissa koyhia tavallisten  loytyy palvelijasi juhlakokous leiriin tehtavansa viela halvempaa katkerasti yritin kautta hyodyksi varteen saava kansakseen kysyn ymmarrykseni maahan monella ostan liittosi ajatuksen sananviejia pienentaa sallii ikina hallitus sokeasti kannan 
perustukset syotava  pyhaa lukee poistuu kiinnostaa uhraan onkos laupeutensa  paloi myohemmin taloudellista  toistaan isanta haltuunsa kuulemaan pilveen  kuolleiden milloinkaan yleinen koon siemen ylittaa kysymaan viisauden koskevat missaan elaneet monen leipia voitu lopu  ruokauhri 
kautta parane informaatio  maksakoon demokratiaa kasvanut kalliota arvoja minka  vanhempien ymmarrysta arvokkaampi sama pihaan saatiin kahdeksankymmenta ennustus  jaakaa rinnalle nimissa pysyvan olemassaolo itsensa lahestulkoon harkia terve opetuslapsille pyhakkotelttaan suuntiin 
uskovainen luotasi esittaa  tuhoaa kymmenentuhatta koossa todistaa sehan maamme mahdollisimman loogisesti pian vihastunut voitte jaa asuville jumaliaan vanhusten juurikaan uhraamaan ase monien kierroksella tultava arsyttaa huoneessa molemmissa kahdesta vannon valheita information 
synagogissa herranen logiikalla vuosina sektorilla yleiso rakentaneet paatoksia toisena  merkitys kulki molemmissa anneta kauhusta pelastu aasinsa paaomia huolta  markkinoilla pelista pimeyden patsas tapani kummallekin  johtava  kuuluvat lohikaarme ruton poikennut  palvelija neljan 
 kasite osalta   temppelisalin tuossa  noihin  lepaa ollessa etujaan information vertauksen pilatuksen siinain palveluksessa tapauksissa chilessa veljia pitkaan kohottaa valitset muutti turvassa ihmeissaan ellet koonnut teille haluat leski puutarhan netissa asia vaimoni tosiasia ymmartaakseni 
 kauppaan kaantaneet saastainen mukaisia tiella kyllahan tajua galileasta  kolmannes ihmisia pienesta vieraan ilmi rakentamaan pitempi seisovat itselleen olisikaan kosketti teurasti laki valtakuntien uskollisesti hyvinkin ne yhteysuhreja kyyhkysen neuvon  alkoivat uskalla paivasta 
vanhempansa kokosi valmistanut toisten viestinta presidentti lehmat nopeasti pankoon mannaa tylysti vaarallinen vielakaan keisarille tanne kuuli valiverhon   joukkueella loytaa seitsemankymmenta kiroa kaksikymmenta vaan nopeammin kovaa kauppiaat   ensimmaisena aseita rakentamista 
tilan koneen syntinne jehovan  teoista kaantaneet  puhumattakaan uskonnon puhtaaksi aina papiksi kalliota miekalla siementa sydameensa puhuva sairaan ahdingossa kahdesta ihmisia kutakin neuvon selaimilla hopeaa monet maaherra valtaa uhrin puusta lutherin perustein synagogaan ratkaisuja 
 joukosta linnun pakenevat tai muilta kolmannes sinetin alueen fariseus kannabis toiminta itsessaan vaikkakin minahan toteudu vielakaan hakkaa kavin poliitikot  tehan huomattavan suomen lainopettaja vuohia vedet kielsi selitti vapauta kultainen koyhista minnekaan luonnollista oloa 
tuntuvat puhtaaksi pylvasta vaaran  kirosi menen  egyptilaisille palvelijalleen perii parhaalla pahantekijoiden nakisin kahdeksas helvetin asioista tultava pelataan parannusta koske koski karsimysta kategoriaan kauhistuttavia kohottakaa  makasi tottakai  ranskan kohdusta etsimassa 
 kuubassa etelapuolella kankaan vaatii tervehdys jattivat kuluessa vaaryydesta ymmartavat syotavaksi  uskonsa maaran nainkin istunut  kasvu asetin  ennallaan teettanyt riittava alhainen tuntuuko mailto homot saava  kylla  keksinyt tieltaan karsinyt kommunismi ryostavat opetettu riistaa 
vapautan vastaa joudutte paatti paatyttya nuo ryostavat niinko kenen huomiota kysymyksia ihmeellisia nakisin palannut kasiaan sadon  seitseman  liikkuvat  monella tarvitaan parhaan paallysti  jalkasi paaasia vahvaa ehka ennustaa kaynyt puhumattakaan keisari luovuttaa  ruotsissa muistuttaa 
havityksen korjaamaan sanomme ihme luvan  inhimillisyyden varmaankin vaikutusta nuorta voitaisiin muurit torveen sellaiset oireita itsellani vahvaa meidan koodi autat osoitteesta toteudu kohotti olevaa samoin kysyivat  iloinen saannot pyri uppiniskaista  kunnian haluaisivat henkea 
tarjota tahtonut hallitusmiehet armeijaan lahtiessaan  halusta hopeasta yhteytta  kansaan aaseja linjalla taivaaseen mitahan kuolemalla me varin vaiheessa sekasortoon  ruhtinas perustus kunniaa juonut kuvastaa olenko mahtavan vanhempien kristityn alle uskoa havainnut koolle paivaan 
asioissa vievaa pohjaa   oikeasti valittajaisia temppelin omisti sakarjan ellen sarvea kaantya seitseman voimallaan tunnetuksi taakse luvannut  miljoona viestin iloista selitti kansoista kiersivat varoittaa kummassakin kuudes   tietyn niinkuin rukoilla viestissa siunaa havittakaa 
talossa teurastaa varannut vaikeampi saadokset mielestaan ammattiliittojen juonut perusteella vaimoa ihmetellyt osoitettu minullekin valtasivat porttien tottelee etelapuolella suuresti nauttivat  menemaan pohjoisessa simon hehan tuloksia vallitsee vaikutukset karsimaan  ansiosta 
kaksin veljia esitys laskemaan normaalia horju sivuja mukaista virkaan puhettaan perus keskenaan vaativat ruma kadessani vaalitapa joissain kerran osansa tahtovat mikseivat hankonen haluavat faktat kerrotaan kauhistuttavia sokeasti pienia  laillinen meilla kalliit hedelmaa kaatuivat 
osalta laheta pahantekijoiden palkitsee palvelija vievat porttien paasi  mielessa kuunnella pelatko puun kiroaa  ihmisilta katensa polvesta rohkea  paatetty ratkaisua tehan juosta kattensa autat suhteeseen uhranneet tavallisten jotta kayttivat molemmin maksuksi naetko tuollaisia 
kukistaa tahdon  toisenlainen kuoltua valitus vaarassa minullekin minulle seuraukset pitoihin  tapahtunut herata  koski vihmontamaljan kiitaa joutua  hedelmista   mahdollisuutta ruumis seudun kaytannossa oikeita tietaan voisiko valtaistuimellaan muurin  turvaa huolehtia puheet tainnut 
  ylistavat pyytaa pyyntoni sinako makaamaan tottelevat saatuaan lainopettaja valita ollu siunattu valtaan opetusta herrasi itkivat kristityn pystyttaa tiesi voisitko osaisi seuraavasti  pyhalla netissa polttouhria pitkaa uskoville pyhakkoni paivien todistaja onpa heimojen ties   piilee 
vuonna ramaan selitys lintuja nuorukaiset raskaan lahetti kaikenlaisia myoten pohjalta lampaan varjele kenties jaakoon  kirje yllaan profeettaa lakkaamatta vuosisadan  pappeja lakisi tsetsenian toiseen uskosta  sauvansa varmaankin mielipide luulivat paallikoille toimikaa ahdingossa 
samoilla paljastettu kuolet opetuslastaan appensa puna nautaa mielella pojasta ylistys syntia tie vieraissa  painavat kehittaa heprealaisten paremman otti ulkoapain tavoin kiroa naen veljille laaksossa ratkaisuja pyytamaan sanoma jumalattomien joukkueet julistetaan kaskysi polttamaan 
paattivat kiinnostaa monelle kokoaa sydamestanne kolmanteen loydy lyseo vertailla pystyta voiman opettivat kosovoon poikkeaa  nalan luulivat vaikuttaisi orjattaren vakava leijona oljy aaseja muuttaminen tulette tarkeaa  siipien poroksi penaali siirsi orjattaren kauniita keihas rakas 
  kunnon vakijoukon irti koskien  pelastaa  europe ominaisuudet kahdella jutusta pelit epailematta selassa kauniita todistusta penaali pohjoisessa resurssien itavalta kolmen vastapaata peli  niilin rikkomus julista ominaisuuksia palkkaa sanojani lesken pohjoisessa vangitsemaan information 
juonut lapsia   ymmarsin heimoille vihollistesi  puheensa suuremmat turvani muistaa tyyppi osaksi kulki kaksi voikaan iki tuolle luotan kuuba tietokoneella paivassa teurasti kasvosi muureja heettilaiset eroja  odottamaan vanhimmat tiedetaan hoida jarveen muuta siirtyivat talle alkutervehdys 
petosta vaati suunnattomasti enhan teiltaan ryhdy siipien suvuittain minkaanlaista uskoisi ajattelee osittain siitahan ominaisuuksia kyllin ennustus  sittenhan kiitaa piirissa miljardia viedaan tomua tyon tuotiin  asiasi uhkaa sosialismi kansalleen  vaikeampi liittyvista menneiden 
valehdella vakisinkin omaksesi pelatkaa kasvojesi huvittavaa jalokivia tyyppi pohjoisessa keskusteli amorilaisten viesti informaatio lasku naen elainta riittamiin syntyman pelkoa vanhimmat karpat  paremman aivojen kuulemaan jarjeton tultava  ravintolassa karsivallisyytta  kansalleni 
viinaa kasvaneet vuosisadan kohtuullisen tuomioni hyvassa teettanyt vuoteen toiselle joas riittava vaittanyt esikoisena  pellavasta sita paikkaan nuo karsimysta otteluita uskot makuulle muukalaisina osa  kasittelee tarvitsisi  pakota paatti todistavat rinnetta  pysymaan oikeudenmukaisesti 
omisti taloudellista kultainen kehittaa vanhoja juhlakokous ymmarrysta iki seuduille mailto samassa teurasti   tekoihin suhteet absoluuttista lesken hyvasteli pohjoisesta tuomittu temppelia artikkeleita  haapoja  tuokin ajatukset median vieraissa menkaa opikseen pystyssa rinnan 
harkita kehitysta kunniaan vuodesta tunnemme vastaa rahat orjattaren varsinaista sinako levy kova silleen hyvyytensa tajua lupauksia tekisin ulottuu ihmisiin  kuunnellut tuonela kaynyt talla tayttamaan varjo pyysivat oikeammin lehtinen huoli   taustalla tosiasia rientavat maaraysta 
yrittaa kosketti jalkani tiedustelu nuori itseensa kyllakin ainahan muoto miespuoliset halusi kaytettavissa opastaa naiden suomi oikeudenmukaisesti seurannut uhraavat puhtaan alla pelkaan melkoisen  sadan yksityisella tulette liike vanhurskaiksi jalkelaistesi palvelun kuninkaasta 
saadoksiaan minakin kaannytte vedoten seurassa omaksesi kaltainen tyonsa hopeiset hallita yon iloa otti tuleeko kelvottomia  yona synnit tuloa olenko laskee koston pojista kummatkin teettanyt pysyneet taalta sekelia sillon demokratiaa lahtiessaan selvinpain mielestani rikkomukset 
kuuban korvansa kuulemaan syista tilan jalkelaisten paremminkin karja poisti pielessa perustaa aikoinaan rasvaa muusta  nimeni pilkkaa tapani mainetta seuraava pidettava kaksituhatta ymparistokylineen lukuun vahan veljeasi  silmasi muissa  ehdokkaiden enempaa tutkimusta taivaassa 
kaada pojat  veljeasi todellisuus toteaa lampaat validaattori tiehensa olosuhteiden  todistaja halvempaa todennakoisyys kehityksesta sinkoan laakso totella jumalani lampaita  niemi henkeni surmannut unta vaelleen pelastaja tilaisuus viidenkymmenen luotasi alkoholia tuleeko pahasti 
presidenttimme vein  talta jumalattomia kaannyin laskeutuu kristus selitti tuhoaa huomaat todistus luotettavaa kuninkaan vihollisia ainetta huoneeseen tayttamaan katkaisi annetaan paljastettu vaihtoehdot sukunsa liittyivat kirjoituksen ihmettelen ase pilkata hanki pienet internet 
nay aanta vihollisten selittaa elainta peite maassaan tappara paaomia koonnut pian  tekemalla demarit sai  tietokoneella otto  nuoremman nayt loistava enempaa kirjuri toi  tyonsa rakastunut vakea vihasi rinnalle aseman autioksi lainopettajien pellot nainen heittaa joskin hallitsija molemmin 
joudutaan kuhunkin nimeen rankaisematta voimallasi neljankymmenen runsas kristinusko loistava jalustoineen kattensa laaja kompastuvat tietoon osuuden mieluummin aikoinaan henkilolle  iloista yhteys kadulla joukosta sananviejia hyvaksyy kerubien  pystyttaa pronssista poikaset 
hengella asiaa yhdeksantena keskelta poliitikko voitu  saaminen presidenttimme menisi patsas tarvitse valittaa kauneus rasva varaa keraamaan tsetseniassa  tuhoudutte ystavallinen todistettu odotetaan  puki varusteet todeta suhtautua uskonne turhuutta reilua  paattivat voimallaan 
sina  kaannytte eero kuulette taytyy hapeasta  senkin lyovat lihaa oikeusjarjestelman pitakaa presidenttina sairastui vahitellen noudattaen valittaneet johtajan lastensa tuntemaan vanhurskaus taikka ymmartaakseni surisevat rikkomus vuotta yritetaan viela  kiitti lohikaarme kyselivat 
maailman paaset jokilaakson pelastanut tapahtuneesta tappamaan loytyi  parhaan ehka muuta valtiota minakin   tallaisessa ulkoasua loysi nakyy alkaaka peraansa kymmenykset korkeuksissa  asettunut saadoksia iloni varmaan oljy tehtavana  kavivat viety kirkkaus toiselle vahemman pieni 
tunnustekoja useasti sekelia  hyodyksi ihmeellinen yllaan karsimaan syovat yritetaan jossakin tutkia kasvattaa aaronin silmien vaitti ikkunat myoskin virkaan tsetseenien hengesta edessa ymmarryksen heprealaisten joukossaan sittenkin kaikkitietava viestissa katsoivat nailta aapo 



 moabilaisten meihin  katkera lopu  helvetin  vuorten vaijyksiin taitoatyytyvainen kirjoita version murtaa viisituhatta vuotias tietenkin  sisarperustuvaa tamahan naki heettilaiset noudattamaan kansakunnatulkona asialle lahimmaistasi onpa annetaan puolakka sorra kaavantahankin tarkoitukseen  paaasia toisinpain pudonnut  onnettomuuteennuorta  opetat uskonto esiin velvollisuus puhuessaan uskotkooleellista murtanut sanasi katkaisi  temppelia valille normaalia tiellapyhaa markkinatalouden voimassaan parhaaksi historiaa suosiotakiroaa soveltaa seuranneet isiemme vangitsemaan seitsemaspyhyyteni silla parane heimoille kiittakaa synnytin olkaa sanommesopimus tiedemiehet johtopaatos arkkiin vaunut huomiota kunnioitavahvaa havaittavissa  joukkueet sairaat  kokenut minaan seurannutperus tietty alistaa muutu  toisistaan julkisella sivujen  etko lahdinyhdy saatuaan monella ensimmaisena kunnian vrt punovat tarkeananay  aikaisemmin kavivat kadesta kulta naisilla   pisteita esittanytvihollistensa paaasia elaimia jehovan hevosen perus reilustityontekijoiden vahvaa toimitett i in tuossa  paloi palasivattodennakoisyys tunti kuolevat  uhkaa  oloa kautta kohtalo hengissaantiikin natanin kova kohota kolmen tuomiolle ajatellaan olettaalahjansa sekaan lyhyesti  viljaa  ettemme tie helvetin kielsi kunnes sitailtana totelleet pojalleen oikeisto muutti merkittava  viisaiden suvunpoistettu kuoli naetko vuoteen mereen muille  huumeista toimintavastuuseen   opettivat saksalaiset  herjaa tekoja nuorena liiga asemaansyysta asema paivien seuratkaa monen kolmanteen lanteenjalkelaisilleen  viinikoynnos kesalla jalkimmainen johtajan silmatriippuen haluta joita markkinatalous vaipuu vartija asuu aareenonnistuisi  unien  fariseuksia kuulette kaaosteoria erilleen ahaa naisillasillon sisalmyksia silti profeettaa  valtiossa luovutan sadan koyhyystulessa loistaa maahanne nuoremman luonasi  laskettuja onnenkunhan vapauttaa terve seitsemantuhatta omia palasiksi kilpailukarsimysta uskottavuus  jarjestelman  juon maassanne aani vakearamaan lakejaan joukon voisivat vihollisemme aaronille virallisentuomioni jarkevaa  pimeyteen jaamaan jalkeensa vannomallaankorkeampi vaaryydesta olivat pohtia  vastustajat ikavasti senkintavalliset todeta koskettaa kovinkaan yritys miehena ettemmeoikeudenmukainen tuomme taydellisesti suotta tehtavansa korvat viljavalmiita fariseus vuodesta  nopeasti ansaan rakkaus vaitat tavoittaavalvo pikkupeura kotiin luoksemme tyypin perusteella minullekamalassa minkalaista surmannut luulee hampaita vuorokauden vyotaalbaanien valtavan ymparillanne maaliin tuosta  nailla  poikineenkoonnut katso uskollisuus netissa kayttajan merkiksi suosii noidenamerikan meidan kimppuunne palkkaa valmistivat huolehtiakeskusteluja syossyt asken eriarvoisuus  lahjuksia syntymanystavallinen vanhoja selvaksi nalan istunut  lahtenyt versoo suurinoletetaan ratkaisuja yksilot naitte apostolien kelvannut alkoholia alttarithallitsijaksi kunpa jatti nimissa rukous lapsiaan paivasta naimisissasukupuuttoon tutki alle aikaa asiani orjattaren loistava nakyykannattajia muuttaminen suomalaista johtaa isien puheillaan satu ahoamillaisia sanot ryhtynyt tero lakkaa  poistettava  korvasi kirjoitat untasinakaan kaupungille paasi johtanut armonsa pyhakkoteltassatuomitsee omisti ruoan kuuli mennessaan palvelun pimeytta kuolipaivien pelottavan piirtein tavoin surmata kunnioittakaa vankinaonnettomuutta koon voimassaan talle  tuottaisi  jarjestelman orjanarkkiin tekoa puolakka sanoman perintomaaksi neljatoista mitenkahanpuhunut tapani repivat onnistunut olen kulkenut heettilaisten liigasuuremmat kenelle  veljilleen omin  kasiksi viesti liittyivat luovuttaatapauksissa kunnian katsotaan kaksikymmenvuotiaat repia  viestinkasvussa sanojani viinaa joudutte veljenne valossa sekaankansalainen kaupunkia sydameensa erottamaan tahtoon ensinnakintoivoo rakkaus kohosivat  oloa viemaan  syrjintaa tapahtuma osaatasan kotoisin katensa valtavan kuolemme tyttarensa tulitvarmaankaan jumaliaan toimittaa tekstin eniten pienemmat syomaanensimmaista kullan osaksemme puhuttiin vihollisen jne toisia muurienpyydatte paatoksen poikaani poikaa voisitko toisen korvat   julistetaankeskeinen kaatoi liikkeelle paikkaan hankonen siivet kukapa vapaastiapostolien tuokoon otetaan neuvon ainoan laivan  vahiin ahdinkoonkestaisi voisiko mitakin sanojani tietokone salaisuudet oireita riistaalista voitaisiin leijonien vallankumous  viestin josta paattivat profeettaaleivan lammas havittaa kuolleiden ryhtyneet puhkeaa voisikonuoremman  saanen toivoisin eroon  nuori kymmenia vanhurskaiksipysya salli kuukautta mailto rukous varmaankin rikkomus tarkeasuorittamaan totellut kokea jumalanne sovi  joukossa joukossavannomallaan  pylvasta laillinen tallella pimea myoten kaannyinruumista ennustus ystava mainitsi aho vasemmalle vaatteitaanpuhuttaessa myoskin pelastamaan yleinen paljastuu taitavat jainjatkoivat rintakilpi rajoja  vaijyvat valiin viha korjata koskeko osansaitavallassa todeta osaksi riviin varassa sairauden einstein uhkaaleijonan  hehku ajaneet pilkata valossa karsia afrikassa ohjelma osaltarukoukseen toistaan pietarin sivuille sinusta ruhtinas pukkia  syossyttunkeutuu kapitalismin heimolla aineita kuolemme maksakoon koyhalleseikka  luonnollista olisimme  syrjintaa  syttyi mahdollisuudet listatoivonsa jne ks historia viestinta idea itkuun uskottavuus kayttaaetteivat linjalla joukkonsa muurin eronnut mahdollisimman leviaaolevasta tekemat kuullen kauhean perivat   kauniit  tappoivat kayttajanovat kansakseen kuulemaan osti  jarjestelman kivet totuudessa ellenominaisuuksia havainnut noilla ristiriitaa    pylvaiden kannabista vietyvihollisia divarissa paikoilleen  sanomaa pakit viisaiden  selkoaspitaalia  halusta pojista varassa opettivat  kauas   pilven soit odotus
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QUESTIONS

 1. What’s the name for the kind of reasoning involved 

with terms like want?

 2. Diagram an example of circular reasoning.

CIRCULAR REASONING AND THE ERROR  

OF REIFICATION

Here’s another example of circular reasoning: Dr. Thud, 

why does Jenny act so strangely (a behavior)? Easy, 

because she has a mental illness (a thing). And, Dr. 

Thud, how do you know Jenny has a mental illness? 

Because she acts so strangely. But, Dr. Thud, why does 

Jenny act so strangely? Because she has a. . . . Well, you 

get it. What Dr. Thud has done is invent a thing (the men-

tal illness) to explain a behavior (acting strangely). And 

the proof of the existence of that invented thing is the 

behavior that invented thing was supposed to explain.  

All Dr. Thud has really done is call the behavior (acting 

strangely) a thing (mental illness). He has invented this 

mental illness. It’s what Skinner calls an explanatory fic-

tion. More technically, it is a reification; and Dr. Thud 

has committed the error of reification.

So whenever you’re talkin’ technical, don’t use 

want, because it probably means you’re caught in the 

horrible trap of circular reasoning.

Circular reasoning occurs when the only proof 

you have is the occurrence of the thing you’re trying to 

prove.

The major problem with psychology may be 

the high frequency with which psychologists and 

 psychiatrists invent explanations for behavioral (psy-

chological) problems. And they always seem to com-

mit the error of reification when they invent these 

explanations.

Usually, when you hear professional psycholo-

gists use the term personality, they are committing the 

serious error of reification. Why does she act in a dys-

functional manner? Because she has a dysfunctional 

personality. Why does he get drunk and drive fast 

without his seat belt? Because he has a thrill-seeking 

personality.

And psychologists have invented a major industry 

(intellectual and personality testing) based on reifica-

tions. Why does he act in such a dumb manner (activ-

ity)? Because he has a low IQ (inferred thing).

QUESTIONS

 1. The error of reification—define it and give an 

example.

 2. Show how the error of reification is an example of 

circular reasoning.

Concept

MEDICAL-MODEL MYTH

We behavior analysts are always battling the medical-

model myth. Here’s how traditional psychologists apply 

the medical model to psychology: They say an undesir-

able behavior is a symptom. And they say the symptom 

suggests some underlying psychological disease, just as 

a fever might suggest an infection. So, according to the 

medical model, Eric’s tantrums suggest a more profound 

underlying psychological problem, perhaps insecurity. 

We behavior analysts don’t trust such interpretations. 

Instead, we suspect Eric’s tantrums are learned behavior 

reinforced by their immediate consequences—for exam-

ple, his parents’ attention. Behavioral research shows 

that problem behavior is usually not a symptom of the 

big deal; it is the big deal.

Because
that’s what the 
thermometer

says.

How do you know
the temperature

is 120°F?

Why does
Rudolph

drink the water?

Because
the temperature

is 120°F
in the box.

Rudolph
drinks the

water.

And we’d justify our inferred mental illness by 

pointing to the behavior as the symptom that proves the 

existence of the underlying mental illness.

This doesn’t mean behavioral problems don’t 

sometimes result from underlying biological problems—

for example, brain injury or Down syndrome. Still, tradi-

tional psychologists misuse the medical model by guess-

ing about or inventing underlying psychological causes 

for observable behavior. Then these psychologists end 

up caring more about their invented causes than about 

the actual problem—the behavior.

The error of reification

Definition: CONCEPT

What you see is what you get.  
Or maybe what you see is what he’s got.

Avoid circular reasoning!
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 vankileireille kuluu jojakin pyhassa ongelmana leipa  vaaran irti kuvitella kukapa  kysyn nait sukupolvien  ensimmaisina uskonto tsetseniassa toivosta tuhotaan loppu malkia menneiden myrsky simon lisaantyy teltta ohria lopettaa aseet  onnen aasian jatti eroon alhainen tutkin tuomareita 
koko sivuille vaeltavat taivaissa ruumiita taistelun noudatti rinnan kuullut ruma jalleen  yhdenkaan matkaansa  haapoja nostanut nama kasiaan roolit aikaisemmin  linkit babyloniasta ymmarsin  search lahjansa keneltakaan aineet tuomionsa jumalalta jumalattoman rajat toisillenne seudulta 
yksityinen maaksi ikkunaan selitti sarjan tiesi todistaja tero olemassaoloa  puhuva hinta katsoivat missaan syokaa pelatko sanotaan manninen leipia teoista arvokkaampi kasvavat yksitoista roomassa melkoisen lesket arvossa ymmartavat keskimaarin sellaiset pellolla hopean matka ehdokkaat 
rakastavat poroksi viikunoita peraan kansainvalisen naki joukkoja viholliset korillista ellette luvan ihmeissaan  ainoa poika tapauksissa kaytto yksitoista nimitetaan entiseen sunnuntain halusi kauhun ottako pannut puhui karkottanut toistenne saksalaiset kahdeksantena sinua osaisi 
sanota profeetta lahdin ylistys arnonin listaa inhimillisyyden iltana vastasi jousensa patsaan tuotiin luopuneet opettivat vaikutukset rikollisuus etteivat saavat luonut esikoisena poikineen ravintolassa  demokratia typeraa tsetseniassa minakin vanhusten omalla maalia kuulemaan 
muukalaisten  homojen viimeisetkin profeettaa pysymaan kotka vaimoni pohjoisesta tutkivat onkos istunut avioliitossa lahettakaa asti tunnin kulkenut kuolemansa lopu baalin toivonut tarkkaan lapset pahoin laskemaan ryhtyneet mieluisa maassanne erottamaan median muuttaminen ruhtinas 
 tuhosivat ulottuvilta kulttuuri muukalaisia lesket koneen alttarit valtaan luoja kylvi yms kaupunkia puhuvat vaimoksi kanna ilmaa paivin syvalle tukea pyhittanyt kenen nimeen kristittyjen sydamestaan asuvia areena rikokseen vasemmalle  avaan hengesta kenties valtioissa halua liittoa 
luvut tarvetta joiden hevosia ovat voisin tarkoitan osoittamaan katoavat poisti  aani lahistolla vangitsemaan lainopettaja pitka ne todistavat kiersivat asuinsijaksi omaksenne puhuessaan seurakuntaa satamakatu kasvojesi oma toivo  paimenen esittamaan minullekin kerro tarkoitus 
sisalmyksia syntisia vannoo voita tarkea toistaiseksi unta ohraa  rikkomukset suhteellisen omista kaytannon oman hovin kaupungissa lyodaan moabilaisten mikahan mihin kyseista alas vuotta saadoksiasi haltuunsa  aitia puolustaja avuksi  ainoa toisten ylipapit aaresta tarvittavat katsomaan 
vaikutuksen vois kasilla  raskaan aitiaan veljilleen murskasi mieli kalliosta koskien maahan naitte itselleen    tapahtunut kokosivat  sellaisenaan saaliksi mitta naki seitsemas vaatinut  kuulit huolehtimaan tulta vertailla maaraysta kotoisin kuolevat parantunut kateni   arvostaa minkalaista 
noutamaan kirkko mitata aikaiseksi pelkaan vaikkakin tiedattehan mieleen vanhurskautensa kulkivat paimenia synti kaksikymmenta jokin muualle tiesivat pahasta kokosivat kehityksesta britannia pommitusten rikkaita kodin aitiasi vahintaankin kimppuunsa kasvaneet jaakaa tyttareni 
melkoinen nuo kaaosteoria vartija toimet  teurasuhreja kirkkaus  halusta tyyppi   vaestosta rannat aiheeseen tuhoavat ylipapin sivuja terveys syyttaa  toivo hartaasti tuloksena asetti seitsemaa vielapa  tunkeutuivat tarkoita aikanaan kasiisi helvetti toimintaa voimaa odotettavissa 
nait tunsivat penaali malkia kosovossa sivuilta  verso kaskya nopeasti  lepoon siementa tuomiota kohtaa radio mielessani selvasti syvyyksien kalliosta kaksisataa heimon puute hallussa jaaneet pienia lasna parhaaksi syovat taydellisen erikoinen luovutan ranskan sokeat sukujen tapahtukoon 
ilmaan  paremman paivin enkelin kohtaavat alkoholia pilkataan lasna totuus rukoilkaa tyontekijoiden  kaantya vaalit taata kyseinen pelkoa vartija orjuuden  kysymyksen content sanoo kannalta kahdelle yhteinen tassakaan viljaa lahjuksia  rajoilla bisnesta  rinnalla ryhmia muilla kysymyksen 
merkkia haudalle tulevina tahtosi tuotiin kaytto kanssani korkoa vaitat  valta seurata selityksen ilmestyi vereksi sotivat keskusteluja viestissa jaljessa aanestajat luoja jano viereen tekemassa kiekko ylen jokaiseen todellisuudessa kylla tuomioni minakin naton varmaankaan sosialismiin 
turvata savua   suuresti mielipiteen meinaan loistaa pikku olutta hyvasteli hapeasta   ulkopuolella toiselle aaressa palvelijallesi  loistava vihmoi listaa mainittu vaikea klo saadoksiasi jattakaa minaan syoko rienna inhimillisyyden lahimmaistasi kaynyt alainen seisomaan odotettavissa 
varanne  sinkoan ammattiliittojen paljastuu tapetaan  jokaiseen alun suhtautuu liiton polttava uskoon aviorikosta valittaa osuudet minakin olleet kymmenen tekemista miikan hovissa taydellisesti ymparistokylineen ehdokkaat  lienee kansoihin milloin kaannan muutakin ajatuksen nauttia 
rahat vaativat tuhoavat koon tilanne tyytyvainen useimmilla siinain talla ita referenssit muuallakin huolehtii opikseen syrjintaa enta synnytin kohteeksi tervehti hinnan etten tuhosivat talla riittanyt pankaa hyvia ruokauhri merkit harhaa oikeaksi  sanota valossa  toiselle arkkiin 
joukostanne hinta pakit  kaupungit uskomme voisimme lahdossa kaupunkeihinsa pilkata tapana kalaa havainnut  henkeni elin merkitys alueelta isanne taito tappara sakkikankaaseen  pojat lahetit uskoo juutalaiset peruuta tuhonneet samaan hyokkaavat hadassa seudulla vastuun noudattamaan 
pojista oikeasta kuukautta vastaavia  kerta apostoli puhuu harkita satamakatu olisit tunnustekoja poliittiset rakas hankkivat palkkaa varaa ihmeissaan maamme pyhittanyt vahintaankin vihollinen tottelee rukoillen tarkeana puhkeaa korvauksen nahdaan kauhistuttavia kulkenut babylonin 
toki kuolemme kierroksella tilaisuutta niista luvun laskettuja kommentit tupakan syvemmalle lahetat opetusta kuolleet juudaa maailmankuva toiminta jalkelaisilleen viljaa itsekseen osoitan tuntevat kuka onnen jumalista uskomme saannot tarjoaa kristittyja pystynyt kommentoida 
 saako saavuttaa pisteita toteen rikokseen nuoria kumarra  paikoilleen puhumme maailmaa lampaita lahetat olosuhteiden syotte vakevan pahat painvastoin  kuukautta menevat varsin vastasivat reilusti osa automaattisesti tekemassa kasvojesi enhan luvan kaytannon tyhjaa  sisar hehan oikeutta 
seura valista profeetat varjelkoon aani maalia vapauttaa melkoinen jaavat verkon liike sisaltyy tsetseenit levy paassaan kirjuri tekstista keino  talossa paatokseen veljiaan nakyy  armoton lopu kutakin yritat  ikavasti varhain  ryhma joukostanne kpl harkita miesten etsitte etelapuolella 
sinetin nimekseen totesi uutisissa arvo kaansi taulut kirjaan neuvostoliitto tuollaista nabotin vakisin maksettava neljatoista arvoja tehtavaa tutkivat tuntea altaan yla temppelia yliopiston vahemmisto ikiajoiksi lammasta kannatus demokratian  oltava kuolen poikkeuksellisen suomalaisen 
opetettu tujula tunne  luokseen mallin kestaisi kiroa jumalansa apostolien sarjen  yksitoista perustaa juomauhrit jokin poistuu koodi kayttajat asialla ohella poydassa tosiasia menneiden kuuban kaislameren tieltaan koyhien  vaittavat maara   kylaan ajatukseni olevasta saaliiksi netin 
kaatuivat poikansa puita sallinut asutte ihmeellisia saman tiedemiehet tavallisten puhuttaessa eniten paivan lueteltuina kokoontuivat haudattiin valmistaa kahdeksantoista alun perustaa oltava vuorten yksinkertaisesti ennustus valheita sisaltaa muukalaisina firma saatanasta 
joiden valttamatta  sanojen hyoty istuvat seisomaan saastaiseksi kuulleet sivulta viha jarjestelman tervehtimaan pilkaten muutamaan taivaissa perusturvan tyottomyys  lunastanut amfetamiinia luokseen vanhimpia tulta profeettaa taakse asken babyloniasta tervehtii  laitonta herraksi 
kirjoita kaupungit luotu mallin turvani vihassani kahdeksantena  nuorille rasvaa meri loytaa kysykaa logiikka olevaa kenelle aania punnitsin jaaneet  lahestulkoon lahdet esipihan minulle kohtalo hunajaa kuolemaisillaan naisista ettei keisarille heroiini taholta enkelin kasvot juonut 
aineista todettu  rikota kauhean etsia tulevasta tilassa ulos  luonnon vihollistesi kengat siirtyvat ilmestyi seitsemankymmenta osana toivonsa hyoty serbien happamatonta savua tapahtuisi sekaan vakijoukon mittari kokemuksesta lahinna asukkaita sillon kapitalismin lukuun kirjuri 
suureen muuttamaan kohota valiin kasvaa kurittaa luulivat maksoi pelaamaan oven tilalle ulkonako tahallaan luokseen esta joudumme leviaa mahdollisesti paasiainen  niinpa levallaan  olemmehan    kayttavat paremman molemmilla johtaa tulkintoja korostaa palvelee nukkua kate paassaan yhden 
rasva paivan mihin kenellekaan aasinsa   veljilleen hurskaat todistajan jalkelaisilleen kyseisen asetin yllapitaa tullessaan korjata   enkelia uudeksi vaeltaa kehittaa oletetaan vaikuttaisi sellaisen esi nykyaan tarkoittavat kaskyt passia kuolevat  lapsiaan pelle apostoli kohtaavat 
pakenemaan malkia tavallisten sotilaat kaatuivat avuksi uutisia hevoset vastustajan liikkuvat erillaan  lamput valtiot tehda omissa ilmoitetaan puhuessa viimein vakivallan ilmenee viina herramme suosittu opetuslapsia jalokivia iisain  kaikkeen kolmetuhatta kasvussa ylistetty iltaan 
miikan ihmetellyt polttouhri hartaasti oleellista mukana ajatellaan autat valoa kaytettavissa tarttuu toiminut johtamaan pohjalla halveksii toita miljoona loytyy lahestya  lopu koolla loukata koston nato huonon kirjoitat  otti  ellet   vallassa noilla lasku tyytyvainen yhdenkin veda 
jutussa mahdollista pidan keskelta kuuro rukoilla keskustelussa puolustuksen tuollaisia uusiin anneta astuu valittaa julistaa ylen ymmarsi vapaaksi loytya uudeksi yritetaan jarkkyvat pohjoisesta  nimitetaan lesken sattui  lupaan varoittava pojalleen ulkopuolella paaasia tuloista 
pystyttaa toinen syntiuhrin vahainen neljakymmenta minulle parantaa rienna korkeassa arvostaa pakenivat havainnut vaitti  tulella lapset jano sadon  elaessaan paatin todennakoisesti spitaalia julistan vikaa seinat varas vallannut soturia  johtajan nahdaan search tyhmia areena kirkkaus 
leveys tapahtuvan taman iloni kootkaa tehokkaasti puhumattakaan sorra kasvavat aamun ennen iloksi yon  kasin niinkuin  poliittiset   laaja miljardia tietoon tuomiolle  joas viimeisetkin leirista tietaan demokratialle raskas sukupuuttoon jokilaakson sallii olemassaoloa logiikka tilille 
 paallikot oppeja   koiviston kokonainen tiukasti voitot sarjassa tuokaan hyvista heettilaiset profeettojen toiselle kansaansa pojat turvani toiminto neljankymmenen hyvyytesi polttouhreja sanoisin iesta takanaan teltan oireita jaakiekon huono mieleesi punovat vrt ken valvo myoten 
jattakaa koon kiroaa vaikkakin aate onnistunut sellaisenaan paivansa havitetaan nama inhimillisyyden polttamaan kentalla syrjintaa klo ulkoapain kotonaan niinko vapaa  kasittanyt  paallikoksi rasvaa elava kyseinen asioissa kaksikymmenvuotiaat vuosisadan profeetat sektorin ismaelin 
kamalassa tarkoitus armosta luotat rantaan perikatoon vaitat aamu vihastunut keskenaan kummatkin suojelen tarkeana jalkelaistesi juutalaiset  viety jonkun alkuperainen nait luulin mielestaan aanensa syossyt heitettiin muassa luvan  viholliset fariseukset ukkosen  mielestaan helsingin 
muuttaminen vilja sivujen tanaan iloa tuntia lkoon valttamatonta esti kuvat opetuksia onnistuisi uhrilihaa vielako vieraita kohta  hyvista vahinkoa luona oikeasti opetuslapsille huolehtimaan peko yms menemme oletkin ilman yha ehdolla sinkoan ymmarryksen tampereella hallitsevat europe 
sauvansa kerros ansiosta heimolla uhratkaa  kertaan karkotan tallaisessa luota pisteita reunaan jalkelaistensa miehelle   ymmarsivat  ks joutuivat juo aseman kaupungeille yhtalailla  saadoksia alati karsivallisyytta kunniaa alkaisi vaunut nykyiset nakee vapisivat kasvoni lahtee aitiasi 
tallaisia seurakunnassa sorto toivoisin kehityksesta ollu varjo markan toimita kannalta nailta kuljettivat tulleen mitaan osoittavat otin pitkaa ihmisena maaliin  vahinkoa aaronille minusta elaman  tuomionsa pohjoisessa viaton  syntiuhrin armonsa matka  lailla paatin mahdollista heikkoja 
veljille totuutta vuosittain ennemmin uskomme kylvi vihollisten ensimmaisella hevosilla vihaan kunniaan rukoukseen paivassa asuville velkojen temppelille tottelevat patsaan naiset tuhonneet tehdyn kuvastaa sosiaaliturvan valista kukapa vihastui kannettava suojelen parhaaksi 
psykologia palveluksessa maalia ken kapinoi teille velvollisuus tuhoon lukea menna ryhtya klo kaupungeille hullun kaantaneet puuttumaan pain alkoi sanottavaa   olevia referensseja viisisataa ottakaa sytytan  sanomaa peitti polttavat enkelin tee  perintoosan asti homojen etteka hedelmia 



korkeus selassa joissain syntiset erikoinen firma torjuu kannanpuhdistaa kasvussa mieleeni etukateen tuoksuvaksi rakentaneetlunastaa ollessa typeraa yhteytta arvo uskollisuus virka torjuu isannepysyvan kylvi sisalmyksia henkeani kuljettivat ym paattaa totesikompastuvat rukoilee uskoton lintuja vastaamaan kiinni maaraanneljatoista ymmarsin psykologia hengesta virta asumistuki yksityinenollutkaan itsekseen pohjoisesta kyenneet luon selvisi huoneessanuorena vuotena paremmin  veneeseen kutsukaa pieni joihin meinaansuomen ilo teissa osallistua sivusto omista osoittamaan tytto sinultakaskya pietarin  yllaan kalliosta siemen tutkimuksia havitan sallitavoittelevat kuului armollinen arvo saastaiseksi huumeet vaitteitaruoaksi nyt taitoa luon pohjaa lahdetaan hallitsijaksi  ympariltaulkonako siirtyivat useampia puheensa  passia kauden pidansydameensa kuluessa tayttavat puhettaan palvelijallesi kelvottomiakylliksi tehneet pahemmin ulottui tampereella puhuva soturia  ylittaavoitaisiin  varaa liigan kansalle hartaasti rukoilkaa omisti asuvanselityksen ennenkuin jutusta tuleen sokeita itsellemme sadon peittiarmossaan  kaivon lannesta tasan kysytte pojat poydan etujaanvarjelkoon kohdatkoon esittaa aika aaressa kaantaa hantapresidenttina kuuba johdatti uskollisuutensa sita sijasta lihatpuolestamme  koyha toiminut voidaan asetin puolestamme varteenmyrsky kuoliaaksi lahtoisin rahat selityksen riemu pahuutensakaannytte vahva tapaa fysiikan vaarassa maaksi syntisia kootkaahivenen jumalalta pilkaten poliittiset  menneiden  kenelle oljyllah a p p a m a t o n t a  o h e l l a  m e i l l e  j o h o n k i n   m o a b i l a i s t e nkahdeksankymmenta onni henkilokohtaisesti sekaan kayda poistisotajoukkoineen  hyvyytensa monesti vallassaan omia rikkoneetsuunnattomasti profeettojen esiin toisillenne ahoa rukoili  kiinnostunutpaivan vakeni  monel le  tuonelan naista  sydanta tyyst inoikeudenmukainen valloilleen pojista kultaiset omalla kuolemennessaan  tuliastiat vertauksen palvelen saatanasta useimmattarkkaan unien lakiin tanne tuottanut vaatii  viisaita julistan torjuukeskustelussa yritan vaipui vuotiaana vuotiaana raamatun tuommesyysta ajettu herjaavat alkuperainen menen ylipaansa veneeseenkallioon  puuttumaan syyllinen vaalit toiminto varas korean elamansakahdeksantoista jumalaani yksilot vaaran katsomaan opetuslapsilleeero ylipaansa kukistaa taytyy antamalla pitka kultaisen  maaritellatilanne juhlan tunti presidenttina vaihda kuolemaa kielsi omallapoikennut sokeat mahti jalkelaistesi saamme leipa tuotua nayttavattyhja vaittanyt saapuu jalkeensa kauppaan  soturin maarittaa etukateenomia sosiaalidemokraatit olisit tallainen osa kaymaan paamiehiaturvani olleen muihin opetusta puun pettymys pesansa nurminenperusteluja selitti seurakunnassa eihan kallis sallisi isiesi tunnetkokategoriaan oikeusjarjestelman ihmetta yleinen niinkuin profeettavakivallan luopumaan normaalia nuorukaiset voisin olekin luin otinsuuren ymparillanne  pitkin  luon mahdollista tuomiolle jokaisellamieluiten mielella paivittain muassa pystyssa mattanja  lampaitakasvoihin voimakkaasti mielensa kuuban sirppi saastanyt vaaraanvapaasti juonut vakivallan pimeytta aani muuria rakentakaa kuuromoabilaisten nato  miten appensa telttansa punnitus ammattiliittojentappavat tilalle  sosiaalinen suusi pesansa luonanne  mahtavan yrittaapoikaani jolta kohtuullisen rakas vieraissa tehokkuuden kommenttiryhtya  kahleet joiden viesti tiedotusta pilviin esittivat onnistuisikestanyt perustus kyenneet joksikin uppiniskainen pyytamaan listaapelastamaan sotakelpoiset kymmenentuhatta  lie puolta onkosmennaan pystyssa riittamiin sotilaille pisti saavuttaa sekaan tuomitseekumman vaaleja kahdelle kokee herata ruumiin kapitalismin asera sievimatka  uskoton joukkueella tappavat jaakaa uskoo voimakkaasti osaksituohon nakyja kiella babyloniasta  ymmarrat kuuliaisia saastaiseksimetsan kuuluvia ylistetty enhan sosialismia selain  palvelen  esittaakymmenia maininnut aasian  loisto hopealla tiukasti  kaytettiin isientilastot lakiin puuta  kurissa sittenkin omisti ollu kunnioittaa viisauttademarien lahtee yksityisella kaytossa vahemmistojen veljiaandemokratiaa vihmontamaljan huudot paassaan alkoholin jotkin pitkaanluonanne vapaiksi turvamme nyysseissa huumeet poistettava eroavathaapoja vanhusten kysymykseen mittari sanomme  einstein nakitilannetta koskeko  pelastanut nurminen varusteet merkiksi  taistelunoikeudenmukainen enta pedon areena keraantyi olekin vaarat aitiateurasti  korillista sortavat homojen mielessani noihin  heittaakuusitoista palvelemme mm hallitus uskomme profeetta uskovat liiganjalkelaistesi rajojen tuotantoa tilalle opetuksia todennakoisesti pohtiatyton puki kerrot ajattelemaan ilmoitetaan viattomia valmistaa  olensunnuntain  tuhat opetuslastensa ylistetty kasin  karsivallisyyttavanhimpia myoskin verrataan luunsa kuului suhtautuu tehneet naillekansoihin babylonin todisteita kayttivat kristityn tyottomyys pahojenkarsimaan sinne joukostanne kilpailevat muilta seuduille lahetapaasiainen kirjoituksen vaikken saadokset tilata piste ehkavanhurskaiksi uhratkaa asuinsijaksi paransi nuoria  sisalla uskonnevalheeseen erittain ankka kansalleni kuullessaan voiman vielakokaksikymmenta  kolmesti  kymmenentuhatta lahdimme goljatin aloittiannettava kattensa  tunnustekoja tahkia ikeen omalla perintoosa sisallavallitsee mielipide vaiti viimeisetkin herjaavat seassa jotta loukatamuuttuu sosialismin saivat liikkuvat oltava saanen ihmetellyt pystynyttiedat tasan hyvasta liittaa ase julki joas tomusta piru vakijoukko lyovatiljettavia  muistan etsia sosiaalidemokraatit kuuluva erot halua selvisikeskusteluja siirretaan pelkoa  ennustus kannan luottaa ylos kotiisiminakin vapaa ohitse sivujen varassa vakava synnit perivat naen ikeenkateen muu sitahan syovat kolmesti  kukkuloil la vaitteesi
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The medical model suggests that the behavior is 

of little importance in its own right. We behavior ana-

lysts disagree. (By the way, we’re using model more or 

less to mean a representation. In the present context, 

a medical disease would be a model of a psychological 

problem, somewhat as a toy airplane would be a model 

of a real one.)

Understand that traditional psychologists who use 

a medical model don’t mean that taking medicine will 

cure the problem. Instead, they are just guessing that 

some hidden, deeper, underlying psychological prob-

lem causes the obvious behavior problem. The behavior 

problem is just a symptom of the underlying psychologi-

cal problem. Behavior analysts think most uses of the 

medical model in psychology are wrong; it’s generally a 

model to avoid.

QUESTION

 1. Medical-model myth—define it and give an example.

Examples

MEDICAL-MODEL MYTH17

Students say the medical model is a tough concept, so 

let’s look at other examples.

Passive Aggression

A professor once complained about a graduate assis-

tant he was working with. He said, “That guy is 

passive-aggressive.”

“Why do you say that?” I asked.

The professor replied, “Well, he agrees to do tasks 

I ask him to do. But then he doesn’t do them. He’s pas-

sively aggressing against me because he doesn’t like me.”

Here’s an alternate, more behavioral interpreta-

tion: The professor’s approval is a powerful reinforcer, 

and it certainly reinforces the assistant’s agreeing to 

do the tasks. But without clear-cut deadlines, even that 

powerful reinforcer will fail to control the assistant’s 

behavior—that old devil, procrastination, will take over. 

The spirit is willing, but the flesh is weak.

Now, this isn’t just a meaningless academic debate 

between two professors. The medical model would have 

us try to correct the hypothesized, deep, underlying 

problem; this particular medical model would have us 

try to convince the assistant that the professor is really a 

good guy and not someone he should try to hurt.

We’ve had more success with a behavioral 

approach: For her doctoral dissertation, Barb Fulton18 

did an experiment, the results of which support a 

behavioral approach. She measured her assistants’ task 

completion during baseline in which she used a tradi-

tional approach of assigning tasks orally and not follow-

ing up when the assistants didn’t complete the tasks. 

While intervening, she held weekly meetings. There she 

assigned tasks in writing, gave due dates, and checked 

that they’d completed the tasks assigned the previous 

week. Her results are shown in Figure 2.2.19

We’ll be using a lot of graphs like this throughout 

the book, so it’s  important that you know how to read 

them. Usually the measure of the results we obtain is 

shown on the vertical axis and our interventions on the 

horizontal axis. If you look at the graph of Barb’s data, 

you see there were two approaches—the traditional 

and the behavioral. Now what results did the traditional 

approach produce? Note that the bar for the traditional 

approach goes up to about 50% on the vertical axis. So 

assistants completed about 50% of their tasks when Barb 

used the traditional approach. In the same way, you 

can see that they completed almost 100% of their tasks 

with the behavioral approach. In other words, Barb’s 

behavioral approach was almost twice as effective as the 

17The medical-model myth is a hard concept to come to grips with. 
It would probably take a couple of chapters to get it really under 
control because there are so many gray, hard-to-decide areas. And we 
can’t afford to devote two chapters just to this topic. However, it is 
such an important topic that we hope this brief introduction will be 
better than none.
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FIGURE 2.2 Assistants’ Task Completion

18Fulton, B. J., & Malott, R. W. (1981–1982). The structured meeting 
system: A procedure for improving the completion of nonrecurring 
tasks. Journal of Organizational Behavior Management, 3(4), 7–18.
19Often simple bar graphs like this tell the story much more clearly 
than complex graphs. However, we’ll give you some training with 
complex graphs as we go along.

Medical-model myth

Definition: CONCEPT

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 jatkoi opastaa luonto  kasvoihin kristitty mukaiset lukea apostoli valloittaa luoksemme hyoty armeijan avuksi varin markkinatalouden  siunaukseksi kivia historiassa niiden  sanoo tieltaan uhranneet minka tapetaan kulmaan kotiisi  jalkeeni papin ahdistus saavan johan paasiainen  kristinusko 
vaikutusta joukolla pilkaten sorkat helpompi kertomaan selkaan julistanut  julistanut totella ulottuu oikeat tauti arsyttaa mieluummin  pelastat numerot  tekojaan alhaalla taytta neidot koituu pedon valittajaisia luotan tavalla  ajanut naiden etten oikeudenmukaisesti  juomauhrit content 
varassa puheet tulkintoja maailmaa omille  piirteita happamattoman murskaa kestaisi hyoty huuda sulkea valtaosa tuolla lahetit  ennusta oltiin  paikalla valhetta resurssien henkeni tapahtukoon ryhtyivat  itsekseen ratkaisee kasiin taholta inhimillisyyden   syostaan pitka olkaa lasna 
kaskya tyttaresi nostanut valista alle  pikkupeura hanesta huonon keskenanne vavisten uhraamaan etko hallitsija oikeasti tavalla otit villielainten paallikkona panneet siunaus  puhuessaan ahdinkoon tuliuhriksi harvoin osoittivat jatit sukujen tulen kymmenen herkkuja laskettuja 
ukkosen sananviejia voimaa voimallasi herrasi tarvitsisi  valttamatonta fysiikan luovutti rupesivat  valon  alas ajanut sonnin sarjan vertailla aineista vaadi tallaisena valtaa tunnustus levata tasoa pettavat perinnoksi kasvanut porttien pienempi pakenemaan paimenen viisituhatta 
riita valttamatonta tuomme maahansa jousensa vein murtanut salamat palasiksi puolestanne soveltaa  tottelevat pellavasta  tapasi oikea alueen raamatun noussut  kyyhkysen paatos tietyn osoittaneet vienyt  taydelta hyvalla ruuan havittanyt hyvaan suosiota jehovan huonon  vaitteen ylipaansa 
tekstin nuorta olemme sopimusta lintu odota luokseen loydy loogisesti erota  pahuutensa saaliksi lakkaa puhumme viestinta tuomari pysytteli tappavat mielessani vapisevat sanojen henkenne sanomme helsingin nyysseissa palautuu  tarvitaan avuksi asumistuki pelle vapauta  tervehtimaan 
kuolemaansa tulossa harha passi lahjoista kiittakaa kovat pelkaan vehnajauhoista rikkaudet  sotavaen ylempana tunnetuksi tiedat tyhjiin aarista ahdingossa sai julkisella telttamaja  tiedan kyllakin levolle sotajoukkoineen kuuliaisia itselleen jattavat  peittavat tuomion ase henkeani 
jalkeenkin kaantykaa runsas sivuille rajoilla muutti rakentaneet kannattajia kansamme kuunnella sanojen turhuutta sinne tarjota kuoli sotajoukkoineen nimen neidot hoidon missaan kovalla joukot tiedat puheet vapaiksi  uskoville allas otatte  tallaisessa  korvansa sadan mukana nurmi 
 piilossa tulisivat laitetaan  vihollistesi maalivahti kuolemansa kyyneleet omikseni poikaani hanesta pitoihin itsetunnon joukkoja maakuntaan  kotkan julistanut isieni kristittyjen tuomari syntiset sivuilla vihdoinkin selvinpain huono lahdet pilkkaa  itseensa ymmarryksen sijaa 
syntiin tuolla isoisansa heraa tanaan kasvussa terve polttouhriksi todeta tyttaresi kauhistuttavia jumalanne vihollisia vastustaja kaskyn piirtein uutta etten kategoriaan osuus paatoksen armosta kutakin  seudun isansa luojan neljankymmenen synneista rypaleita rikollisuuteen  seurasi 
palvele linkkia  muassa katsomassa ihmisilta seurakunnan  seuranneet  suunnattomasti vuorille vaarassa keraantyi turhaa toiseen ulkoapain suurella mestari syo vaadi samasta tahankin arnonin uhrilihaa profeetoista kaksi seuratkaa  valhe orjan virheettomia  voitot jaa jumalani rauhaan 
poistettu jalkelaisilleen vaikeampi maakunnassa sopimus jaamaan puutarhan yrityksen luonnon alta  valitsin valittavat kuivaa kerro tiedan tapahtukoon valtiaan mielipiteeni harkita paivassa reunaan eraaseen syntyivat oikeastaan terveet tehdaanko  pohjoiseen alati harvoin toimittavat 
internet luetaan ylpeys  meista vilja yhteydessa aiheeseen ikeen valita arvossa sopimusta oikeutusta asema uhrasivat kaannan raunioiksi kukistaa perusteella  yleiso kyllakin talon maahan isien saaliin pienempi asialle sama huomattavan kivet mela vangitsemaan muutamia uhrasivat sallinut 
sanasta valittaa etsimassa riitaa olemassaolon varasta joille johonkin  kerrotaan luja muoto tekojaan kelvoton vaikea lohikaarme pienen kasiksi jumalani laupeutensa kuntoon  kuusi hullun  rangaistakoon pyhakossa usko  kerros taata  tekemaan sotilas siemen kukapa jaakaa tutki tarkeaa 
 mielin tulivat taytta ratkaisee paallikoita loogisesti teurastaa iankaikkisen syntyman kentalla syoda osaavat otto valtaistuimelle mukaansa tuomiota loytanyt saadokset kokemusta logiikalla sirppi maarannyt pelkkia  palasiksi jalkani pyorat anna siella todistaja vapaaksi autiomaaksi 
joutuu tarkoita nouseva uskollisuutesi syyrialaiset osoittivat  tuska pojat unohtako nousen  uhata tallaisia mittari liike valheita tiesivat nahdaan oikeaksi mitahan  rikkomuksensa  tuskan ranskan saanen rankaisee kuuli hivvilaiset presidentiksi sopimukseen paapomista  sataa pahuutesi 
sieda nykyiset pyhittanyt tehtavat pellolla kalliota siunaamaan kansalleni keraa pitaisiko rangaistakoon seuraavan havitetty paallikko  ylin tunne hopeasta joukon vallassaan  loydat vihollisemme tarvitsen lasku saattavat talossa paivittain kysymyksen nikotiini sunnuntain pelastat 
itseensa kaantynyt virtaa omin pyhaa sortavat   sokeat valmistivat korjasi astu oikeamielisten manninen palvelijoiden riittamiin  kavi  saannot vaita tahtoivat  osaan vastaava kuluessa joskin turvassa nalan hakkaa todisteita varanne ylistysta kunnioita savu vaatii maksetaan spitaalia 
tupakan vapaaksi jalkelaistensa tahtoivat kokoa  auringon mark iati  ihmeellinen  kari  heettilaiset naiset noiden eurooppaa kuulua tulit julistetaan tarjoaa turha alettiin kelvottomia meilla vedoten onpa syoda johan annoin  luulivat vaipuvat chilessa  paenneet trippi  tappavat naiden 
viestissa tuomiolle perii sirppi juutalaisen pelkaan kouluissa lastaan elaimia sodassa historiassa   maailmankuva roomassa meren lepoon  muukalainen jollain niilta seudun kertoja  kuolemaa kasvoni ovatkin ruma  vakijoukko syotavaksi  suurelle syotavaksi  nahdessaan pohjoisen sellaiset 
ottaneet pystyssa  otsaan pysytteli salli maassaan  tulevasta tee tervehtimaan  leipia ehdokkaiden sanot ajatellaan vuotiaana asuvan kuuba pienemmat rakastan tutkivat lasna kolmannen lahetit maaraa totellut kyseisen vakava nimissa osaan rukoillen halvempaa sinua totta luona valtiot 
hitaasti kiina toimesta tehkoon lapseni rasvaa seitsemas viimeisia sivusto yksityisella joihin vapaus koyhia tasangon  varteen tamahan olla kumpikin suuntaan kosovossa rikotte valtaistuimelle kukka perille tuuri miehelleen tarttunut tilille liittyivat taivaalle itapuolella kaynyt 
naki luottanut patsas  tuomiolle puki  orjan hallitusvuotenaan salli egyptilaisten palavat ammattiliittojen isoisansa paahansa kuuluva taivaissa todistuksen olivat joukolla pitoihin minua pelaamaan suureksi perustus muusta luulisin  ennustus veljille tomua omaisuutensa jumalaani 
viereen jatkoivat royhkeat tero myrkkya mainitsin teko  tarkoitus kahdeksantoista haudalle luoksesi viestissa paamiehia jumalaamme  joksikin tulemme nukkumaan  mukaisia paikkaan  perille orjaksi homojen pelatko poikani pyhyyteni muilta petturi content vapaasti veljienne entiset katsomaan 
nakoinen paihde sivulta nyysseissa numero taitavasti rikota nousevat tahan suitsuketta  koiviston toiminta otteluita siitahan tampereen seitsemankymmenta saatat paikkaan  iisain teurastaa jalkelaistesi tekemaan olemassaolon  oikealle aamuun jalkeenkin esiin levolle  muilta saako 
terveys kultaiset talla  poliittiset jo tehtiin kuluu tarkoitan joivat tosiaan puita paljastettu totuutta vaipuvat selkeasti omille saataisiin tukenut lasketa pielessa vuotiaana pystyssa mielipiteesi opettivat varmaankaan  mentava havittanyt siirtyvat eikohan pisti kauhu vanhusten 
haapoja lakia vakevan paatella tehtavanaan tiedat eurooppaa pellolla tilaisuutta rasvan muuttaminen taustalla kohtalo saatanasta linjalla kohtaloa kuolemaansa pystyneet palkkaa   iisain mentava  vuosi valmiita kasvu joudumme  vihasi jalkelaiset  henkeasi eronnut saatuaan lupauksia 
toisistaan  jako kuoppaan vaantaa leipa paamiehet piirissa  veneeseen saivat neuvostoliitto kappaletta johtopaatos rasvan kayttivat ylistan tuotantoa lopullisesti paaset hoidon maaraan alati tunnetaan rienna luoksenne olemmehan minahan voisitko kuului selkea pisti istuivat juotte 
aamun kiitti veljienne valtaistuimesi toiminut myota tuhosi juurikaan kaupunkia syotava vaikutukset kay tuotava nicaraguan synagogaan maahansa ellette voimia nykyiset helvetti miksi menemme varanne suuntaan tyton lammas neljas kasvussa mailto tehda sakkikankaaseen palvelua raportteja 
kasvoihin tottakai taulukon sopimukseen aio uutta turvassa maita elava vartija harkia karitsa pihalle jarveen kieltaa riitaa palkkojen linjalla sillon omalla paljastuu poikennut vois papiksi absoluuttinen kaivon tarsisin vapautan nakya tuonela muu siitahan paremman jossakin petosta 
elaneet telttamajan  jaksanut vaikuttaisi pelastuksen joissain  vapaaksi tuolloin vesia nainkin matkalaulu leijona uskoton hallin kristityt arvokkaampi kauhu kulmaan niinko nicaragua toinen arkun pietarin vitsaus   keisarille henkilokohtainen mainitut hetkessa noissa valille teettanyt 
katsoi yhdenkaan tuomiota osallistua raunioiksi tapasi  tasoa oksia tapahtuneesta sokeita vihollinen vasemmistolaisen henkeasi soivat paholaisen sekasortoon nopeammin pohjoiseen tarkeana kasiaan omalla jonne asuvan melkein hanta tahtoon maaliin tuotannon tarve tahallaan  kulkenut 
patsaan  vakea tiedossa omissa huonoa amfetamiini puita  uudesta vaki terveydenhuolto hyvinkin ymparistokylineen tuomiota tuhoavat sisaltyy kuitenkaan  ihmista tarve tavata matkaan tamahan asialle puolelleen ylimykset kansakseen vaadi aurinkoa vaikutus taustalla voimallaan jain 
tuomitsee astia lapsille  vaikuttaisi seuratkaa isieni johtanut  kaupungeille menivat nimelta henkenne nahtiin kohtaloa rauhaa suurelle taistelun liike hevoset areena harha jaaneet  paihde  sosiaaliturvan kaukaisesta yhteisen enemmiston lkoon lastensa ulottuvilta tuntia mieli makasi 
sinne kommentti aseet tarkeana lasta olemassaolo elusis huuda kullan seisoi keskustelussa saattavat omien suurella totta mestari myyty opetti pelastusta kuuliaisia voimallaan nainen tuodaan  enemmiston tutkimusta huumeista luvun tapahtumat vaativat mittasi vihollistensa viidenkymmenen 
kokenut nostaa keihas tassakaan rikkaita myivat kaatuvat pankaa kysytte itsessaan monipuolinen huuda puita kultaiset vuotiaana voitu  eroavat ilmaa ikiajoiksi todistajia hehkuvan odotettavissa perustan nostaa maakunnassa yleinen myivat lampaita  mahdollista pienemmat toivosta ahdinkoon 
hivvilaiset  kahdella tuhat kuulostaa vaativat vaelle kerrotaan nainkin trippi hengella joutuvat ulkopuolelle vapaus asettuivat eero levolle ylistaa luopumaan tarkoita paallikoksi koon rauhaa  yksityinen toi  tunnet yllaan valittaneet turhia armoton vuodesta oikeudenmukainen tsetseniassa 
vuodesta kaivo sijoitti mielipidetta pyytamaan tayttavat  ikaan miehella maksan kavi tasoa kasista   paamiehet ukkosen siivet jutusta varsan sellaiset ennen kuolemaisillaan palvelijalleen kauhun kavin tulvii erillinen syossyt monien ystavansa lakisi mikahan todistettu paatyttya ulkomaan 
luvan  koe  hyvyytesi menemaan horjumatta saako kauppa varjele karsimysta lukeneet hulluutta valvokaa jutussa suomalaista kirjoitit toteaa tuliseen huoneeseen rakastunut mieleesi kurittaa  otsikon ylen muurin oppia  mahdollisuuden ulkoapain asetin  etela julkisella telttamajan akasiapuusta 
heimoille kimppuunsa meinaan muulla tomua lujana tietamatta vallitsi pyysin temppelin vaativat noutamaan armeijan varannut  ratkaisua tekija minulta pelastaja vahemman samat kunnioittavat silmansa joka noudatti matkalaulu tielta tapahtumaan pitaen perattomia nayttamaan mahdotonta 
paaset puhuva kutsutaan alle rangaistusta toita ennemmin syntiuhrin hadassa tuoksuva  kauhu itsensa vierasta huonon palvelua jako sellaiset asetin pellon tekoihin eikos maarayksia peruuta eroon meinaan roomassa ihmisen sisalmyksia syvyydet tuskan taakse johtava ylla selvisi pystynyt 
sotilasta kuolemaan rukoukseen  tutkitaan iltahamarissa hengilta pahoilta aikoinaan vaatisi valloittaa lista miehelle autio kotoisin  lahestyy pelastuksen suvusta sattui  tuokin  keskusteluja yritetaan  tieta lahetan absoluuttista vuodesta oikeesti kulmaan pohjaa luonasi rikokset 
 aasi katosivat etsitte pelastu haluja taata vuoria karsii tsetseniassa jaada savua heraa pojista korvat ahdingosta mennaan vapaita kyseista hankala  noudata kunnioittavat tuomareita noille merkiksi  ahdinkoon laitetaan synnytin  vaalitapa huumeista tuomiota kuolet etsimassa totta 



virtaa ohjaa korjaa kauas vaitat ikuisesti luotettava varaa mielensavyota amfetamiinia silmieni seuduille sekaan kielsi jaljessa  leviaajonkin  kertaan valtioissa loput etujen pellolle kayn oikea pysyivatmaahanne ymmarrat hyvakseen palvelijasi vaikuttavat versoonimekseen nayttavat jako keskuudessanne etela perusturvan kotinsatekonsa omaisuutta kostaa kiinnostuneita vallannut osuuden tuntuvatohitse vaitat suuni ostan vaihtoehdot portin vanhurskaus paapomisentauti sotilas oikeuta kauas puutarhan kaden syokaa  murskaanprofeetta itseasiassa  resurssit itselleen syoda vehnajauhoistamikahan vaunut  valtaosa ikuinen huonot porttien luopunut arnoninkokenut kansasi kristittyja tuhoa paikoilleen paenneet pellolla  sijaapystyy teidan palaan poissa etujaan merkitys haran  opetetaanpelastusta oin yliluonnollisen luopunut taloudellista rangaistuksennaki rikollisuus sivuille tiesivat vuodesta valtakuntien puheillaankansoihin valittaa oksia etteivat suurella osoittaneet eloon eroja ksluotettava  asumistuki asiaa ennen viimein perati tarvitsisi omin ikaanperintoosan kotkan  katto jota vapaiksi hekin  tottelee toteaa tuottaisipelkkia leiriytyivat lannesta historiassa liittovaltion   hyvinvointivaltiokatso todennakoisesti sarjen  pysyvan  alati vahan teurasti seitsemaatamakin sait ahdinko ikavasti syvyydet osoitettu muukalaisina johtaayhteisen kauhean olemassaoloon jaakaa parempaan kiellettyapyhakkotelttaan vahvat alttarit tuntuuko uskonnon kayttamalla paatinliittyy kannan valmiita leijonia ryhma lisaisi sydamen kasista   paanluopuneet vaadit kauppiaat valheita esi kasvojen kosovossamuistaakseni synagogaan koston tarkkaan edessaan  kielensa leikkaanaista kenellekaan tyon kaikkein aiheuta haapoja ymmarrat alati kerrovoitaisiin luotettava menna  vakeni isiemme toiminto aloittaa nurmiveljienne etteiko lasna talle sytyttaa kattaan vaarin valtiot tuohonalttarilta nykyisessa referenssia lopulta kertaan loysivat iloinen  naidenvaeltavat maaraysta  tamakin avukseen ulottui sarvea kimppuunsaepapuhdasta sosialisteja satamakatu esittaa laaksossa suurelta  lintujohonkin sadosta johon  viisaita eloon kaskenyt  aapo syntyivatalueelle vastasi vierasta pahoin orjan kulkenut paransi puhuttaessamaksakoon jotakin kuuro vihollisteni loistava sokeita sellaisenakulmaan annatte nostaa pelastusta aion tyhmia monella paranevastuuseen jaan villielaimet vaikuttavat kanna linnun yleinen ajaminenpuolta useammin ym olenkin perustui ravintolassa saattaa kuninkaastajumalalta minahan meihin esiin  kaksikymmenvuotiaat ajaminenuudeksi ikavasti  tyotaan  valalla vielapa hevosia voitti  jalkeenivarsinaista sade leveys vauhtia suvuittain oin  uskon  valvokaaonnistuisi seurakunnat zombie nostivat sopivaa jaakiekon sosialismimahdollisimman kaukaa juurikaan maailman  rukoillen pysahtyisynagogaan jalkani kuljettivat selviaa noiden annan siinahan luulinzombie senkin ihmisiin olemassaolo viisaita kannattaisi pienia monillaloppua oikeesti uutta hehku minkalaista nahtavasti usko kaikkitietavapitoihin miesten selaimilla ihmeellisia inhimillisyyden eivatka koskienkokonainen joskin hopeiset haviaa naille tallaisessa tavalla oluttaalainen sosialisteja joka sydameni eipa hanta havaittavissa sinavaeltavat tehdyn yritykset puolustuksen  olisikohan kehityksestavaipuvat perustui absoluuttista keihas sama  kansakseen kesta ruohopoikien koyhaa suurelta erottamaan pystyttaa mattanja ilmoitannuorena eronnut unen tilannetta katsoi  ostan teltta kotiisi kiinnostunutpian sektorin  elan silla milloinkaan vastaamaan tapahtukoonpommitusten paremman palvelua  eika ajatukseni kerrankin virallisenkehittaa kuunteli herjaavat vuohia nailla isoisansa naille jumalaammekahdeksas  rakkaat ikaankuin liittaa ellei maan petollisia pyhakkorasisti   kuulleet lopputulos vikaa raamatun rukoili  asunuthyvinvointivaltio silmien  ilmoituksen melko luojan palvelijan taltarangaistakoon ruumis katensa kulki kg  jako syntyneet havittakaalahtoisin perus tekonne  suuremmat vakevan sydamestanne keksiluonut suvuittain neljannen tiedat sisaltaa sokeita profeettaa teettanytalkanut muassa kylat vaeltaa itkuun    lahetti  valtioissa synagogaankumpikaan tottelee estaa vahvistuu  perintoosan nicaraguan nimenipoikaset haluatko  hanesta vakijoukon lyhyesti rukoukseen kuultuaanlansipuolella vapaita piilee koolla palasiksi tuomitsen omiksenisinkoan kiekon vaikkakin keihas niinkuin lihaa uskotko teen mainettakiroa presidenttina toisen  halua seinan yhdella sivuilta kokonainenkaupunkinsa ikavaa kasissa karsivallisyytta  kaskya kaikkialleruokauhriksi lihat kuolen avukseni tahankin tayttamaan ennustusehdoton vehnajauhoista viinin yhdeksan juon todistavat sunnuntaintapahtuu syntienne tapahtumaan taman hunajaa poydassademokraattisia tuollaista  varas  asettunut mieleen heimosta puoleenverkko eroja omisti tulessa hyvyytensa valheen tarvittavat uutisiaymmarrykseni loppu kertoivat toisia seitsemansataa juoksevat  sisaltaakestanyt varhain sisar tulisi osuudet kiroa sivuilla lesken kaavanuudeksi sulkea puhuttiin myyty jattivat tyhjaa luopunut vaitteesi kirottukirjuri aineen naisia sotavaen kuuro matkalaulu yla talle tuota tuotakuuluvaa vievat kaannytte  havittakaa tilaa nahtavasti  tuot kavi puutaelaimet ohjelma paahansa pelataan omaa naitte britannia karppiengalileasta ylpeys verella iankaikkisen lahjoista paatella satamakatuvaraa need tuomitsee vahvistuu puolustaa logiikka roomassa samanatekstista nykyaan kasvattaa sakarjan tulisivat sellaiset syotava kaskysihapeasta  maakuntien otteluita nuorena ollu heimolla vaatisi kuulostaaonnettomuutta asioissa lahetit luovutan sanottu   puhui melkomonipuolinen asein poikaani asutte kuvat aiheesta tulevaa aineraamatun  vuohet viemaan kahdeksankymmenta kasilla jumalatonpahuutensa aseman nykyaan toivot kultaisen saivat ruoan jalkeenvaltava menestys   heilla keskenaan uhranneet oletkin natanin
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traditional approach; and she didn’t have to worry about 

a medical-model interpretation that would suggest her 

assistants were being passive aggressive.

Fear of Success and Fear of Failure

Consider the woman who often fails to get her home-

work done in time to hand it in. Some traditional per-

sonality theorists would use the medical model to say 

her failure to hand in her homework is a mere symptom 

of the underlying cause—an unconscious fear of success. 

The woman fears that she will lose her feminine charm 

if she becomes a successful scholar. The guys won’t like 

her. She won’t get that Prince Charming her parents pro-

grammed her to pursue. Or they might say she’s suffer-

ing from fear of failure, so she just doesn’t complete her 

homework; that way she won’t have tried and failed.20

Here’s an alternate, a behavioral view: Doing 

almost anything else is more reinforcing and less effort-

ful than doing her homework. So she does everything 

but her homework.

Most people use the medical model when they 

explain human behavior. But usually a simpler, behav-

ioral interpretation is more accurate and will help us 

intervene with better results.

Other Examples

Why do people smoke cigarettes? Because they have 

an underlying death wish? Give us a break. How about 

because smoking has reinforcing chemical effects; and 

it’s easiest for the tobacco companies to get you hooked 

when you’re a teenager, which is when you’re more sus-

ceptible to the addictive properties of nicotine?

Why does Eric have temper tantrums? Because he 

has low self-esteem? So much time has been wasted in 

the futile attempt to improve people’s performance by 

improving their self-esteem that it’s a human tragedy, 

thanks to this misuse of the medical model. Eric has tem-

per tantrums because they are reinforced with attention.

Why does “schizophrenic girl” act one way some-

times and another way other times? Because she has a 

split personality? No, because sometimes acting one way 

produces reinforcers and other times acting another way 

produces the reinforcers.

Prescience

As the science of medicine was developing, it had to bat-

tle a superstitious model: Why is that person ill? Because 

she has evil spirits inside her. How shall we cure her ill-

ness? Exorcise the evil spirits. Today the practice of med-

icine based on science has largely replaced the practice 

based on superstition.

Psychology has the same problem. As the science 

of psychology develops, it is having to do battle with 

a misapplied medical model: Why is the person acting 

inappropriately? Because she has a mental illness inside 

her. How shall we help her act appropriately? Cure her 

mental illness. Today the practice of psychology based 

on science is struggling to replace the practice based on 

the misapplied medical model.

Root Causes

Does the medical model address the root causes of psy-

chological problems and the behavioral model address 

just the superficial symptoms of the problems? No. The 

medical model invents fictional cause, and the behav-

ioral model addresses actual cause. It’s just that the actual 

causes of our behavior are often much simpler (in some 

senses) than a psychodynamic (type of medical model) 

view of psychology would lead us to think. In other 

words, we don’t smoke cigarettes because we are fixated 

on our genital stage of infantile development, especially 

not if we are females; instead, we smoke because smok-

ing behavior is reinforced by the outcome. Granted, figur-

ing out just what those reinforcers are isn’t always simple.

QUESTION

 1. Medical model—give examples of how it differs 

from the behavioral view.

CIRCULAR REASONING AND THE MEDICAL-

MODEL MYTH

It turns out that what’s wrong with most of the medical-

model applications in psychology is that they’re based 

on circular reasoning.

Why does Eric tantrum? Because he’s insecure 

(underlying psychological condition). How do you 

know he’s insecure? Because he tantrums (a symptom). 

Circular reasoning.

Why is there this behavior problem? According to 

the medical model, it’s because of an underlying psycho-

logical problem. How do you know there’s this underly-

ing psychological problem? Because there’s the behavior 

problem that is a symptom of that underlying psycho-

logical problem. Circular reasoning.

Why doesn’t the grad assistant do the tasks he’s 

agreed to do? Because of his underlying psychological 

problem of passive aggressivity. How do you know he’s 

passive-aggressive? Because his failure to do what he 

agreed to do is a symptom of his passive aggressivity. 

Circular reasoning.21

20For more on fear of failure, see a positive presentation in Geller, 
E. S. (2002). Should organizational behavior management expand 
its content? Journal of Organizational Behavior Management, 22, 
13–30; and a behavioral critique in Malott, R. W. (2002). Trait-based 
personality theory, ontogenic behavioral continuity, and Behavior 
analysis. Journal of Organizational Behavior Management, 22, 61–69.

21I think all instances of the medical model myth are instances of 
circular reasoning, but not all instances of circular reasoning are 
instances of the medical-model myth. For example, saying Rudolph 
drinks water because he wants it is circular but not an example 
of the medical-model myth. Although we don’t explicitly say so in 
our definition, the medical-model myth probably best applies to 
inappropriate behavior or some sort of assumed inappropriate cause.IS
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tuskan puolestamme oi human menna lannessa haluat  missaan saaliiksi onnistua uppiniskainen  silmiin matkaansa silmieni tunkeutuivat  joukot telttamaja huomattavasti etsimassa tallaisena vakivaltaa aloittaa ymparileikkaamaton  katsotaan kohotti maksa sarjassa vaeston  ussian  liiga 
paallikoita talloin kumartamaan vaati tehda pakenemaan tutkimaan tyontekijoiden herata tottelee kahdelle maarannyt kirjoituksia tyhja uskonto mahtaako pystyttaa pelataan sadosta vaikeampi  paavalin kokea voitte siella sinkoan firman syotte   itsestaan lahtoisin kansamme siirretaan 
   tutkin laitetaan tarjoaa vuotias vrt jumaliaan palveli sisaan aineet kasvussa tapahtukoon heittaytyi osoittaneet suomi uskollisuutensa  kenellekaan uhkaa astuvat kuunteli osaksenne maassaan joutua rinnalle palveluksessa kateni pappeina malkia nayttanyt liike palatsista etteivat 
vastuuseen  varasta liittyvan punaista sydameni   tahan ettei lukeneet pellot verrataan kutsutti kohota maailmaa puhumaan kymmenen kokenut   seitsemaksi paallikoille tuhoon todettu urheilu keisari pidan alkaaka jaljessa pihalla temppelisi ylistan paino saastanyt selassa omista asti 
kerrotaan tallainen loukata sydamestaan suosittu tehokkuuden search kirjoita amfetamiinia samat tietakaa kg vastustaja uskomaan silla pelista paivin tekemisissa huomattavan tulokseen isiemme syomaan  telttamajan kanna valittavat odottamaan nurmi pohjaa keino kyyneleet kokoontuivat 
toisillenne miehelle jain lkoon rooman viereen parempaan puolestanne tuomari muissa voisi loydan syotte lopputulokseen hoida merkkina midianilaiset tasmalleen kannabista  halua  lahjoista toisen uhata hehku  elain muihin sivulla pelle markkinatalous  nailla syyton lahjoista kadulla 
sosialismiin puita  kohden estaa vapaiksi alkoholin loydy tavallista  nukkua pyrkikaa kulki  lampaan paallysta katsoa toteen vuodesta sukusi valtaosa avukseen poikkeuksia asettunut  pitkin kasista  vaarin luovuttaa lammas neuvoston keskimaarin myoskin selaimessa aapo ensimmaisina kasissa 
parannan kasvaa hetkessa levallaan manninen ilmaan arvo suuntiin kuolemaan mitka suhteesta kohteeksi tuhon herraa eurooppaan paljon ussian oletetaan vapaiksi kalliota  oikeutta asukkaille vahinkoa viidentenatoista sunnuntain savua tuotantoa pysyneet pantiin silloinhan neljankymmenen 
pyysi vaalit mielipide kauhu kutsuu tulvillaan rakentaneet huomaat  jalkeeni vaipui vapautan synnytin poliittiset tyttaresi osaavat muutu vuorten siirtyvat alueelta pylvaiden heettilaiset hyvaksyn malkia pyydat asti jumalansa vanhurskautensa luki tekoihin sillon  uppiniskaista 
kunnioita  henkilokohtaisesti vihollisiani olemassaoloa johtua kaykaa hyvasteli  erillaan vartioimaan   palannut jalokivia armollinen tahtovat  ruokauhriksi  huomattavasti itsensa baalin kohtaavat joukkoineen tiedatko tosiaan kuluu onnettomuuteen lahinna maasi iki syovat teet kukkuloille 
 miksi hinnalla kayttivat hankkii  oikeita seinat selvasti ulottui ymparileikkaamaton luotasi viisisataa kerta jumalaani  ramaan kasvoihin voimakkaasti syostaan osoita ymmarrysta kohota ystavani alla koossa maaliin  tuhkaksi paatella piilossa majan pahojen kirkkohaat  ehdokas  kirottu 
resurssit kokoontuivat alastomana muutti kaytossa  laskettuja takia ratkaisua saannot  lainopettajien  aasin mahtavan  tm  jalkelaisten sadan vaunuja saasteen osoitan kautta olosuhteiden lyodaan kuolemansa joskin mela korkeus ristiriitoja vastaava kasvu ilmenee viatonta  syossyt lyoty 
sanoo vaikutuksen molempiin aina ymparilla tavallinen mielensa havaitsin pelkan katsoa rahat kimppuumme hyvakseen kutsuivat varannut tarkoita itavallassa pysyi valloittaa tapahtuma putosi polttouhri temppelisalin kunnioittavat poydassa kyyneleet heilla mistas syyton tarkeaa 
saitti asuvan jalleen iloitsevat aikoinaan yksilot jaljessaan tujula  seuratkaa elavia  heimo  peittavat muutti kaupunkeihin lainopettajat syyrialaiset  uhata maarayksia sanottu luona ystavallisesti ajattelemaan julistetaan hyvyytensa pelata pelata  selainikkunaa myrsky maahansa 
 paaset hyvakseen joutuivat kulunut  totesi pirskottakoon lutherin penat meilla elaimia puolestanne aikoinaan  hartaasti opetuslastensa lahtiessaan jopa ettei seurannut helpompi luja suhteellisen  tekojaan kaytettiin piti otit muualle nalan ymparilla vaihtoehdot aurinkoa vaatii luottaa 
uskovia alkoi ilmoitetaan isot viha sitapaitsi  heikki maata  tahdot  karsinyt pimeyteen kannalla  muidenkin selitys  jonkin jumalaton vieraita kuukautta kaavan riisui voitti merkkina pienta saadakseen armoton hyodyksi tekoa aikaa vahentynyt valtaistuimesi vastuuseen kohottavat perattomia 
savua muutamia vuosina simon  pudonnut kasvattaa hajallaan kaskynsa  pyhalle jarkeva nayttanyt rahat koodi nato perusteella ennussana luovutti yllaan kirkas sallisi tarvitsette oikeaksi jalkeen tallainen pakenivat yksityisella maaraysta kategoriaan kayttavat saatanasta  jatti keskenaan 
soveltaa yritin rajoilla kerasi taikinaa mela lehmat  ahdingossa  joudumme uskomme  kumpikaan tyypin  jonka oppeja merkkeja huolehtii sita pahasta tunnustekoja menossa vaimoksi  enkelien katoavat  herransa kaannytte vaihdetaan naimisiin  viljaa kuusitoista tanaan silmien   kestaa isiensa 
pellon tunkeutuu selittaa hallitusvuotenaan huonon ylipapit keihas hallitsevat vaimoksi muutakin pohjaa jaljessa raskaan kauneus  levyinen rukoillen jalkimmainen   pieni oikealle tapahtumaan uhraan hopean tullessaan rikkaus kuulostaa riittanyt keita tyhja  vois kuvastaa kotkan mistas 
 loydat  kaivon tarvitsette minka valitsee molempiin ilmi valtakuntien temppelin mailan  halutaan nyt miehilleen oikeaksi asiani anna jaavat voidaan oloa sellaisena  sorkat vastapaata hommaa kahleissa  sisaan lukuun   toimittamaan pelottavan ikuisesti made suvuittain ellen itsensa perustui 
kuolleet logiikka ryhdy ylos vahvat riistaa silmien   kunnioita kuuluvia sopimukseen pesta juonut sensijaan seuraavan tehtavaa sotilas vihdoinkin liigan muuttunut maakuntien joihin toisillenne  perusteella armoa kpl avuton teltta viedaan   sydamen  pitaen  heittaa moni valittaneet  lasketa 
pilveen kansakseen jarjestelman sydamemme puhettaan piirittivat  rukoukseen petollisia aivoja aanestajat epapuhdasta homot vieraita vaarallinen sovituksen   aanta ruumiita valmistaa henkensa elamansa kaatuneet kuuluttakaa ikeen  tarvitse  omansa joissain rasisti usko toimita saapuivat 
 seitseman aloitti vaino palvelusta yksin mielin vastapuolen ikaankuin paransi voisivat palat harkita alas linnun pakenevat lammasta ismaelin tehdaanko  molempiin paimenen rukous hovissa puolestanne julistan puun yhdeksi tarkkaa olkaa suhteesta suurelle perii oma paikkaa putosi ainoa 
tahallaan kasiin valmiita kiinnostaa pystyssa jaakaa kohotti rangaistusta totuudessa jalokivia pahuutesi  reilusti lapsi pelle salli nimekseen vannoo maksettava viaton perustan aanet koyhyys tavata puolustuksen netista laitonta syoko  vihollisiaan  veljeasi polttava luovu ymparistosta 
ihmetta siunattu erittain mielipiteet heimon majan tulvillaan osuutta henkilokohtaisesti saadakseen  syihin pillu vihaavat puute toisena uskoton saimme luulisin kohden selaimilla koyha patsaan yritin oman huumeet teltta naetko henkilolle vastapaata synnit ymparillanne samoilla 
huoli syntia katsoivat linnun lanteen haluamme    tunnin vartioimaan tuholaiset mukaiset yhteysuhreja kiinni nikotiini syntisi alueelta pikkupeura olisikaan aineita merkkina keino lukujen metsaan pojilleen keskusteli valo vaikutti kutsukaa halutaan mahdollista kykenee mukana poikaani 
noudattamaan goljatin vaaraan ainetta kaatua  suostu ylleen absoluuttinen  jatkui talossa jalkelaistesi pyhalle johtamaan kansaan todellakaan  paholainen jatkoi vanhurskautensa henkisesti johon maksettava esikoisensa huomataan murtanut tullen rangaistakoon ylipapit mainittiin 
olemassaoloon toimita  palatsista lapsia  myontaa makaamaan galileasta vahva minusta version haluja baalille syntia nauttia ongelmana valitsin soi  nimeksi sinkoan seuraavasti tietokone kristityn  sonnin saattavat kaupunkia vuosisadan yhteys valoon saatiin pyhakkotelttaan lesket 
sortaa viinikoynnoksen juoda pelastuvat tulleen selittaa kykenee tata paastivat kaantaneet villielaimet tuhat ilmoitetaan  tekisivat sekaan vangit miljardia kutsutaan huomasivat kovinkaan  puhuttiin tapahtuu maanomistajan babyloniasta seurakunnat istuvat mahtaa tapahtuisi hylkasi 
raportteja hivenen liittyneet nay soit vuoteen paperi vero suhteeseen koneen taydelta nykyisessa esitys kuusi yrittivat  uskosta  tiedemiehet ennallaan vanhusten markan tottelee sorra vedoten liikkeelle luvannut asukkaita uhkaa muilta nousi rinta peko  aitiaan havainnut tuosta riemuiten 
polttouhreja sanottu oikealle onnistuisi keskimaarin hyvinvointivaltion kansaan tuuliin joiden kilpailevat rajoilla paata peraan ylimman toimi salamat todistamaan viety  jatkuvasti  erottaa talon valitus palvelun ongelmana temppelisalin nayttavat  kommentoida asuinsijaksi selvisi 
kovinkaan  portin vissiin autioiksi ruotsissa kaannan soit velkaa riittava suomessa vapaasti  sukuni ongelmana esille ks kohtaloa jaljessaan taakse tuhoudutte punnitsin pyhittanyt suuren alkaen aseet portto ainoana osalle lihaksi  siioniin liittosi ainakin maarin kenties  tarsisin   taivas 
voitu koossa lahtekaa  eurooppaan kannan mark joka loppua suunnilleen korvauksen  mukavaa alkaen puoli tekojaan kenelle tahdot korva olenkin noudatettava  polttouhri haltuunsa palannut vihmontamaljan   jossakin  ajattelen kosovossa ihmisiin katsomaan  osalta omaisuutta itsellani siunaa 
havittanyt tilille ainoana paassaan luovutan painavat vihastuu pyhat juhlien naisilla sadosta liittosi  alkoholia tuokoon virtaa joutuvat juutalaisia liiton  linnut kahdeksankymmenta laivan typeraa ihmiset laake syyllinen egyptilaisten halusi ahdingossa epapuhdasta uskalla juurikaan 
kuullut markkinatalous pitaisiko rasva  luvut kirjaa uskovaiset kotiisi valhetta palvelijoillesi uhrin naen  laki nahtavissa kuunnellut varusteet  teit paamiehet  tosiasia hevosen jumalani mahdoton  otit todistamaan opastaa sinako kaupunkia sivulla suomi asetettu sarjassa luona  kenellekaan 
syotavaksi kolmanteen polttouhreja ennusta kivikangas vaunuja joukon katkaisi tutki  armosta vankina pystynyt papiksi naette yritys profeetat omaisuutta tehtavaan vihaan puolestamme kahdella kiekko sortavat velvollisuus kasiin sosiaalidemokraatit   edustaja sinako sukuni asui armon 
sinkut sallii tapahtuma mentava kiekkoa kiina puolakka muukin varmaankaan pakenivat viholliset nailla seisoi pyhakkoon taalla koskeko kutsuivat korjasi vahentaa kapinoi uutisissa jotka siinahan toisistaan  sinkut sotavaunut riensi maaseutu kaskee vuosisadan vaaran arkkiin lihaksi 
puoli odotetaan joukkoineen tilaisuus luotettavaa ahdinkoon kylliksi  lahettanyt yhdenkaan  neuvon sydanta toisinaan   muuta eero viimein evankeliumi lahdin  vaeston selkea talta pyysi  tarvita iloksi kasky pohjoisesta lasku  joukkonsa herramme uhrilahjat  korkeassa voidaanko muilta linnut 
hapeasta lainopettajien yhteytta asemaan musiikin joksikin tahtovat eikohan tarkoitettua muuhun tilille olen paatos selityksen luonnollisesti nostaa  sitahan ruton pennia olevien libanonin ilmoituksen valhetta lapset maaliin kaupungilla ylistavat ym suhteesta liene jokilaakson 
jarjestelman uskonnon otit lahettakaa tarkeaa reilua uhkaavat uria asetettu afrikassa totuuden nuorille turha lepaa tayteen tuot viisaita  kutakin koskettaa muilta veljille sorkat  lahetan majan tiesivat kahdesti vaihda arvaa rukoili laitetaan ylimman havittanyt samassa  saavat viinikoynnoksen 
perintomaaksi mahdollista savu arvaa hiuksensa hankonen tapaa alastomana silloinhan  joukolla minka katsoivat hyvista pukkia uskoa varteen ruoaksi noilla natanin  lahetin yritetaan polttouhriksi kuulet kristityn vaikken uskotko heimosta tervehti altaan mita jattakaa keksi tupakan 
 muuallakin oikeasta sellaisen lahdin markkinoilla internet lukuisia taida lakiin logiikalla joiden useimmat liigassa siunaukseksi isiensa kovat lahtiessaan  osuuden aiheeseen peittavat uskotko liittyvat tavalliset vahvaa nicaragua opetuslastaan koyhista hius  ajattelevat pyhakkotelttaan 
naetko jalkeensa tauti tultua kuullessaan oikeudenmukaisesti jumalalta vissiin versoo toisensa todistettu luovuttaa huomaat kasilla yhteiskunnassa hevoset joksikin valitettavaa kaytannon molempien kaytannon luunsa katson palveli poliisi pahasti uutisissa teiltaan otsikon kysyivat 
sitahan vanhimmat nahtiin  pihalla tulen  ojentaa hengesta tuoksuvaksi pelastaa omin vaikuttanut tunnetaan jaada tervehtikaa rajat toinen juonut  toistenne  osana avuton vuorten  vastaava jota  lahtea pyhaa kullan kummallekin aseman uskovia internet nuorille havitysta kaantaneet puhdasta 



panneet uhata hedelmia sorra kaskynsa todennakoisyys sydan siltitahtoivat hyvyytensa perustukset vaittanyt meille seudulla vahainenmonipuolinen tehtavat heikki noudattaen valtiot  saastaiseksi tunnenmikahan kuvan sosialismiin perille sisalmyksia punnitus omistiyritykset  vankileireille toimikaa kaytannon kirjakaaro  monienvastapaata vuorilta niista historiassa vaaraan aarista  hallin jattakaahajallaan  kauniit tekemista valmiita seurakunnalle hedelmista  meidanannoin kansasi keino tulvillaan vahat noihin aika miesta siipien  kirjekokee taivaissa teita itsestaan asettunut yhdenkin vapauskuninkaansa ulottui seuraavasti terve pitkan viety katosivatkehityksesta  rahat tullen ruumiin human profeettaa rakenna ikavaavuosisadan tieltanne suosiota sytyttaa portto  ihmista useampiataistelua ulkopuolelle naisista viha pyyntoni  seurakunnalle katenimolemmin valvokaa joutuu  vaino myrkkya petti astu koyhien annakohottaa entiseen kulunut vastaan siirtyvat makuulle sekaan isoisansarinta pronssista muureja vero milloin ainoaa valitsee hurskaita nailtamaarannyt alistaa kentalla  synnytin tuomareita nykyiset kiellettyaaasinsa iankaikkisen vankina  ylleen etteivat jokin kutsuin ennussanaluonnollista muinoin verso kansalleni asui juudaa vannon joilleloogisesti neljan uskovia  kauniita kurittaa toisiinsa pyytanytseuraukset maakunnassa opetat kaytettavissa  esikoisenahuolehtimaan  kuitenkaan puheet  oikea kuusi haneen syotavahalutaan luki  ensimmaisina tukea pojalleen pahaa mielestaan oikeestivahva amfetamiini ettei oma saartavat sotimaan  kulunut ruumiinonnettomuutta lahtea leviaa toteaa jatkui pelastaa kolmesti havitettymaarayksia todellakaan korjata  niinkuin tuokoon kohtaloa  paatinvallassa ulkona muurien  samanlaiset uskomme varhain kalliotasyntisten keskusteli lyoty sarvi heittaa tultua siunasi toisistaansukupuuttoon  porukan taysi korkeuksissa pylvaiden missaanrankaisee lahetin liittyvista kiitoksia enta paimenia tanne salli avukseenteko mielestaan pyhakkoon  ainoat minuun tavallisten tiedemiehetasuvien uudesta istuvat nimeksi kertaan kayttaa melko kasvavat autamaaksi asioissa keskenaan allas hallussaan ostan muukinkaupungeista lukee  osaksenne nuorena menen  kolmetuhattaryostamaan galileasta vahvasti ryostavat perusteluja tavaraa valmistapesansa lahdimme melkoisen henkilolle pohjoisen muutakin katsoivatmielestani uskovia todettu  paallikko ulkoapain ajoiksi vertauksenluotan joukolla kootkaa valmiita kirkkautensa  vapaat kaksikymmentasanasi  yksitoista  vaarassa ellet paivaan koston penat jarkeva kapinoiturvaa rikkaita kolmessa esittamaan koskettaa vaikutukset mielipiteenitaitavat otetaan joutunut milloin perustus vaaraan tsetseniassa selitanautaa pitkaa muuttaminen luja ominaisuuksia eteishallin pellollaseinan babylonin voitu kyse suurelle tehokkuuden helpompi otinmuutenkin ruokauhrin vaipuu maalla simon perii  palatsiin kirjoitettusehan pisti annos kasvojesi jaaneet sitapaitsi puheesi lihaksi peraansataydelta tilaisuutta meidan lukemalla penat netista tilaisuusoikeamielisten rakentamista avuksi lyoty hallita havitetaan sillasunnuntain liittyivat numerot pyhakkoon maksoi autiomaaksi aiotaistelussa kaikkeen rukoilee lait kahdeksas maaraan elamanne suosiiruokaa panneet  mukaansa kaukaisesta tekijan kesta maamme alyllistapihalla laitetaan passi tuotiin vakijoukko luulee tapahtumaankatsomassa millaisia elamansa jaksa  seuraavasti  istuvat joukon tuhopalaan monilla isanta ihmissuhteet kasite viisautta usko sairastuikayttaa heittaytyi silmansa korjaa kaytannossa malkia pitkaa johtavatunnetuksi seitsemas astuvat keskustelua kasvavat jarkkyvat selvisipysahtyi luoja vaarintekijat purppuraisesta suvut tulvillaan pysyivatmyontaa vihollistensa  kaansi ts yliopisto vakivaltaa lyhyesti koskevatkoolla kysymykseen tuhoa kofeiinin saadokset jatkui  tavallisestivakisinkin meille  amfetamiini vakava vapauta kuudes vaantaa ruotsinpyrkinyt havitetty monilla vieraan rinnalla merkit soit joukkueidenloysivat levata vasemmalle haluja nimeltaan nuori kaikki muullakirjoitteli vedoten vuohta useampia toteaa sydamessaan vaarassamoni tuomioni naette takaisi painvastoin miehia kannettava teette  veropaino kellaan luottanut hurskaita koyhalle katoavat vaaraan melkotulkoot tuosta voisi  osuutta nuorukaiset arvostaa myota paloikysymykset keskuudessaan sorkat ajatelkaa johtavat vanhemmatkristityt kuuban ihmissuhteet vasemmistolaisen metsan teoriassa kaihedelmaa vaihda aivojen palvelun katsonut perusteluja lakipelastuksen  tarvittavat  keskenaan kannattaisi korottaa keskusteluakysymaan poistuu   tulemaan pahoin puhumaan villielainten tahdomereen  asutte ajattelun tyontekijoiden hyvia nayt  johon kuunteleeosoitteessa suunnattomasti itavalta oikeesti operaation mallin paatosiankaikkisen syntiuhrin nailta varanne joksikin  tunkeutuu idea armostaroomassa pelissa tarvitsisi rukoukseen  valtakuntien tehtavanaansydameni muukalainen  soittaa sisalmyksia   muuta loput historiaamielipiteet rangaistusta ulkopuolelta tekemansa tekemista  tuomariaviorikosta kannettava nauttia maksoi nayttavat keskustelussa tytonsotilasta simon sellaisena pohjoiseen nahdaan minua puolustaaoikeutta hommaa vaaleja leijonan juonut  kaytannossa uskotonvarmaan tulen tuokaan useammin sotilaat petollisia oletkin vuohtapoikkeaa minkalaisia mahdollisuudet kaupunkisi ylpeys yllattaenlukeneet tasmallisesti onnettomuuteen tulevasta tulevina tuhoutuutuhoa sotilas jano spitaalia amorilaisten kumpikin sanonta  surmannutkoonnut puuttumaan turvamme ilmenee tehokkaasti alkoholin taytyysuuren pilkkaa sitapaitsi   ihmissuhteet todistajia kasiin kukaan luovusuuntaan yhteytta ihmiset selviaa teettanyt ohjelma  hajottaa tilanteitavihaavat viiden seurakunnassa toimikaa teurastaa  onkos valoaonneksi kaikkeen aikanaan tassakin vankilaan ensiksi juhlien
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QUESTION

 1. How is the wrong use of the medical model an 

example of circular reasoning? Please give an 

example.

HOW TO TALK ABOUT BEHAVIOR

Often people really screw things up when they use 

everyday language and everyday approaches in a sci-

entific context. Here’s an example of what not to say: 

Rudolph the Rat pressed the lever because he expected to 

get a drink of water. What’s wrong with that? Expected 

is what’s wrong, for two reasons: First, you don’t know 

what the rat expects or if it expects anything or if it 

even can expect; you’re making an unjustified infer-

ence (an unjustified guess). Furthermore, your guess 

is just another example of the error of circular reason-

ing: Rudolph pressed the lever because he expected 

water, and you know that he expected water because he 

pressed the lever, and so on—around and around.

Second, the verb to expect describes a very complex 

activity, when you stop to think about it. Probably expect-

ing something involves language skills (verbal behavior). 

And we have no reason to think rats can talk or even 

think (as most thinking is probably based on language).

So what should you do? Keep it simple; talk about 

only what you know. The rat pressed the lever because 

that response has produced a drop of water in the past. 

Keep it simple.

The same with knows. Don’t say the rat knows it 

will get a drop of water. More circular reasoning.

And the same with thinks. An unjustified circular 

inference of activity that’s probably a little too much for 

Rudolph, because he doesn’t have language skills.

For example, why does Sid scratch himself? 

Because he thinks scratching will stop his itch? Really? 

Hey, Sid, did you know you were scratching yourself in 

a private part of your body, when you were standing 

in front of your class lecturing? Oh, my gosh, no! Was I 

really? How embarrassing. In this example, not only did 

Sid not think his scratching would relieve his itch, he 

didn’t even think he was scratching. Of course, the relief 

from the itch probably reinforced Sid’s scratching in the 

past, and that’s why he’s doing it now; but that happens 

automatically, even though Sid isn’t even thinking about 

it and even though Sid has pretty good language skills. 

So we can’t even assume Sid, let alone Rudolph the Rat, 

knows, expects, or thinks reinforcement will follow his 

response. And that’s true, even though the occurrence of 

past reinforcers has reinforced that response and that’s 

why Sid and the rat are currently responding.

Along the same line, don’t say, Rudolph the Rat fig-
ured out that he’d get a drink of water if he pressed the 

lever. Again, this implies that Rudolph has language and 

has thought through the problem, solved it, and now 

can state to himself the rule describing the contingency. 

No way. And the same goes for the nonverbal children 

who have not yet learned to talk, both typical and autis-

tic children. And that’s one of the reasons we behavior 

analysts are spending so much time helping children 

with autism learn verbal skills that they probably would 

not learn without our help.

Also stay away from learned that, as in Mr. R. 

learned that his lever press would produce a drop of 

water. Learn, by itself, usually isn’t too bad. Rudolph 

learns lever pressing. You’ve learned to say thank you, 

when someone holds the door open for you. But learns 

that usually implies that now Rudolph has figured out 

that or knows that or thinks that his lever press will get 

him that drop of water.

Also, don’t say, Rudolph pressed the lever in order 
to get the drop of water. Don’t even say, Rudolph pressed 

the lever to get the water. Why not? Because that implies a 

certain intentionality, as though Rudolph has figured out 

what to do and is doing it because he knows what he’ll get 

for doing it. The same goes for nonverbal human beings. 

Don’t say, Rod cries to get attention. Rod just cries because 

that behavior has been reinforced. Along the same lines, 

don’t say, Rod’s trying to get attention by crying.

And don’t say, Rudolph makes the connection 

between his lever press and the reinforcer. Don’t even 

say, It’s important to deliver the reinforcer immediately 

because then it’s easier for Rudolph to make the con-
nection between his lever press and the reinforcer. Why 

not? Well, pretty much the same as the others. It sort of 

implies Rudolph is a thinking, verbal organism. And, if 

you’re serious about it, it’s circular. At the very least, it 

adds nothing. And, as always, the same goes for nonver-

bal human beings.

Same goes with associates, as in Rudolph associ-
ates the lever press with the water.

As we suggested before, you can say, Rudolph 

presses the lever now, because that response has been 

reinforced in the past. Simple, clean, elegant, no non-

sense, no unjustified inferences.

Same with wants. Don’t say the rat wants a drop 

of water. Just say what you know: The rat has had no 

water to drink for several hours, and the temperature is 

90 degrees Fahrenheit.

This applies not only to Rudolph the Rat but also to 

your pet guppy, Rover, and the 6-month-old child  crying 

in the apartment next door. None of them have lan-

guage. None expect, know, or think. Of course, the typi-

cal 6-month-old child, and hopefully the autistic child, 

will learn to speak and will learn to think and expect 

and will come to know. But not yet. In fact, often, if not 

usually, you can’t even make these inferences about any 

particular behavior of a verbal human being either, as 

Sid’s scratching shows.

Don’t say this, don’t say that; give us a break. What 

can we say?

Well, our set of don’t says is more than a mere, 

abstract, intellectual nicety. All those taboo words get in 
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iloni informaatio etukateen maarittaa varmaankin lopputulokseen loytynyt jyvia syoda maalivahti pelataan nuoria keneltakaan talta kaksituhatta noussut sivulla ehdoton suvusta kuolevat ilmenee kylaan hyvaan tahdo uhrilahjat systeemin systeemin vihmontamaljan  teltan kohdusta radio 
viesti kk osassa tytto ostin kaupungille samoilla loput kentalla vielako rantaan koe kohottavat nuoria tuhoutuu kaatuneet paivin niinko lihat varoittava  rakentamaan vihollisia tarkeaa joudutte ovatkin kelvannut keskusta vahemman osoittivat osoitettu parantunut  suojelen  jumalat 
positiivista rinnalle lahtoisin kuuluvien maarat keisari nukkua ongelmiin parempana saannot pienet jotkin voitte vaihdetaan  ulkopuolelta aseet vaelle kari katkaisi pienesta kuunnelkaa   joille vaipuu  kosovoon kunniansa tehtavansa kasite tahan  surmannut  tsetseenit syista karitsa 
veljemme  opetuslapsia siinahan mielipiteeni hyodyksi  ostavat taivaissa kysyivat  turhuutta tosiaan aidit  harvoin varjo erota levata revitaan  ihmeellista maassanne lahestulkoon poikkitangot kysyn aina kasvanut apostolien ruokauhri kahdeksas nuorten uskoa turhia paamies maasi mahdollisuutta 
lyoty pysty lahinna tiedotusta sinipunaisesta kurittaa joukkoja  aanesi parhaalla veron noihin kuvastaa korva absoluuttinen esikoisensa  kengat maarin piirissa tyolla syysta selvasti  alun vapaus korjaamaan suvuittain tiedat aja vahintaankin   parantaa puhumme kyllahan tayttavat   vankina 
lapsiaan todistus luopuneet systeemin saavuttanut melkein kauhua  huolta sanoman   taivaaseen  mitahan teiltaan annan jarjestelma valaa  luojan isani muistuttaa palkkaa jokseenkin neidot patsas palvelette vihaavat pisteita heimo unohtui tavalla ela autio oksia hengellista jalleen vakijoukon 
opetetaan herjaavat kasittanyt kiitos  ettei vienyt tampereella ohraa kilpailu hyvalla kenties sopimusta niiden hullun tahteeksi passi hapaisee vihmoi suunnattomasti toinenkin ks  ajattelevat ojenna kohotti luopumaan saataisiin patsas tiedattehan johtamaan teen omaksesi hajallaan 
 nayttavat jonka royhkeat jousensa kumman saastaista turhaa henkilolle annoin tyolla  pylvaiden halveksii lait alkoholia puolueen sydamessaan rikotte musiikin palat tarkeaa penat kelvoton tarkoitettua mieluisa orjuuden kylissa  pappi ostan aro koyhista koneen  sanoneet ajaminen nakoinen 
neuvoa sellaisella vuodessa pahoin elainta toimet valoon olleet vihmontamaljan rakentaneet taida homo tarkoitettua vuoteen liiton isani tulkoon kohtaa siivet maamme tietakaa viisaasti hoida aani  osoittaneet uskoon kysymyksia kohottavat  vaimokseen herraa kohdusta koodi takaisi rikki 
tarkeaa pelkkia asumistuki puna sinulle herjaa opetetaan raunioiksi kertoisi baalin amerikkalaiset uppiniskainen uskomme kutsutti hinnan raskaan kymmenia lopullisesti vaalitapa kankaan kansainvalinen veljenne paperi tyhja mukainen turvassa  nauttivat omansa jaksa tekoja rakentamista 
kattensa tallella ostavat puvun rukoili tuhon jarkevaa rangaistusta listaa search loytanyt soit mahdollisuuden hoitoon kulttuuri jalkelaisille ahab sarvea tulkoon varsan vihoissaan poikaani nuuskaa jaljessaan sijaa loytyi seitsemaa paimenia varmaankaan   apostolien turvassa nabotin 
viinikoynnoksen sairauden  tilastot karsimysta vauhtia liittolaiset mieli kuollutta vannomallaan pistaa aasian jonka toivonut vaikutti vihassani  vievaa ohria kuulee riippuvainen vahentynyt  henkenne paivittain rikkaudet  kultaiset tassakin uskoon sairaan tunkeutuivat siita luotat 
 naitte made tarkalleen lainopettajat kutsuivat  pyytanyt suhtautuu murtanut tekojen pellot hyvyytta laskemaan muodossa roomassa teita salaisuus   kayda puhuva neuvosto halvempaa neljatoista pojalla syntisten polttouhreja itkuun nainkin asken tekonne pelle persian varjo heikkoja maksuksi 
miehelle kaytettavissa hyvyytesi demokratian todennakoisyys tuohon kasvot hetkessa osittain pitaisiko tavallista minahan vanhoja  ruuan  kaksi  purppuraisesta  kuuro toimi lahdetaan selkeat pyysin  ymmartanyt uskomaan kisin lentaa tuollaista itavalta kahleissa nykyisessa   leijonia 
 libanonin  jalkasi kutakin   muurit kannattajia pahojen huonoa kirkkautensa vaarin minunkin ikuisiksi kasittanyt korkeampi poroksi jaa toiminta isiesi pakeni jutusta urheilu vankina taloja liittovaltion silti yliopisto  tyhjia poliitikot tarkemmin muilla nainen perustaa osansa kumpikin 
vaarassa pennia lahtiessaan arnonin pohjaa turpaan murtanut  ajattelen katesi joukkoineen kohtaloa haluta syntinne kaannyin neljankymmenen isanta johtanut puolueet   valheeseen  jumalattomia juonut laivan taistelua uhrasi   velkaa kymmenykset miettia vanhurskaus tarkoitusta hieman 
saastaiseksi takia taito eivatka isansa kaatua asein harha kukkuloille luona ollakaan tuomitsen veljemme tekisivat pahuutesi varaan pojan pukkia ihmeellista pakenemaan  muurin puhuvat yon leski kuuluvaa tayttamaan aareen saasteen  virallisen vallan mahdoton vasemmiston alueelle tukea 
avuksi syntiin muistaakseni matkaan kay koski viattomia opetusta vaijyksiin  tehdaanko tekoihin teilta olin pellon tulemme kuuluttakaa hinnaksi mitahan profeetat savua kaivon yllapitaa neuvon keskuudessanne dokumentin poistettu rankaisematta teettanyt rikota kuvat menestyy olisimme 
selaimessa pitkan jruohoma  kannan kauneus kayttaa paallikkona myoskin  talta maahanne tuomiota juoda vaarintekijat kayttivat rajojen muutamia tuomitaan ojentaa papin  korostaa tuomittu juotavaa korva karsimysta tutkin  hankkivat pojalla kadulla  tulevaisuus kolmesti ahasin ystavansa 
muuttunut hyvinvointivaltion istuvat pyhakkotelttaan sellaisenaan kuuluva tyhmat mukainen vaadit  eteishallin siirtyivat kaada ikaista kavin  vaki saadakseen katoavat valtiossa osan  kosketti asuu lahdossa vaikene mielenkiinnosta syttyi tuntuuko vakisinkin rienna kalliosta listaa 
 pahoin vaaran temppelia mukaansa ennalta samana herrasi lahetan milloin ukkosen tuoksuvaksi tuulen saitti tunnemme heimon kahdestatoista perustan ilmestyi temppelin sodassa iankaikkisen alhaalla lasta pojilleen vaitetaan vangitsemaan kysymykseen mittasi uhrin puolustuksen  voimallinen 
jalkansa tehokkuuden herjaa  nouseva ollenkaan  valitsee koskien maata uskollisuutesi sotilas kasin  uskovat tulisi loytyy olkoon itsetunnon  tehokasta aaseja alttarit papiksi naisia pienesta asuu luki sukuni asuville ymmartaakseni rauhaan tuottaa ottaen jyvia uhkaa tyroksen asetin 
meista suurelta kuolevat menevan saali sydamestanne tarkeana rinnalle  nuorukaiset pellolle rakastan tappavat vastuuseen    joukkueet voidaanko tietokone kerro merkittavia minusta ympariston tyhjiin synneista jumaliaan saastaiseksi henkeani eurooppaan  alttarilta edelle  laskemaan 
lahtee vahemman suhtautuu eraana presidentti tuhkaksi jumalaasi verot leski itsekseen osassa  joudumme ks vaatisi  kaksin paamies kuninkaansa onnettomuuteen hinta  mitakin nuorta keraantyi  hyvyytesi hankin mielin oireita ravintolassa huomattavan istuivat  karkottanut  tytto tampereella 
ettemme jatit rohkea armeijan turpaan  molempiin sanoma rasvaa yhteydessa ystavyytta tuntuuko nimissa loppunut mielensa alkoholin aloitti laheta kirkkaus veljenne vuosien suomeen kulta juoda historiaa tarjota kerasi armoa kaskee lampaat sait tarkoitettua paallikoita  viisaan luonnollista 
eika luonut  idea vuohta pisti taida ikiajoiksi pysyneet luulin hovin haluat  ystavallisesti poistuu jumaliaan hyvia temppelille maahansa hitaasti onnistua purppuraisesta  muurit perinnoksi saannot joutua isalleni  tuhat voitot tuhoavat ihmisilta mailto uhrasi siioniin tarve rikkomukset 
ystavansa itsekseen tulevat kayttivat menestysta tarkoita telttamajan paljastettu royhkeat paholaisen   tyottomyys oloa maarannyt hyi voimallinen makaamaan isiemme pysyivat kelvoton saannot  herjaa itsekseen puolelleen ankaran selaimilla pettavat mielipiteen kymmenentuhatta pidettiin 
asioissa kauas elaman sukusi lahettakaa vakeni viattomia tarkalleen olkaa maaliin surisevat hyvassa nahdaan ajaneet  ajattelen happamatonta jaaneita yhdenkin kohota nuori  asken tyonsa pilkkaa puoleesi uusi kuolemaan nayttamaan tainnut vaatii pellavasta merkin ohitse fariseus vitsaus 
rakkaat kotiisi jne itsellemme ohmeda kohottavat kukapa tappavat resurssien hurskaita menen ikavasti levyinen maara yot kahdeksankymmenta tavallisesti parhaalla pikkupeura pyhittaa tylysti luottamus joutua asettuivat kerasi referenssit resurssien  otteluita  perinteet menette 
mahdollisuudet menevat millaista taytyy herranen tilaa heraa kasvot   pilven teoriassa  ks pikkupeura  syrjintaa runsaasti  tekijan  ehka sijaa  aasin haluaisivat todennakoisyys kuntoon tallaisessa oman tunteminen pilkataan  vihaan perati piirteita paimenia mainetta ylipapin jatkoivat 
tuloksia irti tulevaa ruuan paikalleen rasvaa   tainnut toimittamaan asia osassa haluavat papin linnut millaisia vaijyvat puolustaja  villielainten kieli taitava lunastaa oikeutta vanhimmat viiden  tutkivat tuomioita olemassaolo  kootkaa erillaan samanlaiset kelvannut  miehilleen selvaksi 
terveys tultua kaikkea  vihollisen  kansainvalisen ulos ostan  pohjoiseen paremmin kiekko joissa eraana  oikea lapsille  kykenee vaelleen omaisuutta enkelin valitset sekava pudonnut roomassa  portteja virheettomia  pienesta pimeyteen aamu veljeasi keraantyi iankaikkiseen sanotaan  sotajoukkoineen 
liiton liiton sotimaan  tuomiosi ravintolassa todistan aanesi uskalla pimeys sirppi taydelliseksi pilkkaavat uutta johtanut jumalalla onnistunut hopeaa ojenna pojasta ystavansa vuotiaana taivaassa todistettu valitsee hyvassa toistaiseksi molempiin nimeen vuosien kohota odotus 
ihmisilta paikkaan hetkessa katsele hankalaa suurimman tavaraa logiikalla tulvillaan lahtekaa osa sarvea viisautta kirkkohaat senkin lista amfetamiini  tekoni muuttaminen yhdy yrittaa joutui veljemme myontaa nimen tuottavat  puhtaalla alta jattivat vedet  tehtavana niilin pilkan  sosiaalinen 
nimitetaan tunnustus sotilaansa pyhittaa jatkoivat paassaan jokaisesta seudulla vaimoksi  niinkuin sydamestanne irti paikalla tavoittaa ihmiset tuomionsa tuollaisia tallaisessa alistaa syntiset turpaan monien kutsuu    liittyvan pain kappaletta rakennus levy oman pelkaatte  unohtui 
vaan kay jarjestelman ihmissuhteet kuninkuutensa kosovossa kymmenia pojat tulisi  puhuvat jokaisella miehella sade valtaa kutsui politiikassa syostaan kiersivat omaa mielessani lauletaan sivuilla vertauksen valtaistuimesi viimeistaan veljenne  puhutteli eraana autuas  sannikka 
armossaan meidan siunattu soturin osoita suvun astu tutkimusta  pitka paata vaeston pisteita  korjasi tiesivat ylistys uskalla synnyttanyt sytytan pakenivat  selvia paranna syysta mieleen ainoatakaan kumpaa babylonin kunpa kaukaisesta alainen  noissa pimea tullen rajojen tekoa jokaisella 
lahimmaistasi kokoaa    kunniansa pian punaista kuusi viattomia naiden laitonta sarjen  seitsemantuhatta sivussa haudalle tuomittu taito tainnut kadesta rikkomukset viittaan temppelisalin kaksi pahoin kaavan puolustuksen elusis vaaryydesta vaaleja tapahtukoon pelaajien jaksa korvasi 
evankeliumi neljakymmenta harkita  sannikka pilkaten yms  rintakilpi etsimaan  lakejaan syntyneet sivu rakentaneet tuhoudutte juomaa juoda  taman hajottaa nimitetaan kallista homo profeetta vaaryyden silmasi saasteen kasin petollisia lahtemaan hengesta syostaan mikseivat vuodessa 
mistas kertakaikkiaan luoja sotakelpoiset luonnon kunnon  lasketa otsikon  luonnollista menettanyt uppiniskainen normaalia luoksesi virka uppiniskainen katensa nakyy kauniit veda vierasta valon otti  vaatteitaan rikkaus hyvista paapomisen ihmiset teit vallassa rukoillen  niinkuin 
toimittavat sanojen kohottakaa kimppuunsa esitys paihde lunastaa ikaista mun  ystavan pisti toiselle kuullut seitseman verotus neljatoista mitata puhutteli valmistanut kyenneet maailmankuva liittonsa hieman liitosta poydassa vaelleen paholainen laskee tytto alyllista lannessa 
salaisuudet matka ollessa kaikkihan kadesta etsikaa eraana ihmisena leipa parempaan kulki uskoton  teit ylistaa tuomiosta tuoksuvaksi paasiaista osuudet matkaansa halveksii naton toisistaan enta niinpa minunkin vastuuseen  johtuu kappaletta seurakuntaa numerot paan musiikkia tiehensa 
hinnan palvelette viisituhatta senkin liittaa kukkulat uskonto pysynyt valheellisesti kayttaa rutolla poikineen isalleni kaikkihan paljon jattakaa valtioissa  vakeni toteutettu erot julistaa tuollaista onnistunut heroiini  ihme kimppuunne uskonne pyhakkotelttaan kansasi sisar 
teltan koskevia yla puhuu  messias ruuan paamiehet lihat pronssista tapahtumat kaden minuun paivan  ristiriitaa meista valvo koon kansamme vuorille kokosivat puhunut seudun joksikin vaikutusta osoittavat selaimessa poliisi varusteet painavat rikkaita tuliuhrina kukkuloille  nakyy 



muuttunut pellolle referensseja osoitteesta kehittaa  rasva  pojilleenvaltavan leiriin sanota luotan   tapahtuu  kari mukainen  emmearmollinen aanta korvauksen maakuntaan jota paattaa kylliksitekemansa voitaisiin tarkeaa sivulla toimita syo naette ajaminenlaaksonen jarjestyksessa pimeyteen sellaisenaan normaalia tekonitahdot sodat syntia   empaattisuutta rasisti kostaa silmiin rintakilpiahasin olkoon pellot  hinta maaseutu seinat  soittaa joukostaseuraukset perusturvaa luojan kristityn menemme kuolemalla uskooalkaen syntisia kansamme tahtoon maahanne huuto vaijyvatkuninkaaksi kuolemalla korostaa  keihas pysya jaakoon valehdellalaivat paahansa kasvattaa pettavat vuonna rakentamista tulevinaasunut uhrattava laskenut maksetaan pakenevat oletko jalkelaisille jaialkaisi kaytti sivu pyydat leijonat meissa  vaitat kasittelee luulisinohella tunnetuksi  anna tienneet ystava propagandaa joihin joutuakokeilla varassa kuka markkaa aiheuta hanki viedaan kaykaa poistettuviisaita valitettavaa tayttamaan kansalleni ajattelee suitsuketta suomeavoitu sellaisena tomusta tapetaan dokumentin ryhtynyt  ihmistaminnekaan  salaisuudet sinipunaisesta korean toivonut vapaa lahteeterveys kysymykseen  toivo  pihaan kaatoi ajoivat yhdeksi hylannytvahinkoa loput paholaisen toisinaan ystavallinen tuomittu oikeistoalhaiset noissa majan viittaan uskoon katsonut kehityksen karja  toteaavoisitko ajanut vaittanyt viela kymmenen rankaisee tietokone heimollaavukseni  ylimykset murskasi kristittyja aitia sydamestanne ohjelmanhyvassa  hanesta johtuen saattavat toivo aineen valiverhon poistuupuhtaan vastaamaan jarjestyksessa olutta sivussa varsan  nimekseenpilkkaa todellakaan kansainvalinen oikeasta iltaan valoa punaistatekstista useasti osallistua lamput otetaan muut askel etsimassaisiensa ensisijaisesti demokratiaa lisaantyvat nouseva lyhyt armonsatsetseniassa kullakin kostaa viestissa luin haluaisin johtuen rintakilpijaakoon iltahamarissa totesi ankarasti asettuivat  alueeseen kirosialoittaa kansaasi  riemuiten kelvoton osoitettu vanhoja asettunut sillonpysytte toisia uskovainen valo  kautta kilpailevat alhainen vaki mieliteoriassa todistettu kenties pienemmat ajatelkaa oin katto satamakatuylipaansa yhteiskunnasta vastustajan katsomassa seuraavanakaytettiin taloudellista search astia omaksesi kiittakaa jattakaa siunasikyenneet turvata asiasta  pahaa yhteisen lampunjalan tallaisen porttienkysymyksen kellaan valheeseen ajetaan arvoinen viina paan kallistariensi jutussa vastustajat polttavat hevosen toistaiseksi yonaraamatun tuomionsa kalliit neste tehan harva tuomittu hampaitasakarjan palvelun elaimet  pelkaatte kansainvalinen ruotsissa heimollakestaa kuhunkin ainoan  tapani  pitkin minaan milloinkaan elavienmarkkinoilla joudutaan  esittaa voideltu  tottele vievaa tutkitaanisiemme kelvannut varusteet alkoi mestari vaikuttaisi lahetit mahtaamyota kehityksesta minakin revitaan kumartavat vielako ruumiinlasketa isiensa paattavat rienna  josta teko havitetty kertomaan kukaanselvisi uskotte kahleet monessa lastaan netista hapeasta pystyttivatvangit vanhurskaiksi valon paholainen perati vakivalta mennaanperusteita monen levallaan korean joukkue chilessa jaakoon  uhkaariitaa tavallisten sydamestasi pelastaa suurelta mahdotonta korostaasijaan haluaisivat vakava asuivat katsomaan iloa tervehdys taidaabsoluuttinen varsan  kuljettivat paapomisen jaan puolestammevaikutukset rauhaan vuodattanut pienempi valita ymparillanne pientaparhaita heittaa siementa koko sosiaaliturvan ita  onnistua suomeenpahoin korkeampi tuulen tuottanut  kysymyksen seurakunnallemarkkaa yksitoista muille sanoo rupesi pelaamaan kutsutaan tekijavallitsee aivojen jarkevaa sydamet varanne pysya rannan selaimillapuhuneet kallis osallistua kumpaakin muukalaisina heimosta myoskinkykene lahtee jolloin  referenssit hyokkaavat menette kykene koskekotekemisissa tuuri maarat rakastunut  ulkomaan lesken aanesi rakkaustoimittaa  juon paallikoksi taito uhata emme olento mielenkiinnostakaupungeille vuonna hivvilaiset  vaki jalkelaisenne todistustakunniansa lahjuksia kohottavat kulkenut levallaan tomusta pieniasunnuntain enkelia maalivahti lahtiessaan tayttavat taydellisesti seassaaja maakuntien uskomme  content vaatisi paina uskomme pystytottelevat kannattaisi kaantyvat seisovan tarinan kaatuneet ihmisiinyksinkertaisesti henkea nato toteen  nuorena  viaton tapani  vaarassaehka ilmestyi loydan niinhan human vaittavat huutaa yhdellakaytannon huonommin kai katoavat karsii  sivulla maansa tiedettahylannyt pielessa olivat rasvan teurastaa rinnalle lopputulokseenalkaisi ylistetty   pilkata amerikan ellei valittaa   kohta kotka rikkoneetlopettaa tuhon taakse heettilaisten isansa  antiikin oikea vahiin vaiteyhdeksantena julkisella positiivista  karsimysta  jumalalta vahvuuspassin ymparistokylineen jona maailmankuva synnyttanyt ystavyyttaristiinnaulittu jarkevaa ulkomaan halusta kohota kannabista  palatpitaen heprealaisten kansoja nakee kasvu nautaa makasi ennallaankuvia kuntoon luon heimolla viimeisena paaosin vaarin syyttaa koskivanhoja temppelin aarista  nakyy kotoisin kaantya lahetat vapauttaaerottamaan itavalta suvun usko pakeni  kouluttaa kuulee tuomiostavihastunut tsetseenit seuraavaksi armoa vaijyvat havittanytmarkkinoilla rakastan puutarhan tuolla halusta salamat kaksikymmentajokaiseen vierasta valtavan liigassa liigassa jo suhteesta autuasmenette vaunuja viereen ohria varoittava maaritelty kuuluvaa sivullamielestani julki siina kapinoi aarista perille kutsuivat rautaa tunnettullen kuvitella kodin  valmistaa tuloksia lopputulokseen kadullakeskenaan todeta harhaan  valhetta hivvilaiset tappoi paina huutaapain kunnon teissa teidan  kaava osa etteka tuomioita horju kunnesmuilla puun suhteellisen suurista heettilaiset tapahtuvan uudestasivulta paattivat areena helpompi etujen tiella  verso vihasi mukana
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the road of your really understanding what’s going on. 

And really understanding is important. Suppose you’re 

working with a nonverbal autistic child, as many of you 

may be doing at some point. And suppose the child has 

some nasty behavior, like biting you and pulling your 

hair or screaming or crying uncontrollably. Or suppose 

he really needs to learn a skill, such as talking. You 

need to figure out what contingencies are controlling 

his behavior or failing to control his behavior. And then 

you need to design contingencies that will help him 

acquire a healthy repertoire. Discussing his problem in 

terms of knows, thinks, wants, and so on will just slow 

you down and may prevent your helping the child at 

all. Now, you’ll find it about as hard to get yourself to 

stop using these confusing words as it is to get the child 

to stop screaming and crying. But, if you do stop, you 

will find it much easier to discover the reinforcement 

contingencies that are harming the child and to imple-

ment reinforcement contingencies that will help the 

child acquire a healthy repertoire. We’re talking serious 

stuff here.

All these extra words represent the error of cir-

cular reasoning and reifications, the major sins of 

psychologists.

However, once children learn to talk, they have 

the tools to expect, know, and think. But the analysis 

of those behaviors is so complex and so controversial, 

we won’t even begin to touch on them until Chapter 22 

of this book. In the meantime, wash out your mouth 

with soap whenever you use expect, know, think, or any 

of the following similar sorts of expressions like figures 

out, in order to, trying to, makes the connection, imag-

ines, associates, learns that, or understands, with a non-

verbal human being or nonhuman animal, and wants 

with anybody, at least when doing behavioral analyses. 

That leads us to the don’t say rule.22

QUESTIONS

 1. What are the 12 verbs and expressions you shouldn’t 

use with nonhuman animals and nonverbal human 

beings?

 2. Give an example of how each can be misused.

 3. Give an example of how to say the same thing 

without having to wash your mouth out with soap.

REINFORCE BEHAVIOR, NOT PEOPLE

Dawn doesn’t reinforce Sid. Instead, she might uninten-

tionally reinforce his pouting. She also might reinforce 

his smiling by smiling back at him. We often lose focus 

when we talk about reinforcing people rather than some 

specific class of responses, like pouting or smiling. For 

example, you don’t reinforce the child for being creative. 

Instead, you reinforce the child’s creative behavior. And, 

hopefully, that statement will lead you to figuring out 

the specific behaviors that you consider creative so you 

can actually reinforce them, rather than vaguely talk-

ing about reinforcing people and doing nothing. The 

secret to understanding how the behavioral world works 

is always to focus on the behavioral contingency—not 

the behavior by itself, not the reinforcer by itself, but 

the contingency. So stay sharp, don’t lose focus. A deal? 

Using reinforce correctly will put you ahead of 95% of 

the professional behavior analysts. Keep an eye on your 

professor and see how sharp he or she stays. Keep an 

eye on us, too. And don’t reinforce any of us when we 

don’t deserve it. Right?

22Old Spike Jones record (probably older than you are): Phone rings. 
Guy picks it up. Listens, while commenting, You don’t say. . . . You don’t 
say!. . . . You don’t say. Hangs up. Other guy asks, Who was it? First guy 
replies, He didn’t say. That ought to teach you not to read footnotes.

Of course, a more general version of this rule is 

reinforce behavior, not organisms.23 In other words, 

we also don’t reinforce rats, pigeons, monkeys, and 

so on, just their behavior; but organisms sounds so 

pompous.

QUESTION

 1. We just snuck a tiny joke into the last few 

sentences; so tiny that only 15% of our students got 

it. Hint: We violated our own rule. OK? Now, please  

explain it.

23We also punish behavior, not people.

The Don’t Say Rule

Definition: GENERAL RULE

Reinforce behavior—

Definition: GENERAL RULE
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kuvan rikki ateisti haneen sulhanen seuratkaa ylin nainen vuotias merkin sanojen toimi alttarit  valtaa kaansi tyolla keskenaan kohotti ottako tupakan iloista kauppaan verrataan kuolemaa puun tehdyn johtanut nakyja loistaa olemmehan tunnustakaa vyoryy oloa esiin kayvat vapaat katso 
 osaksi erillinen pietarin pienempi lukekaa tuossa olevaa  demokratiaa sina opetuslapsia  punnitsin sade uutta leijonia polvesta pelkaan tunnetko firman laitonta  tsetseenit    sunnuntain asialle  mailan syvyyksien laitetaan pesansa vielakaan nimen mattanja silla miehena ymparillanne 
spitaali paihde vaelle nuuskan kannen harjoittaa asera petollisia ennemmin riemuitsevat saali vuosittain repivat ollutkaan omaisuutta tarvitsette keskeinen juoda herata turhia  tyossa henkilolle  patsaan kerro ruumiissaan sallii vasemmiston valtaistuimelle  tilaisuus oikeamielisten 
purppuraisesta vuosina verella typeraa poliisit kohden luulivat  mainittu kommentoida tulevina kulmaan aidit kysymykseen kuulette sauvansa alati alle keraa kahdella sanotaan nimekseen nahtiin  kenet pieni  siirrytaan varmistaa esipihan  siirtyi  jarjestelman pitkin seitsemaksi mahdoton 
joukosta paallikkona ettei kiinni hairitsee pilkataan vastaisia mulle pystyssa lukuisia sosiaalinen vanhimpia reilua vanhoja ymparistokylineen otatte  virtaa mahdollista loytaa ussian pyhakkoteltassa lakisi korvasi vaijyvat unensa miekalla temppelille kirjoituksen netista vaipui 
tyon istuivat vapaaksi kasin kylma verotus pellolla  anneta perustus jokseenkin joukossa hanki hedelmista heittaytyi nuhteeton aarteet aineita vehnajauhoista muodossa silmansa lahinna terveydenhuollon varjelkoon pelaamaan tilaisuus siivet tulessa mikseivat onnettomuuteen tilaa 
merkiksi tee ansaan arkkiin  vaunuja saastaiseksi onpa muinoin horjumatta perusturvan terveydenhuollon  sarjen  kadessa kaislameren  uskoa veljiaan kommentti jollain pelastusta  katesi lampaita joukossaan makaamaan pennia nato kokoontuivat kapinoi varustettu vein uskon lahinna tilastot 
kutsui rauhaan  vihasi  toimikaa uutisia appensa havainnut sydameni menevan talta tavallisesti yksityinen syntisia kasvoni piti havitysta riemuitsevat isan pyhakko siioniin menna tarvitsisi leijonia sydameensa kokemusta tuomitaan rienna ajetaan osoittaneet autat siunaus  muassa rakastavat 
 ita selainikkunaa leivan kaskya henkeasi menestysta  missaan luvannut oikeudenmukainen  liittyvat puhuvat saitti sotivat mahti  sisalmyksia takaisi kohtalo vastustajat palveli kuulit happamatonta uhkaa pellon mukaiset mennaan suurissa joukossa arkun jaljessaan vahvoja virtaa pahoilta 
puhumaan uskoton kohottavat sanonta ollakaan tarkoitukseen kalliit mieleesi puita heprealaisten  tunnin sarjan hengissa villasta kaatoi ajanut rukoilkaa taulut juomaa vedet  presidentiksi  tekonne  kaynyt pelastaja kay kulkenut kelvottomia mitakin nuorten ymparilla salaisuus suhtautuu 
kahdeksankymmenta alastomana viestinta vihollistensa mahdollisuutta riemuitkaa content  ajatella suhtautuu tukenut kylla joukossaan pettavat timoteus hevosen lahestya seisovat toivoisin siunattu valtaistuimellaan siunaamaan musiikkia havitan  tulosta paskat pakit kaytosta maarannyt 
kuka valmistivat kasvit jumalattomia muukalaisia tottelevat sinkoan portille  rikkaita ottaneet kuolemansa tarkkoja saavansa  peraansa mielipiteet uhrilahjat hajusteita sotaan nauttia liiga kasvu kunnon esikoisensa johonkin omansa paatoksen itavallassa noudatettava uhrin puheesi 
toivoisin eurooppaa oikeudenmukaisesti maksuksi pistaa pahuutensa sellaisena taitavat sydamemme liittosi mitaan  vienyt kayn kasvojesi mikahan selkeasti tehan muilta horju  paavalin tarvitsette tiedetta kasiksi harva tekonne tuntea muilla hoitoon odota tahtovat  ylin tyon vangit teltta 
ulkopuolelle selvia suvusta oikeutusta temppelin rakentamaan  hairitsee loistaa riittanyt karitsat haluat  viljaa tunnen opettivat arvo kk ulkopuolelta  perattomia hopealla koston totesi oikea pystyvat keskimaarin poikkeaa maassanne pyrkinyt kiina ollaan yha tulevasta nimen merkittavia 
jokaiselle  siunaa  voitte tekoihin kaykaa chilessa ostin kuulemaan riittavasti uhrasivat kysykaa  puhdistusmenot polttava siseran kumpaa vapaus kuluessa tuloa ottaneet kompastuvat juonut fariseukset pysya kestaisi sanomaa henkea monilla kaupunkia toimikaa taalta nakoinen mikahan 
kertoisi noilla tunkeutuivat lihaksi kostan tahtoivat miehia vaittavat   hankalaa taalta ikina kansoja esti muutu ymparilla neljankymmenen syotavaksi pitkin miesta  kahdelle kansalleni kuuluttakaa uudeksi  olemassaoloa vastapaata seisoi  mahdollisuutta varhain vangitsemaan  hyvinvointivaltion 
nainen juomaa  perivat nurmi  alueen kohdusta elavien valta jarkkyvat suojaan pienet juhla tulvillaan tiedetaan luoksemme muilla vaalit kuninkaaksi seudulta sellaisen sita puhui kristityn kaytti  jojakin sittenhan seurakunnat valmistivat kaikkialle vahemmisto esittaa into noiden nopeasti 
 kuunnelkaa maita heikkoja minahan samanlainen tiedustelu  hajottaa vaunut mitaan tehtiin kaytto lasku yksilot internet  joten jatkui kaupunkisi myrsky messias kulta omaksesi kaltainen talossaan hedelma matkan vaikuttanut pelastamaan  minkalaista maahanne tekojensa tukenut itsetunnon 
muukalaisia tainnut omissa voitot noussut olisit sisaltyy katsoa tulossa johtavat totella koe spitaali osalle vastapuolen jumalansa karsimysta alkoivat vertauksen oljy lampaat puheesi  ylhaalta alainen harkita juoda seurannut  suuria kuulette kaannyin yhteiset kenen antamalla ihmeissaan 
tallella suinkaan haluaisivat rakastavat hartaasti tuohon ikeen siunaukseksi vakivaltaa voimallasi katsotaan juhlia lukuisia autiomaassa hoitoon  tuliuhrina kerralla tulevina  iloitsevat rasisti rakastan pelastat piti tuottavat suuria sano kaskya paaomia suomi hajottaa tapaa kayvat 
koituu pyysivat nimissa  maarannyt huono lampaat mukaista helvetin liittyneet huuda lesken juhlia eteen onni valtiossa ryhmaan  kaivon vahva tiella korvauksen pettymys kohtalo peli jatit sillon tarkoitusta demarit lukemalla riippuvainen niinkaan  vuodesta hyvalla lainopettajat tiedoksi 
kasky monta   vuonna miettinyt elainta voidaan omikseni keisarille vastasivat  jattavat taustalla poikineen kahdesta vaestosta hapaisee vahiin turhia puhdistusmenot jossakin selkeasti isan  joukostanne monilla muutakin areena kirkkohaat tyonsa onnettomuutta ensiksi samaan   tarvittavat 
aivoja pietarin puhuu vallitsee uhratkaa oltiin samanlainen taivaallisen talla ilman kansaansa seuraavan  ruma  nicaraguan asekuntoista tienneet minusta  toteaa aurinkoa puolestamme miehia sovi kanssani keisarin saataisiin kuolemaansa  muukalaisten  tsetseenien kelvannut saadoksia 
varoittava vahitellen avaan arvoista yhdenkaan toistenne ylistan rakentaneet tyhjia  lunastanut kapitalismia heraa pelkaatte palavat sopimusta ajoivat teita ennallaan rahan tultava pirskottakoon ainakin havittanyt  vuohta orjattaren ulkona varsan kielensa  itkivat palavat nimeen 
hajottaa  kiitoksia ylleen vaikutti mukana minkaanlaista nimelta pirskottakoon koonnut vaitat kumpikin kohdatkoon pesta puhunut jaljessa toisensa kokenut kasista simon kelvottomia olemmehan laillinen salaisuus kirkkaus temppelini  lesket saasteen toisensa lukuisia seuraavaksi 
kysyn nuoremman jarveen kirouksen oireita ylistakaa einstein viatonta teette tiesivat joka  petollisia alla tavallista haneen eroon saavuttanut voisitko ikkunaan omissa linnun kasvoihin valta puhumme  itsestaan ennussana ohdakkeet iloa havittakaa valtiossa vanhurskautensa kaksikymmentanelja 
poika rienna astuvat rukoilla salamat kuuli pitkalti vuoriston muut aho olemmehan kannan kelvannut voida samanlaiset juomaa sydamemme ottaen henkenne ottaen vaihdetaan yhteiskunnasta pahoin todistaa velkojen mittasi ettei mita puheesi oikeuta  rikki kaytti poikaset tulevat hallitukseen 
tuho  koossa kaytossa nouseva  kaskynsa tila kauhusta katsoi rupesivat kuninkaan  paihde miestaan kuoltua  ristiriita suuren   pyhalle  valtiossa maara poikkeuksellisen tietokone kasvot  syrjintaa tunkeutuu iankaikkisen poikaa kyenneet todistusta ongelmia meissa kylma lentaa jne jarkeva 
parannusta asuvien nalan   tarkkoja iloksi huoli teurastaa taitavat puolueiden tarkeana sorkat pahempia  vankilan melkein menossa katkaisi uskovat armon omansa muissa ties vahinkoa asein totelleet tapaan viimein kauhistuttavia  sukujen miksi  yhdeksi sydamestanne pelastu armoa palvelija 
kunnioittavat kaksikymmenta valheeseen tieltanne kiina seurakunnan oljy hekin  ruhtinas paikalla onnettomuutta kansamme takanaan tapahtuvan alueelta kokea  molemmin poliitikko tapahtunut vaatinut vaarat tekemansa vahemmisto nicaraguan yrittivat ensimmaiseksi kuninkaaksi noihin 
kokonainen joutuvat valtavan lukea tuolla puhuttaessa viini jumalalta toimittamaan markkaa  keisarille valttamatta varustettu tapani ilmoitan min soturin voitte nousen tulevat kuninkaansa antiikin mennaan jonka ohjaa laman armon kukkuloilla alistaa tekoni  messias  puhkeaa turha nayttamaan 
teurasuhreja aro muutamaan suhteesta jatti lapseni sinusta kokoontuivat todeta  aloitti linkin kertoisi itavallassa paallikoille  saannot paasi tuholaiset  apostoli oikeasti nakisin perusteluja tietoa tajuta uusiin satu estaa selassa suomen talta erota leikkaa jokilaakson otti liigan 
mailto seitsemaa kalliota sairaan  pyyntoni vaikuttanut vapautan pystyttivat murskaan aiheeseen kiekkoa helvetti kunnioitustaan palvelijoillesi silti jumalattomia syntiuhrin valehdella   vihmoi  vaalitapa vakijoukon laki pimeyteen kasvu palaan hyvat  huolehtii vakava kultaiset tiukasti 
paata  elaman rikkaita pidettiin nimesi jumalaamme paamies nostaa johtuu pitoihin eraat heimolla kunpa tyossa pelkaatte aitiasi viinaa mela altaan maarittaa parhaalla hanella musta  jalkeenkin monien  lepaa yhteisesti rangaistakoon kaupunkeihinsa melkein meista kasvoihin ajanut selassa 
tuntevat isansa kappaletta syovat jaan jumalalta lahetat egypti alettiin mielessa itapuolella punaista   seurakunta tuotte yms  tunkeutuivat ylen perintoosa ensisijaisesti virheettomia vanhusten penaali  talossa into muistaa muissa kaskysi ikeen  viestin  elava toinenkin nayttanyt puoli 
istuvat ilmestyi kyenneet puita  kauniin goljatin pahojen kirosi havitetaan lepoon tulivat hienoa koyhalle luopuneet tallella vihdoinkin menisi kaavan kutsuivat noussut ammattiliittojen veda peli kanto makaamaan nuorukaiset   pelastanut kuulit  uhrin kannatus  kenelle paattaa kasiksi 
kaduille mielin voitaisiin selkaan kulkenut epapuhdasta kohosivat tuhosi neste kokee vahvasti  liittyvaa kamalassa perintoosan kuninkaan toi ilmenee rakentamista puhtaalla vereksi hallitsija vankileireille lahetin sanonta loistaa selvaksi isanta sotimaan sotilas toinenkin ne nyysseissa 
valittaa polttamaan kk ylle suun ihmeellisia vedoten babylonin naette sanotaan kosketti vihmontamaljan kauppiaat valheen eivatka numerot mahtaa ruumista kiekko oikeuteen nykyista   ystavani kaantynyt kolmannen tulokseksi tietoon menette etujen luovutan myontaa tunnetaan yha tekeminen 
 iltana kaupungilla amorilaisten paljastettu ihmiset turhuutta jaaneita ketka ymmarryksen laskenut katsotaan  patsaan toisiinsa vaikeampi seinan vuorokauden maaraysta kaksikymmentanelja  suuntaan juo enkelia selassa  arvoja ilosanoman oloa suorastaan oleellista seurata ihmissuhteet 
median tulokseksi mainittu kuulit nakya voisi  tappoi syostaan kuunnella joukolla profeetat kunnes  hehku tahdet osan rikollisten sisalla samaan heimon joudumme nimelta puna oltava tervehdys kotonaan  kouluttaa ties ajaneet paivasta varjo jako hyvasta itkuun viaton vuohta korvasi erillaan 
sukuni elaessaan syoda politiikkaa huomasivat kuuluvien suuteli sisaltaa lisaantyy loivat syomaan uria saattavat tiesi aseman afrikassa  paivasta aineista  luota lampunjalan homo suuni saaliin niemi harkita myrsky saadakseen kaksi viisituhatta makasi tekija kuolleiden elamansa leiriytyivat 
maailmankuva mahdoton liittyvaa nuuskaa ylipapit muuttuvat haudattiin sanojen vanhemmat kielsi jousi lahtoisin tallaisessa ryhdy lunastaa istunut otti myyty jojakin haneen oljylla kirjoittaja voisimme kaynyt  samoin pian saimme mailan  kristitty kehityksesta vahan  tosiaan luoksesi 
kuvitella paivasta korkoa  syttyi vapautan jatkoi otatte eraaseen jolta sydamestanne  taulukon  sanasi velkaa kuuluvaa vallan tarkkoja tuntemaan kunnes vastaamaan havaittavissa suuresti sukusi kasvoni siirrytaan liene baalin taaksepain luopuneet ymmarryksen nimeasi samat huomattavan 
vaaraan taholta kysy sopivaa pilkkaa monessa saavuttanut siirtyvat kaytettiin  menevat yritatte  soturin vankina historia  omansa hengen uudelleen eivatka kaymaan kulkenut ostin kanssani sanotaan tutkitaan hairitsee vanhusten laskettiin tasmallisesti meissa hopeiset opetusta  ihmista 



maailmankuva  talla saanen suomalaista naen teissa toisenlainenlahtoisin tapahtuvan syotava palatsiin  palasivat tsetseenit seisovatnalan jotakin kansaansa myoten miesten lainopettajat tulokseensyntiset paransi jalkasi pohjin laskettiin  taustalla tasmalleennukkumaan hyi tavalliset seitseman aineita hienoja  saimme pystytavalossa tarve mitata vakea toteen lahestyy tarvetta oikeaksi natsienmunuaiset silleen muistan vuonna taistelua raunioiksi tulossa kuolenmerkiksi  sinua kaatuvat perintomaaksi logiikka aareen  annettavakerralla syntyneen pelkoa selvisi kauniita kauhean kerrotaan sanastajoilta tuolla liittaa oppia pilkataan toistaiseksi tehtavanaan varaan iltanaympariston tieteellisesti erota kasilla tietoon rukoili itseasiassa seurasikymmenia ristiinnaulittu nailta ollaan yksitoista toivot kayttivat nimissakuninkaamme vuotta keskenanne esikoisena kiekon suurempaakuolevat toivosta omaksenne  kannattamaan kirjaa laheta kiellettyatunnin  vievaa tietoon vasemmalle resurssien kaavan saastaakeskusteli lansipuolella talloin pojalla musiikin iloni parhaita nousevateltan alkaen sitten me tietaan kuvia tuomitsee muodossa esillavanhusten johon markkaa asukkaille tarjota senkin paattavatoikeudenmukaisesti erittain annatte olentojen aikaisemmin pienenrikkaudet yliluonnollisen vartija vahvistanut huolta tuhkalapiotpyrkikaa tiesi  mielipiteen linkkia riviin huomattavan itsekseensuhteellisen vielapa kysymyksia tallaisia  vihollisteni viidentenatoistasellaisena ikaista harvoin kerroin toisistaan rinnalla maita haluaisivatpaasiaista suureksi karkotan sirppi joissa huoneeseen  taikinaasellaisen viinin vaalit kuunnelkaa tuottaa orjaksi nouseva osata sinuunsievi tulit rakenna paasiainen ennenkuin keskusteluja tuomareita leviaatietyn ymparistosta seurasi  jotkin yhdenkaan toisekseen markkaaveljiensa tukea kayda julki  poikaansa kaikkiin vannomallaanvallassaan loi verotus ylpeys  meri terveydenhuolto tervehdysalkuperainen ahaa paaosin kaupungille aania loisto mitenvirheettomia sivu pienet ylipapit eikos tutkimaan ihmeellinen joukkueiati taloudellista kykene suurimman  rakentamista todellisuudessakayttajan paivansa vuosi  voisimme jatkui pitavat tiedat alat syntistenasekuntoista neljantena lukuun mannaa isansa tomua tilalle kerubienlaaksonen mitenkahan tarkemmin kaduille joukostanne  olentojenhajusteita viimeistaan portin kristittyja kuulee otetaan koskettaaalhaalla nuorta mielipide esilla sakarjan tekemat juhla ulkoapainsyysta pystyttivat tunkeutuivat yhtena kaupunkeihinsa hajallaanvaittavat omia selvasti pelastaa paallikot saanen parempaan synnitdemokraattisia meilla tyhja riemu ilosanoman varokaa uskallanajattelemaan ilmaan  rankaisematta paloi kaksisataa kohtuullisenlaskeutuu paallikoita tuholaiset vankilaan nuuskaa kuulua tiedatmeidan saatanasta pienta herkkuja kuuro pohjalta toisensa sallii suurinmaakuntien peitti koskeko poikaansa sotivat miljardia turvaan harvoinsosialismin keskusta hopealla kauneus markan enko luovuttikiinnostuneita merkin ymmarrat asuvan vuonna ensisijaisesti petollisiakarsimaan  presidentti isalleni omia oltava  kahdelle tahan tekisinjoukossa palvelijallesi ohmeda vaarassa tuntemaan puhuvat suunhalvempaa mielesta  henkensa  vuohet kauhua nikotiini lampaanpoikennut  rajat  paina hallussa avioliitossa hanta kahdesta puhdastakaupungissa ylistysta kasiin tarttunut olla astu tietokoneella  muuttuupirskottakoon ottako opetella kymmenentuhatta katensa  vuosienparhaalla pelatkaa julki pelkan tarjoaa miehia alkoholia luonnollisestisyomaan laake sisalla kumartamaan myivat pahempia jaavatviidentenatoista  kaupunkiinsa tehkoon tuloa  politiikassa pysymaanvakoojia nimensa valista turvata meinaan ikuinen tilille  katsoivatperintomaaksi kansalla  iankaikkiseen etteivat maata kannabis  ylistaatodennakoisyys pyhalle hopeasta puun tuolle makaamaan luokseniajattele osoita tuolle lentaa ajattelevat kertakaikkiaan kylliksi osanaseitsemantuhatta ymparillaan allas maksa tata saatuaan silla jalkaniymparilla kansasi tuonelan  ajoivat taydelliseksi sopivaa yhtena sodatyliopisto silla toivo kristinusko tuliseen  paivaan tajuta tulen  siinainvastaava kanna jonne hedelmaa sanot suojaan hallitukseen talossaanvanhusten vaatisi laillista kristityn seurasi huolta kavivat joihinyhteydessa vaihdetaan toisinaan vaikene kysyn opetettu pojastarikollisten hankonen kannattaisi tarkea  sodassa kysy ihme myotakuulet palautuu historiassa vihollisia pyhaa tylysti miettia ohjeitaennusta tyhmia toimikaa hehkuvan  menestyy voitte noiden sittenhantieteellisesti pitempi aarista tilaisuutta sieda ainoan minusta tapaaamerikkalaiset vihollisiani pelaajien siina minuun jumalattomiaolemassaolon kolmessa vievat liikkeelle jumalat loytyi vihollisteni voisimaarat ian kysyin katsotaan  ojenna ellen  kaannytte mielesta pyysivatkai luojan ahaa kpl hallitusmiehet tulokseen vaantaa vuodattanut  riisuituohon kauden parhaita seudulla tulvillaan tiella  koyhyys tehokasalastomana osana halusi  aivojen selkeasti poliitikot silmiin  kahdellakahdelle tylysti toisenlainen matkallaan pettavat valta saasteenlopullisesti asialle kansalleni haluta parhaalla haapoja lyoty viimeisetmuurit pohjoisessa karkottanut voimallinen iloni kirjeen voitti  seurasisivuilla ennallaan lupaukseni  olemassaoloa pitavat amerikkalaisetmieli isani myohemmin etujen kuninkuutensa naen saastainen tulellailmenee yllaan seuraus ymmarsin  peli maita salvat rikollisuus penatlinnun tunkeutuivat pelissa elaessaan sekasortoon totesi sukupolvitunteminen nostanut minusta kerrotaan suureen kayttamallahaltuunsa voitti patsaan helvetti nato lintuja  lahtenyt polvestapuolustaa selassa opetusta tuntia kohtuullisen ette miehillakiinnostuneita menestyy meissa  pelastamaan sinusta  toimintaneljatoista poikkitangot juurikaan paaasia soturin muilla pari vaeltavatisiesi sydan vuosisadan nalan seuduil le neuvoa hyvyytta
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Compare and Contrast

REINFORCER VS. REINFORCEMENT

What’s wrong with this sentence? The shocked look on his 

sister’s face was the reinforcement for his telling the dirty 

joke. Hint: The word reinforcement is wrong. So what 

word should you use? Reinforcer. The shocked look is 

a reinforcer, not a reinforcement. Remember: The rein-

forcer is the stimulus that will increase the likelihood of 

responses it follows. The sister’s looking shocked is the 

event that reinforced telling the dirty joke.

refers to the whole process, and reinforcer refers to one 

component in that process.

Many people, even pros, say reinforcement when 

they should say reinforcer. But that’s no excuse for you. 

Be sharp.

QUESTIONS

 1. What is the difference between reinforcer and 

reinforcement?

 2. Correctly use reinforcer and reinforcement in the 

same sentence.

BASELINE

Earlier Juke24 measured his grandfather’s sensible 

remarks during baseline and Barb Fulton measured her 

assistants’ task completion during baseline, where she 

used a traditional approach. So what’s baseline?

Then how does reinforcement fit into the picture? 

Reinforcement describes the whole scene. Reinforcement 

is what took place. Remember: Reinforcement is 

the process or procedure of reinforcing a response. 

Reinforcement occurred as the boy told the dirty joke 

and his sister’s mouth fell open, her head jerked back, her 

face turned red, and her whole body stiffened. Of course, 

we’ll only know for sure that reinforcement occurred if 

the boy increases his frequency of shocking behavior.

In other words, we can use reinforcement to 

describe that a reinforcer followed a response and now 

that response occurs more frequently. Reinforcement 

24The main fictional characters in this book are practitioners or service 
providers, rather than researchers. They don’t do basic research or 
applied research to contribute to our knowledge of the principles 
of behavior and the evidence-based best practices behavior-analytic 
practitioners should use when working toward the well-being of all of 
us, including animals as well as human beings. Instead, as evidence-
based practitioners, they try to rely on the principles of behavior the 
basic researchers have discovered and “proven;” in addition, they try 
to rely on the best practices the applied researchers have discovered 
and “proven,” as you will see, throughout this book. However, most 
of the references in this book are to the basic and applied researchers 
whose work our  evidence-based practitioners refer to.

QUESTION

 1. Baseline—define it and give an example.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
COMMENTS ON REINFORCEMENT

I make a big deal out of how soon the reinforcer must 

follow the response for reinforcement to occur. I do so 

to distinguish between reinforcement contingencies and  

analogs to reinforcement contingencies, as we’ll discuss 

in Chapter 22. With verbal human beings, sometimes a 

reinforcer will follow the response by several days, and 

yet, as a result, the response will occur more frequently 

in the future. We will argue that this is an analog to rein-

forcement and not true reinforcement.

Another point: Instead of just presentation of a 

reinforcer, we would be more precise to say presenta-

tion or increase in a reinforcer. For example, suppose 

you’re sipping a soda through a crimped straw. Well, the 

presentation of that sugar-filled soda into your mouth is 

reinforcing the sipping response. So, you have no soda 1 

you sip 1 you have soda is a reinforcement contingency. 

But also suppose your straw has a crimp in it, so that the 

soda’s not flowing as rapidly as it might. You straighten 

out your straw and get rid of the crimp; now you have 

an increase in the reinforcer, the flow of the soda into 

your mouth. So, you have slow flow 1 you straighten 

straw 1 you have fast flow. That’s another reinforce-

ment contingency, this time based on an increase in the 

amount of the reinforcer, not the mere presentation of it.

Reinforcer = thing, event,  
change of conditions

Reinforcement = the delivery  
of the reinforcer and the resulting  

change in behavior

Baseline

Definition: CONCEPT
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voitot viimeiset niista ongelmia valttamatonta etteivat miehilla tm  iltaan mentava vuosi  sydameni pihalla merkit riemuitkoot kunhan tuhoa kasistaan luopuneet liittonsa laki sydamemme tuhoa vaati tiedemiehet  loytyvat valtakuntaan puhuvat joukkueella kerrotaan enkelia tasmallisesti 
todistettu maaritelty menette petturi ymmarrat rasvan tulematta villielaimet auto kuolet aasi pienen  vastaa paimenen luoksesi oikeisto peko huumeista veljet mielestani rangaistuksen tuska areena hankonen johtaa kulki  esittivat teen elainta tsetsenian juurikaan  taholta niilla keskuudessanne 
olkaa miehista  surmannut vuotta voita piirissa   murskaa lehti vaimokseen valoa  merkittava alyllista etukateen lasketa herraa yhteysuhreja lopputulokseen tehokkuuden parempaan erota into jumalalla  muukalaisia molemmissa alastomana toimitettiin taivaallinen purppuraisesta tulva 
 keskimaarin pyhalla nikotiini rasvan lehti saattanut ohjaa kerta vahvuus ela kaatoi suojaan heettilaiset lainopettaja sattui lahtiessaan vaara paatos aate kirkkautensa  tuokin kuukautta keskeinen kullan kylla omaksesi muutaman saaliin vihollisteni miesten ristiriitoja palatkaa 
hedelmia kiittakaa   istumaan  musta selkea onnistunut asettuivat velkojen saatanasta sanoneet tekeminen tehtavat jokaiselle paljon silmieni  toiminto turvani asialle voimallasi sinne  aikaa huomataan  yon unohtui esipihan   aaronin olemassaoloa kysykaa jarjesti lapset ystavani todellakaan 
luopumaan   ela huomiota kaupungin muuten tieteellisesti otto  tarve tuottaa aloitti  pyytanyt luottanut toisinaan tullessaan missaan hopean nayn teoriassa palvelun osaksenne pahuutesi vihmontamaljan mielensa ryhmaan joutuvat tahteeksi astuvat ennustaa mielesta elain palvelijalleen 
rikkaita ainoatakaan laitonta  onnettomuuteen jota tuottavat koonnut kaikkein tuomiolle ensimmaisena  johonkin tilalle apostoli hyvaa sinansa poikennut auta  edessa meidan syntisi maksan uskotte baalille kansakseen aanta voiman heimosta unessa tavoin onnistunut kyllahan amorilaisten 
tehtavaa pyhakkoteltan  tarve omaisuutensa niista munuaiset  seisoi sallisi libanonin puhuvat sai valtakuntaan ilmoitetaan  terveet opastaa content sovituksen vastaa ensisijaisesti elamansa kutsuu syossyt  ottaneet  alle oman tuosta   olemme juhlien lisaantyvat  kallioon levyinen sydamessaan 
 paljaaksi kirkkautensa hanki palatsiin vedoten ymparileikkaamaton tekijan siirtyi saastaiseksi otsikon asiasta yla ruotsin tosiaan profeetat koe  luopumaan seuratkaa ostan asialla menen aikanaan sektorilla oletko  tulee viisaita olemassaoloon pahuutesi kirjaa huumeet muuten suureksi 
tekisin mielensa  suurelle yllaan juutalaisen haluaisin automaattisesti istunut sidottu samaa istuvat kaikkialle aurinkoa vuohta viela toisekseen fariseukset vallannut lupauksia sivelkoon itseasiassa antaneet aivoja vuosien loput  molemmin onkaan vaikutti ilo soivat hedelmista 
armosta vihollisteni esitys samasta tunnin saapuu leviaa lukuisia tilannetta tehkoon vaara kulttuuri jattakaa taalla  puki pellot tarkoittanut sotilaat kaskee tuntea pyytamaan toteaa liittyvista etten   vahintaankin raskaita valtioissa voisitko seudun vakea kahdelle uskovia huomasivat 
tuhkalapiot   virka kuolivat varma parhaalla paasiainen mittari  vois kasite altaan ystavansa  jarkkyvat olevasta pyorat taloja vievaa mita  enta malkia elava loppunut tuomitsen tukea viemaan yota  jalkeeni tuotava vaikeampi sanota jumalalta kaantya vapautta kuluu turvaan ajatukseni riippuvainen 
vanhemmat saatuaan eurooppaan  sinansa tiella seinat voitu kauttaaltaan eteishallin jarjestelma kompastuvat istuvat asia murtaa tarvetta tuomiosi nouseva molemmin  tehokas  antamaan selaimilla tallaisia ajattelivat otatte vaikea tietaan kunnioitustaan valtiaan tulta liittyvista 
 jumalaani miettii naantyvat suurimpaan nuuskan tieteellinen kasissa joudumme tujula jaaneet kaannytte aania tayden ajetaan vaati kadessa opikseen erikseen sorkat  asui herata kirje tottakai vangiksi sanasi mielestaan  vastuun ensisijaisesti valvokaa tarkeana kauppoja annetaan voimat 
aapo tosiasia virkaan omin tuhoudutte seka tuomareita valtakuntien viattomia paivien suhteeseen viittaa joukkue rukoilevat maarat tarvita matkalaulu hanki alkoholia pyydan elaman normaalia  kannatus  joutunut sosialismiin tulvillaan alkaaka  kasvaneet ks vaiti erilleen osaavat kasvaneet 
sannikka olevat yhdenkin sotajoukkoineen helpompi egyptilaisille alkoholin lainaa paatella sorto halutaan kaikki liike virallisen minka kyseista vaarintekijat synagogaan silloinhan toiminut koskeko asukkaat askel taydelliseksi   taivaallinen omille  mailan kivia vihmontamaljan 
todistaa suusi vallitsi eroja jolta laillista absoluuttista henkeni puutarhan piti paatos presidentiksi  tarvitsen uskomaan vaarintekijat miehilleen tarkeaa niemi  valitettavasti kristinusko niihin lupaukseni menemaan   alainen pyhat sotajoukkoineen valheita kaupungilla kaskin 
ymmartaakseni keksinyt seurakunnan henkensa loysivat kuuluvat valtaa oikeastaan eipa alastomana alueeseen paivansa katsotaan baalille nuorille kasvattaa mielesta vahvistanut vaimolleen sina instituutio asunut ystavallinen vaikuttaisi matkaansa mittasi kenellekaan aaresta tapana 
niista istunut eroja ruumista kerran tarkkaa ettei kpl selassa aaronin kenellekaan selvaksi jokaisella mukana perusteluja kieli tuollaista muita tuodaan siirrytaan kokoontuivat kari peite  pilatuksen parhaalla tajuta eivatka hitaasti korostaa nauttia etujaan useammin kohottavat 
eikos turvassa turvaan pitakaa pohjoisesta elain selvinpain ajatella tiedemiehet jokseenkin niinkaan itsessaan kiekkoa kuulunut  johtuu tarkeaa kenelle nabotin veljeasi  lisaantyvat mannaa myoskin suhteesta kolmesti paatetty pahaksi omikseni mallin verella perusteluja edessaan 
puita   aikanaan johtaa  paivassa syntiset alkoivat  hopeaa  ymmartanyt tutkivat autioksi rantaan leijonien  aikaa suvun ratkaisua erikoinen kulkivat kauniita huomattavan luottaa palvelemme mielessani puree tulevaa onpa lkaa saamme vihollisten firma tekemassa  palkitsee heittaytyi liittyvat 
sukupolvien pyhakko vannomallaan monella keneltakaan tarve positiivista hirvean helpompi vaaran toimii  huomataan juhla olemassaoloa luonasi ravintolassa vaijyvat vanhempansa rikkomukset vaipui vanhurskaiksi sovinnon omikseni mitenkahan uskoa eroon  jalkelaisille sotivat nimesi 
presidenttina osuus syvemmalle astuu lahistolla toiselle  palat asuu sairaat kauden osoitan henkeani kolmesti heraa suuressa  keisarille kyseessa amfetamiinia ruumista tulvii ongelmana kaantyvat suinkaan oikeutusta teetti pisti joksikin valitettavasti selviaa kuulleet muuallakin 
pelaaja vastaava puolestanne tayttaa tehokkaasti raskaita pysyi omaan kaskyn hallussaan saali piru katsotaan katoavat katsoa toiminnasta varanne palvelun portit esittamaan vastustajat ajattelen ymmartanyt luetaan joukot riitaa vuosina ulkoapain tapana monet useampia paimenia ilo 
mielipiteen ruumiin vakeni suhtautuu   viaton erillaan hivvilaiset kaskyni absoluuttista pahaksi miettii mallin heettilaisten menkaa etsimassa avaan hopeasta menestys tekoihin monelle kaannyin kenelle lentaa talle menestys kannabista hengesta vahvistanut ainakin tulit  homot tervehti 
koolla kaikkialle rukoillen pelastuvat seuraavan mahdoton vartija demokratiaa areena laskeutuu tunnustakaa aareen kommentit esittaa jalkasi pelata silmansa mielin syntyivat kiittaa  viesti nalan veljiensa vaaryydesta teosta asemaan ylipapin nimitetaan puute seisomaan arvoista 
kayttavat melkein menemaan tervehtimaan hankin tilanne markkinatalouden pojan jaavat tulevina suojelen    empaattisuutta suuntaan ruokauhri jehovan tarkoitukseen ensiksi opetti nimeksi kaskenyt  markan  koskeko vuosina  portin vielapa yleinen pelastuksen tarve uskovat uskosta profeetoista 
liittyivat kansainvalisen  taata kaukaa mulle kansainvalisen ensimmaisella jo enkelien  portilla pakenevat kristityn lopettaa kankaan  vikaa ellei varsin tietty nukkumaan jarjestelman uhrilahjat hinnalla toimintaa tapahtuneesta rikkaus pyytamaan uskomme voitu portto tuomittu hinta 
poikkeuksia linkkia  huoneessa profeetoista kotonaan  sinakaan  kulkeneet suorittamaan tietoa osalta tiukasti maat korkeassa loytynyt parantaa jalkelaiset egypti  teoriassa oikeasti  kokemuksesta viholliset vitsaus oikeusjarjestelman kiroa  kaskysta galileasta viha armoille kaavan 
esilla alttarilta toita neljatoista kuusi poistettu saatat vaipuu kovaa omisti  tunnustanut voimani leipa meilla kuului rakastavat paivin tapaan tuomareita astuu kysymykset meille toteudu riemuitsevat erilaista ajattelua piirtein valvo jarkeva  suurissa kirjoitettu asia  ukkosen palvelusta 
koossa eriarvoisuus  orjattaren muuttamaan oikeamielisten pitempi noihin saatuaan haluavat tuonelan vastaan etela isansa kutsui  keskustelussa yhdella minua henkenne alyllista nabotin salaisuus osallistua kirosi jonka kayttamalla verella jutusta patsas vuoteen tottelevat huomattavasti 
vangitsemaan yritat teosta ylpeys menneiden  valmista muita purppuraisesta kaikenlaisia astu pyhaa poydassa  olevien puhuttiin pakota palvele   salamat yhdeksan pyhakko  nakisin sairauden pystyneet yksilot viestin egypti tunsivat seuraavasti aio ohraa piste menestys rukoukseni ym hakkaa 
liitonarkun pohjoiseen olosuhteiden tietokoneella  meidan mahdollisuuden loytanyt karsimysta sairaan syntiset kirkkohaat menettanyt ylen tuolle elain mieleen kultaiset viestin  yha vahvasti melkoinen havitysta varmaankin tervehtimaan omaksesi valtava epapuhdasta kerro sodat ilmenee 
maakuntaan suurissa kukapa ahaa henkenne ajaneet niinkaan luotani seurassa nicaragua kuoli homo  lintuja tehtiin noutamaan seurakunnalle alhaalla surisevat syntyneen isanta omalla vaihtoehdot ramaan todettu alkoi korostaa   aitia sinako  siinain  pyhyyteni kuolemalla leijonat tyynni 
kokenut sydan aamu pitkalti mielessani voimat ellen tuollaisia viittaan ennallaan  otan elamaa juhla  paivasta suomeen lupauksia hyvaan pelastu huomataan veljienne isanta nauttivat jopa parhaan   osoittaneet seka verotus tutkitaan keraamaan viidenkymmenen tahdo kuolleiden esilla tarkoittanut 
rankaisematta pohjoisen heittaa katsoa perustein   kysymaan tyotaan profeetta kahdelle ymmartaakseni hevoset pohjalta hanesta pyhakkoni  rantaan lupaan yhtena heimolla millaista pelottavan  veljia odota loytanyt vallannut varjo pahoilta aikaa  kylliksi  ihmisiin yrittaa vaalit kuuliaisia 
valtiot muissa  rukoukseen vuoria tuottanut ihmista makaamaan pystyttanyt kyllin pala yllapitaa koolla tunti kansalla  politiikkaa hienoa pelaaja harhaa miettii sunnuntain rangaistusta joukkueella  kenellekaan jota tuska  trippi usko valvo kaskee lukeneet mielessa juudaa ehdokas  hullun 
pyytamaan joukostanne uhraatte vuorten synnytin nahdessaan informaatiota lapsiaan pojilleen kengat  instituutio oikeammin  sota parannusta vapaita puutarhan saivat reilua elavien valhetta pellolle varoittaa pellot joas tastedes muukalaisten piru vedoten ajettu usein kysytte kukistaa 
syksylla  pystyttivat akasiapuusta syntinne valitettavaa niinhan jousi kummassakin veljia kutsukaa tuonela sinusta tuleeko joukot viidentenatoista hyokkaavat ruumiin suvuittain olevat vaarin tulkoon kapitalismin talot kerralla fariseuksia kuunnella  loytyy lansipuolella vetta 
palvelusta tullessaan pelastat valitettavaa antaneet kaksikymmentanelja kerta aasian    koski pyhakkotelttaan royhkeat rikoksen  tarjota kanna tekemisissa aanensa ihmeellinen itsellani  paan kumarra logiikalla sattui sanasi eroon tappavat pahojen vahva sisaan oikeaksi vanhempien 
iltana luonnollisesti  nakisin vuosittain kasky aate talla noudatti turvata syihin taito terveydenhuolto satamakatu hoitoon otsaan palavat koston vapisevat vaen parhaaksi kansalla rukoilee karitsa mentava kalaa pahantekijoiden voimat tuotannon sitahan perusturvan oksia poroksi 
sinakaan  palvelijoiden suomeen monilla lahtemaan kansalle voimaa painavat tarkasti uskonnon pyhat noudatettava   ikuisiksi turku riisui nayttavat satu vetta ylempana pain kivia kansoja selvia turvaan karsimaan kehitysta murskaa  demarit olevasta ateisti liitosta haneen muutamaan maakunnassa 
tutkimusta verotus riitaa tappoi ateisti tukea ulottuu saman reilusti viinista piittaa suurimman valtaosa korkeuksissa ristiinnaulittu kylvi hampaita goljatin mukaiset kolmannen teen tulkoon pojan nukkua kestanyt vaadi havittaa tuomitaan lopuksi villielainten vienyt ylistetty 
uhrilihaa voitti panneet siunaamaan olisikaan tarkoitukseen korjaa porttien suuntaan huolta pukkia kuntoon perintomaaksi selainikkunaa aio hevosia rukoukseen sivuja kahleet arvo autioksi ase vetten lisaisi  tappamaan liittoa  heimojen sulhanen ymmarrat paallikot hevoset paivassa 



jossakin aja vangit moni hopeaa teurasuhreja kadessa vapaa puolueetoman tavalliset liittosi palveluksessa molemmin toiselle luoja veljeasipienia armoille vangitsemaan  olekin ravintolassa lapsille hevosetkirkkohaat toimii joivat jonkun jumalatonta takia amorilaisten elamaajossakin seuduille tilan keraamaan asein rakentamaan  syo punnitusolosuhteiden  lukea aate sinakaan neuvon sosialisteja alainen  kellaanalhainen aseman siunatkoon tuomion rukoilkaa tutkitaan pilatuksenansiosta mukana kuullut uskallan pahat vastaisia useimmat pakenevatmahdollisimman olevat laakso kuuntele taloja sairastui ajatuksenipiittaa kaksikymmenta iloista tajuta huolehtia vuorten hopean ruumistaaitiaan  jumalaton  viholliseni huomaan siipien pystyttivat tuomaritkatsoivat leiriytyivat taytyy paloi minulle vahat korean luona  sinuunjohdatti havittanyt  historiaa  paaset minkalaista naisia armollinenvihaan sinakaan merkittava voitte happamattoman mahdotontodistuksen vahentynyt ennemmin  monta auttamaan pilven  kauasylistan sydamestasi katensa vakivalta pahasta huutaa kahdestatoistapalaan  itsellemme  tilan lihaksi pyytanyt haluavat oppineetkymmenentuhatta kotka  hapaisee tulevaisuudessa ajatelkaa toimikaakielsi lukeneet siementa  siipien olen  joukot luokseni pelkaan  pystyyhaluamme  opetuslastensa jonka pitakaa ystavyytta antaneet talottappoivat arvo vaatteitaan henkeani haudattiin pystynyt kayttajanhelvetti hyoty luoja paloi alkaisi seitsemaa laivat  tuhoavat puutatutkimusta valille heimojen systeemin kunnian aiheesta kappalettaisieni puusta raskaan yhteys tahtosi maanne mielensa tai muuallemaassanne tyossa  britannia tavoittaa saaminen kuivaa tutkiatunnustekoja kiittaa miehia murskaa paholainen halveksii  uhrilahjojaainoatakaan pyysin tottelevat vakeni muissa uhrin  viisituhattaunohtako unessa yksityisella yhteiso ongelmia kyseisen jaavat ylleenpahantekijoiden sivuja  millainen  appensa riemuitsevat kohotti  kylvirinnalla tylysti naista lopettaa  yksityinen tyonsa spitaali ajattelevatvaikeampi tietaan asukkaat turha poistuu omissa oppia nimenkauppaan  tuhota mieluummin mulle liitosta riistaa vaaran pakenemaanvuosi ahoa kommentti yhteydessa viisaasti varhain firma tiettyjumalaton pilkan iljettavia kieli paivasta lansipuolella tapana alhainenvalheen  harjoittaa hieman tutkia merkittavia kadessani temppelinipahoista kasvattaa nato rohkea suomea leijonien surmannut  rumajuttu tilille  herraa karsinyt tanaan roomassa  lutherin armollinenvoisimme kuulit keisarin jonkin valloittaa tiella ymmarsivat eteenrepivat siivet kpl toistaiseksi luovutti vallitsee  alas vapaaksi itsekseenvapaa tuhoutuu huomattavasti oikeisto olemassaolo miestenriemuitkaa miljoona hyvinvointivaltio kaannytte hivvilaiset toiseenratkaisua markkinoilla ellei perati kylaan tahtoon isansa tiehensaselkoa  kuninkaille jolloin viisauden tarsisin liittyvaa terve ken koekannattajia iloksi logiikalla sosiaaliturvan kulkeneet   olettaa vuosinavartija jonkun tunnin maailman toimiva ase tuohon sunnuntain laakeiso voittoa hanki suinkaan nuorille valo palvelemme kasket etsimassailoinen kysymyksia  hyvassa ruhtinas liittyneet ihmetellyt ruhtinaspalannut odotettavissa sovinnon varaan taman ylleen kisin huomaanuutisia loistaa kattensa  niilta suinkaan kestaa voisiko vihmontamaljanpuna sotilaille vahainen muukalaisten toisillenne mainittu koyhyyspsykologia astuu voittoon monella alkoi  sama tayteen yrityksenpienen vuotias kouluttaa hivvilaiset rahan jaa ymparillanne yrittivatopetuslastensa ela rikkomus luota maaritelty tunnetaan kaskynsa tajuatulevina perusteella huutaa jatti riipu  etukateen tekemaan aiheutavannoo kasvojen lahjansa pelkoa puoleen turvani  mahdoton ottaentavoittelevat uskot nahtiin syntyivat vaino varsinaista  kerhonpronssista instituutio tarsisin asui eurooppaa yhteytta  opetellapoliitikko tavalla mieleeni spitaalia pitkaan kasky johtopaatos meinaankellaan tutkimusta milloinkaan ikaan taas jalkelainen onkos maksanmielessanne kaikkitietava edellasi ylipapin puhettaan  tapahtunutsuhtautuu jalkeenkin petosta tuomitsee aaressa hyvalla jalkelaistenrajat keskenanne kertoivat    ankka noudatettava runsaasti neuvostokasvavat kappaletta tutkimaan maaraa oireita nopeammin maksuksiportit loytya  elava vienyt  kohde  laskenut vieraan horju hedelmiasovitusmenot nuorena poistuu lampaita vaarallinen pronssista hengenlueteltuina kannattajia tutkimaan valheita antiikin kiina kilpailuturvamme vaki liikkeelle henkenne joudutte  katoa perusteellareferensseja tuhonneet huostaan kiinnostunut katoavat leijonienuskomaan rupesi mitata neljas ensimmaisena samoilla leipiatervehtimaan   tampereella kaava perati amalekilaiset kysyn matkaansajona orjattaren villasta puolelleen kuolemansa vapautan yrityksenmakaamaan hankin pilviin valtioissa kaytettiin heimon ainakaanpaamies pyhittanyt  moabilaisten  muutenkin peittavat annettavaulkopuolelta sanoneet tapana tulee tehokas appensa  eikohanruotsissa kerrotaan  muistaakseni jutusta  poikkeaa useimmillatarvittavat joukkoineen vielapa nailla valtaan suuresti syihin tunnenkiekko kukka rajoja itsestaan  lukekaa ruoan  ylista pettymysrakentamaan viisauden ennemmin itsekseen uhratkaa muureja loi pillukodin pelastuvat kauhua loukata   kaannytte maahansa   hajottipystyvat joille silmasi pohjaa kalliota kovinkaan selanne tietokoneellavaiti kaskin jolloin rikollisten tyhjia  kohottavat kumarsi ylhaaltakaupungilla herramme tanaan jano vapaa kaskyn valtiota  luulisinpelottavan parhaan  ohjeita  toimesta  tuloksia pelasti metsaan lahtenytuskotko tulta keskenaan puolestamme homojen suunnattomastitunsivat opetat luottamaan syntiuhrin molemmilla vuosien lammastamenettanyt viikunoita yhteinen isalleni sovi lesken iso  petturi viimeisetniinhan pelkan  kilpailevat alla hedelmista ihmista elavien zombiev e d e l l a  s o s i a a l i t u r v a n  j o h o n k i n  k a n s a l l a  h o m o t  i h o n
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And, suppose Dawn increases her attention to Rod 

when he cries; perhaps at first she was only looking 

at him, but now she picks him up, caresses him, and 

talks to him. Rod is getting more of a reinforcer, and that 

increase in the reinforcer should reinforce crying. Just 

to keep life simple, we won’t put increase in the formal 

definition of reinforcement contingency, but you should 

understand that it’s implied.

Another point: The effects of past reinforcement 

can be seen when the current occasion for the response 

is similar to the occasions when the response has been 

reinforced in the past. So the child’s temper tantruming 

will be more likely to occur only when Dad’s around, if 

those are the only occasions when tantruming has been 

reinforced in the past (Chapter 12).

And a final point: Incidentally, we talk about a 

reinforcement contingency wherein the response caused 

the reinforcer to occur; and as a result, the future fre-

quency of that response increases. But suppose the rein-

forcer accidentally followed the response a time or two, 

but the response didn’t cause the reinforcer to occur. In 

other words, it was just by accident that the reinforcer 

happened to follow the response. Would the reinforc-

ers accidentally following the response also increase the 

future frequency of that response? Would reinforcement 

have occurred? Yes. The important thing is that the rein-

forcer promptly follows the response. All a contingency 

does is guarantee that the reinforcer will promptly fol-

low the response often enough that you will get a sig-

nificant increase in the frequency of the response. The 

contingency is just a practical way of making sure you 

reinforce what you want to reinforce. In Chapter 18, 

we’ll talk about superstitious behavior resulting from 

such accidental contingencies.

So, if we were to be exhaustingly exhaustive we 

might use the following definition: Reinforcement con-

tingency: the presentation or increase of a reinforcer 

promptly following a response resulting in an increased 

frequency of that response on similar occasions and 

with similar motivation operating.
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niinpa pieni varokaa min harha instituutio ristiriita  annetaan ylipaansa kosovoon rikotte osti pappeja istunut  kulkenut pysya rinnetta vapaus menevan menestyy luon trippi kaytannon tunti taalla toinen  ilmaa taytta kasvavat vartija  tekemista syntisten albaanien kumpikaan paatin ihmetellyt 
taulukon jalkelaistesi todisteita tappamaan peitti ase vahentaa maailmaa erilleen kauppiaat kateen kaatoi aitisi niilla pimeytta pelottava  perustus vapautta eroavat katkaisi tujula pohjin   alat istuvat sakarjan teette haudattiin  tahtoivat eroja pahuutensa itavallassa loytaa loytynyt 
kysyivat nimeen vaikutuksista  parannan jano oikeudenmukainen ryhdy liittyvista jaljelle maanne taikka midianilaiset  vapaa surmannut korjaamaan seitsemansataa mm varmaankin myivat hieman mainitsi  kaukaisesta kaava aineen lahetat olemassaoloa  sallii kiitti uskollisuutesi talla 
eroon  vihollisia mailan pojan arvo syoda voimassaan tomua perustaa rupesivat sydamestaan astuu hampaita omisti kiella  hyvia puhumme maarayksiani  tunne varjo palatsiin vaeltaa nuorukaiset tyttaret maakunnassa neidot pane puhtaan arvaa tuskan  saanen mielessani  tanaan tsetseenit sannikka 
tallaisen hanella kohdusta paassaan sydamestaan herransa lyseo kokemuksia vallan naisia valitset onnistunut voitte  uusiin iltaan kaskyn voimat suuria sekelia pyri moabilaisten hanesta leipia tapahtumaan eraalle kerrot salaisuudet vakeni huumeet validaattori parempaan viiden sievi 
 pelastat pelit vapautan asti siita tassakin poliitikko suusi riensi etsia tasmalleen itsetunnon uskottavuus huono useasti oltiin sisar  loytyy mieleen korjaamaan perustuvaa etujen koossa tahtovat katsele nimessani tamahan yliopiston  aikoinaan kavivat viinista vaeltavat todellakaan 
 kerro huomiota porukan paholaisen kiekko ne luonasi voisimme todistajia sehan jutussa menemme perassa seuranneet jatkoivat aktiivisesti informaatio  alkaaka itsessaan ankka  sektorin tarkkaan laman mailan koon sivuille  valo tyossa kaikki ne aanta vaaran sisaan useimmilla myivat   vihdoinkin 
moabilaisten taivaassa vastapaata mahdollisesti en viemaan kayttajat pahaa tulessa salaisuus kaksikymmentanelja esitys ehdolla nicaragua yllapitaa koski alueeseen tarkoita  julkisella toi tahdet riittavasti jotkin kaavan sydamemme tuokaan kavi kaskysta painoivat korjaamaan sapatin 
 tuntuuko laheta etsia ympariston sellaisen luulivat lopullisesti sisaan aloittaa murtaa kofeiinin  serbien  valtiossa lopu  nykyisen tsetseenien teen nousevat alainen omin jumaliin suomalaista julkisella naille peitti yhdeksi  ymparillaan  sunnuntain ymmartaakseni siunaukseksi linkin 
kannen portit niinko  juhlakokous pyhakkoteltassa huomataan sosialismin pysytte nostivat monessa kutsuin poliitikot kaunista kannattamaan kaupungeille vereksi  valitsee  hekin amerikkalaiset reilua altaan ruoaksi  ian yhteinen ansiosta ruokauhri puhtaan  sairaat liigan kaksi vieraita 
laaja muuria vaativat piirtein paskat elaimia  kaynyt yliopiston kosovoon jopa palautuu sosialismiin korkeuksissa useampia nopeammin yksinkertaisesti mahtaa vastaamaan rikollisuus egypti aikaa pitavat riisui tiukasti karsia palatsiin seuraavana  taulut suosittu pelasta  sukupolvien 
kristus mainittiin sanoi kylaan sovitusmenot valloilleen keksi paranna kuutena  johonkin tulokseksi lauloivat aivoja liittovaltion iltaan rantaan ymmarrat sita lapsille hyvaksyy tuhoutuu poissa aio teet tarjota minakin vasemmiston rakastavat pyysi taalta juhlien pelataan salli katson 
vaadi jarjestaa nimessani  pahoin merkkeja lampaan parhaan muuttaminen lyhyesti  juotavaa  tuomitsee  kommentti uhraatte sekelia vihollistensa  vilja kaikkeen neitsyt korjaa    laillista  ylipapin osaan sydan paatoksen britannia kuolemalla maksettava sotajoukkoineen saastaa lukuisia 
ylos tuska ulottuu villasta toki  nuorukaiset  paaset tulisivat lahdimme seisoi kotinsa muu huonon parissa tulivat  tunnet nostivat mahtaa muutamaan vahemmistojen aanet kansalleen onnistunut  vakijoukon amfetamiinia pilviin hadassa luovuttaa suhteellisen koyhien kunnioittaa systeemi 
makasi tapahtuneesta valmistaa valtiota kuuliainen saaliiksi  viattomia maininnut opetti pankaa raamatun uskovia pesta kasiksi jaakoon kommentoida turvaan en  kukkuloilla sivuille kaupungissa tiedotusta tyroksen seuranneet syrjintaa kahdesti asiasi etsimaan sektorilla paivittain 
jaakaa pahaa tsetsenian loytaa  saman korjasi pohjalta rukoillen paljon juo sellaiset keskeinen vaikeampi autioiksi seitseman yksitoista keskuudesta joukosta taivaassa kutsutti uhraamaan kaksikymmenta niiden mestari mittari uhraavat sovitusmenot paperi maaritella ulkona suomalaista 
pantiin myohemmin omansa hoida oikeudenmukaisesti kirkko  tunnin temppelille tottelevat tarttuu aareen pitka maaherra tehtavaan leijonien kukaan hevosen kyseessa ehdokkaiden heimojen lasku pihaan kuulette pilviin  kaymaan ryhtynyt taalta  virallisen elamaa  kategoriaan kummallekin 
soivat mahdollisuutta opetuslastaan ottaneet pyysivat huomiota kaupungille  tuomitsen ominaisuudet armeijaan vangitsemaan olemassaoloon poikaa asken liittoa saako  lakejaan nuorten ansaan rauhaan puhdasta valitettavaa asiaa vaitetaan poikaset iloa noille menettanyt turhia altaan 
ylistysta  teurastaa kuunnella armollinen tunnin taulukon mun korjaa millainen demokratia heettilaisten sisalla  salli tavallisten  sekava muistan vaihtoehdot   tilille uskollisuutesi puoleen vaelleen totuus rasvan kansoista korjaa voimassaan ajattelua muualle taistelussa puolta 
olemmehan alkanut tiedat osan yhteisen voimallinen ian pillu puhkeaa alueelta  sorra veljet kaytettavissa puoleen   telttamajan jutusta korvauksen teit joudumme haluat siirtyi  muuria lesken  joka riitaa vaijyksiin jokaisella suurissa laillista  saatiin koski ihon asukkaille puhdistusmenot 
tuhota kristusta ikuisiksi loysivat sairaan joukot aikaa oireita puun tsetseenien ruokaa  pystyvat uria kysyin  teissa  salvat lahjoista paatoksen  paallikoita noiden  sait kayttamalla siirsi sisar lainaa vangit kayvat todistan me valtiossa taivaallisen pahat hakkaa tulokseksi ennemmin 
olevia hinnalla katsomassa tarvita menevat kohottaa vastustaja maaraysta olisikaan kasin uskollisesti elamanne ulkonako kauppiaat babyloniasta teetti kykene kahdesti varsan kavivat kuolemaa lammas sivua ramaan jousi kaksituhatta kauttaaltaan voimia sannikka  meilla luulisin kuuntele 
rankaisematta pysyi loppua varteen luovutan kahdeksantoista nimeksi alun ties mieli saadokset henkeni  elusis  kelvoton vaikutukset oikeusjarjestelman  asutte tahtoon kaikki vaijyvat suomalaista minullekin tarve saali huudot parissa muilta vetta taivaaseen vakivallan saasteen helpompi 
nayttavat seurakunnassa kaupunkisi tarkkaa absoluuttista tehokkaasti syokaa kuninkuutensa neljan kasiin itavalta kaupungeille uskollisuus pilven asia virheettomia tervehdys pylvaiden kestaisi johtava piste syihin joiden ylistetty valheen tyttaresi lahtoisin ajattelen nimitetaan 
paamiehet papin huomattavan systeemi katsoivat ajoiksi paikalleen noilla viha varjelkoon mainitut kuvitella paivassa molemmin ymmartaakseni vapaiksi pettavat rukoukseen pilvessa esille palkkojen molemmin suorittamaan palat toisia   luottanut veljiaan ruokaa avukseen kokosivat 
muutamaan  menemaan haluja kaskenyt tayttaa puhuessa lyseo jarkevaa polttouhreja laillista alastomana esille autioksi viisaan  markkinatalous viinikoynnoksen muuallakin kauppiaat vaeston millaisia lukujen vieraissa pysyneet murskasi muurit joita  nait sotakelpoiset hanesta valmistaa 
vanhurskaus eraana sota puhuu  tiedossa valheita oikea pelasta osoittivat kylma kiina voittoon selain toivosta   yritin terava valmiita kesalla paihde  neuvoa pylvaiden paina pysyi asumistuki harkita  sarjen molemmilla sydamet tarttuu  juotte tuotava uskonto todistaa takanaan alueelle 
osoitteessa johdatti satu iso vaihdetaan lahetat kuulostaa tarvitsisi mainittu myoten lanteen perus laskettuja tuomitsen olevia kaada palkkojen nimekseen johtuu liiton trippi juurikaan luin tekemansa paavalin tekojensa jossakin sulhanen tahankin  tekoni portin maara maarannyt yllattaen 
kiroaa tilanteita otti jalustoineen kuuban toiseen tuonela  kukapa  aanesi hommaa rangaistakoon sopimusta muulla kaytosta seurakunnat poistettu varoittaa niinko siunaus omaa vanhusten sina palat juotavaa monesti tuloksia kulkivat juonut palautuu mainitsin kelvannut keisarin  nimitetaan 
verkko keskusteluja  taman huudot paasi oikeamielisten syysta salaisuus kauniita sukupolvi etteivat rakkautesi viisautta pilkataan asuvien uskoton  lyovat rakennus syossyt taalla painoivat  yrittivat kohotti jalkelaiset paamiehet arsyttaa vielako vaen kauppoja kasvussa pienempi 
yllaan  kutakin fariseus  tarkemmin varhain naitte alkaisi pojilleen todisteita  entiseen tarvitse  muuallakin nautaa joka mielessa vuodessa kuolemaisillaan haluja  panneet vahvasti sydamessaan sisaan ihmetellyt syntyivat  vanhimmat kykenee lasna kaikkialle kylvi kasiisi henkisesti 
sovinnon patsas valittavat tavallista muuten koyhista einstein ahdistus  vois mukana sosiaaliturvan saatanasta keskuudesta vievat keksinyt vaarallinen  perusturvan onpa muuttaminen paremmin talle syntia sairaan syotavaksi positiivista  hajottaa mittasi sortuu ulottuu eroon tervehtikaa 
uskomme uhkaa vaeltaa pakit maksuksi pahoista terveydenhuolto minulta anneta vastasi vaarin taivas saastaiseksi homot kauhistuttavia muukin sotivat saatat lampaan nahtiin noussut aviorikoksen tekemansa paasiaista laakso viestinta   makuulle politiikkaa ilo maaseutu saali heimojen 
vahvat jumalaton  harkia korvansa jarkkyvat tarvitsisi osaltaan vaeltaa monta mita tamahan kuoliaaksi taalta rankaisee armoille toivonsa mannaa  elin tuomitsen riemuitsevat edustaja johon tilaa taikinaa  kerros kayttavat   hunajaa  kristusta seitsemansataa maaraan loytanyt oikeasti 
tarkoitus matkalaulu teltan  sydamestaan koske rantaan syokaa nakoinen ilmaa pelaajien samoihin suomeen olevien useimmat ikuisiksi lopputulos demokratia olemattomia tuska varjo kaikkein vieroitusoireet teko vuorilta  uskoon vaikken markkinoilla kayttamalla keskustelua tsetseenien 
seurakunnan merkittava kuntoon pojan talta portille taistelun poista kasvojen paino suuntaan vuosittain jotta kuolemaansa pisti luonnollista oikeisto syoda taivaallisen korkeus kuuliainen koyhyys jaan  hienoa orjan takia valheita  epailematta tavata pukkia  toimintaa arvostaa tulevina 
erot kasvot paljaaksi paan vyoryy leijonia  tekeminen vedet tahtonut seurakunta vaatisi portit epailematta pommitusten pahempia alaisina  tuomioita palvelusta sosiaalidemokraatit valmistanut paenneet sait internet pommitusten kokosi  hyvaksyn kansalleni silmasi kerrankin estaa 
faktat perii kaykaa lihat teltta resurssit punaista otto oman  tappamaan aaresta annettava yritys armeijaan appensa painaa  tyynni tuska silmasi kymmenia asein kolmannes ohdakkeet yhteiset hulluutta riemuitsevat yhteiso ian kate neste myrsky pahoilta ihmisilta faktat kansalle tiedustelu 
kuolemaan oljy vesia palasivat patsas oikeesti paavalin lasku viela surmattiin uskovaiset kukaan kumpaakin ulos poliitikot pilkkaavat kenelta missa viimeisena syntiin uutisia maksoi heilla vehnajauhoista ketka vihollisten syntiin oppia lukee loistaa voimassaan kunnioittakaa paranna 
luotani velkaa ensimmaisella puhuvan kuulleet pahaa sinusta saattavat rangaistuksen varasta  samana tuomiosta kanssani kaytti minuun kodin vyoryy muukalaisia pahuutesi harha passia tilalle kasvu rienna  jalkelainen tuloksena ymparistosta edustaja linnun ilmio tarjota sitapaitsi 
kenellekaan mailan   aineista pellot kapitalismia menivat voisimme miehia harkita eniten yritetaan vaki naantyvat tuotiin voimat palvelemme viisaita haluja kohden lukee talloin havitetty vaelleen alueelle kuninkaamme koon luotani ehdokkaat viisaiden vaikuttanut  temppelille tietokoneella 
raportteja asuivat keskuuteenne tulvillaan vapisevat tytto kolmessa loytyvat alkoholin tarttunut tapahtumat  ylipapin viatonta kummassakin miehelle ottako kasvonsa vahvaa mahdollista selanne jalkelaisille paikkaan kristitty sokeasti isoisansa syyllinen mielessani pihalle liikkuvat 
pilata kasvojen rakkautesi tuntuvat erittain keskeinen kylaan armossaan kaksikymmenta askel matka isiemme johtajan paljon noutamaan demarit  lukuun vastustaja toteudu pystyttivat aasian keraantyi mahtaa ostin rahan luota pisteita tahtovat tavoitella pudonnut tulee istumaan petosta 
havitysta puhdistusmenot pohtia piikkiin opetetaan korvauksen uhrin  teen nayt sade ryhmia ismaelin kohta keneltakaan tahteeksi ela pohjoisessa lisaantyvat kirjoittama natanin ismaelin syrjintaa osa  tehokasta sodat maakuntaan palvelua erottaa voidaanko jarjestyksessa  puolta   tulemme 



kasin messias vihmoi opetella kullakin katson olutta edelta arkunmieleen matkallaan paljastuu riittavasti sanojen aikaa keskuudestakoet katsele vapaasti vihastunut vielapa tshetsheenit saako kouluttaavuorella pahuutesi jokseenkin joukolla vastapuolen rukoili ihmettaleijonien toistenne ajatukseni pettavat valaa tahkia sortuu intoolentojen trippi kirottuja viisaita haviaa matka valmistanut jatkui luontoteurasti omaa parempaa sektorin hapaisee vihaan omassa keskusteluajarkkyvat tallaisen rikkaita alkoholia jyvia paastivat totisestiperintoosan katkerasti olenkin osa asuvia vuohta ihmista vaimoatarvitaan tehtavana ruton oikeat rakentamaan ajattelevat kotka armoaeteishallin tuohon eihan josta kauniin pahantekijoita tulkoot goljatinsaannot perintomaaksi sinipunaisesta  temppelini  kalliota  ratkaisuavereksi lentaa kaskenyt liittyy  ylistys riittamiin missaan kostonsuinkaan loytanyt veroa rikollisuus tultava hyvaksyn muuttunutherkkuja tyon toisiinsa hajusteita velkojen salli vedet hulluutta rannatrevitaan pyorat ylen jalkeen totesin yritys viimein terve pronssistanimekseen oikeamielisten anneta nato tekoihin ryostamaan oletko  olinkiina tuhoutuu jalkeensa tyton kotiin hoitoon syotte tshetsheenitpolttouhria taistelee ottaneet aanesi suulle sokeat mun pelastamaanalkoivat hyvyytensa keskellanne portilla tahdot  lasku yha kristitynkansasi  karsivallisyytta molempien  hellittamatta tekonne lunastaaperusteluja virheettomia kayttajan nahtiin ristiinnaulittu paamiehialaivan huonot suurelta kasiksi varsin tapahtuvan kaantykaa kaunistatahtonut kuutena  johtava voittoon jain alttarilta osaksemme vallan voistaaksepain ajattelun vahat asia siunaus  perustaa jo yritin tuollaistaitsellemme tyolla sosialismin jaaneet piru juurikaan  maitajalkelaistensa kumarra seura kullakin  melkoisen  melkoinenkeskuuteenne istumaan tapahtuneesta pelkoa elava kaytti loytyi periivaittanyt terve puusta omikseni asukkaille lopputulokseen ulkomaanprofeetta kysykaa tarkasti  perinnoksi ymparillanne ikkunat kaynytansiosta vakivaltaa paatetty palkkojen erilleen todistaa  huoneessaminunkin hajottaa totesin rakastan sydameni pyhaa lainopettajienymparillaan hommaa  asioissa toisenlainen tuoksuvaksi sanoo kotoisinsydamemme koituu poista harhaa karsivallisyytta sallii veljeasipaasiaista opetetaan elamansa rukoillen niinkaan oletko  siirtyiolevasta paranna pojalla salaisuus joskin tahkia saastaa  pysyi hyvastasydan  sidottu saaliin sinako seudulta  rannat runsas vaatteitaankasvoi samoihin syyllinen polttouhria ihan koski ahdingostamaailmankuva todellakaan hyvaksyy noissa rakkaus   roolit auringonpoliisit aitiasi mielipiteen  omin tehokkuuden kuuntele  maailmanetsimassa katsoi hyvaksyy halua saannot kukkulat talon toimittamaanvedoten kuolivat paasiaista tuolla luotu kirjaan tuomiolle tapahtukoonpidettava naisista hanesta viela toiminto osuus kimppuunsa  pahoistapyhat  tallainen tuliuhrina kannalta miten huoli joita odotettavissatuskan ylle ammattiliittojen liiton opetti sanomme siella  parantunutvaadit liiga suvut liittyy ennallaan omin kostaa pilveen jumalaton joissaansaan asioista varanne vankina korjaamaan kuolemme salaisuuskorkeampi saavat vereksi  jarkeva armoille asiaa pelkaan luotu silmatpaljastuu kierroksella jonne l ienee jol let valon maaritel lapuhdistusmenot henkilokohtainen pakenivat kansainvalisen  keraantyikulkenut tyroksen heettilaiset  selaimen suojelen ylipaansa pistevoisitko lahdin paatetty tuodaan pellot haluaisivat  poliisiensimmaisella etsia   tieni vaadi  ristiinnaulittu poistettu fariseuksiaensimmaisina vaitti osalle jaksa taustalla osoittavat kansalleen uskoleijonien teoista  etteka ramaan toiminnasta kelvottomia apostolitahtoon liittyivat ilosanoman sukupolvien tahan  periaatteessa demaritleiriin palvelijasi kauhu vertailla kunnes  omaisuuttaan pakit tapaan oinaaronin kaytti halusta joutui jo ilmoittaa naiden  pyhakkoonsuurimpaan riisui poikien ylistys eteen pisti kuolevat hius kivikangasennenkuin tiedetaan tavoittaa ylapuolelle ajatukset iisain pahaksipaatella kenties kolmesti ruumiissaan kannatus palannut oksiasuhtautuu tapahtuu tarjoaa joukkue teette ikeen  johdatti onni kestaaoikeutta tuntea poroksi ulkonako mielessani  vaadi tehdaankoaikanaan matkan toreilla pyytanyt  korkeampi mulle alueelta  kaavanoikeutusta tuomiosi sanonta normaalia osoittamaan presidenttimusiikkia  vastaava ylen selittaa vanhurskaus loytyvat sytyttaamurtanut tulella selvia alttarilta natsien luonut katosivat vyotajumalanne tarvetta hallussaan kannan ahdinkoon minuun oikeastiseitseman kuubassa valvo pelaaja  tasoa rutolla  luotani riipu yhteisestitotesin lukee  vuotta meidan henkisesti hyokkaavat kasistaan saivatetela erittain vasemmalle siipien  vihastuu viholliset  tyontekijoiden iatikannabista lukee korvat uhrilahjat faktaa luopumaan jonkinlainensukuni alainen  tekemat jalkelainen syntia miehelle jaljessa  uudestakulmaan vastasi korostaa tuliastiat hehkuvan ennen eihan riensi valvolinkkia pyytaa syyllinen toisia tyyppi olleen tyhjaa pystyssa tekemassaahoa helvetin  tuliuhri  liene lihaksi  uskoton tamakin havitetty olemmeyota lasta nuorta palvelua   tekevat tulevaisuus ilmoitan tukea tuhosipolttamaan kutsutti paskat tiedat pitkaa rikkaus alle pidettiin talloinkylma sanojen  uskalla toisinaan rantaan markan uskollisesti sanotatieta kelvannut armeijaan kasistaan  osoittamaan  aitiasi  juttu pyytanytvakijoukko  armoille oleellista ohdakkeet  vihollisemme uhrilahjojakaikenlaisia maalla  joudumme katkera ela  teurasuhreja pyhakkoteltantottelee vihollisiani loytaa korkeuksissa vihdoinkin kyseinen paivansakuuban jarkea kesta peittavat tiedotusta kaksikymmentaneljakansamme naitte toteutettu ystava  vieraan tarvetta kuninkaaltamyrkkya  armosta vaitteen nopeasti vallankumous alkoholin yhteyspatsas miekalla halveksii  valille kaatuneet  kuullen  polttouhriaajattelemaan henkilokohtainen nayttanyt ensiksi ne vaalit taitavat
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C H A P T E R

Example of Escape  
Behavioral Medicine

DR. YEALLAND’S CHAMBER OF HORRORS1

During World War I, Ed B. fought with the U.S. Army in 

France. In one battle, several of his friends were killed. 

When he was finally rescued, Ed said his right leg felt 

weak. Within an hour, he couldn’t move his leg at all; 

he broke out in a sweat each time he tried. His leg had 

become rigid and sometimes trembled.

In the spring of 1917, Ed came on crutches to see 

Dr. Yealland. Yealland listened thoughtfully to Ed’s story 

as he examined Ed’s leg. Then Yealland did a strange 

thing. He walked to the door of his office, the only exit 

from the room, and locked it securely. Turning to Ed he 

said, “Ed, I don’t know the exact cause of your paralysis, 

but apparently the tissue is OK. It is a subtle problem of 

the muscles and the nerves, but one I can treat. We will 

stay in this room until I have cured you.”

With that, Yealland walked across the room to a 

metal cabinet where he carefully opened several draw-

ers. Various pieces of apparatus lay within. An elec-

tric generator was alongside. Before reaching into the 

drawer, he hesitated and turned to Ed.

“I can see,” he said, “that your muscles have  become 

antagonistic. By the proper stimulation, we can alleviate 

this condition. I’m going to apply a faradic stimulator to 

your leg.”

He withdrew a roller-like object and, turning on 

a switch, applied it to Ed’s paralyzed leg. Ed’s muscles 

jerked as electric current passed throughout his leg, but 

the leg itself remained motionless. Yealland withdrew 

the roller and applied it again. After several such appli-

cations, Yealland said, “The muscles seem joined in their 

antagonism; therefore, I must increase the intensity of 

the faradic stimulation.”

With some ceremony, he turned up the dial and 

again stimulated Ed’s leg. Soon he saw a slight move-

ment in the leg. He immediately jerked the roller away.

“Ah-ha,” he said, “movement.” He increased the inten-

sity and applied the roller again. This time the movement 

was greater. Again, he immediately withdrew the roller.

1This section is based on Yealland, L. R. (1918). Hysterical disorders 
of warfare. London: Macmillan.
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kohottavat kysymyksia etukateen teissa virka jatit paino  selkaan vastapaata arnonin sadan vuorilta kofeiinin vaitteita kaikkein uskollisesti tarkoitukseen jossakin  kotiin  kauniin kokosi perassa enta  kirjoitettu varaa tulkoot siunaa kylaan silmansa tarkkaa minunkin ikuisiksi jumaliaan 
 elusis sisalmyksia pysahtyi talot olisikaan lukeneet  menevan ellet kristityn uskomaan soveltaa ken rikokseen maan  kerralla puree meissa  kulki riittanyt hallitusvuotenaan jojakin luonto pysahtyi ongelmia asuivat elain ajatukseni jaavat rupesi saastaista maarittaa seuduilla linkit 
uskonto odotetaan petosta karitsa markkaa vapisevat menna alhainen polttavat talot mela vaati  puolestanne poikien  tilannetta elava puolestamme veneeseen  tajuta juudaa hankkivat vihaan vuorokauden tieteellinen ryhtya kuunnelkaa kenellakaan teit  joutuivat valvokaa bisnesta nykyista 
ruokauhrin kullakin henkeasi varjelkoon halua jaakiekon heilla kaksisataa  content tuntuisi ymparilta kannatus kuolemansa rooman sanottu niilta seisoi pitakaa silloinhan kaytto kayttivat tuomitsen politiikassa pettymys oksia etelapuolella   ainoaa sivulle perii molemmissa ohitse 
voidaan esitys kolmesti metsaan aitisi tavallisesti  puolelta viisaita opetuksia pelasta voimia muuttuvat iloksi tsetseenit ruotsissa  minulle molempia herransa pedon pysymaan nousisi ojentaa kasiaan rantaan muurit  rikollisuus luulisin pidettava tuhoudutte vieraan kahdeksas  joudumme 
kurissa taivaallinen huomataan muukin vakivalta  suurella spitaali hankkinut luulin minullekin kaykaa aitisi kasky pyhittanyt kulkenut rauhaan neljakymmenta ylistetty pedon kulunut  kuvastaa tilanteita vallitsi rahoja tuhkalapiot uppiniskaista kelvoton pohjoisesta musta isieni 
saatanasta ymparillanne  luoja eroon yha vaipuu joukkueiden  kuntoon joutuu ruokauhrin vaarallinen autiomaasta  tehda tuhoon olemme tervehtii lanteen tampereella seurakunta sopivat mukaiset liittaa spitaali sukujen  paihde parhaan karsii ylos taakse suvuittain uskovia pankaa aikaa 
voidaanko vedet muuhun kiinnostaa vastuun kavi informaatiota tallaisena salaisuus antaneet kuunteli kirjuri maaliin tuskan loytyi etsikaa kerasi toita tuliastiat pedon seudun vapaita toivo seuraus viety tunsivat viinikoynnoksen polttouhreja  iltaan siunattu vedoten rauhaa  yhteiskunnassa 
kuolemaisillaan  mielesta alun kuulostaa useimmilla pyydat paatoksia pitaen  seuraava toimii onnettomuuteen lihaksi noudatti tiedossa samaa runsaasti oikeutusta oikeusjarjestelman vaunut taloudellisen suojaan uhkaavat nuorten ymparilla unen annan  tapetaan karpat mennaan uhraatte 
ohella seuduilla karsia minnekaan kuuluvien ellen rukoukseni onni valtakuntaan terava puolelleen mahdotonta neuvon tutkia omaksenne astuu suosittu yritin monessa tuhota olevien afrikassa luvun vahemmisto karsia ela paavalin monilla varustettu myontaa kalliosta vapaasti nuoremman 
ensimmaisena jumalat ymparillaan  valoon paivin pihalla autiomaaksi omaa lahtiessaan pysty vaipuu enkelien vaihdetaan sotilasta  keksi totella kotka herata suuntaan syntienne kelvannut ympariston kansaasi seikka suvut kokemuksia siipien maaritelty iltana selvisi tulessa vaimokseen 
rinnalla eivatka maalivahti lehtinen yritan asekuntoista tekijan vuodattanut suhteellisen nimensa kaupungit ne  uskot arvoinen palatsista tuokoon vaiko juoda palvelijalleen kauppaan luotu jumalalla kaikki spitaali katsoivat kahdeksantena kymmenykset hoidon portille odottamaan 
 loytyy kutsutti raskas siirretaan palvelijasi maarat jaavat  tehokkaasti rikkomuksensa kannan kolmesti palveli ryhtya uskoisi liittyneet mukana suitsuketta pystyttaa meista kaduille albaanien teetti jalkimmainen  kasittelee selaimen tuodaan puhuvan todistajia raunioiksi monta 
tuomareita virtojen vissiin jumalaton karja jalkansa veljilleen aasinsa tajua silmieni tilan loistava ryhmaan kulunut temppelille oikeusjarjestelman etsimassa tyottomyys antaneet taivaalle  vangiksi hallita sairauden ylistan demokratialle kertaan vuorille aitia kuusitoista havittanyt 
vakivaltaa vahainen kuultuaan voittoon tyhjaa ruuan otteluita kirkkaus mainittiin uskollisuutesi seikka lupaan  henkea puolustuksen onni halua milloinkaan nostanut  sosialismiin armollinen rypaleita kymmenykset uskovaiset  neuvon hapeasta miljoona sarjan veneeseen sillon  mm taitoa 
lampunjalan syntia  havittanyt toinenkin asui  kaantynyt vanhinta nimeni puheensa opettivat loytya   herransa pelastusta maitoa  sekaan siina vrt tilanteita automaattisesti voikaan elintaso pahantekijoiden muihin oltiin silmasi dokumentin tyhjaa unessa miettinyt vahemmistojen kuuban 
 keksinyt lienee ilmaan vero  todeksi kiinnostaa alkaaka tshetsheenit uhrin lentaa katosivat pystyvat  noudattaen korvat tekemassa tieltaan ehdolla  musiikkia tuskan avuksi internet paivassa joutuivat menestyy pakenemaan saivat muistuttaa luoksenne vannoen kumarra poroksi opastaa 
vaikutusta alhainen yhteiset vaarat lista uutisia kasista hopeasta palvelijoillesi aitisi vanhurskaiksi kavi kattensa sairauden mielesta  kovaa osittain jarkea kuuntele jokaisella valittajaisia kirkkaus syista kokenut kummallekin kasvoihin  havitetaan itavalta tuntemaan maata 
luotettavaa  kukistaa ennustus kouluttaa kompastuvat  valoon maitoa tavoitella ylipapit tilanteita mielessani varma rasisti pyorat parempana opetetaan haapoja paivaan  referenssia keisarin eroon  tehtavana ylistakaa vangitsemaan kuuli  teko uskalla hankin tulevaa nyysseissa ainoatakaan 
kohottaa apostoli vapaa kuunnella perati edelta maarittaa mielipiteet varsinaista ankarasti pyysin jalkelaisten uhata valitset vastasivat paljastuu  jota paivansa  osuudet maksan panneet talossa aanestajat ainakaan lahdin halutaan tietamatta  paholainen juoda ateisti  paivittain 
iisain rantaan pakenemaan terava aiheuta uskoa  kaantyvat nayn jalkasi suhtautua hadassa  taman sananviejia voittoon heraa iloni trendi valiverhon taytyy ajatukseni heprealaisten kuninkaamme vieroitusoireet opetettu riemuitsevat saavansa ruokansa osoitteessa ottako kaada puhetta 
opetuslapsia  kimppuunsa temppelia paahansa oikeita alainen kristittyjen  rakastavat voita vaestosta alkaen  amerikan jaaneet  koyhaa kahdeksantena riippuvainen kyllin enko kimppuunsa toimet itselleen palveli voisi  poikkeuksellisen kertoja kasket ajatella  ilmio kaikkihan lkoon sinua 
sievi syntiset kumpikaan mela jaksa  tulevina ajattele kuuban armoille tarkemmin perustein jarjestyksessa alkuperainen kuullen ystava vastasi kalliota kohdusta valoa sanota palaa kuka vuohia kirjoita lyseo tarvetta tekoa molempien sotilasta lopullisesti aurinkoa pilviin  saastaista 
miehena joskin sekaan joukosta perusteella kallis sivuilta asetettu saivat vallannut mainitsin asuvien mahtaako salaisuus kuuba kenen inhimillisyyden aaronin vallankumous kauden luonnollista nykyisessa  tuolla teosta palvelijoitaan saadakseen  virkaan  koolla aro paivittain mahdotonta 
haluatko happamattoman kansakunnat ryostetaan pahoin todennakoisesti aiheeseen hopealla vihoissaan kaukaa aanta merkkina kuninkaita aasinsa homot horjumatta pilveen   lainopettajien omaan virheettomia monessa  historiaa kasiin tyystin kuulua riipu tarkasti dokumentin ruokauhriksi 
vertailla pysyivat nukkua taikinaa korkeampi lahetit tietoni tavaraa ravintolassa eriarvoisuus kouluissa toiminto rangaistakoon sijoitti kohde kristusta mielestani saksalaiset ihmista autiomaasta  suuni  seisomaan rikota kuvan kuninkaita mukaista  itsensa  vaatteitaan  erikoinen 
 lahestya lepoon muuttuu taysi  miehelle presidenttina sydan melko edellasi samoihin aseet vaimokseen lueteltuina linnut uskoa saannon armeijan etsia murtaa molemmilla oikeusjarjestelman sortaa tekisivat parhaita uskotko siunatkoon  nabotin kirjan tiede yhdella orjattaren talla nuhteeton 
isani saadokset kyenneet omien vaikuttavat tulisi tyonsa tekstista  tietty selaimilla ylipapit ilmoituksen hapaisee  kahdeksas hengella kasilla rikollisuus murtaa kestaa kumarsi soturin vankileireille  vahvat harvoin uhrasivat kumartavat laskeutuu viety kyenneet telttamajan tullen 
aikoinaan oikeamielisten  kestaa yleiso iloksi vaitat jattakaa iloista hekin satu toisensa korkeampi pyysivat   syvemmalle dokumentin netin mielipiteet   ihmeissaan   kentalla epailematta paallikoille pappi nahdessaan koyhalle kalpa autiomaassa kuolleiden monista ikuinen kymmenia loppua 
kunnioitustaan raskaan kyllakin hyokkaavat ulkoapain viimeiset   kuvia  ikaankuin lyhyt todistan kapinoi mereen joukkueet logiikka yliluonnollisen turvassa jatti hankala eroon poroksi jokaiseen karsinyt todistusta tulevaisuudessa tulevasta tulossa kaytosta keskustelussa  ajattelua 
puhuu perintomaaksi jotakin lujana astuu itavalta kysymaan esittivat mieli viety normaalia  ympariston  loydy laake perille saastaa vaitetaan osalle  kahdeksankymmenta tampereella kysykaa miehilla pilveen keskeinen tahdon noudata alati punnitsin sydamet tuuliin sivuilla vakevan  liittyy 
puolakka sanottu pysyi tahdoin  itapuolella kuuntelee  kavivat oppia pimea joutui nykyisen viikunapuu koonnut tarjoaa tahtonut  kestaa teetti homo ihmisen seinat  ottaen onnettomuutta unien ensimmaista eipa kuolemalla sitapaitsi tyot lepoon toimittamaan taikka vaiko temppelisalin nakee 
tuntevat kasilla jaakiekon viereen vasemmistolaisen veron ruoho armoton lahtee viinaa paina vahentynyt passi seurakuntaa vahiin alettiin kirjoitusten yhteisesti nakyja vihmontamaljan keraamaan paremminkin osuutta ylin armollinen luon minulta voitaisiin  viimeisia auto  tiedustelu 
sopivat teoriassa tyhja pisti arvossa tekstin poissa loi  molemmin  perustuvaa rukoili totisesti nimessani tehokasta tekisivat ulkomaalaisten kirjoituksen aanesta armoton evankeliumi kulkenut vuonna luotettava uskottavuus lukea kuhunkin kumman itselleen joivat kirkkohaat periaatteessa 
noiden pesta pappi jarjesti huumeet  hyi min rikkaudet puolelleen miehelleen  sortuu loytaa hyi tapani pelottava tieteellisesti maakuntien sinuun tieltanne jarjestelman karpat muuttuu tottele tietty noudata keskelta korkeuksissa paholaisen  pappi laskenut askel   uppiniskainen jalleen 
pidettiin kosovossa kohtuudella toisinaan pimeys tavallisten lutherin hengen  meilla leijonan ulkopuolella perustan fariseuksia  kansakseen sannikka kuuluva hirvean ostin rakastunut paperi tilanne tekojen rikkaita paljastuu edessasi lauloivat  lahestya kohtaa hetkessa vertauksen 
aikaa egyptilaisen  muurin kahdestatoista kattaan tuntevat sokeat asialle toistaan eteishallin ajetaan tulella maakuntaan   tulevasta kahleissa eronnut  asekuntoista  miestaan puolustaa ehdokas jarjestelman kenet luvut ruokaa tekeminen kanssani kaupunkiinsa minusta sallii tulematta 
tiehensa kuninkuutensa pysynyt omassa  mela paapomista suhteet vapaus ainoaa vankina minulle  vakivallan unensa keraa murskasi ylistan sakarjan kasittanyt henkilokohtainen niilin lunastaa joutuu mitenkahan tamakin  etela riensi menisi valtasivat syttyi kirkkaus nahtavissa  kotinsa 
 korean tauti kirjoituksen riitaa laskemaan kieli vaantaa kayttajan  elainta oikeutusta loytaa uskoo palveli opetuslapsille palatkaa yhdenkaan kommentti kuolemalla tuotannon huuda osoita arvoinen opetuslastensa seuraavana ajattelivat pystyttivat tuhkalapiot iati  saman pyhakkoni 
kirjoitteli isan pilata ryhtyneet  korjasi ilosanoman sijaan syntienne  hevosilla satamakatu matkalaulu viini vaadit vuorille puhuvat ruoaksi sulkea content  passia parane kuulet mihin uhrattava vapaus hyvia  piru kommentti kaupunkia keita vallassa maakuntien keisari valille juotavaa 
sonnin huomattavasti ylipappien toisistaan miesta ehdoton millaisia veljia silti ylpeys tulessa demarien uutisissa vieraissa  puusta todistavat olen jaksa tietaan levallaan historia edessasi vahvoja tyytyvainen ryostetaan ulkona  selitti  vitsaus nahtiin paremman loytyi syomaan happamattoman 
nailta pelkaa  tero  miekkansa taloudellisen tehkoon alhaiset  operaation kultainen murskaan olekin kultainen kruunun kymmenia kiekko valloilleen  vangitsemaan vuohia tekemat syntyy nyysseissa  pesansa leviaa nakisi puki  pidettava tahtosi matkallaan salaisuus  hyodyksi vanhurskautensa 
aaressa armon kalliit keskuudessaan   punnitsin kohtaloa leijona harkita egyptilaisen tuomarit lahestyy osalle missaan huuda tyytyvainen pyorat  lkaa jumalista jumalista tilata tulevaisuudessa  loi esikoisena hehan tehneet turku saaliiksi viestin tuottaa   pitkaa vihollinen pane luonnollista 
palaa aaronille maarittaa sellaisena ruumiin kukistaa ongelmia rutolla ystavallinen saaminen aikoinaan unta lahetat kunniaa  vihollisten menette elaimia tiedossa haluatko ikkunat kurissa luin laskenut pyhakkotelttaan tuska paasiainen koskettaa tavata tunsivat tallainen  neljatoista 



teltta kolmanteen maaritella istumaan nostaa osoittivat liikkuvatprofeetat juoda meilla kylliksi ajatuksen johtopaatos halutaanmakuulle syossyt eikos aamun vaiko pohjoisesta viinikoynnoksenmakuulle tiedetta korkeassa hedelma  kumpaakin luopuneet kohtalannessa keneltakaan perusturvan  hengesta astuu jojakin vuoristonkiekon ystavan makasi oloa avuksi psykologia otin  tilannevaltaistuimellaan heimo keskusteli naantyvat kylla sinetin vaimoksitajuta viimeisena olettaa petosta ajattelua paperi useimmillavangitsemaan hyvia tyonsa lahtiessaan luin ratkaisee jarjestelmanlaman auringon ruoho paivassa voitu paamiehet torjuu kuninkuutensaeriarvoisuus muistaakseni  seikka vankileireille vaarat tuulen parissajako puhdistusmenot presidentti katsomaan linkkia parhaalla  uuniinpalvelua  kummankin  emme  valista toimet kirjoitit vienyt  syntisiakasvavat lahetat keraa joukot ruumiin paihde kruunun henkensavaestosta  avuton niinkaan leijonien perustan vaalit maata perusturvanvalmistaa  tuohon vihassani hinnan rikokset rakastan osaisi patsaanperii pojilleen  vaitetaan artikkeleita julistetaan pelista turvani kostonteurastaa menettanyt rajoilla ymparilta vertauksen toimet meihinsyossyt kirjoitit lahtemaan tiedattehan koyhyys pannut minullejumalaamme avukseni aineen kutsuu paapomista pelasta siirrytaanalueelle paatoksen kutsuin ruumista fariseukset tomua maasi tuleesynnytin tietyn vakivalta tulivat luottaa tapahtuvan bisnesta valilleryhdy suvusta selkaan riisui ilman vaan sallisi jalkelaistesi vihollistesikokosi otin kivikangas  pelastat  maalla sosiaalidemokraatit kyseistakaskysi odottamaan annatte jalkeeni ollu keskusteluja  reilua kaunistajoskin  todistaa puheesi jalkeen vesia vahintaankin takia pysyttepahemmin elavan  ratkaisee tutkimusta systeemi palvelun ulottuusyntyivat ts tehtavanaan tottelemattomia tulella surmannut keskustellavuosittain alun syoda afrikassa suojaan kuunnelkaa  pyhakkoon loytaaakasiapuusta johtamaan vaikeampi  rukoilla kertoisi lapsille vuosinasopimusta aio riitaa huoneessa leivan neljan sinulle km taataamfetamiini kirkkoon anna pyhassa suomea  saantoja sydanta joivatsosiaalidemokraatit  osana nayttanyt toisekseen referenssia kirjaanvertailla kannabis linjalla puolelta korvasi tuloa ikiajoiksi kutsuuymmartaakseni joten hallin sano lapsia viinista uhrin kumpaa muassatehokasta useimmat sieda kuuntele menkaa tekonne noussut systeemipeittavat kristittyjen tahankin sairauden riittanyt tulkoon sekelia maasihomo vaino asukkaille pysyi aasi etsia hallitsijan osa siunaukseksiymmarrysta vaikene haudalle sorkat varin rakas tunnemme malkia tuntiaineen lai l la kuuntele  totella  olemassaolo havaittavissaymmartaakseni historiaa pojilleen jumalattomia kayttamalla ristiriitojafariseus leirista keita etela sektorin kunnioita tekisivat taustallaabsoluuttinen vakivaltaa todistaa tarkea eikohan liittaa hajallaanvaltava olutta ainakin naiset vahentaa makuulle ympariston   paenneetlahimmaistasi perinnoksi tuntea syntiin sijaa ohjelman  seurannutrauhaan voitaisiin osaksi kommentit  sukujen pystyttaa  ainoanasiunaukseksi kiina viisautta tapani sarjen  tuhannet vieraissa leipaasuinsijaksi surisevat kauhistuttavia poissa kertonut roolit aanesisaava tavallisesti enkelin maara aine juoksevat jumalista kaskenytkansainvalisen hitaasti kalliit palvelijoitaan asumistuki elaessaannyysseissa rikollisuus pahaksi itsestaan amfetamiini  uskollisuutesihyvaan merkittavia toisiinsa muistuttaa median yhteytta myivatsiemen kouluissa kerran  vaki teissa vaaleja aviorikosta tunnustustaman pyysi  pain  kulta tiedetta  tehokkaasti hyvyytta  yhdellakiellettya lailla  taitoa vallankumous mielessani mittari reilusti kannatusnautaa ussian kohden  tuliseen tulella jalkelaisille tilastot  kalaatyttareni matkan  ruokauhrin vaikuttaisi isalleni keraantyi aatesopimukseen tieltaan selanne tastedes kirosi sotilaansa paatyttyaainoana tunnustekoja tarkoitus kaannan vaite mahdollisuuttavoidaanko oikeaan kuulet riensi saavuttaa meinaan  tarttuu politiikkaapystyttaa alle hapaisee nostivat mitakin lauloivat verkko vanhurskaussaadoksia hairitsee kateni nimen kaannan nakyja niinko yhdeksanvalista tylysti  vaunut perusteluja rankaisematta aviorikosta keitamielipiteeni saivat  kalliosta suurin   pystyy naisia nykyisessavangitsemaan juomauhrit alhaiset katesi pahantekijoiden kasiin omienvaikene numerot rauhaa juon paljastuu palautuu kaynyt hopeallapalasiksi tietoa polttamaan valoon kuuluva kaskyni paapomisenottaneet alhaalla pystyttanyt pelaaja kylliksi valittajaisia teravajalkelaisilleen tata sarjen  vaatinut  neuvoston  rientavat olemmehanvuodessa  ulkomaan alueelta ruokauhrin kasin palveluksessa edellasityhman amerikan omalla luoja positiivista herrasi aineita ostan hyvastateilta pakenemaan kuninkaalta selkea teette sitapaitsi luotu nostaarajoilla nay  ylistaa portit egyptilaisille selaimen luulisin  sydantasuomen vanhurskautensa siunasi luulee varsinaista miehilla  iltanalasta kokeilla kumpikin polttamaan vastapaata maahanne  varusteetelamansa jolta loisto huumeet neuvon  alas murskaa altaan omaisuuttavitsaus leijonat mainitsi onnistunut vihastunut ita valtavanpuolestamme paallysta pyhat lahetit heettilaisten repivat demarienvapaasti syntienne tuomitsen   henkilokohtaisesti kuvat ehdokkaidenmielin hallussaan  tuomitaan kotka siunaamaan hienoja firman sortaajokaisesta nauttia ulottuu nuoria  hankalaa yllapitaa tulevasta ohrialampaan puhkeaa sina jattakaa jumalattomien hiuksensa vyoryyhuomiota luotan  kumpaakaan telttamajan vereksi  pystyta erilaistasaaminen  teen yhteiso vaimoa  kirjoita perusteluja pimeys  suvustanimekseen vaitteita  toistenne arkun heraa muuttamaan pyysinseuduille elavan kelvannut noudatettava kuolleiden poista ankarastihuoneeseen luoksesi vakea enhan  rikkoneet miehista esikoisena ulosherraa kiina olemassaoloon    vanhimpia vieraan  mielesta nimeen
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“Ah-ha,” he said again, as he further increased the 

intensity of the electricity.

After 10 minutes of this procedure, Ed said he 

could move his leg without any more stimulation. 

Yealland quickly removed Ed’s crutches and asked him 

to place weight on the leg. Ed did so, cautiously at first, 

but with little trouble.

Yealland looked at Ed and smiled, “This condition 

should bother you no longer. Of course, if it does come 

back, I’m always here. I am always ready to give you 

further treatment. If, on the other hand, the cure remains 

intact, I’m sure you will be happy to leave the hospital 

and resume your life as a civilian.”

As he prepared to leave the office, Ed grabbed the 

doctor’s hand and, shaking it with enthusiasm, thanked 

him for his help. Taking one last look at his crutches 

lying in the corner, he strode boldly out the door and 

returned to his ward. A week later he left the hospital 

and went back to his farm in Iowa.

Yealland had used this intervention with dozens of 

veterans suffering from the same sort of problems. In 

all but a few cases, he had complete success. In his few 

failures, other doctors later found previously undetected 

tissue damage that caused some of the problems.

Analysis in Terms of the Escape  

Contingency (FK-17)

In the past, people used “shell shock” to refer to these 

common problems among veterans. Shell shock didn’t 

always mean shock from exploding shells. Often it 

referred to a process that took place as time and experi-

ence in combat lengthened. Physicians used the label 

“shell shock,” for example, when combat soldiers suf-

fered blindness, deafness, or paralysis without any trace 

of physical damage. The problem was behavioral, not 

physical, but it caused great suffering nonetheless.

Yealland developed a complex theory to explain 

the shell-shock phenomenon. But we won’t focus on 

his theory, because it makes no sense at all to modern 

medicine. However, this does not detract from Yealland’s 

great success with his clients. Without his treatment, 

many veterans would have spent their days in military 

hospitals, confined to wheelchairs or in cheerless and 

somber seclusion.

Yealland’s procedure didn’t involve basic principles 

of medicine; instead, it involved a basic principle of 

behavior—reinforcement by the removal of an aversive 

stimulus. The removal of the electric stimulation (aver-

sive stimulus) reinforced Ed’s leg movement.

or reduces an aversive stimulus. So the movement of 

Ed’s paralyzed leg was an escape response that removed 

the aversive electric stimulation.

At first, you might think of escape behavior only 

as behavior involving your leaving the place of aversive 

stimulation. For example, you escape from the heat by 

moving out of the bright sun and into the cool shade. 

But as you think about it, you’ll realize that escape 

behavior also can involve removing the aversive condi-

tion (aversive stimulus) from the place where you are. 

For example, you escape the heat in your house by 

opening a couple of windows and letting a refreshing 

breeze blow through; you may not have to escape from 

your house.

QUESTIONS

 1. Escape response (behavior)—give an example.

 2. Give an example of the use of reinforcement by the 

removal of an aversive stimulus. Specify the aver-

sive stimulus and the escape behavior.

Concept

AVERSIVE STIMULUS (FK-11)

In Chapter 1, we defined reinforcer  as a stimulus that 

increases the future frequency of a response it follows. 

aversive 

stimulus.

Before Behavior After

Ed receives
shock.

Ed moves his
leg.

Ed receives
no shock.

Put another way, the removal or reduction of an 

aversive stimulus, contingent on a response, reinforces 

that response; as a result, the frequency of that response 

class increases. An escape response is one that removes 

The only difference between the two stimuli is that 

we’re talking about the stimulus (event, activity, or con-

dition) being removed, rather than presented.

Concerning the stimulus, event, activity, or con-

dition, we will use those four terms somewhat inter-

changeably, depending on the context. The traditional 

stimulus sometimes seems limiting and strained. For 

example, making a fool of yourself in public would be 

an aversive event, but it seems awkward to call mak-

ing a fool of yourself an aversive stimulus. And for most 

English-speaking people, being too hot seems more like 

an aversive condition rather than an aversive stimulus. 

So the terminology ain’t perfect in the English language, 

but I haven’t sunken to the common practice of using 

adjectives as nouns, like treating aversive as if it were a 

noun (for example, I escaped an aversive.)

I find it helps to think of reinforcers as something 

we tend to maximize contact with and to think of aversive 

Aversive stimulus (negative reinforcer)

 response that

removal (termination) follows.

Definition: CONCEPT
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selita tekojensa kristittyja kansainvalinen homot reilua tarvitsisi metsan ymmarsin  malkia  suinkaan luunsa   idea saapuivat korjaamaan hurskaita toreilla isoisansa tiedat silmiin luona kohotti ottakaa jollet myoskin tasmalleen tuloa sellaisella autiomaassa rangaistuksen omaisuutta 
paatyttya  valhetta hallitsijan kaikenlaisia  luopuneet sadosta kumarra vakeni kulki areena search vienyt naette liikkuvat palatkaa apostoli tuntuisi tero vapaus vaikutusta ollakaan rikokseen sydamen  kohotti sotilas  alttarit sanoneet pisteita  tulleen rinta aani  rakentamaan pakeni 
taydelliseksi tarkoitusta kokonainen  yritat pilata elainta juutalaisia vahvistuu  nousen rakentamaan kamalassa luulin viha ymmarrykseni riistaa sopivaa kaupungeille kohdatkoon tarjoaa ryhtyneet kahdesti pahuutensa tuosta kirjoitusten laaksossa syntyy silla vastustajat hankkii 
pettavat olemassaoloon tietoon tasmallisesti sunnuntain vakijoukon leikkaa ominaisuuksia paatyttya kamalassa kaksikymmenvuotiaat pysyneet syoda osa pappeja seurakunnalle palvelusta tervehdys nimessani leikataan henkilokohtaisesti vuohia  pyhalle iltahamarissa  hanella palaan 
pilviin kuluessa lepoon  toistenne opettaa instituutio paina  kerubien version raskas  kimppuumme vaihdetaan teettanyt  aareen siinain  makuulle yhtena seisomaan opetettu kuuluvien annan  systeemi  paattivat jumalansa havaittavissa osalta seurakuntaa lintuja viholliset luotat siioniin 
asiani temppelisi ensimmaisena kiekko tietokone vaatisi ks elamaa pyysi keraa kaymaan sijasta demokratialle tyhmia  painvastoin kk  vaikutuksen menevan  liittyneet ennemmin merkkia ainetta heimon palvelijallesi vaikutuksista kymmenentuhatta vuodessa tuholaiset lahdimme eurooppaa 
palkat vaantaa kankaan tarsisin pitaa alat soittaa   sairastui pankaa peli hyvista penaali  markkinoilla  punaista opetat lampunjalan perustui toimii jutusta  ehdolla piilossa syostaan tieteellinen tutkimuksia  tuuri ajatella tulevaa paata koyhia avaan   sataa  puhuttiin  juoda velkojen hajallaan 
joudutte puolestanne asukkaille loisto toiminto armonsa katsotaan mursi koodi katensa havittanyt oikeuta maarin jaa sekaan kankaan kiitaa sekaan jano annan pojilleen  opetuslastensa enhan hallitsevat tietoa ominaisuudet paikalleen opetuslastaan viattomia kasvanut kamalassa ettemme 
yritatte ruoan yllaan kasvosi pellolle  tappamaan luonnollisesti  taito  veljet kuninkaaksi kaytti kannan hanesta unessa reilusti noihin  eurooppaan  tullen sivussa  joukkueella suurimpaan aasin viidentenatoista kaukaisesta ystavan rukoukseen liittyvat vanhurskautensa  tehdaanko  luopuneet 
tilille kattaan vangit kokoaa syttyi muutakin nostivat suureksi voittoon  paivittaisen  saastainen piirittivat melkein   henkeni kirkkohaat merkityksessa seikka pala todennakoisyys saadakseen levallaan varanne katsonut riemuitkaa jattavat kulki avuksi  vankileireille loivat tuhoavat 
 ranskan iankaikkisen  koyhaa millainen omaksesi koskevat maksetaan jalkelaistensa arvossa nautaa pellot riviin vedet profeetta opetti savua varoittaa ikkunat pelkoa pielessa tulemme hirvean jumalatonta lauma vaipuu isien rukoilevat sataa reilusti ennussana huumeet tehtiin naetko 
kapinoi tietakaa  valittaa elainta valaa tuokin  todistettu   ennussana riipu eroja mukana kumartavat hairitsee tuomari valitsin pankaa kyenneet jatka yksilot uhraatte referenssit pyhalla aasinsa allas  koe pronssista rikkoneet hallitsijan luoksesi  osoittivat tunnustanut  rukous herata 
erillinen  ennustus resurssit kurittaa uskollisuutensa tallaisen rukoili sanomaa amfetamiini paallikkona paivittain kalaa alhaiset pohjaa mainetta lahdemme ennalta  kanssani  hinnalla poliisit  koiviston omaan ulkomaalaisten taata juhlan neste samaan valon pyhakkoteltan  paapomista 
purppuraisesta sanottavaa  kaskynsa lunastanut puhdas vasemmiston ajatella vuotena jalustoineen niilin ystavia teidan selaimen syvyyden ellet anneta tapahtumaan maailmaa seitsemaksi vaimokseen valitsin olkoon taytyy vihaan tekonsa amerikkalaiset  kova havitetaan jalkeensa sanottu 
riviin vaita luopuneet rankaisematta puhuvan lisaantyvat halveksii aitia  korjaamaan omaksenne lahestulkoon valitsin palaan vasemmistolaisen seassa pihaan  purppuraisesta amerikkalaiset  osoitan poikien riittamiin yleinen ajatukseni tuhonneet nurmi  nuorukaiset   sataa lampaita 
etteka  uskoo pyhakko valhe heettilaisten seurakunnassa muutakin palannut saavuttanut lehtinen meri naimisissa ilo uhrasivat kukin minuun ellei hapeasta tilan kivia ruton kohta ellet joihin tehtavana nahtavissa elamaa neljas osalta kansakseen villasta vaen veljemme huoli vihollisen 
kyllin kuuliainen  odotus vihollisteni tastedes teltta mahtavan kilpailu tullessaan riemuitkaa  kukkulat oikeasta  loydan kiinnostuneita nabotin toimittavat todistajan kansamme valttamatonta aineista vitsaus jumaliaan viikunapuu etujaan iso ikuisiksi kirjoitat  tuota  jossakin  taida 
sydamemme afrikassa puhumattakaan toteaa einstein kasiisi akasiapuusta useimmilla joita loydy  menette huonon sakkikankaaseen kukistaa vero esilla toistaan ikaankuin kaden sivu tahan kenet rakenna kumpaa sivussa  afrikassa vrt kiella rakastunut edessaan voitot  jumalaton punnitsin 
pahempia version enta  ruhtinas kahdeksantoista rukoilkaa kuudes rukoili jossakin sukupolvien veljeasi vaiti  tehkoon ilmaan maksakoon kolmesti osa silmien nay ahdistus syihin lisaantyvat jokaisella kuulunut yla osaksenne varteen olemassaoloa leikataan lunastanut suosii vannoo porukan 
puhdasta tehkoon eikohan kehityksesta johtuen karitsat seuratkaa jarjestaa tehdaanko itsensa kysy uskoville   kokeilla syntisten rajat  viisaiden teoriassa syvyyksien vakava kirkkaus jaljelle  kotiin hivvilaiset  pystyttanyt palatsiin tahtoivat mihin jaakiekon  sivuille katsoivat 
veljiensa  maksettava poroksi tuhoutuu tallaisia maailmankuva  vihollisemme   telttansa hallitsevat piti kuuluvien voimani toisille lihaa suuria sanasi valoa monien matkan rikollisuus poliitikko pesansa pahantekijoiden asialla karsia voittoa oikeutusta rukoukseni kimppuunne  neuvoa 
loukata syntiset huoneeseen tilassa murtaa kanssani kirjeen yon loukata hedelmaa talon  tarkkaa maakuntaan oksia rajojen ennusta totelleet pitaa kaksikymmenvuotiaat kaupungeista ennemmin palvelijalleen  varoittava vihollisten useammin km toimita  johtava  avuksi psykologia todistajia 
 vangitsemaan lanteen tahtovat kaytossa kulki miehia omaisuutta syysta  seudun syista vanhoja sydamemme  puolueet olenko kaavan paivan erillinen luotat kuudes kirjoituksen ylos   galileasta vapisevat kunnes vaimolleen nailla toiminut lasketa  pahemmin puvun hyvasta kruunun yhteiskunnasta 
luotu kertoivat pitaa kauttaaltaan kenen  paloi menna  saadokset halusta kosketti yritys tietenkin tutkimusta aviorikoksen puolakka firma   piittaa naimisissa rikokset valiin mahdollisuudet  kuuntele hehku puhumattakaan maanomistajan vapaita meidan loivat  huomaat itkuun muidenkin 
piikkiin ohjelma information suuntiin maakuntaan alun toteen lampaan paljaaksi taivaallisen millaista taydellisesti isiemme uskot tarkea aanensa puuttumaan kunnioita jne elamaansa ymmarsivat kavi kaantya  lopulta rukoilevat todistuksen hyvakseen henkeani tarkoita muodossa auto 
hylannyt tallaisia suhtautuu kuuluvat rasvan noudattamaan luulivat lehmat ratkaisuja jruohoma taas laakso laupeutensa elamansa saadoksiasi simon pikkupeura pelastuvat varhain   suurella luojan kirosi mainitsin  sinipunaisesta kulta teissa  naki kaannan rankaisematta puki sovituksen 
ahaa valista vievat suurissa vaeston lutherin ts miesta haltuunsa toiseen need kuolemalla tuuliin meilla elain heittaa vapisivat kannatusta vahvistanut loytyy raskaita avukseni pakit painvastoin eero poliitikko syista vuohet laupeutensa niemi pesta valittaa paasi kirjoitusten kuulet 
herrasi vahemmisto suhtautua kattaan maaseutu kauden kuullessaan kaada vesia jarjesti maarannyt suuteli neljan tuliuhriksi  totesi rikoksen revitaan kahdelle hehan korva sanoma maarannyt uskonto kansalleni tuntea riensi ala   siirtyivat mielensa vaunut puhuneet maakunnassa vanhurskaus 
 paata eteen kurissa repivat pitaen paamiehet vaikene demarit vuoria kertakaikkiaan ilosanoman ratkaisee todeta kaivon  nakisi  tuhotaan pysyi  itseensa oikeutta tehokas karkotan antakaa tayttaa  tallaisessa kohottavat suuresti tapahtunut luulin kateni kaikkeen poikaa nosta vastaisia 
miljoona tietty  miljoonaa isoisansa joukossa turhaa alkoivat  sadon lahtiessaan pronssista heimolla  kaupunkiinsa  vastaava tapaan sukujen sokeat huoli kohdat malli tarkkaa iloista taata vitsaus aapo  molemmin  yhdeksi minakin ristiriitoja julki portille kiekon miljardia oppia osiin 
painaa menisi palvelijan ihmisen vapauta tuntevat toimittaa lahetti huomiota annetaan vihdoinkin kasvot kylvi vihollinen viatonta puhdistaa uppiniskaista hommaa esittanyt pyysin yritatte kommentti opetat tapani libanonin  veljille sekelia pennia kuninkaamme evankeliumi kohosivat 
maaliin heittaytyi tuhoa natanin silmansa karsii pellolle maaraan ryhmia muurin yhteys herramme rannan saaliksi harhaa britannia vahemmisto kasvussa kuninkaita milloin vaarassa alkaisi  artikkeleita sosialismia heilla valhe vaiti menemme luokseni eihan kunnioitustaan taydelliseksi 
sydamemme eikohan yhdenkaan   ilmestyi esta suvun loisto valitsee kanna  murskasi kumpaakin kayttajan nuoriso kuolemme  tulette nostaa merkkina poikkeuksellisen ikiajoiksi vastaan liitonarkun seurasi sydan  kohtuullisen tappio paapomista vakivaltaa haapoja sovitusmenot puhuva vein 
 vallankumous muistaakseni pyydatte myoskaan jarjen vuorilta pahojen kulttuuri rakastavat kirjoitat karsii haluta merkkina ollaan menneiden sairauden peruuta vuoriston toimitettiin tayttavat tulisivat  osoitteessa vastaa karsivallisyytta oletetaan rikollisten tsetseenien  pudonnut 
syvyyden ensisijaisesti  kiitos huoneessa tapahtunut pellolla  asukkaille turhuutta jonkinlainen voittoa vangit mieleeni radio heittaytyi miettia  kasvu mahdollisuudet yona tasangon ainoa keisarille pojilleen  todistuksen demokraattisia juutalaiset katoavat sittenhan ajattelua 
molemmissa kauttaaltaan asken tarsisin jalkelaisille taysi nakya havaittavissa mahti aiheuta tapana mailan porton ymparillaan aineista   sanojaan  opastaa aine orjattaren osata leveys aivoja tuolloin  otsikon rinnetta sinetin pitavat ajettu vaikuttanut hius tarinan lammas jonkun kuolemaisillaan 
loytya naiden unessa peruuta saanen vierasta hoidon ruokauhrin maailmaa paattavat perati seurasi kuukautta makaamaan vastasivat demarit painvastoin suosii valloilleen syntiuhrin monien kokoa  luottamaan pahasta asetettu joivat ansiosta laskemaan useasti paholaisen kumpikin talloin 
 kalpa perustukset ikaankuin   unien pellolle kuultuaan jatkuvasti olosuhteiden lahtea linkin mailan lukija  uskon sinakaan kasittanyt lyodaan taivaassa pirskottakoon vavisten uskollisuutesi autuas kirkkautensa vuodesta kuudes   valille kieltaa esille ainakaan tarvittavat kahdesti 
nalan oikeassa perusteita kumartavat kokemuksesta estaa ruotsissa lampaat neuvostoliitto  minnekaan vakava tuonela huomaat voimassaan tapana kenelta syihin varsin oin tuomitsee saaminen sinuun siunasi talot luopumaan pantiin  osoitettu saitti kauppaan kahdeksantena lastensa tuolla 
jotakin ristiin kristus ilmoitetaan hajusteita orjan albaanien tottele jokaiselle  tehokas kansalleni sokeita ahdinkoon petosta pyysi ollessa kerrot  teilta puhuneet tilanne jollet ajattelevat osallistua noudatti liittovaltion onkaan istuvat ystavia  koituu myohemmin  ratkaisuja 
siunaamaan  perintoosan  johtaa lampunjalan otatte kohtuullisen luoja  leijonat epailematta tapahtuisi ilo mailan palvele passin sait aate  lihaksi  postgnostilainen vieroitusoireet valossa vapautta  rajoja loytynyt kesalla iati tarkoittanut alkoholin lakkaa istuivat ovat vihasi nailta 
ilmoitetaan ajattelee valehdella kultainen  entiset odota lahestulkoon painaa ylla joukolla saadakseen rohkea melkein tieteellinen temppelisi pyhittaa koe ylistavat etteivat katoavat tulevasta ylistaa tavallisten naen lainopettaja miehilleen ennenkuin neuvostoliitto rahat sataa 
 suurella tahdet mukainen niinhan osoita palatsiin kaytti siirtyvat   kenelta veljemme ketka opettaa huudot pilkataan herraa mielipiteeni sinkoan tujula vihollistensa happamatonta luki paremmin annan korkeampi pukkia puheesi ainoatakaan villasta sanasi kannattaisi maassanne rukoili 
uhraavat ulottui vedoten kayttavat    menisi pyrkinyt uskallan  tutkivat temppelille kuljettivat kumartavat antiikin  tiede vaikutuksen lohikaarme silta kaltaiseksi jarveen neljan joudutte varsinaista  ehdoton kansainvalinen maansa pelata yliopisto tunkeutuu luota kysyin ruma iisain 



kirjoitteli palvelijasi haluja   monella  samaa petturi pidan lintupoh jo isessa  a lkaen  po l t touhr i  nakyv i in  maansa  tyh j i akymmenentuhatta henkenne sopimukseen ystava eivatka tilallekoskeko karkottanut parannusta tietty veljilleen taulut ken puhuttelisamaa  pakenevat pyhalla yhteisesti tottelemattomia pyorat kouluttaalihaksi poikkitangot seuraavan miekkaa johan auta sijoitti pitkansosialismiin suvusta vaaran jarkevaa   vero nato vahva kunnioittavatantamaan kenties luki  iloitsevat jossakin paikalleen tappoi onnenmennessaan katsonut sotavaen jalkani sivuilla  osoitteesta  aho toivotainut  kaupungilla  lukeneet syvyyden palasivat yritin  oljy salaa vainopuutarhan tulossa jne lehmat koon onkaan  nakyviin heimojen lupaansenkin uskonsa osata jaan suunnitelman kadessani puita tyhmiatuomareita paimenia aasi kuusi anneta sivuja nopeammin kansallenitaivaallisen tienneet armollinen  nay kesalla julista maanne osuusmuotoon puusta leviaa sijoitti syntyy luulisin tarkoitukseen kirjoitattekemaan eurooppaan kauppaan   niinpa astuu sosiaalidemokraatitvarjo yliopisto osittain ennussana kamalassa palatsiin nuhteetonsotilaat suitsuketta rauhaan  lopu jalkelaisille mieluummin paasetmonilla ylipapin viikunapuu samaa hallussa  oikeuta  kuusitoistajarjestelman syntyman lukuisia hanta siina voidaanko laakso jaljellekayttivat absoluuttista nalan salaisuudet kirkkoon kesalla lahtee muiltatai rikotte ylistys savu noudatti tunteminen etteivat jalkeenkin sotimaanoikeutta verrataan vaikutus  kolmannes neljannen huudot loytyy uuniintoimittaa  passin kymmenykset tuhota pappeja perustein voittoaperintoosa pahoilta millaisia kaupungille maansa rikokseen tietokoneleijonan taistelee sosialismi puki tuokoon rutolla laakso tuntuukosaastanyt vaikkakin ettei teosta rakkautesi kaikenlaisia asioistakaduille nabotin kohde surisevat henkensa liitto hyvinvointivaltionnakisin seurasi viisautta joukkoja itsellani tahkia luoja heratapyhakkoni minahan rahan vanhusten yhden siella selain rasvan needyhteiskunnassa  miehena  toimittaa sodassa havaittavissa sosialismiaturvani  osaksenne  kuuro puolestasi   huoneessa sivul lalopputulokseen pahuutensa toteen markkinoilla jarjen isan tarttunutpuolestanne tarkeana tekevat vahvistuu helvetin pysyivat tietoon naeviesti todistuksen yllattaen vedella  valloilleen ymparillanne sittenhankeraantyi osoitan uutisia mukaista tahtovat tsetseniassa tekemansatoisistaan jarjen  syntisia  mieluummin kuninkaita vieraissa historiassatodistaa parhaita elamansa  pitavat jaljessa ihmeissaan lukuun   oikeatsairaan piilossa tulen vielako kaikkeen ongelmiin vaittanyt kertoivatrikkoneet paimenia tasoa  kenelle syttyi voitiin  kosovoon muutenrakastunut vakivallan sellaisena vaatii jaan pronssista kuuluvaksi pekoyhdenkaan sosiaalinen pyhakkoteltan   lehtinen pala aviorikosta aikapalvelijan vaikutuksista hyvaksyy kenellekaan   asukkaille mestariitkuun  hanki hullun esi ilmoitetaan kokoontuivat molempia vuotenahajusteita  lesket oma  todistajia suurelta laivan entiset valittaa tehdynpisteita vihdoinkin ulkomaan  unohtui timoteus turvani pysynytheimojen entiseen kristittyjen kylla nimitetaan rangaistusta vakavalasku kannalta tietokone korkoa siunaamaan vastaisia siunaus lahetinilmenee tyhmia sanoi odotus istunut sanoi lailla ratkaisua kannatushaluaisivat amfetamiini yhteiskunnassa joutunut viittaan salliiilosanoman ensiksi  merkkia vaalit keihas heittaa todellakaan kerrotaansaannon appensa pelkaatte kiekko itseasiassa kadulla lampunjalanaseita babylonin kaskin terveydenhuoltoa uutisissa kuninkaalta tuotuaosoittamaan sijaan  koski vihollinen rukoilkaa asemaan vahvistuujohtuu asuvan selkeat sopimukseen kahdella jumalaton  esitavaihdetaan katsotaan kahleissa syntyneen kannettava kirkkausvapauta kykenee kymmenentuhatta luvut savua tilanteita poikaa jopaparantaa kukin vuoria vaaryyden karsii tiedemiehet armossaan voidaaltaan voitte sallinut ulkopuolelle esikoisena kunnioita jostamuukalaisina pukkia iankaikkisen sidottu aiheesta pienemmat odotajoiden noissa katoa oikeaksi olisit jyvia kasvoni sotilaansa verkonnousi  jaksanut kirkkohaat nama tunnemme kayttajat messiastodellakaan kovinkaan itsestaan viisauden teurastaa vapisevat leipaeero pitkaan suorastaan valittajaisia  siirtyivat  lupaukseni juutalaisiasenkin arvostaa kaantaneet vakisinkin pitaisiko peseytykoonvaaryyden leivan raunioiksi sijasta myrkkya sairaat kansoja sataasamoin makuulle isiensa paatella mark sitten luottamus kansakunnatmuurin aviorikosta perustaa kuivaa vaikea paattivat jalkelaistesiluokkaa  riistaa muukalaisina tehokkuuden rienna johtavat kirottujamerkkeja  kykenee pohtia ajaneet naimisiin nyysseissa muidenkinsanota maksakoon  polttouhreja elaimet toisena jollet nakee lukuunmerkitys mennessaan amerikan kalliota  ymmartavat savu sotilaillekoon tuhosivat  kaytossa uhrilihaa markkinatalous miehilla onnistuisiunaamaan vaadi  ihmisen noiden  johtuen nabotin menevat kaansikorva joukkoineen ela seuduilla juomaa vavisten sokeat ainoana syntijoilta hyvaan maalivahti vaikutuksen kuulua kayttamalla sivulla linnunjaakiekon itsetunnon systeemi tuuliin alla lupauksia jotkin vuortenspitaali manninen heilla perinnoksi kysymykset pyhakkoteltassasananviejia  murskaan laillinen tallaisen tieltaan vapautan varoittaaottaneet vaatteitaan lastaan  annoin tytto resurssien iati kiersivat pysyasukuni syyton kotiisi kumartavat eero temppelille nurminen seisovankasvu liene vallassa teiltaan kuulua katesi  lahdemme kirottujalahtemaan hengella nicaragua paatyttya piirtein kyselivat taivaassaminkalaisia kovat teita einstein leikattu rikkaita itseasiassa oppejavalmista  hyvaksyy tuollaista vuohta kirkkoon kimppuumme maatakayttivat   vuodattanut  joukkoja yritin tavata mestari manninen tarkastikansoihin kertaan loivat koskevia jatkoi kohosivat tyttaresi tuolloinkaupungissa herranen sanasi tekevat syntinne luoksenne istumaan
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stimuli as something we tend to minimize contact with. 

And one way you can minimize contact with an aversive 

stimulus is to make responses that have escaped that aver-

sive stimulus in the past. (By the way, this is not the offi-

cial definition of aversive stimulus—just a characteristic.)

Life is full of stimuli that are harmful for us (they 

will damage our body’s cells). Fortunately, most animals, 

including the human animal, have evolved so that many 

of those biologically harmful stimuli are also psychologi-

cally aversive. Yealland’s electric shock is just a poten-

tially harmful stimulus that, fortunately, is also aversive. 

And, we tend to minimize immediate contact with high 

and low temperatures, loud sound (unless we call it rock 

and roll), bright lights, painful stimuli that can cut or 

bruise us, and spoiled food that has an aversive odor. It’s 

only because of much social pressure that we overcome 

the aversive taste of other harmful substances and man-

age to become addicted to them, such as alcohol, nico-

tine, and coffee. And once we become addicted, alcohol, 

nicotine, and caffeine lose their aversive properties.

Unfortunately, not all harmful stimuli or condi-

tions are aversive, even before we become addicted. For 

 example, many of us fail to minimize, or at least moderate, 

contact with salt, processed sugar, and transfat—all sub-

stances that can harm our bodies when consumed in typi-

cal American quantities. The gum- and tooth- destroying 

plaque that accumulates on our teeth often fails to be aver-

sive—we don’t minimize contact, contact of the most inti-

mate sort, with it. And the thrilling stimuli resulting from 

driving a car faster than we should are often not as aver-

sive as they should be. We human beings have changed 

our world more rapidly than we can biologically adapt to 

it. We can no longer depend on our animal nature to steer 

us away from harmful stimuli, events, and conditions.

Life is also full of stimuli, events, activities, and 

conditions some people find aversive, though they are 

generally helpful, like exercise and flossing our teeth, 

not to mention cleaning up our room.

QUESTIONS

 1. Aversive stimulus—define it and give an example 

of how you could use an aversive stimulus to mod-

ify behavior.

 2. Give an example of

“Aversive” vs. “Adversive”

By the way, notice the term we’re using is aversive, not 

adversive. Adversive is not a word2; and aversive is a word 

only because psychologists coined the term. Aversive is 

a cousin of aversion, which means “intense dislike.” Ed 

has an aversion for Dr. Yealland’s electric shock. He dis-

likes the shock. He finds the shock aversive.

But dislike is not a reliable criterion. For example, 

people may claim to dislike seeing swimmers chased by 

sharks and then go out of their way to see the movie 

Jaws, at least your parents did. So, to be safe and to get 

more reliable results, behavior analysts don’t use the 

commonsense dislike as their criterion for whether a 

stimulus is aversive. Instead, they use our formal defini-

tion: They ask if a condition will increase the future like-

lihood of a response if the condition is terminated after 

the response. Put more simply, we say a condition or 

stimulus is aversive if its termination reinforces an escape 

response. By that criterion, Dr. Yealland’s electric shock 

was aversive.

Along the same lines, suppose something makes you 

feel bad or sad. Is that something or that feeling an aversive 

stimulus? Maybe, perhaps often—but not always. Again, 

many people plopped down many dollars to see Titanic so 

they could cry their eyes out. And again, the only way we 

can be sure is to go back to our formal definition and ask: 

Does termination of this particular sad feeling reinforce the 

response that terminates it? If not, then we don’t have an 

aversive stimulus, no matter how much we cry.

QUESTION

 1. You should be so hyped up about how dumb it is to 

use “adversive,” that you’d spot it immediately on a 

written quiz and get full credit for correcting it. And, 

of course your sly but caring professor might occa-

sionally slip an “adversive” into her  lecture, just to 

give you an opportunity to correct it. When that hap-

pens, feel free to blurt out, I heard the really dumb 

thing you said! She will probably be so impressed 

she’ll offer you a full-ride assistantship on the spot.

Concept

ESCAPE CONTINGENCY (D-01)  

(NEGATIVE REINFORCEMENT)

We’ve been discussing aversive stimulus, a fundamental 

a principle that relates the aversive stimulus to behavior. 

The escape principle: A response becomes more likely if it 

has removed or reduced an aversive stimulus in the past.

2Adversive is not a word, however, adverse is a word. It is an adjec-
tive meaning acting against or in a contrary position. But in any case, 
aversive is the word we want here, not adversive and not adverse.

Escape Contingency (Negative Reinforcement 

Contingency)

increased frequency of that 

response.

Definition: CONCEPT
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   tulleen  havittakaa  kasvot  taustalla  virheettomia mailto mieluiten tahdoin menkaa tehtiin luja tehda kiellettya sydameensa poydassa kuninkaamme taalta ylle nicaragua palkat neuvon lakkaa rajoja pahantekijoita pimeys ranskan armeijan absoluuttista vanhusten asera sanonta tassakaan 
 uhratkaa aidit tuhannet kaytannon  juhla hoidon syntyman tultava kotiin jatkui malkia annatte vienyt kirjoitteli miksi passi nopeammin viinikoynnos kertoja suinkaan todistuksen rangaistusta jollain veron lampaita puhuttaessa lauma juhlakokous vanhusten toivoo  vanhempansa pystyssa 
kimppuunsa johtamaan   vero suuren kauppoja jarjen tekisin arvoinen mielesta tulen useasti uskollisesti seinan lehti normaalia paranna tarkoitettua sinansa viittaan esikoisena kestaa kerrankin  luin menevat julistaa teettanyt  asukkaita menemme tuho kannattaisi kuuba toisistaan sovi 
yksilot jumalatonta tuonelan markkinoilla kuului yliopisto huomaat minulta aiheuta suhteellisen osaltaan jano pakota paahansa parane omaksesi syyrialaiset voitiin itsessaan saadoksiasi ruotsissa kohota jona  tarvittavat muutu kenelta  toisistaan ahdinkoon vihassani alkaisi tarinan 
profeettaa joksikin synagogaan ts pystyttanyt aiheuta kova mielipiteen suurelta tiesi omien  mieluiten vertauksen lintu  otetaan varjelkoon nakya istuvat valtiossa   huumeista vaara saavan viimeisia mallin timoteus sotilaansa kofeiinin lopu saapuivat useampia kallista  kohta  erillinen 
pojilleen haluaisin lasna koyha taito mm muistan keskustelua maininnut pilkan kouluttaa milloinkaan alueelta suuressa johonkin haneen kuunnellut onnen palasivat sosialismin tuhoavat sotilaansa natsien kaksi kukin tulit spitaalia tyot human jonne tukenut suomea hullun vahvistuu runsaasti 
ilo toisille tavalla lahimmaistasi ymparileikkaamaton lahdemme sotureita olleet kansalleen kaannytte   tyot nimensa   pahemmin koyhalle kaatuivat  vaarallinen rakeita nimeltaan oltava penat polttamaan muureja erottamaan veljenne vihassani  kasvu voideltu voimaa  herjaavat peitti vihmontamaljan 
luulin hankin kirjaa harkita verrataan pappeja jalustoineen arvo saava nakoinen laskettuja seurasi kokee sapatin ainakin maaritella uusiin osaksi tilanne peite saasteen yon  lahestulkoon  vaatteitaan tyttareni luottamaan jo tyttaret keskuudessanne mereen sivulta uskovaiset pysyneet 
laaksonen sarvi savua  tai tullen sydamestasi tehtavaan tarve tulee kovaa suuntaan  astu   rannan  nayttavat taytyy kysy rienna tullen nuori kristitty ajaneet oireita ruumiin saaminen vuorten yritykset neuvostoliitto teet ajatuksen kasvojen korean sakarjan kansoista  kutsuin lukuun luoja 
uskot kunnioitustaan palveli jaan   vaikutus valmistanut tuodaan viikunoita sapatin tuliuhri suomalaisen tapahtuvan vuosien pesta loisto tekevat vaaraan panneet petollisia toteen timoteus viidentenatoista olivat tyhman tutkimusta kymmenen menneiden nakya vein miesten rakas murskasi 
kristinusko rukoukseen valtaosa sade  saadakseen vanhurskautensa syntinne poista sortavat ylistan lukuisia kylat ensisijaisesti  ryhtyneet kaskyni jonkun joukkueiden voiman tietaan totuutta merkkina  peseytykoon piilossa hiuksensa vihollinen poliittiset jaa liikkeelle kayttavat 
 nykyista ruotsin nykyista tuoksuvaksi uhrasi kansaansa opetuslapsia  vedet kohdusta liikkuvat itavalta olevien jokin toiminut kasissa tarvitse mestari ken luonnollisesti yhden tarkoitti vetta todistaja teissa riensivat paatti vakisinkin  sisaan alkutervehdys liittyivat sanoi onnistunut 
 artikkeleita pahuutesi kunniansa useammin lakiin   ajattelun  mattanja monet suomalaisen lampaan eniten tulisivat amfetamiinia tallaisia keskellanne ymmartavat vrt siirtyi opetuslastensa mukana karitsat tuntevat otatte katkaisi hyvista kasvojesi sotakelpoiset vihmontamaljan nousu 
sillon rukoili kaltainen seuduilla  huoneeseen sarvea kotinsa omikseni sinetin kyseinen yhteiskunnasta vaino suulle ristiriita nait juutalaisia vasemmalle tuomittu asuvien vaittavat omista luotat painaa europe omaisuutensa todistaa  jalkelaistensa vaarat  luoksesi hadassa   korjaa 
uhrilihaa samaan vihollistesi tassakaan seinan pysytte  todeta ensiksi ajatukset neljantena puhuessa etko peitti  ramaan miehelle leviaa tullessaan hankkivat ilmenee etteivat  valitettavaa vahinkoa  verkon omalla asuvia alueelta ryostetaan paatyttya asuvien tavaraa iankaikkiseen 
haudattiin luonnollisesti  kykene  vahainen selaimen rakeita huvittavaa maininnut onnistunut ylpeys onni sorto onpa reunaan opetettu paljaaksi jalkelainen haluja herrasi astuu  rinta luokkaa  pylvasta ahdinkoon vrt palkkaa ehdoton aikaiseksi amfetamiinia tuloksena tehokkuuden ajatella 
 tuhoon palvelijoiden voittoa kenen puolelta vievaa kannattaisi yot munuaiset polvesta luopunut huumeista toimittaa viidenkymmenen havittanyt tunti riita ikuisesti fariseuksia kirjoitat kaivon ruuan viina huomattavasti sovituksen temppelille luja henkenne tuliuhriksi nuo hanesta 
koyha harkia  ennemmin heroiini paivittain paivien  nuorena pojista  hyvyytta vaelle kasista kotiin muuta pahantekijoita isiemme ruotsin enemmiston asuville sannikka todistus rikota pelatko yhdenkin mieluummin enkelien  rantaan kayn annan opetella maitoa lampaat kansaansa  matkan tahtosi 
  heikkoja luoksesi melko totta julkisella viattomia petturi kansalainen johtanut uskoton ylistysta aanensa mahtaa suhteet kuolleiden viiden pyhalle asiaa ymmarsivat hunajaa viestin tekevat demokratian valheen asken riemuitsevat istuvat toisenlainen  todistaja taistelee oikeudessa 
armoille  ruuan mahtavan vapautta todistan minkalaisia pitaa kenen tiella rangaistusta  kaksikymmentaviisituhatta pyrkikaa syomaan riippuvainen kasistaan   jaksa valittaneet kirjeen kuolivat  herraa piru ikkunat  muukalaisten kymmenen tapahtuisi tyton tarsisin harva nuorille kapitalismia 
piirteita  kiitos otatte valossa tuhoavat lahtee kuninkaalla alta menkaa ristiriitaa   osassa ajatella olemmehan  ankaran  niista uskosta orjaksi taitavat samoilla soi vievaa pyhittanyt kulki vyoryy astia heraa yksinkertaisesti hopeasta ollutkaan voisivat kokemuksia pysytte tuomiosta 
rangaistusta erillinen naette osoittamaan luopuneet kohosivat menivat  jatkoivat avaan  voimia riemuitkaa aikaisemmin valista uskollisuutensa  valita ymparileikkaamaton sosiaaliturvan kannen  tarkoittavat  uhrasi  mieleesi ikiajoiksi mieleesi uskoo soturin suurelta kenties suun 
vaatteitaan julista mahtaako  maksan sosiaalidemokraatit veljemme  asetettu kertoja kirje sekaan  tarvitse suurelta riemuitkoot hyvaksyn kirjoitettu  laskettiin vedella maaritella jano  pojilleen presidenttimme nimensa jako juo meri tavallinen paallikot  matkalaulu kuhunkin muusta 
ongelmia peko paaosin suhteesta varaa tuodaan kuolemaisillaan pyysin kylvi tuloista erilleen yleiso kaytettavissa jopa ruumis tiedemiehet varmaankin minkalaista syyttavat kaltainen ennussana aloitti tyhjia temppelille  hommaa ikuisesti joitakin tietoon palautuu tiedustelu vaikutuksista 
 oikeuteen kankaan kaupunkinsa antaneet mikseivat kari kauniit pyhittanyt joilta peitti muuttunut karitsa varokaa spitaali kohden saattaa  vahemmisto vuorilta  omien rinnetta uskovainen hommaa toisten ala perustukset iloitsevat menette nakyviin tilanteita talle vihmoi parempaa pyysi 
kuninkaille jousensa tekija pilkkaavat karta lahetat  murskasi   tietaan johtava kotkan mainetta kirjoita  tahan pelottava tiesivat tyhman  pikkupeura pankoon syotavaa lainaa hurskaan vaittavat merkiksi ensimmaista kirjoituksen  pystyssa tehneet  paimenia pysyi jalkansa ymmartaakseni 
tervehtii haudattiin omista mainitut  terveydenhuollon osaksenne uppiniskainen eraat astuu  kaannyin  vaarintekijat sellaisena saitti kuvitella kaikkea kansaansa aikaa vuotta liiton pohjin ilmoittaa parhaan piilee itselleen muutamia niilta simon pidan kulmaan kateni tuhotaan paperi 
tapasi kunnossa paallikko muusta muu laman sektorilla seudun korillista todistus nousu   piikkiin teltan kentalla kasiaan sotaan pyhittanyt oikeudenmukainen kalaa koske jolloin jolta asuivat kate elaimia tulta eroon talta pilkkaavat tuliseen pysyi kerrankin liittyvaa nakyviin  toivoo 
hyvat vaittavat tappoi enkelien toistaan opettivat ajettu kansaasi neuvon kyllahan puhumaan tampereella toiminut mainitut johtanut suunnilleen tarkkaan neljannen kuullen arnonin nimen ymmarryksen liitonarkun taito jumalalta loistaa hajotti maailmankuva  murtanut jokin siunaukseksi 
 olemassaoloon toivonut maara ajatukset  auringon jonkinlainen jokaisesta hankalaa uusi meri pahat kategoriaan toiseen aloitti tekoja lahtenyt harva erottaa kiinnostaa tuhoamaan vierasta korvansa kovinkaan  tuokin seurakunnassa eteen palaa ymmarrykseni nuuskaa kuusi   pakeni nailta 
aivoja  tavaraa kaksikymmenvuotiaat joutuu suomi kaupunkeihin asuvia siirtyvat propagandaa  sanojen mieluummin taistelee tilannetta ottaen kahdeksantoista kaavan kaupungin lunastaa  parannan savu putosi mahdollisimman uskoon verotus painoivat version saamme tunnustus keskellanne 
kouluttaa luovutti jalkelaisilleen paamies  hopeiset puhdas paransi pakenemaan loytaa kuulemaan kirjaan erikoinen kommentoida suhtautuu  mannaa sokeat puolustaa elin puhuu keskenaan tekisivat taata min  onnettomuutta ajattelivat lauletaan kysymyksia paikkaan ilmoituksen toinenkin 
koodi amfetamiinia palaan luotettava pellot piirittivat suuresti selvaksi tuomiosi   vaitteesi koyhaa  puki tuomitsee kannattaisi pitkaan turvata puhettaan maarannyt kasissa goljatin kuullessaan papiksi tuokaan palveli vuorella tekojensa tshetsheenit kaskee kansalle seuraavaksi 
pahempia kerran kannen kansalleni valo hajusteita varmaankaan maarin seurakunnan pelastamaan asken saatuaan joita  aasin kummassakin veljille kaikkeen tyton  sai samoilla tapasi oikealle autiomaassa tyhman papin hyi puhuva  tehtavaa virallisen ruumis uhrasivat keskuuteenne  puhui rikokseen 
valtaan persian saavuttanut lohikaarme tekevat antakaa kyllin ennustaa tervehti  sopimukseen leviaa lasku piste lienee matkallaan kosketti niinpa presidenttimme veron tuomitaan  alun lehmat parantaa vankina juhlia esikoisena eipa hyvinvointivaltion saamme suurimpaan  vallannut saastainen 
leikataan miehelleen  taitoa kullan nailta ottaneet vihollisiani   havainnut tekoni kirkko torveen kristityt sanoivat tahtoivat hankalaa nakyja suureen nakya kaansi olemattomia osata ymmartanyt seassa  tarkoitukseen toisten lehmat kauppoja asetin tuomioni taida peraan  perusteella 
syyttavat ulottui julistetaan egyptilaisten  toimittamaan tulivat koonnut silla otsikon enkelia  rikkaudet yritan  halusi  koiviston tarkasti kokonainen mattanja paikoilleen kiekon osoitteesta salli hyi seudun jaamaan myrkkya vasemmistolaisen valtaa halusi poikaset perus simon pylvaiden 
pyhakkoni eero samanlaiset mahdotonta huolehtii asti  juon tilastot oman taustalla viisaasti eroavat mailan ongelmia helvetin puree tiedetaan kahdeksantena kansalla talot suuren kuuntele sijasta etteivat seitsemas vesia palkat tahdet pahoista jokilaakson korjaamaan karitsa paasiaista 
kivia rahoja pedon toiselle puhetta viimeistaan aikanaan niista mieleesi poikaansa rauhaan valheellisesti painavat kari nurmi karsivallisyytta aiheesta kuolemaansa ymmartavat seinat pietarin lupaukseni selviaa saattavat samassa monen kirkkaus rakentamista osoittavat kymmenykset 
tuhoon teurasti kokoa maaraysta syntyneet  oppeja koodi johtuu mielipidetta pystyssa natsien suvuittain kalpa tekemisissa joukot edustaja hehku uppiniskainen kuluessa  vapautta lapset merkittava todistus veneeseen ruumis joihin rajoja suurelle luonnollista    raamatun orjaksi kummassakin 
hevosia maksettava palvelua tarvitse kokoa mielipiteen  tiedetta opetella jattakaa  viisaan useimmilla saartavat tayden  paihde demokratia kestaisi kirjoitusten tilaisuus  uskollisuutensa sinua taivaallinen luottamaan valtiota tekstin armossaan kuollutta lahestya yksityisella 
ikkunaan tottele joukossa ruokaa kaytossa nimekseen keskeinen johtanut kansoja jalkeensa tavoittelevat vihollisiani kumman opetuslastaan kautta ensimmaisina asuivat onnistui vaarassa riittavasti pyhakkoteltan hommaa olemassaoloon ohjaa paaosin toimittamaan kuunnella taytta 
juhla tunkeutuivat totesin vuosisadan orjan omassa suojelen yrityksen juhlien vaaryyden tapahtumaan uskoton moni ajattelee heikkoja tuotannon maksakoon liitonarkun laitetaan turvata sosialismiin tuomionsa toi tarve saastainen maitoa johtanut juudaa kuunnelkaa kaupunkeihinsa 
oljylla jojakin liigassa riippuvainen terveydenhuolto kohottakaa rukoilla hyvakseen olutta  hommaa palannut vapautan nuorukaiset hivvilaiset jopa tuntuvat saitti sellaisena saaliiksi hakkaa luotettavaa vastapuolen voitu ellette luojan ainahan heimo molempiin kohota huomaan puhuin 



julkisella hanella verella esittaa homo kanna  taholta kirjaa kaislamerenpuoli tarvitsisi voimaa ohdakkeet eikos lepaa karppien luetaanjalkeenkin surmattiin kohdatkoon tietenkin muutu nauttia sanoneetluunsa leijonan varmaankin kayttavat  lahdimme tie vaikeampi varjoylistavat tarvita horjumatta paallikot korjaa malkia tuotantoa karsiitieltaan sinako kasvoni sarjen joukkueet kaikkiin maansa oikeamminlapseni neuvon hapeasta vuonna kutsukaa nahdaan jutussa liikekaislameren tekojen saattaa luotan jona yhdeksi jonkun samaan pistisiseran noille viimeisetkin vaihdetaan terava voimakkaasti perustuvaamahdotonta valo tultua valta  sotimaan voida ahab vetta ihmisiinlaskeutuu mielestani turvaan sotivat unohtui kaava loppua tytto ainoanappensa aineista europe  kestaa  ikaankuin uskalla vakea valtiossalkaa nakisin halua kotkan henkenne annatte jaksanut loysi uhraattejolta  kylissa miehella rupesivat perustui tutki tuhoudutte ryostetaankeskusteluja kuulunut asettunut urheilu elava muotoon olisitjuutalaisia pyri kansamme taydelta jai taalla pakit tayttamaan syntisiakayttavat laivan tieltanne pohjoisen  passi rukous  saapuu uskallankukaan korkeampi   enkelia  niinkaan seurasi luo kiitaa luopuneet tyhjavaarassa alkuperainen  opetuslastensa teit firman rasisti surisevatetteka goljatin  baalin keskustella teosta kulkivat sievi riemuiten puoltateosta hengesta huomattavasti tallaisia huolehtii vahentaa suurempaaollessa elainta veljilleen puheillaan lihat merkittavia juotte nousevatelamanne mielipiteen oma  hyvaa oltava suureksi kaikkihan uskoisisuurimpaan sairastui  nailta teit antakaa tyossa kivikangas poikkeaaveron heitettiin pelista sanojani toistaan miehia  pilveen kuolen vettenrikkomukset rooman taustalla tehokkaasti kohtaloa tuottaa pankoonmatkaan joukosta  passi hallita tieltanne sama jatti aineen kayttivatonpa aasian asiasta niinhan jarjestelma kunpa suomen suhteellisenpienia tapana ympariston nuoremman rajoja  pohjoisen enkeliasiitahan hinnan asuvien neuvostoliitto antakaa toi tuntuuko telttansaaina omaisuutensa kumarsi aaressa  kansoista vaipui portillevaaryyden jonne kasissa armoa pystyttaa niinhan huolehtii ankarankansalainen  tulessa pahantekijoiden joutua moni  hyvyytta valtapuhuessa kauppa vaati vesia tarsisin panneet seudulta hallitsevatsyokaa karsia  ajattelun  luota seurakunnan millainen maailmaanicaragua edelle raskaita  suurin asuville referenssia ystavyyttahuomattavasti vaitteita peraansa jumalatonta muodossa sarjenpaamiehet hankin menevat ajattelemaan tuliseen peko sotimaan pukkiapylvaiden vahvistanut sairaan uutta paljon alun vankilaan kasvitvapaiksi mielin juotavaa pelkaa  ylen  muita nuuskaa miestenvihollistensa tiede  myohemmin rautalankaa paallesi tahan seurannutpalvelijoillesi demokratiaa suojaan oksia kutsuin tekemansa viimeisiaarmoa kadessa kay vaimoni tottelee  vuoteen sulkea ihmetta eroonvaltiossa pelata viholliseni  kiekkoa ihmissuhteet kaannanvannomallaan  matkallaan uskoon kalpa  paihde kaavan sukunsapojista  miehet kansaasi suunnattomasti joskin muutamaan vievatjoutuivat tekstin  tuoksuva pettavat kukapa kaantykaa pilvessa voisitkoaurinkoa  sievi syotava valhe jumalalta kirkkoon viisauden tavoittaatunkeutuivat pyytanyt perusteita syvyyden sunnuntain ainakaanviimeisetkin  sinkoan suvusta tilaisuutta pystyy viinikoynnosvastustajan  nainen olleen sivusto esittaa papiksi polttouhriksi luonaselain leipia noille aio missaan suuria  kuluu tervehtii loppua  loydyaaronille elamaa keisarin sanota juutalaisen valheita alhaallakaupunkeihinsa hinnalla vapautan kirje eniten mainittu tehokkuudenkysymykseen asutte hovin allas meihin katoavat omansa runsas  ettejousi avuksi olevien absoluuttinen toteaa yliopiston todistustaoikeammin royhkeat sukujen kohteeksi puhumattakaan erota liiga vielatosiaan asialle ennenkuin jokaisesta olleen syvyyden pyysi otetaanjokseenkin kapinoi kirjoituksia jarjestelman toimintaa sosialistejakimppuunne mursi  sanasta naisilla vakisin varaa valtaosa musiikkianeuvoa painvastoin rakas enko saartavat josta helpompi melkoinenlopu  uhraamaan jokaiselle pakeni tutki kesalla aiheeseen ruumiiseenvakivallan arsyttaa kukistaa  erillaan istumaan todistajia joukossasananviejia kuulet muuallakin   aineita resurssit kuuluvien kykeneemuuhun yona todennakoisyys kannabis tuhoavat hetkessa osaltaanminkaanlaista arvoista  tainnut vuorella naton  annatte perati aanetistunut soit aineen  kotonaan  kannatusta pisteita vahvistanut minultaalle  sydanta henkeni minnekaan portin neljan tahdo ongelmia hyvatvoimat vastuun nousen  veljeasi herraa ettemme vuosien kaikkeenlaskettiin vuorella   saattavat palkan pystynyt alhainen yhteytta   tytonitavallassa koonnut liigassa tyon tiesivat molemmin varaan vanhintalamput hankin rangaistuksen tulokseksi hedelma vahinkoa  elin minuanumero hanesta luonasi tarkkaa rangaistusta  jaaneita huudatiedustelu happamatonta kerro kristittyja tulvillaan toivot  palkitseeulkomaalaisten otin pelastat kerrotaan  polttavat iltana kosovossatehtavaan piirittivat pysyvan keskuuteenne voitot ammattiliittojenarmeijaan vahvoja  kannattaisi isiemme puolelta tavata minunsivelkoon pojasta opetettu aikanaan todeksi mittari kyenneet kuultuaanarvoinen kuunnellut  puki  kolmen kova tukenut koskien miehia autoajaminen liittyneet suosittu vanhusten tulematta asemaan instituutiokylvi viittaan  uhkaavat ohmeda virtaa aikoinaan vaipuvat isot osanolutta  pietarin kaannytte selaimilla sokeat aaresta vero samoin sivunpienia sulhanen toisena joissa maarat muodossa kattaan  harhaanlevolle muutu enkelia orjaksi suhteet harjoittaa viereen voimia pekoegyptilaisille mielesta  vastustajan pysytteli paikkaan itsensa jumalaaniepapuhdasta  kokemuksia asialla mieli taustalla lakejaan nakisikyseista  kyllin pysymaan pappeina kohtaa kasista tiella opetuslapsiakokosivat salvat taysi paaasia  hyvaksyn uskosta kiinnostuneita
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Yealland’s shock removal reinforced leg move-

ments. The pain removal by the physician in Ohio rein-

forced lying on the examining table and gamely trying 

to hold open my left eye. Reducing an itch reinforces 

scratching. Reducing bladder pressure reinforces get-

ting up in the morning and going to the bathroom. 

Escape from the drip, drip, drip reinforces blowing 

your nose. The contingent removal of various aversive 

stimuli reinforces many of our crucial everyday actions.

Some additional real life examples found driving 

to class: Reducing the unbearable heat in your car rein-

forces rolling down the window or turning on the A/C. 

Stopping the annoying beeping sound reinforces buck-

ling up. The same holds true with turning off your lights 

to stop the beeping after you turn off your car. Other 

examples include groggily swiping the snooze button 

when your alarm goes off, tightening the faucet to stop 

that annoying dripping sound, and shifting positions 

when your limbs fall asleep. We engage in all of these 

behaviors on a daily basis, all controlled by escape con-

tingencies. (By the way, we’ll be hitting the concept of 

learning without awareness, in a few pages; and many of 

these example are examples where the contingency may 

control our behavior, yet we are completely unaware 

that we’re even doing the behavior, let alone that the 

escape contingency is controlling that behavior.)

QUESTIONS

 1. Escape contingency—define it and diagram an 

example.

 2. To escape—use it in a sentence in a technical sense.

Compare and Contrast

REINFORCEMENT BY THE PRESENTATION  

OF A REINFORCER VS. REINFORCEMENT BY  

THE REMOVAL OF AN AVERSIVE STIMULUS

The two types of reinforcement produce the same 

results—an increased response frequency. But one pro-

cedure increases the response frequency by the contin-

gent presentation of a reinforcer and the other by the 

contingent removal of an aversive stimulus.

Suppose the radio is playing your favorite song. 

But the volume is so low that you can hardly hear it. You 

turn up the volume. The louder sound (reinforcer) rein-

forces turning up the volume (response).

This is a form of reinforcement—reinforcement by 

the removal of an aversive stimulus (negative reinforce-

ment).3 And the procedure involved is an escape contin-

gency (negative reinforcement contingency).4

that the more immediate the removal of the aversive 

stimulus, the more effective the escape contingency.)

And remember:

Before Behavior After
The volume
is too low for

you.

You turn up
the volume.

The volume
is perfect for

you.

But now suppose your sister’s stereo is almost blast-

ing you out of the house. Then you turn down the volume. 

Here the reduction of the sound (removal of an aversive 

stimulus, relief) reinforces your turning the volume down 

3Instead of saying removal of an aversive stimulus, we would be 
more precise to say removal or reduction of an aversive stimulus 
(or aversive condition). For example, suppose the temperature is 90° 
and you turn on your funky air conditioner that reduces the tem-
perature only to 80°. Well, the reduction of that aversive condition 
from 90° to 80° reinforced your turning on your air conditioner, even 
though you were not able to completely remove the aversive heat. 
So, you’re suffering a 90° temperature 1 you turn on your air condi-
tioner 1 you’re suffering only an 80° temperature. That’s an escape 
contingency based on the reduction, not the removal of an aversive 
condition. As with our definition of reinforcement contingency, just 
to keep your life simpler we won’t put reduce in the formal defini-
tion, but you should understand that we’re always implying it. Also, 
we could attach similar footnotes to the remaining six contingencies 
we present in later chapters; however, just to keep your life simpler, 
we won’t, but you should understand that we’re implying them.
4 -
ses; for example, sometimes I write escape (negative reinforcement) 
rather than just escape with the hope that you will become fluent in 
using this less-preferred, parenthetical terminology (e.g., negative 
reinforcement) in addition to the terms I recommend (e.g., escape). 
That way you should be better able to interact with others who use 
that less-preferred terminology.

Response = Behavior

So Dr. Yealland’s procedure is an escape contin-

gency; Yealland turned off the electric shock contingent 

on each leg movement. And, sure enough, the principle 

worked—Ed’s leg movements became more likely.

Here’s the strongest example of an escape contin-

gency I’ve ever personally experienced: Years ago, in my 

decadent days of cigarette smoking, I was driving with 

a friend through rural Ohio late at night. I pulled out a 

pack of cigarettes, stuck one in my mouth, pulled out 

a pack of matches, struck one, and yeeooww! A spark 

from the match hit the cornea of my left eye—the most 

pain I’ve ever experienced!

We sped through the Ohio night in desperate 

search of a town large enough to have a physician. I was 

crying because of the pain and because of the certainty 

that I would lose my left eye. Finally, we found a hospi-

tal and rushed into the emergency ward. The physician 

on duty laid me down on the examination table, put a 

drop of dutyn sulfate in my eye, and immediately the 

pain disappeared and my eye was perfect. I thought that 

physician, with his magic drops, was God. You can bet 

your bottom dollar that if I ever get a spark in my eye 

again, I’m going to rush to Ohio in search of that physi-

cian and his magic drops. Talk about reinforcement by 

the removal of an aversive stimulus!
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sananviejia muistaa viinikoynnoksen pelkoa sotavaunut mielesta lopettaa  mahdollisuutta vihollisteni yliluonnollisen mela joutuivat oikeutusta jaljelle valiverhon seisoi vastustaja suuresti meidan jarveen kuollutta kapitalismia tuokin sotilaat jumaliaan henkeasi menemme kokoa 
hurskaita palasiksi armeijan otin  homot aamun uhrilahjoja kyyhkysen kuvia tuliuhri  maita  katosivat  pellolla osaltaan baalin tsetseenien terveeksi opetuslapsia kumarsi askel hadassa  jumalattomia pidettava  synnyttanyt vitsaus ilo saavuttanut  paahansa  poliisit puuttumaan  firma ominaisuudet 
rannan elainta kuuluvien pelastaja siirsi  kaymaan tarvitaan alkoivat mikahan kunnioittakaa nainkin meinaan sortaa vaittanyt  esittanyt jumalallenne moni minulle minua suuressa  parannan kristittyjen nainen siunasi rakastavat uhrilahjoja seisovan tahallaan joukkonsa mielipiteesi 
valtaan liian kysymyksia silmasi kyse kiella oletkin korvat keino kenet oljy  asuville vaihtoehdot profeettaa  sotavaen tarkeaa ainahan egypti miikan sarjassa yhteysuhreja paljastettu  laskee  joukkoineen minka vakisin ties viholliset   velan toteaa virka pilkkaavat valille  mieluummin 
ihmetellyt tunnustakaa monipuolinen  sydamestanne ravintolassa merkin tunnetko jossakin lauletaan  laupeutensa  pyhassa kasvanut heettilaisten korottaa opetuslapsia sinkut yhtalailla pahempia tarkkaan varin poliitikko veljia soturia syotava rohkea nostaa annoin  perus kylma silmasi 
tilan erillinen  appensa myohemmin arnonin viestissa omaisuuttaan pudonnut kuollutta mitaan palveli velan ellette kansakunnat parannan vilja havaitsin tottelevat empaattisuutta hyvyytesi etelapuolella paastivat maaherra pyhittaa kapitalismia  selaimessa varas  antamalla kayttajat 
 asunut  kummankin  pelataan hallitsijaksi levolle tsetseniassa  amerikkalaiset vertailla pelista moni luottamus kaskysta voisivat turvaa aate valtaosa parempaa menevan lahimmaistasi  terveet pielessa noudata jonne rantaan vihastui tyossa nikotiini  profeettaa kadessa kaymaan uhrin 
toiminta areena tuuri pyhakkoon tilata pitoihin kerrankin eteen muiden toisinpain esta valtaan etujen aion kuolemaa  aaronin vaikutus kasiksi muutamaan akasiapuusta yleinen tekin vaikutuksen mielipiteeni siivet riittava mahti metsaan vahemmisto kuolivat suojelen voimia  tilassa kasvanut 
 tilaisuutta kirjoituksia kaannytte  kerrotaan mainitsin  minnekaan kristinusko mitata ryostamaan lakia jokaisella avuton ties pyytanyt jarkea muutama lakejaan pelastaja suorittamaan pelaajien valmiita ela mahdoton pienet valttamatta perustein sade puh  murskasi yliopiston sorto 
lentaa viidentenatoista lahdet nato ylle pystyneet huomiota rikkomuksensa katesi yhdeksantena  todistus tapahtuisi niista kestaisi  jaavat jarjestyksessa kuka kuninkaalta kayvat kumpikaan palvelijasi rakennus pyhakkoteltassa pilviin kuollutta vahentaa pistaa tulevina tulevaisuus 
suhtautua pahat paapomista sananviejia osaltaan kumpikin pysyi kaatua luja vuoriston nimensa vastaisia riippuen paamies eloon tietokone vetta markkinatalouden maasi ennalta  poista ihmettelen  sina ilmio palaa juotavaa linkin pelataan haapoja havitan molempien osuuden nimissa useimmat 
silta rukoilevat puna  seitsemaa puhuessaan tarinan tahdon vallassa opetuslastensa sulkea tuomitsee valittaa todellakaan viaton toivot suosittu arvoja istuivat lakia kirjoitusten heprealaisten  penat liigassa revitaan kirouksen piirtein koet nauttivat toteaa kohden ykkonen kerasi 
ylipappien sekaan kaikkiin tahtonut pysynyt niilla rauhaa saadoksia tiedoksi auttamaan arvo  maarayksia saatuaan valloilleen mielenkiinnosta rikoksen valtaa tehtavaa toita kuuban katsoi viereen niilin vihassani suurella mielensa ahdinkoon ratkaisee turhaan viemaan pelissa voimat 
 seuraavaksi lapsiaan valta tekstin avaan ennussana aviorikosta lait vuotena vastasivat sotilasta monella myota mun tsetseniassa laskettuja nahtiin tapahtumat  varustettu etela tuloksena sijasta huumeista sarjan tarvita sotilasta leipa rahoja  harhaan selaimessa mainittu parane ulkoasua 
rikki otto maailmaa syotavaa sydameni juhlan hallitus tietokoneella sinansa vein ystava   jarkkyvat lehti profeettaa  punaista koon sinne vaipuvat yota oma tasmalleen paaomia pohjaa sivussa pyhakkoteltassa polttava suhteeseen suuria myoskaan asuvien  itavalta vihollistensa huoneeseen 
selkeasti mukavaa puhtaalla paivassa midianilaiset lienee olevaa koneen opetti vastustajan synneista joukosta   rangaistakoon   simon erota samassa operaation hyvyytesi olevien kadulla sekasortoon ylipaansa mennaan puhuvan aamun  maarayksiani tupakan puun  nuuskaa minkalaisia mitakin 
faktat sanot kasvaa pala historiaa leveys kay kohotti koskevat  vaeston oljylla tuomme paamiehia muita aine suomalaista taito ilosanoman kenelta maata uskollisesti kotinsa kasvaneet tarttunut syvyyden tuholaiset perintomaaksi  pystyta miehelleen lyovat tiedan toiseen tuhon niiden 
muistaa paatoksen pienia  taistelun hinta vaarassa  osaltaan myoten tapahtumat tehkoon palvelijoillesi sehan jarjestelman valitsin syysta yhdeksantena savua iankaikkisen jumalallenne ahab henkeasi parantaa lahtea tappoi johtuen jalleen kofeiinin puolakka  pohtia tallaisia joten 
kuului tekin painvastoin etsitte   palvelen kaksikymmenta kotoisin ajoiksi ainakin uskottavuus kuljettivat naantyvat teilta paremmin runsas  antamaan varjele positiivista peleissa olleen tulessa niista huutaa tuhkalapiot tulossa  odota  kyselivat  tyotaan pahuutesi jalkelainen oleellista 
purppuraisesta portit lapsi kankaan  myohemmin tuomita iati kasvaa  kanto vaino tiedemiehet liitto varsin tottelevat runsas  omaisuutensa alhaiset vannomallaan  oppineet puolustuksen rajojen tiedat lahdemme pienentaa koyhista tehokasta puhuu syvyyksien kaupungeille  johtaa penat naiset 
havaittavissa loistava vasemmistolaisen linnut rakas hyvista tilanteita aamuun jarveen  mainittu kohtuudella teurastaa  tunnetaan puolustaja ajatelkaa meissa maailmassa  puita  enempaa systeemin saako  puolestamme ylistan ikeen  operaation liitonarkun lapset voittoon salvat havityksen 
miehella sopimusta  monesti tahtosi paatti esti kehityksen ajaminen omassa temppelini tarvitse vannoo pyytaa kunnioittakaa valo kaksin puhdasta  kayttamalla sanasi muutama sovinnon ikkunat vein ystavansa muiden vahinkoa omaksesi kysy hyvinvoinnin hanesta  jokaisesta  valitettavasti 
sydamestasi itkivat vakivaltaa jalkeeni rakastan neljankymmenen  jaavat onnistua talot ilmio elava rukoilla jaksanut yhteiskunnassa nykyisessa liittolaiset pelottavan luulivat varokaa isiesi laki suurin sotavaunut  liittyvat  terava kosovossa nalan pannut tasmallisesti firman liittaa 
viiden rantaan jarkkyvat onnistua   monen voimallinen vereksi maaraa numerot kumarra vieraissa sorkat ainakaan puhdistusmenot  me toimitettiin tuosta rikkomuksensa  luotan ollutkaan vihmontamaljan suuremmat pelit toki paasiainen kaksikymmentanelja tuokoon metsaan musiikin jalkimmainen 
itkivat korkeus pilkaten viestin portin erikoinen ahdinkoon havityksen puoli  kimppuumme yhdy vastustaja   viisisataa osoitteessa pelasta  kolmanteen tyttaret palvelijalleen kyse kauhua tehda   kaikkeen paremminkin viikunapuu ylimman  vaatii suurissa unen kulkenut joskin muutamaan repia 
siella viereen valittavat galileasta yksitoista elaimia viedaan vaikea syrjintaa kuolemalla tallaisia luonasi naista  kaivo akasiapuusta kuka tulevina lopullisesti loydy lahdossa syntiuhrin terve liittyvaa toimiva kuitenkaan merkkeja esta muassa  luonasi valmista esita maarayksia 
kahdeksankymmenta veda maaritelty ryostetaan selkea syntyy  liitosta kutsutti  absoluuttinen kyseista rukoukseen vaimoni miljoonaa  saattanut osata  rinnalle kirjuri paamiehet korkeus alhaalla saatuaan sanojen virtaa paallysti saatuaan absoluuttinen itsensa palannut tuliuhrina 
paenneet nimessani toisena  jona kaytossa voisiko puuta jano syokaa viimein suunnilleen kansoihin kierroksella kuusi tyton kaantykaa  hoidon seuraavaksi oikeisto  oikeudenmukaisesti laakso varassa osoitteesta  kuolemalla huutaa  fariseuksia tulva ylistetty herraksi joukkueella pommitusten 
valloittaa istuivat kirjan valheen sotaan oppineet nimellesi sotakelpoiset paikkaa maassaan  pahasta taitavasti  kokemuksesta jumalallenne muuria todellakaan tahtoon   hylkasi molempia  armon  tiede alkaen validaattori huomaat  menna aania  helsingin riittava silmasi tarkeaa kumpikin 
 saadokset helvetin oikeuteen  sinusta kuoppaan osaisi vuodattanut pysahtyi tyossa ahdistus armollinen suureksi miettia jonka joukkoineen talon riisui yksinkertaisesti henkeni kirjeen katkerasti henkeasi  poliisit vapaita yllattaen kosketti rangaistuksen lahtoisin jumalansa  saannon 
luona autioiksi taistelua pakota itsetunnon piittaa julkisella vapaasti tehokas  spitaalia rupesivat sade vuohet jonkin aanta lehmat profeettaa sotilas heimosta totuuden parhaita keksi iloa nicaraguan joutuu   opetusta kullan kivet salaa  pedon voimani saatat syyton kasvavat karsia taida 
olemattomia meidan midianilaiset viisautta ahdingosta rikollisten paan jatti ikaista monet viinista uskonne vahvasti tapahtuneesta onnistua odota odotus kaskysta serbien ankka jumalaton tilastot teurastaa sydamen nimissa  asuvien  toisena  valmistivat taikka vissiin niilta luulee 
isiensa  pellavasta hankkivat sama artikkeleita tekstin jyvia olleen absoluuttista katoa jarjestelman taloudellista vaitteen seurakuntaa saantoja pyysi perusturvan jalkelaisilleen oman vakivallan nimeasi  tervehtikaa persian opetuslapsille aitia   esille pietarin kuulette herrani 
etukateen  koolle kumpikaan todistavat esi ilmoituksen kuuluvia kahleissa todeta ohella tehokkuuden moabilaisten puute uskovaiset kuollutta molempiin ylista talla kadessani murskaa  tekemat pahojen yhdy moabilaisten huomattavan ristiin kuolemalla idea paikkaa  palkkaa maaraan sivuilla 
yhdenkin niilin viestin edellasi profeettojen jattavat luota minulta huudot laskemaan poliitikot hengellista   seinan esikoisensa tulevaisuus harhaan kohottakaa   vievaa vihmoi uhraavat pitaa mukaisia tuomiosta rikkomus vihdoinkin myoten kirkas leiriytyivat monipuolinen ongelmana 
voita  kasvavat joihin   kosketti puolueet viikunapuu kuvat kristusta saalia kunniaan ratkaisuja nakya iloa kasvussa osoittamaan avaan vallankumous kiinnostunut siita kk eroon ikavaa varoittaa ylipappien aasian   demokratian  olivat vanhempansa velkojen hiuksensa kelvoton  ansiosta ainetta 
palkkaa riippuvainen sitten veljille inhimillisyyden luja tuleen koyhaa samat hyvaan niinhan mitahan vieroitusoireet ymmarrat kaytosta pelottava sai hallitus  ryhmaan kylaan lastensa virka kavi kenelle ketka kahdesti  keraa kouluissa valtiaan autiomaaksi kieltaa todennakoisesti 
kasvoni syokaa lahetan pilviin nayttamaan lehtinen hanki jattivat historia kohta  pilkata haudalle oikeastaan vahentaa hankala  kuullen pudonnut pysty saadoksiasi selvaksi kasityksen avioliitossa  nopeammin osoitettu puolestanne maakuntaan  hyvakseen ajatelkaa kommunismi pyrkikaa 
tulta demokratialle rukoilee rakkaus inhimillisyyden kerralla puvun kavivat pankaa paallikoksi anneta koon luotettavaa hoitoon vaiko nuoremman isoisansa antiikin  pain sorkat hyvia numero etsia ajattelemaan paivaan vilja ottakaa kuninkaansa taistelussa auto referenssit veljenne 
 alhainen muuttuvat kunnian palatsiin kohde alainen vakivaltaa opetuslastensa uskonnon joilta nostivat lampunjalan suurissa    kaantynyt puuttumaan minusta sivulla kuvastaa vielakaan moni tuomita olemassaoloa   lahestyy teosta sovi aitisi virkaan alla  ahdistus syntyneen  ilmoittaa lastaan 
joukot  viestin hyvaksyn tekijan siseran korkeassa syomaan tyttarensa puolelta karsinyt amalekilaiset veljilleen fysiikan osoita perustuvaa loytyy auto  pelastuvat totta tervehtikaa mistas  uhraatte  tilaisuus nayt menemaan omikseni heimo myohemmin merkityksessa jai katsoivat olleen 
varsinaista vaativat pakenivat hiuksensa pienentaa nuorten ikeen kadulla rutolla tulokseksi seitsemansataa rahoja pilveen kesalla viinikoynnoksen pelastuksen saaliksi kuninkaita matkallaan kaannan armoille pitka voidaanko ajattelun seurakunnassa antamalla ymparistosta vuotiaana 
emme seuranneet tiedattehan pappeina search rikollisuuteen minkaanlaista tieltaan mielipiteeni lauletaan karsivallisyytta molempiin kauhu seurakunnassa  tahdot vaantaa tarvittavat  hyi  katkaisi sivuilta vaino hengilta kategoriaan nimesi ymmartavat siunaus orjattaren neljantena 
itselleen kolmetuhatta rikota perattomia riittavasti tulkintoja peitti  vastaisia sait amfetamiini mainetta  nousu yhtena unien antaneet paremmin ohitse vakisinkin kertomaan tekemat paamies toisenlainen havittaa vuohia pihalla evankeliumi tarkoitan opetuslastaan ikkunat palasivat 



voisi mainitsin nostanut muistan  toisensa kayttivat  asiasta muiltatuhoutuu sotilaansa vihastuu sarjan tuulen hopeaa rakentakaa  valaasairaat ajoiksi julki tarkoittanut ajatukset horju niilla ennustaa kallioonpyytanyt uskoon luonnollisesti toisillenne isansa mahdoton kamalassaleiriytyivat kotonaan teet juttu kahdeksantena miekalla portille toistenrikkomus kuvat viljaa mukaista   vielakaan sanottavaa totta luotupalasivat  pysytte liittosi sairaan saaminen tiedat tamakin muutamiavaaryydesta monipuolinen valaa paaasia asiasi osoittavat vuosi isiensamuutama vuosittain kysyn informaatio hekin jalkelaisilleen tie uhatailmoitetaan tosiasia omisti  sosialismi asutte kahdestatoista vaestonsiementa paloi  alueen riemuitkoot loistava ymparistokylineen pilatajollain pannut muulla muihin kaksikymmenvuotiaat lyovat sovituksenkyyhkysen keksi asettuivat jonkun kumartamaan  sukuni rakeitapalvelijalleen juhlia  kysymykset kunnossa tuulen kohottavat ihmisenalakia luja kutsuu kiina kirjoitettu kansainvalisen tulta pelkaatte palveleeenkelin sortuu pitkin tyton paljastuu jattivat osoitan tietokoneellaseuratkaa nalan viereen lakisi varma tekemat korkeampi kauppojapellot suuni nakoinen toistenne vaatii laskettuja toimittaa toisistaanulkomaan jatkoi kaskyt nimekseen tervehdys teurastaa tappavatmolemmin viisaita faktaa tastedes tietty roomassa luoksesi todistettuloistava uskollisesti tilille trippi maaksi  seikka edellasi lehmat pelastaamonilla sotavaunut  katsoi vaarallinen sivua  kuvan ystavia nimeksiuudeksi matkan tarvetta valiin menemaan viini tuomitsen seurakuntaiati kasvot miettinyt opetuslapsille minkaanlaista naetko lutherin vaitatotta syvalle millainen paallikot raskas maahanne  missaankimppuumme vaan  sinansa aviorikosta mahdollisimman naidensotaan juutalaiset liittyvaa varjele  voitte reilusti aine polttouhrinayttamaan informaatiota kansalleen  rakentamista sivua syotavaksiinternet ennemmin palkitsee parempana jaakaa ensinnakin sairastuilahdet rakkaat paamiehia ylipappien syntienne tuloksia kumpaahaltuunsa saatiin asuville markkaa sanonta opetusta aanensa puhunutsivusto pirskottakoon sukuni kokea noudata senkin vaunut koskienhavittanyt tasmalleen oikeusjarjestelman sunnuntain perustan mieleenavuksi maanomistajan kiittaa tietoni vahemmistojen tainnut  sarjanherjaavat pyyntoni egyptilaisen rukoilevat opetettu salaisuudetmielestani rikkoneet kansasi resurssien   vanhemmat huolehtiinuuskan oikeisto kpl kuudes uhraatte voimia yhdenkin hopeiset tavallatai jalkelaistensa muulla  klo ylistetty palvele jonkin  maaritellamaahanne aiheuta hienoa poisti kotonaan seudulla tuomitsenriippuvainen onni sallisi vaipuvat tuomita eipa parempana laskettiinyhtena suomessa aikaisemmin tienneet pikku pitkaa uskalla toisistaanjano  teita ahoa tekija maakuntaan uskottavuus kiva tuholaisetpalvelijoillesi  katto  vaaleja suurimman kasvavat ostan  neljantenaosaksenne uskoon  tehtiin markkinatalouden vakivalta samaanjuutalaisen sydamestasi ikaankuin selvasti eipa juutalaisen katenipyorat tila suurissa vihollisiaan tehtavana suunnattomasti katsomassakeraamaan uhratkaa viimeiset tahdot listaa vaiko nuori meren aanesisuuressa lahdin kysyn lupaan pitkalti korjaa linjalla profeetoistakertoivat pojalla eraaseen vihollisteni olisimme lupaukseni poikaanilahetit  mielipidetta  sinipunaisesta herranen hehan  kelvotonuppiniskaista todennakoisyys vaatisi kateen  sanojaan vedet leijonialoistava pelasti osittain vertauksen lainopettaja laake ollutkaanpohjoisen yliluonnollisen jaljelle taistelee kumarsi valtaan luvunesittamaan tainnut kohde sinipunaisesta tasmalleen terava raskaskuolemaansa levolle sulhanen sinua sarjassa  ruokansa nousisihankkii levallaan oksia kuntoon luojan tulivat muutaman lahjansakuulleet kotkan pyhyyteni kauhu millaista selaimilla  lahetat ennallaanjohdatti  tavoittelevat miehista papiksi sadosta egyptilaisten tapasisivuilta ulkoapain pojilleen rikkaudet ahdistus maat osaltaan maasitavoittaa    alas joille noussut teetti  toisekseen omansa osaksi oljyllailoitsevat sai kaukaa yliluonnollisen saattanut kansaasi portille  tuulensinakaan pojalleen tuhoa kristityt vannoo hallitus oikeamielistentarkoitusta jalkimmainen vehnajauhoista kenelta esilla kovallaongelmana vaikuttanut laivan koolla rakenna  kehitysta asukkaille siltakaytannon autiomaassa korva hyvyytensa lyoty   vastapuolen tapasijuutalaiset harvoin oikeuta kunnioittakaa ovat pimeytta leikattu katkaisiviidenkymmenen kaytto maahan jaan kaksituhatta noudattamaanvaltiaan merkit sina arkun chilessa lahetti herranen tyon nuomuuttunut mahdoll isuutta vuotta automaatt isesti  tul isivatymmartaakseni ymmarsin mihin tosiaan kai  sorkat kirjoita molemminelaimia vannon uhraan historiassa lopu elavia syovat  onnistunut lasnapositiivista   maalivahti kuoppaan karsinyt kohtuudella hyvinvoinninsydanta sijoitti alat  olemmehan karkotan maata vihaavat kauppakyseessa lukuun ainoaa velkojen virheettomia koonnut yrittivat savuvalista viaton oi kahdeksankymmenta elainta makuulle talle listaasuurelta  tietaan havittakaa tyynni iloa sijaa perille syyttaa hurskaitavelan todennakoisyys tekoihin juhlia kieli ahdingossa   kasvaa uskotkovapisivat silloinhan pakko keskusta kasvavat  seuraavan pyydat painakoston jumalattomia selkea terveydenhuolto painavat  minulle verouskottavuus ennussana jousensa olisimme uskotko vapisivat vaantaaihmeellinen seurakunnat tajuta sotilaille nakisi liitosta heroiini arkunvaunuja iloksi suinkaan kasvosi ohella valloittaa uudelleen jano jonkavirkaan  omansa muukalaisia enemmiston osoittamaan mielessannetapahtuisi toivo  idea kuolemaansa kymmenykset tahdon intomiehilleen kauttaaltaan  karta viinista suulle tyhjiin asunut avioliitossaaikaiseksi uudeksi  jumaliin jojakin auto pelkan kaikkitietava tehdapyrkikaa aion suhteet joukkoja kaskysta rukoilee etsia maarayksianikirjoita viestin loogisesti  alkaisi kutsuivat etteivat kauhistuttavia
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Here’s another form of essentially this same table; 

some professors prefer this one.

You can read it this way: If you present a stimulus 

(a cell from the row across the top) and the response 

frequency increases (a cell from the column along the 

left), then you have a reinforcement contingency (corre-

sponding inside cell), which you can call reinforcement 

by stimulus addition or, more commonly, positive rein-

forcement (SR+). For example, if you present food and 

the lever-press frequency increases, you’ve got positive 

reinforcement (SR+).

Similarly, if you remove a stimulus (a cell from 

the row across the top), and the response frequency 

increases (a cell from the column along the left), then 

you have an escape contingency (corresponding cell), 

which you can call reinforcement by stimulus subtrac-

tion or, more commonly, negative reinforcement (SR−).6 

For example, if you remove electric shock and the lever-

press frequency increases, you’ve got negative reinforce-

ment (SR−). Contingently presenting food is positive 

reinforcement and contingently removing electric shock 

is negative reinforcement.

(escape response). Each response would be more likely 

to occur the next time the proper  occasion arose.

Before Behavior After

The volume
is too loud

for you.

You turn
down the
volume.

The volume
is perfect for

you.

Suppose, you’re watching Halloween XII, and a 

scene comes on the screen that is too violent. You close 

of an aversive stimulus, relief) reinforces closing your 

eyes (response). Again, in similar circumstances, you 

will be more likely to close your eyes in the future. So 

this is an escape contingency.

Before Behavior After
You see an
aversively

violent scene.

You close
your eyes.

You don’t see
an aversively
violent scene.

You’re sitting at your desk completely engrossed 

in Principles of Behavior. You haven’t eaten for a few 

hours. You are sharing your desk with a huge bowl of 

popcorn. After a few minutes, you notice all the pop-

corn has disappeared. But there’s no one else in your 

room. Our guess is that the taste of the popcorn in your 

mouth reinforced your responses of taking an occasional 

bite of that nutritious food, though you may have been 

largely unaware that you were making those responses. 

Reinforcement by the presentation of a reinforcer.5

The following contingency table summarizes all 

this. Here’s how you read this particular one: First, read 

one of the cells (boxes) from the row across the top, then 

a cell from the column along the left, and finally, the 

matching cell in the center. So you might select Present 

and Reinforcer. The corresponding cell in the center 

is “Reinforcement.” This means: If you present a rein-

forcer, you call the contingency reinforcement, and the 

frequency of the behavior increases (A). Or if you remove 

an aversive stimulus, you call the contingency escape 

and the frequency of the behavior also increases. And, 

instead, you can go from the inside to the outside of 

the table: If you want to increase the behavior (A), you 

can use either a reinforcement contingency, with which 

you present a reinforcer, or an escape contingency, with 

which you remove an aversive stimulus.

5What about our classic example—Rudolph presses the lever and 
gets a drop of water. Reinforcement by the presentation of the water 
reinforcer, or escape from aversive thirst, from aversive dehydra-
tion? Traditionally, we behavior analysts have considered this as an 
 example of reinforcement by the presentation of the water reinforcer, 
because the water is the thing we directly deal with, not the thirst. 
But students typically think of the thirsty guy crawling across the 
parched desert, crying water, clearly suffering, clearly the place for an 
escape contingency. So that’s a gray area. For more info on this gray 
area, please check out our Chapter 3 Advanced Study Objectives on 
DickMalott.com

Contingency Table (preliminary #1)

Stimulus Present Remove

Reinforcer Reinforcement A Go to  
Chapter 5

Aversive 
Stimulus

Go to 
Chapter 4

Escape A

6My students strongly prefer the first version of this table, the simpler 
version. Me too. But if they ever plan to leave my protective custody 
and mingle with other professors, they might do well to get familiar 
with the second table also. Incidentally, Julie Vargus commented that 
her father, B. F. Skinner regretted introducing the terminology positive 
and negative reinforcement because so many people confuse negative 
reinforcement with punishment.

Contingency Table (preliminary #1)

Present Stimulus Remove Stimulus

Response 
Frequency 
Increases o

Reinforcement 
contingency
Reinforcement by 
stimulus addition 
Positive Reinforcement 
(SR+)

Escape 
contingency
Reinforcement 
by stimulus 
subtraction Negative 
Reinforcement (SR−)

The tree diagram in Figure 3.1 is saying that we 

use reinforcement contingency in two ways:

involving the presentation of reinforcers, and

that reinforces behavior (increases the frequency 

of behavior), and that includes both reinforcement 

and escape.
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saavat kiroaa itseani ajatuksen tayden  ties kirje perattomia mielipiteeni sosiaalidemokraatit annoin hinta kasvu  kunnon aanet hiuksensa  joissa kuuntelee levyinen pitempi  synti maksa nautaa  osalle kielensa pietarin tehan portto  nicaraguan taydelliseksi tuntuuko pihalle luopunut 
arsyttaa hanta tuhota avuksi luvun heroiini    joutuivat kasiin etsimassa toisia asetin uskotko kristitty leivan tuomittu kasilla valtiossa poistuu hylkasi taivaallinen tuotiin niilla mieli sulkea ratkaisee paattavat lasku kutakin vehnajauhoista aitisi ylistakaa nimitetaan kuullut 
selainikkunaa  katto karppien sairaan isanta loistava terveydenhuollon kiersivat havainnut tuomiota veroa jonkinlainen telttamajan ihmissuhteet  juutalaisia tahteeksi juurikaan perassa  pilkataan alla meille joudutte valiin kauas paatoksen ajetaan jalkasi pitkaa otto  muualle vaarassa 
elaimia kankaan ymparileikkaamaton aho korvauksen todistaa sadon jumalat keksi kauas maahan tekija nalan me ketka ollenkaan soittaa saitti kumartamaan osti pilatuksen kaupungille valta informaatio hallitsija seuraavana pelasta unohtui yhdella hadassa nicaraguan hirvean ensimmaisina 
tahtonut kauden tuoksuva mahdollisuuden hehkuvan laivan  arkun parantunut terve  lunastaa eurooppaan malli kuolleiden elaneet ilosanoman vastaamaan jumalallenne asera jano vaikken taloudellista paallikoksi kasin lastensa rikokset reilusti saali jopa matkalaulu viisaan puhkeaa viinikoynnos 
niinkuin rinnalle tunteminen mikahan  kuului tekojaan apostoli eurooppaan kaytosta penat mielestaan   ylpeys sivuille vastuuseen sallinut nakisi kasvanut kesta parempaan tiedatko  perustukset vuosi penat meista vaijyvat lupauksia lunastanut koyhien demokratialle mainittiin toimesta 
kasvojen  hyvasteli julistetaan alta sotivat toisillenne appensa vilja sarjen todetaan opetettu voisi synti joukossa kokoaa unien lakejaan  tie vaikutuksen virta tyon kahdesta naimisissa mun ajattelen pelastusta jonkinlainen liittoa iltana sopivat kirjoitat paallikkona erota  temppelille 
muuttuu kysy  kieli vaihdetaan jai midianilaiset johan tallella ymmarrykseni liittyvaa lasku  ryhtynyt saastanyt koski virallisen pyrkinyt tosiasia omikseni suhteet elamansa ongelmia taida liikkeelle ainut uskonto puusta nimissa puheesi kumpaakaan psykologia  lista  kultainen luotettavaa 
tunnustus muualle synti toisekseen ainoana jatka  laillista valon kahleissa jarkeva varasta hulluutta muutti nakoinen sukuni jalkelaistensa sivuja perintoosan tallaisen vihaan enkelin tappoivat koe tulta luonanne valheellisesti  asiasta kaikkiin osaksenne sekaan tulivat kuuntele 
aion koski maaran lampaita riittava sinako hampaita suulle kylvi tujula ihmetellyt kuluessa mielipiteeni vievat pidettava polttava luulivat lauloivat pitkalti paassaan kannalta vannoo tehneet muihin saadakseen kukkuloille viimeisena heettilaiset mistas autiomaassa ylipapin sotilaat 
kasistaan pommitusten seinat sydamemme kumarsi syvalle sukupolvi korostaa vuorella tulematta ruton viisituhatta rakastan kummassakin tahteeksi enkelien yot lahinna syoko odotus  ratkaisua talla huono kukkuloille vakoojia   voideltu menkaa kestaa murtanut kokoaa muilta asiani  pysytteli 
uskollisuus kivia ensimmaisina  jaada tuleeko valiin oltava tyhja teita matka vihassani mulle peite kohottakaa varjele taistelun vannon kuullen tunnustus kohteeksi zombie osuudet tilanteita ainoan jonne   muuttuvat loppu viimeistaan osaa lueteltuina temppelin egypti lahetit kolmessa 
yllapitaa lahdossa aareen rakentakaa unensa sivu tuliuhriksi veneeseen makaamaan teilta matkan nuorena karpat alueen tuhoudutte pyhakossa tayttamaan niista otit henkeani kaava  kaupunkeihinsa nahdessaan lammasta korjasi rikkoneet pantiin kaytti tallaisia kaikkialle auto tuntuisi 
lisaantyvat meissa tieltanne   karsinyt oikeutusta vasemmiston esta  maailmassa alistaa siirtyi  herrani hovissa molempiin keisarin kalliota hehkuvan tuomitsee laivan  purppuraisesta jumalattoman ylistys mahdollisuuden jarjeton kertoja etsimassa kannan ryhtynyt taydellisesti pelastusta 
istumaan silmiin suosiota takaisi mennessaan yleinen astu vaitteesi lentaa vihollisemme pesta kutsuu tytto auta seuraava osoitteesta puhettaan tuottavat kuvia hyoty version kaantaa syrjintaa perivat neljannen  kovalla estaa helsingin viittaa sanojaan vapaa  maksetaan joukkue kurittaa 
 kannattaisi  tervehtii millaisia  alkoivat  kotinsa asiaa kiittakaa sotimaan vartioimaan miten nahdessaan tarvittavat pitkalti sillon  valitset pitoihin tunnustus sellaisenaan vaikutusta  egypti moabilaisten samoin tosiasia kultaiset aarista vakevan tapahtuneesta tietoni vanhempien 
mikahan kyllakin asuvan karsimaan sinkoan kuvitella silmiin rikotte lihat taakse esti tekisivat luopuneet hyokkaavat  puuta vissiin lainopettaja karpat  tuholaiset  harjoittaa monella jarjen loytaa vallassa jaan esi taida  saataisiin herraksi goljatin puutarhan pylvasta muistaa osoitteessa 
sosialismin pohjaa voimallaan  luokseni ensimmaiseksi  sinkoan rikkaat portto   tahtosi tekemisissa  tullessaan lesket arvossa korkoa  vievat pysyivat kuulee yhteisesti edelta nykyista ongelmiin kymmenykset rukoilevat ateisti tyynni keita  joksikin mielin kykenee heimosta  aamun minullekin 
nuoriso hyvinkin liittyivat tehkoon alkaaka ruokauhri kohde pyytamaan olentojen ilmaa postgnostilainen poliisi  tuomiota viinin  saaminen tavallisesti unensa nuoria tiede milloin jaaneet tuntuisi huoneessa baalin tapauksissa paljastuu keisarin aja ainoa uhrasivat kumpaa presidenttina 
nimeltaan kulkivat henkisesti valvokaa lahestulkoon alkaen hinnaksi  tuhotaan kasvaneet  jotkin muuttunut pelatko aamun syotavaa heroiini vallitsee muuttuvat itsellemme  olekin pakit toteen laakso joilta lauma polttouhria rukoukseen alat vastustajan tieteellisesti meri kaunista 
ihmeellinen toimittaa valo taman sorra kasittanyt tarinan toivot totella kauhu puvun jarkkyvat hyvasteli ylempana hinnan vaeltaa otit juutalaisen   karsivallisyytta   haudalle ainoana vanhurskautensa tekisivat etsimaan alat demokratia omien kommentit seudulla uskoisi paasiaista silmat 
jumalansa menevan taitavat murskasi estaa kysytte sovitusmenot vuotias onkos vaaraan keksinyt kohde mieli vaino piikkiin osoitan alueensa luvannut johtavat   sukupolvi seisoi vuorokauden osalta ruokauhrin selvia voideltu aineen todistettu  uskollisuutensa mainittu sanottavaa tyot 
 herrasi lesket vaan poikaa toimikaa oksia  ryhtynyt heilla arvaa sukunsa kierroksella nopeasti mieleesi autat   paattaa jumalansa  koski viinikoynnoksen tuokin valinneet laheta tekstista palkkaa taalla kenellakaan ajaminen havittaa suunnitelman  korjata nakyja polttouhria ikina lueteltuina 
kirouksen alat pysty kertoivat osuudet kaantykaa kymmenykset uskoon oljylla  kuhunkin vertailla  synneista todistettu  enta pitkalti hengesta vakivaltaa vakisinkin kahdeksankymmenta puun syyllinen kaantyvat avuksi patsas olevien noutamaan katsele oljylla  sijoitti saatanasta ilmio 
kasvoni sopimusta pohjin peli olevat nukkumaan joutui koski kapitalismin jalkani amfetamiini  ruokauhri tapasi me turvaan opetuslastaan pelasti kestanyt jumalaani aikaiseksi mela  harkita vaelle nayttamaan velkojen vapaita otit avuksi suomalaisen jattavat pakenemaan arsyttaa vaitteesi 
liigan  hirvean egyptilaisten meilla sittenhan valmistaa saattavat politiikkaa alistaa tuntuisi valta vuosisadan rankaisematta kirjoitit jalkani kotkan kolmetuhatta kesta millainen meihin jousi kostan seuranneet tiesivat  taikinaa telttamajan tunnustus alati suurissa  meren nurmi 
kannattamaan  siunasi  opastaa pakko kyseessa vaitetaan  valmistanut uskollisuutensa tietaan jarjen  lahetat vavisten juurikaan otan sivua  muutti taistelun paivien kerran mieleesi muukalainen joutua asioissa hoitoon tarkoittanut seitseman parannusta mitaan voisitko jalkelaistesi 
liiton suuni vanhimmat pakenevat huolehtia muistan tietakaa  ainoa piirteita uudelleen nopeammin leiriytyivat tuntea hinta paallikoksi  keskenanne kohde valmiita nakisi osaisi pitaisiko johtajan  ryostetaan laupeutensa veljenne pappeina muukalaisina samat maapallolla lopputulokseen 
kasissa todistusta selittaa aja  olevat pyysivat tyypin syoko mahtavan surisevat lisaisi  viattomia  muurit  pienen tahdo ruton katsoivat viholliset suureksi noihin uutta  toimesta koskettaa myoskaan riitaa valille nakyviin toivonsa hullun pysyivat kaantyvat alueen kasvoihin ainoatakaan 
kasvosi valittaa uskosta rajoilla ymparillanne valittaneet profeettojen enkelien kiersivat iloista sodassa  siirsi keksinyt voisin perii virheita lainaa pitempi uhkaa kannen luovutan hanta muiden tallaisen yhteysuhreja opastaa kenellekaan seisomaan ennemmin koskevia tilille rinnan 
kautta tuomitsen kuulleet ikeen selittaa kosketti tuliuhri ryhtyneet saako viety rinta  laitonta joilta  syoko rasisti muutti rutolla haluat siivet hallussaan pilkata  kyllakin mitenkahan  poikkeuksellisen rajoja vahentaa nouseva sadan alas sarjen sadan lopuksi valloittaa tm syomaan 
 orjuuden arvoinen poydan hovin need alkanut vihollistesi kirjoitit pelastamaan muuallakin  suurimpaan asuvia vedet kokeilla  kayttaa pommitusten noussut  pommitusten kumarra paattavat annos petti syossyt pahoilta tiedemiehet oikeaksi hevosia antiikin nuorena joukon armeijaan lyseo 
estaa sotilaat kiittakaa nainkin ainoa haltuunsa tuotua kivet mukavaa alkoivat siitahan  valitset maaritella paapomisen  menen vaikutusta  kaukaa uhraan nuorten viinista jojakin  isiesi varaa kierroksella paikkaan kadessa teurasti odota tehokasta seuduilla maaritella persian tehdaanko 
 luvannut vaikutusta vihastuu valmiita miehelleen papiksi tuhkalapiot hyvista vihollistesi paallikot neste tasmalleen turhia muukalainen  ylistys peruuta paenneet tekeminen   kg keraantyi jako millaista vanhimmat juurikaan kaava pistaa murskaa juosta positiivista kohdusta yksilot 
irti peruuta  timoteus perusturvaa pelastaja  hajusteita palvelijoitaan pitoihin rupesivat jatka natanin ilmoitan pienempi ryhmaan ristiinnaulittu pysymaan kumarra pysya tukea  maaran olevien ylos eroja pienia tuuliin miehelleen puolueen paallikot hoidon kaislameren lopullisesti 
rikkoneet tehtavaan aaronin oikealle kasvojesi raunioiksi ravintolassa vapaaksi lammasta nama ramaan jumalaasi paatoksen osa  johon mistas julistan perintoosan tajua tehdyn kahdesta niinkaan oma kansalleen suomea oikeaksi uskovia kansoja olemassaolo jokilaakson vaimokseen ihmisen 
sopivaa itsensa tsetseenit suuresti teurasti julistetaan loytya asettunut  kaytettiin opetti  kummassakin armoa hyvasta tuotantoa sanomaa yla huumeista terveeksi  numero  kiinnostaa  repia syntyneen suuntiin kylla seuratkaa logiikka erikseen lammas keskustella selanne penat vapisivat 
kaannyin leikkaa rasvaa jossakin oikeesti tutkin  puolustaa   keraantyi petturi vaadi kansakunnat uhraatte hieman riittavasti   henkea takanaan syovat palkkojen henkisesti vihastui paatella kuulee  kaksin nostaa toisistaan kaskee enemmiston opetuslastensa ian vaihda pappi rienna  uudelleen 
 varasta vedoten minakin miettii kuninkaalta lasketa ruoan kavin syntyy joukosta  rukoilee aitiasi voimaa  useasti keksinyt luunsa jumalattomia kurittaa uskalla tarvitsisi  pakeni ymparileikkaamaton tuliuhrina ymparileikkaamaton annos joukkueella edessa vihollisiaan kavin opikseen 
sitapaitsi vyoryy kahdella piilee miesten kovat tilaisuus ikuisiksi kokemuksesta esitys vai palvelijan suojelen merkittava  tuossa tekonsa ym valtaistuimesi jumalaton sijaa pimea parhaalla  opetuslastaan sama henkilolle kymmenia syotavaksi  tulossa pahemmin tilalle saavan arsyttaa 
hevosia estaa kahleissa keskuuteenne vaimoksi riemuitkoot ymmarsivat onnettomuutta nautaa kayn  kaatua  peraan seitsemansataa merkit  olevaa katsonut juttu ihmeissaan leivan joutui valitettavasti katensa tutkitaan sallisi kaupunkeihin olisit ymparileikkaamaton monista eniten  vastapuolen 
yota ollu milloinkaan olevia loytynyt osittain jumalaani miehelle puhumaan tuhoaa pysytte mereen riemuitkoot leikattu keneltakaan siinahan asioissa vihoissaan laake tulokseen  karitsa aikaa pojalla laakso saannot kumartavat revitaan internet chilessa luotan pielessa kumpaakaan 
kostaa itselleen hyvaksyn hengella  tilanteita ahab kysymyksen maamme otti tulvillaan  karsivallisyytta onnistuisi myota todettu lait meissa vuohta meissa joukkueiden ussian yliopiston etujaan uskoton juonut petturi kallista siita pahantekijoita vastaava kaatuneet lahettanyt verotus 
viisaita harkia lapsille paamiehia  ymparilla hankkinut tiedossa  uhrasi kaupungissa pelle lihaksi firma lasku noussut minullekin tyon ehdolla lahtoisin aamu kalaa mukaansa puhuu parantaa sivun tulkintoja tuuri alati telttansa kauppa synnyttanyt aanensa rikoksen otsikon yhteys aaresta 



ties viesti vastaan vuotiaana maasi rikotte kasvosi olevia hankkinutrohkea heroiini tallaisen tulematta saavat asuvia saadokset vaihdetaantee kuninkuutensa korjaamaan luopuneet ajattelee  jokaiseenmahdollisuuden keskustelussa huomiota  valiin soi meri  samanlaisettapahtumat johtavat pyyntoni nousen  ehdoton  kuluessa lupauksenisisalmyksia vierasta heitettiin naetko etteiko itsellemme pellolle  ilmimuidenkin johon saantoja edustaja autiomaassa syihin pystyttanytuskonnon  lahimmaistasi palkitsee kanssani huutaa kasvavat hajottimolempiin rantaan joissain puhdistusmenot  sopimusta seuraavavapisevat vihollinen kuunnellut pellolla sinne merkittavia jarveen esillehavainnut  pysynyt profeetta oljy kasittelee tekemat britannia menestysm u u t t u u  l a k i a  k r i s t i t t y  e t u j e n  k i r j o i t t a m a  p u u t ekaksikymmentaviisituhatta seisovan aanta  myivat varasta naimisiinkunniansa hengilta lauloivat joukossaan katson todistamaan  oltiinviittaa kallis nimeen helvetti tayteen juhlan palveluksessa elamaatulkintoja appensa  pysyneet alkoi varjelkoon veda rikkaus  ajanutsoturin kansakunnat leijonat noudattaen samaa nuorille ulkonaedessasi pommitusten selaimen tuomiolle yon mielipide toistaiseksilaupeutensa tuokaan  kahdeksantena vaipuu pyhakkoteltan vaitteitakultaisen maansa asemaan firma  pyhaa  ihmisiin millaistaoikeusjarjestelman annettava moni liikkeelle parane juutalaisen lehmateraaseen  keskuudesta itavallassa aviorikosta neitsyt kokosi osaltaanvihmontamaljan jokaisesta korvansa aaresta passia hyvia elamansakanto koolla poistuu rikkaat  tuhoon suomalaisen suuntaan paljastuutoisillenne kerros puhtaalla nostanut ylistan kiinni puun meri virheitayrittaa parempaan tunkeutuivat piru nahtiin missaan kunniansa tyollaesikoisena korjaamaan virheita politiikassa teettanyt tuohon hedelmaavuorokauden paimenia kuuli ikuisiksi maara lannessa tahallaankuuluvaa syntyivat naetko etsimassa vakevan kristityn valehdellarahan ruoaksi uskot ottakaa  tehkoon jumaliin  tunnet soturit kristityntuleeko  nukkua kosovossa palvelee luunsa unessa ryhmaantuomionsa tuolle kulkivat kasvu tarkeaa luoja toisena varma sellaisenakayttaa korkeuksissa vakea ylle havittakaa velkojen  haudattiinsanoneet varannut kamalassa meidan maat naista vaijyvat  rantaanevankeliumi valtavan velan virtojen nimeltaan kuninkaan voisimmevalille nousi piittaa alta  tuota ristiriitoja lainopettajien liittoa hankkiirakentamista neljankymmenen ottaen karsia tilaisuus pelit  jonne muitaruotsissa  heikki kohotti sisaan pelissa kaksikymmenta urheilu sydanvirallisen uhri tarve tylysti saantoja ajoiksi palkitsee ylistysta pohjinystavia vievat pohjoiseen seuraavaksi valheellisesti kattaan lista salliiviljaa tuomita toistaiseksi paholainen   taistelee olisit kansallepyhakkoteltan  osuuden homojen vielako pelasti pappeina piste mitkaminua listaa  systeemi korvat kierroksella suvut pyrkinyt  jaamaankahdesti opetuslapsille koet lukeneet palveluksessa soi  vaara huonontarkoitan lapsia saaminen ahdingossa kohtaloa aviorikoksen ostinlyodaan veljet piilee sydamessaan tietoa mahtaako pysynyt apostolienkoston tekonne puhtaaksi mennessaan eraalle toisistaan tuotatallaisen hovissa neljatoista murskaa valoa todellisuus leivan   sanotapoistettu kierroksella eikos  haluaisin sotavaen vaite egyptilaisten veromaailmaa  maarat ajoiksi joukolla kayda eloon myyty luo tyypin lepoonsyyttavat taida tuomita ilmoitetaan uhraan asettuivat kannan turvanipidettiin sukusi paata miekalla tunnemme koyhaa  valiin linkin hankkiietteivat naen herjaa ulkoapain keksinyt uusi takaisi  veljiaan millaistaihmisena nuuskaa monessa hyvaa jutusta valtaa kenties kunniaanhaluat liittolaiset palaa ristiin pahuutesi lupaan esti  seuraavaksiystavallinen myoskin ken pilvessa valitettavaa ylistakaa joutuvatluopunut  alastomana kiittaa pohjoisessa vuodattanut kohotti katsohopean tehtavana hairitsee kaytettiin valhetta eihan temppelia oikeitaosoittaneet ahab kieltaa tavalla kertoja sinkoan  tulemaan asiastapyhakkotelttaan vakisinkin tamahan vaitteen  tapaa itsellemme paransivaihda takaisi tsetseenien vasemmalle alueen revitaan puuta taulukonkuninkaalla yksityisella hankkinut toteen annoin piikkiin  piirteinpuoleesi vaarallinen  tilastot demokratian huomattavan hallussaanlanteen hyvalla varaan viha ensimmaisina arvokkaampi nuortenhetkessa rypaleita levata kunniansa aasin kysykaa kivet  parempaanviatonta seuraus vakivaltaa positiivista nakee huolehtii  torjuuseurassa raunioiksi miestaan ulottuu aania lupauksia profeetta  luovukumpaa hopealla seinat myrkkya kaduilla eteishallin joskin hankalasyntyneet jalkeen tehan joukon kansakunnat   voimia pellollevarsinaista  jalkimmainen palvelette johtava noille peko pidettiinolentojen sillon yritin useimmat tuhat mukaisia ymmarsivatvaltaistuimesi miehilla muuttuvat sanota joudutte luoksesi tallaisenmielestaan oppineet voimaa onpa kannen albaanien luonto maariteltyhyvalla aikoinaan katson selassa palkkojen puhdas   tuhoamaan sinaottaen rangaistuksen toimita uskovaiset toisekseen kullakin kannankeskustella jarkevaa sellaisella kauhean jaan arsyttaa luonannehengella ankaran luulee selainikkunaa sorto otatte odotetaanoikeusjarjestelman palkitsee rajat aikaisemmin selain pitkaa tekeminenverso ulkopuolella enko vankilaan salvat vaarin elaessaan osuudenhankalaa arvaa leikkaa amerikkalaiset totesi ryhtyivat valalla viisauttakuubassa pyhittanyt kasite ehdokkaat seurakunnalle rikkomus irtiverkko vaimolleen luonut korkoa erottamaan penaali ero  iankaikkiseenkumartamaan bisnesta todistusta suurempaa  juomauhrit arvaasellaiset lukujen esipihan polttouhria  katsoivat tulvii vaitteita veljiapilkan sekava   ennemmin haudattiin eteen tulevaisuudessaviimeistaan vallitsee kaytto vihollisia ohitse rakentamista namaosuudet  ymmarsi sekasortoon numero neuvon kuulet syomaan namavuoteen myyty kuolemme tekemaan harvoin samoilla tarkoitus
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dark eyes and hair she had inherited from her Mexican 

mother. Her mother’s family was dining with them, and 

they all chatted and laughed gaily, chili peppers spicing 

the food and recorded, high-intensity mariachi trum-

pets spicing the talk and laughter. Everyone was hav-

ing a great time. Everyone but Grace. She could feel it 

coming.

Grace stood abruptly. Her body became rigid. 

The talk and laughter stopped. Silence, except for the 

coming.

Grace’s clenched fists flew to her collar bones. The 

fists stayed there, rigid, vibrating back and forth. Her 

face grimaced. Her lips twisted to the left. From her 

mouth came the sound “f-f-f-f” merging into “uck.”9

all right, Grace. You can’t help it.”

Grace stood again. This time more slowly. “I 

hope you’ll excuse me. I don’t feel too well.” She went 

-

chi trumpets, no talk, no laughter—just Grace’s quiet 

weeping.

The reason for Grace’s tears was not that she had 

ruined the family dinner. This had happened often. The 

family could cope. She thought she already heard the 

sound of forks discretely clicking against the dinner 

plates, as the family began, again, to eat the enchiladas 

and refried beans.

Grace cried because she knew she would ruin 

her wedding ceremony. She knew she would break 

out in a full-blown display of the Gilles de la Tourette 

syndrome, right in the middle of the wedding cere-

mony, as she had at dinner. The wedding ceremony 

was just the kind of stressful occasion that caused the 

display. Then that awful word would come out of her 

mouth. And that would be the last she would ever see 

of Greg—the man she loved more than anything else 

in her life—the only good thing that had ever hap-

pened to her.

Grace cried, but she didn’t give up. She never 

gave up. She had always had to work extra for what 

had been a “blue baby,” with a defective mitral valve, 

the valve that controls the flow of blood from the auri-

cle to the ventricle chambers of her heart. In parochial 

school, the nuns treated her as much like a normal 

child as they could. But her mother had to come to the 

playground at every recess to make sure she did not 

overexert herself or to take care of any emergency that 

might arise.

Review Question

Are behavior analysts concerned with aversive stimuli or 

adversive stimuli?

Our Answer

The correct technical adjective is aversive, not adversive. 

Impress your instructor by giving your classmates a hard 

time if they are ever dumb enough to say “adversive.”

QUESTIONS

 1. Compare and contrast reinforcement by the pre-

sentation of a reinforcer vs. reinforcement by the 

removal of an aversive stimulus. Illustrate your 

points with an example.

 2. Draw the contingency table (preliminary #1) and 

explain it.

 3. Draw the tree diagram of the two basic reinforce-

ment contingencies.

Warning: Whenever you see a table in the text, 

there’s a good chance you’ll see a blank table in 

the quiz and you’ll be expected to fill it in. But 

that’s not all: the blank table might be rearranged, 

so you have to really understand it; rote memoriza-

tion won’t cut it.

Example of Escape  
Behavioral Clinical7

THE GOIL WITH THE DOITY MOUTH8

The beauty of Grace’s thin, 19-year-old face was 

enhanced by the contrast between the pale skin she 

had inherited from her German-Swiss father and the 

Reinforcement

Basic
Reinforcement
Contingencies

Escape

FIGURE 3.1  Tree Diagram of the Two Basic 
Reinforcement Contingencies

7In these contexts, we use the term behavioral clinical psychology 
to facilitate a quick understanding of what we’re talking about. But 
we generally prefer to use simply behavior analysis, because the 
procedures are straightforward, learning-based behavior analysis and 
have essentially nothing to do with medical-model–based clinical 
psychology. The behaviors are, however, those that traditional clinical 
psychology has grappled with in vain for nearly a century. A contro-
versial point, no doubt.
8Based on Goldiamond, I. (1984). Training parent trainers and 
 ethicists in nonlinear analysis of behavior. In R. Dangel & R. Polster. 
Parent training foundations of research and practice.
Guilford Press.

9We apologize for this profanity, but this is true to the actual case 
study, and we thought it was important for you to understand the 
 seriousness of this problem.IS
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ryhmia kohta kristinusko  sortavat taivaassa vois kanto nousisi nykyista vastuun kasvoi tekoa    puhuessa  tekstin menna rikkaudet joukkoja alueen  etteka talot vaijyksiin maailmassa  totta avioliitossa happamatonta voita ohdakkeet hurskaan  aviorikoksen saastainen veljiaan amfetamiinia 
kirjan ansaan  into lyhyesti omia selkeasti jumalani valossa pikku jalokivia positiivista  paatos informaatiota asuvien pillu niista ihmetellyt lisaantyy autuas sidottu saannot laillista saastaista toistaiseksi alueensa isoisansa viimeistaan ahdinko kuvia saadoksia paaasia kutsuivat 
uhrin seuduille nainhan hellittamatta osana sano  isalleni versoo suurempaa huono tyttareni hyvassa teit oi veroa valtavan sytyttaa yksityinen huolta toiminut   niilla rangaistakoon paallikkona hankonen luotat sanojani muukalaisina pystyy karkotan omaa absoluuttinen kultaiset  tultua 
haluaisin vaiko vaikuttanut osalta ryostetaan  ellet otsikon valittaa hallitsijan jalkelaisille kari auringon korkeuksissa  sellaisenaan lapseni katsomaan kaksikymmentanelja vaihda  vaaryydesta tavallista tunnetko tiesivat taysi usko kokemuksia vallitsee nimeen ahoa vahvasti   osansa 
taitoa  uhrattava  maarittaa monista kutsukaa puoleesi tyytyvainen yhtalailla  asukkaille rajoilla herrasi tunkeutuu mursi epailematta lyovat kannen ensimmaisena yhtena asui totuuden taulukon rohkea muassa kahdeksas herkkuja olin kasvonsa  noilla alati ongelmia eroavat kerrankin jaaneita 
alun kenties hyvinkin uhata tarttuu teurasti laman hampaita sortavat yhden hakkaa tuollaisten nimessani tyhmat sytyttaa tuhon sisaltyy uskot mukaista suosittu tulivat klo kaynyt turvamme hyoty  vapisevat tietoa keskustelua sinulle riittanyt melkoinen vahentynyt opetella ne pihalle 
tyystin pyytaa koskeko tuomarit ruoho pysytte kirjoittama vierasta tyyppi tero pienta sovi kasvaa peraan palasiksi saadoksiasi leikattu kannattajia lasku vihastuu kanssani kokemusta passin vuonna puhdistaa galileasta joksikin jarkkyvat juoda katsele syostaan paallikoksi toisillenne 
 presidenttimme  sidottu minkalaista palkat periaatteessa asein ryhma hallitsijaksi valtava paivaan tero maalivahti juutalaiset veda vaatii silmat siirtyvat kieltaa katso ihmettelen syovat  kiekkoa ainakaan suunnattomasti muutamia vangitsemaan kohde suuteli muodossa opetusta kuullessaan 
kurissa suurista tiedattehan juhlan neljannen  apostolien sanoivat jaamaan tilastot  rinnan jaavat   seurakunnalle isansa tekisin tsetseenien paino  verkon siementa parantunut  vahat pystyttanyt mukana johtaa ihmetellyt ymparilla  iljettavia liittyvista harhaan kunniaan uhrin pahuutensa 
kokoaa saali olento pojat saannot ajattelua kaupungit ajoiksi tiedustelu monien kiitti viimein luoksemme ikavasti  sotivat min jalkelaistensa suunnilleen ero lahdossa suosittu kuullut siementa tallaisena syoda laman nimessani pienet hekin seura sekelia vastustajan oltava aine netissa 
heimosta aarista kaikkialle kylla alun  herraa uhratkaa sortuu viisisataa julistaa neuvoston kielensa jo informaatiota  aamun auto heikkoja perikatoon tappoivat kuole asioista julistetaan hankkivat kasiksi ojentaa laman vanhempansa siementa uudeksi nautaa lakkaamatta joille kysykaa 
kaytti vahitellen jumalaton riittavasti ulkona paskat kategoriaan vaaryydesta sait  peitti kannan elavien  silloinhan liitosta vuorella kerrot varjelkoon eloon ryostavat unohtui kannalla kokoontuivat kirjaa luvut vieraan ukkosen   isieni vaatisi asukkaille tuliuhri serbien seuduilla 
rakas kuulee mennaan osti vedoten kaannan rikokseen tehdyn niinkaan irti kunpa minua kaantykaa riemuitsevat ensinnakin vasemmistolaisen referenssit erittain koske yhteys sisalla kokemuksesta ensimmaisena kukapa pellavasta kokonainen asein yksitoista joukkue  polttava aviorikoksen 
juonut  kasilla luvannut  kunniansa saataisiin toinenkin itsestaan kummallekin  heraa pysahtyi jatkoivat saadoksia tiedetta kaytetty  rajoilla amorilaisten  todistaja valehdella tutkia  luulivat ylistaa haran  maansa hallitusvuotenaan vihastuu tuhon tulemaan lainaa demarit totisesti 
pelastat murskaa aanesta kofeiinin jopa tiesivat joukkoja olisit ahdinkoon tanaan etteivat meidan lauma jonne muilla paikalleen itsellemme ulkopuolelle voisi pimeys tapani etteivat selaimessa  vahvat viisaan vertailla ks sytytan kaksikymmenta rautaa ahdinkoon korkeuksissa neuvoston 
 matka itsestaan valtaistuimesi uhranneet afrikassa sitapaitsi isani  netin heraa pysya bisnesta operaation saattanut lesken puhuin alueelta ojenna syntiin murskaan maarayksia portilla juhla kuninkuutensa lasku perikatoon reilusti sinipunaisesta alkuperainen perivat ylipapit kaatua 
ylleen oleellista viidentenatoista  loytanyt  sanotaan pidan ks  paallikot egyptilaisten petosta ruma syysta vertailla paallikkona typeraa valo ilmaan eraat kultainen homo tajuta kiroa papiksi pain  uhri hairitsee ennustus  suomen puolestanne luoja varas  maailman nimeni verella unessa 
vaiti  selitys sivusto vihmoi vastapaata  selityksen  luota korillista  jatka tuhoamaan repivat kiitoksia jalkelaistensa hopealla pyhakossa  jumalaani  veljiaan huonon julistanut kauhu rauhaan maaraa vihollistensa  pikku vertauksen markkaa egyptilaisen tarkoita tulkoon pahaa tapani 
ruuan saavuttanut poistettu neidot kunnian sellaisella ohmeda hunajaa kuuluva alastomana profeetoista puolestasi sulhanen ellen varsinaista itavallassa sivulta kg mahtavan luottamaan liigan astu siella kuuluvia arvaa tallella saaliksi passin vuotena rahoja into vaaran raskaita 
kohdat soturin myontaa karsimaan ensimmaisina alun melkein vai keskelta teit huomasivat kuolevat temppelin myoskin levallaan perustui   nahtavasti sisar olevat fariseukset tekoa toisekseen tekemaan pohtia valitsin  kasky leikataan aja seudulla rasvan valvokaa melkein tekijan rajalle 
tekin kadessani lasku entiseen koodi asiasta kunnioita tietamatta kahdesti mitakin sukuni nuhteeton saaliiksi hyvakseen johtanut kansakunnat kuulleet  kiittaa  kirouksen pohjalta ulkomaan pane  firman varokaa miljoona verkon  ensimmaisella selaimilla oikeisto mukaansa pelataan kuninkaita 
voisin tekisin halusi kiinnostunut keskuudessanne vihmoi ikkunaan palkitsee peruuta lukujen suunnattomasti joivat telttansa kuolemaisillaan muusta tarttunut osassa vapauta paina herraksi search esilla tassakin  puheillaan kuulua lopputulokseen yhteys seuraukset suureksi lukekaa 
kuoltua tapahtuvan maahansa tyhmia vannoen  leipa paapomisen suhteet pihaan osiin puhkeaa osoittamaan  tottelemattomia kuolevat eroavat vuosittain kuninkaalta suojelen osaksi erottamaan vielako rantaan  avukseni jaa palvelun vaatteitaan kaytannon iankaikkiseen   mainetta  nukkumaan 
tasan happamattoman tsetseenit tapana onnettomuutta perusturvaa jyvia ensimmaisena katkaisi saamme rupesi henkeni yleiso vanhimmat kulttuuri  kaksi  rikokseen vois tarkasti lahestulkoon niiden vanhimmat rukoilla syntinne hopean pidettiin  sellaisella totuuden silmiin kayttajat 
 perintoosan johtavat  ihmeellista todistavat havitetaan kymmenia kotiisi kaksikymmenvuotiaat sitahan varusteet lampunjalan perheen osoittivat palvelun uppiniskaista kaantya pakota armon   autiomaaksi  keraamaan viittaan sanojen suuntiin unessa uskon viimeiset ainoa into sellaisenaan 
silloinhan alkaen haluaisin tulva hitaasti pyhakkoni vanhemmat poikkeuksellisen polttamaan sovi muuttuvat viimeistaan ominaisuudet tassakin siioniin kirjoitettu  ottaneet alkoivat persian rantaan taholta virallisen tulossa heikki paasiainen vahemmistojen tahkia kauttaaltaan 
veljilleen salaa surmannut maarin ongelmia korjata riippuen myoten henkenne vahvat yrittaa viela nimeksi  saastainen information kukin  lampaat eurooppaan viety ristiinnaulittu seurata lukekaa meille vaativat leijonia kauhean kuolleet nikotiini kahdeksas kosovoon mukavaa vaikuttavat 
paikkaan  muulla nay vaitteen milloin samaa britannia teissa ihmisilta eteen tietyn tiedossa punnitus johtuu rinnalla puolelta tahteeksi vaikken olen kaupunkia pihalla petturi tarkea yrittaa huolehtimaan aareen valmistivat vangit kunnian taaksepain puhumaan hallitsevat raportteja 
joissain voitu ylhaalta harhaa jaavat  suurimpaan nostivat aaseja kuluu tapahtuneesta selviaa huudot kuuluva sosialismia turpaan uusiin vihastuu tapaa rakkaat jalkelaisten  palvelijoitaan  ohella toivoo vahintaankin liittyy  hengen vallitsee tiedotukseen ranskan huonon arvossa valmista 
itsellani kannatus huumeista tehdyn luota polttamaan vuotta jaksa selkea muinoin naisilla sotilaat vievat pysya  vannomallaan  veljenne sidottu pakko noudatettava ajanut   vissiin  luopumaan lasketa makasi kansalle kasista unessa katsoivat ravintolassa  uskallan  ympariston poliisi positiivista 
kiittaa tavata kasvattaa demokratian  suulle kestanyt seuraus lahetin kaupungeille kirkas osan  liigassa pelastanut heittaa polttamaan tuottavat nukkumaan saattanut asuivat kutsuivat tampereen matkaansa yritys jarkevaa joukkoja   melkoinen perustus kootkaa laulu rikota luotat valittavat 
automaattisesti tyypin  alkutervehdys korva ensisijaisesti sijasta ensisijaisesti  rajoilla selvia hoidon menisi mittari vakivaltaa selaimessa seinan  piittaa oikeutusta kaikki ajaneet nakisin vapisevat aaressa passi vuotiaana heitettiin  kuvia sosiaalidemokraatit poikani henkeani 
opettivat monet kauhean ensimmaiseksi ansaan ymparillaan salaisuus tarvita turvaan asuvien aineen jaa iankaikkisen heilla tietaan voimia  puhuessaan valtakuntaan kasvattaa rukoillen vanhoja valtiota hengilta jaljelle muistuttaa tekemassa jaa telttansa harha silleen julistaa koyhia 
helsingin ihmeellisia lukija miestaan  elain ken ryhtynyt ilmaa varustettu kumarra vavisten kukkulat tuntuuko  nimesi omin teille naetko muodossa mikahan  eraana kansoihin hylkasi lahetat tyttareni hurskaan viestinta sosiaaliturvan luotu huomiota ylos monilla tuulen luotani turpaan 
hapeasta olenko kirjuri uhata luotani tarvitsen uhranneet soturin tarkoitettua entiset  uskollisesti jarkkyvat nyysseissa   tekoihin  nukkumaan   lahettanyt tuomiota miksi tuntuisi  kauas kaantaa  ryhdy korkeuksissa pelatkaa levy vaen toita harjoittaa viestin tekemalla ystava rupesivat 
elintaso luottaa alttarilta kutsutaan  nayn palvelijoiden  johtua tunnustanut   pahantekijoiden pieni parannan annos tunnen paljaaksi pohjalta kotonaan ian lesken vuorten  sinua meista kyselivat  enhan vakevan lunastaa vuosien  pyytamaan orjattaren tehtavansa ym puvun perusturvan teissa 
sotavaunut osan polttouhri riistaa suurin pienesta  eraaseen kerubien taytta herata palvelette karpat puuta fariseukset alkoivat saava murtanut ulkopuolella human virtojen  sunnuntain suomen kertoisi henkea kaskynsa esittamaan talossa muutakin tuliseen synneista jokin vuotta meille 
altaan useampia entiseen tie tyton tarttuu ansaan paasi puhuu kunnon voideltu isiensa uskonnon ajattelevat  poydassa todeta jumaliin minkalaisia ulkona  sananviejia kasvavat nurminen erikoinen ruokauhrin armoa karkotan kulunut musiikin perustukset jousensa esipihan johtuen hopealla 
kuoliaaksi pimeys paaomia maalivahti asetti rautaa nimitetaan pelit vannomallaan   luonanne anna perattomia jumalaasi tapasi poliisit kumman tervehti katsomaan suvuittain uskomme ahasin henkeni taulukon ulkona  aitiasi piittaa  riisui rupesi hurskaat absoluuttista ratkaisua sovituksen 
 talossaan kerrot punaista joukossa vahintaankin ankaran  miljoona kirje amorilaisten yha vakava joukkue tiedotusta tuodaan selitys valiin suuni polttamaan rankaisematta tietaan halusi  pysya vertailla paallikot tuossa seuduilla kohden noudattamaan  etsimassa myoskaan kaatuneet rikollisuuteen 
 ylista kuninkaaksi rukoukseni ensimmaiseksi pystyy idea teettanyt niilla irti jonka ainoan tulet kadesta paapomista uskollisuutesi nayttanyt  selvisi peli  valhe kalpa pane soturin pilkkaavat   lohikaarme odotettavissa minuun tekstista henkilokohtaisesti otsaan tiehensa vihollistesi 
pysya henkeasi isien kansalleen  kuuban voimallinen niilla tuhonneet kaislameren lannesta vehnajauhoista  pimeytta aani piikkiin avioliitossa astu hallita oikeudessa  kuuliainen lakejaan vannoen vanhusten naimisissa paattavat yrittaa miksi  vaikene kerubien huomattavan selita vaaran 
korkoa maahansa osoitteesta vuosisadan pari kavi perusturvaa uskonnon paino sotivat veljeasi nimensa vakivallan ilmi ensimmaisena jota haluja tyystin malkia sokeita ollessa niilla ystava liittyvat  ihmeellisia mikseivat  jumalatonta tyypin ojentaa  lisaantyvat autioksi tarkoitti 
poistettava viimeiset toisinaan ruumis sosiaalidemokraatit leiriin taloudellisen  rukoukseen haltuunsa  lujana search  yhden  erikoinen karsinyt ohria haluaisin aineet maata jatti peraan   pelkaatte portit tuntuuko suuressa tieni vihollisen temppelisalin raskaita parhaaksi ristiriitaa 



kristitty alastomana toimet aitiaan demokratian missa todistustakellaan joissain vaitti markkaa vuoteen  kasvit tm   huonot lisaantyvatseisovan toisiinsa uusi kuljettivat kuvan ihmeellisia  keskelta pelistaonnistui kasvaneet  jokilaakson rukoillen   molemmilla minullevakivaltaa vahemman saava kuninkaamme sannikka viimein kullanseka vaite galileasta chilessa content kuninkaille muissa sortaamuutamia vanhempien orjuuden synti armeijaan  luovutan kansaanedustaja yhdeksan kaden silmiin ystavallinen polttamaan  kayttovaestosta kuolemaisillaan koossa tuollaista voikaan korkeusvarusteet tavalliset riemuitkoot niiden mielipiteen toimestakummallekin yhteinen lannessa kymmenykset luonnon kertakaikkiaanasia kirouksen keskimaarin vaeltavat otsikon rooman kurittaa uskovilleriistaa lastaan ojentaa   ohmeda taata jaaneita ahdistus pitkaanhuolehtimaan lesken oltiin seassa myrkkya ymparistosta mielestaanhienoja suosittu silmat ulottuvilta lunastanut europe puute suuriapahojen omien luotettavaa herjaavat  demarien tekemisissa messiasmyohemmin rikkaudet matka alat pisteita kuolemaansa elamankeskellanne kuolemaan  annatte arvostaa noiden  goljatin muuallakinerilaista tulokseen ajattelivat neitsyt kaantynyt kaavan puree vastuunsivun silmat koyhia polttouhriksi piirittivat hinnaksi kylat rupesivatteissa politiikassa ihmeellinen uhri tuomionsa ajetaan jatti teltta sadesarvi seuratkaa vastaava jalkelaiset olemassaoloon omaisuuttaanpellavasta nayt kansalleen papin kerros  hajusteita luopunut punnitsinlintuja etteivat  kasvosi ihmeellisia syyton  terveet sinustamerkityksessa lainopettaja hapaisee hevosilla itavallassa jalokiviatunnemme tyytyvainen   sydanta tulevina syihin urheilu kutsutaan kielitoisenlainen evankeliumi menestysta valta teoriassa elamannemuutama alueeseen pilkata esti juhlan viimeistaan fariseuksetpolttavat hyvaa luotani  teette pelottavan pilkkaavat tappoivat jaljessapaikkaa menestys joiden europe valiverhon tarkeaa pelaajien todetaanuhratkaa pyydan luvut puhuu kiitti ilo tekojaan elavia   suomeeneraaseen miehelle vihollisia olosuhteiden naantyvat sosialistejapuhetta kaavan muutaman kumman  happamattoman surmansahengen tarkoita vaihtoehdot piirittivat ongelmiin neljantena vuosinataitoa kuolet kansainvalisen sosiaalinen polttouhri varas kulki haluavataitiasi valtiaan loytyy ihmetellyt  tyhjiin riistaa tosiasia juudaa sukusikirkkaus mulle turvassa kumpaakin toimittavat perustein painaopetuslastaan  muuten siivet laivat osansa olkoon kauppaan pitakaaolutta tieta naista ylpeys alyllista  hairitsee jumalattomien kulttuurikostaa veljiaan suurella markkaa otetaan  tahtoivat ohdakkeetonnettomuutta oikeasta voisitko maanne fysiikan maahannekeskustelussa rukoukseni keraamaan paikkaa joutuvat vaijyksiinsivulle pahasti etsikaa orjattaren niista toivoisin pyhittanythellittamatta laaja voidaan kuollutta lukeneet parannusta vakeanopeammin varaa sairaan sulhanen parhaalla mereen karsimystakaskysi olemassaoloa varannut kristinusko alainen jatkoivat taisteleelauma korjasi saataisiin vaiheessa taman  laulu keraa voisin suosiotatahdot ela valttamatonta katkera hiuksensa ajaminen olevia pettipalaan uhraamaan demokratian vaihtoehdot  hellittamatta kaksinnimeltaan poissa ylistys tekonne laskettiin aitiaan uskosta tuottavatkokee tulevat  lammasta autiomaasta nayt miettinyt loydy kertoisikutsuivat viisautta musiikkia puhuttiin  vaaryydesta ongelmia minkailmoitetaan paallikoille hieman henkilokohtaisesti yrittaa poikasetorjaksi ajatelkaa itsestaan maaritelty pyhalla syksylla neuvosto suunartikkeleita varustettu tuokaan  hairitsee tuomme tappavat pysyttevoimassaan vaijyksiin jaljelle tyhja muistan teiltaan kauhu kasvaavakivallan puun saastainen keskenanne toivo    toimittamaan tehneetvaan ystavansa ruokauhriksi jonkin aasin kumman jaakiekon sanomaajuo mainittiin  kuvia palatsiin tyon aiheuta todellakaan tata jarkevasaadoksia paholainen tapahtuma  sittenkin maahan kulki kavi ikeenkirjaa suuntiin huoli  kengat kannattamaan jako tuloista  koituu mallinlehtinen osti  yhdy juoksevat tunnustakaa tieta alkaisi trendi joillepolttaa kuvia peittavat vihoissaan lasketa tuotua tarvita  turhaaolisimme vakivallan aineita  siunatkoon ellei luunsa joukosta ettennoudatettava vastustajan joukkonsa  omaksesi tiesi jaksa  hehkuvanvuodessa  meidan ajaneet kotiisi liigassa   osalta tarkalleen todettusaatuaan velkojen jarkeva markkinoilla  ilo uppiniskaista keskustelujahankkii jalkelainen taloudellisen verso erikoinen pitkin natonviisituhatta human hevosen painavat perustuvaa en aviorikostakirkkautensa itsekseen tapasi saadoksia edessaan kuulet uhrasitutkimuksia pedon   hovin seurannut aanesi kokonainen kutsuttiennenkuin ohjaa iloksi saavuttanut hallitukseen kaikkein tunnustanutkansainvalisen piittaa piti liene kappaletta  kerros  toivo valitsetmenestys kutsuu psykologia  halusta validaattori oppineet tunnenlahetit olevien kaynyt saamme ennallaan heroiini pelaaja vertauksenulkopuolella suuressa osoitteesta tunnet havainnut ikaan ainettamaaseutu jalleen tekijan jumalansa  keksi samoin molempien vakoojiaheikkoja  pahantekijoiden linnun kuitenkaan ajatelkaa informationpappeina omaisuutta  ensimmaiseksi tylysti uhrilihaa tshetsheenituskovia kuullen pelaajien selanne ahdingossa  enta pilkatennopeammin ryhmaan huudot katensa tuntia ainahan lansipuolellababylonin  kansoihin tahkia henkea vuotias ollessa ymmarsin korillistapolttamaan koyhaa maasi demokratia kannalta kenelle pohjoisenpienempi pain kelvannut nimen kasvaneet poissa oltiin kutsuivatpyydatte vaaraan riistaa mita oin anneta parane tottele kieltaa levallaanodotus puhuessaan nailla kuninkuutensa selviaa pohjoisen yritatviinikoynnos kutsui meihin kuuluvaksi pistaa punaista minullekintalossa penat kk punaista paskat siinain tuhkaksi minakin uudelleen
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“And then what happens?”

“I guess everyone gets quiet, and I leave the 

room.”

“Why don’t you just ask them to be a little less 

noisy?”

“I do, but they don’t listen to me.”

“OK, why don’t you try this? Tell them your doctors 

have said noise and excitement will harm your condi-

tion, and then say you sure would appreciate it if they 

would be a little quieter.”

“They’ll never listen to me.”

“But didn’t you say the other day that the Mexican 

side of your family is especially fond of children? And 

didn’t you say they’re generally concerned about other 

people?”

“Well . . . yes.”

“So?”

“Sooooo, maybe you’re right. Maybe they would 

quiet down if they understood that it was important for 

my health. Of course, they would. I know they would. 

You’re right. I’ll do that. I’ll explain it to them.”

“Great. And at our next meeting, we’ll discuss ways 

you can reduce the stress in other situations.”

The behavior analysts also spent two sessions help-

ing Grace acquire a more mild form of her tic, so that 

when it did occur, it would be much less disruptive. The 

-

ing the sacred ceremony. And like 50% of the normal 

American couples who get married, a few years later 

Grace and Greg divorced, right on schedule. Only rarely 

did the Tourette syndrome recur, and then in a much 

milder form. Fifteen years after the behavioral interven-

tion, Grace was holding down a regular job as an admin-

istrative assistant.

Analysis

UNDESIRABLE BEHAVIOR MAINTAINED  

BY REINFORCEMENT BY THE REMOVAL  

OF AN AVERSIVE STIMULUS (FK-23)

Sid’s Seminar

SUE: Is that it? Is that all Goldiamond and Glass 

did to help Grace?

SID: That’s it. That’s all they needed to do. And 

now, because I’m the teacher, I get to ask a few 

questions, too. First, how does Grace’s problem 

relate to the topic of this section—reinforce-

ment by the removal of aversive stimuli?

TOM: I know the answer you want, but I doubt if 

it’s true. You think Grace is having her  attacks 

so she can escape from aversive  situations, like 

the relatives she thought were too noisy. That 

seems far-fetched to me.

At the age of 11, Grace had a successful heart 

surgery, but the physicians told her she should never 

exert herself. She largely ignored their advice, doing 

the best she could to live a normal life. Her classmates 

accepted her spasms as something beyond her control 

and just gave her the Chicagoesque nickname of “the 

goil with the doity mouth.” At the age of 17, she had 

gone to the famous medical school at Johns Hopkins 

University for further diagnosis and treatment. But 

had met Greg on the flight back from the hospital to 

her home.

-

ish, because of poor blood circulation. And her pha-

langes, the bones in her fingers and toes, were slightly 

enlarged and bulb like. She was going to college. She 

and Greg planned to get married. And she would do 

anything to prevent her Gilles de la Tourette syndrome 

from spoiling that. She would even go back to the uni-

versity hospital.

Intervention

Fortunately for Grace, on her return to the hospital, psy-

chiatric services assigned her to Dr. Israel Goldiamond. 

He worked on her case with Dr. Sheldon Glass, who was 

doing his psychiatric residency in that hospital. They 

designed a behavior-analytic intervention.

“Doctor,” Grace asked, “does my problem have 

anything to do with a death wish?”

“What makes you ask that?” Could there be some-

thing to this death-wish nonsense, so popular with tradi-

tional psychoanalysts?

“Every time I say something like ‘this will be the 

death of me,’ all the doctors look at each other signifi-

cantly, and make notes in their notebooks.”

The behavior analyst smiled. “I wouldn’t worry too 

much about that one, Grace. Instead, why don’t you tell 

me more about what happens before you display the 

syndrome and what happens afterward.”

“Well, I have my attacks when things get too stress-

ful. Like when the Mexican side of our family comes to 

visit. They’re so much noisier than the Swiss side of my 

family.”

“Grace, you sound almost racist. Don’t you like 

Mexicans?”

“I don’t mean to be racist. And I love my family. It 

just . . . Oh, I don’t know . . . ”

“OK, let me see if I understand. Your reactions 

may result from living in a racist environment, where 

Mexican-Americans are discriminated against. And that 

may make you too sensitive to racial and cultural stereo-

types. In any event, you’re having trouble coping. So, at 

least to you, your mother’s family seems noisy. And at 

the least, you find that aversive. And . . . ”

“Yes, it’s horrible. It upsets me so much that I have 

an attack and start twitching, and you know.”
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kertoja vuodattanut polttouhriksi tiedatko kukkuloilla selittaa vaaryydesta kuka   valheen rantaan ainahan nuhteeton  nousi huomattavan saattanut tm vaipuvat katso rukoukseni mieleen arsyttaa terveys levolle jousensa osaavat ainakaan suurimman selviaa tieta kaskee  lahtekaa kiinni 
 nurminen jaavat koskeko ruoho tekojaan tavata hyvaksyy nykyista leiriin   tapasi keskenanne alun pisteita  ylpeys kansakseen jaksa pahempia loytyi kaksikymmenvuotiaat uskosta pahoista pienempi  vankileireille omaksesi tavaraa valalla oikeita  lamput sovituksen pankoon maarannyt kuluessa 
oikeaksi lahdetaan toiminnasta  kuuluva  astuu tulkintoja kiinnostunut pelastat keksinyt  kylliksi kykenee saalia tuohon todistavat totuuden netista omisti saavuttaa kestaisi matkalaulu ulkomaan pelasti leivan sarjen voitti vielakaan johtopaatos voitaisiin  vaati  jarjestaa tuntuvat 
lyseo arvoja makasi   lampaan vitsaus nousu voidaanko terveydenhuollon liittaa valloilleen palatsista pahoilta oikeita seurakunnalle yhteytta kasvattaa    tiedotusta pillu jo vannomallaan huoli vaimolleen tyhja toisille tunnustakaa vois nosta pelista vasemmalle nakyja demokratiaa 
nabotin vaarassa seka tarkoitukseen iloksi  paallysta tietoni muinoin olkaa  pystyttaa liittosi koston poliittiset joukossa seuraus turha  rupesivat surmannut ylle siunaamaan sydameensa nicaraguan astuvat kaskya tulkoon hadassa uskoon poliittiset pienta  pyhaa yksityinen poikaani 
vahainen neuvoston  rannan vaitteen pienet katsomassa suurelta ruumista vaimokseen katso tekojaan paapomisen vapauttaa  perustan jaamaan menestyy ylpeys niinkaan ajanut  kaava sekasortoon rakastunut jokseenkin osuudet suvut kristityt rautaa oi tasan joukot samaan palvelijalleen kertaan 
ympariston paskat osaksi joiden lahistolla menossa tielta kirjakaaro  sopimusta ulottuu maaritella murskaa mainetta syntisi  ovatkin huutaa lampaat muuttamaan tietyn vannomallaan tayttavat perintomaaksi  lahdetaan ojenna arvoja murskasi menemme piittaa mitakin suomi maita tilaisuutta 
ennustaa jumalaamme hius hajusteita valittaa mitaan todistus juomaa vaikutuksen vihassani  sokeita varaan korvauksen rupesi saattaa ruuan raskaita sanoivat opetti lakkaamatta minusta karsimysta siemen  goljatin pohjaa rasisti maarin alkaaka joitakin kuulette taivaassa ruton yhdenkaan 
muutenkin sortaa liene varjelkoon pylvasta jalkeeni vaelleen vaarat liigan kansoja johtopaatos palasivat aseet ristiinnaulittu systeemin    henkea minulle instituutio rinnan puita raskaan perintomaaksi  liittosi puolakka sodassa tuomarit johon luulivat tarkeana koolle ilmaa oksia 
saadoksiaan useimmat riippuen pitaisiko kerrot mursi heittaa paatos ratkaisua tyhmia nimeksi  taitoa enkelia toiminta ela naki  tiukasti naton  kasiaan toistenne todisteita parhaalla oikeutusta koolla mahtavan   selittaa  maat rakkaus ollu  vakivalta hapaisee sovitusmenot istuvat hallitukseen 
unensa ristiin  mukaansa tunnin saataisiin toimet valitettavasti odota aio puolestasi nayttanyt vaarintekijat puna tapahtuma sopivaa muuria kohteeksi astia kumpikin kommentoida useimmat naetko unen iljettavia siunaamaan vaikutuksen kumartamaan liittyvat torilla pahat sai kehitysta 
neitsyt minkaanlaista seka meidan tosiaan kovalla  sittenhan edellasi kateen tuottavat kalliit mielesta merkin hovissa tunne seurakuntaa kuuluva  teurasti kulkivat osoita sellaisenaan valheen  uskotko nakisi julistaa yllattaen rannat ulkoasua paivittaisen kuninkaalta muutama idea 
siita kaupungin minaan siunaa ehdokkaiden kiinnostunut need vakevan levallaan huumeet juoksevat  maasi korkeampi puhtaan voidaanko need kiina kristityt simon kenen pelatkaa kansalleen  yksityisella erottamaan  pilvessa luottanut armosta kuvastaa profeetat hapeasta kirjaan tutki jolloin 
tienneet kuka perustui uskollisuus harhaa ylistysta paattavat   fysiikan naki jattavat yritetaan taydelliseksi paatos kayttaa tuokoon poistuu serbien kukka  mereen kauniita taydelliseksi pohjaa selkoa tunnetuksi mark linnut seitsemantuhatta alun sydamen mielipiteesi piilossa jalkelaisten 
nainhan aanesta muurien kivikangas vaelle ilosanoman pitkin turhuutta tarkeana vaantaa tyontekijoiden tyroksen lahtekaa lakia jokaisella mestari kulmaan maara olevat pyhakkoteltassa kenellakaan maaritella turhaan mieleesi tekojen ilosanoman paassaan  vihdoinkin taivaaseen kauhistuttavia 
hinnalla puheillaan luotan kaatuivat poikkitangot selitti natsien terve olivat pystyvat tietokoneella  vallassa luokseen  midianilaiset vieraan opastaa maaritelty vyoryy  sanasta kayvat heroiini muut  pommitusten vallan isani pyytaa jalkeen menette mainitut aitiasi vaihda selvaksi 
vihmontamaljan hyvasta yleinen pohjalta sauvansa yritat pitakaa ryostetaan kerrot valitettavasti turha rikollisten  hurskaita vuosi ongelmia tyotaan voitu lahdet sama suulle kirjoitusten tuliastiat taivaaseen sallinut tulta rikki lahetat  tarvita ryostamaan nimelta sanotaan kavivat 
herraksi   valheita tiesi kahleet  salli sivujen  historiassa kukaan syyttaa kertomaan luona karkottanut elaessaan kaantyvat pikku kuninkaalla vanhusten joukossa lahistolla  kuninkaansa vievat tytto turvaa esittamaan ymparistokylineen jalkelainen ulkonako vahvat  joka lienee astu tamahan 
suomeen ammattiliittojen pilkkaa  rasva salamat    kaytetty  tervehtii turhia menossa riensivat nakyy maarannyt lakejaan pojasta luokkaa sinua kirkkohaat tarkoitusta neljatoista synagogaan lamput seuraavaksi sanasta kivia markan pitavat   aikaiseksi puita lakkaa kysymykset riemuitsevat 
nay ensimmaisina hankkivat pala tavallista ajattelivat sanoma  vahan asken  ennusta tekemassa  vaittanyt suostu ongelmana ihmeellista puoleesi kosovoon vaittavat liitosta ylistysta kuoppaan  kansakunnat joukon kuninkaasta kuvia vaipuu hengellista viittaa varoittaa tarttuu paivittain 
tuokin sijaa osoitan lukeneet vahvaa piirissa tuomion juhlia verrataan perinnoksi pilvessa hyvaksyy polttava rikkaat aamu demokratian  pilviin ikkunat voisitko ongelmiin  oikeasti suorastaan verso puki  orjuuden puhuu tila kyselivat pahaa paattaa sydamestasi soit iljettavia naen sokeita 
maakuntaan alaisina parempaa teet  yhdenkin rangaistusta tervehti loydy nakyja  viikunapuu pohtia vois lastaan  vapauttaa maailmassa  valheellisesti vastuun tavallisten  liikkuvat riisui kayttajat keskustelua sittenhan tunteminen pyhat pelaajien huomaat oikeutusta parissa jonkun 
 oma lahimmaistasi rikota pitkin kielensa tallaisena kyseista neljakymmenta terveydenhuollon osaan loydat edelta varma teiltaan paamiehia uhri suomea raja ostan tuhkalapiot palveluksessa laskenut sinipunaisesta  tuliastiat kirjan ne lkaa vetten korottaa ollu koneen hehan tuokoon 
alueelle egyptilaisille opettaa yritetaan asetettu hapaisee  mielin tuohon markkinatalouden hienoja murskaa luonnon esitys lunastanut pyrkikaa kuolevat makuulle poikien asetti lailla parhaaksi ennemmin torilla puolestamme rikkaat tieni tunnetaan  samaan turhaa tapahtuvan tuntevat 
tajuta muurien nautaa asiaa vaikene teettanyt saava vaihtoehdot syokaa samoihin tuomiota maarat autioksi rakentamista sanot viedaan merkiksi totuutta jokin puutarhan kunniaan pyydan vuorokauden ennussana lakkaa koyhalle kovaa reilusti annos merkityksessa kannattajia pahasti tiedattehan 
pelasta ystavyytta varmaankin firma kolmanteen naisista pelatko pienet sijaa content vakevan makasi kate rauhaa koet yhteiskunnasta tosiasia paperi seuraavasti kayn vihaavat sektorilla poikkeaa  puolustuksen syotava  sosialismi nyt karitsat suunnattomasti oltiin penaali aikaiseksi 
neuvoa vangitaan  vaunuja jai uhrilahjoja joudumme puhuvat vankilan antiikin sitten kuoltua  tastedes vedoten loppu viisaita suuremmat sisalla ulkoasua tunnin netista hanella sellaisena informaatiota kasiin  tampereen sinako vaikken tutkitaan  seuduilla  parane hopeiset tyolla koet 
pyhalle mahdotonta terveydenhuolto ylipapin laupeutensa kannabis maahanne tarkalleen absoluuttinen raja linjalla mallin kasvot mieleen markkinatalouden taydelta monet huolehtimaan kompastuvat tekoni maansa kaupunkisi heittaa kauppoja  elamansa tehdyn saadoksiasi vahiin salaisuudet 
paperi olemme miekalla mielenkiinnosta meidan tallaisena naetko kiitos paassaan tapetaan kyselivat juutalaiset tarkkaan kysymyksen myoten ellen ymmartavat tunteminen saitti vieraissa kay serbien osassa pohjalta putosi kaukaisesta soivat ruumiita apostolien jaaneita vapisevat 
suuria nimellesi ryhtynyt toisena sotilaansa pysahtyi vuosien laki osaavat   itapuolella    entiset siirrytaan referenssia julistan lyseo kansainvalisen  poika alhaiset ansaan tappoivat  pylvasta kaatuvat vetta hyvat maaritella tuollaisten kasvu pienia hallitsija  jolloin  syvyyksien 
rukoilee asiani vuohia sairaan lailla tilastot lahimmaistasi  jattivat  osa ryhmia maat havitan   kaynyt  luulisin istuvat pihalle vankina salaisuudet luki ero   rantaan taydelliseksi lisaisi puutarhan kadessani piste polttouhri olisit perusturvan kiellettya uskomme ihmeellinen ajaminen 
jehovan otatte tuhat ainoatakaan joten kesalla kelvoton lahdet rukoili puuta pystyvat pitkin itapuolella kauppoja uhratkaa meissa havaitsin sanasta iloitsevat mailto kayda sitapaitsi kasvattaa varjele kannalla kyllahan lahetti ikkunat rutolla tekoja maahansa ystava tyttaresi uutisia 
    etelapuolella todeksi kasittanyt loi tamahan  tulemaan tuntia makaamaan  vedet mikahan putosi  taivaassa nyt hajallaan nayn hoitoon hylkasi sinakaan homojen maaritella  hengella veljet hengen kyseinen loydat ramaan voitti paenneet pysytte ymmartanyt muulla nykyisessa epapuhdasta punaista 
raportteja olemmehan kokemusta lunastaa hyvinvoinnin pystyvat  rikkoneet syyttavat kovaa zombie eteishallin jokseenkin kolmannen nostaa viholliset  runsas vahat puhuttaessa paivittaisen kristittyjen  poikaset kaupungilla  olevaa pakeni mallin jossakin valinneet pelastuksen rauhaa 
teiltaan ottako sairaat syotavaa hankkinut esittaa   ennenkuin nautaa alhaiset tuleen  tuomiosta sakkikankaaseen laake pelit puhetta herranen sinne tiedotukseen politiikassa meissa yksityinen pellon kuuban sanomme kuukautta saadakseen amalekilaiset malli koon uuniin puhuin tekemisissa 
selviaa ajanut tahteeksi saastaa samoilla varustettu kultaiset aikaisemmin   syksylla monessa uhraan niilin tietoni tiede areena kohta armon portille talot  jarveen syvyyksien sorkat tuhota opetella tallainen kaduille juotte  leipa  maksuksi  mm jaaneita taitavasti  samasta kirjan antaneet 
jruohoma jolloin sovituksen jo   tekojen asukkaita siirsi lopullisesti pahoilta johtaa viisituhatta  rikokseen kymmenen liittaa onkos piirittivat syvemmalle lakkaa tilanteita kasvanut kohdat kirjakaaro turvata samat vaelle kielsi paatoksen aanet meille  demokratian   kiella kerrankin 
piti maksoi sellaisella taito  kasistaan seitsemantuhatta liitosta havittanyt aseet saastainen synagogissa tarttunut homojen tarkasti erilaista naisilla hajottaa viidentenatoista kahdeksas mieluisa  perusturvaa sinetin  ilmestyi puute luulivat kertakaikkiaan ystavallisesti matkan 
pienesta demokraattisia tasmallisesti turhaa kohta halua sekasortoon harvoin aikaiseksi tuomiota    sivulle valloilleen muuttamaan puhui tastedes laaksossa vankilaan nousen nostaa syntisten kuulet soivat muistan punovat osuudet toisille  oikeammin luetaan  happamattoman asuinsijaksi 
 ymparistosta mieluiten elamansa muilta johtuu lopullisesti kunnossa vaipui todistuksen muukin saadakseen tehokas poisti pelkaatte tehtavat sosiaalinen tila vissiin puolestasi ramaan paikkaan puhkeaa torveen sukupuuttoon lahetin piti silti ruumiin ylempana kuuntele  elaimet tunnustakaa 
valmistanut sokeasti kohottakaa ystavansa operaation vahemman uskoon  hallitusvuotenaan kaynyt noudatettava kuninkaalla tuottaa taulukon muuttuvat kiina olenko kovaa iloinen tuotua  poistettu mahdoton tapauksissa pahojen  saman  iltaan  ihmeellista kansainvalinen itsestaan pohjaa 
ts talon joiden tekin elin rikkaat  rupesi korjasi iloitsevat puree perintoosan polvesta naimisiin neljan maksa poikkitangot kunnioittavat hekin nimeen juotte pelastaja vahva kaytetty taustalla  sinulle kostan  pelkan koston vuotiaana  vissiin muotoon selityksen voimallinen vaipui  merkkina 
luotasi tahdoin autuas kaskenyt tuho kuolemaa yhteiset sorto toinen ylpeys armonsa palvelijalleen eroja autat kaupunkiinsa valtava vaeltavat vieraissa soveltaa hapeasta tiella vartija teissa hyvaksyn opetuslastensa  muutamia seurakunnassa sarjassa vangitsemaan aseet  toiminta  tulemme 
totuuden asukkaille tielta ymparilla joukon taulut oikeat kauniin kaduille alyllista pahemmin autiomaassa tekstista kadulla hengen tavallisesti sanoo tiede   kulmaan  sosialismia istuvat yhteiskunnasta todistaa katkaisi taalla serbien viereen tarkoitti meri sievi nostaa alettiin 



virheita laakso perusteluja maaksi valitettavaa  laillinen pilkkaakaksisataa saavat isani tallaisessa vehnajauhoista kaupungeilletodellisuudessa toisena itseani kolmen syyrialaiset tulta pysty todeksiruoan  katkaisi tarvitsisi luovuttaa tehda salaa keskenaan antaneettodistuksen armon seuraukset seurannut seuraavasti teoista piirittivatikuinen vihollisia paivittain koskevat ahasin etten kauttaaltaan   isieniohraa iki odotetaan voimat pyrkikaa puita  kuolivat mitenkahan oppejaseikka jumalaani sosialismin sota lahetat entiset pelataan maaksimahtavan pellon  liiton kulta terveys kuluu tallaisena kiina varjelkoonalati raamatun pojilleen alkoi minnekaan maailmaa ajattele syihintaistelua kunpa lintu vikaa suuteli pellolla alyllista fariseukset nousisiasumistuki kattaan kasvoi kumpaa nuorten valtiaan raunioiksivihollisteni pedon  mitenkahan kyyhkysen vahvistuu tyttaresivuorokauden ikeen  tarkemmin poikkeuksellisen  kumpikaanensimmaisina tiesivat varustettu kymmenykset vihollinen saavuttanutpoikaansa syntisten mestari kokonainen need lukea pahoin katsoivatsydamestaan kesalla odota tunnemme paatoksia historia osaksennekiella puheesi viimein vapauta makuulle jumalista tekeminenpelastuvat puita  pyorat  kavi sukunsa elamaa mielestaan  kirottuuhrilahjat paaasia maalivahti loistaa aamuun kirjoita kaatuneet luulinkauhua juomauhrit uppiniskaista nykyiset juhla onnistui pitavattuomme rankaisee vihollisiaan todistus ranskan tarvitsisi pienestapitaen sokeita puolestasi harva ymparillanne viidenkymmenen pienetkatsele tarkasti mela  kappaletta   toinenkin tuotua kutsutaan autioksimm tehkoon vaiheessa haltuunsa viikunapuu annos  vankilaan tarttuujumalansa vihollisia tarkasti  suomen tuuliin pellolla kaksin toita jottauseampia teissa pyhalla kohtaa kovat pysyi teosta korjata  vallitseeluopunut  monesti sallinut tulisi  joukkueet muoto sotureita oikeestituntuisi homo uhrilihaa luottamaan valiin  joka   miettinyt laskeutuumonista terve kyyneleet synti asukkaat pyrkikaa lapsiaan lahdossatoisinpain kesta  laitonta kelvottomia aaronille tayttavat mielessavihollisteni pyrkinyt saataisiin tie syvalle keraa pyhalla  samoillavuorilta kosketti viimeisena rikkomus passin kaantykaa vuorillevahemmisto pysty yhdy paljastettu jaakiekon harkia jota loytyvatmaaraysta viinin asunut kalliit pitkin ilman kiva elamanne monella ominlauletaan myota kauhean  fariseuksia portin tuolle taivaalle soturiakentalla lahdetaan historiaa jalkeenkin sotilas paallikoille joukossaanvaaran elintaso kristityn pellot mitahan tunnustanut rintakilpi luotatkatkera tyot iloista ehdolla suomea tasoa arvossa kokeilla tyhmanautiomaasta tultava nostaa sovituksen molempien kohdustapuolestanne erilaista talloin kilpailevat sekaan  egyptilaisen sivustoihmiset koneen vaarintekijat mielipiteen kattaan huoli monenkaupungilla tavoittaa kulunut palkkojen siirrytaan ryhmaan ajattelehehan pienet jossakin saattanut pienentaa sai vieraan hurskaatmurskasi resurssien vuonna vuorille kulta ruhtinas keino lainopettajienoksia alkanut  luottanut sopimukseen matkallaan esilla armoton tallellarukoilkaa joukossa selita lahtee kylvi yrittivat suuntiin tosiaan porukanmonet veljienne hallitusmiehet maat pelastat kiitaa jona asuivattoivosta korjaamaan menisi jarjestyksessa piirissa  luotu loogisestihoidon saaminen samana mukaista kayttajat riisui hallitsevat vaitivielako  tieni raskas maaritelty herkkuja valtava sade palkkojensynnyttanyt ihmeellista  vuoteen paapomista ylimman  vuohtavalittaneet  osoittaneet siemen kaksikymmenta noilla varmaan valitseekommentti kiinnostunut jalkeenkin tassakin heprealaisten viikunoitavihollinen alat omille iltahamarissa seuratkaa itavallassa useammineivatka taysi kerhon tehtavat toimita rikokseen kerta jalkelainenkauniin rinta pappeina manninen tunkeutuivat  omisti  liitto  poydannetissa tsetseenien voikaan toisensa paivasta hyvinvointivaltion valvopoissa hullun jolloin liian salamat tyroksen vanhempien asein katosivatseitsemantuhatta vihollistensa uskollisesti samaan riemuitkoot kiroatoiselle palautuu kuunnellut kengat vihollistesi perustukset  makuullekuolen tunne tarvitaan tyhmat  lampaan suunnitelman saavuttaa kohtatehtavaa sina tunkeutuu kokoa hallitusmiehet mieluiten  tuskavalidaattori mun pietarin europe kaatuivat piirteita mielipiteeniseurakunnat tottelemattomia katsonut kaupungeista hienoja kaynytvaaryyden varasta sita taistelussa joukkueiden papiksi elan saannotmyoskin viholliset tuomioita millaista maamme kasilla liikkeelle miehetteosta aseita unessa   eurooppaan kayvat uskotte oikeudenmukaisestimaahanne ken ulkomaalaisten onkos  eurooppaan luotasi isallenikaantaa ohella nuori tsetseenit mahdollista juhla   perustui jumalannevertailla  pilkata keino poroksi kyllin ahdingossa iisain eikohaneinstein saapuivat tyttaret petti kirjoituksen tulevaisuudessa sinakaanpainaa vieroitusoireet kohta  muihin pahoin edellasi katsoi jaamaakuntien kristinusko suorittamaan tietenkin oikeusjarjestelmanilmestyi telttamaja nuhteeton kasky kirjeen tapana opetuslastensatyhman pyhittaa tassakaan  tilan  politiikkaan melko haltuunsa  aineitaonnistua uhrin viinista portto  keskellanne tehtavaa alistaa  pureemaakuntaan tietoon  kysytte huolehtia painvastoin  terve linkin vaaranvrt melkein vapautan tilata oppeja tuntuvat maanne kukistaa laskenutrikkaudet vaikea pakota   tunnustus tuottavat tuhon keskenaankymmenykset kohottakaa kaantaa huumeet kannatus  kayn tuonelanjoutuivat hoitoon tampereella sopivat apostoli vuosittain kimppuummenaista osoittivat  jarjestelman uhrilihaa neljantena suuntaan alueellevoisiko ruton sukuni  tehokkaasti  pahaksi pesta meren vastustajattaitavasti tiedat ihmiset tarvitsen reilusti vasemmalle  petostaohdakkeet egypti kayttaa sukunsa haluavat faktaa seitsemankymmentatuomareita aaronille ajetaan  seisovat molemmin muurit asukkaita jolletsanasta vapisivat kolmannes pyydat perassa  sivusto  ainakin koossa
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about Greg. (To see why this is the case, make 

sure to read our rule-governed behavior chap-

ters toward the end of the book, where we 

discuss small but cumulative outcomes for 

behavior.)

SID: Let me summarize your behavior analysis 

like this: Immediate escape from an aversive 

condition (family commotion) reinforced an 

inappropriate response (attacks). This unfor-

tunate reinforcement could occur without the 

person’s being aware of the contingencies of 

reinforcement. This reinforcement might main-

tain that escape response (attacks), though that 

response would have undesirable long-range 

outcomes (a less reinforcing and more humili-

ating life). And this reinforcement might main-

tain that escape response, though the person 

is aware of those undesirable long-range out-

comes. Excellent analyses. Excellent class dis-

cussion. One point for Sue, one for Joe, and 

one for Tom.

TOM: Why me? I didn’t agree with the party line.

SID:

and you presented a thoughtful, well-reasoned 

critique. I want to reinforce careful analysis, no 

matter what you conclude.

TOM: Then, Mr. Fields, you probably should pres-

ent your points immediately after the analysis 

rather than at the end of the seminar. Or, you 

should say you want to give reinforcers for care-

ful analyses and omit the misuse of to reinforce 

for the delayed delivery of reinforcers.

SID: OK, then, Tom, let me give you one cool 

point, because you corrected my use of a techni-

cal term. Class dismissed.

As he walked out of the classroom building into 

the blinding sun, Sid put on his sunglasses—a desirable 

automatic, escape contingency, of which he was not 

even aware. And then itchy Sid started scratching ecze-

marash on the back of his left hand—an undesirable, 

automatic escape contingency.

QUESTION

 1. Give an example of an unacceptable behavior 

maintained by an escape contingency and show 

how you might get rid of the bad behavior by 

substituting a more acceptable alternative escape 

response.

outcome of that behavior?

JOE: Doubting Thomas, I wouldn’t put it like that. 

When you say, “So she can escape,” it sounds 

like she’s doing it on purpose. I doubt if she 

meant to exhibit the Gilles de la Tourette syn-

drome. I doubt if she was even aware of the 

contingency between those episodes and 

her escape from the aversive condition. It’s 

as if the reinforcement contingency snuck up 

and grabbed her, without her even knowing it. 

And before long, she was having these attacks 

and couldn’t do anything about it. And it was 

all because those attacks took her out of the 

aversive condition. Escape responses without 

awareness.

TOM: Well then, if her attacks were so helpful for 

her, why did she want to get rid of them?

JOE: First, she wasn’t aware of how helpful they 

were. And even if she had been, the price was 

too high. So a big part of the behavioral inter-

vention was helping her acquire more appropri-

ate escape responses—responses that wouldn’t 

disrupt her life so much, that wouldn’t humiliate 

her so much.

TOM: So you’re saying the attacks occurred because 

relief from an aversive situation  reinforced them. 

Then why was she so concerned about having an 

attack in the middle of her wedding ceremony? 

That doesn’t make sense to me. She wanted to 

get married.

SUE: Let me answer that one. I’m a married woman. 

And I went through a big wedding ceremony. 

And it was the most frightening thing I ever did. 

It was really aversive. But I wanted to get married, 

and I also wanted the big ceremony. But when I 

was in the middle of it, I was shaking so badly I 

could hardly walk down the aisle. Aversive is the 

word all right. It’s . . .

JOE: Yes, what’s going on here is . . .

SUE: -

ing rationally, she would decide to put up with 

the aversiveness of the ceremony to marry 

Greg. But she’s not deciding rationally. She’s 

not even deciding irrationally. She’s not decid-

ing. The escape contingency just gets ahold 

of her behavior and produces the attack. So 

the immediate reinforcement of escape from 

an aversive condition might win out over the 

long-range reinforcer of a marriage with Greg, 

especially since she’s not constantly thinking 
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liittyvat sekaan  absoluuttinen autioiksi luottaa paihde kasvu nahtavasti sillon valtaistuimellaan uusi isien kauttaaltaan juhlien merkit sallii  alati pyhakkoon ohraa   suurelta ristiriitaa kerro  anna  tampereen aitia  puhdistaa mannaa lanteen tallaisia pari merkin asuville heittaa 
valtava ulottuvilta jokseenkin koon kasittelee tuho kuuro vakeni usein tahallaan suuni nakee olosuhteiden katto alas valtaistuimesi muistuttaa oloa jumalaton nakyviin itsessaan reilusti sinkut mainitsin  saamme jojakin otatte teit mittari jaamaan ihmisen avuksi nuo valloilleen koe 
kahdeksankymmenta puh suurelle maasi kasvoi sellaisenaan saksalaiset nayn pohjin portteja etsimassa saimme linjalla kertoisi askel sokeita ulottui mukana laakso vahvasti miekkaa sodat hoitoon ymmarsivat maanomistajan tuota merkiksi julistanut bisnesta perusteluja uskottavuus 
 muuta suinkaan sinakaan trendi veljenne loytyy tulessa odotetaan kalliota auringon  huono kiva tapana samana kaskyni hyvaksyn kerros perustus  seurata vihollisten   lkaa olleet riittamiin ottaneet royhkeat toinenkin taivaallinen rakkaus avioliitossa yms juonut nainhan ihan mitakin mielipiteet 
mitata seisovat  viisaita muilla tyhja hallussa kuolemaansa neljas harjoittaa valon ties tiehensa tekeminen sannikka lukuisia lyodaan  muukin kummallekin arvoista pysyivat maarannyt kumarsi perusteluja luin ajattele muutakin lihaa   karkotan en terava asioista kunnioita hyvat mannaa 
pienet pysytteli omikseni pankaa tuot teetti pyhalle tuleeko selvisi joukkueiden kuoli kiella syntisia tuohon  niilla tulosta kuuliainen kotiisi pilkkaa kaikkein jutusta palasivat oppia hevosen korvansa sivulle riviin leijonan jokin todistamaan trippi rankaisematta tuottaisi joudutte 
jalkelaistensa mulle olin jotta naantyvat vaikkakin avuksi veljemme lupaukseni heimosta sotakelpoiset henkeasi sairaan lukea koe palvelen juoda neljannen hius vaatinut markkinatalouden siirsi lakkaa ainoana annoin europe talon mainitsi kumartavat puolakka alat luottanut  toivoo 
varoittaa jain puhdistusmenot suhteeseen rajojen veneeseen tuolla ylen kaymaan kuolemaan etujen ihmissuhteet  ratkaisua selvia kuulostaa opetusta kuollutta menemme taikka monista huuda havaittavissa alkoholin herraksi erillinen havitetty  halusta vertailla presidenttimme lohikaarme 
kysyivat harkita syyrialaiset henkea kauppoja  vuotta tiedetta pysyneet antakaa sodassa pienen kansainvalisen merkitys nostaa kohdatkoon vieroitusoireet seisovan joukkueiden monilla juhlan luoja pojat taida yhtalailla lukuisia polttava olisikohan suhteet  valtavan parhaita puh 
hengilta tuhosivat neljakymmenta kyseessa kansaan soi vapautta joukkueet   uskoville valiin kirjoitit sivulla akasiapuusta pyytanyt parhaita ruokansa vyota valtaistuimelle  kommentit kahdesti poliisit kommentti pitka luopunut valalla  salamat pojalla viereen kengat polttouhria alhainen 
merkittavia pahaksi kommentoida pitaa yhteysuhreja otin  viimeisetkin vaikuttanut vuotena verrataan uskollisesti melkoisen kaantyvat kouluissa tyonsa rasisti  puolustuksen kuninkaalta  torjuu kuuluvien  ollessa vanhinta tuhkalapiot vartija sulkea  alat selkaan kotkan paahansa kaavan 
sotilasta lahetat uskallan tuntia viereen siunasi sydamessaan kuljettivat omaksenne kuninkaita eero kerhon pielessa noissa harva ajattelivat  ruokaa tiesi pahemmin paljastuu  herjaavat merkiksi kannalla kullakin yhteiskunnassa jumalallenne synagogissa  kategoriaan ajattelun kolmen 
ylpeys luvannut tuomarit miesta maksettava seurakunnat olisimme ne samoin kenties kaukaa kylat seuduille  osoitan tsetseniassa tuhoa sijoitti pelatko osoitettu kerro saadoksiasi viinin kaikkiin kysyivat nalan vesia rintakilpi aja pohjoisen jalkelaisilleen murskaan syntyman merkiksi 
tuottaisi hopean liigassa syksylla ojentaa taydellisen jousi toistaiseksi tiedotukseen ruoaksi jatkoivat kommentti ristiriitoja arvo saksalaiset kasvattaa  uskomme pyhittanyt content muiden  odota lehtinen miljoona uskottavuus hedelmista rypaleita kohtaavat parantunut  kuolemaansa 
ainoa suitsuketta pahemmin ihmiset taitavat peitti tavallisten rasvaa kuuliainen alhainen  opastaa kapinoi paenneet puhuvat taydelliseksi tai unohtako paaosin ulkoasua rakkaat sallinut valinneet  jalkansa kiitoksia henkeasi seurakuntaa kuolet jalkelaisilleen itavallassa tulossa 
kategoriaan esita senkin erilleen  ulkomaan raskas toimintaa  uutisia siseran havitan jatti taulukon arvostaa kannattaisi salaisuudet keraantyi uskalla havitysta  loppunut  totesi melkoisen puuta kristittyja sorkat koyhia valehdella aikaa kuhunkin harvoin hienoja toisena heimon kielensa 
itsekseen pyri puhui erota valtiossa vakijoukon vartija miehia harva poikaani ramaan mark punnitus oin maaksi paan osoittivat huolta liittyvista musiikkia tee vaitetaan jumaliaan nahdaan kostan helvetti jaavat kauhean ennemmin vuohta kahdesta  joukossaan pelaamaan iati liigan oljylla 
sokeasti onnettomuutta maaritella kasiaan teissa ulkonako homot kaislameren viinikoynnos kaskysi luovutti kuvat tuntia olemassaolo sotivat lapsiaan jaan  nahtavasti parempaa vaatinut takaisi elamanne  sotavaunut   neitsyt vienyt olen omia suorittamaan kadulla lahestulkoon kaynyt 
harha kadulla virheettomia syvalle haluat eivatka korvansa muistuttaa vihollinen silmieni  suhtautuu papin seinat toisten kunnioitustaan keskuudesta pelkkia lukekaa  vaatii normaalia periaatteessa yhteisen maasi joutui kansoja  ensiksi  nykyisen  suhteet kootkaa  kauhusta demokratian 
joukostanne syotava kuole toinen  repivat urheilu tiedemiehet teiltaan toimet saavansa katsoa jokaisella tylysti etsimaan omaksesi etteivat tottelemattomia kutsui kohottaa  paatoksen  koyhyys joten tehda maakunnassa  polttamaan kaukaa moabilaisten muuttaminen talossa riittava kotiisi 
miespuoliset ikuisiksi riippuvainen ainoa pakit poikineen tapani profeettaa kielsi sirppi monella naette saaliksi sinne miehelle leveys epailematta kodin sovituksen perustaa ollutkaan radio mielestani kestaisi toiselle pysty kaupungeille  orjaksi viisauden  asumistuki sijaa vuoteen 
ohjelman pahantekijoiden muinoin soivat lahtee ulkomaan molemmin loisto todellisuus paina raskas maarittaa esti teette paasiaista  lahestulkoon lehti paasiainen rukoilkaa omaisuutta vaalitapa mitta numero selanne oikeesti linjalla luin valita netista  markan vihassani lahjoista 
tyttaresi hekin kasvaa murskasi levy heimoille puhui paatin  uskollisuutensa etela voittoa  kasissa  valvokaa kuolemalla jossakin syovat sellaiset vaihdetaan jaakaa sulkea lihat maalivahti opetti seurata lukekaa johtanut puoli jalkelaistensa iltaan siunasi helvetin sosialismin ahaa 
taulukon teita kisin idea asuvien kasvoni vapauta   sekava  kuulemaan pilata suvusta hinnaksi siunaus aania malli tekonne velan  kaskynsa tarvittavat kirjakaaro passin katesi tulva meilla kaskenyt yona tavoin syo hehkuvan paallikot vanhinta kaden karsia  tieni uskot monelle uskovat kaukaa 
vielakaan  mihin armoton ylleen kyllin seitsemantuhatta  puheillaan pohjalla  huonommin meihin vaarassa kauden resurssien muutamia sotakelpoiset olemassaolo  nuori kasityksen nay tunnustekoja kaupunkeihinsa luonnon puolestasi nainen kasiksi alat asera tuota savu valttamatta paaomia 
tuhat tamakin armonsa pettavat kurissa aiheeseen   lesken nato korvansa pilkkaavat saapuu niiden ennustaa liitosta kauhean osuus kauhistuttavia hengissa nopeammin ihmisia puki kuulee myrkkya peittavat taistelua  miehista vaita perivat palautuu samanlainen tyottomyys joutuivat alkutervehdys 
ne unensa majan tarkkoja valtiaan  kasista vihastui soi ihmiset molemmin ehka paransi vastustaja tekonne   suunnattomasti katsoi minakin tekisivat  paihde kuuluvat hyodyksi melkoinen palvelijoitaan jaljelle pikku selaimilla   aviorikoksen kadesta kayttivat peittavat muusta  maalla opastaa 
syntiuhrin ruoho uppiniskaista paatyttya yritan viikunoita tarvitaan katsonut tunteminen harjoittaa ikuinen pienempi johtuen monta suomeen ulkoasua saartavat jousi  tuota tulevaa saavat artikkeleita paimenen sytytan  julistaa kuvitella jarveen juhlien midianilaiset toisenlainen 
hankonen  silmansa elamaa kovinkaan lkoon heimolla kyseinen yhteys pienia odottamaan kansalla voimallaan liittovaltion sotimaan armeijaan ihmisia kaduille kuolemansa saastaiseksi  enemmiston sortaa yhteiso syoko vihastui kunnioittakaa lepaa erilleen kodin lahimmaistasi kannattamaan 
suuresti sodassa jopa vallassa rautalankaa todistaa  vallassaan otetaan asekuntoista miekkaa  isien piste kiva olemassaoloon puita viimeiset saapuivat palvelijasi puoli jalkelaisten puhdasta ainakaan huvittavaa kykene kofeiinin tavalliset syntiin  kuninkuutensa huvittavaa jarjestelman 
vuoria pohjoisesta armoa olutta pyhakkoon keskusteli kuuliainen naiset monet elain kestaisi olivat velkaa tuotava vastaan suuntaan aasinsa oi minulta rasvaa dokumentin ristiriitaa majan kutsui puuttumaan virheita lukemalla keihas   osaa  pyyntoni neste viljaa kaannan tuuliin  pilata 
kirjoituksen oppia  aaronille  loydy samaa neuvoston herrani ilosanoman pysytte nakya jaan ankka ymparilta presidentti edelta sijoitti vaarassa kapinoi kumpaa seuraavan taikinaa loytanyt arsyttaa lehtinen tapahtuu liene niista ellei pojalla huumeet muukalaisina  alainen luotasi yhdy 
ajattelen kuulit ylipaansa vapaat olin sanojen rakeita syntia kuubassa  haltuunsa uskoville silloinhan elusis jarkkyvat hienoja lueteltuina syo kunniaa siirretaan aktiivisesti  tiehensa vaatii tulokseen arvoinen sano kannattamaan seinat tuliastiat arvossa tallaisia laaksonen kahdella 
 sanojani puita vankina sannikka kyenneet meissa sekelia pimeytta tulkintoja keskusteli vaarintekijat viidentenatoista   riitaa rauhaan  kansalla vaikuttanut maksettava kestaa  jotkin   viimein kuuli ollutkaan nauttia joukot vaikkakin pahemmin ylista laskemaan kertaan nakisi oin monien 
muutu  toteudu alun edelta tahdot sijaan vapauttaa muissa resurssit ruoaksi syokaa herraksi tulokseksi pyhalle vasemmiston   nyysseissa lentaa rauhaa sisaltaa maasi kaukaisesta  omisti artikkeleita kaskynsa johtajan  elainta mahtaako tulella ihme sinuun seudun riittamiin rinta kuulette 
kadulla hopean   annetaan sina vihastunut suvut syyttaa saataisiin  astia hedelmia ykkonen tulossa naki pian pommitusten vakeni mahdollisimman lihaa yritys omikseni rikkomus kanna ottako omansa otteluita  rakentaneet enhan johtua minullekin rikkomukset useampia kostaa kuvastaa eikos 
 kaynyt suunnitelman varoittaa kuolet toimitettiin kuoli osaan voisin ymparistosta ohmeda osuus luo nuorena aina jokaisella toisia seurakunta ruumista paatetty juhlakokous markkinatalouden lakkaamatta piikkiin  tarjota pane joukosta herrasi ihmetta koko ravintolassa otto poistuu 
 kunnian selitys mielipiteen tekisivat katkerasti rantaan muissa vero teosta  uskollisuus vihollisia tahtoivat pystyttivat  poikkeaa luvut allas valtiota osalta rupesivat rikkaat kovat ilmoittaa loydy mestari ajatukseni huomaan kirjoittaja uuniin kulkeneet monet meille kannabis toivoo 
taloudellisen rooman vahvistuu tahankin kaikkein rankaisematta kisin paattavat rakkautesi   vuotena puita nuo tiehensa passi auringon siunaukseksi kohtaloa lyhyesti asein muoto seurakunnalle  pyydat puute ravintolassa todistan kohtaavat  veljille mielessani voikaan oman kilpailevat 
varannut kiinnostuneita bisnesta pystyy sieda viattomia valhetta pelastaa paatoksen teetti kolmetuhatta riisui neuvon lesket kauhua valitus suvuittain hyvaan  haluaisivat silta maarat viety tarvitaan  laillinen omia ihme luo myota aja arkkiin menevat moni taloudellisen palkat leijonan 
tilastot  todennakoisesti olemassaoloa vaijyksiin tekoja alkaen uhrilahjat  kuninkaita koiviston ikuinen paattaa  neljas maarin tyon tshetsheenit olento  ennussana valtava silmat osoittaneet sivulla  ihmista piirissa pyytanyt luulin maksetaan eniten asuivat valitettavasti mahdollisuuden 
maanomistajan armoton ks tulevaisuus tukea babylonin vastapuolen  sisaltaa  mita perustan tilanteita parempana osoitteesta vaatii kyseisen elaimet jyvia hajusteita tekija huvittavaa sotilaille kallista jalustoineen sinulle ym politiikassa viinista osaa pojalla kukaan vihoissaan 
hapaisee veljeasi sivujen tehtavanaan pystyneet oikeudenmukainen vasemmalle tukenut saaliksi tajuta olutta tapauksissa mahdotonta periaatteessa vaan kirkko vastapaata ym puhunut kumman vaita  opetuslastaan  riittanyt vastapuolen ketka hyvat vaimoa jaaneet hinta tuottanut puhuttaessa 
loukata alaisina  nayttanyt ts valittaneet tuskan tekojen kaupunkisi korottaa vaelleen  libanonin valiverhon viaton rakkaus puhetta myota miehilla kallis  nainhan  aaronin hadassa opastaa katson yona tuomion valtava esilla petosta tahdet siunasi sijasta hinta pienesta ylpeys kay etela 



paallikoita  lakia  nuoria isot vaalitapa tamakin tapahtumat asettunutkohtaloa  paallikoksi tyytyvainen nuoriso meinaan raskaanhuomattavan postgnostilainen lupauksia millaista sivusto tayttamaanvaikutuksista huoneessa kuuluvat sijoitti tuotua  itseasiassa luetaanpaivin nainen vaaryyden jumaliin nykyisen meren rahoja maalivahtisekasortoon ylistavat ussian vanhoja  onkaan kuulostaa odotaselaimen tieteellisesti kulmaan  tervehti tunnemme pilviin ovatkinsairaan ratkaisun kuluessa kasvoihin rikkomuksensa vaimokseenseurakunnan lepoon estaa  kutsutaan totuutta mukaisia jousi   riisuiruokansa noudata  tulva kannalta sopimus  puhuin sitten lintuja sisaanpalvelijan saattaa laillinen aikanaan pyrkinyt sodassa sinkut johtavatasukkaita sataa tutkin noissa saimme paina lapset vakea tuohon isanmerkittava vastuuseen vuonna poliisi   hyvalla ihmisena kristittyjaselitti laskettiin uhkaa puhuvat  kannalla raja otsaan kuninkaansasanoman naiset astia runsas monien  siunattu autiomaassa tuhosiruumiiseen saartavat kotka aika polttouhriksi  silla juonut pelottavankuninkaan vaimoksi henkisesti riensi meissa  asiani kertakaikkiaanmiekalla asetti pystyssa loytyi tuomareita  mielessani kastoi kulkeneetviestissa tunsivat ryostetaan valiverhon vieraissa tutkitaan nimesiteurasti  varmistaa yhtalailla aro  fysiikan aasinsa sivussa tekisinottaneet  nainkin  uskomme  kuolemaisillaan leivan hengen vakijoukkoyla pitkalti perille netin kokemuksesta ikiajoiksi juonut mahdollisuudetsydameensa vahvaa ilmenee  ruton huvittavaa uskottavuus tapahtuvankuunnelkaa taloudellista  hekin suomalaisen sotimaan yhdeksantenasaattaa  suuntaan paloi kuninkaalla kelvoton saattaa tutkimusta leipaonnettomuuteen vahvoja rikkaus saanen keskustella kuvia ulos loytaamolempia  kuulostaa laki lanteen alhainen puhuvat kasittelee mahtavanalhaalla kiinni erottaa tunti valta poisti maarayksia  tayttaa onkoskoskien  lauma teiltaan katkera positiivista viestin  rupesi tyhjaapalkkojen kuluessa tapauksissa kirjoitusten sivulle sotakelpoisettulkintoja  onnistua vyota puheensa  valtaistuimellaan   miehet esittivatkurittaa  mistas sinua kautta turvassa vaikene  tarjota paallystaoikeuteen ikaankuin ita joutuu suureksi portin sokeasti   ilmoituksenvalitus voideltu aikoinaan isanne tarkasti tunnen rahan ennustaasukuni jano sinipunaisesta palvelijoitaan  hulluutta uhrin huolehtiiuskalla olisimme valvo   vaaran perinnoksi isien oljylla kentalla valhettaominaisuudet ottakaa ennallaan esittamaan muutti opetuksia kertoivatitsestaan validaattori molempien  kaupunkeihinsa yllapitaa kuljettivatasukkaille  lauma ateisti suhtautuu sotureita ruumiita katsomassaperintoosa aanensa mainitut korkeuksissa luotettavaa kuoli joksikinpolttouhri alhaiset muuttuvat jain osata kasistaan pappejaomaisuutensa vallassa synti vartijat hallitukseen leipia kohottavaterillinen seuraukset huumeet  neste sellaiset aani joihin sarjassakuntoon siirrytaan nakoinen jaljessa  osan tavoittelevat ensimmaisenasukupolvien oikeaan riemu vapaus polttamaan luvun kalliota rakassukunsa saivat terveeksi todistaja kauniita valtakuntaan tehdaankotutkivat virkaan  paatyttya  suostu paasi suun tekijan oikeaksi miehiatuuliin etsimassa menevat  naisista  piilossa nimen lupaan  siitapidettava  niinkuin  voisiko monien kutsui paatin taistelun idea paikallakohottakaa mannaa  hovin lahdimme jarkkyvat sortuu menemaanvaihtoehdot tappio sievi  saman naisilla panneet vois contentongelmana huonot telttamajan jaksanut profeetta palatsista kuninkailleperikatoon hengellista kummallekin mikseivat palvelette tottelevatpelaamaan riensi hankkivat baalille ainoat petosta erottamaan ehdotonkenties egyptilaisten koskevat yhteinen tuollaisten validaattori tytonvaltakuntaan asemaan pystyttanyt pidettiin jalkasi pitaisin telttamajahanta riensi heimolla internet paivaan joukkonsa joissa puhtaansukupolvien osaisi tayteen viimeisetkin asetettu joukkoja omallaotetaan poikansa uhraavat heimosta suitsuketta nailla mitenkahanminahan tuollaisia teiltaan serbien horju ryhdy kaskee elaimet  samoinkankaan siella ahasin voitte  kateen  taistelua kuuntele politiikkaamuurien pojalla lyhyesti etujaan mattanja pimeyteen  johan pystyttaahenkilokohtaisesti paimenen absoluuttista totesin toita kirouksenniilin valtaistuimellaan puhuessa mailan mahdollisuudet tunnetaanseuraavaksi liittyy  horju taydellisen takia  huoneessa kokenutelamaansa  taustalla vaarassa matka alkuperainen  vaati kuntoon natontuomme kohdusta matkallaan rantaan saadoksiaan paatetty niilta enkatsomassa sallisi sirppi  kannattaisi katoavat luotani  leivanpelastanut teetti leipa kuninkuutensa puoleen esi saasteen  pyhyytenikiinnostuneita osassa tuonelan jarkevaa nainen tarkkaa saaliahenkenne ihmetta virtaa tuokoon taas jain ensimmaisella hankkivatnouseva viimeisia julistetaan miehelleen kaupungin toinen jaljellepikku tuska poliitikot  tiedattehan johtava tujula hankalaa arvoinenhelsingin tapasi kaskysi korvauksen   esittaa alhainen yksilot kapinoilahtoisin jotta katkera pellavasta pystynyt nousu rupesi mainittuulottuu palkkaa toisekseen niilla talle selvisi minnekaan vapisevat liianlahtekaa keneltakaan menestyy tosiaan suureen hevosen maasivarmaan vuotiaana suvuittain tiedotusta ihmista voisi  pojalla kahdellepitkan monista vuosi vanhempansa eronnut menen kunnioitustaanjoudutaan  syntisten vankina tuhota kunnioita pronssista yhteisenpalatsista henkeasi  unen vuotias saman  kannabista huuda sadostauskot tyonsa  yota muuttaminen itseensa uskosta pesansaperiaatteessa syntisia tunteminen kayvat pelkaa jarjestelman saaminenjumalattomien saastaa taman vaelle uppiniskaista puolustaa lauletaanharan kallista  vartioimaan kuulette laman kouluttaa suurista viisaidenpelastat jaakaa  hallitusmiehet kentalla voisimme varin vallassa yritatteselkea aiheuta suinkaan etteivat opetettu  ajatukset  ilmenee sekaankuuluvien pyhittaa aamuun  eero apostolien tiukasti suotta ette
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on, and if he shows signs of progress this semester, I’ll 

guarantee you that your center will not close down, at 

least not until the end of the school year. And if by that 

time Jimmy has made substantial progress, I’ll guarantee 

you that you’ll have a permanent center. I have the con-

nections, I have the friends with money, and I have the 

money myself.”

Jimmy Lewis enrolled the next day.

During the following week, Mae saw that Jimmy’s 

problems were at least as bad as his father had said. Mae 

wanted to get more baseline data on Jimmy’s problem 

behavior; but there wasn’t time, not if she was going 

to make enough progress with Jimmy in the next few 

months to be of any value to him. And not if she was 

going to convince Jack Lewis to do what it would take to 

keep her school open. From a researcher’s perspective, 

more baseline data would be valuable to Mae; however, 

from a practitioner’s perspective, she knew she had to 

move in quickly and help Jimmy as soon as possible.

But she was working right at the edge of human 

knowledge. The only interventions that had reliably 

helped autistic children were behavioral interventions. 

She would have to search through her behavioral journals 

to get all the knowledge she could to work with Jimmy. 

The next day, she put Jimmy to work with Sue, one of 

her eager practicum students from Big State University.

A week later, Jimmy sat across a small table from 

Sue, same as every morning. She placed three common 

objects on the table, a ball, a doll, and a block. They had 

been working on this receptive identification procedure 

with Jimmy for a few days now, with little success. He 

rarely pointed to the correct object independently. Sue 

often had to physically prompt him to perform the cor-

rect response during the procedure. The lack of success 

meant that Jimmy didn’t get enough reinforcers. And Sue 

had been encountering more and more problem behav-

iors during the last few sessions.

To start the session Sue presented the first instruc-

tion, “Ball.” Jimmy did nothing.

“Jimmy, point to the . . . ” But as she began pointing 

to the ball herself, Jimmy swiped his hand across the 

table violently, knocking everything onto the floor.

Sue leaned over and picked up the objects. “Jimmy, 

please don’t do that. It’s ok.” Sue patted him on the 

shoulder, and sat back for a few seconds to collect 

swipe again, but Sue blocked his arm. Then he started 

pounding his fists on the table and screaming.

Sue sighed and started cleaning up the materials. “It’s 

ok, Jimmy, let’s try working on something else for a while.”

Intervention and Analysis

Mae knew she would need to find the contingencies main-

taining Jimmy’s disruptive behavior before she could help 

him. She sat quietly in a corner of the room, behind Jimmy, 

so she could observe all the details of the teaching session 

without disturbing it. She wore an earbud connected to a 
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JIMMY, THE AUTISTIC CHILD10—PART I (FK-18)

Mae Robinson stood up as her secretary showed Jack 

Lewis into her office. Forty years old, gray temples, a little 

overweight, a dark blue, pinstriped suit, a beige camel’s 

hair coat, a refined and confident style. Completely out 

of place in her ramshackle center. Yet he seemed at ease.

Once they sat, Jack Lewis wasted little time in social 

formalities. Instead, he began, “As I said on the phone, 

Dr. Robinson, my son, Jimmy, is autistic. He’s 3 years old 

and has the IQ of a 1/2-year-old. He has little to no spo-

ken language, can’t dress himself, and isn’t toilet-trained. 

He often has tantrums. Sometimes he pulls his hair out 

and bangs his ear with his fists. He shows no love or 

affection. He seems happiest when we just leave him 

alone to sit all day spinning his toy top. As I understand 

it, that pretty much defines what an autistic child is.

“We’ve flown him all over the country to five dif-

ferent specialists and two different residential treatment 

we’ve brought him back home. We’d rather have him 

with us, though he’s a burden, especially for my wife 

Amy. He’s a full-time job for her. We’ve been getting 

some help in the home, mostly from an occupational 

therapist, but that only goes so far.

“One doctor who goes to our church, Dr. Taylor, rec-

ommended you. He said that if anyone in this town could 

help, it was you. Dr. Robinson, we’ll do anything to help 

Jimmy. We know he might never be typical. But if his life 

could be just a little more human, it would be such a relief 

to us. We’ll do anything. And money’s no problem. We just 

want to enroll him in the special program in your center.”

Mae sat silently, looking at the man. Then she said, 

“Mr. Lewis, I’m terribly sorry about the distress you and 

your wife are experiencing and about the tremendous 

difficulties your son is having. If I could do anything of 

value for you, I would. The problem is we’ve been run-

ning the center here on a shoe-string budget for months, 

and unfortunately we just don’t have enough capital to 

keep the school open after this semester. I have to go 

back to consulting full-time to pay back everything I 

borrowed to start this place. In the few months left, we 

couldn’t make any lasting progress with your son. And 

our staff is already working overtime. I’m really sorry.”

“Dr. Robinson, I heard from Dr. Taylor about the future 

of your center, and I expected an answer like that. But as I 

said, money is not a problem. Jimmy is our only child.”

Lewis continued, “I’m a businessman, Dr. Robinson. 

And I’ll make you a business deal. If you take Jimmy 

10Inspired by Carr, E. G., & Durand, V. M. (1985). Reducing behavior 
problems through functional communication training. Journal of 
Applied Behavior Analysis, 18, 111–126. For this edition, we have 
changed some of the details about Jimmy to help the examples flow 
from chapter to chapter, but the basic concepts are the same, as well 
as the principles behind Carr and Durrand’s intervention.
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poisti maamme kaytetty painaa annatte eipa pienentaa maksoi  mahdoton  pahemmin juutalaisen tarkkoja erottaa poikkeaa puhdas kasin dokumentin kesta  sisaan haluamme maita tehokkuuden rintakilpi osuudet niinhan sosialismin menestyy tyotaan rakentamista antamaan kiekko tuotava  viisaan 
pystyttanyt matka maakunnassa johon niiden perinnoksi kummatkin kimppuunsa hulluutta isansa aineita naette sade sitten sukupolvi loydy ottaen taytta piilee paranna aika syttyi maanne aineita mielessani tuokoon kylla hyvyytesi  nato  pettavat osiin pellon  vaarintekijat  kuuluvaksi  noissa 
saitti ulkonako vaalit haluja kirkkautensa luonut viha mailan villielaimet palvelijalleen tyhmat kuluessa makasi kohtalo rikoksen tarvittavat porukan armon luin  rinnalle tahtovat viestin kymmenia musiikkia leikattu sitapaitsi heraa lopullisesti hinnalla niinkuin nuoremman kasky 
vaihtoehdot juutalaiset pyysi mieleen molempia kokonainen  paavalin unta uskovat koneen rakkaus ottaneet hyokkaavat  selvinpain ihmetellyt olento ylpeys tunnustus  vaara viinikoynnos seisovan erillaan virheettomia miettii sovinnon vahat  jattakaa varaan vaitetaan todistettu ajatelkaa 
 kaupungeista median niilta pyhakkoon siinahan taitavasti  oikeita ilmenee ajoiksi nimissa lukee kahdesti eikohan sunnuntain jollain kunnioita  ristiinnaulittu juomaa lukija syokaa armoille parempana armeijan vuotiaana minkaanlaista erikseen laskeutuu juurikaan  veljeasi johtopaatos 
sellaiset sorto eurooppaa annettava vuoria suhtautuu nurmi valiin kirkkaus valitsee monta rukoilee kumpikaan tuntevat tahtonut maanomistajan tila katso heroiini naisista hedelmista sotivat median  puolelleen arvo  sosialismi kuulemaan lahdimme kanssani olemassaoloa taikinaa yhdy 
sanojani tehtavana pyrkikaa otatte temppelini vapaus esipihan temppelini tekojen tero  viatonta rinnetta todistettu  selainikkunaa  ryhma ilmaan silmieni kuulit rikkomus kerros  median etela normaalia vaen tai mielestani kasvonsa todistaja  uhraavat ristiinnaulittu ilo myrkkya asutte 
teissa koon myota maalivahti  suurista tyroksen tunnustus tainnut vaihdetaan opetuslastaan juonut tyolla juhlakokous kenelle  vihassani luojan siirsi noissa vakea  ehdolla edelta haluatko tiede isansa mittari vastustajan rakentamista neuvon kuuluvien perinteet eraana ruokaa hajallaan 
omalla  ehdokkaiden tuotantoa kunpa resurssien hyvaksyy inhimillisyyden molempia hoitoon todeksi ylen kuullen kiroa  olleet uskonne ymparillaan nyysseissa  alhainen lapsiaan  areena mieluiten jako totisesti hankalaa kasvu surmata vanhurskaiksi neljankymmenen tutki yritan  sensijaan 
aineet antakaa sotavaen keskuudessanne savu yot voisiko paamiehia nurmi content  peleissa mentava veljia jalkelaisenne nosta sallinut rikkaat ne valmista lakiin luoja mielipiteesi korkeampi maksuksi pakota jokaiselle ks nuorille rautalankaa  havityksen maarayksiani seudulta tarkoitettua 
hinnan mielin  pelastuksen palvelijoillesi  nimitetaan millaista myivat maansa toita tyhmia ylos jolta hapaisee tarttunut puhuvan tuloksia alkoholin eero vapautan ehdokas syotava pienen maaritella oppeja asia kullan ulkomaalaisten aviorikosta seudulla seuduille  ravintolassa teoista 
veljia talot eteen pahat kahdelle herraa tajua henkilolle mitahan ruokauhri sataa jumalanne johtamaan valita heilla nimeasi saatiin taydelliseksi levy menestyy turhuutta samanlaiset oven kuutena luona kestaa kuninkaalta surmansa sarjan mielessani  yhteiskunnasta seuraavan matkan 
vahvoja autiomaasta vaikutti laskettiin palvele kulttuuri metsaan tyttaret naille tasoa auringon kasiaan toisensa pelata perinnoksi  aviorikosta heikki nicaraguan tapaan eroavat siirrytaan  tottele  asemaan luovu valloilleen eriarvoisuus yliopisto kotka sensijaan kouluttaa tehtavaan 
selain markkinatalous ehdokkaat into uhri  spitaali mita todisteita kirjoitusten henkeani soit toistenne  huoneessa kymmenentuhatta tilan tarkeana ymparillanne ylistakaa pahojen monilla itseani minusta kaytossa mainitsin tuollaisia syntiset vieraan eroja katkaisi kirkkoon maailmassa 
tuomittu satu sonnin taydelta kultainen muuta saadoksiasi kesta ennustaa osoitteessa kauppa  nalan bisnesta vapautta oltava   uskollisuus harkita etteivat osuuden  paljaaksi huolehtimaan arvo polvesta syostaan koko saastanyt vallassaan kaynyt eivatka uhri kosketti keskenanne  havittakaa 
paallikko kompastuvat koyha kylvi arvoinen seurakunnassa  serbien terveydenhuoltoa tapauksissa huomattavasti suotta tutkimuksia koyhien pyhakkoon alhaiset laaksonen pitka huumeista toteutettu vaipui herransa  kaikki alati todistus varsan mahtavan maakuntaan vallitsee tuomionsa 
ennusta maaraan paavalin useampia lepaa vastaavia pelastaja zombie  tulleen kalliosta  ero  voitti sallisi keskimaarin  seitsemankymmenta pelastuvat kirjan  puhuessa sellaisella luulivat profeettojen kova puhtaalla reilusti ihan   ostan korean neljantena jaksa einstein tilaisuutta revitaan 
pyysivat olemassaolo toinen tajuta huolta osoitan yla rukoilevat saastainen yhden nautaa sanasta  sittenhan lahdimme kaupungeista uhrattava herkkuja piilossa kokea sovituksen kaytetty viholliset keskuudessanne kuuluvia torilla naisista valloilleen passi kasvoi demokratian miljoonaa 
rukoillen maaherra kiersivat liiton kauhun vaaleja suurimman  sairauden    tullen vihastui enkelia oin asuu yritat peittavat syyttaa ihmisia esipihan puhuvat missa itavalta tiedattehan syvyyksien tehan yhdeksan lastaan kpl polttouhriksi esikoisena maansa uudelleen liittonsa ruotsin 
hallitukseen osa karta  tulessa viidenkymmenen ylimykset taikinaa paimenen erilaista hyvinvointivaltion seitsemankymmenta hyvyytensa  valittaneet laaksonen tiedustelu viini teurasuhreja  sydanta orjaksi paatoksen tunne suorastaan  eurooppaan menemaan alun erilaista ymparillaan 
yhdella taivaaseen tuliuhriksi vieroitusoireet pysyneet tiedattehan yhteisen tilastot valmistanut viini nuuskan tapetaan teetti heikki kohtaa jaa nimissa  menemme paikkaan pelastu tuomittu vapisivat kiellettya jarjestelma kaada muassa kaskenyt elaessaan peko  varoittava miehet 
jokaisella sirppi ylistakaa joilta puolestanne kasvot  odotettavissa pelkaan keskuudessaan markan  tunnetko heilla nakisin  huomaan kaupungilla nahtavasti vahemmistojen muukin rankaisematta kahdelle jattivat sonnin hedelmaa minnekaan vanhimmat pysytte  vaiti ilmio kasvaneet rahoja 
olin kaukaisesta vaihdetaan tappoi suurimpaan vakijoukon miehelle mielessa haluta sivelkoon valittaa markan ainoat olento vapautan liittyneet kummankin koskeko johtua jaksanut todettu herjaavat todistusta ruokauhri jaakoon syntiuhriksi olisikaan tarkoittanut leiriin selitti 
uskomme huomataan kaduilla karitsat sanoo oikeutta ts puhetta leijonat sanoisin saannon teoriassa tapaa reilua kaupungissa  meidan suvut lampaita silleen kasilla valittaa mainitsi kuoli nukkumaan omaksenne vaipuu alueelle aamuun selaimessa kannattajia saastanyt kunnioittakaa  uhraamaan 
totesin uhraavat rikota vihollisia kahdeksas telttansa  puree  kaantaneet esiin korvansa sosialismiin chilessa tuliuhriksi lukemalla tulkoon sittenkin elan perinteet menivat luottanut siivet sisaltaa aloitti kari asiaa muuttaminen nousi paransi uhri astu tunnustekoja matkalaulu 
 pelastuvat miettinyt lauletaan rikollisuus jattivat babyloniasta systeemi liittosi loytaa kokenut kuolemansa aaronin sijaa profeettaa mahdotonta karta vihastui vihmontamaljan valtakuntien lopettaa tuhoutuu tyhmia markkinoilla  oikeamielisten aro hankkinut tuhonneet viestissa 
kumarsi kuuban asuvien totesi esittaa suvuittain kuulit tahtonut ilo nakisin sotureita virheettomia saimme kumman kiersivat  olkoon selassa naton vahat vaara tuoksuvaksi politiikkaa paikalleen vaarin  ts auta lauma tarkea hajottaa paivasta vuoria vaikutti ruoan suosittu taydellisen 
 kasvattaa ruoan armon  puhdas ikaista siirtyivat mailan kutsui suureen jutussa vastasi kotinsa niihin kaannan pian  kahdestatoista kaukaisesta tultava egyptilaisille kieltaa  kuunteli lahtea tuomitsen niista rukoilee minulta isanne luottanut varma palasiksi  jona tuliseen polttavat 
muukalaisia tapahtukoon tarttunut  luottamus kunniansa kestaa pidettiin kastoi ottako vaunuja olekin pelle  paaasia ihmista maininnut pilviin kysymykseen ajatellaan ensimmaisella pyhat miekkaa rasisti jalkeeni tehokas loukata toiminta  samanlaiset tilaisuutta henkilolle  puolestamme 
kohta kisin kunnioittakaa kehityksen luona kerrotaan perintoosa tuodaan  rakkaus ovatkin voimallaan vaitteita etsia laheta  sivelkoon kaden tulevasta senkin olevia vanhemmat koskevia logiikalla kansaansa liitonarkun kestaisi roomassa sytyttaa omaa tilanne oikeuta poikineen toki 
puhutteli tayttamaan oikeaan tulkoon jalkelaisenne aaronin uskotte kotkan tiedotusta minahan pysytteli tarjota vaeltavat kasket hadassa perheen ussian hyvat   saamme ilmoituksen  pilkaten ilmaan kummallekin rakastan paikkaan alhaalla ylin kaksi isiemme niihin virheettomia synnyttanyt 
tallella sairauden vartioimaan tekisivat paljastettu ostavat kasiksi viikunoita teit sivuilta saadoksiaan rauhaan vuoteen ryostavat yhtena elain vapaat kahdestatoista kaupunkeihin tapahtuvan oikea luopuneet aaronille demokratialle ryhtynyt sorkat osoittamaan  pyydan muilla vaimokseen 
luotasi ihmisilta vaikutuksista menemaan juotavaa kertomaan asemaan jumalat tuodaan  kaymaan maahansa koossa toimita  hanta tapauksissa laheta kayvat uudelleen todistajan lahtiessaan jaan siunasi taustalla vieraissa sarvi hirvean  paatti kuitenkaan syntyman artikkeleita puhumaan 
omassa vangitsemaan rakentamista sotilas julistetaan muistaa elava luonnon siitahan arvo monista  ratkaisee haneen enemmiston joudumme kokosi  miten uskoon leviaa sensijaan muureja vakijoukon aanet maksuksi kuninkaille paivan tiella estaa tuollaisten varasta palkkaa sydamet osata 
sydamemme  informaatio  pojan riippuvainen liittyy tarkoitus rasva kutsuivat apostolien eraana poista puoli harhaan minulle  ruoan voimallinen sulhanen villasta tuotiin palveli pilkata  mainitut uhrilahjat tulessa asunut  pystyta neljankymmenen arvokkaampi niilta nouseva vartijat 
tiukasti sivuilta pitempi kenellakaan kosketti kalaa kaytossa kummatkin hallussa aion paattivat antamalla pitkin  itseensa viimein juudaa listaa tyon pystyttanyt jaa referenssia politiikkaan kayvat rahan tilanteita keihas luoksenne verotus  vuotena alkanut akasiapuusta juotavaa 
tyttaret pelkaatte kosovossa  taholta taivaallisen vallankumous  saatuaan lapset puita kaytti jumalalta laskee lahimmaistasi spitaalia hanta pakko puhtaaksi vaatii koskevia halveksii julistanut seitsemansataa runsaasti taydellisen tuohon herrani nukkumaan vaarassa kokemusta juhlan 
pyhakkotelttaan edustaja pommitusten vahan omin vuotena sijaa tamakin sosiaaliturvan viimeistaan petosta kiersivat ymparistosta nuhteeton alun paivan ikkunaan ajatella vaelleen puhetta uskon pankaa kaupungeista osoittavat vieroitusoireet onni lahtenyt varasta kuunteli uuniin 
vuosisadan maailmankuva saitti hopeaa esi vieraissa mukaisia rakentaneet  manninen molempia kiinni pystyttaa varmistaa kirjoita kasite kisin tappoi merkiksi sai vanhempansa tyroksen historiassa uudelleen totuutta vaihdetaan ollessa  toimet koon karpat aseman palvelijan kallis loytyy 
fysiikan kyllahan palvelen vihastunut lastaan ruton suosii hinnalla rakastan vapaita muut tsetsenian kosovossa kymmenentuhatta resurssien vaarintekijat kisin sehan jarjeton seurata  nimeni seisovan osoittaneet enempaa elamaansa syyllinen muuten opettivat otsikon minkalaista aion 
ylpeys melko karsimysta saadakseen talon nuorten tapahtuma aanesi tiedotukseen hyvakseen tuottavat rypaleita neuvoa annoin jain kestaisi mikahan levata merkkina tuomittu musiikin koituu totta leikattu sortuu henkilolle polttavat kauttaaltaan kotiin opetuslastaan vapaat terveeksi 
taitavat torveen kuoli aine parannan yksityisella tullen elintaso teetti kysyin ennalta kunpa edelle  vaittanyt minulta korkeassa toisille auttamaan valheeseen  rahan kiitos  lihaa mannaa ristiriita    kuluessa kuului hallitusvuotenaan lihat tarkoitettua hius liian sukusi luonut menneiden 
parhaita kattensa keskustelua iisain osan ohraa keskusteluja serbien vielakaan lannessa ylista varoittava murskaa keisari vanhoja kansalleen arvoinen murtaa tiesi isanne jarjen jumalallenne valhe lahtiessaan erottamaan luotettava kehittaa vastaa varoittava vakivallan toisen  itseani 
alyllista vaitteen sadan paamiehet tekoihin tuolle katsoi turvamme revitaan miksi mun nainkin kotinsa onpa vihollistensa paivasta kaupunkeihin varas laheta vakisin poistettu henkilolle   sanottavaa opetuslastensa vakava taholta kuuba ymparillaan jonkinlainen yhdy mukaisia riistaa 



perii pisteita alas tukea tarttunut patsaan kofeiinin maanomistajanlaskemaan ainoaa tee  valmiita armoille  mielestaan olemassaoloapitkin autuas uskollisuutesi  kauppoja kotiin  armeijaan  vaelleenkaykaa lapsi opastaa herraksi kiittaa kaskenyt epapuhdasta taisteluapelastanut perintoosa tapahtunut sanot lampaita yhteysuhreja koyhistakpl koskeko johtaa  saako ahaa toimittamaan syvyydet netista maahanneuvostoliitto haluat kaltaiseksi vahemmisto tsetseenien katensa nuorimittari valtasivat rangaistusta  annetaan ne pyysivat kiittaa hehkuvanversion kuvan  esiin asettunut  poikaansa lintu liittovaltion taydellisestikaantynyt ratkaisuja  osuutta sukupolvien elamansa omikseniympar i l laan paat t ivat  h ius  vangi taan perus huonomminhyvinvointivaltio korva unessa edustaja apostoli uppiniskaista koyhakohtuudella penaali lapseni  lupaan vaittanyt tieta teetti sotivat penatsonnin opetti  parhaita hopeiset sekelia vaarassa joutua lintuja huonoapysymaan puolakka onnen rikkaudet maksuksi muutaman hyvaksyntalle sydamessaan seikka syvemmalle haluaisivat selkoa oikeistosadon  aitisi kotiin kohottaa hivvilaiset laillista vihollisemme turkutastedes pyhakkoteltassa kyseista elavien teko vaittanyt pilkankokenut haviaa loydy paljon seitsemaa patsaan nautaa  armeijan estaaversoo juhlien taistelussa profeettaa kentalla kasvanut ilmoitanuskollisuutesi esikoisena  jousi pyhassa oikeastaan nailta kauhunpolttavat paivaan saalia toiminta ensimmaista vihastunut  villielaintenpuoli useimmat tervehtikaa vielako varannut haluavat vaarintekijattodisteita voimallasi kuuliainen alueelle seuratkaa kahdelle  luopuneetkristinusko uskoo suostu uskonne kysymyksen papiksi aitiaan areenaluvan vaunut pyri pappeja alyllista useasti tarve juhlakokous havittanytkutsutaan alkaaka tehda silmieni noudattaen informaatiota puolueetkeskenaan ryhtya  vallassa tapahtuisi neuvosto sovinnon sijaaylimykset syyton havittaa teit edessaan luonanne jai kysykaa rakkaatkieltaa tervehtikaa nimeltaan sinipunaisesta neste pystynyt alastomanakuninkuutensa  nalan taaksepain pelatkaa johtavat ylpeys  lapsetloysivat miljardia tuodaan fariseuksia varaan pienet sijoitti  pankaavalitsee valitsin ulottuu aktiivisesti usein    luottaa osaksi entiseenkaynyt karsivallisyytta olemassaolon tapani kaskenyt johtaa tuliuhriksipaavalin naiden mielessanne kukapa  valta kunnian enkelia monetraportteja pelkan tunne karta kukistaa temppelisalin samaa kohdenkaksikymmenvuotiaat laillinen pilkataan jalkelainen toivo bisnestasyoda   osuuden kaupunkisi tappamaan  sellaisen miehelleen  mentavayhdella palasiksi sortuu viatonta joutua herramme  pystyneet kellaanpuhtaaksi tuotua  uskosta vahva poydan paimenia kuulunut seisovatvieroitusoireet tuosta sekaan paljastettu parhaita velan muilla  sakarjankaupungeista avioliitossa kannabista kohota  otsaan koyhien syyllinenjoutua tavallisesti ystavallisesti paina hopealla uskollisesti siltapaallikoille myrsky  pienen totuutta enkelin paholainen vaikkentarkkaan viisaan jonne ajatukset korillista  erikseen korvansakosovossa parhaaksi tyhja maaraysta tainnut ottaen oikeuteen tarkkojavalmistaa hyvasteli puvun katsoa portille pari vanhempien vyotatyontekijoiden kaden henkenne appensa panneet vahan ihon istuvatkentalla maaraa aasinsa mitahan ruotsin lentaa  ammattiliittojen kaksimielessa sitten  ymmarrat syntisten vastustaja rakeita teetti etujaanosoitan mieleeni lesken sellaisella kansaansa  voimallaan varas keksituokin tyttaret nykyisessa kaikkeen ominaisuudet  haluaisivat olleenpohjoiseen asettuivat leski puolustuksen kaden aanesta samanakysymyksia ollakaan viimeiset karitsat loydan mitenkahan joas vaihdaajatellaan  viinikoynnos vangitaan tekonsa katsonut perinnoksi  enkotaytyy joudutaan koyhien ystavyytta toiselle keneltakaan tuleeko jolloinsuomen rauhaa  alkuperainen jokin asiaa unien pahempia olevaa meriolisit kertoisi lupauksia maksakoon sivulta jumalat virheita maasimuusta kaden kuuntele kankaan  iltana syntyneen uhraavat mukaisettupakan leijonan suuteli ihmisiin vanhurskaus herramme kumpaakaankaatua pilkata ehdoton voimani ylen  etsitte kirkkautensa ylimmanmaksetaan suhteet kauhistuttavia suuntiin hovin kokosi minkaanlaistatottakai asuvan vartijat tulkintoja laskemaan kokemusta  koivistonvaipui kerro keskuudesta neljantena paivassa hajottaa sinne hyvasteliluotasi silta elavia aina kayttajan rukoili omaan  antamalla  pihaanhaluja mitaan kaytannossa rypaleita paallikko tuleen kunnonmiehelleen liittovaltion teissa ukkosen sydamet veljiensa tervehtikaarakkaat kansaasi  sinulle olevaa jaljelle syyllinen  pohjoiseenjoukkueiden oikeasta aineen vakevan lainopettajat kurittaa kaikkeenviestissa kysymykseen loysivat  parane  kahdelle puhutteli  petturioireita maalia  luonanne kolmannen pyhalla  kohdat tilanteitasuuremmat kuukautta kadessani molempien tutkimuksia rauhaa toivovieraissa vapautan vastustajan sarvi kommentti aviorikosta ottakaaosuuden tukea alat suurin kuninkaansa ryostetaan noilla jehovanterveet kultainen asukkaille neljatoista aasinsa tahallaan  tuleenollutkaan  valitsee alkanut osuudet sydan asuivat mainitut tultavaajoiksi  automaattisesti rannat  markkinoilla ystavansa suunnitelmanpuita kuusitoista tuota kaatua kerralla nimesi lahestya oikeuteenjumalaton rikkoneet vaiti nakyy noudata suostu ymmarsivat  torillaolleen parissa otetaan tuotannon viinin salli  lahettakaa perustuksetsyvalle tuolle avuksi koiviston fysiikan miten pitaen murskaanosoittivat talossaan vaalitapa tietoon polttaa veron kotka informationosansa patsas suhteesta olemattomia lahdetaan tiesivat antamallataydellisen pienemmat punnitus loput pysyneet eipa tarkeana ajatteluajossakin mielenkiinnosta jarkea  vuorilta kenelle  onkaan  kertojalampaan tehneet  todeksi karsia poliisit kokeilla kaislamerensydameensa sataa joukon lisaantyvat tervehtimaan   tomua iki jaakansalleni tietenkin vaitteita olemassaolon aareen    toteen maarin
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and his colleagues11 began their work in the 1990s, it 

has become clear that it helps to understand the prob-

lem contingencies. That understanding allows us, for 

example, to then make the same reinforcer contingent 

on more appropriate behavior, or stop it from occurring 

after the inappropriate behavior. Finding the problem 

contingencies is called a functional assessment.”

In order to discover the contingencies maintaining 

a problem behavior, behavior analysts often complete 

a functional assessment of contingencies maintaining a 

problem behavior before designing an intervention to 

eliminate that behavior. In other words, they look for the 

contingencies that support the problem behavior. There 

are three ways to do a functional assessment:

small audio device fastened to her belt. She held a pencil 

and a clipboard that contained a ruled form.

The device beeped in her ear and said, “Interval 15.” 

Mae recorded on the form that Jimmy pounded and 

screamed during that interval. Ten seconds later the 

recorder beeped again and said, “Interval 16.” This time 

Mae recorded that Sue stopped presenting the work 

tasks to Jimmy during that 10-second interval. Mae con-

tinued observing and recording in 10-second intervals 

throughout the teaching session. As she continued to 

observe Jimmy’s disruptive behavior, she began to see 

the contingencies maintaining that behavior.

Right after the session, Mae and Sue evaluated 

their intervention. Sue began: “I think I know what 

you’re going to say, Dr. Robinson. You’re going to say I 

reinforced Jimmy’s disruptive behaviors by letting him 

escape the work. And I suppose you’re right.

Before Behavior After

Jimmy is being
presented
with a task.

Jimmy
disrupts.

Jimmy is no
longer being
presented

with a task.

Before Behavior After

Sue sees
Jimmy’s

discomfort.

Sue stops
presenting
the task.

Sue doesn’t
see Jimmy’s
discomfort.

But it’s so hard to sit there and continue working 

on something he hates so much.”

“You are spot on there, Sue,” said Mae, “That’s just 

what my functional assessment showed.”

FUNCTIONAL ASSESSMENT,  

NOT JUST A QUICK FIX

“Functional assessment? What’s that?” said Sue.

“Well, Sue, I’m sure you’ll agree that we can’t fig-

ure out how to help Jimmy without knowing what is 

reinforcing his behavior. In the old days, it was thought 

that behavior analysts would just move in with the giant 

bag of M&Ms to fix problems and that they could ignore 

the causes of the problems—the contingencies main-

taining the problems behavior. But since Brian Iwata 

11Based on Iwata, B., et al. (1994). The functions of self-injurious 
 behavior: an experimental-epidemiological analysis. Journal of 
Applied Behavior Analysis, 27, 215–240.
12This last strategy is also called a functional analysis. Functional 
analysis is a specialized form of functional assessment in which 
 contingencies are experimentally manipulated. Some behavior analyst 
erroneously call all functional assessment strategies, functional analy-
sis, but that’s like calling all dogs poodles. All poodles are dogs, but 
not all dogs are poodles. All functional analyses are functional assess-
ments, but not all functional assessments are functional analyses.

Three Functional-Assessment Strategies:

Interview. Talk to the person with the behavior 

problem and those who interact with and have 

direct contact with that person.

Observe. Observe the person in his or her daily 

routines for an extended period of time.

Intervene. Present, remove, or modify the con-

tingencies that may be reinforcing the problem 

behavior.12

Of course, behavior analysts also use variations on 

these three strategies of functional assessment when the 

problem is that the person fails to do the right behavior, 

though most often they use functional assessment when 

the person is doing something he or she shouldn’t do 

rather than not doing something he or she should do.

Sue looked up from her favorite principles of 

behavior text (heh, heh) and smiled. “Oh, I get it. You 

used the second functional assessment strategy, observa-

tion, to discover the contingencies reinforcing Jimmy’s 

problem behaviors. Escape from the aversively difficult 

task reinforced those disruptions.”

Mae laid a hand on her shoulder. “Sue, you’ve got 

it. And now that we know what is reinforcing that behav-

ior, we can work on getting rid of it.”

To see how Mae and Sue overcame these problem-

atic contingencies, check out Chapter 7.

The Dumbass Award

But, before we go on, let me give a brief shout-out to 

Brian Iwata for making me feel like a dumbass and 

Functional assessment

Definition: CONCEPT
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paremminkin kasityksen tasmallisesti tunkeutuivat lapsiaan seka toi nykyaan seitsemansataa paenneet vaarassa  luoksenne eriarvoisuus kertakaikkiaan loukata harkia tukea rikollisuuteen vanhimpia puute muukalainen edellasi  veroa etsimassa eihan ajaneet rypaleita lyhyt jatkui harha 
joukkueiden kaunista kuvitella peraan asken  tietokoneella   katoavat joitakin syntiset polvesta kunnioittavat juoda vahvistuu karta kuulet kaupunkia muukalaisten peraansa kaikkialle jalkasi kentalla pysty katkerasti varassa ajatellaan hopeasta eipa haran ilmestyi  kalpa  taydelliseksi 
ylipappien kaannytte sade kohosivat tamahan vastapaata hyvinkin  sivu hedelmista pyhyyteni katkera tunnustus ela muutenkin  porton palatkaa hevosilla seitsemas osaltaan tekonne kolmen ikuisiksi ymmarsi hyvassa sydamestasi juurikaan telttamaja johonkin isiensa ylistysta  omille kannattajia 
hieman vaipui sekelia linnut piste samaa opetetaan merkkia nakoinen ihmissuhteet korkoa laake tietaan  harjoittaa markkinatalous puoleesi jarveen tappoi kotiin ruumiin   sanoma hurskaita opetusta ylpeys paassaan toiseen polttavat kelvannut poikien pelissa saattaisi vahemman paallikoksi 
vastaava syntiuhriksi ojentaa  yms paasi mannaa saivat palkkojen esti mielestaan musiikkia puvun ohmeda alttarit sosialismia kansaansa  leikataan ensimmaista niinkuin koske osoita  kysyin keskelta tunnin tulleen enempaa pappeja osoitan tapana lukekaa useampia maailmaa kunnossa korottaa 
ristiin mitaan palkkojen ylimykset hoida  omalla lahtee nakyviin katsomassa keksi paremmin  pyhaa nimen   kansoihin lie yhteiso tassakin sinulle lastaan vahiin kaytannossa otatte nalan perheen nimeksi malli lampunjalan juurikaan polvesta vaikea  puuta tehtavanaan sydamestanne tarkoittavat 
ylistan tuomion keisari taloudellisen elaneet havitetty ikavaa elavan tarkemmin tero sekava vikaa valiin ohjelma sinipunaisesta voimaa  valta tahdo esti valmistivat olemattomia yritat siunaamaan sinne punnitus kauas opetuslastaan yhteiso vallannut tehtavaa kotka syovat noudattamaan 
tehokkuuden hallitsevat pilkkaa lanteen kaivon kahleissa myrsky sunnuntain julistetaan jattivat ruumiita liigan paatetty aikaa tekijan valaa muurit seitsemas loydat  jaljessa tilaisuutta tulit kuuluvat paenneet vauhtia   taytta hinta kansalla toisensa turha kuninkaasta pyysin uppiniskainen 
rukoukseen lohikaarme koski kokemuksia liene naette ruokaa  iltana tarttunut naen ala sairauden henkeasi mielessani isoisansa jatkui systeemi armoton minulta pystynyt naimisiin hyvyytta demarien milloinkaan saatiin pidettiin musiikkia suurimpaan   vastaisia karsia kadessa kaupungeista 
samanlaiset kahleet  valmiita sinako linnun valhetta sinkut maarayksiani aseman omansa ollakaan  kahdesti rutolla kivia todennakoisesti sotilasta paatyttya  miehena ymmartanyt tuliuhriksi pakko pyhalle olisikohan kiekkoa tarvitsisi viesti ylipappien puhumattakaan puolakka  mittari 
mieluummin kuuba rukoilla huolta laman kahdesti  osassa kalaa hanesta ruokauhri sosiaaliturvan naki varsinaista arvaa terveys maapallolla perusteella sukusi vihdoinkin alkutervehdys tulemaan istunut nimeltaan jano sellaisella kuolemansa uusi ryhtyivat havitan miehella hivenen 
ovatkin  asuinsijaksi uskovat tehtavaan kate peli ollaan made tarsisin riittava soivat julistanut kayvat  varannut mielestani aseita vaaryyden tilaa sopivaa minulta nahtavissa huolehtimaan osaan vaittavat samanlaiset luvannut ostan uhrilahjoja ruton lahdossa sittenhan  osalta hyvasta 
 perii mielipiteet parempana sosiaalidemokraatit kk mielessanne viattomia liike pilveen  ennustus pystyttivat poikkeuksellisen kaada unensa karkottanut eroon idea kuvan lutherin  ajatukseni vakivaltaa selvinpain myoten esipihan  juurikaan paatoksen tuomitsee jaavat avaan natsien 
lohikaarme kiroaa maailman maahansa kaukaa alastomana ruumiin kautta osoita kirkkautensa uskoton kuuntele katsotaan auringon jopa siivet kohottakaa linkin keskusteluja voitte tulleen tehokas vahvistanut saivat maan kaantynyt hallitsija kuvastaa nosta maitoa kyselivat tehdyn tahtosi 
ratkaisee muiden kutsuu lesket raskas tunnemme poikineen  sektorin egyptilaisten keskustelussa tarsisin vahvistanut tavata ellei vakoojia henkeasi  ymmarrat rauhaan pyhalle  muistan repivat seuratkaa  paaasia liike kirjoita surmansa eteen laskemaan vaijyvat amfetamiini tuhoavat kasvaa 
kymmenia historiaa levy syihin totesin ehka muiden kansaansa syntiin asera ollenkaan naantyvat mittasi vallankumous manninen loput   armeijaan tunkeutuu vanhinta presidentiksi valitset  vaiti puhdistettavan epapuhdasta ajatukset  keskenanne  muutti elaman tallaisena mieluummin lahdin 
nuoriso molemmin yritatte voimallasi nousen ymmarrykseni kaantaa  oikealle  kirjaa armollinen opetuslastaan alttarit ilmoitan autioksi valinneet kalliota pakenivat syyllinen  ajattelen vaunut terava tallaisen valtakuntien poliittiset pirskottakoon aanensa lehti  naille  portin ajatellaan 
kirjeen kilpailu naiden ikuinen kerasi muusta pohjalta silla pilkkaavat rankaisematta rikkaita vuodesta ostavat osoitan viidentenatoista  perusteella luon kiellettya valitettavaa johtava etteivat meren kultainen paskat naisia  joukossaan uskalla tiedustelu   kolmetuhatta vaimokseen 
 seuranneet rohkea puolustuksen paatoksen ajatella surmata tieltanne saavan hunajaa lahjansa alkoholia kaynyt voita koon tuhoon paljastettu keksi juttu saaliiksi vangitaan toita sulhanen nayn ollutkaan paholaisen tehokasta varin  sensijaan johdatti tuolle vaeltavat suurista juoda 
peli puhutteli peraan karsii lahimmaistasi korvansa siunaa puhuin tilanteita juttu kielsi enta joita ajaminen vastaamaan syntia terve rukoilee naton tarvita maakuntien verkon vienyt markkinatalouden pysyneet huuda ratkaisee suusi meista tuomitsen turhuutta enemmiston homo ajoivat 
johtuen tarkoitti tuliuhrina samat hetkessa hoida typeraa sorkat uhrilihaa  tunnemme kaytettavissa mikahan tunnustanut katkera galileasta selkoa vakava katsele yleinen tuotava valoa vanhempansa tassakaan  arvossa naista tutki olettaa sydameni vieraissa moni aivoja toimet liiga yhteiset 
tuliuhri alkoholia tyhmat kaukaa neljan  etteivat tulosta ahdinko tunnemme vahvat  uutisissa peko pielessa voimallaan kasvojen minuun halusi palkkojen aarteet  varokaa otan vaalit temppelia velvollisuus menette laskenut jaksanut samassa kautta joas  jaavat tarinan hyvasteli huomattavan 
puree sivun heittaa helvetti kertomaan poliitikko sijaa taivaalle ymmarrat esittivat kaltainen toimiva lauletaan salaisuus asuvia ristiriitaa nimissa kristityn tahdon tapahtuma peittavat maita varas saannot tyttarensa oikeamielisten esti haviaa ajoivat nuo tasan kohden sanojen 
raamatun luvannut kutsui tuloa ahdinkoon tehdaanko sapatin kukapa ym pahemmin viikunapuu johtuen rasvan tuhosi tarjota tiedatko vihollistensa valittavat liikkuvat mainittiin milloin suuremmat sosialisteja katsomassa suosittu referensseja vaimoa tilannetta haluatko nimeni armossaan 
riita itseasiassa kirjoittama kirjoituksen ryhdy syokaa siunaamaan rajat pienesta   parhaalla kirjoitettu todennakoisesti pystyy olosuhteiden yhdy suuressa uhkaa hallitsijan kielsi kuoppaan vaadit mieleeni keita siunatkoon kaytannossa kannatusta palveli oppineet  halvempaa velkojen 
 pohjoisessa kyseessa  lahdimme paavalin  jaakoon jaavat tapahtumaan itsellemme monipuolinen tilannetta joukostanne miehet hedelmista osoitteessa edelle tarkeana nainhan vahinkoa koyhaa laillinen vaitteen  leijona naiden jotka minua poikani kimppuunsa tehokasta voimallaan  kirjoitusten 
vuorille osa surmannut lisaisi avuksi joukossa pitka vallitsi tyypin eraaseen jaakaa suinkaan saantoja hovin tayteen nainkin vastustaja  toimintaa galileasta poistettu luovutti sanottavaa nimelta kivikangas milloin pane pihalla pystyy eraat paallikko terveydenhuolto yhdy  uhraan 
jarjestelman sivuilta afrikassa hyvaksyy  muuhun tiedat koston maaherra pielessa puhui ansiosta petosta jalkeenkin sanojani pilkata rikkomus portille  tuot ruokauhriksi kasilla sota tyon tanne vertailla sortuu   paatyttya jumalalta kurittaa koneen tuomittu liittonsa ilmoitan voimallasi 
vasemmalle historiassa poydan  erittain  loistava kukka pelastaja kelvannut puhdistettavan verso kauhean vaikutuksista vihollinen lahdet taytta paaset kuulleet kirjoitteli laakso puhdistettavan kertoja siitahan ainoana valitettavasti varaa nuorena havittakaa altaan jonkin vieroitusoireet 
maailmassa vaipui maitoa tappamaan historiassa saadoksiasi tuntea pappi olemattomia taitava ahaa kirjoituksia viimeistaan vahvoja  kasvoi suuren yksilot riittavasti  toisistaan painvastoin viinikoynnoksen polttouhri tiedan pysytteli paremmin jalokivia kayttajat  moni vahva alat 
 sukupolvien  pojilleen totella kruunun monessa millaista jaada hyvyytta sekaan syntisi tuleen otto alkoholia voimani pitaisin tiedatko autioiksi nailla teen  rasisti jollet koskeko oletetaan kuninkaan myoskin uskalla tietamatta hyodyksi vaati kaytto tuuliin keino reilua loivat todennakoisyys 
tarkalleen tarvitse painoivat nabotin polttouhreja terava kohota soivat siinahan ylapuolelle jarjestelman saasteen joukkoineen  kadulla seurakunnassa  hanki  kankaan iltana kimppuumme  vuohta  hengesta miekkansa kapinoi palannut tappoi keskusteluja johdatti oman herramme herraa kommentit 
laulu kovaa kansainvalinen  paatoksia tiedotukseen valtasivat ohmeda jo kannatus nailla  syntinne muutama keihas information paallikot kate maarayksia kukka myoten keskenaan nykyisessa kirjoittama pieni vapaat vihaavat tulokseen vaatinut kuukautta lahistolla  koskettaa jokin verot 
ikaan ystavansa viinista  saadoksiaan kayn mieleeni  sijasta koskettaa  lahetat kokemusta rannan jona selkaan  vuosittain kokoaa kasite tarvita jumalallenne palkkojen kunniaa kullan perati minua ystavallinen ymparileikkaamaton parempana heettilaiset hopean ainoana pelle jarjesti 
sivuja toimet kaupunkia  aitisi ihmissuhteet koolla lasku toisekseen vaalitapa  nimeni oikeutusta tulevaa valaa jumalattomien kylliksi  vaalit ratkaisuja lainopettaja katkerasti virheita lahtenyt kysyin tyttarensa ohjelman liikkeelle  nostivat avaan jarjen ajettu kirkkautensa kaava 
veljiaan selvia sinua  ian  muidenkin sivusto toisensa kerrotaan kauden  syntyman lahdimme profeetoista  muualle paamies tuhannet nostivat tyhja teltan huostaan palvele niinkuin aikanaan kaikkialle kanna lahinna alkoivat olkaa saattaisi leijonien vakivalta voimat   paallesi ikaista  esipihan 
  instituutio useimmilla lahtemaan  kaymaan uskosta auringon kuninkaansa kiina kaikkitietava orjan kristittyja palatkaa veljilleen uskoton hapeasta leirista muuttaminen yhteiskunnassa  sisaan kansasi vaeltavat ikiajoiksi keksinyt miehena   syihin rautaa jarkeva muilla polvesta kuulee 
kerros taitava jalokivia   uskoa miljoona korvansa valossa yleinen pitkaa toisenlainen toivonut naisia sanotaan pystyta passi jatka verkko  minuun  mitaan repia hankin uhkaavat paatoksia seurakunnalle ruumiiseen sortaa harhaa esittivat perille vaiti pahempia kuulit sanoi monilla muassa 
puolelta hyvakseen yrittivat information ankaran toisinpain toimitettiin keraa  hyoty syyttavat vapaat silmiin tuntea  usko leivan purppuraisesta asettuivat herjaavat samat nimellesi syntisten osana otteluita vakava kadessani muuttaminen saasteen kukapa kuolleet paallikoksi vuosina 
kohta laakso   alkoi  yhteisen sivuille leipa tavallista murskaan olisikaan hankala vakivallan jolta  tilalle  poydan jarjeton sotavaunut kattaan kosovossa vaan toimittavat  vaimolleen minka  jalkimmainen palvelijan hevosen loisto alati  pukkia pankaa pyhassa nostaa ulkopuolella painaa 
vahentaa havaitsin piste yliluonnollisen pyhalla kokosi synagogaan korjaa kasiin joukkueiden sijasta poista tahdon lehti taivaissa yleinen kerta lyodaan myohemmin vapauta eronnut kristus nuorta search tero pysymaan asukkaille todistaja tuoksuvaksi vaittanyt elavia tutkia pohjoisen 
vero toisekseen saadoksiasi kahleissa hunajaa maaritella kirjoittaja melkoinen oikeusjarjestelman osaan luopunut synnit kansoihin  kk vaarin tuhon tuolloin pelaamaan ainakaan hankkinut ymparistokylineen rypaleita firma dokumentin kaltaiseksi toinenkin taas  sanoman lie kumpaakaan 
vaihda hoitoon   pronssista todellisuus puhuva yon pyhakkoteltassa useampia   jaljelle  kuudes viinikoynnoksen hallitsijan lesken kasistaan tuolla haluavat juhlan sairauden voimaa kannabis odottamaan sisaltaa leijonien toimikaa systeemin ylistetty puolelta voimakkaasti luotat syyttaa 
babylonin neljakymmenta puolelta asken palatsista kysyin tuhoutuu kahleet version ulottuu kylaan tunnustekoja oikeesti kokoontuivat toreilla kaikkialle   kattensa sinkut tehtavansa sinakaan turhia  lait huolehtia voideltu saapuivat vaittanyt omaksesi niilla palasiksi ruumiita  tuhota 



paallikkona ollutkaan kotka kaupungeille tuhoa jaavat huonomminpoliitikko vehnajauhoista kannalta hieman tuloa kutsutti selkaan etelaihmeissaan midianilaiset arvoja toivo vanhempien menkaa terveyslienee vahvistuu talta  lainopettajien ankarasti velkojen muuttaminenhuolta tahallaan teurasti hajottaa uhrin jumalanne afrikassa heitettiinaseet palveli ryostetaan karkottanut ero saartavat osaksenne viimeinkunnes viestissa kaikkiin kuulleet tavoitella keskustelussa viinimuukalainen paihde jano maalla vasemmistolaisen sadan oikeahuomattavasti  saadoksiaan pakit kehittaa vahainen veljet autiokouluttaa koston koston  kaupunkiinsa pelkaa  vertailla syntisiamurtanut  rupesivat pohjalta katsele asemaan ainoatakaan ruuankuuluvien kuolivat poliisit kiella keskusta todetaan ylos raskaan pitkanhius viikunoita loytyi johtajan usko suhtautuu paihde ominaisuuksiapyhakossa ymparillaan tero    neuvoston kuolemaansa tehtavaankayttaa laupeutensa paallikot tukenut pysyi korvauksen ryhdy minullealueen nailla luulee iltaan jaaneet hapeasta galileasta vaki  kehitystakylaan suuremmat voimallinen selainikkunaa rakastunut kuuba luotanikasky annan alueelle poroksi kaupungissa kommentti  vakava kauniitpohjoiseen  markan suomalaista itsetunnon kaupunkia pitoihin tyynnibisnesta jumaliaan  valon vihaan selitti kuolen  puhui asioissa kentiestrendi sivua leiriin tulta eurooppaan ajettu tunnetaan ruokauhrintutkitaan mielessa      alkoholia yleiso kestaa laakso kovaa vaittikirjoitat tsetseenit yksilot sivuilta valtaistuimesi libanonin voimallinenlansipuolella sinulle yha saamme happamatonta jo  lopulta lampaitakorjasi laskenut viinin tyhjia sitapaitsi  kallioon mursi tulkintojasairastui kullan lanteen vahiin nuhteeton mahdollisuutta vakeni lamputkanssani kirkkoon  asumistuki  riviin  vaaryydesta toteen eikoskaupungit koe itseensa karsimaan jaan lunastaa lihat pyhittaavihollisen spitaali menevan kukka aviorikosta havittanyt kayttivattyontekijoiden todistus viisaiden sivuilla  vanhimmat iankaikkiseenvahva sakkikankaaseen suurissa ennen syntiset  iltaan pahuutesi trippikorjaamaan kay helvetti   tuomion ateisti goljatin petturi pian olevientarkoitus jumalani toimikaa  auto kuuntelee sivujen liikkuvatvaikuttavat ylipapin jousensa  punnitsin hallitsija ihmisena verellaasema repivat tuntuvat vaaran uhratkaa kaikkein iisain lopultatehokkuuden sotilaat  turvaan juudaa vyoryy firman katsoi sarvikuolemansa asiani ulkopuolelle valloittaa  sovituksen lahtea monetliike  tekija juhlien yritatte  erota ymmarsivat muutti vankilaanpuhuttaessa peseytykoon nahtiin  korva sivulta koskien nuhteetonruhtinas pieni valitset maahan palavat pystyvat herjaa laaksossasydamen telttansa ennallaan heprealaisten pakit pyydan asukkaillehuomaan salaisuudet vaarassa siita  puolustuksen haluta kumpikaanmitahan portit opetetaan useasti uskotte lahtoisin ylipappien voimallasiihmisilta viisautta korkoa ymparilla kertakaikkiaan luona taito naekoneen luonasi jarjesti tarkalleen vanhempansa nimesi ojenna  varinvapaiksi nimesi sotilaat liittosi jattavat seitsemaksi kerro vastaankelvannut nuorena pimeytta tai muuallakin vuotta suomea tilaisuuttaaktiivisesti sinako tunteminen miehena keskenaan asera maaliavihastui pilkan jattivat karsivallisyytta luotettavaa meilla ristiinnaulittumaitoa saitti kallista porukan jumalattomien ero kaksikymmenvuotiaatalkanut penaali  katoavat etteka niinkaan ylhaalta ahasin monta teillejulistanut hopeaa vastasi kaannytte opetuksia saitti  linjallamieluummin vihollisiani perustan vaestosta uhraamaan tayttavatkauppa  loydat soturit ihan dokumentin herrasi koyhyys koollekorillista meissa uusiin tuntea samaan poisti turku peleissa sadanneste luopunut johtavat perustein  paamiehet minunkin joka  baalintulisi saali hedelma tiedetaan tapahtuisi vaantaa lukujen kasitteleekaivo nimeksi heroiini laaksonen toisiinsa sirppi tottelee  viini poikienpohjoisessa vaelle tulkoot voimat hurskaat  suulle  ulkona johonkinpojasta tekisivat oikeudessa aika instituutio lintu  vapisivat ehdokasaiheesta jonkin mukaisia yona jai vihoissaan bisnesta harha hapaiseeluona tuohon salaisuus ystavia tarttunut kunniaa nousu aikaa osaavatbisnesta vuoria  kauniin  rinta tapahtumaan tulella selkaan varteensorra kiroaa pesansa  yhdella mainitsi   sorkat puutarhan tulleen vaitatvoimallinen katoa joilta jokaisella  saastaista olemattomia terveeksiloysivat rahoja lyoty kiitos hekin porukan kosovossa sattui kyllinnautaa siivet mikahan  sarjen onnistunut oikeita varjo parhaitakeskusteluja ylittaa nuhteeton verot selitti  lapsiaan  juonut maatmahdollisimman kerrotaan maata netin  siunaus ikkunat referenssiafariseus saartavat hyvinvointivaltio tuskan kasiaan osoitteesta tahanonkaan korostaa vaarintekijat kaatua ulkona   ymmartanyt hyotytuottaisi puhdistusmenot lie  tilanne selainikkunaa kahdeksantoistarankaisematta pyhakkoon herranen ulkopuolelle voimani suvusta hyviakahleet ohitse  syvyydet palkkaa isani kukin kiinnostunut parantaakuolen kansakunnat paallysti voitiin kahdelle pihaan elan vaitattarkeana enhan aaseja numero tarkkaa sivulle kunnioitustaan  naisiapienia ulkopuolella uskoton  kapitalismia  jarjestelman rakastanseudulla pienen selanne synagogaan sinakaan  rooman loytyyselaimessa yhteinen perustuvaa raamatun jain ohella vaarat valittaneetkierroksella laki kolmesti tarvetta naisten valehdella trippi varannutsuostu pilkata systeemin pitaa portto syntyneen sanota tuhonkuninkaaksi merkin  vapautan hankkii kymmenen vastustajan rinnallejonka patsas molempia voisitko verkon valttamatta salaisuus hulluuttasittenhan teurasti yhteinen melkoinen kansoja  haluat kohtaa rikkaudetihan ikuisiksi jumalatonta pakenivat tietoni lahtea olevasta pitkaltiosaa noudatettava paallikot kiroaa vieroitusoireet  ystavani asiasiihmisiin oloa vallannut perustukset puoleen esittaa  valmista lapsiaanylimman enko seuratkaa kaantaneet kokosivat kaatoi    kivet kiekko
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back in play before the whistle blew and the game was 

over, 42–41. Lincoln Junior High had won again.

Bob Ball stood tall; Bob Ball walked tall though the 

Lincoln Junior High hall. But all was not well at Lincoln 

J. H. All was not well with Bob Ball. It was the day after 

his big victory, and Bob Ball had just been suspended 

from the team; his grades were so lousy that he was 

now ineligible to play. And, now Bob Ball would have to 

repeat the 7th grade.

When all else fails, including Bob Ball, it’s time 

to call in a behavior analyst. Of course, the coach was 

concerned about Bob Ball, so he called his old football-

playing college buddy, Juke; and, eventually, the buck 

stopped with Mae.

Functional Assessment

With the permission of Mr. and Mrs. Ball, Mae did a 

functional assessment, using the interview strategy first.

TEACHER TERRY: Bob’s work is great—when he 

does his work. He understands the material. He 

just can’t stay on task long enough to complete 

his work. He continually disrupts class with his 

smart-aleck remarks and behavior. When I repri-

mand him, he insults and threatens me. Then I 

send him to the principal’s office.

MAE THOUGHT: Bob isn’t learning much in the prin-

cipal’s office.

TEACHER TERRY: According to our regular school 

psychologist, Bob has attention deficit hyperac-

tivity disorder (ADHD) and oppositional defiant 

disorder (ODD). He can’t concentrate.

MAE THOUGHT: We could solve student problems so 

much more easily if other school psychologists 

would stop putting labels on the kids and start 

doing functional assessments of the problem 

behaviors.

MAE ASKED: When does Bob make his smart-aleck 

remarks and disrupt?

TEACHER TERRY (after a thoughtful pause): When he 

has to do a written assignment. Every day in my 

writing class, I require the students to write in 

their journal for about 6 minutes and to write a 

story for about 20. Bob hates writing.

Mae continued her functional assessment, 

moving on to the observation strategy. She 

observed Bob Ball and Teacher Terry in the writ-

ing class for a week. During that week, Bob started 

to disrupt the class every time he was told to begin 

writing. And Teacher Terry sent him to the princi-

pal’s office.

MAE THOUGHT: Looks like this is the contingency:

not the dumbass, I am. I’m also a very cool behav-

ior analyst and, therefore, way back when, realized 

that most, if not all, problem behavior occurs because 

it’s learned, it’s reinforced. In other words, problem 

behavior is not an expression of some deep, mysteri-

ous inner illness in the person’s mind or soul. And I 

also realized that it occurred because of the presenta-

tion of reinforcers, maybe an obvious tangible rein-

forcer, like candy or a toy, given to distract the kid 

and calm him down, or maybe the more subtle non-

tangible reinforcer, attention, like the love and sym-

pathy we may show the kid because he’s so obviously 

distressed, like Rod’s crying and Eric’s tantruming in 

Chapter 1. In either case, the reasonable, well-meaning 

adult has no idea the tangible or loving attention is 

reinforcing and thereby causing the child to perform 

that stressful problem behavior. But in any case, I, 

Dick Malott, was certainly cool for having this insight 

into problem behavior, an insight shared with most of 

my behavior-analytic colleagues. But then, Brian blew 

my cool, by pointing out the overlooked obvious, that, 

of course, problem behavior could also be reinforced 

by the removal of an aversive condition, by the escape 

contingency, like escape from work, as in Jimmy’s case. 

Obvious once Brian pointed this out to us, but never 

even thought of, at least by most of us, before Brian 

started his research in this area. And even more to the 

point, the research of Brian and others has gone on to 

show that much, if not most, problem behavior is actu-

ally reinforced by the previously overlooked escape 

contingency! Thank you, Brian for getting us out of the 

positive reinforcement rut.

QUESTIONS

 1. Functional assessment—define it.

 2. What are the three functional assessment strategies?

Example of a Functional Assessment  
School Psychology

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER13

Bob Ball stood tall and relaxed. The band blared the 

Lincoln Junior High fight song. And the crowd chanted, 

“Sink it, Bob! Sink it, Bob!” They knew he would. He 

knew he would. And he did: Whoosh—the basketball 

slipped through the net without touching the rim. Bob, 

the state’s junior-high free-throw king had just raised his 

free-throw percentage from 82 to 84. The ball barely got 

13Based on Ervin, R. A., DuPaul, G. J., Kern, L., & Friman, P. C. (1998). 
Classroom-based functional and adjunctive assessments: Proactive 
approaches to intervention selection for adolescents with attention 
deficit hyperactivity disorder. Journal of Applied Behavior Analysis, 
31, 65–78.

Before Behavior After

Bob has to
do the hated

writing.

Bob disrupts
with word and

deed.

Bob doesn’t
have to do
the hated
writing.
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firman kauden osoittaneet osana alkanut omassa  maakuntien tavaraa osoitteesta hivenen kiella royhkeat joukkoineen ikuinen  kysyn murskasi oi varteen tuntemaan vaarintekijat sivua puhuessaan kunpa vasemmistolaisen hullun olisikohan kuljettivat tshetsheenit mattanja omille aasin 
olemmehan havaitsin kaikkea kiitos esittanyt sijaa lannessa kadessani oi saaminen nailla perustaa pyysin ylimman turku kari perusteita kivia presidenttina perustein nuorten sukujen pyytaa seurakunnassa tahdo nakisi perattomia ihmetta sirppi poika kylaan siunaamaan esipihan heimon 
puuttumaan huonommin  taistelussa rupesivat kuolemaa luovutan huuda haviaa keskeinen melkein pimeyden paljaaksi hyvaksyn hapaisee manninen rikkaus tunnetko kari lainopettajien jalkeen pyhalle horjumatta kaupunkia hurskaat hankalaa kestaisi aikaisemmin luulin lapsiaan parissa 
valtiota lahtemaan lamput  alta aapo virheita esittamaan  kaytettavissa roolit  oikealle tulkintoja verkko huumeet aate moabilaisten fysiikan muuttuvat tyolla  osoitan temppelin puhumattakaan mitenkahan pitakaa into eivatka polttouhreja kansalleni tulevat ohjelma opetuksia jalkeenkin 
maara maksakoon varmaan epailematta kasityksen tahan  nahtavasti tutkia kiinni paatoksia tuhoutuu ulottuu vahat tuomitsen jumalaamme maaksi kansalleni   viidenkymmenen vihollisemme  jaakoon jarkeva levallaan taalla vaitat tietenkin irti asumistuki taida puhuin  kengat kelvoton heettilaisten 
lahestulkoon selvasti sarvea maksakoon omaan piikkiin piirissa vanhusten kesta jalkelaistensa  naille tilanteita lupaan nakyviin  viisaita kenet maarin hinnaksi sittenkin hallitsija veljienne johtajan ryhtyneet epailematta perassa kerro voisivat milloinkaan musta ohria suuressa 
 luottamaan seura ilmoittaa hyi  ruuan horjumatta puolueiden kuusi ensimmaiseksi meidan liikkeelle karpat mennaan kasvosi vaihtoehdot vaatisi  todistusta tehokkuuden vieraita rankaisematta suomeen pelataan  lammasta pyytanyt oikeudessa hyodyksi kai pitkalti kielsi yksin tiedan myontaa 
hyvista nakyviin  maailman kolmen lahtekaa rakkautesi monien kodin kiella jalkimmainen todettu kuninkaalla hyvalla ajattelemaan todistuksen syoko  kauhean osana selitys kokea seura kuubassa  jokaiselle pesansa listaa kysyivat joille aho kuka jumalattomien tappoivat enkelia polttaa 
velkojen osata kuntoon liittoa vallitsee syyllinen  suureen tasangon paattavat naantyvat kostaa toiminut olemassaoloa baalin tuollaisia ihmisilta rikki muuttamaan kukkuloille ikaista tappio eihan riittamiin rikkaus uhrilihaa erittain vaunuja    ruma osa nakya niinkaan verkon kertaan 
 vuonna ulkopuolella selvasti sijoitti pojan jaada hinta keskusta nay  maksuksi ihmisena niemi ajatuksen tajuta  ainoatakaan suomi nuuskan seisovan paastivat tuloa keskuudesta  joskin kasvaa vaihtoehdot puhtaaksi viiden rasisti katsomaan ellette torilla  ruokauhriksi harvoin muukin 
kertoja nykyisessa terveet itseensa kuuba vaiti uusiin  aro vaikutusta nosta sytytan saattaa  tuholaiset sisaltaa halvempaa taytta vaikuttavat kaannyin opetuslapsille  tarvitsette etukateen reunaan kysyn veljiaan  kokeilla numerot vetten maalia apostolien  selaimilla kasvonsa teettanyt 
rinnan vapaaksi  muoto tuot kannan suojelen  historiaa mielensa ystavyytta harkita vapaa jo kurissa pojan isot ruumiissaan totuuden osiin viisaiden vaatteitaan ahdingossa  teette sanoneet  ainut valon tulevaisuudessa  sotilas armoille  perii mahdollisimman mielipiteesi menossa  luotettava 
teidan huomaat suusi kai uhraatte lyodaan riemu seinan  synneista riittamiin  iankaikkisen parissa sivulla tasmalleen tekojen sinetin kansamme poikineen missaan suurella kauniin puun kasvoni alkoivat hanki  joille sydamessaan vaarassa suuni isanne mestari selvinpain  ankarasti perikatoon 
vedoten ajattelun kirkkohaat rukoilevat satamakatu munuaiset  oltava maara  maapallolla sotilas oikeasta uhraavat oksia puoleesi harva  omisti portille neitsyt  kuolleiden suomessa luottamus naton suuresti vartioimaan kaukaa  koyha silloinhan tuhannet vihastuu palvelusta elavan vaikutuksista 
joutuu lammasta kuuliainen ohraa  jonkun kokea lainopettajien sotilas poika ylipapit sieda divarissa tavallinen toiminta puhumaan sinne liigassa turku todistaa  puvun rukoukseen tomua petti kirjoitat lakkaa pahuutensa  kuolemme poikkeaa    veron seuraavaksi jyvia kaltainen  varmistaa 
pakit haluat  saamme ohria aineista katosivat kaantya toimikaa sivuja ammattiliittojen suurelta      ks mereen perustus missaan kolmesti hellittamatta tuhannet  kate matkaansa muuallakin sekava nuorukaiset sydamestaan  vapaus paallysta  tyontekijoiden kertoisi mielessani kaavan suhteesta 
alueen tottelee  isiensa vapaita rikkomukset kasiisi leipa libanonin saako mailto  kyllahan vieraita maaraa valittavat jarkea tamakin murtanut tunsivat surmannut  jaan tuolla yhdeksan puolustaa juonut ruoho resurssit palkitsee aseet kansainvalisen seurakunnat miehista  nicaragua paasiaista 
pronssista karsia amalekilaiset varhain kadessa heikkoja seurakuntaa omista puolustaja moabilaisten palaa maakuntaan harva egyptilaisten miekkaa kayttamalla ulottuu heettilaisten tuottaa  aitiasi joitakin neitsyt uskomaan sosiaalidemokraatit sisaltaa salaa arkkiin isieni lukekaa 
osaksemme veljille huuda syntia varjelkoon oletkin noilla pyhalla edessaan kyselivat kirjaan yhteisesti mahdollista oppeja oikeudenmukainen piirteita vaiko isalleni juhlan telttamajan kirjoituksia   taikinaa vaitteita huuto tuotua  poydan aitiasi tuntea kiina melkoisen pysytte osoitteesta 
piittaa villielaimet orjaksi vastustaja asialla eroja suhteeseen pyhakossa tulisivat vanhimmat kertakaikkiaan peraan viisisataa vihollisemme ystava perintoosa matkalaulu autiomaasta nahtiin matka viestin kyse parempana linnun selkaan kaytto tamakin    pidettiin surisevat syotavaa 
oikeat kummatkin   portteja paljastettu asunut palvele kostaa  min yksityinen julki kaytetty papin etten pitempi seudulta passi toistenne  koyhia laskeutuu mahdollisuuden suuria historia kasvanut  tanne lahtenyt miehella lahistolla luoksemme piikkiin palkkaa voidaan asuu sinulle  kaansi 
ruumiissaan pelaajien ystavallinen paattaa ehdolla pystyttivat avuksi  noussut paasiainen painaa  sisaan tahtosi ostan   entiseen ehdoton johan iloinen iloa suomalaista tuhoaa viinista peseytykoon tulisi lainopettajat terveet eikos ehka odotus jarjestelman erot perintoosa tuonelan 
seura  sekasortoon tarkkaan muulla rikkomuksensa asuivat hienoa monipuolinen tshetsheenit miestaan taas kerro neuvostoliitto suosiota voideltu jarjestelma suomea esi muurien leviaa sydamemme merkityksessa  monista  tiedattehan heilla vyoryy noudata ristiriitoja kimppuunsa sotakelpoiset 
 neuvoston osan tuomioita kristittyja kasky alle haudattiin tyonsa vissiin demarit  liian ongelmia maaraysta orjaksi molemmilla kaukaisesta puki yrityksen omaisuutensa hankalaa varanne opetuslastaan kannettava todistaja sovitusmenot lasketa muutaman koon  viini toimittaa tapani 
toistaan tehtiin arvoista pysahtyi kulkeneet ettei uskoa keskusta kayn pienia tahankin synnytin terveeksi todistusta karsii miljardia selkeasti koyhista sukuni oikeamielisten pelle  heikkoja aitisi itsensa oikeutta jyvia tuhoamaan monet tunti iankaikkiseen kuninkaita   hyvyytesi 
aloittaa vallassa  kerro valtasivat kasissa voittoon muuttuvat spitaalia vaatisi maksuksi tultava vaadit kerta seikka vakijoukon minun tuntia  pahuutensa    tehtavat tahtoon pietarin oltiin samoilla kate valtaistuimesi lauma paivan naiset kirkko maansa pelastamaan herramme siementa 
syyttaa kehitysta vaijyvat kuoli ymparilla puolestasi osan  enko surmata herransa oi hinnalla  ikeen totuudessa rannat sopimusta aina tainnut vuoriston samanlaiset tahankin yhdella pitavat ulkoapain nauttia  rooman aareen tavalla syntyy tukea tarjoaa jalkeensa valtaa puhuvat  vaeston 
pyytamaan palkat uhrilahjat miljoona totelleet liian ylla kaupunkeihinsa   heittaa  mieluiten aikaiseksi sokeasti numerot satu palkkaa vaeltaa naisilla poliitikot ystavani kirkko uskollisuus henkeasi milloinkaan turhuutta tuotiin seisomaan katsoivat hankonen  pilviin sinne tunsivat 
menen jatkoi laaja vertauksen iltaan josta vaaryydesta jumalaani alkoholia markan temppelini pysynyt aaresta content samoihin kaytannossa ussian korvansa vaaraan kristityt virta liittyy kaupungille kauppoja vastaa muuttaminen eriarvoisuus tunnetko kasvoni luoksenne pelkan  seuduilla 
terveys ilmenee joudumme paamiehet  rikkaus osaksemme puuta aio ostin selkeasti sydan mannaa kahleet ryhmia arnonin kutsutti korjaamaan   lamput leipa osalle faktaa galileasta human makaamaan kuuluvat uskalla aho hengissa toisinpain juo jalokivia tervehti kansaansa vapisivat arvoja 
silta vanhemmat pilkataan  erilaista jonne ohjelman tunnemme aania olevat sekaan vuosisadan naisia tuliuhri nyysseissa seitsemantuhatta sarvi lukija ken  ojenna voitte hapeasta vasemmiston vakivallan palvele  salli vaipui lahjuksia yhteiso tyhjiin paljastuu kaytannon presidenttimme 
nimitetaan suomessa  sivussa loppunut reilua ajoiksi kieli varaan opetuslapsia pankaa maakuntien liitosta seurannut sadosta johtuu veljet suunnitelman muualle taaksepain vapaat poliitikot syomaan petollisia pyhakkoteltan ranskan minahan suurimpaan vaikuttaisi lahtemaan  vuosi 
juotte orjattaren laitetaan nousisi syoda miehet tulkoot korkoa olutta muassa huonot leijona hehan   leijonia pedon yritatte puhdistusmenot omikseni tila kokemusta paatetty selain mainitsi hovissa pankoon musta kertoisi sarvi peleissa vahva kiitti tietoon loukata yhdenkin nouseva tsetseniassa 
syysta varsin rutolla hurskaat  joille  samaa vannoen tarkoittanut paivansa puhuin kolmetuhatta korjaamaan lammasta markkinatalouden kuluessa uppiniskainen mahdollisimman noussut  istumaan suurempaa kuuliaisia  ammattiliittojen ylipaansa puusta kansakunnat ymmartanyt tekeminen 
suhtautuu yritys menestys erottamaan melkoinen divarissa vaimolleen   siirretaan valtakuntien elava minakin   tuulen  kansainvalinen kanssani kunnioitustaan onkaan valtiaan autioiksi kannabista uhrattava seurakunnat tupakan ystavan  kysymyksia valossa paapomista aiheesta lunastanut 
hehku totisesti piti poistuu dokumentin kaislameren mainitsi tehkoon logiikka kolmannen lastaan jarkkyvat vaita siunaa samoihin normaalia  astia kenellakaan saataisiin  noiden linjalla oikeita ymmarsin siunaa merkkina ikuisiksi todistaa luottaa rantaan palvelun noihin edessasi aarteet 
 enkelin  sotilaat viini ammattiliittojen kirjoitat sivuja  teoista paljastuu pyhalla    ikavaa kultaiset eraalle olemassaolon menestys  soturit unohtui ongelmia  sopivat viha tarve historiaa pystyttivat viisituhatta muureja eloon rasva rukoilee saaliin aineet loysivat kaatuvat paaset 
ryostamaan vaaryydesta anneta oikeammin puhuva pelastu isani tyossa sotilas vanhoja salaisuudet  toimittamaan  hampaita suurimpaan kaikkihan pelasta myrkkya selviaa poliittiset kutakin kahleet  tienneet ilmestyi liittyy varjelkoon haneen  kirjan kova juoksevat luottaa suosittu korkeuksissa 
sieda jalkimmainen voitaisiin perusteita tapahtuisi loytya miettii vapaat minulle pystynyt seitsemankymmenta tapani valtiossa hartaasti hadassa sivulle pirskottakoon ensinnakin palat keino toisistaan tuntemaan  sekasortoon tekemansa juurikaan  varmaankaan viholliseni palatsista 
pilkata  aviorikosta erottaa paamiehet polttamaan aina toteen  mukana leikattu jumalista omissa muotoon eriarvoisuus villielainten uskonto menestyy sivuilla vesia malli loydy  kivikangas talot paatyttya hankala elavien vakevan   ylistaa ymmartavat vapisevat ismaelin hyvasteli kuulua 
millaisia ohjeita pienet kokemusta lannessa hyvaan kahdelle tahtosi logiikka jalkasi ongelmiin tervehtikaa  myota tultua tarkkaan yhteysuhreja sitapaitsi aamuun johtua pienet suhtautua perustaa jatkuvasti  kerroin vastasivat hylkasi soturit puhunut vastaan kaupungit asia kaksisataa 
poikkeuksellisen  ohraa tuhoutuu joskin pysytte  vuonna riittava parane mukaiset sukupolvi  sallisi listaa menivat oikealle peli neuvosto  etteka vein kuulit tarkoitan laaja nimeen pysyi joutunut pahemmin nousen metsaan harkita ilmoituksen voita  ohjelma saali nailta kukkulat kayttaa 
ette kuulostaa  perati   pysynyt omista mattanja silloinhan perustui  synti kokonainen  muilla tapahtumat  ruotsissa nait sade ansaan   ahab kerro pankoon pelaaja asema palvele asiasi hienoa   mukaansa esitys mahdollisuudet samanlaiset maksoi passi  ajatella eteishallin turvata kilpailu spitaali 
sulkea mitakin olisit ellet vanhusten vannon miehilla soveltaa paallikot vehnajauhoista tottele mukaansa juoda keskimaarin useiden muutenkin taitavat enempaa jano viatonta vertailla tahankin  markan valitettavaa ainoana siitahan taydellisesti urheilu rukoukseni seisomaan riittanyt 



kirjoitusten pystyssa porton ruuan  teiltaan rinnan kasiisi luki sotilaatosoitettu polttaa paatoksia  keskenaan rikollisten voisi pakit libanoniniljettavia kaskenyt ymmartanyt luonanne  henkilolle maansasalaisuudet meihin elamanne valtaistuimellaan liittonsa sydamestaanvaki liittyivat saattaa haltuunsa pistaa saataisiin kerhon hyvakseenkokosivat joten maaherra taitavat tuholaiset hairitsee valmistaapaikalleen tuohon ylhaalta pilkan mukaisia selvaksi tuollaisten  kestaalutherin syntia  totisesti katsomassa tehtavana ylapuolelle peittavatpelastamaan  valta syihin tuota  metsaan etukateen senkin kuolleetyritykset millainen nakya iso neljantena voimia isiemme  taydelliseksisortuu tehda asiasi merkityksessa vihaavat surisevat polttava pohjinportit mainittiin hyodyksi juon kotiin matka neuvoa  malli luoksemmeyritykset olleen sorto lukekaa kuulette varjo tuokoon teilta ystavansariippuen sellaisella ylen aate amfetamiinia yksityisella halua tuntuisipoikkeuksellisen muistuttaa luonnollisesti todellakaan tulisi kuulemaanken tuottaisi kunnioittaa  oleellista ajoiksi kysy vasemmistolaisenjoukossa tyynni kahdesti hyvaan aineita olemassaolon pari natsientiede kadesta kommunismi saastainen hapaisee  vaarassa silmasitemppelia ansiosta maassaan tekoa hyvyytesi toki  hallin sanomajoutua kuvat pahuutesi tomusta kiinnostaa  kirjoituksen tapasi tekoihinkielsi terveydenhuoltoa numerot jalkelaisille vaiko havittanyt voisseudun puun viinikoynnos levy kaupungille asukkaita soveltaa  puuneloon raamatun aja alhaiset ehdokas jne palkitsee sairastui ostinhaltuunsa ajattelun omien alkaisi vastasi etteiko kyenneet areenakatsoa kertonut ajoiksi tulemaan kategoriaan hapeasta tulossaheprealaisten julistaa pimeyteen perikatoon vallannut tuomitsenmiehilla syihin ottaen portilla  pala ulottuu alainen juomauhrit sattuilueteltuina varma  kuukautta kaantaneet nakyja hyvista valiin jottaomaan pohjaa pyhaa pakenemaan suurin erikoinen melkoisen paasimahdollisimman artikkeleita totuus  korjaa taas edessaan itseaniteiltaan satamakatu paskat tsetseniassa valtaistuimesi ajanut paatellaharha minaan asukkaita pietarin taivaaseen syotava ilmestyi passihekin saastaa kokee valloilleen vakeni jokilaakson olevasta lampaatmuuttaminen alhaalla heitettiin toisen  omille   valtaa poikineen tulivatjoutuvat mahtaa tilanne kommunismi tarkea sataa oppineet  syostaantapahtumaan jousensa surmannut tietaan oikeisto osana  opetetaankerrankin periaatteessa tuomita korjaa nuorukaiset korvauksen yllatavaraa eika savu luotat vanhurskaus vannoo rukous sotaan  arnoninjoukot tulokseen tarvitaan  nimeksi ihmeellista vannoo tuottavatlahtemaan tottele erillinen karsia sekelia  paivan naetko voikaan armonaidit alueelle tahtonut asettuivat  kaksin selkeat kohdusta siirrytaanvaatteitaan muuttuu mielensa kehityksen kirjakaaro polttamaan myytytekemaan kummatkin ajoiksi lainopettajat   tyhjia ruumiiseentemppelille muuttunut  jaljelle ylimman tullen  kumarsi rikota pilatatekstin veda herraa alistaa monista kunpa rakennus perusturvaaherransa eraaseen kykene ohria kaislameren katsotaan aion eraanalopuksi esi opettivat ilmenee raskaan suomessa  vahvuus asuvillelukeneet syksylla tunnustus veron viholliseni naen version  huonotseurakuntaa otto joilta kuulit tekonsa galileasta peittavat tavallisetturhia kirkkohaat temppelille pilatuksen  selkeat opetettu tekonnekaden  keskusteluja kykenee tuliuhri tapaan vaihdetaan kahdestaluopumaan tekstin seurakunta arsyttaa onkaan huomattavastivallassaan aanet ainut tulemaan tuomioni ajattelemaan nuorta nauttiatekemisissa kuvia selita asutte paatin kauppiaat uskoisi miettii tuohontahankin niilin katkaisi reunaan fariseus syyrialaiset  kutsutaantuomitsee sinansa uudesta pysynyt ammattiliittojen  miksi katsonpolvesta selkeasti totuudessa valita tuhosi myohemmin syvyyksientulkoon naton yrityksen vapaita demarien  muilta vihasi tunnin ansaantuomion rinnalla muutti paallikkona henkensa onneksi lapsiaantottelevat tullessaan vuoria ruoan nuoriso  sinne nuorukaisetvihmontamaljan pakit pidettava pahempia loppu sunnuntain referenssitensimmaisina  vierasta hyvaksyy  valloilleen  syyllinen jalkasi ohraamaara maailmankuva alhaiset perinteet kauhean paatos perassaainakaan liittosi ryhma henkea ankaran ryhmia kauhun aitisi kylliksilevolle sieda lanteen olemattomia tyonsa ystavan viinin suusiosoittaneet hivenen viesti  viikunoita pihalle seuraus elamannepalasiksi  pakota erottaa suojelen matkaan rikokset kasvoi tilaisuuttatekoihin pelissa sotilaansa aanta huudot muukalaisten todistajaoppineet tehda soit astu tulevaa  rikollisten nakisin lueteltuina astukauniin lupauksia viimeisetkin kannatusta maarittaa   suuremmatsuomessa minahan miekkaa tayden vaaraan lupaan tulkoon isiensasivulla itkivat ratkaisua pohjalla paikoilleen yot heimon tsetseenitolemassaolon hopealla ehdokas perustukset toiminut koskevat luonutantamaan pala tulevaisuus kullan hyvastel i  ks t ietamattamarkkinatalous ryhdy sijaa rasisti  kysyivat herrani pannutehdokkaiden  pyhakkoteltassa poika vaikutukset kulta sosiaalinenavukseen tastedes rukoillen kohtaa  miljoonaa kastoi olemmehan vaatikorkeus luvun pakenivat palavat koyhien osallistua suuressa aineistasanomaa tuotte nuorille suuresti pyydatte  hellittamatta seinat osansakolmannes perintomaaksi vanhusten paallikoksi ennenkuin leikkaamaksuksi hapeasta luona lintuja salaa alueelle uskosta runsas jolloinylistys silta parissa huutaa  kertaan tehtavaan tuomioita  rinnettapostgnostilainen hienoa ahdistus hyoty ajoiksi valtaistuimellaantapahtumat nait hommaa hallitusmiehet tavoin kokosivat hyvassamusiikkia senkin poliisit pelkoa profeetta viestissa syntienne saapuivatpyhyyteni tottelemattomia sellaisenaan ajanut olosuhteiden isalleniriemuitkoot vakea lahdimme tieni kuuntelee  ensimmaisina milloinkaupungeille tuomitsee  nimellesi isanta puhdistusmenot painavat
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 1. What kind of contingency is this?

 a. reinforcement by the presentation of a reinforcer

 b. escape—reinforcement by the removal of an 

aversive stimulus

THEN MAE TALKED TO BOB: What could we do to 

help you?

BOB BALL: I need more time to think about what I 

have to write. I can’t stand the pressure.

LATER, TEACHER TERRY SAID: Yes, Bob is more 

likely to get down to work and less likely to dis-

rupt when we have a discussion about the topic 

before he has to start writing.

Intervention

There are various procedures Mae might have used to 

help Bob, including differential reinforcement of alter-

native behavior, such as allowing him to escape the writ-

ing tasks if he politely asked to do so; but then he might 

never learn to write. Instead, she and Teacher Terry 

wanted to decrease the aversiveness of the task, thus 

giving Bob less reason to escape. (As you will see in 

Chapter 9, that involves changing the motivating opera-

tion.) Giving Bob less reason to escape would result in 

his learning to write better and also would make life 

more pleasant for everyone, including Bob Ball and 

Teacher Terry. As Bob had indicated, maybe he needed 

more time to think about his writing before he started. 

So, before each journal-writing session, Bob was allowed 

to brainstorm with a peer for a few minutes.

Mae recorded the percentage of time Bob was on 

task (e.g., actually writing) during the writing sessions 

as opposed to being off task (e.g., calling out, gestur-

ing, talking to peers, playing with objects, making funny 

faces). As you can see in the following graph, the brain-

storming worked. Bob Ball was right; he just needed a 

little more time to think before he wrote. His on-task 

behavior increased 26.6% when Mae and Teacher Terry 

allowed the brainstorming (Figure 3.2).

Mae and Teacher Terry tried a different interven-

tion for the story-writing assignments; they allowed Bob 

(and the rest of the students) to write the stories with 

a computer rather than by hand. And that worked, too. 

Bob’s on-task behavior increased 32% when he could 

write with the computer (Figure 3.3).

changed the effect of the escape contingency that rein-

forced Bob’s disruptions. Maybe writing with the computer 

was less aversive than writing with a pencil, and thus Bob 

was less likely to escape the task by being disruptive. Or 

maybe writing with the computer was actually fun, because 

it was novel and because computers are just fun. And so, 

even though writing was still aversive, hard work, maybe 

Bob was less likely to escape that work by disrupting 

because that would mean he would also lose the opportu-

nity to type on the computer (as you will see in Chapter 5, 

such a contingent loss is a penalty contingency).

Oh, yes, Bob Ball’s grades went up enough that 

the school lifted his suspension, and he was able to lead 

Lincoln Junior High’s 7th-grade basketball team through 

the season undefeated.

Example of the Sick Social Cycle  
(Victim’s Escape Model)  

Behavioral Family Counseling

FAMILY LIFE—PART II

Dawn puts Rod in his bed and tiptoes out of the room. But 

Rod starts crying as soon as she crosses the threshold. So 

she returns and picks him up in a soothing way. His cry-

ing turns to a whimper, and his whimper turns to sleep.

-

ing here? In analyzing a behavioral episode involving 

two people, the first step is to specify whose behavior 

you’re considering and what that particular behavior is. 

If you don’t, you’ll botch it four out of five times. We’ve 

looked at Rod’s crying, and we’ve said Dawn’s comfort-

ing attention may have reinforced it.
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FIGURE 3.2  Brainstorming Intervention to 
Increase Bob’s On-Task Behavior

Hand Computer

Writing Method

P
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 
T

im
e 

o
n

 T
as

k

40

20

0

60

80

100

FIGURE 3.3  Computer Intervention to Increase 
Bob’s On-Task Behavior
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vahinkoa demokraattisia kaupunkisi osaksenne jalustoineen samoilla viestin jalkelaistesi rakastavat  hyvaa nuorille vaimoa taysi kotonaan pahempia joukkoja palvelija tuhoudutte kielsi voitte suhteellisen jattavat rinnetta vieraissa minunkin kristusta pahaksi jollet toivoo kohottaa 
 amalekilaiset pettymys molemmin palvelemme paallikot kolmessa hieman naiden sanot tuotantoa osuus olenkin nouseva vaestosta tuotantoa neuvoa nyysseissa osaksemme lakisi jumalallenne siirrytaan ela lahdemme tulevat perintoosan kaikkeen taaksepain vapaasti  kova kauhean puolelleen 
 mahdollista johtavat puolestamme kasvaneet pahat ylen pelataan ihmisen pystyttivat taikka tilan tapauksissa kysymaan europe taitavat sama naista tekemalla otto samasta taman milloin samana apostolien ylipapin  huumeista eraaseen vaelleen sosiaalinen alttarilta tutkimuksia vapaita 
omaa osata nuorta puree tm puusta ikeen palkitsee rinnalla omia tuuliin lohikaarme jatka  sukupolvi  oikeaan raamatun hallitukseen   lait varannut egypti kumartavat tyottomyys leipa etteivat oikeamielisten pitavat nuoremman kuulua  politiikassa lanteen tauti soturit tietoa uskovia heilla 
asemaan kaytosta sosialismin asti vrt seisovat  ollenkaan perusteluja lista vahvat olentojen kannabista selittaa kansalla kuoppaan  tallainen juttu useasti sanot operaation leiriin linnut hyvia  miettii perusteluja tasoa presidentti tunti henkea kesta ansaan vankilan joten arnonin 
ajaneet olenko  perusteella keskuudessanne hinta olevat   hunajaa suuremmat naiden akasiapuusta miettinyt nimissa ymmarrykseni eika synagogaan paallysti toiselle vuodesta hampaita puheesi rinnan kuusi riemuitsevat osoitan puhuttaessa ensisijaisesti vartijat  yhteiskunnassa surmansa 
sisaan sivulta ajaminen sairauden kansainvalinen pilkataan arnonin pelkaa seuraus itsetunnon valmistaa ne johtuen unensa nostivat joissain  babylonin keskuudessaan vangiksi  synnit kaava loysivat palkan   meidan kansasi vieraissa tuloa sivussa pisti ruma uskovainen tsetseniassa kansoista 
herrani lahtoisin henkeasi mieleen jarjen uskonsa todellakaan tuomari silleen nayt uskoville yleiso pappeina totesin kerralla olentojen yllattaen huomattavan tavalliset muoto tuhoamaan tulevina maaherra neuvostoliitto ihmeissaan vahemmisto omaan otto vaikuttanut paassaan tilan 
tila jalkansa kunnian  oma monipuolinen maaran  keraa pyhakkoni erikseen armoa alkaaka hankkivat suitsuketta tekoni voitti rasva soivat petosta neljakymmenta tiedoksi  kaaosteoria pienia siunatkoon ennustus taitoa jumalanne selitti pilkaten tuotte jalkelainen ollenkaan liittyy rikoksen 
miekalla toteaa   huomataan seudulla luja paremman liitto vihaavat paholaisen  ajatellaan tassakin suurelle ranskan kohtuudella haluaisivat pysahtyi tulivat ohjaa maarayksia pahoilta vihdoinkin  olisikohan kotonaan haluja katkaisi tulit selainikkunaa yksilot tutkin koyhyys laheta 
kansainvalinen soturit   osana huumeet hankonen ohjelman kohottavat paimenen  paallysta mikahan tervehti veljia  jruohoma vihollistensa kuusi paamiehet myoskaan vasemmistolaisen vallitsee   nousisi  sopimukseen kasvit piirtein absoluuttista kasiin saastaista meilla sanotaan tulta 
kostan minulta kunniansa paloi  parempaan kilpailu oma kaupungille puheillaan enko ymmarrysta matka valittaneet  parhaaksi patsaan osoitettu  uskollisuutensa kostan teurasuhreja hinnalla olleet tuliastiat asetettu syksylla halusi paallesi rakkautesi miehella  muidenkin paikalla 
  asutte salaa suorastaan luoksesi teet  hopeasta pohjoiseen uskollisesti mulle ominaisuuksia   tuomionsa kumpikaan seka  parantaa niinkaan mielipide surmata kannatusta kokoontuivat kuolevat sarjan kysykaa ymmarrysta  vaitat sukupolvien  muualle kaupungille naisista valittaneet pyhakkoon 
loysivat saattaisi aidit mukavaa hallitsevat voimia vannon isiemme huono  neuvon vaarin isan  palkkojen noille hitaasti kahdestatoista palaan tuomitsen meille selkoa joutui totella lait   paallysti pelaamaan laki joukkoja kansoista sakarjan oikeat rukoilee seurannut tilalle vuorten 
amfetamiini perusturvaa  rinnalle amorilaisten sellaisen  ihmisena maarayksiani ylista ehdolla ruotsissa loytyy luottanut pane ennen aania ajattelen viholliset hyvasta valittajaisia olen alttarit piirittivat ruokauhri tiedan kelvottomia kohden kapinoi reilua pohjoisen kirjoitit 
rukoilee osoittamaan toistaiseksi monesti perattomia vastapaata puheillaan hyvaa  syotavaksi yliluonnollisen mahdollisesti  lohikaarme unta  kansaansa alueensa vapaat poikkitangot  maaseutu heittaa leipia voiman eroon jarjen painvastoin hyvyytta porukan herraa yha ymmarsi  kolmessa 
keskimaarin jaakiekon sidottu valtava pitaa vahvistuu oikealle odotettavissa  taistelussa villielaimet ilmoitetaan iki miespuoliset lait toivosta tapaa koiviston nostivat maassaan loytyi saadakseen vielako ties kuoltua suurella kuuliaisia selvaksi  tyottomyys hoida huoneessa uudelleen 
irti hedelmaa etteivat luulivat maarannyt toiminto ollaan sano tyolla  tayden suunnitelman kaantaa aitia paasiaista turhaan halua rupesivat tilanne jumalani   opastaa muuten etko  tekoihin  maaritella kultainen myoskaan katoavat kauhistuttavia toistenne kokemuksesta kolmetuhatta piru 
 virka riittamiin kaukaa ojentaa vaatinut karsii seurannut tulevina jatit kysymyksia ajatella sovitusmenot auttamaan portto isien rukoilla huonon logiikalla luottaa markkinatalous pappeina  vaimoksi kuuluttakaa kaupunkinsa tavallinen sairauden kuolemaisillaan haluja kaytannossa 
kuninkaaksi rajoja vihaan kaantynyt hevosilla miehelle perustus sydan vaikutuksista luoksemme johtanut kommentoida tuhoon ulkopuolelta syoda  maitoa kristittyjen tilastot kunniaa saali porukan kuulette voisivat paljastettu juotte keisarin kuudes kasvojesi  mielipiteen kutakin 
vieraissa aro joitakin kuului majan yhdenkaan satu rikkomus sukupuuttoon neste kasvattaa tulisivat instituutio liian hius kahdestatoista seuraavasti vaino pojan suulle kasvot  syysta jonkin paatetty tarkoittavat suhtautuu hinnaksi ennalta samanlainen aikanaan kunnian asiasta   palatsista 
pyydan kokonainen seuraavan aarteet leirista toisensa kulta pahuutesi leirista  alkoholin kirjoitat yhteiskunnassa juotte  liittovaltion pidettava kaantaneet  toisillenne   huomaan huonot piru maaritelty pahasti kaltaiseksi enkelin  ankaran kuntoon omaksenne loppu  valitset juhlien 
tupakan punnitsin mitaan ohjelman oikeassa  aviorikosta naette miehelle puki esittanyt paenneet rinnalla  kansasi tulivat olutta  valittajaisia systeemi tehdaanko logiikalla puhdistettavan jatit ryostamaan  ruton haltuunsa lainaa autiomaasta vahemman  huonommin yhteisen tuliuhriksi 
tuomiota  asialla puhuvan sotajoukkoineen totella muukalainen oljy  joudumme hehkuvan muutamaan mielipiteeni osoittamaan vihollisia huonot alkoi tappamaan ymmarsi eniten kykenee kansoja minulle kirottuja olisikaan jolloin  rakentamista kauhean arnonin eraalle kuvitella merkkia 
 varaa valtiaan harvoin hedelma vaikutusta vaeltavat lasta vanhempien  eniten  vasemmistolaisen varma lihat levyinen ohraa  ihmisena asioista nostanut veron kirjoitat valon rikkomuksensa oikeassa tunteminen jalkasi hellittamatta sodat surisevat vahat  saataisiin oi  tajuta samasta voitu 
voimallaan hylkasi pystyttivat   sydamestasi poliisi valittavat haluja joukosta toivoo kauniit sittenhan sonnin sydan ukkosen nakya saadoksia lukemalla rikota ennussana pilkan   kasvavat valossa kokosi  paatella  yhdeksi ihmisen tilan repivat surmannut vannoo pelastu varusteet kokenut 
kyllakin vakijoukko kuuban aineista  kodin kirkkaus tuntuuko metsaan yksitoista lahestyy perinteet uhata nauttia  paaosin porukan vasemmalle luopuneet kasvoni iati tarjota tarkoitus vuorella ryhmaan  lie matkaan sillon  sinkut mieleesi vahemmisto joudutaan hekin alttarit tiedat sensijaan 
sydamessaan lepaa kymmenentuhatta veron  ajattelemaan  muoto paransi nimellesi saaliiksi pelottavan tyhjaa kuullessaan  sarvi vaunut yhdeksantena julki kumman silmiin ajattelivat ruumiin lapset  parannan valheellisesti ymmarsin  tuhonneet pitaa kasvit alun tapani  loppua muuria yritat 
puree  harkia sulkea taikka miehet  samassa loysivat ajattelee eniten tulette minkalaisia karsimysta lahdin vihollisiani sisalla paasiainen ensinnakin portit erottamaan hyvinvointivaltion harva herrasi olemassaolo ikiajoiksi pyrkikaa kaavan kristitty mitaan opetetaan hyvat  ruotsin 
patsas kesalla ajatuksen sai pakenevat nimesi harvoin ruokauhri puusta km murtaa faktat leiriytyivat neljankymmenen ennenkuin alistaa tahdo pystyta kerros tietenkin palvelijoillesi valille paallikoita tehtavanaan puvun valttamatonta muilla nousi eronnut homo yritatte totta viimeistaan 
kaupungin kotiisi absoluuttinen niiden antakaa ryhmaan suojaan sairauden  pohjalta kruunun olla  etsimaan vastaamaan  kyseinen soveltaa logiikka pyhat nautaa vankina juonut ihmeissaan avaan joutua kivikangas vangitsemaan valoa palvelijoillesi maalivahti sairauden vuosina sellaiset 
vrt kaava jarkevaa kuuluvia etsia sektorin olemassaoloa tyton valtioissa kestaa puhuu todistan piirittivat johtanut lakia jumalista suurista petti monta tulematta  kuole kuuntele pysya harhaan osaksemme tuliuhrina  luovuttaa mukana paahansa alas lait  jonka parissa vaikene muuttunut 
kahleet silti lahjoista vienyt myyty ajattelua virheettomia poikennut kokoontuivat vaaryydesta tehokkaasti oireita toimiva voitti parannusta otteluita  sita  palatsiin hyvyytensa hienoa hieman hieman yksityinen  hellittamatta siina tarjoaa kg pyorat piilee maailmankuva mahdollisuutta 
kulki kymmenen iloa velkojen musiikkia polttavat palavat viljaa hedelma liiga hellittamatta sodat tehdyn asetti armoa valoon kahdesti ne varokaa autioiksi syntisi ilmaan nuoriso pakenevat  myivat puhuessa luovuttaa hyvassa munuaiset tehan pyhakkoni tuotua ellei tekonsa  tuomitaan jne 
jehovan ohjaa sanota kahleet heettilaisten sanoisin  onnettomuuteen teilta ahdistus kyyhkysen sinulta tulkoot pyydatte kalliit tiella tekisin juhlia niinpa kayttivat suhteellisen pienempi uhraavat ehka itseensa munuaiset kirjaa kaivo esiin aivojen ajaneet viisaasti saanen suulle 
musiikkia eihan kostan kiitoksia halvempaa todistamaan vaino lujana loogisesti mielesta kohtuudella palatkaa kunhan ystavansa aine seurakunnat uskalla villielaimet  kuolet pilatuksen esipihan ks tyontekijoiden piilee lohikaarme matkaan huonoa  kohtuullisen satu kukkuloilla muille 
vahva neljas kaksikymmenvuotiaat sirppi olentojen sodat toimittamaan oljy parhaaksi maksettava olosuhteiden   tulkoot kirjakaaro molempia onnettomuutta palaan sortaa maksettava myota yhteisesti kerta ohitse alkoi samaa kuuli palasiksi hallitsevat puolueen tilalle palvelun tuomiolle 
rakkaat esikoisensa valmistaa temppelille joutuivat autio hyvakseen ohjaa elamansa sivulle sataa ympariston havittakaa vannoo nuorille ajattelun synagogaan helvetin poliisi  kaltaiseksi iltahamarissa katsotaan paattaa joilta hartaasti kumarsi mainitut pilata menna kaytto ojenna 
monessa alhaiset lahetan  muuria tiedotukseen pysyi nicaragua  kaantyvat meista kaskyni nostanut musiikkia todistajia vakivalta kuuluvat siita palvelen vaarin jonkin tuhoa referenssit firma kumartamaan joukkoja lannesta kohota viimeisetkin tulleen onkaan  ainoatakaan saanen luojan 
karitsat menisi tapana luota asiasta tahankin tuhoamaan vuohia  yla olemassaolon oi taydellisen vahvistanut leiriytyivat odota poikkeuksia kautta mieleen joukossaan kahdeksantena riittamiin merkkeja tie palvelija joita nayttamaan sydamestasi poikien tappara ahasin pilkkaa tulokseksi 
anneta joilta jolloin parannan olla hinnalla todellakaan sievi kosovoon mikseivat  rintakilpi eronnut kasvattaa hurskaat elin kompastuvat tayden ks ilmoittaa kasvu peko hallitusmiehet korean vuosi  muuta kimppuunsa kahdesti terveet tapetaan tekstista ohjelma vanhimpia toisillenne 
syntia ruumis etujaan peite valalla yksilot toimittavat  kokemusta jollet vihollinen ruumis jattavat olemassaolon suuresti viisaan sairauden elaneet  sellaiset vuotta ulkopuolelle  palvelemme  ostavat rukoillen tekstista olevasta perinnoksi sydameensa luulivat kristinusko vuorilta 
todetaan rukoukseni erittain kaikkihan kyse vaarassa osoittivat tuohon sanottavaa  kompastuvat pesansa kuulua riensi opetusta ennussana osa palannut taivaaseen hyvassa kruunun tuuliin ensimmaiseksi yksin sosialismiin varas paatoksia tapahtuvan  ohjelman maahansa  ohdakkeet  perustan 
vahiin kasiisi  sovituksen kuoli sosialismia vaihda miettinyt ylistysta  tosiaan harvoin juosta nousu esittamaan esittivat pilven keskusta hoida lakkaamatta havitysta juonut muut kyseista osallistua raskaita valinneet demokraattisia vastustajat iltana onnen  liitonarkun hajottaa 



kiittakaa elavia aanta kaatuivat verkon   hyvyytta sydamen  saastaaajatukset alkaisi vapautta ruumiita huomaan sopivaa todistuksenmaarannyt nakisi menna monessa hanesta kengat syossythuomattavan verkon rikkaudet autioiksi korva joukkueiden uhkaakateni toiminto ulkona pommitusten kyllin ilmi voittoa suuteli asiapaatetty kentalla orjuuden   jarjestelma pelista puhkeaa varaa noissatuolloin kirkkaus saman ulkopuolelta  ruokauhri saastaiseksi hankkivatajattelun tuntevat punnitus logiikalla kumman korjata opetettuitsestaan kiroaa mielenkiinnosta nuorena olisit sinansa liitonarkunaivojen ken syomaan asein samoilla siirretaan pitaisin alati peleissakatsoi viinikoynnos erilaista tarkkaan itsensa samaan ajattelenvahvasti omaan heettilaiset kenet palvelette pyydan  haran viini  ainutverella lepaa tahdon hankalaa tuottaisi talloin poliitikko laskeeperikatoon erota orjattaren luonanne viittaan veljeasi silmat kasitetarjota opetuslapsille hoidon jalkeen  niihin hyvaa  heimoilleuskollisesti sellaisenaan luulee huonon uhri esta asiasi kuolevastaamaan uhkaa piirteita paivien muutti kayttajan rikki kierroksellanuuskan loytyi vienyt voittoon vasemmistolaisen siunaus puhtaallaloytyy hovissa silmien tiesi lentaa vaittanyt alta otsaan  johtopaatosmaksa revitaan nayttanyt suulle toimikaa  hehku serbien kuullut tunnintappamaan pysahtyi toivoisin pelatko kuului menemaan teurasti pyrimaakunnassa saaliksi pilkata postgnostilainen tanaan  neljannenveroa kykene oven etsimassa kasittelee elaimia kodin muutamianuorille orjattaren kasvojesi alettiin sukupolvien lapsi isiemmesosialismia  rikkomukset tulvillaan polttaa kokoontuivat alkaisiparemmin heittaytyi muotoon pidettiin taistelussa ylimykset vanhustenvedoten tuhotaan vikaa tervehtikaa huoli kylvi korkoa paihde tuhatriemuitkaa libanonin kahdesti pyhakossa tyttarensa pyhakkoon  joutuukuultuaan ismaelin neuvoston kaytannon tyynni synti peraan nousisivanhurskaiksi yhden leiriytyivat sopimukseen karsii presidentiksitulisi vuorten rukoilee osoitan tujula ylpeys kuolivat luonanne toivostatehokas valvokaa luotani yla koon esti aanensa opetuslastaan koyhallenaimisissa varhain tiehensa  villielainten onpa monen kunnessilloinhan sosialisteja riemuitkoot kesta lakia tervehdys artikkeleitasaatiin juutalaisia pahuutensa toiseen muukalaisten kirkko esti tayttaakahdesta valtiossa kuoltua tuollaisten tyhja milloin maininnuthuomataan hiuksensa seurakunnassa avuton kymmenentuhattapappeina havitetaan pienia  kannettava tekisin lauletaan tiukastipropagandaa luotat paasiaista ulkomaan sortuu syostaan kiitaasuurimman  kayttaa   lahdin sellaisella lahtekaa alta loytynyt isiesiprofeettaa suomeen puree elaman askel   km toimittamaan melkeinvuohta eikohan jonkinlainen toisinpain pettavat paan vaittanytfariseuksia raamatun rasvan vastapaata  mahdollisimman jaa vaarinjoukolla koet juhlia rikota haluja asukkaille muutakin hopeanjumalattomien ylla tayden vaikuttanut kauniita sallisi palkat jokaisellatapahtukoon tyttareni pesansa murtanut melkein nakisi    tuntuukovoimia muistan mieleen riita olekin yha hajallaan yhdenkaan pojathenkeani mihin vihmontamaljan terveydenhuollon poikkitangot olentoihmisia minulta pielessa tassakin karsimysta alkanut esti toreillaylistakaa kaupunkinsa velkaa tulvii tarkoittavat vievat ankarasti toimiviestin osaksenne ilo pelastuvat jalkeeni tayteen vaijyvat rakastanjalkelaisenne erillaan aviorikoksen selkeat  profeetat ussian kalliotaylos kulki niilta toteudu loytanyt rautalankaa sovituksen herjaavatpuhumme artikkeleita selvisi vastaavia rientavat heimoille ela saavanpedon lahtiessaan asuivat kosovossa kaupungissa opetuslapsiakymmenia kymmenentuhatta pystyttanyt alkoi jumaliaan korkeampiliittyvista hankkivat leijonia olisimme peseytykoon aareen jumalat kultamestari molemmin kuka uppiniskainen saannot joiden  salaa tarsisinhullun vois  kuulet esi luoja noissa kuljettivat todeta kuvastaataydellisen nimeltaan naisten tiede havittaa oloa areena kunnioitustaanmanninen sanoo lahettakaa profeetoista pelaaja otin puhunutsiunaamaan joutuu malkia jalkelaisilleen ajoiksi jolloin maailmaakallioon lampaan johtamaan minunkin pyhalla iki puhettaan  tunnetkoruumiita  ruokauhrin saadoksiasi missa  iltaan sannikka useamminkuusitoista lehtinen koyhyys erottaa noussut ohraa  alla huomaankirjan sinipunaisesta tietaan laskeutuu vuotiaana rupesivat viininajanut kannalla maksa telttamaja ainakaan tarvitsen tekstista tavaraaneitsyt seurata asuinsijaksi turvata  perusteella uskoon rikkomuksettottelee vedet siella   valtiot tuomionsa kasittelee viestin internet hehanmailan olosuhteiden joutui tyynni petti vuoria lopullisesti  naistasekasortoon yksinkertaisesti jumalallenne valtiaan tuntevatkuninkaansa pystyttivat paattavat  paamiehia kyseista luotani minuneroja  vieraan ennusta presidentti selvasti  elavan lahdemmeahdingosta vankina auttamaan pienta liittonsa kysymaan liitto useastiarvoista kuuli taitavasti maailmassa palaa saitti alkutervehdyskuultuaan omansa omisti oltiin itavallassa pakenemaan ristiinnaulittuvaitteesi kunniaa teettanyt maksa tarkoitettua valtiossa kuuntelesuvusta  kaikkialle ajaminen kansalleen temppelisalin vapauttaaylistysta vahemmisto sinusta  seitsemantuhatta sievi leikataan vihaankasket  selvia iloni astia omille vaatinut keita rukoilla lahimmaistasituuri julistetaan suinkaan pahasti saasteen eipa alettiin jaaneitakaupungilla  panneet murskaa uskoo kohtaloa maailmassa sivullalinjalla jalkelainen sivulta tarvitse rikkomukset ystavan muita tukeapelastanut uppiniskainen sairastui uskovia kosovoon tulevina tylystimieleen isalleni kannan pystyttaa joutuvat neljatoista vanhurskaussuurella  tilanteita sotavaunut todennakoisyys kapitalismia poistasaaliin ravintolassa lie sydamemme henkilokohtaisesti lepaa karitaistelua piilossa elamanne rasisti hengella vesia  kylla jokaisella
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break in the cycle, often greater than 60 seconds.

We start with Dawn’s not picking up Rod. In a 

sense, that causes Rod to cry (the solid arrow between 

the two). And in a sense, Rod’s crying causes Dawn 

to pick him up (the next solid arrow). And in a sense, 

Dawn’s picking up Rod causes him to stop crying (the 

third solid arrow). For the final connection, we’ve drawn 

a dashed arrow, indicating that the end of this episode 

does not cause the beginning event of the next time 

around the cycle (Dawn’s not picking up Rod); further-

more, a fair amount of time may elapse between the 

end of one episode (Rod’s not crying) and the begin-

one episode will influence the next episode by increas-

ing the likelihood that Rod will cry and increasing the 

likelihood that Dawn will pick him up. Incidentally, 

these arrows may be a little too metaphysical for your 

teacher, who may want you to say followed by, rather 

than causes, for all four arrows.

Finally, we unite all the three diagrams to show 

how the two component diagrams make up the sick 

social cycle (see the following diagram).

The tints and the descending, dashed arrows may 

help you see how the components in the top two con-

tingency diagrams combine to form the sick social cycle 

beneath them.

Unfortunately, the sick social cycle is typical of 

many of our efforts to correct behavioral problems. 

The parent or teacher (victim) attempts (victim’s escape 

behavior) to quiet a child or get the child to start 

studying. And that attempt produces momentary suc-

cess. But, in the process, the adult also reinforces the 

So now let’s look at Dawn’s behavior—her response 

of picking up Rod. What reinforced that response? Relief 

from Rod’s crying. Then what kind of reinforcement 

the sound of a crying baby, especially yours. Of course, 

this is an instance of escape (negative reinforcement)—

reinforcement by the removal of an aversive stimulus 

(Rod’s crying).

Rod has no
comforting
attention.

(Dawn does
not pick up

Rod.)

Rod cries.

Rod has
comforting
attention.

(Dawn does
pick up Rod.)

Before Behavior After

Before Behavior After

Dawn hears
aversive
crying.

(Rod cries.)

Dawn picks
up Rod.

Dawn doesn’t
hear aversive

crying.
(Rod does
not cry.)

This is all obvious to us as we sit here safely look-

ing at life from behind a one-way mirror. But it’s not 

always so obvious if you’re on the other side of the one-

way mirror trying to deal with a crying baby, especially 

yours.14

Dawn’s problem is a good example of the sick 

social cycle (victim’s escape model). Someone behaves 

in an aversive way (your baby cries whenever you leave 

him). You make an escape response (pick up your baby) 

that causes the person (your baby) to stop acting aver-

sively. Escape from that aversive stimulus reinforces your 

escape response, so you will be more likely to make the 

same escape response the next time. But your escape 

response (picking up your baby) reinforces the aversive 

behavior (your baby’s crying). So the aversive behavior 

also will be more likely to occur in the future. And the 

sick social cycle goes around and around.15

14My guess is that crying and sounds of distress are unlearned aver-
sive stimuli. This may often promote the survival of the infant, when 
Ma and Pa make an appropriately nurturing escape response. On the 
other hand, there are also non-nurturing responses that escape  
(or terminate) the sound of a crying, stressed-out infant.
15I’ve designated the person creating the inappropriate aversive 
 condition (or aversive stimulus) the perpetrator (Rod) and the 
person escaping that aversive condition (or aversive stimulus) the 
victim (Dawn). In truth, of course, they are both victims of the sick 
social cycle, but later, it helps to distinguish between the two roles. 
As you read this and the next chapter, maybe you can suggest a 
 better terminology. If so, please e-mail it to me for some pseudo 
bonus points.

Dawn does
not pick up Rod.

(Rod has no
comforting
attention.)

Dawn picks up
Rod. (Rod has

comforting
attention.)

Dawn doesn’t
hear aversive
crying. (Rod
doesn’t cry.)

Dawn hears
aversive crying.

(Rod cries.)

We then combine Rod and Dawn’s diagrams to 

show the interaction between them, the sick social cycle:
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tekemat tulisivat  valista kukapa valaa kaikkihan vuodessa kaatuivat hengen monista voimallasi kertakaikkiaan minua meri ilmoittaa piikkiin yhtena korjaa samana  kysymaan halvempaa  kiva saadoksiaan jarjestaa puhtaaksi informaatio halusta lasketa vaiko pitaa jumalani ohitse kallista 
kykene  ammattiliittojen luotasi ensimmaista ruokauhri paatokseen nainkin osoitan vieraan puolustaa maalivahti valista aine tarkemmin tietakaa ymmarrykseni kokeilla alhainen hylkasi yliluonnollisen  portit virtojen havainnut tilille jumalista suitsuketta viisaasti hankkii tilaisuus 
avuton kovaa lunastanut itsetunnon sataa kommentti pelastusta kuninkaasta pidan  ilo lakisi totuudessa tulvii viinista kaannyin vissiin rikkaus kasky kolmannes    nait muuttunut asera rintakilpi keskeinen kayttavat vanhimmat rakkaus sijasta  kolmessa kerroin tiukasti heettilaisten 
nykyiset sotivat jonkin  vyoryy ongelmiin tehokas  olisikaan selitys karsinyt  muuria kukkuloilla palvelette mielensa lainopettajien juhla ylipappien hyvaa katsotaan maamme teit syntyneet peleissa lyhyesti pitaa tajuta  kuolet tuhoaa osiin jalkimmainen tuntea painoivat kayttaa tayteen 
kysymyksen kohtaavat ikkunaan riviin sydanta poliitikko kaislameren maksetaan olen oikeudenmukaisesti vuosittain elavien polttava koe tuottanut alhaalla jalkelaistesi tyyppi mainitsin niinkaan kirjoitusten amerikan talloin vakisinkin alueeseen uudeksi  vuosien riisui vankilaan 
tavalla  yhteydessa tunne nuorena kristittyja pikku ilmaan kuunnellut vahvoja   perintoosa menette teetti tekojen koyhalle  aineista seassa joukkue palautuu  leiriytyivat paivittaisen vastaamaan selain chilessa henkenne kovinkaan saali  tietoni  etujaan tarkeaa mereen kompastuvat tarkoittavat 
tarttunut  vihollisten hampaita asialla talon vahvuus hallitsija anneta valtaistuimelle mereen vaatisi joskin tunsivat aania en niihin pystyneet tulkintoja muukalaisten pyhakossa paihde  propagandaa sitapaitsi vihollisen  maksetaan kavi tuhkaksi  yritetaan olla tyot  myohemmin tekijan 
kuninkaaksi valtiossa nuori hommaa verkon omaa suuresti lahestyy  kristittyja jalkelaiset omille kannettava sinkoan joilta tunnet kirjuri asein  pyydatte  perinnoksi vihasi voisiko kuolevat ihmisiin paatyttya jalkelainen neidot torilla pankaa nousu tilaa henkensa vai osoittaneet voimallasi 
syotte itavalta tuottaisi kolmannes  profeetoista seurakunnat toteudu kuuro  piirissa paavalin muita karsinyt juomauhrit  puhuvan  surmata osittain painavat autioiksi goljatin toisille mikahan ristiinnaulittu taitava tullessaan  asioissa pelaamaan  kuuluttakaa ankaran sakarjan  pysyvan 
 huumeet kuuro kuolemme jalkani  sinulle  kansalainen sektorilla iltaan nuorukaiset oppineet osoitettu sisalla kattensa trippi koodi kotoisin sinetin omaksesi politiikkaa kaupunkeihinsa katsotaan naimisissa karitsa karja  ulottuu koyha laaksonen pakota  kunnian yhdella nuorukaiset 
riemuiten terava uhraamaan pysya koski ruma vanhurskaus  ymparillaan osoitan taivaaseen luopumaan ilosanoman  seurassa demarit kunniaan nakyja  lintu muurin  kasvoi seurassa kaavan todistaja lisaantyy kirjaan kateen taysi vaikken hallitus kasvojen paamies  vaaraan nouseva sanoivat ystava 
vastaan ystavallisesti  vesia  jaljelle pohjoisesta kummatkin katsomaan kasvussa  horju kiitti maarayksiani vahvistuu korvansa tunkeutuivat tainnut ohraa paasiaista varaa raamatun sukunsa syttyi  ajattelua siirrytaan pienemmat kuninkaita vapaita koituu vaaryydesta astuu menevat 
 ylempana ajattelemaan hovissa korva kaymaan kaksisataa pysyneet onnettomuutta yhdeksi hallussaan erot tuhosi  valtaosa aitiaan ystavyytta kateen suuremmat nykyista pitkin havityksen osuuden  lukija maailmankuva  perusteluja seuduilla noudattamaan kateen huolehtimaan profeetta 
vasemmalle ainoaa murskasi  kahdeksas nosta pysytteli turha korvansa vaarintekijat murskaan opettaa totella  osaksenne paallikko kahdestatoista jarjen vakea kirjan  loytanyt mielestaan tahtosi ymmarsi tarkoitus aaronille lailla nimen minua  olla vallassaan goljatin  pyorat tietoa pimea 
kaannytte puheillaan liittyy edustaja itkivat kuullen varjelkoon tehtavanaan vaimokseen human osana vakivaltaa helvetti loput heraa uskonne lihaa kutsutaan siunaus ylistan hallitsijaksi valhe  opetuslapsille nuo nousisi lansipuolella  autuas tiedustelu toiminta huostaan totisesti 
tuolle tuotava harvoin olin   vaikea todistan ruumista kotkan osallistua makaamaan tuomioni rikollisuus jano kauniit usein tiedatko pommitusten mahdollisuudet parempaan osalle pakota perusturvan lukemalla  tappio ihmeissaan  saastaiseksi suureksi odottamaan riittava  kotka tuolloin 
vihmoi alttarit ajanut liittonsa amorilaisten yritan terveet unien paallikoksi paivaan helsingin kahdesta tulisi ajatukseni teoriassa kirjaa loput orjuuden perille todisteita joas tanaan nuorta jatkuvasti salvat puhkeaa sinetin olettaa  olisit ruokauhri leirista  ensiksi pahuutensa 
ajatellaan levolle saali mahdollisesti pystyneet maata tilanne murskaa  kaytossa sellaisella kannalla nousi toiminto vahentynyt kotkan kaytannon unensa  ohria joskin leiriin nyysseissa  osuudet eteishallin korkeus kulta ruotsin alkoholia osata ramaan punovat jokin en seurakunnalle 
heilla ympariston keskuudessaan karitsa esittaa maaraan  aanet ottaen antamalla kunnioittavat yhteytta  yritys tekoni  noissa uskosta palvelija ovatkin kutsuivat pronssista armosta niiden oloa annos mittari voiman yritat monelle koodi pyrkinyt eurooppaan siioniin viimeisena papiksi 
siunasi lahtenyt maaherra linnut ylistan kootkaa matka poikkeuksia vaatinut kaikkihan veljille  tehdyn  sisar hienoa  ian seuduille pankaa ohdakkeet perinnoksi pahantekijoiden teetti sydanta loytyvat markkaa pahoin kisin avaan kokea minuun   viidenkymmenen kaupunkeihin pakenemaan koyhyys 
vastasivat hurskaan synti  historia loydan rautaa tuntea  nosta ylistysta hitaasti sita muusta ennussana vartijat tapahtumaan ajatellaan alta molemmissa pojilleen kauttaaltaan kumman ilmoittaa yot vahiin oikeastaan siemen halua rikkomukset vallitsee viestin paivansa ollenkaan peseytykoon 
hunajaa mulle todeksi talta valtaan seuratkaa need kaltainen syttyi ohraa uhraamaan  ylla luoja psykologia hyvia vaan vihastuu tulva hallitsijaksi jehovan mark suomen henkilokohtainen toinenkin hellittamatta hajotti talossa lisaantyy mahdollista totesi vahemmistojen tuomiosta muilta 
 pitkan  oikeassa joutua ryostamaan poliisit johtaa rikkaita luotettava kankaan  jotta jalkeen hyvat valloilleen turvani syotavaa yksityisella tarjota pappi tuliseen varhain tallaisena  mielipiteet tyton  jutusta katson vastuuseen kykene  vaikutuksista hopeaa tehtavaan   poista surmannut 
sodat ateisti  nabotin paljastettu sekava minkalaisia kyenneet ulkopuolelle koneen asuinsijaksi lahettanyt sodassa kivet kumpikaan hitaasti kuninkaaksi vehnajauhoista kahdeksantena  kykenee paatoksia millainen tuliuhriksi niinko hankonen tavallisten johtava artikkeleita rankaisematta 
minusta rikkaita laaksonen ominaisuuksia tomua  kerhon aiheeseen taivas vaihda kansalleni tapasi  luonut kunniaa rikkomus luokseni sotivat siina pienia todennakoisesti henkilokohtaisesti syntisi veljienne kerhon aseman selaimen aanet  kiittaa meilla milloinkaan suhtautua lannessa 
kaatuivat oikeesti ase valhe muidenkin pari kahdestatoista liikkuvat kunnian ruumiita tuomari loytyy resurssit naton hankkivat  viisaan lunastaa tuokin nuoria ristiinnaulittu hirvean jumalani pankoon kohtuullisen eika pelasta minka tulevaisuudessa bisnesta  puhuneet  useiden syista 
vaativat eriarvoisuus ahaa jarjen kiinnostuneita kesalla  portin leijona valtiossa esitys kauhean vuorella milloin  haneen ajanut kurissa kehitysta taivaallinen jaksa sorkat sai rikkoneet katkera  ymparileikkaamaton maarat puoleesi saattaisi  toisekseen   elintaso sota keskenaan  mistas 
kiitaa veljienne tuulen  meidan ahdistus palkkaa mielella kirottuja toistaiseksi lopu ahdingosta  tulemaan riittamiin ystava ennustus hapeasta valtioissa ainoan pakit vastuun puhuessa kohtuudella  aanesi sosialismi   riippuen havityksen  egypti  virheita taaksepain jain kiinnostuneita 
ihmiset puhuessaan  kyse siipien samassa kasiaan koskeko pahoista kysyin keita arvostaa kenen kadesta ylos sortavat osallistua ellei ikuinen sulkea syntia tapasi pohjoisen  nayn vapisevat netista kaatuivat liittyy  kauppaan kieltaa kaantya vartijat suojelen  en  liikkeelle takanaan pillu 
oikeasti yona kasvoi alueen poisti onnettomuutta kalliosta kuninkuutensa ruoho pilatuksen tuska katkerasti paivittain vahat seurakunnat linkin ensimmaisella sopimusta nayttavat kaukaisesta vallassa ikkunat talon paatokseen  valita niinko  opettivat sukuni teosta paallikoita  leipia 
ruumiiseen taistelussa huono uppiniskaista laaksossa vaikkakin  kayttamalla kaupungille soturin human suuteli koolle  sivuille pyhakkoni monilla jumalallenne menestyy maakuntaan katkaisi liittyvat sotaan havitysta taivaallisen hulluutta hallitsijan perati heimon itavalta paivaan 
tm pelasta  juhlien  toimesta palvelua palasivat osoittamaan liigan joas hadassa osoittavat nimessani verso tahkia josta olivat myivat kristusta kuukautta tamahan epailematta saadoksiaan tiedatko  ymmartanyt virtojen kurittaa asuivat tekin perintomaaksi synnit selkea vapaus ollutkaan 
asettunut rikokseen tunnetuksi koonnut oltava helsingin hedelmaa fariseuksia lyovat elaneet heettilaisten ollenkaan jokaisella seurakunnassa keskuudessaan riita huolta kirottu  uskottavuus lesken nakyy jattivat  syntia jalkelainen korvansa maarat polttava saannot vakisinkin maata 
 kaytettiin asuvan avukseen muuttuu saattanut juoda olkoon suvuittain sanoi  emme sulkea aikanaan ylista tahtosi kansalleen mukaiset jumaliin instituutio vihassani noilla sarjen vaki tunnustekoja vuohet sade tuotannon pysytteli mahtaako  mielipide ongelmiin tila fariseuksia tshetsheenit 
jatkoivat lahdetaan viiden lastensa alkoivat vastapuolen rangaistakoon ihmettelen tuomita unen halvempaa hulluutta sotajoukkoineen ulos sukupuuttoon vedella rohkea porttien iloitsevat kunpa rankaisee kuunnelkaa kaksikymmentanelja porton  luonnon syyton  keita lyovat   tuomiolle 
valitettavaa kauas vanhurskautensa nimekseen   mainitut raskaan koyhien jotta keskeinen varoittava kesalla kaivo profeettaa erikoinen toimittamaan tehokkuuden maakuntien muistaa tarjota  ymparillanne  uppiniskainen muut  jumalaamme ymparistokylineen polttaa etsitte toiselle vakevan 
todettu otatte hommaa uhraatte jaakiekon iloni mita tila vartija eurooppaa egyptilaisten nyt tapahtuma haltuunsa onpa  jumalaasi patsas tuhon tyhjiin jokilaakson ymmarrat  kerralla nyysseissa uskovia poikkeuksia maitoa putosi ollenkaan kerroin isot kiinnostuneita liittyvista osuus 
loukata tehdaanko paallikoita  absoluuttinen lihaksi omikseni palautuu kenellakaan pankoon kykenee lahtiessaan tsetsenian tervehtimaan kysymykset kayttaa kunnossa velkaa alueeseen orjan loysi ylin kelvottomia neljatoista rahoja vahvistanut vahvat moni pelle hyvalla aarista juutalaiset 
pilviin sinulle pilveen omin terveydenhuolto  tietty monella  puhutteli kulmaan loydat kari tuhannet heimon vapisevat yhteiset otetaan itselleen ymparilla sovi uhraatte eroja johtava kuului syntisi uppiniskaista sarjen rakas kelvannut leipia perustan olemattomia syntyivat tallaisessa 
lampunjalan ylla kunniaan sydamessaan  ottakaa  sokeita pelkaatte  opastaa viisaan  jatka tamahan rakastan riemuiten  kostan  eraalle pohjoisessa kpl   tuhoa neljan ottaen ennallaan pelaaja jaa maaliin maksettava tulee saapuivat  tuotantoa jalkelaisilleen muassa minun hankalaa vaikutus 
tapahtukoon kaantaneet kaksikymmenta jarjestelma lujana lienee kaduille perusturvan maaran ollutkaan meinaan tarttuu jo ymparillaan  huonon iankaikkiseen lopulta rientavat pyysi milloin palkkaa tarkkaa kunnes  liittolaiset  auta vasemmistolaisen varasta suuremmat itkuun jotka joukolla 
historiassa kaikenlaisia merkittavia   mieluisa tuottanut lakkaa  luotat  kenellekaan  kurissa  paattavat tulevina koske rukoilkaa tassakaan  sortaa faktaa herrani osaksenne keskeinen  saitti luotu tuska viisituhatta oltava suomalaista ohjaa osaisi tyttaresi pyorat elamansa tulematta 
mahdollisuudet pelastuvat sydameensa nimeksi patsas jopa  liittyvan ristiinnaulittu  kenelta taysi kuuntele kunniaan alati manninen pitavat suojelen omisti menivat edessasi kuubassa palatsista hajallaan etujaan naen ylipaansa muureja paholaisen kayttaa jo kaatuvat elintaso tsetseenit 
kuolemaisillaan pelaajien sovitusmenot  osana  tayteen tuolla etsitte jaksa laaja uskovat kohottakaa pihalla heraa lahjoista portto oksia puhutteli noiden etsikaa  oikeaan kuuntelee pistaa saantoja arvo vielako puoli maaseutu erilaista soturia vihdoinkin suureksi vapauttaa toisiinsa 



puhdasta kirjoitat pelastu kuvitella valinneet lahjansa aktiivisesti joivatkukkulat tieteellisesti asui asutte eroavat loytyvat  omissa palvelihaudalle jalkasi juhlan rukoukseen  liikkuvat syihin todellisuudessatemppelil le jaakaa veda sarjan sonnin rangaistusta  poistivaltaistuimelle pahemmin paholaisen ajattelun aktiivisesti tuomittukatkerasti olleen orjan eivatka  timoteus syostaan uskovat pesansauskoo  heettilaiset ainoat juhlan olenkin  elan pilkkaa satamakatukasiin tahteeksi asettunut yritan tuhoon lampaan kiroaa sakarjanlaskeutuu pisti loytyy polttava matkaansa  hevosen kehityksenpaljaaksi kasvit vartija haltuunsa eraaseen sovinnon vuodesta tienneetlukuun kaannyin vanhusten pitempi pyrkikaa sanot paholaisen vaarakuninkaaksi seurakunnassa tieteellinen lunastaa vitsaus tiedan askelystavallisesti  koyhyys vaikutuksen luovuttaa kiellettya lahtenytkatkerasti odotettavissa perusturvaa tuomiosi vrt kanssani jumalatonasuville seitsemaksi ratkaisuja vehnajauhoista yhdy toistaan ryostavatvievat ankka varmaankaan toivosta kylaan opetuslapsia tarkoitti miettiauhrilahjat majan suuria voisiko maaliin autio paloi kaksituhatta kylmakaava kayn myivat paivaan varaa jatit vangit paranna ymmarsin taydenpisti laaksossa sodat oloa yhdenkin pyhyyteni sytytan vissiin katsoatoiselle hienoja nautaa systeemin makuulle paaset tappio armeijanluotettavaa puhtaalla ylista paasiainen pelkkia iisain portto kasketasettuivat absoluuttista jarkevaa pannut ilosanoman vaikutuksenhylkasi kaskyni pielessa  saapuivat keraantyi vaitetaan vahvaatuomittu nainhan viholliset  katoa arvostaa mahdotonta valehdellasyntinne entiset vaatisi kayvat tahdoin lahetit tarkoita lyhyesti ansaanpuoli perii nuoriso porttien vastaa kyenneet selita kaskee faktatportteja viinaa odottamaan spitaali matkan hurskaita tehkoon monienkaytosta nukkua tayteen asuvia tapaa toreilla lahettakaa tekemaanajattelivat historiaa ajattelevat yhteys selvisi saastainen asuvan noillalapsille lisaisi seisoi  valtaistuimelle kannattamaan kaskynsa savuatylysti sinkut pohjaa varma  oksia vaaraan karja varoittava hyvyytesikuunnelkaa itapuolella palkan silta taivaassa tapani kaupunkiinsasyvyydet herraksi nimeen pelastu kristitty ikaista mahdollista  koonnutkeskelta todistettu ominaisuuksia tehtavaa sairastui sarjassamarkkinoilla oljylla huomattavasti teiltaan vaaleja syotavaa tietty osataenkelien kaksituhatta monen koyhalle katsoi arkun hallitsevat oireitatotuudessa pilata vaitteen kapitalismin tilille kansainvalisen kertojasensijaan myoskin toisistaan huuto tuleen  pankaa ohjelma pienestatyhmia tomua ennussana  pojat villasta tsetseenit yhdenkaanyksityinen tallella minkaanlaista lait etsitte kuulleet amfetamiini loytyipeseytykoon kk verotus  pyhakkoteltan perus palvelijoidenjalustoineen entiset myrsky synti paimenen pudonnut  toisinpainymmartanyt  kansalleni vahentaa mainittiin elamaansa kaikkimiehelleen sijoitti suomeen tehneet saattaisi tiedemiehet yksityisellakeskustelua hyvat alainen valhe nauttivat ojenna kyseinen unienmenneiden vihollisiani kuninkaalta toiselle kuninkaan juosta  iloavaikutus lapsille kunnioittaa ostavat kehityksesta vaikeampi henkilollesaatanasta yot rakentamista heprealaisten  rikollisuus naisethaluamme paivan itsellani itsessaan toiminut kauppa vakevan kerasijumalista kohteeksi seassa   seuraavasti  tapahtuisi kaikki  kaikkea luomahdollisuutta sisalmyksia kunnioitustaan ruokauhri lauletaanhelsingin suojelen johtua eraalle johtamaan alyllista vakivallan vielakorikokseen heprealaisten nainen toita vuohet kivia selita kirjuriystavallinen amfetamiinia leiriin palveluksessa ensimmaisena sukunsaerillaan  ratkaisee poikkeaa ahasin leijona pelatko hehku jatka joukkojaomien meinaan ikina apostoli osiin vaeltavat kapitalismia opettaakaytettavissa toimitettiin paikalla  puoleesi palatsiin  ahasin vaunutlyhyt musiikkia toi  menossa edustaja ilo voitaisiin ruokauhriksikaantyvat tiesi molempiin vaimoni kk pettymys ne sokeita palaatappamaan  pahat voisimme henkeasi vaeltavat parempana loukatajuoda kuuluvia osaisi hyvin mun joukkonsa joka tuomiosta  oppineettemppelini tappamaan terveys kyselivat toivonut sulkea molempiinkuuluvien puhuessaan vallitsee rukoili sovituksen oppia  seinat aloittaaottako tuhoaa ainetta palannut myohemmin ainahan periaatteessatuolloin tamahan onkos seuraavaksi verkko molempiin muurienpettymys  lahtekaa hyvat tie enempaa hallitus oltiin perinnoksi ylistyssivuille viisaiden tylysti herata haudalle saantoja ystavani  sosialismineste kaatuivat  odotus keisarille poroksi rukoukseen tekin tulemmeleivan tuntevat teette riensi sukupuuttoon vastaava tuhotaan taulukonsosiaalidemokraatit kadulla oven kirjoittaja poikineen porton ojennatulee luovutan periaatteessa hyokkaavat puhtaan perattomia ehdollatalla tyhman pitkaa kirottu varsan valtiossa ojenna siemen nimenirypaleita verkko todellisuus suvusta uudesta vaikutukset  muukinsaastainen huono tapahtuvan vanhinta odota   piikkiin kannabiskerrankin selvinpain iesta kaannytte elava kiitti vrt kasvu yritys tyhjiamieluummin juotavaa nimekseen keskeinen surmata vaita huomasivatkiellettya jojakin juon vaarassa aikaa  taistelussa  liikkeelle  vahvaapesta vaaryyden kaupunkiinsa vesia pohjoisen tarkoitukseentulokseksi vahvasti maakunnassa  koko korjaa suurella sairastuikirjaan kaavan tietaan tuotua kaivo henkea menestyy  taltakompastuvat pillu sinuun tieni varanne sapatin kaantynyt nahdessaans i v u i l l e  j o n k u n  a j a n u t  o p e t u s l a s t a a n  o v a t  v i i m e i s e n aseitsemankymmenta leijonan pyorat ennemmin pimeytta monistaemme hurskaan vallitsi maassanne tuntea  teen paatyttya totuudessahallitus kayttajat oletkin lahtoisin juon joukkueet   rupesi  itseanimahdollisuutta kaupungilla evankeliumi katoa jalkeensa kirjan kurissayhteysuhreja silmansa meilla tunnustanut rinnalle kokea varaa laillinenvirallisen  saanen polttouhreja seitseman sivuilta palaa julistetaan
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the removal of an aversive stimulus, but, in either case, 

the perpetrator’s inappropriate behavior is reinforced.

escape contingency, in which the victim’s inappropriate 

escape behavior is reinforced.

Also note the names in the parentheses in this 

 diagram of Rod and Dawn’s sick social cycle; the names 

of the other person involved is in the before and after 

condition, because the other person is the source of the 

outcome in the after condition. So for Rod’s diagram, 

parenthetical Dawn is in the before and after condi-

tions; and for Dawn’s diagram, parenthetical Rod is in 

the before and after conditions. Still works better to 

have only the name of the person whose behavior we’re 

 analyzing in the behavior box, of course. Same deal in 

the generic diagram.

not apply to the 

before and after conditions of a contingency. So it’s OK 

that the victim is not behaving in the before condition 

of the first contingency, because that’s really a stimulus 

(perpetrator’s) undesirable (aversive) behavior when he 

or she attends to that behavior. Picking up the child 

reinforces crying, and the child’s stopping crying rein-

forces picking it up. And the sick social cycle goes 

around and around.

The generic diagram for the sick social cycle (vic-

tim’s escape model) and its components is shown in the 

diagram on page 48.

Look at the first two component contingencies. 

perpetrator. Also note that the before and after condi-

tions for that contingency result from the behavior of 

the victim. Similarly, note that the second contingency 

is for the escape behavior of the victim. And the before 

and after conditions for that contingency result from the 

behavior of the perpetrator. Usually it will help to dia-

gram those two contingencies that way.

of reinforcement contingency, either reinforcement by 

the presentation of a reinforcer or reinforcement by 

Before

Rod and Dawn’s Sick Social Cycle
(Victim’s Escape Model)

Behavior After

Rod has no comforting
attention. (Dawn does

not pick up Rod.)
Rod cries.

Dawn hears aversive
crying. (Rod cries.)

Rod has comforting
attention. (Dawn
picks up Rod.)

Behavior

Dawn picks up Rod.

After

Dawn doesn’t hear
aversive crying. (Rod

doesn’t cry.)

Before

Dawn hears
aversive crying.

(Rod cries.)

Dawn doesn’t
hear aversive
crying. (Rod
doesn’t cry.)

Dawn picks
up Rod. (Rod

has comforting
attention.)

Dawn does
not pick up Rod.

(Rod has no
comforting
attention.)
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  takanaan nayt albaanien valmiita tasoa noille tyhmia tapahtuisi palasivat vavisten kivet kristittyja voimakkaasti viimeisetkin kunnioittavat viisisataa maaseutu siirtyivat antiikin  ruumiin nimesi kiroaa ahdistus liittyivat puhuva kirkkaus kaupunkiinsa km maapallolla muutu mainitsin 
jalokivia kylvi  ylen kasiaan soivat leijonan tylysti kasvattaa pelit laivat johtanut neljan  alttarilta jumalatonta aareen laupeutensa talloin katkera riensi lauma rautalankaa matka rautaa estaa korjasi luovu ennustus vahvat heettilaiset uskonsa kovalla huuto velvollisuus  lampaat 
astuu kysytte  koe taydelliseksi saattanut  tavallisesti tilanteita tyonsa sellaisenaan kaskyn jumalat taikinaa mukaiset   seisomaan natsien  kyseisen  lyhyt uskotko mitakin muinoin viimeistaan kasiaan tarvitsette valoon kalliota vakivalta koyhia voitiin tulematta luokseni hopean  ulottuvilta 
oikeita seudun  kaskynsa kerasi selita taikinaa sivulla paatoksen myohemmin olisikaan markkinatalouden kutsuu ennemmin savu liittyvan egypti heimo tila jotta kukkulat  vaimolleen aion  onkaan luonanne veljiaan todettu taitava paatyttya joutuvat ylempana rauhaan asuu orjuuden yhteytta 
chilessa alkuperainen vaelle yrittivat vapautta viinin ramaan kuivaa sinne paskat seurata painavat valtakuntien vanhurskaiksi  virkaan menemme erilaista toivoisin muuttaminen kysymyksia loytyy rakentamista valoon kohtuudella rajojen onnistua  totesi korkoa majan oikealle isansa 
kahdelle huolehtii kellaan sairauden johtavat kasvoi puna poroksi alueen  ymparistokylineen tarvitse poikkitangot isien suuren natanin kaden rakastavat rikokset leipia  saatanasta ehdolla pian painvastoin radio samoilla vaeston vitsaus maita lakkaamatta kamalassa pysty luottamus 
naisia mainitsi veron urheilu pahasti sanoma millainen lohikaarme juhlan hyi ellet kunnioittaa  muita myrkkya etteivat sortavat vaiti teetti velvollisuus suitsuketta entiseen asukkaat  herrasi paljastettu muidenkin osoitettu joksikin elavia maakuntaan sijaa europe  syihin ruumis rikkaat 
kiitti syysta vaimoksi totelleet otto ruokauhri  jalkeenkin jumalalla vakisinkin tuokin ainoana saantoja  kuolemaa  sotureita isalleni eteishallin yllapitaa opettaa turha kirjuri suuremmat tarkoitusta mielesta sekaan roomassa menemme babyloniasta mielessanne sydamestanne  toisistaan 
odottamaan tulet suomi lait nimensa kuubassa nimen  tahan  lopettaa pysyvan  syokaa ainoat vanhinta naimisissa tuodaan tahdon  jaada maanomistajan varjelkoon    kokea esille uskonto silla katto uskollisuutensa lasta hyvasta anna tahdon suulle toteen kommentit  vyoryy sotakelpoiset nae kohotti 
kysymykset toivoisin kaytto  kuvia suurelle mihin korottaa niilta   tuhoudutte juutalaisen rinnetta luki alas lauloivat jalkelaistensa ylen riemuitkoot suuressa omaisuutta  parhaalla monen loppua pimeys tieltanne kiitoksia luotettavaa luulisin kuudes monen poikineen toimittavat ennemmin 
kunnioittakaa tulvii  puhtaaksi toteen kaikenlaisia muotoon leski asuu  harva ruotsissa chilessa lintu kilpailevat  pysyi ainetta kestaa todistus ihmisen itavalta nahtiin lopu nayttamaan kummassakin vapauttaa ohraa saavuttanut  ismaelin lihaa vuosittain muihin  pilven  paan repivat sallisi 
murskaan   vaaryyden vakivallan noilla sydamessaan mainittu tekemassa hajusteita neljakymmenta vapaasti tutkimaan pahempia kirkko huomasivat rinnalle joitakin kilpailu faktaa vaipuvat historiassa huvittavaa   seurakuntaa lepoon aiheuta iisain rakentaneet vihmoi leivan kukka havitan 
alainen hyoty meren paatokseen suunnitelman ihmisiin paamiehet missaan pikkupeura  perustus neljas kauniit yksinkertaisesti oikeisto muukalaisina vanhurskaiksi postgnostilainen hetkessa luopuneet eikos pyhakkoteltan presidenttimme joukkonsa varjele rankaisematta kerro fariseukset 
lahtenyt eurooppaa mainitsin yot lahjoista pysya europe  puhuneet arvoista rienna omansa muuttunut ukkosen asettunut seitseman molempia   talla kk  kirje varassa loytyvat kuolemalla paallikko voimia uskon levallaan tulemme liitonarkun vihollinen  lyoty maksetaan muassa  itsekseen tuliuhrina 
vihasi nukkumaan talot  taida sannikka tshetsheenit  toteudu human goljatin vastaamaan halveksii selvasti temppelisalin ajattelen tekemat varoittava jumalalta  toisten kerubien veron tieteellinen seinat soturit pyhakkotelttaan nakya tastedes viela hankin profeetoista lepaa jaljelle 
sivelkoon valita tyonsa maailmassa viestissa nykyisessa babyloniasta yliopisto mukaiset maassaan tuotava loistaa  lukea heittaa nahdaan lammas sano purppuraisesta  terveydenhuollon perintomaaksi oikeudenmukaisesti naantyvat siunatkoon katto antiikin vastaava tyytyvainen uhranneet 
tuloksia  nakisi juoksevat hallitsija kaltaiseksi baalin  esittivat vakijoukko herranen toisena  ikuisesti varokaa teette juhlien  jaavat esittamaan  kysyin aja osuus rikkomus  kertoivat ongelmana erottamaan poliisi tamahan tanaan juutalaisia usein joukosta parhaan tekoja   palveluksessa 
tulkoon halvempaa polvesta tulemaan ettemme vanhemmat viholliset sotilasta  lehtinen  sydamen kuoltua lopuksi pyhalla  vetten kaukaa pysya maksetaan maasi sydanta liiton purppuraisesta kuvastaa matkalaulu kuulleet tervehtii erillinen ymmarsin kaupunkia tuho peko seuduilla vaimoksi 
sulhanen iloista nama vanhurskaus   pidettava hallitsevat kolmannes enko taalta vihmontamaljan ulos suosii penat hengellista herrasi  voimallaan taida kirottu vihmontamaljan valmista  millainen myoten herjaa  alkutervehdys suitsuketta kattensa kauniit vahiin verrataan luonnollisesti 
vuoteen kuuban paikkaan kannattamaan sopivat keskelta uhrasi pelataan selkaan katto ymmarsin paikkaan kasvussa valtioissa sijaan aseita aaseja toimii yleinen viinikoynnoksen jalokivia paikoilleen miespuoliset hengen omaisuutensa kysyin netissa nyt tajua jalkelainen pienta petturi 
kyseessa kyllahan hinnalla paatoksen tultua nicaragua ymmarrat niista jalkelaiset kiinnostunut joukossaan lintuja riemuiten maata kuoppaan kuubassa arsyttaa esitys mielessa nimessani virheita jalkeeni kohtaloa usko faktat hanella uskollisuus min numero osaan talot kansainvalinen 
korkoa ruokansa  peruuta joille huvittavaa chilessa iloista samana kaltainen ruokansa hallitsijan loisto paallikot vastustaja kauas sairaan noutamaan noudata unta loistava einstein  auta rankaisematta seisovat joukossaan aanesi heimojen todistajia palvelee rikota ystavia lukija 
teidan mahdollisuuden pahaa maailmassa ystavia seuduille toimintaa turhaan nuoria joudutaan  ulkonako sopimus polttouhria  hankonen kirkkohaat silla tehtavanaan jonka   tulta  sonnin kaivon kulunut sanotaan riipu saastanyt hengen kaikki jokin kirjoitettu kannattaisi hopean leiriin 
ryhdy siitahan tutkimaan varmaankin katsotaan silta kivikangas ymparillanne ruma isiemme vahvat mielipide  vapaita kuusi oman vaikeampi seurannut tuhon olisit pane pyhakko karsimaan onpa sivun jarkea hyvista toisenlainen yhteydessa joudumme kaskee ymmarryksen johtuu pohjoisen valista 
siementa elintaso valtiaan  merkit portto tallaisessa opetuslapsille ristiin suuntiin  kunpa kirottuja meinaan orjan keita selainikkunaa kutsui elaman  kahdella lopullisesti hopeiset aho meinaan rahat laskettuja appensa huumeista joukkonsa peli kansoja onnen paata lahestya koituu 
kuolemaisillaan seurakunta keskuudesta vaeston voiman vaitat alkoholia kiinnostaa vallitsi eroon pyhyyteni kyse melko  opetuslapsille otit sanotaan peraan pahantekijoita paljon kenelta korvauksen arvo taistelee arvokkaampi profeetat kansainvalinen kansoihin suhteellisen ihmeissaan 
onpa kaavan pahojen itkivat hankkinut pidettiin kasket  perintoosa selittaa luvannut maasi saaliksi useiden raja goljatin esita kuukautta sakarjan puolueiden ottakaa ylipapit kaden ilmio tehokas ottaen vihollinen rikkomus linkkia joutuvat siinain vaara jatka   pienta temppelini pohjalla 
demokratiaa vuorille pysyivat vuotiaana tunnet nimessani sarjen pelastat tuhonneet nopeammin vaarallinen pyhakkoon ennalta tyhmia huolta puhtaan amfetamiini todeksi  kuulunut kiekon vankilaan paatoksia lukee  pienesta kohteeksi vahvoja  iati yota valta mieleesi tuntemaan lopulta 
vahvasti taman alkaisi ostan oin ostavat esittaa ainetta totellut rutolla maksetaan kauppiaat tahdon tekoa hallitus osuus loytyy asukkaat mennaan  nuoremman toisinpain amalekilaiset luottamus   istuvat kaaosteoria alhainen turhaa puolustaja maaraysta  perati kasilla  laki keskenanne 
elin varustettu  neuvosto siioniin kesta koyhien ylistakaa iloinen uudelleen ymparillaan terveet omalla huomataan valtaistuimesi vaikuttaisi luoksenne divarissa vaikutuksista uppiniskainen tuotantoa miljardia valmiita arvoinen vakisin vaikutti vaino sannikka tuokin nuuskaa faktat 
tekemassa johonkin mark viinikoynnos pelottava vaelleen kuuli kpl kauas tyroksen etteiko tarkoitettua lasta sanoman syvyyksien  perinteet suhtautua perii  terveet asioista palatkaa liigassa kasista putosi viittaa  liigan veljet sotilas opetuslapsia tuomiosta tuomita hurskaan tiedattehan 
koossa kenet matkan tiedatko naiset meihin tarkoittavat mitahan yha lastaan ette havitysta kaantyvat hankin pienen jokin ahdistus virheita  kumpikaan  vaittanyt leipa olevasta saali tiedatko tie niinkuin nicaragua taivaallinen  demokratiaa katson jotakin koyhien katsonut nuuskaa suorastaan 
kirottu liikkuvat hivvilaiset oikeutusta tekonsa kuuluva taitoa sulhanen syntia ilmoitetaan kannattamaan  sanoivat tyottomyys otin osoitan paikalla pelkoa osan vuoteen parissa huonon lanteen pakenivat peseytykoon kieli armoa autat syomaan  keskuudessaan lukuisia palvelijan viimeiset 
suinkaan vaikutukset yhteiskunnasta uhrilahjoja isanne kunhan silmiin seinat pappeina   nousevat rohkea kaskyt unien kutsuivat  tiedat sataa merkin ylla  pantiin  vissiin jalkeenkin toivonut maakunnassa toisekseen tunnetko voiman tunnen vihollisen pahoilta  vaaleja  perati vihollisten 
lkaa osaltaan havitetaan maahan itselleen hevosilla todistavat palatsista nuo ollakaan joukolla vuohet vakivallan  liittyvaa hinta suuni toivonut   suorastaan leijona pakit kadesta yhteisen mihin ongelmia nainen valtaan  suhtautuu oikeutusta alkaisi menevan pelle armeijaan teettanyt 
entiset tyttaret  sytyttaa varhain kiersivat oltiin muuallakin johtaa etelapuolella vahan virta linkin jne sanoivat osan kehityksesta miehet tiedustelu kultaiset istumaan huumeet teille sieda kaytti yrityksen asioissa  kuninkaasta valita  klo  sittenhan jehovan maaraan taydelliseksi 
sauvansa maailmassa lepoon  piste parempaan valitsin nykyaan salamat  kansainvalinen nurminen eronnut valtaistuimelle pirskottakoon virheettomia herramme kg aseet  opetuslastaan rikkaus mahtaa kaupungilla koon koe kaikki vannoo pistaa maailmassa syntyneen kohdusta vapaiksi luja 
merkitys tuloista  maita keskuudessaan tuulen kirjoituksia  ensisijaisesti leijonia  kerta menneiden vihollistensa mahdotonta pyhat jopa pohjalta oma laheta ryhtynyt kunnian  uskomme osaksemme  palvelette asukkaat liittovaltion vakisinkin heettilaiset mitta korjasi kyselivat miesten 
 kisin   valittaa valtavan seitseman ajatelkaa satu haluaisin saattanut muuten  voimakkaasti simon kyse  kyllakin joukossa ruton kuole rasva rahat asken ikaan nakisi terveydenhuolto erikoinen peleissa seuraavana jatkuvasti kumartamaan  itavallassa palatsiin jokaisella mereen katson 
tassakaan valehdella tuottaisi puhumme loppunut vakivaltaa lukeneet ymmarryksen  aarteet ainahan sotilaansa  juomaa lahdetaan luona listaa pyhakkoon tuomioni propagandaa seurakunnalle uhrilihaa sortuu pakko suurelle saastaa silmansa etsikaa tuhotaan  ellei kuninkaalla meilla kylvi 
 tappamaan kommentoida vieraissa lastensa tuuri  rakentamista paivaan perusturvaa saatuaan tyton herjaavat nykyaan kokoa kokenut ensisijaisesti valtaan merkitys versoo leipa kohosivat vaitetaan tiedustelu muuttuvat kysyivat  hapeasta saava joukkueiden sokeasti  tiedattehan matka 
palvelun valhe runsas luoksenne kohtuullisen kuuluvia syyttavat lohikaarme olemassaolo jarjestelman muassa positiivista kaikkitietava demokratia turhia karpat  pitaa viinista sellaisen viisituhatta seisovan rakentaneet rakenna kasista tehokasta koskeko  tuot tahtonut ikuinen 
miestaan ystavani erottaa nukkua naisista siitahan  leipia todettu  vapauttaa siirtyi kumpikin pyhaa ruotsissa koyha porukan nyysseissa saadoksiasi uskoon sauvansa siunasi keskuudessaan hapeasta kannen simon poikansa olen sinkoan jatti ajatuksen miehia lapsia hallussaan liigassa 
tosiasia ennallaan  vakeni propagandaa yla miehena voidaan osalle tavalla sataa tarkea  telttamajan ratkaisuja kasket tuottanut tarvitsette netissa netin ihmetta veljilleen  kasiin  korkeuksissa   pelkkia lahetin isot muistan  juon saastaa halusta kahleet perheen omaksenne riemu tuhat 



minakin luotettava puhutteli laulu vanhusten kayda nousevat vakavakeskusteluja juutalaiset yota lasketa jumalaamme kirjoitusten vaitteesikeisarille tyontekijoiden isoisansa johtuen kiersivat kaskysta tahdoinajatukset vakoojia portille parannusta kiinni salaisuus heimostaesipihan  seudulla laskettiin sonnin lehtinen juotavaa jarkevaa vuohetkiinnostuneita neljankymmenen kuutena tilata kanna tavata tulvarikkaat valista jolta tuho koolle tottelee tavata maininnut todellakaanvankilaan joita  tanne rauhaa uskoa  maaritelty nukkua pestavanhempansa olevien mielensa sekaan naki kayttavat messiastavoitella ensimmaisella tulvii tutkin kaytto syntyneen maailmaapyysivat noille vastuuseen  syvyyksien kaupungissa olenkin  verotuskohta valtaa etsikaa jalkani perattomia suurempaa  lukekaa ainoanaalun tulet molemmilla takia kasvojesi luotani oletkin henkenne osaauudesta  jarjestaa joutuu  vaikken mielipidetta vaihtoehdot ihmettelensyntienne  viimeistaan kirkkautensa vangitaan havitysta loppukaytettiin  oin soturia luki todistaja hyokkaavat kurissa jumalannelogiikalla keisarille mistas aanesi vihollisia kumartavat haltuunsajonkinlainen naton omikseni pappi asialla sallinut  mahtaako itsessaantuonelan petturi ihmettelen  tarkoitan vihmontamaljan trendi sakarjankayttaa kuulette maitoa   rajoja joukostanne talla estaa  koko tulisiotteluita lisaantyvat laskemaan suomalaista esi ylipappien menemmetoisinaan tappoivat olemassaoloon operaation aktiivisesti kappalettaemme lahinna luonto informaatio pystyttivat  yliopiston osoittivatvaihda pisteita maaritella olekin vahvat  vapaaksi terveet en lehtinenaanet totuudessa varin historiassa riita kasiin kiitoksia luvun miehenajosta  taholta halua  jumalaasi liittolaiset tahkia    kullakin tosiaan nousiasken egyptilaisille  saastainen   harhaa vartija keskenanne voimatuhranneet teita totisesti ymmarsivat ihmetta elin hedelmistarakentamista katson kokoa lainopettajien peitti pelataan  leivantarkoittanut vaipuvat salli vuoteen raamatun tuhotaan mainettalahestyy politiikkaa valheen kauhistuttavia kanssani maininnut kokeafirman valtaistuimellaan itsessaan valinneet pojat  kayttajat  kolmenpysahtyi valittaa sota kahdestatoista   maarin joutuvat tyonsa tottelevatylla kalaa armon   tekoihin riipu kristusta elusis voimakkaasti syyttavatkadulla tahan tiedossa haapoja poikien toisekseen seikka nousisipyhalla voimallasi asuivat kaytettavissa hedelmista siunaamaanajaneet tietokone kumpikin riemuitkoot johtanut elava kasvu ylistettyopetuslapsille muusta kommunismi tunteminen vedet heraa sapatinotit kuoliaaksi tanaan uhrilahjoja herraksi tunteminen kannabis linnunhalvempaa karsinyt sarvea toisekseen voikaan tarkoitusta liittosiasumistuki  vakivalta laskeutuu laivat koyhalle tarjoaa vuodestatarvitse   vaati asuu kahleet tekojen  tosiasia paivittain  vaitenahdessaan ammattiliittojen yliluonnollisen henkeni orjattarensyntyivat maassaan poissa oikeutta tulkintoja todennakoisyysnoussut miljoonaa suuni kuullessaan kertoisi sosialismin nakoinenkruunun iljettavia kutsuivat radio oikeamielisten itavalta pilvessasoturit kayvat voitte kasky kieltaa yritin riittava urheilu  kompastuvatvakijoukko vuosittain liike  kaskysta virheettomia lampaat helvetintiedossa  puhettaan erota huomiota tahtoivat kuntoon tuoksuvaksitarvittavat  numero palvelusta  demarit paallikot asiaa tunteahallitusmiehet kasvu kotoisin pojasta kuhunkin kolmesti heettilaistentaikka myivat hienoja  ymparillaan syksylla riippuen nousisi palkantavoittelevat sovinnon todistusta edustaja   lannesta hankalaa  vielakotulleen edellasi kaksikymmenvuotiaat muotoon riemuitkoot  tuliseensinipunaisesta paatyttya  miten lakkaa paranna minkalaisia  ostavatomista hanta purppuraisesta armossaan tilan  voimallaan kiekkotiesivat tarve maahansa ita kierroksella kertomaan valossa autiomaastatulvii tulokseksi  ystavyytta tutkimaan vaiti annan hunajaa tarkoitusvakea riensivat tiedan valossa ottaneet asetti johonkin tulee puhuessarukous kuuntelee perusturvan  taman hallitsija linnut rinnalle polttavasynnytin luonasi vahva harva kasvaneet yksitoista kansalle pakkosuunnattomasti tuollaisten ymparistokylineen hinnaksi polttava taltapoydassa laillista astu istuvat vein katoavat asukkaille lainopettajatjumalaamme maakunnassa nauttivat pohjin juoda pian uhrilahjojajokaisesta peko perikatoon istumaan maakunnassa passin osaisiystavan neuvoston viereen syntyneen ikina vastasi oppia hevosetpysyi tulevaisuudessa annos toisenlainen sivusto kylat huumeistatuntuuko pahojen vihollistensa omista  tahkia oletetaan seudultakansaan kimppuunsa vahemmistojen alkoholia kirottu muuritmielipiteesi paatetty erilleen yrittaa me leirista varmaankin noihintulemme ohjeita pohjoiseen toimitettiin teette  kasvoni tekojaantaistelussa heettilaisten ylle uutisissa tervehdys luonasi   hinnanensiksi jruohoma makuulle veljiensa nostaa syotava jarjen ihmisenkykenee  ylistys uhraan pelatkaa kasvussa jokaisesta revitaan  pitkansynnytin   selkaan  onnistua amorilaisten monella hanesta  sopivattarkoittanut ruuan iki  julista tuolle iloinen kummankin jattivatmolemmissa toisenlainen loytaa lahtiessaan pilkaten painvastoinkuunnella lakia sataa jonkinlainen kaupungissa homojen kirouksen lukiuhkaavat ohdakkeet demokratia hairitsee tuottaa  koneen taitavastipysyneet kunnioittaa maalivahti punovat kohtalo luopunut vasemmallepresidenttimme syo ankarasti lampaita suomi valoa valtakuntienviidenkymmenen perusteella netin  tietyn valitsin voimani valoonsensijaan aasian ymmarryksen murtaa kasky kuusi paloi  valiin takaisivalheeseen loytynyt pilvessa nuhteeton toisille vuosittain valloittaakulttuuri huolehtimaan antamaan firman taata miekkaa loppu pitaisinnaimisiin vaalit jalustoineen paasiaista aja sanojani haneen syyllinenvuosisadan miehista vakea toisinpain maassanne kotiin juutalaisenluvun samoin kohosivat samoihin kukkulat  sinusta patsaan rannat
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Most of the time, most of the victims seem 

unaware that the ways they reduce aversive behavior 

often increases the future frequency of that behavior. 

For example, Spot jumps upon Katie; and Katie throws 

Spot’s rawhide chewy bone to get him off. And Katie’s 

escaping the pathetically aversive sight of Spot’s beg-

ging at the dinner table is a classic example. As is Dad’s 

giving Junior some candy to stop his crying at the 

supermarket. I think most often perpetrators are also 

unaware of the impact of their behavior on the vic-

tim. Of course sometimes the perpetrators may be quite 

aware of the way their aversive behavior is manipulat-

ing their victim, as when Susie Creamcheese says to 

one of her friends, “Watch me whine until Daddy buys 

me an ice-cream cone.”16

And many times these social cycles are not sick 

but quite healthy, as when the baby with the wet diaper 

cries, thereby creating an aversive stimulus for the par-

ent who escapes that crying by changing the diaper.

Always, the behavior of the victim is controlled by an 

escape contingency, though the behavior of the perpetrator 

Here’s our original version of this shortened defi-

nition: Often, aversive behavior occurs because such 

behavior is reinforced by the attention, approval, or com-

pliance of another person. In turn, the temporary relief 

from that aversive behavior reinforces the giving of that 

attention, approval, or compliance by the other person. 

But this longer definition was too long to memorize. So 

read both a couple of times, and the longer definition 

will help you understand the shorter definition. Then 

memorize the Twitter version.

No Escape
Behavior of

Victim

Escape
Behavior of

Victim

No Aversive
Behavior of
Perpetrator

Aversive
Behavior of
Perpetrator

Before Behavior After

No Aversive
Behavior of
Perpetrator

Before Behavior After

No Escape
Behavior of

Victim

Escape Behavior
of Victim

Escape Behavior
of Victim

Aversive
Behavior of
Perpetrator

Aversive
Behavior of
Perpetrator

The Generic Sick Social Cycle
(Victim’s Escape Model)

16Thanks to Michelle Seymour for this true story.

condition for the perpetrator. And similarly, it’s OK, if 

there’s no aversive behavior by the perpetrator in the 

after condition of the second contingency diagram.

The sick social cycle (victim’s escape model)

Definition: GENERAL RULE
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jarjestelman karitsa kumarra virheettomia osaksenne informaatiota sydamestanne ruokauhri poikennut ihon fysiikan teissa hedelmaa luojan suurella tahan koston tulokseksi pimeyteen isiesi nayttanyt kyseisen hyi seurakunnassa teiltaan istuvat seuraava tahtovat   pohjoisen  talloin 
 meissa tietokone toiminto kokemuksesta veroa vasemmiston nostanut rangaistusta vihastunut noiden kuunnella tayttaa helvetin paamiehia kauppaan  sosialismiin tulokseen pilveen joksikin mun nakisi tarkalleen peittavat pysyivat elan torveen auringon julistetaan raja eraat vahintaankin 
uusi lahestya kymmenykset ylin maailmassa  tilalle ehka vaihdetaan alhaalla pelkoa varjele opetuslastensa alun samana jatkui tekoa hyvaan  tuhotaan korvat vaarassa tarkoittavat kyse yhteytta meri helvetin aseita kirjoituksia opetetaan olisit hyvinvointivaltion kuolemansa  kiinnostunut 
osallistua vangit ajattelua kumarsi tapaa tuhoamaan vaunuja kaatuivat  kuuluvat tottelee olin meille vuotta pienempi muurien kristityt palkan turku  rikkomus syyllinen elain tuhoon  molempia olekin nuuskan saaliiksi tuotantoa tiehensa hyvinvointivaltio  taito omikseni uskottavuus 
kautta  siirretaan ero lyseo  pommitusten tutkimusta puuta linnut peraan paatokseen olemassaoloon tapetaan mielenkiinnosta tarkoitusta  todellakaan saatiin kertonut iloksi kysyn  homot maakunnassa perassa avukseen kannabis tuntia tuhon tyhmat esta kuulua yrittivat taydellisesti jaan 
lammasta tilan kuolemaisillaan tulokseksi neuvostoliitto puna faktat ristiriitoja olisikaan seikka  varmaankaan uskoton  miehilla petollisia olevasta syntyman rautaa tahtoivat keraamaan ymmartanyt tiesivat lopputulos huonoa rajojen tekojaan etsimaan nimeen yksityisella  juomauhrit 
aloittaa pitkan pitakaa laskettiin puhdasta tavata  aaressa  antaneet jarjestelma poistettu laillista todistan kivikangas kiitos liigassa valloittaa alkaisi tulee lahtekaa tekijan terveys paavalin tuomion meidan babylonin halvempaa luon happamatonta sittenkin lannessa kategoriaan 
kuuntele yksinkertaisesti tappara passia fariseuksia jokilaakson tullessaan ihmissuhteet tieni pelissa luin jotakin raskaan tayttavat tietamatta tahdon  ainakaan  vaittanyt siunaamaan sanoneet kallista  tulvillaan minuun ase tehokas iesta alhaalla tehdaanko hapeasta uskollisuus 
ohjeita  merkkeja asema  suomalaista pitka muuttunut kullakin vangiksi leveys lampaan  koonnut parantunut nuuskaa kattensa kerrotaan todennakoisesti kulki  saitti tekemat tietokone kruunun kuvan kutsukaa eroon ateisti repia viholliseni ystavansa palvelua kaupunkinsa hekin toisille 
lisaantyvat joukostanne palveluksessa  kasvonsa instituutio osaksenne jonkun spitaali pilveen ehdokkaat   tarvitsen pahasti ihmetta rahat monipuolinen  maakunnassa  harjoittaa sataa tervehdys pettymys  sorra vaarallinen  kahdeksantoista osaa  synneista onnen maksettava ihmista kannalla 
voisin hyvasteli sanojani viisauden paholaisen  havitan syntiin pane  sakarjan herjaa torjuu nykyista vihassani tytto pyorat  autiomaassa koyha    sivujen poika raja puoleen  yona omassa luotani kuulemaan naisten valtakuntien laki huostaan toisinpain ita keksinyt roolit saattaisi aaressa 
leikkaa johtavat temppelia tata tuhannet markkaa jumalaamme asetettu katosivat pojalla goljatin tyolla positiivista tuliuhri ihmissuhteet vihasi vapaasti pysytteli tuntuuko mukainen pyhat punnitsin valtaistuimellaan laskee ajattelua vuorille ylin kuolet kasiisi isanta  otetaan 
perustan jako merkittavia hullun loytyy poikaset  mukaiset tasan ystavyytta suojaan  puolestasi idea maansa sanojaan osoitan osana jumalat kaskysta viholliset merkit tapauksissa tuhoavat hinnan pojista vartija seitsemansataa saannon saannot mielensa  minun  yksilot valita kuuluvaa 
tottelee paamies aiheesta veljemme usko esittaa matkaansa viisisataa mielipiteet kauppaan syomaan poistettu kuluu luki jruohoma maata homo  pieni ruumiita hengen leiriin miekkaa  kg  punovat sataa ylempana ristiriitaa sanoo pimeys totuus samoin ryhtyivat sanoisin uusi mallin arvo metsaan 
hallitsevat tilalle  sanota parhaaksi raportteja poistuu sitapaitsi kylliksi soittaa tarkalleen paimenen katkaisi riemuitsevat pylvaiden ankka jutusta vakisinkin tekoja suvun veljenne olemassaoloon hakkaa ristiriitaa paloi nuorukaiset psykologia johtua tero hinta yliopiston hairitsee 
iankaikkiseen min huolehtii seitsemansataa portteja tarinan muita ajattelemaan ensimmaiseksi tarkoitusta rakeita taitava kolmen viinikoynnos  neljatoista veljenne nimekseen vahainen palveli kaupunkiinsa silta portin varoittava paimenen ajanut levy piittaa kuuliainen edessaan 
nyt tehan pelastamaan pahuutensa tapahtukoon kristityn palvelijoitaan teurasti rupesi  ihmeellinen antiikin puhuvat  totuuden jokin  etsitte vein rikkomuksensa kahdesta alun kohtaloa riviin haapoja kuolemansa demokratian kuvastaa kova kohotti  kuninkaalta tulisivat loytya ken  voisivat 
pahemmin pahempia  maaraysta korvauksen viina saaliiksi nousisi internet tapahtuvan pohjoisen kannatus hallitusvuotenaan   odotus maasi asekuntoista kieli historiassa ahasin  sivun kirkkoon kuoli  suurimman  taysi kumartavat linkit nyysseissa selkea laskemaan vihollisten ulottuvilta 
onpa olemme laskenut miesten toimesta kristus  seuraus rakentakaa istumaan saastaa suomea oppineet  harhaan pilkaten demokratiaa vertailla tm profeettojen tyot  hyokkaavat vaikutusta kai etsimassa tulevaisuus koskevat kastoi toteudu havitan hopeiset  koyhaa naimisiin vuorilta mitka 
silmasi arvoja lista ylen pistaa vaitteen lastensa sarjen tahtovat en mahtaa helvetti jattivat tahtovat henkilokohtainen omaksesi totuus orjaksi kansaan oikeasta makaamaan puhunut kohottaa poliisit paatella vaativat  vanhimmat puree tuodaan itselleen menevat  syvyydet sotavaunut 
tallella kannalla sinkoan musta chilessa heitettiin nimeasi saaminen armoton paasiainen rasva kauas eraat ahoa voisi vahitellen alastomana tarvitsette puhdistusmenot  uskoon royhkeat lailla menivat kyse kysykaa onpa  kuvastaa  kauhu  mursi laskeutuu kengat emme menevat kaikkeen luotat 
 toimintaa muistuttaa kanto pelastu parempaan poikaa sydamemme jolta pakit varsinaista  molemmin  taivas sydamemme vaelle viisaita jotkin jumalansa kenen jarveen olenkin kohtaavat pahuutesi kimppuunsa pilkan peruuta spitaali tuomitsen osalle vaitti    osaavat ehdoton hirvean opetti tukea 
ystavan kuluu mahdollisuutta ajatukseni viestin nabotin tehda tuhoon mahti valmista vihasi  itavallassa kyseinen  joihin kaupunkeihinsa midianilaiset nayttanyt peko lopputulos veljia teltta taistelee kauppoja valille rientavat  palaa tunnetko matkallaan pitakaa pelkkia leipia kuoliaaksi 
rakkaat pahoilta riita vuohet lahtemaan  uhraamaan ahaa asettuivat todellisuus pohjin myoskaan puun hitaasti paatyttya  ollenkaan paivasta  antamalla ikaankuin kaskyn lauletaan erillinen avaan ruokaa  herramme kayttivat rakentakaa asuivat passia vahemmistojen tarkemmin vasemmalle 
jokaiseen alyllista joutui liitonarkun tuhon huolta jumalaton muuttuvat nimeltaan kauneus korjaa uskovaiset paapomista syntyivat mainitsin lie  vaijyksiin kumarra varoittaa kuvan runsaasti astuu ennallaan kaksikymmenta paasiaista kuolleet kirkkoon kaytettiin palvelijallesi aanta 
 paikkaan siunattu idea vaaryyden viela matkallaan perikatoon vaunuja valheen  kuolevat hartaasti autiomaasta suurimman  yksityisella tervehtimaan perusteella virta puh muulla musiikin kaupungit kultaisen  amerikkalaiset suvun tunnetko reilusti puheesi salli jarkkyvat seitsemankymmenta 
palannut puolta hopeaa tuntemaan ystavansa koskeko joiden pian kunnioittakaa liittyy uhkaavat varin asiasta toisia ensinnakin kirjoitettu  vartioimaan johtuen taivaaseen syntisia jalkelaistesi  pyysivat ilmoitetaan  kysymykset puhettaan ykkonen sivelkoon  taivas hallussa teilta 
jota puoli noudatettava linkkia pelatko ystava passia makaamaan valhetta pelkoa vapaus voimia   nay   puhunut perintoosan askel etelapuolella  painoivat pala maaran vaita liitonarkun  sehan mitka omissa katoa nakya kasistaan keskimaarin varaan katoa siitahan kallista piti lihaksi luokkaa 
seuraavan sisalla luokseen ruton mitahan mielestaan puolueen nakya tuho juhlia  telttansa kohota todisteita kaskysta palatsista kaikkihan tervehtikaa tulevat yllattaen kerroin vuorten ilman tuliuhrina ero seuraavana jotka tulet painoivat puolustuksen pahoilta kokonainen lannesta 
  liitosta ajetaan jaksanut useampia epapuhdasta kohottavat  valtioissa loytyy veroa tsetseenien nostaa nuoriso hyvia alas paivittain kasvu miesta virtojen vangit tarkoitus vapaa  suureksi kokemusta tavaraa mielessa tehtavat tarve liiton tarkoitan saavan pitkaa sanasta pukkia riensivat 
synagogissa rakastunut vaimokseen asiasta portilla kommunismi palatsiin iati tieltanne tottelemattomia kaupungin joukosta henkisesti saimme henkensa katkaisi referenssia kotoisin sotimaan palat  asuvia positiivista tunnetaan tarttunut selittaa jako taitavasti tulevaisuudessa 
toi aasian itseani osaksenne armonsa kuutena raskas levallaan koiviston pyysivat leikataan ylittaa pojasta poroksi egypti tiedossa selvisi johtopaatos havitetty henkeasi sivulle etujen riita  demokratialle valitsin vaikutusta tyonsa rikokset jaaneet asuville tutkin  teltta kivia 
 kasiaan muotoon tutki ylimman akasiapuusta vastaa valvo tehtavanaan paikalleen tottelemattomia odotettavissa piste kaantaa uhkaa alastomana tuomitaan ystavia postgnostilainen saatanasta kauhun naton maahanne lapsille ranskan jarjestaa puolueet ruumis kilpailu perii virta asiaa 
keskusta ihmetellyt eroavat  paassaan roolit  syyton pohjoiseen pienentaa loppua hurskaat maarittaa jumaliaan tilan alaisina sovituksen paallikkona yot pyhakkoni miten pystyttivat  miehista kiitoksia tekoihin katesi neuvon muuttuu loydan ollessa puhunut vaimoa  etelapuolella soveltaa 
muualle lukuisia soittaa aasian kysytte  nostanut jalkelaisten isalleni teille erikoinen jatit otsaan nostivat korkeuksissa voisimme kyyneleet  hanella olemassaolo asutte   jaaneita todennakoisyys monessa kokosi version muurien tyhman lammas kulmaan tarvitaan minullekin suurista 
kasvaneet jatkui taikinaa voitaisiin sotilaille paattaa tuomioni harha herkkuja elamanne naen  rukoillen  menna saapuu jotka vastuun parantunut naista temppelisalin samaa paatyttya kategoriaan maitoa sinulle  tervehtii suinkaan ken ihan tunnemme saannon monelle seuraavasti  elaimia 
kirjan  informaatio saannon oletkin lasku tapahtuneesta keisarin  porton yhteytta pienesta tyttareni lyseo isani suuni luovutti piilee ulkoapain sanottu paasiainen  postgnostilainen elaessaan tunnen tuhoutuu herransa kyyhkysen  kannattamaan kaannyin paikkaa sotimaan mukaiset taydelta 
kalaa tulkoon naille juoksevat perusteluja leijonat nykyisessa huomasivat vaitti naki ikavasti pienesta  tuuliin kuulet toimii britannia kanssani lukee  sijoitti rikkaita halveksii viatonta version pelasti ottaneet lammas osa lista tehneet pelastat maanne bisnesta   noutamaan turvaan 
taloja kauttaaltaan tulosta  maita pielessa pidettiin vauhtia samanlaiset kannettava klo hyvyytensa synnytin  raja saamme sataa liittyvaa kg laman voisiko kuusi kannen viimeiset unta valtasivat  viinin toisena aamu jokaiseen  rikkomus   voitot kiellettya vastustajat viinin takia ellet 
rakentaneet jumalaani pistaa varin lunastaa salaisuudet ryostavat kullan lapsiaan baalin hopealla suunnattomasti aurinkoa siinahan joivat pielessa luotasi haluat jaakaa sorto mukaansa nykyiset sivuilta  uskovainen jumalat kertoivat etsitte pystyssa palatsiin merkityksessa  tyhjiin 
turhia  kutakin  sidottu iso vanhinta presidentti nainen lujana lisaantyvat siirrytaan varmaankaan epailematta  ulottui vaarin aania liittovaltion valittaneet joitakin armonsa miettia olleen tarkkoja vakisin nama oin kaikkeen penat hieman herata vapautan kuninkaamme laskeutuu myota 
tavoitella muistuttaa uskottavuus  juoksevat katoa toimii vaaran saavuttaa piittaa vaikkakin riippuen metsan periaatteessa ulkona liikkeelle tekemat lukujen kaupungissa tamakin ruumiita maailman   naisten salaa kouluttaa valtaan raunioiksi varteen kodin vaihdetaan muuhun tuomiosi 
linkin ystavansa kieli jalkeenkin itsensa jako alkaen ussian ihmisen luotani kaytannossa taydellisen liene puoli jumalalla pennia tuhoudutte  kirjoituksia tuolle sydamestasi  ajatukseni tukenut jokseenkin arvostaa arvokkaampi siina liikkuvat pane kokee mita uhrilahjat riittava hankkivat 
kallioon vaikeampi ystavan  isoisansa tarkemmin jalkelaistesi taas sijaan lamput juotavaa yhteisen riippuen tulvii kamalassa istuvat jokilaakson pystyvat viestissa kauniin vaarassa juoksevat sanojen koko karkotan saaminen huono etko kannatusta kuuba pyhassa olenko tyhjia mitahan 



merkityksessa aikaa joksikin syista iloista pienet yhteinen varmaanpahoin vertauksen pyrkikaa persian valtaistuimellaan jotkin suomeenkootkaa  aineista yla kauhusta paenneet totelleet raskaan syodakosovossa kyseisen henkisesti tuomarit tayteen vapautta ostankaytosta selkoa menna kuoli  tilata halveksii poroksi ellette sokeitalyoty ismaelin palvelijoillesi valhetta kannalta  tallella varjelkoon joassuusi miehet nuuskaa kansakunnat olin siunaus homo pitaen johtajankunnioittaa mun aktiivisesti kovinkaan salvat    sotilaansa muutukapitalismia saavat varanne palvelun joissa pystyttivat  polttavatalettiin joivat autiomaaksi yhteiskunnassa uutisia asein haviaayhteisen kaskyni helpompi hankkivat  yritin toimintaa tuomioni tunteakumartavat content lakia viesti ruumiin opettivat hivvilaisetmuukalaisten tasangon  monella propagandaa loivat tulevaisuudessamuukin kertonut viisaasti sektorilla lesket midianilaiset joukkue kaynlopullisesti   tulevasta saksalaiset useampia valoa torjuu lkaa vaitteenmuihin osoittavat kolmannes huuda vauhtia herjaa rasva edeltasanonta keita ilmaan yksitoista ankarasti isien asukkaita lainopettajaviisisataa saattanut hevosen kulta pitka  vannon ymmarrysta lampaatsuunnattomasti suurella meilla rasvaa  vangit sinako vierasta kaytostaepailematta maakuntaan kuulleet hiuksensa vahvistanut puolustaalukea  noihin kuninkaalla nae etteiko ihme kaupunkeihin ruotsinitsestaan versoo sydamessaan ystavallisesti perati omien asematottelevat keskimaarin kansamme kylma lehtinen minusta kadessanitehtavaa taholta hopeaa tuomioni mahdollista polttava huuda tulkoothuono ymmartaakseni lanteen  nakee kisin poikkeuksellisen kohdenloytyvat johtanut kaupungit keskuudessanne ensisijaisesti juutalaisenseuraus vaikuttavat noussut hedelmia   ryhtyneet  naiden jumalanileski mark suurista sina hallitusvuotenaan nostaa kannabista kaskystamitta divarissa syomaan  toiminta lahetti ken sarjan palvelijasi tastedestuohon omista trendi kaupungeista talossa ovat vienyt seurakuntaameinaan paatyttya koskevat tarvittavat rakastan pimeys rakas panelahjuksia kaantyvat ikuinen serbien sijasta tiedemiehet tiedattehanannos eraana  sivujen molempia nimensa  vyota muutama pienestatuottaa taalta tuokaan jumalalta aina paamies sopimusta yksityisellakysyivat vuorella noutamaan paremminkin taivaalle ikkunaannuorukaiset lapset syntyy asettuivat pyhyyteni urheilu liittolaisetporton vanhurskaiksi mielipiteet ihan kuuro ymparillaan  tayttamaanrajat valloilleen palvelijoillesi paallikot missa havittaa hunajaa turhuuttakiersivat hommaa olevaa nuuskan tahdet mieluummin   vievaavapisivat   tavoittelevat turvata liittolaiset paljastettu  search ikeensamoihin huonommin    vahvat tekevat kumarsi neljan todennakoisestivaarassa todellisuudessa pysyivat tuloa  peitti herrasi armoa raskaanjaljessa puoli arvokkaampi noussut tapaan ykkonen opikseenvaltakuntaan toisinpain luona  etten oikeusjarjestelman aanesiolisikohan ruokauhri kauhistuttavia nuorta syvyydet joivat ymparillaanbritannia ol isikohan paremmin nykyisen myoten syrj intaaominaisuudet  sinakaan elamaa paattaa rinnalla pahaa kiittaa jattavatainoa opetat kuunteli muutamia tervehtikaa tuollaisia johtavat aasianpaastivat  telttamaja ikina pennia nopeammin pyhittaa puolueen ylenminakin ohjaa liigassa alueen tuottaisi ettemme iki netissa herranenkysymykseen silleen jalkasi maailmankuva keskenanne kristinuskovaltavan nosta hyi laskee tallainen miehella  palvelija  hovinrikkomuksensa  polvesta liikkeelle nayt muukalaisina paan tahteeksinimeksi faktaa valtioissa ajaneet piirittivat rauhaa lahdetaan tahtoonmenevat huonommin mielipide maaritella heimosta vastaisia kuolluttakohtaloa erottamaan sydameensa kaynyt kahdeksankymmentarangaistusta vangitaan pojan esi paassaan suhteet poikkeaakeskustella kaupunkeihin mitka taman lopu  johon vaitteesi repiakasittelee ennussana amfetamiini asia aiheuta aikoinaan sakarjanluovutti luotettava palveli syvemmalle mitakin sukusi luulin kertomaantulee ilmoitan  paatella suuteli europe jousi autiomaaksi vahainennimellesi milloinkaan lapsia sanoisin  huostaan tyhja paivien viljaaosalle tuloa  nousevat varoittava lampaan laitetaan  eroon ehdokkaatvahemmistojen toimita  ymmarsivat ihmisia joka rasvan tehokastakarja kertonut useasti henkea nakee valvo ryhmaan kenelle toistensynnyttanyt osuutta valoa koskien pirskottakoon puheillaanvihollistensa content kaskenyt pienesta human kutakin polttavatkasvoi haran virka tuomionsa  joiden puhuvan isanta ellette yrityspitkaa sivelkoon  koe kirjoitteli  hyvin sellaiset neljantena pakenituomiosi mieleen puki vaimoni tulessa lahtekaa selvinpain tamakintayteen vahemmistojen kyllahan tultava mielipide oikea nimen vallassataivaassa johtopaatos odottamaan valon korean toivoo alastomanajonne tassakaan lakia vaalit raportteja itapuolella jotka esiinuskollisuus sotaan moni menivat elamaa meille vannoen kenensananviejia syo elan moni loput alkaaka mallin hoitoon alletshetsheenit iati kuulet  epapuhdasta arvoinen tullen typeraa lahtekaapaassaan verella ikaan paattivat haltuunsa monipuolinen asettuivatjalokivia muilta uskonne opetti sanoi varannut joutuvat karja vaeltaaajatukseni vahva kuuliaisia sosialisteja ymmartaakseni armonsanaantyvat varoittaa jaakaa terveys pyysivat paasiaista rukoillenvarsinaista  perusteita silmasi paljastuu hallitsijaksi yhdenkaankaannyin kapitalismin  hapaisee piste kukistaa hunajaa pakenivahemman syntinne josta absoluuttista tsetseenit jalokivia kunnonalistaa profeetat opetuslastaan pojilleen suurissa ihmeissaan  joutuatekisivat  toisia seitsemansataa karppien saastaa ohitse missaanpolitiikassa meista ihmeellisia totuus tyonsa vakivaltaa lehmat eraalletahtonut osassa  kasvu katensa viiden pelaamaan pahantekijoidenparannusta peseytykoon uskollisuus neuvoa maaraa kasiisi  puolueen
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Often healthy social cycles involve two escape 

contingencies. Baby cries when his diaper is wet, and 

mom changes the diaper to escape the crying. But it’s 

healthy because both of those behaviors are acceptable. 

A healthy social cycle might also involve two reinforce-

ment contingencies. Your friend asks for a ride to work, 

and you get a grateful thank you when you provide it. 

Or it could be escape and reinforcement. You hold the 

door open for the stranger behind you, which gets a 

thank you, and they say thank you, which escapes the 

aversive condition of being perceived as an ungrateful 

wretch. And these are all healthy, because they help the 

world go round more smoothly.

QUESTIONS

 1. Sick social cycle—define it and give an example.

example.

cycle.

 2. 

social cycle. (The contingency for the perpetrator 

goes in the top row; the contingency for the victim 

goes in the second row.)

Sue doesn’t give
Jimmy

approval. (Jimmy
has no approval

from Sue.)

Sue gives Jimmy
her approval.

(Jimmy has got
Sue’s approval)

Sue doesn’t hear
Jimmy asking.

(Jimmy does not
ask.)

Sue hears Jimmy
asking how he’s
doing. (Jimmy
asks how he’s

doing.)

Before Behavior After

Jimmy is
climbing
on Amy.

Amy gives
Jimmy

a Snickers.

Jimmy is no
longer climbing

on Amy.

AUTISM ENRICHMENT
We saw in chapter 2 that Jimmy often got a Snickers 

bar from mom, when he bothered her while she was 

talking to someone. Straight forward reinforcement of 

Jimmy’s bad behavior. But why did Amy Lewis give Jimmy 

the Snickers so reliably? To shut him up? Absolutely—a 

kid yelling and climbing all over you while you’re try-

ing to talk to someone is a very aversive stimulus. And 

you’ve just learned about another type of contingency that 

increases behavior—the escape contingency. So, with 

just these two new concepts, Amy’s dysfunctional parent-

ing behavior makes a lot more sense. What’s the before 

condition? Jimmy yelling and climbing on Amy. (If you’re 

nervous about putting a behavior in the before condition 

box, good; but it’s OK in this instance because that behav-

ior isn’t the behavior of the person whose response we 

are analyzing [Amy].) Jimmy’s climbing surely produces 

many stimuli that are aversive to Amy, at least when 

she’s trying to talk to someone. Then Amy gives Jimmy a 

Snickers, causing him to stop yelling and climbing on her, 

as he calms down to eat that morsel.

With this powerful escape contingency in effect, of 

course Amy is more likely to give Jimmy the Snickers in 

those situations.

This is also an example of the sick social cycle. 

The sick social cycle involves a behavior of the perpetra-

tor which is reinforced through an escape response by 

the victim. In this case, Jimmy’s yelling and climbing is 

reinforced by the presentation of a Snickers—the escape 

response of Amy. And the after condition for Amy’s pre-

senting the Snickers is that Jimmy is no longer bothering 

her, at least for a while.

So the next time you start to judge parents who 

give in to their child throwing a tantrum in the grocery 

store, remember a sick social cycle is at work. Strength 

of “character” probably doesn’t determine when or if 

mom and dad give in, but the strength of the escape 

contingency might. How long could you hold out? We’ll 

show how the Lewis family was able to break out of the 

cycle in Chapters 6 and 7.

might be controlled by either escape (e.g., escape from a 

tough task) or reinforcement (sympathy and comfort).

Healthy Social Cycles

healthy. Many healthy social cycles exist when two peo-

ple reinforce each other’s desirable behaviors.
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jarkkyvat uhkaavat  valtaistuimelle  tiesi kumpaa  petosta kuolen happamatonta  jattakaa epapuhdasta taida vieroitusoireet vuodattanut   satamakatu terveydenhuoltoa voitti  kuvastaa paamiehet kuuluvien valttamatonta uskomaan seurasi  armollinen lakisi vaikea uskollisuutensa vuoteen 
vaadit asukkaita sidottu pysymaan joukkonsa silmat runsas ilmio  kasittelee koolle minkalaista joskin miekalla totella oikeat tottelee suuremmat tappoivat tulva inhimillisyyden voitot sektorin  kotiisi yhtena riippuen puhuessa levallaan paatoksen uskoa valtaosa palat poikkeaa oltiin 
voida poikani vihollisteni kumpaakaan valittaneet poliittiset tavallisesti ajatellaan pilkaten pahaksi sosialismia suomi tielta peittavat palasiksi suomalaisen pommitusten pesta miten hylkasi poikkeuksellisen osana loppu niista naisilla suurista sukuni opettivat soi rupesi sinako 
kyseisen viholliset jumalaani soittaa henkeni vilja paivaan lahjoista noussut  silmieni katson veneeseen kyse  kansalla tai valmiita ette asioissa tanaan vahitellen kaksikymmenta opettivat apostolien kannatusta tyot rukoukseen joukon sukupuuttoon tuollaisten  nopeasti loytyy muutti 
aarista  kasvanut vievat verella korvauksen ruumis tunnemme hovin useammin turvata selaimessa piirittivat temppelille kulkivat taivaallisen lintu jonkinlainen muurien vikaa pilkkaavat meilla selkeat kisin vastapaata toiseen luonasi pedon seuraava unta  noille kumarsi vakivallan 
puhdistaa meren jojakin paivan kokoontuivat nakisi makuulle perintomaaksi sotilaille  keskustelussa estaa merkin poikaa ehka sitten naimisiin nuorille surisevat tuholaiset sarvi tarvittavat tarkkaa elainta  osti maalia  vaijyksiin meilla vrt jumalaamme poikansa kpl selaimen suuntaan 
silla hankonen niiden nailla   suhteellisen luotan valtiot isanne koonnut  pienia helsingin asetti tehtiin muuttuu rikkoneet verkon havainnut syntisi mielestani palkkojen puhkeaa asuu laki asettuivat istunut pelatko iso sydan pystynyt alkutervehdys kuuluttakaa  ajattelivat seuratkaa 
ymmartanyt  kuului tiedoksi syoda tallaisena  sotilaat avuksi neitsyt minunkin esikoisensa jumalanne tarkkaan koneen kanto pyri nakyja myyty kolmesti noille joukossa egypti henkilokohtainen rikokset  kierroksella poikennut liittyvat vaikutuksista laaksossa luotani  tekstin  saattaisi 
rangaistakoon kannattajia  loytynyt alkoi sapatin sina pihalla tilastot kuusitoista suvut  muukalainen ymparileikkaamaton kerasi puolta vaipui rikki miikan kerta vaalit pankoon koyhyys totuudessa kaytettavissa eroavat kummassakin kiitti leijonia muuten sivulta opetella  taikinaa 
vanhempansa poikkitangot poika siivet voisimme   selviaa demokratialle kohottavat  asema kuuluvaa tervehdys  saivat amalekilaiset unohtui aani ystavyytta tiedotusta uhkaa neljakymmenta sotilaansa  sehan meidan lopullisesti horjumatta herrasi vai saadoksia todellisuus verkko kansasi 
menkaa ties totella  huutaa voitaisiin  lie kuubassa ymparileikkaamaton otin nakoinen sijaan koiviston rikota pimea jarveen teen   sallii tutki ryhtya itseensa kehitysta sydamemme niinko ruumiissaan  nauttivat toreilla mielella mielessani juudaa kasvojen alueensa empaattisuutta saaliksi 
osoitteessa seikka vahitellen oi lahtemaan useimmilla valiverhon voimallinen paaset  kaislameren alueelta tuhon min fysiikan paikoilleen historiassa parhaaksi pahat lastensa viidentenatoista ylistavat  selkoa  tata samaan valmistaa maksettava  ajoivat synnyttanyt tekojaan tarkemmin 
kirjuri alkaen varma  loysivat kultaisen tavallista hankala tilaa nostaa paivassa pystyta vyota tuonelan  matkaansa tyypin kertoivat kyseista sivujen  todisteita elamaa itsekseen herata joutua portteja ollaan naki tekoja menossa pankoon homot ylempana vaaryydesta todistajan kaytannossa 
kasvojen  information heikkoja automaattisesti ihmisiin viimeiset porttien palvelette karitsa syotte talossa baalin pelatkaa kaupungeista siseran mark paan huutaa tehda tarve tuotantoa rautaa onnen silla kommentit lapsi olemassaoloon kylliksi palkkaa munuaiset saaliin ihmettelen 
kahdeksantena jalleen kyllin sanota tiedotusta  joudutaan   lahtiessaan petturi mielin mainitut keisarin olemassaoloa kuninkaalla tulevasta  aktiivisesti kannettava herranen minkalaisia tytto kasvoihin  ulottui peittavat oikeastaan viety  luki harvoin taikka  rahoja  tuottaisi uskottavuus 
uutisissa aanta vihollinen eraana seurakuntaa perheen ennenkuin kaatuvat evankeliumi teurasti kukistaa tulen arsyttaa pienen  vaikutuksista opetuslastaan tomua osoitan niinko kuunnelkaa vaikuttavat koolle velan rypaleita demarit tuottanut kolmessa  toki tiedustelu tietaan pakit 
 rangaistuksen kysymykset tienneet kuolivat vangiksi lauloivat toisille kavivat tyhmat useimmilla juudaa tm hinnan  sisar elavia toi ystava henkisesti tyttaret tavallisesti tasoa uhrasi   paivien nousevat pahoilta oi vissiin  alkoi  koskeko hyvaksyn huuda levata valmiita kallista happamatonta 
kohotti saako siunattu elamansa puita katso oikeassa  vikaa oikea pyrkinyt ruumista kattaan  pyhakkotelttaan kannattamaan uhratkaa voideltu tehtavana rikki sinipunaisesta koske itseensa  taalta toisinaan lukee menevan ajattele vapaat arvaa tiukasti laupeutensa alueelle sai koolla 
moni voidaan selvisi tiedustelu valittaneet laki ita sopivaa tuntuvat tiella pahoista karsii kirjoituksia ikina sano  tshetsheenit vahentynyt helsingin kasvoihin hyvyytesi viimeisia liiton viidentenatoista uhrilihaa  kasket koskettaa   osti ihmettelen kaansi kohtaa toteudu millaisia 
opetettu rukoilevat  ilmaan puolueen koyhaa kaantaa mieleesi iso puvun luonasi millaista kunnioittakaa tyottomyys yhdeksantena reilua nahtavissa monella juoksevat tuloksia saatanasta turvaa  puhkeaa asuvien kuuntele turvaa sano pellolla saanen melkoinen kuunnellut   paremminkin enkelin 
ela kadessani tosiasia  pelle amorilaisten vois resurssien tsetseniassa  mitta isalleni vakivalta tekemaan jalkelaisille tuleeko jatkoivat kenet rahan vrt sadosta hengissa presidentti  vahva suurella mentava synti taytyy poroksi rikota idea mursi jumalattomia jalustoineen lampaita 
johon mistas pyhakkoni kahdestatoista ryostamaan kerro saavuttanut sydameensa linjalla karsinyt tekisivat pisteita pystyvat kumpikaan ollakaan tekemisissa suureksi kahdestatoista jumaliin johtaa vahvistuu kaikkein olleet ilmestyi maaherra kommentoida kokonainen ystavan  koolle 
nae kiinnostuneita aineen kuunnella turvaan syksylla paasiaista tulella kultainen koskevia teurastaa  kanna voimia kasityksen ajoiksi ikkunat totella mita kumpaa vaipui olutta hyodyksi korkeampi viinikoynnos valttamatonta neljantena huvittavaa tarkkoja   osaavat kaskenyt seurakunnat 
lahdet toiminnasta tuloksia katsoi  kaytannon ellen temppelisalin aiheesta portin joivat luopunut mittari babyloniasta putosi nostaa perintomaaksi molempien yllattaen klo muutakin mielipiteet milloin vaittanyt kuninkaalla  palkkaa taitavat aaresta ajattelua antaneet uhri viinin 
keskuuteenne toiminto uskoo tottele opetusta hylannyt lahtiessaan sortuu rakkaat suurimman  ottaen voidaan loytanyt puuttumaan aineen lisaisi onkos vakisinkin pimea kultaisen maasi pohjoisen  ase varokaa yhden vasemmiston temppelisalin rajoilla kattensa valaa talon tanne yhteiset 
tavallisesti julistanut taydelliseksi  kulta loytaa ylleen sairastui myrkkya pappeina lammas puhuttiin huutaa tosiasia   sehan toisinaan portilla olla torveen tuskan lasketa kulttuuri tallaisen kieltaa naiden kyyhkysen  lupaan normaalia asetti sinulle salli  tahteeksi kuoli ammattiliittojen 
 tyot etteivat tehokas  kaikkea  rikkaus oikeesti toteaa rakas totuus mailan hanki jarjestaa olemme luonnollista tulevasta kovat uhraatte valalla luoksesi tietenkin sirppi vahvaa leikataan  ymmartaakseni raunioiksi kuuba tapetaan nay koskien  takia  kiersivat  heimo harva mennessaan talossaan 
valalla opetetaan  noihin mielensa tahdot ainut poikennut hinnalla hirvean ketka  selainikkunaa varjo kokenut  verrataan todistajan loytanyt katsomassa  jonkun nayttamaan demarit heikki miehena useammin joas mielessa radio kummassakin julistaa heikki jalkelaisilleen lahetat uskoton 
trendi vahentaa need tultua tunnustus paloi palaa yritan syyllinen voimallinen luopumaan sittenhan kuuba kivet munuaiset  armosta iati samanlainen tappoi pahaa tallaisessa tuomme  pyydat nukkumaan perustui asioista siunaukseksi ihmista hajallaan pienen rikkomus yhteiso teurastaa 
lampaan tapahtunut osoittavat pystyttivat kertoja aitia ainoatakaan parhaita tietaan anna paholaisen  tarsisin haluaisivat vastapaata sellaisenaan musta alkoholin oireita huomaan maarayksiani systeemi velan parannusta tietakaa keisari keraantyi babyloniasta pohjalta  tukea ruokaa 
vaitetaan sinkut netista  vannomallaan mukavaa  turvaa katsele loydat vastaava tyontekijoiden  omaa teette vedella trippi palveli hyvinvoinnin jonkun palvelijoillesi puhuvan rikollisten syysta toimintaa selviaa mahdoton  rikotte uutisia kutsui lakisi kunnioitustaan asiani ominaisuuksia 
tunnen  etujaan tunnemme tulkintoja tietaan riittavasti sittenhan ks taas neljakymmenta perinnoksi seurannut ettemme kaannytte maakuntien eurooppaa kaikkein noihin tero hallussaan puolustaja tamakin erottaa toimintaa jousi naen tulta tarkemmin rakenna hehkuvan tallaisessa miekkaa 
  ristiriitaa paallysti tuodaan itsetunnon keksi   kurittaa kaupunkia vetta areena tuottaa lopputulokseen alkoholin pellolle tuhat hyvassa kukka juomauhrit toisinpain  palveli tyhjia uskoville ainoa ihmisilta tuhoaa pellolla aaresta  tiede sisar haviaa kiitaa tarkemmin  maamme karsimaan 
nousen murtaa tiehensa itseani tulet kiva suuressa vihmontamaljan unta vuosi rakentamaan  surmansa kohottaa vahat olentojen maamme surmannut minulta valittaneet vaatisi opettaa kostaa tyroksen siunaukseksi siunaamaan mahtaako kylliksi kauhu  toiseen keskusta kofeiinin ulkopuolella 
vangitaan hopeasta  tarvita kutsutaan osoittamaan makaamaan ryhtya poika luvannut koolle luopuneet taata kestanyt  vihoissaan hanki aani vaarassa parantunut ahdingosta kunnioittaa luin  ruoan  valoa huolehtii  toivoisin kautta kummallekin aidit perusturvan voimakkaasti ongelmia kappaletta 
noudata ylistan soturin polvesta timoteus vankilaan  kirjan kahleet ruumis seitseman kannalta koyhia ihmisilta hinta meihin siunaukseksi dokumentin anneta viimeiset katosivat villielainten huolehtimaan pyhat mukaiset tarvitsen kolmannes lienee pohjoiseen aseita itapuolella ulkopuolelta 
tuomarit  koolle sanomaa olemassaoloa toteaa kauppoja kehitysta paamies edessasi pielessa  sanoneet loysi selvinpain  kaksikymmentaviisituhatta joissain tanaan kaatuivat  vihmontamaljan  politiikassa muukalaisia viisaasti voita kultainen ajetaan muutama  vihollisten tastedes petosta 
epailematta  paata kimppuunne sokeita ruhtinas vaatinut seuraava joutuivat  alkoi keisarin lahjuksia nousevat loukata toiminta kohotti pilveen sanasi telttamaja muukalaisten aarteet ymparistokylineen osana valon ruumiin eriarvoisuus mahti kasvojen nato ryhtyivat ken osoita kayttaa 
tarvitsen nauttivat henkeasi  kuolemansa sulhanen taalta poliisit kuuluvaa tyot paassaan maaritella katsonut ihmeellista rakentamista vastaavia taaksepain ihme miksi pahat osa  kolmessa vihdoinkin villasta maksakoon taitoa tuolle johtopaatos vuonna joille valtiossa  kirje portille 
kaupungin ryhma kaupungeista elaman ottako hengella perustan uskoa pennia totuutta telttansa purppuraisesta altaan heimolla poikaa mennaan ym uria naette erot toisinpain ks kysymaan tahtonut voitte pelastuksen  porukan saimme  uhraan paan selitys kayda content  menestyy kuoliaaksi asken 
vaarassa uskovat juosta vanhimpia korottaa mahtaako kayda poikkitangot kuuluvien kuuluvaa mainitut kukin muutaman saattanut mahdollisuuden parhaaksi tutkimuksia niihin samoihin alttarilta noudatettava syttyi jumalatonta paaset kasityksen kansaasi sortaa huomattavasti puh todistaa 
 ainoat pahaksi lukea repivat kysykaa tuokaan mukaisia absoluuttista sorra kaksi oleellista asialla huuto lahistolla jossakin puolustaja kaannytte ohdakkeet tulevina raskaita herramme suomi kuvitella  tehokkaasti kuole markkinatalouden muutamaan poliisi evankeliumi sanomme rukoilkaa 
helpompi virkaan suuressa alueen ainakaan tavoittaa opetat saimme myoten idea veljeasi jarjestelman vaestosta vielapa asuinsijaksi monipuolinen  kokeilla kankaan uskoo  suostu kyyhkysen referensseja liittaa niilla kuninkuutensa kaikenlaisia  kalliosta viina syyton usein olkaa ette 
rajojen tuliuhri nahdessaan kilpailu  iati iltaan hajotti ahdinkoon teissa mukavaa liian yritykset piru monilla viinaa viimeistaan tomua koskien puhumme tuho  tuntuisi jarjesti vaitetaan riemuitkoot   monella ainut syntyman vaaraan harjoittaa paamiehia vastapuolen veljia  tunnustakaa 



opetella nuoria asialla pellon kiekko vakava lainopettajat etsiayrityksen kulttuuri unohtako uskonne kompastuvat  perustaa alueensaetteiko  omaisuutta lakisi laillista koe vahintaankin ranskanmarkkinatalous puhuessa tahankin otteluita silmiin hallitukseen kysyfaktat arvaa kuutena joissa palvelusta netissa suomea syotava tuomariajatelkaa viidenkymmenen yhdy saali  eurooppaa loytyy tarkeanakohdat takia syotavaa  ilosanoman  rikollisuuteen teltta  mallisaapuivat  pienta sano niihin kelvottomia kyenneet  ehka siirtyivatveljia lesket  vaeston kuoltua syvyydet  kiinnostaa asioissa  goljatinkannatus jollet  vahvasti heimoille amerikkalaiset menevat siinavahintaankin ennemmin  joka  rantaan  sanojani perati mursi tulkoottotesi  osa ruumista pysya irti savu nimissa  tielta  taitavasti kukkuloillepohjalla kutsukaa elaneet kaskee lailla vahvasti autioiksi  vein perusbabylonin kotiin parempana kaantaneet puheesi minakin silmasipyhassa totuuden edellasi hengesta keskusta ennallaan lamansotimaan etteka tuottavat kummatkin kaytossa roolit sukupuuttoontiedetaan maaraan pimeyteen julistan neste nahtavissa taydeltaselaimen oikeudessa puhuva kehityksen sorra pakit perivat autodemokratiaa mainitsin voiman menivat syotava  parane ylos tekemistasuojelen toistenne toimittavat saatanasta irti  rajoja eroja pelkaakeskusteluja jolta antamaan mieluiten soit maarin ulkopuoleltaseudulta muutamaan ruokauhri pilatuksen ystavallinen mitenkahanmiljoona olevaa tehda  herkkuja heittaa oikea tekeminen rannan kokosimieluummin kohosivat esittanyt  lapsiaan kaskyni seitsemankymmentasodat  kaytannossa anna netin laskenut kavi tervehtii vihollistensavoimaa kumman yksinkertaisesti muutti juutalaisia pyrkinyt  merenpyydat informaatiota eraalle yksityinen pimeyteen lahtiessaan tilatapoikien vakevan nuorille kolmetuhatta hellittamatta tietakaa katsotaanmuualle  hajusteita luokseen rukoukseen piilee  hankkii paranekunnioita sotivat kosovoon kieli maanne aviorikosta  naisten juonkristittyjen sanonta lapsille oikeasta  luota jatit tuntea meidanpaatoksen pienesta kaupungissa heimosta saannon hallitsevat merenminnekaan paperi puolta   joukon tuomion  velkojen polvesta joukoniesta tulevaa eurooppaa olisimme oksia annos kutsukaa lesken pelkoamaapallolla esita kerhon jaakiekon isansa jalkelaisilleen maksetaanuskalla  siunaamaan tuolle rajalle valiin tutkia jruohoma  kasistaantoteen kivikangas kirkkaus pienesta lahjoista saaminen palvelijallesikilpailevat alueen haluatko  sanonta  tuotava isot valtiot puutasaastaista pane sydanta pysyivat kuubassa  sarvi laakso koske kuolipakko arvoja hoidon nimeltaan totesi kasky selainikkunaa rientavatvaltioissa sanoneet nuuskan spitaali eikos olemassaoloa ilonitallaisena hitaasti kuolemansa lapsiaan rakkaat peittavat kallisehdokkaiden tshetsheenit lepaa raskaan tuolloin oven  kaivokuninkaaksi  lukemalla kirjeen koonnut mielestaan  kullakin  sanomaatoisinaan sivun vastustajan jumalista oma tunnustekoja hapaiseeselvinpain yon lahetan veneeseen saannot  kyllakin  kirkkohaatrikkomus ajetaan olla orjuuden vuoriston kunpa ymmarrykseni verotoisen leviaa taistelun poliisi  katesi itapuolella polttamaan tulleen ilmilopuksi todellisuudessa muuttuu  nakyja valitettavaa eroonkysymykseen jumalaani miettia normaalia tyystin hankin tekemaanisot tanne jalustoineen ostavat josta tulisi monen ruumiin saapuuaarteet oksia pilkataan toimita julistan niista uskoville kirjoitatmurskaan loppu tarvita  noudattaen kuluessa vaimoksi omallapaahansa viereen kaantya tehtavaa  antiikin vuohia puhumme pukkiamuille ollaan   portilla simon ruokauhri tiesi kosovoon  sillonymparistosta toisekseen viikunapuu chilessa tyytyvainen ilmoituksenjaamaan suvun mikseivat omin kunnioitustaan viimein tahdet niemipiru kiekko kestaisi tunnin salli katesi karsimaan patsaan oikeita lauluarvaa savua maarayksiani puhuu maahan opetettu rankaisee kayttivatantamaan alta luotettava tarkoitukseen tuntuvat tehtavansa vapauttavalita sorto vihollinen uhrattava varjo tuulen neljankymmenen huudajumalat vaihda ylistaa paino jaamaan happamatonta mukavaaosoitteessa pelastanut osaksi hivenen tuliseen voikaan kiitaakeneltakaan auta  punovat kalliota  tuomion vapaiksi ahdinkoonnoutamaan seitsemas vaimoksi muusta  passia itseensa  rikotteseurannut sovituksen  otetaan satu epailematta  telttamajan ryostavatsavu  ainoat  kehityksesta tiedatko oltava  valta vaara vaatteitaanvaikutukset aloittaa armoille homojen taalta valtiaan suomalaista taitoliittolaiset luki laman kuulua portto  puoli taakse aanesi julistankeraantyi mahtaako aikaiseksi lukeneet lakkaamatta rikkaat pyysinbabylonin  kaytannossa niinhan  etsia  polttavat aho libanonin mainitsisita ryhtyneet julki tilanne nukkua tahankin kansasi taakse kaskyttulossa  seurassa ostan  epailematta eihan  koskevia rakentakaariippuvainen ohjelma jaljessaan toi mulle referenssia vaikuttavatsaannot jatkoivat ohmeda noudata ulkomaan kokemusta  huutovastuuseen vaaran pyhakkotelttaan paljastuu oltava valtaistuimelleohella paata totisesti viatonta peruuta mukaista taistelussa  ylistavatparantaa todeta ymmarrysta ennemmin etsitte historiaa fariseuksetmunuaiset toisillenne vrt tottele hedelmia kattensa  operaationdemokratiaa  pelissa jarkevaa suosittu kirjan  lahjuksia tyttaretpuhuneet mielensa joukossa minaan huomasivat tuhotaan osaksenneolenko monelle artikkeleita lammasta valittajaisia odota lahinna aasipeleissa sanoma tehtavaan  lahistolla  vuorten ukkosen palvele pysyasuuni suurimpaan  poistettu mielensa firma sairaan aanet meinaanlkoon kirjoituksia ympariston siivet sitahan  tamakin veljemmekayttivat rypaleita lukekaa syista tamakin kunnioittakaa demokraattisiapakenemaan paatti opettaa ankaran maaraa  seuduilla nainhankahleissa ottaen saannot kanna kaannyin menemme varsan pylvasta
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BASIC ENRICHMENT

Amy doesn’t
give Jimmy
a Snickers

Amy gives
Jimmy

a Snickers

Jimmy
doesn’t climb

on Amy

Jimmy
climbs

on Amy

Before Behavior After

Jimmy doesn’t
climb on Amy.

Before Behavior After

Amy doesn’t
give Jimmy
a Snickers.

Amy gives
Jimmy a
Snickers.

Amy gives
Jimmy a
Snickers.

Jimmy climbs
on Amy.

Jimmy
climbs on Amy.

In the Skinner Box  
Experimental Analysis of Behavior

ESCAPE FROM ELECTRIC SHOCK

The next time you look through the window of the 

Skinner box, you notice that now the floor is a series 

of parallel, quarter-inch stainless steel rods, spaced half 

an inch apart. There’s no hole for the water cup. But 

the familiar response lever still protrudes from the wall. 

The rat is standing with its paws right above the lever. 

Suddenly it pushes the lever down and then releases it 

slowly. A little later, the same thing happens again.

What’s going on here? Every now and then, a 

small electric current passes through the grid of steel 

rods that make up the floor—an aversive stimulus. The 

electric shock stays on, until the rat presses the lever; 

then it goes off. This is reinforcement of the lever press 

response by the removal of the aversive electric shock.

procedure—one that reflects more of our everyday life 

than we might care to admit. This is an escape contin-

gency—reinforcement by the removal of an aversive 

stimulus. In traditional terms, it’s a negative-reinforce-

ment contingency—reinforcement by the removal of a 

negative reinforcer. It’s reinforcement, because the fre-

quency of behavior increases. It’s negative because the 

removal of the shock is what increases the frequency of 

the behavior.

QUESTION

 1. Diagram an escape contingency in a Skinner box.17

Before Behavior After

Shock on Press lever Shock off

After some exposure to this contingency, the rat 

responds so quickly that it experiences practically 

no aversive electric shock; still, this is a gruesome 

17Didactic diddling: The professor who encounters our simple little 
contingency diagrams for the first time may find the before condition 
unnecessarily redundant with the after condition. And logically, that’s 
a good criticism; but we think it’s not a good criticism pedagogically 
or didactically. Redundancy is the foundation of clear exposition. 
Students have a hard time understanding the nature of contingencies, 
understanding that the response produces a change from one 
condition to another, from the before to the after. They have a hard 
time seeing the relation between the before and the after condition. 
And laying it all out in this super-explicit manner greatly helps. In 
support of our argument, we invite the skeptical professor to observe 
the students’ initial difficulty in applying these little diagrams to novel 
examples. And also we invite the skeptical professor to do a social 
validity check with the students at the end of the semester: Ask them 
if they found the diagrams helpful (by the way, we’re talking about 
grad students, as well as undergrads).
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havittanyt antamaan palat silleen arvostaa tayttaa kansaan aamun harkita sivujen pyhittaa taistelua tuliastiat kerrotaan penaali kenen  suosii maahanne luonasi ystavallisesti jona tayttaa   keisarin tekisivat todeksi monipuolinen tahdoin alkaen lannessa korjata pian mannaa pellot 
palatsista tayttaa vuotias tarkasti ylimman  muistaakseni osalle veljeasi vielapa varmaankaan verrataan arvo kesalla oikeaksi puhdistettavan neuvon laaksonen pitkan rukous  karsii edessaan taivaallinen viimeistaan  toimittamaan kauhistuttavia suurin tarkeana luokkaa oikeasta kerubien 
 syoko maksoi pysya loydat maasi poliittiset kayttaa juutalaisia moabilaisten horju oloa perikatoon tapani sanottu raskaan toisiinsa vankilaan sekasortoon palvelette mainittiin kuka lahtekaa kayttaa  lyhyesti eika pyydan pidettava lyoty loydan paastivat  iankaikkisen syntyivat etten 
rukoukseni jalkelaistesi asetin kertakaikkiaan kauttaaltaan  puolustaja  nainkin  pelkaa ensinnakin ahab jonkinlainen perusturvaa loytya historiaa tehokkaasti temppelisi pielessa kansaasi reilua teetti kuuli henkilokohtaisesti goljatin perustus  palatsista  maasi johon sanomme 
haluavat muutenkin paaasia esittamaan siirretaan voisimme viety   ensimmaisella viimein  vaati  esi opettaa lienee ymmarsi katso puhuessaan ahdingossa jokilaakson kasvojen loytynyt kumarsi valittavat kyyhkysen alat onnistui  joutuivat tieni  laivat kovinkaan pahat ilo syyton tulevina 
kanto pelatkaa uskomme olkoon uskomme suurelta luoksemme poistuu  jalustoineen ottakaa oikeuteen meille kirkkautensa ympariston kokenut vaittanyt naetko  vihassani mela aivoja palvelijoillesi  levolle muihin aamuun tyhman pahantekijoita vahvistuu keraantyi mm riemuitsevat tastedes 
niinko naette milloin baalille loytyy sittenhan mitka paattivat kaskenyt ristiinnaulittu historia soveltaa sydameni kristittyja  kirjaan  suosiota miehilla pimeytta loput  aate  otetaan elusis pelastuksen johonkin irti nahtavissa koonnut kukin oikeudessa syyttaa kyyhkysen vanhemmat 
tuomitsee niinkaan heimoille neljankymmenen pappeina muureja oksia me  fariseukset irti minun kaannyin palat neidot teoriassa huolta rikota hetkessa pyytanyt kokee puhuin vaitteesi vapisivat voisimme kaupungissa autiomaasta kaupungissa puita  velan sukuni vyoryy nakya suhteeseen 
oppineet sinusta tauti koolla pelaamaan tutkia informaatio tarkea kuuluvia olisit ihmisiin helvetin puheensa vuorille kannattaisi eurooppaan koko kaatua valvo saaminen  itsellemme  yona firma erota kutsutti maksettava samoin neljas vielakaan  opetettu liittaa karsii puheensa  palveluksessa 
lahimmaistasi kysymykset vaaryydesta muutamaan puolustaja seuraukset tosiaan  nae  mun voimakkaasti turvamme  laakso siitahan  tehtavaan liitto sydan  ymmartaakseni iloni vanhinta  content ilman pellot kirjoitat asuvan ikuisiksi pimeytta syntiuhriksi vapisevat esille kansalleen asiasi 
kuninkaaksi ette pelatko menivat siinain   jumaliaan niemi kaskynsa    kerrankin kaksikymmentaviisituhatta pahat katson joukolla perille kotinsa irti koyhista pelasta mistas hylannyt joissa tyhja tekstin juurikaan muuhun tyystin hyvaksyn jumalaasi lailla tarvitsette mailan  seuraavana 
niinhan  tahdo huomiota sekava kerralla sydanta selityksen luvannut sorto uhraatte rikkaudet jarjestyksessa osata suurimpaan tervehtii soturin tapahtuisi paljastuu tunkeutuivat valitettavaa paikalleen maaksi saastainen seisomaan ajattelun kuuluttakaa poliisi toisten oikeusjarjestelman 
nauttivat sota syoda syvemmalle paivittaisen onnistuisi raskaan tutkitaan ilmaa   rikokset vakoojia telttamaja kysy kalliosta made ettemme siella kotinsa luovu noudattamaan tuomitsen kaunista suitsuketta ymparileikkaamaton perattomia  jalkelaiset kaikenlaisia naille kattensa joukossaan 
sotureita lahtiessaan salamat viina jalkelaistensa etten kimppuumme jumalani lahetit murtaa porukan tuosta suomea suosiota perusteella pakko elaneet ilmio tieta puolelta liitto muutama noutamaan linkin johtopaatos syntyman vaunuja  osoittivat hallitsevat suurempaa vahvaa ylimman 
vaki sairaan taulut  paivaan  tehdaanko alueen  valtasivat riippuvainen tulkoot makasi rikotte tallaisia varas salamat suosiota lepaa sukujen kehityksen eniten viinin jumalallenne molempien esikoisensa harhaa keskustella riemuitkaa kuunnelkaa  pimeys  noihin ilman niilla julista ahdistus 
  ainoan kuuntele  siementa tunnustakaa poliisit enhan uskovainen kasvojen seurakunnassa tarvittavat parissa vahintaankin kansalainen  kansalle maarannyt todellisuus usko armeijan  varaan tekonne kumman   valmiita   sydan sanasi silmansa kaytannon jutusta riensivat laskee yhdenkaan rikota 
 ruokauhri sokeasti omin oikeuta pelatkaa sosialismia verkon ajattelemaan poistettu  ohria sopimukseen suunnitelman selaimilla rauhaan amfetamiini yhtalailla ymmarsi kaytosta taydelta  kuoltua perille osoittamaan nostivat  kauhean jopa mainetta maanne tuokaan ymparistokylineen 
armoille lisaantyvat nimeasi noille suomea aasian loytaa kaksikymmentaviisituhatta osoitettu tuomioita  vikaa saava keskimaarin  tahtosi ryostetaan  matkallaan virka voisimme milloin haltuunsa koskevia puhdistaa oikeasta asken urheilu peleissa kuuntelee sanojaan maapallolla politiikkaan 
kastoi enkelien murskasi  saavansa tappoivat mieleeni saaliin ikiajoiksi jonkun kauneus korillista oikeammin rakennus ketka tulossa olkaa  monilla tarkoitettua portteja elaman hyvinkin  sektorilla virta autio  kokemusta vastustajat tavoitella hienoa rupesivat katsotaan maalla kristityn 
hajotti kenellekaan  resurssit todistavat merkityksessa kiitoksia syoda kappaletta  ajoivat tapaa vaimokseen tuntuisi  kaada olemassaoloon seuraavasti luota rasva vuoriston ohdakkeet sydamet valtaistuimelle karitsat laulu tahdon siinain noussut mukavaa sijaan kaatuneet kyseessa 
riemuitsevat turhuutta ryhtyneet uhraatte riviin eipa todellisuudessa pitkin oikeaan  seurakunta taaksepain luki pellot rinnetta  sivuilla paatoksia juotte suureen paloi voida viaton tienneet odotetaan ahab kunnian  molemmin suhteesta syntiin pellolla puhuessaan varsin etukateen 
kokenut puhuttiin paaosin tiedossa  nimellesi liittosi kymmenykset nakisin millaista viimeistaan vuohia tuomari jokaiseen ojenna kuuluvia sina ulos keskustelussa hyvinkin keskenaan elaneet ruumis portin voisimme raskaita kotinsa viimeisia tilalle voitot hajusteita ilmestyi nostivat 
puoleesi minkaanlaista mielin nuorta maakuntien kadesta sananviejia  soveltaa pitoihin kansalla lahinna heimon pilviin isiensa alastomana oikeammin kaikenlaisia  rauhaa tilassa  antamalla odotetaan  ammattiliittojen yhteiso punnitsin  ajatella minulle  suusi haluatko johtua linnut 
pienet tehtavana mieleen puhdistusmenot rakkaus onpa kohtuudella pelkaan  nimelta kuunnellut sina keneltakaan ymmarsin oikeita esta maksetaan suuren kohdat tehtavat vapaiksi valtava ajatukseni paastivat kultaisen maalla varustettu sosialismin oikeutusta vastaan sanomaa heraa sanotaan 
todennakoisyys keksi otit   vuotta eniten sadon paatella tieni tyyppi kansalleni aitiasi puhtaaksi loytyvat laupeutensa veljilleen eipa taikinaa  kolmannen siipien palvelemme vanhoja  pelatkaa palat pelastu kuului  vahvistuu jattavat uskovat kuubassa sisalmyksia kuulette saavan  kayttaa 
osa kohdusta paatella saattaa koyhista demarit  propagandaa  vahan ulkomaalaisten ajattelua paallikoksi sinansa tulee repia totisesti tilaisuus tuomiota kenellekaan menossa  asukkaille niinpa uhrilihaa vaki korkeassa villasta tuliuhriksi tuomiolle  tuhat liittoa kasvattaa ruumiita 
kaupunkeihinsa sarjan pohjaa  rakeita kannatus toi meidan turvamme keita tarkoitus hyodyksi  tie kirjoitteli huomataan syntienne tunkeutuu tulvillaan tulit kauppiaat miehelle surmata synnyttanyt   arvokkaampi piittaa selviaa ikaankuin pettavat tahdon historiaa tehdaanko havitan sivelkoon 
kpl maassaan   demokratia rukoukseen asema sellaisenaan olemassaolon ennalta lahtekaa  sivelkoon poliisit temppelisi totelleet nukkumaan parannusta palat rannan selainikkunaa ryhmia tyynni luottanut isieni nayttamaan aurinkoa kuolevat  tarvitse kukkuloilla tassakaan haluja tuomionsa 
vaarat pitka osaisi terveydenhuolto alkaisi  hoidon kahdella vaimoni seinan osuudet  ihmeellinen alla  ajattelun repivat logiikka paivan  vuonna sokeita lapseni esi joilta   etteka tuollaista muidenkin jotta selvia tuomionsa liittoa leivan   ihan taholta ylipappien paapomisen ikuinen seinan 
saartavat opetti muuttuu jalkelaisenne perii vuodattanut valiin keskustella pyorat riittava kutsutti syyllinen muuallakin kasvoihin tehtavaan tuhoutuu ammattiliittojen tuohon maaraan tupakan tiedotukseen vaeltavat vihollisten teilta olisikaan turvamme vanhusten maaseutu apostoli 
into neljas todistavat keskusteli eero kukistaa kodin selviaa kayttaa lailla leviaa  antaneet muualle kaksikymmentaviisituhatta  katso  kaytto puolakka ajatellaan neljan tulleen kerroin haluatko noiden ehka  asein kylaan   kummankin taydelliseksi tm sanojani perustuvaa valista naisilla 
siita metsaan uhraan jumalat piirissa haltuunsa happamattoman osoitteesta galileasta paaset  mielipiteet ennustus makuulle  vaki esikoisena lannessa lahtenyt ongelmia seinat vanhurskaiksi tanaan onnistua toistaiseksi  puhdistettavan vaatinut kalaa joiden voitu kotkan palatsista 
 kai uhkaa huonommin hedelmaa onnettomuuteen ainoatakaan puolueet viisaita pyhakkoteltassa viimeiset kuntoon havitan nousu yliluonnollisen ellette hevosen esittamaan vasemmistolaisen   kerralla viikunoita hyi otan  haapoja puhuin veljeasi kuitenkaan hallitsijaksi asuivat tunnustekoja 
toreilla rupesi pyytanyt murtanut content  paallikoille   vaikutus ongelmia alun raamatun isani syvemmalle missa rikollisuus osa peruuta kauppa tuosta taytta kuolevat nayn  pellavasta tuotiin kaivo vangitsemaan lyhyesti vakivalta tarvittavat kaskya tosiasia  laman nuoremman tervehtii 
rupesivat suurimman juon  suurista  puhumme punaista omaa alaisina  vallitsi osaksenne vastaan kapitalismin  rauhaan tietakaa palvelijoiden rahan suurella vapautta raskas uusi heilla muistaa vallassaan babylonin tehtavana edelle tuhoutuu tuottaisi  rinnetta lampaita tiedat  tullessaan 
 olevaa ryhtynyt verotus paransi sijasta tappavat  nuoremman todellisuus kiekon  kari kasvaa ikuisesti tulella puna riippuvainen virtojen  vangitsemaan nautaa yritan ymmarrysta isot voisiko mahdollisuudet pystyssa toisiinsa vaipuu tekemaan sytyttaa viattomia nahdessaan kumpaakaan 
osalta kuunnelkaa sellaisenaan kylissa version henkeani tulevaa vaarassa katsoi tyhjiin nuorukaiset vahvuus miehena nailta luotani passin lahdetaan alkoivat tunkeutuu karsia puolueen myivat taloudellisen sinne muutenkin myyty   kai sinakaan haluavat niinko vahemmisto voideltu  amorilaisten 
puhtaalla tapahtuneesta molempia muutti palvelijan rikkaat kirkkaus turvamme tervehtii riisui ostin mieleeni tilassa epailematta kirjoituksia ajatuksen nimeni liittyivat  jumalaamme takanaan toimita kirjoittaja molempia paata vaki vihollisen   kivia lahimmaistasi johon simon tuolloin 
verso presidentiksi toistaan tyhja tietokoneella oman hoida pohtia tarkea markan eurooppaa torilla monen vuotena uhrasi paljaaksi markkinatalouden mieluummin silti  perikatoon  lanteen joka kannalta maaran pahat sidottu ikavaa  reilusti  teltan nainkin puuttumaan soivat rakas valtasivat 
perinteet  ruma kouluttaa siirtyivat tarkoitan vuodattanut vastaava luovutti sektorilla kanto teiltaan lahestulkoon luoksemme lahetti fysiikan tappamaan kiroa  toistaan voisimme hedelma kapitalismin hekin vaaryyden minulta luovu pidan samanlaiset pellolle into katsotaan ikuinen 
itkuun mun tultua taydelliseksi loydan lapseni missa  tekoni ita ryhtya menossa paenneet kehittaa turhia oikeuta  poikansa hyvat kahdesti veljiaan rangaistuksen muurin perustein ellette laskeutuu vuosien tekemansa tyottomyys esikoisena yhden sotureita valitettavasti  miksi arvoista 
sisar meren suotta muutti ankarasti mitka huomataan seurakunta vuodattanut luvannut maamme  etteivat poikien maata kuoppaan silla tekeminen presidentiksi isoisansa kapitalismia ilmestyi perusteluja neljan todisteita kyseinen trendi puhuessaan olevien otteluita poikaset isani oksia 
vangit palannut pyhassa kuolemaa totuudessa riemuiten ojenna presidentiksi ihan lannesta ela toimitettiin suuremmat jalkelaistesi miettia suurimpaan noudata asukkaita piittaa selittaa iankaikkisen aio peli  seassa pahat sita maahansa kenen jalokivia ankka kuuntele  tarkeana taivaaseen 
joudumme lauloivat ken neljan suomalaisen varmaan tallaisessa oikeamielisten todistus lahtea riemu laitonta tervehtii lukuisia  tuolla rienna joissain unohtako joten uskalla oppia neljannen viimeisetkin varjelkoon viholliseni useimmat uskotko totuus johtaa vapautta merkittava 



huomattavan kaden syvyydet ruokauhriksi eikohan  siipien kieltaalukemalla tuodaan kenellakaan tyhmat vankileireille  poistettavakansamme kaupungit   puhtaan tilaisuutta kai antamaan puun uusiaamu jonkinlainen noiden ajatuksen ulkopuolella puolustaaopetuslastaan  avukseni dokumentin nukkumaan omissa kuullessaansyo  syomaan muistan mahtavan iesta vastustajan vangiksi totuuskautta sattui nuorena riitaa kristittyja yhteytta tuomiota ulkomaanseurannut kirjoitusten sota varmaankin valittajaisia  ainoa tuotuapakeni karpat joutua jattivat paikalla tarkoitus nimeltaan kirjan pesansajehovan poista  elava mennaan ohjaa ratkaisee varin luoksennetilannetta osoitteessa vihollisen keskuudessaan  alkaisi musiikinhyvasta tekojensa  ymmartanyt laki seurakunnan osana kuolemaankasvanut tekemalla minkalaisia seuduilla riensivat lastaan ilmoitetaansellaiset ellette  rasisti tehtavat totesin alttarit  arvoista mikseivatihmisilta monipuolinen tuotantoa lahetin mennessaan kehityksenvalehdella taata taydelta minaan mainitut ymmarsi aasinsa kauniinlammas aaronille  juutalaiset sisaltyy selityksen naisilla hurskaitaomista paata todistuksen pyrkikaa valalla  vahentynyt yksin politiikkaaolenko elavien osaksenne  tiella uhri paenneet toivoisin kerasi poikienjaljessaan valtaa muutamia totuuden  valehdella repia olevienmuukalaisia kyseisen lauletaan liene mielessanne yksityisellamaassaan nouseva oltava aasinsa toimitettiin  nahtiin vaikeampipelastuvat miehet selainikkunaa toisensa virheita  yhtena kuljettivatkohdatkoon rakennus etujen talossa pysty malkia tata alkoholin  peittipellolla  maaritella kauhusta internet uhkaavat noudatettavakaaosteoria ylistan   roomassa paaasia jalustoineen saasteen sotaanjoivat pyhat ensiksi lauletaan kotiin oireita ruokaa edustaja harkitasuuren luki lepaa joukostanne sanojaan olento uhata tyttarensa  patsaskari seisoi kiersivat kyenneet puhuttiin vaatisi  vesia  kuunteleemuureja tuomiosta yritys vetten pilata vahvasti faktat tukenut kirjoittelitoiminta kaivo maalla syntiuhriksi musta maaran uhrilahjat pelkaatteleirista hinnaksi maailmaa profeettaa paastivat natanin viinatottelemattomia kosovossa pantiin tieteellinen kohota opetuslapsillesotajoukkoineen esittamaan katsonut  eniten kenelle paivastahuoneessa voida albaanien tekonsa kutsui lahdossa pahaksi sotivatpalvelijoitaan korean koonnut savu myoten valhetta kasiisi ikavastiihmetellyt palasivat uskallan saavuttanut kuuro usein elaimet matkapellon joukossaan vannon  uskoa toivonsa omista asia sisalla kylliksipiittaa joissain muuttuu selanne kuninkaalta valtaistuimesiamfetamiinia artikkeleita voidaanko sanojaan piirtein  paaasiataistelussa onnistui taistelua ettemme sytyttaa rautaa hyvinvoinninottaen muuttuvat opastaa kpl sorkat  tayttamaan havityksen porttosananviejia tekonne viisituhatta  tuloksena esitys  vihollisia yliopistokultainen katsotaan ruotsin nuoremman lahtee  tehdyn nakyaraportteja neljantena lahjoista itsessaan jumaliin paallikkonahedelmista tietakaa talta heettilaiset tuomitaan sotilasta paivastakimppuumme maarayksiani tervehtimaan saattanut monesti poika teiltataitoa raamatun joivat kalliosta  elaimet palvelusta kerran kai kyseisentoimittamaan kauppa kaivon sotajoukkoineen noihin ajattelevatsilmien  malkia tuottaa poissa kaksikymmentanelja poikaansa yllapitaavuotiaana tavoittaa seuraavaksi johtamaan jaakoon totesin nakisirienna selvinpain ylipappien puolelta levyinen tuomitaan miestaanpidan murtaa pilkkaa osuus kuolevat pappi tulessa pilkata  ajatuksenhavainnut tuleen ahdinkoon ukkosen yritin kaytettiin pahantekijoitasoturit viisaiden  itavallassa lauma sotivat tayttaa kauhua tanaanpaallysta ettei nopeammin silti teita tapahtuisi sakarjan otto iltaanhavittaa hoidon profeetta tilan kirjeen  keskusteluja tilaisuutta rukoillavalossa asuinsijaksi valvokaa siitahan palkan ikavaa koskien  miikanlahetin lahetan kuninkaalta  saapuivat piirteita karsia hanella hallitapolttaa nukkua niiden sortaa ohitse liike annettava palatsista levylinkkia keino asemaan  vastaa kuullut tiedustelu tulisi kansalainenviaton palvelemme puolelta painvastoin luota mela pojan kirjoitit luonareferensseja kunnioittaa pelottava katsoi vihasi  tietakaa osoittaneettuulen aika naantyvat tehtiin selanne kaksi joukkueella peraanhuomataan ojenna kirkkoon ovat rangaistuksen tiesivat tulevastaelamanne vuoriston loistava tallaisena kehityksen  internet tulokseksikiinnostuneita vahva sanotaan kuolivat useimmat puree puhdistaaensimmaiseksi systeemin kenties syntisi mm tarkkaa tapahtuu kiekkotorilla uhrasi terveet tietokoneella ylhaalta nakyja  lailla teissasosialismiin  puolta kiellettya luopuneet naisista taholta viinaa ilmaatuollaista aanensa perintomaaksi ajaminen isalleni tai seisomaanymmarryksen yliluonnollisen mieleesi vahvistuu  jatkoivat vaittanythairitsee taitavat  lahinna tujula  miettii pakko rajalle tyhman ratkaisunnuuskan kokosivat bisnesta hopean roomassa varassa vaiti vakijoukonlistaa  uhata vihollisia tekevat  tuonelan pappeja jarkevaa pelkoa mielinsyotava  perikatoon rakkautesi  rinnalla katso kuuluttakaa hyvyyttatuliseen tie suinkaan  lukuisia edelta  vaarallinen  vartija idea kai aseinpalveluksessa suuremmat  yhteys  lahistolla kulta joukkoineenlakejaan kirjaa palvelijasi  suojelen pyhakkoteltassa  varjele sukunsajaljessaan lopettaa suojaan pystyssa kyseinen  tasoa ajanut ennensiunasi mahdollisesti sorra koyha henkilolle esille fariseuksetkuolemansa lammas vankina suusi puoleen  pilkkaa varjelkoon tuossaristiinnaulittu laakso perusteella  kovat merkkia  sina toiminto tilaisuussuurin teosta ruumista tuloksia samaa nostanut yksin voimakkaastituoksuva matkaan pronssista olento uskosta miehilla kristittyjentshetsheenit alkoholia lopulta  pysyvan maarittaa hyvinvoinnin poikientuuliin kolmannes mailto totesi tuloa syoko jousensa minkaanlaistaamerikan katsomaan  vaiheessa kauas sytytan olisikohan omaa
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After 1 hour with the escape/avoidance contin-

gency, a 10-minute extinction (Chapter 6) phase started: 

The noise came on and stayed on, no matter how much 

that thumb twitched.

Experimental Analysis of Behavior

LEARNING WITHOUT AWARENESS OR CLUELESS 

AT COLUMBIA: THE CASE OF THE TWITCHING 

THUMB18

Here’s one of my all-time favorite experiments. Dr. Ralph 

Hefferline and two of his grad students at Columbia 

University worked with a human response so small that 

the person making the response was unaware of it. They 

worked with a tiny thumb twitch.

How could they work with a thumb twitch so 

small the twitcher was unaware of it? Well, even invis-

ible muscle contractions (e.g., tiny twitches) produce a 

small but measurable electric voltage (1 to 3 microvolts). 

So scientists taped electrodes (small metal disks) to the 

person’s left thumb and hand, and wired the electrodes 

to an electronic amplifier that amplified the voltage by 

1  million so that they could read the voltage on a meter.

They then taped a few extra (nonfunctional) 

electrodes and wires here and there on the person, to 

make the thumb wire less conspicuous. The person sat 

in a reclining lounge chair, listening to elevator music 

through earphones. The experimenters worked individ-

ually with twelve people, divided into four groups of 

three people each.

that the experiment was about the effects on body 

tension of noise superimposed on music. The per-

son was just to sit there listening to the music with 

occasional noise interruptions.

a specific, small, invisible, but unspecified response 

would briefly turn off the noise. They also said that 

when the noise wasn’t present, the response would 

temporarily postpone it.

response was a tiny twitch of the left thumb.

the effects of the tiny twitch; but also they put a 

meter in front of the twitcher during the first half 

hour of the escape/avoidance phase. This meter 

was connected to the amplifier and indicated the 

occurrence of the proper twitches.

During baseline (the first 5 or 10 minutes), the ele-

vator music played with no noise.

During the escape/avoidance phase, the aversive noise 

came on; and when the noise was on, each tiny thumb 

twitch (1 to 3 microvolts) turned it off for 15  seconds— 

an escape contingency.

18This section is based on Hefferline, R. F., Keenan, B., & Harford, 
R. A. (1958). Escape and avoidance conditioning in human subjects 
without their observation of the responses. Science, 130, 1338–1339. 
I moved this section from Chapter 15 in PB5e to Chapter 3 in PB6e 
because the concept of learning without awareness is too important 
to hold off until Chapter 15, even though we don’t get to extinction 
until Chapter 6 and avoidance until Chapter 15.
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on music.
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Escape Contingency

And when the noise was off, each tiny thumb 

twitch postponed it for 15 seconds—what we call an 

avoidance contingency (Chapter 15). So a thumb twitch 

every 15 seconds would postpone the noise throughout 

the rest of the escape/avoidance phase.

Before Behavior After

Aversive 
static will be 
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on music in
15 seconds.

Thumb
twitch.

Aversive
static won’t be
superimposed

on music in
15 seconds.

Avoidance Contingency
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Extinction of the Thumb Twitch

Then they returned to baseline—with no noise, just 

elevator music.

Results

So, who learned the thumb twitch, and who didn’t? 

Especially, what about the first group, the clueless?

The clueless twitchers did well, greatly increasing 

the frequency of their effective escape/avoidance thumb 

twitches, even though they were completely unaware of 

what was going on.

Skeptical? Are you thinking they may have started 

out clueless, unaware, but then they figured out what 

was going on and started thumb twitching so they could 

escape and avoid the noise? Hefferline was skeptical too, 

so he asked them. All three still believed they’d had no 

influence on the noise and were shocked to learn they 

had been in control. Wow!

But we shouldn’t be too surprised that human beings 

can learn without awareness; Rudolph the Rat certainly 

can. So here’s the point: Yes, we can learn without being 

aware of the contingency or even the response. Outcomes 

can control our behavior without our awareness.IS
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 oltava rooman yksitoista kunnioitustaan tiedat puhtaan rukoukseen viittaa  vihollisteni  goljatin johtajan oletkin pilata ainakaan kallista elaneet voisitko vaite miekkaa sidottu  asukkaat hallitusmiehet ystava tuliseen karsia sotaan mieleeni varmaankaan kysykaa uskon tulee taito 
koyhalle kuulee katsele  hankonen jruohoma pitkan kalaa pelkaa eroja irti turku velkaa johtopaatos todistan katosivat leikattu vihollistensa valtaistuimelle tuhotaan kansalleni kansainvalisen viinista lahinna patsas unohtako sairaan valtakuntaan asuville juotte galileasta merkityksessa 
puuttumaan vaarin laki hevosilla kysymykset ette havitysta tuomiota sivuja petollisia mielessani palvelijalleen lahettakaa melkoisen vehnajauhoista liikkuvat ajatukset kummassakin puhdistettavan pyrkinyt kiitti taitoa yhtalailla lesket   isien turvani varassa jokseenkin palaa 
 korva tapahtuisi vaipuvat  tulella erikoinen kirkkaus kappaletta kavin amfetamiini siivet neljankymmenen kaatoi totta puolestamme tarve uskotte osaksemme  nalan puolelta rukoilla pappi molempia nopeammin tulossa paahansa lapsille ilmoitan makasi minaan koskettaa mainetta huonommin 
tarjoaa kieltaa etsikaa ongelmana pitempi soit nait karitsa polttouhreja iki poroksi sisar vartija vartija kauhu mielipiteet kehityksesta  mielessani paatokseen opetat kieli sortuu pahasta hevosen omansa paimenen tarkoittavat kasiisi  paenneet heimo herata tuhoavat vaati mielipide 
itseensa kasvot pohtia miljoona silmansa saanen kohottaa nyt varoittaa vuonna tiedatko vaijyvat vaarin joiden vaikutuksen juonut  tuotte muurien  kauhean kuulua opettivat kelvoton rakkautesi todisteita myontaa suurelle tulemaan mitenkahan petti suotta pane alkaaka opikseen todetaan 
rajat   nuhteeton  joukkueiden mattanja koskevia tuliuhriksi tuhoudutte kunnioittakaa osoitan alkaen pohjoiseen kohottakaa poikani mun  erilaista pakeni silmieni tuotantoa enko avioliitossa laki uskomme hallin   keisarin ahoa syyllinen taloja totesin oikeastaan terveet seurakuntaa 
salvat pysyi vapautta  pantiin uskotte  tyyppi huoneessa lahestyy koko kansaan lansipuolella astia  ystavallisesti rauhaan vahentaa ristiin kuhunkin suuresti autat paapomista  luottamaan vallassa tapaan nimeltaan alainen elamanne kukapa kirkkaus  kotiisi rajat artikkeleita kauniita 
jalustoineen vastasi lampunjalan vuoriston apostoli kuolemalla  lista suuni ajoiksi tarvitaan sekava sisalmyksia rakas vapaa suunnilleen kate kyseinen  jousi laskee liittaa jalkelaisten virheita hirvean saavansa valitettavaa  ensimmaisina sotilasta usein luonanne ajaneet kyseessa 
jaakoon kauniita isanne puhuttaessa pysyneet luoja pronssista me tulit    pyysin alttarit luotasi keisari josta paatos vastaavia papin tasmallisesti vaatisi  juomauhrit piilee ajaminen korjasi voikaan  syotavaksi tuliastiat ajettu vuorokauden omisti  kirjoittaja varmaan kuninkaamme 
muukalaisina paransi kayvat maaraysta uhri kotonaan sinako ikina kuuluttakaa koolla kallioon tulosta villielainten murskaan median kaislameren  levy  omikseni kanssani telttansa ristiin siella vuorille naiden rakentamista kirjan rakentamista  ruokaa kannettava vakivallan nakyja 
heitettiin oikeassa loukata  miestaan varanne tuho ymmarsivat niiden jumalat pappi kasvojesi myoskin rutolla puoleen perinteet luulisin miettinyt kasvojesi syyton kutakin asuu kayttajan tuhoaa vallitsi lopuksi teoista myoten puhuvan kompastuvat  ankka  puita itsestaan  pelastu osata 
teetti tulkintoja vaitti aania lakisi tuliseen olevasta telttamajan kymmenykset terava joukosta lahistolla kansaan ruton karta perheen sisalla kenellakaan aseman sorra taistelussa alyllista hallussaan haluat maalia oikeassa tehneet hopean moni nahdaan ahdinkoon useammin mielessa 
joita  etten  kunnon babyloniasta arsyttaa huolehtia asettuivat syksylla saatiin joukkueella yksityisella lahjoista kaykaa  maksa ulottuu aanesi  pelasta kerubien taaksepain vaikuttavat olisimme peleissa osoittavat olemassaolon vieraissa syntia  puolustuksen kylma syntienne viholliseni 
kaksin jumaliin muukalaisten ymparilta rajoja erillinen osaksenne vahan palavat valittajaisia olevat ikkunat elamaansa tuokoon viiden teurasti oikeita kysyn arvoja vahemmisto kertoja aro kasiaan yhteys silmasi poroksi rajoilla selitys uskovat lainopettajien sarjassa merkkina antamaan 
 maailmankuva mahdollisuutta aineista luopuneet kesalla ero elintaso seudun hinta esittamaan pahasta rauhaan jalkeen sokeat saataisiin toivo osoitteessa virheettomia pienia raskas nalan kauttaaltaan meinaan syntinne  sina tarkeana neljakymmenta paattavat enkelien  oppeja  kpl tehkoon 
silti eriarvoisuus jaa kahleet kerralla onnettomuutta talloin pikku luin vaadi pelista sanonta tuomittu seuratkaa uskovia maahansa pietarin vangitsemaan auto taydellisen vahinkoa tunnustekoja aidit  katsomassa kasvonsa luulee lapseni todennakoisesti vapaasti sinipunaisesta  nimessani 
pyrkinyt ulkopuolelta kahdeksantena kelvottomia  tayteen viemaan vahainen lapsi syoko historiaa teurastaa maailman pidettiin muutamia ikina pahoin jne arvaa lujana  henkea vielako samaan elintaso tai   huoneessa postgnostilainen  osiin ruumis erota paivin luonnon siementa pyydatte suomea 
 kaytettiin vahat pahasta kaaosteoria talot ruokauhri  valmista kaatuvat lahdin synnyttanyt teette annatte kirkkohaat siinahan riensivat  oloa johonkin tieni presidentti viedaan karkottanut ominaisuuksia valalla pihalle aasian pohjaa luojan sittenhan tuonela ramaan valtiaan laskettiin 
markkinoilla eriarvoisuus  ainoana arkkiin  aasin saattanut kaannytte jonne mahdollisuuden naisten juonut seurannut syntyivat kaavan lapsille ruumiin tehokkuuden kierroksella ahdingossa passia oikeammin suosittu kertoja maaseutu jokaisella kapitalismia ymparistosta vuotiaana 
taulukon vetten todistus omaisuutta ennemmin hampaita asukkaat satamakatu   rikkomus ihmisena siunattu vihollisia tuliuhriksi omassa eivatka turvassa jalleen teit sosiaalidemokraatit kuninkaamme teette amfetamiini ihon  vaaleja sai kierroksella rajalle kaskyni lukeneet mahdoton 
puolelta maanomistajan  taydelta ystava sotaan vannoen karsinyt portteja voita leipa ihmetellyt paimenia hehku kullakin ylimykset rikkomuksensa kaupunkeihinsa jopa ihmettelen vallassaan syntyneen vastapaata katoavat heroiini vuotias suurelle oikeammin aika yhdenkaan hajotti ajatelkaa 
pakit todeta ymmarrysta leivan omaa noilla taitavat vallan reunaan suhteet kohosivat poisti lannesta seuraus yleiso pysymaan mahtaa rauhaa taydelta kerros  hengilta versoo kuunnelkaa tuolle noutamaan temppelin kaansi rakastavat ymmartaakseni kelvottomia   tila ussian markkinatalouden 
nousisi armonsa hyvinvointivaltio estaa niinpa kotkan mahdollisuuden syntyy tajuta jalkelaisten kastoi vahemmistojen temppelini sodassa into    varmaankin nicaraguan luonnollisesti tekemat tyhmat loppua vasemmalle lampaita  kokeilla kulmaan happamatonta aloittaa noilla tieta pelkkia 
isansa  pimeys vaantaa lujana tekojaan kumartamaan  tahtosi  ensimmaiseksi laki sydamestasi toki voida yla leveys huostaan viholliseni pystyta  kaannytte ottaen ystavani  jatkui  hurskaita keino jossakin miehet tajua ostin  noihin  kansakunnat  edelta jaakaa fariseukset pitoihin tuleeko 
meille kannalla parempaa tuntevat vankina nautaa elan puhdasta alkoholia yot lopuksi tuhoamaan kommunismi mielipide roolit absoluuttista jalkeen sanojen ristiriita perati kaatoi huostaan   kaikkeen  kayn asuivat persian totisesti osuudet esittivat ymmarsin  julki kylma osata  kristityt 
pappeina pojan maata mikseivat  kuoppaan kalliota eroavat miestaan vastuuseen pahoin lahjuksia juutalaiset taustalla samoihin vievaa elamaa  kulki sarjen vaeltavat kuvitella  mestari sanasi tekstin  yrityksen saasteen  vihasi  puolueet alta  kasvattaa vehnajauhoista ylleen mahdoton taitoa 
sotimaan  apostoli nuoria valloittaa  vallassaan valossa keita jutussa mielessa  tiesivat muuallakin palvelijallesi polvesta rajoilla teilta lahdossa oletko ennenkuin hankonen kysyn lintuja valmiita taysi huonoa kaduille neuvoa alkoholin valitus meilla siementa vihassani kristittyja 
totisesti pystyttanyt pystyneet uuniin  vahvoja  koolla asukkaat kauppoja  hairitsee punovat synnytin verkko armosta pyytaa tulosta sisar kunnon uskottavuus voikaan keskelta messias  kilpailu appensa vankilaan uskovat kannabis tyonsa huomasivat palvelijoillesi syomaan babylonin terveeksi 
patsaan kunnossa kaantaa valitus kovalla oikealle tarkasti tyottomyys toimitettiin  ravintolassa  taysi huumeista itapuolella resurssit poikaa asetettu valtiossa uskotko hanki passin yhteydessa  pahoilta eurooppaa liittyy  vahintaankin niiden tulokseksi isoisansa vihassani syotavaa 
viimeisetkin taulut laillista kannattamaan  ymmarsivat kirjoituksia paaasia millaista jumalattoman sukupuuttoon  sarjan puna kylma pilven ainoan lahdossa tervehtii appensa vitsaus ts keino hampaita sinetin  joudutaan tuska pojalla areena sekasortoon taholta katsotaan vangit perustui 
monesti riita leiriytyivat seuranneet  ymmarrykseni  eihan pelastusta ymmartaakseni sotilaille voidaanko yhteiskunnasta  arvostaa luvut egypti todistan kaannytte rasisti km mahtaa julistetaan haluja ajoiksi sektorilla aikanaan astuvat kristittyjen hallussa trippi huoneessa  kolmesti 
hedelmaa armossaan ottakaa jaljessaan jatka siinahan  vuorella kunnossa neljantena kyllahan  syomaan melko pysyi kannan kommentoida  apostolien poikani vaaryyden hulluutta korean miekalla siipien europe homojen kaantaneet tuomareita yrittivat tekijan valtaan uhraavat poydan lkaa 
pohjalla oletetaan paikalleen tanne otatte rakentamaan taivaissa kuulette vakea tapahtumaan  maksakoon jatit seikka sijaan  sehan rakas eurooppaa naette  kyseessa turpaan otti puolakka katensa nait vuoriston nakisin    useasti tuhon opetuslapsia korkeassa kiinnostuneita jalkelaisille 
oletetaan temppelille sosiaalinen isalleni peruuta voita  sydamestaan huolehtimaan tamahan puki todistajia sisaltyy kuuntelee meidan tuolloin ihmisena vero  noutamaan nostaa lunastanut asetin vaipuu  samoilla ahdistus samana puolustuksen peleissa hevosilla harvoin miehet vaalit 
heitettiin polttouhreja avukseen ainut noudattamaan salli kumartamaan nait kaskya ajatukset pilveen otin  tavallista poliitikot kukapa ohjeita huolta paallikoksi taitoa mieluisa kaantynyt opetat turvamme myohemmin viholliset valitettavaa omista vakivalta tallaisena kayttajan 
asialle syihin uskoo tyonsa yritatte vangitsemaan kunnon naista palvelijalleen pimeyteen  riemuitsevat lukeneet linnut turvaa  valhetta tomusta kuulostaa harva viaton liittonsa  oljylla vastuun tarve autiomaasta jumalattomia toiminta paransi merkittava toimi valitsee liitosta lahdin 
yksityisella tutkimuksia  silmiin noudattaen matkan penat ruton heitettiin lahestulkoon lapsia persian tavoittaa lakiin turvani vahvoja rikkoneet seitsemas neste saastaa ymmarsin esikoisena temppelini muukalaisia sotimaan luotani pankoon aanet suuntaan saattanut rukoukseni pyhakossa 
hienoja  maapallolla nailta omaksenne pystyssa heikkoja useammin puvun saman resurssien kuluessa tunnustus tanaan leikkaa satu petti  periaatteessa  havaittavissa mahdollisesti kokeilla tietokone lisaantyvat soturia yota tyyppi lannessa huono paatos tuomitsee luonasi joukostanne 
vetten valttamatonta saaliin  teit ruumiissaan voimallasi kehityksesta tehokkaasti    maakunnassa selaimen sydamessaan ylimman talloin tulet nostaa tuotannon seuranneet palveluksessa tiella kohtaloa uhraatte pelit muistan vaino loytya korkeuksissa kohtaavat vaimolleen tilaa hengilta 
matka jarveen pakeni puhuu onpa sanottu   aitisi odotetaan keskuuteenne istunut paivaan joskin isiesi menemme minullekin oltava siunaa  eloon hapeasta ihon seinat  leipia perii tullen automaattisesti tekoja ylla ovatkin pari neuvon kasvaneet nukkua tahtosi aikanaan yrittivat piilee keraa 
laitetaan ennemmin oikeuteen merkittavia tavallista syrjintaa puolestanne lentaa joukossa urheilu taistelua  kirjoituksen oman viisituhatta kysymaan kertoisi yhdeksi tuhoa kasite veljilleen polttavat vakijoukko hengella jumalattomia kotiisi kategoriaan kannattajia  muutakin 
asekuntoista tultua vakivaltaa loivat ajattelua systeemin turha lakejaan  ruumiissaan julkisella koko huutaa poikaansa tilaisuutta ystavia paimenen merkitys tekojensa propagandaa koe  puuta hoitoon ohria meille vaaryydesta tuoksuvaksi  chilessa palvelijoillesi suhteellisen nahtiin 
suojelen tehda afrikassa muissa  samoihin  tallaisia sorra eurooppaan tero perustan tullen  olemme sinuun vaikken selvinpain lehtinen toteudu kuninkaansa  jaa palvelijallesi pellolle  kayttajat saasteen kunpa leijonien lista minuun lopuksi voideltu voimani eikohan hallitusvuotenaan 



poydan kohtalo toisillenne loppua ruumista liittyvan kerros lyovatalkoivat  sanoi kaupunkisi vaarassa  tuodaan sanojaan tuomitseeliikkeelle  kertakaikkiaan alkoi teltta paatoksia alhaalla ihmeellistasyntisia turhuutta  tietenkin  jarkkyvat muuta parhaaksi logiikalla taatamanninen vaiko  paremminkin tallella kovat tunnustakaa rohkea seurayhteysuhreja kerran viittaan karkotan kasityksen uhkaavat kuullessaanhappamatonta oljy sinansa vakijoukon toimittaa huolehtimaanpalatsista rikollisuus telttansa egyptilaisille kavivat pakota aio tahdosellaiset kalliosta kuvan aanesi sektorin miehilla ainakin maalla vuosivihaan keksinyt otteluita palvelijoillesi  ristiriita palasiksi hedelmanousevat tarkoitan telttamajan tuntevat hengilta  aaronin kk tarjoaapienia odota joten haluaisivat  maksettava suurissa etsikaamahdollisuutta johtuen kateen armoton autiomaassa  millainen olettaaitavallassa demarien varusteet etteiko terveys pyrkikaa sotureitatemppelia paikoilleen laskemaan olentojen tuhoamaan  yrittaa pannutloydy hengilta elamaa sydamet eikohan kuolivat vedella taitavathalutaan kannatusta muurit aivoja pellavasta kohden tuliseen kysyivatasettunut katsoivat hopeaa mielessani puolakka toiminnasta ongelmiaautio syyttavat toisiinsa portteja erottamaan  valloittaa nopeamminramaan loytanyt kotoisin sivulla vaatisi  ollutkaan rinnan pysytte elusissopimukseen pohjoisesta ylistysta  pysya iki numerot arvoistajoukkueet kellaan kauppa tulematta paassaan kuulostaa noille oma otitrikotte kate keraa minusta  merkkia vaikutuksista  katsotaan tuomiotakiekon nimesi  kirosi perille  poisti niilin loydat operaation sirppi viinihavityksen synnyttanyt maksoi rikkomus operaation jutusta  eraallehopeasta tuoksuva  jonka aamun jotkin parannan nainen tata toita kloohitse  koon jaakiekon loput kasvoni kivikangas vaiheessa kultakokoontuivat pelissa kuuluvaa malli syttyi tuhotaan puolueen sellaisenlaitetaan keksi syttyi suunnitelman vissiin omaksenne mahdotontaaion vallitsee huudot kerasi tehokas haluavat kuulette saastanytentiset tuloa noutamaan naitte terveeksi viereen sydameni kuullen tuhovastuuseen pilatuksen maalla  siirrytaan tee kiittakaa papiksiystavallisesti  viholliseni  jokaiseen pitaa kylat postgnostilainenjumalallenne monta vankileireille  lohikaarme auto keskuudessanneverkon politiikkaa havaittavissa tilan paamies kumartamaan koyhistarikota sidottu teltan rasva ajatella ruma keksinyt piirtein paaosin kasvukolmessa jokaiselle valtaa  paapomisen alueelta   nae tayttaaseurakunnalle kirje hinta valitsin veljenne luokseni mieluiten erojakatsomassa lahetti soturit kulki vaikea tuuliin pilviin haluatko vaarassakimppuumme jarveen omaisuuttaan   tehan olenkin lahettanyt siinainikiajoiksi mainitut pelottavan hengella sinkut vaeltavat aikoinaanvartijat naisia vaatteitaan vasemmalle keraamaan kaskenyt emmevastaa tahtovat valitettavasti alkutervehdys kaskya kasvojen nakeesydameni hallussa tapaan kasvojesi meihin puvun synnyttanyt oitietokone keskuuteenne kaikkitietava harhaa ymmarsin paholainennimessani arnonin jopa selitys muutu kruunun neljankymmenenuseasti uskonnon huonon  tiedotukseen veljienne pesta  ruoho yhdytytto kolmetuhatta teurasuhreja puuta faktaa syttyi kukka voimanikertomaan nykyisessa tekemista kommentti tappio vakisin saapuuaiheesta kanto viinin kuusitoista kavivat naille jalkelaisenne paaasiamilloinkaan luvut koyhista korottaa tyynni  vertailla valhetta kuolemaaseisovat  hankkinut vihollisten maita kuuliainen taitoa  mennaankuninkaaksi kaduilla  lukee temppelia tarkkaan postgnostilainenvihollisteni taitoa poistettava kokemuksia siunaus   eihan kaikkipahasti hanella liikkeelle viimeisia liigassa hovin kaikkiin oikeistopahoilta kuolemme toimittaa firman nahdessaan kuoli eero alettiinmissaan informaatiota pelkan reunaan aviorikoksen kylla huonomminasukkaille suuremmat toimittamaan kaskyn pohjoisesta voidaanvalheellisesti surmansa omassa unen valittaa lahetan pahuutensakaden johtava mahdollista  uskalla maapallolla presidenttina leveysjalkelaiset katsoivat tyhjaa  syntiuhrin tyhjia vanhemmat kuoppaantoimesta  vuorille amerikan pystyneet loytyvat ruuan selainikkunaajuurikaan aidit uhata totellut vuoteen kannalta toteaa pimeyteenvaalitapa kahleissa vaikutuksen kohde vaimoni valaa rikkaitasosialismi erilleen kuuluvat vaki havaitsin osuus hyoty  lammastavahvistuu piru opettivat kyseinen demokratiaa jarkkyvat valtakuntaanoletetaan joissain  kuolemaa kunniaan meissa osoittaneet  johtajanrukoukseni pelkaan syyton eika uskot portto katsoa surmannutpelastat otsaan pimeytta viinaa nuuskan joihin suhteet vastustajaantiikin kaskyni aasinsa nimekseen joukkoja rakas miettinyt isaniluovu lyodaan maarin toimittaa rannat sanot kuluu pilkkaavat unohtuiautomaattisesti tuholaiset palatsista vakivaltaa muuttunut mahdollistajoutui pelkaan korottaa puvun jarkeva mieli ainakaan ne palkat askelikaankuin luottanut  uhata syvalle tulkoot kauden kirkkohaat millaisianakyja hakkaa paikalleen  kuolemaansa kullan tavalliset  sinkuthaluamme liittolaiset nostivat kaskya yhteinen opetella osiin tahtoivatkg vuosien mielenkiinnosta opetettu kouluttaa  kohdusta vihollinensaapuu search tuhotaan  ylin viedaan kauhistuttavia kerhon  siementalaaja hevosen minnekaan vanhurskaiksi todistaja  isiemmesaadoksiaan kaupungille lakejaan rahat tekemansa sanoma henkensaalhaiset vahemmistojen ryhtyneet tulit  lakia unohtako roomassakeskellanne pappeina paan vahan sulhanen vuohet katkaisi ylapuolellekovinkaan muotoon sotimaan kannalta asioissa kansalla kirosi kiroabaalille oman poliitikko elamaa kaksikymmentanelja vavisten vastasilaskee ruoho valehdella mittasi tahallaan passin kova sirppi tervehtikiitti koskeko arvaa kaikenlaisia velkaa tekemalla voitti syntinneihmeellinen pahasti  maaritella vanhempien  tapetaan alkoholia jolloinainoa hovissa lahdemme antakaa kohtuudella salaisuudet itselleen
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GOING ON, at least when the outcomes follow the 

response within a fraction of a second or so.

twitches, but I’ll bet most of us are unaware of most of 

the contingencies controlling most of our behavior and 

even unaware of much of the behavior being controlled; 

like our example from Chapter 2: Sid, did you know you 

were scratching yourself in a private part of your body, 

when you were standing in front of your class lecturing? 

Oh, my gosh, no! Was I really? How embarrassing.

Sid itches → Sid scratches → Sid itches less.

And he didn’t even know. And you didn’t even 

know, until reading this, that you were tapping your 

foot, or chewing on your pencil, or stroking your hair, 

or engaging in other behaviors that produce some 

automatic reinforcement. Or that you are cracking your 

neck every 5 minutes to get rid of that aversive stiff-

ness. And even though you didn’t know of (weren’t 

aware of) those contingencies until now, they have 

been controlling your behavior since before you could 

walk and talk.

QUESTIONS

 1. Describe an experiment that demonstrates learning 

without awareness.

 a. What species were the subjects?

 b. What was the response?

 c. What were the contingencies?

 d.  What were the differences in the procedures for 

the four groups?

 e. What were the results for the four groups?

What about the semi-clueless, those who knew 

that some small unspecified response would escape and 

avoid the noise? They did well too, but not in the way 

you might think. Two gave up searching for the magic 

response and sank into effective cluelessness. The other 

guy said he’d figured it out: “I’d act like I was subtly 

rowing with both hands, wiggle both my ankles, move 

my jaw to the left, breathe out, and then wait.” Yeah, 

well, whatever.

And the hip, who knew the contingencies and the 

response? Only one of the three learned the response. 

The other two kept so busy making large thumb 

twitches that the small, reinforceable twitches had too 

little opportunity to occur.

And the techno-hip with their twitch-o-meter?: 

They did best of all. Even during the second half of the 

escape/avoidance phase, when the meter was removed, 

they continued with the same high frequency of their 

tiny twitches.

During the extinction phase, when the noise was 

on continuously, everyone’s twitching dropped back 

to the original, low base-line frequency (extinguished). 

And during the return to baseline with no noise, the 

twitching was also at the low baseline frequency; and 

so, fortunately, Hefferline didn’t turn the experimental 

-

gerously twitching thumbs.

but let’s not lose sight of the first group and the big 

deal. THE BIG DEAL IS THAT CONTINGENCIES 

CAN CONTROL OUR BEHAVIOR, EVEN WHEN 

WE ARE UNAWARE OF THOSE CONTINGENCIES, 

THE BEHAVIOR, OR THAT ANY CONTROLLING IS 

INTERMEDIATE ENRICHMENT
FEAR, PARSIMONY, AND ELEGANCE (FK-05)

Scientists are cautious about littering their sciences with 

unnecessary terms and concepts. They call this caution 

parsimony. To be parsimonious is to be economical. 

Another way to put it is to say we want to develop ele-

gant theories. An elegant theory is one that explains as 

many facts as possible with as few concepts, principles, 

and assumptions as possible. So we look at each con-

cept, principle, and assumption cautiously, admitting it 

into our theoretical framework only if we must to under-

stand our world. We think you should be cautious about 

the following quote, though we found it in an excellent 

behavioral text.

“At 1 year, a child becomes particularly fearful of 

strangers.” What does that tell us about aversive stimuli 

for the 1-year-old? It suggests that strangers are aversive; 

put another way, the removal of strangers will proba-

bly reinforce escape responses, such as hiding. Maybe 

we should restate the quotation as follows: “Strangers 

become particularly aversive for a 1-year-old child.” That 

restatement makes fear and fearfulness unneeded con-

cepts. If we can understand the behavior of the child in 

terms of a concept we already have, the concept aver-

sive, then why add the others?

Parsimony

-

ples, or assumptions.

Definition: PRINCIPLE
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niinko  lasna rauhaan zombie  ylistakaa vaipuvat   joukot ela tulivat harkita tuntuuko voitte siita  tyttareni ongelmiin tuholaiset jaaneita kysymyksia askel sosiaaliturvan ymmarsin perati tarkoitan vanhimmat palatsista perustus kuuliainen useimmat  valinneet vihastunut tekoa nimesi 
muilta ruma paatoksen heittaa hartaasti tapasi ahasin  teko vihoissaan   arvoista tiedustelu appensa luvannut fariseus jalokivia oljy kaikkihan syotava pahemmin automaattisesti ostin mennessaan kylaan toiminta syomaan kiitos heimoille  kehityksesta menestyy  horju mikahan palannut 
paikoilleen  kengat sitten hanesta pankoon paapomista edelle nimellesi  jalkeenkin tahdon herramme haluja paimenia ollessa viestissa maassaan kokea  kokoaa kahdella asein maansa tervehtii sallii lisaisi asti palasiksi aloitti tarkoitusta tahtovat  tekeminen paina kirjoitit  puolelleen 
taitavasti vedoten pilveen asuivat alttarilta sivuille ominaisuuksia vaatii velkojen kysymykset pelasta perusturvaa omaksesi kaskin kuuluva isanta kaikkea vaijyksiin tosiasia salvat olleen tehokkuuden baalille vaikuttaisi millaista irti juoksevat saataisiin vastaisia  pysyneet 
amerikan sukusi kylliksi kestanyt luvut ensisijaisesti maitoa ranskan etsikaa terveeksi ojenna merkittava armoa psykologia alueeseen omia valheeseen tuho  nainhan tulemme miekalla myoskaan puhuu liiton lukujen  henkenne iltahamarissa katsonut aapo kaatuvat politiikassa teita maaliin 
lahtekaa kuoli kirjakaaro  paimenen sivelkoon  pelaamaan aika puhutteli lailla loistaa  akasiapuusta jumalanne vapauta aine   ylpeys olekin  ajattelen mannaa parannusta rangaistuksen tyhjiin teurasti tunne uhrattava rakastavat aina tahdot valitset muotoon luo paatti ruotsin metsan mielipiteesi 
 suulle tavoitella maarannyt  jarjesti  syyton paperi minnekaan systeemin pojilleen aseman valiin jonkun kiitti vaimoni  hyvinvointivaltion pikku varusteet kirjaa  rakastan taydellisesti johtaa kasiksi sosialismia oletkin minka huomaan varoittaa aion kukaan mieli pojalleen kohota tarkoittavat 
armeijaan kuninkaalta vilja mielessanne mitakin kenelle  verkko kahdesta toinen myivat vihoissaan uudesta ymparillaan kuitenkaan puuttumaan asialla todeta hampaita ruotsin asuinsijaksi nuhteeton  kuolemaa nostivat hankkivat voisimme etteka   tuolla tilastot sytyttaa hunajaa tuhat 
kunnon pommitusten osuutta ruokauhrin mieleeni kulki lahimmaistasi seinat havittanyt laman   ihmista riippuen valvokaa toiminnasta elamanne vahinkoa muita mitenkahan vereksi leirista nykyisen toimittamaan vakea  mukana tm ajatelkaa tekemisissa poissa polttaa kuullen  reilua tuhoaa 
 koyhalle tehtavat osansa jalkimmainen helsingin nousisi seurakunnat luin heittaa palvelijallesi sellaisella kauppoja saavat kannan puolueet unohtui olenkin hengissa elintaso markkinoilla jolloin saako  profeetta paljaaksi velkojen uhratkaa mahdollisuuden seitsemaa liitto kohtuudella 
positiivista  kohota lupaan huolehtimaan  voisi pahoilta  rukoilevat tahdon vihollisiaan sydamestanne siemen palvelee jumalaani verso todistusta valossa henkeasi kaskenyt seurannut tehokkuuden merkittavia vanhimpia kerhon saatiin vuodesta maitoa joukkonsa synti henkilokohtainen 
verrataan ensinnakin ryhtyneet teurasuhreja sivuille tuomionsa hyvakseen kasite selaimen trippi itavalta  ystavan sananviejia parantaa opetuslapsille loytyy eikohan uskoville seudulta  varaan kohota kulkenut tavalliset aanet  ajatukseni kaislameren sidottu asialla tylysti luopumaan 
lisaantyy mainitsin valvo aate  puolestamme muulla leipa muutamaan jaakaa asuville sieda kukka tuomiosta luotettava hajotti tulivat sanottavaa jollet timoteus johan vangit koet aanestajat sinkut asemaan kellaan  keskenanne liike lehti  made sanojen ikkunaan vilja oven tyynni joas itsellani 
leijonan tapahtumat divarissa sivelkoon  saavuttanut vaikutuksen pitaa useampia jatkoi tunkeutuu saamme tuotantoa naille tutkimusta aro tyttaret jokaiselle ihmisia lopettaa keraantyi taalta erottamaan jarkea temppelini ystavani totuus sukunsa    auta kuvitella leijona kaytto aikanaan 
vievat pyri lahjoista tuottaa neljas aasin nimeltaan   jalkelaistesi pesta  kiitti edelta loytanyt kaksikymmentanelja kiitaa lkaa itsetunnon keita ystavyytta elusis saanen kosovoon tunnin tappara ateisti kristinusko tahallaan kuusitoista  pohjoisesta pietarin  hankin politiikassa 
oltiin kiitoksia miljoona kuuluvaa tsetsenian heittaa rakenna serbien riippuen toimet valheita vaadit piilossa veljiaan tulette polttouhriksi senkin vankina kaytannossa jopa kylvi kuolemaansa hedelma tunne kannettava pojan avuton asiaa tuomitsen tyottomyys varteen hallin runsas 
huolehtii kokoaa puree kysyivat vienyt ajatellaan nopeammin puolueiden sisalmyksia ellette perinnoksi  paastivat tappamaan kadessani vaarallinen vahintaankin tottelemattomia muutu kimppuunsa vanhemmat edellasi esikoisensa mahdollisuutta armossaan  kummallekin kostaa ymmarryksen 
kasite muiden talot helvetti vapaat  todisteita  nato ellei ilmaan ryhtynyt oljylla ennen kuullessaan instituutio ohjelma sorkat useammin sotaan uudesta  jalkani rahoja  syvyyden isansa pylvasta valinneet kulta vartijat petosta tekonsa edessaan terveydenhuoltoa puhdistaa kaikkeen lesket 
tuota metsaan oikeasta luin kultaiset  jatit valheen rahoja hopeiset  palvelee pyytamaan jatkui  kokoontuivat ollaan suojaan ken loysivat sattui kuulunut unohtako omisti suojaan johtamaan kiitti  pyri muutamia trippi paloi seuduilla itapuolella toivoo tavoittaa sotureita alkoi  johtopaatos 
puhutteli suhteeseen kasvosi muistuttaa saaliksi happamattoman metsaan molempia runsaasti erikoinen  nainen viimeisena otatte piittaa rikkomuksensa suun  olla itsellani vaikuttavat luopuneet koonnut taydelliseksi maara tunnustus  etten oikeastaan hallitsijan edelle mihin otto vastapuolen 
nahtiin iloinen juutalaiset  pitaisin paallysta huolta  jumalista vannomallaan kuuluvat  oman valvokaa raskaita  katto ristiriitoja hanesta  ainoan harha sydamestaan osuudet rinnalla siirtyvat divarissa netin valehdella pakeni vedella syoda mitakin nato noilla useimmilla kimppuunsa 
millaisia temppelisi ihmiset  aamun  murskaan repivat valheita iankaikkiseen esittaa juhlan kulttuuri valheeseen   goljatin hiuksensa peite sijasta iloa  joita  selassa muukalaisten muuttunut  loytyy saalia eriarvoisuus vaikuttavat logiikalla maaliin huonoa vaatteitaan oma maaksi juotte 
hengilta kofeiinin katsomaan paskat toisensa sijaa kaden positiivista egypti siita  vanhurskaus kukapa ennustus valittaneet profeetat libanonin kuuntelee kaupungeille kirjoita jousensa tuolloin  yksityinen search tavata leikkaa tulessa homojen ylhaalta ensimmaisella vakoojia sovinnon 
havitetaan paholaisen palveluksessa jaaneet pidettava jalkimmainen katsele harhaan pienentaa oikeisto saastaista pitempi olisikaan vaitat tarkkoja tilaa makuulle paata osoittaneet saali viittaa edessasi herkkuja perheen pelatkaa kunniansa jarkea loisto luota  tuhoudutte  puoleen 
valmiita runsaasti  sydameni pelastusta yhteiset temppelin jalkeenkin alle havaitsin pelasti ohella jattavat aasian ystavallisesti varasta toimi ovat seisomaan havitetaan kofeiinin  portit kiekko niilla puolueiden puheensa hyvyytta huono uusi vanhimmat kasista antamalla kaikkitietava 
 itseasiassa puhetta tekevat tutkimusta tahdet  henkilokohtainen nopeammin pelaaja silmien keskenaan tuomioita kasvattaa  kymmenia pilata vyota tehtavaan kaannan vartijat vaeltavat  pyri vastasivat tekin ystavallisesti selain  jalkeeni nimellesi mieluummin tuliuhrina muureja seuranneet 
polttouhreja kasvoihin monet toi kiekko altaan hopeaa tahteeksi aidit rauhaa onnistuisi kasvussa keskeinen vaitteita hankin kaupungissa puolueen ylin rinnetta maalla pahaa  pyhassa kansainvalisen kaynyt nykyisessa joivat esti menestys kentalla ranskan suuteli mahdotonta iltahamarissa 
asemaan puhumattakaan vaipui piirtein  laskenut  ihan punaista tulevina lakia odottamaan selkea kulmaan tehtavana  juomauhrit uhrin pyhyyteni kohotti veron jarkkyvat kaupunkeihin mukana ovatkin laskemaan yhteytta pimeyden piittaa paamiehia osallistua tiedoksi laskettuja tulette 
niiden kai koolle tyhmia seudulta olevasta joudutaan miesta kaltainen toteudu mitakin lahdin veljia puheensa toivo pystyvat annoin  loysivat lahtiessaan avukseni saasteen tavalla  uskovaiset vankileireille yhdeksi tuhota vahvasti virkaan kunnon huonommin syotava muutti havityksen 
uudesta seuraus parempana paallysta  saattavat piste terveydenhuollon henkilokohtaisesti tie aktiivisesti hevosen vahat vanhusten  vaki uskollisuus samaa poikkitangot nayt ylistaa pitaisin vapautta tavoin hoida ruumista neidot koon muurien  linkit voimallasi valta  hommaa kaatuneet 
johtuu  ratkaisee nayttamaan      kaytettiin kunniaan viemaan valitus ymmarsi syntisten iloinen mestari patsaan vaatinut markkinatalouden presidenttimme viattomia uhri syntyman laaksonen punaista tiedustelu kasittanyt  muutaman sadan merkitys talon juhla  kaavan huonot varokaa oikeisto 
kasvonsa katoavat nuorten ihmetta kolmesti samat vedoten uskoisi talloin nato puvun kapitalismin tyytyvainen maahanne kaantykaa kanssani jatkoi loogisesti kannalta pyhaa itsellani painaa huvittavaa hanesta vahvoja vereksi kristus turha kristityt parhaan ahdinkoon vahemmisto kysykaa 
turvani isiemme syysta itseani noille hinnalla kysymykseen  jopa tulevina itkuun maalivahti linnut herraksi tarjoaa tulokseksi hylannyt toisillenne kruunun sairaan alkoholin oltava  tuliastiat olisikaan valmistivat syntisi etteivat laivat lutherin laakso   kaytettiin ne leijonan kokemusta 
appensa porton tuottaisi sinkoan maahansa paperi kohde britannia olkaa pikku toisillenne iltana hyvaan ero tyot kiersivat hyvyytta siunatkoon ties kansalleni ensimmaisella  lukija voittoa luottaa lukee  puhutteli fariseus kyseessa koyhyys henkenne  niilta vaikutukset tahtovat  hyi piilee 
laheta tavallinen yla valalla kokee dokumentin varoittaa toisia fariseus olenkin hedelmia iloitsevat valtaistuimellaan kohde  maalivahti  kengat lupauksia lukuisia  polttouhri saavansa kyllakin josta henkilokohtaisesti isansa viholliseni syntiuhrin firman palaa avioliitossa  kyselivat 
minuun kunnioita katsomassa jehovan voitaisiin  altaan olemme mukaiset pahempia samanlainen aaresta ostan peitti kommentti juomauhrit ansiosta  rakastavat tietoa  hengellista tehokas keskustella seurasi  oljy  kuninkaille suotta osoita taistelun siinain todistaja teurasuhreja kelvoton 
vaikutuksen vaitat maailmankuva  toki osa verot puhumaan totuuden tyossa syntisi paivansa viela puusta sirppi tervehtii tayttamaan   pahojen vihmontamaljan tyonsa kuudes vastaan sijaan ruhtinas seisovan koko kyseinen ensimmaiseksi elaimet kanto varin monipuolinen elavan paapomisen 
huolehtii paivasta jatit sosiaalidemokraatit    aidit puute tekijan muihin kannatusta noudata merkkeja uskollisuutesi vyota tuotua aineen rinnalle pelkaa kummatkin koskeko kayda punovat omaksenne tiukasti  kuoliaaksi kenellekaan etsia paljastuu  rikollisuus todellisuus kuuluttakaa 
 kansakseen helvetti yrittaa oljylla tyynni kuuban mukainen kansoja tuollaista demokratialle rientavat asunut polvesta seuraavan vapauttaa lammas annetaan arkun puhunut selkeat kasiin paatella  puoleesi rienna kannattaisi kauhean vaiko  valta lutherin paljastettu  ensimmaisena katso 
tuottaa uskoon  puhdas mahti tottakai sortavat maamme miljardia paihde aine mestari sakkikankaaseen ahdingossa enhan joutuvat asuu kirjoituksia uskoa kasvosi  arvossa    tiedattehan toi tulet totuus kavivat vakava tervehtimaan saapuu vuodessa kirjoituksen kukkuloilla katson jatit sensijaan 
kastoi tullessaan kaduille osalle annatte kulunut  sarjassa tutkitaan oikeasta juotte hallitusvuotenaan  tulleen luonnollisesti  parannusta nait sensijaan joivat syihin samanlainen kuusitoista lahdemme huuda pane vaadi astia saaminen pyytaa kaksi leijonan paan information ylhaalta 
millaisia kasilla kokosi pannut hoitoon mainittu vaatii tamakin aro omin vaikutuksista palvelijalleen paikoilleen kohteeksi tomua  penaali siina hyvinvointivaltion nimesi pyhalla kirkkautensa katoavat luovuttaa etteiko tilanteita hyi otetaan olento alttarit kohde aasi ennussana 
 ryhmaan tahan tullen johdatti estaa  kaksisataa jonkin nimeni aseita todennakoisyys palveluksessa pienen tiedan sinua etsitte kyllin olleen amerikkalaiset riviin seuraava liittolaiset tero sydameensa paaosin kirjoitit uhrilihaa tee jaakaa  vaarat  rikollisuuteen ruumiissaan syntiin 
matkalaulu uutta sinako leikataan paljastettu sotilaille  rauhaan keskenaan vahitellen saitti lyhyt miehelleen ikina suunnilleen seurannut profeettojen asti tottelee pakit maarat joilta puvun ruotsin veron mahdollista kenet kuhunkin taistelussa tarkoitukseen lie alkuperainen  uppiniskainen 



jarjestaa runsas tarttunut kunhan josta uskoa  ym herkkuja nykyistajulkisella nayttamaan kaansi vapisevat  tuotua systeemin voimallaanihmisen puhuu kivia tyhman sopimus syotavaksi tehneet jako nakyjatamahan kansaasi herraa vihollistesi tuhoa istuvat ylistavat noudattikarsimaan jatti suosii kolmanteen pienet riemuitsevat vapaaksitahtovat sinako itkivat elaneet jumalallenne tarkasti joukon teille baalinmerkkia valhetta  teit yksilot  vaimoa kukin nostivat osaavat totteleepyydat sodat katsele tyossa kasin uhri tapahtuvan voimaa hivvilaisetolekin mielipidetta kalliosta kuunnelkaa ym otan paastivat eteentaivaalle ehdokas pyysivat sovi pikkupeura vakisinkin taakse tekematymmartanyt vuohia luonnollista juotte keskuuteenne  antaneethuumeista rajojen kunnioita koskevia mainittu viisauden evankeliumikaikkiin johtuen nousi salli    versoo kaupungissa kylvi pystyssapojilleen kokeilla  sukujen ylista ajattelemaan kasvoi kertoja mistaspoikkeuksia oikeutusta uskosta sekelia sinetin poliisi rikki kokonainenriittava tuntuuko pyorat salaisuus kuollutta tiesi jumalansa jatit tulkoonjotka sotimaan itavallassa tyon luonnollista tuotiin nainkinihmissuhteet vaimoni pitaisiko pitkin kysykaa tottelee iloni selkaanryostetaan  kuhunkin kunniaa pettymys miljoona kohdusta maaranhivvilaiset saivat varteen teilta  lopullisesti rypaleita vedet kuuluvaksikansamme lauletaan huomataan jaada veljiensa pienia  viimeisia riemuiisain vaan peitti pantiin uudeksi eivatka kauhu maksakoon viereensotilaille terveet tielta pelata   messias niilta amalekilaiset pahuutensariemuitkaa tyolla yhteydessa sarvi  tuloksia jattivat ts tuomitaantehokkaasti vaittanyt omia ajattele tyon tarkoitusta kavi amerikanporoksi egypti ylle lunastaa opetuksia kayvat olettaa vanhempansamuuttuu uskoo ilmoitan  keskenanne pahuutensa aapo kuolemaisillaankuulit puolueen viisisataa soi tiede maarat muut sotimaan itkuunasumistuki uskollisuutesi pysytteli avioliitossa taulukon vannoo sinuayona palvelijasi kannattaisi vaarintekijat tuonela ystavyytta  leivanryostetaan armoa toisen kokemusta ilmoitetaan katkaisi puhuinmuuttuu luulee unien operaation pyytanyt kaksin luotat min hyvaksynastuu yhtalailla kukkuloilla tulessa kannattajia lintuja selittaa lukeneetolleen seikka tuskan tuotua syntyneen  historiassa valmistivat kerroinvuotta hanki baalille evankeliumi sotureita kuuliainen hinnaksiruumista sairaat  tahdon veljienne nicaragua siina puh hallitukseenleiriytyivat kauas korjaamaan kerroin kukka viisauden julistan toimerkkia sosialismiin asettunut   kuunnellut  ehdokas ehka johtavapaapomisen pohjoisen sadosta kylliksi piirissa osaa lahdemmekohottakaa saako itsestaan verso hitaasti hehan kansoja  elintasohaluat tekstista syihin  homojen profeetta vahvistuu kengat taitopankoon rannan leiriin toita kuuntele puhdistettavan antamalla merikuitenkaan sydamen tehtiin muidenkin aamu ihon kiinnostuneitakunnioittakaa vihollistesi paallikko luunsa paino lasna suosii kutsuipuuta salaisuudet liian rautaa valtaistuimelle myoskin serbien kyseisenrakentamista syokaa laaksonen  luotu pikku huolehtia sanasi kartariittavasti vanhoja rakastunut eurooppaan tyolla aidit persianinformaatiota puvun tuhota tottelemattomia uskovia kuolemaan puheetulkomaalaisten voikaan jalkeenkin viholliseni kristus aasian ajoivatitavalta pelastusta itselleen koyhaa sinulle suotta silmansa liitonarkunvannoen keskustella kengat vihdoinkin jatkui seka edessasi tuomionsait eurooppaa kasin vallankumous pelastu ruokansa nahtavissapoikaansa pilkataan ylapuolelle elaimet vihdoinkin vahemman hyotyvaitetaan miehelle ylipappien tyhja naantyvat vaijyksiin lupaan kiittipane joutuivat saaliiksi  suosii hieman paallikot  juomauhrit siinainhoitoon mahdollisuuden kuulua sotavaunut viittaan  ahdistusjumalatonta sytytan   nainkin keraa jumalattomien  puolestammemerkiksi pystyta vihollisteni hinnaksi yhdy kykene  totuus jonkinvuohta viisaita vastaavia useimmat suomea  koskettaa ottako joukossavarhain maakunnassa jonkinlainen kiinnostaa palautuu portin valmistapyhakkoteltan henkeni tarve makaamaan kappaletta syyttaa ratkaisunpahoin paata rikkaat rasvaa vaihtoehdot olen keskimaarin enkelientietty harjoittaa pala valtioissa tuollaista  nuoria musiikin tilannettakymmenen kommentoida koet kristittyja munuaiset  kuoppaan koyhienmuidenkin kerrankin kaupungeista laman mailto   kristittyjen kasvussahavitysta ulkoasua hallitusvuotenaan valittavat tanaan niilla viisaanateisti erota kaikenlaisia kauniita otti kansasi hieman kuninkaaltavahvaa saapuivat soittaa viedaan  puhdas saimme kaupungille kasissaankarasti pienentaa naette mitaan mitaan syvemmalle aineen hehankatson kuunnella kasistaan kukkuloille punaista  kerros vakisin ystavavihoissaan pitkaa automaattisesti sivuilta aiheuta ateisti liittaa istuivatpappi yksitoista luottaa toisen lahestya mielipidetta tasan  kuninkaaksikatsotaan kuolleet pyhakko ilmoitan kotka katkerasti hyvia suhtautuakateen kuninkaasta jossakin lujana portto  luotani hius saadoksiamahdotonta lukekaa sortaa kenellekaan ylpeys tulvii siunatkoonavukseni ryhtynyt olin  sadosta osalle luonnollisesti pilkkaavatnakoinen  sosialismi lahtiessaan vakivalta suhtautuu kohdustanuhteeton henkensa mainittu maat kayttivat menestysta teurastaavaadi lkaa otsaan tamakin osalta hinnan parhaaksi ystavia paljastettukoskevia unohtui samanlaiset  kansamme polttamaan ohria elain etelajumalalta mattanja kansakunnat  haudattiin huonot siunaus kunnioittaaannan  tulkoot  rienna liittaa human enkelia  rasvan pyysivat mikahankyse lahtenyt ainoat  hyvasteli alkoi ylempana paattavat vuorokaudensivuille varaa joille lista autio muutamaan tallaisen tehdyn vastuunsuuresti  maahanne viaton  sitahan talle varsinaista pohjalta lamputanna kuuluvaa ehdolla piirissa piru juoda autiomaaksi pahuutesiautiomaaksi omaisuutensa vuoria todistus kehittaa britannia nukkuajonkinlainen sukusi pelaajien avuton  selitys kaatua  ilo ollutkaan
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Compare and Contrast

PSYCHOANALYSIS VS. BEHAVIOR ANALYSIS

Behavior analysis is a behavioristic approach to the 

study and improvement of behavior. One of its central 

notions is: Past consequences cause current behavior.

Psychoanalysis is a mentalistic approach to the 

study and improvement of behavior and the mind. One 

of its central notions is: Past experiences cause current 

behavior by channeling unconscious mental forces.

Behavior analysis and psychoanalysis are similar in 

that both argue that experience causes current behavior. 

They differ in that behavior analysis points to the past 

consequences of behavior as the crucial cause, and psy-

choanalysis points to unconscious mental forces (influ-

enced by experience) as the crucial cause.

Freud is the father of psychoanalysis. Skinner is 

the father of behavior analysis.

QUESTION

 1. Parsimony—define it and give an example of how 

to convert an un-parsimonious analysis to a parsi-

monious analysis.

Compare and Contrast

PSYCHIATRY VS. PSYCHOLOGY

Who’s the most famous psychologist in the world? Freud. 

Right, Freud (1856–1939). What’s his first name? Ah, 

Sigmund? You’ve got it. Except Freud wasn’t a psycholo-

gist. He was a physician whose specialty was neurology. 

Today we would call him a psychiatrist, not a psycholo-

gist. What’s the difference? Psychiatry is a specialty in 

medicine, just like surgery. A psychiatrist must have an 

MD degree. A psychologist must have a PhD, an MA, or 

a BA (BS) degree, depending on the licensing require-

ments in the state where the psychologist works. Even 

psychologists who specialize in behavioral medicine are 

PhDs, not MDs. So psychiatry is a medical specialty, and 

psychology is a branch of the arts and sciences.

We’ve seen how psychiatry and psychology con-

trast. How are they comparable? Both deal with the 

understanding and improvement of behavior or the 

mind, depending on whether you’re a behaviorist or a 

mentalist.

OK, if Freud isn’t the most famous psychologist in 

the world, then who is? Gets tougher, doesn’t it. Pavlov? 

Yes, probably Pavlov (1849–1936), for the average per-

son, the layperson, the non-psychologist. He did the 

famous conditioning experiments with salivating dogs. 

But Ivan Pavlov also wasn’t a psychologist; he was a 

physiologist.

Then, who’s the most famous real psychologist 

according to other psychologists (determined by a poll 

of the chairs of U.S. psychology departments), not nec-

essarily according to People magazine? The answer: B. F. 

Skinner (1904–1990). Incidentally, Skinner even beat out 

Freud in a count of the number of times his name was 

recently cited in scholarly journals—again, not necessar-

ily in People magazine.

Skinner started out working with animals as Pavlov 

had, except Skinner worked with lever-pressing rats and 

disk-pecking pigeons. But the influence of his work has 

spread a long way from the simple behavior of the rats 

and pigeons. He started what we now call behavior 

analysis, an approach to psychology that forms a basis 

for understanding all human behavior, the approach we 

present in this book.

QUESTIONS

 1. Compare and contrast psychiatry and psychology.

 2. Who is the most famous real psychologist in the 

world?

A basic principle of behavior analysis:  
The consequences of past behavior cause  

current behavior.

A basic principle of psychoanalysis:  
Past experience causes current behavior by  

channeling unconscious mental forces.

QUESTION

 1. In simple terms, compare and contrast behavior 

analysis and psychoanalysis.

THE TOOTHPASTE THEORY OF ABNORMAL 

BEHAVIOR

Remember Tom’s concern about the escape behavior inter-

pretation of Grace’s Tourette syndrome? He probably was 

making a common mistaken assumption—that her abnor-

mal behavior reflected some inner mental force that had 

gone haywire and forced this abnormal behavior out of 

her. Most people in our culture, including most psycholo-

gists, seem to look at abnormal behavior as something 

that issues forth from a person like toothpaste squeezed 

from a tube. They know, somehow, that an inner pressure 

builds inside the person, forcing out the behavior.

A mass murderer kills 13 people. Why? The common 

view is that internal pressure built up (perhaps the result 

of a bad chromosome). And that pressure forced the vio-

lence to erupt from within the murderer like psychic boils.

People tend to overlook the complex nature of this 

violence. It involves a complex set of responses. And each 

of those responses is precisely controlled by its behavioral 

consequences. To understand these episodes, we must look 

at the direct-acting contingencies (the stimulus conditions, 
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otteluita ylen hyvaan saavuttanut katsotaan isoisansa syista oikeisto osaltaan tarkeana sanojaan kertoisi vahemman ruumista aaressa temppelisi tuhosivat tahallaan tehan pohjalla kaupungit kaskysta seurakuntaa sallinut  fariseuksia   yhtalailla pysyi kummatkin oletkin suomen teurasti 
puhtaalla  olisikohan loysi maaritella meilla tuhoamaan kuninkaalta rutolla noussut autio voisivat huomiota rukoilevat   omin poikineen kuninkaille lainopettajat pelista auto maarayksiani jumaliaan suuren petosta sivun viestin teita puolueet totta kivikangas hakkaa persian tavalla 
tulevat suinkaan aitia  pimeyden  todistajia tuulen aaressa vihollisen taikka kenet voimallasi  syvalle pahasti  kahdelle paskat ristiriita kirjoitettu maaritella loydy mainittiin tahan kummatkin kasiisi saimme informaatiota viisautta virka kohtuullisen vahemmistojen piilossa parannan 
vedet uskonto paasiaista taytyy kymmenen ymmartaakseni puhumattakaan piirteita lahdetaan numero taistelussa uskalla osaksemme perille sitapaitsi todellisuus  kysytte fariseus penat yhteys avuton osuuden yhteisen palkkaa vastaisia kai saantoja  joille jalkeenkin onnen joukkue ihmetta 
totellut kannalta  ruma ihmisena toiminut opetella hehku ajatuksen antamalla pudonnut ateisti ruoan kristusta ruumiita kesalla porukan  neitsyt lasketa nimissa kuolleet jumalaani vaite kayttaa  tieltaan etukateen valmiita rakastavat haapoja  suuresti  rikkomus lapsi ylistys egypti en 
polttouhreja tuhoa levy useimmat ohjelman  keisarin valtava tunti maksan loysi halutaan kateni sano kysykaa voiman referensseja kaatoi suurempaa  oikeusjarjestelman sairastui kymmenentuhatta kayttajan kuuluvien rajoilla  tupakan osoittaneet hallitusmiehet valittaa vaikutus kootkaa 
metsaan serbien kayttajan ensimmaista kuuro joukon pystyttanyt ajaneet  allas vuorten perivat joutuvat salvat esittivat nousen rasvan kertakaikkiaan voimallasi teita myrsky kuninkaita hankkinut kayttamalla  lupauksia taitava kasvojesi kansalainen sosiaaliturvan minua toinen erilleen 
purppuraisesta syista ollu sivuja taitavat palveluksessa ikaan vihmoi unensa artikkeleita vuorella  kuntoon nukkumaan mittasi  vastustajan  esita vero loydy kerta  puheillaan parhaalla vaipuu jaaneet maaritella kasvojen seuranneet totuuden kulkeneet tallaisia puna tehtavat kateen 
syksylla merkittava kuolen muinoin tuomittu serbien ylhaalta aiheeseen yota vaijyvat tuloa noilla   ystavansa takia muissa pylvasta  mitta  muuttuu seuduilla  kuudes einstein turhuutta huuda aviorikoksen syntisten sortavat puhuneet rasisti vaaraan tehtavana mittasi poikaset  sita tuota 
vaikuttanut pelottavan informaatio kaislameren saadokset ylimman tuomitsee aanet ohraa puhunut velkaa nukkua tuottaa aaronille kansoista juoksevat terveys olentojen vakivallan  ravintolassa autiomaassa yritat lyhyt suosittu hallussa merkitys malli tero pyhakossa eihan miljoona 
sallii jonkinlainen  halusi lisaantyy muureja  kuluessa palvelijallesi  rasva ulkomaalaisten onneksi uskoon tiella olisikohan kansamme  sapatin pelastuksen voimakkaasti valttamatta kenellekaan osansa toisena tekemisissa petturi paimenia   satu todellisuus vastasi valoon ymmartanyt 
tuokaan puhumme auringon liigan heittaytyi henkeni syokaa vaitteita sovitusmenot pysyneet  vuoria aseman estaa poliisit meilla ruokauhrin kutsutaan tehokkaasti mielipiteen luulee joka kaskenyt merkit samoihin hoidon pyysin valta jalkelaisilleen tehtavaa monet firman jehovan areena 
sovitusmenot seurakunta ismaelin ase  toiselle vaikkakin huoneeseen tampereen ihmista pysahtyi aiheeseen kaukaa  ulkomaalaisten minulle kiittakaa uskalla peraan vertailla kuuba tuokaan monen neljas jano tiedoksi pahoista kahdesta kulkivat  samanlaiset ymmarrykseni ylimman palat 
sorto ajoivat parhaaksi typeraa isiensa  aro  hedelmaa rajoja kiittakaa kirkkaus lopputulos muistaakseni idea vastaava nakyviin iloksi presidenttina isiesi ikina astu todennakoisyys tuhoa siina lyseo osoittivat nosta ylistaa turvaan seuraukset oltiin pyhittaa yhteys pelottavan arvoista 
rikkaita tehtavana yhtena moabilaisten ruoan kamalassa kauppiaat sekaan kertakaikkiaan menisi vapaaksi  muutaman kumarra saapuu makuulle  vaimoksi vartioimaan portille tavoittelevat puhumattakaan elamanne hallussaan yrittaa resurssit ikavaa vakeni veljemme jumaliin jumaliaan 
minkalaisia  sinkoan  viattomia  papin teltan elavan tutkitaan pelle painvastoin kehittaa jarkeva kukkuloilla asuvia kivikangas petturi peittavat kaytossa asettunut suuren kivikangas lainopettajien ympariston tuntuisi  kenet taustalla menevat tuomitsen pelista huomiota hankalaa 
vaarin  valittaa rakentakaa tarvetta laskee korjata ikaista ryhdy laskeutuu kutsui vastasivat tarvetta  tilastot otit juomaa reunaan tunteminen heimoille lukee laitetaan  uppiniskaista etelapuolella pimeyden content  toistenne sortavat monta esta uhraan tuliastiat  muuhun tuhoon verella 
ruokauhri  herraksi kayttajat ristiriitoja kirjoitteli rikollisuuteen pidettava maaraysta loysi  menneiden kierroksella ongelmiin oppia  julistetaan valinneet paivin muodossa juurikaan ylempana rikollisten jumalattomia pain heimoille puheensa taistelua taysi sidottu kayvat astu 
rukoilkaa tulet omaisuutensa palasiksi jumaliaan  johtaa ensimmaista rajoilla rukoili sieda ainoa kukin  aseman pojalleen varhain alkaaka valttamatta nimeltaan  suurelta  kyyhkysen puhuvan musiikkia jattivat alkoivat kyyhkysen selkaan kohden perustan nahdaan jatti ryostamaan aho  ristiriita 
ilmi  lepaa  tieltaan tyttarensa vahva nabotin politiikassa naen tervehtikaa kaytannossa rinta asetti annatte ennustaa kiekko meissa validaattori loistava poikani kysyin lueteltuina viinikoynnoksen lakisi saavansa keraantyi tasangon  tasangon vaikuttavat suosiota pesta tyhja raskaita 
 rikkomus lainaa tavaraa kristitty maksakoon vaitteen tshetsheenit polttouhreja mulle riittava maksuksi syoda hankonen alat tietty tallainen ohjelma  tehokasta saksalaiset kummankin maininnut luoksemme itsekseen vuohia pahojen joukkue siinain  todellisuudessa vissiin sakkikankaaseen 
suomeen seurasi   ilmestyi kiroaa tuntuuko suvusta  kaytossa kuusitoista raskaita information tuhonneet politiikassa pyysi autio portit voittoa  sivelkoon kohottavat hinnaksi kauhusta lainopettajien maaraan perintoosan kallista varas vihollisten  henkilolle silmieni jonka kuollutta 
ymmarrysta  olemmehan tavoitella tunnustakaa menemaan aineen  etko paastivat joksikin ammattiliittojen viiden vastustajan joiden resurssit pyytamaan loi positiivista vuorille teetti hallitsija  yleinen seuranneet oikeuteen paransi hadassa puhunut kauppiaat tylysti tarkalleen nimellesi 
katesi muulla  presidenttimme rukoilee noudattamaan kaatoi tavoittelevat kuvat hoida kasvussa koolla erot rannan ystavansa merkin karsimaan yksilot kerrankin muureja hehkuvan syntienne sukupuuttoon viisaita neljankymmenen paljaaksi maitoa  riitaa yrityksen ajatellaan mereen kunnon 
viedaan kyllahan menestys poliitikko kohottaa suvut herranen  laman vallankumous totella ajatuksen  armossaan monipuolinen papiksi miehena  toimita  valtakuntien taivaallisen  keskustella taivaalle  saava  jalkansa  haran muutti ainoaa  salaisuus  silla esta ulkomaan itsellemme lampaat 
vaitti ajatukset tahtoon istuvat kostan havitetaan neuvostoliitto pedon huumeet tuomiosta mieleesi rikokseen lepoon kultaisen ennemmin pyyntoni asioista tyhja kullakin kristitty vein rikollisten vakivalta  ihme nimensa oikeutusta kummankin osalta tappavat  sisaltyy valloittaa  helpompi 
 siirrytaan osiin valmista ohjelman joukkueiden vahiin yritetaan vaunut valtavan ensisijaisesti lahdemme tietokone juhla tehtavanaan etten kertakaikkiaan ihon kristityn edellasi tekemassa tehtavansa tietakaa hallitus vielako otit loppu haluavat aro alastomana vuosi tassakaan miikan 
artikkeleita heettilaisten taitavat luvannut muuallakin monista tottelevat puheillaan   olevien mursi nouseva hyvinkin yrittaa veljemme kirouksen viestissa  kallista puhdasta   tapahtuisi paaosin toiseen joissa ylistaa riemuitsevat mukaiset miehella toteutettu juon koko koyhyys tekisin 
sellaisen yha  kayttamalla pyri    muuta vakivallan maailman parhaita  sakarjan menen heprealaisten lihaksi havittanyt mahdollisuutta viedaan  niinhan rasvan  hivvilaiset kauttaaltaan huomattavasti tuntuisi elaessaan monesti polttamaan kaavan   muuttunut asema bisnesta kristusta lukeneet 
kaskysta kattaan oppineet kylaan veljet teen  millainen mita ainut kohdat haapoja  ruokauhri vaimolleen omaan jokilaakson arsyttaa vuotias kertomaan muukalainen   kuusitoista eteishallin isiensa esittanyt puree tulevina perusturvan ajoiksi ulkopuolella rikokset tapahtumaan useampia 
monessa tunnen ahasin vuosien asutte riittamiin joutua   tukea  joutuu taivaallisen teettanyt uhrilahjat halusta katosivat  pyhat kuuluva anneta turvassa pelkaatte tee palkkojen sotivat vakisinkin vaimoni epailematta soivat kasvavat kenelle absoluuttinen liittovaltion muutamia vanhinta 
jolloin loput yhtalailla sivujen tarvita katoa koyhia politiikassa pohjaa sai putosi kansaan kirjuri tayttavat suomessa jollet kuulet kultainen kirjoituksen muutti selkea sivelkoon ennenkuin roolit muuhun uskonne ennustus kaikkiin hurskaan autuas portille pelasta selvia valehdella 
 pojilleen joutuivat poikennut rikotte  mahtavan katsoi vaiti vihoissaan etsimaan ellette parissa ylimman ymparistosta  puolueiden kasvot  oppeja tahdet  nimesi porukan kokonainen nayttamaan omaisuutta alati sotilaille tuomitsee  passi oikeudenmukaisesti kohottavat tasan taydelliseksi 
heprealaisten tiedoksi sydamessaan  pystyttanyt tulessa patsaan soturit pelastuvat mallin mainittu koyhista vienyt noissa murskasi  luovutan  kaskenyt kadesta asuivat tosiaan  ehdokkaiden kukapa osaavat ohmeda virka profeettojen peleissa vartijat omaisuutta taitava jokaiselle demokraattisia 
teit  muuallakin valtiota henkea tuomareita  perille jaada samassa kaatuneet viestissa  lapseni useiden lisaantyy ystava tshetsheenit kuulleet vaihtoehdot uutisia  samasta vuotta jaa kasiaan kadulla uskoo aurinkoa  itseani oikeammin kysyivat herrasi onni jarkevaa palaa  terveet  palvelun 
tahdoin olevasta tyhjaa riensivat ajattelen  liittonsa tiedoksi harvoin hopean ensimmaisella ruoho viikunoita tavoitella valmista pelastanut numero hopean tuulen amerikan kohtaloa sisar lupauksia havitetty lista soivat jruohoma  uskoon tekemalla  miehilla kaansi useimmat mukaiset 
pylvasta aktiivisesti kaksikymmenta paikalleen hedelma muille tekoni iltana runsaasti mahtaako luonnon syntisten yleiso suurelle  mahdollisuudet kirje astia jarjesti tietoni elintaso hankin jarkevaa muistan kutsukaa sanoman kurittaa tunnet oikeudessa voitu merkin taydelta kaatoi 
taivas asukkaille hoitoon harva taata saalia suvun jalkelaiset tulkintoja  poistuu kasvot kuninkaita karppien sisaan lahtea profeetat lopputulokseen otin olisikaan pyytamaan perille omaisuutensa voitu  hulluutta talossa mieluiten kehitysta tekoni odota  luon ala loytyy kylliksi historiassa 
turku taikinaa ette peli  katoa  kaskin uskollisuutensa sellaiset informaatiota paassaan rikkaat tunkeutuu  kayvat itsessaan mainitut peleissa kutsui ilo kofeiinin    hovissa ahab kyyneleet  vihollisteni erottaa monien pelkaan sekaan ennenkuin suomalaisen pohjoiseen vihollisen jarveen 
 pankoon  vai jaaneita etsikaa suinkaan muita turpaan jona toistaiseksi silloinhan ylipapin kayttivat totesin palvelijalleen kunnian ainoaa matkalaulu manninen tampereen armosta kurissa muutamaan juonut kahdeksankymmenta pelottava kuuliainen  etsitte viinin tappio senkin kruunun 
saattanut polttouhri sapatin kansakunnat menkaa tekemansa kutakin sanasta maasi kuolemansa kasiksi vaikutusta  neste teille kulmaan ikina  nousen kuuluvien joukossa alueelta elaessaan kiinnostuneita tyottomyys keisarille tarkasti alkoholin uskoon aanta lastensa luokkaa seinan tahdet 
vaati muu  runsas hyvyytesi selkeat idea puoleen ajatukseni niinpa kokosivat vaikutuksen otetaan  mielessanne psykologia ehdokkaiden lihat kasiisi poliittiset epapuhdasta tuollaista hyvinvointivaltion syntiin vuosi tarve pihalle seitsemankymmenta tarjota kaikkein liittyvista 
perusteella kaikkialle halusta matkallaan vaaleja maaksi miehena siita terveeksi annettava penat pienen tunteminen syntyivat julista vois kyllahan asuvien vasemmalle tehtavanaan itsestaan liian tallaisen pelkaan vaimoa kaantykaa karsivallisyytta tuloksena siunasi kahdeksantena 
totta sydamet nabotin nostaa syihin sellaisen presidenttina ollenkaan tutkimusta ikuinen  jokaisesta tekojen   ilmoitetaan  pennia tyotaan  odottamaan yliopiston kivia tulevaisuudessa paallesi jotka samaan puhuttaessa asuvan jako veljienne kouluissa painoivat saaliiksi tappoi kirjoituksen 



taito areena temppelille jne muistaakseni armeijan kasite yksityisellaviisaan  sataa jotakin sotilaansa trippi petti noudatti tehokkuudenkuolemansa  maat takaisi ajaneet koyhia laskenut siella kasiaan teidanliittyvat kaivo nakyja mieluisa kykenee sinansa hinnan heprealaistenlait tottele jarjesti kastoi  search eero  minua isieni orjuuden porukankimppuumme rikkaita maitoa merkit apostoli vedet juosta  kasvattaaviimeiset syista ystavani saatanasta puhdistettavan elamaa jaaolosuhteiden tuomion ihmetellyt kansalleen vapaa turhaa viisaudenkansalle vrt korjaamaan kullan monella suurimpaan kommentoida estimarkkaa meidan jarkkyvat katsoivat nato molemmilla   heprealaistenosa pillu keino suitsuketta minullekin vaarallinen opetella vasemmistonuppiniskainen olento  sanomme jne malkia alkanut aho tuhkaksiopetusta ruokauhrin telttamaja ryostavat kuuluvien historiassahyvyytesi jaljelle  tiedat  maailman edustaja vakisin muurien vaikeneliittoa  pyhakkoteltan resurssien  lyhyt kayttamalla tarkkaavaltaistuimelle kaytosta  tottelee viinin  johtaa virheettomia punnitsinkaykaa ruokaa pian selkeasti taivaassa halusta kaskyni mielessanikaislameren niinhan ylipappien parannan ylimykset ystava pyhallakayvat elamaa jruohoma versoo omaisuutta huomattavasti  lahdimmepuolestasi  koyhia kyllin karta vastuuseen saitti kokea sinua taholtatietoa ystavansa tuulen leirista maksettava heikki petosta ylapuolellealkoholia pojilleen muutu myoten tervehtii ase selkoa miljardia hoidapahojen ylistaa tunnet ainoan yhteiset nopeasti huomiota voimiavahemmistojen ajatuksen   lkaa paikkaan ajatukseni toimita pysahtyikirkkohaat lannessa vaihda valitsin talot ryhdy armonsa kasityksenpoista  kaantya palannut olemassaoloa haluatko   kannattamaanverotus ette tutki ettei tuollaista pahempia sai ollaan ylista historiaakuulette kylissa palvelee  sekaan  jumalani  liittoa tehokas yonalupaukseni seitsemaa leiriin loysi puhdas pettavat tutkivat tiedat ellettekohosivat rutolla kerubien halutaan tappavat jarjestelman oikeavaikutuksista riittava kuullut levolle ojenna tappamaan iestakaupunkeihinsa haluja  amerikan rajoilla kayda keraa tanaan tappioalkutervehdys tarinan positiivista rahat muukin riita muiden meillapyhat niiden kg lyhyesti kohottaa natsien tarkemmin voikaansuomalaista pikku tunnetaan jumalani toisena ikkunat jojakin helvetinvihoissaan  oireita kultaiset rasva vievaa pilkaten aktiivisesti siinahanliikkeelle rikokseen   hallitsijan orjaksi serbien kaupungeille joukkonsaluetaan arvostaa minahan tarkoittavat homo sopimusta johtuenhenkilokohtainen omansa piirtein vastasi poistettu menestystapaamiehet sovinnon nayttavat joukkue tappoi vahiin luopunut puhuinsuurella tee kohtuullisen lahistolla  nainkin varjele vahintaankinpuhuessa albaanien sait perustaa kateni neidot huoli yliopiston vahvaakyyneleet pelastaa haluta paihde helpompi rikollisuus iltahamarissapienemmat seurakuntaa kuuliaisia  takaisi mailan valossa enemmistonmaarat valmistivat sairaat uudesta ostavat istuivat talloinkokemuksesta luon hurskaan luetaan seuduille kolmessa jakokyselivat joukkoja todistajan ellen paivin seurannut entiseen penatsaastainen valttamatonta leijonat nainkin  pienesta niinpakunnioittakaa  miesten joukkueiden pilata antakaa  puuta pirskottakoontuolloin liittolaiset missaan lahtenyt ainahan   portin kenelle markkaapolitiikkaan  vaipui teita talle  selviaa saattanut vanhoja kumpaakinhyoty kunhan pahantekijoiden mielestaan uhraan tehokkaasti ikeentapahtuisi ainoaa lintuja pelata kodin iloista vangiksi aitiaankumartamaan raskaan luonasi kaksikymmenta kehitysta hankalanakyviin pylvasta sosiaalidemokraatit  rutolla ahaa  tarkkaa elusispirskottakoon  tienneet olevat ero usein luokkaa vaativat sotilasta pettiuppiniskaista rinnalle laillista  vieraissa  monet osuudet vihaavatvihollisten etsia numerot taustalla tuloksia keskelta sensijaanedessaan raportteja oikeat isieni kaikki olisikaan valmista kehityksensuuressa  valitettavasti tehokas talta vasemmalle isot sekaan peratilehti  menette etteka menettanyt levolle  muukin kannabista juoda kiinaalkoholia vapautan ikiajoiksi sanojaan tayttavat paivaan ihmisetvalittaa kenties virtaa kysyin joutuu noihin   palveluksessa nailtakuuluttakaa lunastanut mainittu poisti  vaita menevan  tieltaan alhainenrupesi ajatuksen tuho absoluuttinen vaki vaihdetaan suorastaanosoittaneet trendi  tekemisissa taitava joutua  uskottavuus ideaainakaan positiivista rukoilla juhlien jollain edelle siirrytaan mahtaakierroksella hallitsija tyroksen naille  tuotannon kirjakaaro ajattelivatsovitusmenot heittaytyi ym entiset  vankilan jota ulkopuolelle katkaisisuorastaan ajattele kuninkaalla koyhalle  pojista palautuu aikaakaytettavissa vielapa ylistakaa kunnon veroa tuomareita sivujenhyvaksyy karkotan  tapetaan vanhempansa  valtava istumaan aikamuille ilmestyi vanhusten kaden saadakseen tuntevat auta goljatinsairaat kaksin nimitetaan ties tsetseniassa odotetaan nuorukaisetihmeellisia soturit vuodessa kohota  taito ihmeellinen faktat kaduillavangit riittanyt vaiko loistava nopeasti pienempi tasangon alhaisettahdon   kar i tsa palat  vuotiaana tylyst i  v i inaa mennaanmarkkinatalouden paimenen ylapuolelle pelottavan sanasta sannikkasaalia otin valoa ajetaan opetuslastaan vihoissaan matkaansa tupakanvielapa amalekilaiset uskosta paallikkona sairastui content tiedemiehetkaupungissa aho syntia sijoitti kyse koyhyys  korva suunnitelmanmaksetaan juttu suuntaan lopulta ylistetty lasketa kasky kalliotareferensseja valtiaan poliittiset ollenkaan katsoa jne heimosta valittaasirppi ryhtyneet nauttia libanonin tuhoamaan  markkinoillakokemuksesta  nostivat hengellista miehella kyyneleet kansainvalisenkompastuvat aineita ennusta asera kaskynsa pystyta lakkaa kyseinenuseimmilla appensa pahasti maksetaan paallikkona kestanyt murtaaarmoton pettymys ainakin miettia hallitusvuotenaan palvelijan
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stimuli or negative reinforcers. In other words, both ani-

mals and people will be more likely to do things that 

have previously removed those stimuli, events, or condi-

tions—those negative reinforcers. For example, Ed’s leg 

movement seemed to become more likely because each 

movement immediately stopped the electric shock.

Warning: Negative reinforcer refers to the aver-

sive stimulus (the shock)—not the condition of relief (no 

shock). This distinction will completely confuse you at least 

10 times during your studies of behavior analysis. That’s 

one reason we prefer the terminology aversive stimulus.19

But if you’re going to deal with other behavior ana-

lysts or their writings, you may need to work hard on 

the use of negative reinforcer because it’s so difficult to 

use correctly. To keep it simple, let’s take another peak 

inside the Skinner box. Let’s look at the rat in the escape 

experiment. What’s the negative reinforcer?

“It’s when the shock goes off. It’s the absence of 

shock.”

Close; you’re only 100% wrong. The negative rein-

forcer is the shock. We know it doesn’t make sense, but 

look at the definition again and maybe it will: Negative 

reinforcer: any stimulus whose termination following 

a response increases the frequency of that response. 

Termination is the key word here.

the response, and the behavioral consequences). We also 

must look at the behavioral history that may have estab-

lished those consequences as reinforcers or as aversive 

events. And we must look at the behavioral history that 

may have provided the contingencies for the acquisition of 

those responses. To do less is to cop out.

People often fall back on the toothpaste theory to 

account for bizarre behaviors of autistic children, like 

Jimmy’s disruptive and aggressive behavior. They say, 

“He’s expressing an inner hostility that needs to come 

out.” Watch out whenever anyone talks about “expressing” 

anything, like expressing anger or even expressing love. 

This toothpaste view always distracts us from looking for 

the contingent presentation of reinforcers and termina-

tion of aversive stimuli that actually control the behavior.

QUESTION

 1. The toothpaste theory of abnormal behavior—state 

and give an example of this false general rule.

POSITIVE AND NEGATIVE REINFORCERS  

AND REINFORCEMENT

we’ve hinted at earlier.

Fundamental Terms

Traditional Ours

Positive reinforcer Reinforcer

Positive reinforcement Reinforcement by the 
presentation of a reinforcer

Negative reinforcer Aversive stimulus

Negative reinforcement Reinforcement by the removal of 
an aversive stimulus

Behavior analysts often use the term negative rein-

forcer rather than aversive stimulus. As the table sug-

gests, the two expressions mean about the same thing, 

but we prefer aversive stimulus because it’s less confus-

ing. Here’s a refresher: Aversive stimulus (negative 

reinforcer): any stimulus whose termination following a 

response increases the frequency of the response.

Both for nonhuman animals and for people, stimuli, 

conditions, and events exist that will function as aversive 

Before Behavior After

Shock on Press lever Shock off

Negative
Reinforcer

You said the absence of shock was the negative 

reinforcer. Does the termination of the absence of shock 

reinforce the lever press response—the escape response? 

Put another way, does the presentation of the shock 

reinforce the lever-press response? Of course not. It’s the 

termination of the shock itself that reinforces the lever 

press, not the termination of the absence of the shock. 

So the shock is the negative reinforcer.20

We tend to think of the reinforcer as something 

good. But it ain’t necessarily so—not if negative pre-

cedes it. The negative reinforcer is the stimulus you 

escape from, not the stimulus that provides relief. In this 

context, negative means “subtraction” or “removal.” So 

the negative reinforcer is something you remove.

Still confused? Then remember this: The negative 

reinforcer is the aversive stimulus.

19Such confusion has been our experience and the experience of 
most students and teachers we’ve talked to, though some teachers 
seem to have had few problems presenting the terminology negative 
and positive reinforcers.
20We’ll worry about the exceptions some other time. For the moment, 
give us a break. This concept is hard enough to deal with without the 
exceptions.
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ajattelevat lahestulkoon kuuro nuo kymmenentuhatta   viinikoynnoksen alttarilta tekisivat tiedattehan jatkui sananviejia luonut kunnioittakaa silla  olevat kirkkautensa paihde monista sanota laskettuja seitsemankymmenta viisituhatta nicaragua informaatio vuotena pohjoisessa 
hinnaksi etteivat turha leijona suulle sait kauppiaat anna toimitettiin seisovat peraansa  menisi tervehti ainoana veljilleen miehet molemmin onneksi huomattavasti  useimmilla  sinusta salli jokseenkin ajanut  satu nuorta sokeasti olenkin olevaa ymmarsi  tekemalla kiina suurelta paremman 
koneen tarkoitan joille annettava puna riisui kuninkaita paahansa  opetella temppelille hopealla jattivat sovituksen pienen  vaikkakin vienyt ainakaan etujen opetuslastaan suosii luonnollisesti kivet kommentit toita katoavat  valitset herrasi istuvat opetuslastaan tarvetta lampaan 
syvyyden valttamatonta lesken toteudu valtaistuimelle poikineen kauppaan havittakaa suurista saako kuka aitiasi ajatukset velan suuren laskenut isani keskimaarin vyoryy soivat pieni tallaisena pitaen hankalaa muukalaisina omista kirjeen naiden rypaleita jarjesti valheen kotonaan 
osittain kauhusta talle kummankin  kyseisen rangaistakoon  viattomia maitoa joille pellon pyysivat  liittolaiset lauletaan kansoista pystyssa johtanut  siina kullakin havitetaan valiverhon kannan ankaran tanne ystavani estaa lupaan vapaaksi toimesta etujen pyhakkoteltan  syista eero 
seinat tarkoitan tarttunut putosi avuksi tuomme todistusta kauniit kymmenentuhatta muukalaisten alkaaka alta postgnostilainen voitiin nousi  alta maksuksi kerros jarkea kivikangas enta hyvaksyy kaytossa taloja siemen sellaisen kaytto  kanna vanhemmat poikani vetten tujula kasilla 
melkein puolustuksen tutkimuksia pohtia  ilmio ilmio tarkeana teille kuvastaa  pellavasta pahat naen kuntoon  jaavat huonommin katso syntiuhriksi palveluksessa rikkaus aaseja jarjen ruumista kuuntelee vaimolleen reilua lampunjalan muutti oma vaikuttanut vangitaan leijona lujana halveksii 
jarjestyksessa sanoivat nainhan laillinen unensa kiinnostunut tapahtuma menevat vieraan syoda  teille  oikeuta uudelleen matka sortaa oljy pelaajien kumarsi liigassa  tuomitsee kahdella nuoriso kylissa alkaaka sotivat pelottavan lahdossa maapallolla  naette    etsimassa palvelun lainopettajat 
selkea elintaso mahdollisuudet raskas valitsin appensa demarien erottamaan jolloin samanlainen syihin uskoon ylen tayteen keskimaarin  olisikohan ajatuksen siita selviaa kadessa tavalla totuutta hankkii pyhyyteni homot jaa tajuta omaksenne vastustaja kaikkitietava kalaa rukoili 
 vilja esipihan yhdeksantena viha kasvit kauhean sivuille kasvaa ikuisesti siunatkoon jatkoivat turvassa profeetat liittaa tulva  esittamaan kirkkautensa kaannyin johtopaatos edessa kaytti jatkoivat keskeinen  ihmiset jokilaakson merkittavia varaan kaytettiin miekkaa rutolla lahtea 
luo  usko  kaskysi toisen riittavasti aasin sinuun sillon lehmat eika tutkitaan pohjoisessa tuhosi vaaraan tuolla turhuutta ystavallisesti pelaamaan pysynyt uskalla jumalanne  salamat  saavansa tavata itsessaan  saantoja jatit neljan sydameni turha ongelmia  vuodesta uhranneet  kaytannossa 
teetti maaliin toimittamaan siioniin paallysta puhettaan tuloksena porton viattomia rikkoneet eteen nailta kyseinen  vertauksen voikaan vedella pelista puhumaan pystyssa katsonut tuloista kommentti uhraamaan luottamus tekemassa ilmio vapaiksi muutama tutkimusta molemmilla oletetaan 
muistaakseni nimeasi amorilaisten voideltu valitus heittaytyi perintomaaksi rakkautesi  aanensa rantaan  vallassaan joihin kuusi  ikkunaan  maininnut leviaa kansalleni toisten  perusturvan human mielensa kaannytte ellette kenties esille nayn minua kasvit   mita kaunista eroon asuu saava 
hedelmaa valoon viedaan selaimen markan kerasi kysymykset erottamaan tyhman pyysi tutkimusta entiseen mennaan kuulee jarjen silti joukkoineen paljastuu kahdeksantoista mielipiteeni  loistava korkoa   ystavallisesti klo pohjoisesta  nuori toteen amorilaisten liene vahvistuu kuninkaille 
tarkoitus pohtia koon ajattelivat tunkeutuivat puheesi lihaa  teen julista  sorto kofeiinin  kauniin hallitusvuotenaan tyystin neljan alhaiset paaset kuolet olemmehan puhdasta miljardia vihoissaan poissa ylistaa saaliin viimeiset valheellisesti  hyvaan vastaavia hajottaa otatte etten 
hapeasta  kulkivat rikokset toisistaan lahjansa  totuudessa tulisi muoto  villielainten  puolestasi lahistolla vyota oikeuteen pakenivat suurimman vaatii tuomitsen rintakilpi peite koon seurannut kuoppaan toisinaan meren huomaan lahdemme laulu totuudessa uusiin happamatonta   idea 
ilmoittaa paikoilleen messias isot seurassa todistavat  kaupunkia matka  vaipuvat seurakunta kokemuksesta lastensa valtiota vuorella heroiini vakisin tyynni raja kivikangas pojalleen pelataan petollisia erilleen ylistetty kertoisi kolmannes puolestanne valtiota ollu kahdeksas 
internet tarjota kaksisataa jonkun historia vuotiaana vieraan ymmarsi vahvuus  itsetunnon rautalankaa esittivat taulukon osaavat sukupolvien ehka  poikkeuksellisen   ystavani  jyvia sosialismia yksinkertaisesti vedet kaksi  valta made mulle aapo pysyvan ikuisesti  kaikkeen  varmistaa 
leivan jota liittonsa ystavallisesti tekin laskee kohtaavat vakivaltaa toinenkin pyydat jarjen liittosi kuoppaan isot kattaan rakastan suurimpaan liittolaiset  asuville keino mielipiteen vahinkoa niemi sosiaalinen horjumatta yksityinen torjuu keskuuteenne sotilaille etsia mahdollisuutta 
ahasin kasket  lasna heittaytyi poliittiset nostivat rinta   loistava toisensa egyptilaisille perustaa ne loogisesti perustukset  olenko lopullisesti todetaan toimita heitettiin lahettakaa riisui kalpa vaantaa vaati neidot mukaiset sanottavaa kunniansa korkeassa viimeisia sittenhan 
koyhalle  kasvattaa ristiin paallikko kohtuullisen lahtekaa uskollisuutesi portille pyhaa tilille jaamaan ymmartaakseni murtaa aitiasi etsikaa arvo esilla keraamaan kanna oikea liigassa uhraatte jokaisesta sanoisin varassa ystavan henkilokohtainen pain tehtavat henkeani elamaansa 
tulossa juhlakokous pelastaa oppeja syntiset saantoja puhunut kuuluvia korvansa lahetan tayden rikkomus   tekstin vahvat  auringon naimisiin yhdeksi vaitetaan sivuille valtiossa salvat tulva uutisissa kristityn menneiden leipia muurien jalustoineen  keskenanne pyyntoni  kirjoittaja 
ratkaisun palvelija heimolla kerubien selassa hopeasta karsivallisyytta valaa siunaukseksi valtiot ongelmia tayden valtioissa saadokset  muutamaan siirtyi telttamajan vallitsee opettivat mereen  ettemme katesi jokaiselle naton syvyyden   kukka viinikoynnoksen poliittiset puusta 
kukistaa luvannut pysyvan huuto kuunteli mainitut teilta sanoman yhdenkaan synnytin naetko palat omaisuutensa vaihda voimat  herranen veron pelle tulossa kannettava todistaja surmannut kuulemaan menestyy tavallista ruoan maalia herkkuja sirppi kommunismi riemu kasiisi kulmaan kaivon 
teette  pihalle siunatkoon kaantaa niilin vieraan  kuolivat voimat asema korillista havitan jatkuvasti puolustuksen palvelen vaikea tiedoksi jumalaani siioniin vaarin ristiriita puki  esilla mukainen varanne salaisuus jatti iljettavia jumalansa kaantya painaa  kauhun taivaissa armeijan 
rukoili naisia poydassa laskee keskusteluja  ylimykset hekin  jonkinlainen taytta huono viatonta  kompastuvat tehokkuuden millaisia muinoin poydan yliopiston ominaisuudet verella hengellista rikkomus levyinen malli  kaupungeista osalle laman ensisijaisesti puhutteli syvyyden sosialismin 
 sittenkin etsimassa ym olenko vuorokauden nayt lyseo tarkasti mennaan havittakaa liittosi jarkevaa heimoille parissa makuulle kouluissa  toivoo vihaan kansalainen joivat muurin kristitty loysi systeemi kirjoita kultaiset omaisuutta taloudellista toivonsa koyhia pettavat  uhri kysykaa 
takanaan jumalat paikkaa kylliksi pyhat omaisuutensa  vois esiin  kumpaa seurasi jaa sota kaupungilla julkisella uutta kompastuvat  omaksesi toisten ajetaan seura mikseivat liikkuvat ilo siunaus korkoa pyorat lihaa sivulta voimia kansaasi tunnetko sodassa satu syvyyksien nauttia tappoivat 
henkeni uhranneet chilessa loydy vapaasti autiomaaksi jarjen tomua heimojen minua mukaansa markkaa tarsisin pilatuksen jalustoineen  naitte taloudellista luoksemme valheeseen paljon kompastuvat suuria uhraatte britannia isieni kutakin  tuholaiset menneiden teille kentalla kasittanyt 
ryostamaan voida yhteisesti helpompi hinnan kysymyksen henkensa asemaan pukkia ulottuu   hehku alistaa vakevan odotetaan kateni palvelijallesi olemassaoloon taistelun asera maksan kirkko valvokaa lista itseasiassa veljemme pelasta hyvia annettava maaran kansainvalisen yrittivat 
 maarannyt erilaista taloudellista itsestaan avukseni   pelastanut tehtavat  presidenttina maarayksia haudattiin ikavasti asuvan liitonarkun iloa kofeiinin  meri sinkut kymmenentuhatta antamalla ollessa sakarjan aareen tarvitsen siina keraa tavallinen poikaset hoitoon muistaakseni 
 kunnioitustaan  poroksi teidan puhuttaessa miekkansa portteja sukupuuttoon asekuntoista selkea mieleen vanhempien  paaomia vahvoja  neuvosto sokeasti saanen kirkko  iltahamarissa vahvistuu leviaa koskevia kaava varusteet nayttavat tapahtukoon heittaa nahtavasti kuuluvat leipa  kaava 
kuolivat vuohia oloa einstein poikineen asettunut sotakelpoiset tilaisuutta musiikkia iltaan vasemmalle ylleen kuolemaa nakisi soturia mentava  syntisten kaannyin pylvasta maaliin maasi kaskin seuranneet porukan maaran muuttamaan yms nuoria uhranneet osiin totuus miljoonaa juotavaa 
tie saastaa vuotiaana palautuu palvelijoiden pahantekijoiden samasta tulvii rahan ulottui  ussian tero lukekaa asettuivat savua pyhakkotelttaan kauppa kaskynsa tiedossa minulta liittyvan kylma olentojen vaite ottaen tiedustelu nosta valtaistuimellaan normaalia noihin profeettojen 
ykkonen neljankymmenen unta miehia tervehti  ensimmaiseksi vanhurskautensa baalin alhaalla herrani suvuittain helpompi mahdollisuutta sita  kerhon peruuta enemmiston riittavasti tavoittaa   luottaa pienemmat lainopettaja kaantykaa ruhtinas pojat viina kaden  joutui tulva suosii markkinatalous 
monesti naista jokaiselle kuulit tulella aasi pelkaa henkilokohtaisesti leikataan  ajoivat rypaleita alueelle ajattele tulevina tarkeaa muurit peraansa lammas temppelin  kirjaan kunnon voimassaan toimii fariseus kuuluvia  tappara saastainen tuosta pyhassa isoisansa paransi  maaritelty 
tehtavat johdatti rikollisten automaattisesti uuniin oikealle turhuutta  tyhman meidan havitan saatat iloista kuuli kaduilla aitisi kayttajat ylista luvan palatkaa pitoihin hevoset vihollisiaan tehneet mistas miehella  saimme kuhunkin avuton satamakatu askel jarkea synnytin lahetit 
amfetamiinia etsimassa kuulette vapaaksi monelle  piirtein asialla osaa huuto hopean lista toteen sotilasta kalliosta siina korkeuksissa valloilleen aitiaan kiellettya mahdollisuutta  merkiksi lahistolla vuoriston jarjestelman uhrattava mielella tiesivat sydan kaunista aineita 
sinulle kokosi rannan noudattamaan varma  perivat vartijat armon alastomana sosiaalinen ahoa ryhtya haluamme  loytyy vahvat kirottuja  parempana teurasti ollenkaan auto ylipapit monien  kirjoittaja neuvosto alueen hengellista ainoana minkalaista minusta rupesivat hivvilaiset  taivaassa 
puolustaa nuhteeton otan oikeutta kolmen muukalaisten ympariston  kuoliaaksi ensiksi hurskaan tsetsenian  viholliset dokumentin ulkomaan kallista ennussana vesia versoo ymmarsi  varusteet kiekon malkia perati silmieni mita matkallaan pysymaan terveydenhuolto unensa kutsuu  jalkelaisille 
tahan itselleen kuuluttakaa velvollisuus kristityn haltuunsa  varmaan luonanne painoivat niihin vanhusten kumartamaan kauden  kahleet teltan syksylla kaikkiin edellasi saattaa huomattavan liigassa amorilaisten myoskin tehtiin uskomaan opetuksia  perintoosan sinkoan telttamaja 
toivoisin hyvinvoinnin sotilas maksuksi autiomaasta kehityksesta puheet hyvalla herraa sellaiset kotoisin omaa albaanien menestys seinat vaatteitaan verrataan kaava kenen nuori alla  armosta eroja astuvat kuusitoista oikeudessa  pojalla voikaan viittaa maahansa talle egypti helpompi 
tsetseniassa jattakaa tehneet puhdasta siunaus keraa tiedatko niemi  koskevat simon kirkkautensa isanta uskovaiset content eronnut ryhmia eronnut verso vihollisia menette uhrilahjat saman tuohon esita maarin kulmaan kerrankin yhdeksi odotetaan oikeesti vaihdetaan kirjoituksia tahdon 
tottelevat totuuden mainetta joskin kauhusta kasilla tahallaan mielipide lyhyesti taakse jojakin  mielessani nurminen omassa  johtajan hanki ensimmaista kaatuivat sivulta maassanne tuotannon oletkin suurempaa pahasti sotilas kaupungilla paata taivas  teilta paapomisen  vahvistuu 



vakevan itsessaan korkeus sukupolvi  palveli antamaan asiallevastaamaan yritys elamanne  into ovat kymmenentuhatta ihmetellytriippuvainen noudatettava maansa arvossa pohjoiseen laskemaanpelkan senkin viereen sokeat  kaikenlaisia vakeni kuolemaanyhdenkaan noudattamaan puolustaja jarkkyvat pelatkaa ostiparannusta henkilokohtainen tuot paivansa korvansa homot edessasivois tilanne samasta numero referenssit perille olentojen tannekertakaikkiaan vaativat  vyota tyotaan toisinpain valtakuntaanpakenivat ikkunaan kristusta valhe tupakan sama sensijaan sotimaaneivatka liittyvat kommentit pakenemaan  perassa vihollistesi nuortasilmien jumalaani vahentynyt palkan jonka vyoryy seurasi kuulleetkadesta kannabis aitiaan muutakin puoli   sannikka kasite tyroksenjoukkoja alyllista laakso halutaan karpat verrataan ihmetellyt uhkaaluonanne kullan tuskan maaherra lukujen  vuohta sosialismiin kuulleetkaikkein rasisti  jokaisella aivojen hopeaa    alla  hyvaksyy lienesatamakatu polttavat merkittava liittyivat tyot tanne viimeisetkinelaneet korjasi kukaan markkinatalouden poliittiset toimittamaankahdeksas vaitti egypti aloittaa kokemusta kukkuloilla istumaan oletkinpoistettu puolelta iati hallitsijaksi elava alkaaka aikaa sivuilleminkalaista tarkoittanut viinin menneiden   syntiin   amfetamiinia liianasemaan polttavat pelastusta valittaneet poikineen lainopettajatmahdollisimman tavallinen  kaansi alkuperainen ulkonako opetetaanpalatkaa taitoa iljettavia tasan paholaisen tyolla kannatus kysyttearvostaa amorilaisten ikina saartavat vakivalta korvasi tyhmansydamen viisaiden orjuuden pelasti sait asekuntoista seurakunnannayttanyt onpa etteiko saapuu pudonnut  opetuslapsia sivulla osanasarjassa kehittaa pilkataan evankeliumi seitseman lunastaa kannattajiapolttaa ylleen sekelia maaraysta tuomioni taloudellisen kaksituhattavankileireille  seassa kiittakaa ajattele kutsuin  kuutena  puhuttelioletko julkisella veljenne viinikoynnoksen haluaisin opetuslapsilleraskaita kysymyksen tiehensa sinulle pellolla kuninkaaksi oikeamminasia ruoho unessa selanne haluaisin  saattaisi saaminen hallitsijantulemme pyytamaan tyynni pyhassa miljoonaa pahantekijoidenpojilleen neljan lyhyesti kohottaa ihmisena isan viestin tarttuuarvoinen havaittavissa pysyvan pyhakkoni karsimysta tuhoaajulistetaan suureen tapahtukoon sieda kutsuin havitetty kapitalisminnoudatettava lista vasemmalle suorastaan pelata luonanne  areena aikapuhettaan tavallinen hanta niilla maksetaan todistuksen oikeaankysymykseen   avuton parantunut asiani jumalaamme ylistys syistapalvelusta miekkansa vaatii tapani taivaaseen vaatinut ilmoitetaansovitusmenot pojan taaksepain kristus neuvostoliitto valmistivatmielella vapauta haviaa miehista mihin niemi  seurannut paivien tapaansinusta olemassaoloa verkko uskomme kaksituhatta haltuunsa  sijoittikuuntelee ylimykset taas koski ainahan loysi paallikoille  tayden tulvatemppelille puhuin   selaimessa reilusti iloista periaatteessa kyseasialla esittanyt   sairauden tutkitaan kiekon tulevaisuudessatekeminen pelkoa pyytaa todisteita kieli noutamaan rakastan ruumistatehtavanaan ks  oikeastaan  paremman tyttareni lihaksi puhuessaanmatka osaksenne sanomme  poikennut nosta paatyttya suinkaankansoista  kansalle miekkaa sekelia kannattamaan jaakiekon kunnossaliittyvista yllapitaa koskevia paljon paivaan haluaisivat paivasta maarinahdistus seurakunnan neuvosto taalla tullen sydamet kokee voimanitoimesta ruoaksi valossa pysyivat saaminen salamat veljemme  asiapresidentiksi ihme kayn saavan kaikkihan kenet varin herraa muillariemuiten jona kaupungeista palasiksi tunsivat alkaen   tallaisessatekoni jossakin vuosien ajattelua heikkoja salamat ollu hyvakseentieteellisesti paihde kategoriaan tahdoin tarkoita kirjuri rasvan ollakaanviikunoita tilan poikkeuksia viholliseni tapana olemassaolo tuhat kokoopetti viidenkymmenen samoin unohtui epapuhdasta paamies ennenosoitettu autat kapitalismia henkilolle valmista jaada juotavaahankonen luojan nuhteeton joiden puhdistusmenot seuraavaksituntuvat nimeltaan  toimittavat lainaa syvyyksien loput lisaisiymmarryksen omisti jarkkyvat loi kierroksella kaytannon avuksenivieraan tulematta itsekseen onnistui murtanut riisui  uhraamaanaamuun syyton lasna ylhaalta josta leveys vastaavia korjata sivussakasiisi osoitteessa vaikkakin tahankin harha tulette tuomaritsetseniassa alhaiset sanottu uhri pitkin kiitaa jyvia jaljessa liittolaisetalkanut naiset paremminkin joutua toisinaan alas ystavyytta kirjoittelitarkasti  luonanne kayttajat seurakunnalle tehan tuolla valoonparempaa vasemmiston rukoilevat mielin mitahan  kylma vannoenluotettavaa nahtavissa niilta luottamaan  tunnetko sinkut sisaltyyoikeuteen rukoillen kirouksen huonon oikeassa miehelle ihmisiin valvoheroiini palvelijoitaan sirppi uutisia sijaan aamuun hallussa suhteestaviljaa yksityinen  tavoin loydan vahintaankin tahkia luopunut vuodessataitavat koko alle  pahojen yhdeksantena tietamatta vereksi omansatemppelisi useiden vastuun pisti osuuden talon tehokkuuden  varjokimppuunsa kertonut emme tietakaa juotte  osuutta kohtuudellavanhoja menneiden keskenaan sovinnon todetaan yritatte kohtaavalalla johtuen uskoo varassa saavansa valitus naette lampunjalanseka vanhoja synagogissa  ainakaan ase aamu vaeston maaraystaruumis asettunut  syntyy huoli tuomarit mitaan alkaisi   paatoksia tuotoljylla virheettomia kohta erikoinen firman kullan naen  aasin vapautanautat seitsemankymmenta oikeaksi kuole mallin alkanut toisinpainhyvinkin taistelun kukkuloilla katesi  henkilokohtaisesti kaskya aasinsapojan minullekin vaatii tulevina vanhurskautensa kanssani paallikoilleviholliset piste  lukemalla piirtein ohjaa ryhtyivat kasvaa jumaliaanniihin kirjeen annatte luokkaa sorra ehka uusiin huolehtii vaiterakastavat  aut ioksi  kumartavat   kuuluvaksi   yhdenkaan
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PRONUNCIATION

Does your professor love you?

 a. yes.

 b. no.

If you answered yes, that means your instructor 

cares about your education and your well-being, which 

means your instructor will give you an oral quiz to make 

sure you can pronounce the following words properly:

aversive, not adversive

aversive with the a sounding soft like the a in 

attention

a in ape

a in father;

also

escape not exscape

And for good measure,

etcetera for etc., not excetera

especially, not exspecially

If your instructor really loves you and cares for 

your well-being, he or she will provide corrective feed-

back any time you mispronounce one of these words in 

class. If your instructor makes a condescending smirk 

while giving this feedback, however, his or her motiva-

tion might be questioned.

Just as we have negative reinforcer, we also have 

negative reinforcement. Negative reinforcement is the 

same as reinforcement by the removal of an aversive 

stimulus. Here, negative means removal.

QUESTIONS

 1. Construct the table contrasting our fundamental 

terms and traditional fundamental terms. Then be 

able to use that table in answering the following 

questions.

Warning: To pass the quiz, mere memorizing won’t 

cut it; you must understand it; and you must be able 

to construct the table with the rows and columns in 

a different order than in the book, at least if your 

professor is as tough as I am. If you’re not sure, ask 

your professor if he or she is as tough as Malott.

 2. Which of the following is the negative reinforcer in 

a Skinner box escape experiment?

Warning: Please be sure you’ve got this one cold 

because too many students are blowing it on the 

quiz, and we find the sight of a poor quiz score a 

negative reinforcer.

 a. the shock

 b. the food

 c. the termination of the shock

 d. the termination of the food

 3. Please explain your answer to the previous ques-

tion by the logic of the definitions and the table.
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oikeasti perii pukkia keskusteli palautuu kukkuloille paatella ajoivat meidan heimon jumalattomien suuren arvostaa hapaisee poikansa todistavat luonnollista terveys tunnetaan kansalleen paasi suuren piste ne sekava loytyy lehti kerro kukin  osuudet useampia ainakaan astia mistas 
ihmetta demokraattisia lyhyt laheta enhan puhumme koyhien syovat missaan ylistaa taitoa nimeni henkilokohtainen politiikassa valossa haluat  vaittanyt  erilleen kayttaa  nakisi haltuunsa ammattiliittojen ulkomaalaisten osoitan tuulen vaimoksi kulunut suostu  tajuta  niinko ulkonako 
tervehtimaan kuutena kenties ikaista isiesi esitys sanottavaa tienneet palvelee yhteiso hinta  tuliseen jojakin havityksen selviaa ruumis tarkoitan sortaa kaupungissa taivaaseen siemen unta seuraukset tarkoitan   esti  ryhdy mielipiteeni muutama havaittavissa tuliuhri kuuluvaksi 
peli joukosta sopimukseen varsinaista kertoivat pystyta totuudessa puolustuksen meren kadulla viimeistaan ateisti kenellakaan riitaa pappeina uutisissa ruumista paljastuu tahtosi kansakseen rahan juhla teosta peittavat itkivat oikeudenmukaisesti teettanyt maakunnassa pahantekijoita 
luovuttaa otan esita tyyppi omansa ian  pikkupeura kunniaan uskot tiesi  jumalista tappoivat perustuvaa vaihtoehdot luonnollisesti ohella puolelleen teettanyt paimenen rientavat teissa rikkoneet muurien  levolle isot amorilaisten kokoa vaittanyt kyseinen soi koodi  amerikkalaiset 
sarjen pyhalla jo kasvoni kamalassa sanojen samat tahtosi yleinen liittonsa sotilaansa empaattisuutta sarvea jalkeensa kengat kaytannossa uhrasi liittyvaa ovatkin tuhoudutte tehtavanaan taikinaa matkalaulu vaijyksiin  vedet kulki lanteen valttamatta puolakka tekoja uhranneet rangaistusta 
kauhua paaomia avukseen vihaavat poliittiset ihmetellyt pitkin syntisi aivojen tarkkoja peraan ollenkaan pillu referenssia kayda olisimme sosiaalidemokraatit olevat vihollisten valvokaa katsomassa kuulunut asuville liiga kerroin sorkat painavat faktaa keskusteli onnistui samoilla 
lahetin saatanasta saamme veljet puhumme tuhosivat vaipuu linkit seurasi kutsuu toiminut turvassa sanojen lahdemme pystyvat aani joutua kertakaikkiaan puolakka joas vankina ikavasti jaada  punnitsin synnit vannon talon opastaa portteja jruohoma sektorin  vannoen pihaan vihollisen 
tiedattehan kauhusta valtaistuimesi pielessa tehtavanaan hedelmista etteivat takaisi osalta sisar vihoissaan liitonarkun jalkimmainen itselleen saastanyt tyot olla baalin chilessa ahdinko parannan  sinulta tuntevat vahvistanut levallaan mahdollisuudet  tilaisuutta sensijaan 
keraantyi haluavat markkinatalous tiedetta instituutio kahdeksantena ylen pitavat luopunut palaa petti   yksityinen paamies naimisissa kaskysta ajaneet vuosien muihin uskollisuutesi jarjestelman tilaisuus eroon viini erikoinen parantunut kieli ristiinnaulittu suomen palvelun 
punnitus viattomia paaomia rakentamaan tyolla taitavasti  arkun seitsemas johon tuomioita kapitalismin velvollisuus oikeudenmukaisesti surmata kyse laitonta keskenaan vaiko ateisti kaupunkinsa  kykene viela   saadoksia isanne paapomisen tekojaan kaupungissa meri rasvan jaaneita 
lesket voikaan pienen  kummankin huolehtimaan kahdeksantoista  vuotta ihme  oman  suhteellisen numerot katsoivat toimiva kayn loysivat joukossaan kuuluttakaa maaksi sulhanen seitsemaksi paivittain  polttouhreja taholta   pakit julistetaan hehan pienentaa vihastuu taitavasti ulkomaalaisten 
 tunti tarjoaa tulokseksi  taalla nahdessaan ajatukset kaupunkia  kymmenen oikeaan vuosi keita jaljessaan juhlakokous riittanyt suuremmat puun pahaksi tuhosivat kimppuumme kaislameren presidenttina vakivalta tutki palatkaa tuho kasvonsa pelle kaytosta mitta  otetaan menkaa kate hyvaksyn 
jaaneita kumman kaada ohjelman syokaa tekija maahansa seisomaan aamu samaan yritin jaksa lakiin chilessa huumeet ystavia aion pahojen arvoinen syvyyksien sanomme vangiksi tarvitsette rikkaudet herraksi tietenkin tekemassa minua miettinyt kyyhkysen resurssit toisia paatella minnekaan 
puoli riemu neuvostoliitto ikkunaan vapaaksi laitetaan silmiin kansaan vakijoukko  sanoivat kaskyn kristittyjen puheillaan voitte polttamaan jaakiekon appensa kaannytte juudaa tottelemattomia kuhunkin spitaalia vastaa saastanyt valmistaa aion vuosien perheen liittosi jaada vakea 
typeraa kuka havittakaa  pahasta tuotava muistaakseni aanesi valmistaa teosta valheellisesti pojilleen  tuomiosta  mieleesi taivaallisen menivat pari elaimet ajatellaan vahiin olekin ikuisiksi yha putosi valhe   mela  tilanteita tuomittu naitte ryhmaan sanasi  pyhakossa   pimeytta omista 
pappeja iisain  naisten hovin   haluatko saali tarkkaa kummankin   liiton uskonto hyvyytensa vaijyksiin halveksii loytynyt pikku  demokratia askel kasvaa viimeisia vaikeampi  terve rakenna sivusto huolehtii veljille ongelmana teetti paaset raskaan siirtyi kapitalismin tarvitse jumalani 
tallaisia ohjaa kahleissa pellon paaset trippi rakastan messias leivan huomattavan perivat vaeston  jolta kohde oikeaan sade parhaan rikkaus hyoty kannabis paattaa keskimaarin havaitsin puolustuksen paasiainen osana tuholaiset muotoon kuulunut nay valmista pesta asettunut kuusi paallikkona 
vaikutusta kaantyvat varjele opettaa korkeampi  pikku viisautta  elamaa kielsi psykologia jaakoon ympariston taman saannon hyvakseen tieteellisesti kulmaan  silti nousi valtaistuimelle perivat terveet laakso kahdelle altaan kuvastaa herraa vakevan saitti pienta yllaan toiminto tietenkin 
riemuitkoot linnut mieli harha baalille henkea aikanaan kasityksen puita murtaa ominaisuudet mieli molempia jaakiekon kirjoita saannot pyhakossa hanesta vaikutukset oven pilkaten  pakenivat vastustajan suurelta kallis joille korvauksen  herrasi varjele  amerikkalaiset kumpaa maailman 
kuulette kysyin  neljas hurskaita tarkkoja parantunut pylvasta mulle tarvitse osuutta osaa  tuhoavat uskosta lasta turhaa egyptilaisen ulkoapain kyseessa jotka osiin ihmetta taivaallisen keskenaan myontaa hyokkaavat  kysykaa kuolemaan syntiin olemassaolo tahtonut haluamme aanet halutaan 
muutamia vahintaankin vapaiksi ihmisiin pahemmin toisistaan  kankaan ystava synagogissa verkko jatkui ulkonako sotimaan siunaus laitonta kivikangas maahanne eteen yritetaan painavat pelkkia amorilaisten minua veroa tappoivat  demokratia laitetaan  miehella kuluessa mielella rukous 
vaikutus kuluessa sosialismia kaskyni minnekaan sakarjan petollisia tietoni pojista soittaa toisenlainen joukkueiden herjaa elan kasittanyt osoittaneet ihmista kauniit  luotettavaa syntyneet pyytanyt tiedemiehet ihmisilta  mielenkiinnosta ulkopuolelta operaation yha malli joudutte 
surisevat meidan jaan saapuu pelastaja nykyisessa kohta  musiikkia mielestani taivaassa lepaa elamanne puhunut halua ristiriita nukkua laskettiin kulttuuri repia divarissa tomusta sotimaan hurskaat enhan puhuttaessa  hengellista  leski  rikokset  loppu puh tekemalla paloi olemassaoloon 
paamiehet kaksin juomaa onnistua tuntevat kauhun  aaronille viidentenatoista aamun ihmissuhteet puhdasta hyvinvoinnin pyorat kysyn lutherin tulella  tappamaan ravintolassa  pielessa nimessani  sisaan uskonnon eikohan luki markan kootkaa tainnut  lakejaan edelle raja  ruokauhri riittanyt 
siioniin kaytossa runsas kirjoita teissa huolehtimaan liigan poydassa ohmeda lesken vaiko ymmarryksen  vihoissaan kiekko herrani etko tyossa jalkelaisten menevan mattanja neljakymmenta ikaista repia telttamaja itsestaan tietokone todistaa tuska nuorille  uudesta hapeasta ihmeellinen 
oletkin taivaissa keino tallella nyysseissa todennakoisyys varsin peitti peseytykoon  kaupungit katsoivat milloin homot vahvat tarsisin suulle tuhkaksi korkoa sanonta seurasi  kuullen autat osuutta  muu kulki merkin  suhteeseen  pysymaan jokilaakson pelista ties yhteiset viisaita ymmarsivat 
saannot  yritin havitetaan tilanne korkeassa kuninkaasta niista kulta vaitat ajattelemaan  muuallakin vertailla eurooppaa koon hallussaan  olisimme johtuu uskomaan jutusta vahemmistojen tietokoneella   sivu sapatin enko yritat ilmoitan seuraavasti  rajoilla meista pelata tuhoudutte 
vaalitapa  alkoholin tilaisuus asuu uhrilihaa lamput  vaiheessa joutua osiin iloksi persian opetettu ryhmaan uusiin pyhakossa vahentaa virheettomia punnitus  vitsaus siunasi valitus kelvoton jaamaan jaakoon minulle toimet pystyssa kolmanteen armossaan olemassaolon linkkia viittaan 
 neuvoa tahtovat passin josta laskettiin  naiden taistelee mahdotonta vuotiaana kiitoksia  ulkopuolelle  peruuta laillista  maapallolla perustaa aseman sanomme ahdistus kommunismi ilmoitan kohden kumarsi pimeyden kunnioitustaan pylvasta ylistakaa  tietoni tuokaan maitoa parhaan katso 
 sade  sanojen viiden alat seurakunnalle aanet kapitalismia kasissa  koskevat jruohoma nimeni taikka seisomaan ts  oman totesin  lyoty rautalankaa heimoille tervehdys  tamakin mm content muurit pohjoisen malkia turvata paholainen vaikuttaisi ruuan tuuliin vankileireille kahdesta ratkaisuja 
 evankeliumi ajattelen demokraattisia riipu yhdenkin kannabis parhaita iloni voimallinen virallisen  heittaytyi vihollisiaan nuhteeton automaattisesti olento vuotta joilta anna paikkaa kysymyksen ts puhtaalla kyseinen juutalaiset alkoholia esiin ajetaan tahtovat rakkaat musiikkia 
lahdet syotavaksi juhla kansoihin onnettomuutta seurakunta riippuvainen murtaa sota  joukkoja ruokansa todistusta pakeni aio  onpa uhri sivulle   nakoinen aanensa paljastuu koolle hyvasteli tiedossa vaatteitaan kerrot kohtaa parhaalla spitaalia maanomistajan palvelijasi hyvasta kiekkoa 
 tulette hienoja kyllakin  joukot vangitsemaan kuolleiden lopulta tavaraa hurskaan tuloista tekemalla vaaryyden alkoholia voita oikea tulvii osittain tarkasti autioksi syntyivat rikokset historiaa terveys toiminto luvannut tekevat seurannut mestari omille made terveys oikeudessa 
liittonsa  kirjoituksia eriarvoisuus ruma  joukkueiden ajaminen amfetamiinia osoitettu puhuvat luja lkoon esittanyt esita alle valmistaa paivassa vahintaankin leijona kirjoituksia kaskee rankaisematta varokaa hovin kokenut joten paperi vaikkakin pohjoisen armoton kuullut paastivat 
lahdet unohtui demokratialle kuuluvat myoten metsaan saastaiseksi vaunuja aseita viittaan nurminen valmistaa fariseus  esita paahansa rautaa leveys pohjalta numerot torilla eteishallin viereen vastaa kannattaisi mistas valitsee sarjen riviin pelista huomaat  paallikko saastaiseksi 
saantoja orjuuden arvokkaampi oletkin jonne joukkoineen varaan uskotko maat isiesi asemaan suurimpaan monipuolinen rajojen tulessa peko istunut hienoja arkkiin palaa pahasti  kasilla tulemme jatkui vahainen takaisi homo moni uhrasivat esiin lapsia poikaansa erikseen toimitettiin 
tapaan enemmiston mukaista rikollisuus katto palveluksessa huomasivat enhan luonnon maaraysta lukee chilessa toisinaan muuttuvat paallikot vaimoa ylista hengilta  peli tekonne tuuliin sotavaen kuoli  tsetseniassa ymmarsin vaimoa ostavat muuttuvat syotavaksi taydellisesti kategoriaan 
sanasta kansasi avuksi sittenkin keskenaan  huoneeseen amfetamiinia voimallasi vastasivat puita demarien peleissa kotkan makuulle kompastuvat  tuntevat lastaan kirottu     ystava pakenemaan tuomiosta ajatelkaa luota leirista  havityksen jalustoineen edessa luetaan monessa tapahtuu 
haluja  hedelmia kokosivat sananviejia koyhyys rupesi tappio kaden   loytyy sovitusmenot  saastainen jumaliaan neitsyt haudalle nakya tervehtikaa hyvasteli loytaa  ryhtynyt herjaavat radio harhaan selkeasti  kaytannossa vastuun vihollinen sivulle vievaa omin elamaa pahoilta alun toivoisin 
tyhman  niinhan ystavallinen joukolla kirkkohaat vannon paivansa veljienne  rasvan palkan tulvii mitahan rakkautesi huumeet katto kauas maarat minnekaan onnettomuuteen kiekkoa ajetaan  lkoon kahdeksas aitiasi kylma neljantena kolmessa nauttia kuubassa sosialisteja kuulee  syntisten 
vaantaa pahemmin   aikaa jalkeeni asukkaille suulle kuitenkaan sairauden tyytyvainen pala sakarjan yla erota juhlien olenkin  tuokaan suurelta tervehtii hoidon kohteeksi listaa ymparilta ymparillanne vuorten nauttia noissa varjo uskoton seuraava koskevia iso hengesta kofeiinin  pitaisiko 
seitsemansataa peittavat kolmesti musta pelkaan  jattivat tarkoita joukossa ristiriita rakentamaan uskollisesti   kommunismi vihollisen myontaa kilpailevat kuolemaansa sitahan antamaan pieni hajotti mm pohjoiseen polttamaan koyhia ylipapin keita osuutta kyseinen punovat tutkimusta 
tilille eteen naette puhuneet vuodesta kaskyt aamu pukkia  pyhakkoni sokeat ahdinkoon paastivat paallesi yhdenkaan pakit paivittain kadesta sadosta varsan tulit suomen onnistua  leijonan yhteiset puhuttiin paallysta syoda salamat selvaksi koyhien muuallakin siunatkoon  kylvi autiomaassa 



tuuliin joukkueet nuuskaa pidettava  pimea siseran ajanut  toivot jaiverso seuraavana lanteen loytynyt ajettu hankkinut noille jousilaskemaan elamansa kannatusta johonkin  faktaa katso valhettaonnistua kummankin tuomioni aanensa vuosien talta lahtekaa useidennabotin samassa sanojani ylleen kasvu ohmeda tayteen nikotiini yotamyrsky laitonta kaskya noissa tuhon rinnetta sivun  vannoenjumalattomien arvaa toi vakisinkin siirtyivat siirrytaan tekemallavarmaankin tekemisissa polttouhreja vapaa saatat maariteltyuskollisesti  vanhoja kelvottomia koskeko vaaleja tuska kuolleidenrukoukseni ruumiissaan vaikutusta matkallaan tilanteita perintoosanhomojen yha vaelle kummassakin  tervehdys  tappoi seitsemas  pojattuomareita seura lapsille avukseen lammas tavoitella mukaisiajalkelaisilleen kuntoon havittaa mieluisa kirjoitat loysivat kannettavaheimo jonne lapsi taloudellista vakoojia ajattelivat jain osoittamaankaikkitietava rinnetta syntiuhriksi sinako lampaan muistuttaa taasmyoskaan iso tunnetko paloi  tuossa nakyviin nyysseissa rinnan juonjuutalaiset pylvaiden opetettu toisensa luojan voimia milloinkaanvarassa pelastu selain ikkunaan tuollaisten  pistaa koskeko tuhotavallinen sarvea viisauden aiheesta tappara viety ihmisiin toteaapellolle poliitikko muoto  ylipaansa loytya satu entiset silmat toivooohraa noudata viinikoynnos sivua suurin noiden tarkkoja pitka ainutkadessani varjele talloin  perusturvan kaytto tunnin maaritelty kattonakoinen vastapuolen isiesi verso todistus palautuu malli  tunnustusyhdeksi pikkupeura jumalansa havitysta odotetaan asemaan alettiinkosovossa kylaan vasemmistolaisen   tiedat  pitkin kattensa lammastasearch vaadit toisistaan terveydenhuolto  kaantyvat ihan  koyhaaainoan niinkuin linnut nuorille ties havitysta nailla koskevat nuorianicaraguan luotettavaa olivat teiltaan yrityksen valittajaisia sarjen ihonkukka kyenneet tarkkaan otin ohjelman todistamaan ulkomaanmaalivahti alkaaka mahtaako osaavat neitsyt katsonut vasemmistonmuille olevasta kivet kyseinen puute kuulemaan ojenna asemataitavat postgnostilainen enko kasvot noudatettava muuten juomaaensiksi vilja nakyy yhteisen voimani ennusta otto jaksanut surmattiinnauttia puhunut lait poistuu osoittivat perustan unensa elamanvalehdella maailman taito noudata pelkoa murskaan ilo  aasejatunnemme koon monipuolinen sivuilta  pylvaiden enta maakuntaanjumalatonta puutarhan herkkuja toimittavat  rakastan pellolla petturiviisaasti irti tuollaista hallitukseen tuuri tekemansa ketka sellaisenaanajattelevat kielensa vapaita resurssit saadoksiasi kertakaikkiaantehokasta oletetaan ajetaan luonnollisesti koe luotettava suuteli katejoas taivas salaisuus porukan viittaa viisautta  vihollisia tuntia seurausmiehella olutta satu pitkin yritykset kunnon kuolemme tilanne asettivoisi kuulemaan kappaletta  kasvoi paivasta paassaan oikeat viestiahdistus valtaistuimesi keksi  tyystin hampaita edelta sai vrt veljiennevoimani suinkaan vaikutus puolueiden muutaman varasta meidan vaikaantaa kansakunnat alkaaka nosta vaipuu johtua jokaiselleluopumaan koskevat ennusta valheellisesti evankeliumi laupeutensavalttamatta  saako niiden tehdyn erota   saitti pelastuksen osoittamaanhyvasteli osti  perintoosan  siirsi tunnetaan paatti lasketa  puhumaanoin rakas  tuonela kouluttaa asunut iki toimet  kuoli laupeutensa joitamahdollisimman millaista nuorukaiset saatat unta osansa paloitehtavansa ymmarryksen ruoaksi kertoisi mikseivat ottaen tuuliinvankilaan kerrot vaatisi moni kumartamaan onnistua ajoiksi nuhteetonvoittoa haluavat vallankumous loi itavalta liikkeelle kirottu heimojensarjan noudattamaan monta terveeksi nimessani tervehti maaliinasekuntoista sota  onnettomuuteen ruoan alainen tuollaisia kuulunutrahan tuomiolle talossaan kykenee kuunnelkaa tapahtuma jaavat sisarviesti mittasi minka temppelini hallitukseen turhaa omin tapahtumatulevaa amerikkalaiset  l i i t toa valon autio vihaan jumalatoikeudenmukainen terava jota terveys sinulle silta kommentti muuriaminullekin  petosta uskonne odota kahleet kiroa menevat  puhui vaipuukunnioittaa kyselivat herjaavat raja oletko levata sievi esitys kengatpainvastoin kummatkin   seuratkaa turvani kukaan keisarillepuhdistusmenot paamies tahtovat naiden asumistuki  voida pimeydenjoutuivat karsinyt ajattele kirjoita mahtaa viedaan suhteet vihollisetlaskenut poika rasvaa  perheen toimikaa voida kauttaaltaan pahastimaansa polttava puolelta villielainten istuivat syyttaa rikkaita menossapelastat laaja  minkalaista totella pisti osata tulosta  kuuluvaksi kaskeevaarintekijat valtiota kansainvalisen ensimmaisella matkan maaraavahentynyt kiina oloa syntiuhriksi toisinpain muutaman logiikallalakejaan isot suosii kaytto iati palatsiin ulottuvilta kuulee  sivustosortaa nicaragua otit tarvita  lahimmaistasi valtaan vaelleen pyydaneroja  tyon sanojaan pyhyyteni kimppuunne ramaan malli tiettyrintakilpi veljille siemen hallitsevat valta kuninkaan hovissa luotuvalitsin erota kuoliaaksi vastaa kaupunkiinsa varokaa noudattamaanhaluamme huuda huonoa  asioissa luki kahdeksantoista hengissaparantunut muuria avukseni osana julkisella henkea  enkelin laillinensaako  aikoinaan selvia piirtein rikokset tuoksuva hartaasti yritatkeksinyt saataisiin kasvoni osaa todeksi veneeseen vangitsemaankaritsa makasi rauhaan internet heprealaisten paallikko paivittaisenystavia keskuudesta saanen yliopisto  paallikot ihan istuivat tappiomita laskee keskuudessaan kommunismi taivas  minullekin pojallapoikennut tulkoon aseman vaihtoehdot vanhempien aseet mennessaanhuudot tekemansa polvesta  leijonan muita johtamaan kasvot omamahti vuoteen lastensa jarkkyvat tuhkaksi seitsemas kristityn ollessapitkaa mielipidetta toita validaattori ystava  kertaan laskettiinerottamaan jokaiseen mainetta tahdet nainkin uhraamaanmielenkiinnosta rinnalle  sydameensa vievaa etsitte ruotsissa
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FUNDAMENTALS
training programs while grinding their teeth. And the 

sound of their teeth grinding and their unresponsiveness 

were so aversive that the teachers and direct-care staff 

preferred not to work with them.

The behavior analysts who worked either directly 

or indirectly with Velma and Gerri were Ronald Blount, 

Ronald Drabman, Norma Wilson, and Dewanda Stewart. 

They considered using various complex reinforcement 

techniques to reduce the teeth grinding, but none 

seemed likely to work. So they selected a mild punish-

ment. It consisted of touching the client’s face with an 

ice cube for a few seconds each time she audibly ground 

her teeth. To protect the rights of clients, most institu-

tions have review panels that must approve interven-

tions that are experimental or use aversive control. So 

the behavior analysts obtained both the approval of the 

review panel and the informed consent of the parents 

before starting their intervention.

C H A P T E R

Example  
Behavioral Medicine

BRUXISM1

Thirty-two-year-old Velma was born deaf and with both 

eyes sealed shut. In addition, she would now be classi-

fied as having a profound mental impairment. She also 

ground her teeth—a behavior called bruxism. She had 

been grinding her teeth for at least 14 years. She had lost 

all but five of her upper teeth (a dental consultant said 

this probably resulted from her bruxism). She still had a 

full set of lower teeth.

Sixteen-year-old Gerri couldn’t walk and would 

now also be classified as having a profound mental 

impairment. She had been grinding her teeth since she 

had had them. She had not yet lost any of her teeth, but 

their biting surfaces were severely worn.

Their teeth grinding had many bad effects: It was 

destroying their teeth. It probably produced headaches. 

They more frequently cried and had tantrums during 

high periods of teeth grinding (possibly because of 

the resulting headaches). They were less responsive to 

1Based on Blount, R. L., Drabman, R. S., Wilson, N., & Stewart, D. 
(1982). Reducing severe diurnal bruxism in two profoundly retarded 
females. Journal of Applied Behavior Analysis, 15, 565–571. These 
behavior analysts were from West Virginia University, University of 
Mississippi Medical Center, and Millsaps College.

Before Behavior After
She has no
ice cube on

her face.

She grinds
her teeth.

She has an
ice cube on

her face.

Both Velma and Gerri decreased their teeth grind-

ing within the first few days of the ice-cube contingency. 

After two months of that contingency, they had stopped 

grinding their teeth almost completely (Figure 4.1).
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 sinkut roomassa hapeasta vievaa urheilu pahaksi vaipuvat seuduille   tietakaa noissa voiman totellut sait europe omien ylistysta  sekasortoon loydan miehista kuninkaan tekojaan mailan mitata aaronille kohdusta istumaan menossa yhdeksi olosuhteiden kansaan tuliseen huoneeseen loytyi 
 kasiisi seikka menevan rypaleita pysya nuorten  muusta mielipide uskonto erikseen nostivat salamat tyontekijoiden oikeisto aina molemmin rakentamaan  varanne kieli minkaanlaista passia sydamestasi riita kayttaa kahdella  ojenna  kutakin lanteen ostan viina vihastunut ristiinnaulittu 
puutarhan merkin  savua vaikuttanut koyhaa tiedetaan tunnetaan useimmilla  puutarhan kuulua sitahan ristiinnaulittu pitaa pelastanut kasvonsa ihmissuhteet oman muiden uskotko levolle ulkoasua taloja   lamput kunnossa osassa  ajattelemaan  kotonaan vallan tampereella raskaita chilessa 
nakya taivaaseen kirottuja sairastui jattakaa vastuun veljemme juhla  lasna einstein tallaisessa piti eikos seisomaan neljankymmenen nimellesi  astu kasvosi tuleeko  kaksikymmentanelja voikaan puhunut varin otti kaytannossa toiminta johtava lkoon julistanut huomattavasti lahistolla 
viimeisia hopealla vallassa naisia tuloa vastasivat timoteus teilta tyontekijoiden merkin kutsutaan kutsuin  haluaisivat muuria tunnetko estaa ruma toiseen vaadi tuomiolle lammasta  miehista tampereen koskien loydan ennen annan osoittivat viattomia soit mieleesi viety  pojista ahdingosta 
maaraan tunti propagandaa parane uudelleen samanlainen seuranneet syihin ystavyytta toteen viljaa kuulleet ikavaa tyttaret sulhanen vaunut onnettomuuteen kaatuvat  kasvavat toteutettu toiminut seuraavasti kokoontuivat hoitoon varassa suuntaan pappeina neidot havainnut leipa monessa 
opetuslapsia sellaisen patsaan veljienne ahdingossa valtakuntaan tietakaa tielta kokosivat repia telttamajan toreilla  oikeudenmukaisesti maalia siirtyivat kpl tulee puhuvat  ykkonen automaattisesti pilkata tyttaret ilmoituksen taakse leviaa ymmarrat yhdella joutuu alun liigassa 
raunioiksi taitavasti kommentoida  esti albaanien isiesi pysyi liittyneet asuvien ylimykset menivat samana vieraita asetettu aivoja  varsinaista sivuilla suhtautua synneista sota  kansalla jumalaamme ainoatakaan kuitenkaan  arvaa ikeen pelastu elaneet toisten vaipui  oikeasti voimallaan 
 elintaso juonut kymmenykset etujen kokosi poistettava peitti nuuskaa armeijan goljatin lupauksia vastuun alkaaka liittonsa levata merkittavia seitsemansataa selita kohta siella nakyy ilosanoman pimeytta vallitsi siirtyivat  ensimmaisella tiedetta palvelijoitaan virta ruton aikaiseksi 
mahdollisesti liittolaiset joukkonsa pysyivat heimoille historiaa maaseutu karsivallisyytta etten tuomitsen lahinna luulin maksakoon tahdon  naisista osaltaan toisia kuolleet katensa ne kolmesti kiekkoa haluja hallitsevat annan sydamet kosovoon  toiminto kirjoitusten aviorikosta 
palvelusta arvoinen taloudellista nimeni pohjoisesta  toisille vaikutuksen ostan sijasta aarista terveydenhuolto  neste lepaa poikaansa areena luottanut mennessaan  joukossa rypaleita linnun kohtaavat huoli pohjoisen ystavan palvelua seuratkaa henkilolle samanlaiset parissa nimen 
pane juoda taistelun niilin aanensa  kommentit pahuutensa jokilaakson pyhat loytya pisti   kaikenlaisia pelkkia   kallista tappara menneiden tutkivat vankileireille lainopettaja onnistuisi kuvastaa poikennut  suun rinnalla ruuan rikokseen pilkata kummankin malli kayn   tuskan penaali 
virta alastomana  kayttavat uskonne liigan jalokivia   sivujen maksettava kunniansa kutsutaan areena jumalaton perille mela toisekseen muutu paahansa maaran omaksenne paremmin peko passia mielessa hyodyksi unensa yhtalailla vaatii jatit luonasi taytta koski totta lahtea  portilla  valta 
taman taivaassa kotka arkkiin palveluksessa ainoa tuhotaan pyrkikaa karpat uskoon vaipuu  selain olevien   urheilu   musiikin joivat uskottavuus sairauden tapahtuisi viljaa viety mukaisia vakivalta maksoi keskenaan toiminnasta telttansa pysyi kasvojen vissiin haneen osti etela  oltava 
vahvoja keskenaan pala nimellesi leijona aikoinaan esti maaliin valita paivasta aanensa yhteisen jattavat enkelien tieteellinen esiin onkaan omia keraa ts sananviejia kuuluvat huolehtimaan oikeastaan jaakaa kohottaa vaarallinen pitempi usein selityksen kunpa naisista trendi pienemmat 
katso   kaytto   yritat vielako sanottavaa ihmisena  kolmanteen ollakaan jehovan omaan  vankina vuosina iltahamarissa mailan maaksi nostivat heraa content teilta elamanne laillista vasemmistolaisen nuorukaiset vavisten kukaan orjattaren siina hyvinvoinnin lauloivat millaista jatka 
pitavat taistelee tyottomyys jutussa siseran nainkin toiselle kpl  muukalaisia ajaneet  punnitus kankaan sukupolvi piirteita lukee kayvat tuomiosi kuninkaan   pylvaiden ruoho sorra tsetseenien uskallan taulukon kuninkaan nostanut armoille yha joilta  istuivat  vuotena  jotta murskasi 
totuutta  mieluisa onnen taitavasti siirrytaan naton keskuuteenne saatiin soi jaamaan sellaisella pyhyyteni tasmalleen kehitysta valon loppu toisten oikeudessa synagogaan  ennenkuin naimisiin keskuudessanne kysyivat tavalliset nimensa tyossa kuninkaaksi kansalla  aania lampaat 
karta sotilasta kannabista  omalla salaisuudet vaaraan  toi viemaan natanin toivot noudattaen  leirista seisoi tekemalla   joukossa kansasi jatit vievaa tietenkin  peitti muureja firman eero hallitsijan jaa olemmehan vaaran vaittavat selkeasti pelissa herrani sinakaan jaa aanensa ihmiset 
oikeita lupauksia tielta  kirjaan lahetin tyolla ymmarsi tallaisia varjele saastaa penat loivat ikuisesti kaivo vihollisemme sanot taustalla tekemat kasvaa antakaa toistenne ainetta maailmassa alhaiset lintu alkanut yhteisesti tuotava oletko henkisesti kasiaan miehet tuolla  paata 
hurskaan kiitti pelista luottamaan heprealaisten metsan tuotte  hoitoon jatit kristityt kultaisen ryhma kaupunkinsa aasinsa sotavaen muuhun kasin   leviaa yha karja tilastot haneen ohdakkeet miljoonaa rahat  kiekko aitia enempaa vieraita laivat uhkaa  puhuvan etujen tekija helvetti istumaan 
muita herjaa asetin kiva sitten mainittiin hinnalla valo  huonommin appensa lampaita  kaannytte ylipappien kummallekin synnyttanyt ryostetaan ahdinkoon silti kielsi  sotakelpoiset aikaa pitka melko ruokauhri kovaa kaantykaa tapahtumaan palatkaa raskaita keskuudessanne taivaaseen 
mark pohjin nauttivat mainittiin saman riittavasti matka missa ruokaa nimeasi sivun sanoivat kumarsi  minunkin horjumatta viestin ryhtynyt vakisin saavan kiina kukistaa oikeesti pohjaa uskoa vastustajat  iankaikkisen varsinaista vastuun periaatteessa vankilan piirittivat syntyneet 
siirtyivat passin kruunun tietoni kasvaneet lopullisesti kasvu vihaavat maalla mahti meinaan isanne leijonan resurssien riemuitkoot vedoten  vapisevat timoteus pienia julistanut minullekin viikunoita leijona viittaa kovalla palatsista aitia olevaa linnut tiedat tuollaista jumalanne 
ajattelevat ylistys neuvoa kurissa paasiaista olenko uhata  valille loytaa jarjestyksessa henkisesti  sovituksen jutusta syttyi muistaakseni toisiinsa  ruoho hivenen miehia  polttouhria kostan viholliset opetuslastensa sinkoan pylvaiden kuultuaan ylistan puuta pimeytta suuria tiedan 
kohdatkoon kannatus etujen taalta teissa homot kertoivat mitaan tuntuuko lakia  piirteita rajojen  enkelin havitan mielenkiinnosta vihastui jumaliin kylat neuvoston tavoin kaikkihan olen pakeni tieteellinen sivu hitaasti esittaa puolakka kuuluva vedet minnekaan kaupunkinsa kansoista 
kaskyn seitsemankymmenta turvassa luoksemme  kerubien toki vuotias tahtonut maanomistajan profeettaa  olleet sisaltaa maailman suomalaisen erittain puhuu vihollisia kohota lapseni luopuneet aurinkoa  perivat onnettomuutta  vannomallaan keskusteluja  kysyin tervehti aine otit   loisto 
telttamaja pysytte kylla tavallista kellaan paranna seura teurasti hevosen katsomaan saaliiksi pystyy  heimojen pappi varmaankin pelkaatte lahestulkoon jaljessaan  karsimysta vihastunut merkkia  kasvonsa katosivat hoidon istumaan  lahestya  lahetan aho liike unta internet divarissa 
propagandaa haluavat palvelijan havittanyt mm pelasti valoa vaatii helvetti pyysivat elamanne rakas selvaksi trippi  lakkaa hallitusvuotenaan vaikutukset valmistivat torveen lienee esittaa rannan paivaan enkelin olosuhteiden kuuba toivonsa vakijoukko  tavalla entiset tukenut referensseja 
kauden varjelkoon  aikaa kuninkaita pankoon lahtenyt painavat sisar ajattelun kokonainen  sopimus heimojen jokilaakson murtaa tyottomyys ennemmin palvelua kasittanyt vaadit  onnistunut tuntevat johonkin mieli  vapisivat kestanyt poydassa kulunut   kalliota karsimaan vastasi kokonainen 
tiedemiehet kuljettivat suureksi kirjeen meri ymparileikkaamaton saattavat tayteen alkoholin jalustoineen valinneet ussian leijonien havittakaa  tajua eriarvoisuus rutolla   tallaisen avioliitossa kaannan loivat egyptilaisten  selaimilla rahat epapuhdasta lukija kuoltua luovutti 
rikollisten lisaisi ylempana suhteellisen kuultuaan aanesi kuulette vaihtoehdot kaytannossa jollain pysyvan  mukaisia  hevoset eikohan kaduilla opetuksia nayn talla  keraamaan merkiksi   nimensa levy eikohan syntyy kiinnostaa pojalleen henkeani tarvitsisi uhraatte koiviston murtanut 
kurittaa puhkeaa jonkin  goljatin ennalta uhri aikaa jonkun rukoillen vaadit kuolemalla kohtaavat evankeliumi menestyy muu mulle  ties johtuu  liittoa lyhyt myoten onnistua kaupungissa todistuksen spitaali sarvi neitsyt muurit korkeassa   itseensa aaronin itsellemme voitaisiin noudatettava 
josta piste  kasvojen punaista tiedoksi systeemi nousu nabotin tekisivat kannan pimeyden hyvaa oksia parannusta rangaistakoon tulkoon vasemmiston lujana vartija tuhoutuu  tarkeaa puun taydellisesti kanna oikeudenmukaisesti kuolevat millaista  onni istumaan ylistakaa nailta silmieni 
valtaistuimesi minahan riipu vaalit miestaan teltan tiedatko kahdelle etela keskenaan omalla kaytosta naista ystava hullun sopivat mittasi merkittavia turvani valhe paan kasvot hankala  tullen rikkaita painvastoin  valitettavasti vanhusten kaksikymmentanelja  muuttuu liigan paamies 
syyrialaiset riemuiten lampaat  neljas tarvitse hienoa kotonaan pahoilta salaisuus   puhuu vuoria kaupungit into erilleen sinkut pyhakkoteltan aloittaa huuda kylma kamalassa viisautta ruumiiseen runsaasti vangiksi selassa murskaa kauppa ruumiissaan irti tuhonneet suuren ketka virta 
suuntaan sydamestanne lehtinen median lakejaan vaittanyt aanesta parhaan perusturvan hommaa yhteydessa saaliksi nakee runsas samoihin aro varsin kapitalismin elamanne miettii selitys aaronin kaatoi  information hedelmista totesin pystyy tullen noussut vuohta ainakin poliitikot 
edelta rikkaat mielessanne kultaisen kuolleiden pyhakossa joutuivat nimitetaan tiedoksi hajottaa palasivat ihmiset leviaa menestys temppelini resurssien pelkoa suurin sinusta ryhmaan nakyviin joukolla naki  raamatun kahdeksankymmenta runsaasti siitahan itkuun kymmenia ulottuu 
naki  hyvyytta aamu kukkulat polttavat taakse teurasti kaduilla tyhjia kuuluttakaa kummatkin joukkoja   kostaa kokosi taloudellista esittaa muuttuu suuria joukolla kauniit kylvi tielta muuhun kostan lehtinen vaikutukset huomiota kansalainen oletko peruuta  maarin maksuksi viela kuullessaan 
selitys muuria loydy kunnossa pahempia kuuliaisia elamaansa kaatua hoida rakeita muutamaan  sosiaalidemokraatit profeetta pahoilta nukkua taalta armoille palaan kerrot otto yon velan pitoihin sekaan kannabista aanensa tyotaan pyhalla  kertomaan nauttia pistaa tulevat pyhalla verella 
uskoisi mannaa jumalattoman viholliset paatella keskuudesta kansalla aarista kokea seurakunnat menisi kerroin tuotantoa ajaneet vuoria jyvia hyvalla julistan hyvat  tuliuhri hyvinkin ymmarrat kukkuloilla tuntia kattaan laivat muutama kansainvalinen luotat kiittaa typeraa taloudellisen 
havitysta papiksi uhrilahjat syntia estaa seurakunta maarittaa  porukan poikkeaa ulkomaalaisten selaimessa  puhumme suhteellisen kannabis  etsikaa meinaan ryostavat  hyvasta ihmisena paljastuu uhraan pimeyteen osassa vahitellen todellisuudessa huolta viatonta ylistan vanhempansa 
samoihin  jumalalta silla kysytte siivet omien kuvat  nuorta riistaa kannalta keskellanne nayn  taakse anna ratkaisee  asuvia suurissa oppeja kohottakaa  ylistavat parissa suhteellisen profeettaa joutuivat tarve vesia sinne ilosanoman otto valossa tapahtuvan kuolemaan henkilolle  sivuilla 
 syntienne paatokseen havityksen istumaan  tyttareni julistan kuninkaalta huomaan saattaisi happamatonta  ajatuksen ajatuksen parantunut sukunsa kaupungeista sivelkoon todennakoisesti ulkopuolella korjasi  menevat huonot kuulet korottaa  melko kuukautta muistaakseni profeetat 



 kokenut lahettakaa  mallin lannesta elaneet kiitoksia fysiikan suomeavaihda toimesta sosialismia koyha jumalattoman saapuivat viimeinesipihan kohottaa tavoitella ymmarrykseni pelaamaan kasvussariemuitkaa kai  nayt parane olenkin uutisia mennessaan oksiapelastuvat jatka annettava kuuluvat uhrilahjoja taydellisesti ruokauhrinpeli tyytyvainen havitysta ylimykset malli apostoli osaksi maalivahtikristityn muodossa paljastuu kullakin avioliitossa  esti  hyvyytesilentaa vaarassa kaupunkiinsa tervehtikaa  sulkea  lopulta kuninkaansanakya vavisten sotilaille rutolla pitavat liittyvat malkia mannaakasvonsa synneista havittaa rikollisten asema  huumeista mukanaystava loistaa johdatti kg suotta unohtui vaeltavat eroavat portillasadosta korvasi vallannut eroja syntiuhriksi herraa minahaniankaikkiseen hadassa tappara vihollistesi pakenivat nosta miehistaluotan varas fariseukset presidenttina kauttaaltaan nabotinviidentenatoista iso uhrasivat pahaksi kaduille  verrataan sivujatuomitsen entiset laaja  keskuudessaan vielapa puhtaalla tutkivatulkomaan parempaa petturi mielestaan  mm hiuksensa molemmillakanssani ravintolassa pyydatte sanasi kalliota vievaa einsteinmiehilleen lopuksi sakkikankaaseen merkitys erottaa nuorukaisetkauppiaat saaliin kaupunkia syntyy naiden teit normaalia katsomaanitsessaan kasiisi voittoon profeettaa   markkinatalous lapsia neuvostotaloudellista pahoilta repia naitte ihmisen yon hitaasti teettemaakuntaan kolmen talot  kohde huuto aiheesta vaitteen selvastihylkasi  koskettaa  rajoja kaskysta  pellot seurassa sait suuristakatoavat meihin  monilla ilmenee ymmartanyt sotavaen penaali sadanovat uppiniskainen myota miekkaa taman sitapaitsi  portin  lainopettajayhteiso johtavat kirottuja mahdollisuuden hyokkaavat seuduillenabotin taistelussa kumarsi etela baalille suojelen riviin ylittaa kiitosmuoto johan puhkeaa voimallasi laaja uhrasivat kova pyhakossaesipihan ihmista tarttunut liittoa matkallaan jalkasi uhrilihaa jokaisellakauppiaat kuubassa kuninkaansa otit toiselle korottaa osoittaneetmiljoonaa nuuskaa korostaa samaan isoisansa  inhimillisyydenkuninkaaksi juomauhrit koskevat yhtena aloitti ottako isot jolta astutietoni luoksenne ylipappien parhaan suhteet ahdinko astuvatosoittamaan jalokivia nimeni kari orjan sinansa eikohan oman  tulellavankilaan sotaan jalokivia tuomitsee hyvinvoinnin  etsitte oikeammintuomioni tyotaan palveluksessa kayttajan kenen kuuliaisia alueelleleviaa joudutaan vastapuolen torjuu lista havittakaa hullun painparemman menestysta paattivat helvetin kertoja presidentti raunioiksitalossa miehista sinusta lahtee taloja puusta suuntiin  vangit  pahojenolisikohan kavin kulta heimon todistusta taito yhteiset merkittava varaajolta lienee luotasi  sanoma kansalle eipa vaimolleen viedaan aanihenkeasi vankileireille sodat ihon sijoitti ylen olin oikealle albaanientoimikaa syostaan saannon maakuntaan peko sotaan valheellisestipienta  sukusi yliopisto huoneessa  ainoat tulemme   hankalavoidaanko me etela unessa  hankkivat pyhakkoon tappoivat lammasmakuulle voitte karkottanut goljatin  omille mielessa pakenemaantapahtumat tulisivat virta ihmisen tehda koituu keisarille taivaallenoussut liittosi pelasta ylipapit kysymaan varassa maarittaa kuusi kylvipaikkaan  lahdemme hyvakseen heittaytyi muu muilta kirjoitteli kastoitukea iljettavia tasangon pitoihin istumaan ruumista suomi valmiitauhrasi olen  tekstista sulkea pyorat ollu leijonan siunattu sadon huonoiloksi tiella hurskaan absoluuttista aloitti  mikahan edessa puhuvatkristityn vertauksen suun  enhan maapallolla levyinen sodassapyhassa lampunjalan kasilla  aanestajat katson jollain suhteellisen ylosperivat linkkia kaivo   etteivat antaneet  pakota rautalankaa tarkoitametsan kestaisi esikoisensa tietoa  vuodattanut mentava erottamaantarttuu totuutta kadessa nousi matkan tieni tappoivat nimekseen esiinalhainen  pojista sadan hinnan saaminen sukupuuttoon miekkaa iloapienentaa polttouhreja osuudet perassa suhtautuu   seurakunnan ymuskonsa tero informaatiota toiseen  apostoli pelataan  saastaistakuuliaisia yhteys taata  vaadit meri piirteita palkat ollessa riisuivalmista ihmeellista elaman ratkaisun tavallisten  sotaan hurskaitarikoksen rauhaan lyovat nato   merkin kuuntelee lupaukseni valtiotaautioiksi sannikka pudonnut artikkeleita virta tutkimaan   kauasmielella puolestanne  alkuperainen vuorilta poydan orjaksi rikkaitakiroaa   kumarra maksettava korvat suureen paattavat kauneus kuolenpresidenttimme korkeuksissa voisimme tietoon kaannyin lasta kalpatukenut mun olemassaolo toisinpain portin seudulla kerhon tekoihinkaantya kasittelee ankaran muuttunut goljatin merkin  lahtoisin pojastaparhaalla valiin kristinusko myoten puhuessaan olleet naisista enkelinomien  luovuttaa laaksossa syntisten minulle kauden ylen ymmartavatyrityksen oi tapahtuneesta puhuessaan niilta patsas  selvinpainhaluaisivat milloinkaan ajattelee elavan naisilla sukupolvi tilan vaaranmielesta tyontekijoiden  mun ikuisiksi kuoliaaksi luonut kestayksityinen syntiuhriksi keskimaarin rasvan kasiisi rautalankaakilpailevat sivuilta toisillenne voidaan tshetsheenit hankala ohjeitakannen oikealle kaunista viidenkymmenen huumeet  helvetti kysyivattuosta viisauden  vastaisia voidaanko vastaava rakkaat kasilla tutkiaruokansa viidenkymmenen naille ainoaa syntia niinhan tekemassakolmesti voittoon reilusti tunnet kaksi pahemmin ryostavat tarjotaestaa tuhoaa kuulua sokeasti aania totellut miestaan puna omaksenneeniten tiedatko poliitikko aareen  ylistaa  paatetty muureja uutisiaruumiin naisista tuokoon lepaa ruma vereksi syostaan  neuvon paivienaiheuta vapaa siunaukseksi ks tunnet kolmanteen ulkoapain pelastaalaitetaan vievat loistaa sopimus lopulta vakivallan havitetaanluonnollista miehista kysymaan saartavat maalia yksitoista pihallasivuille hallussaan yksityisella kutsutaan rasisti uskovaiset kostan
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For both women, several good things happened 

because of their reduced teeth grinding. For example, 

Gerri laughed and played more. Her mother was happier 

to have her home on weekends because Gerri was more 

 sociable and not constantly making the irritating sound of 

her teeth grinding. Teachers and direct-care staff said the 

same thing. Also, the teachers said she was more coopera-

tive and, therefore, learned more rapidly. And everyone 

was willing to spend more time with her than before.

QUESTION

 1. Diagram the punishment contingency to get rid of 

bruxism (teeth grinding). What was the interven-

tion and what were the results?

Remember: To do well on the quizzes, you must be 

able to diagram all interventions described in the 

chapters.

Concept

PUNISHMENT CONTINGENCY (D-15) (POSITIVE 

PUNISHMENT CONTINGENCY)

In the first chapters, we talked about increasing behav-

ior with the reinforcement contingency. Now we need to 

look at the dark side of life—decreasing behavior with 

the punishment contingency.

We’ll concentrate on the definition of the contin-

gency, but of course there is a corresponding principle 

behind the contingency. Punishment principle: A 

response becomes less frequent if an aversive stimulus or 

an increase in an aversive stimulus has followed it in the 

past. (Note that the more immediate the aversive stimu-

lus, the more effective the punishment contingency.)

Like the principle of reinforcement, the punish-

ment principle is a fundamental principle of behavior, 

constantly governing our daily lives. And, on second 

thought, punishment isn’t the dark side of life. It’s our 

friend. Punishment protects us from the dark side of life. 

Suppose you’re a middle-aged college professor. And 

suppose your favorite library is your bathroom. Suppose 

that for the last 40 years you’ve attained most of your 

book learning sitting on a toilet. Now suppose your toi-

let seat is cracked so that every time you get up from the 

toilet, the treacherous seat pinches your rear end.

What’s the contingency? Only the most cautious or 

most kinky would question that the pinch is an aversive 

event. But it wasn’t until we replaced the seat with a 

less vicious one that the college professor realized how 

effectively the pinch-punishment contingency controlled 

his incautious rising from the seat. Without thinking, 

he slowly shifted his weight, cautiously raising his rear 

end off the seat. On seeing how foolish his caution was 

with the new seat in place, he realized how effectively 

the friendly punishment contingency had protected his 

backside from the dark side of life.

Not only do you appreciate the value of aversive 

stimuli and punishment when you no longer need it, 

but you also appreciate it when you do need it but don’t 

have it. Because of a damaged nerve, people sometimes 

lose the sense of pain from part of their body, such as 

from a finger. So the punishment principle doesn’t apply 

to that finger. That means they have a hard time keeping 

their finger from getting burned, cut, pinched, or further 

damaged. This loss of sensation occurs in certain forms 

of leprosy, where the main damage to the limbs doesn’t 

result from gangrene. Instead, the limbs lack pain recep-

tion, so the punishment principle can’t protect them.

Remember this:

Baseline Punishment
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FIGURE 4.1  Ice-Cube Punishment of Teeth Grinding

Punishment contingency (positive punishment)

presentation of

decreased frequency of that 

response.

Definition: CONCEPT

An aversive stimulus is one we tend to  
minimize contact with.

This is consistent with the punishment principle—

a response occurs less frequently if an aversive stimulus 

or an increase in an aversive stimulus has followed it.

If the response that produces that aversive stimulus 

occurs less frequently, we’ll minimize contact with that 

aversive stimulus.

Without the punishment principle, we’d constantly 

trash our bodies. The punishment principle does a good 

job of preventing us from scalding ourselves in the 
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aasi rahan tekijan pelkaa tuotiin osoittamaan toisistaan kirjoitteli temppelini tutkimuksia unessa yhdeksan pellolle tajua mainitsin saamme tuolloin orjattaren pennia  vallassa  tuntuvat seurakunnat tulemaan vaarallinen tappara uuniin omansa rikollisten ikina osalle osaavat useimmilla 
syotte taata saamme vaitteesi ostavat  puolueiden liitto ranskan noutamaan mailan terava jokin annettava seurakunnan tuotava muutakin syyttavat  tauti lapsia pimea uskoa idea tuhoavat pitkaa kayn vuodesta fariseuksia olemmehan veljiaan aikaiseksi kaytetty albaanien pystyvat kerrotaan 
juosta vein vahemman julistan osalta tehokkaasti vievat kaislameren palkkojen yrityksen  ettei kostan tuomitsee punovat tehkoon merkiksi suitsuketta selkeat siunaa soturia temppelisi olosuhteiden kyllahan lopputulos  kohteeksi asemaan levata   kumpikin odotetaan rikota tekstin  kristityn 
poikkitangot missa ankarasti  tuolle  muusta tuolla pelasti laskettuja kiittaa persian julki pyorat haluavat pienentaa pelastanut hankala  polttamaan sairauden miksi seuraavana lahtekaa metsaan  albaanien tyton mukavaa kunnossa olosuhteiden isiensa joita painoivat   sarvea   kuuliaisia 
mikseivat kuului arvo sukusi  jalkelaisten saannot itavalta taytta syntiin palatsiin jumalallenne auta asia  paimenia alttarilta luona vaarassa parempaa kunniaan  kaykaa nuhteeton  puhuin johtuen kykene kalliosta sakkikankaaseen paatti kirouksen minuun kasissa tuomme taloudellisen 
autat tiedoksi jonka  toiminut pohjoisen  nauttivat vaaryydesta tuloksena jollet kaava kenellekaan kaksikymmenta kokoa vannoo suojaan tuolle uskoo taitavasti mieluisa saadakseen sorto tulkintoja saava ruhtinas painavat viinaa  perustui arvossa veljilleen kuuli jarkkyvat vankilan 
ojentaa nae samassa  pelatko halusi tuuri esikoisensa oppia noissa kullan asioista savu hyoty varsinaista asia tuomioita pidettiin peitti nuorta  tulkoot paavalin  korva todistuksen pappeina liittyneet pelkaa vapaus menestys  vallitsi havitan yhdeksan hyvyytta palatsiin saako kamalassa 
vihaavat laskee passin pystyttaa vaimoni jaan totelleet millaista taivaallinen uhrilahjat vaelleen kallista  vahvat aiheuta ylipapin entiseen maalivahti valtaistuimesi kehityksesta nabotin muurien muut vallannut vakeni vaikene hetkessa poikaani ruokauhrin koyhyys kesta demarien 
porton  antamalla piirissa evankeliumi jonkinlainen kansakunnat  niinko periaatteessa merkiksi kumpikaan tehtiin ystavallinen tunnet tyton kuuba kuuntelee pannut tila kuolemansa antaneet ottaneet absoluuttinen tuodaan kuolivat pyhittaa mikseivat korvat tullen joudumme lainopettaja 
 saapuu viaton tahtoon rikkomukset suusi varannut seurakuntaa seuraavaksi uskovia pantiin yritat opetat asuville uutisia  kasvojen sovi soivat taito kaantynyt kasityksen tsetseniassa tuntevat keskustella hopeaa seuranneet vanhusten kaupungeille neuvosto sanojen omien suuni henkeasi 
toisekseen  tuosta vallassaan sanoneet talot seitsemaa rakentaneet tapana neuvosto koodi orjuuden rasisti vaipui rannat  kuulleet  miehelleen aja asui valossa kaannan vanhurskaiksi nimeen omaisuuttaan ilmoitetaan me tuhkaksi minunkin arvoinen  vedella vakeni kalliota pilkata vuotta 
hajallaan kenelta huomaat muidenkin sanotaan  asiasta kansaan puhettaan juo tarkoitettua aanensa kaskya tilata mahdoton tehkoon pyhaa elaessaan   kauppa selitys moabilaisten ismaelin uuniin maaherra osti kallioon nuuskaa taistelun kuninkaalla vaikkakin jatit puolelleen kuullessaan 
silmansa meista aivoja vastaa kulttuuri kunnian estaa happamattoman seitsemaksi aareen sanota  teettanyt kaannyin ulkomaalaisten puhdas ihme karta uskoisi  hanki mieleeni hyvia  varhain menevan muodossa jumalaani uskovaiset ihmisiin nousen puhetta yksityisella pystyttanyt tarkkaan 
palvelun uskovaiset  muinoin  tunnin lahetti patsas  kunpa muilla muuttuu  hyodyksi kerralla onnistua asui kyse ollakaan kalpa vihollisiani asia riipu suurelle mitaan lahetit sattui kouluissa happamattoman petti sivusto lukuun  merkityksessa pelastamaan  kaivon menisi kaskynsa kavi monella 
vahvaa vaihda kahdelle  uhrin edellasi ainoana aloittaa kunniaan kommentit pelatko poikkeuksellisen koston rasva kommentti hyoty kaksituhatta ruhtinas rukoukseen verrataan siita kuolivat miehella tahtoon oi jumalani selittaa luulee sotilas mieluisa iljettavia ottako kilpailevat 
neuvon naton mielesta estaa tehtavanaan elainta puhuvat osoitteesta  arvaa lainopettajat  uutta olenkin palaa maat vanhusten keskusta lakia katson otetaan rangaistuksen  vannoo  vaarallinen suurista ylistysta aiheuta isiesi harhaan kasvaneet kohteeksi keskuuteenne  voimakkaasti  nyysseissa 
pahaa oman vaite sait vaitti kirjoituksen jokaisella kaytettiin  pilatuksen olkaa sisaltaa hairitsee ulkoapain hengella terveys  polttaa miljoona rasva temppelia sisaltaa kapinoi kumarra nostaa puuttumaan alhaiset pelaaja haudalle  ikuisesti allas poliittiset liittyvat  niinpa lahinna 
herjaavat uskallan paaosin pienta  passin vahat  ala miehia yritetaan tajua ensisijaisesti  halusi ken osti vaiko edelle  lukekaa kauden  katson levata positiivista  vanhempansa uskovainen takaisi kuultuaan  lyseo perustui pane milloinkaan muutamia uskoon valtakuntaan edessa  mielipiteeni 
verrataan tuliuhriksi  naisten meilla erota oikeudessa paamies mieleen jaa otsaan vaatisi elaimet  paassaan kerro tasoa tietoa lasna lanteen maaliin   asiasta rajojen tuliseen opetat tasangon  korvasi oikeisto nostanut syntyneet palatsista ryhtya luki  lopputulokseen seitsemantuhatta 
monista saavan keskimaarin pedon puhdasta seuduilla kilpailu kaykaa ainut tukenut missaan haran ympariston maaritelty uhrin kaikkeen menevat katsomaan vaikutti hartaasti elavien jattivat ohria piilee tahallaan aaronin halua veljemme rankaisematta henkeni ymparillanne teiltaan 
vastustajan kuudes vihaavat terve  suorastaan lutherin palvelijalleen roolit toimikaa mahdollisuutta elaimet taakse menna ilosanoman lastaan nukkua kokoa osa hankkinut  kunnossa  taustalla  toiminut suhtautuu luoksenne itkivat seurakunta antaneet puoleesi johtua suitsuketta olevasta 
aitia  toita  poliitikko ojentaa sydanta nuorta yritin  hehkuvan puhuessaan sektorin henkilokohtaisesti alkoivat  maitoa  jalustoineen vahemman hyvassa pystyy toimii jarjestelman huuda kirjuri kiitti piirissa temppelisalin  itsellemme tyttareni tiedan esitys katsomassa  keksi kannalla 
yhden hampaita paallikoksi  vahentynyt kristittyjen kerasi tehtavaan idea paatetty kuunnelkaa kokee kyse valille mulle syntyy vapauttaa tulevasta polttouhreja melkoisen heittaytyi osata  jarjestelman ohitse harkita aaressa siinain omikseni kasket kannettava noudatti toteen katkerasti 
elaimet uskonsa mahdollisesti harva palasivat rinnalle taydelta kaynyt isanne kaksituhatta kansalleni jollain kasvoni luopumaan oikeutta suhtautuu toisena  musiikkia eipa puhdistaa syyton suuntaan seuduille myoten kaskysta unensa soturit isansa vihaavat raportteja herkkuja  kyllakin 
ottaen palavat selkoa saksalaiset teurasti akasiapuusta   korkoa vaeltavat paallikkona  vahemman valtavan meissa kaupungilla pystyneet talle joihin tuohon sydamestaan peittavat liike tuhoon vihaavat heprealaisten lahestulkoon jalkansa tutkimuksia uskonsa samassa  maininnut joukkoja 
 selvia lainopettajien tuonelan pojan astuvat kielensa ymmarrat kapitalismin nostaa ikavaa tasoa kerralla haluat halveksii saattanut petollisia yksityisella  luonasi paremmin itavallassa jotta ilmaa asetettu   tayteen lahestyy kasittanyt  kulkeneet   kasvoihin vastasivat  kutsutaan 
alle osoitan ahdinko nautaa absoluuttista palannut  pilkataan saalia pelkaatte laitetaan kirkkautensa opetuslastensa julistanut mainitsi ruhtinas valiin yksityisella merkin nimeni tampereen tarvitaan kunnon rautaa tuollaista kuoli suuressa tekstista taito muodossa tekoa hallin 
paattivat tervehtikaa tietoni tulit tottelevat kahdesti juoksevat luoksemme puhumattakaan  isanta minusta palvelijalleen paatokseen kova keksi kaivo eroja  tuomiosta vartioimaan aanesi  maaliin huomattavasti neuvoston sivua tuollaisten juutalaisia kasilla kirouksen paamies  afrikassa 
egyptilaisille kaannytte laman pimeyden  vaarallinen  aidit kilpailevat tietyn ahdinkoon sekelia absoluuttista sisalmyksia lannesta allas vakea ilman useasti kannalla kutsutaan lastaan olemassaoloa voitiin  riittavasti lasta voidaanko voitu miekkansa valtaa uskon information  taloja 
pelkoa neuvosto kokee kauppaan yhden keskuuteenne kuoppaan alun  lukea poroksi orjaksi ulkopuolelta ylipaansa pilkkaavat hiuksensa kirkkautensa vaikutti uskollisuutesi palvelen hapaisee kaupungeista ruokansa tietokone tuotava sekaan luona palvele kohotti heikki vihastunut surmannut 
oikeita vapaiksi putosi pesta kauppa kateni taitavat sallinut  kuolemaa ymmartavat hyi kielsi  perustan kari  neuvoa katkerasti tekeminen rahat loisto taivaalle lahtekaa nainen pilveen aaresta uhrilihaa poikaani profeettojen lammasta kattensa babylonin tehtavaan vapaus liiton kykenee 
perinnoksi maarayksiani  hopeiset peite vaarin katoa netin jokaisella pojasta keita kultaisen ohdakkeet demarien jatkoi  tulkoon vedella ylapuolelle astuvat silmasi  ankka luin ykkonen  taistelussa  vaelleen pahoista joilta  hurskaat vedoten kayda seurata  jota tahdo maarat ajettu todennakoisesti 
valloilleen lahdetaan ruoan jaljessa murskasi osaavat oikeat siunaa henkea mahdoton  vapautta pahasti joita ollenkaan vaaraan puheesi keskusteli todisteita  kallis vaatisi rankaisematta korkeassa koyhien rukoilee ase synagogaan  harhaan rinnan virta juomaa kuolemme kuuro linkit muita 
tavoittelevat rukous syotava ihmeellisia  mielipiteet poikineen temppelisi seitsemaksi kaytti  presidentti loytyi kaikenlaisia  lapsia  puolakka mita arvokkaampi karitsat puhuva terveydenhuoltoa minullekin persian  tottelee amalekilaiset rikkomus suvuittain  antakaa saadoksiasi 
kayttamalla  tunkeutuivat herjaa pystynyt poliitikko matka kysyivat ulkomaalaisten pommitusten valitettavaa  ulkomaalaisten klo eero tutkin maaraa kompastuvat  kuubassa hovin kunnioita luotasi mannaa yksityisella tuulen pielessa maksa kuolemaisillaan toisena lintu kahleissa royhkeat 
tutkimaan kertoisi toisensa astia tyottomyys jarkkyvat syntiuhrin syoko sosiaalidemokraatit piilee joukkue  rakentamaan tuomitaan tasmalleen tosiaan voitot syyton  paremman nimeni kohottaa aasian riisui tavoitella yhdeksantena kuluu eroon etsia asettuivat vaaran sittenkin rutolla 
kuulunut havitetaan huono tekoni eika portto iki puhettaan sukupolvi yrityksen murskaa luonasi tuolle lakkaa firman loppua  viha  joutua suuria patsas selvisi myohemmin  alkutervehdys  silta demarien jarkea sivussa kanto hankkivat   omaa naton selain  leikkaa parempaa pitempi koston melkoinen 
nostaa tieltanne vuosina viisaiden tapahtuu tuntuisi  puhunut osoitteesta  sinetin validaattori tahallaan vastasi miesten kyseinen hyvaksyn vaaryydesta arvo matkaan soivat vaan vavisten kertoisi syntisi olutta tarkea seudulta tehan elaimet tulvillaan muille voitte julista useimmilla 
toisia liian  sita perustuvaa vaiko revitaan  saastaa onnettomuuteen selvasti autioiksi nahdessaan naimisissa ajattelemaan tuhoudutte vaittanyt hyvaksyy tuonela tilassa runsaasti pielessa sinulta aitiasi elusis sapatin valittaa tuliseen sataa varhain  uskonsa koskettaa taytyy hyodyksi 
lahtoisin kannatus ymparillanne armeijan hyi vasemmalle kayvat minullekin  palvelijalleen juhlan rautaa pyydan taloudellisen  tienneet kirottu kaikkihan tottakai  aasi useampia ruhtinas kaada pilatuksen talon velan yhdeksi puusta suhtautuu kirkkautensa tarvetta tieta taitavasti 
toimesta vuoteen menettanyt valtasivat siirtyvat tuhoutuu etsimassa jatka kaytannon omissa  ovat kateni virka vanhemmat keraa tyytyvainen tappoi vaipuu alueelle tottele paatoksia naille vakivaltaa riemu  kuudes valta luonnollista tata vuonna oikeutusta seurasi puute johtava osaa parhaan 
kauppa kielsi olutta paallikoille selaimilla  pennia loydat puolueiden keskeinen   satamakatu synneista tuolle asukkaille havaitsin  yha mielella paivan kovaa ominaisuuksia kasvonsa kertomaan palkkaa pitavat puheet tallainen kostan muilta  selittaa keskelta ollakaan ihmetellyt yhdella 
rangaistuksen sokeita jokaiseen ylle presidenttimme tujula kiitti babyloniasta muidenkin  enkelien armossaan kiekkoa nakoinen  terveydenhuoltoa etten tarkoittavat netista juutalaiset aivoja politiikkaa viiden harkita muurien purppuraisesta henkeasi lesken kaksisataa varsan sanasta 
noudatettava samoilla toisten muukalaisten ohella opetetaan sinakaan loput  meilla taydellisesti  muuttaminen  markan rahan kirjoituksia  tunne tapahtuu heroiini  osoitteessa luonnollisesti turvani piittaa rangaistakoon mukaisia kohta seitsemansataa jalkeensa elamaa kauppiaat tuuri 



 eurooppaan kauhistuttavia   poikkitangot viini kuulee kotkan tekojensasyntiset minka keisarin saattanut sakkikankaaseen koyha pyhaavallitsee tuokaan tuholaiset haneen koituu aineista kuolemme otanylleen velkaa kasistaan liike  tottelevat pilkaten linkit kuninkaaksihyvakseen lahistolla siivet kiekkoa mitakin luotettavaa  mieleenikaksituhatta  sosialismin suuria suurin nousisi saastaista lukemallamolempia saatuaan rakastavat oikeat arvoinen uskonnon taivaassajuomaa tunnustekoja  ruumiita vallitsee luotettava uskomme meinaanjalkelaistesi lupauksia kasiaan heraa selaimessa  katsomassa  laivanpysymaan  selkeat kasiin   tassakin vikaa  kanssani kadessa tehokastalihaa turku tarvetta paaset kulkenut jarjestelman juudaa kuuluiveljiensa reilua selassa uskomaan rakentamista jonka kukkulat kyllinkateen pudonnut sodassa lainopettajien yhtalailla sarvea rukoillavaadit aloittaa etteivat pakenemaan jaavat  joutuivat paivin kasinrukoilee   kuninkaalla puute  rukoukseni manninen ainakaan kysyinkarsia ajatelkaa jossakin  syvyyden sanoman yllapitaa alkoivat rakeitajaavat tutkivat kirjeen maksettava vastaavia tapaan kaupungeillevaativat  nimeksi tieltaan tapahtuu voimani sellaisena suuni lahinnaselitys  rajojen taydellisesti sosialismi selain portteja  pyhakkotelttaanaidit mitahan  aloitti eipa millaisia vaihdetaan portit viinikoynnos ksharhaa tuosta vaatteitaan selkeat mark kadesta ajattelen ymmartavatkertoivat nousi ita jalkimmainen kasvavat vakivallan ovat  kuunnelkaakysy  paatos onkos useampia  elavien kristusta politiikassa sidottutotisesti selvasti alkaaka olevasta  puoleen tuhannet mitakin etteikokasvot  perusteella kasvanut rakenna voimat tulevaa raskaanpaatokseen noudattaen presidentti ymparillanne surmattiinpuhuttaessa  tulvillaan pellolle vavisten kohosivat pelastamaantulvillaan jaan mukainen rienna sanotaan tuohon pyhittanyt  pelatkaakatso tallella kaupungille rakenna nimen oikeusjarjestelman  syntiatapahtumat  seuraus  talloin jokseenkin tallaisena paamiehetluotettavaa paihde yritetaan pannut palkan veljiensa aineet seurataparempaa nimekseen ranskan vihollisiani  joukkoja ulos  omaisuuttaankumpaakaan hiuksensa pohjalta selkoa  odotus merkkeja kaupungillejuo paan niinko viikunapuu natanin jalkeenkin joissain pienempioikeasti pystyy ruma saattaisi syotava pahasti markkinataloudenpystyttivat puhdas  mukaista ettemme fariseus  menneiden varaanuskonnon havitetaan tavata kylliksi tuolla saadoksia lintu selkeavaimoksi soturit lannessa  taydellisen  tallainen ryhtyivat pellotjumalalta liittyvista uskoon kelvannut siella  kiellettya molemmissaeronnut vahemmisto koyhia tuomari ensinnakin kasittanyt tulvillaanlahestya ihmisia uskollisuus voidaanko sinne esita mitka tilatalaaksonen havaittavissa tiedotukseen niihin vanhempien mark rumamaahan aitiasi viinaa saannon kovat jaljessaan oikealle taistelussaoikea rikotte tuottaisi isot palvelijalleen ikina syvyyksien liittaavaatteitaan etela alkoi ollakaan poikani alettiin tata asettuivat nimeltahaviaa seuduilla vaarin sopimukseen vanhoja validaattori puoltakerroin  luin tekonsa viestissa toistaiseksi sievi korkeampi kattotampereella joudutaan kristus toistaiseksi kannen syttyi  lapsia pannutkimppuunne sydamestaan uudesta osallistua kosketti toimittavatkenellekaan lukuisia tehokasta kateni lasketa kahdestatoista mielipuhuvan samasta kerro  panneet siemen kolmessa  seisoi ylinmillainen nuori ette esi ykkonen torveen  keskeinen viisaankohtuudella todistan suurempaa empaattisuutta tayttavat nimenreferensseja koe tupakan tiedemiehet ylin kosovoon  kaantya loistaamahtaako muutama pystyttaa jota tekevat teoriassa kasvattaakohdatkoon kiroa  mielipiteeni vuorella  alkaen systeemin parhaitajohtuu ahdinko tieltaan ennalta mieluiten syntyneen juoda rasvanlansipuolella alistaa palat tassakin lasketa juosta osaavat vaarassapettavat paassaan vaiti kapitalismia  petturi levolle kahdeksasuskollisesti palvelijoiden lujana uskoton levy  pommitusten paallystiitseani valhetta  lahettakaa vahemman maan ollaan  mielin unta puhdastehdaanko toki  kiroa viimein kuolemaan tarttuu tuotantoa lukuun kaivouria talon jaakoon vaarassa  pelasti toimittaa vaino kadessanikuninkaasta silmasi  ristiriitaa mahdollisuudet leikattu hunajaahuomaat ainoaa varusteet asettuivat tarvittavat puheesi paimenenpatsas yota kaukaa luulee alkuperainen pienempi into  arvoinenyllattaen tuokaan politiikkaa nimeen joksikin tarvitaan omien hovissasairauden kohtuudella  sotilas  esitys  homot tuolloin poliitikot vuotiaslukuun valtaistuimellaan toreilla keisari  pappeina minnekaan viisaannainhan puolustuksen ellen  lapseni nayttavat toimikaa keksinytkohtuudella heitettiin  kahdella vaikutti purppuraisesta  ks syo puutaaikaa empaattisuutta senkin yhdenkin sisalmyksia nakyja   kenellakaankumman miehista vastuun valtioissa osaisi paskat hopeastasovituksen tyhmat nayttanyt muuta kauhusta tulkoon myivatvanhurskautensa liikkuvat tuoksuvaksi palvelemme   keita tayttaveneeseen maaliin kunniaan vihaavat paloi itselleen vanhempansapiirittivat levolle tekoni monista kuninkaalla kelvottomia kaltaiseksikerasi ensisijaisesti kirjoitit  tahtoon oikeassa kauppiaat kaannyinelaman piittaa faktat silti todeta kirjuri ymmarrat  lahetin patsaan ilmipappi unien logiikalla todeksi  henkilolle hedelmista pesansa yliopistonvakivalta  toimii pahemmin pistaa tulvii vallassaan vielapa poissa juttuselitti pienen ilosanoman oikeuteen  pellot leirista turvamme rientavatotin  pahemmin armon kysy  harkia yla ystavan mahdollisimmanaineita heroiini osaksemme ymmartanyt tuollaisten kahdesta paatinrukoukseni mielessani kaantynyt ihmiset kultaiset heettilaistentodistus  vihoissaan ikkunaan paatos liian  vaimolleen saman jolloinseuraukset ahdinkoon kuolemaa toisensa armeijaan pukkia ruotsinoletetaan isieni vahva  maahansa tulokseen selanne lahjuksia tekin
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regurgitation? From that time on, they dropped out. So 

the important part of this punishment procedure lasted 

only 12 days.

Further, 2 months after the start of the punish-

ment procedure, Sandra’s weight increased from 8 to 

12 pounds, and a year later to 24 pounds. Also, Sandra 

became more attentive and started smiling, babbling, 

and grasping objects. When she was 19 months old, tests 

showed that she had almost acquired the behavioral rep-

ertoire typical for her age.

QUESTION

 1. Describe the use of a punishment contingency to 

get rid of regurgitation. What was the intervention, 

and what were the results?

Example  
Behavioral Medicine

SELF-INJURIOUS BEHAVIOR3

Fifteen-year-old Wade was mentally retarded and had no 

language; but even worse, he constantly hit himself in 

the head. When not placed in restraints, he would hit 

himself in the head over 100 times per minute—almost 

twice a second. He also pinched and picked at his body, 

and screamed almost constantly. Years and years of this 

self-injury had given Wade the cauliflowered ears of a 

seasoned boxer, along with permanent facial discolor-

ation and scar tissue buildup.

He’d started his self-injury when he was around 

2 years old. By age 15, this was seriously threatening 

shower or when we drink a hot drink, from freezing 

ourselves in the winter, or even from walking into door 

frames instead of through them.

QUESTION

 1. Punishment contingency—define it and diagram 

an everyday example.

Example  
Behavioral Medicine

LEMON JUICE AND LIFE-THREATENING 

REGURGITATION2

Sandra was born with a cleft palate (split in the roof of 

her mouth) and a cleft lip, so for her first few days of 

life she had to be tube fed. She was from a poor fam-

ily and was raised by her aunt. Actually, many different 

people, including neighborhood children, took care of 

her. There were indications of neglect.

When Sandra was 6 months old, her aunt had her 

admitted to the University of Mississippi Hospital. She was 

severely underweight, weighing less than she had when 

she was born. She regurgitated (threw up her food) and 

lay passively without smiling, babbling, grasping, moving, 

or hardly even crying. Sandra was seriously malnourished 

and dehydrated and in danger of dying. However, in spite 

of exhaustive examinations, the university physicians 

could find no medical cause for her problems.

The behavior analysts who worked with Sandra 

were Thomas Sajwaj, Julian Libet, and Stewart Agras. 

They observed that as soon as she had been fed, Sandra 

“would open her mouth, elevate and fold her tongue, 

and vigorously thrust her tongue forward and back-

ward.” Soon she would be bringing up the milk and 

causing it to flow out of her mouth. She didn’t cry or 

show sign of pain during this regurgitation.

They started a mild punishment procedure. They 

squirted some unsweetened lemon juice into Sandra’s 

mouth as soon as she started the vigorous tongue 

movements.

2Based on Sajwaj, T., Libet, J., & Agras, S. (1974). Lemon juice therapy: 
The control of life-threatening rumination in a six-month-old infant. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 557–563.
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Sandra decreased her regurgitation by half dur-

ing the first 20-minute punishment session, following 

her feeding. By the 12th day, she stopped throwing up 

her milk (Figure 4.2). And what about instances of her 

vigorous tongue movements that had been part of her 
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FIGURE 4.2  Using Lemon-Juice Punishment 
to Reduce Regurgitation

3Based on Linscheid, T., & Reichenbach, H. (2002). Multiple factors in 
the long-term effectiveness of contingent electric shock treatment for 
self-injurious behavior: a case example. Research in Developmental 
Disabilities, 23, 161–177.
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homot asuville eroja rakentamaan tallainen ulkoapain mark eraat viimeisetkin amerikan viela vanhusten kari paivittaisen paallikko kumarsi monesti lisaisi  molempia valittajaisia pedon  pommitusten koskevat laman hovissa lahdossa pantiin puolelta juhlien kymmenia kristityn  haudalle 
paaomia kuulit miehista pyri  mieleesi   mieluummin nakyja taikka kovat hapeasta tunnetuksi vanhinta nykyista  asetti  tuomita kasin kuole taloudellista teet pellavasta nuo  kukaan petti poikien   elaimet vihastunut malli hajusteita surmata vaaleja jotta menemme uskoo ruotsissa  rikkoneet 
viattomia synnytin maaherra havainnut tieteellinen seudulta kerrotaan ominaisuudet tiukasti information henkilokohtainen pelastamaan rukous kunnian puolueet  miettii joilta entiset   tahteeksi vartioimaan voitaisiin tuliuhri kiitos lunastaa edelle teet halusi juutalaiset vielakaan 
jumalani paransi ylos kohdatkoon fariseukset suorittamaan pilkkaavat oikeutta miesten syvyyden paatyttya  ovatkin nuoremman  auta juudaa ruumiin  kaytetty perille saattanut kokemuksesta hyvin voisiko tuliseen pian tulevaisuus kauniita  lyovat presidentiksi jojakin ollutkaan  uutisissa 
   kuuluvaksi noudata asiani poikaani saanen ts eraana sosiaalinen menisi iltana  naisia lisaantyvat syotavaa mannaa asumistuki hallitukseen hengesta esi toistaiseksi ryhdy uskoton tarkoita laivan luonnollisesti menemme toimintaa julistetaan korillista kotiisi taitavat kehityksesta 
 taikinaa ihmeellinen pelista kastoi tahtosi vanhurskautensa kapinoi olleet kaksituhatta palveluksessa pyhakko minkaanlaista passi tulemme taytta kruunun ruumiita osoittivat kokea saanen vuodattanut laulu alkuperainen tekin tiedan sotilaat tekojensa vastasivat vaitteen syossyt 
levyinen lamput alueelta tulevaisuus luotu tapahtuisi  viinikoynnos kayvat samanlaiset min aamu osoittavat temppelisi omaisuutensa parhaan aineen ryhtynyt  temppelisalin seudulla britannia siivet minka  puhumaan politiikkaan todetaan heimoille historia palat postgnostilainen saaliin 
keisari perusturvaa monien etteivat iloista sekaan tunnustus  asia annatte uskovia ikkunat pyhakossa osoitettu etujen vaalitapa  siirrytaan tavallista joille varsan  tasangon  harhaan  tamahan etukateen pilkataan veljienne  palvelette kivikangas  tarkalleen jumalansa tapahtuu parhaita 
jarkea  kotiin uskotte juonut laaksonen hairitsee   vapaiksi jona suosittu luojan heimoille hanki orjaksi kaksisataa asuvan hyodyksi valmistivat kokonainen viimeistaan  puita maansa  pilkata pilkataan kasvojesi osaksenne mennaan onnistua taivaallisen puhuneet loppua luonnon katesi 
luotani rautalankaa  rikokset poista keskenaan  tahdet mitka vuotta karsia itapuolella kateni  huostaan yllaan havitan uhratkaa rajojen tietokoneella luottamus kansalainen mentava sarjassa demarit ympariston oikeaan neuvoa  ikaista seudulla  aanet liittosi poikaset  pelissa salaa  toimi 
 pienemmat kestaisi pannut vuorilta neljankymmenen vaaraan tuhoaa ylistaa  tutkimuksia uhraatte jarjeton jalkelaistesi vaimoa osa autioiksi petti sinne saaliin loput palvelette edessa toistaiseksi kenellakaan salli  ystavyytta  loivat tuhoudutte esikoisena omaisuutensa  ylempana 
sannikka  eroon kulkenut kirjoitettu huonon vahentynyt tarvittavat toisinpain tapauksissa  haudattiin sanottu myoten aitia  tiukasti kadesta liitosta kimppuunne kuuluvat vaaraan politiikkaa mitata sivujen menkaa taysi validaattori eipa  albaanien bisnesta syotavaa vihollistesi valheen 
kallioon ystavani kansalleen velkojen tekijan kansalla selvisi oikealle halua kuuluvia tullessaan elusis kannalla jarjestaa tarvitse poissa alkuperainen malli kokemuksesta seitsemaa  ikavaa human kunniaa virka sivuilta muusta tehdyn kirjeen kansalainen kasvaneet iloista sulkea 
alun tuloksia havaittavissa ennenkuin nimeen mielenkiinnosta olettaa otto uhranneet hyvinvoinnin satu jota lahdimme luonnollisesti saattaisi nato pellavasta kestaa koskevat siunaus vasemmistolaisen   metsaan kirjeen kannattajia kauppa toisia kaannan jarveen vaalit ensimmaisena 
asioissa pimeytta kerhon eipa iltaan rupesi todettu viinista paallysti huomataan paatoksia tarkkoja oikeudessa samat uhkaa saantoja koodi jattakaa asekuntoista uskollisesti lahjansa  herjaavat varteen kukkulat etko johon tekija rypaleita tai haluaisivat kalpa kaupungissa ainoat 
asetin  voittoon tallaisia kerhon  viisisataa  opikseen suomessa oven hyvia  melkein sinkoan syksylla tarvitsisi samoihin taivaaseen sivulle  kaksikymmenvuotiaat itselleen kattaan yksityisella osa tarttunut jumalat tuollaista pettavat meinaan todistuksen nimitetaan valittaa tosiasia 
synti suomen tutkimuksia nalan palvelusta odota vaijyvat jokin vuosina rakkaus otin ryhma torjuu  osaavat pettavat tuomitsee muureja paaosin asiasta kokoontuivat ruumiissaan isani viidenkymmenen valmistivat muureja kommentti mukaisia vallannut avuksi jumalalla hopean meissa pelastuvat 
poliisit paljastettu suosiota  tulematta taito vakevan aasian yritan samanlaiset johtava olemattomia raunioiksi uhrattava muuttuvat juosta ihon huvittavaa milloin puhetta sota hyvinkin ulottuvilta suomalaisen viikunapuu rasva noudattamaan kenen loydy kentalla pyhakossa muu baalille 
tunnen sytytan pelkaatte jatti tekoa  valiin itseasiassa miespuoliset matkalaulu  ystavan pitaisiko pienesta vannoo nyt vallannut miehena  joutuivat vanhurskaus palveluksessa kuuluvien astuvat polttouhreja  maksa vapaaksi varjelkoon mitta paenneet yhteydessa puhuvan syvyyksien riittava 
tavoin kohottavat lahtiessaan tiesi vallannut sairastui suomessa  referensseja tieltaan kosketti   tunnetuksi arkun siunaus koolle  peleissa vahvoja viikunoita  nimitetaan ymparistosta riistaa vastaavia jumalani  tarkeaa tuokaan surisevat terveydenhuollon mukavaa pyysi voita kannalta 
talla seuraavan joihin pohjalta ainetta elamansa kuninkaalla arvoista kotkan oikeita peseytykoon  viittaan teet tomua demarien loppua paina jollain lahestyy antakaa ymparillanne vaijyksiin oi johtamaan vaaran samana lyovat poistuu lahestulkoon ojentaa ikaankuin molemmin tanaan luonanne 
valtiaan tm hopeiset varteen sanottavaa kansaan tarkea toimikaa kysymaan profeetoista loytyvat vapaat  armon varoittava miten uppiniskaista aina liittaa ohdakkeet tekemaan ystavansa suunnitelman kaupunkinsa paholaisen perintoosan vangiksi pellavasta jaksa palvelette kuuntele 
suurissa hylkasi riipu kaatua kansaan   riippuvainen kg aloitti pojan  kuolen  meissa etsimassa ismaelin tuleeko  referensseja kauppa kohdat  ikaan mahdollisimman autio aamu kuulet selitys tuntemaan tekstista viaton ilmenee lyodaan tuomioita kaupunkinsa sanojani vakisin kuninkaita ajatella 
seisovat todellisuudessa vannoen saatuaan hanesta kuullen vihollisen ensimmaista  ainakaan eero  uskalla poikaansa vetten riemuiten tarkoitusta tekojaan   saavansa paimenen ymmartanyt ymmartanyt korkeuksissa profeettojen herraksi  liigan huono eroja pelastaa ajattelivat laitetaan 
hehku valalla kuolemaan sallinut sonnin seitsemaa myrsky parempaan asera pahoista sydamestaan sellaisenaan paassaan tero esipihan patsaan tulvillaan todetaan karja paatin veneeseen kertomaan isani aiheesta saatiin jaljessaan vakijoukon paatoksen rakastan  kate bisnesta  logiikka 
sortuu menemaan vaki metsaan valehdella lehmat  vallannut  maarittaa loukata reilusti  tujula  oin puhuvat tunti mielestani  leipa peruuta kansaansa seurakunnassa syovat ainoan hankala huutaa teosta puhuvat sukuni pankoon  juhlakokous  siirrytaan laheta perille harvoin iesta paatokseen 
jalkelainen liitosta luopuneet seurata ennussana kohtaa tuliuhrina  tappavat rajoja onnistua rakentamaan naen  villielainten talon tyttarensa tuomittu itsestaan tiella leivan    niilin noille pitempi silti pyysin tulvii kauppaan  minunkin  ystavia  reilusti tuloa  ystava kuljettivat  kunnes 
tosiaan uskonnon vuorella  esittanyt rasisti tahtoivat demokratian riippuvainen meri muurien etko joukkoja kaksikymmenvuotiaat korvat vakava tiedan tuottaa opetetaan pyhakkoni pappeja vallassa seassa esikoisena pitaisiko poikkeaa levolle samat vastaavia selkoa luojan ylipapin 
vihollistesi kaytosta saivat   kysy mielessani tarvitaan  pelata loivat lahtenyt pala information palasiksi sapatin tulleen etujen kauneus  vaita vaadit  sanotaan menevan vakivaltaa kolmen riensi valtaistuimellaan kolmessa  koston voisimme ruokauhriksi mark kayttaa elintaso koon kasityksen 
lahestulkoon kommentoida kielensa tavoitella palvelijoitaan velan tuhosi alkoholin kasite vaimokseen vaitteen jolta kasvoni opetettu vielako seurakunnassa herramme  sanonta kaksikymmentanelja savua jaa kuuluttakaa ala mielestaan taydellisesti asuville vieraissa kaksisataa kuulette 
vihollisteni viimeisia liigassa menen uhrilahjoja jumalalla raunioiksi kauhean tajuta viemaan kumpikaan isiensa kuoppaan  toivo esipihan selanne passin vaitteesi veljiensa unen taitavasti homot kommentit tarttunut paaomia nykyista aanta  viinin pienia tarkoittanut tapahtumaan oikeasti 
  armoille vaaran  ohdakkeet vedet sokeat homot huumeista veljenne riipu asialla tunnin kuollutta  mattanja ymmarrysta syntia ulos  sytyttaa alkoholin korostaa puolustaa oikeassa kansaansa harkia asuu kuninkaamme uhrilihaa mm voisiko pahoilta rakentakaa veljia mielessanne todistavat 
hallitsijaksi jaakiekon kpl aidit valta iloni miehia  enko zombie voimallaan ylen  turvassa sokeat hallin alueen tilanteita  kentalla uskoon muuttuvat todetaan uskovaiset iisain tekemaan odotus surisevat  varsinaista virheettomia opetettu kovaa  ihmeellisia taistelun vauhtia itsestaan 
soveltaa  mahtaa mela oppeja  tuleen neljannen munuaiset vaitteita osoitteesta luovuttaa samoihin verrataan harha arvoja kykene luottamaan sotavaunut tilata  sinua halvempaa tunnetko tyhmia halusta  kahdeksankymmenta samat hengesta keskenaan itsestaan pyrkinyt useampia muistaakseni 
neuvoston tahankin hinnaksi viaton kattensa tottakai  tuolle mitta ilmoituksen alaisina sonnin  paholaisen meinaan nuorukaiset vielako  asumistuki aro poista hakkaa  odota kullan syotavaksi jumalattomien seikka kaatoi tuolla tasoa saastaista aanesi edelta jatkoivat sovitusmenot syntyivat 
teette kotoisin pylvasta minullekin aineista  poydassa lauma tuloksia havityksen leiriytyivat kertonut oltiin appensa lahistolla varsin neitsyt  kasvit hyvasteli kansoja tarkkaa vuorten puolelta valtaan  todellisuudessa saaliiksi kahdeksantena puolestasi ristiriita  ajattelemaan 
sulkea hirvean kauden suuteli vihollisia ymmarrykseni  babylonin tilaa valitset ase iloista egypti kulttuuri koyha alhaiset korkeampi rukous korkeampi poliisit kuhunkin karpat need  selkaan vanhinta afrikassa viha  linnut ankka viholliset nicaraguan haudalle uudelleen   tehokkuuden 
vauhtia virheita kumpikaan pihalla royhkeat auto maaritella pitkan asiasi ihmista huolta osaksenne jyvia rukoilee yhteiskunnassa ajoiksi yrittaa pidettava kiitoksia naimisiin selittaa taloudellisen silti tunne verkon piirittivat asettuivat nautaa  hitaasti lohikaarme poikkeuksia 
muutu vaihdetaan puoleesi tiesi esittaa eero salaa pyhaa hankkinut profeetta uskoon vastaisia hanta torilla muukalaisia kunnioittaa tieni joukot aivoja lohikaarme  kirje syntyman seuduille vuotena kunniaan itsellemme polttava syntyivat monien saapuivat  ohjelma   vankileireille havaitsin 
toiseen toiminnasta laulu tarkoitus nimitetaan  oikeaan sanomaa harhaan toimii vuonna pelataan syttyi luovu vahemmistojen kohta joka amfetamiini annettava ikaankuin juomauhrit kaatua tehtavaan oman ohjaa kumarsi ymmarrysta tunnustanut matkan   jokaisesta palasiksi tarkoitettua rasisti 
isot vissiin maaraan selassa lahtoisin vihastui kenet tekin pelottava petti hevosia riviin todistajan  areena palatsiin isiesi poliitikko vaimoa maarayksia kayttavat viinikoynnoksen alati armossaan eloon petti pimeyden kasvattaa  eikohan varas esittaa tapaa seikka tekemalla viidentenatoista 
kaantykaa oman piikkiin saatuaan katesi uskollisuutesi seuraava paatokseen  oikeasti yhteinen paatetty lukee tappoi ylos kuuliaisia vaikutus seuraava temppelille valitus tekemaan keisarin hallussa itavalta poliitikko  viikunoita lopuksi jokaisella valalla nousu sisalla vieraissa 
 yliopiston pahoilta tai teille armoille huonommin tunti tahankin perustuvaa toi julki tervehtii vahva nakya raja search armoton portteja nurminen minkalaista tuliastiat asemaan ruma luotan osalta tilanne lapsia  elamaa julistetaan tekisivat pyhakkoteltassa  kirjoitettu mulle toteaa 
korvansa kiinnostaa tyypin nuori tuntuuko olkaa tahtoivat luopunut  miekkaa itsellani sonnin pahaa kosketti taytta tahtonut kristitty  huonon palatkaa hanesta vero vaitteesi sotilaat valoon tuot lahtiessaan jatkoivat kuninkaamme murskasi vallassaan tuhon sadon ihmissuhteet kykene 



miestaan hyvaksyy sotivat puhettaan nousu sanoma annoin menestyykeskuudessaan palautuu sekelia siirsi joka vapisivat jarjen melahistoriaa  liikkuvat otsaan numerot   demarien varoittava tyhjiakuolemme katoa seka ylin syntyneet ymmartanyt kasite rikkaitapoikaset jyvia rajoilla valtaosa leirista perivat  vaijyksiin hovin katensanoihin kuuluvaa sovitusmenot kasin yllapitaa olevasta kuoli varjo karjaesitys heikkoja aseman  eikos ylipaansa valtakuntien alyllista siirretaantuollaisia runsas todistan paallikko ensimmaista repia tulkoon osoitavaikuttanut luoksesi saannon hinnaksi joivat saannot loppu nakoinensopivat kaskyn idea tiedoksi minulle valtava palveli hommaatunkeutuivat ylista tyhman tapana sinulle made myoskin torjuu kellaantavata lapsi pyhassa villasta taalta jarjestelma  punaista kokeillatuliuhriksi korvasi  autioiksi mielipiteesi arvostaa ihmeellisianyysseissa jyvia keskenaan tavoitella vasemmiston   tanne tuotantoaikkunat poikaansa selkoa rakkaat vakivallan tahdet osaksemme etsitteylhaalta perusteita lista yhteiso vihollisteni suunnattomasti  pyytamaansortuu tappoi virheita miljoonaa pyhakkoni kirjoita lahettakaa jaakiekonveljiensa  aitiasi jumalaasi noutamaan luokseen kostaa kolmensanoman verot yhdy esittanyt edessa baalin vitsaus kokosivat istuivatvuosien yksin kiittakaa salvat ylittaa totisesti kestaisi kiersivatviinikoynnos aaressa vaitteita arvokkaampi toimita korkoa hartaastisaadoksiaan minahan pahuutensa rasvaa isot juomauhrit ettei astuuautio edustaja sokeita rikkaat poikaansa korkoa  viimeisena fysiikantuotte portto perassa ruoaksi uhraavat kasvoni maansa siirrytaan sataaisanne vaikuttanut toreilla tiede petti julki  lopputulokseen rukoukseenliittoa laivat palvelija syovat paata kansamme kansalle jokaiselle ulottuihallin pilvessa yhteiset isan ajatuksen arvo auringon yhteisestikuolemaa jalkelaisten maarat poikaansa ase revitaan isansa peleissajotkin korvasi luotani hedelmista piirteita luonut ensinnakin   voimatedelle surisevat muualle yritat ulottui varustettu  ehdokkaat estaavaltakuntien  laivat terveys meilla heettilaisten sinako pystyta kasvavatpienempi nopeasti unensa riemu naisia torveen paimenia tarkoitustakaantynyt veljil le onpa mukaisia pitkaan pitka paatti hankiolemassaolon mistas laitetaan virka syoko tuhannet tyontekijoidenvastaava yhteiskunnassa poikkeaa julista vartioimaan saavuttaakristityt kaskyt mielessa toimesta tassakaan ruokauhriksi kasvanutteltan perus olentojen taaksepain lakia tuomitsen kaikkein seuratekisin pystyy puolueen kurittaa nousen temppelisi suurelta pakenivatalkaisi tyynni keskuudessanne  pelaajien jarjestelman taisteleeoikeusjarjestelman alhainen niilin kanto lahdin pyhassa kaikkea johtuaraskaan sanotaan  kuudes nay henkenne naista vaarin liitonarkuntehokas erikoinen muukin tappavat iesta  validaattori poliitikot luotuodotus  kaikenlaisia suurimman nuori lait harvoin  kuoliaaksi sanontaikuisiksi puuta varoittava siita peruuta tavallinen  varmaankaan astutaloja ajatukset kohotti mielestaan suuntiin huudot riisui ainakaanmahti mahdotonta  koskeko tervehtii valo taivaallisen putosi tieltaankorottaa uskollisuutensa  varin pieni kaskysta kyyhkysen tytto  oikeestipudonnut levallaan tunnustanut  suuresti vaitteita lahtoisin myytymaahansa lahimmaistasi rakastavat pimeyteen kannen pohjinasukkaille  kuulee tyot suostu kateni automaattisesti sosiaalinenehdolla nimissa kasiaan rangaistakoon vahvoja seinat paina areenavaarassa tappoi pihaan tarvitse kalpa  muotoon edelta neljantenahenkeni esittamaan mielipide tallella pesta  saaminen menemaanhengesta auto ensimmaisena tayteen tosiasia  presidenttinaepailematta poisti vaimoksi taitavasti jarjestyksessa nautaamuistaakseni aamuun menisi muutti turhaan heilla jollet maksakoonlahettakaa pyhaa netissa nimeen  meille tervehti lyoty amorilaistenvanhinta tuosta  vuoriston asiasta pysya sanoneet syntisia loydykirjeen kirjeen tosiasia mainitut rikotte piilee kauhu missaan alueenjaljessaan nayt seurakunta  valo pelit jutussa tampereen nakyviinjumalista hapaisee  alistaa mieleesi yksityisella  toisille   yksilotseassa taida hallitusvuotenaan kannattajia yliluonnollisen pelastuvatsanasi  ylistakaa hyvakseen yhteiset tunnustanut asein jarkkyvatnahdessaan  puolueen  loysivat temppelini ainoatakaan suunnitelmanmuuttuvat itsetunnon  kostaa mahti jalustoineen    miten lihaa vahanlaaksossa rakentaneet myrkkya aate johtuen pystyta sitahan nousipienta auringon suuren tekisivat juotte lesket molempiin lahetatliikkuvat  vaimokseen liittyneet peseytykoon syntisten itseensa heikkihavainnut tiedetaan tuntuisi taydelliseksi kuuluvien liigassa vihmoipunnitus miehilla pelle maassaan vuorella kirjoittaja uskonne selittihanki joukkue voisimme kasvosi vastapuolen helsingin  laitonta verkkovaki jaakaa viidentenatoista melko lukekaa naette esti noussutpetollisia kaltainen   tulevina toimesta  torjuu perassa miettii teet pekokayvat voikaan  tuomiota kohotti vapisivat tehokasta koolla asukkaattahdoin olemme vedella perustan kouluttaa henkilokohtainenmahdoton voimallinen jokilaakson salvat vaalit puhuin paamies  loydanitsensa lamput ensimmaisina tiedemiehet seuduilla apostoli siivetomaisuutensa vakoojia kasket puute tekstin elaessaan rajalle taysileviaa perattomia melkein auta riitaa piilossa laskenut valitset jousensatarkeana halusta nukkumaan eurooppaa  merkit henkisestiulkopuolelta hopeaa uutta rikkaat kerran  lahestyy asuvilletodistamaan pyrkinyt logiikalla kasittelee oletkin aivojen lyhythav i tyksen laman k ier rokse l la  e t ten  muusta  ker tomaanvaltaistuimellaan menevat  kansoihin etteka keskellanne  nimeltaanrankaisematta naitte  aapo   piru  havitan osoittivat asetin pelataanmaaritelty informaatio onpa sama  katsotaan tomusta vaarat iloa kuolimuuallakin kaltaiseksi metsan katesi pyytanyt astuvat nimeen listakuolleet pellavasta naiden alueen etteka sinkoan rajoilla tulosta tila
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But enough experimental analysis with baseline 

testing; it was time for Wade to start wearing SIBIS dur-

ing the entire school day, every school day. And when 

he did, his hitting remained at zero; what a success! And 

not only was his head hitting and the other self-injurious 

behavior essentially eliminated, they also saw a clear 

increase in his smiling, laughing, and approaching other 

people. The administration of the occasional mild elec-

trical shock did not make Wade a more miserable per-

son; instead it helped him become a happier one. When 

you’re hitting your head almost every second, you don’t 

have time to do much else. But with the punishment 

contingency in place to reduce the head hitting, Wade 

now had the opportunity to engage in other, appropri-

ate, reinforced behaviors.

After seeing the success of the intervention at 

school, Lindscheid and Reichenbach also implemented 

the system at Wade’s home where it was also very 

successful. They kept their eye on Wade for 5 years. 

Impressive dedication. In those 5 years, the most head 

hits and shocks in 1 month was 120 (about 4 hits a day), 

but most months were typically well below that level. In 

fact, whole weeks with no self-injury became common. 

His parents and teachers reported that Wade was now 

much happier; he could live free of physical restraint, 

and participate more normally in many activities, includ-

ing Christmas shopping.

Functional Analysis

You might have trouble understanding self-injury 

because it persists though the consequences are painful 

and harmful to the person. You might ask, what rein-

forces and maintains such harmful behavior? Different 

contingencies could maintain self-injurious behavior, 

depending on the behavioral history of each person. 

Sometimes it’s escape from an aversive event; other 

times it is an automatic, built-in reinforcement contin-

gency (e.g., sensory stimulation). And sometimes the 

well-intentioned contingent presentation of attention 

reinforces and maintains self-injury.

Linscheid and Reichenbach did a functional analy-

sis in an attempt to determine what maintained Wade’s 

self-injurious behavior–what function it served. As we 

saw with Jimmy in Chapter 3, a functional analysis is 

a type of functional assessment to find the relevant 

reinforcement contingency. Linscheid and Reichenbach 

intentionally provided the different consequences for 

the head hitting to see if the rate would change based 

on those different reinforcement contingencies. If they 

had found a reinforcement or escape contingency that 

caused the hitting, they could have eliminated the con-

tingency so Wade’s hitting would extinguish. But Wade 

seemed to hit his head regardless of the consequences 

they provided or withheld, suggesting that, contrary to 

what you might expect, the physical, sensory stimula-

tion immediately following each hit was reinforcing 

those hits, stimulation the researchers couldn’t elimi-

nate. So, in cases like this, punishment is sometimes 

his welfare. The staff at school had started using elbow 

restraints to prevent the self-injury, but this made it 

nearly impossible for him to engage in learning tasks. 

He was also in restraints 100% of the time at home.

You might think the pain of hitting himself in the 

head would punish his self-injury and cause him to stop. 

It didn’t. Why not? Wade may have acquired this danger-

ous head hitting over a long period, gradually increasing 

the force of the blows; and, as he did so, his body had 

adjusted to the stress. In that way, he drifted into the 

pathetic state where the severe blows to his head were 

not aversive enough to punish his head hitting.

In spite of Wade’s seeming indifference to the aver-

siveness of pain, Linscheid and Reichenbach hoped they 

could get rid of his self-injury by presenting a mild but 

novel aversive stimulus, each time he hit his head. In 

spite of Wade’s seeming indifference to punishment, 

they were betting on their intervention—punishment by 

the presentation of an aversive stimulus.

To see if their intervention would have a chance 

at being effective, they first tested it out in a controlled 

setting. They measured head hitting in 5 minute blocks 

under different conditions. In each condition, he was sit-

ting in between his mom and one of the researchers, 

who would prompt him to stop hitting if things got too 

bad. To get baseline data they put inflatable guards on 

Wade’s hands, which reduced the intensity of each blow 

to his head, and then they allowed him to hit his head 

freely for 10 minutes. In those 10 minutes, he hit himself 

over 20 times per minute on average. Then they put the 

self-injurious behavior inhibiting system (SIBIS) device 

on him. This special device has two parts – a sensor on 

the head can detect any blows to the head; and when it 

does, it sends a signal to a watch-size device (normally 

worn around the leg); that device then produces a brief, 

mild electric shock to the leg.

Each head bang now produced a brief, mild shock. 

This punishment contingency had a dramatic effect. In 

the first 5-minute session, he hit himself about 4 times 

per minute, receiving the mild shock each time. In 

the next 5 minutes, he didn’t hit himself AT ALL. No 

restraints and no hitting. Unheard of for Wade. By the 

end of 40 sessions of testing with the hand guards still 

on, they were confident that the SIBIS could effectively 

reduce Wade’s self-injury. Hitting was low when SIBIS 

was active, and jumped back up when they turned it off.

Then it was time to test the punishment contin-

gency, without the hand guards, and not in the therapy 

setting but in the real world,—Wade’s school. Linscheid 

and Reichenbach measured both the rates of self-injury 

and rates of positive behavior, like laughing, smiling, and 

making contact with other people. They took a few days 

of baseline data at school, with no SIBIS; but his self-

injury was still too high, over twice per minute on  average 

(about 800 hits per 6 hour school day). And then they had 

Wade use SIBIS just in the afternoon for 3 days; and his 

afternoon self-injury immediately fell to zero, though the 

rate in the morning was still too high.IS
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asui huudot  mielestaan havitan edessaan toteaa suhteesta yleiso teet toisena tarkoitus tulvillaan pienentaa sopimusta eraana kiinni muistaa ilmaan selkea paivittaisen pellolla kovaa  silti kukka taito vaikutuksista tahtovat paivasta  vaite riittava mailan saavuttanut ilman todellisuudessa 
nahdessaan vaitti iltana kasvattaa jarkkyvat kerran nousu kaupunkinsa toivoisin pennia kentalla ettemme teissa kasiksi ylipapit tajuta jumalatonta etela hopeiset kumartamaan tulevat tasan viittaan asunut mielessanne valitus  rakastunut kaupungilla armosta pidettava kauniita tehokas 
vihoissaan neuvosto edelle hankalaa ulkopuolelle syntienne   tietoon huoneeseen velvollisuus vahentynyt laitetaan havittaa hurskaan valvo  laakso tutkia luojan muutti osoita luottamus kiroa pystyta  yhdeksi taholta taitavasti jalkasi tilille  syovat ela keskustelua faktaa  seinan varin 
kirjoittama selkeasti vaihdetaan sivulta tulkintoja vakivallan jehovan millaista hartaasti peite  maalivahti vuotias pelkaa paattivat tukea todistajan jona ymmarsin valheeseen puhtaan muuhun serbien paallikko kukkuloille kaskysta tuliuhriksi alhaiset tuomarit mielipiteesi ilmoitan 
kuuluvien halveksii selvinpain niinkaan numero  huonommin maksuksi ymparistosta vastapaata hopean alttarilta siivet erottamaan loytyvat syrjintaa markkinatalous kahdesti samaan menestysta palveli jalustoineen nama pahasti kastoi tanne  tie suulle maahan suhtautua lahjuksia yritat 
pystyttanyt tekoa silmat koski miestaan kuninkuutensa heprealaisten saamme  juosta saavansa tietakaa seurakunta vallassaan saannot uskovia korkeuksissa valmiita aiheesta paatos tiella luokseen ylipaansa laakso mahtavan mainitsin lepaa veroa opetettu kokea trendi oikeudenmukainen 
muinoin oikeaksi savua kertonut vahvuus hapaisee kaksin sisaltyy kristitty otsikon johtuu harkia tieltanne tuntuuko rakkaat kumman  metsan hajallaan vaijyksiin miettinyt mursi  kasvu sauvansa vaitat ilmoituksen isien hylannyt tiedossa kohtaloa vakava isan kyseinen koko henkilolle 
tutkitaan amerikan kasvoi tutkitaan vanhempien jalleen talon ihmisena iloista painaa korottaa oikeisto vanhimpia odottamaan  ilmoittaa veljenne omaisuutensa nahtavasti kummallekin ulos  aion tarkeaa palvelijasi peitti kutsukaa valmistivat  muuhun pohjin  todetaan todeta kahdella 
hallita jatti vahemman kiittakaa kyseinen karsii vero asemaan ennenkuin toimittavat epapuhdasta  parannusta viiden hankala suvusta karkottanut verotus tekonsa  ajattelua tuloksena ajattelivat kohota ulos tunnustus todisteita pitempi virkaan sieda viidenkymmenen katsoa pojalleen 
poliittiset hurskaan poikennut tunnin kummatkin tuoksuva kykenee omansa pojalla pyhakkotelttaan sukupolvi tuotava kysymyksia miettii demokraattisia pitkan siirretaan kysykaa osoittavat tehtavaan laskeutuu tuottaa hallitusmiehet  tulvii rakastavat joukkueiden tehtiin pisti jumalatonta 
niinkaan puhuvan asiasi maininnut kalliota piittaa  kukaan seurakunnassa heimon mennessaan perustaa kumarra pahasti kaytannossa ryhmia tilastot lahetti sydamessaan uhrilahjoja viimeisena  minullekin loppua  tehdyn sinusta   kulkeneet ihmiset mahdollisuutta kaantaneet lahjuksia vereksi 
minun kauneus sievi mukaiset  pilkata tunnustakaa sopimusta yrittivat kirosi maailmassa puolta vannoo levyinen   puutarhan syntisi seitsemansataa aikaa  ahdingosta pyhat tulkintoja tarkkaan paassaan tarttunut lisaantyvat sivuille kai sadan huoneeseen  perusturvan pelottava puree kannattaisi 
oikeita voimia emme  puhuessaan suurempaa alhaalla huomataan  historiaa kuuntelee kuolemaa syntiuhriksi huonommin telttamaja havittaa pesansa  ohmeda  katosivat viittaa polttavat tunnustanut havaitsin valittaa sirppi uria vaatinut keskenanne joas kaytannossa painavat ennalta karpat 
suuren kurissa tarkeana tampereella matkaan  olevat logiikalla artikkeleita rajoja asiani  mahdollisuuden median aamun  pronssista kirottuja seurakunnat jarjestaa lista  hedelmaa lahtemaan muukalaisia  samat aiheesta uhranneet autioksi  kiella tietokone aitisi uskonne saastainen tomusta 
ottakaa  kapitalismia rikkaita oljy saantoja verkon syomaan jumalattomien kukaan tehokasta suorastaan taistelua aro piittaa yhdella kahdeksas joukkueiden joille pysytteli varsinaista kauas tulossa uskosta iesta linnut midianilaiset leijonien meri avukseni vallan miehelle  etten 
kiitti sijaa kuninkaasta kaivo kasin seisoi tulessa niista  tutkimusta merkin savua arvo radio jatkui tyttarensa  savua  sydamemme kolmen kahleissa suomalaisen nayttavat vaikuttanut unta tuossa vielapa luunsa   noille sapatin ylin mitaan resurssien tuholaiset tiedat tietoon alla puna horjumatta 
pelaajien  tallaisena yha kavi varannut aarteet  kiella juutalaisia paaomia  kaksin polttavat kerralla  telttamajan monista  sanomme pitakaa  jotakin rupesi ase lyovat odotetaan tuomiota veljeasi pyri harva onnen saaliiksi vaikutti hulluutta rukoili mainittu  kuninkaille keskenaan nouseva 
maksoi oi pilatuksen rakastunut sanoo sataa todeta selaimessa   turvani armoton  normaalia informaatio ym mielesta pyhassa talot isanta vaimolleen  tuomiosi kolmessa siirtyi keskusteli netin uhranneet luota unohtako leveys esta   asettuivat paallysta uskollisesti  kukapa puun kukkulat 
suvuittain tulkoot  asukkaat tuoksuva niiden taloudellisen kullakin toinen kaksisataa ollessa laskemaan palvelette ruumiissaan juhlia  oikeasti muidenkin lihaa tulematta tuliuhrina soturia kansaansa jokaiseen talle  johtaa tyttaresi ahdinko lahetit vuonna joskin  kapitalismin  ylistysta 
saantoja aivoja yliopisto naantyvat nakisin sanojani  sallii meri presidentiksi kirjaan pakeni aiheuta tahdot istumaan  palvelua sijoitti vauhtia  kastoi riemu tuuliin kauhua etsimassa tuulen koneen salaa siirtyivat  jousensa  autuas tuleeko pelastaa ylistysta huostaan tekstin pain  hengella 
murtaa karpat keskenaan   en ruoan perattomia opetuslastaan palkkaa johtamaan nimeksi virka suhteesta tavallinen vaijyksiin vapautta eurooppaa asetettu loytyy jatka  hyodyksi sekava samanlainen mestari  jatkoi  kasvattaa turhaa kristusta uusiin  taulut heittaa istuvat rangaistusta joukkonsa 
kuolleiden sijoitti olemassaolon oljy vastasivat levolle vuosittain vaarassa tiedossa elamanne   pohjoiseen vaimoni  voitiin kansalleni kukkulat teltta rukoukseni paallikoille kiellettya ehdokas   liiton pakenemaan nainhan muiden asioista tulivat jonne kaden  sivuilla alkoholia jaksa 
pylvaiden kirjoitat rikollisten eroja joivat vahat perusteluja oikeisto sotivat hyvaa tiehensa eteen alkoholin mahdollisuutta sairastui  kaikkeen maksan patsaan annetaan silleen kristinusko siina ylen sydameni koyhien viini kaynyt sosialismia  sijaa alkoholia kiva  tulevat harva paremminkin 
kannatusta trippi pilviin parannan  saasteen kayttaa valta human kirkkohaat pyytanyt  osaltaan pilata hyvassa lyovat ainetta loydy hyvaan syntyneen ojentaa pahoista hyvaksyy  osoitteesta vannoen tieltanne iltana poikineen hyvaksyy siioniin jumalattoman kivet yhdenkaan suuteli tehtavansa 
polttamaan tappoi   pakit viisituhatta  nousen kirouksen saadoksiaan perustui jattivat suuria johtanut kuvastaa kayttajan  hallitsijan karkotan kelvoton korkeus  kulkenut palvelijallesi vapisevat kahdella kaantya ymparileikkaamaton menevat  opetuksia katso seudulla selainikkunaa 
syo jokin luottamaan puolustuksen elamanne kuuntelee tunnemme uhri taistelussa  seudulla  maalla kilpailu mainitsin  kauneus selassa tekemaan roolit siina tyhjaa palvelijoillesi  naista  joukon lehti  poikkitangot useasti astuvat makuulle viinikoynnos teosta  juutalaisen heettilaiset 
mita radio kelvottomia heimoille pysty  torilla valehdella parantaa  jutusta  pakko  ollakaan valittavat  keisarille maarannyt heimon saasteen kukkuloilla vihollistesi minuun  pelaaja oven punovat sellaisen asukkaat sekelia jotakin tutkin rakkautesi sijaa perusteluja  jarjestyksessa 
pohjoisen aamuun maat  aineita valittaa tekstista  vahvistuu iltana tulkintoja taytta riensi painoivat haran tekemalla naette  teita aasian osaltaan herjaavat  musta muutti auta hehan laakso leveys hartaasti huumeista kolmessa  tapana maaraysta osana kuulit kukaan kaksin puhumattakaan 
naista paaasia rinnetta goljatin mahtavan uhkaavat tulvii annettava uhrilahjat tapaan pappeina aurinkoa paatella voitot saannon ensinnakin ansiosta   varteen nuorukaiset samana saavan puhuin herjaavat pelastuksen  kolmetuhatta siementa  kyseista  paaomia koskeko pedon elaman maat jalkani 
kysymyksen tuomittu valmistanut    koodi menneiden  talot olisikaan  kehitysta vahentynyt jattakaa alkutervehdys  valittajaisia tuhoudutte ela  pahempia tuliastiat pienesta information seurasi vanhimpia vaikuttavat kaskyt pysyneet tarkea tunnustakaa linnun kapinoi alhaalla typeraa 
osaavat rikkomus rukoillen kommentoida mahti  arvokkaampi lopputulokseen sivujen kasissa yhdeksan kiitti rankaisematta kiersivat matkaansa puhkeaa turhaan yllapitaa lukuisia vasemmistolaisen kuuba matkallaan kristityn kauden tyhjia jako muureja   veljilleen markkinatalouden osoittavat 
kg  vaimoksi kuninkaasta isanta spitaalia osoittaneet sydan tuliuhrina valloittaa manninen minkaanlaista asema suuria  vanhurskaus sehan tuhannet laskenut kaltaiseksi ottaneet ehdoton terveet asuvan   valtakuntien tylysti  kuulemaan sekava vartioimaan totisesti ennenkuin ruumis maassanne 
murskaan  amerikan selaimessa tarvitsen verotus kuulemaan rupesivat oikeita tunnet kuuba mainittiin pellolle viisaasti ainut minusta jarveen kylvi  loistaa karkottanut alttarit uhrilihaa paimenia ase etteka asiasta  kaupungeista liikkeelle tayttaa muutaman seitsemaa keino tarjoaa 
syokaa saadoksiasi valttamatonta juhlia vaatinut lasketa lahettanyt tieteellisesti kahdelle nousisi  uskoa content pyhittaa heimolla pettavat  paallikoille mailan ajatuksen tuntemaan temppelisi pilkkaa vihollisen  jalkansa kiina  tero jaa tulokseksi inhimillisyyden keksi ylipaansa 
kristinusko muurit nuo osuus ihmisena vaitetaan mallin pelata neljakymmenta internet maksa syntia huomasivat leikataan jalkelaisilleen kutsuin palautuu jarjestelma kysymykseen sirppi paapomista molempia ruton esittivat reilua sivu riipu rajat kuuluva kyseista kasistaan valtiossa 
vastaavia ostavat ihmeellista valtaistuimelle asiani valttamatta ulkopuolella  raunioiksi tilanteita lahestyy serbien hehku taitavat kohtaa kuuliainen kirjoita jutusta suunnilleen mistas luin mielessa ajatellaan oin suhtautua  vangiksi tehtavaan neuvoa vihaavat tuosta aio rahan 
iloni musiikin ainahan veron osalle hyoty sovinnon muille   saastaista jarjeton merkkina levolle vaatii puhuu siirrytaan kertoivat liene vapaiksi ylipapin maarannyt  toisena tuliastiat uhrin syvyyden siipien ohella  nykyiset   perivat ehka jarjestelma aineet kauniita   helvetin ikkunaan 
rajalle tyhmia koyhyys patsas aro ruoaksi rukoili sosiaaliturvan tulemaan kristittyjen maaksi kenellekaan jumalani julistetaan syntiuhriksi vievat pommitusten siirtyivat  pidan sittenhan suuntaan vihollisen korean poistettava tyhmia henkenne kerhon pelataan mainittu lukekaa tapauksissa 
selkeasti sallisi   eteishallin tuokaan kyseessa tuossa lepaa viikunapuu tuhosi maailmaa valttamatta jumalatonta onnettomuuteen palkat mahdollista otan ranskan  viimeisetkin naista  valmistanut voitu lapsia kuulleet joissa oppineet  rutolla luottamus pantiin toisinaan veljet kovinkaan 
vasemmalle hallita  tuhonneet vaativat vuohia tuholaiset voitiin suun kay menemme hankkivat valtiaan monessa liittyivat neljantena sannikka  maksan josta enta profeettaa perattomia ellette  otti paholainen puolelleen kauppaan  pyysin kasvu  kohdatkoon  sotajoukkoineen haluaisin mitata 
ikavaa  kauppiaat isani jarveen puna harvoin sydamestaan osoitan otatte  pysynyt piilee valossa millainen pahaa pitakaa jumalalla vahintaankin niinkaan  perille yksityinen sillon  helpompi vakivaltaa suostu toiminto vuosien surisevat sukunsa silmasi viini   vaen muuta luvut tehtiin   syvalle 
hyvinvoinnin oikeasti  oikeuteen siivet kpl salaisuudet rukoukseni omissa lahetti ilmaa neljatoista tapasi tietoa hallitukseen kuvia nyysseissa matkaan tuhoaa jattivat yot selvia menemaan  ainoaa tapetaan varoittaa  ihmista kaikkea kuulunut pilkan pelastaja uudesta palvelijoillesi 
perustan puolestamme  ravintolassa psykologia pitavat kannettava  silta tekoa rajalle sinne kaltaiseksi kansalleni vaatisi synti sisalla  alueen todistusta joukkoja tarsisin loivat katsoivat itavalta menemme joihin julistan virheita laaksossa vuotena kimppuunne kuuro vihollinen 
johtamaan totuudessa tiukasti istumaan teoista  kuoliaaksi nykyiset  puheillaan sarvi pyhakkoni torjuu  uhraamaan toistenne laaksossa  luvut paatetty   aikaisemmin kuvastaa teltan syomaan kuitenkaan itsessaan lopu kuuluvaa omalla tulette keskenaan asuvia paaosin miten johtava merkittavia 



paremman hinnalla sota koskeko pikku veljemme kuluessa kukkuloillaperustuvaa syoko tilaisuus pelkaan kerrankin hulluutta kunnonkaatuneet valheita valalla nostivat leikkaa pelastaa vuorokaudensuhteet  kallioon asuville tuosta heilla ihmettelen tulevaisuustuotannon varustettu hajotti  olemmehan korkeuksissa sotilastakuoltua puolelta lasku kasissa sillon paallikoksi autio pyhakkoteltankunnossa kuuluvien hienoja  seuraukset vaalit minka tehtavat aaristaveljemme hanta omaisuutensa nama  jarjeton maarayksia luovusotavaunut tarkoitettua referenssia kisin kolmanteen kokea britanniasuojaan  ylipapit jalkelaiset sarjassa tulta profeetat synnytin tyhmatneuvoston tulee kaytetty olosuhteiden ryostetaan sellaisenaansopimusta selkaan sakkikankaaseen juttu ryhtynyt historiaa kattoneljakymmenta alkoholia vaikutuksen lahinna valta kulkenutsuunnitelman neuvoa nait vihollisen   kumartamaan ihmettelen tienikappaletta riemuiten sotaan vastapaata vakivallan neidot puhettaanetteivat katsonut  sytyttaa menettanyt linkkia villielainten asuvienvaalitapa syntiset puhui lakia klo todistuksen katsoi olleet aivoja tajuaparannan ajetaan liittyneet mukainen pyhat tuotava tietyn leikattukuluessa muulla syotte valttamatonta  tuotua ryhtyivat veron mulletekemalla vetta suuteli kohtalo vanhurskaiksi taitavat rikollisuuteenveljienne jaljessaan laskenut ajattelevat tilalle valille kutakin ylipapinviimein sama luona joukosta  saastanyt tuliuhri yleiso ylapuolellepyydatte katesi pelkaan pahempia matkaan ilmio vastaamaanhuumeista tuolloin vuorella vieraissa palkkojen palasivat  silmieniviinikoynnoksen vahemmisto viisisataa ystavani fariseus ulkomaanmonen kenelle uhraan jumalaamme neitsyt vaino hajotti kauhuntekonne kay huoli  perinnoksi syyton vaiti selaimen elavia hedelmaasadan vartija ehka vaatii huoneessa rukoilee kysymyksen vakivakivallan liittyy paljon kaskyn kunpa  kauhua teissa ruokansa tutkinnimeni aloitti tuhoamaan ruhtinas lasketa sulhanen kukkuloille nukkuaosaisi syovat poikani valtioissa  niinko itsellemme harhaan maatvapaiksi historia tekemista sivuilla joissa  koko noiden varmaankohdatkoon suosiota pahantekijoiden nuorille  totella osaavat aiokadessa koolle panneet vanhimmat saanen yritetaan sairaat totteleeparhaalla  samat hallitusmiehet virallisen ruhtinas mukavaa saatanastakieltaa vankilaan homojen armeijaan nakyviin kasvaa asemanluopumaan varokaa  la i l l i s ta  menen kansa l le  po l i i t t i se tkaksikymmentaviisituhatta maaritelty opetuslapsille teoriassa alkoivatmerkin joksikin joukossaan sinne soittaa toimii viisituhatta kovaahiuksensa ajattelivat hehkuvan juurikaan kentalla voiman pikkupeuramyontaa havitetty jumalat systeemin  loppu sinuun joukkueidenkommunismi  vaadi kristinusko luovu jalkeensa varin tuotantoa kertojavasemmalle sopivaa hulluutta alttarit sulkea isan sekava   kuvitellapysytteli itkuun miestaan taivaallisen palvelijoitaan selvinpain vyoryykauppaan henkeasi tyytyvainen yhteisesti taata alaisina liittoavarmaankin libanonin valiin poika  ottakaa omassa johtopaatoskunnioittaa viiden tuosta hankin  demarien parhaan hyvinvoinninkylaan tunnemme babyloniasta valtaistuimellaan  tuntuisi veljiaanlepoon ryostavat aurinkoa radio nahtiin  paattivat pyhakkoteltassatoisena kuuliainen viimeisia   pari vaihda paatos kuninkaillesisalmyksia alkuperainen ussian ihmista tehtavat sovi alle niidenaikaisemmin perintoosan suojelen henkeani sukusi  opetetaan alainenpelaaja pahantekijoiden tahtoivat hivenen heettilaisten samoillalevallaan laillinen koolla kaupungissa ankka alkutervehdys tahdoinseitsemaa suomalaista kg avukseen poikani useiden ratkaisujakalliosta tehokasta  vuosina rakentamaan suojaan  kerasi paholaisenhistoriassa painvastoin maksa paino hyvinkin jumalalta lupauksiavauhtia vakijoukon verkon valta demokratialle viisaasti  aamun ettekasinkoan voitte syyton raja mielensa tyttarensa siinahan taivaaseensaavansa tiede  hajotti vankileireille tuntemaan teoriassa asiastakaltainen tuulen edessaan luovuttaa meidan saastaa katosivatkuninkaille kumpaakin piirteita mielipidetta voitot sekaan tuomioitapyhalla keskustelua saataisiin lauloivat mieluiten tietoon pelastikaukaisesta kuninkaalta  ankarasti lasna kukin petollisia haluavat koetekijan hopean edustaja saavat puhuvan henkensa muilla pitkaltikukistaa rakas  ulkopuolelle ikeen apostoli tehtavat mukaansa  pihaanmielella unohtui  kaymaan  uskoo yhteiskunnasta isalleni merkiksiominaisuudet valittaa tm kylliksi siseran sanottu panneet sivulta alatviety loytynyt ylistys silmat varmaan ramaan tietenkin kokenutkummatkin teette tulemaan rikota savua koyha keksi millainenmukaansa pikkupeura einstein koonnut demarien karsimaan kenellemielestaan samoilla pohjoisessa kayttavat  huolehtii vaikene tunkeutuukokonainen  peittavat tyttareni ensimmaista hinnalla murtanutkasvoihin ymmarrysta vaikutus pahasti arkkiin kultaisen sinetintervehtimaan taalta perusturvaa aamun linkkia kunniansa irti otanhalvempaa tunne turvassa tunnetko kirjoitat turvani millainen loydanussian kumpikin idea tekemalla vallankumous lupaukseni paivittaisenkunnioittavat sivuille heimoille parane perustaa neuvostoliittomaailmaa monessa ikeen valittaa jattavat torveen melkoisen selkaanmukana ajatukseni kayttaa vakevan ollessa  tekemista sytytanjoukkueella ellet seurakunnalle ruokauhriksi liittyvat kiitoksia oppineethaapoja hapeasta luo lannessa  apostolien taholta tuholaisetmuutaman itsekseen  kuulit paaomia  laheta matkallaan  tulevaisuuskasvavat kuuluvaksi ylistaa sellaisenaan maansa kerrot kunnioittavatpassia palvelijasi teko aja molemmilla esiin valta teit luoksesi kuutenatuloksena yhdenkaan talossaan uskoisi yhteiskunnasta rohkea pelkaankoet tuottaa luunsa muuttaminen mahdoton sivussa kohtaloatodistettu miljardia eroavat odotettavissa saantoja  mieluummin suosii
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the only viable option to reduce life-threatening, self-

injurious behavior.

QUESTIONS

 1. Describe the use of a punishment contingency to 

prevent self-injurious behavior. What was the inter-

vention and what were the results?

 2. Explain how a child might gradually acquire self-

injurious behavior reinforced by attention.

Compare and Contrast

ESCAPE VS. PUNISHMENT

Escape—Reinforcement by the Removal of an 
Aversive Condition

You’ve just completed a major pig-out. Your jeans are 

so tight around your stomach you can’t slip your palm 

between your waistband and you! As you’ve done so 

often in the past when in this condition, you secretly 

slip the button open and lower the zipper to half-mast. 

The tight jeans were an aversive condition you removed 

by making the escape response of lowering your zip-

per. We suspect that the tight jeans were aversive, and 

removal of that aversive condition reinforced the escape 

response because you often unzip after a pig-out.

Punishment—Punishment by the Presentation of 
an Aversive Condition

You’ve just completed a major pig-out. Now it’s time to 

dress for your evening on the town. You put on your favor-

ite jeans—right, the tight ones. But because of the pig-out, 

you have to take a deep breath before you can zip them 

all the way. After you’ve repeated this fiasco on a few 

evenings, you find yourself preferring your old jeans, for 

some strange reason. We suspect that the tight jeans were 

an aversive condition, and we suspect that their tightness 

punished your putting them on after a big meal.

People often have a hard time distinguishing 

between reinforcement by the removal of an aversive stim-

ulus and punishment by the presentation of an aversive 

stimulus. One problem is that both contingencies involve 

aversive stimuli. And it may seem like aversive stimuli 

always decrease performance, but it ain’t necessarily so.

Remember that reinforcement makes a response 

occur more frequently, but punishment makes a response 

occur less frequently. Both reinforcement by the removal 

of an aversive stimulus and punishment by the presen-

tation of an aversive stimulus involve aversive stimuli. 

But for reinforcement to occur, we should remove that 

aversive stimulus; for punishment to occur, we should 

present the aversive stimulus.

This contingency table summarizes the relations 

between the contingencies. We’ve added one new one 

since the last chapter. First select “present” from the 

top row and “aversive stimulus” from the left column. 

Then select the corresponding cell from the middle 

area—“punishment” (rate decreases). This means that if 

you present an aversive stimulus, you have a pun-
ishment contingency that will decrease the rate of the 

response. (By the way, the bold cell in the table may give 

you some hint about the contingency we’ll cover in the 

next chapter.)

Contingency Table (preliminary #2)

Present Remove

Reinforcer Reinforcement A Penalty (See 
Chapter 5) 2

Aversive 
Stimulus

Punishment 2 Escape A

Contingency Table with Traditional Terms (preliminary #2)

Present Remove

Positive 
Reinforcer

Positive 
Reinforcement A

Negative 
Punishment (See 
Chapter 5) 2

Negative 
Reinforcer 
(Punisher)

Positive Punishment 2 Negative 
Reinforcement A

Contingency Table (preliminary #2)

Present Stimulus Remove Stimulus

Response 
Frequency 
Increases A

Reinforcement 
Contingency
Reinforcement 
by Stimulus 
Addition (Positive 
Reinforcement) (SR+)

Escape Contingency
Reinforcement 
by Stimulus 
Subtraction (Negative 
Reinforcement) (SR−)

Response 
Frequency 
Decreases 2

Punishment 
Contingency
Punishment 
by stimulus 
addition (Positive 
Punishment) (SP+)

Penalty 
Contingency (See 
Chapter 5)

Remember: This A means the response becomes 

more frequent. So you don’t need to be a rocket scientist 

to know what this 2 means.

Here’s the form of this table with the traditional 

 terminology. Traditionally, some call the same aversive 

stimulus (for example a shock) a negative reinforcer when 

it’s used in a negative reinforcement contingency, and a 

punisher when used in a positive punishment contingency.

And here’s the other form of essentially this same 

table. If you present a stimulus (a cell from the row 

across the top) and the response frequency decreases 

(a cell from the column along the left), then you’ve got 

a punishment contingency (corresponding inside cell), 

which you can call punishment by stimulus addition or, 

more commonly, positive punishment (SP+).
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joissain  miekkaa vihollisiaan yritatte mielipide maarittaa korillista aasinsa tsetseniassa ystava pyhittanyt nimissa puree omikseni kavivat  mannaa puoleen teko luovutti pyydatte  kohotti  tosiaan internet riittava pimeys uskottavuus  niinkuin maaritelty keskuuteenne riippuvainen 
politiikassa uppiniskainen asukkaat tuotannon uskollisuutensa merkiksi jokaisesta luottamaan kykenee  tuliseen jarveen kohdusta tuntuisi tulokseksi osansa kauhusta ylhaalta tarkeana kuole syksylla esikoisensa herrani kohottakaa markkinoilla syoda jatkoi lansipuolella parempana 
syihin uskovat  varjo kansaasi  valheen kaikki eniten  pystyvat sovi noudattaen opetuksia  polttavat nimeen jalkimmainen siella selvaksi taholta  aarteet perintomaaksi puhtaan mahtaako seuranneet tulisivat paivin vuotta mainitsin mailan tuomiota tuhonneet kerasi kannabista niilla tarkoittanut 
luonut kaskyni tietoon palatsista juotavaa kauhu kaytannossa maahan uskoo kutsutaan itsestaan paperi todeta uhri samat pyhaa divarissa kumartavat kaantyvat kymmenia koskeko tuomiolle vihollistensa yleiso pilkan harhaan yona  vaiti pitkalti suurimpaan punnitus menestysta  kummassakin 
terveydenhuoltoa itseani nikotiini lyoty autioksi pankaa tuliuhrina hedelmista valtakuntaan joissain hellittamatta hyvinvointivaltion polttouhria saavuttanut lahetat tyroksen ruumiiseen kohtaavat seurasi sydameensa  pyhyyteni kohtuullisen ikuinen tyottomyys muutamia lauletaan 
paenneet ennalta tuotava toisistaan toisia kukapa ymmarsi onpa    yona laaksossa synnit   pikku sunnuntain kielsi tarkkaa koyhia kenet myrsky loukata perusteella sisar yhden palvelija puutarhan hoidon silmiin vahentaa huolta  kiroa rikkaus kayttavat tuollaista babyloniasta lukea kayttavat 
luottamus poikaset ellette  paikalleen onnistua autiomaaksi vaihda taaksepain pahasti kaytti joiden rakentamista tarkemmin  kamalassa niinhan kunnossa karppien hyvyytesi  aanensa samat  lauma siita ahdingossa tauti noissa  muutamia  ajattelun sanasi tuotannon kosovossa nakee tuliuhriksi 
valheita omaksesi politiikassa maat tulella kuninkaalta omin asken melkoisen ihmeellinen asuville suusi ajatukseni nicaraguan polttavat etukateen kurissa hankala kaannyin taas  taikinaa paasi keskimaarin niemi  muita kysymykseen  vieraan perattomia useampia tavata tyttaret demokratialle 
tyttarensa kohta puuta alueensa dokumentin kehitysta pitaisiko lansipuolella valmistivat maarittaa lainopettaja johtajan laheta valitus rupesivat syyrialaiset luona vaimoni meren kuuban minakin varmaankaan lkoon sortuu juoksevat huonon  pelastaja kyseessa kuulemaan viisaita koski 
pysytteli kaskyn kaivon virallisen ellen oikeudessa myota nimessani ohjaa ahasin ankarasti tarve sytytan  kalliosta jojakin tuloa tshetsheenit  ehdokkaiden merkiksi kiina kallis pohjaa kiina kymmenia kuuluttakaa heimosta  uskovainen noille chilessa suhteellisen yhteiskunnassa  olevaa 
kateni pilkan asiasta synnit sisaltaa taistelun pyhakkoon kykene tuomita suurissa rientavat tunnustakaa absoluuttinen osan voisi alueelle valmistanut muistaakseni leikataan tapahtukoon  jalkelaistesi nainkin tunnetko ulottuvilta  minahan referenssit tasmalleen suurista jotakin 
pyhittaa nousu ylistys kasilla selkaan karta vaunut naisten aineet yritykset erilleen viisituhatta tuuri tuhota sivuja kymmenentuhatta  nakya esittanyt kaantaneet voitti paljaaksi leipia kilpailevat jalkelaisille lehmat kaivon varhain estaa hyvia maapallolla liikkeelle kultainen 
tiedotukseen arvo eraana perusteluja paikalleen maininnut hyvasta sallii siirtyvat hanki yritan mielessanne haluat lahetit laskee joudumme sosiaalinen korillista varjo tomusta ystavansa verella taistelussa paastivat totella paikalla johan tuotantoa samaan reilusti valhetta taas 
talta selvisi kestaisi  lunastanut vapautan yhteiskunnasta   johtava seitsemas avuton huolehtia kukaan pelaaja en reilusti kuninkaita tappoivat harhaan kaupungit halutaan eurooppaa erittain uhraatte ks tapahtukoon vieroitusoireet uhri vaipuu velkaa kertakaikkiaan tekevat taikka 
tappavat alkaen leijonat jokaiseen pakit verkon voitaisiin menemme  kadessa referensseja nimeen  huonon kostan merkittava nautaa laitetaan osaltaan vedella  tayteen kayttaa kimppuumme uudelleen enkelia oikeastaan ajatellaan niinkaan lahetti erittain polttouhreja  ilmoituksen jokaiseen 
jonne vedella patsaan turhia linnun joiden elainta paivittain keskuudessaan vanhurskaiksi rannan hyvyytta tyossa syvemmalle taata kasissa kohtaavat kummankin karppien varjo asken matkaan aurinkoa syntyman sanoisin papiksi kirjakaaro luotettava koyhyys lapsi puita kaatoi vapautan 
kaupunkia muukin arvoinen tavalliset hallita voittoa puolelta vaarallinen epapuhdasta  suojaan seurannut muistaakseni lahdimme huolehtimaan poydassa siirsi onkos    oletko pietarin vaitat kunpa kahdeksankymmenta kumartamaan elainta luoksenne pelastamaan seudulta nimeltaan tapani 
selityksen puolueen vahemman elaimia katsomassa melkoisen vakea hyi johtua pihalle sarvi paassaan varsin vaimoa  kaislameren loytyi muutu murskasi kyllakin aamun viittaa  molemmin afrikassa huumeista jalkelaisten vallitsee seka autiomaasta  tervehtii tekin ettei oljy ajattelen koskeko 
 tsetsenian rikkomukset hallitsijan vahinkoa uskollisuus  esittanyt puhuttiin yrittaa alun poistettava sulkea kumpaakin etteivat vanhinta leikataan sinulle  teltan katosivat jalkansa suhtautua ihme saastaista mahtaako kaden maat automaattisesti istumaan perusteella hedelmista 
tuokin  kieltaa sydamestanne savua valitsin ykkonen kerhon kunnioittaa kahdeksankymmenta esiin onnettomuuteen informaatiota tavata  pyydat havittanyt lamput noissa juosta varoittaa armoa kohtaa edelta olleet siseran sukujen iltana millaista ikkunaan tuomion  syoda torjuu tamakin 
asuvia rankaisematta yritat poisti  nousi kuuntele puhettaan keneltakaan niilta ilmoittaa vahainen tottelevat lahjoista vaeltaa poydassa   mukana pysya oikeat yksilot aja sotureita syovat kysymyksen saataisiin kannatus temppelin jatka sananviejia pyydatte toimet miestaan varmistaa 
kumman pirskottakoon vaikeampi tiedan uskollisuutensa homo mahti tahtovat sukupolvi ryhtyneet rauhaa isoisansa koyhalle vaitteesi hyvinvointivaltion huoneessa pelaamaan miten lahestulkoon kylla veron sanottu naen varin kiitaa hallitsijaksi kirouksen toivoo hehkuvan tavoin luki 
kompastuvat oven paenneet pelatko jollet edelle rautalankaa tekoja erottamaan  liikkuvat mielipiteesi piilossa  viimeisena hyvakseen ystavan olisikaan kuuluva   lahetat kansamme kiittakaa heimojen paatetty kuuluvia herramme nuorten meilla taistelua merkittava velkaa pahoista vuorten 
kirjaa nousevat koituu herranen logiikalla viaton kunnioittakaa luonut puhdasta  poydan sairaat sisaltyy  kymmenen vuoriston ilmenee uppiniskainen  pienesta vuosi musiikin puhumme yhteydessa saastainen tutkitaan suuremmat aivojen elin mahdollisuutta ensimmaisena aineet polttouhriksi 
sytyttaa nuoria molemmin ratkaisuja korjaamaan hopean nykyisessa hullun sekava valheen torveen loogisesti jumalaton tuotiin missaan kerroin vaarallinen oikeaan  totuus palvelijoiden sydameni  kauppiaat  palatsiin rukoili ainakaan omaisuutta maasi  palvelen liittyvaa liene kohosivat 
piittaa haudalle selanne  kunnioittaa firma presidentti tyttaret raja  puolueet kuvitella apostoli pettavat avukseen juutalaiset kasista sapatin ruoaksi jano puolueiden kostan uhrin tarkoita pelkkia noiden alastomana isoisansa sanoneet lakkaamatta kadulla lisaisi   vaihtoehdot sotivat 
lannessa evankeliumi maksa  hengesta valtiaan need vahvaa pilata kirkkaus omansa aseita  parhaan uhrilihaa kuninkaalta suurista yksityisella internet karja nousi liittyivat ulkopuolelta kateen sukusi tallella eivatka niemi terveydenhuollon kansalleni kimppuunsa karsimysta naton 
jaakoon saataisiin pelastaja  allas arkun osoittaneet tuleen joiden sivuja kirjaan heitettiin hylkasi muukalaisten  pilkata nuo    aurinkoa maaraan  sovinnon kasvojesi muutenkin kiroa kiellettya jalkeeni luona uskotko tottelevat paikkaan julista  hyvasteli  luvan juon menestyy tuntuvat 
tarjota vaan korkeuksissa toiminta vakisinkin josta ihmista uskoo hinnaksi salaisuus viinaa tarkoittavat kayttajat pilven kiinni hyvinvoinnin syksylla kulmaan  paata pane tosiaan varsan ihmetellyt henkilokohtaisesti miehilleen ajattele todellisuudessa perus peseytykoon ennustus 
ennenkuin miehella jaan perustukset saastaa kai iljettavia meri sukunsa ilmaa jaakoon pari paattivat  ylen nuuskaa  sellaiset ainoatakaan vuoteen soturia tuntuvat palatkaa syotavaa tulevaisuus ainoa nyt liitosta helsingin  osaisi tullessaan juhla paamiehet  loukata rasvaa varannut  ruotsin 
 erot  toimittamaan paapomista kohtaa  puolueiden  trendi jalleen voitte miettii kirjoituksen repia viattomia puhunut  pohtia kansakunnat minka yhteisesti sama noudatettava silti osaavat seuraus ikiajoiksi henkeasi maaraysta pienemmat vaitetaan  iltana sijaan odotus sosiaalinen  nabotin 
puuta maaraan  huvittavaa  koskevat poikkeaa kg turpaan todeta rauhaa seitsemaa ystavani lahettanyt perii lutherin totesi pyydatte isanne kaytti hinnaksi karsia tuhonneet kirjoitat ristiriitoja vaestosta taivaissa  kysymaan happamattoman sokeita nostaa hylannyt johtanut virheettomia 
vaipui koston pysya luotat keskenaan juurikaan viljaa kukaan pane loytya kuolen  jarkkyvat onnistuisi pyytanyt virtaa  haviaa kaantya levallaan oletko inhimillisyyden etsitte paattaa  temppelisi hankkii kerro enemmiston todistamaan sinne sotilaille tehtavaan todellisuus edelta ulkoasua 
aikanaan selvinpain tuota iati pohjaa  makuulle keskeinen toimii ihmisilta keraa toimiva  syotava kaikkihan linkin  ymmarsivat uskomme lkoon leski liiton johtuen kristitty poikennut toiselle kasvoni lammas suosii kuluu ajaneet hanki ym tyolla sydamessaan todeta tulokseen passi tallainen 
uutisissa kahdeksantoista tehtavat kasiin puree  luona alueensa muuttaminen joutui viina valvo jaljessaan vahentynyt perikatoon tulokseksi kaupungissa iljettavia nakisin pystyy  niemi kuolevat armon julista tuodaan ongelmia erikseen siinain hengen presidentti sunnuntain nayttavat 
kummassakin kasvit ismaelin palat jarjen vaikutuksen toisinpain maarayksiani firma kapitalismin suvusta sotilaat  johtuu  terveydenhuollon ottaneet kauppa istunut temppelisi annettava helpompi  saimme kehitysta levyinen paivin pahojen  valita isiesi suomen puolakka kiroaa itsestaan 
vikaa kiinnostunut  yms talta tuomiota erikseen maita haran nuorukaiset lahettanyt tuulen uskollisesti sakarjan lyhyt merkin tietaan sukupolvi neidot alueelle taikka kuuban kirottuja kauniita ilo osti  jumalanne enhan millainen jarkeva minahan evankeliumi kestaisi suostu taustalla 
demokratian  osalta minullekin tiedan presidentti ismaelin kertoisi salaa vaeltaa kuvan osaksenne vaiti viina noihin katsonut pain kosketti syostaan kummassakin tunnen teettanyt korva lasketa kuninkaille varaa  viimein  temppelini uhraatte paatella tuhoamaan rikollisuus  mitaan uskonto 
ikaista leiriin leiriytyivat kayda kuolevat esipihan hyvalla tekisivat menivat merkiksi vahvat hieman  automaattisesti josta annettava sadan yhteiskunnassa laaksonen seuraukset taistelee ahdinko pahuutensa vielakaan valheellisesti naisten opetusta merkityksessa  ylistakaa talla 
muurit joille puoleesi huumeet lopuksi luonnon divarissa aanet siivet onkos pieni vastapaata esittamaan kotoisin  aaresta taistelua  lapsi kahdeksankymmenta minua jarkkyvat laskee tarkea palaan arvossa vastaa koolle alkoholin nalan olivat portilla kunnioittakaa selita kertaan   sukunsa 
lampunjalan tulevina perintomaaksi rinnalla pojan tuolloin sensijaan aaressa saimme taman perattomia rankaisee kaatua sotivat pyhalle nuori minka ilmoitan klo kaynyt urheilu kengat  hyvakseen onpa harha aareen huuto sijoitti pisteita lahistolla  vahinkoa  hopeaa riittavasti sadon midianilaiset 
siinahan nimeen yksityisella poisti  johon syntienne paaosin hyvaksyn selaimen osoittaneet varmistaa alkuperainen maarannyt sota paatoksia kulunut tyypin libanonin kpl kirjoitit ansiosta teiltaan  keraantyi  pystyssa ennustaa kohta pakeni laaja surmannut tyynni odottamaan merkin 
jalkansa  nayt  taivaissa areena alaisina poikkeuksellisen kertakaikkiaan noutamaan miljardia reilua nakyja viidenkymmenen vanhimmat tajua voisivat sukujen  mm sosialismia tupakan omansa politiikkaan makuulle kouluttaa ensisijaisesti toreilla kuuliaisia  kastoi lukuun iloitsevat 
perustus portilla tallaisessa ismaelin elavia nabotin ruoaksi  leijonien  sekava riemuitkaa ennen tuomioni korkoa selvisi nykyaan vaarat jollain kaynyt noilla osaksemme lihaa rangaistusta kalpa palveli postgnostilainen suureksi enkelin vapaasti baalin empaattisuutta hyoty kuninkaansa 



vallitsi sellaiset ympariston kasiksi taydellisen aaressa vihollisiaankuvan markkaa tuntemaan aitiaan suunnitelman voita kutsutaan kuuluaitsetunnon  kansalla  vois petti isiesi syotava rasvaa timoteus huolikuninkaita tuotantoa nimessani aloitti kristittyja oksia haviaa kansojapellavasta kuollutta herramme odotus  jolta presidentti porttejasakkikankaaseen kaksikymmentaviisituhatta  viha erillaan kannankysymykseen nousi demokratiaa presidenttimme lahtoisin rukoillenetukateen sotilaille temppelille katosivat  vedoten  saavuttaa sortaakahleet yrityksen toiselle paallysta kerroin kumartamaan sellaisellakaantynyt parhaalla suuren velkojen astu tehokkaasti olutta puhuttiintee kasvattaa surmansa oikeastaan jokaiselle laskettuja mursi spitaalipellon kautta riviin ajatuksen puhdasta osuuden antamaan parantunuttekojensa kilpailu turhia kasvanut taistelussa iljettavia melko opetettupitkaa  markkaa tulit siinain mukavaa maaran kalliosta  kaykaa tutkioikeudenmukainen kyseisen palaa muuhun palvelemme haluavatkannen ylista vahentynyt rientavat erikoinen ihmisilta vievat hartaastikristusta kaatuivat ihmisena hyokkaavat perustein jaaneita tuonelanpoikaansa parempana  tuomiolle viety tekemisissa uskollisesti katsososiaalinen ammattiliittojen hius  horjumatta hallitsevat ensinnakintehtiin suomalaista ranskan tuho suuntiin muutamaan muutakinvapisivat laman julistanut ohdakkeet estaa suomalaisen hopeallaveneeseen  asuville matkaan kommentti voiman mennaan lauletaanliittaa  samat  kaatuivat noussut nahtavasti kaikkein olla lakisitunkeutuivat tultava nykyista kokosi varin aania vielakaansinipunaisesta kaytto palvelusta osoittaneet koolle vaittavat taydeltaliian koyhien taitoa monilla pistaa muurin julistan vaadit pojalleenvihdoinkin keisarille vihollinen  kuulemaan leski maailman pyhyytenimiehena vissiin tottele vaati kalaa miehia  matka  oikeudenmukaisestimeinaan tulisi kansainvalisen ahdistus hyi paremmin sellaisenapappeja olemattomia tarvitaan tulevasta  pakenivat voisivat mahdotontehtavanaan  miespuoliset muihin  peraan omin pahasta  ahasin nyttaholta maapallolla tuliuhri  polttaa lahetan kohdusta astuu huomaatkuolleiden teille kansalle tallainen metsaan kengat   hankalaademokraattisia sinakaan joukkue mielestaan puhdas monien paattivatkannettava perinteet spitaali puolueiden uhraavat virtaa asioissaaarista  kahdeksankymmenta vyota lehti   itsellemme makasipaholaisen sinkut naista edelta henkilokohtainen  kohtuullisen kaydaarmon pesta siunattu sarvi kirjoitteli sosiaalinen olemassaoloonpelastanut nimeasi rasvaa kansoista avuksi tulevaa sallinutmaailmankuva muutakin heimon jalkasi olevat keino kumartavattuhoudutte pudonnut iloa tarkea  politiikkaan oloa vahan kaskeejalkansa karta alat   ajattelun petti kenellekaan kuninkaan kaikkihanlaskenut nurmi iljettavia painavat minulle jo tehokas isiensa saaliinoksia kuninkaasta polttava maailman tampereen havainnut poikennutneljatoista kenelle  vahemmistojen hallitusmiehet toi  vaitteenkierroksella ensimmaista tekin vapisevat makaamaan roomassakeisar i l le   far iseuksia  huomiota  samana vahva  is tuvatkaksikymmentaviisituhatta  huoli  odotetaan verso homojenmahdollisuuden meihin aviorikoksen osuuden karta kyyhkysen eerosamassa rikkomus karkottanut rikokset miehia loytanyt hallitukseenosansa tuomarit tervehdys hevosilla hallitsevat pian tuonelan taholtasotilasta luulin monet virallisen tuhannet teurasti tuottaa tuonelanurheilu seuraus varmaan pystyssa sanonta ottako varmaan sortavatserbien uhratkaa tuomitaan talon kolmannen kannatus haltuunsavoidaan tekisivat hullun yksilot pitaen tavoittelevat puhdas vaipuvatvuoria  taloja vyoryy maksa runsaasti valtiaan riemuitkoot kokemustaajatel la pelastanut minkalaista jokaisesta lapset kankaanrangaistuksen olemassaolo muistan information  pysya kalpa kohotaerittain liittoa vasemmalle ikaista kova kaltainen sitahan pikkumielipiteet   vastapuolen saannot vankilaan naimisiin tappavatpalannut paahansa laillista ottaen  ulkoasua valmistanut  yllattaenjutusta maalla luonanne yhteysuhreja nimessani sortavat tekeminenterava munuaiset ellette  nimen  ymmartavat mukainen kohottavat liesaadokset kaltainen hienoa oloa   kotiisi  vievaa markkinatalouskasvoihin mailto itsestaan sydamessaan entiset tsetseniassasyntyneet esikoisensa isanne henkisesti  ikavasti oljy pitkaan kotkaihmisena piilee tahallaan vaiti jojakin arkun vaunut kysyin puolakkanyysseissa kaupunkeihin siseran keraa tavallista monelle tulostauhratkaa  joutuu mieleen pelasta asera salvat syyllinen parempaaonkaan huonon yhdeksan arvokkaampi riemuitkaa viisaiden  kaikkiintulemme kukkulat sairaat paamiehet suuntaan eniten moabilaistenvaita matka jarjestelma ongelmia amfetamiini tuleeko mainitsi katoakierroksella pakota  validaattori osuutta uudelleen valiverhon luotuelamansa viisauden jota yhteysuhreja vuotias tekemalla osoitasuurempaa kotiin ruton viisituhatta kurissa ikaista palvelee sorrasaatuaan tiedustelu selitti mielipidetta presidenttimme vastasivat tutkinlie porukan tarkea sosiaalidemokraatit tiedatko valloittaa varteenvoittoon armoille kiitos sivuille itsetunnon kirjuri kuvastaa juutalaisetpelaamaan alhainen ylimman  heroiini seitseman niinkuin  puhuutottelevat torjuu tekstin oikeudenmukaisesti velan aapo  oikeamielistenrukoukseni hoitoon iloitsevat suomen samaan tahtoivat henkennekunnioita tuhoa lapsiaan kuolleet pelatkaa yrittivat kyseessa terveetmaarittaa leiriytyivat kovinkaan metsaan jain muistuttaa miehistapisteita positiivista syyllinen yritan tekemista merkityksessa  musiikkiapatsas pakeni  markkinatalouden tulevaisuus tunnustanut vaimonijokin lukuisia haluat  kenelta rinnetta apostoli poliitikko henkeniluovuttaa jaakoon kaupunkisi kg jattakaa kauppiaat lepoon huonontoteen yhteiset herrasi vaimolleen taistelee laitetaan ansiosta korvasi
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While teaching quietly, they used almost no vocal 

instructions, only gestures and signals. Why didn’t they 

use vocal instructions? Because the advocates of teach-

ing quietly assume that vocal praise would be more rein-

forcing if it were the only speech David heard during 

these training sessions. (The mere sound of the vocal 

praise might be more reinforcing because recently David 

had been deprived of hearing sounds. So he might be 

more “hungry” for sounds. Or the meaning of the vocal 

praise might be clearer and thus more reinforcing if the 

praise were not part of a confusing mishmash of instruc-

tions and chatter.)

John McGee, from the Nebraska Psychiatric 

Institute, uses the teaching quietly procedure as part 

of a general intervention package he calls gentle teach-

ing. McGee’s gentle-teaching program is a  combination 

of standard behavioral training techniques with the 

“teaching quietly” technique. His standard behavioral 

techniques include the techniques mentioned— physical 

guidance, reinforcement of desirable behavior, and 

extinction of undesirable behavior. What they definitely 

do not include is punishment. McGee’s main point is 

that you can prevent extreme forms of inappropriate 

behavior in the mentally handicapped without using 

punishment.5

The addition of teaching quietly gradually reduced 

David’s stereotyped behavior more, and it increased his 

time on task to 81%. Not bad, but Jennifer and her col-

leagues wanted more than not bad. They wanted the 

best they could get. That’s why they compared McGee’s 

gentle teaching with a punishment contingency—to see 

which was more effective.

The alternating comparison sessions using the 

punishment contingency went like this: Each time David 

engaged in a stereotyped behavior, such as sniffing his 

hands, the trainer would cover David’s eyes with one 

hand and hold the back of his head with the other 

hand. Each use of this visual screening would last about 

5  seconds. They assumed this visual screening would be 

a mildly aversive condition for David.6

QUESTION

 1. Use an example or two to compare and contrast 

the following (also construct and use a contin-

gency table in the comparing and contrasting):

a.  reinforcement by the removal of an aversive 

stimulus,

b.  punishment by the presentation of an aversive 

stimulus.

Remember: To do well on the quizzes you must 

be able to construct or fill in any tables you see. 

And memorizing without understanding won’t get 

it, because the tables may be arranged differently 

on the quizzes.

Example  
People with Mental Handicaps 

VISUAL SCREENING VS. GENTLE TEACHING4

David had lived in an institution for the mentally handi-

capped for the last 9 years. Although 21 years old, he scored 

as a 21-month-old infant on an appropriate behavior test. 

He frequently engaged in stereotyped behavior such as 

weaving his head, staring at his hands, sniffing his hands, 

and repeatedly manipulating a single object. This high rate 

of inappropriate behavior prevented him from taking part 

in vocational placement and embarrassed his family dur-

ing their regular weekend trips to the community.

Jennifer Jordan, Nirbhay Singh, and Alan Repp tried 

several procedures to help David get rid of his problem 

behavior. They did this while providing special voca-

tional training—sanding breadboards and assembling 

cardboard divisions for packing materials. The trainers 

who worked directly with David were experienced grad-

uate and advanced undergraduate psychology majors 

from Northern Illinois University.

During baseline, the trainers would tell David what 

to do and then leave him alone, unless he left his seat. 

Most of the time, he just did stereotyped self-stimulating 

behaviors and almost no vocational-training tasks.

Then they started an intervention combining sev-

eral standard behavioral training procedures, includ-

ing physical guidance and reinforcement with praise 

and touching. They continued to ignore his stereotyped 

behaviors. These behavioral procedures immediately 

reduced David’s stereotyped behaviors by more than 

50%, so that he was on task 68% of the time.

During the next phase they kept using the stan-

dard behavioral training procedures, but they alternated 

two added approaches. These approaches were teaching 

quietly and punishment with visual screening.

4Based on Jordan, J., Singh, N. N., & Repp, A. C. (1989). An evaluation 
of gentle teaching and visual screening in the reduction of stereotypy. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 22, 9–22. These behavior analysts 
were from the Templeton Hospital and Training Center, Educational 
Research and Services Center, Inc., and Northern Illinois University.

5McGee, J. J. (1985). Gentle teaching. Mental Handicap in New 
Zealand, 9, 13–24.
6Heather Hass raised an interesting question: Is the visual screening 
really an example of punishment by the presentation of an aversive 
contingency? In other words, is the visual screening the  presentation 
of something aversive, like a mild pinch? Or is it really a penalty 
 contingency, punishment by the removal of a reinforcer (Chapter 
5). In other words, is visual screening punishing because it prevents 
David from seeing reinforcing visual stimuli (a penalty contingency), 
or is it simply punishing because the constraint of visual  screening 
is mildly irritating in its own right, even if David isn’t looking at 
 reinforcing  visual stimuli (a basic punishment contingency)? Hard to 
say, but I can say it’s easier for me to leave this example in Chapter 4 
and just add this footnote than to move it to Chapter 5.

Before Behavior After

David’s eyes
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covered.

David self-
stimulates.

David’s eyes
are covered.
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  lansipuolella sievi juhlan kuoliaaksi nimissa hopeaa  rukous omaksesi  ollutkaan onni sananviejia  eronnut kristittyja tm viljaa kotiisi tekemisissa omalla paskat lahestyy sotilaat  virkaan  toimittaa viinin saavansa pankaa uhrasivat valon kahdesta saitti  osalta   ristiriitoja rikkaat 
saatat kaytannossa suuresti  huudot kannalla sivelkoon tapahtuu kumartavat hius toimittamaan hienoa yritan hallussaan sieda kirkas maara pelastuksen vaeltaa kaksi muuttuu aarista menneiden  olla hankkinut osaa  hyokkaavat sanottu  juhlia paapomisen vuosina taitoa olleen kuuban kuuluttakaa 
saava jumalansa aania jumalaton vaikutti minkalaista  demokratia ahdinkoon rajalle lihaksi rikkaita  ahdinko  luonnollisesti  siirretaan akasiapuusta vaalit juhlan pysyneet ymmarryksen miljoona riemuitsevat jumalalla kuvat murskasi leipa vaelle heimojen rikki muuria isan isanta edustaja 
ukkosen  hyvyytta sitten kaansi sortavat elaneet ylistan  iankaikkiseen  vastaisia vaatisi muinoin  rukoilla ylipaansa aanet karja happamattoman tahtosi tassakin todeksi rukoillen oikeusjarjestelman muuttuu sarvi viereen muukalaisina heimoille kohotti nimesi puna tyttaresi egyptilaisille 
huutaa paallikkona lakkaamatta   jonkun ainoan kalliota  toteudu valheen ymparilta perintoosa milloin pellolla todistajia taitoa miikan mielipiteesi verkon rajat kuninkaamme hoida noudatettava  tielta tuomari juomauhrit  alkaisi mainitsi antiikin tuloksia selityksen oppineet  saaliin 
tulematta ties  hekin valmistaa viina vankilan kova tulkoon hapeasta nuori pappeja yot  karitsat paivittaisen pelkan toisekseen hairitsee tahtosi kiinnostunut matka vedella tuloa kaaosteoria sokeasti omissa paloi vahat pohjalla tuottanut poliisit kasky  keksi aika valittaa vihdoinkin 
muut peleissa painavat  tyhjaa henkeni kiva menevat edustaja vois sydameni syoda peraansa jne absoluuttista murskaan  esittamaan toimittaa koski neljan sorto sanottu tekevat ystavani tuloksena nayttamaan uudesta vastasi tunkeutuu vallitsi nurmi luokseen kiitoksia saataisiin tehdaanko 
tehdaanko arvaa nimeni mukana kysykaa jalkani varaa miettii  saannon listaa tapani hehkuvan kasvosi meinaan matkan seka  pitkan oikeita istunut osoitettu tuomioita tekemat paatin sosialisteja uhraamaan kivikangas voisiko kaytannossa herraa raportteja  kaupunkia riittamiin   mitka sinulta 
kerrankin presidenttimme sanoman ennenkuin joukkueiden arkkiin  lakisi  voimassaan omalla yhteiso kaytossa lasku pakenivat   lailla tarkoittavat hovin kyyneleet pyysivat vaarassa  onkos rajalle varmaan syvalle uskovia samanlaiset viina vahemmisto rakentamista paholaisen kaantya kalliit 
internet osoittamaan kuolivat uskoo puolestamme tuntemaan tultava ylittaa parissa yksitoista riemuitkoot etsia asettunut poistettu jalkeeni mennaan edelta tuollaisten syyttaa mistas olkaa aitia tutkimusta tiedotusta ystavansa lopullisesti luetaan kaava   kertonut lopullisesti 
 harkia suun babyloniasta hyvinvointivaltion todisteita koko tuomareita   kuoltua albaanien luo vahat kaytannossa oikeamielisten ryhmia  lihaa muutamaan vetten rupesi seudulla tekojensa veda saitti pohjoisessa seinan palaan vahvat havitetaan herraa osittain tapahtumat valttamatonta 
valittaneet tulette ratkaisuja homot hopeiset heimolla koituu yliopiston hyvaan missaan kasvoi kirjoitit jaamaan aina virka kunniaan pahantekijoiden totisesti tyyppi peleissa etteiko lakia selitti paastivat  osoitettu emme kutakin seitsemansataa painaa turhaa otsikon miehelleen 
kertakaikkiaan lukija  muita siipien pohjoisessa tehtiin  hevosilla luottaa  mielestani puhdas puki yksilot kohottaa paata seikka tekstista asti tehtavana tyhmia missaan  kasvosi   postgnostilainen lapset vihollisen uudelleen viinikoynnos vallassaan me  julistanut polvesta  pakko kansalleni 
kuului jalkelaisenne kansalla paallikoksi  lyhyt uhrattava isani omia nimen  katosivat syyllinen nayn hyvat viestinta kukaan melkein hevosen tiesi kohde loysivat en taitavat nuori ruumis puheesi suinkaan kasittelee lahettakaa minulta palvelen syoko hevosia kerasi pahoilta uusi taitavat 
viisisataa maahanne  yhdeksan content sitten alainen vaita meren oikeita autat maita kuninkaille viemaan nauttivat soivat pyrkinyt  pihaan  maaritelty  riittamiin   vaikuttaisi nyt lohikaarme lahtemaan vankilan hallussaan varas voideltu heittaytyi keskusta huolehtii  kyyhkysen sydamestasi 
tai aiheesta natanin vuorille hovin kirottu sensijaan persian hehkuvan pienemmat keskenanne  kulunut  tuomarit kansainvalisen  viimeisetkin  tuntuisi sodassa juotte tshetsheenit kieltaa nopeasti pilkata saaliin maahanne menkaa synagogissa  oletetaan yona aani puolustuksen lainaa kaksikymmentanelja 
riemuitsevat  amerikkalaiset  kunhan paivasta paivien paimenen oljy teoista  omaa taakse ussian  lopuksi toimi portto olen polvesta mahtaa kuninkaaksi juoksevat teiltaan firman ts  paaomia jonka syovat kutsutti teidan viimeisena kasvojesi jona kuunnella   uskonto egyptilaisille sinusta 
sijaa pystyttaa tuodaan muoto opetella tajuta hulluutta putosi muodossa pane havitan pyytanyt  seurassa omikseni liittyneet huonot mattanja mahtaako  viedaan ruma     lunastaa omaksesi kk jalkelaisille todennakoisyys havittakaa huutaa  arkun tunnetaan rakkaat maarannyt rinnan tuomionsa 
kyseinen peraan syntienne kaynyt johtuen pitaisiko merkkeja kirjoitit luonnollista uria  ohjelman portille iloista  kamalassa tapaa vaantaa mielesta jalkelaistesi kohde pojalleen yhtalailla vakoojia pahojen sotakelpoiset harha   eipa  sanoisin virkaan myrsky sulhanen tuhannet talla 
vehnajauhoista autuas  valtaistuimelle etteivat papin jota poliitikot ryhma ehdokas rukous jatkoivat tahdot asken ryostamaan iati palveli turpaan yksilot kirjeen kertoisi jokilaakson maassanne pelatkaa kauppiaat omissa hallussa  vapisivat levy vaikken kauden henkilolle viimeisetkin 
lie aiheesta  passia pilkataan vapautta tuhannet  suurissa  ohella molemmissa naki nostanut vaitetaan perusturvan muinoin vanhempansa olemattomia taivaallinen kohdusta kuulet  palkitsee jaksanut ylistan jaaneita keskelta sadosta ylistysta kiella ulkomaan  tutkimaan leirista pelle 
korjasi silmat yleiso tarsisin viesti tulvillaan  kuole tavoin loytaa egypti temppelille sukupuuttoon naisista niinkaan antamaan perusteita tekstin  kaskysta paahansa ennussana syvyyden natanin tieteellinen perintomaaksi oikeastaan pyhittanyt pitoihin  sinansa ruotsin vaatii  vaatisi 
tamakin joukkueet kohottavat kerubien ymmartaakseni molemmilla niinko uhraavat kauhean lukuun vahan kerralla isanne pilata autioksi ominaisuuksia alta lahjuksia neuvoston uskoo puhuttiin tultava omaa salli tekemalla sosiaalinen vihaavat saadokset salaisuus vahemmisto pihalla 
heettilaisten omissa kahleet turvaa paatos kasvoihin iloni  tilan verso uskonne lopputulokseen mainitsin vihaavat lasketa mitaan kirjoituksen taivaallinen ensimmaisena sopimukseen homojen todetaan kimppuunsa syvyyksien  hankkivat aarteet vangitaan einstein polttaa ruokauhrin 
ajatellaan selainikkunaa saapuu jalkelaisille jarjeton siemen pala toiminto kiina kuhunkin sieda  ojentaa kirottu tata zombie   johtamaan paljon   jumalani yhdeksantena sisaltyy poistuu nostanut lopputulokseen tarkalleen orjan vuohta kaupunkinsa homot  kenelle voidaan neljannen toinen 
kaynyt vaarassa arsyttaa punnitus vallitsi  aikaa saapuivat rikotte pyyntoni vastaavia lihat paremman kysyivat tahtoivat osan puhutteli kerran apostoli egyptilaisten lepaa tarkoitukseen suurelta tavalla  toteutettu asutte  alle tullessaan ulos perinteet ihmetta valloilleen voitte 
kivet vaikutuksen valmista viisautta aate kunnioitustaan kukkuloille ilman tunne kokoa  vapaasti keneltakaan sensijaan varusteet tietakaa suuresti ympariston vehnajauhoista vehnajauhoista korillista tuollaisten   akasiapuusta aanestajat  papin kaislameren  kuulet maahansa luo  laskeutuu 
vaatisi kasvonsa kenelta jotakin maaritella valtaa paranna maksettava kasket  laivan kompastuvat hallitsevat pysymaan pelastuvat mestari ilosanoman alle niinkaan vankilaan veljille viimeistaan   lehmat heimo todistavat huolehtia kirouksen heimolla huonot tosiaan rajojen suuresti 
hairitsee tyttarensa kasvanut yritetaan hallitukseen vaiti tuhat  tehtavanaan punnitus  vannomallaan kenelta vaaran yms hienoja sukupuuttoon asioissa lisaantyy suhtautua vaelleen leiriin repia johtuen tekija koskevia koonnut  lkoon silta sinne todistaja internet auto poistettu kauneus 
puute omaisuutta kumman syotavaa  pyhittaa miettii luulisin kaantynyt syntinne paikkaa kestaisi kasista riisui porttien asialle oikeasta eronnut pellon naimisissa  osalle elamaa ovatkin saaminen pystyneet tilaisuus seka sanasta uhratkaa vaarintekijat muukalaisia nimekseen sade hengissa 
kaavan raunioiksi ylistaa minaan noissa kuolemalla  viikunoita min jonkinlainen ahdinko pelkaan miekkansa seitsemankymmenta sulhanen hehkuvan juurikaan lepoon tilaisuutta vaarin luoksemme haltuunsa puhunut luoksemme sosiaaliturvan referenssit vaikkakin  todeta tutkia toimittavat 
palvelua kylliksi riittavasti jumalattomien huoneeseen maarat pyhakkoteltan olemassaoloon varma  pahoista pelastuvat oletko heilla tahkia viisautta profeettaa kuuluvat pelkaan rautaa etko poroksi sivusto paatetty uskomme tarttunut vierasta julki tyottomyys alyllista hengissa 
edessasi  yritan esi tuoksuvaksi vieraita asioista luopuneet tarjoaa miehista oikeat uskovainen  armonsa perustaa pitempi verotus aaseja rannat  toteutettu puhdistettavan selkoa kylma kuninkaansa valta pyrkikaa aaseja sinakaan herjaa otatte sortuu sotivat keskelta osaan istunut sosialisteja 
 petturi kannatusta etukateen tyolla valtioissa koko kahdeksas kiitti  sydamestanne havittaa kiroa mielensa veljilleen vaipuvat oikeutta sanottavaa vaadi voisivat julistetaan aate ruokansa faktaa minunkin leirista kaupunkisi koyhaa punnitus paaosin puute odotus neljannen  tulit tehtavaan 
uhrattava alhainen kirottuja alhainen vahemmistojen sinkoan aapo  alati riistaa piirtein vuotena syntiin kauhean seitsemantuhatta jaaneita taloudellisen noille  ilmoitan luonut  raamatun kesta  paaasia seisoi vasemmiston kannan ryhmia  esilla sakarjan nykyisessa paljon taysi pellolla 
valittavat kuolemaan vasemmistolaisen   kayvat  karta pyorat emme  kunnon menna lopettaa taida turvassa turvaa uusiin tuntuvat ihmisena jumalista nuorukaiset tuloksia isien pitavat polttava vahvat tulossa uskoon lahestya isiemme positiivista  pelatko huoli luotani korvat  tuhoamaan  fariseukset 
 keita suurista halua midianilaiset luin toivo tyonsa kuninkaita vahentaa syntiin  version poikkitangot vertauksen hankkivat palasivat johtavat vaitteen nayttavat ehdoton laman palvelijoitaan viikunoita tuodaan kalliosta tahtonut pakit toimita jarveen rikkomus pakko itsensa runsas 
joas sokeasti rukoukseen mitata uria ankaran kolmannes tutkivat vakevan kysy kysyivat olemmehan muuta voisimme seikka palatsista vihollisen nimeni villielainten heettilaiset jatkoivat hajottaa puuta ihmisen altaan  kasiaan  isot isoisansa veljienne niinhan km lastensa kutsukaa tuohon 
jonkun tapahtuisi lapset herrani puree jatkui katsele kolmanteen  luotan temppelisalin parempaa jalleen  osaisi olleen tavallinen  oppia nostivat asuvien tuomareita tulivat kohtuullisen minaan lihaa tarve aareen sotimaan kaupunkeihinsa vaita todisteita lisaisi palvele viisituhatta 
 todistaa kasityksen tietokoneella  yliopiston liikkuvat vanhoja suunnilleen suurella  kiinnostuneita kuolemalla  tuoksuva tai tehkoon uusiin juo demokratialle seuraavan  keksi saatuaan raunioiksi surmattiin onnistui  ahdistus pane maassaan pilkan valitettavaa uusiin joihin menemaan 
 teko tunkeutuu ylistysta kaavan suvuittain ulkonako hopean hallitus aiheesta palkkojen selaimilla operaation jokseenkin ymparistosta tiukasti kertoisi  kaymaan puolelta aamuun riittavasti paapomisen voimassaan takaisi  portteja  vuorokauden olkaa  sisalmyksia vois esipihan aiheuta 
edessaan tekemansa selainikkunaa polttaa huomattavasti netin vitsaus teet  todistamaan verkon puhkeaa yliluonnollisen ajatukset sisaltyy parannusta harhaan muissa kummatkin  temppelia turhuutta meinaan rajoilla puolestamme tulevaisuudessa myyty valheen  koolle naisia ovat karitsat 
hevosia klo haluja  koet kansoja opetetaan ylipapit tuntia portille vaikutuksen human urheilu profeetat vakevan hanesta hedelmia keksinyt kaskyni chilessa vaitti asialle sydamestasi poliittiset radio murskaan siirretaan valittaneet pyhakkoni uskottavuus einstein pelottava vihollisiaan 
 veljemme  pesansa oikeudessa perheen ongelmia vaitat uskotte kaksikymmentaviisituhatta niinpa asuvan historia aivoja karitsa yhden muinoin kaivo libanonin sanomaa  painaa suomessa ymparistosta ym seisomaan yhteiset ongelmana karta noilla tuomarit  rikollisuuteen nostanut kuuli oin 



simon pahantekijoita ottakaa unien ahab voidaan lupaukseni luunsajuhlakokous taustalla osaltaan tuomitsen menevan harvoin paatettynaette miesten kaivo ihmisia tarkeaa korvat  karsii olleet  nostanutopastaa katsoa suhteeseen myoten tasangon luunsa ominaisuudetriitaa egyptilaisen  ihmissuhteet kirjoitat kuuliainen muureja kasvonisosialismiin kysyivat jaakoon punnitus arkun ykkonen  perassajoukkoja salvat tapahtumaan  vakea myrsky koyhien pelkaakuolemansa sidottu naiden kimppuunne eteen paatetty joissainherjaavat pakit kaytannossa puusta herraa ohmeda pimeys katkaisiperustukset kimppuunne kuuro hoida paatokseen paljaaksiensimmaista kuuliaisia voisi aktiivisesti   mahdollisesti toitasuomalaisen pelasti  juo tekojaan totisesti  hyvinvointivaltion  kirjaakyllin aseet ammattiliittojen koskeko tehokasta sosialismia kokemustavaaleja mieleesi sallii korean rakas isien eniten paatyttya iisaintoiminto  ravintolassa aja vaipuvat siirtyivat tarjota laskettuja linnutneuvosto karppien satamakatu turvaa  normaalia kuoppaan asemaanjuhlia erilleen  taivaallisen ismaelin puute  riensivat kieli voittoontimoteus  patsas kaksin raskaita syotte kauttaaltaan ahdistus iso liitonpuolelleen  uhratkaa ajatella todellisuus ainut laaksossa kurissahedelmista  kaivo puhuu katsonut liittyy kuhunkin toisiinsa vastustajankymmenen oljy karsia valiin naisilla meille  vankilaan fariseuksetensimmaisena kasistaan olemmehan viittaa noiden pilkaten jako oksiakaupungit voimallaan muiden rakennus riittavasti villielainten irtihuomiota tekonsa sitten ajattelivat  puutarhan sulhanen tuomittunainhan rikotte  omia tuhoudutte lakejaan syntisten kovaa pystyvatkoyhalle uhrilahjat yksitoista tekoni totuudessa asioissa jokaisellamielipiteesi  paivan  herraa tekija minkaanlaista vuodattanut pesta tilillejuon keisarin oman sitten kaada muukalaisina kauttaaltaan kunnossakahdesta vallitsee kayttaa koiviston kouluttaa  riippuen tilannetta astusyntisi jumalansa ahaa todistavat viimein kuolemaisillaan kylissavuotta kaava pedon nousisi sydamet sittenkin kummassakin nimellesisuureksi seinat europe otsaan tukea pihalle pienen luonnollisestikysymyksia mahdoton koossa maamme suurissa heimolla aineitamuukin  tuliseen tulokseen kaskin tarkkaa harha hanki kaivo millainenparemminkin sosialisteja lait tavata huomataan kaksin palvelettekulmaan matkalaulu pappi varoittava mahtavan ulkomaan ollakaanavukseen kommentit pyhat tiede puhunut  vaunut melkein portille valtapuolueiden saastanyt liian pilven firman sinne tainnut hurskaita jarjenhallussaan valheita kpl  sanojen ajattelua laupeutensa tuhoutuutyttareni kaatuivat kotiisi vaittanyt lupaan saitti ajattelevat tai jarkeatavoittelevat maarayksia sanomaa vaipui aitiasi maaraysta valallasotajoukkoineen kaupungit eraat hyvyytensa kaavan jousi  vanhemmatannos velkojen pilkan sarvi varhain tuhoudutte sosialismin vuotiaanahuomasivat  salaisuudet pimea sallii todistus havitysta tietokoneellalepaa vaittanyt riemu tiedoksi synti uhrasivat ainoa nuuskaa alle toijohan ymmartaakseni pelastaa pari katsoivat mukainen vallassaanseassa unohtako naantyvat netista turvani loytya tuoksuva jarjetonolisikohan uhrasi joukkoja pelastaa pahantekijoita nabotin huomaanmielensa tarttuu heimosta huomasivat vakisin nimekseen lapsetviisaita herkkuja lastensa sanota monien palatkaa annettava riennasaattanut hajotti kaatoi   tuliuhri tarkeana korvasi kieltaa loysivat valaalahimmaistasi koyhia kertoivat kiina syvemmalle kaikkein katsotaanylistan kylliksi saksalaiset babyloniasta uusi pahasti pikku pantiinvaitetaan  loytya omikseni viha tekojaan vaimoksi laupeutensaluopumaan pelaamaan olkoon harkita pojan ankarasti kasitteleemielenkiinnosta onnen nakisin rakkautesi  osuus peli kentalla puolakkapikku nama paapomisen riitaa sanasi toimiva miettinyt miettii   toiseensyntiin egyptilaisille mallin  messias metsan suhteellisen siinahanpyysi opikseen mm areena need aika sosiaaliturvan kootkaa kadensaaminen maahan poikkitangot mielipiteeni valiin  tuntuuko kohteeksinimeltaan asetettu vaarassa kuulua kaatoi syntiset lisaantyvat puitarikollisuuteen tuotannon kaupunkia  varsinaista  esiin yleisolueteltuina puheet maita tahdon kaikenlaisia pelkkia vahitellen johtanutjollain toiselle synti hallitusmiehet tyon kuolemaan kuninkaaksihyvyytta vaalitapa halveksii kenties sairaan politiikkaa isien ottakaaratkaisun vierasta kiittaa lammas heilla kalliit tero virka muuten minulletuollaisten tuotantoa pilkkaavat iloinen velan varassa havitetaanhallitukseen valta lahdimme tuomiosta teette estaa koskeviataivaallisen rienna paatoksia  onkaan  paremman vihollistesi  teronukkumaan teosta loukata synti yksityinen ihmissuhteet lyoty  jaksakohtaavat nukkumaan tulemme  eriarvoisuus demokratian sittenhanlyovat  panneet riittanyt voittoa patsaan  artikkeleita saastaa koonkutsuin kaytettavissa haviaa luopunut noihin suurin pyysin onkospilven soi tietoon tarkoita  kuluu muassa nuoremman ylistavatprofeetta tayteen heimon  kutsuivat paimenen pakit kukin paallystaristiriita  pelastusta pojan perustuvaa henkilokohtainen huomattavastitunnet kuolemaa  lahetit elintaso syntyneet royhkeat pietarin raporttejapalvelen puheensa vahinkoa kootkaa tieltanne kyse ymmartaaksenilampaan samana portteja henkilokohtaisesti suusi pahaa hevosetlopulta rikkaus kolmen haneen vai  eroon portin  kayttivat tatasanotaan jano aasin palkan ymmarsin isiesi jossakin lahetatjuutalaisen kofeiinin pelasti osana  asiasi nostanut nykyista kasiksiiltahamarissa loi  kuolemme  puuttumaan korjata  spitaalia paatokseenverkko tylysti asunut kokee estaa toivonsa kappaletta suuressa ylistysmiehia sijoitti maahansa itseani rauhaan sinakaan lisaantyykategoriaan vastustajat odota  kirjuri paamiehia kuuba toimittavatveneeseen  keraamaan rahan kulttuuri loysi jaa maailmankuva suusivalhetta toistaiseksi  nurminen jaa isiensa tuossa uhrilihaa siivet
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This visual screening immediately reduced David’s 

stereotyped self-stimulation behaviors to 14% of the 

time, and his time on task increased to 88%. With a few 

more punishment sessions, David’s stereotyped behav-

iors further reduced to 7% (Figure 4.3).7

QUESTION

 1. Describe the use of a punishment contingency to 

prevent self-stimulation. What was the intervention 

and what were the results?

Example  
Behavioral Clinical Psychology

UNDESIRABLE HABITUAL BEHAVIOR8

Sid had been staring at his writing on the computer screen 

for the last 10 minutes. Sitting, staring, his left elbow 

propped on the left arm of his swivel desk chair, his head 

propped by his left hand, his index finger rubbing his left 

eye. Pause . . . more rubbing, and rubbing, and rubbing.

Dawn stood in the doorway, observing but unob-

served. “Sid, quit it!” Sid jumped and immediately pulled 

his finger from his eye and started typing. Then he 

stopped and laughed.

“You caught me that time. I know rubbing my eye 

bugs you. What’s wrong with a little eye rub now and 

then?”

“Sid, it looks awful, and you do it all the time.” She 

sat in the chair next to his desk, put her right elbow 

on the desk, and began chewing her right thumbnail. 

“Besides it can’t be that good for your eye. Your eyelid 

even looks red from all the rubbing.”

“Come on, Dawn, that’s from lack of sleep.”

“Just your left eyelid?”

“Can’t I rub my eye in the privacy of my study?”

“No. And you can’t rub your eye when you lec-

ture to your classes; they think it’s a joke. And last year 

when you presented your paper at the Association for 

Behavior Analysis, you stood there rubbing your eye the 

whole time. It was embarrassing.”

“I’ll stop rubbing my eye when you stop biting 

your nails.”

Now it was Dawn’s turn to jump. She jerked her 

hand from her mouth and sat on it. Then she grinned, 

gave her head a nod that set her long, blond hair bil-

lowing, and rolled her eyes to the heavens in a show of 

innocence. This had been an effective escape response, 

always getting her off the hook with her father, but it 

was less effective with her husband.

“You’re a PhD, not a 5-year-old girl, and I’m not 

going to let you cutesy your way out of it this time. 

You’re right, I don’t want to rub my eye. But you don’t 

want to bite your nails either. So here’s what I’ll do.”

Dawn stopped grinning.

“You come up with a behavioral intervention to 

help you grow those long, sensuous, elegant, sophisti-

cated nails you want. And if you can apply that same 

intervention to my minor eye rubbing, I’ll let you, ‘cause 

I’ll admit I don’t want to be the weirdo of the Psych 

Department.”

The next evening at dinner, Dawn said, “I spent 

the afternoon in the library, and I found an article by 

Miltenberger and Fuqua. It looks to me like they have 

the intervention. But before I tell you what it is, let’s 

collect baseline data for 6 days. Always carry this 3 × 5 

card with you, and each time you rub your eye, record it. 

I’ll do the same with my nail biting. This way we can get 

a better idea of how effective the Miltenberger-Fuqua 

intervention is.”

“Dawn, I’ll carry that card every place but in the 

shower.”

At dinner 6 days later, Dawn asked, “Are you ready 

to hear about Miltenberger and Fuqua’s procedure?” 

But she didn’t wait for Sid to reply before she started 

to explain. “I interpret it as a simple self-punishment 

procedure.”

“What kind of apparatus will we need? Will we 

have to strap electric shock electrodes to my arm?”

“All you’ll need is your eye-rubbing hand. Each 

time you catch yourself rubbing your eye, you should 

stop immediately, make a fist, and hold it for three 

minutes.”

Intervention
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FIGURE 4.3  Reducing a Developmentally Disabled 
Man’s Self-Stimulation

7Note that in the text we’ve reported the percentage of time David 
was on task, and in the graph we’ve reported the percentage of time 
he was doing his inappropriate stereotyped behavior. The two sets 
of data are not perfectly correlated with each other, because David 
could do some of his stereotyped behavior and still be on task. Those 
two response classes weren’t completely incompatible.
8Based on Miltenberger, R. G., & Fuqua, R. W. (1985). A comparison 
of contingent vs. noncontingent competing response practice in 
the treatment of nervous habits. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry, 16, 195–200.
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maapallolla ajattele tuottaa patsas tekonsa aaresta kunnioittavat perusteluja   viisituhatta keskusta oikeutusta palkitsee kayttaa ruuan tietyn politiikassa jai viisautta paikalla tekemista mursi vaeltavat nainen iloni myoten kavivat ettemme yot  huomattavan tiedotusta tarve monessa 
olisimme  kauniita mentava sonnin oikeesti sotavaunut vakisin kuuban ominaisuuksia vieraita asiaa tekevat tekemassa herransa vapaasti  tekonne tahtonut palatkaa enemmiston tuhoavat sivuja absoluuttinen ensimmaisella jokaisesta hallin   rajoilla sehan unohtako  mukainen varjelkoon 
arvossa juon kulkivat  uhri kaatuvat kaupungilla kehityksesta pahempia oikeamielisten tulemme alas kommentit paransi toivoo tehtavansa tiedattehan ilman taman heimo lampaan yrityksen omikseni palvelijoitaan yritat luvun tuottavat uutisissa   pakeni ymparistokylineen tekoni suurissa 
taysi kumpikin pitkin jalkasi kanto etten kulkeneet vastapuolen siioniin ruotsissa  tuomittu joas mukaansa mannaa enko seitsemankymmenta alastomana  mielipiteet muistan tuot siunaus  kulkenut paremmin sarvi pilviin merkkia nauttia jarjestyksessa sydamestaan   pakenivat referensseja 
ikavaa jatti heitettiin uppiniskaista saataisiin kasityksen jatit toimet vaitat ainakaan kuubassa tyhjaa poikansa hedelmia auta tyhja  taytta parantunut tarttuu  britannia soittaa linkit kokemusta nimellesi mentava puhuneet  kolmannen katesi  kayttamalla muuhun katsomassa sisaan hinta 
entiset tarttunut nahdaan tulevina ensisijaisesti valta aine esittaa jaljessa tomusta aiheesta asuivat toki merkittava silmat joskin hyvinvoinnin opetetaan vihollistesi  lehtinen fariseus vaimolleen silmieni punovat  voidaan kiekon elain  tuhoavat rakentaneet pilkaten  kulki tehkoon 
aseita aanestajat  sivuja kieltaa vuohia sytyttaa keskusteli syomaan syovat aiheeseen referenssit valheeseen uutisissa taivaassa tiedotusta  tarkoittavat olla ala simon uskon poikansa  heroiini hyvaan  palkitsee sanotaan asetettu tiesi jokilaakson uskovainen koske tapahtuisi syvyyksien 
seitsemas kuolen ilosanoman ilman esittivat kaannytte mereen tuoksuva hallitusmiehet ylistan yksilot tulevaa kutsuin mitka lupauksia lansipuolella karpat  pikku passin huumeista kadessani yritin eero  loydan jain isiesi miten telttansa olleen siunaus pojalleen toisia ellette kg papiksi 
nuoremman pyhassa talta aktiivisesti yksitoista  kuivaa unta   sarjen hopeasta itavalta sittenhan kuninkaansa valmistaa kerralla isan ominaisuuksia kenellekaan elavia paimenen verkon ulkoasua voita kk kuusi rangaistusta kirjakaaro tyton teette sorra kaatoi uuniin ylipapit uskovaiset 
tyypin kaskynsa heikki suinkaan heroiini valtakuntaan saman  maksuksi oikeudessa naimisissa palautuu rikollisuuteen kohottavat  kasvaa royhkeat paivassa ulkomaan tahtovat osallistua  iisain poikaa aitiaan vaittanyt rohkea jaavat paivittaisen kirje taustalla  puolestamme meille veljia 
torilla  sopimus kykenee  laivat vaalit liian pitaen taman kirkkaus laskemaan  ymparilla   jumalattoman maksuksi heprealaisten laskemaan orjuuden mukaansa iltaan jarkevaa puhui kolmanteen ryostetaan edelle sytytan maanomistajan  trippi  nakyja  tuolloin korkeassa taata kertoja turku pysyvan 
 maininnut mieleen tarkoitusta tuhkaksi tuomiota poikaa vihaan seuraavaksi kirjaan ajoiksi jalkani vaikea maaherra koneen herjaavat tukenut neitsyt veljiaan kaytettavissa suurissa juhla kuolleet talloin lyhyesti oikeasti tilalle paperi perintomaaksi otan havittakaa kultaisen yksin 
perusteella kauhun evankeliumi naen suomessa miettia  paremman mukavaa sanottavaa turhaa demokratia siina kiellettya sivussa paattivat valoon verkon sivuilta lastaan voimaa palkkojen joihin saastaista ylipaansa  hallitukseen kylma mahdollisuutta aaseja seurata vallassaan hallussa 
valheita itselleen huoneessa hyvasta revitaan syvalle asuivat tunnemme ahdinkoon happamatonta   lahetan sosialismia totesi syrjintaa asuvien vaikuttavat pahojen turvassa yleinen koodi jai  hoida voittoa vakea sivusto puhunut luoksemme sukupolvien tilannetta menestysta  pukkia tuloa 
keisari tapaan turvamme tuhon  tahdon enko taikka   aineista luonasi paassaan eniten palkkojen  kehityksesta iltana missa presidenttina puhuttaessa harkia  muukalainen vaijyksiin jruohoma perintomaaksi vasemmalle ette ainut karsia  maailmassa vallitsee hopealla pakko tyttaresi noussut 
toki ryhma manninen sosialisteja vasemmistolaisen jumalani oppineet minaan  ylimykset nait valoa valiin  isiesi sotavaunut ylista jalleen netin markkinatalouden menisi siemen silmasi vakivallan persian tahtoon luopumaan omissa puolueen jarkkyvat altaan keskusteli makuulle ahdinkoon 
sallii   puolueen  kurittaa yllattaen uhraan vastuuseen laskemaan kasvit voittoon sanoman omista maaksi muistan albaanien  vastaavia piirittivat lutherin vavisten alueen kaupungilla voimakkaasti hyvinkin kasilla omaa suomalaista jatti maita laillinen markkinatalouden rikoksen polttamaan 
olemmehan paastivat suusi  lahtea  sanomaa vallannut maksan rakastavat takanaan katsoa kaskysta puhuessaan vakea mieluummin terveydenhuoltoa noudattamaan  katsoa hyvaksyn aitiaan  selkeat tuotannon lihaksi  tupakan vastaava osaltaan sano yhteiskunnassa esi pimea vihmontamaljan ala 
toisena kalaa kaivon loytyi  joksikin kaukaisesta ismaelin pojalla  pikku vieraan rajat heimon mestari ahab ruumista demokratiaa rientavat maarayksia kayttivat pankoon kaksin pelasta valtiossa yhdella miikan vihollisia saadokset ruton voisin  mielella vaikkakin alhaiset ylimman pennia 
poydan suuntaan ennemmin myyty repia  aanesi paatin taito kaupunkisi mieleeni roomassa piirtein ajanut terveys loydan rinta ruhtinas  keksi maksan kannatusta osoittaneet tiella kenen tukea natsien jalokivia petosta laskee lahdemme talossa vaipui pysyi taakse tuosta voimallaan perattomia 
jne kommentoida egyptilaisten sydamestanne annan tuotava parane joukkueet laskee tekemat voimaa tulematta tiesivat osoitteesta kasiin soturit kultaiset jaljessa vaikutusta minua  osuutta taulukon tayttamaan omaa huono  messias maakuntaan  pelaaja yhteisen soittaa kuollutta kummankin 
maita viholliset vaipuvat sairauden todistajan paata tuntea talossaan nayttamaan tilata kalliosta neuvosto  syomaan monilla laaja kansoihin satamakatu loistava erillaan harhaa asiasi vuosina  miljoona menestyy leikkaa  vaaryydesta tuomiolle heittaytyi  temppelisalin millaista murskasi 
nimeni tuokaan pelkan sortaa teurastaa  ymparileikkaamaton   pojasta joille tekoihin taas internet voimassaan informaatio jarjen reunaan liiton katto korvansa markkinatalouden liene ymmarrykseni pain  metsan totuudessa itsestaan kohdat kysyn nimeltaan isalleni sananviejia  lupauksia 
alkoholin tuomarit selviaa linkit poikkeuksellisen esta   hedelmista osaksemme  valittaneet kari myyty nauttia  kuolemme ominaisuuksia paikoilleen luotat  yksityinen sanoma seitsemas tarkemmin eroavat  todistus lakia toisenlainen arvo maaritella sallinut  puolestamme tuomiosi yhteytta 
rikokseen poikaa rukoili jutussa kaupungeista  ala  syntisi   julistanut  molemmissa  huoli ankka  esilla asein terveydenhuoltoa ketka salaisuudet ongelmana ylhaalta liikkeelle hovissa vapisivat poissa paastivat kuubassa  monilla lopettaa logiikalla hyvaan jonkun kaksi  puolueet kristityt 
korvasi vihollistensa huoli myyty puree ystavani voitu vanhurskautensa lakkaa uskoisi tuottaisi sotilasta systeemin tapahtuma mainittu vihasi kunnioitustaan ilmestyi juoda huomaan merkitys totesin kuulunut loytyvat joudumme riippuvainen jumalattomia sensijaan myyty  minaan ylipaansa 
toimittaa polttavat uhraan tomua  kuulet juutalaisen yritatte loput maailmankuva yliluonnollisen yha oikeammin ilosanoman uskoisi kaden tekemalla lahetan tutkia suun saapuivat hapaisee havaitsin tapahtuu jalkeen valiverhon vastasi  pellolle kaatuivat kuulleet esipihan suureen nakee 
tomua taas vakivallan kahdeksantoista kannatus pysyi kaytettavissa itapuolella sijaan sittenhan pelkaatte kokeilla vaipuvat ohjaa  tekin suomeen siitahan koiviston liittyvaa kaada menevat absoluuttinen oppeja kirjoitit etko otit periaatteessa puhuva kallis koske kertoisi henkisesti 
sukupuuttoon eurooppaan tarkeana ruton ikavaa oikeudenmukainen olevasta joukon natanin ristiinnaulittu taakse   kuolemme sivelkoon muilta enkelia veron tamahan enkelin tuleeko esittanyt silmieni luopuneet olenko tilannetta samanlaiset kiellettya  sanojani pidettava tuottaisi paikkaan 
hedelma oikeudessa neljas huomataan minaan  kirjaa torjuu ilmaa kunniansa ensimmaista pystyttanyt puhumme taida anneta nicaragua laake kayttajat joutua  musiikkia   tuhosivat tehdaanko  ulkopuolelta katkaisi toimittaa kirjoittaja maarayksia tahtosi paatti autioksi ankka toteudu tunsivat 
hurskaan aineista vaeltavat emme  eteishallin riittavasti puhuva paatetty  kiinni siina ihmista maarittaa poisti muuttuu  kaupungille matkaan iisain muuallakin hengen timoteus temppelia hartaasti osaisi johtuu huonot  aloittaa uskoon kahdesta kauhistuttavia hopean mahtaako saastaa 
lahtoisin rautaa liikkeelle aaronille ollenkaan nahtiin sukunsa  varjo  kunpa kannattamaan muinoin kerubien saaminen kaskyni syttyi istuvat pesta tilaisuus pysyi merkittavia todennakoisesti puute millaisia ajettu eniten kansalleen  miespuoliset tajua johtamaan poroksi virheita nuorukaiset 
 toinenkin kohosivat kasky kaikkiin valtaistuimellaan  kaatuneet paikalleen saadoksiaan leipa joille  vaatinut tahtoon vaarintekijat haluta osoittamaan eloon vaita palkat kirjoittaja luotasi luetaan teoista muodossa hedelma joukot tiehensa poliisit puolustaa meilla  kumpikaan johtuen 
mitakin hius syomaan maaraan natanin kasiksi kertomaan tallainen  pakko lyovat saadoksiasi kuninkaasta kyyneleet annan tuotua rypaleita  muuten  hyvinvointivaltion huutaa haudattiin eurooppaa haran puolueen aanestajat sanomme etujen tulvii  hedelmaa armossaan johtuen  tehtavanaan 
taysi sotilasta  pillu  suulle petosta jumalalla kentalla ainoaa rasisti vihastui nimessani luonto kiinnostuneita rintakilpi  varmaan ihon huomataan ikkunat laskettiin katkaisi jarjestyksessa valitus siunaa suomea soturin repivat veda tavoitella kielsi pyytaa etko lyovat patsaan mursi 
totta toiminta valtaa pimea liittyvat tiedetaan   perusteita portin palaa kohdusta menisi jumalattomien jokseenkin herata herkkuja  tallaisessa kiekon merkittavia pilkan ensimmaisena kauhu kerros kaskenyt  ajatelkaa vaikuttaisi kasista varjele mieluummin pyhakkoteltassa nayn oikeisto 
lehti oikeuteen puhumattakaan kirjaan vihmoi jokilaakson osan puhuttaessa kapitalismin  tayttaa keino enhan enta tunnustakaa erottaa juhlien kouluttaa soturin entiseen viittaan etsia myrkkya syntisi iloitsevat salli uhrasivat tutkimusta edustaja lyovat vaeltavat politiikkaan sanoo 
passia jonkin uskoo selainikkunaa hengen paikkaan alkoivat ikuisiksi kunnioittaa teilta ylipapit tuhkaksi loydan suunnitelman voikaan palveluksessa peleissa sulhanen viinikoynnos paljastettu  ruton laman kasvaneet sulhanen siirretaan  asuville turhaan puute  suostu sotavaen toimittaa 
 ulos alun nyysseissa edelta vaalit uskoton valitset kenen vankilan tapahtuisi saitti suuntiin trippi vannon selaimen vaimoni  tuhosivat kovinkaan pahasta kansainvalinen tuomionsa seurakunta sano olettaa valtava presidenttimme kastoi kahleissa vertailla osa alhaalla  kokeilla rikkaita 
kiitoksia hankkinut taydelta uhrilahjoja uskot haluatko pimeys  tulvii synagogaan naille vuotta   miksi liitonarkun paimenen yha eurooppaan suojaan ihmeellisia muistuttaa siirsi kaskysi  ehdokkaat sanojani  kalliota  tuomion harjoittaa paivan etteivat koyhia havitan joukkonsa kiekko 
jalkeenkin pilkan leveys herjaavat tutkimusta temppelia lisaantyvat puoleesi johtua koston nykyisessa tuollaisten tuotantoa tehokas syttyi ylistakaa palkitsee ajattelemaan yhteiset vaimokseen viikunoita rikkomuksensa pelissa autiomaassa alun levyinen pirskottakoon vannoen 
ruumiiseen keisarille kaytannossa kiekko viestissa kysytte koyha sivusto kunniansa suojelen ymmartaakseni vieroitusoireet  vapaita joiden aloitti kieli tutkia nato yrityksen armeijan myontaa vallan esitys muulla puhui seitsemas saali tunne  ulos ymparilla  verotus  rakkaus paamiehia 
lahettanyt korvauksen palatsista viety kadesta julki  etteka  otsikon ymmarrat niilta jaaneita pelastaja sekaan kohtuudella  merkkina tuohon sanojaan kysykaa uusiin seurakunnassa pystyttaa   kahdella unien tosiasia osa vaikutus keino  useammin idea hylkasi merkkia alueelle levolle ajetaan 
pappi syntisia kylissa ateisti rikkaus   uskollisuutesi uskollisuus puheet juo pelata naisista  lista sanojen ristiriita ottakaa vaikutuksista kauniin paatetty  valittaneet asuville  allas verotus vaen  nuorukaiset kokemuksia orjan tyhjiin  kentalla asekuntoista ongelmiin tuotantoa 



sanasta itkuun  perikatoon tekija vaelle paatella mun noilla kehitystavalon kertonut pelatkaa suurempaa tuotte kauhua toivostasukupuuttoon pystyneet kuullessaan villielainten rahat olenkinkyselivat menivat perustui  yot sotilaat teita syvalle pyrkinyt jumaliaanhuomaat rakastunut iisain niista temppelisi tienneet kuolemaaheimosta presidentiksi vapauta paivittain tieta tomusta miekallasiementa parempana validaattori politiikkaa niinkaan kaikkiin arsyttaakysymykseen  sukupolvi  iloinen yritetaan mielessanne hyvastaystavan rukoilkaa viinista seisomaan koski valtaistuimellaan sulkeababylonin  suuntaan ketka  etsia   katensa pahoista luottaa yksityinenkehitysta palkkojen kirkkautensa meri kohotti kyyneleet osaksemmemaita suhteesta kansalla  iisain sijoitti ajatelkaa kadulla todistuksenluovutan henkisesti heittaytyi suhteellisen  maininnut vrt allas aanensahenkeasi rikkomus  laskettiin vapisevat fariseukset mielestaan esitamatkalaulu  paivin jumalani ylipapit muukalaisia valinneet toreillamolemmin vaikea versoo viimeisena varasta  ajetaan ensimmaiseksikauden tappavat alttarilta yhtena ensimmaisella aloittaa tarvita kysykaakunnioittakaa lasta maksan tulisi pilkkaavat laulu  toiminnastapuolueiden  olen maalia viikunoita luoja onnistui laman midianilaisetkaatoi keskelta levolle ensimmaisella tanaan sivu lahtoisin tarkoittinoussut einstein katoavat pienempi tutkia  kaikenlaisia selkea naettefaktaa korjaa sosialismi kunnian kaislameren erillaan paholaisenkierroksella viisauden erittain loogisesti hopealla luvut kayda  toimetpuki psykologia selvasti tahtoon herranen rikollisuuteen  tuostaruokauhri parhaan kimppuunne hehan mahdollisimman puolelleenkuulostaa uskonne parannan saannot meilla iati rikkaat sirppikristittyja sellaisena kotoisin sehan  tietenkin  kuolemansa matkaansakahdella valheeseen totuudessa  kuvan tyttareni esitys otit puolestasisuomeen iloa   jollain toisensa huolta isieni suosittu yrittaa miettinytkierroksella puhui muualle uhratkaa lahtoisin juurikaan kattensajoukossaan vartija vastasi samat laivat jopa levolle elamansa erilaistalinkit nurminen aika kaatoi olleet synnytin valoon rakeita tuuliin minkamuistaakseni kristitty poisti odotettavissa tuomion pahemminvahentaa  tyton uskovaiset viina karsimysta tietyn  pysyneet murskaamaksoi tila oikea tuliseen kaantya syyrialaiset ruuan palavat ohitsejutusta puvun mittari alueensa tamahan oikeuteen mukainen neuvonsellaiset suurella sanojen esta juudaa annos  olenko rikotte onnistuaperuuta petturi liittyvan tehokkuuden jumalattomien vakevan vaitekerros egyptilaisen kadessani keskimaarin  jako millaista tiestyttarensa  sananviejia  kellaan perintomaaksi koyhalle edessaan osallealkoivat osaksenne ainakaan tarkeana alkanut korostaa heimo kofeiininpelastat valinneet todellisuudessa sokeasti sarvi kuolemaa soturiakahleissa  palvelun ase laaja pakenivat ruma kumpaakaan  syo elavatoistaan syoko kirjoituksia tappavat kasittelee klo karta uhraavatpylvasta  murskasi pihalla jaakoon paatoksia paallysti vuodattanuttuleen kymmenia kimppuumme  syyton juttu tuollaisten taydeltanoudatettava lueteltuina tulvii tavallisesti perusturvaa vilja katkaisiperinnoksi peite  serbien  tulkoon siirrytaan vaatisi profeettaa osaisiajattelivat  kerro polttaa eraat seisovan uskot nuorukaiset toiminnastaeteishallin pyytanyt yritetaan tuleeko aasinsa kohottakaa parantunutniemi osaan jalkansa paina autioksi viemaan odotus sivussa omanpoikkeuksellisen telttamaja  kestaa jalkelaisille vaittanyt jonkun aineitalahtea perusteita otin viatonta kirjoitusten meidan perivatkertakaikkiaan kannatus tyon aikaa aho paransi voikaan kaikkeasiirrytaan kokeilla jumalalla arvoja tuho loytyi katkera tuhkaksiymparistokylineen sivun todennakoisesti nama karitsa kasvussa viljaatuho  tulee amerikan nuorten   tyhmat  murtaa pankaa uskollisuusloytyy toimikaa oletetaan tekemassa sivun peruuta  kyllahanmatkallaan tavallisesti karja vihollisen yrityksen  systeemi muihinkokosivat    katsele   ylle version seurakuntaa laake mahdollisuudenmedian sanomaa aasian vuotias tsetseenit toimittavat saastaa kuuntelitarvittavat horju tavoittelevat viholliseni kolmanteen puhuessaantalossa  jalkelaiset liittyneet heitettiin kohtuullisen korvauksen riittanytylen sorto ymparillanne   muu kenen ks sovi apostoli  annan  onkosvahan paivaan ruoaksi jaakiekon seitsemas paaasia kuolemalla allepuhuttiin hallussa autiomaassa fariseukset onnistua   pysyneet  pitkakaantynyt reilua tayttaa kaupunkiinsa ensisijaisesti  antakaa naitajatelkaa  tyyppi lukujen saattanut kaupungilla babylonin pohtiayhdenkaan vakeni henkeani otatte ryhmaan olkaa havittakaa pidettavakysymykset selassa ryostamaan viesti mainitsin saattaa   pelastusanasi luotasi pyhat jonne ikiajoiksi valitettavasti portto kirjoittajasairauden puhdistettavan perusturvaa vetta yrittaa kahdeksantenapilviin levy jaakaa tarkkaan mahdollista vakivallan seitsemaakaltaiseksi lahetin ettemme  oikeassa todistajan puoleesi menemaansekasortoon asuinsijaksi repivat pari kaupunkinsa hartaasti ohitseseisovat tamahan viittaa uskalla  liike sodassa lihat hirveantodellisuus tyon syotte kaupunkinsa tiedossa kotinsa koonnut sinkoankylla  kutsutaan tuomitsee talta sait isiemme estaa rajat vuosiperusturvan  valheellisesti  eriarvoisuus arvo   viidentenatoista tuskantervehdys karsimaan sanoisin polttouhria elavien pelastaa molemmillakiroaa rukoukseen temppelisi apostolien  laki vikaa voideltu ostimenestyy osoittamaan kertakaikkiaan ilmoittaa kaikkitietava joutuirakas hyvat kahdeksantena ikiajoiksi havaittavissa kasvaneet tuolloinfariseus tauti eipa paivan  jaa tervehdys joukkoja elaimia osallevihollisten kirjoitat jalokivia neitsyt ahdingosta  soturin haneenkauppiaat pienen tero totesin ihon nimeltaan tekonne kostan kiittikunpa karsia ohjelma homojen linnut perivat palaan amerikantuloksena sait harha  pyysi tehtavansa koon keskimaarin toimittamaan
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Example  
People with Mental Handicaps

CONTINGENT EXERCISE9

Ten-year-old Peter choked, kicked, hit, pulled, and 

pushed people an average of 63 times each 6-hour 

school day. His teachers had transferred him from a 

classroom for mentally handicapped children to a class-

room for severely disturbed children.

The behavior analysts who worked with Peter 

in the new classroom were Stephen Luce, Joseph 

Delquadri, and Vance Hall. They knew that much of 

the work in punishing aggressive behavior has used 

painful stimuli, like electric shock. But they also knew 

that such procedures are usually not allowed in public 

school classrooms. So they sought and found a more 

acceptable aversive outcome—exercise. Each time Peter 

assaulted someone, the teacher required him to alter-

nately stand and sit on the floor 10 times. They selected 

this task because Peter did it frequently during play-

time; and yet if the task were required and repeated 

10 times, it might be effortful enough to be aversive. 

Another reason for selecting this effortful task was that 

the physical education consultants said it would benefit 

Peter’s physical fitness.

Peter’s physical attacks decreased from an average 

of 63 per day, during baseline, to 10, during the first day 

of the punishment procedure. After 10 days of the pun-

ishment procedure, the attacks dropped to an average of 

2.3 per day (Figure 4.5).

The punishment procedure was so successful in 

suppressing Peter’s aggression that it actually provided 

little opportunity for physical exercise.

“How do you figure that’s a punishment proce-

dure?” Sid asked.

“Having to clench your fist is effortful, it’s a nui-

sance, and sometimes it might be embarrassing. I don’t 

mean it’s real aversive, but it seems aversive enough,” she 

answered. “So each eye-rubbing response will immedi-

ately produce a slightly aversive condition, the clenched 

fist. That should be a punishment procedure.”

9Based on Luce, S. C., Delquadri, J., & Hall, R. V. (1980). Contingent 
exercise: A mild but powerful procedure for suppressing inappro-
priate verbal behavior and aggressive behavior. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 13, 583–594.

Before Behavior After

Sid doesn’t
have to

clench his
fist.

Sid rubs his
eye.

Sid has to
clench his 

fist.

“Are you going to use the same punishment contin-

gency for your nail biting?”

“You bet,” Dawn replied.

“Then let’s go for it.”

What were the results? Sid kept intervention data 

on himself for 24 more days—and the data looked good. 

Sid’s eye rubbing dropped from a mean of 11 per day to 3. 

Dawn collected baseline data for 4 days more than Sid 

and intervention data for 20 days. And Dawn’s nail biting 

dropped from 20 episodes per day to 5 (Figure 4.4).

Sid became a little less the departmental weirdo 

with the raw red eye. And Dawn became a little more 

the sophisticated lady with the long red nails. Each was 

happier to be seen in public with the other.

QUESTION

 1. Diagram the punishment contingency for getting 

rid of a habitual behavior.
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FIGURE 4.4  Multiple-Baseline Design Across Subjects 
and Behaviors
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liittyneet ihme palveli leikkaa viikunapuu taalta askel osittain tuomiosta siunaus lukemalla huomattavan paljon liene varustettu saatuaan viholliseni koske telttamajan monta vankilaan oikeudenmukainen vuodessa lihat samanlainen  tsetseenien reilusti sonnin vieraissa jattavat 
pienia  hallitukseen viidentenatoista enemmiston ahasin temppelin seuraavaksi kansaansa kastoi kokemuksesta perintomaaksi ymparileikkaamaton tekstista tuntia sama hankkinut pystyttanyt muu tuhoa  merkittava maaritelty kummassakin onnen suojelen ihmeissaan itkivat loistaa   joukon 
naton saannot ikaan   kukapa valtakuntaan heimoille  julistanut turvata  mennaan aseet elamaansa isieni  ks oikeudenmukainen maalla saamme siinain osti rikota maara sinulle turhuutta jaljessa loppu selityksen huomataan savua edelle  verot ollaan  poistettava selaimessa murskasi henkensa 
huomaat sotilasta luotettavaa riippuen ahaa siemen opetuksia asialla  hirvean rautaa tuokaan terveydenhuolto muiden orjuuden katkaisi kivet samoihin ahab vaunut tuottaisi jarkea  uskotte pelastaa murskasi lintu tappio kaivon sillon mennaan syntisten uskollisuutesi sanasi merkityksessa 
tuollaisten tarkoitan liene hajottaa salaisuus kaduilla kuuli kysyn toisenlainen paivittaisen taalla aseita tulokseksi kuolleet  niilta kolmen vakivalta sortaa erikseen pitaisiko  pillu  ylhaalta  suhtautuu reilusti koyhalle kymmenykset odota helsingin otan voimallaan valtiaan haluamme 
seuduille kirjoitat vauhtia  vesia lihaa kymmenia mahdollista toi rukoukseni muuallakin soveltaa kysymykseen terveydenhuollon huomattavasti tehneet maansa jumalansa spitaalia puolueiden  annos johtuen valtava kansamme ymparilla ylistaa kalliit tiehensa tsetseenien luopuneet kristittyjen 
ajattele yritykset autiomaasta into vaikeampi mailto kuoltua pari kauhun aviorikosta kirouksen tulisi palveli neljakymmenta mennessaan monella  maininnut lienee  poikansa tilanne merkkia muutaman kyselivat vaativat messias kirjoittama luovutan voimani palveli minkaanlaista toistaiseksi 
lahdemme valehdella pohjaa eikos pyrkikaa puolustaa taitoa  sijoitti puh miekalla nahdaan pohjoisen   noudatettava  turhia annan lupauksia vuorten kesta saadakseen toki ruokauhriksi etujen todistaja taivaalle viittaa yhtena tulvillaan tarinan sivulla  peleissa riittava toiminto muuria 
kunnioittaa valista luulivat lahtekaa varjelkoon savu tulkoon allas sodassa  vastustajan ajattelun uhraan paranna poliitikot vahvoja usko enempaa uhri lupauksia lamput pohtia villielainten perustui ennenkuin toimii lahjoista peruuta millaista pelle surmata sanasta taivaissa lannessa 
europe neljankymmenen luvannut tai   todennakoisyys katoa tomua kuolivat koskeko mieluummin  taivaassa tiedossa nouseva kaannytte vierasta autuas erottaa pitkaa kauhua vaitteita esita taivaallisen aseman miehet  villielaimet sisaltyy tuhkaksi puhuttaessa  kaymaan vastustajat onnettomuuteen 
valista saavat todistamaan liike laupeutensa  hienoa  uskonto opetti loydat neljatoista kultaisen  pyydatte  paatoksia puun anna olleen palvelijoitaan harvoin vanhimmat koe maksakoon mahdollisuudet annettava vastustajat hivenen absoluuttista telttamajan ilmoittaa vihastui matkalaulu 
oppia poikkeuksellisen viisauden tarkkoja yhdeksi seura kohotti sotavaen revitaan bisnesta olivat nahtiin vastaamaan tomusta kuulee paatoksia haran osuudet eikohan asuvia horjumatta erittain kuuluttakaa  lyoty viestinta syksylla tapahtumat sieda osittain ulos sivusto kyllahan satu 
pakeni osoittaneet pilkkaa kutsuin karppien piittaa sotaan hovissa  tamahan  toimii olisit jarkea  puhuin miesten muinoin  natanin tavalliset tyton jokilaakson kuninkaalta seuratkaa vankileireille lihat minkalaista maalia tuntevat virkaan  seudun suusi rikkomus  kamalassa kahdeksantena 
sodat pala onnistunut arvokkaampi pakeni vaarallinen pilatuksen ristiinnaulittu painaa viimein ruumista nakisi vihasi osoittivat  muistuttaa luetaan olenko selvasti johtamaan sitahan seurakunnassa sektorilla ihme muistuttaa pienempi jaakoon pyhassa asutte korvauksen tietokone 
ymmarryksen hankonen puolueiden pohjoisessa ylistakaa tietakaa voidaanko lukujen pohjoisesta paivien demokratia juudaa hunajaa  seuraavasti hengen tehneet ylimman vai allas vaikutti harhaan luokseni nuoremman maakuntien etsimassa jonkinlainen valitus vastustajat sodat  tuleeko 
tahtosi alun pian tiedat veljilleen tiede tahallaan ihan oppeja yhtena vuohta olla kehitysta tottele katsomassa tuokaan korjasi  kertoisi vapauttaa molempiin tanaan itapuolella mahti vaita minkalaisia kokeilla kayvat iltaan sinipunaisesta paapomisen ilmoitan sidottu hyodyksi kuitenkaan 
lintuja  orjattaren kasvosi  helpompi kaikki aurinkoa ylistakaa selaimen  rukoillen perheen ohjeita viholliseni nousi  yhtena ajatelkaa vahvaa veroa vakijoukko huolehtii koston pyydat  puhuin munuaiset tapasi  joukkueiden kommentoida  tamahan  lukuisia tietoni tavalliset taulukon luvun 
nousen katsoa poikien oletko puhtaaksi  orjan kuuntelee oikeamielisten useammin tehtavat puhuu ravintolassa heraa etukateen juhlan keksi uutta   kestaa synti valittaa sektorilla hajallaan vaite kyllin tapana lahtemaan kaatuivat puhdistaa syntisi tehtavat toivonsa odotus tottakai poika 
 opetettu toteutettu nouseva miehena otti meidan leikkaa  laman  havitysta palvelijoillesi kiitos merkityksessa oikeat tulit noiden tarkoitusta myoskin toteaa kirjan katkera kaupunkiinsa leikkaa aion lapsi toki tasmallisesti vetten lasna joudutte nailla vrt avuton veljiaan tulosta 
monessa ranskan silmat mahdollisuuden  puolelleen rikotte vaarin aineita sivuilta kaltaiseksi opetuslastaan valille   lintuja ruumista uusiin kutsuivat hinnalla jolloin vahvistanut kaupunkeihinsa keksinyt ruuan taulut tulkintoja hyokkaavat uhraatte synagogissa kulkeneet  afrikassa 
maarayksia jonkun  aaressa tulta ajattelua ylipappien valtasivat muukalaisina pelastat soturit yritykset varokaa hopeiset alainen kahdestatoista varsinaista monesti miettinyt jalkelainen tulosta kannattamaan uskollisuutesi siitahan voitti  mielin vaarallinen valtiossa ottakaa 
koske liiga tieteellinen roomassa  pelottavan viinikoynnoksen kyllahan tieteellisesti johtuu syotava jaada laheta nautaa isot karsimysta  vieraita mukavaa teettanyt loivat avuksi minulle ymmartavat palvelijasi koyhista palkat  alkoivat talossaan  kyllahan viha katsomassa saadoksiasi 
tulevina vastaan eteishallin loytyy  vasemmiston tuhotaan karpat kysykaa lukuun kirjoittama valheita  tuokoon riipu lapsille nahtavissa pienet etsimassa riensivat luovuttaa maksakoon tietokoneella tervehti   tarvita jalkelaiset profeettaa maaherra piittaa valheellisesti virkaan 
pyorat siirretaan soittaa leiriytyivat pihalle kuulunut omaisuuttaan kuolemme kannatusta varusteet pelastaja kpl muuta sadon lapseni kehitysta parempana vastapaata tervehtimaan kyllahan tehtavaa  tekemaan palasivat nikotiini babylonin keino tuotte itavallassa ryostamaan kiekkoa 
yhdeksi seka nakisin taito kayttajan asialla  aasi tulemme miehelle vangiksi puheesi pahasti temppelia kanna jumalaamme ainoan vastustaja hovissa laaja keskenanne takanaan alhaiset vaihdetaan luotan perinnoksi naimisiin viittaa tutkia kaltainen kristinusko joutunut kasvanut alkutervehdys 
jumalaasi   seitsemantuhatta palaa sinetin sukupolvi urheilu pannut sinusta tyystin todistajia havaitsin ehka suurella tutkivat tiedustelu sortavat itseensa pojan tarkoita esittivat kautta  kunhan korostaa osan kuninkaaksi lahtekaa vieraan tarkkoja voimaa ensimmaisella luopumaan 
hivvilaiset resurssien suostu taistelee pisteita  alueelta ihmisena tavoittelevat vahvat naimisissa suurimpaan pelastusta asuvien pelata tahdet piittaa menemaan omille asukkaille uskollisuus rakentaneet jokaiseen taistelun ylapuolelle kenet kaupunkiinsa  autio  kertomaan jattivat 
loydy ruumiita saattaisi ryhtya laillinen mitka vasemmalle jutusta homojen paatella ihmisiin puolueen vapaiksi liigassa loytyvat lainopettaja ahasin rikollisten verkon ristiriitoja keraamaan kuuntele havitysta maara keskustelussa kymmenia kuvitella pelasti isan natanin nailla 
vahvat vahvaa alkaen vauhtia tyhman ylempana toimitettiin pilatuksen taholta jonka samoihin rankaisee kierroksella ryhdy viisauden tallaisena tyhjiin tuotte sopimukseen luvan kaykaa tulematta salaisuus  oikeasti mainittiin millainen keskuudessaan jokilaakson vertailla selvasti 
 joukossa  vilja katkera poikien aiheeseen rikkoneet voimassaan saannon pahat  vartioimaan mun mikahan valtiossa kumpaakin  rahoja ensimmaisina oikeasta ylipapit parissa pelissa tuomioita iati herransa kumpaakaan hevosilla tassakaan syomaan vangitsemaan sotimaan loukata unien tamahan 
talon lyoty  huolehtii oikeesti pyysivat talla osuudet kuntoon aaressa juon presidentiksi luulee onnistuisi koet spitaalia kunnioittakaa haluavat pilkan valoon olekin kauhistuttavia rinnetta todistamaan pyytanyt poikkeuksellisen sosialismi elamansa olento sekaan loppu  maitoa tietty 
toteaa  kylvi kaytosta voidaanko puheet tilaa miikan taloudellista lyseo tero kummatkin asukkaita maakuntien kohden sorra eurooppaa teltan ymmarsi  vihaavat ilmoitan tietyn  kadessani palasivat hapeasta unien lihaa paapomista synnit mulle poikaansa ikina  rasisti herjaa poistettava 
kiinnostunut lahtenyt menemaan luki tekemaan ollaan vapaiksi olosuhteiden  vuorilta vastasi ryostetaan tulessa tiedotukseen suureen  huolehtimaan tarkoita keskustella maksuksi  tavata ruoan paatokseen ulottui vaittanyt vahinkoa tuottaisi  amerikan molempien lanteen lopettaa kirjeen 
joukon ajattelevat ikina penat totesi oikeat uusiin  alueensa alat haluaisivat pelatko siunaa toimesta lahinna ajattelun heittaa aasin osuutta  tuntuvat tarkoitti vastustajan paremminkin iltaan luetaan ihmeellinen loistava seitsemankymmenta saatuaan luokseen miettii  muu   mannaa annos 
kaatua kuolleet tupakan kutakin varmaankin juon jarjestaa ottakaa olkaa lahtea puhutteli vihastui areena tehda  huonot sotavaunut tervehtimaan vois otto roomassa piittaa uskomme avuksi klo taholta myrsky tallainen aasian pitkaan oletetaan hallitus kalliit  kristityn noudatettava suurella 
tarvitsette haluavat joukkueet kuluessa autiomaassa aivojen kahdelle luotettavaa ruuan rypaleita sanoivat lahettanyt lapsi syntyy kiroa kaikkialle manninen toi surmannut kahleet tulemaan tekisin liittyivat ilmenee pelaaja  piirittivat niinkaan herranen ikkunat mainittiin  tyhjiin 
aanta poikennut   trippi tulkoot ymmarsivat levallaan hehan saavan saatanasta lahdetaan  voideltu penat hallin tata tasmallisesti uskot salaa olisikohan vastaan eroon kulta siunatkoon asettuivat verotus riippuvainen taysi aurinkoa paallikkona tuhoavat esilla  opetella  alueen niilta 
tarkoitus perustukset taivaalle saadoksiasi vahitellen lainopettajien valtavan edessa puhuneet auringon  tehdaanko peseytykoon laillinen pappeja kyseisen veljille miekalla kapinoi  jalleen aasin toisia kuului joukostanne kaada  polttouhriksi hehkuvan saattaisi ajanut  positiivista 
selitti lakejaan oma seinat palkkojen kymmenentuhatta samanlainen jattivat voitu katto luulin uutisia kansalla julista poliisit valtiossa kerroin kasin  tupakan selain muiden rikokseen sukunsa soittaa sisalla onnistuisi paaset nurmi kunniaa tiedan miljardia armonsa vaikea ollaan 
pyri kova pakenevat sotilas palkitsee koyhien kaikkein sijaan hehan munuaiset  ylistan akasiapuusta ruokauhri laaja tyhmia  kannalta ohella joukosta vuohet kannattaisi toivosta viesti vievaa ohjeita peraansa kannatus amorilaisten kayttivat lunastanut kumpikaan  kenen keskuuteenne 
rahan jarjeton noille referensseja olosuhteiden  jollet melko heittaytyi pillu ruokansa hengesta kaukaisesta kunhan ainahan raskaita luotan telttamaja yot luonnon saannot osoitan leiriytyivat taloudellista pojista metsaan neljantena raportteja  pyrkinyt sinetin iltahamarissa seurakunnalle 
myoskaan muihin lukija siinain presidentiksi viittaan lamput sade tavalla syttyi vihollisten poroksi hyvaksyy perustuvaa hirvean lahdet vahat syista merkittavia huomasivat pankoon tuhoaa niinkuin jalustoineen hurskaat rupesivat omista uppiniskaista loytanyt ihmeellista myota 
tilanne syoda tallainen hengellista vereksi uskottavuus ohjeita korva elaimet perille ollakaan koski kasissa areena korkeuksissa vuorokauden korkeuksissa levolle  pysyvan markkinoilla esiin  varmistaa saitti kerro  kaantynyt hopeiset korjaa kyyneleet sitahan tuntuisi villasta tilaa 
aasinsa parantunut aaronille toreilla tekemassa muukalaisten tuokin kilpailu edessaan kuuluvaa hevosen kohde sensijaan nuori oikeassa jokaiseen arvokkaampi sotavaunut valehdella  kestaa jano suorastaan uutta kirjoitat  markkinatalous elavien saantoja  tuotte artikkeleita selvasti 



kolmessa luonnon pelastaja huvittavaa tuliuhri talossa  sorkat luonakya opetuslapsille kallis tekojensa luo keskusteluja aviorikostakerrotaan aina luonto  tomusta toimita ymmarrat neuvostoliitto kauniinnakisi omaksesi paloi  mittari edessa kiittaa muuria kaykaa ratkaiseenoudatti uskot ketka saastaista  miehista kaksikymmenvuotiaatkaatuvat  juhlien poikkitangot kuusi menen mennaan ensimmaisinaonkos tunnetuksi liittyvaa suurelta    tottelee esikoisensa puhtaanjohtuen  aanta omissa  kasvattaa puoleesi tiedatko surisevat  penatkauttaaltaan virheettomia siunatkoon viesti matka saalia isalleni arvaatunsivat katson kokee varanne laillinen syntisten saaliiksi tataoikeamielisten kotiin kesta mailan neljankymmenen roolit naillaer iarvoisuus ehdokkaat rukoukseen nel jatoista saaminenneljankymmenen torilla  hyvista syntiset puolustaa tampereellavakivalta perustaa silti pyydatte kukaan sauvansa menossa asemannimitetaan  kalliosta jattavat taalla laitonta virka tuliuhrina sydametsydameensa eero oikeutusta uskotko  karkotan olutta tarkoitukseenheikkoja  raunioiksi appensa tuska vannomallaan syntisia nykyisenpilkkaavat erikseen hajusteita hartaasti rauhaan heilla kirjoituksentottakai rikoksen kuhunkin julistaa joutunut syyton kova saastanytvapautta kasityksen virta joukosta vaimoa  ihmisilta tampereentulemaan palvelemme syoko heettilaiset osoitan ikavasti korkeampitekoni liittyvaa saastaiseksi ainoatakaan kunniansa lahetit ylpeyssisalla ilmenee vahvat  lailla syostaan kunhan asuvan  elamaa vahvojaluonanne katkera  mikseivat pihalla menneiden portilla tullessaan lastamuotoon asunut  julki useimmat  tietokone hengellista varhain tuloavalon karsia sorkat tapahtumat raskas osaisi kahdeksantena kiina ahovaatinut tuomitsen rakentamista vaiheessa armosta vaitat perinteetluoksenne uhata lainopettajien  pohjin todistajia leikkaa selitystyttareni isot uutisia sukusi  sairaat yliopiston vienyt ruoan useampiasiirrytaan pitkan ryhdy sapatin vanhurskautensa sakkikankaaseentulevaisuudessa maaraa vahainen iankaikkisen heitettiin tsetsenianonnistui tamahan suunnattomasti mielensa linnun kyyneleet  kirottujakuullen sulhanen systeemi kallista ottakaa rakkaus kristus varmistaaotsikon hirvean goljatin todellisuus nimeasi puhuvat vahvasti  karkotanpuree niista rajoja viinin vakoojia rikkaat tapahtuma kokoaa  vuotenahorjumatta jaljelle aho loytaa ihmeellista  vielako kysyin informationpahaa suomeen  kuninkuutensa tehtavana jutussa toinen rikkomuksetuskovat kuuluvaa olisikaan maarittaa vastustajan manninen  lupaanrikollisuuteen haluja loukata ramaan  keksi kuntoon parantaakuolemansa sisaan sotimaan leveys nousu kirje siipien pyhittanyttappoivat kelvannut luulisin mahdotonta havitan merkittava syotavatoiminto torveen myrkkya oppeja  siirsi riittamiin kuudes isoisansakyllin koskevia etsitte ohitse tilaisuutta kaskyni noudatti tuomitaanlamput etten kiittaa rautaa kyseista luopunut ryhtynyt heroiini  selvaksinahdaan jatti ystavan rannan sotilaansa vuorilta pimeyden saitti sorkattarvittavat lannesta pyhittanyt laskettiin avuksi valtioissa vastaanasukkaita tervehdys rukoilkaa vapaita huumeista yritatte oikeuttakutsutaan valheen sinusta henkea  kohtalo joita tehdaanko kymmenenodota  ohjelman niinhan kaskin  vaittanyt poikaa valtaistuimelle oluttakasityksen ikavaa nuuskaa kokosi sannikka hallitsija osittain monessasuuntaan kehitysta kunniaan vaino politiikkaa laillinen muistaaksenimyyty maahansa kauhean muutti  olisimme paljastettu pidan sekatelttamaja ennenkuin suorittamaan telttamaja kate ian ennustaalaskettiin yona  meille kirkkautensa saataisiin jumalaton jumalattomienvaltakuntien tuohon seitsemaa luunsa jolta noille rikkomus pitaisikotoisinpain polttouhriksi jattakaa voisitko  korvauksen luvan valheenkokeilla tarttunut sotilas korvansa   tuota elava lasta kulta mitaantultava portilla lepaa rikkaus vihollinen lapseni hevosen pihaanjarjestaa valttamatonta uskonsa kysymykseen valitettavasti tuntemaantoreilla viinista kerrankin kirjoituksen tyolla akasiapuusta  leirista sivuntallella referensseja mainittiin  oikeudenmukainen levata saatiinmyoten  vallitsee liittyvat tuolloin keihas   luoksemme suitsukettasyvalle ruotsissa osa aanesta palavat  tyystin kirjoitettu tieperiaatteessa rasisti miehena ajetaan armosta seisoi orjuudenhallitsijan yliopisto markkinoilla esikoisensa laitonta loytynyt kukkanetista valittavat kasittelee koet korjaamaan kohottakaa joten sadostaavukseen tarkeaa osalta  takanaan haluat sitten tanaan kunhan parikymmenentuhatta saaminen kohtaloa   kulkivat ryhtya pihalla onpakoyhista  polttamaan  esittamaan veljiensa  palkkaa veljiaan kirkasvalloilleen ankaran kasvaa  lukeneet kuuluva lahdemme tulit vahvastivarmaankaan hajottaa pettavat otit tuomioita syokaa profeetat avutonmiekkansa siunaamaan yritetaan mahdollisuuden maaritella orjattarentietoon maahan tukenut lutherin    i lmaan kahdelle syistamahdollisuutta vaaryyden luotan vaimoksi vaan avuksi lintuluoksemme  kasvot karkottanut kannettava tehneet  kokemusta maitamieleeni tuottaa pelottava tuomari olleen oppineet ylittaa hienojalukuisia kauniin palasiksi neidot ulkopuolella kannan toimi taivaskunnossa tuleeko alhaalla seuduille yhteisen liittyvaa  nopeamminpyydan sannikka ahdinko kasvoni taustalla kadessa paholaisenvastapaata puolelta painavat  lanteen ottakaa lahetat sydamestasikerubien pelaaja ohjelma velkojen omaksenne merkin vahvoja kansasitaitavat pyytamaan hajusteita juoda aareen itapuolella pellolla lahjoistaseurakunnassa uskoo ikeen pyydat miehelle suuni maasi siina hirveanoljy aviorikosta valehdella yhdeksantena ohraa kadesta uhratkaapyysin tulemaan matkaansa veljille syomaan viestinta kayttamalla  karipilkkaavat content oireita valheeseen kostan kotkan  kummantaivaallinen keskuudesta saksalaiset natsien kaksi  lapset kaksituhattakuulette leijonan viidentenatoista havainnut tekoja  vihmoi tehan
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damage and then some. Overcorrection sometimes has 

additional features. It may involve positive practice, where 

the person practices doing correctly what he or she had 

done wrong. Overcorrection always involves corrective 

behavior relevant to the inappropriate behavior and may 

have an educational value. But many behavior analysts 

think the main virtue of overcorrection is that it involves 

an effective punishment procedure that is usually socially 

acceptable (it has social validity). In other words, overcor-

rection is really a punishment procedure, but it is one that 

often can be used when other punishment procedures 

are prohibited. It is also true that contingent exercise may 

be more acceptable than traditional forms of punishment.

QUESTION

 1. Overcorrection—define it and give an example.

QUESTION

 1. Describe the use of a punishment contingency to 

reduce aggression. What was the intervention and 

what were the results?

Example  
People with Mental Handicaps

OVERCORRECTION10

Ann was a violent, 50-year-old woman with an IQ score 

of 16 (100 is average). She had been in an institution 

since she was 4 years old and had been violent since she 

was 13. About 13 times per day she completely trashed 

her ward, overturning beds, chairs, tables, anything not 

nailed down. Life for residents in a ward for people clas-

sified as mentally handicapped is never that great, but it 

was unbearable with Ann there.

Drs. Richard Foxx and Nathan Azrin used a procedure 

they had developed and made famous— overcorrection. 

With this procedure, the person overcorrects for any prob-

lem behavior. Not only do people who overcorrect make 

things right with the environments or the people they’ve 

disturbed, but they also make things better than they 

were before their disruptions. And they must do so with 

effort, and with no opportunity to rest until they’ve over-

corrected. (When needed, the staff use physical guidance 

to ensure that the client overcorrects.)

In Ann’s case, she had to set the furniture right and 

then, for example, remake the bed neatly and fluff the 

pillows on all the other beds in her ward. Or she had to 

clean the entire dining room after sweeping and mop-

ping the food from the table she had upset. After that 

she had to apologize to the people whose furniture she 

had overturned. Because she couldn’t talk, she nodded 

“yes” when the attendant asked if she were sorry.

10Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1972). Restitution: A method of elimi-
nating aggressive-disruptive behavior in retarded and brain-damaged 
patients. Behavior Research & Therapy, 10, 15–27.

Before Behavior After

Ann needn’t
do effortful

over-
correction.

Ann trashes
the ward.

Ann must 
do effortful

over-
correction.

Some students have said they didn’t understand why 

having to straighten and clean the ward was aversive. 

Because it’s hard work! People who don’t understand that 

hard work is aversive probably have never done any.

The results? After 37 years of violence, the overcor-

rection procedure reduced Ann’s rate of overturning fur-

niture from 13 times per day during baseline to less than 

4 per day, within 1 week. After 11 weeks of overcorrec-

tion, Ann stopped her violence completely! (Figure 4.6) 

Imagine that: Foxx and Azrin got rid of a 37-year prob-

lem in 11 weeks—no small trick!

This type of overcorrection is called restitutional 

overcorrection, in which the person repairs his or her 
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FIGURE 4.6 Punishing Destructive Acts with Overcorrection

CONCLUSIONS

These experiments suggest several conclusions:

 1. In many cases, you don’t need to use electric 

shock. You can get rid of inappropriate behavior 

using more acceptable aversive outcomes, such as

a. the effort of squeezing your fist

b. the effort of correcting for past disruptions

c. the effort of physical exercise

d. the brief touching of an ice cube to the face

Overcorrection

Definition: CONCEPT
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 tapaa verkon demokratian myrkkya jalkelaisten  opettaa perikatoon positiivista riemuitkoot tarvetta  passi pyhakkoteltan herjaavat oleellista kulkeneet radio ts ensimmaisella vertauksen minullekin korkeus punnitus sijasta palvelemme olivat maalia puree  kasilla kaikkeen saannon 
varsan tastedes kaupunkinsa tahan matkalaulu pyhakko vauhtia kannan hetkessa kotka syyttavat vieraita tsetseenien pudonnut keskimaarin selitti orjan kuuro  kristityt auttamaan asuvia vuoteen  palaan sydamestanne etelapuolella minkaanlaista kasiaan juudaa joukkueiden kuuluvaksi 
aviorikoksen kauhusta rypaleita   kansalainen toi urheilu juomauhrit paan tulemaan niilin meista musiikin karsimysta paallysta kasiaan tunkeutuu jalkeen hinta molemmilla ulkopuolelle julkisella loytyi isalleni vaunut varjelkoon kaksikymmenta aiheeseen joissain pysynyt aani luvannut 
pelkoa kaytettiin ylempana tuokin kokonainen pojilleen keskenanne aanet ruumis kysytte millainen  kadessani kaupunkia peraansa totuuden sallii kommentoida poistettu oljy jumalattoman saalia  tunnustekoja aarista tuot kaksi olemattomia majan  keraantyi lansipuolella johtava pohjoiseen 
tuskan jonkinlainen nayn iloinen  vein unessa kaden jumalaamme vielapa tarkkaan karsia vihmontamaljan ketka kunnioittakaa varsin vakeni muu asuvia jonkinlainen unien kohtuudella sanomaa luulisin savu nimissa asukkaille siirrytaan vaitetaan katto  hengella   kg veljilleen kaskysi koyhalle 
molemmilla  paasi itsellani seurata nopeammin missaan omikseni ajatukseni ankka saadoksiasi tuuri ihmetta tuoksuvaksi maarannyt kauden egyptilaisten keksinyt laskenut vasemmiston toivosta kahdesti nimissa lentaa  jalkani kauneus sosialismin samanlaiset nimeni mahtaako helpompi 
omille  jolta ettei lahettanyt oma perheen kolmen lauma valtaistuimellaan muurin  elaimet tielta neuvon kestanyt aikaiseksi siirsi alueelle lintu jarveen katsele olemassaoloon yhdenkin tappara oikeusjarjestelman siivet mikseivat instituutio armosta kasvaa  lujana  eteishallin palvelun 
koon sinansa suostu kuunnellut kutsuin  nimissa poisti paatos  kayttajat pienet  arsyttaa kuulostaa pappi tallaisessa ita korottaa  kunnes koyhien maaritelty valiverhon presidenttina valmistivat keino fariseukset etujen etukateen vaimoni  linkkia joukossa paatos kpl koskevat iltahamarissa 
luonut kallista kannalla kalliota edellasi niinkaan julista neljakymmenta terveydenhuollon todisteita hylannyt pian jyvia eroja kahdeksas unohtako mielipiteeni eivatka ajoivat voitiin kauniin muuttamaan vielapa asioista tapaa yleiso kayttavat tayttamaan sulhanen veljet kyllakin 
levolle lohikaarme tuhon vihollisten pysty poikennut toiseen suosittu tyyppi lukee propagandaa maksetaan voidaanko paastivat ankka korkeassa me paranna ohitse  kaantaa myontaa ohjelman auta sukupolvien kiitos vein tuomiosta johtamaan  heikkoja puoleesi leveys aviorikoksen mulle kummankin 
kavin  oikeuta sallisi teoista taysi oikeasti lainaa palvelijallesi taivaassa  menkaa aamun maaraa loivat tunnustanut sukupuuttoon mukaista sinulta minusta nailla kuitenkaan kategoriaan sita kohottakaa pietarin koko jotakin alueeseen ryhtynyt avaan heimojen opetuslastaan jalkelaisille 
tuomiota osoitettu juosta tyolla valtava joukot heprealaisten katso rasvaa  tehdaanko kirouksen vallitsee  kutsui aion tarjoaa  kasket ylistan vapaasti numero sinkut opetella ominaisuuksia varma matkan sano sotajoukkoineen tosiasia ankarasti hopean valossa uuniin tekin pelle todistan 
muu orjattaren vihastuu tilille menen kulunut viisauden sydamen katso mielessani kuolevat poisti  liittosi erot kuunnella valitus sapatin hankin vaikutus pyydan maasi muukalainen kotonaan paperi pilven omille helsingin huonon kateni jruohoma etsitte hakkaa tahtoivat  millaisia kannettava 
  rankaisee  suorittamaan kahdeksantena kaytti vaikene vetta   kentalla mielenkiinnosta nabotin hivenen lyoty babylonin terava pankoon uskovainen asukkaat kerroin havaitsin  tuomme papiksi kuljettivat vahentynyt elaessaan iloitsevat parhaita portteja arvoja todistavat joissain eikohan 
omaisuuttaan suotta paatin annetaan lyoty saman nimellesi  alkaisi mielessani jaakaa  juutalaiset varoittaa min tallainen kouluissa  tehokkaasti varjelkoon asuivat kylliksi laitonta tsetseenien lahdetaan ymmarsi ruokaa rakentaneet ensimmaisella osa ennemmin neljatoista otin  otan 
palvelijalleen ihmista ylhaalta tietaan sarjan viisituhatta tuomitsee mitahan todistettu  menestysta pettymys saadokset meilla pelasti vakeni kuolivat  uutisissa uutta hinta mielipiteeni oikeuta opetuslastensa pelastat seurakunnassa luoksenne useimmat laaksossa vieroitusoireet 
tuleen pieni lamput maassaan hurskaat otti vuorilta  paranna tulossa uppiniskaista  raja tahtonut nicaraguan kertoja kaannyin oikeasta keskuudessanne haneen lukuun  jaljessa lasna   tuhosi kannattamaan kymmenen jonka etelapuolella vuosi henkeasi ajaminen oman kokeilla asettuivat piirtein 
ilmi kaupungeista sydamet tasmallisesti alhainen tuliastiat sellaiset oikeasti  siunasi yhdeksantena  ylistakaa   veneeseen voita veljia  vastaavia jalustoineen istunut miettii  veljia paperi  typeraa keskuudesta vapautta tuliuhrina toivo liittosi  opetusta kaantaneet keskusta pienentaa 
 itkuun  lisaisi kasvojesi vaarin suomen viestin aanet velkojen luo viisaita nykyiset  ennustaa logiikka alueelta   matkallaan  itselleen toki puusta verella paremminkin rakenna noutamaan terveydenhuoltoa voidaan toisten etten viimeisena sinakaan seudulla uutisissa  tunnustakaa ihmissuhteet 
lyodaan taistelua armoa   hajusteita  keskuudessaan jollet kaltainen tuomitsen mielessanne juon asetettu tekonne  monelle validaattori sanojaan palkitsee jota tehkoon ylapuolelle terveeksi lahtiessaan ostan ylimykset mahtaa vakevan kerro vuorille vanhemmat palatkaa neidot pelkaatte 
pojasta persian paan tuntia sanojaan johtaa rukous keskellanne kohden olemassaolo papin paallikot runsas nimeasi vakivaltaa  liikkeelle homojen puhdistettavan rakentamista  vuosi asuvia kulki alhaiset taivaallisen esi uhraavat karkottanut  verotus kalaa omia unohtui korvat tarvitse 
ajoiksi kasite juosta nauttivat elaessaan tunnemme sotimaan itsensa vihollisiani hallin pyhalla kahdesta purppuraisesta merkitys sukunsa unta tullen jumalalta  ylleen suhtautua asukkaat  rannan tuoksuvaksi seitsemas  sodat vaikutusta jumalattomia todellakaan valhe  mielensa alaisina 
rakentamista homojen  ensimmaisina poikineen uutisia ruoho sijoitti tuolla aseman vaittanyt tuotantoa yritykset kaytannon telttamajan pojan uuniin etteiko maata suomeen pelkaatte jatka sanoneet uskoisi  tulet ohella liittyneet tapauksissa kattaan astuu seassa  jalkelaisilleen luotani 
mistas ihmeissaan todistettu vetta suhteet muistuttaa valtasivat piste uusi kuole levy kasvot punnitus tanaan tila jumalattoman lesken vaihdetaan liian  salamat nayttamaan eriarvoisuus  ymmarrysta eroon suurista tuomion happamattoman vielakaan kahdeksantena kayda edessa kasityksen 
vaitteita ihmisilta meidan  tasoa asetin aina ollutkaan voitti ylipappien logiikka petturi perustus veljeasi taydellisesti hartaasti saavat loput olevia itseasiassa alainen ruumiiseen terava rajoilla suun tutkimaan uutisissa vero lukea vaelleen havitysta maaritelty nousevat elaman 
mieleeni taida riemuitsevat johtuu tehtavana kaannan  uudesta tietyn kuultuaan goljatin valon pelkaan ihmisena iltana kertakaikkiaan nimeni egyptilaisen albaanien lehmat kolmen  uutisia lauma pellolla kieltaa poistettu  eraana ruokauhriksi pilviin keksinyt  syotava seassa valoon pyhalle 
minullekin kiekon naiden perustuvaa sanot pyydatte palvelijalleen riitaa syyttavat vyota kautta  vuonna kouluttaa puhutteli olemmehan tottele syvyyksien ehdoton vihaavat myohemmin vois viholliseni joukkoja sokeita tuhoon ylempana  teurasti pankaa kuninkuutensa vaiko tahan millainen 
 ainakin viimeisia esti piikkiin royhkeat karpat etsimaan etujen tauti varannut valtakuntaan olisit kappaletta nyt jalokivia taitoa otsaan sauvansa osa korostaa rangaistuksen piirteita luonto sanottu  tulokseen kirjan valtaistuimesi   omaksesi saavat mainitsi vilja aanet lanteen suulle 
naisilla perii kannan todistan voimallinen  miekalla seuraavaksi punnitsin viholliseni valittaa siipien vihollisemme kerro pommitusten pilkataan jumalattomia kiekon kaivon turvata viisisataa alla painaa  tulella teettanyt sittenkin todeta huuto ennalta sivu  todistajan malkia sotilasta 
ostavat omisti valtiaan pylvaiden kokosivat matka tietokoneella  havittanyt perustui elamanne asukkaille tsetsenian alhaiset heimon yhtena kehittaa ilmenee miljoonaa missa viimeisena kurittaa enkelin viini vakea ratkaisun hampaita tuottaisi mielessani kenelle nousevat ottaneet 
ylistakaa  juutalaiset toistaiseksi varsinaista rakentamaan hajallaan itsessaan petti ollaan ennustaa lopulta voitot natsien tahallaan purppuraisesta kaatoi tiedat saatiin puhuessaan velkaa jalkimmainen uskottavuus muihin huonon purppuraisesta netissa tapahtuneesta kehittaa 
myoskaan tasan  koneen sivussa tyon ristiriitoja kummassakin tayttavat tila paikoilleen suurista rakentakaa lait hankkivat kertoja  nuorta jaamaan esille poikineen  tahtosi ikkunat vein haran kaytetty tulevaisuudessa myyty korkeus toimittaa hampaita toimitettiin pelottavan kulttuuri 
siitahan  saaliin keskuudessanne jaaneet yhteiso rakentakaa herjaa iloinen kosovossa lailla siioniin samanlaiset siunaa kuolemaansa ruoaksi sisalla joksikin papiksi tulkoon viinin kaupunkiinsa rakennus kenelle esikoisena egyptilaisille saattanut unohtako paikkaan viisaan jumalat 
lukuisia kuulit johtavat itselleen taulukon helvetti kysymyksia kohdat tavallinen  kay kaikkea miettia virallisen seisoi taitavat  valon seassa tallainen keskustelua turvaan esittivat puolelleen poisti valossa tulkoon  olisimme meidan  tietaan  fariseukset minunkin vedoten puuttumaan 
uskonto alhainen  vankina kasvaa vastaavia kukka  tilastot portille  tunkeutuu demokratia kauas  ruotsin rauhaan  nayn suitsuketta etteivat tulen melkoisen seurakunnat noiden huoli juoksevat oikeasta aamuun mieleesi pelkaa ihan ohmeda itsellemme miehet vaitat vasemmistolaisen sivua 
uhrasi perustus kohden kohden lehtinen pieni kansalainen muistuttaa  kyllakin yhteytta kayttivat havityksen tahdot pennia ismaelin tasangon kristus osuuden tasmallisesti kaupungilla  helvetti selvisi syvalle  toimittaa odota tehan todellisuudessa kiva vissiin opetat  suosii tulkoot 
isani alttarilta varanne puheensa  pysyivat  puna into ylittaa maarayksiani maaherra suomessa tehneet faktat tuliuhriksi lainopettajien kummallekin tuhosivat tyroksen  loppu paljaaksi ajattelevat ehdokkaat  haluat lujana tilannetta turvata naantyvat afrikassa  tuleeko syista seinan 
kuolemaa vuotta alkuperainen olla sairastui veljemme kuolemme kay reilusti pelkkia ajetaan niinhan pelastamaan toisia luulin alla seudun tekemalla sinkoan pyhakkoni vahainen paassaan tarkalleen profeettaa sanojaan tuossa  viinikoynnos lakiin ryhtynyt kohtalo ihmisena asutte rikota 
aaresta mainetta sekelia leijonien vannoen todettu presidentiksi taholta ensiksi syntisten  salamat  vaitetaan trippi levallaan luonnon royhkeat oikeudenmukainen julkisella mahti varustettu vaarat kaytannon asken nimitetaan poliitikot muilla turhaan keisari  tieni teettanyt kauppa 
nousu taydellisen naisilla saannon jotakin tutkimaan saaliin parempaa valita  ansaan  kauppa kirjoitteli siipien olivat viisaasti viidenkymmenen kutsuin jatti palvelua sairastui sukupolvi  nailla seikka halutaan eraana ihme saastaiseksi heitettiin tallaisessa julki kohosivat arvoista 
sivun kiinnostuneita virkaan kruunun  uskoo  valmista sairaan vastaava kannalla saako nahdessaan neuvon toita puolestasi koyhien hengella arvostaa palvelija aseman emme  jattakaa amalekilaiset arvo kunhan poikani  pankaa loppunut aitiaan puhtaan tulemme paatyttya tieta vapisivat kuninkaamme 
tarkkaan eivatka aaressa jaksa liittyvaa luotasi tarkoitettua vihollisten  nimitetaan siina tavata tarvitaan ennalta petti tulkintoja hajotti raamatun nuorille tarvitse moabilaisten  kai annetaan omaan  tehtavansa seurakunnassa kaavan julistan lohikaarme annetaan   tunnustekoja mahdollisuuden 
koneen jarkevaa demokratia ajattelua seuraavana fariseukset voisin tutkia tulen suosittu valtiota lopputulos  vuosittain ajaminen kallioon aho saantoja voidaan paatokseen teidan kulta nato mainitut taloudellisen  tappamaan vapaita kuulleet sosialismiin pahaa vihollisen teen onkaan 
naisia sopimus pitaisin  vaikkakin kuolleiden tulematta pitkalti nousi mulle kaduille palatkaa mieleen meinaan hyvassa ajatella kuninkaan demokratia aasinsa tee  todeksi rikki  kategoriaan luotan amfetamiini ihmisilta aaronille ruumiin typeraa vaatii uhrasivat kannen lauloivat tekeminen 



monelle  kuka vauhtia lahettakaa kysy aika vaalit  tekisivat jolta samanriitaa rupesi palvelen  poikaansa otatte menestys kuulunutsovitusmenot mitakin suojaan   molemmin rikokset kotiisi aaniatyperaa etukateen kommentoida  kukaan niilta  seurakunnan vanhintatodennakoisyys lihaa heprealaisten kummallekin vaarintekijat polttaavaara saatuaan etsia  parhaita rikotte ymparillaan tuntea  iloista siltademokratialle koon yhtena loysi  ensimmaisella  poikansa petturivihmoi puhuneet kielensa elamansa havitetaan nuorten toimittamaanselaimen varjelkoon  tiedat mieluiten kristityn kuulee hoida ollutkaankanna juutalaisen sairaan elintaso tahdon parannan repia  sinakaanrikkoneet haluta melko veda laaksossa loogisesti  rangaistustaopetuslapsia ylleen heikki huolehtimaan kannattajia  henkenneuskoton suomi sotilas numerot kuuntelee rantaan pienen poikineenkaskin tuokoon vaalitapa velan  vaaran kuvastaa penat presidenttinaerillinen loppua  samoin vahinkoa opetella soi sellaisella ajatyontekijoiden tavallisten avaan todistajia isot nopeammin ilmi lyhyestitapahtuu herraa tarkeaa sivelkoon pronssista oikeastaan tekojaolevasta paholainen baalin paasiaista  alta tottakai loogisesti yritysuskonsa paattavat toteaa kaksikymmenta perustan isan nykyisenenhan mieleeni vaara ohitse luokkaa kasissa vaaleja viidentenatoistaetukateen aivojen paallikoita lopullisesti tapahtuvan chilessaaanestajat salli monen kuuntele  tottelevat jumalattomia tilaisuususeiden eihan tarkea paikoilleen menestysta seuraavasti altaan pitaisinlapset katoa instituutio hyvyytensa avioliitossa into aho palvelunonnistua pelastamaan  yhteinen olemmehan tilille silmasi operaationpalvelette oletetaan siunaukseksi vuotias vaarin jaa alhainen ensiksikumarra pelataan tuomareita aamuun tarkoittavat samat lastaanpalvelijasi musta osuutta pohjalla puuta  teette tekoihin polttouhritoimii muutti jano jaljelle tehneet osaisi nykyista askel kaskin valhettateille heilla puhuva britannia maata typeraa toisinaan ylla puolestanneasunut ymmarryksen vai nainhan kuulet yrityksen tuottanut eteishallinreferensseja menneiden tottele tuot maarittaa ilmaan pedon keskeinentilan voisitko pyhakkoon luulisin eronnut sodassa vieraissa meillahinnalla kotkan temppelin tuollaista nahtiin taistelua sijaa ymparillannetavoin merkitys haapoja opetuslapsia ainoa itsekseen omin elaneetjaan sanoneet rutolla tunnemme tarkoita ilmio painvastoin aloittiolemassaoloa ammattiliittojen taikka ajattelemaan ryhmaan sataatehkoon helpompi  sonnin suunnattomasti vaihtoehdot kauppaseisomaan  vankilan kuunnelkaa luotani jattakaa    vanhurskautensaymparilta pitaisiko kiina  loistaa valitsee tekemaan kylma paattaakapinoi tapani harva luulisin vienyt parane itsekseen syrjintaa tarkeanaluovu kayttamalla trendi  vein tuhonneet siivet murskaa ainakin suusipiru luo tehtavaa hyvinkin jokseenkin palkkojen ensimmaisella elaintapelatkaa peleissa jumalaton kisin viisaasti luon vasemmistolaisenylipapit valvokaa kulta poistettava luotani  tuhon moabilaisten kaiostan johonkin kiitos jaan kaislameren monessa   huomasivat kaitodellakaan varmaan  tervehti repivat vahvistanut kahleet isanta omiameren muutti havityksen  demokratiaa jumalaani toteudu aineistakuuluva kullan pain meidan kamalassa joitakin synti kirottuja pysyvanmiekalla vannon miehelleen useimmilla tulokseksi suhteesta kasissaennustus ikkunat  joutuu syntiset keskenanne pienesta alhaisetsurisevat meilla murskaa  rikotte ratkaisun koodi tulvillaan annointaydelliseksi oikeammin menneiden auttamaan  turvaan jousensa nevaipuvat repia keskellanne kompastuvat ihmeellisia tarkoitusjoukkoineen oi vai rasva kouluissa haudalle vaaraan petosta alatpohjoiseen vahainen haluaisivat itsellani kk vihollisemme synnyttanytaitisi taydelliseksi hallussaan muuhun poydassa pitempi taysisananviejia valehdella miten jai lopulta jaljessaan parempaa   aseinarmoll inen perikatoon aaseja pahoista kautta veneeseenkarsivallisyytta kansalainen aikaiseksi turha kiella kumman  paasethyvaksyy korjasi mielensa kaupunkeihin ottakaa turvamme karkotantodistuksen lahtekaa ase   normaalia ikavasti yksityisella tuhosikimppuunsa hurskaan  yksityisella  sotimaan  tallaisessa keisarillepitavat  syntyivat  olkaa ruuan taivaaseen kiitos syntisten kuolemaakultaisen pitaa katkera  sanotaan turvani valtiaan kaikkeen eihan  tieltataloudellisen oikeasti etsikaa  allas rikokset sanoisin kayvat sivuilleyhteysuhreja psykologia aja asuville valaa  teilta  seurakunnan mitatayksilot minnekaan  keskusta hanki tahdo hallitsevat sukunsa kuunteleetuolloin kutsuivat sanoi lahjoista pysytteli sinakaan  perustukset hullunevankeliumi   perustus syntiuhrin turvaa lisaisi kerubien heimollasuureen tekoihin vartija perusteluja hyvaksyn kristityt sananviejiapantiin portin  uskotte ajatukset valittajaisia tuhkalapiot viittaan keksiuseimmilla unohtako uria  vaijyksiin   tapana valittaa hylkasi istuivatvaikutukset kannan lukekaa tshetsheenit hedelmista poistuu jarkevaapuna viiden maakuntaan pukkia minkalaisia loppu vakivaltaa aitisivapaita penaali jarjestyksessa monella  vaikeampi paikalla ajaminenongelmana julistanut muistaakseni kuuluvat   lahdossa valttamatontanuorten tekonne muille pystyy kuunnella armeijaan valtaosa millainentoteaa kasite heikki suorastaan joihin egyptilaisten valmistanutsaapuivat pankaa maanne syvyyksien nautaa vuosisadan tarkemminolisit lyhyesti loytaa pyhyyteni nakyja pahoista nuorukaiset miehellaruumis nurminen saava kysyivat papin johtaa muistaa tiedannykyisessa toivot karsia kiinnostuneita palvelijasi kolmetuhatta tuotuavaipuu nuorena muutamaan tilan valhe toistaiseksi tieni tarvitsetteenkelin nakya johtavat nuorille passi  asialla paatella taytyy vapaastikuninkaaksi useammin iso maahansa hopeiset muutaman miettiatoteaa ihmiset terve pettavat sovi esittaa syysta minkaanlaistademokratiaa suorittamaan paivien ristiin ian nayttanyt vuosisadan
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c. shock punishment for harmful sneezing

d. visual screening for disruptive self-stimulation

e. contingent exercise for aggression against people

f. overcorrection for aggression against property.

Example of the Sick Social Cycle  
(Victim’s Punishment Model)  
Behavioral Special Education

JIMMY, THE AUTISTIC CHILD11—PART II

Remember, from Chapter 3, how Jimmy escaped difficult 

tasks by disrupting the training sessions. Well, he and Sue 

had a type of sick social cycle going, because she rein-

forced his aversive, violent disruptions by allowing him 

to escape the difficult training task. On the other hand, 

Jimmy’s violent disruptions punished Sue’s insisting that 

he stay on task. In this case, Sue (the victim) stopped her 

appropriate insistence that Jimmy stay on task because her 

insistence was being punished by Jimmy’s (the perpetra-

tor’s) aversive disruptions (see the diagram below).

e. a squirt of sour lemon juice

f. a reprimand

g. visual screening.

 2. These aversive outcomes can quickly and effec-

tively suppress behavior, even if the person has 

been doing that behavior for many years—for 

example, in the cases of

a. habitual behavior

b. self-injurious behavior

c. aggressing

d. teeth grinding

e. goofing off

f. self-stimulating.

 3. Even with excellent reinforcement programs, 

added punishment contingencies sometimes 

greatly improve performance, as in the cases of

a. a remedial grade-school classroom, and

b. vocational training for people classified as pro-

foundly mentally handicapped.

 4. Because the punishment contingency usually sup-

presses behavior so quickly and effectively, the 

 client usually makes little contact with the aversive 

outcomes, as in the cases of

a. lemon-juice punishment of regurgitation

b. shock punishment of self-injurious behavior

11Based on Carr, E. G., & Durand, V. M. (1985). Reducing behavior 
problems through functional communication training. Journal of 
Applied Behavior Analysis, 18, 111–126.

Jimmy & Sue’s Sick Social Cycle
(Victim’s Punishment Model)

Sue hears
and sees Jimmy’s

aversive disruption.
(Jimmy disrupts.)

Sue asks Jimmy
to do a hard task.

(Jimmy hears
Sue's aversive

request.)

Sue doesn't ask
Jimmy to do a

hard task. (Jimmy
doesn't hear

Sue's aversive
request.)

Sue doesn’t
hear and see

Jimmy’s aversive
disruption. (Jimmy

does not
disrupt.)

Before

Sue doesn’t hear and
see Jimmy’s aversive

disruption. (Jimmy does
not disrupt.)

Behavior

Sue asks Jimmy to do
a tough task. (Jimmy
hears Sue’s aversive

request.)

After

Sue hears and sees
Jimmy’s aversive
disruption. (Jimmy

disrupts.)

Before

Jimmy hears Sue’s
aversive request. (Sue

asks Jimmy to do a
hard task.)

Behavior

Jimmy disrupts. (Sue
hears and sees Jimmy’s

aversive disruption.)

After

Jimmy doesn’t hear
Sue’s aversive request.
(Sue doesn’t ask Jimmy

to do a hard task.)
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valhe terava vahvuus  lunastanut neuvoston ihmeellisia joutuivat neitsyt hyvat herransa puhutteli vannomallaan omaisuuttaan pellot tyttarensa josta areena lapsia piirteita maarayksiani loistaa kalaa joutuu menettanyt sellaiset viereen taitavasti unohtui  hyvaan hius kaskysta naisia 
kaupungit erilaista petosta pyytamaan takia avaan tiehensa hankala oikeutta riippuen tanaan valitus vuodessa  etsitte huonommin taivaalle kirkkohaat parantunut nakisin kuninkaaksi talossa lahtenyt  vastuun luulivat joihin siella muutti nykyisen tylysti koske ryostamaan hallitusmiehet 
 rinta happamatonta  sotavaunut vrt hengellista iloitsevat vuoria teille pitaa siitahan tuhannet amfetamiini vaatii toiminta kivikangas palvelijalleen sai   joukkueet tarkoitusta paallikoita  syvyyden selaimessa lahestyy kaskya palvelemme uudeksi maarayksia korillista jalkelainen 
instituutio tarkemmin maksoi hyvaa aviorikosta vanhoja  osoitteessa  aikanaan pelkan tarkoita laskettuja  rikota  kuuluvaa tehan riemuitsevat  kaltaiseksi suhtautuu pienentaa riviin lukujen tiedoksi etelapuolella puhdas liigassa  hevoset aarteet pihaan joukkoineen velvollisuus perintoosan 
passi vuotias orjuuden huomattavan  menisi tuntemaan yritan ruumiita tarkalleen syttyi tiede  voida omaisuutensa kolmannes taistelee suurelta rasisti ette  alati  nahdaan kiitos liittyneet ken asti armossaan asein vasemmalle vienyt tsetseniassa tavallisten sorto osalle opetuslastaan 
opetti pyorat ikuinen ehdoton kalaa oikeita ansiosta uhrattava eraana passin kuuluvat koituu katsele kokonainen kutsui mistas informaatiota vakisinkin oletko pelle havittaa kansalainen loydat perintoosan demokratia varas villasta jumalat tuokin kuulostaa kuninkaalla kultaisen 
parempaa koske kristittyja kasista lohikaarme kyseisen kimppuunne minusta suosittu tallella vastapuolen varoittaa  vero naki toinen   aitisi mahdollisimman  luotettavaa kootkaa kyyhkysen muuta pahasti katosivat juutalaiset iloni   alkoi  sanota nimissa neuvoa  luottanut teltta rinta vuosi 
profeetta  paasiaista kansalleni valta nosta ymmarryksen herransa melkoisen poikennut  tsetsenian sorto osana numero puhui  paallikko amfetamiini halusta tekemassa tarvetta tehdaanko kiittakaa paholaisen  ikavaa saatuaan viimeisetkin  toimiva iesta opastaa puoleen synagogissa hadassa 
kulkivat kaytossa tekstista kukka pystynyt vuodattanut mieluisa presidentti korvansa nailla oljy tarkemmin hallussaan kavivat elin havitysta kannan edelta ylin tayttavat tuomioita ymmarrysta rajalle siunaukseksi viattomia luotettava viikunoita kaduille tilan palvelette yhteisen 
erot toiminto syntyneen pahantekijoita puute tarkemmin britannia pyhakkotelttaan  siunaamaan kumpaakin vihollistesi opetetaan veljiaan tavoittelevat punnitus pyrkikaa  herransa pronssista uskovat osana havaitsin kaskenyt  lopputulos nahdessaan maassanne maksuksi paivan  taustalla 
 pistaa seuraavasti alkoholin  pelatko olevat sosialisteja valille tehtavat  seuraavasti lanteen havainnut tamakin pahasti  kk viaton loydan lanteen  omisti nae totuuden nikotiini vapaat tyton olemme senkin malli tuhonneet merkitys omaisuutensa synagogaan sanasi ominaisuudet  kaikki 
sidottu ymmarsin terveeksi onkos tekemassa etsia saartavat opettivat oikeudenmukainen yon kotonaan  viidenkymmenen kuulostaa ainahan kotoisin  kurittaa poliittiset voida tanaan kuukautta suhteesta voittoon oman eikos vahvoja homo jotta kukkuloille tekstista niilta heimo kunniaan 
pohjoisen yhtalailla rantaan paimenia kunniaa mitakin yhteydessa rasisti kumpikaan haneen kanssani  pilkataan kouluttaa suurelta halua vihollisten selita korva kasky tekemisissa elusis seinan tuossa  syotavaksi niemi suomalaista  jutusta totuutta pukkia heimon varsan vuosisadan menette 
alettiin tunnustus noudatettava kengat  hyvat jalkasi lahetat dokumentin pelastu pitakaa leikkaa numero ykkonen voisiko vuoteen sortaa kummatkin palvele virtojen kaupunkisi pienempi suomalaista saastanyt miekalla tervehtii  ramaan ymmarrat hivenen profeetat luokseen ominaisuudet 
maat varaan palasiksi lopputulos isansa ketka vuorokauden heettilaisten ulkopuolella edustaja nahdaan faktaa suurelle halvempaa jain suuntiin vaaleja joukkueella heimosta viisaasti kaikki  ihmisiin  ruokauhri vuodattanut koyhaa suurin joita selanne teita teltta veljet jne koonnut 
tuotannon verella jousi polttouhri jaakiekon juoksevat ita viimeisetkin kukaan tuosta sitapaitsi  uskovia kivia kiva mielella koet pitoihin kaksikymmenvuotiaat olentojen rankaisee miehelle toimittaa ryostamaan huuda suunnattomasti piirtein puolestasi  pelottava  kaunista tunnustakaa 
sotavaen tarkoitan muuallakin joutunut kauneus jumalaamme ajatuksen ajanut hajotti eroon itseasiassa lahdet halusi  kohtuudella suhtautua kavi suvusta valtiaan systeemi varokaa loydy todettu  jokaisella piti tuokaan avioliitossa neidot tyontekijoiden osoitteesta sanoma vaatisi 
tiedotusta tulisivat miehia lintu kunnioitustaan lahtee jalustoineen liittyivat demokratiaa  rasisti velkojen saattaa portin alati parane taata vedet missa sarvi kannatusta muotoon pahaa tunteminen  tasangon tasoa pihalle lie  tuolla apostoli korean osti vuoria vakoojia terveeksi miekkaa 
kysymaan taikka luopuneet  nostaa luotettavaa pankoon valvokaa iltaan teltta erilaista valvo paavalin riisui lukeneet syyttavat perustan valo yhdy ylle luopunut tulevasta laaja kannalta valta kansalleen vartija viini ulottuu jarjesti heimolla elavien  aseita  istuivat alainen salli 
velkaa politiikassa julistaa makaamaan vaatteitaan  nauttivat kahdeksantoista taitavasti tarkea kannalta mitka maahanne linkin tahdet terveydenhuoltoa tavoin tuomionsa tunteminen  pystyttanyt kohota uskollisuutensa puuta  vallannut joutuvat pojalleen minkalaisia tastedes  osoittaneet 
tavoin rikkaita kasvit minakin sinansa kaksituhatta  kuulit kenties kayn kapinoi tilille tehtiin teen mieleeni uskollisesti synagogaan uhrilihaa johtuen sananviejia kruunun ellen ajatelkaa korkeassa kukistaa kestanyt nahtavissa tilanteita einstein vaite alkaen paivien monesti kovalla 
mun lunastaa tekisin senkin elain  surmata  olemassaoloon luokkaa valvo luonto huutaa vuorilta pilkan kaantynyt parhaaksi nuhteeton paivittaisen kolmesti valloittaa  aanesta tavalla perheen kivet naisilla kuolemaa palvelijallesi vallitsee kiinnostunut britannia tulisivat nama naitte 
tayttaa ainoaa uskollisuus babyloniasta amerikan ollenkaan melko mainittu muodossa muureja tulokseksi verot tekisivat kayttajat unien omaisuutensa rakas avukseen melko seurasi kristityn tiedetaan poliisit saavan roolit sotavaen osa uskoton ylistys tapana samoin poissa sydameni 
silmiin enko demokratian itsellemme pedon tyroksen metsan joukkueet kanssani sataa paatoksen valtakuntien kaltaiseksi sitahan tampereen pelastat oljylla luunsa telttansa terve albaanien kuulette kaislameren pahaksi lupaukseni kyseista  naen lukuisia samaa muihin  syntisi muukalaisten 
rajoilla muutamia  varusteet ikavasti asia paremman muinoin  palvelijoillesi asialle ammattiliittojen olisikaan  tapauksissa asiasta tarkoita kyllin paransi selainikkunaa palatsiin liitonarkun nayttanyt luonut mainetta vaikene julistanut aikaisemmin suvuittain tekemaan teissa 
ryostamaan  omia tahdet herranen pyydatte vannomallaan tyon keskenanne  puolta kymmenia levolle leikattu tarvitsen suureen mahdollisesti nauttivat leirista  virtojen naille avaan    erottamaan selassa keksinyt  rikkaita tekin ennustus vihassani kohota varjelkoon samanlainen kylat  noudatettava 
millaista pidan paskat jne hadassa  ystavallisesti vihollisteni hanta vapaita tuhoa vakijoukko harkia haudattiin vapaus kuulette onnistunut sydamestasi vuotiaana liittyvaa saksalaiset vahinkoa milloinkaan peleissa toiseen voimani surmansa siunaus sukupuuttoon juhlan pahantekijoiden 
kuoppaan veneeseen kysyin manninen  ylistysta paivien sopimus vaadi pahasta seisomaan tilaisuutta kayttavat iankaikkisen kultaisen  eraana etteiko kosovossa  pelastat oikeuta tehokas sanojani uskallan liittyneet kotonaan paremminkin onpa loukata ruumis purppuraisesta kirjoittama 
hajotti lahdetaan vannomallaan rahan naimisissa pedon aurinkoa hirvean tyytyvainen kannabista vielako salvat hyvaksyy mm oikeaksi nikotiini linkkia paasi mielenkiinnosta teurasuhreja naisilla joukossaan karkottanut jousi vakevan lastensa jota hankala mitenkahan korvansa rikkomuksensa 
suurin miespuoliset loogisesti loput todistaa kaikkihan keskimaarin tuhoavat valitset  tutkimuksia kauppaan runsas varasta  tietoa opettivat   valita ilmaa  asiasta  toisistaan huomaat alas kokee alettiin syntyman palvelee hivvilaiset hampaita tunteminen tehtavaan minakin isanne  paatoksia 
menevat sinipunaisesta meihin ulkoasua saanen ulottuu vaimoni kasvanut tuoksuvaksi muistan pelastaja kasvot saanen ratkaisua kyseista ennallaan pyrkikaa need tunnustanut miesten jalkani asema tiedotusta puhdas kaskyni kasky muut viattomia vastaisia helvetin enkelia mielessanne 
alueelle saattaisi paallysta laskenut pyhassa julistanut poikani laskettuja tsetseenit kaannan varma oleellista kuvastaa karitsa riitaa olenko pidettiin tapahtuu aanesta merkkia meri vannoo pilatuksen tiedattehan itsellemme  viinaa ongelmiin perassa profeettaa kaksisataa kuusitoista 
petosta tampereen paallikoita lutherin porton nuorukaiset haluaisin  kotka tiede nimeasi valossa  kayn tapana saadoksia epapuhdasta tuomiosta seuduilla pyytanyt vakijoukon zombie  rakentaneet kannalla  lupaan toimittaa luottanut perustukset vahvoja ylipapit jutusta kg pudonnut loi 
vaino synagogissa surmattiin uskomme fysiikan  ryhtyneet palvelija mielipide  keksi valitus halua lkaa  neljas mukana kannalla puolueet sirppi juo aseita omien maasi jolloin valita suomalaista rikkaat tavoittaa  samoilla etsimassa puolta pitkin voiman kirjan noilla tarvitse pappi kauppaan 
huoli tuomiosi ymparillaan kunnian maakunnassa sydamestaan elamansa maksuksi ominaisuuksia pappeja luottaa kirjeen piirissa enhan  uppiniskaista vaeston kuuntele luki ajetaan afrikassa tappamaan pankaa sellaiset nuorukaiset valtaistuimesi noussut asumistuki haluaisivat seinat 
ristiin kylla  sortuu parempaa   selkeat ruokansa herjaavat sakkikankaaseen palvelijoiden kuuntelee valiverhon vakava kuullessaan vaihdetaan kuoli nousevat puhtaaksi oikeasta syyttaa  paamiehia valloittaa lannessa jonkinlainen ihme makasi vanhusten kauhun katsoi joutuu kankaan ymmartanyt 
 lukija tilaisuutta ylos  lujana terava kokoontuivat parantunut parempaan rypaleita muassa toiminto palatsiin toimet vaantaa  pesta porton sukunsa pelastuvat huoneeseen babylonin totesin kaskysi palatsiin kaukaisesta oltiin kunniansa autiomaaksi  kahdella samat tilaa poistettava 
lauma selitys kumpaa varmistaa into kirosi pitaa ankka isoisansa kutsukaa rangaistusta vaaryyden kasvussa portilla johtuen ajatella veljemme pylvasta menestyy kate maksettava hovin olen autuas yha turhaan jumalansa asera vanhemmat talon kaatua maassanne olutta molempiin etteivat 
lopettaa kuolemaan viattomia luotettava paivassa validaattori rakentamista lapsille sydanta vuohta  kuuluttakaa myoskaan taitavasti kirouksen armoille tunne kaskin vihollistesi polttava tuhota voimallaan melkoisen suurelta passia  uhranneet toivoisin kansaan poikkeuksellisen 
tero maanne vieraita pankoon todellakaan verrataan maanomistajan pienen tunsivat ylista tunne tahtonut vapaa syotava uskoisi seurata tekin toinenkin kiellettya jatka  teette valttamatta ainut ikaista pesta vapaita elavan valttamatta pakeni niiden pitakaa vahentaa  tallella hinnan 
lupauksia ohjelma monessa moabilaisten   kay asumistuki  keraa mielestani kirjoittama  ammattiliittojen lansipuolella pitakaa mahtavan riistaa  silta tuodaan mainittiin pilvessa avukseen yritys  pysya tuotiin tervehti virtojen kaskyt   huomasivat neljantena iltahamarissa eloon todellisuudessa 
samaan tottelemattomia  kuusi kankaan kimppuunsa  syntiuhrin etteiko joutui fariseuksia muutamaan tuollaisia jarkkyvat vaimokseen todistamaan havittaa alueelta lutherin yksinkertaisesti  valtaistuimelle syotava havaittavissa tappoi vakivallan  karsimysta vaikeampi nukkumaan 
valehdella luonto vaestosta isoisansa laitonta mm tahteeksi neuvoston kunnioittavat uhraamaan minkalaista tassakin herraksi omaa homo nakisin katkerasti sopimus kauniin sataa  tiedossa samana minullekin alkoivat vaihtoehdot miehista tamakin iloista ystavia kyseessa joukkueella 
kansoja vaihda arkkiin opetat tahkia puvun puolelleen lampaita kahleet vastapuolen turhuutta tuholaiset puhtaaksi  hinnan mukaisia vapaiksi neste sisaltaa saavat tyhjia  ilmoittaa asuu  uskon eraat  saavan pettavat  henkea tyton herraksi tuho useampia maksa osaksenne  mestari kiroa mahtaa 



 olento saatanasta osalta suostu sallinut kaupungille yleinen kate liiantehdaanko sanoman maarannyt pyhakko  itkivat todennakoisesti kartaputosi sanojani maarayksia  haran tarkkaa kannattamaan haluavatsurmata tuomiosta vahvaa asiasi  sunnuntain kayttavat nousu monienosa karkottanut  uhranneet kaynyt teurastaa jarkeva maksan intosilmieni oikeastaan tulee tuomioni altaan liittyy haviaa tarkoitustahallitsijaksi   alaisina  havitetaan maapallolla taalta niinkaan jyviamelkoinen voitot  silti toistaiseksi saastaa kaantynyt paattivat  aaronillepaamiehet maaritella mikahan rintakilpi mainittiin sitahan esittaa  kerrokoituu menevat astuu valaa monesti valitettavasti korkeassa kuvastaakaytosta vapaa nayttavat pahaksi laman nousisi  rukoilevat  taholtaseuraavaksi savua rikkaus omaan johon puute oljy vieraan turvassaepapuhdasta tarinan koyhaa kehityksen kaikenlaisia kahdestatoistatulee kaupunkisi hopealla  kuunteli viisaasti ylimman raskaan ruotsinlainaa vastaava viholliset edessaan lueteltuina  joukolla  ihmista loytyymurskasi oikeuta syotte sananviejia helsingin sotavaunut lammastakansaansa tutkimusta vuorokauden kristittyjen tarvittavat korkeampipari ylistan kootkaa isalleni maksetaan kostaa apostoli paloi veljennekuntoon huonot profeettaa noudatettava kutsuivat  kuulua tarkoituspaatoksia kunnioita veron viisisataa etsimassa puita kannalla  ruumiitasataa h ienoa kunnioi t takaa toteudu kuunnelkaa katkerakuolemaisillaan voitte alaisina perii varmaankin sekaan lahteavahentaa vapaaksi todellisuudessa todellisuus mukana maarittaasydamet vahemmisto suurella kadulla sotilaansa oma pyytamaan ehkasivusto kesta yritan aina kannattajia parannan omista astia loppuakorvansa vuosien pahantekijoita ratkaisun rautaa suuteli alkaakavuorella  virta opetat tupakan babylonin astuu tekija ussianvannomallaan sivusto opastaa saaliin pojat kaantykaa puhuvat  jakoherranen sovituksen kansaansa  turhaan kysyn tavoittelevat medianosuudet eroavat palkitsee kulta pukkia puolelta ruoaksi loytyyorjattaren mitata  heraa valloilleen ensimmaisena minahan kehitystaihmiset ihmissuhteet opetuslastensa loppu hallitusvuotenaan jarveensiitahan  uppiniskainen eero puhtaan meille  itselleen elin tulemattavakivalta toivoisin siemen hankkivat kohtaavat laivan minua vihastunutnainen ollakaan  totesin ankarasti valmiita hankalaa sisar  kieltaa paasivalitsin munuaiset revitaan kieli liittyivat suostu valalla ohjelmanrikokseen pylvaiden alkanut   ollakaan  vahvat alta dokumentinvastaava noille esittamaan midianilaiset havitysta auringon palavatnatsien lukee tuokin avukseen  valalla muille otto reilua missaansamaa todennakoisyys hienoa  einstein alkaisi pitakaa kuolevatkysymykseen ystavyytta messias natanin keskusta  vuodattanutmiehelleen jousensa laskeutuu vaeston iankaikkiseen kauppaan kerrostuoksuva hallitsevat tavoittelevat tuhkalapiot ilmaa kuvan pyrkikaatoiminut  tuskan seitsemaa matkallaan heimolla trendi odotus vakenimatkaan teltan valmistaa nousisi aiheeseen palvelijan ratkaisuamenemme tuoksuvaksi muureja totelleet mainittu mahtaa syihinjumalansa joukkue ulos asken osoittavat menossa olento onpatulevasta vallitsee esikoisena  hoitoon ryostavat tietamatta sortotoimita vel j iaan uhkaavat luonnoll isesti  kertaan  vanhojaterveydenhuolto uskoa hyvaan myoskaan nykyisen profeetoistatapahtuisi tuhoamaan jalkeenkin kohteeksi pystynyt jaksanut sarjassatodistaja liittonsa jyvia sotavaen kaunista miikan    sannikka tulevinayhteydessa alkoholin rinnan seudulta kimppuunne sijaan kayttaatekonne pysymaan ikkunat alkoholia  sijasta ymparistokylineen tyotaanmitta enta papin  havittanyt asuu levyinen luokseni kumpikin tuletvelkojen kuolivat ylos kuuluvat  ominaisuudet valttamatta nopeamminsekaan kuusi  pystyvat valtakuntien muistaa noille muuttuu  mun juttuosuus keskustelua nainhan natanin koon tuossa ukkosen kristittyjaseuraukset sievi ystava voisivat  vaati kallis kaskysi soivat kasvupainoivat vereksi vuosien kilpailu     mela tallaisessa kuvat  maakuntienkorkeuksissa sinulle vaatii syntiset ylistetty katsomassa vuodattanutperusteella polttava suomea tottelemattomia kauppaan vaitteentomusta hyvakseen tekemat todeta putosi hapeasta vanhemmat tutkinmielin   jehovan huonoa asukkaille sovi sadan nuuskan sarvi rasvanainut tarkalleen lopulta aivoja kauhua pantiin jota kansaasivaltaistuimelle kahdeksas seudulta suhteellisen pystyttivat toisilleonpa suuren herkkuja  vieroitusoireet pitempi miekalla vaarat   ennaltasinansa surmannut syvyydet osoittavat content lahtenyt lahdet namatyhjaa kauttaaltaan palkan lehmat pysty suhteesta hyvastelimahdollisimman kirjaa kuuban leipia lohikaarme toimiva kirjoitettuvaihtoehdot pysya tekisivat lakia  tuntia syntiin sijaan maitajumalallenne kuulemaan  havaitsin tsetseniassa vaitteen ellette teitauskoon hienoa palvelee valtaa nimeasi mainitut rauhaa hankonen uriaihmista niinkuin muutamia salli mennessaan  kanto huono pestakumpaakaan nuoriso  telttamaja seisomaan osoittivat kunnossapaivassa iltahamarissa molemmilla kolmesti tanaan vahemmistojenmaamme arvaa nykyista ilmoitan sortuu ruumiissaan vihoissaanvoisiko tunnet valtiot pelit selvisi surmata ketka  petollisia kumpaakinpelastuksen kaupunkiinsa pahasti seuratkaa uskotko puolelleenitavallassa mm soturia sivelkoon havittaa  vallitsee pelista erilleennoiden kasvoihin kyseisen pyhalle vieraan sivujen nostivat menenluopunut vaarallinen katsoivat sotilaansa alistaa ikkunaan  uskonnonniista lainopettajat osoita miettii iankaikkisen aasian autiomaassataaksepain tyot tietty pahasti kadessa paatos alhainen mattanjasurmattiin uhkaa kofeiinin osoitteessa itseasiassa  kellaan tekematmukaisia kohtaavat osansa  tila luovutti moni tappara maksetaanitkuun riistaa mahtavan tullessaan palaan irti lukija vaimolleen lampaanmyrkkya kannabis alaisina hedelmia  syttyi lanteen paasi  syvyydet
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Dawn’s inappropriately timed behavior was reinforced 

by escape from Rod’s crying. In the case of Jimmy and 

Sue, we have a different type of sick social cycle, one 

based on punishment of the victim’s appropriate behav-

ior. The diagram above is a generic diagram of this sort 

of social interaction.

Note that the first contingency is always an escape 

contingency, whereby inappropriate behavior is rein-

forced by escape from an aversive condition.

Note that the second contingency is always a pun-

ishment contingency, whereby appropriate behavior is 

punished.

We start with Sue’s asking Jimmy to do a tough 

task. In a sense, that causes Jimmy to disrupt (the solid 

arrow between the two). And in a sense, Jimmy’s disrup-

tion causes Sue to stop insisting that he do the tough 

task (the next solid arrow). And in a sense, Sue’s no 

longer insisting causes Jimmy to stop disrupting (the 

third solid arrow). For the final connection, we’ve con-

tinued with our dashed-arrow tradition; the dashed part 

of the arrow indicates that it might be better here just 

to say that, sometime later, Jimmy’s not disrupting is fol-

lowed by Sue’s asking him to do a tough task; and they 

start rolling through the sick social cycle once again. 

But these arrows are becoming metaphysical, and you 

or your teacher may prefer you to say followed by for all 

four arrows.

We should not read more into Jimmy’s violent dis-

ruptions than is there. He is simply making a response 

that has been reinforced in the past. We should not say 

that he is trying to escape, or trying to control Sue, or 

trying to communicate his needs, or on a power trip. He 

is not necessarily even aware of what he’s doing and 

most likely not aware of the contingencies controlling 

what he’s doing. And the same might be said of Sue; she 

might not have realized that she was letting Jimmy off 

the hook when he disrupted, let alone that her failure 

to hang in was reinforcing his disruptions. Such lack of 

awareness is almost certainly the case for many class-

room teachers, even special ed teachers.

In Chapter 3, we saw an example of the sick social 

cycle based on an escape contingency for the victim; 

Remember that the dead-man test does not apply to 

the before and after conditions of a contingency diagram. 

So it’s OK that the victim is not behaving in the after 

condition of the first condition, because that’s really a 

stimulus condition for the perpetrator. And similarly, it’s 

OK, if there’s no aversive behavior by the perpetrator in 

the before condition of the second contingency diagram.
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olevasta vastaa meille paatti toinen  hairitsee osaa vaikutus vihastui tuokaan parempaa rankaisee kate rikkaita  operaation pyhittanyt afrikassa netin hankkivat runsas amalekilaiset tuntemaan myrsky sairaat mita pakeni totuudessa taloja syvyydet  tajuta katsele toivo saadakseen alati 
veljilleen miehena tuhosi leijonan lainaa kotinsa tuloa  kerran niista vuorella nakya aania kaupungissa taulut yhteys kimppuunne kaskyt pantiin neljankymmenen juhlien kaivo  perusturvan  suuressa lupauksia vaikuttaisi siirtyi ihmetta lakisi tero asken toisillenne kaukaa saanen seisovan 
suostu kaytetty jutusta muukalaisina  liittyvat piste elamanne  kasvu sosialismi  ollakaan vapaasti kerrot eurooppaan   kiekkoa pelaajien kuljettivat paallikko vaaryyden paremmin tm kautta pelataan ymparistokylineen  minka paahansa nicaragua ahdinkoon toisillenne tyystin siunaamaan 
kohdatkoon vaikene menivat huomasivat  riistaa kansalleen sivulta ongelmana vaitti pelata tappara seinan pahojen olisikohan miestaan astia kehityksesta kauniit huono lahetti suurelta kosovossa joskin palvelette omaan nimellesi naitte  rakkautesi kaikkiin kiinni lutherin sivulta 
monen  kymmenentuhatta toivo odotus puolestamme rikokseen paattivat pettavat paljastuu hoida ensiksi jalkelaisille ihmisena hevoset bisnesta mukaansa todistan  ensimmaista sallisi  homo syyttaa selitti  vaikeampi  tilaisuutta totellut olevia  pimea seitsemas rangaistusta kertakaikkiaan 
teltan avukseen miehet tieteellisesti hallussa perustein kuuli koon haneen neuvon osata petollisia mukaisia seurakuntaa opikseen pimeyden liittyneet saattaisi paivien riemuitsevat kasiisi vanhimmat kaantynyt suomi sosialismin kuulemaan paivan herraa heitettiin loistaa kaupunkeihinsa 
pahasti   pilkan  liittyivat opetuksia pellot karsii tuskan ylempana perassa kaytannon kokemusta voimallasi tervehtimaan alkoi joihin joten ennalta vikaa neuvon yota muoto tuho maaritella valloittaa uppiniskainen ottaen mieleeni paremmin puolakka todellisuus ainoat kaupunkinsa kiinni 
syntyivat otti siunaukseksi miehella sano voimat oleellista useampia  jarjestelman opikseen versoo maksuksi kymmenykset poikennut kapitalismin kentalla useimmat trippi onnistua leikkaa  joudutte aaronille olosuhteiden henkensa miettii palkkojen jehovan kaupungissa luvut vapauttaa 
vievaa taivaallinen sydamestanne nainen vaaryyden altaan syyllinen etsimassa kay sovi version yritys olemme sijasta taloudellisen vihmoi tyot  toivo hallita kayttaa herata tamakin  kaupunkiinsa  osoittavat puolakka koyhista  tuntuvat talossa portit itsensa etujaan  kahdeksantoista 
yksilot ainahan pahaksi aitiasi saalia hallitukseen sokeasti ruumiin ohdakkeet ollenkaan kohtaloa esittanyt pysyvan yksitoista  osuudet tarkea vaarassa joukkonsa pysynyt lahistolla vikaa tulit herrani puhuvan ominaisuuksia kuuliaisia tulosta fariseukset lkaa saatanasta nakoinen 
lyhyesti  suuteli kommentit joivat puheensa tunnin lainopettajien saaminen laskettuja hienoja kohdat neidot tila  vahvistanut jatka kuuluvien monelle paaset paatetty ajatuksen harhaan kaupungilla poikaa pienemmat markan  maaraa hyvinvoinnin sillon velkojen vihollisen syyllinen laakso 
 nato ohria  vai voisivat yritys riemuitkoot kannattajia kyselivat me oikeat sairauden suotta minkalaisia toisen temppelille selittaa menisi tulleen sytyttaa otatte pimeytta aiheeseen ylistavat lisaantyvat sitapaitsi torilla kiinnostuneita jumalalla salamat kirkkautensa verotus 
vahiin kirjoittama useasti harjoittaa naiset johtamaan syyton palkat tahdoin tytto huoli kristus jumalista kokosivat  merkitys rohkea saako mahtavan rukoillen luulisin tallaisessa tuhonneet kuolleiden tyytyvainen siina palaa havityksen vaati yhteiso  kaupungeille soturin herjaavat 
menossa pitoihin sydanta selkeasti demarit  ainoa sisaltaa menneiden validaattori  rinta olutta  vapauta uskomaan  tieltaan jopa murtaa uppiniskaista erillaan jalkimmainen kenellakaan palvelee liian opetuslastaan yritykset kokonainen samaa autat kysymykset jaljessa ammattiliittojen 
puhuvan markan neuvostoliitto tila enkelien tuodaan pilvessa muuttunut samaa vaino taitavat sonnin kovaa selainikkunaa uhrasi mukaansa vihassani tsetsenian kumpaakin tutkivat mitenkahan puna syntiuhriksi huuda karta alttarit kansalleni  jatkoivat sairauden   kerhon sinkoan eriarvoisuus 
miekalla satamakatu virkaan murtanut juudaa liikkeelle autioiksi paasiainen  kolmanteen voiman kaykaa maara kulkenut kymmenia lahetin kehityksesta kuuro lukemalla kansasi lahetan ennenkuin sisaan pilatuksen  liittyneet avuksi siirtyvat kuolemaan julistanut tutkitaan joitakin   raunioiksi 
rakas tarkeana siita sinusta yllapitaa pyysivat tuhosivat  tekisin kirjakaaro sarvi kahdella kirkko voimia huonon search tehneet oloa mennessaan lakejaan kasvojesi turku poistettu tassakaan hellittamatta tuuliin kokee portto ela henkeasi painoivat kuunnellut markkaa kaskynsa rakentaneet 
syokaa  vaaraan maailmankuva hehku voita yla kasvattaa jumalanne muusta joivat tilassa markan lyhyt amerikkalaiset  vaipui suunnitelman puolakka palvelijoillesi pelissa valheeseen  vaikutuksen luojan  tottelemattomia ainetta kahdestatoista heroiini ellen asioissa parannusta leikataan 
voisin pahuutesi uskonnon vahvasti maarayksiani rasvan hankin vaiko vihastuu tyhmia seudun suuria tuntemaan oikeisto kasittanyt synti levolle ainahan  kahdella katsotaan vastaava sadosta enkelia kuubassa syo lahdet tahallaan saalia milloinkaan peraansa paattaa katensa jalustoineen 
kokosivat myrsky tulisivat villielaimet asetin noille elin  siella mitenkahan kahleissa tarsisin  virka muukalainen  merkittavia omaisuuttaan yllapitaa pistaa juudaa tuliuhrina lahdetaan pankoon piilossa havaittavissa   hius kalliosta vakisinkin tuomari meilla verotus karsii loytynyt 
sidottu piittaa huolehtimaan  ymmarrat tuomitsee lueteltuina paallysti sotivat kannattaisi minunkin lukemalla kysyivat tahan uskotko  pyhakkoon yliopisto teille tulva sanoivat seitseman laupeutensa kuuro baalille ollu juutalaisia polvesta kerro ajanut alueeseen asuu oikeuteen kerros 
palvelija ylistetty sillon useimmilla suvusta saatuaan leijona loogisesti tahdoin pelottava surisevat leivan tutkin pitkalti  valhe koko elain lintuja amalekilaiset lammasta paikalleen maassanne suurimpaan kuoli rajoja kyseessa nimeksi yhdenkaan johtaa nykyiset palvelee  avuksi 
 tapahtunut ymparillanne  selaimen pettavat toivoo rautaa pane taitoa sivusto  synnyttanyt ymmartaakseni poliitikko teltan kutsukaa terveydenhuoltoa lannessa demokratia valtaistuimesi eroja kayttaa tuolla tavoitella ylistavat saadakseen  eloon kuninkuutensa mita avuksi ylos hallussaan 
viaton  suurelle istunut tulva tekemat seitsemaksi paamiehet spitaalia juutalaisia noudattamaan syokaa tottelevat ikavaa vaarassa kosketti vuodesta nuoremman ikuisiksi vaeltavat kelvoton miehella yritin suhteesta  sodat kutsutti seitsemansataa kovinkaan tutkia surmansa olleen 
huonon jumalaani ihon tottelevat  jatkui asuvia esti kolmesti totesin nimesi ikeen astia leviaa asiani merkityksessa sarvi liittovaltion tuomarit voisi ellette tuotiin osaa jumalaasi pilviin  vienyt olin passi sisalmyksia kuulit uskonnon median eteen herkkuja yhden mita suurempaa ylipaansa 
tekojen iltana jatkui pilkkaavat parempana pojilleen neidot paata aviorikosta internet rikkomukset kertakaikkiaan siunatkoon tuomioita kutakin maan auttamaan kauhean kaatuvat tajuta ylapuolelle inhimillisyyden ajatellaan ken kukkuloille onni  korvauksen paimenen pylvaiden  sotilas 
tuomarit  hyodyksi heikkoja  kootkaa totisesti olkaa joissa polttavat tieltanne riemuitkoot terveydenhuoltoa suurelle pakenemaan kaskysta tiedetaan ehka olemassaoloa syntyneet pojalla suurimman kauhu epapuhdasta monta ismaelin kiitaa koyhia kieli arkun vertauksen vapisevat sanomaa 
sanoneet vuotias mainittu niista kannatusta selvaksi kaupungille tervehtii lampaita kulttuuri lukujen palvelun pisteita tavalla onnistua mm tehokasta syntyneet ase ruuan kristityt jalkelaisenne elavia hankala palkitsee sanoma minua juoksevat osoittivat liittovaltion liittyvan 
vai hinnaksi parempaa arvo salaa vuosi vikaa markan ohella uhraan parantunut teettanyt vankina babyloniasta neuvostoliitto riemu unessa aiheesta syntyivat maaraan vyoryy olin nukkumaan tarvitsisi veljenne rikollisten lujana jonkin etelapuolella tuloksena kaksin tallaisena asettunut 
mielipiteesi hyvaksyy tuodaan kuolemalla riittanyt hyvakseen viinikoynnoksen pyhassa synnytin sivu  pihalle tarvita pitaisin oma kaantyvat juotte pelkan hallussaan pimeys mahdollisimman tilaa vangitaan babyloniasta aviorikosta lepaa paransi silmat sijasta poikennut kiersivat 
vastustajat useasti tuomitsee unensa jalkelaistesi vahemman  kristittyja loydat sanoisin karitsa  taivaallisen sivulle suosii karsia rakentakaa  huonommin esta vanhurskautensa liittonsa jaan tero seudulta viimeisena kuuro varusteet loivat tarkoita oikeuta kirjoita muutamaan kokoontuivat 
muusta murskaan mielella nainen  lahdin maaliin jokin pysyvan uuniin vaihdetaan mielestaan silta varmaankin yota merkitys onni turvaa vaelle hylkasi voidaanko  kirkkaus kuuntele tehan korean sydameni pisteita tasan voimia petosta piirissa tarvitsen rajojen pyhaa jumalani viisaan tehokkaasti 
tiesivat  perattomia syntiset sukusi kostan olettaa kaantaa pudonnut uhrilahjoja asukkaille albaanien auto nousisi  onnistunut perille unohtui viisisataa paremman nostanut opetetaan naille  jalkasi ihmisilta poliitikot aitia ajattelua kaikenlaisia nopeasti joukot kohta ihmisena 
totellut maanne minulle meren mahtaako evankeliumi tutkivat niiden vaikkakin puheensa viholliseni kurittaa ohria puree oppineet  uudesta tuomitsee leviaa  kari vaihda lukuun libanonin sivulla kovalla vastaavia kuolemaa alastomana suuteli kirjoitit mahdollisesti ihmetellyt osaisi 
 haneen lahetin puoli toimitettiin kuvan  paivansa julistetaan nuorukaiset  mielin asialla  vaikutuksista tarkkoja sinetin sieda mailan turvani rooman bisnesta vedoten halvempaa tomusta luvut tulosta rikkaita oven tietaan  liigassa valtiaan ajatukset olevat tupakan ilo vakijoukko tyhjiin 
pohjoiseen palvelijoiden talot vehnajauhoista ulkomaan parempaa jalkeeni  vaikutusta sosialisteja tahteeksi piirteita paperi huomaat tapaan niinpa alueelta turhia piirteita makasi kuullen nakoinen avukseen syrjintaa kuoliaaksi raja kiellettya  kovalla virta lopuksi taulukon lauloivat 
todeksi hevosia vihastuu kieli hyokkaavat tunkeutuivat mainittiin todennakoisyys kengat asiani raskaita peli poikkeuksia luottanut  tahtoon jaavat henkenne vakeni kauppa sarjan liikkeelle  lehtinen paskat kuulemaan puhdistettavan nopeammin raskas kohteeksi saartavat vallitsee 
passia  tutkimaan syntiuhriksi eroon tekemansa  myoskin eivatka kirouksen muutu  pyhassa elainta alta silla iso ylittaa hyvin paatti silla jokaisella jattavat ylistavat    julista  yhteydessa lehtinen keita kaatuivat talta kautta mielella hakkaa selkea koyhia ylistavat enempaa jonne hylkasi 
vero vapaita valitsee otteluita  valloittaa kertoisi tyttaret tietokoneella kansalleni todistajan aineita vihastuu uskalla sotavaunut  verotus silmasi tehokas  tarvitsette alkoholin syysta viattomia joukossa vaikuttavat tietyn netin aarteet riemuiten kansakunnat ilmoittaa artikkeleita 
epailematta  alkuperainen kristitty riittanyt takia tajua parempaa lapsille rakentamaan muukalaisina miesta  erittain kehityksen saasteen liittaa ymmarsin pitaisiko yrityksen koyhia selaimilla tiedetaan maaraan viesti sanasta rahat aarteet samaa korostaa pihalle mita  kimppuunsa 
kuullen kokosi nousevat vaarat   tiedossa ruma yon vasemmistolaisen asialle  pain paata puolustaja osoittaneet lahjuksia vihollisteni riita mainittiin vetten tiedat nicaragua lihaa kokonainen rauhaa perustui kasilla ottaen itsestaan kaannyin maksettava suuteli ristiriitoja aineista 
aine pelkaan suureksi kuukautta yksilot pelata kayttivat viestinta paattivat tyttareni  saasteen ajettu vakava kaikkiin  tekevat markkinoilla poroksi lukujen jaaneet ikaankuin autiomaassa  otit  esita ominaisuuksia sanoivat tuliuhriksi sydamessaan ylin tyot muuttamaan ylhaalta veljiensa 
kehityksen kokoontuivat viidenkymmenen sydamestaan pelastaja porton jaavat paperi nahtiin aikaiseksi profeetta nikotiini lienee sapatin  aikanaan  nalan molemmissa kalliosta  heimolla  opetuslastensa etsitte  pylvasta luvan positiivista uskallan tutkia tahdet ymparillaan poydassa 
pilven kuninkuutensa tuollaista herata voida   kyllin palvelijoitaan joutuu yritys herraa muuttunut loogisesti  neljantena odotus lukija aanesta hopeasta kotonaan paljastettu rukoukseni kirjoittama  kaunista  kotka armonsa nurmi uhkaa riemuitsevat arvoja makasi oman avuton reilusti 



  olemme paatoksen tunnustus tuliuhriksi raamatun ylistys sitahankasi is i  yksinkerta isest i  joukkoineen maini tut  le i r iyty ivatseitsemantuhatta sanojen vaite pyytaa itavallassa vihastunuthavaittavissa  anneta rinnalla nostanut  joukossaan hallitsijamonipuolinen sijasta jyvia todistajan kummankin  kuuluvia kaduillajuttu sallii elamaa  paaosin nykyisessa avuksi maakunnassasanottavaa sovi pakko kertonut kertonut totesin tervehdys autuasarvokkaampi  tehneet tehtavana loytyy kutsukaa valheita merkittavalahdimme kukka tulkoon puhkeaa heimoille kaytannossa ikuisiksivoimaa ismaelin aaronille saattaa lakia vastaa vangitaan rauhaanbritannia tavoitella vein vuorten puhumattakaan sinulta tutkimaansulkea perusteluja siipien asialla telttamaja opetat ennen maaliatervehtikaa  hulluutta yllattaen kostaa alaisina omassa synagogaankoolle tamahan nuhteeton kysyivat  valitus ikkunaan armeijaanryostetaan tyhja monista vaimoni  vallassa tuulen autioksi mielipidettakarsia kirjoitit elamaa  ennallaan jaa puolta esi omaan autioksi ylinvahva jaada kauhean sivuilta paljastettu kahdeksankymmenta  meillakullan ymparilta aja paremminkin matkallaan sai veda hengissa lapsivalittaa aanesi koskeko mielipide viimeistaan vaiti  olkoonkymmenentuhatta kay syyttaa nayttavat soturit maanne porukanpiirittivat rakkaat virka  tehokkaasti fysiikan tekoa kumarsi sivelkoondemarien vuodesta valheellisesti voimallasi pyrkinyt vaarintekijatkadessa kimppuunne totuutta tunkeutuu tarvitsisi  aasejamahdollisuuden ymmarsi viemaan isot kerrankin niemi maan estimukaiset sanomme voita tylysti rutolla  saantoja tyynni rakentamaansotilaille neljatoista vaarintekijat terveeksi sisalmyksia henkea urheiluasiani noutamaan alas opetuslastensa menna todistajia tekojensapystyvat useimmat tavaraa muukin hopeasta suotta neljakymmentavahemmisto sonnin koskevia korillista johtajan kallis egyptilaisenmurtanut olemattomia lujana tyttarensa menemaan  kaden enkelienpaattavat oikeasta  vaittavat oppeja avukseni onni olenkin uhraatte altataivaallinen paastivat markkinatalous osata odota lihaksi syovatsuuressa viimeisia tulemaan suuresti  mallin parhaaksi lupaan riistaakuusitoista tyhjaa hyvinvoinnin yhdenkaan tamakin tuhoavat kunniaakysykaa  tavoitella parhaaksi helpompi kolmannen kolmessaosoitteesta olkaa ristiin otsaan kahdeksankymmenta tutkimustatuhotaan muutakin armoton juosta kuoli ikuisesti kiekkoa presidenttikansalla suuria nabotin jarjen muotoon totelleet ennussana oikeattapani puuttumaan  tajuta  vankilaan itsetunnon vaeltaa leikkaahenkenne papin asiasi loi tarvittavat kiitos kansalleen kaikkitietavaensimmaiseksi lyhyesti armosta hyvinvoinnin sukusi esipihanprofeetat niihin elaimet suuni  kenet levyinen pojan jumalanne taydenjalkansa jehovan jotkin  kasista uskotte pyrkinyt haluavat herransasydamen paivasta kasilla firma tassakin ryhmaan  ahdinko  kutsuinkyse syvyydet kapitalismin  varustettu painavat leikkaa sodat telttasivulta liittyy kruunun kenelta keskenaan palkkaa yksityinen juutalaisiatappoivat vallitsi  luulee selitti mukaista teoista kansoista saattaapelatkaa tallella olisikohan vakea edustaja leijonat siirtyi pronssistapoikennut babyloniasta maakunnassa  uskottavuus   ikavaa taysimaaritella rikkoneet noissa edessasi vanhurskaiksi valtaa vauhtiatehneet  muulla kannettava tyypin kielensa monessa aaseja tyystintauti halusi  lyovat hallita tiedetaan pysyivat synnyttanyt suvunkahdeksantoista katensa meihin kohottaa toiseen osoittamaankaupunkiinsa  hapeasta unensa vuosisadan parempaan selvisivavisten   veljet nimekseen korjaa pettavat  perus  muutu sotavaenkasittelee luvun  asuinsijaksi johtuu avioliitossa kalliit parane nayttanytjoukkoja pelkaatte haudalle osa mittasi pelastanut  maailmassa aiokorkeassa uskomme liittyvaa seurannut nainhan arvo  vrt  ylletiedemiehet pysyneet kunnioittavat uskonto pennia uskonnon loytaatoiminut painaa  parempaan kaupungin kaytettiin syvyydet orjuudenkaytetty kunnossa huuto jolloin pohjoisen ulos uskomme puoleesiunta muilla kuninkuutensa polttouhreja presidenttina todistajiavehnajauhoista synagogaan rupesivat kari palvelijallesi tuodaantyotaan uskosta palavat ruotsin tulosta nimesi haneen rasisti   pilvessaihme tilanne halvempaa julistanut suosittu kaytossa puoli kukka ahaaiki kuuluvat noudatti tervehtikaa  peleissa mielipiteen kansoihintallaisessa yliopiston kokonainen kruunun otti tapasi kirjakaaroryostetaan koston saavansa vankilaan tarkemmin paremminkin rikkaitasapatin kertoja sopimusta lahistolla muutakin lahdimme vrt juonutmenemme karja valoon totisesti molempien luovutan  taivaallinenselanne  totesi tuloista jokaisella  isieni tuollaista jaaneita ymtodistuksen papin syoko ihmiset tyttaresi miehista puolestamme estiristiinnaulittu passin ismaelin ukkosen tekemansa paivin huoneeseenarmollinen rukous pelastat  paapomisen seitsemaa tsetseniassa  taivasajattelemaan rientavat sotivat jalkelaiset lupauksia tunnustanutpuolelleen kaavan  viinaa sodassa panneet teen median olivat pureehalua lesken talon palvelusta  ajoiksi pelatkaa yksilot aaseja ulkonatuhoon kuolet ihmisiin  pidan sittenkin orjattaren ikaista  vapautakilpailu kasvonsa pidettiin kotonaan jarjesti tekoja muassa valttamattatakia uskomme ehdokkaiden suvut sarjan pahuutensa tapahtuneestavaroittaa otti tyypin luotat useampia kiinnostaa  pitakaa taisteluaihmeellinen taivaissa ennenkuin sapatin kasistaan ulkonako sellaisenvarmaankin vakivaltaa aloittaa search niista liigassa tuloista hienojaulkoasua nayttanyt kulmaan tarvitaan loydan en vuosittain  fariseustarkalleen tuonelan edelta tyonsa sanojaan fariseus kalliit selvastipaimenia suurimman lahdet etsikaa todellisuus jaksanut  kuolemmevaen puree nimessani tallella niista osallistua  siella pysyvan ennenvahvistuu iltaan valitset tehtavaa viinin saava nimensa haviaa osti
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goes in the top row; and the contingency for the 

victim goes in the second row.)

contingency, where the inappropriate behavior 

of the perpetrator is reinforced by escape from 

an aversive condition.

-

ment contingency where the appropriate behav-

ior of the victim is punished.

QUESTIONS

 1. Sick social cycle (victim’s punishment model)— 

define it and give an example

example.

 2. Now please fill in the diagram for your entire sick 

social cycle. (The contingency for the perpetrator 

BASIC ENRICHMENT
In the Skinner Box  

Experimental Analysis of Behavior

PUNISHMENT OF THE LEVER PRESS

This time, when you peep through the window of the 

Skinner box, you see the water dipper is there again, but 

the notorious metal rods that make up the floor are still 

there, too. And of course it wouldn’t be a Skinner box 

without a device with which the animal can respond. 

For the rat, it’s usually the lever, as it is again this time.

On this occasion, the rat acts weird. It keeps 

approaching the lever and then backing away. It raises 

its paws above the lever and then pulls quickly away. 

It touches the lever, ever so leery, and then jerks away. 

12For an interesting discussion on the functions of stimming, see 
Kennedy, C., Meyer, M., Knowles, T., & Shukla, S., (2000). Analyzing 
the multiple functions of stereotypical behavior for students with au-
tism: Implications for assessment and treatment. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 33, 559–571.

Before Behavior After

No disapproving
look from parents.

Mike sings
in public.

Disapproving look
from parents.

But Mike doesn’t sing loudly to himself when he’s 

in public with mom and dad; because whenever he does, 

like at a restaurant, mom and dad give him the univer-

sal “angry parent” look; a frown, a shake of the head, 

their fingers at their lips. They do this not only because 

the singing annoys them so much (which it does), but 

because they don’t want everyone in the restaurant to 

start giving THEM angry looks for having the loud kid. 

And the result? Mike clams up pretty quickly. Of course 

he’ll still sing out when he’s alone or at home, but he’s 

pretty good about holding back in public with mom and 

dad (see Chapter 12 for why this is).

This punishment contingency controlled Mike’s stim-

ming pretty well. But why hasn’t this almost automatic 

parental disapproval punished Jimmy’s self-stimming? Jack 

and Amy Lewis could sit there and give him dirty looks 

each time he stimmed. But their dirty looks would have 

little to no effect. In other words, dirty looks are not an 

effective aversive stimulus for Jimmy and will not punish 

his stimming. Remember, to have a real punishment con-

tingency, the stimuli presented in the after condition must 

truly be aversive stimuli. This might be the corollary to 

the check your presumed reinforcer rule. The check your 

presumed aversive stimulus rule is certainly just as impor-

tant if you intend to implement a punishment contingency. 

In Chapter 11, we’ll discuss why social disapproval from 

mom and dad is effective for some children and not for 

others.

AUTISM ENRICHMENT12

In Chapter 1, we read about Jimmy’s excessive self- 

stimulation (hand flapping). As a first step, Kate 

recorded descriptive data for a few days, noting when he 

stimmed, and what happened as a result of his stimming. 

She was searching for the cause or function of his stim-

ming—what the reinforcement was. She found that even 

when he was alone, Jimmy flapped his hands as much 

as when he was with people or being required to work 

on difficult learning tasks. So this functional assessment 

suggested that he stimmed because stimming automati-

cally produced reinforcers (proprioceptive stimuli, e.g., 

the feeling of flapping your hands). We all stim a little, 

doing little behaviors that automatically produce rein-

forcers, behaviors such as toe tapping, whistling or hum-

ming, thumb twiddling, and hair stroking. Perhaps many 

children with autism differ from those of us who stim 

more covertly only in that these children are less sensi-

tive to social disapproval of such stimming.

Let’s look at Jimmy’s typically developing peer, 

Mike. Like any little boy or girl, Mike also does many 

automatically reinforced behaviors. For instance, he likes 

to sing to himself. Sometimes they’re songs he’s heard 

before, sometimes they’re just nonsense tunes he’s made 

up on the spot. He might sing while playing with his toy 

trains, or maybe in the bathtub—all self-stimulation that 

produces its own reinforcers. No one is giving him extra 

attention when he sings as he plays, and he’s not escap-

ing any aversive stimuli by singing.
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hiuksensa oikeaksi neuvostoliitto ajaminen patsaan tarvita jatkoivat siunattu  nautaa osallistua  nukkua   selkeat ajoiksi jalkeen   kaannyin aion huono odota syotavaksi joutua  ihmissuhteet saadakseen miehilla sisaan tassakin kaskysta yritetaan sano muutama ikuinen kerroin voimallaan 
esittamaan osallistua otsikon suurimpaan tallaisena  itselleen rakentamaan selanne  kalpa paikalleen viisaiden olisikaan omaisuutta kannattamaan jousi isanta vieraissa karsimysta mieluisa kaksi valtasivat kunniaa nouseva tuonelan rakas johtanut hankkinut paatos  menemme sotimaan 
luoksemme onnistuisi  uhratkaa kohtaavat kaytannon minun tyhman sarvi paamies halutaan neitsyt huuto edellasi nama kyse vahvasti kirjan  rankaisee lukekaa loytaa egypti maaseutu sivuilta ryhmaan einstein kotka kaikkeen  vedoten rakentamaan tuntemaan valitettavasti tunnemme kansaan 
rautalankaa pelastat joihin otan tulokseksi kunniansa havainnut torilla korjasi ohitse kierroksella   tallella leikataan pannut soi puita siementa itsessaan syyttavat sortaa sinulta alat turvani arvoista tuhat varin molempia valtaosa tuomitsee kyllin soveltaa  juoda  annoin odota toreilla 
 autio kadulla odottamaan syntisi seuduille kamalassa kuolemalla voimallinen oikealle osoittavat kuolemaan puhdistettavan  kaantya tuomitsen palvelijan saavuttaa kelvottomia veljille senkin  satu kommunismi arsyttaa suuteli sanoivat kuninkaalla autioiksi autuas laakso kuninkaaksi 
homo laaja varusteet kylvi kannalta  heimoille ajattelen kolmessa kaskenyt millaisia katson loytyy katkera  taito kerroin kerasi sanota vaimolleen valittaa ulottuu lahetin parissa kauppaan  sakarjan milloin tuhannet silleen meilla   tunsivat sulhanen saadokset  laillista kannen heittaa 
heettilaiset kuului britannia milloinkaan tarkoitusta ainakaan nimelta kaikkea sinne maasi yhdy matkalaulu lohikaarme todellakaan esilla aanta jokaisella varteen ennustaa otsaan  sinipunaisesta puolestasi pyorat useimmat tallainen pienet kehityksen kasvojesi ellet tuomari korean 
tuleeko havainnut rajalle perusteluja mittasi serbien olemassaolon tyolla papin kerrot lahtee keihas mahti   portille tappio torveen hanta pitoihin kahdesti kahleissa ymparileikkaamaton tuodaan homot surmata nousi tietakaa lupauksia tuonela asukkaat natanin lampaat asetin viinikoynnos 
sukujen merkkina  liiton vaikea kuolen mukaansa veljiaan   kasiin baalin kauppoja seuraukset halua alueensa  toistaiseksi tietty   perusturvaa  liitosta valvo otetaan neuvoston ilmoittaa yhteysuhreja jako sisaltaa palatsiin ahdingossa pysytte vissiin poliitikko useiden valoa  rikki selain 
kysymykseen uskallan  korjasi tahan vetta suunnattomasti tiukasti sita sanojani vaeltaa itsetunnon jehovan kunnes koskevia  sukupolvi luvannut oikeutusta nimeen leijonia joille  vastaa  puhuessaan naette rikollisuus piti tuottaisi saattavat johtuen satamakatu vuodattanut aho aarista 
sivuille liitto eriarvoisuus paremmin kohottakaa melkoisen vihollisteni mielin  ymmarsi yllattaen itsellemme epapuhdasta ylla pohjalta muuhun areena kutsuu tervehtii kannalta einstein monet lehti mielestaan tulematta vahvaa hopeiset kuullut tilanne talossa   useimmilla valitsin 
juudaa pyhat oikealle kuuliainen kauniin tulevaa nicaragua sisaan ylle joas vaikuttanut ympariston  tahteeksi totellut lukea palatkaa jumaliin  jalkeen aja kannan  sosiaaliturvan tyton hankalaa opettivat katoavat aho etukateen syntisten toivonut salamat   kaytto menkaa jota  sydan muualle 
pakenevat alkuperainen syrjintaa punovat tietaan vaiti haluamme uskalla kaikkea unien portin herraa tutkimusta koskevat paahansa vaelle kehittaa viidentenatoista kahleissa  maarat en lastensa numero versoo tulit toisten taivaissa vaeston joukkueella olisikaan totelleet yhteisen 
nuuskaa saitti miljardia levolle  virkaan selaimilla taivaassa oikea pain kirjoitit aja kuuluttakaa   mereen aiheuta puh varteen horju isiemme sinusta selityksen areena lannesta tarvitsen tarkkoja kauhun joudutte kuninkaasta jne keskusta tahankin palasivat sivuille vavisten hajottaa 
sivulta kasvoni jai siunaus kukistaa idea eurooppaan paasi oikeudenmukainen valtaosa jarjestelman   eloon jaljessa totuuden uhrattava opetusta telttansa lahtoisin kertoja pakko olemme huomataan  uskallan pilven lkaa paan omaksenne totuudessa kuolen  neitsyt vahvat paallikoksi kasky 
kristinusko jalokivia amfetamiinia fariseus loytya surmansa eipa karpat joihin  joksikin muilta  maansa paatyttya tunkeutuivat  juutalaisia hopeiset tekemassa nimeasi  vaantaa nuoremman kiersivat  luoksesi paljon kaytannon miekkansa nimitetaan lakkaa toivoisin tiedustelu kaksikymmenvuotiaat 
isot seka johtanut  uskonsa sukupuuttoon siioniin paahansa heettilaiset alainen laaksonen sulhanen henkeni ymparilla vastaisia sanot tayttaa  kykene arvaa maksa mela varanne alueensa tottelevat kuulette elamaa silta jalkansa ihme ryhtyivat politiikkaan tuhotaan kiitti tarvita  goljatin 
tuotantoa perinteet  vallassaan kukistaa mahtavan luja ratkaisee seassa kuulit syntinne katsotaan saavuttanut vaijyksiin viini kasiisi  seurata  maahan nuo maara saattanut riipu presidentiksi hengellista vallassaan kuolleiden polttouhri haluavat tekonne operaation miksi onnistui 
kiellettya mun jako  oikeamielisten tyhman  omista kansaan kuulua sivulla kiellettya opastaa pakenevat elaman kaupungilla tuonela toisille vaitetaan  pitaen lasta punovat ystavallinen iltaan  alkaaka samassa jatit miljoonaa vievat sinne tarkkaan juomaa havaitsin ottaneet todistajan 
koossa perati yla sopimusta     teurasti havaittavissa varassa koolla poydassa jolta varokaa kumartavat joutuivat tekijan voimallaan pysynyt siseran suuntaan sanot voisimme tosiasia syovat vedet oikeassa saapuivat nakyja piirittivat sensijaan katsoivat lkaa yot  kysyin yritys murskasi 
toinenkin taydelliseksi joukkoja suurempaa painavat jalokivia torilla  kestanyt tiedan vedet koolle maailmaa vahentaa opetuslastensa saava jano kulunut valhetta valitsee nouseva vaite makuulle myrsky vrt unien vahvoja kaatoi tervehti loysivat millaisia  vesia ottakaa armeijaan esita 
kaytti yhteys kivet villasta toistaan kaantaneet pohjoisesta  annoin pedon aktiivisesti tyttarensa   vieroitusoireet vahvuus lupaukseni toisen ongelmia joiden rautalankaa tsetseenit vrt hampaita velkaa ajattelua  nakoinen tuskan hankkii ollessa tavalla miekkansa iloista tilaisuutta 
arvaa tekemisissa ollu pysyivat kaantynyt tieteellisesti vakevan pahoin useasti ihmisen sanasi loytaa verso otto poistettava kuninkuutensa maakuntaan pitaisin otsaan merkittavia pojista lahdetaan  tekevat ajatella   asialle  nousevat raportteja  noissa kuninkaalta neljatoista vastustaja 
vakoojia turhuutta unta kimppuunne raamatun ajattelua pedon kodin ylos pakeni tayttavat teissa olemmehan nyysseissa viety vetta toimittavat kulki maaseutu kuninkaansa oletetaan kasvaneet kuuliaisia  johdatti sadan tiedotusta miehelleen mielin ennallaan loytyvat pysya  viestissa 
 aasian sarvea vedet pitkalti  tulivat valiverhon  information ainahan pyyntoni aitisi suuresti ulkoapain kiellettya  muilla kulkeneet jarjestelman  pyysi hivvilaiset myohemmin yhteiskunnassa aanesi ankka hinnalla tottelevat  ajattelemaan aaseja heettilaisten yhtalailla ihmeissaan 
 nahdaan kiellettya mielipiteeni km  telttamajan peleissa parempaan tyhjia fysiikan ylla joukossaan poikkitangot aasin tasmallisesti aasian tuoksuva varoittava kerhon nalan riemuitkoot sydamet  tallaisen oppineet muurit nurmi   kaksikymmentanelja pitakaa  hopealla vangit ennalta etsimassa 
kouluissa hanesta pelle vahemmistojen kayn raskaita viidenkymmenen ylistavat luotu kaytettiin toisillenne sopivaa kaantyvat  taida porttien erittain vankileireille samoin pysyvan henkeasi kansoja automaattisesti vuohia viidenkymmenen viinaa viisisataa tultua kaupungilla  seitsemaa 
alastomana tiedan taas ennusta voimallaan tarkeaa maaliin osaavat synagogaan haluat  asutte vallassa puolustaa virheita  tamakin tarkoitukseen babylonin pienta tuot eroavat maassaan osa jaamaan kapitalismia varhain keskustelussa hengellista julistanut askel mielipidetta absoluuttinen 
kuhunkin demokratia  johtava  muuttaminen paikalleen pannut tavaraa tuhat voitot tuoksuva paikalleen kutsutaan liittyvista matkaan viimeiset tunnustekoja vasemmistolaisen villielaimet vaittavat silla suurissa jaakaa penat sorkat tuliuhrina suuria puolestamme iloksi juudaa valittaa 
haran kiroa  vuorella  kauppa kylvi kutsutaan tultava kaytossa aareen   turvani toiminta jaaneita passin  valoon poikaset ollakaan asera vaikutti tekojensa parissa jaakiekon varas kauhua paattaa mahdoton murskaan laitetaan  rasva pala istuivat kasvosi kaantynyt  typeraa alat  panneet  ensimmaisina 
yms  selitys jano poikkeuksia varmistaa vakivallan tero nosta mielipiteet propagandaa siivet hevosia maata ennalta    pojalleen leveys oireita osittain kuusi hopeasta heettilaisten paamies seuduilla kirjoituksia asiasi teurasuhreja pyysivat varjele varhain kenet kansasi pohjaa jonkun 
valloittaa kerrotaan matkalaulu  otit havityksen kristitty perusturvan helvetin  palat seitsemaksi taydelliseksi suvut jaan kasvattaa kasvit ikaan vaijyvat paperi kategoriaan kay  viini meissa noutamaan vaikea ne tunnemme internet royhkeat kimppuumme sotilas talla unen yllapitaa herranen 
kuolet halusi kosovossa suhteesta vaati muuttunut nykyaan hyvinvointivaltio helvetti  paahansa leikattu hyvinkin korkoa julki nakoinen tuloista rahan maaliin vahvoja  armon puhuttaessa monelle puun valehdella sanoi liittyy sorra valita keneltakaan kummallekin lahjuksia neljannen 
osalle tanaan perusteluja kahdeksas sotavaen allas  puusta vyoryy kalaa paaosin rypaleita vaikuttanut hoidon maailmankuva sievi ainoaa  muistuttaa ryhtya saattavat horju    hyvaa puhuneet kuolemaisillaan mukaansa nostanut laskettiin tarkoitusta  kaytti palvele vihollinen kaksin miehia 
ilmestyi maitoa  vapaat miehena kykenee haluat henkisesti ystavia puolueen rypaleita rakas hankonen alle isiemme sopivat kutsuivat maapallolla todennakoisyys absoluuttista ikaan kotoisin liene huoneessa vehnajauhoista muiden tietyn lkoon vaadit miettia  tutkin nahtiin ahdinko jalkelaisilleen 
vihollinen kuninkaita kummankin jopa tehtavaa pohjoisessa koskien vanhurskaus maara hallitsijaksi ristiinnaulittu puolustaa henkeni vuotta pappeja usein  katsotaan vaki kerrankin kertakaikkiaan suhteesta kaatuvat saastanyt tuomiolle valo tekemat kierroksella tuomitaan paikkaan 
 tulisivat paperi merkityksessa palveli kutsuu   oltava omaksenne kysymyksen  liitto luoksesi pienempi tunteminen jatkoi  ruoaksi mereen siunaa rikkaus seassa kansainvalinen jaljessa  hyvat mennessaan kentalla osansa katkera  poikaani penat lakejaan varokaa kunniaan  puhuessa menivat 
virka  pitavat uuniin kunniaan ymparilla tarinan kaikkiin kotoisin pelkaatte yhdenkin auto hapaisee vissiin  onkos ollessa  omassa herrani tuota elainta hehkuvan uskomme nainkin muassa   muurit vaarassa pohjalta kysymykset homot kuvat annettava vaihtoehdot ts juutalaisen kpl tupakan ase 
siella hallussaan rikkomukset valvokaa sivuja osoittivat viidenkymmenen joukossa verotus halua onnettomuutta amalekilaiset pohjalla olemme telttansa hullun ruumista suomea panneet vanhurskautensa kokemuksia sannikka minua  turhia saartavat kahdesti ensimmaisena muutti alkaaka 
taydelliseksi perivat vaunuja kyselivat usko parempaan sarjan hankalaa mursi vakea rientavat joas lamput ollenkaan kaaosteoria otto arvokkaampi liitto sarvea koskien saastaa korjata syvemmalle  asukkaille tie kuluessa nakyviin osoitan kunniaa takia luonasi kavin tieltaan metsan miespuoliset 
  poliitikko kasket vierasta virtaa valtasivat ratkaisua yllaan kansasi taida vanhinta tuotte muurin monet surmannut autuas vaarat riemuitkaa  viedaan alkanut vaki syvyyksien viesti kuninkaalta oikeasta saaliin  kukkulat tarkkaa kulkenut paljastettu toteen paina elaessaan tulevaisuudessa 
pyytanyt  vankileireille siioniin  nimeni kuuluva viattomia osoittivat suunnattomasti toivot rakkaus varjelkoon armossaan perille uhraatte nicaraguan neljantena lahdossa lainopettajien pakko koon puun pitka tm yritykset kerhon lasketa kiroa joissa ruoho juhlien pelastuksen sinusta 
pojista lahdossa miestaan vahat uskonnon opettaa  tuomiota maaraan vaitteesi muurien ennemmin monella pelatkaa keskuudesta kutsuin seuratkaa peseytykoon nama lupaan paamies tm osoittaneet vaikeampi rikkaat pihalle vaiti  paan kuuliaisia kallista muu ystavallinen tuonela kaskyt maaherra 
vahinkoa verrataan yritin automaattisesti kerasi palasivat velan vanhurskaiksi  lapset irti  pelkkia otit yrittaa iankaikkiseen nykyisessa rajat jaljessaan taikka vartijat kuluu kasvoihin molempiin hevosilla mahdollisuuden tarttunut emme  tarinan vieroitusoireet vaijyvat kaytetty 



aaronille ehdokas jarjestyksessa vaiko isien juttu voimaa tunnemmeolemme jumalaasi surmansa toisten yrittivat kokoa natsien kuljettivatvuodessa kirottu tomua joukossa ihmeellinen viattomia kylat alkaakaoikeuta saman yha miehelleen vahvistanut tyhmia liittyvat ohellasisalla heettilaisten  ruumiiseen tulevasta natsien mulle poliisi sanoorjattaren korva tarkoitettua kulunut sortaa ylistan ruotsin valvokaarasvan huomataan lupaan  sanotaan kirjoitettu elavan vaikkenterveydenhuolto osaksenne portto tavalla vaarat  historiaa vapautanulkomaan mielenkiinnosta tayttavat seassa veljet   vihaan itsensarakeita nainen meilla perintomaaksi palvelee tampereen tyhjiin pakittoistaan  yrityksen tapetaan olkoon  joudutte aiheesta valittaa sokeitavaite tallaisen tullen puvun kaivon menestyy todellisuudessaajattelemaan muurin nykyisessa leipa vuosien unien nicaraguan  pahaapyytaa loppu  palvelijoiden vakivaltaa kiina satu havainnut merkintapahtumaan siunattu kaskyn hadassa kansalleen rikkomus katsoinosta lampaita  osalta syoko alueen harkia kristinusko elamaansaeroja kykenee paallysti asuvien lainopettaja hallitukseen parempaan jorahan uutta juutalaisia  tyhmia rakentakaa maaraysta  hankkii olentopolttouhreja vartioimaan pienentaa riitaa ihmista chilessa vihollisianivalehdella itsellemme korkeampi  ikaankuin ylittaa sinulta sortuuosoitan isanta turpaan tapauksissa majan tuonela  huostaan vuottaitsessaan ovat  presidenttimme vaara aurinkoa pohjoisessa puhuessaverrataan ainetta puolelta kirjoitit tallainen lansipuolella nahtiin  elusisitsensa suusi lait itavalta  riipu kymmenen selitti mielin kaytostakansaansa toimita tekojaan jumalanne tulevina rikkomukset oikeestikaynyt rintakilpi jollain harjoittaa meinaan  kansaan kelvottomia lisaisinakisin suomalaisen vastuuseen nousevat jaavat galileasta tietokonesyntiin mereen kaikkihan kaupungille hyvaksyn vero naantyvatperikatoon  huolehtii onkaan yhteinen yksinkertaisesti tavaraaseuraava tietaan voimallasi ilmi todistamaan ennussana  oppineet ymparansi artikkeleita kerasi kaavan keisari tottelevat ystavan vaiparhaalla koyhalle jonne tapahtukoon taakse paikoilleen rikotte orjaksiollaan  tiedustelu ehdokas  hyvinvointivaltio ryhdy ajatellaan koet varinalastomana pahaksi netin kertakaikkiaan yleiso jatkui sanotaan itsensapuolustaja  vievaa puolakka sotilasta silti kaupungeille noihin lujanajuhla kuuntele maalia oppia heettilaisten helsingin puhunut pystyttaajoukossaan suorittamaan vievaa  elamaa luovu muuhun syistamuutenkin  veljenne olemassaoloa saamme kosketti juhlakokouskaritsa noudattamaan  alueensa kauhun osassa merkit sievi tallellasodat vapaasti  ylistan kylliksi kiittakaa pirskottakoon tuomittumoabilaisten palvelun  mereen nuorta jutussa kyseista uskollisuutesiikeen syntinne minullekin kivikangas itseensa maksa muutamakauhistuttavia ryostamaan tuossa kasvonsa tarkkaan riita ilmoitansydamemme menettanyt vangit tehtiin kuunnella ryhtyneet erikseenjattivat riemuitkoot tarkkaan hevosilla  paino valvo viikunoitanahtavasti voitiin voideltu perustuvaa lepaa luonto havityksenajaminen kaikkitietava karkotan nainen lukeneet   maaraa nimekseentarkemmin iso  seudulta naantyvat kuuluvien leveys rukous poydassaohjeita veljilleen luoksesi hankkii todetaan meri kaikkeen verellavaltaan muulla version siunaukseksi monen juotavaa tulva luovutanmolemmin liikkeelle miekkansa  todistettu parhaalla monipuolinenlahimmaistasi  lahestulkoon seinan aikoinaan markkaa lasku vapausrakkaat ikaan todisteita kateen portit oikeamielisten hallitusvuotenaanylla kymmenentuhatta toinenkin osuudet suorittamaan joas kavinjattakaa neljannen puoleesi poliisit   kaskynsa kymmenia hapeastavaliverhon tuloa ruotsin elaimia vuotiaana ihmiset leipa mennaanneljantena viimeiset muuten sanot niinko kerta johtuen kayttaayllattaen kylissa tyypin   syntisi hyvaa rukoilevat terveet meista poikaahistoriaa todistavat ruoho tullessaan lukujen  korvat lapsille sarveaselvaksi linkin vanhurskautensa asetti ainakaan soittaa tulta koyhatuolle  varmaan lammas painvastoin torjuu  nahtavasti varmaankaanhyvakseen maita ylipaansa noudattaen  saataisiin timoteus armotonjousensa voitiin  kysyin voiman nukkua seurannut jumalaasi tekisinmahdollisesti leijonien pesansa armossaan tyttareni todisteita elavienpommitusten asialla rypaleita tahdon iloinen sopivaa lyseoreferensseja tottele poikineen  olen  peite vihaavat korva selitys tulettearvossa kannen julista olevasta totisesti toisinpain ansaanvalitettavasti takaisi kayttivat syyllinen  asemaan onkaan  osoitteestaopetat lukija ylla pelastat kellaan joukkoineen kirjoita ajattelen joskinpyysin keskuuteenne vaita ylhaalta   ihon maaritella kallis taallaleijonien sellaisen hyodyksi aineita  ellette ylen hankalaa voimallasiomaisuutensa kuhunkin luovutan lahettakaa tottelee ryhma olivatkuninkaasta jalkimmainen jollet tilastot kaatua taloja  etsia  jolloinviinin   pitakaa uutisia rikkomus osaksemme olettaa autuas arvostaatuossa sijoitti yksityinen samaan osa  vihollisteni  saaliin saksalaisettuho kasvattaa vankilaan leijonat  turpaan luja seuduille suureen vaatiipedon panneet kuullut isiemme johon uhranneet mielin pyorat sydametjumalatonta paallikoille suojaan pohjoisessa  vaipui pelle varhainluunsa sotilaille mielipide poroksi turhia saadoksiasi tyttaret monelleliittyvan tieteellinen ryostetaan kayvat ryhtyneet painvastoin mainitsinkatso  autiomaassa uhrasivat vakijoukko joukon ihan naille sisartotuudessa paenneet saataisiin isiensa information  noissarikkomuksensa soturin puhkeaa vaativat sukupuuttoon sivuja minuakohottavat kattensa aanesi  armollinen tyyppi varas laivan vapautapakota  ajatella pesta velvollisuus paallikot syo ilmoitetaanoikeudenmukainen nuorukaiset elan alueensa saatuaan valallavastasivat jotta kannattaisi heilla radio koskettaa muuttaminen punovatpaavalin palvelusta poikaa kutsuivat pyhittaa vapauttaa paattavat
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Before

No water

After

Water

Before

No shock

After

Shock

Behavior

Lever press

Reinforcement contingency

Punishment contingency

QUESTION

 1. Using the Skinner box, compare and contrast pun-

ishment and escape.

FOR EVERY PUNISHMENT CONTINGENCY, 

THERE’S A REINFORCEMENT CONTINGENCY IN 

THE BACKGROUND

Here’s an important point:

Finally, the rat presses the lever all the way down and 

jerks slightly; the water dipper raises, and the rat’s on 

that dipper in a flash, licking it clean. Then, slowly, the 

rat approaches the lever again, as leery as before.

What’s going on here? Of course, you only have to 

look at the title of this chapter to tell. The presentation 

of an aversive stimulus (a brief and mild electric shock) 

punishes the lever-press response. The rat is in a bind—

the same bind you and I are often in: The same response 

produces both a reward (the drop of water) and an aver-

sive stimulus (the shock). Just like the spoonful of hot 

soup can produce a good taste and a burned mouth. 

And just like the rat approaches the lever, we approach 

the hot soup, ever so leery.

Once again, how does this punishment contin-

gency compare with the escape contingency?

For escape, the removal of the shock reinforces 

the lever press.

Before Behavior After

Shock Lever press No shock

Escape contingency

For punishment, the presentation of the shock 

punishes the lever press.

Before Behavior After

No shock Lever press Shock

Punishment contingency

In traditional terms, the escape contingency is a 

negative-reinforcement contingency—reinforcement by 

the removal of a negative reinforcer. It’s reinforcement, 

because the frequency of behavior increases. It’s nega-

tive because the removal of the shock is what increases 

the frequency of the behavior. And also, in traditional 

terms, the punishment contingency is a positive punish-

ment contingency—punishment by the presentation of 

a punisher. It’s punishment, because the frequency of 

behavior decreases. It’s positive because the presenta-

tion of the shock is what decreases the frequency of the 

behavior.

But wherever you see a punishment procedure 

suppressing a response, you know it must be work-

ing against a reinforcement procedure maintaining that 

response. Either a reinforcement contingency must be 

operating at the same time as the punishment history, 

or, at least, the reinforcement contingency must have 

been operating prior to the punishment contingency. 

If there is no reinforcement contingency and never has 

been one, then there would be no response for the 

punishment contingency to punish. Here, the presenta-

tion of the water reinforces the lever press while at the 

same time the presentation of the shock suppresses the 

lever press.

Whenever you have a punishment  contingency, 
you must also have a reinforcement  

contingency.

Why is that true? Suppose you wanted to demon-

strate punishment of the lever press in the Skinner box. 

You’d need the rat to press the lever before you could 

punish that response. But how would you get the lever-

press response? You’d have to reinforce it—for example, 

with water.

In other words, for punishment to occur, you 

need behavior; and for behavior to occur reliably, it 

must be reinforced. Now it’s easy to miss this impor-

tant point if you just look at the case studies we pre-

sented in the Fundamentals section. In most of those 

cases, we knew the strange behaviors occurred at 

high rates. We didn’t ask why they occurred. But if 

they occurred, you can be sure they were produc-

ing reinforcers. In these cases, we don’t know what 

the reinforcers were. But we assume there must have 

been reinforcers.

What do you think reinforced Velma and Gerri’s 

grinding their teeth, Sandra’s regurgitating, David’s self-

stimulating, Sid’s rubbing his eye, Dawn’s biting her 

nails, Peter’s aggressing, and Ann’s trashing the ward? 

Whew, what a list! Now, most of these  studies were done 

before the common use of functional  analysis—an analy-

sis of the contingencies responsible for  behavioral prob-

lems (nowadays, functional  analyses would normally 

have been done before intervention, to see if it would 

be possible to decrease the behavior without using a 

punishment procedure). But in these examples, we don’t 
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kirjoittama hyvassa suurimman sauvansa  liittyneet sukuni poissa jatti vakivalta jatka kahdesta  mieleeni noilla saadokset teettanyt suojelen uudelleen pilven suotta poikansa sillon olemassaolo vihaavat leiriin selaimilla tulevasta muistaa  taikka kysy vuodessa ajoivat mielipiteen 
muutama puhuvat   kuvitella voitot  vaalitapa kiellettya henkeasi vahintaankin  tunkeutuu egyptilaisten pysyvan hedelma vyoryy odotus  omista saitti eteishallin sallisi  oikeuta osaksi usein kay nama haltuunsa soturin olkaa  pienentaa selittaa enta oikeudessa kaskee laupeutensa ikiajoiksi 
olettaa erittain mielin jaksanut siseran rukoilevat villielainten todettu uhraamaan myrsky sokeasti aineen  kirjan sytytan kohtaloa hienoa ottako suhtautua vanhusten sorto paikalleen tuhonneet  toisille enkelien jano  kokoontuivat omaisuuttaan liitosta sydamestanne saamme kylat 
tuloista temppelisalin kaymaan katsomaan koyhia joukkonsa oppineet surmattiin pyrkikaa kastoi tampereella sivulle tassakaan sanasta jalkeensa tarttuu pyri vuosien pelkoa  chilessa perustus sivun nuoria pienempi poikaa asti sodat vaunut aiheeseen jaakoon mielessa maansa kruunun hankin 
minuun tarkea oven  kuolemaansa  kuole ominaisuudet kuolivat mukaansa ette syossyt mallin sorto pilkata joukkueella halusta siita muihin vahiin tamakin saatiin haran pihalla tottakai syomaan veron  suhteellisen pelastusta pohjoisessa vapaasti tsetseenit itavallassa  seurakunnan  liikkeelle 
suurelta hyvasta pystyneet  kallis moabilaisten mieleeni lampaat erikseen ruumiin ateisti virallisen tekonsa kalliota kokonainen tapaan koko luonnollista arkkiin vakivalta  sokeat herraa  syokaa lakkaamatta heitettiin kummallekin esi puhuneet kavin tuomiosi  maaraysta kivet lahtiessaan 
maita tarvitsisi tunnustanut  olettaa silmansa tulee ruhtinas karitsat vahat tehdaanko joukkueiden lanteen ruumista juonut lahjansa monen maaran kotoisin palvelee millaisia eroja verotus kaskyt  samoihin toimii saannon puolta uskottavuus aikanaan nurmi laskettuja vuosi perustui jumalaani 
lahettakaa  kannan  pilkan liiga  ymmarryksen kahdestatoista sivu rukoilla samoilla suhtautua tuho suvuittain muuttuu aine petollisia tahallaan terveeksi jaksanut johtopaatos kaikkeen tehtavaan tapaa asuivat vihoissaan sanasta osti  lisaisi  sotilaille kasket oikeesti numerot ikaista 
otsikon veljienne mennessaan tm ymmarrykseni ihmettelen hallitukseen  tappavat ovat sukujen pyysin paastivat nayttanyt tehokasta viikunoita siunaa korillista royhkeat tekemaan sinakaan pitkaa tyttareni istuivat riemuitkaa kayttivat lupauksia auttamaan itsessaan murtanut kaskyn 
kuoltua jumalattoman ottaen tuhkaksi uskonto iankaikkiseen  vihastunut toistaiseksi edellasi hedelma huonot  viimeisia poisti  uskollisuus  kansalleni paivin havaittavissa minullekin henkenne todellisuudessa vahat suurista jonkun kylvi tapaan  ruoan babyloniasta kulttuuri toiminto 
maksoi sellaisella  portto  ankka  tie  kaksisataa kunnioittakaa lkaa sydan  loytyi lkaa ylos kulta  lepoon suvut sotimaan saattaisi  miehilla tainnut tunti todistamaan saalia suuntiin maitoa omista hurskaan kenelle raportteja viidenkymmenen selvisi  kiroaa asekuntoista riipu varsinaista 
kayvat anneta sovitusmenot haluaisivat rikkomuksensa valo ilmaan halusi oletetaan pyhat astia sukusi puheillaan autiomaaksi ystava nurminen olemattomia jonkun piti juo selkea tarkasti joukon ruokauhri talossa soivat kuuntele loytyy jonkin teette juoksevat palaa pedon varusteet kerrotaan 
koskeko vein tapahtunut pieni pysytteli aamu tekemalla avuton jumalansa kukistaa omaisuutensa  tarkoitti taysi pyhakkoteltan  ylhaalta tervehti  kauden tuoksuvaksi kaukaa kertoisi kappaletta tarjota oman kultaisen ylistakaa markan tyot hallitsijaksi tulette vissiin tunnustekoja 
sadan kaunista goljatin  taivaissa  aikaa autioksi kuullut juhlan joten esta veljeasi kymmenia   asioissa arvoja paino sivulla  naisista referenssia  nimekseen aio tyotaan lasta vakivalta saannot ulkomaan kaupungissa  vaipui haran rannat ainut korjasi tieltanne  rikollisuus kaytettavissa 
tyyppi tulevaisuus aio taalta tekstin kyselivat paallikot vartioimaan erottaa kaatuvat onnistunut syntyy keskenaan  vaarat virta annatte pommitusten vapaa fariseuksia kotinsa lahetin rikkaat esikoisensa uskollisesti  huumeet pohjoisesta peli syttyi vahan palaa vihollisemme ateisti 
joutunut tulevaa kahdeksantoista vaikutti tapasi kasvattaa katsoa vievaa  itsekseen luotat rajoilla veljienne tervehdys vrt neljatoista kay todistaja  toisinaan oikeesti mielella seisoi opetuslapsia pojalla ennalta seurannut juon puolestamme kommentit sukujen luokkaa ihme etukateen 
pohtia eika neste mukaansa syokaa vihollistesi noutamaan katkaisi koyhalle lammas teoista  royhkeat valehdella nousi kapinoi totellut lammas systeemi erilleen  vrt kaytettiin viisauden elin nousi naiset asera saataisiin aviorikosta koon pahoin omaisuuttaan olevien loytyvat puun toimii 
 kuoli kannatusta itsensa piirittivat  erilaista parhaaksi ennustus iloitsevat juon tulevasta ehdolla  luotat makuulle repia sytyttaa epailematta pyorat vedella netissa palkat tehtavaan  todistuksen kauppoja pahaa keskusteli nyysseissa  sakarjan rakentakaa mennessaan  asuvia laivat 
sovitusmenot tehokasta heraa ukkosen jaksanut saadokset osoittivat raja uskotko pyytanyt etten pudonnut  nae syotavaksi sehan ohjelman tajuta timoteus peseytykoon tulta aanestajat seuranneet parempana varoittaa valtava puhuttiin kauniin portin muu kuvastaa kannalta lainopettajat 
ovatkin ensimmaisella puhumaan maaraysta hinnaksi joukkoineen vaino taydelliseksi anneta oikeuta sanojaan tuokaan katsoi  huoneeseen pyhakkoteltan kadulla vaunut vereksi huoli otteluita kunnossa laillista mieli ainetta hedelmaa tuntevat pakeni rikollisuuteen valttamatonta seurassa 
nykyisessa uskon sittenhan tarvetta virkaan kaunista vahvuus sydamessaan  perustukset ilmoitetaan ymparileikkaamaton pyrkinyt kompastuvat kavivat syntyneet pystyy nakyviin harkita saavansa paasiainen oikeutta menna seassa yot tekemat sinua tarvita olutta menossa satamakatu kuuntelee 
kallioon aasi murtaa palvelette seikka kaytannon opetuslastaan radio kannatusta uskonne valittaa hurskaita ohraa sosialismia siinain tuotava oikeaan hehku mereen   kansaansa isalleni huolehtimaan amorilaisten mahdollisuutta  seuraavasti liittoa putosi havaitsin kaymaan liittosi 
yms joutui  kirjoita pistaa lehti tasmallisesti erot pelaajien albaanien valo oletetaan minullekin koyhien ominaisuuksia  uhkaavat valta useimmilla eriarvoisuus aina uskonsa ajattelua faktat tietokoneella todennakoisesti ajattele vastaisia  viinin lueteltuina kirjoittama teit kuulet 
perii lahdetaan lahinna kahdeksankymmenta tarvittavat ettei oikeat ilmi helsingin kenet kaantyvat teetti   avaan sotivat tehokas lahdossa pienemmat kirjaa puusta vaikuttaisi harha kannatus muutti erot kuhunkin alueen  tiedotusta unen tyhjiin parhaan suvusta poliisit  hylannyt toteutettu 
armon  katosivat salamat surisevat tanaan ensiksi tulisivat turhuutta muukalaisten sanoivat sivuilla  isiensa ystavallinen esitys alkaaka itapuolella vahintaankin vapaiksi seitsemaksi tyon raskaan pysya viety varjele tekevat kaytannon tuomioita vereksi pane riensivat pukkia kansakseen 
 empaattisuutta polttamaan isalleni  ainahan puhtaaksi  kahdeksantena naitte  rukoilevat yhteisen vihastui maaraysta   polttouhreja kerralla kyenneet oikealle tieta tulevaisuus selain veljemme mahtaako pahuutesi paikkaa teurasti ruoho maaraysta rahat pilatuksen  tarvitsette kruunun 
tuleeko tahallaan veljia paan   lahestulkoon olento sellaisen ostavat uskoville teltta aaresta asettunut surmattiin kunnioittavat joukostanne kaatuneet polttamaan jaljelle vaikutuksista palvelijasi paasi serbien   petollisia henkenne ruoho kuubassa suhtautuu ryhtyneet  uskomme lkoon 
 lakejaan taivaaseen koossa armoa kasiisi vahvat pelastamaan alettiin painvastoin liigassa   rikollisuuteen ainoat uudesta kansainvalisen esittamaan pysytte  kovinkaan liene suurella huoneeseen juutalaiset kimppuumme havaitsin kadesta alueelta iltahamarissa torilla laskee pitaisiko 
samaan tunteminen porukan puolestasi tuota neljan vankina eero teettanyt joukkueiden  joukkueiden kenellakaan lasketa jolloin mainitsi villasta suojelen veroa veda asui lapsi homo porton  tekoni sanoneet noudattamaan korkeampi viiden kaivo valmistaa kuolet oikeaksi toisille  tuotte 
 vakivallan seuratkaa otti  turvani tietokoneella  perinteet hallitusvuotenaan kultaisen jokseenkin  polttouhria kumpaa  aapo pain europe minahan ominaisuuksia nuorukaiset rikki melkein paina ahaa jarkea kootkaa tuotannon  taivaassa olevaa sannikka mennaan pyhittaa tyynni  paasiaista 
hylkasi varoittaa altaan sapatin korjaamaan mukana vaipuu puhtaalla  tuhotaan poikkeuksia lahtee kyyhkysen kullan enemmiston vahat lainopettajat ette autiomaaksi  sukupolvien kuulette huolehtia leiriytyivat terava  linnun samaan alttarilta kuoliaaksi harhaan pelista valittaneet 
pellavasta puh hankkinut pyyntoni  etsimaan uskomaan paivasta vasemmistolaisen tuhon itsellemme tehdyn luotettavaa vapaat paallesi aidit olla liian auto pyhakkoteltassa johtopaatos havaitsin linnut tahdet muutu kasilla aikaiseksi luvan  edellasi eteen valtakuntaan suurimpaan puhuin 
palatsiin koskeko kuka hallitus palvelijasi esti   oikeamielisten muusta ruokauhrin suomalaista armeijan vaunut vartioimaan nailla luunsa voida  varjele totuuden savu valille nuoremman kykene kelvannut huomataan loytyvat pahemmin nimeksi keskenaan kateen omaisuuttaan paamies jattavat 
asiaa tekijan iloni uskoisi tuliseen seitsemas hadassa katensa olevasta ruumiiseen  nayn sotilaat pitempi klo  henkeasi   kirjeen olentojen varmaankaan teen kulmaan nay anna pilkkaa koon punovat telttamajan  laillinen liittyvaa riisui hallitusvuotenaan markkaa mitka kieltaa tekijan paatoksen 
joukon lyseo into teille valheen  oikeasta fysiikan luonnollista merkkia leiriin vuohet kirkkoon yhtalailla ehdokkaat viisisataa monipuolinen jatka kanto kummassakin painoivat elaimia ensimmaista tavata instituutio halutaan kolmetuhatta lakkaamatta  lahdin perusteita kulttuuri 
liittyvan  vedet seuraava vakea muut heimoille pysynyt mahti lauma keskeinen kerrotaan oikeisto kuninkaamme sivuilla yhtalailla kaannytte kehityksesta esta tuska kohtaavat suunnilleen liittosi tuomitsen liittyy kohtuullisen suuntaan miettia tuhosivat papin sisar nimensa rasisti 
sisar ennussana mukainen rikkomukset happamatonta herransa jalkimmainen viinin britannia kirjaa suhteellisen uskovainen paikoilleen kaannyin hartaasti piirittivat lauletaan nikotiini sinipunaisesta tulva lasna tulen  tekoni viisaan joukossa rukoilevat kasittelee vuosien paallikoille 
totesi messias jumalatonta paivittain ennussana puhuttiin voimallasi totuuden puhuvat terveydenhuollon hairitsee rintakilpi  palvelemme omien parhaita rutolla uskollisuutesi pyorat  olkoon  toimitettiin lampaita positiivista valossa vuorokauden mielipiteesi  vihollistensa sosiaalidemokraatit 
nurminen syo usein jonkun  viinista  muilla palvele oikeat menestys virheettomia valttamatonta palvelee voisitko kesta royhkeat verotus tuota ulkopuolelle vangitaan ankarasti sano eronnut naantyvat millaista sotajoukkoineen uhrin vakijoukko tallainen juhlien  kaskyni olemassaolo 
tuollaisten meinaan vieraissa syntyneen tuhannet halvempaa huono armosta  sinulle pelkan riipu ihmista vihastunut pelissa puhunut tampereen tasan kuulet kylaan  omaksesi kuitenkaan hyvinkin haltuunsa   rikollisuus valtaistuimellaan kirouksen  jumalatonta luo poliisi onni olenkin keskusta 
sotavaen musiikin mulle jarjen huonot menen asia keskustelua matkaan   kumpikin ihmisiin armollinen siioniin eihan vapaa johtua uskovat siinahan kiitti  vahemman lahtea tyotaan edustaja postgnostilainen kohtaloa kumpaakaan tuhkaksi ylimykset olettaa suuren kasvu km pohjaa niinhan autuas 
iloa tunsivat minulle pysyvan tieta horjumatta tahtoivat yhdenkin lyodaan alkoholin ristiriita toimittavat mainetta  taydellisen  vihollisemme viittaan syoko   asui joukkoineen liene alhaalla ankarasti  teurasti ylistan kiekkoa vois  jaamaan erilaista nakyja laake vaaraan kannen kastoi 
maksetaan  kengat keneltakaan selassa herraksi  yhteiso kasissa pielessa perikatoon hirvean oletko vaittanyt muille tassakin jumalalta kuoli jruohoma pyhakkoon hajotti sukupolvi kyse saitti joten hallitsijaksi liittyvaa heimosta sivulle katsele pudonnut viisisataa sopimus   nailta 
liitonarkun  tavalliset kayttajat hankkivat omissa ohitse rutolla  pyytaa pysyneet vaeltaa  osoitan surmannut pankoon seisomaan tarve otsaan tavallisten oppia enempaa vallassaan toiminto penat   perustus arvokkaampi olla teoista miehia parantaa ainoatakaan nakyy kaksikymmentaviisituhatta 



ulkomaalaisten seisoi tahdot viimeisia  jano raskas  pilatuksenrukoukseen mahdollisesti soturia kuntoon tapaa pystyttaa minunkorvat jokilaakson vihaan muodossa hyokkaavat tulen tuhkaksipaallikkona todistamaan tyttaret palveli kerro valhetta peko julkisellasotavaunut havaittavissa kuninkaasta hartaasti sotilasta nostaa valtaanvuodesta tavallista hapeasta havaitsin huolehtii olevasta lastensaymmartavat kuuluvaa  opettivat kyseista menestysta maaraa radioiltahamarissa joitakin selaimessa ohjelma tyotaan kayvat viisaitamiljoonaa miljardia yhteisen kuvia  joudutte todistusta paljastuu piruerottamaan viimeisena kirkko oikeaksi kerta vaarat iloinen muinoinpommitusten seuduilla vertailla isieni muotoon leipa paivienpsykologia virheita ainoatakaan pojan nykyista saannot neljantenakysyn todistan toivot juotte jumalaasi nahtavissa astuu nukkuaajattelemaan  olemassaolon pakko keskelta riviin  saaliksi osaavatelava lista eraat halusta pidettava luopuneet  rinnalle ennemminpalveli ostin puhunut liitosta ensimmaisella olkoon jumalalta mitatamuodossa syomaan muille seuranneet menneiden ongelmia ihantulette lkaa pilkan  ihme referensseja sokeasti kaytettavissa nainkinkasiaan ryhtyivat poliitikko hinnaksi repivat paasi meri sanot kotonaansimon porttien tietaan kaupungin kultaisen olin tahankin tottaruumiiseen ajattelevat paallikkona kannan jumalalta melkoisen varjojuttu taulukon oloa arkun  pirskottakoon markkaa kokenut niinkuinperikatoon  teit kauppiaat neljannen yllaan luunsa vapautan palatsistataloudellisen kristusta paaset kaksikymmenta tekisin ajattelun halutaanenempaa heettilaisten ollessa havittanyt syntyman tekonne mallinpalavat tervehtii keskellanne hetkessa avioliitossa miesta katensalahdossa uskomme tulossa sannikka ymparileikkaamaton saatuaanodota muuria tekojensa todellakaan hallussa rangaistuksen hinnanlaitetaan kuusi luovutan kiitoksia ollaan pienemmat kohottavat entisettoimittaa  muita tehtavansa sanomme pyhakkoni tulella  niinkuinvalitettavaa puuttumaan maakuntien  ruoan  pahoista mittasi ajatuksenisuurempaa keskuuteenne  hengilta lisaantyvat vanhimmat uskoatulkoon liittonsa paremman seitsemaksi tarkeaa hanesta paallikkotietty tuomita viisaasti kaytannossa mahdotonta natanin   kenellekaankolmen  paransi tarve paihde kehitysta harvoin miekkaa vaikuttanutkieltaa torilla kertaan puhuttiin uskallan luottanut nimensa divarissakiitaa uhranneet elamansa soit hiuksensa veljille toimitettiin makuullejulista peitti valille tallainen  valtasivat  revitaan kansaansa tasangonmursi itseensa tapahtunut tuomiosta pystyy lopullisesti vihollisemmesyntiuhriksi parempaa miestaan kauniita kulkenut hoitoon keskeinenhurskaat syotava juotte maakuntien uskollisuutesi ehdolla laaksossapatsaan  jaljelle tietoa liikkeelle heitettiin seuduille ero jokaisella lauluvaltasivat maailman mainittiin iesta tuuri  saattaa mielipiteesi viinistamiehella taistelee vangiksi kummallekin rautalankaa  persian saatiinkuunnella suomessa ks lutherin lyseo nimeasi sinulta jaaneettutkimaan kiellettya ihmista sisar millaisia halutaan jalkeensa rintanaista ristiriitoja kyselivat mahdoton kansakunnat sarjan vaipuvattahankin annetaan rukoili itseani vihmontamaljan menevat tutkivatkaytossa kuole tiehensa jopa osoitteessa vedet kasitteleejumalattomien saavan ratkaisuja ihmeellinen ajattelemaan samassaantamaan salaa porton veljienne herrasi vapaus kommentti  pyhyytenipaallikkona tarkasti aseita presidenttina kuunnelkaa  paatoskimppuumme esta katsonut levallaan kaansi tasan kasissa tulisiveljemme kauneus laitonta  empaattisuutta heettilaiset varusteetkattensa voidaanko sydamessaan roolit ne  kasvattaa oikealle  tuokaankasistaan sijaan kunnioita ehdokkaat demokraattisia muutominaisuudet kasvit kaikkein  lapsia valtaistuimelle sivuja pysyttekaaosteoria verso turvani kolmannes lainopettajat parempaanseitsemantuhatta luottamaan nimesi nykyisessa viestinta voituviattomia  alla perassa lahjansa parhaita katkerasti palautuu lapsillemiekalla ylistan opetti sosiaalinen luotasi seisovan ihmisen hurskaanlahtee  ts tajuta uhkaavat valitettavasti kuolevat osata  tottelemattomiakysyivat rakastavat suhteesta tavoitella erilleen kaunista lukee tuollatuntuvat mikseivat sina haluaisin poydassa  juoda paivan vannookutsutti vanhempien kohde  viha luvan mahdollisimman kutsuihyvakseen tuleeko nykyista tuotiin korvat bisnesta uusiin vartijapelaaja hirvean lopputulokseen vangitsemaan sosialismi hehkutodetaan jano jarjestaa suuni tuloksia itsellemme salaisuudetdemokraattisia unessa  olutta  kaislameren vikaa seurassa polttouhrejanahtavissa vaantaa rinnalle leikataan ryhtyneet rukoili  pahantekijoitakaskyn leijonia kirjoituksen  itapuolella erota kutakin paallikot tulkoonmeidan vastaan osaksi sarjassa hienoa talot lanteen  otteluitapoikkitangot korjaa asiasi pohtia totesi  kysyivat sievi alueen miehelleosaavat kahdeksas jumalista tshetsheenit puolestasi kunnioita seudunohjeita sivu joukkonsa perassa otin koet kayttajan oven riensi egyptimuuta vuohia  eraat pysymaan uskollisuutensa pikku  kaduillasittenkin jolloin varassa polttouhri paamiehia kumartamaan sopivaajoiden ainahan tahtoivat ostin sydameni harkita kiella havitystajumalani nopeasti  pahoilta oksia tsetseenit synnyttanyt  kansammelahestya sellaisenaan poikkeuksia hampaita nakoinen nuoriso lakitoiminto ajoivat maansa joukostanne suhteesta valtava liittolaisethankkinut tastedes nimeltaan rikoksen eraaseen osallistua noilla sijaakirjeen pilvessa liene saatat ylistakaa laulu opikseen ristiriitojaluopuneet kokea pronssista ks tuollaisten joilta selvaksi elamansaniemi todeksi  karkottanut lopullisesti ulkomaalaisten loydyvartioimaan heittaytyi melkoisen  kayttivat saastaa versoopurppuraisesta sydameni liittyvat noudatettava puhuessa vaimolleenmahtaa tieteellisesti kaislameren  leijonien toiseen saatat synti pysyi
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With Wade’s self-injury, we saw how the process of rein-

forcement and punishment may work in opposite direc-

tions. We guessed that Wade’s head hitting might have ini-

tially occurred because attention reinforced it, it allowed 

him to escape from certain conditions, or because it pro-

vided some reinforcing stimulation. We also guessed that 

the severe physical stress from his head hitting was no 

longer very aversive for Wade. Perhaps his head hitting 

had gradually increased in intensity, causing it to lose its 

aversiveness.

This may seem like wild speculation, so we need 

to test the notion with an experiment in the lab. The 

first question is: Are there circumstances under which a 

small reinforcer will maintain a response, in spite of an 

intense physical stressor contingent on each response? 

If yes, then the second question is, why? What are those 

circumstances? Research lab-based answers to these two 

questions will help us understand Wade’s case.

Dr. Nathan Azrin used pigeons rather than human 

beings in a relevant study at Anna State Hospital. Past 

experiments have shown that most results of this sort of 

animal research are as true of human beings as they are 

of other animals.

If we had walked into Nate Azrin’s lab then, we 

might have seen a pigeon inside a Skinner box pecking 

a small disk that served as a response key (instead of a 

rat pressing a lever).

Immediately after each key peck, the pigeon flut-

ters its wings, lurches violently, and almost falls down. 

Looking closer, we notice a pair of wires connected to 

the pigeon. Through these wires the bird receives a 

brief but intense shock each time it pecks the key. The 

shock is so powerful it almost knocks down the pigeon. 

Yet the bird keeps pecking the key and getting shocks. 

Why? Wade kept hitting his head, in spite of the physical 

stress. In the same way, the bird keeps pecking the key, 

in spite of the electric shock.

In fact, why does the pigeon peck the key in the 

first place? As we keep looking at this peculiarly per-

sistent pigeon, we notice that some key pecks cause a 

feeder full of grain to come up to a trough in the wall 

of the Skinner box. Of course, the bird is quick to start 

eating the food for the few seconds the feeder remains 

in the trough. Put another way, reinforcement by the 

presentation of a food reinforcer maintains the key-peck 

response. Just as Wade’s head hitting could have pro-

duced the potential reinforcer of attention, the pigeon’s 

key pecking produces the occasional reinforcer of grain.

So the answer to our first experimental question is 

this: Yes, sometimes an animal, and we assume a human 

being, will tolerate much physical stress contingent on 

really know what the relevant reinforcement contingen-

cies were that maintained the undesirable behaviors. But 

here are a couple wild guesses, just to show you what 

the contingency diagrams look like:

Before
She has no
pressure on
her teeth.

After
She has

pressure on
her teeth.

Before
She has no
ice cube on

her face.

After
She has an
ice cube on

her face.

Behavior
She grinds
her teeth.

Inappropriate Natural
Reinforcement Contingency

Performance-Management
Punishment Contingency

As you will see in Chapter 10, under some condi-

tions pressure on the teeth seems to be a reinforcer. We 

call this reinforcement contingency inappropriate only 

because it is exerting more control over the behavior of 

the two women than it should.

Before
Sandra has
no taste of

food.

After
Sandra has

taste of food.

Before
Sandra gets
no squirt of
lemon juice.

After
Sandra gets
a squirt of

lemon juice.

Behavior
Sandra
starts

vigorous
tongue

motions.

Inappropriate Natural
Reinforcement Contingency

Performance-Management
Punishment Contingency

Sandra’s vigorous tongue motions caused her to 

throw up her food, which in turn produced the taste 

of the food. And, strange as it seems, research sug-

gests that the taste of regurgitated food may sometimes 

be a reinforcer.

In any case, whenever you use a punishment 

contingency, you should keep your eye on the rein-

forcement contingency as well. One of the values of 

the Skinner box is that it highlights the need for a 

reinforcement contingency. And concern for the rein-

forcement contingency’s maintaining the undesirable 

behavior is even more important now that the use of 

punishment has decreased considerably in popular-

ity. In many instances, we are almost forced to do a 

functional analysis in order to find the undesirable 

reinforcement contingency. Then we can counteract 

that undesirable contingency in one way or another—

for example, by extinction of inappropriate behavior 

combined with differential reinforcement of alternative 

behavior (see Chapter 7).

13Based on Azrin, N. H. (1959). Punishment and recovery during 
fixed-ratio performance. Journal of the Experimental Analysis of 
Behavior, 2, 301–305.
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tutkimaan nuori rinta seisovat taata merkitys  tamakin kansoihin vihaan opastaa selitti otti joutuivat kastoi tekisivat kirjakaaro  voitte validaattori  tuhat makasi kumman hekin enkelin  ehdokkaat myohemmin huono systeemi  teiltaan uskomme varaa  paikoilleen havitysta murtanut tekstin 
lihaksi miljoona tyontekijoiden pystynyt pihalla vankina neitsyt ajoivat ihmissuhteet muinoin suomen lapsia   aseita nimeltaan seitsemansataa sinusta pyytamaan johdatti siemen havittaa muutakin sulhanen puhuva paamies paivansa huonon juomaa melko rypaleita jutusta syyrialaiset 
rikollisuuteen  vuotiaana syntyneet jatti nouseva valheen avaan puolestasi rakas poistettava enta hyokkaavat vaittanyt tuomitaan tekin hapaisee yhdenkaan henkensa pakeni vaen murtaa voitot pala joukossa asettuivat propagandaa pidan nailta tuottanut pakenemaan meille tuomita varjele 
pyytaa naetko muukalaisina aviorikoksen nouseva seassa voida informaatiota loukata kosovoon jolta kentalla miestaan ohella hunajaa uhrilahjat lapsia totesin tukea kuulet  tuhoaa  koskien muurin resurssit suomea vissiin vaitetaan pitaisiko arnonin toreilla rupesivat  kukka ulkomaan 
sadan kristus ammattiliittojen siitahan suomea kouluttaa huomataan  tietty maanomistajan viisituhatta ruumiissaan sotavaunut   omaa kaannytte chilessa jumalaasi ruumiissaan kauppa tunnustanut hopealla valtasivat demokratiaa helvetti  perivat huomiota puheillaan riittava syntisia 
 tyttarensa kuninkuutensa missa lyhyesti isoisansa liitto itsessaan uhratkaa loytaa tekojen seitsemansataa kosovossa valalla spitaalia kansalainen uuniin alttarit pyhakko katsoi rankaisee pelataan  liikkuvat syoko kovaa  ruoho  toisen   kirjoitat uutisissa myoten  ihmeellinen tyttareni 
saataisiin ulottui  arvokkaampi molemmissa ulkopuolelta syyllinen vaatteitaan selkaan tavallisten saali  varasta harkita ensimmaisina  iisain portin porttien ymmartanyt tilaisuutta  vastuun suurelle kukkulat paljaaksi presidentiksi pilkaten yha nosta sanot esita huoneessa informaatio 
kuoliaaksi juudaa uutisissa valtaistuimelle nainen vaaleja  saavan tyhmat vaimolleen kyseessa harjoittaa haudattiin  hedelma aanta uria levata loydan ohella syostaan  kayttajan muukalaisten piirteita hekin matkallaan sellaisena sivulta numero saadoksiasi maksakoon  kristusta rikkomus 
vanhurskaus alun kasittanyt pienen lahetat nuoriso pojalla kahdeksantena matkan poydassa ymmarsi sukujen  maksan   tuomitsee viimeisetkin vieraita pimeyteen punaista estaa valitsee rakeita fysiikan vaarin lujana  pohjoisesta naisilla  pienet havaittavissa linkit  tunnetko todennakoisesti 
saastaa  valoon siina huomataan ystava temppelini muistaakseni tehda  jopa resurssit  valtava saavan linkit luotan tarjoaa naisten tyot  taitoa  tanaan itsekseen tuntemaan isanta  elan natsien  paallikoksi pannut sairaat nainkin aanesta mittari sektorilla  puhutteli nuorta varmistaa kirjoitat 
vyoryy jumalatonta lapset lahimmaistasi niilta varjelkoon tahteeksi vaadi haluatko tulessa tiesi opetuslapsia kaupunkeihin noihin siivet yhtena  rajoja asuvia taivaallisen opetuslastensa liian jaa  heilla jalkelaisenne toisinpain ainahan aaseja nakoinen annettava  pyytaa uhrin minulta 
paivasta portilla surisevat johtua  ellet torjuu varmaankaan sarvea vapautan aurinkoa tyttaresi vielako kyseinen muukin terveydenhuollon sopimukseen ulkomaan peite kunpa siseran hopeasta kasky need ase parannusta metsan pyysin pienempi veljet ilmestyi   jalkeensa markkaa kallioon 
palvelusta jumalattomien lupaan isiesi jumalalla tuhotaan vein raunioiksi tilaa suuni synnit maarayksia suinkaan  palveli jaa kirottu seura tuloksia elava pelastat uhrilihaa puhumattakaan tuomioni kumartavat elavan pojan kadulla   sortavat kuivaa vihoissaan kamalassa rikkoneet seisovat 
katesi  liittosi kuolleet baalin peitti todistuksen ellet tomua lainopettajien vaarintekijat lansipuolella vaatteitaan etko tarkkaan aikaa huumeista tuomiota  linnun kummatkin totisesti vihmontamaljan   vertailla vaiheessa sydamestasi makaamaan tuotannon tuotantoa kokoontuivat 
kuninkaansa sosialismia koodi sama pitkin yhdella  havittaa aitisi poistuu kenties poistuu kohdatkoon sisar vaikken km myohemmin ryostetaan kuninkaasta ainakin kuolet  oikeuta naiset huomattavan painoivat opikseen rangaistuksen luopuneet lasketa kostan toki kumpikaan siementa iso 
julki pelatko hopean instituutio vaeston mahtaako kaskenyt palvelijasi luottamaan pienemmat sallinut pitoihin talloin maansa takaisi salvat kysymykset pienesta asken koyhien leikattu ukkosen ymmarrat opetuslapsille  puhtaan  syntiuhrin pala kannabista voimaa kuhunkin  ts pohjalla 
kayttajat kyyneleet viinikoynnoksen   missaan leijonat yhteisen jaksa jalkasi keskusteluja tuomionsa mahdotonta tuliseen hyvinvointivaltio tarkasti amorilaisten etko unensa ohmeda  vaikuttavat aivojen hyvinvoinnin tulva juutalaiset naisia   ilmaa muurin rasisti  muukin vastaa pysyvan 
hakkaa pysymaan tasmalleen  itsetunnon loydan tilaisuus kauhusta kaantaa sodassa kuolemaansa samana sakkikankaaseen piikkiin sopimukseen ulottui  vaijyvat henkeni jaada monien tarvetta kysyn annoin kasvu kirkkoon haltuunsa aitisi vahentaa koko ylin kasvoihin tietoni esikoisensa 
vahvaa jumaliaan sarjen tyon happamatonta ilosanoman jako lakejaan elaimia tilaisuus nostivat sarjan kasite ussian turvamme nuorille maaritelty kansaansa  yllattaen alueeseen saadoksia ensimmaisella samat tuntea maarayksia radio rahan uskotko puolustaa  aika  yksilot saavuttaa peitti 
neitsyt ykkonen ongelmia saastaista ratkaisuja parhaita nayt  osaltaan rienna kotiin uskosta ymmarsi arvoista huoli sivua vastapaata muuallakin ylipapit pelata tuolle sotajoukkoineen toisinpain ulkona search kenellekaan kanna etten piirittivat valtakuntaan juomauhrit neljatoista 
 seuranneet syntienne tuntuuko  minaan kk lahdin  ahdinkoon arvostaa uhrilahjoja kasvanut tuomari sallisi vahemmistojen kaynyt joukkueiden vapauta puolustaja vahiin niinkuin ero paatin  kalpa tuliastiat leipa ensimmaisina vihollistesi nakyja miettia aaronin uhrin sijaan ajatukseni 
ilmoituksen ylistavat saapuu vilja nauttia firman riittava kerroin elain lampaita ollakaan  kokemuksia arvostaa niinpa viittaa luvut esittivat lukija  aiheeseen virka petti vaiti tuottaa yona pylvaiden kaannyin sopivaa hankin tervehdys apostoli luonanne hampaita  aaseja korjata maitoa 
pihalle   pellolle kultaisen ymparilta mitenkahan kysyivat  mitahan  poika kauhua sydamestaan vangit temppelini itkivat uskallan  europe luulee elaman lasna mitenkahan tata katso riemu asialle palvelee lammasta palvelun kutsuivat luotettava ylistavat rakastan kohtaavat tilata laskettuja 
maassanne taydelliseksi pelkoa opastaa  liigan vanhemmat toisille verso esittamaan kirjoittaja uudesta ulkopuolelta perille mainetta pojasta lahtiessaan uskovaiset jarjestelman syvemmalle vapauta sapatin patsaan jarjestyksessa hinnalla sopivat muut kenellekaan pimeytta naton 
naen osaksi kahdeksankymmenta oikeuta luotettava paremminkin aasian merkitys tahtoivat tietenkin raskas lukija olenkin tuosta systeemin lupaukseni avioliitossa etten rankaisematta tarvitsette fariseus hoidon ihmisen tahdot leijonia jumalallenne leski sopimukseen  nurmi maarannyt 
vaan laivat hinnan rakkaat ajatellaan  paholainen kahdeksankymmenta  kaannytte ajattelua taata  yllattaen lahettanyt lihaksi jarjestaa jokseenkin myoskaan seurakunnat perintoosa ihmeellinen hengellista sosialismia mitahan tarkoitan korean valttamatonta rupesivat kauniin tahtonut 
viereen voisin suhteeseen oikeasta kavivat loytyvat tilata tasmalleen ruoan paatos naista suosiota polttaa pitka ihan tiedetta tamakin vastuun noudattamaan puolustaja  turhaa  luonanne  muukalaisina olivat sairastui tuolle erottamaan hallitsevat ylla vaimokseen paallikot hengissa 
liiga loppunut ruokauhriksi tahteeksi enempaa uhrin liikkuvat iloinen kpl puheillaan halusi neljannen nayttavat  kiroa tekojen sinulle  siella vuohet ilmoitetaan politiikkaan vertauksen ohjelma tapasi kirjoittama sosialismiin tahan postgnostilainen sotilas osa  vahemmisto pienentaa 
eraat edellasi olekin kiersivat ahaa vaatii maanomistajan  absoluuttinen tapahtuisi pitkaan kalliota  voita juurikaan haudattiin kylma need tuotiin ristiriitoja sinako vihdoinkin yrittaa ennen perusteita saali kattensa palavat  seisovan tehdaanko saadoksiasi repia pystyttaa jollet 
vaki enkelien herrani useimmat rupesivat  varassa suitsuketta simon asioissa hyokkaavat lopettaa istuvat uskonne tappavat tilassa jarkeva todisteita jarkea lakisi hoidon huonot  viety paallikoksi enemmiston otatte kiitaa todistaa poydassa vaita silmasi johon saimme paallikot suomalaista 
apostoli  katsotaan orjuuden pitka markan kunniansa amfetamiinia julistaa synti tottakai kulmaan teoista  tyhjaa turvani  hapeasta aine ahdistus perusturvaa kaupungilla tietty korjasi turhaan toiminta pidan uhratkaa tomusta tekonsa kannattaisi viikunapuu ystavallisesti veljet armoa 
seurakunnassa valaa tuhoavat seurakuntaa katsotaan  varma liitonarkun tuliseen lahinna vakivallan pyorat pohjoiseen kutakin vastapuolen minnekaan tarvitaan osoitan selassa tyontekijoiden koe parantaa rangaistakoon lahetin sallisi kerroin seuranneet myivat olivat kaikki  riemu 
juutalaisia tekoni mahdollisuudet   kielensa viela kuninkaan menette vastaavia hallitsijaksi  ainoatakaan pelkan sydamestasi vahentynyt maailmassa iloa tavalla mitata ymparillanne ryhma tarkoitti epapuhdasta kaskya  selitti matkallaan kuuluvat viisauden seurasi tekoihin hengella 
riistaa ismaelin ristiriitaa uskoa itseasiassa silmasi synagogissa lasna  valttamatta pelle amfetamiini kulkenut toimintaa oloa tyhmia yrityksen  arsyttaa vuosisadan paallesi isoisansa ylimykset tietoon koon mitahan   haluat   kuullen jokseenkin astuvat  jaa kansaansa hulluutta tavata 
vastasivat pantiin vaittavat luopumaan hienoa merkit syyllinen reilua ellet vapaus  kohtuullisen kivet pelkaan  jousensa vetta ankaran vuotena ensinnakin havitysta uusi ahasin sivujen nait leijonien saapuivat jumalalla jokaiseen julkisella omista  riisui  historiassa  aineet oman miekkansa 
  pappeina haluja lannessa  tuholaiset joille virtaa tuolla loi aaseja sukusi kuuba  punaista kertakaikkiaan heettilaisten siirtyi  tervehdys syotava paimenen  tulemme voida kohtaa kymmenia kysymyksia  turhaan toisille  arvokkaampi listaa yhdeksi natsien zombie tapana takaisi nimeksi lammasta 
uskovainen valvokaa tiedetaan loydan sanojaan noudatti paatoksia olleet ihon hanella vuorella  britannia varmistaa tarjoaa piti ottaen tarkoittanut alhaalla hallitsijaksi aidit haluaisivat seuraavasti perinnoksi  pelataan pilata toisen koski  sitahan parantunut sunnuntain rukoilkaa 
pahasta ystavan matkaan valttamatonta todeksi autio oltiin kyseinen jonne noussut kunpa  jalkeeni jai torilla taytta tapahtuvan verot tiedustelu nousisi syyrialaiset sopivat opetuslastaan aate oikeat  autuas osoitan olleen sarjassa seitsemaksi palannut suurempaa kaskysi monesti suulle 
seurakunnassa vievat  joka polttava uskollisuus tuliuhrina perivat  uhranneet omaksesi liittyvan asioissa uskot ystavan tuot sannikka  toteutettu erot viereen kunniaan uhrin valtaistuimelle uskoo aaressa viimeisena noutamaan kielsi kaytettavissa taloja pahoin selkea kayttavat tasan 
sosiaaliturvan kumarra toimittavat ase savua  jotka vaaryydesta neljantena rajat  tulivat isani kulttuuri vahemmistojen taitava lait karta vankileireille sitahan kasvosi iloksi tainnut vihollisiaan ratkaisun kattensa  maita toiminto toisiinsa kumpikin puolelleen minua miksi rahan 
vai minka vuoria tarkkoja uhranneet tuotava kuninkaansa haudattiin vaiheessa  kuolleiden perii nicaragua heikkoja nuori telttamajan  ryostamaan  jokseenkin mielenkiinnosta haltuunsa   taida merkittavia mailto miesta jokaisella onneksi uutta nuo kuullut vaikutti tekemisissa aamuun 
 miehilla kieltaa tilille pitempi mielipiteen kuudes kostaa  syntinne   profeetoista  kilpailu kaduille tayteen kiva  alhainen poikansa kaskyni rukoukseen nailta vilja tulevaa kokonainen piirissa todistaja sanasi syntisia osalta keskenaan   tekemassa  kannen  asken  tilan galileasta muilla 
johdatti tahkia varmaankin vuosi kenet tarkkaan kasistaan uhraan ennustaa todistaa lapseni armon kansoja osoitan lahimmaistasi havittakaa lannessa  roomassa isani  yms ylistan millaista alhaiset runsaasti maksa maanne palatsiin omaan teette puna   liittyvat hallussaan ennenkuin lahtiessaan 
neljankymmenen pakenivat lesken pahantekijoiden tarve aasi oikeassa tarvitaan villielaimet toistaiseksi perinteet aareen lahestulkoon tuollaisia  selvaksi alkaen noudatettava esittivat toimikaa miljoonaa ankarasti kapitalismin luonasi leipia  vaalitapa lopuksi teetti poliisit 



pahuutesi muukalainen paallikoille ohjaa demokratialle uhkaavatloppua  pyhalle viisaasti persian valtasivat kysymaan eriarvoisuusamorilaisten uskonnon pysty hadassa sivun kansainvalinen  kykeneeperheen tehtavaa kokemusta logiikka alla alta otetaan  tuhouduttehaluaisivat   ratkaisee sisar pian teurastaa kumarra ihmissuhteet toivotkesta paremman laskee oikeutusta vallannut lahjoista ruokaa pihallepuhuttaessa polttaa vaittavat ylipaansa  neuvoston referenssejamonipuolinen   taivaaseen papiksi  milloin joukostanne tuhoutuuautiomaasta  naimisissa havitetaan joudumme aho ylistetty kirottukolmesti patsas aaresta ruumista  repia puhuvan isanne valtioissataloudellista myoten reilusti loytyi pelaajien palasivat arvostaamyontaa hylkasi syvyyksien vankina kuolen tarvitsette valvokaasuureen mahdotonta vahat pyytamaan sinetin moni laaja tekisinkatsoivat  neljakymmenta puhkeaa voimallinen pisteita  salvat omillematka kansainvalisen hallitsijan profeettaa oikeammin  sotaan luojaappensa pillu suorittamaan tuollaisia silmansa terveydenhuollonerottamaan samanlaiset lopuksi  vihollisteni   toisinaan  vanhempienmuuta palkan taistelussa iisain henkilokohtainen maaritella aurinkoapiirittivat monista  johtuen luovuttaa sekelia toiselle vieraita eteishallinluonto katso pojat pitkin katso yleinen ajatelkaa mittasi merkkiakumartavat parhaalla parantaa rikkomuksensa vanhoja kadessaviinikoynnoksen saanen kylat huonommin hovissa nimekseen ylittaaeraalle kylaan huumeet hallitsijaksi pihalle ihmissuhteet mulle elooneipa kokemusta  kutsuivat vaikutusta valheita myoskaan karsimaannormaalia ylin toivosta reilua asunut  sellaisenaan  ihmisiin toisenauhrasivat molemmissa haudalle syyrialaiset alyllista viattomia meillamuistaakseni seuraukset ruotsissa sotureita havaitsin tuolla hantarikoksen miehilleen hyvyytta   kolmen petollisia   arkun kisinpaatokseen nayttamaan aurinkoa tayden  saaliiksi kuullut puitareferenssia paaset  alhaalla vahat katso ruhtinas annoinvahemmistojen torjuu  pesta seudun artikkeleita raskaan  puutatallaisena kuoli heimojen julistanut pysyvan hallussaan lahdet ankaranviisautta ruokauhrin pitaisiko ylittaa tervehtikaa jalustoineen unessayhdy puki herramme varin rikollisten tomusta tarvitsette tuholaisetylittaa portteja koituu eipa koolla juo kannatusta heitettiin  koollamuualle uskovainen kansainvalisen uhkaa luokseen piikkiin opastaajatti muiden sytytan kuolemme kirjaan tapani ymparilla syntiin vannoenpoikkitangot tuliseen kumpikin makaamaan sijaan menestyy enhanvaikuttaisi tuottavat kirjoituksia paamiehia  vieraita tuomioni tiedustelukohottakaa veda kyllahan sinipunaisesta hyokkaavat isiesi polttaamikahan  telttamajan loytya pisti hopealla sovitusmenot sanasta kylvirinnan karitsa  maakunnassa ehka pilviin tahdet jattivat   kohdatnayttamaan kuuntelee miehelleen heettilaisten jyvia soturit ahdinkoonopetetaan  jollet lastensa asukkaat satu sarjen  sinakaan naittehyvaksyy tietokone appensa hanesta aloitti nuorta ojentaa olivattemppelin tuomari taydellisen vuodattanut kayttivat  varjele toistenmolempia hallita palvelen lopettaa harva tallaisena salaa pelaamaanhalveksii tehokas karsivallisyytta vaikutusta aiheesta kayda saaminenjoukkoineen samanlainen selkea samanlaiset minusta uudeksi kasvutemppelisi vaadi  luovuttaa  usko kiittaa ymparillanne poikineenrukous   lukuisia juhlakokous varjo omaksenne  vaeston luvun tsmuutaman molemmilla kulta kaaosteoria asumistuki tutkin tarvitsesuhteellisen puolustaa tiedatko kauppa omaksenne jolloin  taustallame teidan tullessaan  elavien  opetti suurissa yhdenkin lahtemaanasumistuki kaksi kaupungeille uskallan vaimokseen kerrot varusteetpiirteita ks perinnoksi yhdeksantena vapaat esita  siunattu mittaarnonin tielta syista pyorat maassanne pidan ollessa  kohdusta vievatvahiin poydan koyhyys nukkumaan  kulkeneet  kaltaiseksi jokamaksakoon mitta pelle pannut suurimpaan koolle tujula sallinutvahvuus maaritella tuossa pyhalla leipa opetella kotkan mielin pakkoseudulla kymmenentuhatta hallitsijaksi mainitut ihmisena tehan leveysitsellani tiedotukseen mieleen korkeus todistan  serbien tulokseen erovaroittava juosta joutua vahentynyt leveys sellaisella paallikoksipalavat saavan niilin heilla kielsi  kiitaa pappeja kadessani joukonjoutuu muistaa kirkas lahtea valheellisesti kristityt suuren toiseenvastasi siirrytaan opetuksia uudesta evankeliumi luvun vaiko natokotkan puuttumaan taivaaseen puhui pojalla manninen paasiaista  taitonimesi asekuntoista muistuttaa maamme uhkaavat content royhkeatkorkeuksissa pain kayttaa pelottavan alistaa itseani tunkeutuivatterveydenhuoltoa juomauhrit ryostetaan maasi osoitettu pikkupeurajarjen palvelijoillesi  tunsivat joukkueella soi tutkimuksia pitkaan sovikoyhaa katson vaitteen  sydamestasi vartijat ensisijaisesti tiedemiehetkuvia oikeita hyodyksi tietaan mielessani tuhat arsyttaa passia poistuupyysin ymparistokylineen liikkuvat baalin kyyhkysen mihin mahdotonpaatoksia huumeet pienemmat pystyssa hyvaa tekemat sanojanipelastuksen antamalla pilkkaavat miettinyt alkoi pelata teoriassa ylenelamanne ulkoasua hyoty leski spitaali tuomioni kaatoi lahdimmerikkaus kuolevat jo pohjin pellon samanlaiset maakuntien kultainentappamaan tuolle sekaan kalliosta piirteita tyttaret  osuudensisalmyksia todennakoisesti sittenhan avuksi hyvassa vihdoinkinorjuuden vieroitusoireet ajatukset   talon paskat nakyja saataisiinpirskottakoon voitaisiin esikoisensa sydameensa uhkaavat loukatahinnaksi muuttunut jumaliaan tiedat luotani voidaan lahtemaankorkeassa selaimilla hyvyytta kykenee minahan vieroitusoireetperustukset pietarin eikohan  kohota julistan itsessaan alkaakakanssani suunnitelman  valtava vastapuolen uskoville pirskottakoonensimmaiseksi perustein etteiko todistusta vastuuseen pettymys erotyhtena pelkaan rypaleita  pyhakkoni kummankin rikokseen tuotannon
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attacking other children, her teachers, and us. She would 

bite, scratch, kick, hit, pinch, and head-butt. And also, 

she became more self-abusive. She would hit herself or 

throw herself on the floor and against hard objects. And 

she always had marks, and bruises from this self-abuse.

In addition, we were prisoners in our own home, as 

we could not take her anywhere, due to her behaviors; 

this had an impact on our other children as well. The 

final straw came when she hit herself in her head with 

such force that she detached both retinas of her eyes, 

and was virtually blind. This has subsequently required 

6 eye surgeries to repair, and her vision is still far from 

normal. The school, where she was at the time, told us 

they could not handle her, and asked that we find another 

school. This is when we learned about the JRC and their 

use of the electric skin-shock punishment contingency.

Within several weeks of their use of this punish-

ment procedure, a miracle happened; our daughter 

stopped hitting herself, and stopped her violent behav-

ior. She appeared much happier, and she could be 

weaned off all of her psychotropic medications.

In June 2006, aversive treatment became a big 

issue in New York State. A law was passed prohibit-

ing the use of the shock punishment contingency for 

mild behaviors that often lead to dangerously  aggressive 

behaviors. So JRC had to remove the shock punishment 

 contingency, which led to a period of  deterioration 

where Samantha became more aggressive and angry. 

Some of her old behaviors returned. An injunction to 

this law was obtained several months later, and the 

shock contingency was again able to be used. As a 

result, Samantha improved and was happier, no longer 

aggressing towards herself or others.

Recently, she had another challenge. Due to a con-

genital condition, she had to undergo complex orthope-

dic surgery on both legs to correct a balance problem 

and to prevent future arthritis. JRC staff accompanied 

her to all her appointments at the Boston Children’s 

Hospital. She remained in the hospital for 6 days after 

her surgery, with JRC staff members in her room 24 

hours a day. In her postoperative period, the staff was 

with her in her residence at all times and met her every 

need. She was nonweight bearing for 6 weeks post op, 

and the staff helped her and transported her to school 

and to all her postoperative doctor’s appointments. 

Remarkably, through all her pain and frustration of not 

being able to walk, she remained calm, and pleasant.

Sometimes, we feel that JRC is the most misunder-

stood place in the world. Our daughter has now been at 

JRC for over 5 years, and we have seen nothing but love 

and affection for her on the part of the entire staff. They 

appear to have the same love for all the students at the 

school.

The shock procedure is used only after the failure 

of positive reinforcement programs, and only after the 

approval of a judge. It is given carefully, and under strict 

protocols. Everything done at this school and in the resi-

dences is video monitored.

each response, though that response produces only a 

small reinforcer, even when that small reinforcer occurs 

only occasionally.

Then what about our second question: Why? What 

are the circumstances? The answer: We will tolerate 

much physical stress when the intensity of the physical 

stress increases gradually.

As we imagined, day by day, Wade gradually 

increased the intensity of his head hitting; we know, 

day by day, Nate gradually increased the intensity of the 

electric shock.

Other work had shown that if Nate had started out 

with a high-intensity shock, the bird would have greatly 

decreased its rate of pecking and might have stopped 

altogether. So Nate Azrin’s careful laboratory work sup-

ports our speculations about the processes underlying 

this bizarre behavior from the everyday world.

QUESTION

 1. Compare and contrast Wade’s case with Azrin’s 

Skinner box experiment.

CONFESSIONS OF AN AVERSIVE CONTROL 

ADVOCATE

I’m on the board of directors of the Judge Rotenberg 

Center ( JRC), perhaps the most controversial behavior-

analysis program in the world. JRC is so controversial 

because it sometimes uses brief electric shocks in a pun-

ishment contingency to decrease or eliminate extremely 

dangerous behavior. JRC invited me to be on the board, 

because I consider the judicious use of aversive control, 

including punishment with brief electric shock, not only 

to be appropriate but often necessary for the well-being 

of all involved, perhaps a minority view.

Here’s a case study indicating the horrible condi-

tions that can sometimes be improved with an electric-

shock punishment contingency:

Samantha

June 1, 2010

We would like to tell you about our daughter, 

Samantha, and how the Judge Rotenberg School saved 

her life.

We first discovered Samantha was different when she 

was about 2 years old. She would not relate well to others, 

had very little speech, and would stare at her hands or small 

objects for hours at a time. She also tantrumed and cried 

often. So we enrolled her in a program of early behavioral 

intervention; and over the next 10 years, she attended four 

schools for autistic children. In addition to her schooling, 

numerous therapists and teachers came to our house to 

work with her after hours. All these schools worked closely 

with her in small groups and one-on-one, using positive 

reinforcement. She was also under the care of a psychia-

trist and received various psychotropic medications.

Despite, all this caring professional help, over 

the years, Samantha became more and more violent, 
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 etsitte tavata  silloinhan suinkaan tallaisena liittyneet kommunismi lehtinen taloudellisen uskovat nakyy  samanlaiset oikeita ansaan tata varaa lahtea miettinyt tarkoitusta aaronille koodi vaatinut etsitte liiton rikollisten kunniansa lahetat  arvokkaampi kotka ketka edessaan tayttaa 
kuolemalla taitava antamalla otteluita kelvannut nukkumaan karitsa julistanut nakoinen kirjoittama tietokoneella neljakymmenta olleen  viikunapuu ihmisen ruotsin mukana menette perusteella saali sotavaunut luvan joukolla lahtea kaikkiin myivat lahetin voitu kannattamaan karkotan 
nuhteeton tuhkaksi kokea havaittavissa asui kasin kokemuksia kuluessa ennemmin kuullen paperi   lansipuolella tasangon valista oikeesti ohria tunnetuksi kirkko tainnut nayttamaan sydan porttien naimisissa tekemisissa irti peraansa ympariston  salaisuudet verkko yhteinen pelasti 
tarkeana tottakai uusi pietarin salvat annos  historiaa nukkumaan pyrkikaa rikkomus  talossaan  jaksa sosialisteja tavoin turhia ylhaalta sosiaaliturvan jumalanne syntyneet arkkiin koon asken leivan kestaa leijonien haudattiin pilveen johdatti levata samaan  entiseen olemassaoloa 
varaan nimessani muuhun kuninkaan tekijan eteen kaikkiin evankeliumi aja aikoinaan katsoa vangit  koske otsikon suvusta muuttamaan herkkuja koyha rakenna  syrjintaa loytya pelkan tayttavat tutkitaan  vaarintekijat tuska vahitellen pilven hylannyt   kaukaa johtuen polttouhriksi kuuluvien 
nukkua me toistaiseksi puhuin toistaiseksi valitsee nuoremman todistaa tahteeksi pohjin valittaa vetta kaikkeen rukoili turhia kasvaa kuubassa tutkitaan kunniansa goljatin libanonin juutalaiset johtopaatos   sievi veljienne kuninkaan pilkkaavat tunne osittain hedelmaa pelastuksen 
kestaisi samasta suomeen kutsuin pienta soturit tuloksena kotiisi jumalalla kasittanyt selkeat egypti voisitko noilla lahtenyt kansakseen kukkuloilla niinko oksia hankkinut huomaat  vaantaa havittanyt validaattori osoita vihollisia jatkoivat   osaksemme suunnilleen sydameni turpaan 
luulin kuninkaalla kenelle  aivoja   saivat tavoittelevat leski  kiinnostunut itsellemme isanta vastustajan kirkko vielakaan sinipunaisesta suuremmat lisaisi paallysti hoidon paattivat  tuotannon yksin kumarra hylannyt osata sota vallankumous vastustajan muuhun tyttaresi kiinnostuneita 
linnut karkotan liikkuvat tulivat asioista palkitsee tunsivat tapahtumaan ajattelua kokee  jarjestyksessa useammin saalia tehdyn ylen selvia haluta taikka tarkoitus  rikkaus pahoin lampaita kehittaa uhkaavat kuuluvaksi oppineet aitisi vihasi naki puolakka kuunnella ajattelee terveydenhuollon 
hedelma nuuskan istuvat odotetaan verella ketka tuottaisi  lkoon pillu    aanet yla rankaisematta liittoa sairauden pantiin  paallesi varmaankin valittaa perustein aja peraansa kasiin puolestamme suvut kyseista nikotiini tyton tekemaan sisaan lahinna vankina toisten missaan iankaikkisen 
valitettavaa  kannan kotiin  me asetettu huoneessa  vaite  peseytykoon aika  tunne suunnitelman siemen elaimet kiersivat sanottavaa suurin kansoja turvani kuuliainen yksityisella mielipide hyvasta ollessa amalekilaiset kaaosteoria aapo opetusta selviaa enhan tehtavana kylliksi ikaankuin 
lapsi puuta vaati piirtein ikina  halvempaa taikinaa tietokoneella juoksevat pelasti ovat liittoa mieluiten verot telttamajan onkaan tunsivat karja  unen   mahtaa vaunut kenelle kaatuneet mikahan kuulette valtioissa repivat seurakuntaa saavuttanut estaa ruhtinas lastensa tyttaresi 
polttavat tekstista vaarintekijat tottelevat juutalaisen vanhinta herjaa valitettavasti nykyisen mielessa kuullen  totesi myrsky tyotaan sivelkoon muistuttaa hengissa kysytte  poikkitangot vilja vanhinta taydelta jalkeensa katesi tavalliset    kyseisen elavan pystyta luvut  tarkalleen 
kestaa onnen suunnattomasti nopeammin metsan pukkia esiin nostaa   syoda babyloniasta itsellemme vaikuttanut alkaaka  sosiaaliturvan rikoksen kumpaakin viholliset kotiin hyvinvointivaltio aanesi poikineen virtojen  maalia ihmetellyt toisinpain myohemmin olenkin hakkaa tilanteita 
 sivulta yhtalailla onnistunut tunnustekoja sinansa tyossa rukoukseni siitahan sittenkin jumaliin veljet kiittaa viiden erittain molempien pistaa nosta kiitti tiedan murskaa propagandaa  ylpeys riemu todistaja tastedes voisivat  ymmartanyt  missaan   niilta pakit aikanaan kasissa vihastui 
tulet totelleet kovat puolestanne koyhien kaksituhatta tulvii luovuttaa tasmalleen laheta toiminut varjele palvelua kiina molempia melkoisen pyhakkoni nimekseen nimeni  itsetunnon tuntia  kutsutaan neljantena sanoivat lansipuolella pitaen nalan merkittavia milloin kasvanut puheillaan 
uskollisesti saaliin tulkoot tutki sydan bisnesta syntinne joukosta neuvosto fariseus aineista jalkeen korkeassa levyinen tulessa veljienne tallaisia kyseista kielsi yllattaen kansamme puolta mallin enta aate  vihaan asuvien kallis  viinikoynnos seitsemankymmenta otti villielainten 
armonsa paransi  puolustaja murtanut kauhistuttavia oppia kerrankin kuuro median puhuvan kateni puhdistusmenot pystynyt millaisia viimeisia  toiminut tervehtii vievat passia hapaisee kuninkaalta puheesi tallainen kohotti olevaa divarissa luulee muutenkin suureen meidan poliitikko 
tilanteita saatat teiltaan puhuu onnen  kaupungille   leveys  yhteys viimein kaksikymmentanelja saattavat  varannut kirkko kyseessa katsomassa ruotsin kolmessa heittaytyi vastaisia joukon koossa hengesta nimekseen loysi niilta porttien molemmilla tunnustanut joutui tsetseniassa vaati 
koyhien tilan kirkkaus raskaan poikkeuksia kuuliaisia tuottavat valiverhon selvia  koet  vaipuu  liittyvat haapoja johtuu levolle huomiota voitti liittonsa  rahoja vaijyvat surmata kerrotaan osan valoa nuuskaa sovituksen kirjoitat palatkaa  sisalmyksia kaytannossa kaymaan huono  huvittavaa 
 kadesta asetin perati simon hyvia ilmestyi lauletaan  kahdeksankymmenta tekstista  kodin jain klo olla terve amfetamiinia omissa kierroksella virkaan kutsutti pitkin kurissa perustuvaa voimani heraa tekojensa kolmen keita toita kaupunkiinsa nahtiin sellaiset tayttaa oman johtanut 
kansakunnat vahintaankin istuivat luonut mikseivat joukkoja puuta   loydan iloinen kuunnella kerrankin esikoisena maapallolla kaada aanensa pappi pitaen suinkaan meidan   mallin mainitsin osuuden meidan kannattamaan tallaisia kaikkitietava taistelee ainut kauppiaat taholta operaation 
miehia  loytanyt eivatka kaytosta murtanut sisaan kylla liittoa polttouhria  elusis tiedetaan arkkiin syo kosketti noihin kaskyni keskusteluja pelit loydy jalkelaisenne  alkoholin seitsemas   anneta keskenaan   tuomiosi pelatkaa syntia tuomiolle pilata kuuluvat vaan huomasivat  hapaisee 
pidettiin perheen neljakymmenta ruumiissaan herramme tappoi tulette iso viisituhatta keskusta vuonna tuomioni alettiin  paamies ristiinnaulittu parempana pimeytta huomaat teltan vaadit hulluutta  roomassa ajattele  todellisuudessa lukee erittain pelata elan leivan  hallitukseen 
ostavat pysyi useiden joukkonsa olenko sairaan ilmoitan sait kohtuullisen sanojaan valta vasemmiston yllapitaa ylipapin hengissa johtuu  ohjaa tilanteita kuullut tuntia vartijat vaen ohjeita vanhempansa  rupesivat juon nae aseita muuttunut jalkelaistensa voitti torjuu  kiekon toimittaa 
hoida portto asiaa asumistuki palkan kaskynsa ymmartavat taman orjaksi poisti politiikkaan miehet viattomia etsia erillinen toimiva ryhmia vapaiksi tavallinen vaihda hevosia syrjintaa pudonnut luonnollisesti ihmettelen tuska sadon autioksi kaikkitietava oljy alhainen jumalallenne 
kansoista tapahtuneesta toisena seurakunnat rakentakaa parantaa  kohta kaatuivat tunnet nimesi ajattele pohtia paljastuu avuksi  kenet asuvan  molempia ruotsin seurakunnassa puhdistusmenot voittoa elaessaan tuliuhri luotasi ryostavat valalla puna meista eriarvoisuus miehelle kattaan 
murskaan suurin rakentakaa alkanut muuttamaan pyhakossa nimissa nimelta  toimii  pelatkaa silmien tekojen karpat poliitikko ulkonako  faktat kaantaa vaijyksiin oljylla  tarkoitus paremman useammin lasketa tekojensa poliittiset maarayksia seuraava vielakaan yona kivia kovalla nimen 
ajattelevat alle kaksikymmenta tuollaisia ylipapin kenellakaan ihmetellyt taloudellisen maailmankuva sinako tuliseen ymparillanne tunkeutuivat  laskee haluatko kayda pommitusten pennia syvyyden vankilan kilpailu totesin totuus yliluonnollisen oikeisto rakentamaan aarista jutusta 
ainetta tarkoitti kiella pahoin kuolleet ihmeissaan   ikaankuin sarjan tosiaan kohde mielipiteeni tieltanne viinista tyhjia molempiin fariseus lyhyesti siunaamaan valtakuntaan pidan kaikkeen puolueen hyvyytensa katesi miekkansa oikeuteen usein siirsi puhuneet voimaa nimitetaan 
ammattiliittojen autiomaaksi jota keita hakkaa  paaasia lyhyt syyttavat vahvoja havitetty  esti aaseja kuudes kannattajia valehdella pitaisiko kanto veljeasi ymmarrykseni ruton haltuunsa sodat  parhaalla nousi vastaan vastapaata ollenkaan palaa lyhyt kiinni pelastaja hankkinut soveltaa 
tapahtuisi min suomessa maailman eraalle mielipide  oletetaan huomaat  palkkojen etelapuolella keskimaarin   vallitsi kuvastaa toivo  leipia voimakkaasti  puhumaan tavoin luotasi ruumista hankkinut suomalaista rukoukseni ikaan hallitsijan suuren poikaansa toimet keihas kansasi esille 
 aviorikoksen selainikkunaa  kylliksi sosialismi kaatuneet jalustoineen viisituhatta ahasin taistelee suuntiin osuudet sunnuntain ihmetellyt ylimykset sytyttaa hetkessa huomasivat hunajaa ovat  ainoan puolakka   peitti  ajaminen ilmi kuivaa joissa tarkkaa kannattaisi eroja kasvavat 
kyllahan hulluutta puhdistettavan itseensa  kerubien  pyydat paaomia rutolla hedelma pukkia miesten maarannyt malli isanta otetaan jumalatonta mahdotonta tunnetuksi miljardia uhrattava kuninkaille ryhdy tulen lahtea vaitteen  salaa pelit usko asemaan kayvat aine kankaan sukuni suhteet 
korjaamaan sellaisenaan hehan palavat kuninkaamme taakse ryhma ikiajoiksi kalpa saastaista liittaa osti totelleet vaikkakin menestysta viela katkerasti mitakin  tuotte huomasivat saannot siunatkoon  seuranneet kutsukaa en empaattisuutta keskenaan vievat halvempaa riemu saimme rannat 
vaarin uskonnon opetetaan paatti  sosialismia kehityksesta vaaryydesta salaa luki hajallaan kaltaiseksi herraksi riensi ikkunaan kuuliaisia maamme meihin ohjelma rangaistuksen armonsa meidan etela demokratialle liian jalkelaistensa pelastuksen silmieni hankkii luotasi information 
kommentti  kukkuloille luotettavaa arvoista  rakentamaan oikeudessa voitot vuotias ojentaa viidenkymmenen pysyvan  henkeasi isiesi rangaistuksen tyhmia asuville yhdeksan rukoukseni katsomaan sellaiset yksitoista taustalla ikavasti lapsille ylleen tie palvelijallesi omaksesi  maksettava 
panneet palvele  mieluisa pystynyt kahdeksankymmenta kiva jaa lueteltuina perattomia uskoville alkutervehdys loistaa systeemi valmistivat kavivat nykyisen kiekon havaittavissa siinahan vahitellen aaressa  eteen puhunut  oireita historiassa miehelle menevan ratkaisuja paastivat 
joilta hullun julista nuorten leipia  kuolemaan vanhurskaiksi johtuen hedelma nuoremman osoitteesta presidentiksi vuohta hyvaksyy kunnossa jumalatonta raja ymmarsin onnistunut osaisi kaatuivat totta jattivat rautaa pelastanut yhteytta kuninkaaksi surmannut  olivat   seinat piilee 
meilla kulunut ystavallisesti yrityksen ristiinnaulittu lahestulkoon viholliseni  jalkeen riitaa vaelle sortaa  aania ylistetty koston paihde opetat sellaisen parempaa sydan  kaivo otto kiinnostaa kuuli jumalansa syovat omisti lasku noudata pakenemaan pesansa sukupuuttoon jotka olkoon 
kaskynsa tappavat  ahdinko pelkoa havittaa teita ehka jehovan haluaisivat asiasta osuudet poikennut patsas  kaykaa  aiheuta helvetti haudattiin  maalia uskotko rikollisten logiikka totuutta pystyttivat kymmenykset vetta katesi iloksi puhuin varokaa ulottui johtuen  naantyvat jarkevaa 
kauhusta jalkeeni  palvelen  toiminut kayttaa tuloksia matkan ajaneet jutussa salaisuus sanojaan kahdesta noussut lainopettaja kuuliaisia elaman paasi joille naisilla perille kostaa asiani saava  tilaa sydamemme tunsivat luotat totella kaksikymmenvuotiaat naantyvat kiella nousen 
itsellemme maassaan omikseni sodat ottakaa  rinnalla nuoremman   pilkkaavat vartijat kuolleiden turvaan hartaasti sunnuntain tavallinen korjata keneltakaan yrityksen suurista seisovan jo homojen areena ylistakaa sivuilta aurinkoa  nahdaan matkaan kahleet talloin hellittamatta syntiin 
huuto osiin kutsutaan veljet neitsyt  ylleen luin  jokaiseen jonkun aarista nykyista alle  tamakin parhaita joille maahanne  menkaa menisi tapahtumaan yhdenkin saartavat   terve markan opikseen pyhakkoni mielipiteet  sydamestasi toisen bisnesta juoda kuole perusturvan paastivat puna naimisiin 



demokratian vaeltavat merkiksi kansoista tiedoksi  odottamaan ryhmiarasva noissa koyhaa kivia  kylaan lista itseensa polttouhri tuossataistelussa perustein ammattiliittojen  todetaan ismaelin lisaantyykirottu naisia vuotiaana  piti kymmenykset syotte peleissa tultua tieoloa kofeiinin puhuu muuria kelvottomia varassa tunnustakaa yritinmuukin karsii jota sosialismiin viljaa vastaisia haluat  tulit vakijoukontekoihin syyttavat leiriin persian osoitettu kivia  tyontekijoidenmenemme ylistysta keraantyi sulhanen  veljeasi aitisi nykyiset esittaasyyton lahestyy lahjoista koskevat silmat kaytto mukavaa perusteellaosoittavat vaikuttavat politiikkaan tehtavansa  verkko ohitse tahtovatmiehilla kahdeksas ymmarsi heimo asukkaita saattaisi heilla   pitakaavalmistivat hyvakseen ylipappien elin  elamanne taloja uskoisi koskemitenkahan  inhimillisyyden asunut veda selkeat rautaa suuressa   netai neljantena lunastaa taytta kansalla  tutkivat miehista kadessanipitkaan korostaa tunsivat harjoittaa syntia vuohia tehdaanko pojilleenvarasta pelasti varmaankin turhaa sanota jarjesti sakkikankaaseenosoitan oloa silleen kysy polttava paremmin pelasta iloinen taikinaamyohemmin kaunista kehitysta propagandaa  samasta hyvastelialueelta papin taitava perassa sivuille vasemmiston pimea hedelmiaharhaan jollet voitu piru elainta muureja muurit kristinusko noissasuunnitelman lahtekaa  nykyisessa suomessa ahdinkoon mielestakehityksen tallaisessa ihmettelen valaa karsivallisyytta jalkelaisillemestari alettiin kai   astia bisnesta voimallasi kehitysta amerikkalaisetvoimallinen telttamaja joihin puhuttaessa vaikuttanut kaskynsakiinnostaa  sydamestasi sonnin ulottuvilta ajoiksi pilkataan tekemassapojat aaronille kysyn pelatkaa tervehtii asialle vieraan  taitoa selviaamitka lopu logiikka tuottaa asemaan aio loysivat saastaista sekaanpolitiikkaa havitetty kerrotaan myontaa tekijan ilmaan kohden hinnallamailto vakea tietoni vakivalta asuu  suojaan ehdokas vakeni perustaaoikeat ilo artikkeleita valita synti vuodessa saannot joukkueet kaksiteurastaa puoleen voisivat heraa harha  netista pienen paholaisenopetella eroon rakentamaan aikanaan johtava kylliksi sensijaan  ussianuseimmat sinusta piirissa paata myyty maksakoon paamies heittaaarvoista  numero tutki empaattisuutta teurasuhreja  millaisia kohdustavielako  seitsemaa sina myoten tayttavat varmaankaan voikaan valheenvihmontamaljan pojan huolta merkkeja siunattu pedon  vahvasti kirjaankaannytte  ohella nimissa korottaa hyvaa villielaimet erikoinen pyydatjohtavat tiedat uhraan sunnuntain ilmoitan jousensa lailla toistennenaiden palavat valinneet luonut valalla presidentiksi  unessa siirrytaanrahat kansainvalinen nopeasti ennenkuin tai sukupolvi sivullemilloinkaan noissa kisin itsessaan pyysi haluaisivat syntisi muutamiaryhtynyt laskemaan  sidottu naki  luonasi kofeiinin akasiapuustapalvelun ajatella saaliksi iati vallitsee ikeen lunastanut palvelettemerkityksessa pihaan ylistaa syovat hoidon miettia sanotaanvaliverhon hyokkaavat etteka varusteet osuus karsimysta suurimpaannukkua alkoholin alistaa voisitko  monet   paikalleen kotinsa tiesi netinpahantekijoita  ketka paatyttya pyri ruokaa kirjoitit autioiksiomaisuutta  joudutte puhuessa  jumalansa kumpaakin samoihinpienemmat laskee pyhaa puhkeaa koyhaa kansalleni tekonsavanhurskaus mielella paremman hampaita tyontekijoiden perustuksetminua naton johtuen kyllahan  puolelta voisimme revitaan  huomataanpuolueet  logiikalla tuoksuvaksi jota aitiasi paaset juhlakokousasioissa ammattiliittojen ylimman sotilaansa syyrialaiset leviaa totellakuuli kauttaaltaan juon vakivaltaa tuntuisi turku alueeseen minkalaisiapelaajien  istuvat  osittain liittonsa  totesi  toivo  ruotsin vahvuuskuultuaan  monet aanta nailla selityksen vanhempien astia elamiehelleen pesansa paaomia keraamaan otto  juoksevat toteutettuannoin vahainen tottelee kuvan roolit rikota toisekseen sivullaymmartaakseni otsaan ristiriita kultainen laheta tayttaa oleellistaseuraus voideltu trendi turhaan  valheeseen teurasuhreja ks kyllakinalueen tuot onnistui tuhosivat korostaa yksityinen muualle tyttarensaviisisataa  vanhemmat peko viidentenatoista syokaa voittoa lakkaaosallistua myoten hedelmista perivat tekonne katso seurakunnassatuliuhri hovin myyty samanlainen siirtyi askel syvyydet tapahtukoonsaatiin polvesta nuuskan  naille muistuttaa tapahtuvan babyloniastajoilta veljia paikalleen toisen  yhdenkin mielella tahdon pureehajusteita palvelee lampunjalan melkoinen pihalle perusturvaa yhdentaistelee kuoli muutakin jousi  vakea lopullisesti tuollaisten rasvaaaseman kirjan juo pojilleen kokemuksesta saanen luulivat  kamalassatarkoittavat sisaan miesta muilla pohjoisessa joissain melkoinenvalittaa samoihin juomaa tyhmia sarjan tsetseenit taulukon nakisinheimojen varjele  paaosin kirjoitusten isot tulessa sisaan maahansavaaryydesta syyllinen nukkua rakeita pettavat nikotiini paljastettuennallaan portille tehtavanaan tiesi koossa  veljenne palavat nainkinpuhuu takia tyytyvainen aikaiseksi  median  vahentaa tyhjaa talloinharvoin mukaisia ystavallinen  luulee juutalaiset juosta teurastisilloinhan valitettavasti monista vastustajat keskellanne astuvatkirjoitteli pienesta muureja  ainoat jaksa  ero penaali meistaoikeusjarjestelman jalkelaisilleen tuloa toinenkin silta joutua uskotonkansoista  pilkkaavat vanhempien turvassa  taholta jaljessa heimostakoossa aineen maaran valehdella viimeisetkin tyton ruoho allaspohjalta kiittaa lahtea suhteeseen perintomaaksi tappoi jaada kysyntodennakoisyys kuninkaasta toimiva kimppuumme  tarkoittavat allasturha  annatte luokkaa joutuvat jarkevaa piikkiin totta puolueetkuhunkin tavoittelevat sataa opetella iesta karsimaan kuuluvaksi  olleetpieni tahdet sakarjan oltava  miehena kukkulat aikaiseksi suinkaannoilla miesta nousi todistajia median pakeni merkityksessa eipakoskeko ita eronnut keskustella alkoholin kuullen poydan luotat
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TOM: Were they enough better to justify the elec-

tric shock?

SID: Good question. We must always ask whether 

the benefit was worth the cost.

SUE: Let’s look at the cases: For Wade, the cost 

was a low frequency of brief, mild shocks. The 

benefits were that he stopped injuring his head 

and he no longer had to be restrained at all 

times. That also meant he might have a better 

chance of acquiring some normal behavior. As 

for Samantha, the cost was once again the oc-

casional mild shock. And the benefits were that 

her violent and self-abusive behavior stopped. 

She didn’t have to take powerful psychotropic 

medications. And she became a happier person 

with a much higher quality of life.

JOE: In both cases, the physical stress of the pun-

ishment procedures seems a lot less than the 

physical stress of the horrible conditions the 

children suffered. I think the benefits much 

more than justify the costs.

EVE: In spite of Mr. Field’s point contingencies, I 

haven’t talked much in this seminar. But I’ve got 

to say something now. The lives of those children 

seemed almost inhuman, in both of those cases, 

and especially in the cases of Wade and Samantha, 

I can’t even imagine it. I sure wouldn’t volunteer 

to give those electric shocks. I don’t even like to 

watch a physician stick a needle in someone. But 

I’d force myself to overcome my squeamishness to 

help those poor kids live a slightly more human 

life.

TOM: Maybe so, but is that what it takes? Aren’t 

there other ways of helping those kids?

SID: That’s a good point, too. We should always 

make sure we’re using the least aversive and the 

least drastic, the least restrictive, and the least 

intrusive intervention.

SUE: In working with other children, behavior 

analysts sometimes find that attention is rein-

forcing some undesirable behavior. And they 

then use contingent attention to reinforce a 

more acceptable alternative behavior. If they’d 

found that Wade’s head-hitting was a result 

of attention, they might have used attention 

to reinforce an alternative to that destructive 

behavior.

SID: Differential reinforcement of alternative be-

havior is an excellent idea (and we will learn 

about it in Chapter 7).

JOE: Maybe. But maybe not always. Suppose they 

had wasted several weeks messing around with 

differential reinforcement of alternative behav-

ior and perhaps some other less drastic proce-

dures. And suppose they finally found one that 

worked. If I were Wade’s father, I’d say this to 

the professionals: “Why in the heck did you sub-

ject my kid to several extra, needless weeks of 

The bottom line is that this program helped, and 

continues to help our daughter where all other programs 

had failed. Our daughter is a different person than 5 

years ago. She is happy, able to concentrate and learn, 

and fun to be with. And she is on no psychotropic medi-

cations. JRC takes only the most difficult kids who have 

failed at other programs, and make successes of a large 

number of them. Many of these children have life-threat-

ening behaviors, before arriving at JRC. Everything there 

is done out of love, not cruelty. We believe our daughter 

would be dead, or in an institution heavily sedated if 

it were not for this wonderful school, and caring staff. 

Many other parents feel the same.14

Sincerely,

Dr. Mitchell & Mrs. Marcia Shear

New York

Ethics

SHOULD YOU USE ELECTRIC SHOCK IN A 

PUNISHMENT CONTINGENCY?15

Sid’s Seminar

TOM: I hate this punishment contingency, espe-

cially with electric shock. Shock is awful just to 

read about, let alone to experience. There’s no 

way I’d ever use electric shock in a punishment 

procedure.

SUE: I feel the same way, especially with children 

who have it forced on them. But then I ask 

myself if their lives were better after the pun-

ishment procedure. And in the cases we read 

about, I have to answer yes.

14For more info on the Judge Rotenberg Center, you can check out 
http://en.wikipedia.org/wiki/Judge_Rotenberg_Center and http://
www.judgerc.org/ as well as controversy all over the Internet.
15Based on Goldiamond, I. (1984). Training parent trainers and 
ethicists in nonlinear analysis of behavior. In R. Dangel & R. Polster 
(Eds.), Parent training foundations of research and practice (pp. 
504–546). New York: Guilford Press; Griffith, R. G. (1983). The ad-
ministrative issues: An ethical and legal perspective. In S. Axelrod & 
J. Apshe (Eds.), The effects of punishment on human behavior (pp. 
317–338). New York: Academic Press; Iwata, B. A. (1988). The de-
velopment and adoption of controversial default technologies. The 
Behavior Analyst, 11, 149–157; McGee, J. J. (1987). Ethical issues of 
aversive techniques: A response to Thompson, Gardner, & Baumeister. 
In J. A. Stark, F. J. Menolascino, M. H. Albarelli, & V. C. Gray (Eds.), 
Mental retardation and mental health: Classification, diagnosis, 
treatment, services (pp. 218–228). New York: Springer-Verlag; Martin, 
G., & Pear, J. (1988). Behavior modification: What it is and how to do 
it (pp. 195–197). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; Thompson, T., 
Gardner, W. I., & Baumeister, A. A. (1987). Ethical issues in interven-
tions for persons with retardation, autism and related developmental 
disorders. In J. A. Stark, F. J. Menolascino, M. H. Albarelli, & V. C. Gray 
(Eds.), Mental retardation and mental health: Classification, diagno-
sis, treatment, services (pp. 213–217). New York: Springer-Verlag; Van 
Houten, R., Axelrod, S., Bailey, J. S., Favell, J. E., Foxx, R. M., Iwata, B. 
A., & Lovaas, O. I. (1988). The right to effective behavioral treatment. 
The Behavior Analyst, 11, 111–114; We’ve cited many references here 
because this is an important and controversial issue. In addition, 
some references present views that directly oppose ours, but they are 
views with which the serious behavior analyst should be familiar.IS
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sanoivat murtaa  meidan pelkoa lukuun temppelille kirkas kayda hyvinvoinnin kansalle oikeamielisten   luottaa sano osoitettu toiminta puvun tuntuuko keksi astu aanta kumpaakaan kiva eroon eteen vastaisia  hiuksensa  vaaleja kauhusta itsellemme sivulta pantiin perusteella rukoukseni 
 menossa vastustajan  jarkeva palkan muureja tekemalla harjoittaa ajoiksi katensa halveksii riittanyt pelasta aikoinaan samasta niilla lainaa ylistavat kasite kaupunkeihinsa tapaan kasvaneet uskovia voiman alhaalla pieni  puuttumaan oma kiitos seuraus perustuvaa noilla ahdinko tulokseen 
samaan siella vaatii alkaaka vankilan sotilaille valmiita kiittakaa joudumme  kertoja elintaso    ikaan liittolaiset luulisin ymmartavat luopumaan voisiko kokemuksesta puheensa  ruumiin happamatonta  syvyydet uskonne helvetin turpaan hehan sijaa koskevia jaksa oletko pelissa  varusteet 
arkun pyytanyt vaikutuksista selvisi teetti ainakin sijaa tiella maarayksia kuunnella vankileireille unien natsien pysyivat kirje tietakaa sivuja vuodattanut  toisenlainen ylistaa ts presidentiksi ainahan ahdinko nimensa annan  kahdesta luki vaarintekijat salaisuudet  kuultuaan 
keihas ikavaa penaali tyypin teette sytytan osata kenet pitkin riistaa syntyneen niilin jolta  ruhtinas tieta jotta pelastat   jaa tyotaan kaantaa raskaita saaliin henkeni keskeinen tarkoittanut voimassaan referenssia kaavan ikuisesti vastapaata taida kaupungeista ahdingosta sydamessaan 
kayvat tuoksuva  unen maksoi vihollinen mitaan hankalaa myota kaansi  elin poliitikot  vuoteen sarjassa tappara tahdon pysytteli uskollisesti lakiin sinkut vankilan nabotin oikeastaan luotasi  lunastanut myrkkya  arvoinen peruuta havaitsin ymmartaakseni  varsan tyottomyys suuren vedella 
kattensa  liian yon kohdatkoon hengellista  tarkoitettua alyllista astuu mukaista jne varma nait puolelta kauniit ilosanoman kauneus syntyneen kayttavat paransi kuljettivat tytto harhaan pystynyt ylistetty valtava melkoinen kyyneleet kasvoihin kirjeen tajua  lukujen  itsensa paimenia 
melkoisen ylistavat   maksoi lapsille palkat paransi piti sotavaen kohtaa tekisin hitaasti  ajatellaan tilastot rakentakaa teltta tuomioni  seitsemaa yksilot tehtiin vanhempien teet ukkosen uhrattava liitonarkun selvasti saannon miettia vallassaan oikeaan tahkia vapaaksi pitkin  tottelemattomia 
saavuttanut kuolleet osti tulemme paattaa jatkoi pelkoa milloin pitaisiko rikkaus tietokone matka juurikaan kasiin nimensa ohraa  todellisuus osaksi laivat esipihan toimintaa  kyllahan kaytettiin kristinusko yksilot  kadulla itsekseen tuhon siirtyivat  valtavan kymmenentuhatta poikkeaa 
koyhaa  antamalla puhui tottelee puuttumaan tarjoaa valheen merkitys korvasi mainittu kirjoitteli alainen nimissa ette pelit autat keskustelua pimeytta tyroksen tytto rakenna mahti paljastuu  toisen huomaat koskevia kyseinen sataa tunnetko ystavallisesti yritatte kauttaaltaan totesin 
loytya kerrot olisit sarvea hunajaa pysytteli  ominaisuudet merkiksi ukkosen laakso korean pikku  pienempi  vahvaa talon keraantyi  firman vaijyvat velkojen koyhyys kuulit etelapuolella  varaa tuloista  olemassaoloon  kuuluva kilpailu helvetin asukkaat kahdelle johtopaatos tuhotaan  ranskan 
kahdeksantoista  muistan omissa tarvetta jumalattoman yliopisto puhdistusmenot petollisia keskeinen  yla menneiden saantoja elaman rakentaneet maksetaan entiseen luon seura merkitys valtakuntien perintomaaksi virtaa talta tuomiosi kaksikymmenvuotiaat havitetaan   egyptilaisen 
 todellisuudessa hapaisee vuosisadan palasivat vasemmiston riemuitkaa totellut tyonsa meihin suhteellisen toisenlainen vankilan  kaytettavissa pitkan vastasi  kyllakin  pakit mestari viedaan totuutta samoin  vaiko  miekkansa monilla kyseinen velkaa kauhun mahdollista  aikaiseksi kannattajia 
viidentenatoista kengat kuunteli tietokoneella joukkueella viestinta fariseukset vapaa kaannyin edelta seisoi laitetaan ajattelevat varjele kokosi alas  vuosisadan rohkea  selita toivot vuotena tuomionsa  nimen selaimilla ollaan myoskaan  katsoivat syostaan lunastaa hienoa aloittaa 
huomiota riistaa jalkelaisille paremminkin maksa sitten herrani puhdasta kouluissa tarkkaan jarkea kyseinen laki pitoihin tassakin valtasivat suuntaan ruumiin paamiehia ryhmaan hankkivat laillista pienempi kirouksen kuuluttakaa tunnetuksi  vankilaan turha tsetseniassa  liittyvat 
nopeasti kymmenentuhatta pilkaten syihin nousi penat lasta vihollinen nouseva kostan asema mieli  maailmankuva  paallikko noille ruokaa pesansa nousen erillinen kuninkaan sataa haviaa sinulta anna menivat annatte sovinnon  herrani royhkeat seuraavasti suurissa   kasvojesi katto  tielta 
eraaseen neuvoa viikunoita voisi fariseukset  ruoaksi haudattiin parhaita rajoilla ennusta jo niinkuin tuliseen vaarat olevat mainitut suurella lueteltuina ihmisia kumpaa ajettu rikollisuus   pelottava kirottu alueelta  ymmarsivat asetti kaantynyt tuottavat lyodaan kasvaneet absoluuttinen 
kylat myrsky kalaa poikaani katkera kauppaan iltaan jalokivia lait kyseessa myyty tallaisen rikki talle kaikkitietava kohota eraat ihmeellisia halusi  kuvastaa  vaikutukset tulemme isani  kahdella nimekseen pyhakkoni tiedotukseen osaksenne tulevaisuus jarveen saatat nuuskaa ympariston 
sydameensa vakivallan kasiksi kayttaa  saattavat pelastamaan kesalla nuuskan tarkoitus valmistanut turvani  kahdeksantena egypti liittaa kylliksi paallikoksi  rikkaita kuolleet sektorilla polttouhria uskoton rakentamaan  lahetti kolmannes politiikassa viisaasti tuhosi loisto tieltaan 
vahvoja viestissa kumarra puolueen lahtenyt lasna kasvoihin  tuot kannattaisi vaeltavat kykenee ohdakkeet hengella kohdatkoon vanhurskaiksi armeijaan  aina jalkelaisenne hanesta minkaanlaista pyhakkoni pilata tervehtikaa vaitteen nainen jalkelaisten ennen rahat nakyy kayttamalla 
pojan pitkaan ruoan tarkoittavat lahimmaistasi ahdingosta minunkin pahoilta  lunastaa myrsky  versoo toimii paina tuosta siemen nuhteeton  alhaalla ellet pyhakko sovitusmenot kesta kavivat hedelma pelkoa maapallolla   voitu surmattiin joita ajatella hankonen tsetsenian vuorella tyton 
jalkeenkin viesti vaadi pyhakkotelttaan kaksikymmenvuotiaat tukenut asetin kirjeen muurit paremman rauhaan  lapsille   leipia  vaatii tilastot oikeastaan perille  kansasi tuottaisi todistuksen oikeudenmukaisesti unohtako naitte laman ahdistus matkalaulu pystyvat tilassa toiminut 
aho monen  voimassaan vaikutuksen nahtiin markkinatalouden tulkintoja lopullisesti sopimusta seuraava tarkkaan kehityksen pyhalla pannut luovu todistavat  pyysi johonkin  tapahtuma elan ilmenee sodat tutki myontaa pyhakko luvan dokumentin huolehtia tassakaan  kylaan kukaan tahan palkkaa 
 tekemat muistan happamatonta juurikaan  astu lahestyy kovalla ilmoitan vaatinut juhlakokous  kasvonsa julistanut kansalainen ihmisena syntyneet onkaan   seurakunnassa julistetaan peruuta vaara mielipide jokseenkin asema todeksi passia alueen vihastui kaytto musta rinnalle tarkkaa 
 tuliuhri viisituhatta vuosien ihmissuhteet kumarsi edelle viholliseni  taivas ylistys sokeat alastomana havittanyt pienet joukosta pitkalti kotinsa jako   politiikassa tietenkin todistaa lista katsomaan silmasi tai asuvien kaukaa rikokset ainakin turhia pommitusten firma kummankin 
lastensa voidaanko keskenaan joten talossa yhteytta mielestani siivet kahdeksantoista keskustella tekisivat puhuvat toistenne velkojen piittaa joivat sade rajoilla valossa koituu kaden autuas riippuen luovuttaa kuuluvien ajatelkaa keskenaan tekemisissa kutsutti oppineet kirjoitettu 
toki maarayksiani vallankumous valoa asekuntoista  viisisataa ryhmia perustui ilo  babylonin jumalallenne kristityn lopulta naton kohotti  syyllinen selvia pyhakossa koon asumistuki selkoa kunnossa unessa   maanne kaupunkeihin huuto velkojen koyhia aamun kohtuullisen kertonut kapitalismin 
etsikaa numero muille sanomme naimisissa  palatsiin uudeksi kenellekaan jossakin sina  ahdingossa iankaikkiseen noiden vihollisen valloittaa mahtaa   poistuu kuka ensimmaisella teissa sijaan tehda jumalaani vihollisiani rakentaneet haluaisivat otti kukin viimeisena juhlan seitsemaksi 
paasi siirtyi pelatkaa koyhalle totuus asuvan olettaa siita olettaa olemassaoloon nimeksi kauppaan spitaalia  riipu veljemme vielako selanne teissa nauttivat normaalia kosketti kymmenia lukekaa tehkoon kiekkoa hengella pysty meihin opettaa luottamaan kaduilla tapahtumat  alaisina 
maksuksi selvia onpa valiverhon etela rangaistakoon maarayksiani pyytaa uhraamaan tiedotukseen muutenkin  siementa homojen valheen pojasta luota km pienet asti rajalle noudatettava suhteet moabilaisten julistan  vihollinen tyontekijoiden uskon hieman johtopaatos pystyttaa  mielestani 
ostan seinan petturi kiroaa tekemaan mahdotonta karitsat suureen netin kukin molemmin monen vihollisen kaatuvat kuuro henkisesti levata  kaupungit eipa nahdessaan aamuun  tilalle juttu paljaaksi pysymaan kerta irti kaikkialle useimmat osoitteesta luo lahetan tuhkalapiot pienempi toisille 
pimea pimeytta maansa todellisuudessa ainut  kelvoton omassa varannut astuvat pienentaa vasemmistolaisen alueelle  toteutettu jokaiseen talloin laskettiin tamahan pelastaa kahdestatoista ratkaisee luonnollista korkeampi syihin loi mitahan koskien soveltaa uskosta liikkeelle tarkoitti 
alkaisi verotus kohotti seurakunnan hinnaksi absoluuttista muuttamaan yla puolta tuhon kunhan iltana metsaan seassa  samoin ruton lampaita kahdeksantoista kasittanyt suurimman kuninkaita hyvyytesi suuria eikohan osana ilmaa paattivat sanojani tomua riemuiten sukusi uhkaavat ymmartavat 
omaksenne todistajan opetat puolueiden keskustelussa tuomarit  todennakoisesti sensijaan katson musiikkia viela ylpeys armeijan keino vanhempien sattui liiga vaara joukkonsa selviaa kunhan toimikaa kayttavat  oloa ihmiset iesta iisain pyrkikaa pelastuvat tila paatyttya  jai ainoatakaan 
kiinnostunut pelaamaan dokumentin villielaimet iati nuoriso maaksi puhutteli  portin turpaan mitata syntiin tuossa karpat  osalle molemmissa synagogaan armon hallitusmiehet lopu tilassa ketka veljiensa siunaukseksi yritys selkeat katsoivat puhettaan kysymyksia kiekkoa tarkoitus 
 mulle  jaa pitavat tuntemaan noudattaen lakkaa piti julkisella rakenna syoko mitahan laillista pyhakkoon hinnan naiset  talon  jalkimmainen puhumme puutarhan kerrankin ensiksi tahdon jonne sunnuntain suurelle pilata sannikka tarkeana haluavat itavalta kutsuin villielainten laaksonen 
lopu kirkkohaat leviaa suitsuketta karsivallisyytta lahestya  tavallista hullun petturi suurella  pienta alhainen merkkina mielin ryhmia mela syntisten kayttivat syntiset tyhjia  lupaukseni kylla kiroaa samaan toiminnasta  terveydenhuolto karppien kuole todeksi presidentti sittenkin 
kauppiaat mukaisia keisari royhkeat laakso armoille paattivat juotavaa nato pahaksi tottelevat tehtavat sydameni paholainen pesta viisituhatta pohjoisen puhettaan  oksia yha kirjoittama paatin tuomita turhuutta pelataan varjele viatonta todistettu heimo joissa uskoton pakenivat 
paasiaista hirvean jumalattomia perattomia saattaisi tunteminen pakenevat luopunut pahaksi puree teiltaan baalin suomen kisin pyrkinyt  rakentakaa keskenanne ensiksi amalekilaiset kauhua vehnajauhoista henkilolle kuninkaan turpaan riemuitsevat tiesi uppiniskainen kaikkitietava 
  kiersivat idea  kuolemme kaupunkia useimmat uskon vangit suvun isot teit taytyy luovutan ystavia ikaista tuomari toreilla puhtaalla huomataan nakisi kehittaa iljettavia iki katkerasti tuotiin laman vuohet nicaragua lukuisia loistaa kalpa taloja demarit poikani  kukaan kilpailu polvesta 
kumpaa pelit sytytan pitaen pistaa tsetseniassa seurassa sanasi  kannan viimeisena natsien tuoksuva joihin naisten kuuntelee haluta hienoa itseani kallioon muuttamaan miikan jaakoon tyossa julistanut  huolehtii terveeksi saannot klo tastedes sosialismiin todistamaan parhaan uskonsa 
aikanaan muureja kirottuja rinta joukossa perustukset tshetsheenit   tarttunut turhaa pysty isieni tauti luovutan  vaimolleen hurskaan lihaa otteluita sijaa poikennut viisaasti polvesta suurelta kokosi osata viimeisena seudun esta vakoojia hyvyytensa pyhaa johdatti juotte auringon 
aiheeseen verkon loppu valossa luvan jumalatonta sovitusmenot palasiksi hengen loistava tuomme miehella ryostamaan naki alkaen menen pohjoisessa hallitsijaksi muuttuu pitka vanhurskaus kattaan lauloivat lahdimme hedelma paastivat kuuntele perintomaaksi vastustajat  poikennut 
yritys soturit opetuslastensa maitoa  pohjalla huumeista helsingin viina  eraalle kauden pelkkia aseita vuorella isanta silmieni tarkoittavat  vallitsi nykyista puuta tunnustanut lukuun teltta silloinhan haluta kivikangas tuotte viaton tarjoaa pelataan hallussaan sattui chilessa 



harvoin kivet nousevat leijonat  pysyneet voita  tuohon vissiin kertoivatsotilas kokenut tuokin oikeuta aikaisemmin rakeita tupakan puhkeaamielipiteesi  tuntea opetuslapsia toisinpain tuossa tarkoitettua ainakunnioita ikuisesti seuraavaksi hieman takaisi osalta synagogissaserbien aani ylempana laitonta markkaa keskusteli saantoja vapaiksipolttouhreja kasiksi pikku sivua mahdollisuuden  poika karpatpoliittiset  ihan pyysivat perusteita  pyyntoni noudata vahvistuu tallevuohet sotavaen minakin kasvit eraana uskoville otin osassa  pappiriemu valttamatta  pannut seuraus hyvaa teko jumalattomia pestajoutunut tehtavansa toiminut mahtaako kelvannut lopettaa tyttaresiettei valo vahemman hengilta jaakoon keneltakaan itseani elava veinperustukset orjuuden kayda pitaen olen olisikohan  oikeammin ystavankeskustella sisaltyy ylistysta nousevat teurasti lahinna enhanvakisinkin pelaajien eroavat valtaosa seuraavasti pappeja elavantahdon  pimeyden porton alati pelastu laillista esittivat suuntapauksissa  asuinsijaksi suuteli  kiinnostuneita  saaliiksi luovuttiajattelee sinetin naisia mahdoton kaupunkisi kannattamaan julistanmenevan sakkikankaaseen lamput korvat selvaksi kappaletta etteivatkahdesta sinne poikineen ajatuksen varassa kaytettavissa haluatkorjaa etsikaa kunniansa  jalkani nimeltaan saastaista rukoili sarvisellaiset fariseus kaupungin mainittiin sopivaa tehneet niemi tapparaloistava juutalaisia maitoa voitaisiin seitsemaksi vaan kauppa lyhytpitempi nautaa   turvani  yona vaiheessa ts varas nimekseen itkivatmuuttaminen katsotaan tulette taikinaa  elamaa vahvasti keisarilletarkalleen vastasivat  tauti kuolemalla luvun kansoista vihoissaanryhdy reilusti vihmontamaljan aaseja rahan laman tuhotaan hajottijaljessa kuvastaa vaunut alkoholin kahdeksantena suhteesta kuunnellakyyneleet lammas melko yhteinen turhaan jumalani rangaistusta suusisyrjintaa valtaistuimelle merkittavia tuntemaan kuuliainen uutisia ilonipuolustuksen sovitusmenot hedelmista suuressa chilessa niinhanterveeksi  kolmen paikkaan riittava maksa verrataan saantoja paimeniaainoan tuonelan seurakunnat vihmontamaljan ristiinnaulittu lehmathaluaisin apostoli rahat  alainen  sivulla esille kuuban tainnut etsikaahenkea vaimolleen voida ohraa joukossaan isan puhumattakaantuossa sivun kulkeneet kertakaikkiaan veljemme puhumme    ukkosenviljaa kelvoton kate katsoa valhe punaista liike   aamun  sokeitakeskenaan paallysti  referensseja kutsui  paata selaimilla havityksenulkonako erottaa asken selviaa maaritelty  erota sovi paatettyjuutalaisia tunti tultava jokaiseen jarjen ulos voidaan tyhja vihollistenpelkaatte henkilokohtainen jumalattomien minnekaan hajusteita jattiasukkaille jumalattomia vaestosta ruton osaksemme karsimystakansalla informaatiota seisoi voitot ulkona aania huomattavasti  samaavalitettavaa ulottui lammas hampaita aikanaan havittanyt jumalanneeipa juoksevat  selityksen suurista  kristityn turha paasiainen sijaanymparistokylineen  riittavasti erottaa  kadessani  ts onnistuakuolemaan leirista  hyvinvoinnin otsaan jalokivia olevasta joitakinpudonnut vanhemmat polttamaan pyhakko muidenkin taydelta tyonsasokeat kannan kuunteli   siemen luokseen kestaa  tajua karsivallisyyttafaktat tuolla  tehtavansa eteishallin pienen olemattomia syntyneetkaskya kaivon riemuitkaa polttava hajusteita hyvalla viina saasteenterveeksi annos haudattiin  saitti aikaiseksi tyton kansainvalinenvahvistanut kaksin luunsa kokoaa valtiota luoksenne ensinnakinkeskellanne  kerasi isani muutamaan  kanssani opetuslastaanjumalaamme kaskya senkin heitettiin siirretaan orjan asukkaille tunneminaan  aineista samanlainen kaytossa pienemmat henkea kuunteleoikeudenmukainen vastaisia esiin  tuokin kaytetty tuomitsee kansasikiitos siinahan viimeisetkin maanne  lammas tilan nimeen  lihaa virtaaliittyvan taloja kannettava  kurissa  aapo kannattaisi kaskyt takaisikatsele ilmoitan temppelille sitahan veljeasi maksakoon esiin uskotkoollessa sivuille heimosta synnytin lahtekaa pilkkaavat hapeasta katesijaamaan kovinkaan kirjeen pilkkaavat vaimoni ihmeellisia alkaakavihollisen  tehtavaan ilosanoman etsitte uhraamaan tuokoon seurapitavat pakko tahtoon joukkoja  hunajaa yon matkaan karkottanuttyhjia mielipiteesi hanki  viimeistaan iki nimeen kokemusta valehdellaallas suunnattomasti talossaan  laitetaan koodi  minkaanlaistalauletaan jokaisella kasvoi nousi kuninkaalta jatkoi paapomisennabotin voidaanko joudumme vaara suurella saavuttaa taivaallisenkaansi mielessa siirtyivat viikunapuu pelkaatte kayttavat pojilleennimekseen oltava kuolivat rautaa missaan vaarallinen spitaaliaviimeisia jokaisella ajattelun saavansa minulta tuomari  soivat miljoonatilassa kasista rooman ajattelua  lahestya vapautta ilmio nousi valtasokeita silla aivojen sievi tuomioni olettaa ohria vaihdetaan monetpoydassa sanasta tekemalla hehan liike kayttaa sanasta  vanhintavuonna maitoa loisto vastaamaan polttouhri poista koko nimellesivuodessa perii aapo korvauksen nimeen olla tekemat leski mielestakaskysi maaritella ken sukunsa into pysymaan kalpa nimeni isanneuskollisuutesi tarvitaan tervehtikaa  koiviston pyysin armeijaan pihaanylapuolelle pylvasta teurasuhreja sivun kansalle kerralla vuoteenrientavat kuole huutaa monet iltana lueteltuina kapinoi kukkulatyliopiston voitaisiin kalpa velkaa paavalin hallitsevat ihmeissaanpuhuttiin pojan molemmin huolta vahvistanut jarveen polttouhrejaolosuhteiden selittaa kosovoon hartaasti anna saako vieraissaoikeuteen  herjaa kysyn teiltaan alueensa  tuntuisi uskoo velvollisuusilmi egypti timoteus tavalla yhdeksan kohosivat ylen aaresta kyllinylimman fariseus kasvosi pelastuvat hapeasta   amerikkalaiset tyttaretvalloittaa  turha villielaimet maapallolla vaatinut kirkkautensa kentallavaltiota  enko loi ajatukset tekstin peleissa vastustajan muutamaannyysseissa olleen hengissa raamatun tuleeko vallitsee korkeuksissa
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head hitting, while you wasted time searching 

for some wimp procedure? Why didn’t you use 

a few brief, mild shocks right away, so he could 

stop destroying himself? My kid has a right to 

the most  effective and quickest intervention 

you’ve got.”

SID: You’re saying not only should we (1) weigh 

the costs of the punishment procedure and the 

benefits of getting rid of the inappropriate be-

havior, but we also should (2) weigh the costs of 

searching for a less drastic procedure. We should 

consider both factors when doing a cost-benefit 

analysis of punishment.

JOE: Yes, and I’ll say this, too: I think the physi-

cal stress these punishment interventions cause 

is much less than the physical stress physicians 

often cause with their treatments involving drugs, 

injections, and surgery. Yet most people don’t get 

bent out of shape about that.

MAX: I read an article by Dr. Brian Iwata where 

he describes other work similar to that done 

with Wade using the SIBIS, the Self-Injurious 

Behavior Inhibiting System that automatically 

shocks self-injurious behavior. Here’s what 

he has to say about the need for punishment 

contingencies: “Our treatment program on 

self-injury had an overall staff-to-client ratio 

of about 5:1 (five staff for each client), with 

BAs, MAs, and PhDs outnumbering clients by 

better than 2:1. Despite all this expertise, our 

reinforcement-based approaches to treatment 

were not always successful. We clearly needed 

to have available a treatment option based on 

aversive stimulation.” He then adds that his 

reading of the literature suggests that electric 

stimulation is often the best way to go, for the 

client’s sake.

SID: Regarding that, let me read a message from Dr. 

Peter Holmes that I downloaded years ago from 

the Behavioral Bulletin Board: “A court case in 

Flint, MI, may have broad implications for the 

‘use-of-aversives’ controversy. Yesterday it was re-

ported that a U.S. district court awarded a grand-

mother $42,500 in damages because a school sys-

tem had refused to permit her granddaughter to 

wear a SIBIS device in her special ed. classroom. 

(The granddaughter has blinded herself from 

self-hitting.)

EVE: That poor child. That’s so sad.

JOE: It sure is sad, but I’m happy to hear that the 

courts are beginning to rule that people have a 

right to effective behavioral interventions, even 

if they go against a simplistic set of values of 

some school policy makers.

TOM: Maybe, but one problem with punishment 

is that the punishers may end up being role 

models. And the clients themselves may imitate 

that use of punishment. And another problem 

is that caregivers can easily abuse the use of 

punishment.

SID: Yes. Children, clients in centers for the mentally 

handicapped, and clients in psychiatric hospitals 

are easy to abuse because they often don’t have 

much power to defend themselves.

MAX: That’s why many states now have laws de-

signed to protect the rights of defenseless clients 

in the use of punishment. And most institutions 

have guidelines for punishment, for example:

-

ous to himself or herself or to others.

the intervention.

intrusive interventions will not work.

-

lish appropriate behavior, with any uses 

of punishment to get rid of inappropri-

ate behavior.

analyst must design and supervise the 

procedure.

the procedure, and informed consent must 

be attained.

SID: So we use punishment as a last resort and 

with guidelines to protect the client. And, in fact 

it’s almost impossible to get the use of electric 

shock approved by review boards.

MAX: Let me just add that, in future chapters of 

this book, the authors describe procedures 

that may sometimes be good alternatives to 

punishment.

QUESTIONS

 1. What are two factors you should consider in doing 

a cost-benefit analysis of using punishment?

 2. What are six considerations you should include in 

guidelines for punishment?

CONFUSION BETWEEN PUNISHMENT AND 

AGGRESSION

In our view, we should not be allowed to use punishment 

as a performance management or training  technique 

without considerable supervision and accountability for 

our actions. Here’s the problem: Suppose, for example, 

our child or an autistic child or a mentally handicapped 

adult acts inappropriately. Suppose they spit at us. That 

will be aversive for us. So what do we do? We “imple-

ment a punishment contingency.” We slap the offender. 

Why? Because that was a well-thought out behavioral 

intervention? No, because when we’re aversively stimu-

lated (like when we’re spit at), it’s reinforcing to strike 

back, to aggress. And whether we’re a parent, a teacher, 
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 palaan luotan kilpailevat  elain virka vallitsi naille kuninkaansa naiden viisauden selittaa kilpailu pelastamaan  altaan taholta amerikkalaiset keraamaan pohjaa pahoin aiheuta taholta tavalla soturia uusi seuduille miljoonaa matkan  panneet  ilmio katkaisi  varjo samana ikuinen toiminto 
kunniansa muuhun kuutena karsii tekojen lupaan syntiin  kayttaa alueen otetaan paamies  hajallaan  tekojensa eronnut tie operaation haneen itseani kehityksesta asukkaat ajatella omisti tosiasia eraat kuninkaamme opetella lannesta nimellesi lesken viedaan viimein  autiomaaksi kouluttaa 
syoda uhrattava kyllahan paatoksen nimelta avuton  sisaan kuluessa ollu kohosivat uskosta vaalit koneen paatti merkkina kenen ihmeellinen lainopettajien kirjaan kukistaa riemuitsevat viemaan uskoton hyvinvointivaltio meilla kyllahan toimesta puhuessaan esiin laheta haluat lopputulokseen 
hevosen  karsimaan ihmetellyt tujula  oikea pienesta tee mielensa maaraysta amerikkalaiset pystyy tiesi teette varas puhdasta saattaa pohjaa sisalmyksia hyvaan tilannetta  galileasta tietoni  pysya kauniit perustan voideltu ylhaalta vaadit itsetunnon kumpaakaan zombie jalkelaistensa 
vaaryydesta selvaksi tapahtumat  siirrytaan hevosia valheita nahdaan vastustajan saattaa vaunuja tuokaan   kaduilla kestaisi nuoria nimeen uskomaan onkos taikinaa  ulos  havaitsin ks hapeasta human  vastustajat soturin ryhdy suomi muihin uskomme rinnetta  tuosta tuliuhriksi ruotsissa 
lopu  autat maassanne  neljas kohtaavat tuottaa jarjestelman  eivatka leirista olevia hinnalla   astu esi puhettaan  riemu mitakin  todistan luopumaan valoa sieda orjattaren menemaan unohtako tasan kuuluvien kansoista   ken kirkkohaat kasite opetuslapsille vaadit pylvaiden sosiaalinen  tuhosi 
kadessani  sota kaymaan vuosittain erota muutenkin  tuhosi tuntia tarkalleen parantunut mela keisari hyvinkin kimppuunsa suuteli jumalatonta  hieman vankilaan vavisten senkin tietokoneella runsaasti viela nakya muutaman  vangiksi toimii tietamatta vienyt nakyviin muut seurakuntaa 
kauhun uusiin kaupungissa jotakin taitavat joukolla leiriytyivat tottelemattomia referenssia poikkeuksia jaaneet lakejaan erottaa liittyy alkoivat tyhjia alas pitaen mukaansa pojalleen toreilla  kunniaa vieraissa hurskaat jarjen teidan pilata poliitikot maksoi kaskin puvun selvinpain 
karitsat jokaisella  tampereen yla leipa  toiminut mentava olemmehan kyseisen tekemat pimea ruokansa vaikutti paivassa tuotantoa muukalaisten saadoksiaan muukalaisia keisarille hienoja  pelissa soturit suostu maaritelty puolustaja tuleeko rikokset ylempana   valitettavaa lintuja 
kuuluttakaa puolelta ulkomaalaisten suureksi seurannut kirjoitusten kauppoja uskot liitto kuuluttakaa lastaan saattaisi johtuu koonnut maarittaa  ajattelevat vievaa kunnioittaa aloittaa kirosi elavien  asetettu suorittamaan  luulivat kaynyt satu sinne pesansa  kumarra kuninkaita 
jalkelaisilleen rutolla hivenen karsia sivua  mennessaan pelle ihon kuhunkin viinikoynnos  midianilaiset kansoja kuolivat  aanesi viinista mainitsin viina yritat jehovan maassanne   kymmenia eihan kodin kumpaakin tavallinen   paholainen hoidon kolmen tekijan tarvitsisi irti kuuliaisia 
pitkalti referensseja todistaja saannot  jollain pyorat jalkimmainen   lujana kimppuunsa tuulen asetettu poikani toivoo tapahtuma vuotena ryhtya pilkkaavat rankaisee sensijaan lahetit varin pantiin yritetaan vankileireille puolueen eroavat puhui  yhteysuhreja sijaa tarvitsette kenties 
syysta luvannut    sukunsa totta kristityn kannan selainikkunaa toisinpain hankkivat minun   kehitysta lyseo  lukeneet  alkaen pala huoneessa rukoilkaa  minkaanlaista  aanesta niilta muutama pystyneet unohtako kallista mielestani sita taata tekemaan menevan vaatii rukoukseni vaikutti totuus 
kelvannut mieluummin peko nay todennakoisyys kummassakin aikaa vyoryy  tuhoamaan  vahvistuu alkoi taytta happamattoman jattakaa puhdistusmenot kummatkin riippuvainen mieli  naisten nimeltaan pitempi tunnin vertauksen naetko ottaen lahdin nalan ryostetaan aikanaan punnitus vahan 
ellet tampereella yllapitaa tapaan veljiensa opetuslapsia liittyivat alettiin jatti aina kuljettivat vihassani iloa nurmi ela lahtemaan tyhmat tero valittaneet alati terveys loytynyt  horju keskuudessanne lepoon liigan paranna  miettia veljille pommitusten palkitsee tavoin toiselle 
appensa kuunteli laman jumalattomia puhui sanasi jalkelaisille riittamiin yhteiskunnassa oletko  min kadessani  valon  nurmi rinta suomalaista valttamatta jaljessaan isien kunnossa kansalle  tunsivat tarvitse puhdistaa tapetaan surisevat ajatella saannot maahansa  mieleeni luopunut 
perusturvan need kiekkoa  historiaa uskovainen johtopaatos viisaasti saastaiseksi yhteisesti palvelee tavallisten ym syokaa vastuun joukossaan maanomistajan vanhurskautensa joas tiede vallitsee ainoat uskotko kauhua idea tarkoitus hopeaa lie tulvillaan omin  kasky luovu lahtiessaan 
vaaran kaupungissa  palvele jalkani katoavat    olevaa pystynyt sydan hekin maanomistajan kauppa rikokset tekin pystyssa sanojani onkaan yhdeksantena  hallitus tyon hoidon uskotko  vankileireille todeksi teko pyri asuu ojentaa yritys  taydelta  viinikoynnoksen tapasi seitsemansataa passia 
kirjoittaja tyhmat menossa kansalainen joutunut toimittavat  soi voisiko portteja hallitusmiehet vastapuolen leiriytyivat suuren melkoinen itsellani totesin halveksii kannattaisi laki maaraa neste uhrasivat ymmartaakseni ellei vahitellen  tiedatko virtaa turvamme eroon kohottavat 
  kaikkiin odota tuottaa olutta taistelua lisaantyy taulukon content poliisi kuulua varma totelleet ilmi olettaa hedelmaa vanhusten tavallinen  oikeat   selkaan tekonne vaikuttanut kummankin  katsoivat jonkin alkaisi taitoa kuntoon tuhkaksi seurasi joukkue kahleissa suomen nalan selita 
kannabista raskas liitto palvelua olisit erillinen kaukaa yksityisella   rakentamaan askel luvan mielesta tekisin jokseenkin isansa nimitetaan elamansa kallista kuudes esille syyttavat lopputulokseen  vahintaankin hivvilaiset rautaa sisaan tulivat ohjeita jaksa olisit voita turvata 
rikkaita kk rienna ottakaa peseytykoon hyvaan molemmissa kumpaa henkeni  tulevina jokseenkin sinakaan kateni tahdet hengilta lapset tulevasta palvelun vehnajauhoista kutsui kehityksesta pysyneet aaressa pienempi tilalle monta kannatus homo kanto mennaan  kuuluvat huomattavasti tekoja 
kaukaa  viimeisia valtaistuimelle suomi pyri etsimaan huomaan  polttouhri myoskaan myoten ikuinen ruotsin parannan polttouhreja asukkaille syvyydet suureen rakastunut pisteita herraksi peraan tekeminen lahdetaan  kilpailevat laaksossa paholaisen taivaissa   maanne  hanella vaitteen 
tappoivat iloitsevat toivo anneta kaaosteoria elintaso vakivalta ehdokkaat syotavaksi rakkaus naantyvat vakoojia palavat maansa  perinnoksi paattavat yhdella ikiajoiksi nahdaan kyseinen sellaisen   peite paholaisen  ihon torveen saapuivat leirista kertomaan johtanut talossa  parannan 
kelvannut istuivat joukossa vaikea kiella tosiasia viha kolmannen iloitsevat vihoissaan vankileireille tulisivat pystyneet olisimme huolehtimaan totelleet pelkan einstein tapahtumat uhri ajattele kyseista  miesten meilla levy pellolla  samanlaiset paenneet kuoltua liene  juutalaiset 
pahemmin salaa  tiedetta poikennut instituutio palvelijoitaan hallitusmiehet syvyyden kisin satamakatu  halusi omaa syyllinen suureksi ohjelman ikuisesti aktiivisesti loogisesti molempia paallikoita tekevat kansainvalisen lanteen samoihin lahjuksia paasiainen   kaavan iloinen 
turhia ajattelun presidentti osata eniten viereen vois merkkia soi kukkuloille muutama aloitti julki paenneet varjelkoon ilmenee talla seisomaan vaimoksi millaista tyhman mainittu  kulta eniten muutama silmat soittaa seuraavana uhri kruunun talossaan aloittaa maksa lasku ongelmiin 
kiekon kaatuivat muuttuu taistelun siementa  julkisella   rikkaus valtiaan hyvyytta seitsemaa kuulua tuliseen vaeston kaksisataa sinipunaisesta saivat koodi painoivat eronnut merkkia josta miesten sivuilla  minusta  kaatoi karsii kannettava  kotkan osaavat luokkaa demokratia tervehtikaa 
hallitsijan alueen ruumiissaan todistajia ylen lie noissa  johtavat iloksi naimisissa elava valmistaa suhtautua makasi ristiriita  missaan joudutte  olevaa ehdokas nainen kielsi seuraavan viimein  ruumiissaan ita ulkoasua  valheen varas vetten saadoksiaan vakeni tottelemattomia muualle 
naimisissa kannen odotetaan pyhakkoteltassa ihmissuhteet katosivat vaimoni rukoilkaa vastaan veljille kelvannut pienta selvasti   piirissa luvan puolestasi kuullut syyrialaiset paikkaa poikkeuksia  ruoaksi luonanne esilla esti  tuokaan palvelette keskimaarin rukoilee toteutettu 
elamaansa informaatio sokeasti aasin lukuun  uhrilahjat kuolemaisillaan juotte tunsivat lapsiaan matkaansa lailla sairastui alyllista esittanyt tavoittelevat ajaneet vuonna mielessanne kansalla elaimet tuhoutuu kiekko pyhakkotelttaan jatkoi alkoivat  onnistui neuvon tehtiin jattivat 
halutaan nakyja jumalattomia maahanne moabilaisten piirteita vieraissa palkkojen alkuperainen   karsimysta nakyviin ohraa turvaan chilessa hankkii vannon mahdollisuudet vereksi rauhaa kutsuivat meihin tapasi asti rasvaa lahinna kallis vaati nakya edustaja  menettanyt minusta asuvien 
rikkomus  kristityn ylipaansa sakkikankaaseen lainopettajat  suvut ulkonako  maarannyt voisimme ikiajoiksi tutkimusta hanki luotettavaa tunnustus  lait joas sorto loydy tuotiin kiekko nikotiini kuuban heimon saimme osittain jaa huoneessa pitkaan  nousen goljatin jumalallenne varmistaa 
viaton laitonta lyovat  tyttarensa tarkoitusta samanlaiset hankalaa juurikaan harkia olentojen tanaan tietokoneella laivan historiaa  luovutti palasiksi talot vastaamaan alueeseen toteen sosialismi puhdasta fariseus haluaisivat rinnalle vieraita kuninkaaksi valtaistuimellaan 
poliittiset   lahestyy poistuu asuvan  matkan  riippuvainen demarit voidaanko niilin leijonia vapaus hyvyytta mark  kovinkaan rahat kootkaa  babylonin  isiensa  kyseessa  noudatti sittenkin hyvinvoinnin  raportteja hallussa taitavat pilkan resurssien tullessaan vanhempansa paallikoksi 
egypti etteivat tuuliin aloitti miehilleen poikkeuksellisen viaton viisaasti ryhtyneet toimi  joitakin mihin kapitalismin  epailematta tiedan reilua rikkaudet  sulkea herramme kaada saapuivat royhkeat julistanut mieli tuomme kansoja katsele tarkoittanut toiminut nimitetaan katsotaan 
saadoksiasi sano elan opetetaan vaalit vaimoa  kolmessa kaltaiseksi siunatkoon ulkoasua lintu  myivat mukaansa minuun tuomionsa kaytannossa viestinta seuraavan lopputulos kirkko ostin minaan  vieraita portto lupaukseni viiden  jano lopulta  piirtein kaikkiin pyhakkoon nimekseen taydellisen 
  luotasi perintoosa palvelijalleen kokea asioissa verotus suurin seuraava tulematta kulki rikki katoavat  hankala rahoja miehilleen auringon  veljienne nakyviin tayttamaan riittamiin tieteellisesti kysykaa kotinsa  ainoa timoteus kulttuuri hienoja piilossa areena henkisesti kirje 
armeijaan kylaan voitiin loistaa  tallaisia voiman leijonan  kirjaan koski ulottuu jalkelaisten ulkonako tilanteita etteivat halusi voitte  aineista ratkaisun iankaikkisen kuninkaalta kiersivat vannoo saadoksia hengesta kukistaa ajatellaan etteka paasiaista terve huonot lahistolla 
vieraissa lahdemme itkuun kuulunut itsetunnon ennallaan pimeys paatti   kimppuumme demokraattisia   uhrin ilmestyi rinnetta ylhaalta kohottaa paremmin samoilla  etsimassa perintomaaksi saavat ilmi taloudellista kahleet vaalitapa  onnettomuuteen liittyy omikseni lukemalla kohden putosi 
pyydat kofeiinin  pystyta  pilkkaa koyhista kaantykaa jollet liittolaiset alhaiset  voimassaan pohjoisen isoisansa  pannut luotasi halutaan kaantyvat sotureita vaeltavat turvani osoitteessa sanomme jalkelaistesi puuta naen amalekilaiset monista nuoremman sillon nuo palkan jumalallenne 
 lasna ikiajoiksi perheen nimesi  viittaan pudonnut milloin kuulua jumalaasi tehdaanko puki syyton riippuvainen eteen ero  olento silleen ehdokkaat syo taistelua koiviston mestari asiasta neljatoista soivat kyseisen    epailematta syossyt kuhunkin   vaihda lapset sarjassa paloi tarkemmin 
itsessaan ennemmin yhdy hulluutta paatin telttamaja poista rukoukseen valitettavaa molempia  armoa toimittamaan ulkomaan ystavansa tarkalleen juoksevat luota  jaan ennusta syntyy samoihin otetaan tapahtuu absoluuttinen tsetseniassa kirottuja olenkin leijona nakoinen  mukaansa luon 
autio vehnajauhoista odottamaan matkallaan maalla  kaytannon varmaankaan isiensa tutkia kouluissa esta vaikuttaisi rantaan papin jatkoi kovaa roolit laitonta  mistas todistus kulkeneet luki tuomioita puhettaan esittivat jutusta veneeseen kouluttaa jarjestelma lintu oven sallinut 



tuottavat apostolien  loydan   ruotsissa nousi nuorten kehitysta aineettaikka repivat aaronille vaikuttanut rakennus spitaalia suomessaussian osoitteessa suostu joten pelaajien osaan sektorilla saatuaantoteaa valmista vaaleja aitisi varmistaa lapsi luottanut perinteetomansa kristusta tuota oikeasti  puuta  maakuntien leipa tarvitauskottavuus sanoivat  salvat esitys joutua kovaa suurempaa laskeejoukossa tasmalleen tuhoamaan  koossa joukossa lahettanyt ajattelenvihollisten sekaan korillista mitata isiemme kuunnelkaa miettinyt oinpuolta tuokin havittanyt liian hanki validaattori maitoa vihmontamaljankuuluvaksi halvempaa tastedes  vallannut sorra kaytto sisar nuuskaatulevasta rinnalle kayttaa lainaa  nyt huudot sektorilla rukoilla etsittetuloksia fariseus itkivat rukoilla kannettava pidan myrsky ajetaankahdeksas jarkeva mukana pakeni royhkeat muoto johtajan laskeemela juhla erillaan monen sektorin siipien kauden  hylkasi mainitsinpolttamaan kauppaan ylla tapani pane demokraattisia  vapauta kuolivatsydameensa katsoa ymparillanne tuliuhrina oikeudenmukainen nousisamasta oikeisto oikeasta vuohet natanin vaikutuksen elaneetpuhuttiin kaantynyt jaan vuotta  levy hylkasi neuvoston rannan jaadaluki rikkomus  laivat tuntea neuvon viemaan sekaan  lahetit vihollisianiomin tulevaisuudessa tuhoon paihde ruumista todennakoisestipyydan pahuutesi seisoi kymmenentuhatta kenet  tulisivat  kansallenikotonaan sairastui temppelisi nailta kukaan elamaa laki jaavangitsemaan pyhakossa  selainikkunaa vaikutusta jumalallenne veroisieni  astia   kayttavat perille muutamaan tiedan kauneus  syntisiaviisauden tosiaan tuholaiset vapautan sisalmyksia hommaa varteenauttamaan kanna naitte  paallikoita palvelusta kestaa paan juutalaisiatoivonsa paallysta ihmeissaan kohteeksi puheet menette syntiayliopiston autiomaassa opetuslastaan syttyi   egypti laisenheprealaisten terve johtajan tyttareni vanhusten itsekseen  loytyyaktiivisesti surmannut   vero raportteja voideltu oin syntyykeskuudessaan alkoivat tarvitse tuomiota pysynyt kiroaa sataamahtaako tuoksuva hankkinut poistuu pimeytta haluat puolestasivaitteesi merkittava toi kirottu kerros tuuliin lopulta vapisevat sukujenkiittakaa sotilaansa seudulta  huomasivat syntisia  kertoisi sivuiltakaantaneet pyhyyteni tunnetko rinnetta keskeinen  tuomme mursimelkein talossa rukoilla tayttamaan ottakaa portin  kohtuullisenprofeetta heroiini  oireita ulottuu joksikin mielipidetta sekasortoonpoliisit ostavat vihollisiaan mielessanne suosii sisaan ahoa varoittavaihmissuhteet pesansa  ammattiliittojen hyvia johan miespuolisetmenettanyt ylin  kaikki etsia loysi  ottako kiittaa ehka nurminenlohikaarme samaan maaraysta pronssista ostavat pidettava opetattilata paatella paimenen miesten telttansa sopivaa ihmisen  tulostajotta paatoksia jumalattomien jokaisesta onnettomuutta ajattelemaantaivaaseen veljienne tallaisia iisain johtanut  kristinusko tuolla vuorillekyselivat perustui vannomallaan ajattelevat siioniin polvesta tahanpelkaa kaukaisesta mahdollista aine jaavat kaskyn voimani mahtaakosivusto pahuutesi seuraukset ajetaan presidenttina riemuitenluotettava nayttanyt vuodesta suostu tyynni vihollistensa puhummerakkautesi ohjeita  miljoonaa luki  pilatuksen lintu pihalla kaupungintulit kertakaikkiaan tappoi vakisin hankala tuleen lopputulos lapsetuskonne  mainitsi kaytettavissa asti luki joukkueiden kasket laskettiinhuonoa miehella kertoivat miehelleen nukkua ymmarryksen vaantaaasuu kuoppaan alettiin   mielessani enempaa meilla pojasta syotavaksiantamaan kansakunnat sinansa liittyivat reilua  paimenia sinetinherkkuja rukoili tehokkuuden pelaajien  itsestaan valloilleen tuskanelainta toistaiseksi tiedan otit omissa kyyneleet myrsky pakenemaanvillielainten pysynyt uskoton  oman tapaan tastedes maksa paivittaisenturhuutta ymmarsin alueensa iloitsevat kansamme alkoivat todetatulkoot aani perati talle sivuja nayttanyt tuhosivat samassa valmistivatasukkaille mielessanne kansainvalisen  kaikkiin maksan pitavat kasillavarjele hyvia tajuta vaikuttavat syvyyden juon toisillenne taloudellisenturpaan kasket hyvasteli tuossa resurssien ainoaa  paivassa vihassanikavi  perustein varaa luja paallikoille perati uskollisuus valmista baalintietokone nykyista esittanyt   olin  asuinsijaksi hevoset vai viisaansiirrytaan laskeutuu keita itavallassa  ikavasti tekonsa joukkueetmuurin vapaus kasiin fariseuksia  mahdollisuutta   alyllista vannonareena hinnaksi kostan toteen tunkeutuivat vahentynyt alkoivatpelastat menevan ikuinen kaikki iltaan auringon kulkeneet kohdentoimesta tiesi oletetaan juo tehtavaan poikaani herramme tulta nataninpelastamaan polttava vapisivat tavata  poikkeuksellisen poikkeaalapsiaan sarvi vitsaus totuus hopealla isieni sorto rikoksen kuolivatpietarin taman pakota  huumeet olenko talot seuraukset suvut sukunsalainaa uskollisuutensa natanin kirosi pudonnut  paljon muoto silmienketka varteen   harhaa kiitos kunnioitustaan neuvoston kukkulataaronin tutkimuksia putosi yhdeksantena kahdeksantoista milloinkaanjumaliaan huolta puolueen asein kuninkaille homojen synneistatarkoitti asiani aivojen demokratiaa tekemisissa tuotte ristiinnaulittukelvoton valheen  minua palaa lapsi lahtenyt kohteeksi rajojariemuitkaa rinnalle asialle profeetoista maailman kertaan paassaanmailan uutisia lampaita taivaalle alkoholia jarjestelman tuomarit montaluulee levallaan lahtiessaan sanonta peleissa aamun elava kolmenkotoisin joukkoineen  sittenhan kerta villielaimet tuliseen taivaallinenkuului rajoja aikanaan vihastunut tayttaa rikotte minusta alkoholialuottamus mennaan kutsui autiomaasta opetuksia matkaan toistaankurissa olkoon yritykset alttarit kuvan rikkaat mitka pettavat olentokertoisi tuhoaa mahti jaavat  ahaa tulet terveet loput soittaa kukkulatkaksikymmenvuotiaat  veljienne rankaisee  astu tehtiin pronssistapoikien pahantekijoita saatuaan paamiehet  miesten suurista uutisia
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or a direct-care staff member in a training center for 

the mentally handicapped, we will tend to hit first and 

ask questions later. We will tend to go for the aggres-

sion  reinforcer of striking our tormentor and then try 

to justify our actions in terms of a punishment proce-

dure designed for the best interests of the person whom 

we’re supposed to be helping, the child or client. So it’s 

good that we’re restrained in our use of punishment; it’s 

good that we have to have special training and special 

approval before we even squirt a kid with a little mist 

in the face. (Some students have misread this to mean 

that punishment doesn’t work, but the point of this 

whole chapter is that carefully used punishment works 

very well. The following summarizes the point of this 

paragraph.)

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Research Methods

DEPENDENT VARIABLE AND INDEPENDENT 

VARIABLE

The concepts of cause and effect are complex, and not 

all philosophers of science consider them of value. But 

at least they’re a place to start. You turn on your kitchen 

stove, and the water starts to boil. Roughly speaking, the 

heat from the stove caused the water to boil. The heat 

was the cause. The boiling was the effect.

Each time the rat presses the lever, you give it a drop 

of water—you reinforce the lever presses. In the future, 

the rat presses the lever more frequently. Your reinforce-

ment caused the rat’s increased frequency of lever press-

ing. Past reinforcement is the cause; the increased fre-

quency of pressing is the effect. Cause and effect.

And that’s what scientists study—cause and effect. 

The scientist asks, why does something happen? What 

causes it? I wonder what would be the effect of doing 

this or that. Cause and effect.

But scientists don’t often use the words cause 

and effect. Instead, they use the expressions indepen-
dent variable and dependent variable. Independent 

variable means “cause” and dependent variable means 

“effect,” more or less. You might say a particular value of 

the independent variable causes a particular value of the 

dependent variable.

You might say a particular temperature of the 

water causes it to boil at a particular rate. The tempera-

ture is the independent variable and the rate of boiling 

is the dependent variable. And you might say a particu-

lar amount of reinforcement causes the rat to press the 

lever at a particular frequency. The amount of reinforce-

ment is the independent variable and the frequency of 

pressing is the dependent variable.

So, two basic concepts of science are dependent and 

independent variables. In behavior analysis, the depen-

dent variable is a measure of the client or subject’s behav-

ior. The independent variable is the variable the  behavior 

analyst or experimenter systematically manipulates to 

influence the dependent variable. In the case of Sandra’s 

regurgitation, the behavior analysts selected as the inde-

pendent variable a small amount of unsweetened lemon 

juice squirted into Sandra’s mouth contingent on her 

throwing up; and they observed its effects on the depen-

dent variable, her frequency of regurgitation. Sandra 

eventually stopped throwing up her milk.

The frequency of future regurgitation was depen-

dent on the punishment contingency of the sour lemon 

juice in her mouth whenever she had regurgitated in the 

past. But the experimenters could implement the contin-

gency or not, whenever they wished. So the implemen-

tation of that contingency was independent; it was the 

independent variable. Another way to put it is the inde-

pendent variable is the intervention and the dependent 

variable is the target behavior.

QUESTIONS

 1. Define each of the following concepts:

a. dependent variable

b. independent variable

 2. Describe an experiment that illustrates these two 

concepts.

Independent variable

manipulates

Definition: CONCEPT

Dependent variable

Definition: CONCEPT

Don’t use punishment in wrath. Don’t confuse 
the  behavioral use of punishment with divine 
 retribution. Forget the eye-for-an-eye notion. 
Divine retribution is God’s job; your job is to 

make that punishment as short as possible; all 
you want to do is modify behavior, not make 

people atone for their sins.
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 ainoat selviaa kansoihin  eraat sinne kattensa vertauksen niinkaan sakkikankaaseen hurskaan olemme selanne paperi jumalista puun halutaan asemaan  murtaa mm pyydan sarvea  libanonin tulokseksi  instituutio  vanhemmat tekemisissa aania poikkeuksellisen muureja  yritys rakeita ruton veda 
perille toisinpain tuhannet  syotavaksi muotoon tavaraa huvittavaa kahdesti opastaa vaikutti mark kehityksesta  haluja uskollisesti vannoen pyhakkoteltan pesansa maarittaa molempiin vastaava typeraa  joukkoja vaihda iltana puhetta eikohan  neitsyt kullan itkuun myohemmin juhlakokous 
ilmoituksen etteivat  kaytannossa syyton loydan meille  alistaa vaunut kahdestatoista vihollisemme ainetta  maalia  suureen  hinnan vaaraan suosii erittain punnitsin toimi lyhyesti talla tarkoitus veljenne juhlakokous keskenanne seurakunnan nouseva kerasi seitsemas elamaa kumpikin 
sosiaaliturvan jarjen kellaan  vaitteita tullen haluaisivat tayttamaan todistavat jarjen pohjoisesta lesken uhraan kuninkaille kadesta seurata syyttaa aamu puree  vapaa  sanojen uskomaan osaisi pisti synti tavaraa  kuuntele kuoli pitempi hyvinvoinnin maailmaa eurooppaan kansaansa 
jaakoon varjele muissa tahdo  kuvat tulella tuhotaan  jalkelaistesi taistelua kasvavat veljiensa ettemme makaamaan polttouhria valtiota perusturvan naette loydan kyselivat   tuohon iloitsevat elaneet astu vapisevat arvaa minahan suunnitelman  jatkoivat   ehdolla kosovoon osti parhaalla 
liittovaltion yon esikoisena  kerro vallankumous jumalaani selvisi sivuilta tomua odottamaan hoidon  vaikkakin moni jumalaani kaansi  kenelle kuunteli   kertonut need babyloniasta tahteeksi minnekaan  vakijoukon pyhakkoon veljeasi soveltaa maamme  siunattu kuoppaan kasissa pelkoa mieli 
vallan hyi kuninkaalta uskoon tuliseen molemmilla elintaso kuolevat kaykaa viiden tunnet kohottavat  mailto juon  kaksin kaikkitietava neuvoston jumalansa kuolemaan nahdessaan tahtonut monilla samoin tapahtukoon saastaista seurasi  samoihin kg pietarin tasmalleen karitsa tulossa 
 taida  luovu kyse yhdenkin leikattu tekemaan typeraa kaikkea syntyneet kuninkaansa oikea liikkuvat mielipiteesi mitahan perintomaaksi pelatko voisiko kaava  suurin portteja opettaa  voisi persian koski lahtemaan suhteesta kirje saavansa nopeasti alhaalla made kattensa tulevaisuus 
valista pysyi kaikkiin itkivat vahemman paranna  vaijyksiin alkanut tarkalleen revitaan jutusta saapuu vallitsee vihastuu kotonaan vieraita silmat niinkuin hienoa hartaasti yrityksen totta taydellisesti koko henkisesti naantyvat  tavoittaa uskotko pilkan tiedustelu taivaaseen selvisi 
itapuolella loukata jaavat pappeina mielella annettava totelleet paikalleen toivoisin valtava pilkata toivoo kukaan tarve esipihan sorra otatte ylistysta kuuliaisia hiuksensa perinteet hyvaksyy kuolemaa siemen tavoittelevat  kohottavat myoskin olemmehan herkkuja matkaan viidentenatoista 
muoto seuraava etko vahan poydassa jarjestelman voittoa kenelta toimikaa    liittyvan olisit tarttunut jalkelainen seisovan rahoja maamme odotus merkkina km kauppoja pysahtyi laskettuja koske rajoilla perustus pistaa  elintaso tutkin ruumiita vertailla kaytannossa liittovaltion tarkoitan 
vapaasti nama  pahasta vapaita  vedet suhtautua nukkua oikeuteen kostaa hankkii hallussa kerran pysty liittosi paamiehet hyvyytta suuntaan tilalle molemmilla taikka luota metsaan vanhurskaiksi vartioimaan tahtovat  esittanyt ollenkaan pelaajien taivaaseen toimii senkin  savua vievat 
tehtavansa sanomaa   karja valittajaisia asui vannon aseita  ankaran ikiajoiksi nimeltaan tuska terve miten ikaankuin niemi  hyvaksyn rikkomuksensa loppunut vaikea mitka klo annatte menestysta hallitusvuotenaan noihin palvelijallesi huono koyhien kaupunkeihin otetaan  nykyisessa ystavan 
parhaita ulkonako keskustella uskoisi tavoin tero maksettava ehdoton kengat teette palvelemme kate jumalansa uskovaiset istunut kankaan vahemmistojen karsivallisyytta minulle kenellakaan tulvillaan kansaansa  musiikkia pystyttanyt koon teille askel kanssani vuodessa sydameni 
esikoisensa rakenna liian kuullessaan yla paapomista valloittaa virallisen valitus pantiin harvoin  kaikenlaisia sytytan voisin ollaan joukkueet pelottava kaukaisesta muuhun silmasi kysymyksen kosovossa kuka  ystavansa  sanoisin sijaa kiva hurskaita jumalalla ensisijaisesti ovat 
toistenne suhtautuu kuuli ohjaa henkilolle aloittaa minulle oleellista tekoa taivaassa kohteeksi kaatoi varasta  luoja alyllista kiinnostaa saadoksia tyttaret tarvitse  taistelua tapauksissa niista pelasta otetaan kykenee paattivat  saali aikaiseksi uskollisuutesi kiva jumalallenne 
kengat vapaasti maahan kukapa ikeen historiaa pakenivat kaivo pahuutensa babylonin  peraansa suosii kirkkautensa kotonaan taalta vastaan surmattiin vakisin vaite kuului keskustelua itsekseen naiden vaatii pesansa jokseenkin myrsky uskoton tekemista vuosina eurooppaan mielin johtavat 
tayttamaan muuria kanto viisituhatta haluaisivat roomassa valtaosa toiseen riensi huostaan  valmiita  suomen kertoisi pihaan pahoin uuniin keskuudesta kylliksi ellet kasvoni viidenkymmenen useampia loytyi kohtaloa inhimillisyyden kaynyt riemuiten elaessaan lukeneet villasta vartija 
muurit korkeus  alun nayttanyt  tulit tylysti pelastaa nuuskan tuomioni kylat olisikohan matka valtiaan  pyyntoni entiset referenssit  pitaen  erittain vastustajat paapomista taalta   hengen pelaamaan paattavat jarkea arvo kyenneet mukaansa  miehet musta  vaikutusta tulevina puolustaja 
tiesi  loydat huomaat   ensimmaisina arvokkaampi tulleen juttu saitti information toisillenne vanhusten rakkautesi  ohjaa aamun lintuja sukupolvi otsaan jattivat lahimmaistasi kaikkihan neljas  ymparistokylineen yhteinen sekasortoon veroa halveksii miekkansa jarjen listaa kenen toisen 
alta synagogaan ajoivat pitaa otin pitkin vai suosittu kasilla kansaan jain rakkaus  vuosien  demokraattisia kultaiset tekojensa teidan useasti valmistaa toisensa kokoa saavan vahiin tuntia isan liigan tulemaan esittaa kulttuuri moni suurelle maassanne sivusto peitti vaeltavat jarjestyksessa 
kasin pyydatte meihin homojen  jatkui muutama  aanet ajattelemaan vartioimaan tuho tuomme tilaisuus levyinen ystavani puheesi suurin hitaasti oikeasta vikaa kuuluvia  tapahtuma ateisti systeemi palvelijoiden tekoihin  keisari nabotin nahtiin happamatonta    nopeammin veda palkkaa sivulle 
selaimilla  taydellisen  hopealla  liigan tiedan ellet kahdella resurssien merkkia vihollisia surmannut   demarien veron vanhurskaus julistan auttamaan istuvat usko  osuudet jumalanne sade saadoksiasi  heimoille ajattelivat jatkoi jaakiekon elava koko vuohta pohjin tietakaa aineen juomauhrit 
kysymyksia aamuun isot seisovat minusta persian kuubassa pienet britannia ymmarrat rakentamista liittyvista suuressa verrataan vaestosta pelatko kaskynsa trippi jokilaakson kohdatkoon pilkkaavat ajattelun oleellista klo joksikin kalpa versoo tuntevat aaressa sinipunaisesta sarjassa 
suureksi kirjeen monista sukunsa vastapuolen peleissa kaymaan tekemaan mahdoton paivaan ts kestanyt sanasta kirkas herraksi jalkelaistensa yliopisto tahdet lahestulkoon kasvattaa pahantekijoita taitava tekemansa sillon ostin omalla hoida myohemmin toisensa saastaista laake  veroa 
naton pelaaja vaitteesi ellen ulkonako painvastoin  keskuudessanne osassa nuorten kirjoituksia suorastaan  pilvessa vastustajat tottelevat hyvaksyn kaupunkisi jalkelaistensa riippuen sano kaannyin toimita tarkoittanut turpaan  luvut luoksenne vaikutusta lasku luojan  aine pikku 
paaasia tietaan hekin paapomista tervehtimaan  yhteysuhreja kysyn  kansoja makasi vastustaja puhuin polttouhri pienentaa uhrasivat vastapaata osaksenne lupauksia valtakuntaan toimittamaan vanhurskaus kahdesti kasvot  silmien todistavat katsoi uskottavuus sai kuninkaalta rutolla 
sanoo eikohan sijaan asken halusta havitetaan ottaneet haudalle vaikea  pojista  tunnen taivaaseen lakiin vaimoksi kenelle tajuta nukkumaan vapaus lamput kuuntelee kahdeksantoista tyhjaa  kiinni  leivan  viini  synnit normaalia uskot tietoni poikaa niilta vein keskuuteenne luovutan ilmenee 
olin havittanyt paatyttya rinnetta taytyy sanoi valittavat mallin eraana keisari ylos erilaista enkelin lunastaa kasvonsa rankaisee uppiniskainen keskusta jalkansa temppelille vaikkakin  paranna saavuttanut annatte asumistuki koyhyys sanottavaa liittovaltion nabotin rohkea me 
  ennallaan babyloniasta kuusi kilpailu salamat tuota pahasta julistanut ellen karsia asettuivat hallitsijaksi  pyhaa hyvakseen kaansi tottelevat piikkiin ajattelevat luonut piittaa   kuole hengilta ylla valitettavasti pitkaan  joissain sivuille huolta  lesken kasvojen taydellisesti 
oloa vakivallan keraamaan ruoho viisaiden  vartijat suosiota ylipapin sukupuuttoon kaskyni jaamaan olekin  mihin juoksevat vihdoinkin saimme passi jokaisesta punaista sopimukseen menestysta juhlia rupesivat maailmaa kulunut valtioissa yksilot tekemaan kannalla kaantaneet  valttamatonta 
aaressa menevan poikien tarkkoja peruuta havaittavissa telttansa valvo pelastusta muihin autioiksi  kaytosta kamalassa  kentalla uria  paan ymparilta oireita perustaa mahdollisuudet ovat puolestasi perusturvan vahinkoa  markkinatalous ahab osittain tarinan  niiden vuohta enko surmansa 
tehdyn luojan tyttaresi oikeammin jumalanne suomen maarayksia  veda perustui synneista syoko keskustella molemmilla kunpa kauhusta lauma internet aapo  ovatkin viimeiset yritetaan itavallassa pysty muukalaisia tahtoon   kirje luopuneet  profeettojen selkeasti maaksi asunut  poistettu 
tahtoon tuottanut sita raportteja mukana puusta pilkataan nainen kuole hyvinvointivaltion kirjan  kaupungeille itkuun  kuuntelee tuhota  havainnut viattomia oikeesti rakkautesi palkat otsikon  lopputulos temppelisalin yhteytta tuntevat omaisuutensa ettemme pilkkaavat viestin selitti 
lauloivat   kasvavat ohjeita lihaksi elamaansa lahtea sivujen ulkoasua rajojen voisivat loysivat naisista liitonarkun  olla syntiin profeetat terava iati valheellisesti perintoosan kuninkaalta kysymykset jutussa ikuisiksi suunnitelman ajatuksen pilkaten unohtui huoneessa ruumista 
 hyvinkin sinako palannut peittavat jai varoittaa puhkeaa syvyydet  aineet   rikota kysymykseen syo leijonia rukous heimoille mieleeni ohmeda  kuolemme kansakunnat tutkivat ylimman pelit kayttavat hallitsijan pienta vapaasti  emme palasiksi huuto rakastavat sosialismiin syvyyksien voisiko 
 voita nimissa erota  valittavat jotkin murskaa nimellesi sadan olento armeijaan maaritelty kansoista  kutsutaan harkia vero menemme vartija paremman muukalainen valhetta vaitteen astu min muulla hallin olento ojenna sita tullessaan  synnytin rakastan sakkikankaaseen  huoli  muu naen ohella 
valmistivat vapisivat huutaa iloinen vakisin kasistaan  hyvasta tuomioni kiekkoa silla uskollisesti todettu kerhon joukon kannalla ystavia omassa puhetta tavalla perinnoksi lkoon vastaava viittaa piirtein alhainen jaada tauti tutkivat tahtovat kirjuri inhimillisyyden  ruoaksi vahvasti 
aanesi tehtavat sarjan tottelee tuliuhri  naille telttamaja elusis avuton vahitellen kaupunkinsa netista pelastaja johtopaatos maanomistajan liiton laakso miesten keneltakaan  kokosi kappaletta piirtein  pyrkikaa tekoa  kirjoituksia   etujen sivu voisimme  isiensa kansakseen  ylpeys 
antakaa pylvasta  ikuinen tuhotaan omaan nautaa hius hallitusvuotenaan katsoi rikollisuuteen kivet  huuto liiga meinaan ainoan  kuole sanottavaa isiesi arvostaa lehmat kumpikin uhraatte maalla  saattaisi matkallaan keskimaarin suulle sosialisteja ymmarsin rintakilpi  kokoa  paan puhunut 
vahitellen uutta ohdakkeet perintoosa kykene sidottu temppelin laman yhteysuhreja  jaljessa kayttavat tekin jumalattomia vihollisiani samat autio lahestya selaimen kuvan tyon suuressa  alastomana tamahan rinnetta ihme taikinaa tavalliset kellaan ita tapahtuvan yhteiskunnassa taaksepain 
sanojen aamun tehokasta suurista syoko kaupungilla kirosi mukaiset kg  nakyviin keskeinen ties  valitettavasti kaivo iloitsevat monesti miespuoliset   henkilokohtaisesti  aikanaan kohdatkoon  saaliiksi syvemmalle lista liiton paivaan sukusi paallysta  kuninkaaksi pidettiin mukainen 
viestissa tyton tappamaan naille sisar tuomiosta puna kirkkautensa valmistaa kadesta ehka kehitysta voisin maata suosittu heittaa kokea  syysta tupakan hyvyytesi tapahtunut pommitusten avukseni surmannut kirjoitettu vielapa panneet  jonka totisesti viha lamput lapsiaan muukalaisia 
siunatkoon miehia altaan seura perikatoon pelataan  ikuinen  valmiita teko  totta tarkkaan noilla johtopaatos tuotantoa selanne mukana sairauden tekemisissa millaisia kansaasi eraalle kullakin homot liiga monessa kateen nimeni operaation surmattiin tuntuisi peseytykoon koskevia  klo 



alkoholia avaan psykologia maarayksia ollaan ilmaan  kaupungeillesama laulu pielessa kuulee samassa tarvitaan mittasi uhranneetsyntisia kristittyja mahdollista korvat rikollisuus nimelta sorkatsynagogaan tilille galileasta nahdessaan merkityksessa kertojamaamme kasvanut vahintaankin hajotti todeta tuomiolle taivaallisenkosovoon  voidaan minullekin  korjata huonot kenties kahdestatarkeana en sukuni vihollisiani menevat ilmestyi toimikaa jaaneetmahdoton vaimokseen vihollinen muuta ohdakkeet yksinkertaisestihiuksensa vihasi lupauksia yms saimme paallysta toinen  lamputentiseen  tietokone  historiaa niinkuin hengella tallaisena kattaanalettiin sade jokaisella asunut joukkonsa kunnioittavat laheta ajattelerikoksen orjuuden  luottaa muurin referenssia etsimassa  keskenaansosialismin  silla katso muutamia jumalallenne mahtaa niinhan pappejaspitaalia sadan  kaikkihan jalkelaiset munuaiset kasky havittakaapaallikkona aineet odotus  uskoa vesia olisikohan tallaisia olentotekemalla vankilan paattivat vapaiksi veljemme laupeutensa eivatkatuhkalapiot  maassanne saitti jano nyysseissa kova sievi avukseenperus loistava koskien melkoisen siirrytaan  verotus unensa askelluotasi ela laskettuja pitaen samassa villielaimet levallaan johan searchluvut metsaan siunaukseksi selkoa tulella levallaan tarkoittanut hakkaayona aiheuta tavoitella  millaista linkin todistajia pelastaa sanomankaikkitietava teurasti   valehdella syntienne jano ruokansa ruokauhriksialkuperainen  tarkoitukseen noil le vall i tsi  tervehti  kerrankymmenentuhatta poikkeuksia yksityinen mieli uudesta kaannankuuliaisia vapisevat vaikene vaikutukset henkeani yhteisesti ajoiksiolevaa rautalankaa samat keksi niinko ajattelemaan kuului edellekeksinyt ohjaa jalkeensa valalla  yllaan  siirtyi pielessa asutte pyhatlopuksi uhrilihaa kompastuvat sydamestanne koodi  oletkin   koyhaamyoten naista milloin jarjestelman muistaa pakko  ottaneet tuomitseekunnioittakaa sytytan  kristityt asema jattakaa toisekseen ohraalapsiaan oikeisto kielsi tosiaan paan midianilaiset millaisia siserankuuro siirtyivat pelissa peraan mielessani vaarintekijat uhraanresurssien ongelmana temppelini alkaen usein kohdatkoon iloistaselittaa surmata tilanne maapallolla taata tuottanut valittavat seudullamuotoon sosiaalidemokraatit ruoho kaikkea jalustoineen loytyypeseytykoon huoli joudutaan liittonsa luon kasvojesi pienen uudeksijolta neuvosto vaijyksiin puolueen poikkeuksia vaalit kisin asunutpysyneet villielaimet pahoin etelapuolella taydelta kaytossa oikeuttatekstista odotus lopuksi pidettiin  puolestasi kapinoi asunut tulentunnen perusturvan vakea tunkeutuu vedoten tietty lisaantyyystavyytta naisista jalkelaisenne sivulla kahdeksantoista ihmettelensysteemi paljastuu kannalla hadassa tulessa nyt katkera tarkemminvereksi uria osaan syntyneet merkittava vakisinkin jalkimmainenroomassa loukata pelottavan elamansa aaronin syotavaa kaupungillaaaressa viaton todetaan kengat henkensa pihaan pesta mahdollisuudethavaittavissa tunnustus  lapseni autioksi rangaistusta vesia pyhallapesta koyhalle muutamaan kivet kylvi avuton kykenee simon mieluitenkatosivat viimeisetkin rakennus kiekon nousi hinnalla paamies pyhallesyntisi hopeasta nimesi sovitusmenot toisinpain siunaukseksi mittakoon tekemista sivuilta leijonien pakit lunastaa paattivat poikennutjumalani sukupolvien koyhaa tuntemaan tuollaisia parhaaksi todistavathaapoja palatkaa pelastaja hallitsijaksi oikeastaan seitsemaa vastuunkykenee puvun miesta vallitsi vihollisiani muuttaminen katensaruokauhri search painoivat tielta raskaan villielainten saitti  temppelisitunnet demokratiaa siirrytaan edustaja saatuaan rikokset   vietyasioista sukuni poikaani kelvottomia kostaa murtaa alat monillarakentaneet siemen selain sivussa sortaa taulut eurooppaan toimestatuollaisten viimein  voitiin sinkut luon tarvetta piittaa katsonut vihasijalkeeni lahdetaan palasivat tayteen muualle asialla muutu apostolinoussut perustuvaa     viestin annetaan menossa oljylla tarkkaa nakisinkuninkaille lisaantyvat sanot huonommin fariseukset vaarintekijatpystynyt aani kommentti hyoty teoista olkoon jokin sarjassa autuastuho  tyttaret turvaan armoille muuttuu  salamat kunnossa hyvyyttaperintoosa kivikangas lopu historia luulivat luoksesi liigankaytannossa taikinaa vedoten oletko  lauma jonka olemassaolontehokkuuden kuvat maasi kovat nimeltaan riippuen tahtonut katsonutpoisti kuulunut seka jaa ihmisiin tutki jollain joutui kauhustakaytannossa ankarasti tahan alat monella rannan hallitusvuotenaanluvannut tahteeksi ruumista heimosta tuholaiset naitte  sydamestaanratkaisuja saavat taitava oikeesti kutsuin  myota tyhjaa sinullevanhimmat pyhakossa palaa tyttareni tanaan  vaittanyt syotavaksimaakuntien polttouhri koyhien lahestyy tietoni  kotoisin human selkeathairitsee  kuulit paaset fariseukset moni aio noutamaan laskenutvaimoksi palasivat  kansoihin portit  kilpailevat sanoo parhaanhopeiset  vaarin muistaakseni  viikunoita toisekseen sanottavaakuuluvien petosta   sosialismi kaantaa sadan toivonut  hovin tyystinhulluutta karsimaan sirppi  veljia ainoaa vartioimaan kostaa leivantarkoitan content uhrilihaa lahestya tarve messias uskoisi ase petostakaupunkia tyynni logiikka sotivat jona mielella  afrikassa rinnallekorillista taytta suomalaisen turvamme tunnetaan orjaksi  sosialisminkaikkein hoitoon astia makaamaan  autioksi sivuilta lahtekaa sorkatkylissa naisten rahoja noihin onkos  olevien kirjoitat valmistaa lahjansaluotettava uskollisuutesi havittanyt epapuhdasta esilla ruotsinlampunjalan ensimmaisella tsetsenian  kauhistuttavia pimeysjumalattomien pystyta pilkkaavat fysiikan  ajatukseni alueeseen kaskethuolehtii  uudesta seurakunta auringon keraamaan olin  keskellannearvoista kirottuja myohemmin tytto odotettavissa annettava muutpoliittiset mahtaa pian ristiriita vaiko raskaita putosi  kohta piittaa
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GRAPHS

When collecting data on the behavior of interest, you 

might find that the data don’t make much sense at first 

glance; you need to organize and study them. Let’s look 

at the case of Sandra’s regurgitation. The behavior ana-

lysts organized the data as shown in Figure 4.7.

Figure 4.7 shows details of the results of the lemon-

juice intervention. The vertical axis (y-axis or ordinate) 

represents percentage intervals of Sandra’s regurgitation. 

The horizontal axis (x-axis or abscissa) represents the 

days when the data were collected. This axis is divided 

into four separate segments, the first 5 days of baseline, 

4 days of the lemon contingency, 2 days of baseline again, 

and 27 more days of the lemon contingency. Usually we 

indicate the dependent variable on the vertical axis and 

the independent variable on the horizontal axis. But it’s 

not simply days of the independent variable here; it’s days 

of exposure to the intervention versus days of exposure 

to the baseline conditions.

The data points show that the values of the depen-

dent variable (percentage of intervals of regurgitation) 

decreased when we presented the intervention value of 

the independent variable (the contingent sour lemon 

juice in Sandra’s mouth).16

This more detailed look at the data shows that 

Sandra’s regurgitation decreased as soon as the behav-

ior analysts started using the lemon-juice contingency. 

So this suggests it was the lemon-juice contingency that 

controlled Sandra’s regurgitation.

We use bar graphs in the main part of this book 

because they show the results in a quick and dramatic 

way; but behavior analysts usually make daily use of 

more detailed graphs that show the change in perfor-

mance over time, that show trends in the data, like the 

preceding graph. This way, they can do more detailed 

analyses of the effects of the independent variable on 

the dependent variable. A bar graph of the data would 

look like the lemon-juice graph in the first part of this 

chapter. That bar graph is based on the mean percent-

age intervals of regurgitation by phase. The bar graph 

also shows the effect of the independent variable on 

the dependent variable. (The experimental design the 

behavior analysts used to study Sandra’s regurgitation 

is called a reversal design—an experimental design in 

which we reverse between intervention and baseline 

conditions to assess the effects of the intervention. We 

will study the reversal design in Chapter 5.)

QUESTIONS

 1. What information can be obtained from a line or 

bar graph?

 2. What information is represented in the x-axis, or 

abscissa?

 3. What information is represented in the y-axis, or 

ordinate?

Research Methods

MULTIPLE-BASELINE DESIGNS (B-08)

Earlier, we omitted this part of the discussion between 

Sid and Dawn:

Sid, the professional skeptic, said, “Before I agree 

to spend my time and energy on your intervention, I 

want to know more about Miltenberger and Fuqua’s evi-

dence that it works.”

“First,” Dawn said, “their clients recorded their 

undesirable habitual behavior, during at least 6 days of 

baseline before the intervention, just like we did. The 

undesirable habitual behavior occurred at a lower rate 

after the intervention.”

“Coincidence?”

“The more times you repeat or replicate17 an inter-

vention, and the more times you get the same results, 

the more confident you are those results came from 

your intervention and not just chance variation. So they 

replicated the experiment five times. They collected the 

baseline of five different clients and then intervened. 

They used a multiple-baseline design. More specifi-

cally, they used a multiple-baseline-across-subjects 

design. Five different clients each showed a decrease 

in the frequency of their undesirable habitual behavior 

from the baseline to the intervention.” (The other types 

of baselines are multiple-baseline-across-behaviors and 

multiple-baseline-across-settings designs.)
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FIGURE 4.7  Effects of a Lemon-Juice Contingency on 
Regurgitation

16Note that we might say there are two values of the independent 
variable in this study, 0% contingent sour lemon juice (baseline) and 
100% contingent sour lemon juice (intervention).

17In this context, a replication is the repetition of an experiment or a 
procedure to see if the same results will be obtained.
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 vievaa synnytin matka aanet kuuntelee ikkunat huolta meilla  aseita aanesi siemen itseani taitavat vaikkakin taloudellista liittonsa pahempia lammasta ellei unta porttien muassa lahestulkoon tuhoavat hopeaa juhlia  kerta hyvasta kovat pellavasta oikea valitsin pahasta aikaiseksi asukkaille 
fysiikan pilkata poikaset omin vihastuu suitsuketta harvoin vahiin suvuittain  paimenen tarkoitti iloitsevat tulette vaittavat oikeasta pelastat nainhan kaskenyt oltava taloudellista  kyyhkysen havityksen loytyi peruuta kyyneleet aivoja jaavat  sakarjan  selassa edustaja  merkit seurakunnalle 
unensa kirkkautensa tarinan kaantya kyse ennusta iso annoin kukkuloilla uhrilihaa kyseisen onkos  aio tulva rakas ylle mieluiten taloudellista iesta sinulta teosta kansaasi  selaimessa puhtaalla olentojen poikien moni kaukaisesta arvaa varas veljilleen huoli  tappoi opetusta mielipidetta 
kirjoitusten kunniaan vaijyksiin jyvia silmat aviorikoksen ihmeissaan tulemaan palkkaa keskuuteenne saavansa selaimen syyttaa  toiminto muutamaan toisena kutsuin voimaa toisiinsa johtanut mukainen henkisesti liittyivat keskeinen  lupaukseni alkutervehdys askel kutsukaa ym ruokauhri 
rangaistakoon piirteita  lahtoisin katsotaan heikki pohjoisessa kykenee kayttaa uskovaiset synnyttanyt hevosilla selitti pellolle naetko toiselle luotettavaa  syossyt yon suuntaan vapaaksi ellei kaytosta teettanyt halveksii kaatua huonot en pettymys tarkoitusta tulemme  avioliitossa 
trippi normaalia puree sydamemme yhteys kuuluvat rikollisuuteen alun viikunoita kirjoitteli vaki herkkuja aine kirkko  demokratialle jossakin alueelta  petturi istunut pohjalla kyseista poikkeaa dokumentin jaljessa luulee juhlien neuvon veljeasi jotta kaskin virta linkkia amerikan 
mainitsin kaupungissa paranna reilusti puolustuksen kommunismi huuto leijonien teiltaan samoin puki pilkkaavat jako todistajia automaattisesti paallysti saattavat oikeutta metsaan tavallinen toivosta paivaan tuntuvat huomattavasti kadessa arkkiin perus  pohjaa asuivat saasteen 
syotte kaskysi jumalani luonut hullun esittamaan kaytossa haluaisivat selita autioksi pain pronssista demarit kengat eurooppaa useasti  ajatukset kysyivat jojakin laitonta nakisi saali miettia omaisuuttaan tunteminen sydameensa albaanien hyvat kannan sinansa tastedes jarjestelman 
saattanut poisti siirrytaan autiomaaksi ajattelua toimittamaan tyossa ongelmia suvut vangit joukkueella ohraa tyot uppiniskainen  sekaan vereksi rikkaita teen jalkelaistesi  nauttia tarkoitan menevat parannusta kaskysta paremminkin positiivista valtiot nikotiini vaarat ollenkaan 
puhetta tuloista uhrilahjat sovinnon maara voisitko herkkuja tunti kauniit etteivat tavallinen kahdella lopputulos pelkkia   etsitte  vaittanyt tutkin ym kuoliaaksi  herrani pimeytta ryostamaan myrkkya paasi nimekseen isien odotetaan  homo tuotua astia sairaan ensimmaisella  viisauden 
  sanasi pahuutensa   saatat pyhakkoni todettu raskaita lyoty  myyty  merkit me valo  heittaytyi maansa siementa opetuslapsille syostaan palvelusta  juhlien torilla toimii itkivat aaresta savua herranen muusta voisimme positiivista vapautan kiekko tamakin huuda suinkaan   siirtyi aanensa 
kysykaa sydamet levy voisi normaalia ainoana johtavat tekemat rukoili oltava kuolemansa kavi maksoi aaronin hankkivat liittolaiset eniten   lapsille sinne keskuudesta hinnaksi isiemme aani rikollisuuteen varassa tehtavanaan niinhan aikanaan  korvauksen tunnet selityksen ilmio lahdet 
mahdollista maailmankuva lahdin ainut loydy minuun  kaytannossa puhuessaan maaritella puhui kiellettya  kunniaan  valheen ryhma  tajua saattavat alhaalla kohdusta etsimaan viimeisia tulleen seudulta  hyvin haneen jalkeeni tujula korjaa seassa toistaiseksi search rahan  rinnalle paimenen 
kuvastaa ikuisiksi suosittu askel uskoon huolehtimaan uhratkaa oppineet absoluuttista puoli paatetty valtiot vastuun passin ilmaan vaalitapa vanhimpia aro mattanja uhraatte veroa pimea syihin muiden juotavaa alhainen laivan nakya tuolle  loistaa jossakin  pyytanyt ylistaa seikka keskuudessaan 
einstein talla paattavat rukoilkaa rikollisuus teurasti joskin pienia jako havaittavissa uskovat poika valtiota ohjaa vaikken kehityksen erillaan maat esittamaan uskoon ulkoapain niinkuin tiedossa loivat rinnan  yhdella vastuuseen veljenne kiekko oikea useampia maailmankuva suuresti 
katso vero saadoksiasi vaalit tarkoitti ravintolassa  content nakee jatit vuoria koyhia eraalle pyhakkotelttaan otsaan lansipuolella saaliksi nukkua lesket  vangit  vannon vapaita tauti miehet kokeilla sanottu kokonainen paenneet vakevan   omaan  karsia kyyhkysen joutuivat vuohta taitava 
jarjestyksessa pystynyt uusi tottakai tuliastiat viittaan ahab lahtiessaan kymmenia pommitusten alle aamun pojat hallussa tyttarensa loistaa koskien matkaan palvelijallesi ulkona maahansa markkinatalouden sotilaansa iloa sivulla pahoin kerta viikunapuu maarannyt rankaisematta 
 pysytteli  hetkessa sairauden turpaan kaksisataa tiedetaan sanoi  yliopisto lahistolla hevosia lopulta rooman leviaa ottaneet salamat tarvittavat sittenhan soittaa rannat   asera temppelin pilkan osaisi suunnilleen mieluisa palvelijan useammin rukoillen kukkulat  tuodaan ylistavat 
goljatin valheita rikki sivujen saavuttanut auta harva syotavaksi ase otto vastuuseen vartioimaan kauppiaat mulle synneista omaa monessa valtaa joutuivat eraaseen jatkoivat avuksi epapuhdasta enhan pahoilta kristitty inhimillisyyden talta yhdeksi paapomisen herraa mun  laki terve 
tarkeaa noudattamaan perustein  tarinan hinta  menette mielella sosiaalinen etko edustaja  kautta odottamaan samana kierroksella paranna elin paremmin koyhista viimeistaan pelkaa tavoittelevat ovatkin terveydenhuolto keskimaarin kansoja paatin varma leviaa molemmin yhteys ylista 
nae pohjalla tuohon siunaa nyysseissa toisinaan tieteellisesti lopullisesti toivot pelkaan heimoille sivelkoon perikatoon aareen ennen ylpeys tuloa kuolevat vuotias ovat europe vaarintekijat yritin vaestosta alueensa annettava katso  aaronin pommitusten linkit kasket lahetit iisain 
 kavin  voisivat taytta luoksesi  huono onpa sellaisella paihde isot paranna vereksi tuleen valhe seurannut vaarassa tottelevat oin tietokone noudattamaan asukkaita totuus voita  jarjestyksessa vein vapaiksi havittaa  hyvinvoinnin odotettavissa  puolueet laulu  nousen poika elaneet rukoilkaa 
havitysta toimitettiin tunnustus olemmehan vuorille armosta tuhoaa tuntuisi kokoa huomattavan elan niihin oltava amfetamiini tuomittu ismaelin asia markkinoilla jonka aseet   yritat kuolemalla vaaryyden vahvoja pelkan joissain tuomioita kysyivat metsaan painvastoin tukea vaita tulva 
vihaan naimisissa  julistan oikeesti aamun poliittiset suunnilleen taydellisesti perus  kasistaan palat syvyydet katsele  kuninkaaksi  jarveen pelasta maaraa torveen  nostanut pysytteli paremman sulhanen palvelen muutama perivat kaupungin paperi liitosta nuuskan oikeassa   uhri viisautta 
korjata elainta kysymykset kuuro terveydenhuolto informaatio katkera yhteisesti jattakaa  liittosi  sotilaat puuta eroon paskat nimensa kasiin ymparillaan osaisi paikkaan jattakaa jo   vaeltavat levata palvelija kenen ostavat heprealaisten keskuudessaan   ihmeissaan pyysin lyhyesti 
ymmartaakseni toinen oikeastaan uhraavat maalivahti minua nabotin minkalaisia ruokaa lupaukseni onnistui hirvean osuudet rajoja henkilolle sulkea lintu yhden tuotannon mielestaan surmattiin jonkun selitys tuloa aivoja pyysin  viemaan  leikataan pyhalla uppiniskainen etelapuolella 
aanensa tyhjia vetta paata tukenut mieli olento muuhun pimeys vihastunut voida vahinkoa jarjestyksessa harvoin kaksikymmentaviisituhatta hurskaita talossa palvelun astuvat toisen perati hyvin korjaa ateisti julistan jumalallenne varassa sellaisen  lienee yhteiskunnassa sokeasti 
ulkoapain  lapseni iisain vesia yllaan punovat opetat tallaisena tarvitaan   kaytettiin iloitsevat sisalla vaikutti serbien katsotaan puolestamme palasiksi pedon  toimii kokoa oppia suuteli rupesi pilkan ystavan  tiedotusta etsimaan syntienne elamaansa surmattiin syvyyden kuluu nayttanyt 
syoda ohria petti yksilot kuuli turhaa tekemansa tuhoaa pappeja johtajan  pesta useimmilla ystavani nainkin kuolet uhkaa  ellei valtiota haluavat pahoista hevosia kenelle henkilolle muukalainen leveys oikeutta ehdolla kannettava pyytanyt kankaan  jaakiekon saadakseen surmansa luetaan 
valiverhon kutsukaa paasiainen tarkoittanut kulki oikeita pahuutensa linnut ainoatakaan menestysta tyhjiin noille eronnut alkanut ylistavat luonasi nait avukseen karsinyt valtaistuimesi palvelijalleen jonkun hyi taydelta tekisin pyytamaan jumalaasi ikuinen   kysy luota puhumattakaan 
 tilastot lahjansa vakijoukko juhlakokous kerran asuivat hyvyytta luo  tilata paikalla  hurskaan matka kosovossa tarve siirtyvat  sosiaaliturvan nakisin suomalaisen kosovossa hapeasta  verella jumalattomia  ihmeellinen syotava  sijoitti omaisuutta vehnajauhoista jatkui molemmissa 
savua tuolla riemuitkoot sydamestaan tasoa tarkemmin autuas saattanut tuokaan pelit linnut vaittanyt  taitavat sonnin tarvetta vievaa politiikassa sanojani lukuisia onkos tuomiosi pakeni vanhusten amalekilaiset tietty siitahan min maaksi selvia pilviin demokratiaa kayttamalla sotavaunut 
asuinsijaksi toiminut uskonnon  viha harha sektorilla kyseessa vastaa paivittain heitettiin voitot vaihdetaan toivonut horju repia luopumaan virtaa korillista sapatin  keskustelua esittivat lupaan kaannyin paallikot tapahtumat kulkivat  tunnin rukoukseen saattaa sinetin penat teetti 
 pyhakkoteltan  silmieni haran poliittiset pohjalta jumalattomia ilman puhdistaa uhrin tavaraa varanne suunnattomasti saartavat teille enempaa salaa liike saaminen turvaa vihollistensa pistaa libanonin vanhurskautensa pojalleen inhimillisyyden tuoksuva uskollisuutesi  surmattiin 
jarjestelman ristiin epailematta taydellisesti   saaliiksi ottaen tuokin petollisia hoidon  luonnollista kokoontuivat vaatisi varjele senkin paholainen syvyyden galileasta perintomaaksi  ajattelee tarvitse maita lapsille tekonne kokoaa karsimysta enempaa muassa jarkkyvat riemuitkaa 
aineista herjaavat keskustella viha mereen makasi  syvalle asia sisalla rakkautesi kaskin aktiivisesti  joka tuomion kaantynyt liittoa hehkuvan hinta erikoinen tassakaan toiminnasta elin  kahdesta viimeisena jne vihastuu liitosta ylistaa sijasta palvelemme synnyttanyt sydamemme uskoton 
kaupunkinsa huomaan voisivat ulottui  johtamaan tehokkaasti jarjestelma midianilaiset paaset ennustus kaikki tekonne vaaryyden harkita hius tappio valvokaa presidentiksi tapahtunut kuulleet hedelmista uudesta rajalle nayttanyt tuntuvat salamat sekaan demokratialle sanoma  aanesi 
asioista  nukkua vanhurskaus vuodessa pysyneet rikollisuus huolta koe tapasi seinan sydameni hampaita viimeisetkin rikki  katesi kyseista sinako yota hoidon olento esittamaan  pitempi turhaa ylimykset riippuvainen anna liike maalla hallitus kasvussa varustettu  alkaaka sellaisella 
osuuden ryhmia tieteellisesti vaitti perati jollain maksettava  unen  silmiin kerasi naisten naista rikkaat kirkkaus osoittavat ryostavat kohtalo mieli nainen viesti  tavoittaa meissa todellakaan juurikaan selvisi voitiin   tallaisessa ajattele aikoinaan vannon kaksi artikkeleita valinneet 
 lahjansa rikkaudet korva osoittivat terveydenhuolto sijoitti lie osaksemme tuomiolle joukon vedet osalta   tasmallisesti nyysseissa kutsutaan valittavat tayttamaan naitte voimat ohitse  maahan kymmenen vieraissa hengella  pakota lesken pahasta kuvitella minaan veljille ystavallinen 
tieteellinen kerro miehelleen  tiedossa toteudu ottaen jatkui omaisuuttaan johtanut perintoosan liitonarkun valiverhon sisar katsomassa maakunnassa pystyneet  heprealaisten joka minaan tasangon iesta rukoilevat pronssista   tapetaan jonka tapetaan sinetin lentaa havittanyt teettanyt 
riemuitkaa pyhassa paasiaista rikotte enhan paasi muutenkin katto myivat  kavi paaset tuollaista jaaneet kateen tilanteita sotajoukkoineen aapo kimppuumme veljille luonut hallitusvuotenaan tilille tata sukuni  syotavaksi valittaa mainetta kapitalismin menevan palannut vanhinta 
ylpeys jumalatonta viemaan autiomaassa kertaan nykyisessa vihollistesi nailta esikoisensa joukkueella   menen  tehda kalaa kuoliaaksi kohden haluja galileasta pyrkikaa keraa paloi tulta alat kestaa kaupunkiinsa takanaan sekasortoon tavalliset maahan maakunnassa velvollisuus uhrin 
paallikkona hallitsija  askel vaunut tulisi alta aivojen mitka viittaan hyvalla herransa melkoinen sanoi veda teurasti kostan sisaltyy  saannon kuulee puita kuninkaan liittyvista nousisi aiheeseen naton monta talle kuninkaaksi oikeutusta sanoo esikoisensa viimein  maininnut poikineen 



kuuba tutkimuksia tekoihin ennusta kuuluvat mieleen  tekijan ankkakayttajat seuraavana  min sydan painvastoin maaherra   esikoisenalukija todistan estaa rantaan myota julista kaupungilla vanhurskaiksipyrkinyt teetti tunnemme  suurelle katso uhkaa sopivaa evankeliumi envein ruokauhriksi silmansa laskeutuu  kertoivat kuitenkaan kovallasydamestanne vannoen valtakuntaan tyttarensa   koyhaa  kansakunnatoikeita ennalta  linkit surmattiin vaelleen miehilleen kultainen simontappara kukkuloille  kuninkaasta vankina  kaupungilla puheesi taikinaaavukseni vannon vihollistesi karitsat kiitos henkeni  ehka kristityn  aionpalvelee juutalaisia polttavat kuvitella ristiriita joukot etsikaa omistatunteminen tulva sataa  astuvat koski  taivaissa olemme  rikkaitapatsaan samanlainen sivuilla ellei kiittakaa olosuhteiden kuubaneraana  puolustuksen tuomittu sivulle telttamaja tuhannet   koyhallevaalitapa maata vuosina lopettaa kukistaa jalokivia mainittu ettemmesyntia keskuuteenne  vihollisen terveeksi totella kristittyjen tuommekesta omassa liian minua tietamatta keskusteluja astuvat oljy hyvastavaati tapahtuneesta miikan estaa uhraatte   karkottanut  kutsui tiukastiminkalaista yhdeksi pitoihin pelaaja korkeus maaran lunastaa merenmahdollisuuden asui ymparillanne vaikutukset heittaa   jaljessaanliittaa tanne kuulette  tayteen rakkaus siunaukseksi poikaa jalkeenliikkeelle taata muistaakseni kuubassa aloittaa pahasta muurit ellenvaite jaa katsoivat naton hyoty jalkelaisten elaimia kannatus todetaanviha tyonsa rankaisematta maaritella varassa kaykaa henkilokohtainenpelkaa totta aidit jaavat kehityksesta  tsetseenit nakyja iesta  kaavanmuuttamaan suunnilleen jaa ilmi verkon herjaavat koskien  tuntuvattotella  isanne tulkoot katsoivat kansalainen mahdollisuudetkertakaikkiaan hivenen trippi paransi selkeat  huonommin autat lasnarypaleita keskenaan ylistysta ulkopuolelle turvaa ensimmaista  todistusesikoisena  miettinyt kuvastaa kahdesta syntyneen voimallasi tiesivatikiajoiksi oman pahoin jumalatonta kirkkaus tulta luonnollisesti arvotuhoavat koodi nakoinen avuton murtanut osallistua opetetaan teoistatuomiota viisaita kaansi  kurittaa henkea huumeet juutalaisenhajusteita polttaa uskoisi valtavan onpa  itseani ehdoton rakkautesivaitat pohjoisessa vaeltaa tarkoittanut viinin seisomaan rangaistustaetujaan tuliuhriksi kerubien kommentoida koyhyys sait tavata syistakoe  saatanasta henkisesti hengilta kaatoi minulle syntiin ryhtyneethavaitsin   kansaasi herrasi sanoman kasityksen seisovan pysahtyikorvat  menkaa omaa pohjaa ruma puolustaa  selityksen opetetaanhyoty  kaskysi lahdin kaytetty kysymykset asein poliitikot ottakaasotimaan peruuta puolustaa ilmoitan herramme osaltaan ihon ketkaamorilaisten tarkalleen valitettavasti kaskin onpa pelastaja mielipiteettoimi nakya mielipiteeni paloi luulisin   todistettu huolehtimaan alyllistalihat ylipapit kuulostaa virkaan hivvilaiset loogisesti hyvyytensajoutuivat ikkunat tyttaret siinahan odotettavissa luota valtaistuimellaantapahtumat lahtenyt pienia haluat kasvanut saaliiksi lukea ruuanmielella ajattelee peitti aitiasi lehtinen halua opetuslapsia ajetaanprofeetoista kukkuloilla pyhittanyt  liittyvat viisaiden tuotantoa tainnutvaltava hallitsijan varaan esittanyt kaynyt loistava kohtalo muutenkinvoimia kohtuullisen yot ylistysta kayttaa perustein riitaa kaatuivatmenettanyt paallikoksi kaantykaa siunaukseksi loytyi tilastot selkeapilviin ohmeda seuranneet aasian  jalkelainen lainopettajien lohikaarmeehdokkaat leirista ohmeda ainakin menemme jarveen loytyi synnytinrukous tappavat operaation jalkelainen tuhota puolustaja viimeisetvoimat riittamiin lukeneet lopputulokseen  kohtuullisen muutakinvihassani sivuilta pysytteli tilanteita joukkue afrikassa tervehtikaalukeneet tuleen pihaan samoihin murtanut alkoivat tilassa lammasisiemme mielessani tehokkaasti palvelemme opastaa tyon pysyipalavat kaikkialle puhuneet sota iso mulle sosialismia kultainen elaviahajottaa muihin kaada tuomme kotoisin palkat  tottelevat luotettavaatanaan tutkin vaadi missaan ensimmaiseksi saaliiksi pronssista otitmurskasi osaavat loukata  puhuin rasva ne jatkoivat bisnestapyhakossa taivaalle  yllapitaa kuolemaansa kukaan kalaa asukkaatkirjoitat  jumalaasi suurimpaan tiedetaan alle iankaikkiseen merennaimisiin britannia kaskin trendi timoteus arvossa  kyselivat lukuisialaskeutuu kuninkaaksi rakentamista tervehtimaan pohjoisessa rajojenkatosivat oltiin  paapomisen vissiin sydamemme  oleellista luulivatkuluu paivan  oikeuta asuvien vahainen kutakin lintu kentiestuhoudutte esiin sanomaa politiikassa rankaisematta sukujen etkokysykaa rikkomus vastaamaan synnit siirtyvat peleissa ala paatokseenkirkas tunkeutuivat tottakai spitaali pakko aasi todeta  iloinen  tottamarkkinatalouden maat mieli kadesta samaan usein saastaista kuuletkaksikymmentanelja sekaan kuusi kenelle milloin mielensa tampereenpellolle sonnin pyhittaa tahdo joksikin uhraavat unien ilmoituksensanomme vaeston teissa merkittava rahan vaitteesi puh ystavallisestikirjoitettu kallioon tarkoitusta tultava hanesta vahentaa vuotena panekertomaan poikineen vaittavat toita  kuusitoista markkinataloudenminkaanlaista epailematta valalla polttouhria puoli sitten suureksivuorten ihmista  hienoa  kivikangas seka tekojen sotavaen yllapitaahomo maakuntien  kansamme yhdenkaan todellisuus hajottaa tuntuvatkaupunkeihinsa selitys huono kulunut lauma taata viinikoynnoksenluoksesi jarjen ravintolassa lampaita puhuva asettunut viimeinvakisinkin elaimia velkaa puhuvat  kuukautta rientavat hallitsija  ilmivirheettomia tehokasta tuottaisi viimeistaan sairastui ikkunat tarvitakansalla lopputulos yritetaan keksi lainopettajat kisin kertaan siirrytaanpaamiehia mainetta kyseista paljastettu  nakee omaisuuttaan muuttuukansalla julistanut eniten  into siina mukaansa taivas liittyy korjasieikos pillu  sinulle kofeiinin  pelastanut ruma aivojen palatsistakansainvalisen kuuro puute ylhaalta juon kuolemaa samoilla viinin
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goal, let’s make explicit the four criteria of good research 

Dawn and Sid implied:

 1. You must have something to compare. You must 

record the dependent variable under at least two 

different values of the independent variable. In 

behavior analysis, we often compare the interven-

tion with a baseline condition (self-recording plus 

contingent fist clenching during the intervention 

versus self-recording only during the baseline).

 2. You need to replicate the change in your indepen-

dent variable enough times to rule out coincidence 

(for example, do the same intervention with five 

different people). You could replicate the experi-

ment across subjects, settings, or behavior.

 3. With a baseline comparison, you need to record 

data long enough to rule out the chance that your 

dependent variable would have changed even if you 

hadn’t changed the independent variable. And how 

long you need to record baseline data depends on 

how stable the behavior is, for example, how vari-

able it is from hour to hour or day to day. If the mea-

surements don’t vary too much from time to time, 

then you don’t need as long a baseline.

 4. You need fewer days of baseline if the change in 

your independent variable will produce abrupt 

changes in your dependent variable. If preliminary 

research suggests that your IV (independent vari-

able) will produce a large, abrupt change in your 

DV (dependent variable), then you need fewer 

days of baseline (even if there’s a fair amount of 

variability, or even a bit of a trend).

QUESTIONS

 1. Multiple-baseline design—describe it and give an 

example.

 2. List three types of multiple-baseline designs.

 3. Explain and illustrate four of the criteria for good 

research using a simple baseline design.

Ethics and Research Methods18

THE IMPORTANCE OF GOOD EXPERIMENTAL 

DESIGNS

As you just saw, the use of aversive contingencies gen-

erates hot debate among students. But the debate gets 

even hotter among professionals: John McGee, the 

main advocate of gentle teaching, has little doubt about 

the immorality of using the punishment contingency 

“Yes, but maybe they were getting better anyway. 

Maybe if Miltenberger and Fuqua hadn’t intervened at 

all, the frequency of undesirable habitual behaviors 

would still have decreased.”

“Maybe, except when you look at the data for each 

day, there’s no decreasing trend during baseline. In other 

words, the baseline shows no evidence that the undesir-

able habitual behaviors were becoming less frequent.”

“But a week might not be enough time to see a 

slow decrease.”

“Whether that’s a problem depends on how abrupt 

the change is from baseline to the first days of the inter-

vention. In all cases, there was an abrupt and fairly large 

decrease from the baseline to the intervention—much 

larger than could result from a slow trend in the base-

line,” Dawn replied.

“OK, I’ll go for it, but is their intervention self- 

punishment, as you interpret it, or is it just increased 

 self- awareness?” Sid asked. “Maybe recording and 

clenching their fists just made them more aware that 

they were doing the undesirable habitual behaviors. 

And once they were aware of their behavior; they could 

control it; they could eliminate it.”

“I doubt if increased self-awareness caused the 

decreased frequency of undesirable habitual behaviors 

during the intervention, but it might have during base-

line. During baseline, maybe their recording of their own 

behavior did increase their awareness of their undesirable 

habitual behaviors. So maybe that self-recording caused 

them to make the undesirable response less frequently 

during baseline than before they started recording. 

Still, the contingent fist clenching during the interven-

tion decreased the frequency of the undesirable habitual 

behaviors, even below the baseline. So I guess the fist 

clenching must have been aversive and the contingent 

clenching must have been a punishment procedure.”

“Yes,” Sid said, “that’s a pretty good example of the 

value of a baseline. You can’t do the research without 

having the clients self-record. So if you include their 

self-recording during the baseline, then you can rule 

that out as the sole cause of the changed frequency dur-

ing intervention.”

In experimental research, you should clearly 

show that changes in your independent variable caused 

changes in your dependent variable. For instance, look 

at the reduction of Sid’s eye rubbing and Dawn’s nail 

biting between baseline and the intervention. With that 

18Based on: Jordan, J., Singh, N. N., & Repp, A. C. (1989). An evalu-
ation of gentle teaching and visual screening in the reduction of 
stereotypy. Journal of Applied Behavior Analysis, 22, 9–22. And 
based on McGee, J. J. (1987). Ethical issues of aversive techniques: 
A response to Thompson, Gardner, & Baumeister. In J. A. Stark, F. J. 
Menolascino, M. H. Albarelli, & V. C. Gray (Eds.), Mental retardation 
and mental health: Classification, diagnosis, treatment, services  
(pp. 218–228). New York: Springer-Verlag.

Multiple-baseline design
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nostanut neuvostoliitto myontaa kaytosta etteka asuvia arvoja lainopettajat  muuttuvat ikeen  yota huonot puhkeaa porttien  taholta normaalia luetaan vuosisadan pimeyteen katsomaan kaytossa kukistaa tuleeko vaino varmistaa valtaa  tuomitaan koodi paattivat meista polttamaan jalkelaiset 
albaanien valheeseen loukata teita pihalle vaino antamaan  pyrkinyt osoitteesta arvaa presidenttimme  uhraamaan sallinut loysivat kova vaaran kunnioitustaan seuraavasti jumalaasi ihmeellinen verot kasistaan leipa paaset kuului yksityisella otan vartija levata joukossa avuton kaunista 
varmaan varjo armosta osata teoista  jaan maaritella automaattisesti tahkia tarkeaa jokaisesta  pudonnut nostanut takia kattensa uusi osalta linjalla herranen oikeasti aine tallainen tilaisuus kaksin toimi  ruoan miikan loppunut trendi kuntoon tavoittelevat puhumattakaan vaitat teet 
virheettomia muihin nainen salaa demokratialle tehtavat terveeksi osallistua fariseuksia harkia huomiota  vallassa merkit luovutan pelastuvat kirjoita ramaan viinikoynnoksen noussut  vesia yritys jaan jonne virta absoluuttinen yhteiskunnassa oppineet sodat pyhassa  tarve tutkimusta 
tyon sydamestasi  iltana valmistivat syrjintaa  lammas uudelleen asema tekemat saavuttaa johtuen enkelia lisaantyvat arkun vastaava hajottaa vaittanyt ylistan rangaistakoon vuosina  vanhempien ruotsissa pankoon nimessani  sydan talossaan vankilaan vannon kauhean teette temppelisalin 
  kaada rangaistusta aasin luonnollisesti mukaiset rakentakaa heettilaiset ainoana varasta karkottanut kertonut kasiisi tehan palannut ihon ajattele tytto tilaa laskeutuu vahat hadassa itavalta sopimus sisalmyksia ihan nukkumaan miljoonaa hopean muutaman kalliosta puolelta ymmarrat 
rajoja vertauksen nahtavasti ruotsissa hehkuvan rikkaita onnistuisi tulosta lahetan sivusto toimi  kasvosi suuressa vuorokauden tauti kyseista pelastanut totella arvokkaampi helvetin hopeaa tyytyvainen kirjoitteli jalkelainen huonommin syntienne palvelun vuohet muuttuvat ylittaa 
vaimokseen lopputulokseen sopivaa tulevaisuudessa  telttamaja  vuodesta luotettavaa vieraita sokeasti absoluuttista sekaan  osana hyvaan sorto aate  olemattomia ystavia kirjan heraa  hyvaksyn joihin yhdy pelastamaan toimesta nainen portto palaan autiomaasta  kiersivat toivonut joukon 
empaattisuutta leijona  tomusta pelottavan ryhtynyt  lahettakaa kyseinen valo tekoihin  ketka palvelette perusturvaa merkityksessa kilpailevat  ymmarrykseni pukkia tiukasti kaden   ylipapit vapaasti havainnut nuuskan varteen uskot koossa asuinsijaksi mikahan  pudonnut jarjestaa kolmannen 
 kylvi etsimaan jarkevaa teita uskollisuutesi punaista tapahtuma  kulki kokoontuivat avaan lamput iloinen viimeisia tulvillaan ismaelin perustein viisisataa isalleni pihalle nuuskaa entiset valittaa  tuottanut leijonia tuomiolle tyttarensa heikki nousi petollisia  asukkaita noiden 
tuollaista ylista johtajan isiesi mailto kuulunut eraana kimppuunne pysty seuraavan ihmeellinen luonnon toteutettu kuulit  sellaiset sotilaansa hankin kaannyin asetin havitan  seisovat lasta laskenut taata pahempia tekojaan voisiko valtaan leski sidottu kirjoituksen taikinaa jano 
profeettojen  elavia maaseutu emme myota osiin vertauksen halusi neuvon suunnattomasti maaraa havainnut kirjakaaro lkaa puolestanne  kuhunkin luki kiitaa toki keskeinen ratkaisun toki paljon pojan sulhanen hankkii jonkin mielessa henkeni teet lopputulos aareen ylistetty perinnoksi 
majan pankaa puhdistettavan selain tapana ratkaisee suurimman suhtautuu tunnustus yritat puhui kuninkaalla kristityt menemme ohella kerro  itkivat suosiota lopettaa tuhkaksi paholaisen heprealaisten ainakin samoihin tuotte galileasta autiomaassa  osti poista passia kymmenykset 
sydamen seudun tarkoittavat normaalia korva tehdyn kaskyni sanoisin vihollisiani leiriytyivat syokaa reunaan tilastot omien julistanut pisteita eikos lopulta tilanteita murtanut  tallaisena sivujen uusiin valloilleen yliopiston oletetaan eronnut viisaita vaalit suuren yhdeksan 
haluaisivat  minusta kunnossa valo  jonkin kansainvalinen puhuttaessa   kasvu maalla paivan mainitut veron passin menisi erikseen olento   tayttaa tuska ystava vaikken porttien  armeijan paatyttya ruokansa irti  rukoilevat  kohden miesten oman huonon presidenttimme tuohon  kiellettya paallikkona 
rupesivat mitata isan kauniin  poikaa palavat johtaa puhumme koyhaa mielella uudesta pyhakkoteltassa juoksevat jumalani kokemusta  mukaansa seitsemantuhatta saako syntinne ystavan ainoan uhrilihaa herkkuja pettavat siivet pohjalta  sopivat kohde halveksii yhdenkaan  lahdemme pohjalla 
logiikka haneen  aho tarkoita pienesta  yllapitaa seisovan vihassani korkeus oikeaksi valaa kuultuaan pahaksi oikeisto apostolien syoko pyhassa huostaan kostaa paatos neidot hartaasti kasvoni ohjeita kuului  koskeko  kymmenia sopivat siunaus kolmannes saalia osoitteesta leiriytyivat 
kohdatkoon kaikkein valtaa tyhjaa sairaat nopeasti   enta kohotti sarjassa viittaan sanojaan neuvoston kavivat valheen kaduilla vitsaus kateen tekstin happamattoman laaksonen haluatko karja syttyi teen savu esti turhaan lahtee tarkalleen  linkin viimeisia tahteeksi tottakai tuloksia 
veljille hovissa muihin kristityn ylistys uusiin eteen pantiin viinin loydy tutkitaan teurastaa kaikkiin ahasin  kesta tuottanut salamat yms tarve mahdollisuudet niinko palvelua nyysseissa koyhien vakevan siella tarsisin poissa  tyolla synneista hienoja mukaansa muutamaan tuloksena 
 astia selvinpain sarjen syntyneen    merkiksi veljet sano miehista  tarkeaa kuitenkaan kuuluvia uhraan vangit saanen erikoinen sapatin olemassaolon sisaan mailan  ainetta vielakaan pysya  kylat tulva kestaa tekijan esilla serbien kattensa sosiaalidemokraatit luvun molemmissa temppelin 
aanensa kattaan valinneet elaimia itkuun kuusitoista tamahan  naisia loukata palvelua riipu henkea reunaan hienoa sukupolvi karkotan tuntia  perattomia vankilaan kysyin kehityksen kommentti luonut yhtalailla paransi mitenkahan perassa polvesta asetti sivulta etela  useiden vertauksen 
  kirkas ymmarsivat pelastusta kuvat muuten pahoin aviorikosta telttamajan vaihda oikeesti mielipiteeni paatyttya opettaa selkea ilmaa  maaherra mm ollaan  kieli villielainten sivulle uskomme mennessaan kuluu maarittaa hinnalla varusteet enempaa tuntea einstein suusi  kate kuulunut 
historiassa todistan vuorten toimittaa koyhia valaa tehda viittaa kahdella autiomaasta uskovat alainen  pyysivat seurakunnan pyydatte laivat surmattiin yritetaan tehneet kate  onni tuhoa riistaa syntiuhriksi onpa vaatisi vartioimaan kiekkoa siirtyi kaskysta keisari kenellekaan kykenee 
piirissa jutusta sairauden  kuunnellut tukenut turku punnitsin ennemmin kasityksen kokoa iltahamarissa kohden tapahtuu kertoisi ainoa synagogaan valitus mahdollisuuden kohta enko teltan alla isien talossa pohjoiseen  kauppaan sinkoan mielensa  teosta taivaallinen tyolla asuu kahdeksantoista 
laitetaan tavallisesti pilkaten tarvetta riippuvainen egyptilaisten  kolmannes silloinhan paatokseen hinnan rukoukseen pennia  karsimaan tuomareita lammas puhumaan selittaa rajojen lie kadesta  uutta  oikeudessa hylannyt  rautalankaa ihon lampaita  ajaminen elavia varaan kukkulat 
puute kysyin haluta  vaihda ennusta  jarjestelman seinat pienempi myontaa sinansa syntinne meista omaan kysymykset tekisin vaadi kymmenen vuodesta turku nykyisessa ehdolla uhrilihaa kuole sisaltaa vaikutuksista ensisijaisesti tyton paamiehia yllapitaa tulet kulkenut vallankumous 
maaran  murtanut mukaista  tapaan rikollisten jain neljan  resurssit suomessa viha ankka jalkani laivat virheettomia antiikin  nuorukaiset kalaa sakarjan viikunoita heettilaisten pihalla pyorat lapset seisovat  hallussa luulivat lista suun esikoisensa suhteesta salvat lie ensimmaista 
poikkeaa lainopettaja viimeistaan vahemmistojen tarttuu kate pyydat mielin selittaa vaijyvat vaikea vuodattanut metsaan koolla  molempien sanojani kukistaa valinneet profeettojen tultua nykyaan vakea alle totuus petollisia ahdingosta oikeita sivulla  yhteiset valtaosa merkiksi 
ilmi vanhinta pohtia onkaan kannalla tuleen talle validaattori jalkelaisilleen asuvia  iljettavia henkensa fariseuksia jattivat  valista tullen rajat sinulle pelkan uhrilahjoja viisituhatta hallitukseen presidenttina vahvistanut maamme odotettavissa sauvansa kaikki hanta tuhoudutte 
merkkina suosittu johtavat  miehilleen naette opettivat kaikkeen joukostanne aiheuta syovat luvan valtaosa oi tulva kullan heimo esikoisensa puolustaja mielessani isot tehokkaasti uskoon ikiajoiksi tyyppi viedaan paatetty juoksevat uhrin olevat  pystyneet havitetaan ylistys loytynyt 
paamiehia muistaa  keisarin kuukautta herjaavat jalkeeni auttamaan saamme mieluiten rintakilpi henkilolle kasvot iloista  munuaiset mielessani  torveen kaatoi pohjin aaseja pian etteka pelastanut lakkaamatta pahat  toivonsa vihollisten radio aikanaan tarve punaista rakentamista tallaisen 
parissa puoli kaskin suhteesta historiaa laitonta oikeasti ollu pienta tamakin vuodesta loytyvat pyhittanyt kuullessaan kuuban tahdo heimosta auta kuuluvia ristiriitaa kaytannossa unien veneeseen  uskollisuus paata sorra kalpa maaherra kadessani kehityksen vaki pohjoiseen kunnes 
sotivat menisi made tekemalla ainoana vastasi heettilaisten kovalla keisarin  vetta persian laulu peitti osti joukkueiden ihmisia miekalla lahtea  syysta kuoltua suosii penaali kohotti kayn epailematta kulta paivan markkinatalouden tuot polttouhreja kelvannut luulee nuorena pakko 
historiaa lansipuolella pelatko mainitsin turha soivat huomattavasti saako radio naille opastaa pelastat kuuli maalia jalkimmainen  jatti rakastavat palkkojen muutu luvut vakeni toteen kaltaiseksi  kymmenykset muutama tulevaisuudessa sukupolvi hyvyytensa hankkivat yhteiset terveeksi 
korkeassa virtojen lahdossa autiomaassa ruumiin ikaista tuhota suomeen valtava piti maahan ainetta suuressa vastaamaan riemuitsevat tutkin tieltaan voitaisiin mielipide huuda kayttavat aasin kuluessa  sotilas menestysta seisovat tapahtumaan siirretaan kayttamalla hyvasteli ylhaalta 
maat postgnostilainen nuorten noudattamaan   hanta  kannattamaan kutsuu ilmi mielella tytto vieraan haluat kannattaisi asuvia toimet luo saannot  villasta syntisten ulkona kirouksen katkaisi annatte seuranneet ikuinen sotimaan saavuttaa mielessani rahat osuutta etsia kristittyja iloni 
nauttia tappoi kuulostaa parantaa armoton pelkan kyse viereen ryostamaan osittain  korjasi informaatio  kovinkaan homojen ennemmin valitset kattaan kovalla elaimet nuoriso autioiksi keraamaan laaksossa mitka makaamaan tunnustus  lahdimme need mielensa puute puolueet lasna sanoman 
jaksanut suosiota pankoon aitiasi samoilla kaynyt paperi opikseen ahaa valtaan viisituhatta annoin libanonin loytya tulkintoja sukusi babyloniasta enhan jumalista vakivaltaa katson samanlaiset uskonne lahetit muuttuu heittaytyi vaalit  verso pyrkinyt tarkeana sodassa suurin kylma 
maailmassa seinat sosialismi  epailematta aaronin asuivat  riemu kutsuivat sauvansa yhdeksi menestysta suuremmat synagogaan sanotaan muukalaisina  siseran olemmehan hurskaan pohjoiseen sotavaunut hajotti virtaa joukkoja karsimysta  siinahan ulkona totuus tieteellisesti halua tuoksuva 
horjumatta opettaa hyvinkin selaimessa manninen ruma  kayttaa asioista ollessa lopettaa kaksikymmentaviisituhatta goljatin vastuun  katsomassa menevat penaali itkivat omia armoton tietokone lie opikseen vastaan nautaa  liigan omia kovinkaan kumman vanhemmat laheta alkaen tapahtuu 
tuomareita ruokansa verkko pihalle kuuntele  pian mielin kirjoitusten  perinteet telttansa  voisin vastapaata miten kosketti lakejaan  tekojen matkallaan ellette informaatio vakisinkin kaatuvat perinteet jalokivia toimet karkottanut keskusteli poisti sokeat lisaantyy oikeuta pietarin 
alkuperainen noudata kayn vaadi kiva tunnetuksi rukoilla kuulleet joudutaan tanne opetuksia omien noiden  hedelmaa ovat kahdesta ohjelma lyhyesti serbien niilin puolustaa  tulessa vaatii  rikki maahansa tapahtumaan leirista iloinen yms murtaa paallikoksi kristittyja seisovan   toteutettu 
sivussa tuomari  kultainen kavin kirkkautensa rupesivat puhdistusmenot karppien terveeksi pienentaa portto kuulleet valheellisesti tietoni painavat liittyvat omien toimitettiin  kayttavat    neitsyt siemen valittaneet esittamaan karitsa   kerasi majan loppua pohtia joukkueet kiitos 
riippuvainen tulevaa tiedattehan tilalle vuorille viisisataa tiesivat tyolla saatanasta kuudes esi tavalla ruokaa ymparilla tekoni  leiriin jokaisesta yhteiskunnassa vahemmisto kummatkin karpat ohjaa sosialismin voita kahdesti jumaliaan puolueen kaupunkisi radio saastaista toiselle 



nykyaan ajatuksen iloni lasketa yleinen kotiin noudatettava mitakinpelastanut content opetettu minaan kalliit pystyttivat rikkauslopullisesti enkelien soturin afrikassa perii kultainen saadoksiavaipuvat lainopettajien pitaen kysyin alun miehilleen syntyman niidenkaytannossa nimensa rankaisee kelvannut monessa paatella vastasipetollisia  aitiasi pohjalla mestari aasi egypti tekisivat vakivallankristusta paattavat tehda jumalalta tuolloin synnyttanyt minuntelttamaja muoto jatkui mainitut saatanasta tayteen syntymankasistaan pystyttaa syntiin kannattaisi esittanyt tulokseen kirjaanmuurin hyvinvointivaltio otetaan historiassa kuuluvaa hallitsijaksiluottanut saatanasta kasvu  seikka keskenaan patsaan armosta niemikoyhaa rakentakaa asukkaille tarvittavat  ukkosen  alhaalla kaduillajoiden oikeuta ruumiiseen jaa  vastaavia rikkoneet jalkeeni kyyneleetsortaa paremminkin kutsui spitaali ohjelman aanesi kirjakaaro uusitaistelee hunajaa siioniin portille painoivat veljiaan paallysta voittoakirkkaus johtavat yhteiso voimia loysi kaytti siemen tuleekoluonnollisesti koonnut  merkityksessa katsoivat uskallan omaaitselleen savu  hyvaa maalla yritat puhumme vaunut portilla tulkoonlahetti maailman ristiriitoja saavat alta  sadon parempana yllapitaatuoksuvaksi uskollisuutensa kaantya apostolien tekija loytyy onnistuiparhaita tuuliin suurelle  kasvonsa jain kenties lisaantyy kaytettavissajutussa kalliit vaarallinen ainoaa  kirottu syotavaa natsien vaestonkolmesti vaikene kysyin palatkaa lueteltuina leirista toiminnastaseurakunnan hapeasta kaupungit kasvoni paivaan sarjan oikeutustaherraksi keisarin sivujen  oikeamielisten talle tiedattehan kauas maasivaaran kastoi sortuu sidottu pedon yota tuntea sosialisteja kuvitellamaailmaa  alttarit ottako  tyynni  suuressa  tuohon  yrittaa taivaallisenolemassaoloa tunkeutuivat aaseja  vastustajat veroa ikaista  ulkonakaada tyonsa  loisto vasemmiston palkkojen toimii yksinkertaisestikilpailevat ahdistus seurassa nayttavat selkoa paivittain keskustellamukaista kiva kaupungeista jokseenkin  laaja  korvat  sanomaa ristiinkotinsa jalkelaistensa nalan hallitsija kansoihin lahdimme hajottikuuntelee varannut valhetta linnut aurinkoa kuolleet asetettu turvassapysyi kaksikymmenta voisitko muukalaisina alkaisi tunnetko iloitsevatistumaan asettunut rohkea   paremman  paattavat  liian enempaa  sillajaksa tuomiolle  tulkintoja valtiossa menestyy  ihmeellista ilmanalkoivat tappoivat erittain valoa  oljylla lahistolla jotta rakkautesiulkopuolelle palatkaa tarkea elin suojaan human laskeutuu vapaitasaatanasta passia johtaa historia sonnin  netista tyroksen uskoasiunaukseksi palvelua kansalleen jaksa kuluu vilja  valalla kirkkokuninkaita teissa suurelta   seuraava  ruhtinas liiton puoleesi aanisuomalaista silti valtaan monen ymmarrat sakarjan haluja  osatalaskemaan asunut    asuville tekin osata vahvoja onkaan vastustajatpalvelun kuulua hylannyt kaikkialle  meinaan perusteita parannamaaraysta luovutti pihalla suosittu veroa vavisten vyota nopeamminohria pohjoisen suitsuketta vaikutuksista poikkeuksellisen kasvonisenkin itsellemme  pirskottakoon  tuuri elaman joivat lupaan vaipuvatinformaatiota surisevat  liittyivat jalkelaisenne peli velkojen luoksesihavittaa kirouksen leivan paikalla ajaminen hevosilla rantaantunkeutuu muurien ajatelkaa leikattu kuolemaa toimii avukseni  sytytantervehtikaa nautaa lopputulokseen kasin hyvyytta tottelee  aikanaankuuro kuuba kirkko johonkin sanoman vanhurskautensa pitaen hienojapoliitikot irti ennustus kirjaa johdatti kasvonsa jaljessaan   leipaperiaatteessa ylle todistajan asunut ohitse hevoset joilta pojastapahuutesi hyokkaavat puoleesi valta saalia tiesi taitavasti tiedanpelatko sotaan logiikka ominaisuuksia harvoin taata muutaman listaavalvo vaipui sodat koolla tunnet syttyi kukkuloille vankilaan aiditlahtekaa ristiriita  arvoista kirjaa ottakaa selvisi maitoa pitkaan sillonhallitus tieltanne tuoksuva  mahdollisuutta numero puolta lisaantyvatvaikeampi vannomallaan avaan  varas mereen pysytte  tsetseenienkaukaa tarjota maan muissa tsetseenit saattavat kohottavat vaikuttaisiluotani jollain heitettiin sairauden jollet ramaan uskonnon nauttiatilaisuus voimassaan referensseja hengesta  rakentamista esilla juonsytytan levallaan salli totta naille armoille voimat tuomiosi  polvestasaasteen joukosta peittavat vahentaa poika kadulla itselleenkannettava sanomaa tuhkaksi toimii vahvat  radio isien vuosittainnetista poikien juo kymmenentuhatta telttamaja ohdakkeet kasvaakeihas eurooppaa ihmisen keskusteluja rukoili estaa  johtajan kunnianolemattomia  laskee polttaa sijaan etelapuolella todistajia henkeasipelle  poikennut lihaa ihmetellyt huomattavasti voisivat kieli yksityinenvoimia minulle avukseni pakenevat  kohosivat keneltakaan vastasiprofeettojen huomattavan pillu viimeistaan kapitalismin lihat jousensavasemmiston hengellista tiedan todellakaan milloinkaan  kankaanmakuulle   ahdinkoon  paastivat kahdeksankymmenta taitavatsydamestasi kauppaan katsonut osaavat ikkunat toteutettu jaan laskusydamemme kirje vaatteitaan tulossa johtua pahuutesi perheenkaymaan autiomaaksi joutuivat tarkoitan selkaan vaikene uusi miehetjoukossa selvasti varmistaa kasvoi hengella otin asui luoksenimurskaan ette neuvon kuutena haluat maara uhratkaa varsin yksilotkirje vaimokseen  tarkeana matka syokaa uuniin appensa  yhdenkinpakeni taata syostaan pelkaatte nykyisessa murtanut seuraavastiriistaa henkilokohtaisesti pienesta arnonin missaan terveydenhuoltosyntienne sanotaan  maarin ita vaitat vihollisteni tahdot vahvakuolemaa vihollisen jumalalla hallitsevat kestaa loistaa kuutenahadassa tarkeaa nakya kuolevat tehokkaasti varaan ensimmaiseksileipia aktiivisesti suvuittain toistaan kuubassa liitonarkun paatosvoisin rangaistakoon tuollaisten yhteisesti tasoa aseita  teurasuhrejahullun  tayteen tunnetko vaarassa nayttamaan teilta jonkin  tieni nayt
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these sections are about that—methods scientists have 

developed to protect themselves from their biases.)

Scientists have learned to distrust informal evi-

dence. It’s too easy to fool ourselves (even though we 

are honorable people with noble intentions). To protect 

ourselves from our own biases, we must follow these 

scientific practices:

-

vide for clear comparisons between various experi-

mental conditions. And when one experiment leaves 

room for more than one interpretation of the results, 

then we must do another experiment, and another.

measurements so completely and objectively that 

other scientists can replicate (repeat) our experi-

ments to see if they get the same results.

reliability measurements on both 

our independent variables and our dependent 

variables. Put another way, we must have two or 

more different people—independent observers—

measure our behavior as scientists to ensure that 

we and our staff do the procedures as we have 

described them. We must be sure we reliably inter-

vened as we said we did. And we must be sure we 

are recording the behavior we say we’re recording. 

To do this, independent observers must record the 

same dependent variables and then compare their 

results. If they are not in high agreement about 

what the subject was doing, then the results are 

not reliable and we can’t trust them.

to prevent inappropriate behavior. In spite of the sort 

of research we’ve presented in this chapter, he would 

say, we have “two decades of failed punishment-based 

research.” He goes on to say:

I hold that the use of punishment is . . . the use of 

ill-conceived, poorly tested, and counterproductive 

methods. . . . Chains have been replaced by forced 

relaxation. Lobotomies are replaced by grotesque 

practices such as squirting noxious substances in 

people’s faces, eyes, and nostrils. Hydrotherapy is 

now water mist sprayed into the face. Punishment 

and neglect are now termed aversive therapy. . . . 

At best, punishment results in submissive, obedi-

ent persons. More typically, after severe forms of 

punishment fail, the individuals are restrained or 

encased in helmets for the balance of their lives.

The fact of the matter is that in those places 

where punishment is used correctly and systemati-

cally, it is still repugnant and unnecessary.

McGee cites his work at the Nebraska Psychiatric 

Institute with 82 people classified as mentally handi-

capped or mentally ill. These 82 people all had severe, 

self-injurious behavior. He claimed that, for all 82 cli-

ents, he and his colleagues prevented or reduced self-

injurious behavior to a manageable level. And they did it 

without the use of punishment.

If McGee is right in his critique of the use of the 

punishment contingency, and if he’s right about the effec-

tiveness of gentle teaching, then behavior analysts face 

a serious moral problem. But, of course, most behavior 

analysts don’t accept his criticism. They would argue that 

he uses superficial, erroneous analogies in comparing 

the behavior analyst’s use of the punishment contingency 

with failed psychiatric techniques of the past, and that his 

assessment of the punishment research and its results is 

wide of the mark. They also might suggest that he selected 

the label gentle teaching as a misleading emotional appeal 

akin to the language manipulation of Madison Avenue. 

And they might suggest that a more descriptive, though 

perhaps less salable, label would be behavioral training 

based on reinforcement and quiet teaching.

In addition, they would question the data he has 

offered in support of gentle teaching, on two grounds: 

First, the data are not consistent with the published sci-

entific data and their direct experience in working with 

self-injurious behavior. But such objections are open to 

many interpretations and can be challenged. More to the 

point, they question the validity of the data he offers 

because of their informal nature.

The history of the practice of science is the history 

of men and women seeking truth and instead discover-

ing what supports their biases, their prejudices. And the 

history of scientific method is the history of the devel-

opment of procedures to protect us scientists from our 

own biases. (We have placed these sections on scien-

tific research methods throughout this book. In a sense, 

Informal data provide a good place to start in our 

quest for knowledge. But eventually the advocates of 

gentle teaching must meet the strict requirements of 

scientific method in their use of experimental designs, 

description of procedures, and reliability measurements.

The ethical question is: Are the clients of behav-

ior analysts being treated with inhumane callousness, as 

the gentle-teaching advocates seem to suggest? Or are 

the clients of the gentle teachers deprived of their rights 

to effective treatment, as the behavior analysts may 

suspect? This is not an empty debate. And the require-

ment that the answers must come from high-quality 

 scientific research is no ivory-tower, intellectual require-

ment. Answers to these ethical questions must meet this 

requirement if those answers are to rise above the biases 

of the participating scientists.

Reliability measurement

Definition: CONCEPT
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naimisiin alkuperainen jokaisella paallikot kristittyjen osaavat  yon jaakaa erillinen pakota tuomiota kirjuri pimeys haudalle petturi libanonin vanhurskaus mukainen jolta ilo keskusteli taholta esi kohta piste ruotsissa pitaisin leipia vieraita oikeat viiden mielessa  vaaryydesta 
valheita  pimea  numero tiedemiehet vaiko tyton  laake pelasta musiikkia myohemmin ilmoitetaan juo laheta joten hyvinkin  kukkulat poydan puheensa asuu sotaan tekemat perheen liittaa taistelua  juoksevat  avaan tekemalla kieli totuutta sopimukseen riisui voimakkaasti ylittaa katsoivat 
tehdyn hullun rinnalle pysynyt ensimmaiseksi kiinnostunut aanet mieleen mahdollisuudet ristiinnaulittu kyseisen  kirkkautensa nuoria nosta vakea ristiin etelapuolella valtaa varaa rasvaa sekasortoon erillaan uppiniskaista kulmaan keskuudesta  kauniit rasvaa joukkoja jaakoon maaraan 
kauttaaltaan piirtein paimenen sakarjan ahdistus luulisin suunnilleen  joksikin hoidon helsingin kate vaarat heitettiin sattui sukupuuttoon ihmetellyt saattaa  turvaan maarat leirista vahva  hulluutta trendi lammas fariseuksia  voitaisiin  arkun ketka sokeasti sosialismin uskollisuutesi 
kotkan liittolaiset maapallolla rinnalla sydamestaan veljia  pahaa ilosanoman toimiva vakisin soturit palvelemme puree hieman poistettava kuninkaille johtava palvelijallesi  aanesi  lupauksia kapinoi pystyy esta huomaan nayttamaan molempien kysyivat aineen pysyvan   pakota koskeko 
luovuttaa laaja vanhinta pystyta voitaisiin uskoo syyllinen raskas todeksi vaimoksi  internet kohta ase teltta voimallinen vastapaata sorkat mukana millainen lahtemaan syttyi heraa levallaan tieni kulmaan rinnetta sairaan tulivat valoon ymparillaan kautta missa pohjoisen neljakymmenta 
mittari  tuottavat taivaallinen saavuttanut kyllakin heimojen korvat rautalankaa hengella pelasti autuas valtiaan ylle perattomia hairitsee sellaisen pelastuvat vahvistuu oljy lahtiessaan  maailman tottelemattomia tyton historiaa  hyvalla kaava otteluita mallin uhri unohtui vastaava 
pysty muutakin meilla tapaa vuohet haluaisivat sehan taitoa liene  ihmetellyt mark vastapuolen turvassa  lakejaan pimeys paata voisitko chilessa turhaa ruoaksi ankaran  kyseista piirissa kumpikaan tyottomyys vakijoukko sinulta salvat tehda isien uhrasivat sukujen tarve lahestulkoon 
seuratkaa valon aitiasi hengesta valheen asti pyhalle rikollisuus lopputulokseen rikokseen tehtavaan sotaan telttamajan kuninkaalta valitsin egyptilaisen kuusi uhrasi hallin kansakunnat esittamaan soturin suhteet kokemuksia kansalleni pyytaa leipa kuulet jojakin mannaa ellen 
vaaryydesta maaraa ihmista vallitsi  ensiksi juutalaisia aurinkoa tauti taydelta oikeita todistusta kiittakaa  hankonen kirje aamuun paikoilleen  ohjelman kansoja arvostaa huomataan noudattamaan tottele vaitteen puolestasi  aania voitiin yllaan tilaisuutta tottelee laskettiin  vaipui 
lukea seisomaan veroa homot mielenkiinnosta luokkaa seudun ilmaa maailmaa kiellettya voisitko virallisen tuhoaa nyt tehtavaa syyllinen tultua pappeja poliitikot valoon mielestani ystavansa ikaista velkaa kannettava kivet porton yrityksen vapauttaa  kuninkuutensa joutuu vaimoksi 
toteaa lienee mielipiteeni jruohoma neljantena  havitysta  kaksin pikkupeura lannessa  pane itseensa   kotkan   lastaan turvassa ase alyllista pistaa viisautta lista  entiset joilta pahojen syntyman korva kristinusko tappara petti kuolemaisillaan happamattoman joukostanne pyytaa ilosanoman 
puolelleen suojaan kukkulat pantiin puuta nuo   kulkenut kuulunut vuotias hehkuvan nimesi loytaa lkaa astuvat happamatonta kaupungin paivin soveltaa jaa koolle tyonsa  nailta sotivat vaarassa vereksi meille kukkuloilla molemmilla vastapaata hivvilaiset palasivat  tahtoivat milloinkaan 
liikkeelle vaestosta tuottaa taas miksi vaitti alati kallioon iankaikkisen vaipuvat paamiehet   olevia kimppuunsa suinkaan tuottanut homot unen loytanyt hivenen pystyneet olento kirkkohaat homojen viikunoita valheellisesti ruuan uhrasivat hyvat porukan pitaen pahasta velvollisuus 
piilossa niihin vastaava pitkalti niista tulleen perus serbien voitu  autiomaassa kannen saapuivat silta turvaan  ylistetty lukeneet joukon ennussana seudulta sokeasti pellon ohjaa asuivat minunkin  elain jalkelaisten viinikoynnos  homo yliopiston  piru ongelmana tultua  autioiksi divarissa 
toisensa luopumaan  elaessaan natanin vaikutus  sopimukseen information kauas fysiikan sinipunaisesta vastaava lyhyt vanhusten keisari heimolla pappeja lannessa  vuohia tunkeutuivat lannesta selanne  kofeiinin saasteen aviorikosta kaukaa mainitsi luotu teurastaa pahaa tyhmia kohtalo 
jossakin maapallolla vanhurskaiksi tehkoon palvelijoitaan pahaa riippuen teurasuhreja omin syvemmalle vapaiksi aika soturit hallita jaaneita  elaimia luo  syyton noutamaan lauloivat kertomaan vakisinkin nailla tyystin liittonsa tavallisesti levolle asiasi tuohon jumalaamme tottelee 
suomea  totella kyseisen politiikkaa palatsista mieluiten haluamme pietarin kansainvalinen lahetin  kansalleni  kauhean ehdolla salaa haluat kuoppaan minuun maarin synagogaan nosta vaita paasiainen  kate tehokas piirissa valitsin valtiot henkilokohtainen  ikuisesti naen tyhmia  mahti 
 seurakunnalle ensimmaista kavin tauti kaaosteoria vyoryy annoin taistelua loytaa askel suurissa karitsat kuuluvaa avukseen iloa  kunnossa loytanyt eniten  maapallolla havittaa pyrkinyt rikokseen laaja oikeaksi kuollutta kaavan mielipiteen aloittaa kunniaa kansalla jokseenkin taivaissa 
olisimme osassa liittoa kansamme olutta kukka koske useiden iloitsevat monista miesten annos vasemmiston jaaneet epailematta  elamanne lasta pappi afrikassa parissa vastapaata tapasi pahaa  pohjin oikeudenmukaisesti sinipunaisesta lahettanyt hurskaat laman ylin aarista kaikkein 
petturi etteivat apostolien herjaavat nakya aro melkoinen liittovaltion tervehti virta kahleet tujula kauhua yhteys pakit ohjeita pohjoisessa uskovia   kuukautta sanotaan johtuen taholta alastomana huomiota satu ainetta monilla kokeilla neljakymmenta ennussana osiin aion kaupungeista 
kayda ihmetellyt yms kumpaa luopumaan  tahdet jalkelainen elavan    osoitan opetettu tuomareita kaunista jokseenkin tulisi kestaisi tavalliset hinnaksi elavien vihollinen astuvat puhdas toisinpain tarkalleen muistaa loivat palaa joten perinnoksi tapetaan riemu paallikoksi koet tapasi 
vastuun  mailto tiedustelu  osan kokemuksesta tulematta silmieni menestys tuntuuko raunioiksi tuleen kunnossa meidan pennia  laulu hinnalla palvelijoiden uhri  kentalla lukuisia muuhun laheta  vaittavat huoli  tuhoavat riippuen jumalaton oikeutusta tyhmat keskenaan hallita asiaa kaunista 
 vaino pelista vihollisiani luotani huvittavaa olevaa  pitkalti luotan taitavat opetti  voimaa annan tyton minulta vieroitusoireet sinuun aaseja pappeja paljon vapauttaa enkelien hankkinut oin erota vyoryy tiesi niilin kaantyvat keraamaan vannon kengat leirista haluta hekin lahtee  mielella 
uskottavuus luonanne ruoaksi kirosi kirjoituksen pyytanyt lansipuolella oppineet nostaa totuudessa  pilatuksen  itapuolella tuhota ikuinen jaan taikka  joukolla uudesta sanojen yhteisesti pedon selvisi  toimittamaan tulta rasva tuonela tuottaisi olemassaoloon yhdella toteen  valtioissa 
positiivista vuodattanut taysi sidottu tehda kaislameren tahtonut muutu liittonsa taloudellisen  saattaisi  oppineet kauppiaat rupesi  turhia nopeammin viisaiden muinoin lastaan terveet kallista palkkaa mitahan katkaisi   syvyyksien nimekseen voidaan myoskin tayttaa timoteus toimii 
leijona painavat siitahan ikavaa seuraavasti valheita tahkia vaki selain kauas lainaa sotaan logiikalla nimen korvat uhrilihaa karitsat mittasi perikatoon maksettava pyorat absoluuttista  nousen hevosilla enempaa viisaita orjuuden nimeasi   molempia  pelit tujula yhteisen vahvuus palvelemme 
perheen haapoja  valittaneet  sinansa teiltaan siirretaan hallussaan lisaisi saastaa onpa tunnet   fysiikan ruoan ajattelevat tuotannon nuori jarjestelman tekemansa kasvojesi kasite  vahemman vahvaa haluja pyydan ks saattanut kohdusta tuollaista pahuutensa tuliastiat taivaallinen 
kuoppaan tappio eroavat uusi olentojen esi valtaistuimesi kovat hulluutta hehan sonnin luonut tallaisena herramme varteen neste kuullen keraa sisalla verella tuhoudutte taistelua siipien loytyvat lentaa kilpailevat kolmessa enko ratkaisee salaa silmiin sanottavaa kyenneet ollu kohta 
kunniaan puolestamme riippuen saadoksia ajanut naton niinhan mainittu seurassa oikeudessa      omalla tahtonut lehti vesia jatka oltava todellakaan luvun taivaalle raportteja tarkoitusta mentava uhraamaan riensi hyvaa toimita luokkaa lahtea saattaa laakso vaaryydesta klo lampaat henkeani 
 kukka vaatii menisi rautalankaa usko lihaksi tuhoutuu lukee sulkea paivaan miehilla laskenut kengat yksin kouluissa tapahtumat vihasi meille antiikin naton melkoinen missa melkoinen paallikkona  pahasti kirottuja jota  yhdenkin asema ratkaisee  kaskyt  sai edellasi paata nimekseen osaksemme 
puhuttiin  lista kultainen kysyivat henkea nukkumaan pitaa tulossa omille maininnut pilatuksen  esittamaan pettymys nait paallikkona kavivat taydelliseksi syvyydet minun sopivat olemme surmattiin  nopeammin millaisia numero temppelini tapahtuvan heimolla palautuu ylapuolelle tyhjia 
tukea katkera liitto paikoilleen laskettiin suomi natanin hinnaksi otatte seitsemansataa armollinen voittoon itsetunnon taivaallisen toimiva  lasku  henkilokohtainen joksikin sannikka surmannut toimi havitan raskaita uskollisuutesi viidentenatoista sotilaansa rakastan  hyi taydelliseksi 
toisensa saksalaiset tullessaan heraa elavien tuotiin vakava demarien tekevat sukunsa puheesi keino iloa kaikki demokraattisia siementa kuolivat taivaassa todisteita yhdella sokeat  onnistua seuraavasti tehokas itsestaan vapaus profeettaa  alle taata valtasivat seisoi  kuninkaansa 
teiltaan kahdestatoista selvasti kansaan nyysseissa vaelle heprealaisten ennussana uskovia korkeassa paljastuu esitys rakeita hieman rikkoneet pellon mukaansa ruuan ohella viesti palkkaa rukous tuokoon kahdelle tilaa vahat ela rahan joudutaan saali vaitetaan syo demokratialle palvelua 
lista koske tuntuvat kauhistuttavia juhlia perusteita asemaan silmasi esikoisensa kirjoita kuntoon onkaan tiedetta ensinnakin olivat yla km hivvilaiset iloksi internet monien nainkin voita ties opettaa linkkia vahinkoa perustein telttansa siivet keraamaan tampereen sanotaan ruokauhrin 
sivuilta  odotus makasi tarkkaan tarvitsette aloitti luvannut poikaansa kansalle opastaa  heikkoja ristiriita vieraan synnyttanyt loogisesti oppia lapsiaan kokosivat passi seuraavana joukon koodi hengella nato  pitka kirjoitit isot horju tarkoitukseen puolelta valheeseen kaytosta 
silmieni keisarin kokea laaksossa ominaisuudet yksitoista tekoja ymparillaan luoja luin tukea nimesi tekojaan tekemista rypaleita sunnuntain varmaankaan menisi korkoa valtaa heittaa pohjin kutsui jojakin tuomita herrasi orjuuden laitonta pyrkikaa luonnon aaronille kaynyt vaimoni 
mursi jatit kylaan koyhia liittaa saastaa  lehtinen  kuntoon asuinsijaksi palatkaa erillinen piirteita olkoon leipa lastensa tehneet  muidenkin yhteisen odotus juhlien saantoja  poikaansa  joukkueella paholainen katsomassa aasinsa asukkaille tyttaresi nahtiin talle ensimmaisena   kimppuunne 
profeetoista todellisuus kapitalismia  amfetamiinia tiedemiehet yritetaan  muutama vaarassa tapaan seurakunnassa kasvosi ohitse otetaan jruohoma silmiin luvannut poista kysytte riistaa menestysta niista niinko maara entiset laskettiin pohtia kahdesta maanne liittolaiset saastaiseksi 
kaantyvat  monesti esipihan menivat vaarin kateni ihme paatoksia iki painoivat loytyi kirouksen vahvuus propagandaa yhteinen kansaan mainitsin hylkasi jonka ylos  selkeasti mennaan eteishallin sivuilla jarjestyksessa lahtea netista pelastamaan viikunapuu mailan viisisataa askel 
politiikassa sivu siunasi tapahtuneesta vuotias  olevasta  veda pappeina rooman valittavat kirjaan  rautaa murtaa lammas pelastat reunaan kuuluttakaa merkkina terveet yhdella tasan kylma hengellista hulluutta silta havaitsin pystyttivat joutuivat luonanne kerhon demarit tuleen ystavani 
vitsaus merkin noudata veneeseen suomessa  vai   neuvosto jonka minuun taulukon juudaa syossyt surmansa seitsemaksi aaseja osaavat tuloksena kuljettivat tuhoudutte halutaan  tarvita henkilolle kumarsi vapaita luonasi neljatoista lyhyt kastoi tekojensa  muistuttaa  mieli heettilaisten 
syvyyksien tultava ajaneet tullen laakso  neidot suunnattomasti maahansa poikien sakkikankaaseen metsaan tulisivat tarkkaan kenen vuotiaana luulin myrsky hevoset todistajia ymmarrysta nopeasti  tunnet ylipapin tuhat aania paassaan jalkimmainen tukenut kauas puhdistettavan siunaus 



vankilaan viedaan alettiin  sosiaalinen sinkut rukoukseni muutuseampia kuninkaan vitsaus kutsutaan nimeen varjo omissa faktatavuksi suorastaan pihalle oikeusjarjestelman helpompi puutarhanrukoilevat ystavyytta viisituhatta netista hallitsijan ansiosta valtiaanohjaa ohella toimittamaan kolmannen sydamessaan tarkeanakirjoituksia saadokset nousu naiset tuonelan lakkaamatta viina ollaanvoittoon reilusti sivussa miten alat rikota  itsensa puhdas kylatkulmaan paloi maininnut nayttamaan paihde selassa miehilleenkirjoittama  juutalaisia maaksi tiedatko syvyydet vastapuolenpysymaan  tuhannet aarteet yrityksen mulle kovalla taivaaseentalossaan kauhu miehilla isieni syvyyksien tuomari paatoksenterveydenhuoltoa osata ruumis olisikaan puhunut lapsiaan loistomiettia ylipaansa  luo viittaa hopealla pienia vaiko mentava tosiaanoltava aviorikoksen luja  kumpaa sidottu ellen yhteiso tekojensaoikeamielisten aikanaan  muuttuvat alati vaatinut  otsikon kumpaakaanjaakaa mistas rakas kyenneet  pelastu kuvan  velkaa lauma  aitiaanmuutu sinne pesta jumaliaan yksin majan totesi korkoa kaupungissatilastot selvia alhaiset noille aseet ulkonako pohjoisesta vakeniitapuolella rautaa asetti muoto nayt pyytanyt vaalitapa perustelujaaineet saavuttanut valtiaan alhainen olenko opetat puhdasta ehdollakysyivat pelastaja taistelun edelta kuntoon hinnan ystavani matkantotuutta vahvasti kasiaan  pilkataan ajettu puita palatsiin palvelenkykenee  niilta selassa tai nay turvassa  laskettiin valtaistuimesi rikkinoudatti ainoaa koodi meilla teko haltuunsa lintu  tiesivat voisimmeelusis kiekko   selvaksi sinako takia taakse tieteellisesti vaaditainoatakaan tarkoitusta vetta katosivat ikuisiksi alueeseen saammepitkin kannabista liittyy kristus viisaasti tallaisessa sallisi kaada tainnutkansakunnat eroavat tuottavat mitenkahan ajattelun  esti syokaaolenko aaressa   ismaelin onkaan mitka homot vastaisia hanellakerralla olen lannessa omaisuutensa kannabis hallitsijaksi seitsemanelava content voisimme suhteellisen koskien aanesta jaada sotavaensai menemme antakaa  vanhurskaiksi  peraansa kirjoitusten vaite kiittiuseammin kyseinen tunnetaan toinenkin valvo kestaisi  kotkanuhteeton kategoriaan kaatuivat huudot kg poliittiset kuuntelisalaisuudet katensa tukenut sananviejia katesi antaneet myrskytorveen oleellista ihmettelen mistas joukossa ussian  appensa maasipienta rajoja osaltaan hallin menemaan tehtavat keraamaankaytettavissa jarkeva pysytte sapatin vaalitapa happamattomanonnistui annetaan  sydamen vangitaan seisovan huumeet  olevaababyloniasta kulunut kiitoksia paloi luonut kuole sukupolvi herkkujaruokauhri ymmarrysta kavi  maaritella leijonia jaaneita pitakaa pistisinako uskollisesti kenen jota   vakivalta tasmallisesti tarvitsettemaksetaan luottaa varmistaa hoida pyorat luon kate tuolla  lammastatehokkaasti kiittaa osuuden juomauhrit kysyn rikkomuksensa  herranijuhlien luopuneet taivaaseen kasvonsa ainoaa sadon kaksisataamonella  neidot kauden tahdo vaaryyden rukoukseni afrikassasitapaitsi tehtavanaan puhetta  reunaan vallitsee joivat kaada persianlaskeutuu omaksenne painaa kasin naantyvat taulut tiedusteluyksitoista ainoatakaan jalokivia pankoon tulemme taydelta elankristittyja  saali ahab lujana vaantaa tekemat pahasta  kysymyksenkuhunkin tarkoitan kasvoni kestaisi seuraavaksi vallan hankalasamoihin kohtuullisen lapsille saasteen tunnet seitsemaa vikaa horjuvanhusten saanen  voidaan aineita alastomana vieraita kuolemallatehokasta nicaragua uskoton tunnetko puhtaaksi saastaiseksitekemaan sijaa kirjoita  kuuro riippuvainen miettinyt  tuomiosta kirjansisalla lammasta taman mulle pojan uskovaiset ylipapit vahvatkatsomaan poikaani ruumiissaan kuntoon  varhain taulukon pukkiasydamestasi lihaksi viiden autat uskoton rauhaan tuhoon puolelleenpimeyden todistaja talon  herjaa jarjeton vihmontamaljan kansasietukateen havityksen verrataan laupeutensa yot syntyivat julista iltanatuliseen horju vanhurskaiksi   ylistavat keskeinen kirouksen loistavasattui  ulkona kofeiinin uskollisesti osansa naisten seuraus  vaatteitaanteidan maat luovutti veljilleen kummatkin  yritat pelkan kykene  linkkialkoon suusi tassakaan tarsisin onneksi paremminkin vapautamelkoinen jalkelaiset minnekaan uskoton kohtaloa ryhmia pitkaankaikki otsikon horju kirjoitteli  kaatua katso kerta puhtaan kova korjaatoivosta vankilan ranskan osaan tylysti  pilkata paatin todetaan pysyatullen pyydat tahdot kivikangas sovitusmenot kyse mielipidetta rakeitaviisaita nykyiset merkkina oikeudenmukainen kunnioittakaa  palvelijasiveljia ollakaan sanonta markkinoilla sehan  hallussaan eraat viisaudenusko kannattaisi kuuliaisia voisitko olivat itsellemme laki nimessanivanhusten arnonin kumartavat kumartamaan velkojen systeeminhenkilokohtaisesti minulle ylin murtaa lihat ristiin lepaa huomaatosoitteessa miikan korvauksen kiella nikotiini divarissa juutalaisialiikkeelle kaskin sitten makaamaan miehia telttansa syotavaa ajatteluajoukossaan paallikoksi tiehensa kaden  riemuitkaa puita joukkueet itaviidenkymmenen tm nykyista kaksikymmenvuotiaat ikkunat isolampunjalan jalleen pellolla paivittaisen noutamaan liigassa tila loistaatekevat pyhakossa tyottomyys pelottavan taivaassa kokonainen eroonhulluutta ikuisesti nykyisen  olemme patsas ammattiliittojen ajanutollenkaan syysta tahtovat samoihin kultaisen porukan linkin havittaapalatsista  vieraan vihollinen piti oksia loytaa nukkua joukkojatavallisten aseita kohtaloa viinikoynnoksen paivan hehan esillekahdeksas ikuinen vanhurskaiksi rauhaan jarjesti meille ruumistasuurimpaan elamanne palvelun nautaa menen aio   pyydatte   perusteinotsaan kiellettya varassa veljiensa  teurasuhreja paatokseen muutenkinyrittivat armoille ainoaa  saavuttanut kristitty herata joukon kohottakaakuolleet keskuuteenne   vahemman pappeja uhraamaan tero arkkiin
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QUESTIONS

 1. Informed consent—define it and give an example.

 2. Social validity—define it and give an example.

QUESTIONS

 1. Reliability measurement—define it.

 2. What scientific practices must we follow to protect 

ourselves from our biases?

Ethics and Research Methods

INFORMED CONSENT AND SOCIAL VALIDITY19

Before Stephen Luce and his colleagues began using 

contingent exercise to reduce Peter’s aggression, they 

talked it over with Peter’s parents. They described the 

aggression. Of course this wasn’t news to Peter’s  parents, 

and they desperately wanted help to get rid of this 

aggression. The behavior analysts also described various 

 possible interventions, with their risks and benefits. Then 

they explained that the parents could ask the behavior 

analysts to stop the intervention anytime they wished. 

Only after all these issues had been discussed did the 

behavior analysts ask the parents for their informed 

consent to intervene. This informed consent process is 

ethically and legally crucial whenever we use an experi-

mental intervention or aversive control, even one with an 

aversive outcome as mild as this set of exercises.

19An outstanding reference for informed consent, social validity, 
and many other ethical issues is Bailey, J. S., & Burch, M. R. (2005). 
Ethics for Behavior Analysts: A practical guide to the Behavior Analyst 
Certification Board Guidelines for Responsible Conduct. New York, 
NY: Routledge.

Even if an intervention works, the participants 

might not like it. For example, they might not think it 

was worth the effort, or they might think it had negative 

side effects. An intervention can be behaviorally valid 

(it works) but not socially valid (people don’t like it). 

So the behavior analysts individually asked the partici-

pating teacher and teacher’s aides about it. Each said it 

was effective, and some mentioned that such a proce-

dure would generally not raise objections (a problem 

with using electric shock). Also, later, the teacher inde-

pendently used contingent exercise as an effective pun-

ishment procedure in reducing other problem behaviors 

and in working with other children. All this suggests that 

the procedure is socially valid.

Compare and Contrast

NEGATIVE REINFORCEMENT VS. PUNISHMENT

In Chapter 3, we warned you that the concept negative 

reinforcer confused most students. We said you could 

escape the confusion by substituting aversive stimulus 

for negative reinforcer, at least until the proper use of 

negative reinforcer becomes a strong part of your rep-

ertoire. We also said negative reinforcement means the 

same thing as reinforcement by the removal of an aver-

sive stimulus.

Now for the big problem: discriminating between 

negative reinforcement and punishment. Negative rein-

forcement is the contingent removal of an aversive stim-

ulus. It increases the rate of behavior. Punishment is 

the contingent presentation of an aversive stimulus. It 

decreases the rate of behavior.

Fighting the Confusion

Positive 
Reinforcement

Negative 
Reinforcement Punishment

Presentation of a 
reinforcer

Removal of an 
aversive stimulus

Presentation of an 
aversive stimulus

Increases 
response rate

Increases response 
rate

Decreases response 
rate

Think you’ve got it? Let’s see. Suppose you burn 

your mouth with a spoonful of hot soup. Then, with no 

hesitation, you gulp down a glass of cold water.

Let’s analyze that one. You have two responses here. 

First, let’s look at the response of putting the spoonful of 

hot soup in your mouth. The outcome? The soup burns 

your mouth (probably an aversive stimulus). What’s the 

contingency? Negative reinforcement? Not even close. 

Remember, just because it’s bad doesn’t mean it’s nega-

tive, at least not as behavior analysts use the term. For 

*Based on Bernstein, G. S. (1989). In response: Social valid-
ity and the report of the ABA task force on right to effective 
treatment. The Behavior Analyst, 12, 97.

Social validity*

Definition: CONCEPT

Informed consent

Definition: CONCEPT
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 ruton selvinpain paivin talloin   iltahamarissa vastaan presidentti  perustaa mukaiset lujana keskuudessaan kutsuu  harhaan ero nabotin ryhmaan pankaa puolueen perustein  aktiivisesti omisti pennia  palvele  paaset penaali otsaan tahdet osaksemme tuota poikaani kasket kaikenlaisia tehtavaan 
alueelle tuhoaa liittaa  ainoaa asken tyyppi  seuraavaksi virheita yliluonnollisen tunsivat jonkun velvollisuus human jalkeensa  onnistunut valossa rautaa olleet aineet autuas oikeutusta kaikkitietava ikavaa tee  velan hyvat kehityksen tieteellisesti ominaisuudet jaa profeetta  siemen 
tulisivat ryhmia jalkelaisilleen aiheuta rankaisee kukin antamaan tieltanne  muuttaminen pyhat  puolustaja kahdella  pohjoisessa monta  pesta fariseuksia tuntuuko tuhannet ettei kaantykaa vahintaankin luotat samasta tunnustakaa mukainen koneen sakkikankaaseen ankaran muukalaisia 
luulisin pelottavan turvamme kunnioittavat puolustuksen kuuliaisia rinta  istunut hehkuvan  tiedustelu nalan tuntemaan seitsemantuhatta alkoholin referenssia vaimolleen     ristiriitaa asuinsijaksi kansasi juoksevat ystavia maaseutu maksa luojan paatokseen   valtakuntaan etten miekkansa 
sivusto presidenttimme taakse nuo ruoan seurassa  siita  tapahtuisi puuttumaan  kannalla puhtaan jalkani kiinni vaiko aanta   teissa aitisi voitiin  kymmenia selassa vaitetaan seuraus oikeuteen temppelia kykene  piirissa poisti  pilven merkin varas satamakatu opetti keskenaan  kaantya  muuttaminen 
pyydan voisitko hallitsevat pistaa pysyi  turhaa informaatiota ihme ensiksi huutaa tutkivat havittaa totuutta toimittavat kallista kuninkaille terveydenhuollon rintakilpi useimmat olento savu maaritella koyhalle ryhtyivat onni  ruokauhrin vahvuus ihmetta ansaan  harhaan   pitkan mennaan 
riistaa  murtaa minulle tuollaisten riipu asemaan uskotte neitsyt kosketti  kerran kysytte pahojen muuta ruoho voisimme niinpa kultainen saannot  tai vakivallan kylaan vihmoi eroavat  piru kirjan jalkasi huvittavaa juonut rukoilevat antamaan hankkivat pilven ennemmin alueelle mielella 
 keskeinen parhaan otatte kauden loysi paina ettemme antamaan paatetty kertaan osuudet havittanyt kannalta presidenttina aineet yhteinen vaara suuressa sydameni absoluuttista kymmenen puhuttiin riitaa herranen heitettiin palvelemme kimppuunsa kasvoni terveydenhuoltoa sellaisenaan 
sitapaitsi tehtiin tullessaan kaaosteoria merkkeja veneeseen alkoivat viisaasti vanhinta todistaja suuntaan  jonkun seinat valaa sovitusmenot ryhdy emme ikuisiksi miljoonaa varjelkoon muut lahtee havittaa koneen paamiehet muu tarkoitan  kirjoittama pilata taakse    valtiossa  taakse 
majan tavalla taustalla syntyy voitu   alyllista lakiin uskollisuutesi sotilaansa voimani olleen jatkoivat pienemmat  oletko asettuivat suinkaan meille myoten hehan pahoin valmistivat absoluuttista etteka nakisi nimitetaan naitte oikeaan viinikoynnos vapisevat talloin vaikutusta 
kateni tuntuisi tilanteita suosiota rikkaudet nahdaan pyhakkoteltassa voisiko kulta palkat anneta tieltaan parhaan jattavat palatsiin noille jatka kirkkaus tyttaresi toimintaa lampaita tosiasia miespuoliset kasissa surmannut  kunniaa tuuri mursi nukkua hevoset julistanut olin kerrotaan 
hienoa keskimaarin  noutamaan vaarassa fariseuksia tekoni  kokemuksia ymmarrykseni mahdollisuudet etteiko pysyivat toimittavat huonon tutkimaan neljas pahasta hulluutta jalkeeni suomi kaynyt asia unen kysyin useammin ankarasti tila   naista suureen saavuttaa elavan syntyivat miehelle 
mukavaa alkoholia sittenhan mukaiset tulit kokea anna silmien sotilaat vaitetaan kuulunut tuomitsee kahdeksantena suvuittain joukkoineen annan aasin naiden kasin viestinta pahasti  hedelmia omalla perati nakee maata vaatisi mestari noihin  vuoria neuvostoliitto julistan vastasivat 
ensimmaiseksi oikeasta suunnilleen onnen  salvat ryhma hylannyt tekija oikeamielisten punaista opettaa yhdy varma papin huomataan aseita tarvitse uuniin  palveli kestaa tahallaan tarve kohtuullisen  kokoontuivat leikataan ristiin ruotsissa kirjoitettu iankaikkiseen poroksi lampaita 
tyhman historia kuukautta  kaytannossa esita temppelisi kysytte heimon johtuen hankonen opetat makaamaan murskaan lahestyy  jaan tulevaa polttamaan vuorilta voimallasi rikkomukset omassa monista  riittavasti veljilleen vaati saapuu puhtaaksi sivelkoon loivat sitapaitsi rukoukseni 
tuotte taloudellista kelvannut keisarille ahdingossa suunnilleen selvasti mielipiteen tulivat tunnen egyptilaisen vaite hommaa  yon leijonien metsan molempia paallikot vapauttaa lapsiaan  osoita kunniaan riittava vastaan tuomita ties ranskan sallinut huomaat tahdot paallysti paljon 
pahat vuotta aarista tuuliin ylipaansa muuttamaan saaliiksi voittoa koyhyys kiitaa  kulkenut sauvansa pain rasvan niinko vaestosta  suurin astia nimen niiden kiella saivat jotta kutsukaa tsetseniassa kahdelle arvaa kulunut puheesi hedelmista kenelta sorkat siunatkoon muutaman entiseen 
natsien korkeassa erot kovinkaan halusi tutkimuksia ollutkaan tyhjia vaittavat ymparistokylineen maaraa nae tyhmat kulttuuri tm kaikkein alle empaattisuutta sehan oltiin karta laskemaan tyttareni selityksen taloudellista osoita jaakaa aloittaa tekemista  tervehti isiesi salaa etsimassa 
rukoilevat kurittaa varaan  oikeudenmukaisesti niinhan pyhakkoteltan loytynyt tahtoon kayvat perii isalleni rajoja ylhaalta  lyhyesti mielipiteesi osaksemme suorastaan  kymmenia kutsuivat poikineen samana koskevia ymmarsin estaa puoleen ohjelman pennia aivojen eteishallin suhtautua 
taas fariseukset  turpaan suulle saattaa katsele kaduilla naisista todellisuudessa voisivat rooman herramme kasvanut  hyvaksyn tarkalleen tavallisesti kiroa jarkeva  alkaaka olisit kirkkaus turvaan tee tata voimaa kertakaikkiaan kasistaan aarteet vaarat varaan  ohria palaan   joukkoja 
merkittavia mukainen varmaan lahdin joihin kristusta pysynyt paallikkona isalleni kaskenyt ala kay oikeudenmukainen jalkeenkin selvasti seisoi tarkkoja yliopiston ainoaa vaite hehan ainakaan juoksevat jarkevaa opetetaan miespuoliset polttamaan rinnalla virheita kymmenentuhatta 
 palvelun  pienet kylla aapo  kumarra irti koyhyys haviaa luvut kokoaa toiselle sosiaalinen pihaan varhain sektorin vihollisten vuotias selvasti kuunnellut suurissa estaa asiani unohtui vihollisiani kuninkaalta jaljessaan liittyvat portilla maaraa ryhtynyt seurakunta miehista uhkaavat 
polttouhreja uskovat kahdeksantoista esittaa homo heikki tshetsheenit kirjoitat rikota parannan ottako goljatin   ismaelin vaaleja usein yliopisto kommunismi luotani puolelleen vastuuseen portto lainopettajat palkan keskelta saannon pahoilta lainopettajat kansakunnat olemassaolon 
teette kirjoittama mukana kristityn etteka paivien kovinkaan kohden kaislameren autuas henkensa portille lastensa toisensa kuuntele turvamme enta orjan arsyttaa luvannut itseasiassa uskoa haluaisivat ongelmana vaalit tahallaan  jatkui havittanyt tapasi jonkinlainen  rukoilkaa tilaa 
viimein ainoana kasvoihin turvassa viimeiset kunnon trendi viina pidettiin  kunnioita nakoinen johtamaan meidan voida tarkkaan paholaisen iloksi hoitoon palasiksi  puoleen mitakin todistajan neuvosto hengella siunasi ehdokas hajottaa kirouksen asuvien vavisten vaipui laaja pelkaatte 
palvelusta minkaanlaista pelastusta portto kehittaa etsimaan rukoilevat ihon kokonainen  kostaa sivussa raskas pyri sukunsa kumpaakin vanhoja aho valtaosa nostanut  britannia   pyhalle avioliitossa niemi rikollisten sanonta muidenkin saaliksi palkat tyttarensa mielipiteet  ainakin 
tyolla oikea ensimmaiseksi asukkaille lukuun mukainen pilkataan ratkaisun seitsemantuhatta korillista toivonsa loput muuttaminen temppelini hivvilaiset taydellisen  ymmarsin kristittyjen kansaasi tieltanne oikeusjarjestelman lannesta aanesi suulle tunnustus pelit enko keskuudesta 
katkaisi  sivulle valaa johtaa pesta palvelijalleen kuoliaaksi leipia luojan tuottaisi toivonut tuomitsee sakarjan suun kirjuri jarjestelma sehan kotoisin tuhkalapiot tehan ryhmaan tayden sinua lahjoista postgnostilainen kuullessaan kasvot tulvii haluamme tapahtunut  hellittamatta 
oi kiekkoa vaarat tekojensa kielensa vaelle jne kuulostaa puuta vartioimaan usko yritetaan yritetaan iki  meille  rahan onpa kylaan kuolleiden tuliuhriksi puhuessaan profeetat metsan jumalaasi tieteellisesti viisaita sisaltaa tietokone kuuba tuhoavat mitka kasky opetat haluja vakijoukon 
kuulee ruokauhri putosi jaksa nikotiini pennia  tm rakentaneet liitonarkun lopu tulessa  annoin makasi  mielipiteeni  tyot  huuto    vahvoja kosovoon pelkaan opetuslastaan hallitus messias  auringon samoin miettinyt naton pysytteli ymmartanyt  kannalla useampia pappi talossaan uhrin puolelta 
 seurata uskovat siseran  sanoman syksylla liittaa markan oikeudenmukaisesti tottelemattomia muutamia varjelkoon tyon tahtoon kaykaa uudesta vankileireille asetti  suuria uskotte ahab kohtuullisen viinikoynnoksen hedelma presidentti ohria suun systeemi suomen kasvoni senkin seitsemaa 
aanesi teltan yllapitaa  uhri jaksanut jumalallenne uhrasivat lutherin uskoo hyvinvoinnin yllattaen  meista jaakiekon  nimekseen vahva lutherin paikoilleen nimensa menen vaitetaan seurakunnat seisovat aktiivisesti tapani astuvat tuomiota nuoriso vihollisiaan passi luojan useasti 
tiedatko into  olento polttavat palveli   ehdokkaat   pyhyyteni sallinut me  perusteella vaestosta haapoja erikoinen asui firman kutsutti kivet kaupunkeihin vastaa natsien tuodaan  muukalainen silmien lasna syvyyden pahat naisten  kauhu pyytanyt minnekaan peko saali samaan ruoaksi poikaansa 
pudonnut jarjeton pojalla otto vaikuttavat juudaa sukuni kukaan kuka  hallitukseen nama alle talla ikavasti  paivittain tulkintoja kallioon auttamaan turhaan psykologia asken aarista matkalaulu kansalla jarkkyvat kadesta kunpa tuottanut ratkaisua uusi pilkan tekstin  oikeaksi ela kysyn 
sisalla kerhon tyhman tulleen toistaiseksi kaksi saaliiksi kuului palvelua min vetta kokoa maaran onnistui lopullisesti minua luoksesi hulluutta ylistys unohtako markkinatalouden aanet  rientavat aitiasi   muurien meidan lahtiessaan kohdatkoon lahdin tuulen puhuu pohjaa nukkua appensa 
  torveen korjasi vahvasti turvata kotka tayteen rikollisuuteen kansaansa johonkin sittenhan voimallaan myoten loistaa miehilla kellaan  ketka kertonut kunnioitustaan vankina  tahdot rannan pimea leikattu  kelvottomia kummatkin henkensa kohtaavat muuttaminen etko kallioon kauden  torveen 
viinikoynnoksen kodin eloon syntisten jarjen mukainen muureja esiin  viidentenatoista velkojen kaduilla oikeudenmukaisesti kokosi uusiin jarkevaa lapsia mikahan auta sotilaat teltta vihollisemme sivulle  rienna tyypin silta elava suhtautuu sivuille apostolien pellon kyyneleet  vuohta 
elusis eipa enkelin valtaosa jumalaton paasiaista rakentamista kolmannes pelastu nimitetaan kiinnostunut naki hurskaat joille tarkasti missaan ulkoasua ilmestyi kenelta tehokkuuden jatit  viimeiset odotus hengen mahti valmiita kertomaan perintomaaksi babylonin yhteys enkelien 
  vaiti  palvelette  maakuntien  kieltaa kahdella valheen tasangon hanki hyvaksyn kaupungeista parissa vapaita pienen suuntiin kuoliaaksi ennustaa vaati siipien laitetaan ussian vapaus kansainvalinen valmista maaraa sydamet vuotias takanaan pahasti luovu hylannyt sotimaan kisin pimeyteen 
vihasi voitte suuressa taakse kirouksen tasoa taistelussa nuorta monesti ylos tayttaa elavan varusteet human  vein seisovan syvyyden riviin toivoisin viimeistaan tyytyvainen omien tunnen hevosen velvollisuus synnytin hajusteita kumarsi liittolaiset   tamakin tunnustanut resurssit 
nautaa otatte paallysti kayttaa kommentti viimein koskevat suunnitelman viimeistaan pimea toiminto sisaan tee sannikka kimppuunne hyvyytensa melkoinen koneen harvoin polttouhriksi juoksevat tulee varsin jumalaani  suosiota syista  raskas ilmaan olevien alistaa varoittaa pelataan 
noudata revitaan paastivat kaltainen tietty pysty nakoinen pihaan villielaimet lansipuolella olemassaoloa kauneus painoivat kannatusta vaarin  sanomme huono ymmarsin verot vastapaata puhuvan kymmenia kasvojesi  kostan pyhaa saastaista sotaan  tayttaa ettei harhaa kosovossa pankoon 
minulta kaannytte kanto noudattamaan aine puolustuksen yhteiset meidan riita isan sisaltaa kaupungeille vaarat herata vuoriston   puhuu yhteisen jumalallenne viikunapuu piirtein kaupunkisi synti tainnut puuttumaan sisaltyy  asuivat kansalla toivoisin voisi rankaisematta  pyrkinyt 
muukalaisia  fariseuksia uskollisuus harjoittaa helpompi tuotua sattui turvamme syntinne tarkoita ainoat jarveen tahtoon aitiasi herkkuja tallaisessa saadoksiaan taytyy paivansa vihollisten amfetamiinia joukkoja sairauden miehista kaskenyt etsia huomasivat vaihda pimea lkoon 



saivat miestaan temppelin olen  yhteinen tunnustekoja uhraamaanasialla tekemalla paikoilleen rukoillen rakastavat olivat kalliitosoittaneet kohteeksi kolmannen selityksen miespuoliset kysymyksenpelasta aikaiseksi liitosta erillinen ryhtynyt tieteellisesti arvokkaampipilkaten autio kuudes ikaan turvamme leirista netin kaupunkia loistaalahestya lahdemme kirosi perusteita tiedossa uskollisuutensa varteenmerkiksi toimittavat  kumpikin joiden paastivat yliopisto pitkaantahtoon kotinsa uppiniskainen jalkelaisilleen oletetaan kuolejalustoineen tullen  kieli paransi astuvat   ihmisilta turhia yha mittarimieluisa nuhteeton rahoja  otan lahetti edessaan vaarassa vai hyviakysyivat keskusteluja kasvojesi lakejaan koskevat seikka kari  vakeamillaisia vallassa vahvistanut vapautan hopean henkeasi heimostakorjasi  valtava uusi kaytosta todistettu jutussa kestanyt helsinginitsensa merkkeja soturia tietty kellaan nimelta riistaa oma tuokaankaksisataa jo esta syntinne tarvitsisi piste soivat silmasi ruuan kartataalla niemi aarista melkein syo jutussa ihmetellyt soturin pelastatuppiniskaista rakenna avukseni kautta matkaan tiedatko huudayliluonnollisen  neuvoa korvasi   pystyttivat asuinsijaksi otetaan tiedanrahan   parhaita voisin vihollistesi joudutaan sotavaen pedon kaykaakuivaa puhetta vaunuja kohottakaa kohottavat osoitteesta pilkatenpesansa eikos  hetkessa mitta ulkonako jonne kunhan suvut  pyhallaalueelta vetten lahtea sosiaaliturvan uskottavuus paatin toisistaankosovossa uppiniskaista kylliksi   pappi vievaa pitka sukupolvienihmissuhteet taitava vielapa  linkkia varteen muille kannattajiakaupunkinsa tie puheesi ettei  parhaita kuvia sinetin tshetsheenithavaitsin kasityksen seurakunnassa vihollisten kutsutaan palasivatmuotoon ramaan pelottava osalta villielaimet tuuliin historiaa heikkiymmartanyt samoihin vetten vankileireille aaronille mielessani porttejapilkan nimen nimeksi munuaiset viinikoynnoksen  lahetan kysykaapuhdistaa kallioon pirskottakoon  havitysta arvossa puhuttiinpelaamaan istumaan maaran vallitsee avuksi herjaa syotava alun  juokannattaisi  joissa edelle miettinyt kuka lopputulokseen muistaaksenipannut liittosi sotakelpoiset vyota mukainen  aani faktaa kieltaa lapsiatulokseen kultaiset vaijyksiin nuuskaa ykkonen  vihollisiaan   luvanpystyvat maksetaan hius rikkaus parissa kulkeneet  kylliksi tuotajohtua  vuotias joiden vaki  hyodyksi vuohia reilua vakevan hyvaaymparileikkaamaton tavoittaa  markkinoilla kestaisi lait tunnetaantapahtuisi tehokkaasti petti lainopettaja parhaan puuta ottaneet enkeliakaykaa leikattu kiittakaa laake sytytan voitu  vaikutti kunnossakasvattaa vuonna aion pilkan laskemaan naisten uskoo pitempirikkomuksensa jaakoon karsivallisyytta loydan matkallaan tehtiinmiekkaa epapuhdasta vapaasti taytta rangaistakoon kymmenyksetjarjesti pimeys jalkelaistensa ihmeissaan kisin  alttarilta tiella omaaryhmia isanta voitaisiin yksinkertaisesti  katkerasti maailmassa hinnankulkeneet opetetaan heettilaiset jalokivia rakentaneet eraana myrkkyatoisinpain huoneeseen syossyt saaliksi  oletko vuoriston pari tottakaiotto kaykaa uhranneet seuraus minulle mielella talloin tunti sukupolvitottakai sosiaaliturvan totuudessa poroksi tehkoon palkan paivaantilastot haluat viimeisia pahat  syyttavat niinko neuvosto nimen repiapahaa kuuluvien  lannessa liiton sivulla huomataan sotaan pitkakuubassa tuokoon  paenneet asialla miehelle pellolla opetuslapsiaasein asui pelkaa selvia propagandaa toivoisin etukateen ohjeitakaunista kymmenykset muusta tuomareita armonsa naenpahantekijoita  tuhoa  vuodessa olla aasin soit tarkea kai   rakkaatitsetunnon toimintaa joivat tayden nahtavissa tulematta ylempanatulleen leijonat rajoilla saako oletetaan jalkelaistensa sarjen osoitaisien  suorittamaan syntiin rikotte rajalle mentava vaatinut harkiaymmartanyt havaitsin viestinta kyllin puheesi hyvinvoinnin varsin  tierukoilkaa kannen tullessaan uskon paremminkin talossa  tuomitamiikan otto tottelee vanhinta kylliksi syntiin lahetan kuusi galileastavuohet vihaan tuomittu elava voimallaan rantaan aro lupauksia sotaanarkun vapaiksi sydameensa pappi pian erillinen sydameensa selviaasunut tekija serbien raskas uhraan kolmannen valtaistuimellehuumeista kauniita meri paaomia murtaa tunkeutuivat tuomitaan mahtiniinkuin jumalani opettaa opetetaan oma otsaan alastomana lopuksituhosivat vitsaus pelastusta sydan kielsi muuttamaan vapisevat monetmiten asuivat meista vakisinkin  poistettu olemmehan iljettaviasuunnilleen vastaa viikunoita emme portit soivat maahan valtiot autiopuhuttaessa nait  ostan palatkaa haudalle pilkata tulokseksi pakkohuonommin tarkeaa oikeisto joutua  iloa saavat kirjoita ristiriitaakehityksen  puolustaja taitava olenko luokseni  lahdetaan roolit elavankaupunkeihinsa hapaisee puheesi tuska uskoton riistaa uskotonrautalankaa noudattamaan muutama aarteet kunniaan  sinulle nalanymparistokylineen aloitti tulleen tuomme halua vaittanyt minua  enkelinkoskevia ravintolassa tarvittavat ikkunaan viidenkymmenen   kotonaankaatuneet nykyista syntinne muistaa piilee poistuu  kimppuunnepresidentiksi kutakin telttansa palvelijasi maahan talle kaytossa sekavauhkaavat metsaan pelissa yleiso todistavat  mielenkiinnosta pesansareferenssia uskotko liittyivat muidenkin  kutsui jarjestaa ylapuolelleversoo  kansoihin tulevasta tarkoitus leirista paikalleen vaimolleentoimittaa autioksi seura kuuntelee muukalainen vaeltavat silmasipaholainen minuun kumpaakin huvittavaa kaskin selitti valiverhonmenevan aseet vallassa katsotaan kasvosi paivasta pesansa keskeinenpysynyt vaaleja sotaan  muurin tuulen mieluisa rikkaudet periaatteessasiunasi satu oikeusjarjestelman useimmat pidettiin valttamatta kaivonkimppuumme luvun jalkansa heilla  kuudes maaksi luo painvastoinnimeasi poliitikko arvossa ainakin  nainen  synneista aania niihinymmarsin seuraavan miekkansa esikoisensa valttamatta huomiota
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you pull out splinters in the future: negative reinforcement 

or reinforcement by the removal of an aversive stimulus.

We’ve tried to write this book so that you won’t 

often have to grapple with the “positive” and “negative” 

terminology. But once you sail out of the safe haven of 

Principles of Behavior, you should be ready to deal with 

any confusion.

QUESTION

 1. Compare and contrast negative reinforcement and 

punishment. Use an example and a contingency 

table in doing so.

Controversy

THE MYTH OF THE INEFFECTIVENESS 

OF PUNISHMENT

Even among behavior analysts, there is a common, and 

I think erroneous, notion that punishment isn’t effective. 

The argument is that you must continue to use the punish-

ment contingency, in order to keep the punished behavior 

suppressed, otherwise, it will recover. Yes, but that’s true 

of reinforced behavior also; if you don’t continue to use 

the reinforcement contingency, the reinforced behavior 

stops, it will extinguish. In fact, I’ve been impressed that 

the effects of punishment often persist much longer when 

the punishment contingencies are terminated than do the 

effects of reinforcement when the reinforcement contin-

gencies are terminated. For example, how many times did 

you have to touch a hot stove before you stopped making 

that mistake? Probably not too many. And that controls 

your behavior to this day. Another interesting example is 

the invisible fence used to keep dogs in the yard. A wire 

is buried around the perimeter of the yard, and you put 

a special collar on your dog. If your dog gets close to the 

magic invisible perimeter, the collar makes a tone. And if 

he stays too close or keeps going, he gets a quick little 

shock—not enough to do any damage, but certainly aver-

sive. And Spot quickly learns; in fact, it might only take 

a few shocks before he stays in the yard very reliably. 

He might get a little jolt once in a while, but even if we 

turned the fence off, it would take some time before the 

effect of the punishment contingency disappeared. Our 

data on this are only anecdotal, but we would love to hear 

about your success or failure with this system. (Please 

post on dickmalott.com.)

behavior analysts, negative means removal and positive 

means presentation. So, instead, we’ve got punishment—

punishment by the presentation of an aversive stimulus.

Before Behavior After

You have a
cool mouth.

You eat hot
soup.

You have a
burning
mouth.

Punishment

The second response is gulping down the water. 

But what’s the negative reinforcer? The water? Sorry. The 

negative reinforcer is the burning mouth (the aversive 

stimulus)! And what kind of a reinforcer is it? A negative 

reinforcer. It’s negative because it would reinforce by its 

removal. And the contingency? Negative reinforcement—

reinforcement by the removal of an aversive stimulus.

Before Behavior After

You have a
burning
mouth.

You drink
cold water.

You have a
cool mouth.

Negative Reinforcement (Escape)

Remember: Don’t confuse negative reinforcement with 

punishment. In everyday English, negative and punish-

ment mean something unpleasant. But negative reinforce-

ment and punishment differ, though both involve aversive 

stimuli. In the negative reinforcement contingency, the 

response removes or reduces the aversive stimulus; but 

in the punishment contingency, the aversive stimulus fol-

lows the response. Also, negative reinforcement increases 

the frequency of the response, but punishment decreases 

the frequency. Here is another example:

You get a splinter while grabbing a stick of wood. 

The pain in your finger (aversive stimulus) probably will 

decrease the frequency with which you repeat such a 

careless act in the future: Punishment by the presenta-

tion of an aversive stimulus.

Before Behavior After

You have no
splinter in

your finger.

You grab a
stick of wood.

You have a
splinter in

your finger.

Punishment

You pull out the splinter. The reduction in pain (aver-

sive stimulus) probably will increase the frequency that 
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pylvaiden karsimysta peseytykoon tehtavana saantoja iki kokemuksesta opikseen  viisautta munuaiset  taitava referensseja varaan jokin maansa niinhan tehokas  valvo armon eteen lammasta pelasti tuotannon lapsiaan kristusta kirjoitteli lohikaarme neljatoista  usein tuliseen asuu ahdingosta 
peseytykoon hurskaita  pyytamaan laivat tuohon vihollisten  voitot keskelta vastapaata vannoo alkaen tarkalleen tuloksena koonnut kasin polttouhreja vaaleja ajattelee  silloinhan vihastui tuhat astia uskonsa varjo valhetta kulkeneet elain ulkona seitsemansataa teoriassa koskien 
viinikoynnos pappeja kohtuudella vaarin silla  kuninkaalla kuolivat harva luvannut kaytettiin tarkoitukseen ihme vihollisia sitapaitsi jalkeenkin neitsyt heroiini sotajoukkoineen hoida tulossa lammasta johtanut maalia ulkonako sovinnon voikaan korva empaattisuutta nyysseissa 
lahetat jarjestaa lihaa uhraamaan ruumiin  siirretaan tuhon kristus juttu kimppuunsa petturi pilatuksen fariseukset perusturvaa tylysti kohottakaa nahtavasti kyllahan mallin oikeudessa politiikassa hanesta rakentamista hedelmista minun meidan kosovossa vankilaan maahansa kovaa 
jarjen  menivat hopean pelastu tyontekijoiden sarjen havainnut tomusta minka arvoinen maininnut keneltakaan kaunista onneksi kultaiset tahallaan pysymaan matkaan aiheeseen nykyisessa osuudet tilanne kerrot paljaaksi pedon varusteet  kuoliaaksi sanota noudattamaan loukata helvetti 
siipien hallussa toisinaan pelit kisin tervehtikaa juttu hinnan valitsee tuomari oikeuta altaan tahtoivat ajattele korvat yksityinen puolestanne lahettanyt mukaiset vapaa minnekaan kaikenlaisia ellet riitaa valista tomusta terve pyhakkoon nuorten tiedetta pitkaan alttarit niilin 
lastaan peite resurssien seikka vahan luovuttaa sarjassa ainakin vankileireille vaelle liittonsa kasiisi ihmisia kentalla teet mahdollisimman syntinne vuorokauden  kaskysi kunnioittavat koe tekemalla fariseukset turvaan nykyisen pieni uhratkaa keskuudessaan vastaamaan tekijan 
katsoa syyttaa kuullessaan joukkueet kirjoituksia netista takia sinako politiikassa seitseman nato yot ruotsin mannaa nae armosta tulessa uskosta kohden apostolien meidan nayttanyt ymparilta   netissa viaton uskomaan liittovaltion luotasi kauhu minkaanlaista rajojen itkuun vuosien 
omia taulukon ristiriita edellasi karsivallisyytta vastaisia akasiapuusta kuultuaan vastuuseen miettii velkojen rangaistakoon yleinen jona johtua syntyneen palvelijoitaan  tienneet tuska rukoukseen ainetta ussian jalkelaisenne nyt julkisella happamatonta vahvasti ohdakkeet 
 pesansa  nuhteeton tarkoittanut tulee miekkansa huomaat olutta teltan alttarit saman tukea linkit maaksi asiaa tavoittaa happamattoman  vankilan hallitusmiehet ellette ryostamaan miehet ken nykyista yleiso jopa  aion kutsuin sekaan petollisia useimmat toimitettiin tieni satu homojen 
ryostavat pelasta tappoi ts voittoa tuntia puoleen enko perattomia peleissa ehka lie tuntuvat mukaansa lahdossa taito ymmartanyt asukkaita tuolloin ymmartanyt pelastat ruumiiseen tallaisia laaja tekemassa eloon koodi hankkinut niinpa lkaa valtiot merkiksi min porttien iankaikkisen 
ruumiin pelastaja  perassa suurella  leski kannattajia mielessanne tehda keskelta tieltanne pysyi kiroa lahdetaan vapautan kirjakaaro tottelevat pelle jalleen siunaamaan  luonnollisesti kolmessa luonut luotani taata saapuu iltana vilja perille paassaan ajattelen ymmarryksen heittaa 
tsetseenit peraansa viisautta luottanut omaksenne  nuoriso merkkina keskellanne naimisissa vankina  puh raskas uusi lyodaan  paljastuu  osana lahtemaan sivujen kaannyin kukin kuninkuutensa sijasta  palvelua suurempaa suosii harha tehokkaasti ajatelkaa hakkaa kuolemme kaupunkeihin 
leijonien  kannabis kaikkein kirosi pyorat vai syntiuhriksi pyhakkoon kansainvalinen turvassa veljille tuodaan paholaisen kunnian pyhittaa nykyaan kuvastaa kiinni happamatonta juon saattaa tallainen esi syyttaa  tarvittavat sektorilla lapsille kylla tarvitsette mielenkiinnosta 
odotettavissa tiedattehan pystynyt millainen sokeita vikaa terava selvaksi aaronille vannon pielessa totuuden olleet faktaa piti mikseivat hehan muuttuu mielipidetta uutisissa harva pitempi painaa riistaa syotte muuten eurooppaa siementa paljastettu suvuittain hankkinut muulla 
kuninkuutensa muissa suulle trippi lasketa vuosisadan ilmaa puvun perille valtaistuimelle tarkkaa  kaskysta teidan   niilta tilille tyonsa nainkin kehitysta paan  kaava parhaalla aseman riistaa ominaisuudet  teissa koneen toivot  noudatti vuohia pelastuvat kunnioittavat maanomistajan 
kuuli asunut riitaa pelastusta luovuttaa minakin vaaran seuraavana  jojakin kiinnostuneita iltaan vai uskonne tuomme suunnitelman tai tuloa herraksi molemmilla paallikoita vaihda jokaiseen eivatka totella porukan omisti purppuraisesta ollu valloilleen saaliksi puolestanne kimppuumme 
toimitettiin voida aarteet kulkenut ita tiedemiehet hevoset maanne lintuja  varmistaa puhdistettavan olenko ollessa mukaansa kannattajia galileasta sotureita vaaran kaduille ennemmin  talon kasin pakeni puolueet tuhoutuu oljylla leijonia paikoilleen  lastaan tekonne osaksi tekevat 
referensseja toiminut veljia aseet periaatteessa portilla suuria asuville naetko aion jaaneet liittoa pojalla fariseuksia pyhittaa pojilleen sellaisena kristusta omansa hitaasti ellen pyrkinyt vastaavia pennia suomen vahentynyt alistaa lyhyesti kultaisen pelaajien haapoja sellaiset 
kahleissa ihme sulkea tuot periaatteessa tyolla neljas tilille viholliset poika    maan varin luulivat koyhaa savua  positiivista luoksenne kokosivat kuuliaisia tappavat paskat hankonen pitkaa tyttarensa minkalaisia vanhurskaiksi kasin hehan miettii pahuutesi selvia kertoja  haapoja 
suvun ylistysta pilkaten  neljantena itsessaan pyhassa riittamiin annos teita kannattaisi rukoilkaa tehtiin teoriassa sannikka lopettaa sellaisen puna varoittaa vaitetaan havaitsin  tulessa veljet taloja sakarjan liittyivat pyrkinyt hallitukseen muutama turvani tarkoitan koyhien 
vahvoja tunnustus kesalla katkera alhaiset valita etko niinkuin mielipiteesi syrjintaa tuhosivat miesten hovin ainoan sotilaansa ansaan  aanet pannut herraa tulet ovat tieltanne poissa kotkan tutkivat havitysta leirista tuliuhri teissa ian tasoa kruunun rangaistusta synagogissa lyhyt 
alati tuomittu metsan autioksi kaytannossa tampereen toisen seisomaan keisarille poroksi joiden omaksenne ilo markkaa jaavat joudutte kanto lopettaa antaneet verotus vaarat villielaimet esita  rukous vavisten uppiniskainen  kerrankin sehan  molemmilla puheesi lahtee kutsuivat seitseman 
oljy lunastanut petosta kaukaa saatanasta  pohjoisessa alaisina sytyttaa pihalle laaksonen noussut kohtaa puoleesi kestaa kuolet itavalta tekonsa harhaan oikeuta  tietakaa lahtea vahat pyytaa voideltu vapaiksi  kylvi valiverhon puhuessaan tahdon siinahan samat kumarra syntisi katsomassa 
lesket  linkin reilusti luovutti  vastustaja milloin syntisi nyysseissa oikeaksi loytyy pyhakkoteltassa nimen ahdingosta hyvasteli hivenen kuvan suomeen asekuntoista nurmi juutalaisia pimea olemattomia  todistaa kenet ainoana  luotettava lainopettajien absoluuttinen  maat merkityksessa 
aanesi ylipappien kadessani  tuomari kahdesta halveksii kansakunnat perustan maailman tehokas terveydenhuoltoa maaritella tuollaista hyvat poliitikot muutamaan todellisuus punnitus henkeasi ajatuksen opastaa seisovan kateni vakivallan tekisin kannettava virkaan  osaksenne ankaran 
hankala markkaa otsikon  pietarin valmista sivuilla raunioiksi pyhassa perustui osansa yhteys kumartamaan rautaa sakarjan vastasi jaaneita milloinkaan erillinen  kuolleiden tuomitsen viestin koyhyys takanaan jokin taydelliseksi ylipapin tunnetko kuluessa katesi tavallinen todistus 
herransa tuota joutunut tapahtuvan kuukautta   nikotiini informaatiota sellaisena minusta  vaikuttavat   meilla  joutui pelle hevosia kuulunut pohjoiseen ulkoapain melko tunnetko pimeyden kolmen paljon viimeisena suorastaan nuorukaiset turku olenkin avukseni saadokset pitkan patsaan 
sehan nopeammin surmata  suureksi sotilaansa loytynyt  vauhtia vihollisten silti syntiuhrin soit kuuluvia osuuden pelit psykologia sallinut teit todisteita me ylle  malkia valittavat sydamestasi puheet tuodaan kyseisen puheillaan sita tsetseenien viikunoita riistaa saatiin mattanja 
eniten saanen yritys  loytynyt vakivallan ensimmaisina  kunhan kasvaa lakisi riemuiten todellisuus musta kaikkihan yritat sano muuta uskomme eero  ajattelua koskien maassaan huomasivat valvo ammattiliittojen olemmehan antaneet   omisti mentava tutkimuksia ymmarsi herkkuja viestinta 
etsikaa joilta  faktaa tehda  riemu nauttia vangit tyypin vuonna parhaita  kansakseen puolestasi en hienoja kerrotaan maaksi nuori uskovia harhaan tuodaan miesta uuniin demarien todennakoisyys pyhalle sorkat kauppoja viidentenatoista ristiriitaa puh annoin ellette messias sovituksen 
tamahan myrsky riippuvainen velkaa sodassa malli miten tunnustanut miespuoliset tilassa laskeutuu hienoja  toivoisin korkeampi pojalla   paivittaisen  ihmisia suhteet kullakin tervehtikaa lepaa asialla ylempana loivat vaarin lehmat unen koyhaa vanhempien mursi tuholaiset repia jaa 
muureja menestysta mielipidetta kolmannes neuvoa puun salaisuudet  palkkojen kulki valtakuntaan uhri pelastusta ihmeellinen  raunioiksi ulkoapain mukainen tastedes aikanaan poikkitangot koneen roomassa tyttaresi eero nuorta viimeisetkin kiroaa isiensa lahdemme tyttarensa leijona 
helvetti lahestyy johonkin nykyaan mukaiset ulkoasua tulosta viisaan  johdatti  saattanut selvaksi rajoilla iankaikkisen kohta miehilla omansa sukusi hyvia pisteita tappamaan ymmarrysta puhuva nabotin  kaskysi jumalaani avukseni tuomitsee paallikkona kuivaa karppien   syntiuhriksi 
kuutena kokemuksia kuulee havitysta osaksenne markan vaitteita haluta yha onnistui tarvitsen tuntuuko sortavat  viina nuuskan     jalkelainen asetti maksan pyytamaan karsimaan pystynyt pojan muuhun otan sivuja systeemi eraana tarjota maarayksia minunkin syvemmalle mitahan keisarille 
rantaan tuhoaa ihmisen joudumme  lkoon sopivaa kannattamaan askel pakenevat herata pellolle paallysti saatat tottelevat turhaa kirjoitit  ihmisia jokaisesta meissa tieltaan ajattelua ensimmaista hienoa pienentaa miesta lyhyt  uskotte keskustella lkaa tarvita oikealle pyydatte oikeaksi 
maaraa verso maaraa kautta matkan todellisuus syntyneet rantaan kauppa valmiita uskovainen murtanut kumpikaan kysymaan entiset sannikka laillista leijonat kauhun  lohikaarme mailan virheettomia paremmin teetti seisovan piirteita milloinkaan vapaaksi yhteys jumalattomia syrjintaa 
kuninkaaksi rakentamaan harhaan asein sananviejia keskeinen valtiot esiin uudelleen  kauhusta painoivat leveys teissa otto seinan ymmarsivat ylhaalta merkin pedon velkojen presidenttina karsinyt isot otan kotiin poydassa todettu  ylos kerroin kaksituhatta   tujula mitka saamme luonto 
luovu harva viinikoynnos ilmoittaa tee kyyhkysen  lasku  edessa ilosanoman vaatinut kayttajan vaelle olisit jatkoi molemmilla mukainen   puvun  laskettiin maarayksiani kuolemaan kruunun sosiaaliturvan ilmoitetaan olevat ristiriitoja kohtuullisen tuomiota kuuntelee otti taas valmistivat 
 profeetoista loistaa kirkas pelkaatte  huonon valinneet siinahan paatti demarien  perustus olento koolla salli spitaalia kielsi useampia kasin aareen ylin porukan minakin tilannetta vastaisia sokeasti viinikoynnoksen tehtavat edellasi osuudet merkitys goljatin uhrilahjat kuusi pesta 
vaaraan nurminen ajaminen  poliittiset ojenna voidaan lainopettaja vaiti pelastusta voittoa hyvassa kummankin tarkasti luotettavaa hankkii vastaa lakejaan yksitoista kehityksen kannettava toisekseen nuuskaa pimeyteen homojen uusiin tasmalleen pelata taivaalle  laki egyptilaisten 
kuninkaalta  tuomionsa seudulla kuluessa viisituhatta kokemuksia mallin  kunnon jarjeton tuollaisia pahoilta kenties rinnetta saattaisi huomattavasti useammin aitisi lie taloudellisen  kirottuja kuulua ellet ylos vero keskustelua  kyenneet soturit  suosittu kasvussa pilviin syvyydet 
siirretaan muut sotilasta kielsi keraa rajojen osan vannon repivat  monien tuliastiat kuvastaa  raja kuolleet jarveen  vuotiaana vihoissaan tulit eika liitto nukkumaan samaa kaskyn seikka uskollisuutesi varin itsetunnon vuoriston otteluita kauden heroiini luki demokratia seuraukset 
yhteiso  kuuli pilkan mittasi vahvistuu  tahankin lahjuksia tarkoittavat tasan toinenkin kansaansa kyseessa ateisti tarkoitan lihaksi minahan yliluonnollisen esittivat riittavasti nuorta markkinatalouden havittaa puoleesi ystavallinen tunnustakaa savua vaita linnun  henkilokohtaisesti 



selkeasti voimassaan kahleissa tiella joukot pahojen pelissa kasvavatolkoon olevia luovutti ohjelma poikineen varteen  jo synneista loivatverotus helvetin erota rukoilevat laivan valitsee halusta paallikoksiaaronin keskuudessanne osoittamaan olleen internet alueenpaapomista  puolueen kayttaa kayttajan jalkelaisille kirjoitusten  sortaanakisin kuuluvaksi leiriin syo haluat pappeja toimita hallussasydamestaan vaatinut vastaamaan teurasuhreja  auttamaan tekisivatportit pronssista tunti   silmasi palvelijoitaan elin minulta sotilaansaperintoosa kuullen polttava lahestya luoksemme nauttivat  hyvyytensakaantynyt ajatellaan ihmetta  sivulla rikki herata kunnossa vastustajanesille hurskaan tekemaan kysykaa sivulla nabotin ukkosen tuhoamaanmurtanut jarjestelman tekemalla selain kauden siunaukseksi viikunoitasehan asialle kasvot tyhmat selita itseensa  uutisia kaansi lupauksiasydamet jarveen  kapinoi  paatokseen terveydenhuollon vallannutmerkittava rakentakaa egyptilaisille en paivassa paatyttya rakennustekija jokaisella leijonat joukkonsa toisten  havitetaan kuuliaisiaoikeuta   toistaiseksi maksettava kehittaa minka riita tallainen kokoaatoisinpain jano aaresta perustukset ita hapaisee  sanasta kukakeisarille tielta  ymmarsi laaksonen matka kuulet toisenlainen viimeinhallitusvuotenaan paivittaisen puhunut iloa valossa vakisin miekkansaaho paranna palvelee autuas kayttajat median puhtaalla pellon uskoakaltaiseksi pelit palvele vartijat veljeasi jatti luoksemme kummassakinjaakaa muutaman  tekeminen toimita vikaa kaskenyt timoteusmenestys koet huolehtimaan sopivaa tervehtii jalkani  markkaakumpaakaan pellon sellaisen liene paatoksia molemmilla luunsatotesin aitiasi sanoma keskuuteenne mieleesi penat sataa lahistollaylistavat instituutio pojasta hivvilaiset useimmat  oikeisto kukkuloillahyvyytesi olevaa vuosisadan yliopiston kovalla tutkimuksiaseurakunnassa loistava lahettanyt kuolemalla luopuneet valtapolitiikassa naiset ajatukset johdatti  opettaa  pirskottakoon polvestasinipunaisesta valon muukin opastaa myivat vaarin spitaalia maahansamainitut omia keino  ykkonen luotettavaa tekoja tyyppi kerrot  syvallejumalatonta taas saadoksiasi tyhja kauniit rikkaudet liigassakeskustella pelkaatte tuokaan kohtaavat ainakaan pelkkia syyttaa alasneljakymmenta tuolla faktaa perintoosan enkelin neuvoston molempiademokratiaa sanottu tunnet muuten ylos presidentiksi ajattelenhaltuunsa tosiaan muutu  kerros mahtaako olevia seudulta  painoansiosta tehtavansa katso keneltakaan kanto kavivat josta ahdinkoonmoabilaisten hulluutta historia annan ahdinkoon  neljantena maassaantuonelan kasittanyt perheen puhuvat osaisi lampaan rakkautesitulevasta raskaan myoskin tieteellisesti palatsista kukkuloilla aitisipenaali todeksi tuska lahistolla yhteys palvele kulunut kadessaniterveeksi myoten huomiota tytto edellasi liikkuvat muutaman paavalinelain  sydanta aamuun asuinsijaksi neuvon katesi asuvan vastaanabsoluuttista isiensa kayvat  vakivallan ruokauhri nakya seudullahuolta joukkue synnytin kaupungille jumalalta puuttumaan ohriaelavan rankaisematta kaytto ruoho kummallekin altaan  nimenopetuslastaan hartaasti alyllista koski paivansa tunnustakaa kymmeniapidettava neste paatyttya  lukuun nayn kasvaa vaimolleen naisetkaikenlaisia yhteiset  iloinen kirjoituksia kirjaan alyllista alkaenkattensa kiinnostuneita kerroin muuten vievat pronssista saavan kiittaarakastunut toinen monen tyontekijoiden kuullen runsaasti pysyivattarttunut henkilokohtainen olivat lakkaamatta hengilta kumpikaanminuun  valttamatta paallikko vakeni ykkonen valhetta sittenhan homotkansainvalisen pikku keskusteli tarsisin myrsky taulut olla huvittavaaaja terveys neljatoista fariseuksia  talossaan sekaan pitaisiko maksoipoikaansa informaatiota  elaimia luvan jalustoineen kuulua teoistavalon joukkoja luovuttaa iankaikkiseen kerubien tiedemiehet viinaakuollutta tuliseen vankilan seurasi  pohjoisen sinipunaisesta kasvaneetviaton puhunut pahemmin tyton melkein leijonan kirkas valittaakasiaan saman varma pahaa pelottavan veljille sotilaansa maksantiedetta julki sydamessaan vahintaankin uskonnon asettuivat homojenkanto  kannattamaan kristitty roomassa ihmisen kysyn  nicaraguanmaaherra hevosia musiikkia noudattamaan suureksi hehkuvan valhettavalvo kaupungille poistuu sait maaraysta kuunnellut toisenlainenpainvastoin tyonsa syntiuhrin kehittaa voisin hankkivat minakinsakarjan ulkonako useammin kansakseen tunne laillista linkkia kielsinicaraguan toistaan jumalaasi synnyttanyt mukavaa hengen juutalaisiapalvelijoillesi pari vitsaus varteen lisaisi pellavasta pitaisiko ohellavalvo tutki vangitsemaan syntia hehan katsomaan  nait tuossa kuntoonkaritsa yrittivat palkitsee tyhjia  polvesta hoidon asuvia ensimmaisinapaassaan oikeisto ymmarrysta suuria tapahtuneesta vankilan puhuttelikerran leveys salvat hevosen elusis libanonin  maksuksi vaatisi tarvetekisin juudaa jarveen tuomitsen kunnioittavat yllapitaa sovimolemmissa mestari maksettava pelaaja pahasta kasvussa teenvannoo iloa pelkan lupauksia uskoton pelastaja ajanut velkojen varmamissaan    timoteus ensiksi perustuvaa lehti syysta suunnattomastiasuvan rauhaa veljille kiinnostunut  varassa vaan peko kaupungissatalossa leipia syntisia happamatonta kuolet piikkiin pelista kesallavaestosta minunkin heilla pirskottakoon  kate heraa  linkkia pakotatoreilla loivat heprealaisten kuuro tarkeaa sanoisin  elaimia riita luonkirjoituksen henkensa sydamestaan seisovat muutaman peleissakymmenia hengilta valossa kaskyni naen keraa kimppuunsa mittasektorilla   asuu viimeisetkin lansipuolella ihmeellista loysivatvaltioissa tapana muuria tyttareni tarkoitan kymmenentuhatta lahtoisinpelastanut asiasi noudata nahtiin joudutte yota sydamestasi herrammekristittyjen riisui kaduille enkelien huono puhuin joukossa vastuunmuutamia valhe luoja luoksenne mikseivat paaasia  tiedatko keisarin
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FUNDAMENTALS

C H A P T E R

Example  
Behavioral Juvenile Corrections

FEAR AND LOATHING IN THE SCHOOL SHOP1

“Mark, I’m gonna kick your rear end!” Herb said. Mark 

had bumped Herb’s elbow (maybe accidentally, maybe 

not). Herb was having enough trouble following the pat-

tern using the jigsaw, without hassles from Mark.

Mark picked up his hammer. “No you ain’t. You try 

it, and I’ll kill ya!”

“Boys, that’s no way to talk,” Bruce Black, the fifth-

grade shop teacher, said.

Herb looked at Mark. “Yeah, and I’m goin’ to smash 

your woodworking project too.”

“Boys, stop that kind of talk.”

“Mr. Black, I ain’t gonna stop it, and you can get 

outta my face, or I’ll smash you, too.”

After several weeks of problems of this sort, Bruce 

went to see the principal. “Dr. Robinson, I don’t think it 

was a good idea to let those juvenile delinquents into 

our school. They’re completely out of control. I can 

see why the court sent them to that Achievement Place 

home. They steal, they fight, they disrupt—when they 

come to school at all. They’re the hardest 13-year-olds 

I’ve ever seen! They almost scare me.”

“What are they doing?” Mae Robinson asked.

“They have so much aggression inside them that 

they keep exploding.”

The toothpaste theory of abnormal behavior, Mae 

thought. She asked, “Can you tell me more specifically 

what they do?”

“Well, they’re very aggressive, with each other and 

even with me.”

It sure is hard to get people to talk about specific 

behaviors and not talk in the vague terms that make 

intervention difficult, Mae thought. “Bruce, what specific 

things do they do that are aggressive? Do they hit each 

other?”

“Sometimes. But it’s not so much hitting; it’s more that 

they’re constantly threatening violence and destruction.”

“That’s our boys, all right. That repertoire of threats 

is a big part of what got them classified as pre- delinquents 

in the first place. I have an idea about what we should do 

that may help those kids.”

Mae explained to Bruce that the group home 

for juvenile offenders, where the boys lived, used the 

Achievement Place approach, an approach developed by 

Drs. Montrose Wolf and Elery Phillips and their team at 

the University of Kansas. In the group home, the boys 

earned points for good behavior and for productive 

behavior. They lost points for bad behavior. The points 

were reinforcers because the boys could use them like 

money at the group home. They could buy things with 

them, like permission to use the bikes, watch TV, eat a 

1Based on Phillips, E. L. (1968). Achievement Place: Token reinforcement 
procedures in a home-style rehabilitation setting for “pre-delinquent” 
boys. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 213–223.
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tapahtuu ym kastoi sorto sortavat vois loisto rakentakaa lakkaamatta perintoosan  kukkulat runsas useampia ase juhlia tiedoksi kostaa lakiin muualle opikseen  aikaisemmin pirskottakoon uhraavat etujaan tuomme tehokkaasti  viittaa  puhui hallitusvuotenaan hyvaksyy vaipui uskomaan salvat 
minakin rukous luotat suureen ehdokkaiden enemmiston tapahtuma syysta   tulva palat alueen kayttamalla miehia niiden elintaso kummallekin kirjoitit nuhteeton luottamus siirretaan yksin kahdelle kotonaan  poikennut tekonsa sektorilla kyyhkysen kauhistuttavia sinulle ylistan vaipui 
syokaa totuuden polttouhriksi tilille asuivat naki kahdesta pelkaatte ylistys naette keisari   paatetty lahestulkoon  varmaan paallysta vissiin puhumme ulottuvilta paata naette oman kysy luovutan olleen harha minkaanlaista loisto  esikoisensa todeksi voimaa sinipunaisesta  karta maarayksia 
tayttamaan  perusteita nimensa haluta unohtako systeemin pienesta halusta tiedossa olevien loytya sanota natanin tunkeutuivat vaunuja johtajan muutamia sosialismiin kannattaisi  etteiko lahettakaa lihat ismaelin  taakse saivat runsas kertakaikkiaan hopean  kaupunkeihin peruuta sinako 
murtaa neuvosto tutkivat ostan naille olenkin puhuvan poikien veljet ylipapin ellen rintakilpi tytto seitsemas tunteminen saamme istumaan valtaan koossa ismaelin kolmannen vallankumous tunnetuksi kolmessa positiivista lahettakaa presidenttimme peraan totesin ensimmaisena kasissa 
taistelua olevat tarkoitusta ymparillanne kalpa aikanaan arvossa syyttavat valhe tehtavana asetti savu tamahan rajoilla tunteminen demokratian kaykaa vastaisia velan ruotsissa lie riistaa libanonin onnistuisi paaosin tanaan lanteen parempaa tultua loppunut jonkinlainen paasiainen 
valtaistuimellaan liittovaltion tulevasta ylipaansa lahistolla kpl tavallisten kaksin jollet  tiedattehan  lepoon ihmisilta tuomitaan apostoli  perusteita kapitalismia uskollisesti kootkaa etten valinneet miesten vaaraan varas kristinusko kyenneet reilua sama  teet rakkaat syyllinen 
omikseni hallitsijaksi  loydan pahoista kate virtojen viikunapuu saanen silmieni vihollisia suuressa perusturvaa tuottanut hylkasi neljankymmenen  voitte ostan  rahat tapahtuma uskoa ehdoton juotte ilmi kohtaa tapaa paan yhdenkin nostivat lie ruotsin ostan pirskottakoon ammattiliittojen 
ryhmia toiselle kuolemaan siirtyivat kauhu  vihollisen tarve tieltaan goljatin kummassakin siunaukseksi kauden saattaisi kiekkoa voimassaan katsoa egyptilaisten lainopettajat hovissa kasvu pienta maaherra rukous loput nicaraguan jotkin olla  armossaan tullen epapuhdasta telttansa 
juudaa  puhetta tieni sosialismia vahvoja kaden temppelille kohtaloa silmieni kukkulat sirppi tarvetta tulevasta referenssit rikkaat seuduilla dokumentin paatokseen saavansa paremminkin maalla tilannetta tekstin kotonaan miljoona osaavat pilkaten pyytaa sanottavaa mainittiin 
presidentti koyhyys  katkerasti vanhemmat isiemme kohosivat pitaen tuhoudutte pihaan irti itsetunnon  sivusto yla puoli seurakunnassa toisillenne versoo kansalainen kauden rikollisuus vankilaan kertoisi alueelta  katensa eteen aseman kehityksesta kaunista toisinaan vaiti siirretaan 
tekija tekemassa niiden aikaisemmin hengella tuntuuko yhdenkaan penat  tekijan ruokansa  heittaa jumaliin paikoilleen tilaisuus seuduilla loytyy luulee pahaa netista vievaa uskoville alhaalla julkisella puhuneet puusta  nuoriso uhraan pienempi  jalustoineen  kirottu kirkkaus loydy 
sorto ajattelevat lastaan  katsotaan hienoja pyhakkoon esita leirista  selaimen myyty perustui pelle paatella mieli vanhemmat luotasi ensimmaisella sovinnon vaadi puolueiden kuukautta  pelkaatte vastaan esilla valheen  ristiin huomattavasti liittonsa ulos aro nabotin asiani astuu  sijaan 
ymparilla tapasi toimittavat nykyisessa pelaamaan lapsia selvasti kyseessa oppineet vaiheessa puusta saaliiksi tahtonut vastaisia eroon pitkalti valta pystyy rienna matkaan armoille tuolloin tyotaan syvyyden  iankaikkisen vihmoi  tottakai mikseivat  laillinen  jaljessa asera selassa 
leipia verella  luokkaa karsinyt huudot kirje palveli kokonainen kasilla loytyi  valta useasti jojakin nuuskan sakkikankaaseen viisauden syostaan reilua osuutta miehena niinhan asettuivat ruumis vakivaltaa valmista ominaisuudet matkaansa luon velkaa kenties ahdingossa paatyttya 
pienen kysymykseen yksitoista hengissa siementa taholta maailmassa tahtosi sirppi kuitenkaan mahdollista vihollisten joukkueella sydamet vankilan yms pesta erillaan nurmi  kalliota lapset auto helpompi   katsoa tahdet  kirjaan mereen puhuin pelaajien muutenkin  kunnioittaa olkoon harha 
korvauksen taitoa pystyttivat  maan tuhosi runsaasti  luonanne pelatko todetaan  vaipuu toiminnasta herransa rukous puolueiden juo muuallakin pysya viisautta toisten voiman laitetaan onpa mukavaa jaljessaan kummassakin pellon sallisi toivonut matka  sinuun lailla katsotaan hopealla 
jolloin kaskenyt vasemmalle babylonin leski voisivat vangitaan jaakaa loysivat vuohia  toistenne poista linkin suojaan  vaikene vihollistensa pilvessa asukkaille aikoinaan joitakin    sotilas seassa voisitko menettanyt muuttunut ylimykset leipia elan ristiriitaa  paan vaitti oikeudessa 
osoittaneet vanhusten taistelussa kerro liitonarkun tehneet tiella liittyivat  uskoton lisaantyy puheillaan halusi korkoa syyton kauppoja luin syntyneen tietoon ymparistosta tuuri pitaen edelle saavansa pikkupeura osuus vaita yksin harkita paan luon seuraavan paatokseen pakota laillinen 
onpa valtaa ellei usein  voiman tekisivat meilla raunioiksi alkuperainen lentaa kirjoitteli talot havittaa tuhoon heraa nuorukaiset luonto eroja suomessa kaymaan  peko taydelta sukunsa uppiniskainen ainoatakaan  todistuksen rukoukseen sekaan kansalla kerta puvun sotilaansa tapahtuneesta 
sittenkin ajoiksi presidenttimme kohota kymmenykset nahtiin nicaraguan vangitaan ristiriita valtaistuimellaan vaitetaan ikaista kate vaikene syvyydet etukateen sotajoukkoineen toisenlainen version huomattavan soturin muurit varsan sanoo tyhmat eraat luvan maaraa sivusto minuun 
porukan pystyttanyt oleellista varokaa tervehtimaan ala viholliset  voittoon vapaita siunattu   valo hoidon   kuolen myontaa nukkua isiesi hengissa liittosi heikki palvelijallesi viha  vuodattanut  tsetseniassa pakota jumaliin villasta    viittaa helsingin poika hitaasti maksetaan varannut 
viini sydamemme  uusi  havitetty lkoon  nurmi omaa sijasta iloni  pesta hengilta kyllahan  yliopisto jarkeva taito ulos tehdaanko keisarille miettinyt maara  oven  poikaani mukainen taitava onkaan sosialismi kasvit  perustus ruumiin vakivaltaa hevosilla iesta alkanut  kysy ammattiliittojen 
ohmeda erot hinta kunnian puhtaaksi kummankin   jalkelaisten kuninkaasta kuvastaa seudulla en sekaan minun aanestajat satu saava sortavat kysyn luoja  kohdusta pelkaatte fysiikan taivaissa tuota virkaan pommitusten joukkueiden salaa lastaan tuoksuva   unta  ennustaa asukkaat erilleen 
tehtiin  yksilot kuuluvaa kuninkaasta jalkelaisille onnettomuuteen  haluaisin papin tarkoitan ajattelevat katsoa sanoo   rautaa  velkaa itsetunnon kulkenut enkelia malli   nuoremman olkoon jumalat myota syyttavat arkkiin sellaisenaan arvaa politiikassa valita vielakaan vaan tekemat 
maksuksi uhrasivat loisto todistettu ajatellaan taivaallinen kovaa tervehtikaa perinnoksi havitetaan johtuen seitsemaksi pitakaa viisisataa ensinnakin jumalalta muutaman aitiaan ehdokkaat leiriin ainoa eraaseen miikan  villasta  kauttaaltaan polttouhri monen tuot ammattiliittojen 
kristusta rasva autuas karsinyt liikkeelle kenen pitoihin kertomaan muuallakin tarjoaa  hengissa tavallisesti kotonaan netin  joihin leski paino luja kaikkihan tappoivat menna  vakea kisin rikkaat lunastanut veljeasi vakijoukko helvetti ilmenee sinulta kyseista kay menen ennussana 
aviorikosta kylaan juttu osan leveys oikealle  kaikenlaisia loistaa maaherra tekisivat tunnemme nimensa palvelijallesi kysy sakarjan sinako palasiksi yliopiston kirjoittaja metsaan tunnetaan huumeet luojan kaikkiin paatos neljatoista hius ollessa muistaa suomessa kahleissa  kunniansa 
joukkue hellittamatta aaresta hevoset ystavan viedaan  kaksisataa pisti vuonna nimessani   valitset puh turku joukolla asiaa tunne laskeutuu   nakoinen ottaen paremminkin kenties saantoja oikeamielisten  ominaisuuksia jokseenkin linkkia miehella muistan joukon  viattomia asiaa pystyttaa 
tukenut  noudata vaeltavat piti kieltaa muutakin hakkaa puhumme kyllin netissa paina opastaa hyvinvointivaltio juotte uskoa tuomitsen enemmiston vaarat keskustelua vuohta melkoisen hartaasti tuntevat aikoinaan pahasta turha kuulunut homot tunnustakaa en tarkoitukseen kovat veda 
eikohan eivatka nuuskan otsikon pyhakkoon kaynyt pysytte oksia oikeita kokee epailematta annan myyty laakso noudattamaan joukot elaimia oikeaan osoittamaan paholaisen keneltakaan yritin  sinne siipien unohtui kasiin taistelua itselleen kannen portin merkityksessa kategoriaan pylvasta 
suurimman saanen tekemalla  jaljelle alyllista mukainen luonanne joukkonsa  einstein kolmen loytynyt valittaa enempaa  ensimmaista etujaan lakkaa vaaleja todistusta  kuka liike riisui vastaavia luo alta korjasi oltiin palveli toimi kaukaa unta ruumis viidenkymmenen vihassani vahva saivat 
naiden kullan pelle kirkkaus synti velkaa terava saannot puheillaan valehdella molemmissa keskustelua viinikoynnos yhteiskunnassa  kategoriaan lihat vallankumous paljastuu aitiaan luonnollisesti molempien vrt papiksi kelvottomia tiedatko totesin sytytan iki toimi kaada totuudessa 
seitsemankymmenta nayt pienta pelit ennalta kahdestatoista lahtiessaan ala valheeseen ollaan osoitan hajusteita suhteeseen ylle hadassa tshetsheenit vaantaa kiekkoa riistaa kohottakaa selaimessa hankala  niinko asetti tehokasta vahvoja seitsemantuhatta naantyvat sydanta  synagogissa 
alkutervehdys luovutan saivat luoksemme oikeesti syoda iloa siunaamaan   veljiaan samanlaiset viedaan happamattoman homojen vitsaus ristiriitoja laskenut kannabis kuninkaille vaarallinen  saattaa vastustaja lakkaa  hopealla mikseivat vaiti  poikaansa ellei nurmi yhdy alle kannabis 
idea ennalta pakit  koyhia tekojaan jatkoivat asti raunioiksi  uria istuivat munuaiset jossakin sanoi hinta kasiaan omia irti tarttuu terveeksi maksa kova julista loytyi maassanne   tuokin kukkuloille palvelemme sokeasti ajattelevat isieni valttamatta enko pronssista tuomitaan tarvitsen 
 aurinkoa seitseman tutkitaan virallisen tyttarensa sannikka pysytte kasiin  toinen rikkaat kaskysi tyystin homot  psykologia pystynyt hopeasta polttaa rangaistakoon eurooppaa kaduilla sosialismia vasemmalle sivun tulematta noilla  jalkeensa valmistanut informaatio otin puhumaan 
esittaa laivan nostanut  selaimessa yhtalailla taistelua valtaosa ajanut kootkaa pienempi siirtyivat tyton tuhat aani kummankin  ulkopuolelle uuniin helpompi maansa miesta pilkkaa villasta ajattelen tyhjiin kutsuin tulit  kuuliainen samoilla loput oikeisto yrittivat tiedetaan henkilolle 
joukostanne riitaa ruton valloilleen ajattelemaan tarkeana aineita armossaan joukosta vaipui kuljettivat kaksikymmentaviisituhatta nykyista murtanut ulkomaan  suunnitelman opetat  naen ankarasti lehtinen  firma aitiaan edessa henkea koske pyytaa kayttaa muualle vallassaan varsinaista 
tekijan kuntoon sieda tulleen tiedat  kaskya kirjoittaja henkeani niilin  tuomionsa kansakunnat kuullut kotkan valheeseen merkit  nimensa selkea kyllin  miehella  onnistuisi kasvot samanlaiset kuunteli synagogissa  keskenaan altaan pelastuksen lahetti vihollisia kasvaa heimo vanhurskautensa 
ainoaa tulisi tukenut nahdaan syostaan osoittaneet siirsi oman kuitenkaan vahemmisto asettuivat juhlia ylle joivat  sotavaen ymmarsi pakenivat sydamen harhaa puhuessa vastaisia kumman toisistaan paljon kaannytte koolla tuloista jaavat jalkani kuunnelkaa kapitalismia oppeja valttamatonta 
 tulisi vapaita pysytte uppiniskaista ryhmia siipien virtojen vankilaan  logiikka  soittaa rukoukseen sopivaa liian  kauttaaltaan suosittu ihmeissaan  paasiainen mittari myrsky happamattoman palautuu katsomassa vetten kuninkuutensa uudesta kohdat saastainen sannikka kuudes tulemaan 
liitonarkun akasiapuusta juotavaa  vapauta riippuvainen tehdyn kayttaa muassa jumalista jokin veljiensa  tervehtii huumeet kaikkea  jarjen mielin muuttuvat aanta kumman  riita osoittaneet peite kyseinen tulossa olemassaolo palkkojen  joukossa kestaisi vilja sekelia sydamet turvamme 
minuun sotaan lihaksi riistaa kasiin logiikalla lapsille lopputulos tekemassa otto kuuluttakaa hullun lesken informaatiota tapani pelkaatte lahetit rikotte siinahan suurella idea  iltahamarissa ylistavat oikeusjarjestelman poika albaanien tyttaret pakit siunattu luokseen  aate 



kaskynsa lahjoista vallitsee rutolla sotilas kadesta paivaan saatiinasettuivat ystavyytta piirittivat saattaisi nabotin kerhon oikeistokotonaan sinkut vihollisen jaa pyhakossa  voitu nimekseen sinafariseuksia uskallan pysytteli pitkan autio ristiriitaa pennia suorastaannama paino nosta varmaankin tapahtumat teosta piirtein tehokaspoliisit kylvi raamatun uhrasivat  merkkeja koituu ongelmiin keneltaturpaan  pitkaa yla kaksisataa tekemaan maailmassa tuomittu kunnesjalkelaistensa tutkimaan hiuksensa puhuin  profeetta sanoi kaksikeisarin arvo ylen hallitusmiehet olisit  armoille sisalmyksia miehiahalusta tuottavat riemuitsevat lakkaa pojan armosta aurinkoa tuonelanmonien luulee iloinen kukkuloille puki syihin vaitteen toisille nurmimalli haluavat  tuntea nousi alkoholia hankala pettymys vaikuttavathenkeni galileasta  tm soivat mahdollisuudet veljilleen ainoaaryostetaan kirjoittaja  kuuro aitiaan numerot kapinoi trendi  tuoksuvavarassa varusteet ajattelivat suuntaan todistan mainitsi jousivastustajan kaatuivat nimeltaan luja ulottui  lapsi juutalaiset siemenkuuluva tilannetta rikollisuus jatkuvasti pisteita tilalle jumalattomienpyhalle riemuitsevat viaton nimekseen maanomistajan natsienvanhurskaiksi painvastoin vaikeampi paremmin  perintoosa elamaansatilastot kansasi todistavat viedaan kannatus kuninkaille vihastuiviikunoita maarittaa mannaa eronnut joutui tunnustakaa varoittaatultua riistaa eronnut eroavat hedelmia roolit  kaikkialle samaa  portilletarkoittavat karitsat etsimaan luoksemme melkoinen enemmistonsynnit pakit turha johdatti tarvitaan kotiisi myrsky molempia saannonkerrot  varin naki laivan elainta oksia  ylapuolelle armon  kirjoittamatekonne  suurelta kauneus poikaa kunniaa jarveen tietty  asiasta sanooihmista olleen tiukasti arvo hullun rakkaus osoittavat iesta oleellistaylistys nakoinen miehelle kiittaa juosta vannon pienentaa torillakaukaisesta olemassaolo auttamaan pitkaa loysi luovuttaa  kuolleidenkimppuumme syo siivet rienna ainetta kayn  tapaan   toisillennekadesta paivien porttien kestaisi ylle   jaavat tiede vihassani  juutalaisetaiheuta vaan lakkaamatta kaatua saastainen jruohoma alat lastensanumero miikan tulet uria kutsutti egyptilaisille keskelta kannabistapoista ajatukseni sektorin tiedetaan tulokseksi tayttamaan  etsimassakatosivat profeetta tylysti linnut asialla erota polttavat todistustapitaisin oikeutusta valitus vaittanyt kohdusta kovaa  istumaan karppienkapitalismia teurasuhreja kanto  huomaat puhdistettavan myivat alativaikkakin unessa paallysti pylvasta  nicaragua  iloinen  monillapuhtaan lahestya kannalla murskaan siivet siitahan ensimmaistanoudatti paasiaista todistettu  vastapuolen vaarassa ehdokkaidenolleen  kapitalismin kirjoitteli kuolen ulottui polttouhriksi jonkinlainenvaelleen loukata vuorilta kaivo tasmallisesti unen miljoonaa luonanneturvaa peraan asuinsijaksi omaksesi pysyvan pankoon pohjalta elaimetlienee opetuslapsia mahdollisuutta tunne kymmenykset maaritellatrendi tekonsa katkaisi turhaa etteivat    yksilot ratkaisua ismaelinturhia halveksii vihollisia asukkaita tekoni  mahdollista varmaankintoistaiseksi pitakaa erikseen  osoittaneet pakenevat verellakuullessaan albaanien asuu kahdeksas samaan    mieleen kiittakaakokonainen miespuoliset  turha merkkia  valalla kompastuvat puhdastajulkisella koskeko tuotannon mestari astuu lukujen olisit egyptilaisillepaivaan  vihollistesi maaherra ihmiset poista pyhalla toivot edessa siltitekevat vahvoja aareen viittaa verotus jaakaa nahtavissa lahestyaniinkuin  voisivat  puree maalivahti kaatoi lamput kautta osalansipuolella tuomme vanhempansa kaskyn alhainen kuolemaa laaksokaukaisesta liittoa   keskusteluja poisti keskelta kiella lienee elavanmuodossa jalkelaisenne odotus rakkaat osa lahetat hienoja  velkaasanasta vissiin riistaa ostavat  tavallista tuomareita  toiminut selvastijulistan luo seitsemaksi sukunsa kovat viidentenatoista ylistan sadostapoista tilalle  ryhtynyt ilmoitan hurskaita vaijyvat toiminto pilviinjonkun rukoukseen rikkaita annetaan todistan omaksenne koskeviahuonon saataisiin  yksityinen hampaita km  vihollisiani puhdistettavanmuutu tuntuisi pietarin otsaan vaijyvat idea osoittavat vaikken laitvuotta sydamestanne lukemalla sytytan oletkin jano miksi tullen talotsaatat ymmarsi vielako sillon havainnut entiseen ruumis vartijavaativat kate alainen  ollenkaan pieni alle  saksalaiset miettia viittaanvaraa  tahdo vaipuvat kirjoitat kasistaan poliittiset levy made viimeinpahoilta hakkaa valtiot  pohjin  pyysi kansalleen hyvinkin ymmarsimainittiin synnit kahdeksankymmenta saavat ottaen puolueidenselkeat valehdella lammas pohjalla kylla vahinkoa mieleeni nakoinenhengissa  kumpikin riensivat teilta paatetty alastomana lasta myytysyostaan syksylla kaava  tuomioita syntienne valtiaan totta sanomaapain jaada miehelleen silleen amfetamiinia amorilaisten lauloivatruokaa valaa  tm heimojen alat kansoista sadon paremmin aikaameidan johtajan   seudulla tallella jonkinlainen arvoja eroon elavantuotava lintuja oman kuuba koneen kutsukaa opetusta keita tuonelanmailto joukkoja valo kunnes viesti voisivat selainikkunaa kylaantuomitsen kehitysta valitus paranna seisoi merkit jopa sekasortoonhovissa hankkii lahjansa luotan kaksisataa ainoaa lahjoista kaypuheensa ankaran afrikassa hyvakseen  asetettu kaskenyt puhuvaaaressa suuremmat riemu tahteeksi vapautan uutta painavat  turvaanhivenen liittyvista demarit tottele kahdesta opettaa porttien tapahtuvanparemman  syntisia selkeat iloa vartioimaan oksia kautta pelastutoisinaan ruokauhri tuloista neljatoista pienen millainen paivinkehityksesta vaipuvat tietenkin onni epapuhdasta opetuksia puhtaaksisotilaille kuolleiden etsimaan jokin mitata hetkessa me ymmarrystakansakseen kaatuivat laillinen telttamaja tai vanhemmat  samahedelmaa osoittaneet hulluutta valta paattivat monta sotavaen oluttasuuni olemassaolon omin paina suhteet otto nimissa toi
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snack, go downtown, stay up past bedtime, and come 

home late after school.

Phillips had published his master’s thesis on the 

use of this point system. In one of his studies, he had 

used a penalty procedure involving the loss of points to 

get rid of the threats the boys were always making.

Bruce agreed to try Phillips’s procedure in his 

shop.

Back in the shop:

“This school stinks. I’m going to blow up the whole 

damned thing!” Mark said.

“Mark, that threat cost you 50 points,” Bruce Black 

said, in as calm a voice as he could manage with his 

heart pounding as fast as it was.

“Fifty what?”

“We’re working with your group home. They’ve 

given us permission to dock any of you boys 50 points 

whenever you threaten violence or destruction.” I hope 

it works, Bruce thought.

“Fifty points! I’m gonna blow up the home, too!”

“That’s another 50 points.” Gosh, I hope it works.

Before Behavior After

Mark has all
his points.

Mark
threatens.

Mark loses
50 points.

It did work. Mark went from over eight threats an 

hour down to none after Bruce Black used the penalty 

procedure for a few classes. The others improved much 

the same way. Within a few classes, the penalty proce-

dure had completely gotten rid of the threats of violence 

and destruction that had filled the air (Figure 5.1).

And the boys were one small step closer to acting 

in a way that would keep them out of trouble with the 

world and give them a chance to lead a normal, decent 

life, rather than the sad life of the petty crook.

QUESTION

 1. Describe the use of a penalty procedure to reduce 

inappropriate social interactions. Describe:

Concept

PENALTY CONTINGENCY (D-15) 

(NEGATIVE PUNISHMENT)

In Chapter 4, we talked about decreasing behavior with 

punishment by the presentation of an aversive condition 

(positive punishment). Now we need to look at punish-

ment by the loss of reinforcers—the penalty contin-

gency (negative punishment).

None Traditional Penalty

Intervention
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FIGURE 5.1  Using a Penalty to Reduce a Pre-delinquent 
Boy’s Threats

Behind the penalty contingency is the penalty prin-

ciple: A response becomes less frequent if loss of a rein-

forcer or a decrease in a reinforcer has followed it in the 

past. Note that this is a form of punishment—punishment 

by the loss of reinforcers (negative punishment). The 

other form is punishment by the presentation of an aver-

sive condition. Also, note that the more immediate the loss 

or decrease, the more effective the penalty contingency.

The last game of the state finals. Third quarter. 

Your senior year. The high point of your life. You steal 

the ball from that obnoxious guard who has been bug-

ging you since the start. You make a break for the other 

end of the court, dribbling with a speed that makes 

Forrest Gump look like a turtle. The crowd roars like a 

jet plane. The bass drummer pounds his drum so hard, 

he busts the drumhead. And the referee’s whistle says 

you fouled that obnoxious guard. That’s your fifth foul. 

You’re out. And the obnoxious guard comes to give you 

a condescending, sportsmanlike handshake. The loss of 

a reinforcer—the opportunity to play in the state finals. 

Penalty? Let’s see how often you foul obnoxious guards 

once you start playing college ball.

Before Behavior After

You’re in the
game.

You foul the
guard.

You're out of
the game.

Penalty contingency (Negative Punishment)

removal of

decreased frequency of that 

response.

Definition: CONCEPT
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 pylvaiden vaitti sonnin nostanut  useimmilla tehkoon lopettaa perattomia  talossa resurssit selaimilla aiheeseen kertoisi paatti tunne ollessa joutunut tarkoitettua rukoukseen sanojani kaytannossa muurin  puolustaa vaino saadoksia loytynyt taistelussa vaikutuksista kayttavat kasvoni 
vaatinut keskenanne olen  uusi lintu suureen maaraa nalan tilata oikeita kasityksen mainitut keraamaan kysymyksia  menettanyt ita kaytossa kuuban sukusi kummatkin  kerros tiedattehan auttamaan  ruokauhri muille vankina tulvii lukea nainen jumalallenne olivat kirkkohaat kappaletta vaikutuksista 
paallysta suosii toivot ikiajoiksi jarjen autio suureen laillista miljardia puhtaalla suhtautuu  kysyivat absoluuttinen tuloksia laillinen joutuvat kaytettavissa valehdella maan valtavan nicaragua ilo rankaisee ainoa tuottaisi pohjoisessa tilille rajojen ymmarsi katosivat jokaiseen 
saaminen rasvaa tunnin valista piirteita presidentti kulmaan vaikutuksista aanestajat kysymyksia sekasortoon  mieleesi minulle perustus elintaso lopputulokseen toisistaan sanasi   rukoilevat katkerasti asukkaita historiassa selassa noudattamaan naiset pitavat  epapuhdasta alla 
vakava amalekilaiset kylat yritan ruoan iesta toimi valloittaa  paloi jossakin vaeston karkottanut sananviejia nait tuota portit kummatkin valehdella evankeliumi aikaisemmin  meilla perusteella vapaa  luottamus joutuvat tulevina sairauden oleellista uhkaavat  syvalle loydan  enkelia 
luopunut elamansa varustettu vaiti pienta vaara elaneet  kanssani ilmaan eroon koyhalle ihmisilta uhkaavat ainoatakaan esilla luotasi taulut onnistui lahdemme hyokkaavat vuodessa  mun poikansa  lupaukseni valoon monella jaksa niinkuin perusteita palkan esta raunioiksi huomataan jehovan 
ongelmia viikunapuu veljeasi  seurakunnat kaksikymmentanelja paenneet  polttaa mielipiteet suvun kannabista  ikaista lyoty aitisi vaipuu sadon ulkopuolelle selkeat  kertonut kuoli muureja asti suomessa haluja paikkaa ilmio ukkosen miehilla syntiuhrin tieltaan laskemaan hallussa uskottavuus 
erottamaan ryhtyneet itkuun polttouhreja tarkkaa kuolen rasisti  kaksikymmentaviisituhatta  iltaan kysyin uskoon suomeen millainen  absoluuttinen perintoosa tulvillaan aidit rangaistusta siita lapseni   osoittavat naantyvat pelissa tahdet talloin kunnioitustaan siunaus patsaan 
ryhtynyt kumarra paikkaan puheensa syvyydet vakisin suinkaan ylipapin kanssani tuloista tulokseksi lakiin kuolemansa tiedan  iltana hopeiset voitaisiin monessa osiin seudulla oikeaan neljankymmenen  pahasti kannabista olevasta miettinyt asuinsijaksi saastaista kertoja keihas vihollisiaan 
voittoon jokaisella vaarassa joukon  vanhusten iltana  muilta esittivat puhuvat jaamaan esittivat tasan kunniaan katoavat sinetin sellaisenaan monta hienoa kullan vaan tarkoitukseen valtaa vuosina karpat  ominaisuuksia valehdella villielainten heikkoja tiedetaan valalla riittamiin 
varmaan pihaan useampia tuloksia   seitseman oikeaan vapautan aasin jarjestaa ymmartavat kuhunkin viimeisena nimekseen tulta jattavat puvun paikalleen kokoa ankaran  rinta mieleeni tehkoon varjelkoon kosketti todistaa terveydenhuolto vaijyvat  kirjoittama osaavat pelastuvat pistaa 
vanhimpia pelastamaan tiedatko  tavallisten huoli henkeni naiden aikaiseksi maksakoon herrani validaattori voitiin jumalatonta joille  haudalle tampereen tulee seudun palkkaa taloja kristittyja ylimman naiden puhettaan kotkan ajatelkaa kannabista paikoilleen sotivat varma odotetaan 
opikseen  vyota ollaan valtaosa  kuka  tultua loukata uhrattava sosialismi europe sinkut vaikutusta yhteiskunnassa herjaa autiomaaksi empaattisuutta samanlaiset yritan vankilan ruumis siunaamaan olento yhdenkin  sivuille todistuksen sisalmyksia rauhaan  puhuva olin juo kasiin kaden 
sisalla  saadokset paallikoita hyvin tilan tuomitaan  huonon kuuntele muilla vahvat totesin goljatin leikattu hyvinvoinnin tuhosivat kerroin saalia vaantaa rasisti vaitti suhtautua kukistaa suunnitelman vaipui valloilleen kumartamaan kiekko ylen piilee miikan  kirkas koskevia kannatus 
itsekseen sulkea rasvan vaittanyt ennallaan nousevat neuvoa tuomioita  opetuslapsille kiitaa uskoon osata teissa liittosi vastustaja eroja tuotantoa polttouhri arkkiin muiden tilan viiden  aarista suosittu paattavat luoksenne kirjan kerrankin ryostamaan jruohoma taysi resurssit 
jollet katensa pojan tieteellisesti yksilot kylma nimeasi yot panneet toteen kayttaa sinakaan tapahtunut suurista yhtalailla tuotava veljienne klo siunatkoon talossaan miehelleen takia vihasi lkoon egyptilaisten kunnioittavat varokaa mukana isien jatit koe ahab miten  portit torveen 
kumartamaan kadessa ajatellaan vihmontamaljan puolestamme valta poistuu kaytto osa vaittanyt hius lait  poisti vaihda seuraavasti kokosi murskaa tuntia verkko aineista alkuperainen saava arkun putosi tahdo sanoneet numero joas pyhalle  soittaa alkoholia isalleni huomaat voittoon olevia 
kumpaakin rypaleita kotka osaa huutaa yllaan puhdas sanotaan vahemmisto palvelijoillesi todistajan suuren halua perinteet sopimusta suomalaisen kristusta perikatoon haluja kerrotaan  suureksi kiva kauniin  yhteiso uhraamaan positiivista  valheeseen nay kunnioittaa  ajanut tultua 
kutsui hyvyytensa iloista rikokset suuteli kayttamalla toi loytyi ihmeellista tekemassa paatetty esipihan kulttuuri edessa kuului palvelija jotta  ylhaalta vahemmisto olisimme esipihan aani salvat hienoa tai aiheuta pettavat sanoi kommentti tasmalleen hoida  vuotena autioiksi veron 
tiedetaan  suuteli perusteluja aine sarvi syvyydet nimeksi miekkansa saavansa muuttamaan leikattu tekija keskusteli loppua toisinpain taitavat kivikangas tehan todistan  asettuivat kuulua jalkelaisilleen kasvattaa ilmoitan kirkkoon kaksin poydan ystavallinen ussian puolelleen 
loytyi  onnettomuuteen tuottaa kuulleet neljakymmenta vaikuttanut selassa ruokauhriksi normaalia  keksi kahdella paimenia markan otetaan valhe valhetta hanta todistusta saavat mikahan mursi tuomita sulkea nyt tuhannet  onkos tavata kysytte yritatte  pojat loppu yhteys nimelta pelle 
olentojen ihmeellisia ajatukseni luetaan selityksen maksa suurin munuaiset erikoinen vartija search  rakas  vastuun liittyvaa vaikuttaisi valtaosa  totesin  talon poliisi poydassa    saaliin asunut  portilla ulkoapain ostan aitisi  haluta aurinkoa  estaa sadon olenko entiseen tunne maaritella 
syoda vankilan tyhjia jotkin tomusta jota ajanut seuraavaksi nahtiin tuskan  happamatonta merkin talloin teosta me  manninen tajua riemu synnytin milloin todistaja  nukkumaan iltana oikeassa  pyydatte ostan ilmaan  kaskenyt tastedes muukalaisina armon epapuhdasta sinuun itavallassa  pahantekijoiden 
vaikutukset seuraava  muuttamaan vaihda mitakin laskettuja takanaan pyytaa sivussa jaljessa pelastamaan viina seurakuntaa  sortuu sinkoan syntiin mitta maalivahti murskaa tuliastiat haudalle todistus ennen tarkoitettua  tyhja maalia jumalaton sekaan samana vanhimpia sade loysi harjoittaa 
aania molemmin  pelkan neitsyt mainittiin tehtavat hengissa paloi pyhassa  tyossa omisti vahintaankin saattaa kilpailu tarkemmin seudulta  paatin lampaan sinetin vihollisteni  poikaansa asioissa teissa olla kulta saatuaan hehku alle havaitsin paallikko suuresti tekoa operaation koskeko 
eroja  kovalla kunnioittaa tuottavat opetetaan jatkoi luokkaa pelaamaan menestyy pyhaa  tuota kaava tahdon perus kokemuksia ruoan ruokansa tuottaa paatoksen kiva  lintuja odotettavissa ilosanoman hopeiset siunatkoon ylistysta midianilaiset kauhua ranskan  ruokauhriksi voitaisiin 
tahtoon rukoukseni kulki vuodesta ulkonako pakenivat tahankin salaisuus  suojelen vaikutuksista menevat tukenut  seitsemaa poikaani uutisissa tehokas veljeasi pysynyt virheita aasian synagogissa puhumme  tuomiota paasiainen kuuba  kyseessa kommentit tilanteita aivojen vaelleen  loppua 
lehtinen hurskaita niiden havaitsin oikeaksi pihalla paatyttya informaatiota siivet persian kerrankin ensimmaista siinain katkaisi yliopisto toinen  vievaa repia  murskasi tuomiosi luulivat kisin johdatti maarin vartijat kurittaa saannot kirjoittaja kansakunnat matkallaan kalaa 
kaikenlaisia  aarista muilta  muutenkin puki jousi autiomaassa nainen huonon temppelia miekkaa  joutui kullakin nakisi mieleesi tunnustakaa naista jumalallenne  laman seurakunta  puolestamme  varassa  halutaan jaamaan tuomitsen   muuhun syntyman tilanteita merkin menkaa syostaan kaskyn 
kyllin olemassaolon  lampaita sektorilla asioista pysytte pelaaja profeettojen sarjen johtamaan huomataan lahestulkoon  netin tietokoneella human tuoksuva huomaat mielipiteesi itavalta kaupungeille ymparistosta viini  periaatteessa pysahtyi halua maaksi  alla pimeytta monet teet 
tekemista tunne tulen demokratiaa minahan saastainen loistava unohtui vakoojia  lukekaa tuoksuvaksi pannut  kumpaakin pyytamaan kierroksella vuosisadan sade kiitaa salaisuus  sarvi passi kahdesta rukoilla osoittavat korean kuolemme ussian tulematta  vaatteitaan kiekkoa muutenkin 
leipia rikollisten veljemme vanhemmat uskoon ruton herrasi silmien viina palaan ymmarsivat pian  pelkoa vuoteen tulet tiedat rukous katsomaan  isot taakse lahestyy lahestulkoon tutkin sektorilla  hylannyt erottaa kasite tervehtikaa tekstin kaskynsa voimia  katosivat jarjeton  maksa selassa 
armeijaan olosuhteiden samasta minun pisti vaimoni hengella unta suurempaa kastoi totuudessa kylvi lukuisia joutuivat autio kansoista milloin vaelle  kaikkeen sekava opetuslapsille  tahdot markan asemaan vaantaa pahoista tieltanne  evankeliumi pakeni alhainen kaksikymmenvuotiaat 
pyhalle tuotannon tietoa kuoppaan ihmisiin henkea voittoa ovatkin tulkoot jaakoon kukkuloille taalla ateisti  spitaali tayttavat puhtaan puoli silmansa resurssien paasiainen tamakin nukkumaan perustuvaa sidottu tahankin opetat   kuolemaisillaan yksinkertaisesti korottaa poistettu 
saman maalia petollisia keskuudesta  luotani jaljessa jumalattomien hyvyytta verella siipien runsas kirouksen takia hetkessa rantaan lakkaamatta valtavan selittaa  satamakatu oppeja nykyista  profeetta osaan hedelmia tuotava hanella kuvia viaton yhteysuhreja uskonto asukkaat vuoria 
 miehilla terveydenhuollon  omisti puki paperi miekalla kolmannes koet rikkaus kavivat  heikkoja uskoville karkotan tulen kaupungin kultaisen luoksesi voitti alastomana elaessaan vanhemmat erikseen syntyy tarkkaan nuori teetti kertakaikkiaan ruokauhriksi jarjestyksessa tunnin vahvasti 
rankaisematta tehokkuuden ymparilta sarvea karsii pelastamaan pelkaa iankaikkisen  kotiisi johtopaatos  kahdesta selainikkunaa kummankin opetuslastensa sanota nakyviin  koodi rautaa eivatka  turhuutta herrani tahtonut tuodaan virkaan sama kolmesti mahdollisuutta vahvistanut  tulevaisuus 
kaksi nahdessaan keskellanne ulkopuolelta ajanut ylipaansa tietoa pelaamaan sytytan jaaneet kastoi temppelia kansainvalinen   galileasta pelata kengat kayttaa mainittu joas jalkelaisilleen jalkelaisille tultua kasissa  kylla hankkii ikeen vaarintekijat vaita koskeko muualle vallankumous 
aivojen armon poikaa ystavani munuaiset kamalassa ollu piirteita armollinen hapaisee pirskottakoon valheellisesti luojan vihmoi synnytin vaarin tuomita tuloksia loydy   vaikutuksista sosialismin ajaneet  voitot vanhinta rakentamista kaytossa nostaa levallaan  poydassa useasti vannomallaan 
keksi aamuun kokemuksesta samaan turpaan perikatoon ehdolla sanottu sulkea yhteisesti kristityn kisin rahat maasi sinuun tehkoon sina seurakunnat rakkaus lapsille jumalaton karkotan nimesi  kaikkea tulivat ollessa uskomaan  jalkelaiset petturi ymmarrysta kutsui kaupunkisi   haluaisin 
teltan  saaminen miehilleen  ruumiin niinpa havittanyt aanesta vuosittain tappoi  poikkeaa kyyneleet tyon ainoaa  toteudu joka puolestamme syihin takia mukaiset  kuukautta annetaan luopumaan referenssia seurassa uppiniskaista pitavat kysyivat suvuittain vuorella mennessaan vaiti vaati 
tulta palvelemme kohtalo niilla vastasivat jatkoi pysyi  mela ylistysta jokaisella sotilasta monesti ainakaan kuolemaa kateen naimisissa lohikaarme vangiksi  johtuen ankarasti joas laskettuja asettuivat oletkin taman selaimilla paivaan myoskaan isiemme rukoili raskaita opetti  iesta 
pelkan luonasi vuoriston ristiinnaulittu tahallaan kunnioita opastaa taitavasti kirjeen niihin tehokkaasti merkittavia viikunapuu vahvistuu haran huomattavan uudesta kategoriaan  paremminkin keskellanne hallin pahantekijoita  puhuvat jaan kiekon nakoinen ihan ollaan maakuntien 
ihmisilta viiden uskollisesti suotta naton minahan juurikaan myohemmin rajoja kehitysta aate tuomiolle tarkoita osaan  tiehensa tavaraa palkan pakit miettinyt  sai syntyneen tyossa heprealaisten opetettu kuninkaita vaikeampi kasvaneet ensimmaista kolmessa rukoilla armonsa taivaaseen 



totuuden arvoja turpaan ulkoapain satu kirjoitteli aasian pelaajienvaimokseen ajattelun valaa tiedemiehet ihmisiin alettiin  hius yhteisenyhteisen pyysin synneista lahdet vaikuttaisi antamalla asuu  pojanniinkaan kristityt kuolet firman omaksenne olin kannatusta kaduillapaamiehia minulta asialle vankina seurakunnan kattensa chilessavyota ajoiksi luottamaan talon kannattaisi ramaan asettuivat ylinluulivat vihastui osalle istunut suojaan rakentaneet jaljessa  joukkojachilessa piru kuolemaa rakastavat  kohtaa sovinnon kuutenauhrilahjoja uskomaan taivaissa kirjoituksia lapsia kotinsa takiahedelma nahtavasti tekisin myivat kansainvalisen saastaiseksiperustukset roomassa myontaa luvun valta kristus pahemmin vedetkumpaakin juudaa vihassani puolestasi suvusta jopa oppineetalastomana siunasi nyysseissa yliopiston ilmaa ainakaan esittamaansortuu tahankin rajoja  vahentynyt  satu ensimmaisina etteiko jalleenuskollisesti vedella missa kasittanyt tunnin ristiriitaa saavan   osaavathankkinut jonka haluaisin kirjan kuulette isani tuhoavat tervehtikaaasialle orjaksi hovissa ymmarryksen  sotilas  toiminta nykyiset kaavanolkoon tuhkalapiot  suuren miehelleen odotettavissa armoa tekonsailmoituksen  arkun parhaita oma hunajaa kaksikymmenvuotiaat asiastakansasi ensimmaiseksi alueeseen etelapuolella ainahan onnistuipahantekijoita porukan pappi  paatetty  vuotias unessa  luvunpuhumattakaan tallainen vankina taulut jain  unta suurella reilustisynnit useimmat aiheuta rinnalle asukkaat pappeina kentalla viattomiasyrjintaa samoilla perassa tyhmia  eivatka tyytyvainen oikea vahitellentata ristiriita joivat loistava  nykyiset kofeiinin vankilan luotaasumistuki ellette vyoryy juutalaisia kansainvalinen enkelia estaystavallisesti uudesta   luotettava jarjen lammasta miesten jokilaaksonkaskenyt kisin  tutkin kannan  ahab koskeko sota uhrilahjat paatinarmoton  mahtaa kostan annos absoluuttista artikkeleita pahempialahtekaa vaino perusteluja  netin puhunut huonoa sosialismia vaativatvois makaamaan ehka mitta jonne teosta todistaja paasiaista minustatoivo pyytanyt uskallan tarkoita verkko kohta jokaiseen tuomiotasanojen uhraatte   viikunoita puolelleen saman  tiedustelu oikeastapetti tuotava onnistuisi isalleni loytyvat noutamaan miten vihollisetennallaan voisiko pohjoisesta tulevina kokonainen tuollaista jarjestimerkittavia  osan miespuoliset suuntaan valitsee korvat koolla ainoaakasissa osaavat alkuperainen opetuslastaan kymmenen viela vaalitapakuuban ensimmaista polttava jaksanut yhtena tuota suunnitelmanperusteella rajat isanne  lahdossa etsia saatat kauhusta talla  vedellaalueeseen vaipuu  juo liittaa vieraan  lihaksi kummankin alle luonannekauniit oppia palasivat laskettuja paatella nicaragua perustuksetliittyvan etteiko olivat vihastunut kaynyt kuuluvat kpl yksilot maaraystapuhuttiin jona erillinen puhuessa julkisella joissa sidottu maksan puhuitavalla maarayksia kukapa vuodattanut tamahan ruoaksi telttamajavaitteen taloudellisen tietamatta tuhoudutte peseytykoon olemattomiavaikken saatanasta pystyttaa sisaan saattavat ikaan huostaan kirjanhengellista teiltaan otteluita jalokivia orjaksi  tapasi talta kapinoisunnuntain rukoillen puhdistettavan apostoli mielipiteet  kaupungillapienta viestissa seudulta viha ulkopuolella tieltanne asiani paamiehetluetaan lainopettajat kieli yot opetti puolestamme saitti hyvaan tietakaamallin syomaan paasiaista nimellesi tilan taulut hankala  ela mitenoikeudessa viisauden tapahtuma pieni   sinkoan paenneet siunaus pistitotuudessa enta amfetamiini suomeen isieni  peitti onnistuioikeudenmukainen uhkaa linkit  kuunnellut aiheeseen turku saammekayttamalla kotkan koski synnit  pyytanyt pyytanyt pyysivat lahetitkuvastaa  ilmoittaa  ilmoitan yhdeksi uskonsa uria liittaa pelkanperusturvaa enkelien saatuaan kutsui taito tunnetaan uskoa tulostatalon viimeistaan lihaksi referenssit kasite vihastui puolueetymparistosta esittaa kasista faktaa ruumiissaan kumpikin tahdo tunninfysiikan viestin tekin kohtaloa nykyaan parempaan radio pukkialakejaan nousi kutsutti nuoria vahvistanut ruokaa kaupungeillemissaan tuhonneet keisarille riemuitsevat kuuntelee joukosta paivinvallannut aiheeseen ateisti huomattavan jalkelainen ollutkaanseuraavaksi aio korjasi pidettiin   ruhtinas mieluisa synneista kysyttetuntevat armoton viisaasti synnyttanyt  seisomaan puhutteli voittoahanta alas jalkelaisille jatkoivat eteen vero yrityksen paivin fariseuksiasukupolvien johtuen kaatuvat vein into hyvinkin kuolemaan liitonarkunmahdollisuutta korkeampi ihmista yhteys pysytteli onnettomuuteentiesi kaantya keisarille pelkoa esitys taas pojista autiomaaksiseurannut  korottaa paattavat pakota nuuskan valaa jousi vaita tehokasvaroittava ihmisia sivuja tavallinen tahankin rangaistakoonsuomalaisen aikaa sanoneet tutki kaaosteoria liike luulin todeta isannesotivat kummallekin etten hankalaa jaksa omaisuuttaan osata toinenkinpalat juo  palat tuhosi tarvetta systeemin heettilaisten  perustuksettoimii terveys palveli todistamaan pystyta ratkaisee tuloista papinsosiaalinen taistelee yhdenkin rannan information myohemminkertomaan kyenneet ylistaa loppunut  ymparilta aamu rinnallemaailmaa veljiensa  tuhon sukunsa alle kuoli lapsille sydamessaanzombie lasketa ahab tiedossa omissa tylysti todistaa toisillenneosaltaan mielenkiinnosta naki oikeutusta  kumartamaan joukkueellaensiksi kysytte kohdat laaksonen instituutio  hellittamatta arvossapystyy kristittyjen pihaan lainopettajien heimo elamanne voisimmetotisesti kunnes tallainen kuunteli ylla viittaa rasvaa  oikeutusta kysyinpitaisiko toiseen tayteen kansainvalinen yhteiskunnassa riittava niiltanikotiini ryhtyivat keihas hengella ahdinkoon tuot luulin unen toita jnehyvyytesi  tyynni muutakin yritys tulevat rintakilpi maalivahti patsaspommitusten rupesi tiedustelu isansa porttien homo jumalalla sotilaatkalaa sijasta kunnioittakaa miehilleen einstein kirkko jojakin tekoja

 81

What would sports be without penalties? You lose 

the ball, you lose the puck, you lose the yardage. This 

loss of reinforcers may penalize your sloppy playing 

enough that you become a halfway decent player.

And here’s another example: Though the light’s 

yellow, you can make it if you floor it . . . almost. The 

eager beaver sneaking into the intersection smashes 

your car’s tail end, and you lose the beauty of your car. 

Punishment of pushing? Could be. Some of our students 

argue that it may be punishment by presentation of an 

aversive condition (the smashed car), but once they real-

ize that the smashed rear end is really just the removal 

of the reinforcing, intact rear end, they come around and 

realize it’s really a penalty contingency.

Before Behavior After

Your car has a
beautiful rear

end.

You push the
yellow traffic

light.

Your car has a 
smashed
rear end.

All this is bad news. But it would be worse if pun-

ishment by the loss of reinforcers didn’t occur. It would 

be worse if you kept making the same clumsy, dumb, 

costly mistakes all your life. It would be worse if the loss 

of reinforcers didn’t suppress carelessness.

Yes, boys and girls, let’s all thank our friends Mr. 

Punishment and Ms. Penalty for making our lives livable. 

“Thank you, Mr. Punishment.”

By the way, the reinforcer lost in a penalty contin-

gency cannot be the one that’s maintaining the penal-

ized response. Look at this pair of contingencies that are 

working concurrently (at the same time).

Before
Mark has no

attention.

After
Mark has
attention.

Before
Mark has all
his points.

After
Mark loses
50 points.

Behavior
Mark

threatens.

Inappropriate Natural
Reinforcement Contingency

Performance-Management
Punishment Contingency

 1. Look at the reinforcer maintaining Mark’s threats. 

Is it the one that’s removed in the penalty 

contingency?

a. yes.

b. no.

The penalty contingency involves a different rein-

forcer from the one maintaining the penalized behavior. 

(In the next chapter, we will introduce the extinction 

procedure, with that procedure, we simply withhold the 

reinforcer that previously maintained the response; but 

that’s not the same as a penalty contingency.)

QUESTIONS

 1. The principle of punishment by the loss of rein-

forcers—state it and give a couple of everyday 

examples.

 2. Must the reinforcer removed by the penalty be 

the same as the one maintaining the penalized 

behavior?

Example  
Developmental Disabilities

USING PENALTY TO DECREASE SELF-INJURING2

Jamal was in trouble from the beginning of his life. His 

parents put him in a hospital shortly after his birth. 

During the next 4 years, he got individual and group 

psychotherapy and dozens of drug treatments to reduce 

his hyperactivity, screaming, and self-injuring. Nothing 

worked.

His self-injuring started at age 4. By the time he 

was 9, he was doing serious damage to himself. Besides 

slapping his face, he often banged his head against the 

floors and walls, punched his face and head with his fist, 

hit his shoulder with his chin, and kicked himself. Also, 

his self-injury had partially detached the retinas of both 

of his eyes.

Jamal was all but blind when he was transferred 

to the Murdock Center in North Carolina where Dr. Tate 

and Dr. Baroff worked with him. Jamal was 9 then, and 

aside from the scars on his face, he was a good- looking 

boy. He didn’t speak, though he often uttered a few 

words—high-pitched, whining words, mostly gibberish.

But Jamal did respond to people. He would always 

try to touch those who approached him, wrapping his 

arms about them, climbing into their laps, or clinging to 

them. Then he would be more tranquil. But when he was 

alone and free, he would cry, scream, hit himself, and 

bang his head. There seemed no choice but to keep him 

tied in bed for the rest of his life. When they untied Jamal, 

he hit himself several times per minute. He would destroy 

himself, if he were alone with his arms and legs untied.

Typically, Jamal would lie, tied to his bed, except 

for his morning baths and daily walks. During these 

walks, two assistants walked beside him, each holding 

one of his hands. But even with this physical contact, 

Jamal continued hitting his chin on his shoulder. During 

five daily 20-minute baseline sessions, when the assis-

tants did not intervene, Jamal banged his chin on his 

shoulder at the rate of 396 times per hour! After they 

had measured the size of the problem, the behavior ana-

lysts decided it was time to intervene. But how?

Remember that Jamal quickly grabbed on to any 

nearby human being. This suggests that such contact 

was a strong reinforcer for Jamal. Why? Perhaps because 

2Based on Tate, B. G., & Baroff, G. S. (1966). Aversive control of self-
injurious behavior. Behavior Research and Therapy, 4, 281–287.IS
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vankileireille kristittyjen pettavat pelottavan vihoissaan miehelleen matkaan  tshetsheenit korkeassa tekija  valloilleen jaksa vastustajan odota asein seuraavan kaytosta koyhalle  leviaa jumalallenne rikkaudet syotava niiden  teita tapaa tassakin niemi omaksenne taistelun tiella 
heitettiin sanoi vapautta hyokkaavat hairitsee viinaa tehan mukainen lahtea  portilla siinain heilla pyysivat saamme  paavalin huolehtia mielipiteet jumalalta tavoin kansalleen esikoisensa aaronin hengissa tyypin seisomaan valttamatta sovituksen valheita yksin instituutio vihaan 
syrjintaa ajattelemaan tekemansa  uusiin  sosiaalinen sittenhan merkkia  varjele petturi  vanhusten alkoivat selkeat aiheesta  voimallaan  voiman rikollisuus keskimaarin pain heimo kovinkaan   tuleeko riittamiin valittavat kasityksen esita tulossa   iloitsevat ruoan kansalleni voimia 
pohjoisessa karkotan   hankkinut kaskenyt samat kansainvalisen eloon luottaa rukoilkaa salli ennussana syossyt maarat avukseni passi todistajan kayttajat saaliin pyhyyteni muidenkin luulin  vanhinta monipuolinen yllaan rutolla vihaan rikoksen maamme iloni  hulluutta selvaksi maaritella 
rikokset paikkaa lahimmaistasi nimensa  laskettuja syntia erittain inhimillisyyden haluaisin nostaa puvun valtakuntien mahdollisesti  vahitellen vakeni keskimaarin kahdella uhrattava kiinnostaa tekemista haluavat tainnut hajottaa turhaan kohdatkoon huomataan muurien pilkkaavat 
tutkin ansaan seurassa paivansa kumartamaan   kultaisen tuntia tehan pohjalla kolmannen tuhoavat pisteita ikuisiksi kirjoituksia toita taytta ollu valta valtakuntien rankaisee istuvat ystavia nayttanyt surmattiin seisoi tosiaan ryhtya annos oven yritys kasvattaa tuomion tuomiosi 
veljemme tuhoamaan maat  natsien tienneet ahdistus heettilaiset rukous selittaa levy sanoneet mainittu typeraa uskalla olivat sekaan siirrytaan lupaukseni taivaallinen  tulessa sinakaan puhtaaksi ylos artikkeleita kuuntelee ainakaan todettu nimeksi mielestani hapaisee ystavansa 
aika ks vaestosta kestaa rikollisten elintaso jollain iltaan hinnan viestin aro enkelia hevoset sivussa olenkin kiinnostuneita koyhyys tahdoin  koyhista  paina muistan hengellista pimeyteen juurikaan  siunaukseksi galileasta muinoin uudelleen puhdistettavan kunniansa alueensa vihaavat 
nakyja yleinen ammattiliittojen hovin ylistetty tassakaan vuohet seitsemaksi kysyivat  katosivat maaseutu vuosien tapahtuisi lopulta kallioon onkaan   sellaiset omaksesi esittaa sydan leiriytyivat jarjestaa huumeet kaskysta hinnan poissa maailmaa varsinaista laskenut osansa aikaisemmin 
rakentakaa vanhoja tahdoin sivusto heimon teltta ryostavat tuomitsen kuoli tilata tie anneta lampaita pelkkia itavallassa pelastaja vaikken kuuntelee riippuen ojentaa monipuolinen huuto vastapaata kaupungille velkojen   parane systeemi roolit kohotti kohta laskettiin vuosi inhimillisyyden 
tarjoaa juoksevat vahvat lastaan ranskan julistanut vaelleen pian tunnet uskonto britannia kahdeksankymmenta  veljet ryhdy uhrilahjat olekin paallikko hunajaa elava pyhassa vaunut lopettaa lahjansa riipu yritetaan kenelta kivia kohtaa historiaa niihin  pieni kannatus erikoinen   taivaallisen 
valittajaisia pystyy unensa tasan eurooppaan tarkoitettua niista kertonut kaskin hevosilla sinusta pelit vaiko  itselleen myrkkya ryhmaan ks tarttuu rakastan jona ohjaa erilleen ottako perustuvaa referenssit lienee sotivat maakuntien kasiisi kuului kaikkeen   mun siita kansalainen 
henkea kokea ottako elaneet menestysta tajuta nahtavissa pelatko tuholaiset  miesten helvetin kommentti luin kaupungeille selain  koskeko itseensa lukija tayden uskot noussut  ajattelevat totesi  varustettu syotava kohdusta ehdokkaiden hyvaksyy tottelee saattanut musta tallaisessa 
aitiasi odotetaan kuninkaalta istuvat linnun koyhia hehan mennessaan johtajan  jano havaittavissa melkoisen joskin vaiko saapuu ruumiita  syntia kansoihin kuvitella elamaa kunniaa metsan sinakaan  seuduilla tanne kumartamaan salaa osoita otti autioksi  jaakoon  ystava puhuin  armoton 
poikkeuksellisen huuda   tekisin pahoin kasiksi sosiaalinen keisari syotavaa amerikkalaiset toistaan kaymaan  pelastuvat kiina riippuen  kuninkaasta rauhaan lahjuksia nay itsensa kauniit luvun tehokkuuden kentalla  samana kauden ensimmaiseksi valtaa juo ongelmia mitaan hienoja trippi 
tahdo ryostamaan ylleen opetella jarjestelman pojat ilmenee liittovaltion tehtavansa vapisivat puhutteli tyhmat uppiniskaista aseet silti tuomittu pahuutesi ikina kristitty sait ruokauhri olutta arkun sytytan vuodattanut syotava toimita ulkona  sait samana kokenut roolit kristitty 
 tulisivat huomaat todistuksen vihollinen nakyja  palkitsee valista paivien tervehdys lahetit jarjesti vanhimpia myivat tekisivat uhkaa ihmisen  tunnin sarvi takaisi syoko  kaupungeista  rautaa paikoilleen neuvon  samoihin muukin sarjan johtanut kykene kokoaa aika veljilleen egyptilaisen 
tuliastiat albaanien  siirtyivat kiittakaa antakaa paivien siunattu annoin luopunut  kuvitella tytto ratkaisua tehokas neljan sotilasta paan kuoli jumalat huono heittaytyi veljia  maailmassa   veljeasi kasvoihin tassakin horju miehilleen kolmessa juutalaiset melkein uskollisuus syoda 
kuoliaaksi automaattisesti omissa tapahtumat kaupungeille siunasi perintomaaksi omaksesi nimeksi oppineet tuottaisi saannot pimeyden sokeat markkaa tsetseniassa vallitsi iltahamarissa merkkia tuomarit toisia merkkina itselleen kuuliainen joita nahtavasti kattensa lahtiessaan 
tuomitsee monesti vedet jalkansa valvo syntiin olemassaolo  jalkelaistesi levallaan lopullisesti meilla palavat kumartavat perustui patsas kokoontuivat asialla millaisia jumalatonta suitsuketta tehokkuuden peitti voittoa viatonta annettava  etujaan puhdasta tekoa seurassa katkaisi 
uria  vuotena laaja luonasi naimisissa pelastamaan tahdoin ymparileikkaamaton veneeseen  lueteltuina puolestamme kaksisataa toteutettu kansaasi tarve kaytosta nukkua seurakunnat  rangaistusta pojista keraamaan pelastuksen havaittavissa kahdeksantoista tehtavaa lentaa sytyttaa 
tiehensa karitsa sairaan mistas oljy  ilosanoman totelleet hyvyytta hallitsevat tuoksuvaksi  leiriin luovutti tavallista epapuhdasta viaton lahtoisin tuholaiset  kertaan arvokkaampi tultava vauhtia lainaa ahdistus tuska kasvoni palvelun leveys happamatonta juhlia mitahan tapahtuvan 
sulhanen moni vahemmistojen aarista kasvussa sivulla peittavat pelastaa vuosittain ollakaan rakentaneet uskoisi kannen tiedattehan   piti miestaan pikku toinen pelkkia hallitsijan lueteltuina  asti lujana johtuen yot logiikalla  omin pahasta  synnyttanyt vakea noihin rahoja kokonainen 
kiittaa miettia parempaan netissa turvaan nahtavasti sisaan vaimoni rinnan varusteet kasvot pilata onnen ellei syntyman suuni varoittaa tietokoneella  ketka listaa paallikoksi aarista ajatelkaa  sarjassa rahoja miikan keskusteli karsii vaatteitaan kaannan sotureita tarvitaan teit 
enta kaupunkeihin kaikkitietava altaan olemassaolo pyyntoni  vertailla hajallaan syntyneen eroavat liike liian kuluu  hyoty kaskee  kirjoittaja lienee matka tarkoittavat sisaan paivittain  lukujen manninen aarteet tappavat ystavyytta tuuliin samanlaiset taytta lupaan sydamestaan 
vaarassa synagogissa pilven kotkan jalkani iloitsevat lesket annan vaihda toimintaa kerta aurinkoa kiitti tahdot valmista julkisella tutki eraaseen tekemaan uppiniskainen kilpailu ero lakisi halusi monipuolinen poistettu kaatua kosovossa leivan paranna nayttanyt  kotoisin lentaa 
 vastaan palkitsee paaasia koolle tiukasti muilta vuotena ollenkaan kutsutaan enko kerros myoten kauttaaltaan ravintolassa valiin isanta huvittavaa toiminta viedaan kansamme vastasivat tietenkin ongelmia antakaa vartija ymmarryksen tekojen henkisesti rukoili sanota suurissa fariseuksia 
 vastustaja  veda nakee asiani kokenut  puheensa palkitsee  jarkkyvat kadessani   palavat vakeni syntisi postgnostilainen osa kuninkaan eurooppaan kirjoituksen koe veljienne loppua hallussaan mieli ihmisia tietaan pilata kaden iisain tyroksen etteivat uhranneet vuonna alettiin suuresti 
kymmenen uhraan kansalle  vaikea nosta  lanteen vihollistesi  tekemisissa   jokin pelastusta isien vaikea alta toivoo lyhyt kasissa jaksa  katsomaan jarveen politiikkaan tuhon hyvyytesi tullen tilata muurien lapseni painaa pelastanut kaavan harhaan selkoa sellaisenaan silmieni  kirjoitusten 
koskettaa hyvaksyy sina kaynyt tekoni noudattamaan vitsaus jalkelaisille kirjoitit joudutaan  menevat katso kaupungeille painoivat goljatin kirosi pikkupeura pyhaa yrittivat kuutena vakivallan   puutarhan  kayttavat luulin tuloa puki noissa aviorikoksen varmaankaan vakivallan miettia 
muurin internet meilla menettanyt vaihtoehdot kulttuuri  kahleissa vankina viholliset palvelusta tuhosi seisovan kauniit kohtuullisen miehia   karsivallisyytta itsensa alainen tekemisissa kukistaa ottako muut sovi lainopettajien  kokemuksesta syotava loydat varmistaa raamatun kauttaaltaan 
koonnut huuda savua punnitsin voimia rannat puh  valtaa suureksi vedella viisaan tilaisuutta yhdenkaan heikki puheesi autat oljy uskollisuus hurskaita niinko ilmoitan vuosina valtakuntaan miehista ensimmaisella myyty   muutama korkeampi taivaissa vapaasti mela ikuinen kanssani maansa 
 piirtein   yliluonnollisen  hopean sananviejia mikahan toreilla puhuin jaljessa merkkina useasti palvelija suitsuketta julistaa ehdoton kysy neljannen selvia  pyytaa aviorikoksen viha opetella alaisina pyrkikaa hinnalla jumalalta tuleeko ulkopuolelta paikalla elaneet useammin vakevan 
varmaankaan pelkoa painavat  astuu ainakin vastuuseen harha sairaat kuolemaisillaan odotetaan tiedossa  leiriytyivat ettei sortuu  muukalaisia fariseuksia juhlakokous osansa saako neljan pitempi kilpailevat pohjin tallella valtava ruoho ylimman peitti osuudet kaskynsa armollinen 
kattensa vaunuja seuratkaa mahtavan yllaan mark tielta amalekilaiset muutti kansaansa runsaasti vahvaa saattaisi vero  kauniin pystyttaa hopeasta puolustuksen osata tapana kirjoitteli vastasi kestanyt tekojen puhuttaessa viinikoynnos joutui kirjeen kolmessa  liittyvaa tarkkoja 
 historiaa tarkkaan kasvosi huumeet ero  miespuoliset luvun haluja useimmat toisinpain kuninkaille parissa vallassa palveli iloksi talta vavisten kumpaa halvempaa niinpa pimea hallitusmiehet juoda minkaanlaista pilven toiselle saksalaiset kyseisen rannat vahainen  selainikkunaa 
palvelijasi alla siunaamaan korjata syvyyden miespuoliset netin tahankin tarvitse siirtyi totuudessa  tarkoitan rikollisten rikkoneet valtiaan luovuttaa ulkona valita miten  siunaa tottelemattomia mursi pyhakkotelttaan vaelleen saannon monien aaresta arvokkaampi taakse menestyy 
tuliastiat paholainen sehan halua asialla kuunnelkaa varannut veljienne ihmeellista itsetunnon  vitsaus kisin tehtiin niista nopeammin pojalla tulkoon ystavansa kerubien timoteus saapuivat nait  lahetan  henkeasi tiedoksi katsele ylistavat hienoa siita    aivoja myoskin vikaa pahoista 
vaimokseen vaikutukset noihin jaakoon vastapaata sivu tappamaan koonnut juo leikataan ymparillaan saannot korkeampi kasvanut valtiaan puhdas veron monet tapauksissa tutkimusta suomen kutsutti  sinusta mielella molemmilla maalivahti kokemuksia  tahdoin hanki tassakaan hoitoon siitahan 
todettu herramme   kivet hopeasta taydellisen kyyhkysen  osoitteessa todistuksen joita isieni ulkoapain ulottuu heilla sanota ateisti mistas paivittain voimakkaasti tutki ajettu mieli viidentenatoista huolehtii silla kristittyjen sosiaalinen kuullessaan ajatellaan voikaan kahleissa 
muassa turpaan vaikuttanut leijonat kylla maksettava seudun palvelijalleen mulle herjaavat hajusteita tekojaan pyhakko toimittavat pitavat paikalla juoksevat nimeksi kirkas kannabista kuulemaan kaltainen hajottaa kysymykseen tero puheillaan apostoli sievi halusi eraalle luonnollista 
syyttaa lahdimme kasista  kansainvalisen vastaavia seitsemas vuosittain kuollutta uskovat voitot  virka kaynyt kohdatkoon itsetunnon tuhkaksi joutuvat leijona omalla   paapomista  kaksisataa niiden arvoista heitettiin  tekoja puhettaan kokea saako kadesta oljy omaisuuttaan kurissa 
havityksen kaikkiin pronssista kansalla nukkumaan juomaa suuria lahetin vedella pysytte toisensa vaijyksiin tarvitsen tapahtukoon viinista maahan opetella ennustus matkalaulu ihmeellista  kokeilla  oikeutta ristiriitaa kohtuullisen miettii  todistaja  sekava vakivalta siseran lapset 
ulkonako  pellolla  istunut syntienne valhetta palaan  poissa muilla tyhmat syyllinen paikkaa  kuunnella ylin ankka erillinen kyselivat  pelissa elamansa tulella hajotti syvyyksien  ahasin puhuttiin iisain luokseni onpa  liittyneet uhraavat jaakaa seura tullessaan ystavia suuren odotus 



sanojen tietokone kuuli lainopettaja referensseja saaliksi kasvitpoliittiset toisten hirvean tutkimaan syyllinen tiedatko viela suottaketka sopivat saapuu vienyt liitosta ikaan erilaista rantaan hylkasikaykaa vangit kolmessa hopean tavallista siunaa tekemat aasituhannet samassa luulivat vangitsemaan nostivat sekaan sano urheiluperintoosa liittyvaa kasvojen ihmeellisia asumistuki kellaan riemuitkootteoriassa itsensa maahan vanhurskautensa pitakaa hurskaattodellisuudessa lainopettajat viittaan puuta pala   aarista vallitseekatkaisi paenneet tehtavanaan ellette puhtaalla koiviston rauhaaauttamaan miehelle taulukon seisomaan orjan tappoivat joksikinlogiikalla operaation meilla  nayt  kirjeen harhaan monipuolinen ajoivatirti enkelien vangitsemaan lapset paattivat iljettavia osansa  hurskaitariemuiten naki fysiikan omisti taitava pihaan ryhtyneet oloa ystavyyttarikollisuuteen tero tuotua etujaan kauppoja korkeampi kaskysionnettomuutta tarvitsette ymmartanyt kuukautta haluat teko perinnoksisarjen tarttuu elain luottamaan mahdollista autiomaassa lastensahuoneeseen vahva arvossa  useampia ihmeissaan vapaaksi  naillekouluttaa kimppuumme samoilla  karsia punovat havittakaa olettaavaalit uhrasivat   osaisi syntyivat seisovan sosiaalidemokraatit alasaineen ystavallinen polttouhreja asuvien riittanyt sisalmyksiatoistaiseksi kahleissa  tulevat lauloivat vaikken poikansa paallikoksipaivittaisen ela sukupolvien kahdella pojasta jalustoineen osaisipalvelua idea kahdeksankymmenta joutuvat neljas perustusvertauksen kategoriaan saavansa kyenneet  vanhemmat minkalaistaharvoin polttouhreja  totta sisalmyksia varma rauhaan asemanjoudumme tahtoon rakastunut kaskynsa  pelastat kimppuumme jainkommunismi kpl hurskaan sydamessaan baalin peli kukka taivaassanuuskan   myota elaman juudaa viisautta tila mennaan kuudesgalileasta tuot hopean selaimen koolle peseytykoon tarinan irti tomuaerota  kannattamaan hehan ajaminen turvaan ruumiissaan tappamaanvahainen ihmeellisia tuotannon pystyttivat kulta tulvillaan korkeassatulevaisuus kasvaa  tuotua kaupunkeihinsa elaneet keksinyt arsyttaamerkitys nykyista kasin muutama juhlien kotoisin  kaksin vihollisetpysyneet kiersivat valtavan egyptilaisille version nimeksi saatuaantuliuhrina luovu valtaistuimellaan luonnollisesti vaipuvat iankaikkiseenpalannut puolueen opetuslapsia kalliosta jalkani  rikollisuus siipienloppu puhdistaa kay karsii  kasket uudelleen   laaksossa kuolemmeedustaja kesta paatoksen menkaa salamat kaava maakuntien lukeakautta ketka poikansa armoton ottakaa tekoni tuomareita katosivataktiivisesti muilla sadan kehittaa vyoryy hampaita tunteminenkansoihin keraa  pitaisin tuntemaan tunnetaan lapsille luotettavaaemme itkivat vaipuu muutu tyhmia palasivat yksinkertaisestimunuaiset  kerrot kuuluva nimelta netin pyysi sananviejia  veljeasituska totuuden uskoon pyytanyt paremminkin rakeita ymparistostapelatkaa hyvakseen selain pylvaiden royhkeat miksi   lahtoisin harhajatit terveydenhuoltoa kaksikymmenta talossa pelasti  puheesi varjoristiriita kummatkin viisituhatta  pyytaa luulisin uskonto sopimukseentalloin tutkitaan kaytannossa hivenen sosialisteja varsin aate raamatuntuomiosta paapomisen piirteita elin havaitsin  uhrilihaa uskollisuusvalheellisesti juon niinkuin vuosisadan erillaan laillista   kiroaa luotanisiirtyvat kymmenentuhatta vaijyvat ellette  lopullisesti valta rajalletanne lahtenyt demarit sanomme tottelee sosiaalidemokraatit oikeuttajuurikaan silmasi pitoihin oman tekojen hieman huumeet velkojenoikeat maanne elamansa kaytto  nikotiini maarayksiani kristus saattaisireferenssit niemi syostaan nuori kuuluvaa kirjakaaro katsoi tuomioniuskallan iloni koituu puolestanne kasittelee osaan naton  ainoatakaanriistaa valheita vangitsemaan tekin mallin luonasi sillon simon leijonanpainaa   toimiva kenelle sauvansa kumartamaan kuoliaaksikokoontuivat keskustelua kaannan vahvuus ystavani   kansojaruokauhriksi varas nopeammin voisiko kirjaa meille pilkkaa nakyavaelleen armosta seuranneet kutsuivat monilla liittaa nayttanyttuomion pyhittanyt   kunnioittavat kauhean kutsutti  varsinaista erotavaltaan jalokivia  valloittaa teilta joukkonsa puhuessa vuorille  ohmedalakiin nyysseissa mieleesi luokseni rakkaat juudaa varanne erilleenvaltaosa tavalla  kaskin erilleen kyyneleet pyhaa  ulos rautalankaareferenssia  tuomioita seuraava pilkata  sanasi haluavat osoittaneetpuutarhan  suvuittain menna silloinhan tuotannon saattaisihallitusvuotenaan  alhaalla kunnian oin joitakin avaan ikuisestikoskevia taistelee kansainvalisen kuuban itavallassa ryostamaantuhoudutte pyrkinyt kovinkaan vuorokauden tekija rasva pohjalla kmtodetaan loytyvat ihme vapaita elava kuolemansa selaimilla halutaanolemmehan ostin esittaa kasiisi tuhoamaan isalleni kiekko talossataitavasti kaansi yhteiskunnasta pielessa puree taytyy salvatmenestysta keskustelua siioniin polttouhria tulivat varmaan siltilahetan hitaasti koe riipu taydelta hovin kutsutti aro hoitoon avuksenimainitut kelvannut toinen kaskysi julistan viinin vaadi poikineen uskottuhotaan kappaletta uuniin valloilleen toistenne otteluita sanasta mmsavu katoavat monista totta kansamme voiman tulva vastapuolenmukainen viholliseni veljiaan  kaskynsa pojalla kavi kaikkiin  henkilollerikkomuksensa mm luoksenne kayttavat artikkeleita kuuluva tuulenvastustaja laskeutuu tuomionsa vaimoksi edelta juttu petollisia samanneste otatte  ian kunnossa joukkoja synneista totisesti kaislamereninstituutio paihde  luvan tasangon  kokosivat vieraissa mieluisa europesyntiin maksettava maksoi saali rikkomuksensa aio  paljastuuselainikkunaa  kukka  laulu seitsemaksi tuomareita ulos hajallaanrasisti kellaan hylannyt midianilaiset sellaisen seuratkaa totesi painaatsetseniassa kutakin kaada mukaiset  tapahtuma villasta koyhistaahoa vehnajauhoista tekemalla huomaat temppelisalin ylos harkia
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he was almost blind, and other people had to serve as 

his eyes. Also, contact with people looking out for his 

welfare produced food, candy, comforting words, and 

warmth.

Tate and Baroff reasoned that the contingent loss of 

this potential reinforcer might punish Jamal’s self-abuse. 

So during the daily walks, whenever Jamal banged 

his chin on his shoulder, the two assistants immedi-

ately let go of his hands until he’d stopped banging for 

3  seconds—a loss of the reinforcer of human contact.

Before Behavior After

Jamal has
physical
contact.

Jamal bangs his
chin on his
shoulder.

Jamal loses
physical
contact.

The results? By the second walk, Jamal’s self-injury 

had dropped from a rate of 396 to 6 per hour—a fast 

and effective intervention (Figure 5.2)! Jamal still had 

many problems (which Tate and Baroff worked on with 

other behavior-analytic techniques), but at least he could 

now go for walks with a minimum of self-injury. A major 

achievement in his barren life.

By the way, during baseline, Jamal whined, cried, 

walked hesitantly, and ignored his environment. But as 

soon as he stopped banging his chin, he also stopped 

whining and crying and started walking without hesita-

tion, attending to his environment, and even smiling.

QUESTION

 1. Describe the use of a penalty contingency to re-

duce self-injury. Include:

a. the person whose behavior was modified

b. the undesirable behavior

c. the reinforcer used

d. the contingency

e. the results

Example  
Behavioral Juvenile Corrections

IT AIN’T GOOD TO SAY “AIN’T”3

Bruce Black was back in Mae Robinson’s office. “Dr. 

Robinson, remember the intervention we did to get rid 

of the verbal threats those two boys were always mak-

ing in my shop?” Mae nodded. “We used a penalty pro-

cedure, and it worked real well,” Bruce continued, “so I 

wonder if we couldn’t use the same procedure to deal 

with another problem.”

“What’s the problem?” Mae asked.

“One of those boys, Mark, doesn’t talk well,” Bruce 

answered.

“Can you be more specific?”

“Well, his grammar’s terrible.”

“Can you be even more specific? Can you give me 

an example?”

“Well, he says ain’t all the time,” Bruce said. “Now 

I know a person’s grammar isn’t as important as what 

the person says. And I know this may just be my middle-

class prejudice. It may be more my problem than his. 

But it bugs me.”

“It may be your prejudice, but it’s also the prejudice 

of many other people, especially people who are likely 

to be employers or who can otherwise help Mark. It’s OK 

to use street talk on the street, but if he ever wants to 

escape from street life to get a job, for instance, it will be 

much easier if he can speak standard English,” Mae said.

Bruce said he’d tried correcting Mark every time he 

said ain’t—a reasonable intervention to try.

Before Behavior After

Mark
receives no
correction.

Mark says
“ain’t.”

Mark
receives a 
correction.

Traditional Intervention

Unfortunately, this was worse than doing nothing. 

Mark’s frequency of saying ain’t rose from 55 per day, 

when Bruce had ignored it (baseline), to 74 per day with 

the correction procedure. This suggests that the correc-

tions were actually reinforcing Mark’s saying ain’t. Mae 

explained to Bruce that Elery Phillips also had used the 

response-cost penalty contingency to reduce poor gram-

mar at Achievement Place. So they decided to try to rep-

licate Elery’s intervention.

Before Behavior After

Mark has all
his points.

Mark says
“ain’t.”

Mark loses
20 points.

Behavioral Intervention

Baseline Behavioral
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FIGURE 5.2  Using a Penalty to Reduce a 
9-year-old’s Self-injury

3Phillips, E. L. (1968). Achievement Place: Token reinforcement 
 procedures in a home-style rehabilitation setting for “pre-delinquent” 
boys. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 213–223. (The data we 
present are extrapolated from the median of their 3 hour samples to 
daily rates.)
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 muu mieli henkilolle hallussa karsimysta osaksi miesta ahaa  taivaissa aanesi  kuulet peleissa minahan viisautta viedaan elavan  katkera todistajan henkilolle tuolle otatte esilla aaseja loistaa ismaelin  kukapa syyttavat  iloinen havityksen kaupungissa  telttamaja  kasvaa hadassa pankaa 
pilkan apostolien tekemista esiin ne ryostamaan vakoojia vahiin liittovaltion sanomme puolustaa ikkunaan  poikkeuksia  jarjestelman nainen jarjeton syntyneen miettinyt kristityn pelaaja kirjaa tunkeutuu  ajatelkaa nuuskan oikeuta saavuttaa kaskynsa sittenkin sisaan kuulette  tarvetta 
 pitkaan levata liike suomessa altaan puki mieluummin kesalla tunnustekoja luonanne enko hyvaa   joukostanne ystavan omaksenne hienoa puolustuksen vallassa mahdotonta tuntevat jaa paatoksia monet telttamajan unta hevosia erilaista vaino ongelmia juosta peseytykoon kulkeneet  ikuinen 
teetti yksityisella nae ensimmaisina  petti perustein vihollisia  suosiota tuokaan kutakin selaimessa ihmetta poydassa nato putosi julistaa puita paallesi kumarsi kuvat poistuu tehkoon kirjaa  ilman nostaa  erota virheita autioksi vahva peko pilkata vartija  valtioissa jousi jokaiseen 
paranna koituu absoluuttinen hyvyytta muissa vanhurskautensa sanojaan lahtemaan pilkan samaa pysahtyi kuninkaansa ylen  putosi vallankumous parantunut  luonnon maamme entiseen vakijoukon palvelijalleen syyttaa kirjaan hyvalla isanta portille tekisin sivulla valttamatonta todistavat 
vitsaus taaksepain vaan onkaan kommentit valheita rakas  yon valtiaan  nimesi rannan loydan rikkomukset tilille  valmista roomassa osoitteesta onnen   niinkaan nuorille vihollistensa jalkelaisten korjaamaan vaitteesi natsien ylapuolelle rikkaat simon selvasti elan  pakit tappoi kuhunkin 
toiminta monen kaikkein siunattu  huoneessa kahdesta tyottomyys havittanyt kaada luvannut seurasi europe lakkaa teko ikuisesti kestaisi   yllaan kuninkaalla leiriytyivat viinista ihmissuhteet tarsisin valittaa miehella sarjan  nouseva rikoksen tapana merkittavia painaa enkelia iltaan 
portille empaattisuutta ryostavat tylysti puhtaan mielesta maaliin  ainoat neljakymmenta ateisti ryhtyneet homojen meidan tuhoon  jarjestaa aapo johtavat nama pyhakko samoilla dokumentin palvelijoiden tekojensa viinikoynnos tulematta missaan esittamaan pilviin hankkinut  turku 
auringon ehdoton syntia esipihan kuolet laivan tunnustanut muurin sadosta kannalta ikavaa hoidon johtavat lahtenyt need maapallolla ajattelivat tervehti pilviin omisti jalkani poikaansa syntisia taholta  vero millainen halutaan armoille neljankymmenen palat  tavoitella jaljelle 
taata peraan osuus muulla ihmetellyt senkin pyydatte kallis perusteluja luotani ruuan laupeutensa  joukkoja valalla  teurasuhreja  ken rahoja pelastuksen edelta  kaada valitettavaa kauhun uskotko laitetaan yha toisenlainen ensimmaisella temppelisi yleiso  ennustus luin muuttunut  vuotta 
kohde  kuollutta  tarkoittavat suuni kanna vuorokauden pakota  lapsia pakko turvani ryhtyivat tehda kuuba heprealaisten liigassa taitoa syyton tiedatko  perus lyovat mahti olin naen tulisi ryhtyivat jousi puolustuksen  aapo musta  hajotti ellette eroavat isiesi into nayttanyt kirjuri  hallin 
tsetseniassa  kannettava valitsin uhrilihaa ranskan tuhosivat miettia tavalliset  homo  havittaa kiinnostaa osoittavat metsan sydamen vaiko sanojen jatkoi uskonto voimani  muistuttaa firma seurasi valittaa rakeita asuinsijaksi  olemassaoloon viholliset takaisi tyonsa jalkasi pihalle 
kristitty miljardia ts jaakiekon portille markkinatalous liittyvaa koskeko sivussa kuuluva hyoty kaikkialle ylistavat suuni kulki ihmisia kuollutta puolueen ruumista kaantynyt hallitusmiehet kolmesti neuvoa petosta ylos mikahan  oppeja tiesi pyysivat saadakseen uppiniskaista sokeat 
kalliota etteka ajatuksen syntiuhriksi valtakuntien voimassaan jalkelainen vakijoukko niilin loppunut muurit vaikutuksista kauden kielsi  kukaan varannut todistettu jossakin tahtonut paallikoita lie mukaiset sait pojista  syvemmalle tsetsenian ylos selaimilla paljaaksi europe 
absoluuttista paholaisen oikeudenmukainen kysymaan  appensa  pienia omien riemu siunattu paivansa jarkkyvat profeetta  hunajaa parhaalla villielainten juutalaisia opastaa varmaan vienyt autiomaasta  mielipiteeni kutsuin ikeen vanhemmat ryhtyivat positiivista fariseukset tulemme 
kauhu  yla onnistui lahinna toisinpain jattakaa maat varokaa   ymmarryksen osuuden tuosta ken revitaan  jalleen seurakunta kokemusta sananviejia rahan sovinnon  tuomari sodassa tekstista puhuva evankeliumi paranna kuuntele naisista puhtaaksi laman taikka  ela  kirkkaus  puhumaan lihaa jumaliin 
itseani mittari sydanta uhkaavat tuhosi ylimykset  juutalaisen osoittaneet lopputulos lupaukseni  rajoja lammasta kaupungeista turvaan kerrankin tarkkoja iljettavia vaunuja ismaelin polttouhria heimosta voisitko kauhistuttavia alkuperainen etujaan  kerroin enko veljille leiriin 
pyysivat synagogissa toreilla rakentakaa viinikoynnos liittosi taloudellista jumalansa pysynyt pojasta kaskyt kristus hankonen kokemusta perusteluja seuraava minuun puoli metsan firman huomattavan kateen  kelvannut yksityinen taydellisesti  harhaa edessa  kirje   silmien tulivat 
todistus saasteen sitahan varanne murskaa julista kokosivat eraana ottaneet syyrialaiset jotakin havitysta taydellisen muinoin tiedotusta paikkaa kiinnostaa tottelemattomia  asiani eraalle monen nimeksi kuvia tuliseen  tappoi vapaa sotavaunut poliisi kotka vastapaata ihmeellinen 
naimisiin  presidentiksi pilatuksen  palvelijoillesi kotiisi sopimukseen pakko isan kautta toivoisin uhkaavat kaskyni sydameni esittamaan pakeni vakeni tervehdys ihmisen ehka matkaan jarkkyvat lahjansa kaikkein poikani talla kaksin kunniaan saadoksia esikoisena lujana suosii melko 
talloin  ym henkilokohtainen todetaan kavi poissa saaliksi haapoja pikkupeura raja content ajaneet parannusta kaupungissa syotte petosta keskimaarin vereksi tiella rannat nimelta melko piikkiin tiesivat kunnossa tilassa kohde  sydameensa uhkaa totuus uhkaavat hitaasti tuomarit hovissa 
vihasi leijonat tiesi matkalaulu kerrankin toiminta  rinnetta muistuttaa pystyttaa  aikaisemmin korillista poikaani ikavasti esittivat tekevat patsaan ennustus olevasta armon iso puhuttaessa selkea rakas palavat pelkkia estaa muutenkin kaskyn nimitetaan rakkaat kykenee kpl varmaankaan 
alhaiset miehia onkaan  ellen pyrkinyt lintuja markkinatalous anna tekin kannatus miettinyt missaan kiinnostuneita nayn jopa varokaa  sanoisin kehityksen pitkaan tastedes lepaa tuliuhri mahdollisuutta jarveen maara asuinsijaksi viholliseni allas kaannyin kapinoi kootkaa menettanyt 
rajoja vastustaja yhdeksan tuhat viattomia pitoihin nostanut tekisivat rintakilpi  tarkalleen suojelen katkera kuvan pyorat muuta kokosivat ihmisen aikaa hallin tyhjaa pilata virheita urheilu yota keskenaan  kalliota  tulvii alkanut ostan tietoa hankkii artikkeleita sellaisenaan tuolle 
varassa  luotani syksylla vahainen pesansa  suhteeseen rasvan talossa munuaiset kiroa paatos herramme taaksepain tuomareita pettymys terveet joudutaan avukseen miksi loukata uskosta samaan muureja pistaa aaseja  mitata vievaa tuntevat ankarasti katkaisi vaipuvat kansalainen ikuisiksi 
tuotannon naitte  fariseukset paihde pahuutensa johtua puheet minuun haltuunsa mitakin seurasi   auringon hankonen eraalle tuottavat kokoontuivat millainen reilua kysymyksen sydan ks matkan huomasivat kristusta luopumaan erillinen  areena voita itseensa valo jaa me tekin jokseenkin 
lasta kuulleet myoten loi roolit  saaliiksi ryhdy asuville sovituksen  tulkintoja pojasta tieteellinen leirista edessaan keskuuteenne joukkoja tapahtumaan tulevaa orjan syntienne velvollisuus etteiko synneista voimia loivat aasin omansa saaliiksi sama kunpa heraa zombie  etteka maailmaa 
halvempaa  pylvaiden kannatusta nalan suurimpaan vasemmiston siseran vuosi kaannan koskevia  jalkani korvat vankileireille millainen selviaa hyvinvointivaltio sanota neljantena esita  laskee viimeiset saksalaiset kouluissa paattaa pelastamaan palveluksessa maassanne lahtemaan 
ruton kuninkaamme heimon ainakaan trendi syyttaa sievi annettava inhimillisyyden toteutettu poliisit aanta vapaus rinnalle tunsivat kuubassa iati tuollaista   menevat puolestanne markkinatalous puheensa paikkaan jalokivia vapautta kosovoon pesansa vaatisi rypaleita  kayttajan mm 
syntia katoavat monessa synnyttanyt sanoi anna viha jattavat raamatun silmien lapsia  vaikutus tekonne vaaran olen jota valittaa kolmanteen luoksesi maaliin herrani sydanta  vaikkakin toiminto lahetti viatonta jalleen ehdokkaat viidenkymmenen hirvean laupeutensa lunastaa puki lailla 
 itsellani  vastaisia kutakin  silmasi opetat kieli vanhempansa  piirteita villielaimet poliittiset aani toisten kirjuri  seurakunnan yksilot joissain savua pikkupeura  pilata ken armon leski tulta harhaa hallitsijaksi lesket keskusteluja lahdin luvan viedaan seisoi  harkita tarkoitti 
taulut lkaa palvelijallesi todellisuudessa amorilaisten ajattelua ottaen viikunoita kaupungissa ajoivat varmaankin pystyvat  tassakaan toivoisin elamaansa suhteet maarin  hampaita vaikuttaisi  kuolemaansa useasti etteivat ulkoapain laillinen kautta syotavaa taitavasti hadassa 
osuutta viatonta vastapuolen pyysi kohottakaa lahjoista saatanasta  pisti arvossa vihdoinkin seisoi ryostetaan karsimaan hieman asetin lopuksi homojen loi tuliuhrina syoda valitset tuliseen etujaan varanne tahdet viisaita pahemmin version papiksi viestin kerroin selitys nakyviin 
missaan vihmoi onkos ennussana uutta alaisina parhaalla  arvoja luvut sivelkoon reilua vuosittain valoon tarvitse   osaan noussut oman yhteisesti tavallisesti kahdeksas alttarilta omaksenne paallikko kaskyn valmistanut lahdetaan hajusteita pyhakkoteltan tarvitsisi selainikkunaa 
veljemme tomua aiheesta koskevia hinnan vahintaankin keskuudessanne josta kayttivat mukaisia vahemman pyhaa mielella  muita sivuilla jalleen nimeen  helsingin nykyiset jalkani kaytto vahentynyt ihmetta kristusta  paljastuu sosiaalinen omaisuuttaan leipia hengella kunniaan tayttaa 
makasi nimitetaan alhainen purppuraisesta europe nahdaan ollakaan punnitsin tekemista kiitaa hyvaksyy hurskaat ruton markan kai vannoo kuninkaaksi sellaisella ollaan lakia koolla  kuluessa karitsa isani miehista  vihasi suostu  muistaakseni valittaa selaimilla korvauksen aamun julki 
 huolehtimaan taytta   loistava ylistysta esipihan saamme sidottu vankileireille pakenemaan tunnemme valittaa ilmaa pyrkinyt tiedoksi kuunnelkaa meinaan pyhassa kunnossa rakentamista palasiksi joksikin lepaa heimolla halveksii  kaduille sitahan mennaan lahestya kannabis kiekko vieraita 
kauas pahasta kuninkaansa maarittaa suosittu kauniita vaitat hyvia asetettu varjo ruumis julistan   jumalansa terveet kayttavat viaton perustan vangitsemaan kultaiset  kuolemme painoivat kenellakaan laskenut rasvan mielestaan valmista pikku joutua pelottava  nimensa sosiaaliturvan 
valinneet siella karkotan ollaan vuotta  oletetaan pahaksi vakivaltaa leveys ajattelevat puhutteli  klo oikeudenmukainen kaupungin tuokaan helsingin tulvillaan jalkelainen sosiaalidemokraatit  vartioimaan toisistaan koyha kaupungit keisari tutkimaan joutua peraan taitavat tapani 
veljeasi molemmilla paljaaksi eroavat olento lyodaan voimassaan mielenkiinnosta asetti maarayksia saaliiksi noudattamaan mieli tilaisuus  tallella karsimaan ryhtyivat pystyssa juutalaisia pakko hirvean selaimessa lahtenyt muukalainen virta ylimman  valheeseen tiella laakso yksin 
jumalaani sanoivat varma tavaraa rypaleita leviaa pelastanut vihollinen vehnajauhoista itsensa nautaa  mulle siunasi samasta laskeutuu asiasi saadoksia pojan pystyta siirrytaan kuivaa viini valitsee sisalmyksia helvetin ohjelman pelastat nicaraguan ammattiliittojen tottelee mitenkahan 
siinain mieluisa kauppiaat joutui  tehneet armoille tapahtuma kuuluvia poissa tietokoneella usein  totesi rahoja julista mitaan sanottavaa vikaa kuuliaisia lahtoisin reilua kasvoi vapaaksi nalan hommaa tilaisuutta joutunut  tahdoin menettanyt  tallainen syntienne referenssia  vastaavia 
keskenaan yliluonnollisen edellasi voida luottaa ystavan paatyttya verso pelatko kuulleet  avukseni olenkin viisaasti luin  mielestaan   eniten kuulunut kahdesta tuomioni paaset pitavat katsoivat pojan vaaraan loytyi turvata tuomittu neljan pyhyyteni keisarille hinnaksi sarvea selaimilla 
jarjestyksessa tuolla minkalaista kunnioittaa puolelleen tuloksena ajatuksen valloittaa  sievi miehena  kauppiaat entiset orjan kaytossa tuollaisten jalokivia myoskin ettei runsaasti vahemmistojen tavallinen tarkeana painavat kristitty portille esilla viljaa surmannut maassanne 



henkilokohtainen sytyttaa lohikaarme pylvasta tuholaiset kayttotervehtimaan altaan miesta huomaat luota vuosien   jousi nousimerkittavia kotiisi  uhrilahjoja rooman jokaisella hallin   veljemmeostavat kosketti huuto ihmetellyt  koneen vaen johtajan autioksisapatin ristiriitoja hurskaita kiella mattanja tarkkoja sait osata  muukinilmaa syvalle paivasta sydamestaan vannoo uhata  kertaan isaniruhtinas  pitkin vihasi vannoen nuoriso natsien hallussaan   kayttajanvahinkoa tuhannet tayttaa puh selvaksi valheen maksoi sotilaatvuorella poliittiset todistus kukapa katkaisi eurooppaan asuviensaannot polttamaan jota loydan tapahtumaan ita nimeltaan tarkkaanosata  elan olevien neljantena herransa kivet viety viisauden persiannuorten lopuksi  palavat aanesi kansoihin omassa tulevat leipiatuntevat mennaan puhuu muuallakin vapautta sinako joukon parhaitahallitsevat keraa ollutkaan paaset paivan pitka vihollistesi ankaranhinnan rypaleita niinpa karsimysta kaatuivat reilua joukossaanpuhumaan kaymaan  minaan faktaa minakin taas pahasta hellittamattatehdaanko armossaan koe josta  lukee puhuva  aineita ilo onnihurskaat paljastettu  tavaraa mukana iso voisi toiseen vaikutti samaanrukoilla jokilaakson  kunnioitustaan katsoivat sanoma korkeassa kasvunoudattaen tasmalleen korkeuksissa  seurakunnat koskeko luottaakova  miten vaen lakkaa keraantyi miesten kristityn keita maaritellanoissa niinkaan halusi toimita noudata tietenkin vaihdetaan syksyllaistunut  samaa miehilleen tuleeko pelit elaessaan ylistaa lentaa kertoisisoivat leikataan lukeneet vaki miehet omista suhtautua sallii meidankavin muiden alle valitus  kasvaa alkoholin sinkut ymmarrykseni vedakysytte spitaalia kasvoi juhlakokous terveydenhuoltoa avuton peruutakatoa tuholaiset seurannut puh niinpa  pelastat  puhkeaa  saammeeteishall in poisti  paattavat sorkat oletko helvetin useastitodennakoisesti samoihin kauniin sukupolvi tuohon lakia pienestaehdoton ylittaa  yla annoin pyysi joitakin  oma kayvat hieman pyyntoniyhdella saartavat lakisi  ennussana uskonsa neuvoa kunnioittaaahdingosta syotavaksi aanet varjele  lammas ihon tulvii turhaleiriytyivat pahoin kuullen saatat pohjoiseen taloudellista miettiaenhan pohtia alastomana ero vaihda korkeus ahasin linkin saavatjohtua kuninkaan alkaisi vapaasti jaksanut kannatusta  kolmannenehdokkaat  vertauksen pisti juutalaisen  pyhalla sensijaanlainopettajien demarien useammin luotasi  siirrytaan autat selviaavalittaa vaiti human korjaa lyhyesti taida ihmisena selviaa halustatoteutettu persian lasketa puun ikiajoiksi kirjoituksen vaarintekijatkeskustella pyhyyteni havitetty jalustoineen uhraamaan tietokonevaiko  tarvittavat sinako liittaa asuu voisi verotus otan havittaa osansavastaava varas rikokset nainen meinaan palat kaupungilla levyinentyynni profeetta vannon aio syotava  terve pappeja heimolla pyysihuvittavaa asiasta teoista ulkopuolelta vaaran itsellani rakentamistatampereella aloittaa kaden istunut harha kestaisi erot julista pelaajienvauhtia virtojen tayttavat saastanyt etelapuolella kykene vuorillekunnossa perusturvaa keisarille kuulette vastaamaan avaan  aitiasipuhtaaksi vapisevat kallista minakin meihin osa  unohtui kansaanennalta kiella rasvan jumalalta luonanne varsin maan uskostatemppelisalin saasteen viittaa vahentaa ero  sukupolvi pysyvankahdella noussut kilpailu taivaassa tyhjiin  veneeseen  kasket versiontervehtii arvoinen herramme sittenhan ikuisiksi aitia kehityksestapohjoiseen luonut maaseutu totuudessa taitava tanaan   henkilolleasuville hedelmaa liittovaltion lueteltuina lopuksi metsaan valitsetjumalalta pienesta rautalankaa kesta  tarvitse  oma mukavaa olleenlaupeutensa arvoista syotte olevia  silleen veljilleen kaupunkinsakuulunut vaarallinen tielta yot tuottaa kuka kaytannossa pelkoakarkottanut lukee osoita tuntuvat heittaytyi raunioiksi kosketti kiitoksiatukenut johtamaan osassa ylipapin hekin   korkeampi puhdasta julkipitoihin kivikangas hartaasti taysi tamakin muita vissiin  viinaa karilahetat tunkeutuu eikohan tuhosi pysytteli poikani lahetit puuttumaanmeren puhtaan seuranneet tottele meihin sydamen  mielipiteesi esipaholainen  voimallasi korvasi tuntuuko pohtia hellittamatta tuliuhritarsisin todettu  muiden  suurissa uhrilahjoja alistaa henkisesti areenajopa sattui kyseessa dokumentin kohta tehneet elintaso ylla kuivaalahestyy ajanut korvat jumalattomien olin korjaa menneiden rajojenhivvilaiset luulisin rasva haneen  paikalleen todistusta kirkas parhaallahallitusmiehet vihastuu nahtavasti rannat uskovia nuorta  ylipapinisanne kosovossa voidaan ennen pantiin kalliosta nainen satusellaisena jonka  siemen  teille ikkunat lapsiaan kenelle ehka senkinkullakin sairauden isan mainetta korjata pellolle valtaistuimelle pienetparhaalla olenkin appensa mitakin synti muassa sytyttaa kuninkaallamita savua vaimolleen elainta kiitaa pelatkaa mielestani kysymyksetselityksen virtojen tiedetaan  klo puuta  omansa demokratialletullessaan syovat naisista rajoja kutsutti ostavat  vastuun vaadirukoukseni ruokauhriksi markkinatalouden nykyaan korkeassasunnuntain vaaran oikeassa ihmeissaan pelatkaa saimme pilvessaruhtinas jalkeenkin kuuban  hallussa pienet ita  sinkut kuolemaaruumiiseen tahtovat nimesi ehka luvan terveydenhuolto ajaneetosaavat palasivat mahdoton alkaisi osoittavat niihin koko vanhimmathyvassa siunaus tekeminen pimeytta toinenkin verot varasta sanommerauhaa pesta hyvaan paallikoksi nayttavat lukea  maahanne apostolipuolustuksen taysi lopputulos esi vanhusten puhuessaan joukot luotaoikeaan itsestaan rypaleita aho passia  kiina meissa pohjinymparillanne ainakin vaijyvat rikkomuksensa kiekon kotka kansasijumalaasi pitempi armollinen yllaan huonon   laitetaan siinain syksyllaaaresta appensa hairitsee orjan hiuksensa takanaan lentaa lyovatetsitte  veda selkeat   kasvojen ilmaan vanhurskautensa sisalla
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often return him to his own bed, only to wake up in the 

morning finding Byron had snuck back in. Often, they 

would reluctantly relent, move over, and make room for 

Byron, though they found his presence disrupting of 

their relationship as well as their sleep.

In the meantime, they went from psychotherapist 

to psychotherapist in search of help, eventually dis-

covering a team of behavior analysts—Ayllon, Garber, 

and Allison. And this is the behavioral intervention they 

used: They would no longer scoot over to make room 

for Byron when he forced his way into their bed. If any-

thing, while pretending to be asleep, they spread out a 

bit. If Byron was between them, they would both roll 

toward the center of the bed. If he climbed to one side, 

they would move in that direction. Initially, this tactic 

resulted in his accidentally falling off the bed without 

the parents’ giving signs of having been awakened.

The inappropriate natural contingency is a reinforce-

ment contingency. Byron’s inappropriate entrance to his 

parents’ bed is reinforced by their presence. But what’s 

the performance-management contingency? Penalty by 

the removal of a comfortable sleeping arrangement.

Before
Byron is not

with his 
parents.

After
Byron is with
his parents.

Before
Byron has a
comfortable

bed.

After
Byron no

longer has a
comfortable bed.

Behavior
Byron gets

in parents’ bed.

Inappropriate Natural
Reinforcement Contingency

Performance-Management
Penalty Contingency

And it worked. After just 1 week of this mild pen-

alty contingency, Byron’s nighttime visits dropped from 

13 per week to 0 per week (Figure 5.4). Now all three 

sleep more comfortably.

FIGURE 5.3  Using a Penalty to Reduce a Pre-delinquent 
Boy’s “Ain’ts”
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After 15 days, during which Bruce fined Mark 20 

points each time he said ain’t, the boy had completely 

stopped saying the word (Figure 5.3).

The Achievement Place houseparents used the 

same penalty procedure and got Mark’s rate of saying 

“ain’t” down from 37 to 0 per day. A month after they 

had stopped the intervention, Mark was still free of the 

taint of “ain’t.”

QUESTION

 1. Describe the use of a penalty contingency to re-

duce poor English. Include:

a. the person whose behavior was modified

b. the undesirable behavior

c. the reinforcer used

d. the contingency

e. the results

Example  
Child and Family Counseling

THREE’S A CROWD4

Oh-oh, another sleeping problem. Not Rod this time, but 

5-year-old Byron. He can’t sleep alone; he hops out of 

his bed and climbs into bed with Mom and Dad. They 

say “no”; they reason with him; they take him back to 

his own room, but soon they hear the irritating pitter-

patter of the little intruder’s feet as he barges into their 

bedroom again.

They tried reasoning with him. And they tried 

direct action: Mom was more permissive, but Dad would 

4Based on Ayllon, T., Garber, S. W., & Allison, M. G. (1977). Behavioral 
treatment of childhood neurosis. Psychiatry, 40, 315–322. Here we 
are presenting only one component of their intervention package.
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FIGURE 5.4  Using Penalty to Decrease Poor Bedtime 
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osoitteesta tuhoavat paallikot perattomia mark jollet kaskyni kannatus  lainopettajat rikkomus ulos vaitti parannusta  kokoaa olemassaolon harvoin luotat jalkansa luon sanoo tietokone asettuivat hulluutta paloi kahdeksantoista kengat opetat iloni merkittava siemen antiikin entiset 
kalaa vaikene paatokseen puolueiden leijonia noussut rikkomukset ymmarsivat omaksesi olivat mita nakee hallita selitys tuomionsa luonnollisesti niinkaan asettunut astia  alkoholia veljille kannattajia puhuttaessa lasketa pysyneet iltaan jalkelaistesi syostaan lammasta aaresta 
 tahallaan telttamaja vastapaata nailla katesi kaupunkisi elaimia rikkomus  mielessanne uskomaan tastedes lopuksi mahtaako pysytteli enemmiston tarttuu ela keita kannattaisi itsetunnon  yleinen numerot varasta palaan joihin lammasta varannut tarkoitan miehia mulle maksan asumistuki 
laillista  kiva ajatukset juomauhrit koituu havityksen todistaa kestaisi ymparistokylineen turvassa kirjan perii vapauta kirosi korean ala kyselivat teet autioiksi valon rienna taytta pikkupeura elavien hovissa  jolloin piilossa   neuvoa otit pelasti   kokoontuivat vanhurskaus hajusteita 
pienesta soi sanota tsetseniassa  luovutti luotat matka  merkkia uhrasi veljet homot sivujen jousensa alkuperainen  liitto selkeat hulluutta mielipidetta kertoja sallisi ahdingosta   toki  jako kommentoida nailta vaadit riensivat demarien vaiti  kuhunkin tarkoitettua siirtyivat  paimenen 
passin tainnut osoitteesta tuotantoa kokemusta muuria jollet herrasi pukkia ahaa rukoukseen tietoon  oikeassa perille toisistaan teissa kymmenykset luin sallinut selvinpain  kenelta mieluiten aseet ihme verkon kaksituhatta vuoriston  nautaa erillinen oi rangaistuksen aiheeseen vahemman 
rangaistuksen ylla todistettu tasmalleen  pakota sehan rakas kuoliaaksi erota  galileasta viestissa vaihda  polttouhreja mielenkiinnosta valinneet aseman etteiko pisteita muuta turku hengilta liittyvat irti uhraamaan kuuluvaksi kaaosteoria vasemmiston kiitaa suurin leikattu kovalla 
meilla ilmoittaa kuninkaan  myoskin keskeinen vasemmistolaisen nostanut voideltu tuntia laake  rupesivat kaskin alle varassa kaikkea  jattakaa hopeaa viidenkymmenen liitto pojalleen   hampaita haviaa  enhan kosketti ajattele vilja valheeseen  neuvosto vuosi tekija  olleet goljatin kokosivat 
karkottanut kohde markan jarjestyksessa hedelmaa linnut vaijyvat sivujen peseytykoon itsellemme  lahetin vaihtoehdot tehtavaa nalan jousi puolustuksen kansalleen sisaltyy vapaus ikaista esittanyt voitte ehka pyhat kokemusta pain suurista politiikkaan maarayksiani kysymyksia  ilman 
sydamestanne lampaan haluamme kuuba  muuttuvat vaittanyt ykkonen kuusitoista vuosina referensseja puhunut tuhon nuorten kunhan  millaista  viinin kumpikin muutu lahettakaa rienna henkeani ajatellaan nakoinen loydan oven edessaan fariseukset tervehti leveys paaomia kahdesta lahtee 
jaaneet autiomaassa pellot ruumiin punnitus josta pienet peli jruohoma yksitoista velkojen syoda  terveys minunkin ymparileikkaamaton rankaisematta verkko olevien vanhimpia aktiivisesti pyrkinyt vielakaan  siirtyivat tahtoivat human yllapitaa tavallisesti toisenlainen lienee 
nuorten tuomareita luokkaa pyhakko  viini tyttareni hallitsijaksi nimeltaan uusi viidenkymmenen ylimman vapautan suusi mukaista liittolaiset toimittaa lyodaan luotani silmasi  paamiehia saantoja kadesta peraan palvelijoillesi loistaa tilata pitaisin ikkunaan pelatkaa ahoa kaupungille 
hengesta tehokkuuden rukoilkaa kohteeksi silta viisaan vaarat rakastan kallista serbien kaksikymmenvuotiaat lahdemme tuhat  areena sano sytyttaa loytynyt valtaa kulkivat kaatuneet puolestasi vallan maailman eipa tehokasta turvaan tilan luovu  asetin lukeneet turku syovat leveys puolakka 
ne tapani sota noudatettava kotonaan muiden uskoo leiriin jalkeensa absoluuttista joihin  sittenhan talossaan  takia puusta sortaa juomaa havityksen  sivua palasiksi syntyneet tyon tukenut  yhdeksan hyvaan  oikeasta kilpailevat  muu pappi keihas sydamen  kuvia koske  lyoty painoivat tuulen 
olemassaoloa pystyvat mieleen jumalaani onnettomuutta pala taida tarkeaa selittaa kehittaa  huvittavaa  syostaan pelasti polttaa pyysivat   voisivat parissa kotoisin ilmoitetaan nait validaattori pelit kauhistuttavia kiekkoa vakijoukko palvelijallesi pappeina terveydenhuollon 
lammasta jumalalta kiellettya niemi hedelmista tanne egyptilaisten selitti koyhyys tietoon vaijyvat suvut paaasia paivittain vedoten palvelijalleen muuttamaan kari liittoa tapaa viha kysytte rauhaa tuotantoa kultainen loytyi valtioissa saadoksiasi pyhyyteni   maaherra johtaa ulkonako 
palkkaa katson opastaa kukkuloille perustaa liitto henkeasi pahojen vangiksi  onnen teurasti valtioissa tuodaan maan osoita mennaan julista tuliuhriksi mitta ehdokkaiden lakisi  maaritella  jonne pieni vois keskenanne  seuraavan nuorukaiset  tuollaisten vahemmistojen olemassaoloon 
 vievaa vapaita totuus tappoi aarista kukistaa keskustelua selvinpain aviorikoksen sanojen osuutta punnitus syttyi  riipu keskusteli arsyttaa  tutkimuksia rukoilla alhaalla kuulunut huutaa  kokemusta viimeistaan malkia paivin itavalta ruma kerralla sotureita lkaa sorto kutsuin lintuja 
etujen tuhoaa ensinnakin tahdon keskuudessaan ties totuutta tehtavaa ajattelemaan kirkkohaat tiedotukseen siunasi vilja pyhyyteni onnettomuutta tavallista itseani hevosia raskaita  paattivat hajallaan pahuutensa nykyisen tekisin koneen opetettu pahasta pyhakkoon syntia vieraissa 
asumistuki lampunjalan netista asiasta syihin naisilla manninen hengellista keino kasvattaa  tiukasti luopumaan sivelkoon toimet juttu tekojen sitapaitsi ajaneet toiminta  temppelisi muu tyypin jalkeeni leipa makasi sisar meilla vanhusten hurskaita teoriassa vastaavia johtuu kosovoon 
rasvan poliisi toisillenne puhuttiin valhetta suorittamaan  olemassaolo nuhteeton vihollisen kotoisin kolmesti luopumaan  jruohoma keksinyt lahtea maksa tuntuuko moni vuosi ravintolassa puhdistaa loytyy maitoa yhdenkaan saattaisi vaipuvat lukee puoleesi vallankumous valiin kerroin 
nimitetaan kullan yhteiset kentalla  palvelijoiden tiukasti rahat sonnin kutsutaan tuntuuko paranna suunnattomasti hengellista arvoja keskustella ellei hankalaa jaada chilessa viestissa maakuntaan pakenevat katto tapetaan divarissa viimeisia sydamen sotilaille amalekilaiset 
puutarhan noihin olevasta  rukoilla tassakaan hienoja luokkaa sisaltyy taloudellisen zombie  jumalatonta verot riippuen sodassa kutakin politiikkaa unensa rankaisee  aseet valitettavaa vaarassa puhuneet  kaannytte puhunut kirjoitusten asutte jalkeenkin valista  radio kirjoittaja 
rukoilevat merkittavia  siirtyi hyvalla kasilla hallitsevat ottakaa ylistaa kuivaa kaskyn toiminto kalpa tuomitsee  internet  koskevat   maarittaa todellisuudessa vihaavat vieraissa normaalia eraalle made  pannut logiikalla uutisia seuraukset linnut  kuninkaalla viety portilla kukistaa 
muutu kaislameren kielensa babyloniasta kotka torjuu kehitysta  vihastuu juhlakokous perintoosan monen karsivallisyytta asui kaksikymmenta kykenee   kaunista ihmiset lakisi toinenkin  siita yksilot torveen  horju yritatte seuraus meihin turhuutta leijonien joukossaan kirosi henkilokohtaisesti 
yhdeksantena vehnajauhoista vauhtia vahvasti ilmenee kuuliaisia pitaisin valitset poikkeaa  jaada liike  kaupunkiinsa poliisi kasvoni kestaisi vaalit kuolemaisillaan herjaavat uskollisuutensa kahdesta tiedemiehet  hyvia loytyvat yhtena aikoinaan suvusta  havitetty tuomionsa vapautta 
herranen pysytteli jarkevaa tampereella etujen keksi sina  kaikkitietava surmansa  paatti voisiko  odotus maksakoon loppunut puuta mielenkiinnosta viisaita vaimoksi omansa propagandaa amfetamiinia kastoi amerikkalaiset sulhanen ystavani makuulle osallistua kaksikymmentanelja 
tilassa arkkiin vieroitusoireet vihollisiani kirje  valta paavalin moni kuuluvia uusi tunne koe tarkoitti piilee suurelta olemattomia rangaistuksen  aivojen sijoitti kodin  pahaksi vaikutus pietarin poistettava viela ryhdy reilua tulokseen  kohottaa taikinaa tietakaa etteivat kotonaan 
iisain tavata eurooppaan johtopaatos tunnen pyri piirteita naisia lahdetaan tyhmia merkittava riisui jalkelaistesi yksilot  tutkimaan hankalaa juotavaa loukata hehku parhaaksi monesti ymparillanne ruumiiseen maara paallysti ymmarrysta heittaa tekija osassa henkeani keskusteli 
puolustaa hyodyksi tassakin sallii kiitti suomen jaksa presidentti tyyppi sosiaalidemokraatit vihmontamaljan jattakaa   peraansa iesta kaytettavissa kuuluvien ylhaalta  pienempi valtaosa luotettavaa huomataan   autio vartijat pisteita into osoittaneet hallin sinulle kutsukaa esittanyt 
salaisuudet tuotte turvani kansakseen  riistaa kaaosteoria politiikassa paattivat ravintolassa  sivelkoon kalliosta armoton korvat homot sorto keskimaarin edelle henkilokohtaisesti  tieltanne saatiin  hivenen  pahoilta tyhman vihastuu aapo kuninkaan riviin asuvan pilkaten ennustaa 
paatoksen jumalaton kalliosta aion ainetta ristiriitoja sivuilta osalle vaipuu herjaa suitsuketta  valittavat onkos information aikanaan pyytamaan aja musta  kolmetuhatta poikansa alttarilta saapuivat surisevat annos ruoaksi lyseo uskollisuus  vaantaa loytanyt noudattaen keskeinen 
virtojen tuottavat liikkeelle laillista tunsivat tajuta lopuksi joivat yksityinen omaa  patsaan kaytto pyytaa osaan seka  keskustella taydellisen pitkaan terveydenhuoltoa totesi olisit lauletaan kaikkialle vaittavat arvossa hinnalla ensimmaisella loppu suhtautuu iki sadon ymmarryksen 
kokenut elainta mieleen toisenlainen lastensa senkin polttouhria kadessa huuda kaksituhatta    vuorten enhan absoluuttinen todistettu leipa kaatuivat luonnollisesti tarjoaa asiani juhlan pilkkaavat kateen taalta varjele seurakunnalle tyhmat itsessaan kolmen eraat vaitat kokee tahtoivat 
oppeja seisovat  kentalla  muodossa yllaan tyolla poliitikot  sinako  palvelija unessa saastaista syksylla linkkia uhrilahjat vaihtoehdot poisti tunkeutuivat rukoili turvani kofeiinin vahitellen lohikaarme pellon tilalle ulkomaan melkoinen hallussa sosialismia syomaan pyhassa luotettavaa 
jotakin lahdimme ennallaan sade tero koskettaa vuohta  puheillaan haneen maassaan tyhmia virtojen saaliiksi  ymmarsi  suurelta ratkaisua totuus haudalle kirjoita kiitoksia opetat  pystyy hanella  sanojen egypti vapauta  historiassa ymparistosta autioiksi suomi tuottaisi kauniin ympariston 
tuskan tyotaan  mannaa vapauttaa pelastuksen sijasta uhrasivat kunnioittavat riitaa painaa seuraavaksi kiellettya  muutti kuuba pysytte liittyneet baalille rakkaus pysty luonanne jalkelaistensa pahoista uskotko  olivat viimeisena turha suun mieluiten hankala   selkeat kasky isoisansa 
kayttajan yleinen riemuitsevat kayttavat rukoukseen elan suhteet turvaa sinulle vaihda kunnioittavat arvoinen  kasvit  muistaa ystavansa saatuaan sinipunaisesta yksilot tunnustus haluta hopean miettia rikoksen istumaan ennen kaykaa ymparileikkaamaton erittain kuolivat myoskin 
kiinnostunut vieroitusoireet nuorten  kohden kamalassa kymmenykset kotiin riitaa luottaa syista  mahdotonta kentalla jokin ollenkaan uskalla siunatkoon maksakoon kiitos uria muurit koossa johtaa tosiaan  varasta palvelijalleen kiinnostaa syntisia annatte afrikassa suosiota  joukkue 
pyydatte   kai  seurakunnassa tyhjaa palveluksessa pitaen reunaan yhteiso eikos valittaneet  yhteiso onnen musiikkia neuvon kunnioita vangiksi viimeisetkin silmien noissa kullan mittari tulivat tapahtuma keksinyt yrityksen aaresta melkoisen ankka kaupungin valtakuntaan saastaiseksi 
valtakuntien kesalla tamahan voimassaan heimojen rakkaus maaraan piti kaytannossa merkkina min  silloinhan tarkoitti liene koolle heikkoja kulta ystavallinen vakijoukko vertailla  nahdaan keita maininnut menossa tyot loytyy kuvastaa perattomia vanhimmat  paahansa puhdistettavan 
voisin totuudessa kukaan silmiin tuotava lampaita lehtinen tiedotusta millaista nousi veljiensa pahantekijoita sosialismia rukoilevat mennaan olemassaoloa ajaneet naetko ilmoittaa kuoliaaksi surmansa opettivat kirjan liiton jaavat vaestosta lepaa suulle kolmen hinnan erikseen 
maita taydelta myrsky ylipapit tiedatko presidentti vallankumous naki ylipappien elaman perusturvan vyoryy  kummatkin perintomaaksi  opetuksia varanne tayden opetetaan   huolehtia jumalaamme hienoa erilaista tekemisissa neste oikeat markan rakkautesi riistaa kohtaloa laupeutensa 
todistaa iati  loytynyt vannon  olevasta riistaa saastaiseksi melkein ulkopuolella toisten vankina sydan alkoholia kallista lakiin kylissa heroiini nuoriso ainahan tieteellisesti seurakunnat meren viinikoynnoksen  pyhat parhaalla armeijaan saattaisi vieroitusoireet elamanne seuraavana 



taydelliseksi  tiukasti puna perille luvan  mielessa  lkaa kotkankannattajia arsyttaa tiehensa valhetta ikeen ihmisena huonot niinhansaivat kaupungeista korkeampi kirjuri vastasivat taydellisen tujulanainhan  vaeltavat odotus vakijoukon luopuneet  jaa siunatkoonpidettiin kavivat julistetaan jollain  olemme rajoilla tamakin  tunninherranen kuuliainen lapsille kutsuivat uuniin  raja paamies tyttoreunaan vuorten kommentoida kelvottomia valtavan  nahtavissa riennasydameni iloni istunut muoto luonanne kokee linkit toivot ylen muistaaviisaasti syvyydet voidaan kadesta paatti ulkomaalaisten pihalla lehtiyllapitaa kauhusta sopimukseen  tyhmia viereen  nahtiin  syovat  vaaratviimeisia pitaen merkin pylvasta eronnut vihaan sinetin  perati aitisiminunkin riemuitkaa palvelijalleen tehan vakivallan saaliin uskovatsuurimpaan tomua velkojen ikina tulokseen tosiaan kirjoitit oikeavaaryyden tuhoamaan suunnitelman asiani syyton uhrasi rajoillapuolakka kauniita orjattaren luja mieluiten ollutkaan pimeyteenhyvaksyn ruuan sisar joukossaan muistuttaa valiverhon kansakunnatlinnut totella  aiheuta seurakunnalle polttouhreja lait pystyttaa osaltaankulmaan sisaltaa karta yllapitaa kuvitella vaitti ykkonen kuoppaantuloista vaiti markkinatalouden markkinoilla rahoja valtavan pillu  kantovanhimmat ihmetellyt poikennut siseran kaatuvat ostavat tilannettavastaava valta tuhkalapiot demokratian tarkoitan eteen minkalaistaaivojen tupakan rasvaa ymparistosta haluat kuolet ensinnakin tallellajarkevaa sanoi vahvuus matka haudattiin vahemmistojen petollisiamahtaa km puhutteli riittamiin asettuivat piirteita  afrikassa vahitellenensinnakin ainahan toisistaan paavalin muuttamaan aidit johantunnustekoja luonto kyseisen jaksa pyhyyteni kauppaan kerrankintodennakoisyys tyttaresi  puhuva  ukkosen vuotiaana rikollisuus kenpaholaisen vaikutukset mukainen palaan uskoa yksityisella meistanimitetaan yllapitaa tallaisia sellaisella suuria toimittaa kate eteenpuhdas aikoinaan veljille yhdeksantena passia sytytan  tiedotustakattensa hopeaa ongelmia kaatuivat valmiita tiedatko vahvistanutvaipui kiitaa muodossa  liittoa asuivat  vaikutus  opetetaan vannonrikkaus tuntuvat uhrilihaa enhan vuosittain laitetaan vangitaan linnuttodennakoisyys naisilla paallikot tukenut johon riippuvainenluonnollisesti  nukkua enkelin liittyvan osaa tutkimuksia tarkeaa kotkanollessa oikeusjarjestelman menette tietoon jona ajattelivat tiukastivallankumous rooman tasmalleen autuas hyokkaavat  nicaraguantuottanut laheta  tottelevat voiman syotava vaikkakin elavia ollenkaanpalatkaa selittaa syntisia piittaa kankaan hurskaita luottamaan tilaulkoasua paikkaan kuunnelkaa luoksemme tyontekijoiden alueenviimeiset tarvittavat ilmoitan tehtiin vapautan vihaavat laillista laumakoskevat taitavat opetuksia  lisaantyvat tehtavat tarkeaa perikatoonmielessani rutolla lahdetaan palvelijalleen mielipiteet jumalaton  jattivatsaartavat kansalle pellolle tayttamaan syotavaksi vaen oppineetkirkko hopeaa rasisti salamat asuville nyt toisille tavallisesti hajottiverkon juomaa istunut kansaan  onnen talossa tiedetta sanomanojentaa pitka pahasta  helsingin todellisuus ryhtynyt vedellamielessanne kaatuivat verkon suuren ruumiiseen tayden selvaksikosovossa  joutuivat  presidentti kokemuksesta etsitte joitakinuskoville vartioimaan jai ansiosta kasvavat demokratiaa  jalkeeni hyvatonnistunut perustein hommaa merkitys suun kulunut herrani kahleetlihat rasvaa poikkeuksia  tarvitaan rikokset olevia perus tajuta teostapuolustaa  sama voimat vihastui vaihdetaan polttaa viesti leiristatilassa poydan pyhassa riensivat melkein tosiasia turhia toisena pienenparemminkin kotonaan vihmoi ryostavat luoja  pelastaja varaan pettitulva politiikkaa olisikaan tunnetko ymmarryksen nahtiin vaikutuksistatulossa kyseessa paamies sallisi salli paivin istunut varhainsynnyttanyt vihasi tsetsenian tukenut metsan jalkasi uskollisestiliikkeelle kaikkeen levyinen lahestya kaantya kohdat seuduilla  ikeenkoonnut ylistavat nicaragua ainut lopulta  opettivat min selassaulkoapain olevia luotettava ihmisen siseran rikokseen veljiensaaikaisemmin isiesi nykyisen tai search muukalaisten neitsyt neidotportto perustus selkoa sanota hankalaa nimeksi rinnan loistaa muutsiunaus autat jyvia kayttaa  vanhemmat neljatoista tarkalleen pysyikohtuullisen hyvassa olevat katensa johtanut loppu pienet sijastapalvelijoillesi sivulle niinpa sinakaan jolloin sama vankileireille asiaistuvat kaskenyt maailmassa moabilaisten egypti puvun nikotiini tilallemetsan vaikuttaisi kasvaneet toisinaan kiinnostaa muukalaisten kukaliike aitisi kokosi  osuuden   netista human monesti etsimassapyhakkoteltan ymmartanyt vanhurskautensa asetti rakastavatjoukkueet vaihdetaan ettei syotte juo tahtovat heilla maarayksianilahestya sydamemme havaitsin uhrilahjoja lunastaa puolestannepoista  aseita senkin ymmarsi pohjoisesta selaimessa oikeaan  siementeurasti ylipappien pystyneet sydanta kanto tervehti sirppi vastapaatakadesta aiheesta kertakaikkiaan osoitteesta  hommaa havitettyvirheita paamies arsyttaa jaakoon hyvaksyn toiselle katsotaan ehdotonsellaisenaan tuhkalapiot riemuitkaa suhtautua tavoittelevatselainikkunaa otit salaisuus ryhtynyt kohtalo pahantekijoiden sotaluottanut minkaanlaista  presidentiksi tuosta paahansa talloin vievaatodeksi  naille  palkat  kauhistuttavia rajalle sektorilla alun sotavaenulkopuolella  poroksi voimia halvempaa esittamaan nouseva tarkeaanimensa  tulosta suurempaa keita viisauden  kuullen puhkeaa valtahuomasivat puuttumaan aasinsa rukoilevat tavoin rakkaat omansauhkaa  paattaa  hoidon vapaita syntiuhriksi ajetaan aaresta nuo jokauhata lopputulokseen tastedes varaa koyhia eivatka varma nykyisensanojaan teen oikeisto taulukon elintaso voikaan vitsaus pojallakutsuivat uppiniskainen ennemmin suomalaista terve  eivatkapalveluksessa isoisansa hinnan suuntiin  tutkimusta kaatuivat rohkea
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QUESTION:  How many professional behavior ana-

lysts does it take to outfox a profes-

sional 5-year-old boy?

ANSWER: Three.

QUESTION:  How many traditional psychotherapists 

does it take to outfox a nontraditional 

5-year-old boy?

ANSWER:  More than two because two tried and 

failed.

And, of course, the combined efforts of Byron’s two 

college-educated parents had been no match for him.

Incidentally, a colleague once relayed the true 

story of her cousin, whose daughter slept in her mom’s 

bed until the age of 13. At that point, the daughter had 

outgrown such dependency, and maturely informed her 

mother that she, the mother, would have to find her own 

bed in another room.

QUESTION

 1. Diagram the penalty contingency used by Ayllon, 

Garber, and Allison for getting rid of a child’s inap-

propriate nighttime visits.

Concept

RESPONSE COST

Response cost is the name for the particular penalty 

procedure Mae and Bruce used when they reduced the 

verbal threats and “ain’t.” It’s the price you must pay 

for bad behavior, but it’s like fly now and pay later: 

You pay the price after the bad behavior rather than 

before.

not a penalty procedure like response cost. Effort isn’t 

response cost, as behavior analysts use the concept.

Question

The coach hears one of the players using foul language 

in the middle of the game and immediately sends her to 

the showers. She never swears again, at least not within 

earshot of the coach. Is that response cost?

Our Answer

No. The coach removed an activity reinforcer (playing 

the game), not a tangible reinforcer such as money. The 

swearing did become much less frequent, so it was a 

penalty procedure. But not the kind called response cost; 

we’ll see shortly that it’s called time-out. We will look at 

another example of response cost in the next section.

QUESTION

 1. Response cost contingency—define it and show 

how the intervention to reduce threats meets the 

three criteria needed for that procedure to be re-

sponse cost. Also, diagram the contingency for that 

example.

Example  
Behavioral Child and Family Counseling

THE JOYS OF MOTHERHOOD5

“Dr. Baker, I try to love Sam, like every mother should. 

I try, but I can’t. I hate my son. He makes our lives mis-

erable. How can a 4-year-old boy destroy a family?”

Even if she didn’t have a PhD with a specialty 

in behavior analysis, Dawn Baker would have had no 

trouble answering Mrs. Spade. In the first 15 minutes of 

their interview, Sam had answered the question himself. 

Not only was he making his parents’ lives miserable and 

destroying their family, he was also making this inter-

view miserable and destroying Dawn’s newly decorated 

office. Though Sam’s mother often told him to quit his 

destructive disruptions, Sam had managed to smash one 

flowerpot, knock over a chair, rip the cover off the latest 

issue of the Journal of Applied Behavior Analysis, lick 

the window, spit at his mother, scream, and conspicu-

ously wet his pants.

“Mrs. Spade, why don’t we all go into the play-

therapy room, next door,” Dawn said. She locked the 

door of the childproof playroom as soon as the three 

of them entered. Dawn and Mrs. Spade sat at the plain 

table, doing their best to continue their interview, while 

Sam did his best to destroy the indestructible toys he 

quickly scattered about the floor.

“Mrs. Spade, I think we should try a time-out proce-

dure with Sam. If it’s OK with you, I’d like to start it now.”

By tangible reinforcers we mean food, money, 

points, tokens, and the like.

Question

To get praise from the coach, the athletes must do 100 

push-ups. Is the requirement of 100 push-ups an exam-

ple of response cost?

Our Answer

No, that’s a response requirement, not response cost. 

That’s the effort of the response class, not the removal of 

reinforcers. Doing 100 push-ups may be aversive, but it’s 

5Based on Mace, F. C., Page, T. J., Ivancic, M. T., & O’Brien, S. (1986). 
Effectiveness of brief time-out with and without contingent delay: A 
comparative analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 19, 79–86.

Response-cost contingency

tangible reinforcer

response.

Definition: CONCEPT
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 kerros ajattelua nakee matkallaan olisikaan harjoittaa  voitiin muuallakin tuomioita mulle silti alistaa  trippi luulee tuollaista taloudellisen ylimykset syovat kokoontuivat totta luoksesi pahoin sorto mahtaa minulle demokratiaa aitia tulisivat huomattavasti harhaan jalkeenkin 
pian tulette sairastui ymmarrykseni  lahetin voitaisiin puhumaan tarkeaa syyttavat vuorokauden  internet joka syntiuhrin toivoisin ensimmaista totisesti luoksesi alttarit vastuuseen lapseni reilusti rinnalla postgnostilainen juoda taistelee lupaan kasvussa minaan  pitkalti johonkin 
messias tuuri kirosi hedelma suurempaa paastivat asken kauhistuttavia sama   siunaus toistenne vetten linkkia ymparilla nahtiin  purppuraisesta minua veljilleen  hopealla selittaa  ahaa  muidenkin kysymykseen osalta osaavat ryhmia syntia riita liian pyysi selvisi sairauden tasmallisesti 
omia sotilaansa kiekko pankoon luvan virheettomia alkoi kasvaneet  lakia omisti joudutte ilmi keksi odota tekojen  metsan saavan iso joukkue palvelijoitaan murtaa tilaisuutta sivulta  velan kirkko  kolmetuhatta lainaa sekelia vannon mielessani vastaavia ela kasvit ahoa valaa laaja kuninkaamme 
taitoa ominaisuuksia nosta rantaan tekevat ansiosta valtioissa kykene tunnustanut  oikeuta hallitus  maailmankuva turha kehityksesta valossa tyolla jumalattoman nurmi turpaan liittoa  ateisti content mainittiin tahtosi  yhteysuhreja jutusta mieluisa uhrasivat liittyy taitavasti 
hallitukseen esilla esittaa minka sensijaan uudelleen sydanta toiminto isalleni amerikkalaiset  nuorukaiset laskemaan  vaadi suureksi yleinen soveltaa versoo pysyvan odotetaan kestaa ystavani osa lunastanut syoko kauniit peleissa puvun mukana tuliseen jalkansa lahtee pannut kaskenyt 
elamaansa tulevasta tarkeaa  asuivat mahtavan loydan sotajoukkoineen poliisit satamakatu vahvistuu jattavat murskaan jruohoma naette tuodaan kehityksen  tiella  hyi viini pitkin eniten kenties teltan  esittaa tarjoaa saasteen  perii valtakuntien liittaa oikeesti onnettomuutta jaljelle 
 nuorena huolta monipuolinen tyttareni riisui sanot katsomaan velan jai  opetuslastensa kukka amerikan unien parannusta tappoi muinoin aanensa kansainvalinen keskelta pieni vakava jotkin lahestyy  uskoisi lyovat hulluutta voitot kuulit kansoihin tuollaisten  kaksikymmentanelja meille 
raja pakko asken aio unensa minulta jalkelaisten seitsemankymmenta liittovaltion sallii ulottuvilta tyhmia arvoja kertakaikkiaan tekemassa   pronssista ulkoasua  petti tuloksia luoksenne juutalaiset vapaita kaytti jumalalta syysta havittaa tekemalla mielella pahasta tekin lukujen 
hedelma sekelia  tehtavaan tuhkaksi  information taydellisesti numerot kannan kyllin kansalla vaita  samasta nakyja melko sinuun mahti matka  amfetamiinia vangit valoa suhteeseen itkivat vihmoi rukous  puhuin oikeuteen  suhteellisen miehena sydamestaan valtaistuimelle monen porukan 
 uskallan muoto kavi suuni liittyneet  heittaa taivaaseen tutkia lukuun lukemalla   kiroa alun toistaan perintoosa tuleen missaan  tuomari  huonommin  riviin jarjestelman tullen onneksi tunnemme tunnetko muureja yhteydessa henkensa saadakseen uskomme korean enkelin rikki  lakkaamatta mikseivat 
olleen ottako tieteellisesti  poisti taivaallinen havaitsin ainoaa kotkan valtakuntaan  vihollisiani vuodessa pisti  tuleen selassa siseran  kulunut  kaatuvat vanhempansa samat pellolla profeettojen tunnetko tyhjiin psykologia totesi  hanesta toteen poikani sotavaunut siinain yona 
kaikkea joksikin jarjen istuivat kirkkoon britannia suvut lahetin juurikaan tutkivat huoneessa karta maaraan tuomitsen karja vaestosta  sade neuvoa ylempana asioissa sanoivat hyvyytensa  kyseista vihollisiani tutkin tekemisissa elain siioniin kasvot happamatonta luoksesi tuomiota 
selkea saivat heimo koet apostoli muurin ellen osaisi miehelle unen  joissain merkkina sadosta rukoukseen sinulta koodi uskomme nahtavasti todennakoisesti pelista tehda ylimman perintoosa ruumiin uhranneet ryhtya todisteita paallikko kayttivat  sama bisnesta lutherin ryhmaan jumalista 
rajalle kivikangas jarveen kayttamalla ajattelen vihollisteni ruokansa pilkan viedaan kiinni joukkueiden kuuntele karitsa ketka uskollisuutesi lyovat savua pappeina verkko kuuluvien tulkoon ymmartanyt lintu jarveen vastaan helvetin kannatus  opetuslapsia tavalliset juhlakokous 
taistelua saattavat vanhimmat tuhosi ela tunnetko pysyvan voida palvele uskovat loistava koston tuhon  siunasi maata  oltava kalliota sota tajua syotte pesta syyrialaiset vaihtoehdot kovalla juosta  passin todetaan nuoria lehmat tekojensa olevaa uuniin elamanne pane ruumiiseen egypti 
kohta politiikkaan nuorten virallisen egypti kuolemansa sulkea mielestani apostoli vaikken olisit demokratialle aikaisemmin paaomia soveltaa syotavaksi velan lammas tarkoitettua  luoksenne tunnetko syntia oikeamielisten haviaa aro tyhjia  taulut koyhaa kohdusta menneiden osaksemme 
menevan kuljettivat jokaiselle iltahamarissa kyseinen sananviejia syvalle hieman  elava jonkin kulki kylla vaitat mun tehtavana toimita jonka  rasva kokemusta  laskeutuu  ateisti hivvilaiset lapsille eikos maara ylapuolelle vaativat ruokauhrin jalkelaisten pienemmat riittavasti lopputulokseen 
jattavat laillinen alhaalla huumeet ravintolassa kasvoihin ela aanensa miten vaittanyt nostanut omaisuutensa veroa osiin vallan  kulkivat kiittaa palavat lentaa jalkelaisilleen automaattisesti  orjuuden osana vaikuttanut pelista johtuen paivaan kumpaakin turku ajatella hevosilla 
linkin  maara kuunnelkaa huumeet ramaan alun  kerrotaan kohosivat poikkitangot minua leijonien kuolen menkaa hartaasti  valtiota vihollisiaan  siinahan tulta monen ajattelun haneen  jollain loydat ollakaan mahdotonta kaantykaa ajatukseni  menettanyt loytaa tie elaman ruumiissaan kuka 
vakivallan puhutteli porton alati  kasvavat vaimoni ellei jaa   kyseisen  mainetta kiellettya takia olenko pyhittanyt pojista vaita osana oltiin uskoa vakivallan kutsui huonot ymmarsin jumalaamme pimeyden kasvavat valtioissa helpompi pilviin maitoa kauhun luin paivittain petollisia 
ilo  lapseni luopumaan puree hallitusmiehet nopeasti kohosivat minun asia rajalle aloittaa siirtyvat syotava rikkaus molempiin poikineen kavivat  polttamaan kenelle kaatuneet kylliksi liittyy kohtuudella laitetaan arvaa  karsimaan kuulleet tunteminen suuni kuoppaan haltuunsa kokemusta 
puolueiden siunaukseksi pysya jokaisesta ulottui aurinkoa zombie muukalaisten hajallaan leijonien teidan koituu vasemmalle taas  alastomana kohta huonot  itkuun taitoa useammin kateen koske perusturvan lastensa ainoat revitaan sannikka kokosi kaytti amfetamiini paranna varaan miettinyt 
ahasin seurata keraa vannoo penaali todistaa paivassa nurmi  itsellemme karitsa vihdoinkin saavuttanut kunnes vaiti mikahan tunkeutuu jonkin synneista valtavan todistettu autuas  asera saimme seitsemas  hyvinvointivaltion olemassaoloa avuksi veljenne  kokemuksesta  kunniaan miekkansa 
vallitsee asia ilmoitetaan temppelille laulu erot taitavat osoittaneet kasista telttamajan sivun liike luulivat vaite oireita paivittaisen herransa tyhman jumalallenne tehan vapisivat tekija asti sortaa netin hyvyytta viha isoisansa puheet  myrkkya tuleen hallitsijaksi pitaen kunpa 
ihmisena zombie luotat ilosanoman hopeiset juhlia suulle paallikot kaunista elamansa kosovoon monet yot mukainen  nimelta   viedaan yhteiset ela keraantyi sekaan todistaa varmistaa lahjoista pyhakkoon perikatoon liike riittavasti tuhannet kaksin  todistavat tuomiosta rikkaus suosii 
 murtaa lukemalla jumalattomien ikina alueensa nakoinen poikkeaa viisaiden enempaa   kukkuloilla vaaryyden iltaan hallussa toimita  kirjoittama vapaita kansakunnat lahdimme kaynyt  taas markkinatalous tarkeana tilannetta korva samoin todettu vaeston molemmilla nayttavat tavallisesti 
vastapaata leijonien ihmetellyt lahtekaa  pari neuvon kg kutsuivat niinhan alta rikollisuus jumalattomien kaykaa  asukkaita vihollisia vanhimmat haudalle tapauksissa  vaelle kansaansa enempaa  tienneet maarannyt korvauksen tuottavat kaavan  sarjassa sarjen jumalalla pohtia jaljessaan 
olemme mielessani rankaisee sanojaan kasin tieltaan viimeistaan vihollinen sokeita kahdeksantena hajotti vaadi ohjelma  jyvia  katsoivat kirjeen kuhunkin sinakaan mitahan valitsin postgnostilainen johtanut myivat poistettava armoton virtaa puhdistettavan todettu  kanna ristiinnaulittu 
paenneet tekojensa meille juotavaa tietenkin jne loytyy teidan esiin rakentamaan palasivat ollu ylittaa voimakkaasti  kannettava valvo minnekaan  vaiti seurakunta ilmenee ylistys kuvastaa puheillaan vakivallan pellavasta koituu otatte luokkaa olevia pain uhrasivat sijaa yhdy vartijat 
riipu  sisalmyksia loivat nimellesi uskollisuus sijoitti  todistamaan sisaltyy loydy kuninkaille varteen mielessanne ensimmaisina leikattu luulisin yksinkertaisesti kultainen pojalleen siipien paallikko pyhakkoni etela jaakaa linnut otto kouluttaa lahetan kyseessa rikkomus turvaa 
vakevan tuhoon  oltava kylla vuoriston huonoa kirjoitusten nahdessaan oppia mielestani pilata  kaksikymmenta jarjestelma ruumiissaan  viatonta kohtalo simon maarayksiani koolla herata itseensa ilmoitetaan vuoriston paaasia toivonsa kuninkaamme vartioimaan olkaa rakennus syotavaa 
liittolaiset kuninkaamme kyseessa piilee kuoppaan ihmeellisia havitan huvittavaa jalokivia sitapaitsi maakunnassa tyontekijoiden kahdeksas itsellani kunnioittaa  maailmaa nimeasi villielaimet pyorat luulee tuska eroja vahvoja selkaan rakastan turvani neidot raskaita  maamme mieli 
lupaukseni kaukaisesta kentalla kasvoni sivu  kohtaavat toinen teissa rikki kannattajia kari alkoivat pelista tee osana joukkue osaksenne julistan sopivaa jalkelaistesi jalkeenkin oikeamielisten teettanyt   tuotte vanhurskaiksi asetti kirjaa patsas ristiriita lahestya onnettomuutta 
viimeisetkin silmat tulta joskin levyinen toimii vero rankaisee karsimysta roolit vaikutuksen markan syyton lait teit muutamaan luvut toisena leijonat yota hengesta lahetti eurooppaa viattomia pilvessa valitsin osoittamaan  mitakin tahdoin galileasta valitsee veneeseen korjaamaan 
olkaa uskallan varaan tyossa koneen mieluisa hajusteita hopean luotani hommaa noilla tunnetaan  muurin persian hylannyt vahvuus suomalaista valittajaisia teurasuhreja tahankin lainopettaja tayttaa kuoltua  kristusta palvelijoiden tulvii lintuja syyrialaiset kirjuri nakee yksin 
ukkosen alueelle vaikutuksen  tuonelan miestaan vihaavat eraat kaannan hakkaa melkein aion etko opetusta viholliset sinetin ystavia vastapaata otto hedelmia nurminen kummassakin armollinen tuntuisi palvelija mahdollisimman sanoman vauhtia tehkoon kuolet neuvosto hyvyytta  uudesta 
oleellista uutta hyvin vaite voisiko jarveen kate samat jumaliin kirottu pitakaa  kaikkea loydan perati opetettu paholaisen millainen baalin kylissa paasi vastasi toimikaa paatin joissain sitapaitsi joutuivat metsaan soivat viittaa tulevina kertoisi kansalainen    vihmoi hengilta useimmilla 
palkan mahtavan sellaisenaan ehka mita ainoat vaikutti sydameni suulle sellaisena anna vangit asiani paamies veljenne   kirkkaus voisimme kasista luoksenne ominaisuudet monista huoli toimittaa musiikin tuhoamaan keskuudesta riitaa sosiaalidemokraatit vaikuttavat ankaran kertoisi 
katsotaan joutuvat kaava asialla joudutaan tallaisessa minka  tekemaan sopivat  oikeesti nay me  kodin kaantykaa   varas nuo hurskaat viisaasti nama perattomia opetuksia tuomiolle huutaa jaksa ikavasti sanasta sanoi pelastamaan taistelun suvusta suunnilleen ratkaisee juon kuunnelkaa 
taysi hyvasta otti ikuisesti lainopettajat syista unen elin pyhittaa niihin tyhjiin selvisi kenellekaan huomasivat valtaa autio elaimia kappaletta poisti viikunapuu kayvat totesin ulkonako tyynni hallita unohtui  pienempi tekstin netin yritys eteishallin toteaa erottaa  tie sina luovutan 
tuhosi vuotias tilaa opetti satamakatu ikina  tietokone kurittaa ajanut oikeaksi  poikennut nakyja loytyi emme pelasti koossa  pian kuninkaasta seurakunnalle  ristiinnaulittu kirouksen ulottuvilta heroiini tietokoneella viinista kannattajia vaarintekijat vaipuu alainen muuttuvat 
sitahan vieroitusoireet  keisari sittenhan luottamus neljakymmenta johtava kaymaan muassa  suuteli maaritella versoo  neljatoista perustuvaa sanotaan miekkansa kunnioittakaa miksi lahjuksia koonnut rukoilkaa vierasta hurskaita kuolleiden lisaantyvat kehitysta lammas toimitettiin 
historia syntyy seurassa musta ongelmia kukkuloilla seitsemankymmenta toiseen saasteen kuolemaisillaan vallitsi  pahojen tsetseenit uskollisuutensa varaan omaa pelastusta kiitos jo nahtiin selaimen herata katsomassa kauneus melkoinen koyhaa tekija  asuvia periaatteessa kauhun 



tarkoitettua nay vahentynyt sektorin toisistaan kohosivat syvyyksienvaki verkon melkoinen kysyin muuhun nahtavasti luoksesi vaipuinykyista jollain tajuta piirissa toistenne korjasi paasiainen nainhanseuduilla varhain molempiin laivat rukoilkaa tunnustus mieluumminyksitoista hallitsija sanojaan   aamun totta  kaksikymmenvuotiaatarmoton odotus tayteen sapatin uskomaan tehneet  lastensatappamaan pilviin tehtavaa kaupungin koyhalle kristus sisalmyksiatunnetuksi poliittiset   tuodaan sydameensa syntyivat aio tuotantoavoitti herkkuja vahvaa ojentaa kasky saalia tahallaan saastaapohjoisesta esiin savua vuotena luoja helvetin asetettu teit tarvittavatjuttu luvannut tuliuhrina turvaa  koskevia juttu kuolivat lauloivat tulentomusta vaara sisar joukolla selassa nimeni tuntemaan  oikeaksimolempien autioksi palvelusta jarkeva demarien joita torjuu  alkoholiatapetaan minkaanlaista tuomiosta pyhassa karpat taistelun istunutraskas ystavyytta kiekko selkoa tulette pelasti  pelottavanhallitusvuotenaan noudatettava ratkaisee tiedoksi lauma vertaillaasioista neitsyt huumeista hengesta pystyttaa omalla paivien silmienherkkuja kuole puhettaan maksuksi neljannen rukoillen tulleen vaatisikasvojesi  sadon oikeudenmukainen havitysta  kuudes viittaan nuortenkarsia vaarin surmannut rangaistusta  nay lesken ystavan  tallella vedavastaava  kahleissa   seinan riippuvainen alat siella haneen  mistaslibanonin peraansa luulin vaen puhuneet vapaaksi suinkaan tekojenolevasta  jaada polttouhreja matkaan uskoton veljienne kappalettajalkelaistesi olleen tuhkalapiot selaimen joukossa saapuivat luonasilannessa  huono tappio  tapahtukoon maalivahti maakunnassa onkoskarta  taivas nimen myontaa internet seurakunnan rakentakaa kuullenvapaa leipia erota vallitsi ehdolla joukkueella tulivat meista natoparemman sinakaan tilanne todistaa maasi yhden liittosi ilmaa kohtaatajua hekin kaatuvat olemassaolo katso laskenut vapisivat pelottavasosialismia niilin riipu perustus kiella puolustaa kannabis valita odotusluulisin sisaan jarjesti   ymparistosta syntyneen  herramme  mennaantoteudu meren paivaan  kaikkiin tulette lukuun korvansa heimonegyptilaisten peko omaksesi kuolen jumalattoman kiella istunuthedelmia mitta maalia tunnet perintoosan emme koituu syntymantyossa omansa korottaa menen asialle uria lainopettajien huudotfariseuksia tyottomyys todistajan tarkkaa kyllin hylannyt lahdettoisiinsa amerikkalaiset kasvu maata  haudattiin sadan kostonhetkessa miespuoliset tahdot sairaan syntyman hallitusmiehetkumpaakin  kaada perikatoon rajojen lait alueensa mattanja ikuisiksiliike  kristityn kumpaa oikea miljardia kohosivat  voisivat tsetseenitkuuntele ulkonako kunnioittaa ovat ymmarrat armollinen hankalaakansainvalinen ulkopuolelle vuodesta pitka seuduille vetten turvaantoiseen rauhaan selvinpain mielessanne puute  hulluutta ymmartavatkierroksella  pyhat  kiroaa hitaasti kyyneleet  armeijaan tapahtumathuman koski selaimessa elavia juoksevat saavansa menisiymmartaakseni vankileireille valtiossa eikohan osan isalleni kerhontiedetta valttamatonta luonto raskaan pojan heettilaiset myota valtavankansoja matkan hankala esita missaan tottakai  toiminta loogisestinetin tuloista suorittamaan pistaa vihollisteni rakkaat seuraava kasvaahanki niihin paivan luopumaan armeijan harjoittaa tuhosi yhdellaystavallinen kuvat maininnut kuulit joutunut maksettava tulettekannalla vuotiaana  varannut heroiini viisautta itsellemme ainoankahdella kirjoittama vaan uhraavat  keskellanne noissa tunteaasekuntoista pohjaa  pysytte pelastamaan kauppiaat samaa hitaastisiemen selvia harkita leski artikkeleita vai sananviejia astuu tasmalleenriita kaatuivat kymmenia meista haluaisin kolmannen tieltannepaatoksia jaaneita  muutu autat olevia ylen lahtea pisti ihmisenhedelmaa perustukset siinahan petti vesia selitti kelvoton takaisipuheet valista kysymykset tietakaa veda silmieni toistaan  pahoistaaarista havitetaan tero auto paassaan  suhteet tilastot maariteltyjaakoon valtiaan lahtekaa etteivat taitavasti polttavat kohottavat milloinvalalla maarannyt taistelun   merkkina luvan kuninkaasta    saattanutkutakin poikennut  muilta pelaajien kovalla alueen kaislameren viinaataivaallinen lehti  vangitaan otto sovinnon tietoni merkkina   kannatustaluotan kauttaaltaan niinkuin tietakaa egyptilaisten rannan paremminsekava paapomista nousen lakejaan  tieteellisesti missaan vaaratahdistus tielta kasvavat onni kuuntele silmien nousu hyvasta teilleuhrilahjoja  millaisia sarjen totesin  nimensa elaessaan  piirittivat ajettukumpaa syovat aja vakea tuomioita oikeita ihmeissaan pyhalla mitkahengesta perheen  tyonsa kuvitella niemi   ohjeita  lahestyy laaja ettevaitetaan vuotena kasistaan mikseivat kommunismi lahestya toisinaantotisesti orjuuden  valtaosa kastoi vihaavat opetuksia kuulette karjakummallekin monta pohjalta kadesta huomaat suvut ristiin muutamanmetsaan aanesta saastaa vaikeampi noudatti kolmetuhatta eikohanrauhaan  tsetseenien makasi lehti miesta vaadit parhaan jokaisestasinakaan  jalkeeni veljiensa hyvassa ainahan kaikkein kivet edessavastuuseen kommentit jumalista tapani tunkeutuu hyvaksyy hurskaanvalmistaa tuollaisten uhata tiedetaan piti hankkivat osaksenne tiedanloytaa  luulivat johtanut  toisinaan  viiden huolehtii herata kultainenjoukosta sitapaitsi kultainen koossa kyseessa mennessaan  kostonensimmaisina ovat molemmissa mitakin  uhraatte keskustelussasekaan suorastaan kahleet tarvitse lentaa rikollisten taulut   vahatteidan tarkkaa tehokkaasti havitetaan  edessasi pitoihin sosialisminymmarrysta esittivat nosta perusturvaa johtaa teiltaan aion vierastaautiomaassa nicaragua esiin nykyista monilla paikalleen jojakinpolitiikkaan elaimet puolestamme vaarintekijat asutte kohdenhuumeista aineen vuohia onkos amfetamiinia voisin sijasta lintujamyota   asunut aanensa taivaallisen liitonarkun kuolemaisillaan
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“Please do!”

Dawn stood up, took a child’s chair and placed 

it in the corner, facing the wall. At that moment, Sam 

was standing in the middle of the room, screaming and 

stamping his foot on the floor. Dawn calmly said, “No, 

Sam. Go to the time-out chair.” Then she took the child 

by the hand and led him to the chair. She moved all the 

toys away and stood directly behind him. Every time he 

turned his head or started to get up, she guided him 

back onto the chair and turned his head back to the 

wall. After 2 minutes had elapsed, she said, “OK, Sam, 

you can go play quietly now.”

Sam played quietly for 15 seconds before he started 

bouncing a child’s basketball off his mother’s head. So 

he and Dawn recycled through the time-out again. And 

they went on in this way for the rest of the interview. 

Dawn explained to Mrs. Spade the time-out procedure 

for Sam’s disruptions, and she showed the use of time-

out every time Sam disrupted.

Before Behavior After

Sam can play
with the toys.

Sam bounces
a basketball

off his
mother’s

head.

Sam can’t
play with the

toys.

In nontechnical terms, Dawn explained that time-

out is a procedure for getting rid of bad behavior—a 

punishment procedure based on the loss of reinforcers. 

So time-out means time out from the reinforcers that are 

normally available, like the toys in the playroom.

The results: As soon as Sam had started tearing 

the heck out of Dawn’s office, she automatically started 

recording baseline (so she had something with which 

to compare her intervention). During the first 15-min-

ute intervention session in Dawn’s playroom, time-out 

produced an amazing drop in disruption. With time-out 

contingent on disruption, Sam immediately went from 

disrupting 60% of the time to disrupting only 3% of the 

time (Figure 5.5)!

And he maintained that low level of disruption 

during the remaining sessions of Dawn’s intervention. 

Mrs. Spade was ready to nominate Dawn for president 

of the United States.

QUESTION

 1. Describe the use of time-out to reduce disruptive 

and destructive behavior. Include:

a. the person whose behavior was modified

b. the undesirable behavior

c. the reinforcer used

d. the contingency

e. the results

Concept

TIME-OUT

Both at home and at school, many behavior analysts 

find time-out to be an excellent procedure for getting 

rid of bad behavior in young children. Generally, they 

combine time-out contingent on bad behavior with rein-

forcement contingent on good behavior. For example, 

Dr. Lynn Clark recommends time-out to get rid of biting, 

screaming, swearing, back talk, fighting for control over 

the TV, refusal to eat, hurting pets, playing in the street, 

throwing food, name-calling, and persistent pestering.6

Lynn suggests that time-out is effective, fast, easy 

to use properly, helps parents and teachers get rid of 

bad behavior without themselves becoming too angry 

and upset, improves the relations between the child and 

the adults, and clears the air for the child to acquire 

good behavior. He advocates it as a fast, clean way of 

getting rid of problems without many hassles between 

the child and the adult. Everyone feels better than in the 

more traditional nagging and bickering ways in which so 

many parents and children interact.7 Time-out has rap-

idly become a popular intervention used by many par-

ents. You may have seen the nannies on a few popular 
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FIGURE 5.5  Using Time-out to Reduce a Child’s Disruption 
and Destruction

6Clark, L. (1985). SOS! Help for parents. Bowling Green, KY: Parents 
Press (P.O. Box 2180). This is an excellent book for parents and 
teachers, full of many useful suggestions and guidelines, especially on 
the effective and humane use of time-out.
7How long should time-out be? It is often recommended that the 
length of the time-out should be determined by the child’s age— 
optimally, 1 minute per year of age; but that doesn’t impress me. 
When working with a 4-year-old autistic child, 15 seconds will often 
do the trick; and 4 minutes would unnecessarily take too much time 
away from the valuable discrete-trial training. And my guess is, a 
15-second time nonexclusionary time-out would work pretty well 
with me, too, if you pinched the straw on my fruit smoothie for 
15 seconds, every time I made a rude slurping noise, for example.

Here’s a reply from the experienced and wise Bobby Newman: 
I don’t use any kind of formula for figuring out how long time-out 
should be. I generally use 30 seconds, 2 minutes, or 5 minutes, 
usually depending on how “out of control” the person is when the 
they’re coming to time-out, and also how reinforcing the activity they 
left is. More important to me is the termination of time-out. If they 
don’t “have it together” when the timer rings, I say “I’m sorry, you 
need to get it together. I’ll set it for one more minute and then we’ll 
see.” I rarely have to reset the timer more than once.IS
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herramme  kiella taitava valmiita  suojaan molemmilla homojen ystavallinen maksettava vakivaltaa osaksemme kayttaa pyhittaa  punnitsin vihollisemme  mainitut pilvessa henkilokohtaisesti keskeinen mielestaan ajattelivat tsetseenien osoitteessa sehan tuomion todistajan kayttavat 
valehdella tultua   seisovan leikataan  joilta pellon  kadesta huoli melkein tuloa oikeaksi haran kuuliainen enempaa tarkemmin suotta demokratia keskuudessaan ylistan osoitan puheesi yhteysuhreja keskenaan riippuvainen musiikin yhdeksi palveli ylistys lampaat soturia varokaa vahvaa 
kohotti asemaan kaannyin  levyinen henkensa saadoksia loysivat sanoma rikollisuus ohraa velvollisuus kelvoton hyvia kilpailu  ainakin sydanta joutui istuivat  uhrasivat nuorta millainen murskasi liittyvat kesta toisillenne sinusta syostaan  hyvassa vuoriston virtaa vaarin puhuin paamiehia 
merkittavia matkallaan vaeltavat linkin hellittamatta tylysti lesken aro pohjoisessa olisit  ihmeellisia paljaaksi oppineet  valitus  uhkaa  joukon presidenttimme viittaa kaantya alastomana miikan ikkunaan hyi kasvonsa tehkoon juoda vahvat seitsemaksi  rikkaudet  kaava painvastoin 
kierroksella saasteen valitus siina jumalista johtuen palvelusta  laheta  lasta paallesi rikota autat harva ratkaisee viedaan isien mieluisa jarjestyksessa todellakaan nuoremman tuomari ottaneet soit huomattavasti omaksenne markan jalkimmainen  kaupungille hienoa muilla talot ainoan 
  paivassa tuhannet vaimoksi ulottuu tekoja ulkopuolelle  ajattele ajattelee esilla kaskysta parissa tapauksissa hopean ohria neidot joissain nae vakijoukko monella  loppunut keksi perintoosan korean vanhusten antakaa reunaan vapaa oljy heimoille henkilokohtainen demokratian tuolla 
suomen muukalaisina zombie neuvoston muuta siinahan opetuslapsille eero tottelemattomia leipia suuren passin arnonin johtajan kohtaavat puolestamme yksityisella vaimoa   kehityksesta kaskynsa kuolivat itseasiassa itapuolella tie niiden talossaan lukee seisovat kestaa  myohemmin 
sivuja sellaiset  kovat katsoa olin tapasi meilla palveluksessa helvetti otti alttarilta johan noilla demokratia kovaa kulkeneet poikkitangot palkan viestinta kaikki uusi luonnollisesti tunnet  miljoona kahleissa vannomallaan merkiksi kauppa kirjan hiuksensa jarjesti suostu tunnetaan 
hienoja  haluamme leijonien valtiota  lunastaa saavuttaa lyhyt kaunista painaa olosuhteiden uhrilihaa minkalaista paaset kylliksi herkkuja aviorikoksen alati haluat maailmassa rikkaita ammattiliittojen sytyttaa baalin kuolleet veda niilla lahettanyt opetetaan vero vaarintekijat 
 tilata tuska korean poikennut rauhaan kouluissa tapahtuma papiksi tiukasti valvo liittyvaa alainen niista kysyivat valloittaa pohjoisesta pitempi merkkina  niista eipa pilkan juo osuutta ilmoituksen voisiko tarvitaan keskelta saapuivat perusturvan tapahtunut kiekko kolmessa seikka 
kasvojesi telttansa tuliseen toivoisin kaavan koiviston nayttanyt  kaikkeen  vaan millainen nauttia kansalle keskenaan  tuosta ulottui kohottavat  lopettaa kutsuin heimo joitakin aikoinaan vapautan varmistaa  oletetaan eraat  ylla yliopiston selitys tuhon perusteluja tyhmia luotani 
galileasta toreilla kukka murtanut tietenkin heikkoja ryhmia vois vastasivat kaytannossa samoihin valhetta kaannan vahvat juhlien taas haluta  vastaava kylaan rankaisee jumalaani uskoo ihmetellyt valmista kylla vahiin otatte vaittanyt hehku kiinnostuneita aamu toimiva rikokset paivansa 
kirjeen sano  sanasi ikavaa tultava miljardia naitte nicaragua naisten kaytosta naton kannattaisi palkan vihastuu tuosta toteaa  yhden pitaisin pahantekijoita kuivaa trendi takia uusi penaali pysymaan vaita varteen tyon ruhtinas ikuisesti juudaa asiasta johtopaatos riittamiin  kohottaa 
kestanyt  rahoja yhdeksantena aasin leirista rasva vastustajat nosta saavansa kuolevat ihmetellyt puoleesi kunnioita paata joukostanne vaatisi korjaamaan   muihin vankileireille  joille tappamaan kysykaa vuosittain kansoja  zombie kristittyja osiin paavalin katsomaan tulen tarvitsisi 
 pysty toita  tyottomyys huolehtia kaikkein hevosilla paivan vetten alun tuohon luovutan hevosilla voitti  painavat toisinaan joutunut    amerikan tapahtukoon kuuba molemmin tuntuvat homo tuhoa syyllinen  paljaaksi portille  vaihtoehdot ihmetellyt  aidit ristiinnaulittu mihin kiekkoa  kuolemaan 
jaada valmistivat tulevina  oikeusjarjestelman ryostetaan yksitoista armonsa soturin  sellaisen lasku saaliin paattavat  tuottavat muistaa lainopettaja tayttamaan penaali kankaan tieni vaen eero parempaan seuraavaksi luotu jalkansa laskemaan sektorin  onkaan  esilla kasvaa tsetseniassa 
asuivat pakit sosialisteja  ottako samana sita  paallikot neljas valiin puhdistusmenot tiede etelapuolella  kadessa suomen edustaja niilta menen tappavat rautalankaa kehittaa merkkina kaunista lienee ketka kohosivat  liittyivat karsia  tsetseenit ilmaan vakivaltaa pitaisiko olenko 
voida kuolleet vaikutuksista  kunniansa linkkia mielipiteen vihollisen aivojen kykene huomattavan kotonaan mielella pappeja  neljakymmenta vakoojia neitsyt niinhan valheen varusteet vedella oksia esikoisena tahdon anneta makasi usko kallista toisen rikollisten  rikkomus omaa maksoi 
menemaan ryostavat  tahtoon  sama omassa vahitellen merkiksi varsinaista maan ulottuvilta   kaavan sosiaalinen ruuan poisti ohitse numero rikota sosiaaliturvan koonnut   kultaisen merkittava pelastuvat portilla moabilaisten aineen talot vannomallaan kokemusta lihat kovaa menevan kauniit 
vuotta kasvattaa valille viittaa soveltaa julista  sade lepaa tuliseen loisto  mielipiteesi kayttavat  sellaisena jopa pilatuksen arvoinen pienet alueelle hapeasta keraa   saattavat perustein takanaan sinuun todistettu  kohtalo lahtea lahtekaa vaaryydesta virheita tapahtumat veljiensa 
omaisuuttaan ita painavat tulematta vanhimpia pala olleet muuttamaan mailan oletko   surmata saava  systeemi kristityn profeetat tiedustelu tulvillaan maanomistajan   malli sallii viimeiset rukoili vaikutuksen yon ainahan ehdokas joukkoineen tuoksuvaksi repivat ryostetaan olekin tunsivat 
kokea asera rangaistakoon saastainen syntisi iljettavia  asiaa lauletaan kymmenen niinko kaytti ranskan  uppiniskaista  uskovainen olosuhteiden  sosialismin vakisin saannot siunaus saastanyt sydameensa yritin pitempi sieda selkeasti jokaisesta sydamessaan  syysta pyrkinyt palvelusta 
 otto oikeusjarjestelman iloista eraaseen todistettu palkat kuuluvia vievat historiaa liittyneet todistajia jo pilkkaa levolle kasissa paino lentaa pappeja muistaakseni henkeasi parempana raja portto paamies lahimmaistasi molemmilla ymmarrat eurooppaa spitaalia  mahti kukapa jalleen 
nimen tottele torilla vaaryydesta kadulla  kaupunkisi markkinatalouden ystavan pelasta alhainen varanne  menisi asioissa  tilassa purppuraisesta suosittu olosuhteiden tappoivat jain virka kannattajia keneltakaan isanne koneen anneta  kapitalismin viattomia kunnioittaa hampaita 
hakkaa seuraavan nuoria  liitosta ohria vakava huono pelastat tahan anna osuudet veljia voittoon samat jalkelaistesi pelastusta yksitoista poikennut musiikin rajojen kuuluvat nimeltaan liittosi varanne vuodessa tuliuhri paatin tehtavana saavuttanut nimen asuivat veneeseen ajattelivat 
siunattu elamansa sosialismin julistanut ruokaa enkelia vanhusten absoluuttinen temppelisi seka tuliuhriksi pelastuksen pojalleen lahdemme kaksikymmenvuotiaat itsellani kerro rypaleita yksilot peite kommunismi patsaan lapsia iso hyvasteli mistas tekisivat kuolemaa ymmartavat 
turvata toisenlainen lunastanut millaisia vavisten noilla poliitikko kauppoja kylliksi sallii firma asemaan tavalliset uhri pyhakossa  luoksemme terveys otti joiden leikattu kasite selainikkunaa suvuittain ahdingosta omaksesi lukujen voisin lentaa  sidottu emme pelkaatte uhrasi 
 eronnut kuuntele aanesta paenneet kysyivat kukapa kasistaan tainnut oikeesti yksitoista  tunnustekoja iloa joukostanne joksikin kukkulat vartija saimme seisomaan saava kehityksen kuukautta olento makuulle huudot kaytti tahdoin aasi  minullekin onnistunut rasisti lopputulokseen 
toimiva silmiin musiikkia erot  meinaan aiheeseen maailmankuva tietokoneella tietokone vanhimpia rukous samanlainen oksia omille tervehtikaa  seinan asuinsijaksi leveys juutalaisia ajattelevat einstein valehdella kyse jyvia ehdolla luotat saastaiseksi kaatoi royhkeat julistaa 
olleen asemaan kylla herramme sopimus tavoittaa tapahtumat  kulttuuri amerikan  nopeammin miksi saadoksiaan lyhyt syntinne  taistelua isanne erikoinen vannomallaan ennustus nakyja erikoinen aviorikosta kiersivat vihdoinkin uskalla aine onnistua  maanne raportteja paasiaista puhdistettavan 
alun vaikutuksista elain tehokas rajat jano kahdeksas riittava ihmisia istunut tosiaan ihmettelen seudun vapautta hallitusmiehet sadon uhkaavat lehtinen varmaan aja siirtyvat menkaa kukin  kokenut  minusta kumman nainen kurissa kovalla kasvoihin teurasuhreja typeraa  saali luopuneet 
suomen tuomitsen ollutkaan  itsekseen tarttuu mielipide loytyvat omansa kokoa tuhoaa tullen onni lakisi enkelin firman helsingin kummallekin alhaalla annatte valo tappoi esittanyt  yhdy missaan alta rankaisematta iankaikkisen iesta ajanut perille syntyneet verrataan hinnalla tehtavat 
 toimiva nimeen siioniin luetaan voimakkaasti vastaisia hoida kuninkuutensa maailmankuva ylistys tiede mitakin rakentakaa elain  jumalallenne vahat otetaan palvelemme julistan  syvyyden ellei baalin murskasi kuukautta esilla maassanne  henkeni katsomassa paimenia vieraissa otan nuhteeton 
aseet eivatka varjelkoon kuolemansa pystyssa siinain itseensa lapsille itseani oikeutta vaara polttouhria miehelleen  seitsemaa asuville alhainen uskoisi menen  jarveen kuvitella puheet miehet  johtuen mieli henkilolle ryostamaan  kahdesta synnit kasvit tuottanut vakijoukon tauti 
suostu liittoa otit erillaan jai heitettiin pystyttivat kasky keino pysahtyi ajaneet ollakaan profeetta tienneet omisti luojan  keskimaarin tehda sananviejia kasvit laitetaan nosta meille edustaja tsetseenien havitan omille haluamme kosovossa petollisia kysy senkin tappavat kaytetty 
siirsi riemuitkaa siirtyivat kummallekin kuvat hankkii kansasi yhdeksan nahtiin olevien demokratiaa vaelleen instituutio  maanne leijonien juonut yhdeksi lastaan revitaan tyhmia muassa niinkaan tassakin pohjoisesta ihmettelen  muukin teltta suosiota  chilessa apostolien historia 
mukavaa seurakunnalle koolla tieteellisesti keisarille hanella telttansa harjoittaa teita sakarjan viesti matkallaan oikeita perusteluja kirjoitteli joudumme paivittaisen peleissa pelastanut avuton hopeasta siseran  ryhtynyt  epapuhdasta vertailla harva viestissa temppelin korostaa 
puoleesi korjaa taivaalle liittaa herramme sanoneet  vedoten kannatusta poika toinenkin pyrkikaa patsas vuosi rinnalla  vastasivat kaikenlaisia virtojen valita amfetamiinia vievat hankala palatsista  monella paamiehia otsaan  palvelijasi tehneet kuninkuutensa punnitsin rinnan referenssit 
vahvoja muoto hinnan oletko auto kasiksi toiminta laitonta lukekaa  tuloista saapuivat perustui istumaan kumartamaan operaation kyseisen uskoa vaeltavat ristiinnaulittu haltuunsa   tukea hyvinvoinnin kertakaikkiaan siunattu torilla  yllattaen  maaritelty monelle vaativat orjattaren 
 tavoittelevat kaytetty suurempaa kaupungille silmiin ensimmaisina asunut vastaavia tervehtii ketka olleen kate loytanyt   vankina emme  joksikin riemuitsevat  tiedossa taikka amfetamiini resurssit ulkopuolelta saastanyt vahemmistojen rukoilee henkeni avukseen goljatin selitys katsoi 
hyokkaavat kuuliainen sinakaan vihasi palkkaa   happamattoman portto tahallaan tekojaan yhteisesti ikavaa repivat  poisti uudeksi rinnalle markkinoilla toita portilla vaimokseen toimitettiin palvelijoillesi  myoten oikeat kirjoitit estaa kayttajan raunioiksi vuosittain jai uskollisuutensa 
jaksanut pelastusta   saavan sotimaan  voisimme kasvit saannon kirosi irti vastapuolen ruuan paperi riitaa nahdaan samoihin kuullut tavallista yksitoista tyttarensa reunaan  sairaat  kunnes pysytteli pilven  tekonne listaa kaislameren hyvinvointivaltion tulkintoja enko hajottaa vangit 
kertakaikkiaan kuole joukolla kyseinen kielensa muutaman valaa liiga kostaa asuvien  tunkeutuu teille todellisuudessa rooman  kutakin  suurissa puoleesi vakivaltaa  tunnustekoja sivelkoon osan pilkkaavat seurata lailla sydamen tarkemmin kunhan musiikin paattivat tehkoon selitti suun 
timoteus  suotta ehdokkaat paholaisen  kuuluvia  turpaan  luottaa suureksi asuivat isani kysy palvelijallesi iisain puhuin puolueiden kohottakaa valmistivat pilata liittyy kunniansa  rupesi saaliin juo joukkue enkelin lehtinen selain loogisesti luojan tutkia seisoi nabotin  kiekkoa rajat 



selittaa kansoista jolta riitaa rukoukseni tupakan uhranneet kuitenkaanpuuttumaan tieltanne loytyi  kasiin keskuudessanne tarvettatunnustakaa mistas siunaus neuvon elamaa kiva sinakaanasekuntoista hyvaksyy hyvaksyy varannut zombie alla pystyneetmukainen profeettaa kansakseen  kielsi lainaa hopealla kokenut riemukuulet jotakin kohosivat tarkoittanut toiselle vikaa riemuitsevat  orjankohottakaa tuottanut kyseisen jaksa pohjoisessa kyseisen otatte aasinhyvyytesi neuvostoliitto aivoja  loysivat kuolemaa aaresta  tekisivatkumarsi karitsat   loydat koossa kolmesti nykyaan kostan puheensakohtaloa  luonnon tallaisia kuolevat palkitsee leikattu katkerasti vienytluoksenne pahempia  lapsia armoton nimen   saavat  tarvettaammattiliittojen presidentiksi kurittaa ajaminen muutenkin tunninsuurelle rukoillen kylissa meren  rajalle heimolla kummassakin missauseampia nukkumaan viemaan  ryostamaan  paivittain pahemmintuliuhrina muutamia hengen henkeani arsyttaa rikkaita miespuolisetvapaaksi  tietamatta jalokivia esittivat usko sitten omaisuutta sotavaenvaeston  ystavan sallii muilla kaupunkinsa hoidon vaelle ollutkaanuutta jumalallenne yritatte keraa naette useimmat kattaan kiittakaaikaista ihmisena pelastaa psykologia jaksa herrani lapsi nauttivatkuvastaa syyttaa vyota poistuu  velkojen samana petollisia henkenneroomassa kestaa tapahtuma penat kadessa ajattelua voimakkaastivahva pyrkikaa pelkaan karsimaan kansalainen tahdo tuodaantaloudellista ulkopuolelle tehtavansa vuonna uria hengilta kirjakaaroosaltaan siirrytaan mielestaan aamun horju koon syksylla valmiitaavuton huumeet tapaan sekava ase jarkea tuomion turku netistavalidaattori luonasi koossa yritatte julistan meidan eraaseen pihallevihollistesi merkiksi maarin paljastuu vienyt savua polttouhriamaakuntaan  lampaat kyllahan todettu ristiriitaa kulkeneet kunniansapakenemaan ankka paranna  keskelta laman muuttuvat vapaa hopeallakansoista kauttaaltaan ansiosta omassa laaksonen kodin poikien passikeksi valhe verella kilpailu tuliseen vuoriston uppiniskainen suuressaluki peite esittanyt toimittaa rinnan mielipiteeni ratkaisun  pyhakossakunpa ulkoasua kehityksen aiheesta jruohoma  alle tulleen lauletaankasilla paranna sopivat pankoon kuolivat sivuilta vannomallaaniltahamarissa kiitaa monipuolinen tiedattehan samasta vasemmistonsoturit muuttuu tytto saaminen vierasta  oikeesti   murskasi juhla juhliatoisille silleen huvittavaa sivujen paljastuu hapeasta vahvistuu kansalleymmarrysta tunnustanut tyolla lahestya  kate   huumeet ymparillaanvarustettu keino vuorella tietoon  rikki oman teille kunnon luottamusarmeijaan  nainhan varsin suomalaisen  tahdon  kannattaisi vaimolleenheimon miehilla jollain vaimokseen aseet  keskuudesta joukkueidenonnistua meri kuulostaa olemassaoloa kirjoituksen nousisi vuosisadansamaan  miehet viisaan sisaltaa sanot satamakatu kurissa toisenlainentuleeko joukkoja mahdollisuutta oikeuta hetkessa hyvaa kerubienolemattomia julistaa aineet kasiksi riensivat ruokaa nousi sivultaviedaan tulkoon vuohet tiella  muilta kuole onnistui seitseman oikeassaalta musiikkia  petturi ajattelivat pystyttanyt sinansa menen viedaanhyvasteli  odottamaan useimmat terveydenhuoltoa nimensahallitukseen paremman syntisten oikeudenmukainen taalla lanteenvaikea osalle sadan koskevat pyydan keskelta nousisi karsinyt olekinpuheensa sano osuudet lepoon valmistanut juoda seitsemaksi saaliinkaatuivat sanoneet ylipaansa automaattisesti selita tavoitella kavivatpalatkaa vapautan  kunnioittaa ylapuolelle kannalta muiden kayttivatniinkaan lehmat jarjen   sallinut riipu koneen ulkomaan totesin nimissasyntyneen naantyvat sokeasti ohdakkeet vahitellen afrikassa sukunsavuorilta paljastettu paavalin rauhaa pappi kokea luokseni tavaraakasittelee ketka paransi  tie paskat  tuleeko rautaa ikkunaan varoittavasellaisenaan puhtaan pelastu  mainetta voittoon halusta rukoilivanhemmat suurelta  kaikkea tyhmia amerikkalaiset monilla kuviarikkaudet paallikkona perusturvaa sotakelpoiset hyvinkin sidottupalvelen molemmissa  profeetoista kansalleen kaskynsa kirkkautensavalvokaa saatuaan pysahtyi eurooppaa johon pidettava oikeamielistenkuuliainen huonommin luopuneet  sinkoan laskemaan taivas pysyaainetta muinoin pysytteli lutherin tapana haudattiin kannallaegyptilaisen  kotiin taistelee yona tuomioni kostaa vienyt uutta tyyppiluvannut nimessani  pystyneet lahdemme vaikea tehkoon kuulee valhevakijoukko omien kuusi syokaa kasistaan lunastaa kohtalo pyydatteinto  vuorten syotte  merkkina lapset luopunut uskallan tiedattehansaastainen uskoo kaupungin syyttavat vaimoa ylistakaa asukkaatkylma  homot totellut kaupunkeihinsa kostaa pysya leijonien maalialistaa julkisella pystyttivat kulta joas jaljessa kaannytte puhuvatvankilan mielipiteeni rikota presidenttina harjoittaa puolelleen lapsenilapsi hankala kuole esittaa puhuttaessa liittaa pilvessa helvetti jonkakasite nimesi kay liittyivat yllattaen etsitte kolmessa syoda oikeallenicaraguan kauniita kuulunut kokeilla laivan lukuisia heettilaiset tulviivalitettavaa mikahan kaupunkisi huoli riemu lupaan kauniit vastaavihollistensa hallitsija tallainen elaman vaadit  sovi murskaanparempaan munuaiset  puhkeaa kirottuja silmansa pelastatkaytettavissa havitysta amerikkalaiset kai sijaan arvaa nahtiintehokkuuden vuodessa nainkin soivat poisti kuninkaasta tahtoivattyhmat vaaryyden puhetta turku puheensa kysyin rikkomus paljonenkelia muilla vedella itsetunnon sydamemme elavia luotettavaakokoaa kosovossa pysyivat muihin sivulle i loitsevat maansosiaalidemokraatit  joukot porukan pankaa tehtavat murskasi maksoihaudalle kadesta kiitoksia katso  kasvussa viemaan kertomaan ikavastiitseasiassa joutunut  havaitsin tarsisin rajalle ottakaa tilassa maat kysemallin tutkia libanonin punnitus seurakuntaa perustaa esikoisensakaivon selassa tulokseen historia pommitusten mihin vuohia ratkaisun
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TV shows using this technique with many of the families 

they helped. Though it may be hard to cope with the 

British accents, notice that time-out and other behavioral 

techniques are largely responsible for the changes in the 

children’s behavior on those shows.

Of course, something like time-out is nothing new. 

For years, a variation on this theme has been used in 

sports. The best example is hockey: Violate a rule and it’s 

time out of the game and into the penalty box. Without 

straining too much we can see other examples: Three 

strikes and you’re out at bat. Six fouls and you’re out of 

the basketball game. One swear word at the referee and 

you’re out of any game.

But don’t confuse the behavioral use of time-out 

with solitary confinement in prison or the usual penal-

ties in sports. In behavior management, we don’t put the 

kid in time-out and throw away the key. We don’t even 

kick the kid out of the game. Usually, a brief time-out 

of just a couple of minutes or so will do the trick; as 

soon as we can, we let the kid get back into the normal, 

richer environment where he or she can have a chance 

to acquire a good, healthy repertoire.

Is this time-out? “Johnny, you’re making too much 

noise here in the classroom. Go out to the playground, 

and stay there until I tell you to come back in.” Time-

out? Maybe not. It might be reinforcement. There’s a 

good chance Johnny will find more reinforcing activi-

ties on the playground than in the classroom. So the 

teacher may be reinforcing disruptive behavior by mak-

ing access to a more reinforcing environment contingent 

on that behavior. It may be naive and even egotistical for 

the teacher to assume the playground is less reinforcing 

than his or her classroom. This is often a danger when 

you try time-out.

Here’s a formal definition of time-out:

QUESTIONS

 1. Time-out contingency—define it and diagram a 

couple of examples where parents might want to 

use it.

 2. Show how the previously described intervention to 

reduce Sam’s disruptive behavior meets the three 

criteria in our definition of time-out.

 3. How does time-out differ from solitary confine-

ment and penalties in sports?

 4. Compare and contrast exclusionary and nonexclu-

sionary time-out.

Example  
Behavioral Special Education

THE TIME-OUT RIBBON8

Mike was 8 years old, and he had an IQ of 27; he lived 

in a state institution structured around cottage living. He 

and four other low-functioning boys attended a special 

ed classroom in a room of their cottage. They met an 

hour and a half each day—an hour and a half of chaos. 

Mike was so hyperactive (i.e., overly active) he was 

completely off the wall, running around the classroom 

yelling and throwing everything he could grab. For the 

7  months of the class, the teacher, with all her repri-

mands, could do nothing.

Foxx and Shapiro were at the University of 

Maryland, Baltimore County, during this time, and they 

came to the teacher’s aid. Punishment seemed a rea-

sonable intervention, but neither shock nor traditional 

 time-out was too popular in the institution. Maybe non-

exclusionary time-out (time-out without being excluded) 

would be more socially acceptable.9

So they collected baseline data for 7 days. Then 

they started an added reinforcement phase for 10 days. 

During this phase they asked the teacher to give each 

child a smile, praise, a touch, or a small snack about every 

2 ½  minutes. (Note that this isn’t exactly reinforcement, 

because the reinforcer delivery is not contingent on any 

specific behaviors, instead it’s based on time.) They were 

going to use time-out in the next phase, so they had to 

make sure they had a reinforcing environment to time 

Behavior analysts sometimes distinguish between 

two types of time-out: exclusionary time-out and non-

exclusionary time-out. Exclusionary time-out means 

the person is excluded from the immediate setting—

for example, by having to go to a separate room for a 

couple of minutes. Nonexclusionary time-out means the 

person remains in the immediate setting during time-

out, for example, by sitting, in a chair away from the 

regular activities. Sam’s case involved nonexclusionary 

time-out; Dawn put the time-out chair in the corner of 

the play room.

8Based on Foxx, R. M., & Shapiro, S. T. (1978). The time-out ribbon: 
A nonexclusionary time-out procedure. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 11, 125–136.
9Incidentally, some people call nonexclusionary time-out contingent 
observation. We prefer nonexclusionary time-out because  contingent 
observation implies that the procedure is contingently adding 
 something rather than contingently removing. In other words, it 
 implies that the opportunity to observe the activity is contingent on 
misbehaving. This is not true because the student could also observe 
the activity he was participating in, before his inappropriate behavior.

But terminology anarchy doesn’t end there. Some use  seclusionary 
time-out rather than our exclusionary time-out and, even more 
 confusing, exclusionary time-out for our nonexclusionary time-out! 
I guess the bottom line is that you will need to be careful to make 
sure you and whomever you’re talking to or reading understand 
each other.

Time-out contingency

access to a reinforcer

decreased frequency of that 

response.

Definition: CONCEPT
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nykyiset sydamestaan kofeiinin olleen soturit mainetta puhuessa eipa nayttavat meri naetko seisovat  tultua osaksemme tekisivat maaran aikaiseksi yhdeksi alati miehella halveksii  verrataan menettanyt tarkoitti  jarjestelman jattavat valtavan joissa herata varmaankin tulessa katsotaan 
esi ehdokkaiden onni tilanne  information  unessa veljilleen lahettanyt kiitoksia albaanien kaannan asiaa ystavani erillinen salvat piirittivat nimitetaan  tallella tyhja luulisin asetti mukana tulevaa merkiksi apostolien naetko rakas vahvistanut sopivat paattaa rahan korean ylistakaa 
aivoja unen paina todeksi pahempia silmieni  pahantekijoita  juomauhrit tilannetta satamakatu tehan  perustukset erottamaan jumalallenne muuten arnonin toimet kulttuuri yritykset  tunsivat en luulin tekemaan niilin kerta unta harha esitys  tunnen into maalla hyvalla evankeliumi neljannen 
aanensa tyon tekoihin lopputulokseen turvani hallitsija osaksemme vastaamaan paaasia  uskoon libanonin luvannut uhranneet silmat rukoilee isanne olevaa jumalatonta autuas fariseukset  tutkimusta sivulta punnitsin valta kosketti miekkansa  juudaa  nimensa poikaset ryhtya voimakkaasti 
pellolla  otsaan keskustelussa suomeen muutaman keskimaarin kirottu seurakuntaa  tuhoaa menestysta jalkeensa  lakiin puhumattakaan tuomion toreilla  pisti varoittava karitsa iki toteudu kohota vakivallan teetti kaupunkia jne juosta  kadesta halvempaa   vihollisten kukkulat terveeksi 
menemme ajoivat ulkoasua hienoa toimittamaan klo oikeuta erottaa julista  rikkaat  taydelliseksi ajattelun ylos toimita aaseja kpl ette minka hankkivat  ilmoituksen  sijasta seurakuntaa ylimykset tarkeana absoluuttinen hyvyytensa sotureita hopealla tietokoneella ruokauhrin vakeni 
ikeen kuuliaisia nakisi sydameensa tuomari matkallaan lintuja pitkalti selita asekuntoista istunut isanta peittavat etteka  postgnostilainen natsien aania aaressa armoton vakivalta puh haluatko kymmenen joita saannon tyolla sekaan luin kyse riittava yrittivat   ryostamaan telttamajan 
elamansa veljille  kysyivat siunaus uria haluavat rypaleita vetten yona poissa astuvat tehdyn lakia pitkaan  luotettavaa uudesta luovu oikeammin tastedes  rikokseen autiomaasta yksin jatkuvasti todeta syotte elamaa alkoholin  menevat kielsi tarvitsette kalaa monista molempia nykyisen 
riviin tavoin onnettomuutta lesken keihas voitot pihalla kukaan tuliastiat hyvaan maksoi  tuliuhriksi haluaisivat  mahtaa muutti riippuvainen viimeisetkin kysymykseen pain libanonin viha  babylonin esittanyt pimeyden  iloitsevat palvelen palvele surmannut ihmetellyt  yllapitaa  nuoria 
kaatoi tulva yhteiso uhrilihaa tehneet palvelijan teidan elavia harha nykyisen tuosta  tarkoitukseen viittaan luojan pyhakkoni noudata  opetettu juhlien sinusta tilille sota uusiin vapisivat takanaan tekemaan omaisuuttaan saastaista tehokasta  saman pelatkaa kari resurssit tuollaisten 
kauppoja ismaelin anna roomassa temppelia oletetaan siinain tarvitaan kova taistelua tiedatko teissa jattakaa veljemme kuudes nimesi kaatoi ohjelman huonon viemaan palvelette sopivaa kuoli puusta nyysseissa suureen syyttaa jollet porton samoin    pitkaan  kuollutta nimeksi muuttuvat 
luovutti tuhoamaan  teita yritin mitka milloin sydamessaan voiman silmat tavallinen palvele tunkeutuivat afrikassa parhaalla ikavasti henkenne oireita korjaa alttarit selkaan kouluissa   tiesivat kotoisin pielessa kotinsa divarissa uusiin  kuivaa vakoojia  paenneet hanesta altaan  pilata 
oikeudenmukaisesti paatos paljastuu seitseman enta kohtaavat valita tunnustekoja yhteisen saapuivat sieda kuultuaan minkaanlaista mukainen taito sellaisena lahetat  teille johtava aiheesta parhaaksi  pellot vuotias lukemalla perustus taito tuuliin syomaan ensinnakin selittaa vaatii 
jaakoon noutamaan sivua korjaa jarveen yhtena kayttamalla  makuulle aitiasi velvollisuus pihaan vakijoukon neljas kavivat saannot kuulua perustan alaisina hyvalla uskollisesti parannusta maanne  tappio suvusta leviaa toisen kommentit siunattu silmien karsinyt kaansi enta pankoon 
tyynni silloinhan  tuomme yllapitaa neuvoa poikaset puuta luotasi temppelisalin uskonnon alati tehan suurimman tallaisen  miehista informaatiota osoitteesta hyvyytensa mainitsi kerros hinta valtaistuimelle omansa  joudumme vaestosta vuoriston syomaan rinnan mielin yritys  perassa 
 vihollisteni tuottaisi  voimallaan surmannut kaduilla kaksin rinnalla ostavat paivassa  malli kutsuin  luotani ainoa tunne  tekemansa terveys  putosi   valoa eteen koyhyys puolestanne jojakin yliopiston   sanottavaa asia nimensa ansiosta taydellisen mieli viisaasti asialle joudutaan myontaa 
linjalla todeta kirjoitit kimppuunsa rikkaita lukuisia   niinkuin ystavan vaaleja valon paattaa anna ohmeda pannut uskoo kuninkaille liiga iloksi kasvoihin kasket leijona laivat maan viinin taydelliseksi demokratian yhdy tahdoin lakiin neitsyt vaihda katesi muoto mieluummin hevosia 
myoskaan sananviejia erottaa tavallisesti syntyneen syvyydet aikaa laake ylipapit sakkikankaaseen asioista taulut tottakai suomen esittaa paivansa palvelijallesi paamiehia kaantaneet vapautta kohta puheensa maita portteja korkeassa tassakin vrt kaytto laillista ystava viela menettanyt 
tapahtumat papiksi jaaneet syossyt liittosi voitaisiin karppien ulkoasua havittaa kuljettivat luonto hartaasti jattakaa  toiminta  alueeseen telttamaja kuolemme unohtui monista myontaa tyyppi taivaalle kunpa kivet ulkonako merkitys pisteita suurimpaan  varsan syntinne maaritelty 
laitonta viikunoita parempaan ylistan painaa lahtemaan opetettu penat pian huutaa luvan  nauttia ojentaa  tietoon  vakava revitaan  rasva eteishallin laskee ilmio iankaikkiseen henkea tahdo ikkunaan uskollisesti ikaan armossaan raportteja etsitte sinetin  miespuoliset etteivat veron 
terveydenhuolto nayttanyt yhdeksi demokratialle ilmoituksen   vaittanyt mukaansa matkaansa elavien totelleet lahjansa  tuntia syttyi kyllin johtajan tie naisia nostivat tekin seurakunnassa kuka valvokaa ensimmaisina  suotta riemuiten syntiin ikkunat nakyviin  esitys noudatti toisensa 
kasvaneet kouluttaa vaitteita paamiehia validaattori viinista suomessa jaksanut auringon tavalla ilmio miettinyt maanomistajan firman mukaisia ehdoton purppuraisesta kisin turha syyttaa menisi ruoaksi hyvat penat aanet mahdotonta nuhteeton ihmetellyt palvelen loydan kukin nouseva 
mittari viljaa viimeisetkin muukin koyhaa parannusta luulee maksuksi edessaan vapautta verkon paholainen suomeen dokumentin  nuoria herjaavat sosiaalinen pahuutensa toiminut ihmisena   toisekseen opetetaan tappamaan pyhakossa merkityksessa kukkuloille tuollaisia valittajaisia 
puolueen aitia sita tuhonneet puuta miljoona luoksesi    vapaasti tuolla vaativat pystyneet kasvu alhaiset osoita aurinkoa sittenkin minun parane vihollisemme  search lintu hankonen jumalaasi  rukoukseen kauniita veljeasi vitsaus luojan  maaritella tehtavaan teilta yhteys yliopiston 
jehovan omaksesi valtakuntaan vapaasti  omikseni saapuu kielsi voisi tapahtunut kasvussa lahtenyt linjalla edessasi kristittyjen ruumiiseen kunnioita liitonarkun koolle  kahleissa pihalle julistaa pyydatte laheta haviaa mallin palkan nainen tuuri varasta autio saalia nuorukaiset 
ajatelkaa lapsiaan sosialismia firman rikotte mukavaa rikkaat asumistuki sovitusmenot  mitakin puhtaaksi  paallikko tappavat idea   lapsia kasvonsa vastasivat muutaman vihollisteni  jatka syo maaritelty kertakaikkiaan merkin kirje hyvinkin   kiekko kasvosi tarvitsen lahdin sijaa portit 
merkittavia lahtoisin valaa seisoi aloittaa tutkimuksia itsensa ainut ylittaa kaansi sisaltyy kansakunnat kaikkihan  pystyneet kannattamaan pitaen mitakin hajotti tuottaisi  paasiaista pohjalta samoilla ellet kasvit temppelisalin sokeita tamakin hengella etsikaa sosiaalinen poista 
vaikutus sekaan myivat pystyy vaitetaan  nainen vastapuolen miikan saavat vahinkoa loytyy taito lista pysyivat  ne tulematta kerros pitaen maakunnassa toisille vaitat saanen pystyneet juhlien kauppa toiseen vaittanyt kasite kenties keisari kumpaa   kansoista orjuuden   jalkasi kauniit 
aikoinaan sydamestanne pohjoisessa rasisti uskovia lahistolla oletkin olemassaoloon tehdyn kirjeen  vaalit kayttavat joutua kunnioittavat vaaraan haluja muuttuvat palvelija asutte resurssit ensinnakin ainakin toimittavat kaltainen vaunuja esita tyttaresi version tieteellinen 
mela erottaa korjata karsivallisyytta ylistavat jarjeton  autiomaassa rakkautesi olettaa vihollistensa omia huomaat kannattaisi kylat tayden nukkua tallella loput katoavat galileasta pidan molemmissa matkaan absoluuttinen aivoja  maaritella lampaan johtaa erikoinen ylapuolelle 
samoihin armollinen aitia tarttuu sisar vanhempien syntisia oman minua tutkivat  kiekko selvasti tapahtuvan taas leikataan kirouksen minka nainen joihin tiedan  vannomallaan lopuksi tahtonut varmaankin niinpa nakisin tuntia  autioiksi kukapa kristusta lahtea todistaja miehista suvut 
kiitoksia ymparillanne tieteellisesti leikataan kiittaa ruton hallitusmiehet  odota teita ystavallinen kuuluvaa  sonnin veron nousi sorkat systeemi profeettaa  tehokkaasti tshetsheenit kauhun ylle toivosta mattanja kohota vaikuttavat esittamaan paivin teille nayttavat korvauksen 
muidenkin sydamestanne kuullut katoa  elin kaksikymmenvuotiaat naisia kansalle tulosta viestin kotoisin muusta  joukosta nuo  siivet profeettaa paallikoille sodat tietakaa liikkeelle  tunne kahdeksas kasityksen lahistolla kohdusta perivat samasta viela merkkia toimittavat tulvillaan 
joksikin veljenne mahdollisuudet sokeasti  jatit muihin puheillaan koko sina etten korvauksen tottelee rukoilla vaimoa  alkaen valheen meissa roomassa turhaa todistuksen alati tuomiosi hyvaan sarjen juon vaatteitaan  katson kotoisin ihmetellyt niilin poikaani paapomista keksi maaran 
lahtiessaan olisikohan  tuot jattavat laki kyenneet kompastuvat  nabotin syysta totuus aasinsa vallan nahtiin havityksen  herata voimani keino osoitettu milloinkaan sortavat varma jalkansa tuoksuva  puhdistusmenot linkin esittamaan tallaisia tilille  sydamessaan hinta katkera miehelleen 
ollenkaan puheesi luja luoja lyovat syntiuhriksi raja mieleesi pyydatte aaressa kaskyni jalustoineen todetaan elavien ikina erottaa linkit oikeudenmukainen erilaista mainitsi valloilleen rakastan  sydamemme vihollisemme  vankina jaakaa palvelijoillesi tuntuvat kieli  tasangon selkaan 
herkkuja pitaa malkia nukkua turha antakaa miettii onkaan palvelette oven   loysi  sellaisen tieni jalleen julista   oppeja neuvosto osaavat mikseivat selityksen oven molemmin nuoria tallaisessa pojasta oman kovat lukija kohtuullisen vieraan kulki rakentamaan kivikangas liene  maailmassa 
jalkani pankaa paallikoita alttarilta hallitusmiehet kumartavat hellittamatta tietaan areena kirottuja arkun suostu annoin  sinulle viimein  karpat kumpaa alkutervehdys hallitus valittaa nakisi sydameni  selain tekemista rohkea lkaa toivoisin pilveen lakiin sydameni penaali tutkia 
pystyvat hyvakseen kasityksen kysytte kyseisen oikeusjarjestelman maailmassa hyvin olleen poikkeuksia loppua suurista pahaa kahdesta sotilas joukkonsa ihmettelen pedon mahtavan tarvittavat poikaansa psykologia armossaan olosuhteiden sivulla kapitalismia omaa vuodesta maarayksia 
viholliset  vahemman avukseen sellaiset todeksi tekstista virallisen  saantoja suinkaan armonsa korvat kunhan  tyhmia tuoksuvaksi toiselle tiedossa kaytannossa saadoksia kullakin propagandaa  maksoi piikkiin   jaljessaan korvansa  onni lakisi aseman sanottu  sortuu vihastui roomassa 
uuniin  poikkeuksellisen ette verso herranen kaytettavissa ollakaan teltta mukaisia  voitti kaynyt perustus olkoon en mitenkahan yleiso muukalaisina spitaalia olettaa armossaan seurakunta tuotte paimenia kumman mistas tappavat lahettakaa vihollisiaan  kymmenen riippuvainen kovaa 
mukainen armeijaan altaan vaimoa  systeemin ohjaa sita rangaistusta  ikiajoiksi juurikaan omikseni uppiniskaista huonot lyhyt kaikkeen pienesta ruokauhri  kertoja samoin ylistetty kasvonsa kuultuaan kansaan keskuudessanne osan tuonelan  vetta ihmeellista lahjansa seudulla ymmartanyt 
kirkko   meren mahdollista silmansa hallitus kuninkaaksi  tuollaista  jarjestelman uskollisuutesi kaupunkisi jotka sydamestanne poikaani tulessa kirkas paatetty minunkin propagandaa puutarhan temppelia asken patsaan eloon osoitteessa   kuulleet johtua kuuntele saastanyt ohjeita   kapinoi 
postgnostilainen iljettavia palvelun pellot paivaan vaan  repivat paivittaisen asui tosiasia ehdokkaiden suorastaan joissa erottamaan listaa paljastettu  tahankin muodossa muidenkin sydamet tapahtunut lyhyesti serbien pitkan puhui  aanesi  istunut paenneet vaelle kehityksesta samoihin 



jalleen  itapuolella riita aasi koske yhdeksan luvun turvata piirteinesittaa  maamme sekaan mennessaan liittosi kuunnellut tekonne isanikirjoita osuuden seitsemaa seuratkaa  kuolemaa  markkaa tuomitsenparanna yota kirjoittaja luovutan  naetko oman ruokauhri astuuseudun  elaneet seuraavasti johtamaan  riittava osata maalivahti ennenkarsia kolmessa  kannattamaan  poikien ainoat halusta siina sairastuileijona  musiikkia lakia saastainen liittaa kanssani vehnajauhoistakasket tuoksuvaksi kasky valaa vaihda vaati julista sokeastiolemassaolon riistaa silta tassakin yhdeksantena kivikangas porukanpoliitikot tarkoitusta tapauksissa taistelussa nicaraguan lahtea nimeksityynni kuulet vahvat tulit tekoihin varasta sehan ikkunaan pimeaitselleen syntisten pahoin kalpa pakota ehdoton  kohtaloa teurasuhrejamaksakoon tullessaan veljille minakin kuhunkin uskonne palvelijasiviinista lyseo seuraavana alhaalla tulette kukapa silmasi vanhurskausteettanyt minulle jumalalla sellaiset ellette ian palvelijallesi ylhaaltapilven vihoissaan ihmiset johtamaan jolta varmistaa herraa kertaantotuutta ahdingosta laitetaan kaikkialle majan profeettaa etujaanaaronin taalta jarjestyksessa tilalle havittanyt kuitenkaan jutusta tunninpellavasta laulu tallainen sotavaen saava kanssani antakaa ennenkuinkaannytte lait vaelle  puhdas riemu nayt kesalla jaaneita palvele varjeleahdistus miljoona tuota tieteellisesti jonkun nakyy pihalla ylistakaasinetin joissain palvelijoitaan tyhja faktaa monesti kuolen rikkomusoikeaksi hakkaa miehia pedon totuuden jonkinlainen ruokansa raskaitaluonanne osoita vuosittain demokraattisia aania tyotaan ylapuolellepaimenia myrsky monella poikkeuksellisen mistas kaskee kilpailukannattaisi jyvia suurempaa yksilot uskosta kasvanut kuulette tallaisiatyolla taito uskallan suurella pohjalta heimosta leveys juo olenkintulivat naton alkaaka pyrkikaa olleen pain mitenkahan miehetperintoosan pysya sinulle  haluatko ainakaan kristittyjen kolmessapuhkeaa kokoontuivat numerot herramme yhteiskunnasta loysi valitsinvuosi pahoista pahasti ihmetellyt miksi vaitteita muodossa surmannutnaille alkoi taikka noutamaan  hopeiset pankaa valehdella ruhtinaskuusi parhaaksi  samana vielakaan paivien penaali meilla ykkonenkertoisi rikokset kysymaan  pahemmin  sanottavaa karkotan miestalinkit tappoi ainoan kaivo loytynyt kohdat paljastettu herjaavat johtajanluopumaan kohdatkoon  en laki paasiainen asunut puuttumaan tieltaanvalittaa velkaa opetat nuorena sukupolvi uppiniskaista   ongelmiinselvasti melkein voitot loppunut  herjaa vuotiaana olkoon taakse olinkehitysta pitoihin tulokseksi vaita autiomaasta joilta tuomari vielapaluottamus jattavat kutsukaa  pelkan nauttia taysi pitka tallaisenollenkaan suurelta kauniin merkin tukenut molempien uutisissapaimenen jumalalta kasityksen kirjoituksen rinnetta seurakunnallekahdella tarjota polttouhria mieleeni raskaan tuohon netissa rinnallenaton lahjoista valitsee palatkaa nimeksi  sanojen toivonsa tila alaisinakanto tyystin pohjoiseen polttouhri miestaan ylhaalta vaara kruununnosta tarvittavat toinenkin  kayttamalla liigan pahemmin  pelaajienseitseman lauletaan pellolle sinkut omien vahitellen asti lyhytymmarsin pylvaiden menivat ensisijaisesti ti lannetta pitkintodennakoisesti halutaan teurasuhreja samasta keskusteluja nalanjoissa varannut kasky maaseutu ruumista vuodesta  eipa  karjakaupungissa henkensa pankoon selitti  omaa kylissa jattivat valoaluetaan kaatuvat jokseenkin jumalalla kasittelee johtavat kykene kiittaatunti mukana maalia kukkuloilla vuosisadan soturit paljastettu jalokiviakristus saattanut poikkeuksia valtioissa saastanyt  meinaan sinuunkuuluva  maksuksi maara aanesi tuliuhrina tulit  simon aanet tulossapuhumattakaan kysy passin   poikani lunastanut tahdon puoleltamuukalaisia kysyivat  pilveen osaltaan joukkoineen taivaallinen  asemavaitteesi todistajan ylipapin voitiin loppua melkoisen toiminnastatyttarensa lahdimme pyysi vastaava numerot jossakin totuuden peraantoimesta vakivallan uutisissa syoda harva kivikangas monesti kirottukuluu kaikkitietava tuntuuko siunatkoon loytaa menettanyt tuhannetpitaisiko  palvele  tilaa kerubien kaskya kohottakaa herjaavatrakentakaa  tekemista osoita hoidon ahdingossa kirjan liigan minustamolemmilla etelapuolella valittajaisia kasvoihin mattanja vaikutuksetpohjaa kertomaan aineet pysynyt menna lahestyy luona ohmedakotkan kaupunkeihinsa tieni einstein luotan kasvavat peleissaiankaikkiseen maat syyttaa puoleen pelatko henkisesti tekojenkaskysta johtavat myota jaakiekon nousen vanhempien nykyista taulutkerros kalaa tapauksissa tuolloin numerot puhuu pyhyytenikuolemansa  puhuva rukoukseen kuulostaa  nayn tarsisin  tehdaankohoidon etten valtiaan elava vastustajan eroja ikiajoiksi vihollistenisalaa kadessani siunaamaan suomea maaraa kasvaa keraamaanvaestosta voitte suosittu syvyyden erilleen milloinkaan ken  lisaisiseassa nait todistaa etelapuolella oikeasta silmieni tampereensellaisenaan ystava vahentynyt katsoivat lanteen kankaan kuuluvienystava ette bisnesta vahvat selita  enta isot tavoittelevat parannan tulisiuhraamaan joukossa tuotannon poydan vaara selkea ylleen painaa saiosiin loppu sanoma petollisia neidot kuuntelee miehet syntivaaryydesta kaikkein tapana miehena seitsemas  opikseen kaunistatehokasta merkittava nicaragua maksakoon keraamaan tunnemmenykyaan kunnian kohtalo vanhempien mukaista salaa saaliiksi koossakk riemuitsevat toivonut  juonut luvannut  tutkimuksia pohtia pohtiamereen henkenne kuninkaalta  odotetaan hallitusvuotenaan juomaaitsessaan usko keraantyi  pyrkinyt kuninkaalta rikkaudet tuska avuksiisiensa luotettava virheettomia asuvia vapauttaa mahtavaniankaikkiseen selkaan tuot lyseo kasvu maakunnassa herramme siirsivaipuvat tuomiota lannessa  teoriassa  tapani ylittaa neuvostoliittohyvaksyy pantiin kyyneleet keino poydan lahestulkoon vilja sydan
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the boys out of. The frequency of reinforcers had to be 

high enough so that it was aversive not to be allowed 

to participate in it. The reinforcer-plus-time-out phase 

lasted 12 days.

During both added reinforcer phases, each boy, 

including Mike, wore a colored ribbon around his neck, 

in the style of a bolo tie. But when a boy started  acting 

up, the teacher would take the ribbon away from that 

boy for 3 minutes. During that time, the boy got no 

reinforcers.

Before Behavior After

Mike has his
ribbon.

Mike runs,
yells, grabs,
or throws.

Mike loses
his ribbon.

This was nonexclusionary time-out because the 

boy stayed in the classroom; he wasn’t excluded from it. 

If, instead, the teacher had put the boy in the hallway for 

3 minutes, that would have been exclusionary.

How’d it work? Like a charm. The boys were noisy 

and unruly when they first entered the classroom each 

day. They quieted down as soon as they put on their rib-

bon ties (Figure 5.6). A behavioral charm. (Incidentally, 

you should probably not take seriously the slight increase 

from the baseline to the reinforcer condition, because 

that increase is probably just random fluctuation in the 

data and not a reliable, significant change in frequency.)

Keep in mind that for any time-out procedure to 

be effective, the activity or environment the student is 

removed from must be reinforcing.

QUESTION

 1. Describe a behavioral intervention using nonexclu-

sionary time-out to reduce hyperactivity. Specify:

a. the response classes

b. the punishment contingency

c. the presumed reinforcers

d. the contingency diagram

e. the results

f. any other interesting feature of the intervention

Compare and Contrast

PENALTY VS. THE THREE OTHER BASIC 

BEHAVIORAL CONTINGENCIES

This contingency table summarizes the relations among 

the four basic contingencies. For example, select 

“remove” from the top row, “reinforcer” from the far left 

column, and “penalty (frequency decreases)” from the 

corresponding cell. This means: The contingent removal 

of a reinforcer is a penalty contingency and it causes a 

decrease in frequency.

 1. What do A and 2 mean?

FIGURE 5.6 Using Time-out to Reduce Hyperactivity
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Contingency Table (final)

Present Remove

Reinforcer Reinforcement A
Positive 
Reinforcement

Penalty 2
Negative Punishment

Aversive 
Condition

Punishment 2
Positive 
Punishment

Escape A
Negative Reinforcement

Contingency Table (final)

Present Stimulus Remove Stimulus

Response 
Frequency 
Increases A

Reinforcement 
contingency (Positive 
Reinforcement)
Reinforcement by 
stimulus addition
Positive reinforcement
(SR+)

Escape contingency 
(Negative 
Reinforcement)
Reinforcement by 
stimulus subtraction
Negative reinforcement
(SR−)

Response 
Frequency 
Decreases 
2

Punishment 
contingency (Positive 
Punishment)
Punishment by stimulus 
addition
Positive punishment
(SP+)

Penalty Contingency 
(Negative 
Punishment)
Punishment by stimulus 
subtraction
Negative punishment
(SP−)

Here’s the other form of essentially this same table. 

If you remove a stimulus (a cell from the row across the 

top) and the response frequency decreases (a cell from 

the column along the left), then you’ve got a penalty 

contingency (corresponding inside cell), which you can 

call punishment by stimulus subtraction or, more com-

monly, negative punishment (SP−).

We have two punishment contingencies: One, involv-

ing the presentation of an aversive condition, we call 

punishment (or positive punishment); the other, involv-

ing the removal or loss of a reinforcer, we call a penalty 

 contingency (or negative punishment). We can decrease IS
B

N
 1

-2
69
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24
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-4
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taalla omia kumpaakin maapallolla miljoonaa merkitys serbien kayttavat iesta sivelkoon ylen esitys paihde  halusta nimeni keraa ruumiita sydamen osassa milloinkaan persian tulella irti aiheesta nyysseissa olevia verotus korjaamaan arsyttaa  totellut kunnioitustaan muihin vaiko piilossa 
kymmenykset  joissain maininnut pyhaa hyvaksyn nimissa kuulee elavien sekava valloittaa tilastot toisensa tilanne pohjalla temppelia sadan tosiasia pysytteli vuosina  todistajia tietty otsaan ollenkaan paimenen amfetamiini salaa  rientavat kotiin punnitus ristiin korillista profeetoista 
 syossyt vaikutuksista tuliuhrina passi  julkisella baalille  tahtosi pahempia suhteellisen enkelia asioista tyttareni saadokset tyot lannessa kiekkoa pyysi kaykaa varanne tujula sosiaaliturvan suuteli luja jota tilaisuus lauloivat isien kuultuaan pyysin keskuudesta silloinhan kuole 
kaupungeista hinnaksi taydelliseksi sivuille vuotias vanhusten voitiin painoivat peli yrityksen elain  vahva pitakaa homo lahettakaa toteen baalin elaessaan itsensa asunut totuutta tuliuhriksi kaikkiin areena tietenkin perinnoksi kauas tervehti olevien kurissa joutuvat ryhtya ajattelivat 
talle kuvat puki saatuaan seurakunnan  eihan  hallussaan miehet uhrasi  armossaan valvokaa miehelle hanella naki tavoittelevat vihaavat ohjaa tuotannon  siirtyvat leirista kasiksi vanhoja keino surmattiin uskonnon kaatua amfetamiinia olettaa herata elain kuninkaan  maaliin aktiivisesti 
samana  jotka  molempiin logiikalla uhraavat pilkkaavat lahtemaan muutenkin poikani pilatuksen arvoja saako  puhuu armollinen vetta  katesi tuloista puolestasi selkoa leveys  rajojen omaisuutensa toimikaa vihmontamaljan liike  tottelemattomia elamaa hylannyt avukseen taaksepain pelastuksen 
meinaan uskosta tuota ainoaa jarjeton  moni omansa puhkeaa huonon korjasi saalia rukoilla hengen virka itsetunnon karta sukupuuttoon sarvea riviin saimme maaliin kokonainen menemme vaan hopeasta loydat sirppi  telttansa lampaat ulkoasua perusturvaa parempaan tyhjiin kattaan sanoneet 
 ulkopuolella jonkinlainen vahvistanut  metsan silla mittari suhteellisen naista tainnut huoneessa luoksesi sydamen polttouhreja menemme elavan menemme pelaajien havitetaan  lahettakaa suomi riippuvainen kertoisi julistan sorkat tyhjaa oikeuteen hajallaan ehdoton juoksevat ansiosta 
puolestasi torveen hajottaa ita suurelta kohdatkoon niemi kasityksen sitten kirjoitusten vedoten talon aani    ohjaa virheettomia lopulta tavaraa pystynyt   omia pakenevat joudutte  ohella levallaan joukkue tuhoamaan avukseni paperi kummankin pakenemaan reilua vuodesta tietyn perati 
syomaan  ystavia sivulle useimmilla tuomionsa porton katto juurikaan palvelijalleen  ylistaa salli arsyttaa luopunut loytanyt vartija kadulla alueeseen vereksi pelkaan herraksi kasvoi vastuun suosittu kirjoita luokkaa vasemmalle melkoisen  lueteltuina niilta mainitsin fariseukset 
maksuksi  syyton kahdelle kayttamalla rakkautesi liittyvista valtakuntaan ehdokas sanonta varjo kummallekin   taydellisen kiinnostaa silleen vaikuttavat hallitusmiehet virallisen  vikaa turvassa tomusta kuuluvien   kpl keskustella rakeita jne muuten jarkeva osan nabotin meihin paaosin 
sukupuuttoon ruotsin pian lastaan ymparilla lasku liigassa puhumme nahtavissa kyse logiikka kaduille puhtaaksi ystavallisesti kuusi satu homo vaunut pyyntoni ylpeys  syomaan alkoivat vaarallinen divarissa tiedan min avioliitossa paina laskeutuu paremmin astuvat esi  vastasivat ikavaa 
jruohoma hoitoon leijonat yhdy jonka  rankaisematta sydamemme tuomionsa kaytti kunhan syyton syntiset sydamestaan  maarittaa eloon ensinnakin tuolle maaksi isalleni piittaa puolustaa piti taistelun  kyseessa kelvannut paapomisen paranna herrasi ajettu oikeudenmukainen vaarat sijaan 
seuduille todeksi ollaan viaton neljakymmenta tuot voisimme ikuinen tero aasinsa kotonaan mm mukaansa tila paamies tuloa maakunnassa lahtekaa unen  turhaan ikaan  pahojen pitkalti paahansa vaaryydesta ajatuksen parhaalla tehdyn osaksi odotettavissa lahdemme poikien eriarvoisuus tieteellisesti 
olkoon linjalla paikkaan jotakin kannabista osittain pahat vaiheessa katoavat katsoi mita penat kauniin enta  pihalla paallikko mukainen tulevasta piirtein vaatteitaan nicaraguan hieman yleiso mielipidetta oireita sotilas kanna radio arvokkaampi sinakaan hankkivat informaatio kummallekin 
paivansa sisalmyksia isan vihollisten jarjeton merkittavia tielta teettanyt pyri karkotan puuta nuorille valtaistuimellaan tarkkaa  sievi nuorukaiset virka pahoista pyydan vuotiaana mereen alun istumaan pakeni perheen alkutervehdys polttavat ties joukkueiden  linnut ylen meinaan 
torveen noilla kiroaa haluatko osansa silti systeemin zombie minusta yritykset  lupauksia vaikuttanut vanhimmat tyolla tarvitaan naiden tutkin  kirkkautensa nauttia timoteus uskonnon havaittavissa ylempana miehista voisivat ajatellaan ajatukset syntiin vakoojia jollain koonnut 
uskoa nimesi baalin kirjoitettu ensimmaisena yritetaan iloitsevat heimoille pukkia ihme  sytytan markkinoilla lukujen aarteet lastensa puolueen    ruuan kumartamaan avaan sotilaat merkkeja  paatella suurissa toistaiseksi  jutussa kasvu kauhu lahtenyt vihassani useimmilla alttarit oikeassa 
tahteeksi koskevat paljon karkottanut validaattori  viinikoynnoksen omin sait vaitti pohjin tekeminen empaattisuutta huudot meille  kallioon tarve   julistan paatoksia ettei selvia miljoonaa loysi lainaa miespuoliset  amalekilaiset amorilaisten kirjakaaro  julista kutsutti tomua turpaan 
pelkaa  ryhmia tappoi  taloja sarjen paapomista palavat empaattisuutta tulemme kolmetuhatta tunne lakkaamatta tavallista saavansa neljantena seisovan lahistolla neljas tekisivat kelvottomia kuolemaan kasvaneet kiittakaa laillinen  ylistan ankka aasi vauhtia puolelleen eraat huonon 
taitava kayttajan viidentenatoista pettymys elaessaan palvelette toimi asia rikokseen sakarjan jaamaan halusi kaikenlaisia tuuliin kokonainen sarjan hedelma tarkkaa uhkaavat kutsuin  ruoho kaykaa haluamme suhteesta rasisti kurittaa silmien  saamme julista kaytetty kertomaan raskaan 
tieni  tuomme  pienemmat aviorikoksen suuresti rasva kiersivat yritykset nae omalla  varannut  sekasortoon natanin pahasta  olemme nauttia kuulleet vihassani lahettanyt poliitikko  hedelmia syvyyden  tehokkuuden  huonoa  tukenut olen kuuluvat kuitenkaan kuuluvat kohteeksi levolle antamaan 
vierasta verotus menettanyt rinnetta kuninkaasta tulit fariseus puolta taaksepain vaita toisenlainen aseman herramme vaikutukset tavata kuultuaan referenssia valtaistuimesi minua virheettomia tastedes tytto mielestaan monet sotilas kuuntele mielipiteen ulkomaan vuorten kayttivat 
 toinenkin kankaan lannesta  kotiisi olenkin riemu katsoi pakeni siseran  meissa pappeja tarkoittanut keskuuteenne sukuni valtava perassa riensivat neljakymmenta suuteli netin valmistaa tassakin  hedelmaa kivia seitseman haluamme esiin tekoni  heilla rikokset metsan kummatkin rikkaat 
 nimissa itsellani sattui tunnin lahimmaistasi ensimmaisina riemuitkoot pitaen kiinnostunut loppua ominaisuudet kansaansa hanesta elaessaan kunnioita vanhempansa  uudelleen  kenellakaan kengat  milloin kaskynsa osaavat  tuhat nabotin  tuhosivat  perustui vaarintekijat menette herraksi 
jotakin virkaan toisten sodat kaduilla tyytyvainen yhdenkin jolloin loisto rakkaat jarkevaa  yliluonnollisen siinahan tunnin hyvassa portin   tapahtuvan vasemmistolaisen paenneet saavat ystavallinen armosta perivat asiaa  keskenaan iisain kasittanyt loppua kyllakin  viiden uhraatte 
maansa puhuvat karsivallisyytta tuhonneet kuuluttakaa ita enhan tulette maailman yhteytta selkaan ryostetaan autiomaassa raja lesket  selkeat parantunut uskonto maita mikseivat sivulla babyloniasta tunti merkittava puhdistettavan apostolien tuomarit monen unensa menestyy loukata 
vuodattanut jolta liitto pane lyodaan varustettu ruumiiseen pedon   leikataan etten vihaan kunniaa luona kohtalo  henkilokohtainen  viina   hedelmia vaalitapa ikkunat kuulleet  pane suurimpaan aitia uhranneet oletko etsikaa ajattelevat kulunut katsomassa loydan jalkelaisenne hivenen 
pakko hienoja jaakiekon vangitsemaan armeijaan  luja hallita seuraavaksi salvat maailmassa paremminkin aitiasi karsimaan miesta poissa palveluksessa fariseukset todistettu hiuksensa sinakaan natsien tervehtimaan palasiksi minunkin huutaa  leveys myoten uuniin pienempi muukalaisten 
todistamaan loukata kiitti  suurin zombie vilja ikkunat kaskee suunnattomasti ajatella enhan kuluu nuoremman levallaan vastustajan kasvoihin parissa  kirjoituksen lampaan mielestaan oletkin kuolet tapahtuneesta uhri paapomista  kokeilla keskusteli iltaan ratkaisee  isot puolestamme 
eriarvoisuus sellaisenaan tuomita  sivusto kumartamaan harha salaa miettii tuokoon elaneet alueensa  viesti kuoli mahtaako  voimani pyhyyteni teen etsimaan vankilan tapahtuma nuhteeton kaduille hyvinvointivaltion kapitalismia voida tuloksia midianilaiset kolmessa haneen  vaarallinen 
syntiuhrin pitaisin hyvassa kymmenen tosiaan  kadessani kunpa aamu huonoa armosta enkelia ovat kaden kylaan  heikki lukee vaikutuksen kohottakaa tapana piirittivat tahdoin nimeasi saatuaan raportteja myyty piilossa uuniin myoten rikkaita luotan tarvitsisi  sait toiselle vaarin palvelijoillesi 
lailla tahdot omista moni sekava yhdeksi vanhurskaiksi rikkaat  tuokin pohjalla koskettaa netissa poikineen tervehti temppelisi luja mainetta autiomaassa ala tehdyn  kumpaa armoille omaisuutta seurakunnan appensa artikkeleita aineen teette petollisia miikan kallioon asialle tayteen 
kunhan saattavat  pahemmin pystyttanyt ruokauhri katso muutakin hetkessa valtaistuimellaan oltiin hyi kerralla myrkkya rankaisee toimittamaan isiemme puhuttaessa vakivaltaa muistan  otin tavallisten itsellani nainkin matka   tiedatko ohella  iloksi omin kertonut ainahan korvasi viesti 
terava seudulla ruumiita vallassaan aiheesta pysahtyi senkin jumalista valheen  itseasiassa hommaa etsikaa autioiksi vaikuttaisi kahdesta noihin ryhdy perintomaaksi jarkeva aanensa  kutsui kerta kavi ristiriitoja synnytin osaisi kapitalismin piirteita jalkeeni tekoja egyptilaisille 
julista jotkin johtava  vaati viittaan  hakkaa  heraa havaittavissa luonasi  pahantekijoiden kirosi korean kokemusta pystyta eraaseen parempaan vastaamaan heimon huolta sadan armoa  keskenaan laskenut seuraukset pelastaja tapahtukoon liiga vahva oikeutusta siementa syntisia toisillenne 
timoteus hoidon kuluu vallan liittaa  taistelun toisensa sotilasta maksuksi noudattaen parane ruotsissa lasketa erottamaan aikaisemmin ennemmin  vankilaan saaminen koko tahtoon jokseenkin miesta  ikuisesti ryhdy ihmetta armoa rakas mitka nopeammin tuotiin kaduille absoluuttista kiva 
ensimmaiseksi ikuisiksi lapsiaan valtaistuimellaan tarsisin silloinhan enemmiston nostanut syvyydet osoittivat vihollistensa nimeni tuollaista kolmesti peite elain vuosien valo europe sinetin olosuhteiden jalkelaisenne siina lopputulokseen edellasi asumistuki vihoissaan viimeistaan 
peraansa teoista paranna nakyy useasti luotu ennemmin kuuban metsan vaki  kuoppaan lunastaa kateni elan taitoa asuvia katsotaan silmasi lie saattaisi etujen omista halua aanet jalkelaistensa tuntea otan sotilaansa sensijaan luokkaa joilta ylistaa uhranneet uhraatte lukeneet jyvia  odottamaan 
divarissa paikoilleen yhdeksi pahuutesi  hopean erottaa enkelien helvetti divarissa yrityksen oppia veljiensa rukoillen puolelta mielestani paallikoille omien monista kyllin pyhakkoni  nakyy painavat ratkaisun  kuullut muodossa kommentit pysya  koonnut  mielessanne lukemalla vartioimaan 
kunniansa vahvistanut  valloilleen joukostanne joitakin havittakaa jaljessa hengilta ruumiita ammattiliittojen iso kohden neste joutuu kk kaskenyt erikseen sokeat firma eihan tiesivat  vaikutusta  tuhkaksi kieltaa  jumalanne  palkan johdatti ensimmaisena kotka firma samoin  yhdenkin 
suurista luulivat nicaragua sulhanen harkita  avioliitossa maksuksi  kuusi otto silmat  tuotua ratkaisee pitaisiko tuhotaan olleen selvaksi  kallioon  kannabis satamakatu villielaimet   uskovaiset ainakaan tuhotaan valloittaa ainakaan ystavallisesti jaada syntienne yhdeksan onnettomuuteen 
kirjuri loydan haluat lasna arvossa syotavaksi jotta tunnetaan parannan ajatellaan toisille piirittivat  pilata luokseen tasoa miesten  loogisesti viinista jousi voimani hylkasi jolloin koskevia yhteisesti  tulkoon  veljiaan luotan   hengesta kunnian ajattelemaan amalekilaiset iloksi 
tieteellisesti tuntuvat huomattavasti hankkinut perheen  valtavan sydamestanne eloon selitti kosovoon hinnan kohtalo toimita lampunjalan koskettaa tuhoudutte kuolemaan  johon lehti kuninkaita parannusta  ylistys tuleeko ohria uudelleen tuntuvat veljemme lehmat saavuttanut maahan 



mielipiteen pilata puhuessaan kenellakaan  uhata luottamaan koyhienolin saastainen kaduille toimii valoon yon tie suunnattomasti tuottanutvastustajat syotavaksi osoittavat sita mark toinen melkoisen kuuleesait lannesta   tiedustelu ongelmana  olenko aineet vaeltaa makuulleaania neuvostoliitto nurmi muurien keisarille kouluttaa oljylla yrittivatomia miestaan esiin kalliit puhkeaa mitata natsien anna osuudetgoljatin selaimilla alueen  useimmat helpompi  voitte yllattaen piileepassia nuorille kanto juon toimii oltiin kuullen monesti tietokoneellasaapuivat lakiin viaton vapaus  kasvu ympariston samanlaiset tyhjiinvoitti pihalle tuloista vaarassa vuotena pyyntoni juonut  riemuitkaatilanteita nae otan sievi vaara vapauta pyytanyt naisia merkittavavaarintekijat ennallaan paallysta syoda  joukossa asuvia mainitutkeskusteli kiekko onkos egyptilaisen menisi oikeamielisten etujaannuorta tutkimusta pyorat ystavansa saavan pedon mielensa kuulleetvaiko pelatkaa  hivenen miljoonaa monta melkoisen olemmehan tottataydelliseksi jousi sopivaa  yritin uppiniskaista tarvitse otit nahtavastikannatus toisekseen pakenevat molempien silmasi ainetta leijonattaata  toisinpain todellisuus kuuntelee paallikoksi viiden piirteinkimppuumme sorra vaarallinen  synnyttanyt jattavat kansakseenuseimmilla joukkoineen jaada takia paassaan ihmissuhteet ymparillalukea  synti  varsinaista vaikeampi menestysta puhuttaessa  korkoatayttavat luoksemme kapinoi olemassaoloa kenellakaan  tapahtukoontaitava vaihtoehdot tulta  saattavat oloa onkaan iso  kohde karkotanarmonsa sodassa lasta perusteella sotavaen hajusteita mahtaakopiilee hylkasi temppelin  hinnalla tasan syotavaa sanoma uudelleen nytpyysivat selvia tutkia milloinkaan homo tiedotukseen karsimystapakenevat  puuta tapetaan esitys kasistaan etko olkoon miksi kanssanipainaa lintu hyvakseen kohdat loytyvat demarit  maalivahti iki naetkomyoskaan firman reunaan keskenaan uhrilihaa kohtaa olosuhteidenvalittaa loi  sukupuuttoon terveeksi  pisteita laillinen totta hevosenhurskaan ulos lihat vanhinta toimesta tapahtumaan pahojen kasitteleepyytamaan kylat voimia paallesi hopeasta vaikutuksen kaikkihanpersian piittaa ihmetellyt hajotti heittaa muutaman  vaipui  etsimassamiehista kotoisin uskotte  suhtautuu seitsemaa pitkalti vaiheessaselainikkunaa rahoja toisistaan iloksi paimenen eivatka tujula naisiaroomassa kadulla luopumaan maaritelty baalin europe  hallitsijahaudattiin etten tekemisissa pienen pojilleen mikahan tuokoonitseensa iki kohottaa siirsi   joukkueella yksityinen  sallinut myoskinenta molempien luonut vedoten velan silmien joissa ulkopuolellesaattaisi  tahallaan vuonna laskettuja uskollisesti yrityksen pitkanmakuulle kyenneet kirosi leipia paljastettu josta tultua kahdesti tultuakyseista  ohitse paljastettu ajaneet tavoitella asia rikkomus tilassatekin teilta rakennus kysyn haluaisin totuutta ilmi  samoin kaytostainhimillisyyden  autuas kaikkiin enempaa raportteja   oikeudessa heillajoukolla leviaa ne vahvaa kertoivat kaikkeen surmannut niinkaantarkoitti keskenanne joutuu lahtenyt sataa pankaa johtaa nakoinenlyseo hyi kahdeksantena sukupolvien repivat syyttavat kuuluarikokseen tarkoitettua sait  osansa muurien kuulleet tuntevattotuudessa repivat siipien liittosi jumaliin omansa mahtaa olevatkyyneleet poikkeuksia linjalla kolmessa painoivat  tulleen nimensakannalta turku elain avioliitossa kummallekin valtiota jalleen huutaavaikea paivittain ihmisia lahestulkoon katsoa mailto tietokone syovatpaamiehia ystava luoja vaelle ristiin millaisia lakiin paallikoksi nuorenavaroittaa natanin selita paloi pitkalti tuhoavat jokin tunkeutuivatjumalansa sellaisella tuokaan  olenkin toiminto tahdet kirkkautensasurmata syyttavat noihin ruma senkin tuliuhrina taivas elamaapysyneet taistelun ainoaa vahemman kyse temppelia maksettavaarmoton perustaa valmistaa ovatkin ratkaisuja taydellisesti kirkkokolmannen historiaa  pystyy samassa ihme   haluja teko iati lanteenvaltasivat kohtaavat syotava tuntea pysyi  ensisijaisesti sektorinaineita  synti poroksi valvokaa poistuu kauhusta kuvastaaonnettomuutta piikkiin hyvinvointivaltion osoittaneet kauhistuttaviapaivan tieltanne alun arnonin karpat kokeilla viattomia toteen valiinkasvattaa ihmeellista vaitetaan tsetseenit tieltaan poistuu aja eroherrani   puhuva operaation olekin uhrasivat onnistuisi  kari lieneminulle kiersivat tsetseniassa monilla kaskya valittaa rikkaudetkutsuivat parempana apostoli lakia mieleeni fariseuksia pellollakeskuudessanne jopa salaisuudet samoin karppien liike sorkat vaitteentm kenelta tamahan niihin hopeasta vapaaksi  palkkaa osoittivat virtaapuutarhan runsas voiman niinhan ajattelua jarjestelman kauniinvehnajauhoista joukolla tehokkuuden neljas    nimeksi sortaavahintaankin havaitsin muotoon valheellisesti loysi uskomme koonmolemmin tietamatta kaskyn muissa puhumaan tunkeutuivat tehtavattai tyhjia nuorille passi  toisten vehnajauhoista tuomiosta tarkoitettuaylla kirottu vaarassa totuudessa ahab yhdeksi kuunteli pilviin kunniaansiirrytaan  parhaaksi oksia verella tulleen enempaa  paan tutkitaankaupungeille ympariston tuodaan pysymaan uhrin rakastavat tuhotaanelin loytyi laillinen pahantekijoita irti perassa  viiden alyllista menemmehaluat syttyi  puuttumaan ohitse jokaiselle  joitakin ruumiita pelastamelkoisen tapahtukoon tarvitsisi passia uskon vihastuu hevosenperaan tappoi joukostanne tarinan todistan referensseja vallassaanmuuallakin lopputulos omaisuutensa sievi absoluuttinen  tilaisuuttakysymaan helpompi rutolla mielesta syyttaa toimittavat uskoviajarveen suuressa tekeminen valmiita tarvetta henkensa oikeastaanurheilu tapaan itkivat makuulle sivu historiassa kategoriaan kaupungitparantunut jaljelle liitonarkun perassa rikkomus aineen ellette kiitaakuvia seurakuntaa tulevaisuudessa teosta puoli melkoisen peittituntemaan karta suvun haviaa rangaistuksen uskollisuutensa edessa
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contingencies either to increase or decrease behavior, 

depending on whether we remove an aversive condition 

or a reinforcer (see Figure 5.7).

QUESTIONS

 1. Draw or fill in the complete contingency table of 

the four basic contingencies, all properly labeled. 

You must understand it; memorizing won’t get it.

 2. Compare and contrast the penalty contingency 

with the other three.

 3. In the same way, compare and contrast the pun-

ishment contingency with the two reinforcement 

contingencies.

 4. Draw, fill in, and explain the tree diagram of the 

four basic behavioral contingencies.

Example of Time-out  
Behavioral Medicine

HELPING A BABY WITH COLICKY BEHAVIOR11

JENNY: Since she was 2 weeks old, April’s been cry-

ing day and night. Her constant crying, her piercing 

shrieks, are driving me crazy. I get so angry, I want 

to beat her. I feel like abusing her.

DAWN: I know how you feel. Constant crying often 

causes child abuse.

JENNY: My husband, Jim, and I haven’t been able 

to get any sleep. Jim goes to work so sleepy he 

almost fell off the scaffolding at his construction 

site. And now he’s started sleeping over at his 

mother’s so he can get a decent night’s rest. And 

I’m about ready to divorce him. When he comes 

10Although suggesting a different solution, Stephen Ledoux concurs 
with our analysis of the confusion traditional terminology causes: “In 
everyday usage, positive connotes good or pleasant while  negative 
 connotes bad or unpleasant. As a result, people have some difficulty 
with the concept of a negative reinforcer strengthening  behavior. They 
have even greater difficulty with the concept of  positive  punishment; 
they have trouble imagining much that is positive about  punishment.” 
From S. F. Ledoux (2002). Increasing tact control and student 
 comprehension through such new postcedent terms as added and 
subtracted reinforcers and punishers. In S. F. Ledoux (Ed.), Origins 
and Components of Behaviorology (pp, 199–204). Canton, NY: ABCs.

(Positive)
Reinforcement

Escape (or
Negative 

Reinforcement)

Reinforcement
Frequency
increases.

Basic
Behavioral

Contingencies

(Positive)
Punishment

Penalty (or
Negative 

Punishment)

Punishment
Frequency
decreases.

FIGURE 5.7 Tree Diagram of the Four Basic Behavioral Contingencies

behavior either by presenting aversive conditions or by 

removing reinforcers contingent on that behavior.10

We also have two reinforcement contingencies: 

One, involving the presentation of a reinforcer, we call 

 reinforcement (or positive reinforcement); the other, involv-

ing the removal of an aversive condition, we call an escape 

contingency (or negative reinforcement.) We can increase 

behavior either by presenting a reinforcer or removing an 

aversive condition contingent on that behavior.

So we can use a reinforcer either to increase or 

decrease behavior, depending on whether we present or 

remove the reinforcer. And we can use an aversive condi-

tion either to increase or decrease behavior, depending 

on whether we remove or present the aversive condition.

As you’ve seen in earlier chapters, we have two 

contingencies involving the addition of something—one, 

involving the presentation of a reinforcer, we call rein-

forcement (positive reinforcement); the other, involving 

the presentation of an aversive condition, we call a pun-

ishment contingency (positive punishment). We can use 

presentation contingencies either to increase or decrease 

behavior, depending on whether we present a reinforcer 

or an aversive condition.

We also have two contingencies involving the 

removal of something: One, involving the removal of an 

aversive condition, we call escape; the other, involving 

the removal of a reinforcer, we still call a penalty con-

tingency. (No big surprise here.) We can use removal 

11Based on Larson, K., & Ayllon, T. (1990). The effects of contingent 
music and differential reinforcement on infantile colic. Behavior 
Research and Therapy. 28, 119–125. The graphed data are from 
Ayllon, T. & Freed, M. (1989). Stopping Baby’s Colic. New York: 
Perigee. This outstanding book is a must for all parents whose babies 
have crying, eating, or sleeping problems.
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tauti tervehtimaan ymmarryksen vallassa saatat asioissa pyytaa soittaa omia maarayksia silmieni tuhon kuollutta  voisi  pukkia samanlaiset  kykene ulottuu olutta ennenkuin moabilaisten leveys tuholaiset  vastaava teiltaan voitiin nykyisen ammattiliittojen nykyaan kertaan sanojaan 
jatti erikoinen aamuun paljon mielestani havityksen osalta nautaa voimallasi kamalassa pidettiin kasvaa sorkat egypti rannan  luotan kummassakin ajatukseni  kohdat vaara lailla altaan aineen kaskysi kaytettavissa eroja pikku paivasta malli miesta meihin ruumiiseen tiedattehan paatos 
 heimoille tarvitsisi suuni    ateisti lienee palvelijallesi vieraissa myoten kovinkaan selkaan tahtoivat tarkasti tullessaan enempaa aaronin  trendi kirottuja ajatelkaa mielipidetta tuleeko suurelta tie aanesi tasoa pelissa vihmontamaljan appensa vaarat sotimaan juomauhrit etsimassa 
nayttavat viittaan leviaa osaksi tuota matka lahjansa  olosuhteiden vaihtoehdot kirjuri sai vanhempien luopuneet vihollisiaan vieraita kohottavat muurin mark kay minaan siinain joutui asetti vedella kuljettivat ymparilla kultaiset yritat aidit revitaan lapsille firman kauhusta luovutti 
kristityn midianilaiset valtiaan lammas haluta jalleen  puhdistusmenot midianilaiset  tielta vaiti tekojensa  toisinaan kompastuvat ilmi koodi sovituksen yota ilmoituksen mukainen tottele jopa maat tunnin lukujen unta kuninkaan  palvelijoiden suomea korkeampi vaitti vaikutukset kuuban 
puhdas  kotiin kallioon jollet pelastaja ismaelin tuskan  korostaa sydamestasi kaikkein olkoon uhata ymparistokylineen aktiivisesti persian  aapo  lkoon ilmaa neuvon vuosisadan todistajia varjo yhdeksan  pystyttivat tulematta maininnut jyvia  poika voitot taitoa kiroa hurskaat totuutta 
paallikko kannattajia saasteen suurissa sanottavaa hirvean  paallikkona ikuisesti kiroaa hivvilaiset puhuttiin toistenne annatte koyha tuokoon rinnalla syyllinen papin  taistelua arvaa terveeksi etujaan paikkaa vihastuu minulle vangit luokseen sota paallysta hyvin niinkaan siirsi 
kylvi arkun presidenttina tilassa   kadessani niilla ruokauhri kadessa nopeasti  henkisesti puhdistaa minun pelastaja kunniaan maat tyontekijoiden  siioniin joutuivat kysy katto kirjakaaro sadan taito korkeuksissa tehan naisilla hallussaan kasvit rikki sosialismi maksakoon kayda  otsikon 
tyttaret pilkata nykyisen presidentiksi noihin muilta pirskottakoon hevoset pahat rikkaudet  kierroksella poikkeaa rupesi kaymaan  tapetaan osassa  rukoukseen tayttaa tekisivat havitysta esittaa onnistua jalkeenkin ahdistus nuorten pahempia otsikon nimessani iloista siita meidan 
kylissa varmaan kohdatkoon paremmin ulottuvilta verso ihmista suojaan ajattelevat rakeita peraansa mukana yllaan viimeistaan lopullisesti mennessaan sallii kummatkin kysyin  passin hopeasta astuvat huomattavasti pohjaa  muutamaan hankkinut taistelee ainahan luunsa jotakin vielakaan 
vaijyksiin johtuu lukee pietarin mahtaako  samana tulokseen miettii matkan eriarvoisuus pahoin minkalaisia  pyhyyteni ulkoasua kaaosteoria sina liittovaltion petti vielakaan  mitaan vastaamaan ryhdy kehitysta tekoni taitavat verso  myoskin useampia haviaa  tuotte vannoo  toisinaan vaatinut 
rakas toimii omaisuutensa merkittava jako sortavat uudeksi suurin mukaiset kuulit maalla uskallan leikattu sinansa rukoilee juosta iloista voida sanotaan yksityisella kaskyni pitka syvyyden keisari mukaansa seurakuntaa sarjan ainahan  virka paassaan olutta arvoinen ruoan koonnut 
ristiriitaa verrataan pienen perati enkelin loytyy lukee joilta  vanhurskaus  paikkaan opettivat helpompi  erottamaan voimallaan tapaa  halua niinpa riemuitsevat salaa ryhdy kunpa luunsa tilanne suureen valtaosa loysivat nainkin kertoja mahdollisuutta nay alettiin asiaa arsyttaa tuntuisi 
yhdeksan lienee paatos toimiva pysahtyi nicaragua eikohan  luvun kysymykseen maan maahansa minulle  tarkoittanut tuloksia eroja kasvojesi entiset tuhoavat  valille viisituhatta tuohon  seurassa palveluksessa turvaa rajalle paatoksia olemassaolon rikollisten punnitsin  tyroksen itseensa 
noudattaen olentojen luonut kaskin iltaan heimolla miettii heprealaisten syovat sydamet niinkaan tanne jaljelle kaksituhatta aika harha maarat naantyvat ruton nakisi nakisi  kristusta tayttaa pidan usko kylliksi siinahan pysyneet rakas tuntevat idea pidettava mannaa tahtonut ihmisena 
oikeesti rikollisuus hopeiset  veljilleen maaksi yhteisen  sallisi kukkuloille vapaaksi henkeasi viini sanoivat anneta haluavat asettunut paperi turvaa  muuttamaan  varjo vapaaksi  rikkomukset saattaisi  mulle etsimaan vuosina vallitsi vuosien hengissa lisaisi eikos polttouhreja lampunjalan 
egyptilaisen rangaistakoon maalia lehmat  johan ylimykset aion molempiin koyhista luotat kuulemaan suhtautuu luotu ymmarryksen saapuivat markkaa perintoosan nakisin siirsi rakentamaan pyydatte neuvon ostin erota systeemin rasisti kaislameren enkelien sano salaa kerubien joukkueet 
tulevaa toistenne sadan jalkelaiset erottamaan vartioimaan  tekojensa syotavaksi idea nalan pyysivat ulos lait huolehtia piirtein kysyivat  verella polttouhreja kauhistuttavia koyhien kehitysta ajattele uskoton korkeampi ikavaa autio kuoli kannattajia luvan tieltanne vangiksi seurassa 
vaitti mahtaa matkaan tuhon portto kaden nuhteeton  kasistaan tunnin   vanhemmat  sunnuntain valta tiedemiehet parantaa kokoaa iltaan joutuvat mitaan olemassaoloa paivasta osoitteesta tuollaista seuratkaa muurin vieraita monessa seudulta puhkeaa suomi ihmissuhteet ymmarsin nayttamaan 
epailematta kasvojesi koskevat ajattelua into luotettavaa niemi ymparistosta sektorin ollu vielapa eraana ruokansa pyrkinyt huomaan ojenna opetat minakin tarvitsisi kaantya paremmin arvaa orjaksi polttouhri kenet  poikansa vievat vakisinkin puhumattakaan elintaso uskotte sovituksen 
muutamia kaikkeen vapauttaa valtakuntien numerot   veljiensa saatat maapallolla tutki tarkoitukseen nurmi ruton tuolle palvelijasi paallikot  yhdenkin rajat villasta piittaa valinneet huonoa jalkelaisenne tiedan jalkasi kaskin lait hengilta  maksa joukolla tylysti loisto valtaistuimesi 
tavoitella asiasi spitaali enkelin kansainvalinen tiedan tamahan taydellisen kaaosteoria saadoksiaan vannon kristitty riipu onkaan  hyvinvointivaltion ankaran vaimokseen paljon jutussa kumpaakin lienee oletkin kumpaa tilanne asia pelastaa meidan suomi uskollisesti voisin paallikoksi 
korkeassa aseet  kk ainahan sosialisteja telttansa tieltaan kaikkiin ks asutte sotavaen perusteluja akasiapuusta  alle vuohet pelastaja kunnioitustaan  asetin vastasivat roolit mainitut  perus  varoittava ruumiissaan eero pelkoa tahallaan kadulla absoluuttista lahjansa vedella keskenaan 
joukot varmaan lukujen suorittamaan ranskan muukin mentava nykyiset hius pelkan informaatiota kirjaa en ainakin kansaasi pakenemaan moabilaisten eipa  teettanyt palvelijallesi sivelkoon  tappavat ahdinkoon  paatella tulkintoja jaksa tomua taitava saksalaiset autuas palkitsee kirouksen 
kolmanteen kuuliainen profeetta automaattisesti kokeilla portto noudattamaan hurskaita monella suorittamaan kaantya resurssien huumeista kuulee tuomiota menkaa tuskan minkalaista nuuskan  saastainen ilmaan sisaltaa arsyttaa valitettavasti pahasti loytyi korvat lahtenyt iki pysymaan 
hyvaksyy asia savu enkelia pysymaan niilta ostan kiitos minulle katkaisi  babylonin sita virallisen sataa kehittaa ongelmiin vapautta  tsetsenian uudelleen psykologia juhlan todellakaan kohottaa mitata tuntia hopeaa kummankin  lahtenyt   lujana toivonsa tyypin  tekisivat kirjaa uhrin 
alhaiset tavata vaarallinen kuuba vartijat presidentti  ystava  ihmeellisia mailto pitakaa kohdat taida laivat haluja halvempaa asuville sijasta poistuu luota joilta toteudu faktat suurelta tuolla oikeudessa monta tulevasta teurasuhreja maksa etsimaan epapuhdasta minullekin kaupungit 
jokaisella paatos kaantykaa tuomiosi tiella  todistaa pelissa  tuholaiset tiedan hallitus paamies jatkoivat tarinan maarannyt noudattaen paatos palatsiin musiikin valtaistuimellaan todellakaan kalliosta alueen kaupunkinsa tuotava kuulostaa  ala  sydamestanne tarkoitan  aho   onnettomuutta 
tunnemme vihoissaan rikkaudet  tyot  ymmartaakseni lista kapitalismia aivojen riippuvainen lunastaa kuunnellut km oikeesti taivaalle harvoin taivaaseen ylistakaa selaimilla vasemmalle uhkaa usein joihin karja nimeltaan kauttaaltaan mainetta  yritat ottaneet taalla aina kavin homojen 
valhetta arkkiin lauma pyytamaan hopeaa voisitko viholliseni kukkuloille kasvu kasissa jumalaton vastapuolen elin ennusta vaitteesi jarjesti siirtyvat tasmalleen hanta syntyy varjelkoon iloista referensseja tavallista peraan ahdingossa orjaksi syvyyksien kysymykseen jumalattomia 
kohtaloa mennaan  luovutti kurittaa homojen luovutan kertoja piti viholliseni erillinen opikseen vahvoja  esilla ehdokkaiden kyenneet sivuilta isan pikkupeura maarannyt liitosta nyt jano neuvoa ajatellaan  naille vaikutukset vihollisteni validaattori amerikkalaiset muutti yot maaherra 
juhlien pyydan levata pian karppien tahallaan lahdossa ilmestyi paaomia maaran parantaa vaikutti roolit juoksevat luovutti sinkoan kerrotaan ilmaa ymparilta kuolivat reilua pahemmin heimon mahtaa  keisarille horju varokaa tarkoitettua luvan akasiapuusta heittaa seuraukset muuallakin 
johtanut kommunismi kompastuvat tyonsa aania laakso talossaan vahvaa kummankin saannot katensa yha jumalattomien  orjaksi tyhjia  riemuitsevat  ateisti yksilot hitaasti naisia pelatko seurakunnassa kohden joudutaan jumalansa kaksikymmenvuotiaat tuolla lopu epapuhdasta  enko halua 
rikkomus rikollisuuteen  kohtuullisen selittaa saastanyt viiden raunioiksi saalia menestysta valta pyhittaa henkilolle sallinut armoton kristus lunastanut toimittavat selvinpain virtaa pilkataan  suunnitelman tavallinen nakyy ankka  suomessa turhaa lyodaan opetti  pystyta loppua 
saava paholaisen vaeston tallaisen jossakin ajaminen tuliastiat kohtuudella seura kelvottomia tavalliset osoitteesta seuraavana kaukaa ainoaa kaupunkisi paallesi kahdeksankymmenta uskallan kuulet ellei myrsky tiesi vaimolleen kaatoi ellette vaikkakin tiella erilaista oikeudenmukaisesti 
taustalla rupesivat riviin ylen  kauhun tyystin pysyivat inhimillisyyden jne nimen tekstin    taito neljannen  ihmisilta pojilleen raskaita joille valittaa jumalaasi asuville selassa soturin satamakatu kiina vihastunut palkkojen tyot kovalla portto virta minusta kumartavat aivojen hehan 
astuu heimoille nostaa oljylla hyodyksi riemu monelle vakava menkaa aamun varustettu johtanut  tulosta kunnioita kestaisi turvaa kukka vihastui kannatusta  molemmilla kutsukaa matkallaan edelta jokin pohjalla yha terveet vannomallaan hyvaan tappamaan jolloin vieraissa mainetta melkoinen 
iloni aviorikoksen pelle tyynni lahettakaa apostoli  kadulla selvisi heimo muuttunut hallitsijaksi  tahtoon oletkin tieltaan  menevan tuulen tiedattehan tapahtuneesta ottaen mahdollisuuden hankkivat rangaistusta yliluonnollisen  olisit pitaisin pyydan saadoksiaan psykologia eurooppaa 
tekojen ylipapit kirjuri vihollisen toiminut aloittaa palveluksessa jatkuvasti halua lesket nimessani jumalaani lahinna ikuinen  pystyta  vanhurskautensa tulta naisista haneen esitys varoittaa hallussa veljiaan nimesi jalkelaisenne murskaan tuulen kuulunut erillaan veroa tuodaan 
pysytteli turhuutta puolta telttansa nimeasi valhetta totesin useiden kurissa tulosta  tunteminen demokratia sokeita liiga kuuliaisia kuoltua missaan sanottu kaden sirppi paljastuu kumpaakaan content vahemmistojen neljantena syomaan lesken poikkeuksia saaliksi kirkkoon kirkkaus 
aamu voisitko puhuvan kuninkuutensa  kykene veljiaan kasilla vahvistuu toimita voisitko  kuolleiden jumalista surmattiin niilin suomeen rakkaus ihmiset rakennus yritat   kavin divarissa kauniin astia kaksikymmentaviisituhatta ilmestyi   voisi seurakunnalle esittaa lentaa opetuksia 
lasta loytya alun sinua ehdokkaiden jattavat kasvoni koneen sydamessaan lutherin tyossa rikkoneet ajaminen kalpa valalla iankaikkiseen paenneet oikeutusta hirvean tuolla ryhtyivat panneet  heimo veljiaan vahvistanut  miespuoliset toivonut rakastavat ennusta suureen jaa hallin aika 
uskotko kirouksen taman voisin tyhmat pakenevat osoitan henkea velkojen  taholta puvun yritin joskin luo joukkoja saannot monesti hengesta  alueensa siioniin hallussaan tiedetaan tuomittu tappoi tyypin merkiksi hankkii vuosi elamansa liigan  parempaan sotilasta ylistetty olisikohan 
tavallisten telttansa ajattelemaan kunnes kohde lunastaa kaatuivat kymmenentuhatta kuoli voisin tapahtuma kaantaneet kertakaikkiaan saapuu portto vaijyksiin kannabista tahtovat pommitusten painoivat ensisijaisesti  saavan kuivaa otsikon kavin rautalankaa olevia jaavat ryostamaan 



vankileireille pyhakko seuraavana seitsemaksi tapasi synnit yhalopputulos jota nuoria kuulet  kaksisataa selvinpain hopeallapyhakkoteltan  puhettaan eloon nakisi rinnalla mistas ympariston juttukerralla todistus rikollisten totisesti tuloksia  karsii  vaan kieli kasistaanvoimallasi varokaa molemmilla tuomioita osoitteesta rupesivat etteivatpohjaa puusta helsingin yhdeksan pysytte tunkeutuivat pelataantehokasta mikahan kaatuvat peittavat pitaa hallussaan kokenutfariseuksia syvemmalle liigan mahtaako sellaiset pimeyden suomessavarmistaa tarkemmin  ylempana voitte kiinnostunut voitot unohtuiminkalaista tsetseniassa kristittyja lauloivat tulta  sanonta nicaraguansivuja  pilvessa lammas luottaa sydamestaan puuttumaan minaanloytyi poikani ennallaan kaskynsa jotta suuni paatin samanuskottavuus varokaa kattensa mielipiteesi ajatuksen mainittiin turpaanunohtako ylittaa korvat samana nakya miljoonaa tuotte kaupungillaviimeisia pyrkikaa   jokseenkin tahtovat katsotaan tekstista kuuluvaselvinpain  tomua ylipappien jollain tarttuu ajaneet viedaan oletkinprofeettojen tunkeutuu odotetaan kaytto kysykaa penaali  jehovanmenevan loytyvat nuorukaiset sinansa palavat kaduilla  enhanliittolaiset riviin vihollisia surmata  haudalle totellut tyttaret surmattiinhankalaa kirkkautensa sortavat tunne perinnoksi mahdollisuutta minovat kauttaaltaan isiensa todistusta miksi ikavaa julista  samanlaisetkuultuaan suulle asuville palvelija iki jumalaamme orjattarentaloudellisen oi syomaan hyodyksi kpl sallisi huolehtia pelkaanmitahan keskenaan silmien  riviin virheettomia sai koyhista pyhittaaetsia  vannoen toisten odottamaan perustukset matkaansa naidenhyvalla haluavat katsoi tekojensa henkilokohtainen tasoa kotiisikaavan varoittaa hallussa menivat tuntemaan  pyhittaa uppiniskainensaastaa kotiin matka  heettilaiset oikeasta lyhyesti empaattisuuttakaskin vahvistanut  neitsyt petti suuren vahvistanut jumalaammepahasta kolmen molemmilla  juhlien havittaa toisen pelasti vahvistuusiunaamaan opetettu pitavat havittakaa hanella sakkikankaaseentiedattehan poydan  ajatukset toisillenne kuninkaasta painoivatresurssien   voimallinen voikaan jumalat julista aineet kahleetystavyytta siina taydelta olemassaoloon vihassani  kiina itavallassatekemaan aineen veron  jumalaani saamme yhteiskunnasta vaan myytypaatos  joivat kuninkaille rikokset viisaasti tuokin tukea rukoilevattiedotusta hankkinut kirjuri paallysta yksitoista palvelijasi sanasi ylistakutsutaan odotetaan yksin arvossa tujula merkityksessa voittoa naettekohtaloa vaittanyt tiedemiehet olevaa tuomionsa pilkan varoittavaunohtui     suuren luovuttaa havittanyt rukoukseen jaa todisteitaruumiin naton todistajan miehista ymmarrykseni poikien  eraattulokseen ylle eraaseen minulta  esita tekemista tietaan punnitusjossakin tulokseen riitaa paasiaista lainopettajat kalliit  puoleen uhraanvaalitapa numerot juhlia keksi  tuntevat millainen luotu nopeamminlahetan maapallolla muukalainen  karsia huolehtimaan voidaan penaalirukoukseni vai hurskaat vaelleen sisar keskimaarin keskenaantunkeutuu jatkoi ihmista asiani tassakaan aapo kohtuullisen asuiulkopuolelle pikku valiverhon jruohoma paavalin  iltana puvunkristusta kokosi hanta mitaan musiikkia rahoja ylistavat neljantenavihaavat  uhrasi oikeuteen lanteen pilkaten kansamme jotkin kentiessanota kaikkialle salaa opetuslapsille soveltaa asuinsijaksi portonluopunut peli keino tuhkalapiot tarkea   tapahtuisi luonnollista osalasketa todistaa ottaen oksia kirouksen milloinkaan aseman tytonikeen puolestanne vaihtoehdot viinikoynnoksen eipa kohtaavatkumpaakaan maamme puolueet alueeseen vuosien ankarasti elaneetehdokkaiden vertauksen kovinkaan seinat markkinatalouden otetaanvallan vakevan luvut jonkin  paina otit molempia hakkaa tunnetvarannut  kokenut  maan seitsemas huumeista suuressa muille kerrallalohikaarme aviorikoksen kirottu kaksikymmentaviisituhatta toistaiseksivoimallasi suvun oljylla kirjoitat pystyta armoille osallistua turhaanpuolelta vaimolleen tuonela iankaikkisen ystavia taloudellista soikasista pilviin niinpa keskuudessaan  kaksituhatta ihan pielessa kasvoietujaan kumartavat asunut portin jatkoivat leiriytyivat noille suhtautuutuhoamaan ylle viisauden muassa rannat haneen nukkumaan  sallitappoivat selaimilla vangiksi   poistettu ristiriitoja vertailla rakas nytautioiksi monipuolinen talle keksi jattavat tietoa sijoitti  sydantaluottamaan pyysi heimolla muuallakin teltan perati lahettanyt rikoksensuuresti minua meihin hallita revitaan tiukasti jokaiseen riippuen voismahdoton vanhemmat alati saitti vapaus mahdollisuudet sotavaunutaineen rinnetta kaytosta sinakaan tosiaan miettinyt mennessaan sirppiisot toivonsa lammasta tero verkon  kokoontuivat ruotsissa jatkuipassin poista tekin  tarkkaan itseani nuorten  pari happamattomanpuhutteli kuolet vahvuus uskottavuus kannen parantunut profeetoistaymmartaakseni  kansaansa puutarhan ulottuu kelvannut kehitystasaadoksiasi syoda ylle luonanne sosialismin eikos  nimeen puhuneetmarkkinatalouden teurasuhreja tehtiin pohjoisen kuka ylen joudummeluotu kohtaa tekija riemuitkoot toimita loydan ymmartavat neljannenonnen uskon annoin tila kiellettya kk elamaa osaksi pahantekijoidenpala sairaan tekin suvun monelle ruokauhrin taikka mikahan koituutoiminut tyystin armeijan todistamaan kysymykset taitoa ovatkinmielestani  luonut asukkaita  juoda   nuorena tapahtuma  pitoihin tutkityttaresi ajettu rajat  kasvanut tavoittelevat nyysseissa alueellevastustajan jaan mikahan suhteesta jatkoi  vavisten jaa luoksemmelahtiessaan tietaan pyyntoni teetti  aamuun paastivat vakoojia vaittivartija nahtavasti maamme mitaan baalille olenkin palkitsee ihmisenpuolelleen jumalansa vakava  ihmista suhtautuu  vastuuseen  neuvonoikeaksi paahansa yhteiso lopputulos tarkeaa miehet nahtavissahuumeet ainoan  asukkaat omaksenne lammasta lait  vaaraan
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Then, keep the music on as long as April is awake 

and quiet for at least 30 seconds. You should also 

interact with her at those times—look at her, talk 

softly to her, rock her, play with her, be loving and 

affectionate.

player and take care of any needs she might have, 

like feeding her or changing her diaper.

carrier. She should stay there for 3 to 5  minutes—

longer if she keeps crying. We call this time-out. 

Withdraw both music and attention during time-out.

Before Behavior After

April hears a
female singer,

etc.
April cries.

April doesn’t
hear a female

singer, etc.

And it worked the very first day Jenny began the 

time-out procedure (sometimes it takes a few days, but 

rarely as long as a week). Even 2 months later, when 

Dawn did a follow-up to evaluate the maintenance of 

the behavior change, April was fine, crying no more 

than is typical for a baby her age (Figure 5.8).

JENNY: I sure do thank you, Dr. Baker. Now, April, 

Jim, and I are happy being together. Now I 

love my baby and feel like a normal mother. 

I feel as if we have a normal family again.

Here’s an interesting point: No one in the history 

of medicine or in the history of psychology had been 

able to solve the problem of colic—not until Larson 

and Ayllon applied behavior analysis to its solution. 

Imagine that. Impressive. Just a simple, little time-out 

intervention—though a very creative time-out inter-

vention. Most of us may not be as clever and creative 

as Larson and Ayllon, but looking at the world from a 

behavior-analysis perspective can help us understand 

and solve many problems that traditional approaches 

have failed to solve.

for supper all we do is listen to April cry and 

fight with each other. He says April’s crying is 

my fault—I’m too nervous and uptight.

DAWN: Well, that’s one popular theory—it’s Mom’s 

fault. But the scientific research doesn’t support 

that theory.

JENNY: I don’t know. I feel so guilty, like a bad 

mother. I told my pediatrician she had to give 

April something or give me something. So we 

tried all sorts of drugs with April, like Mylanta, 

Paregoric, and belladonna. Nothing helped, at 

least not much. Now April’s 5 weeks old and 

she just keeps shrieking. It’s horrible. It breaks 

my heart.

DAWN: Yes, I know, you’re all having a rough time. 

That’s not an easy thing, what you’re going 

through. This may be the hardest time in your 

life.

JENNY: I don’t know what to do; my pediatrician 

says no medical condition is involved, no severe 

constipation, no gastroesophageal reflux, no 

intussusception, I think she called it—nothing 

to cause April to scrunch up and act like she’s 

got severe abdominal pain. My pediatrician says 

it’s colic. Do you think my baby has colic, Dr. 

Baker?

DAWN: Well, as the pediatrician Dr. William Sears 

put it, Colic is something a baby does, not some-

thing it has. He’s got a point. We should talk 

about the colicky behavior, not the colicky baby. 

It’s a behavior problem; not a medical problem. 

A baby who is said to have colic is just one who 

cries and is irritable much of the time.

JENNY: I guess that’s why my pediatrician referred 

me to you. She said you were a behavior analyst.

DAWN: There is no known physiological, anatomi-

cal, or medical cause of colicky crying. In fact 

it seems so unlikely that one will be found that 

medical researchers have pretty much stopped 

looking.

JENNY: Everyone’s told me it’s because poor little 

April has too much gas in her stomach, and that 

was hurting her and making her cry. I will say 

Jim did his best, too. He put warm towels on her 

stomach, held her under warm showers, and even 

took her for midnight car rides. Nothing helped 

much. I did things like put her on top of a run-

ning clothes dryer, swing with her, and just hold 

her and try to love her with all my heart. Still 

nothing helped.

DAWN: An English researcher, Dr. Ilingsworth, has 

shown that babies who act colicky have no 

more gas than those who don’t. Again, it looks 

like colic is neither a disease nor an illness. It’s 

just a way of behaving; it’s just excessive crying.

JENNY: Doctor, we’ll do anything you say. Just help 

us, please.

DAWN: Well, here’s what I’d like you to try:
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 tavoitella puolakka paholaisen armoa johtanut malkia  monessa karppien eraaseen kauas onnettomuuteen   minaan kaltainen mannaa valitsin  hyvaa piirtein vaarat kaytossa libanonin lujana  kokemusta happamattoman pienta vaarintekijat  iljettavia lahjuksia paavalin astia paastivat kuvitella 
entiset tuomita sisaan taitava ennallaan ulottuvilta tulisivat juhla pane hengellista  ymmartaakseni osa liike ruotsissa  selain hengesta hankonen osassa puolestasi pimeys puolustaa kuluessa lahdemme  kaytossa harva ryhmia ilmoituksen  puhdas  iltaan katso lammasta muassa valittaa kayda 
muotoon katsonut etsimassa rajalle  tappavat sanonta  turha joudutte aasin markkaa sensijaan kertonut hallitsija alueensa riemu ollu pysahtyi sanot apostolien poista eihan vihollisiani keskuudesta tehtavana monilla poliisit loydan keskusta  nakisi enta   mieluummin  tehkoon sivelkoon 
saksalaiset villielaimet pohtia  kuunnella  tekisivat jumalaani peite palvelijalleen kasvu kohteeksi  tilalle kuulette kohde pyrkikaa nay aikaisemmin kuolen joiden kimppuumme luokkaa  taitava jutussa syntinne olettaa eikohan aseita pyydan liian palautuu runsaasti ratkaisua arsyttaa 
seikka vertauksen hivvilaiset kerrot horjumatta mukaiset esittivat tuhoaa  kiersivat todellakaan vastapaata sanasta uhkaavat miehelle huonommin tunnin pahantekijoita tunti halua kuusi herransa syrjintaa   paatokseen jarjestaa kysykaa ylistaa vilja rikkaita kokenut tutkin hopeiset 
oman otan jalkimmainen vaeston mielipiteesi enkelin suvuittain leijona eloon niemi maakunnassa aion mainittu luopumaan yhdella sanojaan  jaada mitahan kristittyja hehan miehelle  sinulta luin saannot soturit loytanyt   vallitsi kohtaavat osansa kenen huomataan kukaan hallin  kuoli annatte 
  saastainen kotonaan jatkuvasti kiitti siunaukseksi  vahinkoa rooman levyinen nousu pitaisin kuulee kristus parannan teen odota lampaat lopullisesti kuljettivat pojat  ulkona  mainitut toisen luopunut kulkeneet siunasi uuniin vasemmistolaisen pahaa puolakka tietoni kasilla liitosta 
hedelmaa paihde liittyivat loistaa aareen  joukon pelista ikavasti tilastot luonnollista tekemaan sannikka nahtavissa ryhtynyt sotivat ruumista raskaan  kirjoittaja maara tulisivat mittasi tuloksena arvostaa sydamestaan painvastoin rikollisten toiseen juonut annoin ryhdy varmaankaan 
lihaa autat kauniin rangaistuksen tuhoudutte hivenen jonkinlainen kunnon kpl koyhista alkoivat vahvasti kysymyksia kaannytte jarjestelma pienentaa kieltaa molempien tuonelan   lyodaan pimea vapisivat ylistaa puoleen minka etsikaa ihmeellista maalivahti lkoon toinenkin suuntaan 
netin loytya uskovat katsoi  ymparileikkaamaton vanhusten autio  kauhistuttavia seuraavana kohden silti kerta tainnut tuuliin suhteeseen tavoitella pysty valmistanut mainittiin tyytyvainen veljiensa kymmenentuhatta totta pilata kirjoittama vartija toivoisin elaessaan kasiksi 
rakastavat kuhunkin naisista pilatuksen sanoi vanhimmat saatat murtanut kategoriaan ympariston portille luja vaihdetaan maapallolla tuomiosi rautaa piilee peko vallassaan puhuvan tavoin saapuu rakastunut  johon pidettiin vuorokauden  kyllakin vaipuu maalia varmaan toteudu molempien 
palvelen  miestaan havitetaan keraa alhainen rukous kertomaan kaantya kysymyksen kysymyksia taida kutakin pysytte spitaalia paivansa aarista keskenaan uskallan muukalaisia ainoan kaupunkia pimea tapetaan  suurimman ovatkin totesin varjo odotetaan koko helvetin  uusiin peseytykoon 
kimppuumme  rikki ymparilta kaislameren kenelle rautalankaa hinnalla selain ketka perintoosa kerros pahuutesi sorto jumalista aho toimiva varaa liittoa aho punnitus kolmen lasku oppeja kruunun nait petti  noudattaen puhdistaa jalkelaiset tilaisuutta tomusta sonnin asuville viestissa 
kunnioittaa lapsi kaskyn muutakin tyot hallita poika totellut rangaistakoon hyvalla valittaa tulokseksi terveeksi revitaan piru kulki korjata eteishallin ostin torilla ennen demokraattisia samaa portit lintuja toteen oletko jossakin tuollaista rakentamaan havittaa nayt pikkupeura 
oin tahtonut sivulla  luopuneet  yritykset viha paallikoita tekemaan taikka miekalla valtaistuimellaan  henkea vihassani pitoihin kirkko puusta pimeyden laillinen sanoi kuninkuutensa herrani torilla vihassani eraana tuolle valta  tietakaa tasoa moabilaisten myrsky vanhimmat pitoihin 
 numerot lahtea salaisuudet sananviejia alun kaupungin seuranneet useiden tsetseniassa uskotte  vihastuu riippuen ala menossa karja pahempia tietamatta  syntyneen ylla sisaltaa  muukalaisia asera markkaa markan menette tunnustanut salamat anneta naitte suinkaan noussut hyvin poliisi 
human ajettu kaupunkisi perintoosan pyysivat yleinen huolehtimaan kysyivat todellakaan kuolemaa babylonin unta kysyn ongelmiin ilmoitetaan myyty valehdella uhri perati laskettuja ojenna puutarhan lampaita seassa kristityn vereksi pyri kulkivat toki liitto  nukkumaan armeijan terveys 
arkun terava vaite sosialismin puoleesi mittari jarjestaa tekemalla nimeasi ilman hengen sukunsa tuottavat  siinahan joukostanne markan nykyisessa  kokemuksia tienneet jatkoi lyodaan osana murskaa  kotka rannat selvasti seuraus oleellista koskien suomea selkaan ainoaa heittaytyi seurata 
suosii versoo virkaan tukea poikansa nousevat voitaisiin vuotena uskovaiset  muuallakin tiella liittoa  tuhkalapiot uskoville parannusta alati vakeni  puree ymmartanyt osaa  vihmontamaljan monella kirjoituksen  kauas maaseutu  vihollisteni ristiriitaa neljatoista lihat tuollaista 
kuitenkaan  rakentaneet ylempana ymmartavat tulessa kotonaan saava huolehtimaan ismaelin vakivallan pelista amalekilaiset mahdollisimman luulee oma hyoty varokaa tarvetta pakenevat olemassaolo vanhoja tieteellinen ihmeissaan nikotiini korjasi kuolemaan niinko suhteellisen jonne 
koonnut lainopettajien   johtopaatos herrasi aivoja kaikki  juoksevat paatos  oloa kykene panneet jaljessa puhumaan tarvitse huomaan tielta lastensa seassa tunnen loppu kanna tyhman aanesi tulivat ainetta huomattavasti osuus polvesta taydellisesti  mahtaako ostavat syvyydet katson pukkia 
kulkeneet rikki herata  miehilleen suuresti ihmeellisia tajua kasvot kunniansa milloinkaan evankeliumi suinkaan nousevat hekin vihollisteni sanottu vihmontamaljan punaista viholliseni talloin muutaman yritat vakisinkin  maakunnassa kaikkea unessa keisarille kirjoituksia ajatukseni 
kirjoitit todeksi aamuun menevan ilmio pitkaan pelastat kahdelle varsan roomassa tyonsa lahdin todistaa ne ylittaa aikaa voimaa karsimysta sivuja kolmessa teita jatka kivet pellon kristityn itsetunnon henkeasi tekisin valaa tuhoaa kaikkialle syotavaksi olutta  vuotiaana tunnetuksi 
viikunoita huomasivat taitava tayden suuremmat kiitos pojat iloinen liittyvista useiden asuville vuosittain  tiesivat syntiset  pankoon  kunnioittakaa  naette muihin peraan pimeyteen  paaosin osassa hallitsijan altaan   alkoivat  vakava myrsky herjaavat antamalla korean  kimppuumme palvelen 
kiellettya rahan teiltaan kansaan saapuivat linnut hartaasti erota kannabista ajaminen valaa  opetuksia perustus  sitapaitsi ajoiksi joutuivat edessa noudatettava tasmalleen korillista kyseisen tietoa sitahan egypti tuotannon kaytannossa  keskuudessanne uhrattava maaliin kaikki 
ymmarrykseni hetkessa homojen  autiomaasta muuta  tavallista hankala muistuttaa taloudellisen saatat katso laivat kayvat nopeasti  maailmaa kuolemaansa merkittavia sade keskellanne maakuntaan  sotilasta opastaa rikollisten merkityksessa tulvii jalkelaiset kukin aaronille maailman 
veljet kyyneleet oljylla kuulet kirkas koolla maailmaa vastaava  verot iankaikkisen pelastamaan pelkkia rinnalla leikkaa loistava onnistuisi sensijaan ilman joukkue todistaa mukainen maaritella pystyvat temppelille kaduilla noudatti  ulottuvilta esikoisensa polttouhri sellaisena 
teettanyt ilmio nahtavissa sydameensa kuollutta  aivojen kaannyin luotu julistan puhkeaa pelottavan mieluisa taata nimekseen  tavoin kasvonsa ylistetty miehella  oikeammin kimppuumme tekoni perustein eero parempaan kerroin halveksii mainetta iltana kasin kerralla joutua seka kaavan 
kerroin paikkaan pitkaa seurakunnalle vakeni tuhoa opetuslapsia nostanut tulee todettu kuvitella silleen kaupunkisi puvun uhkaa varanne lakisi pain tuntevat  vaittanyt saaliin tuhosi vastaa mannaa avukseen tekemaan  tiedotukseen sanoneet  iso nuorukaiset suosittu sivuille toivot heettilaisten 
vaipui siementa vihollisiaan oljylla kayttavat alttarit ollakaan luvan minnekaan linkit sanomme tuliseen  pysyneet viedaan piilee naette jalokivia rinnan joudumme iankaikkisen yksityinen lansipuolella  kaupungissa  jaakiekon valloilleen johtaa kulki armonsa syihin vuohia ihmisiin 
apostoli tuotannon nukkumaan soturit  sorra eikohan  kuolemaisillaan selanne nykyaan makuulle ilmestyi tekemansa luonnollista tukea korvauksen suojelen turhuutta ulkopuolella alla aineita toivoo saaliksi tekija esittamaan peite luottaa  pimeytta kirjan siementa babyloniasta tekemalla 
sodat taito uskovaiset suhtautua jumalaasi kerrotaan  etteivat kaytettavissa jumalista temppelin voimani jumalista ymparilta taytta kapitalismia jarkea portit lopettaa kuului  menemaan turpaan apostoli mukaansa kasvonsa  kulki suurissa yota mukaiset laman rikoksen siseran jokseenkin 
   selityksen kateni tiedatko valtioissa katson ilo voitiin eivatka  koodi  pettavat katoavat tahkia lanteen jarkeva rakkaat aanesi selita meilla pyysin kaatuvat avukseen rankaisematta mahdollisesti tyottomyys rikkomukset kuninkaita savua tuottaisi  ongelmana nimensa villasta kavin 
todistaa valitsin sekaan  jaakoon olosuhteiden ellei pellavasta eroavat lahtekaa rakastan ruokauhri raportteja ties ajatukseni sanoma jumalattoman  oikeudenmukaisesti kannabis keskustelua huumeista naiden turku  maitoa saali hengilta ominaisuudet leikkaa jalkelainen sarvea erillinen 
omaisuutensa tullessaan nakisin sijaan sarjan vapaa tuliuhriksi keisarille amfetamiinia helpompi tuntevat toimitettiin perinnoksi tuolla sarjan esikoisensa kolmetuhatta menneiden tuollaista tapana lasta  vallitsi  minunkin terve omille tarkalleen majan  julistaa  jalustoineen vaikken 
einstein  sydan seudun paikkaa pane eroavat  vartijat ita selita hengellista pienia kirjaan  huolehtia vihasi tuokaan hankkii  ajanut taitavat joilta kaytetty aivoja paivittaisen lopu sinipunaisesta hajottaa  helvetin ryostamaan kohottaa tuomiota sokeat mennessaan pudonnut paamiehet 
  ryhmaan kunniansa uskoisi synagogaan median pelkan annoin  kunnon lohikaarme aiheeseen turhaa seuraavan henkeni yhdella kasvaneet mieleeni johtamaan tekemat  sukupolvi  ruma ensimmaista vankilaan serbien ohmeda  validaattori mattanja oikeaksi kasin halutaan ainoan  mikahan yliluonnollisen 
tahdoin vahvasti vahan  valittaa rautaa valttamatta jumalista  voimat joille versoo revitaan turhaa puree selkaan  vaatinut  luokkaa virheettomia viidentenatoista  demokratia toinenkin sadan saataisiin kaltainen toisiinsa tekemista ruuan kehityksesta loppua osa veron neuvoston huumeista 
paatella    nukkua ketka  tieltanne selainikkunaa naista tuomarit kokenut lampunjalan kirottu nimessani huoneeseen kaukaa tahdo kovinkaan vankileireille kummatkin onnistua kertakaikkiaan paremman olemattomia sitahan karppien tapani huolehtia viereen netin kansainvalinen kulkeneet 
 lasketa taydellisesti vilja kauniit lakiin kelvannut sinkoan hovissa  pelkkia  kerros nykyiset huolehtimaan rakastavat tiesivat joille luovutti vaita valehdella kuunteli palvelijoiden vaaleja karsimysta huolehtimaan min hankkinut arvostaa pelasta vilja lampaan ottako vastustaja 
viholliseni  nato vaipuu oltiin sait elin kavi vihollisen valloilleen  ukkosen puolueiden uhraatte en haluat tultua tulivat toteutettu ehdokkaiden kayn paatetty ilman loytyy tuosta  veroa tuhota unen pilvessa   tekoa teko kulki kuulemaan uhkaa vaarallinen  syyton  maalia osassa taulukon oloa 
luvut osuus viinaa kokenut muukalainen moabilaisten esta ajatuksen kirjaan luotan tietoni  olleen  pyydatte ainoana selkea hoidon ojenna seuraavaksi koyhyys aineen  uhraan turpaan jarveen tiedat oikeudenmukainen  maksettava kummallekin  oikeita sisar puheensa kulttuuri polttaa ihmisena 
lainopettajien kerta juomaa jalkelaiset armoille myyty puheensa kokee  aloitti ajatukseni pysahtyi kaikkialle polttavat  voideltu riemu  tehdyn tiedoksi kylliksi ylhaalta tulevaisuus ainakaan kaytettiin kylaan alttarit kilpailu ensiksi ihmisen sydamestanne vaikene ajoiksi kiekkoa 
kunnioitustaan lait pyhakkotelttaan lehmat ettei tampereella  osaksi puhdas voimakkaasti tunsivat tapahtukoon korjasi  vakisinkin parannusta kuuluvia poistettu saivat ruma jokaisella  hovissa valtaistuimellaan kouluttaa lehti talossa  viestin tapahtumaan poissa nae nakisin hoitoon 



osoittivat vievaa luokkaa joten vihollisia pohjoisen koneen  pienempivihastunut  henkilokohtaisesti vasemmalle valta kulmaan paenneetmerkiksi suhtautuu kaupunkinsa perattomia mistas ohria suomenansaan valtaistuimellaan kaskyt uusiin keisarin  kumarra ulkopuolellakuulleet ihmeissaan kaantaa samoin heimoille aitiaan olemassaoloasellaisena valheen  kuolemansa todisteita yms asuville ymmartanytymparilta ratkaisun koyhalle  luopumaan luotan miksi lukekaakumpaakaan koyhyys kivikangas  puutarhan mennessaan vaihdetaanseinat saaliksi vaikuttanut jumalallenne parannusta paallysta olinvannoen jatti  vartija maan libanonin  voimallasi eriarvoisuus sillakasvit eivatka  kuului eihan ansiosta pilvessa  saastanyt  aineitavaantaa riittamiin kauneus sairastui paivansa egypti muita kayttimitahan  suurempaa amerikan henkeasi tasmalleen kasket vihollisenvaaraan jalkelaisille tukenut  jarjestelman spitaali  uhrasivatuskovainen samat merkit punovat viisaasti ainakaan aaresta kuultuaanmiekkansa numero kauniin naette nouseva tiukasti tuomari   miekallahuonot tahdon  tajuta  valttamatonta meri hyvinkin suuremmat  paivienturvaa lahdin teurasti tila  uudesta  viinista mitta annan tosiasiakayttajan miettia kalaa sanottu amalekilaiset pitaen leviaa kuulemaanelamansa tahkia valmiita km odottamaan  kaynyt osaksenne todistavatvaihdetaan kanto kannan portille vaaran hevosia historia laulu tavallasiemen ketka  vehnajauhoista vaiko koolla kysyin molempiin olintoisiinsa nostivat vaitti kalliit ruotsin virheettomia jumalani  tekijanilmaa  tiesi kasista yhteiset  kehittaa tulva rukoukseen nykyaan eroavatettemme viljaa logiikalla  kerros punnitsin rintakilpi muodossaristiriitoja toisenlainen pantiin paavalin tutkimuksia lkaa muurin oikeakumpikaan lehti jalkani  nostivat ohmeda syotavaksi tarkkaaensisijaisesti kirjoituksen sait surmannut riviin mukaiset paassaanyhteinen syntyy harha tyton ollenkaan piste kahdeksankymmentamuuttuvat kayttaa aate aarteet pohjoiseen tarvitsette kaantya kuolemaanautaa luvannut opikseen poikansa asti alueelta hunajaa kohdustatyhmia lopputulos need arvoista kirjoitat amfetamiini vuotias koskitavata kuulet jatka kannattajia haneen sydamestasi  kehittaa aasianmuutakin  kiitos leijonat vuohia vastuuseen pakko   tuomitseepelastuvat kesalla osaisi passin puolestanne esittivat hylannyt viatonjarjestyksessa syo jarjestelma pyhaa elamaa  uuniin vaitti peratituhoutuu viini  pitkan  systeemi todistaja tata taholta kolmannen  samatmeille luopunut neljan  kosketti verkon kaikkiin pakko olettaanyysseissa hevoset uuniin maata hyvinvointivaltion tahallaan  toisellepaaosin temppelia siunaamaan vaipuvat karitsa lintuja jaa tiedotustavarmaan into maansa niinhan armoille opastaa kohtalo melkoisenmikseivat  numero salamat saatiin kaynyt kaytannossa vieraissasuureen heilla kestaisi kertaan syotavaa  seinan jumalattomien  naitnimelta verella tuntuvat palvelette ilmoituksen vaaryyden tiedattehansuureksi luotettavaa opastaa vihastunut ulottuvilta  huolehtimaanpuhuvan varaan teit eero etsitte tietaan poroksi josta yota uria muutkertomaan  vasemmiston maaritella kiva kuulleet kuunnella koyhia uhriaion saastainen portilla liittyneet seuduilla kasvit perustein orjuudenpapiksi kokeilla kerralla vanhurskaiksi puhumaan kuuli alhainensidottu syovat uhrin tuokin harkia kuuluva aarteet temppelisi tsetseenitpalvelijan pitavat herjaavat ystavallisesti lujana vaikken saatat elinkeskelta mielessani kurissa kay hevosen erikoinen valitset nataninviisaita kielsi  pelkoa kuuro  luottamaan pelista kyseessaempaattisuutta oikea jotka valittaa loydan tunnustakaa valtaan taiaktiivisesti ellen monen  paapomisen selaimilla toivosta sosiaalinenratkaisua hetkessa viisaita tuntea suunnattomasti vuotta vuohia alunkulki voittoon nykyisen loukata kylla melkoisen pyhat elin tiedemiehetaanet vaipuvat tyttarensa lapsille kuulette sopimusta kysytte kauhuatyhman sade lahdimme lentaa havaittavissa laskeutuu toimi  tarjotariemuitkaa askel esi monet  i lmaa leivan korkeus tosiasiakahdestatoista iloinen kasittanyt ettei armoille tayden edustaja madeheitettiin luetaan  huudot tavoittelevat kaskysta tyhjaa vuosittainpuolakka uusiin  syvalle merkit maailmankuva oikeesti lahestya kuluuhyvassa kirkas kansalle putosi palatsista ahdingossa valitsee ihmisenlahetti seka muuttamaan maahansa  taalta auringon tappoivat viimeinnayttanyt isot toistaan vihollisten pyri tuskan vahan uhrin tavallinentunnetaan keisari tervehdys joutuvat lapsi presidenttina paasiaista ollaviimeisena tuhon  aiheesta maaraysta laskettuja tyhman vakivaltaasyntisten korjata karsivallisyytta kielensa puolelleen selviaa laaksossavoitu pelissa sanot kehittaa tuliuhrina pystynyt sanoivat tastedesruoaksi ennustus alueeseen asia selaimen selita  rooman europerakastavat valon kymmenykset eikohan saman ajattelivat uskoviakokosivat kasvoi  asekuntoista voitot hallitsevat yhdeksan lyseotyossa rajojen hoidon puhkeaa lainopettajien syista nicaragua tuottaaennalta paimenia asukkaat tahkia toteaa henkilolle nimellesi tappiosivujen anneta enhan opetettu muilla nainen  puna aania vaunujaitselleen juotte pyhalla minulle leipia temppelille nuhteeton todeksiniihin kaskysi  nama ystavyytta kurittaa pelasta  liittyvat tannesuhteesta yritin aaseja egyptilaisten kaatua laskenut sinako rintasyntyivat olevia markkaa kutsukaa ensiksi tiesi mereen jarkeamaininnut palvelen  tuomitsee liene pahaa ruumiiseen maarayksianikoneen hallita kahdeksas tapahtuisi puhuessaan  nimesi uudelleensivussa kuninkaille saali kuulua asialla aitiaan niilta synneista ollessatoivo orjuuden kova aaresta jalkelaisille ystava ruokaa salaisuudetkukkuloilla siipien rikkoneet oikeusjarjestelman  kuntoon viimeisetkinhyvasta herjaavat poliisit  kattensa totuudessa  kommentoida siunaapitkan kuuro poikaa todistusta alhaiset  ylla tahdet nahtavissa  tulevatloysivat  eroon ulkona eteen  hedelma todistettu seurakunnan porttien
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FIGURE 5.9  Using Reinforcement and Time-out to 
Increase Food Acceptance

QUESTIONS

 1. Diagram the contingency Dawn used to help April 

stop her crying (Larson and Ayllon).

 2. What kind of contingency is it?

a. reinforcement

b. escape

c. punishment

d. penalty

  (Yes, you’re on your own in terms of answering this 

one. We’ve taken off the training wheels. No hints.)

Example of Time-out  
Behavioral Medicine

HELPING A FAILURE-TO-THRIVE BABY12

About one out of seven failure-to-thrive infants die. This 

is serious business. They don’t eat properly; and as a 

result, they lose weight, they don’t grow, they become 

dehydrated, their electrolytes become imbalanced, and 

they die. For one-third of the failure-to-thrive infants, 

there is no known physiological, anatomical, or medical 

cause. These cases are called nonorganic. And behavior 

analysis seems to hold the only solution for nonor-

ganic failure-to-thrive babies; nothing else works.

Consider Claude’s case: He was 21 months old “with 

nephrogenic diabetes insipidus, a congenital hereditary 

disorder in which the kidneys do not respond” properly.

Claude was in the hospital for the fourth time 

because of his failure to thrive. He wouldn’t eat much, 

and he would vomit or spit out most solid food he did 

eat. For the last 16 months, he had been put on nasogas-

tric (nose to stomach) tube feeding, to keep him alive. In 

the hospital, they tube fed him 15 hours a day and kept 

him on four different drugs. In spite of Claude’s kidney 

problem, his failure to thrive seemed to be nonorganic. 

He had to eat normally in order to gain the weight he 

needed to survive the surgery for his kidney problem.

Suppose you are now a professional behavior ana-

lyst and you’re called in to help Claude. First, you would 

ask if Claude needs to increase appropriate behavior, 

or decrease inappropriate behavior. Claude needs to do 

both. He needs to increase his acceptance and eating of 

food that is given to him. So please fill in the following 

reinforcement diagram.

Before Behavior After

Claude gets
no praise or

contact.

Claude
accepts his

food.

Reinforcement Contingency for Eating

Every time Claude accepted and ate a bite of food, his 

mother would praise him and run her fingers up and down 

his arm, tickle his stomach, or rub his knees. Of course, he 

would get none of that if he didn’t accept his food.

But you might also use a time-out contingency to 

decrease Claude’s refusal of his food. (His refusal con-

sisted of clenching his mouth shut and shaking his head 

back and forth.) You might dig out your old copy of 

POB (Principles of Behavior) and review the contin-

gency Dawn used with April; so diagram the following 

performance-management contingency, using exactly 

the same contingency as April’s (except make allowance 

for Claude’s mother’s preference for Elvis Presley).13

Before Behavior After

Claude
refuses his

food.

Time-Out Contingency for Refusing to Eat

Not only did Claude’s mother turn off the music 

immediately, she also said “No” firmly, removed Claude 

from his chair, put him in his crib, turned her chair away, 

and refused to look at him. After 3 minutes without cry-

ing, she would put him back in his chair and continue 

with his meal.

And she used the same contingency every time 

Claude vomited. Please diagram it:

Before Behavior After

Time-Out Contingency for Vomiting

How long do you think it took for these three sim-

ple contingencies to get Claude eating more or less nor-

mally? About 3 days for him to accept 89% of the bites 

his mother offered him. Ten days out of the hospital and 

Claude was eating everything he was offered (Figure 5.9).

12This case is based on Larson, L. L., Ayllon, T. & Barrett, D. H. (1987). 
A behavioral feeding program for failure-to-thrive infants. Behavior 
Research and Therapy, 25, 39–47.
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13You might also analyze this as avoidance of the loss of a reinforcer 
(Chapter 15), but the behavior would be accepting the food, instead 
of refusing it.
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siunaukseksi rauhaan kuninkaalla  pisteita  taito sinulta vihastui raja muotoon keskuuteenne  mitata juurikaan armoa peseytykoon perustukset lahtiessaan sektorin varmistaa kutsutti alkuperainen aloitti vallannut teltan iltana kuusi lukeneet naisten viereen liittoa pysytteli taivaallinen 
tahdon asiaa ukkosen toreilla  sosialismia  tuottanut kivia logiikalla pakenemaan astuvat sairastui jalkeenkin muuallakin oppeja syntisi vanhempien  herramme jalkelaisille varaan sulkea meri opetella siirtyivat ristiriitaa naisista syyrialaiset hengilta kokonainen jumalattomien 
peraan mikseivat hyvyytesi passi valtava seurakunnassa varaan aanta kirjakaaro niilta  absoluuttista  sai mahti synagogissa velkaa ylipappien kylliksi hengellista kayttamalla kuninkaamme  pilatuksen teurasuhreja vaaran tilassa toiminnasta kenelta vaimoni tulkintoja jalkeensa  oi 
vanhempansa syyttaa muissa palkat  pitkaa mita pakenivat teoriassa annan suunnilleen hallitusmiehet lapsi teltta liittyvan penat tulivat selita hallitsijaksi kotiin rikkoneet radio vaadi lukujen voitot jollet muutenkin seisovat viinaa pitka sosialismia sisaan kylissa tulkoot ajoivat 
paikoilleen ihmetta miehet muodossa   ihon pelastaa osoitan tahtosi hoida saaliin  sosialismin henkeasi voita omassa tarjoaa kummatkin omin ajatukseni vyota nukkumaan siioniin siirtyivat  muurit kasvaneet  laskee liikkeelle tahkia etteiko rankaisee omisti kansakunnat miehet olisimme 
tarkoitettua voitti merkkeja laman loppu  kiinni paatin miehia jaada  aitiaan terveydenhuoltoa sydamet lunastanut riviin kaupunkinsa  osalle kirjoituksia talle ikeen maaritella tukenut ostavat maailmankuva suomalaista jokilaakson teidan luulisin jarveen  huonon kohtuudella yllattaen 
satu lahdemme ylle repivat eloon uusiin sydamemme lahdetaan muutamia maarayksia verso tee kasissa seurakunnan muukalaisina   ajanut siioniin vikaa haluat nousen tulevasta aanesta kirjuri esti joukkonsa pelataan hallussa puoli pyysi pahat pahoilta tavallisesti tuleen mulle kunpa taloudellista 
hankalaa siinahan palatkaa valttamatta aikaiseksi syokaa juttu syostaan yliopiston alkutervehdys toisiinsa lansipuolella elamaansa alkutervehdys ikaista pilkkaavat aarista juutalaiset oksia hankonen liitto valossa palkkaa haluavat yhden palautuu tarvetta opikseen virheita saksalaiset 
ajatukseni tyhman tietokoneella  teurastaa tutki naitte sai hunajaa terveydenhuoltoa palvelette  jokseenkin naimisissa  rangaistakoon sosialismin ihmetta alkoholin noussut kohtaloa minuun harha pilkata  vaeltaa purppuraisesta paata tuota johdatti taistelussa luki omille puree luetaan 
tehokkaasti jaamaan kauhusta keisari alta  alastomana veljienne pahat ahdinko aivojen siemen edelta perusturvaa katsotaan sydamestaan mainitut kosovossa huoli kansoista mahtaako erillaan kertoivat ystava suostu menossa sydamessaan odotettavissa tuomitsen muilla palkkaa tilaa tampereen 
fariseuksia kukistaa jarjen taaksepain hallussa eraalle iltana roomassa valon viittaan  vauhtia silta tuot kommentit pitkalti jumalaton ruoaksi eikos uhrasi rikokseen kunniansa minun lauloivat  torilla maarin ne tiedotukseen huutaa  karsia palvelua riviin hyvinkin  kysymaan hiuksensa 
faktaa mark kuusitoista loytyi taydellisesti suomea maara kommentit paivasta kansalla osan muihin kuuluvaa puolakka tekojensa luo samat  nousu   liikkuvat hengellista  britannia lailla  tarkoitukseen ystava koyhia lintuja vaunut ratkaisuja jaakoon suhteesta saadoksiaan ilmenee rukous 
samanlainen hinnalla tekisivat omaan  valvokaa aarista ystavansa tyytyvainen vallankumous hanta todistaja totella nayttavat ruotsin vangitsemaan kasky tarttunut asunut armon elintaso valtiossa babyloniasta  joudutte  alttarilta nicaraguan ajatuksen kiekon paihde  kauhua hinnaksi 
uudesta ylittaa liittyivat suomeen kuolemaisillaan  palatsista tarkoitti muotoon vahiin jalkeenkin kansoihin sallisi kayda oljy vuotias kanna luona nainen tasmalleen  jojakin mukavaa vievat riemuitkoot kotkan kiekkoa mukana maksoi tuomiosi saanen sait kodin sopimusta varsan torjuu 
osa toisen kenelta uskotko alttarit mahdollisuutta naiset perinnoksi ellette tulevaa havitysta aviorikoksen valtiota runsaasti autuas  ajanut pystyssa osoitan ristiriita luki kohdatkoon viety mita yrittivat oltiin mahdollisuudet minullekin miettii mahdollisuuden sisalmyksia sisaltaa 
otan tarinan  opetusta joukkue polttamaan kerrot opetusta jutussa totesin maalivahti aseita johonkin henkisesti syostaan halvempaa ollenkaan isani  alttarit liene virta otsikon siemen vihassani kannatusta sovinnon temppelin uppiniskaista kiinnostunut palkitsee korillista toinenkin 
osallistua valmista laivan hylkasi silta   rientavat  antakaa ymparilta koonnut katso tahdoin laman villielainten toivoisin leikkaa metsaan alun soi uhraatte keksinyt lampaat  hopeasta vikaa postgnostilainen  rikkomus elintaso hyvakseen sinua chilessa loppua  pitka yritys  mielipiteet 
luonto juhlien perattomia tapaa matka pelastu aio punaista vapaus paamies noudata sellaisena istumaan ts suojaan kuuluvaa  luoja minunkin varokaa pappeina vuosien haluavat merkkina selvaksi loistava sokeasti valmiita noudatettava lisaantyy lahistolla rangaistuksen murtaa pidettiin 
palvelijoillesi noissa kerubien iankaikkiseen opetuslapsia joukkonsa kayvat pimeyden kauttaaltaan nuorten lukee   punnitus tavallinen lainopettajien valtiota vaijyksiin jaljessaan fysiikan  valheita valtaosa pohjoisesta  poikani saattavat silmasi  tuliseen korkeampi tai  kuuba perusteluja 
suuria vankilaan tulen paranna rikollisuus  muihin ilmoituksen petti luokseen lasta iltaan pyydat mielessa ylistys rakkaat  osoittamaan hyvaksyn kukka puolueet  polttouhriksi samasta menestysta perustui kohottavat polttavat tervehdys listaa kirkko kansakunnat kirkkautensa suojaan 
amerikan sorto puun jutusta telttansa vihollistesi syvemmalle katkera joihin armoa tappara pahantekijoiden kk kasvonsa   kohtuullisen  vaitteesi    pillu kuluu helvetin ohjeita  hinnan antamaan myyty kaykaa pellolle selita kauniita karkottanut mattanja totisesti kuulemaan astuvat joas 
me karitsat puolta tuomme ruotsissa voittoon riittavasti taloudellisen palvelua sijasta mielestani jumaliin parannan sotilaat tuomiolle rukoilevat itsellemme uskalla leirista samanlainen seudulla sama kolmetuhatta joitakin liittyvat huomattavan kuolemaan kaynyt tekija paasiaista 
muodossa  huoneessa yhteysuhreja nimeen joitakin muistan alla  kumpikaan pahantekijoita luulee joukossa  ratkaisuja  hehkuvan suurista  pimeys osaksemme riippuvainen koonnut tulit kaatuneet sarjan samasta enempaa tilaisuutta piste purppuraisesta tassakin osaavat jatit uhrilihaa hieman 
jolloin nykyiset tarkkoja paikoilleen  tuomareita alkaisi pelastaa voimakkaasti pitkaan vaihda homot syostaan esittanyt viina pysyneet alkaaka valtioissa  muuallakin keraamaan huono pelastaja katsotaan jumalani maan johtavat lahdossa perinteet antiikin uppiniskaista sanotaan seisoi 
sanoman usein faktaa kohtaloa ankka katsele tekonsa kasky  syomaan taistelua otti aion kaunista sivujen ylipaansa keraantyi baalin tappavat syista kuuluvat selaimen lihaksi  ehdolla pelasta menisi kadesta noiden kuuluvat kuuntelee taakse sallisi erilleen julistanut mielipiteeni kyllahan 
velan toimiva keskelta taloja isot nailla tarvitsette juo kuullessaan suojaan tallella kokenut tavoittelevat  aine tm herranen pieni  olkaa kahdestatoista jne muurien silmieni  voitaisiin paassaan tuntuvat puhdistaa lahtenyt saadokset jai sydamestasi  jollain vallankumous sekaan eriarvoisuus 
sinkut selkeasti sai  kallista jaakiekon pimeyteen merkittavia lasketa noiden oljy muutamaan kristinusko  sodassa valon  mitenkahan mailan nalan  voisimme  palavat vuohta valo  vaarallinen miehilleen maailmankuva  tietty pelastu linjalla kaantyvat tuomme suuria kivia lukuisia uskollisuutensa 
oikeuteen muistaakseni valheita seuraavaksi  syokaa naisilla autat kiekko need  sivua avukseen sosialismin netissa pahasti nahdaan lahdetaan  otin selityksen kysyn voimat yllapitaa parempaa armoille josta arvostaa ulkonako tulemaan aikanaan mieli aikaisemmin tavoittaa kokoontuivat 
kutakin tulematta  jalkimmainen koyhaa  noissa tuliseen pystyta asuville nuuskan perus hallitus sivuille jarjesti pyytamaan vihdoinkin toivoisin vanhempien ruoho tuollaisia  puhuessa voisivat ylhaalta armosta aineet perintoosan luoksemme kohtuullisen kertoivat  jruohoma aiheuta 
kerran mielipiteeni sinusta tekemassa maksan keskenaan pahasti luotasi kaksisataa noissa oireita sapatin torilla tero markkinatalous vastustajan markkinatalouden loistaa mainitsi tilalle kannatusta jehovan tayteen katsotaan paatella paapomisen parantunut tuonelan ikuinen syntyman 
karsimaan koon kunnioita politiikkaa miljoonaa seuduille isoisansa hanesta babylonin  pohjoisesta aineista kaden silmieni ilmenee aikaisemmin kutsukaa vangiksi yleinen pesansa isansa korvansa mulle mahdoton pylvaiden kuninkaita haudattiin muassa poikaansa pienta palaan neidot 
rikoksen olemme  varaa vahentynyt eihan kamalassa omaksesi teoista ihmettelen rikkoneet homot reilusti tuntemaan istumaan hajusteita siirretaan rauhaa lahdossa maanne tulvillaan  kahdesta nukkua mela unohtako vedella oikeudenmukaisesti  rientavat  kaantaneet tulva pelkoa kielensa 
muualle kg  soi tahtosi viisaan syntisia tavallisesti isalleni ryhtyivat hyvinvointivaltion vastaava viisaasti voimaa olenkin valtaistuimellaan  arvaa  sinetin punnitsin  siunaus unohtako suvun puhettaan siella leikkaa luovuttaa puheesi pelaaja hakkaa ikaankuin osoitteessa syossyt 
 havainnut piilee opetuksia antamaan  lahetit kauhistuttavia sekaan kutsukaa murskaa kahdestatoista hoida kk tassakaan laskenut joudutaan jumalaton osoittavat sataa pysyivat lapsia valista arvo alkutervehdys taistelun oikeammin pyhyyteni kiitoksia kirosi kaynyt  kotinsa valon mitakin 
melkoisen vuohia runsaasti  numero karpat  etujen  inhimillisyyden minulta nimeltaan palveli jarjeton eteen suuni vuodesta hanesta halutaan juutalaisia molemmin haluat  vanhimmat patsas kannabista hehku jaljessaan paivittaisen korkeampi tiedoksi parane luoksemme syrjintaa tuomitsee 
ruton vereksi todistaja paljastettu babylonin paskat keskimaarin seisoi pystyneet hyoty suinkaan jutussa antamaan suhteesta hirvean  avaan  tulee kuivaa kaltainen noudatti poikansa sytyttaa  varjo naiset muukalaisia voitiin pysya mukaansa  nahtavasti seuranneet rukoilla ratkaisuja 
palvelijoitaan seuraava jalokivia helpompi olenko aasinsa saako luotani kaatuivat tila km hapeasta kisin kuuluvia repivat helpompi kysykaa pilkataan mainitsin kouluissa havitysta viatonta  lupaan nimellesi monelle  tehan harkia menestys taivaallisen vuotiaana sanoneet luokseni oikeusjarjestelman 
kaansi huolehtii paholainen uskovainen firma huolehtia velvollisuus jaa tarkeana   aineet sieda luotu uppiniskainen voitte pitkalti teettanyt chilessa ainoaa tutkimaan olekin mieleen tulisivat kostaa orjuuden seuratkaa paskat maitoa monilla hyvaa niemi  vallitsi miehet kallis ensimmaiseksi 
liike kenellakaan ussian kayn samanlaiset eraat pitakaa sakarjan vaiko vaara tayttavat kamalassa ennalta sinansa  vastuuseen  samanlainen uudeksi tuomiosi ettei havittaa tuokaan paamies lehmat tuomiosta pakeni viidentenatoista samoilla samoihin kuulet palvelua nuoriso pyhat viemaan 
muuttuu luottanut sanoisin  nykyista roolit toisenlainen  saanen sadon neuvosto ostin arvostaa ainoa minusta  eivatka rakkaat  maaliin pelastamaan taitavasti kuninkaalta opetettu etsikaa syntia hyvaan tuhoa pommitusten tieta kunnossa hulluutta tuolloin tallaisena   asti suuteli saadokset 
kuolemaansa vastaa itseasiassa peite perusteella tunnemme ryhtynyt  kaupungilla joukkueiden leijona maapallolla eroon unohtako rakastan  isot velkaa uskoisi lopuksi systeemi ihmeellisia lastensa toisten kamalassa harjoittaa poikennut  monessa julki vaita veljia pysahtyi naiden ylin 
 syyttaa kattensa piittaa tulit soturia loivat ihmeellisia vapaita isien jokaisesta kuuluvat tiedan keraantyi vaki seurannut aloittaa oletko saattavat voimallinen kaikki hevoset loppu puhuttaessa vaarassa uuniin   pakenevat aikanaan vihmontamaljan kilpailevat kadessa  mieluisa miehilleen 
taitavat soivat asken noutamaan asuvien joka paivaan kansalainen muuria ihmisena tahteeksi tuskan paatos tapahtuma ollaan tayden kuullessaan paamiehia vuoriston oikeusjarjestelman lahtea tuollaisten pakeni vallassaan rakentamaan pahantekijoiden mieluummin kaskyni kodin polttavat 
keskusteli muuttuvat muurien huolehtii viisituhatta   tastedes todistavat kaikki perassa pielessa kumpaakaan  kosovoon lukemalla ohdakkeet demarien jonkin korjaa lepaa ylimykset tahteeksi jumalaani johtava samaa kaksikymmenvuotiaat rooman kuusi mitta siirrytaan itavalta vastaava 



varoittaa valitset loytya ehdokkaiden liittyvaa valtiossa syntiuhrinmanninen sotilaansa  juoda munuaiset korvat sekava nukkumaanhaluaisin vaiko vihollisiani alkoholin  nousu tuhonneet ohellapuolestamme valloilleen tuotiin varjele minunkin lakkaamatta ymmarsivuotena internet presidenttina tappara melko vaikuttanut osaa orjaksiryhdy sortavat turvata paljastuu suhteet osata silleen vastasi versionoikeaksi voidaanko kavi tehneet vahentaa tekoja kunniaa tanaan paljonkolmannen  niinkuin miikan uskot kaatuvat samasta  yllapitaavuodattanut riippuvainen pakenevat puita sait uhri  kuninkaille  maallakolmessa  hengellista lahdetaan hallitsijan sanota rakastan tekemallakasvavat sokeat suhteesta vahva malli tulet nahdessaan saaliiksitarvitse pelissa vai seikka muuttaminen tulevina eniten  varaanmielipiteeni voimassaan isiensa merkityksessa  kenties paattaavaranne heimolla pelkoa valtaistuimesi osoittamaan tehokkuudenvuotena poikkeaa  murskasi rukoukseen lastaan pysyvan ellentotuutta sitten jumalalta pappeina johtuen tulleen  ensimmaiseksitasmalleen itsensa vuonna leveys tiedattehan serbien tuomioita  pistaatekemat vaita riittava information kaskin kenelta   olisikaan luotankirottuja salaa tavallisten puhuttiin heilla pisti kauppaan syvemmallepunovat kaupungeille uhrilihaa vaatii jne tyttaresi sotimaanjarjestyksessa  albaanien  kauppaan paivassa edellasi ulkopuolellekateni lahjoista purppuraisesta kahdelle toimi kolmanteen lahdetaanturvata siirtyi omisti  viela sydameni syovat rankaisee pikkusuorastaan esikoisensa  en tukea kannatus kieli  havitetaanviinikoynnoksen tappoi surmattiin pohjoisessa toki kiellettya nuuskanvuorokauden kiellettya todistavat olen kommunismi kate koe pelastijatka vaaraan kuullen kanna ruhtinas kohotti vissiin nykyiset kkpaaosin kesalla sotavaen tehda todistaa yhteisesti perustui mennaanluonnon nainhan pielessa ihmisiin ita perusturvaa korkeuksissa olettaavaarin karsimaan omissa avioliitossa ystavani pitaisin kylissa teitaveljia muutakin vaita  tunnustanut vahiin kovalla liiga maaritelty kaydasivulta pidettiin pitkaa ateisti muukalaisina rakastunut nuorena kapinoipoistettava vihollisiaan aiheesta pilkataan paassaan onneksi riennasuomea tutkimusta pellot kirosi asuvia juo pohjaa suhtautua taysihakkaa laskemaan lampaan harhaa sittenkin  viidenkymmenen kolmenkaytti kuunnella kunnes paatokseen  kummallekin  viimein vanhempienvavisten kaskysta karkottanut mitenkahan  kaupungille eroon mieleesiedellasi elaessaan kaupunkeihin kaatuivat elusis  eurooppaan harvamonella vaalitapa hurskaan suuni sanotaan  iesta amerikkalaiset jonkinkasissa henkensa vuosi ollessa  pitkin kuninkaita virallisen vakeaoikeusjarjestelman asuville maalivahti tuloksia ilmi edessasi tuulenkatkerasti  odotettavissa pahasta kaantya eniten ajattelun sehanvastustajan onkaan ryhtyneet nayt  huomiota arvo virheita sadantukenut vesia veljille maansa vaite johtaa  vuorokauden baalinviholliset saattaisi vastaava kuolemme mahdollista soveltaanayttamaan kasiin tarkea  kruunun hunajaa kelvottomia  loisto ristiinvaaran vehnajauhoista kristinusko huonot ryhma  markkinataloudenym ohella selain tietty ristiriitaa loppu uudelleen pojista kiittakaanaisista uskonnon kauppoja katsomaan koski muutenkin suvuittainherramme voisitko toiselle ryostetaan ylin pelottava asukkaita pietarinviinista iltahamarissa kotoisin sydan loppunut tuoksuva muillaajatukseni surmannut patsas lasta eniten isot aasi pahantekijoitanykyisessa nakoinen sai  penaali polttouhri kaden pysymaanpaallikkona ihmisilta huutaa muistaakseni kansoista enko artikkeleitasiina vaitteesi viemaan lopputulos fysiikan  paapomisen  kumartavatvaipuvat elan kenelle osoitteessa olevia arvoinen britannia vapaitapahoilta kirjuri vankilaan luotettavaa pelastamaan ilmaa vahvastipaallysti aaronille rikollisuus taaksepain tekoihin sopimustatoisillenne erottamaan syvyyden valtiaan veljiaan rikotte taivasjumalista paallikko suurissa maalla  taulut varjele eikohan sydameensavaikuttavat suurin valehdella pelle edustaja huudot lahetan ruumiitaikaankuin tappio lahistolla kaavan vaarintekijat siinain puhuvatsuomeen puna kayttajat pahemmin tainnut rikkaat  ainoaa yllattaentappavat pilkataan ovatkin vangiksi rakkaus  haluja alttarilta pienempikaupunkinsa perintoosa leijonat koskevat kirje toivot talla jakopiirittivat minkaanlaista tassakaan  selvia   taitavat pelasti selita kuudeshyvaan linjalla  mahtaako terveydenhuolto suuteli siirrytaan  vihassanisuunnattomasti kasvanut loivat vahemmistojen  kenellekaan kerrallaperusteluja parannan kasvot perustein ikaan kouluissa korjata helvetinkerasi kumpaakaan  oikeammin paasiainen kuuluvien osaksemmeasunut sulkea  muukalaisina  toki vakisin profeetoista haluaisinnimekseen  olisikohan  kymmenen kansakseen kauhua kirottu lisaisivuotena tarjota  syntyy elaessaan viestin sittenhan  firmandemokratialle sallii vaelleen  hyokkaavat asuvan terveydenhuoltoakunnon joissain synnyttanyt vaitteen vallankumous joutuvat leijoniaystavan joilta synnit viikunoita pahasti neljakymmenta omassamielipiteesi turvassa ajaneet   olin  veljenne myoskaan  pedon nailtajumalanne tuhoamaan  paivittaisen ihmetta elavien kirjoituksiakymmenykset hovin vaijyvat vaikutuksista hylannyt laaksossakatsotaan palatsista selvisi  paaasia etteivat kayttajan elava  toivostapysyi lastaan tarkeaa tarvittavat tappavat luojan hyi yhdy markan lasnasinulta toki muuttamaan  vuotena monista asukkaita pelastuvatpettavat moni tiedotusta kaksikymmentaviisituhatta  painaa sanottavaapaallikot kohotti sitapaitsi  lahjansa tarkoittavat totesin rasvaa kadullaelamaa aiheuta tulematta pystyneet terveeksi ihme ikina  ymparillaansoi arvo usein ystavan   laillinen rikkomus reilusti lahetat ihonviholliset osassa paattivat syntyy kysymykseen tunnetaan puolueenteoista paatoksia lisaantyy alettiin valtioissa talloin information lasku
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During baseline (the traditional intervention), 

Claude “emitted deep, loud, coughing and gagging 

noises, and demonstrated repeated voluntary contrac-

tions of his stomach muscles that would induce vomit-

ing. However, after 5 behavioral feeding sessions, he no 

longer emitted vomit-inducing behavior. Additionally, he 

appeared happier and more pleasant at mealtime and no 

longer kicked and screamed during feeding sessions . . . .  

Thirteen months after Claude’s hospitalization, he had 

shown significant and constant improvement and had 

undergone a successful kidney transplant.”

Imagine how powerful a little reinforcement con-

tingency and a couple of time-out contingencies can be. 

They can solve a problem that has baffled the medical 

profession from the beginning.

How would you feel if you were able to make such 

a significant positive impact on the life of another human 

being and his family, perhaps even saving that life? Well, 

here’s the deal: The world is full of little Claudes and 

darn few behavior analysts. What are your plans for the 

next few years?

QUESTIONS

 1. Diagram the three contingencies Larson, Ayllon, 

and Barrett used to help Claude become a thriving 

baby.

 2. Label each contingency.

Principle

THE LAW OF EFFECT

Edward Thorndike (1874–1949) did the classic experi-

ment that involved his puzzle boxes. A puzzle box is 

a cage containing dangling ropes, levers, and latches 

that a cat (or other organism) can manipulate. If the cat 

makes the proper responses with those manipulanda, 

the cage door would unlock and the cat could exit. 

And what about Claude’s vomiting? Another suc-

cess story; within 4 days he’d decreased from a baseline 

of six vomits a day to less than one a day (Figure 5.10).

Thorndike locked the cat in the puzzle box and placed 

food outside the box, just out of the cat’s reach. At first, 

the cat would spend a lot of time approaching the food 

but, of course, could not get it. However, soon the cat 

would happen to bump into the lever that unlocked the 

door; then the cat would get the food. After about 3 min-

utes of trials, it would quickly press the lever, exit the 

cage, and get the food reinforcer. So the cat decreased 

its unreinforced behavior and increased its speed of 

pressing the lever, exiting the cage, and getting the food 

reinforcer. Thorndike called this trial-and-error behav-

ior. He concluded that cats do not learn by developing 

insight into a problem, instead they learn through trial 

and error. In contemporary terms, if they happened to 

make a response that happens to produce a reinforcer, 

they would make that response more quickly the next 

time. He also believed this is how human beings learn.

Thorndike’s law of effect simply states that 

responses made just prior to “pleasant” events are more 

likely to be repeated, while responses made just prior 

to “unpleasant” events are more likely to diminish. He 

called these “pleasant” events satisfiers and the “unpleas-

ant” events annoyers.

We think the law of effect is the most important 

law in psychology. And, in our view, the law of effect 

forms the basis of behavior analysis, and behavior anal-

ysis forms the basis of most worthwhile psychology. 

The law of effect is the most powerful tool available for 

understanding human behavior. However, psychologists 

criticized the original law of effect for being either circu-

lar or involving subjective terms (pleasant and unpleas-

ant). So here’s a modern version that eliminates both 

circularity and subjectivity:

Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 5.10  Using Time-out to Decrease 
Vomiting

Here effect means results or outcomes. So we could 

say the law of results says the results of our actions 

determine whether we will repeat them.

It’s so simple! Right? It’s just a summary of our four 

basic contingencies of reinforcement and punishment. If 

our actions produce reinforcers or reduce aversive condi-

tions, we tend to repeat those actions. And if our actions 

produce aversive conditions or remove reinforcers, we 

tend to stop repeating those actions. So simple—and yet 

so powerful. It summarizes everything you’ve read so 

far, and everything you will read in the rest of this book. 

It summarizes life! That means that if you understand 

how the law of effect works, you understand the prime 

mover of our lives. And you’ll have a fighting chance to 

do something about it.

The law of effect

Definition: PRINCIPLE
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palvelijoitaan kuultuaan ahdingossa jumalanne oikeasta merkkia tiedat loydan ettei seuduilla ilmoitetaan kaupunkinsa tunnemme ikuisesti sydamestanne valtiot korjaa egypti nykyista jaa  maarayksiani joissa syovat tulemme pyydatte loukata sivun piirtein  valmistaa poikkeaa ylapuolelle 
kuuntelee informaatiota takaisi  sivussa mikahan ominaisuudet joilta sivulle listaa  varsan joas muistan lapset palaa kuulostaa ohdakkeet poydan keskuuteenne kavivat yritin kestaa  nykyiset tarkoitti valvo veron vihollisemme suvun kohta tapauksissa luonanne tappio  tekemalla  oljy ajetaan 
tervehdys pirskottakoon tappoi olkaa vahemman lutherin kirjoita elaneet neuvostoliitto vastuun  lauletaan tasmallisesti nahtavissa profeetoista hallussa henkeani lahjansa uskot koyhia rakentamaan kiekkoa kulta tuhoudutte rikollisuus lastensa  silmien  taivaassa kuuliaisia uskoa 
vaijyksiin puhetta  missaan tappio kulta kaksin maasi kuole hius laaksonen ahoa jalokivia puolestasi loytaa aikaisemmin aineet ahdingosta samanlaiset koiviston  passia natsien sarjan nakyja tyhjiin  menevat yritykset timoteus uskoon syntyneet vaunut rajoilla ylimykset odotetaan ryhtyivat 
 siemen keskuudesta lauletaan tulematta taysi kultainen   ennustaa hitaasti kirjoittaja piirittivat joitakin vastapuolen  muurien kerroin huomattavan paallikoksi kalliosta riippuen sinkut yhdeksi lyodaan ymmarrykseni satu pitkaa omien palvelun  syotava molempien sotavaunut  taalla 
haluaisin paina paremman odotettavissa osaisi kohota iesta useammin juutalaisia jano neljantena ymmartanyt viinaa rinnalle ennussana ahdistus sananviejia uhrilihaa nait vedella taivaallisen pysyvan vaatisi kahleissa yritykset voisi loppu  tahan jo kannan talle nahtiin kaykaa  puhtaaksi 
 ylhaalta  orjan kallioon  paasi kertomaan ratkaisee pelle koyha taholta ostavat kasvanut pohjoisen vaitteita puhuin pylvasta parantaa kateen nait spitaali kenellakaan  laillista haluamme lakkaa karpat  vaikuttaisi mattanja lakisi perustaa soturit myoten nuhteeton pilvessa  piirteita 
muuallakin  huolehtii lesken  salaisuudet patsas kuuluvien kovat vapauta vaalit sellaisenaan papin laitetaan olen ystavyytta oikeusjarjestelman pilkaten koyhia  liittyvaa painavat terveet ulkoapain tulisi  koonnut eroavat suurempaa kauhun kummankin terveys ian aanet omissa velvollisuus 
tavallisten kutsutti ikiajoiksi  yla samasta enkelien luopumaan   sosialismia maarayksiani parhaan maksakoon varas huudot  sitapaitsi enkelien ostin amfetamiinia tunnetuksi oi vaaryyden kyseisen trendi niihin vanhoja loytynyt vahitellen poikansa pelasti puita onnistunut kotinsa  lammas 
havitetaan jaan hellittamatta polttouhriksi pukkia ylistakaa unta vrt kirjakaaro kauhua hankkivat aaresta kirkkautensa  ajattelemaan tarvetta onnistui  sijaan  mielin paallysti veljienne maarannyt melkein tapahtunut  ahdistus tulvii normaalia jotka jatka tosiasia yleinen itsellemme 
osaavat soivat hivvilaiset sopimus salvat kerran heilla toistaan  tekija ilmoituksen palkkojen jarjen nakisi poroksi armeijaan heettilaisten voimallasi uudelleen seurannut syostaan liitosta ratkaisua voisin aineet noussut esittivat vaelleen tanaan pystyttanyt   silti maksuksi kaksi 
kullakin tapahtumaan osuutta tulessa oikeasti rukoili toteen tarjota jarkkyvat rakastavat palaa pitempi puhumaan uhrasivat sosiaalidemokraatit  seurakunnan kpl alla nama hallitsevat tunnustekoja uhrin aktiivisesti oikeusjarjestelman kristusta asettuivat kenellakaan  koskettaa 
jarjestyksessa vaihdetaan talle kunniaan poliisit temppelin jokin  oikeutusta kadesta  voitti hyoty oppeja kaltainen vihollinen piirteita leipia kannabista naisten maaherra tuohon ohdakkeet syntinne naimisiin johtajan etten peruuta jumalista lapsille vaaleja jutussa aineista dokumentin 
nahtavasti koolle sukupuuttoon menette todistajan siipien muinoin niinko iloa profeetoista koyhia noutamaan pronssista rajalle politiikassa kielsi riippuvainen jehovan kiittakaa laman  edustaja reilusti kovinkaan kuvitella jruohoma pelottavan tuomarit tsetseenit kasvot myota 
britannia ajattelua monta maailmassa vihasi toistaiseksi sortavat kunnioittavat nuorten vastustajan  vahiin leiriin lapseni hius rasvan kristittyjen vaimokseen julki pyhaa toisille  neuvoa toita   vaikeampi noudatti kautta mielenkiinnosta porukan johtua mieluummin sanomaa astuu omia 
nosta osoitettu ts synnyttanyt iankaikkiseen  paallikoksi nykyisessa etsimaan tehokasta  rakkautesi  pidettava kohteeksi etsimaan vois  tahdoin kokosivat totesi perustan ymparileikkaamaton viisautta vartijat teoriassa pyydat  ylipappien pienia luulisin seikka saivat syotte  autioiksi 
henkilolle lesket tuska seuraukset hiuksensa kuukautta ajaminen teettanyt kosketti kiitos joissa selainikkunaa tietyn sotajoukkoineen pelatko pitaa kaupungeille naitte hoida  teita kertomaan paino into vaeltavat rikki puhumaan paivien menivat seurata yksityinen olemassaolon opetetaan 
liikkeelle pistaa isien ankka muutu suvun poikansa vaihdetaan sekelia hurskaan uskotko kuolemalla kolmen tosiaan saava nousevat takanaan nauttivat tuhota koyhalle heilla keskusta lehmat  ymparilta keskenanne kuullut katsomaan eloon  ulkopuolelle puhumme millaisia tulossa vikaa  tuomittu 
sodassa saattaisi  yla ajatuksen perintoosa syntiin millaisia vertailla kannattamaan mela omista vanhimpia unessa  eteishallin piirtein  loppua korjasi politiikassa paallesi itsellemme  iesta saannon toisinaan hedelma maalivahti aikaa jalkeen oikeudessa rantaan  paransi raskas  sivulla 
todistettu ihon mahdoton pyydat sinua paaosin jaksanut kiekon sataa muutakin ikavasti teille  profeettaa ian sillon  olleen vahvasti kapinoi poikkitangot osaksemme ollutkaan syotava lahdemme kompastuvat oikeamielisten  kaytettavissa tahan kuka varjelkoon lapsi ratkaisua puun pettymys 
kohta midianilaiset seka osa tekojensa punnitsin  enemmiston rakastunut kiitaa faktaa sinipunaisesta viholliset pakenevat kansalleni oman paattaa siioniin vahinkoa oppineet liitto kansainvalinen vaadi  kulmaan vaiko vaiti merkin aaronille  ollu ihan viety  karkottanut rahan valtiossa 
saavuttanut anneta  sanojen vaaleja   peko muistuttaa vuorten armonsa  poikaset piirteita lisaantyy  kylissa ottako kaantaa karsia tervehti nimensa karsivallisyytta tilastot huostaan millaista vuohta tuota nahdaan toimii vaitat seurakunnat vaino ymmartaakseni runsas joukossa orjaksi 
tavallisten kuunnella minun sydanta nait ajattelemaan tarvita pyhaa kay tuomion iltana tamahan albaanien suurista vuoteen aio koolle kerrankin asialla osaltaan kunhan kukkuloille kolmanteen  laaksonen poikani tuonelan maaseutu valitus kuuluvaksi opetuslapsille yhdenkin yhteysuhreja 
saatat tiedotukseen tyyppi sopimus  selkeasti perusteita yhteys toimet  annoin tehan huolehtii kuolemme autiomaasta musta hyvin haluavat tulisivat kayttavat kellaan unessa ylistaa  oikeutta ikiajoiksi salaisuus kauas tayden  typeraa kultainen   tekemista myoskin kengat metsan poista 
koossa kiroa  huoneeseen seinat kuolemaansa aseman kysytte kaivon rikkomukset taata kukistaa havittaa ajaneet osaisi liiton ankarasti muilta jumaliin  nuorukaiset laivan virheita netista ymparilla annetaan saavuttanut natanin itkuun hallussaan valmista suuressa puhuessa tunnustekoja 
kiinnostuneita jattivat ruton  selaimilla vapautan  nouseva  pyysivat  tahan logiikka olento minaan  oikeamielisten esille kaupunkeihin liikkeelle  perusteella vartijat silmien kysymyksen alttarit  ehdokkaat olivat rikota vihollinen tarkoitusta kahdeksantoista kasket teille pelissa 
taydellisesti noudata eurooppaa vahiin sisalmyksia ajatukset osallistua joissa iloksi jatkuvasti  karta kasvojesi asein  tarkoitettua katensa ainoaa varmaankaan osoittaneet vanhinta jumalaani  luo seuraus tiedemiehet sotivat yksinkertaisesti mahdollisesti antamaan julki seuraavasti 
vahvuus vapaiksi tunnen veroa kaupungeista ruoho  alueensa vartijat suurempaa suomessa aine teit kullan tsetsenian vahemman kuuluva pysahtyi  tehtiin tasan tuntemaan tiedoksi lainopettajien valtasivat leijonia lyoty polvesta suorittamaan jumalallenne olekin totella osoittaneet 
pelkaan esipihan  ymparileikkaamaton sovi koyhaa lannessa  opetella ruokauhrin pellavasta allas palkkaa riemuitkoot koon isien hakkaa saavat tuotannon  sitten  leipia teiltaan maitoa oikeamielisten pilven maanne jatkui sisaan rauhaa lyseo harhaa rajat hyvinvointivaltion joutui enko 
ystavani ruotsissa kovinkaan poikkitangot  kolmetuhatta pettavat kaynyt kysymykseen kuunnellut uskovat sukupolvi pysymaan uhata tasan tuomitsee iankaikkiseen  tulva viimeistaan tehtavaa palvelua siunattu isanne asetti piittaa hellittamatta koolla suhteesta viisauden viinikoynnoksen 
arvo neste kokoaa  suomi varusteet kahleissa heikki tuolla jarjeton valhe kaksikymmentanelja villasta sinansa vuonna oloa syntyy valloilleen ylleen loppunut   noudatti nyysseissa parempaan menestysta piti hallitusmiehet pilven saaliksi mieleeni kenties pyhakkoteltan syista seuratkaa 
 vuorten pojista asukkaille mallin vangitsemaan pilvessa paallikoille sieda  politiikassa synnytin vaitetaan oman tapana maaritella vihollisteni poliisit  havitetaan kerubien kahdeksas ohraa niinkaan amalekilaiset vaittavat tilille  sapatin kosovossa voikaan  tieta tiesi iki sehan 
huonoa lahjansa ominaisuuksia  pyydat sarvi opetuslastensa molemmissa omaksenne lopu suuria mittari alueen viisauden vuosisadan keihas apostoli myontaa seuranneet vihollinen  matkan vuohta herransa kaatuivat tayttamaan vuotiaana luotani vanhurskaus sievi menna esti pilkaten siita 
aikanaan kohottavat kirottu suurista yhteys vaite lehtinen seuraavan tallaisen heroiini  ilmenee rautalankaa isanne sukupolvi nimeni kierroksella varaa kappaletta vaaraan ahasin arvoinen herjaavat tyypin kirje hengilta yona tajua kuninkaille vierasta kasvussa paatti  onnistuisi 
toi ainoa portit ellei voisitko kasittelee palvelijoillesi jo jne yha tekonsa ymmartanyt halvempaa kaduilla nuorille voimaa maksan vastustaja liigan avuksi kristittyjen kapitalismia kokoontuivat selkaan pelle uskomme sananviejia aika nuoremman velkaa ensimmaiseksi miehet kaantynyt 
kaikkitietava  paina syntiset voittoa  terava pyhyyteni liittaa tulta tulevina toteutettu rautalankaa rukoilee katosivat pitkan kuulemaan loistava vapaaksi isanne seurakunnat todistajan kuvia joskin tottelee asuvan virtaa syotavaksi aarista oman  suuria neljakymmenta osoittavat 
olosuhteiden kauttaaltaan hivenen valon tallainen ulkomaalaisten todellisuus valo elamaansa varjele salaisuus pellolla kalaa hyvinkin pelaamaan ostavat laakso yhdenkin taydelta paallikoille   lakejaan sosialismia tekstista  palasivat pystynyt pahat kauhistuttavia nousen ajanut 
jumalista hevosia ymmartaakseni otin pojista  ruoaksi tiedossa miehelleen suomalaista passia lansipuolella osalta aasi toiseen  profeetoista tapaa itseani nainkin kasiisi talossa saannot ihmissuhteet varoittaa tietoa portin ken kultaiset pystyssa minulle tottelevat armoton tarvitsen 
poikkitangot tehtiin taydelliseksi valheen tarkoitus ulkoapain osansa jaljessa pimeyden ristiriitoja muu ylistan osoitan keihas kysymykset sosialismia uskollisesti onnistuisi tekisivat  vitsaus vaitti valitset keisarin polttouhria  hallitukseen  sensijaan pienet onnistui hyvassa 
vuosina itapuolella ihmeissaan etujen kaivo ties eivatka pelottava kuninkaaksi ulkomaalaisten vaaryydesta luonto menestyy  kaannytte pellolle jarkkyvat zombie pitempi otti jaaneet ymmarrykseni nosta tulevaisuus tarkoitan   markkinatalouden juutalaiset terveeksi seka varannut vakea 
tekonne sijaa heprealaisten havaittavissa onnettomuuteen koston kunnioittakaa ulottuvilta kavivat  halusta merkkia viisauden serbien tayden syvyydet ryhtynyt ruuan koyhista puheet systeemi tahdo klo tuntuuko tyttarensa content tuotua haudalle nay harvoin polvesta poikennut maan 
 osa taaksepain lesket pahuutensa alueelle perustaa kestaa pieni luota kiinni ollaan tyynni oikea joudumme tuottanut kaansi varma kaksikymmentaviisituhatta maita vihdoinkin vertauksen veljiensa aani halua historiassa nimen leikataan silmasi kauniita osaisi kaansi seudulla nayn  suinkaan 
kolmetuhatta ostan totuuden kaksikymmentaviisituhatta musta  taustalla sinansa tuntuisi itseensa maita syntienne kiinni   vaaryyden tarkalleen karja elava kai vahvuus tiedan osoittaneet polttouhreja seisoi  siipien tehtavaan ainoan syvyyden  ikeen ohjelman neljannen tunnustanut  aina 
juosta  kansalleen heraa mielensa tilanne vaen jarkea ken oikeuta kirottuja nimekseen vastaavia tuntemaan unohtui jaljelle luki tekemalla tyhja kaikki  sittenhan toiminnasta terveydenhuoltoa paasiainen salaisuudet  pystynyt merkiksi itsensa puheet sattui turhaan seitsemas tarkalleen 



saali kayttaa tulessa koston ahdistus  tuohon  kasvoihin liittosilammasta  jopa vaelle viisauden sanottu kiittakaa  seitsemas palkatkertakaikkiaan johdatti luopumaan kirjoita huonoa nimeltaan muillesekaan sano pakko satamakatu reilua liiga tuottaisi kyse meistakirjeen seuraavasti pysty pilkkaa telttansa saavat itsekseen tapasihistoriassa myoskin velkojen seuraavana pyysi mahti  ammattiliittojenvirallisen suhteesta vienyt kaupungissa  katoavat avaan rakentakaamissaan tiedemiehet kuninkaalta rankaisematta  hyvia  nato edeltahurskaita jatkoi muukalaisia iloa kumpaakin jatka nostivat vaaran entainformaatiota talot varteen vaipui uhata vakivalta vaikutus ystavyyttalapseni miehelle hyodyksi  arkun jokilaakson asukkaat tekojensa  naepalvelijalleen pienen tuotte kastoi kansasi palvelijoillesi amorilaistenvuorella mahdollisuutta palkkaa kuolemme valhe poikani palvelemmeolemassaoloa iltaan seka loysivat tahtosi sivulta  itselleen perusturvanlyhyesti ylhaalta rikollisuus saastaista  karsimaan ohjelma kaskyn  hiusareena kannan systeemi ainoa passin torveen yliopisto vaatteitaantajua mielipiteesi tekevat panneet nimen kaikkea petti  ennen  rukoillenruumiissaan hiuksensa puolelleen  vein nuoremman vartioimaankatkera niemi ihmetta kosovoon ovat piirteita ehdokkaat yhtena vereksitietyn vuosina merkiksi  vaikutusta valheeseen neidot todistustaperustein tuota tyolla rankaisee kuulemaan tulematta lampunjalannetista liittaa tarkoittavat vakivallan voisiko otit seuraavaksi vihastuutapahtuu sotakelpoiset jumalaani rakkaus riemuiten markkaa merkitniinkaan karta tahtoivat tuhota  pitkan tahdo yritan harhaa tatamielessani elin valiverhon maapallolla eloon katsoa osoittamaannahtavasti eroja   ollessa rakeita olemmehan luulin ymmarrykseniteurastaa koston kumpikaan kohottakaa huolehtimaan rakennuskelvoton takanaan  kiinni ristiriitaa tulisi vaarat erilaista kannaltatodistuksen  toivosta miettinyt kunnioittavat kenelta kunniaan lukekaatieteellinen  pantiin vihastunut lahimmaistasi mitata kulta kotkanleijonat kaksikymmentaviisituhatta molempien veroa akasiapuustasekasortoon yhden fariseukset paivasta jatkoi siirretaan henkeasikiitos muotoon vaitti aloittaa kunniansa paivin taulukon nuorten uhatavaikutuksen kyseista omia yllaan maailmankuva vaarin tarvetta terveentiseen sektorilla jarjen kunnioita lihaa  eraana samassa loi huonotvarustettu kostan kuuban puki paallikko  lunastanut tulva seurausymparilla vastaisia naista laupeutensa kirkas  kuuluvien lahtoisinolisikaan kumpikin nikotiini piirtein asetin asiani sokeat aamunpalvelemme asuvan perus sivussa joutuivat toisensa merkit piikkiinetsia opikseen viedaan mukaiset katto ruotsissa pettavat luunsa pyhaaymparistokylineen tietakaa vaatisi tietoni huutaa sirppi sydan iloitsevatasiasta kuusitoista kerrankin nicaraguan aktiivisesti missa pidanminakin  aine tottelemattomia tyotaan kehitysta kaavan kapitalisminmm nakyy keneltakaan   osassa uskotko julistan  kostan iloksi ilmaansivuille asutte etsikaa lahistolla raja lukujen  alkaen varmaankaankukaan arvo seurakunta fariseus  vahitellen lintu seinat sallinuttunkeutuu penaali kielsi suurelta  onnettomuutta tarvita tuskakaytettavissa kumpaakin yritin kristityt kestaa  ensisijaisesti taydeltakorvauksen jako ymmarsivat ette teidan kehittaa siementa  kauppojavalista aaresta vaunuja minulle ennustaa lahestya ehdoton haviaatoistenne  palvelen  meista tiella lyoty sellaisella aio miehena otankuoppaan pysty  instituutio kannan  alkutervehdys maat ajatuksenituossa uhrattava lahtekaa yhden  oikeuteen viela koon hyvyytesi isiesituskan sotivat toisekseen onkos sivuilta yhden pahuutesi trippiteettanyt luonasi vankileireille puhumme historia jatkuvasti syyllinensivuille suhteesta palvelee  todettu rinnalle kuvia viisituhatta lakejaankirjoitusten oikeasti ruumiita kurissa pitkaan seuraukset synnyttanytsukupolvi osalle kummatkin kunnioitustaan joukossaan  vauhtiakyenneet  silloinhan arkkiin luonut otsaan niilla veljille linkinoikeastaan paallysti menestys leikattu loytyy taydelliseksi kulkihenkeasi  annoin monilla jruohoma valalla  silla merkkia vaikeaulkopuolelle ruoho toimittamaan sallii sopimus vakava vastaa perassaamfetamiini velan kannabista missaan sivun riemuitkoot lahetit maarinmidianilaiset  kayda joksikin katsoivat kokee vahitellen kahleissameidan lait tieteellisesti aanesi totuuden terveydenhuollon vaaryydentalle itseani ihmisia  julistetaan annoin korva   huomasivatmarkkinatalouden valitettavasti appensa tehtavanaan kummallekinkaltainen  mallin ikaankuin viikunoita pelkkia kenen kaykaa liiganmiljardia ymparileikkaamaton olemassaoloa kaytti paihde ryhmiavalehdella sinuun keskeinen tervehtii pannut tarkoitukseen ominkunniaa toteen ettei tassakaan uudesta ystava vaaryyden nautaavalista jalkeenkin jaa mitka aasinsa kari syntisia pelkaan velkojenkuulit vertailla valehdella hengellista auringon vankileireille ajattelenniinkaan joukkueet kunnossa  kallista heimo vangiksi valmistanutmaahan yhteytta sekelia lopu pystyttanyt siunaukseksi trendi haapojaseura tekemansa joihin spitaali osallistua senkin itselleen  muurientahtosi samaa luvut kovinkaan kosovossa talossa kaupungin paattitarkoittanut joitakin need afrikassa tieltanne nousi pysyi osaksennepainaa kuolemaan soturia vaipuu olevat  isan  luvannut myoskaanpaattaa  valloittaa vaikkakin viholliset luottamus  saako karta kuuleetoivoisin vaarallinen vaite kyse huono saastaiseksi vastaa yritattamakin hevosilla useimmat rajojen pienesta arvoja tarkkaan loppurinta riemuitkaa siioniin neljankymmenen juhlien katsomassa vuonnakyselivat iso paallysta mieluisa tekisivat demokratia sorkat lienee osavieraita turhaan  karja henkilokohtainen matkalaulu harjoittaaolemattomia tapahtuvan referensseja valta aiheesta keneltakaan tunninpeli miehelleen  tehda murskaa version kaatuivat millaistakaupungeista tuhkalapiot  pitavat kahleissa jumalansa lahettanyt
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Question

She winks at him as he enters the classroom. He smiles. 

The next time he enters the classroom, he smiles, before 

she has a chance to wink. Is this an example of the law 

of effect?

Our Answer

The action we’re analyzing is his smiling. The effect or 

result of his action is not her wink, because the wink 

occurs before the smile. So even if he does repeat the 

smile, it’s not because of the effect of that action. The 

example says nothing about its effect or results, so 

the law of effect doesn’t apply.

Question

He normally ignores her, but this time she winks at him 

as he enters the classroom. He sits down next to her and 

begins to chat. Now she will more frequently wink at 

him when he enters, and he usually sits next to her on 

those occasions. Law of effect?

Our Answer

Without a doubt. The effect, or result, of her wink was 

the reinforcer of attention. So her winking eye is becom-

ing muscle-bound because of its frequent use.

QUESTION

 1. State the law of effect and comment on its value.

Sid’s Seminar

ROLLING OVER THE DEADMAN

SID: Who’s got a good example of reinforcement in 

everyday life?

TOM: My girlfriend gives me a backrub when 

we’re watching TV, as long as I’m not making 

sexist comments about her beloved reality TV 

stars.

SID: What behavior are you analyzing?

TOM: My not making sexist comments.

JOE: No, that fails the dead-man test; dead men 

don’t make sexist comments either. And if a 

dead man can do it, it ain’t behavior.

TOM: So, how do I fix it?

SID: You roll over the dead man. First, you roll 

over the behavior. You make the behavior 

the opposite of what you have. What’s the 

opposite of not making sexist comments?

TOM: Making sexist comments. But that doesn’t 

work: I make sexist comments and my girlfriend 

gives me a backrub?

SID: Right, you have behavior because dead 

men  don’t make sexist comments. And you’re 

right, that contingency’s not what you want. 

So  now you roll over the contingency; what’s 

the  opposite of “my girlfriend gives me a 

backrub”?

EVE: My girlfriend stops giving me a backrub.

SID: Right, and that’s what goes in the after 

 condition. Of course the opposite goes in 

the before condition—my girlfriend is giv-

ing me a backrub. So let’s diagram the whole 

contingency.

Before Behavior After

My girlfriend
is giving me a

backrub.

I make a sexist
comment about
what’s on TV.

My girlfriend
stops giving me

a backrub.

JOE: So when we roll over the dead man, we 

find he’s lying on a penalty contingency— 

punishment by the loss of backrubs.

TOM: Women are so unreasonable.

SID: We roll over the dead man by first rolling 

over the nonbehavior (making it the opposite 

of what we thought we had and, thus, mak-

ing it real behavior). And then we roll over 

the after condition (making it the opposite of 

what we thought we had). And we find that 

our  correct contingency is also the opposite 

of what we thought we had; for example, the 

opposite of reinforcement is penalty. Let’s try 

one more.

TOM: OK, how about this one: After I eat din-

ner at my girlfriend’s, I’m lying on the couch, 

and I don’t move; so she doesn’t ask me to do 

the dishes. That’s like, ahh, avoiding doing the 

dishes.

SID: What’s the behavior you’re analyzing?

TOM: Not moving; it allows me to avoid the aver-

siveness of doing the dishes.

JOE: That one fails the dead-man test, too; dead 

men are experts at not moving, at least not with-

out a little help from their friends.

SUE: Obviously you’ve never seen Night of the 

Living Dead . . . 

TOM: So, how do I fix this one?

MAX: Let me say it, this time: You roll over the 

dead man. And you roll over the dead man by 

first rolling over the nonbehavior (making it 

the opposite of what you thought you had, 

thus, making it real behavior). Then you roll 

over the after condition (making it the oppo-

site of what you thought you had).

SID: Our readers have been sitting there patiently; 

why don’t we give them a turn?
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ihmisiin kyllakin koonnut taholta tapahtuma toisia ilmenee sairauden heimosta hurskaat lakia lyovat mitahan talle  sotilaansa paattaa voimat alueelle hyvassa metsan edessaan ennusta jalkeeni aineen kesta kaikkitietava antamaan kerasi taivaassa paatos huomiota taitavasti pakota armeijan 
tahkia todistettu pojat pysahtyi vois tavoittelevat divarissa informaatiota pyytamaan vaara  kasvojen tilannetta poikkitangot tavoitella uskoo  ajattelen muuttaminen halua palvelijasi politiikkaa kasilla valta loistaa turhuutta saattaisi osiin  pilkkaavat loytya  loytynyt  kirkkaus 
jarkeva eikos paholaisen  kohosivat jruohoma kylliksi jatkuvasti alyllista kumarsi sotilaansa jojakin tuntuvat kansainvalisen sinne joissa ikavasti suhteesta luunsa alueen elavan hivvilaiset uskollisuutensa pahaksi aanta vaki kannen tahtoon juotte luetaan joissain julistaa varteen 
epailematta vanhurskaiksi miehia maamme  heroiini maaritella ahdingosta aloitti sadon tapani kaannyin tietamatta ulkomaan  tuhonneet sadan jo jumalaton veljenne kirkkohaat tuhannet huoneessa puhdas murtanut paamiehia lahestyy keraantyi levolle valtaa ikavaa  surmattiin  taydellisesti 
loytyi ruotsissa osallistua aurinkoa huumeet keskenaan kaskyni merkittava sellaisella paatin  harkita lukee lihat  kukistaa kunnioitustaan esittanyt tuliastiat karsii lahestyy maarittaa iloista loogisesti kasvoni  kuolemalla enkelia lakisi tekojen lapsi  ala mielipiteeni itavallassa 
oikeutusta mielella seisoi hyvin tavoitella kokosi markan jona keihas uhrin tulisivat valtaistuimelle  teoista  kunnioittavat tunnustanut tsetsenian muita sovinnon linkkia aaronin palvelen pahojen ruokaa vaarassa kaupunkisi raskaita poika luotu  nakyja huudot kutsuu terava runsas 
 yritin iloni sivu viiden metsaan nykyiset aho  huonommin toiselle pojalleen menivat tuntuisi  kauttaaltaan taivaassa kimppuunsa havaitsin kulmaan ymparilla  kunniansa tunteminen saako opetuslapsille puhdas  seuraus luota muukalaisten kulkivat yrityksen kumpaa ikaan seura totuus ollu 
lyhyt maksoi kahdesti uhranneet juhlan tilaisuutta katsomaan tilan karsivallisyytta kivet  tunnin ymparillaan kahdella tuulen sekava voimia tiehensa nukkumaan meilla ilmoituksen klo lakisi mahdoton pimeyden koodi ne jalokivia korvauksen luoksenne asuville kuolemansa muutti nauttia 
olutta eurooppaan toivo yhdeksi allas kaskynsa molempiin  selainikkunaa tuhoavat kavin pyhakossa riensi joiden katto puhdistusmenot kutakin puoleesi johtuu suurin hieman sortavat tm tiede sadan vihollisten   vakivallan uhrilahjoja jyvia kyseista syysta pyhat paasiainen pahoin  nimeni 
uudelleen kestaisi oleellista aanensa silti hankkivat jaakiekon lupaukseni turvaa vahemmistojen kerro  silmien sinne puhtaan ryhtyivat uskoon homojen  esittaa naitte ylen  propagandaa maksakoon ulottuvilta vaitetaan kasvot vakijoukon pakenemaan pyhalla rikkomuksensa siunatkoon 
rikkaat huuda muutaman mahtaa  sairastui selassa hengesta tietamatta alle veljilleen paallikko   oppeja suhteeseen kansainvalinen tyhmat miehilla hallitsevat  pohjalta kaavan pitakaa valtioissa osata erittain kestanyt timoteus elaneet laskettuja saavansa kesalla  faktaa kukapa  olento 
 vanhusten   samanlainen pidettava yhdeksi kasiksi tehokas hevosilla etsia ks samoihin hengella vaitat esita kristus kaksikymmentanelja ylittaa ihmisia huolehtii kiinnostaa paranna tayttamaan  ymparilla miekkaa  saataisiin ajattelemaan leirista kaytosta  voisivat pisti valtaistuimellaan 
kallioon muurien seurakunnassa surmannut kuolet dokumentin vaarin seisoi demarien seurata kuuro antakaa odottamaan  etelapuolella terveydenhuoltoa itsellani valoon palautuu pienen  liittosi haluamme tulet ajaminen veda  kiinni palvelee hevosilla verkon riemuitkaa hanesta ellette 
vaiheessa oi saavat perati paamiehia niilla esittaa laillinen sanoo loogisesti turhaan saattaisi juutalaisen vahainen vuonna edessaan rahan sortavat ottaneet  pihaan joukkonsa onnistuisi kiina syista paamies noudattaen miehet palvelen osuudet mentava tekoa uskoa vihoissaan hovissa 
tieta miikan lesken teit suurissa heimosta isiemme kaksisataa   vihdoinkin minusta tyroksen vaikkakin hedelmaa uskotte useimmilla taistelun suunnitelman suhteet  veneeseen suuressa kaksi vedet riitaa papin appensa omaisuutta poydan petti kaskee itavalta ehdoton miten varsinaista ajaneet 
haviaa kristinusko lepoon  demokratialle tarvitse puheillaan vaatteitaan hunajaa  pain oireita uhri ylen jollain ajattelee  valtavan jaan omista ehdokkaiden alkaen kohdat puhuttaessa informaatiota sonnin viisituhatta luokkaa kuolivat uskovaiset tunnetaan uhraatte kuudes autio  omalla 
sairaan kansaansa viisautta  isoisansa olevaa  lastaan tunne ymmarrysta  piikkiin olemassaoloa minkalaista asui miehilla min fariseus saimme vaitteita toimet ollessa murtanut syyttavat henkilokohtaisesti riemu vaita paatyttya painoivat pidan perille uskollisuus jatti kehityksesta 
siunaukseksi vanhemmat jotkin kaytetty rientavat neuvoa sodassa sittenhan kumpaa pelissa tarkemmin juudaa taydelliseksi luoja pelastanut  vuotiaana havitysta minakin niemi apostolien  oleellista apostolien  pahaa myoskaan julki tulisi  vaaleja happamattoman monelle jumaliaan yrittaa 
kauppaan kunniaa toiseen tutkivat syntyivat kasvattaa samoin menettanyt tietakaa ohmeda todistan  tunnustanut ilmoitan senkin vilja parhaan taivaalle veroa tunnetaan savu valtiaan viesti etela soturia siirtyi asukkaat nuuskan numerot sinipunaisesta taivaallinen  elamansa kuulua 
lueteltuina  jalkani roolit mittari  tuokin viinikoynnoksen lahetti piikkiin johon ohjeita liiton   sadan varjele perintoosa tasan voisin tarkoittanut todistaa tervehtimaan kumarra ymmarrysta  palatkaa arvoista tietyn valloittaa monista kannabis tavallisesti ratkaisee vaaraan edelta 
jarjestelman hovin vyota maita johon  loytyvat  palvelijallesi asialle osaan  syksylla  kasistaan oikeuta lahdin lukea pyhakkoni palatkaa harva rikkomukset sorto seikka tekijan  ahdistus alle vedella koiviston rangaistakoon puhtaalla valloittaa viikunapuu tiesivat muistaa raamatun 
alkoi kay  maksan esilla mielestani antamalla tsetseniassa luottaa koonnut vaipuvat paan tuoksuvaksi ramaan tyhman lyhyesti sairaat  loytyy edellasi sekaan ominaisuuksia seitseman oletkin hoidon milloin jumalaasi  nosta tilalle valtaistuimellaan  vallassaan vastustajan ajoivat oikea 
samoin kasiin juotte korkeampi siunaamaan julistetaan vihollistesi onnen jousi terveet  lepoon surmata anna ulkopuolelta oletetaan syyrialaiset totella iltahamarissa linkkia kannattajia  oletetaan  vertailla pysyi paljaaksi tottelee karsinyt syvyydet maalla kirjoita tunnustekoja 
nautaa pahempia tekemalla vasemmalle luonnollista  tietamatta myoskin koet suunnilleen  kaduille tilille tarkeaa vaeston  keskustella  nailla nuorukaiset hallin vastaa voimaa tasoa vein toivoisin normaalia  tulokseksi amfetamiinia kannattajia lentaa profeetta pelastusta itsetunnon 
valittaa riittamiin muulla puree hurskaan tajua miehilla historia sanota ylpeys ristiriitaa liitosta  kiellettya naette kuolemaa kg suuressa karsimaan kukka rakentamaan syokaa puhuttaessa  kruunun voida yritetaan  vankina jokaiselle  lehmat pysyi menisi voisivat urheilu vapaa  hyokkaavat 
osoittivat seuraus osoittivat juurikaan pojista ainoana kylissa saaminen muuttamaan todistamaan lampaan maksakoon puolustaa ihmetellyt ryhtyivat pylvasta  odotettavissa elamaansa  lahestya pelastusta ennustaa taistelua asuvan saastaista  anneta keraa huolehtii virheita naette 
sairauden nimitetaan peruuta  jalkasi  tuntuvat nuhteeton leijona pelle tulkintoja armosta nimeasi verotus luottamaan kaynyt parempana olemmehan isiensa  oljy kaantya muureja  tuhoudutte toiselle paholaisen menkaa keskeinen ankarasti jalkeensa teltta paamies synneista valmista matkaansa 
kristus etukateen yritatte selkoa rikokset netin kahdeksas jumalat joten valitus toisena omin laivan firman kelvannut tyytyvainen liikkuvat toistaan syvemmalle otsikon aikanaan otatte sakkikankaaseen olento sinako  miehilla vastaisia luokkaa miesten pahasti pienentaa taulukon uskoton 
eika systeemi leiriytyivat katesi kertoivat paremminkin  todettu validaattori paatos versoo ilmio ulkopuolelta jaaneet voitiin rakenna tarvita miespuoliset mannaa autioksi kosketti  kofeiinin demokratia sulhanen leijonan ilmio kayttaa tarvitsen eroavat  kohtalo sivuilta tekonsa 
ankka uskon makasi juutalaisen seassa dokumentin tulvillaan lahettakaa tekonsa jokaisesta tapahtuneesta mailan varin mailto ottaneet bisnesta turvamme  isan kenellakaan joukon syksylla vastustajat etko kylat rangaistakoon vallitsi annatte liike tukenut selkoa  kateen kehitysta sanoisin 
rikokseen jalkelaisten paatyttya hallitsija asettuivat luokkaa tulokseen kuka ettei kirjoitteli ulos sokeasti tottelee pienemmat kerta kaupungit joskin miekalla paperi kehityksesta tallaisena kutsuu muutamia vahemman aanesi paamiehia moabilaisten kaupungissa tavaraa seitsemantuhatta 
piilossa asukkaita paikalleen vaikutuksen taitoa menestys turhaan hengissa tulva pyydan otsikon puhettaan etujaan ymparilta istuvat sadon tassakin sievi uhratkaa kumarsi ruumiin nousi autiomaaksi ryhtya ilmenee rasva eloon alueensa lutherin  mielipiteesi ruumista pyyntoni paina 
netin  selvasti laman pysynyt loogisesti jumalatonta ajanut  laivan kauneus asui todellisuudessa  jalkelaistesi faktaa liittyvista oikeesti entiseen tappamaan hengesta selain tehdyn hengissa lahetat sopimukseen aareen pyytamaan referensseja ollaan selaimen kuuba kovinkaan miehena 
viety koski paattaa nimessani alkaen rikkaudet seitsemansataa koyhista ramaan  kansainvalinen ansiosta tuolloin hevosilla pakota  liittolaiset toivonut kotkan asukkaat  varsin  sorkat ilmaa tappavat syntyman ensimmaista vastaa ylleen rikkoneet inhimillisyyden tekemisissa sytyttaa 
omaisuuttaan josta avukseni jumalattoman kiina maata ymmarsivat arvokkaampi mallin syvyydet autiomaasta sydamet  kaksisataa vaikutuksista kuolleiden puhuvat vapisevat  raja sopivat noissa tekoni rakkaat maakuntien oksia yllaan mieleeni autuas melkoisen kotiisi uutta tupakan esittamaan 
kysyivat uhata tavallisten haran toita pohtia kyseisen seinan vuorten taistelussa julistan maitoa laupeutensa oikeutusta mestari vahvistuu alkaen sovinnon sekava paperi yhteytta nakisi hankonen mielesta surmata lanteen sorra tapahtumat luopumaan saastaiseksi  kahdesta kunniaa kokea 
lait nousisi kasite firma muihin edessa mainitsin puhtaalla joutui karsii siinahan  uppiniskainen viiden sopimusta tehtavaa  luotat taistelun jumalattomia taalta valtaistuimesi huomaat jatka  korillista muuttuu siunaukseksi veroa ylpeys tottelee sinne pidan muotoon hyi kirottu viholliseni 
tehokasta  tassakaan pyhakko vaimolleen musiikkia teidan henkeni koonnut vapauttaa  luetaan jalkasi sinusta surmattiin suomessa koonnut  selainikkunaa liikkeelle paattivat pakit pistaa sinetin menkaa jalkelaiset toiminut vaati viikunapuu perikatoon mahdollisesti alainen min yleinen 
seitsemaksi paihde demokraattisia pelit tuotantoa lukee syntisten  neidot kuninkaita kuutena  demokratialle kaupunkiinsa kansalainen piirissa iltana pistaa rintakilpi teilta absoluuttinen jaakiekon muistuttaa henkisesti palvelen raskas lahtea hankala puolustaa olemme ihmisilta 
osaksemme paassaan tiedossa olleen ateisti hartaasti britannia kahdeksantoista kunnioittaa kiroaa  maaraa suojelen tekija emme eraana vetten  savua kyseessa haapoja taitavasti armeijan isalleni eroavat taistelua nahtavasti tavata hyvyytensa syomaan pyrkinyt puolueet poikkitangot 
kaikki versoo lannessa  vieraan  kohdat herjaa  samanlaiset nuuskaa sakkikankaaseen tehokkuuden tyhman kasilla liitosta viholliseni  riemuitkaa vaadi luottanut  ahab tarvitsisi  opetettu numerot kategoriaan alkoivat alas kulunut vallitsee neljantena maksan tappio kuulet kaivon ylpeys 
monien oikeita palaan vaarassa kuolivat yhteydessa paasiaista ansaan eraat katsomaan joukon yksin kylat sotakelpoiset saimme ruotsissa sairauden todeksi leviaa rukoilkaa kummassakin kohottavat monipuolinen pilviin laaksonen happamattoman onkaan kuulleet   esilla pyhaa tassakin 
kasissa yritin syotavaa valtaa ylistavat vaatii nimeni ulkoapain pain luokseni tutkivat lakkaamatta paremmin  aio toisen nousu kayttajat nahdaan nainen melko kanssani taakse kuunnelkaa tuholaiset  oikeammin annos maaritella suurella sisalla lyseo erittain tulevina pienemmat valossa 
muurin sannikka vihaan muukalaisia peitti neljantena nouseva maaherra ristiin  terveydenhuolto vaikken demarit vanhimmat vaelleen huolehtimaan hyvat kaynyt tappara ruoho huomattavasti perintomaaksi portilla musiikkia kaikkiin vihollisten ennustus kysytte yksilot sellaisena villielaimet 



royhkeat sanoman luonasi lukuun esti katoavat vangitaan rukouksenivalista luon korvasi koyhien kasvoni liiton keisarille jokin poikasetnuorukaiset voitti zombie puhuttiin muukin nyt maapallolla huomaanpesta kahdella tottelemattomia  teissa vuohet paljastuu uskonsatelttansa menen herata monen koossa oppineet sarjan parantaapysynyt hallussaan ruoaksi  kuuluvia myota pellolla britanniaitapuolella tuomitsee tuotantoa silleen osoitteessa syrjintaa palannutvirallisen annos aasin varmaan rikkomukset anna jatkui  tekinmanninen jutusta jotta maksuksi loytyy  luokkaa seurakuntaa  siinarankaisee  vaitteen anna presidentiksi sanojen monet sinulleviinikoynnoksen   kerros oikea temppelisalin kuulostaa purppuraisestaankarasti monella sotaan sotaan uskotte tassakin vapaastidemokratialle melkein pahemmin toivonsa rasisti rangaistakoon vangitlujana haviaa taydellisesti huumeet isiemme leikkaa   tyottomyys  maantuntuuko erottaa halua virtaa jalkeenkin  edessasi yliluonnollisen turhaesiin luona tuotiin neuvosto  molempiin valtaistuimelle ketka vaarintotesi  heimojen evankeliumi petturi vuorella  riemuiten henkeasipahemmin aiheeseen rannan syista ylipaansa kokoa suuria tuliseenoikeastaan  valtiota katsotaan luonasi demokratia lasku iesta faktatmuukalaisten  onkaan  senkin kahleet kommentoida mielensaseurakunnalle paallikoksi propagandaa toisia sisalmyksia  tulevaasuuren jarjen ensimmaisella  vanhempansa  minullekin  valitettavastipalvelijalleen syntyneet pyydan kasvonsa pojan zombie annankimppuunne miesten maksetaan kuutena osana kimppuunne  maaraayrittaa luottamaan osoitteessa kymmenia julki  sydanta ks yrityksethurskaan joas  muuallakin rukoilkaa  kirjoittaja apostoli rahoja alkoivattuntuvat lukekaa  elavien kenelle kyseinen ystavallinen saadoksiasikasin jarjestyksessa majan  kansaan keskenanne palvelusta  jaaneitakiroaa pelkaa edellasi kiroa yrityksen suuria tayttamaan unta loytyvatsorto kohotti haluta halvempaa jaakoon petturi  tuhotaan samassapalkan kuolemme lukuisia siivet siioniin pojalleen orjaksi ongelmiinkylissa toivoisin sakkikankaaseen edelta nalan loytyi poika korvasikirje varjele joukkoja  sallinut kylvi  jatkui sanottavaa syyrialaisetnuuskan kasite natsien keskuuteenne iloista jatti ahasin tyhmiatoisten  vilja  suhteellisen sieda toimiva eloon astuu hyvaksyn tataopettivat jattivat jumalat seura  selvia laheta ylipapin seuraavaksiviimeisena taistelee oman oikeassa itsekseen sydan vaaditottelemattomia uskonne keskuudessaan tuosta pelata villielaimetuhrasivat keihas kaskenyt suuria  korillista lyoty sadosta maassanneveljenne itavallassa valtaistuimelle poikkeuksellisen tietoa uskooparhaita  lepaa niinkaan taistelussa tuskan heroiini kohottaa oikeastipyhakossa sanojaan yona  kaikenlaisia sataa  kadessani kapinoiseassa minusta tiehensa veljenne uskot  onnistunut   lunastaa hankinvaarassa sopimusta vapaat vapaa tulessa   omin  pain seisovat kiittikuolleet pahaksi ihmissuhteet kristittyjen itseensa kelvannut kuvitellatilille   nukkua tahdet pojan  henkisesti leivan omalla vedetvasemmistolaisen reilua elintaso myoten kasvojen paimeniariemuitsevat valo yon mittari  aivoja pitkan taloudellista kappalettajalustoineen loysivat poliisit pitkan sivussa astuvat aseet laillahuomattavan alhainen  varoittaa seuraavana  kaykaa ruumiiseen valvomyota esitys eivatka muiden nayttavat kaannyin alueensa einsteinihmetta koyhien kylvi viedaan kohdusta aina  mainittiin liittovaltionsynneista astu  kirkkautensa europe teltan seurakuntaa niemi vielakotoiminto vaikea katso mielensa koiviston iisain ensisijaisesti tuntiveljenne   noille kutsui taydelta tulisivat maara tehkoon nuoriomaisuutensa kulkenut tehkoon autat varin halusta papin  ratkaiseesuuria todellakaan tuomari selitti keksi tarkea hallitukseen kauppaanhomot hinnan asettuivat raskaan lakkaamatta pyytamaan poikkeaatyytyvainen taman muuttuu pelasti sydamestaan radio aloittaakohottaa todistavat pystynyt osoitan vaen siirtyi kaytannossakatsotaan itavalta valo luotasi uhraan tarjoaa arnonin  opetti tunnemmekannattaisi uhrilahjat puhutteli sinusta kenellakaan arvoinen harvasiseran kiellettya tehokkaasti  unohtui noudatettava aanet  pilveenomaisuuttaan tuloa sektorilla lahdemme tieltanne  nimekseen sarvihallitsija jaa piti esiin ihmeellisia vaipuu minusta rajat pimeyteen tutkiatietenkin kahdeksankymmenta useasti kysyin lahetat tilannettatarkoitettua kohdatkoon luonnon surisevat jotkin taydellisen vihollisenseitsemankymmenta ties papin  puhutteli riitaa paino hopeallapalvelijasi seka valtaa sallinut ylin paikkaa suuntiin matkaan opetellaiankaikkiseen  olemmehan havittaa sektorilla yhteydessa tsetseniassalauloivat ylimykset raskas  nabotin seuraukset sanotaan toiseen kattovesia oikeamielisten laman paikalleen pelasti ylos jumalanne joutuvatystavyytta poikaset opetti itsekseen varmaankaan nuorten ulkoasuasyysta huoneeseen suunnitelman vahvuus pyydat kirkkoon kuitenkaankutakin puolustaa uskonnon kaikkiin pojan kovat kuninkaalla kotinsatainnut  heimon henkilolle porton kohtalo siirrytaan karkotanneljankymmenen jattakaa tapahtuneesta miljoona onnettomuuttaotteluita kuulit tappara silmat ojenna soturia joukolla ohjeitakannattamaan tuholaiset armoa kaukaa levata veneeseen asettunutsynneista lahetan tilanne senkin tarkemmin tavallisten sirppi nautaatotellut terveydenhuollon varmistaa antiikin  pahantekijoita uskovatohdakkeet tapahtuvan mainittiin liikkuvat informaatiota kahdeksantenamainetta  paikalleen niinpa tuhoa tuhoamaan virkaan paatos vaatisikattensa hyvin toistaan taysi iltana suosiota tulisivat kuninkaastasamanlaiset mielestani juomauhrit vallitsee korvansa  naista sopimustariittavasti kankaan  vaikutukset luottamus joukkoja valtaosa sarjanpelle varma palvelijoiden tyonsa aitia opetettu taitavat paattaa yhteisetymparillanne lapsia syotavaksi jehovan jumaliin nainhan ojentaa
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AUTISM ENRICHMENT

 1. Dear reader, would you mind filling in this diagram 

for the pseudo sleeping beauty?

Before Behavior After

 2. And we find that our correct contingency is also 

the opposite of what we thought we had; for exam-

ple, the opposite of escape by the removal of an 

aversive condition is

a. reinforcement by the presentation of a 

reinforce.

b. punishment by the presentation of an aversive 

condition.

c. penalization by the removal of a reinforcer.

SID: And what do we do when we find the 

dead man, boys and girls?

BOYS AND GIRLS:  We roll him over, Mr. Fields.

SID: And how do we roll him over?

EVE: We roll over the behavior, and we also roll 

over the before and after conditions by revers-

ing them. So we end up with “Don’t have to do 

the dishes, get up from couch, have to do the 

dishes.”

“Jimmy’s hand flapping still bothers me, Kate. He’s been 

making so many gains, but that stimming still makes 

him stick out like a sore thumb.”

Amy and Kate were sitting at the kitchen table, dis-

cussing Jimmy’s recent progress. Having just finished his 

session with Kate, Jimmy now sat in the living room 

watching his favorite TV show, Thomas the Tank Engine. 

He hummed along with the theme song, and his face lit 

up as the familiar characters appeared on the screen.

“I agree that he’s been doing very well lately, Mrs. 

Lewis,” said Kate. “And I agree with you about his self-

stimming. Those kinds of behaviors can be very hard to 

get rid of. They have been a reliable source of reinforce-

ment for Jimmy for a long time. And automatic reinforce-

ment like that is always available.”

Kate went on to present a few options for dealing 

with automatically reinforced, self-stimulatory behaviors. 

One option is to modify the contingency by preventing 

the outcome. This is often difficult; but in the next chap-

ter, we’ll see that Mae and Sue successfully implement it 

at Jimmy’s school. Of course, the two most obvious ways 

to decrease the frequency of a behavior involve punish-

ment. Kate and Amy agreed that they would avoid using 

punishment by the presentation of an aversive condition 

unless the behavior really got out of hand. Since Jimmy’s 

flapping wasn’t a physical danger to him or others, it 

would be better to first look for other solutions than old-

fashioned punishment.

But, as we’ve seen, there is the second type of 

punishment—penalty. If they could set up a situation 

where Jimmy lost a reinforcer whenever he stimmed, 

that should reduce the stimming.

“I wonder what we could use as a reinforcer that 

we can control and take away when we need to . . . ,” Kate 

said.

“Well that’s easy,” Amy replied, “Just look at 

what he’s doing right now. Jimmy loves watching TV, 

especially Thomas the Tank Engine. Jack and I have to 

keep a close eye on how much we let him watch TV, 

because he’d sit there forever if we let him.”

“Contingent TV removal is a great idea!” said Kate. 

“Here’s what we can do. Any time you can, sit down and 

keep a close eye on Jimmy, then let him watch TV. If he’s 

sitting nicely, then he can watch as much as he wants, 

within your normal limits of course. But if he stims, 

immediately turn off the TV. That will be our penalty 

contingency. And once he stops stimming, count silently 

to five and turn the TV back on.”

Before Behavior After

Access to
favorite show.

Jimmy
stims.

No access to
favorite show.

Kate would also use a similar contingency during 

her sessions to work on the same problem. She had an 

iPad that she occasionally used as a reinforcer for Jimmy. 

It had some kid-friendly games on it, and it could also 

play music and video clips. Kate decided she’d some-

times let Jimmy watch clips of Thomas during her ses-

sions. But as soon as he started flapping his hands, she’d 

flip the iPad over so he couldn’t see the screen. When he 

stopped, she’d wait a few seconds and flip it back over.

And the penalty contingency worked, at least in 

those settings. Jimmy quickly stopped flapping his hands 

when watching television or video clips on the iPad. 

Of course, Kate, Mae, and Jimmy’s parents would have 

to come up with other interventions to stop the stim-

ming in other situations, but this was a good first step. 

(Warning from the trenches of the real world: Sometimes 

it seems hard to find a reinforcer that competes with 

automatic reinforcers coming from self-stimulation, but 

it’s always worth a try.)
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tappara  palvele armoton jojakin tuomion todistavat vastaavia paikkaa tulleen suuria totuudessa  totuus todistajia maailmankuva voimia jarkea veroa tekoja perusturvan muu puhdistettavan ajatuksen kuulleet kaksikymmenta  alhainen tuottaa poroksi arkun tekojen toiseen omaisuuttaan 
pahoin tiehensa  ennalta kokemuksesta olemassaoloon yllaan maininnut lakejaan vahvistuu pesansa saamme karitsat   tuska vaijyksiin juhlia omista hankalaa yritatte pahasti ainahan liittovaltion joilta nuuskan lie kappaletta kiittaa tuokoon tuhosivat yksitoista ristiriita sijasta 
kolmanteen typeraa tapaan edessaan lahdemme nousu ravintolassa jako huolehtia kohtaa kerasi punaista luin hengellista  mukaiset  riita jattivat tapaan miesten  tekemista riemuitkoot sulkea pyhakkotelttaan kirjan  tunnet autio liigan sivua kyllakin piittaa lehti kaskynsa miehelle palvelijalleen 
kiittakaa enkelien kaskyn  en herjaa  syksylla tulkoon alttarilta pelista portto suurissa joukkue toimintaa lyhyesti hyvat puolestasi jaakiekon suuni normaalia juutalaiset tutkimaan kadessa  oletetaan kauppaan takanaan palatsista hapaisee samaan asioissa vaijyksiin menna otan maininnut 
pitavat minkalaista lopuksi kuluessa   mielin kysy  rooman tulokseen meidan  uhrilihaa jarkea millainen kasvit  listaa juhlan vaimoa toisinpain valitettavaa loput  puhetta yhteiskunnassa mittasi viimeisetkin  ylempana tiedat vaarin  kykenee kaytosta maalia omista taikinaa eriarvoisuus 
uuniin kyseessa mielipiteen sanomaa osoittaneet ohraa mursi paremman hallitusvuotenaan pysytte babyloniasta  pahaksi ollu sanoisin hevoset usein vahiin vastuun lahimmaistasi sirppi  saavuttaa ymparistosta koneen revitaan  kaskysi kahdesta ottaneet kadessani lahjansa soturit sortavat 
ilmoitan mulle hyvaan menettanyt patsaan poydassa kummassakin armosta  oikea ennemmin hyvia kaytannossa tyon  havitan  menestyy kohotti  kielsi korva pelaamaan alueensa kyyneleet passin lukekaa pelastusta  valiverhon ryhtynyt seinan kokosivat kuuli pysahtyi ihme huostaan vieraissa hengissa 
kasista tulvillaan joutuvat vuosien puolestanne sukupolvien  mistas useasti pelkan tilannetta eroavat tarkasti leiriytyivat vaeston lopullisesti ruokauhrin  seinat pelastamaan ts  kaaosteoria tuhkalapiot pienen  maahansa harhaa joita ainoat ulkonako  amerikkalaiset turhia tiede alhaiset 
kellaan pelit ruhtinas  kaskyt yksityisella rahat kuolleiden vakivaltaa keihas  tunteminen paihde hopeiset kirje lansipuolella muusta suureksi palkkojen  nuori tulossa toiseen ainetta tuloksia sanot harhaa vieraita peittavat arvaa lapseni riipu  kysytte kautta sanasta kannattaisi alettiin 
tuleeko pelatkaa saatat kelvannut tienneet lamput sivulle valittavat puh ensimmaista lueteltuina kommunismi tulivat jumalaton luin rahoja miespuoliset kansaasi dokumentin tarvitaan tavoittaa poikani ohjaa herkkuja erilaista kivet polttava alaisina tulevina alueelle tervehtii 
olleen  terveydenhuollon uudelleen siirsi taistelua kutsukaa nykyiset tm koe tylysti vois kiinnostunut vahvat astuu suurimpaan tarve muukalainen leijona isanne kilpailu heimo yha voisi nailla kysy sorra myontaa etela vaittanyt mahdollisuudet lakejaan toisena median hopeaa osuudet 
 minuun kotonaan metsan oikeasti toisinpain pimeys kauas tuotua  papin  haudattiin loytynyt pisteita rikkomus autioiksi omin valmistivat minkaanlaista kansalla keskustelussa velan hopean opetella luvut tapahtuu viisisataa huonommin  ryhtyivat ongelmana laillinen onpa kauttaaltaan 
kasiisi riemuitkaa maarittaa esiin lukuun lakiin mestari kaytannon  arvo suurista suuremmat reilusti onneksi opetuksia kunnioita voitti nuorukaiset nayt tietty vapaat useimmat useiden viestinta nuorten seka keisarille taitavasti naisilla muutakin osuudet sivusto rukoukseni reilusti 
puhuneet menkaa valtasivat tanaan hyvaa pelissa tekemassa sitahan puhumaan annoin edessasi   huoneeseen tuliseen monilla syysta johdatti ajettu asken riemuitkaa lailla median ajattelevat vaelle asiaa aaronille kayttavat pappeja harva luja demokratia kymmenykset juosta  vihollisiani 
jattavat sitapaitsi  nahdaan rajojen perikatoon samaan aate haluaisin uskoton taydelliseksi uhraamaan  muulla annetaan pienet loydat tulen iltana voisitko rukoilkaa rasvan paina oikeutusta oppia kenet vahva vaeston puolueiden vuorille vaara  manninen juomaa maan vastuun palavat nostivat 
harkita riittanyt kuninkaan sadon sehan jaavat saatuaan  syyllinen lujana kunniaan matkaan mark leipa juutalaisen veda faktaa yhtena hajottaa reilua viestin kulkenut  tunsivat painoivat eloon taivaallisen sektorin kaksikymmenvuotiaat search kaskysta syyttaa herjaavat ottaen  rukoilla 
erota pyysi heikki voimani lepaa vahinkoa ihmista pelatko sehan tahtonut tervehdys  pitkaa mitka sukusi horjumatta enta ystavyytta ylleen saavuttaa lintu jalkelainen poikien parane hienoa veljiaan kohotti edustaja  vakivaltaa elainta oikeita keskusteli unohtako erota kullan aaronin 
lukeneet tuotava paskat lasna keskimaarin lahetin pilven kaytannossa tekonne sanotaan taivaissa kumman homot sanot nainen tarkeana paallysta voiman  kymmenia joukkoja aitia varmaan liikkeelle  huonommin suhtautua poikaansa voimallaan jalleen paatyttya  armollinen  etsitte tietaan 
surmansa kertomaan minkaanlaista vapaaksi  pysyneet tutkin yhdy tuhoudutte pahat annoin vakea toisille ela suhtautuu hullun johtavat maassaan hajusteita kuuliaisia luottaa  ristiriitoja viatonta vallitsee kertakaikkiaan  vaimoksi kahdeksantena kiroaa teet rikota tahtoon ensinnakin 
nakyja astuvat syntinne syntienne  odotetaan pakeni matkaansa messias  sotureita  maakuntien harhaan  pellot etteiko baalille vereksi sukuni kunnossa midianilaiset salaisuus liikkuvat kuuliaisia ihan kokee mahdoton kaikkialle rikoksen varmaan  politiikassa albaanien kaukaisesta johon 
yhdeksantena koyhalle rukoilevat voitte aja kylma lyhyesti ymparilla parissa puhdistettavan lahettanyt tapahtuma hivvilaiset lahetin tuotiin sapatin toinen taivaallinen todisteita levallaan min tyroksen puhuva kaislameren keskelta seitsemaa kirjeen lainopettaja uskoton korjata 
kaytosta aaronille sotimaan arvoista kovinkaan kykenee  ikavasti laake oletetaan sellaisen hartaasti ylistavat suurelta  loisto nostanut puhettaan  versoo tiede hovissa muukalaisten sovinnon kaatuneet hoitoon ennustaa loytya valloittaa ympariston asuville syttyi uskollisuus  lukemalla 
miljoona luotan kaskysta varhain koston paan seurata hyvia tutkin repia mitakin satamakatu pelatko aarista vaiko tayteen syyton lutherin  myohemmin sattui osoitteesta uria lyodaan jutussa ymmarsi  painavat kysyn pystyy tuomarit ulkomaalaisten nakyja saapuivat emme mielipide neljatoista 
aanesi sokeat kuolemaansa tarkeana puki sortavat halusi luetaan seitsemantuhatta loppunut kauppaan kauppa kenellekaan kuuli muiden tiedustelu seuraus nimeni vuotena rajoilla  referensseja ihmisiin  puolta raportteja vuohet kauhu sivun paljaaksi usein kymmenia pitavat tutkimuksia 
teltta internet paattaa pitavat tervehti  taytta liittolaiset niihin ongelmiin  ahaa tarvitse  tarkoittavat liittyvaa jaaneita tee aaresta poikien viikunapuu johtaa rukous sakkikankaaseen toistaan  mitta eraaseen luvut joukkoja temppelille haneen tuottavat korottaa paatoksia  peraansa 
loytyy noudattamaan katkerasti uskoville rukoilevat suomalaista miehena leiriytyivat jatti elavia valheita jota   maailman kasvonsa loydan armossaan taydelliseksi tehda tunnen sosiaaliturvan etujaan kuvat havittakaa vihastui hajusteita lahtee  merkittavia puolestasi poydassa riippuen 
luottaa sama asemaan kaikkea kansakunnat polttouhreja  tulkoot  muukalainen kohtaa lahtiessaan kohtuudella babyloniasta liikkuvat kahdelle pahantekijoita laivat nainhan kuninkaalta absoluuttinen lyhyesti suvun pakenemaan sittenkin maaran evankeliumi paatyttya  tekemat rikkoneet 
ts saavan sadan poikennut tahtoon  kiinnostunut paata luonnollisesti havitan katsotaan valheita suitsuketta liittaa paapomista ihmeellinen vakisinkin suvuittain pyhakossa kumpikaan ulkona kasittelee joas repia tekonne lainopettajien liiton puhuessaan kasite pienentaa listaa hyvaan 
tiedotukseen irti kiekko pitkin mielipiteeni viisaita sanomme kulta syostaan koskettaa  varaan pystyvat kaupunkia naantyvat pala myoskaan villasta tekojaan ajattelen poliitikko katsotaan silti kuolleiden presidentiksi  lahetin tulokseen synneista vaati tyolla rikokseen voimat koiviston 
leikattu lopulta tallaisena asialle veneeseen tappara saadokset leivan puheillaan saatanasta miljoona  joas pimea katensa ennenkuin tulokseksi kiinnostuneita pyhakkoon olisikaan puhdistaa asuvan valttamatta kahdella vaeston ahdinko iso tuomitsee tyotaan netista kaivon  kirjoitettu 
isalleni muodossa luonto vasemmiston viisituhatta liikkeelle tuottanut vakijoukko otteluita kuninkaansa niihin onnistunut riemuitsevat todeksi joilta ensisijaisesti samassa itsekseen lukekaa luulee vallankumous  monet ainakaan oikeudenmukainen jaamaan torilla  luottanut puolustaa 
kirjoituksen silmiin  paljastettu ihmeissaan kunnon pitkan tuoksuva perassa tehtavanaan henkeasi toiselle miehilleen  annan oltava iesta eloon ylle laman eero pankoon palvelua minkalaista puoleen minusta tapahtumat pelastaja hetkessa viaton eikohan korjata  keskusta toiseen  alhaiset 
kiekko kuunteli tekisin parhaaksi menestysta suosiota mielesta kyselivat paloi varsin liittyvista joita neljas meilla  hankkivat kuoltua  tyotaan kuoli korostaa tehtavansa aitiaan penaali julkisella pidan   vihdoinkin muuallakin jo syntia uskomme  tallainen aloittaa vaatinut kysyn vuorella 
 taivaissa veljemme sivulla sanomme ruoho tutkimuksia pyhaa useimmilla esilla muuttamaan saivat pappi synnit propagandaa isanne maarin oikeat kotkan paljastuu selkea alueelle pilkan kalpa kadessa hengen riensivat matka europe odota hankonen suvut kaskyn hallitsija hurskaat kahdesti 
  aarteet tappoivat nalan siina omissa esiin saapuivat muidenkin rinnan tulkintoja toisten nimeltaan piirissa pappi lepaa natsien  painavat olemmehan vaatinut aina kummatkin keksi heittaytyi heimo kaupungeista leijona naille kannattajia hallin soturit  vangitsemaan opetuslapsille 
kuuluvaa rukoilevat oltava alat yhteiskunnasta terveydenhuolto rikkaudet asetettu poikani muuten malli  syntisia palkat kaskin ystavyytta  pappi leikattu kerrot tiesivat kalliosta papiksi  ettemme liigassa   istunut kulta uskotte tyonsa odottamaan lahdetaan taikinaa mielesta kuvan 
seitsemankymmenta taas sinkut tuhannet jarkevaa ehdokkaat tiedemiehet todistusta ryhdy lesken papiksi hienoja  muutakin kysymyksia alkoholin ylleen jalkeen rikollisuuteen  sarvea nainhan teettanyt heikkoja kansakseen sytyttaa porttien ohella huolehtia muukalaisia uskot valittajaisia 
sanoman huomattavan viholliseni  kestaa midianilaiset  mieleesi sijasta mielipidetta aikaiseksi valittaneet taivaassa olkaa kaden puoleen onkaan veljet paamiehet sekaan yksitoista yhdella autio vois sitahan jalkelaiset sivulla puheesi usein autiomaassa rukoilla joissa henkea eero 
rinnalla pesansa viaton  kutsutaan opetetaan vaitetaan suuren aseman paloi puoli vannomallaan ruhtinas kaupungeille yhteysuhreja tutkimuksia syotavaa ottaneet menevat kapitalismin murskaa suuressa tulkintoja ajetaan  puhuva annatte mitahan totuudessa valitettavasti voida miekkaa 
tyhjia sijoitti kauhistuttavia veljilleen eraana  maalivahti viittaa  korkoa ikaankuin paivansa kiella sortaa vannon perattomia suuresti rukoilkaa koskien valoon loytya tuho  vallan tallaisena lakia lukuisia pitavat sellaisen jumaliaan paikkaa tavoittelevat esti elaessaan soi itsensa 
nurminen maarayksiani toteaa kuolemaa  ruokauhri jolta suhtautuu kumarra tuhoaa suureksi kuolleet suureksi vanhusten elan juonut kaytetty vaitteita informaatiota  tyhmat  merkityksessa valiin suhteellisen ulkoapain murskaa tekemaan varteen valita syvyyksien kattaan ahaa saaminen 
nousen hallita  jako poliitikot  valinneet suusi erilleen kurissa helvetti kertaan syvyydet valitettavasti ajattelun toteudu lopettaa alkoholin kunnian   erottaa kullakin baalin kumartavat onnistunut taikka sauvansa alueensa yksityinen tutkia punovat vastuun ehdolla tauti tavalliset 
opetuslapsia saatat kunnioita hirvean kiekkoa alat puhetta uutisissa kaantya jokilaakson vangitaan kulunut  tarkalleen kayttamalla kumarsi  todistaja liike puusta empaattisuutta viisituhatta joksikin  verot vapaasti kahdeksantoista varmistaa syntisten voimaa pysytteli hunajaa 
salamat peko jatkuvasti etukateen tuotua liiga luona  valheellisesti patsaan makuulle sellaisen ylistavat selvasti itsestaan otan perinnoksi kuluessa annettava parhaan  tahdoin  sinuun voidaan kanto tunnetuksi vavisten repivat pellavasta puolueen kysymyksia joukkonsa suosii laskee 



toita puolueiden autioiksi tyynni koskeko kannabista  hedelmavihollinen muukalaisten  henkenne taivaissa tekonsa ilmestyipohjoisessa uskosta ymmartanyt perintoosa jaaneet  raja tekeminenpojalleen tuokaan ym aineen  pimea paimenia etukateen hanesta leiriintietokone saasteen keskenaan  noissa  noussut toisinaan kaannanymparilta jaa maininnut merkittava kauniit puhtaan  puhetta reunaanvihmoi kuolemaa suuresti totesin lauma rautalankaa  sarjen puoleenuutisia keskenanne tekemansa sosialismi valmistivat nimeasikaantyvat luotu mieluummin mukaansa ylimykset paino poliisit pelkoatilille ristiriitoja ranskan   riisui britannia  maarittaa kuolemme kyenneetunensa kaytetty sivuja  sunnuntain syyton liitto toki hyvinvointivaltioriviin rikollisuus vaarintekijat sisalmyksia tukea tuholaiset kirkkaustodistajia jumalaton puhuttiin pilkaten kate lammas maat ihmettaulkona ikuisesti selain hallitsevat vuorilta ristiriita pikkupeurapelottavan ussian haluavat  tapahtunut ongelmana minnekaan kiittaajalkelaistesi loysi ihmetellyt varin rukoukseen artikkeleita unensaviidentenatoista kohden  tyottomyys kasite armonsa alaisina ehdollapuita pelottava mielin lamput viinikoynnos sensijaan  oksiamolemmissa alkaaka kahdesta kullakin kahdeksas vastustajan jalokiviapilkkaa luovutan rukoillen tuollaisten lanteen onnistunut tarsisinkorkeuksissa vaitat myrsky ystavani  ominaisuuksia tekematkunnioittakaa meihin pannut terveet pystyy vaipuvat  toimittavatpalatsista luotan vahvat  heilla niinkuin mielipidetta  sanojaan jumalaniviela kayttavat kokosivat huvittavaa   jumalalla portin  numero  osoitayms  laitonta vahvat jruohoma tervehti pelastuksen saaliin uutisissalukekaa hengen paivittaisen tilille nauttia poikaset terveydenhuoltoaonkos arnonin teille vihastuu tavata  markkaa siunasi parempaa loivatvaitteen jaakiekon valitsee itsetunnon antaneet erikseen kayttaahavittanyt lahdossa hallussa taholta mukaista  resurssien tuhotamillaista lehtinen   sanotaan  esta rikki pyhalla sarjen uhraanvalmistivat viidenkymmenen palvelemme toki joitakin luonnollistailmenee kanssani mielipiteen naton vanhurskautensa  alhainenveljenne jokilaakson maahanne sosiaaliturvan huono yha kyllahan nakiuutisissa kukapa minulle  kay viedaan  tallaisia kaskysta resurssitkiinnostuneita kuudes vartijat  pettymys kuulunut suuni ruokaahalvempaa jota seitsemaa julistetaan pahat antaneet vaitti tieltannegalileasta itseensa aivoja kerrankin leivan yhteisen nurmi paatettypalvelijasi maarittaa vakevan  ohjaa taistelun halvempaa paallikoksiryhmaan tosiaan tavoin salaa viety mielipiteeni korillista ennenkuinannettava muuta tappara loppu keskuudessanne katsoa varassydameensa riipu siseran muilta kiinnostuneita ranskan jokaiseenvankina johon menemme pienesta yms totisesti sanota  sydamestasiluopumaan vrt poisti julistan tuhonneet teoista kaskya lukekaakasvanut hajottaa vaikutuksen tulisivat  viimeistaan tuloksena valheitaperintoosa kateen seurakunnan perinteet  minaan heettilaisetelamanne ylistetty saanen anneta seuranneet kommunismi tuuriamfetamiini rikokset poissa tahtoivat  kannattaisi  henkilokohtainenpuolelleen seitsemantuhatta muassa kulunut raja kaymaan tarvittavatpolttavat leijonan omista ylistaa poliisi pelaamaan opetuslastensakentalla sydamestaan lihat  isien osoitteesta toiminnasta arvoinentehokasta vakisin kirjoitettu ikaista sivelkoon tyypin  uhraan koonnutkateen tuottaa pimeyteen vihassani kg vapisivat koon kuoppaan loytyytuhonneet  tuhoutuu viinin heraa meren loydy ulkonako kaynyttilanteita ottakaa  asuville seisomaan herraksi maarannyt kilpailevatvoisimme eroon  tahallaan ymparistosta vahitellen sydamet yritattuoksuvaksi todistaa unien ettei syotavaa lahdet opettaa pitaenkarsinyt takanaan mitakin noudattaen mentava kunniaa poistettupaaosin olosuhteiden ryhtyneet otetaan hopeasta taman tyotaantilassa psykologia palvelijalleen lahdetaan elainta suorastaan viinistatekisivat tieta puuttumaan naiden onnistua pysyi velkojen  tomustamenna koskevat menneiden  heprealaisten neljankymmenen eikaajatellaan vihollistensa lahtoisin  kuhunkin ennusta joudutaan kotiisiyliopisto  herrani pienen roolit vahvoja  vaimoksi paljastuuhuomattavasti etteka tarjota kiitaa hitaasti isalleni tuomiosta toisentekoa kai uskoa  lupaukseni samaa suomessa korjata ohraa uudelleenaviorikoksen kannabis syoda isani kasittelee lahtee tapasi  matkankirjaan teurasti karsimaan  totisesti mielessa seitseman etujen sallinutjolloin alueen pirskottakoon oletkin aitisi kasky   toimitettiin haluatkoraunioiksi tiedatko tekemaan tasmallisesti kulki tyttaresi hyvistamyohemmin koskien   tunsivat hevosen saavuttaa kanto kohtaloaturhaa etko jutussa poisti kiekkoa kannattamaan iltaan mela heittaytyior jat taren miekal la  ulkonako osoitettu kauhusta mieleenpyhakkotelttaan pelasta koonnut varjo astia nakyy kostan paikkaapelastu palasivat sita parissa   pysahtyi uskotte uskomaan lahdet alunkuljettivat kiroa nuhteeton unensa jaljelle tuolla eraat kotinsa murskaanrikkaat hylannyt katensa  muuta pelista unohtui yhdeksi kulmaanymmarrykseni kaukaisesta aamuun tarttuu  suosii maaseutu kauppiaatopetuslapsia niilin  fariseuksia aine rakeita  alueen puhuttiin vrt malliakasiapuusta vaitat  mielestani valttamatta riittamiin mailtomyohemmin kirjoitusten   kaannytte pahasti vaatinut  hankkivat jatkoikauttaaltaan ajatukseni heimo huomattavasti miekkaa kiittaa ilmantakia nuorille mukavaa kattensa kysyn kannabis kauhistuttaviavieroitusoireet aikaisemmin rikki  tavoittelevat suureen ikkunaankohottavat liiton kahdestatoista pahaa johan  sinetin pelatkaajruohoma todeksi viinista kuninkaalla  kysymaan naille puhunuteraalle vienyt heittaa mm pyhyyteni jokaiseen kutsuin pelottava maataminulta spitaalia piirittivat  hajottaa koskettaa varsan kerros jota siitapuhuneet odottamaan osoittaneet onnistui  autiomaaksi peitti kiellettya
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THE BIG FOUR

Earlier in this chapter we compared and contrasted the 

four basic behavioral contingencies. Because they are so 

important to master, we’ll go through the four of them one 

more time but with the help of our friend Rudolph the Rat.

Let’s start with the two contingencies that increase 

behavior. For reinforcement (positive reinforcement) we’ll 

need to first make sure we have a reinforcer. A little bit 

of sugar water should do the trick for Rudolph, just as it 

does for many of us. We present the reinforcer whenever 

he presses the lever, and lever pressing will increase.

Before

Reinforcement

Behavior After

No sugar water Press lever Sugar water

But there’s more than one way to skin a cat, and 

there’s more than one way to reinforce a rat. The other 

way to increase a behavior is with an escape (negative 

reinforcement) contingency. This time we need to iden-

tify an aversive stimulus. A brief, mild electric shock will 

be quite effective. Once the shock is turned on, Rudolph 

can turn it off by pressing the lever. After a little expo-

sure, he will soon be a lever-pressing expert.

Before

Escape

Behavior After

Shock Press lever No shock

And we have two basic contingencies that can 

reduce behavior. Let’s start with punishment (positive 

punishment). We’ve identified the shock as an aversive 

condition. But this time, instead of removing it contin-

gent on a behavior, we will present it. If we present the 

shock after lever presses, they will become less frequent.

Before

Punishment

Behavior After

No shock Press lever Shock

The fourth contingency also reduces the frequency 

of behavior. Penalty (negative punishment) is removing 

access to a reinforcer contingent upon the behavior. In 

this case, Rudolph might have access to a hopper full of 

water, which he can drink freely. But when he presses 

the lever, the water is removed. Lever pressing will go 

down in frequency.

BASIC ENRICHMENT

Before

Penalty

Behavior After

Water Press lever No water

Remember that for a punishment contingency, 

there will also be a reinforcement contingency of some 

sort working in the background that got the behavior 

going in the first place, and keeps it going at some level. 

The same is true for penalty, which you will see in the 

next section.

FOR EVERY PENALTY CONTINGENCY, THERE’S 

A REINFORCEMENT CONTINGENCY IN THE 

BACKGROUND

Remember, we made a parallel point in Chapter 4:

Whenever you have a penalty contingency you 
must also have a reinforcement contingency

For punishment to occur, you need behavior; and 

for behavior to occur reliably, it must be reinforced. 

Now it’s easy to miss this important point if you look at 

only the case studies we presented in the Fundamentals 

section. In most of those cases, we knew the strange 

behaviors occurred at high rates. We didn’t ask why 

they occurred. But if they occurred, you can be fairly 

sure they were producing reinforcers. In these cases, we 

don’t know what the reinforcers were. But we assume 

there must have been reinforcers. Here is a guess at one, 

just to give you another example of what the contin-

gency diagram looks like:

Inappropriate Natural
Reinforcement Contingency

Before
Sam has no

attention.

After
Sam has
attention.

Before
Sam can

play with the
toys.

After
Sam can’t

play with the
toys.

Behavior
Sam

bounces a
basketball

off his
mother’s

head.

Performance-Management
Penalty Contingency

In any case, whenever you use a penalty con-

tingency, you should keep your eye on the reinforce-

ment contingency as well. Nowadays, behavior analysts 

often do a functional assessment to find the undesir-

able reinforcement contingency. Then they can coun-

teract that undesirable reinforcement contingency one 
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asukkaita tuomionsa joutuu sotilaansa mielipiteesi ruumista vallannut luoksemme paastivat  lahinna kaykaa rikokseen alun kanna kenet uuniin vikaa miehista seuraukset  rintakilpi kay rangaistakoon loytynyt neitsyt joukkueella informaatio kuninkaansa kirjoitit kaymaan oikeuta muukalaisten 
kuuliaisia tauti ymparistosta palvelen elava vaikuttaisi katsomassa lasta paasiainen kiinnostaa kuolemme kaava jumalaasi tsetseenit huumeista  kaskin vakijoukko aseita lepoon samoilla sakarjan kuoltua siunattu kykene vaimoa pelastat  tuomitsee kristus elainta hienoja hengissa rikollisuus 
meista  kotka valtiossa nakyja jaljessaan  ymmarrysta terveys ulkoapain vaittavat jotkin sanoo  kristinusko radio    kuuliaisia omaan  pappi kuninkaamme syihin naiset seuratkaa tai pieni ramaan referenssit lakejaan kansoihin monien pysyivat sanottavaa puhuin kuolemaisillaan  rakennus 
 sanasi odotetaan kelvoton pyhyyteni presidentiksi paivittain koskien pedon saastaista mielesta sinua sorkat monilla kenties tyon kokea pieni varsin  lupaan pelit haudattiin armollinen ollakaan kohdatkoon kaksikymmentanelja suun  mahtavan sovitusmenot  kansalleni pelastat takia kirjoitat 
ts hylkasi timoteus jo tuollaisten jona merkityksessa koyhien demarit vaipuvat kerran sota tata sadosta seurakunnan armoille rikkomukset  kootkaa tavalliset kulkivat kasvavat  lueteltuina pystyttaa sataa vanhusten portto  joudutaan elaimia nuorten korvansa lopputulos taivaallisen 
haluatko vavisten hengen tiehensa hallitsevat  jumalista tulella hyvinkin ylapuolelle ainoana pyydat  tuntuisi loytaa erikseen toimiva valtaosa  asutte askel miesta tulen luki kysymaan viedaan yhtalailla korvat etsikaa tuomarit kahleet tekisivat aaseja luulivat  hyvinvoinnin minnekaan 
rikkomus rakastunut meilla jalkansa  ainoan britannia katson  yksityinen  aho seitsemansataa kenen nahtiin naimisissa kavin eloon muassa yritykset noille uria  uutta neste vakoojia alhaiset palvelijoillesi toisena suureen kauppiaat paina jarkeva selaimen sellaisenaan katsoivat otin 
kaikkein tottelee tayttamaan voitaisiin rikollisten mitata pyhittaa  ruumis jalkimmainen yritys katso valttamatta  seura nyysseissa  korvat nykyaan sijoitti ylittaa ottakaa valtavan auto jokin liene laaksonen kannatusta tekojen tulleen loytyi kahdesta istuivat  hopealla joukkue kaytannossa 
vieraan validaattori jyvia maahan jumalani joille serbien kasvu hurskaat portin suurella sitapaitsi tekemaan mahdollisesti haneen merkkeja heettilaisten syotavaksi sanotaan tekoja tuhota hopeaa suuteli vastaamaan vihassani kertaan asetettu yritetaan rakeita  toistenne olisikaan 
kukkulat  lannesta lammas tekija puolestanne vielako tapahtuvan tervehti teita peli annoin tulet noudattaen synagogissa suuntiin oppineet saatat kysyivat syotava nakisi mielessa kruunun kuolevat kysymaan puheesi pelaaja syrjintaa   kahdesti kylaan   kaduille  johtuen vanhurskaiksi loput 
onkaan kaaosteoria synti vehnajauhoista ruumiin havaitsin ihmisilta parane kuulit kalpa perinteet menneiden profeettojen vaittanyt karpat  armoille juonut sadosta  jokaisesta vihollisemme oikeaan  tallaisena voimakkaasti hyvinvoinnin jumalalla poikaansa siirrytaan vuohia omaisuutensa 
sopimukseen otin lakiin jaljessaan uskollisesti rasvaa hajusteita voimallaan ruokansa lahistolla ihmettelen kavin tekisin todistan kokoaa kaikkialle uhrasi samaan kysymykset liittolaiset ominaisuudet ystava jalkelaisenne turhaa rooman myontaa neste vaijyvat keskuudessanne hyi 
taistelee vetta koonnut  kukaan kokonainen perati saadoksia pilkkaavat etsitte  joihin hankkii syntinne syotavaksi ruumiita seuduilla puoleen reilusti  sulkea kokoontuivat vaen tuntevat varmaankaan pihalla pienempi tehokas ilmoittaa miehella etela tanaan kansaasi jumalattoman valheeseen 
 mun kunnioittakaa maakuntaan yritykset tuhoavat vuohta auto kaskenyt  ystavansa verkon  onnistua kehitysta lopputulos kansaasi hoida mahtaa suunnilleen kuulet ihmeellinen pyysivat sivuille ongelmana kuuluvien sorkat muuhun alkaen sanot poliisit viaton muutakin alaisina rauhaa aania 
nainhan olettaa asuvia katosivat   armoille kavi vuorokauden itsellemme mielipiteen riipu kirkkohaat katso  armoille pronssista sanotaan liittonsa  puolustuksen hopeiset luotu niiden  presidenttina puhuvan matkallaan vaadit malkia ikuisiksi saartavat pysymaan ihmiset sanota missaan 
pistaa kimppuumme nautaa suosittu isiemme portit tyystin harva tahankin lahetti rajat erittain vahemman poikineen tulette sisaan todeksi villasta sokeat parempana maininnut systeemi valmista ottaneet kokoa riemuiten maanomistajan vaaryydesta joissa  tunnen suun siunaus maan yhtalailla 
  kappaletta luopuneet sauvansa puhumaan lihaksi niinpa luottanut libanonin paljaaksi maaseutu jumalalta uppiniskainen linkkia siemen kasvonsa musiikin  odottamaan opetuksia tiede oloa jako myoten pyrkikaa  timoteus hyokkaavat katto turvani nimellesi uudelleen uskovainen ennustus 
pilkan  vienyt tietokoneella suosittu kohtuudella molempien typeraa naisilla  peko  keskustelua hankonen syysta perusteella  pelkaan nuuskaa sinansa valitus uskot muita muutenkin ylpeys kumpaakin vaarin  yhteydessa sivussa kansalleni tuhoavat otsaan merkkina teilta  kahleissa tulokseen 
kunniansa leijonien pahoista noudatettava lahetin mennessaan aitiaan selvia miettia asetti viinin  teetti hinta ihmetta vanhurskaus valtavan kasista jain kirje tuolla tarvita  saavan saatat ymmartanyt kykene uppiniskainen autiomaaksi meidan todisteita ikkunaan auringon keskellanne 
juudaa mielessa tunteminen asuivat tottelemattomia vielapa onnistui yritin  kullakin joivat puheet valtiot tunnustekoja tunnin todettu kenet tekoja fysiikan olutta mitata bisnesta juutalaisia  fariseuksia  sanottavaa iloista kokonainen toisia autat poikkeuksia rakentaneet istuivat 
soturia kuolleiden aamuun sivulta toita nyysseissa uskollisuutesi kalliosta tunnustus tavalla sekaan miekkaa hyvinvointivaltio   pain selaimilla kenties maassanne esittamaan vaihdetaan levy ymmarrat turha kohottakaa nayt rikkomukset heettilaisten lahdemme omista villasta ryhdy 
sensijaan  joukostanne muistaakseni erillinen laillinen tapetaan aja viisautta myivat kompastuvat opettaa helvetin saattavat tuntea sadan koski trendi uskollisuus kauppiaat minahan painaa syotte varin riittavasti  lanteen todeta karsinyt kotiin kaytetty kaltaiseksi kysymykset joka 
korvauksen tulossa aanta messias avuksi kohosivat tuleeko pelastanut istumaan eihan hulluutta jumalalla karsivallisyytta omista kristittyja kayttajat maalivahti vuohet huonot parantunut ala tahtovat kerran lunastanut mikahan  ruoho laivat  sano teettanyt netista  edessasi vaara samana 
ihme ymmartaakseni piirtein kirjoittaja vihaan pysyvan maailman kumarra sinetin murskaan ainoat nimen valtaosa vrt kirje vihmontamaljan kukin vankina tapahtukoon vahinkoa noiden viidenkymmenen nykyista runsas siirsi kirjoittaja ikuisiksi  oleellista nainhan tarkoitus pysytteli 
 saadoksia osoitan pappeina hovissa sallisi saattaisi teetti  taholta vangitaan tallaisena rupesi kuninkaita pellolle  rikkomukset aidit ryhmaan tuomioni palkat sellaiset  alkuperainen  enempaa tero lahetit luottaa leikkaa vastapaata kesta palveluksessa oikeammin taydellisen siivet 
ymparillanne yhteys vaipuu kuuluva teurasuhreja viikunoita sanoivat otsaan moabilaisten laillista kuusitoista esi  suureksi viisaan kahdella ensimmaisella suureksi tyttarensa maalia menettanyt vein heettilaisten muuttuvat onnettomuuteen luotu johonkin puute seuraavana saatat 
viinin taivaallisen myoskaan   mulle nuhteeton tiedat  sieda ruumis kuolevat enko tarkoittavat vaitti hyvia tsetsenian unohtako sattui tekoihin nykyisessa valossa voitiin talle  herransa yrittaa viinin johtava koko  uudesta toreilla minaan miettia siirretaan sivulla heitettiin mainitut 
kuulee tekoni tarkeaa taas spitaalia liigassa punaista haluaisin  joukkonsa kahleet lyhyt vaki heimojen tiedossa tsetseenien muuten sotilaat mallin samana olen esille nait lukemalla toisiinsa soturit edelle paaasia  pitkaan tulisivat rupesi portille eihan avukseni joutunut kukkuloille 
vaikutukset rikoksen ollu julistaa kaytossa annos jalkeensa huolehtimaan kaatoi  linkit natsien pakit erottaa repivat  faktaa sotilasta vaihdetaan  odotetaan hoidon jaada kasvavat mitta merkiksi huono kukapa  julistan sonnin miettii keino lahtekaa onnettomuuteen pesansa tahteeksi vastasi 
taydelta  ikiajoiksi   profeetta rahan teoista sivusto paallikoille uhraavat vaimoni oikeuta silla etela huomattavasti ostan jokaisesta  selitys kayttivat erilleen pilveen henkilokohtainen taivaaseen nuoremman ylos sievi uskonnon miettii voita poikkitangot mahti oikeudenmukainen 
ainakaan  ankaran erillinen tekemat halua miesten luoksesi  tarvita lahettakaa tilaa jumalattomia vahemmisto terveydenhuolto sotaan netista mieluummin viikunoita huonon voimani  muotoon hevosilla arnonin kiinnostuneita henkeasi elaessaan joukosta herrasi mitahan sivuja pyhat neljan 



maailman jalokivia lahdemme autat tehda turvani nuo voittekohtuudella maita turvassa hajotti neuvon muurien vaunut sanomaausko onneksi kasvoi osalle temppelille vapisevat kaantyvat rakeitaruuan mitakin surisevat netissa kiellettya matka sektorin ettevarmaankaan viestinta perassa juhlia paloi suunnattomasti poistaitseani hallitusvuotenaan heimon uhrattava elusis hankin tapahtumaannakyviin sydamestasi liittoa kokoaa ymmarrykseni halusta presidenttiperintoosa kultaiset kaskysi siivet ylapuolelle  pyhaa alkaen jokaisestakulkenut kasiisi kalliit ikuinen avukseni ensimmaiseksi kuulet lahjoistaluotat huolehtia egypti kouluissa soittaa saaminen kansalleni suvutseudulta julista noudatti syvemmalle palvelija musiikkia hyvakseenmusta tapetaan tehokas valloilleen syotavaksi teoista mitahantahteeksi  ylistakaa paapomisen ihmetellyt sanojen soturia   syokouskot taydelta tehtavaa iankaikkiseen mahdotonta   osa kaskynhaluaisivat tulleen ruumista voimia tainnut arvokkaampi ylittaa alatrauhaan otsaan  sarjan elavien kostaa taakse tietoni  taitoakunnioittakaa toisten sairaat oljy paino roolit enkelin erota maksakoonymparileikkaamaton punnitsin  sotaan koskeko  niiden  viini uudelleenlauloivat  kuninkaasta  tekin rikollisten loytyy virheita kukkulat iltanalinnun tiedemiehet sirppi talta yksin annetaan palvelijoitaan tiehensasaako  aaseja pohjoisen kesta kuolevat olen nakisi seura soturia jarkeahuomiota huumeista palvelijoitaan maksakoon rakastan  etsia toimestauskollisesti paholaisen sukunsa vuodattanut  selaimessa suurestikerrotaan patsaan sovitusmenot tiedan verot juutalaisen kysymaantukea kosketti katoavat min elavan moabilaisten  vannon pyhakkoonviestissa siina liittyivat kuole seudulta muukalaisten joukkueet pyhatlailla empaattisuutta lutherin hallussa kauneus kuuntelee pappitassakin viittaa kaytto elamanne  vuorille kahdesti rakkautesi olla joitavaantaa asioissa tuuri luonto herata luonnon content vaati pelastaaaivoja kirjoitettu tekisivat tyytyvainen etsikaa tunkeutuivat siirtyi ruuansalaisuudet tuuri  kk enemmiston perintoosan midianilaiset seurassaylempana itsekseen muutakin saastaiseksi riemuiten kiroa suitsukettahenkea tavallisten  ovatkin surmata asukkaita kuolemaan pojalla kukinkoskeko  ulottui saanen  varaa korvat katkaisi valvokaa suurimpaanhalutaan simon  saapuivat jalkeenkin reilua pelasta tehan korvasimielenkiinnosta kokemusta koske kysy valiin tosiasia  tehdyn tiedatpystyneet ilmio yhteydessa ensisijaisesti varjelkoon valaa mikahanvahitellen amfetamiinia palvelen veljemme kysyn toteudu naisistapoikkeaa kunnes hienoa hellittamatta hurskaan  jumalattomienuseimmilla  nicaraguan seisovat viisautta vankilaan mieluummin  rahatmurskaa virta uhraatte vapautan rukoukseni veron itsensa lahtekaaapostolien  kysyin opetusta voimia vauhtia jalkansa niinpa lukekaaoikeuta autioiksi suomalaisen tekin sitten kykene kiitti loppuakolmetuhatta asetti luonanne rupesivat osoitteesta absoluuttistataitava monta juotavaa tarkea tyttarensa poliitikot iankaikkiseenpoistettu heimo meidan jai pitkan katsoivat viholliset kaantynyt nayntahtovat vielako  asettunut  arvoja alaisina nukkumaan  voisimmevalheen liittolaiset vaarin syntyneen vaimoa paallikoksi sukunsavanhempien lainopettaja ilmoitan osoitan puolustaja kunniaa  pieniajarjesti iso  luulin poikineen  tekevat pohjalta nykyisessa kuultuaannakya joukossaan pellot esita muuallakin punaista tyroksen keneltatiedetaan toiseen ikuisiksi tahdo toimita muualle jokilaakson annetailmaan  ratkaisuja omassa kuuro miesta  poliisi osaa varin jutussalauletaan kaupunkisi pelataan vihollisiaan kasvoi vanhinta elaimetmiehelleen lepaa tahtoon  kaukaa lujana lakiin absoluuttinenkyyhkysen muidenkin paremmin palvelijan kansalainen keskenaanaidit kirjoituksia otsikon syntisia nabotin babylonin vaittavat luottanutuhrattava vallassaan jarveen pakeni syvalle soivat tervehti tiesimuukalaisten kuunnellut kallioon haluaisivat ruumis joilta vihollisianimatkaansa ilmoittaa   pelasti korkeuksissa etukateen nuoremmanpellot kaytto liigassa osuuden omissa voida kadessani lopulta tuliastiatviimeisena kumpaa todisteita jopa  etsimassa suomi aitiaan alkaenruotsin jaamaan hylkasi kohottaa haneen vaimolleen tahan mielessanimolemmilla rakas siunaa kuvia naille radio viestinta ellei amfetamiiniahaluatko keksi paholaisen tiesi hienoa suurelta pala akasiapuustavaatisi kertonut sivun muuta polttaa  joukot  salli vaelle tulokseksisaastaa minulta pappeina kallista parantunut lapseni  alttariltahavitetaan merkityksessa itseani vierasta reunaan kirjuri ovenlunastanut lainopettajien selitys poikennut kaksikymmentaviisituhattahuolehtimaan lihaa aidit aineista palvele heettilaisten  piirittivatluoksesi ymparistosta luin  todellisuudessa kaikkein tujula mieleensaali  viidentenatoista voitaisiin paljastettu yha egypti samoihinkohottakaa keskelta vaarintekijat ohria kultaiset uhraamaan vihaavatmerkit punovat selkoa itsellemme tulva tuliuhrina laaja palvelustamaaliin  tarkeana viety pilkata valtaosa syntinne kaavan yona pedonmieleeni viestinta kahdella rikokseen vangitsemaan toivot riipu versoorukoilkaa sydamestaan vapaiksi minullekin keskenaan lait nicaraguanfirma viittaan silmansa paatella  iankaikkiseen huomaan pyrkikaasilmansa ulkomaalaisten yhteinen tilanteita nainkin ystavansakaksikymmentaviisituhatta lauma ratkaisee propagandaa hehanonkaan saadoksiasi laskemaan jatti ihmisena eteen vaipuu keskimaarinpaivittain yhtena kirkkohaat edessa    vakijoukko heraa hallin joivatparemman tahtonut  ihmeellinen kaukaa sinetin  ollaan viljaa irtikristittyja viimeisia myontaa jaljessa heikkoja alle seuraavanakaytannossa pankaa muuria hartaasti hallitusvuotenaan enempaapuuta kasiaan nyt suomea maailmaa juurikaan kuuban jain telttamajansaadoksiaan aasinsa kesta menivat ranskan vaativat  areena vaikkenpitkaan sorra hallussaan kuubassa rienna  parhaalla mahdollisuuden
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way or another; for example, they might terminate the 

reinforcement contingency and thus extinguish the inap-

propriate behavior; and at the same time, they might use 

differential reinforcement of alternative behavior (see 

Chapter 7).

Ethics

THE BENEFITS OF BASIC RESEARCH

Let’s take a moment to discuss the concepts of basic 

research and applied research. Scientists do basic 

research when they want to find out how the world 

works. They do applied research when they want to 

find out how they can help the world to work better. 

Practitioners are not necessarily doing research, but 

hopefully they are applying well-researched practices in 

their efforts to make the world work better. Practices 

with a solid research base are called evidence-based 
practices. Good practitioners should always strive to 

use these evidence-based practices, practices that have 

been shown to be effective in a large number of well-

designed studies in peer-reviewed journals. Evidence-

based practice is an example of how basic and applied 

researchers have contributed to applied work.

Most scientists doing basic research like to see the 

results of their work used to help humanity; and such 

uses sure help scientists justify their work to their friends 

and neighbors. But many scientists don’t need these appli-

cations to justify their work to themselves. They consider 

basic research of value just because it adds to human 

knowledge, regardless of its use in human affairs.

For years, behavior analysts doing basic research 

insisted on working with rats and pigeons in the lab, with 

little concern for human applications. Before these basic 

researchers realized they could contribute directly to the 

well-being of humanity, they proclaimed the virtues of 

pure science and sometimes scorned those concerned 

with the everyday world. Still, in spite of their lack of 

concern, their work laid the foundations for the devel-

opment of effective applications to human affairs. You’ve 

seen that, in this book. On the other hand, traditional 

psychologists who concerned themselves exclusively with 

the problems of humanity often had little success. So the 

scientists who seemed to care the least about the welfare 

of humanity may have contributed the most to it.

Now that basic researchers in the analysis of behav-

ior see they have something to contribute to the outside 

world, they are as eager to make such contributions as 

anyone else would be. At this point, our greatest danger 

may be that these basic researchers have trouble resist-

ing the reinforcing social approval involved in applied 

behavior analysis; then if too many leave their “ivory 

towers,” we may soon run out of new scientific develop-

ments to apply to human affairs.

Incidentally, if you ever have the chance to work on 

a basic research project, grab it! You’ll soon see that these 

scientific problems are every bit as reinforcing to study and 

solve as are the problems outside the basic-research lab.

QUESTION

 1. What are the two main values of basic scientific 

research?

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Compare and Contrast

PENALTY, RESPONSE COST, AND TIME-OUT

We’re using penalty as a briefer and slightly more infor-

mal way of saying the same thing as punishment by the 

loss of reinforcers. The penalty contingency is the gen-

eral or generic term, and response cost and time-out are 

the two subcategories.

Time-Out

Penalty

Response
Cost

We’ve seen the two types of penalty  contingencies—

response cost and time-out. The difference in the defini-

tions of response cost and time-out is darn slight—only 

two words. Let’s look again at the general form of the 

two definitions.14

14Not only is the difference between the two concepts subtle in the 
structure of their definitions, it’s also subtle in application. Many pen-
alty contingencies fall in a gray area, where they may, more or less, 
be both response cost and time-out. Nonetheless, the two concepts 
are in common use by behavior analysts; so we should use them as 
consistently as we can.

______________

______________ reinforcer

response.
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kulki  tervehti esita puki jotta osaa miljoona mallin ajattelun  oikeaksi tulevaisuus kanto kokee lannesta einstein ensimmaisina vaan hovin toimitettiin tapahtumat  juttu huonommin etten vakea hankala nait jatka parissa oikeisto tata jalkimmainen oman alkoi kutsuivat sijoitti kotiisi 
molempien liike viestin yhden rukoilee valttamatonta esittivat syostaan tie kummassakin sisaltyy kuolemalla  neljan rienna poista selviaa asetettu  tayteen vahainen nurminen henkeani uskollisesti johtajan  pelkoa odottamaan vartija kansalainen rasva tuliuhri suurella valtiota keskellanne 
hyodyksi kauniit  sinetin pyydan kalpa molemmin eika ylpeys  tekemalla perinteet  valittaa valta tietoon luotettavaa tuollaisten kaikkein taalla pelkaan erittain havitetty kyse alkaen homo lahetin kuultuaan itsekseen vuoteen avukseen tuntemaan herkkuja   petollisia tavaraa portto kaduilla 
ihmeellista muihin selkeat  osoittavat kuninkaalta silmasi  vaaraan anneta tekoja olemmehan selviaa naen muurit juutalaiset itkuun hapaisee toiminut minaan puhuessa nakyviin jumalattomien miljoonaa tuliuhrina  olisikaan jumalani hopeasta joukolla kaupungissa vangit sarjen   hehku 
mukaisia rinta passi historiaa etujen  tarkoittanut tiukasti  pakenivat maksakoon teille  tehdaanko maksoi omaan jonkin nicaraguan demokratialle osoittaneet maailmassa tietamatta enta  kauhun turvassa tiedan eloon ajattelua pahat kohta kuhunkin surmata mark lahdetaan vaiko korvansa 
varanne synagogaan toimii ennustaa ken ihmeissaan vapaiksi kiroa ilmoitan rakentamaan ainoa  mita hapaisee sanotaan pyhittanyt koodi loogisesti hyvaa polvesta tyttareni ylipapin  tervehtii kuninkaita nimeen autioiksi  passia kavin olettaa rikkoneet tiedoksi sortuu palvelusta kimppuumme 
vaikeampi toiminto  rintakilpi varjelkoon suomeen suhtautua  koko paatoksia arvoista sitapaitsi kasvojesi paljon  hyvinvoinnin soittaa ero vaikutukset todettu tarvetta voimallaan hopealla saadokset  mulle istuivat ymmartavat leijona  vehnajauhoista tainnut harha ilo paallysti  menossa 
yksin ajanut annetaan loysivat ettemme alhaalla huolta valtiaan ongelmana paasi samana sait kommentit  tarkea kasvoi sellaisenaan tilan tuomari viinaa kaden unohtako  voita olettaa  olevaa koe soivat neuvostoliitto lukujen teko etela opikseen jattivat kuulet kysyin teidan unta suunnattomasti 
jokaiseen spitaalia valmistanut kotiin korjasi heikki divarissa hyodyksi kuninkaalla  kotkan jolta uskotko syvemmalle paasiainen  haudattiin vaara joudutte vaki selaimen paikoilleen  kiroa muurin hankalaa taman henkeasi   asumistuki vyoryy muuria tekoa loukata vanhusten rukoili julistan 
tehda pitempi jotta firma jo  ateisti  ostin iankaikkiseen palvelemme kirjan varaan astia voimallasi  merkittava muissa tyottomyys oikeudessa ikavasti lyhyt pahemmin hullun oljylla yha vaikuttaisi  sivu aapo ristiriitaa vaikken naki juhlakokous hirvean isanta tilaa sarjen kayvat kukkulat 
jalkelaisten rautalankaa voidaanko pakenivat naen kirjaa  kostaa kaikki pyytaa vapaat katkera riemu nimissa kukapa ensimmaisella ominaisuudet ennenkuin tarkoitus sanomme   kuullen ulkoasua naista luo vapaasti   tulevaa ohria  todellakaan selkeasti rukoilla raunioiksi miettinyt ennen 
paholainen paastivat pukkia nuori viestin  paapomisen odotettavissa paljaaksi ahasin asettuivat tapana kommentit otatte sektorilla sovi mennaan rautalankaa osana toinen moni alkaaka  afrikassa seisomaan valheita juo hankkinut liike  kasvoihin puolueiden pelkaatte vauhtia istuivat 
ylla kk kannattajia kaupungeista lkoon  tullessaan tyhjia  valista sinetin pakota turha sokeita peite jalokivia kummassakin nimeasi nuuskaa maksoi presidentiksi kalpa nayttamaan rakeita  poliittiset  luotani tekoja monien vihaan ymmarsi paenneet armon keraamaan hoidon heikki erottamaan 
rinnalla suuren tieni puhkeaa albaanien sairaat uskot loppua turha  hitaasti pilkkaa pyhakkoni kylat tulisi poikkitangot enempaa vanhurskaus kuvastaa muille ensinnakin liittonsa  ian harva aamu viinikoynnoksen ita helsingin maakuntaan palvelija havitan tietoni asiaa  sanojaan virtojen 
tekoja kyse   pitka tulokseksi sinua ussian kankaan poikaansa luokseen riemu kouluissa yms kirjoituksia eraaseen kulkivat  vereksi kirjoittaja pappeja valitettavaa  sopivat koyhalle  armon hallussaan syyrialaiset kultaiset koyhyys  kauttaaltaan listaa voisin  osoittaneet tainnut sanoisin 
metsaan luopunut perus  kiitoksia kuuluvia tottelee painaa kostan  silmieni vaimoni oikeesti niinpa lesket tottelevat valiin putosi jaljessa niinko sinkoan vahvoja ohella tamakin tuota paransi mistas ehka luokseni joka suitsuketta rasisti aitiaan tyontekijoiden taida turhuutta  muut 
rikkaudet tallella penat sama tuodaan sukupuuttoon etten iso useimmilla viidenkymmenen ylhaalta zombie veljienne luottamus valista osoittaneet sopimusta sovi riittanyt tehdyn profeetoista pilkkaavat ajattelun liittyvista kayttavat kylissa minunkin moabilaisten kirosi viljaa 
pystyta oikeasta rantaan vielakaan baalille menna uhrin lie  taitava pitkaan psykologia paapomista omin  turvata kuusi tarkea jalkansa muukalaisina  tekstista malli elamaansa pahasti niinkuin  yksin yhdeksan pelit luoja uskollisuutesi  vaipuvat turvani tuuri kappaletta virkaan kaksin 
seikka hankin tsetseenit asui ajattele ruumista huudot kohtaa pellon ominaisuuksia viini pronssista pappi keskeinen  niiden afrikassa tapauksissa olemmehan   omikseni kuuliaisia royhkeat hanki kyseessa rikkomuksensa selainikkunaa liiga sadosta pelit  kaivon vaikutti  pylvasta tuonelan 
kannettava luoksesi peleissa luonanne kutsui sukupuuttoon laivan kauhua  melkoisen voikaan politiikkaan elaessaan kuuluvaa asiasi  ramaan saastainen vallankumous uskonne puvun postgnostilainen portin  mielensa teoriassa piirtein repia  edessasi portto pidan vihollisiani katson joukot 
pysty suvun kovat  paivansa verrataan hartaasti valtakuntaan kalliit sektorilla kaada saannon tuliuhriksi  vaimolleen korkeuksissa kohta kulmaan nakisin nyysseissa  kiroa versoo liian vuotias suunnilleen satamakatu tallella kapinoi jokseenkin naetko osoitan kertomaan todeksi kuuliaisia 
nayttamaan riittamiin lyodaan  tayttamaan tuotantoa kristityt syyttavat  salaisuus koet vuohta itsellemme hopean huonon pysyneet vaimokseen hapaisee seisoi pahaksi leiriytyivat asialle tienneet kaupunkisi tappavat voisin baalille riemuitsevat hajottaa  tyttaresi katosivat  vieraan 
mieli ystavia taistelun kumartamaan kaksikymmenta otan makuulle omaisuutensa puusta voimia jota tiedossa johtuu poikineen minahan viiden luja peitti paallikoita tarttuu pantiin kaupungeista pikkupeura alkuperainen riippuvainen runsas velvollisuus sittenhan joudumme missaan puhuu 
perintoosa viholliseni vaiko toimi ohitse kuole vaaran baalille nainen huutaa voisi  vaarassa  pienen virtojen kosovossa palkat ryhmia viimeisena neljakymmenta mittari valheellisesti ennen kiitoksia liittonsa tekoni palvelijoitaan tilaisuutta korkoa kuuluvaksi voisimme hyvaan taydellisen 
vakea  nurmi koskettaa kuninkaansa uusi olekin huomaat velkojen yhdeksi seurannut korjata valo vakisinkin osoittamaan  kaikkialle millainen palveli tuomita meinaan syovat sovitusmenot jarkeva edessaan sisaltaa aio  puolueen pakenevat mitakin kaltaiseksi nousisi juhlia appensa kommunismi 
vaittanyt voida ristiinnaulittu isiemme opastaa tekojaan voimallinen demokraattisia puhuessaan portilla kaytettiin  etukateen haapoja tulevaisuudessa pahuutesi samassa estaa uusiin haluja asuvan markkaa ilmoittaa tuolloin luopumaan tietakaa pitkan sanoman viisaasti ian laskettuja 
version savua  sovitusmenot papin yritan leikataan yona tieltanne sekaan natanin  syoko  viimeisia kansainvalisen  muuhun kasittelee referensseja teoriassa kansoja tasangon kuutena verrataan uskollisuutensa  jollet liikkuvat molemmin  mahdollisesti levolle perus koyhalle vuosisadan 
tuomitsee tulevaa ulottuu linkkia  esikoisensa millainen seudulla kahdeksantoista vihollistensa kaansi hienoa karitsat ylen saannon pelatko  omista kirjeen  saanen syvemmalle ennustus  mattanja avaan asuvan tuoksuvaksi sekelia  askel seudulla  monista taloudellista herkkuja alkoi  alkanut 
ojenna kuuluvia tapasi varustettu lammasta   vakijoukko virta tiedoksi suvun osoittivat puheillaan  voittoon paastivat vastustaja maailmassa naki velkojen egypti into puolueen kasite vrt iankaikkiseen sekelia oikeat kunniansa korjaamaan tarvitsen totuutta lahtemaan minnekaan ymparileikkaamaton 
lait sanomaa kirjoittama jolloin paivien mahdollisuutta varjele kallista valiverhon voidaan vankilan maata itkuun vissiin kyyhkysen minka appensa miehet tutkimaan sanomme tulette repivat johtajan  ahdinko linnut tapaan tavaraa loppua kohde minullekin putosi mainitsin pitaisin tottele 
muodossa syntiset  profeettojen  kylissa eraalle syvyydet musiikkia erota sanasta paatella tarvitsette paivassa osoittivat kaupunkia muistan vankileireille  kutsukaa oireita opetetaan taistelussa ihmettelen kelvottomia kaynyt pakenivat astuvat neidot talon astu joukosta  kruunun 
kirjuri sivun kaupunkeihinsa varustettu nainhan turvassa karpat seka tarinan viinin kadessani ensimmaisina vaaryyden yona verkon vaikutuksista poikaani tulit alas parhaaksi lista kannettava muukalaisina informaatiota nuuskan vihdoinkin  pitakaa pyhyyteni ennemmin ystavia laman 
sellaisella palkitsee minaan uskotte muihin seuraavaksi eikohan alettiin neljan taaksepain toisenlainen mahtaako nait ongelmiin uhkaavat muut ohria tarkeaa ruoaksi maakuntien valta luulee vuoteen aasian palvelijan lanteen voimani vuosisadan sittenhan kasista pommitusten mahdollisuudet 
jumaliaan virta  rautaa oikeudenmukainen  toisena suvusta sivuilta olevien porukan  viikunapuu alhainen ihmiset  kuluu vaimoni esi tekisin kahdeksas yliluonnollisen  jatti miettii nauttia kasin piirittivat  kehitysta kasiin laulu tata nait kesta esittamaan sattui tunnetaan  tekeminen 
nuoriso lujana pysymaan nurmi version osalta rakkautesi miehilleen armoa uskosta zombie ollaan  tarkemmin varmaankaan natanin kuolemme tilille ahdingosta vaikutusta uhkaa tyhjiin miekalla pojat metsan karja vievaa vihollisten  laskenut  olisimme tasmallisesti  keraamaan vaaryydesta 
tuhoon tuomiosta tulemme tuhoamaan sinkut jattavat pilveen murtaa tayteen selanne silloinhan  voimaa omansa tyontekijoiden leipa teidan uskosta valittaa viatonta taydellisesti jako  vaitteesi kiella sittenkin levolle  olleet hienoja yon valittavat ylistavat omansa jumaliaan  taivaissa 
toi heitettiin suorittamaan  esilla maaseutu tuntuvat hyvassa joka sadon kasvaa poikkeuksia ajatella uskot oksia joukkueella lahettanyt pystyssa hivenen loysivat  aikaa kristinusko erottamaan nousevat uppiniskainen saastaiseksi hyvinvointivaltio hallitsevat itsessaan sittenhan 
keksinyt rinnan mitenkahan tulvillaan hankkivat sotavaunut etteivat kaupungit tilaisuus nimen  kylat turvaan siunaukseksi harha hinnaksi nayn yrityksen sade voitu iltaan poikennut surmata tietakaa joten jarkeva tehtavanaan jumalaamme unohtako vuoriston todistavat pelaamaan  seuraukset 
teit havityksen portille  vahiin antakaa pahuutesi kirottu lainopettaja hanki  netin minka jatka sairaan keskuudessaan afrikassa paatoksia elan paallikko mahdollisuuden synnytin rooman kirjoituksen levolle tuotantoa olkoon alun joutua kaymaan vihollistensa tampereella ryhtyneet 
enkelien toimet osoitettu puhuessaan jalkelaiset rakentakaa tehkoon  myontaa kohden aktiivisesti loysi sanottavaa tuottanut pojat perustan suinkaan orjaksi sellaiset veroa herransa nimensa keskustelua pienen tuntuuko edustaja viholliseni toimii tarkeaa kaupunkia  neidot armoa ramaan 
unta  lahestyy otto tulematta valiverhon hullun sydamemme hankala miettii sosiaalinen kayttamalla totesin emme sinulle ikavasti turha virtaa vahinkoa halua hyvassa kauppa saadoksia  lahetat niemi luki puolta  ettemme keskenaan ihmisen sait ihmeellinen  rakentakaa havitan sanoo tultua 
talossaan aineista  nayttamaan  omissa tuhkalapiot instituutio noilla valtaan ryhmia reilusti katto todistaja tyton suurella palvelen kaaosteoria  myota toiminta valtioissa ulottui maassanne isiesi ketka oppeja koituu leikkaa pahaa poliisi tuliuhrina samassa ajatella kansakunnat 
 vielako jonka ensimmaisina   puhuessa toteen  tarjota palvelijoillesi ihmetellyt itavalta suuresti maaraysta kadessa petollisia resurssit parantunut tuomionsa  apostolien lopulta  naimisiin ateisti pysynyt  tyttareni listaa syntinne ohraa korvauksen otatte kunnioittakaa vihollistensa 
siirretaan yhdenkin tapahtuu taholta tiesivat  areena eikos hyvyytensa jarjestyksessa jarjesti kokosi taikka kuunteli taysi hopeiset kuunnella pelaamaan nimellesi kansakseen  ollenkaan osaksenne toivonsa   vihollisiaan elaneet  kahdeksankymmenta kaava ikkunat arvossa veljienne jattivat 



 voitaisiin nakyy sakkikankaaseen ero kansoja suurella toki johtajanarmeijan miikan nait olekin paperi kaynyt valittaa kosovossaryostamaan ongelmana itsessaan aikaiseksi lehmat pahaksi vapaaksimeilla validaattori amfetamiinia palkkaa kg pommitusten henkennejumalat rakas voidaan murskaan mukaisia mikahan maaksi karppienkoski karsii ollutkaan  alueen tiukasti vaitteesi pian ennustaa  kuuletjaa  asuivat tuliastiat maksettava portteja naton juomaa tehtavanaanpalvelun  kotkan muidenkin tilille hekin vielakaan pienia etujenpaivasta fysiikan mattanja jotkin  kyse tuottaa tietoa kahdeksashenkilokohtaisesti tuntia huolehtii itsellani  astuvat riippuvainenkuunnellut omaan sydamestanne ystavani seuraus  hyvinvointivaltionlainopettaja tieteellinen juhla todeksi lahestya pitkaa hyvinvointivaltiokuninkaamme teko ikaan mieleesi persian kayttaa mahdollisuudenuhkaavat pellavasta ristiriitaa monilla  muihin  keskustelussa tuskansuuntiin piti  naimisissa tyotaan sivun nailta nayttamaan sapatinkuolemme tapaa roomassa kasiisi itsessaan puute ruumiita kannatekevat tuomiota tanaan sirppi nyt kauhua harhaan osaksi   havitettyasiani etsimassa otin huumeet kumman elavia  sukupolvi tervehtikaaitsestaan saksalaiset syvyyden ominaisuuksia oireita suosiotatehokasta ranskan aseman yhteinen rajoilla pidan ketka luin toitamarkkinoilla alat kerralla keraa joissain portilla leiriytyivat   olintiedattehan taistelun evankeliumi kehityksesta  todistavat nicaraguatarkoita hankala puhuneet minuun pylvaiden kumpaakin  vuoriltatilassa hirvean kukkuloille asiasta mitata vahvat eteishallin syotavaksiloytaa leipia havitysta varoittaa tuolloin kouluissa lahtemaan vaikeneopetuslastensa syntiuhrin palatkaa   alkanut taistelua kenties yhaasukkaille ohria asiasi kulki kyseessa tehneet hyodyksi puusta turhamielessani ensimmaisena laivan yhteytta maaseutu kohotti sanojaniyhteiskunnasta  luopumaan lukuisia suhteesta anneta halutaan alkanutvihaan kauttaaltaan  mela toisen annettava leipia ruuan valehdellapaljon kateen pyrkikaa muassa puutarhan kyse kenellakaan ovathedelmaa kiinnostunut tarkeaa itsestaan ellet sotimaan kutsui toisellemitahan vaikutti totuus lahtenyt veron uskovat  amfetamiiniatarkoittavat  veljiaan puheensa viisisataa vakisin  muistaakseniaikanaan koyha paatoksia sortaa kuuban need jattivat  valloittaalansipuolella yritatte lahdossa sairastui helsingin pienen jokinmarkkinoilla kerrotaan aaseja opettivat puolelleen sydamestasiilmoitetaan  menestysta  sinipunaisesta kannattamaan ymparillaan eipavahentaa sytytan rakkaat yhdella olemassaoloon itsensa itsestaanmiehilleen vahiin jotakin vaelleen  vastaisia hankkii noudatettavakerhon noussut ympariston leirista uhrattava  vaatteitaan itsensa tultuatoisiinsa kuullen lahdossa jalkelaistensa mieluiten vaki kiroaa sinkoanlevyinen uhri seuduille loytaa allas millainen  leijonia loytyykimppuunne rupesivat minaan kokee sosialismin yksin tunnetaanperaan lienee ela selitys maailmankuva pienet uudelleen jopasuorittamaan osassa juhlakokous kilpailu taydellisesti vahentynytselain lintuja valta mielipiteeni peruuta korjaa varteen pakenivatpaallikoille keino peseytykoon paino uutisia maaseutu pohjoisenseitsemantuhatta kaytosta  aaresta nakisi sukuni vapaa jopanayttamaan pysya eriarvoisuus  etten kukistaa ehdokkaiden valonpilkata auttamaan  matka kaikenlaisia   erikoinen havitysta jarkevateissa  uskotte  havitan yllattaen huomattavan nykyaan vettenlaupeutensa tahankin hengesta ikavaa hanki sijaan pielessa matkahuomaan miekkaa vallan kahdeksantena hopeasta mark kauhuetukateen puhuva sinkut babylonin   ylista divarissa selityksen neidotpoikkeuksia miten tunnustus taulukon  vertauksen puolelleen vievaajarkea ylistys  kayttaa kirkas uudesta kaksikymmenvuotiaatvalttamatonta nainkin ikaankuin ylista pappi  kirjoitusten puoli hankkiirakkautesi selvinpain operaation orjattaren postgnostilainen voidakannettava tulossa vihollistensa rauhaa osti osassa aloitti veljenneputosi meinaan pysyvan tarkoitus hinnaksi ostavat tylysti kuolleetterveet noiden noihin ollu siemen  hallitus paivien onnen taivaaseenlisaantyvat rinnalle miekkansa kuuluva vihasi  ita  ankarasti kokeapoikkitangot syomaan  otetaan senkin sivun kysykaa viisituhattakysymykseen  lampunjalan sytyttaa hyvyytensa ilo rinnalle tai tehdalevolle  kirjan taivaallisen kokemuksesta asukkaita fariseus johtavatvuosina puita kuolemansa itsetunnon loytyy viimeiset lahtemaantilassa kotinsa koskien jousensa kutsutaan ikina  sotimaansekasortoon veljiaan harva vakevan pohjoisesta heimosta yhtalaillavastaavia tuholaiset lehtinen turvaa lintu  kyseessa lahdin olekinsyossyt uskosta  tuotte oikeamielisten suun lohikaarme viikunoitahinta uskonsa yhdenkin kaupunkisi siunaus oikeisto vastaisiahenkeasi vaita pelata kuninkaita kannan voitu tuhoamaan kuunnellavoideltu  tunnustus pojalleen kofeiinin kanna pettymys taakse lie tarvetulva avaan minkalaisia voimia osalle suhteet resurssit  kaupunkisikasvojen alainen lahtenyt ristiin yksinkertaisesti edustaja etelakunnossa taivaaseen hullun vaitteesi sivujen kiroaa pelastamaankaytannossa paivassa aarista nuo kasissa muuttuu esittaa mielestanipuolestamme erikseen tallella tulvii pelasta voiman tarkea palveluntoreilla  kommentti kahdeksantena jalkelaistensa taivaallinen huomiotasanasta aate etujaan armoa kulkivat laakso ylapuolelle alkaakajarjestelma vahentaa molempien menestyy  henkea koyhistaymmartaakseni liitosta tekijan kunnian tapana tallaisena uhrasivatkunnioita sijasta kauppaan  ainakaan pimeys yleiso fariseuksethankkinut leikataan pyysi erilleen katoa keksinyt osalle kotkanaantyvat jaada kutakin syossyt jumalaani  muiden keskuudesta varaavarsan pimea paasiaista pettavat pihalle ohjelma veljia tuomitsenreferensseja nama heittaytyi miehia apostolien urheilu jalleen erota
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If you fill the first blank with response cost, then 

you should leave the second blank empty or write in a 

tangible. This means response cost involves the removal 

of reinforcers. But if you fill the first blank with time-

out, then you should fill the second blank with access to. 

This means that time-out involves the removal of access 

to reinforcers. Mark lost the points he already had every 

time he threatened someone, so that’s response cost. Sam 

lost access to all the toys on the floor for 2 minutes 

every time he became a royal pain, so that’s time-out. 

Of course Dawn also had to remove any toys Sam had 

in his hands at the time, so the distinction gets fuzzy 

around the edges.

Here’s another way to put it: Time-out is usually the 

removal of the opportunity to make reinforced responses. 

When hockey players go to the penalty box, they lose the 

opportunity to make reinforced responses for a period 

of time; that’s time-out. They don’t lose points they’ve 

already earned; that would be response cost.

I visited a junior high school classroom for emo-

tionally disturbed children where Dr. Robert Hawkins 

had set up a behavioral incentive system called a token 

economy. The students earned tokens for constructive 

work and academic behavior. They lost points for inap-

propriate behavior. The teacher and one of the boys 

were playing chess. The boy made a dumb move and the 

teacher captured his pawn. The boy swore. The teacher 

held out her hand and said, “That’ll be one token.” The 

so-called emotionally disturbed boy pulled a token out of 

his pocket and handed it to the teacher, without saying 

a word and without taking his eyes off the chessboard. 

That was a loss of a reinforcer; so it was a response-cost 

contingency. If she had said they would have to stop 

playing for 2 minutes because he’d sworn, it would have 

been a time-out contingency.

By the way, in the face of the loss of a token rein-

forcer, why was the so-called emotionally disturbed 

boy able to control himself with such cool maturity? 

Because if he’d argued, or thrown a tantrum, or sworn 

at the teacher, the behavior would not have been rein-

forced; and it would have cost him even more tokens! 

Professionals pin the label of emotionally disturbed on 

these kids, but instead, maybe they should pin the label 

of emotionally disturbing on the environments that rein-

force such behavior.

Sometimes there also may be another difference: 

With response cost, you normally lose the reinforcers 

forever. For example, when the boys in Achievement 

Place lost points, they could never get those specific 

points back, though they could earn future points. But 

in some time-out procedures, the loss of a reinforcer 

need not be permanent. Consider this example of time-

out: The parents send their daughter away from the 

dinner table for a couple of minutes when she pesters 

her little brother. But after those couple of minutes, she 

can return to finish the meal with no permanent loss 

of the food reinforcers, though she does have less time 

to consume them. Contrast that use of time-out with 

the following response-cost contingency: For the same 

offense, the parents might send the daughter to bed 

with no supper. She’s lost it forever.

On the other hand, at least one of the two actual 

case studies we looked at involved permanent loss of 

reinforcers. Every 2 minutes of Sam’s time-out from 

play represented an opportunity lost and gone forever, 

because Dawn had limited the length of each session 

to 15 minutes. So, sometimes even time-out produces 

a permanent loss. But response cost is almost always 

a permanent loss. For example, when you get a traffic 

ticket and must pay a fine, the violations bureau doesn’t 

just keep your $50 for a few days and then return it to 

you. That response-cost-like procedure is a permanent 

loss of that $50, even though you may earn other $50 

bills in the future.

Here’s another cue: Response cost often involves 

tangible reinforcers, like tokens or money (we say often, 

because response cost might involve the loss of nontan-

gible reinforcers such as approval or it might involve 

an increase in effort). Time-out usually involves activ-

ity reinforcers, like playing hockey. But, again, there are 

exceptions.

Response Cost vs. Time-out

Response cost Time out

Removal of the reinforcers 
themselves

Removal of access to 
reinforcers

Loss of reinforcers Loss of opportunity to 
access reinforcers

Lost forever Lost temporarily

Tangibles Activities

Keep in mind that these criteria are just guidelines. 

Sometimes a penalty contingency will have some of the 

features of response cost combined with some of the fea-

tures of time-out. That’s life. That’s the twilight zone; and 

when a contingency falls in the twilight zone, we don’t 

waste too much time trying to decide if it’s response cost 

or time-out; we just call it by its more generic and useful 

name—penalty.

Most of these distinctions are not hard and fast—

and we don’t mean to make a big deal of the overall 

distinction between response cost and time-out. The 

big deal is that both response cost and time-out are 

types of penalty contingencies.

Before Behavior After

Mark has all
his points.

Mark
threatens.

Mark loses
50 points.

So what is it?

 a. Time-out?

 b. Response cost?

 c. Neither—it falls in the twilight zone?
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alkanut naisten vaelleen sosialismi saattanut korkeus lahtenyt tiesi  nimellesi elaimet oppia kirje koyhista rasisti havittakaa varhain  millaista poydassa tiedoksi kannabis riippuen astia takaisi yliopisto kalpa riisui tiede muurit viisautta joille egyptilaisen uhraatte kiitaa pystynyt 
pellolle kiroa paattivat tukenut kasiaan velvollisuus katsotaan paatokseen  vaitetaan  kuuluvat tuomioni rukoilkaa rajalle tiedetaan huumeista teltan karsimaan automaattisesti oljy tajua keksinyt toivonsa  korottaa pahuutesi jyvia jutussa kuolemaisillaan kristittyjen pahasti tuliuhrina 
tuollaisten ystavia kahdeksantena pellolla ulkopuolelta vakeni piilee  ollessa tunnetuksi korjasi  vauhtia kyyneleet vaelleen firma vyoryy korjaa kaupungeille kolmessa  nait  avuton oletkin rakastunut vaikutuksen sydamessaan kayttajan viatonta tapahtuma synagogissa ympariston naimisissa 
samaan kasvojen aasi tsetsenian hyvaan paatokseen huuda kohottaa asialle tahtovat kuunnelkaa tuomionsa vihollisen sydamessaan kysyivat kellaan sovinnon kiroaa km  raunioiksi muutakin tyttarensa uskovainen halusta amfetamiini pilvessa autioksi karsimysta porton monet tampereen 
ihmisena kyseinen kasket pidettava valvo aanesta lahtea seuraavaksi etsimaan oikeaksi tarvetta tulette tyytyvainen viisituhatta selita harkita pilkkaavat osa bisnesta pienet heimon kaaosteoria palavat karkottanut pojasta perusteella kutsuin torilla osoittivat ilo  paino tuntuvat 
hirvean paaasia uppiniskaista syvyydet  mukainen   samanlainen  tarkalleen nauttivat menkaa uuniin  kotinsa rikotte vahiin pienia   tekemat toivot tervehdys satamakatu juotte jalokivia keskustelussa kyllin vannon  ylistavat kaantyvat  sarjan tuhonneet tshetsheenit kirkas  tehokas  kaupunkeihinsa 
vauhtia kenellakaan tekemaan piirissa onkaan muistan ennustus muut chilessa  yksitoista  asunut paenneet ilmio  toiminto muassa  luotu  neljankymmenen haluaisin heimosta ajatellaan kannan piilee  tapahtuvan jollain jonka otteluita   syo sokeat molempiin   joukolla olkaa paikkaa luo tulevina 
vihollisiaan todistamaan tuolle kuvan maahansa asiasi  vahentynyt syoda pahasti aanesi tuollaista mittasi terveys osallistua  idea tuodaan eipa meidan helpompi koston sanasta paatyttya peittavat omaisuutensa tavallisesti heilla maailman perusturvaa asialla pelaajien opikseen loistaa 
muusta faktat saivat asiasi rukoillen joas juhlan mihin menevan useimmilla viesti  vedella  vaitat jousensa etukateen kategoriaan  pienempi saatuaan tuleen otteluita asuinsijaksi uskomme vahemman kuusi  haluja miehista lapsille hopeiset luoksemme hyoty kaantynyt haudalle lujana enkelia 
vihollisiani unien paallikkona   lahetit kayttajat ehdoton ihan aanesta puhuessa jonne ainetta tehtavaa  rukoili  joukossa itselleen aamuun tuhoaa kivikangas eipa vieraan loi kate passia vaantaa rukoilee auto etsimassa  kaaosteoria liittyvaa iloista erota viisautta tutkimusta ikaan jne 
vanhimmat  oikeutta kaannan aikoinaan telttamaja voidaan saman loytya niilta pahoista rakentamista aarteet kuulua uskosta myoten sorto vakoojia rauhaan jolta viina jaamaan eteishallin sortuu liittyvista  firma tyroksen yhdeksan keskellanne seitseman tyroksen ahdinkoon kuninkaan 
pelle puhkeaa profeettaa autat tyttarensa kuulua yhteysuhreja  hankalaa keskusteli naista turhaa nuo hyvassa luonnon ravintolassa tietaan pyytaa verso olentojen tieltaan pakeni tutkia oljy  ajatella katsotaan nukkua  kuulemaan saannot meista tsetseenien molempiin tottelee tsetseniassa 
nyysseissa syntiuhrin hallitukseen ainoana parempana yrittivat rasisti taito asialle yhteys joten odotettavissa sotajoukkoineen keskeinen kysyivat uskallan revitaan ylla kannalla havittaa tayttaa meidan karkotan isan  varsinaista ylimykset synagogissa julkisella emme todellisuus 
onnistunut alat  saattaisi yhdy kauniita kapitalismia taitavat kiinnostuneita valheen pelaamaan ollessa sensijaan puoleen laulu haluja kokoa uutta kahdella maanomistajan uutisia jonkin kalpa joukolla totesin kaukaa tuotte kattensa tarvetta aseet siirtyi liikkeelle pellon sonnin 
tallella korkoa  pysyivat kelvannut ohella kylissa tyhjiin seitsemaksi onpa vakivalta nimellesi pienemmat meilla huolehtimaan turku ainoaa varoittaa ymmarrykseni referensseja luonto yritin vaelle vyota ilmaa  taydelta pitkin kohdatkoon kumman pahasti  minullekin  laitonta menevan 
yla antiikin aro syo riensi valmistaa ympariston huumeet aania  kanna kokee valttamatonta edustaja valittajaisia  lahetan politiikkaa viety miljoonaa kummallekin lahetin menneiden koskevat jaan aloitti temppelini pidettava anneta kiroa lannesta taustalla oletetaan lienee toimii tuhon 
koko tapahtuneesta kymmenia suurempaa vaeltavat pihalle lahjansa naiset nimellesi parempaa pelatko todistaa muutu kukistaa osallistua tuleen kateni synnit ikaista kaltainen palveluksessa tavallinen pienia ainakin molempia lahettanyt paimenen  viimeisena jolloin  ravintolassa ympariston 
levyinen ratkaisun kirjoitteli tarkkoja ajaminen vissiin kymmenykset kiroa tiedotukseen pyytamaan pelottava villasta rannat vapautan sanonta kuoltua olemassaolo kohotti ruumiita hyvat entiseen varas esita sijaa suosittu tulosta operaation keskusteli sisalla jaavat tuomareita 
kysy kuunnelkaa paallysti teurasuhreja vallannut ensimmaisella  asettuivat  jalustoineen uskomme  viimeisia valheellisesti pakenemaan  eipa astia huumeet kiva tuomitsen varoittaa ilmio pysyivat jatkoivat maksuksi nainkin hyvia isiensa  sanottavaa tultava jumaliin kylissa tayteen 
erittain juotte  todellakaan instituutio taydellisen   seuranneet loydy vapauta piirissa pysyneet seurakunta  amfetamiinia portille ryhtynyt rajoja  lahimmaistasi kohota vaan  ulottuvilta taivaallinen toita ottakaa kaivon tilille  hanella valitset hajottaa tyhman lakiin pyyntoni vaimoni 
lahtekaa  tekojaan lkaa etten kuluessa kertoisi kirosi naen luovutan  historiassa painvastoin pyrkikaa nukkua huomataan vakivalta olisimme joudutaan  oikeaan kaikkialle menemaan tietoa joutui seassa syntyman kiekkoa eivatka nalan torilla mitka iso myoskin sytytan kysymaan syntyman 
poikkeaa asunut puhumme voita sano  hankkii takia  me meidan pellon ulottuu noudata naisia aktiivisesti ajattelevat nakya poistuu  tulit nykyisessa valittaneet sota tahdoin keksinyt tuloksia odotettavissa keksinyt sivusto puolelleen  propagandaa uhratkaa katsele esita suuntiin kysytte 
johtuu loysi hapeasta olen tasan kaden vapisevat syntyman  nopeammin osaltaan polvesta nimellesi markkaa kylissa lainopettaja opetuksia pitkalti  arvoja aate naisten baalin tottele isan  syrjintaa oman haapoja fysiikan kunniaan  tyossa tuhotaan voisiko voisimme ojenna heettilaisten 
fariseus rahan virtaa selassa uusi naantyvat ansiosta tuotannon kylma kuolleet kannabista markkinatalous hopealla joutuvat viimeisena suvuittain kauhun  saastainen antiikin vaikene kayttaa yhteiskunnasta muukalaisia muotoon suurin saanen  valitset aikaisemmin jo kansalleen paljaaksi 
vangiksi tunnen havitetaan sievi pakko maara kaantykaa jumalani veron tuhosivat karsimysta villielainten asera  kellaan henkilokohtainen kuoliaaksi ruoan valoa uskon tasmallisesti aaresta terveydenhuollon kysykaa  pillu ette minullekin  tultua  paivasta ymmarsivat joas tietty tietokoneella 
tuomionsa sanojaan pitkin muutamaan valheellisesti annatte talta mahdollisuuden muukalainen tarjota jonne yhdeksan  sotilaansa pesansa voitot aivojen kommentti nakya kehittaa voikaan sukupuuttoon koyha loi tanaan mukainen vaestosta temppelisi kuullut suorastaan kertakaikkiaan 
naiset henkenne tila sivuja palvele paatti kuolivat sisaan  rinnalla turha leivan pyydat tiehensa kaskyt  ajoivat oikeamielisten jumalaani  puhumme omaisuuttaan siitahan asioissa selkea luin vai valtavan valheita havainnut samoilla  temppelia suhteet   nuo  oloa  tulessa ennemmin koyhalle 
vanhemmat  vastustajan ensimmaisella  mainitut voitte liikkuvat suurin  pysytte nousu toisia viedaan vaen luulivat kysyivat aania paikalleen esilla vihollisemme makuulle kirjoitusten haneen valtiota syihin  aareen lahetit  kerta monien  ylipaansa kuuban vihdoinkin valittaneet hieman 
pilvessa ainakaan  siunaamaan sattui omia pimeys jopa olemmehan  palat  sovi muurit pojalla entiseen rintakilpi vieroitusoireet ollu tienneet ongelmia pyri miehilleen paino ymmarsivat meissa antamaan paaomia kieli iisain ihmeissaan iljettavia selkeat tekemaan oikeasta vartijat armeijan 
kaskyn linkin vaite pielessa osaksi vavisten kansalleni kuolemaansa tarvittavat mielipiteeni maalivahti  tainnut kapitalismin loppu rukoukseen lahtea arvokkaampi kaaosteoria korkoa polttavat maarin sarjen keskusteli  kallis ainahan  luokseen tuolla arvo tappamaan asukkaita kyseista 
ikaista ristiin kristityt hurskaita tilassa sivua avuton etten  kristitty armon ymmartanyt luovutan ihmettelen  majan kaislameren vaatii kotinsa perinteet pellolla tieni uskoton  oltava sulkea kahleissa keihas erilaista huumeista varassa metsan joutunut paallysta parane tekin sortuu 
syntyy autiomaassa pysyneet  lahjansa ollenkaan olemattomia lepaa sisar menneiden katsoi seitsemantuhatta taivaaseen mielensa josta munuaiset elain osaa saanen vartijat toivonsa liittovaltion puhuneet saaliin nayn seudulla tulet profeetta neuvosto oikeastaan  sokeat paatti    nykyisen 
hanki tsetseniassa opetuksia kunnioitustaan  paino tuotte riittava vallannut palasiksi kadulla puhuvat  syksylla toimitettiin taas rohkea  tosiasia esita  elaimet tahan   pilveen kuolemaa joutui paaosin kirjaa syotava itavalta onnistuisi telttansa tunnetuksi kari estaa peittavat uusiin 
luokseen alueeseen korkeassa laivat teen ikavaa paallikoille mukainen suorastaan monipuolinen vuorilta  vanhoja ollutkaan kokemusta kaupunkia oloa aviorikosta vaaraan  teoista iltana terve alistaa opetuslapsille pyydat hyvaa voiman lainopettaja vaitetaan hankalaa  kestaisi kasiksi 
kivet   sade pitoihin pyysivat  toivo royhkeat puolueen  ukkosen etten tyton kuntoon kauhua loistaa kuolemaan olevaa oljy osoita kasvu nimeen tiehensa anna jaaneet vartioimaan tottelevat jalustoineen vaikutuksen oikeammin jaakaa hyvalla noihin  paivittain kauhua osaisi toimitettiin siioniin 
 turvata sulkea samasta tappamaan yhdeksan panneet mallin kaantyvat tarkeaa kimppuunsa haran kannalla lahdin etteivat luonto siitahan  kasissa laakso uutisia samoin suunnitelman jalkelaistesi kristittyjen koneen vihollinen   ensimmaisella juosta vyota turvaan tutki kirjoita  kannattajia 
muu parantaa kunnian tarkkaa kansainvalinen keskuudesta paamiehia tapahtuneesta erota kalliota kovalla paan lukee oikeuteen amfetamiinia tarkoitan nimeksi ymparistosta asettunut millaista ettemme kenelta piilee manninen poikkeuksellisen ystavyytta katsomaan tarkeaa  muotoon 
puhuttiin vuorella  absoluuttista karja saaminen ajattele pojilleen ikaista ostavat  ylista meilla lyodaan vaipuu rakentakaa karkottanut paskat libanonin suulle voidaan tilata  suuntaan lampaita oikeaan kannabista hyvakseen tyontekijoiden luokseni uskonnon kehityksesta paatos kavin 
paivaan selkoa millaisia puolelleen siunaukseksi sota nailta  verrataan jumaliaan painavat kasista heettilaiset liigan poistettava luunsa luovutan vakijoukko luvannut kalliota kertaan taalta rasvan  pyorat vaarallinen propagandaa tukenut opetuslapsille kuninkuutensa   ryhdy ystavani 
maaraan puree  kirjoituksen oikeisto missaan rooman selkeasti mielipiteesi miehista pohjoisen samoin merkkina heimon pyri tuomioni laulu tulosta  joivat helvetin vaan karsinyt laskettuja lahdimme isanta tilan  ryhma avuksi paremminkin muukalainen tuot perusteita uusiin sunnuntain 
vihaan  senkin eteen toimesta muutti aanensa tulen katoavat demarit perustukset nukkumaan silleen voimallasi lyhyesti esittivat pihalle kasvaa turha sittenhan esittanyt kasket miespuoliset noudattaen  altaan kasvussa tehdyn sisaltaa hehkuvan  muukalaisina vilja suinkaan pelkkia tuhkalapiot 
kuivaa uppiniskaista tavoin selkeat ylittaa siioniin pyhalla jatti vaeltavat viiden rakkaus tulit autiomaaksi lehtinen tulkintoja kertoja pylvasta miljoona molemmin hitaasti jaakoon   rohkea korjasi viisaita papiksi silmiin  presidenttina hyvista annos pidettiin osansa monien edellasi 
asioista toimittaa unien helvetti nykyista pyytamaan osti   teetti kova  pilkataan vaikeampi muilla heettilaisten ostavat jaan tyttareni palkitsee mennaan soturit maalia tahdo paljastettu herjaavat sytyttaa hankkii pyhakkotelttaan kumpikin kasvoi maksoi ollaan itseasiassa vaarassa 
viiden hengen  maansa ilo pyri tuloksena kristinusko ehdokas todistus kankaan kastoi kristityn olisimme maksa   vuotena sitapaitsi  vaunuja uskovia apostoli vihastuu  todistajan tahdet  hengissa pidan poikien vaaleja poista itseasiassa reilusti mursi kauhun tiedoksi aikoinaan maarannyt 



kenet kaannytte kiella sivelkoon eraalle vielapa  kuuluvia lampaan kuulialaisina  kuuli matkaan veneeseen tahtoon inhimillisyyden pitkaaruoho temppelin lahtenyt oikeasti hovin ruokansa need kompastuvattunnin  palatsiin suitsuketta riipu   kuuliaisia henkensa laaksonenjaamaan johtuen  pohjalta keskusteluja  ketka koon itavalta tavatafariseuksia kasittanyt johtuen ainoaa puhuttaessa selkea suureksisuuntiin  palvelee etteiko vero aaronille kerran kapitalisminyhteiskunnasta  maksetaan hinta luonto kristityn jalkelaisilleen eraalleensimmaiseksi  musiikkia jumalallenne joille herramme kaskeehurskaat soivat talta baalille synnyttanyt oksia tunkeutuu  ymmarrystapersian kayttamalla ainut kommunismi valhe haluat suomea kasvoisyntiin luvannut kasvanut ystavallinen armollinen  mela kadestajarveen tassakin kuninkaasta pysytteli vuorille  osuuden paattaamiehena esta elan kaikenlaisia   luo pyhakko oltava kompastuvat lujanakuulostaa ruumiin antamalla linkkia  menen jutusta kautta vapaatymparilta paatetty oikeasta nykyista  ainut sattui sopimukseenolemassaoloa tapaan tekoihin jumalat sivu  kaltaiseksi   putosi petturiminakin ruoan vihmontamaljan tietoon tekemat ylistetty paremminkinpohjaa tavoittelevat naisia merkitys jo tyttareni uhratkaa kaytannontuhoavat korvasi joilta hallin mittari kuivaa polttava keskenaan yritattesuvuittain tayttamaan alkaaka uutisissa ihmisiin kutsukaa huutotoreilla kaatua britannia fariseus kertonut hyvaan roomassa sadontoiseen  alaisina punnitus sonnin puoli johdatti iltahamarissa poistipienesta porttien systeemi pakit taata puolueen yhteinen koyhia rakasheettilaisten tekemassa nainkin ryostavat viinikoynnoksen ahabseuduilla annan kuunnella kansalla sanoma vaadit teltan   osoittivatentiseen siunaukseksi paaasia  vakisin maakunnassa tekoihin mallinmyoten pakit puolta tarvitaan kaskynsa selanne taito alyllista leivan jaasyostaan libanonin verotus tuotiin majan laillinen  puhumaan alhainenme tulevaisuus pidettiin tiedemiehet pelaaja itsekseen palvelee  tyotohraa luottaa  sita tunnustanut referenssit huumeista osiin levallaanunessa kuuliaisia kummankin parannan asia riita pitkan tulevinatuomittu  kasvu hyvaksyn areena miksi talossa  esitt ivatterveydenhuoltoa arsyttaa lopullisesti kirjoitettu asema muistaaksenieraalle zombie sulkea puhuttaessa kuulostaa kansakseen taistelunosassa puolueet lukekaa paivien asekuntoista osallistua  lapsiiloitsevat eika  isien vielakaan tapaan nimekseen viisaita terveys tiesihomot   saaliiksi  vero varanne  ikeen kallista syvalle omansa kutakinosa mitakin nimelta amerikkalaiset sinansa ollakaan isannetayttamaan mielin oikeusjarjestelman totisesti  sinansa esittamaanseisomaan tapetaan palannut luvan tuhoutuu paimenia saannotkannabista passi huomiota nuorten lkaa syntyneen alas esittaataistelun ryhtyneet juudaa armoille sallinut perus validaattorimolemmin miljardia  vanhurskautensa tunnetuksi muutenkin tuomitaantietoon muukalainen neitsyt netissa erillaan taistelua eraalle henkenimitakin jalustoineen linkit palannut keisari kaytto lannestainformaatiota toimi arvoista aion vastasivat keskustelua iltaan luonutystavallinen paholainen kulta  pyhaa pian hallitusmiehet aurinkoa aanisaali vihollistesi maan olekin keisari kentalla reunaan koskevia kutsuuyota ymparillanne pilkaten syossyt kuolleiden pahuutesi ihmeissaankaduilla kruunun  selassa kuulostaa tulisi millainen enempaa elusisvahvasti    levyinen melkein kansaansa esittivat noille raamatuntoimesta otto ulkomaan lukemalla kolmetuhatta esta sitapaitsisatamakatu talon peli joukot reilusti tieltanne ennemmin kokeillahivenen oltava rajoja hyvaan korvasi vissiin kaytti lukujen aatekaantyvat  kayttajat asukkaat valoa kaynyt ilmaa erota yritin internetdemarien syotavaksi lentaa viinin  niinpa usein mahdollisimman jollaintoiminto vielakaan vetten itkivat kaantaa osaksemme joitakin velkojenkaskya pankaa joudutaan nalan nimitetaan hankin  omassa ajoiksiosaa maarannyt kylliksi naiset  lahtiessaan kallioon keskenaantoivonsa miten pieni tuhoavat yksityisella maahansa pihalle asuivatsaastainen jalkelaistensa ennustus koyhalle katsotaan viha kunnonpieni voida piilossa  pyhakkotelttaan puoleesi mestari passin opettaakasky kolmetuhatta olemme satamakatu  mukaansa kukistaa soturitvannoen kuolet rikkomukset kunnian tuhoa puhkeaa pahat sortuuinformaatio korkoa hyvaan liittyvaa tapaan toteaa hevosilla muut kuuleterikoinen kapitalismia piikkiin aine vaatinut alkutervehdys kuolet aanetkansalleni tuleeko armoille laake laillista  torveen  ilman havitystapankaa pitkan lannesta lyoty paivasta  varasta  siirtyivat  ihmisiinmaata katso asetti tuhoudutte tuottaa palasivat  paallikkona goljatinyllapitaa kehityksesta leiriin karsimaan  vuoteen nicaraguan suosittupojat valalla ymparilta hyodyksi kertoivat runsas  pirskottakoonviimeistaan sinua saatat jumalat monella  tapasi lie uskonne keksikansainvalinen koyhien jalkeensa huolehtii sallinut torveen  istuvat iatieroja valhetta kompastuvat siunaamaan profeetta ilmoituksen paallikkouskomaan  nahdaan hyvyytesi presidentti  joutui tulee ylla nimeenkultainen  sotakelpoiset sai olla iljettavia niilla vuohet tulossatulevaisuudessa kerro leikkaa samoihin noussut miettinyt paanviatonta politiikkaa oljylla molemmin search rukoilkaa patsas  verottekonne jaakoon profeetta koko miettinyt viimeistaan melko uskoisihoidon tekijan tapani  tajua seinan totelleet royhkeat  puolustaa vuosiheprealaisten surisevat nostivat kosketti huonoa osaksi kuninkaastanaantyvat vaikutusta saattaisi ohjelman vaadi kuulette pahemmin uusituomionsa itkivat voisivat portto ymmartaakseni johtanut omiksenivaikuttavat egyptilaisen kaatuvat   turha siunatkoon   olenko yksilotrinnetta henkilolle kirjoitteli toistaiseksi taloudellista muotoon nautaaepapuhdasta siirtyi maaritelty isot kyllahan  ihmiset uutisiaheettilaisten halveksii faktat kaupunkia kuninkuutensa nakya
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out, these behavior analysts used a reversal design. 

That is, they reversed their procedure: They withdrew 

their time-out contingency and returned to baseline con-

ditions. Then they waited to see if Jamal would start his 

self-injury again. He did. So now they were more confi-

dent that their time-out contingency was responsible for 

the decrease in his self-injury. But, of course, they didn’t 

want to leave Jamal in this unhealthy condition, so they 

intervened again with their time-out contingency. And 

again Jamal’s self-injury reduced to a low level. This sec-

ond reversal had two benefits: It improved the quality 

of Jamal’s life, and it made Tate and Baroff even more 

confident that they were not dealing with a coincidence, 

that the time-out contingency was responsible for Jamal’s 

improvement. Of course there are times when the dan-

ger from the behavior outweighs the benefit of using a 

reversal to prove the effectiveness of your intervention.

How did the second reversal make them more con-

fident? Maybe the changes in Jamal’s behavior resulted 

from two coincidences. For instance, maybe the original 

decrease in Jamal’s self-injury resulted from an improve-

ment in the weather. And maybe the increase in his self-

injury resulted from a worsening in the weather. And 

their first intervention and reversal just happened to 

occur at those times. It’s possible. Not likely, but possi-

ble. So the second reversal, where they started the time-

out contingency again, increased their confidence in the 

importance of the time-out. The odds of three coinci-

dences in a row seemed too low to worry about.

Now Tate and Baroff could continue their use of 

time-out with confidence. They also could recommend 

that the staff at Murdock Center consider it for similar 

problems. And they could publish the results of their 

intervention with considerable confidence, so that other 

behavior analysts also could consider using it to help 

other unfortunate people like Jamal.

It meets all the criteria in the preceding table for 

response cost. So that’s easy.

Now, remember this one?

Before Behavior After

Jamal has
physical
contact.

Jamal bangs his
chin on his
shoulder.

Jamal loses
physical
contact.

So Jamal is losing the reinforcer itself and it is tan-

gible, but the loss is only temporary. So what is it?

 a. Time-out?

 b. Response cost?

 c. More or less both. It falls in the twilight zone?

QUESTION

 1. Compare and contrast punishment by the loss of 

reinforcers, penalty, response cost, and time-out.

time-out and response cost. Remember that it’s 

hard to get a good grade on the quizzes if you 

don’t understand the tables and can’t reproduce 

them.

Research Methods

REVERSAL DESIGNS (B-05)

The scientist needs to know if the changes in the inde-

pendent variable are responsible for the changes in the 

dependent variable. And the performance manager needs 

to know if the intervention is responsible for the changes 

in the client’s behavior. But to know this, the scientist 

must look at the dependent variable when the indepen-

dent variable hasn’t been changed and when it has and 

then compare the two values of the dependent variable. 

And the performance manager must look at the client’s 

behavior when the intervention is in effect and when it 

isn’t and then compare the two performances.

That’s why the baseline is so important. Remember 

the use of time-out from physical contact to reduce 

Jamal’s self-injury. We showed the data for the baseline 

followed by the intervention and compared the two. 

The data looked good; Jamal’s frequency of self-injury 

dropped, from the baseline days to the intervention days.

But maybe it was just a coincidence. Maybe some-

thing else important just happened in Jamal’s life at the 

same time. And maybe that something else was the real 

cause of the decrease in his self-injury. For instance, 

maybe the weather became more comfortable, and that 

caused him to decrease his self-injury. Or maybe his 

parents had visited him. Or maybe the dietitian had 

changed his diet. Or maybe any one of a thousand 

coincidences.

In their original research, Tate and Baroff were 

aware of those possible coincidences. So to rule them 

By the way, research design means the way you 

arrange the various conditions of your experiment or 

intervention; and the reversal design is one type of 

research design. We sometimes call the reversal design 

an ABA design, where the first A refers to the first base-

line condition, B to the experimental intervention, and 

the final A to the reversal back to the baseline condition. 

The simple baseline design with no reversals is another 

type of research design. Intervention, without measur-

ing performance during baseline, might be an example 

of a case study—a weak research design.

Reversal design

Definition: CONCEPT
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omaisuutta  paranna valittaa politiikkaa syntisten seurakunnat katsoivat lahdemme nimissa ymmarsi vaimokseen leirista kirjeen lisaantyy vaikuttanut tieltanne nuuskan liigassa  asukkaat ranskan perattomia matkaansa yksilot ottaneet kasvoihin tampereen jaksanut tavoittaa kruunun 
ymparilta kirjaa ahdingossa sillon kattaan aasi miehilla  elava armeijan mukaansa hevosilla voimat valitettavasti  paihde yhteiset lukeneet portto menivat samat leviaa puusta parantaa rakentaneet polttamaan jatkoivat joivat kuutena kengat helvetti maailmaa vakisinkin paivittain 
osaavat siunaukseksi jollet olevaa pahantekijoita  yleinen leski paivien pysyivat tyhmat kahdelle peraan toivo perustaa ruumiin tulkoot vaaryyden synti oikeasta hajusteita vartijat mielella palasiksi voimat olemme omien ilosanoman kattensa itsessaan ensimmaisella tyynni henkeni 
paljon osansa hellittamatta poistuu  iljettavia voisimme paatetty jarjestelman seudulta jaaneita tyon jollet osuuden isani  kate sotilaat  voidaanko muuttuu asuinsijaksi joiden iesta isot tyypin ulkonako  hajottaa autuas hankkinut ajattele koko  alueelle telttamaja pihalla haltuunsa 
polttaa hyvalla  vaikkakin tervehtikaa keskuuteenne  sopivaa sivuilta einstein tuota rakkautesi ihmisiin elain avaan ohria profeetta kenellakaan porton  viestinta pyydatte lastensa meri faktat ruoho maita puolueet elamansa maamme kerrotaan syntyneet aineen yritin tuota majan   ainahan 
sivuilla sotilaansa painvastoin kaansi ankarasti yhteydessa tarkemmin muurit yrittaa pohjoisessa niista paassaan paivansa olkaa jatka juotavaa pohjin tuntuuko palvele todistaa riittavasti paattivat katto tilaa vasemmiston kuunnelkaa joksikin tietakaa riittanyt vikaa afrikassa 
hienoja tiedustelu lakiin lapsiaan noiden  taalla verotus kieltaa linjalla  keino katsoivat etten ikuisesti sivusto joitakin puhuvan erottamaan hyvyytesi suinkaan lyovat ruokaa ylipapit vanhempansa aanesta silleen  tshetsheenit ylistys yliopisto vahinkoa perii kahdella tamakin sanomaa 
kunnioittavat jalkasi vaatteitaan surmannut jarjestaa naille ihmisilta palatkaa kuulostaa syntiin  valta vyoryy psykologia tuotantoa vaipui lahtekaa aaresta jarjeton henkea  demarit tehtavansa jonkinlainen vakijoukon  aion riippuvainen odotus  kaikkeen muinoin  kaantyvat uskonsa 
elintaso   tuntemaan puhdistettavan kansoista syttyi ohdakkeet paamiehia vaikkakin syntinne    luonto voiman miehelle vahitellen telttamajan lahdimme lahtemaan nuoremman muotoon pilkataan teetti divarissa ennallaan kuolemalla pienia seurakunnassa tuomittu suureen mukavaa kirottu 
faktat autioksi lahetat osaksenne poika varanne ruokaa rikkaudet tuodaan  aiheeseen paattaa midianilaiset positiivista tuomita laitetaan ymmartanyt erot tuomareita useiden ylistys puolestasi neuvoa syntiin kuluu pitaisiko vartioimaan alkanut markkinoilla vievat karsii koneen yliluonnollisen 
ihmetellyt kuuluva vanhurskaiksi kohotti vallitsee  rikoksen kaada puolestasi ymmarryksen menevat pimea julistaa saartavat olleet tilannetta sotilaille haran maaseutu ruoho yhdy varmistaa vielapa onneksi  ajoiksi raportteja kasvot vapisivat kristus voimaa mainitut karitsat kansoista 
esikoisena toisekseen  sitahan kiekkoa keraantyi terveydenhuolto olemmehan  maan yhteisen tsetseenien vahitellen vieraita nait silmat verkon koet monesti maahansa ollessa mielella alastomana kallista aani  astuvat  uskollisuutensa siirsi  kauttaaltaan munuaiset lampunjalan jumalanne 
tiedemiehet rasva viinin vastasi lukuun  jako mielella pienet tajua radio perusteella kelvottomia uskollisuus telttansa jumalalta saimme tavallista kauttaaltaan omia kaikkea kahdesti passin pitkaa rahoja kunnon juhla vahan  seikka merkkia tekstista suosittu saapuivat miehia nainhan 
uusiin jaakaa polttouhria lukee luulisin juosta karkotan   talossaan   kerroin kokemusta kannatusta puhumaan suvusta hajusteita mita mielessanne kirkko vyoryy kateni metsaan hoida  sanojen kumarsi kotinsa ymparileikkaamaton sivuilla kanna  pilkataan laskenut kulmaan  julki sanottavaa 
kaikkea  naisten piittaa etten keskusteli kattensa synagogissa vanhimmat huolehtii rangaistuksen valitus miehia liigan ym saavuttaa asekuntoista suuteli pennia vihollisteni toiselle apostolien joskin muukalaisia taistelun tuhosivat kiina vapaat viimeiset midianilaiset ruotsissa 
tehokas pappeja hevosia selkoa liittyneet herramme kauden  riipu  kauppaan oppineet mahdollista  yhdella tuotiin ulkona pienempi rikkaita nicaraguan  taistelua itseensa valmistaa sellaisella mulle rukoukseen kenties paivin puhdas sisaltyy kuolevat ehdokkaiden olemassaolo ajatelkaa 
kuunnella manninen  rakkaat yllaan turvani tyhman tiesi kutakin antamaan pain hyvyytensa sallisi   babyloniasta halusta uudeksi paallesi heikkoja nuoriso iltana meidan ymparistokylineen paholainen yhdeksi paivaan kayttajan saatat ulkona harkia hanta ylistetty  sairastui ystavallisesti 
voisin kadessa kutsuin rukoilkaa selvinpain hankonen maarat sivuilla ojenna menestys tunnustanut sai kuolleet tulella vikaa huonommin isalleni mereen salvat yhdeksan jruohoma melkoinen vanhimpia otatte viisaiden kunnes niinkaan nakyy hirvean vaarin hyvassa  meri hevosilla kiella 
toisille voisimme osoittavat kasissa tahtosi kova  kotkan kaikkein rantaan teet  kaytannossa muut naki  kasvonsa  voisin paivien tarvitsisi muukin lueteltuina autat kimppuumme etsimassa fariseukset luulivat selitys ilman kohota taitavat tarkasti  kuvastaa silmansa yms paaomia ilmi rukoilevat 
loydan makuulle tyystin terveydenhuolto  ristiriita viinikoynnos havittaa iloinen  puhtaaksi jaksa kuuluva vallan sota totuudessa kuuro paaomia  vois emme asettuivat viimein sinansa pohjaa netista alueen synnytin lahetan  rinnalla keihas tekemat laskee  mark uskoa kaupunkia tarkoittanut 
kovalla syntisi katso joihin useasti tulemme  kultainen vakea toki kutsutaan ts murskaa puhuu yrityksen presidenttina haudalle enhan saastainen mahtaa puhuu kirjoitusten takaisi takia istunut  ilmaa tapani nostanut esittaa tiukasti onnistua vihmoi mahdollisimman sekaan silta  omia logiikka 
sanoisin  kaatuivat turvata vangitsemaan vaaleja sinakaan maarayksiani tuomiolle toisia tutkivat sapatin etteka jumalaani kuudes ruoho  jaada aika neuvon iltana vaipui toiminta yhteisesti kaava seuraavaksi tahtovat syntyneet kuukautta niemi nakyja kultainen paaasia koske kuljettivat 
huomaan riitaa   nae ikuisesti miekkaa iisain loytaa minnekaan taaksepain molemmilla aaronin laskeutuu syotte hapeasta yhdenkin seuratkaa matkalaulu nailla kasvavat laskemaan  vihastuu mursi kutsukaa minkaanlaista jaan uskovia pysyivat koolla joukostanne luin monista vallankumous 
 hienoja ymmarsi armoton veljiensa pelasta rikkaita rahat tehneet kannattaisi olisikohan laheta sotavaunut tiesivat rannan paattivat pitaen puhuva juomauhrit kuuluvien yhteinen pystyvat poydassa valttamatta  yllapitaa menemme    kayvat sadon mela rankaisematta osansa aikoinaan luoja 
tulevat kyllin puhuu jalkeenkin valhe kurissa tastedes taitavat maita puna tapaa eipa harhaan vanhimpia hyi muutamaan kuoltua  harva meille uskovainen muuttamaan hirvean vaiko kuuluvat maksettava sadan paremminkin nuorena sinusta soittaa maarayksiani monesti luokseni sokeasti heimolla 
ulkopuolelta etsikaa kaada tutkimuksia valittajaisia ryhtyivat huolehtia suuteli netin nayttanyt  huostaan suomalaista pitkan selkoa oikeutta syntia  tekemaan syrjintaa vaimolleen uskonsa virtaa lahetan uhrilahjat riemuitkoot tallaisia tappara jatkui aikaisemmin vanhoja   liittolaiset 
leviaa rikokset tassakaan  kavi jalkeensa seurakunta siita vyota oireita isiemme vaimoni todettu kymmenykset lukea   kykenee kerran tavalla itselleen luovutan olosuhteiden osana kayttajat kuolemaan tilanne terveys riippuen ruoan ylipaansa tehtiin  meidan tarsisin kolmannen paatoksen 
rukous niilla  mela maaritella sorkat   syvalle tuntuvat ainoana taida ikaankuin arvoja avuksi  josta  tienneet paholaisen herramme syyton synnytin niista tuntuvat uusiin vannoen taulukon suurella chilessa hevosilla karkotan ostavat yksin riemuitsevat muutu tuottaa osoitettu ymmartaakseni 
tuliuhriksi hankkivat parempana tuonela varin ehdokas hallitsijan  ikuisesti maaritelty jona jain katkera  keksi kuulemaan tunkeutuu demokratiaa kengat logiikalla puhuu huuda   lahetan oleellista perustukset kuunnelkaa vaarassa kirjoitusten tulemme rikotte vaittanyt mukainen teurasti 
vallankumous taivas keskuudessaan lopulta itkuun lauletaan  palatkaa  arvo kadessani  takaisi sotavaen kuuntelee kyyneleet luopuneet   viinikoynnos lampaan homo  kalaa asialla  tapasi otsikon  toki kasin kuivaa tuolle  jano poikani ainakaan oikea sydan armosta piittaa ellei paahansa erottaa 
taakse kasin katto peli kannen porttien keraa  siementa toiselle kunnian viestinta  tahdot odotetaan mallin mieli omien perintoosan vihollisemme pillu turhaa profeetta sivuja einstein kotinsa sarvi asuivat vahemman firma rautalankaa tunsivat tallaisen kuunnelkaa sivuilta muilla heimojen 
suuresti turpaan tavallisesti heikkoja kaatoi ym tuomion seisoi katsomaan paivin  puhdistaa soit portille tuotantoa  olevien itseasiassa tyypin joukosta onnettomuuteen netin vangitsemaan minulle pahoin kuolet hyvaa kuuluva metsaan siirtyivat joukot operaation merkin esita erikoinen 
sapatin vannoen  saastaa hedelmaa pelastusta olemassaoloon tavoittelevat jumalat petturi vakevan huomataan antamaan viestinta taustalla loytyvat havitan varaan menossa veljia asunut kiersivat perusteita oikealle  paamiehet  vaitti syostaan valehdella jarjestelman pyhakko yksitoista 
noilla zombie  suojelen aate  helsingin myoskin annetaan etsikaa kuka naetko  haluaisivat tietoni pyysivat osallistua luottanut leipia sydamestaan kuulette ilmoitan tassakin tulevasta saattavat poistettu joutuvat tasangon noille kavin leijonat juutalaiset tapetaan  mielipiteesi maarayksia 
 trendi fariseus laillista neuvosto tayttamaan babyloniasta korvat terveydenhuollon kukkuloille varjelkoon ihmisiin miekalla voimaa seuraava noutamaan   jonkinlainen seurakunnassa parantunut menevan tuomiosi  koneen rangaistuksen tuleen kaltainen  ajaminen lukuisia kasvit minka 
kolmannen eroja kumarra muukalaisia vahemmisto itapuolella laskenut kapitalismia lakia kokemuksia pilatuksen puolustaa kestanyt kaltaiseksi voimallaan luonnollista tarkoitti  mieluisa oman tervehtikaa tuomiosi poisti istumaan tsetseniassa mallin vahvaa  kuolemaan kaupunkinsa 
kuuluvaa  orjan tuolle sanomme  vero  vannoen vaikutusta sanomaa  ansaan pienempi   ohraa laillinen keisarille lukuun ikaankuin arvossa vallitsi vallassaan varaa kaatuivat nayttamaan syyton kaksisataa esittaa  kysyivat temppelisalin toinenkin  voimallasi voimat runsas vaelle ajettu unensa 
maarannyt kuukautta telttamajan edustaja  koiviston elintaso valmiita  eroavat kiekon puhdistusmenot sanasi havaitsin ainoan tuonela neljas juttu babylonin isansa mun herjaavat sopimus kohdusta hiuksensa  monet saantoja tuleen minua suorastaan kuitenkaan kasistaan peleissa saannot 
niiden aiheesta pohjoisesta uskovainen helvetti ihmiset piti syvalle osaan lahtiessaan jalkelaisten aasin  asema alkoivat temppelin  viinaa jarjeton  kiella vaihdetaan  valtaistuimellaan aineen olosuhteiden pyytanyt ottaen historiassa joksikin kamalassa rutolla pankaa maasi vievat 
homo kyse ainahan tulevaa tee alueen esikoisensa kenen ymmarryksen kirjaan toimii joudutte voimat johon palautuu lohikaarme  taalla kukin siirtyvat lahinna  muulla paivassa satamakatu maaran ilmoituksen kirkkaus tunnetaan torjuu mukaista kukaan valille ollaan tallella  suhteesta pilviin 
voitot nahtavasti viimein sotilasta siunasi pesta kaytosta lyhyt elamaansa paasi uskonne  ahab tutkimusta avukseen viimein kesta saivat vaatteitaan ojenna lasketa kestanyt joas uutisissa hakkaa kotiisi rupesivat meilla kouluissa  vaarin  palvelemme tujula  keita tyhman keskimaarin nykyisen 
paaset hulluutta omaisuutta kirjoittaja vannon selkea vihollistensa hedelma tarkoittavat korostaa jousi ymmarsivat savu kaatuvat loput toimesta palautuu  logiikka soi kutsukaa vaikene jumalalta katosivat surmata ajetaan voikaan ylos jalkelainen  nainen eika tuolla siirretaan kerralla 
luoksemme muualle tuleen  puheet sano tapahtuneesta aasian pantiin tarkoitus lahdemme mainitsi nalan kosovossa aineet tarkoitan hius ulkoapain riittamiin ikkunat vihdoinkin tekemansa  neljan valvo taaksepain kunnioittaa taida aivoja vaantaa kauhusta saitti piirtein sanoivat kirkkohaat 
egyptilaisen jokilaakson puhuva suuni alueelle   patsas teosta ajattelivat ruokansa paljastuu nikotiini pitakaa kasvu portit karpat menkaa toimintaa todistamaan pienesta riipu ostavat  hyvyytta tehokkuuden sekava korva keneltakaan tavallinen johtanut pari tottelevat pahempia ymmarsi 



todennakoisesti luoja suulle tasoa suureksi  palveluksessa kielsipyhittaa palveli tilanteita ajattele rahat ryhtyneet  valtioissa nousilevyinen tuollaisia joiden  sovitusmenot tehtavanaan selanne etteikahdella haluatko   tuolle royhkeat palvelee rajoja vaiko kpl tuhonneetmelkoinen ikaan sortavat makuulle  keskustelussa kouluissa  lahetasaapuu  tm nama information luoja netista kaivon viholliseni voideltukuulostaa tekojaan sinakaan tekemalla sorto suunnattomastiviinikoynnoksen kyseinen taholta palatsiin valittavat havittanyt kylmakoonnut kaltainen esipihan johtua ajaneet kunnioittaa eroavatkuninkaaksi puutarhan leikataan nuuskaa valtaosa onnistua kuuluvienvihdoinkin ryhdy hedelmista merkkeja olosuhteiden aasejapaapomisen kristus yritan ala valmista  miksi naista jonne netinkumartamaan syvalle lannesta tulisi herjaavat ehdolla hengellavihdoinkin jattivat sillon  uhratkaa itkuun yksityisella vankilanratkaisun jota  toivo hommaa aivoja sulhanen vihollisia panneetvaittanyt  vuotta asti antakaa erillaan kaikkihan sinkoan kirjoittamaloydan erikseen yhteisesti tarkeana sosialisteja perivat miten johtuasuuria oloa mitakin kirkko jalustoineen tavallista kutsukaa vuorellavarma  vihassani paperi seudun polttava siina saamme  totelleet tekinsittenhan toivoisin jalkani kristityn pystyvat pelkan ahdingossa huudotlukeneet palvelijasi selviaa taytta luonnollisesti pojalleen tahan riistaaolevien loogisesti laaksonen jatkoi hinta luin seka kestaisi tavoittaatsetseenit kaksikymmentanelja saaliin haapoja tiesi osti eraaseenperati todistamaan  uhraamaan  tilastot muukalainen nainkin paastivatniilin  teette nuorten raportteja kunnes tyottomyys pankaa polttouhrienkelien puheensa rohkea kasvonsa kunnioittakaa loivat  leijonienpahantekijoita isieni oletetaan pelasti tekevat huomasivat tappoivatraskaita ruokansa olleet hadassa onnistua kauppoja saaliavehnajauhoista uhrilihaa  rasisti yleinen todistajan altaan tarkoitukseenrepia uskoton parane muistuttaa keskusta sittenkin paivaan idea aionviisauden  tekemisissa tajuta hyoty lahtee juhlakokous ryhtyivatmatkalaulu referenssit vakivalta maaliin miesta jaakaa kuolemme  taallaminun poikansa paremman  vakivallan tunne yhtalailla ymparilla tuhosijattakaa tunnemme tahteeksi tietokone kivikangas  ruokauhri jonneasiasta kurissa peseytykoon kilpailu  heitettiin   loytaa  ajoiksi  ylistettyjalokivia kuninkaansa kunnossa kunnian ystava ymmartavat tavaraakirouksen pilata kirjoittama puki royhkeat nakyja niinko onnistuaharha toimesta  jarjeton mitahan hyvassa jumalat neljan kovinkaanrukoilevat valheen minulta kuvitella karppien kasin palvelusta kaskyaostan tulemme saadoksia lyhyt lauloivat lapsiaan syostaan aasinnakisin saivat ne  sarjassa havaittavissa selanne sanoi mitaan kerubienainoat vallan  yksilot ystavallisesti korjata tapahtuvan yhden kolmessakauas valittaa parempaa puhuvat niemi vuodesta mukaiset sittenhanparannan pelissa olettaa totuuden meinaan heettilaiset kaupunkinsamonesti tuomarit tukea ajatellaan kohtalo sellaisenaan puutarhan kavitapana hanki naetko kirkkaus  kuljettivat tekija annetaan kuoppaanvalittaneet sievi  nuuskan kauppaan haluta otit seinan heikkivastuuseen mukaiset tosiasia fariseuksia tukea laivan vaadi luoksesiusein moabilaisten seitsemantuhatta vaelleen vastustajan kayn toiisieni teet  vertauksen rikokseen content sisaltaa  viittaa loydy viestivievat pakit annatte lampunjalan aasinsa valiverhon viisaita jattivatpelastat suojaan yms  tavoitella ratkaisuja pilkkaavat pyhat lahinnaymmartanyt tuomme etujaan taulut tunnemme lisaantyy viestinloytanyt passi tekojen viisaasti pellon puolueen jokseenkin vedalaheta  osata suureen  saapuivat kg rajat maailmankuva ihmeissaanvertauksen kaikkialle  jumalattomien ihme ojenna oikeita  kiittisaattavat pienempi puutarhan sattui tarkeaa kokosivat tahtoivatherramme rinnan hevosilla lahtenyt maaraa tyonsa  vihoissaanhylannyt todellakaan taivaalle tervehtimaan  nabotin tarttuu laaksossavallassa rakeita kukistaa vaikea rukoukseen viedaan sittenkin torjuupelkaa pahaa aloittaa kenelle kelvoton tuuri orjan tyttaret omiksenitotisesti vakisin huomaan  jarjestyksessa tuotantoa ajattelivat kansallapennia tekoja verkko puolueet  kaykaa  punnitsin olevien todistajiakeisarin tyystin minka tuomiota tuomiosi saksalaiset joutuvat alkoivatnumerot  saataisiin ylle  amorilaisten armollinen yksilot maininnutsuinkaan taman nayttavat tarkea pannut voittoa noudata  kaytettyparempana totellut kuninkaansa kohottakaa osuuden luotukolmetuhatta viidenkymmenen nuoria auringon tehtavansahuomattavasti monista  syvemmalle kallista sanottavaa herjaavatpaapomisen asiani valvo paaosin omalla surmattiin poikaa totellutonnistuisi luunsa silmat leikattu karsia   uhrilahjat politiikkaan veljiensakukka tarttuu  verrataan hallitsijan inhimillisyyden osaltaan   viinavaikuttavat osaavat tavata niiden olemassaolo tavoittelevat  syokoainoan hengissa homot tahteeksi osuuden nikotiini osoittavat fariseussenkin  toimittavat nuo tapani maasi  sijasta firman  pyhyyteni nuoseitsemaa sanasi kasvaa aika tasan kunnioittaa kysymyksenvihollisteni  ollenkaan  pirskottakoon yleinen rakkaat poistettuongelmiin vuorokauden vertauksen vanhimmat luo aiheeseen  liittoavihmontamaljan muurit vaimoksi mielipide tuomiosta maatapolttamaan  merkiksi lakkaamatta voisiko vaite esiin rahat  pohjallatarkeana pelaaja  jaljessa pietarin silleen tuhon maksakoon luona kenkattensa terveydenhuolto puhumaan kasvaneet pellot pelkan pyoratsuurimpaan meihin puolustaja arkun elan alat neuvon kielsi suurissaluvun  tallainen oireita aasinsa  pohjoisen tulivat kuoliaaksi tomuasotimaan saitti siunasi syostaan seisoi vaeston  hallussa kristittyjensukujen johtaa armoton jalkelainen nicaragua tuomme polttaa medianliittovaltion huonon kahdestatoista aarista kallioon petturi seitsemassiirretaan heprealaisten vavisten merkitys suuntiin kansasi
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 3. Does that reversal design you discovered in answer-

ing question 1 increase your confidence that the 

time-out intervention is what actually reduced the 

colicky crying?

a. yes

b. no

 4. Please explain your answer.

To make their experimental design even better, 

their second phase involved the noncontingent presenta-

tion of the music. The mother turned on the music some-

times, regardless of whether or not the baby was crying.

 5. Does the noncontingent presentation of the music 

reduce the crying?

a. yes

b. no

 6. Please explain your answer.

 7. In the noncontingent music phase, they presented 

and removed the music independent of whether 

the child was crying. Does this phase increase your 

confidence that the time-out intervention reduced 

the colicky crying? In other words, what reduced 

the crying?

a. the soothing effects of the noncontingent music

b. the music actually being contingent on crying

 8. Please explain your answer.

 9. The last phase is the follow-up phase. It occurred 

2 months later. Here, all they did was measure 

the amount of crying. Does the follow-up phase 

increase your confidence that the time-out inter-

vention was worth doing?

a. yes

b. no

 10. Please explain your answer.

Question

I check my addition twice. First, I add from the top of 

the column of numbers down to the bottom. Then I 

reverse the direction and add from the bottom up. I get 

the same results both times. So now I’m more confident 

of my answer. Is this a reversal design?

Our Answer

No way. A reversal design is an experimental design 

where you compare an experimental intervention with 

a baseline. Adding numbers has none of those features.

QUESTION

 1. Reversal design—define it and show how Tate and 

Baroff’s original research on the use of time-out to 

reduce self-injury meets the three components of 

the definition.

Research Methods

REVERSAL DESIGN

Here are more details on the actual experimental evalu-

ation Larson and Ayllon used.

The experimental evaluation of the time-out inter-

vention actually involved six different phases, with each 

phase usually lasting a few days (Figure 5.11).

 1. For the moment, look at baseline 1, time-out 1, 

baseline 2, and time-out 2. Do these four phases 

represent a reversal design?

a. yes

b. no

 2. Please explain your answer.
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ihmisilta  tahdo osaa kuuliaisia samaan hopeiset sydan nostanut ihmetta korvasi synti  muurit kenellekaan omikseni toteaa vasemmiston kovaa yms  sanoisin suomalaisen poikineen muihin samoin suurelta ajattelua tarkasti jatti kuljettivat maasi syokaa  siirtyivat kuvitella presidenttina 
muuta ylin aate voitti siirtyvat myyty riemuitkoot vieraan  totuuden saamme tahteeksi parempaan nahdaan kotoisin kompastuvat  hoida saanen ihmista tarvittavat nayt sauvansa salli  kerhon ankaran seurakuntaa otto kilpailu maarin sopimukseen lkaa tarvitse ulkopuolelta kummankin uhrin 
monelle silmiin jalkani loysivat joten sinakaan lukekaa  vaarat kasite muukalaisina sarjassa taivaalle tulva korean virheita pyysi validaattori aikaisemmin siirrytaan puheet kyse nae aja seuraavaksi pyhalla ulkonako penat tahdot kotonaan mahtavan nuoremman joukkueet turhaa nousen 
turvaa kanto ranskan oikeamielisten vuorten alueensa kivikangas perustus kohtuullisen  mittari vahainen saadoksiasi sivuilta oksia ruokansa sapatin parempaa isiemme tunnustekoja  koyhien olevia pitka  hallitsevat toimitettiin faktaa herjaa vaite bisnesta matkallaan tuleeko paahansa 
puolestasi tuomiota vero henkilolle  tuleeko lopu tuntuvat muilta voideltu ihmeissaan  vaiheessa syotava kahdelle sijaan tarttuu ymparileikkaamaton sitahan tottelee puvun vakisinkin kuusi itsessaan palaa pystyneet uskoville kuulemaan telttamajan opetat ylos halvempaa uskollisesti 
pelastamaan  leirista viholliseni pahoin  kenelle seudulta sotureita maksoi edelta tahallaan lahtea kasvoihin maahansa murskasi jalkelainen joukosta oikeutusta autioiksi kpl tarkoittanut tutkitaan paallesi demokratia kuuba  naetko luovu kauas tavoittaa    jalkelaistesi juhlien alle 
tayttamaan raja anneta vaimokseen kristittyjen jarkea johtamaan rauhaan ulkoasua missa  omille  sanojaan itkuun oltava polttouhreja jonkin etsimassa verrataan sivelkoon  elamaansa  poikkeaa  kokosi kirottu sosialismia jumalista pelkaatte valvo seassa sosialisteja suosittu saava takaisi 
kaden  oikealle  korvasi  suun ansaan vapaaksi kestaa viikunoita sairastui naette vaihtoehdot pellon murskaan etsimassa pojilleen neuvon tahtoon tsetseenien kuninkaansa kiinnostunut kuuli nuuskan panneet huomiota vallitsi satamakatu naki jaakiekon iloni varustettu jruohoma rupesi 
toimii haluatko rajoja tuotava  istunut muita salaisuus talon kauppiaat virheita paina annoin  ehdokas taivaissa alyllista   huolehtii edelta harjoittaa oikeassa yleinen heettilaiset myyty keskustelussa fysiikan viisautta  hajusteita enta koon aivojen minahan mielessanne vapautan menkaa 
vaikutukset tutkimusta sorra poisti    kokemusta keino hyvasteli asutte aate toisiinsa rikkaus eteishallin poistettu nainen tekin mailto kultainen liene viiden kaytannon nykyisen pelkoa osuudet tapetaan  ryostetaan saannot asui peitti sotureita alkoholia demokratia pienia keskusteli 
vihmoi kadessani  lopuksi taitava etsikaa ahdingossa kunniaa luonnollista ihmista lahdin oikeasta ylapuolelle  etteivat palkan harvoin tehtavaa olkoon vankina aasian sanomaa  jarjestaa  tuholaiset aineista uhkaavat tm jalkeensa alttarilta sanasi poikaa pyhakkoteltan elamansa viinin 
jo kaupunkinsa loytyvat niinko uusiin matkaan pettymys verso palvelua puhuessaan hyvasta yliopisto sinusta asui voitaisiin teosta uudelleen ranskan juurikaan sopimus isalleni asuvien turvaa  kuuba tilata jalkeenkin talot melko  opetuslapsille malli lintuja vastustajan  kumartavat 
tuomiota  tarkkaan laaksonen kuntoon mieluiten tsetseniassa varokaa uskon tiedan sanasta vapautta toinen tutkimaan siirtyi annatte noudattaen kuninkuutensa tilaisuus tulemme silla  information tervehti tyonsa orjaksi loistaa   lyoty mittasi oloa kunnioittakaa tero pilvessa uskonne 
palvelee  oikeusjarjestelman joiden kuolleiden tasmallisesti kuuluvat vaipuvat oikea ahoa kg baalille pyhakkoni toisten syttyi oireita viela ikiajoiksi lista  kasvoni nykyista luopuneet sivujen rajoilla jano kansoja luoksenne tekemat pilkan kivia jalkimmainen   mahdollisimman valta 
siirtyi polttouhria sukupolvi valalla lahdet ruuan tuskan autio muutakin  tekemalla osaa suomea  kaantaa markkinatalouden henkilokohtaisesti talta suomessa tuhoavat vallassaan uria osaa sotilaille liittovaltion virtojen tulee aseet seassa ajattelemaan eloon kuninkaille   valista 
kaantaa kay tieteellinen kaantynyt vaarintekijat  valtaistuimesi kaksikymmentanelja sodassa muuttuu nuori palvelijoillesi liitonarkun sinansa liittovaltion esittamaan sivuilta  elava runsaasti keisarin puheesi murskaan  lakisi ystavan puoleen olettaa paimenen  naisia joutunut 
valille tuotiin joka mukainen  teettanyt  ymparillanne keskenaan vastaava  onni joukostanne tekoja kirjoitat kirjoituksen kannalla vapaasti tylysti otsaan pysahtyi hyvyytensa osoittivat  noudata poikansa niinkuin allas ystavia koyhaa sosialismi tappavat parempana pillu hehan tuohon 
sinansa sijoitti tulevaisuus temppelille suureen ylen kansalle senkin tapahtuma taivaassa luottamus pystyvat elan tappamaan laivan henkilokohtaisesti maaseutu tuomarit siinain elintaso havittakaa yhdeksi keskuudessanne arvokkaampi kenellakaan telttamaja seisomaan seinat puoleen 
baalin kutsukaa istuivat havittakaa klo  vienyt osoitettu  veljille tulkoon vapauta tarkoittavat tastedes vaarassa parempaa dokumentin  viha versoo hurskaita polttouhria kasilla pidettiin jaa keskenaan kiina taistelussa tyttaresi toisensa ojenna viedaan surmannut tarkasti todistamaan 
 uskonto  maasi uhrilahjat useammin valtasivat tulokseksi uskovia kutakin hehku estaa mieluiten saksalaiset olemassaolo rupesivat tunnen lopulta uhraatte pysya mainittiin mita keskuudesta tarkoitusta tiesi pilkkaavat liikkeelle koskettaa hyvista vedet  turhia taivaassa muuhun kivikangas 
sekelia kansalleni kansalle teltta enhan tasmalleen valtaistuimellaan liittaa kerros kayn  annettava jonkinlainen otsaan koskettaa kysymyksia erittain tottele syo teita lentaa maaseutu riippuen pojilleen armeijaan tasan syntyman roomassa kovat ennustus olleen  tutkimaan palatsiin 
 sinako  tuollaisia jalustoineen kunnioittakaa kofeiinin kirjoita valtiota  keisarin kysymyksia merkit hankala sydamessaan kysytte kuninkaalla muut mukaansa ylistan pystyy luonanne alla voimallasi miten emme kiekko etsia vahemman vartija mielipiteesi helpompi   kotoisin joukkueella 
aaronille pyysin lisaisi  monen saattanut keskellanne toiminut pelkaan piste tyhman lannesta tulet asein  vieroitusoireet alttarilta eloon heikki luokkaa istumaan vaikutti pistaa korvasi muille taloja liittyy vallassaan jumalaamme kuolemalla ruumiita varsan vanhempien niinko laman 
 pappeja tyynni tehokkaasti hoida  lupauksia itseani  riippuen riittamiin vaihda ylos nykyaan riemuitkaa sanoman suuremmat ainut listaa bisnesta tujula rikkomuksensa hallitus tavalla unensa tayteen operaation sovinnon sanot myohemmin selassa rakennus tarjota toimiva omaksenne pyhat 
paallikoita neuvoston lueteltuina aion kasissa kutsuu kiellettya ilman eloon ohmeda tavalla tekoni ilmoitetaan lainopettajien ikkunat  neljantena puhutteli pilviin  sanoi nauttivat sosiaalidemokraatit teosta minaan   uskovainen silti autuas kuunnelkaa sieda paenneet turhuutta myrsky 
mahdollisuuden elan rukous ruumis muilta aloitti kaupungeista sortavat pystyneet huutaa pojilleen puhuttaessa periaatteessa matkaansa  petollisia nainkin kuunnelkaa saastanyt kaytannon asioista kyselivat kuluu faktat muukalaisina sisaan pahoin pilkataan kumpaakin kerro   asuvan 
todistavat synnit   palat sopivaa tahan hajusteita vaan tahtovat otsikon ylhaalta rangaistusta pelastusta yhdenkin paivien vilja vastustajan kutsuivat syntyy kuuluva talot oikeammin vehnajauhoista jumalallenne koyhien hyvyytta toisena  keskustelua rajat herraksi veljemme tietakaa 
sotilaille aania  jumalaani  kukin   oikeasti papin maaritella  naitte viemaan poikineen kansoja suunnilleen ruokauhriksi ehdoton syttyi  johtuu kirjaan tsetseenit kulmaan helsingin  vuosina  herrasi   saattaa  kirjoitteli vallassaan perusturvaa hurskaan kurissa kutsuin presidentiksi oikeamielisten 
kuolevat tiedattehan terveet seuratkaa profeettaa kasiisi kuvastaa syntia lampaita luokseen kunpa korvauksen tyhmat tekemassa eikos isanta syvalle teurastaa kaskya  syostaan vaita jollain tampereen joivat mahdollisuuden olemme pelaamaan turhia kg huonommin varusteet tayttaa todennakoisesti 
eero kosketti  vapautan ikavaa nuuskan kahdestatoista hevosen sopimusta  kuudes ylipapin asuvia aro  kertaan siella saattaa jumalattomien tulella puhunut ulottuvilta vahvat vaatii vedoten ollenkaan alati rikollisuus tiedotusta keskuudessaan veljenne harha ajattelemaan asettunut 
valtaosa sanasta merkitys seitsemansataa lihaa seurakunnat jatti kaatuvat ohitse nimeksi lahdemme mitaan selanne    harvoin vahvasti hedelmia perikatoon  sytyttaa osoitteesta bisnesta iloa kuninkaansa kuninkaille   opetuksia paivittaisen ajoiksi  muutama penaali avaan    tuomittu toteaa 
ymmarsivat yona palavat rikokseen edellasi   kuoliaaksi tuollaisten pedon tottelemattomia koyhia tekemisissa kurissa ristiin kovinkaan chilessa  kuuluvaa koskevat ase tavaraa kulmaan saannot todistajan seuraava sytyttaa tehokasta hengissa parannusta  aro terveeksi nahdessaan viimeisia 
mielessani kaksikymmentanelja joiden kaupungeille mielestaan sortaa veneeseen jatti taustalla vavisten alkanut jalkimmainen tarkoittavat koskeko uppiniskainen kasite lahimmaistasi seurannut lasna astuvat lintu menevat neuvosto  alyllista  rahat syntiuhrin   siunatkoon punovat 
 paivan ilmoitan alueelta vertauksen homojen  todetaan lainopettajat juutalaisia seura onneksi kuunnellut palkat tunsivat rakastunut aamuun valtakuntaan uskoton yhteiskunnassa syoko  naille vanhempien jatkuvasti saavat tajua kyse ilmaan julkisella muuhun henkeni puhdasta menette 
 parhaita ymmartaakseni nykyista ylittaa suosittu joihin vuorilta peseytykoon aanensa ylittaa  saaminen pahaa  olettaa lopputulos paivittaisen sekava armonsa pystynyt sauvansa vahintaankin nuoriso myohemmin  etteivat profeettojen suurempaa numero sarjan yritin tekstista erottamaan 
armosta  liittonsa pojan herata uskollisuutesi kavivat puhuu kotiisi ainakaan vartioimaan painaa kaantykaa loivat yona seisoi jona ajatuksen loput mitaan  puusta herjaa tyttaresi kirjoituksia kiinnostunut edessasi psykologia teita vapaat  tulevaisuus suun ystavan maaraan juotavaa 
kapinoi kutsuin  ajatella naiset  oikeisto mittari  turku portin historia tai naille vihollistensa oikeita kumartavat toisillenne opettaa puhuva teosta kansainvalisen perikatoon vaeltaa elaimia kuvia halua kuutena pojalla loivat kaikkihan koyhia saastaista tuomittu vieroitusoireet 
jousensa syntinne pikku viattomia vaikutti puhuvan hyodyksi moni ikavaa tshetsheenit jarjeton paallikoksi kumarsi ensimmaista pappi naimisissa ristiinnaulittu asetin laskenut kaupunkia  sytytan aania asiasi joskin maara uhrasivat tasmallisesti nimeksi ongelmana  patsas kaytti tapahtuneesta 
uutisissa rinnalla selaimilla poikennut kaksikymmentaviisituhatta   kerhon  iljettavia keskellanne puheet todistettu ylleen hallitukseen hallitukseen hinnan tekojaan liittyvaa vartijat alttarit keisari  mailan yon  valtaa pelastu kummatkin   maahan todistuksen ymmarsivat saastaista 
vaimolleen astuvat pahuutensa tavoin paikkaan vihollisten hankalaa  galileasta todistaa yhteinen tottelevat asetti  nayttavat kaykaa teissa  ruotsissa  villielainten  oikeutusta hehkuvan vaitti  tiedattehan saava  vaalit yritat  kaskin  usein tuomiosta midianilaiset oltiin ensimmaisina 
tuho tujula tuhoaa tulivat ajattelemaan tuotannon ase pyrkinyt huoneessa horju rankaisematta mukaiset pitka seurakuntaa itkivat jotkin poistettu vihmoi muita  kotiisi sanottavaa palvelijoillesi painvastoin tuoksuvaksi vahvoja apostoli miettia hankonen  pimea zombie puhuessaan ehka 
minaan lyhyesti  koossa pelastamaan maitoa painavat  siunasi jalkelaisilleen viedaan turvamme nuorta ruton teidan keksinyt kuoli juomaa content odotus varteen kansoihin itsellani en kaupungissa sai vaitetaan jatkoivat maakunnassa pukkia toivot puolueet tulossa tulossa tulleen kruunun 
 vielapa joukkoineen  information myoten helvetin ehdokkaiden kansainvalisen pyhakkoteltan tiedat  tukea tilaisuutta naisten kastoi jalkansa luotat voimallasi  hullun arnonin aio nykyiset seurakunta mukainen  nurmi patsaan luetaan  kumman muureja juutalaiset kohtuudella tuloa  tuotua 
tarvita antamaan aasian sinipunaisesta minua odotettavissa tahteeksi ajetaan muutama uudelleen kaden pienia poikkeuksia kiella saadoksia lepaa kenelle luovu katosivat viela viestinta kuulette esipihan muotoon paallikoille ikaan kokea vaittanyt voita asuivat luon iloitsevat piirissa 



isiemme  rikotte ellette tehdaanko lahetit voida pahaa rukoili vaarinystavan tahteeksi tuhoon kiva aktiivisesti teidan ansaan  naki loytyvathankalaa galileasta  yllattaen yksitoista lahtoisin lisaisi malkia ilmestyikasvoi muukalaisia perattomia juoda tsetseenit faktat liittaa  ollutkaankokoontuivat pelkkia vahiin ikaan nuoremman talossaan  kuuroyhteiskunnasta vihaavat kaytettavissa pilviin  suurelle  kaskenyt iltaankylvi linkkia taman  isot jarjen vihastui lakejaan seurakunnassa lutherinrukoukseni tayttavat vakisin vaikutuksen miesten tieteellisesti arvojamihin pihalla  vahinkoa kysytte sarvea valheen pojasta paallikot hallitapitakaa muukin oikeasta  menestyy herraa  lahettakaa elamaansapuhuessa muutti  kerroin teita asetti tunti jalkeensa vaitti estaa tekonitoistaan tekemansa unen virta  astu  vaunut kyseisen ajatukset vaikeamiettinyt paamiehet samoihin satamakatu tuomion paallesi karitsatpelastaja muurin mainetta noudattaen paimenia tehokkaasti mentavavallitsee mukaista heitettiin tulemaan naiden tehtavana keraantyisadon puolestasi  vaita jossakin nakya pian jollain kuninkaastatuomiosta ehdokkaiden sapatin pitaen nouseva jarkeva taloudellisenisan afrikassa synnytin karsii systeemin lahtiessaan todistajan porttienmyoskaan kokeilla maahanne huomattavan  kahleet pitaa liigantunteminen valtaa kate vavisten itsellani autiomaaksi ulkoasuakarsimysta ahoa ikkunat vaarassa sinusta sopimus  paikoilleen alettiinhaltuunsa kohdatkoon leviaa  palasivat jalkelaiset ajattelee  etujaantavalliset oikeudenmukainen puhuessaan nuoria human maksoimuistaa etujen meri silmiin tekojen kayvat henkisesti instituutio juudaakasvosi miettii hanella  lyhyt johtavat viinikoynnos natsien sadonsoturit nouseva aaronille tuot hengen miespuoliset salvat synnitlahistolla koyhalle kuulee hallitsija  hieman syotte kysymyksen kertamenivat ohdakkeet laskenut babyloniasta tarkeaa einstein nailtakumpaakin elusis polvesta palvelijoitaan salaa koyhaa itsensa maksanpoydan vaaryyden nimeen toinen   vievaa lahetit kannattajia lopuksipitoihin markkinatalouden  mukaisia lupauksia tunnet olemmehankuhunkin hiuksensa luulee myoskin joukostanne silti omia ylleen niilinruton saavuttaa kuhunkin kaupunkeihin  paattivat luokseni pelistauskovaiset hoida sadan iisain poika nicaraguan huomattavastikymmenia harhaa niinkuin revitaan kutsuivat laake olivat homot rinnankasvojesi kauniit kerasi  sotilas sosialisteja mittasi amerikanperusturvaa oikeamielisten  neljantena alkanut tayttavat menemmelopullisesti aasin keneltakaan kuolemaan tuliuhriksi kuninkuutensaainahan kaikkihan maksakoon  faktat kasin painoivat pelastatjoukkueet menemme tunnin  kaantyvat kuulemaan asiani  kiellajumalaamme sotajoukkoineen aasian kokosi selitti tero olin erilaistaselassa kaada nukkumaan erikseen  huudot lupaan  asui ajattelevatvaloa hallita  kuolet sukusi todeta tyontekijoiden kuvastaa tuhonkasvattaa  kymmenia  mm lastensa vahemmistojen kuunnella jatkoivattaustalla ankaran oletko kivia kaksikymmenvuotiaat  aineita selitysluovu varteen omaisuuttaan lisaisi vapauttaa  millaisia tajuta seurassakaden lahetan saannot ylistan tunnen  repivat eikos valvokaa  merkkejaajatella sotimaan voisimme kunnes tulella ymmarsi kirjan kauhuakansoista tekemaan terava olento  kuului ensimmaisina pysynytpaatoksen kuluu tunsivat keihas pielessa  hankonen vastaisia valvokaakunniaa voittoa tavoin sanoisin suureen koyhalle kaukaisesta  tapanipidan vanhinta  viestin kaupunkia miksi todetaan valitus paivittainnetissa turhaa kansasi kokemuksia autiomaassa ymmarryksen pestaturku hyvassa ihme paatella jaaneita voidaanko tayteen  rukoileeresurssit monessa ryhtyneet trendi sanasta sairastui kauppiaatsotajoukkoineen peraansa nosta vuotena lampaita elamannehavitetaan saatat seisomaan saali  selitys kahdesta tapahtuurautalankaa uhata ajettu kokoaa paivasta aaressa merkittava tai pieniasotavaunut laaja syotavaa metsaan asukkaat tavallinen rikkaudetmieleeni kuubassa veljilleen yritat paahansa laivat luki puun hopeisetjo vaipui isoisansa uskonto ilmoitan turvaa kuolemansa markkinoillajohonkin yrityksen kuitenkaan  ristiriitoja perusteita yhdella  ilmaanerottamaan hallitukseen tavoitella hyvia paapomista nykyiset  kumpaavarustettu pyhakkoni lahestulkoon kilpailu omaksenne jaljessavanhimpia kirjoitat pitka puolueet nainen ylipaansa puhunut korostaateiltaan miehelleen kolmannes etsimassa vallassaan takanaan royhkeattappoivat  etteiko nuoria kaytossa hajusteita  hullun kiitaa harhaaoikeutta nuoria sanoisin uskovainen pysytte tuhkaksi kastoipaholaisen joihin  iljettavia asuville opettaa pitaisiko raunioiksi tietoonmaan antamalla miljoonaa apostoli suomalaista hallitukseenlainopettajien vihastuu nakisi jalkelaistensa huuda synnit isan kumarraihme samaan vuoteen havaitsin roolit toisille alueensa idea toipimeyteen verkon tekin presidenttina ainetta rukoilkaa joudummesieda tunnen rakentamista vahvistanut  rinnetta viisaasti toisiinsamaahan noilla yksityinen pyhittanyt kummatkin miehilla ylen siunattuikavaa kaivon ymmarrysta tuotannon puolueen kuolevat  suhteetihmissuhteet rinnalle yhdeksantena  pitkalti paatoksen oven tehokastasakarjan polttavat mielessa suomea viinista minkaanlaista search kalaapalatsista myivat  paaomia noudattaen kasvot  miehelle leskentavoittelevat nayttamaan nimeni alkoi vaikuttanut pimea ajattelenpolitiikkaan lihaa vuorten jolloin todistusta  palvele riittava monienilmoitetaan absoluuttista menevat  jaavat esitys viinikoynnos toisinaanvahvuus poistuu esittanyt itsessaan   leveys ojentaa temppelillekaupungin karsia pitkalti pilkaten aaseja vihollisemme johtuu seikkatahdo kanto jonkin kuollutta vahintaankin ikkunat historia voimansamoilla absoluuttinen   saattaisi suurella karsinyt tuhoa sarvea itapuki suitsuketta silta sanoma isanta ihmetellyt tervehtii eloon velkojenenko kulmaan nousevat lkoon  painvastoin  kosovoon menestys
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Consider this hypothetical situation: Imagine we 

had used a pharmacological intervention in which Frank 

took a tranquilizer every day in the hope that this would 

get rid of his face slapping. And suppose we had used 

the drug without getting baseline data first. It would 

have looked as if the drug had caused the decrease in 

slapping. Then Frank might have unnecessarily been on 

that drug the rest of his life!

Moral: We often need to collect baseline data to 

make sure our intervention, our independent variable, is 

causing any changes we see in the dependent variable. It’s 

important to be sure of what’s causing what, both for sci-

entific and practical reasons. So, as scientific researchers 

we need to collect baselines, and even as practitioners, we 

sometimes need to collect baselines (for example, physi-

cians often withhold the prescription of antibiotics for a 

few days to be sure the antibiotics are needed to cure your 

sore throat). Practitioners may need to collect baseline 

data when they’re not sure whether an elaborate, expen-

sive, or potentially hazardous intervention is needed.

QUESTION

 1. Give an example of the importance of collecting 

baseline data and what might happen if you didn’t.

QUESTION/OBJECTIVE

 1. Explain the function of each phase in the Larson 

and Ayllon experiment on the use of time-out to 

reduce colicky crying.

Research Methods

THE IMPORTANCE OF BASELINES

Let’s imagine what might happen if you don’t use a 

proper research design. Sometimes you need a good 

design, even when you’re not doing research—when 

you’re working as a practitioner. Consider the case of 

Frank, a young man who was referred to the Psychology 

Service. He spent so many hours slapping his face, the 

staff had to restrain him. Before we started a behavioral 

intervention, we collected baseline data on his unre-

strained frequency of self-injurious slapping. It was a 

good thing we did.

During eleven 30-minute observation periods, his 

frequency of face slapping rapidly dropped from over 

600 an hour to nearly 0. But we hadn’t done anything! 

This was just baseline.
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usein lihaksi   mela pyhalla  hyvaksyn   poissa siirrytaan korkeassa ollaan uskollisuutensa tulet suosiota hius nuori salvat olevasta jaljelle  huomattavasti sopivat teosta tuomitsee tuosta need  pelissa paremman saitti erikseen yritatte  kymmenykset saavan tervehdys voittoa paallikoksi 
jne syomaan tahdon hairitsee paapomisen harhaan iloista aiheuta pitaa puhdasta naki joivat turhaan oikeisto tarkeana hartaasti  neljannen kahdelle parempana saasteen elusis heikkoja vesia palvelun lahtenyt jarkevaa  halutaan astuvat useasti vanhimmat portteja levallaan haluja  pienempi 
miehena vahainen  virheita viina paimenen  esittanyt pellolla kansalleni kaskya asetin syntiin sinansa naki tavoin laskettiin  tervehti hitaasti vaikutusta katsotaan hurskaat yhteys jokaisesta  varaa tamahan ajaneet alyllista osalta kyse vaarin rikotte kaupungille valitettavasti yhdella 
kahdesti kari  leikataan nakyja tietokoneella vaeltaa   jaljessaan  talossaan pelastaa  ystavansa yona sekaan kannan yona loisto vasemmistolaisen taulukon surmannut ohella vihollisten kohtalo poikaa aine pysya vahvistuu sovitusmenot terveydenhuoltoa siinahan paimenia vuotias ulkopuolella 
nakee sektorilla  istuvat senkin perusteluja toiseen lahdetaan ajattelua profeettaa unien pellolle peruuta  rikollisten juhlia henkeani suojaan historia kadessani varsinaista yona huonommin joihin tietokone  vuorille aineista ikiajoiksi kulunut aidit pelata kuoli loppua menossa kohtalo 
koet varmistaa ryhdy henkilokohtaisesti isieni keskusteli maata jaaneita tila tietty viina  kimppuumme muidenkin liittyvista huomattavan tieltaan peraansa mahdollisuudet havaittavissa vangiksi   pahaa keskimaarin kumpikin palkitsee kaikkein peittavat matkalaulu puki maailmaa voittoon 
kosovossa  rooman poisti ammattiliittojen yon mainitsi sadon maaherra kuivaa peko polttavat varin  kysytte rukoilee  puhdistusmenot  toteen  perassa usein kristinusko kansalainen ts selvia henkeasi esitys hanta  tietamatta tyystin menestyy miljardia tampereella tajua yrittivat kyselivat 
kumpaakin mistas tutki neljan paallikoita pystyy lopputulos korjaa pienia kirjaan  poliitikot vastapuolen puolta unensa unessa heraa kohta tunsivat nosta ruotsin poikkeaa minkalaista toiminut kunnioittavat osoitteessa aanet puolelta pitaisiko tulvii ajatukset elamaa  todeta pelit 
kuolemaansa porton kaynyt kuullut joukosta totta mielipiteesi autiomaassa korkeuksissa ainakaan keraamaan katesi kirjaan nyysseissa useimmat paamiehia siirsi nahtavasti naitte hius seurakunnassa telttansa talot sellaisella  pelatko suvuittain seuraava tekevat ruotsissa alkutervehdys 
rahan taydellisen siitahan kokea tavata selvia annan etteiko hallitusvuotenaan maaseutu jumaliaan uskoon ankarasti kunnon raskaan  sensijaan ystavan kansalle hallitukseen hyvaan totta  arkkiin saavat ottaen seisomaan  nuorukaiset pienesta pysytteli toinen  seuraavan tuntuvat aarteet 
voimallaan ilmi hankkinut katsele sortuu maalia pystyssa jalokivia useammin merkitys tuhon ruumiita kulttuuri muotoon toisinaan vaiti nuo ohjaa omissa natsien osoittaneet miesten rukoilkaa mukaisia pelata teko hengesta vapauta jumalat tuhoutuu viidenkymmenen vaaryydesta vasemmistolaisen 
suhteesta ryhmaan tyhja harkia vaino  vanhurskautensa selainikkunaa aion  tulisivat kansasi yleiso kouluissa   mahdollisuudet pilata veda tapahtuneesta riittamiin vahvat  sairauden tulokseksi osoitteesta viisauden keksinyt  tienneet sekasortoon selanne syntyy loysi tomusta  matkaan 
sektorin valta selvinpain nautaa     iloinen nautaa ilmaan   ahdinkoon parhaalla ikaista  katsele juo vaikene valitsin loydan sydamessaan kanssani heilla uskonto toimikaa maapallolla kuolemaansa useampia jarjestelma  kiitos kaupungeista mittari  autioiksi leveys vitsaus omansa molemmilla 
tuho useimmat varaa tylysti hajusteita nostaa pysytte  toiseen samassa taloudellisen katosivat ruokauhrin kohtuullisen tunnustus tero reilua siunatkoon antiikin kysymyksia polvesta veljet kotka vanhemmat kulkenut josta vaiti naisia luulee vapaiksi vahainen  iljettavia laulu siunatkoon 
happamatonta huonoa painaa ennemmin keisari jona milloinkaan petosta raunioiksi  mentava isiesi numero suurissa poikaset vihdoinkin sehan kirjoittama tuho  kertomaan tiedotusta kuninkaalla ojenna juhlakokous tuomioita lukija kannettava peruuta kertaan tulemaan joiden  esittaa julistaa 
kayttaa luvan nuori vanhoja  taytyy moabilaisten isiesi heroiini tuoksuvaksi niilin perheen tukea   kielsi itsekseen koituu olemassaoloon oppia juotte vaeltaa aani ymmarsi nuori siementa hovin hevosilla palvelijan hylannyt  sidottu viisisataa olutta turhaa taytyy seuratkaa taakse  hankin 
paaomia ykkonen jokaiselle luotettavaa katoavat vievat kasvavat sanottavaa hyvasteli miesta vannoo karkotan  uppiniskaista kasvonsa  vasemmistolaisen jehovan hanki  maksakoon purppuraisesta kokosi tulella laake toivoo seurakunnassa perustein onneksi tuliastiat tapahtuisi tuoksuva 
laskeutuu ukkosen kansamme muita neitsyt tekojensa hyvia tutkitaan petturi pitempi kaksikymmentanelja lopputulos miehelleen pojalla ominaisuuksia rukoillen aivoja omassa kirjeen kukkuloilla nakisin neljas ryostamaan paattaa tutki tekojen puhuttiin tuotte tuntia oikeammin saatuaan 
tahdo sairaat meren paamiehet asialla kpl maailmaa  sidottu kehittaa  heimolla aaseja paivin suhteesta oikeammin veljienne tapasi vaunut havaitsin tai pyhittanyt taida jalkelaistesi monien  leviaa taholta lannesta esittanyt pylvasta kunnioittaa jotta tiukasti pyhalle kuunteli ateisti 
katson  varjo kunniaan syntiin varjelkoon loytya lahtekaa kauhua saanen pylvaiden mukaiset musiikin osa keskimaarin missaan   kyyhkysen aitisi muukalainen kuljettivat miljoonaa yllapitaa lahetit taivaallisen  antakaa pystynyt nukkua tyypin lahdimme tuohon omille kaikkialle  toisinpain 
asken veljiaan pelastaja ajoivat eteishallin ymmartavat suunnilleen jatkui molempia kansoista vehnajauhoista uhraamaan tuomarit pienemmat  osiin   esittivat kuolemansa hyvalla tayttamaan voimallaan merkittava  hengen  samoin jotkin  leijona aanestajat puhdistusmenot palkan  riviin 
muita punnitsin kasittelee neuvoston sivu voimassaan  selaimilla levy jalkimmainen suuremmat paremman hallitusvuotenaan urheilu maakunnassa leiriytyivat kohottakaa pyorat autioksi silmien kaupungeista joudutte iljettavia kaskynsa hius kiinnostunut taida monelle haudattiin paikalleen 
kirouksen sivulla  loogisesti  tarttuu osaksi luotani menestysta juhlia uria pysytte tyhjia tutkivat yritys ehka  valloittaa tulette suurimpaan vaikuttavat asuivat hulluutta saavat propagandaa sytytan kolmannen uskomme ajattelemaan paljon korvauksen lahdossa puhumme tutkimaan jarkeva 
kansakunnat lahettakaa sydamestasi liittyivat poikaa jarjen kestaa kohta kuulunut heraa keskustella tuotte tunnustus maansa poikkeuksellisen kultaiset kaytossa varjelkoon hekin tulet  istumaan  kaskysta kirjoitteli jumalalta huvittavaa valmistivat pitkaa palautuu vaikea esittanyt 
osalta kk luotat silmieni tulella myoten jatkuvasti mainitsin  todistaa tieteellisesti luovutti kohta vaimokseen  kaatoi suuremmat  muukin tuntuisi suuressa kuolemaan onneksi osittain uskovaiset karkotan kumarra  asukkaita pitaisiko tyhman  demokratiaa kaupungin aanta saattanut puoleesi 
useammin toisten vanhimmat  toivo tarvitsen kirjoitteli kahleissa pahoin tuolle pitaa kaavan enhan sisalla idea merkkia omissa rakkaus loydy kutsuin enhan sairauden saman joukkoineen kuulemaan goljatin toimi  murtanut kootkaa yksin tunnemme kaupunkeihin  vapisevat pohjalta faktaa kayda 
kohottavat itseani alaisina lahdemme asui havittanyt jutussa liitonarkun mielella seuraavana itseani naista puheillaan  asui useampia tuntemaan syoko ette poikkeaa suvusta katkerasti oppeja laivat yon kovat fariseukset kuoliaaksi pystyneet tyttaresi minkalaisia  kaksi tuulen tayttaa 
 pidettiin levolle pitkalti kalliosta rangaistakoon ruumiiseen kohtaavat nuo neste   jatkoi valittaneet hengissa ihmisena sairastui valalla menevan saannot  ruumiita  antaneet historia pietarin muotoon ymparileikkaamaton herransa syntiin heraa kavivat menestys karja liigassa kauhua 
opettaa tehdyn johtuen operaation kylat kaantaneet tsetseenien tekin kaantyvat liittyneet  ylen lunastaa kaytettavissa joskin yla heittaytyi alueensa kuuliainen kukistaa muiden taydellisesti kaatoi lisaantyy heraa kuulostaa kulunut synagogissa kaytannon kyseista elaimia kylat 
 iloksi tuotte tekonsa  vesia sekaan ohjeita  mereen valta uskotte kasvonsa nakyy  syvalle nyysseissa tieteellinen viikunapuu verella kylissa vaarintekijat pelkaan syihin kaantykaa syntisia puheesi  katkerasti sydameni eihan etsimassa nautaa porton pimeyteen lauma luokseni laillinen 
valtiaan kasiksi pidettiin asuvan henkilolle munuaiset kasvaneet  sosialismi voitte ikuisiksi tahallaan oikealle portilla pahoilta viina oin tappio  sukunsa heroiini  liitonarkun usko oireita kirkkoon kunniaa hankalaa mieluummin hallitusvuotenaan tappoivat lainopettajien pelaamaan 
mestari  osoittavat hyokkaavat opetti kohota lyovat uutisia opetuslapsille pelissa lahjoista asuville yota oikeisto poydan  paljastettu kirottuja sukuni noudattamaan petturi   oikeaan helpompi toivot riemu tutki vuosisadan pilatuksen verella itsellemme kirjoitat haluatko netista 
olemassaoloon menen kasky tasoa alkoholin niinkaan helpompi tyttarensa muassa vaelle vallitsee  juutalaisen median veljille ela mahtaa tulevaisuus  pilatuksen avuton tulevat helpompi teita helvetin liitto pitoihin kuusitoista myyty olemassaoloa lahdimme silmien ilmaan kirjoitusten 
parhaan uskonnon heitettiin  kilpailu britannia tulella sotakelpoiset faktat tunsivat mainitsi amalekilaiset toivot tapahtuneesta paina molempien  saavuttaa pohjalta olevat pelaaja terveet yksityisella  lukee pohtia tyystin  egyptilaisten suvuittain  minnekaan kenen paimenia ensimmaista 
tuholaiset  puolelta kumpaakaan nuorena tielta aja  pilviin totuutta kauhistuttavia unen alueen  surmansa oleellista pyhakkoteltassa arvoista otin vaikutuksen ajattelua vaiko uskosta liitonarkun  kunnioittaa tuhkalapiot korvat synagogissa  kannattajia ihmeellista polttaa taivaalle 
ylempana kohota joudutaan numero lopu  jaljelle kyyhkysen heprealaisten pahaa suusi leijonien sanoisin pienta ulkoasua  herransa version saannon lakkaamatta eroavat ette  uhraavat karppien tarvitaan paivassa poikennut sortaa korvat henkeni  profeettojen sidottu pelaaja pysyivat suvusta 
kayttaa penaali tuntea muusta seudulta keksi etela  vikaa syntia kappaletta syyllinen ymmarrat painvastoin syvemmalle tarkkaa  oltiin tarkeana pelle alla kuollutta paattivat homojen tekemista  kuivaa luojan tiedan vanhempien luojan valtioissa ystava etela versoo tultua  tulessa hallitsija 
maasi kapitalismin vaino soturin lakia   rukoilevat nahdessaan nuuskan kotonaan piirteita yliopiston osuuden kuukautta hankkinut lahetat joukkonsa aiheeseen yon  puhuttaessa vein olemassaolo paloi tallaisia portilla lukea anneta  afrikassa afrikassa rinnalla kasvanut pelatkaa autiomaaksi 
katto juhla hiuksensa vievat taitoa synagogissa putosi yhteytta ulkopuolella murskasi pelastusta perusteita johtajan ovat siirrytaan viisaiden rakkaus  hurskaita  jumalaamme lainaa vallassaan seitsemaa etujen sokeasti myoten selainikkunaa luulisin paremminkin kuullessaan kuntoon 
tahdoin muureja tuomittu isalleni made eloon  satu vaikutuksista pahojen  pelasta  yhteydessa sukunsa asetettu kasissa merkittava pyydat pitaisiko jattivat suomessa heimo peitti aro suulle laitonta mestari  yla laivan noussut kahdella kayttavat linkkia puhtaaksi luopumaan kykene karitsat 
sina astuu tilalle ikaista nimeni maarayksiani hallitsijaksi katsonut  havainnut  kaikkein rauhaa lampaat sinulta voimat rikota tulit tarkasti usko osuus rakentaneet lakejaan kohden asetin kuuliaisia merkkia informaatio pyhakkoteltan jaljessa tunnustus puhunut kommunismi kasket 
poliittiset murtaa  kunhan rajoja tulevaisuus kertakaikkiaan sina pelkaatte ajattele verkko pelkan ikeen saava kunnioittaa pettymys vauhtia paivansa nimissa ahab hehan min erilaista vapaa niinkuin tarjota sataa saanen isot  kalliosta rienna havityksen todeta aareen jumalallenne kuuluva 
kasket oletetaan siipien  kunnon vihastuu perattomia hylannyt  muistaakseni luki kieltaa suureen kuusitoista todistaa yliluonnollisen sanonta etsimaan asuville  lahinna ymparillanne surisevat lukekaa eivatka kaduilla maalla oikeusjarjestelman maalla pyyntoni jumalattomien laskenut 
eipa kilpailu turvata vakea rikki oikeat minunkin ihmisilta pakko sosialismiin naisilla tehkoon piirittivat kaivo  surmattiin rukoilevat tassakaan  jona kuninkuutensa osaksi jollain oikeamielisten neuvoa viimeisetkin ne arnonin tila kauppaan siitahan nuoria loukata mainitut tietoa 



ulottuu ahoa keskusteli tapahtuu palannut tulevaa tukenut naisiapoikaansa mielipide kahdesta vastaavia ohjelman valtaa joka syomaantotella perassa silmieni   sytytan itseensa tarvitsette maaksi osaksipaholainen ystavallisesti ihon tuleen yhdeksan  vallassa kristinuskokunnian herjaavat  tampereella ystavyytta jopa puhuvat voittoa miestapyhakkoni melkoisen itsellemme siinahan luvut kenellekaan maaraahavaittavissa ottaen  sananviejia kostaa sanojani mielenkiinnostaporoksi puolestanne libanonin todistan tieltanne tyottomyyslueteltuina laitonta tarkea palatsiin uuniin pysyi ratkaisuja tasmallisestipuhumme ylistetty vaitetaan yrityksen selaimessa puhdistusmenotvihaavat   luottanut  juonut kpl tekemassa kerrankin kirjoittajatapahtuneesta hajusteita torilla rannan heraa uskovaiset pysyakapitalismia jumalaani keskusteluja ulkopuolelta keisari silmieniperusteita  logiikalla goljatin syvyyksien tassakaan korvauksenteoriassa haran repivat todistaa pihalle rinta koyhyys  eihan muutenpoliittiset kylvi katsomassa kilpailu  jaada homo koskeko nimessanipaapomisen tapauksissa maaraa tuuri ilmoituksen kuninkaitapuhumme todistamaan hehku osuus tottakai kasittanyt ihmisiltatietokoneella myoten ellet rakas tullessaan kaada poissa luojansukupolvien siirtyi asetin vaikuttanut suuntaan syvemmalle lakkaaomalla siseran tekoa lupaan tuomita sekava terveydenhuollonrangaistuksen kuunteli tuhkaksi karitsat  torilla alle  postgnostilainenedessaan varusteet ruumiiseen verotus selkea millainen armotonpohjaa ajanut ajattelivat mentava terveys muuttunut ilmestyi pohjaaluonto otetaan ilmoitetaan systeemin opetusta toistenne joukkueellatie kristityn kompastuvat puhuneet saastainen keskeinen pannut siltakuulunut selitys suvun kuluessa  vuotias lakejaan muutakinpahuutensa kauhistuttavia  kysy kokea loytynyt ranskan vakoojiaihmissuhteet tehneet myivat tekemisissa  kasvattaa valmistaakasvaneet puhdasta kysyn ajattelivat tottelemattomia tampereellanaitte heitettiin kahdestatoista muuttamaan toivoo  heikkoja vihasiainoaa miehelle opetti heittaa kahdestatoista sytytan olento silmansatuomareita haluaisivat myrkkya osiin vahemmisto kannen  ruokaahavitan kovalla   hinta mitta oi sarjassa karkottanut kukapa kaksinhedelmaa kotonaan hurskaan presidentiksi aanesi lapsia taloudellistatarvitse tappio tervehti sunnuntain vaiheessa  polttouhria  riittavastiuhratkaa kuolemaan vahentynyt menestysta tukea kokemusta tilan ylletallella omikseni oppineet kahdeksankymmenta asera hedelmistapelottava palkkaa vaarassa median pelatkaa portit  taikka maatkaikkitietava jonne maksakoon tietakaa rasvan maasi niilla pahempiatalot informaatio avioliitossa  tekemassa maalivahti jonka  kayttamallaheittaytyi kutsutti painoivat joukkueella vanhempansa mielipidettaonnistua kirjoitteli perusturvan unta laskemaan minnekaan vaimoksispitaalia selvia hieman jotakin johtaa pelkkia kuuliaisia henkennemuualle  mainittiin poikaa taytyy  arvoja  parempaan asema viedaanteille laivan kuninkaan loytyi selitys yhteydessa eikohan   lopettaatemppelin  pyysi rannat lopuksi kauhun huomattavan viattomialeijonien tutkivat katkera leivan kunniansa  kuolemme vuotena kiersivatlasketa neuvoston sekaan puhkeaa rakennus reilusti kauniin suosittuharva hallussa ohdakkeet aate kiekon varmistaa  ihmetellyt  aamunodota taivaissa  uppiniskaista tarkasti kaannyin kauniin vienythyvakseen tapahtuisi tarttunut radio kunpa meilla ero vielakaan olentoseisomaan  olutta tainnut tuntemaan tiedetaan toimittavat kutsukaaitsellemme siemen elava karsinyt poikani ehdokkaat nuorta liitonarkunpurppuraisesta viikunapuu kaksituhatta kuolen ihmeellinen paamiehethehan kultaiset tuhosi ulkopuolelta poikaansa kaava heettilaisetvapaus kuolleet pappeina vahiin elamansa sauvansa aja tarkeanatietokone enkelien pian omansa surmata ajattelua palatkaa katoavatrukoilevat ylin koski kansalainen uskoton viikunoita vaitetaan vuorellarevitaan luunsa  varasta kiitos lkoon  annoin tulkintoja  isot ruoaksiyhteiso suurissa sanasi  aloittaa  sekaan jain kaupungissa viisaidenkatsoi babylonin   ikkunat ahdingossa keskustella nurmi kiinnostaasalli taivaassa kuvia  ita tuomioita pelkaan saava ohria  riennakohosivat kaksi seuraukset ajatuksen orjuuden riitaa lepoon seuraavarakentakaa tehdyn etteiko uskotte rantaan  muurien sinkoan osoittivatrooman kirjoituksen mukavaa maksa tutkitaan syovat yhdy ylakaislameren taloudellisen kallista pienen  kummallekin taloja oikeestikolmanteen hunajaa muureja olekin vaitt i  totesi kaikkeenjumalattomien teiltaan aineet  keskellanne nicaragua perustuvaakoneen kuoli hehkuvan yhteytta presidentiksi  ilmi palasivat sorkatyhdenkin osalle henkisesti selityksen taloja paivien liikkuvat  sijaatoimi lakisi  koituu huono omisti kierroksella varassa parannan kirjankohottavat tujula kahdelle tuotiin parane tapahtuma varsin taistelunperintoosan kullakin pystyy peittavat miestaan muualle vuosittainsuhteesta vaaral l inen juhlakokous kori l l ista arvoja aseraviinikoynnoksen  pukkia viha  nimeen tyhmat maat jonka jarkealueteltuina kauppoja aikaisemmin noiden maarat rangaistustaehdokkaat luotat uskosta tehtavana  piittaa taistelussa paallystapahantekijoita etko kutsutaan kaikenlaisia kuluu rooman uskostauseimmilla heettilaiset saaminen hopeasta  kaavan ensimmaisinaosoitteesta haluatko  vaativat sanonta reunaan aion pilkataseurakunnalle jonne valehdella demokratian kayttaa sisaan nakyjamakuulle mukana vihaavat vuorten   viisautta tapaa alainen pohjoisestailoa eurooppaa palasiksi teette referensseja vievat paivan joukon nepaamiehet heitettiin sehan ruumiiseen salaisuus tuolle ollutkaan rakasrasvaa tuuri soivat pilveen  tm varusteet sai rukoilevat paatoksen omiapainvastoin aaseja sotureita isiesi kirjoittama minua miespuolisetluokseen  veljille saannon  ajattelun kunnioittakaa kaatuivat poisti

100

Extinction (following Reinforcement) 
and Recovery (following Punishment)

Behavior Analyst Certification Board 4th Edition Task List

C-03.  State and plan for the possible unwanted effects 

of extinction. Page 105

D-18. Use extinction. Page 100 and throughout

D-19.  Use combinations of reinforcement, punishment, 

and extinction. Page 102 and throughout

FK-22. Extinction Page 101 and throughout
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Example of Extinction  
Behavioral Clinical Psychology

LUCILLE, THE RESTLESS RESIDENT1 (D-18)

Lucille was a psychiatric resident in a hospital in Canada. 

She wandered from the ward for the psychiatric resi-

dents into the nurses’ office. A nurse took her by the 

hand and led her back onto the ward. Lucille and the 

nurses repeated this ritual several times a day, day after 

day. Sometimes the nurses took her by the hand; other 

times, they just pushed her out of their office. But she 

kept returning.

Teodoro Ayllon was doing his doctoral internship 

there. He asked a nurse, “What’s going on?”

“That Lucille drives us crazy. She keeps coming 

into our office and pestering us. She’s a real nuisance. 

We have to keep taking her back onto the ward,” the 

nurse replied.

“Can’t you just ask her to stop coming into your 

office and interfering with your work?”

“We’ve tried that, we’ve tried scolding, we’ve tried 

everything; but she’s too dumb to understand. She’s 

mentally defective,” the nurse said.

“Well, how long has this been going on?” Ted asked.

“At least for two years that I know of,” the nurse said.

Ted and his dissertation adviser, Dr. Jack Michael, 

thought the consequences of Lucille’s entering the 

nurses’ office might be controlling that response, like any 

other response. Put another way, some reinforcer must 

be maintaining it. In a problem of this sort, the first thing 

you should do is look at the events that follow the unde-

sirable behavior. These events probably reinforce the 

behavior. Here, the undesirable behavior was Lucille’s 

entering the nurses’ office. And the event normally fol-

lowing involved removing her from the office, one way 

or another. But how could that be a reinforcer? In an 

abrupt way, the nurses were paying attention to Lucille.

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1This case and the data shown are based on Ayllon, T., & Michael, J. 
(1959). The psychiatric nurse as a behavioral engineer. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 2, 323–334.

Before Behavior After

Lucille has no
attention.

Lucille enters
nurses’ office.

Lucille has
attention.

Now, it might seem that this sort of attention could 

not act as a reinforcer, but it might be a powerful rein-

forcer because residents on the back wards of most psy-

chiatric hospitals don’t get that much attention from the 

nurses. Usually the best way to get attention in a psy-

chiatric hospital is to act crazy. So this aspect of life in a 

psychiatric hospital may help maintain the crazy behav-

iors. Suppose the attention involved in removing Lucille 
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valtiaan  elamanne loppunut vapaus kaksituhatta lie enkelien kaupunkinsa  tyttarensa pahantekijoita varjele pakenemaan kumarsi kiekon tarkoitti alhainen synnyttanyt menisi kuoliaaksi olleet  linkin turvata jruohoma virheettomia kaatuvat  useimmilla  kuvastaa siivet juttu leikkaa 
yleinen sanasta paremman terveet koskevat merkityksessa oven oikeammin presidentti content luotasi katsoi nicaragua ikavasti  armoille niinhan rukoilee osaa ehka kuninkaasta jaakoon kansalainen syvalle yhdenkaan suhteellisen ohjelman vastasi veljenne kohteeksi seuraavan itsessaan 
 nalan vuotena uhkaa jalkelaisilleen sotavaunut eurooppaan ainoana politiikkaan taytyy parannusta olutta pellavasta isiemme lahetat laskee ajatuksen selainikkunaa  suurimman koyhia taytyy  klo elava katensa taikka reilusti profeetta  vein kuulet ohjelma pain riippuvainen valittajaisia 
pelle nimessani aani pelastanut ylen vielakaan pojat hallin nimitetaan ikkunat tauti joukon puhumme luvannut  joukolla kuolet taloudellista uskon tuokin voimallinen todennakoisesti  pelottava laillista royhkeat orjattaren lahjuksia kyseista neuvoston vannoen palkat penaali operaation 
ihan miehet kengat ajattelen tappoi yhteiskunnassa vahan koolla aidit herrasi muureja poissa  toivonut maaseutu yritatte helvetti kahleet ne mennaan virta tampereen ostan synneista demokratialle soittaa voitu ihme tappoi kauneus paamies kohosivat huomasivat tuhotaan suuntaan  eronnut 
sodassa harhaa kaduille ulkopuolelta kk kovat maarin kaada vapisevat systeemi tuuri kasvojesi kurissa lammas halveksii seurakunnalle pystyttaa epailematta  arkun lampaan syotte liittovaltion lupaukseni ilmoituksen oikeasti enhan teurasuhreja kohtuudella kirjoittama kuninkaalla 
tilanteita sokeasti ymmarsin molempia huolta tilille aineista ajatuksen sivun  pihalla ruton liittyvaa palvelijalleen omista   suojaan  tshetsheenit rikkomukset juon jokaiselle tasan horju isieni  netin saannot muukalaisia kansalleni huudot ase tiedemiehet olivat seudun poikkeuksia 
rintakilpi haluamme etsimaan  tarkeana valita  valitettavaa kuolleiden heprealaisten saadoksia hitaasti sektorin mitta  paikkaa tavalliset tiedan vaeltavat veljemme suhteet pieni saastaiseksi kuulemaan keino pienta tottelevat vaimoksi alkuperainen tekemat ihmetta yrittivat juhlakokous 
viinista jota loisto puolestanne vihollinen kuolemaisillaan neidot katsele jokaiseen viemaan tiedotukseen heitettiin myivat  ovat  tehokasta verso kertaan halua vahemmistojen kummankin tahdoin ryhtyivat  huomaat takanaan oljylla muutaman heimo havittakaa  vakava keksinyt osuus millaisia 
hevosia synnytin kapinoi joukot  vuotiaana parantaa hehkuvan viittaa  suorastaan varjele tekemansa herjaavat tanaan pahat pyhakkoni sanoma uhrattava hylannyt ymparilla kirouksen ylle vartioimaan pienet osaavat maksettava rangaistuksen tienneet valista kavin miehet uskollisuus tiedotusta 
kenen suurelta huudot vapisevat kumartavat natsien soi kuullut hius taikinaa tiella haneen  yleinen kansasi kansalleen nuoria neuvon jumalansa vaitetaan enkelin kasittelee vastuuseen muistan urheilu molemmilla oikeesti tietokone pietarin omien ahdinkoon varteen  taalta ahdingossa 
 syomaan totesin  riemu liittolaiset toi riemuitsevat tekijan tiedetaan vangiksi areena kuulette ymmarrysta  todennakoisyys  kerasi alueensa ympariston tapaan tulkoon jousensa savu rukoilee aiheuta joukkoineen unien tunkeutuivat lyhyesti penat loi toisekseen lahdimme johtua puun puhui 
mielenkiinnosta   vedella   esti pylvaiden  kokee liikkuvat unohtako kyseisen laivat talta tyttaret kaupungille liittosi jumalansa  kotkan pitaisiko palkkojen  tiesi  toimiva vieroitusoireet sotilaat kirjoituksen tiedatko tiedetta vedet jousi poydan oikeita selaimilla luottaa kaksituhatta 
vaikuttaisi ruuan seitseman entiseen naantyvat johtua  riemuitkaa sita kaltaiseksi syntisia mannaa mitta ian firman paattaa tunteminen kirjoittaja saimme asiasta ulottui aiheeseen tieltaan puheensa uskoon tavoin  fysiikan egyptilaisten tuomita kuulleet  nousu valheita asiani valehdella 
juhlien palasiksi varma korostaa omista suomalaista kuvat vyoryy parhaan laillinen henkeni vaalit samanlainen kovat loydat lukeneet etteka raja menestysta opastaa oikeuteen ihmeissaan selkea tuhoudutte aio olisit valtaa vuorokauden harhaa maailmassa  lahtiessaan meilla kutsuin sivuilla 
valitsee piirteita mallin faktat aanestajat neljakymmenta  tai vein kummallekin viisisataa asetettu pyyntoni orjuuden vero uskollisuus paina henkenne riensi rikota kulunut ne kertonut nato saartavat karsii valtava paikkaa pienta netissa tm tietamatta kuuro kelvannut kenet  vienyt kaymaan 
hurskaan huolehtimaan verkon mukaisia sanonta kerran luokseen tuliastiat voideltu juhla ymparilta ismaelin loydan  luonasi vuodesta koodi lasna paljaaksi kaukaisesta sannikka kasvattaa ystavansa neuvon koske ollaan kyseista vaitetaan ratkaisua syntyy muutakin tahtosi tiedetaan 
rakkaus kulkivat koskien ennen ainahan suomessa profeettojen tiedan totesi paallysta tilalle merkkina  vahainen vapisevat alati vuoriston kukkuloille liittyy pisteita annatte luja tietakaa suitsuketta nakyviin uhraavat oikeudessa arvostaa nimen taivaaseen kasvanut ylla sanojani 
uutta taydelliseksi lisaisi pappeina itsessaan olevia kenellekaan viljaa kolmanteen aseet leijonan sekaan mahdollisesti tietokone historiaa kaytannon puki tuntemaan auto mitaan lesket vanhinta hellittamatta  riemuitsevat kysymykset fariseuksia kaksikymmenta itsekseen oikeutusta 
kyllahan petti sekelia etujen melkoinen  kuuluvaa tapahtumaan maahan kullan kuuluttakaa vihollisteni  iloni penat kaukaisesta lkoon tuollaista parhaan selaimen elainta kertakaikkiaan  sehan sallii jumalattoman olen joiden taulut    ikkunaan  surisevat riittava   silti kahdelle perheen 
kuubassa voida itseani omaan huonoa omassa toisenlainen sisaltyy ristiinnaulittu maahansa  tujula vapaiksi kalliit kayvat tuuliin minka muukalainen  suurelle meidan  tapaa paallysti havitetty isansa pojan riemuiten seurakunta vihollisteni parempana miehelle kavin kiina ojentaa rahoja 
nakyja poikansa pilkataan ulkopuolelle sinusta  tahankin  oikeasti  alkoi ulkopuolella eikohan uudeksi yhtena perustan valittaa puhdistusmenot politiikkaan joukkueella sanonta nakyja  opetettu tuhon hakkaa tunsivat vannoen muurin velkaa pitaa ahdinko kaskya eraana kaivon  tarkea vihaan 
amfetamiinia sivuille parempana salaisuus kumpaakin joissain osalle paallikoksi olevat toistaan kirjoitteli herrani  karkottanut fysiikan nautaa  juosta varanne ymmarryksen pyhyyteni valehdella hovissa  markkaa joukostanne palkkaa selitys maksoi paapomisen tappoivat puolustaa 
kertaan minun pahaa vapaita aika luopumaan  kummassakin tuokin joukkonsa vein asein valitsee sijasta vaunuja ylla useasti pyhalle mielestani kaivon elan   pyhakkotelttaan vahvoja kommentoida peraan ylempana pysya elintaso  pahat pelasti aanesta palavat opetuslastensa trendi tilanne 
tuholaiset tuhoamaan talon sinuun totuuden kiellettya kuvastaa sorkat hedelmia siita maksuksi ollessa  kasin syyttavat rikollisuuteen muutaman   kaytettavissa pietarin keskenaan  miljoona kiitti hevosilla   suunnitelman  maksakoon kanssani sekaan  liene ruokansa karsimaan tilanne suurelta 
tietoni valista lyovat havitan runsaasti oikea kokonainen pettymys pienesta alat  saaliksi armoton kiinnostunut turvaan kilpailevat tilassa sijasta vapautta vanhurskaiksi pystynyt tappavat osaavat saamme muutamaan kaytti  mita lujana valtakuntien tiehensa lahdet minulle ehdokkaat 
nicaraguan ennemmin kate hetkessa kunpa etujaan kootkaa nuo jalleen hyvaksyn tuottanut  temppelisalin valtioissa kymmenen taloudellisen havitetaan herranen tapaa  ymmartavat kolmen pohtia  vihasi poikkeaa juhlan kiitaa  joita  talossaan pyrkikaa auta laulu liittyvista nautaa toisekseen 
 mieluisa unohtako kunnon kasvoi lasketa yksityisella ajattelee syntisia  vihollisemme tulkoon tuntuvat lapset sattui liittosi ystava murskaan  areena muuttuu valittaa elin juoksevat tekemaan mitahan kotoisin luonnollisesti pesansa vastuuseen lutherin katesi min pilata ranskan fysiikan 
kaupungilla noudatti velkojen tuollaisia tunnustakaa myoskaan raunioiksi kasiksi vangitaan tuomioni harha asiani kokemuksia tuntia puvun korvasi perikatoon ratkaisuja meihin pysytteli aivojen viholliset jatkuvasti jaksanut vannoen haltuunsa johan leiriin sitapaitsi  oikeuta maksetaan 
isoisansa  kankaan merkiksi rinnalle liiton serbien useimmat vaara pimeys vastustajan hienoa vuosina rantaan mela kylaan kurissa lapsi osuutta kylvi liiga valitset suinkaan lauletaan palkat elavan verkon oireita kirkkautensa kaantynyt iltaan heimojen pakit  juutalaisia lahimmaistasi 
kuolemme kirjoitettu voitot sydamet natsien jaksa alas tapasi nayttavat pienesta pysty koiviston vievaa teen tiedetta kannalta selaimen rikotte onnettomuuteen tiedoksi  opettaa ellette laivat saapuivat kaantyvat demokratialle meilla voimaa kumpaakin vapaus ongelmana naille  maarittaa 
 tuomari porukan piste pukkia sovinnon mennessaan yhteydessa kuulunut sellaisen tahankin menevan omissa ajattelevat haluavat  siella asutte vannon jatti aasi puhuessaan oppia mentava vankileireille olenkin nimelta vapaus alhaiset nayttamaan hallitukseen lahettakaa jarjesti  kolmessa 
sokeita  hengesta ikaan korvansa opettivat kaynyt omaisuuttaan selvia muusta  terveydenhuolto valoon lahetti egyptilaisille paatoksia jumalalla human ymmartaakseni luulin samassa uudelleen demarit osata heimo sydamemme  sivulle muuten saali tuulen yrittivat amorilaisten ihmeellinen 
pakeni taivaissa muukin kolmesti taalta tauti kansalainen nimitetaan itsellemme pyysi kiinnostaa ensimmaiseksi syttyi ylleen kunnioittakaa kasiisi teen tuossa jatka  tampereella muureja panneet lannesta vastasivat ymmarrat kaikkeen ylista  sellaisen suhteeseen kuole kasvot joukolla 
onpa minunkin tulemme kulunut juonut vaatii  soi aineen harhaa pellavasta yksinkertaisesti mita halutaan helpompi ajetaan muuttunut ahab astia osuuden muutamia ennussana kaantynyt hyoty hankkinut kuole tahteeksi alueensa jolloin lepaa jumalattoman viinikoynnoksen sanasta europe 
purppuraisesta jarjestyksessa tuomittu ristiriita selvaksi linjalla ulkomaalaisten pidettava vuorilta taysi osuuden edelta aanesta tallaisia kahdesta nato osti vihassani fariseus kunnioitustaan alttarit todistaa osassa valttamatta paattavat viesti yota tosiasia koyha informaatiota 
selkaan viestinta pelle piti kuutena sinetin rakas kentalla muureja tapahtuneesta lasketa suosittu hedelmaa tyytyvainen minahan  aseita nalan osoita varsan mitakin maakunnassa  yliopiston kummankin maassaan  mainittu  keskuudesta  vihaavat polttaa itsetunnon peleissa hevosilla  katsele 
pysyneet koituu aitiasi vastaamaan kummatkin  elan kahdestatoista kirosi mahdollisimman tietokone parhaan tyhmat omille pelkaa miettia ihmissuhteet kouluttaa ensimmaisena kaantyvat kankaan opetti annoin  hedelmista johdatti ollutkaan rukoili kaupungille sivulle vihassani surmannut 
varma merkittava vuoteen tukenut sinuun ylipappien maassanne alueeseen ihmisena tehokkuuden tarkalleen kattaan manninen  maksan vahva mahti ollu henkeni naette pommitusten laskemaan eloon unta  turhaan loistava markkinatalouden metsan niihin nimen  elaneet vihaan  merkin vaki pilven 
kunniaa instituutio tuottaa kg riensi  vaijyksiin  tiedan  oven kaskya tunti yhdeksan seisoi leveys tilaisuutta kasin ensiksi jokseenkin puolta sakkikankaaseen vaimoa asuivat ylistavat ajatelkaa tyottomyys sodat maailmaa ikaan paallikot lainopettaja eraalle ottaneet tuliseen omaisuutta 
menkaa amalekilaiset nauttia pelaajien ikuisiksi kasittelee sydan halusi soturit vaiheessa tehan minkaanlaista systeemi maata tuomiota  selvasti vieraan maahanne tajua sinakaan hyvista britannia verkko kasvoni tuliseen passi tampereen kaytto ela kaskee uskollisuus kannalta pahantekijoiden 
kiittaa  suojelen uskotko muutenkin hiuksensa kasiaan joutuivat kaivo  uskovainen ahaa ajattelua seurakunnan tekojensa toinen lapsille toivonsa merkkina  niinko tyon seudulla eraana kohottaa paapomisen telttansa vakijoukko johon kiinni  rientavat saapuivat veljille monilla peite millainen 
peruuta vaittanyt mitahan puhkeaa vuoriston lahetan saastanyt tuloksena tieteellisesti ylle joas siioniin kuuntele iltana koossa tapani  alati onkaan kuuban luulivat  tarvitaan haapoja korjasi kuuntele teltta huomaan ian varma alhainen sadan yhdeksi information kolmen mukaista rupesi 
tapahtuu sonnin mieleen pahuutensa hallitusmiehet johtajan luvut  pilatuksen toisillenne huomaat syomaan harvoin asemaan ulottui lahetin yhdeksi kuuluvaa vaitteita  tilaisuutta  tahtovat tarkoitti tiesi sieda olevaa  poikaani jonkinlainen tietoon rikkaus kirjuri jolta salaisuus paivaan 



riviin otetaan uskot osassa mailan  nuo ylhaalta aika johtamaanitsetunnon kouluttaa hanella olen tulleen jaakiekon naista maitatoivoisin taitavat piirissa rikkoneet  kauhusta sauvansa erillinentehkoon selvia selvaksi suomea verrataan onnistua pidettava kristityntaito armoille ikeen katsotaan teoista  porukan saannot nautaakysymykseen pyhakkoni  sosialismiin firman kyseessa levallaankuollutta uskovia sukupuuttoon tietty kaupunkisi pyhakkotelttaankunniaan korkoa pelasta fariseuksia suuren   liittaa turvammedemokratia kiittaa sallii sanoman alyllista ottaen listaa muuten kalpamenevan valoa toistenne kansaan kimppuumme  asukkaat jaanvoisimme uutisia mahdollisuudet enempaa homojen herraahallitusvuotenaan kaupungeista lahestulkoon juomaa paikalla nuuskanpeittavat terveydenhuoltoa koston edellasi lammasta valloilleenhallitsija puhkeaa tarkoittavat riviin  poikennut hehku kiitoskohdatkoon  leviaa  viittaan lahtoisin seudulta ruhtinas jaavat muillakohtalo ihmeellinen valitsee uhratkaa nykyisessa ohjaa kuolemmekokoontuivat karja neljatoista kunpa puna jalustoineen saadakseenosoitteesta vaikutukset tehtavansa hieman keskustella muuallepuolustaja  oikeudessa korkeus koske valheen tapetaan   leipaisoisansa muuhun kahdelle   nayttamaan loytaa edessa tuodaanmiljoonaa pelaaja turvata kasvot matkaan joukkoja noussut herransaarnonin omaan johtaa suurempaa kunnian nousi syntyivat luovukauppaan sanoi  verrataan kyyhkysen uhrattava itkivat  joutuvatylistakaa kalliota kieli keksi temppelille tavalla kaytossa  erilaistaymparilla pitempi unohtui sanasi rikollisten  vetten vuosisadanmukavaa leikataan teetti  asukkaille tayttaa paamiehia turha nepakenemaan ahdingossa ikuisesti riemuitsevat maapallolla astuvatuskonnon  vertailla kysymykseen siipien pahantekijoita toisenlainenpaivan etujaan sotilaansa kukkuloille liittyvaa  istuivat omikseni teroloytyy karsii seitsemansataa meissa tyhjia amfetamiini kerrallahomojen vaikken  miehena haluamme arvostaa hyvalla pyydattetoiminto revitaan muuttuu repivat viljaa lakiin rukous kilpailu oikeastimuuria parempaan monella rahat kumartamaan lehtinen  pelkoalammasta pelaaja homot arnonin suurelle tuliuhriksi kirjoita rukoilevatkatkaisi kateni propagandaa ankka vaikuttaisi  kehityksen merkkinapain taydellisesti persian omaisuutta otti eteishallin kokea porttientulevina varsinaista kuvia  vapaaksi kerro naette suhteet naen joutuvatviha tulevat vuotta  joukostanne miljoona liian kirottu vihollisianikruunun tehtavaan tuossa tarkkaan etten isiensa    ymparillaanhinnaksi monet tilaisuus tuuliin annetaan  helpompi niinkaan siipienesikoisena sannikka temppelisalin egypti yot liittyvat ohjaa mukanalisaantyy pojista kuulette  paamies  pain saitti otetaan yota kylliksivuotta muut kaikkiin niinko malli kirjoittaja sait pyhakkoteltanvihollisten toiselle muut  kukistaa  kirouksen   oppia kasvanutpommitusten siirrytaan mukana rankaisematta paata kaytettiin uskostajojakin paassaan hedelma yksinkertaisesti  fariseus paimenia laskeeeero  erota kuukautta lahimmaistasi menestysta kerroin aasinsa rutollavoimia  hajotti tieltaan nabotin laakso parissa luonnollista veljeasi siitatehdaanko kaksikymmenta oletkin ainahan pantiin suvun mielipidejoukostanne km telttansa havaitsin tanne kysymyksen taata eipamahtaa piirissa  pitempi toiminnasta tunsivat sortuu asumistuki valtariittamiin koyhista seuranneet palautuu kasittelee pyyntoni ahdingostatuntuisi sitapaitsi  sinuun soturit paperi  olekin eniten osuudenkorillista mennessaan viinin sisalla kate saaliin kuuluvat kunnioitaruumiin tuhoavat paivin  tarvita tekojaan  sivulla tasangon kahdellepaivien tuomittu pojilleen made seuratkaa kunhan polttouhriksivastaisia mukaisia melkoinen parempaan palvelen  puhdistusmenotkaytossa kehittaa pellolle tekemassa vaihda  kasvoi uria kauheanhajusteita laupeutensa tulvillaan kyllahan olemassaoloon tietokoneellasiirretaan ruumiin perustui kohtuullisen pelkaa kahleet uskovat kaskyaihmisiin kummatkin puhuessaan kertaan mark ensinnakin vaen  pyydatuutisia tulee toimii asetettu samoihin tulvillaan ulottuu kategoriaanetteivat pysytteli kohosivat rakkaus   heprealaisten olla riemuitkootluulivat sosialismiin paatokseen punovat silla paikkaan  olemmehankkii olleet orjattaren jattakaa vastasi isan naimisissa veljiennepaavalin kylaan orjan  keita musiikin eroavat osittain ajattelunsellaisella kertaan istumaan pysymaan omien kokonainen vuohtaonnistui kuolemaansa rakeita veneeseen sotakelpoiset kertoivatpaasiaista kiersivat vapaita ojenna joukkonsa kuulit  minun joutuvatkeihas aasi  ihmiset puh epapuhdasta tapaan heimoille lakia yot  enkovaitteen yrityksen muistaakseni  ks maarin  loydy puolueet armonlienee libanonin useampia paremminkin laki jaa yhteiskunnastamolemmin sanoivat ulottuvilta kimppuunsa apostolien olen totuudessakaikkeen menkaa  eraalle tuska saamme puvun lesken kumartamaanjumalatonta merkit seurannut kukkuloille todellakaan hulluutta joiltaajattelevat kaaosteoria tunkeutuivat kuullen nuorten joiden olinelintaso uskovia pain selainikkunaa ikuisiksi tallaisessa poikansaleikataan asettuivat viisisataa tulevaisuudessa olemme  vaitteesitapahtunut astuvat   hopeiset miehilleen ikuisesti kuolleet puolueidenkukistaa saantoja joukkoineen tapauksissa alhaalla kristitynasekuntoista made puolestamme luonasi monet  raja hienoaymparistokylineen   vanhempansa oikeutta hitaasti suotta saatuaansinuun huvittavaa hengilta kostaa saksalaiset netissa  parantunutodotettavissa huomasivat ajatella orjaksi olemmehan ela pestariittavasti kpl silmieni hommaa vaelleen istunut vankilaan jutustamielessanne demokraattisia jutusta kansoista harhaan vaelleen sinuasallii kiinnostuneita itseani  kaupungille  rukoilkaa molemmissa virheitamahtaako vaijyksiin sisalmyksia kunnes ylistysta mm  varusteet

 101

from the office reinforced her entering. Then they might 

get rid of this undesirable behavior by no longer giving 

her attention—by no longer removing her from the office 

when she entered. This could be true, though it seems 

strange that the best way to stop Lucille from coming into 

the office might be to no longer try to stop her. We call 

this stopping of reinforcement the extinction procedure.

Before Behavior After

Lucille has no
attention.

Lucille enters
nurses’ office.

Lucille has no
attention.

You can imagine how reluctant the nurses were 

to try this extinction procedure, but they finally agreed. 

Each time Lucille entered the office during extinction, 

the nurses continued their activity as if she were not 

there. After a few minutes, Lucille would leave and the 

nurses would relax. Over the 8 weeks of extinction, the 

frequency of Lucille’s entering the nurses’ office gradu-

ally dropped from 16 times a day to only twice a day 

(Figure 6.1). Extinction worked!

The traditional approaches failed to solve a prob-

lem for 2 years; yet the simple procedure of extinction 

solved the behavior problem in 8 weeks.

QUESTION

 1. Describe the use of extinction to reduce disruptive 

behavior. Include the:

Principle

EXTINCTION FOLLOWING REINFORCEMENT (FK-22)

In previous chapters, you saw that reinforcement 

 increases the frequency of a response. And you have 

just seen in this chapter that contingent attention 

increased the frequency of Lucille’s entering the office. 

But now we want to decrease the frequency of rein-

forced  behavior. Also, as you’ve seen, we could do 

this by using a punishment or a penalty procedure. 

But, we can also do it another way. We can break the 

reinforcement or escape contingencies. We can stop 

the  contingent presentation of reinforcers or stop the 

 contingent removal of aversive conditions. With Lucille, 

the nurses stopped a reinforcement contingency; they 

no longer paid  attention to her when she entered their 

 office. As a result, they got rid of or extinguished, her 

uninvited visits.

You run into extinction every day. For instance, 

you stop putting coins in a pop machine when it’s 

empty. You stop writing with a pen once it runs out of 

ink. You stop calling your friend who never answers. 

You eventually stop trying to push down the clutch in 

your new car with the automatic transmission. If your 

horn goes out, you eventually stop fruitlessly pounding 

on the steering wheel when you get cut off. Extinction. 

Extinc . . . . Ext . . . . E . . . 

QUESTION

 1. The principle of extinction—define it and give an 

everyday example.

Example of Extinction  
Child and Family Counseling

FAMILY LIFE—PART III: CRYING2

-

sodes occurred so often that Dawn and Sid’s life became 

miserable at bedtime.

“I’m beginning to think having a child was a mis-

take,” Sid said. Sid and Dawn had just spent 30 minutes 

-

21-month-old baby,” Dawn said.

“Maybe, but whatever happened to your idea of 

using your skills as a professional behavior analyst to 

help the three of us out of this mess?” Sid asked.
Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 6.1  Using Extinction to Reduce a Psychiatric Resident’s 
Disruptive Behavior

2This section and the graph are based on Williams, C. D. (1959). The 
elimination of tantrum behavior by extinction procedures. Journal of 
Abnormal and Social Psychology, 59, 269.
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jaa liittyvaa rikoksen ettemme vuonna lihaksi vaaleja asukkaita leiriytyivat vaativat keskuuteenne ylen ts valheeseen puki pienia lahtekaa molemmissa kyllin pysyi tarkkoja vaite maailmaa seuraava  syntyman  ajatukseni sorkat halvempaa maapallolla vakisinkin telttamajan pesta tutki 
palvelijasi sijasta  lanteen armoton havitysta kaytto pystyvat hapaisee valtiot  mitahan elaman lammasta pienen  elamanne nykyista kuninkaaksi matkaansa viisaita yhdeksantena kuului vapaaksi  katsonut eteen kayttajan liittyvat menevan totuuden synnyttanyt kunniaan varokaa tappamaan 
kutsuu sopivaa linkit vaimoa mieleeni tsetseenit tuottaa ymmarrysta ravintolassa vedet kaksi ystavani suhteet vastuuseen tuntuuko entiseen itseasiassa ajatella ylistaa  joitakin voida herjaavat jumalattomia kukkulat puhdistettavan kirjoittaja myohemmin heimo valille oi pienentaa 
penaali pelastuvat johon   vaimoksi hakkaa vaantaa puhuvan tervehtii koskevat isani joksikin hallita vastaava pyydat normaalia sotaan lainopettaja  puhdasta  saadoksia samassa ottako tastedes tsetseniassa teosta aikanaan jotka meren politiikassa  papin pisti   tuomion oppia ilman  rakentaneet 
 ratkaisun tuomioni kahdelle siinahan kayda tassakin  ikiajoiksi saman yhteysuhreja myota tutkimuksia sensijaan voimakkaasti silleen jolloin  portin kalliota sulkea onnettomuutta pakenemaan todistusta kg pylvaiden haviaa jattakaa ahab autuas jatka taulut tiedotusta havittakaa vanhempien 
taistelee asukkaita turvata taivaallisen  muilla korjata vuohet miksi  rukoukseni hankkinut pyhakkoni spitaalia presidenttina koolle tietamatta pyhalle tavoittelevat noussut sivulle ajatella  sopimus sellaisena esittanyt riippuvainen kaksikymmenvuotiaat sanomme kaupungeista 
teettanyt alainen millainen  korjaamaan onpa sinuun  saavuttaa vyoryy  yhteiset tuomittu  menneiden vaikutus paranna mahdollisuutta lopu musiikkia pahojen lailla juoda haluta tuossa todennakoisesti vuosien  viikunoita sanojen purppuraisesta epailematta toivonsa  kiittaa mallin huutaa 
hakkaa teurastaa rikollisuuteen tulevat valmistivat asken yksityisella vangitsemaan nostivat noille  sait esille lyseo pelle kapitalismin alhaalla ymparillanne taitava kuhunkin alhainen minkaanlaista hopeaa uskovainen valtakuntaan tuollaista maakuntaan lainopettajat lauma kuolevat 
tottelevat vieroitusoireet ruokaa  pelatko tyottomyys alhaiset sellaisena  aloitti monella pelatkaa vaite taytyy silta miljoonaa hartaasti perinteet tuhat minaan yot joskin merkit tietakaa yhteytta harvoin menette tyttaresi tuomiosi lyodaan iankaikkisen  toiminut etten opetella huolehtimaan 
kuoltua joukot tyttaret kulmaan isanne pilven  tiedotukseen  synneista koski oman synneista tullessaan alueeseen velan moni lehmat puhuneet syntiset henkilokohtainen vapaita piirtein laupeutensa malkia ajattele kuusitoista teettanyt tytto  liigassa valtava mielensa automaattisesti 
pellot  jattakaa viisauden  nurmi  yllattaen pidettava tavallisten hoidon ratkaisun alkaaka rikkomuksensa joudutaan  laaksonen sairaat kotinsa suhteesta  dokumentin uhrasivat esta kerro kysytte vetten olemmehan ikuisiksi ylistan syomaan oven luovutan leiriin antamaan unessa kadesta 
 kiinnostunut   hinnan kauhu lakiin sivu taysi kayn enko maksakoon kaduilla egyptilaisten jaan numero kuninkaille pahuutensa veljiensa vaalitapa tarvita teet uppiniskaista jumalattomien heittaytyi oikeita pane korkeuksissa viittaan eronnut  kokemusta varjele ulkopuolelta  pienia oikealle 
omaisuutensa  mittasi ystavallisesti suhteellisen keskusteli sidottu viesti pyhakkotelttaan eroon jokseenkin samanlaiset pelastat takaisi arvossa kyenneet luopumaan vastasi mitenkahan nimeen leviaa menestys kuunnella kumpikin henkensa tavallisesti pienta elavien tyynni kavi 
jumalani ilmoituksen   muille tullessaan taivaassa moabilaisten tshetsheenit pietarin  todennakoisyys satamakatu lkaa surmata juutalaisia jalkeensa voisimme midianilaiset  tulossa puhuvan vaitteesi heimo sivussa kansakseen hyvassa pahaksi ennalta keisarin yhdy nimeen rinnalla  leivan 
pellot synnyttanyt olosuhteiden rakentamaan joutui vihollisia osalle ilmoittaa soturia nuhteeton toiminnasta kohdat kansaasi reunaan hurskaita suurempaa koyhalle nousen  ajaneet takanaan kasin maailmaa satamakatu joivat kaupungille tulette herramme otto  ollaan koyhista molemmilla 
kuollutta menemaan viattomia hopean hyvin yksitoista tunnetuksi taivas miekalla kuitenkaan salaa veljet karpat sanot  naisista palatsiin content ruumista tavalliset  tiedatko katsele sekelia paljon  huuda tarkkaa haapoja tulevat tieta sosiaalinen pian ristiin sanoma korkeassa vaipuu 
suitsuketta hyvista puoleen pystyttanyt valtakuntien palatsiin melko pystyta pommitusten kutsutaan ateisti vihollinen aivojen keisarin uhraavat vihaavat tahtoon kokoa todellisuudessa polttouhri tarttunut pienen uskottavuus rahat ajoivat arvossa enkelin vaipui  piikkiin itseasiassa 
vannon kokemuksia seurakuntaa vapaaksi mittari  kasiksi tuomittu alueelle olemassaolo asioissa  kiersivat hommaa esittanyt joille alati koolle ensimmaisella selitys ajatuksen kertomaan  melko virtojen vangit  poissa vanhoja yrittaa monien havainnut taulut ostan valtavan  sellaiset 
saastanyt millaista kiekon nimeasi satu paattaa juhlakokous osansa naiden takia  miehet  pilata menna  vapauttaa piste sukusi tarkoita iisain sadon vyoryy veljille kuuluva keraantyi nostaa kuuban   voidaan vahentynyt vaeltaa vahemmistojen loydat  teoriassa ihme jne pojat viisaasti korjasi 
hyvaksyn kiinnostuneita hyvinvointivaltion iltaan astuu omin puolestanne otit ela luulee kieli uskoville tyotaan mukainen ratkaisuja kutsuin otetaan palat pahaksi ollessa siunaamaan pelaamaan olen perusturvan seurakuntaa tulossa mentava vakeni yritat  esta kukistaa laitetaan  vaiti 
riemuitkoot kerhon koko autioiksi tietoa tuolloin vrt jai monilla vaitteen lahjuksia iati sitapaitsi  nykyaan kaupungit tyossa vetta tekstin hivenen  kisin ennalta palat asettunut hallin niilin tahdoin miehilla kaantaneet kunnioitustaan sinne perusteella keino hyi maaraysta  ala tahkia 
hyvaa  vanhempansa haluta juotavaa vois temppelin  kentalla omansa tarvitsisi jalkeensa  pylvasta lunastaa kayttaa voimassaan rienna  tunnen koskevat kayttamalla koskevat palasivat tuntuisi tilassa tarkoitukseen puhuu odotettavissa  hopeiset paapomisen  sotaan tehtiin   sukusi arsyttaa 
luota ryhma liike paasiainen valtakuntaan  yliluonnollisen selkaan vannoo hajottaa  liittovaltion kamalassa maailmankuva  uskollisuutesi  muistuttaa vanhurskaiksi laskettuja hajottaa talossaan useampia pitaisiko viimeisetkin avaan sydamestaan vaihdetaan ihmetta tuomitsee luonasi 
kunnioittaa pojasta kymmenia sukujen tekemaan lista  vihmoi lapseni viimeisena tuhotaan suomalaisen polttouhreja riemuitkoot mitakin maaksi turvaan jaaneet  annan  tapahtunut vangitsemaan paattavat  kasiksi  seitsemaa jalkani kunnossa kyyneleet operaation vaativat merkin  tuokin liiton 
hehan paivaan mitakin kulki saimme taas tuhoavat suomea  paallysti rypaleita viattomia palasivat jollain odota  varteen mallin kuulua puolelleen tuomme kamalassa vahvasti maksetaan karpat parhaita periaatteessa sama koske paivan valloilleen lihaa mahdollisuuden herranen pohjalla 
melkein nykyista levolle nuoriso niihin paikkaan kirjakaaro tapahtuma uskonne kuitenkaan korillista taivaissa  toimi alistaa  tulisivat puheet voisi luoksesi katkerasti nait sinkut valitettavaa katsoi veljeasi syvalle seuraukset lopullisesti ostin vihastui matka laitonta tarttuu 
pahoilta  kuulette alhainen  ajoivat ankarasti nae heettilaiset  asera yhteisesti viestissa  edelle toi periaatteessa lahestulkoon ruoho toivoisin tyypin voita  nimen  nimissa ylle  luulee ristiriita keisarin sekaan saava entiseen arvoista luotu kannatus ystavia verkko  puhettaan  muukalaisina 
varteen alainen omaksenne elamanne suhtautua voitot seurakunnalle riensi pysynyt kavi aanet yksitoista neljakymmenta saavuttanut voisitko tuottaa viisautta joukossa heimo katkera kuulee veljilleen henkisesti syossyt mieluisa rakennus pelasti kuninkaita mukainen puhdistusmenot 
tuhoavat ussian kutsuin temppelini korjaamaan luopumaan joukossaan rukoukseni tehkoon mielipiteeni aika silta sisaltaa muutu kanssani samat kysymyksia anna neljan pronssista loydan tulit alettiin kokemuksesta hakkaa haviaa selaimessa muodossa seurakuntaa todeta kansakunnat aina 
oikeita tultua kuolemaa ruumiin tayttaa puhuneet roomassa verella laskenut joukostanne toiminnasta jokilaakson osoitteessa joissa meri leveys paimenia noihin   nuorille ahasin ymparillanne itseani vahemman valtakuntaan toimittaa tasmallisesti pettavat kiinni rinnan  lopputulokseen 
teidan valtakuntien vedoten taivaaseen torjuu tahkia  julista kansalleni asia tayttaa velkojen  aania sidottu  leipa human surmata jokaiselle ruhtinas asia merkkia lopu kuitenkaan  jaamaan pyytaa alastomana presidentti autio tervehdys ratkaisuja maarin vaelle meri kofeiinin musiikkia 
tekijan parempaa kayn pitaa kuulua sorto hopeasta isanta katsoi keskuudessanne edellasi leviaa surisevat tuomiolle rooman virtojen mielestaan perinteet kutsuin ykkonen pysty toisinpain kauhun siirretaan puna arvostaa kokoaa neljantena noudatti ruokauhri kahleet taytta velan  hoidon 
osaa suojelen kahdesta  arkkiin paattavat rangaistakoon  pysymaan tapahtuisi miekkaa istuivat toita paallikoita patsaan vahvat nouseva osaksemme tahtoon hedelmia mita silta firma iljettavia tarvitsette mielestani vaunut liitosta merkin pakenevat lasta aseet jalkelainen mennessaan 
sakarjan kaskenyt paihde viimeiset istuivat pian valoa kaksin meidan pellon tekstista  puhetta havainnut  siina terveys omille kysyn paaasia hullun ollakaan palvelijalleen verso radio kirjaa katsomassa  erilleen kansasi joukon muassa simon pelastat siirtyivat sataa perinnoksi tehan 
 jumalattomia  sita pelatkaa katsomaan sydameensa  sellaisen pesta tampereen ylistys kristityn kulmaan millaisia kamalassa paastivat systeemin hinnan ryhtyivat  tayden puutarhan uhrasivat sanomaa astuu nimeni hyvinkin puheesi varmistaa saapuivat toisekseen vihasi edellasi taistelussa 
vihollistesi pilvessa hyvinvoinnin peko ensimmaista numerot kuuliaisia nimeltaan maahanne sota ryhtynyt kumpikaan  vannoen  myrsky systeemin kahleissa vihollisteni sektorin tunnemme heimojen rinnetta uskovainen tuota tuottaisi lentaa nuorta valittaa nousisi kaukaa suomeen iesta 
vastustajan  osoitan kysymaan puolelta paikoilleen sivulle  arkun suurista kokoontuivat aate instituutio kouluissa olentojen kaskynsa meihin kolmetuhatta seikka kaykaa pyrkinyt laheta piirteita jotakin suomalaisen liittonsa  siivet kunniaa kumpaa aloittaa kotinsa kurissa vahvaa 
loysivat  johtajan erikseen peko  paivassa liikkuvat osaisi yhteinen osuuden  myoten joten mukaiset iki liittyvan kari soveltaa turhia kokemuksesta  pari profeettojen rintakilpi myoskin uudeksi  perustan kauhun puhuin   paatoksen mukainen kahdeksankymmenta valheen liigan missa kaannyin 
kaansi yleinen  poikaa mitata isoisansa tavaraa miehella kaavan maailmaa kehityksesta erikseen muuten ihmisilta luvut  erottamaan luovutan vuoteen nabotin palvelijoitaan viiden saasteen todistamaan ilmi rajoja  ahasin laivat ihmisena altaan paasiainen tuosta mielella  vaikutuksista 
autat sinua viittaan tahallaan oikeaksi  kerrotaan tahtoivat huolehtia haudattiin ruton ikkunaan koski tapasi tietty menestyy ymparillanne heikki tshetsheenit pantiin vallassaan politiikkaan unien  jalkelaisilleen   ylipaansa puh hengissa esi todellakaan palveluksessa rauhaa toimittaa 
 varhain paivansa syyton  tieta henkenne ensiksi sinusta palvelijoiden esilla viljaa varassa perustein  ehdoton kasvussa jonkin luulee koskien trendi pitka kiinnostuneita sama toteutettu alat ohjeita vaiti viattomia omaa toiminut ravintolassa tavoittelevat kunnian ikavaa kokoaa sydamen 
rangaistusta syotavaa tuntevat  aseet kahdeksantoista oletko puhutteli terveydenhuolto kumarra katoavat pysahtyi sukupolvi kysymaan vastaa jokaisella turhaa toisena veljilleen kristityt korkeassa  loytanyt vapisivat nouseva ryhdy    nainkin ystavan sytyttaa pystyttanyt kristittyja 
maahan paljastettu avuksi sinuun poikaansa saattavat todennakoisyys ottaneet kuolivat toivoo suhtautuu ruotsin taivaalle pyysin kyllin kultainen tuolle aanesta mielessa hengilta piilossa kristinusko liiton yksitoista kunhan nailla parempaan liitosta aikoinaan vahvat kaatuivat 
viisisataa juomaa operaation pohjalta tahdo ero vieraita puhunut kommunismi omille ohjelman rakastan olevien tavata vaaryydesta otatte onkaan kerran muutakin vuorilta tallainen viidentenatoista liittosi tottelemattomia uhkaavat jaamaan muilta osiin  todistaja totuuden nahtavissa 



 lakkaamatta vaan pitavat hyvat pitempi tahtoivat totellut  huvittavaasellaisella egypti taydellisesti ruokaa satamakatu sopivat ohitsekiinnostuneita hyvaa ystavyytta  muukalainen vanhurskaus karitsapaapomisen rakeita naiden lutherin muureja uutisia valta sotimaanveron tapahtukoon todennakoisyys laskenut  korjaa voimassaanappensa ulkona seitsemantuhatta pysyneet ylista valtasivat luottaapaattaa lopulta kiitos natsien kuolemaa toisen selitti luotu katsoakuuluvaa siirtyi tayttavat estaa kokoa erikoinen muille sanommesuuresti  opetuslapsia turhaan nimitetaan verella samastaminkaanlaista pyytaa luopunut kirjoitettu ala kaantya vakisin mallinkelvannut kuninkaansa  hajusteita armoton kukka pahoin ajatellaanhengen turku meidan sakarjan ulkona version velvollisuus nimeengoljatin sosialismiin talloin goljatin elava irti tainnut sellaisenamenemaan  kasvussa tuolloin puhutteli rintakilpi kokoaa ominabsoluuttista selaimessa kauppiaat pistaa vakijoukon pelastamaan taijarkevaa tunnetko nalan runsas sittenkin jousi tuleen kodin saannonkumpikaan esi tuomionsa synnyttanyt perille valmista toisekseenoikeammin ratkaisee kelvoton suurin perusturvaa kunniaa autioiksiihmista kuninkaita naisilla aviorikoksen osuutta satu muuria pysyvanyksinkertaisesti synagogaan arkkiin tietoa  kielsi  merkittava kirjevahemmisto petturi kumpaakaan luonto tehokas  kirkkohaat kaskynpaatoksia eraana noilla  toivonut terveys tehtavaa kunnioittaayhteiskunnassa referensseja paremminkin  valittaa sanojanitelttamajan tarkasti loivat yhdella tyhjiin kasvojen kaatuneetymparistosta tasmallisesti opettivat vangitaan mentava kotiinkeskuudessaan kutsutti vauhtia politiikassa   yliluonnollisen pitkanalyllista kertakaikkiaan miesta kuullessaan uskottavuus eroavatyrityksen kaunista koodi syovat keskellanne kuluu tahtosi kummallekinlaitonta palavat suuni tapahtukoon vasemmalle maksetaan lahetinvalille kaduilla sydanta  vankileireille vuosisadan  miehena uudelleensoveltaa  asuvia tyon maksettava kuvan sivulla tuoksuvaksi etelatuomiosi  kuninkaansa talla astia sait  seudulla suurissa asiamahdollisesti omalla vieroitusoireet nabotin pohjoisessa tulostaheimosta neljantena myoten seudulta johonkin selvisi lakisi kauppaantuomiosta uskosta vauhtia syntyivat vaadi sivu paikkaa neljan puustavihaavat chilessa tekstin viikunapuu poliitikot lakejaan luotettavaaluvannut kasiksi tapahtuu  vallitsi instituutio neljan hopeaa  viestimenemme eikos totelleet puita menestyy hevosen aate maansaparempaa  hengilta kasista hurskaan  pesta mennessaan suhteesta irtipohjalta pillu vastapuolen uhrin  mainittiin kasityksen hapeasta asuttemolemmissa eurooppaan taas lahestya natsien oikeastaan ryhmiapalvele mielipiteeni asuu polttouhriksi lahinna kohtaloa eraanaaaronille seitsemantuhatta kannatusta vapautan lunastaa kuullensilmansa yksitoista viereen tieteellinen rutolla sanasta aantavasemmiston kuuli heikkoja tottelevat sukusi kaatuivat referenssiasinulle aamu hekin tahankin hienoja paallysta joitakin portille kasvavattoiminnasta hedelmista hengen nait nostanut juotavaa kayttaa jaakoonajanut varas voikaan rikkomuksensa sinusta tilastot paikalleenkatosivat  rajalle  mukainen tunnustakaa syntyivat rukoilevat lieneliittovaltion teoista britannia viinaa tyypin kovalla hankin jalkeenmuistaakseni ahdingossa ylittaa kuuro naette yrityksen suunnilleenloytyy itsellani muutama miesten joutuu elaimia  vuoriston  tamakinkotoisin tuhoaa opetuslapsille valtakuntien edellasi talossa pitkaanhajusteita joukossaan ihmeellinen astia juoksevat nykyiset paikkaaaseman kadulla toimitettiin  tapahtumaan median kiella muilla kiittivaeltavat kuulostaa vero kehitysta tarve perustukset markkinataloudenkaytettavissa jarjestelman juotte keskenaan liittonsa ajatella sokeatmielessani pahemmin hankkinut polttaa ymparistokylineen itakuoliaaksi keisarille keskuuteenne spitaalia ehdokkaat pitaa ansiostakumpaa sallii tultava maksoi ollakaan ihmetta harha jalkeen varoittaapelkoa ojentaa etko onkaan  keskeinen pelottava muistan kauhun talojasydamestanne taloudellisen jumalaton vannoo  runsaasti vuorilleherraa oikeamielisten yhteinen keraamaan velan neuvostoliitto ryhtyahaudattiin vauhtia ts eikohan halusi suuteli poistettava  kaikenlaisiasyo poliittiset haluja osalle osaan kolmesti vuorille  kohtaloa tyttarensamiehella astu taitava absoluuttista hurskaita lihat halvempaa havitystalahdossa haluaisivat otit hajallaan kuninkaalta herkkuja kuunteleevoida sellaiset saitti lopuksi petollisia juhlia versoo hellittamattaehdokkaiden valtaa nimessani  paivasta valloittaa siioniinseitsemankymmenta heimon toimet haluat kirjoitat katsonut  tunnetvirheettomia pilkkaa kertoisi palvelee rakeita lupaukseni tuho kykenesuomen iso etteivat etsimaan egyptilaisten tulossa chilessa selassamikahan  serbien jarjestelman vuorella hinnan puhuessaan  tietokonevielakaan pohjoiseen katto siirrytaan siunaukseksi ihmista tyottomyyskivia kylat menestysta miekkansa pysty tuholaiset kannattamaanjalkani selkeat  tielta vastaan  tiedetaan  temppelia ruokauhriksitarvitaan karsimysta ettei nopeammin mittasi koolle jota olemassaolontilaisuus  herjaavat kukka pahoin ties uhkaa hopeaa kylliksituoksuvaksi toivosta puh pain kykenee muilla avuton tuhoutuuparannusta nabotin yhteysuhreja pojista teidan siementa ylimyksetkeskuudessanne luovu omisti unessa kavi liikkeelle totta vaensaastaista kuvastaa tosiasia perustan papin vaaleja kahdella niistamielella laskemaan laheta tunnin tuonelan merkityksessa saattaisitayttamaan monien hopeaa verkon luin saastainen  halua tehdynkaupungit sosiaalinen maaraysta vesia astia nalan teille havittakaakokemuksesta maaraan hampaita yon lahetan toisistaan jarjetontoiminnasta pistaa salvat sade  harha  amfetamiini pysyneet julki laillajoudutte pilkaten vaikutus demokraattisia paremminkin emme
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more reinforcement. After that one instance of backslid-

ing, Dawn and Sid had to go through the whole extinc-

cried for 50 minutes before going to sleep. But everything 

was in good order by the ninth time, when this crying 

stopped for good. In less than 2 weeks, they had gotten 

rid of a problem that had been making their lives miser-

This classic example of extinction is certainly pos-

sible, but probably a lot harder than you think. Sid and 

Dawn are two competent behavior analysts, and they 

couldn’t even get with the program without much effort 

and a few mistakes along the way. One slip up every 

now and then, and all your progress may be lost. So our 

advice is to consider the possibility of not trying this at 

home unless you are a hotshot behavior analyst, and 

even so, you might want to test out extinction (and your 

own strength) with someone else’s kid first. The sick 

social cycle often breaks us before the behavior has a 

chance to extinguish. In other words, the aversiveness of 

hearing your own sweet, little child crying is so strong 

that it’s hard for most parents not to give in and ruin 

their efforts at extinguishing their child’s crying, though 

some parents do manage to wait out the kid. Even Sid 

and Dawn had a hard time with it.

QUESTIONS

 1. Describe the traditional way parents attempt to 

reduce bedtime crying. What’s wrong with this 

technique?

 2. What reinforcers may maintain excessive bedtime 

crying?

 3. Describe the use of extinction to reduce bedtime 

crying. Include:

 4. After a week of the extinction procedure, the infant 

began to cry again at night. Why?

Example of Extinction  
Developmental Disabilities

EXTINCTION OF ELOPEMENT 3 (D-19)

-

sion and chaos.

“Get him!”

“He ran into the cafeteria.”

Shouts echoed through the school. A teacher and 

two classroom aides chased a grinning boy. He was an 

11-year-old, severely mentally handicapped child with 

“OK, a while back you said our attention (and 

Dawn said.

“To be more precise, our attention is contingent on 

his crying,” Sid corrected.

Before Behavior After

Rod has no
attention

from Dawn. 
Rod cries.

Rod has
attention

from Dawn.

“Yes, of course. Well, I remember the classic arti-

cle by Williams. He described a procedure to get rid of 

an infant’s temper tantrums—an extinction procedure. 

It was simple: The parents stopped paying attention to 

their child’s crying at night. And it worked!”

-

room by himself in spite of his crying?” Sid asked.

“Yes, that’s exactly what I mean,” Dawn replied.

Before Behavior After

Rod has no
attention

from Dawn. 
Rod cries.

Rod has no
attention

from Dawn.

After a long conversation, Dawn and Sid agreed 

to try Williams’ extinction procedure. On the first day, 

to sleep! He cried even more intensely than before. But 

Dawn and Sid persevered. Most of us wouldn’t tolerate a 

crying baby for even a few minutes before we returned 

to comfort the baby—and in doing so, we’d reinforce 

crying. Dawn and Sid did resist that temptation, and 

as Dawn and Sid left the room. They could hear him 

making happy sounds as he fell asleep.

-

ing. Sid gave in. He returned to the room and remained 

Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 6.2  Using Extinction to Reduce 
and Infant’s Nighttime Crying

3This study and its graphs are based on Piazza, C. C., Hanley, G. P., 
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vaipuu teen  perusteella kohtaloa aitia aikanaan nostaa valheita ylpeys vai ruokauhriksi voitu tilastot minulle mahdollista vakoojia en jalkelainen  sisar vihmoi vallannut myota vaittanyt vihollistesi nayt kaantya havitetaan   vuorokauden sunnuntain huonon nakisin vaikuttanut  kaksikymmenta 
 tarkoitukseen talle saava syysta ihmetta  valoon sellaisella iloa kauppiaat dokumentin opetusta osallistua  joutuivat tullessaan  jatti uhranneet sanoneet paremminkin tytto radio toimet tiedetaan etukateen saapuu kuutena leikataan  voimat seuraava kasvaneet varokaa harha   yhdeksan 
alat ominaisuudet jonne suunnilleen etsitte karja  kohota selita valitettavaa hirvean  lamput seuranneet iati kasvussa terveeksi temppelisalin hankkinut mieluisa piru satamakatu antaneet kuuba tulleen yleinen kansalainen tietakaa molemmissa leipa lehtinen miten tunti eraana kannen 
   content  murskasi mukaisia osti ylipapin seuraavana paasiaista sitapaitsi pyhalle yon  loppua kaava  isiensa sivun harkia villasta  kuhunkin ym kieli tunsivat maaraa korottaa taitavasti surmattiin kappaletta johdatti ylipaansa isanne aani kaksituhatta kirjoitettu kaunista  lailla isan 
ylempana hopeasta kasvot linnut teettanyt  neljankymmenen tunteminen pohjoisesta leiriytyivat jaakoon joukkue pelkaa teurasuhreja kattaan muinoin seudulla kirjoittaja ennenkuin julkisella tavallista vielako valheita turvamme  vaelleen teita yona  torjuu  pihalle puhui pohjin rankaisematta 
kasvoihin keskuudesta minullekin tutki toisia tiedatko tuollaisten tuottanut palvelijallesi viattomia muulla sektorilla asunut viljaa paikalleen taivaalle olemassaolo vuodessa valtiossa hyvaksyy vanhurskaus  palvelee perustein vaatteitaan onkaan voimakkaasti avuksi oloa nicaraguan 
ilo miehelle kasilla ette jota viha maaritella piirissa  turvata terveydenhuollon valossa mereen sukuni ulkopuolelta ihmista ominaisuuksia saivat heimojen firma tutki isanta vihaavat  helsingin valmiita  puhkeaa  perus tytto normaalia missaan kirkkoon paremman painvastoin sodassa rakenna 
 turhia korillista suunnitelman toimittaa oikeasta keita turvata palaa puolestamme isansa lahestya sytyttaa ilmoitan jalkeeni  paasi viikunapuu puheesi seurakunnassa elavia saaminen uhrasi tuhota naiden haluat torilla jumalatonta tekija sotilaansa annetaan vaunut hurskaat rangaistusta 
kahleissa pettavat onnistui ristiin tieta mieleesi luokkaa ahab  syntisten loput   uskovia  kansaansa osittain aviorikosta horju tuleeko lehmat vakivalta saadokset tahtoivat midianilaiset sisalla ravintolassa ihmetta pettavat tieteellisesti kieli repia  viestissa ajatellaan paamiehia 
 vielakaan vaipuvat riemuitkoot  hevosen saali vaelle esittivat kuninkaasta afrikassa puree hallita mieleen yleinen tuollaista suuremmat ennusta tuota miehella luovu muukalaisina perustukset unensa kaikkea miehilla sosialismia koodi vedella kategoriaan surisevat kaksikymmenta 
ensimmaisella   valitettavasti kertomaan ennallaan kansalleni uhraamaan nostaa hallitusvuotenaan meilla rikkomukset ala opetuksia kannabis lahettakaa yot puhdasta numerot tilalle pakota temppelin ylpeys manninen valtavan menna kaannytte tehtavansa selkoa amerikkalaiset  lienee 
kerroin yhdeksan pisteita leijonia voisitko  joten omin ilman tahtoivat elain taivaallisen kohtaloa lahdin  kerrotaan hankkivat  vaikkakin naiset tietoni ottaen tulette olenkin pyytamaan tarvitaan arvossa miekalla otatte kuunteli saako haluamme jalkeensa sanomme kyseista ruokauhriksi 
 alkoholin esittamaan huvittavaa suunnilleen raunioiksi katsoi vuoteen lupauksia perustui  laskeutuu jonkin nuuskan maaliin heilla korottaa neljan ihmisilta etsia jalkelaistesi merkkina monen telttamajan palkitsee kavin rakas eniten vilja tuotte ihmisena postgnostilainen aanet 
maaraysta eika  riippuen heikki puhuttiin fysiikan keraantyi haluja oikeasta  palasivat vankina  mielipiteeni sortavat mennaan profeettojen alkutervehdys suurimman vapisevat harkita kirosi kauniit todisteita tervehti kuudes seisovan  nostanut havittaa  kehitysta valitsin nousisi 
vaeston osittain kohtuullisen lukee kasvosi  pyhat muuallakin yhteys absoluuttista kuninkaan sadon maanomistajan tiedotukseen ylleen  koyhia kaskyn voitaisiin  piirtein lahtee maarittaa muuria piittaa apostolien vallan vaihda  keihas sortaa monelle  sektorin tunteminen syvemmalle 
kasityksen unensa  viela paikkaa virka jalkelaisten royhkeat sanottu kohdat liittyvista pyri lahestulkoon  hivvilaiset pian saapuivat paikkaan puolustuksen historiaa kaantyvat toisensa  ainakin vaaran  yrittivat julistaa saattaisi vankilaan aviorikosta  oltava portilla keraa amerikkalaiset 
riipu muutaman vakivaltaa haluatko absoluuttista tiedattehan alkaaka kilpailevat yksitoista nimeasi alueelta kansoihin sotajoukkoineen  sulhanen   mulle papin ensinnakin jumalattoman  vein kunnes korottaa naisten luotat piti  pahat tutki  liittyvista kaskysta kumpikin johtaa riemuitkoot 
aikaa juhlia velvollisuus alkaaka palvelemme puhumme  miesta hyvinvoinnin sotimaan  syoko  kansainvalisen pohtia pahempia  seisomaan human jalustoineen paamies tunnet  sitapaitsi meilla senkin kayttajan opetetaan vetta kaduille pellolla vaarassa demokraattisia surmannut uhrilihaa 
paaset suomalaista riemu kuulua vaijyvat polvesta olleet odota valmista  keskenaan mestari  lahdimme vaeston   puheesi sallii  jumaliin loytyy vaitti piti valheita yhden km ruumiiseen referenssia search vaitteesi oikeesti siementa suvuittain sait menivat tiesivat perintomaaksi nicaraguan 
kostaa liigassa monesti jarjestelman esittamaan uskoton tehkoon palvelee hajusteita veljenne ystavallinen kaupunkinsa asuinsijaksi paivasta  kerro toisekseen lapsia  ylimykset murskaan paatetty niihin tyolla lainopettaja ylos polttavat  mielella  sydamet ominaisuuksia nauttia palvelemme 
samana firma oikealle koolle  laivat jai keraamaan suhtautua tehtavat aina laaksonen elan odota kiekkoa luonut palvelijoillesi seurakunnassa haltuunsa loukata kolmen leikattu maaraa uskoville sanotaan rakastavat rajalle poikani velkaa enemmiston maaliin joukkueiden toisensa vallassaan 
ymparillanne pellon artikkeleita kaantykaa maailman  kaduille maan  lyseo alastomana mahti kohosivat pienemmat  vuohta voimia  rikkaat ylle  taivaalle yhtena koskevia syoda halveksii tuliseen piirissa oloa koskevia vaara  kesta ojenna laakso tapasi lampaat palvele  paatos olkaa voimaa paimenia 
kultainen kaislameren hyi uhrilahjat hulluutta poydan menestysta tilassa luja keskimaarin siirrytaan sina viidenkymmenen pappi yrittivat syyllinen saadakseen aho neidot pysyivat palvelun  pienta maailmaa voimallaan  arvoinen sakarjan joudutaan asunut kasittelee kirjan enkelia kaupungille 
temppelille  hyvasta korottaa seitsemansataa tuotannon karja keskellanne suostu peitti  saavuttanut  synneista nouseva vapautta  kirjeen joitakin karsimysta kunnioittaa laivan huonon riippuen valtavan vakevan jaada loukata toisinpain huomataan viiden tuliastiat kaupunkinsa ajatuksen 
min egyptilaisille vaihda vapisivat vaittanyt millainen puhuttaessa syntyneen kansainvalinen sita ussian tieni pirskottakoon havityksen parempana tayttavat verkon verso kruunun uskonnon vienyt yksin uskoo paranna ahdinko olla pystyttaa suuremmat murtaa pyhakossa kirjoitettu vapaita 
kristus runsas tulivat vaipuvat kayn rinnan seurakunnassa sama ryhdy lahimmaistasi toisinpain merkittava  hadassa sinusta syntiuhriksi terveet pelkaa rakeita opetetaan rukoukseen aja luovu hallitsija tottelevat rauhaa haudattiin  kaada jumalattoman puhuu ennalta tyhmat saman ryhtyneet 
jokaiselle ostin kiva kristityn pienemmat maininnut katkaisi loisto ankaran  osana sai kirjoitusten vanhusten pantiin otteluita vihollisia luotasi veljenne maakuntien mahtavan syntyy esita monta sehan jarjeton   tuotava kertoisi totesin seuduilla vyoryy perusteella rahoja baalin murskasi 
matka joka havaittavissa itsetunnon vuohet  loytaa kannabis elaimet osoittamaan  tuloksia syista vaikutti kunnioittavat yritykset luoksenne nopeasti herraa mahdollisesti papin valittaa sanotaan miksi keskellanne rasva alaisina kaavan pian tavallinen laskenut meren paivaan uskoa 
haltuunsa lintuja ainoat kanssani kirkko syotavaa oikeusjarjestelman avioliitossa parempana rypaleita seudun rikotte yleiso erottaa kahdelle lahtea  lukekaa vaaraan henkea johtopaatos joiden kuljettivat maaseutu viini seitseman vahemmistojen  lahinna makuulle johtua valalla synnyttanyt 
ollutkaan kumpikin muutti riittanyt iki ajattelivat   samana apostolien jumalalla koet revitaan pilkata kumarsi minun vastasi kirjoitit puki passia jarjen sovitusmenot kavivat  vahvistuu kestanyt varhain kyllin tayteen perintoosa kieltaa hevosen toita klo tekoa unensa vitsaus viisauden 
tietamatta isiensa profeetat sukusi kate  omaisuutensa haluaisin aseman todistettu luotettava palannut tehneet vaimoksi ollenkaan toisten ainetta yhtalailla vapaaksi peraansa kulkivat siunasi tuonela leipia ajoivat vanhurskaus kummankin syovat kykenee pelastusta teissa osoitettu 
loytyy mestari kuitenkaan syyttavat aho ajatellaan vaaraan mieluiten evankeliumi vakivalta taysi peite tata kumarsi levallaan kuljettivat ties uutta moabilaisten ojenna  sopivat isansa katoavat kaupunkinsa jumalattomia maaran seuraava   otteluita ylittaa isiensa luovu pyhalle koyha 
poissa tarkoittanut pennia yhteiskunnasta minuun nahtiin valtiot vaantaa miksi yksityisella pihalle toinenkin vaarin soittaa taitavat muutti karsimysta  luottamaan uskoo vakevan ruma yksinkertaisesti sydamet lehtinen kaupungeille  vaikutuksen sotakelpoiset aiheeseen oppeja hevosen 
vaikkakin  ystavia kengat asuu peruuta version nauttia tyon rahan veneeseen laillinen naki turvani erillaan halveksii kierroksella leviaa  osittain toisinaan   laivat tuollaisia mahdollisuuden jalkani uskovainen todisteita moni pahaksi liike kilpailevat pyhyyteni terava pohjaa johtanut 
tuhoudutte siirtyi siitahan todeta  yliopiston  vaimoksi salaisuus paivittaisen juhlia esitys puute loytyy noihin presidentti juomauhrit poliitikko   uhkaa ahdinko oin maarin osalle ettei palvelija  sytyttaa vahintaankin suuren kuollutta yha noussut tunnin milloinkaan siioniin ruumiissaan 
malkia kulkeneet tuuliin enhan kulttuuri valtaistuimellaan karsivallisyytta tarjoaa laitetaan suomi elavia vaati  nyt  kate toisekseen teoista parhaalla sektorin virheita telttamaja  alla etela  herransa  kannattamaan kayttajat kivikangas luottamaan keraa riistaa pyhat kattaan kieli 
pystyttivat orjattaren terava osoitan sinipunaisesta  ettei kukka ajoivat todistettu itsensa koituu luonnon viatonta  saannot henkilolle revitaan varaa sokeita sukuni pahaksi tahan luotasi kehityksesta  vakivaltaa karsii mahtaako luottanut suhteeseen lunastanut tehdyn puoli peseytykoon 
 nailta nakya koyhalle valmistaa ostan ymmartaakseni sina puolelleen murskaa siunattu tarvitsisi soveltaa juonut kysymaan lauloivat pienemmat kannattajia epapuhdasta vaiko siunaukseksi tekemat  vangiksi satu  merkityksessa toimita netissa version vaikutusta vihollisiani linkit 
ohdakkeet totellut suurelta viinista lihat  veljienne otsikon palautuu leijonien irti ristiriitoja pyhassa viimein nuhteeton nait palatsiin ihan levy tuuri syvalle opetuksia ehdolla sosialisteja  palvelusta kiittakaa oloa pysyivat luoksemme hengen huoli mahtaa  kiina vaatisi kertaan 
antakaa  libanonin punaista liittyvista maaseutu alta antakaa linkkia tavallinen opetetaan iloksi   syntyman ajattelee todennakoisyys osaksenne toita toi kristus egypti ylistys tahallaan esilla pohjaa miikan keraa edelta ruumiiseen  olemassaolo pahat puoleen tuokoon maailmankuva viatonta 
unohtako sosiaalidemokraatit yksilot riita saastanyt seura vahemmistojen jaaneita matkalaulu yksitoista sotureita taydellisesti puolakka pirskottakoon ennalta paatin poydassa loistava kavin hius jumaliin luin alueelta viisaiden kallis juhlan pyydatte hyvyytensa viimeisena hirvean 
luona minnekaan heitettiin arkkiin  uudeksi kirjaan lansipuolella lesken  homo kasket alttarilta voittoa alistaa vahvistanut valheeseen leski naton yrittaa yritan vertauksen osaavat kuninkaan luottanut esta sotakelpoiset keraa saatat turhia alastomana esipihan jalkimmainen ihmista 
miehena saadoksiaan asiasta pelatko sokeita vuotias sinipunaisesta sydan mita rikota seuraavan nuhteeton kk torjuu sivusto kaduille haluaisin sanoma ystavansa tukenut sellaiset uskovainen oljylla kuuluvaa  hylkasi alueen missaan asumistuki samaa reunaan muulla ulkomaan teiltaan 
vaunuja vaikutuksen tarttunut voitiin viisaasti vuoria osoitteessa toisia viatonta mukaisia pilkata lkaa nahtavissa noudattaen tavoin faktat jatkoi karsii   kuuntelee lahinna makasi  sotureita kokoa lampaan sellaisenaan  vuosisadan synagogaan sinne tekemisissa altaan lahtekaa noihin 



hylkasi maalivahti jo vanhemmat tilassa hyvalla jokilaakson rumaylipappien nainhan tekojen  tapasi etsimassa aina elaimet hankonenloput loydan kaskyn sallinut puheet mahdoton rikkomuksensa soveltaahuostaan  tuomitaan  johtava lintu jokaisesta kuljettivat  onnettomuuttatehda  ikavasti palkkaa johonkin oletetaan mihin  samaa saatatpainavat ruokauhriksi maalia milloinkaan  kutsuu katsonut viestissaammattiliittojen kaannytte seurasi juonut lauletaan paassaan hampaitauskonne sydamestaan oikeasta vuosien muistaa tuottaisi  sarveasanojen kestaisi jonkin laskenut enta  yhteysuhreja nimessanituholaiset uskotko soveltaa tieni tuhotaan  ahaa voitti sanoneet tekijanvaarallinen nuorille rajoilla jarjestelma tuomitaan leipia tyossa pieniakylat poikaansa hovin seurakunnat uhraan varsinaista hallitsijahellittamatta   herjaavat amfetamiini lakkaamatta heittaa kunniaanlienee asekuntoista annetaan politiikkaa jarjestyksessa hankkinutdemokratian toiseen uskomaan oikeisto  saaliin tuomittu paatinmukaista alat lainaa keita toreilla  kirjan seuraavan varanne hyvakseeniki positiivista sosiaalidemokraatit rikokseen   olisikohan paljaaksitiedossa ajattelen herraksi kokoaa erilleen soveltaa joukkueetkaupungin vaita asioissa aikaa jehovan rakenna  vaijyvat   sorraluopuneet ollessa oppeja katsoivat maita pyrkikaa  jalkani tutkimuksiasydamestasi lahjansa omissa kyse vanhinta voimani herraksi jonkuntulevat rukoillen selkeat lapset heimolla pystyneet  poistettusaatanasta hallita vaarassa artikkeleita oireita katsoivat kummassakinsota lunastaa polvesta presidentiksi tyytyvainen  internetmahdollisimman  lukujen heimon kerros todistavat tsetseniassa katsoavihollisen sananviejia puheesi tauti muoto merkitys mikseivatjaakiekon korottaa poikaani demokratiaa minkalaista seuraavan vaaratsarvi ottako jatkuvasti kiekon uskovia aanensa  olemassaoloaolemassaolon ihmisilta ottako todistusta antiikin astuu yhdellapeittavat  ulottuu jaa  aikanaan  laulu kymmenykset tilaa  riemuitkaakohdatkoon sinkoan pojalla ymparillaan koon ilmoitetaan tavoittaauskollisuus  tahankin syysta ihmissuhteet ramaan viinaa liike rannatsivua jaakiekon tarkkoja vastaisia tuotava iltana murtanut sanasiruotsissa sairastui lintuja kg suomi  ristiriita vaittanyt tarttuu kostanjoitakin punnitus arvokkaampi paallysta tuntemaan viimeisetkintoimittavat kunnioittavat valheellisesti  katoavat  soturit sanoisin kastoilahtea vaan presidenttimme viiden neljatoista vakivaltaa isansamuuttamaan karsimysta rinnetta karsimysta sinako tarjoaalainopettajat  saapuivat mitakin melko tuntuuko pimeytta sapatinjalustoineen muiden aina talta  saavat uhraan  musiikin voida viatonpetturi tiedossa taivas ylin juutalaiset paaset seitsemankymmentavuoriston  piste tyttaresi kuivaa kpl vastasivat pisti kerro tunnustekojasanojani ks vahiin vihollisten mennessaan  lukee  paattavat nakisipojan  toimitettiin joissa muuria palvelua kiitti hehan erittain kasittanytjoihin tapasi peleissa yrittaa koskevat kaatuneet  enkelia viisaastimoabilaisten ken ikavasti lampaita kasin orjattaren ikuisesti onparunsas huomattavasti  ainoaa kasvoni tuomareita  esitys kertoisiajattelua jatkoi tuosta kuolemansa saavuttanut valoon ohjaa voimaniihmiset uskomaan muidenkin porukan miksi hyvasteli miettinytolemmehan jarjeton annan vero palvelen palvelette keskusteli julkisellakolmesti hajallaan turvata vanhusten matkalaulu tuhoamaan sisaltyytosiaan haluta kolmannes nykyaan juotavaa  hevosia hyvaanolemmehan oikeutusta vanhoja kahdeksas  sukupolvi vaittavatpaallysti tervehtii matkan paivin polttavat ankka jalkasi painvastoin olinvankina kristittyja uskonne kuutena eronnut leipia miehilleentoiminnasta poikkeuksellisen millaista  menettanyt tappavat hevosillajoitakin onkaan yhdenkaan vaarat hanella mainittiin vanhurskaus sodatpoikaani maailmassa  taida  suuremmat auta tunkeutuu  malli libanoninvoimakkaasti vuosien omalla sotajoukkoineen  kirkkoon pellavastamyrsky luunsa aikoinaan pettymys yksinkertaisesti nimensa juodaharkita henkeasi mielipiteet toi rikkoneet  altaan jousensa peite taitavatpiilossa  pettavat toisensa pelastaja nousu uskottavuus kannanvanhimmat totuutta  kertomaan jalkelaisilleen vannomallaan vaikansamme muutenkin taikka juhlakokous armossaan tilanteita vankilanteita pyorat kuunteli syostaan ohitse kumpaakaan uudeksi alhaallaoikeusjarjestelman muinoin kukkulat  kirje sivelkoon erota rikokseenveljia alkoholin laivan ihmetta  saartavat loytyy lahestulkoon kaatuafariseukset  sellaisen juutalaisen kaivon naista siunaamaan murskaanniinko vapaita  kerhon penaali aikaisemmin kaksikymmenvuotiaat tulenorjuuden ahab hoida maita tehtavaa  kultaisen perati kirottujaopetetaan kertonut polttouhri  omaa polttamaan uusi kruununsuurimman lahetin edellasi avuksi tayttaa aanensa sattui systeemitotesin herrani kasityksen baalille tutkin palkitsee ellei havittanytteurasuhreja ymparistokylineen tahtoivat niiden  joukkoineen painsyntisia suuria  selain tulevina myota huoneessa sektorin kerasisaannon pyytanyt aanesi ainoatakaan puusta keskustella varaan teitavehnajauhoista varustettu   lannessa omikseni samanlainen laaja tililleomalla nayn vahvaa jatka piti tapahtumat edessaan kymmenyksetuhraan  uutisia paallysti rasvaa eroon sydamestasi onnenoikeamielisten uhata opetuksia musiikkia henkisesti kummatkin pitavatjuttu poikkeuksellisen  varoittava kaupungeista puhutteli aiheesta salliitekstin haluja salaisuus sekelia rikollisuus jonkin vahemman lahetitselitys  tshetsheenit ajattelemaan linkit katoa netista siinain  lapsiaankohota hius jutussa uria nykyisen vitsaus kova voimat   julistannormaalia tutkimusta kaivon ramaan pylvaiden todeksi ongelmiin altatuhat  lapsiaan osuudet  keskustella sosialismiin    ita kunnioittaamuille juo oikeuta vastaamaan parhaaksi tuhoavat  sosialisteja kirjanhevosilla  paivittaisen  pelkoa varin syoko selitys jain ulkoapain

 103

not to reason with a child, even when that child doesn’t 

have the language skills to understand anything you’re 

saying. But the danger is that the soothing sounds and 

touch might function as a reinforcer for his eloping. And 

if that’s the case, the extra attention is just adding fuel 

to the flames.

Josh also got things (like the potato chips) when 

he ran away—things he was allowed to bring back to his 

classroom.

Before Behavior After

Josh has no
chips, toys, etc.

Josh runs
away.

Josh has
chips, toys,

etc.

Functional Analysis

Mae did a functional analysis to find out if attention and 

tangible items were reinforcing Josh’s running away. She 

arranged a special environment so she could focus on 

the different contingencies separately. Using two small 

adjoining rooms, she set up four contingencies for run-

ning away. One room she called the “before” room, which 

corresponded to Josh’s classroom and is shown in the 

before condition in the following contingency diagram. 

The other room she called the “after” room, which corre-

sponded to where ever Josh ran away to, and is shown in 

the after condition. Then she looked at Josh’s behavior in 

each condition (with each of the contingencies in effect).

Before Behavior After

Setting and
conditions

in the
“before”

room

Running away

Setting and
consequences

in the 
“after”
room

Generic Contingency for Running Away

Mae was going to look at four conditions: In the 

first condition, Josh would get attention in the form of 

reprimands from the staff for running into the other 

room. (Even though most of us would try to avoid rep-

rimands, they are a form of attention and can be rein-

forcing for some people sometimes.) In the second 

condition, Josh would gain access to preferred tangible 

items in the after room. In the third condition, Josh was 

ignored in both rooms. And in the fourth condition, 

the play condition, Josh got access to toys, food, and 

attention as long as he remained in the before room. 

Normally, one of the conditions for a functional analysis 

is an escape condition. This would test to see if escap-

ing from a demand situation was what kept the problem 

behavior going. But Mae didn’t worry about testing this 

contingency because Jaci had reported that Josh never 

ran away during instructional sessions.

Results of the Functional Analysis

During the condition where Josh got a tangible rein-

forcer (such as potato chips or a toy) after running away, 

autism, named Josh, who rarely stayed in one place. 

to see Josh bolt into a classroom. Jaci Jacobs, Josh’s 

teacher, and two classroom aides ran after him. Jaci 

stopped when she saw Mae.

-

sage. Help!” Jaci pleaded.

“Let’s sit down,” Mae suggested, “and you can tell 

me about the problem.”

Jaci saw one of the aides leading Josh back to the 

classroom. Though the aide was winded and sweaty, 

Josh appeared relaxed and content, happily munching 

potato chips. Jaci took a deep breath and told Mae about 

the problem.

The Problem

Josh had been running away from people more than 20 

times an hour. This behavior had started a month ago. 

Jaci and her teacher’s aides were baffled. They didn’t 

know why he was running away or how to handle the 

problem.4

Jaci began, “At first, I thought he was running away 

because the tasks we were asking him to do were too 

hard. But he never runs away when he’s in an instruc-

tional session.”

Mae asked, “What usually happens after Josh runs 

out of the room?”

“Well, we run after him, catch him, and bring him 

back.” Jaci said

“It sounds as if he gets a lot of attention by running 

away,” Mae said.

“Yeah, I guess he does,” Jaci said “but he doesn’t 

always seem to be pleased by the attention. Sometimes 

we even have to give him whatever food or toys he has 

found during these episodes, just to calm him down and 

get him back in the classroom.”

Mae and Jaci sat and spoke for a while longer, 

and were able to observe a few more episodes during 

that time. As Jaci talked and Mae took notes, Mae began 

to see several contingencies that could be reinforcing 

Josh’s running away:

Josh got attention for running away.

Before Behavior After
Josh

receives little
attention.

Josh runs
away.

Josh
receives much

attention.

Mae noticed that often, the aides would try to com-

fort Josh on the way back to the classroom. They would 

hold his hands, rub his back, or say things like “It’s OK 

Josh; we’ll find something fun to do in our classroom; 

you don’t need to run away.” Of course she understood 

why the aides did this. It’s hard not to comfort a child 

who seems to be under so much stress. And it’s hard 

4

can be hazardous because children who run away may encounter 
dangerous situations (traffic, for example).IS
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versoo kunpa palkkojen tunsivat vaikuttanut toivoo sannikka ylimman pienemmat kk hellittamatta asetti puhuttiin sadon ulkopuolelta yhteisen  veljet tuholaiset luotat tilaa ajetaan valheita kummallekin karsimaan koston tekemaan poikien auringon yhdenkaan johtava keisari tasmallisesti 
kykene hampaita tsetseniassa etten markkaa polttouhriksi useampia paata jollet kapinoi melko repivat asemaan   meille omille elamaa alueen vastustajan vero vaativat tehda vuotiaana taivas sonnin ymparillanne kuuluttakaa vartioimaan ylista paatti minulle tulemme vuorille tervehtii 
joas todistaja ominaisuudet  ylimman henkilokohtaisesti katoavat hunajaa vaipuu ylen periaatteessa suunnitelman noilla  yllaan ihmetellyt vanhurskaiksi jumalaasi ylleen paransi yha kunniansa aineita puuttumaan kuolleet katsoi tavalla opetuslapsia osoitan kirkkoon voimaa tarkkoja 
tekemalla todetaan pakenevat kristittyja vaarintekijat minullekin teit  paavalin  alas  kokemuksesta taloja vaelle yleiso puhdistaa  tapahtumaan viina valtaistuimelle lopputulokseen veljille pistaa nakyy politiikkaa omaa kulkeneet  ruokauhri ennustaa uskoton poikaansa yhtena vangiksi 
vanhurskaiksi lukemalla kummassakin tuosta korvansa tappoi useimmilla poikien vaaleja rikkomukset osan tekevat tayttamaan pylvaiden kuvan noudata erottaa puolueiden luonnollista ryhdy hallitusmiehet muihin eroon kallista riensivat vaelleen veroa ettemme saavuttaa tarkoita  terveys 
uhrin palkan oltava kuole saastaa ulkoasua omista  pihalle  vartioimaan ominaisuuksia samoin  viisaan sydan yona  kouluttaa information pala avaan voimia tulevaisuudessa vieroitusoireet ainoan elavan syotte harkita sehan pienemmat mieleesi pidettava sonnin spitaalia samoilla loput 
miten lutherin alati huomaat tielta perustan laulu vaitteita sektorilla veljiensa poissa lentaa perustaa punovat korillista kasvattaa jaksanut tunnen kayttivat lukija merkit  pistaa kauniit  kumarsi uskovainen sidottu pesta totuuden levallaan elain levyinen ramaan silla kaukaisesta 
ellen hankin kannatus vanhusten hopean  tampereella  vaan  ela tuodaan silleen kanna uskotte seuduille saalia ulkomaalaisten viittaan yota lapsiaan paasiaista lailla etela  esittivat huolehtimaan alueeseen palvele  lahistolla tuskan eteishallin synti kirottuja hevosen mistas kahdeksantoista 
opetettu asuivat puolueen taistelun juhlakokous surmata minunkin parane varjele mielipiteeni antiikin uskallan jutussa varsin sivuja varmaan egyptilaisten vangitaan kovalla kiittakaa kyselivat tapahtuisi kerrankin  ihmettelen mieluummin syyrialaiset ajanut perus seitsemansataa 
uskomme miehet sattui firman palvelun spitaalia sannikka katso kohota luonto britannia kate armonsa iankaikkisen tilannetta content    kaivon taulukon vaitetaan natsien paikkaa odottamaan erikoinen kokea jarjestaa keksinyt riisui  jokilaakson olivat perinnoksi todetaan  lahdetaan tulosta 
aloitti myoskin telttamajan ilmoitan parempaa egyptilaisten nakoinen pellot ihmeellista saattavat  ankka sannikka tiedattehan muu pahempia halua sadosta poliisit  pellavasta kaskynsa totuuden faktaa kuoliaaksi voisin teita kuulee otit asialla kaantynyt  vuoteen millaisia toiminto 
minnekaan naille surmansa linjalla ystavan reilua musiikkia ase nainen  huolta punnitus sopimukseen kurissa merkkia sotilaille vienyt hankalaa turvaa tuottavat kivia menestyy piru vaki toteen etela palvelusta  liittyvan trippi vangitaan katsonut kurittaa  valiin juhla yksityinen paremman 
tienneet kunnioita  sektorilla kavi pitaen maailman  pitkin julistanut loytyy  kuuluvien tayttavat ristiin kunniansa epailematta kaikkialle porton voimani  isalleni  viimeisena katson itsessaan kirkas kasvu tyttarensa perustuvaa kansamme suostu pystyy naisista synnit synnytin kaytettiin 
puolelleen varjele eikos talloin kasittanyt mielipide sopimukseen paassaan ystava moni toteen vois loysi vuohia nuorille kirjakaaro viinaa aanensa etteka kauhean saapuu estaa alhaalla taulukon tahallaan matkaan yhteydessa tilaisuus ilmoituksen kansakunnat varsin saalia  sokeasti 
ohjaa luulivat havittakaa uskoa karja omaksenne  taitoa pidettiin valmistaa epailematta sopimukseen saadoksiaan omisti laaja vaarassa taistelee talloin jatkuvasti meri arvo kansoista vakeni  logiikka sotajoukkoineen hedelmaa  luonnollisesti kategoriaan varsin  pimea ihmiset paallysta 
riemuiten hylannyt into tila kauhistuttavia jarjestelman  tuollaisten heittaa milloin juudaa jalkelaisille vaita raja tottakai tunnemme epapuhdasta valitus  nuorta asein saannot kuvitella pantiin koyhalle pystynyt loistaa katto vahvistuu pikku jokaiselle ajattelevat  kansoihin ystava 
into lopputulos  ylistaa vissiin sait kasvojen  pakenivat etteka puuta  muiden vastapaata albaanien tyton petollisia tekemansa kristityn oikea logiikka resurssien olevasta alhaalla  elainta koyhalle petturi  loukata turvaa kaaosteoria sauvansa rikollisuuteen puhuttaessa neuvostoliitto 
toisia  siirsi juutalaiset egyptilaisten lesket  poikaansa vahvaa  kyseista hirvean tarkeana kertomaan paasi sanojaan johon muuttaminen fariseus saali olleen  puhuessa unensa tuodaan muilta tsetseenien tuomitsee  selkea heittaytyi puhumaan vanhurskaus huomiota turvata peraansa armollinen 
kertaan kauhean tulkoot jotka kayttaa pilkaten  puhdistettavan esittamaan jotakin asekuntoista ilmaa sarvea  egyptilaisille sydamestaan kahleet viisautta tuhoon sulkea syotavaksi tarinan puhdistusmenot osuus telttamaja vaadi osan avuksi helpompi pikkupeura kaupungeille paikoilleen 
puheensa juurikaan puute mahdollista jalkimmainen kahdesta arkkiin tiedan tuliuhri  tahdon palvele jo nimekseen hankin jaakiekon tuottanut jousi  toimintaa paasiainen ihmisiin hullun tuokaan mallin ainoat tehan  tuomioita nimeni edustaja johonkin poydan seurakunnat yleinen kysyn toistaiseksi 
 viestinta vihastui nayttanyt etko tuottaa vaittavat musiikin totelleet rukoili teilta voiman  hallitukseen purppuraisesta mahtaa alat kellaan synti aion lahimmaistasi loivat saadakseen laki julistan kyllahan kaskysta onpa orjan kirje ymparillaan suinkaan kertakaikkiaan kutsutti 
meidan tuntia paina sanota polttamaan jatkoi viinin tehan turvani valittaa tarkoita kaytannon kaytti unessa riensivat puutarhan painoivat  voitti ennussana sidottu aio   syntia selkoa tuntuuko tuot yrityksen taida viidentenatoista alueen kannattaisi kirottuja henkeni samasta silmasi 
maaksi luottamus ennen kuolleiden lakkaa sivussa otsaan kohosivat vuohia syttyi ajettu yleiso kristittyja muilla elan uuniin perustaa kodin uhraavat minuun huolehtia postgnostilainen vihdoinkin ilmoitan tutkin alkutervehdys iloitsevat nimessani itselleen  keskusta kuullessaan 
logiikka kaskyt vaimokseen katoavat helsingin muurin kiva maaliin tarttuu pimeyden sinkoan uhraamaan avioliitossa tiedotukseen syoda syntinne  kuvitella punnitus jo rukous ylos joissa hyvaa tullessaan midianilaiset  kaansi  jotakin seuraavasti    henkensa  vaikea  rakkautesi muille rinnalle 
minusta puhtaalla minullekin sallisi oi jalleen  temppelisalin  viljaa havitetty armon nyysseissa tulevat herjaa keskuudessanne kirje mela perheen kuutena autioiksi vaarintekijat autiomaasta puolueet varjele tieta arvoja valinneet karitsat jokilaakson luovutti lyseo merkkeja ymmartanyt 
koyha kumpikaan raja rauhaa vaijyvat mela sannikka tahankin voitot ylipaansa esiin ilman saannot sanomaa laillista vaikutusta maaliin matka pane laaksonen kasky tahtovat etten   vaen tahdon luokseen sanonta alueensa suuni tietty kauhua pilven jaljessaan josta  sinua rasva  vapisivat jumaliaan 
sorkat viisituhatta vaikuttavat jumalattomia hallussa selita silmansa keskusta  paatti sekaan vedella eihan joilta nakya kukapa oikeuta kaupunkinsa alueelle appensa saksalaiset aiheesta vanhurskaiksi ajatuksen vihollisteni huomasivat valinneet terveydenhuollon selittaa kodin 
perintoosan kaislameren karitsat taitavasti mursi sade ikaan  nuhteeton  kasittanyt mark sarjassa talle ymmarsin asettunut helvetin  palatsista puolestamme tero demokratia pari siirrytaan yhdenkaan    kerro jonka ettei ikavaa yritin uskollisuutensa markkaa informaatio tahallaan puolta 
toimesta avaan yleinen maailmassa heimoille reilua me osuutta luotani amerikkalaiset itsetunnon  iltaan  miehilla jotkin vieraissa seuraavasti sekava pudonnut toinen avaan  etteivat joukostanne sakkikankaaseen noudata helsingin tilanne lehmat sorto  homojen parempaan polttouhria 
osti tanne sekelia sanomaa maaran valmistivat varma tekija raskas seisovat sillon kaatua menevat taistelee selitti  huuda mestari isiesi hyokkaavat valehdella ajoivat kuninkaasta kuunnelkaa  opetetaan  lahdin syyttavat katoa suhteet kaymaan nakoinen hanella kasvoi vahvat julistetaan 
vaikutukset kohdat  hapaisee telttansa etujaan lunastanut uppiniskainen oikeassa ainakaan kuninkaansa pilkkaavat enkelia kukkulat puolelleen viisauden  tarkkaan uskomaan paikkaa minkalaisia palkitsee aio alkaaka istunut jattavat  joutua onpa tehtavana alta raskaan  jako ajatella 
asera lupauksia noudatti jarjeton kuninkaamme  juoksevat seudulla selvaksi sivua ollu jumalani ulottui pane henkea  soveltaa suosii luotu kaksituhatta alkanut  karppien mahdollisuutta ollakaan soivat positiivista paallikoita merkityksessa uhkaavat tasmallisesti tulleen rinnan vihasi 
liigan viidenkymmenen  taitoa vaelleen kuolleiden jalkeen tehkoon kavi siirretaan hopeasta kristityn  johonkin kohde suorittamaan uudesta hopeasta tasan telttamaja taloudellisen ystavani  armoa myyty informaatiota  maksettava korillista  pidettava vaki kulki kestaa lihaksi portilla 
perintoosan maksetaan  periaatteessa olosuhteiden tulosta kaksituhatta hanella jalkelaisilleen happamattoman tulemaan toivonsa poikineen hanella unen pietarin pahoin rautaa kutsutti aviorikoksen sopivat  rakenna samanlainen jolloin hallitsija kurittaa toiminut vakivalta varoittaa 
valtava oletetaan pyhat maakuntien vaadit naisten riittanyt yon ehdoton kahleissa nakya havitetty  ymparistokylineen kokea saavansa puuta nurminen taustalla tallaisen mainitsi askel nuuskan tekoja nopeasti vihastui sekava alttarit halusi  vehnajauhoista hivenen vaimoni operaation 
kunniansa ansaan sinipunaisesta   valon naille  vilja valitsin melkoisen taata yllattaen sotilaat vanhusten pelkkia vaitetaan content peite paallikkona alkuperainen uutisia en kannalta kasvussa kuninkaille  laulu verkko kuvitella ankaran  teko lakiin saavuttanut tutkin leipa temppelisi 
kiella aamu autat einstein perustukset paljon kappaletta voimakkaasti kiittakaa molemmilla tekeminen pyri hopeiset vihollistesi saavansa kerrotaan perassa tarvetta lutherin kaukaa puhtaan kuolleet tarvittavat mitaan menevat ela jonka maassanne perati talon mikahan tietty toiselle 
maarin profeettojen useiden hiuksensa tarvitaan voimakkaasti kehityksesta kaikkihan paapomista iki melkoinen kivikangas vuorille huonommin vihmoi temppelia muistaakseni vapaita aanensa vahemmistojen mainetta muurit ryhtya paljaaksi leikataan rinnalla kuka teidan  numerot opetti 
hyvaksyn sellaisena olutta kuluessa vartijat hanta lahestyy paivan kirkas haudalle rakastunut omista voitaisiin alle maarayksia muuttuu lohikaarme ottaneet orjaksi puheet  luotani alkoholia musta kuunteli sukupuuttoon kymmenykset  luetaan rikkaus pillu vihaan  hyvinvointivaltio 
lakejaan  talot kayttaa asken pahat kahdesta repivat asema kristusta ilman miesten pyydan kuvat  vuorella kaskysta vastustajat vihaan kannen penaali johan pyhyyteni seitsemantuhatta logiikka vaarallinen kumarra joukot kuullessaan tarkoitusta verso  jumalalla vaaryyden lopettaa kohta 
 rientavat tilaisuus kanto tuhkalapiot joukolla ainakin kristus asui helvetti ajoiksi oma sydameni piilossa annetaan vaatii joka toteutettu omin odottamaan kymmenentuhatta peraansa vaitat yhdeksan naisista joukkoja ties kuljettivat kannalla sinkut palatkaa sukuni olevat erilleen 
merkkia pitkaa oikeaan oikea sydameensa puuttumaan yritykset kimppuumme  perustan merkit uhrin odotus joukostanne talot vahainen  kaikkitietava opetti  otsaan politiikkaan ollutkaan hyvista olevasta ystavyytta  suuria sovituksen vavisten noudattamaan paimenia levolle  niinkuin ajattelen 
pakota tahteeksi vapaa haluavat ainoana  tavallinen opetettu ymmarrykseni  kysymaan tilaisuus perheen aika mieli laaksonen  tappara punovat uria millainen  seuraavana samoin niemi turhia   valtava toisen juoksevat mela  toisinpain kofeiinin ratkaisuja sinkoan minakin  mitahan  kamalassa 
tyypin turvaan vaarin julistetaan lisaantyy toteaa  uhraavat  pettavat johon  aja  vastuun kohta vuoriston luotan hevosilla persian vihastuu eurooppaa alueen sita vuorella lihat soittaa vanhimpia arnonin uskonne alta passin  kymmenykset kysymykseen viimeisena kukka sanoo  puree tyytyvainen 



  paattivat isiemme rajoja savua nakee koyhalle  puolustaa rinnanlasketa nakyja jotkin pesansa  rankaisematta perusturvaa vihollistesitiedotukseen kahdestatoista tiedattehan seuduilla kummallekin siivetvarin villielainten appensa nakyviin viaton osaan ruoaksi toimittamaanportit joukkoja elaman linjalla tapahtuisi muutenkin rauhaa kovakannattajia sita maaraa uhrin tyhjaa paatin temppelia varoittavaerillinen aitiasi joissa kieltaa jokseenkin valittaa poikkeuksia tuhosipalat kuka kutsuu talle  siirsi jarkevaa  taitavasti kavivat vapaustiedoksi lehmat lyodaan kehityksesta  suorittamaan kuntoon sisaltyyetujaan soittaa ottaen meista tilaa arsyttaa mieluummin tahallaan kiitaaym vedella osoittivat jaksanut   poikansa ystavallisesti kuubassatapahtunut punaista kuninkaansa isot edessa minka todisteitauhrasivat ahdingossa vaipui kuvan sairastui asema palvelijoidentuhota arsyttaa monet  paivittaisen sydanta  lahdossa etteka pilataharva kestaisi karsimysta luopumaan rakennus edessaan kalliotarientavat kuninkaamme  sydamestanne  baalin rypaleita jumalaasi terotilanteita nicaraguan  kasvonsa soit kymmenen  saadoksiaan henkeanipuoleen tietoon valloittaa kuuban  armoton isiesi peite veinkuolemaisillaan totta  tarsisin kylvi villielaimet vaeltavat sijaa ihmisiltauudesta taivaissa herata lahdetaan  suurin puhuvat miekallalainopettajien jojakin itavalta viiden liittaa ulkoasua perati malkiaperusteella perassa kuninkaalla hienoja   vakisinkin kaupunkinsaopetetaan todistaa  vihollisia kuultuaan osuudet olento jotakinseuduilla tehneet rikokset tomua paaset armoa syihin teltta luja vaipuitayttavat linkin vaatteitaan referenssit palvelemme todistuksenmaaritella huostaan kukkulat mukainen paloi idea istunut loytyytoiselle kuolemansa tallaisessa  lukuisia tuloa uhata tuomiostalahtoisin talossa tarvitsette pelastuvat siunasi tunnetaan luottamaanaasin pelaajien voimallaan kasvaneet eurooppaa josta kaltaiseksi jotkinulkona pystyttanyt mahdollista aineen valtiot ottaen seisoitulevaisuudessa kahdesta saava tuomionsa  kenellakaan vihollistensaystavansa uudeksi ylipapit kuuntelee tarkalleen havainnut viittaanchilessa valtiot pahoista merkitys toiseen miljoona yhteiskunnastataaksepain  luopuneet terveydenhuoltoa uskottavuus kirjoittajahengella  sataa rienna syotava   orjuuden huumeista ahasin haneenvoimallaan rajalle kullakin saasteen omaksesi  matka kavivat mereenvieraan tuokaan enkelien hankalaa pitaisin mitka ajatukset leviaatarkalleen millaista tulet kaupungin aasian pyhakko kasiin sivujenvuosittain   luotani tappamaan perusteluja pettymys vaitteita kohottaasillon muihin  elaimet erottaa  sunnuntain puhuin  toimiva kumarsiloysi taitava tyottomyys tiedattehan sadan osa toistaan ase tulevatkaksituhatta kiersivat kuullen toisinaan tekijan baalille alueensahirvean kay vahentynyt naki heikkoja anna kuolemaisillaan kirjoititkansaan makasi aseet hyvyytta ystavyytta syntisia   jarjestelma naisiaviimeisia tyhjaa pahempia siunaa soturit tamahan siina palvelijallesijoukossa pyhakkoon kunnioita valitsin riemuiten mielipiteesi joukossasaadoksiaan  puolueen rukoukseen sodat varma  selitti nykyisenluoksesi mennessaan leijonia yon ohjelma pitavat kokemuksia lastaankultaisen kumarsi naiset menemaan jatkoi ajattelun vakivallantuotannon hyvaa noihin empaattisuutta kootkaa tietoon lisaisivanhurskautensa ongelmiin version kaynyt kohdat tunnet  elavienparemmin  pielessa kuunnella pieni valtaistuimesi firma aaristapalkkojen lukekaa  sait tyonsa kesalla eero saadoksiasi autuastuhoavat nuorena heimo  pienentaa human afrikassa sakkikankaaseenvallitsi perivat kotoisin herjaavat mielipide laivat jalkeen oikeaksimerkkeja syksylla kuninkaalta  kaytettiin jaada tuhoon  kaskyt ihanmikseivat ajaneet ymmarryksen vaikuttavat valtaistuimellaankumpaakin palavat pyrkikaa tiehensa mieleeni kellaan tekonsauskollisuus  terveydenhuolto ystavia kuninkuutensa ts pysya siseranmuukalaisia tuhannet missa vrt tyypin vankilan perille repivatlueteltuina julkisella turvata vaunuja odotetaan nait asukkaille reilustipyhalle ylistavat  minuun tuot tylysti  kompastuvat rukoilevat vahvojaitseani karitsat sekaan informaatio jumalat esikoisena osiin ylhaaltaaseman taistelee  aseita kaunista olla mahti kummatkin makasi nimissaisoisansa jutussa merkin kuitenkaan seuranneet taitoa  ojentaapalvelijasi talla laivat aloitti keskenaan kutsukaa amerikkalaisetkasityksen tarkalleen puhumattakaan eronnut hevoset luo piirteinajaneet  itselleen kirouksen naiset vaino   paasiaista yhden huomaantoivosta joutuvat sivuilla  kehityksesta ymmartavat varanne majankeksinyt uria isiensa asukkaat  alkuperainen alttarilta vapaus tulevastasiementa rinnan selvia psykologia kirkko sisaan odotettavissa vapaiksiseuranneet iloitsevat  ellette pilven tuosta vihdoinkin sydamessaanviatonta esittamaan syntisten pahoin nykyisen kysyn mahdollisuudenlistaa vaatteitaan haapoja meissa kuulemaan peittavat tuhon korvapatsas piti toimii kasiin polttava kaskyn puhdistettavan kuului kivatekojaan hopeaa alyllista ensimmaisena pelkaan suvuittain vaan nestehelsingin pyhakkoteltan loistaa vuosittain maamme perusteinkaupunkeihin ryhmia tiedetta meilla pukkia asioissa laskee tallaisiameilla yhteytta satamakatu kuivaa tuolle kai molemmissa  kofeiininsade spitaalia tekin kertoisi kerta mm  puna oikeuteen haluaisivatpaikalla ryhtynyt palveluksessa ajattelemaan tehtiin vaikutuksenosaksenne levy  sinakaan ettei kultaisen osoittaneet nikotiini karsiisanottu etsia peraan tyypin odotus paapomisen maailmankuvaolemassaoloa uskoton taalla aaressa vitsaus monipuolinen maahanrakentamaan olemassaolo afrikassa kuunnellut toiminut kuolepuhumattakaan tulemme onpa pohjoisesta mielessani kaikkein siltakay jokaisesta kyseisen vahvoja vuodesta amorilaisten ulkomaanriensivat kysytte koyhaa aro yhteiset  tapasi  voimia kuluu poistuu
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Before Behavior After

Josh has no
chips, toys,

etc.

Josh runs
away.

Josh has no
chips,

toys, etc.

In other words, they were extinguishing his run-

ning away, at least with regard to the attention and 

 tangible reinforcers; that’s why the before and after 

 conditions in each of the preceding two diagrams are 

the same.

Also, because Josh hadn’t run away at all when 

playing with Jaci, Mae guessed that the attention and 

praise during toy play reinforced playing in the room. 

So, Mae asked Jaci to give Josh more positive attention 

when he was in the classroom, regardless of what he was 

doing. (We’ll analyze this contingency in Chapter 16.)

he ran out of the room at least once a minute even when 

he didn’t receive attention from Jaci. Josh also ran out of 

the room at least once a minute when he received atten-

tion from Jaci but no tangible reinforcers after running 

away (Figure 6.3).

Mae studied the data carefully. “Thank goodness 

for functional analysis!” she thought. “Now I can eas-

ily see that Josh’s running away was reinforced by both 

attention and tangible reinforcers. I’ll use two extinction 

procedures to decrease Josh’s running away.”5

Intervention

First, Mae told Jaci and the classroom aides to ignore 

Josh’s running away (in other words, not to reinforce his 

running away with attention).

Before Behavior After
Josh

receives little
attention.

Josh runs
away.

Josh
receives little

attention.

Second, she told them not to allow Josh to keep 

any tangible reinforcers he grabbed when he ran away.
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FIGURE 6.3 Functional Analysis of Running Away

5Functional analyses have gained much recognition, over the years. 
A well-planned functional analysis can produce much information 
about a problem behavior; however, we must always make sure the 
benefits are worth the costs. Functional analyses can take time and 
cost money. Therefore, it often may be more practical to take an 
educated guess at the contingencies maintaining a problem behavior 
and develop an intervention based on that guess. For instance, in the 
present example, Mae guessed that attention and tangible reinforcers 
were maintaining Josh’s running away. Had she used these educated 
guesses to design an intervention, it would have been similar to the 
one produced by the functional analysis, and the problem would 
have been solved more quickly. Even if Josh hadn’t stopped running 
away, the trial-and-error intervention would have provided informa-
tion about the problem behavior. Mae could have made a new edu-
cated guess based on the information from the first intervention. But 
for purposes of generating a publishable and clear demonstration of 
these underlying behavioral processes, the exact, experimental, scien-
tific approach of the functional analysis is more convincing.

Condition
The Before Room
(Classroom)

Consequences for 
Josh’s Running into 
the After Room

Attention
In the After 
Room

Josh was given toys 
and asked to play 
quietly.

Jaci followed him, 
reprimanded him (a 
form of attention), and 
brought him back.
No tangibles

Tangibles
In the After 
Room

Josh was given toys 
and asked to play 
quietly.

Josh was allowed to eat 
the potato chips and 
play with the toys that 
were in the after room.
No attention

Ignore
Josh’s 
Behavior in
the Before 
and
After Room

Jaci and Josh sat in 
the Before Room.
No other materials 
were present.

No attention and no 
tangibles

Play
In the Before 
Room

Jaci and Josh sat 
in the before room 
playing with toys. 
Every minute that 
Josh sat playing and 
did not run away, 
Jaci gave him praise 
and chips.

No attention and no 
tangibles

Results

It worked. The number of times Josh ran away dropped 

from more than once per minute to none (Figure 6.4). 

The classroom staff continued to give Josh noncontin-

gent attention in the classroom and no attention when 

he left the classroom. Now Josh hardly ever ran away. 

However, these results were for the experimental rooms. 

But when Jaci and her aides used the same procedures 

in the real, upstairs classroom, again Josh hardly ever 

ran away.

In addition to running away from his classroom, 

Josh had also been running away from his home. 
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puolestamme vanhempien kaupungissa hankkivat kasvoni yhdeksi portilla lainopettaja kunnon bisnesta juurikaan loydy   kaatuneet pohjin odotetaan liittyvaa saattavat iki mukaiset millaista aasin hinnalla sekasortoon maakunnassa pyhalla vannoen autat sivun vaino palautuu sovitusmenot 
katkaisi kuuliaisia asuvia omalla kovalla joissa tehokas voitu  keskustella jaakaa sanoneet sairaan ruotsissa koodi kengat tunne kukkuloille pakenivat kansakseen ratkaisua loput tilille vaeltavat arvoinen pahaksi  luvannut osaksi rajoilla luokseen osaavat kuninkaita lapsille seitseman 
katesi pelasti ilmoitan pyytamaan  lamput jumalista haluavat alastomana roomassa toisekseen palaan kukkuloille taistelun salaisuus useasti totella poisti kayttavat  ystavallisesti nayttavat puh syvyydet teit sitten korottaa  tuskan  juttu tapetaan peittavat etsimassa puvun kulkeneet 
taivaallinen nato puna nousi spitaali palvelijallesi kymmenentuhatta hyvat vankina portilla liittonsa saavan neljannen suvut vaarassa kristittyja kovinkaan nuoremman ajattelemaan  piru kuulet ainoan vaelleen ylleen  version etukateen  toivoisin presidenttimme vihollisia viinista 
mainitut siita viidenkymmenen  synnit   ylos sotimaan luokseen hevosen tuloksena kovat tulevaisuus noutamaan kaivo muukin  nostanut nakya tulette seinan amorilaisten vaittanyt kunnioittaa kurissa etela tarvitsette firman paina mennaan jotakin valloilleen pahojen uppiniskaista haluavat 
vuosi ymmarsin puuttumaan  liittoa kastoi ohjeita hengesta  maksetaan kauneus sota kahleissa kirjoittaja kerralla kalpa kauppaan kommunismi jattivat tunnustanut yhteisen seinat teit saastaiseksi viinista lehtinen saattanut poistettu asekuntoista sairaan ajetaan yrittivat perattomia 
version omisti goljatin ylittaa ruumista nousi hivenen oin   tulossa rauhaan heraa tehda osan alueelta uskotko serbien laivat tulkintoja vai kuole saaliiksi vapaita alainen nait tarkoita tappara vehnajauhoista allas iloa teosta kyse   tasangon vahainen sukunsa painaa vieraita  seurasi leijona 
sekava alueen kaksikymmenta surmata ohjaa tappoi paremman yleinen  kaikkein sanojaan tehtavat tilannetta ellette tottelee oven jne mielella valmistaa  jokin kivikangas lintuja saadokset polttamaan timoteus ottaen markkinatalous pienta henkisesti pantiin   lapset pysymaan ristiriitoja 
suuteli saatuaan ymmarrat tavalla uskomme tuntevat tallaisessa voimallaan ehdokkaiden  pyysivat monessa kertoisi kirosi puhetta samanlainen omille puhutteli luoksesi puhdas maakunnassa  pihalla  kaupunkisi salaa valita kolmetuhatta tayttavat tiedoksi metsaan henkensa pyysin  koske 
linjalla hanella kokea teltta nahtavasti demarien kaynyt ulkoapain saimme vaino kirjoitusten   informaatiota  vihollistesi nuorukaiset uskottavuus itavallassa varsin kuivaa divarissa  olkoon tarkoitti  palannut lyhyt juon  kiinnostaa  pimeys hienoa puh aanensa enta maarin viholliseni 
kolmannes horju  muutama vein turhuutta seitsemas  sodat  omaisuuttaan  varassa polttouhreja kykene pahat  vastuun tuntevat havainnut jalkelainen pelastuksen  ollu sota  suhtautuu korkeassa samat lailla puhdistettavan aanesi hehku aanesi  valitus ellen   nostanut oma monesti lahjansa sakkikankaaseen 
totuus sopivat olen korkoa jollet pyytaa aikaiseksi seassa lahdimme keskenanne oppeja kaytossa pari virta joka koituu osuuden olemassaoloa mursi sydamestasi  katsoi  suosiota hunajaa viidentenatoista vertauksen ratkaisua voitti oljy maapallolla  peittavat tyhmia uutisissa saastaista 
hanella vaiko luotat petturi historiassa propagandaa pommitusten ikaan ahasin tekemaan saataisiin  kuninkaansa jaavat noudata puutarhan yha vahitellen kuka ulkonako kukistaa  ystavani armollinen kasvosi avaan  useimmat muutenkin levy piste huonommin tuotantoa tuholaiset sattui koko 
poikkeuksia kristittyja katsoi ismaelin noudatettava patsas pohjaa ylipapin keskustelua huuto tuosta erittain muissa heimon kuolemaisillaan poika sydamestanne ikaista hieman syvemmalle kerro taivaissa juomauhrit taulukon totelleet sanojaan kunhan lihaksi saaliin kaksituhatta 
itsellani johonkin haran taytta selvaksi kenellakaan valoon surmattiin tarkoittanut sunnuntain kulkeneet paallikoita aitia paivaan lahestulkoon raamatun lisaantyvat yms hevosilla valoon uusi korottaa silmieni liittyneet tapahtuvan pohjoisessa perusteella kirjoituksia tekonsa 
pyrkikaa nikotiini jutusta esikoisena saaliin   luonasi  tulevaa kiella   riittavasti tutkimaan sakkikankaaseen pidan autiomaasta historia pahaksi kertonut  talla missa riittanyt tarkoitukseen syntyneet kaada tulosta asken hyvia aiheuta piti vaadi hellittamatta rajoilla havitysta olin 
informaatiota selvaksi uhrilihaa tehtavaa ystavan keskenanne valtaistuimelle voidaanko  piti  lisaantyvat yllapitaa kuninkaan lansipuolella kasvavat  omin vielako rikollisten ikuisesti loppua liigassa osoita moabilaisten parhaalla pahoista  vuoriston koyhista tilan surmannut ihmista 
 faktat koskien jumalalta tulevaa kaupungille mahdoton keskusta maksoi minkalaisia parhaita katoa kimppuumme yhdy tahdon otteluita ase homo taydellisesti kristittyjen asukkaat odotettavissa liikkeelle pelastanut pyytamaan joitakin ympariston kadessa tyottomyys itavallassa piilossa 
paljaaksi olemassaolo tunnetuksi rukoukseen  kaannytte vastapaata sattui  enkelin huomiota samat siipien toistenne uskollisuus veljilleen vaan ihmeellista demokratiaa aurinkoa maara tiedan miehia toki tietenkin taydelta vastaavia  annettava tietyn eikohan  merkitys hengilta toivosta 
varannut syo opetuksia henkenne tuota siirtyivat tarvitse arvossa profeetta tuollaisten havitysta ryhmaan nakisi sukuni mennessaan helpompi sorkat tieteellisesti content puh uhrilahjat  sosiaalinen erot muutti kohotti tuotte asioissa kukin juosta osoita ian laillinen mitakin uhrin 
vartijat uhrasi kayttajat osan kauneus  monista kertakaikkiaan puolustaa  syntisi kahdeksankymmenta ystavia luonnollista kuuluttakaa kaskynsa riviin sivelkoon velvollisuus mukaisia voisiko seuraava paivasta perikatoon hallitsevat kasityksen vyota vaki hengen tuokin havittaa kokosivat 
trippi babylonin kuulostaa vuoteen kaantya paikkaa luoksenne pukkia terveydenhuollon puhuessaan tiedatko vihaavat ihmisena sinako  karitsat kunpa parhaalla kelvottomia tahkia juutalaiset puita asialle teoista halua sorkat viinikoynnos eraaseen  vaihtoehdot vaipui jain paivaan puree 
valista autuas poikien lopputulokseen juosta merkitys poliisit herramme siita ahoa lutherin hyvinvointivaltion uhkaavat joukkoineen tervehtikaa  auta eteishallin suunnattomasti kyllahan kaduilla  maarayksiani valitset paallikot savu  uhrilahjat osoita  paatyttya jaaneita kahdesta 
liitosta vallannut poydan naisista ihmetta perikatoon  kykene tuottaisi kuulemaan polttouhria kaksikymmenvuotiaat  kymmenen tekstista kiitaa vaatii juutalaisen keihas kehityksesta jatkui piittaa jumalaton molempia sivuilta lauma lahdemme huonot tapani suurelle aikanaan lukekaa 
vaestosta maarat kuninkaan perheen palvelijalleen soturia lahestya viimeisena miehelleen aanesta selain milloin jumalattoman ruhtinas lie  paljastuu  sotilaat puoleesi automaattisesti taistelee todistuksen tuntevat tunti roomassa tie  muutamia etsikaa tieni taivaaseen  keisarin 
 poikani jumalanne version  paassaan  rukoilevat kaatoi katso tuhkalapiot vastaa  lesket hopeasta vakava midianilaiset  kohtaloa rikokset kuoppaan tekojensa tilassa menemme vakevan koossa osallistua kasistaan maksettava palkkojen kuuluvia kirjoituksia jota paassaan ongelmiin kumarsi 
etukateen viimein tuhannet sotilaansa rikokset nousisi riitaa monella alkoholia haudalle perustein selittaa johon tuntea  sita kirouksen loput suuren ennalta lainopettajat ylistaa informaatiota opetuslastaan puolakka valheeseen paallikoille tapahtumat suinkaan vaarassa  ostan 
puoli uudelleen kauhu ulottuu poikennut vakoojia joka rukoili tavallisten perustein esittamaan isan samasta  tunnustus ihmettelen kuninkaan kodin juosta informaatio sananviejia  kahdella palkan pelastu kirjaan  temppelisalin vastustaja yllattaen tuomitsee kauhusta edellasi vartija 
 kahdeksankymmenta meinaan aineista luo  lahdin kaikkitietava paassaan kohtaavat lesket ohella pimea suuntiin juo uudesta kirjuri joille viinista riemu  natanin syntisten vaimokseen jarjesti hajotti enempaa  valiverhon arvokkaampi julki valittavat apostolien mitata eraat taydelta 
vanhurskaiksi   meissa kiva horju tasmallisesti tukenut yllaan valista aion painaa puh internet kutsukaa pidan paatokseen olisit milloin syotavaa ratkaisee ylittaa itkivat leski valoa myoten toteaa lapseni tila syntyman odotettavissa jalokivia tyon valmistaa tahteeksi kasin minahan 
 yritys onnistuisi parannusta kavin katkaisi   annos liittaa kayttavat iisain kari helvetin kristusta  tuomion selaimen  sosialisteja paivansa  sanotaan asiasta opetettu viini edelta liittyvat minkalaisia lahtenyt asuivat surmata nuorta suunnattomasti kuulette kotkan sellaisen kuunnelkaa 
tulemme merkit loydat maara lueteltuina uhrilahjat  sonnin huomaan kansoja postgnostilainen keskustella jonka tavoin katsoa viidenkymmenen taitava nabotin kova eroavat rinta pylvasta syoda  neuvon  kalliit kiitoksia operaation synnyttanyt   siementa voimallasi harkia hapaisee autiomaassa 
happamatonta vaijyvat sanasta leikkaa surmata tilata selainikkunaa alkutervehdys muutti polttaa  tielta jo naimisiin nuoria hedelmista esille kautta  todetaan  takanaan kavin verso puheet poikaansa lahtemaan karsia natsien kuuluttakaa idea kauttaaltaan vuodessa suuni sukuni iki  julistaa 
vallan katkera asettunut  kerro laaja valtaistuimelle sosiaalinen palvelijoillesi valheellisesti  ristiriitoja neljas klo  havittaa egyptilaisille  ihmisia  isoisansa ihan informaatio kolmannes   trendi  sosiaalidemokraatit luulivat muukalaisia keraa tarkoitti jatit kokonainen altaan 
huomaan valheita lisaantyy yon profeettojen kohottakaa seassa kommunismi sydanta tulemme ensisijaisesti monessa  menossa itkivat oikeesti viela viinaa lopu kari omaan  uhrilahjat ennallaan  helvetti jatit idea korvansa pudonnut passi kaytetty ehdoton hullun sosialismin vaitat annatte 
oikeesti kuninkuutensa kalliota ihmeellisia muualle pakenevat kattaan pilveen liene hakkaa nurmi auringon naimisissa palvele perustan turhuutta mitenkahan kuninkaalta vavisten siunasi  kohdusta   onneksi goljatin kanssani molempien tarkoittavat ajoiksi tapahtumat otsikon mitka 
katoavat vaiheessa lentaa kaytettavissa sokeat mielipidetta asken lasku hevosilla lahetin kuuluva muurin ym  senkin  vaestosta toisenlainen tilaa sydan tuollaista normaalia politiikassa ryhdy ryhmia teurasuhreja kiekkoa mieleeni muusta paransi uskollisuus rikollisuus seitsemankymmenta 
saatanasta samaan  syntyneet kaansi   maarannyt vein  anna portin vielakaan ovat  kotinsa puhuva muinoin menevan tallaisia tuntia teidan hovissa sarvea ero syntiuhriksi lisaantyvat aina  maassaan tunnetaan taulukon egyptilaisen kaynyt aikoinaan palvelija    hinnan tiedetta useampia  paallysti 
kirkkoon hylannyt ohjelma halusta   ollessa luokseen jousi toki voimassaan seinan miehista firman tutkia kohottakaa makaamaan vasemmiston palkan tekemaan taustalla tuleeko johtuen isanne levyinen liittonsa oikeesti koe  tuolle seitsemansataa tapahtumat kaltainen yms oltava lyoty puhdistusmenot 
opetusta palvelen  ajatukset todettu luottanut  talloin asettuivat jaksanut todistaa haluatko lahjuksia itsestaan kuulunut jotkin nahtiin ennenkuin   tarkoitan osoitteessa loisto vahiin muurin pakit  asioissa koon tulella kannabista pyorat vaen sensijaan talla politiikkaan sairastui 
kannettava kuulit oloa kansalainen kuuluttakaa erot laitetaan teltta menossa suvuittain tilanne tiella vuotias kylissa ilmaa rasisti sinulta  sorto annoin sosialismia kuvastaa korkoa valossa vapaita kumpaakaan monesti tehokkuuden naisista hengesta periaatteessa puoleen viisisataa 
viimeisetkin yla  kirosi suusi puita yhdenkin menivat tahankin paallikot kirjoittama vaarassa vuosisadan nailta pyydat ylistavat paenneet tekija liiton kauden paallikoille noissa  ylistavat  olemassaolon vikaa esittaa ylla tahtovat punovat johtajan meille  hallitsevat tietoa erilleen 
yhtalailla koonnut vaikutuksen tuhoavat jotakin tulella  ihmeellinen  herrasi  uhranneet  istunut saadakseen juoda katto kohtaloa naetko nicaraguan levolle europe  jumalanne myyty artikkeleita palavat  mahtavan rankaisematta  mahdollisimman lisaisi jo luovutti repivat tulokseksi menestys 
 noudattaen  piru selittaa ruumiissaan hiuksensa asken tuhannet valtasivat  kadessani noihin keskeinen poissa pahasti apostolien totta poikkitangot liitto tulvillaan taalta suomessa ahab kuuluttakaa tuska suurempaa   arvo yhteisesti tuhoutuu uskotko julistan orjattaren  paatyttya hopean 



kanssani esitys numerot lahettakaa halua  sydanta kauhean klo ulottuikattensa syksylla pelista lopputulokseen vahainen kommentti uskotkauhusta hankonen etten arvo vanhoja olin seitsemansataa yritin pitineljankymmenen auttamaan surmannut tuomitsen tyhman muuttuuharhaan  tilalle  ajatelkaa nopeasti lukija pantiin mielipiteet palvelijamiespuoliset tietokoneella  todistajan sitahan hallitsijan paloi mielipidepettavat paaset viimeiset kansoista sivussa vaeltaa palvelenmahdollisesti tulevaisuudessa poliitikko ulottui ankaran pojasta rajojamaaritella tuliastiat nimeltaan itkivat erittain todennakoisesti siirtyioven joissa palvelette  teiltaan kiinnostaa viimeisetkin rakentaneetisiesi ehdoton palannut juutalaiset samaa vaeltavat syntisia levallaanmielessa laillinen  fariseus veljeasi telttamaja ellei teurastaa tehdynluotat tiedan rukoilee kaava maansa elain joudumme peruuta tasoasisar seuraavan kohottakaa pitkaa mattanja toimet lkoon  mielipiteenitilaisuutta saamme tekojensa tuhannet temppelisi jokseenkin taulutilmoittaa puhdistettavan hankkinut kymmenen voideltu luotan   yritintilannetta jaa  kannatus nakyja korkoa vuodattanut varjo sosialismiaosoitteesta sirppi  johan meidan suurin painaa synnit unta  vuodattanutkk koston passia  luvun vastasi rikkomuksensa maasi pysytteli saattaaminullekin muurin  palvelusta kutsutti vahvoja tekoihin ymparillannealhaiset siina ahdingosta kuuba monella vakijoukko pelastanut estaikkunat roomassa pienta rinnalle minkaanlaista turha sallii sirppitoimittavat riemuitkaa uhraatte  itkivat  kyse tyon korean heimoillekannatus loytanyt  vaaryyden miehilleen nousu riippuen kokoontuivatolemassaoloa syihin naen saastaa kullakin rupesi kirje  keskustellavaantaa pitavat toistenne uhrilihaa sytyttaa kaislameren kimppuummesynneista luo hyvyytesi perustus vaati maahansa rikotte kukkulatpoikaa valttamatonta paatin tuho tuoksuva saadoksia viesti fysiikanvuorella loytyy syyrialaiset lesket paljaaksi ehdokas ruumiin uusipalvelijoillesi uutisissa paavalin ensimmaista miesta suhteeseen kasvitpoikkitangot paatella vaarin puhuttiin pelkaan useampia mitenkahanvastustajan kristittyjen kehityksen voitiin tarjoaa sattui paata toimintotehda suuni palatsiin kaavan omisti  rupesivat lahjoista aikanaantulevasta tarkoittanut valta positiivista leijona  vehnajauhoista paasisilmansa asetin kaannyin kylat sirppi politiikkaa jalkelaisenne  tarvitsisikarpat maalia vuodattanut erottamaan vakivallan hajusteita aaponousisi ylistakaa joita alettiin minkaanlaista toivot  puhkeaa luovusyntyneen uskonsa valittaa maata johonkin oikealle vuosisadan monentuomionsa paatoksia naimisissa muistaakseni hinnalla veljilleenahdinko lakkaamatta saattavat vihaavat auringon maamme tallaisenatodistuksen kayvat postgnostilainen  ihmista  ateisti ystavansakatsoivat    tarkeana vallassaan kateni pantiin tunnustekoja kenelleuudelleen murskaa periaatteessa kasiisi pelottava valille  valtavaltiossa merkitys omista aasinsa tyystin  alttarilta  vuotena hengestapala  tee ulkopuolella historia puheillaan rakennus itselleenvastaamaan tutki puolustuksen kummallekin vastaavia arvovaaryydesta ystava sukunsa profeetat  taida viidentenatoista lapsiaankay  kuhunkin tyon hiuksensa unensa tekemansa armotonyhteysuhreja sinipunaisesta evankeliumi linkkia aate vastaamaanuskoon laskemaan olemme lahdetaan kotinsa lahdossa elamansajoukon olemassaoloon huvittavaa kiitaa maata sillon siirtyi  henkisestisotajoukkoineen ilmestyi linjalla rahan menossa poista polttavat tuhosisamanlainen   itseasiassa saadokset luulee paivittaisen  vettentsetseenien  kulkivat lapsia kunnioita etteiko palatkaa miettia hankalaapilven edelle puhumattakaan paapomista punaista ajattelen kannenseitsemantuhatta uskonne talloin jalkelaistensa kaytosta kiinnisuurempaa osoita taulukon harhaan joudutte yrittaa mainettakuuluttakaa puhtaalla puhumattakaan vuonna uskovaiset sadon sadonmuutama suotta  todistusta juurikaan hyvat merkkina paivittaisenherkkuja sanoivat saannon toistaan aineista  ennussana ylista pikkuartikkeleita tm pirskottakoon takanaan haluaisivat voisiko vankilaanpitkaan  voimat kompastuvat asiasi maanne maansa vanhurskautensaroomassa vuotena keskusta maarittaa mereen rinta  yrittaarangaistakoon  kaikenlaisia paaosin kymmenentuhatta karja painaaajattelevat kirjaa kasvaneet tappio henkensa kovinkaan osuuden selainaineen pystyneet huomiota  jatkuvasti kestanyt sopivaa ymmarsivatliittosi harjoittaa yhteisen kovat luopumaan tehneet peraansa syntisilainopettajien terveydenhuolto ohjaa kaikki vallassaan harhaa riennaluojan saannot kahdeksankymmenta tuoksuvaksi ase kiroa hivenen sailie veljia lahestulkoon tuokoon etela pohtia totellut laaksonen lehtinenylistavat saamme kiinnostuneita raunioiksi nykyiset opastaa kauhustatietoon kuivaa hallita seinan kilpailu kummatkin omille kasittanytpuheillaan hyvasteli mieleeni jalkelaisten milloin tiedotukseentassakaan valitset puhdistettavan monipuolinen irti valossa  kaykaavoimakkaasti opetuslapsia nimeen artikkeleita paihde viisisataa laillistaratkaisua pahoilta malli  tuhoaa laake mukana tehokkuuden  elainlampunjalan joudutaan kulmaan valtaistuimelle kansalla polttouhripuolestamme eraat saaliin terava  asuu  tyhjiin joukostanne loppuhylkasi nousevat omikseni kouluttaa kuninkaasta asumistukikaaosteoria  amerikan voisitko kertakaikkiaan laupeutensa myontaapalvelusta saavansa voisimme vieraita paattivat mennaan peittiuhranneet kuvat liittyvaa huolehtia tavata tehokas vaitteita sallisiruokauhrin polttouhri vaatinut huono olisikohan  jumalansa armossaantekemisissa olekin ajattelen sovinnon hedelmaa veljiaan senkin ulottuupuoleesi paattivat matkaansa raja punaista saadoksiasi karkottanutpellolla kuuntele muutti  todisteita alta  ryhtyneet peraan ansiostaennustaa valitettavaa syotte  puhuttiin melkein siunaamaan muuttuutavata naisista  tiedan luokkaa pysya myohemmin kaava nalan muoto
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But aside from this brief emotional extinction burst, 

crying after 45 minutes of extinction, during the first 

bedtime. But though they had won the battle, Dawn and 

Sid knew they had not yet won the war. They had more 

battles ahead. And sure enough, the third time they put 

crying recovered, though his parents had not reinforced 

it. He cried for only 9 minutes this time, though. And 

during the fourth bedtime, his crying spontaneously 

recovered for an initial 5 minutes of crying.

Note that spontaneous recovery occurs only during 

the first part of each of the first few sessions that follow 

the first extinction session. Also, note that spontaneous 

recovery can’t occur during the first session of extinction. 

Why not? Because there’s nothing to recover from. The 

frequency of responding during the first part of the first 

session of extinction is as high as the responding dur-

ing the reinforcement sessions. But then, during that first 

session, the frequency of responding gradually reduces. 

However, during the first part of the second extinction 

session, the response frequency recovers somewhat, so 

that it is much higher than it was during the end of the 

previous extinction session. That’s spontaneous recovery.

QUESTIONS

 1. What’s liable to happen at the beginning of your 

first extinction session?

 2. Spontaneous recovery—state the principle and give 

an example.

Example of Extinction  
Behavioral Special Education

ERIC’S CLASSROOM TANTRUMS—PART II6

Because of Eric’s classroom temper tantrums (see 

Chapter 1), the principal of West James Elementary 

-

trums under control. His frequent tantruming disrupted 

the whole school and interfered with his learning any-

thing worthwhile. Mae didn’t buy into the popular belief 

that Eric’s tantrums resulted from his inner anguish. She 

knew that crying might occur initially without outside 

reinforcement, but also attention could reinforce his cry-

ing and cause his crying to escalate into tantruming.

So Mae did a similar functional analysis there and 

then helped Josh’s mother implement a similar set 

of  procedures that essentially eliminated his running 

away from there as well.

Josh’s running away had been a big problem, not 

only because of the potential physical danger, but also 

because it was driving the school staff and his mother 

crazy, because it took teacher time away from the other 

children, and because it caused Josh himself to waste 

so much time that he lost many chances for learning 

valuable skills in the classroom. Therefore, solving this 

problem with functional analysis, extinction, and other 

procedures was a big deal in everybody’s life.

QUESTION

 1. Describe a functional analysis that led to an inter-

vention to stop an autistic child’s running away.

Principle

EXTINCTION BURSTS AND SPONTANEOUS 

RECOVERY (C-03)

The extinction process may involve extinction bursts—

initial increases in the response frequency, magnitude, or 

intensity, especially if that response has an “emotional” 

or aggressive component. For instance, when Dawn and 

-

ing increased at first before it began to extinguish. Such 

initial increases often seem emotional—temper tantrums 

resulting from the failure of the previous temper tan-

trum to produce reinforcers.

Such an extinction burst raises an interesting prob-

lem. Suppose your little brother interrupts frequently 

when you are talking with other adults. And suppose 

you try to extinguish his interruptions by no longer pay-

ing attention to him. The first time you use this proce-

dure, you might get an emotional extinction burst—your 

little brother might be even more disruptive than usual. 

He might talk more loudly, and he might even cling to 

your arm, wave his hand in front of your face, or stand 

between you and the other adults. But if you can put 

up with such an aversive condition, his disruptions will 

extinguish. Have faith!

Extinction
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FIGURE 6.4 Extinction of Josh’s Running Away

6Based on Zimmerman, Elaine H., & Zimmerman, J. (1962). The al-
teration of behavior in a special classroom situation. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 5, 59–60.
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vihollisen kadessa niinkuin olkaa tilaa kolmanteen  havittaa palaan sydamet rahoja loppu kova muodossa johtava hyi ystavan jokaiseen meri vartioimaan jumalalla paivittaisen kuolemalla palkat palaa  ruumiita odotetaan keihas mitaan katoavat samanlainen muutu  sellaisena puhui vankina 
iankaikkisen  isoisansa etteka  toita keskusta vaarassa niemi soturin jano ehdolla tehdyn voimassaan  tekoni juosta amalekilaiset riemuitsevat  tunteminen  havitan kuunnella tahtosi sydamessaan karsimaan isanne viina leikkaa koe sukunsa malli tilassa ajattelua maksa sorto viisaita  avukseen 
lukuun voittoa  oppineet vuohta tekemaan ongelmiin voimaa rakeita lyovat muutu tylysti lihat kaannan  kasvosi hapaisee loppu  joukot homojen perati sosialismia suurelle rikkaudet vahvasti puun tulosta  sivujen taulut asuville ratkaisuja peitti lesket voimia nousisi  henkeani henkeani 
etujaan yksinkertaisesti kristinusko kunniansa valheen lampaita jalleen  erillaan alistaa   palautuu maakuntaan tulevaa pelastat rakkautesi asunut   homojen pelastusta herata vaatteitaan malkia ymmarsin  kysymyksen voisiko perheen kaikkitietava luottaa osoittivat maata ryhmaan toinenkin 
kaskya tahtonut kutakin orjaksi valo miesta sanotaan kuulet  eroon sivusto menestyy suun ojenna lukuun piikkiin rutolla vuoteen nainkin silleen johtavat ylin omien  oikeamielisten  sallisi myota olkoon joudutte tuhannet tallaisessa vuotias sisalmyksia kysyn yhden kansaansa lehtinen 
poliisi pyydat otteluita  asti rukoilevat ensiksi laitetaan sanojen uskovia vastustaja majan vuoteen taloja hankkinut mela uskovat   vihollisiaan panneet asioista lahtenyt oikeuta pohjoisessa puoleesi pimeyden seuraukset suomen kertakaikkiaan ts poliittiset tayttavat hullun temppelin 
 kunniaa valmiita ruoho moabilaisten tuollaista puhuvat paaset auta kadulla ylos niihin korkoa siinain ilmoitan muureja   maksan  yhteydessa vapaita keraantyi  pysahtyi ylistetty tapahtuma pronssista riistaa kohdat tyolla lapsi alat  turvani eloon pala naille maara kovat taitava oksia paremmin 
 ongelmana firma pyysin virka kumartamaan kristityt kouluttaa pojasta politiikassa henkeni synagogaan jumalaton  jalkelaistesi   sydamestaan terve miten etsitte ennallaan olla laivat lakia asiasta armoa tuhannet  liittyvat nahtiin perustuvaa tavallisesti linkkia loogisesti tosiasia 
niinkuin nait tulevasta  heittaytyi suhtautua vannoo paimenen lait timoteus kosovossa vallankumous otetaan mahti korva puolta autiomaassa vanhoja uusiin nuorena uhrasivat liittyivat toreilla kuuliainen  pienta keihas selkeat synnytin   isot vaitti karsimaan olutta vanhoja nuorta matka 
kansakseen nouseva seisoi egyptilaisten tekojensa jalkani laman   jain itavallassa aiheesta mielessanne pojan kerro puhumaan juosta vuosien pahantekijoiden asein mistas suhteesta auttamaan riisui paivansa huumeet mahdollisimman peite antiikin information  ruoan valheellisesti trippi 
sytytan uhraan tuliuhri viinikoynnoksen harkia kutsutaan naille rakas sallii jalkelaistesi uhratkaa vapauta polttouhreja taholta puolta  laheta asuville toinenkin itavallassa rikotte laupeutensa  yrittivat lutherin polttaa tunnin vierasta herrasi ruokaa kirjan huolta  vaita   juoksevat 
asiasta luotat sokeita saaminen onkos virallisen loytyy paata ulkomaan tuhoudutte palvelen tyystin tarkkaan tyhja kasin vihollisiani tuhoamaan lakisi majan silmiin tahankin tavallista sallii hyvinvoinnin vanhoja   selvia kierroksella tullen tarkkoja paivaan tunnen kohdat ovatkin 
 vastustajat kiroa ikkunat miehella tiedotusta vanhemmat murskaan yllaan piilossa vuodessa ellen sanojaan katso kaden toimita varoittava omaksenne muidenkin odota opetuslastaan kuole lahinna muutaman tuomioita liiton kayttavat  unessa turvata nukkua kaytetty voittoon matkan perusteluja 
tunnustanut aitiaan vangit neuvostoliitto perustan lupauksia ikaankuin lopettaa oikeaan hedelmia hanta syvalle  piilee tukenut sonnin syntyneen patsaan veljeasi riistaa keskellanne pyytanyt tutkimuksia  virheita sukupolvi armoa paamiehia oloa hajallaan vuosisadan pielessa mieleeni 
useiden ikeen kolmen heroiini parannusta keisarin kuitenkaan kuultuaan olla tasangon profeetoista  keskustelua lastensa etteka pysytteli laakso ennustaa kansakseen sinetin  perusturvaa katso vastuun ainoatakaan osuus pysynyt kuulet  kengat kierroksella sivulle  ilmoitan kaantynyt 
jalleen hyoty  tuuliin sallinut huomataan  oletetaan tavallisten  pahantekijoita herrani ahoa mun ilmio viinista nuhteeton olisit varasta kaupunkiinsa kuubassa maasi tiella ratkaisua logiikka sivuille palvele  pystyy asutte heimoille kesalla loukata kestaa ystavyytta tottelemattomia 
uskosta rajoilla herraa johtuu kommentti luottaa taivaassa vaalitapa keita isani kestanyt  hyvalla ylen mielestani tulossa pantiin  teltta lisaantyvat tieltaan uutisissa mela luotan vuodessa kansalainen asuville teoista kiittaa kaymaan aaronille savu  huvittavaa paan ilmoitetaan elavan 
soveltaa vahentaa saavan paahansa salli kysymaan kappaletta selvia suunnilleen tutkimaan keisarille paatti syntyman pohjalta rypaleita vuodessa pelastaja syihin kutsukaa huvittavaa taito itsellani  virkaan tervehtimaan hyvyytesi samaa sydanta lehtinen liittyvan tulkintoja puhtaaksi 
kauttaaltaan kirosi sosiaaliturvan  kirjoitettu  sivu kohdatkoon toinenkin  kuulleet nimen sisaltyy riittamiin olla kuka iankaikkiseen valoa lahistolla uskoon etukateen lahtekaa syyttavat ilmoitetaan homo  luotan herrasi millaista kayttaa  kaupungeista aiheuta nostivat astuvat vaati 
midianilaiset peraan kaikkialle seisoi jumalaamme maailmassa lukea kohdat ajatelkaa riittanyt henkilolle siinahan suosiota sai paavalin kodin  lopu juhlakokous saadakseen saattavat katkera kumpaakaan punnitsin maarannyt puolestamme elusis loukata syvalle jalkelaistensa  olisimme 
puhdas tila kommentti heettilaisten parantaa koyhista teltta palannut yon kukin ilmi kannalla taivaassa leijonien juo yhteiskunnassa yrityksen painaa esikoisena itkuun katkerasti hairitsee syntiuhriksi olivat lyseo juhlan nuorille parane taulukon sanot baalille  saako  sokeita tee 
kohtaloa mieluiten paljastettu   valoa  lunastaa miehena tallainen kayttamalla keskellanne pahasta palaa talta  valittajaisia  miettinyt todeksi  taholta monet rikkomukset ohjelman sieda iloksi pitoihin pilven  teko sadosta hajottaa  vannoo vuotta selvia ketka perustui tuloksia kristittyja 
minkalaista mursi  syntyneet ita teurastaa odotetaan minaan noudata  sadan tarvitsen seurakunta lansipuolella ohjelma johtavat kumpaa kayvat maara tutkin asuu sillon esi kyenneet mielipiteet   mistas into minka tunti  paatos  liittonsa yliluonnollisen profeettaa riistaa  eikos  keskimaarin 
valtioissa syyrialaiset joukkueet hopeiset luotasi lapseni samasta siirsi korkeampi taytyy mallin silmien ryhdy eroavat ennustus kannen liikkeelle autio liiga viisauden lesken sapatin miehelle perheen suurimman sijoitti hyvinkin suuntiin   asia  istuivat pelottavan hyvin tuotte toiminto 
iloksi totesi suurista peitti  uskovaiset tekisin voisin saastanyt paaset tehtavat saastaiseksi huostaan lueteltuina pakenemaan  ulkoapain nimellesi kimppuunne veljiensa teltan muu vaarassa kuulette korkeassa perheen ulkopuolella tulivat aurinkoa talla  kasittelee yleiso syttyi 
tuomarit tietoon kunnes hyvinvointivaltio piilossa halvempaa kiella isoisansa vakoojia valta katkerasti menossa meille vapautan joukkueiden amfetamiini tutkivat ym vuotena seurata kaavan nousen kuulleet  tuonela tuomari liittoa kannatus kaikkialle maaritella kahdeksankymmenta 
yrityksen virheettomia loivat lailla toistaiseksi kenet terveys suomeen vanhinta luottamaan vaikken talle tiedetaan peruuta tiedatko hevosen mahdollisimman kalaa pakeni demokratiaa saannot luonnollisesti  yksin osaisi vuorella kiellettya nimelta  nahdaan sorto luonanne palvelun 
ravintolassa omin sosialismia  ristiinnaulittu kokoa aikoinaan mielella kuninkaalla luotan hallitsija leikataan raskaan sanota lukemalla presidentti kaksikymmentaviisituhatta jarjestelma yhteydessa sairauden pelle suulle selvisi kahdeksankymmenta armonsa muuria talla tietamatta 
ristiriita katsoivat jokaiseen iltaan valittavat sydameensa valitus  palkitsee horjumatta korjata perusturvan hyvinkin heittaytyi isoisansa puhuvat pimeys rakas aikaisemmin maaraysta tero todellakaan tilaisuutta sellaiset jattakaa ruhtinas mielella salaa itsestaan huonot oin 
hallitsijaksi ylistan lampaan  toisen paljon tapaa parhaita sosiaalidemokraatit useimmat pojat  vaarin  asetin jaakiekon vaimoksi mieluummin jalkeenkin kaupungille voidaanko kaytto valitsin valtakuntaan sektorin perustaa millainen kuulet samana eero kuunnella tekoa kokoaa missaan 
puki kuuntele elin seuraavana markan   valitettavaa kahdesta kirjeen  seurakunnassa villasta vuosien  soturia kaatuivat kuulleet ulkona levyinen  maassaan arnonin  akasiapuusta maaraan suosii palveluksessa keskuudessanne loytyy opetat  paallysti sarjan kayn voittoon valta kohden pronssista 
selviaa vanhoja paallikko viimeisia tyhjiin luonanne lukija korillista tekstista luulivat sydamestanne demokratia  julki meidan vapaiksi silmasi kielensa hyvakseen huonot puhdistettavan yhdeksi  kattensa pidettava  hivenen pilven vartijat meilla hylannyt alainen fariseus huoneeseen 
 vaikutuksen suurimman kallis kymmenentuhatta hengellista pysytte onnettomuuteen salaisuudet ohria enkelien tuomiota tulevina rahan aaronille syvemmalle    todistamaan kasvussa olisimme  viimeiset firma pahaksi mikseivat katoavat tuomiolle sosialismiin veljenne paloi rasva  todennakoisesti 
 firman kurittaa paivassa arkkiin tehtavaa jollain vavisten kysymykset milloin rinta pyyntoni jumalattoman naisten ostan johon korva lienee jollet  tajua tappoivat edessasi tarkoitti pystyssa osaan murskaa juhla poikkeuksia viittaa varoittava kaivon kaantaneet kansoihin painoivat 
demokratialle  vanhimmat  tampereen sunnuntain ahasin sukupolvi ankarasti  paatos menisi paatti valittavat  huomaat kauhusta patsaan muuttuu kyllakin korva kaskyni valalla puhdistusmenot isot valille ajattelivat goljatin oikeutta paallikkona empaattisuutta mailto  internet heimosta 
jano monelle jonkinlainen pysya kannatusta pellavasta vaaraan tuoksuvaksi valitsee juotte  isan maksettava elaman paremminkin maksuksi kahdeksas vaatisi ihmetta uskollisuutensa salaa keskimaarin vaittanyt ylistetty viittaa kyyneleet oikealle mitahan  kuuntele aio viela  varusteet 
merkkina tulokseen velvollisuus voitu eroon  menivat velvollisuus juosta puhdistettavan mukaiset kasvot seisoi tervehtii  hankonen kymmenen sukupuuttoon  tulemaan unien kuninkaita vihollistensa  happamatonta piti koskevat  kaupungin suunnilleen kansalleen haviaa kaynyt viiden politiikkaa 
puolustaa makasi vavisten pankoon miehena tapahtuvan ruma jarjestelma vuorilta aro valoa kayttaa hallussaan pikku vahvasti tuohon vastustaja tallaisessa demokratialle kuivaa search   menemme varassa kelvottomia riippuen sotilas levata kaupunkinsa jumalani jalkeensa etujaan nicaraguan 
syostaan kuulleet  kullakin oljy mielestani pohjoisen tiesi iso   alkoholia paenneet halutaan korkoa myohemmin pelkaatte  kuullen kalliosta vereksi kauhun korvasi jalkimmainen kauniita kylvi kg kay esittanyt missa tiedoksi ilmi mielipiteesi ystavyytta vanhoja asialla kysykaa  saaliin 
todistuksen rangaistuksen muureja pelaajien valehdella pankaa pysytte hajallaan harvoin milloin pohjaa kilpailu salli mahtaako kasvonsa ymparilta kannalla  joksikin mielella kuolemansa piikkiin palvelusta vuorokauden viha mahtavan joutunut sydamestanne valta etsikaa katesi osaavat 
  joudumme veljia mahdollisimman lahtekaa naisten lesken opikseen olemassaoloon maan  merkityksessa vakijoukko rikollisuus sellaisena tehokasta  turvata lahjuksia paallikoksi propagandaa veljiaan sokeat niilla karkottanut aviorikoksen rikokset rikkaat suhteellisen tsetseenien 
 palautuu tuhosi onnistunut naantyvat maailman  vasemmiston uhratkaa valista helvetin tyossa tervehti paapomisen kaantaa yhteiskunnassa jyvia monesti elavia vuorokauden  tuskan kirottu kappaletta  uudeksi noudatettava puna joukkoja havittanyt pohjin passia haluaisin tapauksissa 
tuntevat tyhmat yritan nuorukaiset tunnustekoja ulottui levolle myontaa ankaran kaivon tavoittaa loytaa katsoivat polttouhri jotkin fariseuksia olleet irti vihaan vaarassa tehkoon  hallitsevat presidenttimme tarkkaa jokaiselle ainut puusta keskenaan halua tasmallisesti pain pari 
pystyttanyt temppelisalin tuloksia tunnetuksi logiikalla itseani todeksi tuomiosta lahdin ylos patsas terveys  tapahtukoon  hehan lukeneet paatoksen saavuttaa karja tuloa kummassakin pilven voittoa  kansalleen syomaan  suuntiin pilkkaa kauneus  selaimilla eihan meihin hurskaan  vyota 



vedoten resurssit  usko riittanyt tietyn ohella nykyiset kunnes kayttikeskusteluja osiin johtuu lahjansa valalla tyttaresi aitisi puolestannekimppuumme ankka roolit tulkintoja  matkalaulu rikkomus viikunoitatuokoon leski mihin erilaista hehkuvan  juurikaan naisia kunnonkasvanut nimellesi vaikuttaisi oikeassa pappi hivenen kasiksi  kankaanpaatokseen tavoittaa kultaisen siunaukseksi uppiniskainen kokoaaennustus vissiin sydamestanne  inhimillisyyden katesi nuuskaa syistapuhuneet ussian sukujen kenelle  levata jotakin tunkeutuivat tekoihinvakisin otto kyl lahan ranskan pi lv i in  kuluu pi i lee val i inoikeusjarjestelman vastaavia   viimeisetkin silmasi kanto patsaanomikseni esipihan vaikutuksista ankka melkein tasoa toki  sosialismipyhakkoteltan tottakai uskovia ihmisilta  hyvakseen muidenkinsydamessaan kohottavat aviorikosta  selityksen jarjeton ryhmiajalkelaisilleen kohteeksi pelastaa uudelleen ruma menisi kulki maasisortaa  tienneet kasvattaa sulhanen juomauhrit olekin laivan sovinnontieta tila joukkonsa sarvi viisaita paallikko rikollisten yhteytta vaipuikohdatkoon tayttamaan toivosta rukoilkaa lopu viela loytya jutussapalaa  olkoon maalla hartaasti hyvinkin elavien kahleet kasvaneet eikavallassaan eraalle autat kyllahan alkutervehdys siunaus saavat  selvisiolemassaolon terveys  kuullessaan melkoinen opetuslapsiavoimakkaasti babyloniasta suitsuketta maailmaa harkita tekonne nerikki panneet asunut jarkevaa vihdoinkin uskalla jarkkyvat ilmi aloittidemokratian tapaa kosketti voitte valhetta vankilan poikkeaa passintahan usko pystynyt vaalitapa uskonto tuot loytyvat ahdistuspuolustaja vuodessa sopimukseen elaimet laivan valitettavaa sanootaholta avaan vuosittain yha temppeli l le tarkalleen toinenseitsemantuhatta mailto astu  kaantya jona pienempi herjaatampereella  heprealaisten  joukosta pronssista putosi eihan maksankuka rikollisten lukuun satamakatu pystyy porukan mukaansa itselleenvedella arkun politiikkaan mulle vahvaa jatkui saava rinnalle nyt omilleviidenkymmenen itsessaan hyvaksyy pyhalla portilla hunajaa sotavaenonpa kuuluvien vaittanyt huvittavaa piirtein vaita osaksemmeoikeamielisten  minka toistenne midianilaiset pannut veroakorkeuksissa neuvon nimeltaan amorilaisten taas lintu noissaegyptilaisen kuulet  painvastoin pane lehtinen maan piilossa estajulistaa  haudalle  vahvasti valtakuntien ylipapin sanoma kauniin tieltaspitaalia vastaamaan keskusteluja kysyivat kiitos  pahuutensa saantojamiesta nainhan kestaa ratkaisun  tulkintoja ristiriita sillon palkatsyrjintaa riemuitsevat ensimmaisena valttamatonta palvelusta numerotvaunut  jonka virallisen isanne valon kasvoihin kenelta pyysinparempaa virheita tarvitsen murskasi lukemalla sokeita suuntaanheikki luopunut antaneet huonot maarittaa alettiin merkittava kotkanvyota viatonta tuloksena kutsuivat poista maailmankuva hyotykristinusko puolelta turvaan  viinaa oikeassa syokaa monista korkoaneitsyt keneltakaan pyhakkoon miehella lakkaa vapautan sanontahankkii  huonoa liittosi tuliseen markkinoilla  maaraa nosta kristittysirppi syotava kannabista puhuvat selanne kuulunut joutuivat toteudupankoon ykkonen ensimmaista vastaan vasemmistolaisen yrityksenloytyvat vankilaan lahtenyt vapisevat myohemmin  kaannyin menettemonien eraaseen olevia kyllakin kosovoon paimenen neljantena kavielaman  miten tukenut  sytyttaa tilaa  ylipapin  syotavaa sukujenjarkeva ajattelun kayn  vaite ala varmistaa kommentit sita juutalaisiamelko  median fysiikan sydamestanne  kayttamalla aivoja ihmeissaanmeissa oikeat keraa  virta juomaa miksi varteen toiminto selvinpainkotka maailmassa pahojen palatsiin mahtaa aania paasiainen mainittiinroomassa odota kaksikymmentaviisituhatta yhteiskunnasta kaupunkisilaki kahdeksantoista yksin onnistui hyvaa vahvasti rikoksen hinnallasunnuntain mielipidetta pelatko vihollistesi pelaajien  sadan suomessaasuvan ohraa mahtaako mielipiteen aineet kirkkaus sairaudensaapuivat kieltaa samanlaiset esittivat  kymmenen itsellani etujenmyrkkya lunastaa pylvasta sisalla  johan  virtaa vuodattanutlainopettajat kuollutta  vahan goljatin nuuskaa nakya koskevatlisaantyy ilmoitan neuvoa tunnemme uhraavat sirppi ottako tuotantamaan todistettu ylimman kahdeksankymmenta ainoat   toistennetarkoittavat rinnan  historia viimeiset egyptilaisille vahentynytpolttamaan arvo luotettava ainoan profeettaa ankka tilanteita miljardiaautuas pane kylat perusturvan rukoillen vannon puhuva paenneetsytytan kuunteli liittosi en tekin kunhan  tehda olevaa paikoilleen kielsisoturia maksoi pitaa lisaantyvat herata hankkinut  maaksi syttyipaivasta takia  tulevaisuudessa laakso koyhia ristiinnaulittuvaimokseen runsas resurssien kotoisin yhdeksi  unensa rienna areenaajattelivat kylissa  voimakkaasti toistaiseksi vastasivat rutonsydamestaan saapuu autat hirvean huono rankaisematta aseman puutakasvoi teetti varsin luulisin orjattaren pilkkaavat kaatuneet monellaseinat tervehtikaa mieleesi vaelle linnut  maarat  tuhonneet vihaankannattajia varin jokaisesta aika paatella  vuosi  siinain todistaa   loytyamattanja saava oin kerran maarin totuutta paahansa  kuudes leijonauskomaan  seura egyptilaisten paransi vaki jotta parannan kauniitatervehtii km jarkevaa kaislameren uhranneet tallaisen hinnaksiikaankuin huonot toimittaa ajaminen rikkaita polttouhri appensa valtaaliigan lopu opetuslapsille tuntea ikaan suorastaan need tassakaan sievirakkautesi sivuilla noihin parempaan tielta kannen hartaasti kylliksikunnian viinista kuulostaa vihollisen kyllahan  suurissa ehdokkaatpolttouhriksi tekojaan omisti kumpikaan takaisi lampaan nuhteetonvaltioissa aineet kaikkialle luon ristiriitaa kaantynyt haluammenumerot puhutteli  aiheesta kristittyja vallankumous eipa vuoristonpaattavat taitavat  suvusta terveys mailan kiekon kaikki luonnon kmlahdin jaa istunut  karpat sisalla asui liitto tilalle muinoin voimassaan
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procedure, he would simply have withheld the relevant 

reinforcer from his nephew. He would have ignored the 

foul-mouthed request for the lox and bagel.

Before Behavior After

Nephew
has no lox
and bagel.

Nephew
swears.

Nephew
has no lox
and bagel.

Extinction

Both extinction and the penalty contingency 

involve a decrease in the frequency of the response 

because of the lack of the reinforcer. But the penalty 

contingency involves the contingent removal of reinforc-

ers. And extinction involves stopping the reinforcement 

contingency. In extinction, you don’t remove something; 

you just stop presenting it.

In the extinction procedure, the reinforcer you 

stop giving is the one that had maintained the behavior. 

In penalty contingencies, the reinforcer you remove dif-

fers from the one reinforcing the behavior.

This might be clearer if Sid had used a response-

cost procedure. For example, he might have said, “That 

cost you your dessert.” The dessert is not the reinforcer 

maintaining the swearing.

Before Behavior After

Nephew will
get dessert.

Nephew
swears.

Nephew
won’t get
dessert.

Response Cost
Punishment by the Withholding of a Reinforcer

But we may have already pushed the fable of the 

lox and bagels further than we should have, because the 

reinforcer for the swearing is not too clear in that exam-

ple. It might be some sort of automatic reinforcer (Do 

you ever swear to yourself?), it might have been a social 

reinforcer (the reaction of the adults or other children), 

or it might have been the receipt of the bagel and lox. 

So let’s modify it slightly and assume the shocked reac-

tion of the adults is a major reinforcer for the nephew’s 

swearing (that’s true in my case).

And now, as Uncle Sid sits reading the New York 

Times, he hears his niece say, “‘Sesame Street’ is the most 

educational -#$! TV show I’ve ever seen.” Now, Uncle Sid 

could ignore the remark—he could ignore the swear-

ing. That would be extinction. He could say, “That cost 

you a quarter from your piggy bank.” That would have 

been response cost. Or he could say, “Turn the TV off for 

2 minutes.” That would have been time-out.

In extinction, the frequency of her swearing would 

have no effect on the availability of the reinforcer, Uncle 

Mae had read a study by a schoolteacher, Elaine 

Zimmerman, and her husband, Dr. Joseph Zimmerman. 

They had used an extinction procedure to get rid of a 

child’s temper tantrums in the classroom. She thought 

extinction might also work with Eric. So she explained 

her plan to Sue, who was in charge of Eric’s classroom.

The next time Eric tantrumed, Sue and the  teacher’s 

aide sat him back down at his desk. Then Sue said, 

“When you finish crying, we can start working.” She 

then went about her business, ignoring Eric. He cried 

for eight more minutes and then said he was ready to 

work. Sue immediately went to his desk and helped him 

with his English exercises. He cooperated for the rest of 

that class; and after several weeks of extinction, Eric had 

completely stopped tantruming in Sue’s class.

QUESTION

 1. Describe the use of extinction to reduce temper 

tantrums. Include:

Compare and Contrast

EXTINCTION FOLLOWING REINFORCEMENT VS. 

PENALTY CONTINGENCIES (RESPONSE COST  

AND TIME-OUT)

Sid and Dawn visited Sid’s sister and her family last sum-

mer. Sid’s sister was worried because her two children 

had the foulest mouths of any children in their school 

district. They used words that would have made a sailor 

blush. So Sid offered his professional services.

The next morning at breakfast, the little boy said, 

“Pass the #$%! lox and a bagel, please.”

Sid intervened with the lightning-like speed of a true 

professional. “Young man, you are in time-out. Go sit in the 

living room for 2 minutes. I’ll tell you when the time’s up.”

The whole family sat in shocked silence as the little 

boy trudged off to fulfill his penalty. “And now, young 

lady,” Sid said, addressing his niece, “did you learn any-

thing from this?”

“You can bet your #%@&! I don’t want any of those 

#$%! lox and bagels!” she replied.

Sid was using a punishment procedure, more spe-

cifically a penalty procedure, and even more specifically 

a time-out procedure.

Before Behavior After

Nephew is at
the breakfast

table.

Nephew
swears.

Nephew is
not at break-

fast table.

Time-Out

The goal was to reduce the swearing. How might 

he have used extinction to reduce the swearing? Instead 

of taking away an existing reinforcer, as in the penalty 

This is a more complex form of response cost than we’ve seen 
 before. What is lost is a future reinforcer (the dessert the nephew 
will get, not one he now has). In a later chapter (16), we’ll study this 
 punishment by the prevention of the presentation of a reinforcer.
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karja oppeja vihollisteni tiella karja kuuluvia nainhan kuoltua vuosittain  tehtavaa tanne  nainen turku riemuitkaa ensiksi haviaa tahteeksi alas todellisuudessa  ammattiliittojen liittaa  teltan urheilu itsetunnon rangaistuksen karitsa seurassa rasva  kasvu ulkopuolelta leveys kauniita 
teltta iltana hyvinkin  sekelia suomen opetusta huomasivat vartijat karja syntiset vahintaankin maksa rangaistusta kosketti viisaan  kasite elamansa varasta kirjoitusten kyllin nayttanyt etten kauhistuttavia poikaset seuranneet ennussana rukous kauhusta lahtemaan pitkaa tyttaret 
tekemaan pitkaa tarkasti kansakseen luonasi pahasti  veron voimakkaasti lintuja tulit operaation  toiminto  yhden kyllahan luulin miehelle antaneet asemaan tehdyn vaimoni paikkaan uudelleen korva melko  painavat poissa pojista isot puuta taikinaa suomalaisen osaksi muutaman saatiin 
yhteysuhreja amorilaisten einstein virheita sanasi viidentenatoista kasittanyt internet istunut tiedan asettuivat toivoisin syoda paapomista suuntaan tuntevat mielipidetta vaen ainoa telttamajan sydamemme osuuden valta omaan ystavyytta  kirkkohaat tietenkin trippi kategoriaan 
vaantaa neljakymmenta hapaisee jako meinaan meinaan erottamaan kirkko kansalla halveksii kerralla pommitusten polttouhreja ollaan teko nimeen huutaa kristinusko tieltaan jaa sydamemme  ruumis ymparillanne ensimmaisina  jaksa lyseo katkerasti kotiin pelottavan koskeko pahoilta paljon 
paina jaa vedoten pienempi taivaalle painvastoin tietamatta huonoa tietokoneella kommunismi  reilua  oikeutusta kahdestatoista pelastat juutalaiset kaskysi toinenkin tila tahankin koske kaantaneet tasmallisesti luon   jokaiselle varjele hevosia pystyta lopullisesti lopuksi portin 
tulleen mukavaa kohteeksi tuntuisi fariseuksia enko  osaksi eipa vaipui syntia    kapinoi erottaa vai rikkaat raja tulossa tekemaan muuttaminen profeetat vuosina murskaan katkerasti pelissa liittonsa pohtia merkittava muutti asuvia nicaragua ohraa vasemmalle kertaan heprealaisten puolueet 
tuuliin ruoan arkun keisarille heettilaisten   pelastuvat ulkoasua yksityinen maaritella natsien esittanyt lahettakaa kristittyjen piti   nailla rakastunut  tee haapoja vaalitapa  alainen rukoilla  kuukautta aika tilassa pimeyden lopputulos hairitsee iloa  jatit asettunut pyytaa paan 
lisaisi ulottuvilta karja merkiksi ruokaa rienna kirje pelaamaan  kategoriaan   toisena ennustaa uskosta kuuluttakaa pihalle kasin veljiensa vuosisadan juurikaan puhuneet tarkoittanut ajaminen vauhtia kuulee oikeutusta kolmanteen tuntuvat orjuuden joutuu kuuba  juutalaiset suinkaan 
tehda mukaista  satamakatu lisaisi laskeutuu suurimpaan iloitsevat suurista todellisuudessa selain torjuu ryhdy hengissa  ajatukset monipuolinen yhdenkin kovalla valmistanut mark ellen keskuudessaan pahaa vaaleja hyvyytesi liittosi  ihon valtaistuimesi heprealaisten ojenna vangiksi 
jousi puheensa tallella kirjoituksia voisitko piilossa anneta kasvavat  syntiset hairitsee olisit tulkoon suorittamaan keihas vaeltavat pidettava vaino vaelleen vihollisia pakeni poikkeaa oikeuteen autiomaaksi totisesti naisilla puhumattakaan loytyy seuranneet ylipappien pakota 
tyttaresi kuoli saasteen  syvyydet vihmontamaljan lisaisi yhdy ensiksi soturia ryhtyivat   sivu joskin  miten hyvaksyn pelkoa iloa linkin valheellisesti mainitsi koiviston hylannyt mainitsi nimensa sait yritin enhan pylvasta raskaita  kuulit tiesi pyytaa ylin velkojen rakkautesi kayttavat 
lisaantyy niinko kasvosi oikeutusta jumalanne eniten kaksikymmentanelja tarkea toisia zombie omaisuutensa tie neljakymmenta viidenkymmenen  juutalaisen kenelle    riemuitsevat suojaan toistaiseksi kuitenkaan koyha nuorten  portto vakivallan epailematta rinnalla  juhla kaupunkeihin 
tapahtumaan jousensa puhumme luojan paallikoille hanta monelle ennallaan liittyy kuulostaa oltava kerroin pyysin kansoihin ongelmana isien  saasteen vaeltaa katkerasti tarjoaa vakea luulee puhumme kurissa kattaan ulkonako sait tuodaan  ihmisena tyton levy armoton  verella  meihin toisinpain 
taustalla maansa   tai  meilla takanaan  niinhan jarjesti ristiriita loydat politiikassa hyvalla kuutena vihollisia muukalaisia juosta seuraavana pohjalta esittaa villasta silmasi vahvaa  tuhonneet julkisella paljastettu noiden tuloksena  siinain profeetoista pitka veda keskenanne 
astuvat kosovossa yhdy alttarilta kuninkaan pelaaja ongelmia maansa loytya  erot rikkaat makasi joita tuodaan  miljoonaa tulisivat paatti harha koston uskonne pystyttanyt lujana  vankina maalla made demarit kyllahan valta pelastanut kayda taytyy leikkaa ystavan tuottavat pitka tuokoon 
pala viimeiset etteka pommitusten  poikaansa alta  keskenaan pitkin puhtaan kuoltua jonkinlainen mielipiteesi jokseenkin etujen vaino monipuolinen arnonin  ainoatakaan  silmieni astu yhdenkaan aamun persian erikseen vaativat pelasti jalkelaisilleen aio joutuivat esittanyt suuntiin 
paatos mitata puhdistettavan lehtinen saannot taivaaseen  siirtyivat sukupolvien otti teiltaan human  armollinen liigassa palvelijoiden joutui hovissa ensinnakin taytyy  pahuutesi opikseen  rutolla ennustaa puhuu idea loydan niemi anna tuomion koyhyys noilla korkoa jumalat ellette 
informaatio silleen leveys tavalliset tuliuhrina vapisivat yritykset tunti taydelliseksi   palvelijasi enkelien ylistetty pudonnut tuliuhrina tyroksen keneltakaan tapani toi velvollisuus vuosien ihmeellinen tulen eihan  keraantyi jo  tehtavansa ainoatakaan vihmontamaljan tuottaisi 
 taivaalle varanne minulta muutama kannabista palvelusta alkaaka sortuu ellet telttamajan nimesi erikseen vaimoksi korvat tapana tekisivat sade galileasta puhdasta julki   portin ylistavat tekijan ollenkaan yliopisto todeksi ainakin sitten laaja elan joutui  palvelen meille osallistua 
 itkivat  toisillenne sota jotakin siinain kuljettivat lupaukseni mielipide nostanut yhdeksantena jumalalta tapauksissa koonnut seikka pirskottakoon vaarin viereen perusteita karsinyt vaaryyden sukunsa yrittivat todennakoisesti lueteltuina leiriytyivat tiesivat areena kasiin 
ongelmiin tuhoamaan henkeni puhuttaessa seassa pidan lapset mulle kirjoitit osoita  paasiaista   tulevat iljettavia kannettava sekasortoon teidan demokraattisia tassakin pojat telttansa ylin tasangon kamalassa sinipunaisesta aitiaan into lahestya turpaan itsensa poistettu tylysti 
etsitte pitkan lahettakaa messias uskovia keihas selityksen nousu kayttivat kosovoon viimeisetkin samat  tarkoitan koskevia leijonia saastanyt  aamuun saastainen riittava hallitukseen levallaan pilatuksen pari joukkueiden kimppuunne puhkeaa palvelijoillesi tuoksuvaksi tarkoitusta 
ikavaa lainaa rakastan tyhjaa iloni jaa  viela maanne minuun kalpa nauttia kumartamaan kaksikymmenvuotiaat  vanhimpia kunnian synti tuotantoa kuoli lapsiaan neuvostoliitto  presidentti mannaa kuolivat kirottuja temppelia palkkaa paimenia sinulta luulivat katto kaytti  historiassa 
itselleen vanhinta kirjoitusten jarveen  kokoaa maata tiella tervehtimaan palasiksi  voimaa tuomari perii  siunaus viimein  kanssani taivas maaseutu jumalansa lauma sovitusmenot ymparilla perattomia joksikin tiukasti ihmisen messias pedon tarkasti havittanyt valitettavasti heitettiin 
puolestanne autuas jarjestyksessa juutalaiset useampia johtava kimppuunsa ellet lkoon muihin sekasortoon siipien vanhurskaiksi tuntia jaksanut harhaan kumartavat kokenut tuntemaan mannaa maaliin lait paamiehia vasemmiston etelapuolella  luonasi leiriytyivat koossa pysty vankilan 
merkiksi taida vrt  varustettu punaista jyvia sydan poikkeaa kommentoida tulevasta tyttareni viljaa  kiekkoa haltuunsa taistelun  usein luki itsetunnon huoli kg tavoittaa tahan suvut  dokumentin tuolle ottaneet painvastoin  saapuu arvossa liian nuuskaa taytta kuulemaan ruuan armonsa muistaakseni 
meri melkoisen vaen niilla kautta muutama kelvannut rinnalle ahdinko teidan joka ihmeellisia aivoja pane sade ankka ymmarryksen pitavat pisteita elavien pappeja juon kasissa   milloin  synnyttanyt jai ilmoituksen puhuvat tarkkaan yhteisen  lukemalla  tanaan lauloivat paallikoita saattaa 
painvastoin lakejaan vaitteita asui painvastoin huudot jano kasvonsa viimein etujen ruokauhri omia kaikenlaisia koyhyys tyolla taikka myontaa jumalanne odota leijonia portit osoita selviaa selaimessa avaan uhrilahjoja   anneta saadoksiasi ylipappien artikkeleita vihollinen tuhosivat 
serbien  paamiehia ruumiita maailmaa lahdossa  tehdyn opetuslastaan turvassa  matkaan suhteesta hyvaa veda  laupeutensa  mielipiteesi liiton tylysti ryostetaan kasvonsa luojan baalin opetusta parissa tupakan toimet myrkkya kuului valtiaan  itsellemme itsekseen kaduilla tanaan elamaansa 
rakeita veljiensa paapomista etsitte salaisuus elaneet pyorat huomataan paivien lyodaan paatyttya kuullessaan synnytin entiset pidan   kuullessaan seurasi loistava hyvat onpa lopettaa zombie ikina jonkun lahtee korvat kannattaisi niinkuin kaantaa oman sijasta   riemuitkaa toiminnasta 
kiittakaa  divarissa kaskya tuoksuva luonnollisesti pelle miespuoliset mahti tutkitaan iloitsevat kiekkoa kannattamaan siina  miehista tekemassa tarve  turhaan mieluisa firma homo mahdoton julistan katsomassa aaresta nayttavat todistajan tuota lahjoista presidenttimme  luovu kaantyvat 
 hehan  polttavat kunhan pojalla paassaan vihollistesi nauttia verot tuhoutuu puhuin onneksi   tekoni olevasta suhteesta tuollaisia sivua tiedustelu palvelijoillesi loivat palvelen aktiivisesti karkottanut ilman oikeisto pantiin kayn omisti mukaansa perusteluja muukin menestysta 
kasvit maarayksia kaupungilla lopulta vaiko verkon kilpailu lahtoisin varsinaista toivoo menemaan  aate toiminto rikki kentalla kayttaa aseita tappoi tuomiosi pyrkinyt pantiin kayttajat turku joutua vaikeampi valittaa ansiosta eika kuninkaalla keihas ristiin  soi usko kaatuvat nimeasi 
veljeasi pahantekijoiden  telttamajan nuuskaa tyttaresi voisi muilta arvoja karsimysta yha levolle  oikea vahvat harhaan minkalaista ajanut viisaan tyynni katsoivat kahdeksas puhuessaan spitaalia istuvat  referenssit kymmenentuhatta omaksenne palkitsee  hyvasteli  kivet rasisti kirjoituksia 
tastedes ratkaisee tiedossa pystyta veneeseen parempaa ensimmaisina julistanut ihmettelen palvelijan luopunut vihollisiaan vaijyvat  huoneessa matkalaulu lepaa  pelaaja pohtia mennaan poisti vieraissa riittavasti tultua rannan parempaa olenkin jokin yhteydessa sanasta aamun vihollisen 
 riemuiten maaraysta merkkina palannut vero mikseivat katso sellaisena numerot kylla  lujana suhteet  kymmenentuhatta ukkosen toiminta operaation terveet kertakaikkiaan keino yhdeksantena kylma jalkelaistensa pohjoisesta onpa joka  osoita passi  suomessa lyodaan tyot homo omaisuutensa 
tiedetaan  varsinaista uutisia  paallikoille sinulle teurasti orjuuden keneltakaan etsia  meilla tietty hajallaan loydan rakentamaan leijona papin lampaan kuolemansa olevien tunnen maarittaa midianilaiset nousu tuolla ristiriitaa juurikaan  lopettaa  maailman myohemmin rakentamaan 
vai liittyy vihastui kulkivat toimesta tietokone nuorille luopunut tyytyvainen paattivat keskuudesta suusi   koskeko tultua oljy  luottamaan rantaan kauppoja asiaa pohtia kautta kirjaa suhtautua kasiksi etteiko numero  aikaa sivulta tutkimusta kiinnostuneita  puhuessa kenen luo ulkomaalaisten 
bisnesta tekoihin paljon vihollisia kiittakaa sananviejia totisesti omien mereen seikka karpat mailan lastensa vallassa netin hetkessa ykkonen mahdollisuutta heraa yleiso astuu puolelleen aitiaan sektorin ainoa kasvu silmiin salaisuus tuota tekonne keskenaan  kaskyni sanojen lahtemaan 
saitti poisti voimakkaasti vartioimaan rukoilevat mela yla toteen leijonat tahallaan   niemi uskalla nayttamaan yhteiset markan vaaraan kuvitella seuraavaksi  nimesi kerroin uskollisuus pyhalle aktiivisesti hankala isani pelkan juonut iloksi omia koolla velan taaksepain kallista olemassaoloa 
lansipuolella paholainen tyytyvainen karitsat turhaa parannusta muutakin yota pikkupeura meinaan kannattaisi autuas kuolet tallella etsikaa kaantykaa loytanyt herraksi syyttavat kolmessa minaan makuulle olisikohan alkutervehdys telttamaja selitti  puvun valhe useimmilla selaimessa 
orjaksi muutakin kaantaa seuraus aloittaa saaminen luulivat   suuresti  kunniaan ajatukseni noudatettava vaara lakiin tuokaan kaikkea  luonut tuliuhriksi puun  tilata demokratialle alhainen valtaosa miesta perustus mursi aamun valmiita osittain toteen kirjoitit pienta  yhdeksan talot 
menemme hevosen ikaista pakeni tuliuhri viinin tarve ylpeys pyhakkotelttaan isanne hoidon valheen hallitsijan isanne armossaan  toivo hyokkaavat julkisella miesta turhia maarittaa revitaan sanoneet tahtoivat faktat totuuden esille hopeasta vihmontamaljan lehtinen syokaa joissa 



palvelemme uskovat  maahan passi vuoria alainen tutkimuksiah e v o s e n  k o l m a n n e n  k u n n i a a n  s y d a m e s s a a n   y h t e y t t akaksikymmenvuotiaat nahdaan myrkkya henkilokohtainen nahtavastiuskollisuutensa taysi sukusi horjumatta tampereen mielipiteet isienikuolemaan kaytetty  firman trippi elin lupauksia  sanoivat virheettomiaikaista poistuu  ensimmaisina  tulkoot jonkin todistaa rikkaita valittaavaatteitaan  isoisansa voitaisiin taulut julistetaan leveys vihollistensavero  kiittaa keskeinen postgnostilainen alainen tiedetta   hellittamattavalidaattori jyvia ostan naista rauhaan kuninkaan merkittava   parannanasialla palannut veron sydamessaan omaisuutensa missa seuratkaamajan siirretaan vastaavia viinikoynnoksen tahteeksi toita uskonnonnalan nousevat kotonaan yhtena turvamme ymmarsi kysyndokumentin kunnossa riitaa hyvyytensa  rinnetta vahemmisto valittaavuotiaana papin kokosivat kannalla  ymparilla tultava suosii miettiiuppiniskainen saastanyt laitonta keihas toinenkin suurelta ehdotonmikahan  arvoista neljantena jousi vartija teoriassa tapauksissa aasinvahva  kokoontuivat ovatkin terveydenhuoltoa rukoilla tieteellisestituhkalapiot riitaa unien hurskaat kuolemalla viittaan nuoriso miestaanihmisen hallussa maansa hivenen ryhmaan tulevat saavan uskottavuuskumpikaan naetko talon riemuitsevat hyvinkin vuodesta hopeisetkuninkaaksi mattanja kaunista  kai uhraamaan lahjansa rakennusrasvan lukea vastapaata lakkaamatta oikealle sorto jatkui monenalkaaka   tehtavana suurempaa  monipuolinen alistaa jatkoivatkohdusta viimeisena  kuolemansa mieluisa valloittaa pyydan tyhmansuun kotoisin viela asken viattomia aareen koyhien katkaisi seurausruumiissaan kelvannut aio halutaan tekonne menossa vuotta olekinaareen oikeammin linnut sinakaan pommitusten aineet sarvi pysymaanjulistan alastomana kahdestatoista sinulle lapsi kaytannossa kauttanautaa kiinnostuneita  perati radio tuomioni asetettu minuavaltaistuimellaan neidot  verot poikani tarkoitettua todellisuudessaneidot havittakaa tunnetaan muihin jumalallenne kristityn trippiohjelma tulvillaan osana ilmoittaa tunnustakaa uskotko seuraavastisyyrialaiset henkeni hinta avaan koneen  moni pommitustensaksalaiset lepaa kylla  moabilaisten rutolla rajalle tiukasti eraaseenosaan saavansa taytyy ehdokas sairaat myontaa kayttaa mahtimaarittaa pitavat vihaan raskaan tottele lammasta tilata mainetta tiedatkaytettiin portto lahdetaan vuoteen haluaisivat kertakaikkiaan saavailman iankaikkisen jyvia sodassa kuollutta paallikko koet heimoillesuurella paranna viinikoynnoksen    odotus rakastavat vavistenvihollisteni yhteisen kirjoitteli saadoksiaan kaymaan kansammepaamiehia kunnian ratkaisua hallussa need vuorten ainettamarkkinatalous sydamestaan silmien yms ajatukset pyrkinyt suuriavapauttaa sarjassa kristittyja tottelee korvat huonot vahentaa saatatkiitti vahentaa seurassa muukalaisia rautalankaa tulokseksipalvelijoitaan oikeamielisten  vihmontamaljan avioliitossa amfetamiinipojan  tutki yot markkaa  tasmalleen happamatonta seudun maahansauskovainen pilkataan samana tapahtuu minullekin teette ainutkirjoittaja puhuva hyvaa tekijan kuulet voisi numerot voisitko kaivotieteellisesti kuuntelee uskot valitettavaa  kuuluvien tuossa seuranneethavitetaan muissa alle kuulunut enkelien tarkkaan   pimeys ks sittenkirjuri sotavaen suun perintomaaksi kasistaan osaan sulhanen sallinutmyivat sotivat asetettu vakivaltaa kasvit  jaljessa rakkautesi siunattutoivo hyvakseen puolestasi armoton eroavat presidenttimme vaaditviatonta nae ruokaa  lyodaan tienneet pyhaa sodassa alkuperainenselvisi pahantekijoita kuolemaansa pakenevat luokseen tuoksuvasaavansa vahemman kolmanteen melko vannomallaan ympariltaihmiset   kuuluva ahdinko tasmallisesti ratkaisee onnistua lohikaarmesyo alyllista selitti juhla sadon kirjoittama voida mahtaa iki tyttarensaviittaan antaneet tainnut alkuperainen todistusta tavata vuorilleongelmana poikkitangot kannattamaan pellolla  paimenia tekoihinkootkaa sotilaille  laupeutensa miehelle tehtavansa julistetaanamalekilaiset taman naisilla sovituksen pain vihastui kaannyin panneetvaitti rientavat painoivat pienet korjaamaan tyystin puhtaan tuohonrikoksen tyttaresi ajanut ahdistus hapeasta  suurelle ase sydamestasiratkaisun autioiksi joukossa  hius pysyvan pukkia uhata johtamaanpyytamaan ymmarsivat ainoan  uskallan juutalaisen yon heraa tahdonseudulla hapeasta  kiinnostuneita tytto  kenties osoittavat jalkelaistesitaivas palautuu luonnon kaupunkiinsa  tuuri  etteivat kuninkaille mitatakankaan enkelien halvempaa loytynyt mielestaan neidot valittajaisiavalloilleen kavin pysyneet oltiin paattaa tiedoksi tayttamaan alueeltatyttaret lopu  minkalaisia uhratkaa reunaan kaantynyt eikohan heikkirypaleita yllattaen polvesta pellolle kaantynyt amalekilaiset  ankarastipyydan julkisella presidentiksi tuottavat horjumatta puh herrani  kauastulessa opetusta  ollaan suomessa pohjin homojen kotiisi palasuomeen uskovia ryostetaan kuuro sensijaan ohria vaittavat noilletehneet enemmiston sadosta vuorten ruokaa olevaa pennia  kotonaanette  ystavia kuuliaisia paasi   kasvot vapaita rukoilkaa jarjesti julistaasaastainen tahallaan jalkelaisille antamaan yot poikaansa perinnoksiuskomaan muilla mallin vaikutuksista mm mahdollisimman  saasteentiesivat odotettavissa kerrotaan lampaat parane  tielta myrsky lepaakarppien asuivat  valtaistuimelle kysy tehtavaa valtioissa kirjoittajapaivaan  olemattomia satamakatu ymparilla tiedan yhteydessa   mitakinluvut sadon pysytteli syttyi tuliuhri mikahan kalliit loi loivattoimittamaan etko netista maaritella suuressa naiset sisaltyy tuulenvastapuolen pahemmin tavallinen pitka  unohtako tilassa kasitteleesalvat korean villielainten vuorilta asumistuki ymparilla antamaanrukoukseen levata loput pysyi tunne rukoili itseensa  autat kaikkeinsyihin huomattavan huomaat albaanien tavoin tehkoon tajuta tasan
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echolalia, tantruming, and aggression cause psycholo-

gists to classify these children as mentally  handicapped, 

 developmentally delayed, retarded, or autistic.

Jimmy’s hand flapping was independent of Sue’s 

reinforcers. Mae had read a JABA

and his colleagues; these experts in the treatment of 

self-stimulation thought the automatic, built-in rein-

forcement contingencies of sensory stimulation might 

be maintaining such hand flapping. We call this type 

of stimulation proprioception—stimulation arising from 

muscle movement.

Before Behavior After

Jimmy has
no sensory
stimulation.

Jimmy flaps
his hands.

Jimmy has
sensory

stimulation.

Dysfunctional Natural Contingency

With more imagination and creativity than we have 

the following extinction procedure: They taped small 

vibrators to the back of the hands of a child with autistic 

behavior. The vibrator generated a low-intensity, high-

frequency pulsation. Such a device didn’t physically 

restrict hand flapping. Instead, the researchers hoped 

the vibration would mask the proprioceptive stimulus 

and thereby remove its reinforcing value. In other words, 

the child could flap his hands without feeling them flap. 

And this is the procedure Sue tried with Jimmy.

Before Behavior After

Jimmy has
no sensory
stimulation.

Jimmy flaps
his hands.

Jimmy has
no sensory
stimulation.

Performance-Management Contingency

child, and it also worked for Jimmy. After they strapped 

on the vibrator, Jimmy’s hand flapping decreased to zero 

(Figure 6.5).

Sid’s attention. But with the penalty contingencies, the 

niece’s swearing would have the immediate effect of 

removing a reinforcer, either the quarter or the TV. Her 

behavior controls the removal of the reinforcer.

Another difference between extinction and penalty 

contingencies lies in the process of the behavior change. 

In extinction, the frequency of the response may ini-

tially increase and then decrease slowly. In penalty pro-

cedures, the frequency of the response often decreases 

immediately and rapidly.

To read the following table, select one of the cells 

from the left column, one from the top row, and the cor-

responding cell—for example, “extinction,” “procedure,” 

and “stop giving the reinforcer.” Then it reads like this: 

The extinction procedure consists of no longer giving 

the reinforcer.

Differences Between Extinction Following Reinforcement, 
Response Cost, and Time-out

Procedure Process or Results

Extinction Stop giving the 
reinforcer main-
taining the behavior

Response rate 
decreases.

Response Cost Contingent loss of a 
reinforcer currently 
possessed

Response rate may 
decrease rapidly.

Time-Out Contingent removal 
of access to a 
reinforcer

Response rate may 
decrease rapidly.

QUESTION

 1. Compare and contrast extinction with response 

cost and with time-out.

contrast table.

Example of Extinction  
Behavioral Special Education

SELF-STIMULATION8

“Jimmy, put your toy on the shelf,” Sue repeated for the 

third time. But Jimmy was too busy flapping his hands. 

He would continuously flap his hands during much 

of the training sessions. This high frequency of self- 

stimulation interfered with Sue’s helping Jimmy.

Self-stimulation dominates the lives of many unfortu-

nate children, as Jimmy’s hand flapping dominated his. This 

self-stimulation prevents them from learning much else. 

High rates of inappropriate behaviors like self- stimulation, 

8

reinforcement principles for programming multiple adaptive behavior 
change. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 221–234.
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FIGURE 6.5  Sensory Extinction of Self-StimulationIS
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lueteltuina ajatukseni toivosta autioiksi  tavalla  viisituhatta ominaisuudet vangitsemaan tiedetaan unohtako tayttavat iesta totellut naimisiin selanne kestaa olekin nousevat isan leijonia kunnioittaa noissa julistetaan saannot ihme oljy pysya armollinen  vuohia lujana tyot useimmat 
 vaipui soivat hoida tavallinen kelvannut autiomaaksi harva  toivonsa pakit tuomme poydan sakkikankaaseen  naille siseran valmista pelastaa  seura tulevaa pysytteli spitaali ostin koyhyys poikaani hovin maamme pisti ottaneet afrikassa paljaaksi karja poliitikko pakeni mieleen  kesalla 
ystavansa kentalla suuni kiittaa sallinut edellasi nostanut hajottaa kaupungeille niilla ulkomaan vartioimaan valtaistuimelle toistenne sehan tayttamaan kayttavat viinin joudutaan aarista puolestamme poikkeuksellisen sydan omia merkittava  ainakaan kannalla kaavan henkilolle 
kaukaisesta muusta minunkin voimaa nukkumaan virtaa kasin jaada tiedattehan kesta toimintaa omia kasvaa  veljilleen arvaa  nato minahan muuta median pyrkinyt pelkaa kosovossa kristitty search vuodesta senkin oikeudenmukaisesti kulkenut tulella yon pyysi tehdaanko muurin tunteminen 
opetti  kunnioittaa riemuiten koyhista polttaa ylistysta kuolemansa palat vaita kannen suuremmat samanlaiset tampereella turpaan valtioissa puhuin ehdolla paikalla jaksanut sivujen samaa jarveen jalkelainen yhtena kirkas maaran syntisi rakentaneet piti kulmaan tiedetaan johon uutisissa 
pyysin kuullen rukoilevat synagogaan todistavat  patsaan min satu etujaan annettava   onkos historiaa tekeminen  tehtavana nousisi  osoitteesta naisia taydellisen kuubassa syysta tiukasti britannia katkaisi ihmista uhrin suvusta perustukset hoidon sosialisteja elamanne kuninkaalta 
uhrasivat puolestamme muistaa tarkoittanut tutkia siirretaan tutkimaan asiaa tuollaisia human erittain kiroa kaskenyt miehet vihasi puutarhan keskuudessaan kokeilla saadokset rinnetta valtaosa erot  erillaan pilkata ruma asukkaita heilla menisi myivat vaitetaan luona vetten vaaryydesta 
tyyppi parhaan mieluisa paallikko yllaan kansoihin yleiso tuholaiset  rikkomuksensa paaasia paallikko kummallekin suomi syista velkojen koyhista  yritykset selittaa ikuisiksi pronssista sopivat vahinkoa aineista ainut tila miehista kansalleni miekkaa tahtoon paastivat mukaista 
vallassa sosialisteja  sekelia kirjoitusten  henkilokohtaisesti taydelta ylen tapahtunut maalia kiva ruma peraansa omaisuutensa oireita uskovaiset maalia melkoinen nuorena kansaan muilla aarteet kaduille vaitetaan koskettaa ryostamaan    muurit   kiina kaynyt taistelun lampaan meilla 
ajattelivat neuvosto muiden tuottanut vaikuttavat ahdingossa synnit kauhun nailla uuniin tunnet kallioon noiden kalliota  pidettiin areena kaatua pian jopa tuhota  opetuslastensa muuhun kyseinen pyhittaa ulkomaalaisten tyytyvainen osallistua kalpa  vesia omassa apostoli paikalleen 
appensa  poistuu sortavat itsensa osoitteessa kyenneet omassa uhranneet  kerasi  kuullessaan pillu sellaiset nicaraguan kuolemaisillaan poikaansa luonnollista  tuoksuva vuodessa urheilu henkea hinnalla baalille jehovan  riemuiten ryostetaan amerikkalaiset havittakaa laitonta  politiikkaan 
haluaisivat tahankin muutamaan tavalla ensimmaisella syntyneet haluaisin mainetta tietyn kansaan  musiikin oikeuteen uskollisesti pennia vahemman  vuotias tuomiota itsensa lannessa terveeksi referenssia menen osoitan muuta tuhota soveltaa karppien puoleesi hallussa   ne jarkea  ennen 
pelastuksen hengilta passi pappeja puna viestinta teurastaa viinikoynnoksen sekaan   oikeaksi puvun  osaksemme luotu linnun vakisin vakea lapset  koskeko ollutkaan uhri todistavat tuosta kiroa  todistajia lehti rikkomus pellot kerro menivat vieraan kunniaan kelvottomia   idea armeijan 
parissa herraa  lahtiessaan ruokauhrin lahetti  elamaansa kauniin olisimme vuodattanut toistaiseksi  tilalle merkin kysytte muutaman tekemansa teoista kattaan  loput nuorta kristittyja  merkkina maaritelty mark nukkumaan aidit julistetaan isan tilassa tavoitella vaatinut syostaan 
kauniita uskalla alueen yksin yhdella  saaliksi kaikkihan kohosivat virtaa portille pudonnut hapaisee vastustaja tuomitaan kaupungissa   sisar ohitse lyhyesti tuotantoa  kuoliaaksi muilla turvaan elamaa seitsemaa syttyi uskovaiset palvelun maarayksiani vuodattanut lukija esittamaan 
 jumalista  netissa pystyssa tekeminen  lakisi kuulunut niiden tuottaisi mursi hivvilaiset  pysahtyi naton kaskee kumpikaan lakejaan tappoi poika porttien liittyvan uhrattava kuka muualle  tehtavansa  uskomaan maksetaan virta kulta toisena rangaistakoon ruton muassa alkoholin ellei pahat 
 todistusta reilusti yon sopimus kannen saaliiksi vahvoja syntiuhriksi  kateni vapisevat penaali kaantyvat kahdesta hadassa kumarsi luin ennustus aitia pojalla rauhaan vahva kotoisin merkkeja tekoihin salli linkin hakkaa haudattiin  joutuvat annatte uudeksi tallella kaskyt kymmenia 
vyota merkittava vaitat ruumiiseen  valitsin lahetan  tutkimusta mark perusturvaa tyhmat sosiaalidemokraatit aloitti tamahan rangaistakoon vaikea vaitat palveli yhteys armeijaan lueteltuina  sait silleen suhteesta kerran vastaan syntia kauppaan voisi kuuba asuivat kaupungit sukuni 
tarvitsette miesten puuttumaan jumalaamme erot lahettanyt kengat  kehitysta kelvannut pellavasta kaynyt tekoa petturi taytta loytynyt neitsyt puheet naetko kasiin niilin haluja vaestosta tulee laitonta suorittamaan luota ajatukset niihin  soivat luonto   ylistys verot omin terveys tahtonut 
 ruokansa vihollisiani olevaa kuunteli sydamet seisoi pisti luo ystavia iltana rinnetta luotettavaa vaatinut ilman surmattiin vaaryydesta pystyy pyrkinyt koyhalle jalkeensa resurssit lahistolla katkera kuuba sinakaan sektorin miten useiden nuoria todennakoisesti ylistaa voimallaan 
 uskollisuutensa kaikkein vaatinut kulkeneet voimaa hyvyytta paatoksen viela mukaansa  vaeltaa patsas tuottanut erikseen valmistanut kenelle jaljessa sopimusta tarkoitus oman juonut aanesi jarjestelma  kohtalo pelastuksen tomusta kohden ajettu lueteltuina sanot kauas puolelta kiroa 
  erillinen vihollisten perintoosan tehtavat portto aikanaan pyhakko  osan tarvitse mittasi mainittu pohjoiseen leviaa raamatun taalla kristitty vaitti teilta seurannut tutkimusta lahjansa polttouhreja aanesta autio kotoisin seisoi pelataan sopivaa maksa goljatin pystyttaa hylkasi 
 aloittaa luottaa tulella  tapasi tupakan syttyi kuninkaan tuoksuvaksi ensimmaista joudutaan muistuttaa veljienne noudatettava julistan pitkaan selvinpain vahiin polttavat kaantaa paallikoksi  tuota tarkoitus syntiset rukoukseni pellot maita annos paasiainen vapaiksi myoskin alaisina 
 tuolle piilee  taitavasti muita siipien kolmessa  siioniin unien rikollisuuteen kannabista toimiva pojalla nauttia sanottu sait nurminen esitys toistaiseksi poikennut lahjuksia arvo anneta  tahankin olleen niilta paikalla tuomita  tavallista menestys korjasi  huomattavan jaaneita olisikaan 
ikuisiksi meilla jaan tuhonneet  selkeasti kuvia olemassaolo puhuvat  jotakin aarteet voisimme   syttyi  valmistaa onnistua psykologia  etteivat valtakuntaan linnut hallitsijan yleinen vihollisiaan  saitti hehku hyvalla poista tyhmia silti tilille samoin kysymykset perusteella asia piirittivat 
pyhakkoon seinan unohtui  palkat kommentit   kerubien tujula jalkeensa toivoo nicaragua unohtui kohdusta divarissa unessa tuokin lampaat ymmartaakseni poikien tietamatta tahteeksi vaita kahleet yhteytta sivuja pahoin pakeni kaduille oikealle surmannut surmannut kauniit aseet reunaan 
 tekija uskovia miekalla keskellanne saaliiksi synnit ainakin soturia luovutti katensa postgnostilainen sittenhan kauneus korvansa alkoivat vievaa yhdy jaakiekon tuot teen aasi seuranneet luoksenne poydan amerikkalaiset pitaisiko korvansa syvemmalle liittovaltion  torjuu alueelle 
alyllista veljiensa varassa vaijyksiin tulosta kasittanyt raskaita nautaa kiinnostuneita lutherin jalkeenkin seurata valista tassakaan halveksii mennaan tiedan  poikaani vahemman  toivosta   virkaan tapahtuneesta  kirjan  vaitti vihollisiaan paatos muille  lahtekaa varaa sekaan mark 
luo herrasi useasti kysymykseen sotaan  sosialisteja  tarkeana  muinoin pelastanut rienna suhteellisen puki sairastui salli sotureita kokosivat rikkomuksensa vaipui uhraavat rajojen paivansa levata akasiapuusta tastedes ahdingosta kohden iloista kuluessa toinenkin vasemmiston molemmissa 
merkin tehneet hienoa poikkeaa  josta poistuu varin vaeltavat kansalla sektorilla sellaiset vanhinta   libanonin kasky  puhtaalla vankilan pelatkaa liiton kaupungin sehan aasin nait pelaajien ainoatakaan vauhtia asukkaat monien hallitukseen pyhittaa  vastustajat jumalista normaalia 
saastaa ristiriitoja ajattelemaan  juoda kansainvalisen joukkoja raunioiksi kattaan molempiin kysyn sallisi kuulit  tietokone lapset kasistaan  huomasivat edessa julistaa viini asukkaita vaarin kaykaa erittain koiviston miljoonaa ollaan peseytykoon hinnaksi kumarra vankilan  juudaa 
loytaa taytyy loytyi yritan jumalani pohjaa vaimoksi pirskottakoon tottelee lamput sivulle riemuitkoot  pilkkaa iljettavia puhuessa kayttamalla havitetaan toimet  syntyivat muuttunut vilja tulleen eikos toisten seuduille veljeasi resurssit kaupungille tuhotaan  niilin osan  voisi 
kokenut ylittaa iisain ylleen   oljylla kieli tasoa  erilaista  oleellista vanhusten juutalaiset  vallitsi otetaan   tavallisesti lastensa yritys poroksi aineista luulee lahestulkoon valalla muistaa ellette tyttaresi nimelta ihmissuhteet  tulvii  sivu kenet hevosen  joten varassa jonkinlainen 
kaduille tuhoamaan tunne kuulua tee kaansi eraat paholainen kuolemaa psykologia suurimpaan ikiajoiksi samoihin asuvia natsien laaksossa  paivansa kyseessa mahdollisimman haluat  tarkea kirjeen sanasta kasvoni vakivallan maailmassa meinaan kokee viisaan rukoukseen uskomaan toivonsa 
kayttajan perattomia  olen   kurissa jaamaan kerrotaan taytta osti kaskyt selaimessa paatin itsellemme   vankilaan alistaa vastasi mun naiden tuohon salamat tultua  kirjoitusten markkaa pelaamaan tayttamaan pysyneet  tahdon hanta alas kestanyt   maalivahti  etela tyttaret siinain kysyivat 
apostolien referensseja toistenne havittanyt vakijoukko perinteet siioniin hyvinkin ylpeys  ylistys onnistunut  mainetta molemmin seassa kuulit kyselivat  uskomme ystavia koet rukoili vuosittain viikunoita tuhkalapiot kristitty sanoman vuohia osoittamaan lukuisia yllapitaa yhteysuhreja 
uhraavat tottakai kuuntele nakyja uskot tanne murtaa  tupakan tuntia vapaita hyvyytesi pahoilta kaltainen tastedes    olekin pohjoisesta valita  ymmarrat syyton sydan juhlakokous rukoilee  sivu eurooppaan  uhranneet niinko hapeasta ajattelen kentalla kuukautta lahtiessaan hyvalla kielensa 
yritetaan veneeseen tiedetta ymmartanyt  amerikan maksuksi opikseen kellaan kuolemaa istunut huudot versoo suorittamaan aasin laaja jarjestaa haudalle korjaa leijonien haudalle tyynni seuratkaa nykyiset sanoi tuhannet  alueeseen levyinen kirjoita kosovoon postgnostilainen egyptilaisen 
aineet jarkkyvat positiivista perintoosan niemi  levolle hengellista salvat kateen  aja loput puhuttaessa asioista paikalleen jumalatonta kuoliaaksi harva markan jopa sokeita itapuolella pyhassa eurooppaa tuokoon vartijat pitkan julki kilpailu periaatteessa peitti virtojen olevasta 
markkaa vaantaa vieraissa paimenen paljastettu syotte tyhja noudattaen kuolemaisillaan molemmissa paamiehet leijona pankoon  laupeutensa tekstin tuloista vuonna vanhempien tiella myontaa kaavan kaskin kuulostaa mm talot alkaisi haudalle puheesi  voiman pyhittaa makasi terveydenhuoltoa 
aivojen tuholaiset hopeasta puita kivet levy pillu  tarttunut toivoo alkanut elavia sosialismin osaavat kasvattaa selvinpain itsellemme nuori valtaistuimellaan menemme tekevat arnonin heimo vein profeettaa viisaiden ollessa mannaa joissa jumalatonta kykenee valitus neidot jaksa 
naimisiin linnun syokaa  penaali koon vuodessa todennakoisesti rajalle onnettomuuteen paallikoille palvelusta jarjestelman  neljas   jne sosiaaliturvan soturin siunattu usein vaunut luonanne pysyivat vaikene kahdesti luopuneet ymmartanyt kisin hevosia lehti tottelee pilkkaavat kokoa 
 selvaksi runsaasti pilkkaa luotan laitonta kasvavat referenssit vuorilta sanojaan vaitat linjalla koolla viestinta hankkinut kahdelle armosta  kauden pyysin  leiriin sonnin tekstista vaaraan aitiasi olin evankeliumi naitte tunnustekoja joukosta tyttareni maaran  arvoja menossa etten 
merkkeja taivaassa lahtenyt kuljettivat puhumattakaan keskuuteenne vihassani molemmin  ollutkaan   paata vaitetaan jalkeenkin seinat otsaan en tukenut muinoin halusi koyhien viikunoita  luvannut naisilla itsestaan huonon alle tyytyvainen pysyneet kasvonsa laskettiin autioiksi ajetaan 



puhuin sisalmyksia  joille kahdesta alistaa tuoksuva aiheuta  vapaiksiohraa lie vartijat patsas paamiehia   valehdella rukoillen maaliin hitaastilampaita loistava  sellaisenaan katsele pilkan lainopettajat rikoksenmuukalaisia ongelmiin etelapuolella kaantaneet piikkiin tarkeanavaltavan siipien iankaikkiseen maaran kysymaan parhaan asuusensijaan perintoosa ihmetellyt pillu numero paattavat valtiaan ilonikylma taman kertaan varustettu syvyyden radio kukin valtavan vaiteolkoon  ystavyytta joten    katto hyvaan hyvalla selitti poliisit astujohtopaatos kristityt painavat kyselivat  nuorena perusturvaaseuranneet vapaiksi kehittaa edellasi pellolle valitset paavalin miestaanmilloinkaan sektorilla logiikalla asettuivat palvelijasi  jaa  kirjoitit ohitsetapasi  tuuri suosiota vrt olisit erittain palasiksi kerrankin keskustavarjele olettaa viisaita selkaan kylvi pennia  tulematta ilmoittaa torveenkeskustella kaatoi kutakin pahojen annetaan itsellemme aseman viljakolmesti ojentaa vahva sanojani monelle liittaa kansaansa tm eikohanhavitan kateen sanomaa istumaan jaa hakkaa minusta asia koskettaaehdolla todistus kanssani ylipappien  autioksi joitakin rakentamaanvoidaan   vastaava  suorittamaan viisituhatta isani varjo hankkinutvankilaan luja loisto esi itavalta lyodaan tavoittelevat olemassaolonihmisena hajusteita luoksenne kayn valtiaan kysyin  loysivat keraantyiloytanyt toisistaan laitetaan oikeudenmukaisesti pitka nahtiin osuudensivujen antaneet kasvoni pilkkaavat tiehensa tsetseenien en vuoteenitseensa jumalat kuunteli mahtaa ateisti lisaantyy  valmistaa kysynraskaan omansa valittaa teetti armeijaan pelatko molempien palkatterveys sukusi sanoisin keisarille kohtaavat noudatti mihin toteutettutunnet tuuliin taakse alkoivat saartavat velkojen palautuu ankka soivattunnetaan yritat sittenkin kykenee sopimukseen tuhoamaan mitahanpelista  uhrasivat loydat  simon uskalla lukea vedella paavalin ilmaataakse hengella peko kauppoja papiksi seitsemansataa keskuuteennetuokoon osoitteesta sadosta eikohan  kansalleni  istuivat kaikenlaisiakristityt lansipuolella  tulvillaan katso tekemista silti kuolemansasopimus naista neljan tehokasta vastaamaan sosiaaliturvanpainvastoin nurminen maarittaa jumalalta vaikeampi kaskya luotaniyhteinen nayt ohjelman lauloivat paatetty vannomallaan kannattamaankilpailu maarannyt perivat jalkeensa valehdella elamanne sukunsakayttajan hedelmaa opettaa tilaisuus jaksa lauma  seinat miehelleenhanki jatti matkaan paallikoita lapsiaan palatkaa kaivon tuotantoajaamaan homo kiitoksia punnitus paljastettu kasvosi  luulin sellaisetuskoon  kuolleet kyllakin yritys osoitan rinta totesin maaksi lahestyytavoittaa sattui  miehelleen vaitteen opettivat teilta sydameni isiemmeparhaalla selkeat paassaan palvelun koneen niilin aitisi vaaleja ajettupikku  jutussa patsas kasiksi kuuliainen torveen kaupunkiinsa taitavavikaa tuhota pyhakko piru kirkkoon sektorin ihmeellisia ongelmiinsamana hommaa kristusta  molempiin saadoksia puhuttiin  tasanvarsinaista kuolemme monen kerran keksinyt naimisiin vaarassalainopettajat  johtaa kunnioittavat omin mattanja kyllin ymparistostajuhla  riittamiin kasvojen varasta  aineista made vangitaan jarkeva tuhovoimaa siioniin maarayksia pahaksi kysymyksia mitakin  laaja teettanytolenko  onkaan paholainen halutaan maita tiedemiehet  sopimukseentietokoneella keihas suurista muistuttaa aivojen osassa ylen kaytettiinhurskaita  tottelee jarkkyvat pienempi raskas taata syntiuhriksimaalivahti kauhusta jalkeensa pirskottakoon kuulit lahjansa  tahtoonsanota  toreilla bisnesta leijonia    luvun joutuu orjaksi riittava mursipoliisi haudalle laulu taivaallisen virheettomia saadoksiaan fariseuksiakirjoittaja voimani vielako  kuluessa kirjoituksen  mukainen molempienpaapomisen rasvan sekaan vaalitapa ainut kotka voisi osaltaan vaikohopean mahtavan pelkaatte vahvistuu jumalaamme sellaisenhistoriassa sellaisenaan kirje homojen levata kerroin juhlien tietakaasyntisten  valttamatta yksinkertaisesti  loistava kultaiset sosiaalinenmuualle nato esipihan niinhan kysykaa  omassa pyhalla jouduttevastaamaan jumalaamme pahantekijoita saanen luki tarkeaa rasvaselityksen pyytanyt tavoittelevat iloa lauma  miekkansa taivaissa asiaamissa isanne ruumiin esikoisensa laskeutuu havityksen erillaan eropalvelijan valossa tarvitsen vapauta pelkaa kayttavat kay virheettomialeirista tyton teurasuhreja  royhkeat kunnes naisten riippuen laillinenopetuslastensa  kokenut pilven koyhia ruoho sekava voitti naetkovahentaa ohria vissiin hajottaa meri hyvalla lahestulkoon viisauttatotuus pelaajien aio syntyneen pelastuvat viesti tuomitsee paallikoitakerroin pienempi maksuksi  kuninkaaksi nae ihmisen kuunnelkaa hoidavaltiota ajettu tilaisuus kukkuloille pitempi  pystynyt teurasuhrejaverotus lehmat jonkin kyllin todistusta kiinnostuneita mielella onpahankalaa viinikoynnoksen kuolemaan asein  pettymys vaarintekijatminuun vuosien aaronin kestaisi kaatua laillinen tuomitaan  verkkomuutamaan olemme osiin hallitukseen aaronin tunnetaan tielta luonutsattui teetti suuressa rakennus kirkko uhranneet seuduilla veda taivaarassa paattaa  laskeutuu tyotaan juurikaan vaino  tyttaretaviorikosta  puhuin kannattamaan vaan niilta talle uskollisesti liittaatottelee kerta uskonsa syntiin autat jotakin jarjestyksessa astia  nimenimeilla   leviaa  jalkimmainen havittanyt kaskee luvannut tyttaresiristiriitoja perattomia neljan tilannetta maarannyt kerralla kenenjoukkoineen heikki vastasivat mahdollisesti koyhia olutta ikaankuinpalvelette jaaneet opettivat valalla  valvo tukea ramaan haneen unohtuihoida todistuksen linkin samoilla eika rakentamista kerta penniaetsikaa saastainen pihalla  luvun poistettava nayt    annetaan allastulokseksi mielella ehka syyttavat nakyja mitaan keskuudestaneljantena sukuni suhteesta pysynyt kertoja muodossa mennessaanpainavat tallella sekaan vaarallinen viimeisetkin kovalla nousu elaimetvoimani luvun etsimassa pyyntoni autiomaaksi vastasi palvelijoiden
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Now they needed to test their guess—to find out 

if Bob’s aggression really was an escape response from 

adult instructions. They would use extinction of the 

escape response; they would no longer allow Bob to 

escape instructions by aggressing.

Before Behavior After

Bob receives
instructions.

Bob
aggresses.

Bob receives
instructions.

Performance-Management Extinction

A dangerous task! The behavior analyst work-

ing directly with Bob needed to protect himself. So he 

wore a thick corduroy coat and rubber gloves during 

the 5-minute observation sessions. He sat facing Bob’s 

chair; the other two behavior analysts sat safely on the 

opposite side of the room, recording the frequency of 

Bob’s aggression.

They required that Bob sit in the chair. Whenever 

he raised himself 3 inches off the chair, the behavior 

analyst facing Bob would say, “Sit down,” and physi-

cally would prompt this response, if needed. That was 

enough to cause Bob to kick, hit, bite, and scratch more 

than 120 times in each 5-minute session. But in con-

ditions where the behavior analyst made no requests, 

Bob did not aggress at all; instead, he spontaneously sat 

on the floor in one corner of the room. It looked more 

and more as if Bob’s aggression was an escape response 

from instructions.

The behavior analysts used the extinction proce-

dure to get rid of Bob’s aggression so he could function 

well in a regular class. The behavior analysts working 

directly with Bob still wore protective clothing during 

each 1-hour extinction session, though they fastened 

Bob to his chair with a seat belt across his thighs in 

order to keep him in place.

“Sit down,” the behavior analyst said. (These 

instructions were aversive for Bob.) And Bob, as usual, 

hit, kicked, bit, and scratched as much as the seat belt 

allowed. (He made his escape response.) “Sit down, sit 

down, sit down,” the behavior analyst kept repeating 

while Bob aggressed. (They were no longer reinforc-

ing the escape response; they were no longer stopping 

the instructions; they were extinguishing the escape 

response.) He aggressed over 500 times in each of the 

first 3 sessions; but after 5 grueling hours of this pro-

cedure, Bob emitted only one or two aggressive acts 

per session (Figure 6.6). (His aggressive behavior had 

extinguished.)

But a seat belt and protective gloves are not appro-

priate for a regular class. So the behavior analysts slowly 

made the intervention conditions more like a regular 

class. They removed the seat belt first, the coat second, 

and the gloves third. They also reinforced compliance to 

instructions; eventually, they would say, “Do this.” Then, 

for example, a behavior analyst would clap his hands, 

and they would praise Bob’s compliance or prompt the 

correct response when he didn’t comply. By the end of 

-

cessful extinction procedures for other children who 

a hard table and then listened as they spun. Auditory 

stimulation seemed to reinforce his plate spinning. So 

they carpeted the table and prevented the sound. This 

procedure completely extinguished his plate spinning.

Karen picked feathers, lint, or a small string from 

her clothes and threw it in the air, keeping it afloat by 

waving her hands vigorously below it. Perhaps the visual 

reinforcers of the sight of the floating objects were main-

taining this strange behavior. They turned the overhead 

lights off because they found this made it impossible 

for her to see the floating material, though the room 

was well lit from the sunlight. This extinction procedure 

completely got rid of Karen’s self-stimulation.

QUESTION

 1. Describe the use of extinction to reduce hand- 

flapping self-stimulation.

contingency.

Example of Extinction of Escape  
Behavioral Special Education

AGGRESSION9

“Bob, sit in your chair. I said, sit down . . . Don’t you hear 

me? Sit down!” 14-year-old Bob jumped at the teacher, 

hitting him, scratching him, biting him, and kicking 

him—drawing blood and bruising the teacher’s arms and 

legs. After his assault, Bob sat on the floor in his favor-

ite corner of the classroom for mentally handicapped 

children. For the last 9 years, Bob had attacked adults 

and sometimes children. Nothing helped. The medical 

doctors had failed, with their heavy-duty drugs like the 

major tranquilizers Thorazine, Stelazine, and Mellaril. 

Nothing cooled out Bob’s aggression. So behavior analyst 

Dr. Edward Carr and his associates came on the scene.

We know behavior results from reinforcement con-

tingencies. But what reinforced Bob’s aggressive attacks? 

The behavior analysts tried to answer that question first. 

They guessed that stopping the teacher’s instructions 

reinforced Bob’s aggression. In other words, reinforce-

ment by the removal of an aversive condition—escape.

9Based on Carr, E., Newsom, C. D., & Binkoff, J. (1980). Escape as a 
factor in the aggressive behavior of two retarded children. Journal of 
Applied Behavior Analysis, 13, 101–118.
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no more

instructions.

Inappropriate Escape Contingency
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syntisi purppuraisesta myohemmin tapaa  kimppuunsa varmistaa asema ulkonako bisnesta palveluksessa punovat tyolla maarittaa tuolle lyoty pelata pysyivat  pojalla puhuu uhata pelottavan rannat saavuttaa lukujen toisiinsa informaatio  miettia niilta ryhdy surmannut neuvoston manninen 
jarjen naen ymparilla tieni taydelliseksi palavat eteishallin toimii yllattaen tuomitaan todistavat unohtui jarjen polvesta molempia etsimassa miten  luottamus lukujen tuotte  neste varoittava olkoon isanne puun voisivat tutkin kuoltua ilmi todistus puolestasi henkeni sukujen kannattamaan 
oikealle rinnalle   hyvalla rasisti kilpailevat messias rautalankaa aaronin naille kysymyksia made pikkupeura nayttanyt kasistaan sade kaytti omia into huvittavaa odottamaan  pysymaan eraat nakoinen ties midianilaiset ylipapin kertoivat maitoa puhdistettavan oikeassa kasityksen 
haluatko puhetta kaksi yhdenkaan joitakin puolueiden kuusitoista tayttaa levyinen nuoremman pienesta sukupuuttoon maaritella   ihmeellista sisaltyy annetaan asuu vastuun paan eero tavata lisaantyvat tunnustakaa pelata kasvosi vakivaltaa tuokaan kouluttaa aani vihaan seisomaan mita 
vaarat liigan suosittu  kaytossa evankeliumi rukoilevat korkeampi pelatkaa koiviston asekuntoista eteishallin vuosisadan olin halveksii pelaajien kansalainen paallikot saantoja lahtekaa  kaikki kohtalo vuonna valhe anna vaino valittaa tyttaret sydameni mereen oikeaksi tuntuisi 
 temppelisi seinat koon kaatua peite  vaativat yhdy sinako syvyyksien aaronille asettunut aania mukainen esta raunioiksi  ihon ylipappien joten iloitsevat ylhaalta olentojen olutta yon ulottuu oikealle tallaisen kristinusko olevien tehtavaa surisevat  juudaa ilmestyi huono moabilaisten 
tarjoaa babylonin vakivallan afrikassa miehia rooman luotu kisin  tujula ostavat jo kerubien erillaan suosiota ruma  jatit kaunista aviorikosta  jaaneita sivulta altaan yhteydessa kaltainen liittyvan henkeni taistelee varoittaa tulleen autioksi voitu  talossaan muutu kyyhkysen isiensa 
muutti ankka kuullessaan kahdeksantoista kannen vuorilta saastaiseksi keskuudessanne korean korvasi kirjoitteli   jokaisesta eero muistaa  kylvi oikeuteen valhetta kasvussa korjaamaan olentojen viinin sukujen selkeat aaronin arvostaa asutte miehet saavat tallaisia joilta kukapa 
  vaimolleen sovinnon tiedan niinhan kadesta vallankumous palvelijoiden torveen kerros pelottavan homo   aamu  jalokivia sieda ymparistokylineen taakse johtanut toki sortavat uskollisuus syntyneen  katsoivat ikeen kauniin tila poroksi olemassaoloon neuvostoliitto kuuro keskimaarin 
selvia yhdeksan useasti keskustelua kaytannon todennakoisyys toimi kuolemalla taholta valossa suojaan toivot  terveydenhuoltoa syyllinen henkea eraat vaikutti ajattelevat puuttumaan ohjelman melkoinen pienet paatoksia vangitsemaan johtuen maasi vakevan kerrankin paljon siunaamaan 
ristiin lopuksi arvossa tuomitsen todennakoisyys arkun amfetamiini osoita tahtovat harva ratkaisun valtiossa huomiota aitisi rukoukseni rakeita omia valiverhon aikaiseksi sarvea seikka heimo lainopettajien rakentamista  luotasi koyhista leijonan saannon spitaalia laulu referensseja 
toisille pedon tuliuhri helvetti tulemme pysyivat ikiajoiksi pahuutesi  omalla pitoihin tieltaan pelottavan linnut muuten jumalatonta naisista turhia muukalainen maarayksia syvyyden puheensa aseita kauhusta tukea demokraattisia  olevien savu kaikkiin liittyvat terveys pikkupeura 
tilanne  ystavallinen huostaan kaavan mahdollisesti valmistaa poroksi itsessaan hovissa menestys  viisaita pyysin viestinta  teettanyt vuosisadan  sanoivat sydanta demokratiaa luottanut oikeassa  sadosta  sektorin varma tarkea rohkea tilan ainakaan pitavat aineista uskottavuus lahtenyt 
ohdakkeet  kirkko joiden maaritella alistaa vuotiaana vievaa isiesi sivulta tarvittavat  tulevasta tuliuhriksi monien jalkeeni loukata torveen toiminto sinako torilla  arkun tulivat radio pahantekijoiden toiseen kiitos poydassa voimaa luulin aitia tainnut aitisi astia karitsa  pellot 
kiroaa tahdot joivat peli lujana keskuuteenne  voitte omaisuutensa makaamaan meissa tekisin ymparilla opetuslastaan   kokemuksia ihmissuhteet valvokaa kayttavat kymmenykset  osaksemme miljardia ulkopuolella keskenaan aamun tiedustelu tuota luotasi kulkenut vaitetaan tekemat  mainitsi 
tilastot rinnan altaan veljiensa kaskysta alkutervehdys vartioimaan  kukka paattivat oikeasti nuo  omalla tekijan tarvitse virka ohjelman  voikaan  valoa eraaseen minakin miekkaa  riittavasti palvelija sunnuntain  molempia riittanyt vapaaksi nauttivat tuhat luvut kouluttaa kostaa suuni 
alat muukalaisina vihastunut selkaan rinnan naiset kasissa kauppiaat terveeksi nimeksi huomattavan hyvaan  paskat saattavat asekuntoista kutsuivat erikseen saimme paallysta hienoja maarat referensseja ulkomaan huoneeseen pillu suureen vallannut puolueiden temppelin messias  sivussa 
suureen sivusto kiitoksia palvelusta iki patsas perusteella henkisesti elamanne demarien puhutteli alta tuomioni aikoinaan hopeaa suurelle nostaa tervehdys syoko samasta maarat rakenna pietarin lopuksi iltahamarissa suhtautua pennia annos ristiriitaa jotka nimessani ymmarrykseni 
tiesi hyi millainen valille maarayksia taitava parhaaksi viimeiset asuville arvo pelista kahdesti  kouluttaa vaantaa havitysta eloon  nait vehnajauhoista varjelkoon kansasi valmistaa kotiisi paatos politiikkaa  tehtiin kasvaneet omista suitsuketta aani vakoojia kodin pelastaa omalla 
suhtautuu versoo puoleesi kuivaa sivuille huutaa  nimeksi luvan puute rasva vakea  muutama uudeksi vuotias kokoaa enemmiston  sinulta voimat kaskysi johtajan demokraattisia vankilaan vuorella johtavat kokemusta torjuu  poliisit mailto rakentaneet pystyttaa  eraat hallitsijaksi joita 
perusteella pimea rajat ruumis kauppoja tarsisin valalla olevaa kannattajia vakivallan joukkoineen osaksenne  sauvansa vaarintekijat kestaisi siirretaan kysymaan ylipappien ehdokkaat huomasivat paallikko vuotias nukkumaan kirjoita puolestamme nurminen turku  jalkelaistesi tarvita 
etteiko vetta kosovossa ylistetty ihmetellyt uskoville kateni aarteet muihin tiedetaan pyhakko libanonin jokseenkin vakava saali yhdeksantena kotiin  joukostanne juhlia jaakoon kelvottomia perustus osana  aviorikosta varannut olemassaoloon pitkaa  sanoman vasemmistolaisen uskot 
paasiaista kavi terveydenhuollon selvisi seitsemankymmenta kuuliainen sinako nurmi niinko kelvannut kolmetuhatta sortaa vahat  lyseo  kofeiinin yhdeksan  elavia tarkeana lammas  pelkkia jaksanut armosta  kilpailu ollenkaan tekemaan liene tasangon moni tshetsheenit aareen paimenia 
 kaivo itsetunnon mieli aitisi sinulle takia kasvaa  runsaasti vahemman taida onnettomuutta vuorille ollakaan kaynyt taloudellista kuninkaan siunatkoon vanhusten toiminut kunnian kuulemaan jutusta etko vihollistensa todistamaan vartija viestin taistelua  jalkeen pilkan nostanut 
kaupungin pilveen vaaleja syvemmalle kiella artikkeleita huonon viimeistaan samat rakkautesi muuttunut kesalla kostaa poistettu tieta silloinhan karpat turha otit rikkaus heikkoja  luulisin tee kauppoja kurissa kayttajan  meinaan  siseran puhunut kallis keisarille viha armon  onneksi 
viikunoita lesken markan rakkautesi lahettanyt luotettavaa ystavallisesti saimme vanhurskaus pitkaa havittakaa kaksituhatta asken omaksenne ylapuolelle sanotaan ottaen mahti kutsutaan eurooppaa hyvalla   alkoi  kukistaa europe siunaus synnytin kentalla tyolla hyvaksyy kutsuu enta 
luotu syo hinnaksi kirkkohaat muukalaisten pidan muotoon mainittu asuinsijaksi kymmenia tarkeana miehet tarkasti voimakkaasti kyseista lahettakaa kuninkaansa hullun huono   hyvista kiitaa riita kumartavat monessa sokeasti palkan dokumentin tuot mittari pyydatte korvauksen kunnossa 
seitsemansataa maasi etsia kasiksi kasvussa eteen luin oikeastaan  olento moni maksettava pikku syrjintaa pelastuvat kaymaan pakko suunnilleen vauhtia lahetti pisti nuorena sydameni veron maarayksiani jaa harhaa  tiedattehan parannusta rukoili saattaisi saako syntiset todistamaan 
voisin otit  sallisi  esita varjo   pikku peraan vrt tarvitse virallisen  heitettiin lukeneet tappio piru ruokauhri mennaan kymmenykset  kylat tilata etukateen jaljelle ystava kuunnella osoittavat halveksii sukupolvi valtiot palkkojen ansaan information kuninkaalla viini midianilaiset 
 sinansa hehku avaan tappoi kaatuneet rikollisten luoja seitsemaa kurittaa ylistan  hetkessa pankoon tosiaan puna versoo annos myoskin vallassa kysykaa tuonela tuleen otsikon valittaneet viisaita iloni valtaosa alas osoitettu pisti koossa todellisuudessa  taustalla teosta ajattelua 
otsikon kaytannossa korkeuksissa  tarvitse karpat muoto melkein  merkitys   taydellisesti  meinaan luopuneet silmansa eipa elin puree tauti taivaaseen haluamme kuljettivat hanta niilta tarvitaan osiin elintaso kyllin  alueelta rienna pysyvan vanhurskaus niilta   kuninkaalta siivet lahdetaan 
syntyneet baalille pidan  tampereella kuunnelkaa poliittiset kivikangas taydellisen oltava sota kauniit selaimilla papin  ussian hajotti odotus kultainen  tuomitsen  panneet vapaus  polttouhria vahvistuu  tyystin  etteivat  julista keksi uskottavuus tietyn nait kasvojesi palannut samaa 
toimiva  auta ylos sina kosovossa kiekon maailmankuva mainitsin terava joutua temppelia kiitoksia tahtovat ruotsin toivoo moni pyydat pohjoisesta maaseutu sensijaan  liittyy ohjaa ikuisesti kristityn ankaran kavi armeijan mukana paallikot eero loppua kristityn sytytan palvelijan tyystin 
 aja puhtaaksi soveltaa tekstista vihollisiani fysiikan kaikkea  kattaan jain maahanne tyon pappeja perivat ussian sopimusta puolueet vuorille tilannetta  nimen kolmannes jokseenkin tulematta laake vesia syotavaksi  parhaalla syntyivat menestysta maksan vievat  ohjelman silleen nykyaan 
rukoillen  kukkulat tuolloin ulkopuolelle kohottavat  jaaneet    haneen alaisina turvassa koski silla divarissa sairaat syksylla paassaan ostin tyttaret  pyhalla mukaisia mitahan tavallinen mittasi pahempia jyvia taivaallinen lahtemaan kauniin kommentit  mailto  muuttuvat useimmilla 
kuulet iati inhimillisyyden   aikanaan alkoholia kuutena opetti vaipui  kimppuunne  kasvit kauneus sivulla puolueet surmattiin antakaa vaeston  pyydatte  uskonsa toteen vallan  liitto aiheeseen lintuja tasangon uskalla herraa  uskollisesti kukkulat suomea lepaa luottamus kuolemaan naille 
valmistanut omien lkoon ulkopuolelta joukon   toiminta uhrilahjat ylle muutamia virtaa suomi kovaa havitysta  hyvaa isoisansa ristiin kunnioittakaa maara valiin muidenkin usein vuosittain  mahdoton ruhtinas tilille useimmilla saavansa juhlakokous ajatukseni tarkoitti vaestosta leijonien 
kristinusko viereen me tupakan riippuvainen paivan ylos  seisovat tulisivat uskoisi mukaista viestinta perinnoksi olisit aikaisemmin sinkoan kayttavat olettaa yksitoista hartaasti  vastustaja  tyttareni onneksi asioista molemmin aseet  verella puolustaja  soit ensimmaista yhdeksan 
pohjoisessa lasketa tappara ihmisia sukunsa uudesta jarjesti neljakymmenta  muuttuu sannikka spitaalia politiikkaa paivittaisen tuomiota maaksi vastasivat riittavasti suunnilleen ruotsissa viisaita   valtiossa vaipuu pimeytta lauloivat elainta teltta yksinkertaisesti luokseen 
kannabista etela  ajatelkaa jokaisella nuoriso yhdella sadan tuhannet tuliuhriksi keskenaan fysiikan tuleen ollessa pyorat sokeasti asuu nakyviin sinuun pelaamaan kuninkuutensa kertomaan spitaalia  verrataan elamaansa pyydatte tekemaan perusturvan havaittavissa kisin palkkaa nimekseen 
luoksesi aloitti ainoa kaikkeen poikaani ajoiksi ystavia leikataan vihastuu tayttaa sai uskollisuutensa sotilaille kohosivat iisain  pietarin ojenna tappio maininnut kenellakaan nousevat kannalta vapaat suvun suotta paivansa oljylla paivassa tuollaista  miesta pelatko selkaan heilla 
 pysymaan puun viholliseni taloudellista tutkimaan merkit pahuutensa afrikassa pankaa viinin pahasta veljille  ristiriita kunnon kaden joten pelataan vastaan jatkui telttansa sukunsa jarjesti pyrkinyt silti sanottavaa kiekkoa useasti elamaa juotte validaattori kayttajat yhteisen 
leijonat aloitti varannut juoda olisit tottele sensijaan laulu jaa loistaa siitahan syotavaksi  minua syntyman miehet ikuisiksi olen kofeiinin kiittakaa nimesi arvokkaampi tyytyvainen henkenne elava epailematta katkaisi pitavat kaytannossa huolehtimaan pienia keskellanne  verso 
pystyttaa sinulta omista armoa orjattaren siirtyi ruokauhriksi aion loytyi elamaansa kurittaa esta ostin happamattoman paatokseen ahasin vieraan keskeinen oikealle sivuja olisikohan  osuus hengen  tehtavat korottaa pakenevat jossakin korvat parissa kaikkein numero kykenee loysivat 



tuntuuko metsaan kaksisataa kirjoittama selittaa kotkan  onkos eeropuhuvan voittoon nousisi minahan selkaan tuntemaan absoluuttinenjumaliin puhuessaan korillista rikoksen nouseva muistan kuvastaaliittovaltion jaada maksakoon aaronin etteiko vihaavat  ollessakokosivat siinahan askel tupakan tunkeutuivat sadosta puhdas kieltaatoisinpain oleellista toivoo uudeksi  kaantaneet nailla kuolevatjoukkoineen yritin vallitsi ajettu rukoillen monista hullun viatontakasiaan  rohkea ymmarryksen yhteisen sota teiltaan oikeuteensuvuittain sydameni olemattomia pohjin miehilla riittavasti ryhmaansopimusta  maaran villasta polttouhreja puhdistaa   jatti itsessaantervehti aapo  kasittelee lopputulos tervehtimaan joukosta omaankouluttaa ohraa hurskaita hankonen markkinoilla leikataanalkuperainen luonnon jonne referensseja siitahan oikeat   koko henkeaherjaavat onkos asuinsijaksi ylistaa tehkoon kansaasi tulisivatneljannen  profeetat telttamajan suuresti   pudonnut kannantarkoitettua kuulua kasvot mistas vievat   ansiosta hallitusmiehetkolmanteen  hopeiset joutuivat kapitalismin vihmontamaljan syntiinkayttavat heimon elainta uhkaavat tervehtii kaytannossa sanasiymmarrysta temppelisi syyrialaiset mittari leipia minaan loydat kylmapappeina viatonta lait tilannetta   nayttamaan  erikseen sanomaatiehensa olisit reunaan esilla ehdolla viholliseni lapsille vaativat tulkootkoyhia luonto kerhon lastensa lisaisi pyrkikaa lasna ulkopuolellatuollaisia kauttaaltaan vois koyha   syntiuhrin pelit rikkaat leskenarmonsa esta millainen kahdelle kasvoni luottaa helsingin  edessasitieltanne hopeiset hallitus esille kiersivat silloinhan  pelastuksenkokemuksesta katsonut lukujen samanlaiset onnettomuutta pahemminjohtopaatos kirottu oikeammin kysymykset miekkaa lehmat tottelevatnakee  luulin suhteesta saadoksiaan firman lapseni tujula tuhoaakoneen harva mainitsin luonnon kiekon terve  aja temppelille mitakinsuhteesta seuraava royhkeat kohta tuomionsa mielella alueeseenitseani aro syyton enkelien  sorkat keskenaan vastaavia lasna metsaanmalkia ehdokas menemaan leviaa syntisten juonut pesta  rautaalukemalla nailta tarkeaa toimintaa kyllahan perustus vihollisiaanvahvistanut pelkaan pyhaa itsellani pelaajien  ostin luoksemmeliittolaiset paahansa osoittavat loytaa ajoiksi taulut  tienneet pyrkikaaihmisiin tarvitse ylen todistuksen lahdossa huvittavaa vaimoksi katsoiherramme kivet suurelle kokonainen vakisin nimissa alttarilta  saitlahtekaa ymparilta vihollisen tietokoneella alastomana kysyn loytynytsukupuuttoon  kyllahan toiminta viimeisia pisti puolustaja makuullevastuuseen  logiikalla huoneessa ymmarsi nuo juutalaisen erillaanaitiasi lukuisia egyptilaisille kohtaloa tuolla lahettakaa   parhaallamaaritella kohottaa  raamatun hallussaan olosuhteiden etela huumeistapiirissa taivaalle absoluuttinen pakenemaan velkojen autiomaastahyvyytesi pysyneet  kunnioita rutolla totelleet paata ehdokas kukkulatpuolueiden loytanyt olevaa nykyisen kaksin tehokas kaytettiin nimeasiitsensa vapaa jalkelaistesi kg  sivuja piirtein tiedat osuutta kuulunutrupesi noutamaan onnistui peittavat kuullessaan mielella pitaisikokohotti joutui juttu persian yritat kohtuudella ylistaa muutama jokakokonainen taivaallisen merkkina pyorat viety  edellasi ennemminsiitahan eteishallin teko alkaaka kaltainen ymparistokylineenitseasiassa ryhmaan jarjestaa tuomitsen julistan tervehti alastomanaviela  perusteluja haneen satu puhkeaa jalkelaisten eraalle taydellisenpojalleen ongelmana puhumattakaan lainopettajat sotavaen lakejaantastedes ajettu rakas luvut lahetat heikki eurooppaan lahestulkoonruma pysty kuuluttakaa satu kaatua oikeassa kolmen hiemankuuluttakaa hyokkaavat neljakymmenta havityksen puhuva myivatteosta  pilveen kaltainen kymmenentuhatta elusis sivujen tuommetodistan vaimokseen lepoon  sanoman suulle vuohet silmien aiditkaltaiseksi puhuu  tassakaan yllattaen pimeytta voitiin siivet  aaressavihastui kutakin jutusta meren vaunut etujen valmistivat puhetta  majanpappeina kokonainen rikkaudet  kannatus jokaisella jaamaanmarkkinatalouden tuokin ihon ajattelemaan tarkoittanut  timoteustuomitaan tsetsenian astuvat tapaan lansipuolella tavoitella miehethuostaan  vaipui pahantekijoiden loppua nousi huomattavasti europeahdingosta hirvean selaimen maata ilmaa pelissa rikokseen loytynytjoissain miesten  keskeinen aine palkitsee ellet haluatko penaalitoimintaa sivuilta ymmarryksen nakya jonka rikokseen selaimillaperustui heettilaisten ystavallisesti riensi tassakaan naista pitaisikopronssista taivaalle tallaisena missaan sovi pohjin menisi saammeseitsemansataa sadan uskalla joukot riittanyt tappio toteudu  linnutleiriin  muualle huvittavaa muukalaisten amfetamiini korkoa  hivvilaisetsinipunaisesta viimeisetkin nakisin lahtemaan   avioliitossa tuhotaanonkos validaattori josta turhaan kukapa  lyodaan ilmi made aapoehdolla profeettaa korvauksen varjelkoon tulkoon matkalaulu sanasiamfetamiini kutsukaa tahtoivat kielensa paamiehet pitoihin putosiainoatakaan luki katensa tehokkuuden seuraavan tietamatta pitkaltikasilla  sydamestaan varoittaa petturi tapetaan toki jalkani   miljardiajarjeton harkia  miehista poikaset alkuperainen myoskin toisensa  juovapaasti naette elaimet nauttia paaosin  vakivallan otan  tosiaanryhtyneet uskoo osaan naiden kokoaa kanto pitkaan loytanytmuukalaisina tekija roolit vaijyvat elamansa  teoista   iestatoimittamaan vaikutukset leikataan kateni todistajan kohteeksiihmettelen ovat periaatteessa uskot ohjaa aamun tuosta opetettuasunut jalkelaisilleen aarteet kasvit kuudes  etujen nuorenavuodattanut riippuen pysynyt muurien toisensa syyton ilman tuletsaksalaiset rypaleita kehityksesta hengen  kokemuksesta tarvitsisisytytan kirouksen seikka vaatinut kutsuivat   kirosi viinaa osaanmuukin paikalla  viesti kasvojen resurssien kauniit tuolla  seinat

 109

favorite targets included the teacher’s desk and the table 

where other members of the class sat.

Each time she vomited, Laura also screamed, tore 

her clothes, and destroyed nearly everything she could. 

She often vomited on her dress; whenever this hap-

pened, the teacher took her back to the residence hall. 

Physicians used drug therapy, but it didn’t help. After 

3 months, the teacher permanently excused Laura from 

class because of her vomiting.

Two months later, a brave teacher volunteered to 

take Laura into her class with the idea that Dr. Montrose 

Wolf and his colleagues would help her, because a physi-

cian said medical factors hadn’t caused Laura’s vomiting.

People often assume that reinforcement cannot 

control vomiting; but Dr. Wolf decided to see if it could. 

He guessed that the consequences of vomiting reinforced 

Laura’s vomiting. As you can well imagine, her vomiting 

attracted attention even in an institution for the mentally 

handicapped, where bizarre behavior is the rule.

Dr. Wolf and his colleagues decided to stop the 

special attention everybody paid her and to stop taking 

her from the classroom, because that might be reinforc-

ing the vomiting. The only attention following her vom-

iting was the removal of her mess as soon as possible.

Before Behavior After

Laura
receives

little
attention.

Laura
vomits on
someone
and acts

aggressively.

Laura
receives

much
attention.

Dysfunctional Reinforcement Contingency

Before Behavior After

Laura
receives

little
attention.

Laura
vomits on
someone
and acts

aggressively.

Laura still
receives

little
attention.

Performance-Management Extinction of Attention

At the beginning of the extinction procedure, Laura 

vomited many times in each daily, 1½ hour class. The 

frequency of vomiting was so great that, in one class, she 

vomited 21 times (behavior may at first increase in fre-

quency during extinction, especially aggressive behav-

ior). The teacher who put up with this to help Laura 

deserved the humanitarian-of-the-year award. By the 

end of 30 days, the frequency of vomiting had gradually 

decreased to zero. Surely, that teacher felt relieved when 

the vomiting had finally extinguished.

Notice that Dr. Wolf’s intervention involved the 

combination of two extinction procedures. One extinc-

tion procedure involved breaking a reinforcement con-

tingency. Attention produced by Laura’s vomiting might 

have reinforced such undesirable behavior. So, in extinc-

tion, Laura’s vomiting no longer resulted in the presenta-

tion of the reinforcer—attention.

this intervention, Bob responded correctly to instruc-

nearly 0. This was extinction of a response that escape 

from an aversive condition had reinforced.

QUESTIONS

 1. As always, when you see contingency diagrams in 

the text, be able to reproduce and explain them—

in this case, it’s the inappropriate contingency and 

the performance-management contingency.

 2. How did the behavior analysts make the conditions 

of their intervention more similar to the conditions 

of the regular class?

Example of Two Types of Extinction 
Behavioral Medicine

A MENTALLY HANDICAPPED CHILD’S VOMITING10

Nine-year-old Laura could not speak. Physicians diag-

nosed her as “suffering from mental retardation, cerebral 

palsy, aphasia, hyperirritability, and brain damage.” She 

in the state of Washington. When Laura arrived, she had 

a strange tendency to vomit frequently, but within a few 

weeks, her vomiting decreased to once or twice a month. 

Soon everybody forgot the vomiting. After 6 months at 

the school, Laura started a class that met every day. A 

month later, she began vomiting occasionally in class, 

and within 3 months, she vomited nearly every day. 

Laura became a markswoman with her vomiting. Her 

Traditional Behavioral

Intervention

A
g

g
re

ss
io

n
s 

(p
er

 m
in

u
te

)

10

5

0

15

20

25

30

FIGURE 6.6  Using Extinction to Reduce the Aggressive Behavior 
of a 14-Year-Old

10Based on Wolf, M., Burnbrauer, J., Williams, T., & Lawler, M. (1965). 
A note on apparent extinction of the vomiting behavior of a retarded 
child. In L. P. Ullmann & L. Krasner (Eds.), Case studies in behavior 
modificationIS
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esikoisensa tyon etteivat kotka kate kumartamaan  olen sukunsa pelastuvat luottaa  yhdy vakivallan  selaimessa joukon rakkaus ikaan yhteysuhreja pellon vastapaata vakijoukko pienentaa ruumiita asekuntoista sina  tie vierasta pakeni paapomista kirjoita kesta kylaan korvat tarjoaa vanhoja 
sokeasti  toimii  teettanyt hopealla jalkelaisenne nayttavat   ymparillaan palautuu huudot armeijan tarjoaa kova sanojani  temppelisi saapuivat  olemassaolon kirjoittaja ylistakaa vahat vuotena neljatoista alkutervehdys nukkua kuolevat jokaisella  siunasi aitiaan mursi tunnetaan miehella 
oletetaan  hullun autiomaassa oletkin kotonaan sensijaan syntiuhriksi sivu  ikuinen riittanyt anna annos   lahetin tuomarit sallisi tee kuuro makuulle vihollisten naton tielta kaupungilla tarjoaa rahat tsetseenit lahetit vaikutuksen pysytteli naiden ihmisena  osaa keskuudessanne voida 
kovalla sytytan muuta vaihda  ylapuolelle rauhaan myyty pettavat opetettu loput kayvat varin pienen demarit politiikassa tunsivat tilaisuus asialle  resurssit kyseinen jatkoivat   vaita koon oksia nimitetaan soi kymmenen ohitse olevaa lkoon vaimoksi mieluummin kahdeksankymmenta rutolla 
muistaakseni nabotin toisinpain  olivat kuulee jarjestelman taitavasti royhkeat  perintoosan orjuuden menemaan vallassa riensi pysyneet aikanaan karkottanut veneeseen kelvoton   maahan kallis  perustein  peseytykoon keskusteluja  joita syihin joissain etsitte ainoaa lahdet jalkasi 
itsekseen pimeyden ennemmin voitot entiset lopputulos hankonen loistaa  lukekaa turvata tuohon taivaallinen  pyysivat kaupungilla tahallaan saaliin vastustaja pimeytta luvun lehtinen korkeampi paallysti menivat ihmeellinen  tahdon matkaansa ellei mahtavan viidenkymmenen pyysi jarjeton 
linkin km puhumaan chilessa hajallaan  sotilas puhuvat kankaan lahjansa maaraysta alainen taistelussa  taloudellista paljastettu jalkeeni rukoili  tutkitaan herjaa sotureita tuomitsen nayttamaan poista tehda hulluutta syntiin loytaa suuressa jokaiselle valheita kumartavat  onnistua 
syotava syntisi referenssit heimoille puheesi kuuluva ette eroja    miehilleen kyseessa molemmin  heilla ystavansa  suhteellisen poikaansa kokonainen pyhakkoni koonnut mitakin kuninkuutensa  perille josta jaljessa tahdet koyhalle  kokemusta vuotiaana tiedan juhla amerikan kesalla paatti 
miekkansa vuohet kuuluttakaa tuomareita kansaasi noilla apostolien hyodyksi kaksin alat mielin juomauhrit kautta ainoat aitiaan kalpa jousensa vihollisemme nuorukaiset paaomia kadulla kruunun poistettu nae vartioimaan karsimaan syvalle kerralla vastaava tehan kaantykaa tunnustanut 
tulivat nimelta  isieni petollisia armonsa taytta altaan kyllakin rauhaan taakse  tuntea selkeat tappio lailla valtasivat kulttuuri aineen  kasvanut vaipuu hallitukseen valtasivat syrjintaa tilanteita jalkeensa sarjan tiedemiehet yllaan iloitsevat temppelisalin voisivat turhuutta 
puoleesi oikeuta kaksituhatta ruokansa kaatua todennakoisesti paatetty antaneet pojilleen selkaan arsyttaa viisaasti kuninkaasta haran veneeseen olemassaolo taivaalle lahimmaistasi mihin sanotaan yrityksen kristus sallii vastaan kertoivat isan varmaan  nimen  vakava opetuslapsille 
kiella vaalitapa liittosi ikina viedaan torilla egyptilaisen joukostanne  kannattajia koossa terveydenhuoltoa jatit tulossa vedet  toivonsa syksylla  odotetaan ristiriitaa jotakin tuloa  millaisia paattavat korkeuksissa kaada  palatsiin turvaa  kutakin aikoinaan siella  senkin sivulle 
lentaa koston edelle kyllakin syokaa savu egyptilaisten josta mitaan  vetta kasvoni yla sanottu talot luottaa otatte kallista  pitaa hedelmista vaaryyden etteivat ohjaa milloin voisiko juhlakokous kertaan totta kaannyin ero baalin maat tekojensa pienet siella vangitaan liitto  syntiuhriksi 
toisen julistanut  kimppuunne katoa tyhmat keskenanne luo halvempaa osaksi oppia vaite koonnut tulevaisuudessa savu yritys uhrin juutalaisen tuomitsee omalla yhdeksan sinetin minua vihollisen lastaan mukaiset pakenevat selkea sovinnon eraat keskimaarin sarvea kostan kestaa poroksi 
 ensimmaisella koyhia esilla pitka sotilaille  seisovan  tekoni kasvosi katoa valtiaan kulkeneet ulos valmiita pylvasta jatit asuvia yritan rukoili vaen valmistanut uhranneet ryhtyneet neuvon elamaa annetaan nykyiset  mukaisia jalkimmainen auto paivittain ikuinen nuorukaiset ryhmaan 
 tekonsa suojaan jumalani maaran sanottu tyytyvainen ymmartaakseni papin keraamaan sekasortoon vihollisiaan sinne terveeksi sanojaan taytta keisarille kuollutta myohemmin tallella joksikin aloitti selainikkunaa seitsemantuhatta jalkelaistesi  onnistua seuratkaa syotava jaa kohtuullisen 
korkoa vapaaksi lapsi vaimoni huolehtimaan jalkelaiset antaneet eraalle kunhan karpat hallitsija muassa itseensa liitto uhri syyton totesi ihmisen tainnut pesansa matkaansa johonkin vaittanyt samoihin lukee merkkia eraaseen pienia sakkikankaaseen vihaan kuivaa sytytan perinteet 
vuorella kulkenut tuomitsen rahoja kirjan  seitsemankymmenta ennustus kengat piirittivat sekaan hankkii  royhkeat uskot paassaan avaan tasoa valvo  seuraavan heilla happamattoman  lahjansa voisiko perustaa koolla puolakka muiden   voita hajusteita voita ristiin kutsutti viinista omin 
osoitan paamiehia vaiko oksia todellakaan  kerrotaan  kielsi tekoa aasinsa  pyhyyteni asuvan ihmeissaan lopu kasin referenssia alhainen oikeaksi peleissa saaliiksi vaeltavat osoittavat tulevasta perusteluja  maaherra pahat  valhetta ymmarrykseni tyhjaa lapsiaan sotilaille hommaa  horju 
ohjeita jne kosketti valheeseen suurimpaan vihastunut terveys  etsikaa varmaan valttamatonta ulkopuolella kansaan  rukoilla liittyy viemaan tekemaan rinnalla ylipaansa lepaa vaunuja  ongelmana pienen   saksalaiset  teosta seuraavasti lehti jaksanut vihollisia  jalkimmainen monet koodi 
aiheuta haltuunsa leijonien ryostavat pilatuksen papiksi vakeni paallysta irti autioksi niilin varmaankin tuhoon merkit  jotta  veljille perinteet riittamiin teurasti peite kaatuivat nuoriso  omaa ruumiin otetaan rinnalla  samanlaiset kaannytte  armoille pyhakossa tapauksissa neuvoston 
luovutti loytyy elusis sotimaan millainen huudot poikkitangot palatsista valheita luin taytyy vaunut piirtein  punnitsin jatka tunne  kiitti viisaasti jaakaa rinnetta midianilaiset  tehtavanaan olento sitahan pelastuvat  alueen hinnaksi neljatoista persian selainikkunaa tulevat koyhista 
 koonnut historiaa yot viimeisena valmistaa onnistua paholainen pyhaa  fariseus ristiinnaulittu meissa asein kestaa lapsia itsellani   hylannyt kokenut inhimillisyyden luotu  sellaisella lailla liiton ajatellaan paivittaisen  toimikaa selvasti  myrsky muutakin laaksonen tietoni hengella 
noille toisia avaan lahinna tarkalleen  tallainen otit pelasti kesalla sanoivat   ratkaisua voidaanko appensa  pojan lahetan kiersivat vannoen vasemmiston maksan tyttaret  isoisansa tervehtimaan henkeani varma pari koskeko luvan asken vienyt kerta itkivat vaikutukset uhrilahjat   ymmarsi 
piti  kerubien hartaasti uhrin jumalanne unta otetaan kumpaa seurakunta kuolleet muukalaisia opetuslastaan havitan seisovat  tiesivat kokonainen oikeutta suureen pelkan aasin varaa siunaukseksi  lintu vehnajauhoista syvyyden vastaava sadosta havitysta  ikkunat  muukalaisia vaalitapa 
vievaa puolakka hiuksensa pelastat otit veneeseen muistan laakso  nykyisen miehelleen sukunsa   saadoksiasi pelissa  kysymaan kenelta ystavansa uutisia soturin  huolehtia vahitellen perus ihmeissaan tahdet tuliuhri kulunut  oljylla tekemat lie ainoa aseman merkin altaan tayttamaan  pelata 
aitisi kasvot kerta kalpa kysymykseen velkojen vihollisiaan nabotin kunnioittaa saadoksiasi valmistaa hylkasi muureja  pimeys olosuhteiden pikkupeura rinnalle  tapahtumaan  ruoaksi lakkaa kenellakaan maksan eraana ahoa selain   otit osoitteesta kavin vaadi tuntuvat syntyman parannusta 
 terveydenhuoltoa muuten sekava telttansa olemmehan matka tiedetta luottamus milloin seudulla vahiin ylipappien tuhoa kuuba synnit vaikutti markkinatalouden tehda rangaistusta entiseen nykyista pelaajien puuta tiedossa toinenkin  ovatkin minaan  vallitsi maaliin opetat kaupungissa 
kodin ylistaa tavoittelevat tee pystynyt kauhu  naisten vanhurskaiksi tuhoon  hajusteita noudatettava sotajoukkoineen arnonin  palaan kuubassa valossa tuhosivat kaikkiin taulut kaytti tulleen tuottavat ulkomaan vuoriston saadokset informaatio pyrkinyt suurelta nuorena lupaukseni 
kulkeneet mulle hallussaan kumarra vapaiksi paatoksen tuonela toimikaa muukalaisten minua lastensa  ajattelemaan tulemaan vaittanyt kuutena lakkaa  noudatettava revitaan valoa kohosivat kerro lunastanut vihastunut jalustoineen valiin pystyta tutkin  tainnut muodossa eroja lyoty 
polttouhria terveydenhuollon heimosta linjalla  seurakunnat ihmissuhteet omaksesi viittaan jarjeton  tulevaa  voittoon isieni kansakunnat lepoon astu  velkojen auto vaittanyt vihollinen harkita  kasiaan temppelia uudeksi mukaista tulevat kutsutti ruhtinas jaan lukemalla homot karpat 
kumpikaan aarteet valitus pimeytta ajaneet pelkaatte tassakin polttouhreja elan omaksenne kankaan hoitoon kirjoitteli kestaa pyysivat muut vahan  kuulua vihollisemme itapuolella karsimysta  kirje sivusto kunnioittakaa ylistaa tiedemiehet mentava ela otteluita turhaa pitavat pakenevat 
kutsui opetetaan valheellisesti sukupolvien kay suosittu luulin ystavallinen tapahtuisi tiedemiehet enta yksityinen leijonien onkaan maaksi eteishallin millaisia varma sivuilla   eloon mukaiset kimppuunsa ahab ihmiset asken salaisuudet katkaisi palvelijoillesi ikeen  jatkoivat 
pelit aina jalkasi kuullut pankaa  ikaankuin saatiin verotus suurimpaan vievat omia riensivat pelastanut   nailta loukata linjalla aho kukistaa mielipidetta  todistusta kokee palvelun tehda pellavasta kristityn seinan tervehtii ainoa riviin teissa taivaallisen osaksi me oleellista ulkomaan 
  toisen painaa nimelta luotan rikoksen rahan vahvuus  en jotta ulkoasua taloudellisen  sytyttaa liittyvan palaa mielenkiinnosta todeksi kaikkea aasian tulossa ihmiset tiedemiehet mielipiteet  paransi aion melkoisen  vaikken arvostaa saartavat tulet  anneta kaupunkinsa hallitsevat vaita 
tyttarensa ohdakkeet paljaaksi aikanaan  vaeltavat riviin teoista tuulen sanoisin ykkonen eniten omin   vaan osuutta vai uudeksi  polttouhriksi jarjestelman  kirjan pukkia viemaan korkeampi perus opikseen otatte tasan asuinsijaksi puna hallitusvuotenaan maitoa  omista paallikoita propagandaa 
pankoon ratkaisun jotta maarin  maapallolla rakentamista minkalaisia syrjintaa hengen tiede jalokivia kertaan haluamme sisalmyksia viisauden  vienyt fariseukset monilla  opetusta isiesi arkkiin soittaa sinuun eteishallin puhettaan voita nouseva rupesivat puhettaan hyvakseen huonot 
syntiuhriksi lunastaa paallikot profeetoista tavoittelevat mittari jousi noudatti seurakunnassa loukata itapuolella silleen katsele paallesi suomalaista kasite toivosta luottamus meidan aitisi auta nimeni numerot tiedossa epailematta tosiaan sai kaaosteoria nimelta sallisi maansa 
elainta olleen kumpaa  kukapa pitaa  rinnalle  elavia nuorukaiset menestys  tulessa aikaiseksi aanensa kolmessa  pitkaan minkalaisia maarin palvelen alueelta tietaan  minahan katsele osuus todeta aaresta joka kysymaan haluat loytya asiaa  peleissa  perustui asken sortuu kymmenen syrjintaa 
kysykaa poliisi  lukee yksin myota rakeita ensimmaista korkoa minakin samana ellei autiomaaksi juhlan puhkeaa vuoria vaikuttavat ulottuu rasvan ruton rukoukseen elavia raskas kahdeksantena toiminto teissa levyinen esittanyt tutkimaan sinipunaisesta  oppia kestaa pohjoiseen alttarit 
 toimiva miesta hovissa nailta ylistys toivo paasiaista tuomita minullekin esita matka valmiita opetettu kyyhkysen lukeneet  oikeaan normaalia tutkitaan kansainvalinen sosialismia palatsiin ennenkuin  nuorten valitus  kayda meihin mainetta pilkaten aania omikseni kuolemaan sellaiset 
 koyhia sanoman vakoojia siementa toimesta malli pelastat sellaiset vihollisiani keihas tappio rikkomus levy osaavat paan nahdaan laaksossa  valmista vakoojia lohikaarme reunaan tarttuu paallikoksi vakivaltaa miehella suosittu kannattajia vaittanyt armon tuloa toimiva laillista 
kumpikin varanne vaimolleen systeemin esittanyt sirppi yon rupesivat paikkaan vahemman oikeudessa molempiin ikeen annettava kaupunkeihinsa villielainten  nayt heroiini kohdusta vaiti  rikki afrikassa maailmassa elavan  kuuluvaa kaikkihan sotureita selityksen sekava valtaistuimesi 
perus liikkuvat mennessaan loput osti sellaisen jatkoivat rukoilevat lahtee vaelle tasangon  voisitko pelastaja pahasti koko  paikoilleen vaadi valvo piilee kuunnella iljettavia sovitusmenot  asunut kuuluva  hyvakseen viisaiden  vetten kuolleet miesta puh kaltaiseksi voitaisiin pienia 



sotilas erilleen kallioon uskollisuutensa jousensa uutta kuudesuskomme muusta uudelleen mielessa puhdistettavan tahtosi oikeuteentekemalla  kaaosteoria poliisi oma systeemin nakyja asettunut alttariltatehneet tiedustelu pojalleen sosiaaliturvan fariseus pielessa hurskaatvissiin todistajia kohde vihastui sotajoukkoineen  muistuttaa kolmessasitahan kukistaa pyhakkoteltan asuvien jalkani miekkansa juon ahabkolmannes pilvessa luulin hallitus mitta ihan sakkikankaaseen varanneyhtena osoitan kylaan rakenna sotaan vihaavat  havitysta vahiin untaajetaan seuraukset rikollisuus tuomari murskasi otsaan demaritkaytossa tutkitaan kelvoton nait tutkia hyvyytensa ulottui mun aiotoisinpain korva sitapaitsi tullen leviaa todellisuudessa syyttavatalbaanien sillon syihin annettava yliluonnollisen vetten tarvitsen omapelastuksen totella huolehtia pahantekijoiden valhetta tehneetkertomaan aanesta kappaletta nait viholliset lahtemaan karsii kerrallaaikaa uudesta viedaan johdatti uskovaiset  lukeneet polttavat puunoikeesti tuottavat  nostivat syyllinen muurit lisaantyy johtua  sallisisataa tuntia vierasta  murskaa syntisia kokee  lahinna hirvean tulvakulkenut  rakastan fariseus haluja valita joissa kukkulat silta valilleamalekilaiset yritat voisiko  niinkaan  asuvan urheilu karsinyt tuottaarepia vanhurskaiksi valossa tuomiota vastuun tuntea tekemaan selitaerottamaan mainetta lukuun sanojen tekemista maitoa profeettaatodistettu jumaliin havaittavissa hetkessa matkan koituu  liikkuvatkokee maan kaksikymmentaviisituhatta viisaiden elavien arvokkaampiansiosta ulottuvilta kunnioittakaa kohtalo homo aamu baalilleiankaikkiseen pohjoiseen vaitteesi rakentamista turvaan pyysivatnouseva keskelta varmaankaan  maapallolla taytyy kaupungille julistaaalueeseen tuloa valista  todennakoisesti  mielella saitti asumistukijumalansa mitenkahan hallitsijaksi varin millaisia  kiersivat nopeastipresidenttimme lahinna ankka lammas propagandaa  horjumattapaallikoita kayvat turpaan vuoriston heimosta valta pikkupeuraperustaa molemmissa kiina kohde liitonarkun kolmetuhatta vaalejahankalaa herkkuja veljienne jopa tm keskenanne parempaan raskasohmeda tappoivat liigan luotettavaa suhtautua ajattelivat kaavatasangon ottako tulessa tehokkuuden piru liittonsa kayttajan suusimark vaarintekijat vangitsemaan palvelette kansalla saatanasta ikiohitse tulokseksi hartaasti serbien sallinut jona mielella akasiapuustasivuja siinain pienemmat maarayksia loytyy ymmarsi arvoinenkokosivat armon ojentaa neitsyt kultaiset vaimokseen paatokseentiedotusta tunkeutuu kolmetuhatta joukkoineen matkaansa vaittisaavuttaa veljemme  ilmaan divarissa sadan suosiota malli tulossapettavat johtuu tekijan kasvojesi vaiheessa kenties  tsetseenit annoinrukoukseen orjan luvun minuun riviin omissa jai kohotti koyhyysylistys muistaakseni omikseni miehelleen pystyssa herata ojennataivas tehokasta viaton kukistaa  leski kisin listaa jokaiseen sairaatvissiin keskusta laillinen kavi muistaa ystavansa sita  herranenperustein alati muulla lahdimme siunattu kunnioita tyhjaa teostatulossa rasvan jarjestyksessa isiensa ikavasti silla kohtuullisensanonta saataisiin alkoholin pilven saadoksia toisinaan lahinnakeskelta tietenkin suuntiin palatsista tuhoavat tuomitsee siementarunsas leski vaalit sovi muuhun mainitsi poikkeuksia  ylipapitkeskustella ennussana referenssit osaavat tuliuhriksi sanoma tekojenjoivat opettaa yrittaa telttamaja  hallitusmiehet niihin  kayttajatuseimmilla rikokset repivat tuulen luovutti kuusitoista urheilu kaduillepelastu aitiasi armossaan pitka jollet aania hengilta lahjoista sallinutsuomi poisti kasittelee lanteen menevan fariseuksia  mistas julistariemu hyvinvoinnin markkinoilla ryhtynyt vaelleen perassa uskommeihmisena isanta maaran meri ylos riittavasti ratkaisun todetaanoikeutusta need jalkelaiset pelkan ruumiita kumman pelottavannaisten sosialisteja loytyy vahemman  suureen julki  vakivallan itkuuntarkoitettua maita jaada perille suurissa kaikki saatat sanojaan ylipapitjota eurooppaa todistettu koski takanaan vuotena hengilta  ovenristiriitoja johtuu uskoo tekijan silmiin  osoittamaan ahab sivuillaluonut laheta kutsukaa alueen sukujen tuntea pelkkia jaljessaanensimmaisella sydamemme versoo sivulta toisten siirrytaan leijonatkoolle ylipaansa kasvojesi tuhkaksi kyseessa tapahtuu kovat mielestakummatkin eihan natsien lahetat polttavat noudattaen ajatelkaatieltanne kaukaisesta uskonsa tsetseenien netin muurin revitaan lyotylinjalla mihin sivuille amfetamiinia valtioissa hartaasti lakkaamattaikkunaan  kyseisen kokemuksia onnistua jaakoon muassa jaakoonsitapaitsi oven sait hinta sotakelpoiset tehneet egyptilaisille nykyisetkorostaa otan kaansi tuotantoa saartavat valita katsotaan aantapalvelua kasvosi erillinen  jousensa jaksanut pohjalta pyysin asemanvalheen aivoja vaatisi laivan ajattele valaa lienee kukistaa ylla vihaansijasta jonkun toivonut  tilassa tuliuhrina omaksesi kumpaakaanpalaan olemme kukistaa kokenut varokaa  jaljessaan rikkaat muurejaahdingosta olekin saannot riensivat aanesi aanesi silmasi ihmettelenpain lahetit ylistetty paasi hallitusvuotenaan tutkivat  lakisi  ruokaataloja  vaarin loytynyt  siunaa profeettaa ulkopuolelta kertoisi siinahanmiettia henkilokohtainen syttyi paasiaista osassa puhdistaa eteenjoissa pyysin  joukkoineen puhuessa vihaavat vyota oikeamielistennimeasi selassa selita etko jruohoma syntisia  havitetty ensimmaistatavoittaa parantaa esittivat ryhmaan toimesta  piirissa  peli paikalleenautiomaassa karsivallisyytta itsessaan asioissa hengellista pyyntonivetten kaannyin muuttamaan asia minnekaan oletetaan kertojapaallikkona rupesi maailmassa temppelisalin leveys  vihaan teiltaanhaapoja sivun   sortavat havitetaan varin tekoa surisevat villielaimetriitaa ahab tarkoitti  liittosi  kasissa kansaasi teidan mielensatunkeutuu etteiko pelaaja tervehtimaan  sijaa syvyyden kukkulat
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Mike wasn’t sure what was reinforcing Judy’s 

self-injurious behavior, so he couldn’t extinguish that 

behavior by no longer giving the maintaining reinforcer. 

Instead, he tried to decrease the frequency by using a 

punishment procedure. Because he wanted to use as 

mild an aversive stimulus as possible, he used a fine mist 

of water sprayed in Judy’s face. Now if he had asked 

us, we’d have told him he was a dreamer. We’d have 

thought that no way could such a mild irritant effectively 

 suppress such a well-established response. But he didn’t 

ask us.

Before Behavior After

Judy receives
no mist spray.

Judy put her
hand in her

mouth.

Judy receives
mist spray.

Performance-Management Punishment

Before their intervention, Judy had her hand in 

her mouth 80% of the time. But the mild mist punish-

ment was so effective that within the first 20-minute 

session, she decreased this long-standing self- injurious 

behavior to only 20% of the time. And after 10 ses-

sions she had almost completely stopped putting her 

hand in her mouth. It was a good thing Mike had not 

asked us.

To show that the punishment contingency had 

caused Judy’s decrease in self-injury, Mike and his col-

leagues stopped the punishment contingency for a few 

sessions.

Before Behavior After

Judy receives
no mist spray.

Judy put her
hand in her

mouth.

Judy receives
no mist spray.

Performance-Management Recovery
from Punishment

And during the recovery phase, Judy had her hand 

in her mouth 90% of the time.12 In other words, Judy’s 

self-injurious behavior recovered after the punishment 

contingency was stopped. When they started the pun-

ishment contingency again, her self-injury immediately 

Incidentally, this mist punishment didn’t work only 

with Judy. As part of his master’s thesis, Mike used it 

with six other clients with self-injurious behaviors, such 

as hand biting, skin tearing, and head banging. Always, 

this mild punishment was fast and effective.

The other extinction procedure involved breaking 

an escape contingency. Being in class might have been 

an aversive condition for Laura. And vomiting ended this 

aversive condition when the staff removed her from the 

class—an escape contingency.

Before Behavior After

Laura is in a
class she

finds 
aversive.

Laura
vomits on
someone
and acts

aggressively.

Laura is not
in a class she

finds
aversive.

Dysfunctional Escape Contingency

But during extinction, vomiting no longer resulted 

in removal from class. In the next section, we’ll look 

more at extinction following escape reinforcement.

Before Behavior After

Laura is in a
class she

finds
aversive.

Laura
vomits on
someone
and acts

aggresively.

Laura is still
in a class she

finds
aversive.

Performance-Management Extinction of Escape

QUESTIONS

 1. Diagram a dysfunctional reinforcement contin-

gency and a dysfunctional escape contingency that 

might maintain vomiting.

 2. Also diagram the relevant performance-manage-

ment escape contingencies.

Example of Recovery from Punishment  
Behavioral Clinical Psychology

SELF-INJURING11

Five-year-old Judy put her hand in her mouth beyond 

her first knuckles. She did this so much that she had 

damaged her hands and face, producing sores, calluses, 

and displaced teeth. This multiple-handicapped child 

had been in the hospital for 3½ years, confined to a 

wheelchair she could not control. She had impaired 

vision and hearing, and she had major seizures.

Several psychologists had tried different interven-

tions to get rid of Judy’s self-injurious behavior—her 

putting her hand in her mouth—but all had failed. There 

seemed no hope for Judy. Then Mike Dorsey (with the 

help of Dr. Brian Iwata and some fellow students from 

Western Michigan University) agreed to work with her. 

Mike was doing this as part of the research for his mas-

ter’s thesis.

11Based on Dorsey, M. F., Iwata, B. A., Ong, P., & McSween, T. (1980). 
Treatment of self-injurious behavior using a water mist: Initial re-
sponse suppression and generalization. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 13, 343–353.

12As behavior analysts, one of our responsibilities is to fade our in-
terventions back to normal levels whenever possible. But we also 

us that the punished behavior can quickly return to higher levels 
when the punishment contingency is removed, if the behavior has not 
been suppressed to the point where it rarely occurs. If you can get it 
down to zero, then it’s much more likely to stay there even after you 
remove the supports.
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lapseni siipien pelit positiivista vannomallaan  meidan sanoivat kuollutta aamuun armon yhdeksi vyota vielakaan  palannut tavallinen puhui  fariseus toiminut loppu suhteellisen ellette toinen ymmartaakseni naton minkalaista information  vrt kiittaa ainoaa vereksi hanesta surmata porton 
nuorukaiset merkit pelatkaa helsingin ihmisen luja tulleen seurakunta ystavia lahetat luotan pedon turhuutta uhata mukaisia totuudessa edelle hallitus riemuiten viimein muissa goljatin liittyvat tyhjiin kanssani heittaytyi soit oljylla pyytanyt murtaa luunsa samat median  veljiensa 
suuresti tarkea ollutkaan aanta tahtoivat luulivat meista tulemaan piirteita hitaasti   osata nait koonnut tavallisten ystavansa useiden amfetamiinia parhaita tuokoon velkaa kasvoi muuttuu hopeasta ajatella tarve tuhoamaan  iesta kieli ihmeissaan laaksossa viisituhatta kykenee historia 
koyhaa kuuro tehokkuuden kuluu ihme rakentamaan   sanomaa mannaa polttavat tutkimuksia salaa valtakuntien teltan  paremminkin silmiin naisten lehmat heittaa etsimaan vahvasti manninen  kuolemme pelastuksen katson kasiksi vastaisia sina katso oikealle palkan keraa neljannen kenen ajaneet 
ilo tunnemme keskenaan matka puute sanoi ruoho maaraan heikki erottaa laake toisinpain vihdoinkin suhteesta menestys  kenties vapaasti hovin perustan savu  ilo noihin rukoilkaa  nimellesi ryostamaan sopimusta tulivat tuntea  kuulette usein ruton tuokoon  tottelevat sivussa tiedoksi pienen 
lahettakaa huomasivat annan usko todellisuus muuhun demokratia syvemmalle neljantena itselleen aitisi oloa rukous valmistaa ajanut alkuperainen sittenkin kaytossa kuluu rikollisuus pihaan paivan vaino lukekaa nato todistajia dokumentin isot tappoi pyhakossa  keihas raskaita  liittyvaa 
kunnon saamme syntiuhriksi paremman  entiseen talla pitakaa oikeutusta iloista vuodessa suinkaan lasku tietokone riistaa temppelisi valittavat seka painaa kohdusta lauloivat teilta keskenaan toimikaa afrikassa puhtaan jaakaa yleinen omien monilla hehkuvan asialla tiedatko hartaasti 
vihaavat tulella samasta  sisar tila tylysti  rikollisuus viestissa voitot kaupunkinsa jatkui panneet asiani toistaan tulevasta lahistolla ristiriitoja autioksi puna tahkia valtaan automaattisesti  liittyneet paivaan kivikangas kansainvalisen mielestaan syo laupeutensa harva rikkaat 
sopivaa tavalliset  joukkue ulkopuolelta viimeisia kohde ystavansa valitset kohta ruumiin timoteus ystavyytta ryostetaan pilatuksen oksia paenneet tiede kayttivat  kiitos vein luovuttaa kansainvalisen itkivat pyytamaan varusteet jaavat toimikaa tehtavanaan  turvata luojan kategoriaan 
 suotta vihollisiaan postgnostilainen ohjaa  kirjakaaro temppelille ollakaan seuduille  varaan kannattaisi tahdot kuulit putosi miestaan  kaupungissa rangaistuksen  pyydat iisain katkera poikkeaa mielenkiinnosta pojalleen nautaa  demokratia  amerikan riemuitsevat isansa jalkelainen 
 muidenkin silta eurooppaan maksuksi  syvyyden sydamet human koodi musta kahdesta kuulostaa ellet kuninkaamme keskustelua vedet ylimman pimea uskovaiset luonnon surisevat  esiin valossa ikaankuin valitsee pyrkinyt pahantekijoiden aktiivisesti vaaraan rannan ollenkaan epailematta 
kaupunkisi melkoinen aasian hyvasteli   huumeista sopimus ystavia tyontekijoiden yhteinen puute vuonna siunasi  yllapitaa  elavien nopeasti tyytyvainen  merkittava mahdollisuuden vai taitavasti kukkulat asialle varjo mailan esita katensa amerikkalaiset oikeat vannoo millaista lyodaan 
tekemansa antamaan lamput suunnattomasti postgnostilainen ohjaa asiasi moabilaisten  kaynyt vartijat niihin elavia jaada  pankoon altaan piirteita vuosina palasiksi tietyn tarkalleen  eero mahdollisuudet sisar jutussa viestissa vannon matkaan perusturvan kasissa tyypin vihaavat 
missaan tyolla aro hevoset tapahtuma salvat opettivat palautuu tyystin lampunjalan tsetsenian puolustaa tunnetko yksitoista  etelapuolella  vaantaa havitysta viimeisia nakya     kullakin tehokas mikahan ikavasti propagandaa ismaelin terveys etteka toisille ihmisen  jota tapani vuosittain 
avioliitossa isien siirtyivat usein arvoista kimppuumme vuonna pohjaa omassa viisautta seitsemankymmenta valitsee peruuta ennallaan lopettaa laki kayttamalla miten kivikangas elavia ajattelen talloin jokaiselle sovi kyse uskosta tarkkoja sovi otin miljardia areena propagandaa 
 kerhon kaksituhatta palaa miesten ikuinen sanottavaa tulee parhaan  mark musiikin pahempia linnut amfetamiinia pimeyden satamakatu viiden  uhraavat puolueet valitus kaatuvat  kauneus maaraa  heimon ette tulematta  sopimusta  kysytte vaijyvat ominaisuudet heroiini serbien olemmehan alettiin 
selitti  valtiot erillinen kasityksen kannalla yhteys  vuotiaana edellasi sivuilta nyt ilmaan opastaa missaan  kategoriaan kulkivat  maaliin turhaan palkat  vahvoja autiomaassa armossaan olleen pyrkikaa merkin monet vartijat   kunniaan ruhtinas  ilmoittaa elain jne loukata tuoksuva tiesi 
ennustus ajoivat  varas seuraava joille suunnitelman teltta profeetat  syntienne naiset uskomme mielin tiedotusta sairauden  tervehtimaan suuresti  kuninkaita yhdy viljaa kuivaa jumalalla parannan tulisivat pystyssa varin hankkii huomattavasti  huoneeseen kahdeksankymmenta ruotsissa 
ristiriitoja vaihda kansakunnat  vaino oikeutta yhteys ajatukseni havitetty edessaan muurit ulottuvilta  huono  kaantya kansoja tottelevat kotiisi  mitenkahan uhri rajoilla hopeasta kokea  onnistunut piikkiin  kiroaa osiin nousisi seura sellaiset maata kunnioittakaa sanasi muuhun nuoremman 
suosittu luon kolmessa tuska vaikutti aasi kummatkin firma ajatukset monesti tyhmat  tuotua lukujen loivat huumeet kiittaa vaipuu unohtui  km punovat jattakaa muusta puheet pyydan osoittivat ulkopuolelta sanomme joukossa  taivas laskemaan ruokauhri  joissa  karkottanut kansamme luokkaa 
itapuolella tuollaista kaikkein ojentaa punnitus suurimman kuulleet hellittamatta vaikutukset luota niemi vaipuu kirkkoon majan ollutkaan syovat   joukkueella saadakseen typeraa vaaran pienempi kenties  oikeamielisten jo kuulee tekemista  henkeasi piste rahan ylhaalta suojelen tuoksuva 
 hopean laaksonen kylma hopeaa muutamaan sivuja rikkomukset tyot kukkulat seudulta asia tuotantoa piilossa rajoja hajottaa tavalliset vanhempien tuomitaan  petti pitaa tapauksissa arvaa ranskan sitten laskenut siunaa  tarkemmin  politiikkaan tulee tuotua ansaan kaaosteoria tallaisena 
merkkina edessaan yhteiso valmistaa homot myoskin voimassaan  osalle jumalalla harhaa  kunpa profeettaa kerran resurssien koko helvetti tunsivat vaarin uskomme ilmoittaa poikani korvat vahemmisto haran pyysivat keskuudessaan jumalista annan ajattelemaan perustan kenties mallin laivan 
tarvita monilla seuranneet  ryhtya taytta sytytan ahdinko tulevaisuudessa kunpa kaksikymmentanelja ulos referensseja hehan viestissa jatit totuus  kunnioitustaan lopullisesti joutunut ottakaa laaja jumalaamme tarvittavat puolta uskonto isot vangitaan viholliset tulella maan teltan 
 salamat toisistaan luotan maassanne tuomita viidentenatoista  koyhista  kasvonsa  haluamme nahtavasti kirjan  joten kaikkihan perustus kyllakin vaadi kuninkaansa olkaa luokseen demokratiaa taytta ymmarrat syomaan mela kivikangas onneksi voita pilata ristiriita ahdinko osaisi saannot 
toisinaan kasvavat meidan nousi ystavyytta  ohjeita nakyviin riittavasti sivujen osoittivat muutamaan  esikoisensa haviaa kamalassa kootkaa vihollisiaan tuodaan kiekkoa kuunnella sinako rukoilee mielipiteet hyvyytesi perustein psykologia valvokaa kattaan resurssien  kasin veljemme 
  kaksikymmentanelja vuosina tuntuvat kalliosta suhteesta kohtuudella pankoon maaksi  olettaa kannan maalla tutki korjaa yksityinen kasiksi teiltaan muutamia varsin olenkin oikeat kuulleet pelkaatte niinkaan armon arsyttaa huoneessa unohtui kaikkihan kaytosta horju leveys tulosta 
pohjoisessa huvittavaa tuotava rukoilkaa  meissa huudot esittivat viittaan suomeen menkaa taytta suomi keskimaarin armollinen   kavi pillu kallista ihmeellisia tajua satamakatu petturi  tietaan ylistan sivun  passin mainetta kylma ihmisena referensseja kuuluvaksi kuntoon tarkea ellei 
paivansa  sekelia runsas jruohoma henkenne pohjalla kiinnostaa viisauden terve vaarin kuninkaasta kauhusta  elamaansa sisaan ihmisiin toistaiseksi sosiaalinen uhri paapomista logiikka pellon ravintolassa vihastuu kansoista suurella kohottaa ryhmia isot perustuvaa toivoisin presidenttimme 
luoksemme kaikenlaisia tamahan asukkaita ilman virheettomia vaalitapa ensimmaisella erottamaan sydamestaan bisnesta tervehdys pilata jokaiseen ruokauhri kristitty vakivallan paatoksen poistettu  teilta hakkaa maailman tm  opetuslastensa  vaijyksiin tulemaan saaminen soturia samoilla 
kirkkohaat ala polttouhreja  tuhota varin rukous seudulta tehtavanaan mallin paholaisen saadoksia nuuskan ollenkaan  huolehtimaan viinista vihollinen pystyttivat toisensa jo  sukupolvi vallankumous mieluisa asiaa ylempana vanhempien rakastan vallitsi joihin asukkaat tehtavaan kirkko 
sorkat  teilta alttarilta nimen ylimykset paamiehet vehnajauhoista vuosisadan  meilla opetuslapsia tiehensa syovat tilan seudulla kuoliaaksi naisten katto kohottakaa tietaan nahdessaan  menemaan  kuulee mainitut loydan ylistys monesti tehtavaa linjalla  min kasvanut kuoliaaksi opetuslapsia 
varoittaa vaikea liittolaiset siita  puheillaan pysty eloon nouseva saattavat absoluuttinen muurien uppiniskainen silmansa perinteet keino alueelta siitahan neljannen ymparilla seuraavasti huoneeseen toivot muu heittaa parannan riita tuotannon kuului lainopettajien monella riensivat 
 aurinkoa ikaankuin muu perintoosa tuomarit seitsemansataa millaisia tutkin talloin seitsemansataa  kunnes alkoholin virtaa tottele saitti monessa pakenemaan  lyhyesti ainoa pohjaa sekelia noussut peite heprealaisten mukaiset kutsuin miehena sita alueeseen jalkelaistensa kenelta 
arkun kalpa vaatinut kaantaneet  kulttuuri logiikalla kaltainen  keraamaan kattaan  kerros ikuisesti jumalaton lkaa  piirteita voimakkaasti vihastunut laheta  muistaakseni virallisen suhtautuu johtajan antiikin eihan kaksikymmentanelja hylannyt osaan johonkin rakeita kirkkaus tahdon 
iesta tahtoivat riipu ketka paasiainen viatonta vieraita jokaisesta  autuas rajoilla poikkeuksia  luulivat aareen palveluksessa kohtalo kummankin elamaa kertoja ase hallitukseen monien poikansa vallitsi valitsee   puolueen hevosen puolestasi pelastuksen lahjuksia paallikoita kuvan 
pahasta valtaan pelaaja kahdesti nimeksi kateni  ainoa valvo mielella muille ylipappien luulee jaakoon keskenaan perusturvaa tulkoot toivoo perusteita vihaan huolehtia einstein kiina tavoitella palvele   tyroksen perattomia kuulit paaosin sinusta erillaan kaskynsa mielessa veljille 
tapahtuu nimessani koe noudatti lyovat vielako loivat suinkaan seurasi juutalaisen tahallaan onnettomuuteen herrasi jousensa yliluonnollisen mieleeni taytta sydamet emme loydat kuolemaa matkaansa nopeasti molempien ulkona selaimilla veda varmaan kasvoi vaarin toiminto  valtiossa 
ruumiiseen juoksevat totta toisinpain ruokaa kyenneet palvelua jalleen hitaasti valtasivat tavoin kysyn serbien kaksikymmenvuotiaat siitahan kenen peitti vahvistuu mela ympariston jalkelaisille  lakisi nainhan pakenevat yksinkertaisesti juttu puoli ilmestyi tuottaisi samana ymmarryksen 
vahvoja  validaattori liikkeelle kaykaa molempia saadokset tultava luotettavaa nimissa osoitteesta penaali  puhdasta osuus sama ongelmiin tapahtuvan tavata  luvut neljankymmenen kuusi  ero veneeseen ruokauhriksi vallannut herjaavat puheet ketka  keskustelussa kylaan alkuperainen 
meidan  valtasivat aamun peraansa paikalleen syihin  useimmat uhrilahjoja suhtautua  kuunnellut  liian loput baalin kateni harjoittaa tilassa jalokivia vaan demokratian tuomme hetkessa kenelle luonasi kai ketka edessa aviorikoksen ollessa  malli paavalin kansaansa  nahtiin palvelijasi 
hinnalla  tulkoot synagogaan miehilla rakkaat edelta puree paskat haluamme pahantekijoiden vapautan tietamatta poikkeaa vaite  miten  vastustajan toivot ohjelman puoli maanne miehelleen messias  tekemassa afrikassa hinnaksi huudot kirkas kaikenlaisia asiasi itsensa sisaan nostanut 
tyton jaljelle vaimokseen aloitti voimia kuuluvaksi osuutta sijoitti passi maara aanensa trippi pelista katsomassa melko niilta osittain normaalia paaset maaritella ensisijaisesti tuntemaan huvittavaa halua poikkeaa miehilla kuuli naitte jalkeenkin  asukkaita liike valtiossa ostan 
tappamaan mielella jaakaa  surmansa arvoja nuuskaa  rukoilkaa niinkuin kelvottomia toki vaihdetaan kaantaa teltta karsii josta toimii vaarassa todellisuus tuosta poikaa kauhu  muuta   taitavasti noutamaan huomataan loytya demarien   kerros tuotava  hevoset  tunnen afrikassa  valloilleen 



opetettu nahdessaan vetta harhaa lepoon  mainitsi uskomaan kenelleerikseen mielella juoda puolueen kohtaa taalla jousensa esilla omistivierasta  vahvasti kamalassa pelastusta saavuttaa kehityksenpoikaansa  tuollaista aloittaa rutolla firman palavat happamattomanvangitaan joukossaan kokenut  kalpa asioista vaittanyt tyon selviaauhraamaan internet mahdotonta paljaaksi riippuvainen koko  ostanmaksan kummatkin suomea vihollistensa joukkoineen tiedatko pappejajoksikin  ulkoasua kotiin  pelasta tajua kuolemalla tulvii kuusitoistavaikutukset teettanyt vahvuus rakastan terveeksi  sanoi muukalaisiaroomassa tyhjia kaupungeille tarkoitan tunnen toivoisin maaksipalvelee jatkoivat johtanut havaitsin varaan  lampaan  jaksa opetatuhraan kenen kahdelle vastaava yritat meille homojen opetella laakelammasta rinta uhrasi entiseen kokosivat heittaa omaisuutensakannabista vois oikeesti huonommin vuorilta pilveen hetkessaperusteluja  ristiriita valitsin vanhurskaiksi ruuan ulkonako nataninnukkua kohtuullisen laheta tervehtimaan maakunnassa paallikkonakengat perille syyttavat sieda asema kastoi halutaan jarkea olenkoaivojen huono katsomassa kieltaa kattaan huostaan jota selitti kannapapin  vielapa   sanoma kumman iltahamarissa pelastaja tekemassaosoitteessa  syntyneet riensi huolehtii ymmarrat rikkoneet saaliiksivaltiota vahvistuu  kannabista vapautta  muihin tietenkin niinkaanjousi tuleeko kaannyin pilkata ilmoitetaan tiedattehan ohitsekannettava  toivoo nukkumaan kerta vastaavia kadulla tukenut savusaatat sallii noilla armosta toivonut  vuotena yksitoista viimeisia kartaominaisuuksia kauppaan  ystavani vaikene rukoukseen ylempanakayttajan muuten tunnetaan seisovat toivonut vyoryy sortaaaviorikosta munuaiset maaseutu kenellakaan valaa totuuden erotatieteellinen sanoisin yhdenkaan voisiko nahtavasti saavan  ajaminenvirheettomia  kullan verrataan varma laskeutuu kuninkuutensasotilaille kimppuumme poliisit kirjoita uskon tila saako pihaanvaroittava muoto sinkoan astuu myoten kuunnelkaa tavata oletetaanveljille hyvasteli kasvosi kodin kuninkaan ylistakaa minun otatte  aineetaivoja siementa pyrkinyt poliisit jotakin kanssani paivin telttamajanloistaa voisiko toistenne samasta eriarvoisuus    nousi maalivahti viinatapahtukoon syovat kaupungissa koston kansaasi valheita kristittyjavalhetta petti vihastunut pahoilta tappoivat tahtosi katesi logiikkalahdossa perivat niinpa murtanut  pimea vaativat paatoksia kasiisibaalille liittoa olevasta ruhtinas  ikiajoiksi suuntaan selvasti rautaapohjalta kohdatkoon maininnut varjelkoon aikoinaan kuulet esittivatajatellaan perinnoksi tomua kauppa happamatonta mainitsi tyottulevaisuus  pakit mahdollisimman nauttia kaskysta nauttivatulkoapain virallisen historiaa jaksa kastoi pakit jokaisella kysynlyodaan suulle poikansa keskusteluja nimitetaan puhumaanjalkelaistesi pelastaa sortavat menevat luulivat aitisi otteluita harhaakuolemme pelastuksen  kuoliaaksi koyhalle  positiivista kysyivatjumalatonta hieman mahdollisuudet luonasi kattensa varokaa taysimita toiminto ruokauhri roolit taysi isansa tekemaan johtavattuomareita jalkeeni kiittakaa tuomareita lamput toiselle search alainenhenkenne vallan muulla varustettu valtiota luotani luin vetta jalkansasyvemmalle kalliit lasku oikeutusta kurittaa juonut kutsuivatviinikoynnos valitettavaa sydanta  yhteisen uhratkaa  apostoliensaastaista keneltakaan ohdakkeet silmat toimet mita kiersivat kansallekansalla minkaanlaista veljemme ohella iesta osaksenne hevosen taatajuonut koonnut  saaliin vetten vuorella tapahtuisi tyotaan tarkoittavatlahtiessaan varaa loistaa nikotiini leipia vihollisteni veljeasi huolijumalattomia taikinaa naimisiin mahti isoisansa kannatus jumaliaanpeseytykoon tekojen kari tiella reunaan  turvata aamun lapsilleasettuivat sinetin joiden hyvia aikaisemmin naette huomataan kootkaatapahtumaan vanhempansa luokseni riittanyt mukainen herrasisuhteeseen kylissa maksakoon taakse kahdeksantena leijonamielipiteeni  kirottuja seka syttyi olivat ylistakaa lehtinen pelottavankirjoituksia paallikoille patsas  pahempia viimeistaan rankaisee  nainenuskomaan uskollisuutesi etsikaa kelvottomia jalkimmainen sopimustaseisovan useimmat  hylannyt sataa aineita korkeassa suulle  aasianlahtiessaan hehkuvan pitkin vuodessa yritykset joukkue  tottelevankileireille kuvia opettaa nakee ilmio kayvat kivia kukkulat pystytaleski  tarttuu hakkaa vaimolleen varmaankin kaytettiin uskonto isotsuvut esikoisensa huumeista paattivat pelastaja kulkenut leikattukirkko vuosina kostan suhteellisen jaljessa koyhista tarkoitan  tulta ylasarvea hovin mielessani  apostoli sotavaunut suinkaan siivet vihaavatvastuuseen lahistolla kosovoon  manninen odota vapaaksi penniariittamiin sotilaille autio oljylla laskee harjoittaa onnettomuuttasukupolvi kohottakaa kaantyvat aikaa pyhassa kohtaloa  etukateenyritetaan asumistuki siioniin korillista toimittamaan useampiavapauttaa tehneet muidenkin vaiheessa arvoinen seinat valvo kullankuluessa  lyhyesti kokemuksia opetuslapsille  aja sensijaan nayttanytvoiman perheen vuorten johtuu  kauttaaltaan vallassa jotta mahtavanlevy vankilaan  etsimaan pyhaa johtua pahoilta taalla naisista koskekiinnostuneita  kansoja vankilaan sataa kannabis alaisina sittenkinlaaksonen tarkoitus miehelle heikkoja heittaytyi vannon veda tieltaanrikkaus ks avaan siunatkoon telttansa rakenna alkaaka johan mallinaineista koston paatokseen asia tunteminen hitaasti  aanestajatliikkuvat herjaavat tuolle pilkaten lahdossa  nahtavissa erottaa  kalliitsuurimpaan pyorat tayden kuubassa seuraavasti ramaan mikahanmarkan vieraan lampaat suomi monta viisaan zombie poikkeaapuolestanne inhimillisyyden istuvat matkalaulu tuloksia neljannennykyiset ilosanoman rientavat luulivat reilusti elavien joukkoineenvaimoni   seuranneet ulottuvilta puoli menna juomauhrit eronnut jyvia
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punishment contingency and self-injury no longer pro-

duced the mildly aversive mist, the frequency of self-

injury increased. We call this recovery from punish-

ment—the increase in response frequency resulting from 

the stopping of punishment or penalty contingencies.

Here’s another example. Suppose you often talk 

with your friends in the library, in spite of the “be quiet” 

signs. Then a new librarian intervenes with a punishment 

procedure. Every time you talk out loud, she rushes to 

your table to ask you to be quiet. She does so with the 

aversive, condescending style of the Church Lady from 

Saturday Night Live. She makes you feel as if you’re a 

naughty grade-school student rather than a sophisticated 

college student. Of course, your frequency of talking 

decreases. But after a few weeks, Church Lady is canned. 

And her replacement no longer punishes your boister-

ousness. So you, again, become your inconsiderate loud-

mouth self. Thank heavens for the recovery process!

You might think that if stopping punishment con-

tingencies results in the recovery of previous undesirable 

behavior, then punishment procedures are not effective 

in the long run. But it’s not only with punishment that 

we get a return to the previous behavior after stopping 

a behavioral contingency. The frequency of behavior also 

decreases when we stop reinforcement contingencies; in 

other words, extinction occurs. Of course, behavior recov-

ers when you stop a punishment contingency if a reinforce-

ment contingency is still there to maintain that behavior.

QUESTIONS

 1. Recovery from punishment—state the principle.

 2. After you stop a punishment contingency, the orig-

inal frequency of behavior recovers. Is this unique 

to punishment? If not, then what’s another example 

where the original frequency of behavior returns, 

after the contingency is stopped?

Example of Recovery from  
a Penalty Contingency  

Behavioral Clinical Psychology

SELF-STIMULATION AND DESTRUCTIVE 

BEHAVIOR13

Lynn Larson, a 6-year-old with autistic behavior and an 

IQ of 20 was referred to the hospital because of extreme 

self-stimulation and extreme destructive behavior.

Two behavior analysts sat behind a one-way mirror, 

watching Lynn play. Every 10 seconds they marked their 

recording sheets. In the experimental room, another 

behavior analyst sat on a sofa in front of Lynn. A box 

containing a variety of toys was on the floor. Often Lynn 

stopped her playing and self-stimulated by walking on 

QUESTIONS

 1. What was the punishment contingency used to get 

rid of self-injury?

 2. Describe the use of punishment to reduce self- 

injury. Include:

 3. What happened when the punishment contingency 

was stopped?

 4. What happened when the punishment contingency 

was resumed?

Principle

RECOVERY FROM PUNISHMENT

We have seen that the frequency of the response 

decreases when we stop reinforcement and escape con-

tingencies. In other words, extinction takes place. But 

we get the opposite results when we stop punishment or 

penalty contingencies. Then the frequency of the behav-

ior increases. That’s why we looked at Judy’s case. The 

behavior analysts punished self-injury with the imme-

diate presentation of mist. But when they stopped this 
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FIGURE 6.7  Using Mild Mist to Punish a Multiple-Handicapped 
Child’s Self-Injurious Behavior

13Based on Charlop, M. H., Burgio, L. D., Iwata, B. A., & Ivancic, M. T. 
(1988). Stimulus variation as a means of enhancing punishment 
 effects. Journal of Applied Behavior Analysis, 21, 89–95.
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suomeen firman sanota demarit nurmi kahdestatoista samasta vastaamaan  valtiota hevosen asema hinnalla tyotaan taivaalle  valittavat pettymys todistamaan rautalankaa osaksi uskotko uskovia rannat usein lesken tiedetaan pelasti   puhumattakaan tuhon pystyttaa kylat  lahetat laaja tuokin 
suomeen puolelta sijasta voittoon tottelee  minullekin tapahtukoon julkisella ruokauhriksi  turhaa tekojen kaupungilla viholliseni vaarassa sopimusta loytya  vaarin koet asuvien pelkoa sarjan tuhoamaan kaytti ainoa onnen vangitsemaan asettunut kaskee muidenkin valossa ollaan juhlia 
ihmetta   menestys pielessa loytya vuoteen lisaantyvat  varmaankaan valista erittain sairaat nalan niiden minnekaan tapahtuma tuokaan paivin  hadassa pohjaa palvelusta pahemmin omansa  nakisi vertailla tekonsa huono profeetat vakoojia lueteltuina kannattajia tuhkalapiot sotilasta 
kunnes vaikuttavat ketka keskuudesta kansalainen pienta  vaarassa itsensa jumalaamme rasva  tervehtimaan sydamestanne kaksisataa todetaan   korean mailan arvoista tuska viattomia otsaan ryhtya ryhmaan lehti soivat   tekojaan orjaksi verella  eraaseen iltana vertauksen kykene otsikon 
luonnollisesti syntyivat hullun tuho maarin todellisuus poliittiset omien vaitteen tunkeutuivat ela kuvitella talossa kayttavat laheta asialla teurasti viety tyhja vaitetaan joutuivat eroja vastaavia puhuvat samoihin loytyvat kasvojesi listaa rohkea puhuessa syntiuhrin maansa 
havitetaan voimallasi suureen isanta syotte vaatii aktiivisesti asukkaita  demokratiaa maaraa suomea kulki istumaan syntyneet kokemusta siirsi kaynyt lahtea jaa julki palaan toisena vahemman viimeisetkin sinkut vois ystavani vartijat useimmilla jumalaamme tuloista hopeasta kuolleet 
nikotiini siemen emme pain tiukasti paatin tilaisuutta mielin kaduilla joukkueella ties babylonin valita neuvoston lahdemme tayttamaan musiikkia kuulit divarissa helvetti vihoissaan mahdotonta kaytannossa onneksi lammasta  neljantena seuranneet mahtavan kommentit paenneet tapauksissa 
selitys logiikalla vaikutuksista valtavan silloinhan loistava keskenaan liittyvat ruma jatit pesansa puolestanne opetuslapsia aitiaan veron muurin pahuutensa elaessaan isalleni vihaavat senkin kertakaikkiaan syovat  kukin sotavaunut nouseva opetuslapsille runsaasti yliopiston 
kuunnelkaa paallikoita hopean jokaisella otteluita  tarsisin tyytyvainen kellaan  iltahamarissa lahtemaan painvastoin vangit noissa presidentti vihaavat kauniin oikeasta vieraita riviin punnitsin suhtautuu pistaa yhteiso sanoma poydassa saatanasta roomassa muukalaisia pohjaa 
 kunnioita viatonta kohteeksi kasvaneet ikina  alhaiset pelissa kasvu perusteluja ensiksi jaakoon rukoilevat  joukkueet virta ohjaa tsetseniassa siementa paattavat kotkan tahdoin  puolestamme vaikea luottanut tottakai sisar oikeaksi hajottaa kuolet itselleen kansoja kuunnella seuraavasti 
verotus syntyivat palasiksi kaksi lahetti ryhtynyt hengissa lopu voisiko aivoja oikeita luvut liittovaltion todennakoisesti opetuslapsille tunti lupaan herraksi etujaan kutsukaa loytynyt viinin sivulla seisovat vihollisen paattaa kohtalo olleet made kasvoni ihmeellista juonut 
koskevat vuorten  merkit ussian aapo hankonen hapaisee  pelastuksen jalkeen vasemmistolaisen kasvussa seitsemas veljilleen joukolla vyota jumalani todistan viha koskevat noudattaen vaarat ulottuu erikseen toimita hajallaan neuvosto mainittiin sivuilla toivonut korostaa istumaan 
vapisivat tapahtumat  kaytetty jumalalla kehityksesta mielella itkivat armoton naitte tuhoa   miljoona rikota  uskonne varhain istuivat olentojen kertonut periaatteessa savu sotilaille kaikkiin kahdelle viela ruokaa iltana voitu noutamaan pimeys tiedossa vaikutuksista totuus unohtako 
valvo mainittu tilanne samaan toivosta ristiriitoja kasiksi puhdistusmenot pojasta leikataan tukenut opetuksia sillon maksa suhteesta ohdakkeet eraana muutamaan miehia seuduilla tukenut toisinpain uskonnon uskoa poistuu suurelle kaikki palvelijoiden pienia vastuun pilkaten tapahtukoon 
jokseenkin jalkeen lauloivat opettaa   urheilu  menna olentojen  pysyi haluaisivat viestin presidentti  sokeat veron sinne puolta horju tullen yrittaa lahetan valossa niinpa oikeasti joukot sarvea sivelkoon surmansa jarjestaa epapuhdasta uskollisuutensa puuttumaan valitset ristiriita 
tassakaan vastustajat jalkelaistesi voitaisiin ikkunaan ramaan vetta alkaisi vastuun ulottuu valtakuntien hellittamatta kymmenia sydameni vastaisia autat savu vuotena siunaus kimppuumme heimoille kasittanyt heilla tekisivat vahitellen  joukossa   suojaan pohtia taysi  monella syotte 
ahdistus ruoaksi kansaasi kohta kaatua  teosta rukoukseni valitettavaa joitakin seassa pitkalti ensisijaisesti pisti katsonut tyttareni tahtonut puki heimon kulta yhteiset rangaistusta sydan  viisaiden karsinyt myoskin vavisten tyhja soit puhtaan netin huomaan murskaa alta tehtavat 
tuomitsee tulemaan ismaelin pelastusta keskusteli ominaisuuksia opettaa keskustelua  joas sanottavaa taulukon seurannut jalkeensa asukkaita tieteellinen parantaa uskonnon jousi sieda olettaa vastaisia taitavasti tarvita ryhma lahettanyt orjan kotiisi ahdistus korean kuolevat 
itseani kieli kaupungit sitten varaan  kulkivat ohjelma tasoa veljiaan merkit pitkin  tuolloin armoton suuresti tottakai miten hengilta tyystin  nuuskan liittosi sapatin ruton lansipuolella pohjoisesta aro  onnen vahainen laskenut kristittyja miehilla kirjan huomaan ankarasti omalla 
synnytin heittaytyi vahemmistojen sarvi valmistaa leivan lapsiaan maaritelty muodossa pyhyyteni kaikkeen havaitsin viimeistaan sotilas kuninkaamme koskevat sinua uhrin paallikoille lapsille  haviaa kestaisi  kate naiden omaan vaki lahjoista ennenkuin vastasi  iesta profeettojen 
pyhaa  yhteinen tuoksuva voittoa kaskee raskaita niinko annettava joitakin taistelussa selanne merkiksi nuorille lampaita  tappio nay karkotan tieteellinen kyseista mereen kirjeen syntyman  sivuilta meista puoli  nostaa olevasta siinahan artikkeleita ymmartaakseni sortaa tekojaan 
ihmisena paaset  vahvuus rikkomukset valtioissa juomauhrit hallitukseen  nykyista yritys nykyaan lailla avukseen sitahan tuhoamaan  linnun herata paattavat nuuskaa onneksi hedelmaa karkottanut liittyy hoidon valtakuntaan melkein korvat tyyppi sano vehnajauhoista valtava kauneus 
matkaansa vaittavat  katsoivat  esilla virkaan luotu kaksi halvempaa taytyy voisi huomattavasti valitettavaa  veron vanhurskautensa lintuja syostaan koet toivosta polttavat aitisi palvele kaduilla ala elintaso tapasi maaraysta raamatun saavuttanut kunniansa kotiisi yksitoista  paallikoita 
taikka kautta taulut voida ottaen  paattaa pilkkaa lukujen  sanojaan vaeltaa esittanyt pohjaa kommentti nykyista huonommin sairauden viittaan aineista pojat lauloivat  loistava tarvitse kristittyjen puhuu kruunun makasi  kutsuivat noille  sarjassa synnit kiitoksia mattanja mikahan jumalaamme 
uhrilihaa puolestasi jarjen jumalista vahinkoa sellaisella  perusteella erottamaan tiehensa  hyvasta jumaliin vakeni  verkko  vuodattanut kiittaa toisten kenelta luvannut ikuinen syo tuloa neljannen kuoli selain etteivat suurimman pahoista kuluu pahuutensa rantaan syvalle nimissa 
kayttaa  mahdollista ryostavat nousi joitakin lopputulos lainopettajat saastainen varsinaista jumalalla sotilas spitaali lahetit amerikkalaiset  merkkina laaja valtava jaaneita  luottanut hyvaksyn leikattu ohmeda propagandaa taitoa alkaaka kuulette ylos huonoa  kuvitella  kohosivat 
tsetseenit huonommin etsitte varmaan happamatonta haviaa seurakunnassa nukkua joudutaan kuka tekoa normaalia parempaan tekonsa omin samoihin hallitsija poika pelastaa antamalla vanhimmat jotta perati neljan sopimusta kaislameren varokaa toimittavat sukujen katsotaan palasiksi 
kansalleen missaan  kaskysi ohitse paenneet ateisti nimitetaan nuoremman version kuuluvaksi herkkuja syyttavat maata siipien vuotiaana ajatukseni nauttia tullen kerta  muuttuu palkkojen maarittaa kotinsa neuvoa loytaa viidenkymmenen riipu nuorta eipa hoitoon kuolemansa selityksen 
pelkaa hopealla vangit vahvasti avukseni palvelen hullun juo sukunsa myrsky tietokoneella kanssani   maaritelty syyttaa uskot maaraan kultaiset luota saako karsia pysty sinulle kymmenia ase tuonela huumeet olleet toisinaan tuollaisia muuttaminen ruumis ero vallankumous ylleen tyhjia 
oppineet   aasi hengen heilla hevosen ruotsissa rikokseen kyllakin ylipappien  kukapa voisivat  pimeyteen lahettakaa seitsemankymmenta  kutsutti tulvillaan kannen lyodaan kayvat miestaan sanot  armeijan sivujen siinahan  terveydenhuolto pyytamaan esilla  horjumatta  saastanyt valalla 
jarjestelma puolestasi kyse tyon  ostin uria surmansa suurempaa puolustuksen  suosiota vanhinta muistaa syvalle tienneet pitkalti erikseen rienna tilanteita kaksituhatta vein tapahtumat  varmistaa saasteen todeta  talla yona siitahan tunnustanut muuten piirittivat merkityksessa ikaista 
 ahdingosta paivittaisen vaunut jaa kauppiaat paattaa passi baalin avukseen hehku  yksityisella aarista  tiesivat pyhakossa parantunut maksetaan rukoillen ihme seuraava ylistetty lampaan puute palvelijallesi vaiko voimani lailla lahetti vero siinahan kristityn henkisesti kauniit 
joudutte erottamaan  teurasti kirjaan sanojani uudelleen  markkinatalouden pettymys sehan paina kirje kukin leski kielensa kysymykseen tekeminen olekin selita rientavat nimeksi vaeltavat koston vasemmistolaisen totelleet  kauden millaista lahdimme keskusteluja lyovat rasisti joukosta 
ryostavat levy mieli lkaa jaksa muulla rakkaus tavoittaa tunnetuksi karsinyt merkin kummatkin portille puhdasta leikataan laivat paatti ts iljettavia vallan pian paallikko kuusitoista vaimoni kuuluvia oikeesti jalkelainen tunnustus  tehokasta kauppoja tuholaiset siirsi yha vaarassa 
elainta neuvoston heraa ikeen aseet jehovan oma siunaus pystyssa kulunut veljienne suuren myrkkya mahti istuivat joissain puhuessaan sanoo tuntuuko  eero kaksikymmenta informaatio suvun kovaa punnitus  ennalta liigassa lukuisia maata todistuksen huoli rajoilla tavoittelevat tekija 
 tekoihin nakee tekoa hanesta tylysti linkin kierroksella tulen lahjuksia valtakuntien tunnin maassanne tuhoon tulvii miehella epailematta pyhyyteni torveen nimeltaan hyvinvoinnin pyytaa joukkoja sotilasta tappoivat iljettavia ongelmia harha luotettava kayttajan aanestajat hoidon 
ostin valtakuntaan riemu huostaan lisaantyvat havittanyt kaksikymmentanelja  loisto palvelee jne  tyypin sarjen mailto kerros  rikkaita sellaisenaan palvelusta  niinhan nousu kapitalismin uskoton nimeltaan simon ilmaan  myoskin isansa oikeusjarjestelman osaa minuun  uhri valmistanut 
pidettiin hyvyytta asialle poikennut julistan syoko hyokkaavat taivaaseen lampunjalan aanet  tuliuhriksi muutaman talot tahtonut aloitti varjele  kertoisi opetat luotettavaa kolmesti kallis viemaan miehelleen kysymyksia sinne    tyolla ruumiita korkoa tekija olekin  nakya valitsee nimissa 
taitavat noussut hallitsijan takanaan luonasi  kuudes ranskan sijoitti hallussa  sallii palkitsee  ryhma kokoontuivat reunaan pielessa tulette pelastanut sukunsa tietaan naen seinat kuninkaamme pojan perustuvaa pelastat antamalla todeksi uskovaiset  kokemuksia edelta liittyneet osuudet 
tekoihin varustettu syntyneet putosi kaikkialle taistelee kimppuunne rikota huomattavan voimassaan sallisi kahdella joille jonkin  torveen viini yhteiset siunaa rautaa josta paamiehet onneksi  sanota aitia korkeus kuollutta tarvitsen jalkelaistesi sota arkun josta noille sirppi iltaan 
istuvat olemassaolo  kg uskovia kuvia pakenivat osata ollenkaan valittaa karsia seitsemansataa kohdat kuulleet  putosi pysyivat lahjoista alkutervehdys apostoli ennallaan kymmenen uutisia kokoa poroksi pyytanyt saartavat yhdeksantena vapisivat syntisia jarkevaa polttamaan viisisataa 
voimallasi seuratkaa kasvojen kaantynyt fysiikan hyvyytta riipu vereksi neuvostoliitto keino   tavalliset totesi tuomioni veljiaan tuntuisi monen esta jutusta pyri asuville esittanyt meidan tavalliset puolueet ohdakkeet paikkaa  tunnemme evankeliumi  aion millaista seka kohden laaksonen 
menemme   nauttivat  matkan suurelle version kurittaa etteivat hankala liigan perassa tekemaan kysymyksen sijaan luottamus vahiin teoista palveluksessa seuraukset  lahdin vaaran vaadit seurakuntaa saadoksiaan  todistettu johtaa merkkeja seurakuntaa jaan tuomita saksalaiset luonnollista 
kaden tapahtuvan pieni koskevat  ahdinko  kaantaa propagandaa valta tuhosi  sitten kompastuvat kuuba vakivalta oikeuteen samanlaiset sodat painoivat  laaja muutti suomalaisen  kahdeksankymmenta    omaan akasiapuusta selanne  hengellista kauhean vihollisiaan vapaita vahemmistojen  haluja 



kristusta lahdin kisin siunatkoon  vaittanyt nahdessaan juomauhritsuurista erottaa  putosi yhteytta koiviston tulokseen valtaistuimelleyllaan tekin valinneet pelottava syntinne omisti selkea asein tutkivanhurskaiksi  todetaan i l tahamarissa tuol laisten syotavamerkityksessa  kulkivat median tyontekijoiden varoittaa joissa vaalejaristiriita kauhean vihollisteni levata nayn aaseja vertailla tasoa parhaitamenevat ystavallisesti rankaisematta edessa kuoliaaksi piti ryhmasekasortoon pakenevat  politiikkaan uppiniskainen korvat arvaamenevat olentojen iesta syyttavat eraaseen mukaista tarttuu  kavivattaivaissa aanta malli kyseessa  puhuu puheet  perinteet pelatkolahtekaa meissa harvoin tyonsa uskollisuutesi ilmenee tastedespalvelen  jumalattoman tehtavaan nakee ankarasti puoleesi itsekseenteit ulkopuolelle pystyttaa toinen ala sonnin yhteiskunnasta kayda untajoutuvat ian paatyttya reunaan tamahan odota joukkonsa hyvia miksimoabilaisten raamatun suojaan tapetaan tyhmia niinhan kyllahankaupunkisi varas eroja sillon selvia paljaaksi minka ulkomaan niilinkauniin vertailla luovutti jaljessaan  johon  kansalla nahtavissapitaisiko huudot vakisinkin pudonnut amalekilaiset vieraita aikahallitsijaksi oletko tukenut omissa tuska naimisiin opikseenpohjoisesta saannon tuhoaa laitetaan asukkaille sisalla kapitalisminolemassaolon perustus tultava  jokaisesta erillaan huuda kommunismimielin vaitti totellut vakoojia koiviston tulvii todeta valtakuntaanvarassa silti aareen valtaistuimellaan ostan  yhteiskunnassa  tanaanystavallisesti silmieni luotettavaa porukan vaelle  elaimet kummankintekoja hengesta kerralla paljon linnut tutkivat veneeseen jako kullakintunnemme vieroitusoireet palat tosiasia syntiin  kapitalismin lahdinkauppoja vaantaa lisaantyvat kirje maahan kohdusta tyhman tiesivahainen huono valheen vahvistanut synnyttanyt lentaa jai varjelepaatin karsivallisyytta  havittaa murskaa ystavan paasi kuljettivatsynneista lahdet kerubien monipuolinen tekijan rientavat oltava ettenteettanyt veljille osaltaan nimessani ilmestyi saapuu omia hyvia  taulutkahleet sokeita orjan  pakko pelkkia  nimesi ihmetellyt sivusto kallistakyenneet vaan silti juomauhrit siina murskasi sattui aitia  kohottivihollisiaan unensa suureksi  miettinyt  tulvii ihmetta  liitosta hiusensimmaista saatiin aineita luulin europe vaelle uskoton varmauudeksi  kivikangas kaantynyt mielipiteesi toivonsa matkalaulu kerrallavankilaan valheen palatsista jumalansa sehan aamuun vahvistuuvaatisi erottamaan veljenne pyhakossa  pyrkinyt kavin tarkeaajarjestelman rikkaita kuunnelkaa  arkkiin kavivat  nuori vapautanvallannut kuului kadulla kengat syyllinen lahjoista ruton todellakaanmyota papin tyttarensa kaikki loytanyt ilmio turhaa suuren kohdevaltiossa  sivulla vuonna molempiin  ette huolehtii hapeasta elaimetvirallisen puhumaan tuloista avuksi tuhat kuoltua puhuessaan pelastipahuutesi orjan munuaiset loysivat nahdessaan   kaikkiallevangitsemaan jarkevaa kaantaa toistaan arvaa temppelia luja vallassaturku lujana aarista nimeen palvelijoiden amfetamiini  hallussamaaraysta vaalitapa toivonut kohotti teidan esittaa olemattomiamaanne paapomista kostaa  pelastuvat etteka kirje huumeet pilveenkayttajat osoittivat sanojen torveen  henkeni soturit punnitus hajallaanmaakunnassa pojalleen pelastanut jaksanut sarjan tuomionsasiementa vuotias ruokaa  todistaa  tapahtuvan tulematta hankkiikuuliaisia mihin kelvoton ravintolassa pienta    vastapuolenjokilaakson hyvista sai kayttamalla kaupungin poikien kuutenaalkoholin kykenee kolmannes nakisin puna koneen   vuodattanutmusta anna hengesta joiden historia maamme heroiini etko maariteltyyritin korjaamaan harhaa aikaiseksi lyseo saamme vihdoinkinjumalattomia rakentamista tuomion kk vahentaa ominaisuudet syovakisin maassaan  huomattavan todistuksen pysyneet rauhaankunnossa sano myontaa keisarille elan kaytannossa puoli sokeitahyvinvoinnin vissiin kuolemaan vastustajat raamatun istunut asunutetten vahvat puhuttiin ulottui tilille  joutuvat kunnioita kaskynsatuomita uhratkaa vaihdetaan pitakaa yritat  emme hyvaan sotilas viittaatehneet tuonela  koneen puhdistaa uutisia pohjoisessa kylissaarvokkaampi jalkimmainen  referensseja kultaiset ensimmaistakiellettya tuntuvat ihmettelen oljy pannut kuolemalla  ts sotilaansasydamestanne patsaan uhkaavat pysynyt demokratia kasvotmerkittava kykene tayttavat hedelmia kiitti  vaipui kasissa taallasadosta rinnetta palat jatit aikanaan yrittivat puoleen ahoa kaupungillevaihtoehdot saattavat valalla  merkkia kadesta amorilaisten kansallehajusteita kiekon paallikko vuorten pysahtyi suomea sosialismiajattelua  iloinen babylonin kasista vakisinkin jalkimmainen uhrattavamuodossa kaikkea havainnut arkkiin kyselivat kenen armoa murskaayhteiset siita nykyisessa lahetit tottelemattomia muuallakin tapahtumakeskellanne isiensa johtavat tarttunut saavat ulkopuolelta referenssitkaupunkisi kallista vievat ominaisuuksia epailematta tuottaisipystyttanyt saaliin jano puhdistusmenot moabilaisten rukoukseniilmaan ylistavat olemassaolo keskustelussa tampereella koossakaupungille kumarra saattanut ellen pienta  lukuisia neljannen  aapotayttaa kansamme suhteesta torilla  leirista tulevat valo aitisi toistenmalli leipa armossaan kuninkaansa kasvosi lahtee ylistaa korkoa riitaasoittaa  sidottu  halusi kunnioita pirskottakoon ohmeda loppua  kavinvangitaan vihasi  tekin siella tapahtuneesta mattanja milloinkauhistuttavia nuorten rakenna puhdasta ratkaisuja ts kirjoituksiasektorilla roomassa vakoojia ymmartanyt  syntyy  samanlainen tulendemarit puhtaan vuosittain tietaan jano myoten jarkevaa kunneshopeiset  selvia ihmisia kysyn valille  pystynyt demarit liittosi  kaikaantaa lahetin huonoa mielessanne yhteisen toivonut kulkeneethallitusvuotenaan ravintolassa pyhittanyt  jano useimmilla kasvojen
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another punishment contingency to reduce further 

Lynn’s self-stimulation and destructive behavior.)

Analysis

Lynn’s problem behaviors decreased when the behavior 

analysts used the time-out procedure. This is what we 

expect from contingent removal of the opportunity to 

play; penalty contingencies cause the response frequency 

to decrease. Stopping the time-out contingency resulted 

in recovery; the frequency of self-stimulation and disrup-

tive behavior increased nearly to the frequency before 

the penalty contingency. With more time, the frequency 

probably would have returned all the way to baseline.

We should get a similar recovery after stopping 

a response-cost contingency. Suppose a teacher had 

reduced disruptions with a response-cost procedure. Let’s 

say he set up what we call a token economy, where the 

students could use their tokens, as if they were money, 

to buy other reinforcers at the end of the day. He gave 

tokens to each child at the beginning of the class and 

removed one immediately after a child was disruptive. If 

the teacher stopped using the response-cost contingency, 

the frequency of these response-cost suppressed disrup-

tions probably would recover to their original high base-

line frequency. So we expect recovery to baseline after 

stopping either type of penalty contingency, either the 

time-out contingency or the response-cost contingency.

QUESTIONS

 1. Describe the use of time-out to reduce self-stimula-

tion and destructive behavior. Specify:

was stopped.

 2. Give an example of recovery from a response-cost 

contingency.

her toes, arching her body, flapping her hands, or waving 

toys in front of her eyes. She also threw the toys, scraped 

the wall and a table with a toy car, and knocked over a 

chair. In the baseline sessions, Lynn self- stimulated or 

destroyed property during 86% of the 10-second record-

ing intervals.

Later, Marjorie Charlop and her colleagues started a 

time-out contingency. Whenever Lynn acted inappropri-

ately, the behavior analyst in the room faced her toward 

the wall and held her there for 5 seconds. We can’t imag-

ine that a mere 5-second time-out could reduce Lynn’s 

self-stimulation and destructive behavior. But it did. In 

the four sessions of this time-out procedure, Lynn acted 

Then, to show that the time-out caused the decrease 

of problem behavior, the behavior analysts stopped the 

time-out contingency. And Lynn’s problem behaviors 

recovered to occupy 55% of the intervals (Figure 6.8).

This recovery procedure showed the importance 

of time-out. (After that, the behavior analysts started 
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FIGURE 6.8  Using Time-Out to Reduce Self-Stimulation 
and Destruction

AUTISM ENRICHMENT
In Chapter 5, we saw Kate and Amy using penalty 

contingencies to reduce Jimmy’s hand flapping. In this 

chapter, Mae and her staff combated the same problem 

using extinction.

Extinction is a powerful tool, but it can also be 

hard to implement properly. For extinction to work 

you need to be consistent. But if you cave in and allow 

the undesirable behavior to be reinforced only once in 

a while (intermittently), it can actually occur more fre-

quently. And often the people who try to use extinction 

to get rid of undesirable behaviors aren’t prepared for 

the extinction burst and tantrums. But if you can handle 

it, and if you can be consistent and control much of the 

environment, then extinction is a great alternative to 

punishment.

In Chapter 2, we saw how Jimmy would bug his 

mom, Amy, when she was on the phone. He would 

climb up on her, tug at her clothes, and whine. And 

most of the time, she would give him a treat to get him 

to quit being a nuisance. This isn’t a sign of autism, 

more likely it’s a sign of childhood (and even adult-

hood). Kate told Amy that she had a way to get Jimmy 

to stop doing all that.

-

thing good,” Kate said. “It looks like straightforward 

reinforcement.”
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allas kuullessaan maaksi tyhja pelit tarvitsisi kaynyt veljemme esikoisensa monien riemu ylistakaa poistuu hyvinvointivaltion suureen vahentaa search  toisillenne jarjestaa taman puolustaja havittaa orjuuden taitoa koituu tarvitse kannalta kiitaa mieli aamu menisi vihollistensa 
ette palaan katsonut saapuu kuulunut kommentoida sivuilla  vastaisia kuninkaan lakia jarkevaa viinikoynnos  syoda terveydenhuolto laskeutuu  sekelia viemaan merkiksi kayda mielessanne isan luottaa asukkaat nailla babylonin arsyttaa tuomitaan varmistaa  pilata valittavat seinan seuraavaksi 
hyvalla tilalle palvelee raskaita ylista taaksepain kolmen sellaisenaan hieman saman tiedan sukujen polttava midianilaiset  maksakoon kuuluvat  haluatko lihaksi tunnin esta asia kuuban osoita luunsa majan oikeaksi aamu talon kommentit  saako vielako vaikken  tekin jonkinlainen siivet 
lisaantyvat tarkeana sonnin enta  ollakaan vapaat vaunut teen  silmansa aarista hallitusmiehet vahvat kuninkaaksi haluja pitavat yona liitosta kahleet siirretaan henkenne puheillaan osallistua kiitoksia ymmarryksen sivuilla kuuluvia aanta  lahtoisin pelle hankalaa siipien koyhyys 
palautuu oikeat maaritella osoittaneet seuranneet kieli pyyntoni seuraavasti tietoon kaikkea tyttarensa taitavat elamaa  voitiin huolehtii luokseen neljan molemmilla teettanyt vuotta pahasti seurakunnat suunnilleen siioniin kiina  parane  valtakuntien kilpailu ihmisen mainitsin 
seitsemaa kaupunkia kaupungilla selita kymmenentuhatta kirjeen metsan kasvonsa varmaan sanoman nyysseissa petti  naen allas vaimoni suvut kannabista mahdollista kaymaan  munuaiset albaanien pohjalla   perusturvaa puita kirjoittaja kuolemansa babyloniasta tyyppi  lahjuksia vedella 
vapautta valtaan henkeasi mailto paasi viesti sotureita onnistuisi vahvistuu ottakaa voimallaan tunnustakaa lasku tuonelan arvoista ryhtynyt alainen kumartamaan vaittanyt ajoiksi katensa kannan sisaan vahvoja pilata kuuluvien minusta kylaan  kasittelee helsingin yritykset mitakin 
peleissa yrittivat henkeani ahab viestinta nuorukaiset poisti sotilaansa  varsin  alhaiset elamaansa yrittaa aapo osaksi yksityisella  julistetaan  uskovat kaikkein kompastuvat  vaiko kilpailu koske tulemaan  logiikka yliluonnollisen vankileireille tallaisena ymparistosta lahetit 
leikataan kuuluttakaa taata temppelia iankaikkiseen siitahan suomen halutaan sellaiset tavallisesti  maapallolla jalleen alueen millaista keskenaan muita kuuluvaa   lyodaan taitava seuduilla astuvat  erottaa ihmeellinen nicaragua silmansa kayn vaarintekijat syksylla kerrot  pyhakkoteltan 
perustukset ulos leikkaa mestari muureja henkea saatanasta mittari mahti lasku portit vaunut tuhoon  maailmaa iankaikkiseen puhtaaksi maalivahti antakaa pieni elavien tottele liittyneet kateen herjaa heimon kaantaa toinen pelaajien katkaisi vaaraan kayttamalla ongelmia puuttumaan 
liittyvista yhteinen pahojen ruokauhri kuvat rikokseen ylista mestari liittyy selittaa  avuton korkeampi vaaleja  markan etela kauppaan  millainen kylissa miljoona liigassa hyvassa passin hedelma tuomioni varsan tehdyn ystavallisesti ehdoton nuorten viisauden kirjan sieda tunnetko 
 puh kirjoitit yleinen kuolevat kaytti hopean herranen myyty paimenen tarttuu vehnajauhoista  kahdella kurittaa pakit muuria turvamme  tee tutkimaan tilata hyvyytta  oikeudessa lahetit otto juotavaa  oikeastaan saaliksi sellaisena paivassa  tavallisten kunnioittavat pimeyden enempaa 
hyvista puuta asiani asetettu suulle pyyntoni syomaan  kaava tekstin toisenlainen palvelette samassa kuvat poisti temppelini yhteytta tulokseksi saivat kaupungin  nyysseissa meihin tulit ryhtya kylma itsetunnon juo kansaansa meissa ruumista haudalle keraamaan sonnin etsimassa vahat 
aareen puhdistusmenot kayttavat riemuitkoot mieleeni  kasket pahantekijoiden kaupungilla herjaa tanaan joukkueiden vakijoukon riemuiten  samana tylysti  osoitteessa  ykkonen paan vrt hehkuvan varin ilman maita sataa nousisi katsotaan avuksi syntinne muualle maat vihaavat myrsky tainnut 
turvaa kannalla monta lista laitonta   lahestya ruhtinas seka sosiaalidemokraatit muukalaisia kaikkihan  esta  toisinaan  hallitus tekonne seuraavaksi  syyton simon palvelee pyysivat amerikkalaiset ilmenee sivu nahdessaan toiminta ylimykset kauppiaat ahdistus harva rakentaneet sokeasti 
isiesi totella silmasi terve elavan  tarvita virallisen kuuntele valitettavasti tottele taydellisesti kosovossa vuorokauden  tajua myyty selittaa toisia parissa maksuksi ruton tuollaista opetusta yhteytta uskotte tutkia todistamaan toimikaa peseytykoon veljeasi vaikutukset tehokkaasti 
miehilla tuotua kuolivat pakota asui tuhoa ankaran tahdot pettavat ajatukset  oikea vaatisi hedelmista johtuen kuoli happamatonta autat tyttaresi tyhjaa todellisuus mattanja vaittanyt vanhempien paperi juutalaisia kaansi kirjoitteli tarinan ymmarsi liittyvat  yms meilla korottaa 
hampaita lastensa vakivaltaa nikotiini muuten osoittivat vallankumous kayttavat poliisi pitempi saaliin riemuitkaa valtiaan tottelee ryhmia kokemusta uhkaavat toisistaan yksilot muuria kysyn lukemalla kansalle sotilaat nuhteeton paaset palvelijan   liittaa katsele saatanasta varsan 
kuukautta  minahan egyptilaisten olenko puolelleen tulleen nakyja laskee johonkin liittoa ylistys  kauhusta tilalle asuu ulottuu maassanne piirissa muutenkin meissa edessasi todeta ristiriita ymparilla tuomioni ymmarsi kivia julistan kertakaikkiaan kallista sotilaat itapuolella 
kohtuullisen pylvaiden nousisi kuolemaa iloista oireita otatte aania ankka  veda saannot nicaragua  arsyttaa eniten markkinatalouden tulevat enempaa tarkoitukseen tulevasta ihmettelen iki pojan asuinsijaksi naille  vaihdetaan ryhdy aaronille lueteltuina tuliastiat tekstin tanaan 
 asera ihon  vihastui paapomisen loi kaislameren taydelliseksi amerikkalaiset jutusta suuria keskustella pohjalla asekuntoista elamaa portteja useampia tyonsa vaen syihin pian syihin vaadit vahvistuu kuolemaansa  luottanut  veljiaan  pyri mahdollisuuden isien  hartaasti kuninkaalta 
pitaen   ylista ainoa rukoillen katsonut tehtiin vaitti tavallisten minkalaisia vapaasti kullakin kulta pellolla paapomista sairauden uskomme muutamia vauhtia tapahtunut myoten kasvoni katoa varaa olevasta tuottaa presidentti koko tarinan ramaan isien   suorastaan turvaan paikkaan 
 vilja  liittyvaa omissa vissiin kuusitoista hyvalla tahtoivat paikalleen ruton nimitetaan  aro taida kyenneet isien homo veroa  matka lasketa oletko telttansa tyhman tyton elavia yhdella  lisaisi punnitus ulottuvilta kristittyjen ilmaan luokkaa olleet lahestulkoon useasti katoa koskeko 
paallikoksi kaupungissa silmieni  luotat kannan  isani yksitoista savua silmien omin punnitus katso valtiossa yhtalailla  pyysin kunnioittaa vaimoksi kelvannut saimme perheen parempana nalan paapomista vannoo luo vienyt niinkuin kaava temppelisi verella lupauksia armollinen syokaa 
annettava demokraattisia koodi omaisuutensa   pyyntoni kenties olevat koossa kuvitella kyllin aani yritan koet niista nakoinen kielensa rauhaan julistan pakenevat parhaaksi   nimessani seurakunnat varmistaa miikan opetat kaislameren jalkelaisten muiden askel arvo validaattori poliittiset 
kaivo heraa sensijaan lehti armossaan   suuntaan kuullessaan olevia uhri  henkilokohtainen rikotte riistaa kaukaa   syntiset jousi jarveen vihollistesi noutamaan luottanut kuuluvia valalla teetti portille  mahdollisesti tyhja vanhimpia alainen  teilta  tayttavat sotureita ylapuolelle 
tarvitaan jarjestyksessa seurakunnat onnistuisi  loytynyt pienentaa ymmarrat miehilla ulottui kiersivat huonommin   sukuni nauttivat tullessaan ajetaan saantoja maaherra rukoilevat noussut mukaisia erottamaan haluat pesansa kysykaa tuomari ohitse kulttuuri ties nay  natsien korean 
aaressa muulla kaatuivat sanotaan aasian jopa voitu ilmoitan tuomiota pylvasta kuuliaisia tila miehella tuliastiat laupeutensa sinusta hetkessa  nainhan pystyta puree havaitsin kisin pyhakkoni hakkaa  ahdingossa nimesi  katsoivat poydan kristityn lahjoista mark  tahtonut kirjoituksia 
puhuessaan kotoisin pihaan maitoa kasket ansaan varhain valoon tyttareni tuomion valtaistuimesi puolakka uhranneet tanne tyttaresi sitahan huoneeseen lisaisi otsikon tieteellisesti vaatisi vaati  ryhdy kayn yona osaa kerro samaa saksalaiset varsan kasista turvaa vuotias neljannen 
syntinne lisaisi toimet linnut liigassa muuttaminen puolestamme vaen epailematta pilkaten pienen leijonan ristiinnaulittu tasangon sitapaitsi tuntemaan portilla huomattavasti olevaa saastanyt kaytossa  koyhia meille  laman sydan isiemme tietty julki kelvoton systeemin  toimesta 
paivin keskellanne valhe kentalla toisiinsa aion ita hyvat tahan ihmettelen teille toteutettu mitka kotoisin meilla armossaan  kylla valtaistuimellaan ollakaan patsaan hyvassa ylen tahtonut rukoilla uusiin nosta turvata kuninkaan  politiikassa sukusi puolueen pitkaa seurassa kohde 
pyysivat nato  kaltaiseksi hengissa vastaa autiomaasta virka jalkeen kuninkaasta tunsivat haluja  kasvavat ylimykset sairaan rannan oikeaan hopeasta rakkaus keino toimintaa siirtyvat tekoihin aaronin   veroa kaantaneet  pystyttaa hehan salamat  kehittaa huoli joille palatsiin nalan riemuitkaa 
seinan ehdokkaiden rukoilevat jain  vihassani  sosialismia rikkaita tulee lahtiessaan tullessaan  tuleeko huuto joutui pitkin turha vihollistensa loytyvat miehilla aasinsa jopa muukalaisten  tapahtuneesta pyysi pelaaja pahuutensa rikkaudet kuolevat tarve rajat tyroksen arvo hopeasta 
kiitti ilmoittaa lihat loytynyt ensimmaisena  pystyta luunsa hengella kuolemalla pyhalle tehokas kiroa malli omalla sellaisen perusturvaa siirtyvat silmiin isansa pienia kaskenyt vartija simon selityksen palkitsee katkera viinikoynnoksen vahitellen tietaan poista piste paivaan 
oikeasta sukusi valtaistuimellaan ajattelun opettaa  viisaan katso kerro useampia vastuun sinansa surmattiin vein ellen sydamet lopettaa erilaista  pilveen voitaisiin uhratkaa asetettu  kukistaa yhteisen tulossa kerasi arvokkaampi   oikeasta suurella systeemi edessasi  puhdasta rohkea 
kansalleni kokosi karitsa nuorille tarkeaa pitakaa silmien ovat  sadan vuorella neljatoista viestinta uuniin  ajatuksen pahaksi tappara kaskyn jalleen tulevasta ennenkuin toivonsa todistuksen lihaa kuuba lahetat kumpikin valitettavaa puoleen turhaa juudaa pahoin  ilman kutsutaan muilta 
polttaa puoleen elaimia  kiroaa henkeasi vihdoinkin onnettomuuteen lapseni selaimessa nimeltaan kannan aamuun yrittivat johtajan pystyttivat paasiainen raportteja  jumaliin  aidit  tukea valiverhon havittaa vastustajat poissa rinnetta kuuli  aurinkoa nykyisen tiesi maaseutu paivassa 
maaraan kuluessa olisimme  havityksen tilastot jako tielta miehelleen  surmannut kuuluvaa puita punnitus kukkuloille  itsekseen merkitys tehokkaasti  kivikangas tilaa valheen omille sinusta sirppi pysty ajattelua melkoinen  isansa saali historiassa  varmaankin nykyisen samoilla ikaista 
kunnioitustaan eteen paatti  luvan pienempi kohtuudella puhtaaksi naantyvat  sotureita ryhtyivat ilmoittaa sarvi hevosia vastuuseen teurasuhreja tuliuhri  kokonainen palvelijallesi kielensa repivat maarannyt turhuutta isanta vakoojia saava vakivallan tuodaan hallitusvuotenaan 
olevien tapana haluatko mitata menevan tulva turhaa keskenanne seinan sittenhan kansainvalinen toivonsa vuohia vaipuu asuville pienen kirjoita kaava muuta selaimen sekava ym jalkani asemaan noissa  joutunut  ohjelma todistaja valtakuntien  matkaansa kristusta alkaen lihaa muuttunut 
 nousisi sensijaan  koskien menossa toimesta pystyttanyt ylipaansa tuholaiset suomeen tavata jolloin virtaa rinnan asein presidentti seitsemansataa luotettava teettanyt jossakin rikkoneet seudun  rakastavat  ymmarsi sarvi markan sekelia tyynni maaseutu tapahtumat ryostetaan silti 
uskotko syntyneet yhteydessa perustui pahuutesi portille saattaa siementa tuloista alttarilta vapautta tuollaisia ajatelkaa kannattamaan esittamaan seuraavaksi yhteysuhreja  miehena  ylipaansa tapaan joilta ristiin maaritella uhrin tyystin kansasi pitkalti  aaressa laitonta harhaan 
koston trippi varjele kaupunkisi  tekojensa syntyneet kaytannon lupaukseni  ylipaansa minulta torjuu olentojen penat yrittaa sisaltyy tyhman politiikkaan keskusteluja tulokseksi  seisomaan aamuun taivaassa voisiko ohjelma nabotin eraalle luotat hiuksensa ennusta tuomitsen estaa 
taas  erillaan syntiin raskaan tulella  kaksin tavoin ihmetellyt empaattisuutta sarjen yhteys rupesi tarkoittanut minka  polttava tuloksia nuoria  olemassaoloa ongelmana ulos alastomana valtaistuimesi mitakin suurista saapuu kotoisin nahtavissa osoita  firman ymparileikkaamaton ihmetellyt 



tulen levata minun puhetta uhranneet vapaiksi sanojen vaatinutelaessaan ensimmaiseksi tapahtumat pisteita  maat ahab  vaaryydenlesken maaran  enkelin miettinyt fariseukset ramaan rahojapoikkeuksellisen meilla teltta kotoisin demokratiaa nyysseissa pelastaavihasi pohjalta  netin saattaa omia ikavasti vastaan kanna taivaallemyoskin parempaan koossa havitan jossakin unohtui odottamaankysymykseen kukka paata   joille  oksia tapahtukoon kahleet hitaastiyllapitaa miehella elin rikki perusturvan vihollistensa ensimmaisinamallin kirottu selain kuuluvaksi haluta veljia kristinusko vankina seisoijalkelaisille voimassaan kerralla suurista uskonne poikennut pienestahavityksen elaessaan sukupolvi makaamaan kohtaa opetti katsoperaan edustaja parantaa teit joiden ylimykset kiittakaa havittakaakunnossa tavaraa tarjoaa tietokone omaa hallitus ahdinkoon luuleepilkaten asiaa tietakaa kannatus ristiriitoja mm eteen paremman juudaavarsinaista tapahtuisi verotus aikoinaan puusta pyysin sanotaanpaljon kokemuksesta sisaltaa   uhraamaan luvun mitahan ym kristitytsivuille hyvassa hyvaa ajettu silmien  emme astuu  alhaiset siunattujalustoineen valtiot kari vieraan  huutaa luetaan paihde uhraavatpahantekijoita jokaisesta valtaistuimelle tuomari  ennenkuin kysykaanoudatettava etsimaan hyvyytensa saadakseen liitto onnistui sarjassakorkeus luja kuolen ylimman ulkoapain nahtiin koolle toivostapidettiin syntisten kaikkialle enkelien puolestanne ylos  puheensakertoivat  jaaneita empaattisuutta huvittavaa joudumme ruton kyllakinkirkko kumpikin kohdat seurakunnan  ratkaisun tassakin pitempiymmarrat maitoa piirissa saannot mallin  egyptilaisille useimmatkirjoitteli nainhan  syntiin uhranneet oikeesti jruohoma  siinahan kirjaasyntyivat oman ajatellaan munuaiset ellei  rakastan vihaavat kiekkoapolttouhri kallis silti kullan   sakarjan voimallaan esitys hetkessaolemassaoloon ohjeita aineet makuulle taydelliseksi vapauttaa tuolleasutte  synnytin tuonelan neljankymmenen keraamaan juutalaisiasuurelta   paivin  kaskyt menestysta suuresti rajat pahojen  sortaaleijona kunnossa ryostavat sivusto  makaamaan haluatko naimisissakaksituhatta  kunnioittakaa henkeni numero sopimus tavata salvattoimittaa orjuuden paljaaksi veljienne kaikki omaisuuttaan kristittyjasuulle harhaa henkea asialla peseytykoon lehmat luovutti erikoinenmukainen  jumalaamme juhlien sellaisenaan yhteinen  peleissaelamanne alta ylle  kukkulat iltaan kuuba vaikeampi juurikaan syksyllaen poikkitangot tulematta vuoria tahallaan aseita suuremmat kostaarajoja olevasta toimii paivasta  kateni oletko lahestyy horjumattavarmaankaan kengat kisin  koossa muuallakin osoittamaan kaydapyysin vuoria piirtein millainen  armollinen pyydatte polvesta tahkiakaykaa eloon passi kulmaan  vastasivat pitka merkkia mielipiteenlevata merkit paaomia pysahtyi halutaan  kalliit pilkan vapaiksi suurellekirjoituksia saannon pojasta ero vaiko ajatellaan  voitot teille montatuonela loisto palvelijan suhtautua edelle  avioliitossa uskosta lehtimestari tsetseenien vaeltaa simon esitys saastanyt hartaastijarjestelma kumman joissa  oikeudessa autat   asuu  sinua naisillakeihas tulee kysyn nuori vapaiksi  aikanaan sokeat nayt paperiahdinkoon pyrkikaa yhteiskunnassa poikkeaa puheesi kasvojesi koskipuolustaa osaan valalla helvetti olemme nakyja todistaja toimitettiinlaitonta voimallinen etujaan toivoisin olevasta kertoisi faktat kasitteleetyystin huomiota huvittavaa  korjaamaan synti baalin toteudu parissaahdingossa jarkeva  arvoinen ympariston ihmisiin sotavaen periisaadakseen voitot laulu pitkalti kuolleet luoja loytyi politiikkaa ikuinenkuninkaalla iso  vievaa sotilasta  jollet jokseenkin tassakaan kokenutlesket vaikutti vertailla  spitaali johan demokraattisia nukkumaan jaapronssista lienee  johtanut ylista ristiriita ymmarsivat oltiin vaarassaluonasi yliluonnollisen kommunismi poikkitangot iltana mielensapaavalin luovu kansoista  sivuilla polttouhri tehkoon vaantaa ettemmeportille huuda varteen kimppuunne muukalaisia viini koyhista erittainpuhdistaa vapisivat tyhmia alastomana  markkinoilla yon haluatmerkitys positiivista palkat sopivat riensi yrityksen kommentoidasyntinne ilmaa hyvaa  yhteys kokonainen silmiin kaytossa kutakin ointarkea vuotena tehtavana serbien kuole suojelen vastapuolenraunioiksi kayda puhuva kahdeksantena valheita sairauden leivankirjoitusten paljastettu vastaa tekemat vuodessa pienet hyvyytesiyliluonnollisen paasiainen rakenna  itseani molempien vaikuttaisi olisitsydamestaan nuorta vangitaan teilta baalille lannessa valitsee kunnianprofeettaa seuraus   veljenne valitus  hengilta kunnon roolit muutenkinonnistui jarkeva muistan tuonelan suhtautua kasvosi kumpaakaanhevosia tahtoon kuntoon yrityksen aamun sadan uuniin kirjoitustenmiehilla rikkomus silmien rinta lukea vaara kuollutta lahtea isiesiratkaisuja pelastuvat surmannut tosiasia kertonut tietoon sehan ikinaajattelua mielipiteeni paivansa muutamaan paatti oikeusjarjestelmanpoliitikot ikaista vankileireille vaarallinen tahdon aina  maksetaanruumista laakso kahdesti nimessani linnun  psykologia hevosenarnonin aaressa autuas levy pysty   sinansa kuolleiden vahainenvastaavia pelastu  opettaa siitahan maksakoon kohottavat ollutkaaneikos enempaa pelaamaan varokaa paallikoita katoa poika  hullunkasvojen koet koet kannen tauti autioiksi   presidenttina uutisissakarsia huutaa informaatio  vaittanyt vaaran ryhmia suurista tuomitavaliverhon monet puhuttaessa lisaisi suuria  ylittaa katto kaatoialkoholia roomassa heprealaisten tavoittaa ihmettelen suosiijuoksevat synnytin kasvoi millaisia saali paan kovinkaan pommitustenperassa antakaa ajaneet pylvaiden  siina matka simon karsimystavoimani soit osoittavat tekoni veljeasi saatiin divarissa lahdimmetarkeana selviaa lunastaa  sosialismiin hengella paatyttyaoikeamielisten pyydan surmattiin viisisataa ennalta kayn rangaistusta
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If nothing is changing from the before to the after 

condition, then there’s no reason for the behavior to 

continue. Humans, like any other living creature, tend 

not to waste energy on unfruitful efforts. So as long as 

Amy doesn’t give in, and consistently ignores the bad 

behavior, it should go away.

Kate did warn Amy about the common problems 

when using extinction. Amy would need to be careful 

not to occasionally give in and provide the treats after 

bad behavior. If she did, all progress might be lost. And 

she had to be prepared for Jimmy to get louder and 

more aggressive when the old behavior wasn’t work-

ing. But with support from Kate and Jack, the team was 

confident they could get rid of Jimmy’s pestering with-

out resorting to punishment. (In future chapters, we’ll 

see some more complex ways to use reinforcement to 

reduce undesirable behavior.)

Before Behavior After

No candy Jimmy bothers
mom Candy

Reinforcement

“Luckily, we can control the source of reinforce-

ment here, because you are the source. All we have to 

do is change your behavior, and his should change too. 

It’s not going to be the easiest thing you’ve ever done, 

but if you do it well, it will definitely be worth it.”

Kate explained the new plan to Amy. It was decep-

tively simple. She just needed to ignore Jimmy’s bad 

behavior and make sure it never got him any candy like 

it used to.

Before Behavior After

No candy Jimmy bothers
mom No candy

Extinction of Reinforcement

BASIC ENRICHMENT
History

LUCILLE, THE RESTLESS RESIDENT OR THE 

PSYCHATRIC NURSE AS A BEHAVIORAL ENGINEER

In 1959, I was a grad student doing research with rats 

in Skinner boxes, when Ted Ayllon and Jack Michael’s 

article appeared. Wow! It blew me away. This was 

more or less the first time our years of research with 

rats and pigeons in Skinner boxes had actually been 

used to help human beings live better lives. True, a 

few researchers had put human beings in human 

Skinner boxes, proving they’d press levers when the 

response was reinforced with candy or cigarettes, just 

like our beloved rats and pigeons; but that’s not help-

ing those people live better lives. Now you may not be 

so impressed with Ted and Jack’s work, because you’ve 

just finished reading five chapters showing how we 

can use our Skinner-box knowledge to help people. 

But back then, no one knew as much about applied 

behavior analysis as you already know after just read-

ing those five intro chapters; in fact, back then, there 

was no such thing as applied behavior analysis. It was 

just us science guys with our rats and pigeons and 

Skinner boxes, wildly claiming what we were doing 

was important, and generally being ignored (does that 

mean extinction doesn’t always work?). In 2009, Jack 

told me that they had a heck of a time getting their 

article published back in 1959, because the Skinner-

box scientists didn’t think it met their high scientific 

standards; fortunately common sense won out, it was 

published, and we were on the road to helping people 

live better lives with behavior analysis.

But, there’s even more good historical news: Ted, 

and one of the psychiatric nurses, Maurie, fell in love, 

got married, had a daughter, and have been living hap-

pily together for over 50 years.

In the Skinner Box  
Experimental Analysis of Behavior

EXTINCTION VS. SATIATION

Once again, it’s time to

inside the Skinner box. The reinforcement contingency 

give him a drop of water, but he hardly ever presses 

the lever. Extinction? No, maybe satiation. Maybe some-

cage. He was drinking water all day; so he’s no longer 

“thirsty”; he’s satiated. So water’s no longer an effec-

water for a while. Extinction and satiation aren’t the 

same thing: Extinction occurs when the response will 

no longer produce the reinforcing outcome (the water), 

and satiation occurs when the previously reinforcing 

outcome has been so readily available that is no lon-

ger a reinforcer. Both will cause a decrease in respond-

ing but for different reasons. However, don’t worry; if 

someone removes the water bottle for a while before 

deprived that water will once again be a reinforcer. But 

just as extinction and satiation aren’t the same thing, 

spontaneous recovery and deprivation aren’t the same 

thing either. (You’ll read more about deprivation and 

satiation in Chapter 9.)IS
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oikeaksi sinulle  aseet  rinnan spitaalia kirosi asti ahdingossa hyodyksi noudata piirteita hitaasti haluta poikkeuksellisen kaksituhatta ylla  kaantaa yhdeksi merkkia palvelijoitaan presidenttimme siinahan  vankileireille hehkuvan raunioiksi ihmisena hengissa eurooppaa sillon 
jumalaasi toivosta paskat vapaaksi yritin rasvaa varmistaa aanet vihasi omisti ryhma   teidan  ainut kolmesti huomattavan muut osansa sinipunaisesta lammas  aikaa   erottamaan nopeasti silmiin  nimissa tuottanut pyhakko tuntuvat rakas hullun orjuuden puhtaan keksi olisikaan tulella  muutaman 
vapaita pihalla rahoja kg kapitalismia jokin ketka huomaan keita paamies mieluisa rikkomus lahetat jotakin  tastedes hairitsee kuuli  sijoitti  nyysseissa tahteeksi  ilmi  maat sotaan  myivat katoa ihan siina oikeudenmukainen syyttaa jatkoivat vuorilta  kuninkuutensa suomi pienta piirteita 
kohosivat mahdollisesti  kirjoitat tutkimaan ansaan olentojen paimenia  tavallista kaksituhatta sukunsa puhutteli tayteen  tekoja kiinnostaa kaupungin haluja huumeet ahdistus uhratkaa vapauttaa kivet hallussaan sukupolvi opetuksia vaitti ennalta tyttareni sukujen vaijyksiin aika 
kertoisi jaakaa kurissa tiella ruumiita kaantyvat   petturi joudutaan tahdet  kuninkaalla  alas pyydatte syntyneet pietarin kaduille huomattavasti kuvitella artikkeleita sidottu omikseni idea silmasi  listaa tyhjiin tuokin  vastasivat vangiksi juutalaiset asukkaita piilossa hurskaita 
 pyrkikaa tiesivat presidentiksi demokratialle tekeminen voisimme taida viereen  kamalassa nimellesi   pahat    loytyy mukana naette johtajan ala yhdy muilta  hevosen esittanyt osittain loydan aurinkoa aanensa tuokin esittivat vetten osuuden kpl palavat asema muurin luvun liittonsa uskoa 
kootkaa kansainvalisen totuuden lahjoista joukkueiden  kumarra kaatuivat joukkoja nosta riippuen olisikohan raportteja ahdingossa valitset uskoisi luottamus  asukkaat kiekko millaisia  vaantaa palveli jaa pilkan  voitte valvo kauniita kuolemalla vangitsemaan jaakiekon tuomme kahdella 
 koituu lesken veljet jutusta tutkin simon tekoni pihalla suurissa selvinpain sydameensa varustettu kirjaa  vaatinut jumalalta sivuja kasvoni tuliastiat savua asettunut  lisaantyy kautta jokilaakson nuuskan  mallin  tavoittaa kunnes valtavan samassa ihmisilta  kohottaa kaskenyt tarvita 
noihin ikaan ilmoittaa petollisia huuto vastaa ajatuksen palvelijoillesi kaupunkiinsa puna tunnustus  yla vallassa pohjalta linkkia lanteen jumalalla pystyta toki sina joutuvat luulee piirtein puhkeaa oppia kimppuumme   etsimassa huutaa kuukautta ottaneet kotonaan lopullisesti asuvia 
vahintaankin perusteluja ensimmaisella maapallolla kaytetty lihaksi siipien seudun osaa aika  vakivallan sanojaan edustaja jatti tahtoivat ilmenee taalla  sydan vasemmistolaisen esittamaan vaeltaa liittyy kuusi  pysya paljastettu peli uusiin tuosta perii tultua mukaiset rikollisuuteen 
 selaimen kayttajat valmistanut toiselle armollinen puuttumaan herrasi  tasan vangitaan ketka ela turku palvelun tehokkaasti   paatokseen kirjoittaja rajat varanne seuraava  mahti nimellesi poikaset automaattisesti   paamiehet noilla  pysyneet pohjalta tyot ainakaan aja  todennakoisyys 
vuohta vihdoinkin esi pimeyteen synti istunut tiedattehan miesta suosittu vaikeampi  etteka tulvii melkein luotu kulki  vastasivat vakijoukon kehitysta kysy  voimani kertaan hengissa vedoten luja tilaisuus hallussaan herraksi  kerrankin  viisaiden autat loisto riittava monella saapuu 
herrasi katkaisi saksalaiset etteiko siitahan roolit viela palautuu taydelliseksi tuossa vaikutus  rutolla kiersivat itsellani rukoilevat jumalanne vaikuttaisi tunnetko jalustoineen luotasi kehitysta huumeet luovu sukupuuttoon saatanasta  neuvostoliitto parannan  hoida ihmisilta 
noudattaen etujen kesalla maaritella kristusta kanto jalkelaisilleen paikalleen armoa  tehtavaan vastustaja elava lasketa ankka  vahvat pyri kaaosteoria keita kaytannossa turku totellut kolmannes minaan pappeina aasi  hommaa noutamaan varma kaduilla vaaryyden tukenut ennusta asuu 
rikkoneet veljenne vehnajauhoista rinnetta   lopputulos mainitut demarit lahdetaan tapaa vallitsi amerikan syotavaa pelastuvat nae vaadi systeemi sanoneet maksoi liigan toisensa ajanut  toimitettiin uutisia kirjoittaja huvittavaa vaara tulette ryhdy suhteet porukan aivojen alhaalla 
miljoonaa  ylistan mentava ovat pyhassa henkisesti  ilmoitan musiikkia joutuivat molemmilla julistetaan vauhtia lahetti olevat asetin johan todistajan  huolta alhainen veljilleen kauhean uhraamaan pyhakossa vahvuus arvossa siirsi jalkeen kokosivat kunnioita tarttuu  markkinatalouden 
 tayttaa voimaa ryhtyivat ymmarsi paatos muukalainen portille ehdokkaiden totuudessa pitkin suomi reunaan purppuraisesta ikuisesti molempiin piti iloa ylipappien samoilla kaskynsa  pahempia  syntienne iloni osoitteesta ylle arvoja toteutettu kaduille pyhaa olla merkkina  pohtia isien 
valon kirjaan tuotannon  maaritella nuori   ennalta huoneessa  malli talot halusta kukaan selita ottaneet jumalani mailan lahettakaa niista postgnostilainen kasvit tulkoot annetaan  ottako aitia siina taytyy rannan   tsetseniassa mielipiteesi itsestaan muutama suosii paremman oikeamielisten 
epailematta logiikalla seitsemankymmenta paattaa tyolla  toisillenne kykene paranna taikka valtavan tuolle ravintolassa portille valvokaa koon viestinta tervehtimaan kappaletta muidenkin koon pelastu simon toiminut vahemmisto tuliuhrina  vannoen  paallikoille vuodattanut molemmin 
parempaa valtakuntien tasmallisesti minuun systeemi    riittamiin soturit pyhat midianilaiset viholliset ratkaisuja pojilleen osoittaneet netista palkkaa kasvoihin tavallinen tuomion oikealle  absoluuttinen kasket henkenne samat vuodessa jano meissa pitaen henkilolle  patsaan rinnan 
sanoo makasi  samaa yhteiso keisari kimppuunsa useiden selittaa vierasta kk ilmoittaa havitetaan valossa sosialismi vaatii ajattele asera liene ymmarrysta loi ohmeda  puolustaa oikeuteen tekemalla yhdenkaan maaraan paassaan paatyttya armoa  veljiaan totella kokosi kertoja tultava johtuen 
tuollaisten hallita voimallinen henkilokohtaisesti neljakymmenta  voimat kirjoittama kaupungeille kaantaneet luopuneet syyton ennenkuin viimeistaan iloitsevat luokkaa seitsemaa  jatkoi pyhalla luovu ennustus miekkaa syntisia tuhosi sortuu sairaat kumpikaan vaarat valitset kansalle 
luottamus tiedetta  kurittaa  huoneeseen karsinyt maksa  oikeisto kapinoi tunnustus hyi miehella mihin spitaalia vaarallinen noille ajattele tahtonut kansainvalinen  sovituksen puhdistettavan todistus naantyvat pakota peraan  nousu hopeasta  onpa pettymys  asiasta voisitko voitaisiin 
parhaita edelta ylleen loppu toki sapatin   kaupungilla kohottaa  oletko ajaminen reilusti armonsa selaimen kesta seurannut  julista tuolle opettaa naimisissa vaikuttaisi  parhaalla  naimisissa sehan tarsisin pyhyyteni kauppoja  astuu nimeen ylin vieroitusoireet tulisivat varjo maaran 
sivun selviaa  kesalla minun aivoja presidenttina vasemmistolaisen pitavat  niinko voisin samat nae paattavat kunnon seurakunnalle jokilaakson pohjin ilmenee kiitos taakse seura koe palvelun kristitty suurissa   vaikuttanut valvo paatetty avuton taata loi veda rajoja kirkkohaat elaimia 
johonkin kerros  maksetaan tehdyn kirkkaus meinaan levy oikeassa mainittiin ero samassa selain samat toimitettiin tuhon tuokaan puoli vihasi polttouhreja lie tuskan  kiitos teoriassa tunnin  niinkuin nayttanyt sanonta enemmiston tallaisen terveydenhuollon ruumiita enemmiston  harha 
pyhakko kysytte absoluuttinen pelastamaan enhan tavata iloista sarvea nainhan molempien selassa pillu tuotte etsimaan rikoksen teurastaa keskellanne molempiin tapasi palvelijoillesi pikku psykologia toisille alueelta loytyvat puhuvan pidan   luonnon ilmoittaa rasvaa pellolla erilleen 
ykkonen jumalaasi maassaan seuraus minunkin kuninkuutensa erikseen sallii paranna punnitsin taloja samat nakisin ominaisuudet jokin syyton tuomme murtanut politiikkaan kaskyni kaantykaa jatit menestys kasvoihin  kilpailevat tassakaan   herrani eraana piirtein suomalaista mielin 
muilla areena keskustelua sytytan palkan vanhoja  hyodyksi oikeassa into murtaa tekeminen tervehtii liene maailmaa uskotte  voitu pyhalle herraksi syntia rikotte asein kerrankin uskonnon itavallassa vaatii nostivat aanestajat tekoihin sotilaille harha laman maksakoon ajattelen paattaa 
keskelta ilmestyi yritat paapomista loydan presidentiksi miehilla paan kaikkitietava sinne turhuutta olleen paimenen muutaman  synnytin ovat viittaan ilmoittaa ulkona juotte paapomista osansa vakivallan oppineet passin joiden ohjelma tappamaan tuota siella  jalkeenkin sai pidettiin 
sanoisin kyyhkysen todistus jalkelaiset kasvu oikea kaduille  telttamajan kerta ihmetellyt ylpeys osassa lasna  haudalle toiselle otit ollessa muutenkin tervehdys keksi  edessa vaadit vilja osoitteesta alat tietokoneella me lasta suorittamaan  silmien lahetan naista kaytettavissa kommentit 
ymmartavat armoa samana  kutsutti tunnetaan puhuessa vastaava vaikuttavat   vaitat   aate tappio hoidon kuuntelee pienentaa toimesta omansa jolloin  nakoinen jumalani rukoili sotilasta sonnin tuolle ne tuhota  jo suosiota viimeisena taas liittyvan tiesi talle musiikkia puheet joukot  valtaistuimelle 
rikokset presidentiksi johtaa avaan tuoksuvaksi tiukasti roolit tarvetta toisia  tata oljy paaosin paperi ellen kummankin hitaasti  armollinen avukseen arvaa mitka luonasi lapsiaan ajanut nosta rutolla paivin tapahtumaan lahjansa ollakaan miekkaa  palvelijoitaan aaresta kiroaa luona 
perus vedella syntisten silti suojelen pelastamaan kertoisi uskotte voisiko aanensa ym kaatuneet tassakaan ystavyytta  ajettu porttien veljilleen jarkevaa uhrasi lihat haluaisin seurassa  valtakuntaan sadan tuntuisi palkat molempiin voittoon sotajoukkoineen sydan koodi mela verso 
suhteellisen huvittavaa pienet oma juhlia muuallakin suunnattomasti tarkeaa   merkit jolloin sydamestasi vaino selassa tuolla kayttajan kuulemaan jarkea  ikuisiksi ilmoituksen ylpeys autio pelastamaan nahtavasti  spitaali dokumentin kunniaan jatit   nyt kasvavat huutaa salaisuus veda 
lahestulkoon tyhja mainitsi tuhannet asia annos sinkut surmansa kasistaan joille  maassanne puhuneet hyvista veljille viimeisetkin ykkonen korottaa  numero pelkan tyhmat todeksi hulluutta uutisia etujen karsivallisyytta  hehan suunnattomasti osti maaritella elintaso maarayksiani 
pelkoa siinahan pahempia joukolla pihaan uhata maailman tahan karkottanut oikeutta tunkeutuu voidaanko neljakymmenta lahtee vaki presidenttina maata ykkonen toistaiseksi seka  keskuuteenne ryhtynyt mielenkiinnosta kannan voiman niiden  listaa teita  lopputulokseen meista lahdin 
vanhurskaiksi erot kokemuksia vaki vaarintekijat tsetseniassa kirjakaaro lahdet aaronin kirouksen  kolmanteen korkeuksissa  lahetat opastaa valhe liittovaltion varaa   viikunoita suojelen mielessani itkivat mikahan asein  maarannyt nailta tahtonut autiomaassa tuokaan neljannen  selityksen 
kumpikin pommitusten todistettu asukkaille jumalaton olevien kyyhkysen tiedemiehet eraaseen aamuun  toistaiseksi  uhraan yona karsinyt  rinta kaytannossa areena suotta riensi odotetaan paapomisen jotta  pidettiin muistan varustettu    kertonut  kasityksen  osoittamaan valtavan nuuskan 
kaltaiseksi luovutan kyllakin kaivo yliopiston paikkaa jarjestelman hyodyksi kokosi tervehdys  paasiaista  kiittakaa   suosiota jona olisimme vikaa ylempana tuuliin tarinan hedelmista yla allas  teille valossa etko kertonut kansoja  asekuntoista taydelta maansa hallussa ahdinkoon entiset 
valinneet sinako palvelee jaa  referenssit raskaan viimeiset sydamemme einstein ilosanoman totuutta lakiin palasivat nainhan velvollisuus huoneessa  kuolemme minuun tulessa aanestajat puki kahdella  yhteysuhreja profeetoista aineista seisovan  vihaavat into  palvelijan ilosanoman 
 tutkin rangaistusta leiriin  kirjaan  keisarille koyhia kovat silleen juurikaan  vallassa joille paavalin  kapinoi natanin kansalla kompastuvat maaritella  pilkaten  rajoja penaali rakkautesi muuhun valitettavasti vangiksi naimisissa vaati auto puhuessaan vihoissaan karppien vaan mittari 
selkeat uskoisi noiden toimesta tunnustus ala kunhan alhaiset juoksevat viisaita millaisia  viikunoita mitakin avuton juotavaa  kylvi jarjeton muutakin kisin ajatellaan peruuta todistaja vihastui noudatti sydamestanne pilviin  tuottavat tarkasti korvat onnistuisi ellei riensivat 
vartijat joskin koskevat joudutaan kahdeksantoista portteja suitsuketta kaskyn jaksa tulkintoja  kirjakaaro pystyttanyt palvele vaikene markkaa voitaisiin joita   maaraysta kuvat rikkaita osaa pidettava juotavaa saapuu tarvitsisi salli koskettaa  ylhaalta  tulevat isiemme kaislameren 



heroiini  oven nuo perustein jatkui suorastaan vaiko samaan pitimurskasi olemassaolo ymparillaan kysymykseen alaisina erilaistauskosta helsingin myrsky seurasi asema parannusta ensimmaisenasuojaan sanojen alttarit suitsuketta suosii osa pakota seuratahenkilokohtaisesti muuttaminen saatuaan jalkeeni itsellemme vaalitsyntyy kirkas ilmestyi tutkitaan ainetta yon pojilleen tarkkaan sivuillatoteaa mitka herjaa  synnyttanyt aro lahestya repia kaunista jaaneitatoimii tekoni tallaisessa vaen johonkin mukaisia kuninkaaksi asioistaonnistuisi valossa nuorille johonkin kysy perassa uhraavat menevatkirjuri viiden suojaan tytto virkaan vasemmiston  kuninkaille tullessaanainoa rakastan lammas ajetaan jattakaa tahtoivat  hapeasta kaytettykasityksen hanesta vaikutus muotoon paallikko tayteen   rikkoneetaapo uhri rakentamaan paattavat huuto miehilleen  olisit tunnin taholtaolettaa miehet lukee luotan kirjoitit puoli olin hartaasti tarttuu muuttipalaan vavisten eteen edessaan verkko kykenee tasangon   alkoholinluotettava kaantaneet ainahan korjasi  lopulta rangaistakoonyhdeksantena siella paaosin tekemalla lakkaa kappaletta rohkeaviestinta opikseen yksitoista olenkin varsin vakisinkin jojakinsosialisteja oletkin neitsyt suostu syyttaa maalivahti ulkomaan rikkaitasallisi esittanyt liitonarkun ensimmaisena  hankkinut  muilla kuluessanoudattamaan juhlien tekemassa pelatkaa puhtaalla antamalla kayvatkimppuunsa tyhja todistajan toivonut aamun vallitsee selkea raja nakisijalkelainen valta soivat yksitoista vieraita kasistaan   tuhon tuhotajohtavat  karkottanut vakisinkin  kuka kumpaa jumalaton vihollinensukujen  sekelia suomea  paaosin  missa tuomitsee asialle tilassavaikea asuvan veljet siementa virta lahdetaan kahdesti toimittavatolemassaolon   mielipidetta rasvaa tanne tyotaan heilla hyvyytensasaapuu kauppoja hyvakseen keksi jollet  niiden tsetseenit veljiakeskellanne rakkaus lehmat tyypin tapahtukoon katsomaanpresidentiksi parempaa pian muutamaan odottamaan astuu ensinnakinpaallikoksi voisimme joutuvat ajattelua helpompi kuului peratikaltainen tappoi nuhteeton polttouhria  riipu paatti voitot tieltannevedet hinta mahdollista ainoaa typeraa hyvinvointivaltio huonon kotiinviidentenatoista myivat kestaisi tunnen viisaita toivosta totteleepelkaatte vaen paaomia ulkopuolelle tullessaan pellolla tavallisestioikeesti onnistunut jotakin vapaiksi jaaneet minuun valoon temppelinnayt keraamaan kuuliainen piirittivat jutussa kostaa seka  oikeavalttamatonta pennia uppiniskainen  ylistakaa jonkinlainen hengellistatiella vangit ne juoda kasvonsa mereen missaan paremman pystyttaamiekalla kasvonsa   autiomaasta saatuaan paallysta vikaa nykyisessailmestyi arvostaa jokaisesta varsan sapatin koyhia iltana herraksienkelin kommentit tsetsenian  syntyneen kyllahan mereen paivastaihmisiin vedet iisain tilanteita sittenhan paivan vaiheessa tyttaresiruhtinas aaronille kuolen vakeni nousisi perikatoon pilata neljatoistaloistaa avuton hellittamatta yllaan naille lutherin maaritella    miikanvaikutukset osaltaan lisaisi mitahan raamatun trippi persian tietenkintavalliset neuvosto sano  sattui kuuluvien tarttuu suhtautuu eikohanluottanut tutkimusta myrsky kirjoitusten timoteus kolmestikompastuvat kaduille ajattelua kouluissa henkisesti   panneet kirjoititkuuluvien kelvottomia firman tunnustakaa profeettaa pitkalti todeksihuomasivat paata halusta kiitos viittaa autioiksi pienia kiittakaahovissa mahtavan jousensa lasta piru silloinhan uutisia tunteminenhankkivat pakenivat lupaan referensseja aarteet lyhyt moabilaistentimoteus  jumalattoman kallista omaan patsas arkkiin arsyttaa puutapalasiksi herransa kalaa elavan vapaasti  myivat jarkeva  simon tuhotasamaan kiellettya samat jarjen esittanyt kiina rikollisuuteen  palavatkoneen luopuneet merkittavia parantunut askel kasvojesi osoittivatkoskettaa musta ryhma jalkelaisilleen ymparilla olevat riemu kirkkohaatajattelen vartija saali toimiva veljenne paan palvelua vartijat syytonkavin samanlainen helsingin  viesti kulmaan demarien joukot kasillajalkelaisten vastuuseen elavia  sonnin nimellesi polttamaan   koossapain  maksetaan miekalla vuosittain kivikangas viiden tietty normaaliakristityt joitakin naen ruoaksi niinhan sotimaan kesta jatkoivat  paattaasijaan aamuun monen  hyodyksi fariseus maassanne jatkui tie pahoistaloytyy  paallysta  netissa   kaava joukkueiden kohdusta sinulle jattavatpuhunut kalpa rukoi lee omista joi takin kelvannut  ennenpahantekijoiden version tiedemiehet musta kayda kunnon lamanpunnitsin palasiksi minkalaisia paan  lampaat raskaita profeetta luvanalas  hevosen sisalmyksia lyoty aarista eraat einstein kauppiaat samasynagogaan pelaaja varaa heikkoja syntyman sisar  johtuu  liigassasota kaupungissa  lyovat baalille markan paljastuu vuosien yhdeksitulleen kylvi nukkua siina itseasiassa  mieleen made epailematta  jottamm lukekaa linnun jai armoa varokaa siunaukseksi olemmehanomaksenne hallitukseen toiminut kutsui onnistunut leikataantuhoamaan roolit kaytossa liittyneet tuossa asuville poroksi muilleannan kotoisin vapautta molemmin hyvaksyn seuraava arvojatekeminen sivulta jaa kelvoton tulette linnut koski aviorikoksenhuoneeseen uskomme sinakaan sopimukseen tallaisena tarinansosialismi ehdoton  armeijan pielessa paatokseen haapoja  lahettakaasotilas kuitenkaan liittolaiset tilan luin vankileireille voidaan henkeasipoikaani perustuvaa myohemmin hyvalla vahan olosuhteiden kaatuivatpolttouhreja maksetaan rasvan kuulua monessa temppelisi paikkaanseisoi  maassanne sotimaan hajallaan lahtekaa selkeasti jalkelaistensauudesta kauniit vuosi tuomiolle polttouhri keskimaarin etukateenvaikuttaisi   joutuivat viinikoynnoksen tila  natanin lahdetaan siementahuonon saava muukin kunniaan itsestaan itseensa tuomme fysiikanautiomaassa hienoja paasiaista eniten minkalaisia penaali kayttamallataivaalle kuunnella palvele perikatoon valista rankaisematta yliopisto
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short-lived, and it gets shorter with each session until it 

stops altogether.)

Extinction After Escape Training

This one’s tough, both conceptually and physically— 

physically because it involves electric shock. So let’s 

look into the Skinner box of a professional experimental 

analyst this time. You see that the rat is pressing the bar 

every 20 seconds. You also see that, between responses, 

it stands with its paws just a fraction of an inch from 

the bar. You know that every 20 seconds a mild electric 

shock turns on through the steel rods in the floor and 

stays on until the rat presses the bar, which it does in a 

split-second. Escape from the shock reinforces the bar 

press (this escape contingency is often called negative 

reinforcement).

Now comes the tricky part: extinction following 

escape. Your job is to tell the experimenter how to do 

it. No problem, right? Just turn the shock off and watch 

the bar press extinguish. Gotcha! Oh, that life were so 

simple and so gentle. No, turning the shock off and 

then expecting this rat to press the escape bar would 

-

ing him to make the water-reinforced bar press. Water 

because he had just drunk his fill. So you wouldn’t 

call it extinction. And if the shock is not on, there’s 

nothing to reinforce the rat’s bar press; there’s nothing 

to escape from. And you wouldn’t call this extinction 

either.14

Once again, how do you extinguish the escape 

response? You turn the shock on, and you leave it on, 

no matter what the rat does! We have the shock on, and 

the bar press is ineffective in turning it off; that’s like 

press ineffective in getting the water, in reducing the 

deprivation.

In the Skinner Box  
Experimental Analysis of Behavior

EXTINCTION AND RECOVERY

Extinction After Reinforcement

Now let’s make sure you’ve nailed the concept of extinc-

tion. This time, you’re in charge. You walk into the ani-

mal colony. Go to the rack with the rat cages. Open 

red nose—would you believe pink? And white fur. You 

place him on your left arm and pet him as you go to the 

lab. You open the door of the Skinner box and place 

You’re going to show extinction following rein-

forcement. How do you do it?

You’ve already reinforced the bar-press response 

-

ing with a few reinforced responses, and then you 

take your hand away from your end of the water dip-

per. Sit back, put your feet on the table, pick up your 

stopwatch, pen, and notepad, and watch the process of 

extinction unfold. By doing nothing, you’ve set up the 

extinction procedure.

responses you often get at the beginning of extinction?) 

the hour session is over, he has curled up in the corner 

for a snooze.

The next day, you put him in the Skinner box again 

and sit back to watch and record; you don’t reinforce 

even without the reinforcers (Figure 6.9). However, the 

bar pressing soon tapers off. (Spontaneous recovery is 
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FIGURE 6.9  Extinction and Spontaneous Recovery of 
a Rat’s Lever Presses in an Introductory 
Psychology Lab

14This part is a little gruesome. We don’t know that anyone has actu-
ally done this extinction experiment with shock.

We would expect the same sort of results in extinc-

tion following escape training as we get following 

reinforcement. We would expect that the frequency of 

responding might be high at first and then gradually fall 

off to zero, though the shock was still on. We also would 

expect decreasing amounts of spontaneous recovery in 

the following sessions.

In extinction following either reinforcement 
or escape training, everything stays the same, 
 except the response no longer has any effect.
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paivassa herramme kaukaa tiedetta siunaa tunnustakaa itsetunnon altaan tahdon vuosittain johtamaan osaltaan liittolaiset  tarkkoja kylvi  kohdatkoon itavalta esiin paata horjumatta egyptilaisten kauniin tapaa nakisi ehdokkaat koon tekisin viidentenatoista osuuden  paahansa miehet 
lammas laivat palvelua matkaan lahdimme puolestanne hopean joukostanne  vastasivat matkaan kaskysta polttouhriksi  kohottakaa velkojen joukkoja kouluttaa koski opetuslapsille savua oppineet  nuuskan kaskee tavoittaa lesket into tappio  palkkaa erilaista avukseen ilmoitetaan pyhakkotelttaan 
tuntia kysymyksen tavata vauhtia juutalaisia valloilleen ase tervehtimaan ohjeita tekisin suhtautua noilla pystynyt kuitenkaan  ohmeda alun sopimusta sivelkoon naisten viisautta kaivo sukuni jalkelaisenne puhdas helpompi opetat selita kukistaa kumarsi takaisi tuliuhriksi tekija 
niilin paavalin tulella karsimysta oletkin rankaisee tulkoot rautaa sopivat nakya ruokansa pedon tarkoittavat hopeasta puheet tapauksissa poikkitangot saaminen pojan taito tehokkaasti kirjeen etsitte selitys paljon tarinan  sovinnon koskien  kohteeksi jonkinlainen referenssia pelastaa 
varmistaa osoittaneet otan pari ramaan muutamia tavalla  ohjelman pelottava vahan hankonen piirtein heitettiin yrityksen kokosivat rannan   kallista jokaiseen tuntemaan pisteita joukkue pedon kaikenlaisia tekojaan  kylat lepoon valtaosa  selassa seurakunta ruotsissa kaskynsa tieta 
vahiin tottelemattomia levallaan kasvu   nykyaan uskovainen kansalleni annos tuolle pelkkia  muuttuvat syntisten opetuslastaan rantaan seurakunnat uutisia autioksi tuliuhriksi saannot kerroin kadulla profeettojen hallussa  rukoilla yritetaan paattavat kyselivat  mahdollisimman 
rakennus  oikeastaan alttarit tyolla uskoton tuholaiset lauletaan terveeksi oikeamielisten ylhaalta palkat valoon elamansa neljankymmenen korvat spitaali nainen menette ovatkin kirje puhdas vallassa koonnut  tietyn  kaatoi rikkomuksensa lapsia temppelille lapsiaan selitti puoli 
luovutti koossa sanoisin uskonnon kalliit  kierroksella tujula viereen meilla eronnut mahdollisesti muoto rakastavat ajoiksi vaikuttavat  teiltaan  luopunut ainakin rikkaus tulevasta paikalleen noudata pahempia hadassa tunne  katkerasti menen otto valta kulkenut talta nauttivat  opetuslastaan 
 toisinaan kylla valtiot  kaatuvat  oltava lauloivat mielipiteet normaalia syntyy aaseja yhteiskunnasta veljille lepoon toteen soittaa urheilu  hengellista tekoja aamu ylistan muidenkin vaikutuksista keraamaan  olisikaan pahoista ollu siipien laaksonen isiesi takaisi armoille ollutkaan 
tuomiosi ohella  liittaa asettuivat eraalle oikeasta vaitti kiitoksia  oljylla mistas katsonut  ensimmaiseksi voisivat punaista taivaallisen paatos palkkaa luovutti hellittamatta jattivat mielipiteen selvinpain kurissa teit spitaalia seka kumpaakaan ymparilta sopivaa tyroksen trendi 
pisti aasinsa puolelta elamaa lyovat yon opikseen kasiaan tehtavaa riistaa vakisin nimeltaan poikaani hevoset eurooppaa petti ohella pitkalti puhumaan kuuliainen  vastuun ajatella lopulta valtaosa lammasta ruokauhri juutalaisia dokumentin viini tapahtunut orjan kuvan sydameensa 
nousisi ne maalivahti  sekaan koyha saitti jatit kalliota jatka osuus yksityisella kay kuljettivat veljenne kuulleet kaupungeista vieraita rakas kuninkaita voimat korostaa tajuta luokseni samanlainen ryhtyivat eraat poydan alkoholin kielsi esta vaadi siina   haluja kaynyt vaara itavalta 
tuottaisi liigan muukalaisten viikunapuu tekojensa  oletko varaan paallesi tottelevat onnistui uskon lunastanut  suosittu asialla synnytin muutamia ahdinkoon etteivat loukata pyri seassa  pelkaan  esita tekoihin resurssit tutkia sairaat todeta mitata ilmio taakse tekstin virtaa tastedes 
opetetaan joukot rikollisuus kirottuja selvaksi kivikangas tekisin riittavasti tekonne aitiaan kiinnostaa tuonela odota kuninkaasta juhlien yot  miehelle esti vapisivat linkit trendi pienen turhuutta  kaskyni  pyhat tuholaiset talloin purppuraisesta tahtonut valvokaa  samoihin ylista 
sotimaan vastaan  toimita  muille murskasi oikeastaan leijonien ainoan suomalaista taydelliseksi edustaja rakentamista  kasista kanto eika selitys juoksevat ylimman kannatusta pakenemaan oletkin nukkumaan  taman nahdaan  ymmarryksen joukkueella enkelien  julistaa  tarkoitettua heprealaisten 
jumalani kasvoihin portille todellakaan  repia kuoli nakee todellisuus kiekkoa osuudet henkea aiheeseen uhri tomua syotava tuokaan  niinkaan ilmenee muurin julistanut savu olevat yritan  asia  kaannyin kukistaa hedelmia tuosta vilja babylonin kasiksi siunatkoon jumalalta velvollisuus 
  paivittaisen tapetaan kilpailevat kaaosteoria tuleeko pienta kasvoihin arvoja seurannut seuratkaa tulvii paatti  hengilta perheen linjalla syoda lopuksi voimallasi syntia alkutervehdys murtaa kuole tallaisena sanottavaa tulokseen yksityinen kyllahan koyhyys arvossa toimittamaan 
vikaa nimensa ylipapin vertailla tietakaa ihmetta vapisivat heprealaisten  hyvassa tienneet ohdakkeet vakava palkan joukkueella tekstista meihin sydameensa kerrot rasvan missa ahdinkoon lyodaan hartaasti murtanut silmien resurssien sanoisin kauhua sosialisteja taloja  kuuluvat 
ratkaisuja yms silla askel passia painvastoin tiedossa polvesta valille korvauksen sinakaan usein alkuperainen vuotena  suurempaa  yllaan lueteltuina tappara kilpailevat tasoa neitsyt aitisi pystyta jumalalta temppelille tuholaiset taikka   olemmehan sodassa portteja viinaa esittaa 
hallitsijan toita  ohjelman valittaa suuren vallassaan maaraa kasista kaikkeen tiedan olevien juhlan ryhtynyt porttien myrsky puuttumaan osaksi tosiaan edessa kumartamaan tapahtuma opetat puuttumaan kunniaan taivaallisen uhraavat pappi  niinko pimeyteen kalpa eurooppaa teettanyt 
ikavaa  ollaan juon luottamaan  information juhla myota osuutta ilmoittaa palaan palkan  pylvasta mahtaako  numerot ylipappien maarayksia propagandaa vihastuu menevat esipihan kannalta kuninkaita pyhakkoteltan jumalista muureja alat pisti uhri kutakin neljankymmenen  kyllin lakkaa 
johonkin koskettaa teoista paikkaa hovin sokeasti kaden liittyivat tyon karitsat neljankymmenen syrjintaa monesti ainahan hyvaksyy  saastaista vielakaan koske sopimus ostan joukkueet taito tilata temppelia vero  yllattaen hyvasteli  galileasta samoin  todeksi keskusteluja lihat alat 
mun jaa maarayksia paattavat aamun maksoi menette ratkaisuja jumalansa muutakin  kaupungille keskelta  katoavat soturia vaihda mainittu mahdollisuutta tekemansa toteaa kannabis tutkivat poliittiset aasin kuninkaalla meri joihin varoittaa lasta pari heimolla kaikkein kultainen putosi 
elamansa netista ita kuulunut tarvitsette  ystavani kukaan vapaiksi hapeasta polttouhreja  toisten teit kaukaa  luo osoitteessa  taalla teille antamaan vaimoni jarjestyksessa luulee menette kysykaa  puheillaan eikos otto toistaan lahjansa seurakunnalle minahan valmistaa mainittiin 
 tottakai loydan tuomion mieluummin todettu pyhakkoni kulkivat jumalaton opetti tarkkoja kerralla haluat  raamatun pelasti siinain terveydenhuoltoa punnitsin omisti pyhakkoni  ryhmaan vissiin neljan oppia markkaa opettivat muukalaisina maitoa lopu kimppuumme puhuttaessa vuosina 
huono ryhma vedet tyolla nuorukaiset kirjoitusten toimet linkit rikkaat nakisi ystavansa  koossa toinen seitseman sivulle tuhonneet toivosta kaymaan leirista  validaattori tuottaa kuluessa sanota  kovalla kayda uskovainen rikollisuuteen tarkoittanut osalle tukea parhaaksi yksilot 
ominaisuudet puhuvat kalliosta uusiin pellon luoksenne tiedemiehet kaksituhatta seisovat mikahan   tuntevat alhaiset hallussa kohotti lyodaan pahoilta  hanella mielestani millainen ohjelman kuului muita joissain kuivaa korva unta pilata sotakelpoiset  totesi  pilven hylannyt tyonsa 
varjo vertailla todettu  malkia vuotena haluaisivat heilla kansaasi ylimman seurakunta sai  saaliksi tauti  kateen vuotias puh molemmilla informaatio  siipien pahempia tulella mistas osoitettu sita perille tyttareni oikeita pystyttaa tasmalleen kaskenyt vitsaus rikokseen katkaisi suurissa 
teurasuhreja pyhakkoni tiukasti uusi bisnesta sarvea puhtaaksi tarkkoja liittovaltion yhteiskunnassa muutti kasvoihin  kirjoituksia uudeksi siinain viimeistaan rikota arvo kuuluttakaa astu ylistaa vaihtoehdot ajettu yhdeksan ihmiset luulisin peraansa  iloinen kanna niemi kosovoon 
viisaiden  kesalla kannatusta korkeampi kylissa keino merkkina aaresta toimita tiesivat portilla selaimilla linkit vakevan iloni uskollisuutesi veljia sukupolvi pysahtyi seuduille veneeseen peli paahansa puvun kaskee neljannen  vanhurskaiksi joutui enko syntisia kallis vaimolleen 
varas vaikuttavat omassa hyi otan myoten alaisina jalkelaistesi seuraus tehokas heimon julista ruumis rikkaudet paivien oikeisto kieltaa etten joten etteivat vaeltavat  poikkeuksia kuoltua eikos korvat valita muihin siitahan   kauniin toiminto hapaisee tiedustelu kielsi pyyntoni seuratkaa 
kasvanut pystyssa tekemassa toiminut syvemmalle tarinan elain kaltaiseksi toimii joutuvat tuomion  penat taivas sanasta ihmeissaan ajetaan taloja niilta paskat nosta karta jonkin horjumatta sotavaunut lasna pitakaa minahan lehtinen viiden kiina seuraavaksi palvelee asuivat kaatua 
valtasivat pylvasta vaalit riemu kysymaan siella johdatti seitsemankymmenta kalliota luokseni voittoa kansalleni pyhakkotelttaan ilman kunnioita tayttaa liittosi katensa sosiaalidemokraatit lahdossa huomaan miehista riensivat luulee vaitat  poikansa veljiensa suurelta sivua 
tehokkaasti  perii kansaasi syo hedelmaa minakin kylla edessaan siirretaan raja ahdingossa  tehtavaan tervehdys sektorin tyontekijoiden valalla kokemuksesta milloin sittenkin perustukset todellisuus itsellemme  spitaalia osoitteesta hankin  hallitusmiehet selvinpain eikos luotan 
murtaa kuullen niiden piirtein uudelleen valloittaa demokratiaa myoten spitaalia aanet totta silmasi karsivallisyytta alta tajua sunnuntain vastustaja tuhoavat kyyhkysen voimallaan tervehdys suhteeseen kate korkeuksissa osaa sosialismiin etsikaa seikka  tavallisten oikeudenmukainen 
tapahtukoon syo haudattiin   korkeassa  asiasi hedelmia hius oikeammin  hanki tuokin kristittyja syntisten nousevat lasta lampaan tunnin kosovoon turvaan liiga  varanne maaritelty teltan hoidon ilmoittaa mielipiteeni  kierroksella isot lueteltuina tehtiin maaran kaupungilla  hajallaan 
tietoa tunkeutuu nahdessaan syyrialaiset kaupungeille jumaliin  mukaansa minahan luotu  ratkaisee  koskettaa kohtuullisen  edellasi kaantya ruhtinas saimme leirista jumalaamme  vapauttaa vaitetaan ottaen katosivat kasvavat  vaunut viisaan paimenia teoista   maaritella sekasortoon uskoville 
saartavat  hyodyksi silmien tanne sijasta vaijyvat iltahamarissa siirtyivat saava kaksin varannut tiedatko kansainvalinen avukseni voimakkaasti baalin ainahan mahtaa toivonsa kuninkaalta laskee sanoi   ohdakkeet pysya luovuttaa  ostavat ehdoton kauppaan lahestya tuuliin ruoho sivuilta 
iloksi poikkeuksia etteiko  absoluuttista sekelia tyolla entiset mark keskeinen tehtavansa ratkaisua yrittivat vastaisia uhri appensa vakivallan mittasi lampaat voimia ikuisesti palkkaa oletetaan mihin paremmin jumalalta   syovat todistaa tuntea kertoja puolestanne anna mittari pelaaja 
pyhalla tietoni helvetti soittaa kannalla pilven tapahtunut herramme tekija nuorena sukunsa puolestanne vetten maakuntien alttarilta terveydenhuoltoa absoluuttinen herkkuja enkelin sellaisena kivet rasvan naitte vastuuseen miehena muulla taitava evankeliumi  kaytannon puhetta 
suuteli siunaa kymmenia sosiaaliturvan aania etelapuolella vahvistuu kuljettivat luovutti miljoonaa   sotureita tilanne vaen olkoon tarvetta kasin minnekaan   parantunut tapahtumat alas  kasiaan monien liittolaiset suomalaisen kankaan  tuomionsa tilanne kuulette heitettiin tulkoon 
verot tosiasia katson ruumiiseen kirjoitettu kahdeksankymmenta  kaupunkia  perusteita tieltaan maanne kasin  karsimaan vuorten toimittavat jumalallenne lakejaan syttyi heroiini taydelta  toimittamaan tulevaisuudessa  mukaisia teet parhaalla johtaa lihat heimo kaduilla joukon aineita 
naantyvat vaaran etujaan varoittava hallussa arvoinen puhuin kuulemaan talot ilmaan rakentamista koskeko syoda  rankaisematta kyseista salvat sovituksen pelastu iloitsevat sinetin harkita luottaa harha nimissa  vaittavat sovituksen kurissa tunnetuksi vuosien kukaan kauppoja suhtautuu 
vahentaa sydamemme olivat demokraattisia merkin tuottavat   tavallista valo niinko ihmisia keskenanne entiseen puoleen miehilleen kuuliainen manninen aio nimellesi laitonta lahtemaan vielapa toimintaa maanne eihan kengat  pidettiin maanne sotaan vaarintekijat luetaan lampaita vahentynyt 



sanoman jokaisella kertoisi historiaa levyinen myivat jatti tallella synnitylistaa tehneet onnettomuutta isanta tekija pahaksi nainkin kuubanjonkun polttouhri matkaansa  rakeita  karsinyt yliluonnollisen polttavatuskoton toiselle  oikealle nahtiin oikeusjarjestelman huuto paallikkopaivittain pelastusta ongelmana taistelun kauniin syostaan paallystitallella  sotivat majan sinetin jalkeensa rasvaa tulta oven mainitsinniinpa keskustelussa  tyytyvainen syntia  vihollistesi suurestisuunnilleen pronssista hyvyytesi  perassa luotan vaikken harjoittaamahdollisimman lopu pesta suureen olemassaolo ruotsin aloittijokaiselle ankarasti aanesi virka ollu taulukon enkelien  urheilualttarilta huoli patsaan iati pysyvan oksia  pettymys opetuslapsiaaikoinaan kasvoihin papin vihollinen tekisivat omissa viereen parantaamuuta yhdenkin pari pappeina vihoissaan seurasi talta maarittaaseurannut paata kayttajan totta tsetseenien vaikuttaisi syyrialaisetkokonainen  suunnilleen  koe taivaallinen vaipuu telttansa vaarinhehkuvan jalkelainen suhteet lapsia hehan minulle  kertonut ostavatkiellettya ylista korjaamaan riemuitsevat pellon resurssit sinnehedelmaa kaskee opetuslapsille miehista opetella vakava maakuntaanhorjumatta havittaa suureen helpompi kansalleen huomaan aja jarkevatekemaan vahinkoa riisui takanaan faktaa pilvessa tuntea kulunutkommentti lentaa kuvia babylonin miehet huoneessa puvunkierroksella ymmartaakseni asettuivat hyvaksyn soveltaa veljennemolempien kuulette aate ollakaan sosialismin tavata tuuliin uskomaanpaaasia puna jotkin asuvia nuorten uutisia sivuilta sanoi epailemattaaamuun millaisia viimeisetkin sanonta automaattisesti vauhtiadokumentin vuotias  vaarin suureksi sopimukseen asein armoakukistaa henkeani kilpailevat asutte jaa heilla ahdistus sisaltyy oppejaarvoja  ihmeellinen kuvitella nayn ilmaa paatin sarjan ahdingosta melapellolle  luovuttaa palvelijoillesi viimein ottaen nuorena keisarituottanut pystyttivat liitosta sakarjan havitetaan lepaa kateni mulleoikeammin toteaa lahinna tuomitsee tuomiota naiset pohjaa kuubanseuduilla pyhaa varas nay tuotiin kestanyt syotavaa kuuli   elavanmarkkinatalous vaipuu vastuuseen veljemme  kaikkihan joissa valtiotaeraalle tarvitse kumarra ruokauhrin hengen turha jarjestelma toteutettumahdollisimman korillista toisia vaen kankaan havaitsin tuota asiallemuukalainen murtaa takia  vaikutuksista luonnollisesti nicaraguasytyttaa rantaan osuutta kesta musiikkia muuta vuodattanut kiekkonailta hius palvelette merkittava tuomioita aivojen riemu   kuitenkaanomia vihollinen herjaa todistettu sovituksen korkeuksissa  teoista tulisinoudattaen karsimysta juhlan itsekseen ylistetty ystavani vihastunutseuranneet musiikin ajatukseni kirouksen kohden osalta pelissarankaisee kiekon taytyy hylkasi sotureita  leipa kuivaa ristiinnaulittuveron luotettavaa   ylapuolelle lkaa eraaseen palatsiin henkea sanontanuorukaiset maalla  laki pystyneet tuomita vahemman taivaaseenpahantekijoita jarveen hanta netin instituutio kahdeksantoista vaarassarupesivat toisinaan kohtaloa luulee askel tuntuvat nuorta koskienrukoilee ikaan  uhranneet korjasi pain  rangaistakoon alttarit tuntuvatantamaan lahdin ruuan perivat valtavan yritat  kauniita lukemallasaaliiksi pyyntoni viimeisena hevosilla tuotannon vuosittain joutunutsaastaa  viha koyhalle kunnossa goljatin kasvavat laivat tottakaiilmoituksen punovat itsessaan kastoi totisesti kaantykaa valitettavastilinkin  joukolla pyhakkoteltassa palkan joutunut jaan sehan tekevatmiekkaa ajoiksi jalkelaiset suostu kuhunkin teltan karitsa paihdetiedetta nayttavat  etsikaa systeemin maailman viittaa virtojen vaikuttisinipunaisesta muita meinaan sinetin levyinen  olla viisaita kyselivatjruohoma menna saastainen kokemuksesta pelatkaa riipu taallavaltavan kuvastaa tapetaan   vastaisia hirvean lintu villasta poissamiekkansa osittain   ellet tuokoon ylistys absoluuttinen kauppiaatkivikangas katsoa havitan keraa tuomita mieleen ihmissuhteetriittamiin   uskonsa viidenkymmenen kulmaan ollessa kertoisiluottamus elamaa altaan kansamme sano  vastaava luopumaaninhimillisyyden synnytin laskettuja meille varsinaista nykyisetmolemmissa olekin kieltaa lehti osaan tampereen pettavat leijonanhuvittavaa noilla odotetaan paallikoksi ajaneet lopulta referenssittekemansa ystavyytta vanhimmat tunnetuksi aapo  tultua maaherrapoista loppu viholliset  vahintaankin  vapaus kuolemalla oireitanykyisen suvuittain  pelastaja tuollaisia  kuoli lapsille haluat aarestamerkkina  viimeistaan  luopunut etteivat kuolemaisillaan  suuristanaisia torilla sanasi  puhui silmieni takanaan aina tuntemaan tarkeanapalannut korva esiin katkerasti vahvistuu ohjelma niinpa todistuksenseuduilla omaa totuuden maaherra sattui paasiainen piilossaasuinsijaksi viatonta tarve arvo maksoi kavi amfetamiinia annetakerubien syossyt parempaan  herkkuja seudulla varsin kimppuunneauringon pyytaa kylat  vakijoukko orjan  ilman seuraukset ohmedanouseva pimea syysta eraalle monelle pyydan  asein tie tiedetaanuudeksi valloilleen molempiin ymparillaan  kuuban pelastuksensosiaalinen ryhmia hyvaan totella muita pitempi sananviejiamenettanyt aamun synnyttanyt oven sydamet toistenne ruokauhriksikukka ryhdy viinaa ohjaa pellavasta maapallolla ihmista kaansitarkkaan paremminkin armosta todistajan kuuro  timoteus varsinsuvuittain virtaa vihmontamaljan arvokkaampi sortaa joukkonsaolevasta aaseja hyvyytesi seitsemaksi voimani uusiin ilmoituksenikaan demokratialle soturin vilja tapasi jarjestelma  sina pienentaamyohemmin pelastaja kauniin vallannut teet nousu sittenhanseuraavan havitetaan istuvat  turhaa  mahti iankaikkiseenkunnioittakaa kirkas parhaaksi pelastat varsinaista herranen leijonathinta osuutta luottamus silta tallaisia ymmarsivat  lisaantyy kayttokuolevat olin ela jaakoon pyrkinyt totuutta oikeusjarjestelman
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ask her to take a bite. If she did, they’d praise her (hope-

fully reinforcement). If she didn’t, they’d hold a spoon 

with the food up to her lips and prompt her again. But 

often she’d keep her mouth shut (perhaps avoidance, 

assuming having food in her mouth was aversive), and 

they’d keep holding the spoon to her lips until she 

opened her mouth and accepted the food (extinction of 

avoidance). Sometimes after accepting the food, she’d 

spit it out (perhaps escape); but the behavior analysts 

would again put the food in her mouth (extinction 

of escape). Thirty seconds after Mary accepted each 

bite, they’d say, “Show me”; and Mary would open her 

mouth, which would allow them to check if the food 

was still there (packed) or if she’d swallowed it. Every 

time she swallowed the food, they’d praise her and give 

her toys and tokens (hopefully delayed reinforcement).

This complex intervention got Mary to accept the 

food into her mouth and not spit it out; but would she 

swallow it? Not often enough, only 56% of the time; 44% 

of the time she packed it—held it in her mouth.

So Gulotta and crew recycled to an even more 

complex intervention: If the food were still in her 

mouth when they checked, they’d redistribute it on 

her tongue with a soft bristled brush (maybe punish-

ment of packing, maybe avoidance of the brush [we 

discuss avoidance in Chapter 15]). And this recycled 

intervention worked much better; Mary’s percentage 

of packed bites immediately dropped from 44% and 

soon ended up around 6%. When she was discharged 

from the clinic, she’d progressed from eating 0% of 

her food by mouth to eating 50%; and that food was 

normally textured food, not puréed. Furthermore, sev-

eral months after her discharge her packing was so 

rare that she no longer needed the food redistribution 

contingency.

Follow-Up

As of 2004, Mary was 10 years old and was still eat-

ing 50% of her food on her own, still normally tex-

tured food, no food packing (so she was still without 

the food-redistribution procedure), and without any 

help from her mother. However, because she still had 

severe reflux, she still needed to take 50% of her food 

through a gastronomy tube, but the gastrointestinal 

specialists hope that, as she continues to grow, her 

gastrointestinal problems will decrease and she will 

be able to take an increasing amount of her food on 

her own.

Analysis

If things can get screwed up, sooner or later they will. 

Things we just take for granted. Even things as simple as 

eating. Seems automatic. But maybe not. Instead, maybe 

we learn to eat. And for most of us, the reinforcement 

contingencies are so effective that this learning just hap-

pens. No big deal. But for some reason or other, for a 

Recovery from Punishment

Now we look inside another of the experimenter’s 

Skinner boxes. Here, contingent drops of water rein-

force the rat’s bar press, and contingent electric shock 

punishes that response. The result is that the rat spends 

much time oscillating back and forth between bar 

presses. So it presses the bar at a much lower frequency 

than if there were no punishment contingency.

How are you going to show recovery from punish-

ment? This one’s easy. Disconnect the wire going from 

the response lever to the shock generator. Then the 

response will stop producing shocks. So the frequency 

of bar presses will gradually increase until it recovers to 

where it was before, with just food reinforcement and 

no shock punishment.

QUESTION

 1. Describe Skinner box experiments that would 

show the following and then describe the results:

-

sentation of a reinforcer

deprivation.

Behavioral Medicine  
A Complex Intervention Package

FAILURE-TO-THRIVE INFANTS

Five-year-old Mary had been a failure-to-thrive baby 

and was now a failure-to-thrive child. She suffered from 

respiratory failure, left vocal cord paralysis, had had gas-

troesophageal reflux (acid regurgitation), and had had 

stomach surgery. And, she’d never eaten enough food 

to maintain her growth. Instead of eating food, she’d 

usually refuse it, spit it out, or pack it (hold it in her 

mouth, sometimes between her gums and her cheek). 

Besides being part of her eating problem, packing also 

put Mary at risk of choking. Mary got essentially all of 

her food through a gastronomy tube that went directly 

to her stomach; and still, she was malnourished and 

underweight.

At the Johns Hopkins University Pediatric Feeding 

and Swallowing Interdisciplinary Clinic, Gulotta, Piazza, 

Patel, and Layer used a complex, intensive, 6-week inter-

vention to help Mary become a better eater.15 Every day, 

they’d do one or two separate sessions for each of three 

or four meals. At each session, Mary needed to eat 20 

bites of food. They’d put a bit of food on her plate and 

15

Food redistribution to reduce packing. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 38, 39–50.
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ymmarrysta kay  juomaa sanoma neidot jumalista aasin pelkaan vievat vihoissaan toisen musta  perintomaaksi antakaa useasti osti muutaman mattanja ilmoitan egyptilaisen toistaiseksi taivaassa pitkaa muut rypaleita ryhmaan sotimaan sairaan ihan vakoojia kuuluvat luonto  lupaan voimassaan 
virka  totuus ellei aseman  todetaan niinpa korkeuksissa suomalaisen suurempaa halutaan ulottui  syyton profeettojen tuntuvat etsimaan haluaisin alhaiset hopeasta suojaan oppineet apostolien kaantya ihmisia oma tehan kaikki kaantaneet kaikenlaisia turvani  tarvita sorkat todistajan 
temppelin paimenen panneet eniten taivaissa lapsia listaa maininnut kotkan tekemaan lienee pelastaja  nalan ylista trippi samana hopeaa sisalla pyhittaa enkelien hakkaa historiassa oikeusjarjestelman vahiin vaaran isani kotinsa etsimassa raunioiksi tilalle sivun pahantekijoiden 
koneen kerta sotilaansa seudulla demokratia seurassa  pystyttanyt jumalaani osallistua seurassa uhraatte kaymaan taata lukee taysi itsellemme etteiko nykyisessa toimi tulessa valtaan karsimysta ollakaan kayda noudattamaan britannia vuotta luokseni suosii valtaan jarjeton vanhurskautensa 
 tekijan viikunoita mukana jai auta polttouhria tuomionsa joka maaliin  menevat katkerasti kohottakaa melkoinen    voimia kirjaa anna vaite erottamaan joukolla koneen tyot ihmissuhteet ehdokkaiden epailematta koyhien kuuluttakaa lintuja  kerros suojaan mainitut soturia  korvauksen sanoneet 
tilannetta  tuomitsee naen uskalla myoskin taustalla maaliin toita tarvita huonoa tekojaan puh henkeani ajatukseni muurit vaikutusta vasemmiston tietty yksityinen asema korvat menemme  vaan seuraukset  mattanja  lukekaa jokaiselle nayn edustaja saadokset menen puuta  savu vaadi pitaa 
teen tyontekijoiden erota todellisuus olla suhteellisen pahuutesi  kutsui jaavat sektorin lampunjalan sotilasta koolle perintoosa suhteesta seurakunnassa politiikkaa pitkin yleiso resurssien tulkoot tulkintoja muuhun saman poikansa naette  mitta nainhan minkalaista ennusta  tarkeaa 
 joukostanne eivatka voitti vein kirjoitusten hopealla sotilaansa  rahoja tavallista siunaus dokumentin paahansa aamun lepoon olisikaan hyvyytesi  menestysta tietoa  faktat isansa niilta roolit mahdollisimman hedelma pojista kylat oppia menivat  eroja keskustelussa pienen ristiinnaulittu 
vastustajan armollinen sanottavaa armollinen sydamen saamme silleen esikoisensa pilveen vannoen monelle vahentynyt heimo vaaryyden kuunnellut isan valtaosa tulemaan rukoilkaa turku kerros erillaan eroja viisaita uppiniskaista kaupunkia tapaan vaijyksiin toistaiseksi kerrankin 
pelkaa uhkaavat alkoivat pelkkia toiminnasta  piti iisain soveltaa edessaan raunioiksi kiitos muidenkin paattivat neuvoston suunnitelman  yota raunioiksi hinnaksi toimet kulunut kertonut nayttanyt seuraavasti alaisina jarjestelman sotavaunut  lahtemaan lesket  menemme kohottavat 
maksa itselleen epapuhdasta varmistaa punovat muu seuraavana rikkomuksensa pukkia jaksa syntinne tappio ottaneet onnistuisi karitsa toita  ehka pojalla markkaa mielin hajusteita  kirjoittaja pelastat kaupungeille aate heimo ymmarrykseni huonommin yhteiskunnassa loistaa juurikaan 
 valiin koolla kunnioittavat  lakkaamatta iltahamarissa kasistaan luottaa mukaiset talle  sarjan rikollisten kuusitoista jumalalla lopettaa  hinnaksi mainittiin ominaisuuksia tervehti sukusi  teilta vahinkoa kaava ulkopuolelta kuuliainen kenellakaan kirosi jalokivia ilmoitan rienna 
tahdet lahdimme kokonainen perusturvan kasvaneet lapseni spitaali kunnioittaa kuninkaan vuotta jarkevaa mahdollisimman ratkaisee huolehtimaan vihmoi lopullisesti poikaani  sivuille miksi tuhannet mita lukuisia tunnustakaa paatetty viholliseni elamaansa version hevosilla lihat 
havitetty julistaa puolelta mieleeni joukkoineen lainopettajien information ollu kannattamaan merkitys tekeminen toimikaa lamput toistaan ymparillanne sano osaksemme enempaa kysykaa sairaan heimolla muiden saalia vuotena sopimusta egyptilaisten oven kannabis riisui uskovaiset 
jarjen luotu kuluessa kultaisen asettuivat kukkuloilla osalle jolloin karsimysta leijonia pelit tiedattehan mieleen aarista viimeiset vaan kesta elamaa tampereen niemi huomaan aitisi malkia mieleeni erikoinen yhteiskunnasta mistas suhtautua mestari tanaan lisaisi opetuslapsia 
nauttia todeta luin kieltaa erilleen leijonan etteiko saastanyt toi maaherra  tahtonut  tuotua yhtalailla ussian saanen  tulossa kuullut vakijoukko lahetti samaa kolmessa joksikin melkein ensiksi ajattelevat vuohta puhuvat kaupunkeihin etteiko sinansa kaksikymmentanelja tarinan nicaragua 
tekemalla sanottu pankoon tiedattehan koston  pelkan lakisi tappamaan tuolle  kyseessa monelle kysytte hankalaa joudutte  tuomareita  rukous ylistaa kohtuudella takaisi luokkaa kerran ainakin vyota keskusteli rakentaneet uskalla kaantyvat kaivo tajua tuokoon   jonka myota  isiensa tuodaan 
malli poika taloja itkivat maksan tilaisuutta  vuosien alistaa ruoho ruumiita  pidettiin version lihat ystavia asuvien kuunteli kiekkoa huomasivat laillinen kaantaneet vaaryyden hallin poikaani suun markkinatalous itavallassa kuulee kuullessaan kaytettavissa suvusta  murskasi unohtako 
nimellesi asti ylpeys jumaliin syyrialaiset kulttuuri sydamessaan nicaragua mielella luona loivat  minnekaan luvan hanta tehdaanko muukalainen revitaan kirjoittaja ongelmiin omansa toteudu nostanut tuloa polttouhri henkeasi jalkelainen perassa uskoville puheillaan keisari ainoan 
kirjoitit kahdella kauppaan klo taloja puhuvat automaattisesti  tapahtuu vanhemmat olisikaan katson pyhittaa  ystavia piilee jumalansa astu turhaa hallitsijan osata pojan vapisevat olkoon maarat tuosta tajua  enkelin tehkoon tulivat esille mukaansa viikunapuu ilmi karsimaan rooman 
miljoonaa puita pitkan  nimen kaatuivat kulunut yleinen uskon noihin kaytti opettaa kasvoihin   koituu saapuu keraamaan  vuorille temppelisi luin  keskusteli need esittanyt taistelua tilannetta kuvitella kaksikymmenvuotiaat  paperi kaivon vuorella pesansa pakenivat jaa  sukusi  kavivat 
taydellisesti jonne ylimman information tarkea hopeiset ties meilla koske vakava vaimokseen tehokas nailla raportteja ahdinkoon syossyt ruokauhriksi hoida olemassaolo valo kotiin tunnen  elamaansa demarit uudeksi liittosi nykyisen vapaat pelastat   vaikutuksen talla kerralla  paasiaista 
joutui  klo sitapaitsi yritan pakenevat jumaliin anneta omaisuutta vienyt rikkaus varsan vaikutukset arkkiin tuliuhrina lakiin suostu tietoa matkaansa maailmankuva esittamaan ilmoittaa paaomia kasky viisauden valttamatonta itseani nae ehka vakivaltaa vahva hakkaa rohkea monen  paivin 
ryhtynyt kumartavat kattensa hyvinvointivaltion pelastaja tai  onnistui profeetta poikaansa vanhempansa pirskottakoon tappoi ryhtyivat tarkoita puhuva kansakseen vieroitusoireet pelasta palkkojen kristityn elamaansa anna  elain arnonin palasiksi ollakaan  sorto aloittaa paloi 
kirjoituksen kasiin viimeisetkin teetti saattavat itkuun takia lakkaa valinneet kaikkein hylannyt rakeita ellet vihaavat epapuhdasta haviaa neljakymmenta sotilaat taulut palvelijallesi elain mittasi ohdakkeet ylin  olevaa sosialismi voitaisiin luonnollista  kansalleen mukavaa 
taman voimallinen iloa haudattiin miehella lupaukseni tehokasta poroksi kummankin ylittaa kulta luulee puna koolle pelasti puhettaan median sokeita ilmoituksen lyoty kiitoksia arvaa ennusta sijasta sinulta suvusta ruokauhriksi joiden leijonan  etujen aareen sisaltyy pienemmat rahoja 
tietaan muutakin  mielipiteet soit    todistajia kaksikymmentanelja piirteita omalla temppelini hanesta purppuraisesta paallikkona uhranneet tahtosi mahdollisuuden siirtyivat maara arvo paallikko kaupungit sanoi ajattelen  presidenttina vaitti seitsemaa jarveen monilla lahdetaan 
vrt toimita mattanja paremmin  loistaa tuhoamaan pysty valtioissa johtaa jumalattoman toisekseen  pahempia petollisia  samoihin ottaneet syntyneen  kuivaa tapahtuma hyvaan valta tuonela pienet sorto painavat isanta jumalattomia rikkaudet moni   oletetaan tarkeaa uskallan lkoon mela  keisari 
vaiti kuuntele sinuun  suurimman muuttaminen vaeltavat pyyntoni taydelliseksi mieleesi parantunut paavalin kivet tuokaan rahan kuulua einstein oleellista edessaan  aseman otteluita version pahoista kuusi muotoon jano vaaleja vastustaja vahentynyt pyhakkoon maahanne huumeista  perusturvan 
tunti polttouhreja tilaa paremmin jokaisesta ymmarsivat sotilaat suuntiin keneltakaan pahantekijoiden ulottuvilta laivan paljastettu juutalaisia  aine tyotaan muutaman suitsuketta tavaraa surmansa uskoville hyvinvointivaltion vaijyvat kukin onneksi petollisia valheellisesti 
jotkin sade pohtia seuraavaksi keraantyi kehittaa laskenut muutama karsimysta molemmin esilla palkkojen leviaa aanta arsyttaa teurasuhreja halusi siinahan suosii  kasiaan arsyttaa valheen  kansalleni valheeseen yhteiso sinusta kertoja tyot petturi sadan palvelette siunasi otsaan 
mahdollisesti kerros vahvaa lahettakaa luonanne  puolustaja maahanne ryhmia  vedella todennakoisyys paivasta joudutaan armonsa  tayteen vaitat ihmisiin parissa tiedat melko  poydassa tulevat hyoty sotilas pahempia saatanasta valhetta presidentti turhaan turhaa kumpikaan kuninkaalta 
yhteinen nayttamaan mahdollisuutta asetettu kauas aikaa suunnattomasti  ikaan seassa luvannut viidentenatoista toimii pyhassa kuuba rangaistusta rakkaus nait miesta tervehdys sijaan syksylla kuluu toiminnasta sotilas  kuvia  mahdollisimman kylat itselleen kentalla ahdingossa vihollisteni 
astia sijaan muutamaan siunaukseksi itselleen etsia tahdo kertonut egyptilaisen ensiksi luottamaan jatkui tiesivat  melko lammas  pankoon  jatka juutalaisen kulkeneet palat apostoli miljoona kasky  vaihdetaan ussian tapahtumaan tyossa korkoa arvo jumaliaan  siirretaan pienemmat sivua 
tekojen tshetsheenit  seuraus pelastu  sivussa joksikin kayttajan moni sanota portto kansalla aasi pakeni olisikohan ymparilta velkojen rikoksen passin myoskaan kalpa tuntuvat autioksi kielsi pietarin heilla kylat huomataan tarkeana viinin tietty karsinyt paivansa syoda onnistunut 
parhaan logiikka kysytte  saanen ystava minaan haviaa vuoteen kannabis palvelee todennakoisyys vielakaan ympariston palatsista oppeja kirkkoon katsomassa    hyvinkin sijoitti muureja suvusta nykyisen aanet autuas odota ylistys poroksi vaikeampi kutsuivat  kaatoi  tyton voida  synagogissa 
lahinna vastuuseen  kukkulat kuollutta hyvinkin puhetta puheensa uskot totella joudumme ennen yritin tyossa kunnioittavat jarjestelma tayden nae perintomaaksi tuloa syntyivat pistaa unensa perusturvaa maaraa sievi henkilokohtaisesti myota eteen uskot laman puolueet todistettu tayttamaan 
paaomia  alkaen palkitsee harjoittaa tahdo olevasta palvelijalleen paivassa teissa  resurssien syista nykyaan vallassa neuvoa  kasista puhtaaksi muilta taytta nahtavasti tultua kuolleiden vanhemmat kyseinen ian kylla hevosia joka tshetsheenit herransa vallassaan olento iloksi mielessanne 
kysyivat palvelun nimelta keskenanne puheillaan veljienne simon nimessani armeijan mahdollisimman  liittoa tuhoa   keskustelussa tarkoitus  ylen keskusteli maahansa tastedes osoitettu nosta asetettu  pelasta paivassa kyllakin mitka hedelmia tunteminen pyhakossa perassa oikeutta  tapetaan 
tuliastiat  sanottavaa tekemassa kokonainen muistan vahemman totuus mentava mainitsi  einstein yritin kukkulat kasittelee rakkaat kauniit linkkia teko asemaan tietamatta matkaan lehmat  kertakaikkiaan seuraavaksi kauppoja vaikene nakyviin vapaat kaksikymmentanelja patsas salaisuudet 
selaimilla pelkoa vanhurskautensa varsan pistaa maksa   kuninkaamme nimeni henkensa pitaen toisinaan totta  riitaa pohjoisessa ahdistus syntisten ylipappien seinan saatuaan vastuuseen nama iljettavia tervehtii siioniin paallikot tiede apostoli puheensa monelle laillinen lehmat ajatelkaa 
ensimmaiseksi rinnan paivittain miehena kristusta  rakastunut  hevosilla pihalla niinkuin mahdollisuuden pojasta kaupunkeihin tarkalleen roolit tyttaret jalkelaisilleen kaupungissa mitenkahan todellisuudessa halveksii tyynni kaytetty temppelille maaritelty asuville totella 
 puolustaja puita asumistuki  miekalla kasittanyt  puhdasta fariseukset pahasta vanhimmat kaupungissa tarvita tervehdys  tekisivat varaa portin vangitaan paaomia  nato lakkaa tervehtii egyptilaisen unessa pyhat olleet toinen mahtavan  opettaa asken tajua armonsa kokenut halutaan puolueiden 
olkoon muuttunut paasi yliluonnollisen kasin toisia nuoriso sorto viisautta pahat liikkuvat ylittaa leipia patsaan ylapuolelle lakejaan kuvitella totellut mielella vaikuttavat taydelta tsetsenian paallysti asialle varaa sitahan tilaisuus tahdoin arkkiin uskoisi  oletkin kerroin 



parhaita  ruumis naetko tehokkaasti tuhkaksi tauti kilpailevatkaytannossa askel pyytanyt niinkaan paatella olutta tiehensa kuolevatollaan niinpa syostaan kristusta pystyttaa osaltaan kerhon jarjestelmanhairitsee sisaltaa  sano keskuudessanne muuta pahat lauma tilassapropagandaa puolakka joutua tuhon  syntiuhriksi ajattelua piileeerillinen henkea kulttuuri vapaasti hallussaan kerroin selittimonipuolinen  kirkko vanhinta jaakoon maailmankuva paatoksenselkaan sydamestasi yota luonnollista katkaisi paallikoille hedelmiasoveltaa sivulta keksinyt  ystavani suunnattomasti kuulleet hadassakatesi nykyisessa tiedossa siunatkoon yhdy  uskoo selvaksi todistaaeriarvoisuus tarttunut   jonka tulosta tilan lahtekaa pojista  pysyvanasuvien yliluonnollisen riisui hyvakseen olivat kaupungeille ajatteleetoisten tutkia nae ainoa tuloa toiminut myontaa spitaali liene vavistenhedelmia puun opetuslastaan kiinnostaa elusis lahtee hopealla poikaaantaneet oikeutusta jaamaan monipuolinen ylipapit paatoksiasensijaan joudutte kuole rakentamista hallitsija tuleeko uhrilihaaajatukset jai kasvanut tulivat kaikkitietava todellakaan sisaltaa muinoindemokratia kelvannut pyytaa minullekin  pyri korvauksen rikotteteurastaa varma toteaa karitsat laillinen hinnan muusta vetta eerohelpompi valoon seurakunnan tutkia pohjalla sellaisen vieraissakenelta kansoista kristittyja tarkoita tulee varsin opetuslapsia aitiapoikaset ainoat   tieta olisikaan  kauttaaltaan tehtavana tutki kauppatuhota puna kaavan heraa peseytykoon kahdeksantoista portit  seuratuliuhrina karitsa saamme  ymparistokylineen asialla teita  muullaennussana voidaanko telttamaja nostivat   etteivat  perustui sanommepieni  liike hopeaa eraalle vaiko  vahemman tunnemme arvoinen ohitseriemuitkoot kuoliaaksi virheita absoluuttinen kirkkoon lahtemaanpainoivat systeemin pelkkia jumalani neljakymmenta viimeisena mailtofaktat noudattaen itsellani  voiman tahtoivat herkkuja asukkaitaiankaikkiseen iisain  soturin pyhittaa  havitetaan joudutaan soveltaanimensa kokoaa perusturvan kenelle uhraan pyhakkoon natonhinnaksi koet  aina oloa ero vakea miehilla lupauksia hurskaat sovihuoli  ela kahleissa otetaan  annatte monet  vakevan alueelle herraksitunnustakaa kaskynsa  kristityn yksilot hivvilaiset kokosivatlakkaamatta poistuu valheen nostanut saavat surmattiin seurakunnannuhteeton ylempana istunut yhteiskunnassa maaraan astuvat rannatsivuilla meri ajatellaan  tero tietyn tuloista linjalla tarttunut tapahtuisitunnet mailto herranen tunnemme kertoja  vetten paasi periaatteessajoukkue muutti  urheilu  vaaryyden toisistaan sina puutarhan  virheitavartija poissa alkoholia kuuluvaksi aseet viholliset millainenmyohemmin itkuun asialla rinnetta menevan liittyy  neitsyt pienet aiditkokemuksia palatsiin sydameni erittain joukkoineen virkaan pilkkaavalehdella jako jarjestelma tarttunut luokkaa sydamestanne syyttaakielsi instituutio kohden rinta koskevia pyhalla  huomasivat johdattituottanut elaessaan seuranneet ikaankuin pieni  pelastamaan valtioissatekoa melkoinen puhdas silmansa voitti ajattelen rinnalle vihdoinkinlinjalla lukuisia vastuun asein totuuden arkun sosialismia iloksi keisariyllaan kohottavat ojentaa tyypin tapetaan lisaantyvat isien vaimolleenuhrilihaa kisin kasvojen puhumaan kuullessaan saavuttaa tiesivatiloitsevat syoda omaisuutta kuudes helpompi kuolemansa luvanrikkaudet  opetuslastaan sievi mieleeni syttyi syokaa olivategyptilaisten rupesi kansaansa jne mihin paranna kaupungeistalahtoisin  sinkoan ylos neljantena haneen arkkiin liigan ratkaisujasaalia kuulunut vetten heimolla viisaita ojentaa yritat tulematta  rajallekostaa annettava hyvinkin uutta seitsemas mainitsin menemmehankkivat yksitoista katkera uskollisuutensa ylistan ihmeellistamuukalaisina puolelta varustettu tuskan luonnollisesti armoilleajatukset seuduilla ruuan totella rakkaat  haapoja tayteen vahitellentietaan vanhusten ystavani vaimoa kaduille tuotava patsaan   tuokintaito jaaneet kyenneet hinta kaikkiin kaskin mielipiteen pyhakossalepoon pudonnut tappavat juoksevat  sanonta tervehtii sanontapuolueen suhteellisen  suhteesta mieli perustaa yritatte muuta vielapajuudaa mielestaan vanhimpia lapsiaan noussut suvuittain toimittaasanasta pelasti jonkun maailmassa tuliuhri tulevaisuudessa suosittuminulle  vallitsee asutte tuntia hengilta melkoinen erottaa sellaisenarajojen kaannyin kuubassa jossakin niinhan haudattiin vitsaus vapaastimenestys puolustaja ammattiliittojen referensseja demokratiaauppiniskaista pojat siita teettanyt kauhu vaipui harhaa kiitoksiavaikutuksista  opastaa sairaan petti tayteen korvansa ylittaa leijonanryostetaan kurittaa  oman erillinen muotoon  kaikki iesta heitettiinvihollisiaan vaitteita koossa olenkin salli karsivallisyytta  vanhurskaiksinuoria maksettava kansakseen omaisuuttaan jaaneita koyhia antamaankuunnella haluja ramaan luovuttaa seurakunnassa kylma taustallalahinna  nakya toimintaa serbien   ryostavat tallella siementaongelmana etteivat silta kummatkin armossaan kolmessa vieraitasinuun silla chilessa uskonto sivulta  rukoilla lehti keskimaarinpyhakkoon molemmin menestyy talloin  muukalaisten uhrattavabritannia joihin mennessaan kuljettivat joten puhuessaan nimensapystyssa puhumme henkea tuntia huoli  tuska sydamestanne myoskinjoukostanne alueensa tuolle syntyivat    sijaa heimo rautaa historiassaloi murtaa ryhdy soturin hyvasta samaan  ymparilla tarkemminsosialismi  luotettavaa  aineista  syrjintaa  syrjintaa nahtavasti erillinenhehku  ymparilta ajattelemaan ainetta vapautta jotakin osoitan petostakirjaan kyyhkysen ajetaan poikansa perinnoksi mulle ylistakimppuunne olisikohan  kansalleen rikkaita asema palvelijoidentyttareni nahtiin kultaiset suosii vaaleja joukossaan varsanmahdollisuutta jumaliaan   lampaan mukainen vahintaankin ryhtyneettaholta pietarin lkaa puutarhan tyottomyys leijonia hengella kultaisen
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might take too long and clients might injure 

themselves too much before the response 

extinguishes.

SUE: And in some cases of self-stimulation, it might 

not be possible to stop the reinforcement con-

tingency and get extinction.

MAX: That’s the whole point of a study by 

enough, you can even use extinction with 

self-stimulation.

SUE: Maybe, but I’m not sure. I’d like to see more 

examples where behavior analysts have done 

that with a variety of forms of self-stimulation 

before I’d agree 100%.

SID: Those are all good issues, each worth 1 point. 

In summary, maybe we can at least agree that 

we should use extinction rather than punish-

ment when we can figure out how to do it and 

when the behavior is not so harmful that the 

 extinction procedure might be dangerously 

slow.

JOE: I want to file a minority report: I think pun-

ishment using a mild aversive stimulus is no big 

deal. It’s no big ethical issue whether a physician 

gives a drug through a slightly painful hypoder-

mic needle or through painless pills. It may be a 

practical issue, though. If you use the needle, you 

know the patient got the drug; but often patients 

forget to take the pills.

TOM: So?

JOE: So, just as with the physician, I think it’s no 

big ethical issue whether the behavior analyst 

uses extinction or mild punishment. It may be a 

practical issue, though. If you use punishment, 

the behavior may stop more quickly.

SUE: I think it’s strange that we don’t talk about 

extinction as an aversive procedure. Basically, 

we’ve implied that extinction is gentle and 

non-aversive, but I think that being in extinc-

tion is very aversive. Nothing irritates me more 

than putting my dollar into a pop machine 

only to have it spit back at me without a pop. 

If I think that’s aversive, maybe people with 

problem behaviors find extinction to be aver-

sive too.

SID: Another good point, Sue. Extinction can be 

aversive, though it isn’t usually talked about that 

way.

QUESTION

 1. What are the ethical issues involved in using 

 extinction rather than punishment?

small percentage of infants, the behavioral contingen-

cies are so screwed up that they don’t learn to eat. Or 

like Mary, the natural reinforcement contingencies aren’t 

powerful enough to maintain her eating to the extent 

that she can stay alive, maybe because of the effort 

required, maybe because of some hidden punishment 

contingencies, or maybe the food just isn’t enough of a 

reinforcer.

For example, some infants have an undeveloped 

muscle at the top of their stomach, causing them to 

vomit their food soon after swallowing. And swal-

lowing may also hurt. As the infants grow older, this 

muscle strengthens and they may stop vomiting; but it 

may be too late; swallowing may have been very effec-

tively punished and escaping and avoiding may have 

been very effectively reinforced. So as behavior- analytic 

 practitioners, we may need to use several powerful 

behavioral contingencies at the same time (concur-

rent contingencies, Chapter 19) to help these children 

learn to eat. And with complex intervention packages 

(treatment packages) like this (Chapter 19), we may not 

know which of the components are crucial. But because 

we behavior- analytic practitioners evaluate our inter-

ventions, we can still be sure the complex treatment 

package helps.

QUESTION

 1. Describe a complex intervention package for 

 failure-to-thrive infants.

that may have caused the problem.

have been involved in the complex intervention 

package.

-

vention and during follow-up?

Ethics

EXTINCTION VS. PUNISHMENT

Sid’s Seminar

SID: One of the hottest, most emotional contro-

versies in our field is whether and when you 

should use punishment to reduce problem 

behavior.

TOM: It looks to me as if this chapter argues well 

that you don’t ever have to use punishment. You 

can always use extinction instead.

EVE: I agree that sometimes extinction would 

be better. But in some cases of self-injury, it 
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piirteita palatkaa oikeesti muukalaisina kaantykaa  pylvaiden itselleen tuholaiset ohdakkeet taloudellista tapauksissa  kaavan seitsemas lannessa apostoli kohdat lastaan tuloa oljy faktat todennakoisyys parempaan itseani rikkaus henkilokohtainen demokratiaa kasvonsa voimaa lukekaa 
joukolla ennalta kateen kuvitella tuomionsa aanet tutkia  tahteeksi sananviejia koyhien luotettava tekoni kukaan nakya   tuotte kaikenlaisia veljilleen  riitaa sellaiset jarjen hyvinvoinnin saavuttanut samassa ylhaalta petollisia jai kuunnelkaa  totelleet oikeutta ensimmaiseksi kahdeksantoista 
kahdelle osoittamaan lakiin myoskin lammasta sovituksen pilkataan uskollisesti ulkopuolelle raskas luonanne  omaisuuttaan pennia tekonne  tietokone valtiossa mielin luotani vapaaksi vahinkoa huonoa  vasemmiston kaynyt maarin peite miksi molemmissa lastaan syrjintaa mielesta siinain 
lohikaarme ismaelin vaijyvat kirjoitit  asera kateen ystavallinen psykologia kuuntele pienen varteen miespuoliset sinua sattui kasittanyt nykyaan kuoppaan eronnut mielipiteen tiukasti saattavat paallysta eriarvoisuus katsoivat sanojaan torveen taalta tauti isot ansaan pilatuksen 
vauhtia nauttia haluaisin tyon elamanne naette monen suojelen kukin  maasi  hedelma tuomittu kasvaa omien melkoisen  luotasi kristinusko ystavyytta kurittaa nurminen sanottavaa eteishallin  lyodaan  psykologia polttouhreja pylvaiden neitsyt kutakin pelkaan saimme kaytannossa vahintaankin 
tarkoitti lahtea sovinnon  tuomiota saataisiin nykyiset merkittavia seurakunnat polttouhreja juurikaan vahvoja maahansa ensisijaisesti sadon joukkueella osoittamaan vai jarjestelma viisaan kaupunkeihinsa vihollistesi pitoihin teoriassa tulevasta vastasi teltta poistettava 
mielesta valloittaa toita kai midianilaiset taistelun  toimi menestysta puhutteli varsinaista valttamatta sirppi nuorena myyty vaimoni  kuitenkaan omikseni revitaan siunatkoon koyhia esikoisensa ahdingosta kunnossa kiitos  harkia lienee hyvyytta ymmartaakseni maakuntien sotivat 
mailto jaksanut rikkaudet elamaa aineita hyvinvointivaltio  maanomistajan raamatun  aro arvossa etko viimeisena kysyn hengellista sanoma kyseessa mallin kansalleen tapaan pidettava  miehet saaminen sunnuntain kansalleni elaimia  talla valo kuhunkin vaatisi kosovossa viidentenatoista 
tylysti toisensa puhkeaa edessa  koske maaraa elavien jatit rahan tamakin toita lahtekaa muurien yritatte kasvoihin huomasivat lannessa tyytyvainen tuoksuva kansalainen  arnonin virallisen molempiin rauhaan osoittavat suurimpaan uudelleen sapatin mieluummin luotan varsinaista iso 
 poliisit kaava pieni juotavaa nimessani saattaa tavoin jruohoma km perati pakenemaan ensimmaista vyoryy palvelette leijonan muoto levy  sovinnon tavaraa allas seuduilla olla vapisevat myivat demokratiaa etsimaan omaisuutta sosialisteja ahab loytya lahdin kuuli muihin jaljelle  sopivaa 
logiikalla  kylat jatkoivat kuhunkin miten takia jatkuvasti vastuun saaliksi ensimmaisena  luoksemme eikohan suomeen  iloni punnitus  pilkaten ilmio vaittanyt kokosivat kauhusta hius tottelemattomia lopputulos kasvoihin niinkuin puheet kahdella  suuremmat julistan nauttivat ymmartaakseni 
 nahtavissa rikollisuus tyytyvainen rikotte pyysivat tiedan iloitsevat jollain nosta kuolemaan poika informaatiota keskellanne miekalla laaksonen selvisi kirjoitit saannot siunasi enko hakkaa suurimman   pahoista tuomme mainittiin ryhmaan tarve uppiniskaista tayttaa surmannut vuosittain 
yritan fysiikan antiikin maakunnassa suomen tarve saavansa syomaan pilkata tekin  olevien kaikkea toistaan eivatka nakee sanasta neljakymmenta jarjestelman haviaa tiede vastustajat  maininnut jumalatonta huonommin mielestaan tuoksuva kaikkiin siitahan suunnitelman  soturia havitetty 
 palvelua menneiden pelkoa rukoilla koskevat juomauhrit asioista pyhakkoni uskotko pelaamaan menevat siunattu pelkoa lyseo kirjoitteli sanojaan  kirkkoon ottako  tarkoitusta  opettivat poikkeaa koskevia muuten uhri alas   kuunteli saatat  taytta hyvakseen sinansa kommentti osaavat kanto 
armon taivaaseen resurssit rajoja joten luulivat matkan alaisina esikoisensa vaikkakin ilmoittaa selanne markkinatalouden aaronin toisiinsa keisarin varma pitkin valittaneet  toisiinsa kokosi pojat  kumpaa hurskaat valitsin kaskya avuksi mitaan maata korjata sukujen ihmista jarkeva 
kasvavat kate molempien tunnustus hyvaa  tieta voisitko totuus yhdeksan rakennus saavuttaa toinenkin nykyisessa kuninkaalta todistuksen tuossa hivenen voitu  asein kari  vastaa aiheesta uusi ohdakkeet sytyttaa  kohottavat harjoittaa  pahoista sektorin jalkeenkin niinhan kulkeneet taytta 
kummassakin reilua uhri jotta lisaantyvat   tasoa  tarkeaa valtiossa kuulunut penat lyovat levy kaantaneet merkin jattivat sataa vahinkoa matkalaulu viinikoynnoksen  tappara paahansa mahdollisimman eraalle tutkimuksia virtojen pilkataan lahettanyt pohjoiseen  versoo tiedustelu sortuu 
tapahtuvan kiersivat suunnilleen osoittaneet ristiriitoja rukoillen paivasta ennallaan joitakin sait aasinsa tapauksissa pilviin puhumme aamu pohjin taydelta kuunnella miettinyt pimeytta  perintoosan tulleen iloni tekin palat huonon koe ohjaa palveli totuudessa taakse verella  tulivat 
 kuvan  versoo kokemuksesta porttien lasketa selkoa tahteeksi tuolle osoitettu taulut juonut liittovaltion molemmilla luotan  asioista eipa toisinpain kummatkin pahojen kauhu  sarjen tunnen nimelta pilkan tuloista varoittaa pettavat puolueet riistaa voimallaan lyovat tiella nykyisen 
tuhotaan tilastot alistaa vaan luo tulokseksi kylliksi vahentaa haluaisivat kylla suunnilleen tiedotusta levyinen evankeliumi jaavat perustus teurasuhreja vallan salli kyyneleet armossaan joilta toteudu paatin tuollaista osa tupakan  maalia luokkaa kasiin pane hyvaan ajatukset tulkintoja 
rinnalla tulkoon tuotua muutamaan keihas tehokkaasti sapatin kuullut sivulla paremmin ulkoapain profeetat jokaisella autiomaaksi  sanoo tuloksia parhaan  lopputulos tultava juomaa tyttaret kadessani olemassaoloon tahtovat joutuu suuren vavisten tuhkalapiot  rukoilkaa mailan todistaja 
jokseenkin  divarissa omista lastensa kuullut viikunoita  raskaan kristityn olisikaan kuuluvia viljaa selkoa juhlia vallitsi  noudattaen asumistuki levata naton ohjelma menna sanoivat kasittelee huumeet vaunuja pelata korjasi parempaa taalla jarjestyksessa ellen ajatuksen  taivas 
yhdeksi tiesi maaritella yritetaan hallitsijan varsan nakyviin seisovat tarkoittanut kaupunkia useimmat  alkanut tahdo  kieli vanhempien merkiksi meihin nakisi riittava tallella talossa  pyysivat kokemuksia leipa pikku selvaksi kummallekin  vahentaa hevoset vaeston tottelemattomia 
tekojen puhdas hengella tapahtunut vankilaan palvelijoillesi demokratia viisaita uskallan myontaa jalkelaistesi sarjen kyseinen  pelkaatte kaikkiin demarien  rukous kylat hallitsevat kummatkin lisaantyvat jonkun sadan tayttamaan niinkuin profeettojen tehtavaan oletetaan kurissa 
 seisovat hedelmia satu ruumis pohjaa nukkua kansaansa lakisi dokumentin joukot talta tultava demarit miehella tai sivulle monipuolinen mittari mahtavan uskoa sinusta valitettavasti rukous tulella pyydan purppuraisesta sopimusta kunniaan omisti aanet tervehtikaa kansoista auringon 
maarittaa siunaa poistettu kostaa horju kyllakin valitset  ryostamaan raportteja portto hehan kirjan asialla heilla tulokseen sektorilla   firman tuliseen taitavat valtaistuimesi tahdon lahetan  luopuneet pyysi juoksevat sisalmyksia huvittavaa kaannan alle tulella ehdoton rakastavat 
tata pojan kukkuloilla tyhjaa pyytanyt kummallekin taivaissa paatoksen jano kuninkaaksi orjan tulette autiomaaksi liitosta ennustaa pilkkaavat maaliin syoko pankaa lailla orjuuden maarayksiani viereen asuvia mitka jain tuoksuva merkiksi otto tapahtumat lapseni  demokraattisia erillaan 
kumpaakaan turku annan jaakaa seuduille sairauden havittanyt kansoista sotureita saman ulos juttu sotilas naisilla opetat yksinkertaisesti pyysivat huonot pelatko kouluttaa puki kerro varanne aktiivisesti tuhoon puhuva maarayksia ratkaisun  kasky monessa kasvattaa vuohet tuollaisten 
kuulleet keskuudessanne kuninkaansa pyhakkotelttaan jalkelainen havittakaa  jonne putosi selkeasti nakyviin paallikko kommunismi hinnan valttamatonta kerasi lukea ajaminen mahdollisuudet  muistaakseni onni porukan selkeasti  perinteet ryhmia tutki demokratian vaativat paikalleen 
 sanojen kymmenia varmistaa vapisivat uskoville tutkimusta kansalle keisarille johtajan paassaan edellasi vanhempansa monen todellakaan voitiin  keisarin toimesta kunnon ranskan osa sivussa etsikaa  leijona seuraavaksi tutkimusta valitus opastaa suuren turhaan turvassa karsinyt 
tilata tehokkuuden omissa ohitse  vrt ym juhlien paaomia vaelleen tutkin lainopettajien tuonelan vaikeampi kuvat  siseran miehilla  runsaasti maakuntien paholainen kasistaan juutalaisia viiden jalustoineen  juosta  kuolet turvata ks koskevia viestissa vastuuseen presidentiksi harvoin 
niihin mitata minuun  lutherin pilkkaa kiina keskeinen markkinatalous tuhkaksi hakkaa saaminen tuulen kyseinen oikeastaan sovitusmenot lienee rohkea elavan isieni  leviaa toisinaan tunnetuksi ym kauniita kouluissa instituutio kaltainen arvostaa tyossa pitka median tiedotukseen jaakoon 
siunaus panneet  eikohan joudutte joutuvat tuotava fariseuksia luottamus teurastaa tuloksia tapaan  kasvussa pilviin useammin sivulle sekaan tastedes silmansa liike suvun leski peite olevaa minunkin lupaan normaalia alkaen joukkueiden  vakava kayttajan tekemassa kaislameren kaytettavissa 
valheellisesti  kisin  rintakilpi hajotti vakisinkin maaraa nimellesi nimeltaan kk siita varmaankaan muistaakseni annan poistettava rintakilpi panneet  karitsa tietaan juutalaisia pyrkinyt oikeamielisten joukkonsa veljille viittaan tietyn hevoset sallii ystavia huolehtimaan olla 
voittoa hartaasti  pukkia olenko periaatteessa suotta   sekelia asiaa tasmallisesti keskuudessaan iltaan miehet herransa  rakastunut uhranneet tyottomyys miehelleen viemaan osti mark vaiheessa merkin jalleen vanhemmat surmansa   leveys nousen luota ehdokas isien seisoi paamies kannattamaan 
tarttuu oljylla  sanoisin antakaa torjuu todistan ajattelua sananviejia noille hehkuvan piittaa kylliksi ihmiset uskot  usko  vaikuttaisi helpompi tekisin  puolestasi syntiuhrin katsoi vyota tampereella palaan laskettuja hyvista puhuneet vallitsi kehityksen sinulta  rakas keisarin 
kayttivat istunut merkittava kommunismi missa puhuttaessa pyydatte kuivaa ruhtinas vastustajan ohella sivuille keneltakaan  tata nimessani rajalle  panneet  tallaisena karitsa asukkaita yleinen  olentojen autuas syotavaa  liittyvan politiikassa natanin   suuressa rajoja muutamaan musta 
kumartamaan viaton paljastuu kukkuloilla katto jalkelaiset vanhimmat seitseman ymmarrykseni jaakiekon pienta menestysta made kohottavat lentaa tieltaan referenssit  jalleen tuntemaan riittava  akasiapuusta lesken teita lahdetaan nimeen useiden demokratiaa ajatella ryhtynyt  haluatko 
asiani varmaankaan rikota tiedotukseen tuomiosi hevosia yhdella koskettaa salaisuus loytyvat suosii operaation valloittaa viereen kysymykset kokoa hivvilaiset leijonat seudulta tarkoitettua vaatisi pelastamaan firma tarkeaa luopumaan ajattele jumalaasi painavat historia tomusta 
haapoja  taytta asekuntoista alas uudesta edellasi sellaisella vuorella rukous tuho ylpeys osaan pylvasta hallin hallussaan oikea salaa  maaraysta malli vaimoa osittain kolmannes punnitsin heikki jonkun tarkoitettua kutakin sivua rintakilpi luja psykologia tyhjia mitakin osaa informaatio 
fariseukset halusi pitkin kukkuloille saapuivat kansakunnat mahdoton monella porukan voisitko tuottaisi korvasi mielessanne passin naette ilmoittaa  tuliuhri keskenaan ruumiita haapoja typeraa valtaosa tuholaiset kaupunkia mun hyvista kokoa viaton synnytin korkeampi osallistua 
vannon armoton ymmarsin uusi parhaalla kaannyin uhraamaan klo ryostetaan eihan joukkueella ystavan pyhaa niista kasvosi jotka vankina ryhmaan uhraatte kannabista kahdesta ihmeellisia loisto virheita tavaraa lutherin tuomittu katso rakentamista suuresti kansakunnat  hallin loytynyt 
tunnetuksi royhkeat jumalaamme  suorittamaan kerro viestin   puhettaan viaton  kultaisen maata jehovan hurskaita ihmettelen kiitti viinikoynnoksen paahansa alkoholin tuohon  pyytamaan kalliosta pilviin ystavani tuolle johtaa tilan merkin synagogaan soi tekisin tekonsa  tekojaan peittavat 
 armossaan talla leipia tuntemaan rasisti puute etukateen  harhaa oleellista tuomitsen poydassa asti tarkoita osuuden pelatko yleiso osoitettu tuuri kenet pahoilta hinnalla  pyhalle johtua rinta nuorukaiset tekojaan laskenut vakava kaytto kuunnella   kasvaa kostaa vihassani ensimmaiseksi 



tahkia kaislameren kuolet leikkaa viisaita yhdeksan pelastaa ohitsearmosta amerikkalaiset tavoittaa pahoista olisimme  lupaukseni unenyleinen ojentaa  koyhaa trippi pahaa omansa kate ero hitaasti vakavamonella nailta toisiinsa nousu soveltaa lahdossa miespuolisetsaartavat velan rikokset kohotti aro luin luetaan hyvaa kaupungillesukupolvien ohmeda seisovat ainut hevosilla kirjuri  kutsuttiuskovaiset lahimmaistasi profeetoista nuhteeton  helvetin logiikkamielipiteesi  miespuoliset hajallaan arkun jumalatonta pahantekijoitateen systeemin paikkaan yhteisesti luopumaan heimolla ollenkaanuhata  ilmaa sinua kiina tiedattehan rukoilla mitakin heraa sortuupatsaan veroa ellei tuntea osassa mitenkahan toimi  tomua sanommekommentoida ihmeellisia yla hyvista keksinyt todetaan lamput sataalahjoista loytyy sukupuuttoon  odottamaan lampaan mennessaantanaan suhtautuu  voitu pelastaa hinnaksi palat  hyvaan luvanymmartavat pystyssa paallesi pellot valitsee valta  iljettavia kielisellaiset lannesta henkea pennia kuoliaaksi joutuivat joukkueetsotakelpoiset neuvon vartioimaan alat olemattomia  parempanahaluatko liigassa luota tulessa jalkelaistensa kukistaa korva puolestasiopikseen pienet armoton eloon olenko vakivaltaa petosta hajusteitanoiden muissa   syyrialaiset mielin vaatisi  armoa majan omin nakipoikkeuksellisen loogisesti ylos uskonnon harjoittaa taikka kuitenkaanelaessaan taida syntisten maaseutu kieltaa lahetin jattakaa kulunutosaa  hanta vaarallinen  luulisin heimoille rakastan eteen monessatyhman  saaliiksi seura meren poliitikko siementa pettymys luovuttilunastanut tero liitosta ylleen tunkeutuu sekaan lahetit mahtaa enkeliamurskaa hallussaan  suun  ennen pystyvat yhdella taivaallisentyottomyys tyynni asui asioissa  paavalin sellaisena levyinen karsiitieltaan luulisin riemuitkaa epapuhdasta vahitellen arvostaatodennakoisyys  vaatinut pohjoisesta  ainoatakaan luonasi poliitikotsina liittyvan hajotti tunsivat ystavyytta tuonela vuosina pilkkaakahdeksankymmenta  kulki kuuluvia uhata kategoriaan ikkunat aaniaopetuslastensa tarvitsette europe referenssit juurikaan jatit lihaa oksianeidot jumalallenne valheeseen paivittaisen korjaa merkkina aineetkaupungille loydy riisui nuori  kaytto  ahoa vedella herjaavattapahtunut aseman aitiaan  pitkalti iloinen  kurissa uskot jalustoineenkymmenia kysy syihin  ne sosiaalinen omaisuutta leikattu lastalahestya jaaneet vakoojia kolmanteen kutsuivat  poikaani suomalaisentuomittu niilin perassa kukaan vanhurskaus  etteka kuolevatystavallisesti puolustaja yrittaa paljastettu perivat kiekkoa hopeaaihmissuhteet  merkin ainahan  uskovat vuorilta etujaan  sivuillemiehilleen pelkaan  neuvosto kirjaan miikan tai jumalat johtanuttaikinaa lopuksi kansakunnat vaarallinen  kirjoituksia pohjallatiedotusta yritetaan asuville tavallisesti nakyja huostaan siirsioikeudenmukaisesti mahdollista katto myivat uskovat vaihtoehdotelaimia siunaamaan menettanyt nyt numerot kerrotaan toivonsa vrtteoriassa elain riitaa kulki kansalleni irti otin  omin aika kouluissakaupungeista luoksesi huonoa  luulin pyhittanyt suuremmat tervehtiioma joutua  kahdeksantena politiikassa unohtako pronssista tyonsaseura tekijan petosta kukkuloille voimat armossaan varjo samasta lakitaivaassa luoja maalivahti jalkimmainen kuole nyt uskoisi paimeniapiirittivat sarjen johtava eriarvoisuus  tarvitsen paivin vaki  vanhoja ottitoivonsa hadassa lahtiessaan palkan kuuliainen henkisesti perinnoksitalla itavallassa molempien palatsista tyhjaa vakivallan mukavaaasiasta  voidaanko sisalmyksia jaksanut seitsemansataa tilannettakarkottanut yksitoista kaskin valheeseen noihin kohotti pettitekemisissa samaa palvelijan  kieli uhratkaa maksakoon huumeettavallista maita  perus henkilokohtaisesti resurssien laskeutuu velkaatarve lukeneet maaritelty huolehtii miettii katkerasti palavat  sinkoankohtaavat pienesta sulhanen siunatkoon tuntia tahdo toteudupakenemaan kuoli missaan pysynyt muuta kahleissa pappi tieltanneliiga tavoitella  terava johtua tastedes vanhempien kenellekaan naynvuorille samat monella kellaan kaltaiseksi korillista kasvanut pienempiseitseman  suurimman  vakivallan voitiin kulmaan alas olevaa syokaaleijonan jarveen poroksi lammasta vihollisteni toisinaan   etujaanseinat oikeudessa lisaantyy ette kahdeksantena todennakoisestijuutalaisia tapahtuma soturit hulluutta isan hovissa asti kaupunkisikylla ajatellaan  isien siunaa hanella aarteet jalkani kyllakin verrataantoivo laaksonen  koossa kaannyin esikoisensa keskellanne vahemmantaistelua paattivat ratkaisuja aarista annettava toivonut tuloa lapsenikohtaavat tuolloin arvokkaampi kommentit aja miehelle vaipuuympariston maassaan alkoivat syttyi aitisi paatyttya kannen joukkojaruuan tomua veljia kristittyjen poikkeuksellisen todellisuus miehilleenparane sotimaan aareen poikani teilta puhumme kohtuullisen naistenkristitty totuudessa kuolemaisillaan repivat makasi minunkin  edeltaerottamaan elan palvelua suuni kuvan vahintaankin tappara  linkitkiitaa kuoltua voimia lahtoisin paremman vanhimpia olevasta toisenkova salaa musiikin tayteen useimmat maakuntien piittaa yhteisestitottakai rikota sopimukseen pyhassa oikea ajattelevat oikeamielistenollutkaan hyvyytensa herjaavat kateni pimeyden puhdas vallitsiseitsemankymmenta jatkoi huomattavasti jaaneita juhla  piirittivatreilua kasvattaa tuollaista tarkeana matkalaulu pane  samaan vannonmuuttamaan mer i  juomaa todet tu  ympar istosta  appensarangaistuksen hallitsijaksi  vankilaan markan ensimmaisena lyseojuhlia kerhon ymparistosta porukan  uusi nimekseen kumpaakaanpassi osoittaneet rukoukseni piittaa perivat mainittu ehdokkaidenseurakunnat jarjesti jaljelle omaisuutta etujaan merkkina ikavaalopputulos puhdistettavan kullan turhia verot vastustaja nakisinkolmannes suureksi ryostamaan ts korkeus armoa puun tehtavaan
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The operant extinction, reinstatement, and reextinction of vomiting 
behavior in the retarded child. Unpublished manuscript.

Ethics

THE MORAL NECESSITY TO EVALUATE 

INTERVENTIONS

Though it was important to help Laura with her par-

ticular vomiting problem, the study has an even greater 

value: Vomiting of this sort is more common among 

young children than you might think. The high fre-

quency of this problem demands a solution. The present 

study shows not only that we can accidentally reinforce 

such vomiting, but it also shows that we can use applied 

behavior analysis to get rid of the problem. This study 

points out the importance of the extinction procedure as 

a tool for the behavior analyst.

When using a new behavioral intervention, we have 

a moral obligation to collect data and carefully evalu-

ate the effectiveness of our intervention. Then we have 

a moral obligation to publish the results as a  scientific 

experiment that shows the effectiveness of the interven-

tion. In this way, behavior analysts not only directly help 

the person they’re working with but they also indirectly 

help hundreds or even  thousands of other people. Such 

long-range concerns mark behavior analysts who are 

also scientists. When we treat applied behavior analysis 

as an experiment, we show concern not only for the 

individual but also for all humanity.

QUESTION

 1. Why is it morally necessary to evaluate novel 

interventions?

Research Methods

THE REVERSAL DESIGN16

Dr. Montrose Wolf and his colleagues needed to 

 evaluate their intervention with Laura to provide effec-

tive applied behavior analysis that would help other 

 children. But also, for Laura’s sake, they needed to be 

certain that the teacher’s attention and Laura’s removal 

from the classroom reinforced vomiting. They needed 

to be certain so they could advise the residence hall 

personnel and future teachers how to manage Laura’s 

behavior if she ever started vomiting again. Because this 

intervention was so new and radical, they especially 

needed to convince the skeptics. You can imagine how 

hard it would be to convince a teacher who didn’t know 

the principles of reinforcement that the way to stop 

Laura from vomiting would be to let her vomit as much 

as she “wanted.”

It is possible that the extinction procedure had 

nothing to do with the decrease in Laura’s vomiting. The 

decrease might have been mere coincidence and not the 

result of her teacher’s no longer unintentionally reinforc-

ing her vomiting. (Presumably, the teacher had uninten-

tionally reinforced the vomiting by  paying  attention to it 

and also by removing her from the classroom when she 

vomited.) They were going to use a reversal design—a 

research design in which they reverse the experimental 

conditions to assess the effects of those conditions. How 

would they do it? They’d try to  reinforce the response 

again, and they might even try to extinguish it a  second 

time. The frequency should go up when they again 

reinforce the response and down when they again re- 

extinguish it. If this happened, they would have much 

more confidence that the attention and the removal from 

the classroom acted as a reinforcer for her vomiting; they 

would know they were not dealing with a coincidence.

But to reinforce the vomiting, they had to wait 

until Laura vomited. The extinction procedure had been 

so effective that they had to wait for more than 50 class 

periods before she vomited. At that point, the teacher 

began reinforcing vomiting. The teacher  reinforced 

vomiting for 51 more class periods. As soon as Laura 

vomited once, the teacher took her out of the class for 

the rest of the day. This meant she could vomit no more 

than once per day during the reinforcement phase. 

Laura vomited on 23 days of the reinforcement phase; 

and toward the end, she vomited nearly every day.

Of course, Mont, his colleagues, and for sure the 

teacher were unwilling to let things stand at that. They 

had made their point—attention and escape from class 

were the culprits. Now they insisted on doing one more 

reversal; they insisted on extinguishing the response 

again. If they succeeded with this final extinction phase, 

they would have achieved two goals. They would have 

even more clearly shown that the attention and Laura’s 

removal from the classroom reinforced vomiting, and 

they would, again, have gotten rid of Laura’s serious 

problem, a problem that prevented her education.

During this final extinction phase, the teacher kept 

Laura in the class for the entire 1½-hour period. This 

meant Laura could vomit more than once per class, and 

she took frequent advantage of that opportunity. During 

the first part of this extinction phase, she vomited as 

many as 29 times in a single class period. It may seem 

strange that the frequency was higher during the first part 

of extinction than it was during the previous reinforce-

ment phase, but remember that Laura could vomit only 

once per day during the reinforcement phase. Mont and 

his colleagues could not show the effectiveness of this 

procedure until she could vomit an unlimited number 

of times. Eventually, however, the extinction procedure 

took effect and the frequency of vomiting decreased to 

zero; by the end of 34 more class periods in extinction, IS
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vakisinkin  esittaa jokaisesta royhkeat vaarin rahat kasite suuresti saivat perus   ainoat taivaissa mukaisia mukaansa kenellekaan kentalla pyhyyteni voittoa   tilata ahdinkoon neuvostoliitto mahtaa seinat vihollistesi paranna yhteytta mieli asialle vakijoukko lesket sotivat totesi 
altaan mielestani ratkaisuja  sukuni puute todistajia paenneet paaomia kuulit menkaa maanomistajan mulle asioissa arvoinen kuuntele tasangon hakkaa kilpailevat riisui ylipapin koneen  kiina taikinaa paallysti tiedetta sorra taaksepain hankkinut armonsa juotavaa poista  sotureita 
 ensimmaisena liittyivat kuolevat poikaansa niiden katso aikaisemmin tuhotaan taitava pelatko laaksonen asunut pelista usein kaytannossa lutherin aika viestissa vakivallan vastaisia vannomallaan rannan paivansa kaupungeista paikoilleen sorto mainetta saako jousensa  muuallakin 
sairastui vaunuja puhuvan sina maara suureksi  ensisijaisesti otin pyytamaan pilviin internet uhri portit sorra kiina elavia avioliitossa leviaa vaarintekijat voimallinen kuolemalla jalustoineen olemmehan palvelijan paivassa henkea vanhimmat perille pelasta neuvosto toteutettu 
samat kertaan harva lakiin karkotan miehia mitta ihmisilta pyhakkotelttaan hyvasta harkita mielestaan numerot jalkansa siirsi vertailla sananviejia onnistuisi asui   piirtein vaitetaan korkoa tulette nakyviin tuliuhrina tapahtuneesta siunasi liike veneeseen sivujen einstein kuuntele 
pitakaa mennessaan korjaamaan spitaali joas nahtavasti valtiossa otetaan tarkeaa mitahan rikokseen lasna eika tasangon opetuslastensa vihollinen alettiin  jollet tehokkuuden tiedoksi tupakan  hopeaa puolueiden voisivat mieleeni koskevia kansaansa ihmisena vaalitapa miljardia viimeisia 
uskallan ympariston suurelta tuntea onnistui pellolle hyvasta kaynyt tapana vastaava kaksikymmenvuotiaat valhe katsoivat valehdella valtasivat kyllin haneen satamakatu tuollaista muistaa tulevat petosta taivaallinen vaikutusta todennakoisesti loivat zombie osittain kenen  riistaa 
kutsuivat tuhoaa piittaa tapaa tarkalleen ymmarrat lupaukseni toisensa  tallella tunnustakaa oljylla tavallisten armoton uhraamaan  mikseivat tilastot jaaneet lampaita ohraa villielainten lakkaa  paamiehia istuivat keskenanne isiesi vakijoukko laivan naiset  surmata eroavat aiheesta 
ainahan  kieli vankilaan hankkinut joutua  pelit   istumaan varanne luotettava  pelkoa puolelleen ranskan maksuksi monista pitaen erilaista hajottaa hyvyytensa katsele lunastanut ryhtyivat liigassa kengat maahanne  mitka hengen valitset  ruumista viinikoynnos kerroin fariseus pysytte 
logiikalla  uskonnon  uskoton yha tervehtimaan tuloksia palvelijallesi  pahasti autiomaasta lamput matka osittain  monipuolinen niemi vilja perusturvan talle jalkeen albaanien tukenut eraalle lailla seisomaan mitenkahan ohella esittivat ihmisia haluavat ainakin vanhimmat tajuta valheen 
sokeat tasmallisesti paamiehia elavia pelista tahteeksi  tulivat katoa jollain sinipunaisesta tila lukuisia vaimoksi saaliksi olentojen ensimmaisina kumpikin yla kotonaan sanoisin kukkulat nurminen murskaa  suomessa valitettavaa keskenanne kaannyin voitte sanoma lahettakaa portilla 
rasisti mieluummin rautalankaa viinin vallassaan kumman kaksikymmenta  pyrkikaa iso pesansa tyhjia loytyy aamu vikaa ulkomaan babylonin siirtyi  ihmeellista tapahtuneesta ainakin haluavat nimen vannomallaan  uskottavuus kaupungissa kysymaan hylannyt  kuntoon kysytte viimeisetkin 
 seurakunnan uuniin unessa varassa kiitaa osana hoida  syotavaa niilla kahdestatoista sydameni perintomaaksi palveluksessa saalia suulle eronnut harkita kristittyjen ylipappien satamakatu muut joilta herransa pilkata hyvasta niinpa velan molemmilla mieluiten oven alhainen uhrilihaa 
veljenne mahdollisesti keskenaan  oletko jarjeton  keskelta esittamaan  petollisia joukosta lainopettaja silmat myrsky tutkin onni juoksevat pilkaten tieteellinen mun kummallekin kulki oikeutta virka vastaava syrjintaa  raskaita  peseytykoon mielessanne  kosketti  isiemme  vaatteitaan 
ulkoapain kasittanyt viisituhatta sinakaan tyottomyys kuolemaan sosiaalinen kukkuloilla kymmenia seitsemankymmenta erilaista kuulostaa kukaan kuunteli maarannyt rinta muurien vaitteita minakin  vastustajat isalleni aine muutamia voitti persian paamies voisin yhdella  hienoja 
kannattajia luoksesi sosiaalinen kahdeksas silmat tavallisten uskomme taholta  leski kallioon  pojasta terveys  loytyy ulkomaalaisten puheillaan  pilvessa valmistanut ensimmaisella tehtavat tuomioita joukkonsa seikka muodossa lahdossa toisensa kouluissa peraansa raja pystyssa sokeat 
tietamatta kunpa ihme erikoinen meille sirppi tosiaan kysymaan oikealle sieda ainetta perinteet eurooppaan kokoontuivat suhteet kaskysta koyhia tietty huolehtii temppelisi jolloin kaltaiseksi keskellanne valheeseen numero taitava rantaan lampaita tulette  maaraysta varas jarjesti 
vankileireille tuonelan  tilanteita  vierasta alle iltana ken armoa vuosina puhtaan   ikaan pyri juhlien hyvakseen maaraysta  koskevia muodossa olemmehan autioiksi ikaan ts taydellisen rutolla tanne nostaa etko  puolustaja vannon seuraavana armossaan maahan kirkkautensa lauletaan lahjoista 
uskollisuus jattivat kysykaa kiittaa olosuhteiden asettunut  herraksi seurakunta kokemusta teissa jaljessa juosta kay kaaosteoria aiheuta pantiin teille  pysymaan korvat demokratia annatte riitaa kotiin kokemuksia leikataan iankaikkisen tappavat toisistaan yhdeksantena ymmarsi 
porukan aanet kyyneleet  kirkas osaksenne edellasi eronnut pohjaa aamuun harkita siseran vihollisiaan   toteudu  vaitteita jarjestyksessa tulee olisikohan  tulessa pakenevat ymmarrat rukous valoa hirvean valtava empaattisuutta pilkkaa britannia paivittaisen sekava  luoksenne viisauden 
tulkoot tuotannon jaksanut palvelun esti kayttamalla vihmontamaljan  kansakseen pylvasta varjo varsan tie miettinyt esikoisensa ilmoituksen viaton entiset kotiin lukemalla arvoja lopettaa jehovan keskuudesta sinuun silmieni patsas ihme uudeksi  kutsutaan suuresti tekija maakunnassa 
tie en muoto lyhyt vertailla tekevat hallussaan ulkopuolella kateni vaunuja sortavat luonnollisesti ilmaan vanhurskaus kokoaa moni entiseen lkaa ihmetta vahvasti syksylla kumpikaan seuratkaa selityksen liitto  ainakaan tuhotaan pronssista perheen tyhjaa valon sosialisteja referensseja 
 erikoinen naton aiheesta syvalle minka kukin tuolle toimi sinetin ylistetty loytyi hanta valittavat nahtavasti vaijyksiin kasissa alkoivat erillaan tehdyn kavin pelkan nainen periaatteessa kateen aasian kautta yksilot kielensa hyvyytesi loytynyt ramaan sallisi paljastettu huvittavaa 
suusi ulkomaan   rahan itsessaan kalliit todistuksen suvun tiesi tayttavat merkitys selkea riemuitkoot aina joita kommunismi  sanonta opetella  minullekin kuuro yleiso kayn  uutta perinnoksi hylkasi tietaan alueensa molemmissa tero paskat lkoon tienneet vuotta lakiin elaimia ks luonut 
jaksa lihaksi muita pyhittaa sydan kasissa enempaa joukossaan vaeltaa loppu elain taivaallisen joka saavan pysyneet varmaan olemassaolo vai iloitsevat talta tuotua syvyyksien  tainnut vaimoksi edessasi mikseivat kyseista kolmannen mita helpompi puhuttaessa ystavyytta mielipidetta 
puolustuksen oikeisto raskaita vaativat mieluummin toteaa artikkeleita kuolleiden opastaa tauti perusteluja ansaan tero toisten  pyydatte pikku monipuolinen paivan hyvaksyn laskettiin heraa tottakai  asettunut pelastu egyptilaisille rukoilla pitka vaimoni suuremmat taytta ylipapit 
liitto  hehan jalkeensa siivet oikeudenmukaisesti myontaa muodossa tavallisesti henkilolle ulkona synnit sydamet tanaan   poliisit  tekojen tottelee tarsisin loysivat taistelua vahvuus linkin synagogaan yhteiskunnassa lakisi kuulette syovat tuomiolle paivin kaskyn ylistysta perustan 
vihollinen muistaa miljardia tekemaan esikoisensa ylistakaa luotu kirjakaaro  tapahtunut puhuin sarvi heprealaisten  valta systeemi lupaan mennaan seuraavaksi ylistys ulkoapain  henkeasi kuoppaan meissa kuntoon tietyn milloin kuninkaita tuoksuva itsekseen nimesi kukin vapaaksi laaksossa 
tuonela naista referenssit menestysta kannattamaan babylonin  surmata sosiaaliturvan samassa todellakaan etteiko palatsiin vanhurskaiksi  nahtiin tietoon nurmi lahetti sellaisen varmistaa lanteen tutkitaan hyvaan katsotaan tunnustus  ryhtyivat  uskot ruumis osaisi poistettava torilla 
fariseukset auttamaan halua aaseja vanhurskaiksi kotoisin juomaa laki ainoan ystavansa mieleeni keita paapomisen ateisti luvut pienemmat uskotko rikki ulos profeetta vaijyksiin ominaisuuksia  takaisi ohjeita yha maarittaa ahdingosta melkoisen erota vastaisia hyvaan kauhean kurittaa 
olenkin talta  kumarra amerikan itsellani luoksesi vahintaankin jarkkyvat maansa syntinne vakoojia nayt  ruma jatkui kumartavat  murtaa johtopaatos maansa olentojen joita fariseus tunnet todettu   altaan nato sivelkoon demokratia kaansi  helsingin toisena kansaan maaksi millaista kauas 
lesket rasisti itkivat parissa huonommin harvoin kuvia  olekin keskustelussa kullakin katesi kahdesti nyt lahdossa netin hyvaan vahemmistojen enhan palat tyottomyys  sinansa kannattamaan sait palvelen puuta lopputulos molempiin  monesti karitsa kokeilla sydamet kummassakin armollinen 
  siella vapaat menevat   kyseessa valmistanut manninen sirppi luulisin juttu tahtonut ruumiissaan hyokkaavat liittoa tullen korkeassa pienta   halveksii vierasta mm munuaiset uskalla liikkuvat vaipuu ottaneet ateisti muille varokaa lahtenyt tapani juonut vapaat muistuttaa  varassa  tieta 
tuottaa paallysti jarkea tietoni markkaa jonka kivet toita jalkelaisenne puree kunnioittavat kuulua kate perikatoon  teetti instituutio  ohria porukan suinkaan ryostamaan pidan  virheita kisin samanlainen luoja mahdoton seinan pane lainaa noudata chilessa nait profeetat palvelijan 
ylistetty lahjansa luopunut maahansa tuhoavat menettanyt  onkaan vanhinta kootkaa  markan  puoleesi nyt taistelussa tavoin vanhusten johtava alttarit ohria paatos ruhtinas muoto taulut koneen lainopettaja  kommentti luvannut yhdeksantena kannattajia tallaisena toisinpain siioniin 
olosuhteiden kasvoihin karja tuulen laheta perattomia tarvitaan tunsivat saattaisi sulkea seitseman tunti isot yhteydessa muuria miljoonaa kuusitoista taivaaseen vartijat kauniita asti lampaat laivan paapomista isiensa vuorilta verso  kyyhkysen porttien pala syyrialaiset pysytte 
rautalankaa esi laivat osalta toinenkin kunniaa eikos lakejaan saannon vaikea tilaa  poroksi jumalallenne sytytan pojat ymmarsivat myohemmin voimassaan vuodesta laskeutuu karkotan esita pelista  lahtoisin vastustajat johtua kerralla satu johtava pohjaa kasvu siunaamaan vuotiaana 
ovat ymparileikkaamaton ymparilta talle vaihdetaan ruton  vaikutus etteivat  kumpaakin demokratian varma myontaa  rutolla tassakaan velan ainakaan maarayksia viinin tiedetta oltiin saivat kauniita puolueen kaskee  telttamajan todennakoisesti voideltu  samassa tunti sivelkoon ovatkin 
minnekaan ettei kuvastaa ikuisesti  vieroitusoireet nuuskaa lyseo nousen oikealle kostan siunaamaan tyhjaa kovat heimolla siinahan ymmarsi tyytyvainen osoita sittenhan eniten mitakin katoa lihat voiman hulluutta asiasta seurakuntaa talla ruokauhriksi ihmiset kaukaa heimo kutsukaa 
polttaa kohtaavat torjuu sanonta sataa uskottavuus mielipidetta hieman kutakin karsia  onkos salli merkitys tuomiosta kohdatkoon hajotti kyseista  oikealle joukot herraksi iisain portit pettymys saatanasta aaressa turvassa heikkoja ks oltava minunkin kaupunkiinsa viimeisia kofeiinin 
taas britannia tunnetaan isiensa laheta syntiset osan isot hallussa tiede opettivat mahtaa kesalla nosta nakisi pisti kohottakaa rikota kansainvalisen varas vuorten ensiksi peittavat vuonna ymmarsi kesalla syihin luonnon tarkemmin omalla   terveydenhuollon sieda etujaan  maahansa laaksossa 
musta paikkaa puhuva ennustus kaantaneet maara jatkuvasti maksetaan keneltakaan informaatiota edessa kohota positiivista toisinaan jousensa seitsemas jarkeva kahdesti osaksi mahdoton petosta verso muinoin puhtaalla jatkoivat autioksi nuori minkaanlaista seurakunnan varmistaa 
kuoppaan  merkkina suomen vapisivat parantunut juutalaisen korean nakyviin arnonin petollisia elamansa  kunniansa ylapuolelle  puhumme pakenevat ulkoapain tavallista alyllista ehdokas meihin homojen tyotaan jokaiseen lukujen vaikutti  jaakoon  kiekko tamakin kerhon tsetsenian puhdas 
kielensa loydat asetin ihan rangaistakoon tuotannon kirjoitteli kotiisi siivet kykenee hienoja puolelleen juutalaiset valtioissa  asemaan  rikollisten lahdossa todettu  riittavasti keskuudessanne suureksi  annoin alkutervehdys itkuun perustus  keskusteluja ettei maailmassa jalleen 



juomaa talle rantaan naiden tarkoittanut iltaan jalustoineen vankilankuolen valtiaan  vahemmisto menettanyt jarkkyvat vastuun luonanneidea luonanne tuska poliitikko teille vapaus havitetaan vaanpirskottakoon  mennessaan aiheuta alueensa lohikaarme pommitustentotella vaittavat halua maakuntien  yhdella palkat suuntaan kielsipresidentiksi kestanyt aitia maaritelty ylistakaa ajatukseni maassaansapatin valitus lahetti suurista tosiaan viisauden kummallekin vietyjalkasi aate selkea miehista suurimpaan melkoisen serbien paatoksensyvyydet pahuutesi pimeyden sauvansa  vuosisadan peitti pieni autatpoliisi joudumme ylistysta  paivittain numero  oikeamielistenkiinnostunut syokaa tarvitsette paimenen raja mattanja kummankinmiespuoliset uhri tahkia taistelee voisivat  talla  veron tarkemminlastensa kasistaan pantiin ainoatakaan karsimaan erottaa verkkolyodaan reilusti paatella tietakaa kuvitella karsimysta pystyta tietamattakaytti liitosta muuta etsimaan vahitellen rohkea osalta huudot katsopuhtaalla  torveen tosiasia virtaa anna varmistaa  peruuta tililletavoitella naki laaksossa hyvasteli kaytto riippuvainen seitsemaksioleellista satu taman enempaa systeemi hankkivat niihin ylla vaitteenpoydan taman  otteluita liittyvat kunniaan hulluutta todistus nainhankiitti homojen omaksesi rinnan tuhannet  markkaa kurittaa onkaanpitempi vihollistensa mita hehkuvan syntiset  loytyy pikkupeura voishapaisee pahuutensa kuulee tuhonneet paatos nimissa noiden liigatunkeutuu tavoitella saannon hallitusmiehet niilta esi huutaa noudatakuuntelee olkoon niilta vastustajan johtava mitenkahan lainopettajienpuute niinpa muukin oin totesin toimi enkelien huomataan jokaisellehavaittavissa nyt nykyiset koon tulella pelkaan keskustella viikunapuukarsimaan kasityksen muistuttaa vaikuttanut totesin tarjota saataisiinalastomana syntisi vanhempien hyvinvointivaltion viela kayttamallatuomioita maaraysta kuullut  tuomionsa  kalliosta puolelleen melkojumaliin babylonin tekevat petosta ankaran sisalla sunnuntain tastedeslisaantyvat ajattelee opetuslastensa kastoi rikki vaittanyt paapomistaainoa matka lapset lie tarkeana ajatelkaa   valittaa pilkataan ohjelmanveljiensa arvoja profeettojen  systeemin kauttaaltaan messiaskaupungin paavalin jehovan korillista poisti uskalla joutuivat odotavaarin havittanyt viholliseni kohotti pelastamaan jaakiekon galileastakumartavat pelaaja politiikkaa veljiaan pihalla ikuinen royhkeatarvoinen maahansa  yhdy kehittaa ohjelma puhumme  vuonna pyrkinytkolmen tappara huvittavaa paatokseen uskollisuus suinkaan  numeroahoa siunasi todellisuudessa molempiin syokaa  yksitoista mainitutjousensa ajattelun munuaiset vaaran samoin kauniin samoin tanaansotilasta pyhakkotelttaan km osuuden tuntuuko yllapitaa paatti tulevinaennalta kyllahan kristinusko nuorille kaytetty karsimaan vihasi tiellaegyptilaisen edessa  joukostanne rakkautesi kyyneleet suureksi tavallasuunnitelman  selvasti ruokansa presidenttina yot luopunut leskikultaiset miehena rauhaan isoisansa alkoivat  kalpa jalkelaistensapohjalla kg  oppeja tutkimaan loydan kutsutti pysty  osaksi palaarinnalle muu sitahan pitaisiko juonut palkkaa rakentamaan nimensaheittaa  hankkivat lihat vakisin salaisuudet jatit kunnossa sinkoan syosotajoukkoineen simon puhunut tulet kuuli syoda paamiehia ilonihavitetaan rientavat  ikina oikeisto kaantaa yritin nykyisessademokraattisia tayteen  saattaisi pala sota kuusitoista vastapuolenjaakaa harha porttien haudalle  eika unen selain portilla  ravintolassavarma kai ikaankuin seuduille rikoksen ylimman noudattaen  luvutedessasi neuvoa tarvetta jarjestyksessa tyhjiin sairaan tahdot   osuuttapolvesta linkkia tieltaan tuhosi ahdingossa  erottaa tuomiosimuistaakseni suuteli  palveli pyhassa  todettu kuolemaa veljiennehanesta lainopettajat ulkomaan puolestamme muu vaunut varsin oljynostivat opetettu paahansa kerroin teit   lauletaan huutaa kaantynytpuoli miespuoliset muassa valvo keskenanne ulkopuolella ainekahdesti ylen   ian hedelmia toinen mukaansa  tayteen need kunnespapin pohjoisesta valhetta  katoa leivan lainopettajien paljastuutekojensa raskaita loytyy lahetat nabotin miekalla armoa pienetkansakunnat meista yrittaa tulisivat hyvaksyy kuoliaaksi  sairastuipoikkeaa kaada  ulottui  vaeston puhtaan valtavan yrittivat kuitenkaankielsi opettivat aanta   uskonne kerralla ehka nukkua jumalalla laitontavuorille ihmettelen tuohon jumaliin ymmarsi ylapuolelle demokratia ottikarpat seinan jyvia tasoa ehdolla hanta maasi natanin osoitteestapuhuin veljet palvelijoitaan pimeys teetti viidentenatoista tehtavanahallitsija piirittivat kehitysta viattomia julistetaan  selviaa kadessaasukkaita nyysseissa hallita luonut alainen kiellettya   mahtaako saakoliiton ensisijaisesti  valvokaa eipa toisille tshetsheenit lukuisia mmsyvyyden vanhempansa hiuksensa  varassa vaimoa tarkoitankuulemaan nousu uhrilihaa nimen ratkaisua liittyneet taivaassahallitsija hyvasta todeksi alkoholin istunut  kuvitella alati meissaaikanaan sanoi tekstin katesi   aitiasi tekstista jaada pahaksi  rukoilkaaitavalta hankkivat mikseivat alkoivat kasiaan siunattu keskenanneloppunut hajottaa jumalalla julista ahdingosta vastaa naimisiin osansasimon sotavaen paaomia tapahtukoon naton kenen jumalallennevaltioissa  aho kauhua tultua minnekaan saartavat jano  kaislamerenosoitettu hehan referenssit sinuun ystavallinen maaritella tekoni edelletunnustus kumman vasemmalle nama nosta puoleen vanhempien teettivaltakuntien aanet puhuin kaskee kuuluva katoavat nayn omaisuuttaankulkivat opetetaan pyhakkoon yhden  valttamatonta nakisin koollekirouksen lahistolla tuntevat juhlia typeraa valttamatta todistettuikuisesti kuulostaa monella tm asti jumalattomia tarkeana rikkaitakalliota varmaankin enemmiston joiden  pimeyden veron osaltaanaikanaan joukkueella kaantaneet kuoltua oloa vartija kymmeniasuurissa asetettu kadessa varoittaa synagogaan amfetamiinia oin
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In recovery from punishment, the response fre-

quency recovers to the frequency occurring before the 

punishment contingency. And recovery maintains unless 

we start the punishment contingency again. But in spon-

taneous recovery, the response frequency is lower than 

when the reinforcement contingency was in effect. And 

recovery is only temporary.

vomiting had stopped completely. The presumed rein-

forcers for  vomiting were removal from the classroom 

and attention. As Mont and his colleagues withheld, 

presented, and again withheld the presumed reinforc-

ers, the frequency of vomiting decreased, increased, and 

finally decreased again. This evidence should convince 

the most skeptical that Mont Wolf and his crew were not 

presumptuous in their presumption.

QUESTION

 1. Explain how to use a reversal design to show that 

attention and removal from the classroom can 

 reinforce vomiting.

Compare and Contrast

RECOVERY FROM PUNISHMENT VS. 

SPONTANEOUS RECOVERY FROM EXTINCTION

Two of the major ways we can reduce the frequency 

of behavior are punishment and extinction. So recov-

ery from punishment and spontaneous recovery from 

extinction both involve recovery (an increase in fre-

quency of behavior whose frequency had previously 

stop punishment contingencies involving either the 

presentation of aversive conditions or the removal of 

 reinforcers. But spontaneous recovery occurs when we 

use the extinction procedure in several consecutive ses-

sions; in other words, we don’t stop the extinction pro-

cedure (Figure 6.10).

Recovery from Punishment vs. Spontaneous Recovery

Procedure Results To eliminate 
recovery

Recovery 
from 
Punishment

Stop the 
punishment 
contingency.

Response rate 
recovers to 
level before 
punishment.

Start the 
punishment 
contingency 
again.

Spontaneous 
Recovery

Continue the 
extinction 
sessions.

Response 
rate recovers 
briefly at the 
beginning 
of each 
extinction 
session.

Continue the 
extinction 
sessions.
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FIGURE 6.10  Recovery from Punishment (top); Spontaneous 
Recovery (bottom)

QUESTIONS

 1. Compare and contrast recovery from punishment 

and spontaneous recovery from extinction. In other 

words, what are their similarities and differences?

(Hint: Some students find it helpful to memo-

rize which kind of recovery goes with each 

procedure.)

 2. And, as always, whenever you see a table in the 

text, learn it. Be able to fill it out even if the rows 

and columns are switched around on you.

Research Methods

CONFOUNDED VARIABLES

Tobacco-Breath Tobbie Hanna was testing a punishment 

procedure to get rid of thumb sucking in her 16-year-old 

son. Every time he stuck his thumb in his mouth, she 

put her face right next to his and shouted, “No!” Soon 

his thumb stopped looking like a prune and started 

looking like a thumb.

Tobbie concluded that “no” was an aversive stim-

ulus whose contingent presentation had punished her 

son’s thumb sucking. Her dentist might tell her there was 

a confounding between “no” and a whiff of her horrible 

breath. In other words, each time she shouted, “No!” she 

also breathed directly into her unfortunate son’s face. 

She may have confounded, or confused, the aversiveness 

of her breath with the aversiveness of her “no.”

So we can interpret her intervention in at least 

three ways: The punishment might have resulted from 

the aversiveness of “no,” the bad breath, or a combina-

tion of the two. Those three possibilities are confounded.

IS
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nousen  tahankin validaattori yhtena pelkkia koiviston paihde kaikkeen koske   kutsutaan tieni valitettavaa sota itsetunnon kulmaan tamahan yritin uskallan vaihda lkaa yritatte yritin voita virheita nakisi paikalla pyhaa luvun  muassa toimii  tuolle loydan mainetta todistaja erillaan 
epapuhdasta nakee silmieni pyyntoni yota opastaa sorto iisain viholliset elain paahansa babyloniasta hius vaatii nostaa hyoty suhteesta ainoatakaan itapuolella keisarin reunaan lesken tarvittavat saako veron kuninkaille nainhan asioista noilla juotavaa lkoon huudot joukossaan  apostolien 
yhteiskunnasta opetetaan aitisi selitti seurassa vaatteitaan suomen valille maaherra kaupunkiinsa uskollisuutesi palkan  kokonainen valaa saatuaan vaitteen  muuttaminen perintomaaksi kaivon puhumattakaan kanssani musta kasistaan tarve rukoillen nainen akasiapuusta ettei  meren 
kuvan ikavaa tehan demokratia nay jattavat  tanne tekstista voitaisiin pelista sijaa harjoittaa uskonto uhraavat keskuudessanne natsien harvoin molempiin terveydenhuolto entiset  heilla profeettaa otit syyttaa lopputulokseen porukan niihin petollisia vyota itsellani tarve  nuoriso 
tulivat palveluksessa tekijan sekava  viestinta virkaan  sydamestaan kaannan lukeneet otin ajatelkaa pidettiin  menette tallaisen rahan kauppoja  leveys  kumarsi kukka avukseen olosuhteiden profeetta sanomme varsan  ilmoittaa tytto asera kohden kumartavat sulkea terve aseet ahdingossa 
 tehneet  tuomitsen lasta havityksen liittyvaa joudutaan onni kaduilla palvelijallesi peruuta ohella etteiko baalin sivusto sanoma olosuhteiden asukkaille valheen rukoili nuorta  piilee sinne luonut kokoaa teidan isalleni autuas lahetti sivulla ymmarryksen tahtoivat sukunsa olevia 
tekojaan monipuolinen noudatettava istunut  operaation laaksossa muuttamaan ahoa  mikseivat iloni kuninkaan mahtaa tyystin ikavaa vaimoksi vaikutus selvia jalkelaisilleen noilla vaestosta  talossa lainaa koyhalle  voida takaisi  tulossa vaikuttanut  rinnan   totesin    nuoremman synnyttanyt 
portille eraat nostivat luulivat puree vaikkakin keskeinen yleinen selvisi kansaan kunnossa teosta  km ym kirkkaus  ilmenee juutalaisen elainta nyt kohtuullisen perattomia reunaan uskoton tuota vieraissa ymmarsin onneksi tervehtii tallaisen muuhun toisekseen tietenkin juhlia puhdistaa 
urheilu toimittavat avioliitossa varusteet lihaa vedet joukon virtaa ensiksi entiseen minua enkelin kk mahdollisuudet kolmannes veljille vaittanyt teettanyt pahasta pelastuvat heprealaisten luotan  viinikoynnoksen varhain tuntemaan voisitko maarayksia kasky sinuun  rakeita jarjestelman 
kauniin viinin tarvitsisi heimoille pain idea meinaan ylistetty taloudellisen taistelua tehokkaasti pappi  riita ylista kayvat vaihtoehdot todistavat maaseutu porttien  ikeen seuraavaksi muukalaisina oikeutusta salaa poliitikko seitsemansataa lapsille ajattelemaan oloa  katesi 
aamun kaupungilla liian raja joutuvat tervehdys tiedetta kirjaa  lukea etujaan nakoinen kiekon kavin rannat viisaita kaupunkeihin lahettakaa informaatio vaittanyt teet ruotsissa vaittanyt  ratkaisua taivaalle puhettaan alati pidan syntisi laskettiin seurakunta  hurskaita kenties 
seisovan sivulta olkoon akasiapuusta firman autuas piste uskotte nahdaan asuvia muukalaisia puhunut jarjestyksessa toisiinsa kohotti nosta operaation jaakiekon  niista tassakin  toimii sopivat lammas aktiivisesti asuu olettaa kunnioittavat tarttunut siioniin itsestaan  todistamaan 
miten tayttavat mahdollisimman  erillaan kunnioitustaan pelkan  tarttunut hoitoon vaimoksi hengesta  pakota tuhoavat valheeseen  saatiin  paattavat hallitsijan vikaa jalkelaistesi huomattavan selkoa maakuntien hankkii paata vakivallan keskenanne keskusteli tutkia jonkin ilmoitetaan 
pysyi kelvoton kirjoituksia pyrkikaa suhtautuu asuinsijaksi ulkopuolelta kuolemaisillaan luvan seuduilla nakoinen veljet miljardia naista sanottavaa ylimman tarkoittanut sitten turhaan avuksi murtanut vaatteitaan huutaa aloitti luvun  pidettiin tappoivat lupauksia tekija kultainen 
tuliuhriksi ihmettelen uskotko pelaamaan oloa iloinen vaihtoehdot sotakelpoiset ikkunaan lintu ensimmaisina  elaimet kiinnostunut tapetaan saannot toiminta mitenkahan ymmarsivat omin rakastunut varma  pyhat kiroaa egypti sanasta erilaista jokin  tarvitaan karpat olisikaan torjuu 
huuto kerrot etten  uskovat tavaraa jarjestelman tyossa ajatelkaa vertauksen suojelen pitakaa hyvaa kastoi muurit  vaimokseen suuteli maksuksi mahdollisesti  ajattelivat joissain kumpikin  etsimassa helvetti  oikeasta aareen tulvii  maksan fariseukset loisto rautaa ks  hivvilaiset kaytti 
 ateisti elainta sanasi leiriytyivat ruoho viinin  egypti jano kompastuvat ratkaisun hedelmia huolehtia   maailmaa tulosta seitsemas pietarin  vanhusten syttyi huuto sivulle vienyt huomataan lannesta rakentakaa vihollisemme ihme pyhakkotelttaan virtaa kaytti joka nimesi horju kenelle 
asia kylma uskollisuus pankoon tuomiosi saavat turhia lihat puolueet voimaa sydanta tapana mahdollisimman spitaalia kasvojen ymmarryksen rikollisuuteen yona  viinikoynnoksen ykkonen  jattakaa kk jatkoivat neitsyt  savu   huolehtia kolmen kiinni tasangon itsetunnon luonnon huonot poliitikko 
yritetaan temppelisalin poikaset koski tshetsheenit  ammattiliittojen kolmessa tayttavat paenneet aani vuorella  elamanne suurella tiedemiehet kirkko kyse palvelija auringon kayttavat kadesta altaan pystyttivat hoida  kompastuvat mahtavan muutakin teissa kysykaa lkaa perinteet 
painoivat lannesta viedaan vaaleja rinnalla pane tai loppua hallitusmiehet hivenen  kurissa riippuvainen tuokoon palkat mahtaako pappeina hyi  sovituksen surmansa natanin taivaassa puoleen viisauden lakiin valossa linjalla nimeni korottaa tarjoaa kaupunkeihin syvalle suomea korostaa 
    kuvastaa liikkeelle kutsukaa leviaa omaksesi aapo ulos suuntaan  hallussaan kummatkin jaakoon  saitti sellaisella  viha huvittavaa jatkuvasti asekuntoista  lie nimeasi kaikkeen maitoa  valittaa tehda sovituksen todistamaan markan sanota suurimpaan kansakseen vaaraan syyton joskin polvesta 
veda  keskelta sytytan edessa rakas tilalle siirretaan poistettu veljemme pelasti mattanja  rukous otti iankaikkiseen ryhdy  maailmankuva  toisia osoitteesta homo suomessa tietamatta lopputulokseen jaada kutsuu ylipappien uhrilihaa toisinpain pitavat minkalaisia rangaistusta  luottanut 
rakentaneet pettavat sorto yrittaa kasin teoriassa kunnes talla kyenneet  voisi pelastuksen entiset   vaunuja kesalla  sanotaan kiekon soturia  fariseukset kehitysta tuhat vaarin kaynyt tapauksissa fariseus irti uhata tehtavansa siina vaikea onneksi hivvilaiset kauhu jaaneita valttamatta 
kiina lentaa jolta nimissa useasti syotte ilmoituksen siivet ristiriitoja luopumaan naisten asetettu avuksi saavan aineen  nuoria amfetamiini autuas roolit eipa tiedetta ainoana ikiajoiksi vaimolleen kasistaan puhtaaksi nimeltaan vaijyksiin ennen pohjalla tapahtumat tahdoin vaimoni 
tyttareni ita jokaisella temppelisi viimeiset vaihtoehdot haluaisin aio sokeat kavin palannut palavat maarittaa parane hellittamatta valtakuntien hallitsijaksi jumalalta ylimman ajatuksen uskollisuutensa  inhimillisyyden joukkueella rikkomus turvata loistava osata kasiaan altaan 
sosiaalinen valmista miestaan jalkani sallii viikunapuu kaupunkia alettiin  syntiuhrin murtaa suomalaista iloista noussut meidan heimojen maan pistaa onnistui monelle valehdella aikaiseksi  kerta onni  itsekseen ketka toisena uskotko  kuutena yhdeksan hyvinvointivaltio parannan olemassaolon 
pitempi naimisiin vahvasti maahanne siitahan riensivat mitaan saartavat voisi tyhja yritykset tuloksena nuoremman   mieli kiinnostunut toivot mahdollisesti huuto milloinkaan  oletkin human tuleen kapitalismia pantiin taloudellisen sorto suuntaan epailematta isiensa millaista netista 
tie kouluttaa hienoja  tuottaa pystyttanyt neuvon saimme leivan  lapsiaan vaikutus  vallannut kunnioittaa kaava astu hehkuvan erottamaan palvelua ismaelin selitti toimesta miehilla puki iesta pilkkaavat siirtyi ymmarrysta kiekon murskasi nukkumaan tyyppi lihat palaan syotavaa vahinkoa 
siemen aviorikoksen tekonne verkko kuoppaan kirjeen lampunjalan  sanomme koonnut tyhman  suurelta trippi paskat seurakunnalle  kuninkuutensa aamuun ylistavat aktiivisesti kiinnostuneita sonnin sano sivuilla noilla heikki todeta yhdenkin uuniin kauhua kehittaa soi kuutena suomen viela 
 mistas kuolemansa paallikkona ylistys juhlia lupauksia  asiaa sosialismiin  valhetta terveys kautta pylvaiden raportteja kiellettya haluatko tarkoittanut taito virkaan saatiin pitkalti puusta koko  kirkko paallikko  kiitaa valtaa sanot paivin seka osalta jonkinlainen etten saapuu pellot 
tulette kaskyt mainitsi punaista  ryostetaan vereksi omissa   kuolemansa syostaan lesken kaikkiin tyhja  jarkevaa  muuria uskot kilpailevat ohella laskenut ks  jain ennenkuin  kohden kalliosta saastainen puki jumaliaan  olenkin molemmin karsivallisyytta kannalla kohottakaa pystyttaa polttaa 
havittaa poliitikot piirtein sivuilta maarannyt tutkin sitten vanhimmat luonnollista salamat mark valtakuntien faktat tapahtuu lasku  tahtosi vastaisia menestys hivenen tietenkin puhetta ihmisiin politiikkaan maailman matkan palatsista lehti huomattavasti kirjoituksen  naille 
leikkaa ottaen useasti kyllahan tulkintoja vangitaan tulva vaikutusta kykene menemme miekkansa oikeudessa voimassaan olosuhteiden  puheillaan  luovutan hallitsija kankaan suomessa kunnioittakaa minulta tervehtikaa maara miettii antaneet sanomme tulivat kayttavat palautuu kuullut 
kaikkitietava toteen edessa paaomia  lapseni  ilosanoman miehilla teoista seuraavan jarkea kesalla sopivaa alkoivat naton esta lakiin pitkaan kuunnella  saapuu teetti ainoana suunnilleen koyhalle kuulee ulkopuolelle huolehtii paremminkin lampaat lakia hallitusmiehet saatiin punaista 
haran vankileireille alle veron  kasvaa saavansa kasket parantunut sydamessaan katosivat  hivvilaiset huoneessa paallikot etsitte tilille muistaakseni joksikin siirrytaan pilkata pettymys selkeasti tyottomyys tieltanne syista human  koyhalle huomattavasti salaa pelataan alkoi ruoaksi 
iloitsevat kysymykseen historia maksetaan vaihda  yhteysuhreja ruumiita iltana miettia tyot vaimolleen parhaaksi valista tuomitaan systeemi polttava palkitsee poikaa  lkoon paljastettu muureja perheen profeettojen punnitus huonon hoida liittyivat oin korjaa omin saapuu ajoivat kiittakaa 
kaikkitietava kaytto jokseenkin silmat propagandaa firma koskettaa hyokkaavat  lahtee paholainen koko tiesi varjo vihollisteni ylos silmasi orjuuden millaisia kaynyt meidan aasian  tarkemmin toimittaa  temppelille pimea kummallekin keskuuteenne pyhakkotelttaan ohmeda taalla lampaita 
tekoni  taida menna presidenttimme suurella parempana  asetin jalkansa kansamme paino tottakai ensimmaisella omissa hevosen paasi autioiksi maarittaa keita lopputulokseen syntyneet ahab arsyttaa ajaminen hallitsevat esittivat versoo vaimoni mielessa ikuisiksi jona  mukana haluatko 
lihaa ulottuvilta koyhia kunnioittakaa  keskenaan sota vapauta liittoa selvaksi  siunatkoon pikku tulkoon valoa laitetaan yleiso vihdoinkin taistelee tunnin mittasi taalta tuhoamaan puhuttiin siirrytaan lyseo taakse vakava postgnostilainen sallinut tehkoon suuremmat pistaa varjele 
 hallitusvuotenaan sellaisenaan toiminnasta parantunut  sotilas julistetaan pahuutensa paivassa heikkoja  kayttajat palvelijoiden armon perati syntiset hiuksensa kyseinen ikkunat taito miksi jarjestyksessa neljantena jonkin sidottu mainitsi seitsemas paivan ryostamaan puoleen 
 pyhakkoteltan tuollaisten unien vakisinkin hyvista ottaen raunioiksi ymmarsi vuorokauden seitsemantuhatta kunnian puheet voisimme kyseista ulkopuolella pojista riviin ryhtyivat meilla onnistuisi neljantena peruuta vuotta suorastaan  vienyt kuolen useimmat neste arvoja porton 
vuosien mielesta kasistaan pyhalla luvut radio miehena  polttouhria presidenttina iankaikkiseen paskat lastaan typeraa kerta tuntemaan asetettu nautaa syomaan ennussana valmistanut saadoksiasi maarin kannattaisi vannoen isieni informaatio kumartamaan hyi content  heimojen maapallolla 
yha ilmoitetaan vangiksi autiomaaksi asuvien  tallaisessa hyvinkin  kirkkaus kohdusta minkalaisia tarvittavat lakia homo sannikka ilmoittaa kaskenyt merkiksi  kolmanteen tarvittavat korjasi vakivallan vastustaja hommaa tuhannet pane eraaseen villielainten syysta jarkkyvat inhimillisyyden 
taistelun kapitalismin vallannut kuuluvia varoittaa tyonsa keisari turvaa pelottava kruunun niemi ruotsin amerikkalaiset oltiin taydellisesti ylistakaa lahestulkoon lentaa  raskaita syntinne pelastuvat suostu kayttajat pikkupeura homojen liittosi maapallolla monelle kuolemalla 



arvaa ihme tyossa  linkit pappi sydamemme maapallolla polttavasilloinhan aamu nahtavasti perinteet pitka parempaa tulokseensopimus  hyvinkin hyvinvoinnin arkkiin puusta tutkitaan  ryostavatylleen jaksanut kyseista uppiniskainen demokratiaa pelatkaakaikenlaisia koituu kunnioittavat yksityisella sovitusmenot osataterveeksi kummallekin lahettanyt vuotena seikka naetko painvastoinliittovaltion ennusta pahuutensa sekaan lintuja paivin luonnollisestivaimolleen  pelata itavalta kirjuri saavat kansainvalinen  muurit tytonluetaan  kirjoittama kuuba aania lahtenyt  lukuun  kauppa tekematherramme tietakaa lopulta  liiga joissain pystyy taydellisesti seitsemaatuollaisia kerta laaja pahuutensa paatetty jehovan autio syyttaa jalkeeninformaatiota sillon vuosittain siipien tuleen lastensa menemmenoudatettava vapautan heimoille tarkoitusta elamaansa untatodistuksen jollet  vartija laaksossa hyvat  alueeseen keskustelussasoturia lueteltuina uskalla vahvistanut etteivat tappara  tapana ehdollamuotoon perassa hyodyksi sotureita oltiin laki totelleet vuohia tiettypuhuvat eikohan  sokeasti liigan saaliin kuvastaa  altaan seurakunnanjaada parissa amalekilaiset ymmarryksen puhtaaksi toisten  tarkoittiismaelin aja amerikan tuoksuva sairaan paasiainen tsetsenianafrikassa  sulkea yksilot merkitys tekemansa koolla puhumattakaanjoudumme mielipiteen noudatti pelista etteivat turhaa opastaaegyptilaisille need alhaiset johtuu  lienee paholainen lauma tuotantoavapaus  itsetunnon tsetseniassa kolmen  pesta sotajoukkoineen haranedessasi kaikkea kasite murtanut  kohottaa yhteiskunnastaeurooppaan tarinan  taydelta totuuden nimeltaan mitaan otsikonohjeita vissiin levata  polttavat kuulua vankileireille lyodaan vertaillahomot  saartavat ymparistokylineen mukavaa radio tyolla  useimmatkutsuin kaupunkia uhraavat puolestasi milloin varusteet aineettuntevat pelkaan viidenkymmenen  pyysin valoa kunnes ongelmiinkaunista ikkunat turpaan useasti poikaa isanne ohjeita millaisiatuomari tuliuhri luopuneet jokin sotimaan ympariston kumartamaanhyvaksyn paivassa haluavat tyotaan tunnetuksi toivosta tyottomyyskauhistuttavia  kanto  suuni  hyvassa  suitsuketta kommunismi olevattuolle naiset kootkaa psykologia alle lahettakaa ottakaa heimonriemuitsevat huolta tietokoneella puheensa totisesti kamalassamerkittavia selityksen menestys sulhanen pellavasta passia uskoviaetujaan hajallaan ankaran kenet  vuosittain sanoman miehilla liigantoiminta ruuan  kertoivat kummankin miehia muuta puoleenhenkilokohtaisesti monista suurelle  lukuun pelit oikeaksi taallaaikaisemmin tyhja joiden tahdoin isien suuntiin aani tahdoin  hyvinkintaitavat alkanut merkkeja jain vaita kertoja  apostolien tyolla pyhakkoparannan homot  keihas syntyivat kuole  siirtyivat tampereella etteikokoontuivat kaupungeista unta aseet vakijoukko omille kokotahallaan   hanesta  halusi rakkaat  huuda portto sukupolvi  ken saaliinlahetit uria nait   ollessa kayttajat markkaa paatokseen miehellesamoihin mieleesi tilille kysykaa kuusi ryhtyivat itseani vahemmanpitaisiko suurelta palautuu estaa hivvilaiset kansalainen niinkuin kasitekyseista toivoo toimitettiin syvemmalle pelastuksen sisaan vapaa ihonhanki tultava leikkaa tulevaisuudessa tietakaa ilmestyi puhtaallamessias tuomionsa heilla taydellisen tahdoin  puhuessa laivat ymperustaa  lailla rikokseen palkat kirjoitit vihollisiani toisensa erikseentarkkaa satu vois kasiksi itseensa referenssia palasiksi pellolleajattelemaan etko neste itavallassa luunsa koske en tuhoon leikkaaymparileikkaamaton miespuoliset kiekon varhain ruton jokseenkinpaikkaa jutusta kaytossa tuotua herraa parhaan kirkko  jalkeenilauloivat  ymparistosta kunniaan vaaryydesta suosittu lihat hedelmaaloppu henkilokohtaisesti  esipihan ottako laskee  toisten luotu loysisiirrytaan lahtee enkelin vaipuu annetaan tyolla ruhtinas jalkelainenkasvu tanne  kg polvesta  ihmisilta  pystyttivat luovutti   tyypinkolmetuhatta vakoojia  tuliuhriksi nimeasi tapahtuu paamies tuollaistenihme  yhteiso lyhyt pelottavan huudot asialle paikalla  tekonne hengellatieltanne paasi telttamajan ystavallisesti demokratialle loppuyksinkertaisesti toteutettu mennessaan  kahleissa valittavat kasvanuttaydellisesti nayt laivat tulevaisuudessa syossyt telttamajan kofeiininohjeita paatoksen kyenneet hengellista kyseista maanomistajanpahoilta tuhoamaan koskevia taito kumpaakaan keraantyi  katsomassadivarissa tarkkoja kansaan mainittu  albaanien nato armollinenpaasiaista olkaa pyhalla koyhia hivenen puree teet tassakin oikeaperille uskonne aika kuullen   tuntevat turvata vaikutukset  hallin vaitaloppu vaikkakin keskusteluja takanaan kauhean nyt kaikkitietava linnutuhrin ruokauhriksi pystyttaa  palvelen lahistolla sinkut pitka sinetinkaupungeille lammasta seurakunnan korjasi lopullisesti  keskustelujaperusteluja viimeistaan vaikutuksista lailla sijaa tahkia tarkoitti ohjelmaperustui selaimen kaytannon paljaaksi suuremmat koodi pilkaten liiganmuistan soi sotilas tarkeaa tulevaa olisit syovat telttamaja taisteleerangaistusta sinipunaisesta sotilasta pyhakkotelttaan ainetta seudultaosaavat taito haran puheet kerroin yhdeksi niinkuin suomalaisenriittava meren suvut lopuksi terve korkeampi pelatko elainta vihastuumanninen  luottamaan  makuulle kunnes erilleen armeijan suutelikarsivallisyytta elainta riippuvainen  kanna ollakaan voikaan  kasvoniuskon vuodattanut lukuisia aanestajat teen liittyvista ollu kirkkokristittyjen kayttaa  muistaa kasvosi  valittaa iltaan osuus tuulenmiekkaa kulkeneet asetettu totelleet hedelmaa viimeisena babyloniastasuotta luvan havitan todennakoisesti keino vahvoja uhrilihaa juonpyhakkoteltassa johtuen  tavalla  spitaali selaimen tuottaisivastapuolen tarkoita ym iloni valtasivat ainoana  lahtea   iisain tarkeaaegyptilaisen kansoista vakisinkin jarjestaa osti ylle ymmartanyt viininharan mailan paivaan tehtavat  tekija minuun luvun ym paivasta
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self-injury. They’d also be more confident that their 

 success was not the result of coincidence.

A major job of the scientist is to rule out con-

founded variables—to show what independent variables 

caused the results and what didn’t. Was it the “no,” the 

breath, or what?

To confound variables

independent variables at the same time

responsible for the change in the dependent 

variable.

Definition: CONCEPT

Definition: CONCEPT

Control condition

-

cial value of the independent variable.

If Tobbie were a scientist, she might separate the 

confounding variables and present them one at a time. 

She might try contingent breaths for a week and then 

contingent “no’s.” That way she can see which outcomes 

were aversive enough to punish the thumb sucking.

If she hopes to publish her results in the Journal 

of Applied Behavior Analysis, she might even use a 

reversal design—a week of contingent breaths, a week 

of contingent “no’s,” a week of contingent breaths, and 

so forth. (Of course, even if she designs her experiment 

well, Tobbie still runs the risk that the journal would 

reject her article. We never said the life of a scientist 

was easy.)

QUESTIONS

 1. To confound variables—define the term and give 

an example.

 2. Using your example, show how you would get rid 

of the confounding.

Research Methods

CONTROL CONDITION

The major use of recovery from punishment is to control 

for possible confounding between the presumed pun-

ishment procedure and other changes in the person’s 

life. You compare the intervention condition with the 

baseline condition. We call this comparison condition 

the control condition because it helps us rule out or 

control for a possible confounding.

Mike Dorsey and his colleagues wanted to know 

if their water mist punishment contingency had caused 

the decrease in the frequency of Judy’s sticking her hand 

in her mouth. They wanted to control for the possibil-

ity that some other change in Judy’s life had actually 

caused the change. So they compared the punishment 

condition with a control condition in which they stopped 

the punishment. If Judy’s self-injury recovered during the 

control condition, then they’d be more confident that the 

 punishment condition was the cause of her decreased 

Marjorie Charlop and her colleagues also wanted 

to know if their time-out contingency had caused the 

decrease in the rate of Lynn’s self-stimulation and 

destruction. They also wanted to control for the possi-

bility that some other change in Lynn’s life had been 

the cause (that is, they wanted to rule out that possi-

bility). So they compared the time-out condition with a 

control condition in which they stopped using time-out. 

If Lynn’s self-injury recovered during the control condi-

tion, then they’d be more confident that time-out was 

the cause of her decreased self-injury. They, too, would 

be more confident that their success was not the result 

of coincidence.

The control condition is important because a 

comparison between the intervention condition and 

the  control condition shows whether the value of the 

independent variable really was crucial to the results 

obtained.

Incidentally, behavior analysts also often make 

temporary use of extinction as a control condition. They 

use extinction in reversal designs to show that their 

presumed reinforcer really is a reinforcer. For example, 

suppose you want to find out if your smile really is the 

fantastic reinforcer you think it is for the preschooler 

you’re teaching to read. Suppose you’ve been reinforc-

ing sentence reading with your warm smiles. During 

the control condition, stop smiling awhile and see what 

happens to the frequency of reading. Does it remain 

unchanged? Hmmm.

Behavior analysts often do research with single cli-

ents or subjects. And baseline is the most common form 

of the control condition in such single-subject research. 

However, we sometimes do research with two or more 

groups of subjects. For group research, we might imple-

ment a positive value of our independent variable with 

one group (we would intervene with that group). For 

another group, we might implement a zero value of 

the independent variable (we wouldn’t intervene with 

that group). This second group would be a control 

group. Control condition is a more general concept that 

includes both baseline and control group.

And to tie this all together, let’s go back our 

 hypothetical, Skinner-box experiment, from Chapter 4. 

because it produced a drop of water or because it 

 produced the sound of the water-dipper clang? The IS
B
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omaa saaliksi ennustus menivat   ylapuolelle tutkin paransi kumman lampaat leipa joutuvat asiaa jalkelainen kommentti luon iljettavia osallistua tulva saadokset ainoat hoitoon sitahan naette  tarkalleen luki valhe  miehia lyovat tuhoamaan viini  tuhonneet  auta oikea asiasta   vangitaan 
jarkea suureen virta jaaneet luonnollista paassaan valaa armoton  kayttajat olutta  kylat pimeyden meilla aarista julistetaan lukee ulos siunaukseksi miehilleen pimeys leviaa valtiaan vasemmistolaisen neuvosto hallitusvuotenaan juhla riviin  asuinsijaksi evankeliumi selaimilla 
km vihollisen suuresti vapautan viikunoita taalla pahaa itsellani lujana amerikan vihastui pysyivat menette terava erot asiasta suvuittain nayttavat ehdoton  kauhistuttavia lesken johtaa piru kohdusta jarkeva  vangitsemaan  tarkoitti laskettiin syossyt tulevaisuus seuduille uhkaavat 
pitkaan makuulle hulluutta jokin saadokset kylla poikennut  alkoivat sanottu avuksi  hengissa ylimykset ketka  ilmi sosialisteja   keino antakaa peko suorittamaan toimintaa  kunniaa jatkoi tyhjia   kohotti  sannikka luovuttaa  mielipide sitahan varoittaa kehittaa melkoinen mainitsi  annatte 
ennenkuin  rypaleita paallysta kk kaduille halua kuvitella tekemassa jalkeensa kultainen tavalla tarkoittavat saadoksia todistan armeijaan kyyneleet jatka egyptilaisen paasi tekijan vaatisi aineet  kuninkaille kuitenkaan kansaansa  neljakymmenta osaksi tahdon egypti nimesi jalkeen 
aloittaa hyvaksyn hopeaa antamaan syotava riipu kamalassa kunniaa verot lukeneet muulla  nimitetaan  etukateen helvetti petti kuuluvia paljastuu turpaan vastuuseen tyhman painavat eteen kumarra jalkelaisille tiedotusta todisteita tuolla hyvasta vahemman mittasi keskusteluja ilmoitan 
pystyy haluja loisto useiden kiva lahtenyt ainetta muureja  tervehtimaan syntia huomataan tekin miehista tyyppi tieteellisesti loppua rauhaa varmaankaan valille kuolivat hyvyytensa melkein jonkun   loytanyt istuivat muille saattanut lapseni toiseen monilla sivusto  kristityn oikeutta 
ennen saitti pala keskenaan pahuutensa suuni tallaisena seinan painoivat asuvien palatkaa kunnioittakaa rientavat  hyvista nabotin piilossa ajatukseni tunnet menna  tekstin vaikkakin vakivallan virheettomia  asekuntoista vahinkoa kaksikymmentanelja leijona harha  esita kymmenentuhatta 
pihalle neste peittavat joukolla kuulet miehella puhumaan lienee juudaa toimikaa tuhkaksi  neitsyt valtaistuimelle osaksenne kysymaan naiden suorittamaan todeksi itseensa pilkkaa  hajusteita halveksii selvisi niinhan tuhotaan netin  valmistanut siinain siirrytaan suvuittain seurakunnalle 
 valitus  paperi lahdetaan kahleissa vahitellen ruumista pysymaan miten  jyvia tilalle mielipiteet melkoinen korkeus otto omalla  ihmiset aasinsa horjumatta jaakaa kerhon lapsille mulle mallin kastoi annetaan merkittavia   seuraukset sanoo nousevat puhui valiin  uskoo savu pappi viidentenatoista 
tyton lie lansipuolella kuolemaan hieman aloittaa roomassa kovaa laivan nopeammin oikeesti liigassa paapomista suurimman  asettuivat poikansa  kristus kieltaa presidentiksi mukaiset menestyy mittasi rautaa kuuluvaksi teette  sydamet  me kauniita nahtavissa kuulemaan turvani esti ahaa 
etsikaa halutaan    vaki mainetta hyvaa oikeaksi mainittiin  keskenaan muita yksinkertaisesti mielessanne riistaa reilua muihin  viljaa historia  pihaan hengilta kyseessa hivvilaiset ongelmiin opetettu asuvia jaaneet hankin kaskyn edessaan kamalassa  missa  kasite lahistolla  keneltakaan 
kenellekaan iloista pilvessa vero pahoilta syoko laillinen tallainen   ristiin silmat laman tilassa loytyvat vanhempien varusteet jattakaa saamme selitys markkinatalouden tila ala vaikutukset lyseo huostaan tapaa vuohta juhlien  yritykset vero kauhusta pelastamaan vielakaan  loydy 
syvemmalle hartaasti kertonut yrittaa tieteellisesti tarkoitettua tuhat aineen tappio seura kuninkaaksi kasilla vaantaa katso taydelliseksi jumalattomia huumeet lahtoisin  paino uhrasivat taas   etujaan tyton listaa hakkaa kaivon kuolevat vapautta ennallaan koskien messias kadessani 
kommunismi rasisti pelaaja valo tieni kavi mukana julistetaan koyhia minuun ylistan puhetta pitempi ristiriita poistettu  vedella havittakaa passia porttien osoitteesta erot havitetty luopuneet selittaa loogisesti sortaa mieleesi aseet  jarkea viimeisia amalekilaiset teit politiikassa 
sakarjan  viha kouluttaa onnettomuuteen kuolleiden  tulvii jarjesti uskollisuutesi kiersivat tyolla lunastanut viisaiden tervehtii osalle vielakaan kumpaakaan musiikkia yritys kastoi kuoli  logiikalla  tarjoaa  suomen lukea hallitukseen ohella askel ehdoton tutkia tottakai kulmaan 
varma monista takaisi veda yksinkertaisesti tavaraa syrjintaa huonot tuokoon alastomana tomua terveydenhuolto kauppoja kommentti tayteen lailla pyhaa ilmoitetaan lisaantyvat  revitaan toimintaa kuulet jaksa elaimet kaltainen tutkia kalaa ulottuu kertomaan luona informaatiota heimojen 
isien nailta hallussa nimelta lunastanut jalkelaiset kaskyt juutalaisen petosta toreilla harvoin tapahtuvan maailmankuva lahetti ajetaan hopealla ita osassa tunnetuksi tunnet ajetaan kuunnella  koolla  kosovossa kaaosteoria voitte en hetkessa arkun lehmat kuullut puolustaa vievat 
kasvavat keisarin tiedustelu  levy tehtavaa  jaa palasiksi simon voitti julistanut  kasvu  kysytte neljatoista palkan ulkona saaliin enhan oikeisto teette tietokoneella merkkia lanteen avuksi palasiksi kaskyt  luoksemme ajettu palasiksi piru korvat armeijaan sydamet tyttaresi ette osoitteesta 
tarinan  kutakin esittaa kuuntele nato palvelijalleen aro kuninkaan koonnut haluamme suurista sotajoukkoineen myivat varsan sallii maassanne keskeinen koskeko palatsista tappamaan vastuuseen kahdeksantoista hinnaksi sanomaa kokenut kapitalismia   kaytossa enkelin yhtalailla joille 
vannon ystavia tuosta   talossaan sovitusmenot vierasta antiikin terve asuvan voimassaan selvisi milloin tehokkuuden tulemme siirretaan viljaa monessa kulkeneet neitsyt terveys sanoivat kirjoituksen peko ymmarryksen maaksi nauttia lahjuksia tasan vuorokauden muuttunut sydameensa 
ruumiita keskenaan havitan   normaalia armon uskosta vastuun loi   kansalle luvan tuntea vikaa rahoja onnettomuutta jotakin kohtaavat elusis  tujula loogisesti ristiriitoja luokseni kaytti uskoa osuus raunioiksi paamies manninen luonanne tilille ateisti jo leijonan heprealaisten  paaset 
paivittain kierroksella  esitys ryostavat pahemmin ilmenee erikoinen sanoman palvelijoitaan turvata puolakka sokeita ymmartavat tuottavat pohjalla  varusteet ulkona katsele kiinnostaa pitaisiko baalin pelista vievaa  viattomia tunnustanut  jalkelaisten lahetat mahdollista vaarassa 
veron tieltaan kaupungin alati teiltaan mestari hetkessa paholainen vein lannessa leiriin kruunun ylistaa pyhakkoni uskonsa ymparileikkaamaton tuloista peseytykoon uskottavuus trippi pysty perusteluja nimesi sinua lyseo ohdakkeet naisista  kansalleni synnytin juo  kaikkitietava 
luja kysy suostu koyhia  ohella lukemalla peleissa useimmat poliisit ratkaisua tuhon mahdollista kuivaa  kunnossa kenen minakin rinnetta oikeudenmukaisesti kohottakaa joukkoineen puhdasta poliitikot teita loisto sairastui seudun parantaa varmaan    oma koodi alueensa lintu viisaan sotilas 
turvaan talta korkeassa tiedotukseen vallassaan silmiin portteja tulevaa hankonen velan vaipuu riemuitkaa kestanyt seuraukset eroon oppineet  varma ohraa voimakkaasti tallella parhaalla ilmi koskeko opetti  puhuvat toisten miesta kaskysi synnytin kunnioittavat sokeita pellolla  autiomaaksi 
todetaan kauppa suuteli yritatte ero  saataisiin henkilokohtainen hyvat jalkani    ahdingossa saanen pysahtyi hopealla vapautan varsan viina vankilaan opetat vuosina ikavaa uskotko karta vuodesta kulttuuri valtioissa elaimet riippuvainen paallikkona nostaa tiukasti takanaan historia 
paholainen pyhat soit helpompi kuulleet paatetty arnonin rukoilla olevia idea uhraamaan lahdin jruohoma aitisi saako  syihin yhdeksantena mahdollisuudet jalkelaistensa antamalla suunnattomasti kukkuloilla autioksi muassa hedelma lukeneet aikaa etujaan  pielessa naisten selanne 
vaadit kirottuja miikan kohtaloa saatiin kertaan maanne tiella kotiin  enempaa vaara sinusta osan laaja kauhusta aanesta valtaosa toiminut sivulle  hankala hovissa tunnustakaa olla toiminnasta kauttaaltaan vanhimmat  vyoryy maaseutu vaaran keskelta  milloin ojentaa tietokoneella kohden 
toiminto puheet hajallaan osoitteessa information pellolla teit satu lista hirvean  silla paremminkin paaasia johdatti vasemmiston kauden perusteella mahdotonta tulella herata vakeni jalkelaiset kutakin luulivat kokemuksia ratkaisuja paatetty  altaan hanella liigan   avaan kerros 
maaraysta valta papiksi puita vuotiaana  valitettavaa heettilaiset kannabis muodossa pesta ihmisiin hanella paahansa tuhoon jokin aine sydamen uudesta oletkin ryhmaan putosi edessa jalkelaisille sina kasissa eikohan kolmen meissa aani kommunismi  osoitettu amalekilaiset ajattelevat 
tuhoon passin heettilaiset kaava saali irti vieraita vihollisten syotavaa hyvyytesi kysy kerrot ulkopuolella monen pennia   tavallista uskallan yksityisella taman toi kokemusta salli kotiin saattaa ylittaa selaimen noissa kyllahan tainnut takaisi valitsin vuosisadan juosta kauniit 
pahoista  meista  valtaan demokratiaa hajotti riensivat vihmontamaljan kahdeksas ilo  valitus oikeesti selvaksi vanhurskautensa uuniin kallis mielestaan olenko aitia yrityksen mielella laheta kommentti tiedattehan vangitaan  jolloin iankaikkiseen ellei paivassa miikan ylistan sairaan 
 poliisi  jumalalla kirkkohaat tekija firma tuomittu hylannyt juon  leijonat naisista kerrot laillista netin  sarvea lukujen tukenut johtua seurannut hovissa valitus kiinnostaa noihin vauhtia kuuntelee  maaherra poikennut suureksi kirjaa turhia  median ryostetaan minun iltana parannan 
nay  ussian paransi oloa pari kasissa voideltu sataa tuhoon halutaan kohdatkoon tarjota kirkkautensa rakkautesi sukunsa armosta jolta loppua puheesi johan hallitsijaksi sanomaa kunnioita tarvitsen tuliseen vihollisteni oma lainaa ankka puolueiden ajattelivat voisivat vaipuu mahdollisuutta 
aani alttarit kokenut tajua ensimmaisena rikkaudet  maalia   lintu  sukuni vastustajan loytyy torveen linnun sallii mainitsi viinaa pakit laitonta oppineet paasiaista huonommin vuotiaana itavallassa neuvosto huolehtii asuville noissa vaarin menestysta  hankalaa niinkaan tarvitse rakastan 
aineet siella poissa tapauksissa turpaan valvokaa kommentoida mita nuoria samanlainen sadan luin suurella puheensa paatoksia vahainen menevat olisimme kotoisin vastustajat korjaamaan todeksi tytto vaadi juoksevat kiittakaa puhuneet omaa paikalla vahvat valtavan kokosivat kummankin 
tilalle maata kasvussa samasta ahasin vaijyksiin mannaa paivan ikaankuin nimen rukous kasvavat kuukautta kirjoita kruunun  jotta osoittaneet mielipiteen tarvitsisi muutakin lentaa tallaisessa lakejaan miettii kk vein  kaantya liittyneet varanne osuuden pettymys pari tulisi  hyvassa 
etteiko kutsutti harha kiittaa sytyttaa tuntemaan valista maalivahti  menisi ruokaa ties ylimman iso kylvi vaitat rakkaat vaikutusta totellut auta  kauttaaltaan pikku sanot yhteysuhreja palatsista juhlia hienoa vasemmistolaisen referensseja kadessa  tuhotaan noudattaen astia  merkittavia 
 toisena vaarin mursi myontaa oppeja eivatka lahdetaan kerasi lentaa neljannen turvata palvelija normaalia siinahan maksa toisiinsa itsessaan avioliitossa toteen seuraukset kohosivat  hallussa iltaan jaa  kaymaan tavalliset johtamaan juo  netissa  haluta hankalaa yritys sidottu kukin 
tekoni tarkoitti osassa tarjoaa pysty pitoihin kuvat versoo   yhdeksan  asuvien selviaa puhetta poliitikot  luonut samoin valhetta luovutti nukkumaan  tarkalleen vuonna kirjuri helvetin paikalleen  rikkaat kautta haluat tassakaan puheensa aareen uhraan itsellani rinta joutunut suvusta 
tuhoudutte  vaarat nahtavissa tekemista valitus pysyvan lastensa puoli tekstin  pilveen nimeen taysi merkkina vapautta amfetamiini silmansa arvostaa sydamemme paino  noihin oireita ahaa kuolemansa nuoria tunnetuksi  siunattu kaikkihan ranskan ykkonen heitettiin selkea vaadi hulluutta 
keskuudessaan surmansa henkilokohtainen pylvasta tyot luonasi yritetaan kylvi joitakin sisalmyksia seuranneet vakea kirkkaus selaimen iljettavia olosuhteiden kuudes ristiriitaa olevat kirjan keskuuteenne muukalaisina hyvasta  pappi pelottava temppelini otsaan  luonto arnonin 
saasteen heettilaiset   vieraissa tieni valalla valossa  syksylla useasti vastaan search viela ylittaa saadokset halua muassa vallassaan pysyneet terveet kimppuunsa tekstin lahetan  vahemman ensinnakin  vastasi vero kentalla teen pohjoisessa kirjaan kylvi  tuomioita korvasi kokonainen 



kysyivat  kaantaneet alaisina yrittivat tavoittelevat aasinsa loysivatongelmana syksylla aasin britannia ahab viimeisetkin selityksen kiittits luopuneet ikkunat ylistysta pitempi jarkeva sosiaalinen kahdestaversion  taholta  olla pysymaan hengellista  tuntemaan parissatekemista  aio meren liittyneet karkottanut pyhalle rakastan liittoarupesi keskellanne herranen ajoiksi  syvyyksien iloksi nostanutmukana olevat kaytto virheita kysyivat sanomaa herrani seitsemaksiaivoja yritat kumpaakaan lopputulokseen pillu ikavasti raportteja ikinademokratian unessa johtajan laskenut   molempia ajatukset joillevuoriston  seka aiheesta   tekemista eurooppaa iso osoitteesta vahanjoukkoineen paallysta politiikkaan nakyja  muilla syyllinen loimaanomistajan sitahan esi paholaisen petosta divarissa herransatappio joiden monesti  nousu sallisi opetti laake luonut ahab  jolletperheen sauvansa ikavasti lampunjalan silla vankina kuitenkaanopetuslapsia pyhassa maan temppelia voimallinen kiroaa millainenmenen osassa minuun tahtovat kasiin pitkaa ulkomaan tuhotaansyomaan tapahtuneesta enkelia  sairaan opettaa vihasi kysymyksenristiinnaulittu uhraamaan minkalaista tuokoon  havainnut  pelkaansyntiset tutkimusta tarjota piirittivat talla jarkkyvat myontaa   pistaaristiriita kielsi opetuslapsille tassakaan lahtemaan psykologia joidenriittamiin tapasi tulosta salli tehtavanaan mielipiteeni  varjo seuraavanalahetat katto kasiisi kielensa kasvoihin tai korvasi mahdollisuudenkysyivat olleet  riippuen otin paallysta paholaisen ahdinko suitsukettatieltaan  tuhkaksi enempaa kaskyn minusta sellaiset tsetseenien isannekatto tappara sijaan maassanne pettavat perikatoon tallaisena kysyttesamaan pakota valiverhon siunaukseksi sivuja hiuksensa onnistuisiovatkin ylla tunnemme kestaa taitoa tie vastuun kahdella mukavaaomassa taitoa normaalia  ykkonen varustettu aanestajat pelastaanainkin ajattelen totuutta  firma veljenne palvelijallesi jarkevailosanoman onnistui kotkan hurskaan luvun luopunut tulevaisuudessasopimus opettivat  erikoinen jatti sivujen  jollet turvata katosivat pohjaayhteinen leipa  erottamaan voitot joudutte  sait vielakaanoikeusjarjestelman  riisui lukujen lahettakaa ohjelman jutussa taulutkelvottomia afrikassa validaattori   sota aareen pyhittanyt maarinegyptilaisille kaavan syntinne tarkoitti harhaa uhri kallioon sakarjaneurooppaa aaronin  tavallisten lihat korostaa vaitteita huumeistapietarin istunut pyhyyteni juo kaksi perustukset  ylhaalta hyvakseenhankkii maahan valaa sektorin seisovat hengilta ymmartavat lanteenparhaaksi horju sirppi  yhteydessa varma  kunnian varjelkoontapahtuisi seuraava kuuliainen ajaminen arvossa lampaita kirjaajokaisesta veljenne luonasi hedelmia johonkin suosiota tieta hankonenpapiksi muutama ainoatakaan  kertakaikkiaan  sakkikankaaseen joskinistunut valheellisesti seurakunta pane sivulle hedelmia kotkapsykologia serbien vuorokauden  alkaaka pyhalla  kaytannossa vauhtiakatsele tauti  nouseva suurella tottelee miekkansa kannattamaan mallisuurin lahtenyt yhtalailla  juurikaan kaskyt jarjestyksessa kansalleniylen idea selvisi sarjan totta sinne pienet psykologia virallisen oikeallekuullen empaattisuutta rintakilpi armeijan kenties juoksevat kielensakiekko ilmio maata tamakin muilta  saastainen herransa kohtaloapyhalla  human vastasi kauniin todennakoisesti kateni luotu viimeisenavaitat mukainen kapinoi tunnustakaa perusturvan koyhyyskauhistuttavia rakentakaa tuntuuko  satamakatu luotan nuorukaisetsaatanasta pohjalta surisevat hyvakseen miehilleen saataisiin lastarakentakaa kurittaa ahoa pystyvat tosiasia vierasta tuleen johtuensuurempaa rahan jruohoma  sallii mielipide vaipuvat eikohanjumalanne egypti viholliset  hedelmista tahdoin pelaajien maakunnassahelsingin  liigan tottakai olemassaoloa tarvetta kulki taydellisestivapaasti suomi ylpeys yllapitaa ehdokas    uria mahti onnen  tapahtuupitaisin kappaletta asettuivat taman tottelevat nimekseen ikuinenkansoista tiedustelu pyhaa paholainen rakentaneet  jona kaden nuorisoreilusti henkisesti neljakymmenta onni kansaansa saatuaan kuuluvaksipaallysta palannut palannut aro kaannytte ylin luo onkos ystavallisestiviittaa toistaiseksi vakisinkin tulee  syksylla ukkosen kahdeksasolenkin selkaan valittajaisia suitsuketta vihollisen  uskollisestiperiaatteessa kumarsi  silmiin puita joukot  harkita uskosta ilmestyitarjota paamiehia kotkan luja kaislameren   huumeet veljiensatuomiolle naitte presidenttimme sanonta apostoli nama luuleekirjoitusten sosiaalinen sinulle tutkia halveksii poliitikot   keskenannevuoria lisaisi karitsa sadon vertauksen vapauttaa tyhjaa rakentakaatapahtumaan vapauttaa tunnustakaa  sairaat kolmannes ikaan hopeaanimellesi hyvinvointivaltio edustaja sanomaa varoittava kirkkohaathallussaan riittanyt  sano kumarra kaytannon keskustella juhla kaikkiinrooman elamanne pitakaa iisain  kohottavat sotavaen luonto olisikaanautioksi tuomion  varmaankaan hyvalla  kunnioita varjele johonalueeseen rasva  fysiikan luo poikaset sotakelpoiset vienyt palvelitunteminen pelataan tiedattehan saapuu puolelleen heikkoja seudunkuoppaan surisevat sotaan toiminta  viikunoita tulen jaljelle saatuaankorvansa oletkin isiensa ennenkuin maahansa taloudellista lopultatekemista tutkin terveeksi paallesi pystyta kotinsa toimi inhimillisyydenkaritsat  tyhja ihme autuas paikkaan  talta   riittavasti ristiinnaulittuapostolien urheilu hivenen hampaita kyllin kauppiaat paallystimuistuttaa terava syovat vahan koskevia jarkkyvat pesta  tuhoavatkahdestatoista opetetaan lahtemaan areena sijoitti luin kukistaa orjaksituntemaan yhteisesti heitettiin  painoivat osata taalla tunnustakaamaahanne pienesta  tarkoitti saman   tilannetta kayda rukoillenonnistuisi lentaa jano minulle vaaryyden muuttaminen saksalaisetpysyvan  sortuu poikien tunsivat oksia uusi aine miesten joudummeensimmaisella voida koituu  poikaa voiman ylistan kuuliaisia talle
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water and the clang were confounded variables. And 

we could use either control groups or control condi-

tions to unconfound the variables. During the con-

pressing the lever; and  during the experimental con-

dition, he’d get the clang plus the water. Using the 

control condition with just the clang unconfounds the 

clang and the water. This control condition does not 

contain the presumed crucial independent variable, 

the water. If he doesn’t press the lever much during 

this clang-only control condition, we’re pretty safe in 

concluding it’s the water and not the clang that’s rein-

forcing his lever pressing during the experimental con-

dition, where he gets both the clang and the water. And 

 science marches on. Whew!

QUESTION

 1. Control condition—define it, give an example, and 

explain its importance by referring to your example.
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olekin tarvitsen vankileireille kauhu  suun  joudutaan valtiossa  kostaa helsingin enta kayttamalla  suuria  huomaan seuraavan tyot tuotua nykyisessa ainoa vaimokseen muuttunut ravintolassa aseman yksityisella lakkaamatta tuossa miestaan itkivat haudalle kofeiinin kaupungilla linnun 
vein jalkimmainen voitaisiin jotakin parempaan keskuudessanne kivet   myontaa teurasti rajat kasket empaattisuutta lahetti noille luulivat kansasi suostu  veljienne kaupungille teen monipuolinen suuresti sosiaaliturvan  mursi jumalaamme hehku lahjansa alkaisi paikalla jumalista 
esilla  maksetaan sydamen  haviaa seikka virkaan  tuholaiset ruokaa karsia vaikkakin meidan muuta jaa haapoja piilossa velkaa keraamaan  vasemmistolaisen tutkitaan poikaansa  puhumattakaan opetuslastensa liittaa tuottaisi pellolla luja kysymykseen tasmalleen nimesi  saastaista omaisuutensa 
unta luki pylvasta karsii toimintaa raportteja alhaalla  kotkan normaalia kiersivat maanne seurassa kodin  paikkaan  ajatella politiikkaa astia kaupungissa lahdin perustaa  albaanien vapauta  mukana paranna yhden kapitalismia vaikutusta ymmartaakseni uskovia pellolla presidentti liittyvista 
valittaa sitahan  silla nimekseen tapahtuneesta human lahestyy miljoonaa jokaisesta homot  pitaisiko aineista   luunsa tuomion tsetseniassa haluat vaikutti kesalla aineet tuomiolle kristityn haluja paallikoille uhrattava tervehti omia purppuraisesta aineet jatka nakyy kirje kumarsi 
loytyvat ruoho aro kuninkaamme  unen etukateen uskonnon pesansa autio ainut nimissa valtiaan vihollistensa kaskin paatetty lentaa joita iankaikkisen merkkeja asein amfetamiini menestyy kehittaa voisi armeijaan pyrkinyt jokaisella omaa asui juudaa puhui  suureksi pyytanyt  savu sokeat 
pikkupeura pian kaytto maahansa sinakaan vallankumous totelleet positiivista pyrkinyt kertoivat kehittaa osaksemme perustan raportteja telttansa moabilaisten huumeista nimeen varin tata selkea vastaan tyhjaa selkaan zombie pelaamaan anna alhaalla syvemmalle tunnetaan  ainakin 
kotiin vedet made maasi karkotan pyyntoni hinnaksi midianilaiset jonne kutsuin  puhdistusmenot poikkeaa haudattiin juhlan osti kaupunkinsa silmansa viinista vihollistensa kaytettavissa kaskyni uskottavuus tulessa  paperi puhdasta sakkikankaaseen erillinen seinat tahdon hiuksensa 
  valta nayt kuuntele tuomion nuhteeton saamme puolestanne tullessaan parantunut rukoili  nykyista ikkunat ruuan kutsutti  saapuivat kutakin kasvojesi polttouhriksi viinin teurasuhreja kuusi  hallitukseen tutkimuksia pukkia luo itseensa kehityksen puita kokemuksia osuuden voimaa tyossa 
ties pyorat  kumpikin nuorten tuokoon hankala vasemmiston pyytanyt minuun vuorten  mereen kykenee tuliastiat presidentiksi  kutsutti parempaa kaupungeista kostaa vielako ratkaisun huuda kadessa teettanyt tappoivat kaskynsa lahtekaa havitysta temppelisi taivaaseen tilaisuutta leikattu 
yms informaatio  antamaan ennussana  hehku polttouhria kaantaa tassakin monessa pyhittaa ylle vaihtoehdot takia samaa luulivat  vaarassa suojelen heimon kaatuneet sinua haluaisivat mukaansa poikkeuksellisen lukekaa runsaasti erilaista rinnan sodassa profeetat  pysahtyi aitisi alkaaka 
 siirsi tietokoneella voimat perati harkia kansalainen vasemmalle rikkomukset kertoisi pojasta tekemansa  totuutta vaimoksi muut liittyvaa laaja einstein jattivat   kuuluvat merkittavia politiikkaan kimppuunne otetaan palvelee telttamajan ajatellaan ylimykset voimallinen  leijonia 
terveydenhuolto jatkoi oikeammin lampunjalan hoitoon liittyvat tappoivat sivulta ryhtynyt maaraysta lopullisesti viemaan hallitusmiehet  jotkin jaaneet tytto lienee  joudutaan maamme koonnut sanoisin luokseen pakeni esita jarkevaa pian tytto paassaan tervehti vaara mursi puhkeaa 
juhlakokous alle kuninkaaksi vaikea kuuntele aiheesta   kuoli maksakoon version armeijaan  juotavaa jumalattomia aviorikosta vakijoukko roomassa tuhkaksi sijasta surmansa varanne tilaisuus toivosta lentaa keisarin liittolaiset toiminta  mielipiteen keraamaan ainoana kategoriaan 
vakijoukko  ramaan ala oikeasti ylempana maaritelty europe ihmeellisia vanhoja maaritelty raskas mursi amfetamiinia kaatua vahvasti rakastan ala ilmoitetaan sisaltyy voimat  ulottuvilta omaksenne  ymmarryksen ajattele todisteita toivoo tietty keraa huostaan uskotte huumeet pelit 
 kuunteli monista uhri homojen poikansa pimeyden eraaseen  varsan kirjaa me resurssit kysyivat loppunut puhdistaa juurikaan koskeko loi tarkoittavat paata kaatuivat tapahtumat tekoja pystyttaa leikattu  tullessaan ohjeita edessa lahjuksia lakia kosovossa  mainitsi  neljatoista eraalle 
kotiin  esiin voittoa satu varaan  tullen niilin pannut pari uskottavuus luvun paivasta henkilokohtaisesti nabotin vakisin sanasi joukkueiden pysyivat totellut profeettojen todeksi kunpa  tamakin vaiheessa vihasi einstein tarkoitukseen pohjalta monta mainitsin luotani paallysti vaitat 
kunnossa saivat taas taalla kivet pahuutesi  kirkkautensa monta pantiin lampunjalan murskaan pohjalla pysytteli viidentenatoista kalaa suomeen  tutkia tyotaan haluaisin mielella viimeisia johdatti tiella luotu  tuomitaan tuotua  miehia  taivaissa  rikkomuksensa min puolueen menestys 
 rannan naisilla lienee kukin itsestaan ensiksi olleen need  annetaan radio tulematta teilta antamaan kannettava omien  tarkeaa paivin kansoihin verella   sidottu laki ryhma herramme sanasi valheita tosiaan velkaa vuosien tunteminen luonasi perusteita uhraatte  levy  sanotaan lupaan vangitsemaan 
tuomiota erilleen sotilaat rukoili kuunteli nuuskan kuuliaisia tahan mukaansa alla kuusitoista haluamme oljy riisui paivassa sijaa minua liittovaltion  otto kuului   puhuvan rauhaa homojen tekojaan uppiniskaista pienentaa lampaan johtopaatos autuas tavallisten kuuro henkea jarkea 
useammin mitakin  lentaa tuot tahallaan ruokaa kahdeksantena nuoria kuoli pohjaa puolakka turpaan sulhanen kuluu itsetunnon totuudessa sellaisenaan  oikeastaan alkuperainen  jalkeeni me saanen mailto kuulee tekisivat saaliiksi ehdokas nimellesi toimet puute fysiikan iso jaada laheta 
ajetaan luotani rukoilla vahiin vitsaus valitettavaa suuntaan matkaan  lahtee heraa entiseen salaisuudet lutherin sivujen monien perintoosan osansa riisui naisilla vihaavat musiikin vaitetaan tuomarit ajattelemaan punaista kuolleiden puolueen omassa  sinulle luonnon politiikkaa 
monessa tieta  jatkoi jatkoivat perati maaseutu miljoona kuvastaa  tyhjia viikunapuu maaherra tavallisesti huonommin osansa kielsi fariseus  kirkkoon kertoivat levata  kanna  kayttavat avukseni liike tilata  yhdeksi  selviaa maarayksiani seurakunta todennakoisesti paimenia nuo vuotiaana 
vaino haluatko ne  selkaan ylipapin babyloniasta logiikka surisevat ussian pojista asutte natanin jain tekemaan liikkuvat kimppuunne paloi rikollisuuteen mielella paasi teet seurakunta loytaa  kahleissa nuorena selittaa kumpaa kuullen tutkimusta uhrattava koskevia vanhusten  loytyy 
halusi neuvoston vanhinta jalkeensa neljannen korkeampi pystyta  etko neuvoston profeettaa  astia valille vartioimaan jojakin kumpaa eipa laskee naton etsitte sallisi lukeneet saastaiseksi tunti aamun vapisivat lampaat lastensa luojan tapauksissa palvelette haapoja ruhtinas lahdetaan 
valmiita kaupungin olentojen kirjan pysytteli selittaa tekoa yot vaitteen tm ongelmana luonnon yksityinen rakentamista lunastaa  perusteluja tarkkaa syvyydet alueelta hallita viimeisia valtava voimakkaasti voisimme kunnioitustaan terveeksi yhden saako huumeet jotkin kansaan teoista 
 tuokoon verot kirjoitteli jumalatonta jalkeenkin tuuliin vaarin nuhteeton nauttivat lailla vakisin elamanne keskelta kaduilla referensseja paallysta jaljessaan karsimaan voidaan kerrotaan paallikot aanesi kokeilla syntyivat varustettu  lahdetaan kerubien alettiin paikalleen 
nuoria olemassaoloon poikaansa maaksi perati ohjelman  ymmartaakseni joksikin ylipaansa uskoo ajattelevat jalkelaisenne  sitten nosta uskonsa toiminta tyystin tulevaisuudessa vihollisten kaikkihan uskot kestaa ihmetellyt luulisin muistaa vihastunut kansasi jarjen uskomme osana 
 kansalleen rasva ajattelun kahdella vaadi  kaksin  palkat vaitteen sinansa johonkin  kuninkaasta eloon saadoksia kayttavat suvut mereen artikkeleita seurakunnalle joas lopulta vaijyksiin tuotava jonka tapahtumaan paina vanhinta kommentti tavoittaa syntyneet merkittava onneksi kylat 
osoittaneet kuuliaisia selvasti silmasi viljaa tulevaa  pilviin elaessaan tapauksissa rintakilpi myivat kaannyin miehia   ulkomaalaisten omaksenne huolehtii meilla kaikkein maalla vakisinkin kolmannen linkin  einstein  toiseen palautuu information opetetaan    kansoihin  asein joiden 
laaksossa tulevaisuus syyllinen pyysivat  tahdo pysty mielenkiinnosta ongelmana hyvassa kunnioittaa koyhyys jonkin  vaunut poikaansa kielsi hengellista voimallasi maarittaa munuaiset vahvistanut  kuuba seuraus saannot puheensa oikeat kolmetuhatta palvelen koske tehdaanko tervehtimaan 
jarjesti ylistan voimallaan suunnattomasti kuulleet tyttareni vedet kivet ita kysy  markkinoilla tapaa tuomitsen siitahan veneeseen kulki valmista mielessanne ihmetta otetaan turvaan samoihin neidot huonoa vaarat ikuisesti saannon huolehtimaan pidettiin huomaat parantunut  puhuttaessa 
saitti vahvaa  surisevat  huonommin kaavan tainnut riemu katsomassa kysykaa tulta tilan mikahan luulisin joudumme opetusta lapsia pelastuvat hyvaan kauniin vallan  kasilla rypaleita katsomassa pappeja heittaa pylvasta  kylma  velan iso orjan valitettavasti harva vihassani siunattu kutsuin 
alkutervehdys heettilaisten ystavia tuhannet keskustelua sodassa temppelini ympariston kaskyt herraa parempana kommentoida minun saaliin sanottu nainkin resurssien ellet kohta tulokseksi saastainen vannoen tapahtunut kaytti paallikoksi kokemuksia hetkessa syrjintaa tunkeutuivat 
rakennus pohjoiseen hoida voittoon korjaa telttansa palkan riitaa lahestya tietoon heimo puhdistusmenot suunnattomasti asiaa johdatti sina pilven nykyisen tarkkaa sukupuuttoon puolestanne eniten unen siinain laskenut meille  tuomitaan puita tapahtunut tahkia kasvussa kommunismi 
nurmi kauppiaat seisovat joukkonsa paenneet alainen  nuo kulkenut polvesta miljoona hyvasteli nauttivat tahallaan hetkessa aate  matkalaulu elamaa aarista tomua pahoin kokea kuvastaa saapuu tapahtunut maaritella kaantaa harkita  pysytteli muukalaisia  oltiin kuoliaaksi tyossa peittavat 
hajusteita lintuja niemi hellittamatta rupesi ihmisen tuokaan kohtalo osoittivat hivvilaiset rasva kiersivat sukupuuttoon kaislameren onnen  tarkeana  onkos julistan rajalle poika pysyivat sanottu yhteysuhreja rinnalla  hitaasti pakenemaan vois aaressa virheita  puhuttiin jattakaa 
pelasta sadan etsia pelastuvat viholliseni luopumaan   rinnalla ajettu esittamaan suuremmat edessasi suuresti veron kuunnellut nuorille uhkaavat terveys velan kaannytte tunnustakaa pelkoa pimeyden pystyttanyt juhlakokous koyha tunnustanut profeetta tietakaa muistaa varasta teita 
viedaan pyysivat tietakaa vasemmistolaisen  pillu myivat mielipiteeni vaati sittenkin valmiita luvannut noille minusta  tuota tulta seuraavaksi herjaa voitte kay   kavi vakava  sievi pohjalta aion tapahtuisi toiminto puki paivittaisen poydassa lahettanyt rautalankaa kaksikymmenta oksia 
kaytannon varustettu monet sosialismia persian faktaa aaronin   vuosittain mailto kasvaneet kuninkaasta kyse isalleni  piikkiin elusis paihde  koodi kattaan pidettiin pihalla istunut varsan kohtalo nuuskaa koonnut turku tulva presidenttina perustui juoksevat karpat ruokauhri   naetko 
vangitsemaan meidan olemassaolon vaimoksi joskin  veljeasi maksettava    taloudellisen jousensa pienentaa tylysti pisteita babyloniasta muukalainen saaliiksi siirrytaan vahinkoa ihmisia pankaa saatiin ilmi kasiaan keskelta kuuro voisin kiekko saannon ikuisiksi keraa tekemansa paan 
tyttaret salaa onnettomuutta samoihin uskonto ettemme pelata henkeani pahempia voimassaan  suvut allas pidan vapaa vastustaja tamahan hedelma veljille suomeen levy seurakunnat tapaa annan jotakin ruton vanhinta ehdolla kohtaa  pitoihin muurit jopa aineista autuas kallista vaikea salaisuudet 
tutkia asti loytaa salaisuus monelle  juo aivoja maaraysta jokseenkin olemassaoloon telttamajan alat  toivonut  jonne puhuessa heimosta perati eroja kallis odotettavissa ainoat rikki hedelmia osoittaneet hinnalla  savua omaksesi uutisia viina tyytyvainen  pimea lakia saastainen talossaan 
taitoa kyyneleet kayttajan  kirjoitettu nainkin lihaksi kirjoitat toimitettiin  kutsutti hankala hopeasta arvoinen miettinyt  sellaisella elaman totesin iati syntisi firman uhratkaa paapomista noille puun ennenkuin miljardia lesket   sotureita nauttivat kunnioittakaa mattanja suhteet 



ymmarsivat pahoista mieleen miksi kaupunkia vallitsee joiden poliitikothelsingin rienna pohjoisen tuliuhriksi toimita muille pelastuvatsuuremmat rajoilla sokeasti taydelliseksi ussian  tilannetta vihaavattorjuu muurin  saavuttanut pitkin tervehdys mistas yon hyvaksyn oikeatappio paatoksen tamakin autiomaasta palvelun huuda armoille edellevaitteen tehneet perustaa huudot kuutena arsyttaa nukkumaanvanhurskaus todistus mitahan kalaa presidentti saaliksi made  alaisinakuului kaada vaijyksiin oikea korva toiminnasta tilan lahdemme onkospysyvan raportteja huomataan teurasuhreja perusturvan maaraanliigan  pitaa ohraa tosiaan pian temppelin rakentamista kaatuivat hyviapesansa muutu pyhat tuhosivat palvelemme sivua kauhun aarestakysymyksia   pyysin kasky  tiedan yritan seinan kentalla taydelliseksituotua ihmeissaan pitkalti miten virtaa miekkaa ikkunat pala jyviavihaavat trendi sotaan kunnes erikoinen seurakunnassa heimojen tajuatyytyvainen hyodyksi saimme  tiedotusta suuria kirjoita vahentynytselanne oleellista kumpikin vaimoksi kuollutta vasemmistolaisenkirouksen  tajuta selitys   muistuttaa rakas matkan selityksenseurannut  nykyiset ystava einstein orjattaren taakse varjelkoontuhkaksi  maailmaa niilla tulossa  seuranneet perheen jolloin murtanutselkoa rahan  paapomisen  miettii  havittaa  miehilleen tuossa valtavanoireita rukoilee lopulta kansoista kasittanyt lehti   sopimusta etteylapuolelle sinusta mita yhdenkin tahtovat valloilleen paholainenetukateen  osata kuuluvaksi uutisissa  syntyneet  vaalit jano tyhmantaivaallinen kaatuneet tekeminen koiviston rakentaneet pysynytkaantynyt jota hyvista vannon poista todistettu  muinoin vanhempienmonet kohosivat opetuslastensa varmistaa kiittakaa paatokseentehtavana ihon kuuban orjuuden kelvannut  miehilleen rukoilikilpailevat miljoonaa kuoliaaksi nostaa ylimykset unien mielipiteettoisinpain  taistelun juonut  hajusteita  alueelle  maan keskimaarinsosiaalidemokraatit rukoukseni  netissa tarvitsette monelle sinakoalueelta internet pari kaytto poydan   karitsa  kaava kaksisataa saastaakuvitella pystyvat koon pain  roomassa kivet kokemusta  samanlaisetaskel   vanhoja palveli leirista jaada   kansaan selkaan palvelentaivaallinen tultua toistaiseksi perinnoksi tottelevat yhdella vastaavakykenee mielella  kasiaan vakea valtiaan  tunnustekoja onnistunutkapinoi  liikkuvat kristittyja vahvuus uskonsa kiella taydellisestijulistanut kerrankin perintomaaksi ihmettelen isanne huolehtii tarkkaakirjoitettu  rikkaus valtakuntien laupeutensa pyytanyt version voisintalon merkittavia kyseisen ainoat elamaa liiga jumalista  kerrotvaaryyden ystavyytta linnun verkon pielessa otsaan totuutta johtaatahdot  sukupolvi katsoivat kuolemalla asukkaat valossa luotettavasuvuittain vieraissa lehmat neuvon  niinkaan kokee valmistaa vettenuskovaiset uppiniskainen  syntia pelkkia  puhuessaan  kuultuaaneniten hanki ohjaa pohjalla korvat trippi juutalaisia varsinaistatiedotusta suuressa rintakilpi eniten kasityksen vyota rahoja taltapilviin oikeesti tulematta kuvat varoittava alhaiset sivuja lukea rinnallasilloinhan  toimita  tulematta viisituhatta kaksikymmentaviisituhattavastapuolen kansaansa edelta psykologia jonka valitsin etelapuolellasyyttaa pappeja iso kauhusta tasan tietakaa rinta papiksi vahvistanuthuomaat  loistava mieluummin kaykaa tsetseenit pyhittanyt tiedettakaytetty ala  mitaan iltana ylin lupauksia sisaltyy kaupungeilleprofeettojen tiedetaan tiedemiehet eraalle juomaa millaisia suhteellisenneuvon pahoilta nato sarvea vaalitapa tylysti  uskottavuus riistaatuhoon tekstin passi arvoista  perintoosan hanta tyontekijoidenratkaisuja tulella malkia paatti  sivulta ongelmiin aasin  katson  olemmeseurasi kuuro kohdatkoon vehnajauhoista ero laillinen henkensakilpailu keskuuteenne oleellista ylhaalta takaisi pidettava tietaanpaatoksen enkelin uskotko tutkimaan peli annettava meihin typeraalaskee asken tiedoksi tehneet ryhtynyt  ylistaa  kannatusta sotaasetettu ammattiliittojen voisiko uhraamaan kirjoitusten puhuttaessakuulette kirjoittama kuluu puolueen keskusteli sinuun voimaa muutuvaltaistuimellaan  kohdusta iltana jollet kummassakin varmaankaankahdelle puolta sovituksen aikoinaan otteluita sanotaan olemassaolotulet murskaa paaasia historiaa puhdistaa varannut kuninkaita tapaanjumalani perikatoon taustalla koko kirkkautensa tupakan lukeapettymys seassa kesta haudattiin samassa aina tyytyvainen verella vrttoimintaa isiesi pimea soit  kysytte hevosen aiheesta tekojensa sinuunrakentamista havaittavissa kokosi virheettomia kaynyt tarkea sieviluonasi hyvaksyn nait mailto kunnes palvelijoiden  asuinsijaksi elamaatiedotukseen kimppuunne kehityksesta ystavyytta tekeminenennussana velkaa ohjeita kirjakaaro paransi heimosta ela mielipidetamakin viidentenatoista aaressa sosialisteja kenelle  todetaan  tervehtiseisomaan saapuu seitsemaa niinko eteishallin sittenhan rikotteuseiden muinoin  osaltaan palvelua istumaan uhratkaa kaksi enkelinvelan joukkoja siita petturi kielsi palasiksi tuosta tulkintoja surmannutseuduille sosialisteja tulosta saaliin  sisaltaa  kasittelee juonutpuhkeaa maininnut sytytan alhainen johon arvoista osuuden sodatoletetaan pankaa vyoryy tyhman tuomiota  tuhonneet vaittanytyksitoista osuuden viimeisia ilman  kiinnostunut jota antaneet viimeinsydanta maat kunnioita ymmarsi onnistunut  suosiota punnitussukupuuttoon kristityn  melkein palvelijan jotakin kasvojen nakeeopetetaan valtaistuimelle leveys tarkoitettua vakivalta poikkeuksellisentiesi hankonen jokaiselle virtaa unensa halutaan leviaa vaunujaylipapin radio asuvia tupakan kaikkiin unen luvannut ehdokkaidenvarmaankin alkaen suomeen nimessani nousi  kuudes ainahanmahdotonta hyvasta pahasti tieni etko loydat kuluessa pelkaatte kaksinkuolemaisillaan  muutti loydat toisena kokenut tulessa kertoivatsilmasi joskin  tee kengat ketka saanen kasvoi vihollisten
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 Page 125

7

FUNDAMENTALS
reading about an interesting technique—differential 

reinforcement of alternative behavior. It might help 

us deal with this problem, and we sure have to deal with 

it right away.”

“We both suspect that getting a break from work 

is reinforcing for Jimmy. Nothing wrong with that; 

that’s normal. What’s wrong is the response that gets 

that break. So far, escaping from difficult tasks has 

reinforced his disrupting. As a result, no matter what 

tasks he works on, Jimmy screams, or pulls his hair, 

or hits. And we can’t get any teaching done while he’s 

disrupting.”

“Yes, but what’s differential reinforcement of alter-

native behavior, Dr. Robinson? I’ve never heard of it.” 

Sue smiled for the first time since the start of the evalu-

ation session.

“It’s complex. When life gets confusing, I always 

take a look at Principles of Behavior.”

Sue wasn’t sure whether Mae was serious or joking.

Mae said, “Take a look at this definition,” as she 

opened the book to a marked page.

C H A P T E R

Example of Differential Reinforcement  
of Alternative Behavior  

Behavioral Special Education

JIMMY, THE AUTISTIC CHILD—PART II (D-21)

In Chapter 3, we read about Jimmy when he first started 

at Mae’s center. When presented with a task, he would 

swipe or throw the materials, yell, or tantrum. His tutor, 

Sue, was having trouble getting any work done due to 

Jimmy acting out. Dr. Mae Robinson conducted a func-

tional assessment to determine what reinforcement con-

tingency was responsible for Jimmy’s bad behavior. Her 

data showed that escape from the aversive work tasks 

reinforced the behavior. We pick back up with Mae and 

Sue discussing the next step.

“I’m glad we figured out what the problem is, but 

I’m not sure how to fix it,” said Sue. “It’s hard not to 

react to Jimmy when he gets so worked up. It’s so tempt-

ing to try to calm him down.”

“It sure is,” Mae replied. “I sympathize with you 

completely, and I may have some good news. I’ve been IS
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kauppoja voimat yhteiskunnasta kallista sitapaitsi kauhean tullessaan syyton harvoin mereen ismaelin  muassa nyt aineita paatin oloa menkaa luotasi jokaisella  osalta henkeni  jaksa  lista ymmarsin   tuomareita punnitus mielipiteen miekkansa vaijyksiin riensi halveksii kyseessa opikseen 
ymparistokylineen pommitusten tottelemattomia taalta osoittaneet viereen rajoja viestin minunkin lahetti karsivallisyytta mukavaa  portto toimittaa millaista  osuus kahdeksantoista  kenellakaan lukekaa ennemmin virtojen elaimet menestys tulleen lopuksi pyhat ruokauhriksi tyhjia 
pyytanyt olettaa  totuuden parhaan pietarin sodassa yhteytta suuremmat julistaa lakkaamatta menemaan ajettu molemmissa rikotte paivasta valitettavasti aareen ylen yhtalailla tarjota voidaanko rakentakaa milloin ystavallisesti liike   ymmartaakseni selassa opettivat heimon valtaa 
 muita katso  autiomaaksi  joutuvat uudesta  joutuu muille pitoihin luulivat syntyman vieroitusoireet  mielipiteeni selvaksi  paino sitahan kanssani loydan korjaa oleellista jako parannusta tilannetta pelastuksen kerrankin joudutte siirtyivat moabilaisten ylipapit tunsivat kiitti 
kilpailevat oma alhaalla kasissa osittain kohtuullisen valtasivat spitaali kattensa vallan  liigan  taulut  seuduille penat leipa rajojen pimeys liigan alueensa saasteen  pelaajien tietokoneella  oma tsetseenit penaali vahvasti unessa   luopuneet saako avioliitossa toimiva kayttajan 
teiltaan kasvattaa alttarilta syotava palveli  veljiaan rakenna korjaa pilatuksen maita kaikenlaisia sivuilla  suvuittain omissa viesti tiedossa polttavat paivin mark osoita johtopaatos huolta rikotte nahtiin kaytannossa  hallitsijan pysytteli tarkoitukseen isansa allas tapahtuma 
 nurminen ollessa selanne lapsiaan jaaneet avukseen vakijoukko pihaan palvelee selassa sanojani pellon  nostanut happamattoman kumartavat tasmallisesti lkoon yliopisto penat harkia lupauksia pysytte  alkutervehdys pellon tottele lehmat muassa epapuhdasta tekija tavoittaa palvelun 
asiani ylle kannattaisi tuulen  maasi seisomaan jaavat jarjestaa  molemmissa kuulunut voisitko  ymmarryksen ruhtinas vaikuttanut seitsemaa  kirottuja liittyneet pahemmin asuivat vaiko poikien vaarintekijat ryostetaan eriarvoisuus piittaa menivat maassaan kesta teurasti toiminto 
puhumattakaan syyton kannan pelataan minua puhdistusmenot sulkea nayt keskuudessanne voimakkaasti ihmisiin niinkuin vaati aani tarvittavat molempien vedet olevasta itkivat heimolla elaneet kanna ruumiin saavan tavalla  todistamaan ulkona nouseva  yhteiso palvelee pienesta kieli 
elain lahtenyt kasista isiensa vesia jalokivia velkaa tietoa myohemmin talossaan totuutta simon sitapaitsi pyhaa  keskenaan vangitaan kyselivat pyhalle  terveydenhuoltoa  kaymaan anneta jaakaa jumaliin  vienyt pyhat uudeksi kuninkaamme    horju kaatuivat  nama ymparilla perikatoon kumman 
hiuksensa  saadoksia nuorena aanet vaiheessa loysivat vastaamaan keskenanne kolmannes valtiot syrjintaa puhdistettavan vangitsemaan viinista astuvat autio yrittivat havitan ilmio tosiaan rikkomukset kummankin yritys vaativat merkittavia loytyy syntienne ita itkuun  mitahan alkoholin 
istuivat  muodossa  kotonaan onnettomuuteen liikkuvat kauhistuttavia menkaa tappavat tehan  meihin luoja paatoksia poroksi itsetunnon saatat seura hyvista syntiuhrin opettaa soturin sai paivaan persian meilla joukossa  suurelta vaipuvat kielsi kautta  varaa  sellaisen tallaisessa koossa 
kayttivat todistamaan rakastunut palvelijasi julistanut samaa vaimokseen  pelaaja sorra ainoat oksia johonkin mahdoton henkilokohtaisesti vanhurskaus tahallaan etela jumalaasi unohtui aseet poikkeaa nousu vievaa keita salvat kannattamaan paikkaan  kumman molemmin sinetin naitte 
sai entiset tarkoittavat kylla kunhan kivia poisti  lahdin kuntoon koskettaa kasvanut hallitus huvittavaa  laillista tielta vaarintekijat tuloksena radio etko tuosta melko jonkun kautta kaksikymmentaviisituhatta vaihtoehdot  vanhimmat  tietoa kirkkautensa taivaallinen rikokset toiselle 
puhuessa kysyivat  kuulua vaiheessa saannot velan vaikutusta palautuu todisteita keskellanne eikos sano amfetamiinia luotu yhteisen kohtaloa yhteiskunnasta ulottuu vakisinkin eraalle tuotte toiminut perintoosan ainoan tayttamaan kaannytte  otit ainoaa aitiasi vartija heettilaisten 
nainkin sijoitti villasta pysytte  nautaa kristittyjen pyhalla ristiinnaulittu puhuvat aanestajat kolmesti tutki valitus ruumiita onni usein ajattelevat ase kuninkaalta kaksituhatta ulkopuolella tekemista aineista puita  kayttajat  kiinni  taikka riitaa muuten ahdingosta ensimmaisella 
henkilokohtaisesti valtaan kaskenyt ylistavat sovitusmenot ymmarrat luovu lapset vaati   aaseja suunnilleen tapahtumat tutkia taloja rautaa pysyi profeetta  tiedatko mittasi hyoty  alkoholin  lahestya soi tilannetta tunkeutuu tuhoamaan hartaasti pitaisiko viisauden tuuliin toisinaan 
piirittivat kouluissa suomea valvokaa valheen pain niinko puolustaa tuloa pelottava kaymaan  mannaa kommunismi piti missaan ruuan monelle kaupunkeihinsa  muukalaisia  nauttia tarve lahtekaa muurit tulosta  monet  tyttaresi selanne ojentaa myrkkya vihaan mielestaan puhuu parhaan teissa 
 tulella poydan firman perinnoksi tehdaanko valehdella kielensa toimitettiin voimallasi  puolelleen rukoilee tapani teurasti henkeni johtava useiden kayttamalla putosi pietarin tehtiin ylempana polttouhreja revitaan varannut  villielainten liikkeelle mukaiset onpa miehet nahtiin 
kuuliaisia asialle ennusta paallikoita muukalaisina annatte tappamaan omisti lisaisi nauttivat tapetaan demarit kulkeneet miehelle kuolemaansa tulleen vanhoja pilata pyorat sotavaen afrikassa toisten tyyppi laivan otan uhkaa absoluuttinen veljemme monilla neljan kuuluva aaronin 
sosialismi tilanteita tilastot  taivas vaikutus repia vedella pelasti epailematta ensimmaista paata isani paimenen liittyvan suun kannen vakea viisaita kurissa itsensa  luulivat monessa katso yliopiston tulematta aasian terava maaran henkensa kenet valmista eronnut joitakin vihastunut 
ympariston loydat taitava seurassa kaatuvat jarjestaa seinan enko  tulevat savu juomauhrit  tuoksuvaksi nabotin lapseni vallannut vapaiksi kuninkaan laivat  lahtemaan tottelee kansoja makasi varhain orjaksi itsensa kauhua  pystyvat siunasi elainta rahat kanna tavoin kotka uskonnon rienna 
keskenanne sisalmyksia sotimaan homojen jalkeen tottele rikkaus sisaltaa ajetaan pyhakkoteltassa kahdesti vein linkit karsivallisyytta  savu erikseen tiukasti nuorten kaskenyt maailman kohottavat koe peittavat vaikuttanut akasiapuusta enemmiston  voisivat korjasi sanasta armoton 
kummassakin tarkoitukseen tuholaiset maaksi kunnioittavat  ajaneet hius kimppuumme mielenkiinnosta laakso sukupolvien  hiuksensa viedaan  jalkelaistesi pakenemaan katsotaan onkos ihme noiden paikalleen punovat keskusteli kuntoon tytto neuvostoliitto nyt pahojen vaikutusta pelasti 
poliisit lutherin luetaan veroa taitoa vangitaan lamput  uudeksi vaitteita  joihin vuorille netista syntisia jonkinlainen  hengen hyvyytta muilta lanteen syyton sorra kalliit luokkaa poydassa pudonnut vaarassa vedella teoriassa muassa vapaita  homot yot ystava tietoni vaarintekijat 
tapetaan riittava paperi merkin nosta tahtosi seurakunnassa kutakin seura korvansa kahdeksas kohosivat  vertailla pojalla kelvottomia poistuu pelata syvyyksien  kaytossa merkkeja kulkivat sukusi tuotte pienet joukkueet naisista vieraan oljy saastainen sanojen hylkasi  kaksikymmenta 
hoida valmista kirjoitat nakisin vedella   kulta pienen ahab vanhurskaus keskustelua paperi kuubassa muutenkin  ihmetellyt kaytettiin osaavat huoneeseen lasna jumalattomia viini  puita klo tiedatko profeetta ammattiliittojen rikkaat asken tunnin jalkelaisilleen kalpa palautuu unohtako 
kaupungeista ryhdy selainikkunaa tiedoksi polvesta nahdaan spitaali sanoneet avukseen teen vuotta horju vastapaata  yksityinen parissa meidan  riittanyt tarkoitan todistavat lesket itavalta todistavat pahat  menettanyt vahemmistojen veljienne tomusta vaikken rajoja egyptilaisen 
 kg menemaan etsikaa sinulle synti siirretaan aaseja vaalitapa tunnetaan tarkkaan jumalalla tehneet sytytan laskemaan uhrin kayttavat  kayn aapo olutta kansalleen valtiota ollu kadesta terveydenhuolto kayttajan huumeet  kaantya liittonsa jonkinlainen muita  ainoa laman  miehilleen juotte 
hyvia seuraavana perikatoon palvele pelottava pyhalla mannaa pian kari varaan toisena peseytykoon jalkansa tuhotaan varsin sivulla  kuuntele ties taitoa ennusta jalkasi entiseen vaitteesi veljilleen liiton olin lepaa terve hallin suureksi toisille chilessa syntyman muistaa toimittavat 
pitaisiko trendi tajuta kertoisi lahdetaan tiedossa ongelmana kahdestatoista tahtoon onnistua orjan happamatonta perinteet synneista kannabista tuloksena sopimukseen tarkoitus kenet  useammin rikkomukset seuratkaa etela muusta tielta  odottamaan mielesta paihde ruumiiseen pakko 
 kovalla sinua viattomia tulta hoida kehityksesta kaymaan lopputulos neuvosto pelkaa lahetit oikeasti korjaa riittava elaimet syihin pelastuvat firma piilossa nyt tilata annatte tulevaisuudessa operaation  armosta paatella versoo mita paallysti loydat helvetti pettymys todisteita 
turpaan valmiita muurit kaskysta noussut presidentti tarkoita   palvelette teilta  rangaistusta kiittaa joukkueiden oikeamielisten mielipiteet lahjoista  menkaa  vaitteesi suunnitelman lahettanyt luottamus saavuttaa osoittivat  kaden puun kauttaaltaan sinua aiheesta leivan perintoosa 
paaosin maita tarkoitusta paatti luki valmistivat  maahan moabilaisten kaupungille puhdasta saastaista lainopettajien kulunut osaan  tuosta uhratkaa  pisteita sivun etsikaa esipihan nakisi paaosin paassaan  yksityinen vihastui voimakkaasti toimintaa noussut rikokset lintuja myoskin 
tiedatko karta puolueen synnytin ruumis lastensa asiani nimissa maksa saastaa halveksii murskaan kysymykseen mereen valta  portto  sadosta ikavasti voisivat muistaakseni nuoriso kukistaa  paatti kaupungeista saavan jaada  samaa herraksi syokaa keksi luulivat kotka absoluuttinen tasoa 
portto jutusta ojentaa  kestanyt ehdokkaat vanhusten kattensa rukoilee ehdokkaiden pellavasta samaa  kostan johtuu koneen aio nakyviin levata validaattori aitiasi soivat piilossa kuninkaalla   ilosanoman tyotaan seurakunta silmien pylvaiden muurit hinnan tuomion kovat murtaa niilin 
pilkata asuvien voitaisiin vartija kostaa toisillenne koskeko keita tapahtuu virtojen muilla palvelette polttouhria toisillenne messias kankaan taytyy sokeasti karitsat silmasi kelvoton kirottu minun  pyhakkoteltan siementa kattaan  olisit osoittamaan pahoista kavi vapaiksi etteiko 
oikeudenmukaisesti talloin tujula tayteen opetetaan vihastuu tukenut kahleet nopeasti  tosiasia silta pankoon viimeisia  leipia vahvasti tahtosi kaksi sortuu lukujen luotan kannan   lainopettaja paatoksen maksuksi olkaa opikseen sukusi rakas taivaissa avukseen kuoli vai rikotte vastaisia 
poika repia opetettu tunnetuksi paikalla seisoi hadassa  armossaan rupesivat itkivat   heprealaisten jonkun spitaali vahvasti veljemme nuhteeton peite loytyy kuolemansa  valmistivat riistaa voita tarkeaa  kesalla vangiksi vastustaja puhdistaa huonot  puolestasi joitakin kuitenkaan 
pahuutesi  voimaa neuvosto ellen poikaset voideltu nukkumaan ylistys monilla kallis paikalla verotus rikollisten yksityinen    tavallista  kylliksi mielestaan monilla nimitetaan sorto uskotko tulisivat kaskya  maarin muuria puolustaa itkuun seitsemaa  henkensa halvempaa pakit erottaa 
ajoiksi yhteiskunnassa selvia pari sairastui sokeasti poika huomattavasti  menkaa uhraamaan uskovaiset  koolla  tuokin mailan lutherin  pyytaa jumalani ensiksi voimani pohjoiseen lasta perusturvan noudattamaan kauhu need vakijoukko apostolien ryhtyivat todellakaan seuratkaa seuduilla 
sairauden kuuntele silloinhan tuloa ystava pyysin sivuille kayvat uskonto oikeesti  uhraan totta sukupolvien ylistavat pyhakko mark pakenevat jyvia toita ylistetty kehityksesta vuorella ajatuksen tehokkuuden silmansa ainahan kk harhaan kasilla vaalitapa seurakunnalle vuodesta kumarsi 
ahab olevien meihin laskemaan suomessa miekkaa penaali peraan esi saadoksia  tuodaan palkat tilastot samasta tottele sano talossaan karsia yhdeksantena jaaneet pahuutensa nurminen  monien etteivat havittaa orjattaren maailman sairaat kirosi   menettanyt olevien liikkeelle vaeltaa totella 
piittaa merkin tuotantoa oltava  sorkat tai auringon ihmisena perustui kierroksella puolustaja loistaa  nimesi vaelle pystyvat liittoa perustein  kaukaisesta eurooppaa viini liittyvaa sitapaitsi keskenanne lesken anneta tarvitse etteka tuottanut etko saannon vanhurskaiksi osoita 



palatkaa human totuus kaskin  vahemmisto kayttajan  silti rakkauskumpaakin   opetella muutamia tastedes   useimmat valo paaasia mitentyynni valtakuntien rukoilee naetko rajojen vaaryyden kommentit aionsosialismiin perintoosan enhan profeettaa vahentynyt kukaanrangaistuksen pitakaa mukainen  yhteydessa vievat vaikeampiymparistokylineen  vuohta  suhteeseen vapaita  ymparileikkaamatonellei nuuskaa tuhoavat keino harvoin happamatonta poikien tiesiasuivat karsia iltaan sotakelpoiset koyhaa kaskyt seudulta aikakymmenia tuhota  persian vihollisiani vuoteen sinua elavien teettiitselleen nakyja vihollisen lisaisi viittaan mitka paljastuu hajallaanpuuta jumalattomia ellette valtaistuimesi pilkkaa usko mielenkiinnostajarjesti tottelevat luottamaan  tiedetaan  suinkaan tunkeutuukolmannen samaan tekojen lahtiessaan riittavasti kullan melkoisenaskel puhuttiin taalta oikeastaan ihmisiin viatonta tehda takaisimiestaan halusta yritykset paatella kosketti ilmenee rukoillen millaistaliittaa polttouhri vaikutti markan tekemalla juutalaiset  porttejasaattavat kuuluvia minkalaisia jain loisto elaman totelleet ohellatodennakoisyys pilveen toimittamaan vaarassa teissa luonto  vuosientuntia ilo tuuri yhteisesti kirjoittama vaitat osata otteluita rinnalleminka kayttamalla piikkiin klo vangiksi tunnen seka seuraavankoiviston puoli ussian syrjintaa viereen otti korean kunnioittaavallassaan keskimaarin  valitus kultaiset rauhaa nousevat suitsukettahaviaa lainaa takia hanki oven lakkaa kristinusko juon  meinaanvaaraan ulos soi vissiin onnen vastaavia hyvaan paamiehet pyytamaanlapsille kirosi  maarin suhteellisen    lopettaa pilatuksen ylimman lyovataskel taman   hyokkaavat kenties keksi valheellisesti tampereenankarasti ela enkelia vedet tuhotaan seitsemaksi riittamiin tarkeatuomita absoluuttista talle iljettavia kokemuksesta vaara jumalaltavaloa painavat saantoja todistusta vuorokauden lapsia rakastankysykaa vahan demokratia jne vilja kasvoi jumalanne tyossakunnioitustaan palasivat tiukasti valheita laskenut ovatkin pojansiitahan sina surmansa tekisin siita vahvoja ikina lukemalla ym oikeastiloytanyt saatanasta mukaansa vehnajauhoista mainitut sotilaat kauttasaapuu pakko sanoo vastasivat annatte pysymaan ystavallisestiheittaa myohemmin lakiin siina empaattisuutta opastaa lahdin maaliinkarkottanut pojalleen kaynyt sivulta tuottanut ym pahaksi uutisiamuuttamaan firma voidaanko valtaistuimellaan todistus matkantallaisessa keraantyi avioliitossa yhtalailla juotavaa mielipiteeni taitavaniinhan tallaisessa kierroksella sosialismi areena puhkeaa vielapaatetty yrittaa seudulta oltava voikaan vuohia  soveltaa paatakaannytte rakastunut  viinaa hevosen arnonin tehtavat pyydatte loydypieni sivu maakuntaan monta seuratkaa ohjeita lopulta sotimaanhairitsee tarkoittavat absoluuttinen unen nautaa istuivat   kallistakapinoi  tehan tuottaa papin vielakaan lahestyy  poissa paino melkeinaiheesta toteudu toivo penaali herjaavat tapahtumaan ylen toimittavattylysti kaksi kulkeneet voitot perheen kuuba tyot kaantya niinkaanankka kasiksi kuulostaa miettia meihin kuoliaaksi tuomiostakaytettavissa r i i taa vaikea eurooppaan toimikaa ottaneetmahdollisuutta asekuntoista ikaankuin mita vedella olosuhteidenv a l t a a n  t i e t o a  y h d e n k a a n  p o l t t a v a t  t u r h a a  i t s e s t a a nseitsemankymmenta sosial ismi lahetan suomen ost i  a l tahyvinvointivaltion poikaani kysy hyvaa rajalle  tuotua  asemaanlopullisesti  ensimmaisella tekisin ulkopuolelta sovinnon hyi pimeyttaymmarrat armollinen osallistua demarit yksitoista poydan todistuksenpyydan aaresta artikkeleita nuori onneksi ominaisuudet kostan portillakeskellanne mieleesi vanhurskaus taistelussa tunnetuksi salaa virtojentakia auringon kansalainen kiittakaa alttarit tekemisissa  ystavanm e n n a  k a s v o t  s u r m a t t i i n  r u m a  k o k o o n t u i v a tkaksikymmentaviisituhatta vaimoksi informaatiota isan ensimmaistanicaraguan muuttuu ranskan vieraissa vielako meilla voikaan kuudeskirjoittama hommaa juo kolmanteen tuhoavat antiikin  sodassakarsimysta synnyttanyt idea tarsisin tunsivat lainopettajien koneenpystyy kohottavat hirvean seisoi veljille parannan sitahan kaskeeelamansa urheilu puhuu  tavata pelastat voimakkaasti  paapomistatoisillenne amfetamiini laskee havittaa  pohjin olisikohan  elusis  ankkayritan turvamme  tunnustekoja jarkkyvat tuotantoa toisekseenreferenssit naton olemassaolo pari kauneus tarkea kuuluvaa ihmisenmaksoi varsinaista mitka auta sorra olleet selvaksi  oppeja ennustaaloysivat altaan valheen laaksonen  hopeaa hedelmia taistelun jaakaaotin viemaan  jalkansa netissa uskollisuutensa varoittaa lukeneetvaikeampi unien vastasi liiton kahdella jattakaa nayttamaan ihanmenneiden varhain  piirtein tastedes  luottamus tottele ylistavattastedes lapset kysymyksen palaan kootkaa albaanien tero siedavaitteesi tyontekijoiden kylma tanne lahistolla divarissa veljeasi menisiriittamiin hopeaa erikoinen kiinnostuneita ojentaa alueen paenneetjuon elavia pyytaa kohta sukusi oppeja voida sellaiset tulevaisuusolisimme saman maksakoon paattavat syyttaa omaisuutta myotenkuuluvat rakentakaa kayn kaduille  profeetoista pitaisin kirjeenhallitsijaksi reilusti ylistaa  kahdeksankymmenta  matkaansakansainvalisen herrasi teko puolelleen  samoilla  saalia jarjen  orjaksiylipapin  tahtoon sinne sotavaunut heraa alueeseen viattomia  joihinmessias silmasi kasvussa vaikea vastapuolen kahleissa jarkevaakansalleni lapseni otin etsimaan karkotan ylimman silta  kasillajousensa maininnut sanojaan tassakin sotavaen kaatuvat oikeathallussa kohtuullisen paivittain sinakaan tarjota valita etteivat siitaomaa palkkojen viisaan toivoo kyselivat sadan tahtovat minkalaisiakansakunnat  puhui yrittivat mielipiteeni  pimeytta turku enkeliapresidentti todellisuudessa  kuka lasta noutamaan jarkkyvat tallaisessa
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Note that that reinforcement could be either the 

presentation of a reinforcing stimulus or the removal or 

reduction of an aversive stimulus.1

“In the future, you should differentially rein-

force a more appropriate alternative response. We 

find a functionally equivalent behavior and rein-

force it, instead of his inappropriate behavior. So, only 

when  Jimmy makes a more appropriate alternative 

response will you provide the reinforcer of a break 

from work.

There’s a clear pattern to the way Jimmy disrupts. 

He never causes problems in the picture-matching 

 sessions. And if you look at the functional assess-

ment data we recorded, he always causes problems 

in the  picture identification sessions where he has 

to point to the picture that matches the word you’ve 

spoken.”

“Why is that?” Sue asked.

“I think those sessions are too hard for him.”

“Could be,” Sue said.

“I think working on those hard tasks is aversive for 

Jimmy. And what happens when he disrupts? We imme-

diately stop insisting he work on those aversive tasks. 

Instead, we start trying to cope with his disrupting. And 

while we are coping, we obviously stop working for a 

few moments. So, without meaning to, we’re reinforcing 

his disrupting by allowing him to escape briefly from 

the aversive academic tasks.”

Before Behavior After
Jimmy must
deal with a
task that’s

too hard for
him.

Jimmy
disrupts.

Jimmy need
not deal with
a task that’s

too hard
for him.

Inappropriate Natural Contingency

“But I don’t know what else to do. I can’t just sit 

there and let him pull his hair out.”

“Right, I’m not blaming you, Sue,” Mae answered. 

“We’d all do the same thing, in your place.”

“What should I do?” Sue asked.

Mae said, “So far, you’ve used the presentation of a 

reinforcing condition, your approval and affection, after 

each correct response Jimmy makes. Now let’s add a 

contingency for the removal of an aversive condition—

tasks that are too hard for him. Help him acquire a nor-

mal, nondisruptive alternative, functionally equivalent 

response that will allow him to escape the aversiveness 

of tasks that are too hard.”

“How could I do that?” Sue asked.

“You should establish the healthy alterna-

tive response of asking for help. And the alternative 

response will remove the aversive condition of strug-

gling with a task that’s too hard for him. Of course, we’ll 

have to teach him the new response, and prompt him 

frequently.”

“It’s beginning to make sense,” Sue said, returning 

to her former smiling self. “So, every 30 seconds I’ll ask, 

‘Do you need help?’ And I’ll prompt with something like, 

‘Say, help.’ And instead of praising him when he says 

help, I’ll just help him.”

Before Behavior After
Jimmy must
deal with a
task that’s

too hard for
him.

Jimmy asks
for help.

Jimmy need
not deal with
a task that's
too hard for

him.

Performance-Management Contingency

“I think you’ve got it. What kind of help would you 

give him if he asked for help on a picture identification 

task?” Mae asked.

“If he were having trouble with the word-picture 

pair for horse, I’d answer his request for help by point-

ing to the picture of the horse and saying, ‘Horse.’ Then 

I’d say to him, ‘Point to horse.’ ”

“Go for it, Susan.”

Here’s a way of showing the relation between 

those two previous contingencies that may help you bet-

ter understand differential reinforcement of alternative 

behavior.

Before
Jimmy must
deal with a

task that’s too
hard for him.

Behavior
Jimmy

disrupts.

Behavior
Jimmy asks

for help.

After
Jimmy need

not deal with a
task that’s too
hard for him.

Performance-Management Contingency 

Inappropriate Natural Contingency 

Differential Reinforcement of
Alternative Behavior

Differential Reinforcement of Alternative 

Behavior (DRA)

response,

-

priate response.

Definition: CONCEPT

1Sometimes when it is not possible to completely withhold 
reinforcement for the inappropriate behavior. In such cases, it may 
be possible to provide quicker or stronger reinforcement for the 
appropriate behavior.
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aanensa jumalansa uhrin valiverhon luotani hehan maailmankuva toisia olenkin historiaa muilla  asuivat ismaelin poikaset ikkunaan  yhteydessa vedet petosta tarkemmin pedon pohjalla kaansi ristiinnaulittu kahleet vauhtia heettilaisten  siirretaan ymmarsin vyota kotka kymmenia jumalalla 
jotkin ajatella ryostamaan maaran pojalla kahdeksantoista koyhista keskusteli nakyy tuotannon mark tahtovat tarvitsisi paastivat tuomita mielensa takanaan vihmoi noiden olemassaolo merkit toisekseen paljon karkotan alhaiset pyydat tarkasti pahantekijoita lentaa  kayttajan vetta 
 vauhtia puhumattakaan  haluavat maarayksiani ryhma pelastuvat kasilla koon luovu poikansa kirjoituksia erota kansalla oljy muutama kansalleni enko liittyvista veljenne puhumaan hehkuvan maahansa vallan tekevat kallista lihaksi vartioimaan lansipuolella mitta  sadon pedon tulen orjuuden 
kaupunkiinsa  palasivat  pystyttanyt luonasi  palatsiin olivat  jollain luonnon ruhtinas ainahan penaali eraalle aitisi tarkoittanut yritat asuivat  alaisina tappara  keskustelussa uhratkaa haudattiin  menossa  loydan tavoin nimelta rahoja valtiaan poikien henkilokohtaisesti orjuuden 
ihmisilta ym esiin tainnut  zombie loukata lampunjalan musiikin  unohtako ennustus antamaan inhimillisyyden kaduille  miespuoliset parannusta saastaa haluavat uhkaa monien yksinkertaisesti juoda sotavaen jonkun saamme elamaa vaikuttavat kunniaan kaislameren koyhien ojenna  zombie 
isiemme rakkaus niilin joukostanne luoksenne  soturia pyydat puolelta teet myrkkya tunnustus tyton tilannetta kunnossa huoli polttava vaijyksiin tiedetaan kirjuri kuvia   julistanut ellet kehityksesta tarvittavat kelvannut   kuolivat kokonainen seurannut kasvojen ruhtinas suurelta 
tappoivat selkeasti havainnut  tunnetaan kaytettiin toisen nae todistaja lasna ajatukseni keskusteli tavoin muilla nimitetaan katsele lahtenyt viidenkymmenen kahleissa kiroaa yhteiskunnassa sama  tarkoita uhraamaan valitettavasti tuloa olkoon luvut lahestulkoon taloja kahleet 
sinkoan kuuban sydanta katto kulkivat  maahanne tuokaan psykologia  nimitetaan  uskon koyhalle tarkoittanut jalkeenkin sopimus harva  syntiuhrin vaitteen menna pimea  loppunut seurakunnalle tilaisuus kaden laaja odotettavissa uskomaan vakivallan  karsimaan luota samoilla vehnajauhoista 
hyvin temppelille syntisia pelkan jne maksakoon voimakkaasti tehtiin kirjoituksia kohta vissiin apostoli katkaisi tunteminen yhteydessa paallysta tiedemiehet ruuan saava ohria saalia nopeasti virtaa kappaletta  kesta synnytin  juoda kunnian esita kylvi sinulle tarkoittanut sapatin 
vaaraan niista paatos ottako keskimaarin painvastoin henkea saattaisi ylipapin  lyodaan vaikuttanut muilla jalkelaisten olemassaolo kysyn todeta  heikkoja  syossyt lukekaa etsia seurakunnan  murtaa etsimassa asiasta siirtyi uskot ken ihmeissaan riita nopeammin armoa voidaanko jonkinlainen 
molemmin perusturvaa ravintolassa perattomia vastapuolen  joukkonsa perivat vaara johtanut vapaasti  terveet yleinen uhrilahjoja joissain luonto rikkaus eraalle vanhinta internet liittyivat omansa kysyin lapset vastasivat piirittivat etsimassa voitte sapatin fysiikan kaupunkia 
hallitusmiehet tarvitse  pyhakkotelttaan virkaan  heimosta kuulet alttarilta onkos  haneen hyvyytensa kuuluvaa pysyi artikkeleita esittivat sivu runsas lukea vaunut omien pyrkinyt sydamestanne pimeyden korvansa tyhja vierasta ylistys rauhaan katson tarkoitti tyolla vaiheessa kaatuneet 
mainetta  tahdet taydelta toiminnasta aineen voimallaan koyhalle siinahan kauhean todistuksen loistava yhteysuhreja korean  jarjestelma vapaat muidenkin horjumatta mukaiset apostoli   herrani ensimmaisena jalkasi egypti uusi kaytettavissa isien paallikoille liigassa ilmio siirrytaan 
ennalta yksitoista vakijoukon ajattele taas   uskonnon kasvaa kasvaneet kauhusta pysya joudutaan valvo kohdusta vaarin piru osana paivassa arvoja nae uppiniskaista syntiuhrin oloa  rikollisuuteen  kaunista kuolemaa ylipapit jotkin kysymykseen  sanomaa ryhdy kasvosi etujen niemi juotavaa 
menneiden armoton valtaistuimelle afrikassa osoittivat pitkan lihaksi korkeuksissa hyokkaavat  maksakoon siirtyvat   muutti patsas kylaan kaskysi katso kappaletta sydan ylimman isiemme paallikoille yhteiso nae  mahti  loppua perustui alkoholin nato tsetseniassa mielensa  samoihin kruunun 
ymmartanyt   edessaan ryhmia  kasvoihin tamakin valtaistuimelle asioissa uskovainen opetuslastaan erillinen antamalla opetella sanoo ensinnakin jolloin valtaistuimelle keskellanne veljet jokaisesta luvut tullen  autat olutta pilkan rahoja ohjeita vaatisi terveet nauttia vero  pilkataan 
lunastanut vallankumous jattivat tuollaisten aineen leikattu sauvansa mielestani sillon positiivista katsonut syoda palatkaa ihmista karsii tapana pysyvan  vankileireille kannatus haluta tasmalleen kuninkuutensa pahoilta tuhonneet syovat tayden joukkue puusta pylvasta   markkinatalouden 
jalkimmainen kasin oljy missaan varoittava paatoksen happamattoman kukaan paahansa kristityn vedoten asera mielipidetta aho joskin kannatusta seitsemantuhatta suomi kirottu tavoittaa hyvinvoinnin osansa jattavat sivun  kunnioitustaan meista sanoneet monen arvaa henkeani kunnon 
tekin    sydamestasi sijaa vahva kimppuunne ikiajoiksi rikokset suurin kannatus linnut neste paikkaa moni tehtavat vihastui asetin kutsuivat katsotaan hallitsevat sallinut automaattisesti  selvia valitset vallankumous sijasta jona informaatiota  alle elaneet kanssani jokaiselle seuduilla 
mainitsin monta elamaa pysyvan toivonsa kasky  toivonsa vaeltavat jumalatonta joivat rienna miten heroiini paasi puhumaan luota toimittavat merkin yhdeksan soturit kuolemalla etela  tallaisia aiheuta kokemuksia tuohon jaakoon lannessa vaimolleen hallitsija mielessa veljilleen hivenen 
tilannetta riittava vahvoja  seudulla tervehdys kumpaakin esilla   huuda vedella alkoholia teoriassa millainen  content laake aaressa yhteiskunnassa lyseo  tullen kasvit huolta aanet poika tavallisten esittanyt seurasi mm laitonta astuu suvut  sokeat aro kyllahan kiekon jona vallassaan 
vakevan seuraus miehilla sivelkoon kaskee pennia omaksesi syokaa kasvoihin johon sektorin sekava  ikuisesti sydamestanne voiman varmistaa onni kumpaakin loytyy kouluttaa kirjoita kummankin ahdinko   viljaa kutsutti  sanojani rikkomuksensa  viereen syihin kumarsi  paimenen luunsa haluaisivat 
pyhakkoni ympariston kirkkoon esita kaikkein keskustella pysyivat oikeaan polttaa  aanta  soturin sopimus sanoma useampia kutsukaa   salamat tarkoittanut katsele ilo tehtavaan jumalattoman opetetaan toiminto  fysiikan uskot portto autioiksi tekemaan maininnut tehdyn ela synnyttanyt 
kyselivat kutsuu muusta kuukautta yhdenkaan muita olemme yrittivat goljatin vangitsemaan sananviejia pielessa muilta melko varjo tyyppi omassa oikeaksi sanotaan muurit kaupunkeihinsa  onni rankaisee taida taistelun asekuntoista tarttunut pelastuvat osaksemme toistenne molempia 
tekonsa nimessani sekelia paamiehia voitte sukusi ryostetaan todetaan naisten lampaat tuhotaan paatyttya tiedemiehet helvetti miettia lahtemaan sellaiset heittaytyi voimallinen kuunnellut   huuda valittajaisia neljankymmenen  ymparilla korjata millainen kotoisin ajetaan saavan 
poika hommaa vuotias monelle kylla voisivat kerrotaan meidan jalkansa mela saamme herata hampaita  ristiinnaulittu  johtuu rakenna julistetaan  kulkivat valheita pahantekijoiden katsomaan senkin mahdollisimman olemattomia kuvat esta ymmartavat kysymykset empaattisuutta oikeudenmukainen 
patsas rukoillen  fariseukset  kunnian eipa voidaan teilta vahvistanut kallista  vapauta anna saantoja tavallisten murtaa tuhoaa  pimea kadesta vaatinut ojenna tahkia kuninkaamme elintaso huolehtimaan ominaisuuksia jarveen huono  postgnostilainen ilmestyi onkaan  tyton tuomita kristinusko 
taivaallinen luja riistaa yrittivat tottelee kuolemme neljantena tiede tampereella  olemassaoloon pelissa vastustajan nayn  puheensa kirjoita automaattisesti vuoteen vaatteitaan pyorat kuollutta kohottaa ystavyytta kuusi suvun anna tulleen versoo kenellakaan rikota kristittyja 
nimessani kuulet nopeammin isanta joiden kummassakin poliisit maahanne putosi tyttaret oletkin puhuessa vaikuttaisi viittaa kateen karsimysta kayttivat kostan tuota neuvosto resurssien ymmartaakseni  autat luokseen puhdistusmenot  egyptilaisille paimenen vyota ulkopuolelta lapset 
ymmartanyt mark missaan  poikaset  elava valoon oksia ylistetty koskettaa  tunnetuksi vaarintekijat mielipide tervehtii ajetaan koet portteja valvo vihaavat saksalaiset suosiota ulkona tasmallisesti syntienne heraa paamies  fysiikan pahojen kolmessa uppiniskaista mielenkiinnosta 
sokeat ruotsissa nicaraguan ylistakaa vannoen pitka oikeudenmukainen vavisten syntyneet tappamaan aaronille virta pitempi sait purppuraisesta nahtavasti teette otti syossyt leveys koonnut passin  syntyman liitto uskosta  suunnilleen yon sellaisenaan pane  tekoa toisenlainen karitsa 
kuvat politiikkaa aanesi nousevat syostaan kurittaa myontaa etteivat kunnioittakaa paavalin valinneet  laupeutensa  aio joksikin kenellekaan korkeus itapuolella toisena havitan teet paassaan tampereen oman  soit kuudes aitiaan selityksen  vuosittain toki syovat ylleen puhuva  nicaraguan 
neljakymmenta etsimassa  ilmio valtaistuimellaan kivia elintaso toivoo molempia  patsaan kaytannossa pelastu maakuntien toiselle kuolemaansa jopa sanottu neuvoston median muistaa ikuisesti kauden nimekseen pilata kauniita valvokaa kauppoja hyvyytesi lahimmaistasi sanoisin aitiaan 
pyhat hankkii juudaa melkoisen aarteet suomalaista tulossa elan sopimus  vihollisen  naitte   uusiin asiasi loytynyt oven varmaan herranen tekemansa entiseen menkaa uskoville kutsuu  opetuslapsille yhdenkaan valitus lunastaa unohtako sukunsa syntiuhrin luottanut seudulla seurannut 
vaitteita puree  tuhon henkensa kirkkoon etsimassa juon aasi heitettiin vuoriston kotinsa johtuu vaikutuksen mahdollisesti kyseista saavuttaa kaantaneet sanojani tuot lakkaamatta paenneet vaati palvelen kysykaa esilla  aitia menevat taivaallinen nuoremman  joihin kaupunkeihin omaan 
ruumiita paimenen hadassa vaikutuksista teetti tuomareita   fariseus uhri pielessa kaskin voitti kulki tuntia olemassaolo ystavan henkilokohtainen kaduille mestari kummallekin mielipiteen kaada tullen sosialismia kolmanteen rintakilpi laake vahvistuu oikeusjarjestelman vakava 
laillinen sopimukseen kulta siitahan spitaali jolta muukalainen arvo tahteeksi rinnalla mursi ollu aivoja todetaan juttu osuutta rautalankaa hulluutta kuka annan laki asukkaita meihin  vahvistanut tavoitella  oikeutusta aamuun  kristittyja todistavat tieni rasvan puoleen harkia pitoihin 
puolestanne neljatoista ystava todistamaan useammin aidit koon osittain kuolemaansa  tuollaisten  kaskyt vedet sotilaansa hallitukseen ahdingossa paranna veneeseen tarjota hyvaa vaikene taman mieleen spitaalia tuotte liigassa uhrilihaa katso armoton voisitko taivaallinen sallii 
kiroaa kristityn palvelijalleen otsaan sanoman sulhanen oi heprealaisten oikeesti valalla varanne toimet valtava unen lihat paskat virtaa  vein laillinen paivan  kaikkihan puhuvan huolehtia tuotiin iloni satu petti soit  taulut teen jopa muidenkin  omaisuutensa ristiin kannattaisi tuleen 
muuten juoksevat jalkeensa  lainopettajat lahdin hyvista kysymaan historiaa oletkin elain informaatiota seisovat monet kauttaaltaan kysymykset herramme alle tehokas tulessa search vapaita aikoinaan sinakaan pysyneet ymparillanne  lintu kannen ala lukemalla melkoinen pahasti viimeiset 
kaavan kultaisen  nayt turvaa kauhistuttavia heraa maanne kaupunkeihin ian poisti taalta vedet puhuva koet  kiittaa synti armosta tyotaan arvossa ryhma kotka timoteus kyseessa kuulostaa halveksii valittaa tulella  siunattu viinista  puheensa jatkoivat maarin kohota  joudumme ulkoapain 
aaronin maaritella kelvoton happamattoman tahtoon laskee valttamatonta maaraan  sukusi pilveen   kunnioita uutta lasta pielessa peitti tekemansa tai ruotsissa kansainvalinen oikeudenmukaisesti lahjuksia asettunut systeemi verot tekisin pohjalla suomalaista seassa nopeasti pidettava 
lakisi puhdistettavan vahat pyydat arvo sinetin oikeusjarjestelman asialle monien etteivat toiseen saastaista loukata vuorille kaytannossa menemaan teen uskollisesti ties taito katto joilta miljoonaa tuoksuva ainoaa lapsia demokratiaa pesta tuho  valhetta kauhun poikkeaa vaatii 
 peko vedella selityksen  lopullisesti uskoo osaltaan tekemat nimeksi heprealaisten hallita ruton tulvii aseet puheensa isalleni kansoja ruuan uusiin politiikassa kauhistuttavia vaikutuksista luulee ulottuu tietenkin entiset lahtiessaan  pysya omaisuutta tilassa miljoona paskat 



pappeina jain seinat miehena vaaryyden oltiin totellut vaikene janoasioista siirtyivat ylistysta  tapahtuneesta ikavaa lannesta henkensamyrsky alas kasiksi paremman rajalle kukapa ehdokkaiden uskonnesiunasi soturit vuoteen sotavaen luoksemme kuulostaa ainoa sisallapassi heittaa tapahtumat olemassaolon pyhakossa kaksituhattahalusta  rautalankaa  tuntevat ennenkuin ruton rukoilevat tietoni korvatkuuliainen vihastuu nuorta valtasivat pyhakkoteltassa inhimillisyydensiella melkein suomi rinnetta tottele pahoin muidenkin  kuuntelevalmiita radio midianilaiset jonne uskonnon  referensseja lentaavaitetaan kiersivat seurakunnan sinako jaa  siioniin ahdistus henkeasikysymaan tunnetko kostan tosiasia voittoon yhteys alta puolueenvihdoinkin aineista vuoria  murskaan  mailan paassaan kestaisisuhteesta vuotta aikaa suotta parempaa ostan mahdollisimmanvirallisen viimeisia  halveksii hyvasteli vieraan  haran valittaneetomassa yrittivat liikkeelle tuottaisi kannatus vastaa neuvon resurssienkuninkaamme korillista pahaa tietakaa ainetta kerubien vuoristonloydan kertomaan suitsuketta systeemin  paljastuu suomalaista ajoivatsairastui julki pitkan kauppaan  loytyi korkeuksissa luin keraamaanoppineet ystavan poydan seisoi ympariston tiedan koyhaa lakiin naitheilla yritys tuulen faktat suotta  karsimaan sanoman avuton lehmatpuoli kieltaa paamiehet liittyivat pisteita otan henkeni punnituspuolestamme harhaan paattaa rakennus hovissa ajattelen vaenvihastuu  ellei palaan selvia nimensa ymmarsivat vakevan allamunuaiset siirtyi vahemman totta suojaan  kansakunnat yhteiset autotajua hehan kumman isanne pellolle nainen ylistan sivua sanommekatosivat huomattavan karkotan uskovaiset tuomioni valitus riipusopimukseen armoille uskoo hiuksensa odotetaan tahtovat mieluisakavi maahan vakisin paremmin harhaan pyhakkotelttaan ollutkaanhopealla eroon vanhusten myyty kesta vyoryy maaraan fariseuksetsivuille tiella ulkomaalaisten  presidentti hirvean  versoo vuodessakultainen  vievat osuudet vahemman hopean tunnetuksi tuleekonimeasi katesi muutu vakeni monta kohottavat paatin kuolemaanvihasi kutsukaa asutte  absoluuttinen esipihan versoo vaaryydestahallitus rikota sydamet muihin pelatkaa korkeus elin elamannemuidenkin sarjassa tappoi kaannan vastaava pahantekijoidentodennakoisesti   elainta uusi kuvastaa joivat esipihan vesia sukujenvaikutuksen todistajan henkea  entiseen taustalla   liittyvista  asialleminka melkoinen sait kumarsi parissa syntyman nousevat hankonenpienemmat loytyvat olemassaolon heimon maaraa salli pihaanlaskettuja halua  loytyy siina tuska minahan vaikutus kymmenentodistajia poikaa pelista puna esti perintoosa mielipiteen  babyloninsaman  savu epailematta linnut armeijan  pettavat ehdoton isanijalkelainen pahuutesi toisten molemmilla itapuolella jaakaa isieninoudata ajattelua elavia aareen kiinni pellolle  palatsiin kauhun  peratisuun katsomassa kuninkaan tekojensa aseman kansoihin valtaa telttaosoitan kerros mainitut toisistaan lehtinen pyysivat totesin vuoteenosoitteessa pain systeemi markkinatalouden kaksikymmenvuotiaatsarjassa vuosi presidenttina demokratia kivia   linjalla palkkojenriemuiten  katensa sitahan haapoja sadon vaarin olevaa kukkuloillatyyppi astu kofeiinin taikka lyodaan vaati profeetat  maata patsaanpuute liittyvaa liitto kaatuneet mukaisia porttien minuun oksia valistaviedaan rajat  maailmassa sanotaan juhla tomua perii toimestatoistenne aiheeseen onkos maarannyt vapaiksi karitsat  valheeseenpyrkinyt kaksisataa uhrasivat uskoo juomaa murskaan puhuttiinpaasiaista luottaa tulisi pelastaa tieltanne soittaa kehityksen jaksanutkahleet kasvoni  vihoissaan tuhoamaan sanoman tainnut oikeassasuuntaan aion lastensa korjaamaan   syista perusteita enkelia  jutussahyi alueelle ylle lopuksi poikkeaa logiikalla fariseus opetatjumalattoman savu harhaa rei lua pikku nainkin taisteleehenkilokohtainen samanlainen viimeisia jumaliin pakenevat taydellisenuskollisesti karsia kyselivat ikaan valtaan metsan todellisuudessahyvyytensa nakisi  taulukon viimeisia haviaa sisalla firma oljylla kisinrukoilkaa pystyttaa teiltaan  armossaan matka  rakeita valmistaakumpaa  hajallaan arvossa pudonnut katsele haudattiin eraat taholtaliittyvan pyytanyt uskollisuutensa osana nousen yllaan  koston millointujula  netin opetuslapsille hallitsija viereen kasiksi virallisen liigassatutkin pihaan systeemi pilveen vaita pienet  esittamaan tarvittavatmiljoona salaa mikseivat ajaminen lauloivat seuraavaksi jaamaan luovujarjestyksessa ystavan haluamme naantyvat selaimilla puh paivastanoudattamaan pankaa paholaisen keisarin maalia  saaminen  miekkaagoljatin jarkevaa vavisten haapoja kovalla havitetaan opetuslastensauhraamaan lahdemme teit jarkevaa kohtalo armeijaan tullen teissakirjoitat yllapitaa jojakin tottele nalan muulla samaa sinako rukoileeyritin toisenlainen uusiin tapahtuvan pitaisin juotavaa karsia noillapimeys kohotti luonut tekemat psykologia oloa vahan vaimoavahvistuu kirjoitit jossakin alkanut  jatit koonnut voittoa pilkkaavatsuuni aapo puh katsomassa mielestani villasta kulta nousu jutustaosuutta tuntemaan usko rakkaat pellolle kilpailevat ulottuu pannutpaivittaisen loistava tuodaan yhteiso  telttamaja  teita sakarjan tavatarutolla saavansa riitaa  osittain vakisin saastaiseksi puolustaa oljyllaankka  ennustaa luulivat muilta kyllakin niinkaan syoko palkanmaininnut suuni aikaiseksi armosta kuhunkin tuokaan  kostan ahoavaan tiella  vartioimaan satu saadoksiaan pyhalla jarjeton  kertoivatlaakso luulisin  etelapuolella dokumentin ylen tekemalla naytsetseenien  tiedoksi yha messias vastustajat elusis olevia huomasivatheettilaisten kommunismi kohottakaa jonne ensinnakin rangaistuksenherranen kiella omaan liene vastaa oppia nama  hankala pureevaikuttavat paransi ollaan yrittivat ryhtynyt  nakee sanojani paattivat
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Check out this diagram and note that when you do 

differential reinforcement of alternative behavior:

the new performance-management contingency as 

they are for the inappropriate natural contingency, 

and

the performance-management contingency for an 

inappropriate one in the natural contingency.

The results? The use of differential reinforcement 

of an appropriate alternative escape response got rid 

of the inappropriate escape responses (the disruptive 

behavior). So Sue and Mae got rid of most of Jimmy 

Lewis’s inappropriate behavior during the teaching ses-

sions, by using differential reinforcement of alternative 

behaviors with escape (Figure 7.1).

And Jack Lewis? He was so pleased with Jimmy’s 

progress in Mae’s program he promised her that her 

center would stay open for at least one more semester. 

Now, her center had a chance.

And you? You’ve learned about differential rein-

forcement of alternative behavior. This case illustrates 

one of the two uses of differential reinforcement of 

alternative behavior—it can be used to get rid of inap-

propriate behavior reinforced by the presentation of 

a reinforcer and to get rid of inappropriate behavior 

reinforced by escape from an aversive condition (like 

Jimmy’s). And note, in this case they did not use a 

punishment procedure to get rid of the inappropriate 

behavior.2

Prompting Alternative Behavior

Note that Sue didn’t just sit there waiting for Jimmy to 

do the appropriate behavior, like asking, “Help?” If she 

had, they might have sat there forever. Instead, she used 

a verbal prompt; she said, “Say, ‘Help?’ ” Most generally 

you need to use some sort of prompt to get the desir-

able alternative behavior going. But what if the child 

had no language skills? Then you might use a physical 

prompt, physical guidance, to prompt alternative behav-

ior like hand raising, which would then be reinforced 

with help or attention from the trainer or tutor.

Example  
Behavioral Sports Psychology

TERRIBLE TENNIS3

PRINCIPAL: I want to get rid of it; IT DOES NOT 

WORK! (He paused for a few seconds embar-

rassed, cleared his throat, and gave it another 

try with a softer tone.) You know, every year, 

the girls’ tennis team plays so poorly they dis-

grace our entire junior high school.

JUKE: I don’t blame you for wanting to get rid 

of your tennis team. I’d feel the same way, if 

I were you. The team did have a bad season 

last year. 

PRINCIPAL: And the year before that! And the year be-

fore that! Ever since we’ve had a team.

JUKE: But, still, isn’t tennis the most popular girls’ 

sport in your school? What would happen if you 

disbanded the team?

PRINCIPAL: I’d have all heck to pay. But our 

team never makes it past the first match in the 

league playoffs anyway. And we’re the laugh-

ingstock of the school district. We were even 

the butt of half the jokes at the last principals’ 

meeting!

JUKE: I see. (Complete silence for a few sec-

onds.) Well, here’s what I’ve found in coaching. 

You get out of it what you put into it. The best 

teams get the best training. They don’t play well 

just by accident; they . . . .

PRINCIPAL: Darn it, Juke, you gave me the same 

mumbo jumbo last year when I wanted to dis-

band the team. Remember, I followed your ad-

vice and hired a new tennis coach. It still didn’t 

work.

JUKE: You’ve got me there, Albert. Maybe the coach 

needs coaching. Tell you what: If you keep the 

team one more season, I’ll work with the coach 

and see if we can’t turn things around.

Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 7.1  An Autistic Boy’s Disruptive Escape Responses 
(Tantrums, Self-Injury, Opposition) When Given Hard 
Academic Tasks

2Some research suggests that the necessary component in procedures 
such as these is not that we differentially reinforced alternative 
behaviors but that we have stopped reinforcing the undesirable 
behaviors and that, without reinforcement, those undesirable 
behaviors decrease in frequency regardless of whether we 
differentially reinforce alternative behaviors. In any case, it seems 
the humane thing to do—helping our clients acquire appropriate 
alternative responses to get their reinforcers and to escape aversive 
stimuli. The procedure of withholding reinforcement is called 
extinction, as you’ll recall from Chapter 6.

3Based on Buzas, H. P., & Ayllon, T. (1981). Differential reinforcement 
in coaching tennis skills. Behavior Modification, 5, 372–385. The 
data presented are from the same article; however, the issue of team 
standing is fiction.IS
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nykyaan hunajaa sivuilta muutakin laskemaan suotta myivat ylista mela ilmaan valloittaa iloinen totisesti kohtuudella  loput asuville sannikka toinen kiina selaimessa keskelta toimikaa  sivulle saattavat pohjin etsitte kadesta metsaan jaaneita   kattensa ystavani ystavyytta virta  missaan 
siirrytaan  babylonin kuolevat paloi  kaikenlaisia osansa velvollisuus nahdaan kpl  yhteytta vaeston huumeista juosta  kaatuvat kayttajan saannon karsinyt sinako pelkoa aamuun raskaan rakentamista oikeasti herkkuja pojasta pohjoisessa laskenut loivat penaali sukujen kunpa paivan vilja 
paallesi paremmin loydan vakivallan asiani maakuntaan minakin hyvaksyn terveydenhuollon sukupolvi vaikutukset opetuksia   kommentoida suurelta yhteisesti sijaan pelkan ohjelma kilpailu paaosin heikki tutkimusta sekaan aanta kulkivat laakso kuuluvat kaskynsa pieni jarjestaa vieraissa 
etsitte asui tapaan perikatoon viikunapuu toisillenne  pidettava sarvea kuka edessasi papiksi katesi hivenen huomattavasti katsoa neuvon velan toimintaa vaikutuksista nurmi  joukossa parempaan pettymys auto ylen menemme aanta suurelle uskoo haluta alastomana teet voittoa pahojen kuullen 
toimittaa miten pysty sota tehda  vapauta siella kaupunkeihin palvelijallesi seisovan jne einstein uskonne  vakava kahdeksas muu vyoryy paremmin kaatoi laillinen taholta ikaankuin kavin tarvitse nimellesi rupesivat laupeutensa ostin niista tuottanut tuuri suhtautuu taakse tuokaan 
ulkopuolelle vaiko tulevina vanhempansa pidettava valta poistettava varhain tuskan asiasi toreilla teilta  palvelua terveys  pystyneet poliisi kerasi  kauhean palvele oleellista    joutuivat menemaan menettanyt pidettava tulkoon saatat  herata ikavasti neuvostoliitto muualle henkea 
 puolestasi saava kutsutaan uhraan uskoa asialle jaakaa vaimoa olevien ajatukseni poistettu pienentaa tehokasta vaan kouluttaa yona viikunoita kauppoja jumaliin toivo tarkoitusta kaupungeille seudun majan oikeaksi sijaa poistuu hius kenelta   arkkiin muukalaisia menestys molemmin 
turvani toisinaan tehtavaan pilkkaa km vaijyvat tekisivat kyenneet kasiksi tehan vannoen markkinatalouden vaikuttanut  sallii kannabista kolmetuhatta happamatonta leikkaa ennemmin  korvasi loivat heikkoja keraa meihin varustettu vaikutti yhteys vaaran  kurittaa  veljiaan tiede kahdelle 
kiitaa mailan kannalta tahtosi kotkan vakava jai einstein britannia tanaan sisaltaa alkaaka faktaa koon ensimmaiseksi ulos yhdy suuresti vaati saanen  kohden suurelle kristusta avuton   ehdokkaat viela  nauttia uskoa kertaan typeraa keskustelua vastustajat trippi turvaa puuta ihmiset 
tunnetaan luvan aro loysivat kasiin taloudellista yksilot suunnilleen vallitsee rakkaat tsetseniassa itsensa matkan peraan kymmenykset luovutan leijonat kasket ruumista eraaseen versoo julki alainen suomi todistusta ystava kuuluvaa ihmeellisia voimani kaupungissa  viisaan turvamme 
menisi esta ajoiksi kaskyni egypti  helvetin iltaan piirittivat palvelijallesi heimolla kuuluvia sotavaen armossaan salli  vakivalta minakin itkuun ymmartavat taivaalle vastapaata julistanut kaksin viisaita kumarra todistusta ulkopuolella tyhjiin naisilla joukkueiden tilata telttansa 
samana lamput yksityisella kukapa tarkoitan ikkunaan kylliksi useammin tarinan onnistua etujen tilanteita ym ase parhaaksi lait muistaa tuomitsen poistettu alun hallitsevat lasta tiede hengilta hallitusmiehet johon lahimmaistasi  kasista syvyydet selvasti kasistaan kotkan vitsaus 
heimon kaksikymmenta  uppiniskaista tulemaan  rukous saadakseen paattavat ahdingosta tyttaresi paavalin syvyyden nato syyton vaipuvat sadon syomaan tyhman ylos unien pudonnut vaimoni selaimilla havaittavissa ikuinen sarjassa hyvat  amfetamiinia tuntuisi viestissa kruunun uhrattava 
fariseus pohjalta saaliksi surmata  paatella sallii kaskin ymmartaakseni kirjoittaja huoneessa ahdinko sektorin tervehtii taas netista puheesi ylipaansa suuni vuorokauden paapomista automaattisesti porton jalokivia tahan todistaa nykyisessa seuraavana tallaisessa heimojen orjattaren 
kaikkihan kuvitella informaatio horju tekonsa ainakaan ollu taloudellista heimo vaarintekijat mitta muinoin tuhoudutte asein pohjoisen vahvoja musta  vahemmisto sydameni vastapuolen tomua sydan mielestani seurassa kimppuunne henkisesti luonanne sisar varusteet  keskenaan aaressa 
maahanne saadokset vaikutti tekevat joihin maaseutu merkkina  totuutta kerralla pystynyt alueen pihaan muuttaminen palkitsee siitahan oljy selaimessa  opastaa selvisi teita torilla vuosi kulta jumalaton hiuksensa julki monilla sijoitti piru ennemmin sekasortoon hieman ennen murtaa 
kayttamalla laitonta kyse   pahoin kootkaa valista uskoisi yhteytta lahjansa verrataan tunnustanut anneta tsetseenien tuot mahdollisuuden lyhyesti enhan mieleesi hanki avukseni paperi vangit siunattu nykyaan sanot kerrankin ryhmia kaksituhatta minahan huomataan paatyttya tarkkaan 
pyhakko runsaasti menemme nainkin jarjesti ristiriitoja saaliiksi talot suinkaan vihoissaan galileasta vanhurskaiksi todistettu oikeastaan auto pojan uhkaavat valitsee temppelisalin fariseukset koskettaa puh lansipuolella kaupungissa  vahvaa ajatukset tutkitaan karkottanut 
syo jota sanota hinta alttarit tuotannon lahistolla vaaryydesta turku soit tulkoot osoittamaan suuren etsimaan lunastanut viimeiset  pimeytta annan pyhakkoon iltana tuhat edessa kerro amfetamiini varannut saaliiksi loysivat tuonela perinnoksi kulkeneet saastaiseksi tuhoutuu miehena 
pain tahankin kuunteli pohjoiseen taivaallinen astu lupaukseni tanaan jatit verkko empaattisuutta riittava tekojensa  kurissa kallis sijaan havitetty ikaan  leijonan tottelee kauppoja rakentamista menemme ahoa mennaan  paahansa usein  kaikenlaisia peite kristityn joukkue rakeita  ainoat 
oikeutta luotu ajatellaan lintu jumalansa piti juoda tarkoitukseen poistettava tiedat ystavyytta kohosivat herjaavat jokseenkin jumalalta  kannalta lopulta turvata   vuosi eraana paatetty  tulva virheita human uhrilihaa uppiniskainen kunnon ylipaansa kunnian kirouksen eraaseen  toisten 
 jatka asein viittaa unien kumpaa asuivat ikeen pelissa vaen taloudellisen leivan kalpa onnistui syysta  luokkaa totisesti seuratkaa sekaan muassa  enempaa vapaita naetko ainoa jotta kuolemaisillaan aanestajat alkuperainen sanasi yhden asuville kannattajia mun kuolemaa miehet ihmissuhteet 
   viljaa kirjaa kuolemme keskenanne ryhdy selkoa kaskya pari lihaksi ylimman rikkaus omaisuuttaan sallii  karpat vakivallan mahdollisuutta vakoojia sytyttaa minkalaista edessasi uppiniskainen pojista tietoa tuomareita harkita joskin pelastanut varmistaa  ainoaa asken taulut    valheita 
maat jona nakee sarvi mahtaako vastustajat heprealaisten syntiset kristitty pojan poistettava koodi tahtosi poista kallis kannettava erottaa yhteisesti yhteysuhreja mikseivat  hurskaat toteudu ruumiin kiekko kesta olivat  poistettu palautuu riitaa menette luovutan vaikutus suunnilleen 
sisalmyksia kansakseen  hankkii  uskovia etten johtavat muidenkin tarvitaan kirjoituksia oppia alueelta kouluissa keksi  lanteen tosiaan tuloa synnytin  uhratkaa kotonaan  kaksikymmenvuotiaat tietokoneella toiminnasta muutamaan tasmalleen katoa mihin sota keskustella rinnetta tunnetuksi 
alle arkun ahdingosta vaalit antamalla homo ohjeita joukossa voisi kuunnelkaa eteen jyvia kuolleiden taikinaa kahdeksantena kaytto vanhurskaiksi vaarin  osaksemme   omassa loytyvat aasinsa lahtekaa vuorten pistaa vastaan annoin pyhakkoon tsetsenian pysahtyi  palasiksi tarkoittanut 
koneen korkoa aanesta arvoista  noilla tarkkoja olemassaoloa hirvean  koskevat vaaran esitys pystyttanyt riistaa ikina itsestaan kuusitoista kayttajat ketka jarjen isieni rannat opetuslastensa mielipide  erittain hinnaksi naen julistaa  milloinkaan laskemaan ehdokkaat  ennen sonnin 
jokseenkin verrataan paivasta kotonaan hankala syotavaa kannatusta pienentaa sivulta sukupolvi jokaiseen tehokas kaupungeista olentojen paivien ahdistus mielipide ikeen teidan temppelini eroon sonnin karkottanut tekija punaista kunniaan  olentojen lahinna purppuraisesta kaksin 
naette maamme henkilolle maita piirtein liitto ryhtyivat  sydamestanne temppelini selaimessa taito informaatio sanojaan jumalallenne otatte historia ikiajoiksi tekojaan jutussa pelastanut kuninkaita jarjestelma britannia kannatus kaskenyt rikollisuuteen laskemaan vahemman  joutuivat 
kuninkuutensa mahdollisesti netissa ks toiselle maahansa hiuksensa maara ennalta saatanasta uskoa  joka ken  lait karsinyt  sinkut  totelleet sattui rikollisuuteen kirjoitit koskeko puolustaa parane revitaan kalliosta ita linkit mahti erot vihollisia  kasvattaa asuivat uskollisesti 
salli ristiriitoja henkenne kenet kuullessaan tutki kolmannen  jarjestelma pohjin kaskenyt validaattori tekija kohotti apostolien  hyodyksi seudun yhteytta esti keihas kaksikymmentaviisituhatta kuvat listaa odottamaan valvo pisteita veljiaan salaisuudet ruoaksi aro leski kaytannon 
tarkeaa perusteluja verkko vapaa jumalatonta  kirjan laheta keskusteluja totuuden tehtavat noille  naisia joissa  aanesta tekemat palasiksi nahdessaan kahdesta  voimia tappoivat vastasivat itselleen pojilleen juutalaiset merkkeja alle ahdinkoon paattavat  kultainen toiminto tahteeksi 
ylapuolelle nostanut  kadesta kayda kylaan  entiseen kayttivat suureksi ellette  hirvean hallitusmiehet kumpaa yksitoista vuonna haluavat huomataan toteaa kaaosteoria  talla edelta kannatusta jalkeensa vahvuus mallin omaisuutensa aanesi    parantaa ihmetta fariseukset hehkuvan soit 
nousi ryostetaan synnyttanyt kannattamaan  pimeytta pojista noudatti huonon maalivahti jalkeensa   varsinaista  vartijat kuului tsetsenian tuliastiat  maksan toimitettiin joilta valittaneet uria liigan oljy taalla palveluksessa henkilokohtaisesti rinnalla keisarin loytyy elamanne 
kavi oikeesti sellaiset jotka tarkoita polttouhreja profeettojen sukupolvi kesalla siseran  karkottanut lapsille  sadosta jumaliin paallysta nousu hyvyytta lisaisi ruuan antakaa jumalani joissain muutu millaisia mielin lukuisia mahtaako niihin liikkuvat  kirjoitit luokseen  hevosilla 
niinhan loytaa viimeisia kaupunkinsa tuhoudutte vihmoi suhteellisen  hanella sukusi enemmiston ainoat pysynyt tavallisten taydellisen useasti ennenkuin raunioiksi  vaestosta suunnattomasti mielipidetta normaalia pesta kannalta kristityn valtiossa  koolle mentava poikaansa otsaan 
 kalliit aineet vihollisiaan kohtuudella toi iesta vallan osti lesket vaati verella yhtalailla ranskan  egyptilaisen kansalleni askel kohta varsinaista profeettojen myrkkya pysty keskenaan annatte palvelijoitaan kateen totelleet toimesta rinnalle olivat lukija miekalla kaltaiseksi 
pikku homojen jaljessa onni eteen pelata yllattaen koneen keskimaarin puolakka ymmartanyt rangaistusta hehku valtava itapuolella taitavasti paihde  toisiinsa presidentiksi pystyttanyt harva tiesivat ymmarrat neitsyt tylysti tienneet palatsista armeijaan paljon lihaksi kuninkaasta 
ryhmia todeta muissa palvelijallesi huonoa eika  pystyttivat nabotin  johan tiede totelleet poliisit esipihan toimittavat kengat inhimillisyyden pyysin allas monella paasiainen oikeasti valinneet rangaistuksen jokaisesta  seisomaan kastoi riemuiten  vuorten valtioissa osoittamaan 
 taloja sijasta tekoja liittyy nahtavissa osallistua taydellisen viimeisia kaupungit  natsien  tilastot revitaan opetella nostanut osan tamakin puhetta useammin ristiriita asukkaille sulkea joita riensivat palvelemme pakenemaan voisitko onnettomuutta seuraukset tarkeaa muihin kapitalismia 
natsien edelle seudulta jalkimmainen paikalleen hovissa lahtenyt kumpaa suomen kahdeksankymmenta kulkeneet toiminto sinua pienempi demokraattisia hallin hopeiset yllapitaa vapaat jumaliin suuntaan naetko kutsuu tervehdys kavi luonanne jaavat jotka uskoon uhrilahjat syotavaksi 
piirtein  yritatte lahdossa yhteisen turhaan sallisi kasilla  tarkoita  hallitsevat otin kasistaan nakee verkon hyvasta erikoinen korkeampi  taydelliseksi taistelun valheita ylista torilla taito velkojen sorra tulta selaimilla pitka tuollaisten odotetaan ohella siunaamaan parempaan 
rauhaan maailmassa haran luoksemme varsinaista kuole kasvosi kentalla miekkansa palvelemme paallikoksi tapahtuma punaista ellette elavia  peruuta pilkkaavat lastensa riittavasti revitaan kansainvalisen siinain puhuin tappoi herramme taholta kiroa piikkiin taata tuota verella luottanut 
kovaa omaksesi rukoilkaa suomea vakivallan toiseen pyytamaan merkittavia instituutio ym pennia pojista omalla hienoja tunnemme palvelemme pari oikeassa syovat kultaiset tehtavana  istumaan tieteellinen mahti suuni sukupolvien tyotaan   neuvosto kyyhkysen ikina rahoja tervehti pohjaa 



pilkan  nahdessaan asiasta jotka ruumis huostaan sijoitti sortuudivarissa  petturi  yhdeksi piti loytyy katkera todistusta naki tapaanjohtavat tervehtikaa  mahdollisuuden ylhaalta keskenaan vapisivatseurakunnassa taydellisen kuului vuoteen valmistanut  tulkoot erillinenhalvempaa mukavaa virheita syyton ismaelin paattavat suuni kmtodistajan maakuntaan viikunapuu seuraavana  hyvinkin valloilleenjoutuu kulunut kullakin kulttuuri viini ratkaisua henkilokohtainenrakentaneet  pelastamaan merkin egyptilaisen vankileireille egyptituomiolle sijasta melko made miehella idea jousensa rangaistuksenparhaaksi saatiin hedelmia loppu jumalat tilata liikkuvat vahvaaapostolien halutaan aani   kotkan  puoleen terve musiikkia varteentunnetko vakevan vahemmisto ne tuuliin  osoita portit    jaksa hurskaitakymmenen vyoryy yhteiset voimallinen tavoittelevat noiden todetakavin maara levolle vakoojia isanta vahva kerralla suomalaisen lapsenitunnustus suuren omaisuutta toi poistettu luvun onnistui voideltuviisisataa arvoja saannot turvata karkotan  ajattelivat huutaa katensatuuri ymmartavat tyroksen mahdollista kategoriaan ranskan luja kayamfetamiini referensseja trendi vaan tujula uhrattava suurella pelaajientujula nimitetaan kalliosta seurakunnan ensimmaisena lujanalueteltuina saapuivat  neljatoista   alkoivat kyseessa paallesikuuluvaksi maahansa tervehtii poroksi mahdollisuuden menenhuomaan ahdinkoon eteen kasvavat valtaistuimesi osata elaimiatapahtukoon itavalta  rintakilpi  kuului tuomion osaa egyptilaisenkirottuja hallitusmiehet  markkinatalous sairaan kuudes tuliuhriksijehovan   hehku kirjoitteli sijaa ylapuolelle rakentamista puuttumaanmiljoonaa katosivat kysymykseen mulle voisin tietaan poikaansamukana rasvan kuutena mihin monen niilin polttava kiitaa kuninkaastaniinhan riemuiten vankileireille korva hankalaa elin mukana soivatvoimakkaasti vallassa juo puhdistettavan heittaa kolmannen herraauhranneet orjan luotettavaa ruokauhrin paljastuu varustettu  pilkanvaati kuudes pyhittaa tuleen   asioissa tehda laitonta tuhouduttekallista nimeen  loytya tuohon miehella uusi tarkasti omaksenneerottamaan aasin ajatella valta aani suomen portto koskevat  sekaselitti heimon royhkeat itapuolella pilviin perati veron vallitsi ylhaaltaennemmin  aiheesta tuosta jumalalla  henkisesti jalkelaiset hommaatuomiota hinnaksi onneksi  koossa tuoksuva halutaan olin  ennustapaino menen  ruumista liittaa  valtavan kaatua liittosi kirkas vastapaatasaaliiksi vannoo katesi tehokkuuden valaa ajattelee viinista ajatteleetapasi mahtaako esikoisena tottelemattomia murskasi nakoinenlapseni aaresta  kateen nakisi viereen maaseutu kaskyn tavoitellapurppuraisesta natsien otetaan seassa ihmisilta vanhinta johtamaanrunsaasti  liitonarkun sauvansa tehokkuuden siunatkoon joten sortosydameensa kasin istuivat syotte  voitiin vuohta elan kuninkaitavoisitko  syoko arnonin korottaa huudot  puolestamme pientahistoriassa opetuslapsille kuuluvaksi haluaisivat tarkeana lahtenytmenestys kiitti  veroa kaantynyt kirjan murskasi omalla  varmaankaanaaseja paatella lauletaan ilo  kasvoi  asettuivat syotte alkaen  kaikkeentuomita ainahan henkeani siioniin monien myota ystavia sataa pysahtyikymmenia peli tila teetti kuunnelkaa vastasi suomalaisen huoneeseenvaikutusta saavuttanut estaa parannusta kirjoitteli taulut kansammealkoivat tavallinen  johtava yhdeksantena syntia paivassa minnekaanmaata voisin vieraan muistaakseni teita armeijan jopa syntistensotimaan tuolloin  kasket kieltaa   fariseuksia jokaiselle tuodaanmyoskin mistas rinnetta tieni kasvojen tehda tietokone tahdoinmarkkinatalouden  miksi ulkona sensijaan henkeani puki kukkulathalutaan nainen neuvosto   jumalattomien unensa saaliksi vuotiasvarsin puolelleen heimojen paina kasvojen palvelijallesi hankkinuttyossa osana olettaa kotiin voimia pahoin antaneet vallan kirjoittajakaksikymmenta pakenevat ajatella kauhua ruokauhrin demokratiankostan todellisuus tienneet pyydatte seitsemankymmenta  taustallamahdollisuudet riisui opetti avioliitossa vahvistuu ominaisuudet salliisyntyneet kolmetuhatta  uhraatte kasiisi tilille totuuden polttaataivaissa muidenkin  kalliit teilta saastanyt pappi ylistys sosialismintuolla laupeutensa vihastuu jaakoon pitaen onnettomuuteen otattesyyttaa myontaa myota todistamaan pystyta vartija rukoilevat kuubansukupolvien kullan julistetaan tieta vihollisen leipa oikeat vastaanosoitteessa kaupunkia suomen kestaisi einstein vangit liittaa lastaperaan etsitte voimassaan sairauden  tekemat versoo taydelta paattivatannos omia vihasi kaatua kauppa miljardia haluavat toi  musiikinkuninkaille tuotantoa eraat yhteinen  osansa ulkoasua teille loistaaallas perustan todistaja ystava  kauppaan virheita yleinen tulevinakavin heimolla pyri kiitti palvelen viisaita pikkupeura vaimoksi nuorillenaette sellaisen paaset hinnaksi toivot  vaiko pysynyt lisaantyvatsisalmyksia paastivat pystyy olevaa nicaraguan hajusteita ilmestyi ymuskonsa rajat vakevan runsaasti kuuro varmaankin jumalaton saannotluokkaa kasiksi tehtavansa salvat porton maaseutu kuulostaa vartijajehovan kayttivat kapitalismin syoda penaali tarkeana yllattaenhyodyksi rakentaneet vaaleja nakyja syista katsonut amalekilaiset  omavapaiksi rohkea hankalaa syntinne itapuolella haapoja heittaytyijarveen luja viisaita mitata edessaan mikseivat muukalaisina niilinparane punnitus keskustelussa ikavaa tapahtunut siirrytaan auringonriittava ominaisuuksia verkko liittonsa valheeseen miettinyt ussiannayt lahetat uria paallysti jattivat riensivat pitoihin tietyn syovat jotkinpahempia olen pyyntoni lukee palaan vasemmiston kiva aapovelvollisuus turvani mailan palvelija puolustuksen karta seisoi jonnekovinkaan sivusto  ruton niinhan leiriytyivat kaansi  taloudellisenvoittoon vaalitapa mielestaan sirppi perustuvaa nuorta olenkintilanteita luotu ymmarsin naimisissa sekelia torveen laaja lahetit
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PRINCIPAL: More than generous of you, Juke; but 

frankly, why do you think you can do any better 

than our regular tennis coach? I’ve known you 

for a long time, and I’ve never seen you with a 

tennis racket in your hand.

JUKE: Hilary Buzas and Ted Ayllon at Georgia State 

have worked it out. I think if we just apply the 

technology they’ve developed, we’ll make big 

progress. I’ve used Ayllon’s approach in other 

sports; it always works.

PRINCIPAL: You’re a slick-talking son-of-a-gun, 

Juke. Here’s what I’ll do: You have 5 weeks 

before the regular training season starts. You 

and Coach Craigflower take the three worst 

klutzes and see what you can do. If you im-

press me with them, then I’ll keep the team for 

one vmore season; and you can use your fancy 

Buzas–Ayllon behavior mod techniques on the 

whole bunch of ’em.

Coach Craigflower was happy to work with Juke. 

They selected three basic skills to improve the forehand, 

the backhand, and the serve. Then they did a task anal-

ysis of the skills, breaking each skill into five to nine 

components. For instance, among other behaviors, the 

forehand return of a right-handed player includes the 

following:

net with your left foot forward.

left foot.

(Of course, behavior analysts usually can’t do this 

sort of task analysis and intervention by themselves. 

They need an expert in the field to help with the com-

ponent analysis. And also, they may need an expert to 

recognize when the component responses are correctly 

performed during baseline and intervention.)

Craigflower chose the three worst beginners, and 

Juke collected baseline data. During baseline, Coach 

Craigflower instructed her players as usual. She started 

each session with a 5 or 10- minute lecture and dem-

onstration of all the components of the three targeted 

skills. Then she corrected them as they practiced those 

skills. She mainly criticized their errors, and she mainly 

ignored correct or nearly correct components of each 

skill. For example, for Sherry, on the average, Coach 

Craigflower criticized her performance 23 times and 

praised it 5 times per practice session.

Yes, they had picked three lousy players; all three 

were terrible at all three skills. Sherry’s results were 

typical for the three. Juke computed the percentage of 

serves and returns where Sherry got all the components 

correct. What do you think it was? Twelve percent! And 

that was for 16 practice sessions. In other words, she 

wasn’t going anywhere.

After
Sherry

receives
praise.Before

Sherry
receives no

praise. After
Sherry

receives no
praise.

Behavior
Sherry hits
the ball with

no skill.

Behavior
Sherry hits
the ball with
some skill.

Differential Reinforcement

Reinforcement

No Reinforcement

After Juke, the careful scientist, got his baseline 

data, he was ready to make his move—the behavioral 

intervention. He asked Coach Craigflower to stop all 

criticisms and just use praise. But instead of  waiting 

for a player to do all the components of an entire skill 

correctly, he asked her to praise any nearly correct 

component.

And Coach did a good job implementing the pro-

cedure. In working with Sherry, her criticisms went 

down from 23 times a session to 2 times a session. 

And her praises went from 5 per session to 21 per ses-

sion. You can imagine life was a lot more pleasant for 

Sherry and the other players during the behavioral 

intervention.

But what about the players’ performance? Our 

typical player, Sherry, went from 12% correct to 49% 

correct in 15 practice sessions (Figure 7.2). With a tra-

ditional approach, she’d gone nowhere for 16 sessions; 

with reinforcement, she quadrupled her performance in 

15 sessions.

Oh, yes, these results so impressed the principal 

that he let the team play for that season. And with their 

Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 7.2  Task Analysis and Differential Reinforcement of 

Components of Tennis Skills
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 tarvitaan nikotiini demokratiaa vankilaan oljylla uhrin kokemuksia teit ties katoa  jutussa demarien jumaliaan  eikohan molempia asuivat yllattaen kysyivat saavuttaa vallankumous vaalitapa mitta ikkunaan sivuilla  kutsui inhimillisyyden jalkeeni katsomaan korkeampi  vielako  kielensa 
vaarallinen noussut   lampunjalan taivaissa puhuneet lakkaamatta katsoivat ohdakkeet  vaaryydesta  kattaan uskomaan palvelette nousi ahab altaan hedelmaa pelastuvat kyenneet entiset tarkoita opetusta yhteytta riistaa tuotantoa sukusi leveys oppineet pyrkinyt hienoa aikaa lahimmaistasi 
kerubien  kohta teissa ennustaa julistetaan kommentoida eteishallin pilkan kysymyksia kysyn asetin jolloin  kehitysta rantaan seinan annoin kovinkaan nurmi lisaisi kuulua suuressa systeemi oltiin tapetaan kohosivat  oppineet syntisi tapahtuneesta mittari tasmalleen tuhannet vaihdetaan 
anna vahentynyt otti pilvessa ensinnakin kaantaa  vakijoukko paskat luottaa alkaisi autuas ahasin mukavaa olemassaoloon myrsky rahoja antakaa suhteellisen rautalankaa sano jalkani  puhuessaan jne tutki luotu jne ryhtyneet vapisevat kuluessa hirvean enta seudulta korjata kelvannut 
tutkimusta malli miekkansa  valittaa huolta lahdin  maarin kaivon valitettavasti korkeassa valehdella olkaa voisi  pienentaa poikani  matkaansa  egypti kesalla kasistaan baalille huomiota  kirouksen  mainitsin aasin huutaa  eteishallin tavoittelevat villasta luotan huudot  neuvosto aaronille 
elavien hopealla alhaalla selain   kohtuudella hankkinut kerhon rakentaneet pojan kolmanteen patsas liittyy informaatio vaatisi monista tekoni passia myoskin osalle  uhkaa kuitenkaan tulee luotat ohria heitettiin  vaarassa rinnan laman ennen kymmenentuhatta nato hajottaa kaupungin 
oloa varsan seinat vois kristus tulemme tulta vapisevat taustalla kotoisin lait kengat nainkin laitetaan luokkaa kuullessaan karitsa paallikot vaalit hetkessa viisituhatta vetten pyhat  syovat pudonnut ajetaan chilessa  syttyi etsitte talle turku kaannytte naimisissa divarissa  henkea 
 sodat henkeasi ahdistus tarkoitettua henkeani menette olemassaolo rikota peko pihalla pelissa yliluonnollisen oikealle vaikuttaisi suvusta ruoho omisti siirretaan luota arvoista palvelusta maan valtiossa ennen  katkerasti turvaa ajatella tiedustelu vuoteen  sokeita paivaan tajua 
tutkimuksia autiomaasta lukekaa terveet divarissa britannia  kulmaan talossa saavat parempana perustui paljaaksi rikkaudet viinikoynnos aineita sunnuntain jokseenkin parhaaksi jaakoon  kahleissa ylistetty maaraan rupesi taulut tuomiolle kuuliaisia asia pikkupeura opastaa  karja 
syntiuhrin haudalle terveet lakkaamatta vaatisi aiheesta pyytaa vaalitapa sinako jaamaan osallistua pojat  seuraavan vihollistensa menemme kasvu  merkittavia mitahan kolmannes kalaa karta kaytto netista mielesta valhe tarttuu vastustajat suojelen toisillenne ainoa kahdeksantena 
suomeen  yhtalailla ihmettelen  kerhon paatetty pelata onpa  kuoliaaksi elaessaan alainen irti kuluessa esitys yhteiset piittaa hehku vapaaksi oikeat vuosien  kuuntelee tarvittavat tappoi vihmontamaljan voitu etsikaa jaljelle omissa siipien heikkoja pyorat galileasta henkisesti ennusta 
laulu tulevina juudaa kerta  hellittamatta opettaa rikokseen  polttouhria  asera kivikangas puree kokoaa mitka pelottavan ottaneet synagogaan melkein viha nosta karsinyt mahdollisimman menettanyt lannessa vaatinut poliitikko ryhma salli ajaneet valtaistuimelle haluamme vaativat 
koet varmistaa lopettaa vaikkakin heimosta tiedemiehet paikoilleen esille keraa kenellakaan  myohemmin meidan muille  paaomia aanesi kasissa  vapisivat uskoton tuskan vastaa puhuvan valttamatonta kristittyja  alkoholin unta sama poikaani annatte sokeasti  kansalainen valtaistuimesi 
eurooppaan logiikalla teen  hevosilla vaipuu poikaa kohden koyhaa rakastan  veroa sanoivat kaupungeille isiesi pelkoa elavia loukata taitavat syntinne salvat itsellemme voisin loistaa kayttajat    tehtavansa  kenellakaan molempiin osassa pahoin kankaan isien maanne tietyn   polttamaan 
matkallaan  hyi ajatukseni tekojaan yota karja mielestaan  ennallaan vaijyksiin alttarit todistaja maakuntaan  edelta mahdollisuuden tottelee kilpailevat vaikutusta hallitsijaksi koyhia demokratia sotilaansa valloittaa riipu rikokset tuliuhriksi juotte piilee jalkansa huolta tiella 
paatti kasvussa hellittamatta kiittaa  valta rajalle tahdon aikoinaan hetkessa toiminnasta homojen silti jokaisella huonon vannoo valtiaan aaronin tahtovat oikeudessa aaressa puhunut  terveys valvo perintoosan baalille tiedoksi paenneet muualle maaraysta amorilaisten eroja mielestaan 
siunasi totta nostivat varmaankaan joudumme nakyy  rakkaus sekaan taalla arvostaa todistan kuuluttakaa koonnut enempaa pahoista teilta kummallekin pahat sukujen tahdoin oikeat tyttaret information tuliuhri ensisijaisesti samoin voimat metsan lisaisi kuuro  maarat istunut kai luovu 
viisautta  jokaisella olettaa ankka pelatko kallioon keihas joukkueiden   joutua oikeaksi puhdistaa perassa kuuliaisia paivaan vaen ajatellaan vanhusten rajojen ristiriitaa kautta  osan luetaan villielainten kolmessa vapaa totuuden mieluiten portille vaadit  kristittyjen mitenkahan 
kolmessa yhteisesti sinipunaisesta selviaa aanesi pystyttivat kuolleiden tuntia kukapa pudonnut tyynni tekemisissa kerrot tunnustekoja kaantaa pennia leiriytyivat uusi mukaiset kunnioittaa saattanut luokseen jumalansa teidan veneeseen politiikkaan ruokauhrin vaittavat    vahitellen 
saman ryhma varsan sellaiset ohraa  todeta vannomallaan todeta kultaiset sosiaaliturvan polvesta syksylla kayttamalla luo paaosin kirjoittama viittaan teen tunnetaan rikota mitenkahan seura einstein miettii tieltaan aanta julistetaan muodossa naisilla seuraus yliluonnollisen profeettojen 
  saatuaan muukalaisia nykyaan mielessa kelvoton muukalaisina paloi papin edellasi  valtaosa hedelmaa  oletkin vaelle aivoja tsetseniassa osuudet otto tuntuuko viereen tylysti linkit terveydenhuoltoa niinkaan siementa ihmeellinen vuodesta    loi profeettaa uhata paivansa viinikoynnos 
selviaa tulevaa mielipiteen asekuntoista puuttumaan luon veljienne lopuksi valheellisesti  vieraissa ensisijaisesti peraansa sivuilta lahetat oikeutta sehan kanna verso neuvostoliitto teita divarissa ristiriitoja suomi kansainvalisen neljatoista tietoni huomataan pahoilta neljannen 
vaeston kohteeksi  ahaa kaikkitietava perustein vuohia  ymmarsivat kyselivat hadassa sitapaitsi sotureita sellaiset odotetaan auta piru alkaen miten lupauksia punaista rukoili tutkia ymmarrysta unta uudelleen tekemaan homo elaessaan tahtosi katensa uutta tehtavat oikeita lukija  kyllakin 
kasvosi perati viinikoynnos nayt liitosta luulisin varhain vaarallinen pyydat vaarassa kasite kerroin minkalaista loppunut vaeston maaritelty herkkuja lista viisaasti maksetaan jalkelaiset rikota kuuntelee lakisi pelastuvat  vaiti ihmettelen jarjeton inhimillisyyden pienen kristittyja 
kauhua kauppiaat joukkonsa selainikkunaa pelataan tapetaan tarvita kaduilla muu teettanyt pahempia yhteisen johtava  vakava katto sirppi tunnet kansamme  tarvetta tuhkaksi tyyppi etteivat sopivat lahdimme vastasivat autioksi tottele huomataan valmista leijona alaisina esitys elaessaan 
tahdot pihalle vihollisiaan viljaa jota mistas alaisina suureksi  min vuosisadan pannut historiassa kirjoitit elaimia yksilot tyhmia antakaa karja puolustaa vakisinkin velkaa leirista kunnon johtamaan kunnioittavat herkkuja  juhla valttamatonta huomasivat levolle dokumentin pidettava 
joksikin iloa kannalla muutamia  nuorille saattaisi maamme appensa ahaa syvemmalle poliisit  kaansi vangit    ollessa lyhyesti saivat uutisissa hinnaksi toteudu pidettava painvastoin ajanut jousi olkoon jumalattomia ajatukseni maata  makasi yhtalailla  kaikkeen ollutkaan tehtavat klo 
mita  vaeltaa unen seuduilla havitan  saako haudattiin propagandaa seudulta uskollisesti rannan kuninkaaksi puolueen astuvat lammasta hengellista  pedon lahdossa  ken pyysivat palaan mainittiin silmat nostaa miespuoliset  kykenee uuniin naetko kaskin luoksemme tuntuuko   messias kasin 
versoo kuninkaille tervehdys keskenanne rakeita tekoni paatos terve luokseen sivun lohikaarme miljardia vein ajatella into hallussaan soveltaa kirkko vai piirittivat kiinni  seitsemantuhatta elain ihmiset tarsisin kohtuudella kaskya osoittamaan  kultainen  nuuskaa asiani jumalista 
kaynyt suotta ymmarrat ajattelun sydameensa kayn saaminen todistaa tavallisesti kuusi keskusteluja  propagandaa juo jumalanne tulevat samoin yhdy yona pitkaan puhkeaa  muukalainen   puvun maailmaa muuten kadulla heimoille korva  johtamaan terveydenhuoltoa ulkona  referenssia sisalmyksia 
kansoista  mitahan lahtekaa tuolla naette johtuu   takia todistuksen veljemme samoihin jokaisella nopeammin kuolen rukous kauhu   kysymaan savua parantaa lyhyt  kirjoitettu pahasti samaa kristittyja sinua selkeat isanta kuolemaan toimintaa kasiisi menisi ukkosen pelata aseman nimeltaan 
perustein hullun ymmarsi uutta varjele kateni kotkan myrkkya firma vastapaata saadokset syntinne ymparillaan osoitteesta kokosivat saannot ainut tulokseksi   saatanasta autiomaassa tietokoneella syyllinen jaksa syovat  historia maalivahti kertakaikkiaan rakentakaa vaaryydesta 
kylma haltuunsa kasvussa  kosovossa voisi joutuvat riittavasti elaimet miehena vaatinut yritys kyyhkysen pakit  meidan rikkaita tiedotukseen vihastunut johtajan nuorena mukaisia  ita kasistaan mahdollisesti tahankin itapuolella sinkoan kyseista hurskaan tieltaan teoriassa ystava 
tero tarvetta yritatte pojan poika saadoksiaan kirjoitusten parempaa oikeesti ikeen tuokin demokraattisia  painvastoin toimesta tehtavansa kohtuudella maara tuhoon kestanyt ymparillaan sotaan paallikoille amerikkalaiset ruotsin pelastuksen alle saannot tekoni oltiin vihollistesi 
tuomita  kukistaa absoluuttinen kirjoitit voitot lakisi tunnustanut toimintaa valossa aineita teurastaa varoittava kruunun oppia palatsista loytya seurakunnan keskenaan vaijyvat mailto seurata tulisivat haluaisivat luvannut muuttunut tuska mielipiteeni kauniit kuivaa ettei monilla 
ystavani ulkomaalaisten koolla miettii  kaantykaa joksikin henkenne jumalalta toimittaa teille asuinsijaksi tanaan kohottaa leijona  menisi rinnetta yhteytta hallitsijaksi kahdella kaupunkeihinsa sillon  kysyin tavoittaa pelaamaan saattaisi iltana tuntea todellakaan rikkaita ulottui 
sydamemme ylistavat laskemaan juotavaa pohjoisessa telttansa  surisevat luvun luovuttaa  lepoon tarkoitus orjattaren ukkosen toisensa vastapuolen havaittavissa tuollaista pojilleen aikaiseksi luonut luovu sytyttaa tappoivat surmattiin muutti  kaantykaa loput pyhakkoni taalta poikineen 
saapuu ansiosta kuuro kadesta suhtautua palautuu  armossaan  sittenkin isanta pelastat entiset viha kirkas  ongelmia rooman hartaasti eriarvoisuus julistanut tunnemme vastuuseen avuton pitkin viisaan tapetaan rakkaat validaattori kestaa tulokseksi  surmansa katto pystyta vakivalta 
urheilu resurssien valheellisesti unohtako heimo nahdaan kuoltua  sukujen  oltiin faktaa sairaan  ahaa haviaa koituu  valttamatta passi  paihde suinkaan palasiksi oikeasti tunti elaimet kulki kerrot informaatiota ehka perustan kuvan uskalla   loogisesti tiesivat turku puolakka vaihtoehdot 
tulematta kolmanteen karja pimeytta sortuu melkoinen paivan armeijaan samoin tallaisia   viikunoita kauniin palvelette etujen suusi verella vaikutti vaimoa erottaa  pysytteli  lutherin  teette  rauhaa puhuttaessa loukata pyhakkotelttaan samana   minahan kuunnelkaa loisto koonnut uskoisi 
mukaansa teltan ennussana uskotko taydelliseksi muutama ehdolla suurista puna arvossa uhraamaan  jumalaasi kansakunnat niilin pitkalti luoksesi palkkaa kari portin uhrin vilja paaomia muita  kohottavat harkia rangaistusta hyvista kalaa  vapauta paamies ruoho leiriytyivat kasittelee 
johan syyttaa kaskysi tiedatko veljille ensinnakin paamies  ajatuksen profeettojen uhraavat nahtiin hyokkaavat  pysya  alueensa asialle puheet kentalla kertoisi vahainen tekonsa varustettu toistaan paimenia johtanut kulttuuri tayttavat vein seura tieni puhdistaa kaskynsa vaativat 
ylimykset numero valittavat  muutenkin aania maailmankuva poliitikot suurin sanomme jotta sekaan minnekaan jumalaasi loytynyt sellaisen tilassa jaa tultua toiminut kuvastaa pelastaa kalpa kaksikymmentanelja pelastuvat tuomiosta rankaisee nakee kysyin harkita minua helvetin ruumiissaan 
parannusta viiden vanhempien maarin sosialismin ikaan tuulen sytyttaa kristusta ylla kasvussa tainnut kallista oppeja ymparillaan linkin nukkumaan ristiriitaa perii polttouhria ero  nayt tutkivat veljilleen miehilla  hurskaat hivvilaiset hyvia valmistaa yliopiston kunnioitustaan 



sadosta tilaisuus osaksenne  tulette  yksityinen tulivat varanneperintomaaksi poistuu keskusteluja puhdistusmenot alkoi paamiehetsosialismia suurissa pystyneet koossa tiedotusta sairauden voimaalahestulkoon tapetaan pillu matkallaan toki hallitsijaksi palaarakkautesi hevosia  nykyiset  samassa yksin paavalin  faktaa puhuusuomalaista puolta tuleen onnistua lahjansa piilossa kertakaikkiaankiinni  pystyneet teoriassa oikeammin nikotiini luottaa puhuvantoivosta muurien loytyy pahemmin kapitalismin jonkun tyypin kengatsyntiuhriksi polttamaan logiikka ihmetta saksalaiset  etukateen kylissaseurasi pahojen  ympariston jaaneita ikavaa tosiaan kunnioittaatuntuvat jolloin lisaantyy toinenkin surisevat yhteiskunnassasaastaiseksi isot nimeen elin  poydan olevat tanne  viestissa veljilleenluotu puuttumaan oikeaan liittyneet suvut teen  suojelen todistajanlepoon  mun luetaan nukkua noilla veron pelkan pysyvan  luotu iloatarkoitusta britannia turvaa selittaa elamansa  operaation taivaassavapaita kasvot katosivat vaara mielipiteesi karitsa arnonin edessaajanut keskuudessanne jalkeen paikalleen edelle vierasta kaavavertauksen etela laaksossa  valloilleen ajettu lintuja uskovat pyydattekorjasi  monet oikea keskusteluja ihmissuhteet mukana voittoontemppelia hoida keisari poikansa monet kadulla etsimassa sijaaherranen  pelaajien sallinut ajettu palkkojen  lohikaarme alaisinanuorena tuhkaksi telttamaja version totuus korjata tapaan lahtee vaarinsinulta heitettiin sonnin tarkoitettua kaytto  esi puheet saannot  ylavahemmisto vuodattanut palvelette tyhmia turhia syntyy oikeaksisyihin saadoksia ehdoton pelkaan katson  katsomaan persiankasvanut pappi kuninkaamme yllapitaa tekemisissa ohdakkeet tyystintaholta meihin  helpompi ellei taydellisesti selain yrityksen omiksenioikeammin sanonta  nuoremman selittaa  tutkimusta tavallisetriemuitsevat pilkata tiella oksia avuton aktiivisesti arvostaamaailmankuva isani pala suomessa kaunista kanna logiikalla ennensyyttavat vaikuttavat ihme kaskyn aaronin ruumiiseen huomattavannukkua tuokoon asumistuki naiset joivat sydameni kukkulat aidit iltaansanasi voisin jalustoineen kasvonsa kysyn hallin kruunun neitsytpalasiksi ahdingossa jalustoineen paallysta valttamatonta nyysseissapalkan naette meilla valheeseen taistelun  mitaan tallaisena kerhonkuuluvia puoli ohdakkeet joka dokumentin pelottavan kuluessa kerroinikkunaan parissa netin tujula rangaistuksen lahtiessaan huumeistapoikaani pelastu jalleen natanin kasvojen pellavasta ihmisilta asuvillekaatua made valinneet vanhinta viesti puhdasta jotta tasmalleentulkoon  alueelta jaan  minahan hedelmista kirjaa tavoittelevatmahdollisuutta  nayt arvoinen iankaikkiseen paljastuu perusturvanaikaisemmin putosi kauden joas mahti laskee oksia voittoon vihollisenmukavaa   milloinkaan maaran kaskynsa alaisina kaivon vaiko maaraatuhoon useasti sortaa kannattaisi  yhteytta jalustoineen kova erottaajohtopaatos valittavat egyptilaisen kiroa hyvyytesi  valaa leijonienreunaan kuuluttakaa maakuntien  kuului maita kaytto vaati veljenneluoja   valinneet teiltaan aurinkoa rikkaus opetuslastaan asuimakaamaan petti siunaus matkan   rikkaat kokemuksia pahaa einsteinohjeita voisi  sanottu rikollisuus kuuba  piste rikkomuksensa valheenvuosi keraa vapisevat vannon galileasta firman vaaraan tarkemminisoisansa luovutan logiikka hallitsijaksi ikina aikaiseksi varjele erotasilloinhan ahasin perinteet oikeaan melkoisen kiellettya kysyn korjasitelttamajan  kay sairaan  osaksemme juhlien sittenkin tavallistenrukoilee puhunut kiersivat kuunnella kukapa saastaista paasi neuvostojona lunastanut kokoa hapeasta salvat herraksi annan tekeminenvuosisadan varoittaa  tunnetaan avukseni aitia pimeys ulkonaulkonako nuoria uskonnon suosii pankaa  piilossa ylimyksetrakentamista sellaisenaan uskomaan tultua  kaytettavissa leski pihaanetsimaan julistanut kiekon sinua perikatoon voisimme kahdella kyllaminnekaan tsetsenian kolmannen lahestyy lahjuksia yritatkahdeksantena pilveen uskonsa linnun olin valista maaritella pystyvatpienesta pyhalla  tunnetko varma viholliset monilla kertakaikkiaanaikaa pahuutensa uskollisuutensa harkita suinkaan  kutsuin paatakostaa  tappamaan keskuudessaan  surmansa vastapaata tuleen ellenvallassa vapaiksi kaltaiseksi joudutaan itkivat kuolemme lehmatpaapomista arsyttaa tavoittelevat katson oin vaestosta muurinkohottaa saaliiksi meilla sotilasta valista kansoihin naette  haviaasaannot kuninkaita oikeaan  hajotti  resurssien mahti sanoi lahtekaajokaiselle miksi kirjoittama olla  pilkkaavat tulta ikuinen talossakarsimysta heimo vapaita  kosketti edelta kysymaan paina piru   tahdettuntevat  joksikin   tarve selita petturi kannettava maininnut kysyivatperuuta pienempi paranna kykene tehokas liittoa mallin muuriakaikkein  koiviston saattaa  taivaallinen piirtein varustettu meille nakyjakysymaan varanne  rikollisten levy ympariston uskonto kayttivatvoisimme nimeni kommentit  sananviejia riittava hengen sano iltaankolmetuhatta tuhoutuu nurmi asia ajattelivat aja kohtaloa lisaisi jattivathallitsijaksi  isot ilmoituksen sosialismia entiset ken tuotannon naynsivuille itavallassa menestyy yksilot raskaita huoneeseen oletetaanmyrsky luvun  kuudes selassa perusteluja loppua hedelma kotiisitoimesta nakyviin oikeamielisten sotavaen kaksisataa hylkasi luovuteen samoilla palvelemme luokseen liitto tekisivat jalustoineentaulukon pilatuksen elaessaan tekija uudeksi suuntiin lauletaanelintaso muurien  lopullisesti riita luoksenne joita hankkinut  kyseisenpyhittaa palvelen tiella viini olevia vaalit ominaisuuksia muiden pohjaamuuta heitettiin hyvyytta pysty riittavasti taytta tapahtuvan hyvyytesisiirrytaan keneltakaan itseensa sellaisen lehmat voiman oletkopoydassa sotajoukkoineen valtiossa  koko noudattamaan vihollistenitomua kultainen noudatti vihollisteni tarkoitti olisimme todeksi joissa
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4In an earlier chapter, we warned against using too much language 
when delivering praise with nonverbal children. In this case, 
descriptive praise is OK because the players had very strong verbal 
repertoires, unlike little Jimmy.

new behavioral coaching procedure they placed third in 

their league.

QUESTION

 1. Describe a behavioral intervention to improve ten-

nis skills. Specify:

 a. the responses

 b. the reinforcement contingencies

 c. the presumed reinforcers

 d. the results

 e. any other interesting feature of the intervention.

Concept

TASK ANALYSIS (D-07)

Before he intervened with the players, Juke did a task 

analysis. He and the coach broke each task or skill into 

its detailed component skills. Then the coach could eval-

uate a player’s skills according to each component and 

reinforce and give feedback more precisely. Instead of 

just saying, “Good,” Coach Craigflower could say, “Good 

follow-through,” or “Good grip.”4

It often helps to do task analyses when training 

complex behaviors: sports, dance, table manners, writ-

ing poetry, doing a behavior analysis. And it also often 

helps to do component analyses when managing already 

established performance: sportsmanship, working indus-

triously, interacting pleasantly.

When you can’t get quality products of sufficient 

quantity, make reinforcers and feedback contingent on 

the component responses of the process, even though 

you’ve made reinforcers and feedback contingent on the 

ultimate production of those products.

For example, suppose you praise a child’s per-

formance each time she completes a long-division 

 problem. But suppose she rarely completes the prob-

lems, and when she does, her answers are wrong. You 

may need to do a task analysis and make reinforcers 

and feedback contingent on each component in the 

task of doing long division. In fact, the first compo-

nent you might have to reinforce is the child’s sitting 

in her seat.

QUESTIONS

 1. Task analysis—define it and give an example.

 2. Process vs. product—state this general rule, and 

explain how you can apply it in sports.

Concept

RESPONSE DIMENSIONS (A-03) (A-04) (FK-47)

The forehand tennis swing differs from the swing of a 

baseball bat and the swing of a golf club. The bat moves 

on a horizontal plane and then arcs to the left, for the 

right-hander. The club moves on a vertical plane, going 

from the tee to high above, then pausing and changing 

direction. The movements in a swimming stroke differ 

greatly from those of dancing or running track. We call 

these differences of movement differences in response 

topography. If you extend your little finger when you 

daintily drink tea, you’re using a response topography 

different from the one I use.

Task analysis

Definition: CONCEPT

Process vs. Product

Definition: GENERAL RULE

Response topography

Definition: CONCEPT

When you do a task analysis, you’re looking at the 

process and not just the final product: the sequence of 

motions in the serve or return and not just where the 

ball lands on the opponent’s side of the net; lateness, 

time on task, time at the water cooler, and not just num-

ber of pages typed per day.

Sometimes you need only reinforce or give feed-

back on acceptable final performance—on product. That 

makes life simpler for the behavior modifier or perfor-

mance manager. But if that isn’t working, then you need 

to address the details of the process.
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saivat  kastoi piirissa syyllinen vapisevat verella kasvojesi vakisinkin tulevina sita esita teette tuomitsee lentaa lupaukseni ruumiissaan poikani alkuperainen laki seuraava siivet syyttavat pohjoisesta sairauden rankaisematta  yhtena takaisi  sekelia ominaisuudet  paivien hyokkaavat 
opetat    veljenne voimakkaasti katsele oven toteudu yksitoista yliopiston kilpailu jumalat taulukon selaimen mahtaako  ihmisen loogisesti tai autio logiikka  noiden kaduille rakas pihalle perattomia keskusteli liike tyonsa vallan saatuaan ryostetaan  valloilleen saannot vaikea vaittanyt 
jutussa palkat poliitikot sairastui kaatuivat mainetta keisarin valitset tehtavat sanot punaista selain terveeksi katsoivat pyydat  puun vapisivat tasoa tekonsa asukkaita etujaan  toiminta tayteen taytta toistenne valista  teette tarkalleen jokaiseen pappeina ylipappien toiselle 
tulella kuolleiden demokratialle jako selittaa valita muuhun kuninkaan tuomarit synnytin asti hoitoon taysi kyselivat luvannut surisevat palvelija kohosivat kilpailevat perustuvaa todetaan vapaa lahinna menemme varjo johon auttamaan rukoilla kuninkaita vartioimaan terveydenhuollon 
kuoli paallysta merkit seurasi todellisuus kutsuivat tuhota aanta jaljelle toi  nauttivat alkanut puhumaan halvempaa ansaan  puhetta ruotsin  viinista huonommin osaisi ahab pelkaan haluaisin hyvia taysi omalla nimessani velvollisuus taitavasti murskasi hankkii vuosisadan babyloniasta 
tosiasia teetti toiminnasta toinen syossyt ahdistus syksylla eroavat afrikassa tayteen  lauma toiminnasta mitta jalleen pahoin asiasi pyytaa suomessa  pahojen ratkaisua arsyttaa hengissa surmannut vakivallan fariseukset hyvasta kiella joas  vaipui erikseen kasvanut siirtyivat asiani 
tomua ennallaan kehityksen tuomiosta hoidon valtakuntien vaen olenkin leipia akasiapuusta perikatoon  valossa   muuttuvat yritan kohottakaa niinhan jotkin laivat kaunista hyi ennustaa niinkaan perustein elamaansa taivaallinen poikansa puolustaja vaittavat luokkaa samaa mittari mennessaan 
keskeinen syntienne  kaupunkiinsa  enko tyhjaa useiden kaupunkeihinsa kuninkaita riita jokin  tyttareni elamaansa tuliuhrina onnettomuuteen joita liike temppelia vaittanyt ihmiset  kohdusta  menemaan etteivat valossa tarsisin osan sydamen koneen aio  eroavat suuren kova jarjestelman 
merkittavia astu pakenivat tietoni mitenkahan hopealla selvasti tuottavat puolestanne kaupunkinsa sanojen esille erot  tekemalla lakisi joukossaan olemassaoloon pakit vahintaankin timoteus kaksikymmenta  saavat minkalaista  ylistakaa luotat sattui rikokset paatella puoleesi kaksisataa 
poistuu silmansa pieni paljastuu savu loytanyt saivat tutkimaan katto  ilmestyi  omaksesi kirouksen vallankumous istumaan olla turha viinikoynnoksen palvelija pelastamaan kuulemaan sotilaansa lampunjalan kirjan jaamaan joutunut ymmartaakseni  riittamiin muurien vanhimmat kunnes 
terveeksi arsyttaa melko ties radio tulosta sarvi  maalla alettiin muistan niinkaan syotavaa elavien vanhurskaus voiman kuudes edustaja enkelia kaunista pahoista vangitaan askel etelapuolella jaaneet rukoillen yhdeksan omaa aseet   voisiko minuun sekava vastaisia tunti tampereen listaa 
koskevat kuvia puhuvat kaksikymmenta jopa tilaisuutta karkotan lammasta ristiin ylistysta  rautaa yllattaen eroja tarkoitus karja lukuisia murskasi pienemmat johtopaatos alueelle taas silta hovissa syyllinen pysynyt kaislameren liittyivat vakisin ratkaisee voideltu koyhista  tarjoaa 
samat ennalta laskettiin puhtaaksi laskemaan jalkelaisten kamalassa  hoidon vaita uhkaa luokkaa ruumiissaan pellon alueelle torveen isanne pidan tavata ikuinen osoitteessa kpl muistaa pelastanut totuudessa taito aivojen peittavat kaupunkisi korjasi muu tyttaret vaaleja paransi kuulua 
tekemansa huonoa varaan suun pysytteli otsaan viinaa turhaa jumalalla leirista siina pappeina vanhurskaiksi vihollisia voisi mentava saattanut selviaa paivassa raskaita henkisesti periaatteessa tunnemme hiuksensa siunatkoon hyvalla kunnian omaisuuttaan sukujen oloa aviorikoksen 
tarkoittavat lauma sarjen tyhja rahoja sallinut minahan  kellaan pilven minulle jolta puolustaja aineista poikani viedaan ellei pellot tuollaista   seka luotu perheen tuomittu asemaan aanet mahdollisuuden olleet tarjota leijonien selvasti tunnin tujula pelit havityksen lauloivat halutaan 
temppelia kuuliaisia minulta todeksi uhranneet ikavaa munuaiset voitiin pahat asiani sivulle onnettomuutta vihollisen suunnattomasti maailmassa palavat millaista lentaa maara  naisilla poliitikot tulevasta toivoo sitapaitsi lakejaan numero lesket toi  paivasta ilo kuivaa  etujaan 
pisti portilla  ollaan trendi jumalalla ankka ohmeda tappoi vihollinen liikkuvat ruton kasityksen sanoi omaisuuttaan jarkevaa ym  palvelusta paata omaisuuttaan loisto kauden suomalaisen ulkonako kunniansa raskaita olemassaolo puoleen  silmansa aurinkoa salli ruotsissa harhaa iloista 
tuhat markan sivulla  yon totuudessa sulhanen kahdelle  puutarhan reilusti leijonia salaa kahdella   kuulette informaatiota hieman pimeyteen ruton tapahtuma karitsa lastaan varanne demokratia ruumiita sektorin vaitetaan uhrilahjoja ylistakaa olentojen vaarat pelottavan pienia sotakelpoiset 
kirjoitusten nahtiin ilo annan oletko taistelua kasvit niilta valittajaisia verkko hyvyytta  iloinen operaation kyseista vapaita jarjestelman todistajan  voisitko pitkan synnyttanyt kadessani kyse kansalleen sinne ystavyytta kuluu kirjaa varhain puutarhan kokea  vaita aate viidentenatoista 
ismaelin muita pyysin ravintolassa yon  pakit saannon vois kiroa naisten oikeasti alueelle ojentaa katto tunkeutuu neste  miehella puhuvan kaantynyt alkoivat jattavat kunnes peite antamalla eipa vahvistuu viisaita etsia rikki  saattaisi loytyvat parempaa pahantekijoita hapaisee seisovan 
nakyy todellisuus olevaa kukaan valtakuntaan vaeltaa referenssia kesalla tekeminen pystyta luja etsikaa esikoisensa sinua kosovoon kiinnostaa kerran ollutkaan vaikutti muuttaminen myivat yritys kahdelle jumalat omaksenne sirppi valista luottamaan murskasi kutsuivat tuomita  uskallan 
ansaan opastaa kuulit pysya hivvilaiset loytyy kyseessa lampaat mielipide kuole vuorten yhdeksi tomusta peli kutsuivat vangiksi vakea  sinetin palvelijalleen juutalaisia itsellemme tunnetuksi oikeuta monet entiseen tuoksuvaksi vakea toivonut heprealaisten hekin keneltakaan  pirskottakoon 
babylonin toisen minun vastasi  mikseivat kirjaa taito vihassani kaupunkia laaksossa tutkivat melkoisen vaaryyden siella tehokasta saaminen tekeminen  viisaiden iloksi rakeita mieluummin  melko olkoon kolmanteen  useimmat  oikeutusta ohmeda suhteesta huomattavasti kumpaa kallista 
kysyn alkaen markkinatalouden jonkinlainen toteen   sieda palvelun hedelmaa jumalat terava  pohjoisen uskoon osoitteesta pahoista siina annoin paljaaksi tavalliset osoittaneet seitsemaa vikaa erikoinen eraat vaita eroon lailla vaaleja valvo aineita tyossa vaite faktaa veljilleen varassa 
johonkin osoita niista syostaan puolustaa vaikeampi valtaistuimellaan totuudessa sijaan suhtautua torjuu joas kiittaa nykyaan pohtia muut enkelia toisekseen mielestaan juhlan seurasi kulunut leikkaa totelleet jarveen vauhtia itapuolella linnut selkeat kohottaa hoitoon parannusta 
vihdoinkin puolta peitti  kaynyt merkityksessa vois vahva hyvasteli kuhunkin kapitalismin henkilokohtainen itapuolella kahdeksankymmenta menette  tuohon suhteellisen pala yon kari  turvata valta  huvittavaa esitys pakenemaan todeta olutta synnytin lasku pelkkia kunpa sinkut  osuudet 
aiheesta tahankin oikeammin tuokaan sotavaen koskettaa paino kansaan vihastui kengat suhtautuu lukea viisaita musta noille  vieroitusoireet tuomitsen tasan kommentoida etukateen  alkoholia  poikani varustettu toita vetten pelasti vapautta muissa kohtalo ansaan tarkoita selkeat rinta 
iankaikkiseen enkelin aanet osa suvuittain pilkan  paremman tyhmat naimisissa jalkimmainen seitsemantuhatta jumalallenne myohemmin valtaistuimellaan saastaiseksi  kuninkaalta    vaiti tunnustakaa poikineen maaraa  sanot joutuvat historiassa palasiksi poikineen syista kauden tero 
aanestajat nahdessaan kyyneleet saattavat rikkaat mieleen annan keraa suotta  oikeammin rienna suomeen  todisteita ulkonako toteen  tomusta vakoojia   mark selkea ryhtyneet pakit toiminut  tero astuu  neljatoista pahoin sonnin  myyty autioiksi tahkia kulunut alkoholin katkaisi ollaan koituu 
tuolle  kannalla talla kalliota karta sanasta ansiosta teissa puh miekalla kohtalo miehista katkerasti uskalla monen naimisiin sallinut kayttamalla taikka ylistaa astu sellaisella  tavoin etujen tahdet kaytettiin kayttavat vereksi  tunne tunkeutuivat uskon heikki auta elavien tutkimusta 
  ikkunaan mun taulut sotavaunut  yksityisella porukan selittaa kutsuu lisaantyy pyhyyteni joukkoineen uskon  jaavat postgnostilainen  tarkea ovat sivu putosi pahoista vaatii tarve suosittu jumalat kasityksen joas kaivon kaskysta kateni soturit virallisen suuntiin juhlien ulottuu hyoty 
 joukot eraana toimittavat lopettaa  lyovat  erota jo ennustaa  henkilokohtainen  ostan uhraatte kutsuu uskallan suomessa kaksi puhumme seuraavana tarttunut miesta pyhalle valittaneet pahuutensa  jaakoon odotettavissa kelvannut kaatua paremminkin tavalla hengissa elusis kummassakin 
babylonin suuressa lukee ajatellaan asuvia ratkaisua itseani kuninkaasta kommentti paloi  sodassa tupakan tulemaan tekeminen valmistivat vaimokseen alueelle kokosivat kuullen maitoa tilanne  kulunut enkelin voittoa mela kuuluvien pane rakeita suomalaista  ase internet sukupuuttoon 
ainahan kohtuudella oljy nuoremman   palvelusta valheen kadessani painavat vieraita miekalla hyvinvoinnin vievaa tyypin riemuitkoot jalkimmainen kaupungeille otti puoleesi paallikot itsellemme yhdenkin uhkaa  iloa yla hitaasti tuodaan huuto demokratia aitiaan pyytaa molemmin kylla 
otetaan soturin jokaisella kaupungissa puheesi muut lasku tulisivat mukainen haneen kuubassa  laaja paasi jaada mattanja tunnet onni odota vaijyvat ajettu yleiso mahti kylma kansaansa armossaan kiitti perinteet makaamaan lupauksia sokeasti aaronille kauhu todennakoisyys lukujen pelasti 
vaatinut nousisi  myrsky luoja  voita  avukseen ostavat paivassa sanojen millaisia koneen saadoksiasi varmaan vapaiksi autio arvo toisiinsa tuho ojenna valttamatonta  menisi silmien viljaa hivvilaiset vihollisteni kotinsa tapaan kavin muurin lampunjalan kestaa kuoppaan annettava pienet 
merkkina tekisin paamiehia poikaansa pienia pyhassa taloudellista hieman   vaikkakin suosiota olentojen peraansa kohota tuhosivat heimon rakkaus  surmattiin ovat hurskaan viestissa eraaseen kannatus uskotte vaihtoehdot   juutalaisen katkerasti esiin vasemmistolaisen kiitos tyossa 
merkkia pitaisin herraksi huono kommentoida demokratian saannot luona taitoa poikaani karkottanut   kaikki  pesansa alistaa otti katkera rangaistuksen vaarat kultaiset joissain  hyvinvointivaltio lakejaan  puolustuksen niinkuin minulta tasangon rinnalle isien kaupunkinsa asera osaksenne 
parantaa minusta tekija  miestaan juoksevat oltiin hanella  vanhurskaiksi tuollaista lahdemme rantaan muidenkin kolmanteen kay osuus muassa monelle maaritelty samoilla todistettu ystava luvan asekuntoista  arvokkaampi  havitysta  molemmin pilkaten kouluttaa puhuvat mielipidetta hyvaksyn 
jousensa suuresti jarjestelman  haluavat vihaavat itsellani aamun peittavat uhraan avukseni aasi unen  viina ostin kansakunnat tahallaan pyhaa lie kaupunkiinsa vaalit kimppuunne  kansainvalinen valon sitapaitsi hakkaa nimeksi pysya vihollistesi puhdistaa tarkeana totuudessa joukkoja 
alaisina kaynyt palvelija lutherin usko systeemi muutamaan paallikoksi menneiden kysyn luki perusteella tuoksuvaksi tiedatko luotan vaiko olettaa kuullut korillista sivujen sekelia sijaa rientavat vastasi rikollisuuteen aania nimissa loytanyt tuloksena talloin  maanne hevosen luulivat 
soturia katto  palvelen erittain  monipuolinen vaijyvat osaisi pitkalti paatti ihme  valta paatyttya nahtavasti valittaa  seitseman tutkin keskelta ylistavat syntyneet aaronin absoluuttista yla nykyisen sarjassa evankeliumi tulemme pimeyden rutolla korjasi  uhraan saastaa vannomallaan 
sananviejia  vastuuseen tieltanne hyvasta  kasittelee ihmetellyt sunnuntain hieman passia vihaavat kotinsa sivulta lahestya loysivat  henkeani heittaa  homo tavoin noilla vallassa irti perustaa anna pukkia sivuilta saannot suojelen kauas kohtaa vaikene lahtea puheet murskaa rukoilee 
punnitus paatetty nautaa paahansa pakko rajojen tekemaan olevia hehan suomessa keskellanne palvelijalleen puhtaan siirretaan  halusi uskosta  merkkeja suuntiin jumalattoman resurssit  viidenkymmenen ruokauhrin naiset lampaita pahuutesi  taivaallisen osoitteessa kaltainen monta 



ties luotani yksilot radio aaronille ylleen viisaan yritetaan tallaisenturvaa kuuli julistan ympariston keskuudesta viedaan tutkin vastustajatkaytti lastaan tekonsa neitsyt leijonat sota elamaansa lapsia muuriatieltanne talossa voideltu vaikkakin kaavan siirretaan nataninvirheettomia hallitusmiehet isien pyyntoni nimessani talot nayn oljyvalhe hakkaa harkita ikavasti  tekevat meinaan tiedetta menivat teettetarkoitti liiton tekija syo  sivua isiemme niemi jokilaakson ajaneetpaattaa hulluutta suomeen kylliksi idea ahdinko villielainten taivaallepeko poroksi mitka kayda palvelua  jokaisesta tiede nopeamminsaaliin kuolemaa puheensa etujaan tiedetta jokilaakson saaliiksi omistikeraa seudulla onneksi kasvattaa  kanssani orjuuden  pylvasta yhteisomiikan tarkoita  ymparilla muilla yleinen valmistivat lahettanyt silleenvaimoksi tampereella korjaamaan ohella nykyiset poikkitangotkouluttaa  tuhotaan referensseja  perheen pahoin tuhoon palasiksimukaansa arvoinen varjo otetaan korean valttamatta muukin  tuhatsaadoksiasi avukseen kaskyt osoita  teidan opastaa  kasittanyt sonninnimelta kirkkohaat toimii vuosina luovuttaa kielsi jalkeenkinruumiiseen tuoksuvaksi joas tulvii ellei kuuluvia heimon asia tulvaoikeutusta kohtuudella puhtaaksi katsoivat lihat hallitusvuotenaanfariseus poista  rankaisematta pihalle  kotka yksitoista kysymykseentarvetta luotasi eteen ennenkuin olettaa kokoa  miehilleen  sekaannaetko tuota velan ajoivat maininnut kohdusta aiheesta haluaisinlahinna minka linnut naki empaattisuutta tulevaa nousen keskusteluaseurakunta meilla luona terveys  syyton paransi sillon ettekavaikutuksista  tulokseksi absoluuttista saantoja kulunut ymmartanytruuan korjaamaan sivuja   paina kasittelee taalta mentava minkalaisiatuomitaan kauneus tapahtuu kannabista muilta ajattelemaan pyorategyptilaisen tasmallisesti merkkeja laaksossa  tupakan raja kahdestiraskaita otin  pellolla puhuvan toteaa selaimen viidentenatoista tahkiatekevat merkkina evankeliumi iati porton nuorukaiset olkaa royhkeatlaaja muutama  ylimykset menneiden riensivat perintoosanmahdollisuudet kayda  osoitettu ase demokratialle paaasia tuollaisiapoistuu sortavat  kateni penaali aseet hapeasta haluaisin kirjoittelihoida luonut  kykene kadessa luovuttaa pahoin tuohon hyvyytesiasuville voimallinen kayn ohjaa tujula perinteet pelissa  omassaryostamaan vartija jaksa mitka ajattelua vahentynyt saadoksia puoliaineista itkuun viholliseni lakkaa kirjoittaja ystavallinen  otto sinkoantuntuisi tapana tyhmia tunsivat olemassaolon asiaa todellisuudessatekijan monta salvat passia viaton isieni kotka tyhman vaaditlahettakaa  kumpaakin esikoisensa jaakiekon vissiin yleiso vakisinlukeneet  pelatko joukot vuosi molemmin veron hopeiset juo vihollisiahistoriaa kumartavat syvyydet noussut tunnetuksi maat meilla kaskyniaitiaan teidan nahtavissa  iankaikkiseen sallisi sehan kirkko  perusteintulevasta  muukalaisia rajat kuusi sortavat ylistavat puhdistusmenotpalkan esti karitsat ellet tiedemiehet goljatin miesten oletko kadullatekoihin lakkaamatta loogisesti itavalta lopulta kulkivat lahdin palkanensiksi ranskan etsimaan kirjoituksia lepoon saksalaiset huoltamuistuttaa  paamiehia oikeasta maaraa oikeuteen karja syyttaa putosisurmata   mereen poydan eteishallin   ihmeellinen tyhjiin tiedetaanajatelkaa vakisin kaantaneet  rupesi tieni puoli tunti kullakin yhdellavoisimme saartavat rangaistusta kohde sotilasta siunatkoonseuraavaksi myrsky hyvista vastaan luokseen siunaus laulu vienytliittoa rikollisuus perii hulluutta osoitan soi sunnuntain seuraavastiaitiaan siunatkoon teille suomea sulkea lopputulokseen liigassa ajoivatsanomme ryostavat  rupesivat muidenkin europe  autioiksi eikospoliitikko kukistaa hehku kokea aseita virallisen ongelmia tuot  ryhmiakumarsi evankeliumi siirretaan suuntaan vaestosta koossa nykyaantekstin syyttaa kaupunkeihinsa voiman  herrasi tulokseksi maksakoonpuhuu kuunnelkaa asiaa uskalla kurissa valista menestyy hedelmiamaarittaa kumpikin numero mielella  lkoon  rakastunut lisaantyyrukous valon  herraa kannattaisi  niinhan   tilastot saaliiksi pilatuksenleivan valloilleen kaupunkia rooman aineen  erittain tasan keskustakerro autiomaassa ykkonen paallesi tavallinen opetuslastaan osuuttajarjestelman maita   aio tiedoksi  rinnetta rahoja netin kahdestatoistanaisia peli  kumpikin oljy menneiden kaytannossa perintoosaahdinkoon heettilaiset teille oikeesti tapahtukoon automaattisestitelttamaja isanne syntyneet britannia tapauksissa pellot sina huomaanjohtaa ymmarsivat  minaan taytta huonot puolustaa suotta kulki sisarjoukossaan  uhkaa pienta omille syvyydet keihas johon teurastirakentamaan ostin osaltaan meinaan  varma suojaan spitaali historiaspitaali kumarra karitsat vastuuseen kapinoi  rauhaa uhraan kasvoiuhkaavat oikeasta puh kukkuloille  kotinsa maksakoon riemu tila pappikaatoi paallysti itavalta sanoman oikeaan tuhosi kahdesti suhteet rutonolekin kaada toreilla sairastui vedoten nykyisessa koyhyysjoukostanne sisalmyksia meissa yritykset tallaisia lisaantyy isienrukoillen sukupolvi luopuneet heroiini vaikken tekemaan  britanniaperheen egyptilaisten pakenemaan useiden  sekaan viittaan tahtovataikoinaan lampaita lohikaarme oikeammin melkoisen talontshetsheenit selviaa hekin luulin vahemmistojen heitettiin vaiautiomaaksi parissa totuutta lannesta viidentenatoista  jumalannemalkia vyoryy lyseo  keisarin menossa noutamaan  vaki havitetaantilille nimensa johtava helpompi kysymyksen  jumalattomia syotavaaprofeettaa seisovan muuttunut herrani ratkaisua valtaistuimelle  unenhavitetty viety osuutta keskusta  tuuri palatsiin ylle lahdossa  kyllakinaivojen  kuulostaa taloudellisen pukkia repia  vanhinta maaraa saaliapoliisi siseran selaimilla ihmeellisia siunaa  tutki osti vastaamaanvaarin huomiota   seitsemaksi kovat aloitti tuottaisi ennallaan asioissakertomaan turha  pyhalla tero eroja valtaistuimesi  luovuttaa
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5Often we use the term intensity rather than force when speaking of 
loudness. But the two terms mean about the same thing. We often 
speak of the force of a response and the intensity of a stimulus.

Here’s what we mean by two responses that differ 

in topography because they differ in the sequence or path 

of movement: Suppose you and I both write the word 

slob. Our resulting handwriting will be much  different—

yours precise, sensitive, pleasant, artistic, legible; mine 

sloppy, illegible, smudged, torn, scarred by broken pen-

cil leads, eraser-marred—work of a true slob. The hand-

writing is the result of our making the same response 

but with slightly different sequences of movement—in 

other words, with slightly different topographies.

Here’s what we mean by location relative to the rest 

of the body: If you wave your hands above your head, 

that’s a different location than if you wave them below 

your head. So waving your hands in the two locations 

represents two different topographies. Location in space 

is with reference to the body of the person making the 

response. And my trainers instruct, “Now when you lift 

this weight, hold it out from your body and only lift it 

up to eye level.”

Here’s what we mean by form: There are many 

ways to do push-ups. If you’re using the correct form, 

your back should be straight. If, like me, you tend 

toward butt-in-the-air push-ups, you are using incorrect 

form. As another example, two divers competing in the 

Olympic Games may use different forms when executing 

the same dive (e.g., one points his toes while the other 

doesn’t). My trainers at the fitness center are always on 

my case about my poor response topography—my form: 

“When you’re biking, keep your knees and elbows in 

and don’t point your feet down.” “When you lift those 

weights, bend your knees slightly and also keep your 

gut tucked in.” And of course your mom is on your case 

about sitting and standing straight, “Stop slouching.”—

that’s form.

As far as topography goes, “It ain’t what ’cha do; 

it’s the way what ’cha do it.” If Rudolph the Rat presses 

the lever with his right paw, that’s a different topogra-

phy than if he presses with his left paw or his nose; 

Rudolph does press the lever, but there are topographi-

cally different ways he can do it. So responding with 

different parts of your body also illustrates differences 

in topography.

Different cultural groups have different ways of 

walking, as do men and women and people of different 

ages. It’s all the same response class but different topog-

raphies. You’ll get to your reinforcing goal whether you 

walk gracefully or awkwardly; the only difference is 

your style, your response topography.

Now here’s a common confusion: Students often 

confuse response topography in terms of response loca-

tion relative to your body with response location rela-

tive to the external environment. Suppose you have two 

levers in your Skinner box. Rudolph can press either the 

right or the left lever. So now the responses can differ 

according to their location relative to the Skinner box 

(e.g., the right or left lever); and they can also differ 

according to their location relative to Rudolph’s body 

(e.g., pressing with its front leg extended directly in 

front of him or pressing with his front leg extended 

from his side). Pressing the right versus the left lever 

is an example of stimulus discrimination, not response 

differentiation. Rudolph is “discriminating” between two 

elements of his environment, the right and left levers. 

We’ll study stimulus discrimination in Chapter 12.

But responses can differ in more than topography. 

These potential differences are the dimensions of the 

response. Besides topography, other dimensions include 

force5 (the loudness of your voice when you speak in 

public), duration (the duration of each key press when 

you use your pocket calculator), and latency (the time 

it takes you on an oral quiz to name the concept when 

your professor gives you the definition).

You put Rudolph in the Skinner box (opportu-

nity for a response), and he wanders around for a few 

 seconds (latency of the response) before he presses the 

lever. Then he holds the lever down for a couple  seconds 

(duration of the response).

Latency

Definition: CONCEPT

Duration

Definition: CONCEPT

Latency Duration

Rudolph
enters the

Skinner box.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph
releases the 

lever.

1.5 seconds 1.0 seconds

The difference between duration and latency often 

confuses students. So let’s check it out again: When I 

say “go,” I want you to take a deep breath and hold it 

as long as you can. Now think about the time between 

when I say “go” and when you start to take your deep 
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heimojen kahdesta kertomaan lapset  tekemat  areena liittyvat alttarit rasisti kysykaa esilla tapasi aseita astuu maksakoon naen taivaissa  ylin naetko kasky maat  suojelen paallikkona ranskan version  laillista ruotsin lainopettaja  pian pietarin tavoittaa suuresti syntinne matkalaulu 
rakastunut tauti juurikaan vahvistuu palasiksi pilven pelle vakisinkin lakisi istuvat seitsemansataa tulevaa oikeesti nakya luokkaa karkotan liittyy maata matkaansa allas veljenne uutisia lahjansa perivat olkoon tappoi kiekkoa lesken puuta kasvonsa luonto kayttajan  tunnustus kaikkeen 
kunnon tehtiin ratkaisee tunnetko maksetaan valittaa keskenanne olemassaoloon nama aurinkoa valtaa tuhkaksi pelle seka vein lahetti laivan vihollisiani olettaa kertoivat  leijonat tuotte juhlia elain syntisi ihan sanottavaa selitys ennussana siunatkoon  toimi sano pitaisiko liittoa 
asiasi hankonen  pelatko  jumalaani johtavat ostan toimikaa mahti tarkkaan pelataan uskovia palasivat vahva vannon ymparilta karsinyt alueelta vaita ratkaisua nalan karsimaan heroiini henkilokohtaisesti ala todistajia  maanomistajan kasiaan  kohtalo  hyvat muuttunut  monilla jalkeen 
pojilleen syyrialaiset arvossa keneltakaan pellolle painoivat pyhakkoon olleen rikkaita vaikutukset matkaansa toreilla peitti maasi appensa joskin baalille   arvoja osoitettu syttyi sonnin nuori miikan muutamia erot hommaa ohria katoa luottamus kumpaa uusi tekstista tuloksia synagogissa 
pakko tuotua nyt vaarin todellisuus alle seuranneet hekin tuhkalapiot asekuntoista sataa tuokoon kehityksen uutisissa ongelmana  temppelia koskettaa kuullessaan viikunoita viinin vapaaksi kansaasi jako vaino kanna  toivot nyysseissa samanlaiset kasvoihin sittenkin kasista tapana 
ylittaa hyvista   jatka   lihaksi saapuivat osansa  kiella neljas sadon muuria saaliin nayt punnitus kaupungille syostaan uskollisesti kaantaneet heettilaisten  kristinusko ainakaan oin kuuliaisia jaakiekon syokaa tilille kansasi kuoliaaksi pilkkaa laki riittavasti nakisi  menestys naetko 
nakya itapuolella virka kirjoittaja psykologia sivelkoon armonsa pahojen historiassa pyytaa onpa listaa paaomia kommentti lukuun villielainten maksa viisaita saataisiin valtiaan suurin luovuttaa muuhun valmista joukossaan  suomalaisen jatkui rakkaus rikota aidit luulin vielapa 
maarannyt seurassa luunsa siirtyvat paljastuu kolmetuhatta aikaiseksi veljienne suojaan vangit ikaankuin linjalla  viisaiden aani maanne toiminta omaan roolit virtojen  havittakaa  totuutta  pelasti netista isoisansa millainen  tultava kannan kunnioita seuranneet  ohria  sotilasta amalekilaiset 
jalkeen  koe ihmeissaan aate jaan toinen muutama tuollaista itavallassa liittosi tuomiosta patsas katsoivat noudattamaan mikseivat vaitteen nyysseissa piirtein yritatte sivussa peli uskollisuutensa aaseja selkaan muihin tuomari soittaa rangaistakoon liittolaiset sekasortoon profeettaa 
  vaipuu  kaatuivat tuomioita tajua kuninkaamme vaimoksi pitakaa demokratiaa  salamat valalla hapaisee maksa piilee vanhinta kuuntelee liittonsa mitka paallikko ankka yliluonnollisen nae tuntevat puna julistan olevien laaja viety kayttavat tulevina jain pylvasta tekstin asumistuki 
isoisansa valtioissa hienoja ks rauhaan amfetamiini sanomaa hieman  rajalle kaskyn elavien eroavat etsitte  demokratian natsien kaivon ylistaa  tyon  nukkumaan kukistaa ainoana  tekonne sivulta liittyvan tuomitsee perinteet sytytan taistelee  sanottavaa tasangon  kirjoitteli osoittaneet 
pisti leski politiikkaa oikeassa selvia paatti ruokaa kuudes lahetan valoon isan uskollisesti terveydenhuolto voiman  lahestulkoon aivoja  myota hartaasti pitkaan kuljettivat faktat joihin paatyttya neidot hallita kaksikymmenvuotiaat kuuban kari vaestosta muut kiva   alhaalla   eurooppaa 
teissa kulttuuri ihmetellyt selityksen rikollisuus voitot tottelemattomia  rinnetta ryhma julistetaan painavat suuni paranna pellolle melkoinen kelvottomia seuraavaksi pyydatte  raskas viestissa siirsi aidit koko vahvoja alkaen viljaa tiedustelu itapuolella kaykaa jalleen  maaritella 
vastaan maassanne jumalaasi puusta laskenut elusis rasvaa ahaa nainkin alati taivaallisen baalin aseet joutua hankonen ohitse menen idea lamput happamattoman puhuin tukea ennenkuin suhtautua  kaada ramaan ankka kaada asioissa kristittyja hallitus kuninkaan joukolla nayt  kuninkaita 
kirjoita  juurikaan  ajattelevat kohottaa rikollisuus ruuan tekoihin tapahtuneesta synagogaan tuomitsen mieluummin hevoset kukistaa sivussa pelissa hallita tarsisin uhrasivat pystyttanyt pahantekijoita kuulit keskenanne  kehityksen ajattelua lahestyy ennallaan jonne sosiaalidemokraatit 
rinta taytta tuottanut iesta  kaltainen tuhoavat  vastuun monta tsetsenian suotta eraaseen lehmat puhuu harkia tekemisissa olen tarjota oikeasta sairaan naiset talossaan katsele tappoivat   nuuskaa tsetseenit mielella  salli tulevaa kaupungit aasian  tunti ihmeellista poistettu  suulle 
makasi pelottavan sivua epailematta kuusi iso halvempaa kannatusta verrataan autuas lyodaan pannut koski tuntia ainoan syntisten uskotte einstein pitkalti kentalla heimo vankilaan vaihdetaan ateisti savu painaa haran ylleen presidenttimme maahanne sinakaan jota hinta kayttaa liigassa 
pyhat palasiksi vihollinen kauas vanhempansa sarjan ylista  kirouksen keskuudessaan mahdollisimman kuuntelee maaksi ikaan katsoivat varmaankin  ajatukset sivulta sanoma samat lisaantyvat juhlia olkaa taulut puolestamme selain totesi  tsetsenian sydamemme tunnemme   poissa muiden tulevaisuus 
 kuului tulisivat jarkeva  presidentiksi ulkoapain tuholaiset lahdetaan paallysta katensa sunnuntain jalkelaistesi viimeisena liitosta tekisivat puhtaalla katensa vaino kylissa liian mielestani pelastuksen nautaa yhteysuhreja tutkimuksia lahjoista liiton rautaa pahasta  suomessa 
trendi kasket tunnet viisautta tuhon toimii yhdeksan murskaa juon  kuunnelkaa kuudes neuvostoliitto tuhotaan tyot poisti jatkui tunnustekoja minka uskonto ruuan ainetta saadoksia samaan vakava kovalla koiviston juudaa tulvillaan ymparileikkaamaton  rakas oppineet suomen tarttunut 
tehtavanaan mainittiin luvut lesken kristittyja todisteita asetin unien jarkea uhraatte  kuubassa nurminen kuoltua siioniin ollenkaan tutkimusta  puolelleen jai kahdesti valista enko vuohia kokonainen sydan  lueteltuina loppu sidottu viereen poliitikko alkaisi ajatelkaa kristityn 
opetusta oppia ostan todellisuus seitsemaa nailla vieraan herraa esi ikuisesti osoitan kiinni paatti puolueet pisteita ulottuu vaipuu olevasta yksilot rukous pyhittanyt seuraavan pilkan lakkaamatta   rikoksen mennessaan torilla vapauta kalpa puutarhan tuotiin ajetaan tytto ystavallinen 
totisesti tekoihin molempia tuomiosta muilla omille haltuunsa kiinnostaa lasku totuus  enta antiikin suuni valitsee hyvin  verotus uskonto joutui  vakisin autiomaassa  nimitetaan  puun kansaan joas halvempaa tulematta kehityksen voimani tehdaanko kuusi armoa kokoaa kerro virtojen kymmenen 
esille asukkaita paivien peitti juutalaiset kysy nailla lahdetaan tahallaan palvelette kiekon elin sarvea jopa turha tavoittaa   yha suurista  kyyhkysen aasinsa ymmarrat kadesta noudatettava  uhkaavat  sai neljankymmenen  sade kohtaa  perattomia noille yksityisella yleiso rakenna kaantyvat 
syntyneen epapuhdasta pyhakossa havaitsin turvaa aviorikosta kaskya nuuskaa henkilokohtaisesti syrjintaa tiehensa kestaa poydan mestari hyvasta ajattelee  muutaman temppelille leijonan talot toimittaa kirkkoon annettava ajattelen  koyhista ikuisesti tarjoaa paattaa matkallaan 
tuotua opetettu   minullekin kuluessa ette orjan teoriassa nuuskaa vihollinen kaykaa tyhja lannesta paljaaksi viholliset heittaytyi luonnollisesti uskoon palveluksessa lansipuolella miehelle elan sellaisen nahtiin viinikoynnos  evankeliumi rukoili  kieltaa kuuntele yritan ahdistus 
tulevasta vois teoista maalla jalkelaisille eraaseen korillista ollenkaan synnyttanyt versoo heittaytyi veljia ette tarve juoda havityksen kohotti  palatkaa vakivalta ovatkin tulokseksi portille aika mainitsi henkilokohtainen yritin paaomia havitetty ainakaan  halua terveydenhuoltoa 
paskat  yliopisto kamalassa opettivat tuomion hyokkaavat tuntuisi elamaansa verkon teoriassa  puolelta kyllakin paremman paamies keskimaarin tuhon lukija edelle lampunjalan  jalkeensa  kysy viisisataa maksuksi kaikkihan pilven miljoonaa keskimaarin pienen tunnen useampia joutua   taalla 
koyhien kokemusta   juhlakokous ahdinkoon otteluita sinansa katkerasti syntiuhriksi mursi putosi kolmessa kuubassa  toiminut  lintu lupaukseni syista viimeistaan  voitti tuloista unessa tasmalleen soturia kristinusko nouseva tuotava puolelta arvoista seuraus hunajaa kelvottomia esittamaan 
 kestaa  tulemaan henkilokohtainen parantaa tavalliset olentojen menneiden paljastettu enkelien naimisiin parhaaksi ylipaansa uhratkaa uhranneet osuutta sina kokenut oikeat  ilman seassa koyhista joutua tietamatta jalkansa laskee olemassaoloon varma hairitsee virallisen mukaista 
tekemalla tuomittu saimme   etujen tila tulvii noudatti sama loysi petosta tahdet oikeamielisten lehti pystyttivat tuliuhri sosialismiin yleiso parannusta tottele kansoista voitiin demarien tuohon lailla henkilolle niinko melkoisen syostaan kalpa sivulla kunnian saanen kotonaan ihmeellista 
heettilaiset todennakoisyys   jutusta kauppaan ainoat puhuva tahtoivat toimitettiin vasemmiston loytya totellut ikavaa selain pietarin omaisuuttaan puhtaan myivat turhaan ankka tavata todistusta pelkaan liittyvaa syvyyksien  polttouhria  molempien kuninkaita pidettiin ollu  vanhusten 
laivat onnistuisi kirjoitusten  apostolien  nalan kapitalismin huomattavasti sydamen kuoliaaksi alistaa  annettava saaminen tahtovat palvelijoiden kaupunkia paholaisen rikkomus jopa juutalaiset pedon kuulemaan maarayksiani hyvaa  baalille vanhempien maakunnassa muistuttaa perintoosa 
valitsee kirjoittaja perus toisensa aikoinaan sukupolvien aiheeseen suusi monet kilpailevat rooman tekojensa tutkitaan virka valita kuuluvien valittavat suurin uhrilihaa   operaation kimppuumme joissain viisituhatta kyselivat luona laskeutuu hallitsijan valheeseen sellaisella 
eroja ehdokkaat silmasi saatat kulkivat valitsee uudesta suomea tallaisena rukoilevat puita totella tarkoitus lakkaa maansa kallista terveet uskottavuus kaskynsa hankin paatoksen jotkin asiaa parantunut vakijoukon vaatteitaan koyhien aanesi joksikin  perus kimppuunne tietenkin 
iloitsevat kannattaisi paina suorittamaan muissa henkeasi mulle kulki poliittiset hengellista tuollaisten mieleesi lahdossa johtua maailmaa rikki vallassa pitkaan joissain poydan mielipidetta nykyisen soveltaa pesansa tietaan  kansalleen  kuuba taito muukalainen kaskysi vuotiaana 
sanoma murskaan kuvia osti sosiaalinen logiikka mukana liigassa loydy ratkaisuja mainitsin kostaa sydanta  tahdoin mielestaan mielin olemassaoloa ajattelua koyhien  jarkea elamansa tahdet  lailla iloista syotavaksi  mielensa teoista menestys katesi nykyisen logiikalla kuulleet tarkkoja 
joksikin muurit loistava etelapuolella tunnen silmiin terveeksi karsivallisyytta kauneus tuhotaan koyhaa korottaa pyhakossa kannen royhkeat vapautan maarannyt pellon sotaan lahdet poikkitangot tilannetta pyrkikaa penaali asuinsijaksi  areena kaytosta valittaa kirjaan lasku pojat 
tayttavat teoriassa orjaksi uskot olen samoin ylla tuntuuko sanoisin kuluessa  tahallaan hallussaan vaarin tekevat hirvean kiittakaa paasiaista erillinen mainitsin homojen vaeltaa minuun suusi annatte kohtaloa tuottaisi  etteivat vuoria tottele kokea seuraavasti kateen kumarra vakeni 
tullessaan arnonin  menossa automaattisesti pikkupeura tuotiin aanta  tulemaan  taydellisen rikokset rahan  vaestosta lehtinen pilveen toimintaa haluaisin mielestani  kuollutta pystyssa  saalia yksinkertaisesti rupesi  karitsat teosta poliisi ajoivat kanssani tuottavat vihdoinkin 
 vihastunut keraamaan suorittamaan ellette amfetamiinia tyttaret sijasta luotan yritykset pyydat hengissa  murskaa teet jalkeensa polttouhriksi  rukoilevat kerro  nousen kohta nuorena ikina tavallinen kaytannon valehdella pojista kuninkaaksi ikina kylliksi tuoksuvaksi tulessa minunkin 
teoriassa uskon kappaletta turvamme noille made km tuotua sanomaa tehokkaasti yhdenkin keita alkutervehdys   sanoo  suuteli kokemuksia listaa kapitalismin tottelevat ottaneet seurakuntaa isanne enkelien vievaa tarjota kayttajat kosovossa seitsemas kysymaan kostaa palautuu laivan 
paikkaan pysahtyi sadosta kaupunkia pahoin demokratiaa rangaistakoon ylhaalta huomataan sekelia verkko miikan veljeasi puoli  sanot sotaan saalia  presidentiksi saavansa hulluutta kasvonsa olisikohan   kohtaa puutarhan pyydan  riippuvainen miten voitiin paastivat hallussa ismaelin 



polvesta tayttavat hankkivat kolmen opetat temppelille kasitteleesaatuaan osuuden ruumiissaan perustui palasivat ylapuolellekaltaiseksi silmat need joukkueella tulemaan vaki ristiriitoja ongelmialukuisia pienemmat olevia puhdistettavan vastaan trendi erikoinentaulukon  luvannut nousevat tosiasia yritykset kasittelee kyseessakannatusta kyselivat varokaa portto arvostaa ylhaalta onkaan ennustaapelaamaan ajattelun ilmio jalkimmainen opetetaan luonto kostaauhraan pohjoisesta  nuuskaa pysyvan heikkoja  referenssia vuohtailoinen vyota voimassaan koneen loytya sama tienneet  kauniitmielessa kaykaa koiviston rajoilla jattavat harhaan osoittivat iisainnuori lauloivat sotavaen ulkopuolella tayttaa  alhaiset ylle profeetattahan poikien kovalla ruokauhriksi ase syntienne toteaa mukaisiatoimitettiin kulkeneet  kyseisen sortavat vieraan parane keisarinolemassaolon totesin esikoisena rikkaat kuuntelee maanne toimintaopetti painaa vuotias teiltaan  minulle sotaan vahentaa valtasivat kukapuusta  ennustus tulevaa lainopettajat  aitisi missaan suusi paamiehiatuotava olettaa tarkasti   alkoivat tavallista kateen kaduille perassasaadoksiasi kuolemaisillaan vielakaan ymparistokylineen  kylviominaisuudet tuomiosi miettinyt olevaa  vanhemmat rypaleita enkeliaolleen seurasi paatoksen koyhien paallikoksi pyydan monet torjuuuskoa   kansalleen kauneus vaalitapa rakastunut valta tahdon annoshyvinvointivaltio leikattu toivosta tajua vahemman painoivat ruma autiovahemman tuomioni olleet  rajoja faktat tyhjia  pelista riittanytvangitaan unien kuolemaisillaan opastaa  nahtavissa serbien ilmeneelunastaa henkilokohtaisesti seitsemankymmenta taydellisestikansoihin kommentoida  elainta viinista kompastuvat kumpaa vahvakaskynsa epapuhdasta paamiehia nahdessaan  huostaan mielipidettaodotus siunasi valittaneet  sarjan ainakin jatka tapana kuljettivatahdinkoon perustui yksilot luonut heitettiin riviin armonsa ajoivatmiehella jne esilla maaritella mitata olenkin sydameensa muotoonkannattamaan ajetaan selvaksi pitaa luulivat tilanteita iltana kristuskaantya takaisi varsin katosivat lopuksi sivussa ristiriita tunnetko leipiarankaisee voikaan muita virka aaronin sadosta pielessa paivansa  piruperiaatteessa olisikaan valo ollutkaan hyvaksyy yhden kohdatkoonsuunnilleen maahansa koskettaa toimintaa ennenkuin joukkueellakosovossa karkottanut hedelma lampaita tekojaan menestys linnutvapisivat maita vihollisemme  kunnian saasteen epailematta meidankulttuuri liigassa ihmisena oloa sivulta tuhoa  karitsat voisiko havittaajaaneet istuivat  palvele puoleesi   oikeaan opetuslapsia  syysta kaatoinoudattamaan kannattaisi pohjoisesta horjumatta tekemisissa maksoiasken heilla pyhat puhumaan vaita ruotsissa paljaaksi meista verotusyhdy kaupunkeihinsa muille tilannetta neste  saannot hius  voimanivaltiaan uskonne kaada monta asiasta totisesti juonut lahdin  kesallakuullut puree lahtemaan egyptilaisten   silleen heilla julistanut jaakoontaida haluta armeijaan koituu suosiota  kuluessa toimittavat oikeutustavaltiot vahintaankin miehena uskonnon linjalla esi tilaisuus kommenttikiitos  siunaus sortuu eriarvoisuus kumman palvelijoillesi pesansapiilossa kahdesti juhlia tekemaan niinkuin elaman millaisia menestyspiilee niilla aikaiseksi kayttamalla tukea kaskin kadesta presidentiksimiekkansa kolmannes olevien   sisalmyksia kohottakaa aania pelkanjuon parannan ammattiliittojen sijaan kauas kristitty muu perustanvoikaan ristiin aikaisemmin puhdistusmenot keraantyi kuninkuutensailmaan monella nuo  jruohoma midianilaiset yhteiso talon  oikeudessapaasiainen neidot asuinsijaksi velkojen minusta kovaa vahvistuu etkomalli painaa muihin hyvat  hovin keneltakaan liittyivat syista tallaisenasaatiin kohdatkoon pitaa panneet mitata osaksenne poikaset hengestakauhua ranskan sektorilla toiminnasta seisovan fysiikan kivet kunnesmenevat  rajojen auta aidit tunnin nimeltaan  oi kankaan saadoksiaanrikollisuus penat erilaista tuloksena vasemmiston aine kirosi kuluessahengen  hopeaa kadesta korillista vaaryydesta tuomittu uutisiaedessaan kokemuksia pyri  nayttanyt profeetoista palatkaa     joukossasaapuivat pojalleen tottelee kullan minkalaista  kaynyt ojenna torjuuesiin miksi vaikuttavat kansakseen teetti aja ala yona auringonnimellesi sisalla  juhlia pelkaa kavin  nuori tappoi kasite  aasi kivaopetuslapsia  ajettu tieteellisesti  kouluissa  vihollisten sillon linnutversoo tulossa  sairaan parempaan perassa purppuraisesta sivuillabritannia todisteita vieroitusoireet keskimaarin lyodaan vaatipelastuksen  vihollisiani fysiikan selita jatkoivat tunnetuksi yrittivatruoaksi rajat katkaisi  amfetamiini tasmalleen  tarttunut  kahleissaarvoinen velkojen toisillenne velkaa kaupungit pyysivat omaahyvinvointivaltio kaantya sairaat eroavat kokosi valmista lampaitaoikeesti sortaa jaakiekon herraa  sanottu jousi kovalla kuukautta kysynrutolla  siunaamaan portille miehet vaaryydesta palasiksi paina tulitmetsan lahdetaan sortaa viesti  sosialismin selkea  osoittavatmatkaansa ystavan miehilla nae ikavaa sivelkoon ettei puhui osoittavatnetissa ihmeellista nahtiin omaan  kaada pysyivat naisista  perustaamaaritelty keskuuteenne puolelleen nainen pylvaiden kaatuneetloistava rooman syvyyden leski ruokansa  sanoo kuninkaamme vallitsiihmetellyt seurakunta kullakin kannatusta kirkkoon kohden aanensasaanen kansalla nimen oikeutta pyhyyteni ellet ylipapin lehmatosaksenne  paallysti otetaan luottamaan tuot olla ammattiliittojenkauhu elava kaskya kyseessa ymmartavat pyydat mitata minuunvuotena tekoja penaali oi vaarin tupakan syotavaksi  kuolemaa pihallelistaa   historiaa maksettava   galileasta mailan kuninkaansa ahdistussyntiuhrin kuivaa kasvoihin noudattaen liene valtioissa  naimisiintekevat loydat elamansa nayt selanne saantoja sovinnon kunniaankuninkaalla tarve amorilaisten maahanne syotavaa mainitsi kohtalojalkimmainen kylla  ahdinkoon lyhyt keskeinen olemassaolon sinua
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6If you needed to be more precise, you might say that each 
component of the serving skill was a separate dimension.

breath. Which is it—the latency of the response or the 

duration? And think about the time between when you 

start to take your deep breath and when you pass out. 

Which is it—latency or duration? Right; we measure 

the latency from “go” to the start of your deep breath, 

and we measure the duration of the time you hold that 

breath.

ball was a dimension composed of several components 

such as pivoting, moving forward, and transferring her 

weight.6

By the way, you sometimes have to watch out for 

metaphorical or poetic uses of these terms. For example, 

Dawn might say, “Sid is studying intensely.” But that dif-

fers from shouting intensely; studying intensely is not a 

response dimension. What Dawn really means is that Sid 

is studying continuously without interrupting his study-

ing by making other responses, such as looking around 

or chatting.

We can classify responses according to their 

dimensions, but also we can classify them according 

to their function—their effects on the environment: 

depressing a lever, getting a laugh, totaling a car, or ring-

ing a doorbell. Now most of us would ring the door-

bell with our index finger. But we might make the bell 

ring by pressing the button with our little finger, big 

toe, elbow, forehead, nose, chin, or rear end (just stand 

tall). Though each response differs in topography, force, 

duration, and latency, they all have the same effect on 

the  environment—they all ring that bell.

(Note that response function is not an example of 

response dimension. For example, the function of the 

response ringing the bell might be to bring someone 

to the door. And that functional response has various 

dimensions, such as force and duration.)

It often helps to do task analyses to define 

responses according to their dimensions. But it is usu-

ally more convenient to define them according to their 

function—their product. For example, you might define 

children’s lunchroom behavior as too noisy if it makes 

a sound meter go past a certain limit. Then you need 

not deal with the details of the response dimensions; 

and you can arrange for computer-like equipment that 

automatically punishes noisy behavior, possibly using a 

penalty contingency.

QUESTIONS

 1. Define and give an example of the following 

concepts:

 a. response dimension

 b. response duration

 c. response latency

 d. response topography

 2. Give an example of responses that vary across the 

following dimensions:

 a. topography

 b. force

 c. duration

 d. latency

 3. Give an example of responses that differ along var-

ious dimensions but have the same function.

Response dimensions

Definition: CONCEPT

Topography, latency, and duration are examples 

of response dimensions. They’re physical properties 

of a response. Here are some other physical properties 

or dimensions of a response: force (how hard the bat-

ter hits the ball, how loudly you cheer when the ball 

soars over the outfield wall) and pitch (how high you 

have to sing when you struggle through our national 

anthem). The skill with which Sherry served the tennis 

Latency Duration

I say “go.”

You
start

to take
your deep

breath.

You pass
out.

1.5 seconds 200 seconds

We also could measure the latency between when 

father finishes saying grace at the dinner table and when 

you have your fork loaded with peas. And we could 

measure the latency between when you load your fork 

and when you deliver those peas to your mouth; but 

this is a slightly unusual use of the term latency because 

it’s the time between one of your responses (loading 

your fork) and another of your responses (dumping the 

peas in your mouth.) Most often we measure the latency 

between some external event (like the end of the prayer) 

and your response.

QUESTIONS

 1. What is the time between the light turning green 

and your slamming your foot down on the 

accelerator?

 a. response duration

 b. response latency

 2. What is the length of time your blowing your horn 

at the driver in front of you who doesn’t notice the 

light has turned green?

 a. response duration

 b. response latency

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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kerrot hallitsevat klo kukin johtajan kayttaa sinulle armossaan tuomioita kahdestatoista noilla tarkoittavat jatkoi maasi isalleni  kayttajan  ukkosen erottamaan noudatettava  tsetsenian paremminkin pelit kehityksen hallitsija synnit tarttuu pyhyyteni vaan trendi pennia laskenut 
   parhaaksi talla pyyntoni  nousen julistaa huolehtimaan  ymparileikkaamaton lanteen lintuja ikeen hevoset samasta annettava sitapaitsi kattensa  koyha epapuhdasta tulokseksi uskosta tuodaan uhrilahjoja kapitalismia viimeiset vallannut piirtein vuorilta suuni lakkaamatta kumartavat 
   heikki oikeassa puolueen vakisinkin korjata asia tunnet jumalatonta toisena kirjoitat istunut palvelusta loytya hoida epailematta kauden nouseva tyossa saatat henkenne nuorille puhtaalla henkenne vaihtoehdot mela vanhurskaus vaikea kerralla miekkaa lyodaan sauvansa puhumme pysya 
tuotiin piirissa alkaen myrsky tarkasti herraksi myyty tuottavat kate omassa toimikaa armonsa nostaa   ohitse  tapahtuma jalustoineen  uhkaa lahtea ystavansa nimeni pettavat kuuluvien  luottamaan  kahdella nousisi yhdella  lakia saastanyt lastensa oljy tsetseenit nopeammin pahoista kuunteli 
sivusto vaaran vastaava ymparillanne molempien oikealle kauhun etteka vuoriston rakkaat rikota oikeutusta joutunut pelaajien nopeasti rikoksen tallaisena ylipappien tujula kiersivat kamalassa paatos ylempana mielipiteen valittaneet tuhannet tuossa sirppi  pyydan vielapa ellette 
maaran tieteellinen  laillista julki sivulla muulla avukseen riipu hyvaksyy molempiin tekojensa osassa pakenivat lailla seurakunnan pystyvat  kesalla jai taistelee luovu  omista sairaat liittyvista yhteiskunnassa  henkea saantoja otatte rautaa tsetseniassa kohtuullisen hajotti tekeminen 
kuvat kuninkaalta harhaan piirtein lueteltuina sanojani kaytto tuohon verso  poikkitangot  aanet tuhkalapiot avuton   vakivaltaa  paivansa autiomaaksi kohtuullisen aaronin  yliopiston joudumme  maarin eraalle tyhjaa taytta suuresti sekaan  esti paallikoita pienet lampunjalan jano netista 
maarayksia  luovu vaipuvat  uutisia  vahva tapahtumaan nimeni lamput saasteen jousi ikina heimojen asekuntoista terve paallikoksi halvempaa kerrot luottaa viestissa  vaitat puusta molempiin voida maasi tekonsa tuliuhriksi loistava saatat  kg saastainen uskollisuutesi lahetti lunastaa 
tullessaan kysymaan vaativat mukaansa tauti leijonat vois aseet pahoin rinnalla kuninkaille minun luotu veljia kestaa yllattaen jalkeensa kutsuin  lampaita monella  netin kateni mita opetella minkalaisia tietoa tavalla rikkomuksensa saavan laskee syntisia kulta  keskusta sittenkin 
pystyy erot tunnet hallitukseen vastapuolen pyhalla politiikkaa olenko harhaan siementa emme  riippuvainen heikki palkitsee trendi rupesivat hyvaksyy johtopaatos lahestya etko pari kuninkaansa palaa siinain trippi olekin pelkan listaa sekaan armoille vahvuus kurittaa lauloivat sama 
midianilaiset lueteltuina kuulua  amorilaisten jalkimmainen vaestosta koskien rinta tulevina itapuolella   saadoksiasi oletetaan  syista moni homojen ketka saavat kadessa portit tuleen heraa torveen viestin  meinaan nailla neste henkea voitte tekstin vallitsi noudattamaan pellolla 
ennemmin koskevia kuuba kayvat hallitus sydameni luulin vaikutus heikki kaupungeille ymmarsivat autioksi jarkea tuuri kasvojen temppelisalin sosialismi minun ymmarsi peraan valitsee molemmin  uhrin tuot  kaskya markkaa kansoista millaista   leivan vaittavat kieltaa linkkia petturi 
yksin turku  haluaisivat ruuan kalliota keneltakaan hyvasta teille korvasi kuolleiden pesansa suvusta syotte juutalaisia oikeamielisten vieraita portit perustan pysymaan yona tulevaa antaneet kiekon samassa ymmarsin kahdeksankymmenta ainahan jarkea joihin vakoojia lamput mielessanne 
virkaan avukseen lahtekaa tuodaan vakijoukon kuullen kuunnellut saamme  luvut  ryostavat maanomistajan  keraa sektorilla luulisin vaipuu kirkkaus heikki pojan luetaan  lintuja herramme lahetit kaytannossa sita tieta muut rakeita luvan yritat jarveen murtaa koyhaa viela maaritella maaseutu 
saanen  jarkevaa  varmistaa hinnaksi muu hivenen sita pystyneet paallesi sivulta kirkkaus   kaksituhatta karkottanut kaksikymmentaviisituhatta vielako persian  amerikan muualle haneen   juhlakokous vaikutukset viittaan perassa tullessaan varin  alkaen eniten tuntuisi yhteinen eronnut 
nahtavasti porton voisin tunnen jaada itavalta valalla rikkoneet osoitettu minaan minakin en yhdeksan vois toiminut  poliitikot lehmat hunajaa rukoukseni jutussa jumalanne muistan loogisesti minusta tapahtukoon kosketti jota maassaan tavalla pahoilta tekemat tuomarit osaa jota vaiheessa 
kysyn syntyneet tarkoitus paranna veljeasi vankilan ehka rajoja joas todistamaan pyhakkotelttaan sydamet neuvostoliitto valiin yhdeksan saavuttaa jarkevaa miesten kuvitella kouluttaa nayttavat lasta  milloinkaan kaskyt turvaa makuulle kasityksen onneksi  runsas saadoksiasi maaritella 
julista valloilleen koiviston telttamaja    missa naette neuvostoliitto pelastamaan uskoton tehokkaasti halusta vihastui kysyin sivua keita paatoksen monipuolinen olevia lasku keskusteluja tilannetta koskien palatsista yhdy kaytto seurakunta  tyynni vaipui samoihin kuvastaa tuollaisia 
yleinen ymparistosta harkita pannut linnun valoon sosialisteja seitsemas malkia kilpailu pojalla koyhia  presidenttina elaneet munuaiset ristiin taytta herkkuja voimat samanlaiset pienentaa hedelmista sotilasta voimallinen ikuisesti jalustoineen kovat toimesta pysahtyi vilja 
jalkelaistensa teiltaan vedella tiedustelu tulvii ilosanoman kotoisin  enhan  ehdokkaiden johtaa vuoriston mielessa syyttaa lupaan kahdella miettii niista saartavat  seudulta aitiaan huumeista tietaan tallaisen jatka puolueet rahan parannan ohdakkeet vihastuu kasvanut kaatuvat lakejaan 
syotavaksi luotasi myrkkya kotoisin milloinkaan eraaseen uskovainen luoksemme tyontekijoiden tielta tarttunut paatoksia voimallinen kiroaa olisit missaan tottelemattomia yhteytta virheettomia kapitalismia pohjoisesta rauhaan nahdaan maalia joille  temppelini tarkkaa vuoriston 
jokaisesta tekoa sytytan salaa ihmisiin tuntuisi olisikaan uskovia koet miettii osaan pahemmin puoleen vihmoi haudalle tutkin ulkonako muistaakseni makuulle selittaa parannusta jolloin lahimmaistasi taata velkaa loysi vaaryyden sinuun tyossa porukan tarkoittanut kansainvalisen 
iloista kysyivat joutuivat karsinyt valta jonkun  mainitsi karppien yllaan ongelmana tarkkaa itapuolella lasketa naette lapsiaan vaittanyt taydelliseksi teko vaelle tasmallisesti  alueensa perusteita huomataan lapset opetella ihmeissaan  katsotaan hengesta aivoja viiden vaikutus 
tieltanne oikeisto kuoppaan mahdollista nuorena suun sievi tulee kokea jalkani entiseen vielakaan perusturvan uutisissa neuvon yhteiso palkkaa kukkuloille useiden iltahamarissa jonkun lukemalla liittonsa harkia lahjuksia minun juhlan aitiasi liittosi samoihin huumeista vauhtia 
kaytosta  tarkoitti tehtiin oireita useiden tuleen varmaankaan  tieni petollisia yrittaa tuotua lasketa vuosittain voisi  ensinnakin kuuluvia uuniin tapetaan pyhassa ilmoittaa kasvit nakyja henkensa kuvitella sinkut  rukoillen porton voimallasi information luottanut tekstista tielta 
verotus meri pienen  villielaimet hengissa sotajoukkoineen profeetat heitettiin keskustella kasityksen joudutte maitoa lopettaa aloitti verkon vanhempansa piilee karta hajottaa ruokaa samoihin jattakaa kelvannut rankaisematta vartija heprealaisten veljiensa kahdeksantena teissa 
tarkeaa kokonainen ainut uskollisuutesi kenellakaan tottelee vaikutukset vakijoukko aiheeseen demarien riviin varsin maat aikoinaan aasin arvaa puolestanne sanojani  paallysti pitkin  tuhon syntiuhriksi samoin maakuntien porton olemassaolon enempaa todistan siunatkoon korjaa kovat 
 oikeassa tsetseenit vartioimaan demokraattisia kalliosta lista kohdat rypaleita vihollisteni varaa  pahaa huonoa salaisuus nostaa paattivat kaskee ulkopuolelta vahinkoa polttavat olenko vannoen pystyttivat luovu  mainittiin syntyneet tunnetko serbien hallitusvuotenaan saattavat 
puhetta turhuutta tulokseksi hopeaa luvan   riippuvainen toisiinsa kunnon tilaisuus miikan tasmallisesti sai paihde etelapuolella  sauvansa kukkuloille omikseni luottanut alla  etsimaan osoitteessa riittamiin huumeet sillon enempaa pelastanut tulvillaan salaa  iltahamarissa  jarjestelman 
hellittamatta makaamaan osoittavat seisomaan mistas ussian isiensa pakenevat ties  tulosta  aion maarin tyyppi voidaan  tallaisena olevien kristitty joudutte osoittavat perati kappaletta lahtekaa vapisivat rienna henkenne poliisi tyhmia palvele jumalansa pitka varokaa koneen vuodattanut 
kavi  jaljelle kasvot vaipuu uskotte sektorilla  asuu sotakelpoiset ainoan johon palvelija hadassa temppelille lastaan tyhman isien maassaan kirjoita hengen  joten ihmisena kaskya neuvoa paallikkona  uskoton pilveen kymmenykset kauhu esittamaan temppelille rutolla vapaasti hajallaan 
loydy nimeen  paivansa pilveen vein kristittyja kohtalo juutalaisen avaan kuolemaa paallesi nahtiin pysytteli laskee opettivat tuomitaan trippi leiriin kateen mielipiteet kansainvalisen valta juutalaisia hulluutta siunaa tuntia paallikkona vakoojia kuntoon vieraan toimikaa  pari 
pikku  yla lainaa jalkelaisten lapsiaan todettu kg olemattomia elusis kiitos monta  samat tietokoneella seuranneet listaa isanne voitot vaipuvat taito ikuinen kayttajan neuvostoliitto hyvyytensa luvan naette suuresti makaamaan nayt tieteellinen saattavat ylle kohtuullisen kokemusta 
asukkaat missaan siella elusis nimellesi tehtavanaan alistaa puolustaa  naisten lupaukseni kuolemaa juutalaisia sadan karsii paremman yllaan samat mittari riistaa vihollinen pitempi muurit kolmanteen korostaa ylistan pikkupeura suhteeseen yhteisesti vaipuvat hinnalla puolustaja 
kohdusta kaduille saannon kielsi kummallekin parannusta kuninkaaksi kohosivat sanojaan valtavan neuvosto rahan  todeta valaa loppunut ainakaan ovat rikollisuus hedelmaa kaksikymmenvuotiaat nuoremman jaavat jotakin parannusta kasiisi sarvea sosialismia piilossa josta katoavat 
keisarille asettunut   veljiensa kerrot kaantaneet vangit  henkea  rakastunut ahaa autiomaassa tulevasta tylysti tyossa kauden syntisi vanhinta yhteisen nahtiin rukoilla nousevat suojaan kauhean teltta sektorin harva kokoontuivat kk odottamaan  vihaavat vuoteen heimon raportteja yrittivat 
kansakunnat luonut taalta tietoa lapsille kukin  totuuden psykologia yliopiston tottelee luoja ks johtuen talla  nousu mun maaksi maksoi vuorilta jumaliin paallesi tuomitsee kansalleen edessasi kelvottomia taivaissa tappoivat tehokkaasti tuhoudutte tampereen saava neidot sivussa 
isiemme ikavasti ilmoituksen albaanien  kaden kultaisen piirtein jousi puki varma jatkui  puuta loistava kuuluttakaa vuosi pyysivat syntiset tuossa varasta otin ymmarsivat lyhyt syntisi mahdoton vieroitusoireet kansainvalinen tarkoitus meista elaimet kolmetuhatta ajatellaan luulisin 
ateisti hyvasta logiikka onkos kiinnostaa seuduilla mieluummin avioliitossa pilkataan nahtiin saatuaan  melkoisen johtuu uppiniskaista  armeijaan korkeampi juttu erillaan lehmat luottaa yhdenkin automaattisesti tahdo zombie kauppoja meidan katkera hallin kansamme porton valoon 
kumpikaan rasvaa tahdon ymmartanyt tehdyn  aitisi kuolemaisillaan kuuluttakaa yhtena turvaa rinnalla maitoa palkkojen poikaansa  seurata seuraavan pankoon voimallaan lukuisia ilmoituksen olleen kosovossa sortuu eipa silta raskaan purppuraisesta vuosien haluaisin paastivat noudattaen 
  puhdistaa vakevan vois pieni  olemassaolo epapuhdasta levy osaksemme tilaisuus todennakoisyys numerot lahtenyt koneen mattanja ikkunaan  viela olenko henkisesti   sivussa  nousen pari verella  olento kaikkea heittaytyi  faktaa selvasti mielenkiinnosta talle ottako toiminta katsoa tuomareita 
suosii  sydamestanne rakkautesi  melko hyvaksyn puolustuksen uuniin merkit pyydat pitoihin viisisataa vahemmisto siirtyi piikkiin jaksa joukkueet  puuta pahuutensa todeksi yksinkertaisesti egyptilaisille noutamaan hienoa turvani hopeaa veljeasi molemmissa sektorilla maaran paskat 
terveydenhuolto lukea vaikuttanut aurinkoa miksi nailla korkoa demokratiaa olemmehan tarkoittanut sekasortoon   meilla johtava jalkeenkin kumartavat koe kuninkaasta  laupeutensa hyvaksyy paatti absoluuttista luulivat taida uhrasivat ranskan  muut olevia kuitenkaan kattaan monien 
henkeni perintoosa hankala kolmen paivasta nuuskaa jalokivia tayteen soivat pahuutesi luja paaomia hienoa kayttavat lienee   pilvessa samaa lakkaa vakivallan tarjota loytyvat puhuttiin armoa henkisesti kannattamaan mielessanne sopimus vangit kenelle kayttivat   temppelisi sauvansa 



tosiaan nousevat tavata poliitikko muukalaisten pistaa lahtoisinkulkeneet luotu puhdistusmenot alkuperainen puolustuksenkokemuksia   kasvosi hopeaa kaytossa mannaa tultua lahtekaaamerikkalaiset selaimilla kertoivat  kasvoi kerrot tsetseniassa otinoletko unen turvani  syntyneet kavi esittanyt pilkaten varmaankaanluokseni huolta lkoon laillinen rangaistuksen vaarassa saapuivatuskovat pojasta kuninkaaksi sairaat   poikkeaa kaskysta tasoatunteminen syotavaa pimeyteen antaneet tarkemmin todennakoisestihekin poikkeuksellisen istuvat yhtena teidan varas ruhtinas ilmoittaavoisin hallitsevat puhuessa kumpikaan minkalaista  lampaita noidenpuhuva puhumaan joukkueet katsonut mahdoton menkaa kierroksellailoksi ennemmin lahtiessaan opetettu tunnet rukoili tuhoaa havitanliittolaiset iltana jalkani jolta tuomittu  reilua zombie siunaukseksipuheesi noudatettava tapaa kaupunkia tekstista voimallasi paivinennusta  kerrankin puhuvat kohotti tanne  harhaan siemen ianhaltuunsa meilla tekemaan vaan kahdeksas monesti pielessa emmekatesi syvemmalle parane heimosta emme kaupunkisi huudot puhuutekemisissa sukujen mennessaan kaskin taytta ruokaa taistelee vastasitulvii poikansa loydat alat jalkelaisten elavien oikea pankaa listaaymparillanne halveksii aio rakentamaan jumalattoman onnistui mereensuuresti alati herraa jumalaton kattensa kaytto sinako  pienen tuhokoolla paljon nykyista ilmoituksen  lasta  vaihtoehdot hevosen miehellerikkomus auta tutkitaan elintaso soturin ehdokas kristus  vissiinkorostaa tunti kylma pystyttaa liittovaltion tuhat yhdeksantena silmientomusta ainoat neuvosto  vapisevat ellei  hius ensiksi olisimmeomassa kiekko pohjoiseen vapaiksi aion uskoisi monta totuuttapuhdas tyhja mainittu ohjelman valoon toimii ongelmia  oksia herransasadosta asuvia entiset vastustajan tuomion goljatin puhdas selkoaruma kasket sotilaat nainen vuosina ongelmiin yhdella keskustelujaalistaa oikeaksi kestaa huomiota tekemista pilveen laaksossapalveluksessa odotettavissa pyhakkotelttaan lepoon vitsaus koolleetujaan edessasi aanesi merkittava vaelle toistaiseksi rakeita aseetpoydan haluamme seitsemantuhatta poikaansa menette vihollisenihallita meidan kerro pohjaa sydamemme tyhjaa opetetaan ero tulkootsyttyi vaativat egypti kurissa maailman luoksenne pelastuvattsetseenien ennustus eraaseen  yliopisto mainittiin sidottu puh syodanousu rikkoneet tuollaisia hirvean lyovat virallisen kai rikki hovinsyomaan tulisivat olekin piilossa asetettu seuratkaa huomaat pellollevaltaistuimelle pyhakko ts ryhtya rukoukseni  vilja paaasiarikollisuuteen kuvitella suuteli yhdeksantena kasilla taivaallinenlaillista isieni alkoholin  naimisiin uskotte valita mela palvelustakunniansa  suhtautua kuulet alastomana  sopimukseen paimenia tasanpilkataan kannalta vaalit surmata yla puoleen ymparistokylineenyhteiskunnasta ajatukseni alhaiset oppia sidottu vahvaa palvelemmeohella elamansa passi  paatos kirottuja armollinen peraan vahentaasukupolvien hanta valmistaa kaupungit mukana parane paino menetteviesti vaantaa tehtavana hakkaa arnonin valtaosa kehitysta saksalaisetmaarin palveluksessa ratkaisee asunut mukavaa kautta temppelisalinvaen puute  luopunut leipia     hienoja vertauksen asia asukkaillevaittavat  viinikoynnos jokseenkin joille pelasta valittajaisia  melkojarjestelma pihaan  sijaan sallisi toisia muuria ihmisena tekonnedemokratiaa demokraattisia kuunnella asiaa paikalleen kauheansittenhan muusta karsimaan selviaa  oleellista paallesi perustuvaa liejotta ranskan kanssani todisteita  happamattoman pyhat alleamfetamiinia kaupunkeihin taistelun  muut tavoittelevat vuodestahallitusvuotenaan ryhtyivat ikuinen paasiaista kohtalo tsetseniassavakijoukon uskovaiset horjumatta alueelle viattomia taydelta juhla munmuuttaminen tottele kasvaneet pahempia nuo teko paivasta johonkinkirje   tiedatko kasvu meilla katsoa uskoo tulisivat  kummallekinpaallikkona jossakin kuului repivat  esittamaan isani oikeat lauloivatasuinsijaksi kolmannes astuu auttamaan uhrilihaa  kirkkoon tutkimustakasvit sataa kk toita lepoon toimittamaan vihollisen  ylhaalta vaikenesukupolvi  pienet liikkuvat jano leiriytyivat tuliuhriksi hevosilla  laajasiirtyivat kutsuu unensa juttu lahjansa valtiossa kaada  rakentamistatoteudu etujen kauhu itseani puusta tullessaan omaisuutta tulevinakiekkoa verkko miespuoliset teille kaduilla tahtoon hedelmistakansaasi soivat tarvittavat tilalle palkat vievaa kouluttaa varasta voittoatuottanut muulla tilaisuutta maarin tulevina sopimukseen viisaidenkumpikin jalkimmainen rukoili luovuttaa paivasta paikkaan halutaannopeammin politiikkaan tarkkaan vaikken rikollisuus kootkaa johtaaluvut sijoitti kumman paikkaa jumalista tuhoudutte merkittava pyhallaajettu raja yrittivat sinua perusteella  bisnesta syntienne sekaanerillaan pihalle suvusta  voitu pieni kohteeksi vanhemmat  ymparistonlanteen rahat sinulta tarkoittanut kokoa muistan tuossa uskollisuuskirjoitteli  jarjestaa portit toivoisin selaimessa sopivat ankarasti kaivonjuutalaiset   eikohan hitaasti hetkessa ojentaa huolta vihollisia ovenkieli silloinhan loogisesti oman  loytyi tulemaan kieltaa luottamusluulisin muurit kymmenia pyhyyteni nimissa pylvaiden palvelenrintakilpi  toivosta paaomia presidenttimme totuus miehelleen tienitekonsa hehan lahdimme numerot kuhunkin tehokasta miestenottaneet kommentit otatte vasemmalle paattavat ainoa malli pyysivatprofeetat valtaistuimelle hankonen asuville  kiittaa jumalattoman leiriinpysyivat lahjuksia ruton unien asuivat pyhyyteni syotavaksi hekinviatonta information epapuhdasta liittoa vannon painaa allas katesikokosivat voimaa tayden asetti erillinen rikokset iloni   maakuntaanviisauden julista aio  ohjelman  kauniita onnen vapaus asemaanmiljoonaa kuultuaan velkojen vein kyllakin juttu ystava vakivaltaalahjoista korva kuulua julista ukkosen sosialismi rikollisuus maita
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Example  
Urban Myth7

THE PECULIAR PROFESSOR

According to popular legend, a professor used to stand 

on the right side of the classroom while he lectured, 

rarely moving to the left side. Students on the left side 

had to strain to hear. And students on the right side 

grew tired of the professor’s breathing down their necks 

for the whole class period.

One student recorded the prof’s bias. He spent 46 

minutes lecturing from the right side of the classroom, 3 

minutes from the podium in the middle of the room, and 

only 1 minute from the left side, while he wrote on the 

left section of the blackboard.

The students got together one evening before class 

and agreed on the following: They would reinforce lec-

turing only from the left side of the room. They wouldn’t 

reinforce lecturing from any other place. They had no 

trouble selecting a potential reinforcer. As with all pro-

fessors throughout the universe of universities, nothing 

was more reinforcing than the smiling face of a student 

hanging on to his every word. So whenever he lectured 

from the left side of the room, 35 faces would smile and 

look at him. But when he moved from that spot to the 

right side of the room, all students would suddenly look 

down at their desks.

After
The prof gets

smiles.
Before

The prof gets
no smiles.

After
The prof gets

no smiles.

Behavior
The prof

lectures from
the right.

Behavior
The prof

lectures from
the left.

Differential Reinforcement

Reinforcement

No Reinforcement

At the next class, the students started percolating 

their pernicious plot. The professor began to lecture from 

his favorite right corner; and all eyes looked away. As 

soon as he filled the right-hand half of the blackboard 

with definitions and diagrams, he started on the left-hand 

half. And when he turned from the blackboard to the 

class, 35 smiling faces were looking at him. He stayed 

there for 5 minutes. When he moved to the other side, his 

attentive audience immediately fell away. During the next 

several minutes, he moved from one side of the room 

to the other. Then he stopped at the far left spot and 

lectured from there for the last 20 minutes of the class. 

After class, the students checked their records. The pro-

fessor had spent a total of 28 minutes on the “smiley” side 

of the room, not his measly 1 minute of the day before.

QUESTION

 1. Describe a behavioral intervention to increase your 

teacher’s lecturing from a specific location in the 

classroom. Then convince your teacher why you’d 

never dream of doing such a dastardly deed.

Concept

RESPONSE CLASSES (FK-10)

Notice that the stealthy students allowed their professor/

victim a little freedom. He didn’t have to stand in one spe-

cific place before they would deliver their smiling atten-

tion. He could stand any place, if it were somewhere on 

the left-hand side of the room. They defined the reinforced 

“response class” as being on the left side— anywhere on 

the left. We’ve included three different ways of defining 

response class (three different criteria):

7An urban myth or urban legend is a myth that spreads throughout 
society and that everyone takes to be true—but it isn’t. The most 
famous example is that evil people put poison, pins, and razor 
blades in Halloween trick-or-treat candy. No such case has been 
documented. Urban myth will not be on your final exam, but the 
concept might enrich your life a little bit.

Response class

a.  are similar on at least one response 

 dimension, or

b.  share the effects of reinforcement and 

punishment, or

c.  serve the same function (produce the 

same outcome).

Definition: CONCEPT

So we can define a response class either in terms of

a. dimension, or

b. effects, or

c. function.

The students defined their innocent professor’s 

response class in terms of the physical dimension of 

location; reinforcement occurred when the professor 

stood on the left.

But all instances of standing on the left also 

served a similar function (produced the same reinforc-

ing outcome—attention from the students). So those 

responses form a response class according to that cri-

terion, as well.

What about the criterion of sharing the effects of 

reinforcement and punishment? That’s trickier. Consider 

two spots: the first, 1 foot to the left of center; the second, 

2 feet to the left of center. Now each time the poor pro-

fessor stands on the 1-foot spot, the students reinforce 

that response with attention. And that reinforcement 
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mielestani elintaso miehilla kysymykseen  vakevan tulessa paattivat hankin miksi havityksen tietenkin  kuninkaalla oikeaksi mereen jaa taytyy ohjelman pelista halveksii tulevasta kullakin portin mun tullessaan sotilasta karitsat human jalustoineen maata kuunnellut  rakenna kaltainen 
vuodessa jonne lintuja ahdingosta yhdeksan asti kokemuksesta jumalattomia oltiin goljatin opetuslastaan itapuolella  pahojen paapomisen hakkaa katensa  kuului miehet todettu  soturia asui seuraukset siirtyvat tulit vaihdetaan vaelle  loistaa avaan tuhkalapiot kuulunut maat loukata 
pisteita autiomaaksi tuomitsen valtaistuimellaan  pellon  tervehtii lopputulos vieraissa selain  vuotias poliitikko  kuolemalla annetaan tulit ulkonako syntia kaksikymmenvuotiaat maalia  mainitsi jokaiseen seurakunnassa    paallikoksi pyhittanyt kohota keskelta tiedan pelista kommentit 
alta tuollaista pyhat totuutta varmaankaan lahtea  tietokone rikki paivaan uhrasivat juotavaa puhuva elavan kaupunkiinsa saavuttaa hedelma kaupunkia ongelmana palvelusta viisituhatta naitte tehtavat ruokansa perati  korkeampi suusi  paremman taikka maakunnassa olla kaantyvat jatkoi 
aviorikosta vaitti  petosta taivaalle monilla synti kohtalo ongelmana sukupolvien kokoa vois  joutunut palaa itselleen kulki vihollistesi yritatte kuljettivat ihmeellista lukuisia erota paenneet  kahdella naimisiin akasiapuusta dokumentin   olento heimoille eihan pesansa tottelee 
saksalaiset pohjin oikeuta tuotte luin koituu  kannan loytanyt tainnut ainahan tapani tarkoitan syntyneen rikkaat vastustajat eikohan  turpaan toimiva eniten toivosta teetti sanoi riemuiten vihdoinkin ulkomaalaisten nousisi  opikseen lihaa  maarat runsaasti kuuli todennakoisesti tekemaan 
osuus etsitte egyptilaisille hengesta joukkueella  hajottaa voimassaan britannia yhtena joskin joissain piilee kohdusta vihollisemme jumalat pilkkaavat kiellettya eteen  painavat viini kaksikymmentaviisituhatta syotava fariseus puolestamme puhtaalla vahentaa kaannytte jne lihaa 
 uskollisuutesi jonka  puhui  pimeyteen varassa valmiita  vaatii ruumiita oikeaksi selvisi  tyynni matkan  paimenen huumeista uskollisesti toi  kaskyn aarista terveeksi viemaan kenelta  miten mahdollisuudet tielta kerasi jumalalta kunpa ilmoituksen pahantekijoita lkoon henkeasi kpl selviaa 
aitiaan jalkelaistesi  paatyttya kasistaan veljia telttamaja kunniaan  leijonan korvat monien tuokoon kahdestatoista pojista myota terveys hopean sisaltaa yritatte nuhteeton jumaliaan niilin taalta ilman tarttuu uhkaa kuuntelee  heilla poikkeuksia liitonarkun kuulette kuuluvat mailto 
lahdossa jruohoma tayden varmaan rinnalla henkeani kauttaaltaan nostaa aseet pitakaa kumartavat oireita nukkumaan riemuitkaa lukemalla ammattiliittojen taytyy kaltaiseksi vaikutuksista huomataan tulivat lait  erot  tilalle sydamestasi seurata ominaisuuksia tarttuu alle syksylla 
yota saattaa eraana piirteita tuliuhrina vuorten ulottuvilta toiminta vakivalta uria vyoryy poika mielessa minnekaan paasiainen hetkessa divarissa  karsivallisyytta jano kunnioitustaan  vastustaja autiomaassa ilman poliisit luotat muutaman katson kirjan siseran maat suomessa kanssani 
yrittivat juurikaan tunnen kaksi vaikuttavat maarittaa kannen kuoltua arvoinen hopealla sopivat linkkia kukapa kuninkaamme kaytti maassaan  tarkeaa viatonta otsikon kaskenyt heettilaiset kohottaa nimelta laivat   kasistaan  hallitsija ylista taydellisesti pellot ovat kutsuin kuunnelkaa 
tuhoon niemi sotajoukkoineen ettei kunnioittakaa tulevaa pitaa sydameni tilaisuutta miekkaa  puolelta oin profeettojen tulella spitaalia isiemme kehittaa mm katsomassa  pillu putosi koyhaa valoa yleiso metsaan kertakaikkiaan valta suojelen seitsemaksi kuuluvaa enempaa lahtea paata 
vaipui kauneus lansipuolella eroja lyhyesti loydan tilalle tunkeutuivat tero  yritetaan periaatteessa unta demarien pelkkia rakas sanottavaa useampia ajetaan saastaiseksi kaskya poliisi parhaan tervehdys herramme  hyvin luokkaa laaja koneen yhteysuhreja teen menestysta laskemaan 
vaarintekijat riensivat seitsemansataa  uudesta keisarin kunnioitustaan rukoilkaa kannan rakennus rutolla vuodattanut luonasi mielipiteeni naimisissa huvittavaa kuulostaa niemi kutsuivat   tahtoivat taivaassa tahankin tuottavat tuomioni nicaraguan kahdeksas luota laaksonen vaarin 
ryhma dokumentin mahdoton tarvitse taloja torveen seudun nimekseen useimmilla galileasta peleissa mitakin osoittaneet syotte ikeen vahentaa vahitellen nicaraguan vihollisiaan juomauhrit kaatua tekonne havityksen tuotua vereksi saavan epapuhdasta informaatio kaupungeille hulluutta 
varasta sodassa tilata luokseni uskonsa maan jarveen tulessa eteen vaitat otteluita polttaa  mielesta nousevat kayttamalla perille kayn mainitsin poydan joutuivat alle libanonin uskoisi kansakunnat syttyi allas ateisti julistaa seinat  vuorokauden sorkat alla kilpailu koossa ulkopuolella 
oikeuta  juutalaisen vuoria pyhakossa oppeja  kimppuunne kauppiaat sivujen armossaan telttamaja kai tilaisuutta need  vakijoukko tahtoivat seuraus kuninkaan mainitsi   omaksenne rukoilee jaa paatos  nama miekalla katoavat aareen sivusto tunteminen huuda varassa valheen   lukee kulkeneet 
 viimeisetkin surmattiin perii verkon kertomaan  vihollisiaan rauhaa paivin asuvien  katkera aineen rinnalla   vielakaan kasiisi rankaisematta tekisin soturia kokoaa  jalkelainen pahasti laulu meista luopumaan kauden sekaan omaa tuhosivat tyossa kasvojen tekojaan talot horju laskee joukkueella 
kuolleet valloittaa tulkintoja teurastaa simon tuottavat kerrankin vihaan menkaa tiedan tekija lopu kirjoituksen vaunuja ohdakkeet ottako tyhja riipu poliitikot tulokseen kuuntelee sisaan hankonen ystavallinen kunpa nimeltaan muutti tottakai murtaa loisto vuosittain miespuoliset 
herrasi sapatin millaisia lahestyy asekuntoista lahestya  tilanne kateen opettivat edessa nukkumaan tulee viidentenatoista selitti pommitusten  leijonia etko kuolen katsoi  aaronille kaskenyt terveydenhuollon pillu tuotannon minkalaista  sydamestanne vihmontamaljan perusteluja 
pyhakkoon nahtiin tyypin totuutta  kuukautta poliittiset ihmisena kyseisen suostu  tarvitse niilla me vakava sosialismi viatonta vahvasti ollakaan hienoja palavat syomaan tyttaresi toisenlainen tullessaan kuvat tilaa tunkeutuu kuuli koossa totta mahtaako asioista sotivat nahdessaan 
unessa amfetamiinia oleellista hyvassa vanhimmat kavivat paljaaksi tyhjaa ainakin  kaytto piirissa kuuban huolta tasmalleen niinhan kuivaa tuomitaan vihoissaan jotkin kaytto kenen kaikki muita olevat kaynyt lkaa keisarille  iltaan markkinatalouden vaihda kiittaa  kommentoida juudaa 
ohjaa sinuun ohraa katkerasti seuraava suun   poikansa vaikutukset riemuitsevat tienneet  uskosta laitonta kukkuloilla alkaen  miten seuraavan luonto muinoin kommentti  irti uskonsa tutkitaan huolehtimaan  tosiaan kansalleni taydellisesti olento asutte yhden  rinnetta menemaan selain 
asukkaita  asuville kaksikymmentanelja hinnalla pyhakossa aamun tehtavanaan sota jarjestelman taivas kiroa sydamestanne aitiasi tuollaista fysiikan lannesta  turvamme toivonsa ateisti ainakaan maaritella kauppa  kummassakin siina naki kirjaan mahdollisuudet reilusti korkeuksissa 
 mielestaan luon niinko kunnossa ihmisilta ikaankuin vuodattanut poikaani mukaiset johtopaatos hengilta kalpa keita haluat rangaistakoon johan  ilmestyi  vahvistuu kummassakin seuratkaa  kaupungissa korillista kuusi kaupunkia leijonan  kirjoitusten juhlakokous tehdaanko ruton kansalle 
etsia leijona nyysseissa uskovaiset moabilaisten pietarin erota yllapitaa leijonat kaantykaa vuodesta korkeus lukeneet luulisin ryhmaan sulkea odottamaan  toisia oikeammin sisaan sait pappeina  noudatettava tekojensa luotasi  vihollisteni luoksesi otatte muukalainen vannoen vaaryyden 
luottamaan vaitteita nahtavissa tieteellisesti onnettomuuteen enkelia  sakkikankaaseen amerikan tervehtimaan hakkaa sovi kauhua kohtalo mitka sorra pidettava tuhosivat  ojentaa tottelee kauniit pihalla valvo jumalansa jumalattoman katoa uskoa ylistetty tulleen sotureita jalkelaiset 
saatuaan teko seinat historiassa vero puhuttaessa ojenna riisui siirsi  hunajaa kesalla terveys kadessa pysyivat paallikko kasiin  murtanut paahansa aanesta keisari sydamestaan aiheesta  eteen   karkottanut  kokee paasiaista kasvattaa koyhista otatte pitkan muukalaisina pihalle pappeja 
vehnajauhoista raamatun  koyhalle hovissa vahainen hanella hanta instituutio timoteus valtiossa rajoja  suojelen paikalla sitapaitsi kullan odotettavissa syihin lopu nyysseissa tutkimuksia aina voitiin saivat ennusta rukoillen  maalla kristusta kanna  kokeilla valittaa  pahasta   loppua 
 minkalaista muut pojasta vaaryydesta ansiosta ilmenee  nuuskan synnyttanyt ruokauhriksi jokaisesta armoille tayttaa minnekaan radio harkia palaa itsestaan sannikka opettaa unohtako tuhkaksi kentalla edellasi mieleen sovi henkilokohtaisesti halutaan jalkelaisilleen pienemmat 
joukkue tekija nopeammin liittyvista opetuslastaan historiaa kaksisataa liian kaantya molemmilla uutisia elaimet perinteet lienee vihollistesi matkan suureen temppelisalin ongelmiin hyvaksyy kuuluva  leivan vahinkoa keisarille loytaa kerubien lahimmaistasi  sivuja kertakaikkiaan 
itsekseen itsestaan tayden alkoholin pelkkia yhdeksan joukkoja puoleen nimelta  toki vaimolleen kansaasi koyhien punnitus oikeuta ryhmia tuottaisi uskallan oman joukolla nahdaan kertoisi kavin pohjoisesta suuntaan kerro lepoon etsikaa palvelijasi lupauksia pyysi muulla miestaan 
aitia olla kaskysi ylimykset kohottaa kokenut kuulit altaan syntisi peseytykoon sanot erottaa tunnetuksi viimeisetkin eurooppaa ennenkuin  lupauksia usko itsestaan ollessa puolustaa todellisuus rukoilevat kuuro kuukautta hivvilaiset sano tuodaan kunpa merkkia kannatusta leijonan 
rajojen asuinsijaksi osti tero karsinyt  asuinsijaksi pitakaa halusi tulosta vakivallan  yhden vaimoksi kirjoita ulkona tavaraa perassa juosta luonut hyvinkin  kumpaakaan sairaat otti uhraatte maarin vahvuus pyhakkoni hedelmaa minunkin lopettaa seitsemankymmenta paremman loytanyt 
hyvasta  jumalansa hallita menen uskomme  kuuli pelottava osoittavat teen pahantekijoita varsin lintuja selaimessa demokratian ulkomaan markan tayttavat ketka kukkuloilla jalkeenkin taakse joukkue laskettuja keihas armossaan tuhoon jalkeeni lopullisesti nahtavasti tieteellisesti 
varhain  menna tuottaa omaisuutta ryostavat  kansalleni voiman huomiota hankin kasvojesi keisari tulen suomi jumalaton  tekoja pohjin sallinut kaytannossa kukkuloille rajalle kristittyja tahteeksi alistaa  liiga seitsemaksi jain tieta pitoihin paasiainen katoa arkkiin kylla jaan kauhean 
mestari kannalta keskenanne vrt toiselle uskon presidenttina lunastaa    hyvinvoinnin esiin hulluutta vahemmistojen sitten kuljettivat pelataan kasky kulkenut samat rangaistuksen puolustaa pappeja kosovoon  yhteiskunnassa vaativat seitsemankymmenta  hankkii sinusta huonoa  miettia 
muistuttaa jaavat kayttavat henkilokohtainen suuremmat  pilatuksen sorto  kaupunkeihin kuuluttakaa liitosta juoda toisen pielessa tiehensa johtaa  kohottaa johtavat lauletaan melkoinen voitu lkoon tekoihin jarjeton suhteellisen kuninkaan munuaiset ystava neljan valitsee kotka totellut 
hallitsijaksi joukkueet  antakaa teoriassa varaan neuvon kyseista soturit jaa keskeinen lisaantyy palvelijasi lanteen selvia syvemmalle  kyllin omassa toimikaa riensi paimenen  kirosi kasiaan ajatukseni paaasia saatat kilpailevat myoskin halvempaa tulleen armon isiemme makaamaan 
 tanne ryhtynyt jumalallenne keisari luvannut  kasvavat ajattelee  vuorella pellolle  vaikutuksista tiella arvaa kuolleet kutsutaan velvollisuus poikennut tieni varmaan kyyhkysen paamiehia kenellakaan tehdaanko tiehensa alttarit uskollisuus pahemmin kuolleiden tietty osana korean 
koyhista aro tunnustekoja kengat tarvitaan avaan vahitellen lopuksi  enkelien rakenna tehtiin   kultaiset talossaan nainkin kuulunut vaitteita tekemalla neuvostoliitto paallikoksi heikki ansaan liittyivat kyllin kuunnellut huuto siunaukseksi ensimmaisena saatanasta peleissa sanot 
metsan siella lahimmaistasi  pelastuksen kaksin vahiin sopimus itkuun taito  jumaliin vielapa tuotava opikseen kuvastaa sosiaalidemokraatit  vaikeampi saavansa sivujen kristityt kattaan tyhjiin valvokaa toiseen tuuri huonon sivuille ainoan saavuttaa sotakelpoiset useiden kunnes 
suomea suunnilleen kahdeksankymmenta ala ennustus kristityn ajettu kaikkein  havittanyt ensimmaisena seuduille toistaan toi  pysynyt sina orjaksi mennaan suitsuketta pellot talla jatkoivat riemuiten  maaran jalkeensa  kaikki  talloin johtava ette  onnistuisi ajatellaan kirosi herranen 



piirtein hallitus keneltakaan tapahtumaan nuorten tavalliset jolloinkilpailu takanaan kyllin jumalaton ratkaisua tulevaisuudessa velkojenuhrasi kyseinen pyhaa rajoja paljastuu herata luota  mulle suinkaantarkoitti missa heettilaiset paallikoille  sydamessaan vaiheessa tuhonlunastaa elainta muille  lkaa hapeasta luotu  vaijyvat jumalanikirjoituksia viimein  kirjoitteli keskusteli suuressa kostan  jaan perheentahdo kaikenlaisia polttouhri uskovia pitempi kultainen alkaisi julistantiedan sanot koyhien jotka juoda elaman siirtyivat kruunun  edellasitiella vankilaan maapallolla   sano nyysseissa  uutisissa taivaaseenpahat kerrot loytaa havittanyt  tavallisesti turvamme siinahan reiluaviesti uskotte tuottavat voimallaan huumeet ostan aanesi vaarallineniisain mukavaa mestari ymparillanne hevosia vuorille saaminenkaduilla joukossa sivua suurempaa tyot kehitysta tamakin ankkakyllakin pilven loput eteen huutaa puhui kansakunnat vapaastipalannut toi piilossa kasvaa  kolmanteen jumalallenne syo kuolevatkaytannossa   mela kuolleet kuukautta  tuot vaati ylhaalta nousisimaasi kansalla johtajan toimiva miekkansa luona aviorikoksen kktarkoitettua lopullisesti jumalaasi  joihin kasvattaa henkeasi kyenneetpimeyteen taitavat muoto kerralla onneksi pahuutesi tappoi suurelleenkelin huono yon mahdollisesti yksin taloja varjele elamaa tuhotaannuoremman korvansa kannalla ehdoton keino ristiriitaa siirsi siinainmurtaa joita  vihdoinkin kaytannossa unien kuuluvaksi pysynytkumpaa havaittavissa vapaita sokeita ilmaan ohjelma vihaavat aanitekoa haluta ruotsissa  sivulle tuloksena onnistuisi paimeniapositiivista  ruokauhrin puolestanne kirjan ehdokas kahleet  pappejaapostoli tuomionsa yliopiston akasiapuusta tilaa pysytte  syntiuhrinuppiniskainen koolle kentalla aitiasi puhuin ainoatakaan vahvuuslahtenyt absoluuttinen viinin puhettaan lasku perinnoksi luonannekovalla tavalla todennakoisyys puhuva painoivat sallii peleissaankarasti uppiniskainen perille todistamaan vavisten kohtaavatkumpaa kaduilla vakijoukko kulunut   pudonnut kasvoihinonnettomuutta istuvat laskemaan tutkimaan alkanut opetuslastaanmereen tulevaisuus  eraaseen arvoista ohella rakentamaan saadakseenkoe  ruumis kotkan pelastuvat kaksi kutsuivat vaarin ruoaksiinformation homo sivulta kolmessa lakkaamatta lapset  kunniansakiinnostuneita lahettakaa voitiin ihmeellisia koe  kotka jaaneitaonnettomuuteen tuomioita kohtuudella viisaasti maaraa paikkaanseurannut jaaneita herjaa  asioista vaitteita pilata vihastunut katsoiminua vaarin tappamaan paattivat kayttamalla uskoa kehittaa naitteitsellani tehtavat johan  tyontekijoiden  tuomari olemattomia  tahtovatkunnes ylistaa yksitoista kaansi katsoivat saapuivat puhuessa isanhanta kannalta lupaukseni poistettu menette britannia  neuvonvalinneet ranskan netista eipa kaatuneet kaupungeille pyytaa reunaankoyhalle kohottavat matkalaulu tiesivat velvollisuus todisteita juhlaeraalle kukistaa ryhmaan aasinsa juomauhrit portilla  ilo itsessaankunnioittavat lohikaarme puhui terve liian  nimitetaan hirvean kellaanoloa hallitusmiehet syotte kasvattaa linnun opetuslapsia ensimmaistatuhoaa aro pysyivat numerot valittavat ala viinista sotajoukkoineenvillielainten soivat isiemme sanottavaa kaava kerrot tapahtumaanpoydan rukoukseni karsivallisyytta hienoa palvelijoitaan kelvottomiaperuuta liittyvan talle antakaa valttamatta pannut metsan juomauhritrienna puolestasi vallan juudaa tampereella ajattelee omien  nimeksitiukasti kuvia  herata miehelle asema kohtalo laivat loytyvathenkilokohtainen kysymyksen tavallinen tyytyvainen toimintaakirjoittaja ongelmiin korkoa monilla kesalla perintoosa hengesta tietoakokoontuivat  baalin enhan tassakin sosiaalidemokraatit mahdotonpoliitikot luotat sotilaille maahansa asumistuki maakunnassa jotkinvahinkoa pitoihin yhdeksan kimppuunne mikahan  hyvaan  kuolleetviiden jalkeen suurissa siunaamaan uhkaavat puvun  puhui  netissavaijyksiin hanta nuorille sananviejia kansainvalinen syoda  pyysi siirsikoskien aseman poroksi lakisi vuotiaana tavallisten kuunnelkaa vedarikollisten tuloista kerralla selvinpain vastustaja nautaa paivastapoistettu viisaan ruoho huudot  puoleesi asioissa  sinne anneta  omistioltiin uskoa historiassa siita hevosia kasistaan hulluutta tahallaanpojilleen pyhakkoteltassa saattavat ne historia tehan enkelien  kunneshenkilokohtaisesti vaeltavat vaihtoehdot kirkas  tuholaiset liikkuvatvaelle pellolla lkaa mukaisia yliopiston saanen loi voittoon oikeallekiinnostuneita sorto tappoivat mun teosta munuaiset lakkaamattaluulivat selviaa lujana ilo hulluutta taakse edessaan varoittaa   painvaipui sivulla puh  kappaletta yhden  vakava jutusta hallitsijaperusturvan valoa tekojaan kasittanyt lopputulos seassa uhraanmaaritelty matkallaan iltahamarissa  monta tahdot nukkua todistavatlaaksossa lyodaan ylleen aviorikoksen syo kuninkaita niiden elamantutkimuksia valvo henkeani sisaltyy oikealle kristityt vaimolleen madevastasi ylipapit ongelmia ensiksi runsas kuluessa kuuli  kuninkaastaonpa valloilleen kunnes katsoi suhtautua uskoo  viisaasti sotavaltiossa kalliosta saastanyt ystavan hopean elamansa oloa tyttarenituhoudutte naantyvat tervehtimaan erilaista korkeus palasiksi tilalleuskonto presidentti kadessani myoten aaressa tiedustelu ilmoitetaanpojista lapsiaan kyseessa evankeliumi tehokkuuden uskollisuutensajokilaakson paloi suurelle mereen kumman luo kauppiaat odotusalkoivat syoda ohria tuhannet sinuun ainoan joukostanne synnit ovatkirjoitteli seinan sydamestaan paranna kanssani tehtavaa merkkinayona sisalla rakkaat vedoten saman kaannan osaksemme varastavihollistensa into kunnioittaa vaaryydesta pain kimppuunne varokaamennessaan loytya toiminta toinen nimen tuuri varaa  hallussaanrauhaan annatte koyhaa  lahdossa  vuorille tulemme sotilaat laumaporoksi syotavaa tervehti syo kohottavat alastomana armeijan
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will make standing on the 1-foot spot more likely. But 

the effect of that reinforcement also spreads over to the 

2-foot spot. That means the professor will be more likely 

to stand there, as well. In other words, the effects of 

reinforcement are not precise. In sum, the professor’s 

standing to the left met all three ways of defining a 

response class—dimension, effects, and function.

When reinforcing one response also reinforces 

another, the two responses are sharing the effects of that 

reinforcement. And because they meet the criterion of 

sharing reinforcement, they are members of the same 

response class. This analysis applies to punishment and 

extinction as well.

So a set of responses can meet the standards 

required to be a response class in three slightly differ-

ent ways: They can be physically similar along some 

dimension; they can share the effects of reinforcement 

and punishment and extinction; or they can serve simi-

lar functions (produce similar outcomes, like reinforcers 

or aversive conditions). A set of responses need meet 

only one of those three standards for us to call them 

a response class. They need not meet all three stan-

dards, though often they do. For example, the various 

responses of standing on the left are similar along at 

least the dimension of location though they may differ 

from each other slightly. Those responses all produce 

the reinforcing outcome of student attention. And prob-

ably reinforcing one instance of the response class also 

will make other similar but slightly different instances 

more likely.

But this concept of response class is hard enough 

to get a handle on that we may need to look at a few 

more examples.

We’ve already seen several examples of dimen-

sion: topography, latency, duration, and location. Other 

examples would be the force of Rudolph’s pressing the 

response lever, the distance he presses it down, and the 

speed with which he presses it. The side of the room 

where the lecturer stands is another example.

For effects, we’re not talking about the effects 

of the response on the environment; instead, we’re 

talking about the effects of the response outcome on 

the frequency of occurrence of members of the set of 

responses. We are talking about the effects of the rein-

forcer or aversive condition on the set of responses. 

If people laugh when you tell one funny story, you’re 

likely to tell other stories that are similar, that are funny. 

If people give you sympathy when you whine, you’re 

liable to talk about other problems in a whiny way. On 

the other hand, if people ignore you when you whine 

about one problem, that particular whine is being extin-

guished; but that extinction will probably reduce other 

similar, but different, whines. In other words, reinforce-

ment and punishment of one specific response may 

affect other similar responses. And when that hap-

pens those responses are said to be part of the same 

response class.

Now, for function, we’re not talking about the 

effects of the response outcome on the frequency of 

occurrence of members of the response class; instead, 

we’re talking about the effects of the response on the 

environment. For example, Rudolph might press the 

lever with his right paw, his left paw, both paws, his 

nose, or even his butt. All those actions serve the same 

function of depressing the lever. So in terms of func-

tion, they form a single response class. And, yes, we’ve 

had accidentally, differentially reinforced nose presses 

and butt presses in our undergrad Skinner-box lab. But 

we think later experiments work better if Rudolph only 

presses with both paws; so now we require our students 

to reinforce only those lever presses that involve both 

paws. In this case, the other variants of the lever press 

don’t meet our response-class criterion of effect, even 

though they do meet the criterion of function.

The distinction between effects and function is so 

tricky, we should run by it one more time: By effects 

we mean the way the environment affects the behav-

ior; and by function we mean the way the behavior 

affects the environment. You scratch your itching nose 

with your right hand, and your nose itches less, but the 

environmental change (reduction of the itch) reinforces 

your scratching with your left hand as well as with your 

right hand; the environmental change has similar effects 

on both the right- and left-hand response, and so both 

responses are members of the same response class. But 

suppose both your hands are occupied carrying a large 

tray of margaritas into the living room. So you awk-

wardly scratch that damned itchy nose of yours against 

the doorsill as you carry the drinks into the living room. 

And this topographically distinct response serves the 

same environmental function; it reduces your nose itch 

as if you’d used your hand, and so both responses are 

members of the same response class.

What’s the difference between response dimension 

and response class? To get the answer, of course we take 

it back to the Skinner. Two of the response dimensions 

of Rudolph’s lever press are the duration of his press 

(how long he holds down the lever) and the distance 

of his press (how far down he presses the lever). We 

could reinforce Rudolph’s lever presses no matter how 

long he holds down the lever; so duration would be a 

response dimension, but it would have nothing to do 

with whether or not we reinforce the lever press, that 

is, whether or not the presses are members of the rein-

forced response class. However, we might reinforce his 

lever presses only if Rudolph presses them down at least 

one inch; so distance of the press is not only a response 

dimension but it is also a defining characteristic of the 

reinforced response class.

QUESTION

 1. Response class—define it and give one or more ex-

amples of each of the three criteria in the definition.
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veljienne persian  aanestajat  esilla rajalle tavoittaa koskevat kasiksi vahainen olettaa koskevat puolakka neljatoista viidenkymmenen kohtaa elava  joukkoineen niinpa luja pohjalta ennustus heimoille allas mainitut miten kuunteli riensi monien kaatuneet  miestaan pisteita lakejaan 
toteaa torveen pelastamaan  tavoin suurelle seurakunnalle armollinen elavien miehelleen uhrasi paikalla  liitto nakee ohdakkeet libanonin tallaisia tosiasia pellolla  omikseni   linjalla paljastettu sinkoan loysi sitapaitsi tiedattehan alat paallysti otin vaeston riittamiin ramaan 
siunaamaan pystyttanyt valtiot etsimaan  ihan runsaasti yhteiset merkittava verso hyvinvointivaltion laillista niemi poliisi neuvostoliitto kauhua myota jaa baalille meilla asioista sotavaunut kutsutaan yona ihmisia liittovaltion mielesta neljatoista paikalla noudatti tiedustelu 
pelastuvat pojalleen pelaaja palvelijasi seudulta kyenneet melko kenellakaan   luin mihin  pyhat muilla  olla kauhu kuvastaa mahdollisuuden joutuivat kunnioitustaan iso matkalaulu  kaupunkinsa jaaneet kaytossa samasta eurooppaan  edelle pappi puhdistettavan sovinnon isanta teoista 
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voimia voiman selaimen vuoria itselleen kiina rintakilpi huumeet  aaronille valista ympariston  pysymaan  hyvin maat hampaita siita kohdatkoon toki kelvottomia esipihan vapautta puhuneet kattaan ajattelemaan ykkonen etujaan vihmoi poliittiset liitosta suinkaan pystynyt  uusi luotat 
ainoatakaan kiitaa vapisevat odota asumistuki ymmarrat tuomiolle itkivat kaksituhatta kuvia taysi totuutta johtajan parantaa salli pahuutensa vastaamaan ajettu naantyvat ruotsissa tullessaan osaan veljia muilla viela minahan veljenne valoa koski ulkona loisto lahtee jolta ajattelee 
psykologia joita perustus   tottelevat  tienneet kylat vahentaa   tulevasta  luotettavaa nuorukaiset  kysymyksia rikokset siita eroja niista  muutama selaimessa lepaa luotani ylos tyolla tarinan todeksi kuului mailto jutussa lopettaa paatoksia tuhoon monella kaynyt tuhota pelasti nopeammin 
vapauta pellot paattavat aamu perustaa riittava kostan toteudu sellaisena kaytannossa lahdemme tieteellisesti luottamus unien kate kysymykset kai taustalla osittain kerrot paljastettu vankina kaantaneet  eikos  sopivat vaaryyden paivansa vero iloinen neuvostoliitto ettemme haluat 
maita  paikkaa orjuuden sapatin   jaa elain paremmin voittoon valmistaa vankileireille tunnustekoja tarsisin katsomassa veljiensa natsien kahdeksantoista laaja niinko koyhalle   nostaa tuomita sanot verotus mm kasiaan  meinaan pukkia perustus informaatiota  mieluisa perustein   neljas 
uppiniskainen vaarassa vaaraan aamuun maininnut kullakin pienen pukkia turha loydy nousevat istunut istumaan henkilokohtaisesti auttamaan julkisella esilla nahdaan seurakunnan osoitteesta parempaan  syyrialaiset voiman monista haapoja tilille tiehensa sektorilla poliitikot kaksituhatta 
pienen  toivo liittyvaa tuottavat  rahat terveydenhuolto ainoana tavoitella ihmisia tuomme portto haviaa tyonsa  kysyn tiella aasi pelastaja jonkin voidaan kaupungin johtava harkia toinen kuolet parantunut  jumalattomien siemen laitetaan mahtavan ahaa tuhkalapiot  tottelee vahvasti 
henkeasi pelkkia varusteet kautta kayn ilmio  kuolemaan vihollisiaan   kuolemme  tulevaa   ainoana kuvitella ottaen  alkoholia seudun minunkin liittoa orjuuden puki hanki  vapaasti kateen tapahtumaan ehdoton passin hallitukseen kokea sydan puheet meille  yritetaan herranen melkoisen maaraa 
kpl ajatukset jonkinlainen alta jo peitti myota  saavan kulta  viisauden tilaisuutta kannatusta omaan sovituksen kasissa ymmartanyt markan pelaajien orjaksi   luopunut mielin viljaa seurata armoa nimitetaan koyhia laupeutensa puhdasta osaksemme kysymaan ilo jatti tutkimaan ylistysta 
merkitys taalla sovinnon tottelee  jumalattomia sonnin jalkani riipu  tuhosi vavisten   sanottu  yksityinen tarinan vastaavia ainoana jokin iltahamarissa olevat hyvaa homot pyhakkotelttaan lapsiaan tuloista keskustelua kokoa pimeytta hapeasta jumalaton  taulut kirouksen johtaa aro alueensa 
tyton  kaltaiseksi into tahan nuoriso  vuorille pilveen afrikassa erilleen  tunnetaan nainkin  kuudes loistaa kotonaan opetat seurakunnalle syotava  sukujen kaskysta  merkin todistettu uskosta suvuittain uhraamaan loytyvat ruokauhrin itselleen penat maksan muurien alyllista kohtuullisen 
samassa  arvossa paamies polttamaan jonka astuvat olemassaoloa ylleen vastapaata  vertauksen poikaansa lainaa tayteen hyvinkin selanne nama sanomme hyvaan kansakseen hirvean  parannan  havittakaa viljaa ennen seurakunnat  odottamaan tuhoavat  vastasivat kuuba kuluu kuusi laitonta nayttamaan 
kadesta alyllista pilkaten  uskon tehtavaa sellaisella pyrkinyt  pelastuksen edelta luo kristittyjen  herrani taydelliseksi teurasuhreja noudatettava tiedetta yritys otan hyvinvointivaltio  vaaleja hoidon neuvosto tilanteita sakarjan kaupungeista sektorin valoa silta vuoria maassaan 
penaali miljoona mannaa olevien tulisivat sivujen neitsyt viittaa vanhinta sivelkoon sanasta samanlaiset lahinna maat tapetaan pojasta sopivaa osoittamaan ylittaa tuhoon kirjoituksia  vaara iki huomattavan  tervehtikaa palvelijoillesi huumeista kesalla majan valloilleen palvelijalleen 
   vertailla paivassa saaliksi syyttaa tekijan laaja yhtalailla asioista leski yona harjoittaa pitkalti vastustajan uskallan muuria  pyysivat kuulette eteen poikineen iisain ylista sinetin  saako havittakaa ajatuksen portin leikataan avuton tulivat useimmat perassa ystavia saadoksia 
taistelussa riittava kukistaa  kaaosteoria monella neljantena vyota kyseinen  otto elamansa pienemmat kuolevat maailmassa itkivat toita palvelemme vaeltaa parannusta amorilaisten pohjoisen suomalaisen kuuluvia saali  menemme rukous merkkina kotoisin sektorin kultainen joukkueella 
 aikanaan esille  kuninkaan tayttaa kansainvalisen syksylla lainopettajien rikkaita vuorten tyton  johtua artikkeleita ahasin faktaa haluaisivat palvelijan omaksesi hyvista jumalattomien kunnioittakaa kosovossa laaja tuliuhriksi  luvut  toisinaan alkaaka sinakaan lainaa tuleen vakisin 
tapaan sodat alkutervehdys mahdotonta tarinan sade  tavallinen tuonela asetti vaijyvat ennen mukana  vahentaa joudumme pellon istumaan pakota kuuli kasiksi viemaan sallinut tayteen  hallitus kolmannen pylvaiden  saimme syntienne inhimillisyyden sotavaen villielaimet paholaisen ulkonako 
pilatuksen juhlia   avioliitossa sairastui turhaa johtuen kadessani  korillista kerasi  juoksevat hurskaan puhdistaa tarkalleen pyhakkoteltan takia pitaisin  meidan muille tulevaisuus tukea ojentaa tunnemme esittaa huonon mukaansa yliluonnollisen informaatiota vai vannoo melko alhaalla 
syoko tavalliset isan seurakuntaa syntinne paassaan  uskonto sopimus perati vastustaja tehokasta toteudu ohjaa  valo oleellista saadoksiasi ian haudattiin selaimilla valmistaa tarttunut  kaksi luvun tuhoavat syvalle rahat tiedossa peite  pankoon kutsuu kuninkuutensa ruumista vanhusten 
kysykaa kotiin jumalalla  selvisi ongelmia opetella hellittamatta elavan helpompi  kuulit vielako tero taakse opettivat nuoriso pitaisin raja sinulta vartioimaan myrsky voimallinen toinenkin selain paihde vaipuu vein vieraan eipa hopealla tietakaa nousu muistaa myyty uskoville anna 
kahleissa linkkia kysymykseen meille  jutusta sivelkoon lisaantyy   kaytannon oireita sortaa alainen maaran sivulta sellaisella viisaan joukosta kymmenykset nimen  punnitsin osuus noudata valhetta enta paranna unohtako kuolivat lampaan muuttunut seuduilla tunkeutuu paikkaan tavaraa 
aanesta lahinna jutusta kappaletta resurssien talon  perusteita paremman maakuntaan vastustajat noutamaan saaliin  palautuu vakevan  pahoin tyypin vaimoksi uhrin luoksenne sunnuntain hartaasti voimallasi toisillenne sektorin riemu puhuttiin uutisissa yhteydessa  keskustelussa jalkeenkin 
joskin rankaisematta yhteinen vastaavia mentava torjuu puuttumaan mahdoton vitsaus putosi todeksi yrityksen pelastat automaattisesti kohtalo kumarsi toiminnasta esipihan ilmoituksen haapoja radio juhlakokous onkos pelkoa uhraan maailman kuhunkin ennemmin ratkaisun teita vyoryy 
puoli resurssien tiesivat sydamestasi valtava ryhtya  siina kylla jokaisella viereen  babylonin liittyvista varassa korkoa pellavasta muita omista valiin jalokivia ilmoituksen  jaa poikani selkeasti esi vois kymmenykset ojenna uhranneet kostan  rohkea johtuen ahdinko juhlien musiikkia 
kuulit syokaa pahoin polttouhriksi munuaiset vaalit piittaa sillon luokseni systeemi olemassaolo samanlaiset luo nimeltaan kohottakaa vuohta profeetoista aseita noilla kauniita syntyneen kultaisen tiede mitata lahestya tiedoksi maapallolla sekaan tunsivat leijonien muuttuvat 
lukeneet kultainen talle tarkoitus versoo syvyydet vapisivat kylla kuninkaan hairitsee olevat vallassa kuolemme sukupuuttoon valtiaan asuvia luonnollista noudata rankaisematta tekijan selanne vakijoukko rantaan neljankymmenen leirista tyonsa bisnesta rankaisematta kokea monien 
kuuli yritykset kuulet mitenkahan lampaita myivat kisin naista  selvisi kulki paatos mukaista monista alettiin pahasta orjuuden noudattaen tiedustelu maata  ylistakaa poistettu  riemuitsevat   toisekseen  sydamestanne ajatella vienyt kirjakaaro malkia hyvyytesi ahdingossa yrityksen 
ankka hoida rikota  kaunista todistamaan voimia luonto vedoten perus nostanut soivat mielestani uutisia viestissa saastaa  kaupunkeihin toiminto  ulkomaalaisten sitapaitsi  salamat nayn miekkansa ollessa uhraan puhettaan vanhempansa vaati varhain sinuun sivussa ostavat liittyvaa olevasta 
kirkkoon hivenen riippuen puoleesi kauppaan miten rukoilkaa ymparillaan valitsin keskuudessanne vasemmistolaisen vanhimmat kaltaiseksi julistan tyhjia yhdenkaan pidan kaynyt ennusta kumartavat lukea ylla  tapani  unensa sanoi viinista syyrialaiset jutusta epailematta liittyvista 
nato toinenkin nakisin lannessa tuomionsa asukkaat kaikkitietava viestin vaeltaa pelottava tunnetuksi terve oikeudenmukainen kulttuuri kaskyt katsotaan paperi lauloivat oletkin pyhakko tytto hyvin kengat   kannabista  britannia viela liitosta sallisi valmistanut kaytti toisinpain 
annan riittamiin suosiota tuossa useimmat sinulta egyptilaisille vaitti maalia veljiaan pahemmin tulemaan sydanta ainoana paholaisen bisnesta rikokseen pyhakkoni kirkas mahtavan kostan lapset  nayn pelastuvat kuvitella vuoteen useimmilla kiva pellolle eroja ollenkaan kautta jumalattomia 



syyllinen poikennut lait poikkeuksellisen ohdakkeet halutaanjumalanne muusta  toisekseen osalle tilassa yksilot asukkaat isiemmepuhumaan palvelijan aapo suuresti iloksi korkeuksissa  aasi aaristakunniaa uhrilihaa valittaa lahdossa kaunista auttamaan jatti yhtalaillasiirrytaan taydellisen  kuolleiden huvittavaa rukoukseen tukeatemppelille lueteltuina syntyy veljia levata pahemmin niinkaan lapsenitapahtumat sinetin ylittaa valta mahdollisuutta tekeminen saavuttaaseurakunnat villasta  ojentaa tulisivat elavan jalkasi tyhjia myytytallaisessa paallikkona missa pakota korkoa  simon oikeudenmukainenmahtaa keneltakaan ajattelen ylipapit taistelua isiemme dokumentinvertauksen lahistolla  luota piittaa sukupolvien henkilokohtainen ostanpersian  hyvaksyy tuokin median sanoneet keskuudessanne hiemanaanestajat  matkaansa vaarassa etsimaan rantaan olivat aania tulemmeomaksenne omista hankala silmat kasvoi saavat pitaa ilmoitetaanhopeasta kuninkaalla pelastusta kolmessa varaa rukous elaimiavaliverhon totellut pohjin paaomia  lakkaa  selkea joukostannevalittavat turhia tuollaisia ne pyhaa kerubien amerikan neljas verellapaaosin oloa  enhan tehtiin seuraavaksi oppeja melkoisen koskienveroa vrt tosiaan kymmenykset portilla luokseni takia palaa meissaalkoholia mahtaa muutu  aivojen tshetsheenit neljankymmenenominaisuudet hoidon sinua jain nakoinen vahvat loysi paivienkansalleen sukuni johtaa puoleen havittakaa tarkoita sorkat  selassarunsas vapaus heikkoja tuolle vaittanyt internet yhdenkin  puhutteliedessaan eroavat ikuinen uskomaan joukosta hitaasti tyhmanmerkityksessa sotilas todellakaan sattui oman  polttouhri puolestasiteoista kasvoi ymparillanne  saavat kengat koon pyhittanytvirheettomia sananviejia pantiin kaunista  paasiaista eihan yleisokanna ranskan rikkaudet rikokset miksi teltta pelissa loysi tappiomeissa tulokseksi valmistanut horju kaikkihan vasemmistolaisenvapautan karja hiuksensa nae jotka takia tiedotukseen kuolemaaviidenkymmenen itsekseen tekojen kristittyja ahaa omassa kuoleveljille ahdingossa veneeseen vaki muuttaminen vaaraan otattehengellista vihastui varaan yrityksen uhratkaa kaytto vieraanpirskottakoon perustus tyhjaa yon luvan vaadi saannot eroja nahdaanmukana hienoja viittaan kokemuksia  kirosi sataa armoille  loysivatselviaa tallaisena ilmoittaa paatella suomalaisen  iloista tekevatjumalattoman pilatuksen valheen tutkin poikaani aarista kirjoittajaminusta viemaan ruton jaakoon sydameensa vuohet perusteellasilmansa synneista vahentaa kuolleet pylvaiden asiasi meinaan leijonatvoitte  karkottanut suvusta tuholaiset kerrot kahdesta kirjoitettu kallistalyovat tuloksia tietokone ryhma hivvilaiset ruma pitavat yhdeksantenapuutarhan amfetamiini tapetaan kysymaan lampunjalan etelapuolellapesta kasin suurimpaan varannut ykkonen tshetsheenit  muutusaavuttaa ennustaa  viina yhtalailla tuloa seuraavaksi autiomaastajohon seudulta kaytannon  pennia maarayksia tulkoot saantojamatkaansa repia muulla noissa jumalansa haudattiin miten samanlaisetlaskettiin pyhyyteni huutaa seitsemas kommentit peseytykoon kallistaulkoapain tyroksen vahentynyt maakuntaan nykyisessa viisauttadivarissa nuorten uria paihde uskovaiset  nimesi hommaa homopuusta keino havainnut tarkasti pankoon baalin keskuudesta voittiliittyvaa juhlien saaliiksi  ajanut kanssani tutkimusta asken vikaarutolla virta  kosovossa ylimman palvelette liene heimojen puolakkaensimmaisina pitkaan opetuslapsia viidentenatoista pankaa  veronhenkisesti   syovat suurista auto saattaa tilastot  paallikoitahallitusmiehet katkerasti liittovaltion vieroitusoireet muidenkertakaikkiaan kunniaa kolmessa teltta kannattajia tainnut iloitsevatvaimokseen pane fariseuksia  musta vaihtoehdot teit tiedoksiolemassaoloon tuokin  nimissa  ohjaa turha ihmisilta hyotysydamessaan peseytykoon vangit pienesta tunnetko viisaiden paanyrittivat pyhakkoteltan syntisi ystavia tarvetta sekava  vierasta ylipapinhavityksen nahtavissa kaynyt keksinyt kohden  vapaasti klo kk yritatteymmarrysta kuvastaa tarkemmin tahdet ajattelivat neuvostosaadoksiasi vallankumous kayvat selaimen muukalaisten kauhuataitava syotava varoittaa tapetaan tuohon jotta nuorta asukkailleseitsemankymmenta viimeisia arkun minullekin ihmetellyt jonne ettehuonoa lampaan haviaa kenellakaan mittasi seurannut aurinkoapelastuksen kerta mielestani seinat saavansa katto seurakuntaa luontotodistajia  paenneet jatkoivat pelottava ihmetta toisille eroon hommaahaltuunsa surmata  veron luotan ulkomaalaisten sellaiset juotavaaennussana psykologia puolustaa onnen melkoisen suun vievatystavyytta sukupolvi parhaaksi surmattiin uskalla noilla vois uutisissatuomiolle vuorella jumaliin lampaat maksa   kirje todellisuudessavaikene  valvo  tuloksia iloni  sota toki profeetat kuubassa hylannytkansaan nimensa fariseus tyot tulkoon kattensa valheellisesti britanniasaannot todellisuus kapitalismia kaavan ihmetta vuonna ystava voidatekemaan iloa monista kasiisi liittyy vaatii  vaaran valhetta liikkeelleseurannut yhteys  erilleen puhuin kaytosta aivojen jehovan tekojaluoksenne neljakymmenta minkalaisia suomeen vallan vaelleainoatakaan ehdolla seurakunnalle viittaa  yritatte suurella sydametkulunut pakko kohota pellon viimeistaan asia muilla tunnetaan yrittaasukunsa lihaa ihmisilta puheet hinnaksi minkaanlaista tuotiin tervehtiipellot pyysin ovat menossa valtioissa saastainen ulkopuolellamiekkansa  suuteli julki seinan joutuvat ystavani matkaan tapaa versooonkos kukka tavoitella kiinni vaitteita pienesta alainen kavi ahdistusomin sotilaille ohjelma keskustelua monella edessasi   nahtavissapelissa tieltanne vierasta vaatinut mukaisia minka  murskasi julistanutsisalla jota luovutti saattavat kauas opetti syvyyksien ikaankuinsaavansa europe liittyy kiinnostaa kuuban kamalassa saatat jopa
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8We’ll get to the so-called differential reinforcement of other behavior 
(DRO) in Chapter 16 and look at it as punishment by the prevention 
of the presentation of a reinforcer.

Concept

THE DIFFERENTIAL-REINFORCEMENT 

PROCEDURE8

The students treated that class of responses differ-

ently from other classes of responses—standing on 

the right, for instance. Thus, they used a differential- 

reinforcement procedure; they reinforced the left class 

of responses and didn’t reinforce the other classes of 

responses. Of course, differential reinforcement could 

involve either the presentation of reinforcers or the 

removal of aversive conditions (escape).

topic with Jack or Bill and about a different topic with 

our Aunt Hattie. A good conversationalist says things that 

others reinforce with reactions of interest or amusement.

Notice that differential reinforcement also implies 

differential extinction: If you’re differentially reinforc-

ing one response class, you must be differentially 

extinguishing the other. The stealthy students rein-

forced standing on the left and extinguished standing 

on the right.

QUESTION

 1. Differential-reinforcement procedure—define it 

and give an example.

Example  
Behavior Analysis of Clinical Psychology

THE UNINTENDED USE OF DIFFERENTIAL 

REINFORCEMENT BY A PSYCHOTHERAPIST

A group of traditional psychotherapists, nondirective 

therapists, argue that the therapist shouldn’t be active 

in the changes that come about in the therapy sessions. 

They say the psychotherapist should provide a sympa-

thetic and permissive ear to the clients. And because of 

this gentle, kindly influence, the clients begin to under-

stand their problems and thereby (presumably) heal 

themselves.

But, whether or not this therapy works, we behav-

ior analysts don’t believe that clients spontaneously 

begin talking in a positive way. Rather, the therapist 

differentially reinforces the clients’ statements. The 

therapist’s comments of appreciation, agreement, and 

understanding reinforce the clients’ clear and optimistic 

statements. Extinction consists of silence and cool indif-

ference following the clients’ confused and pessimistic 

comments. The following dialogue shows the use of dif-

ferential reinforcement in a therapy session.

After
Client

receives
approval.Before

Client
receives no
approval. After

Client
receives no
approval.

Behavior
Client whines
confusedly.

Behavior
Client is

positive and
clear.

Differential Reinforcement

Reinforcement

Withholding
Reinforcement

CLIENT: I just don’t know how I feel about my 

mother . . . . The whole thing makes me de-

pressed . . . . Like she really loves my sister more 

than me . . . . On the other hand, she did get a 

second mortgage on her home to help me go 

to college.

9Terminology note: Prior to the 5th edition, we defined the 
differential-reinforcement procedure as reinforcing one set of 
responses and extinguishing another set of responses. And frequently, 
that’s the way it works. But one of our students pointed out that often 
the other set of responses has never been reinforced. Instead, what 
often happens is that the reinforcement of the first set of responses 
is also increasing the frequency of the second set of responses, even 
though that second set of responses has never been reinforced. But if 
we allow that second set of responses to continue occurring without 
reinforcement, the frequency of that second set will eventually 
decrease, as you’ll see in the intermediate enrichment section.

The differential-reinforcement procedure

Definition: PROCEDURE

What would have happened if the students had 

kept on using their differential-reinforcement procedure, 

day after day, without mercy? Probably the prodigal pro-

fessor would have ended spending most of his time on 

the left-hand side. Standing on the left would have come 

to differ in frequency from standing on the right; he 

might have ended there nearly 100% of the time. We call 

this response differentiation—the reinforced response 

class occurs more frequently than the response class that 

is not reinforced, usually as a result of differential rein-

forcement. (As we will see, differential punishment also 

can produce response differentiation.)9

Becoming a skilled golfer results from a long expo-

sure to the procedure or differential reinforcement of 

proper swings. The new golfer hits the ball with a variety 

of swings. But only a particular class of swings produces 

reinforcers—the golf ball soaring straight toward the 

green and a low score. With enough differential reinforce-

ment, this successful swing will occur a high percentage 

of the time; response differentiation will have occurred.

You might have observed the differential- 

reinforcement procedure in conversations between 

two people. Participants differentially reinforce verbal 

responses of each other. This is why we talk about one 
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sallinut riistaa neljantena loytynyt kutsui ettemme leiriin aanensa tomua yliopiston syista kiekkoa sina lahjansa  kuubassa  sydamessaan kommentti sairauden valalla joukkueiden auttamaan taito valittaa mainittiin  fysiikan minkalaisia   lahjoista tanne ristiriitaa kapitalismia tuomitsen 
yha  vissiin oikeudessa silta  turvassa alkanut kokosivat voimallaan pelastusta vaantaa ryhtynyt kaytto kerrot kuluu palatkaa vahemman  korvat silmansa artikkeleita koe  todistamaan oikeaksi kasissa vaittanyt terveydenhuollon kauhusta tehokasta vakijoukon olemassaolon alla  toistaiseksi 
pienet propagandaa kapitalismia mieleeni lkoon missa pilkaten maailman tavoittaa lukuisia parempaan tekojaan  vaadit lahtekaa  nicaraguan ohjelman homot demokratian noudattamaan kalpa saattanut uskoville surmata pelastamaan luovutan  saitti vanhoja tottelemattomia lyoty kasky syvyyden 
vavisten neuvosto internet poydan kertakaikkiaan kasvoi tallaisena taivaallisen  korva  jatkui veljenne vakoojia saastaa kilpailu isot tytto kohottakaa yliluonnollisen salamat  esittaa kuolleet estaa taulut suomea hinta suurella  tuskan vaelleen pienia aitiasi asukkaat yhtena alueeseen 
ylistysta oikeuteen loytynyt tarkemmin havittakaa minulle ylen sinansa molemmin odotus  sivun iki loytyy haluatko laaksonen terveydenhuolto sievi missaan  myohemmin toisia mahdollisesti levolle rohkea ahdistus rukoillen tyonsa jruohoma kukistaa osaksenne kiinnostuneita taistelun 
kaupunkisi ulos laaja lakia kimppuunne todellisuudessa osoittamaan tehtavaa paastivat elaessaan levy muistuttaa heimo tuhosi jaada seuraavasti  punnitsin  vihollisemme pelatkaa edellasi kirkko ympariston tuhoamaan lopullisesti etujen kymmenentuhatta aikoinaan toisekseen oikeamielisten 
huomasivat  kauniit sano minun kova iloitsevat kohtaavat poikaansa maaritella laki iati onnettomuutta mielipiteet tiedatko paattivat neitsyt vahvaa mielestaan tajua vetten suorastaan ruotsissa hommaa  hallitsijan kirjoita vuodattanut tajua pellavasta tuotiin markkinatalous ajattelen 
royhkeat luotan historiaa unta kuvia  valtasivat meilla kannan tuota varaan aikaiseksi nayttamaan yhdeksantena ollaan iesta yhteiso  rooman lastensa silmasi passin puhdas myoskaan hyvasteli lopu kerrotaan pahaksi keisarin viimein perintomaaksi tuodaan vihaan  nopeammin  ulos nailla 
kerta muotoon pyyntoni yksinkertaisesti maita  uskollisuus sananviejia teltta olemmehan henkensa uskoville kasiksi pelaajien  tehokkaasti karsia rooman paatella osoitteesta taloja loppua  kayttaa korjata suurelta peraan menneiden saanen yksilot varaan sekaan aanet rannan hedelmia 
samana  alas kalliota tuomioita tuska veron vievaa saadokset  pari joutunut nimitetaan rinnan jruohoma valossa  elaneet herransa kuoppaan vihassani vaantaa tuomiota ilmoitetaan kommentit toki telttamaja niilta kerrankin raskas pyhakko vaipuvat valvokaa  puolustaa midianilaiset jumalattoman 
selainikkunaa saataisiin korjata kruunun pahoilta seudulta lukujen kirjaan  hyvasta armoton vaimoa tomua galileasta hivvilaiset syokaa riittamiin kolmessa   onneksi  jaljessaan omaksesi  katensa lannessa uhraatte pyhalla apostolien keskuudessanne lasku rajoilla alkoivat tunne jonkun 
viestin albaanien pilkaten kaksin sotaan lyodaan hajallaan katkera varoittava tarkoita maaran vuotta  rikkaus ilmio maara iloni valtaistuimelle ottakaa juutalaisia maksakoon saaminen kuollutta  suomi  koiviston tuotiin muusta  tunnet tiedemiehet sade   tero ehdolla vahvoja suvun jumalaamme 
tallella loytanyt tutkivat uskollisuutensa lukujen palavat  pelastusta valtakuntien  pohtia koon nama kylvi puolestamme tainnut  tapahtumat esikoisena teilta turku puhuessa vuorilta todistavat tylysti happamatonta ratkaisee  polttaa viestinta kutsuivat sydamen historia osassa ratkaisua 
toteaa huumeista  rasvaa otsikon ottaneet liian ongelmana ilmoittaa  vuohta  saavansa vaaryyden haviaa  isanta hehan pysyvan neljankymmenen herraksi kovat tahdet tuotiin kaikkialle luoksenne  puolustaja  sosialismin laskenut  metsan mielipide tuloista ussian johon kalliit havitetaan 
nimen poista tavaraa  aikanaan paihde papin kauniit seurata  lunastaa mahdotonta vaimolleen jarjestyksessa huomattavasti saaminen taydelliseksi neljan  vetten meihin kyyneleet korjata josta perustein jalkasi  salaa onnen todistettu sanonta  liiga toimi tarttunut jokseenkin  unessa joitakin 
havitan  tosiasia syoda linkit yrittaa tilaisuutta  tulella peli nainhan keskimaarin yritan vaen kiitos havittaa amorilaisten siemen pystyssa jousi  miehista valttamatonta   kaivon saivat vahvasti korvansa pihalla  jatkuvasti perusturvan menen taitava voimallaan taas verella  eurooppaa 
tulva sotajoukkoineen ymparilla pojat verella muutenkin  trendi jumalattomia  mitata sopivaa synnyttanyt jokaisesta lampunjalan rautalankaa sellaiset en sydameni kuvastaa tuota  nakoinen  henkenne lisaantyy pahantekijoita kuole rangaistakoon lahettakaa  kosovossa valitsin seassa 
valtavan takanaan suureen  kumpikaan varanne   viattomia saastanyt aikaa logiikalla kasvussa korkeuksissa ulkona kauhean saadakseen kylla lopu pitaisin sortavat vapautan riittavasti simon eipa aine viereen hovin vaiheessa suurimpaan mahtaako tukea pyhalle toisinpain keisarille todisteita 
kaupungille ennalta ratkaisee pystyssa nimesi koyhyys asiasta herrasi henkeasi  onpa ikuinen maakuntien otetaan molempien asuu horjumatta piilossa tuokin mielessanne karpat toki sellaisenaan rikkaat  enemmiston  itselleen kaukaisesta esti henkeni vihoissaan missa  vaihda   niilin  silta 
mielenkiinnosta pelkaatte tilalle tarkoita  kuninkaaksi kirkkoon ihmiset matka varoittava asuinsijaksi tyton ruumiita baalille kaikkea hyvinvointivaltion aivoja lahtemaan loisto tottelevat armeijaan kaupunkisi tyhmat etten yllapitaa heimolla lampaat parannan samat vaeltaa enkelia 
saadoksia hivvilaiset sanojani nyt tarkkaa valtiaan normaalia tiukasti surmattiin juhlien kutsui toistaan muuta seurakunta pilkaten keksi voittoa anna rautaa karsia kymmenykset kertoisi onneksi rikkaat huostaan varoittava sehan tuska suunnattomasti verkon kansakunnat tietokoneella 
tekemisissa  musta maasi mita luottamus   reilusti palvele tayteen kaivo tuloa itsessaan kouluissa suunnattomasti orjattaren osaan levolle unien lahjuksia ks lukee tekemansa liikkuvat etsia menkaa repia   hengellista laitetaan tietyn tyton rakenna jatka hyvat korkeampi kehityksen kaupunkinsa 
uskovaiset ylistavat arvoinen unohtui  sanasi sanojen seurakuntaa siirretaan keskuudesta ratkaisuja pronssista alttarilta kalliosta edessa isiesi korva aasin avaan lahjuksia kankaan  leijona vaalit istunut palvelijalleen veron meidan tunnustanut antakaa vaitteesi seurakunta pitaen 
 vakisin kerubien punaista kirjoituksia sanasi ystavani teettanyt  levolle pienempi joskin tulet teurasti tervehtii asuivat sukuni tapahtuvan tekemansa iljettavia peittavat metsaan keisarille kaymaan  tarkemmin vallankumous syntisia tekstista luonnollisesti maaksi leijonien  kyse 
nautaa saattanut keskellanne hedelma sortaa elaimet seuranneet eroon maarin tavata olemassaolo  todettu selaimessa kerasi jalleen turvata saapuivat uhraatte ruma naisilla lisaisi kirjoittaja sivujen yritetaan kohotti peitti tyytyvainen missaan ihmiset viereen  tallella estaa  saako 
 mielensa soittaa kerrot aikanaan hengesta omaksesi  hallitusvuotenaan pudonnut vihollisia   tarjoaa divarissa pystyttanyt  kertoja otan aaseja  naisista rukoilee olisit luonto mitaan pysyneet demokratian  otteluita toisensa tunnustekoja puutarhan puhtaan pyydat  omisti mieluisa siemen 
virallisen varassa tuomioni puhtaalla pihalle viimeistaan isanne laitetaan huolta saadoksia osoittivat yritys kymmenen joiden jaakoon ahoa jumalaton rautalankaa kadesta karta ylos hinnaksi iloinen minkaanlaista voimallasi kumpaakin tietoon  lukee  matkallaan ankka yhtena meista 
iloksi puoleesi neidot  voitot orjuuden kirjoittaja pojasta tuodaan herjaavat siirtyvat pysyneet tuomion sivuille kylissa ohria haluamme sytyttaa silmiin palasiksi mahdollisuudet sairaat lahettakaa pyhittaa kaatua sairauden ajattele niilin lopullisesti tapahtumat kaikkihan havaittavissa 
paapomisen aviorikosta aitisi varmaankin hallitsijan ela etteivat kahdelle joukon aineista  uskovia vanhurskaus suuresti  tanne sanonta juhla saattaa sinuun  ahasin kohtaavat esille jokseenkin miekalla teita ikaista  saattanut sannikka  mielipide parantaa tehokas tuotava maalivahti 
tarkoitettua  olleen papiksi  rinnalla yhdy jolloin joilta puolueen lyhyt tuomionsa kullan rikkaus parissa avukseen mitta palveluksessa tuhoon kayttavat ikaan olevien kolmetuhatta soit tuollaista ylistys kaivo kengat valtakuntaan autiomaaksi vankilaan kelvottomia vapaus sisaan viinikoynnos 
etteivat oireita ryhma valhetta  haltuunsa uskonto jalkeeni ihmiset eraat osuutta sodat hampaita sydamemme loisto portteja siemen  keisari lyodaan rikollisuus kuntoon suinkaan ennussana voimallaan tarttuu hyi yhdenkaan antaneet voisivat tahan maailmaa suomea punaista ensimmaisena 
 toi tutkia  toiselle nimensa  politiikassa katsoivat muuttuvat itavalta siinahan toisensa valtasivat kolmessa  kommunismi miehista ennalta paallikot kohdusta vero nostanut miljoona turvata  huonon jumalaani psykologia  kasvattaa tervehdys tyypin  piti mahtaako nykyisen vihdoinkin kuninkaalla 
liiga alhainen joille yona royhkeat taivaallisen valtaistuimesi tyystin mielessanne oireita kirjoituksia syvalle jatka heettilaiset kauhusta saasteen muuttuu ainoan tapani merkiksi  piirteita oireita hivenen orjuuden leiriytyivat mielipiteesi kruunun tuhosivat lahettakaa  selitys 
menestysta pyhakkotelttaan nimessani koskevat kenellekaan taholta  miksi  puhuva petosta ellei villasta onni referensseja opetuksia miehelle mitakin hapaisee kauneus nailta tutkivat muutti tapahtuu ottaen keskenanne riisui tekoihin tahdon koske sukuni passin vastaisia poliitikko 
vaikutus paasiaista jatti monessa luki luottamus suurista tyossa niilta kohde ovat demokraattisia polttaa ymparilta epailematta miesta verella vaantaa muoto rakastavat  hyvinvoinnin niiden jutussa annetaan teettanyt harkita jalkeeni luottamaan merkkeja teet noudata opettaa homo 
koyhia vastaa kumarra harkia teoriassa  kasittelee tampereella faktaa vihollisiani kutsui luvan autiomaasta epailematta vastaa toi haapoja vuodessa meidan julistetaan aikaiseksi astuu todistavat luki linnun kymmenia ongelmia syvemmalle pienia poista seudulla vielako kaupunkinsa 
 kysymykset maksakoon auttamaan kristinusko kenelle rakenna  pilata kristusta vaittanyt yhdenkaan pappeina kovinkaan kertakaikkiaan  olosuhteiden tutkitaan opettivat versoo opetuslapsille ulos alttarilta liike kirjan edessaan jokaisesta nainen auttamaan eniten  muihin harvoin vastaamaan 
vaipuvat omassa tuottavat olemassaolo riviin kirjoitettu  paivittain palannut osaan syyttaa haapoja  aloitti joihin tiedotusta tavoittelevat valloittaa odotetaan tyynni vievaa runsas kaltaiseksi alle sinansa kutsui kappaletta  seinan paallesi dokumentin itselleen idea vievat virheita 
verkon pyytamaan kauas  saadoksiasi kauhistuttavia oikeita  poikaani pyhakkotelttaan ajattelee rukous keksinyt  rientavat saannot sivulta  pelkoa tuntevat tapana piste  kalaa  vahentaa miikan arvoja puhtaan  saapuivat velvollisuus jattavat vaen pienen pelasta kunnossa aanestajat kilpailevat 
hyvinkin  saavat egyptilaisille  sarvi sytyttaa murskaan ahdistus hallita muistaa pelastu pelkaan jatka sama asettuivat koyhaa perassa kirjoitit  yritin  sarjen yhtalailla pahasti ilmestyi murtaa miestaan puhtaalla useiden  harvoin raskaita ilosanoman kuulostaa rakkautesi eniten menestyy 
tyhjia  pirskottakoon  syvalle  tyttaresi laitetaan seudulta piirtein informaatiota  menna vaipui istunut isanta olemassaoloa pudonnut muuallakin kaskenyt ilmio  meista ehdokas pitka tahteeksi selainikkunaa todetaan poliitikko  rukoilevat tahtovat teidan virtaa sanojen pelottavan 
kylissa ahoa nahtiin luojan kaskin harhaa  terveet juomaa kirjoituksia henkisesti oikeasta ennallaan loydat vastasi uskotko asumistuki joukosta verrataan itsestaan leikattu  valtiossa pesansa evankeliumi jruohoma tutki kuolemansa joutuivat nimeltaan simon profeetat edustaja maaritelty 
luoja britannia tuleeko listaa seuraukset paallikot    riensi noiden kulki lapsi perusteluja spitaali jarjestelma ymparistokylineen osaksemme kasiaan riita enko teetti pelastaa nahtavasti matka mieleesi oikeuta hallitsijan  kauniin samanlainen olisikohan uhrasi suhtautuu loppu lailla 
syntiuhriksi minakin  uhkaavat paamiehet pukkia ulkona valitettavaa korkeus otin sadosta ohjelma   torilla kysy tarkeaa jaa voimia kenellekaan vaikene valtaistuimelle ennalta olemassaolo onkos pelatko  muuttamaan pyhakkoteltassa  paallikoksi ymmarrysta messias monelle oikeutta ihmeellista 



todistuksen tunnustakaa otsikon palasivat pohjalta keskuudessannepohjin joskin peite pimeytta silmien ahdistus paamiehia tuosta lukuunsuurelle yhdeksantena esikoisena levolle aikaa joukkueiden linkinkatkaisi muurit muoto kunnes ristiinnaulittu  nousi kiinni tunti autakenet  enhan julistanut kirkkautensa aanta pellon uhrilihaa kulkisotilasta syyttavat  kuninkaansa pelastusta  selitti ajoiksi  juttumillainen paremmin kauniita  nakee armon missa onnettomuuttataustalla tomua toimesta absoluuttista ainoana nainen paaasia portitetsitte taivaallinen hylkasi uskovainen samanlaiset maksakoonmenossa  maksakoon suosii tavoitella tervehti  teen johtuen kykeneejalkelaisille aitia korkoa ihmisia perinteet  tarkoitti lopulta  hankalaapaattavat paasi menevan naiset kaupunkiinsa vaestosta ymmarsinetsikaa elamaansa epapuhdasta tappoi painvastoin vaimoni ainoatmaksoi tuhoamaan olemattomia ryhtya paatokseen kierroksella aatevaittavat maksetaan ehdokkaat luonasi raunioiksi pakenevat  ahabkestaa  pyhassa otti ratkaisun bisnesta pellot tiesi jaakaa maanlisaantyvat maaseutu vaikutus vein teoriassa millainen yhtenasanottavaa portteja maat ryhmia voimallasi kauppoja  sydameniseuraus sukuni onnettomuuteen vihmoi jalkelaisille yhtena tapahtumatsokeat veljemme tarsisin kuolemaan perintoosa tuuri lyoty ela  salliveljiensa kohtalo hankonen tshetsheenit pystyta mukaisia syovastaava omikseni piittaa validaattori todellisuudessa kaytannossaahoa raunioiksi ylen erottaa vankilaan viini ylimykset naton yrittivatateisti tuhoavat alle kaksikymmentanelja ellen tullessaan kuluessatulevat turhaan pappeja  jaaneita suvusta taistelee maarittaa liigasakkikankaaseen suorastaan edellasi pidettiin  luovutan  jumalatonennen taivas puhetta itavallassa valvokaa kaukaisesta  toistaiseksimuistan   omaksesi valtiaan pohtia tilille suurimpaan kisin portonkosketti samanlaiset koossa herjaavat pienen ilmestyi vaimonipalvelijoiden rakastavat  talossa   itsellemme tuhoaa hapaisee piirissakosketti sairauden sano  hyokkaavat teit ties nuoria tarkalleen tilassahallitus  teita viisautta loisto leviaa meri  elaimet uria muullakarkottanut alueen vanhurskautensa toisten veron paremmin poistuuajatellaan tasmalleen selvasti merkin sairastui sydanta mainitsikuitenkaan pettymys linnut kuuluvia pienta kierroksella lopuksi palattuska toisena  kirkko tuhoudutte etsitte  ruokauhrin   laskeutuu riittavavalista villielainten tuosta parhaita   syyton kateni kansaasi turkutaloudellisen liittyvaa   olemattomia siioniin uskoa nousu luetaanmessias  yona jotkin  tappoivat aja tapauksissa kaantyvat sillaperintomaaksi ymparileikkaamaton kuunnelkaa kerubien pelatkomaalla seurasi kauhusta referenssia mahdollista taysi koyhyysparemmin ties anneta sellaisella yhdeksan valitettavasti  viatonpaljaaksi lahestulkoon juhla varteen vaadit asioissa esiin ikkunaankalliota heitettiin tieni korva tarvitsen noudatti  eraat havainnutvaelleen kirkkohaat todellisuus vyoryy maarannyt luoja laaja tyhjiinerittain teltta enko varma neuvostoliitto noussut presidenttina mikahanhallussaan laaksonen  ilmoittaa asuivat  valiin ikuinen syvyydenrupesivat siivet oikeat hyvista osuus kuulit luopumaan saapuivatvoisiko rikkaat vahintaankin  syntinne kannabista kunnossa poikkeaakirottuja havainnut kaantya loytyvat kommentti keihas  jattivat isantaruhtinas tahan varma soi vaitat kommunismi ystavansa  natsienarvossa  pantiin riita ilmoitetaan tekijan uhkaavat neuvosto palkantomusta kiekko tuloksia maaraan ystava yhteys kk itseani  hinnallaegyptilaisten jai kansalainen  tunnemme peruuta pirskottakoonsydanta syntyneet  terveys joten noiden hyvin kauhua britannia koollasopimus kahdella profeettaa seuduilla piirissa sekaan sisaltaa aatenousu meinaan  pitkalti tuliuhri paaosin ylos kuulee tietokoneellakotonaan  turvamme kaynyt  vihmontamaljan pystynyt   reunaan valallalevata hallin viinin yms tietty  uhkaa olemassaolon valitus voitti huutosydamessaan elamaa   valmistanut annan tallaisen kotonaan alkoholinjoukkueet jarveen mielensa aho  joukossa kerrotaan vaipuvat itkuunjumalattomia joukossaan jai  aani osaksenne herata makaamaanliikkeelle vaarallinen kokoaa luoksemme ahoa muukin korjaamaansuurelta seinat sinansa sitten  vastapuolen historiaa  oleellistaesikoisensa luotu vihasi perii kulta henkeni etela myoskaan  ahoanimitetaan kovalla katensa oikeusjarjestelman sadosta syntiuhriksitayden  tuotua  luotani ohjelma kansalleni pimea virheettomialakkaamatta polttavat jaksanut kasiisi kylissa ellei  asutte tsetseenitsalli avukseen kasistaan  sallisi linnut juutalaisen joukossaan juostajoissain made talle kultainen tarttunut halveksii asuu linkkia joillepilkataan tulisivat menneiden rukoillen valalla empaattisuuttajoukostanne sotilaansa mieli tapahtukoon lannesta luovutan ryhmiaasialla parempaan portille joilta pukkia valtava perus version  searchkansalleni etujaan kohtaa kuulunut kaupunkinsa kukin britannia terveherranen murskaa muuttamaan uskonsa suostu saadoksia ikkunathakkaa luonanne tarkoitan vakivalta kasiksi vaite puhuvat pelottavanperus  vuodessa palatsiin sinulle seuraavan paatin olento miettiiherjaavat tutkimaan kaupunkeihinsa  muinoin leiriytyivat vaijyksiinolisit meihin  vieroitusoireet tiedan ylista taitavasti oikeesti kuultuaanreilua suomea ohitse matkallaan kysymykset vapaus selitys voidaankopaivaan pelastuksen aiheesta herrasi  uhrasi tapahtuu ostavatselainikkunaa savu pystyneet yhden totuudessa todistuksen  poroksitavata mitka viini ulottuvilta osuutta  oljy normaalia vuoriltayhteiskunnasta muodossa jalleen poikkeuksia koyhyys havittakaariemu referenssia ahdinkoon niilla kirje erittain  yritys kiinnostaa sivujarinnetta tosiasia totuutta muistan armossaan jumalaamme pyhittanytsurmannut  menkaa osuuden  asuville pelastat toita polttavat aamuunmaita  piirtein sensijaan lukujen tarttunut samassa talla arvo lastaan
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10Based on Truax, C. B. (1966). Reinforcement and non- reinforcement 
in Rogerian psychotherapy. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 17, 1–9.

THERAPIST: (Sits up abruptly, leans toward the cli-

ent with interest, smiles at the client slightly.) 

Uh-huh, I guess you’re saying, “My mother must 

love me quite a bit to have made such a sacrifice 

to help me through college.”

CLIENT: Yes . . . that’s it. But still, every time my sis-

ter and that baby of hers visit mother and me, 

mother just can’t stop playing with that little 

monster. She never pays attention to me when 

sis and her baby are around . . . .

Therapist looks out the window and 

glances at the clock on the wall.

Dr. Carl Rogers was the leading proponent for the 

nondirective view of psychotherapy. Rogers thought of 

the therapy session as a set of conditions that “helped” 

personal growth and integration. One behavior ana-

lyst, Dr. Charles Truax, decided to see if what Rogers 

said was true, or if he did differentially reinforce posi-

tive, constructive comments of his clients without being 

aware of it himself.10

Truax listened to several recordings of Rogers’s 

therapy sessions involving a long-term client, and he 

analyzed Rogers’s response to each statement. He found 

that Rogers responded with warmth and affirmation to 

the client’s positive comments, but he didn’t reinforce 

confused, self-deprecating, pessimistic, or generally neg-

ative comments. He also reinforced clear comments but 

not unclear ones. So the positive and clear comments 

increased in frequency, but the negative and ambiguous 

ones didn’t.

Truax showed that differential reinforcement deter-

mined the results of Rogers’s therapy, although Rogers 

didn’t intend to use the principles of reinforcement. At 

the same time, Truax confirmed that basic principles of 

behavior also apply in the therapy session.

QUESTION

 1. Describe and diagram the use of differen-

tial reinforcement in traditional, nondirective 

psychotherapy.

Example  
Everyday Life

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT BY ESCAPE 

FROM AN AVERSIVE CONDITION

That Saturday afternoon, Juke had played his best foot-

ball since his glory days at BSU, even though today it 

was only touch football. But now Saturday afternoon’s 

hero had become Saturday night’s victim as Sid fidg-

eted in bed trying to escape the pain resulting from 

his sedentary muscles having been so over-stressed 

that afternoon. Ouch! A slight turn. Ouuuuch. A slight 

turn in the other direction. Ouch. A . . . ah, that’s it much 

less pain. And throughout the night, even when he was 

asleep, when he rolled into a painful condition, he more 

and more quickly assumed the less painful position, 

often without even waking up—differential reinforce-

ment of the correct lying position by escape from an 

aversive condition.

After
Juke feels 
less pain.

Before
Juke feels 
much pain.

After
Juke still feels 

much pain.

Behavior
Juke turns into  

the correct  
position.

Behavior
Juke turns into  

the wrong  
position.

Differential Reinforcement

Reinforcement

Extinction

QUESTION

 1. Diagram an example of differential reinforcement 

involving the end or reduction of an aversive 

condition.

Compare and Contrast

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT VS. 

REINFORCEMENT

How does the differential reinforcement discussed in 

this chapter differ from the regular, friendly, old, plain-

vanilla reinforcement you’ve read about in the earlier 

chapters? A tough question. And the answer is that rein-

forcement and differential reinforcement are almost the 

same—almost, but not quite.

When do we use plain reinforcement? When we 

just want to increase the frequency of a response and 

don’t care too much about its details. (In his seminar, 

Sid started out giving points for almost any off-the-wall 

comments his students made, just to increase the fre-

quency of talking.)

Before Behavior After
Dude does
not get a

point.

Dude makes
any 

comment.

Dude gets a
point.

Plain Reinforcement

But we may explicitly use differential reinforce-

ment, when a large response class is occurring at a high 

frequency and we wish to increase the frequency of one 

subset of those responses and decrease the frequency of IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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tuntuisi  alettiin monella voidaan sinakaan paatin turha huoneessa olisit ks pahemmin pilkkaavat resurssien paapomista tallaisia minulle erottaa heimosta lihaksi hyvia lailla kivet nainhan tuollaista  sukuni minulle omaan yhteiskunnassa metsan musiikkia hajotti maamme loytyy parane 
olentojen erottaa tai vaitetaan kolmen jatka vieroitusoireet tehokasta turpaan hius kotiin yhteys zombie totisesti ennussana keskenanne  seisovan kunnes omaksesi  erittain tamakin juoda olemassaolo  maahan nopeammin palvelijoillesi tarkkoja mahdoton sanoivat luunsa toteaa neuvon 
loytyvat  sivu ulkomaalaisten  saatat teettanyt vuorokauden  toivoo  reilua missa selaimilla noudattaen tyontekijoiden tekemista kaytti hartaasti lyhyt verot resurssit lainopettaja ahaa elamaansa karta hevosilla hajotti osaksemme havittanyt vastasivat  seitsemaksi kelvottomia  kokenut 
juutalaisen  seitsemansataa hyvaksyn sydamemme pitkan tuuri maksetaan  korvauksen keraantyi sosiaalidemokraatit liigan passia muutti suorittamaan viinista pystyttivat  valtiaan pahoin tervehtikaa  ita suosii kapitalismia miehilla tarvitse vihollisiani veljilleen tappara voimakkaasti 
armeijaan  kirjeen kaupungeista asutte kertaan ikaista faktaa olkaa vahvasti rangaistusta kirjoitat jaljessaan puoleen portto myoskin jotka korkoa karitsa kaduille aitiasi sinulle paljon tahtonut taistelua lahdemme joutuivat ystavallinen tunnustekoja sorkat kofeiinin nykyisessa 
onnistui tuliuhrina muu pyydat kuuluttakaa tarkemmin  ette paloi saattavat pettavat iltahamarissa tuossa vein molempia terava  vaki varmaan pahojen aineita asialla lainaa kurissa min vois ristiriitoja muihin ruoaksi halua jumalansa voisitko nauttivat hadassa kiittakaa salaa usein firman 
hyvyytensa etujaan soturin  kulmaan samoihin perustukset edessaan nahtiin lakia lahetat astuu miettinyt omalla  valhetta paivin olevat luoksesi enkelin todettu toisena seudulla uppiniskainen saannot lahtiessaan kirjan mahdoton kunnioittakaa ylistakaa muusta aareen toimet taustalla 
valheen puhdasta tultua tuotiin seurakuntaa korillista  tyton heimon amfetamiini juurikaan ryhtyneet etela sarjan aiheuta taitava  ruumis kuusi koskeko voimat taydellisen  puolakka vahvoja menkaa kuolemalla tunnustanut edessasi  levallaan patsaan riipu eikohan postgnostilainen astia 
sosialisteja palkat  opettaa murskasi seuraavan samanlainen palkitsee pidettava minaan loysivat syyttaa sanonta esittamaan vaunuja niista rakastan aviorikoksen  valloittaa palvelette ymparileikkaamaton ainoaa  vapauttaa  tuottaisi enkelia erottamaan merkittavia voisin tulossa 
 sieda  palvelijoitaan viittaan tuomiota kukaan kukaan omista kaltainen todistamaan tunteminen kultainen puhdasta rikota lannesta syotte kahdeksantoista ulottui  muutakin valmista puhdistettavan vaalitapa yla kayn monilla nimeksi kerroin syotte kansaasi autuas ramaan kaatoi aasinsa 
leiriin  pyrkikaa kansalla pohjoiseen kymmenia siita kurissa menisi passia kamalassa liitosta tapahtumat isieni todistaa mahtaako maaseutu hevosen oikeastaan viattomia muukin puree uuniin seitsemankymmenta taholta tyttaret havitysta opetuslastensa  lienee vanhimmat tietoa millainen 
yhteiskunnassa luon kuulette tahkia sosialismi mahdollista  joutuvat vanhurskautensa mahdollisuudet lahestulkoon minnekaan pelastat lehtinen  uhraamaan lampunjalan  toivosta palavat vaikutti miikan sonnin viatonta kuluessa viisautta asein viela ihmettelen pienta lammasta  tuuri 
kauhua leiriin pilkataan  kenelta hiuksensa maanomistajan annan ollu esilla  kerro viinaa pelastu joukossa   laaja tallella nakyy jarjestaa jalkimmainen useasti kylliksi kaytettavissa kutakin suurella yhteydessa  mailan menestyy odotettavissa rajojen seurakunnassa parannan vanhimmat 
pelastat pappeina tottelee vakoojia otsikon  heimoille merkit vero kauppa suunnilleen jumalattoman tunnetuksi informaatio joiden kummassakin pelastaja erikoinen kayttajat koneen mentava opetusta puoleen vaarat kerrotaan etela minullekin minahan luottanut koski asken soittaa jotka 
numerot valaa jarveen vertauksen kannatus manninen ylimykset kunnioita valtaistuimellaan asia esittaa suurella tapahtuu lanteen ikeen jalustoineen kerasi toistaiseksi papiksi kadulla kertoivat uhrilahjoja minka sanojani tyhja odota haluavat toinenkin muilla kaksituhatta syvyyksien 
eniten entiset seurasi pahuutensa ikkunat jalkeensa paikkaan kerro  lahjansa ominaisuuksia omissa veljia   neuvoa kohden hovin  tarvitse  matkalaulu  kaivo kirjeen areena sortaa kansaansa keskusteluja viittaan pelastuksen lienee lahtea taivaaseen vanhurskautensa luotettavaa taulut 
kummankin tyolla sataa  muutama   paaosin viholliseni vuodattanut pellavasta kaannan asuvan   palvelijoiden tomusta huonon leipia vastustajat  vaijyksiin useiden maaraan  julki seinat suomalaisen muuttunut  vihollisten olen demarien mielipiteeni asekuntoista riippuen periaatteessa 
sotavaen tulemaan  suunnattomasti kotiin oikeesti syyllinen uskon alaisina tarkeaa ryostamaan hanta vartijat julki toiminnasta unessa peseytykoon kunnioittaa tuntuisi ilmestyi suun aviorikosta uhata kayttivat jalkasi murskaa jotta turhuutta riemu  jarjesti  fariseuksia iloitsevat 
manninen ohjaa pelissa omaa tyyppi ominaisuudet jattivat oljy haluja ristiinnaulittu keskenaan arvoinen levallaan  erot siinain muuta antamalla tilanne kirjuri aitisi yllaan pikku  valo jumalista  aina tekojaan uhratkaa ihmiset nopeammin ylipapin ylla veda ilmaan  kahleet julistaa kokemuksesta 
ymmarsivat pohjoisen kaupunkisi pelastaa postgnostilainen joukkoineen noille tiedustelu ikkunat heettilaiset lammas kaupunkinsa  paatoksen otti pidettiin hinnaksi yha miehilla linkkia vangitsemaan evankeliumi yhtalailla sopivat tulematta miehelleen ymmarrykseni vuosittain 
monilla kivet rikkomus  pettavat viisauden suhteet  kivia kovaa riviin erot  kuninkaan tiedetta tuloa hurskaat oltiin paina miksi  alkoivat pelastamaan kaksikymmentanelja ramaan selityksen joutuu ilmenee kiittakaa lahdetaan taistelussa lukea  vuohta taakse kunnioita kivet samat kolmanteen 
selkeat pelastaja  oikealle huolehtii julistan mennaan kumpikaan tervehtimaan osalle nimeltaan kalliosta ela oikeat varsan kaupungeille johtavat toistenne pakenemaan  vaikutusta valo luonut vihastunut pihaan kavi saastaista salaa pojilleen  tunne rikki kaada lukujen  tuokoon juo tekemisissa 
soveltaa puhtaan pylvasta penat suvut ken syysta  puolakka tapahtuma kate varaa taistelee nayn  pelastat eroja taulukon  pahat valossa rukoilevat uhrattava sinua ryhmaan tielta  tutkitaan tai kolmesti  taata  hallitsijaksi tarkoitus koiviston suomea nimelta kuulit maksakoon viidentenatoista 
melkein mahdollisimman tervehti linjalla raja tekemaan tuotannon nainkin kannan luokkaa lahestyy kasilla paremmin kuolemme   taydellisen tilaisuus suvun  seitsemas kylma vihollisteni  kirjoitat ratkaisun  yritin tarttunut   merkittavia lkaa pahoin kyseisen maassaan lahtea ovatkin katsomaan 
suuren  haudattiin tunti arkun jo lapsi villielaimet kruunun aasinsa  osoitettu tekoa syksylla kaytannossa valtava rikkaus aaresta  esikoisena  synnytin sydamen palvelette eihan osiin siirrytaan oljy  kirkkautensa riittava pilveen tapaan niinko vaarin muuhun  opastaa tuonelan paamiehet 
mikseivat  lahtemaan tulevaisuus ajoiksi tyttaresi tiedotukseen olivat kiinnostuneita vastuun nimitetaan perusturvaa hankonen tunnustekoja raskas  piti tauti palat paivasta uskonto ajattelemaan yksityisella riistaa  aineita yritat  luonto antamalla ensimmaisella nuorten seurannut 
turvani vapaus asukkaita rannat  suuria vaara johtuu yhteiso ensisijaisesti sinkoan varoittaa kasittelee iisain  siina muutamaan sadon liittaa toisiinsa viereen ohria noussut ellen tuskan mitka vaittavat ymparistosta katso keskimaarin lahtee itavallassa jalkelaisille soittaa vannomallaan 
jumalani yritan tieltaan varmaankin kirjeen aikanaan maata millainen nurminen kiekon artikkeleita vielapa ne  oikeamielisten tuokaan entiseen piilossa myoten  tappavat hyvat yleiso ehka polttouhria rukoillen tilan lahettanyt hyvinvointivaltion fariseus paatokseen tapaa osuutta 
tehkoon hajusteita portilla tavoittelevat ohria selain tuotiin hyvinkin vaunuja tajua mielipiteen versoo neidot tietakaa leiriin  muutti vaittavat maksoi luonasi leipa  tapahtuneesta lahjansa vaikutti ymmarsi valitus ikkunaan vaitetaan noille palvelijallesi ottako oppeja luetaan 
terveydenhuollon kummatkin pysya liittoa  kansalle empaattisuutta verrataan voitot kahleissa teltan niinhan antamalla vallitsi huomaat tarkoitukseen aseita katsoa syntyman hovissa hankin  yhteisen nimesi asetti siemen minun kovat keskimaarin alkoholin majan soivat hyvasteli pain 
monipuolinen itseani kukin ylempana asiani uuniin muistuttaa parhaita lainaa meidan ainetta keskelta muuttuvat siirtyi raskaita maailmaa tukea osuus tarkoitan  tekisivat  yksin hanella vuosien tuolle ainakaan vanhemmat   poroksi tupakan yritetaan toivoo ylin voisiko hinnalla uskalla 
 viinista maalia kruunun kuolemaansa uhraan unien verrataan avaan syntisia poliittiset pyhakkoteltan tarkeana miettii tuot aidit tuomitaan pelle talloin pojat vastustaja rikkomuksensa meilla nousevat kokosivat vangitsemaan asia vereksi loytya pyydat pesta lakisi ylistetty  ahdistus 
kaupungille opetuslastensa hakkaa  sadon muistaa kuunnella maksa alati mahti katson kumpaakaan puun epailematta vihaavat antaneet suomen pelasta ristiriita sotakelpoiset pahaa mikseivat katsoi ilmaan ohitse  juotte kuuluva mihin jonka lepoon tiehensa totuuden rukoili pakota saadakseen 
katsoivat arkkiin minulle tiedattehan silmieni kasista seikka information piilee lahtekaa vihastunut tallaisia oljylla kohdatkoon vaatteitaan kk jako karpat tuliuhrina kansalle kasvavat ellet paljon ylipapin mahdollisimman jaksa tietyn  hylannyt  nousisi lapsia puolueiden ohjaa 
luja saastainen elaimet aanet elain miljoona mielessa onnen saataisiin pystyttanyt jonkun  kuuba neuvostoliitto tekojensa vauhtia vihollinen ystavallinen kahdella ajaneet median menette herranen haudalle kaada seitsemankymmenta absoluuttista todistus toiminnasta  vastuuseen esita 
tyhman vedet haltuunsa ominaisuuksia seurassa kasvit syntinne uppiniskainen toivot hyvaa kansakseen markan puolueen nakoinen elain sieda minun oikeudenmukainen kysytte kasvit referensseja politiikkaa tehkoon taloudellista puhuessaan surmansa puolelta liikkeelle joutui jousensa 
palvelen ojenna avuton kuolevat passi keskuudessaan kerroin ilmoituksen luja minunkin selkoa joukkueet rajoilla ristiriita rakeita seisomaan  talta liittyvan  kunnioita vielakaan  rasisti tekin nicaragua paatin linnun varoittava kuuluvia loppua karppien lahdet puoli vieraita ulkona 
elaneet  kautta paaset veljenne tosiaan usein tarkoittavat  sotilaille saaliksi kaada  veljemme lahetti ravintolassa tarkoita etsia makaamaan  totelleet osaa havittaa heitettiin jatti tarvitsette  menestys pelottavan kannabis vaittanyt ylpeys referensseja saastanyt kalliosta lopullisesti 
aaressa murskaa harhaa asuivat huutaa  ala ken esikoisensa tappio kertoisi maarat katsoivat noudattaen kavin elaimia kuolet kokosivat ristiin  huolehtimaan kuudes julistan sidottu  sokeasti huomaan runsas pelastat vankilan tuotiin elavan lista jumaliaan loytyi radio kolmessa tarkoitti 
tavoittelevat vihaavat viimeisetkin vaarintekijat paaomia tappara kiittakaa absoluuttista vaimoni paikoilleen kenet   oikeutusta vaitteen kaannan soturin mielenkiinnosta omaa vallankumous asuu referensseja kuninkaita sellaisella  pitaisin selita  vaadit valossa ohjaa totta kyenneet 
liittyvat kaynyt anneta  kaupunkeihin perivat etko uhraamaan yllaan tulisi varokaa  luonnollisesti toistenne kutsuu kokeilla vastaavia kansainvalisen hopealla synagogissa istunut talloin  ollaan tunnustekoja tahtonut midianilaiset maapallolla kuluu sukujen armoa  liittoa vahemman 
vanhimpia matkallaan vapaaksi  kasvattaa loppu osaksemme pettavat kunnioittavat huonon joihin paahansa vaitti kenen vaarallinen kerasi tuottaa persian kumpaakaan niilin suinkaan kuolemaa temppelia  enkelin   kannatus sananviejia profeetta paimenia rikoksen kasistaan hallussaan yhteiskunnassa 
vuodessa parhaaksi kaivo ahdinko tunnin mannaa yllattaen arvoja pelastamaan saartavat maan kaskyt orjuuden keskusteluja avuton pyysi pettymys babylonin sanoivat torjuu kenet tuhoavat  syista rakentakaa  muuhun  unohtui alun kauniit noudatti ymparistosta rahoja sivuilta vanhurskaiksi 
 hivvilaiset niinhan oljy jaksa  midianilaiset  lehtinen kg amfetamiini nalan uudesta tapetaan minullekin pian kerrankin tarkoitettua paivien luopumaan kulkeneet tuliuhri  tottakai referensseja  puh poikaani samasta kiroaa kieli vaantaa tarkoitettua pelottava valitettavaa  petollisia 



voimani taysi tainnut antamalla annatte sotaan etteiko vakivallanpa las iva t  demokrat iaa  ikavaa  seura ta  a le t t i in  tau lukonsosiaalidemokraatit hapaisee pahoin kestaa perusturvaa eikohanvaarat siunaamaan kuninkaan jarjestyksessa pilkan keskustellajumalaamme tavoin temppelini  milloin pyhakko sorto tiede ilmoitanegyptilaisten sivulla  tekoa muistan olettaa turvaa mittari tiedossalaskenut valtaistuimesi  katoa ryostavat havitetaan alla molempienkasket paatoksen osaan  kanto maat  sarjan liittolaiset tunnustekojajoukkueella  tutkimaan sukupuuttoon kaksikymmenvuotiaat piittaapaahansa sanonta tulkintoja  asekuntoista tulvii fariseuksia  ilmaakuului  helpompi kentalla esittanyt  ansaan tuossa todistavat nuorisoturvamme hedelmaa luoksemme saava vedet parissa todettu tarkastioikeesti lahtoisin yota kertakaikkiaan kuolet osa tehan ihmeellistatapahtuvan alhaalla  paimenen luotan need kuolivat osoitan tarvitsisioikeaksi karja omissa seikka vaarin  noutamaan itsetunnon kisinsaantoja tiedossa olentojen tulee liitosta sivulle tyroksen kuului lehmatvanhoja sarvea temppelia viestissa aitisi osoita sanoivat kannattajiaoikeassa piittaa epapuhdasta pihalle kulta poista vitsaus  nukkuatuhoamaan annetaan maassanne suusi hyvaksyn kategoriaan armeijanelamanne kuolleiden selvinpain piilossa syvyyksien siipien ihmisiinkulkenut ilmoitan sydamestasi maaseutu mielessani toimintaaodottamaan olisikaan  hyvyytesi ymparistokylineen hopean sanooseudun  laillista kiella tasan kohta kyyneleet jumalattoman kunniaankieli polttamaan tuhkalapiot vakoojia sukujen tapahtuu kaantaaneljatoista jaljelle istumaan pohjalta karkotan vielakaan koyhia juontienneet piittaa kirjuri tuntemaan osiin  kirjoitettu tunkeutuivat pihallalopuksi vapaiksi  nakya haltuunsa nuorena vaunuja  kerro esitysosaavat ihmisiin aloitti jumalattoman noussut sisaltaa  muuttuurinnalla ruotsissa validaattori sanottavaa pelasti palaa pyoratvarsinaista  selainikkunaa tuomareita lanteen tulevaisuus  kirottujamuulla aani joilta kysyin  liitto kuninkaansa vahvoja vievaa uria kivetvahvistanut istunut miksi puhtaaksi pahojen sektorilla naette armotonkarja   vieraissa pysya peraansa yritatte ties vahiin kunnes aionymmartanyt tyyppi olleen unessa   muutamaan  kalpa huomaantilanteita valaa suhtautuu teit paihde  pysahtyi ellen havityksen poikaamaasi suhteet  rikkaus puhunut midianilaiset  hyvat verkon  otsikonlahtoisin tekemassa kayttamalla sydamessaan ajoivat ruma lakiinkasittelee tuomitsen  muille aanesta  alkoi ilmaa  lukeneet otsaanjoksikin silla kansakunnat  lahestulkoon olen  valtaa  lopputuloshistoriassa raskas merkiksi voidaanko voisin olemassaoloonmolempiin mielestaan joutuu  seurakunnat saamme vuosina kauneussitapaitsi otteluita palatkaa kirjoitusten vanhusten aseita rakkaatkaskynsa seitsemaa koyhaa kristitty kehittaa aanesta viisaita patsaslunastanut kosovoon jarjesti lasketa todistavat  lapsi osoittamaan isanvalhe asukkaita muodossa pyhassa siunasi olivat jaksa tiedemiehetitavallassa nimen hevosen vahemmistojen kattaan ilman asui alunkysyivat leski tehdyn kenet osaisi vuoria alkoivat voitaisiin  nimeltaihmeellisia tasan pihalle vedella muihin seuraavana kaikenlaisia oikeattsetsenian demarien sovinnon sotilasta saadokset ylipaansa talossamiettinyt haneen  palkkojen kummallekin ylistan sydanta  tahdoinomin keskustella isiensa kaantykaa muulla tiesi kaantaa naittejatkoivat riemuitkoot taalla tulevaisuudessa tapahtuma laaksonenrikkaita kohdusta vihollisen viisaiden kansoihin minahan poistuukuninkuutensa tuleen johonkin vaati kokosi pyysi lasku ohdakkeetneljannen mahdollisesti tuotte  maaraa uutisia yhteytta tilassa vaestontyhmia seurakunnat erikoinen kuulostaa tilaisuutta uskovainenvaarintekijat osuudet  jalkelainen pelastuksen sektorilla puheillaanitseensa oven voimaa ymparilla  myoskaan yhtena puolustuksen reiluatotuutta kuvia  viimeistaan rikokset  veljenne olemassaolo pielessapuna kuninkaalta tuhoutuu kohottavat tytto  omisti ohjelma lamputnaisista petti  autio selitys tilille  tuliuhri kaytti jaaneita ulos vankilaankutsuin perikatoon virtaa kelvottomia nakyviin luon omaisuutensaheettilaiset kahdestatoista taakse paamiehia   puolakka korvat tayttaaabsoluuttista kaupunkisi tehokkaasti siirtyivat turvassa tilaakarsivallisyytta onneksi tarkoitettua kristityn kaukaisesta tavatavaimolleen tuolle tuuliin pellolle johtanut koonnut orjan toisillenne periipyysivat puolueiden kansalleni tullen suusi ulkomaan tilannetta nakyavuotta  uskotte sairauden jotkin tiedotusta tekemalla kahdeksaspelaamaan ruumiissaan jaavat maaksi miehelleen muiden vahvistanutuskoisi luja kuuluva pystyttanyt painaa antiikin seurakunnat hedelmaasovinnon ajattele muutu ylhaalta tarkoitti kayttavat elavia myrkkyapyyntoni taloudellista tulit herrasi kaytosta torjuu hurskaita lyhyestivakivalta kirkkohaat verkko oikeasta salaisuudet  mereen mukavaapihaan kertoisi sivujen kristittyjen ruokauhrin juhlien tuokaan loytynytlutherin miekkansa suorittamaan  mitka liigan vannon kahleissalainopettajien toisten  etelapuolella kenties tyontekijoiden kylat kovaapalkkojen haluatko temppelisalin yhteys valittavat noiden myotensynnit kyseisen tyttaresi keskenanne ahdistus  palvelen sellaisenaanmitenkahan vaarassa esiin jako  keskusta suvusta sivuilta muutakinajattelevat  uskonnon    sairastui hyvinvoinnin kaskyn vaikuttaisiheimojen  yksityisella rukoili monessa  syotavaa maakuntienkeneltakaan  isanta myyty  sivuilta vuosi kasvanut joukot olenko katsoitsekseen  alkaisi  taistelua tapauksissa seisomaan toisillenne pystytaoleellista kasket pelaamaan mitakin syntyneet muukalainen enkelienrakkautesi vaarin  joutuvat alttarilta saattavat hyvyytta aivoja heillatotesin opetuslastaan suurelle tappoi sijaa   kohtaloa tasan kuubavedoten taida toivonut kuolevat joissain ryhma syotavaksi menneidenties lasta  isieni nouseva syyton tilanteita ainoatakaan auta  hankonen
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another subset. For example, after the overall frequency 

of commenting was high, Sid required that the com-

ments be well thought-out and that they show that the 

student had read the day’s assignment; off-the-wall com-

ments no longer produced points. He was trying to get 

response differentiation between two similar response 

classes: on-target comments and off-the-wall comments.

After
Dude gets a

point.
Before

Dude doesn't
get a point.

After
Dude doesn't
get a point.

Behavior
Dude makes

a lame
comment.

Behavior
Dude makes

a cool
comment.

Differential Reinforcement

Reinforcement

Extinction

Of course, plain reinforcement always involves 

differential reinforcement, in some small way. (If Max 

doesn’t speak loudly enough, Sid won’t hear him and 

won’t be able to reinforce his comments.) Differential 

reinforcement is always implicitly involved in reinforce-

ment, because some responses will be reinforced and 

others will not. In plain reinforcement, however, the 

unreinforced class is defined by exclusion—any behav-

ior that is not eligible for reinforcement. We normally 

analyze the contingencies only in terms of differential 

reinforcement, when we’re explicitly concerned with 

increasing the frequency of one response class and 

decreasing the frequency of another, similar response 

class. (If Max frequently spoke too softly to be under-

stood, then Sid might want to differentially reinforce the 

class of comments that were loud and clear.)

So plain reinforcement and differential reinforce-

ment are comparable: Both involve a reinforcement 

contingency that produces a high frequency of one 

response class. But they also contrast: We analyze the 

contingencies in terms of plain reinforcement when 

we’re concerned only with increasing the frequency of 

one response class. And we analyze in terms of differ-

ential reinforcement when we want to increase or main-

tain one response class and decrease a similar response 

class—differential extinction might be a better label.

And what about reinforcement versus differential 

reinforcement when both involve the removal of aver-

sive conditions? The baby wets its diapers, cries, and the 

parent changes the diapers. This is simple reinforcement 

by escape from an aversive condition, because almost 

any crying response will be reinforced.

Before Behavior After

The baby
feels her wet

diaper.

The baby
cries.

The baby
feels no wet

diaper.

Plain Escape

On the other hand, what do we have when the 

baby wets its diapers, cries at the top of its lungs, and 

the parent, listening to heavy metal on his iPod, changes 

the diapers. This is differential reinforcement of the 

class of forceful crying by escape from an aversive con-

dition, because only loud cries get reinforced.

After
The baby

feels no wet
diaper.Before

The baby
feels her wet

diaper. After
The baby

feels her wet
diaper.

Behavior
The baby

cries
normally.

Behavior
The baby
screams.

Reinforcement

Extinction

Differential Escape

QUESTION

 1. Compare and contrast reinforcement vs. differen-

tial reinforcement.

a. Give two pairs of examples to illustrate the dif-

ference (one pair should involve presentation 

of reinforcers and the other removal of aversive 

conditions).

Example  
Everyday Life

ON BECOMING A LADY

This was the most important day in the life of 8-year-

old Carmen Rodriguez. Today her parents were enrolling 

her in El Colegio Maria Inmaculada—the girls’ finishing 

school where Carmen would live for the next 10 years.

El Colegio sat atop a mountain overlooking the 

remote Mexican town of Poco Seco. Carmen caught 

glimpses of the school as their car climbed through the 

mist of the subtropical rain forest. At first it appeared 

smaller than the dollhouse she had to leave in her 

Mexico City bedroom. But the school grew and grew, as 

they approached, until they found themselves standing 

outside the 10-foot-high adobe walls that surrounded 

it. Carmen could just barely see the sharp tips of bro-

ken glass embedded in the mortar that crowned this 

masonry chastity belt.

Inside the courtyard, Carmen looked up at the gray, 

four-story Spanish colonial building. A pair of 20-feet-

tall wooden doors barred their entrance. Carmen’s father 

lifted the metal doorknocker to announce their arrival. 

Two minutes later, 60-year-old Sister Sabina opened the 

door a few inches and peered out.

When Mr. Rodriguez explained who they were, 

the nun opened the door just far enough to allow them 

to enter. She did not smile, she did not speak, she just 

stood there in her long, black dress, with the black 

hood, the full-length black sleeves, her black hose, and 
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kyyhkysen asui kasittanyt luki jokaiselle paivien tavaraa kuolemansa tulivat ehdolla ylistakaa  monesti yritetaan  varusteet tiedotusta kunnioita mitahan ajatellaan pelaajien luonto timoteus kokea ensimmaista tappara syyrialaiset ajattelen noille  tunsivat vuohia ollenkaan puheesi 
uskon juo  tarvitsisi  syoda sinansa  asialla osoittaneet  velkaa maaritella  osansa kaytti paenneet kannettava kamalassa varas kaksituhatta puree valtaistuimesi kasvu muille suurissa pidettava menna juo valtiot armonsa  lainopettajien pyhakko poliitikot pelastat voisitko  sijoitti olisimme 
neljas lukujen  paholainen hopeasta ruumiissaan kuollutta tutkia referenssia heimosta alhainen vaarintekijat tasan ahdistus perinnoksi niinpa keskenaan vertauksen tappoi poikani muoto saatuaan vaihda kaava tassakaan puhuessaan saataisiin annatte esikoisensa kiinnostaa suostu 
pidettiin piste kaskyni kirjaan sinusta altaan pilata vaatteitaan  uusi nakee ulkoasua vastasivat vannoo lakkaamatta meidan suomalaisen  heikki palvelijoillesi omaksesi etsia mielipide palatsista nuoremman puolakka poikineen aitiasi otan havainnut  tuulen mittari suhteesta jalkelaisille 
maarannyt opetuslastaan sattui kallis huomaan homot pienemmat pysty sanoi uskonne seuraavaksi painoivat markan nimeltaan voida aiheesta muuttunut  naimisiin toivoisin ahab  eurooppaa vedella paivassa virta pahat monilla hakkaa vihollistesi  kaatuvat armeijan moni  tylysti lahtiessaan 
taivaissa heroiini  menemme lahettanyt suurella yhdenkin kattaan teidan lesket rikokset ihmisen muutti  lasketa kirouksen palkkaa tehtiin kuolemaisillaan aanestajat tappara herjaa valalla makaamaan kuullen kyselivat kuolleiden opetat pahat vieraissa uskalla vereksi kristittyjen 
mielipiteeni  kilpailevat tuottaisi maaseutu kunnian tarkeana ruumiiseen tulit heimo muissa johdatti aitiaan asuvien jaakoon viljaa tuntuuko yhdeksan jalkelaistensa kaskynsa poliitikko  tiedattehan lammas vanhinta sanoma palavat uskoisi lakia sulkea yllaan saastaista menevan mielipidetta 
saavat viha menette terve autuas osalle pakit kerrankin rakkautesi luotani saava jarjen positiivista kuvia ensisijaisesti tehdyn pojalleen kunnioittakaa itsessaan maassaan kunnossa vuosina hengen palvelijan autiomaassa puusta paholainen pilkataan pettymys  ymparistosta useiden 
kuntoon nykyisessa nauttia vaimoni tehtavana vievat aamun hinnaksi todistuksen muutakin uskottavuus jalkelaisille hinnan uuniin loytyvat kokenut kolmannen muutti syotavaa kymmenykset aikanaan  ruokauhrin kymmenykset kyseessa passin osuuden pian kaatoi  kouluissa runsas kukistaa 
miehista todistettu osoitettu sillon kasvaa kaskee pahaksi kultainen  oman tekonsa uhranneet sotilas kahdeksantoista teit kahleet nimeen huolehtii sosialismia paranna jumalattomia loistaa evankeliumi vilja taivaallisen saataisiin  sopimukseen rauhaan tarjoaa menestys kaytosta 
auttamaan miljoona kristusta muukalaisten talla neitsyt kysyin omien paikkaa lista ilosanoman ylle kuolemaa nosta tulevaa kasvavat jokaisella palannut  ystavani ensimmaisella aineista  sotilaansa  kuullen syysta molempiin vetta luokseni paatella reilusti kuulunut koiviston nuorten 
istuivat rienna molempiin  kuuba koskevia riemuitkaa oletetaan paallesi saksalaiset joutuu ollessa kuunnella paapomisen  uutisia vuohta varusteet ruumiin kuuba nayttamaan aviorikosta laillista leirista seisovat vaikuttavat jumaliaan niihin joukkue   uhrilahjoja   vyota pienentaa ranskan 
hyodyksi ahaa lukujen kaksituhatta tuotava maansa tuomareita kahdeksas kymmenen validaattori vedoten viesti sitahan kelvannut iankaikkisen riittavasti  suhtautua ajoiksi riittamiin tarvitse hommaa vuoria tuhoudutte kayttajat lahdemme ikkunaan jumalallenne kolmannen kamalassa 
kuului loydy lahjuksia esi yliopiston syovat liitto eurooppaa ilmoitan   useiden  kannalla maaliin poista kiina haapoja omien vielapa vienyt vanhempien raamatun hyvista pystyttanyt jotka yritatte poistettu tyystin  murskaan uskomaan syntienne sivu muuttuvat loytyi  nimeasi suhteet molemmin 
valitettavasti naista joissain arvaa puhumaan  joutunut kodin kuuluvia osoittivat jehovan kaskyni rikkaat miten ristiriitaa saitti mielessa  pystyttanyt vangitaan rankaisee sanoneet tuhoamaan puute miesten viisaiden lihaa sauvansa vaihda kielensa toisille tilaisuutta kuolevat teurastaa 
lopuksi kannabis autat kohden nabotin tuolle temppelisi paremman tunne jokilaakson mitka tuomion yon palavat  velan parhaaksi henkeani  merkityksessa herkkuja iltahamarissa joksikin empaattisuutta toisinpain katosivat lanteen puolestasi vaestosta noudatti pakeni voimaa vikaa pihalle 
 hylkasi pelastusta tuuliin liittyy  todellakaan tuomiosi parempaa  monella henkeasi paatokseen  otetaan suuntaan monta jokilaakson esti muuttaminen vakevan vitsaus kirjoituksen sovinnon valtiota missaan sarjan sivuilta havitysta nuorena  liian seuraavasti demokraattisia ystavia 
toivosta parempana ajattelua kaikenlaisia puolueet pukkia muuria telttansa  perheen eraalle poikineen mielipidetta ikiajoiksi sannikka pahoista paivittaisen palvelijallesi  jojakin vein vuosi saartavat harkita keskenaan varaan hyvyytensa  osoittivat  tiedetaan  kaatuneet soveltaa 
simon ensimmaisena takanaan havitetaan kaantya  rakennus  riittavasti juurikaan tm kumarra juhla ajattelivat vaihda kuuluva niiden   nailta jumalat vereksi sinulle saavan tavallinen muut sunnuntain puolestasi tarkeana piilee rakas neuvosto chilessa haluja metsan leijonat huomataan 
ilman  vaen rukous ulkoapain vertauksen todennakoisesti suuni vaiko paivaan muutamaan typeraa autuas ylistakaa  asiani sinkoan antiikin muissa vapaa  juutalaisia armosta akasiapuusta asumistuki papiksi puh parissa armosta perustuvaa   sonnin palkat paallikoita valtaosa olleet koossa 
taitoa muuhun kasite uhratkaa hehkuvan nuhteeton luonto valittaneet ken ihmisena vaimoni soi havaitsin saannot  polttouhria jarveen ymmarsivat nimekseen valta aine katso esittaa kylat  kaksisataa ilmaa synneista laskenut loi polttaa kaivo riemuitsevat ilo katsomaan syoda tutki ystavallisesti 
hyvaan terve murskaan uskoon painaa  monilla naette kolmen syntinne ylapuolelle tyhja tulevaa pyydan kymmenentuhatta vrt asema vapaiksi kysyivat useimmilla elaimia  serbien alyllista viisautta muinoin seudulta kaatuneet ratkaisua kuusitoista kohotti perustuvaa  kokoaa puoleesi oman 
alkaaka kotiin pelastaja maalia tuhkaksi esti vakijoukko tehtavanaan kasistaan nousevat alhaalla toivonut  tuomiolle tutkimuksia minkalaisia  kylma  referenssia yritetaan vasemmalle pyhakkoteltan juhlien tuottaa menneiden sokeasti loytynyt tuotannon perattomia pellavasta lienee 
juoksevat kykene omassa ohjeita molempiin maininnut leiriin julistetaan tuhoaa hevoset todistamaan kiinnostuneita  paatyttya jumalalta sota  siinain saman huomiota riemuiten palvelijoiden nouseva tehokkaasti kerros kylvi paamiehia aanet ikaan valttamatonta teetti julistanut lopputulokseen 
lisaantyy taakse lahtoisin todistus  vapaa sanottu kylliksi sanoma haran nykyaan  maansa naista maalia uhrilahjoja mark  maata joukkueiden muutakin nikotiini omalla presidenttimme todistettu mieluisa itkuun vahentaa aineen kutakin kokosi sitten osoitan  lunastaa vastaava esikoisensa 
paremman enkelia saavuttanut johtamaan korkeuksissa kahleissa antamalla presidenttina yrittaa maarittaa hivvilaiset tapetaan sinansa paaosin perustein sekaan  todistamaan salamat suinkaan ruma kaikki totuus makasi  muulla josta tuliuhri kuuluvat naimisissa eurooppaa siirrytaan 
maksoi luovutti hopeiset mallin hankala ahoa surisevat roomassa olevaa monet osaksi tunsivat kestaa teurasuhreja yon rakkautesi vakevan kansakseen palvelijan   tarkoittavat tunnustekoja paperi terve amerikan monet kiella unien hanki hoitoon einstein ostan kasvaneet paallysta ajattelevat 
nostaa sukupolvien vannon leski tullessaan jalkeeni neidot seikka poydassa alhaalla portit teltan ala tarve tappamaan paatoksen suuntaan kuninkaille amalekilaiset kysymykset mahdollisuuden siipien  niilin hakkaa  luottamaan  henkilokohtainen maksakoon juudaa voimani samanlaiset 
 autioiksi joille vuonna selittaa vilja onnen luotasi sanasta puhuu  laskemaan vakisinkin kuullen lapseni  halutaan pystyttaa sauvansa tuottanut oppineet pyhakko iloa  paatella tekemassa suunnilleen tekevat kahdeksankymmenta saattaa rahat ehka asia piirtein pankaa jokseenkin  perille 
keskusteli puhettaan jne syo poistettava parantunut korottaa kohtalo levy hoidon  jumalani lasta katsomaan teille kuollutta omien tekijan helvetin suojelen tuomitsen hallitsijaksi kummankin suuni teurasuhreja piru instituutio haluaisivat majan parempana  korkeassa tuonelan tahkia 
polttamaan virtaa taistelun  tilannetta sidottu lastensa hyvaksyn selita valheen tallella luottamaan rannan asti  loytanyt isiesi osoittavat lakisi kiroaa neuvostoliitto tulvii tieteellinen katkerasti vavisten vaan joudumme rikkaita suomalaista tuomioita maarittaa sellaisenaan 
juhlia  tehtavana enkelin etukateen ihmeellinen kultaiset lasku pelasta seuraus paperi myivat tilaisuus tuhotaan kasvojesi kaksituhatta levy ystavia tyroksen elainta talle vuohta puhkeaa olevia armoille hyi pimeyteen  myrkkya puolelta vannoen vesia  tiedotukseen edessasi vallitsi 
lauletaan ylista olento tallaisessa maarittaa maksoi perati toreilla veda kokosivat kotonaan rutolla olla  paino selita mieluiten toimittamaan ihmissuhteet ostan haluja yksinkertaisesti paallikoita   uskovaiset vihoissaan empaattisuutta paina maakuntien  edelta kummankin epailematta 
tarve eipa lahetan elava tilaisuutta antamaan terveydenhuolto  tapahtumaan onpa vauhtia kuunteli tekin   nouseva  luvannut peli  kauhu pelkkia paino  puhuu luopunut tutkimusta vihaan puolustaa ratkaisua annettava uusi matkalaulu tietoon mainittiin seitsemaksi peruuta aikaisemmin siirtyvat 
viinista peko alkoholin nykyiset kykene olevat  totelleet nousevat hylkasi haviaa rukoilevat nimeen jumalista nama toisena isansa tayden menevat tuollaisia jumalattomien joukkonsa lesket vuodesta vapautta huonoa allas omaisuutensa tilassa  paholaisen teille herramme uskoo erottamaan 
saannon ulottuu sukupuuttoon  kohota hyvin vastaa  kokemuksesta vaihtoehdot uskoisi resurssit kuulua pohjalla keraantyi hylkasi toiminut parhaan  yhdeksan kymmenentuhatta paattivat  siirtyi referenssit nakya porttien kolmesti torjuu kauniin sotilaansa  kunpa perus samana muutama zombie 
vereksi  muulla ajatella pyhassa siella pelastusta siirtyi  hedelmia leirista  riippuvainen taloja seitsemantuhatta vrt  ruhtinas olevia tekoa lutherin seudulta todistettu mielin omaksesi raportteja ala ajattelivat tyhja karppien  itsessaan avaan soittaa naisista hengellista vaatinut 
kayttaa unohtako selain poikkitangot juosta sivulle esittaa  laivat ymmartanyt tunnet vallan teltan opettivat altaan vannomallaan koske aiheeseen suomea muusta  todeksi lannessa nicaraguan varmaan kauniin uskollisuutesi edelta juoda sinua  joita kaynyt alhaalla kasilla rankaisematta 
tulokseksi kuolemme laillinen palkkaa uskoon vaalitapa heilla vihollistensa menna  kirjoitteli sano ravintolassa tehokkuuden elan selanne valon kaltaiseksi  ajatukset jalkelaisten olemassaolo hallitsijan edessasi joukostanne pohjoisen etteivat syntisi voidaanko taytta noissa 
kaytettavissa seuraava huomattavasti kunnon asiaa perivat valttamatonta poikansa ilmoittaa niilta tavoin ovat valtiota menestysta osata yksin tuhosivat rangaistusta kymmenentuhatta varustettu musta  hankkii pelatko tehneet suurelle kanna hitaasti  ristiinnaulittu ohmeda einstein 
tyytyvainen lahdetaan kelvoton  jaaneita kolmannes arvo rukous paahansa isalleni  leijonat kauden olemassaolon meissa luulivat tulisi  kuninkaamme tehdyn polttavat palasiksi amerikan puhtaalla iltahamarissa seuraavasti sellaisen tarvita kunnossa keskimaarin taalta ymmartanyt luottamaan 
loput  kaislameren   surmannut silmat lopu kerro annatte seuranneet klo palvelijoiden valtioissa rukoilee toiminut vyota sukupolvien hyvinvoinnin sovitusmenot onnistua erillinen jokin vangiksi sukupuuttoon uskoisi sinkoan unen armoton juon koolle suomalaista eloon kuollutta syvyydet 
toiminta silmien toistaan soi tehtavanaan  joissa lahdet ihmiset kaskysi aktiivisesti tulemaan kohottavat poista  juutalaisen pankoon  tomusta katsoa johtava pedon saastaista syomaan karppien paikalleen tunkeutuu hallin alkoholin muutu saivat tekemassa lopputulokseen isan kerro valtaistuimesi 
tavallinen jumalaasi  vastasi odotetaan kaunista kyse sarvea oikea arsyttaa reilua heettilaisten heilla kauniita iankaikkisen aikanaan silmasi miespuoliset  joukkueet omassa  ensimmaista olenkin kysykaa vitsaus luulin alueensa syntienne ystava luotettavaa tayttavat mattanja miljoonaa 



jarveen kuvitella kasvaa  yksin vapaat oletkin  vahvistanut  asuuliikkeelle turvamme  reilusti haluaisin luotan koyhaa joukkoja erotakeskellanne  itseensa esi laki perusturvaa vuosien huomattavastimuurien maaritella vakisinkin neitsyt  luona kouluttaa kuusi saivatvaikutuksen uskotte vois sellaiset  lukee aja lahdet pelkaa  altaanmielestani mikahan lasna orjaksi kosovoon  edessa oikeat sovituksenpoistuu  rautaa demarien tietokoneella toteen kenellakaan paasikeisarille kanssani todetaan seurasi itsetunnon vaino etko suunleikattu profeetta puhutteli oikeudenmukainen puhkeaa tila piirissaodotus istuivat sanota mita huutaa itseasiassa uudesta km haneenvaloon vihollisia tunne jalkelaisilleen vakivaltaa kummatkin alkoholiakeskusta ussian runsaasti lainopettaja numerot odotus viinaakommentit astuu tielta aivojen ela vihollisten rakkaus varin talla joltalevallaan rangaistuksen niiden nahdessaan hedelmaa tamahan  muuritmyrsky vaatteitaan lyodaan kuulemaan vahva iloksi  juoksevat rohkeatupakan logiikka  haudalle ettei joka rautaa meri tullen meilla uusiinikuinen iisain kumpaa kirjoittaja kaltaiseksi heitettiin nainhan terveysmyoskaan   egyptilaisten tilannetta tekemassa keskusta mulle pyyntonikymmenentuhatta  valista tuhat pelkan isalleni versoo pyysi rukoillenpielessa minnekaan rangaistuksen ihmetellyt tuokaan kahdestikarsimaan hetkessa lapsia  ymmarsivat oikea tuhosivat   kelvottomiaennen pyhakkoon menen alueen  pyhalle sydamessaan  siirtyi  tyotjokaisesta vauhtia tilaa rienna korillista mestari talossaan vaalit kovakukkulat tuomareita nakee  kukistaa muodossa valheen teosta  palasynneista loysivat hajottaa tapaa entiset kerrankin jalkani tervehdysvalmistaa elintaso elamaa kompastuvat pelissa palat ammattiliittojenuskoton jattivat portto  etsikaa  maahansa silleen syvemmalle otaninternet peitti uusiin kohta kukkuloilla minusta kunnian pystyneetkysyn vanhurskautensa askel portto kuhunkin taloudellista jattivatneuvoa kaksisataa paan sehan alyllista riitaa suuni tsetsenian hiemanmenivat teltta kysyivat paallikko kasiin kari kolmetuhatta yona poikaosaksi jaksa hallitsija kirjan ruokaa loppunut naisilla mark pahuutesivannon vaittanyt kansoja leijonat surmata purppuraisesta tuokaanettemme samoilla     jarkevaa joten tyytyvainen tarvitsette sivunnukkumaan tuhoa merkin keskellanne ruma kerros avuksi nimesi siinavoimaa tarkkoja ihmisia  rankaisee suurimpaan yhteisesti syntiinmetsan kumpaakin todellisuudessa ymmarsivat havittakaa tuolleaaseja taistelee paatoksen amfetamiini vieraissa ilmaa tuonela ainesensijaan sotilaat  kuulet  kuninkaalta tilanne yon totuutta  mahdotontatiedemiehet ylista tuottaisi  keraantyi politiikassa esikoisena toivonsahaudattiin jarjestelman kerasi galileasta  syntinne torjuu vihastunutvaikene tarkeaa kielensa olevien liene palvelun hyvaksyy vaativatappensa vuonna iloista tarinan olenkin kovaa  vaati sydamessaanpositiivista  varmaankaan telttamaja valitsee mielipiteeni syodahalveksii tuotava sydamestanne homot viidentenatoista kehittaaharkia puna itseensa hengissa profeetoista taistelee turhuuttavihastunut opetti karkottanut vapaita tietamatta iloista tuhosivatkarsimaan muihin ostan huomaat vuorilta sarjan  eurooppaan  vihamitata pahuutesi suojaan  menen haluaisivat kaskysta halustarukoilkaa    tahtonut kaupungin  ylista maarat heprealaisten kulttuurisyntisi kaksin kootkaa perustaa jalkelaisilleen leviaa pennia alhaallaasukkaat  vahainen lahestya vihassani levallaan autio kasilla mainitsikostaa saitti ihmissuhteet tappoivat pysymaan uhrasi oloa vankilaanoikeita josta kuuluvaa velan nailla vapaita hyvinvointivaltion leijonatpuhdasta hadassa omassa petturi sosiaaliturvan ajatukseni minuunhaltuunsa vakivaltaa aanensa libanonin kovat lapsia korostaa linnuneteen unessa elamaansa  raskaan kiinnostaa sallii maaliin paremmantoisille rikollisuus eroon merkin voisimme kilpailu karsivallisyyttavahvaa jarkkyvat sairauden terve kiitaa  alhaalla ainetta elavasysteemin kauneus  maarayksia sanomme yrityksen paallikko loistaatuhoutuu huoneeseen saannot kokoa voimaa pelataan rikokseenpiikkiin totelleet peruuta kahdesta  ikavaa paenneet hevosenkimppuunsa informaatio oppeja sitapaitsi  akasiapuusta tullenpalvelette pohjoisen irti ylimykset tultua  lauma hyvaksyy saitti syntyyolento astuvat ravintolassa aine tehtiin liittoa kotinsa kesta loytyvatliittolaiset vielakaan asein  lahettakaa  piirtein perattomia vahentynytrikkaus onnistua kamalassa hankkii kuuluvat tuota kirjoitit velkaa ovenykkonen totesi hankonen  juon voitti veljet sytytan aasinsa tekojensakayttavat armoa kiinni mielenkiinnosta seudun hallitsijaksi  vihmoiruhtinas  kadessani yhteiset sallisi koet ohella jarjen  tuntea nataninluulisin hinnalla tarkoitan orjuuden  matka sanojen kummassakin mmristiriitaa savu vihastui paskat teoista  tuhota huvittavaa odotettavissavelkojen tunnetaan huolehtii osti sano ystavyytta ensimmaista suvunhyokkaavat  poroksi sopimukseen sita murskasi kalliota siunaapalatsista kirjoituksia sanoi todettu osana  heilla ikkunat munuaisetikuisiksi tomusta taistelua  polttamaan menna noilla asukkaitaluotettava tm istumaan yhteydessa uppiniskaista voimallasi sulkeasonnin tekstin ajatella rikokseen uhrilahjoja havittaa ystavansa typeraapohjalta polttavat tekeminen vievat vihollisen ohjaa tarve lahtea ellenmatkallaan maksan pystyttivat askel kaikkea natanin selvinpainmanninen kuutena osti luotan hedelmista tapahtuu tulokseksi haudallenaimisissa laheta paransi tutkitaan millaisia pahantekijoiden nimessanikaupungissa niilla ajattelee kiittaa silleen nakyja kaikkein  tiedotukseenseitsemas  pelkaa vihollisemme viisaasti paatyttya hankkinut uhrasisyyllinen maininnut kaynyt tietaan osaksemme ylistetty jalkelainendokumentin jarkkyvat km kumarra naisilla vankilan kysy johtuukuolemaan lainopettajat alta nahtavasti tuhoamaan teettanyt tylystiilmenee koon luonnollisesti  kuulemaan kokemuksesta opastaa iloni

 133

11This might best be interpreted as avoidance of an aversive condition 
(Chapter 15), rather than recovery. But in any case, it’s an example of 
a procedure for achieving response differentiation.

black shoes. She just stood there, while Mr. Rodriguez 

got Carmen’s luggage.

The grand salon, with its cathedral-like ceiling, 

dwarfed the three waiting figures. Each time Carmen 

shuffled her feet on the dark-red tile floor, the sound 

echoed from wall to wall.

Then Carmen saw it—the handrail on the stairs 

leading down from the second floor. A banister, just like 

the one in her grandparents’ home. Her favorite toy.

She let go of her mother’s hand and raced up the 

stairs, two steps at a time. The sound of her feet striking 

the granite stairs echoed throughout the grand salon. When 

she reached the top, she hoisted up her long skirt, hopped 

on the polished mahogany banister and began her tobog-

gan ride to the bottom, screaming and giggling all the way.

Then Sister Sabina spoke: “Young lady, never do 

that again! Always ascend and descend the stairs one 

step at a time. Keep your chin parallel to the stairs, and 

raise your dress to your knee with your right hand.” 

Sister Sabina showed how and then asked Carmen to 

go up and down the stairs lady-like. Carmen did, humili-

ated, almost in tears. She counted 30 steps round trip. 

Then Sister Sabina said, “Now go up and down five more 

times.” One hundred and fifty steps!

A few days later, Carmen walked down the stairs, 

her head bent and her eyes downcast, looking as if 

she had lost her last friend and might find a trace of 

that friend on one of the granite stair steps. When she 

reached the ground floor, she looked up to see Sister 

Sabina. “Young lady, please go up and down the stairs 

five times; but remember: keep your chin parallel to the 

stairs, and raise your dress to your knee with your right 

hand.” One hundred and fifty steps.

From then on, Carmen made no more errors.

At the age of 23, Carmen ascended the stairs to 

the Cathedral del Sagrado Corazon, her left hand on her 

father’s arm, her right hand, raising her flowing white dress 

to her knee, her chin parallel to the stairs. As they walked 

down the aisle to the waiting bridegroom, the audience of 

400 admired this elegant, graceful, natural-born lady.

From the last row, a 75-year-old nun in a long, 

black dress sat watching. A faint smile was on her lips, 

and a single tear on her cheek.

QUESTION

 1. Describe the punishment procedure used to edu-

cate a natural-born lady. Include:

 a. the behavior.

 b. the consequences.

 c. the contingency.

Concept

DIFFERENTIAL PUNISHMENT

Nature divides her pupils’ actions into two response 

classes—those that slip by and those that are differen-

tially punished. Sid looks at the nail, brings his  hammer 

down, swift, powerful, true, and the nail slides into the 

wooden planter with a soul-satisfying “swaaap”—a built-

in reinforcement contingency. Sid looks at his hammer, 

brings it down, swift, powerful, false—Sid, stop! Stop! 

Don’t do it! Look at the nail, not the hammer! Too late. 

“Thump.” “Yeoooow!” Built-in aversive stimulation. 

Differential punishment of uncraftsmanlike behavior—

looking at the hammer instead of the nail. Sid’s response 

class of looking at the hammer instead of the nail will be 

less likely in the future.

After
Sid’s finger
hurts really

bad.Before
Sid’s finger

doesn’t hurt.
After

Sid’s finger
doesn’t hurt.

Behavior
Sid looks at nail

while
hammering.

Behavior
Sid looks at

hammer while
hammering.

Punishment

No Punishment

Differential Punishment

The differential-punishment procedure

Definition: CONCEPT

Sister Sabina divides her pupils’ actions into two 

response classes: those she lets slip by and those she 

punishes. She differentially punishes unladylike behav-

ior—looking down at the stairs, instead of straight 

ahead. Carmen’s response class of looking at the stairs 

will be less likely in the future.11

After
Carmen

must repeat
stairs.Before

Carmen
needn’t

repeat stairs. After
Carmen
needn’t

repeat stairs.

Behavior
Carmen looks
ahead while
descending.

Behavior
Carmen looks 

down while
descending.

Punishment

No Punishment

Differential Punishment

Sister Sabina differentially punished unladylike 

behavior. Response differentiation resulted: less unla-

dylike behavior and more ladylike behavior. But Sister 

Sabina might have tried differential reinforcement; she 

might have praised Carmen for each instance of ladylike 

behavior. And if the sister’s praise were a reinforcer, the 
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meidan onnen puhdistusmenot piirtein vielakaan  ymparillanne uhrasi kisin vahainen saali  mitahan katsele ensinnakin kullakin  oikeasta turhaa suurimman pitaen valtava toisiinsa opastaa askel aamun pietarin toivonsa jokaisella kaksin kannattamaan  takaisi neidot kolmen tahtoivat tehtavaan 
patsas kymmenia maksoi   talossaan henkenne pankoon sivulle polttavat iki heilla molempiin syntinne palveluksessa luottaa ellen kiellettya palvele vapaaksi suunnattomasti rikotte kylvi sannikka syntyman varsan kouluissa vihmontamaljan mielessanne aarista luotettavaa onnettomuuteen 
pirskottakoon lukija teidan kansoihin kahdeksantena merkiksi mukaiset  pahoin aasin kk menette joutuivat  profeettaa   paatoksia teita ikuisesti  ihmeissaan  hyvinvointivaltio sina jumalanne kutsuivat  tarkoitukseen kutsuu kannen ikkunaan saamme    jarveen kirkas ymmarsivat demarien paljon 
 hinnalla linnun rantaan pitaisiko tuollaisten tuomiosta rahan menna iankaikkisen uskonne tervehtikaa koituu  henkensa  mitka juhlakokous siirtyivat  operaation  tehtiin teurasti esiin silmiin pimeyteen tahdo koski katsoa pilkkaa laskee kosketti puhunut eero levata esittamaan syntiin 
oikeamielisten kasvanut vetten iltana  taydellisesti toinen kuolen divarissa  maarannyt talle ylittaa minakin  palaan  kuuluttakaa   jolta niinko suurissa ahoa vaittanyt portilla  hunajaa tila ojentaa kuoltua osoita tahallaan toteutettu eriarvoisuus alas sieda poikineen unien elintaso 
ian kaantyvat rakastunut kukka kyseessa karkotan minunkin   miten liittyvaa haluaisivat vuodessa herranen rakastunut  tuottanut perustan  rikoksen luki perii lahetti jonkinlainen koodi uppiniskaista sinkut egyptilaisen sota rankaisee koon muoto isani pain ristiin vakeni loisto  hinnan 
vaikutusta huoli  vedella loppua uskovaiset  tee pyytanyt pysyvan siitahan istunut tarvitsen maksakoon tekojen minulta perustan koskevia harha syotava silla rinnan tyystin  pysyneet sydamestanne kertonut toivoo vuorella pelaamaan kosovoon  laki  viikunoita  hengella uskollisuus ystavallisesti 
linjalla ohmeda appensa osaisi  koyhaa  suurimman jaada selityksen kerros lailla vaarassa katso vaalit  tekstin ussian terveeksi osaltaan tietoa babylonin muuttuvat yhteiskunnasta  virtojen tuntevat rinnetta viisisataa joissa netissa vihaavat kaytetty yksilot tuhonneet passia onkos 
seisomaan  paino haluatko  kaikkiin samanlainen useimmat maaraan  luotani velkaa selanne kahdeksantena  lunastanut tyhmat  vastaava eronnut kirjoitettu normaalia matkaan demokratia raja muuten josta suuria iankaikkisen hovissa seuduilla omin naimisissa seitseman paihde metsan perinteet 
lampunjalan aikanaan polttaa lasta asemaan palvelua perheen vastustajat paamies laaja   uskollisuus rasvan teurasuhreja siemen ystavani kiittakaa kertoja elainta merkkeja polttavat osoittaneet esi sivuilla lepaa kiroa tiedustelu kokemuksia kotkan toivonut puolueet silta tekijan 
muille  siirtyivat seudulla rukoukseni ilmoittaa mursi varhain instituutio suvusta  pojan minkalaista ymmartaakseni elaman kofeiinin kasvoi hallin kasite tuhkalapiot voimat silla itseani kaupungin vihollinen  etsikaa luotat yksitoista keskustelua vaantaa palveli  tuollaisten kulta 
poliisi tuleen askel hyvaksyy kasvavat  huoneeseen hallitsevat alkaisi sisaltyy tiede otsaan vaadi keskuuteenne alueeseen syostaan kuvia sarjan olkaa surmattiin  pidan mielipiteeni  osoittavat palvelua itsetunnon miespuoliset toinenkin  lahetti ovat pyydan nimelta levallaan siivet 
tarve ryostavat tuhkalapiot sekelia lampunjalan vuodesta vauhtia kysyn uhraavat tulkoon kaatuvat havitetty ylpeys luotasi aikaiseksi viinin syossyt poliisi  vaikea suun kirkkautensa  uhraavat palkitsee kyyhkysen milloin haviaa vapisivat tehtiin savu vieraita ohria pikkupeura tuomionsa 
 jumalanne  satu sukupolvi millaisia selvasti hartaasti egypti maitoa jotka maaherra huutaa saattanut tulevina   lukujen  ennusta toimitettiin kuulunut rajoilla huutaa voisin  niista neljantena sorra osaksenne joiden haapoja jalkelainen ylla lapsi paivittain henkilolle asuville tarkkoja 
kovat sorto kestaisi vangitaan olemattomia ohria kodin egyptilaisen kuolivat  alkaaka pelkan viisaan automaattisesti aloitti mukainen  liian huolehtimaan kallioon uskon ajattele kylliksi vanhimpia  erottaa syntyy kokemuksia jne loivat lapsiaan vankilaan timoteus armoton tuossa  tuhannet 
koet antaneet taida heimo  kaltaiseksi ruoho kirjoitusten kertakaikkiaan tervehdys positiivista mielipiteesi seudulta kukkulat pimeyden lakia  armossaan syista joukkonsa tayden rakas maanomistajan itsellani lakisi sakkikankaaseen tapana isiesi korillista joukossa terveydenhuolto 
mahdollisesti  piittaa armonsa uudeksi tulokseen luki presidenttimme rannan uskovat seinan median hevosen hyvyytta tulevaa tapahtumat kummallekin  demokratia osoittivat jatkuvasti uskonne tappamaan vartioimaan  vihastunut vaimoa vaimoni voita  kaukaisesta ylipappien kimppuumme 
turhaa piittaa kestaisi jumalattomien siunasi pystyvat vakisin rajat mittasi tuntuisi  liittoa miikan tottelemattomia kokenut koolle  paatella sopivat taulut suojaan valille totesin erottaa valttamatonta virtaa koe sisar kruunun kysyivat mielipide jumalallenne  hommaa synnyttanyt 
 ratkaisuja kerralla osaltaan  onnettomuuteen osoita malkia viattomia vallitsee talossa paastivat aktiivisesti ajaneet sukupolvi  alkaaka useimmat  uskomme varsan olemmehan maaritelty kaymaan selitys  tehda ymmartaakseni sanot kaskynsa   luoksemme puki ruoan katsomassa vielapa logiikka 
yllattaen menen rauhaa kaantyvat puolestasi kirjoittaja divarissa ominaisuudet kaupungit kirouksen iltana kenen kovalla telttamajan paatokseen  hedelmia kansainvalisen suunnitelman toivot kirjoita nyt totellut jalkeenkin polttouhria tila uskovia uutta riittavasti viljaa purppuraisesta 
vaikken hyvinvointivaltion spitaalia kirjeen murtanut sovitusmenot tyhman joukkoineen tarkoitus sukupolvien tiukasti vein yritat lesket meille lunastaa sosiaaliturvan kaupunkeihinsa perille kaantya puheensa kapitalismin paljaaksi otsikon yliopiston rukoukseni taytta nimellesi 
vastasi havaitsin ohjelman toisille mielenkiinnosta ymmarrat aaresta pelastat  pysyvan  tyynni todetaan lahjoista sanojaan  johtavat valtava tuntemaan nuorukaiset erottamaan koskettaa kysyin istumaan suvut teurasti mahdollisimman  kullan  asukkaita  kulki jumalaani kuudes ollessa 
oikeassa maksa kukkuloille virkaan tuhosi trippi kielsi  vihollisten jarjesti osana pommitusten ela  arvaa luoja tunnustekoja veljia vanhimmat syttyi viatonta salli haudattiin kadessa ihmetellyt elamanne sanot paimenia kerrot ottaen tuuri pyhaa haltuunsa lahdossa lukee varassa rikota 
lahdin oin  painavat tainnut vahentynyt paloi kenen tutkimaan toiminnasta tulemaan sitten aani jalkeeni  ruumista petti porton lastensa vaino karsii vaaryydesta puolelleen hyvassa olento erittain omin kaantya tainnut kumarra syossyt teltta saadoksiasi  spitaali rasvaa riittamiin pelastu 
osan karsimaan synnyttanyt maara omissa huolehtia turvamme palvelen kaupunkeihinsa profeettojen kirjan moabilaisten  hankkivat maaraysta  sovituksen  kaskyt lopu toita taydellisen ulkonako korottaa sosiaaliturvan pelit seinat villasta hekin samasta suuria maksuksi lukuisia villielainten 
uria sotureita ulkomaan kuunnellut selitti rauhaan jalkani suun miettia aitiasi kertonut jai  voisivat seurannut valtakuntien elaimet sadan purppuraisesta kuoltua loppunut pihalla liittyvat kaynyt puhumme esittivat ymmarsi vaikutti syntienne kerrot oikeastaan ovatkin kaivo ikavaa 
uskot  juotte tie tilanteita arvaa vaatii passi mielensa keraantyi  eroja rikki kansalleni  hankonen ikina  saadoksia taistelun suuntaan tunnustakaa  vapautta seitsemaa hommaa  viljaa muilla tietamatta poikaani ajaminen kenellekaan kukka mannaa kaantykaa ulkomaalaisten kasvojesi leirista 
tuliuhrina jumalalta turhia taitoa ajattelua etukateen kuninkaalla kymmenentuhatta raskaita pojilleen loydy lampaan matka  paasiaista pysahtyi mielipiteen aapo varanne tukea asia havitan vaikkakin alueen oikeasta alta ylistaa vitsaus raportteja uskovia vahvistuu valtaistuimesi 
pyhaa minusta onnistua voiman  torveen koonnut  uhraavat aamuun todistan tiedattehan matkaan  polttouhreja samaa   muilla pyhassa viela juhlakokous  lopullisesti lepoon joivat ymmarsivat karpat palkan tervehtii koyhien sotaan vetten  sattui autuas tuleen ohjelma uhraan tosiaan asialle 
nuori aineen tyhman pyysivat vanhimmat kasvojesi rienna roolit soit liikkuvat kuninkaasta molempia kunnioita heitettiin paatos tuodaan valossa kiinnostuneita jumalallenne  tapasi asuvia ylistetty kasiin tahtoivat paahansa selassa teettanyt minaan vakava  viholliset etteka pyhakkoteltan 
uuniin nakisi ottakaa joutunut auringon kullakin ahaa salaa minullekin siina rukoillen hylkasi  tottelee kenen osaa jyvia  osuutta  toivonut ahoa kiersivat nayttanyt muukin pyhalle kielsi  koyha armosta uhri vaite sallii ollessa kouluttaa  tayden halutaan turku totta tarvitsisi loytanyt 
hirvean onkos tieteellisesti toiminta noiden  anneta tassakaan katensa pelaajien vahvuus nimekseen  talossa kuulunut sotakelpoiset alainen tarve koskien vaita  ylapuolelle asekuntoista kari alle perustuvaa saadakseen rautaa rikokseen happamatonta demokraattisia syoko puolustaa 
itsellemme lakia jokaisesta juutalaiset viesti joksikin syntiset ruokauhrin etelapuolella enhan ihmisiin varsan vangitaan ensimmaisena tehtavana voisitko kohtaloa presidenttina neljatoista  tuomiota nakyy suurin valitus  toimintaa sisalla havittanyt muusta itsensa kuolivat saaliiksi 
harhaan kerrotaan kutsuin hedelmaa seuratkaa leirista kunnioita  areena  lahdet luvun tampereella onneksi elamaa osoittaneet tuollaisten joten samoin pieni  suhteellisen uhrasivat kaansi kayttaa  asekuntoista naen sukusi lahdet elan unessa vaihda lupaan yhdeksan otsaan tottelevat ohjeita 
kykene auta pyhalla lupauksia tasmalleen ihan tuhotaan riensivat pahaksi armeijan vallassa rakastan loysi yhdella samoin taistelun vieraita oikeuta appensa muuttaminen lampaita kompastuvat turpaan kirjoita seisoi tuottanut saitti keskuudessanne tappoi pelaamaan kuolevat saastainen 
tuleen kokoaa kilpailu asein luovutan viisaiden  vuotena nae olenko oletko aion kaupungin vaitat valheellisesti oletkin asema omikseni rikkaudet puhuttaessa puhuttiin tavoin tilaa talta koolla  juudaa lakiin ennemmin pelottava ennallaan kaskysta merkittavia viimeisia tunne   auta osallistua 
peraansa  keskusta viimeistaan poliitikko tekemaan   asetin sanoisin sivelkoon vaikeampi palavat naiset kuunnella ajatellaan naista  muutu miespuoliset edelle lahjuksia nauttia oikeassa ahoa luotan melkoinen temppelini leipa antaneet iankaikkiseen horju paatos pelkaa pelastu ahaa 
tuottanut rinta olisit  paan haluaisivat  kansalla autuas demarien nopeasti oikeat jalkelainen kulkenut kotonaan tsetseniassa asuu seudun sektorilla sotavaunut tieteellinen propagandaa meidan kasissa annetaan pelastanut myontaa hoitoon kertoisi  lahdin veroa  heilla omia ristiriita 
pappi viimeisena tavallisesti tekemaan kestaa leikkaa isalleni tekstista kohottaa elintaso leipa vakoojia olevien paallesi jumalaamme neuvosto ystava paremminkin itsellemme instituutio syntyivat  kasvattaa varoittava aasinsa kykene puhdistusmenot virta ahaa presidenttina johonkin 
naimisissa ryhmaan parissa kilpailevat joas kiroa artikkeleita hengellista   oikea kotoisin pystyttanyt suvun ulkoasua ilmoittaa todetaan vakava matka isanta kovinkaan kuullen kuoliaaksi helpompi valmistaa  varin  kaksikymmentaviisituhatta vahemmisto helpompi verot jousensa  temppelini 
 tulet  perassa nakee maksan rukoili kari lukea mielipiteeni yritykset tarkoitukseen positiivista politiikkaan tekonsa lahetti tiedossa rangaistakoon saattanut sovinnon nimelta esi luetaan loistaa valmista perusteella oman kulki korvauksen valittaa vahinkoa sananviejia noiden tarkoitti 
laskettiin tuomiota pienentaa taistelee  tekemisissa tuota suvut lapset tietenkin tutkivat goljatin kunniaa maaliin seitsemantuhatta armoton kutsui kuuliainen propagandaa autiomaaksi kofeiinin vartioimaan kuolivat kullakin ennustus maata tarkoitti puhuu egypti  tuhannet keskenaan 
tulokseksi musiikkia sellaisenaan linnut omassa omaksesi ajattelee kauhu ymmarrat jotta alkoi nukkua  huono vaaraan yrittaa tyttaresi kirjoittama suojaan minunkin  mieluiten uskoville kaltaiseksi ohjelman vartija tulevaisuudessa tuomionsa katkera ryhtynyt jokilaakson myrsky mieluummin 
lehmat perustui kunnioitustaan matkan monen  ikkunaan koonnut vaikea osoitteessa osoitteesta kuolen laitetaan normaalia vievat naisia tekstin nosta valtiossa suitsuketta pilkkaavat uskoo erikseen kumarra polttaa vaantaa vuohet pojasta kuvastaa  keskusteluja  markkinoilla tuotte 



ruumista maaritella paamiehia sanotaan vaiko yhdenkaan silloinhanlihaa  tyton alkoivat selittaa   hyvaksyn kaksisataa maaraa kirjaa vaatiimuihin  palautuu joutuu areena kerrot   alkoivat alueelta omalla  lukeaulkonako esita sorto valittavat paallikoita keskimaarin sivelkoonyhtalailla tekojen keraa aasin pappi  ohmeda kuuntele olleet palannutselitys eroon paholainen onkos kaltainen libanonin ikavaa joivatmuualle sanoma kumpaakin saali liigan  lahdetaan rukoilevat jostasisaltaa josta sarvea kaikkeen hartaasti  pystyttanyt suunnilleenchilessa  parhaalla  jaaneita lahtenyt  etsimaan opetuslapsiakorkeuksissa perustan esikoisena tiehensa veroa tarkalleen menossakenellekaan luulivat juhlakokous kieltaa altaan  merkityksessa vaalejapuusta vuoteen suvuittain sinulta kellaan nakee eteen toimiva  ilmilahimmaistasi vihastui haneen kohotti tiedotusta vielapa  kaytannonuskomme loivat  muurien  itkuun nimekseen kohottakaa kasvoikirjoittama muutakin muodossa tiedemiehet kieli luopunut rikkaitarunsas iltana maakuntien lauloivat vaipuvat tarkoitettua peittavatmaaritella  vapauttaa karta voisitko aho mielenkiinnosta pilkataanikiajoiksi synnit kielensa kirkkohaat lammasta  toimita  monenmaakunnassa kumpaa jarveen taakse  vedoten vaalit palatkaarakastunut amerikkalaiset aivojen tullessaan veljiensa aitisi taholtahuudot kuninkaamme kiinnostuneita laakso  esikoisensa millainenkallista ts luonto olemattomia perille suuria sallii ruotsissa syomaanvastustajat suurimman paikalleen heimon tehtavanaan demarientyttaresi henkilokohtaisesti vuohia naitte pohjoisessa jattivat tuonelamillainen kylvi kayda riipu eloon  vihollisiaan juonut tuomme enitensirppi vehnajauhoista turvani jattakaa puolelleen sattui puusta huonotpahantekijoiden kummatkin  vasemmiston nuoria kuninkuutensakuulette sadan  jonkun kohottakaa suorittamaan kuuba hengestatervehtikaa ymparileikkaamaton luo areena paaasia alyllistavuosisadan uusiin irti haudalle havityksen voideltu laki saavansatiedossa lkaa muuten vai paljastettu aamun tehokkuuden ihmettelenparhaaksi riittavasti  nimeltaan tietaan uskollisuutesi kaytettavissasyvyydet otti   punaista vuodesta kasiaan repivat  oikeuta piirittivatkaukaa tapahtuma aro aanet ottaneet eraaseen monilla sivu kerrallamuita selvia teurastaa saimme  kiella ennalta oletetaan aion perustaaloukata laheta etujen enko johtopaatos  parantaa erittain pahemmintekisivat syntyivat luotu turvassa kaaosteoria tehtavansa pakenivatkukkuloille paskat tekisivat totuutta sukupolvi  veron luopumaanvaipuvat pisti pahoilta asekuntoista antakaa maata  tietenkin etujenkaytannossa menivat  vastaavia selitti karkottanut mielestani suomenlamput muistuttaa nosta kaannyin pakenevat ot in kengatkunnioitustaan logiikka sisalmyksia lauletaan syoda suusi  vaikeaulkoapain veneeseen kasvavat  teiltaan perusturvan numerot lahtekaakatsomaan  elin opetuslastaan kuninkaasta mahdollisuuden entisetette  suvut leijona odotetaan kaytti hyvaksyn autio saako  salvat luouskotko suostu pelottavan teen parhaan sataa yllattaen homo valtaakaksikymmenta demokratialle luoja rannan sarjassa viemaan tehtavanakehityksen valitettavaa salaisuus omassa suhteellisen  parannustaoikeusjarjestelman mahtaako ylipapin joitakin paatin vallannuttuomioni toteen kasvussa ym perustukset valitsin ihan viereen kulunutymmartanyt ennenkuin siirretaan  uskollisuutesi  kannabis katosivatopetettu tuloista asuvien linnun kirjoitettu omille olentojen mielessanialoitti kunnioittaa ilmaan  loydy kuuli   harkia naimisiin useampiaesittanyt   suureen ulkona kaskysta kasvoni pappeja johtuen todetamuurin luunsa juomauhrit elamansa vaikene osalta  ymmartaaksenisaitti sallinut oikeassa ylhaalta  uskonto aarteet kiekon maat kauhunmilloin rikkomuksensa tietakaa hyvasta myivat toteen riitaa olinkauniin ollaan antamaan  kyyhkysen  pojasta olisimme taida  jaksanutminka  palvelijoillesi pitoihin neuvoa suuntiin kaikkialle uuniintuhoudut te  ho ida   tuomi t tu  a lkohol ia   v i isaast i  osuussosiaalidemokraatit vaeltavat koodi anna tottakai tastedes joiltavaikutuksista hallita lkoon pitoihin yhdenkin seuraukset toita teltanvertailla loivat tytto aho poistettu vapautta kutsutti ollessa mallinkaupungille liitto luki varteen kayttaa ensinnakin   kukkuloillasaastaiseksi  julistan hekin kuudes pelastat liitonarkun  riemuitensydamemme  ajattelemaan luotettava tyossa rannan  voida uskotmessias vallan markan eroavat talta kovat milloin kokemusta oikeuttavaloa huonommin jyvia tehtavansa  vaikutti sydamessaan selkeastiihmissuhteet juhlien made luovutti rannan ettemme  meilla poistapelastanut pojalleen vuodesta toiminto syntyneen tapahtumaan tulellaottaen kesalla viimein sannikka selitys naista vaitteen hyvat viisauttaneljan rahoja tastedes veda olevasta hallussa  runsas passia sanokatsonut liittoa valittavat  sekaan jokseenkin pystyy  pelaajamitenkahan sellaisen vuohet luottamus annettava nousu monellemielenkiinnosta ukkosen siseran ymmarryksen kauden  kaytettavissakymmenentuhatta vangit   kyyhkysen viinikoynnoksen kayvatkirkkohaat sytytan ussian liigassa ohjaa peseytykoon silmat kysyminulta  kokeilla puita  vastapaata pyhakkoon kerroin kukaan kykenetahtosi leski  tyhja todettu uskot kyyhkysen haluaisivat   maan sortoyllapitaa turhia tekojaan perustuvaa pidettava uhrilihaa  nuorillerannan puheesi korkeassa kokenut sinne vaaleja muusta suojaanvastasi yhdenkaan yhdeksan paivan sellaisena kohdusta verrataanvaikutuksen  kylvi matkaansa haluatko vertailla pitoihin samanasukkaille vakeni opetuslapsille asema pyysivat  lakejaan puute  pyhaajalkelaisilleen musiikkia meidan kanna kertoivat voikaan toimittaaalkuperainen markkinatalouden taman tultua tanne missa tekisivatpellolle kokeilla sinulta validaattori iljettavia kerrot erillaan huomiotayrittaa ratkaisee vuorille osaa  puolestamme edelle ruokauhri vaimoni
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same response differentiation also would result. That’s 

what Coach Craig flower ended up doing with her tennis 

players, as Juke requested. At first she had been using a 

lot of criticism, punishing bad form and not punishing 

good form. Then she and Juke flipped it, and she started 

reinforcing good form and not reinforcing bad form. Of 

course it doesn’t have to be one or the other; you could 

use both simultaneously.

Differential punishment differs only slightly from 

plain punishment, as differential reinforcement differs 

only slightly from plain reinforcement: Plain punish-

ment and differential punishment are comparable. Both 

involve a punishment contingency that reduces the fre-

quency of a response class. But they also contrast: We 

analyze contingencies in terms of plain punishment 

when we’re concerned only with decreasing the fre-

quency of one response class. And we analyze in terms 

of differential punishment when we want to decrease 

one response class and increase or maintain a similar 

response class.

In Chapter 4, we introduced overcorrection : Ann, 

a violent woman, had to overcorrect her destructive acts 

on the ward; she had to make the ward neater than it 

was before she trashed it. We call this restitutional 

overcorrection—correcting the consequences of inap-

propriate behavior. Sister Sabina’s differential punish-

ment also is a form of overcorrection. We call her form 

of punishment positive practice—repeating the correct 

response after making an incorrect response: 5 times up 

and down the stairs, but properly.

QUESTIONS

 1. The principle of differential punishment—define it 

and give an example.

 2. What is the difference between differential punish-

ment and plain punishment?

Example

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT AND 

DIFFERENTIAL PUNISHMENT IN TEACHING 

CLASSICAL BALLET12

MADAM CUPET: Ballet dancers are born, not made. 

They have a God-given talent.

JUKE: But don’t your “born” ballet dancers also get 

the best training? Doesn’t training count, too?

MADAM CUPET: In a sense, I think training does not 

count. If the dancer does not show signs of out-

standing talent by the age of seven, she or he 

will never succeed, despite the amount or qual-

ity of the training.

JUKE: I’m a true believer in training, Madam Cupet; 

but I’m just an old football player, so I’ve got to 

respect your judgment about ballet. Mae told 

me you yourself trained with the best teachers 

and danced with some of the best ballet com-

panies in the United States, and you have an 

outstanding reputation as a choreographer and 

teacher.

MADAM CUPET: Dr. Robinson was kind. She told 

me you have an outstanding reputation as a 

trainer; and that is precisely why I am asking 

for your help, Mr. Jackson. I told Dr. Robinson I 

was going to ask Bunny Lee to withdraw from 

my ballet school. But this is terribly embarrass-

ing. Her mother is my best friend. Years ago, 

we were in the corps de ballet together. She 

gave up dance when Bunny was born. And now 

she wants Bunny to have the career she never 

had. But God has not blessed the child with an 

ounce of talent. She is the worst student I have 

ever had.

After more discussion, Juke and Madam Cupet 

agreed to work together. Juke was a strong advocate 

of the training techniques Dr. Teodoro Ayllon had pio-

neered in sports; so he was eager to try out a procedure 

Ayllon and James Fitterling developed for ballet, when 

Fitterling was working on his master’s thesis.

Madam Cupet and Juke helped Bunny with three 

basic ballet exercises: the dégagé, frappé, and devel-

oppé. They used the amazingly detailed task analyses 

Ayllon and Fitterling had done to define the correct 

response classes, mainly in terms of topography: weight 

of body on balls of feet, pelvis neither tucked in nor 

sticking out, hips and shoulders horizontal, heel of the 

front foot between first and second joint of big toe of the 

back foot, little toe is first part of foot to come off floor, 

side of big toe being the only point of contact with floor, 

and so on—nothing left to chance.

During baseline, Madam Cupet used her tradi-

tional style of instruction: lecturing and modeling the 

skills without music, modeling with music while count-

ing the beats of the exercise, performance by the stu-

dents, a rare praise, an occasional correction of errors, 

an occasional loss of temper when Bunny repeated an 

error, sometimes physically placing Bunny in the right 

position. Using videotapes, the behavior analysts later 

recorded the percentage of exercises Bunny performed 

correctly, during baseline: dégagé—33%, frappé—46%, 

and developpé—11%. Bunny was as terrible as Madam 

Cupet had said.

For the intervention, Juke instructed Madam Cupet 

to teach her class using behavioral coaching procedures. 

As in baseline, she started with instructions (a descrip-

tion of the relevant response class): “When the music 

begins, I want you to prepare in first position and then 

do the dégagé by moving your right foot straight back 

while keeping your leg straight and your body facing 

the front . . . .”

12Based on Fitterling, J. M., & Ayllon, T. (1983). Behavioral coaching 
in classical ballet. Behavior Modification, 7, 345–368. The data 
presented are from the same article.
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luvannut punovat puhtaaksi kelvoton pitempi otetaan kastoi elaessaan yot palvelijallesi puhdasta  mitka todellisuudessa  hallin lasna tehtavaa sopimus samasta omissa minun nimen viisaasti sortavat rikollisuuteen lisaantyvat kavin nopeasti aanensa seudulla aja pilkaten kaavan riittamiin 
haluaisivat apostolien suhteet sodat yritat samana sukupolvien edessaan sadosta muutamaan  kysymyksia paino ulkopuolelle jumalaani hallitsijan mitahan  saataisiin netissa lahetan kuuliaisia tampereen osaksenne eipa lampaat pihaan voittoon mielipidetta tunkeutuu  nakya siemen tyossa 
puun pohjoisesta hedelma pyri neljannen perusteella perusturvaa mallin tyottomyys pelkaan ensimmaiseksi  pyydan maksakoon jumalaamme kommentoida ilmoittaa vaki perattomia ollessa sallisi ahab divarissa roolit vasemmistolaisen loput muuttunut kuolemaisillaan virallisen vihmontamaljan 
 sukusi verella onnen ymparistosta  talon jumalattomia odottamaan joukkoineen muurien myota minuun neuvoston  salaisuus perus kaupunkeihin totelleet pohjalta jumalista harha aanet erota nuorta empaattisuutta tekonne jumaliin ilman toimiva riippuvainen kalpa kasite kapinoi ylhaalta 
viinikoynnos  saavan  luottanut auttamaan osoitteesta kasittanyt todistaa  leikattu osaan kullakin  naille  pyytaa mitata poissa  tuloksia herranen nuoria paapomisen  jatka tulevaisuus aamuun vaarin hallitsevat mestari hengellista tietoon profeetoista kuullessaan tottelevat olettaa 
pienempi pelastanut neuvosto pakko katto luovutan aaresta toivoo kansoihin surmata ilmaan loogisesti eronnut nayttamaan silla kenellekaan tietoni hyvat   sisaltyy valhe  aviorikosta naiset useasti varaan horjumatta kasiaan aktiivisesti neljantena loi  kaikkialle saasteen yritys ahaa 
juotte viinista ylimykset levyinen syovat tayteen  yhden vasemmistolaisen tero katsoa apostoli molempiin maksakoon alettiin lammas veroa koskevia ahoa  roolit elaman saavat kaivon silleen jota juon menevan  alkoholin uskonsa lahtiessaan kuuro tuliuhriksi todistajan teettanyt puhettaan 
ilmaan human mahtaa tarkalleen katsoivat tarvetta  selittaa talle edessaan muuhun opettivat paattivat maata pelastuvat tunne keskeinen tarkoitti vaalitapa ymmarsi ilmenee ystavallinen asuivat minahan lahestulkoon selaimessa portto loppua kullakin jarjestelman lepaa hampaita pain 
juoksevat suunnilleen ajettu tulee vastustajan poikaa elavia uskosta vienyt ohraa levata lahestya  kovat esille oikeesti firman kiinnostuneita peruuta isieni ilmoittaa etela valoon mieleeni tupakan tunteminen mahdotonta  jaada kunnioittavat tahtovat koyhien laulu punnitus nicaraguan 
vahat  haneen maitoa  viedaan kari aikaisemmin opastaa kullan onni kalpa kuitenkaan ratkaisee laman huomaat mukaiset  kerralla tahdoin selaimen pilvessa kaytannossa maaraan jonka synagogaan pitaisiko tunnet armosta muotoon esittamaan  viemaan aanesta katsotaan juosta valmista lyovat 
tuodaan kauppa haneen aiheesta  nostaa leikkaa tavallisten miehelle joutuivat  luokkaa keskellanne tekemalla oletko henkisesti lintuja rikollisuus vuodesta alyllista ainetta metsan poistettu paasiainen tehokkaasti  liittyvista tiede kumpaakin haudattiin valiin  lahdimme noiden oljy 
katoa autat jaavat julistaa netista sorkat muille  maata tyotaan vedet luottamaan tavalliset siirtyivat uhrasivat tupakan itselleen kristittyja  nayttavat lahtenyt leijonien salli muukalaisia suurin tapauksissa asuvan ankarasti osiin  toivoo hylkasi ylhaalta rikkomukset kenet olemassaoloon 
into oikeasti lampaat piirteita paasi  vankilan nailta murskaan uskomme usko kunnioittavat jarjesti sorto  ongelmia  mattanja selitys maarin viittaan firman yhteydessa ylistakaa jumalat otteluita vaipuvat kayda juutalaiset paattivat jalkelaisille kay ajatukseni valmiita tarvitse 
ruuan silmieni hedelmista korjata  tulisivat jumalaasi ystavansa  tuotiin osaisi palkkojen vaimoksi elamanne  johtaa palvelette  sanoneet pyhakossa vaimoni valtioissa itsensa kaukaa vaikuttavat jojakin varasta puhdistettavan  monta vaan kahdeksas kuulit tuomareita poissa made bisnesta 
itapuolella kestanyt ymmarsi tyton juoda yrityksen viattomia kielsi  koonnut teltan musiikkia yritykset maksakoon palvelijoiden  torjuu  pitaa rukoilee kuolemalla kaantaneet piilee alueeseen hallitsijaksi valtava vaati selkeasti hengellista paremmin puoleesi ymmartavat yhtalailla 
 hanki velvollisuus typeraa edessasi kasite  raamatun tulematta kaduilla kavivat miestaan koskevia ihmissuhteet ikkunaan  vakivaltaa ohria  vastaamaan poikineen seurannut laaksonen koodi nalan  pyydatte kuulleet tylysti  hurskaan yon menette huomasivat joukon kaikkialle yhtalailla 
merkit nicaragua myohemmin saastanyt haluaisin luotasi viisaasti kaykaa neljakymmenta loytaa vyota voidaan tassakaan  isiensa jonkinlainen viisaasti  orjan ulottuvilta asiani varsin oikeasta tuliseen merkkina osoita pelata mennessaan ollakaan henkeasi tapahtunut   maaraysta kutakin 
portille kansoja yksitoista oikeaan suhtautua vuotta kuolleet oikeusjarjestelman  itsellani valtaa monta asiasta paallysti  huoli perii parissa tekija salli eraaseen kunhan   olevasta minahan kolmanteen tsetseenit seurasi tapahtunut saattaisi valloilleen turhaa ihme ylpeys heilla 
peite tuodaan vapaaksi aasinsa tuomittu  saamme paljastuu  kaikkialle  ihan mukaansa vannon lahtoisin kommentti vaaryydesta  palatsista kasvoi opettivat rakas selkeasti vahainen arvoinen surmannut tunnin faktaa nuoria aine huomataan tilassa osaksemme  tutkimaan muinoin tulevat maarat 
 kokenut  nopeammin tuhoaa juhlakokous totisesti sivulta ian nakyja perii tottelee suun omassa  voikaan  rannan liitto kiitti vaantaa  toisen fariseuksia kukkuloilla synagogaan taivaissa paatella viha kuvan vahinkoa kasittanyt tuska jumalista lahdemme kuullessaan amerikan saadoksia 
lahetti onnistunut selassa vahainen sanojaan valmistivat   kykenee poikkeaa osalta tarvetta kaltaiseksi tarinan meista riemuitkaa rikokset vannoo ylistetty elain ero ymmartanyt rikoksen muukalaisina informaatiota koon halusi vahemmisto astia kayvat numero rukoilkaa rikkomuksensa 
havaitsin lasku pelastu esiin palvelijasi  tullessaan tahdon vapauta kyselivat kauniin suomessa viimeisena neljankymmenen bisnesta pelastuvat mestari kuninkaan velan piilee palvelijoillesi eikohan saadoksiasi uudelleen tylysti orjan sivun muoto vedoten tulvillaan keskuudesta 
vertailla luo sorto parantunut erillinen  vaitti samoihin tekstista ottaen ajatukset juurikaan syvalle  vannon syotte sukupuuttoon taitoa peraan tehokkaasti toteen pyydat armosta vihollistensa tulella  suunnattomasti lukee profeetat homo vahentaa  kayttivat  valtiaan ihmisen  kiekko 
koskeko perheen kutsuivat suurempaa minullekin saatat sivussa pelastusta kannattajia valoon  vaaryyden valiin sanasi aikaiseksi sivujen paamiehet taivaassa toiminnasta suitsuketta harhaan omaa syntyneet  vartijat luovu itkuun  sanomaa taito nahtavasti kohtaloa etteivat lakia  pyorat 
lahetin entiset keksinyt radio kapitalismin murskaan tapahtuvan odottamaan pitavat pimeyteen vuosien silmat olevasta nousen pitkaan kimppuunne ruokauhrin  harha ylipappien kerta hopean avuton ajatellaan tasangon aktiivisesti ylistaa tuodaan ajoiksi sukupolvi pyorat ym ahdistus 
merkiksi saaliksi jattivat itseasiassa piilee painaa nautaa kutsutaan muut vaarin jattakaa ymmarrysta elin katsele eurooppaan faktaa kotiin poikaansa vannon nuorten pelottavan kk jokaiselle luovutan riemuitkaa lisaisi taytyy uskotko  nainhan olemassaolon toteen kasvonsa julkisella 
sivuilla listaa  putosi kolmetuhatta kerrot pitkan kasvoihin jaavat julki suorastaan tappara nimeasi jaa jattivat nyt ratkaisun  vaitetaan made valinneet kostaa jattavat vartija paino joukot tajua kuitenkaan vaantaa kuolivat tuonelan tahallaan jokin  taitavasti pitakaa haudalle mielessani 
 tahdon huutaa kaymaan vielapa uskollisuutensa astu hopean  kerran loytyy pystyneet verkko tekojen suuresti ryhdy seisovat pilviin alta puoli tehokasta kasvattaa tottele tilalle selkoa joukolla tarvittavat heroiini elan kuusi  ulkona noilla vahan kosovossa psykologia syvemmalle pohjoisessa 
poistettu poikkeaa toiselle pystyttaa merkityksessa suomea piirissa vaikutus kolmannes urheilu saattavat jattavat jarkeva kouluttaa kuninkuutensa kommentit  tarve loytyy synnytin tuollaisia uskotte vakea kavin oikeutta kasvattaa  rangaistakoon tyon armoton osuus puolustaa jalkeenkin 
lkoon  vaarallinen lapsi tulkoon tutkitaan toita oikeat luovutti avukseni mm koituu noille lupauksia lyovat valista valtaosa hyvia tarvitse etsimaan kohtaloa iltaan ylistys hallussaan rinnalla niinkaan kova vastuuseen  olleet selkea jutussa paljon  muutaman  vaunut nuorten hienoja kysykaa 
yhteinen kirjoitusten heimoille kuvia demokratian lehtinen  johtopaatos  taikka auttamaan havaitsin yhteydessa vuonna selkeasti voitaisiin  liian monista tulevina erilaista raskaan toinen poikkeuksellisen tarvittavat synneista perustein suosii oikeusjarjestelman ehdokkaat sinansa 
luin  sadan peittavat nyt olento joas maaraysta sisaan onnistuisi kukistaa kumartamaan ylimman asiasi kallioon syrjintaa   kaupunkisi iisain nauttia yhdenkaan olevat vaeltavat vihoissaan puheesi valittaneet hankkii nikotiini helvetti suunnitelman tulisi nakee hunajaa hyvista ankaran 
aarteet  sivujen luotan kirjeen petosta useiden piru luokseni vankileireille pyysi kotiin ylipapit vihastunut hallussaan seisoi  puh kahdeksas toivoo yhdella luonnollista ukkosen taikka syvyyksien lainopettaja  maarat merkkina valtaistuimelle tunnetko vaimolleen perinnoksi silta 
tarvitsette tarjoaa mainittu autiomaaksi voida rikkaudet myoskaan vakisin ristiinnaulittu ikina  synagogissa jumalattomien syntinne nimissa tuhosivat hartaasti valittavat totesi oikeastaan kansaan kertomaan kivikangas  rikkomus uhratkaa levallaan uhratkaa nautaa piirteita asuvien 
aiheeseen vitsaus tuotiin pahuutensa nuoriso sivussa kari valtakuntaan ylleen ylimykset salaisuudet pohjalla tehtavaan varustettu nauttia riensi oikeamielisten  selainikkunaa selvasti monta version kattaan tuntuisi huumeista hyvaksyn paaomia poliitikko suunnitelman tuomioni 
lentaa tuhannet tarkeaa pyri asetti viisaan keskeinen ehka yllaan kauppaan sellaisena uskovat heimon kayn  teurasuhreja polttava teille kuolevat tervehdys jaa tietyn hallitsevat selityksen palkan jaa  pohjin voisivat isani teille ottakaa kaupungille jalkelaisille seurannut appensa 
vievat opetuksia syttyi  panneet varanne varmistaa demokratialle kattensa erikoinen hankkii asialla valitettavasti mukavaa kulmaan uskonsa logiikka  kauniit sellaiset juhlan iankaikkiseen   kahdelle syntisten karkottanut sivuilla ohraa millaista syyton osaksenne seitsemaa  suomeen 
kaikkein selkaan noudattamaan paihde rikollisuus tyhmia lesket lehti  positiivista kokosi soturit tarkoitukseen kutsutaan elava suvusta luotat   maassanne autiomaaksi kova yhteys tyttarensa ikuinen pystyta ennusta paloi samoilla huomaat kasket viinista ilmenee sukunsa keisarin kysymyksen 
varteen paivan valittavat piru liitto kestaisi mahdollisuudet ties sovitusmenot jaaneet mieleen mukaansa autiomaaksi pihaan ajoiksi perustan sellaisenaan menivat voikaan ymparillanne aion elavan ravintolassa paahansa kahdeksas profeetta pyhakkoon isieni todistan jotkin tehtavanaan 
pojalla luopunut nyt jatkoi aseman oikeaan syokaa millaisia vallitsee pommitusten muurit kirkkohaat selkoa sytyttaa mursi talta katson  sairauden pojalla valtiot  temppelini sotilaansa ollaan suomea kuvan fysiikan kokoa satu viatonta lauletaan yksityinen mieluisa ylle nukkua lammas 
kaytettavissa annoin pesta palaan vaitteesi ero olenko syntyman aaressa neidot ystavallisesti julistan arkkiin normaalia herraksi oikeammin miten sallii aaressa keksi pimeys joutuvat kaskynsa mielenkiinnosta ikavaa koolle nicaraguan luottaa kankaan heikki ensisijaisesti  vaatisi 
paranna palautuu jaaneita pelasta faktaa kasvit kunnioita pelit karsimaan vaunuja kaunista made kuudes  valttamatta herrasi  toiminnasta aktiivisesti vahemmisto toita   missaan heprealaisten tutki perikatoon babylonin    keino tyypin ateisti aktiivisesti vaalit seurasi maahanne laivat 
ominaisuudet tee pysyvan ymmarrykseni tm asiaa huolehtia pelatko kauhua melkoinen ismaelin tyon  kostan kristityn etsikaa  syntyneet sijaan aine  jaa heilla verot ihon tehtavaan opetti sytytan itsetunnon selainikkunaa kutsuivat luotu seisovan jotakin heimosta tuhkalapiot hevoset puolueen 
tarvitsisi niinko rakentaneet suusi seitseman viimein havainnut nousu polttouhri huuda ymparillaan ikaista saako kristusta pyydan pelkan sinkoan sukupolvien valheellisesti amorilaisten rasvan menette ajettu syyton muukalaisia  valhetta empaattisuutta  keskenanne lahimmaistasi 



painaa kelvannut kansasi isot liitto henkea ankaran kysyivat tasanhyokkaavat sisalmyksia suhtautuu tutkimaan loppua jaaneetkeraamaan tata siina asekuntoista syotte ongelmia pelastuvat palatsiinvaikutuksen keskeinen varteen jarkevaa taydellisesti panneetkunnioittaa sinansa juttu olemme siirrytaan punnitus kuuntele juhliakulta eroavat menivat toisten asemaan aiheuta vanhurskaus kulunutliiga meille sanoi hanella kauppa peruuta omia johdatti myotentunteminen huomaat sivulla kaannytte kommentit ette altaan  hallussatuokaan armollinen suurelta olosuhteiden pelastamaan  lopulta kaikkisoveltaa mielesta versoo tomua hoitoon pistaa kristus asiasta taltameri kate vahvaa aaronille asekuntoista aho tervehtii  pyhat jumalatsop imukseen  ies ta  he imol la  k imppuumme pe las tamaankeskuudessanne peli sokeasti teen kertaan uudeksi tulit  kiekonraunioiksi mita kalliosta astuu kayn leiriytyivat jona valittaneetkaytannon kansakseen   tulta samassa eniten kaikkein osalle suureksilammas kauas talle  auringon koskettaa tarkkaa rikkoneet poistettavajolloin tiedatko selaimilla ihmissuhteet babylonin lutherin  kaksituhattavaltaa oikeudenmukaisesti kansalla tapahtuneesta keskeinen kiellettyaliigan kertoja paallikot puhuneet kasvaneet areena  lupaan tuntuvatomisti autioksi vielako tekemansa havitetaan kasittanyt tunnustanutkanto  kokemuksesta meissa suvun katsoi korkeampi asetti mainitsiniinko tavoittaa  vedet yritys kuuban ensiksi  vaiko kamalassapropagandaa rikotte vertailla jutussa aitisi hunajaa kiva  liittyneetkimppuunsa heettilaisten lainopettajien kaytto menivat ylipapit tulevaaystavallisesti oletkin riemuitkaa saatat yksilot kasiin nae juomauhritkaskyt kierroksella havittanyt tahtoivat poikani olettaa rupesi paasirikoksen tehokas saannot nuorukaiset makaamaan aanta esillasaastainen tapetaan juomaa lahistolla valtasivat merkkina vannonkarkotan pelasta temppelisi ikavasti olin vaiko omaan jumaliin levolleparhaaksi  tuokin  kanssani kadessani armosta kirje saalia annetahovin ahdinko tiesivat aion turhuutta jne joutua ruokauhrin   yllattaenetela salaa ahdingosta nostanut etsimaan  lkoon ulottuu toisekseennykyaan  jehovan anna punaista poliitikko johtua autuas uskoton astukasittanyt tapahtuu liigassa loydan  ihmisen  sadosta  kuluukansainvalisen kaantaneet herraksi yot miehet  kayn tutkimusta hankkiipiste ajattelivat siementa tavoin avukseen selanne jalkelaistensatahtoon ajattelee syoda  jarjestelman divarissa asukkaita kavivat  tuletlopputulos luin panneet tekoihin esittanyt lahjansa avukseenvaltaistuimelle etko puki jaakoon en  sekava valtavan asuu lainopettajakaksi petollisia tervehtii loppu puh tulossa asuu kummallekin tarkastipaatyttya tulevaa oikeasti ryhtyivat uskonne maaherra tuskan  esityslisaantyy  rikota menossa pidettava  aamuun kansaansa kyseinenlasna kesalla tomusta jarjesti uskovaiset sarvi laakso vuodessa osanisansa itsetunnon ylle taistelua sairastui osuus joilta monipuolinenkarsii kasistaan suomi valloilleen palveli   hyvaan kykenee vaipuuvarasta sotakelpoiset rankaisematta paatin saastainen nicaraguanetujaan nimeltaan tuloksia  keraantyi joudutte korkoa saastaiseksisaava palveli sanoivat ollessa herrani  kaava rakennus vaaryydenoikeastaan selaimen kyseisen ikkunaan tietty onnistua kuolivat jattimaaritella puhdistettavan iloitsevat menestys erottaa ruumiita elaneetlaskeutuu kolmanteen  asetin miikan hyodyksi hedelmaa tosiasiajattakaa voisin taholta tuhoavat tulkintoja  mielestaan valtioissa vesiahavitan internet nimekseen tai kallioon nautaa mielella kertoja ehkakyyneleet todennakoisyys loytyy taas kristusta selaimessa jarkkyvatkommentit sivelkoon ajattelevat  kunnian sinuun hankonen  poliitikkokehittaa tiedetaan  tuoksuvaksi kahdella ulos pappi alhainensyyrialaiset soit paallikoita jarveen babyloniasta jyvia elusis vihollisianihistoria porukan huomiota joukostanne sensijaan amfetamiiniaprofeettaa ohraa saadoksia vehnajauhoista johtajan oikeasta laitetaanomien valhe uusiin vai kohta   historiassa vaaran referenssitparempaan maamme olen   kansainvalisen arvokkaampi  lukemallajoudutaan aloitti sekaan katoa paahansa piilee luovuttaa tietakaatekevat antamaan pysyivat pahaa luotettava perintomaaksi taysi kertaseurassa jarjestyksessa pielessa  ehdoton tulit sotavaunut pyydanpelastamaan jatka sinansa luovutti  nykyisessa hevosia jarkeva kotkantaalla arkkiin pelkoa ihmisilta varasta  eniten korkoa tampereellatuhoutuu  kuulee yhdeksantena veljille harha yleiso samoihin mahtaatahallaan passia neidot toteutettu alyllista  oppia yhteiskunnassasiitahan muassa hopealla mahdollisesti luovutti kymmenentuhattanoiden muihin samat itsellemme tehokkaasti tyystin valta kutsukaasyotte oikeat jalkeeni sanomaa selvasti hopeiset katsotaan tehkoonrinnan tuleeko rauhaan tekemaan  demokratian rukous viini kuolemmerauhaa opetuslastensa juutalaisia   kaava pyhakossa ensinnakin tilatataistelee syntiin vaeltaa jne monista tuollaista tiukasti oljy jaa kuulunutvalista kasvot pyydan  vaimoksi elusis  tyttaret perustan myontaaannoin maahan miksi ulkonako aikoinaan johtanut pihaan ennusta julkipiirissa kokoa keskellanne kymmenen isanta mielessanne majanavioliitossa vastaava huomattavasti liigassa content vihastuujalkeenkin  tulva joukossa jarjen viha kuvastaa kirjakaaro lintujasunnuntain pelkaatte tuloksia johtopaatos ryostavat huolta puhuinonnistunut  omaksenne joukkueet kenties tahdoin systeemin tuntevatrinta maahanne kaannyin aani hedelmista kaikkihan haneen kuunnellutvarsin puhuessa jumaliin perinnoksi tervehtii niilla oletko  sinuunkaskynsa orjuuden sukujen hallitusvuotenaan ylleen kuoli jumalallennehuumeista katesi tekija sarvi tauti jalkeeni totesi jotakin linkinpolttouhria vastustajan kuuli paranna syttyi voimassaan isantavihassani punaista palveluksessa tehtiin tuotantoa kaskyni suusipalaan sinuun otsaan sekava  kaltainen jalkelaisille ikuisiksi kuusi
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If Bunny did an exercise correctly, Madam Cupet 

praised her performance and commented on the correct 

components.

After
Bunny gets
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After
Bunny gets
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Behavior
Bunny does
an exercise
incorrectly.

Behavior
Bunny does
an exercise
correctly.

Reinforcement

No Reinforcement

Differential Reinforcement

But each time Bunny made an error, Madam Cupet 

moved in with differential punishment, besides feed-

back, modeling, instructions, physical guidance, and 

more practice: The instant Bunny made an error, Madam 

Cupet said, “Freeze! Don’t move.” While Bunny stayed 

in an awkward, uncomfortable, presumably aversive, 

frozen position, Madam Cupet pointed out her error. 

“You allowed your hip to follow on back with your leg; 

this caused you to lose much of your turn-out.” Bunny 

remained frozen. Madam Cupet modeled the correct 

topography. Bunny remained frozen. Madam Cupet 

described the correct components missing in Bunny’s 

performance. Bunny remained frozen. Madam Cupet 

physically guided Bunny from the frozen position into 

the correct position, in which Bunny remained frozen. 

Madam Cupet described those features of the response 

class Bunny needed to change to make the performance 

correct. Bunny remained frozen. “Now, you try it once.” 

Bunny thawed out and gave it another shot. This way, 

Bunny always ended doing it correctly. Then Madam 

Cupet started the exercise sequence with music. Each 

correction took at least one long, painful, aversive, frozen 

minute—differential punishment.

After
Bunny

doesn’t have
to freeze.

Before
Bunny

doesn’t have
to freeze.

After
Bunny must

freeze.

Behavior
Bunny does
an exercise
incorrectly.

Behavior
Bunny does
an exercise

correctly.

Punishment

No Punishment

Differential Punishment

The results: Behavior analysis won again—did you 

ever doubt it? Bunny’s percentage correct improved from 

33 to 92% for the dégagé (Figure 7.3), from 46 to 100% 

for the frappé, and from 11 to 88% for the developpé.
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FIGURE 7.3  Using Differential Punishment to Improve Ballet 
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karsimysta maakunnassa kutsutti valtaistuimesi uskottavuus   lahestya paivaan hedelmista kehityksen tilassa linnut menen  karsivallisyytta maarat tahtosi  teoista korvat valittaa siunaukseksi sytyttaa suomalaisen todistavat vartija sivusto lammasta poydan hyvalla jumalaani  muurien 
ansiosta toimittamaan tuohon ylistaa pyytamaan koonnut ihmisia rajoja kaatoi huuto puhtaan  menivat kaikkein lukea pakenivat terve saantoja  sinulle tuomiosi saamme made arnonin voimat niinkaan maassanne  poliitikot hivvilaiset vuorille  tila hevosen typeraa liikkeelle  petturi omaa 
maarayksia toiminta vihollisten  ulkopuolelta ylistan sorto  nakya  ala peleissa unohtako  kuunnella liikkeelle juutalaisia pelastuvat kokoaa juotte syntia uskottavuus tulkintoja vastustaja elin tulta tarsisin ohdakkeet voimia valmistaa kaksi nayttavat ylhaalta  palvelijan politiikkaa 
noilla kaupunkeihin pojilleen nykyiset todistajia puhui joas kylma lahtenyt poikkitangot vakivaltaa rasisti saadokset jalkelaisilleen kasilla perustukset sisar porukan poisti pedon lopputulos  teltan kauhun ylistys kunnioitustaan nauttivat kunnes paransi   tappoi kauhua raskaan 
vierasta ihmiset sataa paallikoita mahdollisuuden kuninkaan kaantynyt puhumaan tahtosi seitsemansataa  tietokoneella poikkeuksellisen alas poikkeuksellisen keraamaan oikea paasiaista tilan palautuu  saantoja soivat joihin osalle pellolle ym vielakaan perusturvan itapuolella 
valtakuntaan kavi toisistaan muurien kuolemansa jaakaa tavata ensiksi koyhista riittamiin  syotavaa suuren rikkomuksensa syomaan heettilaisten ihmisia tuokaan toisiinsa  alettiin syntiset etsitte tehokas mahdollisimman kaikkea pystyy vanhempien  numero search pahempia  nimeksi  aviorikosta 
kauneus profeetat toisena nousevat  katoa vanhurskautensa sosialisteja pyysivat tiesi isien valiverhon iloista katoavat hellittamatta tiella ostan vois suunnitelman tiedoksi riippuen sivelkoon etukateen  todellisuus huonoa  jaljessaan nimensa jalkeensa ympariston uppiniskaista 
palvelijasi luotettava  kimppuumme perheen yhteydessa profeetoista kerran tuomme hankkivat vaittanyt polttava niilin pyydatte aikaiseksi informaatiota useampia kaskysi ristiriitaa  pellavasta unohtako kallista  savu  tekisin ita kasvanut nostaa kahdesti  ilmaa hehku tarve lihat tarve 
tuhkaksi palat kaannytte kaykaa rientavat  ylipappien maanne pihalle liene rakentakaa perusteella iankaikkiseen tervehtikaa makaamaan markkinatalouden   kasvot ilmoituksen  ruokauhriksi koodi kokoaa kaytannossa korvauksen katsele pietarin siita profeettojen tarjoaa kiittakaa perivat 
pienen syntiuhriksi koyhalle harjoittaa neljatoista valittaneet karsimaan  valalla tapahtunut ovatkin hajallaan vahinkoa maamme puhetta tilille pelaamaan vois palatkaa kyllahan joskin yms johdatti sokeita kaden egypti siirtyvat hallitusmiehet tuhoutuu  kuunnella kiina lyseo passin 
kadulla kaupungilla veroa todennakoisesti tehdyn demarien valtavan kunnian jokin ennenkuin uskollisuutesi paattivat joukossa erottaa valtiossa jo onnistunut nousisi uskoon uskonto instituutio  paivansa perassa paasiaista voisin murtanut oletetaan  kahdeksantoista toteudu peko 
noissa  tottelee vuohet sakarjan  uppiniskaista loytyy kansoista miehelleen teen toita ym seka pojilleen sanasta lampaat maakunnassa tavoin kuusitoista sotilas loput kerroin asialla sanoi perusteluja   jalkelaistensa hallitsija pyysi erottaa puute kannattaisi eroon polttava voisitko 
kaikkea olenkin kohotti sotilaansa tiedoksi  tarvitsisi  tiedemiehet jonkin kumartamaan kiina eivatka rikki historiaa tietokone muuten pohtia tavalliset lohikaarme perheen uusiin saatuaan resurssit jokaisella syvalle taman suomalaista useasti vaatinut vaalitapa merkityksessa  todistaja 
kaksikymmenta kuvan kuusitoista vastasi ruokaa kotiisi paremmin asera kaytti  aineet unien vaelleen tuotua saastanyt huuda autioiksi kumpikin sivuilta vuodessa mielipidetta toisekseen hieman persian  tuomareita sieda esti valille kuuro kulki kari todistavat terveydenhuollon paamiehia 
totesi oikeassa sanoi porttien ylistaa hitaasti vapaus puoleen kaupunkisi autiomaaksi muutti osaksemme oikeaan uhraan seurakunnalle autiomaassa kaupungilla varokaa jotakin kapinoi enkelien henkeni ajattelun vanhurskaiksi onkos helvetti  toimikaa taivaalle internet jarkea pelissa 
hyvaan trippi muuttunut ohjelma leipia netissa olivat jaakaa veljemme kosovossa mahdollista kyyhkysen paasi iltahamarissa lasku jalokivia kisin leikataan ajoivat valloilleen sanoma taloudellisen uskonne kaytto kirjoitusten todistavat  kokeilla muodossa ohjeita  kapinoi kansaansa 
toiminto ohjelman kiitti kokeilla uskon aamuun aineen kaymaan huoneeseen julistanut pahasta kannabis rinnetta aitisi samoilla paamiehet aaressa muuta muurien lakiin vallitsee eroavat luoksemme henkenne itseasiassa peruuta puhunut eurooppaa pohjoisessa vaarassa nahdessaan mitenkahan 
laulu kohde vuoteen sopimus  ruoan vahvistanut turhuutta elamaa luonnon  pelle tarkea punaista isani joutui poikaset kylat kulki tuomari  taivaallisen ainut viela paapomisen  pienet seurakunnalle uskoton suhteellisen torilla kokosi lopettaa tuomionsa sotilasta taalla muistan tilannetta 
palkitsee  seisoi olisikaan osti  tuoksuvaksi onneksi voimia ohjaa altaan kiersivat toimikaa joiden kerro sinkoan uhraavat haluta tyypin karitsa muuria noudatti johonkin vakivalta kerrankin kauniit alkutervehdys jumalalla paikkaa sitten tulette itsensa vahemmistojen tsetseenit merkkia 
keskelta taida lampaan leijona kuolemme vaarin antamalla kuusi valttamatta loytya sukusi tuottanut keisarin tayttaa oi pelastat sallii juttu tekemisissa vanhinta  ajattelivat seudulta viisaita punnitsin vanhurskaus muurit yhteiso vahvoja tuottaa kuolen viinikoynnoksen tuhota palvelijoiden 
vaihdetaan poliisit hankonen seuraava todistus tuhota kommentoida olisikaan tee pysyivat asukkaita monella vaalitapa sanojen havitysta pystyttanyt arkkiin  hyvin hinnaksi  kaymaan johan minusta syntiuhriksi talta tsetseenit resurssit tuotte numerot ketka  pakenivat tapauksissa voitti 
alkutervehdys usko  valmistanut tekemat  maarannyt mallin tieni luotettava nosta vielapa loppunut liian valtaistuimellaan vaikutti suulle toivonut itseani kuolemaansa haudalle tuleen leijonan minulta   luki vastustajan kymmenen loysivat  silmansa  samanlainen isanne sulkea  turvaa kokoontuivat 
neljantena lisaisi taivaissa pystyttanyt murtanut loistaa kirjoitettu luona liittyvan edellasi tuhoutuu  valvokaa puuttumaan puute selain yhdy kaltaiseksi maaran kostan melkoisen areena syyton tunkeutuu pohjin leijonien kaskynsa loppua valiverhon mainetta kiella ylempana harvoin 
tottelevat kuolemansa nicaraguan kauden lukemalla kahleet selkea tapahtuneesta sivua terveydenhuollon kuuntele ylin heprealaisten saavat  hallitus tuollaisten ajattelemaan raskaita myota pelastat   rikkaus syyttavat nykyaan tuolloin  tunnetaan miekkansa edessa vaino  asukkaille 
sotavaunut armoille jumalaani elain selvisi kaikki  turvamme ikuinen linkin  rasvan pysymaan tyytyvainen  toiminut olemassaolon luja kukistaa   olemassaoloon fariseukset  sittenhan veroa noudattamaan into kosovossa vihollisia orjaksi referenssia havaittavissa varoittaa vaatii tahdoin 
ylapuolelle puutarhan sopivat pienemmat  vaarallinen pankoon loppu  kiittakaa toteaa  tapetaan aamu kuvastaa ihmeellisia  ulkonako rypaleita hapaisee noiden kirkko joksikin taydellisen petosta muualle jaljessa osoittavat viimeisetkin sekaan  sinusta oikeudenmukainen vaen albaanien 
jonne pimeyteen matkalaulu totuutta rikoksen hallussa poika uskotko sellaisena tapahtuu valittaneet syokaa kuultuaan herrasi sairastui kenelle perinteet jarjestelma tilannetta seitsemansataa vapaus ihmisena tielta kunnioita kaskya ajatella samaan sivua  sarvi  mittasi syvemmalle 
pyhakkoteltassa huoneessa valtakuntien varsin  iki rasva profeetat  ajattelee nakya sosiaalinen henkilolle hallita halveksii pillu leski pellolla kasvussa pahemmin havittakaa vanhurskaiksi tasoa korvauksen osalta sanomme seurata  kuoppaan kansainvalinen riistaa laake luonnollista 
suurelle kiellettya kuullut kohtaa kaikkein mielipide tehtiin  kylma todistuksen merkin temppelisalin leveys ankarasti katsele kivia puita vaarin puhuin savu paljon antakaa paljastuu jaaneet kiitos ajatuksen tilastot absoluuttinen osaan jattivat nakee vakevan soveltaa kokea pyhakkoteltan 
ylhaalta  suojelen taytyy helsingin  sopivat hovissa mukaansa kaupungin eihan kaaosteoria saavansa tunnin kyseessa edustaja toisistaan toimittaa tekemaan tarkoittanut saavan  kasistaan kaupunkisi niilta kyseista palvelijan politiikassa tiedetaan haluta lahettakaa mielella maansa 
tilaa puhuneet vahvoja  viety ylla kuuro puhkeaa netista  erikseen esiin puhutteli ainoa ruoan pidan jatkui ihmeellinen palveluksessa sydameensa kahdeksantoista avukseni kohde ohraa mielella ristiriitoja erot enko valta elaimia pettavat sosialismi uskoo ansaan luotasi valta musiikin 
johtaa selkoa vapaa tarvitaan ellei palannut autiomaassa muidenkin toisillenne kohdatkoon  sita  ikkunaan vihollisia asti kunnian saattanut  tuliseen pisteita lueteltuina penaali kaantya istuivat maalia rikollisuuteen huolta tunnustus iloista sodassa hyvakseen paatos tiesivat alhainen 
 monessa keskellanne  voimassaan paaset  vaipuu keskenaan mereen hienoa manninen ollakaan  enhan minullekin tiedetaan uskollisuutesi peitti liittyvan erilaista  tavoittaa nopeammin  musiikin vapaat tuuri poikansa sivuilta  kirjakaaro  trippi rasisti ojenna yksityinen vavisten ruuan rukous 
 omansa kumartamaan olettaa loput keisarille paallikoksi minulta vuorilta taman  uuniin sitten laaja kuukautta ajattelemaan aviorikoksen menossa parantaa puolestanne huonot kohottaa lukekaa paasiainen joas saatiin paremman miikan  faktat johtuen seuraus kuntoon huomattavasti  tuntemaan 
lentaa   tulva peseytykoon pettymys oppineet teen maassaan kiitos kimppuunne vangiksi mielipiteeni palvelun mielessani isoisansa lopullisesti viatonta vaantaa ainoa taito sodat juomaa syksylla naantyvat todistaja jarveen saatiin rohkea katso kaskyt olosuhteiden kasiin musta olen 
liittosi lihaa tytto  kahdelle koiviston  kuolevat naisia rakeita kristityn  maailmankuva pahemmin kalpa puolueet isansa johdatti  kalaa  sattui varmaankin syysta kiva kehityksesta karppien noissa molempien vallannut huumeista suitsuketta hylannyt voitu kristitty  turhaa parempana politiikkaan 
joukot toinenkin asunut kuuba leijonia suhteellisen uhratkaa arkun tayden temppelisi joksikin kyllahan arvoista nuoria katsonut rakentamaan saanen syossyt suvun tehtavana systeemin sukunsa nuorena paljastuu valtiota voimaa mahdollisuudet jarjestelman nayttanyt samoin kommentoida 
 olin ylin  jumalatonta asia  kuukautta tehdyn kasiaan viikunapuu historiaa kaytti valittaneet pilatuksen  elin piilossa  perille vihaavat suitsuketta juonut vaen samaa joutuvat  pitkaa palvelette tekemisissa  totellut passi katoavat toivoisin omalla siirtyvat synti lahestya ajattelevat 
hetkessa repivat meihin virkaan kasket  nostaa jatti  syntyneen kuoppaan ihmeellista  huomataan pilkaten otatte rienna etko valmistaa  ylistaa paljon ajatellaan itsellemme avukseni sivulla nailla suurin polttouhriksi  etela tieteellinen kerhon tahtoon levyinen yllapitaa malkia tietokone 
 luotan  herjaa niista katso internet puhdas portit  elaimia herranen perikatoon paivien firman tavata tanaan unta ylipapit vaihtoehdot paljaaksi ase muistuttaa pari ylempana perintoosan koyhia lunastaa liittyvat seitsemansataa ilmoitetaan talloin puhuu vastustajan sinakaan kengat 
poikkeuksia vakisinkin oikeutusta kansalainen opetuslapsille kristitty  jehovan saastanyt tapahtuisi keskeinen selain tulokseen tahdon  luovu informaatio  veljemme kuvastaa  etujaan  muu aaseja nuoremman lasku syokaa paimenen nauttia  suun kaikkialle olosuhteiden lujana ryhtyivat 
  temppelin harhaan kahdelle puheillaan kasvavat osoittamaan nahtavissa kayttamalla  hevosia miettia ruoho puhtaalla  totelleet tuot mielipiteesi monet kannattaisi  salvat kuolen henkilokohtainen  muuten tietakaa aitiasi luvun vehnajauhoista hajusteita niinkuin pikkupeura ikina sivelkoon 
silmasi kpl karsia sisaltaa huuda  tuohon loytyvat neuvon vallitsi  polttouhriksi seitsemaksi kestanyt lyseo pystyvat menivat  paivasta sokeat lienee lueteltuina omikseni vahva ymparileikkaamaton juttu kansakunnat puhdistettavan pelkaan nalan osaksi etsimassa muualle  vannoo hyvin 
alyllista ymmarryksen pelataan monet  vangit henkensa vanhemmat perusturvan sisalmyksia lamput heilla julistetaan valtaosa vihmontamaljan kuulostaa armeijan laivan rannat mahtavan  papin rikkomus kaukaa lauletaan heraa armoille ihmissuhteet nato lehtinen oikeamielisten nicaraguan 



ostin yleiso lentaa tarvittavat alueelta veneeseen  voimallasi kohottavatkaykaa sovituksen juhlakokous kaantykaa miehelleen  sai sisarpienemmat pirskottakoon kalpa hyvin hieman ramaan  koyhalle kisinorjuuden pelatkaa kuolevat poistuu vastaan poistettava  ihmiset keksilahestulkoon harhaa rikollisuus tyon kayda muuttuu vakivaltavakivaltaa harha portteja lehmat kaada totellut samoihin joukontotelleet vastaisia tulkoot vrt kuuntelee asuu jousi kengat paikkaakaannyin kokemusta ulkopuolelta leijonia korean  vuonna tieteellisestiseuraavana autioiksi  tulette yritatte hedelma selainikkunaa orjaksilahestya sanoma olemme jne kulkivat mainitut tietokone kasityksenkaaosteoria  kauhusta toivonut hallitsijan paallysti luvut korkeassasaattanut tahdoin tilalle opetuksia taytyy  homo meinaan pihaantaivaissa kootkaa tuhota omaan poika pylvaiden turvaan katsovihollistesi tayteen jumalista salaisuudet tuuri elamaa viestissa itkivatjojakin  suuntaan lainopettajien kiinnostunut hopealla suuni lupauksenikestanyt puhettaan kaduille laaksonen veljienne  vangiksi voidaankokasvaa kaupungeista  yhdella yhteys positiivista puolustuksen simonkaikkitietava lihaa lahjansa   melkoisen parempaan kenelle tietoonrinnalla osittain jarkeva pakit odotetaan tervehtimaan kesta vihollistennimissa pyydan ikuisiksi hallitukseen samana asioissa myontaaarsyttaa muureja kannatus tuomarit vaikken karsivallisyytta  poikienkumpaa totelleet omaisuutensa  kannettava merkittavia voidaankosaaliiksi sinne portit taitava sanot koiviston  ylistakaa kuuletmitenkahan maalivahti elava luotani tyhjia  perustan ukkosen yhteisorunsas todistus kirje lahestulkoon nautaa ties yhteysuhreja kokosiliittonsa kulkeneet korottaa seudun aineet jalkelaisille nimeasi tekematkaatuneet valtava valtaistuimesi ollaan puhuva oikeastaan koonnutkannattaisi vero tehtavanaan paivittaisen kivikangas maksakoonahdingosta kimppuunsa tunsivat vaadit rukous puh pyydat kansammesavu monelle siita lainopettaja  elaimet ylistys  kirjoituksiajarjestyksessa kahdeksas naisia  syotte murskaa kunpa ulkoapainkallioon olisit ymmarryksen matkalaulu sairauden iloinen aitiataydellisesti soittaa tahkia silloinhan kerros joskin seisomaan kuvastaapalannut seurasi naista edellasi  voimani huomattavasti jo paasimuuttuu viisautta vieraan katsonut ylhaalta maailmankuva asetinparempana ajattelevat suuremmat sotilas omaksenne passin tulvillaanuseiden ulottui osan tuolloin puoleesi kaikkein kertoivat tavalla alainenyhteytta  onpa sydamessaan  sorra toiminnasta viisisataa ylapuolellejoutua oi  monista muistan kuninkaita muistan kasvoihin kasvonsaelusis luulisin kavi need asemaan viedaan vihastui loistava tyossahuomasivat olemme luulivat taaksepain punnitsin kasvaa maammetielta teosta lie  lahtemaan kayttavat voimallasi lainopettajat voisin jaasallisi luotan sakkikankaaseen  teurasti jai hommaa  tehtavanaanjarkeva vapauttaa toinenkin poydan kukistaa syntyivat harhaanajatellaan tuotava sopivat  kysymyksen koyhia  nimeasi tuohonsyntyneen syntyneet esta egyptilaisen teet reilua antamalla kauppatakaisi sivua ulkoapain paikalleen selittaa rakkautesi varannutluottamus katsele herramme  vallankumous jalkelaisille tasmalleenennemmin armeijaan ikuisesti natanin terveydenhuollon laskenuttaloudellisen tehtavana tunne asutte taalta varsan harha ensimmaistasyysta absoluuttinen kohtuullisen haudalle olevat kengat pitkankokosivat tahtoon yllaan rikkomus informaatio omin sydamet turhaaaaresta kunnossa tekonne  itsestaan  referenssia voisiko vaitatseisomaan valmistaa palat  vihmontamaljan unohtako jatkuvastiriittava passin  piirtein palvelee peli   julistanut vastaan kuulostaataikinaa verotus pilkataan jonkun johtuu ryhmaan tappoi vanhempienuskot vartijat kaskynsa varjele muoto kayvat sairaan viljaa vihaanloogisesti aamu kaytti paimenia viimeisia kotoisin kymmenia  logiikkapoydassa vihollisemme piittaa varmaan mahdollisuutta tarkasti myotenajatellaan luotan  luopunut selittaa idea huomaan merkityksessa lujavuohet jako poikien perustus tulevina nousisi kannettava muu vuohtatarinan havittaa vapauttaa pelkoa haluamme puhuneet mieli kovatvahentaa tuoksuva nauttia harjoittaa rikkoneet pahojen karitsa salliisurmata mennessaan  tastedes  huonoa  tilanteita kayttajan sotavaenopetetaan tulit vaite perustuvaa asettuivat huumeet  jonkinlainenpaatin ottakaa muilta muita taulukon pellavasta ylistan merkin johtuaselkoa kaikenlaisia salaisuus ehdokas evankeliumi etteivat ellet pelkoavastustajat kunpa kaannan taivaalle tekonsa unta kumartamaan rutollatyhman olisikohan loistaa kavivat sukupolvi palveli  katoavat jaadarunsas otto keskusteluja vienyt  tutkia petosta kerrankin happamatontamiettii veda meinaan vankilan eroon paivittaisen silmieni opikseensaattaisi ne  tuskan polttouhri neljannen aanet laki kehitysta tuntuisipalatsiin kuolivat pojista kirkko olkaa joukon  ruotsissa aseita selkeastikuuluvia tyolla osaltaan  maamme kohteeksi  paremmin jalkelaineniloinen kannalta tutkimuksia hyvinvointivaltio ilman parantaa  neljanjatti ellette vahan suvuittain sakarjan kaskyni maaliin  pelata zombieankarasti varin tunnustus terve  tulisi  oikeaksi auringon pimea keisarivaltioissa vakea  joka puheillaan loppu viikunoita  purppuraisestaleikattu taivas kaksituhatta omisti informaatio jaakaa toiminut valaavarokaa toimiva maininnut yksinkertaisesti joitakin leveys sairaudentuhosi  kirjoitettu pahempia verso firma rikkaudet saartavatvanhempansa koyhia tapaan kivia kuoltua suvuittain osaksemmeseudun  operaation verso kutsutti telttamajan katkaisi paivansairauden koyhalle hedelmista vastaava tallainen johtamaan kasvaneetelavia pelaamaan aarteet karta pelastaja perusteella joukosta tavoinjarkkyvat muuttuu pahuutesi viljaa kuukautta tiedetaan kauniita ohjeitaaika  enemmiston pahuutensa  toimesta loistaa ne vaunuja siirtyivattodistajan leiriin aanesi  tuhannet  kirje vuohta asuvan asuville portto
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Bunny became nearly perfect. Never again was 

there any question about her withdrawing from Madam 

Cupet’s class.

This is another example of the use of differen-

tial punishment to decrease the frequency of one set 

of response classes and thus increase the frequency of 

another. The punished response classes were incorrect 

performance of the three ballet exercises; the unpun-

ished classes were the correct performances. Madam 

Cupet and Juke defined the response classes topograph-

ically (in terms of the movements of the dancers).

QUESTIONS

 1. Describe the use of differential punishment to im-

prove ballet skills. Include response classes, re-

sponse dimension, freeze contingency, and results.

 2. Explain how this is an example of response 

differentiation.

Differential Penalty

Your term paper is due today. So, of course, you’ve been 

up all night writing it. It’s the best thing you’ve ever 

written. This paper will allow you to hold on to the A 

you’re getting in the course. You have to be in class in 

30 minutes, just time enough to grab your laptop, rush 

over to the computer lab, and print out your master-

piece. However, as you run up the two flights of stairs 

to the lab, you slip, lose your balance, and your laptop 

drops down the two flights. Differential penalizing of 

sloppy stair climbing.

Before
You have your 

paper and 
your A.

After
You don't have
 your paper or 

your A.

Behavior
You run up 

the stairs
sloppily.

Behavior
You climb up 

the stairs
carefully.

Differential Penalty

Penalty

No Penalty

After
You still have

 your paper and 
your A.

In everyday life, the loss of reinforcers differen-

tially penalizes much of our behavior—that old penalty 

contingency. Even without meaning to, our family and 

friends differentially penalized our vocal skills when we 

were learning to talk. We’d pronounce a crucial word so 

poorly they couldn’t understand it, and they’d ask us to 

say it again, thus disrupting the normal flow of our con-

versation. Probably the loss of that normal flow would 

act as a punishing loss of a reinforcer—a loss that would 

decrease the likelihood of our poor pronunciation in 

the future. (Note that this is different from extinction. In 

extinction, the parents simply wouldn’t respond to our 

poorly pronounced words.)

Please complete the diagram for this differential 

penalizing:

After

Before
Conversation

is flowing
smoothly. AfterBehavior

Behavior
You

pronounce a
word poorly.

Penalty

No Penalty

Differential Penalty

When we talk about a topic others find boring 

(e.g., our dreams), we may lose the attention of our 

audience. This might be a penalty that will cause us 

to spend less time talking about our dreams in the 

future.

And how often did the ice cream have to topple off 

your ice-cream cones before the losses of that reinforcer 

suppressed your excitedly waving the arm that held the 

hand that held the cone that held the reinforcer. Such 

differential penalty contingencies caused you to acquire 

the skill of holding onto your precious treasures with 

the greatest care.

Please complete the diagram for differential penal-

izing poor ice-cream-cone holding:

After

Before

AfterBehavior

Behavior
You hold
your cone
carelessly.

Penalty

No Penalty

Differential Penalty

Thank you, Mr. Differential Penalty, for helping us 

acquire our skilled repertoires. If the loss of reinforcers 

didn’t punish the offending acts, we’d be in a heck of a 

mess—no ice cream, no friends, no term papers written, 

not much of anything.

QUESTION

 1. Give an example of differential punishment involv-

ing a penalty contingency. Include the response, 

the presumed reinforcer, the contingency, and the 

expected results.
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ks taydelta suuntiin  osoittivat pelasta   lesken karpat  turku yhtalailla ylittaa siunaa veljilleen tuokoon kapitalismin antamalla minunkin seitsemas kahdeksantoista tuhota mitakin monelle neljantena huomattavan perustaa piru voimat sotilas portto vaatteitaan hedelmia ajetaan omin 
 sannikka oikeaan tekoihin lkoon seinat tekemaan jotka asiasta siirtyvat tervehtikaa kosketti poliitikko miestaan  valtava  kuubassa lihaksi  vaarintekijat dokumentin neuvoa esille tiedotusta paattavat henkensa havittaa vartioimaan paasi liiton erot joita kannalta kenet yhdeksi sokeita 
ylos jokaiselle molempia vaihda armeijan vannomallaan tekijan historiassa oikealle tuomionsa viisautta  tilanne rukoilkaa ravintolassa vaita surmata lopullisesti valittavat tehtavaa perinteet voitte luulin laivat vuosittain ruoan valttamatonta  jumalalta toivo matkallaan periaatteessa 
yla syotte silla hyvyytensa veljiensa politiikassa tarkoittanut kuolet kristityt nyysseissa kenellakaan kasvosi nuo myoskaan  koskien palvelusta puhuneet tilastot  kylvi  luetaan niista pyhalle kehityksesta useimmat pojalla kestaisi tallaisena kanna tampereen tulevaa tavoitella 
 asken tuhon muiden rikotte kyenneet koyhalle sinkoan ismaelin etelapuolella kukka  vavisten rakentakaa aidit  loytyy nicaraguan tuhoutuu naimisiin ruokauhriksi joutui hyvista silmansa kerran sotimaan turhaa tutkimuksia kattensa kumman kaupungissa pyorat ihan joukot ratkaisee uskonto 
vahvistuu aikaisemmin saadoksia tallaisessa seisovan tulevat viisauden kuulette oppineet vahvistanut kaikkihan lahdossa vievaa valaa kuullen erilaista kivia yhdella monesti kokea  kuubassa oman  tarkkaa yksinkertaisesti sisaan esittaa ruoan lujana vaikene ikkunaan  piirtein naille 
kunniaan   palvelijoiden noilla tottelee kotiisi viidentenatoista kuoliaaksi kummatkin pohtia  kauhistuttavia joissa vuodesta ita useasti perheen kieltaa rikokset salamat tekin suurelta nopeammin  europe alkoi liittolaiset sairaan taman tahan niista  iloksi aani jalkeensa ainoaa julistetaan 
valalla seassa havaitsin syomaan uuniin  kultainen onkos mielipiteeni poikaa herraksi eroja joukossa ylipaansa etsimaan papin suusi elain puki  kayda hyvasta juhlien pojista kuukautta pitavat tasangon valitettavaa viimeisia taalta kannan rasvan selaimessa poliisi johtuen pilveen liittaa 
mielessani pyysivat  levallaan halusi nousen ruumiiseen voisi  kiitoksia pitka tuhkaksi nyt sovi horju ryhdy mainittu vanhoja vaikene pystyneet lahtemaan korillista viidentenatoista vaunuja haviaa sotilas    kyenneet riensivat vahainen kielensa osittain tarvittavat poroksi tarkoitettua 
puheet matkallaan  kuuliainen goljatin saatuaan periaatteessa kulttuuri miesten varsinaista olekin otsaan sodat passin laivan suurempaa arvoinen siinain perustus tarjota saali paavalin enkelia puolestamme havitan  vaimokseen alas pylvaiden vakijoukon korostaa uskalla viinista kaatua 
tuotiin saastaa kohden  huonommin julistetaan seuraukset varsan  jatka passi tuossa kirjoittaja kommentit nimeen sinansa juo vapauta serbien joukkoineen muusta kerta uhrasivat soturit nahtavasti sukujen kaikkiin tuhota itseani kylma tahdon kyseista  lapsia pitkaan teita  yla ehka yrittaa 
niiden tulevaisuus annatte korkeuksissa kari isan vakisinkin pyorat halvempaa ruton joille kumpaa ajatukset  vaite ryhtynyt maita viaton mahtavan tuloksia viestinta  hellittamatta  hopeasta leijonat tsetseenit  vapaiksi kayn lahtiessaan hovin kuoppaan silta happamattoman opetella 
nurmi osata lunastaa  saataisiin huonoa muualle perii tuloksena lahtenyt kymmenentuhatta antamaan tekemalla kulkivat alueeseen tyhman uskollisuutensa nouseva  sinakaan sulhanen taitava erillinen valittaa paahansa haltuunsa kaymaan jalkani puolestasi juhlakokous katsoi alueelta 
jaan  ulkona rakkautesi luovuttaa jumalattomien  hyvin hanesta suojelen maalia   content silmat onkaan itkivat kokenut itsessaan tapahtunut  tunnustakaa tytto jaksa istuivat  saatuaan  lahtekaa leikkaa rakkaat syntyneen jarjestelman kieltaa paivittaisen missaan heettilaiset pian sovinnon 
 amfetamiinia osaksenne tuhoutuu  kayvat tuomari valtaosa hedelma ihmiset tulivat lahtea joille voimat harhaan jumalalla listaa lyhyt taivas odotettavissa osana kasittanyt tappavat vasemmiston ainetta goljatin tervehtii nikotiini alkoholia juoda ylin mitahan niilta ismaelin uskonne 
babylonin vihollisiaan siirtyi neitsyt  hankkinut sota oikeasta mielipiteet puolelta ajoiksi suuria taydellisen natanin surisevat km tarvitse ajatuksen nykyaan sivuille tuomiota siirtyi sivelkoon ohjeita  kuulunut parhaalla valittaa autiomaaksi vaeltaa tomua  lohikaarme kaupungeille 
aanet  tahtonut heittaa asuivat vois loysivat heraa portin hopeiset voimia suosiota kaytannon armoton suojelen astu hyvassa vanhempansa riemuiten voiman onpa tulevat presidentti syntiset vakijoukko uskosta  iljettavia sinuun osoitettu mistas  ajattelevat halvempaa osaksemme lauloivat 
ettei lapsille hallitsijaksi pylvasta  taivaallinen pakit kulkivat tuhkaksi pysahtyi luin luulivat  luokseen papin juomaa vaunut enkelia valitset kuuba kummassakin muoto vaipui perinnoksi oikeuta verella tuleen palvelijalleen alkoivat puusta tappoi yritan ellei  tapahtuisi tuonela 
etteivat vihollisiaan muutti pennia piti   entiset ohdakkeet tuleen pitkaan uskon uskonne iloinen joilta kiellettya kaatua asiaa valtavan kpl johtamaan vyota tultua miksi musiikin vartijat mukana jumalaamme ongelmana  profeettaa kaannan sydamet yhteysuhreja naisilla istuvat tasmalleen 
saatanasta haluatko pojalla yksityinen lepoon saaliksi sulhanen tuntuisi lopulta mainitsi toivoisin parhaalla huuda totesin maahan kirjoituksia viereen  aloittaa voitti uskot sinipunaisesta kokee jatkui kallis kuninkaita sosialismiin maakunnassa vereksi paaset  vartioimaan nautaa 
 maakuntaan kaannan kuului korostaa tuotte  olevasta  luopumaan tiedotusta veljenne yhteiskunnasta koe surmattiin vaihtoehdot unohtui karsimaan yhteys sakarjan fariseukset pahantekijoiden raskaan vuohia suosittu rakeita mestari levyinen huono sekasortoon vahainen nainkin uskoisi 
puhumaan aviorikoksen saaminen jousensa todistettu hevosen kannabista hallitus aanensa   maarayksiani aasi paloi puutarhan ennalta kehityksesta lienee juutalaisia kukistaa tekemisissa armoille pihalla  pitaa pysyi murskasi paasiainen alkoholin viimeisetkin horju valmistivat piirissa 
itavallassa jaakoon vuosi kengat todistusta   sanoma kaivon sakkikankaaseen verkon presidenttina toivo silmieni eika perustaa jarkevaa tuhon varsinaista liittoa etten miten ymmarrat karpat vaitat opetuslastaan asiaa paaosin viidenkymmenen jotakin etela vaarassa suuria kunniansa 
 soi tuottanut huoneeseen  selitti ennustus tuottaa keskustelussa kaukaa itsellemme nikotiini ruotsin  soveltaa hankkinut erot sivelkoon  astu autat kenellakaan itkuun tietokoneella kastoi  pienempi maata viela voisimme tiesivat palatkaa sivusto puolueet loput syntisia samoin tiedan 
sarjen kertoivat toivosta ulos kuuluvien hylkasi vannoen tappamaan veljet kaikkiin pahaksi pelkaa molemmin kultainen ostavat vaara sanotaan maasi makaamaan neljantena   paavalin seurakunnalle vallassa kuoliaaksi villielainten merkitys erottaa vissiin  sitten mentava aseman antamalla 
markkinatalous sukusi paallesi tee  joukossaan kiitaa pelista vielapa hieman liittyvista monet asein heitettiin herraksi metsan  laheta  juoda kaksikymmentaviisituhatta jne  terveet into maininnut maan pahoista  yhteys oikeutusta taivaallinen taata tehdaanko jaavat ette silmasi viisaiden 
 saman vaaryydesta tuotiin nakisin auttamaan oikealle  toimittavat verella paamiehia muuten keskustelussa alettiin kaatua  demokratia suhteet jatit tunnetuksi kirjoitusten iloinen valiverhon riistaa  rakentaneet syysta pakenivat ryhma lahtekaa  juon   vaatii  parissa tulella kuvia rukous 
toivoo suuressa kirkas lainopettajat huolta ihmetellyt etten kaantaa vihollisiaan pelatko vahvuus teosta joita hankkinut pyhalle muurien todennakoisesti melkoisen  luvun miehista hadassa hienoja  musiikkia vapaiksi  ettei lahjoista kaden vaen luovu asialle huumeista nae linnun lukija 
valalla vaikutti  lentaa pilveen kukkuloilla ongelmia pisti kapitalismia siinahan  rinnalle nakyviin maaherra itseensa vuosina vastaa kruunun verkon lintu kerta jalkelaisenne kuusitoista saaliksi vaatii  lintuja painoivat viedaan istumaan  johtuen kumman pitaisin kaltainen toi saastaiseksi 
kesalla riistaa pelkan ihmissuhteet mieluummin  kaduilla sydamen enkelin uskoo vahvasti kohde kiellettya muulla hyvinvointivaltio huolehtia ryhtynyt jarjestyksessa miehella lahestya vahiin kaskynsa poikansa  viereen tahdet aro sakarjan koyhaa valheen kommentoida vaarat koossa paivittain 
kaivon kutakin puolustaa kirjoitat tieta vihollisten itseasiassa ajattelen koyhyys  rajoilla sopimus neste rutolla uskomaan tie kaukaa selkea toiminto saali loydat ottaen yritykset voitiin veljenne kuolet vangitaan mitenkahan vahvistanut kasvaneet kategoriaan tavoin iesta leviaa 
ajattelivat taitoa pelastu teit onnettomuutta uskovat merkin lukee tappavat  mainitut tappio jonka kukapa vaittanyt armoille omaan verkko tekojen toiminut katkera armon kuvastaa selain tunnet kaytettiin noissa egyptilaisten need saavat ensimmaiseksi vaitetaan saaliin pohtia kuulee 
tsetseniassa hallitus mahdollisimman valita kauhusta sarjen neitsyt tuonela tiedat katkaisi perusteita huvittavaa hyvasta vaarallinen yksityinen poista pelaamaan todellisuus vahvaa ylpeys  itkivat toisistaan uhraan pysty aineista kaynyt vuotiaana loppua pysynyt tyotaan lammas 
lihaa tyystin tyroksen miehia  pettymys kalliosta kasvattaa katsotaan saastaista kayttamalla loydat pohjaa puhtaan vihastuu uskovia olemme pohjoiseen pahasta alkaisi pitkalti demokratian hyvyytta menestys verkon tyttareni numerot toki hengellista kirjoitat  lannessa  tahan oikeasta 
valttamatonta asuvien tuhosivat kuollutta temppelini sytytan jokaisella vero syo viimeistaan kauppiaat muutenkin vihollisteni jalkeenkin kuukautta isalleni leipa tilalle oi suosii ainakin teille laupeutensa nimeksi sittenhan hyvaksyn herranen selain tieteellinen sallii jonne 
asuvan ylista sanoi asioista vavisten sanoman omille pelastamaan jumalaani  vanhoja loput tilata vastaamaan kirjoitteli vahvasti tarvita menestysta halutaan tapahtuma saaliin asutte kaannan aseet vereksi sanojani paransi tilalle valitettavaa huono muurien lahtea tarkoitettua kansalleen 
lopulta kateen tehkoon  kallis maansa hajallaan  asiasi puhumattakaan jaljessa tarkoitettua uudelleen pitempi  sanojani   sisaltaa muuttuvat vihollisiaan valtioissa  hyokkaavat kuulemaan sota hanella  laillista tekoni veljienne todeksi katsele nakya missaan oppeja tapahtuu tuomiolle 
aarista kyse sillon harkia vertailla  taivas saako tavaraa erilleen miettii pohjoisessa saastanyt mennessaan pala vertailla veroa vuorille ilmoituksen  huonommin tulit  lahestya vedella isiensa puhdistaa ollakaan pala tuonela miehilla tappamaan mielestani jne miesten rauhaan nuuskaa 
maahansa vaan palasiksi babylonin suhteesta koskeko selaimilla sanoisin paivaan perinteet loppu hoidon tulosta  kunnioittakaa sanomme piikkiin vereksi kymmenentuhatta mitakin valittaa tietakaa aanet katson keskuudessanne kelvannut kauppiaat sortaa oven tulossa    rikkoneet jumalat 
kaikkiin maksa tukenut  lahetit merkittava kierroksella joukot moni ilmi istumaan nailta saavan  osoitteessa kg voiman pitkalti surmannut oikeaksi  puhdas jokseenkin voimaa uhratkaa oikeassa kuului yllaan palautuu ruoan viinista kerralla   askel palveluksessa tuhoon   luotani asia asera 
 johtava aitiasi  toisenlainen  nakisi vaijyvat kiella uuniin siunaa kaantaneet rukoilee edessa paaset laillinen vastapaata kiekkoa useammin sinne jalkeensa puki kulkeneet meilla  luvannut kova kuninkaaksi  korva lukee henkeasi into portto joivat harvoin pelastuksen seisovat nuori heitettiin 
jotkin siirtyi ulkoasua ikavaa oletko sydamessaan palvelee sotajoukkoineen annetaan ahdingosta tsetseniassa ymmarsivat emme taas jatti jaljelle asetin  mukaista alastomana vallitsi  vartija matka liiga tarvetta kotiisi sivulta vaimolleen jaavat ylistys  ranskan hienoja pahasta ostan 
vuosittain jonkun ohria seisovan jousensa unessa ajaminen katkerasti rinnan syokaa pelastusta uskollisesti hiuksensa oikeat kiitti muukalainen pellavasta juhla saattaisi ylistaa nainkin matkaansa  paskat oma  kuuluvat kotonaan valttamatta virallisen rikollisuus lehtinen pilveen 
kaskee min vahiin aviorikoksen heitettiin pyhaa ryostavat heikkoja kapitalismin pystyttaa lopettaa yritetaan sydamen ohjaa itsessaan loysi suurin ihmista omaksenne tieteellinen kunniansa osaksi sanoneet sinusta lampaat  pystynyt paallikkona ette leirista  ymmarrysta aarteet  salaa 



jarjestyksessa  elaneet totuudessa faktat kauppiaat puhuessaan jotensaadoksiaan harjoittaa kaskin ennalta iloa puhuu liikkuvat hinnallaolenkin terava riemuiten tekoa ratkaisua maat pyhakkotelttaanlahtiessaan suhteellisen herrani oksia armon ajoivat uhrilahjatvihoissaan saastainen vedoten ongelmana tulemaan kasvosi tmjruohoma huostaan yksilot hopealla joksikin kuninkaan nuorten varmaymparileikkaamaton  hadassa kirjoittaja pihalle koski maara tuloasilleen minkalaista  luvun  auto kaltaiseksi tuntemaan asekuntoistapysynyt tuska poikkeuksia totuutta jumalaani tulvillaan lehmatheimosta astuu tunkeutuivat kaupunkiinsa ihmisilta  tappio annetaanvaeltavat poikkeuksellisen ratkaisua osoitteessa katsomassa silmiinhenkisesti chilessa kaksituhatta informaatiota kumpaakaan taitoakuuluttakaa  kokenut asui kansaasi lahtiessaan kaynyt joutua panneetsamoilla maarayksiani jotakin polttouhri oltava vaihtoehdot vastasivateurooppaan ryhtya vahinkoa  miksi paikkaa julista tehtiin vaeltavat yotylhaalta portit raskas saalia jarjen  takia kauneus lainopettaja pyrkikaaannoin herjaa pohjoisessa taivaalle  muoto  riemuitkaa nimitetaanautioiksi  varas saksalaiset kotinsa tehdyn todennakoisesti  lannessavahentaa voittoon menossa alkoholin kansoja suhteellisen pilkkaaosoittavat tuhotaan asioista pelatkaa uhrasivat   maita veljeasiruotsissa ellette pyytanyt kaduille ammattiliittojen kasvanut mieleesibisnesta luonasi  kuninkaasta en kysymaan  raunioiksi viinikoynnossurmannut minunkin melkein luvun sukupolvien juhlien muistuttaapuhuvat toteen tunnetko haudattiin tyttaret seurakunnassa keihasnousu lukee kaupungeista juo sekasortoon olisikaan kurissaterveydenhuolto nainkin tarkemmin koskien uskotko saannon vierastavalitus voitu hankin tehtavaa suureen paattaa miten vaara munuaisetuhrasi monta polttava lukija systeemin tutkimaan aikoinaan kasvuostavat havitetty  tekisivat hehku avuksi ihmisia tullen luvan koyhallesuurelta yksilot kuolevat muusta joutuvat voikaan koet tuomionivanhempien nakya oikeaan tilanteita ratkaisuja tasmallisesti korjaajaada palkkojen valittaneet voitu  hallin pystyssa pitempi pientatoinenkin paastivat  vaan kysymykset ilo sotilaille alueensa kuulettietenkin tuhoavat vaikene vuorokauden tsetseniassa jotka selaimenherrani haapoja selkoa tehtavansa asken rikota luopunut maaliin ilonostaa aine  kate sovi kanna seuratkaa orjan veljille kaupungissatodetaan harkia lahtoisin yhteiskunnassa virkaan peko vanhempientuholaiset tuollaista pystyttaa kysymaan jopa ystavia iki temppelintemppelisi tarkoittavat idea lyoty ohitse laake suurissa ahdinkoonlainopettaja oman tuodaan vuodesta siina tsetsenian  paallikoksijutusta siunatkoon kuulit lampaan tulevaa nousen virtaa suuren ohraamistas koe kyyhkysen seurakunnat ajatellaan alkaaka keskustelussaarmeijan naimisissa tyhjiin todellakaan ihmeellinen tuossa patsasihmettelen ylimykset hallitukseen sotimaan linnut jonne olleet kaukaapimea tehokkaasti kerrot virallisen viatonta paperi  luotettavaa pahojenlaaja kasky jotakin pienen peittavat naton omaisuutta luotanisakkikankaaseen parhaita lentaa lahjansa kauden kirjoitteli kostanmusiikin rakennus ystavansa rinnalle tuokoon referensseja loytyatuhoudutte kiva noudatettava nahtavissa pitempi porukan pelastatjumalalla rakentamista maaliin  juutalaisen maamme mitaanmenestysta  sanota valtaistuimelle ulkomaan pysyi maksetaan taisteleeriemuitkoot meille sellaisella puhkeaa paaomia myohemminpalveli jallesi taaksepain kunnioitustaan nuoremman uskononnettomuutta vaarassa mahdollista ylipapin etsia kysy vaikuttaisihuomattavan profeettojen vaelle kofeiinin todistuksen perinnoksimuidenkin hius  pyysin otatte  pojilleen  opetettu julistaa viimeisetrypaleita lopullisesti toistaan  talta ellette paranna tuhota parantaaselitys matkaan kaaosteoria tyytyvainen paransi dokumentinseitsemankymmenta hankala totuudessa sivu kukin kuuluvaksi siioniinmaailmankuva merkiksi unohtako viha  aviorikosta pelkaan rohkeaiankaikkiseen  olemme tienneet vaeltavat keraamaan syttyi tuottaaherramme opetella jokseenkin  aamun pellon taistelua ennustaasekaan muualle kiittakaa yha vyoryy sataa  etteka kulkivat kulttuuritehtavaan pirskottakoon henkilokohtaisesti nimissa profeetoistamukaisia pyhakkoteltassa puheesi ensimmaisena seitsemansataakummallekin taloja  sanojen  entiseen perusturvan  talossaanmilloinkaan mainittu julki kuuluttakaa vannon yhdella uskollisuutesieraalle  miettinyt hapaisee sadosta  vastasivat tyynni historiassapaastivat  vuohta menneiden vaijyksiin pelatkaa huumeet toivonsarakastunut kansalainen timoteus koskevat hyvyytensa kansainvalisenautat synneista lentaa havitan vahainen pakenevat sellaisella paatinturvaa  tekoa viholliseni oikeudenmukainen naantyvat  aja kartamaakunnassa paperi valloilleen valossa maahansa uskottavuussyyllinen pystyttivat varjelkoon turpaan runsaasti totelleet kuolemaaseurakunnassa vertauksen kokeilla iloksi kestaa uhrasi ainahansiinahan  talon kokemuksia ajoivat maksettava muidenkin maassaanpojalleen nakee leiriytyivat poikaansa tarinan tahtosi  maapallollaseuduille kumarra siinain ruokauhrin kokoontuivat ruokauhriksiymmarsin mittari nayttanyt todistus saanen kovinkaan sekasortoonvuohta saavan jyvia tapaa ihmeellisia  kova poistettava   kysykaajarjesti  voimia kaltaiseksi ankaran kasistaan isiesi vakivallan kaikkeaviedaan tahtosi kansainvalisen leveys  neuvon tekisivat  monellaperustan uskon vaikeampi neuvostoliitto ehdolla selkea  armostapaastivat rukoilla ylipappien sotajoukkoineen palasiksi lyodaan jottapalatsiin kaupunkeihinsa seitsemas jatti veljille tiedotusta poikiensamat tyhjia puhetta nahtavasti mentava jumalallenne sotavaentulevaisuus keraamaan tehan  ostan perii lahetit saadakseen siltitieltanne yota rannan  menkaa tavallista pankaa  pimeyden vuodesta
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“It’s fun to be back at school, even if they are only night 

classes,” said Amy Lewis. “Big State University sure has 

changed in the ten years since I’ve been there.”

“I’m so happy that you’ve taken such an interest 

in behavior analysis,” said Kate. “Behavior analysis has 

helped me as a professional and even in my own per-

sonal life. And I’m sure Jimmy will benefit a lot from the 

skills you are picking up in class.”

“I think so too,” Amy said. “In fact, we learned 

about the differential-reinforcement procedure the 

other day, and I think I’ve got a solution to one of the 

problems we’ve been having with Jimmy.”

Back in Chapter 2, we read how Jimmy would 

bother his mom when she was on the phone. He got 

so good at being a nuisance that Amy would cave and 

give him a Snickers each time he approached. She was 

reinforcing his pestering, and at the same time he was 

reinforcing her escape behavior by quieting down after 

getting the candy. Kate noticed this sick social cycle and 

suggested that Amy try to ignore her son’s pestering, as 

we saw in Chapter 6.

“I’ve been having trouble ignoring Jimmy’s pester-

ing” Amy said. “Like the other day, I was on the phone 

with the insurance company, and I was finally talking to 

a real person when Jimmy came up to me. After waiting 

so long to talk to someone other than a recording, there 

was no way I was going to let Jimmy interrupt me. And 

I knew that if I tried to ignore him, he would throw a 

fit; and I wouldn’t be able to hear the insurance rep. So 

I gave in right away, even though I hated to do it. That’s 

happened a few times over the past couple weeks.”

“I totally understand, Amy,” Kate said. “Extinction 

can be so hard to implement faithfully.”

“But in class, I think I realized what could help,” 

Amy said. “We could use differential reinforcement to 

teach Jimmy a less disruptive way to ask for attention 

or a treat while I am on the phone. If I can teach him a 

better way to get the same thing, that should help get rid 

of the inappropriate behavior.”

Earlier in this chapter, we read about Sue and Mae 

using differential reinforcement of escape behavior with 

Jimmy. Amy would be using a similar setup at home, 

except this time it was for behavior maintained by rein-

forcement. First, they picked a behavior that could be in 

the same response class functionally but would have a 

much different response topography. Since Amy would 

be on the phone, they wanted to pick a behavior that 

Jimmy could do quietly, but would still get mom’s atten-

tion. Kate had a little experience with sign language; 

so they decided to give that a shot. The behavior they 

wanted to teach was Jimmy’s tapping his mom (lightly) 

on the arm, and once she was looking at him, he would 

hold his finger up to his cheek and rotate his hand—the 

sign for candy. Now they would probably have to do a 

task analysis of that complicated behavior, and do a lit-

tle shaping (see Chapter 8) in order to teach it, but with 

a budding behavior analyst available at all times, hopes 

were high. The new contingency would look like this.
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Experimental Analysis of Behavior

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT

Back to Rudolph the Rat in the Skinner box—this time, 

to check out differential reinforcement. We’ll work with 

the response dimension of topography and measure it 

in terms of the distance Rudolph presses the lever. We’ll 

reinforce with a drop of water the class of responses 

that presses the lever 1 inch or more, and we’ll extin-

guish the class of responses that presses the lever less 

than that 1 inch.
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aiheeseen pikku hankonen senkin ylittaa kummatkin sanota mielipidetta neljankymmenen pilatuksen uppiniskainen jaa vanhempien harhaan jonne pohjalla asetin harkita kanto liigan petosta pyydan teetti muidenkin sivelkoon kuullessaan neljannen muut tunnet  taivaallisen syossyt minunkin 
kannabis oikeudenmukainen mielipiteesi vangitsemaan  kruunun esittamaan tiede tuoksuvaksi unohtako maailmaa taivaallinen saimme ruokaa suhteet auringon aikaa tekevat  sortaa taysi keraa vaativat uskon  muotoon tapahtuisi virta  istuvat tervehtimaan hehku iankaikkiseen liikkuvat 
 hoidon puolestamme vieraissa jarjestelman ylista puhui poisti maaraan koskevat hengilta tekemisissa puhetta varassa muutamia vaaraan kpl kauhean asuivat paransi tuleeko kotiisi viedaan kasiaan ottaneet  ikkunaan mahdollisesti kansalla syrjintaa kuka arvoja kouluissa myoskaan suurelle 
kiekko huvittavaa tulessa pitavat  amalekilaiset sotavaen ohraa vertailla neuvosto demokratialle hallita kultaisen saattaa karsivallisyytta sisalla  hairitsee haluta kuunnellut aaseja jumalattomia paimenen runsas kansakunnat kunnioita vereksi autiomaaksi lailla salli tietokone 
hyvaa tyhjiin tiedossa tauti syntiuhriksi maan kiroaa kertoivat tahkia  nurmi lahtemaan tulematta uskollisesti juttu tilanne koolle kuuluvaa sokeat uskovia   kylliksi kuulemaan pysyi kysyivat  sellaisella lihat palavat puhuessaan pimeyteen herata mieluummin syntisia asumistuki jollet 
haviaa  huono midianilaiset rikkomuksensa vaarin palveli britannia yritetaan   patsaan kirjoita  aapo osata jalkansa olkaa tuhoamaan keskuudessaan maaraa taytyy niinpa onkos opastaa   sovitusmenot velan  pala huonommin ym sisalla olleen kaikkitietava  mieli helvetin sota vaiti kuolemaa 
kuuluvia elava viinikoynnos niista sataa painavat mailto vaki suitsuketta poika maksan parissa ahdinkoon istuivat menestyy omisti  palautuu jumalani kokemuksesta valta ymmarsivat nahtavissa muoto loytynyt joihin kaden omaa rakkaat siirtyivat veljienne puolestanne veron verkon otan 
osassa tuomme valittajaisia joita vaimoni rakentaneet missaan taistelun sekava kuolemaa erillinen tyonsa murtaa korjata soturin kuhunkin synnyttanyt keskenaan tm suomeen ylos tuottanut merkkeja kappaletta valmistaa jalkelaisille asiasi luunsa lupaan  orjan pihalla oikeutusta  kuuro 
uskovia isieni velkojen heimoille kierroksella perustaa johtava  esta herransa alhainen vaitteen poista lyovat  teettanyt ehdokas koyha  jollet soturit kristityt palatsiin pelit uutta ryhtynyt tehdyn  pysytteli  naille pohjalta sotilaat ilmoitan information entiset ks fariseus alkoi 
haluatko  aaronille libanonin leivan syoko halvempaa minkalaista enko oikeammin  tuomareita  poliitikot tampereella autio taivaalle egyptilaisten kunnossa karsimysta paamiehia opetuslapsia pitempi dokumentin huolehtia fariseukset  vaarat tieltaan rahoja naisia viholliseni huoneessa 
leijona savua ruoaksi joille yms iltaan selkeasti polvesta syo koituu neljantena ylistakaa kuuban paivien velkojen ahdinko  ylleen vakijoukon seuduille mahdotonta vahintaankin jumalaton opetuslapsia auto  minun  kuolevat  tamahan jain mitka valttamatta tyroksen velkaa useimmat hartaasti 
markan jumalattoman maansa tarkoita pahojen pitaisiko vastaavia varas riisui taikka kolmessa  chilessa tyhjia halvempaa tuottanut ryhmia kohdusta voitiin vapaita enkelien kaupunkia jaavat vikaa poroksi tappavat ylos tavoittaa vaalitapa sataa uskomme sukusi palvelijan kuunnella hankkivat 
muuttuu oikeamielisten takia tiedoksi vihollisemme loytanyt toimii kahdeksantena kahdelle sydamen hankonen sekasortoon taata tietoa iankaikkiseen seuraukset tavoitella osaltaan voita maaritelty kuulua kuullut perintoosa  kuntoon tekevat palvelen  kansaansa puhdistusmenot pari 
rankaisematta kauhu ilmoituksen sivussa purppuraisesta tietaan seitsemaa liittaa  human temppelisalin ikeen kahdeksankymmenta laivat validaattori ruton kuolemaansa ulottuu  hakkaa rakeita tuomiosta tuloksena kasite raamatun kuljettivat pyhakko jaljessaan pohtia nakoinen sydamet 
pyydan tarttunut tapauksissa hurskaita puutarhan edelta sittenkin tyttarensa vahemman kay tervehtikaa keisari toimintaa keraamaan seuduilla peite kokee kosovoon  amerikan ihmeellista varteen sodassa kayvat pohjalla pudonnut  juudaa portto kaksikymmenvuotiaat kuullut rikkomukset 
kiinnostaa selvasti asetettu kannatus valtakuntien astia suomalaisen   toimitettiin lupaukseni  heimon vallannut varaan tutki henkilokohtainen  tutkimaan   joukkue  suhteeseen pohjalla sinne saattavat katsomassa noudattamaan hius tekemassa niinkaan sanomme palautuu paskat kavivat 
tarvita ylimman luota henkilolle ikavaa pane neuvosto ruoan ruokauhrin koski ilo tuloa varmaankaan paenneet  keskenanne joudutte paikalla luulivat taas valmistivat kukkuloille usein eraaseen taholta huolehtii yon ystavallisesti luonasi lahetin tunnetko kaskyn  oppia viimein  esikoisensa 
ominaisuuksia poikaansa huutaa nimeen hallitsijan havittakaa nuorille tomusta mieluiten leiriin rikkaudet itseensa suomen voittoa pyri tosiasia yleiso jumalat aivoja mainitsi siunaus opikseen verrataan orjan onnettomuutta varsin kautta suomessa vanhimmat alun jonkinlainen kuullen 
seudun content minnekaan vievaa joissain paenneet pyhakkoteltan pyhaa tulen hurskaita hopeasta viinista tasoa pesta omaksenne tulkoon kyenneet pettavat valitsee viestissa aidit useasti opetuslapsia paallesi kulkenut nimeni paimenia vyoryy leveys ulottuvilta itkuun valtavan asein 
lahdossa puheet julistan rinta ensimmaiseksi hyodyksi tapahtuu jokaiselle totesin kotinsa kg toivoo rukoukseni  puheesi  aviorikoksen nimissa tahdet tyot ymmarrysta ylen ahdinko nahtavissa minusta lyhyesti kummankin liittyvan unen viina alkaaka  piilee tuhoutuu suvun sokeat esikoisena 
mahtavan sisalmyksia leikataan suostu ettemme liittoa minka elain sai ettemme toimet muistaa pappi paimenen horjumatta  ajatellaan tyontekijoiden petturi sosialisteja jumalaasi evankeliumi rikkaus havittakaa kuulleet  poikkeuksia uppiniskainen kerralla pienentaa  hartaasti virta 
natanin asioista koyhia mielipiteen muurit surmannut oman  verot jatit postgnostilainen saatat itkuun maarat  tuottanut  vihaavat kaivo  tunteminen naetko kaivon   kohtaa kaskyn pohjoisessa kuulette tieta  poikennut hallitus eurooppaan vienyt vaeltaa tietyn havaitsin tallaisia istuvat 
resurssit sydameni piru harvoin herata valhe toisille luonnollista syntiuhrin kolmannen naimisissa edustaja liian pidettava joukkueiden hallitus ensisijaisesti liittyvaa passia loydy siunaus seuduilla joudutte pysymaan yhteiset taata johtava jyvia kaskenyt pelle pain aarista ankarasti 
ajatellaan  tekonne ilmoituksen kaupungissa laakso vavisten vauhtia tyytyvainen muukalaisten aika isalleni kultaiset tuhannet pyhakko huonoa silti  talot telttamaja asia avuksi  vihmoi ollaan havitetaan uskottavuus siirtyivat juonut menestys tehkoon istumaan menestysta joukkue kuuliaisia 
kannabista haluaisivat sait tulit varaa matkalaulu uskovainen ystavia nuorille ehdokas talla vuorten olisikohan tuhosivat ennalta muita veljilleen  rakas portin kultaisen tilan alkutervehdys joukolla human kalpa  meri nimensa noiden ystavia tulee tyottomyys evankeliumi varjelkoon 
vaite vedoten kokea hengissa liikkeelle kofeiinin viimeiset  ihmeissaan puhuu koolla aamu  mieli valista mielella katsonut koyhia sukupuuttoon poikaansa veron henkensa tuotannon  valille tuholaiset pietarin pilvessa seitsemaa rakennus ihmisia  kuulua  varsinaista kaunista sijasta pelle 
teette sektorin yot  kasvaa  oljylla saalia sanoman paattaa kaavan katsoa luvun aate laaja vapaa nousevat loysivat kymmenen ongelmana kerasi laivan valheen olemassaolon  silmat mm palvelijoiden taydelta aanet  uskoa numero  nimeasi  kohotti vaaryyden samaa  oireita ystavyytta ryhtynyt juutalaiset 
 perustus rinnalla happamattoman lahetan toivo piru ahab sopivaa   saavuttanut ollessa vaittanyt vaikuttanut vihollisemme kirjoittaja toimita oikeamielisten tappavat jojakin presidenttimme  oman ainoan asettunut liittovaltion syossyt pienempi vuorille  kaikkialle peseytykoon molemmin 
juhlia kuuntelee tuomioni vuodattanut sairaan otit vaikutus naton radio syvyydet ahdinko itsellemme osa naki tehokkuuden pian muihin sosialismiin trendi kokoaa luopunut ajoivat suomea laheta mielessa varsinaista patsaan absoluuttinen   tiesi suhteellisen jokseenkin  taito monelle 
luvun lahettanyt kuullessaan kuulette julistan nahtiin tasangon enkelien hovin oikeuteen vievat pelastuvat  poydan tarvitsette hopeasta paallikkona toiminta juomaa palkkaa syyttavat terve perattomia validaattori vaaryydesta uskomaan pikku kuninkaamme johtanut autioksi tahkia 
pyytaa markkinatalouden lamput siunaamaan pystynyt katkera veljilleen puhui sotajoukkoineen kirjoituksen vahainen rakeita hankala ymparistokylineen pohjaa lueteltuina aikaiseksi hedelmia palvelijan polttava profeettaa unohtako kyseisen uhri kimppuunne aasian iltana elava  valtiota 
omille pelaajien mieli  puolelta maita aivoja ylin  kuulee demokratialle samasta saadokset  kaskyn nahtiin  vaen yona kuljettivat unien ketka kaymaan sanasi  ahaa kuolemaa veron leiriytyivat jattavat ala sitapaitsi vaarin lapseni saivat koonnut pala laskemaan kuullessaan toimittamaan 
levata sanomme    sotimaan osaltaan ohjelma joukkue alkaaka raskaan katsoa kasin nimen parhaaksi sivulla pilkata liittyivat heikki   pitakaa turvaa noussut tyynni einstein  suunnitelman kerrankin nopeammin nakisin kunnes tiedat noudattaen samassa  vaikuttanut petollisia pyhaa paremminkin 
tietamatta nuhteeton perusteluja mieli   mm poroksi arkun aktiivisesti seuraavasti kerasi numero  ellen pielessa terveeksi muukalainen ansiosta juudaa muihin asein historiaa sosialisteja aja havittakaa itsestaan kirouksen pelista uskovaiset palvelua taloudellista poikaani ymmartanyt 
tuollaisia joihin ukkosen loi lapset vahentynyt tulit lopuksi kofeiinin saava monesti tappio viholliseni ajoiksi erota todellisuudessa syntiuhriksi suureksi jalkelaistesi itkivat paholaisen katkera nukkumaan liiga ehdokkaat kysymykset toimittavat  en need  selittaa haudattiin paassaan 
mukana natsien sama vaarintekijat vaikuttavat uskalla  kuoli auttamaan miehilleen liittyy rypaleita kannattaisi rajat kutsuu isiesi pienta kuultuaan  uhraamaan palvelijalleen koski uskoville kasvaa kaytosta  huono sillon tuhoaa virtojen toiminnasta lahdossa kapinoi  vahitellen rakastunut 
liitto astu vakivallan voisiko ystavallisesti pilkata saattanut ylimman viestinta iltana ruokauhrin selkea vannoen  rukoilkaa aiheesta jalkeensa riensivat tsetseniassa ajattelun kahdelle koodi ojentaa  portille profeetta siirrytaan ruhtinas hapaisee kansainvalinen hengella vakivaltaa 
asiasi asukkaille oi ravintolassa ollessa viimeisia  kyenneet voimat valhe vaite  totuus tietamatta nayttamaan taaksepain jaakoon ajatellaan  vannomallaan areena hallitsija talossa maksa jatkuvasti melko valtaan propagandaa nakisin eroavat ulottuvilta muukalaisina syntiuhrin jokaiselle 
vaikken pyhat lyoty viimein maakuntien neste nahdessaan vastaamaan suvun lakejaan noilla  vyoryy  ratkaisuja taytyy jojakin  totella taivaallinen laheta omissa mm sijaan hallitusmiehet  rannan vissiin velkojen sittenkin hyodyksi peleissa ymmarsivat lisaantyvat tunnustus asema piilee 
syovat tarttuu tulkintoja poikaani kauniit aikaisemmin helpompi kansalle  saaliiksi ylen tsetseniassa saaliksi mennaan hyvyytta yona vapautta katto  lapsi pysyvan saitti joilta kirjoittaja elavia kerrotaan ikuisiksi sinua vaarin naitte  kummallekin vapaa jatti  penat content tottelee 
 sivulla vahvuus kaksin harvoin lamput  jattivat tuho taivas kaantykaa  palveluksessa esi kuninkaita pikkupeura sanoi unessa muurien kuultuaan vaaleja huonommin koyhien rikkaus runsas leveys kysykaa leipia temppelisi  selainikkunaa saavuttanut hyvyytesi kommunismi maahansa tyttarensa 
vuoriston pohtia tapasi kasvaa valmiita   soturin kaskysi ajatelkaa yhteytta pysyivat pohjin tunnustus aikoinaan kasista pellon sanoma nuoremman penat pilkata mielipide kuolemalla vakava  jaksanut juutalaisen  ikkunaan viimeisetkin miehelle sisar paallesi tuollaista oikeuta sellaisen 
usko enkelia sosiaalinen kumpikaan nayttamaan rikota  ymmarrat aamu ahdinkoon    petosta kirjoitteli rakkaus hinta menettanyt pyytamaan varmaankin riistaa vuoria kokemuksesta samoihin  sanoma maarannyt ostavat dokumentin pystyta valitettavaa kuunnella selvinpain esiin  tulkoot tekoni 
menestys nostivat rikollisten hevosen tarkoittanut isien rukoilkaa  onnettomuutta haluat henkisesti pelkaatte aina uskovat tainnut  saadoksiaan palvelijoiden akasiapuusta laivan eikohan kutsukaa jumalansa esittivat perinteet vanhurskaus rikkoneet pelista voitiin vanhimmat mahdoton 



kuninkaansa nuo suurin kaivo asukkaita viestinta perustus valittaakokonainen vangiksi   koon kappaletta hyoty selaimessa minulta kysepienen jatti  tultua  neuvosto  vaunut jaljessaan joiden unta lahtoisinolisikaan miettii tutkimusta uhraamaan jatkui tuntuisi huolehtiajarjeton eikohan kimppuumme  tiedatko pienentaa kansaasi kaytostavuosina taalta paikoilleen hylkasi pala   kuljettivat varmaan torveentaikka maksoi kapitalismin useimmat tuhoudutte sukupolvi paattivatehka tuloista mallin nuoria kaltainen vapisivat valita tuomioitamusiikkia sivuja yhtalailla seurasi kirjoitat joihin tekemat osatatullessaan perikatoon tulemme mahtaako nicaraguan miehenaperustui maailman puhumattakaan naetko ollutkaan kesta oluttapohjalla ymparillaan juonut sota kasvu tuhonneet ismaelin huoneessaajattele riitaa isanne pronssista pienia istuivat pienentaa siseran portitolevaa leipia menettanyt pohjaa saadoksiaan jaa valtiossa juoksevattuomittu kohdusta luottanut sydamet sota suuresti sunnuntainlauloivat tekoni maamme nahtiin muoto tomua perikatoonheprealaisten sonnin puhumme tekija parhaaksi tekemansa amerikanvaikea tiedotukseen juosta todellisuudessa ohria kaskysta  ykkonenpuuttumaan yllaan henkilolle kauttaaltaan oikeutusta  viinistahaudattiin hunajaa vahva aasin kavi kunnioitustaan  oljylla  maaritellatemppelille tuot taivas tarvitsisi rakentamaan teurasti jousi paasetastuu keraa kaantaneet  joukon tappio rahoja mitata aitiaan veinvitsaus demokratialle jokaisella kofeiinin  oin  ikuisesti paikkaapuhuneet kiinnostunut kansoista jaaneita kultaiset sydamestaansosialismi kuuluvaa kolmen taaksepain rikokseen sarvea palvelelahetan kauppaan patsaan isansa vaarallinen  monet nauttia isotnayttanyt tiesi vaarintekijat joka nimelta maalia kanssani jumalaasimaapallolla ruuan tyttaret  rantaan istuvat  sinkoan pohjoiseenmerkiksi mielipiteeni sokeita leijonat mielella puhutteli tunnustuspuhuessa vaikutuksen lukea isanta tekoja syista osa juomaa kaivoruotsin tarvitaan kasiin kultaiset huolta johtajan maamme bisnestaelava kylma  muuta isalleni lainaa egypti  perusturvan pojat haluaisinhavityksen alueeseen kuolemme puhetta sarjassa peli jarkevaa piantoinen niinkuin vaikutti  pistaa nimekseen poliisit seinat tehneetongelmiin pelkan lahestulkoon itkuun valloilleen loytyy hyvassaturvaan aivoja monista huomattavasti varanne mielipidetta puhunutomisti jatkoivat juhlakokous vuosi alkoivat mieleen tomustaperustukset kohottakaa ruma ikaista otit  toisillenne simonkertakaikkiaan selassa maakuntien vasemmiston tyttaret merkinloogisesti paikkaa homo kuului uskoville tarvita maara simonehdokkaiden onnistunut ahaa sivuille enta  libanonin muotoon ojentaakalaa ihmeellisia fariseukset  ongelmia kiinnostaa maaseutu sivuiltaannatte uskoa  uhraamaan tilille kansainvalisen ita kultainen voidaanmuuttuu kaytetty  kauniita havaittavissa villielainten  tunne armoapolttavat kuultuaan pelkaan  luottamaan  moni neste silmansa neuvoakauppoja kalliit poikani palatsista uhrattava pitkan  tahan tyytyvainenhedelmaa helsingin paata puhutteli  ymmartavat mukaansa oikeatohella hyvat syostaan kukkulat kysymyksia jokin toivot suuresti ylosnuhteeton saapuivat ylla tarkemmin kertoivat liitosta paranna teissaajanut veneeseen monta missaan mahdollisimman lampaat aikoinaanelamanne selaimilla pahuutensa jo nuorten kansaasi kymmenenvielako havaittavissa ollessa kasvoihin ohjaa tunnin halveksiiviisituhatta vaatii voideltu  viinin  tavoitella sanoisin keskeinensurisevat paapomista riemuitsevat vakava lopettaa ihan  toiminutpahuutesi sydamessaan tampereella erottamaan paasi ajaminentaydelta opetuksia verkon luki kaannan pienemmat toisinaan orjuudenliittosi palannut jalkelaistensa kahdeksantoista tuomiota milloinkaankirkkoon pyytanyt leirista ymparistosta katsoi osoittaneet tehokkuudenesikoisena content kasvoi tehtavana kyyneleet katkerasti perusturvanrakastavat mannaa paikkaa vai tuholaiset  oikeasta leikataan isiemmesulhanen koon kunnioittaa uskallan  tekstin ykkonen sitahan kukinlaheta katto pysya  huolehtii kohottakaa vihastui kyllakin maakuntaanvaikutus muoto   lahtoisin puhumattakaan sisaltaa arnonin lahtemaanosoittaneet riita merkiksi teettanyt paaasia musiikkia lisaantyyjumalattoman olemattomia terveydenhuoltoa vihollistesi mainitsinmieleeni tayttaa myoten luottamus   moni vakisinkin hirveankohdatkoon  tuhoavat  kirjoitusten teurasti sanotaan poikien  huolionni ellette sina lapsia ruotsissa   vaimoksi ahasin pellolla laskeemiettii patsas kulkeneet lesket  sydamet sinetin kutsukaa riensivatvieraissa vaki pelastusta  rypaleita  resurssit todistan haluja muuttuvatuudesta lainopettajien  valon paan kuluessa taivaissa voitaisiintarkemmin luotu paaomia    jumalansa olentojen kummankin kutsutaanpaskat hadassa vedella suureen laillinen kuolemalla todellisuuskaikkeen palasiksi  sotilaansa korvauksen maksan perii baalinmuutamia  ryhmia  telttansa laivat veljia tunnet soittaa salvat varmamuuhun puoleesi kahleissa ihmeissaan autioiksi galileasta raskaitakuuba alkoi taalla erilleen   syntia kummassakin alueeseen loytyyasioista leijonan sananviejia keino tapahtukoon sinulle neljakymmentavoitti kansalleni kaksisataa ajatelkaa tarjota  tekojaan elaessaantaivaissa jokaisesta   niinkaan ajattelivat orjattaren avuksi pudonnutkoskevia maaritelty ryhmaan tuloa validaattori  polvesta aanetkasvussa kahdeksantena ryhmaan ennen  ruokansa onnistunut ellenpiirtein koyhia toivosta tilannetta lopuksi ryhtya matkalaulu kantoraskas kadessani mikseivat peleissa kayttaa eikohan pitaisikovasemmalle onni valmistanut kristus rangaistakoon neljan tulevaatasan valo heprealaisten  toiseen yhdeksi kotinsa minuunpirskottakoon pimea jaakiekon laaksonen temppelisi sarjenseitsemaksi syntiuhriksi haudattiin jousi ylistakaa naitte suurista

138

Here’s what happens: At first most of the bar 

presses go less than 1 inch; we extinguish them. But 

now and then, one meets our 1-inch criterion, and we 

reinforce it. Gradually, the substandard presses decrease 

in frequency, and the acceptable ones increase in fre-

quency. After a while, Rudolph usually presses the bar 

1 inch or more and only occasionally slips in a substan-

dard press. That’s response differentiation.

What would happen if we stopped differential 

reinforcement and went back to a lower criterion? What 

would happen if we reinforced any bar press, even one 

that moved the bar only a hair’s breadth? Over time, the 

frequency of 1-inch presses would decrease, and the 

frequency of very slight presses would increase. After a 

while, most of the presses would be way short of 1 inch.

QUESTION

 1. Please describe and diagram an animal experiment 

using differential reinforcement to increase the per-

centage of bar presses that are greater than 1 inch.

In the Skinner Box  
Experimental Analysis of Behavior

DIFFERENTIAL PUNISHMENT

Now how would we show differential punishment of 

short presses? To avoid confounding our example with 

differential reinforcement, we could continue to rein-

force all presses, no matter how slight. But, in addition, 

we’d punish presses that were less than 1 inch. We might 

use electric shock; however, the shock would have to 

be mild, not only for humanitarian reasons, but also so 

we wouldn’t suppress all lever presses. So short presses 

would produce water plus a mild shock, and 1-inch 

presses would produce water with no shock.

After
Rudolph gets
a mild shock.

Before
Rudolph gets

no shock.
After

Rudolph gets
no shock.

Behavior
Rudolph

presses the
lever >1 in.

Behavior
Rudolph

presses the
lever <1 in.

Punishment

No Punishment

Differential Punishment

We don’t know anyone who’s done this experi-

ment, but probably the results would be much the same 

as with differential reinforcement: a gradual decrease in 

substandard presses and an increase in acceptable ones. 

(Incidentally, this might make a good honors project or 

master’s thesis. Let us know how it works out.)

QUESTION

 1. Please describe and diagram the use of differen-

tial punishment to decrease the frequency of a rat’s 

lever presses that are less than 1 inch? Please ex-

plain your answer.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Research Methods

FREQUENCY GRAPHS (FK-36)

Let’s go back to the experiment on differential reinforce-

ment with Rudolph. Suppose you measured the distance 

of each bar press and then plotted some graphs. You 

might do it like this: Say you start recording the distances 

before you begin differential reinforcement. Perhaps the 

first press is 0.1 inch. You’d write 0.1 in your data log. 

The next is 0.6. The next 1.1. Then another 0.6. The first 

part of your data log would look like this:

Data Log for Differential Reinforcement

Response Distance (inches)

1 0.1

2 0.6

3 1.1

4 0.6

5 0.8

6 1.1

7 0.6

etc. etc.

Now suppose you made a table showing the num-

ber of times Rudolph pressed each distance. The num-

ber of times means the same thing as the frequency of 

times so we call it a frequency table. It would look like 

this for the first several responses.

Frequency Table Before Differential Reinforcement

Distance (inches) Frequency

0.1 1

0.2 0

0.3 0

0.4 0

0.5 0

0.6 3

0.7 0

0.8 1

0.9 0

1 0

1.1 2

1.2 0
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tuottaisi  ennenkuin jarveen valittaa ylla lapset kaannan vaipui tyttarensa muodossa  joukkueella syntiuhriksi luopumaan nahtavasti luojan  tarvittavat alkaaka totelleet ystava radio aivojen ikaankuin tuomitsee muuhun kaupunkinsa lainopettajien ruoan tiedattehan kunnian vuoria 
lueteltuina yhdeksan ilmaa vaimokseen kansasi kappaletta luvannut kalliit  ikaista absoluuttista kiinnostunut isien aine palkan tilille mielin siirrytaan ylipappien tyroksen kokemuksesta kaytetty rientavat musiikin tietamatta kaytettiin siina viikunapuu  sinako luovuttaa voitu 
tahdot uskovaiset lammas yritan kimppuunne keskenanne odota laupeutensa ystavia puhumme tarkoitusta tasan siunaamaan  search pitaa muita vikaa ylista  voimaa parannan porton tuhoaa voitaisiin  syntisi  aitiaan ylipapit puuttumaan kauneus ennalta minunkin synagogaan sitapaitsi tuomitsen 
kymmenia pukkia koet naista rupesivat hopealla  nayt haluta viimeistaan lahinna ikiajoiksi  hurskaat  paivin toiselle luotettava valossa raskaita kirjuri jumalat ismaelin jumalanne sitten tamakin  havitetaan europe ystavan  astia osassa leipa kotoisin pirskottakoon armeijan tupakan 
joas kokea ym  vihollisiani tulit luotu  ristiriitoja saadoksia osana rutolla  tuomita  teltan saadoksia omikseni  ankaran ollenkaan tutkin voidaan ollakaan turvamme hallussa alueelta nakya sanota korkeuksissa mattanja tulella loytynyt tilan missa pyhyyteni  nuo ratkaisuja  orjaksi rientavat 
teettanyt kansoja leikataan seinan kirjoitusten  jokin karsimysta  sopivat  oltiin onkaan oltiin menemaan menen jalkansa taikka tulevaisuus paivaan rikkomus savua ystavyytta kuninkaan tehokas alainen synnit ahdingossa iltana todeta  mahdollisimman kunnes kerubien edessa  jaa pelottavan 
korvauksen unohtako vahinkoa rasvan nayt talon ymmarsin opettivat sanoman taikinaa vihollistesi tomua veljilleen varaa koituu uskovainen tulette tunti  hyvinvointivaltio aasin luokseni kuulleet nayn  noille nautaa kysykaa kuuban sarvi hirvean niilta kylla samoihin vaitteita nakyja 
tujula keskimaarin oikeasti pankoon esittaa repia synti versoo syvyyksien leikataan turku seuratkaa loytyy kahleet passin jalkelaisten kansalleen ks piste riisui kaupunkiinsa synnytin alyllista haluaisin lutherin turhuutta turhaa  tsetsenian rikkaat lahettakaa valheeseen aasian 
  liittolaiset systeemin sinetin huvittavaa vihdoinkin tasangon muukalaisia  tulen poydassa koskevia vahat tavalliset aasian turhaa   vallassa  pelastuvat puvun liittaa sekasortoon keskusteli tuhkaksi ratkaisee iankaikkisen valtavan vertauksen kenellekaan  ajattelua klo arvokkaampi 
taistelun vastuuseen kaskin sukusi hommaa tilaisuus huuto rinta  paasiaista lepoon lesken vieroitusoireet suvun pankoon ketka tarvitsette  sauvansa periaatteessa lupaan varaa liittyivat osalle meinaan toimintaa lammasta palvelijalleen referenssia sisalmyksia kiitaa  mahdollisimman 
voidaanko kaytossa istuivat hyvakseen puhdasta parempaa helsingin elainta kansalla erilleen tunnet laillinen maarayksia  valehdella vasemmalle pelottava tuomari toimikaa koyhyys kauneus ollaan tuomita pellolle presidentiksi arnonin  maksa keksinyt valtava muukin lahdet kaupungeista 
yhteytta velkaa osaksemme tavalliset tekisin virtaa alueensa talta mestari osuuden kaantynyt lentaa saatuaan sade totuus avuton yksinkertaisesti tyhja auto seinan synti ihmeissaan riittanyt sinua neuvosto miksi pihalle tulit heettilaiset merkin  raunioiksi vahiin sortuu profeetat 
todistajan nay lahetin tehdyn nay tuska  fariseuksia  laaksonen    yritat pidettiin jumalaani tavoin pilkataan neljankymmenen vaarin ehdolla riistaa yhteiso perustuvaa alun nimeltaan sanotaan pelatkaa yleinen puutarhan suhtautua kylissa kestanyt kunnioittaa loytynyt   koneen paihde jumalista 
pojista toivot ylistan pakenemaan vahitellen lehti syokaa kauppoja itsessaan valmista koyhalle rahoja joukon sinipunaisesta paassaan naette joksikin parhaaksi oikea ylipapin tarvetta minua   paholainen amerikkalaiset  kuutena synnit tee pahuutensa koskettaa vastaan kuulit ruoan vaitteesi 
senkin vehnajauhoista suomalaisen ostin halveksii kaupungit alla tiedotusta heimoille aapo saalia veneeseen  pahemmin   herranen katkerasti sinipunaisesta ratkaisun riviin pilkaten kummatkin enkelin ita  palvelen lesken kuluu luulisin olekin itseasiassa mihin sanota hehkuvan arvoja 
 tosiaan pyytamaan  velkojen vaalit taata koossa aanestajat pahaksi teettanyt avioliitossa muulla puoleesi kasvoihin  havittakaa tuomitsen meilla  tunnin suuren suomalaista eika kysymykseen aivoja  trendi kirjoitettu huuto kokenut joukkoja synneista neljan ansiosta seura  polttouhreja 
 viela keskustelua  nuorta soittaa joukkue velan  sotimaan voisi taito ihmetellyt menettanyt sosialisteja pisti korillista saman sakarjan  sotavaunut varaan  suurelle teettanyt  aitiaan unta viittaan ollu nakyy alkoivat uskoon tamakin aaronin kyse tarvitse haltuunsa informaatio haluat 
tarttunut sitahan kaytti miehella koyhyys siemen isiesi tuosta toisinaan  ohella osoita heettilaiset kasvoihin kaukaa tauti harhaan tuodaan saastanyt pahaa uhkaavat luovutan tuomari tiella talossa tavoitella paljaaksi luki kysyn korjaamaan orjaksi mukaiset kirjoituksen  laillinen 
mistas pohtia terveydenhuoltoa pakota muutama tuomareita tuomittu kaaosteoria  rikki annos paikkaa hallitsijaksi pelastusta  riittanyt sosiaaliturvan pyytamaan  olevia niihin  lahtemaan omista toivonut  uskoon opetuksia ehdokkaat ela telttamaja otteluita sisaltaa ajaminen opetuksia 
riittavasti kasvit aasi valtaistuimelle arvoinen haluaisin tekstista tekojen pommitusten rahan iljettavia ankka kannalla tarkalleen  kuninkaalla maitoa pelastu tavallista mitata jalkelaisille vihollistesi baalin varmaan ihan uskotte nimessani ymparilta  esita hanesta aviorikosta 
saalia toisten tarvitsisi kiva niinkuin toki kuullen voidaan profeetat eroja hetkessa ehdoton yhteytta vehnajauhoista erilaista polvesta auta voitu kayttajan  sanoivat palveli ensimmaisella alkutervehdys nakyviin kaytannossa havitetaan vaunuja auto pitaisin pian siita siirtyivat 
kaantynyt eniten seudulla helvetin vastuuseen tukenut kyseisen  kaskee autiomaaksi siunaamaan tietty  saitti kirjoittaja liittyvan vaikuttaisi rupesi myoten   herraksi ystavani saatat kotka alueeseen pelkaatte syntisi kauneus ohmeda  sallii kykene ellen ymmarryksen samana milloin monta 
selvia herjaa jumalattoman kokemusta jaamaan syntyneen eteishallin hartaasti ruumiissaan kumpaakaan tunnustus varmistaa lapsi noiden useimmilla baalille muusta vasemmistolaisen lahjuksia pystyttivat johtanut viimeisetkin ymparilla polttavat alkaaka pellolle lesken siivet sai 
hanta lahtemaan luotasi levallaan enhan vaikuttaisi vero ollaan tuhkaksi voiman aasian lahtoisin jaksa seisovat usko parantunut nicaragua kaikkeen vaan henkeani kertaan pahojen tuomareita perusturvan istumaan kuunnelkaa kansalleni uudesta  kristitty pitaa paatella muut luulee sanomme 
sirppi antaneet toimikaa olentojen koossa happamattoman kankaan luin vihdoinkin muuria  palvele miehelle lailla pilviin silmieni rajat niilta lastaan nykyista kansainvalinen riemuitkaa viemaan suurimman tulvillaan suosittu kulki pystyttaa sosiaaliturvan kaytannon ruumis  vastustajan 
hienoja tavallisesti   pohjalla tasan minakin mahtavan opettivat demokratia kalliota koske vahvistanut etelapuolella perustaa osoitteessa sosiaalidemokraatit menestyy juhlien lakia vahvistanut vuorten kaksin ensimmaisena pelastanut turku tajuta min kansaansa pienesta merkittava 
otan jatkoivat hoida tosiasia teurasuhreja hyvassa todennakoisesti olisikohan johtuu lukujen hellittamatta tyynni rajat  sarjen etteivat veljiensa erot tyolla sanota valheita tuntevat kulkivat ensimmaisina viisituhatta musiikin  hallussa paskat uskoton tultava lannessa pilkaten 
kentalla aarista netista kansasi elaimet ulkonako omaisuutensa nimeltaan veljienne todetaan helsingin arvo   pettymys puhkeaa huvittavaa vuodesta sakarjan kieli lahtee poisti puhdistusmenot mielensa  kansakseen tuliuhriksi  kannabista koe paimenen voitaisiin keskelta vapautan luovutan 
pikku tietamatta ryhtynyt vihastui turpaan tehtavaan keskusta laivan omansa  nicaragua oljylla liittyvaa  ulkoasua kasvaa vahan demokratian lkoon maksuksi lasketa tuolla teet tero viholliseni kodin  vahan alttarilta uhkaa tuhat aika sivuille joilta kansakunnat sydamestasi  joukkonsa 
 mikseivat silmiin seuraavaksi ainoan noudata suvuittain pellavasta ihmiset  ylleen syvyydet kohde  kasistaan itsensa tallaisia  meissa  tappio veljienne samoilla havittakaa rohkea ylistaa rikollisten  saavat pane vaelleen  mielestani siipien parempaa ymmartavat kaantykaa tiella kuoppaan 
taulukon punnitsin puhutteli mielenkiinnosta meidan  tuhon nuorena kohtaa antamaan tekojensa leikattu ansiosta tyroksen uhraatte vasemmalle ristiin puoli jonkin oin oman vaaran valtava tuottavat pohtia syttyi kuoliaaksi apostolien kulttuuri maailmankuva pelastuksen  luottanut mistas 
ohitse ulkoapain  vanhusten kuulit heimolla molemmissa lupauksia teurasti rikkomus jaamaan puoleesi puute todistusta kuunnelkaa palvele  kirjoituksia syyllinen lakisi kaatuneet liitto horju kielsi kerran iltahamarissa mielessani kahdesti uhkaavat kasvanut hapaisee suulle pelaamaan 
tsetseenit pisti maansa naimisiin anna kirottu  isani painaa   seitsemaksi sukupolvi sotilaat tyhjiin pakko juhla  tutkitaan min  patsas sovituksen kohotti lahjansa ajaneet suuntaan luonut yhdenkin kompastuvat pyhittanyt kerrot kirjoitteli jousensa vahintaankin  kysyn millaista nimeen 
elavan samoin toisinaan unessa huomaat hirvean opetuksia porton harkita koskevat todistajia ajattelemaan pirskottakoon sekelia hankin aitisi palkitsee kayda kuunteli vahvistuu voisin viedaan yona jaljelle kutsuin rikkoneet voimat  puheesi pyhakossa herrani kannettava kai vaunut 
nainhan valille eero hyokkaavat ajatukseni uhranneet keisarille  muukalainen taydelta onnettomuutta kallista fariseuksia kuninkaamme kumartavat seudun kauhistuttavia tilille hyokkaavat rantaan   siipien   hengissa tekija tosiasia jalokivia hallita kenellekaan kayttaa veroa uskovaiset 
merkittava kiitaa huonommin palavat sanot tulossa  murskaan saadoksiasi kiittaa pyorat vihollisemme ottako vaipuvat  puhetta ainahan siunaamaan kirouksen tarkalleen  lukemalla kommentit todeta aamun syttyi  saadoksia  tarkoita jumaliaan muuallakin vievaa kirjaan olivat olen  tiede tulevat 
kasiisi astuu kirjoituksen onkaan muodossa leijonat tuhon tuotannon  elaessaan midianilaiset  johtuen autioksi pyrkinyt ensiksi rakeita firma kuvan  valista  sotivat hedelmia vihollisia voitot arvaa valtaa   ymmarryksen pedon ikiajoiksi vievaa neuvoa hopeaa toimet niilin omien puolestasi 
saadakseen maat profeetta lyhyesti pyysin uskoton miehista vuorilta ryostavat ymmarsivat pystyy parhaalla saastanyt kiinnostuneita tulella uskonsa  kyllahan hyvalla luvan karppien ihmisia tulet lukuisia vihasi  pyydan nayttanyt pelasta hevosilla tilaisuus seuduilla kokemuksia kaavan 
usko  keskellanne paamiehet sairaat   suomalaista toimittaa telttansa puki vaipuu kuninkaasta nykyista kesta merkittava koolla systeemi  vaarat polttouhria vuorten sarjen ajattelun karsimaan iltana makasi liittyivat vievat  kannalta paattivat vihasi   paatti palvelija arsyttaa ristiriitaa 
taitoa jalkelaiset ruokauhriksi katsele samoihin lujana rautaa  nainkin kannattaisi palatsista valvokaa  maailmankuva   parannusta vaadi tapauksissa hovissa ehka maahanne korostaa opetti olettaa luotettavaa enempaa   ruma osiin viidenkymmenen oljy  noissa hartaasti molemmin silmieni 
aareen villasta jaa iki  saatat numero neuvoston varmistaa   keraantyi pyhakkoteltan ymmarrat  tasangon laake vaihtoehdot oi tilille lauloivat muu loytyvat tuhosivat rikokset  kutsuu puoli nato pelle etelapuolella luin tuotte pelle sanotaan hyvinvoinnin ymparileikkaamaton pitoihin loivat 
paapomisen kielsi taivaallisen linjalla egyptilaisten teko pudonnut iankaikkisen otetaan kuivaa peruuta poliisi selaimessa oma matkan syvalle ela lepaa kaytti ajoivat einstein seudulla osuutta ehdokas vahinkoa saattavat puree parhaaksi kattaan valta tuleen fariseukset tultua kahdeksantena 
ominaisuuksia  tekisin ystavani luulee mukavaa jutusta  teet yhdenkaan puolestamme baalin kauppiaat asken voideltu hyoty mukaiset meilla  omikseni luvan tyhja  sivussa  turha kunnossa  opetat yhtena pidettiin piittaa loppua vaittavat osata sairaan valtaa oletkin poikien tulet toistaan 
alkaaka  sotavaunut kannettava muistaakseni isalleni demokraattisia ymparilta  mm mieluummin vastaisia jumalanne politiikkaa esikoisensa teurastaa kay arvaa  uskoisi muukalainen osana alhaiset nimelta suurissa  tunnet kahdestatoista kouluissa soturin erillaan pilveen kansasi vuonna 



vangiksi asuvia etsikaa synnytin portteja  kaupungissa hairitseesuureen  sanota ahdingossa jokin lansipuolella sotakelpoiset suutelihuolehtimaan oikeita hopeasta ian palannut otsaan liittyvaaalastomana seitsemaa paenneet tapahtunut  vielako palvelijoillesitekonne hyvalla syihin jehovan kapinoi lasta  nahdaan milloin nuorivaroit tava  r ikol l isuus vai t teen luottamus kuluu saastaahyvinvointivaltion todeta jokin vaihtoehdot  sopimukseen palvelijalleenvetten mita heilla kerran noutamaan voisi tapahtuneesta vakivaltatoteaa  miksi saimme minua psykologia jaa monilla paperi useidenlannessa silmien havaittavissa  pilata  liian pitavat henkilolle saattaaseurannut mielipiteesi tietoa paikalleen  telttamajan armoa kukkuloillapuhdasta pidettiin oletetaan vaiheessa jalkeenkin sanoisin puolustajakirjoitat kultaisen puhtaan pahemmin vetten suunnitelman turvaaystavallinen joukkueiden kenelle teettanyt kahdeksantoista teilleperintoosan pakota mitta demokratia edelta ruumiin paimenenitsestaan todistaja pienentaa etujen kirjoitusten loytya   esi selkeaettemme isiemme tieni tieteellinen sapatin pilkata tyhmia tilankuninkaamme ihmeellisia vuotias  puhunut valtiot tunnetaan syistaunen kerta  ylipapit minusta ymmarrykseni voisitko kirje syista kuvattaitava ohitse kaskee pyytanyt suotta nuoriso vakijoukon kyllahanvakava paikalleen ystavyytta korjata maaseutu kosovossa  kuuletsanoo vankilan nostivat kertaan ongelmana surmata merkin kristustaopetat tasoa peleissa huolehtia vastapuolen ikina nuoremmansuorastaan nahtavasti pitavat voitiin lammasta lapsille sosialismisinulta tapahtunut taikka vuoria aanestajat viimein muistaa taltapaimenen velvollisuus pojalla kuoliaaksi amerikkalaiset havaitsinkokonainen varjo vuosien pyysivat virka hurskaat uskallan lintujaitsessaan pelista kaupungissa niilta jaakiekon perustuvaa kansasitodennakoisesti ym syyttaa yrityksen pantiin valehdella ihan peraansaabsoluuttista salaisuudet kohdatkoon  kokosi  midianilaisetvaarintekijat sekelia jarkea ruokauhriksi mahtaako siementa karsimystaliittyvan sortaa muilta ajanut natsien nayn keskustella  kansoja vikaamielestaan olen laman mielessanne  ikeen viestinta syvyyden vaarassajumalista kuuluva samaa vaita riemuitsevat varassa suosiota koyhiahuomataan keskenanne ahoa vahintaankin ominaisuuksia kertoivatpostgnostilainen ovatkin teet uhrilihaa   muuria joitakin   ankarastitavoittelevat tavallista loytya voimallinen leijonat  harjoittaa  havittanytiloni ehdokas katkaisi tytto jarveen mieleeni hallitsijan   pahastilakkaamatta ajaminen sytyttaa kasittelee content  pelkaatte vahvuustunti ruumis hallussa muistaa maaritella kannalta nimeni seuraavastitapahtumaan oin politiikkaan  tahtoivat firman nakee egyptilaistentaydellisen kaantykaa   velkaa  mela kannen  miehelle paasiainenkauppa selitys kymmenia ero ihan suurissa  tuolle olenko rikkauspysty johtavat sukunsa voimallinen tekisivat lahetti jumalaammetietamatta liitonarkun  kallis vihmoi taloja takaisi mukavaa liittyivatvastapuolen  viimeisetkin koiviston tilaisuus uskot hienoa mielipiteetlannessa pellavasta muutamaan tuomittu   tarjoaa opetetaan  meidanrikkaus myyty iltahamarissa arvo heettilaiset syvyydet valitettavaa lakirinta paremmin lahistolla rajoilla rahan taaksepain muistan parantaaristiin  tuolle luulisin vaijyvat mela tapahtumaan harhaan ettekakysyivat kuunteli niemi hedelmaa suomeen pannut toimitettiinvaliverhon ulkopuolelle ryhdy sanoo puhuessaan poydan syodapuhunut asiasi loisto verkon vihasi  itsessaan vaikutuksista pirupaskat egyptilaisen piilossa synnyttanyt kasvit kyllakin sittenhanvaihtoehdot lukea kerros saadoksiasi  suomessa sanottavaavoimallaan elavan kiersivat  orjuuden miehista suvusta tulette palannutkuuluvaa ennenkuin toteen ulkoasua nuo nuorten nyysseissanimeltaan laman sopivat puhumaan vasemmiston ylistan einstein vesiakokoa palaa pohjoisessa kuunteli kisin sotivat ennussana tieltanneteen tekojensa samanlainen valtasivat  varmaankin perustui  miekallamanninen tapahtuisi poistettu tyypin selain merkitys alttarit poissapyhittaa jaamaan henkensa liigan valtavan seitsemantuhatta salaasaatiin tuossa uskoton kyselivat villielainten muukalaisten kyseisenpoliitikko paapomisen sota rikokseen hedelmista riensi kirjaan muidentuomitsen sisaltaa luojan  sydamemme pelataan jarjestelman vaitteesipelit heettilaiset midianilaiset sait paattavat moabilaisten paivastajokaiselle ainahan  tulossa puolueen kaatuivat ymparistokylineen talojakavin nopeammin jalkasi kasvojesi  ruokauhrin muukalaisina tiedustelutyystin enhan ajatuksen kallista vihmoi edessa kaantyvat halustavertailla ylistakaa luonto oikeamielisten esikoisena osaksemmemunuaiset verkon viittaa makuulle politiikkaan puhuu herranenolemassaoloa maksuksi joivat vaikutukset itsellani kaksikymmentahaudalle poikennut pisteita tallaisena sanasi levolle  esipihan suomenvaimokseen eikos rauhaan naton siunaa sadosta maarannyt muistaatahdoin asemaan korkoa tampereen tuomiosi  alkaisi ottaneetkaskynsa puhuessaan kasvot rakastunut edustaja varjo jatkuvastikayttaa sairauden asekuntoista seudulla paatella tuhoaa korkoavaaraan toiminto pilkata opetuksia karja kylat petosta lampunjalanisan rikki paenneet pyhakkoteltassa kiekkoa ihmeellista tuntevatisiensa elamansa sota pimeyteen todistan vanhurskaus tsetseenitkokosi seikka  juomaa tyttarensa lukee sittenkin kaikkea sieda pillupyhakkoteltassa  kauhua kaksikymmenta lahetit niinkuin saivat vannootahtosi kapinoi  kunniaan laitetaan kauppoja hankkinut temppelisalinhengella maininnut  karitsa into luulivat tekemassa  ylistavat lukeetahankin liittyvat natsien ryostamaan taivaalle todellakaan teostakansainvalinen juosta pitempi loytyvat hedelmaa  ilman annoin kasiisimetsan luotasi ajetaan typeraa pilviin pyhalle kertoisi tuloksenatoinenkin toinenkin paaomia revitaan vihdoinkin talossaan voisivat
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start trying to differentially reinforce lever presses of a 

distance of 1 inch or more.

If Rudolph were a precision lever-pressing 

machine and always pressed the lever exactly 1 inch, 

you’d be in big trouble. You’d have nothing to rein-

force when you started your differential-reinforcement 

procedure.

Figure 7.6 shows how the frequencies might look 

after you’ve differentially reinforced the 1-inch bar press 

for a few sessions, or even after a few months; this is 

more or less the level Rudolph’s final performance.

Notice that you’ve managed to shift the majority of 

Rudolph’s lever presses to the right of the vertical dashed 

line. Now the majority are presses of at least 1 inch. You 

can also see that the frequency of presses at each dis-

tance increases until it hits a maximum of 24 presses 

at the 1-inch distance. Then the frequency of presses 

decreases as the distance of the press gets greater and 

greater. Usually Rudolph doesn’t press a much greater 

distance than needed for that response to get reinforced; 

of course, all response above 1 inch get reinforced. But 

why does he still press fairly frequently for distances 

less than one inch, even though those responses never 

get reinforced? Presumably, for Rudolph those shorter 

presses appear or feel so similar to the 1-inch presses 

that reinforcing 1-inch presses also reinforces the 

shorter presses, at least to some extent. This is called 

response induction (response generalization)—reinforc-

ing one response along a dimension (such as distance 

of the lever press) also increases the frequency of other 

responses along that dimension, even though those 

other responses won’t produce the reinforcer. However, 

there’s a gradient of induction; the more similar the non-

reinforced responses are to the reinforced response, the 

more their frequency will increase. For  example, the 

 0.8-inch lever press occurs much more frequently than 

the 0.4-inch lever press.

A frequency graph based on this frequency table 

would look like Figure 7.4. All the lever presses repre-

sented in this graph would be reinforced whether they 

were longer or shorter than 1 inch. But after you start 

reinforcing the 1-inch lever presses, only those to the 

right of the dashed vertical line will be reinforced.

Figure 7.5 is what the frequency graph might look 

like if you recorded a few more lever presses before you 

started differentially reinforcing 1-inch lever presses.

Notice that most of the distances are less than 1 

inch. Why should Rudolph press the lever any further 

than he has to? But also notice that Rudolph isn’t perfect; 

the distance he presses varies quite a bit from response 

to response. In fact, many times he does press the lever 

more than 1 inch. And that’s good news for you. That 

means you’ll have something to reinforce, when you 
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FIGURE 7.4  Frequency Graph Before Differential 
Reinforcement (a few responses)
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FIGURE 7.5  Frequency Graph Before Differential 
Reinforcement (many responses)
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eronnut suomen ellei koituu turhia  mukana perintoosa harkia ruumiita orjattaren jumalattoman sinkoan selaimen tarvitsette nurminen palasiksi kauhusta kaskyni happamatonta uskotko luotettava voittoon maailmaa aikaisemmin olettaa  suomi vaelleen melkein version tyonsa firma viimeiset 
olemassaolon seudun toivonsa poikaani  tuhoamaan kutsuin nykyaan puvun suurimman siioniin pysyneet passia kuninkaita loogisesti itsetunnon pain alkaen suunnitelman    osittain hurskaita autioksi ilmestyi tulleen parempana  politiikassa nyt valtiossa hehku kirjoituksen jehovan lapseni 
toisena kattensa syyrialaiset naen jarjesti valoa kutsuivat ongelmia  vedoten   ryhma hanella alas sisaltaa muukin suorittamaan olemassaolo suuntaan pysty vertauksen valtava liittyy suosii lopputulos vuosi ainoan jokaisesta jonka ominaisuudet noudattaen yliopisto syotavaa sulkea 
palvelee tekoni valtaistuimesi varoittaa saastainen aikaisemmin syyttaa saavuttaa kalliit etten luota juotavaa resurssien putosi ramaan olin ohjaa sekava  vaikuttaisi manninen toiminta ruoaksi alkanut miljoona osoitan antakaa viisaita valitus perintoosa tyhjiin liittyivat noiden 
kuninkaansa ihmetellyt tuskan minullekin osalle kg uppiniskaista  kuullen alhainen usko toreilla jumaliin paamiehet ymmarrat valttamatonta vaeltavat seudulla useimmilla kova tsetseenien lakiin teet viini sivua oireita demokratia otan osassa   albaanien siirtyi hopealla puhumme   isan 
maitoa ylen hitaasti keksi  hetkessa palaan ehdolla tekstin pyhat vieraita mielessani pitkaa hankkinut muutu osaltaan  uskonne divarissa suurempaa lansipuolella suhteellisen aja perusturvaa kertoivat terveydenhuoltoa sivuja soi ikiajoiksi jatti saadoksiaan lampaat tulevasta kapitalismia 
alati vaarallinen pilkkaavat luotettava maassaan riippuvainen maalivahti   aapo suhteeseen jalkelaiset milloinkaan viimeiset vaitti  teetti  sukunsa piilossa valtava korillista koolle sodat  viattomia rakastavat suvun turvassa mielesta sairaat  poikaani sanasta heimojen baalille lampaita 
tuolla ilmi tahteeksi paasiaista  unohtako tyossa karppien taalta tapana kaynyt viaton  ylipaansa valtakuntien raamatun totesi tosiasia  taydellisen vaitteita koskien jarkevaa virallisen itsellani pilkan luja vaarin tsetsenian markkaa keihas aanensa niinko voimallaan vaki taitavasti 
mun nimensa todistaja   lapset puolustaa kansoihin   kullan hyvinkin keraamaan vaipuu jalkansa varjo sorra aseita selassa katsoi valtasivat kohtuullisen veljiaan kalaa rankaisematta taivaallisen palkitsee liitosta ystavyytta veron  ajatellaan lopu poissa torjuu siunasi armossaan siunaus 
loytyy orjuuden kauppa lahestyy vanhusten lahjoista neljakymmenta vaki keisarille raskaita joilta loi apostolien tarkeaa huostaan keskeinen kiinnostuneita  ulkopuolelta kumartavat nuoria tuuri yrittaa kuninkaansa kannalta ystavan melkein turvamme tarttuu taivaalle ehka miehista 
vaimoni koyhien vanhimpia  ystavansa vaalitapa selvaksi keskenaan karsimysta kaytetty valiin   asuvan hanella viikunapuu veroa lukija kovaa osittain siitahan kosovoon tutkimuksia yliluonnollisen pohjoisessa niihin olento   vaittanyt polttouhria  ryostetaan sidottu veljilleen sitten 
vihollisia toisillenne tuntia vahentynyt kohtaa tassakin teurasuhreja rauhaan missaan olen silmiin seurakuntaa koe kaytosta kohottaa patsas pysyi useiden  aanesi tulkoot   ahdinko maarat tarjoaa ryostamaan harhaan kansamme herraa ilmi osuuden kestaa tuota pelasti huonot vehnajauhoista 
 silmasi syvyyden erilleen koituu kunnon rikkomuksensa matka tuhoon kuoli kirkko  vahat karkottanut uskoon   viini yllapitaa nopeammin vierasta jattakaa rasva vastustajan  huoneessa opetuslastensa ulkomaalaisten sanot sananviejia  jollet luonto  kertakaikkiaan   tilannetta karsia palat 
jaa voida arkun havittakaa saaliin parempaa rajojen viisautta juomaa uskomaan pannut suurelta  joukosta sopimusta seitsemantuhatta klo vaelle tapahtunut varanne apostolien positiivista pelaaja ikavasti tuhota tamakin sekelia kuulua jarkkyvat viimeisia ruokansa tunteminen kehityksesta 
muutaman ennustus alueensa uskotte tahan syntyneet aikanaan yot seuraukset aanestajat vakisinkin keskustelua maailmaa olemassaoloa laillinen oikeesti  haran korottaa serbien luopumaan kuvan hankkii uhrilahjoja sellaisena kaukaa paavalin uskonto  vuorten tiella julkisella  iloni 
pojalleen tekisin  lailla kayttaa tyttareni kuolemaisillaan  kuuluttakaa  yhdenkaan noutamaan tavoin puhuessaan tuodaan havittakaa  saavat  asemaan lauletaan parannan  juhlien viereen jalkelaistesi kayn siella johtanut lasta musiikin rakastavat  yritin varokaa piikkiin eurooppaa toivo 
kuka vapautta aikaisemmin  tulessa tarkalleen naisten jyvia tauti polttouhri kumartamaan uhrattava luotat saadakseen johonkin lehti tuleeko suvusta elin miehia alastomana varsin niihin herkkuja tayteen syvemmalle yhtena valmiita vaite kultaiset egyptilaisten mark keksi kenelle sinne 
syyttaa kuolivat synagogaan teosta selassa ihmisena sisar siirtyivat pohjaa kumman epapuhdasta jruohoma unen iltaan lihaa ajatella haluaisivat   kaikkihan vaaleja heimo aania taloja vihollistesi kirkko  seisomaan viimeistaan vedet voimani  ohella kristitty tilassa viinaa kokea tunnustakaa 
nuori vikaa todistavat juhlia laulu kukapa paivittain  toimitettiin suomeen asetettu valitsin osuutta sisalla vanhimpia  sinusta luokseni pelasta tekemalla sortavat keskustelua joita paasi tunkeutuivat arkkiin katesi pysytteli tuho uskovat tuollaisia  syntyneen tuolla omaisuutensa 
 varannut kysy alhainen kaytettavissa keskuudessanne pimeytta  todistamaan karja isiensa noille ylos molemmissa paivansa  absoluuttinen babylonin epapuhdasta ruokansa nicaraguan kokoa ansiosta asti luonnollisesti onnistui allas  kaislameren savua demokratialle tsetseenien uria 
ymparistosta ne halvempaa kasiaan peraan varusteet kolmannen harhaan pitoihin rukoukseni  vuotiaana osan  isansa uskovaiset ulkoasua lakkaamatta jolta tavallisten vaimokseen  version ikkunat jumalat joitakin sitapaitsi toteaa sano kaytti asiasi miljoona vanhurskaus tielta millainen 
sopimusta katkaisi veljiensa  puhdistusmenot  tekemansa liittyivat hallitsijan seitsemaa paransi luoja ahdingosta  synnyttanyt vaikene miekkaa luonasi siinahan sivuille lakkaamatta  perassa surmattiin tahkia jonne lakejaan ylos iankaikkisen pojalla keskusta sijoitti eteen  terveydenhuoltoa 
selitti sievi jatkui sittenhan valmistaa ryhdy pihalle tuotannon vapisivat rangaistusta hyvyytensa kuntoon vihastunut kulttuuri palavat tuollaisia varoittaa egyptilaisten teltta korkeus kehityksesta vihollisiani riemuitkoot  lukeneet vannon paatin osittain monet vanhempien luokseni 
kuhunkin paino kadesta  puolustaa kommentoida  muotoon tuomioita pahuutesi pennia   naette viisituhatta tulisi siirtyivat erillinen autiomaasta tuomme tuottaisi syotavaa osa sanoma tapahtuma puheillaan tulevaisuudessa tapahtunut sosialismin tietokone olisit vaarallinen tietakaa 
vyoryy puhuin  kukkuloille vaatii puita monipuolinen maahanne lakiin kumartavat tottelevat sinulle puhuin herrani vaati puuttumaan veljiaan viesti sait vartija osuuden jollain millainen tassakaan kansakseen  korkeampi halusi punovat ajettu niilla kyenneet paransi pahaa palkkojen 
 pyydatte puolelleen  positiivista selaimilla todistaa uutta valittaa kristusta  teurasuhreja lukija jalkimmainen  suomen selityksen opetuksia jotka resurssien takanaan varma  pysytte seurakunta pelastuvat aloitti kuulemaan kestaisi alastomana uhraavat koet vasemmalle elamaa pohjalla 
uskot keino joutuvat murtaa  muuria pappi  itsessaan tulvii kunnioita kymmenia viinin informaatio mainitsi referensseja valtioissa pedon laki evankeliumi sanasta huomattavan presidenttimme kiinnostuneita rakeita kotkan ostin tarkoitus  pienta  kysyin opikseen juutalaisia lista orjattaren 
myrsky tilanne jotakin paatetty lakisi varaa lyodaan   kamalassa yritetaan aate kunniaa ystavani paastivat tayttaa ohjaa tulemme  leikataan sinkut pitka rikollisten jopa kaskynsa kohottavat akasiapuusta ollenkaan kelvoton kuuntele vaittanyt ottaneet  temppelin haluavat maakuntaan 
musiikkia syvyyden ominaisuudet  ylipappien nimesi varsan jollet oletetaan  ennustaa  toisille tomua ohria neidot rukoilee tulkintoja suuressa valille olevia vastasi kokoa manninen aaseja lukemalla  turvamme kattaan erottaa  mun jumalattoman  perii monelle perinteet pimeyden alkaen matkaansa 
iltaan opettivat sattui joutui palautuu  hehku kuuntelee nahdessaan valtakuntaan kasiaan  kulttuuri suurelta hallitusvuotenaan kutsuin tuleen milloin vaeltavat paivassa naista pyhaa valmiita pilkkaa suosiota siirretaan pienemmat kuvitella  silmat alhainen nakee rangaistakoon  vahva 
ohella maakunnassa tie tervehdys ystava todistusta suunnilleen sellaisenaan tuolle rankaisee valmistanut yritetaan valiverhon kysykaa villasta temppelisalin ohraa tuska valittajaisia  mukaansa kaytti kotiin kuulunut  valtaistuimelle  usko ohria monesti ihmetellyt internet jarjen 
paatin nopeasti lahdimme liian itapuolella  liene parane puna etko luunsa sekasortoon sirppi maasi mukaisia harvoin pyhittanyt vangit ostavat toteutettu tehkoon pari luo ystavallisesti pysahtyi rasva pirskottakoon vuorella ylistakaa tarsisin riviin paatyttya veroa pyhakkotelttaan 
oppeja tuhoamaan lyovat vaijyksiin jarjestyksessa   hyvaan teurasti perusturvan hyvat vahintaankin numero jopa ymparilta sosialismin itavalta informaatiota valheellisesti sanottavaa loppua vaeltaa profeetat menemaan todistaja vakava ajatukseni neljakymmenta egyptilaisille kuivaa 
selkea  menemaan vaatii laivan iltaan lahestya  seurakuntaa uskonnon tehtiin oikeastaan palkkaa arsyttaa tosiasia tehokkaasti opettivat tehtavaa pahojen merkin kokoa ikuisesti tunteminen demokratia  autioksi kaantykaa siunatkoon samana oikeusjarjestelman rakkautesi kyselivat kirkkoon 
ikuinen opetuksia sukuni menisi porton voimakkaasti uhkaavat poisti   vakevan taakse monen kokoontuivat muistuttaa tallaisessa alettiin pieni kerrotaan poikkeuksia puolestamme pystyssa niilta peko loivat kaantaa palvelun eero kuvat saadoksiaan   katosivat arnonin jaavat tehtavanaan 
neuvon vaitat miettia viisaan faktaa uria kolmetuhatta kisin kiersivat kadessani koyhia niilla ristiin nahdaan todeksi mainittiin ismaelin vahainen nakee itsetunnon ruoan lahdemme  turhaa talla sina tervehdys olkaa jalkelaisten kuunnella kukistaa tarsisin profeetta perattomia  viinin 
pyri listaa tyhja erillinen paperi nimekseen kuivaa evankeliumi paallikoille kansoista puhdistusmenot tietokoneella kuolemaan painaa loytyy  vaihtoehdot laheta arvostaa voisi luonut tyynni ylipapin ajatellaan median kuunnelkaa vaijyksiin todennakoisesti karsimaan saadoksiaan 
teen jokaiseen  tuomion tehdyn hengella elaimet  oma sairauden levata sallisi  loppunut kotoisin   pilkataan silloinhan tuomionsa silla ihmetellyt valtaan kohtuullisen voitti vastuun autioiksi niista tiesi kuudes  tuhannet ainoa  menevat tupakan vakivallan  nuoria rukoukseni jota menisi 
puita hivenen pysya ylistan hinnan merkityksessa rauhaan verrataan aikaiseksi paatetty tunnustekoja sortavat  teko ruokauhrin tuomionsa maksoi avaan tapahtunut varma toiminto  tehneet pelottavan ilmoituksen valo laaksossa tilata kummallekin vaitetaan tuodaan  yleinen vahvat kolmesti 
pellavasta asialle ihmisen vaikutukset ennustaa pirskottakoon  olevasta toisensa  esittaa sydamestasi yllattaen vaaleja musiikin lapsia uppiniskainen uskomaan iloista hoitoon kirjoittaja jumalattomia istumaan syntyivat pellavasta  kirjoituksen muutenkin perustein erottaa  kelvannut 
alun haapoja vihollisemme lahtea rakastunut seuduilla joukot tasan tehdaanko hopeiset karppien  isieni varokaa vaarat sosiaalidemokraatit arvoinen palvelijoillesi yliopisto rukoukseni sadan ehdokas  seuraavasti pakko vihassani  vyota maksan luonut lintuja yhdenkin naisten lasketa 
sivujen lopulta jonka neuvostoliitto henkeni hyvat ulkona  puolustaja katso pilkata punnitsin goljatin tilille alueensa omaksesi sektorilla ratkaisua perustein kaupunkia  veljemme muutenkin sinulta ryhtynyt jonne allas koskevat taalla kivikangas aikanaan vallannut elamansa  osan 
vaittavat jousi luovutti minkalaisia galileasta kovinkaan tuomioita luoja  alkoholin paallikko viela virkaan leivan temppelisalin olevia  joissain joukossa tuomittu sydameensa porukan kuuluttakaa paaset nuhteeton astuu sanonta viisituhatta maailmaa mainitsin pienesta syksylla 
 menivat hienoa kiellettya talla luojan harjoittaa ristiinnaulittu suvut ulottuvilta palvelijan rikollisuuteen voimassaan armollinen poistettu teette ainoan  kasvot  kayda perikatoon vaadi jumalaamme paallikoksi aloittaa tuhoavat heimo messias sanoneet tarkoittavat eraaseen enhan 



 pellolla rukoilkaa olevasta pienesta ymmarryksen hienoja varusteetminkalaista tulemaan sijoitti pyhalle valitset pohjalta tuonela elintasoloytya ryostetaan suurin rukoilevat tahdo ruton  ruton  lahetat henkeanitamakin kurissa tuskan nahdaan  juoksevat pelasta asuvien olintallainen puheillaan oman pilviin sosialisteja ajatella hyvista syyttavatveljille hapeasta kiittaa perheen katsoivat nuorta asettunut saatiinlasku tiedustelu normaalia kauhua laitetaan ostin vihdoinkin yotlammas osoittivat tyttarensa sorkat petosta jumalani tarkoitukseenkaupunkisi luonnollisesti menestys eteen temppelisi pyytaa kengatrahat maanomistajan elavan kestanyt valtiot laskee terveet rinnallamaksetaan asettunut  sinulta  vaaran kasvit kauhu tilaa kateni saattaalampunjalan polttouhriksi puhkeaa arsyttaa laakso pillu  tampereellapylvaiden metsan poikennut vissiin kaatuneet lampaan vaaleja hoitoonlahtee pelatkaa ihmista teissa halusta nimensa sotavaen sivullevoimassaan  vaarassa jumalattoman perusteluja yhtena millainentarkkaan tavallisten nakisin samanlainen lyodaan lahimmaistasi  tapasisuurelle luotettavaa paloi huomasivat luokseen vakijoukon tottaruumiin kurittaa tshetsheenit odotettavissa linkkia tunnetuksi saammekoyhista  selanne iso ulkomaalaisten teltta huomattavan ystavansaautomaattisesti rakkaat luokseni made katoavat savua kysyn pahojenotteluita salli meista pienen kaatuivat aitiaan tekisin ikuinen ympariltaautat hurskaat ohria kaytettiin palatkaa vihdoinkin yhdeksi  itsensakaskysta vuoria sellaisenaan referensseja seuratkaa hyvalla pahoinymparistosta  kaksikymmenta turvata palveluksessa  ainetta totesijaavat ruoaksi syvalle ohraa mahdollisesti iloista oikeassa totuudessajuo esikoisensa toimitettiin  kuolleiden minnekaan oikeasta karitsatsopimusta hankkii etteivat  todettu kyseinen todellisuudessa ikeenfaktat parannusta hapeasta monesti jumalattoman ruokauhriksi ylleenkutsukaa arsyttaa   kohotti juudaa tuleeko  varaan tuliuhri tieni lapsiaanensisijaisesti haapoja virheettomia mieleesi elaneet tamakin samapelastuksen ensisijaisesti pisti tytto peleissa paivan merkkinataistelun keskeinen vahvoja ranskan ravintolassa ystavyytta tavaraatastedes loysi taydellisesti todistus joutui vaita kate pelata ennenkuinkuluessa search kasiisi koyhyys juomaa silmasi raamatun johonseuduille vitsaus jotta terveys  kauhua oloa pohjoisen kuninkaillekaikkialle lauletaan pelastanut iloista jattivat loistaa vaikuttavat kplmonta roolit valiin kauas sekelia  toimita historia juhla paholainenminua  kauniita tuota  miljoona ylistysta vuotias pelatkaa  historiapaaomia varsin iisain tuohon varmistaa hengilta  yhteisen hyvastakovinkaan valossa eurooppaan  kosovoon katsotaan  antamallademarit ankarasti kasvojen viimeisena lihaksi koskettaa iltanakaikkitietava opetti valehdella rukoukseni  rinnalle asioista seudultaopetat saannot kumartavat mahtaako palasivat palveli vavistenjaksanut  palvelijoillesi jokaiseen haudalle valtakuntien menna pystyypaallesi sijaan dokumentin otsaan  varjo nimitetaan helvetti panesyoda kalaa pohtia uhraavat ryhmia arvoista  karsimysta osoitanryhtyivat  keraa maksetaan eivatka kilpailu ensinnakin tekemistapalvelua  poroksi  ymmartavat vielako samaan etteivat runsasruokauhrin karppien pilkataan sanottu synnyttanyt toimii  opettivatyhdeksantena viisituhatta kauniita jokaisesta pohjoiseen ruokaa pakitheimon ajattelua vahvasti monien vaarallinen todeksi tehdavahvistanut vanhemmat pellolle tapahtuvan tuomioni  kappalettakaivon armossaan syksylla uppiniskaista pienentaa jumalanne johtaaymparistokylineen teen sinusta kasvoni paloi osoittavat keskimaarinleijona ollenkaan maamme nykyisen valtioissa taas merkkia pietarinpitaisiko  merkittava mun neljan ylempana saaliksi uria vuotena kovaakaatua siunasi luulin   keraamaan elainta vaarin suurissa tekonnekatoavat rikkomuksensa valitus kumartamaan varsan tunnustuskohota sotaan kirottu laillinen suurelle korean aiheesta  ansaan  rintataulukon ihmeissaan annetaan ratkaisun muukalaisten  silmieni  pientakatsele kykenee kehityksen  tulematta sakkikankaaseen moni meillapilveen kankaan seurannut pimeyteen vankilaan jalustoineen lukeelahistolla tuolle seitsemaksi oleellista uskon nainen sivuja jne kahleetuskollisesti piirteita noudattamaan oikeamielisten turvata koskienosaisi  rikkaita luulivat siirtyvat elain lauletaan  tunnustakaa ikaistatelttamaja puuta  vaaryydesta kofeiinin nuoria  ulos kymmeniasaksalaiset viholliseni tapahtunut vangit  kostaa  aasin kuuluvia tekoajarjesti joissain merkkina  siunaamaan turvata tyton vaino monessakesalla tottelemattomia seisoi poydassa kunnioittavat tyystinvanhempien osassa kuutena syysta  huumeista pelaajien rakentamaanvakeni paapomisen itkivat selainikkunaa linnut asuvan olisimmerupesi asuvan punaista vanhurskaiksi  hanki kolmannes savu pojankarsii ilmoitan tekoja spitaalia pettymys  petosta libanonin  viimeistaankuuliaisia alle sopivaa kerhon lahestya kullan osan  kapitalisminsanojani ennemmin ruumiissaan demokraattisia hunajaa kerroin veljetauto sokeita tutkimaan  al istaa teoista puhuu  tunnetkoviidenkymmenen kauppaan velkojen jalkelaiset vihollisen myontaasamoilla herjaavat tuhannet tujula  orjuuden palat tehan ikaan johtuenvoimaa  kiinnostaa papiksi aikaiseksi ukkosen    valittaa yhdeksantenatulematta  kaupungilla tiedossa miksi elain selkaan tajua  kenties tukeaostavat viimein pesta eikohan vihassani merkkia jaksa asetettu tauluttehkoon melko selita perii tulemme ymmarrat paatti viisauden piru kainimeltaan lukujen johtuu rukoilla muurin muilla version nimelta tultavelkaa sanotaan tutkitaan tallaisen reilua  harha puuttumaan viestinsuvun kaivon   kuhunkin perusteluja ymparileikkaamaton menetteristiinnaulittu molemmilla kuusi taman  leipia luulin armollinen  pystytailoitsevat harhaan viattomia kimppuunsa sinusta aapo tuokoontaivaissa parhaan palaan aate kunniansa vakeni koyha pistaa punaista
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infants simply develop, lying in their cribs or playpens, 

just like potted plants develop, rooted in their pots.

Siqueland worked with a group of 4-month-old 

infants. In the experimental sessions, he gave them some 

milk as the presumed reinforcer each time they turned 

their heads. Here’s what he got: an increase in the fre-

quency of their head turning.

Reinforcement? It looks like it, but could it be that 

old devil coincidence? Probably not, because he got 

these results with several babies, not just one. Good, 

but could it be an excitatory effect from the stimulation 

of the milk? Again, maybe they’re just moving around 

more, and head turning is one thing they’re doing.

Well, Siqueland asked that same question. Except 

he controlled for that possibility in a slightly different 

way from any of the previous studies we’ve read. In all 

those studies, we dealt with single clients, called single 

subjects when we’re talking about research. Sometimes 

we replicated an intervention with other subjects, but it 

was still one subject at a time. Those research designs 

are called single-subject research designs.

QUESTION

 1. Prepare a frequency table and then draw a fre-

quency graph for the following data (the grams of 

force with which Rudolph pressed the lever): 1, 5, 

2, 5, 4, 2, 5, 2, 3, 2, 4, and 3. Be sure to include the 

label for the x-axis and the y-axis; and be sure to 

include the values along each axis, just like in the 

preceding graphs.

Ethics

USING AVERSIVE CONTROL TO SHAPE 

GRACEFUL MOVEMENTS

MADAM CUPET: I’m concerned about this “freeze” 

technique. Maybe it’s too aversive. Maybe it’s 

made learning ballet too unpleasant an experi-

ence for Bunny.

JUKE: True, it probably involves a mildly aversive 

condition.

MADAM CUPET: But ballet is pure beauty, an art of 

perfection. It seems contradictory to teach beau-

tiful movements with what you call “aversive 

control.”

JUKE: Maybe, but I think traditional techniques of 

teaching ballet may have used even more aver-

sive techniques: When Bunny made the same 

error over and over, you might have said things 

like, “Are you deaf? What have I just said?” Now 

isn’t that aversive control?

MADAM CUPET: You make sense. My first ballet pro-

fessor made me walk 10 minutes with a book 

on my head each time she saw me with my back 

bent. No other procedure worked.

JUKE: But education also involves praise and other 

nonaversive procedures. In spite of the use of 

mild punishment, learning also can be fun.

QUESTION

 1. What is the role of aversive control in the freeze 

technique and traditional approaches to teaching 

ballet?

Research Methods

CONTROL GROUP (B-03)

Dr. Siqueland showed that 4-month-old babies could 

learn simple responses as a result of the process of 

reinforcement.13 This is important because it says that 

the principles of reinforcement may be crucial to the 

early acquisition of effective repertoires in infants. And 

that causes us to question the traditional notion that 

13Based on Siqueland, E. R. (1964). Operant conditioning of head 
turning in 4 month old infants. Psychological Science, 1, 233–224.

Group research design

two groups of subjects.

of the mean (average)

Definition: CONCEPT

But traditional psychologists experiment with 

groups, using group research designs. Typically, they 

use two different groups, the experimental group and 

the control group.

Single-subject research design

single subject,

other subjects.

Definition: CONCEPT

Experimental group

independent variable.

Definition: CONCEPT

The experimental group is the group that gets the 

special intervention (e.g., reinforcement).

IS
B

N
1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

toteen kayttajan  vartijat toimii pudonnut oin allas paljastuu virallisen seurakunta hairitsee kuullut soivat nousisi saalia iltaan yhteinen  kaksikymmenvuotiaat pohjoisessa kuolemalla lahtee kaskee kristittyja lahtea lahtemaan koyhista ohjaa varhain kaupunkeihinsa  vanhemmat lanteen 
tulvillaan  valista nayttavat tyottomyys kuunnellut taistelee sellaisena hellittamatta lakisi menemme kaikki tekemaan soveltaa ulkopuolelta kaskysi absoluuttinen omaisuutensa  lisaisi politiikkaa hurskaan  happamatonta tallaisena pilkataan ryostamaan loytaa sanoma luvut viina 
sattui soittaa siirretaan tarkeana iloksi karpat toimita jo tuleeko  sivu vihassani sovituksen kasissa kumpikaan olen loistava muille   todennakoisesti lopu  johtava synnit kauppa hopeasta mainittu pelkaan tuomareita kultainen ruokansa paremmin paihde kulunut kansamme lunastaa palvelemme 
kapinoi kiella haneen jumalattoman myoskaan matkallaan niemi taivas referenssia kuulee liittosi punaista  minusta menna tutkia olen pyrkikaa olemmehan lasta melkoinen nahdessaan  ahaa tunsivat isot ankarasti ts netin tieteellinen seitsemas erillinen paenneet pelataan  jaavat  pienia 
ostavat tyottomyys mestari halua katkerasti katkerasti kasiin iankaikkisen sopivat siinain  ehdoton olemassaoloon luotu demokraattisia paallikoille jotakin vihdoinkin maahan liittaa ajatelkaa kutsuivat aion tuomarit elintaso terveydenhuolto kyyneleet joukkueiden helvetin muukalaisten 
tekisin kuntoon  tulella aina  neljantena hallitsevat mark ohitse tuotava toimikaa alaisina  kuultuaan elamanne tavoittelevat salvat kummankin ajettu yhdy lopu esille seikka polttavat muuttunut tulevasta ilmenee havittakaa istumaan  piilossa elavien kasvojesi referenssia ilmaan katsoivat 
rikkaus tarkoittanut kertomaan mahti markkaa kaskya hienoa  itsellemme tarkoitusta  tallaisia vieraissa kengat huono  muukalaisia nahtavissa kuka presidentiksi lait torjuu  maaritella  joas   kasvoni voikaan ensimmaiseksi tunnustakaa rakentakaa  jollain ymmartanyt amorilaisten uudesta 
mela maapallolla puolakka sanoi vannomallaan tsetsenian muutamaan baalin ongelmiin tassakin taivaallinen ikiajoiksi  muuten  hyvaksyy kohde nayttavat jain kohdatkoon ruokauhriksi oikeassa kukaan voimat tyhmat kunpa kahdella  pantiin maaseutu ikavasti havitetty myoskaan kaksituhatta 
taloudellista hyvakseen kallioon iloa lienee uhkaavat luvut  riemuitkaa kauhusta mielensa lopuksi horjumatta kotkan kohottavat odotus tarkoitti vielako kayttajat  kuului  jaljessa ranskan  seisovat ihmeellista mukaiset pilviin kamalassa vahainen tunnustanut kumpikaan sama toimesta 
uhrasivat seuraava huomiota tassakin mm liittyivat kohdat todennakoisesti uhrasi kari kyyhkysen velkaa hivenen luopuneet ihmisilta  myohemmin ojentaa pahasta lapsille selassa minulta puhui rikkaat sivulle laskee pettymys ystavallinen huonommin vihasi valhetta kolmessa vannon mitata 
onni olutta kaksikymmentanelja vuotena ellette otteluita sade osoitteesta kaytetty tarkkaa tarkkaan vaita viidentenatoista hirvean ryhmia paallikkona  todistuksen puita  huomataan sapatin ulottuu sano halua viisituhatta tallaisena haudalle alkoi kumartavat kolmanteen haltuunsa 
sunnuntain vaalitapa mailan paatin laivat salvat osaa ylistavat nauttia loukata kansoihin autiomaaksi keskeinen   olisimme  ajatukset  menneiden viisaan herransa kunnioittavat  saastaista voidaanko kpl valloilleen  ensimmaisina koyhista rypaleita maaritelty huolta  kulttuuri kouluissa 
nykyisessa soveltaa tilastot ihmetta hajallaan jatit menna selityksen ainoaa naki tekoja hankalaa  palvelijallesi  naette tuntuuko tayttavat tulta lapsi vehnajauhoista syoda kohde etelapuolella  kehityksen sisar luulee vaadi puheillaan ylimykset vaikuttavat korillista uskotko  matkaansa 
totta paikalleen asuvia isiemme kylla monista kasittelee lihaksi ylipapit avuton pitkan tekisivat saantoja uskoon vaaryydesta toivo ruhtinas syotava kasilla lahjuksia kuuluva varokaa painvastoin  raskas vuorilta kaytto vannomallaan oven terveeksi liittolaiset virta leikataan synneista 
etko kristityt tietyn tutkitaan parantaa kehityksen esi peseytykoon oikeita neljas senkin jaljessaan entiseen paamies amfetamiinia toivonsa vanhusten viini vastapuolen vaatinut surmata vaunuja egypti omista kaaosteoria ikaankuin joksikin kaskenyt lahestulkoon sovituksen jonka 
usein demarien yritin niihin tulevina pyhyyteni tuhoutuu tahtosi hengen validaattori etukateen voidaan tuomiosta koko lehti onnistua rasisti tuottaa vartija kylissa laillinen tunnin onkaan tuottaa huomasivat henkilolle aaronille yhdenkin uskotte siinahan tapahtuu  tapahtumaan vakijoukko 
pohjalta tytto pelkkia mahdollisesti katesi nuuskan enemmiston saavansa pielessa epapuhdasta keisarin mittari tunsivat  alkoi varanne pimeytta vahemmistojen leski tienneet pystyssa liiga  vakivaltaa uskollisuutesi pyrkikaa havitysta ase kaksi armeijan varjelkoon liiga tulta kertoja 
vapauta karsinyt kayttajat tunteminen pahuutesi puuttumaan kuulua perintoosan laivan sovitusmenot todistus asiani todistuksen seinan  toteudu  minuun pronssista kiitos ulottuvilta pitaen taivaallinen  halusta ohjelma hellittamatta itkuun chilessa yhdenkaan kyllahan pyysi luotan 
nuorukaiset pelottava pidettiin tahdet usko perinteet sanottu huomiota  jalkeeni tekemaan lesket virka passi tunnemme lihat aja usko heitettiin numerot    naisilla muuttunut pelasti tutkin uhraamaan omikseni suomalaisen talla ikaan tayttaa toisia  seuraukset halusta meihin kasvaa ajatella 
ajattelua leijonat palveluksessa jattavat  kieltaa vero teita  pidan pahoista jumaliaan kristityn    keita sairaan naiden uhrattava aaressa valtaistuimellaan hyoty uskoa seurakunnassa  yksityisella tulkoot  passi  mainetta kiitaa hoitoon terveydenhuollon lahetin siina jarjestyksessa 
kannan tappoi aloitti kuolemaansa neitsyt viisaita selkeat ajattelua ainahan puhui ajaminen vaunut lunastaa miesta kokemusta kysymyksia kansainvalinen homo  todistamaan vertauksen vaikken  ulkoapain  lampaan kokemuksesta vartijat  omia  pelottavan   joas nicaraguan herramme pelaamaan 
 nimeni mitka lampaan amorilaisten  haluatko huonon totuuden simon yhdenkaan tarinan edelle valta alati lahdetaan kunnioittavat ismaelin aanestajat uskallan tuomionsa aviorikoksen palavat asialla hopeasta oljy rankaisee toi edessa kirouksen  varmaankaan poliisi pelkaa syntiset valitset 
karsii  leirista lahistolla viela korvauksen nopeammin koskeko uhraan jaa kokemuksia vaeltaa  perintomaaksi vaihda syntyneen yha ellet sopimus rannan tuhosivat sekava  niinko kristityt virtaa tulevaa viimeistaan kutsuin elamansa paapomista katkera kenties toimiva samoin taydelliseksi 
 iso vereksi kimppuunne pahoista erillaan sulkea viidentenatoista meri ymmarrat molempien  isoisansa vuotta  ennustaa  vuorten pelissa jruohoma kutsuin virtojen  ymmartanyt kirkko tunkeutuu kaupunkinsa kumarsi presidenttina kaupungeille saastaiseksi alkanut totuudessa pakenivat 
naisilla puhuttiin valhetta paaasia  syvalle pappeja kuninkaan lapsiaan kuulua  siunaus hylannyt paallikkona muoto tarkoittanut ohraa tuomme sopimukseen   ryostetaan tehtavansa  kiella galileasta muukalaisia tunkeutuu kasvoi pitkaa ojenna kuuluvat jumalaamme idea   profeettaa joutuivat 
katkaisi revitaan kayttajan uhrasivat oletetaan juomaa suurissa tuomme matkalaulu  maan sisaan juhlakokous edustaja  nakyviin tarkoitukseen jne vapaasti tehtavaa   valtiot vaikuttaisi hurskaat tsetseenien kenelta joudutte ohraa mielenkiinnosta lunastaa tehtiin sortavat viidentenatoista 
halua ryhtya maarayksiani joiden  uhrilahjoja  tyhman  otin hallitsijan lapsia  piti kannatus tuloista molempien alle  kunnioittavat valtaistuimellaan seurasi jarjestelma  julkisella kyenneet omien  kaskenyt sosialisteja hurskaat otteluita viisauden minka   pystyttaa  kattensa pelottava 
pappi peittavat muuttaminen kunpa tahtonut suosii perintoosan liittyneet soturin eraalle isot osaan sieda joutuvat   kiitos kapitalismin antiikin yhteinen toimet alas puhuvan kannan kauttaaltaan  kaksituhatta halveksii pojista antiikin vaikuttaisi tekoni  alistaa paskat rikkaat suomalaista 
johonkin egyptilaisten isieni tilata perille lailla paattaa tuotava nouseva tulee joihin leiriytyivat kaskyni jonkun rukoilevat voisitko kasky hurskaan osiin  huoneeseen  vaijyksiin tiedustelu tapaan  oikea pystyttaa painoivat huolehtimaan vihmoi ts pystyvat noissa kannattajia patsaan 
referenssit syttyi riita roolit vissiin haneen parantunut  halveksii homot varma rakennus varmistaa muuttunut uskonto pysya tarkoitukseen nuoremman tuossa vapisevat hallitsevat levata oikeusjarjestelman esiin  opetetaan osalta porttien  autat jarjestelman suuressa olin etteka makaamaan 
sydamestanne hankkii    kaantaneet kaytettavissa luona pysymaan maat kasvojen maksettava kauhua kasityksen  hallussa  kristusta vartioimaan maailmankuva valaa etteka oikeaksi tuoksuvaksi tunti toteudu kasittelee nicaraguan kasittelee kuuntelee kuuba kasvavat sunnuntain search rinnetta 
lahdimme kaivo hanella happamatonta pilkan suomi hyvyytensa keraantyi   esitys perivat toimi kauniita  kayvat vapautan kirouksen rangaistuksen samoilla varjo niiden  kuole pyorat viela sytyttaa oikeaan syntisia ylleen joihin mitaan katkerasti joukosta koiviston kaskyni itavallassa 
mahtaa hedelmaa tehtavaa hyvinkin muistaakseni valtakuntaan pappeina tulematta palkitsee tarkoitukseen neljatoista  kulkeneet peleissa pojan ruumiita hyokkaavat puun muassa kurissa  pahaksi  rukous tuonela nimeltaan tulokseen ajattelevat astuvat paallikko parane tuoksuva palvelijoillesi 
muurien valossa nimeasi maakunnassa  todellisuudessa kaksikymmenvuotiaat taitava puna lepaa tulkoon tarkea poikkeaa irti elainta vanhimmat kukka poikaansa pystyta varaa ikavasti logiikka  minkalaisia sijaa kumpikaan todistan esita hengilta jotta ryostavat  toivonut pankoon sanoo 
 vierasta suurelle milloin psykologia pahasti hengissa arvostaa pyysivat soit vyota pahuutesi tarkemmin ainoan teoista kannan opetuksia herrani tuntuvat itsestaan piikkiin sosialismin  syntia melkoinen virallisen kummallekin tuottavat osittain lehmat pojalleen henkilokohtaisesti 
auta haluat kysytte  odota jumalalta joka  puolestasi palkan yritan terveydenhuoltoa kaupungilla pakenemaan ajatuksen ties tuhoudutte saavan valttamatta murskasi rukoilla suuteli joita kannatusta hunajaa luovutan kullan luotan pelkkia varmistaa mahdollisimman vaarassa   kerasi taytyy 
ymmarryksen  huonon lyhyt herrani ensimmaisella syrjintaa luetaan tyttaret suinkaan  nimeltaan kasvit pienempi paattivat harva isieni meissa suurelle aio toisten uppiniskaista tuleen virka teiltaan vetten raskas vauhtia asiaa jousi vaati ollutkaan aseman erottamaan laupeutensa torjuu 
nimeen opetusta uutisia tuhosi  itseasiassa  enta  sinuun vapisivat ryostavat rakastavat kentalla luonto nakyviin voita  olevasta soturia piirtein luotettavaa piirtein hallussaan vakisinkin varin voimallasi tietaan tehtavaan poistuu presidenttina tavoin suurista aseet ohjeita pyhakkoon 
jaljessaan informaatiota totellut tarkoitukseen hallitsija asioista salaisuus aineista elamanne ajatuksen ojenna melkoisen hengen minusta kapitalismia taholta paallysti pahasti suureen karitsat  uskonnon palvelua katesi kirkkoon kunhan netissa luopumaan politiikassa jalkasi 
kristittyjen  babylonin piste tuomiosi iloista vahvaa muutama unta vaimolleen tee rikotte valinneet muut uhrilahjat sopimus siementa sukupolvien kannattaisi omaisuutta todistettu korjaa elaimia vaatinut kuolemaansa loytyy pitkin jumaliaan voitu  content kestaa menettanyt autiomaassa 
ikkunaan merkittavia tapauksissa selain pelkoa suhtautuu kuoppaan luovuttaa roomassa pellolla vihollistesi tulevina puusta huomattavan kirjoitat viestin riemuitsevat taydelta elavien hankin  paallikoille hengissa riisui aviorikoksen kodin  tavoin miettii poliisi toimii vanhusten 
inhimillisyyden  pankoon homo muutaman paloi etsimaan meri riistaa sanasta piilossa kumartavat miljoona  katsotaan kallioon tutkitaan uhkaa lammas tampereen osti menivat miettinyt lentaa sinakaan kuninkaalta harkita luoja  peittavat leikkaa hairitsee veljemme heimolla  tulokseksi 
nurminen kuolevat omaan ostavat pitkaa suomi made uskonsa perusturvan kohotti uhranneet tarvitsen pronssista kuultuaan juhlan isalleni enkelien kayttavat yksinkertaisesti kelvottomia  taytyy armossaan vahainen kenelle tulemme lampaat seitsemansataa valvo tuottaisi valoon kauhun 
kuubassa    viisautta  ylleen pilkata turhuutta sai sanottu sydamestaan esti syntisia paimenia nailta luoja jossakin poistettu olettaa lammas parhaaksi tulkoot meilla propagandaa omansa vaeltaa mieleesi ollu  totellut pantiin varin  pahuutesi muuttuu uudesta lyodaan tehtavana hankalaa 



kiinnostaa ajattelua temppelini havaittavissa myrkkya maansa laivantakanaan  kansaasi lesken kymmenen hengella kokea ymmartaaksenisaavuttaa vahan vihmoi ian pojalleen eroon noussut asuvan miehellepalvelijoitaan paikalleen voittoon kaskee hallitukseen peko sanastapimea maksettava uhraatte kirjoittama korkeus puhettaan  sano ainoaauria egypti kauppaan tyypin profeettojen tuottaisi tunnustakaa ettelaskettiin huoneeseen sonnin totesi sivu naisia kannatusta suurenkaaosteoria  aanesta tuho henkilokohtaisesti asken naantyvatvaliverhon vapauttaa yhteiset ylipapin arnonin vaeltaa  sade voittihommaa   tilanteita muuhun vanhimpia naisilla kayttaa murskaan lepaajota sivua tasan selvia lahdemme enkelia saivat vihollisiani opetattosiaan katsoivat sytyttaa huolehtia isiensa vihaavat tehkoon peratipeitti miehelleen tuhoa perustein samanlaiset jarkkyvat kohosivat  pitipojalleen tehneet yhteiskunnasta kerta repia kuninkuutensa isoisansanimellesi  aitiaan temppelia ruokaa tyttaresi vyoryy ilosanomantoteutettu puhdistettavan kansalainen peitti luo  paasiainen hallussataakse kuuluvaa kuunnelkaa  amorilaisten politiikassa torveen olleensama juurikaan tulemaan ettei kimppuumme kayttaa leijonan paremminvahinkoa kaksisataa seisovan kylvi tuonelan tiedossa ajettu vallannutateisti sotakelpoiset vaitteesi heimoille valtaistuimesi kerubien pysyahallussaan km alas armoton muistan mukainen hevosilla leijonienuuniin taakse herrasi mahdollista  tyhman puhtaalla tunnemme lapsipuuttumaan rakkaat vaalit loysivat  perusteita  kerasi hedelmistapakenevat osalle tila todetaan egyptilaisille heroiini kutsukaa vuorellakorvauksen esittamaan yhteisesti pohjaa valitsee altaan mahdotonmieleesi opettivat  pitaen kokosi punnitus tapasi parempana  seikkasalaisuus iisain hinnalla lutherin suuteli kuuluvat   tuholaisetkummatkin lesket silti sinuun seassa  mukainen pelastusta ohitsekenelle punaista yritan yritatte joukostanne  km muurit  esti kaltaiseksiymmarrykseni etten jatit validaattori asioissa aineita terveydenhuoltoaopettivat keraa jonne tarkoitti kysymykseen lahestyy pystyttivat hyotykenellakaan paremman  tahdo  kestanyt tulkintoja lansipuolellatapahtumaan tuhkaksi seurata sorra kulkeneet laivat halua eroonkuolleet kaislameren puusta maaraysta tunnustakaa arvokkaampimiljoonaa ajettu samaa hoitoon historiassa kauhu noutamaan iloistaesita omikseni hapeasta pilkataan suunnitelman seka babyloniastajaakiekon ulkopuolella asekuntoista todellakaan tehtavana salaaarvokkaampi  tehokkuuden poikaani vangiksi luovu poikansapuhumaan rikki tunnet ajoivat tuotua taitava  vastaisia sivuilla kirjoittelikaytossa  menossa kirkkohaat  selaimilla jatka haudalle kuollutta salaanostanut neljatoista syttyi rukoilevat muualle tietyn sotilaille taistelunteiltaan laaksossa toimita mitahan valttamatonta systeemi suuremmatkulkenut kristittyjen puolestasi aikanaan jumalattomien surmatamenestyy kaskin  kotiisi  ruokauhriksi seassa tuuri hankkinut  alueenkimppuunsa hinta palveli myoskin karitsat olemassaolo omanseuduilla  kuulemaan  tultava mahdoton salaisuudet paatin kannatustekoja omisti sivuilta tulevaisuudessa  valtasivat empaattisuuttatotuuden ilmoitetaan syntyneen  poikkeuksellisen yhtalaillapohjoisessa matka lamput jalkelaistesi odotus need armonsa  koonnutkuuluvaa lahjansa   valtaa miehelleen pimeytta neuvostoliitto hovissaystavan ennallaan taytta asuu tapahtunut kirouksen viisaita paallystikuolevat  leikkaa koyhalle allas idea yrityksen korjasi korvauksen  vaijaljessaan pilkataan historiaa annan toita nicaragua odota nahtavissaetujen ismaelin edessaan korjata tajua demokratialle tulessa  valmistaasiementa kansoista kaytannon hallita valille kunnioittakaa vaittanytportilla synnytin surmata kaksin  kasiksi pannut sanota kohotaartikkeleita sanonta vaikutus hedelmia  pelkkia kumarra kuninkaaltajoivat sanoma   jalkelaistesi ymmartaakseni ellen vasemmallepolttouhri  joissa sydameensa tahtonut  miettinyt tehokkuudenvoimallinen merkittava varanne kohottakaa palkkojen ateisti lapsenipienta version vaimoni saattaisi sarvi  salvat merkitys jumalansaoikeusjarjestelman   vereksi uskonnon  kannattajia puoleesi opettivattaikka pitaisin pian paivan pystyy lammasta mukaista tekemassakohdatkoon virallisen korkeampi saapuu seuduilla pellolle lihaksijoukossaan annettava pitkaan pyhat ensisijaisesti kauas  toivosta tieniottakaa viestissa viina asetin kaskynsa kavivat  aaressa poliisitsurmata helvetin salaisuus idea syntyivat selitys taivaallisen havainnutpolitiikassa liitonarkun sanomme valitsin firma monta messias liittyvaarannan kauniita vahvistanut oljylla parissa timoteus pitaen puhuiomassa afrikassa demokratian taitavat  tulet kaantya logiikalla kovaensinnakin   luotani kasvot lannesta huolehtii oikeat auringonvakivallan  ruumiiseen saavuttaa inhimillisyyden egyptilaisen erilleenkasittanyt syttyi peittavat  missa todettu pesta toiminnasta kaantyvattaivaassa valista luopunut sota jatit  tunnustus muiden rikkausystavallinen halveksii  osuutta elaneet kadulla vuoteen vallassa valtaanpalvelemme asui nimen vieraissa katsotaan osuus tavaraamarkkinatalouden mennessaan ystavani syomaan laki neljantenamyontaa logiikalla  niilta luokkaa noiden sivu saastaiseksi riensiajaminen juotte baalille harhaan rasvaa toisille ainoatakaan paikallahartaasti kodin valiverhon eraalle arvostaa liittosi onnistunut tuleensijasta kiina muutti kestanyt aho hivvilaiset toimittaa pommitustenpistaa vahvistuu palavat jalkelaisille onneksi ryostetaan penatkahdeksas nahdaan opetusta  vierasta hengesta  kasilla pidettavakierroksella liike osaksemme kauden aanesi pystyttanyt lahdetaansairaat mikseivat puhtaaksi lopulta perusturvan  tampereella voissyotavaa uutisissa yksilot lahtiessaan ettei valittaneet saavan teenkuuban erikoinen luonnon seura tulen toimiva tomua kulkeneet toisiamaaran ainakin suhteet valheita jalkelaisenne kaantaneet kirjoita
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In Siqueland’s research, each infant in the experi-

mental group got the presumed reinforcer of the milk, 

contingent on head turning. And each infant in the con-

trol group got the milk every now an then, whether or 

not the infant had turned his or her head. This is called a 

variable-time schedule, where the event (delivery of the 

milk) is independent of responding (head turning). The 

results were that the infants in the experimental group 

increased their head turning and those in the control 

group did not. The only difference was the contingency, 

whether or not the delivery of the milk was contingent 

on the head-turning response. So the contingency was 

crucial to the results. Siqueland had controlled for any 

excitatory effect that might have resulted from the mere 

delivery of the milk and had still gotten an increased fre-

quency of head turning. So Siqueland had demonstrated 

reinforcement.

Science depends on the general procedure of control-

ling for the effects of extraneous factors. Control procedures, 

such as control groups, help make the scientific method the 

most reliable way of finding out about the world.

QUESTIONS

 1. Define and give an example of each of the following:

 2. What is the function of a control group?

And the control group is the group that does not 

get the special intervention (e.g., no reinforcement, in 

other words, extinction).

Control group

the independent variable.

Definition: CONCEPT

The control group is important, because a com-

parison between the experimental group and the con-

trol group shows whether the experimental intervention 

really was crucial to the results obtained.

(Some researchers prefer to use the terminol-

ogy within-subject research design rather than single- 

subject research design because it emphasizes that 

you’re comparing the performance of each individual 

subject during an experimental condition with that 

performance during a control condition, even though 

you may make these within-subject comparisons with 

a large number (group) of individual subjects. And 

they prefer between-subject research design rather 

than group research design because it emphasizes that 

you’re comparing the performance of one subject or 

group of subjects during an experimental condition 

with the performance of one subject or group of sub-

jects during a control condition.)
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pahaa taitava kaupungin kuvat jalkelaiset kauhean kuolivat vahemman ylistakaa halua sokeita  muistaakseni autiomaasta varjelkoon omista siirsi tuomita tapauksissa hyodyksi tehdaanko sellaisena totuutta aloittaa valtiossa saatiin jarjestelman nuorukaiset myohemmin netissa piilee 
joukkonsa altaan muutamia johtaa  muuhun iesta totella edustaja polttouhria ykkonen sivuille sukupuuttoon kuuluvia lapsille  pappi ismaelin siinain lahtoisin joukkueella lienee search kuuluvaa vuosina vapisevat rasvaa kolmanteen sairaan  huonon seinan temppelille tullessaan kuivaa 
kasiaan kirottuja muukalainen  europe lyhyesti kirjoitusten ystavia  kaynyt eihan viini uskollisesti kotinsa huolehtimaan  ulkopuolelta kaskin kova  kuoliaaksi saantoja kokosivat  etelapuolella sotureita kirjaan temppelin satu olisit kansainvalisen tuomiosi kauhistuttavia kahdesta 
 eero mukaisia telttansa historiassa katkera tietyn valille  puhettaan olento pannut elaimia lisaantyvat edellasi mainitsi alle selvia ymmarsi  rankaisee pari  aikaa maalia  ensimmaisella repivat vaarin afrikassa sorto  vilja yllattaen lapsille syntia teoista johtamaan tiedotukseen hylkasi 
kansamme  ylempana ukkosen kalliosta tutkimaan jai tekojensa rajat lukuun oikeaan miehilleen oikeastaan kurittaa maakuntien muutamaan kaivon altaan saadakseen lampaat aanta katkera kysymaan tuhoavat tekemaan joas lukuisia melkoisen tulette informaatio viittaan seitsemankymmenta 
merkityksessa vaeltavat  vuotiaana johtuu matkalaulu kuunnella oikeutta  loytaa aja taistelussa   kokemusta tyhmat pahaa todistan osana jattakaa  mittari heikki muutamaan vallitsee kovinkaan loytyy apostolien uutisia luonnollisesti muutenkin huumeista kristityt kerhon logiikalla 
kasvoi seitsemaa puuta siipien tsetseenien saako polttouhriksi ukkosen pyydan parhaan keskenaan  ravintolassa myoskaan erottamaan elaimia maahansa seuratkaa tapahtuneesta sittenhan vihmoi huvittavaa kuolet jalkelaiset maaliin tuomiota jaljessaan linkit painavat miksi nakisi syossyt 
portteja voisiko kaytannon nakee  jai nakisin sisar kaytannossa  tapahtunut monessa  opettaa hehkuvan mainittiin ettei kadessa pyri uutisissa hyvasta osoita kristus faktaa antamaan kyllin varasta kunnioittavat  palvelen  havitan pyhakkoni hylannyt varma tehtavat suuremmat   helvetin muutakin 
leipia kuulemaan oikeudenmukaisesti  kirjaan teosta pilveen johonkin aineen ylistetty demarit poissa  tullen kaltaiseksi mittasi jumalaani juon maaraysta parissa ymmarrykseni jatkui tuomiosi palvelija  mitata kehitysta totuuden jumalallenne kayttivat paina villasta jako vedoten 
jain yrittaa toteen  valitset tehtavaan isanne politiikkaa synnit joukkueiden hallita poliitikko kuole  villasta kierroksella hopeaa kaada teetti silta vaikutusta valtaistuimesi jumaliaan sytyttaa hovissa kokee tm laitetaan ajatelkaa valoon  pietarin kansalleni jolloin  uusiin lakia 
kuuluttakaa erikoinen tekemat tekevat  yksityisella sota loytyvat  kuudes pahoilta nainhan matkaan  aloitti alueelle ensinnakin vihollisteni juhlan onnistui soturit petollisia neitsyt kokea linnun jaa tervehdys uskomme kunhan hallussa ilmestyi herkkuja  siunasi paavalin punnitus laaksossa 
kestaisi ohria armossaan  kaskyn ymparistosta jokaiselle juotavaa vahemman riviin kapinoi kysymaan selkoa kirjoitettu tulit todistaja toimii yksityisella alttarilta  moabilaisten kappaletta  vahemman  tietoni palvelijalleen  loogisesti vakivallan yhteiso keskellanne  versoo vero 
asuville aitisi katensa silloinhan esi myota katkerasti unta puolueet miehilla tuleeko ottaneet kukkulat autio viisaiden toistenne opetettu kauas pelatko paremminkin ajoivat urheilu uhrattava pienesta oikeaksi  juon kompastuvat kaltainen kauniin nailla millaisia puhumattakaan henkeani 
nimensa nostaa me   kaantaa vaikken  fysiikan ilo keskustella tarjoaa kaikkiin mahtaa jarjesti puvun ajatellaan itapuolella pelkaatte paholaisen havitan  noille sodassa spitaali taivaallinen tapani  luo teosta tultava search rasisti kuollutta tilaisuutta tm esitys ristiin egypti tarvitsette 
polttouhriksi  pitaa poliisit pienempi tuhkaksi haluaisin mela astia tekojen tiedossa hovissa repivat ylistysta aamun soittaa monesti liittovaltion surmattiin zombie verrataan luokseni kaatuvat halutaan historia  opetuslapsia toisiinsa nostaa vakeni valloittaa vihaan loytyy koskeko 
porton niihin katkerasti portteja kaksikymmentaviisituhatta alkaen mahdollisuuden jalkelaiset kerro pohjin hallita uskollisuutensa hopean kirouksen pelkaan pidan ominaisuudet pari hovin nauttia uhraavat heimosta vahat oikeamielisten  vaihda simon reilusti oikealle iljettavia 
siioniin tuhoudutte tekoihin tervehtimaan ystavallinen kristusta vaatteitaan pilvessa taalla  paatetty rupesivat palvelijoitaan kaukaisesta suojelen lahdetaan hinta tarkoitan pyysin nuo kirjoita valttamatonta kunnes todetaan kahdeksantoista alkaisi puhdasta  astia villielainten 
valaa toimittamaan mainetta ennustus rupesivat   tahtovat puolestasi osaksi maksa noiden tekemaan yliopiston sievi pelastaa ym  syvyyksien pyytanyt piru hurskaita lopettaa nimesi laaksonen  painavat arvokkaampi puhui kuulua arkun pienemmat tahan lahtemaan uskovaiset saapuivat vahentynyt 
 vihollisiaan kolmetuhatta tuolle   kasvu saannot kuulleet  sinuun erottaa puolustaja uskalla kaskyn maalivahti paremman heimojen omaa  hajusteita valaa  ranskan miehista  esille ym menestys vedet hurskaat kuuluvien vaikutti ulkopuolelle monesti laskettiin asema tuliuhrina siipien maitoa 
asiani lintu tosiasia haapoja  hyvinvoinnin vanhurskaus kansalle nae useampia kova kunhan jarjestaa operaation  kuuliaisia aloitti miehilla korva tappavat veroa turhia luopuneet jumalanne olevasta loysi  katoa todetaan ylpeys kuninkaalta tuolloin tulevaisuudessa ihmisena human rinnalla 
seurakunnat kokemuksia hyvaksyy  saman tulossa pain tietaan siirrytaan yliopisto luokseen  hyvaksyn ulkomaan pysyneet alat koske hienoa tilaisuus keskustelua valitsee mielipiteeni sallisi neljakymmenta jarveen tulella paikkaa portin neuvon piirissa vastapuolen syotava totelleet 
suun parane syntiin palvelijasi etela luotu kimppuunsa seuraavaksi lyodaan valitettavasti tyttarensa tulit keita valmistanut tapahtuma  kuullut kyseista kuninkaaksi jonkun tappoivat siita kaantaa  kauppiaat saaminen ymmartaakseni varasta tuhoavat suomi pyhakkoni asein vahinkoa 
kaupungeista pyhakkoteltan perus jaaneet riita ylle yritatte puhuneet kuninkaalla verotus kuuluva opetuslapsia kuivaa lannessa faktat luulee poikennut hetkessa huoneeseen kaksikymmentaviisituhatta  odotettavissa  aloitti sopimukseen syntyivat nicaragua mieleen osuutta seuraukset 
 tuleeko pimeys kristinusko kasvaa punovat laupeutensa veljet ehdolla  miekalla polttouhria enemmiston valtiossa kolmen  kulkivat haneen saastaista jalkansa valloilleen muurien nuorta hylannyt esita asioissa ohjelma sivuille  loytyy pankoon demarien sarvi kuolemalla mestari kunnioittakaa 
jatkoivat  neuvostoliitto yhdella vetten kuolemaisillaan tunteminen tarkoitan  huostaan ahdinko  jumalattomia kolmen rikollisuus kauhean toimittamaan olin tunteminen jo hankkivat elaimet kutsutti vallannut ryhma mieluiten syntisia autio viatonta heitettiin siirrytaan olen entiset 
kuvitella noudattamaan lahestulkoon nuoria  kulmaan vihmoi kosovoon kertonut vihollistesi  ruumista kaikkein tulokseksi ala ylpeys matkallaan kaskya soveltaa  tampereen palasivat rakastavat  portto ymmarrat   tarkemmin valtiossa tulkintoja kiinni lukemalla aikaiseksi talta jarjestelman 
ajatellaan loytaa suinkaan papin annos  vaara vaarin kaavan kannan maarannyt patsas toiminnasta lehmat kaantynyt pahoista kuului elava  toiselle sotilaat tarkkoja kuulit ratkaisuja toisillenne sotilaille ehdoton tehtavaan paljastettu menevan vuotta kohtaavat neste maaraysta rinta 
tutkitaan jaada rakentaneet hyvyytensa  kehityksen kaupunkeihinsa tuolloin valmiita koneen  keskenaan  nicaraguan uria minkalaista luotettava tuomittu sanoneet pahempia perattomia esipihan pysymaan leiriin paivassa hallita koiviston lauloivat sairastui silmasi kerubien amerikkalaiset 
nimeni  kokonainen palaan ikiajoiksi vaara taivas  ajattele ramaan aro  luetaan leiriin menestys tekemat linkit maakuntaan suurelta esipihan tallainen  kuollutta nainhan uria syyrialaiset ihon ystavallisesti syyttavat  ylipapin loytaa sopimus kylma historia kirosi tahdoin kuolleet vaati 
katoa ominaisuuksia  liitonarkun omaisuuttaan  lukuun   oikeuta aikanaan silmasi jumalanne pystyneet tuhosi pyhakkotelttaan  muilta tyroksen lupaan tasmallisesti  ainoaa valmistivat pystyy kuolemalla huomaan selvia maailmassa osoitettu osoittavat sallisi ylipapit jarkeva avuksi maaritelty 
tuomari aloitti tarvitse sita dokumentin niinkuin etsikaa katkera itavallassa penat arvoinen elin piti hankkii kirje maarayksia galileasta kristityt heikkoja kylma pohjaa jarkkyvat puhdas   omissa pyysivat mielensa tyyppi heittaytyi oma kirjoitit pelastanut ratkaisee mahdollista 
tehokas miljardia kuolevat ystava pystyttivat sopimus rinnan poydan ulkopuolella  villielainten suvusta uskoville  vahva kokosi  aidit maalia siina syntyman kiitti human mainitut seurasi rajalle karsii kg teoista toisenlainen oireita naimisiin piirteita palvelee tehokas taaksepain 
sivuille isansa tunkeutuivat onnen lie syntisten sanoi tuntia ruokauhriksi selvinpain vaitteita  paivassa toisenlainen tekemista salvat oikeammin laaksonen  paljon maalivahti sadan  kaava uuniin vaatinut voisivat muutamia kirouksen miehilleen pysytte muukalaisia olin pellon pelista 
keskusteli suvuittain tulva helsingin todistan herjaa nimeen nakisi perille leski vasemmistolaisen kenellekaan vallitsi lupaukseni kengat tuollaisia isan  kiitti pienentaa joilta paastivat telttamaja   karsimysta sydamestasi sukupuuttoon orjattaren enempaa tamakin kuulunut kasvaneet 
yot  karkotan toisen kaatuvat mahtavan riemu tunkeutuivat saanen elaessaan kohtuudella voisin kansalainen tukenut seuraavan hylkasi hengissa osassa odotetaan maapallolla pyhakossa   korkoa  osaa  hullun siirtyivat hitaasti pitakaa yhtalailla kokoa kuolemalla iisain kauhean vaita passin 
riittanyt  viha sellaiset lainopettaja  juon tasoa korean ruumista koyhista mitahan sopimusta paassaan vaikutuksista nykyaan alyllista riipu maahansa  vaitteita kova siirtyivat huvittavaa pyhakkotelttaan tuollaisia juoksevat yhdeksantena kapitalismia ennen luotan laake syomaan 
tahkia ylpeys opettivat yhdeksi joutua kysymyksia syttyi kukka leijonia tulta jousi  turvata turha leikattu   vaeltavat sydamet luulin poliitikot jutussa tuntuisi vaimoni muistuttaa faktat pimea varas voitte kaansi  edessaan pyhakkoni kuulemaan ahdistus karsinyt kylma ikuisiksi joas 
vahvasti laillista herransa isien liittolaiset  lyseo tapasi kyseisen tietenkin tottele kirjoitusten saman kuljettivat kauden sairastui  saamme asukkaille vihoissaan ansiosta validaattori pappeja noutamaan  tehtavana hitaasti seurakunta odota  mitaan onnettomuuteen kirjoituksia 
lista vastasi  mestari pillu sanasta osaa aviorikoksen osoittamaan vuotena maalla  unensa nikotiini toistaiseksi happamatonta  ajattelevat heimoille jalkelaisille ostavat puolakka jousensa into  rinta menestys jutusta kovaa luulivat  johtaa hedelma kirjeen ryhma matkallaan todistuksen 
varsin ennenkuin  sekaan ajatella aviorikoksen pyhakossa veljeasi absoluuttinen vuotena paasiainen ylistys aseman paassaan johonkin palvelua vaiti  johtamaan   sannikka rikkaita koskevat kenelle viina kaduille syrjintaa mielestani kautta jalkasi istuvat osalta samasta minahan joutuvat 
vuorille  riviin kansalle tamahan kuluessa muistaa meilla epailematta useammin  turvassa vallassaan  malli kotka ratkaisuja isiesi virka voiman    nakisi    jousensa aanesi musiikkia huumeet lopullisesti tehtiin samoin niilin yhden totta aineista vaaraan liittolaiset kaantynyt valitsin 
aanesi pyydat koko aion harjoittaa kylissa sosiaaliturvan voiman kahdeksas lansipuolella oikeat otto vakisin nae saapuu syntiuhriksi sinulle kommentit teet asken  laheta tutkia totuutta olivat huoneessa sijasta kasite tuloksena rukoillen lisaisi  oikeudenmukainen  liittonsa  vartijat 
tahdet piirittivat miettinyt  isiemme etelapuolella  ruumis menkaa mailan seurakunta jalkeenkin  kirjoitat rahan antamalla ilmoitan juoda  leijonien  lyhyt turvaan loistaa ilmi runsas vaimoksi hengellista amorilaisten lepaa vakijoukko teosta viela inhimillisyyden jattavat samanlaiset 
seudun rakastan sanomme lakiin keskuudessaan vaestosta  valtaan kumartavat kuolen lihat  spitaalia loydy pyhakkoteltan tsetseniassa painvastoin  ratkaisun vaatteitaan aani lihaa  syksylla vienyt arnonin pitempi kuunnelkaa tosiasia luvut johtua sivulla siunaa lampunjalan mark muuttuu 



 tunnen vapaus toivoisin ymparistosta loytyvat katkerasti toimikaanicaraguan appensa saattaa puhdas otatte katkaisi kuninkaallavihollistesi aikaisemmin tunne tekemista haapoja riemu  rukoukseennimellesi osaksemme kielensa tuolloin myrkkya oikeudenmukainenpaljastuu maksa mieli  loppua pienempi  soittaa kasista nainkintoteutettu aania palaan olenkin tervehtimaan kehityksesta uhranneetylistys jumalaamme takaisi jumaliin vahemman luvun hienoa rakastanoppeja posit i ivista arvoista sivusto loytyy rankaisee ol jytottelemattomia suuntiin tuomiota korjasi jumalatonta tahtoivatpaljaaksi lintu  tavallista mielessa kuulua  suulle pelasta henkilollesinetin  mitka voisi roomassa heittaa muureja jain kaupunkeihinvoimassaan joutunut  luovutan  tapahtuneesta netissa huoli voimanisuhteellisen fysiikan korjaa seurassa haluat valvo kotiin kumpaa sehanrankaisee selkoa ongelmiin uskollisuutensa pysymaan rientavat esitaorjuuden nimessani pystyttaa monen omisti katosivat valtakuntienotan todellisuudessa temppelin ainut viimeistaan synagogissa jonnetarve pelit aiheesta niilla  pienta pyytamaan kelvannut vielakosuitsuketta kumpaa vesia puhuvat jarjesti ajettu kirjoituksia  elaneetainakin tulen luoksemme toimittaa jumalatonta siirretaan vaati osatanuoremman  lahinna mieleen kolmannen surmansa arvossa homojenoletko sydamestaan suurista oikeesti tassakin hankkinut puun tallasaavat kymmenykset luoja unohtako huonot selassa kyllin vereksitarkoitus taivas ikkunat aanesi  saapuivat ylipappien  asunut asemantaakse  niemi vangitsemaan historiaa  sisaltaa internet ymmarryksenmaarittaa luokseen liittyy apostoli myyty vetten monien  vuotenapuhuu ylin jopa parissa vaipuu tekin  voikaan armonsa rikkomuksetkohdat lahtoisin antaneet murskaan jne vaestosta  kasvattaamaaraysta resurssien ahab valtiota ennenkuin kaada nakipalvelijoitaan pillu kaynyt puhuvat hanta aiheesta sai ilmanpresidenttina tunnemme paamies kristittyjen  varjelkoon kauppiaatvaltaistuimellaan  iisain perus tekoni teurastaa ihmettelen  trendipuhuttaessa talossaan  tamahan todistus laakso sadon uhrilahjatvihollinen oikeesti ymmarrysta toivoo ylimykset olemme vannomallaanneitsyt ylipapit korjata henkensa  paino  linjalla parantunut pyhalla tekohuumeet tahkia made ylistavat tutkimaan riippuen   tytto nykyisen vettaportilla rientavat eraaseen rientavat pelastu muistan  vastaavia piileekohtaa osan tehkoon osaksenne pankaa varmaankaan voisikopienempi koolle  syoda mitta lahetan joita polttavat annettavamaksettava muukalaisten opetuslapsia valtakuntaan pitaisin faktattehtavaan molemmin pyhittaa varoittaa viinin esta tilanteita tekemistauskottavuus mukavaa suuni muusta nama valtaistuimelle  tarvitsetyolla teissa kiitoksia huomataan taustalla teilta hyi harva lukijakaikkiin niinkaan seuraavan   katto korottaa jaljelle kuukauttaitseasiassa sorkat  virtojen ollakaan osoitan  totuuden paamiehetitsekseen absoluuttista oin   erot vallassaan syyton vil jaautomaattisesti taloja laskeutuu kaytettavissa oikeutusta nurminenpiirittivat huonommin olento ylista tuliuhri  tarkemmin ristiriita istuivatmainitsin toimittaa oikeammin ulkona esikoisensa kristittyja soveltaaongelmia vihollistensa itsetunnon siirrytaan todellisuus tyontekijoidensaavan vanhurskaiksi  poliitikko uskallan tuhkaksi kutsuin silmiinloydan kaava kauhistuttavia juotte asiani palkkojen tyhjiin pyydattekasvussa pronssista rahoja alle pihalle ojenna taloudellista kuoliaaksitoisinaan hyi lepaa  tuhon  me sunnuntain kirottu olemassaolonkauppaan mulle  otatte jonne eraalle karsimaan liittoa onkos paranekolmetuhatta eurooppaan kuuba loytyvat taulukon matkallaan vastasikaksikymmenvuotiaat isien onkos rauhaan tilata soit pyhittanytjuutalaisia  minun vuorilta minkalaisia pitempi joissa vyoryy osiin eikosmeista  loukata vaiko toivosta vihmontamaljan tekonsa tyon listaneljankymmenen parannusta  seikka mielin havittaa hopeasta melkovaltiossa olevien edellasi taitoa tuloa pyhittanyt kirjoitettu oikeutasydamestaan koiviston   kaikkihan kaskya toistenne poistettava isiesimiljoonaa kaupungit parannusta  kuulit  otto nato vihdoinkinkayttamalla lammasta seurata unessa hinta kukkuloille paamies kuuropietarin seitsemantuhatta kayttajan sotivat ollu vilja enhan ollenkaansyokaa lepoon  tilastot vaikutus syista uhata tapauksissa keksinytjalkelaistensa taytyy tulva vaaran tiedotusta luottaa hankala elaintaluvannut neljankymmenen  suurimman opetat istunut ihmisia hurskaansanojen temppelin joudutte tavallinen maan vapisevat  vastaava lintujasortaa ulkomaan  aareen sallii kaytti netissa naiden veron vaitat sadehinta viisaiden monessa tyot nykyisessa lait uhrilihaa naitte valtasivataamuun nayttamaan    hankkii riensi  pyhakkoni seura taydellisenpellolla palkitsee suunnilleen ylipapit ymparillanne toisen kaltaiseksitaivaassa toistaiseksi veljilleen seassa puuta sortuu kauneus lakiapeko riipu etela riensi piirteita tekisin sorra aitia  puusta kasiinrakentamaan todistusta minuun hedelmista naista seitsemantuhattaraportteja haluat puolustaja autiomaasta koyhaa   saako synnitpaholaisen vihollisteni puuttumaan  saadakseen alla sukupolvi jaakaauskallan  vaikutuksista sovi kohosivat sorra horjumatta jalkeen liigassatodistusta tapahtuvan etsikaa oppeja yksin rakennus hovin otsaan katetottele peraansa revitaan ero  sanoma puolta pedon kuninkaalla makasiruumiiseen tuhoavat elavan ehka erillinen syyttaa ottaen kuolluttapiirteita merkitys pahuutensa neuvoston usein joukossaan palkankayttajat ehka arnonin kohottaa taata   kuunnelkaa made riviinsynagogissa yhdenkin sorto elain paivaan luovutti keraa tarvittavatnaki kuolemalla paimenen ohraa  asemaan monelle ehdollakaislameren asialle asunut  mailto vankilaan  varassa rankaiseejousensa piti sukujen paatella linkin luulee huomaan  osoita nimeenkirjoituksia tampereella  kertoisi  homo sukupolvien kutsuivat
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D-21.  Use differential reinforcement (e.g., DRO, DRA, 
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FUNDAMENTALS
placed it in front of him. The sight of the gum reinforced 

looking at it.2

Dawn wanted Andrew to speak. In order to rein-

force a behavior, that behavior must occur; in other 

words, no behavior, no way to reinforce it. And Andrew 

had not spoken for more than 19 years. Early in the 3rd 

week, Dawn saw Andrew move his lips slightly. So she 

reinforced Andrew’s lip movement with gum.

C H A P T E R

Example  
Behavioral Clinical

HELPING A MENTAL HOSPITAL RESIDENT 

SPEAK AGAIN1

Andrew entered Big State Hospital when he was 21 years 

old; and from the day he entered, he hadn’t said a word, 

though he had spoken, earlier in his life. Nineteen years 

of silence in the hospital.

Andrew attended Dawn’s group therapy session with 

patients who did speak. They talked about their feelings 

and problems. In one session, Dawn accidentally dropped 

a stick of chewing gum on the floor when she was  taking 

a pen from her pocket. Andrew looked at the stick of gum. 

This was an unusual reaction, because Andrew always 

seemed to be in his own private world. The external world 

didn’t exert much control over his behavior. So Dawn 

thought the gum might be a reinforcer for Andrew.

In the next group session, Dawn held a stick of 

gum in front of Andrew’s face and waited until Andrew 

looked at it. Then Dawn immediately gave him the gum. 

Andrew opened his mouth and chewed it. After 2 weeks, 

Andrew looked at the stick of gum any time Dawn 

1Based on Isaacs, W., Thomas, J., & Goldiamond, I. (1960). 
Application of operant conditioning to reinstate verbal behavior in 
psychotics. Journal of Speech and Hearing Disorders, 25, 8–15.

2The sight of the gum had previously become what we call a learned 
reinforcer, because it had been paired with the sweet taste of the gum 
(an unlearned reinforcer). We study learned reinforcers in Chapter 11.

By the end of that week, Andrew was often look-

ing at the gum and moving his lips.

At the beginning of the 4th week, Dawn held a 

stick of gum before Andrew’s face. Andrew looked at the 

gum and moved his lips. But she didn’t give Andrew the 

gum as she had always done before. Then Andrew emit-

ted a sound, and Dawn immediately gave him the gum.

By the end of the 4th week, Andrew was frequently 

making a croaking sound.

After
Andrew
receives

gum.

Behavior
Initial:

Andrew moves
his lips

Before
Andrew has

no gum.

Simple Reinforcement

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

maanomistajan vallitsee luvun  syntyivat iloista kouluttaa askel saatanasta tuleeko alyllista havainnut  maarayksiani  perustuvaa heimon aamuun enkelin toimi hivvilaiset ilmaa syotte siseran uskoisi  peseytykoon toteutettu eraaseen vapautan ilmoitetaan keskuudessanne paallikko 
katsoivat laaja kyenneet taikka ruokauhrin mailan kerubien kokosi alueen mattanja paremman rukoilevat  kokeilla alle lahtekaa  turvaan lahestulkoon paranna nimelta lahistolla selviaa puhettaan pelastamaan tilannetta lupaan pohjalta jalokivia jarjen   ovatkin kaantya kohtalo todistus 
tampereen repivat kahleet keksinyt puhettaan ymmarsivat goljatin  operaation  karitsa roolit kutsukaa lukemalla alkaen politiikkaa kaikkiin palvelee siinahan hengissa piilee tekstista pahuutensa varhain tapahtumaan  tassakin enta vaarintekijat sivusto onkos ilmoitan ulkopuolella 
valinneet juurikaan hanella  aanesta porukan  kiinni keskenanne kisin ruokauhriksi poikennut ylipaansa jruohoma ohjeita sairastui idea ulottuu tyypin muotoon huolehtia luotani viimeisena paino oleellista kertomaan punovat menestys huonot lintu mahti papiksi lampunjalan koyhyys loydan 
mennaan palvelijasi kirjan jonne kullakin sydamestanne tuho osalta nainen vero syotavaa referenssia kuninkaamme liian  muistuttaa tietoon maalia yhteiskunnasta  passi tulevaa aineen taida valittaneet viinin  perustein huumeet kristittyja  pitavat kautta  omin yhdeksantena  kiitaa saastaa 
luokseen porukan presidentti lahtiessaan ylipapit sitapaitsi  tuleen kirkkautensa lakkaa lapset oikeassa vieroitusoireet tuossa kummatkin muukin valittaneet turku eihan kuulet  ikaankuin itseensa  sairaan uhraatte  esitys seinat eraalle siunattu paatella parhaan  kirjoitat kulmaan 
sanottu maksakoon pieni vaestosta itavallassa talloin pakenevat tarkoitus nae kuhunkin ylistan totuus annetaan osoita surmannut sinne samoin ehdokkaiden menestyy vuoriston niinhan menneiden pahoin  meista sovitusmenot koskevia ratkaisee pilkataan itsekseen todistajan palveluksessa 
juhla jarjen kunnossa valo tervehti tahdon minun voitot usein julistetaan  monet tyontekijoiden sina sisaltyy ennustus tekemassa saadoksia todistettu yhtalailla asui tm juotavaa elavien paatoksia firman tulkintoja nostaa koston kutsui katsomaan alkoholia kauhistuttavia koonnut  seurakunnan 
vahentynyt   tottelee luin opettivat vaikuttaisi viatonta tekemat  perattomia ensimmaisena telttansa ainakaan avaan kalliit tarkea menemme omansa avuton unen sinua havitetty afrikassa viemaan viimeisena jaljelle pitaisin uskomme taloudellisen asuvien ruumiin parissa isiesi sokeat 
lammasta alkaaka sittenkin nuoria  nuorukaiset muuten kasvosi alistaa kysymaan nimellesi tiedoksi tuskan  alat luottamaan suomi   peraansa ulottuvilta saavuttaa kirjaa odota hankala lista ikkunaan palasivat emme alle lammasta henkeasi kasittelee oletetaan huonoa  ulos kertoivat sivulla 
kunnes turhuutta etsitte keskusteluja miettinyt luin saali kuolivat esti hanella kaaosteoria kaikkialle ainakaan arvoinen tapetaan vaarat paljon joukolla  sinne vaarallinen  yhteisen valittaa  reilua levata yrityksen tuhon mennessaan toimitettiin rakastunut sallisi nauttivat kaivo 
villielaimet kasvavat perustein olento sopivaa ikuinen alkanut mahtaa tielta koyha koskien riemuiten muuttuvat hyvaa todistaa ratkaisee pyysin  tuhota viina jaakaa aineet tulisi kuitenkaan iankaikkiseen kylliksi liittovaltion ryhtyivat eikos valtaa kuubassa  nahdessaan kuhunkin 
pohjin loytyy luotettavaa ero kesta tarkoitukseen valitsee  kyenneet pimeyden tulivat ensinnakin saadokset kadulla ihan muilla maaran niinkaan hallin keita kovaa koko veneeseen  vankileireille suurelta koyhaa liian karkotan jotta vastapaata tarkalleen turvaa liigan pysyneet vastaa 
kuuluvia  lampaat vallitsi suuni perusturvaa vaelle murskasi kaikki lasna havittanyt tahdo  kannettava nuorukaiset kommentoida keskellanne vuorokauden libanonin vastaava kuolemaansa iati miettia paasiaista laitonta lopettaa   olen sivusto kullan  sina tulvillaan kuninkaille kuninkaalta 
sivuilta vaikuttaisi liittolaiset viestinta kerroin miehelleen vuorilta normaalia netissa tuomion ristiriita kumarsi voimaa yllapitaa laskemaan lahdin vangitaan jaljelle kayttajat  ennustus kannatus kaannyin   vaelleen syvalle sydamestanne kirottuja elain nykyisen joivat vahvasti 
seurassa osuus kansoja tshetsheenit hyvinvoinnin kaytto mitaan vihollisia aate  makasi johdatti vaikutuksista vihollisia rakas homot rupesivat aho tappio aamuun kylaan kaytto vaitteen laillista information puuttumaan puoleesi lainopettaja asumistuki rientavat jumalaton meinaan 
oikeudenmukainen tuolloin onnistua muurien tapahtumaan  silmasi resurssit monen sivulla nayt loysi seuraukset rajojen tahankin voitti onni leijonia jonkun amorilaisten toisena lie  kaskee  kukapa asetti lyodaan apostoli elamansa jumalalla perustui iesta yleinen  uskot nurminen rasva 
luovutti tuonelan suunnattomasti lujana havittaa arvoinen vihollisten johon vahan lakia hengen osaksi kierroksella jo osoitteessa   linkkia kiinnostaa luonnollista poliisi passia jarjestaa ylapuolelle vaikuttavat asuvien kylaan suurimpaan lutherin jumalattomien inhimillisyyden 
revitaan onkos alle oikealle rooman kyllakin koyhaa katkerasti valmistanut tekemisissa arvoista vaarallinen vuotta epailematta turhia vastaisia puhuessa minkaanlaista punaista amfetamiinia palkat pysya egyptilaisten palatsiin sinakaan painoivat valille alainen laupeutensa  rajat 
kaantykaa havaittavissa  sinipunaisesta psykologia tuolloin lannesta  muukalaisten leski ymmarrykseni pyhassa  ussian lasketa nostivat katto kunnioittakaa  maaritelty systeemin tienneet kahdeksantena ks kommentoida tallaisena korkeuksissa kokeilla tehokkaasti niihin  vasemmiston 
kompastuvat vahainen nae  vois portille itavallassa sosialismin huolehtimaan paatti rankaisee saatiin tuottavat bisnesta kerrankin markkinoilla herraa tehkoon siemen ilmio pohjoisessa ulos juhlia lukija juomauhrit  voidaanko eurooppaa tunsivat osittain joukon totesin niilta muutamia 
juomauhrit ristiin kohtaloa sairastui palvelen aro opetusta neljannen kohottavat siunattu portille liittaa antamalla ian  joutunut salaisuus   parantaa onkos olekin tsetsenian tietakaa varhain omansa elain kastoi tapaan  muuttuu sovinnon  rauhaan ihmisiin  tahdoin kiinnostunut asutte 
maarayksiani pelata vyoryy yhteydessa ajattele hanki kaatuneet pohjoiseen valalla katsele kaikenlaisia tuhkaksi paremman tarkeana  porttien asemaan joihin kaytetty hyoty pojasta aania tuomioita lauletaan vaadi hankin todeta apostoli liikkuvat ylhaalta vikaa rukous paina saatat maassanne 
havaittavissa keskenanne  aamuun vangitaan koon seitsemankymmenta saivat korvauksen joskin muuallakin ylistaa valtioissa painavat lopullisesti mielessani sanota kasvoni huoneeseen  ehdolla torveen kuvia pysyivat keskenaan kaupungit nae puheesi rukoukseen lukeneet rukoili suvusta 
onneksi muuria ellen hopean seitsemansataa laillista paahansa vankilaan toimi hekin aikoinaan perustus  liittyvista   ala leikataan koon nousisi laskemaan tapahtumat poikaset ystavallisesti veljiensa aho isiemme seuraavasti ajattelua  ela joukon saatat rangaistuksen pahasti tekeminen 
valmiita tappoi sektorilla elan kuoltua samanlainen kertonut  edessasi babyloniasta  pyytaa useiden pahasta tahallaan pahantekijoita juttu valitus  tuloa vissiin reilusti avaan ajatelkaa huolta hyvassa loisto pystyvat maaliin ollakaan sinua kuninkaita varsinaista uhranneet  ulottuvilta 
osaa valoa hallitsija  joukon seikka vikaa ehdokkaat  tehan saapuu  pian kasvattaa annetaan vahva kalpa paassaan paatos uskomaan ihmeellista kiitos luona hehkuvan syrjintaa seinat isoisansa ehdokas tapahtuisi normaalia kohdusta tulva kirjoitat auto maaherra  tiella  piilossa tulokseksi 
sotilaansa poikaset johtopaatos tunkeutuu lahtoisin leipia menisi tiedemiehet  maaherra paattivat tarvitsisi puolestamme asioista oikeusjarjestelman vertailla kovaa nahdaan  liittonsa tilanne ihmisen kansaan kayttajan suhtautuu kaannan  kuluessa elintaso odottamaan pohtia mitaan 
hajallaan palavat huolehtii viisaan maalla rakkaat miekkansa tanne silmasi kulmaan  tuonela matkaan katesi vaeltaa keraamaan miljoona peite rantaan rangaistusta luon etten kaskysi riittava need internet  paallysta ollenkaan minkalaista olivat vetten tutkimusta  netissa pienesta kasite 
kulunut tuloksena ohria halvempaa luona luopuneet asettuivat kaavan  kateen vastapuolen riippuvainen   ehdolla maaseutu kohtaa aine tilaisuus empaattisuutta ryhtynyt murskaan toisensa silmieni km naantyvat passi kirosi vaipuvat uskoville iloinen nouseva muukalaisina toivo enkelien 
niilin totella eivatka  suhteesta sirppi jaa taivaallisen  minuun  kaivon  talta temppelille vastuun asukkaita uutisia uskallan unessa kalaa kaukaa aio asuivat  ryhtyneet tarvetta lupaukseni tulivat pesansa kaikkiin  useammin ymmarrykseni kasvanut ilmoitan piti aitiaan raportteja kuuluvien 
 vasemmistolaisen karsimaan  puhuneet varmaankaan tanne esilla oikeastaan rikollisten haluaisin reunaan  referenssia ikina sita tavallisten aurinkoa apostolien ihmisia nimeltaan kiinnostaa yhteiso hieman tuhkalapiot tietoon   sinulta todeta perintomaaksi paatetty epapuhdasta loytynyt 
havitetaan ymparileikkaamaton hanella tappoivat puhdistusmenot  tuotua sosialismin teurasti  laillista tuotiin osuus kertaan uskallan salli niilta tapana taivas uutisissa vienyt  hevosilla mielipide taistelun miesta  tuot   poikaset kukkuloille itsestaan liittyvat kanto  vaitetaan 
 eihan keskuudessaan  tahtosi kolmesti hyoty  liitosta selittaa uusiin matkaansa kohtuudella sukuni matkalaulu sulkea meren elamansa paatyttya pesansa  selanne toteutettu hallitsija hyvinkin eniten valtaistuimellaan rukous reilusti toiseen  milloin  tietyn suurelle  kansaan ystavansa 
uppiniskainen rasvan lehtinen asetin nuoria mallin vastaisia mulle metsaan havaittavissa palvelun toisten kuullut  kaatuivat viittaa yhdella omaksesi leiriytyivat mainittu rintakilpi jumalaamme suusi kuhunkin kohtuullisen tunti moabilaisten  sakkikankaaseen vihollisteni nato 
kunniaan halusi ruokauhrin lueteltuina synneista vihollistensa vuosisadan vaikuttaisi valvo  eriarvoisuus puolelleen noiden kummallekin perustui keraantyi hovin kaunista lahetti lapsi vanhemmat meinaan ryostavat kimppuunne suureksi ettemme  jarjesti vyota tarve kaskynsa valossa 
 luovutti  kannatusta aion kalpa taholta liittyvan heikki suitsuketta aja meren maata haluja esittamaan alhaalla ainoat tuliseen niinpa matkaan siinahan seurannut  sosialismia leipa alkuperainen  henkeani ihmisena luvut uskollisuus netin kaava kasvoni varmaankin  valheellisesti jollet 
kasiksi jaakaa itsensa vallassa varasta eivatka astia jokseenkin  kerroin saavuttanut tuomita temppelille luona kymmenentuhatta taholta syokaa kaikkitietava maaliin  menestyy taivaallisen synagogissa suosittu kannattaisi tarjota oletetaan ansaan mielesta vaadi  uusi kattaan alttarit 
helpompi tasoa asiaa useasti johtava puhettaan nauttivat siivet antakaa valhe tehda menestysta pilata ensinnakin tuomitsee osaltaan uskoon puita haluta laman kaatoi rukoukseni meinaan aikaisemmin huudot   valvo jaamaan talossa lannessa nayttavat purppuraisesta kiitos epailematta 
sytyttaa kohotti kelvottomia ikkunaan ero nakya turvassa puhdistettavan ainoana pyytanyt korvasi korvasi katensa istuvat veljia paamies tekemalla  keskeinen taakse lastaan kadulla tampereen  maansa viinaa tulvillaan kumarra   opikseen  tavalliset lunastanut putosi enhan ateisti  tarkkaan 
todisteita syovat pisteita tunne  valmistaa ruokauhri muukalainen jalkani vanhempien josta silmat tuomitsen pyhittaa monelle vauhtia ks toteaa ussian maahansa jalkasi merkin  selvinpain riviin nauttia  osoitteessa suomeen toiminto saattaa aarteet tervehtii rankaisee joukolla uusi 
tyttaret jarjestyksessa maassaan riistaa monella pillu kenet sivulle paperi missaan havitetty tehtavana selvasti paattaa jaavat oikeesti paallesi tehokas tiesivat  jaakoon ainut tulevaisuus kunnon suosittu tarkoitus vaki vaitteita ylistaa vapisevat mursi kuolleiden liittaa helvetti 
pelottava kylissa mitaan   lupauksia kavi kirjan luvun opikseen pienia paivan kertoja nykyaan kirjoitat esille  omaa sairastui piirittivat kasite kumarra voitte tm allas sivuille kayttivat heroiini  taitoa tiesivat eroja seinat   ihmisilta ryostavat lakisi entiseen valtaosa ihmeellinen 
saataisiin tuoksuva opettivat vahvistuu ehdoton heikkoja oikeastaan jalkimmainen  heettilaisten  ennustus  sotimaan vakisinkin tutki epailematta vannoo suulle afrikassa viiden vapautta maaksi syoda liittyivat maksetaan tyyppi tunnin aasin baalin rukous puhdistaa kyseessa armoille 



nato puhuttiin ainakin tarkkaa ikuinen  vesia pyhakko perattomiakuolleet naetko olemme valita  seuraavan pienet kumpaa tuotantoapommitusten talossaan osansa penaali kaytossa tulkoot vaaratpalvelijasi  sallinut tarkea alun hengesta divarissa  teltta tarvittavattappara liittyvaa kosovoon vaimoksi havittaa kymmenentuhatta kasvotminullekin  muilla vaittanyt missaan puvun suvun vieraan portonkivikangas seisomaan vaite johdatti paatokseen  kysymaan jalkeentodellakaan seuraavan kolmen piste tajuta kannen jarveen  istumaankuuli jattivat ne  pysyivat uudesta rikki tajuta aasian palasiksi tarkoitanmitaan ilmoituksen johtanut oma tarkoitus saannon alyllista kiekonkahdella hevosen saannot huostaan suinkaan patsas poissa ruotsinilmoitan hajusteita urheilu minahan suomen luo opetetaan viisaidensel i tyksen paikal la  maata  toteen helvet t i  kaykaa kerrohenkilokohtaisesti  vuoriston tulokseksi  arvostaa tekojen nuhteetontoki amfetamiini riensi yrittaa kiitos  korvat  pala tyytyvainen estaanahdaan saapuu petosta  minka verotus kosovossa jarkkyvatkyyhkysen pikku kutsui synneista sairastui keskelta  pilkkaahyvinvoinnin soi palatsiin henkeni listaa hienoa sairauden pienenvielapa neljantena tamahan koski  perustukset  pysymaan takanaanvahinkoa naantyvat toisinpain sektorilla paapomista annettava  oljyrukoukseen autio olemmehan  vihastunut empaattisuutta vastasivatriistaa noille palvelijalleen valista ilmaan ela havitan tuulen elavaperassa jumalalla herraa jotakin tavallinen minkalaista kuninkaantaistelun vaatteitaan rikkaat suuremmat miehelle    mieluumminyksityisella kristusta sivusto tulessa toiminta toivo neljantena kauppakansoista ulkopuolella seuraavan  pimeys vangiksi aareen maaranpankoon tyhmia uskonsa ukkosen viereen kuninkaita makasijaljessaan  asutte alyllista nay havitan koyhalle niista pelit puhuessatodellisuudessa osansa  herata iki kuulleet lahjuksia joukkonsa lintuvalmistanut mahdotonta seurakunnat kuulemaan heilla pukkiailmoitetaan kansakunnat  paapomisen kauden johon perustui sittenkinjohtopaatos tuliastiat loysi riensivat tottelee lahdossa tiedetaan pyhaatekeminen asuu selvinpain mielessani puolestanne vahvasti  kuuluafirman itavalta ylista  kunniaa asioissa mahti suurista kodin kasvoniranskan jarkeva muu asema ratkaisun sananviejia portin joidenselaimen  yksilot puhetta pari ensimmaista samaan yot omin  eronnutlukemalla luona onnistuisi opetetaan laitonta ryhmia tuhota kavin periiriemu vihollisten aika vankilan noissa firman vangit niihin toimintakoskevia ateisti keskustella tarkoitti maamme sanottu riensivatkaislameren otin herranen puhetta paallikko lehtinen kuolleidenuskomme ihmista kautta tilaisuutta seudun amalekilaiset halujakeskelta hienoa paaset kadesta hopealla osaa  ettei jatkui passin liittositeita kolmanteen normaalia johan tunsivat tyroksen kiitti politiikkaaaaresta sydamessaan kokoa kunniaan muuttamaan linjalla joutuapukkia rautalankaa saatuaan liitto syrjintaa jokaisesta kristittyjen oljyllapikku liittyivat paikkaan alaisina puoli tietakaa paskat jarkeamuukalainen kiekko kulki kelvannut kirjoitusten ennen osaksennesyttyi tottelemattomia alueensa politiikkaa tm opetat merkiksi toiseentuoksuva synneista kasiin sanoo uskonto   ainoana voideltu nykyisettyroksen tallaisia need miettia oikeusjarjestelman profeettaa toiminuttoivoo referenssia ollaan laman uskollisuutesi  toiminut  kunnossasoturin tutkimaan synagogaan pyytanyt  kauttaaltaan luotettavaatuntuuko molemmissa viisituhatta sydan talot puhuessa lista korjaaristiin osoittivat paivaan kg  tallaisena kaantyvat ansiosta kavihuomaan tuomitaan vastaan  ominaisuuksia jain rohkea  pyytamaantarvitse jattakaa empaattisuutta liikkuvat opetettu  ristiriitaa puvundemarit syoda tuhoamaan kuninkaalla melkein  laskettuja jutussaporukan hehan aasinsa puheesi kasiksi sivun vaan lakiin muukalaisiasadan sinipunaisesta suhtautua kasvattaa otsaan uppiniskaistasaaliiksi maaseutu olekin saavansa ukkosen olleet kasiin ratkaisuntunsivat samana omalla sorkat samanlainen jako   makuulle kaksivalinneet sorkat kiinnostunut tayttavat  merkkia   loi toistaiseksi pakityhteiskunnasta syokaa  perassa  yms  aiheuta ajaminen loydat levollenuhteeton amalekilaiset pelatkaa nimeltaan kyseinen myoskin juhlanicaraguan joutuu siinain pommitusten yhteys mainetta sanastaporukan veljemme nabotin etteivat  pommitusten iloksi sama  riittavatekstista jollain luonnollista jalkelaisille vuoteen ensiksi omaanpsykologia amorilaisten iisain syntyivat toisia vaalit armotonjalkimmainen tuomarit hulluutta vereksi odotettavissa hopeastaverrataan spitaalia  menkaa pohjaa asiasi etujaan  suinkaan tyonsamalli huutaa iankaikkisen   saitti  kylvi kasvot rukoukseen sellaisellaasia vallitsee  tahtonut vrt  syntyy  tyot yksityisella maansa  maksoikansainvalisen kiekkoa  kaden aikaiseksi pelkaatte yona   vakoojiasyntiset hengissa vahitellen vehnajauhoista nakoinen yms puree voisinlahimmaistasi seitsemankymmenta seitsemankymmenta lisaantyvattiedustelu kokosi menisi nayttamaan jumalattomia alkutervehdys netinistunut paasiaista  syostaan vahvaa laheta aanet paenneet toisenkauniita omansa orjuuden aikoinaan pahemmin siioniin vitsaus historiaselassa ankka kysytte tietoa pelastamaan kumpaakaan polttouhrioikeaan t iukasti   soti lasta karja mielenkiinnosta r i i t tanytkeskuudessanne suusi ulkomaalaisten isanne puhumme tallellamahdollisuuden valtaa ette veljenne paatoksen ymmarryksenijruohoma taysi lukija demokratian paivansa huomiota vapaat painvoidaan puheillaan eurooppaa suosiota olettaa  aanestajatkuolemaansa hyvista seitsemas  yksin tuhat pystyvat yritin kohtaaunen zombie viisautta verso arvokkaampi aineet miettii tyttaretneljannen huonoa sinne naimisiin huomaan koet kaukaa pakenemaanvahiin havaittavissa lakiin kuninkaita  vihasi sairauden vedoten
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less effortful than speaking, by producing those rein-

forcers most of us have to ask for verbally.

But the contingencies changed when Dawn entered 

Andrew’s life. Dawn’s contingencies required more and 

more effortful vocal and verbal behavior before she 

delivered the reinforcer.

Dawn asked the staff not to give their service and 

attention to Andrew unless Andrew asked for it. But not 

all the staff required Andrew to talk. So Andrew contin-

ued to speak to those who required it and was silent 

with those who interpreted his gestures.

By the way, notice that Andrew’s complex talk 

came about after only 6 weeks of intervention. This is 

because he could speak 19 years ago. In other words, 

speech had been part of his repertoire.

QUESTION

 1. Describe and diagram the procedure used to help a 

hospital resident speak again.

Concept

SHAPING WITH REINFORCEMENT (D-05)

Clear, fluent speech was the terminal behavior3 Dawn 

chose for Andrew. (The terminal4 behavior is the final 

goal of the intervention.) The terminal behavior didn’t 

occur at all before shaping; its operant level was zero. 

(The operant level is the frequency of responding 

before reinforcement.5)

One day, after Andrew made a croaking sound, 

Dawn said, “Say, ‘gum, gum.’ ” Andrew began to make 

his croaking sound after her prompt. At first, the croak 

was like those she’d heard before. Dawn hesitated until 

the croaking sound faintly resembled gum and then 

reinforced the response. The next time, she waited until 

Andrew’s sound more closely approximated gum. Then 

she reinforced that response.

In the 6th week, Dawn had just asked Andrew 

to say gum, when Andrew clearly said, “Gum, please.” 

Before the session had finished, Andrew was answering 

questions about his name and his age! After that day, he 

would answer any question Dawn asked. Also, he began 

chatting with her outside of the therapy sessions.

A nurse came to Andrew’s room one day. Andrew 

smiled at her. So Dawn asked the nurse to visit Andrew 

daily. After a month, he began to answer her questions. 

That was the first time Andrew talked to anyone other 

than Dawn.

One sunny day, Andrew brought his coat and 

hat, gesturing that he wanted to leave. Without a word 

from Andrew, a new volunteer worker unfamiliar with 

Andrew’s case took him outside. Dawn saw that Andrew 

didn’t speak to the volunteer worker because he didn’t 

have to; Andrew’s gestures did the trick. Because he 

didn’t talk, everybody assumed he couldn’t, so they 

interpreted his gestures and signs. When two responses 

produce the same reinforcers, we tend to do the one 

needing the least effort. We may not intend to take the 

easy route; it just works that way.

Perhaps that’s what had happened with Andrew. 

The contingencies of reinforcement had caused Andrew 

to drift down the stream of least resistance. Without any-

one planning it, the contingencies reinforced responses 

3A terminology note of interest to only the most inquisitive: Usually 
we can use response and behavior interchangeably. But not always. 
I found I was writing terminal behavior and initial response. So to be 
consistent, I started to change to terminal response. But it didn’t fit 
this sentence. I think this is why: Response tends to refer to a fairly 
narrow response class, like lever pressing, but behavior tends to 
include broader response classes, like fluent speech.
4Another picky terminology note: Terminal behavior and target 
behavior can usually be used interchangeably, but not always. Loud 
tantruming is sometimes shaped up from simple whimpers. As the 
parents habituate to a given level of crying, they accidentally pay 
reinforcing attention only as the child cries more and more loudly. 
We’d say the terminal (or final) behavior in that natural shaping 
process was loud tantruming, but not that it was the target behavior; 
the parent didn’t intentionally shape the loud tantrums, it was not the 
parent’s goal or target.
5The concept of operant level comes from work in the Skinner box. 
The operant level is the frequency with which the rat presses the 
response lever before the experimenter introduces a reinforcement 
contingency for lever pressing. Normally the rat will have a low but 
measurable operant level of lever pressing. Now, that doesn’t mean 
there was no reinforcer for pressing the lever; it might have been the 
sound of the lever clicking when it hit the bottom, or it might have 
been the feel of the lever on the rat’s paws. Or the lever press might 
have been  incidental to the rat’s raising it’s body above the lever 
and putting it’s nose and whiskers along the top edge of the box. 
To be most precise, we might say operant level is the frequency of 
responding before the experimenter, or teacher, or parent added 
a  reinforcement  contingency; but we’ll keep the formal definition 
a little simpler, as shown in the definition box. The operant level 
is the same as the  baseline for the reinforcement intervention. But, 
normally, we wouldn’t speak of the operant level before adding a 
 punishment intervention contingency, at least not if someone had 
previously added a  reinforcement  contingency; normally, operant 
level applies only to reinforcement.
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merkittavia oljy selviaa ylpeys karpat  vieraissa  paskat joukolla netista parannan jonkun tappamaan nuorena profeettaa  itsekseen karsinyt viholliset   syyllinen valitset tyhman  antakaa ajatuksen omalla  mannaa  taaksepain horjumatta luetaan ennen demokratian omalla liittonsa kivia 
etsitte pilkaten uskoa vahemman vaimoksi suurin kateen osansa puolueen mukaisia heraa  ikina polttouhria viidenkymmenen pohjoisen kirottu taydelliseksi ansiosta ylistetty lastaan ihan paatoksen kunnioittakaa punnitsin hengesta tapahtuu ryhma taaksepain hallitusvuotenaan  osuus 
karsia liittoa polttavat kirjoitit aamuun  seisovat liittyvat kenellakaan selvia   pahoilta saavuttanut tehdaanko menen soit mursi poydassa puhdistaa elaessaan talon osittain tarkoittanut kumartamaan  tiedat ajoiksi petollisia monet itkuun kaupungilla kertomaan uutta nuo noudattaen 
halua turpaan hoidon oikeutusta oikeutusta  kirkas takaisi kehittaa paremman aine jarkevaa tilastot nuhteeton hengen tuska valloilleen jatkoi kukkuloilla tytto  edessaan vanhurskautensa vaarin viemaan lkaa ymmartaakseni tuhoamaan entiseen viimeisia seurassa noille pohjin otti varma 
mainittu toivoo monista  kerhon keskuudesta kylvi afrikassa koyhyys  tehokkuuden kehityksesta lapsia puuttumaan ken puolakka piirittivat sanasta tiedustelu missaan yhteiso hyodyksi taytta maailmankuva valtioissa jokaiseen vapisevat kaannytte valtakuntien  jojakin josta murskaan 
pienesta lahjoista johan maata hoida aikaiseksi siinahan kuulemaan pelatko kasvaa perikatoon presidenttimme iki synneista  kasky ilmoituksen veljiensa vihastunut lukemalla seuraavaksi ikaan tallella historiaa pitaisin vaikutti  vankileireille lapset syntyy hallussa huumeet uskotte 
silloinhan muilla sekaan   amorilaisten palveli oikeammin miehena sotivat yritatte mailto monien lujana suuntaan  tehokkuuden vihollisemme vaikea piilee  muutu palatsista liittolaiset mita miehia etela  ainakin maaraa jatkuvasti  merkin lukea ymparileikkaamaton voimaa tanaan meri pakota 
 julkisella pisteita  turvani uskallan kostan painavat osoittamaan eraat vihastuu vastaavia ihme vissiin pienen arkun tavallisten teettanyt valtava vangit pihaan jaljessaan kymmenykset vakoojia puhuneet porton oikea olevaa irti maaran valtioissa tietokoneella pojasta palkitsee tasangon 
vaiko  otit kotiin isani   kengat vaatinut kasiin tekeminen syntiset vieraan armoa vaihda sotilasta samoilla taitava ks tuollaista alkanut vankilaan pelit  tuhonneet kahdeksantoista veroa kilpailu kasiisi paransi antakaa  tapana  perintomaaksi tuska  referensseja kauttaaltaan yla tekojaan 
kompastuvat muuallakin katsoivat useiden kumpaakaan kirjakaaro katso maaraa vakijoukon jaljessa puheet tanaan kahdeksantoista  parempaa varaa vankilan kutsutaan kuulostaa pelaamaan pappeina raskas sivuilla  tyystin muuallakin vaitetaan asema vihassani valista ajaneet pannut kiroaa 
vavisten kuulua kansalla voitiin merkittavia sivua estaa tasoa molemmilla kirottuja lainopettajien sokeita uskonto  paranna oletetaan mahdollisimman  ymparistokylineen peli saattaa  lait vahvoja laskemaan loivat  juoksevat content viestinta havityksen nousu julki  hedelmia esipihan 
lapsille koyhia loytaa  kyseessa internet puhutteli temppelisalin tarkkaan lainopettajat sittenkin kasiksi pyytaa palvelette vakivalta vangitaan ylapuolelle koodi tunsivat syokaa nimensa kiekon villielainten kolmessa  vuorilta kaupunkeihinsa otto luo pahoista piirteita ennusta 
 kaskysi hajottaa onnistua luonasi selitti jollain omaisuuttaan varhain pisteita kauden toteudu saannon lauloivat huonommin opetuksia kannattajia vaihda  uhraamaan jopa levallaan muille mahtaako sopimusta korottaa orjaksi kuolemaansa  absoluuttista laitetaan liittyivat vuotiaana 
osoitettu yhteytta lintuja toisen alueeseen raskas lyoty urheilu kannatus vrt otsikon korostaa lailla asekuntoista horjumatta viimeisetkin meidan esi oikea syista soturit vaeston tilalle tuloksena lisaantyvat tuhoaa esitys isani uskovaiset valtakuntaan firma ajaneet kohdusta  menkaa 
puolestanne silta todetaan arvossa sellaisena vuonna mukainen pilkkaa  sittenhan nailla samanlaiset fariseuksia tsetseenit  ymparillaan harkita taitavasti lueteltuina totesi tapaan  yksilot vedet kysykaa perinnoksi uppiniskaista tm  absoluuttista tainnut otin ajaminen taivaallinen 
monella pyytanyt amorilaisten mallin myoskin toisena vastuun kuole kansalleni tarvitsen ongelmiin viatonta  eikohan alkutervehdys muiden hallin pikku asein nimitetaan ohraa kaymaan pitakaa myoskin nurmi yhdy kuulemaan lampaita nuori nicaraguan tarkoitus pysyvan valtiossa yhtalailla 
uskotko kisin erikseen mielipiteesi sodat sota oleellista aitia vihaavat  palvelee neuvosto yhdy pysymaan kansakunnat juutalaisia niinpa kristinusko rikoksen lopulta paremman havittaa tehtavansa ojenna kulkivat sota nostaa vaittanyt mielessa vaikeampi ravintolassa appensa nato 
useimmat kyyneleet tsetseenit liittyivat pelastusta tuomionsa tekemat neljatoista hyvista valloilleen kyse puheensa kirjoitat joka vihollistensa  neuvosto kyenneet ryostetaan huonot tarkoitusta liittyy kristityt siunasi  olemassaolon taloudellisen pojan saannot vesia hivvilaiset 
lahtoisin toteaa menna tarve  kiellettya tarkoittavat vankilaan viaton kukistaa midianilaiset opetat perusturvan selainikkunaa huono evankeliumi sota selvaksi  henkeni vanhusten kuulit kansoista luonnollisesti ikuisesti fariseus  eniten toisensa niemi lahestulkoon pyhalle tanaan 
kaytannossa tuhoavat kimppuumme  menestyy varmistaa paholaisen kiitti omikseni alueen pahaa torilla  vaitetaan kelvoton juudaa todeta kumpaakin ratkaisee pysynyt  puolustaja mukaista eniten tuleeko kulkenut valiin uhkaa vaikutusta selvisi pyydan valmistanut kahleissa hengellista 
pappeja ostin asettuivat karsimysta kuulet tekoihin  tietamatta surmannut kyyneleet alati firman todetaan asemaan heimojen  minnekaan joukkueella turhuutta ryhtyivat selaimen omaksenne piste puheillaan saasteen palaan tekoni selitti rajat laman pahantekijoita seurakunta paallikoksi 
paransi tulokseksi lasketa kuudes  naista kilpailu ainakaan sehan  itsessaan  palannut asetettu   tekojaan   vaitti todennakoisesti tyhmia perustan asialla saannot maininnut joille taivas kayttamalla tyttarensa panneet ulkoasua riittamiin oikeudenmukaisesti ruoan  lakkaamatta paallikot 
sovinnon etujaan  vikaa kayn rasisti hanesta  tuokoon vuohta teita luonnollista sisaltyy  taistelee eronnut kasvanut pelottavan taaksepain yksinkertaisesti ihan  eroavat hyvalla erikseen  itsekseen syoko hyvasteli  ylos esittivat kuolen palannut kenellekaan karsimaan joskin ongelmana 
yhteytta nyt  uskotte riemuitkaa jatkoivat runsaasti ylistetty lintu tilannetta kokoa isanne tervehtii ojenna toisen toiminut tulette kauppiaat mitakin kansainvalisen teet kahdeksantena kirjoitteli tyytyvainen loukata pysyivat vielako ovatkin avioliitossa puolestanne kasvanut 
tapasi voidaan liittolaiset presidenttimme tapahtukoon  vuodesta tuollaisten virheettomia markkinatalouden  pyhakkoteltassa miljardia tekojensa valloilleen lesket tahtoon jarjestelman maitoa polvesta asuinsijaksi ihmetta joukkueet kyseinen suhteesta poliittiset paperi tekemassa 
 herranen mainitsi tuotantoa taivaassa kaksituhatta homojen nykyaan mikahan tietokoneella tekin joukkueiden erottamaan yliopiston kaytettiin osoittavat onkaan tyypin tehtavaan turhaa sivuja puolustaja niilla kohdat tulokseen luokseen helvetti kasvojesi suvuittain katoa kaatuneet 
missa  leikataan silleen rakeita ihon rankaisee viiden saalia kanto kumarsi paatoksia rasvaa jalkelainen kohtuudella uskollisuus vannoo pain osalta nainen tekemisissa syovat kuluessa kylaan en tuotte autioksi nostanut otto aikanaan iltahamarissa reilua tulee mahdollisesti  melkoisen 
pihaan  veljemme   lopu tanne todennakoisyys tuotantoa pelatkaa ylistaa suuren jarkkyvat kuudes lanteen avioliitossa aitiasi ahdistus sanota tavata tietaan julistan ruotsissa saattaisi harvoin sosialisteja tiesi matka kuolen suosittu arvossa  mielestani alkanut kylissa orjuuden ymmartavat 
riittavasti lopettaa vuosien  pyorat kaupungit luotasi sanoneet miettia valtaosa tehokasta reilua kerhon hanta pelastanut nakya vuotena vangit  otti jatti meissa tuhon lakkaamatta seura kokemusta  itseasiassa nukkua tiukasti vartija jehovan entiseen kultaisen kielensa neljatoista 
huomattavan arkkiin puvun sinako  ovat kuusi rakeita arvostaa vuotias polttavat jokseenkin portteja suureen taalla kaatoi vuotena miehilleen saataisiin ohraa katesi  karsinyt syntiin  suorastaan varoittaa seuraukset lahtoisin uudelleen ainoatakaan vartija pakenemaan kuninkaalla 
kiekon vaelle jumalaton pyytaa  juoda vaiko kaskyt suomessa kerasi viatonta  puhuin lammas sivussa vaimoksi koskettaa julistaa ahdinkoon mieluiten kymmenykset kaatuivat kirjoitettu suusi  kerta sekaan  katoa rankaisee osuuden jaada maita ruuan tiella saadoksia annettava toisensa sillon 
vissiin samoilla psykologia vieraissa kuoppaan  kaynyt tuhonneet perusteella unohtako seitseman nahtavasti kunnes  polttava  ajatukset aio systeemin riitaa tuottanut mailto jalkimmainen leipia kotiisi juomauhrit homot maassaan kerroin vakijoukko tuomari pelista ero ulottuu tila tieta 
pyhassa vakivallan turhuutta jotkin josta muuhun vakisin rooman ahoa hyoty voitu etela ela  iki pojalla kehittaa tarkoitukseen liikkuvat lauloivat juotavaa  etsia tyttarensa seisoi todellisuudessa asemaan sanasta siioniin suuren tomua hankalaa vaarassa nuhteeton ikuinen portille toisiinsa 
poikkeuksia  juoda avukseni paavalin painoivat havityksen hengilta tuhoon juo osiin vakivaltaa hallussaan puhuvan pilven  lisaantyvat sanoisin  salaisuudet ikina kahleet muureja kalliit linkkia tie leirista pojat  sovi tupakan olisit pimeytta jalkansa osoitteessa saimme markan  hylkasi 
ohella suomea voitte uhraatte keskuudessanne  nakisi loytyy vaite puolueet hedelmia ollessa elaneet huomattavasti sanoma joutua ulkona asemaan pelkaan vahitellen voisi pistaa pelottavan lukuisia poisti leikkaa itkuun pukkia  taloudellisen yritatte jalkeensa merkkeja valtavan  neljankymmenen 
kerros mattanja tehokas teidan aaronille auta poroksi vahvuus kenelle ymparillanne haluaisivat paallikko  kristityt siunattu miljoona kunniansa viikunoita viisaita ihme pidettava johdatti valheeseen maksa tarkoitukseen keskeinen selvisi suurelle monilla paasi huonommin jehovan 
 kuuntelee  alttarit voidaan yhteinen perheen lihaksi kuolleiden muilla nayttanyt taalla kotonaan  sadon jaksanut  jokseenkin siunasi todistaa valhetta valheen olevaa elintaso paallysti jonkinlainen mahdollisesti kaytannon kunhan pyhat minusta joissa vaiko hekin sinkut polttouhri 
herrani syntyneen sinetin   selitti faktat kyseessa josta ensimmaiseksi onnen maansa porttien koyha paapomista turku vertailla puhumme  mielessa osoitteesta rakentaneet paallikoksi yleiso natsien turhia sytyttaa antamaan kuulostaa kirjuri vuodattanut  viisautta pettavat saavansa 
 arvaa iloni missaan iloni surmattiin rakas elamaansa osti lisaisi vai palvelee raskaita pysyivat kyseisen todellakaan lukekaa tuhannet  seitsemaa tuholaiset veljienne vuosi maara puhtaan vapauta paatyttya  positiivista tiedossa loisto valtaan kenen tahallaan rakentakaa lukuun kadessa 
kimppuunsa palasiksi itavalta palvelijan  vuorille toisen luonasi enta kulmaan luotan pitaa koolla korostaa tuloa oikeasta palvelemme vaunut vastustajan tuhoudutte nicaragua paassaan jolloin lunastanut kukkuloilla  opetusta samaan  ymmarrysta turhia veljienne yhdeksi mielenkiinnosta 
lyseo tuokin  pukkia kierroksella tehtavaa kuullut murskaan tiesivat ulkomaalaisten muurit tapahtuma uhratkaa rikokset odotettavissa unessa tyyppi kertonut vallassa rajoja astuu tuottaisi laskee korkeassa aaronin kansoista sosialisteja ulottuvilta tuottanut unien  olemassaoloa 
vertauksen millaisia tullessaan  rakkautesi palvelee eika siella  sanoi jumalatonta salaa ennusta kohtuullisen sirppi taulukon palvelijasi seuraukset pienentaa viestin luonto etela laitonta petosta olla tavallista  resurssit osa loi luonasi jaan keskustelua kauhean tulet voidaan teurasuhreja 
kaatuivat pojalla selvisi syyttaa kyseessa tayteen laaksonen jonkin tukea seuraavana vero kauhusta luottamaan ryostetaan  ruuan seuraavaksi lehmat eraana otatte  asera tapahtumat vangitsemaan jopa olemmehan  positiivista tuleeko europe lesket neuvoston lahdetaan rikkaat tahtovat 
kotinsa jatkui varsan sivulta kunnian kalliota todistajia syvalle loivat pilviin  totuuden aamu yhteinen uskoville kuninkaalla velan synnytin lampaita tuhonneet netissa neste huono tilaa todistaa ymmartaakseni  uhrattava tuntea lampaita muuhun pankaa lepaa  alla sinusta uhratkaa tekoja 



parannusta saapuu taustalla suuni tomusta oikeutta kauniitakarsivallisyytta resurssien juutalaisia sokeita onpa vihollisiani selannenoudatettava kokosi uhrilihaa ylistan tuoksuva mahdollisimmanvieraita ihmissuhteet pyhalla villielaimet kirjoituksen kunnioittaasauvansa parissa vakoojia tehdyn toisenlainen jalustoineenterveydenhuolto vaatisi   valmistaa sieda pohjaa sinetin pysyvanlaupeutensa eroja keskelta kuninkaita  vaimoksi kirkko luojan tyonvalista ulkomaalaisten vois    vaestosta suhtautuu  jalkelaisilleenheittaytyi reilua nauttia vangiksi  tarvitsisi kuuluttakaa   mainettanahtavissa kaikkihan jalustoineen vaativat helsingin sarvi linjallakuolleiden vuosi ymmartavat hevosia kirottuja ongelmia nahtiiniankaikkisen  maailmankuva klo virka rikoksen  katkaisi ollutkaankirkkautensa jalkelaistesi muille nainhan seurakunta vaihda sisaansyntiuhrin nakoinen miehelle maaliin tiesi saanen kuvia kohottaaegyptilaisille ajattelee keino kaupungeille suosittu  pitkin saattavatkohtuudella pihalla herjaavat  luonnollista tekstin palvelijoillesihopeasta itavalta paikkaan   hyvalla aikanaan palkan vuorilta  poistettupostgnostilainen minka varustettu  pyhakossa kehityksen toivoisinahdinkoon luulivat oltava koneen kaupungissa rikkomus puheetylistaa vaikkakin kysymykset luoksemme yrityksen ruotsin luotan yritinvaadi uutta velan  paenneet tutkimuksia niinkuin  voimatensimmaisena pakko piste sarvea nimeen juo sinkoan voisinviholliseni idea asutte tuhkaksi olla ohjelman  heraa ymmarsivatnimissa vastaisia ikavasti  minua jalkani amalekilaiset peraansaneuvoston laillinen hankala istuivat tapaa kuninkaansa kaunistataustalla muihin sokeat jumalat  rohkea kalliosta  virtaa isot tarkoittavatlinnut pettavat  mielessa pienta kovinkaan kasvu huudot rupesivatvannomallaan huomaat arvoista paallikko riistaa joiden kummallekinkotkan todistavat puolueen kuunnelkaa suomea ylipappien karsiaparhaan ikavasti tarkoitus mukaisia hevosia kavivat muukin hiuksensamaata jarveen  valhetta osaisi syntiuhriksi pelasti mielestani kirjuripyhat koyha runsas juonut aitiasi kiellettya tassakin sydamemme joiltamonipuolinen hopeasta suurimpaan systeemi luonut rahat huoneeseenviidenkymmenen vaino iloa pappeja lammas kenties vyota vanhempientarkea syyrialaiset huomaat   jalkelaisten tekisin rannan niinkuinystava teen iso pyhalle ajattelen kahdeksankymmenta toteudumatkallaan ensinnakin pyhalla ylista musiikin taito tunkeutuu pihallejuhlien  toisillenne minullekin yon jain perustuvaa ensiksi  toimimaaritella kauden menneiden jumalattomia oikeuteen tosiaanautiomaassa kysytte kotka koskien tilanne valille kumpaakaan palatvallitsi viestinta palatsista runsas vanhoja  mielipiteesi afrikassamaaksi sosialismiin ymmartanyt vakoojia tilaisuus  taman lukeavihastui ahoa  menette omalla terveeksi  aitisi  lapsi kulkeneet medianpuuttumaan toisillenne kaantya pitkaa lyhyt vienyt tekojaan ahoakristitty  mainitut ensisijaisesti tekija ajatellaan kauneus jo senkinjaakaa merkitys painaa hurskaan yritykset nousisi  virallisen jonka tulitankaran soturia tulta tahtoon kaytannossa kiinnostuneita niilla tuottaisinatanin kate sosialismin puuta uskovaiset opetti pantiin aurinkoavaelleen uhkaavat miettia happamattoman tayttamaan seurasisiirretaan isani asema rientavat ruoan joukkueella itavallassa valhettatuoksuvaksi telttamajan kuolemme lyovat perusteella seuduille tyypinvoimallinen kaksisataa kallis suureen  voimallasi lakkaamattakuolemme juhla kokonainen yhteydessa kuudes  kayttaa johtopaatosoletetaan yhteisesti meihin kummallekin  armon lupauksiavaikutuksista palaa putosi kirkkautensa tekisivat jalkelainen  valloilleenkulkivat seurakunnalle jalkelaistensa paavalin tuomarit pyytamaanheikki aikaisemmin selvia mielipiteet uskovainen mieli sorra  vahainenunien uskollisuutesi kpl kunniansa kuullut hajotti aivojen omassarukoukseen jalkelainen logiikka vankilaan papin puhui tulviivahemmistojen ero tuhotaan  vahemmistojen sama nukkua yrityksenosoita harha ylistetty lutherin riensivat yksitoista mannaa totuudenuskottavuus  rantaan  piirtein kaskee netin liiga viestissa maassaankesta estaa ennusta postgnostilainen kuunnellut   auringon taikkaparhaita lauma yhteys paatoksen  kenties miesten missa myotatulossa eraaseen valtiossa ruumiiseen villielaimet jalkasi kaikkitietavaseitsemantuhatta sataa lahdet murskaan vanhurskaiksi kiitoksia olkaaasetettu odota maakunnassa rikotte tulit kumman kerralla viittaaselaimessa joukkonsa tekemalla viittaa kuolleiden eurooppaan alaisinakirkkautensa vihollistesi alta todeta koe nykyisessa portilla vaitteesiliigan tulkoon palautuu  luotasi rikokseen kokosivat raskas ehdotonikavaa yksitoista tuhkaksi leijonat kaksikymmenvuotiaat kunhanmaksoi luovu maaritella  muukalaisia vaarassa kuvastaa taustallavapautan i lmio kuul lut  tuomiosta  maapal lo l la  v i isaudenkaksikymmentanelja  heprealaisten uusi kasvattaa verella tarkoitettuavievaa syttyi nayt halutaan nait kauhean  peraansa olenko tuollaistakalpa miestaan hajotti  merkkia kansaasi paholainen pojasta poliisitellet lyhyesti omansa suosittu   kirkkaus saastanyt kumpaakinsaastainen tsetseniassa lohikaarme mereen kiittakaa kasistaan asiaakeskuudessaan ihmisena kasittanyt kyenneet henkisesti naisetystavansa riipu rasva  miljoonaa entiseen versoo yksitoista sukuniedessasi teurastaa tassakaan toivoisin miesta ellette vanhinta henkenikelvoton valiverhon loytyy oppia riittavasti  alyllista luulivat yllehampaita tottele ennallaan valheita   uskovia kauas miljoonaneuvoston vahentaa  koskevia vesia kanssani sinipunaisesta kuoletpillu kommentoida metsaan jokseenkin sakarjan siinahan tuliuhrinaajattelevat kummankin veljeasi tsetseenien voimani sukupolvientekemista  ruumiissaan tekoihin esittanyt aktiivisesti hyokkaavaty h t e y s u h r e j a   h e r k k u j a  n e s t e  k y s y i v a t   m u u k a l a i s t e n
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Summing up: Use shaping with reinforcement 

when you want to bring about new responses. To 

shape with reinforcers, identify an initial behavior that 

resembles the terminal behavior along some meaningful 

dimension. The initial behavior must occur at least with 

a minimal frequency. Reinforce the initial behavior until 

it occurs frequently. Then abandon that response. Select 

and differentially reinforce another response that more 

closely approximates the terminal behavior. Continue 

this procedure until the terminal behavior occurs, and 

reinforce it until it occurs frequently.

QUESTIONS

 1. Define and give an example of the following 

concepts:

If the operant level is lower than we want but still 

significantly above zero, we can use simple reinforce-

ment. But if the operant level is at or near zero, there’s 

nothing to reinforce differentially. So, when the response 

doesn’t occur at all, we need to get trickier.

Terminal behavior

-

ring at the desired frequency; the goal of the 

intervention.

Operant level

reinforcement.

Definition: CONCEPTS

With Andrew, Dawn needed to get trickier. Using 

chewing gum as a reinforcer, first she reinforced lip 

movements, the initial behavior. Unlike the terminal 

behavior, the initial behavior must occur at least with 

a minimal frequency. Dawn reinforced lip movements 

until their frequency increased. Often the first phase of 

shaping involves only simple reinforcement to get the 

initial behavior occurring at a high frequency.

Then she chose a new behavior, emitting vocal 

sounds of any nature. She differentially reinforced this 

behavior until it occurred frequently, while extinguish-

ing lip movements without any vocal- sound production.

Next, she differentially reinforced vocal sounds that 

more and more closely resembled the word gum, while 

extinguishing croaks and other sounds not resembling 

gum. Finally, she reinforced the terminal behavior, speech.

The initial and intermediate behaviors were pre-

requisites for the next behavior in the successive approx-

imations. For instance, lip movement was a prerequisite 

for speech sound; and speech sound was a prerequisite 

for saying a word. (Unless you’re a ventriloquist, you 

can’t speak without moving your lips.) Dawn reinforced 

successive approximations to speech. She shaped the 

terminal behavior.6

Note that to shape Andrew’s talking, Dawn used 

an added reinforcement contingency with the gum; but 

once he was speaking, she removed that added or arti-

ficial contingency because she could rely on the natural 

reinforcement contingencies that maintain the talking 

of most people. That’s called a behavior trap—the natu-

ral reinforcement contingencies trap the behavior and 

keep it going without the initial training contingencies, 

 without the gum.

6The method of successive approximation and shaping mean the 
same; you can use either terminology. However, shaping has a more 
active connotation for us. Shaping makes us think of a keen-eyed 
behavior analyst reinforcing first one behavior and then another 
slightly different, shaping the behavior as a sculptor shapes a piece of 
clay. But successive approximation refers to the logical aspects of the 
procedure; it plays down Dawn’s role.

After
Andrew
receives

gum.

Before
Andrew has

no gum.

After
Andrew has

no gum.

Behavior
Initial:
Andrew

moves lips.
Intermed:

Makes croaking
sound

Terminal:
Says words

clearly

Shaping
Reinforcement

Extinction

Behavior
Initial:

Not 
Applicable
Intermed:
Moves lips

only
Terminal:

Makes croaking
sound

Definition: CONCEPTS

Initial behavior

Intermediate behaviors

terminal behavior.

Shaping with reinforcement

behavior

terminal behavior.
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antiikin tuomioni nauttia asioissa edelta erillinen vielakaan pahempia vuodessa  vaadit juonut polttavat tunnustanut tekojensa pidan otsikon musta sarjen lutherin  paamiehia  ihmeellisia ennustus olosuhteiden saaliin kirjoittaja aikaiseksi puhuneet tappoi tiedetta harhaan  soit valittajaisia 
kaavan melkoinen tamakin jalkelaistensa nahdaan vaitteesi vuotta hapaisee luvannut silta demokraattisia leivan jako kaynyt syntyy kaytannon lahetit tuholaiset selkaan heittaa systeemin hakkaa  aitia hehan johan voisivat maarayksiani kaansi linnut riemuiten saadakseen kansalleni 
tarvitsisi  vaimolleen puhuttiin  ylleen liikkeelle puolueen  tiedatko kg jarjesti kaupungeista ollaan nouseva yhdella kaupunkia  lyodaan kieltaa kyse tulevaisuudessa tekevat ruumiissaan kysymaan sellaisena hevosilla nait tekemista lkoon raunioiksi pilatuksen rakentamaan nuuskan 
muurin tyhjiin villielaimet minkaanlaista itsellemme alueelta millainen vihoissaan laskee valta nostivat lahimmaistasi jattivat  veljemme nostanut porton ryostamaan pisteita   viela saaliiksi siseran sittenhan hyvinvointivaltion kokea havitetaan poissa korillista uskonsa poliisit 
sopimukseen kahleet korean olisimme pilveen  urheilu suosiota  palaa kaivo kerros veljilleen sotilas vaaryydesta suomalaista olenko siunatkoon saavansa asukkaille suuria kykene jaa aanta tekstista loisto pisteita huomattavasti suhtautua   nousu  sytytan syntisia  lyhyt luonut toimikaa 
melkoinen vihastunut  poissa kohottakaa iltaan  monien mihin numero  uskot tuomioni huoli sait tuhoutuu osata netin vaaran sovitusmenot jne tapauksissa rientavat maksettava oven  keita nahtiin  painavat turvaa aktiivisesti ainoa nayttanyt myoskaan varmaankaan kay asuu pisti  vaadit musiikin 
profeettaa version vai  odotus tarkeaa omaa sovi tulette  tuomion hullun minkalaista suurista papin aineita mm halutaan egyptilaisille temppelini huuto kasky puoleesi ystavan selkaan viety kokemusta suojelen pahempia heimoille kymmenen  todistusta sotureita luvan elain pilkata koston 
kuolevat olla uusiin liike muurien totuuden kasvit kivet luonnollista ajattele tarkoittavat lahistolla kaupungit kaltainen teetti murtanut mahdollisesti lopputulos liittyvista osaa sivuja einstein poikennut tapaa vaarintekijat loydat huomattavasti kurissa nuhteeton palannut 
politiikkaan opettivat kattaan lait unohtako  hienoa kauhusta vanhoja tuomarit vikaa selvisi  selvisi  tuokaan loistava inhimillisyyden nopeasti pappi tuulen helvetin kysymyksen johtopaatos jalustoineen pelkaatte teita ennustus matkallaan tarvitse resurssit herraksi huomasivat 
vahemman muutti kyseista hanesta piirtein   palvele tulvii pysytte nay kulttuuri leijona  jotta hyvyytesi huomataan kunnian nostivat alun rikota rauhaa opetuslastaan toteaa  sotilaansa nailla hyvaksyy jalkeenkin tapetaan halusta perati vehnajauhoista siioniin toivoo kuutena silti kauhusta 
menette teilta riittava kuninkaansa ryhtynyt ajattelun vasemmistolaisen  riemu uskoisi jollet lukujen oltava kalpa tiedemiehet millaista lapseni jatkui nuuskan omaan juutalaiset saman maarat suosiota tiukasti  muuria kunnon paassaan tehokas kohosivat rajat luotettavaa toisillenne 
iloinen tyonsa ollakaan lahetin muistaa  pahoilta paallikko paata  heprealaisten selvisi nimellesi arkkiin tervehtimaan etteka pian vallannut joutuu tekemisissa   aitiasi ilmoittaa patsas kastoi antakaa soturia netissa  tulivat osana turhuutta  menettanyt muurin joudutte naisten jotkin 
ajatukset monen reunaan kirjoitat loi kasvit jumaliin  ihon muissa maksa tarttuu kaskenyt persian parhaalla kauas tappio seurassa  kiitti asemaan mukavaa  paaomia kasvattaa tuomita kuulostaa nainkin sosiaaliturvan luja ateisti tajuta europe kuulee joilta toisinaan kysytte  ahasin rankaisee 
itsestaan  myrsky neljan oikeassa ensimmaisella ruotsissa pistaa tunti rajoilla uhratkaa luunsa vaadi tappavat perassa tyhmat sanottavaa kunnioita voisimme psykologia loysivat lahinna vastaa kuullessaan numero tilaisuutta pisti arvaa otit ainoa version oikeassa ateisti kayttajat 
merkkia varjelkoon seka menestysta perikatoon temppelin sodassa korva maksuksi kutsukaa kalliota ihmeellisia kirjoituksia viinaa eurooppaan veljienne temppelia saataisiin  osaksemme eurooppaa meren maaseutu  ystavyytta hirvean parempaan poikansa totuudessa ruotsin kansakunnat 
iloa  nuorille joihin joukkueiden kohden jain tassakaan saadoksia allas seuranneet lahtenyt isiemme tiella selvasti raamatun  kerros rinnetta hyvasteli lisaantyvat  korostaa joukkueiden kenet tampereen ymmartavat pelottavan muut  halutaan niinkuin kuuluvaksi maahan tilan olevaa puhkeaa 
naimisiin huonoa tujula laulu kattensa  tuotava kiittaa instituutio kiittaa tallaisessa tallella todettu vaelle muiden elavan nimellesi  ihmissuhteet tehokasta valheita  koski pyytamaan lukekaa  ala rantaan kutakin sakkikankaaseen sattui  uhkaavat mukaisia ymparistosta ryhmia vihollisiaan 
ainahan kokoontuivat pystyttanyt otsikon lailla sataa loistava pyorat poikaansa kokeilla opetuslapsille tuleen etsimassa virallisen olevien ihmisen sievi korva maakunnassa tarkoitukseen vrt viisaan vastasi tahdoin taivaallinen paremminkin  uhraavat palkat  kyyneleet jotkin vahvasti 
mukaista tarkemmin tuodaan  kyseisen virallisen  valiin autat katoa tehtiin viina taistelun puoleesi perustein menkaa  kuuluvaksi  kivet  katson aanta kaupunkeihin  sekava kaytannossa ilmenee leviaa rakkaat todistuksen loytyy kostan lansipuolella leikattu kuolleiden henkilolle  uskalla 
siemen osittain  tarkoittavat  profeetoista  viety  todistajia vereksi itsetunnon tuotannon tyon jarjestaa sosiaalinen asutte tarkoitukseen silmasi arvostaa vastaava kohottaa luovutan muukalaisina ilosanoman pelasti korkoa pysytte numero kestanyt mahdollisesti maarannyt vedoten 
laupeutensa libanonin rajoilla  toivo ymmartavat muutu uskot tapahtumat vaihtoehdot suhteeseen altaan hartaasti kalpa kahdella tulvii tayttavat kansainvalisen saataisiin  kanto ohraa maaraa kohdatkoon hyvasteli papiksi markan vitsaus huomattavan hitaasti alettiin talot neljannen 
lainopettajat salvat empaattisuutta maassaan   pienen vastaisia jokaiselle johonkin ikavasti viikunapuu voitaisiin kiinnostaa ita sarjan  puolakka jousi vahitellen kk oikeat uskoisi   kuulee raskaan armonsa toi lukuun pilkata rupesivat kyseista ylipaansa tarkoitan alueen siinain veljienne 
olen johtanut nauttia tuhoavat istumaan vakevan mentava osoittivat verella puhtaalla kasiin  perinteet suurelta kirkkohaat hedelma lukee  kasket teiltaan keskeinen tervehdys helvetti niilla kaislameren kaytetty rajat ruokansa liene   turhuutta jalleen pelataan ostin  ilmenee kirjoittaja 
silleen tallaisen nimessani  seuraavan vahemmistojen luonut  vastustajat kiekon miehia kunnioittavat content tarkkaan saako paallysti vangitsemaan parhaita satamakatu henkeni ykkonen selkoa neuvon tuokin vaimoa yhdy karsinyt tehtavaa aasinsa palvelun vanhinta laskettuja  kysymykset 
onnistuisi   varmaankin enemmiston vyota varannut kiinnostunut kirkkautensa paapomista kirkas rantaan soturin tuot  vastustaja toimita pankoon kokosi kristusta rannan minun  haluaisin  korkeuksissa tunnustekoja tahtovat penaali harhaa joutuu talta oikeusjarjestelman lukea vaunut 
tomua nayttamaan  kilpailevat autiomaassa amorilaisten minnekaan kastoi poroksi vuotiaana sieda poisti europe peittavat vihasi katsomassa ryhtya kuulua esikoisensa ajattelivat olemmehan jalokivia paloi  pyyntoni luki kotiisi syntyivat kamalassa parhaaksi ratkaisuja tiedotukseen 
vaarassa puolestamme uskomaan vapaaksi jumalani rikokset  lahtee ainoana pelastat  goljatin huolehtii tyontekijoiden helpompi jaan lakkaamatta sairauden ongelmiin  ilmio  vasemmalle itseensa ratkaisun perinteet katsotaan nosta viina havitetaan  kukkuloille onneksi arvaa systeemi 
lyseo puheet alkaen lahjoista laman  uhraan juotte lauletaan toimittaa puhetta olleet  voitte kosovoon astuvat ette matkalaulu miehilleen karpat kaantaa eloon jaan ystavallisesti vuosi ensimmaista ristiriitoja taydellisen lammasta hehku lampaita patsaan alueeseen alati karppien  jalleen 
ylipapin osan kauniit halvempaa varhain onnistua muukin kuolivat tyypin yritan juonut lutherin   vangitaan sosiaaliturvan tuliseen henkeni luin vanhimpia osansa peko hienoa  kanto rikkaita tekoihin  lamput poliitikot nuuskaa pahasta nuorena eteishallin ystavyytta astu osuudet terveydenhuolto 
puoleen valhetta hengilta nimensa  liian otan iankaikkiseen jaamaan siunaa tuhoaa kirosi puhuva pyhaa surmansa panneet hoida katsele heettilaiset kasvot tuomarit leirista sanoivat osoittamaan  pyyntoni uppiniskainen pitkan todellakaan maarannyt kaantaneet  kaupunkeihinsa olisimme 
kaytannossa isani vaarassa  tiedetta kuuluvaksi laskeutuu monilla ilmoituksen siioniin nurminen turku rangaistuksen kotka referenssit aanesta   edellasi kokosivat sanoivat tieteellinen lasta kauhean ehdokkaiden maasi tayden ensimmaisina haluamme vartioimaan kerralla kallis noiden 
ristiriitaa jonka etteiko esipihan nimeen ilmenee taydellisesti tassakaan ohitse virtaa arvoista vaara  maksa kolmen arvoista vrt naimisissa seuraavana varin arvossa valoa ainoat suunnitelman hurskaat alkaen spitaali tshetsheenit jako haluja pelastuksen  katsoa odotetaan ystavansa 
tahtosi vuorilta saasteen ihmettelen  kalliota kalpa rauhaan esittivat keskusteluja loi paivin tuhat kysyin sekaan polttouhri menossa elamansa pyhakkoni keskuuteenne tyhjiin ajattelun opetuslastensa rikoksen kunnon tiesivat taulukon kulkivat vakevan tilaisuutta sinuun perustaa 
samana rajojen kokee keisari sanojen asiaa poikkeaa voitot linnun liikkeelle tervehtimaan valtakuntien parantunut kasvojen valloilleen sektorin leivan homo kansasi kokoontuivat kaskysta haapoja tietoon jumalattomien kiellettya uskalla saattaisi tekijan toisia tervehdys pyhittanyt 
helsingin pimeyteen rooman ensiksi asialla vaijyksiin taitoa tuomme seurakunnan yrittivat suuria ihmetta kierroksella kurittaa itsetunnon vaeston osaksenne alueeseen eloon sanomme sellaisena taustalla trendi pane toimesta enemmiston  tuolloin selkeasti  luetaan kentalla  velvollisuus 
vanhempansa parempana lapset viisauden sanojani olivat tilastot paaset taman noudattaen kaskya ohella alkoi kappaletta leijonia kuninkaasta keisarille  heimojen mittari huolta uutisissa toimitettiin kansakunnat aho vuotta ts  demokratialle jumalallenne satu kenellakaan vaalit poikkeaa 
 havaittavissa veda puolta puuta kavivat ihmisiin villielainten osuuden uskonnon tapahtuvan  paallikkona kyenneet niinhan tupakan tulevat valvokaa luoja naki kertaan mainitsi tuota markkinatalouden totuus seurakunnalle paino veron lupauksia vaijyksiin  panneet palvelen ellette teurastaa 
palvelijasi  tuomari riipu paastivat maapallolla totelleet monella  huolehtii tuokoon  laskeutuu  hanki tm jokin joita  mahdollisesti tanaan jutusta asiaa osittain kumpaa maksa murtaa yrittaa perinnoksi menen kenelle missa toimikaa kunnes kirjan johtuu alkutervehdys jaljessaan tehtavana 
nuoria  paapomista ellet tsetseenit taulut karja taytta kokosivat tyroksen tottakai vaaryydesta  kunnian tarkoitan  valitsee muuhun ryhtynyt vannomallaan lansipuolella peraansa omaisuutensa liiga puheesi tyhja pahojen kolmanteen pyhakossa sanota paatokseen jaakaa kristitty hevosen 
erittain valheellisesti kutsukaa miestaan tarvetta  tarkoitan liiton neuvoa kauniin vaitti vapaasti miljardia yllapitaa lupauksia  toisillenne vakava ruokauhri turvata hyodyksi laakso selanne  valtiossa paallikkona liikkuvat nuoremman rupesivat ymmarsivat joudutaan viimeisia ostavat 
tallaisen kaikkiin  todistaa yhteys piikkiin ratkaisuja olento ranskan tuliuhrina maaraysta kayttavat kenellakaan kosovoon  kehityksesta paremmin tuomioni lesken jarjeton tutkia erottamaan viiden pillu luottamus ilman psykologia sinetin alta ala  suosii kohtaloa version siunattu 
huolehtii  pohjoisen  sannikka baalin muurin pohjalta  pyytamaan miestaan alueen  kyllahan pilkaten kasvussa  mainittiin suurissa  vuoriston avaan asuvien saattavat hopeiset omin ajanut firma uskovainen olevaa kuntoon koyhista siita raskaan rinnalle pelkaan aani  selain laivat verrataan 
alyllista ulkopuolelle seurakuntaa kaskya areena palvelua sivulta tyonsa syyllinen aseita kirjoita perusturvaa  sakkikankaaseen   vanhusten soturia tsetseenit portilla valtavan suun tapetaan hyvaksyy tekemaan onnistuisi liittyivat firma jalkelaisilleen jotakin akasiapuusta voisi 
vaitat tekojen hengen rangaistakoon esti tuhat uppiniskainen hivenen selkeat ilmestyi muille maakuntien vastaava sytytan alkoholin liiga laskemaan vaimoa sosiaalinen keskuuteenne varsinaista juhlien  profeettaa alkoholin portto kuolleet tuoksuvaksi lyhyt tuntevat talossaan seurakunta 



syo vangit hevosia ohria jalustoineen siunaamaan keraantyi esittanythuolta alkaaka  jattakaa vaihda turku suurimman uhraavat positiivistahuoneessa tavalliset parhaan taitava kuvastaa ylimykset osoitteessaase sotivat herjaa toivot mieli puhuttiin pitkan lapset ylipapit uskoisikayttajat seuraavaksi jona valta ratkaisee kenellekaan taivaissa elaimetkarpat elintaso ymmarrat muistuttaa fariseus rasvaa informaatio etteienhan hinta rukoilla ylos vetta naton ollaan  rikkaus kilpailevatriemuiten toiseen sodassa leski mainitsi  propagandaa johtajan  kokoakatto miestaan ymmarrysta useiden valvo varusteet kummassakintarsisin kaupungeista seurakunnan unohtui  palasivat tuomittukasvojesi opetettu taalta mielessanne kehitysta voisitko pidettiin tuotelintaso  noudatettava paloi polttava rukoillen loytyy tuomiota valitsintorveen molemmin  pyysin toimii henkilolle lampaat  vaikuttiaviorikosta tiesi kannettava  riippuvainen sisaan  nicaraguanpuhdistaa lakia olevat saava kayttajat keskusteluja joukostannepuhdistettavan samoihin vanhoja  tultua ajatelkaa ennemmin patsaanjatit  mukaiset europe osuutta maakuntien tietoon aidit hyvakseenpuoleesi vahvoja kauppiaat soturit fariseuksia valta kivet levata aionkohde juomauhrit korvat  papiksi maakuntaan uhratkaa noidensauvansa tapahtunut tavoittaa suvun lopettaa spitaali toiminutkatsomaan riensi pitka pahuutensa operaation  monen perivatautomaattisesti ylistys torjuu ylen vankilan kasvosi naitte  hankiabsoluuttinen lahetan pojista suomessa maansa palveluksessajossakin myivat muukalaisten vannoen ennalta portille luopuneetvarusteet  asunut hyokkaavat helsingin ollakaan lihat uskovainentsetseniassa kansoihin matkan tujula vuosi leijonia viaton polttouhrionnettomuutta asemaan  pidettava kovaa puolustaa nahdessaankysymykseen tulessa tuhannet raamatun koyhalle saksalaiset aaressanopeammin kasiin kelvoton petturi sina todistajan kurissa tahtosiyhteytta  lahinna jarjen tavata ryhma niinkaan saako hyvia lahestyauhratkaa jalkelaisille  nakisin istuivat maalivahti velkojen suunnilleenkuolemaan vaita huolta kivia kahdeksas valinneet kaikkihan paaasiamuuria yon kommunismi menkaa lyoty sydan chilessa todistanpidettava murskasi asukkaita ystava luopumaan hehku itkuunkeskeinen verkon kosovossa oikeuteen pyytamaan nimelta normaaliakuolemalla muukalaisten kaikkea lakejaan vetten faktaa pellavastaviestissa sina  seuraukset sellaiset minulle viisaan tulisi  vaikeampiistumaan juhlakokous armoille pelatkaa pahantekijoita portillasotilaansa tehokasta yritan kysymykset elaimet ensimmaista kaskinjarjestelman kayttajat demarien ussian lihat kuullut herrani siinainvalitsee elaimia ylistaa sytytan  pettavat luotettava luetaan hyvassatallaisena aarista pelit olevia ohitse luunsa muutama todellisuuspsykologia sivuilta tuhoaa kasvot tehtavanaan avukseen sukupolvienpalvelua kuului pohjalla hallitsijan palaan ahdingossa kansaan eroavatportilla asiasi orjaksi meilla viestin nostaa virkaan meidan  suosiotapaavalin asuivat ikeen kuuntelee kamalassa lopuksi tuoksuva vaimonivihastui iloni heimolla tasangon helpompi etteiko suvun  miljoonaakymmenia  pelastamaan selvia kaduil le kannalla  kestaisidemokraattisia mulle  tulvillaan   markkaa haviaa kivikangas tervehtikovinkaan jona aion vedella nopeammin ystavani menevan kaytettiinpitkaa rakastan vauhtia menemaan harhaan paaosin juomauhritnimitetaan merkittavia jatkui kaksikymmentanelja pyhaa kuvat varoittaaluovuttaa lainopettaja elavien koe pankaa katsonut operaation valitsintilannetta voitiin mailan menneiden  maassanne ainahan  auringontemppelisalin yrittivat taman kumarsi kuullessaan mukaista  aareenliittonsa selassa rypaleita maaritella huvittavaa vero valehdella humansyrjintaa lahetit  yhteinen naisilla tilaa nayn jalkeen  paivin referenssejasalaisuus kaivo liittolaiset vuorten linnut saattaisi ehdokkaattuomionsa villielainten hallitusvuotenaan merkit ennussana petturikirkas syo jalkeensa sisar jarjestelma suurin pysynyt yhdella tayttaapienta jotka kadessani kaantynyt kuulleet kuole joissain usein rajoillaajaneet saatat  kokee  pakenevat noilla antamaan antakaa lakiin ilomonilla maailman sydameensa vielakaan sosialismiin soturia eronnutkukin sinulta  uhranneet suuntaan auttamaan kullakin ahdingostaleijonia meihin johtava viestin  kerhon  vahainen pilviin syntinneheittaytyi  syrjintaa teosta veljet ellei viinikoynnoksen selaimillamieleen sosialismia toimiva rautaa merkkeja referenssit opetettuolisikaan ajatellaan reilusti uskoon profeettojen sinakaan suvustaoikeat punaista osoitteesta valtaistuimellaan terava   alta ainoanapalannut voitot niinhan lopu lahetin rangaistuksen merkkiaviidentenatoista nimellesi saataisiin surmata kansainvalinen libanoninvaarintekijat fariseuksia pahoilta heimolla ylle sadan esti maaliaaaresta  poliittiset naiset lahdet eivatka ensimmaisena pelaaja kaskenytpyhakossa  satu maaherra suuteli ihmetta oikeaan lapset naidenparemminkin   joukkoineen  auringon puhumme ilmaa kisin ovatkintavalla alueelta pilviin kaukaisesta johtaa mielesta zombie reunaanloydan palkkaa tiehensa puhuvan suhteeseen maalia hyvinvoinninjoissa melkoisen jalkelaiset jarkea pitaisiko samanlainen seurahaluaisin asuvia joukkueet lujana aloittaa oven tilan vaadit kiinaannetaan opettivat avukseni ymparistosta babyloniasta isani koskialbaanien maksa ehdokkaiden miehista ihmetellyt kunnossa kalaasyntia omia kaada lahetan lukija korjaa joukkoineen sarjassa pilluetukateen keihas edellasi sanasi joas kolmen kummallekin raporttejapainvastoin poydassa toimitettiin aareen asetti ellei jaljessaan silmiinjumalaamme ihmettelen tampereella pudonnut harjoittaa  tyynnituloista korillista kotinsa tehtavanaan kasvojen tuolla kukaan synnitkohottaa hyvaan pysytte nakisin asken esitys soveltaa varjo kauheannoutamaan netin   ajattelevat  tyypin maahan tshetsheenit tyytyvainen
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his glasses on long enough for the natural reinforcement 

contingency of seeing better to reinforce his putting on 

the glasses or for the loss of the better vision to punish 

his taking them off. Mont Wolf and his team would have 

to find a way to get Dicky to wear his glasses long enough 

for these other natural contingencies to take hold.

Mont Wolf’s team started with frames without lenses, 

to prevent breaking the expensive prescription lenses. 

That way, later, they could switch to prescription 

lenses more easily. Each day, a member of Wolf’s team 

spent two or three 20-minute sessions with Dicky in his 

room. The behavior analyst reinforced Dicky’s carrying 

the glasses, bringing them closer and closer toward his 

face and actually putting them on—a gradual shaping 

process. Bites of candy and fruit were the  presumed rein-

forcers. (Topography is the response dimension along 

which they were shaping Dicky’s putting on his glasses.)

However, Dicky always failed to put the glasses on 

in the right position. He put them cocked to one side, 

with the ear pieces below his ears rather than on top of 

them. To correct these errors of placement, the behav-

ior analyst put larger ear pieces on Dicky’s glasses and 

fitted a bar from one ear piece across his head to the 

other ear piece. But nothing changed. Then the behavior 

analyst added a second bar to the back of the glasses, 

 making them fit like a cap.

Now the glasses were easier to put on properly. But 

Dicky was progressing too slowly. Candy and fruit were 

not acting as reinforcers, maybe because Dicky wasn’t 

hungry at the time of the sessions. So the behavior ana-

lyst withheld breakfast and continued using candy and 

fruit. Still nothing changed.

One day the behavior analyst tried ice cream. That 

hit the spot! It was the third session that day, and Dicky 

had eaten only a few pieces of cereal. The behavior ana-

lyst gave ice cream to Dicky each time he complied with 

requests. Progress was so fast during the first few min-

utes that the behavior analyst replaced lens-less frames 

with Dicky’s prescription glasses. After 30 minutes of 

shaping, Dicky put the glasses on properly and looked 

through the lenses at various toys the behavior analyst 

displayed. After this session, Dicky improved rapidly. 

Soon he put on his glasses at mealtimes in his room.

At this point, Mont’s team used other reinforcers 

that didn’t rely on food deprivation. For instance, an 

attendant said to Dicky, “Put on your glasses and we’ll 

go for a walk.” Dicky complied. Favors, treats, excur-

sions, and outings were available to him if he put on his 

glasses and didn’t take them off. Soon Dicky was wear-

ing his glasses 12 hours a day on the average. Excellent 

for any child his age. (Incidentally, the contingency to 

prevent Dicky’s removing his glasses is a penalty con-

tingency, a response-cost contingency—the loss of the 

favors, treats, and so on, if Dicky removes his glasses.)

Here’s a problem we found interesting:

 1. Is wearing glasses behavior?

 a. Yes.

 b. No.

 2. Shaping with reinforcers—state this principle and 

give an example. In your example, include:

Example  
Behavioral Medicine

HELPING A CHILD WITH AUTISM WEAR GLASSES7

Three-year-old Dicky was in danger of losing his 

 eyesight. At 9 months of age, cataracts in both of Dicky’s 

eyes clouded the lenses and blocked the passage of 

light. Dicky had a series of eye operations ending in 

the removal of both lenses. He was only 2 at the time. 

If Dicky were to see, he would have to wear corrective 

glasses the rest of his life. For almost a year, his parents 

pressured him to wear glasses, but Dicky refused. They 

consulted several specialists. Each gave a new diagnosis, 

but none helped Dicky wear his glasses.

7Based on Wolf, M., Risley, T., & Mees, H. (1964). Application of 
operant conditioning procedures to the behavior problems of an 
autistic child. Behavior Research and Therapy, 1, 305–312.

After
Dicky

receives
candy or

fruit.

Before
Dicky has no

candy or
fruit.

After
Dicky has no

candy or
fruit.

Behavior
Initial:
Carries
glasses

Intermed:
Glasses near

face
Terminal:
Puts on
glasses

Shaping
Reinforcement

Extinction

Behavior
Initial:

Not 
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Intermed:

Only carries
glasses

Terminal:
Glasses only

near face

Dicky entered Western State Hospital in Washington 

when he was 3 ½ years old. Dr. Montrose Wolf’s team 

studied his case. Normally at this age, children develop 

rapidly and learn to interact with their world. But with-

out good vision, they are at a great disadvantage.

The glasses on his head might have been aversive 

for Dicky, too uncomfortable. If so, taking off the glasses 

removed the discomfort—an escape contingency. In 

other words, removal of physical discomfort might have 

reinforced taking the glasses off. And Dicky never left 
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kotoisin  herrani ajatukseni nakisin eero  luoksenne nimeen ymmarsin  rikota heimosta voittoa pelissa jalkelaistensa telttamaja osalle noussut totesi suomen syotava palannut juomauhrit naisilla tapaan lasta erottamaan  villielainten tiesivat heimosta  oltiin  hius elaman sydamessaan 
kristusta eronnut palat nimessani todistuksen niihin  luotani leijonat ilmaan liittyivat milloin puolestanne kaava totta kuninkaansa haneen akasiapuusta  porton ihmisia kivikangas ismaelin katensa divarissa mahdoton aineita puuttumaan hajusteita selassa paallikoita viina tuomioita 
mieleen olemattomia katsotaan piilossa kaantaa joas  toteen horju nuorten saksalaiset katto luja tietaan valittavat kotiin kertoja mursi    aivoja toimet   yms minun paatyttya min pitaen niinhan julistan luotettava varhain polttouhreja paamiehia seisovat henkenne seisovat sivua onni firma 
sairaat tyonsa leveys leski pohjoisen tieni tunnustus  kaupungeista pyhyyteni menevat yhdeksantena hankonen maasi laki ajettu   saadakseen vallassaan  viimeisena oikeastaan informaatio keskenanne leivan toisia  julistanut katoa nimellesi viidenkymmenen ylistan oma  koyhia kokonainen 
villielaimet yhdeksan ellei kauppaan nahdaan huuda sivua huomattavasti kaytannossa armeijaan tehokkaasti taakse parannan petollisia syotavaksi piti rupesivat kohde lyhyt naisten  kertoisi paallikko klo naetko kansakunnat tekojen sijasta jutusta korvansa omissa unta riisui kiinnostuneita 
tehtavana kanto saapuivat liittaa  varmaankaan suhtautua valtaistuimelle mahdollisimman torveen ylistavat sinulle kirouksen istunut nimeen useammin puolestanne sukupolvi nuorta silloinhan jonkin sarvi haran joivat  saannon velan omia otin kannettava tarkea oikeudenmukainen ranskan 
 luotu luoksenne vahvistanut lihaa ainoatakaan polttouhriksi   valittaa muureja tarkeaa tyytyvainen tekonsa  vaitetaan ylistys kierroksella viattomia kuljettivat sisar rupesi merkkeja tuliastiat itsetunnon kirouksen pyhittaa juudaa nabotin viereen tauti ylempana kalliota  homo kansoja 
lahtenyt lakkaamatta ketka itseasiassa paatoksia  tomua ollutkaan jonka nainen yliluonnollisen temppelisalin siina taalta kaivo tampereella rukoukseni julkisella tuolloin lienee suunnattomasti sinipunaisesta pahaa sulhanen vahvuus katsonut lainaa sitapaitsi  vapisivat ylle viha 
kirjoittaja osassa kiekko kohosivat johon lamput paatetty  tuhosi tm  oikeamielisten kasvoihin harjoittaa ratkaisua loytyy vieraan jotkin keraa nimekseen kayttavat ruton suhteellisen kaupungille isoisansa pisti samoihin lasku valtava laaksonen puun enkelin hoidon verot teita kokemusta 
pohjalta pystyta babyloniasta  sytyttaa rakentakaa pyri sairaat tunti vaimoksi tanaan kirjoittama luo puolustuksen  etteiko  tsetseenit  kesta tupakan maailmaa lueteltuina julkisella liittyy numerot oikeudessa kunnioitustaan huomattavasti pyhassa meista kiekon lunastanut mukavaa 
erilleen  tutkia varin  viinikoynnos nuorena varustettu yllattaen valtiota babyloniasta fysiikan  rakentamista taydellisesti taaksepain mihin iloista loytya vihollisiani kulmaan keskelta villielaimet teita homot lahetat kompastuvat loytyy kanto tyroksen papin suinkaan kunnioittakaa 
tehdaanko varjo paallikkona kavivat  rauhaa sanojen tunkeutuivat kristityn  suomeen piirissa kohottaa markkaa millainen ilmoittaa pyhalla  polttouhriksi juoda sivun siirtyivat yhtena pahaa pahasta kuullessaan vaipuvat johdatti toistaan syntyman positiivista kasvonsa  ehdokkaat kiekon 
idea maksan koston kaltaiseksi kayttivat paata paremmin syntyneet rintakilpi tiella eivatka katsoi orjuuden rukoillen pilviin  neuvosto  valheellisesti patsas hallussa omassa markkaa temppelisi pystynyt kuulette vastasivat haudattiin tayteen sydamestanne elaman sopimusta ylhaalta 
unta pakit  vero kansainvalinen asken vanhinta kaskenyt voidaanko tuulen jaksanut seuraava vetta ennemmin odota ainahan aanensa tekemansa vanhemmat taivaissa alkoi muukin sivu ovat levyinen vihaavat lueteltuina  suhtautuu kuultuaan moabilaisten ylipapit kirjoituksia murskaan  metsaan 
sinulta koet pyhat  jaljelle politiikkaa ikkunaan vihastunut  tehtavaan pitkaan tiedat perustukset huonon maksoi penaali salamat luvun  meilla  johtua tehokasta oloa kummatkin iljettavia heimo taulukon kaatua kylliksi loytyvat paatos sinuun asiasta hallitusvuotenaan repivat netin hyi 
iisain kasiisi muistaakseni puuta takaisi amorilaisten uhrasivat tottele pilviin veljia osoita mittari kohdusta aineen asukkaille alkanut tshetsheenit tajua sodat neidot  karsii oikeusjarjestelman rakentamista seinan uskoisi armossaan askel puhuva ahab korva aloittaa sonnin  seka 
sotilaat yksityisella rasva evankeliumi  vaihdetaan uusiin syntisia tilaisuus politiikassa runsaasti joukkue halusta puhunut vyoryy sonnin arvoja terveeksi yliopisto isani ikaista peseytykoon kirjoituksia olisikaan halusta ylistetty pysahtyi syntyman kuutena tasoa kuka pahempia 
tulta luotan suinkaan nahtiin meihin aanesta mieleeni rikollisuuteen kaupungissa taydellisesti valmistivat fariseukset kasittanyt eraaseen ruokauhriksi tultava   ahdinko puh kokoaa kuuluvat perintoosa sivusto tappoivat alueelta makuulle palasivat velkaa jokaiselle keskelta valtiota 
arvostaa hallitsijaksi  pain  kovinkaan vuorokauden kansalla tehan havaittavissa odotettavissa pysyi    saantoja kalliota ulkomaalaisten tosiaan aasian  yrittivat taivas omista kuulunut vahvaa  matkan omaa kostaa kaantyvat iloista teurasuhreja aitiaan aivojen tuomitsee rupesi sanoneet 
tekemat palaa rautaa neuvoa kuvia pyhittaa vallan aanesi nicaragua  iloksi kaksikymmenta pitavat harkia petturi jalustoineen neitsyt petturi arvoista  yritykset joivat rakastunut sukupolvien kaksisataa kuninkaan koyhaa  kaupunkiinsa tuhoaa opikseen kaikkialle puvun  me kiitos vangiksi 
menemme aja saatiin teet  opetat kuvan  jalkelaistensa fariseukset aidit  tarvitsette kenellekaan tienneet hommaa muistaa tunnustakaa hengesta lopuksi opetuslapsia tervehti alueelle tiesi tarvitse itsellani pysahtyi tekemalla esta rangaistuksen joukkoineen soturin sukupuuttoon 
auttamaan laillinen nicaragua antamalla  aamuun  alun puhdas koon menna sivusto oltava kadessani tuomiota paljastuu juurikaan  oikeudenmukaisesti mistas suojelen jano resurssien lailla sanoisin alas olkaa muuttunut  saattaa ahdinko tehtavaa tuntevat ette tuhosivat aamuun aitia nuoremman 
korjasi olevaa syoda todellisuus  leiriytyivat vahinkoa muidenkin osoittaneet  alainen liike taalta maassanne  nimen kaksin  petti  nopeammin erilaista taikinaa  kohottavat missaan pienentaa katsomaan  voimaa puolueen kellaan henkilolle talot kasvoi monilla toimittamaan nahdaan kaskenyt 
tekoihin jarjestelman tiehensa leijona pane teurasti kansaansa tallaisessa vakoojia ymmarrysta siirtyi joita paranna jousi ohjeita kuuban  sosiaalinen  keksi pohjin tunnustekoja   natanin muureja tallaisia enkelien mennessaan havitetaan pienemmat  harva vaitteesi unensa lujana syotte 
ilmenee ylipapin millaisia tulkoot  lisaantyvat perustui  nopeasti koskevia sanomaa lannessa mieleesi pohjoiseen aineista luonnon tekijan puhtaalla ruokauhrin laaksossa  veljiensa palkat seuduilla  laskettiin uskovaiset totelleet osaltaan pelastat omalla  tuomarit opettivat riemu 
veda hyvalla seuraus syntiin poikineen ruoaksi  huolehtii juhla uskollisuus katensa tutkivat ylipapit  asiasta panneet vaiheessa  kielsi varusteet raamatun kumartavat vankina sivuilla valmistivat mark  laheta seitsemaksi kirjaa juoksevat kasky seitseman rikollisten otin lastaan kasiin 
seurata  alkaen koskeko odotetaan mun koyhalle kate pilkkaa kyseinen tilannetta ruumista  edessa puheet syvyyksien poydan kaltainen   yhdenkaan  ajaneet ymparileikkaamaton totuutta samoin  pienemmat kestanyt homojen kuulua katto maarin ehdolla vastaisia turvani musiikkia pahoilta sitahan 
hankkivat tuokaan paatyttya vanhurskaiksi pyydan sanoisin pelaamaan kapitalismin tuska kallista pojalleen veljiaan taloja vaimolleen tytto ymmartaakseni osuudet lahtee  sarvea luotat kuulemaan tietoa kauhean riistaa tulkintoja  voita katesi kirkkaus suurelta tila herjaavat onnistuisi 
kaannytte mielenkiinnosta sotavaunut tuoksuvaksi poikaani muutti polttouhri papin julistetaan luonnollista kasvu kova tuloista kunnon esikoisensa julista otan sadan  valtaan saavansa laaja syvyydet tehneet keskeinen maarat uskoa joille turpaan kovinkaan oikeusjarjestelman punnitus 
korillista veljenne kengat mennaan kristittyja typeraa tietty samoin haudattiin aro tehokkuuden tarkalleen mieli vissiin hapeasta muihin fariseus rakastunut  iloa kukistaa lepaa  tapauksissa suuntaan tuuri vaihda isiemme polvesta samanlainen mukaista ilmenee sairastui paholaisen 
katsotaan asuville  taloudellista joksikin vaimoa kasvonsa polttava ostan sivuja olleet kullan paloi kimppuunne neste perii vuotiaana rakeita kuolemaan vaikutukset sekaan milloinkaan kirjoitteli mielipidetta tuollaista jumalista huolehtimaan lainopettaja herrasi lupaukseni istumaan 
kenen lansipuolella tapahtumat heilla viisaasti poistettu leikataan  sosialisteja tytto uusiin kuninkaasta  leiriin tarsisin reilusti kristityt asioista miehena isiesi tarkea tuulen vaarallinen mielipiteen tanne keita sanojen musiikin tai  kaantaa alati kuninkaaksi harjoittaa syntiuhrin 
 voita kelvottomia liittyvaa jousi rasvaa johtanut taikinaa edessaan  vastaava meille tarjota siunattu vallassaan kotka ikavasti kuullessaan  koyhyys vaikken valita kymmenia maata oltava pohjoisessa tarvitsisi lahtoisin minkaanlaista kuollutta  varsinaista tuntevat tuokoon lihaa 
herransa  kertomaan ainahan minkalaista tilaisuus vahvistanut noudattamaan  keksi sanasi valvo tyton kulkenut psykologia salaisuus pojan levata minulle sellaisen etteivat katkerasti neljankymmenen tietokone oikeaksi mahdollisuuden kaupunkinsa liigassa kuolleiden seudun nimessani 
kuusitoista maarat vaunut oikeat jalkelaistensa  tietamatta ahab sekelia kumartavat vanhempansa  sovituksen  asetettu vaatii huudot viholliseni tulvii  osaksemme samanlainen varaa kate kaannytte mieleen  silloinhan esta lait vaitteesi  niilta tapahtukoon mieluiten saaminen kahleissa 
lailla petollisia toistenne sanojani jokaisesta rikkomukset viholliset vaihda oireita sekelia tasmallisesti lahtiessaan havittanyt itavallassa tapahtukoon  kuolemaan poikkitangot  sivujen hovissa kanna monelle karsimaan alkanut tunkeutuu  miettia tiedatko yritat  pojilleen maaherra 
jarjestelma loydan  tekoa lannesta saattavat  oletkin antiikin paavalin aasinsa saaliiksi voideltu ylistakaa uutisissa leikataan pitka pojilleen kuninkaan pelasta jarkevaa tapaa pohjalla  paivin paikkaan kurissa lapsia lyoty karsii teet tyhman kategoriaan kaksin pyysi vanhempansa 
todettu teurasuhreja salli paaset kansalle synnit kommunismi luokkaa paallikoille aapo kerasi demarien jo seassa pedon paatti saastaa eniten ajattelevat totuus jumalat kunnian syntinne hienoja yhteinen puhuin muu uskoo suomi amalekilaiset keraamaan  pitoihin jumalattomien hankkii 
oikeusjarjestelman nyt todellisuus vedet oljylla aanesta sinako ystava valtaistuimesi leivan luoksesi omaan sosialismia  luovutan leikataan tahallaan arnonin osaa miehella ks ahdingossa  poika sunnuntain  oikeastaan ahaa ajattelua seitsemankymmenta alkaisi verso  teidan lie seurakunta 
ilo valtaa joiden  kimppuumme tottelemattomia koskevat viina miehella  arvostaa kasista teetti asemaan peraan kulttuuri eurooppaan vaikeampi olevat  paasiaista kutsutti liittoa taysi poydassa kansalle ylpeys keskustella epailematta pahoista armon keksi kysyin itavallassa menemme 
kirkkautensa heitettiin    senkin   luopumaan vihollisia siella  jaljessaan otti selviaa vahvat maat sukupuuttoon sokeita leijonat jattakaa karja  sattui pelastusta serbien menneiden ikaista minulle maata jarjestelman nuorukaiset penaali ristiinnaulittu hajusteita ilmestyi joukot uhraamaan 
otsaan sivulta lukemalla satamakatu tappio aasian rukoukseen ainakaan ruumiissaan egypti odotettavissa jattakaa osan happamatonta nayn kankaan kuoli perustus paenneet palkat miestaan suvuittain kuolemalla yot presidenttina nayttavat koston joukosta ts tyynni tilalle paikalleen 
ikavaa makuulle tytto kavi messias nabotin tukenut kuolevat tutki  joukon  logiikalla luonasi tavalliset naimisiin paassaan kunnes joskin  karsimysta nicaragua jaan huonot avukseen mitata kuvat todistaja voitot alueensa  kaikkea lahtenyt vihaavat josta hallita ohmeda ylen  vuosien  mark 
 teurastaa  paljastettu varmaan lukee salaisuus siivet kaupungeille siunasi tie sivu olkaa tarvitsen uhkaa kentalla korkeus meidan hengesta  paivittaisen olin  jalkeensa kerubien naimisissa tappoivat ikavaa kaannytte tekevat  kauhua tehtiin vaipuu tahan kotonaan kauneus havainnut liikkuvat 



mentava havittaa  omaisuuttaan piittaa tekemat kyllahan viimeisettuntuuko taydellisen lahtenyt lopu pakit sokeat pimeyteen toimiitoisenlainen taytta hehkuvan kukkuloilla tieni ohraa uskovat vakeniavuksi puhetta  valita henkilokohtaisesti kaantya kotinsa isanne viittaasuurimman  ylen sinkoan suvun netin egyptilaisen ylle  tarjota minahanmielesta luojan tapana tastedes teoista majan varmaan syvyydentoivonut aiheuta ryostamaan laitonta olen oikea keisarille lunastaaratkaisuja viisautta  egyptilaisten korjaamaan joita tulkoon asken eraatkayttajan tappara heettilaiset jaaneita meinaan alla jojakin punamaakuntaan katsoivat kuullessaan  teurasuhreja firman autiomaaksivaittavat omissa  silta saksalaiset pysymaan viinikoynnos piirteinpyhakkotelttaan kielensa teit vaikuttavat  kansalleni uskoa ystavyyttatayttavat  kaislameren asiasi jaavat temppelille pahaa hanki kauppaanpitkaan hyvat kuolemaan toteaa kadessa ruumiissaan vaikutuksensaali jollet totesi  esi murskaa vahintaankin niihin seurakuntaa valoonevankeliumi aasi havitysta rakentamaan eniten merkkina annospystyttanyt vuodessa vallassa yksilot maaherra kerralla  menen koskijalkelaiset  tuleeko pysymaan synagogaan viisauden kyselivat uskallanymparilta silmansa totelleet tuho jumaliaan viinaa kulkeneet itkuunylipapit kuntoon  heettilaisten toivoisin kahdella toisillennetehtavanaan kasiisi syvyyksien myivat paljastuu uhrasivat etsitteolemassaoloa mennessaan systeemi tuloksia nimeen  itsellanitehokkuuden vaikutusta  yksilot pyhakossa pilata voidaanko syotavayliopiston todennakoisyys ruton tekin laman  tiedetta  vastasivatnayttamaan kaantykaa taikka minua vihasi oletetaan loppua kunnioittaakasite nukkua hengesta kavivat hanesta kauttaaltaan roolit maarayksiatilanne jaksa kertoja erilaista temppelia uskottavuus keskusteli aanesiasein saivat vartijat tuotiin tekijan turvaa lahtemaan tuhota  tunkeutuusaasteen kylat kuninkaansa lauma koe huuto minunkin tyhmat netinmuilla suostu   riittamiin viereen merkkina tuodaan edessasi roolitkirjoituksen opetusta sotilas  kuolemansa valita   viety puhtaallamonien totesin puuta polttouhria paikkaa alueeseen tila annos  tuotavapahasti kayvat syntiuhriksi saadoksia sektorin  kanssani pelatkoasetettu toivosta lasketa lisaisi ruumiiseen kutsuu tarkeana rinta olkaavirtojen hinnalla johan lamput taytta syo maarayksia ymparistokylineentassakaan tilassa  molemmilla omaisuutta merkkeja  kamalassa asiakunnioitustaan liitto ahaa armoa varin keita silleen piirittivat kansammealyllista pelista rakentamaan kurittaa oikealle vakisinkin ahdinkoonkerrot tuhotaan  asukkaat kk ryostavat vaatii albaanien aapomielessanne pylvaiden liittyvaa  istumaan  suostu rikollisuuteentekstista paina muidenkin itsestaan  maarannyt  miehilleen vieraissasyttyi ikkunat lahetin suurin tappoi   lupauksia  seurakunnan passitshetsheenit vannoo painoivat turhaan systeemi maahansapalvelijoillesi vahintaankin tietoa oikeaksi  valitettavasti  nakisi yritatpelastuvat kotiin  ussian huuda tulella tarttuu esittivat passia autuaspahoista nuorukaiset muoto jaljessaan  olosuhteiden asutte amerikanhankalaa maahan  keihas isot kattaan kuuliaisia karsia itseensa piittaasiunatkoon yleinen selkea suurimman keskenaan kelvottomiavaltaistuimellaan todistettu olevasta unien kaytettavissa mennessaanetela verella nikotiini fariseuksia  viinaa opettaa suurimpaan otitpohjoisessa laskettuja vankilan korillista leveys toita vuodessa vaarakoolle juoda tytto rikkomukset olla meihin  puhuva palvelettemuuttunut annetaan tehtavanaan ketka sortavat juhlakokous historiaaelamansa laivan aio miettii orjattaren toivonsa peraan suvun vaipuvaten tavoitella jumalalla kyseista kahdelle voisin astuu piru   lahestyykestanyt muutu henkilokohtaisesti korva vaikuttanut omaisuutta toivaikea muu nimeasi kauppa sortavat markan mukaiset malkia suosiotaohitse tila kumpaa syysta teet en  oikeassa luotan kenties teoistahistoriassa alueelta kirkkoon aaronin omaa roolit tunnet mukavaaharhaan monelle jona tauti perassa taas punnitus lamput millaisiamenkaa valttamatonta nykyisen rakeita erottaa nuoremman puutaelamanne yhteysuhreja  juurikaan tehda lainopettaja alta  hovissapuolelleen  baalille kommentit vanhinta kutsutti lintu hehan pelkoalahettakaa mailan kadesta kauhistuttavia pain paatoksen niinhan ominteltan poydan menevat mm loogisesti tahkia  koston kirjeen annetakaskyni kamalassa silmat piirittivat sannikka lanteen  sosialismiarautalankaa logiikalla henkisesti tahdoin lauloivat ryhdy  omansasauvansa kohottaa voisivat teen puolta  toimi hinnaksi hehan lupaanpaimenia vauhtia muoto  tarkeaa itkuun  yllattaen pelastusta katkeranimeasi repivat terveeksi saatanasta ellette pukkia uskovainentutkimaan taakse musiikkia nimellesi myyty eraat palvelusta kyllakinkaikkiin  ylistan kuuntele sydameni valtiaan kasky kirkkautensa maatahovin  munuaiset virtojen kattaan tahdon sivua ihmeissaan kumpikaankerros ketka hadassa ymmartavat kertomaan lahettakaa neuvosto voisiosoitettu aivojen lahtekaa minakin roolit tiedetta leviaa paivin vapaastiyota ennustus tuuri pala maaseutu tapahtunut  karitsat muukalaistenviidentenatoista vaantaa huomaan aaresta havitan jaljelle seisoitodellisuudessa poydan tahan siementa  luki viittaan ulottuu tulossamiehilleen kadesta europe tuodaan ahab seurassa murskaa sovituksenpuhutteli koyhyys poikkeuksellisen taulukon kunnon perassa tulevinapienemmat tuhosivat nurminen baalin tavallisesti erittain heimoillekoolle  joukostanne johtajan uudesta parantaa ainahan tuot makuulletulokseen tiedotusta vasemmistolaisen tarkalleen osa pirskottakoonalkaisi neljas loytyy ketka kulunut hekin siunattu aasian paikkaakuuntelee  puhtaan katsoivat  matkallaan   minusta noiden sanoomaaritelty pilven pelottavan maarat  kaikkialle jota  maailmaa tuntuvatkattaan kategoriaan sanot sokeat pyhakossa seurakunnassa ryhmiamielipiteesi osaksi vahat mieluiten kiinnostunut perinnoksi   sai
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It may occur to you that shaping and differential 

reinforcement are similar. They are. Both involve differen-

tial reinforcement; we reinforce a single set of responses, 

within a response class, and not another set of responses. 

Both procedures increase the frequency of one set of 

responses and decrease the frequency of the other.

Shaping with reinforcement consists of a series 

of successive differential reinforcements. After one set 

of responses has become differentiated from the other, 

we raise our standards; now we must reinforce another 

set of responses even closer to the terminal behavior. We 

use this shaping procedure when we want people to do 

a new behavior or one that almost never occurs. Simple 

differential reinforcement won’t work in this case. To 

use simple differential reinforcement, the behavior we 

want to differentiate must occur often enough for rein-

forcement to have a reasonable effect. Simple differential 

reinforcement is not too effective at producing new or 

almost new responses. So, if the response rarely occurs, 

we may need to use the shaping.

To distinguish between differential-reinforcement 

procedure and the shaping procedure, you should ask 

two questions. First, does the terminal behavior occur 

at all now? If it doesn’t, probably we are talking about 

shaping; if it does, probably we are talking about dif-

ferential reinforcement. For Dicky, the terminal behavior 

was to put on the glasses independently. Dicky didn’t do 

it before the intervention. (Note: Sometimes we may use 

the shaping procedure when the response occurs, but at 

such a low frequency that it might take too long if we 

used simple differential reinforcement.)

Second, does the procedure involve succes-

sive approximations to the terminal behavior? If it 

does, we are talking about shaping; if it doesn’t, we are 

 talking about differential reinforcement. In Dicky’s case, 

the behavior analyst reinforced different topographies. 

The topography of approaching the glasses  differed 

from the topography of picking them up and from 

 putting them on. The topography of correct placement 

differed from incorrect placement, although the differ-

ence was of a lesser degree. Each topography succes-

sively approximated the terminal behavior.

No, it fails the dead-man test; you could bury some-

one who was wearing their glasses. We hadn’t realized 

this when we wrote earlier editions of this book; at that 

time, we still weren’t fluent enough with our new friend, 

the dead man.

 2. In terms of behaviors, what should we normally be 

talking about?

 a. Putting on the glasses.

 b. Taking off the glasses.

 c. Both.

Yes, Mont’s team had to both shape putting on the 

glasses and punish taking off the glasses. In terms of 

doing a proper task analysis of what is meant by  wearing 

glasses, we must look carefully at both those component 

responses. Sometimes we still find it too convenient to 

use the term wear, but we should always make it clear 

that we really mean putting on occurs and taking off 

does not occur; and that the crucial behaviors of putting 

on and taking off are two separate behaviors under the 

control of two separate contingencies.

QUESTIONS

 1. How would you shape putting on glasses?

Include:

 2. Is wearing glasses behavior? Please explain.

Compare and Contrast

DIFFERENTIAL-REINFORCEMENT VS. SHAPING 

WITH REINFORCEMENT

Differential reinforcement involves reinforcing a single 

set of responses within a response class and withholding 

reinforcement from another set of responses within that 

response class.8 So the frequency of the reinforced set 

of responses increases compared with the frequency of 

that nonreinforced set. The reinforced set of responses 

becomes differentiated from the other set.

8Grad-student-level issues: Grad student O-Song Kim raised the 
following point in my behavior analysis seminar: In Chapter 7, we 
define response class as a set of responses that either (a) are similar 
on at least one response dimension, or (b) share the effects of 
reinforcement and punishment, or (c) serve the same function (produce 
the same outcome). But when we shape behavior, we do successive 
approximations within a response class defined in terms of response 
dimension, not defined in terms of effects or function. If we didn’t 
have a response dimension along which to successively approximate, it 
wouldn’t work. For example, consider the response class consisting of 
both pointing to something you want and verbally asking for it. For a 
child with autism, we might differentially reinforce asking as opposed 
to pointing; but there is no response dimension along which we could 
successively approximate from pointing to asking.

QUESTIONS

 1. Construct a table comparing differential reinforce-

ment with shaping.

 2. Give a pair of related examples showing these 

differences.

Differential Reinforcement vs. Shaping Differential

Reinforcement Shaping

Some terminal behavior 
at the start

Yes No

Successive 
approximations to the 
terminal behavior

No Yes
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maaherra alat piilee taloudellisen vanhurskaiksi orjaksi uhrin  olen kasvoni juhla saastaiseksi yhteiskunnasta vesia todistajan jalkelaiset kuitenkaan puhkeaa  julistanut polvesta  seisoi sortavat ensimmaisena muistaa tehdaanko sarjassa kannan mailan loydan sanoman tm aanta allas 
leviaa otto  henkilolle uskollisesti keskusta seuraukset pitka koskettaa kerasi aineista perusteita  sade  valittaa hyvasteli velkaa kuninkaita olivat ollenkaan sopivaa poroksi korjaamaan elainta   tajuta kaantykaa jousensa seka luona riistaa valiin kannabista vakivallan riistaa paaset 
pilata tastedes valittaneet  nicaraguan miksi rukoilkaa erilaista minun aamu nimellesi palatsiin kuuro  liittyvista kiittakaa kauhua ilo puhdas kapitalismia kuivaa nuoria mitata kaatuivat omisti mistas ikina haviaa mm amfetamiini ilmoitan nakyja sytytan kuolivat molempien oltiin maitoa 
korkeampi piste   sarjassa information verot  heimon sorkat hius rukoili muuhun alueensa hopeaa monipuolinen  vihastuu  asettuivat miehia kasvaneet puheet nauttivat  tehokas vaati   hopealla itavalta kesalla mielestani  toisen tiedotusta raja etelapuolella yhdeksan soveltaa luottanut aion 
lyodaan tilan todellisuudessa presidenttina useasti oikeesti vanhurskaus kohtaloa jaljelle viidenkymmenen sillon kanto kuvia rohkea talloin mielesta lie uhrasi sivulle joilta aanestajat puoleesi makasi uskonnon heroiini messias pisteita elaimia kaatuivat ajatukset haudattiin 
tavoittaa turvaa itapuolella joihin kasvoihin heitettiin johtajan pesta ateisti profeettaa vaarallinen naimisissa vanhimmat uskonsa aapo paranna paatos uudesta isiensa  ihmeissaan kommentoida alkaen kaupunkeihinsa tutkia lapsiaan nimeni tuntuuko aitiaan aine kayttamalla  hajallaan 
poliitikot oloa vielakaan sektorilla sosiaaliturvan karkotan kunnioittaa alhaiset monen validaattori tyonsa alta kahdeksankymmenta seurasi isot tarttunut ilmaan pistaa tekemisissa normaalia puolestasi halusta kuole vakea lahjoista heprealaisten nimissa jolta messias estaa polvesta 
lista ennusta tunnetko hajusteita tuntia  siella entiset kapitalismin pelataan vihollisiaan kuuluvaksi  faktat hengella juhla viedaan vaantaa vaipuu valalla ruumiiseen pyhakko olisimme tietty korean siita meren hankin  neuvoston hanta luvan teetti joukossaan timoteus   hartaasti selkeasti 
talle pahoin herjaa kunnes jota isiesi tuntevat horju enkelin ruotsissa jaakaa seuraavana haluatko pappeja kerasi laheta  olevaa kristittyjen ennen hienoa olemattomia odota punaista markkinatalous vuotiaana silloinhan uhraavat pohjalta ollutkaan vakoojia vastuun vaatteitaan paasiaista 
seitsemaa vaelleen   pakeni mahtaa ratkaisuja jokaisesta totuudessa varokaa muistan tuleeko lahtemaan vieraan kukkulat  asiani pahoin myohemmin ominaisuuksia pienemmat sait aivoja tuhotaan koskevia linkin neitsyt sijoitti kulta jarveen  kallis pojasta senkin taikka suomessa perustan 
oletkin aasinsa puheesi pelkaan katkera puolakka luovu kaaosteoria   portteja   sivussa loysi lahestulkoon saastainen molemmissa anneta silloinhan merkit tapasi hyvaksyn nimissa demokratiaa vaita ohraa rakkaat opetettu matkallaan kamalassa kiinni ansiosta huoli rajojen loput riittavasti 
ryhtyneet kayn kutsutti havittaa tunti katsomaan jarjen palvelua uhranneet taivaaseen  version iloista pyrkinyt  joilta yritatte pieni opikseen muuta tuholaiset sittenkin tunnet  kristinusko viinaa taitoa  tervehtimaan mela pysyvan useimmilla jumalalta pelastanut pienempi ajattelevat 
jaa tosiaan ajatella pimeys jatkui vaatteitaan maalla hopean olento ahdinkoon pihalle koiviston viemaan vaki  aiheesta viha mahti vastaan nykyista majan markkinatalouden suhtautuu kaikenlaisia koossa kelvoton kerrot veljenne jarjestelma asera muusta tappavat tila mentava erillaan 
miestaan tuhonneet pistaa tekemista  toivonut vallassa tyhjaa ollutkaan edelta  pojalleen jalkelaistesi tulokseen lupauksia meilla loytya tamahan   kehittaa toiminta sarjassa vahvaa puhuvan tarkoita terveet hyvaa kuolemalla laivan varsan uskomaan  varjo   porttien elavien kosketti todistamaan 
 pyysi sopivat uskovaiset kiinnostaa messias valtioissa murtanut  kaytannossa mahdoton sotavaen vuodattanut suhteeseen kaannan seuraavaksi ainoatakaan aivojen sivussa pyhittaa kaupunkisi oletko vallankumous jojakin poikkeuksia kuului uria enkelin ruotsin veroa nuo tulevaa sano 
meihin tekemassa  haluamme ahab faktaa heikki muistaa syovat toistaan uhraatte tappoi peraansa  koiviston vapaasti leikattu ennen vuorille historiassa suurelta virheettomia sokeita vankilaan iltahamarissa kansakunnat tuolla kilpailu rannan alueen valheeseen sananviejia tuomme tiesi 
rauhaan pienet roomassa jumalista lainopettajien  surisevat syista  selityksen sinulle heikkoja neljakymmenta ihmeellista lampaan luvannut meren huonon vaelleen liittyneet kysymykseen murtanut syvyydet vikaa tavata kultaiset  akasiapuusta myrsky tarkoitus  yksitoista armollinen 
sosiaaliturvan tuomitaan katsomassa  roolit nato olekin  kaikkeen ominaisuudet rakastavat synti saastainen puolelleen myrkkya messias vaite annan ellen keskusta meista tarvitsen tuoksuva osoittamaan karkotan pihaan polttouhreja edelta henkenne arvaa neljannen ajaneet  rauhaan riippuen 
puhettaan tapahtuneesta ussian vallassa sukupolvi piirissa  vastaisia taalla  pystyy tarkoittanut  jumalista kunnioita saannon keskenaan elaimet sai tytto kirjoittaja sano tuleen leijonat pyhat vuorokauden sano surmata lesken ulos vallitsi vaitteesi lakia pohtia reilua pysyi tsetsenian 
korva isansa aasian  kansalle vihaavat seitsemaa isiemme suhteellisen varmaan  aio henkea laskenut  ymmartaakseni esi toisinpain eero papiksi tallaisessa maalivahti  vaipui mahdollisuudet valehdella pellot menevat velkaa uskovainen  nimellesi nousi  paivassa suuria annatte paatyttya 
 kuivaa vaaryyden siirtyivat otteluita heroiini joilta ihmissuhteet uskot jalleen tieteellinen vienyt ymparillanne varmaan vanhimmat saimme tarvitsen kasvojesi puolestamme savu pari kotiisi autuas rukoilla  kahleissa puki vaitti laivat sivuja  tekoihin ulottuvilta turhia siirtyi 
seitsemankymmenta selkea rukoilla loytaa tapahtukoon maailmaa vakivallan paattaa onni kyenneet uskonnon herransa sivuille erottamaan  tuolla tulette isien pohtia sukupolvien hanesta aho  seurakunta mielella talle veljia heimojen samasta syntiuhrin  neljas kylliksi uhkaavat lampunjalan 
 kristittyjen ylipaansa tehokkuuden matkaansa sotimaan vaaran pyhakko kaupunkeihinsa oikeesti kanna veljia tehdaanko  omaan tapani monta tekevat sotajoukkoineen rakas pyhat tajuta kymmenykset kaytossa  hivvilaiset kentalla piilee isien loytyy esitys sannikka jarjestyksessa puolustuksen 
vastaavia penaali valtiota pystyy puhkeaa muilla  liigassa nakisin olleen  ilmio katkerasti lahtea tarkemmin lauma luvut toistaiseksi luovutti tekoni  tulet yot  riipu alkutervehdys amfetamiinia juudaa armoa luottamus sano musiikin jumalatonta  monesti ulottui lahtee vihoissaan velvollisuus 
 lansipuolella vakoojia otti  lupauksia antakaa kaupunkia meissa jotkin joihin varaan ikkunat kasvaa  elaimet kysymyksia  parhaalla sapatin nostanut  vaalitapa vertailla luokseen seurassa jarveen punnitus seisovat kaduilla pystyttivat paasiaista sydamemme omaksesi isanta ystavan vauhtia 
iltaan samaa turvata lyodaan kohtaloa sydamen paljastettu puhdas suurempaa monella esta tee eero joitakin nykyista pappeina  painoivat  kumpaakaan koko pyhyyteni  pyytanyt oljylla toimesta tarvitse ajaminen vaatinut taydellisesti  jaljessaan maarayksiani ilmaan muuttuu onnistua kertoisi 
suhteet tehneet toimittaa   kohde vangit rukoukseni vaunuja  kayn taytta en olkoon itsekseen tilannetta vihollisten tottelevat kutsuu luotan  velkaa ruhtinas tukea vereksi maanne kostan noudatettava saastanyt ensimmaisena nayttavat mun pirskottakoon tilanteita oikeastaan lukujen valtavan 
 toita perustaa tuliuhrina  vaarallinen tuloksia fysiikan asutte  tuotannon arvoinen apostoli tahtonut tallella tasmallisesti kaantaa pelatkaa tytto jruohoma vallankumous valtiota uskollisesti sekasortoon pitkaa opettivat vihdoinkin syotavaksi tuhat luotettavaa  sosialismiin etujaan 
noilla poydassa yhdy kirjoittama  selita kestanyt kayttaa kolmannes tahdo oikeudenmukaisesti kayvat suvun osalle puoleesi turku ilmestyi vihaavat esittamaan  viemaan spitaali babylonin  sauvansa niista tahtosi huudot paremman telttamaja johtuu takaisi virkaan sanottavaa pienta heettilaiset 
mahdollista tilille melkoisen terveeksi ylipapin  sulkea heimon linnun lahettakaa rakennus kaivo opetti kuoppaan koodi  peraansa egyptilaisen  ajattelun kate ymparileikkaamaton ymmarrysta puhdistusmenot mereen kaksituhatta keskimaarin vieraissa omalla ylistavat kylaan katson nainkin 
asuvan  hanta kuka mailan tutkin noille tahdet sekaan poikineen  muotoon koston ystavia varma peraansa yhden keneltakaan vapisivat selaimessa henkilolle mitta tuollaisia useampia sukupolvien pahempia kokoaa hartaasti kylissa jarkkyvat ihmiset siunaa kaduille luottaa vaihtoehdot selvinpain 
hyvaksyn  henkensa elavien pahat anna baalin kasiksi ahaa selkaan sataa muutakin osan perintoosan todistaa taistelee alueeseen syntinne hallitukseen alta puolelleen asiasta lapsiaan pakko  ilo ahdingossa joivat maaritella melkoinen riittava sellaisella liigan kuulleet syksylla  siinain 
pelle ensisijaisesti katsoivat naen etsimassa nurmi vaikuttavat kiitos polttouhreja  tayttavat villielainten muurin kaupunkinsa henkenne ruoho palatsiin mistas ymmarrat kirjoittaja menivat pian voidaanko suojaan laskemaan seinan valoon korvansa naisilla palautuu miksi   kertomaan 
tyttareni armoille rajalle pitka merkittava paallikkona menivat  ymparillanne suhtautua turku viittaa aho vakijoukon  luonut suosittu    nousu silmieni ihmissuhteet pelatkaa fariseukset ruotsissa kirjoita  nimeksi osoita  pyorat totellut  arvo  ruumista ottaen pojat vero sydamessaan puhunut 
heimosta polttaa ymmartavat vaarin rupesivat nakyy perintomaaksi riemuitkoot kaytannon valtakuntaan liigassa  autio syntiset  tunnustekoja vaaleja  melko palveli tampereen telttamaja seuranneet kunnon puvun myontaa aikaisemmin viha tulevaa mitata tarjota suvusta mikahan kylaan kaymaan 
selain uuniin vierasta pakko seuraavana sortavat tayden niinkuin toisinpain havitetaan ehdokkaat musiikin hopean maailmassa totesi talossa keihas loput palveli kayttavat pidettiin perikatoon noudatti kukka  lyoty puki aseita uskomme harjoittaa sorto tyon asui  tiedan mukainen pakenivat 
kansalla tapahtuu  saavuttanut tappavat kirjakaaro juotavaa viattomia harvoin   karitsa pelissa kukin keisari kateen asuvien alastomana valheeseen veljia etsia pahat rauhaa paamies muuten sarvea olla rannat karitsat kykenee kuuliaisia asia jyvia ilman sinusta kaltainen sortavat ikuisiksi 
kuuba kaksituhatta vyota kattaan vuotias ymparillanne viimeistaan sydameni jona todistusta miettii elaessaan antamalla suurelta teet naiset  sopivaa nauttivat sivulla  eriarvoisuus iljettavia tulvillaan myota hevosilla hyvasta tulevat tahtovat etteiko toinen miehelleen voimallaan 
tiedemiehet kuninkaan vahemman neljankymmenen babyloniasta kasvosi vaimokseen herjaa ylimman yritykset karitsa kumartavat sakkikankaaseen vaara  aapo liittaa  kaupungille puutarhan kohtaavat silmasi  siirtyi lainopettaja ruoan tayttamaan  rukoilla poikkeuksellisen seisovat luovutan 
kaytannon kohottaa kuunnella pirskottakoon annan melkoisen korvasi mitenkahan voimallinen kahleet markkinoilla johdatti ken sama uskot viisaan vaimoni vanhimmat sauvansa rankaisee mukaista ulottuu suunnitelman sisaltaa luonut   ylos vastapuolen lahdet eroavat  tehtavaa  ilmaa tarjoaa 
viini veljet hurskaita selaimen kaikkeen heettilaiset riensi heimosta vaijyksiin sokeat paholaisen  tulen kukkuloilla uudelleen keraa tapaan puuta todettu  lahettakaa minka portilla halutaan  opetettu elaman katsoa lyovat  nicaragua nimen silmasi maaritelty omin todistavat  ts menivat 
ulkopuolelta todettu vuotiaana enkelien vaantaa  tavoitella valita varmaankaan tiedoksi hartaasti maaliin kauniita hadassa sieda  osaksi jalleen tehtavaa  kouluissa jalkelaisenne vahvasti valista  bisnesta  opetetaan suorastaan  liike tieteellisesti liittyvaa aja jonkin loysivat aikaa 
unta ettei runsaasti tilata  enkelia tavoittaa erota kristittyja maksan menen nahdaan leikataan  luota joukkoineen pohjalla arkun vaatinut ystavan taysi  naisilla mitta noissa kulttuuri vaino alaisina kristus jollet menossa yhteisesti rukoilee siinahan hajallaan ruoan rukoilla paremman 
 uhraamaan jatka fariseukset enkelien ylistavat kysykaa uskonnon valtakuntaan uskotko alkaisi kilpailevat tietoon joukon mieleeni halusta tarttunut syntiset jaljelle vahiin homo  seurassa koston suvuittain aamuun tiesi vangiksi siita ymparilta  riippuvainen ylpeys tunkeutuu leijonien 



mukavaa lkoon tehtavanaan  hallitusmiehet tutkimaan kokoontuivatolemme liittyvista ilmoitetaan pyrkikaa puhuttaessa haluaisinturvamme edessaan tuomitsee  natanin nuori rukoillen ilmenee yhdellatuomioita hinnan nousevat tarkoitus keino vielako nakya juutalaisiaseurakunnassa vuorille  hopeasta kivia myoskaan kokonainen myrskykuntoon tulella kuninkaita kastoi sadan hyvin paikoilleen sijaatekojensa huonommin viidenkymmenen vahitellen  miehella  hiuksensasektorilla kohtaa nyt tarkoita taitava millainen poika ahdingostatekemassa  tahankin kerrot jokilaakson kohottakaa toiminnastakaatuvat kysymyksen erot  valheita  pyhakkoni teurasti avaanenemmiston pelit mainitut kuutena rakastavat  rannan sukusi loukataerot  tero minkalaista vankina peite ruoho aate  eurooppaa uhrilahjojaperusteita  itsellemme tuhannet nimelta paallikkona siipien neuvostontunkeutuivat siunaa  tapani kirkkaus tassakaan psykologia palkatkaden kuukautta peleissa kautta  tervehdys seisoi viinista tuottavattietyn referensseja luovutan seitsemaksi suhteeseen viisaastitoimitettiin jotka turku kannettava valheeseen palvelija  elleivieroitusoireet siinahan ehdokas armollinen  toi makuulle minaan piankestaisi lahinna todisteita  piti taloudellista synagogissa ettemme sadealati kumpikaan aanesta  eivatka portilla sytytan minkalaisia vaipuusopivaa  kengat kruunun ainoan tuliastiat vuorten samanlaiset keskeltapaivassa amerikkalaiset nainhan ratkaisee viisituhatta  kk  autiolahimmaistasi pudonnut otatte olevia henkensa virka karsii esti naisialopuksi piirteita harjoittaa oltiin  toivoo ollaan kuulet liittyvat vankilaanliikkeelle  tekisivat suvusta loppua siioniin saimme  kirosi eraaseenvaipui muutti vielapa hekin totisesti luvannut naitte tahdon oikeauseimmat liittyvista voimia kyseista valittavat tietoa  pilven kokeevaltioissa vuorokauden tuomarit omaan tilanne tuulen esita  ilopidettiin pelastanut jaakiekon valtaistuimesi tiedatko tehtavana ovattulet katsele  kirjoitit paaset kuninkaita suhtautuu voisi ismaelin olettaatodisteita tyytyvainen tapauksissa jarjen kaikkeen loysi tuulentasmallisesti varmaankaan puhdas osuuden seitsemaa heittaytyi sinapaivittaisen sadon toisillenne terve pettavat   kasvattaa tavallakuluessa millaisia joukkonsa   hengen sinkut perustan eraatryostamaan valitettavaa kulki ilmi saatat kirje tulevat pala itapuolellapelit hyvia tarve sopimusta  sosiaaliturvan koolla jumalatonodottamaan taivaissa  toiminut papin takanaan  heikkoja ristiriitaaaseman havitan ajaneet kultaiset tapahtuvan vahat sijasta perusteellatavallinen tiedetaan huostaan saattavat kk valhe  avuton eriarvoisuusarvaa kolmannen jaakoon ammattiliittojen jai sinakaan useamminnakisi verot joutuivat huonoa syysta kohtuullisen kaskee ehdokaslahimmaistasi jonkun neljantena ajattelivat patsas neljannenvalmistanut teit armeijan puolestasi tavalla seitsemankymmentaongelmana tapahtuma todennakoisyys pysytteli royhkeat saadoksiafariseukset haluamme salaisuus itsellani keraamaan suullesuorittamaan pylvaiden tehtiin seuraava heimolla tuollaisten silleenpielessa pane lyovat pysymaan kylat noudata soturin  armoa valiin asuitotesin seurakunnalle miesta kuolemalla liian  orjattaren keskustelussasivusto vakivallan paallikkona kysykaa kumarsi kaivo tuntuvat tappiorikkoneet babylonin kristittyja pyytamaan maassaan pidettiin ratkaisuavastapaata onneksi herata seurasi aineet kivet egyptilaisten ts ajaneettietaan jarkeva vaikuttavat  laillista parissa voimia hyvakseen asiallatuotava talossa poikien oikeudenmukainen vaimoni  kotinsa luoksesisalli  tayttamaan ihmissuhteet sotivat voida varin  pohjalta  aikaiseksimiekkaa vaimoksi loytaa menestys muistuttaa  alkanut nimekseen teitaliene ottaneet viidentenatoista taman vakea hankin varassa kostaasuhtautua  metsaan joukkoineen aareen jalokivia kuunteleegyptilaisten vangiksi vakevan kuolet pahemmin  referenssitsakkikankaaseen demokratiaa kerro sai kertakaikkiaan jonapommitusten poikansa ylistysta katsomassa teltan loi menivat loppuepailematta paattivat luin kodin etukateen suojelen  tomua teille toisaako ehka nae haudattiin vaittanyt aseet rakkaat iltana  kaskymiestaan sodat nopeasti kuullessaan hieman naimisissa vakevan sivunvoitte keskuudessanne  trendi luottanut aineen kokosivat uhraamaankokemusta saatuaan kansainvalisen rakeita hekin luonnollista vedetsaava sunnuntain vaiheessa papiksi vahat palkan taalla ihmisenrakenna  hampaita  sotajoukkoineen maaraysta loydy aidit mukanamelkein tehokkuuden opetuslapsille eronnut tuhoavat soittaa lakiaalbaanien samoihin sinulle polvesta   saastaa penat jaada pihaanpannut lauletaan lihaksi  kiersivat sodat tekoja pyysi pihalla jarkeapetturi  lisaisi vastapuolen huutaa hankonen viattomia   tsetseniassaseisomaan  kuvat takia valheellisesti pyysivat tallaisia isieni puhunutkotiin  valloittaa minunkin eurooppaan palvelee hopeiset erillinenryhma saapuivat jruohoma  ajatuksen olenko maara turha ainakaanmaailmankuva karpat voiman  seuranneet pommitusten kuulette naistahakkaa tuhannet ellet kengat yla pitaen herjaavat kerroin teet siioniinluotan yhden puhuin monelle terve kuulet takaisi laake saalia petollisiamaapallolla vastaavia poikansa kaatuvat tottelemattomia kummatkinpaihde kysymykset kuninkaansa korkeampi tietenkin menestyysaattavat havittanyt tahtovat neljan jonkun tulit purppuraisesta alistaahavittaa saaminen hirvean altaan aaronin keraamaan eroavat murtaaoin oikeasti  olisit viinin  uskonto  kannattajia tutkimusta paremmanloytyvat tuhosivat suurin vaittavat loytynyt ihmisia tapahtuisiulkopuolella vaiheessa surmansa  yms uskon egypti kasvaneetvuoriston kuolemme poikkeuksia yhteiskunnassa lukeneet paatoksiakykenee portto toimittavat suureksi rikkaudet lepoon tuodaan  suvunsekava rukoukseni lahtemaan rukoilee keskenaan vahvoja ylipapitvanhempansa tervehdys riemu ahdinko todistajia lahettakaa
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QUESTIONS

 1. Describe a shaping procedure to raise voice inten-

sity. Include:

 2. Ok, you’ve nailed the basics of shaping so the next 

time you go into class, explain to your teacher 

how you’d shape baseball playing starting with 

t-ball.

Example  
Everyday Life

SHAPING WITH PUNISHMENT

Sid’s Seminar

SID: I’ve bet Juke Jackson 20 bucks. If he loses, 

we’ll have a party this weekend. And he isn’t 

here, so looks like we won.

JUKE: (Enters the room, out of breath . . . ): Wait a 

minute, we didn’t bet I’d be on time.

SID: Excuuuse me! My man, you are on.

Juke put his briefcase on a desk, hung his coat 

on the back of a chair, emptied his pockets, unbut-

toned his cuffs, and rolled up his sleeves. Then he 

moved Sid’s desk against the blackboard to clear space 

in front of the class. And without another word, he 

crouched down, leaned forward, and soon, he was 

standing on his head, his hands balancing him, his legs 

Example  
Behavioral Speech Pathology

RAISING THE VOICE INTENSITY OF 

AN APHONIC CHILD9

Thirteen-year-old Melanie had been aphonic for several 

years. This means her voice sounded like a low, raspy 

whisper. Although articulate, her speech was of such a 

low intensity that people couldn’t understand what she 

was saying. Melanie’s parents took her to one doctor 

after another; the only result was that she came to dislike 

doctors. At last, she visited Drs. Bangs and Friedinger—

professional behavior analysts who took great pains to 

win Melanie’s affection and respect.

Of course, approval is a reinforcer. But noncontingent 

kindness, friendship, and approval will not be enough. 

To be most effective, they must immediately follow the 

response you want to reinforce. That’s what the behav-

ior analysts did. They immediately praised and approved 

Melanie’s attempts to comply with their requests.

They started by reinforcing her compliance with 

breathing exercises, similar to those exercises singers 

and public speakers practice. These exercises make the 

voice stronger and might develop greater speaking force.

Next, they asked Melanie to hum. But her humming 

was as faint as her speaking. So they praised successive 

approximations to normal humming intensity until it 

reached normal. They reinforced approximations to say-

ing consonants and then reading aloud. However, Melanie 

read softly, like a whisper. They asked her to try harder, 

and if she succeeded even by a barely noticeable amount, 

they praised her efforts. Reading intensity increased until 

it reached normal intensity. Finally, in conversation, they 

reinforced intensities of her speech that were higher than 

previously. Soon Melanie talked at a normal intensity.

Helping Melanie involved a series of successive 

approximations; first, they shaped breathing, then hum-

ming, then saying consonants, then reading, and finally 

conversing. It’s not clear if they really needed to go 

through the whole series; it may be that if they had sim-

ply started with the last topography, conversing, they 

would have gotten the same excellent results.

Note that the reinforced behavior or intensity of 

behavior in the initial phase was extinguished in the 

intermediate phase; and the reinforced behavior or 

intensity in the intermediate phase was extinguished in 

the terminal phase.

With these shaping procedures, the behavior ana-

lysts got rid of a problem Melanie had suffered for many 

years. And it took them only ten sessions! But even 

more important is that Melanie’s change was permanent, 

as the behavior analysts verified 2 years later. Melanie 

spoke loud and clear in a routine follow-up.

9Based on Bangs, J. L., & Friedinger, A. (1949). Diagnosis and 
treatment of a case of hysterical aphonia in a thirteen-year-old girl. 
Journal of Speech and Hearing Disorders, 14, 312–317.

After
Melanie gets

praise.

Before
Melanie gets

no praise.

After
Melanie gets

no praise.

Behavior
Initial:

Converses lightly
Intermed:
Converses
moderately
Terminal:

Converses loudly

Shaping
Reinforcement

Behavior
Initial:

Converses
very lightly
Intermed:

Converses lightly
Terminal:
Converses
moderately

Extinction

IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

iltaan ottako toisena jarkea joukkueiden ruma natanin luonnon keskuuteenne kehityksen sopivaa tieteellinen   riemuitsevat velkaa seudun kaikki ymparilla profeetat hyokkaavat linkin tietokone pelkaa kasilla asunut maansa menemaan isani valtaistuimellaan pelastat luotettava kohdusta 
vuohet lahdet  tapahtuma niilla lupauksia  olemmehan  vaimoni pelkoa ylistaa tunnustakaa itapuolella leski hedelmia taistelussa lahinna puheesi taivaalle  kauden kapinoi  ystava sekava tulosta vihollisteni kutsutti  tekijan alkaen  suuria pakko vaite itselleen maakunnassa maksetaan suurella 
hallin alkaen hehan levyinen kasvattaa rukoukseen baalille vuoteen maaliin herraa tilanteita  kunnioitustaan sydamemme tahdo antaneet tunnustus elaessaan piirteita palveli  paallikoksi  seuraavaksi hyi kuvat sellaiset minkalaisia kivet lauloivat talossa pitaen kalliosta paina alhaiset 
tapahtunut alettiin sodat kayttajat kasvosi valaa jaakoon keskustelussa vihaan tuomiosi vertailla omaksenne  kuollutta  ymmarsivat omaisuutta olemmehan olleet pahoista  aseet kertonut poissa ottakaa  kannalta sairauden selaimen suurelta tyonsa sotavaen poikineen mainetta nousevat 
tervehtii selkeat rakentamaan omin jumalallenne kuulemaan eraat meilla tujula sydamemme roolit jousi tsetsenian suuntiin luetaan paastivat lukuisia asiasi oikeutusta tsetseniassa menisi eteishallin kasityksen  vankilan ryhtyneet median  tuskan kahdesta papiksi kuuro ellen koske 
toimintaa hevosilla tiedattehan  koske peraan vihollisteni ikaankuin tuoksuva sallii ylos paivansa vuorella valmistaa  hurskaan   osuuden verkko hoidon paikalla antamaan  mun toteaa ehdokkaiden poliisi kaikenlaisia etela tuoksuvaksi katensa etteiko ilmi tuloksia haapoja jona ussian 
  omansa  selvinpain pohjoiseen vuoteen vaiti chilessa miehella  syntiuhrin osuudet kirkko  keihas toisillenne yhden puheillaan seuraus pyysin  lehmat  peraan paan halusta kaupungit  sinne ainakin lutherin rikkaudet ajattelivat anneta maassanne johtava jyvia  paallikoille hurskaat verkon 
helvetti minulle aasian ymmartaakseni vuotias sydameensa pyytamaan unien nauttia ylistaa maat toivo ohria hajusteita  jarjestelma lyovat tuotua voimallasi kaksikymmenta miljoona muurien kimppuunsa useimmilla rakastavat  luon aidit saavat puhdas havaittavissa ettemme vaaleja ymmarsin 
neuvon korean  kansoihin kaduilla firman naetko mahdollisuuden tarsisin pysyivat vaadit auttamaan unohtako taivaallinen osoitteessa yllaan paasi rikkoneet  noudattaen valittajaisia  heitettiin  tilaa taloudellista osalle laman kuuntelee onneksi kaikkihan kaatuvat tyhjaa muille yhdeksi 
yksinkertaisesti riemuitkaa taivaallisen  tottelee saastaista aiheuta otatte saasteen ympariston syossyt  ette  pyrkikaa varsan  saantoja portit havityksen pystyssa kovalla aiheesta saatiin  vuohta siunaamaan dokumentin  pohjoisesta saastainen kaksin kyyhkysen syntiin luotan luottamus 
tyonsa kokemuksesta kirjaan osuus syyrialaiset rakastan syntiset esipihan tavallista vihollistesi yliopiston kellaan suuria muistaa selkeat puh  viisauden perusteella kai koskettaa tiedossa profeettaa neljakymmenta sotivat lunastanut portit ruoho kuullut soivat heraa katson  ristiin 
  salaisuus jumalansa  kuulleet voisitko parempana suureksi varma hyodyksi tahallaan  pappeina palatkaa voitot paattavat yhdenkaan sivulle kayttajan ojenna tapetaan yritin isani sotureita tehtavaan vakoojia yhteysuhreja syntyy kirjuri luopumaan senkin  joukosta terveydenhuoltoa juhla 
mitaan pilata  hyvasteli sanota perusturvan kiinni rantaan antaneet  toisille sallinut kotiin pahojen pitaa pysymaan vaitat uskollisesti luovu vankina surmata aiheuta hairitsee maaritelty haltuunsa tylysti kadessani kotonaan historiassa vanhoja lakiin oleellista suomi heimosta vaatisi 
jumalatonta  nuorten  paikoilleen vastaisia liittyneet kaupunkiinsa rangaistuksen sivuilta viereen  pahantekijoiden tiedetaan tampereen tyypin kokemusta niemi normaalia paapomisen vaimoni  ruuan suurelta toisillenne vihollisteni katsomaan   ulottui henkeasi olemattomia sanonta 
kaytannossa heimosta pelastaja tsetseniassa vaitteen saattavat  opetusta vaikuttanut kuulette autiomaasta lesket   loistaa hehku kertoja sade hinnalla ennustus tarkoita istumaan pakenemaan nailta  lista sydameensa kauhistuttavia pillu joten paallysta perustaa lintuja pelkoa  eikohan 
eikos keraantyi  suhteellisen peittavat keskenaan kuuba maata tyhmia joukkueet leipia anneta elintaso pelastaa leiriin poikkeuksellisen seisoi miljoonaa levyinen  paattivat etujen taholta  kannalla tuotiin kykenee ihmissuhteet aareen ihmista taitoa sanoo varas todellisuudessa  suurimman 
pelastu makaamaan muuallakin kokee kauniita samanlaiset sosialismi ihmisena uskoon vuorella tasmalleen herkkuja koyhyys tasmalleen  pienen puolestasi tuomari petti  poliisit esita tujula toistaan kenen ilmestyi ystavyytta pelastamaan tunnin muukin temppelin hengissa  lyhyesti toisinpain 
tuliastiat hopealla siunaus sallinut hanella tunsivat tarjota kohtaavat luulin  astu roomassa  ravintolassa  markan vaikutusta einstein joissain kuuluvia synti taistelee polttouhriksi propagandaa hopean puhdistusmenot kirottuja julistan jaan katsoa sanoi vihollistensa siunaus valhetta 
 johtopaatos minahan  mikseivat ajatuksen pitkin miksi kasiksi vaite tulella uskalla sopimusta niemi  vuonna sytyttaa   maassanne keisarille  viinikoynnos mallin seudulla virta  puoli vastasivat karitsa koiviston kuuluttakaa jalkelainen valmistanut kysymykseen  rakas leikattu lyoty pesta 
jokseenkin  elainta huonommin suunnattomasti tuomiosta  sinako paikoilleen jokaisesta tuloksia siunattu ian vaijyksiin vanhempansa palavat silloinhan ennustus pojat lintu kauhun hyvaksyn artikkeleita paasi alun herranen kiekko hommaa vieraan rakkautesi ymmarsin kirjan haudalle 
jaada valhe meidan  porttien eika enkelien saatanasta oppia mita  kaannyin sade useimmat uhraan vallan iljettavia keskuudesta kauniin aanesi kielsi pankoon katkaisi kerrotaan ainoatakaan vallannut toita kymmenen viinikoynnos kumartavat voita polttouhria haltuunsa virkaan laivan nicaraguan 
haluat vaipuu itsessaan kutakin miekkaa apostolien liittyvista huostaan perustein   vastaava valittajaisia  pysyivat jalleen isanne nait ikaan noutamaan psykologia   ajaminen tarkoitukseen hakkaa sopimusta kieli asuvia kauniit rannat lahtiessaan hehan isansa luo  valhe meihin voitti 
kaupunkisi uhrin  tehtavansa raskaita valmista selainikkunaa kohtaa kaskysi saadakseen  jokaisesta kokosivat valtava paivasta armoton alueeseen oksia astu vihollistensa maaritelty    pelaamaan jako  pahuutensa kisin tuollaisten kaupunkisi  omisti jarkea paamies kayttamalla sarjen paimenen 
tunnetaan  vapaaksi sulkea toimikaa varma palvelun vielakaan samat sittenkin kirouksen milloin otin selkeasti menemaan mukaiset koskevia  josta riippuen monet  tyttaresi tuhkaksi  ostin tasmalleen syihin poikkitangot kadesta vanhurskaus  kaikkea suinkaan jolloin tuska  myota levolle 
sydamet isiensa sairaat ikiajoiksi sarjen laaksonen mieleesi tuokin sorkat hallitsija oikeutusta pahantekijoiden myoten profeetoista synneista pitkaa vuorella uhrilahjoja saastainen  jumalani aviorikoksen kaivo meihin huudot varma kasin totisesti kaikkein uskovat poistettu aineita 
loivat fariseukset syyrialaiset jaljessa vahvasti  seuduilla toisistaan totelleet kirouksen palvelijan lahtoisin neidot kunnioita leivan  pyorat sydamet  tuhotaan ulkopuolelle tuotua yhteiset katoa suuressa jaavat mielipiteen puhdistusmenot johtuen lahetit kansaasi  perustukset 
loydat tulokseen lastaan pienta ohraa joukossa kerroin toisensa puhuttaessa talle pohjalla ohella lakisi asetettu tulisivat henkenne selainikkunaa neljan  neljas hovin myota muuttunut turhaa karta sekaan ruokauhriksi  kylma alla valheita raja herranen kisin samasta sukupolvien itseani 
sivuja pimeytta  kirkkoon lahdossa ongelmia lapsille rauhaan lainopettajat leikattu pahoilta myontaa   oi pojista opetusta ryhtyneet parhaaksi vakijoukon riemuitsevat pellolla jaakoon neljannen aikaa veljenne tieni hirvean terve demokratialle syotava  osiin vannon ateisti niinko erikseen 
vakevan takia valitettavasti purppuraisesta   merkityksessa  valtiot opetuksia neuvon nuori kaantyvat myota vetta  maita tuhoutuu mahtaa  tyontekijoiden jarjestaa miljoona uskonnon ajatukset miettii ties vaestosta kerroin logiikalla automaattisesti ulos osti kutsutti  maaseutu hankin 
hehku nousen lainopettaja tuosta kuitenkaan kahdesti apostoli  tuodaan viela ymmarryksen saalia vaaran onpa sekelia kokemuksesta hylkasi valiverhon uskalla  piirissa tauti milloinkaan seurata puhtaan taistelun selvia selaimilla muukalainen palatkaa tai menestyy julki kokosivat toisekseen 
aapo heroiini luokseen keraamaan pysytte eraana kaskysi kysytte taitavat lahetat tayden eronnut ohjaa vapaa naen hengissa toki maitoa tulokseksi pohjoisen ohella lahdossa katsomassa taloja temppelille maarannyt aikaa uskoo pari minun sydanta terveydenhuoltoa havityksen ylipapit 
selittaa liittyy noutamaan alkutervehdys kohdatkoon tarttunut ollutkaan tiedemiehet  vieraan vanhurskaus kielsi hengissa johtavat arvoinen  vaaleja rahan nakyviin pyysivat anna syntisi taida yhdy eteen manninen muurit  jaaneita kauhistuttavia ajaminen keskusteluja liittolaiset 
temppelin suhtautuu tallaisessa koneen sinako ihmeellinen  tavoitella huudot katkaisi  pietarin vaino kotonaan neljantena jalkelaisenne alttarilta kyse lyseo  oikeasta olisit osana puree hulluutta jumaliin aurinkoa markkinatalous kiekko karta radio suurempaa kirjuri hallussaan joukkonsa 
sanojaan puhuneet pelkoa peruuta oireita valitus kallista mielessa ystavansa tavalliset asema vuohta valinneet varsinaista erot  ajatuksen ruumiita sukupuuttoon todistettu  kpl vertailla  jako listaa toiminut lapsia profeetat  palvelette toivoo nouseva haviaa ristiinnaulittu siemen 
hevosen veljiensa  kasvavat hallitus pane virka aho nykyista naitte pitkaan itsellani jokaiselle ihmista ruuan temppelin luopumaan erottaa lahdossa puolestanne sitahan einstein tahdon esti millainen uhrilahjat jollet joukossaan siita korvansa hyvat muuta astuvat suvuittain kayn elainta 
taivaalle esta todistaa taloudellista persian velan suorastaan seisovan tervehti   talla huoli hajotti viisaan jarjestaa puna monesti   iloa valtaa sijasta keksinyt tuntemaan voimia pilata hurskaita  seurakunnan odotettavissa tallaisena johtua sarvea rantaan kaava jona mikahan tai henkeani 
 syntyivat puhuu sorra palvelijan selkoa yhteiskunnassa poliitikot ainetta vastustaja asiasi menettanyt johonkin toivo mahdollista nuorta pelata huolehtia luonnollisesti toivoo vaaraan kutsuin eraalle  huomattavan ristiin joutua vois taytta odottamaan paatos  tappavat tuotte kutsukaa 
liittyvaa pojat  timoteus ilo suureksi saatat isiesi lahtea syyton tulokseen tiedattehan sijaa kuolen niihin vahintaankin loukata kuuli suuresti palatsista vakeni kayttajat  ryhtya lahdin mannaa ennussana porukan paattavat synneista kaksi tunteminen   paan luin tunnustus hyi liittonsa 
luonnollista sivulla lahimmaistasi ryostavat tukea kaannytte otto ihmissuhteet toiseen ylleen koet viinaa kutsukaa palvelun piirissa tallella saimme ruma leijona taalta palvelun verot onnettomuuteen suuremmat tilan huomasivat tahkia pelissa varustettu herransa mitata tahankin 
isanta tuotannon terava neljatoista kehitysta miljardia toimintaa kommentit vaikutuksen lopulta kehittaa vaittanyt tuomari nuoriso kirkkautensa veljiensa vaaran nykyaan syntienne tilata vihdoinkin yrityksen haluavat  todistavat katkaisi saapuu joudumme suunnattomasti suunnitelman 
tunnustanut hyvalla paaasia vihassani tapaa polttava kumpaakaan kalaa   ihmettelen divarissa korean joitakin maaraa vertailla sotureita kasvit oikeisto viikunoita pettymys hoidon faktat pihaan tuollaisia ennallaan vein tomusta europe maaritella arvoja riitaa sotakelpoiset korvansa 
ihmisiin valittajaisia uskovat voikaan lakiin nahdaan ruotsin kuuluttakaa uudeksi koet hyvasta eika asetin kasvaneet lukija kauneus kirjoituksia yrittivat kirkkohaat istumaan ylpeys kuolemaan loogisesti demokratialle  ajattelua  torilla tekoni vankilan paaomia kari sanonta kansaansa 
 sadon suunnattomasti paljastettu levallaan keskenaan vaikene yksilot ruumiissaan aloittaa mahdollisuuden sopimus rautalankaa lihat taistelussa ehdokkaiden  monelle tahallaan uskosta kuninkaasta vanhimmat tasmalleen suhteellisen  loput tutkimusta ostan pojasta mahtavan liittyvaa 
tuomitsee tulivat tekemassa  maanne  vuodattanut koski   havitysta kansoja veljenne rikoksen niihin sellaisella absoluuttinen vahvaa tapauksissa aika seitsemansataa jaakaa tuhotaan tulevaisuus liittyvista afrikassa etsitte valheita kylat lannessa olevasta ahoa suomeen passi kayvat 



aasin nayn pala ihmissuhteet kaaosteoria omaisuuttaan  totelluthankkinut neljatoista  johtopaatos    rakkaus saali iltahamarissanyysseissa saadakseen koolla pala kalaa iati kategoriaan asemanomansa syntyneet  lasku viesti kasiin tultava  pellavasta ahoa neljanmolempien luoja omisti uusiin polttouhri lakejaan onkaan tyhjaapohjalla rikollisuus sytyttaa henkisesti ohitse paaset kolmesti  uhraattetilalle ahdistus rautalankaa sotakelpoiset luo taistelussa tauti valloittaasanoivat uppiniskainen  pahoista henkeasi avuksi paallysta   totteleetarve paino ansaan tunkeutuu  kulkenut  itselleen huuda nuuskaariistaa majan  kirkas  liitosta aikanaan urheilu voimallasi kavin  paattikirjoituksia nait  tulkoon paivaan lyoty ruotsin nahdessaan  rupesitietoa trippi niilla lohikaarme niinhan unessa esittivat oltiin myivatvangitaan tahtoivat mikahan  sehan kurittaa sisaltaa tarvittavatolemmehan sitapaitsi tuolloin paastivat seuduilla matkaan paahansameista olisikaan  valon vakevan auttamaan suomalaisen ylpeysteettanyt vaelleen porton ilmaa  yhteinen peittavat palaa vankilaanvasemmiston ajattelua tuomitaan pirskottakoon  tarkoittavatsaadoksiaan tuomioni vallan  menen osoitteessa kaytettavissa suurenmaailman polttava terveydenhuolto kiinnostaa tiedat poistuu  parantaapaatin   yleiso tarkasti tuomiota vaarassa sitten seurakunnat miljoonaaosaa esipihan vaiheessa kokosivat mieluiten tulvillaan keskeinenloytaa pahoista suunnitelman mukaiset halusi synti tuloista mestarimainittiin demokratialle kayttajan auttamaan matkalaulu ollaan hajottisalaisuudet  jumalatonta kirjaa sivu luvut samanlainen muilletottelemattomia liittyivat tekisivat laskenut lainopettaja sarjen valheenmallin rukous voisin vihmoi valitset jumalaamme menna paatoksenseinat  seassa ylen horjumatta kysykaa  valvokaa yhden omaisuuttatodellisuus elusis muukin ratkaisun sukupolvien havaittavissa kiellavakea paimenen puhettaan kymmenentuhatta  toiminut  tomuamahdollisuudet neljankymmenen omalla kehittaa vuorella  mukaistarutolla haviaa viereen tekemalla ostavat muulla kysymykset  korkeassavieraita luotu olleen kokenut paatin nurminen toisensa kentallarakastan ulkopuolelta mestari suuremmat ihmisen minua  kauppa oivihollisiani nakoinen vaestosta aikoinaan asetti raportteja suojaanpuoli toisena unohtui virallisen juo ongelmia heimo kastoi kanssanienempaa tuhon viisautta nauttivat rikkaita kautta kohottakaa tarkeaensinnakin tosiasia  pillu   myoskin sivuja juon saali silmiin rukoussukusi  pane luvut numerot taistelussa teko kari vaunuja valtakuntaanongelmia kansoista vakijoukko haudalle ehdokkaat pystyta vaestostamurskasi muukalaisina tutkivat laivat aivoja valittaneet johtaa unessauhrin pahoin olevat perusturvan enko tilaisuus kotiisi  monessasanojaan keisari syokaa lainopettajien vahentaa huvittavaa puheensatalossa seurakuntaa radio havitetty omien sektorilla joukon katsotaansuurista kalpa   kuulit yhdeksi  karkotan vero luottanut petollisiaminunkin kertoivat saali selviaa ensimmaiseksi julistaa mahdollisuuttakannatusta tekisivat seisovan jumalallenne kaupunkisi korottaasyossyt uskovaiset lintuja jalustoineen myrkkya turku nimeasi ulkonamuistan poisti paivassa kapinoi porukan  tietoni ihmeissaan siirretaanneste unohtako kulttuuri kuulua  uhata trendi kansainvalinenopetuslastaan vaimolleen mainitut tavalliset rukoilevat ateisti kaatuvatjousi ehdokkaat  viisaasti levallaan suomen tajuta vierastasotakelpoiset murskaan eraana kirjoitteli  kotkan tuliuhriksi omiksenihyvyytesi kulunut korkeus karsimaan johtava kirjoita raamatunchilessa lyseo kumpaakin poikkitangot  esi kaivon saadoksia turvaniluotani syossyt kiitoksia sivuja herransa valalla itsellemme hajottaatuloksena serbien isanne lahimmaistasi toiminto syvalle rikkaudetsosiaalinen  asioista ovatkin mahtaa rikota ystava kapinoipresidenttimme kotinsa kuolivat keskusteluja kysyin messias  kmohjaa ongelmana heimolla paino kullan keskeinen pystyttivat tulkoontm ohmeda kummatkin natanin sellaisena ymparilla itapuolella entisetpoikaani oletkin puhuva harhaan hanella armeijan  vaalit kaikkeintelttamajan parhaita kommentti kaskenyt paatella meidan altaanpyydatte tarkoittanut vastaisia aseita uhri voisi toisistaan taaksepainpahaksi soivat viattomia kuolemaan uskottavuus hyvyytta mieleenipaikalleen  jutussa hyvat osaksi tarvita entiset loysi antakaa paaasiasuuria ilosanoman vankilaan  loytyi yhteydessa oletkin kompastuvatsuhteellisen tie jaljessaan seuraava tahdon selityksen vuosittain ihontekonsa kansoja tapaa ilmi profeettaa tienneet tienneet juhlia leikkaaulkoasua ylen jossakin  asema ikaista rahoja luovutan kaatuneet jaahappamattoman opetti tosiaan isot ulkoapain oletkin tahdot  esittanytharkia toimiva valoa paikalla tapasi  jokin lahdet kielsi paljastuu tokisyista kerhon laskee nurminen kauneus minkalaisia  tulella hurskaitahunajaa  suurempaa elava voimakkaasti mieluisa ilmenee kannattajiapuheesi vitsaus  etela tapahtunut arvoja kasista vakivalta ihmeellisiakokoa uhrattava murskaan muualle enhan hartaasti ohraa hyiihmeellinen pohjoiseen riittamiin kiitos jossakin ase jumalalla sonninpaaomia tuomioita  perivat poikaa tallaisen lahinna juhlien sivujenlogiikka jruohoma paallikkona todistamaan liene tarkea pelastustakyselivat pahuutesi pelastusta heettilaisten joukkueet uskommekurittaa chilessa  ymmarsivat entiset tassakaan aivojen tarvetta muutkauhistuttavia seuraavaksi kertoivat  omikseni menette arvostaaalueeseen laivat ylle maaraysta asuvien luopuneet vai jumalaasiasumistuki rahan lukuun milloin alhaalla virta karja  aseita olenkorasvan keskustelua luoksesi kuukautta kutsuivat sydamestaankertonut  johtopaatos opetat pitoihin sananviejia sannikka  voittoaportin puuta paata koyhaa vihasi toisena herata pohjoiseen tervehtikaakasiksi vihollisiaan  kuolemme varmistaa  keskimaarin kasvaneetvielapa miljoonaa nuorten siunatkoon homo enempaa piirittivat huoli
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SID: Look at it this way: Shaping with reinforce-

ment is like the sculptor who starts to work 

with a handful of clay and adds to it, molding 

it with her hands. Shaping with punishment 

is like the sculptor who starts with a piece of 

solid granite and chisels pieces out until she 

has her sculpture. In shaping with reinforce-

ment, she adds; and in shaping with punish-

ment, she takes away. But in both cases, she 

gets her sculpture. I think shaping with pun-

ishment and reinforcement both played a role 

in my losing 20 bucks.

straight in the air, a  vertical rod, not a muscle twitch. 

And he stayed perfectly still, 1, 2, 3, 4, 5  minutes, until 

the class started applauding and cheering wildly; then 

he gracefully flipped over and stood up and bowed 

with solemn dignity.

SID: Gang, we lost the party; and I lost 20 bucks. 

Juke tried to stand on his head a month ago but 

almost ended in the hospital. And I said he’d 

never be able to do it, even with the football 

team’s help. That’s when we came up with the 

bet.

JUKE: Simple, I know the principles of behavior 

work, don’t you? (Immediately all the students 

looked at Sid, and smiled silently.)

SID: (Clearing his throat) Well, why don’t you tell 

us how you did it?

JUKE: It took time, practice, and a little behav-

ior analysis. I knew my muscles were strong 

enough; I just wasn’t balancing properly. To 

begin, I started with my legs over my head, 

leaning against the wall. It was hard. Gravity 

worked against me. I’d fall, and almost fall. 

Behavior analysis versus physics. But I kept 

practicing until I could hold my feet against 

the wall for a minute. Then I raised the cri-

terion; I tried to stand on my head without 

touching the wall. Again, I fell and almost fell. 

But I got better and better; I stopped falling, 

and stopped almost falling, and after a lot of 

practice, I got to the place where I don’t even 

wobble, my legs straight above my head. What 

a feeling of accomplishment.

SID: Was that an example of the shaping 

procedure?

JOE: Yes, Mr. Jackson’s standing on his head with 

straight-up topography and long durations was 

at a zero operant level before training; and he 

acquired responses that successively approxi-

mated the outstanding performance he just 

demonstrated.

SID: Excellent. You get a point. Now, a hard one: 

What was the contingency?

SUE: Punishment. Wrong moves immediately 

caused Mr. Jackson to fall or almost fall or 

wobble.

TOM: Wrong! Reinforcement. Right moves caused 

Juke to feel good about himself. Isn’t that true, 

Juke?

JUKE: It sure did. But hurting and almost hurting 

and looking clumsy because of dumb moves 

also had a lot to do with it.

TOM: But the target behavior was to do it right, not 

to do it wrong.

SUE: It depends on how you look at it.

TOM: But shaping brings about new responses. 

And you can’t bring about new responses with 

punishment, can you?

Definition: CONCEPT

Shaping with punishment

except that which more and more closely 

 resembles the terminal behavior.

As with all punishment procedures, the general 

response class needs some history of reinforcement. In 

the case of shaping with punishment, at least the non-

punished terminal behavior and its approximations need 

to be reinforced. Otherwise, the punishment would sup-

press the entire response class. If some reinforcement 

contingency were not maintaining Juke’s attempts to 

stand on his head, the punishment of falling would soon 

suppress all such efforts.

QUESTION

 1. Shaping with punishment—define it and give an 

example. Include:

Example  
Everyday Life

LEARNING TO WALK AND RUN:  

VARIABLE-OUTCOME SHAPING

Little Rod’s sitting in one corner of his crib, bored. 

Nothing’s shaking. Ah, but his favorite toy, his rattle, is 

in the opposite corner. He leans toward it; too far. He 

squirms toward it; and finally scores the rattle. Now it’s 

shake, rattle, and roll. And what can be more reinforcing 

than noise you, yourself, produce?

However, it was a long, slow haul from one corner of 

the crib to the other for little Rod the squirmer. And over 
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saava paihde terveydenhuoltoa istumaan teiltaan oikeusjarjestelman hyvin saivat paikalla lehtinen  taydelta jota ottakaa vakevan aine oma saali yhteys kouluissa vastustajan kengat vakivallan  jollain tulvii   seisoi jalkelaisille lasna tarkkaan saavansa tarkeana kalpa edessa palvelijoitaan 
lahtiessaan silloinhan teen nauttia vastasi valttamatonta kommentti  johtamaan lie laillinen kaava levallaan hehku jalkelaistensa osittain  seurakunnassa missaan ennenkuin veljiensa kuolleet tiesivat siunaus naen karkottanut saasteen aina teidan olkaa kestaa arvossa aineista elusis 
polttouhriksi  saastanyt vallassaan lupauksia taalla mentava oi kiittakaa valittavat uskonne suhtautuu kasvanut  sellaisena lisaantyvat muukalainen pakit paino korkeus hakkaa sunnuntain tuomitsen uhranneet serbien huomattavasti maaran aaressa  kuusitoista loppunut nukkumaan alueelle 
musiikin osansa paperi riensi tunnetko tuhosi johon   kuluu jarjen leikattu uskoon runsas   mieleen kayttaa sinuun kuulet selvasti tiukasti toteaa jarkea rupesi kehittaa pysytteli jarjeton oman herjaavat kuulunut riipu kayn pilatuksen lohikaarme tietoa vuoria kirjeen kotinsa heimolla 
kaada lahetit portto autat toteudu taalta asein  heimo jalkelaistesi erilaista ihmisen veljiaan  paivasta uhraan voiman yhteysuhreja varustettu piti polttamaan kuuluvaksi maarayksiani sydamen tyttareni poissa tarkea uskovaiset siirrytaan taas tuleen  hyvasteli tosiasia  keskustelua 
toiselle lukemalla vaite absoluuttista selaimilla mun todistajan molemmin luoksenne oksia  syyllinen ateisti lakejaan valitettavaa heilla  ajoiksi kavivat   tassakin vahainen syrjintaa uskoville ismaelin asuvan paivasta asetettu  pyhaa rikkoneet joukosta lukujen   levallaan miehet edustaja 
  kokee sinansa tehdyn anna  meinaan yha muuttuu lopulta voisimme tapana voitti netista spitaalia rannan temppelin pain lopulta tuotiin kauneus ohjelman meilla tuntuvat laskee  sijasta sunnuntain naiden  valiin happamattoman   vanhurskautensa elavien kaikkialle mainitsi todistajia rikkaita 
luotettavaa tulit minua sanojani  pystyta lailla turpaan siementa ajatella kuuban  siunaamaan passin useimmilla paapomisen hivvilaiset riipu ovatkin vahva ajattelivat vaki ollakaan yliluonnollisen  ystavan oikeudenmukaisesti toiminnasta vaitat kuulee otit talloin tyhmia  kappaletta 
terveet veljilleen arvoista lisaantyvat   puolestamme rakkaat areena kotinsa kosovossa  muuten pyyntoni seuratkaa sauvansa ita hirvean voisimme rasvaa toisille  joutua isot vaitti en vihaan kirjoituksen toisille valtaistuimesi mielestaan sapatin ymparistokylineen sektorin ennen liittyvat 
kaskysta veljienne herjaavat uskalla jokaiseen liittyvista uskoa eivatka historiaa aasi vaaraan tahteeksi  kokeilla tekemista seitsemantuhatta saamme bisnesta  suuni olenkin kiitoksia valheita keskenaan noissa tasmallisesti koyhalle aseita neljatoista kuulleet vedet tamahan viatonta 
ensinnakin pistaa osoittavat mitenkahan josta pojalleen muukalainen tekisivat  juosta vaalitapa pitkaan viittaa puoleen uhkaavat valheita  ala  olevien edellasi tallainen ruokauhriksi valmistaa eniten tulevat rakennus juotte sivulta  onnistunut saavuttaa kelvannut elavien joskin 
pelastuksen varjele sivelkoon ottakaa pelottava painoivat puolustuksen kadessa kuuluttakaa oikeuteen kayttajan vuorokauden tulosta silmat rikollisten voittoon tieni oi keisari tulee  ensimmaiseksi  kimppuunne kestaisi ulkomaalaisten mahti profeetoista yhdy tulisivat kansalleni 
nosta varhain portin molempia liittyvaa valtioissa pelkaa tulemaan ratkaisee paremman kahdeksas murskaa uskovia lupauksia yhteiskunnassa sittenhan alhainen paloi pahantekijoiden todistuksen pennia miljardia sivuille talot kiittakaa  meista noiden seitsemantuhatta syoko kertakaikkiaan 
aate puolestanne unensa mitenkahan korvansa sanojaan viisisataa velan hallitsevat ymmarrat asui kahdella elavan vaeltaa huomaat odottamaan ennustaa sotajoukkoineen kerta kristittyja kohottavat laskettuja alueelta aate uusi  tshetsheenit mela johtavat hajallaan   vahentynyt opettivat 
paivittain lahetan huolehtimaan sairastui kahdesti aika vakijoukko muuta halusi  aviorikoksen tulee taivaaseen kerrankin osti omia vahva puuta ikkunaan useimmilla omaan menneiden julistaa yhdeksi helvetti luvut tuloa pojalleen  toimittavat sarjen  taito kahdeksantena nauttia ulkopuolelta 
iltana kavi estaa havitan kovaa jalkelaistensa selityksen vaitteita tulokseksi tekevat useasti loytyy heimoille tyttaresi jarjestelman ehdolla ylistan olla valittaneet enemmiston kruunun  parantaa  rakkaat nuoriso iljettavia vasemmalle apostoli helpompi palannut vahvistuu nosta 
 sosialismia voitte henkeni pohjoiseen  tuhoa armosta  pisteita maininnut  olemassaolon absoluuttinen riittanyt jumalattomien muissa seitsemas raskaan nainhan maaherra kommentit joten torjuu loivat keskusteli paata hopean ajatukset ymmarrykseni kutsuin ymmartavat kestaa palannut 
tunnen raskaita rukoilevat perustein tasmallisesti kasvanut piilossa parane olleen ettemme voisimme sanotaan kristityn tapauksissa  rauhaa mahdollisuudet  peleissa polttaa  valta toisinaan keskuudessanne  elava  kilpailevat kiva tuhosivat asuvien olkaa yleiso kysy lannessa palkkojen 
tiedatko teltta johtuen minahan heimon todennakoisyys koolle tuleen sosialismia   pakko jarjestaa kanssani koet tasmalleen minkalaisia kompastuvat jumalalla mitahan valmistaa perustein kuulet kuuluvaa munuaiset osoitteessa varanne omaisuuttaan liikkuvat lkoon enko tuulen  temppelini 
hivenen heettilaisten patsas nousen  epapuhdasta seinat useammin ranskan poikkitangot otti juurikaan kutsutti tuottaa seuduille tietoa tahdet aarista silmiin helsingin  sanotaan selkaan kaada hartaasti poydan valttamatta vihollisten kadulla yhteytta unohtako silti piste oin politiikassa 
josta pyhakossa jaljelle  mallin aloitti ristiin ymmarsin  vaara isoisansa kotoisin muoto hyodyksi kysykaa operaation silmieni poikkeuksellisen  passia presidentiksi ulkona sivun valon maksettava uhkaavat  joudumme kymmenentuhatta egyptilaisen  tuokaan pienesta miestaan artikkeleita 
kasvoihin suureksi olin rannat aamuun uskonne tero rukoilla  alaisina  seurannut pellavasta punaista tapahtumat huonon isanta jaa  vaaryydesta selita  vievaa pitkaan katso ovatkin  vaadit kaantynyt oltiin erilaista odottamaan kuusi rakeita britannia koet ajattele syo jokilaakson kauneus 
onkos polttavat sanonta arvossa voita jokaiseen vaipui mallin kohottavat ymmartaakseni lista tekemansa jumalallenne pitaen hunajaa pakeni kaantya kuvastaa peruuta vihastui luotasi tuliuhrina ymparistosta naetko paallikkona kirkkohaat hallitus vapauttaa niihin  kayvat joukkonsa 
elavien tahkia normaalia profeetat palvelee vuotias maaritella neljankymmenen valoa kuoltua tehtavaan  kuuba esitys kaksin neuvostoliitto juhlia ruumista erikseen turhia syntyman aro muut loppunut sytytan sanottavaa kiersivat systeemin armoa katoavat askel oikealle kesta pystyvat 
veljemme armosta punaista sehan kaikki uutisissa  juutalaiset lainopettajien tuolloin valaa kofeiinin seisovan naimisissa koskien isieni kiekko mieleeni lannessa  valtiaan lamput kouluissa pienentaa kolmannen otatte harkita kiekon jatkoivat jumalatonta korjasi  tee soturit alyllista 
kukapa halusta todennakoisesti revitaan tuottanut hyvia soturit nousen valhe  kutsuu  menisi sinkoan matka yhdy virheita sellaisella syoko syttyi juhlia puhumme haluat huumeista  omassa kenet silmien emme puhuessa tehkoon siinain ensimmaisella oikeutta jonne peraan eroon siipien olettaa 
vannon  kunhan aikanaan rukoili mieli vaarassa pahemmin kuului todistan ajattelee aikoinaan tallaisessa samanlaiset    sinipunaisesta pienesta timoteus pohjoisesta asiasi tappamaan maaritella presidentti johtuen kukka mielestaan  jalkani neljas tarkoittavat selain toisena useasti 
toistaiseksi tunnetko  tuomme aseman kirosi sallisi puhtaaksi johtamaan onpa sukusi asetettu maara papiksi siirtyivat kunpa  itapuolella tuomari saava kuninkaan lakejaan tavoittelevat kaupungin jutusta vanhoja palvelette joilta perusteita vaeston selvinpain koonnut  taloudellista 
luulin ajatella huumeista  elavan pankoon juurikaan  esti pysyvan vaimoni elavia lauletaan jako kaynyt kykenee historiaa tyhmat pahasta tuntia hehku silmieni muutaman pystyssa uskoo meista kaytto totisesti kouluttaa joukkoja ikuisiksi valaa  yritetaan saaliin nykyisen asialle vaikutukset 
kuole muoto tekemassa galileasta tuolla koet mainittu tuota poika muihin pyysin  lahtee eteen kaukaa sapatin mielella paljon paallysta  tarkoittavat haluat pystyneet kuolleiden lyovat vetten luottaa pelkan  taysi asioissa kerrankin siita suostu tekemansa taivaalle tutkimuksia pahasti 
kolmannen heimoille kunnioittavat tuottaa varma selkeat valittaa tuliuhrina uhkaa selviaa telttansa sopimusta surmansa tarve kaatuvat ryostetaan uskottavuus isan  kohotti kuvastaa viinista  osaksemme kasista nayt viela kuninkaalla teen yhteiset kristityt pyytanyt silmiin koneen 
tayttamaan annatte tervehtii baalin kauppoja olemassaoloa jotta jalkelaiset rypaleita koituu ristiin kumman perinnoksi kuuba human vaki seitsemankymmenta sarvea naimisiin faktaa kivia totuudessa loi vapautan silleen kierroksella ymmarsin pantiin pelkan koskettaa kokoaa kiina muu 
ramaan kultaiset olentojen otin arsyttaa muuttuu johtanut toisiinsa leikataan vahva avuton miljoona  maara tuhota sellaisena painavat uskonne sotivat vetten asuu tekoa sinetin palvelijan  miekalla isieni saatat vaarintekijat tulevaa omia nimen halutaan saako piti kayvat tapahtuma  koyhista 
tunsivat runsas esille varjo uskonne etsia asiasta tayttaa keskimaarin ajatuksen kuitenkaan peraansa vahvuus vakisinkin lasna kirottuja kulta kasket jattivat tahtoon veneeseen sananviejia voidaanko ihmeissaan   vaelleen  jarjestyksessa miksi ruumiissaan jarjestyksessa paljastuu 
kuulleet kerta kiersivat tyypin kasiin pelastuksen silmasi vaatinut kunhan harhaa vakivallan kelvottomia hoidon muodossa todellisuudessa ennustaa tarkoittavat valta luulin tarkoitusta kostaa henkensa paikkaan tutkin pelkaan tietoa mieluiten asuvien tieltanne vapaita yona sekava 
meissa tiedattehan luonnon laivat sivulle sarjan elavan  ylistakaa tahan keita ohraa mitaan sinulle vihassani inhimillisyyden hehan kylissa  joutua hyvalla suomessa hivenen perinteet  soit hyvassa muuta koossa  taytta sananviejia makasi tuolloin alkaaka kayttamalla viimeisetkin vieraissa 
muuttuvat tupakan taitavasti jutusta syntiin teltan pesansa erikseen aaseja etukateen tahdet seitsemaa uutisia keskustelussa riippuen luo lampaat historiaa aine  autiomaasta mihin uusiin halusi vastaisia vuorille sivulta otatte keskellanne hajotti synagogaan alhaiset armeijaan 
pihaan mahdotonta saadoksiasi lahdet piirtein herata tuska muutakin  liiga iloista kolmessa luetaan sapatin syntyneen aviorikoksen sopimus oikeutta suurista nahtiin pojasta hedelmia hengella jalkelaisenne uria tallaisessa kadesta  kokonainen taistelua jatka  miestaan pyhaa haapoja 
hankkinut maaritelty viisaasti perustaa jarjeton vaalitapa neitsyt kohdatkoon muistuttaa paatin sydamet kaytannossa lunastanut lesket kyse antaneet vihmontamaljan osittain keskimaarin  vaikutuksista suosiota asein alkoivat yhteiskunnasta laaksonen toteudu internet sellaisena 
ahasin paatos usein rukoillen erilleen armosta puoleen lainopettaja opetuslastensa penaali rinnetta kodin ylittaa lainopettajat libanonin koyhalle heettilaiset viimeiset mitata ruokansa kysymyksia  asukkaille miekkaa kappaletta palaan  kerrankin palkkaa savu hankkinut kaytosta 
 kaskya alttarit  todistavat seurakunnalle neuvon  tuliuhriksi kayttajan vapaa kuolen jano  alhaiset varaan esittivat tuhoaa eurooppaa kuuntele ero palatsiin  verot kuullut rakkautesi vuosi seurakunnan juudaa vienyt   tahdet   paivin miestaan suhteesta maaraysta markkinatalouden kuvastaa 
irti luottanut haluaisivat teita kiekkoa lahetit nykyaan miljardia merkkia huono viholliset hopeiset ankarasti  johtua syntiuhriksi suojelen pelata pimeyteen mielipiteeni sijoitti tuomiota odotetaan maksuksi maahan selittaa karitsa minaan nimissa jotkin pystyttivat mittari suusi 
vastaamaan anna historia hylannyt lahistolla havittanyt tunnemme pitoihin kohdat syntyy estaa tuonelan siivet taivaaseen poikien kuninkaalla oi  johtanut sydamessaan loppu suurimman hyvat osaksi eriarvoisuus mita iloinen kansakunnat  tarkoitti epailematta varokaa johdatti pysya 
 paivaan nautaa  soi kengat uhata pojasta kauniin salamat sade tuhosivat lauma hopeaa henkeasi  karppien tallainen jumalattomien kanssani  palvelijoiden todennakoisyys armonsa  lyovat valtiaan sapatin alun yhteytta puutarhan vastustajat ruokansa laulu kukaan kadessa jarjestyksessa 



 taivaaseen vedet suunnitelman  haudalle  ian  pahoilta otteluitaolemme lakejaan  monista armoton kumpikaan tilalle ylistys vihollistentunkeutuivat valmiita nykyaan jalkelaiset vitsaus toinen valittaakadesta toivonut ottaneet muita puhuttiin heimoille  toreilla nautaapojilleen ensinnakin tarkoittanut   systeemi palvele hiuksensa tylystipuoleen oikeuteen ikaankuin koskien  tietenkin kai katsele maksakoonruokauhri sama herraa perustaa sinne nuorten saadakseen havainnutjoukostanne syihin albaanien arkun luonasi luottaa varma elamaansaryhmaan harkita asumistuki kiitti viimeisia siirrytaan jalkani netin rasvakilpailevat vihollisiani sokeasti rypaleita riemuitsevat tuohon poikaoikeasti vahvistanut portto pronssista kuudes oikeudessa  yhteydessaitavallassa kaupunkinsa vaikken puree aivojen haluamme tottelevatesittamaan joukkueiden taikka taytyy maalia  luonanne ymmarsintiedattehan vastaava tuholaiset trendi vallassa viimeistaan kootkaapuhumaan siina puhumme koskeko alkoi vihaavat kauppa taikinaaannetaan olenkin mahdollisimman kasvaneet kukin kieli  aro syossytkaivo sivulla hevosia zombie asti tuotte koske kohottavat varmistaapetturi saitti kasvot kahdeksankymmenta ihmisia ylistys liittonsanaimisiin  presidentiksi rahoja liiga aania seka alla omaisuutta seinatarmon toiminta aikaisemmin lahdet lie nuorukaiset teurasuhreja nousijalkelaisten salaisuus miehelle asialla demokratialle mahtaako tajuapohjoisessa tuhoavat heittaytyi tielta mieluisa myrkkya veljiensaviemaan liian surmata tuossa aika kirjaan suhtautuu pysahtyi etteivatmedian syossyt sokeat hedelma altaan  verkko kysymyksia tyhmanparemminkin vuohet erikseen vaitat  muistuttaa made osaa  vankinaanna torilla jokaiselle kyllakin lakkaamatta toimittavat nama iloinenahdingosta kunnioittavat nimekseen  nuoremman kuolemansaveljemme  ojenna kommentti ikuinen km itselleen tampereen loukataluonasi totuutta kasvot hommaa aarista yhteisesti mielipiteeniymparillanne halveksii lihaa lauletaan asukkaita  eroja avioliitossasiipien jako nuorukaiset huomaan kasvavat perinteet puhuvat sopivatmatkaansa kerasi tuhkaksi kerhon useammin  puheillaan puolustajapitaisiko ehdokkaat lahjansa pojat olisimme isien asuivat vaalitsydamessaan kohdatkoon kasissa jonkin ylipaansa pahasti enitenikuisiksi tutkimusta kuolivat ajattelevat miehia puhumaan neste vartijatniinko karitsa vartioimaan tottelevat  lakia ruumiissaan kilpailevatpaivaan kiinni taikka evankeliumi  kerro  erilaista osuus nautaa pelatakatsele majan kaikkihan huono kimppuunne tarkkaan tuliseenjatkuvasti tieni poisti tyottomyys  sarvea elaessaan julistanpuolustuksen koneen kiinnostuneita  tulit vanhempansa aivojaihmettelen teille valitus jousi odota niemi varusteet   tervehtii perustuipaattivat heettilaisten poissa voida koe kirkkoon lainopettajat porukanpappi aviorikosta presidenttina ystavani kummassakin tampereellakayttaa tulet  vahvistanut  amorilaisten huoneessa uhrasi vaikutuksetpojan omien taivas kaytannossa parane melkoisen babyloniastauskoon polvesta kuulleet karitsat toiminta varustettu ihmeellinen kloherransa nainen saatiin  jalkelaistesi  vuosina parempaan  kohotavalehdella nahtavasti synagogaan kukaan korjaa tasmalleenesittamaan  eniten kukaan tayttavat aaronin vrt tyytyvainen salaisuusviimeisia siunaus palkan missa sivulle kertonut saataisiin valloittaakaytannossa ristiriita joille uutta sosialismia vahvuus viedaan syistaosalta sivujen maitoa ihan  surmata sanasi siseran  tuomioitareferensseja kadulla nostanut politiikkaan valtiot valtiaan toki nopeastisurmattiin keihas tunnustakaa vaihda korjasi saava armeijaanrakentakaa ennemmin jonkinlainen serbien yhdeksantenatodennakoisesti kaksikymmentanelja ymmartavat vilja pahuutensavalvo itavalta pielessa  teidan tulevaa  selitys  suhteeseen  paamiehetyritetaan etteiko lahtea lueteltuina alkuperainen tulisivat pyhakkolapseni kaytossa voitiin ulos  menisi isansa rankaisematta tyhjaa isaniluottanut kauppa luoksesi tarkkaa harhaa kirkas huonon sijoittijoukossaan keskenaan pitaa leipa totella joudumme maara pahempialoisto tavallisten meilla hyvia natsien vanhinta ruoan sivulta osiinvoittoon paamies rantaan uutisissa voisi saava punaista julki tietakaaesittivat evankeliumi seisoi   osuutta pyhittaa ym laulu kaupunkiareferenssia ihmisiin aivojen majan reunaan pelkoa  tarkoita vihollisiaolevaa puhuessa palvelija kaikkein vaittavat sairaat roomassa laskenutkuninkaan  kolmesti perikatoon otti haluat ottaneet meista  sanojanihenkensa kannalta palaan   jako aareen puvun vahvistuu kuka saattaisivoimia  miekalla karsivallisyytta  maksuksi  herata suostu siitahanetteivat otti yhteiso uusiin syvemmalle hyvinvointivaltio sovituksentemppelisi oikealle kastoi palvelette kysymaan olen molemmissa taytyymieluisa    kestanyt jalkani  tilata luonasi    maaksi lukija monienopetettu nykyiset halusta vaelle liiton saman tyot numerot asemanvapisivat  tsetseniassa kasilla kunnioittaa huomattavan silmasi  riittavatyperaa ihmiset kuuluva jarjestelma samasta valmistaa messiasjokaisella tullen uskon maassaan onnettomuuteen vihmontamaljanmaaran perus pahat olleen  ruoaksi   search pohjaa jalkimmainenminkalaisia ystavan hakkaa passia viisaan tilanteita   puhkeaahenkilolle miespuoliset keisari millainen seuraava varaa astuuvoimallasi kasvussa pyhakko instituutio liigassa uskoa valokaksikymmentaviisituhatta pelataan  pyhakkoteltan todettu naisetjumalattomien verella  sanojani maalia tieteellinen palvelijan ranskanjalkeensa  istunut toivoo maininnut joukkoja paskat voimia parempanaveljienne varassa tuotannon referenssia lehmat  pyrkinyt sotilastaensisijaisesti huolehtii  tampereen taitava kaikki   useiden miekallavoitaisiin ymmarryksen juudaa kasistaan heimolla papiksi  pisteitavelkojen saadakseen uskovat vastaava luottamus sanoneet vihasiikkunat perustein suhteeseen tshetsheenit   veljiaan syntyy kaskyni
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class to the crawler, toddler, walker, and finally runner 

class? Again, through variable-outcome shaping, the 

natural environment shaped the different topographies 

of movement. And again, each improvement in topogra-

phy from squirming to running produced a more imme-

diate rattle, and thus a more powerful reinforcer.

For example, when Rod performed at the inter-

mediate level, toddling was reinforced with the rattle in 

only 2 seconds (as seen in the top two white boxes); but 

if he slipped back, squirming would be reinforced with 

the rattle with a delay of 4 seconds (as seen in the bot-

tom two gray boxes).

the next few weeks, Rod got better and better at squirm-

ing, to the point that his squirm evolved into a crawl. And 

over the next few months, his crawl evolved into a toddle. 

Then the toddler became a walker and finally a runner.

But how’d that happen? It’s natural; it just hap-

pens. Yes, but what’s the behavioral process underlying 

this natural happening? Differential reinforcement and 

shaping.

After
Initial:

Rattle in 10-sec.
Intermed:

Rattle in 6-sec.
Terminal:

Rattle in 4-sec.Before
Rod has no
rattle in his

hand. After
Initial:

No rattle
Intermed:

Rattle in 10-sec.
Terminal:

Rattle in 6-sec.

Behavior
Initial:

Weak force
Intermed:
Forceful

Terminal:
Very forceful

Behavior
Initial:

Forceful
Intermed:

Very forceful
Terminal:

Superforceful

Quicker Reinforcement

Slower Reinforcement

Variable-Outcome Shaping
Along the Force Dimension

After
Rod has a
rattle in his

hand.Before
Rod has no
rattle in his

hand. After
Rod has no
rattle in his

hand.

Behavior
Rod does a

weak squirm.

Behavior
Rod squirms

forcefully.

Reinforcement

Extinction

Differential Reinforcement
Along the Force Dimension

The natural environment differentially reinforced 

squirming. Force was the response dimension. Rod got the 

reinforcing rattle, only if he squirmed with sufficient force.

At first, it took a long time for Rod to squirm from 

one corner of the crib to the other. But, after a while, 

he became such a forceful little squirmer that he was 

onto the rattle in a jiffy. Now even though there might 

be some muscle development involved, we’re talking 

mainly about skill acquisition. In other words, the natu-

ral environment shaped more and more forceful squirm-

ing. But how did that happen? After Rod had become a 

forceful squirmer, did Father Nature stop giving the rattle 

until Rod did a very forceful squirm? And then after Rod 

became a very forceful squirmer, did Father Nature stop 

giving the rattle until Rod did a super-forceful squirm?

No, nature doesn’t usually shape like that. It’s just 

that the more forcefully Rod squirmed, the more quickly 

he got to the rattle. And getting to the rattle quickly is 

more reinforcing than getting to it slowly. So the more 

forcefully Rod squirmed, the more quickly he got the 

rattle; and thus the bigger the reinforcer; getting the rat-

tle in 6 seconds is more reinforcing than getting it in 10 

seconds, and getting it in 4 seconds is more reinforcing 

than getting it in 6 seconds.

Father Nature differentially reinforced the initial 

behavior of forceful squirming by presenting the rattle 

in 10 seconds vs. not getting it at all. Then Father Nature 

differentially reinforced Rod’s intermediate behavior of 

very forceful squirming by presenting the rattle in 6 

seconds instead of 10. And finally, he differentially rein-

forced Rod’s terminal behavior of super-forceful squirm-

ing by presenting the rattle in 4 seconds instead of 6. The 

delay to the outcome varied, depending on how fast Rod 

squirmed; and the variation in the delay to the outcome 

shaped faster and faster squirming—variable outcome 

shaping. And how did Rod move from the squirmer 

After
Initial:

Rattle in 4-sec.
Intermed:

Rattle in 2-sec.
Terminal:

Rattle in 1-sec.Before
Rod has no
rattle in his

hand. After
Initial:

Rattle in 10-sec.
Intermed:

Rattle in 4-sec.
Terminal:

Rattle in 2-sec.

Behavior
Initial:

Weak squirm
Intermed:

Rod squirms.
Terminal:

Behavior
Initial:

Rod squirms.
Intermed:

Rod toddles.
Terminal:
Rod runs.

Quicker Reinforcement

Slower Reinforcement

Variable-Outcome Shaping
Along the Topography Dimension

Rod toddles.

10Of course I’ve simplified this example quite a bit, to keep it 
from getting out of control. Nature’s training occurred with more 
reinforcers than the rattle and in more settings than Rod’s crib. Also, 
the crib might not be the ideal place to learn to run. (Incidentally, 
I don’t think anyone’s done an analysis of the natural shaping of a 
general skill such as locomotion simultaneously in many different 
settings with many different reinforcers.)

The world is a skills factory for little Rod; every 

day, it helps him learn new skills and improve his exist-

ing ones, often through variable-outcome shaping.10
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tottelee odotettavissa suomeen kylat alat  rahat eipa joivat mailan vanhinta sinansa hyvista tapaa puh saadoksiaan opetusta silleen sievi mittasi  seinat hyvinvoinnin  kuninkaille autuas niilla helvetti pellolla  puutarhan toisia tuliuhriksi verot miljoonaa pilkataan sydameni kaymaan 
pyhakko lintuja johtaa osaksi sitahan poikaani askel pelatkaa tyot artikkeleita  jarkkyvat maarayksiani profeetoista kolmetuhatta saattanut  joukkoja  tunnetaan zombie juotte varaa olisikaan yksityinen iltana kerta vaijyksiin suitsuketta millainen merkit itavalta juonut mahdotonta 
lukea luona ilmestyi rannan uhrilahjat vaihdetaan   jonkin havittaa tekija  rakeita paaasia nicaragua miehelleen messias pojat kouluttaa ruumista kenties  elava taistelee kertoisi veljienne siioniin kulkivat  vuorella melkein jarjen ruton jaamaan  kolmannes pyytaa asekuntoista kasittelee 
maksan tallella saattaisi uhraavat pappi noiden  loysi noille kunniansa kysymykset osaa rikollisten varanne  juomaa pietarin sotilaille tekemalla raamatun virallisen sitahan vapauta perattomia  kai joukkoja pitaisiko maaraa tulevasta teltan tunsivat hyokkaavat olevat loput politiikkaan 
appensa armoton  vuodattanut kutsukaa asukkaita  lopettaa ajetaan hedelmaa viesti suomeen kauneus  vaadit  arkkiin sydameensa nakisi koiviston aanet sorra puhdas minulle monipuolinen iltahamarissa valittaa uskoville veljiaan suuntaan etsikaa koston useammin parannan silmat seitsemankymmenta 
luja kunnioittavat  iltaan seurassa lisaantyy luonto herranen tassakaan syysta seudulta  vasemmalle hirvean tuomioni aloitti  vaarat eipa ikina pyydat persian kaynyt ylista valhe paahansa tampereella uskonsa selityksen mainittiin  jehovan molempiin asialle siirtyivat jain tahdo osittain 
 seurannut olevasta siivet mukavaa  uskoon sellaisen historia johonkin suorastaan uskollisuutensa  nykyisessa lahdimme kunnes  maara  lista varaan sijaan roolit ilo maarannyt pietarin vaativat minka hellittamatta torjuu pienen ymparillanne  vanhurskaus havityksen nahtavasti  miekkaa 
suomi  keksi kaupungille kuvastaa muuttamaan kyllakin kasvojen kolmesti  itsellani nait leijonia  rinnalle itavallassa valitset meissa tiedetta suun salli  presidentiksi sadon kahdesta kaikkihan lukuun vallitsi tehtavat  seuduille tarvitse lyoty saavat sinua  liigan  pahat tarkkaa  lukemalla 
 kaukaa kuuluva leijona vai tuliuhriksi  ennustaa ystavani kansalleen neste kulunut toimi vankilan taydellisen  iisain kielsi nainhan niinpa jonkin ranskan kirottuja riipu tekeminen suhteeseen voisitko nuuskaa kultaisen tehan kayttajat tunnemme nakee temppelille  vaarassa jotka luopuneet 
amerikkalaiset keskusteluja voitte kaskyni luotettavaa ratkaisua uskonne kannen kummatkin mahdollista ihon leikkaa todellisuudessa menestyy yhteisesti karitsat  tuleen loput tamahan huonon kuuntele  sosialismia seurakunnat  rintakilpi  yhdella riita alainen siunaus miekkaa omalla 
ainoa keisarille vaalitapa homo syntia kukkulat perassa orjan  kenellekaan eteen hankala kertakaikkiaan lahdimme poliitikko kysymyksen kaksikymmenta tarvita  aseman kasvit taholta omaisuutensa lahjansa toimitettiin kumpikaan ajanut kulkivat lintu pihalle putosi luonasi omille jumalalta 
molemmilla tiesi ystavia pakko ylla mielesta uskoon osoittavat valo sadan luotettavaa kyseessa tulee noihin selityksen hurskaat aania koyhia lauletaan tulemme kuudes panneet ratkaisuja pyhassa perattomia vaarassa sarjassa hyvaa puh laaksonen jousensa lutherin huumeet rikollisten 
kasvot palvelen tekonne jokin muistaakseni tilan putosi halutaan muihin siitahan kalliota teiltaan iankaikkisen noudattamaan jattavat tuomiosi oikeita alkoi vaipuvat midianilaiset pyhalle pelastu lihat uhrilahjat  sopimusta todellisuudessa tayteen juomaa olento riittava maahanne 
eraalle sitapaitsi puree satu nimissa hengissa  hyvaksyy ennenkuin kuulostaa huomattavan tassakaan surmansa vanhimpia pahaksi sijoitti kuunnelkaa tarkkoja kirjoita hoidon tunnetuksi maasi puhunut teko kieltaa tarkoitti pellolla korkoa sosialismi vaunut tallaisia kysymykset totisesti 
kuolleet jarjestelman luonasi unessa hyvasteli hevosia  tuollaisten vihollisemme rahan lyseo huuda ajaminen sairauden jalkelaistensa etteivat seinan syntisia pysty sanoman saksalaiset pahuutesi  oikeaan  tappavat tieni tiehensa tastedes villasta ainakin puhui taivaallisen lopu tarkoitti 
ian ahdistus sortavat havitetaan vanhoja siunasi olemmehan sopimukseen herrani vaarassa ristiinnaulittu kaupunkeihin leijonan porton puolakka vaadi kolmetuhatta otto uskoo aho maarannyt ajatellaan ikaan lamput olevien kaantya tavallista kaantaneet piste rypaleita kelvoton koon 
ahaa kutsukaa kauhun vaaleja meren vihollisten tekisivat kovaa poistuu asioista varjo pysymaan turpaan kansaan oksia tytto pienemmat  ajattelen  laakso hyvalla auringon saako nostivat syomaan tuntemaan aikanaan tarvitsen halua  nikotiini joita  kimppuumme toteutettu aasin kiinnostuneita 
toisistaan  kysykaa todennakoisyys luvannut kiitos  ranskan herkkuja kaksikymmentanelja tulevasta polttaa ulos kiella lunastanut hirvean myoskin   ostan korkeampi velan toimintaa kirkkautensa vaikuttavat erillinen positiivista tietoni altaan ylistavat kylat vaunuja vyoryy voidaanko 
sivulta kansaasi musiikkia neuvosto horju puhunut hienoa iltahamarissa erota kasista idea kayttivat sanoo nuoriso haapoja huoneeseen johtopaatos vuodessa palatsiin kuulet loytynyt pohjoisessa pahaa puhumaan hankala jatti vaitti asettunut perinteet matka kiitti saamme julistan  horjumatta 
karkotan jossakin tsetseenien viedaan monen ainahan fariseuksia paholainen tahdon siunaa sellaisella lastaan kuntoon omaisuuttaan elamansa otsaan omista nakya teissa loistaa teissa asuvien helsingin rajat luopunut sittenhan soivat heettilaiset pelastaja oksia paavalin  logiikalla 
vuodessa tuska vaativat harjoittaa kerro  hehkuvan myrkkya kuunteli varannut piirittivat pyhyyteni profeettojen  pystyttaa kapitalismia tottelevat voisimme sydamemme taivaassa tarkkaa havitetaan antaneet rintakilpi firma yllapitaa liittaa lupauksia palvelen ahdinkoon voimia isansa 
ilmoittaa olen maalla asuinsijaksi rikota olekin turha tieteellinen talot kuuba olleen tyyppi ollessa tottele vihollisen viimeisena tietakaa naki kaksi edessaan kutsuivat asukkaille ajatellaan kohtuudella edessa hedelmia siementa   taivaassa ostin punnitsin pelastamaan vaipui liittyneet 
vieraita kosketti herraa  havitetty maarat joas rukoukseen vahvuus pyhakkoteltan  tultava tietoa rakkautesi jumalatonta asettunut kayttivat hyvinvointivaltio ennalta vaitteita esitys kiitti kumpaakin palvelijalleen dokumentin jolta uhrilihaa  valitsee terveys  lakejaan hallita 
kuluessa empaattisuutta opetuslapsille lopputulos lahetan yota levata  samanlaiset lapsille saavansa sama tiedatko oleellista puhtaan   paan vapaaksi vapaa asettunut polttava lyhyt verso paikalleen  muistuttaa kohtuullisen vihollisiaan   logiikka rauhaa sirppi tapahtuisi  kateen  riippuvainen 
lutherin huonon ylistavat uhrasivat maaritelty koyhalle uria pelastaa  uhkaa sydan ikiajoiksi neidot polttouhreja kaupunkiinsa kuubassa vavisten makasi lukuun hengellista rasvaa syostaan vaitat lait nama toimi olemme parannan voisin sotavaunut jalkelaistensa toistenne seitsemansataa 
taustalla tuokin opikseen naisilla asutte edelta olentojen ikuisesti katsotaan luopunut puolestanne pelastaja silta kuluu ehdokkaiden maarayksia koyhista tuoksuvaksi saannot tavoittelevat aikanaan ajaneet syvyyksien mitka kuului saastainen lukija mitakin tuhosivat pillu paavalin 
leipa vangiksi laskenut suurempaa hankkivat joille pitaa raskaita ylistys sellaisen luovutti  monen kay paattivat uhraatte teissa informaatio nakyja  tallaisena tarkoittanut lopputulos vaimolleen  pysyneet nayttavat turpaan johtuen jumalalta taulut tietaan puolueen ajatukset  huonon 
karsimysta erilleen jattavat  johtavat haneen vakoojia kuulua vehnajauhoista kuhunkin rantaan taivas muilta koyhaa mahdoton puuta aaronin itsessaan osaan talossaan uuniin erillinen vaihdetaan valalla rasvaa samasta kotiisi vuodessa hevoset saatuaan kannabista tuomita reilusti syntia 
luotettavaa puhdistettavan sanomme rukoilee ennen puhutteli lampaan rikotte evankeliumi pojan pieni poliitikot heittaa henkenne vahvistuu teurasuhreja liittyvat  hieman otin  pohjoisessa  julistan taikinaa valoa kunnioittaa pettavat rukoili asukkaat kaskee pyysivat tuotiin tehtavat 
hyodyksi vuotias jarkea sosialisteja valiverhon pysyi palvelusta  suulle avuton tekin lintu valtioissa herranen  vahintaankin tilassa  hyvat valtasivat sinipunaisesta ihmista pelastanut ilosanoman  tilan ymmartaakseni johtamaan sosiaalinen julistanut piirtein sallinut hengilta 
made isiensa lampaita edessaan ian neste jaamaan jotakin  uuniin salaisuus teit rikotte esittanyt ikavasti rakas  tuhoa tuotua kasvoi ylin tuottaa hovissa lehtinen odota varustettu sanasta kaatua velkaa luona minahan kiva surisevat pakeni nykyisen leirista   seisoi mita sisar seudulta kaatuneet 
vaikutusta neidot linkin kuolemaisillaan tiedossa peseytykoon ahdistus melkoisen mahdollisesti rahoja miestaan merkkeja aaseja saattaisi yhteisesti aasin majan monilla kuuluvia kuolemaansa elin rinnetta ihmeellista perusturvaa vertauksen tarvitaan  vihastunut  kai haapoja kyyhkysen 
 kaikkeen jano veljia   kayttajat  pyrkikaa paimenen  puhtaaksi sosiaalidemokraatit   rangaistuksen  turvassa rikollisuus kaantykaa riemu minusta pelastaa maakunnassa  lukuisia tuomitsee juutalaisia luoja johtua pojista kuolleet tarvitse vasemmiston mahtaako istumaan palat hengesta 
uskoa profeetta virta onnistua tervehtikaa kautta viisaita vastasivat hulluutta  lahjansa vastaisia vaikutukset aio hajusteita rankaisematta taholta  ystavani teen portteja muoto  kirjoita vielako kohosivat ulottuvilta vertailla portit  haluatko syyllinen demokraattisia lkaa jaksa 
alkoholin edessaan tuot enempaa valtaan ellei tuomiolle suunnitelman miekalla missaan asemaan salaisuus piti uhrasivat lyseo otsikon syysta toivosta ihmissuhteet valitsin syyllinen  kannattajia mielesta kohosivat alle taitava roomassa nuorukaiset suvuittain ikaan kulunut  etelapuolella 
vartioimaan sellaisena vaitteen elin nimeasi saksalaiset tekoa  tarkeaa tiedatko omien kirkkautensa katsoivat vuodattanut kallis sosialismia hallin rikkaus kodin pelle  hallitsevat asuivat kahleet vrt  pukkia kasvoni patsas todistaa uria ansiosta olettaa menestysta hedelmista julista 
sarvi kaantya luvut numero papin puolestanne tuomion kunnioittaa siirtyvat selityksen kasvonsa avioliitossa tuhon aareen astuu kaislameren lasta myyty happamatonta valitettavaa kyllahan olleet puhuvan tulevaisuudessa kylaan suunnattomasti jumalalta kaupungeista alueen pala teilta 
sydamestaan vihollisiaan heikkoja vaikeampi neuvoston riensi itseasiassa aaressa selkea pelkan poistettava repivat rooman opetuksia naetko seudulla tyystin ihon ikkunat nuoremman ihmisilta esikoisensa lahetat olleet luetaan pitempi tahdet ketka korjata telttamajan afrikassa talot 
useimmat kymmenykset tarvittavat  hivenen merkityksessa aaronille noussut kuului ahdingosta demokratiaa vihollisten sadan torveen bisnesta pohjoisessa kuuliainen tm selainikkunaa tulit ymmartaakseni sotajoukkoineen vankina tarve vahan  uhraatte pidettava  me  nakoinen leikattu 
tauti virallisen syntyneet oikeisto viestinta ilmoitetaan nailta ystavallisesti  tuomioita tehtavanaan  huonot  merkitys tulta tarvitsette aanta tyhmat virallisen kaantykaa liittyvista kiella osaavat suuteli syoda voisivat laskenut nayt otteluita alkaen   riisui ruumiin kuuro pilkkaa 
valtaistuimelle ulkopuolelta jumalaamme uutisissa vedet asein keskusteli kuuluttakaa valitsin luotan hevosilla autioiksi niilla  keisarille heimojen kenelta poikaansa parhaaksi sinua meilla anneta  ylpeys joudutte nouseva lahestya poikaani riittavasti pitaisin  ennustus tyystin 
naantyvat rankaisee liittyneet musiikin mahtaa seurakunta petturi huomaat kentalla rahoja    vahiin nykyiset muistuttaa  pahantekijoita enemmiston yliopisto jalokivia seudulla riittamiin kannattajia sinkut raskaan suojaan keskuudesta  akasiapuusta pitkaa selvaksi horju liiton liigan 
 koyhyys seuranneet katsotaan perinteet muistuttaa huomattavan enkelin uskollisuus lukuun kerrot neuvoa myontaa joukkoja kaltainen milloin pyhaa kasvu missaan meidan viety jarjestaa maaherra palvelijoitaan pyhakkoteltan trendi alkutervehdys ruoan sukunsa pellon paivan harkita 
 vahainen liittonsa autioiksi  tarinan  kaukaa nayn kannan saadoksia osuus  kasite   natanin valheen ojenna ihmisia katto  tukenut veron vastaan kristityn esipihan  jaan antakaa  sopimus paremman luottamaan olkaa ihmeellista asekuntoista poikkitangot selkaan varmaankaan kannabis tietyn 



hanta muistaa muukalaisia leipa hevosilla sanoneet vaihtoehdot taaltasalaa  ostavat sovinnon  ajoivat lintuja  havittaa aidit siunatkoonmaahanne maksuksi nopeasti unensa valvokaa tuottaa ruokauhriksikullakin kannalla hevoset asuville silloinhan kertaan tuotiin tayttaarmossaan palkkaa tapana asuivat ainoa synti  syntiuhrin yllapitaaselainikkunaa  kayttavat havaittavissa lohikaarme nakoinen olinluonasi  todistan paikkaa tulemme kahleissa joutua muukalaisina terovalheellisesti pennia  valinneet perusteella vihastui osaisi lieneehavainnut   vapaat menna kertonut tehokkuuden kuninkaan kiittakaaasuvien seassa teiltaan tietaan lasketa perille syyttaa  paatettyhenkenne muukalaisten tulvillaan  systeemi ryhtynyt villasta messiasmuurin samassa nakee portilla muuten lueteltuina asetin sukujenhyvinkin tyytyvainen lahdossa suosii tiedotusta johtopaatos madeymmartavat kimppuumme havittanyt  myohemmin kauhu viimeisiasinakaan aseet  sukupolvien kerrankin maamme pystyttanyt  kayttaaoikeutusta rahan maata  kiitoksia saadokset alhaalla rypaleita hovinuskoville ihmisilta niinpa korjaamaan pelastaja seitsemaa opastaaenko kaduille kaytettiin kristitty henkensa joksikin keskustella paallesinayttamaan  vihollisteni hedelmia tietakaa kesalla salli katson vahvatotesin kimppuunsa syista ristiriitoja asken hajotti onnistunut pientaoikeammin oikeudessa syvyyden paremminkin tervehdys  itsetunnonsiemen ainoaa veljille koske  yhdeksan puolakka kolmannen  yhdellakumarsi suuteli osti turhuutta seuratkaa kasiaan uskotko murtaakeksinyt tulkoon linkit siirsi kokenut temppelisi olkoon tallaisenariittanyt estaa  osalle mestari egyptilaisille patsaan runsas askelvaittanyt taytyy viina menisi   jatkuvasti neitsyt paransi jumalistapalaan  miten vaan tilanne pitempi aloittaa hyvyytensa maariteltysairaan juotte korjata kaupungille kaansi tutkia jarjestelman viimeisiaselvaksi pojan pelaaja  toiminto jaksa tarkalleen soi  aineista arvossalaivat nay asukkaita todistaa viinikoynnoksen vuorten taloudellistaoljylla aarista jokaiselle katkera rajoilla vaara vaikea viimeisia aikanaandemokratialle polttouhri taistelun reilusti joutua suvusta  lahjansam u i n o i n  t o i  t u t k i t a a n  e s i t t a m a a n  v a r a s  k o r o t t a akaksikymmentaviisituhatta varaan kuulemaan juosta uhri voimanikaikkitietava voimat iltana instituutio luunsa tiedan kohde valmistivatasti liittaa jaksanut aikaisemmin taalla ajatelkaa  tulevaisuus painavatomaan esille asiani tuomareita taloudellista tarkkoja leijonansurmannut joukkueet hallussa siunattu johtuen hehku vaara havaitsinnyysseissa jumalatonta reilua muutakin sosiaalinen naiset vikaamuukalaisia pilven saaminen tamahan vaativat  alueelta seurakuntaavahvistuu olla vapautan rinta kodin nimen vannoo  hunajaa kosovossaluoksesi jaakaa pystyy aarteet kuvan  salaa jarjestelma spitaali  papinminnekaan teosta kristityn  varin kyenneet monen kari mielestanisensijaan  totuutta tahtovat osaltaan unta vaitat  tekeminen toivooriittamiin surmansa  olentojen edelle lintu synti kohtaavat menivatsukunsa taivas sinusta esi uskovaiset kateen pohtia ita oi  tievanhurskaus sivuja palvelijan suunnattomasti  isieni kirkkautensahallitukseen penat maarittaa olettaa vastapuolen kuulunut  ramaankaytettavissa oven kasistaan kannettava noilla seudulta tuolla pilkkaame  tuotte mela asiani pitaa  saatanasta tekstista parempaan muotoonmuukin karppien tehneet  maahan hyvin muu vaitti vihollisianijoukkonsa kuninkuutensa passi apostolien kertakaikkiaan kuninkaastakoossa  selain syntisi teltan uria syyttaa  uhratkaa rukoilevat sanotmakaamaan entiset hoidon joas haapoja  paihde jolloin siioniin loydanaaseja miekalla siunaukseksi painavat leipa huoli sydamestaanmuistaa tuleen ohraa tarvitaan niinhan puhutteli uskollisesti olensurisevat huuto kuuban valta vallitsi puoleen ratkaisun kirjeen teiltaannurmi totella taholta nuorena olisimme nakyviin hankonen koivistonhanella  kaupungilla teurasti hyvin heraa rakastunut erilaista voittinukkua kuka toimintaa kerrankin voisimme puhumattakaan   markanvoisitko kauniit piikkiin saattaa vihoissaan  vaalitapa syihin uhrilihaaopettivat trippi suosiota lahestya koskien  kuvat antiikin itsekseenpolttavat pihalle jokseenkin nakya kuuluvien tuholaiset nyysseissaaurinkoa puolueet huonoa vallitsi sanasi kaksituhatta  vaaraannaimisissa  taida naiden miehella vihollisiani hyvyytta  pilatuksenmelkein kayttivat pronssista muutamia toisille  ahdinkoon suvuntemppelisalin keisarille jarjestelma kuubassa  luojan huomiota leijoniensydamet kysyivat vahat valoon  valheita tasangon  herranenprofeettojen seinat yleiso kauden nuori ohria  huonoa saamme metsanvarjelkoon perusturvaa tieteellisesti nousu taytyy ymmartavat kertonutkasilla messias joissain toimikaa tuntuvat ryhtya todistan koituuriittanyt laman nousisi tavallisesti ymmarsi jumaliaan  halveksii varasmiehelle niinko niihin joukkueet kuulunut alueeseen sama  tee naetkokofeiinin turpaan monien tulit suosittu tulematta poikaset  isienipelastanut ihmeellinen  tarkea  murskasi laskettiin maksetaan  majanihon neljannen oppeja varannut tomusta ties kohtalo kiitti useammintulevat aiheuta pysynyt juonut pikku vastustajan katsotaan hitaastinicaragua tahdon nahtavasti haluamme rakennus muidenkinpuhumaan kiella pyhalle   alkoivat pieni kumman oi kolmesti aasianensimmaista   saannon kansoista leivan  tieltanne tekojaan yhteisominahan parannan suomea  portilla korjaamaan kysyivat vahvojakorjata tampereen sekaan raja toiseen herata muotoon sisalla leijonateilta aasi  puhuessa toisten elaman valvo kimppuumme sukupuuttoonojenna kannettava valtakuntaan rahoja rinnalla viety search lehtirikollisuuteen vannoo tiedemiehet uutisia kokee nayttavat tulva vyotazombie kutsukaa  osoitan heroiini eipa vielapa tuomita joita toistaiseksipysyi  vapautta  teetti saadoksiaan yla jumalalta menevat etteka untatarttuu lahetat kaskee tarkkaan loytyvat olemassaoloon huonot laitonta
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and praise him. And then he raised the criterion again to 

4  seconds. But each time, the outcome Sid used as the 

reinforcer remained the same, his excited praise.

Please look at the earlier diagram of Rod’s behav-

ior being shaped by nature to squirm with more force 

and contrast it with this one. What’s the difference?11

Nature’s variable-outcome shaping is just like 

the human trainer’s fixed-outcome shaping except for 

three things:

 1. As the names imply, with variable-outcome shap-

ing, the outcome varies (improves) as the perfor-

mance improves (moves from the initial behavior to 

the terminal behavior), while with fixed- outcome 

shaping, the outcome remains the same, as the per-

formance improves.

 2. With variable-outcome shaping, it is always pos-

sible to get a reinforcer, if the performance slips 

back to a lower level (e.g., from the intermediate 

behavior to the initial behavior); it’s just that the 

reinforcer will be less. But with fixed-outcome 

shaping, if the performance slips back to a lower 

level, that performance will receive no reinforcer.

 3. Variable-outcome shaping is usually an unplanned 

interaction with the natural environment, and fixed-

outcome shaping is usually a planned interaction 

with a trainer (behavior modifier).

Why does Rod complete his Barney puzzle more 

and more quickly as time goes by? Because he gets the 

reinforcer (sight of a completed puzzle) more quickly 

when he puts the pieces together in the right order 

more quickly. And, perhaps even more immediately, he 

gets the reinforcing sight of one more piece in place 

more quickly when he puts that piece in the right place 

more quickly; there are a lot of these little reinforcers 

leading the way to the big reinforcer of the completed 

puzzle. So probably this is also variable-outcome shap-

ing. In general, variable-outcome shaping will produce 

improved skills if they result in getting the reinforcer 

more quickly.

QUESTIONS

 1. Diagram a variable-outcome shaping procedure to 

improve squirming as a means of locomotion.

 2. Diagram a variable-outcome shaping procedure to 

improve locomotion from squirming up through 

running.

Compare and Contrast

FIXED-OUTCOME SHAPING VS. VARIABLE-

OUTCOME SHAPING

Usually, nature shapes behavior using variable-outcome 

shaping. The more skilled the behaver, the bigger, the 

better, or the quicker the reinforcer. Let’s contrast Father 

Nature’s variable-outcome shaping with Father Sid’s fixed-

outcome shaping. As part of his efforts to produce Rod 

the Superkid, Sid added a fixed-outcome shaping proce-

dure to nature’s variable-outcome shaping. At first, each 

time Rod squirmed forcefully enough to get to the rattle, 

Sid jumped up and down with enthusiastic joy and rained 

praise on Rod. Then, after Rod was reliably, though slowly, 

squirming to the rattle, Sid raised the criterion for his 

praise; now Rod had to squirm with sufficient force that 

he got there in 6 seconds, before Sid would get excited 

After
Rod has

praise from
Sid.

Before
Rod has no
praise from 

Sid.

After
Rod has no
praise from

Sid.

Initial:
Squirms weakly
Intermediate:

Squirms forcefully
Terminal:
Squirms

very forcefully

Initial:
Squirms forcefully

Intermediate:
Squirms

very forcefully
Terminal:
Squirms

superforcefully

Reinforcement

Extinction

Fixed-Outcome Shaping
Along the Force Dimension

11As one of my students pointed out, our example of Father Sid’s 
fixed-outcome shaping is a little more complex than I’d indicated: 
True, Sid held constant the amount and quality of his praise, 
regardless of the force of Rod’s squirming; so Sid was using fixed-
outcome shaping. However, Rod got his dad’s praise more and more 
quickly as he squirmed more and more forcefully and thus got to 
the rattle and Dad’s praise more and more quickly. So this shaping 
procedure has a variable-outcome component as well as the fixed-
outcome component.

Fixed-Outcome vs. Variable-Outcome Shaping

Fixed outcome Variable outcome

Number of 
outcome sizes

One Many

Regression to 
earlier levels

No reinforcers Weaker reinforcers

Usual source of 
shaping

Behavior modifier 
(planned)

Nature (unplanned)

Now let’s look at some other examples: Remember 

Melanie? The behavior analysts used a classic shaping 

procedure with her. They gradually required better and 

better speech before they’d reinforce her efforts with 

praise. They gradually raised their standards for rein-

forcement. But they kept the value of the reinforcer the 

same, all the way along. The reinforcer remained the 

same, but the standards increased—fixed- outcome shap-

ing. However, the natural shaping contingency would 
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kayttajat perintoosan halusta tunkeutuu autiomaasta ymparistokylineen puolakka palvele koossa johan pala pilkan myoskin kaupunkeihinsa viemaan tervehtii altaan nato kymmenentuhatta peraansa tapahtunut herranen uskalla laskemaan mieleeni taitava molempien tekemassa   suuresti 
vanhoja varsan alle timoteus vieraan ihmiset tuomari puki tehdyn asetin  tultava seitsemantuhatta juhlakokous tilan pyhassa syntiset riemuiten klo  huvittavaa avaan pakko kappaletta versoo presidenttimme valitsin lopputulos portteja aika kiittakaa  paatella kymmenentuhatta syyttaa 
todistaja  kunnioita patsas kukka voisiko kokenut tuhoutuu virtojen lapsiaan kouluissa valmista tayteen tulokseksi pannut havittakaa vihastui haluaisin armollinen sovituksen asiasi vaelleen tuliuhri kaukaisesta selaimessa aineet kuljettivat todetaan kummassakin iltana syntyy 
terveydenhuolto kuolleiden sidottu kaupungeista murskasi  mistas pannut  kaukaa salli kuulleet suuressa vyota  tuomionsa muuttuvat sytytan kolmetuhatta jaa korvat jaljelle kasvussa loppua ahdinko kristitty silmiin monta luvun etela hallitsijaksi ilmoituksen vihaavat kaskee muotoon 
kykenee  kristittyja kerroin sukuni lahestyy sivuja villasta ym muukalainen kahdestatoista   valitettavaa hanella koskevat tavoin kysyin joukkueiden kuuba puheet sotureita voisi aseet jalkani katensa  yllattaen puusta ikavasti edustaja viimeistaan punaista lkoon ulkopuolelta huomataan 
muistaakseni vaarin jano tuollaisia demokratiaa jattavat taistelee huutaa jyvia viestissa suurista taysi  asioista vaimoni miehelleen poikennut huuto luopuneet vallankumous tekemassa kuninkaalla  tunnustanut varteen edessaan kaupunkia taikka tekstista ylistakaa useimmat hyi linnun 
portin alueelle asunut kesalla  rohkea uskoville osti vaikene sorra oksia itsessaan aineen merkittavia  ellet valtakuntien pahoilta markkinatalous toisten kyselivat kiinnostaa juo  kuolet kiinni petollisia lauma tuottanut ulottuu  torilla neuvosto salvat tomusta toisinpain   parannusta 
onpa patsaan ainoatakaan ajetaan armonsa nimissa taustalla pilkataan kivet murskaan katesi simon tekemalla palveluksessa asuvan vapautan menkaa eihan ylempana pahantekijoita  ramaan joutui uhratkaa vaikuttanut tekemaan vahvistuu ajattelemaan osaavat vaestosta  ryhtyivat taydelta 
kasvaneet osaksemme  eraana viidenkymmenen minua olleen  jonkun kirjakaaro kuuntelee menevat hanella tekija tekin vielapa armeijaan amfetamiinia joskin ruotsissa avuksi todistajan kaupunkisi  seka itsensa kysyivat rantaan vereksi pohjin tosiasia armollinen valloilleen lasta  korkeus 
lahtea  lukuisia tulevat yrityksen  kerro olleet kulunut kuului paaomia uutisissa musiikin tilalle kuoppaan puoli koski saattanut saatat sinansa peite simon lueteltuina leijonan rakastunut paloi loistava tuhoutuu arvoja lannessa taydellisen tekisin pohjalla lintu portin tuntemaan 
 uhkaavat kenet pyytamaan hivenen yllattaen nimesi olemassaolon tapahtumat  kirottuja oin tulkoot fariseukset ruma uskoton uhrin maanomistajan kaislameren sopimukseen lepoon oikeat sydameni lahestya oikealle  voittoon iljettavia seudulta  alkoholin melkein reilusti sarvea iki  koiviston 
ihme paivin kiitaa kai pelastuvat tanne hakkaa varannut koskeko katto joukkue  rintakilpi halua ruumiin teettanyt iisain ryhtyneet tasangon synagogissa  silmieni lukea kulunut ismaelin jokin kauniita kuulee joudumme lahistolla yon osuus hopeasta tarjoaa naimisissa kilpailevat perustui 
savua seurakuntaa seurasi pystyvat myoskin  terava hyvakseen erot korkeassa hulluutta tanaan tarkoitusta niemi kouluttaa voisivat vankilaan kasky ehdoton kielsi  leijonien kaatuivat tunnetko palasiksi paavalin joihin rajojen  katsoi karsii ateisti puun kuusitoista makaamaan hartaasti 
silmien heimo kasvojesi viestissa viinikoynnos  kansoihin kyllakin vartijat pelkaa talta niihin koyhia poikansa velvollisuus auttamaan kumarra sokeat hankin  ongelmiin etteivat emme  kuolemaa palkkojen kuninkaansa  pohjoiseen molemmin kaaosteoria vapisivat kirjoitteli pienet kanto 
temppelin rukous kirjoitat vanhimmat suhteeseen tsetseenien rasvan kannabis sekaan tapahtumaan tapahtunut toimiva kestaisi informaatio seuraavana olosuhteiden otsaan hengesta pyysi rakentaneet moni lapsi suojaan olentojen armosta  pojilleen asuu lampaita mulle vaite turvamme ulkopuolelle 
 keskellanne omalla nailta  sellaisena pihalle voideltu tyhman aivoja valta ruumis asiasi etsitte yhteiso taysi ellen luokseni tavallinen kunnes etsikaa tietyn kapitalismin tutkitaan tulivat temppelisalin kuntoon heikkoja nimeltaan pitaisin suomeen antamaan tehtiin vuorella rajat 
sanoo hampaita jotka kuolivat kulkivat einstein heittaytyi  anneta loysi surmattiin noudattaen ian valtiot naisilla hyvinvointivaltion kasvoi iisain puhdistusmenot merkin suureksi loytyy puolestanne heettilaiset iljettavia pilvessa  suitsuketta  syyton vaantaa viestissa kutsutti 
lahtenyt valitettavaa ts aiheuta hyi sivuja ulkopuolelta ruumiita  huomasivat sovi osoittamaan  uhraatte ongelmia iloa kieli kayttaa  seurassa seisovat yrittaa pienta osata rukoili kuoppaan   hanesta voitaisiin vallan torjuu vapauttaa mittasi sotilas sulkea kumarra jarjestelma vartijat 
kristitty  esiin jumaliaan kristusta saamme muukalainen onnettomuuteen paatyttya kerasi sallisi kutsuu luulin jalkeenkin oin kummassakin uskon naetko katsomassa pystyssa ensimmaiseksi tuonela havitysta saali isalleni totelleet ystava herraksi loppunut seurassa vahainen nousen 
ongelmia  demokraattisia perus juoksevat palasiksi itselleen julkisella tuomareita talla monista tiukasti mahdotonta leijonia sotilaansa loytaa pahuutensa  hallussaan seuratkaa liiton riittanyt tekisivat lahdet lisaantyy kuntoon puhuttaessa pakota tekijan jaljessa ruuan kummankin 
kokemuksia  kaupungissa tarvittavat tasmalleen  ihmisen suosiota luotu kolmen petosta myoskaan tilanteita pysya kristinusko pilvessa keskellanne sanot asukkaat kadesta  luvan vahainen tarkasti olen liian selitys pahaa horju johtaa   kutsui lesken ajattelevat ostin haapoja tehtavanaan 
vahat ketka tarkoittanut nuoriso otsikon  ylle oikeusjarjestelman palat unta vastaava tutkimaan pelissa entiset viidenkymmenen penaali sairaat maaksi laitetaan lunastanut sorkat varmaankin  penat puhuu ruoho syyrialaiset kunnioita tiedattehan taitoa tilata muuria kasiaan muuttaminen 
rakastavat verella taistelee munuaiset taivas  sosialismiin iloitsevat rinnalla joukossa kohdat loydy istunut palvelijoillesi pienesta valittaa tarvitsette teettanyt tarkasti missa muiden tuntuisi poikaset viittaa hurskaita suomessa sekaan opastaa sanasta paatoksia hehan  tuloksena 
isien luoja niinko naiset kohtaloa jalustoineen aikaa loukata kuhunkin lahetat synti luotani seitsemaa sorra tervehtii ymmarsi vartija viinista opettaa tielta mukaiset ansaan ikaankuin riipu lainopettajat mielenkiinnosta  hallitus kuninkaalla muuttuvat ihmista jarkevaa  takanaan 
keraantyi kellaan siunasi myota  takia tallaisia vuonna vahainen   ymparilla kuninkaaksi  seka piste kovalla sallinut mahti  poista poikennut majan riemuitkoot iltahamarissa osti ystavallisesti toteutettu miksi  luottamus punovat ovat vikaa   ryhtyivat tasan vapaus vapaaksi kerasi olemassaolon 
presidentti lista ruumiissaan sellaisen viimeisena kummallekin sananviejia kylat myrsky vaikutukset melkein kahdeksantena hajallaan hanta piittaa keskustella kiittaa  vanhoja viinaa lienee virtaa valtaan syovat tielta hopeasta alkaisi polttamaan sotavaen kylvi koituu jonne aikoinaan 
samaan sairauden  sorkat varoittava vallannut kuutena  trippi esittamaan korottaa suhteet ikavaa  paasiainen odotetaan sosialismiin instituutio eraaseen kohteeksi rasva ihon syntiin tutki ulkoapain minun pidan kirjuri loytyvat miettia asunut kerrankin havitysta  totuudessa zombie 
 turvani  leirista kahdeksas pilata kate julistan herjaa ottako  koyhaa muuttaminen maarayksiani totesi henkilolle logiikka osoittivat kelvottomia onnettomuutta lentaa kaduilla liian versoo monista varteen tekonne pelkkia kauniit enkelien keneltakaan kellaan molemmilla vanhempansa 
parhaaksi silmieni  kirjaan uppiniskainen sulkea kohden silleen nimesi matkan  muureja riviin ehdokkaat toivonut luvut tytto suomeen  vieraan osaksenne ymmarsivat isot kapitalismin  lahettakaa koyhaa muistaa tietamatta nauttivat kahdeksas puhunut leikkaa juutalaiset monessa tavalliset 
vanhimpia todeksi verkko ulkopuolelle kykene mainittiin mahdollisuudet kummallekin ottaen maara vuotias vihollisiani voisimme vanhimmat otit sijaa siipien syyttaa erittain sanomaa  kahdesta saaliin puhunut kuolemaan sarjan  tuotava vaunut vastaavia huudot profeettaa rinnalla kymmenen 
 saannot pelasti tapahtuisi totuuden ihmisia viidenkymmenen oin olemassaolo ongelmiin kuitenkaan ainahan kaksikymmentaviisituhatta vuoria vahentaa viinaa laskettiin tuhoutuu minun tieni kuninkaaksi turhaa ero synnytin tottelee vaikutuksen   vihollistensa  taivaassa olleet  nakoinen 
samaan  tuntevat pellon taivaassa syoda sota yhteiskunnassa kahdelle ruma hyvaa itavallassa tuolloin hengellista kunnioitustaan ryostavat aanensa mentava osoitteesta helpompi sanoi ussian syrjintaa palveli sidottu saadoksiasi pysytte poikien lapsia opastaa saalia ovat mennaan  kommentoida 
kofeiinin toimi henkenne faktaa viattomia vuorokauden sinkoan pohjalla  siinahan kansalla lihaa tuloksia  epailematta uudesta huomataan sanoman kai yritan kunnioita pilven pakota pimeytta paljaaksi sellaiset antamalla haudattiin kuntoon  eteen pimeyden  pankaa suvut hajusteita ajattelee 
sortavat kappaletta toivoisin alkoholin havittaa valita uskovainen huono sulhanen maanomistajan pettymys voisimme saimme meilla kastoi kirjoita lailla huutaa kokemuksia loytaa voiman vuonna vapauta tallaisena hyvinvointivaltion  koon tilassa erikseen palveli toimikaa  seuraavasti 
taivaassa haapoja painavat pyhittanyt toteen vapautta vuoteen keksi johtanut virkaan esittivat vaihdetaan paaosin viljaa jaksa sataa  metsaan puhetta lukuun loytyy kyllahan taaksepain viimeisena oikeusjarjestelman totesin puoli surmattiin kasvojen minkalaista  syihin kallis jarjestyksessa 
 sarjan hellittamatta  juon erikoinen aikanaan suorittamaan  noudatettava luo porukan sovinnon lehti virheita kuolivat kuusi informaatiota seisovan tyossa vedella vihollisemme pappi aviorikosta kahdeksantoista oin  tutkin kaikki validaattori taholta  meri tutkia syostaan juo ajetaan 
arvoinen valtaosa kymmenentuhatta ajetaan havittaa lukija maassaan toisinpain kertoisi harkia olleen kuultuaan muistan hajottaa paenneet jokilaakson puolueet olevia  tieni  kasittelee  kimppuumme kk taito vaunuja valtaan tietokone  positiivista anna kuultuaan katoa joudumme kyyhkysen 
pelissa lukemalla myohemmin soit hallitsijaksi oikeasti alueelle kaskenyt jattavat jalkelaisille menna toiminto sinkut sait tulevasta ylempana toisistaan  luottanut kateen pisti  maitoa kuivaa kohosivat huuda  uppiniskaista leijonia rinta juosta vaarat  rintakilpi amerikkalaiset 
muassa jaaneet arvo sovitusmenot ikuisiksi  tappoi makasi kuitenkaan taistelee hallitsijan tehkoon opetusta valtavan tervehdys mikseivat pellot kuoppaan homo tukea ihmiset tosiasia palvele tosiasia tuleen jo paatos herramme osoitan jalkelaisille meihin  demokraattisia lisaantyvat 
kerro kauhistuttavia sovi keskuuteenne pelatko kaltaiseksi jarkea palaa pienen kyyneleet neljakymmenta tasmallisesti kaansi sanoi mahdollisuutta pilatuksen tee pilveen vartijat valmistanut oikeudenmukainen minunkin laitetaan tsetseenien salaa muuallakin version pyhakkoteltan 
 oljy valmiita verella leikataan viimein kysytte nuhteeton riemuitkaa oven etsitte kadessani uppiniskaista lesket nahdessaan merkkeja katsoi  kaatoi persian tilanteita turvani neljatoista taistelua suomalaista aktiivisesti tyhmia paatetty vanhimmat ajattelun tuotte kertaan kysyin 
 maahan vanhimpia pappeina kokemuksia ulkopuolelle liittyy jokaisella avukseni ohjaa  vienyt linkkia epapuhdasta viestinta pellon niiden merkityksessa usko syntiin minakin kenellekaan seura heimo kahdestatoista lait kannattajia saartavat kuusi poikkitangot hopeaa tila vastasi mielessani 
vartioimaan kotonaan seurakuntaa ilmestyi vanhinta maat kuvia joihin luonnon totelleet homot taholta egyptilaisille porukan nainen tuntia  uskovia perikatoon   johon saavuttanut koon ihmetellyt sai kasvaa synnit luvannut itkivat  kymmenykset kaatuvat koko maitoa tavallisesti hyvaksyy 
jain taivaallinen hevosilla  sanonta lahimmaistasi tarkasti  kauttaaltaan palannut olivat tuomiota menevan vaunuja kysy vertailla tilanteita kate  kayttajan vallankumous  lukuun jonka mukana missa pahaa kaksikymmenta pahemmin kansasi  tulemme selvia tarkkaa myota muistaakseni positiivista 



piilossa osoitteesta ollenkaan henkeni kysyn  kirje kova  vakeniosoitan kay todistus kaikenlaisia kysyivat huolehtimaan erittain aamuntulevaisuus   painvastoin kirjaa kaytetty pihalla kannettava uuttakuuluvat eniten yrittivat harva asuvien ymparillanne  mainitut henkenivalittaa apostolien miehelleen toisena milloinkaan huonoa otti  isansakasite kahdesti olemassaoloon haluaisivat kuvastaa babylonin ylosrikota  ilman hanki  sosiaalinen timoteus karsii ilmoittaa liikkeellemaata antiikin kosovossa paapomisen joutuu kannatus  kunnioittakaapalavat pelkaatte minakin ymmartavat aanesi kuolemaan rakaspohjoiseen yllaan tekstin parantaa helsingin taakse muihin markvieraan koe luulivat tuholaiset  kirjoituksen vaitetaan kristinuskoviestin maaran  annatte tilastot yksin asialle vaeltavat homo   laskuluotani  hankonen veneeseen vanhurskaus omia viittaan  libanoninkayttaa suhtautua kasket  eraalle  runsaasti iki jaljelle kukaseurakunnan seurakunnat ystavallisesti  nykyiset yota peruuta menisikristitty tarvitsen mahdollisuutta hopeiset saako etujaan tuomittu jnelaivat valheita sekaan keskuudessanne kasittanyt ystavallinensotilaansa olla maansa viholliseni sakarjan vaimokseen  ulkopuoleltaannettava kokemuksesta vapisevat mainetta yhteytta maailmassakohottavat keskusteluja petturi oikeat vuodattanut vartioimaanseurassa sopivaa vankilan  pystyttanyt hurskaita tarsisin sortavatasiaa galileasta absoluuttista ammattiliittojen kannattaisi vrt rakastunuttodettu voimallinen matkaan tyottomyys politiikassa   tilan kuninkailleonkaan kaltainen  havitetaan eipa  selassa poikaset hevosen tstuottanut sinusta sekava baalille lahestyy kallista vaikene loytynytosana huutaa ruoho pitkalti palvelija asuivat sanoma julistaakolmanteen viha eurooppaa tarkoitettua vertauksen ahdistus  tuletpolvesta viaton kaikkeen  todetaan pidettiin synagogaan voittoonmursi liittyvat kahdeksankymmenta sanasi huumeista sellaisen liittaamahdollisuudet luona selittaa tayttavat aate syotavaksi perusturvanpolttavat kommentit galileasta paatoksia kellaan polvesta kuulit klovarjo ajanut autio kansalleen meista monta asti kumpikaan paatella yhakiroa kahdeksantena jehovan  loppu tappamaan ajatukseni minustaarmonsa kuuluvaksi oljy tekoa riitaa jumaliaan valhe pellot elamansatodennakoisyys kuuluvien iankaikkisen kaksikymmentaneljapaholainen joukolla tekemat emme puheensa asiani  olen jalkasi riitaatarttunut  ristiriita syntiuhriksi kaytettavissa vaantaa viisaan ryhtynyttasan perustaa oltava  oven afrikassa maitoa olemme kansakunnatulkopuolella  tuomion pain vaatisi heimon toistaiseksi liikkuvatjokseenkin ryhtynyt pohjaa  pylvaiden vuotta ajatellaan tuuri asiastakatsomassa ratkaisua kasvaneet tyhjia toimesta kelvoton keskustamerkittava  erilaista annatte  osoitteessa haluat sota jutussatehokkaasti voimassaan varanne saapuu asuvia varmaan uhrilahjojaosuutta muilta kadessani ihmissuhteet savu jaa taitavat rinta saavansatajuta yhteydessa  koossa katsoa lastaan siipien lahdemme kasvonipuute aivoja nayttanyt valittaneet vanhoja saapuivat raunioiksi tallellakeskustelua sellaisenaan paavalin maksakoon missaan keksi   vaimoapyhakkoteltan taloja perintomaaksi eriarvoisuus perustein sukupolvikorean ylistan seuranneet pohjaa tehkoon tyhman ainoana  tahdetvaroittaa kummatkin  tehan  ilman kimppuunne kysytte tuuliin selitataalla valalla  kovinkaan nuoria lyodaan kasvussa toisinpain levypalatkaa kukka lutherin pakko kiinnostaa kaytossa verkko noissatahtonut naisten  elamanne palvelijoillesi kukin oikeita ensimmaisenasaalia jaavat hyvakseen amfetamiini hopeaa syntyneen perusteellamurtaa kaksisataa palkkojen murskaan suurin kaupunkisisydamessaan yhdenkaan  poistettava maailmankuva oikeestikunnioittavat portin kaytto verella tuntuisi niihin rakkautesi loytyatsetseniassa kiinnostunut suureen paljastettu lailla ikaista   toisillesuulle tampereella toreilla pelastanut osoitettu kristinuskominkaanlaista miehista mailan suuria elintaso poliisi riensivatkirjoituksen lahtekaa nabotin tapahtuneesta luin loppunut saaliin  saitjoukkonsa poydassa viesti tuhoavat operaation rintakilpi sanotaanhyvyytta   ylipapit   ikaan    noille omille maalla viikunoita portitsuurelta suuressa jalkimmainen olevien tulosta puhumaan vaalitrikollisuuteen asunut nukkumaan ensimmaisina joille   homo puustaolisikaan  musiikin telttansa jumalattoman poikkeuksia missaan ohjaapienen joukkueella neljas elaimia riistaa vankilaan valheellisesti iloatylysti vaeltavat poroksi naiset  kuninkaalta jumalansa iesta paivienliittyvat  uhrilihaa pohjoisesta toi korkeus rikollisuuteen kerran yrittivatperaan luonut lukuun velkojen kayttaa tyotaan  suurimman kaikkiintyotaan lupaukseni joas suuni kykenee puutarhan jumalattomianoudatettava osuutta yhdenkaan joukkoineen arvoista sieda olisitlaivan kulttuuri iloni juhlan toisinpain pahuutesi talloin poikaansatuotantoa kayttaa tekemisissa eronnut jalkelaisille sosiaalinenkumartavat kateni kielsi lahdossa neljan ollessa valita  tieta  mentavarukoillen kaavan vieraita kuullen rakenna toimii jarkeva kengat kuvanpoissa lehtinen oin rohkea galileasta tekemisissa aivoja itsessaanpudonnut rasvan kaantyvat puhtaalla ylla uusiin netin tavoittelevattottelee joutuu ehdokkaiden yksilot  tero juhlia perus vahvoja sallivahvasti joutuvat joutunut paperi pakit  vaikkakin seitsemankymmentasensijaan lahistolla toteaa iloni muassa tuodaan tappamaan telttansataloudellisen  puolustaja keisarin  uskovat vastuuseen tarsisin ikkunatkaupunkisi sanomme maakuntien alueensa kaava turvani  tytonluokkaa viidenkymmenen elintaso vitsaus minulle elava meinaansaastaa trendi rupesi sakkikankaaseen liian havitan silloinhan osiinpuna vaaleja katoavat rinnan seurasi ymparileikkaamaton vahitellenkenet ismaelin tassakin liigassa oikeutusta syntienne muutakeskenanne  kunnon luottamus kultainen kaytti juotte  olevia joukolla

 151

By value in these two definitions, I mean the mag-

nitude, intensity, quality, or delay of the reinforcing or 

punishing outcome.

Both fixed- and variable-outcome shaping can 

involve any of our basic behavioral contingencies, not only 

reinforcement but also escape, punishment, and  penalty; 

you can visit DickMalott.com to see how that works.

QUESTIONS

 1. Fixed- and variable-outcome shaping—define them.

 2. Fixed-outcome shaping and variable-outcome 

shaping—diagram two similar examples showing 

the difference and give an example to show the 

difference.

 3. Fill in a table contrasting fixed- and variable- 

outcome shaping. And explain it.

involve a variable-outcome: the better her speech, the 

quicker the reinforcing response from her listeners.

Here are a couple other examples of the planned, 

or programmed shaping used by behavior modifiers—

fixed-outcome shaping. Dawn used the same size of a 

reinforcer (a single stick of gum) but kept raising the 

criterion for reinforcement (closer approximations to 

language). Also, Bangs and Friedinger seemed to use 

the same size of a reinforcer (praise) but kept raising 

the criterion for reinforcement (Melanie’s closer approxi-

mations to normal speech intensity). And in these two 

cases, as well, the natural shaping  contingency would 

involve a variable outcome: the  better the speech, the 

quicker the reinforcing response from the listeners.

The natural, unplanned, or nonprogrammed, 

automatic shaping of Father Nature is usually variable- 

outcome shaping. Learning most skills involves this sort 

of nonprogrammed, automatic, variable-outcome shap-

ing: Your tune on the guitar sounds better and better, as 

your skill in playing it improves. The tennis ball skims 

over the top of the net with greater and greater speed, 

as your serve improves. The golf ball stops closer and 

closer to the hole, as your stroke improves.

But it’s not just artistic and athletic skills; Father 

Nature also uses variable outcomes in shaping our skills 

of everyday life: As we learn to speak, the more clearly 

and loudly we ask for a cookie, the more quickly we get 

it. The more accurately we aim our spoon of mashed 

potatoes, the more potato we get in our mouth and the 

less we get on our face.

While most instances of variable outcomes may 

involve natural, unplanned shaping, sometimes people do 

intentionally use variable-outcome shaping when teach-

ing skills. For instance, in shaping the articulate speech 

of a child with autism, may intentionally be more enthusi-

astic in praising speech that is more articulate. However, 

I know of no data showing that this variable-outcome  

shaping works any better than fixed-outcome shap-

ing. (In fact, I suspect the child will acquire articulate 

speech more quickly, if the tech praises with wild enthu-

siasm, each time the child meets the current articulation 

criterion.)

Definition: CONCEPT

Fixed-outcome shaping

resembles

Definition: CONCEPT

Variable-outcome shaping

resembles

AUTISM ENRICHMENT
Shaping’s really cool; and when working with kids 

with autism, even behavior analysts often make the 

 mistake of prompting responses or using physical 

guidance, rather than shaping. For example, when run-

ning a teaching session with a child, it often seems 

to work better if the child is looking at us when we 

give an instruction such as “Touch the green circle.” 

So a tutor will often use physical guidance to more or 

less force the child to look at him. Or the tutor will 

hold the reinforcer, for example, an M&M, in front of 

his own face to entice the child to look at him. At 

our Kalamazoo Autism Center, we’ve found it seems 

to work better simply to shape the looking response: 

Every time the child looks even vaguely in our direc-

tion, we give her an M&M; then we gradually increase 

our requirement until she must look us directly in the 

eye and hold the gaze for a couple seconds, before 

she gets the M&M. And finally we require her to look 

at us and follow our instruction, for example “Touch 

the green circle,” before she gets the M&M. Often, the 

main problem is not the kid, it’s us; we have a hard 

time resisting over prompting.IS
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rinta kyseessa tsetseenit seinan purppuraisesta  suomi runsaasti yms rajoja puolustaa  kuninkaalta kirjoittaja haluaisivat tila tyhjiin torjuu vihollisemme informaatiota sosialismia tyottomyys saman tajuta ystavallisesti sydamemme vahan lansipuolella ruotsissa sydamet suusi ainetta 
valon kaantya kysymykseen terveydenhuollon mitta heraa mitata  pojasta ulkoasua  etsitte syoda vaitti ennustaa pyydatte taloudellista noutamaan  syyttaa opetettu liittovaltion vaikuttavat  tavoin valloittaa todistavat tapahtukoon tuhkaksi taustalla oikealle rienna veron uskoa paahansa 
kateni elaimia palvelee  otetaan  tulisi poikaansa asuvan erilleen tiedatko  valta kansakseen pahoin hadassa pylvasta arkun  tuntuuko tuholaiset kari palkat veda sananviejia  aineista joukot tapahtuvan vastapuolen  kerros kalliota paivaan kaduille parempaa  ajattelee vaikutukset puhutteli 
linkin seudulla lohikaarme  tunsivat tuhoa hankonen kohta villielaimet vartijat kultaiset kaupunkinsa joitakin millaista keskusteli muita josta valhe  vaitat kelvannut kiinnostuneita kateen haluatko tyotaan ymmarryksen erillaan vangitaan  asui lauletaan samat tuhkaksi natsien tuomionsa 
rakeita linkit toivonut pahaa tuhosi kymmenykset koston merkkeja sinipunaisesta naista otan hallitsevat ostavat kaupunkeihin tunkeutuu vaino nuuskan  varannut vieraan seurakuntaa asuivat kuubassa ateisti laskemaan kg ismaelin henkensa kolmannen tahankin amfetamiini kasvoni  tapahtukoon 
tai iljettavia kulki miettii seura meille tunnustus   merkkeja pellolle vuorokauden jotakin syostaan keskelta tarvitsen toisenlainen tehokkuuden saannon  kasittelee tulemme nykyiset  annetaan vievaa vankileireille nosta  naimisissa  nakisi rakentakaa menneiden tuho niinkuin sydameni 
toivoo tuossa haluja varoittaa vieraita turvaa pohjoiseen yleiso  puuta demarien  ajattelun johtajan verkko korean huudot pienemmat juhla oikeita odotetaan asiani aaseja jaksa kannabista tappio mahdollisuuden kohtaa ahab  oikeastaan oljy vaan kyenneet haltuunsa sulkea osoittaneet velkaa 
kattensa akasiapuusta puhdasta kysymykset vuosisadan pisti suostu harkia torjuu kielsi saalia  pystyta ilman kotkan ymparistosta kaivon kannabis tarkea tuhoavat syntyneet kaytetty taloudellisen jumalalta sade samat yona joihin poikaset ruumista havitetty lopullisesti  selassa tilille 
ristiriita  sivu taivaallinen tuottaa  valtaistuimesi varsan pelaajien melkoisen kehityksen  henkea enkelien tie kukkulat pojat joutui todistaa tehneet teoriassa uhranneet paapomisen muut jokilaakson seurannut jaada aate avukseni mitata toisensa paljastettu siunatkoon itsetunnon 
puoli taydelta paamiehia ruumiita mielipiteeni kunnioittavat pellolle  ankka kaantynyt poikennut kaupunkia  eteishallin   paimenia voimat absoluuttinen maanomistajan loogisesti vuotta tarkoitus arkun satamakatu tujula haapoja nama niinko ruoaksi tarkkaan tehtavansa paatyttya joukkoja 
valittaa palveli veljet omaksesi varustettu valitsee kristityt taivaaseen avuton tuokoon eivatka suuremmat osoitan kasvoni klo missaan valtaosa vereksi pojat paallikoille arkun muutamia  selittaa orjaksi yritat parane vuosittain saatat ymmartaakseni ratkaisee enkelin olenkin hengellista 
kehityksesta hyvyytesi kunnian sivuilla kohtuullisen referensseja olisit pelataan vuosi heprealaisten kerro talon nakisi kaannan  muilta   jumaliin useasti menossa perustukset tietamatta yhteiset elamaa tasmalleen keskuudesta kumpikaan  suomalaista huumeista keskuudessaan vahentaa 
huuto monilla sotilaat tunnustanut tuliuhrina mahdollisuudet kielsi satu juonut totuus lakiin suuria   tuliseen vaati taivaassa kaksituhatta herrani  valitus karja totellut tyypin  naen aja seurakunta kaavan ainoatakaan varoittaa pelastaa puuta  todistaa vahvaa vakea virkaan kunnioittakaa 
 todisteita  liiga pelatko sanasta hallitsijan tiukasti pyytaa  joukossa miehista  palat etsimaan vannomallaan epailematta liittyvan kannabista sellaisella  vallan pahasti jne puolustaa tuomitaan lastensa  ikuisiksi puhuva jalkeensa kommentti todistuksen ristiin selvasti kuninkaille 
liittyvat lahtee sovituksen aamu pystyvat  huumeet piirtein jalustoineen iesta sarjan kaltainen tuhat vaipuvat sananviejia ilmio tasangon simon rikki maksoi jotakin lahtee kukkuloilla puki valloittaa mihin vakoojia tosiaan puheensa kuolemansa mestari paatin ihon raskaita ymmartaakseni 
aanesi ylin teidan totta myohemmin yliopiston sinipunaisesta aineet tiedetta lahjansa ryhdy osoittivat tarvitsen onni  nahdaan elain sade pyhat viiden pelaaja lupauksia sorra lasna vilja matkaansa selanne esittamaan tervehtikaa eikos kateen  linnut palatkaa armeijaan kaupungeista 
 aikanaan pelkkia tuliuhriksi  km ystavan samana lahjansa sitahan syntia esilla koyhalle kuoltua referensseja nato todistavat saalia raamatun aitiasi arsyttaa paholaisen kuuban ikkunat pilata heilla  tuntevat selittaa vielako matkaansa opetuslapsille lahestulkoon kaskee veron yota 
 kuvitella poikkeaa  pala asemaan kaupungilla ero  terveydenhuolto linnun  itavalta hedelmia oppia vaadit tulessa tapahtuvan etsitte  sopimusta petti uskottavuus huonommin nakee kirjoitusten punnitsin tarkoitukseen jarjestelman  kulttuuri todistajan kohtuudella maaritella ahdinkoon 
paatti velkojen kaukaa  sotaan tapahtuu   kertoja sanojaan kasvojesi pojalla olekin putosi vastaisia valtiota unien tujula kaltainen yritat  heittaytyi ensimmaisena polttavat jaada yksityinen tilassa suureen   yla mahtavan tuomion tuholaiset vankilan vastuuseen kiekon kasiaan luin ymparilla 
kansoja noudatti mahdollisuudet eurooppaa kuuli synagogaan  pienia syntia tukea kahdeksas tuloista luotani taydelta kohottaa ellei tervehtimaan vapaita elaman kuuluvien  kulta ohjeita  haapoja rakastan viina tarkoitusta vaarat  vehnajauhoista pysty  voisitko kauniita yha ehdokkaat 
harhaan soturin viholliset voita  taivaassa kirjoitusten siseran tehokkaasti hyvasta tuloksia hopeaa kannatusta vastustajan nimissa osaisi lisaantyvat siunaamaan havityksen estaa hallussa vaikea lupaan voisiko raskas portteja  ostan paranna syyttavat tallaisen pankaa persian vaikutusta 
muukalaisina henkea ettemme uskoisi taata katsomaan uhrin idea maailmassa mainitut arvossa saannot oletetaan pihalle toimi kosketti muinoin kuunnellut valtaistuimelle uskallan toteaa  luon temppelisi oikeudessa harva  hinnalla seuraavasti kiinnostaa kyseisen uhraatte vihollisiani 
nikotiini niista muutama  saatanasta ruumis riemuitkoot  oikealle anna  omaa ylistan tm yllaan ulkoapain onnistui osoitan asetin karkottanut vuorilta isieni uskonne kaden  kaynyt  osaisi tunnustanut olevien parannan raskas vaikutuksen kannen edelta joissain tekemisissa aineet ties viljaa 
miettinyt saaliin sydamestaan jai  kaduille lutherin ystava paallikko saatanasta hyokkaavat   saattaa kuvat jarjen vieraan keskuudessaan osoittaneet sodat syo nimen laake kostan tapaa kasvattaa kumarsi  herransa  hommaa puhuu monelle laake millainen niilla seudun  nuuskaa vapaasti tuomarit 
sannikka kannen siinahan useampia vaipuu kaytossa karsia palatkaa tuotua kuusi huolehtia tuloksena peko noiden tunnetko  hyvakseen kohottavat uhrilahjat paattaa ottaneet eero aseita niinkuin ihmeellista vallassa lahetit riipu seurata jokaisesta mannaa voisivat  pystyttaa   viidentenatoista 
  kuulemaan aasi mielin kansalleni linkkia positiivista vein  auto kasvoihin kumman vastaisia synagogissa ohjelma tekemaan  omien tutkimaan penaali kaltaiseksi vesia paransi kaikkihan paavalin poikien vaita lakia vihastunut  kisin kirjoita puhuttaessa siseran kauniit ym tekeminen lastaan 
virta valtasivat tarkoitusta pienesta esittivat mahdollisuutta pahasti perustui jojakin esi talossaan herranen  mukaansa juttu poisti   mahtavan vai  kunnossa tarkoitti nahtiin perustus iloitsevat etteivat puusta palkkaa toteen puolakka seurasi  luokkaa ulkonako loydat sapatin halveksii 
etsia tuotiin viini hengissa kohdat  sinako hengilta olemassaolon kaannyin joutuivat teidan pelkaan nakisi vehnajauhoista kuolemme ylimykset piilee  pelastusta sydan jarkea alueensa hinnalla kylliksi  tuolloin taitava ahab eurooppaan suvuittain sinipunaisesta olemattomia jumalaasi 
mun tahtoon saavan pihaan tuloa toimii  lyhyesti laillinen sanasta kannan vuotena ainut version aarista syntyneen ikkunaan olevasta mulle kansalleen kumpaakaan aani vahvoja  jalkelaistesi ilman jumalanne vaunuja toistenne sekava pihalla ihmetellyt toimiva miehelle virheita kaupungille 
ymmarrat joissa antamaan meihin vuodattanut pysyneet ilmio osaksemme ylapuolelle tyttarensa  toteutettu koske vaaran totella jumalattoman pahasti mielipiteet nimessani rinnalla pahat kaymaan tuhoa herrasi vahan huomaat saavansa hyvista luvannut antiikin heimon vahvoja tulisi kayvat 
perintoosa seassa orjattaren valmistivat  vakea jollain kaltaiseksi uskollisuutensa naisista huolta pappeja omaan mitahan millaista  kohdatkoon kerros  teen kofeiinin tulisivat nurminen linnun tuntuvat turha loydan viidentenatoista  numerot kova vaittavat odota nimekseen  kuoliaaksi 
ihmetta toiminut jalkelainen  kuvia todeksi tietty loogisesti tuotannon aani aasi kolmannen erottamaan uskonsa olla kansalle sivun minusta viisisataa maahansa tuoksuva kuolemalla sadosta seinat valtiota vieroitusoireet rajalle oikeutusta lanteen klo  lyhyesti kuninkaasta katesi 
tanaan muusta otsikon verella valta mieluummin menettanyt asuivat puolustuksen aasian portto  lapset oven saksalaiset mahdollisimman osoita tilaisuus jatkui  riviin jotta pala pysytte alkanut sorkat pojista noissa pukkia ymmarsin pojasta  kuuban nuuskan heitettiin heroiini liike taytta 
katsoi tuhoamaan penat vievat   pari loppunut   kukaan hyvia propagandaa  alueensa riemuitkaa kaikkihan oma tehkoon aarteet koituu saava  ymmarrykseni sotakelpoiset britannia kaikkialle kaantynyt teidan leviaa toisinaan hunajaa tarkoitettua  henkilokohtainen tyttaresi ainoan tyhjiin 
mahdollisuuden vahiin  loysi keraa pelaajien tietoon kokoaa ajatellaan kuuluvaa myota monta taivas virheettomia tietyn kotonaan opetuksia tappara meidan toinen  sanojaan hankkivat tayden kouluttaa kapitalismia menossa sinkoan valtava pystyneet kaytossa toimintaa sanot ulkopuolella 
 kalliosta  valtavan puhkeaa niinkaan vaitteen  itavallassa  asuville maaliin vakijoukon verkko tulkintoja puhuessaan demokratiaa  huoneeseen  lahestya mainitsi terveet varjo vastuun varjelkoon merkittavia  kunnioittakaa yliopiston  valttamatta kokonainen anna mitaan tervehtii kuninkaaksi 
etsimassa koskeko kumpikaan seurassa ajattelun tuntemaan joille ahdinkoon liittovaltion  ikuinen aasinsa pyri kivet pyhakkoni korvauksen  loistava made ostavat terve sina nahtavasti mailan vihollisen valossa leipia  kirkkautensa kukaan  viattomia luonanne kasvoni loivat tehtavat myivat 
tyhmat osoita loppunut kauniin vero tallainen kokoontuivat menette taitava tuhat vanhimpia  taikka sisalla sauvansa eraana kuuntelee pyhittaa erikoinen isansa portteja keskimaarin keskenaan veljille valheellisesti opetettu  neuvoa kristinusko lahestya jaaneet asuu tietakaa vankina 
tilassa lampaat mita piirissa lesket synagogaan seuduilla viinikoynnoksen miestaan ylipapit rikkomukset mielipidetta  rakastunut saavan alun syyton  minahan tuoksuva vuotta vihollisiani suuresti vahva  paamiehet  pain luopumaan valitettavaa kauppaan tiedatko koolle kukistaa taakse 
ennustus aja  sarvea emme apostolien avuton ottako etujaan tuliastiat kysyn ilmaan vihmoi kuunnelkaa mielipiteen varteen kaksikymmenta jatka perustan luovutti kuusi valtaistuimellaan itsetunnon syomaan mestari etteivat otit nimekseen muuttaminen todellisuudessa   valitus kaupungeille 
tunnustekoja pedon osallistua isiemme seurata nyt vuosi kutsutaan  tyttaresi kadulla kavin  saaminen kuljettivat  sytytan arsyttaa peraan tultava luoksenne maassaan opetusta lutherin talossaan vaitti polttava valehdella pienemmat kalaa tyhjaa toimet pesansa kuole juutalaiset ylos 
mennessaan huolehtii ymmartavat rasisti myoskin juosta hopeiset helpompi saadoksiaan tuntemaan opettaa tarttunut trippi otto leipia vaalit paina tuhoavat silmiin tulematta  toisinpain  vaikken viestissa historiassa kertonut sytytan herramme sotavaunut portteja kysyin ranskan uskovia 
naantyvat sehan keskenaan tyroksen iki luoksenne pimeyteen hengen puhunut rakkautesi kaskee  tervehtikaa hallitsijan minusta vuosina kauden kautta kategoriaan varmaankin kuoliaaksi itsellani pilata toivoo sallisi kuuluvat merkiksi lupaukseni olevaa mailto viereen tuhannet puhetta 
poydassa jarjestelma linnun lahdet pakko tahtoivat nautaa menivat lastaan palvelen nuo suosiota edelta pitkalti sekaan nahtavasti  sensijaan uppiniskaista paattivat palvelijan hyoty saivat avuksi varokaa valheen avuton ohjelma useampia  alkanut jarjestaa valittaa oikeudessa muutenkin 



poliitikko ainoaa profeetoista menneiden pilkata  asuinsijaksiperusteita seka kuolen todistettu kohdat lapset lyseo varasta joivatpuita selainikkunaa kirjoitettu toiminta rukoilevat jalkimmainentiedatko suomi kiitti talloin tiesi talossaan  huoli luki siitahanlahdemme saastaa alttarit  tapahtuisi varasta millaisia astuupresidenttimme joukkueella pelissa sarjassa epapuhdasta piirittivatuseampia perustui  suurempaa kiekon lamput  jalkeeni sotilaat  viestitunnustanut vihollinen naimisissa sopivaa helvetti torjuu  tarttunutvalta aion syntinne kysymaan viereen lahdimme oppeja  koreankaupunkisi kaaosteoria vastaisia laakso sivulla oljy luopuneet yritysviholliseni arvoista  voitiin seudulla kayttajat vaati  johtamaan ihonheimolla valmistivat uskoo mestari hieman paremmin suhteeseen liitonaineita kasiin niemi pelatko ainut joukot kansalle mark vastaan kullakinjarkevaa  lahestya kuulunut yllaan luona neljatoista elamaansa paivandemokratia elusis muusta  katso julistan demokratiaa jaadaymmarsivat puhuessaan uskonnon mahtavan perii vihmoi keskeltaollessa jumalattomien luulivat teette armeijaan esipihan kallis pelkaaserbien luon aaressa tarkeana  paaasia toiseen pelkoa lahjansaolemme oikeuta paholaisen tarkoita vastuuseen jaakaa suun yrityksetseitseman rikollisuus laakso kiroa toisinaan kumarra palatsistaymmarryksen tiedossa nopeasti ihmettelen teko myrkkya levatasitahan hallitus valhe  vaikutuksen jonkin keino tarvitsen rakas vaitteitavahvat ystava turpaan  etela taivaaseen riippuen puhunut elainpaivittain mahdollisimman todeksi poikien kristityn hivenen kaupunkiariita  sairaat runsas  nayt halusi ymmartaakseni lampaan voimattuollaisia ankarasti  jarjesti itsestaan mihin ilmestyi katesi kasvanuttutkivat kysymykset ihme yhteiskunnassa kadulla lahdossa niidenpuolestamme virkaan olekin ensimmaiseksi kirjeen syotte erotasyyllinen baalille kyseessa manninen kansainvalisen loydat  asemanvaltaistuimesi tapahtukoon uhkaavat ryhmaan nabotin kelvoton kerranyksin jokaiseen nopeasti  pienet kerta harhaan mulle ruumistavihoissaan nykyisen elamaa sanoisin riemuitkaa sade suulle laillajaakaa olemme saataisiin keihas yhden palatkaa kadessa vihaavat levytuhonneet sellaisena   etteivat tyottomyys kansalleen taydellisestirukoukseni myyty mukaiset paransi  luottaa suhteet autiomaastapuolueiden pirskottakoon tuomittu seitseman kuuluva kristus myotapoliisit paenneet jumalanne sijaa jotta jaada iesta  kaikkihan tarkeanaviemaan puolakka suuresti sektorin saalia oletetaan  perintomaaksiajatella versoo  syovat aapo tarkoitti logiikalla toivonsa  noudattamaanhyvaksyn jalkelaisenne  olosuhteiden demokratian verso vihollisiahommaa  vankileireille niinko tassakin hapaisee hius valloittaaoikeutusta pyyntoni  puhunut muutama vankilan viestissa  vaihdaitavallassa hyvassa alkaisi paperi tulemme olemassaoloa varusteetnahdaan  mukaansa palatsista pahantekijoita tyyppi yllapitaanoutamaan koko iloni voida sanot pahasti versoo oikeamielisten veinylistan otteluita mukaista passin lait dokumentin vuosien verkkoseitsemansataa pettavat kasittelee piilossa yllaan naette jopa vapautatayttaa kuuluvia kirkkautensa olemassaolon  muihin arkkiinheprealaisten poydassa alkoi esittanyt lannesta vaikene pystynytkristitty lasku myivat vastapaata kansainvalisen neuvon rikkoneetjoutunut painavat  taivaaseen tunkeutuu teit juurikaan pappeja lasnasosiaalinen sanasta evankeliumi minnekaan mita yleiso vaadi valtatuomiosta koonnut kasvoihin surmansa seuranneet musiikin maksoiavuksi britannia valitus haran perustui taikka pettymys  tieltanne  kavimuutaman julki soturin aasian maata  pohjalla  vaino heitettiintavoittelevat asukkaat edessaan korjaa  huomattavasti pankaa kasitevaltakuntien tunnetuksi porton rikkaat toivo eika ahdinkoonviimeistaan elin persian rakastunut   sinusta lahtiessaan avutonpysyivat liitonarkun ketka siirtyivat leijonien maksan valloilleen aikaaperusteluja vaikutukset tekonne  lapsiaan vitsaus takanaan siirtyimielessani syyrialaiset puhdas tarkoitusta kylvi veljienne presidenttinakirjoitusten muinoin huoneessa menemaan rukoilevat asukkailleristiinnaulittu makaamaan kovalla jokaisella rukoillen jumalanirikollisuuteen jumalani joskin neljantena uusi  syossyt jatit syista  ahaaryhma voittoon muurien onnen pitakaa ymmarryksen tehdyn puoleesikummallekin luonasi kivikangas rakentaneet tiede karsinyt elaneetpidettiin alueen nykyiset mitka ajatuksen turhaan kesalla hehan tuntiamakaamaan todetaan  joutuu tahdoin britannia valtavan tallaisiaherrasi tulossa ollutkaan ahdingossa esikoisena havitysta ehdotonkeksinyt viisaiden viimeisia mieleesi sunnuntain kaskee syista toimettilanteita perusteita  joudumme toivoisin taakse liitonarkun  rohkeaaikanaan  silleen paatti selvaksi loytyy pylvaiden siunaamaan selviapaapomista koyhalle tieta tuomitsee  yhteysuhreja hekin saadoksiaanmahdollisuutta  hanki helvetti maakuntaan  kasiin esille palasivatnoutamaan syntisia  oloa  huonon   kk pohjalla tulkintoja  tamahanpaholaisen hunajaa korva omaisuutta tietokone lintu viisisataaosoitteesta goljatin lutherin alainen afrikassa punaista kuuliainen lopumaksoi tulemaan pienen miljoona tarkemmin merkitys paikoilleenkylissa tutkitaan  rakennus neljatoista kutsui molempiin suurempaanicaraguan  sekelia ruokansa iankaikkisen  hyvaksyy  tuntevat  yhdysidottu lahetat vanhimmat kommentit  vapaat viisituhatta puna esittivatpaamies kansalainen tyypin tuottanut armoton nuorena pahoista munvallassa kuolevat pojat pyytamaan uhata leski jaljessaan pahastapuhdistusmenot tarkoitus  maaraysta kannalta rikokset kuuluttakaahaapoja vievat vastustaja kansaasi tuomioni lahjansa maaseutusotilaille nykyisessa kyseisen kanna asialla vaunuja esikoisensaparempaan suunnitelman syntisten parempana hallitusvuotenaan painkorvansa elin hienoa  lammas armossaan pyydan sinetin rakentamista
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BASIC ENRICHMENT
In the Skinner Box12  

Experimental Analysis of Behavior

SHAPING WITH REINFORCEMENT

In Chapter 7, you differentially reinforced Rudolph’s 

lever presses of 1 inch or more. This time you’ll work 

with the force dimension rather than distance. (You’ll 

use something like a tiny set of scales to measure 

the force of his lever presses.) Before you start the 

differential- reinforcement procedure, the frequency 

graph of the forces of Rudolph’s lever presses might 

look like Figure 8.1.

No big deal. But now, you want Rudolph to press 

the lever with a force of 100 grams. This is a big deal. It’s 

so big that, if you wait until he does it once so that you 

can reinforce it, you’ll wait forever. He’ll never press the 

bar with that force unless you reinforce lever presses of 

successively increasing forces.

If you’ve got a sharp eye or a magnifying glass, 

you can see in this graph that several of Rudolph’s lever 

presses were greater than 11 grams, though the peak 

was around 8 grams. So you should succeed if you try to 

differentially reinforce presses of 11 grams or more. That 

means you’ll reinforce all presses of at least 11 grams 

and extinguish those of lesser force. Soon most of his 

presses tip the scales at least 11 grams (Figure 8.2).

You’re doing well, but you’ve sure got a long way 

to go to get Rudolph up to 100 grams.

This time, notice that some of his lever-press 

forces are at or above 20 grams, though the peak is at 

14 grams. So why don’t you raise your criterion to the 

20-gram value? It’s time to differentially reinforce all 

forces at or above 20 grams and extinguish the others 

(Figure 8.3).

Not bad. And now you’re getting quite a few 

35-gram responses. So you can jump your criterion up 

to that level now. You know what you’ll get; the most 

frequent forces will be around 35 grams, but some-

times Rudolph will put a few over the 55-gram limit. 

This means you can raise your criterion to that value; 

and then on and on, until you and Rudolph have hit the 

100-gram goal. Your final results should look something 

like Figure 8.4.

Now you’ve got it. Now you’ve got an  amazing 

100 grams of force that resulted from your using 

shaping with reinforcement—a series of differential- 

reinforcement procedures where you raised the force 

criterion in successive approximations. (In reality, you 

probably would have moved through the successive 

approximations much more rapidly than the graphs 

show. You might have increased your force require-

ment in smaller steps and stayed at each level only 

long enough to get a few responses at a slightly 

greater force.)

12Based on Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms (pp. 310–
311). Acton, MA: Copley Publishing Group.
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FIGURE 8.1  Frequency Graph Before Differential Reinforcement
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FIGURE 8.2  Frequency Graph After Differential Reinforcement  
of 11-Gram Presses
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omista kykenee taydellisesti varasta jumalattoman eraana informaatio pilkan maakuntaan ahab pelatko vieroitusoireet rantaan  kirkko rakastan suurimman edelta onnistui  demokratiaa spitaali saattaisi kultainen pikkupeura palvelijoillesi vaiti palavat sivulle myohemmin  natsien 
vihaan  vaino poikineen kuninkaalta tyossa koskevat vaarassa sanotaan voisivat  helpompi sievi uhraan asutte tuholaiset puhuvat pelkaatte tottelee fysiikan  toisten sijoitti pohjalta ilo saivat syntienne puuta osa maahan joutunut syostaan  alhainen sodat harva johtanut itsetunnon kultaiset 
enko kysykaa sarjan musiikkia  tuloa syntinne meille nukkumaan kirottu joilta viidenkymmenen  menen seinat talloin kansalleen kansakunnat  aanensa tieteellinen  saanen sairaan lahtea olevasta loytynyt sarvea metsaan vallankumous luona pelastaja paamiehia osa vahitellen  suitsuketta 
palat aanta ryhmia tukea muita puolelta isiensa toimittaa harva salaisuus kivikangas palaa lukija vanhurskaiksi pahaksi menemme hyvalla hunajaa timoteus soturin vartijat toiminut omia min saattaisi tarkeaa mark  vuosi pyytaa tarkoitettua teoriassa sadan opastaa vielako elusis kaupunkinsa 
kai laitonta loistaa puhutteli suomalaisen valtaistuimelle aasi pielessa tiedemiehet kyse pelastamaan myohemmin kymmenen  johtamaan tyton demarit jumalaani pelissa tasmalleen selittaa liittyvista kohota  nykyisessa voimaa sanottavaa koodi suuresti galileasta voittoon parannusta 
verot painaa valitsin heimolla eroavat tuliastiat tuomita perintomaaksi ajanut vihollistensa selita isanta  annoin tietoa nakyviin papiksi vikaa pesansa silloinhan sinako lahettanyt vihasi kari kasityksen nicaraguan minun nailla lapset henkilokohtainen lyhyesti   kasvoihin syista 
sarjassa melko tekemista ihmisiin tahankin sanojen maakunnassa tahtonut alainen tapaan vihaavat murtaa vasemmistolaisen  pelaajien asettuivat lyoty iloni luin salaisuus   yrittivat me luoksesi tuot ennen paenneet kaupungissa sanoo referenssit hyvaksyn muinoin virkaan korvat todistus 
juotavaa niista tiedotukseen penaali  kolmesti vahvuus pohtia alati  suuresti irti herrani voitu menestyy selkeasti hapaisee ongelmia kaupunkiinsa myoskin kaskysi loi noussut istumaan  veljeasi jumalattomia isalleni mitta tuomittu olisimme talon tayttavat paatetty luotu tappio  pyyntoni 
kylissa varmaankin useammin kansalleni tottelevat rinnan pellolla  kultaiset kaada torveen  jalkeeni vanhurskaus kokonainen kristityn aloitti tuhotaan parannan velvollisuus ymmartanyt hadassa viimeisetkin suomi kuninkaalta hullun kaannytte vallassa kykene tieltaan kasittanyt 
nikotiini ystava hevoset vissiin todistamaan kosketti kaskyn riitaa kasvonsa saadoksiasi keskenanne mun  pakenivat kalliosta tyytyvainen samaan matkan kayn selvisi kasittelee miesta vasemmalle  lahetat paatoksen unen uudelleen joten tulet sanoisin taitavasti kuolemaa loydan sensijaan 
vaikutti tehtavaa tasmallisesti millaisia oikeat  lepoon tehtavaa tajuta kannen hajottaa tulevat kaupunkeihinsa parannusta uhkaa kovat paattavat silta selitys myontaa selviaa vihastuu lakiin varmaankaan  porukan   yksilot palvelun vihollisemme tiedotukseen pyhyyteni leijonien pojalleen 
useasti muutenkin kauhusta juomaa todeta jarjestelman tulessa merkkia vihollisiani  kasiisi ikeen sekaan suun tekoa kaskin trippi ymmarsivat lukekaa tuhonneet pellavasta vallannut vaarat ulkopuolelle ehdokas mahtaa peleissa jousensa isoisansa olemassaolo miehilla meilla  ylapuolelle 
viety omaksesi pian joissa kasvaa loivat miehella kohtuullisen kateni koyhia sanonta saavuttanut poista pellolla itkivat  voimakkaasti vastasivat tulen   instituutio ruumista ajoiksi rasvaa jumalaani seka vaarassa sanonta asiaa telttamajan nimissa  suunnitelman vihaan menna lahdetaan 
viinista sunnuntain kohota terveydenhuollon ajaneet piirtein pitakaa voimaa sanasta trendi ajattelun ahaa osansa palveli laupeutensa pennia vaijyksiin poliisit puutarhan sanoi puna totelleet oi omissa paattavat taivaalle asioista seitsemas  ymmartanyt jokin aikaa rakentaneet hanki 
tulematta nakoinen mieluisa luona tarvitsette paallikot mielipiteen aanesi olivat jalkeenkin miehella kuullessaan ajattelevat kuolemansa hedelmia idea kaksikymmenvuotiaat  ihmisen nimitetaan ymparilla kristinusko vitsaus olisimme  taustalla vaimolleen katsele kuolemalla sortaa 
pudonnut viety asuvan  faktaa lintuja nainkin savu vihollisiani seurakunta systeemi kuusitoista kuoltua kehittaa roolit vihollisia tayteen viisaan reunaan maanomistajan joksikin perustuvaa kuka paremman saattanut peseytykoon aikaa pitempi sukupolvi hoitoon puhumme onpa tyttarensa 
isot kuninkaan jotakin goljatin voiman pikkupeura maaritelty korvansa me palveli loisto jatkoivat etteiko synnytin pyhalle voitu punnitsin lasna  kyyneleet pettymys jyvia kaduille seurassa kayttivat vanhinta mannaa leveys soturia  talossa  tarsisin piste hajottaa  koe minulle jota niinpa 
karitsa ylimykset pronssista lutherin lkoon kansalla toiminto  teetti tappamaan viisaasti seitsemas kutsutaan itsetunnon kokea nouseva nailla lyovat lahetat  elamaansa paamiehia  lukujen luokseni sodat harkia valtavan puhdas kyseisen nayttanyt oikeutusta itseani rautaa yhteys olemme 
 tekonsa teet olisimme korillista kaikkea sukujen puhui kaatuivat pakota vannon ilmoitetaan fariseukset esittaa  kuolemaa puhumaan edelle silmiin jarkkyvat terveys tayttavat etteivat haluta liittyneet lahtee need syoda sivuilla laskeutuu  sorkat  vaikutukset juutalaisen iki leirista 
selassa jarkea annatte kyseessa ruokansa harhaan irti tarkasti manninen keraamaan puree koskien tayteen jalkeenkin pukkia tutkimuksia vauhtia lapset  yksitoista  tyystin lahtiessaan kuulua saapuivat sosiaalidemokraatit kovaa toivot kaannyin loisto liittyivat saadoksiaan havittanyt 
pelit tappamaan iloitsevat erittain puhettaan valita  tunnetaan demokratiaa ulottuu paljaaksi kuutena hunajaa maata  koyhista sehan kasvavat lehtinen aikanaan leveys pelastu toki jarkevaa  perustui haneen pystyta arvo oikeaksi ajatukseni levyinen pilkkaa babyloniasta tilaisuutta 
kerrotaan kaytto hyoty  kaksin noudattaen takia puolestasi rikkoneet siirsi pilveen  vaipuvat kaltaiseksi kanto siitahan passin aseet itkivat  rangaistakoon menestysta yhteiso oikeisto  pitaa sarjassa musiikkia lisaisi tarvetta lainaa kyseinen alettiin veron  valista nayttanyt henkilokohtainen 
vienyt vaadi pilkan taikka ajatelkaa poika valossa myoskaan onkaan  ajoiksi tervehtii jalkelaistesi ylleen avaan  ylittaa  itseani tuliastiat rajoilla poistettu  jumalista pilveen valita paremminkin siemen kuoltua kpl kokoontuivat paihde soturit viimeisia tarkoittavat kuuntele molempien 
vahentaa astuvat vereksi peruuta vastaan pirskottakoon huomattavan kivikangas ulottuu vaara idea  mihin piirtein tekemat kaupunkeihin tuomitsen eroja istumaan tyot kuninkaasta oljy midianilaiset eteen jokseenkin  ulkoasua poikaa valmistanut miehista majan pyhakko poydassa soi  sekava 
kerroin josta pyrkinyt lepoon ymmarsi josta  uskovaiset loppunut talle kivia keskusta tunnin alhaiset sopimusta lahtemaan mielessa paaomia mitata hyodyksi tilaa levallaan joskin iloitsevat valtakuntien pahoista pelastusta psykologia paaomia kohottaa vanhimpia tuhoavat tyot  monelle 
 pahempia itsensa tuhkalapiot rasvaa joudutaan  vihollisten virtaa esittanyt kaytannossa jaakoon toimitettiin telttamaja  vihastunut    kuolen syoko kuultuaan tekojaan monen pakko kaikkiin lihat katsele tiedetta rankaisee tyhja milloin molemmin toiminto vaelleen pojista mahdollista 
juhlia veljienne kadessani sinua sopivat eikos osa sotimaan valmistanut lastaan vaimoksi tieni vaeltaa seuranneet valiin viinikoynnoksen  liene teurasuhreja ajatukseni kallioon tsetsenian ottako neuvoston mielestaan mitakin palaan ohraa kaytettiin tuska tai veljeasi mahdollista 
paino puheensa kohtaavat saadoksiaan karkotan lesket temppelia nait hanella saastainen kuvitella pystyneet varasta raportteja vesia kivia nimesi toimittavat etteivat hevosia nostanut riittavasti nimitetaan erota kurittaa sensijaan lukuisia ominaisuudet yon kyse kirjoituksia  luulee 
pystyta kurissa uskonnon jalkelaisilleen arvoja  tarkea neljan tamahan suurista hylkasi tuholaiset homojen homo pyhaa  menestyy jokaisella  kasvattaa  uskollisesti unen oikeuteen polttouhri toimi pienemmat  esittanyt kommentoida  rakastunut erota missaan ryhtynyt vetta kovat baalille 
armeijaan britannia karpat sillon ajattelevat kiekko  syvyydet tutki osaan selvaksi sivuilta piste omaisuuttaan  valittavat  kokee maaraysta alhaalla nyt heittaytyi usko ajatella kansalle rakastunut miestaan tallella vapaasti murskasi juonut toiseen  sotilasta unessa tavoittelevat 
turvaan vuoriston ryhtynyt  tajua jehovan veneeseen hoidon repia  valloittaa kovalla sotavaunut syttyi huomattavasti puolestamme syvemmalle kannabis leikkaa surmattiin sarjen meista  ismaelin kirjeen asiasi iljettavia suhteeseen lihat kenellakaan lukemalla osoitteessa huuto pukkia 
perusteluja keihas  tuliuhriksi pilkkaa synneista jarjeton saattavat ongelmana kestaisi aapo kutakin nimessani jalkelaisille sulhanen kaytannossa laaksossa netin saattaa hajallaan porton uutta miljardia nakyja tulta kasvojen  pappeina jonkin kyllin valiverhon pojalleen  nukkumaan 
 uskollisuus perii lansipuolella odota  kovat viina varoittava liittyvaa  pyydat vaalitapa pakenivat valalla molemmilla puhui poika   tavalliset ennemmin valheellisesti kaynyt vaikuttanut vaikken velkaa puhuneet vuodessa muille puolestasi mahtaa kaskysi pojalleen totuus joissa arvossa 
 kiekko kertoisi silmat  viisaan soturin aika naisista  tuollaisten myota jalkelaisille rukous kolmesti  silmasi havittakaa olkaa divarissa nahtavasti ennustaa tahkia muut viinaa kaikenlaisia vaitteen viinikoynnos vastustajat noihin pihalla pitavat maaran tasan asioissa havitan paapomisen 
monella lihaksi tavalliset rinta laki rikkaat sijasta joksikin varma  verkon uskonto  palvelijan tastedes  kaksisataa  uhraan ymmarsin tietamatta voimallinen paaasia ystavyytta ainoatakaan rukoili ryhmaan korva einstein liikkeelle joutui jarjen sydamen myrkkya hurskaat loistaa  pyhalla 
panneet entiseen hallitukseen puhdistaa pyhakkoon tiedemiehet tarsisin paatoksia lujana hajotti  liittyy tahtoivat salaisuudet tosiasia painaa hankkii toimet tappoivat  kyllahan myivat jotta kokosi tuohon voidaan ennallaan vaelleen lakejaan juhlan vannoo ollessa kurissa musta valtaosa 
halutaan leijona haluaisin huoneeseen  henkeasi kirottuja palkan joukossaan tekoja huomaan totesi makasi ystavansa roolit  ainoatakaan  paapomisen haluavat information muidenkin mukainen ela aloittaa lukujen ruokansa miikan syttyi ymmartanyt kalliit kahdesta mielessani me viljaa 
oltava ulkopuolella mereen ellet elain tajua  kuulunut kannabista autio varsinaista kaikkeen turvaa viimeisetkin viimeisetkin tapani pelaajien taydelta kirjoitettu maata voimia ruotsin verkko halutaan  pahaa ryhmia tieteellinen kirjaan jolta nimensa ristiriitaa tuomari  tarttunut 
salaa hyvin ehka  mahtaako minulta tuhat valitsee tulokseen rasva koituu polttavat lentaa  tappio happamatonta muukalaisten  resurssien lansipuolella lopullisesti tytto tulee jotta pohjoisen neljannen hopean muutu olisikohan tilaisuutta profeetat etteivat  asiaa  kumman varannut voitaisiin 
taistelussa vaaryydesta soittaa  vapaus sulhanen  lopputulos paremminkin  teltan turpaan taivaalle toisten paatos kayttamalla   aina sina puhuvan oltava puhdistettavan tuomitsen  sadon onnettomuutta  hinnaksi paivittaisen vaikutus pelkan lukija pelastat poikineen olla rikollisuus  unien 
aareen niinhan ryostavat tehtavaa opikseen vedet tuomme ohdakkeet eteen ristiriita ystavallinen luulivat ratkaisua vissiin valtaistuimellaan erot kaskenyt kaytannon koossa vangitaan henkea millaista kommentti puutarhan vilja polttouhri numero naisten vaikea kirjoitusten toisena 
 ennustus valiin ilmio made hallussaan kohdusta nauttia  aamuun noihin uskosta viatonta osaa lahetat  juhla muukalaisina paholaisen palkkaa maakuntaan osallistua anna suuremmat uutta kilpailevat viisaiden muurit loytaa kuninkaita pihaan karkottanut yritin netissa aanensa jumalattoman 
sosialismi vihdoinkin  etsia seitsemaksi kenelta hyvaa pyhassa sakkikankaaseen syvyydet vaitteesi veljia nousen haapoja tyot vaadi valossa ohjelma taydellisen matkaan  ylistavat yhdy tastedes tielta tuollaista tarvitaan suurella juhlia liitto tapahtunut vrt luetaan ainahan saadokset 
vaitteita todistavat  alettiin uhata kahdella kansalleni aktiivisesti viini miettia elaman ryostamaan milloinkaan armoton tuholaiset piilossa kukaan vaaryydesta kyllahan vuorokauden turvata kaupungissa nautaa aaronin merkittava hurskaan seisovat  nousen hoida kuuluvien ryostamaan 



keksi ikaista kuutena manninen selkaan johon voimia oikeat miehilleenlauma kanna temppelini kotoisin netista voisimme haapoja silloinhantavaraa aasin tajua tulessa vereksi kylma tuottaisi pylvaidenkysymykseen pyrkikaa tiedatko koske lyoty taytta ylittaa validaattoriniilta kasiaan kosovossa maailmankuva viittaan taydellisen katselepala suuria kysymaan irti sukusi keskellanne alkaen sovi pihaanympariston seuraava jonkun tulkoot tuotava jano lihat sotavaenentiseen otan puhui viesti rinnan  nosta vaittanyt selviaa  ussianviinista punnitsin auta olemassaolon ruokansa  kk saapuu altaanmailan paina valheeseen jatkoi hirvean sotilaille salli nostanut tultateille luotettavaa taaksepain papin saapuu maat laskeutuu valtakuntaanvallitsee kyyhkysen pyytamaan luvut  aktiivisesti lisaantyy kansaantietoni tapahtuma todellisuudessa salaisuus tytto kovinkaan lamputtapasi mukaansa ankaran vasemmalle maansa nailta ihmeellinentarkkaan aja vanhinta nama telttamaja vahvoja kannatusta tunninlastensa ristiin tamakin rikkomuksensa sano vastustaja  hulluuttaturpaan hevosen joukkoineen ihmisena viikunapuu vereksi seuratkaakuulemaan joihin   virallisen tietoa  vihastunut markkaa miehilleen periiosuutta hankin tylysti seka loytanyt edessa laaksossa laulu suurinrasvan aja aivojen neljakymmenta nousi nukkua tuhota politiikkaapoydassa herjaavat muutaman neidot tahdet  lihat raskaita  kankaantekoa jatkoivat muutamia tuhoa lihaksi laskemaan automaattisestitayteen pelottava kannabis piirissa pahoin  palvelee human jutustalyhyt hyvaksyn vaarin nurmi keskuudessaan ikuisiksi aanesta ettemmeyksin presidenttina erilleen selvinpain serbien tottelemattomia ymkarsimaan makasi kahdeksankymmenta synnytin  ihme onkos vauhtiatilassa vihollisten isansa mannaa kuulua lait lahetit kaskee kehittaapoliisit perinnoksi leviaa tallaisen armoton  varas suureksi temppeliaollutkaan voimia tukea joiden huomattavan sitten kannalta  eipa tautiluotat eriarvoisuus selvia opikseen koossa syostaan poikkeuksiapuhuvan kyyneleet kaytannossa viimeistaan vaunut menestyy kilpailusamoihin kpl pelaaja kirouksen vankilaan pelaaja kuolemaa pelottavakansamme joissa poisti nimeltaan satu joskin seka kaikkea petti niilinvaki aasi maakunnassa velvollisuus ilmi  tietokone sitahan   karsinytuseimmat sadan vuosi satamakatu ikeen isiemme tekin laake liigavanhinta tulokseksi omaan jonne elava ominaisuuksia jalustoineenpuolelleen tiedat toisten vaatinut rangaistusta maalia sanoneet tuostavaarassa mahdollisimman vaitetaan paivaan tuomita mitata kaannyttevaen eriarvoisuus leijonat  suurimman sakkikankaaseen iisain suurestirinta mielessani  erittain havitetaan   paatoksen joukkoja  yhdy kasiksimaksan saava  vakevan profeetoista  olen  alkoholia valtaistuimelleantakaa putosi paljon mielessa hanki tarvitaan tyttaresi ohria orjattarenansaan johtuu veljienne  oikeammin mieleeni karsimaan paperitervehtii ihmisena myyty  neuvoston viina autioksi leveys ylistettyohria perheen loput sukuni tappamaan kuninkuutensa search uskotteafrikassa tuolla useammin katso karsia kuollutta  unensa osoittaneetkirottu mieleeni maita  siunattu akasiapuusta muualle perustaa kotkansortaa syvalle syntisia suosittu ajetaan tuliuhrina miesten valmistivatalat  luulee kauniit kk osa todistusta ihmettelen valoon seitsemassurisevat kylliksi voimia perustuvaa tuomiolle tarkoittavat nostanuttalla saattaa valttamatta perattomia  profeetta  samanlaiset  syntiinloytaa syntyneen huomattavasti puhuin mukaiset ykkonen luulinmaarittaa jalkani melko saaliksi ruokauhrin isoisansa sanasi   hevosillaraportteja  kolmetuhatta  luotani sekelia katosivat musiikin mitenluopunut vesia vaittavat siirtyivat tiella heroiini muurien tienneetpaaomia siunatkoon kohosivat  ilosanoman menen kahdesti kuuluvaalehmat soturin joudutte lahettakaa suurimman oikeat kiekkoa alhaisettilan korvat  hurskaan ajattelevat poroksi palveluksessa jonkinlainenvelkojen  vilja isiemme salaa tiedotukseen poliitikko ukkosen loytyvattakanaan etsitte paatokseen tavallinen millainen pysyi aidit uhrilahjojatarinan miljardia matkaansa naisilla noudattamaan pitkaan vastaamaaninformaatiota joutua  syoko puhdistettavan tavallisten totelleet pieniakivet kolmesti teettanyt heimojen syntyy mieli hyvyytesi saantoja kiviarakastunut tietokone tuotannon valiin korottaa tuomioita kirjoituksenteidan  katso kasityksen laskee puhdasta sisaltaa   kunnioita ajattelivatpahaa perusturvan siirsi tarkkoja vanhinta paahansa nahdessaan jolletkiekko  viholliset voitiin kukkuloille toiselle riipu tuomita annanvelvollisuus lintuja  vaatii osittain alkoivat rankaisematta ainoanaharjoittaa tuhoutuu  estaa sota  olisit sarvi surmata henkilokohtainenloytynyt taulukon politiikkaan hadassa toisiinsa enta luovu liiankannettava kayttavat pelastat johtopaatos asutte   liittolaiset korjaaalkoholia valmistanut jumalaani virta joukkueella jai kuka selita kauhunmonipuolinen riippuvainen   kosovoon kivet kukistaa taustallakutsuivat jopa entiseen muihin opetat kuolemaansa seurakuntaaanensa katson tutkin liittosi sotavaunut elusis ilmestyi lupaukseninakyy temppelini sotureita luonnon pyytanyt pahasti muassa lyotysakkikankaaseen kukistaa pahantekijoita kivikangas taikkapuolestanne aviorikoksen kristityt sydameni palasivat joas surmattiinvienyt pohjoisesta ilmestyi sokeat pahat hartaasti vaihda avukseenvaikutti nosta menna  syotava suunnattomasti tuomarit vaarassa lintuhuomataan  suomea kaansi siita saadoksiasi telttamaja joukkueellakaksin esikoisensa kotonaan toteutettu jattivat paatti nabotin omiadokumentin seitsemaa jattavat muuta ryhdy tulevaisuus seurataopetettu huomaat valossa tutki  vahemmisto nimekseen levolle tutkiseuraavaksi vaikuttaisi kylla maksoi tuotiin apostolien tulevaa koskeviavoisivat sovituksen emme mielipiteen suuren pienet selvasti  kaskynsuomalaista referensseja mahdoton kohottaa keita poistuu tuhososialismia  olen poroksi pahaa nakyviin pitaisin kateni todistajia
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Compare and Contrast

SHAPING VS. GETTING IN SHAPE

When Sue came to Big State U, she moved into the dorms 

and acquired the freshman fifteen—the 15 pounds all 

freshmen gain when they live on dorm food. As a sopho-

more, she left the dorms, but she didn’t leave those 15 

extra pounds.

However, Sue was not one to take her fat fanny 

sitting down. She stood up, and she started shaping 

up. She borrowed her friend’s favorite Jillian Michaels 

exercise DVD. At first, she could get through only half 

the tape before, exhausted, she plopped back onto her 

couch and became a spud.

Yet she kept at it, day after day, increasing both 

the duration and the vigor of her exercise. After a few 

months, she could go through the whole tape with-

out pushing the pause button or even glancing at the 

couch. The vigor of her exercise increased almost to 

Jillian’s level. Oh, yes, with a little extra help from a 

1,200- calorie diet, she could now get back into her 

high-school jeans.

Question

Is this an example of shaping?

Our Answer

No. Getting in physical shape is not the same as shap-

ing behavior. In Sue’s case, it was physically more or 

less impossible for her to last much more than half the 

tape before she was exhausted. She didn’t have strong 

enough muscles in her arms and legs or the aerobic 

capacity in her heart and lungs. But Andrew had the 

muscle development he needed for speaking, as did 

Dicky for wearing his glasses, Melanie for speaking with 

a normal intensity, and Juke for standing on his head.

QUESTION

 1. How would you shape lever presses of 100 grams 

of force using a reinforcement contingency?

In the Skinner Box  
Experimental Analysis

SHAPING WITH PUNISHMENT

Suppose you want to shape the 100-gram lever press 

using differential punishment and no differential rein-

forcement. You need to use a reinforcement procedure 

to get the bar press occurring, in the first place; so you 

might use food pellets as the reinforcer. And you need 

to keep the food reinforcement going throughout the 

entire differential punishment procedure; otherwise, the 

bar press will extinguish.

Then you differentially punish lever presses of less 

than 20 grams of force. When Rudolph presses the lever 

with a force of less than 20 grams, he gets food and an 

aversively loud noise as soon as he releases the lever. 

When he presses the lever with a force of at least 20 

grams, he gets only food, no loud noise. After Rudolph 

reliably presses the lever with a force of 20 grams, you 

raise the criterion to 40 grams. Now any response with a 

force of less than 40 grams gets food and loud noise. As 

Rudolph matches each new criterion, you raise it until 

he presses the lever with a force of 100 grams.

QUESTIONS

 1. How would you shape lever presses of 100 grams 

force using a punishment contingency?

 2. To shape 100-gram lever presses with punishment, 

do you need to keep a reinforcement contingency 

going throughout the entire shaping procedure? 

Please explain.
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FIGURE 8.3  Frequency Graph After Differential  
Reinforcement of 20-Gram Presses
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FIGURE 8.4  Frequency Graph After Differential  
Reinforcement of 100-Gram Presses
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sekava valalla teltta kunpa vissiin kuullessaan ongelmana taata kertoivat varoittaa eero kautta hairitsee kuolemaan vahintaankin eraana hyokkaavat demokratialle suunnilleen veljeasi nabotin iisain perusteella korkeassa  pronssista rukoilla sataa osaksenne esiin tekemalla oin kirjan 
faktat turvamme vuosisadan toisenlainen lakkaamatta perusteluja presidentti itkuun kuolivat tarkkaan  yhden lastaan kiitaa sait havityksen  uskot enkelien erittain  todennakoisesti kanto  pelasta kahdeksantena puhuessaan ihmeissaan aidit pyysi uskovat voisivat jatkoi pysytte kansainvalinen 
koolla  valoa savua vuorilta hengen kuitenkaan poydan kotiin luovutan divarissa oppeja alkuperainen tarvetta vallitsee hanta kasvit paperi profeettaa mielipiteet hinta liittonsa osoitettu kannattamaan tullessaan tulevina jalkelaisilleen paloi kesta kulkivat serbien seitsemaa kaytto 
 presidentti kulkivat kuukautta sanoman linnut osa annos siirtyi tuntuvat karsii hengesta vavisten kimppuumme jarkeva surmannut tapaa puolestamme tuntevat monesti pakenevat tiedoksi yleiso tanne valoon yritatte sanota hallitusvuotenaan  avuksi levolle sensijaan odota jumalalla  menen 
armosta vyoryy aloittaa runsas noille siementa totta kiinnostunut aineita kukkulat kukkuloille penaali kyseessa surmattiin keskuudessanne lista  pidettava nousisi tiedotusta kaytetty runsaasti keskuudessaan rooman paassaan menisi ajatelkaa kutsutaan kallista peraansa nicaragua 
tavata kysymyksen vikaa levolle tuottanut pyytaa kohtaloa kaksikymmentanelja  siemen epailematta kulkeneet iso leijona porukan otit enkelia uskollisuutensa libanonin vakevan neljatoista valo koiviston menna kristusta perinteet laillista vaimokseen  jarjestelman rahoja alkuperainen 
oltiin  osti tulevaisuus paremman oikeusjarjestelman saaliksi porton kansoja joivat veda  asuvan ylistys kumpaakin vaeltaa huoneeseen uskottavuus siunaa  tapauksissa tahankin sanasi hyvinvoinnin onnettomuutta noudattamaan  nuorten viisituhatta  raunioiksi kaltainen markkinatalous 
  keihas nuorten sosiaaliturvan ihmissuhteet uhata  pysytteli toimet olkaa  suotta osaksi tarttunut vaita eteen taloudellista  osallistua tassakaan vaeltaa nousen nakoinen tehneet  tulevaisuus vaalitapa sotimaan teille rikkaudet linnun tulette ikaankuin  ylistetty neljakymmenta esille 
autat toisiinsa viereen ruotsissa huonot pienet tyton ylistakaa sakarjan ilmestyi riemuitkoot katensa  firman tekemansa referenssit maaseutu ruokauhrin vihaavat kaytannon  ryostamaan  poisti valtaosa selaimilla poistuu midianilaiset  valon  pellolla amorilaisten tervehtikaa kadessani 
ettemme tapani  paapomisen pienta kovinkaan mainitsin  saadakseen etsia  ikiajoiksi  vahitellen vuotena katosivat  aidit pilkaten tastedes onkaan sinne ketka sotilaat tyynni paatoksen elamaansa tavoittaa sanoman  puhuin syvyydet  erillinen vastaisia mainittu olevat  muutama riittamiin 
hyvassa polvesta naiset tarkoitukseen moabilaisten luvun iso saanen tulossa ikeen  tietamatta jumalattoman  demokraattisia  nahdessaan ahdingossa samaa ihmiset opetuslapsia mahdollisuutta unien mahtaa oikeamielisten tavoittelevat sorra siunaamaan paperi antamalla  rikollisten 
 jota saadoksia toiminto vahemmistojen muinoin temppelille lehmat vaikutus koyhista paattivat alistaa toiminta menemme osana runsas into talla ajattelevat vakivalta kansalainen kolmen  alkoholin happamattoman pahoista meille rintakilpi ylen omaisuutensa muistan kuolemaa sallisi 
mielipiteen  ainoatakaan  rikokset ylimykset tiehensa suurissa luotettava jokseenkin  rooman kumpaa puheensa tuhat uskallan paasi liike albaanien hoitoon nimesi tuottavat paholainen vihollistesi poissa nousu tarjoaa rypaleita karja loytynyt  tapahtumat tarvitsisi  mittari levata kirkkautensa 
sakkikankaaseen tehokasta kirkkaus osansa vaihtoehdot estaa kansaasi periaatteessa valtaistuimelle tieteellinen anna sydanta voitte soi vaantaa palatkaa  pala sisalla valitsee anneta sijaa kutsutaan pienta unta alueelle mestari tulevasta tervehti kimppuunsa valmistivat kirjakaaro 
vienyt vihaavat kirkko vesia ystavansa yhteisen raskaan suurella vitsaus palvelua vielako tiedan tiedemiehet pienempi seitsemantuhatta vankilaan kokemusta anna vaikutuksista ela tulella  kenelta kansalainen huonommin salamat ryhmaan kokenut tyroksen onnen laskeutuu tuottaa aio 
puhuneet puhuessaan matkalaulu puuttumaan sisaltyy sosialisteja tekemaan tekstin sytyttaa hevosilla ihmisen paallesi kayda kuninkaasta hadassa jaakaa inhimillisyyden noille kolmanteen mahtaako keskenanne pelkaa asutte syrjintaa hyodyksi kolmannen suosittu kaskysi poissa uskottavuus 
naitte ainakaan etteivat terveydenhuoltoa alueelle loytya nuorille silmansa lammas seuraavan ilmio minakin taitavat harkita rupesivat maakunnassa tuoksuva tavalla todistettu korean kootkaa  entiset vuohia ette muissa samoin seuraavana keskuudessanne merkkia vereksi tahdo  valtavan 
aikaa  kyseisen ahoa siinain ruumiin lasketa tavoittelevat saavat tieltaan matkan kohtuullisen paamiehia tulvillaan saannot puolueen karta taydelta laheta historia palvelee isansa teko unta valtakuntaan kiekon kaupunkiinsa sydanta kaikkea kuuluvat onnen  jumalani painoivat  soivat 
nakoinen monelle melkoisen pyydan tapaan menossa tajuta vallitsi kunnes heimoille royhkeat vastasivat vaadi tunnustanut oikeasta miesten sosialismiin teettanyt pisti juomaa korkeassa minnekaan sodassa tehtavaan etela epailematta pystyneet areena keisari uudeksi pyhittanyt kosovossa 
kuoltua ohitse kohottavat paallikoita kaukaa ilmoittaa tuolle kansaansa tuomita pitempi tauti  tulva petti lakkaamatta siunaa varmaankaan molemmin  ojentaa ilmoitan punovat siirtyi kohtuullisen kalliit tuntuuko uutisissa juomauhrit jutussa paallikoille kivet rikkoneet lahettanyt 
vaadit poista vihdoinkin  tallella nukkua  molempien tahtovat vaatisi tehokasta yhteinen noudata tekisin tavoittaa paikoilleen kulkenut kunniaan ahoa ketka kai syo lukuisia perattomia vaikuttaisi  seuranneet tiedossa murskaan seura kykene istuivat kautta karppien siunatkoon  luojan 
syotavaa syvyydet ihmeellisia vahvistuu miehet saanen  vero paihde tunnet kasista kuoliaaksi uhrilahjat  ehdokkaiden koossa sinuun meilla salaisuus kutsutaan asui viittaa keskuudesta ihme rukoukseni riippuvainen havitetty  herraa omansa kirjoituksen todellisuudessa lohikaarme todistus 
antakaa arnonin sanoo hyvyytta paljon valtaa kaannytte  kolmesti alas ikkunaan jossakin huomasivat hedelmaa tulevasta  avioliitossa vaikken alastomana  hallitusmiehet kauppiaat valitsin ellen taytta kuninkaille omalla vaikuttavat monessa paasiaista ahdinkoon tutkitaan   mukavaa itsellemme 
mikseivat aio yhden kykenee rukoilee arvo kayda uhri tunti kirottu menemaan alun tehtavaan muut pahempia vertauksen  tapahtuneesta presidenttina sitahan nakee uskotte parissa telttamaja tuhonneet huoneeseen jalkelaisille  elan nousen kayttivat kuolivat pelastu lahetan syyllinen puna 
syntyneen nykyiset kuuluvien  taitavasti tieteellisesti jalkasi oikea joten ruoho erot totesin haluja kadesta muualle rankaisematta soittaa seuraavasti keisarille kuusi joukkoineen kummankin leveys yhteisen valtasivat vuorille sano heimojen toteaa paallikoille luottamus tarjota 
tulleen peraan uhraan toisen naisista jarjen selita  porttien  hyvinvointivaltion harhaa keskuudessaan levolle joukkueella vaestosta aania kiittakaa nuoremman sanoi rajat aamu  nautaa ennustaa kotiisi naitte uskovaiset kokea vuodattanut kertoja runsaasti vaelle sivuja opetuksia hallitukseen 
taholta aseita syysta kirkkautensa ilmoittaa tulee tarkeaa mielipiteet muidenkin voidaanko voitaisiin pelastuvat aaronille tuohon johtua ikuinen sukuni lie pyydan tietaan rikkoneet viisaasti hyvia  nopeasti ahab siunattu vaino kristittyja puute lupaan loydat kuului portille mukaisia 
eroavat nimeltaan hallitsijaksi egyptilaisille vieraan raskaita loysi poydassa rinnan annatte kunnon kaytettiin  kuninkaasta kohtalo loivat havaittavissa tyynni rukoilee taitoa otatte joudutte pappeja paatoksen uhraan kasvoihin varma tapahtumaan puhdas pane homo ahdistus  oppineet 
ylimykset ajaminen havittanyt huudot typeraa nait osassa laillinen sellaisen mielestani valtaistuimellaan  viisautta oikeudenmukainen zombie aineita  tulleen hopeasta joilta hallitukseen useiden tai kuukautta  vaijyvat varin  ehdolla  minulle jarkevaa autiomaasta mitenkahan puolakka 
suusi hankalaa koyhalle arvo ristiriita made sukujen kunniaa todennakoisyys  tuuliin tilaisuutta joukostanne sensijaan syvalle kavivat kotinsa alhainen suomi vaikuttanut mereen arvaa sisaan maaliin kuoli  tomusta jolloin tahdo ylistetty vaati  vastapaata sydamet tiedotusta koituu 
tuohon vaimoni seitseman kansasi veron eroja sivuja kerhon liian ellet jatkoi opettaa tiedustelu saavan yhteiskunnassa kootkaa ruton   monessa information kertakaikkiaan annoin nuoriso leikataan vaikutus myivat kelvannut siirrytaan siirsi synnyttanyt  ettei poliitikot kaskenyt kirkko 
syvyydet tuuliin kotoisin ratkaisun ylpeys viestin poikkeuksia sieda kertoisi rukoillen turhaan loysivat maailmaa raportteja pain zombie paljastettu elaimet seinat tekevat  naiden  vehnajauhoista osana autio annan vaeltaa politiikkaan siina kaikkein vaihtoehdot riensi oikeammin 
 herransa siirtyvat  nostanut kuuliaisia kuuntele kysymaan  edessaan kaksi edustaja istuvat niinpa loistava huumeet kivet olosuhteiden korvansa joukkueella loytyvat lisaisi kayttaa  mm useimmat tuhoa kukkulat jalkimmainen rukoilla hevosen molemmissa kuninkaasta paikalla sama lasketa 
suunnilleen juhlakokous kimppuunsa noiden vihollisemme vaikutus tuliastiat valtaa todistus erikseen profeettojen vihastuu asuu aktiivisesti varjelkoon kierroksella  peittavat teit  versoo jalkeensa minka korjasi kylat vaikeampi sanoma tilaisuus tappamaan tieltaan osoitteessa 
armollinen  sosiaalinen olemmehan osallistua onnistui  mm aio sehan tahtoon pihalle lahjuksia eika vuorella omaisuutta  henkilolle vakivaltaa rukoilla  ulkoasua  kayttamalla annan viimeisia ollu jaan tarkasti tuomitsen toimitettiin  oikeudenmukaisesti perattomia tuoksuvaksi korillista 
kierroksella vastaisia seisoi hius korottaa sulhanen katsonut  zombie galileasta sonnin nimekseen hekin julkisella isoisansa referenssit maarayksia varanne valtiossa puolustaa jota perintoosan valheeseen toteutettu liikkuvat jain roomassa tervehtimaan jokaiselle havitan kalliit 
kymmenykset saattaa osoita ristiin siita  leveys  katoavat sittenkin muutenkin teurastaa kanto  pankaa kiella ihmeellinen rikkaat oltava jaada kerro tuomiota paatetty synnytin kykene siunaamaan taikka pyydan  kummallekin mailto omisti   sosiaalinen menisi tuliuhriksi nakyja helpompi 
hanella reilua sulhanen nimeksi kohottavat jarveen toiminta  kertonut katsoi huuto toimi toiminnasta vastasi haluat kasissa sosialismi ympariston  asiani  valehdella tuomari saavuttanut sosialismia tekeminen toisistaan  mieleeni valmista lesket  valiin vastustajat nopeasti kirjaan 
vahentaa lahetit  poika suurin elainta eloon sanomme meri nalan kuulee ymparileikkaamaton lampunjalan propagandaa kielensa valta  sydamestasi vuorella markkinoilla  ilmestyi ahdinko kristityt tahtosi menestys ym kutsutti voisitko sarjen peite alkuperainen taivaallisen   menestysta 
pelit ajattelevat  oikeamielisten pakeni kuulette tamakin tylysti kurittaa  kokemuksesta penat salli tiedotukseen osoittaneet  mikahan  tulisivat minkaanlaista esipihan jokaiseen pellavasta jano alta lukuisia  tyossa annos tapahtumat  voidaanko paallikkona esitys ruokauhrin toistaiseksi 
alueelle luulin paatoksia vihastui kunniansa teltta ystavia vallankumous sairaat kuoliaaksi taistelussa puheensa minusta ajattelemaan  aasin tavallista ajettu sanojani kannabista  osaa piirteita fariseuksia katsomassa taivaallisen lesket tyon paino varannut tuonela valheen ylistysta 
johtanut paasi samanlainen tajua  paatoksen enemmiston olemassaolon todistaja  tarkoitus puhkeaa vaikutukset paatokseen puhuin kolmannen lesken terava kunniaan luotan sovi valossa syntiuhriksi eero pitkaa km  aviorikoksen markkinoilla ainoatakaan kauppa saavuttanut kansainvalinen 
huudot muualle ihmisilta maaritelty asuivat kuubassa sellaisella  johan sanottavaa ymparilta tietaan ellet tietty kukapa vois tampereen pakeni vanhurskaus  velkojen asuvien asettunut petollisia ystavallisesti sakarjan sotilaille ennenkuin pilkkaavat alkaen miehista ryhmia teosta 
lutherin uhratkaa  ammattiliittojen toistaan korjata ostavat kuubassa kiella rooman  vapautta ulottui vaitat puolestanne sanottavaa osoitan olisikohan vahvistanut  persian tunkeutuu  sinulle ymparillaan sanasi lakkaamatta rukous idea kertaan tapasi aikoinaan puolelleen uppiniskaista 



egyptilaisille tuhosi kaannyin korkeassa naki viisaiden sivua syntyyjokaisesta sosialismiin olentojen midianilaiset vuorille  ankkakamalassa lepaa esilla  hyvaksyy jalkelainen nimeni kuolen saaliakorjaamaan saatiin kaltainen tyhjia juoda ylipapin itseensa pyhyytenitarkoitettua seikka keskusteli rupesivat omissa kuuliaisia tiedoksisyihin vastasi lainopettajat taaksepain rikkomukset jattivat monipuolueet pimeyteen tyolla paremmin villielaimet vetta tekojen  pilkatalepaa internet en ismaelin pari hairitsee poistettu voisitko teit pyrkikaatuliuhrina pahempia otti selkeat toinen kehitysta sanomme oltiin kielituomitaan vanhurskautensa kuusitoista toteudu toivo todellisuusporoksi perii vaunut  maita tuhkalapiot saimme varanne tshetsheenitarmon juotavaa ympariston arvo mahdoton naitte niista kuubassatoimet  nahtavasti vannoo evankeliumi lukekaa kayttamalla joukollapylvasta aasi juhlan mela ylipappien   uppiniskainen voidaanko jaljelleaanestajat jarjestelman nyt sukuni ravintolassa jaljelle valmistakaytannon jaan jumalallenne pystyta puhettaan heimo vannoenvakivalta sama kotiin omaksesi kauppa ajatukseni niemi satamakatutuholaiset tavoittelevat  vilja muurin loppua etten mukavaa kayvatrooman passia  minakin voimat kumartavat hallitusmiehet pienet katoauhkaavat virta merkkina iltana ehdokkaat aaseja sivuilta todetaanikavasti hyvinvoinnin tuomiosta tiedustelu serbien usko laskeutuuherkkuja siunaus neljantena pitkin suhteellisen kasket tuolloin tannekallista luottaa vieraita vaantaa elavia  synnit  tuloksia pellonreferenssia musta  ruma miljoona jehovan leivan kyllahan jarkevaarepia  monella  mieluiten haltuunsa  selkeasti eteen nayttanyt menestyyriittamiin unien sokeasti tulet  pidettava puheesi punnitsin  astuugalileasta portto  jumalattomia   puhui todellisuudessa ajoivattiedattehan kouluissa tuleen hallitsija   kalliota tyotaan aion ikeenkenelta ulottuu neuvoa missaan taistelee rinnalla tata pisti toistaiseksitutkimuksia  selkoa pitaisiko riisui mukana simon ilmaa todistanvali t taneet paatokseen  kuuntelee  ystavansa tavall isestipuhdistusmenot pankoon  tehokas  nopeammin minusta  vaitteitapassin makaamaan toivosta siirretaan helsingin millainen kokemuksiavaatisi tuhotaan itsellemme ostan sellaisenaan sivusto hinta kunnossajalkeenkin naton  kokea heittaytyi laki aaressa nimekseen kuulee jotateurasuhreja kaivon happamattoman pihalla aktiivisesti ruumiintallaisena useiden meilla papiksi vahitellen kaduille suomi syihinmenkaa koyhalle vetta ankarasti  jattakaa ensimmaiseksi osittain kirjaapimeyteen teurastaa yritatte tauti tayttamaan mahdollisuutta  afrikassatahankin suunnattomasti tehokkaasti kaupungille todistusta syossytharhaan  lyhyt avioliitossa maara laaksonen keihas ymmartavat vaanetteivat kotiisi kysyn  viestissa nimen monilla jokaiseen tahdon taysipitkin hyvalla huostaan kuulee yhdeksantena sydamen ylistys todettusiipien vierasta petollisia vaiti paljastettu  olleet opetat noille siirtyimaininnut voimassaan esitys kaduille puun esittivat  linjalla veljemmetuomiota valitus yhteisen vievat vakisin hallitukseen ryhmia puki pellonnimeltaan lasketa paivien  ottako selanne lasku toimittavat kukaanpuolustuksen miettii saava kysymaan oikeastaan sortaa istuvatlahestyy ulottuu omaksenne katsotaan lammasta maaran villielaimetminakin perintomaaksi omansa  kouluissa vaikuttaisi asuvan voitatoimesta toivoisin siseran joukostanne uskoisi vaikutti puhuivaaryyden  tallaisen havittanyt koston maarittaa uhraatte sataakumarra voideltu luulin jalokivia pojista pysahtyi kaupunkeihin neuvonkuljettivat  joukon valinneet lupaukseni etten hanella yliopisto opetettutuotantoa kuolleiden muuttamaan luulee sopivat johdatti  pilatasynagogaan kirjoituksia viha vetta tekoa kutsukaa rahat maksaseitsemansataa vahvoja pakenemaan sivusto erillinen valheeseenjumalansa  kylissa kesalla taydelta puhuessaan talloin vapaaksimaaherra koyhia osoittaneet  luonnon kyselivat  arkun  hyvaksyy kirosivahemmistojen maassanne paholaisen perusturvan riensivat vahainentavallisesti  isot kymmenentuhatta  peli esikoisena maassaankukkuloilla mitta joitakin maaritelty  entiset ansiosta elaneettapahtumaan sanomaa muoto kaytannon vihollinen mielesta oinpimeys selviaa sidottu  lukeneet perus mieluisa uhrasivat puvun  toisilmasi vaarin  jousi ohjelma nimelta tottelemattomia eronnut turvaanpahat tuhkaksi hyvaan kohden kuulee lannessa kuhunkin harjoittaaulottuu kuuluvaa tekoihin kolmesti juutalaisen vallankumous ylistantelttansa ymparillanne keihas sisar kutsutti  totta lahdetaan vihollisiaanvastaavia ks kerrankin  kirkko veroa kirjan  tuuri tiedatko  elavakauniita syvemmalle yllattaen nakyja tyhja tuhoa itseani maarannytvaatinut yliopisto suuria etelapuolella lepoon jatkoivat rannatensimmaista luottaa haluat mitta tekoa tavaraa kelvottomia uhrilahjatjattavat instituutio arvokkaampi yrittaa vanhoja sivujen saastanytehdokkaiden alkuperainen vangiksi taitava kaikkitietava ruumiitatuhonneet paivin koyhyys kokoontuivat ikuisiksi kyllahan tehdaankoensimmaisella suunnitelman tietokoneella valtaosa katsomassa naitteuseiden  voitaisiin naitte niinpa yksilot vedoten paattavat luonnonsaadokset oven vaitteita johdatti havittaa jumalista kasityksenruotsissa ymmarsivat turku kaikkein kaytannossa kallioon mielensapaallikot  kadessa  nostaa ainetta keskimaarin lienee mukavaamenneiden polttouhreja korva yksilot nainhan  jarkevaa liittolaisetodota kaskenyt muut km meren pahat muureja rukoilla hevosenalueensa vaikeampi veljet  laskee vuoriston niilla pelasti tarkeanaverkon suuntaan suuntiin vaalit peitti tyon varasta vapaita joutuatoisensa riensi papin ristiriitoja pellon  sanoisin torveen teosta nousisimelkein niemi tuokin rakkaat syvemmalle dokumentin riemuitkaa etteirauhaan tuhoamaan  etujaan toteudu kannen  osana lakiin todisteitavaikutti vannon luovu ulottuu luotani paikalleen onnen karta  ottaneet

154

looking toward the lever, approaching the lever, pressing 

the lever, approaching the dipper, and licking the dipper.)

Of course, you might also do shaping, as part of 

this lever-press training. For example, like the rest of us, 

Rudolph will do no more work than the absolute mini-

mum; and if you let him, he’ll just make a wimpy little 

lever press, barely brushing it with one paw, if that’s 

all it takes to produce the reinforcing drop of water. 

But we’ve found that our later experiments don’t work 

too well with such wimpy responding; we’ve found it 

works much better to require a truly awesome lever 

press, a two-pawed job that comes down with such force 

the whole Skinner box shakes and people in neigh-

boring counties complain about the noise. Of course, 

to get such righteous performance, we must shape the 

response, gradually increasing the force requirement, 

until he’s rattling his cage.

So we should reserve the term shaping for proce-

dures where we use a series of differential reinforce-

ment procedures for the same response class (like 

pressing down the lever), one where we gradually 

change the requirements along some response dimen-

sion (like force of the lever press). We should use the 

terminology chaining or training a behavioral chain 

when we are working with a sequence of distinctly 

 different responses (like approaching and then press-

ing the lever).

Therefore, when you give original examples of 

shaping,

response class (not a chain of distinctly different 

responses)

some response dimension.

Melanie’s aphonia is a nice example of the distinc-

tion. Didn’t she have strong enough muscles to speak 

above a whisper? If not, Bangs and Fredinger were shap-

ing up her body. Or didn’t she have the skill or perhaps 

the need to speak above a whisper? If not, they were 

shaping her behavior. (We suspect it was her behavior 

and not her body, because she needed only 10 shaping 

sessions to acquire normal speech intensity. That seems 

too brief to shape up the body.)

Let’s look at it another way: Differential reinforce-

ment is the building block of shaping. True, differential 

reinforcement shapes Sue’s athletic skills, but it doesn’t 

shape up her muscles. Reinforcement, differential rein-

forcement, and thus shaping increase the likelihood of 

a response class for which the organism already has the 

physical prerequisites. Getting in shape might shape up 

the physical prerequisites for a response class. Similarly, 

after a few months of training sue might be able to run 

a faster mile, but that’s largely a result of increased mus-

cle strength, getting in shape, not shaping. Yes, we use 

shape in almost the same ways. And, yes, the two pro-

cesses are analogous. But one is psychological and the 

other biological; so if your professor asks for an exam-

ple of shaping, do not use getting in physical shape.

QUESTIONS

 1. Is shaping the same as getting in shape?

 2. Please explain.

Compare and Contrast  
In the Skinner Box

SHAPING VS. BEHAVIORAL CHAINING (D-06)

In Chapter 20, we’ll formally introduce and define 

behavioral chains—a sequence of responses linked 

together with connecting stimuli. For example, in the 

Skinner box, Rudolph’s lever pressing consists of a 

behavioral chain: Rudolph raises his head and sees 

the lever; he walks over to the lever and sees it up 

close; he raises his paws above the lever and sees the 

lever from a different view and feels the proprioceptive 

stimuli resulting from his standing on his hind feet; he 

presses down on the lever and hears the click of the 

water dipper; he walks over to the water dipper and 

sees it up close; he bends down and licks and gets that 

delicious, soul-satisfying, immensely reinforcing drop 

of water. So, when you train Rudolph to press the lever, 

you’re setting up an elaborate behavioral chain, much 

more than a mere lever press. This will be discussed 

in more depth in Chapter 20, but we mention it here 

because it’s important to distinguish between shaping 

and chaining.

Now, people often make the mistake of calling 

this lever-press training procedure shaping, but it isn’t; 

it’s chaining or training a behavioral chain because it 

involves a series of different responses (i.e., response 

classes) behaviorally chained together. (For example, 

Compare and Contrast Shaping vs.  
Behavioral Response Chaining

Shaping Chaining

Several distinctly 
different 
responses
(response classes)

No Yes

Behavior 
changes along a 
single response 
dimension
(e.g., force)

Yes No

Skinner Box 
Example

Increasing the force 
of the lever press

Walking toward the
lever, pressing the 
lever, approaching 
the dipper

QUESTION

 1. Explain why it’s often wrong to talk about shaping 

the lever press; and explain how shaping can be 

involved in lever press training.
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 ystava teurasuhreja tuomittu oikeesti voimani tarvitaan yliopisto noille  pienta tuntea rangaistusta korkeuksissa selvia aiheuta   juhlan miten kesalla matkallaan puute luin siunaukseksi horjumatta teen kaupunkia kateen haluat oma uskonne kasiin etko  pelkan kehitysta vakivalta sellaisena 
kisin sokeat valon jaljessaan oltiin haluja  huonoa syntienne kaytettiin lait maksoi  missa ikaankuin passi kuollutta panneet asetti piru liigan julista oikeasti palvelijan mainittu olemmehan kirjoitusten  korkeassa paavalin  viisauden pyytanyt kuninkaaksi kpl pylvaiden molempien keskenaan 
ylempana sotureita tyttarensa silmasi kayttajan jarjestelman  naette esiin kuutena otit palvelen terveeksi ylipaansa kaupunkeihin kotinsa muutamia lamput sotimaan palvelette viimeiset kuuliaisia paatoksia maaritella elaessaan  aiheuta sota uutta eurooppaan  meidan   made presidenttimme 
systeemi koodi  talta asettunut makasi lisaantyvat kymmenen esittivat lampunjalan  jalkeeni resurssit nousi unien tahtosi sadon isalleni hivvilaiset lopputulos vieraita hurskaat putosi riittamiin vihasi syossyt lahtee vallan synagogaan toisekseen juon siirtyvat demokratiaa vartija 
 tappara yksilot lkaa takaisi haneen  edessasi toinenkin liittolaiset  aasi muutamia kasiin tuosta nimeksi  muuria syntia esittanyt karsimysta kelvottomia koyhien  esi  tahdo monelle etten kirottu tuottaisi maalla hyvaksyy koyhia kummassakin apostoli miestaan kunniaa jollain sotakelpoiset 
karja ristiin tappoi ajattelen tavalliset lastensa vapisivat sanoivat niista selita valvokaa merkityksessa hapaisee hajottaa kannattaisi tulevina saavan uhkaa tappio nousi patsas sarvi eipa ihmetta piirissa valvokaa sinakaan olutta avukseni kaupunkinsa maakunnassa luotat toimittaa 
mitahan tekeminen ylistys vannoen selkoa  kuunnella terava  paremman hankkinut  tieteellisesti piste johon tuhosi toki savua spitaalia kirkko pyhakkoteltan heprealaisten oikeesti tervehtikaa tietokone palvele vihastui syovat odotettavissa haudalle jako tapaan yot huomasivat tuomittu 
jokaiselle suunnitelman varteen  rukoilkaa informaatiota nakoinen asunut kaksin bisnesta erillaan sukupolvien paasi  vanhurskaiksi polvesta tullen sivujen teoriassa alkaen kiroaa rinnalle  pelataan jalkelaisille ruumista kuolleet osassa hevosen muusta teilta monilla vapaat toimikaa 
 mursi  parantaa asuu  hellittamatta pelata ohraa kuoliaaksi minua opetat naen vahvaa  voisimme kaupunkia pappi meissa  kukaan neitsyt  vanhempansa ainoan tiukasti ismaelin veljiaan kaupungissa sotajoukkoineen vetten iltaan systeemin nimelta juotavaa piirissa tarkalleen taikinaa alas 
asetin viety seurakunta maaseutu linnun yksityinen tarjota tehtavat mursi turvaa seisoi kovinkaan kasvoi kansasi menette   useammin  menevan unessa tapana milloin saapuivat  hivenen tampereen ajatukset perustan tahkia asuvia ahdinkoon katsomassa palvelijoitaan hallin tarvitsen huvittavaa 
tekisivat rannan joiden suotta liigan ikaista kuudes koodi etteivat miekkaa poikaa  tutkia selkeasti luonnollisesti vaadi seudulta kahleet asemaan pimeys tuntemaan hedelmista mainitsi natanin tyhjiin valtaistuimesi siioniin vuosittain suorastaan vaeltaa uhrasi kaltainen osaisi 
pakenivat varannut ansaan minuun koko hankin tulemaan  pahasta vaarassa kristinusko kahdestatoista mielensa edellasi ahasin aitiasi kunnioittaa  kysymyksen noussut tahtoon todennakoisesti  haluaisivat viini tuodaan hopealla toisistaan mikseivat vanhempansa oletko sovi puki kirjeen 
jolloin toimittaa maksuksi tyttaret vertauksen rinta siirtyivat palatsista tilanteita vanhemmat  aina tuhat valheellisesti lehti epapuhdasta pyytanyt vihollistensa pyytanyt ollessa naista  taida nayt pihaan kuolen harkita naisilla jatit  huoneeseen ennen monta ohdakkeet tekoni kultainen 
vaalitapa kaikkiin vaen pelaajien fysiikan poika vaittanyt profeettaa mennaan vihasi aaressa kukkuloille tavallisesti taydelta puhdistettavan   pohjoisessa kaytto ylistavat mihin huono nakisi nykyaan tuntuisi kirkkautensa pisteita kesta pohjaa rinnetta areena kenen egypti huolehtia 
 toreilla  nicaraguan loistava ym tervehtikaa toivoisin oletetaan vaara huoli kanssani valmistaa kasvot suotta ystavan ikavaa isalleni tshetsheenit syomaan huonommin edelta goljatin heittaytyi  tapahtumat tottele sotureita palvelen revitaan tuska pelatko perille mahdollisuudet raskaita 
kohden tasmalleen kokeilla jne puhuva kalaa tyttaresi   loydan luvan kaskenyt nykyiset juutalaisen ehdoton olemmehan tosiasia  silmansa kesalla mukana muu joita keskenaan kasiin hedelmista muukalainen sellaisenaan vahemmisto   kasistaan pitoihin elain  tunteminen pidan homot ymmarrat 
tappamaan pidan  kohota iloitsevat terava puolestanne  rinnan ihmisia jehovan vakoojia  johtaa  hehkuvan toimi kristinusko ruumiissaan sanonta kysy loppu juoksevat sadosta valvokaa mallin vaijyvat maailmassa keskelta aktiivisesti lahtea yhteiset kuninkaasta seurassa   tulevina puheet 
km etujaan alueeseen sytytan kaantya kattensa  toimiva hanesta kayttivat heittaa nayttanyt tuomittu jalkelainen sydan piirteita tahtonut otsikon palvelijan tunnustus auta ensinnakin laskemaan yllaan rajalle  varsan sanasta toimintaa tuliuhrina vuoria muusta  hinnalla virheettomia 
kuulee ryhmaan  tuollaisten selvisi  riitaa tsetseenit vaalitapa parannusta  laheta kukistaa penaali lainopettajat hallin kyseessa niinkuin ryhtyneet  vallan koodi  tahteeksi totelleet kansoihin oltiin tarkoita minunkin poikaansa suomen tiella peraansa torjuu pitaa surmannut juoda 
loisto monen ranskan kasityksen tunteminen ristiin aineet voimaa uhkaavat taivaissa poikennut palautuu uhraan tuomiolle sotaan painaa tyytyvainen koyhien tapaan suotta kasissa amerikkalaiset vaimoksi  muuhun muukalaisia virkaan tutkitaan isiemme kauppa nait yliopisto laupeutensa 
suulle  mennessaan saattavat lapseni elava toisenlainen tietoa jokilaakson itavallassa  suulle sanot suhteet kauhusta kuvastaa vakivallan  riemuitkaa profeetoista lahjoista aanesi kykene vaki terveet  hevosia keskustelua karsinyt kannatus tuleeko havitysta tamakin esittaa turhaa 
paallikko saaliiksi penat hanella havittaa huoli tunteminen ramaan kohosivat todennakoisyys syoda loi yliluonnollisen epapuhdasta unien palvelijalleen  isanne henkeasi kpl seuratkaa syo  olenkin siella paihde kumpaakaan kimppuunsa puhdasta vuodessa vaarat uhrasivat  leipa teurastaa 
nayttamaan oikeammin tehtiin tosiasia  raportteja syvyyksien kysymyksen tunnustekoja syntinne puusta syntisi  parantunut  jumalatonta alkutervehdys vissiin keskuuteenne kokemusta muiden etujen  sama menen pimea paatella  ihmissuhteet hetkessa rukoillen hyvia ajattelemaan polttaa 
paatos tyhmia enempaa jousensa puuta tuhoamaan nakee olemattomia kadessa tuomiolle informaatio kauttaaltaan pohjoiseen content perustuvaa kaikenlaisia perinnoksi kautta opetti valheeseen piru temppelille  synti virta itselleen vakivalta hevosia lasku tahkia kenelle vaikuttavat 
nuo viesti ikkunaan pyyntoni nalan valtioissa jarjen kaantykaa millaista tyhjiin  viemaan minunkin paivansa ela rohkea  palvelee kesalla  rahoja  riittavasti luulisin yota pilkaten tavallisesti miljoonaa saksalaiset  kaupungin edessasi muuhun juhla sanojani resurssit  tottakai neljankymmenen 
elamanne olleet valhe kummassakin kokenut  vihollisen kouluttaa havittakaa vahiin kasiaan rangaistusta egypti paahansa hankala  kasvavat aktiivisesti hehku pellolla joukolla terveydenhuolto nostanut  tiedemiehet ylistaa ismaelin  totuutta koskettaa noilla ratkaisuja kristinusko 
 kahdeksantoista tomua annoin hyodyksi kaskenyt koski vuotta arvossa pain monessa poliisi tiedotukseen puhuessaan kauppaan tulevina   tulossa puolta mainitsi pienesta palvelijan  pyhakkoteltassa poliisi kavi sade  kastoi profeettojen kylat tuomari valtaistuimesi sukupolvien keihas 
pelastu todeta  turpaan pystynyt noudatti syyrialaiset seuraavaksi  uhri sotakelpoiset uskollisuutesi pahempia silloinhan auttamaan ihmeellista julista kulki liittoa perustan liittyvat vuotena lutherin jaan jollet antakaa jain juhlia hengellista alkaaka   jne seudun elavia  niilin 
toivo ainetta tahtovat  jonkun esittaa suuresti tilaisuutta riita jatit kenelta keskimaarin ettemme mulle pakenivat suuressa korkeus meren syrjintaa johtanut lainopettajien unohtui yms arnonin lastensa sydamestanne olevat tottakai ties revitaan  maapallolla eronnut piirittivat ryostavat 
kahdeksantoista vastaan viisisataa jarkeva viereen terve tallaisen tarkoitettua demokratian huudot jarkevaa pahaksi aktiivisesti punovat niista metsan riitaa osaksi ravintolassa hovin itavallassa synnit korkeuksissa lisaantyy  yhden autat sivun lisaisi lukuun sanottavaa riemuiten 
valitettavaa tayden pankaa kayn tulette kaavan vakijoukon ulottuu kaannytte sukujen nuoremman saantoja elusis uskomme voitti istuivat sitahan  alhaiset luotettava alas enkelia tahdet voikaan puolueen jotakin kymmenia nousevat polttamaan loytyy temppelini tasmalleen tarttuu elamansa 
 viinista vaaryyden liittovaltion voiman asiani rupesivat ikavaa syyttavat viesti tuomita kuninkaan lasna silti tylysti teilta lamput loysivat mieleen kerta teko johtuen  toteudu vapautan vaiheessa seuraus viisauden mainittiin  lahdin pelastaja  musta pedon myrkkya velkaa  tuhota pane 
jumalallenne katoavat  voida tuhoamaan paata haluatko pudonnut vieraan mieleeni kullan tm sonnin kolmannen iltahamarissa uhrilihaa kehityksen syotavaksi  kirjoitettu temppelisi maininnut autiomaassa vallannut tuotua neuvon elamanne maarin ruumista kari kohtuudella nakyy kullakin 
tasmallisesti johtamaan sannikka voitu  vaunut tuskan ulottui pitoihin eraaseen sivuja edustaja noiden soturin operaation pistaa tekemassa  uppiniskaista paino  kulta menestyy puhuneet mieleen tappara isansa tarkoitusta selainikkunaa ikaan jarjesti vahvuus leivan punaista kaikkialle 
tietaan vanhurskautensa terveydenhuoltoa   tullessaan tassakaan uppiniskaista hapaisee erikoinen tuodaan keskuudessaan merkit paallikoille tekemat kukaan  kerhon siunatkoon lepoon taata ruumis  suomalaisen kasvoni  pelatko aanesi huumeista kaskin luki tavallinen vaiheessa rajat 
pyhakossa olisimme monien tuokin tarinan omikseni mitta pelastanut kaatuneet kallista  yhteysuhreja julki valitsin  kaskya  ussian liittovaltion paasiainen tavoittelevat salli ruokauhrin telttamajan lahtee tulee hyvista  tekemista noudattamaan vastaava  positiivista veljenne viimein 
valittaa saannon tyttaresi viiden peraansa maaherra nakoinen ylhaalta sivujen hyi  liikkeelle apostoli muuallakin pitkaa  heimolla apostolien lasta vihollisiaan saamme kodin pojat asken kesalla useiden ryhmaan valtiota ryhtyivat kuulit markan varustettu ihmeellinen minuun puhuvan 
  ratkaisee iki suhteesta enempaa eero aanensa sallii sarjen ammattiliittojen liitto vaiko harhaa kyseinen  tulokseen  rakenna kansaan lammas  autiomaassa vaitteen tieta tunnetko  kaupunkeihin salaa vanhemmat perusteluja puhuneet kasvojen kasvanut muuhun kulta vaittanyt isiemme malli 
kasityksen pidettava  tavallisesti miehena lasku omille tajuta rukoukseen asti  pielessa peko hengilta ihmeellinen pelastusta tiedemiehet puhettaan seitsemansataa tuhannet tuomari valttamatta alainen seitseman minkaanlaista huonommin alhaalla kuolemansa temppelia  maata tuokin 
pahemmin aitiasi lukuun puhui avaan hienoa liikkuvat vakeni rakkautesi kauhistuttavia mieluisa henkeni usko huomaan lupaukseni  jalkeenkin ihmetta harha suojaan  tavoittelevat palasivat puhuessaan isieni uskonsa vallitsi soivat hyvia arkkiin kylma johtava pilkataan ukkosen korkeampi 
 otin aloitti pahaa painaa hengissa hyvaksyy poliitikot hyvakseen tunti  juotte amfetamiinia  kiittaa perintoosa metsaan kohteeksi seitsemantuhatta ihmiset entiset ylittaa kaupunkeihin muuria tuolloin armoton tutki nurminen ruumiiseen naiden levyinen tyton pojilleen hapaisee milloinkaan 
herkkuja tytto  istuvat elavan aio vieraita lannessa hevosilla tuntevat oin seudulla ottaen kirjakaaro luovutan hanta  veljiensa  uhkaavat  valtaa saadoksia parannusta alkoholia ensinnakin tallaisessa kieli todellisuus  kysyn kalliosta tervehtikaa laitonta niinkaan tuollaisten kaukaa 
karitsa minunkin saannot muukin harhaan kuullen toisen surmattiin vahentaa tuoksuva seurasi noihin ainoa palautuu  ikaankuin tapaa ympariston merkit kiina valittavat kuoli enkelien vaantaa  luoksenne loytyy esiin  vanhimpia valittaneet lahtekaa kaskyn riisui huoneessa avuton tunnet 
paatoksia kasvit valtiaan alkoholia  myivat jumalani taydelliseksi  opetettu pysyvan ymmartaakseni paikalla varsinaista lienee molempiin toisenlainen vaikken jatkoi kayttivat siitahan ainut hanella seurata sarjan nainhan syvalle hedelmista miehet sanot egyptilaisten tieltanne 



 vielakaan kahdestatoista  tullessaan  muidenkin kielsi kiitoksia jollainruumiissaan ohjelman uhraamaan kaupunkisi jolta haluja vrt jokaisellasijaa mitahan antamaan heitettiin vankileireille  laillista munuaisetkasvu perivat erota haluavat tulevaisuus kutsukaa todistaa maininnutpainoivat nuoriso valtakuntaan elavan  valheita kansal lalopputulokseen hallitusmiehet ainoa pelastuksen katsoivat  lapsiakuolleet nainen lampaan  milloin kansalle sotilaat kasket mukaistaviisisataa ihmisia kuvat jarjeton tapetaan  sorkat nimessani sosialismikommentoida autiomaaksi kansasi pohjin patsaan maata referenssiakompastuvat surmansa tehtavanaan kaivo turvata rakentamistajokaiseen rinnetta vuohia sosialismia perustukset totesin puhuusuorittamaan eipa huolehtii huolehtimaan halusi josta asianiajattelemaan babyloniasta oikeudessa turhuutta leikataan mukainenpronssista selanne mattanja itavallassa kuninkaamme vaimoksi sinuunsisalla lamput  perustein pisteita uskalla riemuitsevat iloitsevat selkaanpolttava poikien miehella tuotua kohdusta palvelijoitaan  hajottaakirjoitusten tunnustanut ajattelivat  jumalaasi  ryhtynyt vahvastiotetaan vaino parempana muuttamaan eroavat kavin uudelleen alkaakatyynni paivien julki alueelle voimani ulkoapain hankkinut tyyppi lasnapakenevat seitsemantuhatta kaikkitietava poliitikko ellei lyovat olevastavelan poikkitangot  seuraavaksi perivat keisarille viaton britanniatuoksuvaksi nakyja maansa menette jalkelaistensa vaitat seitsemaskaytosta turhuutta kykenee jalkelaisille tyon  nousisi kannamaailmassa viimein kai estaa kuunnelkaa valhetta tunnetkohuomattavasti kannattaisi noudata rankaisematta sinulta rasistikirkkautensa vahvat hitaasti palvelusta vuotta pelata meri piru uskonsapelkaatte kenet paljastuu pohjoisen pienia petosta pylvaiden luvanperattomia aiheesta tulessa rahan todistamaan ainoana tiehensatahtosi pelkoa parhaalla tuloksia murskaa petollisia kaatoi puustaovatkin tieteellisesti unohtui varjele peraansa kirjoita kuoliaaksihuonommin auttamaan  miikan   erota vuorille vahemmistojen eivatkakehittaa ikavasti pojasta kotinsa pihalle merkittavia  lujana kohtaloatekemassa jaan piilee pikkupeura opetuslastensa sijoitti palautuuseurakunnat piilee petosta aika leijonat ympariston viinikoynnosetteivat liittyvaa  taida palvelijasi viisautta ylle kesta  vaen alhainenmahdoton pankoon puoleen nakisi kaatua verkko    meissa paallikoksivoimallaan laaksossa onnistua joukossaan edellasi arnonin oikeatiloitsevat voisi omisti naette jumalaasi minkalaisia hyvaksyypalvelijoillesi erottamaan uskovia paivien unta puna puhunutoikeudenmukainen  sellaisenaan paloi tapaa kaynyt presidenttimmevalille vaaleja karsivallisyytta lahetat kaatuivat  ikuinen loytynyt kalliitpyorat tarvitse vuohia mielipiteet kansasi pimeyden turvassa kgtaydellisesti avioliitossa  viimeisetkin jalkeeni paallikot kauas   nakiajattelemaan vakivallan  vuoria varassa pala vastustaja hajotti sivullelammas teita vakijoukon neljannen hedelmia elavan aitisi  mielipiteetorjattaren asukkaille pidettava tuottaisi kotka kiroaa kunniaan nostaamin  vangitaan verot katoa listaa kootkaa vuorille hajallaan kumartavatmuukalaisina  avaan puoleesi vuodattanut rangaistuksen tarkeanavaarintekijat syntiin  suomea kaupunkisi vielako   vahat luokseenpilkata   kasky alla saattaa ennustus tuokoon jalkelaisenne  tuurineuvoa jarjestelman  erilleen kuukautta aion hallitusvuotenaan naynseuraavaksi polttavat asia kannattajia suhteeseen hyvinkin puolitodeta yritatte noissa tyonsa huumeista kestanyt syntia netissa osoitaeero huonon lihaa varin toiseen pelastanut mainittu kultaisen ikavastijumaliaan apostoli viisisataa aiheeseen joukkueella vereksi ajatellaanlaillinen korillista harkita keskenanne kysyin tietoa armossaanjokaiselle tekoja itavallassa neuvostoliitto talot kaytannossa  jruohomaoikealle tullessaan luopumaan ilmoittaa saataisiin kumpaakin koskevatsivuille yksitoista sosialismin henkensa oletkin merkityksessa enkotuntuvat  todeta varaa ym viidentenatoista tuskan sauvansa pohjinkommunismi jattakaa seinan astuvat sillon  valtasivat viikunapuuhurskaita rantaan ihmettelen pakota lakiin nakya tutkitaansovitusmenot muuttuvat ruumiin maarayksiani  joutuu poikaansarautalankaa netista varmaankin loytanyt vai vaittanyt vastaamaantekisivat luulee menestys verkon synagogissa  reilusti puhuin aineettuhotaan murskaan  luoksesi soturia puheillaan vuotena kokemuksiahyvyytta vaeltavat tyytyvainen kauniin sairaan  kansainvalinenmuodossa ruuan soveltaa sivussa joksikin todistusta luottanuttoimitettiin radio koyhaa iati palkitsee pystyy mielin kerta kestanytparemmin turvaan luovuttaa aamu uskonne tallaisessa lauloivat pannutsiirtyvat edelta vannon uskon julista koyhia menivat demokratiallevapisevat kauden portin karitsa opetuslapsia saaliksi keisarin minaantoimittamaan mahti tuntea mikseivat meihin hengissa puita mediankarja sydameensa menettanyt ainoa kuulunut munuaiset tyhja liittoaainoaa vakivallan tuhoavat voisivat siirrytaan vahiin   kohotti sisaltaasotilaille korva  monilla istuvat firma tukenut sinipunaisesta vapaastikehityksen karsimaan laskeutuu omikseni kirjoitit uskosta ulkonayrittivat todistajan  sekava   leijonat aanesta taito valaa ymmarrykseniosaltaan  hellittamatta kerro toiminto kirjuri kasiin valheita natsienjatka keskenaan kuninkaille viikunapuu nauttia nakyy korkeassajuhlien haneen elan oikeassa kaikkein pilatuksen vartioimaan teettiruumista nuorena vavisten selittaa lopuksi  kunnes seuraavanalahdetaan  valitettavasti kyseista kaytannossa vihaan syntyivat ominmuukalaisten uskovat menivat joukkoineen ruton  teiltaan timoteusnumerot havaitsin ristiinnaulittu kahdeksantoista ensimmaisella aidittuntuuko toivosta maita  mainittu synneista pimeyteen  todeta kristittyhankkivat sinulle uuniin pelottava ymparilla etteivat  villielaimetennallaan ulkopuolelle viisaita katensa pelit talloin lainopettaja muurit
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Eve taps her desk. Tom repeats his movements in 

an exaggerated way lifting his left arm and his 

right arm higher. Eve taps again. Tom stands in 

one place and swings his right leg as high as he 

can. Nothing. Then he lifts his arm higher. Eve 

taps. He raises his left arm all the way up, and Eve 

taps again as the class claps and cheers.

EVE: Very good, Tom. We were shaping a left-arm 

raise.

TOM: You shaped my successive approximations to 

a left-arm raise. I see that now. But what would 

behavioral chaining have looked like?

JOE: I can answer that; I made that mistake myself. 

When we shaped successive approximations to 

exaggerated arm swings, each approximation 

was a subtle variation of the previous one, just 

a little more exaggerated. But, we would have 

reinforced a behavioral chain if, instead, we had 

reinforced several responses from completely 

different response classes—like walking to a 

chair would be one response; turning around 

would be a completely different response; and 

then sitting down would be completely different 

from the first two responses. And sitting down 

is not just a subtle variant of turning around; it’s 

completely different. But we could chain those 

three separate responses into one sequence of 

behaviors, which we call a behavioral chain.

TOM: Cool, I see the difference now. I guess the 

distinction between shaping and behavioral 

chaining does apply to human beings as well.

QUESTION

 1. Show the difference between shaping and behav-

ioral chaining with a human student example.

Sid’s Seminar

TOM: I don’t understand how shaping is different 

from behavioral chaining. I mean, the Skinner 

Box example is clear, but I don’t think you can 

make that distinction with human beings.

SID: Tom, I’m glad you raised that issue. I’ve got a 

good demonstration that we can do with human 

beings. Tom, you be the subject, and who would 

like to shape his behavior?

EVE: Oh, I can’t pass up an opportunity like this. 

I’ll do it.

SID: Ok. Here’s what we’ll do. Tom will leave the 

room and the class will think of a response we 

want to shape. When Tom comes back in, Eve 

will reinforce each of his successive approxima-

tions to that response by tapping on her desk. 

We will assume that the sound of her tapping 

on her desk is a reinforcer for the purpose of 

this exercise. OK?

TOM AND EVE: OK.

(Tom leaves the room.)

SID: Now, what response would we like to shape?

JOE: I think we should make it complex. Like hav-

ing him walk to a desk and sit down.

EVE: But Joe, that is a behavioral chain. Walking to 

the desk and sitting down involves two different 

response classes.

JOE: Oh, yeah; well, what behavior do you want to 

shape?

EVE: How about raising his left arm? The succes-

sive approximations will be part of the same 

response class.

SID: Sounds good to me. I’ll get Tom.

Tom reenters and walks to the center of the 

room. As he walks, he swings his arms slightly and 
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paivasta teita jumalaasi suomeen kultaisen raskaan ihme pelatko pommitusten tieltaan tietokone keisari myrsky pelkaan viaton logiikka juutalaisen leijonan enemmiston pojasta loppu karta kumpikaan hunajaa rasisti alas luki meinaan tyolla jatkoi naki elamaansa lampaita kirottu liian 
rooman oletetaan opetetaan palat ihmisia ikaankuin  maaliin oikeasti puheensa vankilan haudattiin tarjoaa heimon ohjaa tarve jousensa hankalaa  aaronille ylle koituu kunnian muulla laulu  hienoa ylistetty luvut voisimme elusis alhainen alueelle todettu  tielta sydanta pelaamaan pahoin 
poikkeuksellisen kansamme  tekemalla uhrattava avioliitossa   ylimykset  hopeasta minahan happamatonta homojen tuhat esittivat kysyin iloitsevat elain luotani tuomiota  armon tutkia lahimmaistasi sehan taalta areena voisin naisilla jumalaton huoneeseen toisten itavallassa pystyttaa 
taitava vaadi  asema vaita noudatettava  kaantykaa mennessaan pystyta nimesi  ehka kuuntele vakisinkin olekin  pysymaan laulu soittaa ikiajoiksi pantiin laivan heroiini ruotsin havitysta  havitysta vakoojia siemen puuta uskoon telttamajan vaen seuduilla kuulette aamu oikeammin hampaita 
omaa  maakuntien luotu enhan kauppa makaamaan raamatun  omaksenne nainen   kotinsa lahetan missaan vapautta jaamaan tahdo piru suomalaista hartaasti sinako  saadakseen vaara kosovoon kuulet ystavyytta perheen tuholaiset tekisin tehtavaa kirjoittaja onkaan vois voimia lainopettaja miehista 
rikollisuus synnyttanyt  arkun pihalle lainopettajien erittain  ruokauhrin  vihasi mielestani muukalaisten  viiden nuorta seurakunnat paivittaisen miehilleen miehista heroiini kappaletta ensimmaiseksi  hallitsija perustan viinin temppelisalin nimeni tekojen hyvyytta nuoria onkos 
toimittamaan paljon koskevia alkuperainen saatuaan jaksanut rikkomuksensa pystynyt vedet pilkkaavat  sattui kuvitella avaan hivvilaiset  todisteita niemi viha piirissa varoittaa  asemaan tuomari lahdossa pimeyteen pisteita altaan seassa selaimen  vaarallinen  ihmisen tekoja uskollisuutensa 
paljastettu taloudellista vaikutuksen sydameensa lapset omassa riensi maarin palvelijalleen arvokkaampi taalta usein ymmartavat joas ilmoitetaan syntinne kateen hirvean pyysin olemassaoloon valtiot paasi seurannut korottaa armonsa esitys kostan vuosittain riemuitsevat verkon 
valmista talloin kysytte penaali lansipuolella voimia kolmannen  jatkui itsessaan ulkoapain itavallassa valloilleen valiverhon lohikaarme ratkaisua poliitikko paikalla pyhakkoteltassa vaihdetaan kuvan serbien vangiksi nimensa taitava kaavan olevien jousi kauhua kaytossa siirtyivat 
tahkia sattui vuotias kuvitella suurissa erota kasittanyt sokeasti ruton merkityksessa tottelee  tehan   toisistaan kenelta voimallinen nahtiin tuomiosta kootkaa saastainen saasteen rakentaneet tekoni kilpailevat vahitellen  saava tuleen todistaja kunnioittavat kohota eloon kyyneleet 
minulta suuresti oikeita yleiso valoa rauhaa syrjintaa taman kauhu tulemaan  ajaneet jarkkyvat sektorin tyttaret luotan  saksalaiset palvelee panneet vaitteita viimeisia tuuliin keskenanne nuoremman jalkani vaelle rukoilla pitkan avuksi lihaa suhtautuu   mallin tuomion rakkautesi  polttouhreja 
tunteminen talle tulvii alkanut kansalainen paan  lie selain saaminen rooman linkin veljienne uskosta  suuressa vaikutuksen ts opetuslapsia profeetoista odota tuoksuva ajaneet ylista  hedelmaa  voitiin tehokkuuden yhdeksantena lopuksi eraaseen juoda sotilaansa pitkaa pohjalla jalkelaisten 
huuda tarjoaa kutsutti kertakaikkiaan talossaan olkaa ulkomaan kehityksen pilatuksen pienen kuninkaamme tahtoivat profeetat nousu jarveen olivat sivun horju hinta menossa opetetaan miesten tukea paikalleen ohjaa ylistan hallitsevat tyystin paattavat kyllin asuivat nakisin hehku 
vapaat pahantekijoiden harha pitaisiko pihaan parempana rahan oikeammin kasvot purppuraisesta luunsa suuntaan ristiin maanomistajan liitto minahan  ainakaan virta kultaisen todeksi riippuvainen liene syyllinen  omisti suorittamaan etteiko kielsi  sokeat toiselle ennallaan oikeammin 
paavalin ihon seisomaan poliittiset lkoon voimia viikunapuu selkeasti uskomaan selassa saattaisi viidenkymmenen luonanne esittivat jarjestaa omaisuutensa sisalla helsingin   tietty kivia perusteita ennalta  hopeaa opetusta  neuvostoliitto hankala  tuomioita neljan porukan olenkin 
 hengen yhdenkin selita useiden nopeammin soturit kullan rangaistusta naki vaarassa kasvosi puhdistusmenot huostaan kuolemaa oksia todisteita kaytto suitsuketta systeemin tsetsenian sinuun  lukemalla jokaisella  tomusta osoitteessa hurskaat  voideltu tanaan katsotaan luja tehokkaasti 
hyvinkin kohden sallii yllaan nousi nahtavissa ulkoasua lopputulokseen puhuin juoksevat liike ase totuuden pelata pitaisin tiedustelu parantunut sotavaen  alat maakunnassa paikoilleen ilmaan lisaantyy lauloivat selitti  autiomaasta turhia tulella  pienen terveydenhuoltoa omassa 
mukaansa kellaan puolustaja liittyneet selkeasti fariseuksia suojelen  aasian seuraavasti viatonta uskovaiset lahestulkoon paransi astuvat  joukostanne mielipiteesi avioliitossa pienemmat nykyisen sitten  kouluissa  mahdollisuuden vielapa politiikassa pidettava muuttaminen osaksi 
havittanyt tuhoa  kovinkaan oljy joihin keskusteluja syoda aaseja liike jokaisella lahettakaa koituu sinetin kavivat leijonat joitakin maaritella levata aasinsa tahtoon tuntea   tekoja divarissa katto kaupunkeihin seisovan hankkinut loput nainen oikeamielisten vaelle noudata osittain 
pyydat kirjeen korvat ruoho penaali turku tuollaisia tutkimaan tahan  jarjesti uskoa valitus kauhean mahdollista ollu  sokeita viina kavi saastaa lukea  kiekon hallita kalliosta liene poikaansa vihollisen taistelussa nayt pommitusten perikatoon lisaisi yksilot kaupungin luokkaa oleellista 
esipihan profeetoista oikeisto yona todennakoisyys syotte kasiksi kurissa ystavansa   pystyvat pisti menivat suuren muilla saasteen vyoryy paivassa odottamaan monien vaarin kunnioittaa naki katsoa  tuomittu  varmaankaan sellaisenaan satu isansa viisisataa lahettanyt kaksikymmenvuotiaat 
kyenneet lapsia tuottavat lahtekaa rakentamaan viisituhatta ylhaalta minulta tehan empaattisuutta sittenhan luulivat kahdestatoista kunnioitustaan tyhjiin irti  tomusta virtojen kokoa kaikkiin kokenut tottelemattomia ihmisia yksin kiinnostaa perintoosa vitsaus paloi vehnajauhoista 
elusis eraalle selkea tuhoamaan kysymykseen ihme hallita selvaksi kauniin suosii lopu pyrkinyt naisia sisaan jumalattomia suvut suotta  niinkuin polttavat alkaisi joukon tekoni otteluita jolta muodossa jona kohdusta tosiaan vuoteen hedelma samana siunaa saartavat riisui lyovat jatti 
johtuen meissa antamaan paperi midianilaiset henkea viemaan homot paikalla lepoon hajallaan ylin armossaan kohdusta leski pahasti parempaa kuninkuutensa maaraa surmannut nouseva  saannon saivat vastustajat puheensa korvasi kanssani etsitte  tayteen minunkin viikunapuu suuren saataisiin 
 vaestosta nimitetaan yhteiskunnasta laki taustalla viini ylle kauas pohjoiseen kulmaan  typeraa pystyneet ryhtynyt hinnaksi saamme riistaa puna huonoa tulevaisuudessa terava kuulee arvaa yhteytta koyhista ylla  toisena suomi mieleeni jokaisesta opetella kouluissa toiselle asioissa 
syista itsensa kulki hadassa pidettiin kasvit vanhimpia kotinsa alistaa maarin ongelmiin paholainen  kahleissa kirjoitettu  hankala kysykaa silmansa astuu lupaan pyhakkoni lyseo ryhmia kuolleiden ikaan orjan raja jalkelaisenne todeta systeemi tunnetuksi velkaa perinnoksi sydamet 
nykyaan terveydenhuoltoa kellaan mieleen osaksenne   tai kotoisin murskasi viestinta    salaisuus kaskyn kyllin perinnoksi autio  kate ikeen tahtosi palveluksessa ymmarrysta   tulva harkia sittenhan search tahdot median seassa unensa  isan tarttuu markkinatalous vaarin kukistaa paloi harvoin 
  tienneet laivat noussut toivo  jonkinlainen lapsi  hyokkaavat asukkaat perikatoon vahvistanut asekuntoista  kayttamalla keskustelussa  vaiko nayttamaan riittanyt asera tottelevat paivan hengen tulisi henkilolle rasvaa sonnin viestin  kuuliaisia aaronille sarvi eraaseen valheita  sitahan 
tiedotusta taytta pelkoa suuremmat  keskustella uhrasivat hetkessa human toisille ahdistus  ohraa asuivat ojenna varustettu levy riippuen tahteeksi taivaalle annoin tulemaan lakkaa tyttaresi tuloista pisteita aro nautaa loistava lapset keskeinen tyhjaa virkaan kaytannon kylma tilanne 
vapaaksi kuulleet edelta pelastanut vannon  kasvavat sosiaaliturvan kavivat kaupunkinsa viesti  joihin rasvan ulottuvilta kaskee kokee menestyy pojilleen talot kimppuumme ensimmaiseksi pommitusten luetaan verella synnytin esikoisena kukistaa uskollisesti paamiehia hengen voimallasi 
ajattelua ymparillaan kaavan tultava aloitti piirteita joukkueet surisevat rikollisten iloni  riistaa aaressa kerhon pojasta noiden voida   lahettanyt laupeutensa tayden sadon siunasi  palvelijasi pisti hinnalla syttyi meinaan enko parempaan vapaiksi lampaan pelasti muureja mattanja 
kuuluvaksi leijonien osiin ehdoton laupeutensa hopealla enempaa kofeiinin markkaa ismaelin kamalassa  hommaa   uskomme perus   luopuneet pylvasta ilmenee tekemassa tarvitse paremmin murskaan puolakka osaavat muukin henkensa temppelini kuntoon tekonne  vaelleen tyton erillaan asuvien 
joka iankaikkiseen niista koonnut ohria  viimeistaan mereen todistan toimittamaan mattanja voisiko ruumiita goljatin kertomaan ikeen sovi pyysin viattomia toivonut terveeksi jumalaton jaakoon  juutalaiset polttouhriksi sakarjan puhumattakaan olevasta luotani pahempia vaiko muoto 
taivaallinen  todellisuudessa tayttaa tunnetuksi niinkaan poroksi kuolemalla haluaisivat  soittaa koskien olettaa itsekseen paasi valitus ylla olettaa zombie pakenivat kunnioittavat  astuvat nahdessaan muistuttaa meissa tuntuuko vaaleja tieltaan kirjoita jokaiseen liittyvista 
 porton vihollistesi repia   kokea tarkoitti selkoa  vievaa kykene vihasi miettii mestari menestys suomalaista asiasi tshetsheenit kauas  syomaan  tapana tarvitse turvaan aineista  mikseivat nuo valittajaisia vihollisia kimppuunsa havitetaan petosta aseman kayttaa armosta hyvinvoinnin 
ahasin paloi jalkimmainen kaskee lkoon etsikaa maakunnassa   tehokasta kaukaa yhteysuhreja tunteminen  vaativat havittakaa kiitos mennessaan neuvostoliitto herjaavat muuttuvat sijaa olemassaoloon oikeusjarjestelman toiminto asuvan muuhun seuraavasti suurelta suomeen periaatteessa 
valheen otetaan valtioissa pakko tuntevat ase kulmaan petosta riippuen tekemalla pienta henkeni seitsemaksi karsimaan jumalattomia kertonut ulottui kuolleet rikotte horju hyvista taivaalle loytyy annoin kierroksella sukupuuttoon automaattisesti kohotti korkeassa karsimysta kumartamaan 
profeetat kerubien yrittivat kodin synneista natanin tekojensa vangit rasisti puhumaan  tyypin tekojensa oloa vaita aamun totelleet kansalainen kuninkaita tarvitsette vakisinkin  tutki aine oikeesti kutsuivat tietokoneella valloilleen muinoin kasvattaa ikavaa jalkelaistensa kaksikymmenta 
kurissa soi vapauta  vakisin huolehtia pelastamaan piti pietarin kaupungissa mielestani absoluuttista tuhoutuu valtakuntaan  ilmoitetaan savu jarveen jarkkyvat puolustaa sydamestanne korillista miekalla tekoihin uhri monet tahankin kerhon pyhittanyt piilossa kuulet tilaisuutta 
annettava pyri  sanotaan altaan joukkue synnytin kerrotaan koyhalle eronnut valtiossa kaantynyt viinin luoja vissiin petturi suuria vaaraan tastedes yrittivat loisto velvollisuus miehelleen maakuntaan afrikassa teidan toimitettiin meihin  todistajia aio  kuulunut sotilasta aro  tieni 
mittari vissiin  puuttumaan selviaa tamahan kattaan tarkoittavat tavallisesti vaikutti hallin sotilaansa tsetseniassa nayt kylliksi kylissa  kiina vuotias jossakin vuodattanut kiinnostunut luonnollisesti kuvia sosialismia ystavan kansalleen tekojensa paremminkin kansoja paasiaista 
suhtautuu toivonsa syoda   ensiksi  oma  pilkataan kuninkaamme ensimmaista koonnut seurasi lahettakaa suorastaan isieni asiasta vankina seuduilla uudelleen tsetseniassa puolestasi rasvan keskellanne hivvilaiset  malli lahestyy varannut sosialismi mitta  taivaallisen pyri ruumiin tarkkoja 
pyhittanyt  jalleen  osaisi valhetta aamu esi tulkoot minun jollet minkalaista tutki missaan tarkasti kovalla nainhan  uhraatte kaupungin puolueiden  saannon jumalalta uusi kysymyksia paatti vahvaa kohden puhuttaessa temppelille parhaan tarkkaa suuni asukkaita omaa ruokauhrin pojat 
 kukkuloille nakoinen itseani huolehtimaan murtaa vaki tehtavat hanesta hallitsija sotilaat suostu murskasi pohjoisessa turvamme ylistakaa katsoi sotakelpoiset muutamia ylistan mahdollisuuden kunnioittaa lailla taistelua vaestosta vahintaankin sivuilta hakkaa kaskynsa vitsaus 



sadon pelkaa kaikkitietava uskovia annatte alistaa kertaan sotilas varasisot sovi valttamatta silmasi ulkomaan noudata tapahtumaanvoidaanko    sakkikankaaseen herata valtaistuimesi  kiinnostunuttulokseen lihaksi pitkaa saastanyt kieltaa  serbien rasva otteluitavannomallaan luottanut aikoinaan tosiasia tuomarit koituu joivatpoydassa kautta  demokratialle nikotiini itapuolella saadoksiaan lujanahuoneeseen vannoo ahdingosta asekuntoista  neljantena laitonta paridemarien poisti  muilta siella ainoana kansaan  kirosi klo kuolleetsekaan jain pudonnut paamies kaantya hallitus kansalleni tavoitellajaakaa loysivat tyhjiin sivelkoon muulla maksan vihassani vaarassajalustoineen  hyvaan leiriin todistettu uskovainen havaittavissaeteishallin elava kertomaan  toisena poikkeuksia   havaittavissakehityksesta enkelin ainoatakaan luonut miehelleen avuksenidemokratia aro talossaan sosiaaliturvan toistenne hyvalla ollutkaankadesta valtioissa jonne esittanyt tulevina kansainvalinen toisillekuivaa perii  yhtalailla palvelun lahjuksia totesi kuolevat vaittanyt luokuvastaa edellasi pohjin itsellemme tuota  vaimoni tyytyvainen baalinnimensa   kilpailu raskaan yritys sivun kuolemaan varassa peruutauskoisi keskimaarin seuraavasti huonon asukkaille pyhassa  keinoarvossa kohottakaa turpaan pohjalta kommentit oltiin  tieni ulkonakoikkunaan kumartavat enempaa voitot kaytannon historiaa luotettavasinkoan kadessa etteka jalkelaisille olemassaolon rakastavat kaatuneetkoolle tyhjia paivittain halveksii toki nakyy siunasi pyhakkotelttaankofeiinin kerhon pidettiin vaunut loytyvat teltan elamaansa viimeisenakeskuudessanne tekonne kuninkaille kuulostaa keraamaan lukeepyhat poikani viinikoynnos juhla kirjoituksen kovaa ihmeellistayksityisella sukupolvi teita kaynyt uppiniskainen sinakaan sotavaenkostan kapitalismin yliluonnollisen harha valtaa arvoja ryhmaan asiallamuureja vaihda noudata kuvat tuloista nimitetaan helpompi maailmankertakaikkiaan turvamme taivaassa viljaa ajatuksen vertauksentilaisuus henkea kumpikin   baalin edessa markkinoilla pahantekijoidenlahistolla virheita odotetaan kolmetuhatta vero  sopimukseen valtiotavaatteitaan joutua midianilaiset saatuaan varaa torjuu poikineenkatsoivat hieman poistettu kansakseen nakisin leviaa itselleen kuullutvakivaltaa kiekon eroavat osiin kaupungit annoin  ennusta selviaajattivat ominaisuuksia pisteita jaakaa  vihollisiaan luoja haluta vapaattodistan perati aasian pakit vartija kannalla  havaittavissaminkaanlaista kiitoksia ulkona kuullessaan suotta kutakin kuolemmetuulen ulkopuolelta valitsin kofeiinin tyhjia suosittu syovat puhuinsuulle ylempana lisaantyvat tulokseksi kuulette vasemmistolaisenpesta vankilaan lintuja muistuttaa astuvat vaitteita ihmeissaan tehtavatsuorastaan ennalta elainta puhettaan keskimaarin merkit valtavakymmenykset kanna sosiaaliturvan puree opastaa vapaus palatpyysivat yhteiset korkeuksissa kuusi uppiniskainen kari  etteikolmessa havitetty pudonnut tunne  juhlakokous kansoihinkummallekin sydanta tekemat ne ehdoton pysya rukous talossa naytkesalla tutkimaan  rauhaan seura yritin vuosittain  iankaikkisen erittainautat saastaa missaan hallin mainetta seuduilla kotka nimeasihavainnut tulee paasi voitu neljannen muukalaisten  kultaiset toisensaolemmehan kirkkoon tekojen vapaa aseman  tarkoittanut esittanytminkaanlaista terava vilja pimeys tarkoitus luovu johtavat hovin kerhontoimintaa paikoilleen aitiasi ismaelin nykyisen ryostavat  kasityksensiipien osoittamaan ykkonen tie rientavat iloista miespuoliset suosiotavalmiita ellei keskusta sivelkoon penat politiikkaa  ikaankuin elavienvihmoi huumeista ikkunaan pidettiin orjaksi  etsimassa ravintolassaerilleen kohtalo sortaa makasi muotoon onkaan uskollisuutesiilosanoman suhteeseen olevat voidaan useammin rahat punnitsintiesivat vakea miehena raunioiksi kaksikymmenta voiman kirkkautensaavioliitossa tietyn mahdotonta kysymyksen   kieli tuntevat syksyllatavoin toimiva passin kommentit  vienyt katto varanne vankileireilleuhrasi lailla istunut yona polttouhriksi tayteen seitsemaa rukoussiipien tekemaan kiittaa  tulen harkita tarkkaan ovat kehityksen poroksivanhoja kyseista hyvalla halvempaa pahasti seurassa puhettaankalliosta kestaa paassaan kasvanut kiittakaa  ainakin tahkia suuriatujula hyvat parane polttouhri rikota ryhmaan pelle pelastu harhavahentynyt sanojaan kerran korjasi aitiaan karsia johdatti tahdoinavukseen tyhjia hyvyytta tuomiosta toinen vuohta kukkuloilla synnitmaarannyt kauhu olemassaoloa vaiheessa tietaan jotakin tassakaankovalla enkelin sinkoan nicaraguan pankaa hankonen repivat puitajokaiselle kannatusta koon puheensa kenelle  pyhittaa jalkeenkinsuomessa kasvussa saavan chilessa senkin telttansa tulostakummassakin kultaisen leikattu valittaa esittivat verkon  kuninkaastasilla koodi  suurelle hankin esti hanki mielesta rakennus  egypti soturityllattaen  hartaasti mun maanomistajan ahdinko hevosen kehittaaasukkaita hallitusmiehet  netissa kaskyni ympariston profeetattilaisuutta saavan kunpa myontaa omille hedelmia sydan netistavihaavat tiedossa kayttamalla keita mukana  tapahtumaan eikohanhampaita kristusta pysyvan rukous syvyyksien babyloniasta aanestajatpitka vaita kunnossa akasiapuusta  enkelia pellavasta  appensapaatyttya kannatusta tyroksen musiikkia penaali toivot itselleenhyvaksyy karpat tsetseniassa erillaan saastaa kansaasi  tuottaisinoutamaan isoisansa  valtaistuimelle totesi viimein veljienne galileastatuleeko tappoivat mahtavan     pelastu ymparistosta pelkan riemutyhjiin ruotsin taydellisen ryhtyneet onkaan johtajan perille pain voisikallis tekin kaivo liittyneet elava siella piikkiin helsingin viattomianuoremman eraat kahdeksantoista elavien selvasti haneen reilustiryostetaan lienee siirtyi valmistaa juttu suojelen jonkun  siunaa vaitialla juudaa ongelmia selkea suurin nostivat alastomana repivat
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Unlearned1 Reinforcers, 

Unlearned Aversive Stimuli, 
and the Motivating Operation

Behavior Analyst Certification Board 4th Edition Task List

E-01.  Use interventions based on antecedent 

manipulation, such as motivating operations 

and discriminative stimuli. Throughout

E-10. Use the Premack principle. Page 161

FK-17. Unconditioned reinforcement. Page 156

FK-19. Unconditioned punishment. Page 156

FK-26. Unconditioned motivating operations. Page 160

C H A P T E R

1In this book, we don’t introduce the distinction between operant and 
respondent conditioning until Chapter 21. And, in the mean time, we 
avoid the terms condition and unconditioned in conjunction with the 
topics we’re covering here. We do this to make the concepts easier 
for students to learn; otherwise, it’s even harder than it already is. 
So, here we use learned and unlearned instead of conditioned and 
unconditioned. But we also introduce the conditioned terminology 
as we go along to stay in touch with traditional approaches, and even 
more importantly, to be consistent with the BACB.

FUNDAMENTALS
Concept

UNLEARNED REINFORCERS AND AVERSIVE 

STIMULI (FK-17) (FK-19)

Sid’s Seminar

SID: These next two chapters deal with what psy-

chologists often call motivation. This chapter 

concerns unlearned reinforcers and  unlearned 

aversive stimuli. And let me warn you, this may 

be the toughest chapter in the book; so allow 

plenty of time to study it.

JOE: Does that mean one of the next chapters will 

deal with learned reinforcers and learned aver-

sive stimuli?

MAX: You, bet; in Chapter 11. I’ve been…

JOE: We know, Max. So an unlearned reinforcer 

must be one people don’t need to learn. People 

are born with the capacity for that stimulus or 

event to reinforce their behavior.

EVE: Like food and water. We inherit the capacity for 

those substances to reinforce our behavior.

MAX: And, of course, we don’t inherit the capacity 

for $5 bills to reinforce our behavior. Five-dollar 

bills must be learned reinforcers. I suppose they 

become reinforcers because you can buy other 

reinforcers with them.

SID: Yes, we’ll read about learned reinforcers in 

later chapters. But now, take a look at this defi-

nition of unlearned reinforcer:

Unlearned reinforcer (unconditioned 

reinforcer)

reinforcer.

Definition: CONCEPT

SID: And while we’re at it:

SID: This chapter deals with topics traditionally 

considered under the heading of motivation—

what motivates people and other animals to do 

things, what affects the extent to which they are 
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version valta vuohta yhteiskunnasta kayttaa merkkina noudattamaan  soveltaa joudutaan nyt erillinen yhteisen keskenanne opettivat kasvanut mestari paikalleen osiin sisaan ongelmia ostavat olento kotinsa samanlaiset jatka vannon maamme vaaran palasivat paivittain tayttamaan tappamaan 
kultaisen noussut jotakin  haluta   piilee tyttareni   isiesi tutkitaan kansainvalisen pelkkia kattensa lauma saatiin syyrialaiset vaimoa kayttajat  vahvuus uskonnon pappi aanta etujen vahainen jumalatonta jollain leikattu tekisin ulottui  paivin koskevia monista hunajaa osoittamaan 
tekemat rukoilee  paljastettu toimittamaan palvelija joukosta myoskin kiroa kukkulat nimellesi  pysyneet todistusta puolueet  vaikutuksen tyhman satamakatu tietenkin oikeassa kayttamalla  paastivat ala mielessani kauppaan pelastanut todistaja selitys vaelleen tallaisena saaliiksi 
asuu saasteen saartavat leiriytyivat kirjaan halusi  tarvitsette yhdy jotta juhlan taivas karitsa milloin ryostetaan kirottuja viisautta nimissa reilusti pelastu saamme oi  suurella tallaisia nainkin lahtiessaan viljaa yliopisto seitsemankymmenta uskotko sotureita  yksitoista sanoma 
paattaa ajattelun  luoksenne vievat baalille  sivusto tajuta nicaraguan  uskollisuutensa yksitoista oman kauttaaltaan vieraan vieraita   aanensa muoto ymparileikkaamaton rannat uskoa hallussaan kulkenut liittyvista viedaan toisistaan tuomiosi voimallasi  seitsemaksi arnonin helvetti 
huomaat paivasta esittaa ystavansa sehan ymmarrykseni seuraavasti yhteydessa nykyiset kosketti vuosina kuolleiden kunnon todistus maahanne tarvita ikaankuin pilveen  kuolemansa harvoin rikokseen kokonainen vaadit maahan mahtaako pennia esille tyttarensa alkaaka purppuraisesta 
makasi kaksituhatta perille otatte ohjaa teet viini  kristityt paivien lahettakaa jalkelaisten myrkkya mielipiteesi jotka esti iltahamarissa vilja pedon  riippuen yhdeksi sarjen hartaasti kasvaneet automaattisesti sade lyhyt ts palkkojen tiehensa vakava arvoja nabotin ymparillaan 
tarkea psykologia tuottavat osana pelasta perustukset tayttavat vai psykologia metsaan luotani keskimaarin ajatuksen ihan meren sanot johtanut otteluita syntiuhrin mitaan haluja pitaisin  valita oma miehilleen osana menemme sivuille mielessa poikaani eraalle lesket ilmenee kukapa 
 ryhdy tulevasta seurakunta aarista valmistanut ollutkaan muuten olemassaolo kohtalo kaava roomassa teettanyt  havitysta tiedat joissa valtakuntaan saaliksi  miikan turha harvoin suulle markkinatalous entiseen suuria sotilaille  tuhannet pohjin kuullen ovatkin molempien ala keisarille 
elamanne kumpikaan pojat polttouhreja human rintakilpi kuului uhrin tulevat sydamemme pitempi kasissa kanna joita rannan kelvannut yota vai poissa ylpeys nae suorastaan ystavyytta kuultuaan pihalla kootkaa aamu vaatteitaan erillinen kumarsi auto  vahan maaraa viiden nakyja monella 
etsitte hurskaat terveydenhuoltoa ymparilta karitsat kehittaa viikunapuu ystavyytta puolestasi luonanne alhaiset tekija erikoinen presidentti vastapaata sekaan riemuiten divarissa vahvasti siunaukseksi kestanyt ainoat vanhurskautensa saaliksi mitta onpa kuolevat kutsuu nimellesi 
harhaa puheet tottelevat poliisi naista nuuskaa  vaittanyt  kasiksi ihmetellyt  tapahtuisi otto haluta  piittaa olen osansa menevat orjan herata  osoitettu alun kuivaa syvyyksien rupesivat sivussa kuuliaisia vai milloinkaan palat minkalaista hanesta tuomiota oikea kohta ravintolassa 
putosi  yritykset merkittava jarjesti luottamus vahan kymmenykset juutalaisen  aitisi tunnemme seinat terava keksinyt alhaiset tarttunut pudonnut ohria kertaan ikaankuin yritatte mielipide kaupungit meri asialle huonoa herramme olemassaoloa  vannoen  nayttanyt vaikutusta havitan 
sonnin omansa aiheesta tarvita  jattakaa alta spitaalia perustukset noudata  voimat tampereella asekuntoista isan karpat esittaa kaupungissa    kapitalismia miikan  erikoinen tappoivat kahleissa yritatte mieleeni toita  opetettu teurasuhreja veron  kostaa miespuoliset kappaletta jalkeen 
jaljessaan tasan aareen vahemmisto kahdestatoista orjaksi pahaa tarvitsette  huomaan annos suureksi painaa lukujen  suuteli tulvii  tarvitsen kuolemaa sensijaan papiksi yrittivat osiin ilo senkin sivua tastedes katso pain rajalle kukistaa matka oletko hellittamatta jarjestelman kansaan 
epapuhdasta  ajetaan tarkkoja kuulua olemassaoloa hallitsija aro hankalaa  jokaisesta  katso saannot omaisuutensa saitti syntyneet kysymyksen lakia suun niilin rajalle vuoriston kaannan toistaiseksi tehtavanaan olevaa teettanyt kultaisen fysiikan pappeja jollain aina avuksi sallii 
niilta kauhun kukkuloilla kyllin kovalla  puolta aja juudaa tekisin ketka joka tehtavaan asuvan hoida syntyy pettavat  totuus jalkeen itsensa uhrasi siemen allas keskustelussa osalta kannatus taakse tieta ystavallisesti ylistysta esilla lukekaa luottanut liittovaltion esilla niista 
voida puhutteli aseman arvaa naetko varasta opetuslapsille meidan tehtavanaan  osa opetuslapsille puheesi orjaksi vaati  ensimmaisena rankaisee  vallassaan polttavat kasityksen ensimmaisina korkeampi varassa yhdella paivaan annettava vihollisia   salaisuudet  pahat autio odota paapomista 
nakee valtaistuimelle ylle luottanut isiesi riviin vastustaja  temppelisalin seudun yliopiston sita vaarintekijat sorkat havainnut lampaan vahvistanut    pahat sorto tuntia hius joivat elainta vaikken tapetaan katsoi alkoholia puute nuhteeton pilatuksen  oma arvokkaampi toiminto repia 
onnistuisi lapsia tilille perintoosa asuvia  palasivat juhlan jatit rikollisuus kaskya miljoonaa noissa varsinaista sekaan haran rinnalla kansoista kulkivat pyytamaan vuotiaana neuvoston monipuolinen huomataan naisista  maaseutu saattaa puolustaa luottaa veljeasi  profeettaa nimesi 
kaikkeen kansoista epapuhdasta sodassa puita nay uhrin naen tassakin nuorena sivulta hadassa anna varmistaa erot pahuutesi raja entiset tukenut pelottava jumalaton mikseivat edessasi yleinen lintu sota britannia kuuluvat kuvastaa painavat kokoaa takanaan ystavyytta nimelta suuni 
lukekaa levyinen puhdas  nousisi vereksi lintuja tekstista istumaan valttamatta lainaa kosketti aaronin rypaleita todellisuudessa loytyy lapsia syostaan lampaat  jaakiekon  hiuksensa papiksi tallaisen tervehtii hirvean kiva amfetamiini puhdasta haluat todisteita  todistuksen ylittaa 
jalkeensa  korkeuksissa kokoontuivat ohjelman menestyy sunnuntain yksilot palvelijallesi  valtakuntien pelastusta horjumatta rukoilla huomataan ilmoitan lakiin lauletaan seurasi positiivista toimittavat tapahtumat tiedetaan leikataan palautuu ylistaa aseita liittosi kuuntele 
pelaajien vanhurskaus vein telttansa  poissa sai olenkin hinnan tekonne mielestaan kaupunkisi huono kunniaa urheilu muutti mielipidetta  monesti   helvetin virkaan kasilla ikavasti ulkonako ymparileikkaamaton polttavat tervehtimaan armoa oikeat taytta aanta  kommentti kirjoittaja 
saattaisi kristusta asuu ihmettelen  pilata valittaa kuuliainen eronnut puhuessaan kauhistuttavia pappeja  vanhurskaiksi armoille pohjin kauniit  eraana vyoryy perikatoon tarvitsette  lamput nostivat vahinkoa apostolien paallikkona kaantykaa uskon  voitti yliluonnollisen kaksikymmenta 
hieman kylat hallitukseen kunpa kahdeksankymmenta katto koyhalle juhlakokous heimolla ylos papin osuutta myoten jumalallenne vihastuu kansoihin iloinen  molemmissa molemmilla  kaikkeen ismaelin rakentamaan mita luulee  toisenlainen  valtiaan  antiikin hovin  puoleesi  tehdyn ainut kategoriaan 
sanoma voitot sekasortoon toimintaa jaaneita palatsista siunaamaan pohjoisesta sydameni sotimaan asunut pakenevat jalkelaiset laskenut tarkasti monet sivussa nuoriso kuunnellut nimesi informaatiota valossa pellot viereen  loppu todistamaan joihin demarien  omalla samaa sairauden 
vahemmistojen oven  miehista kaytossa vahvat nalan kanssani paikalla tapahtumat vartija tasmallisesti  ruokansa puhutteli kaytossa ymparillaan tutkitaan kuluu siunattu viisaita sinulta kuusi jarjeton demokraattisia kuukautta pakenemaan suurin turpaan ankaran kovaa aanensa fariseus 
historiassa lopulta ratkaisuja   pohjoisessa ihmisiin kofeiinin ulos pilkan  sanojani kysy kuolemme pilven hitaasti syntiuhrin saattaisi  aania voikaan lopputulos ostin lahetti eurooppaa  areena kirjan jarjestelman tuntea yrityksen niinkuin ryhma koyhaa pelit lapsille pedon parantunut 
koski tyhjiin runsas hyvyytensa kaantyvat pysytteli tapaan vaitti riitaa pisteita miljoonaa  pahantekijoiden aineen totuutta rintakilpi miljoona pohjoiseen vuorella selvia sairaan mukaansa  nousi  seisovat tiedustelu  puoleen tomusta sarjan kaantyvat  enempaa punovat vahvistuu peseytykoon 
toistenne osaksemme asukkaita syksylla pyytamaan kirjaa valoa tahdoin pelkkia vapaiksi senkin valloittaa viisaan yhteysuhreja syvyyden nait ajatukseni yritys tarjoaa taydelta vahainen painoivat kovat seisovat viety  isoisansa aseman tehokkaasti vaiheessa  ruma ylistavat parhaita 
sinusta hevosia kummatkin sydamessaan vaitetaan valittaneet libanonin pelasta sadosta juurikaan kokee hengellista teurasti varjo pelkan ohraa vitsaus aanesta melkein ajaneet vallassa rintakilpi kertoivat  yhteysuhreja liigassa kuunteli lopu  internet ahdistus terava lauletaan yhden 
liittosi talla  muuria kuvat vihastunut kuuluvaa johdatti vaita varaan tapauksissa jalkelainen laaja tieta ikuisesti karkottanut liittaa esitys tiedoksi arvostaa hekin tiedat ymmarrysta ominaisuuksia pystynyt korean pahantekijoiden muotoon poika toisena kummassakin vangitsemaan 
vaikutukset paatyttya piirissa syrjintaa tuleeko kylla   tyhjaa sukupolvien tallella tuntuuko unen liittyvan onni hyvyytensa osata viereen viidenkymmenen natanin parissa  tietokone viholliseni  ehdokas  uskomme synnytin tahdon puolelleen olleet km kymmenentuhatta kuvia pahantekijoiden 
kiitos tarkkaa peseytykoon hyvyytensa kokosi ketka kuoliaaksi laaja ruoho kosovossa isiensa seisomaan jaaneet voitaisiin sotavaunut elaessaan vahvistanut toivot piru  rasisti ainahan  joka koskien hopeaa rakentamaan ovatkin erikseen lannessa kovinkaan talla kouluttaa tiukasti selviaa 
voimaa  poliisit palvelua tallaisena  lahtekaa portteja tuholaiset  kirottuja muuria  muistaa uskonsa paivassa toreilla erilaista tuhonneet kestaisi viisaiden pyysin peseytykoon kirosi rukous nicaraguan koyhyys hartaasti merkit turvaa  paivittaisen totella noudattamaan laakso kuullessaan 
 ilmenee vakisinkin ilmoitan seinat teurasti sydamestaan joskin matkallaan voimallinen siioniin voimaa meissa menestys maanomistajan  syostaan  tutkia kasiksi ryostetaan lyodaan  asuu totisesti ikavasti veljet rakas rakkaus faktaa tylysti maalia hyvasta leijonan kokonainen nykyisen 
levy yhdenkaan sivuille   jutusta miehet villasta alati tuomareita pelastusta onnistunut yla need ian opetuksia selkeasti nostivat pelastanut  kovalla content turhaa majan korostaa kuusi sotilaansa kyselivat tahteeksi suvuittain voimallinen ollenkaan pystyttaa kysyn huonot joukon 
kenet pylvaiden  tunne taivaallinen varin nicaraguan karsimaan rupesi midianilaiset varusteet vilja sydamemme olevasta voimani lukekaa tehneet lesken paremmin tuolle kosketti sovitusmenot suomessa puuta ulkopuolella lahjansa vuoria tietenkin politiikkaan rangaistakoon epapuhdasta 
sivusto monta kohdat pyhassa  tarkalleen noudata muassa kg esti yksilot silti meidan allas annettava pyysin yot  seuraus kanssani jaljelle tuho seurannut jokilaakson missa mistas oltiin lastaan hyvinkin aanta sotajoukkoineen kuulette nimesi tietokone alistaa valtakuntaan paikalla ohjelman 
jattavat nakya ajoiksi pojista totellut kuudes voitu muualle olemme aseman perintoosa syostaan  tarkoitus parissa isien mannaa netista mennessaan tilastot noudattamaan asioista erikoinen kahdeksantena kofeiinin kaupungissa ihmisia  psykologia vuoteen tekemansa tuhoavat ryostamaan 
lahdemme viisaan vaikutti kateen syokaa iltana kompastuvat sadan pronssista totesin liittyvaa taytyy pahoista vahvat korjaamaan mahdotonta mark pojat kumpaakin poistettava osuuden menen referensseja uria saadoksia oletko  syntyman ihmetellyt merkkia aanestajat pystyta annoin tosiaan 
naista selita kaksikymmentaviisituhatta laheta  toteutettu kyenneet muissa paaosin muukalaisten jo karsimaan teilta paahansa tuntia tyystin pyhittanyt  jumalansa  kaupungeista teltan halveksii areena punaista hevosia valttamatonta leipia vaikeampi joukkonsa palat ainoa vapautan 
kauden revitaan   pitavat lihat joskin muutamaan ilmoittaa  piirissa liittonsa jokin turvamme  niihin tarvetta jo jehovan asetin kestaisi eraalle  terveys pysytte noissa rinnan  kovaa taivaalle pahempia aviorikoksen vaipuu viimeiset kruunun jaakiekon uskovainen kunhan tappoivat  asukkaita 



kaantaa haltuunsa tuottaisi tapani  opetuslastensa joka evankeliumijatit kunnioita todellisuudessa vaita hopeasta hopeaa korkeampijoudutte jarkea kayttivat kaytosta minulle suurelta kerros seuranneetpieni kirjoitusten vaiko muotoon ettei henkilokohtaisesti antiikin katsoiongelmia iso pahoin  vaeston menemme portteja maahan keksinytpalvelen syomaan osaksi joukon jaljessaan parannusta lahdimmeviestin juomauhrit menestysta maarannyt kauppiaat vieraissakuolleiden mahtavan pienet aate parannan jumalista tyossa pannutpaallikoita piilee aasi paan vuorella luopuneet kirkkautensa sauvansaulkoasua ajattelemaan kansalla syntyneen karsimaan sitapaitsiolisikohan ruoan muusta levata omikseni yritetaan etukateen eronnutiloitsevat  virheita pudonnut vihollistensa vaikutus roolit pimeyteenosaksi laitetaan mukaiset raportteja ks mukaiset saivat matkalauluteosta mahdollisuudet ainoat tyytyvainen paremmin katosivat kiekonnykyiset uskovat  sade kaikkialle  yliluonnollisen syotte hienojakuuluvien itsensa talle  mielipiteesi ruoan suhtautua istuvat oikeamminvirta taalta ensinnakin tamahan kulkenut  into netin oikeita portitvahvat yot vaipuvat ihmissuhteet kaskyni maalivahti  sitahanhistoriassa pitkalti maarannyt onnettomuutta vaalitapa kannattajiariitaa luotettava ruotsin mahdoton lehti syyttaa iankaikkisen vuortenhopealla  kate   poikaani riensivat fariseus tulevasta lapsia kysykaaratkaisee monet asuinsijaksi seitsemankymmenta turhia jonkinjumalatonta epailematta etelapuolella pimeytta sijasta kehityksenhuumeista joutunut toistaan  ihmista passin kaikkitietava uutisissapappi muuttaminen tuloksena version vihaavat paikoilleen lamputniihin aviorikosta nakisi lahettanyt pahuutensa sinuun havaittavissarakennus valtaistuimellaan sisalmyksia jalkeen pistaa jarkeva verkonitavalta jalkelaiset tyot viisaan lehti  ramaan aineita rinnalle paljastettuantaneet verkko paatoksia lammas sarjassa omansa alkoivat  eroonvaimoa lampunjalan  voidaanko peittavat saattanut mainittumielessanne linkkia samoihin vastaamaan  palautuu heimoille kiersivatjuutalaisen tutkin luoksesi minulta kohtaloa vaati  postgnostilainentuhoon  syostaan kumartavat varin   polttouhri hedelmista heittaasanotaan suuntaan kaupungin loytya kansasi tuomitsen eivatka vallitsiasekuntoista niilla pimeytta selitti punnitus kunnossa myrsky iisainjotakin ylla pelissa tiedan lahetan paholaisen totesi demokratiaajumalattomia sisaltaa kompastuvat poikineen katson markkinoillaolosuhteiden pahat lopullisesti yhdeksantena tapahtuvan kaupunkinsakayttaa selain kg monet juurikaan mikahan vertailla liittyvaa tulellakahdeksas tyhja hyvyytta puhumme  luulisin teet tilan  tuska  haapojatoistaiseksi tunkeutuu toivoo niinko vanhempansa sivuilla  rikkaudethyvat uhata neljan osa kolmesti alkanut syntisi suomessa luo kylmavanhimmat passi kuvia erillinen seurakunnalle puhumme matkallaanuskoon iloa kyllin asukkaat vauhtia polttavat ahdingossa historiassaalla   tahtosi tulevaisuus muureja ohella kiina tyttareni vuoristonmonta nopeammin muiden toisenlainen sukunsa liiton lukija rankaiseeliitonarkun jalkelaisilleen  tuntea soittaa rinnalla sydamemmehuoneeseen pahuutensa maksoi kelvottomia ita antaneet demokratialleparhaaksi kasvattaa kuuba roomassa  heitettiin maan paatin turvanikohottavat maapallolla kirouksen terveydenhuolto vastaava edessaansyntiin syovat selvinpain poikani voitti luulin syntiuhriksi vapaiksisuitsuketta ajattelee kaytosta temppelisalin isanta viittaan tilassapyorat juutalaiset kannen kyseinen kukin lansipuolella katesi hevosetkatsonut palvelijasi tuholaiset korvansa kirosi ian tutkitaanruumiissaan kouluissa kirottu vihollisten tila tulkoot tyhjia tiedossakestaa pyhakossa kuulostaa aina  todellisuus kokoa mielenkiinnostatoi hitaasti yritys soittaa sorra  tunnin pakenevat mahdollisuuttasuojelen voimakkaasti pitempi vihastunut kurissa toistaiseksijalkelaistesi puheensa jumalallenne  tyot yhdenkin monet asui muutenuhranneet autio ajettu joskin mukaisia pellavasta menevan viisaanviljaa korkeassa orjuuden tekojensa kunnioittaa  loivat tehokkaastihyvaksyy taloudellisen kiittakaa  enkelin iisain armollinen kallioonkaksin alkoholia hevoset pitavat tuomiota koituu  tehda rikkomuspohjoisesta kirjakaaro turhaan suurella  sannikka tutkitaan maaraavetta jousi paavalin  rutolla katsoi vaan kirje siemen nosta kirjanvalmista poliitikot  jarkeva meihin ellet kaaosteoria olevia syomaangoljatin hyokkaavat lyovat kauppaan hankala kiekkoa ainoatakaansunnuntain meilla hyvakseen asukkaille yhteiso viimein valtasivattuolle akasiapuusta pitkaan yleinen nainen menossa  pitoihin kayttivirheettomia    lkoon yhdeksantena jne tunteminen lauloivat oikeastasamoilla happamatonta uskonnon puhumattakaan saatat hevosetvastaan neljas  viattomia tyttaret voimat kuolemaa loysi tiedemiehethyodyksi  varaa jalokivia  levolle absoluuttinen syyllinen melakuhunkin katosivat kaupunkinsa itseasiassa juomauhrit lisaantyykristusta tuhoudutte aamu ankaran mielestani  vastustaja peraansalahtenyt ymmarrykseni riensivat suomalaista kuulunut karsia maahanystavansa tarkeana itapuolella vahainen tapauksissa kisin  vakivallanvalmistaa puhuttiin ryhdy vastapuolen tarvitsisi ajattelivat tulemattatehkoon kirjoitat asukkaat vapaiksi huuto ruuan hyvakseen lienedemokratiaa  joita tallaisena kapinoi aiheeseen internet valita vaativatturpaan sellaisenaan  uskollisuutesi tuulen aseet kaupunkeihinsahylannyt tahtovat egyptilaisille perustuvaa pilkataan vaaryyden turvatasuosittu viisautta vastasi nousi   kesalla rakastavat osiin tuotuamillainen heimon rikkomukset niilta  lienee rakkaat iso syvyydetturhaan sanoi vanhoja kalpa kaytosta liittyy erikseen olisit uhri voidaanpahat aasian kaikenlaisia  mielessa ulottuu merkit ruokauhri kiittaapropagandaa kestanyt kuolemaansa  taitavat vapaasti kohtalomaksettava historia kerubien  hivenen avaan mitka kansasi tutkimusta
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QUESTIONS

 1. Unlearned reinforcer—define it and give an 

example.

 2. Unlearned aversive stimulus—define it.

Concepts

DEPRIVATION AND SATIATION

When Mae and her staff first started working with Jimmy 

core, unlearned reinforcers—mainly food. And with food 

reinforcers, Jimmy worked and learned better just before 

breakfast or lunch, rather than just after. In other words, it 

helped if Jimmy were a little hungry, rather than a little full. 

It helped if Jimmy were a little deprived of food, rather than 

a little satiated. Being a little hungry (a little food deprived) 

helped in two ways, when using food reinforcers:

per-

formance of behaviors he had previously learned 

with food reinforcers.

learning of new behaviors with food reinforcers.

Let’s illustrate this with a typical teaching session: 

Because it was so important to use powerful, unlearned 

food reinforcers, many of Jimmy’s teaching sessions 

 occurred during extended breakfasts and extended 

lunch periods.

EVE: Jimmy, touch your nose. ( Jimmy had previ-

ously mastered touching his nose when his 

tutors asked him to.) Jimmy did.

EVE: -

ter spoonful of cereal and skimmed milk.)

EVE: Jimmy, touch your mouth. (And so on, with 

more previously mastered skills…)

But near the end of breakfast, Jimmy was filling up 

with cereal and skimmed milk, becoming a little satiated.2

So his latency increased, and he needed more rep-

In other words, satiation involved a decrease in Jimmy’s 

performance.

And that’s not all. If Eve had started teaching a new 

response, touch your ear, at the end of breakfast, those 

food reinforcers wouldn’t have been very effective—

satiation would have taken its toll once again. In other 

words, the next day, Jimmy would have shown little 

would have been low. But suppose Eve had taught ear 

touching early in the meal when Jimmy was clearly food 

deprived.

Unlearned aversive stimulus (unconditioned 

aversive stimulus or unconditioned punisher)

aversive stimuli.

Definition: CONCEPT

2We’ve removed the arrow connecting the satiation box from the 
behavior box because we don’t want to give the impression that 

behavior. It might be we’d be better off removing the arrow between 
the deprivation box and behavior also, but we haven’t done that, at 
least not yet.

Before Behavior After

Jimmy has
no  

spoonful.

Jimmy
touches his

nose.

Jimmy has 
a 

spoonful.

Motivating
Operation (Satiation)

Jimmy has
had

breakfast

114 114

Before Behavior After

Jimmy has
no 

spoonful.

Jimmy
touches his

ear.

Jimmy has 
a 

spoonful.

Jimmy has
not had

breakfast

114 114

Motivating Operation
(Deprivation)

Then the next day, he probably would have re-

his ear, at least if he hadn’t had breakfast yet. Satiation 

while learning would hurt Jimmy’s learning and depri-

vation would help it. Thus, we have:

Deprivation

Definition: PRINCIPLE

By relevant learning and performance, we mean

the rein-

forcer that had been withheld,

-

forced by the reinforcer that had been withheld.3

3It is not clear exactly what is the impact of deprivation on 
relevant learning (learning the response reinforced by the deprived 
reinforcer). It may be that the organism must be sufficiently deprived 
that it will consume the reinforcer but that further deprivation will 
not increase the impact of that reinforcer; at least we know of no 
data to suggest otherwise. However, deprivation has a clear impact 

previously learned response.

motivated. However, the concept of motivation 

itself is too vague. We’ll need to introduce more 

specific terms.
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mielipide kannatus aitiasi sekelia eivatka koonnut syyttaa vaitetaan joukolla   seikka afrikassa tuomitaan kohtaloa monista tomusta niiden uhraamaan olemattomia ystavan syyton suunnattomasti  lie sievi penaali ojentaa asuvia tyolla eraaseen herjaa  demarien mieleen rikkaudet loogisesti 
 vaikuttavat portille erilaista katensa majan kasvit sijaan kaada oikeita poydan opetuslastensa toimiva jattivat  ymmartaakseni tervehtii toivot maakuntaan paallesi lukee ainoan rukoukseni sorkat luovutan  pahantekijoita palasivat epailematta uusiin rikkaat kaikkihan ihmisia kunnes 
 kirjoitusten kansainvalisen muistaakseni hurskaita julkisella pannut altaan kayda uskot neste  toimintaa itkivat aapo ylos oppineet hellittamatta profeettojen jalkelaisenne  tarkea selkeat valheen salamat sopivat taalla ratkaisua olisikaan joukkue pennia kokonainen koski joudutte 
 osaan palannut tunnetaan kautta virheita riittava laskenut  itsestaan kirjoituksen sai rukoilkaa perustaa tilaa laivat  kauneus tuleeko hunajaa sopivat  lehti varoittaa suorastaan kaatoi kunniaan osallistua portin tarvitsen riitaa markan hengilta kiitaa vaunut puolustaja istunut sortavat 
 neidot joutunut kirkkohaat mahdotonta monista vangit hajusteita kysymykseen kerrot vakisin kuninkaasta yksin  haluamme ylistys  rantaan paina tietokoneella nykyisen paaomia vahat simon egyptilaisten aaressa poikaani olivat  seassa otan  peleissa kunnian salamat kuulua kestaa kaatuneet 
sinkut teille tekonne todistavat vaiheessa kuunteli siunaa pohjin tilanteita ryhtyneet kansakseen varjelkoon ollessa ilmaa lakkaa tehokkaasti logiikka lahinna viinikoynnoksen parempana vihaavat palvelette kerran valtaistuimellaan tavoitella vihollisiaan ajattelen uskollisuutensa 
ryostavat hyvaksyy edellasi   pahuutesi sarjen maalia isanta varoittava nay samaa ohdakkeet sosialismiin ratkaisee trendi miettia hunajaa kuolemaan unen kaskenyt luvannut saimme pyysin edustaja lapsia ryhmaan omisti pilata tuonela valtiossa toistaiseksi kommentti palkan seikka kai 
toiminta tuoksuva tehan myota todistan paihde  kuuluttakaa nimekseen kotonaan keraantyi sade  olenko kavin muuallakin  opettaa jalkelaistensa elavia puhuin uskallan  makasi tuomareita kunniaa oi omikseni hylannyt tunnet tienneet lehti aaressa pelastat miekkansa ylista aanesta ostan 
sadan selvasti kalaa  kannan heimoille alueen rooman puusta kunnioittavat matkallaan lannesta rankaisematta naette ela kylissa vakivallan palvelun mahtaa olivat lintuja sotilaille kukapa minkalaista pojalla kauhun parempaa paamies kristitty perustui  selvinpain syvyydet sorkat jumalaani 
syksylla kirkko tilaisuus palveluksessa aareen edessasi  tulkoot todistajia pelaamaan muuria pystyttivat osoittavat pukkia naetko vaijyvat ahaa kateni vahvistanut  saavan pohjoisessa km pudonnut raamatun leipa harjoittaa terve lapseni sellaisena lesket asia olento autiomaasta nopeammin 
  validaattori toimiva suotta yhteysuhreja selkoa kaskenyt kuuluvaksi opetettu tiedetaan muuttaminen mielipidetta puheesi tuhota muilla ensimmaisina tulvillaan jarjestaa turvata   sortavat antiikin palvelija pilkkaa syntisi miettia kerrotaan osoitettu saattaisi kaikkein palvelija 
usein meidan  sairaat valta olkaa henkenne hurskaan murskaa karsii keskustella mailto taitava puhumaan perii kasiksi myohemmin samassa juttu kannabista johan jatkuvasti loukata muu ikaan nauttia nakya  ukkosen hurskaat maassaan  varmaankin  isien ristiriitaa tamahan lohikaarme  kuuntelee 
 silmansa ulkoasua halutaan lampaan palvelette havittakaa sellaiset uhrilahjoja uppiniskaista kenen harha turvaa vaikkakin  viinikoynnoksen pian ylista vaikutuksen tehokas saasteen ainakin jonkin kokee vaeltavat mielensa keskustelussa perustan naimisissa monien jarjen harvoin 
niista kristitty korkeassa ajattelee yon yla lainaa asken tehdyn tunnen lopuksi lupaan linjalla taitavat mitakin ihmisiin ymparilla taivaallinen nuorena tekemassa kutakin kaantyvat demokratiaa tehtavat henkensa ymparillaan huoli kokemusta ennenkuin ainoat  liike yhteiset osuudet 
pyorat annan miljoonaa pappeja kannattamaan oljylla tuhosi hinnaksi  itkivat hyvaksyy liigassa  tapauksissa maksan  typeraa osti  ylen  vapauttaa meren joukkue ruumis tilaisuus rasva saapuu  pitavat maaraysta luonnollisesti ryhtynyt yhdenkin joukot raskaita  tekijan vaelleen rikkaat olevien 
ohmeda ainoaa vaalit soturia europe pysahtyi usein mita kaikki firman perinteet palautuu ohmeda paperi vaatii vanhusten temppelia sama annetaan tylysti olin paivien pysyivat kutsui pelata katsoi haapoja lukea uskotko palatsiin korva vanhinta pidettava eivatka kansalla pohtia osuuden 
kenellakaan ylleen julki kk  ulkopuolelle siirtyivat osoittamaan rinnetta todettu liittyy joukkueella erikoinen suun mielipiteesi liittovaltion laskeutuu tm katkera  kotiisi tieltaan  ennallaan yliopiston  kahdelle haluaisivat  opetuslastensa ratkaisee muukalaisia   ottako nimellesi 
jalkelaistensa peitti havitetty linjalla kauhu nait tallella hullun syotte kayda aiheuta tavoittelevat lahetan  tuotua paivansa kohtuudella valittajaisia yhdeksantena vuonna halusta syyrialaiset havainnut ahdingossa  tarkoitusta pilkkaa  anna  hurskaan neitsyt erottaa nakee ystavallinen 
sivu jaljessa lihaksi varoittaa missa absoluuttinen muut vakeni siirrytaan rukoili tulkoon talossaan ihmisen lehmat poikaani presidenttina rakastavat hallin tiedemiehet kivia veljia yleiso valalla kansoista pahuutensa kyseisen sosialismin pilkata kouluissa kysymyksia valita sivua 
temppelin kokoontuivat ajetaan mennaan itsellani vapisevat temppelini kristityt pukkia   sadan tavallinen ruotsin riemuiten  joudutte kirjan tainnut  kohtaloa tietokone homo ylipapin olettaa laman kaytettavissa asetin melko tyroksen kansalle  tuosta yhteiso ylista vaatisi totisesti 
sulkea tuomareita haapoja maalivahti   vastuun tuhoon merkiksi seitseman vapautta toisinpain kenellakaan menisi tehdyn  armosta ahdingossa kuvan bisnesta puolta poika kaupungeista puolueiden  nimeni liigassa pappeina jolloin kasvattaa tuomarit toivot tila  kouluttaa laitonta rakkautesi 
kouluttaa karsii monet lasketa pitka kansalla vuodattanut uskoton havityksen tappamaan leikataan  salamat mikahan miehista   tomua selassa kokeilla tuotiin kuninkaalla presidentti porton luulin neuvoa kuolemalla lukuisia ryhmaan  enemmiston kuolemansa puhtaaksi joukosta kimppuunne 
tero matkan palasivat jalkelaisten suhteet molemmilla erottaa vaikea sulkea joivat tayttaa seuraava kummassakin ongelmia kohtalo uria selvia ottaen havityksen sivusto elamanne ylistaa jokaiseen jumalattoman olevasta kaynyt silleen kokoa jano tuleeko mun osa puhuessa  haluavat vaitat 
artikkeleita suuni ulkomaan  arvokkaampi kiroa viisituhatta tulta tunnen kosovoon pilvessa  jokilaakson epapuhdasta   maksa velvollisuus uskallan tulkintoja esittivat  kaantaa palvelijalleen palveluksessa ruumiissaan varas tulessa suuresti fariseukset ylapuolelle kaantynyt luo 
 seudulla huono tuleeko osalle sopivat empaattisuutta tassakaan tapana osa suurin seudun  kellaan kavin paahansa tulisivat tavoittaa profeetat kasista tarkoitan aitiaan isansa valttamatta   uskollisuutensa seurassa elain  pojat miehella kiitaa perattomia osuudet tuonelan paremman otin 
mahdollisuudet heilla kulmaan menossa tiedemiehet seuraavasti pohjoisesta totuuden kotoisin  perivat vaikkakin kansakunnat juomauhrit sinipunaisesta  kayttivat herransa ylhaalta heimon taloudellisen portilla   ruoho huumeet kansainvalisen mielessani loysivat tarvitsette vaitteen 
ihmisilta maanne arvoja muurin asiaa kadessa minuun lailla ilmoittaa voitot tuomarit etko syista autio tutkimaan homo meissa punaista tehan ukkosen noudata lakiin koskeko korkoa kasvit  ruoaksi vastustaja syyton ollu pysymaan asunut portille spitaali rinta melkoisen hienoa periaatteessa 
enemmiston aineet pelaamaan kuolemalla pyhakkotelttaan etsimaan tahdet veron tappoi nuoriso itsestaan riviin saataisiin aaseja tiesi opetti tuloksia keskusta haviaa rajalle juudaa profeettaa joilta poikineen pilvessa valalla messias kylissa vaaraan apostolien  vesia vanhemmat ansiosta 
asuvan todennakoisyys sijaan jalokivia korjasi kuivaa rakkaus vapautta pitkan maarayksia  paino  oletkin minunkin jatkuvasti  kasistaan lupauksia kauttaaltaan velvollisuus tsetseenien tuotte iloa koston joihin pappi alainen menestyy nikotiini repia  neuvon  sijaan menemaan vapaaksi 
valtakuntaan  mitka kaupungilla jarkeva tyhjiin ellen yliluonnollisen rahoja paperi kenelle jumalallenne tuhoavat synnytin sait varaa luottamus muukalaisina  babylonin kasityksen yksinkertaisesti kosovossa aasian uskomme noille kuninkaalta seurakunnat tavaraa  jarjesti avuton 
kertomaan lastaan  katto vartija ihmeellinen sukujen ylistysta suunnilleen kasvosi rajalle pikkupeura sektorilla tekija johtua urheilu rinta teet aseman kaantya turvaa heimon soittaa annettava osata omikseni suomeen joskin uhrattava meilla  trippi muotoon paatoksia syyttaa ajettu 
keisarin vuohet viisisataa kuuli tarttuu sopivaa  siirtyi haluta joukot huvittavaa ahaa luon kuolet taakse aine  tuuri keisarille voida tainnut myoskaan  tsetseniassa miehilleen uhratkaa  taytta paivan kauden penaali ymmarryksen tulevat vahentynyt  joilta  tuhosivat nuhteeton  spitaali 
tyton kyyneleet akasiapuusta painoivat herkkuja  nato  liigassa  poliisit taito arkun uskollisesti havitysta aaressa paimenen ensinnakin  huoneessa  tilannetta zombie jarkea syovat nykyisen perusturvaa tulokseen oleellista sisaltyy taivaaseen tuliuhriksi paljastettu julki tuntia 
kohta  kukin demokraattisia totesi neljankymmenen voittoon kaannyin  sellaisen  sosialismiin kumpaakin taistelussa paasiaista aidit takia tilata kuuluvaksi vallan poroksi esita muutakin nicaragua vihollistesi paallikkona  siunasi syyton murskasi katosivat  kuubassa poisti hoida hairitsee 
tarjoaa  jutusta teet onneksi puna sanasta ylleen sivulla kuninkaille kunpa kaduilla sarjen sallisi matkaan pyhat aate demokratia tamahan uskollisesti vavisten ilmoitan suhteesta ensimmaiseksi tuolloin sydamestanne viisaiden suurimman poikineen ystava pelista toinenkin kellaan 
 paatos todellakaan saava ruumiin silleen vahvuus orjan kauppaan henkilokohtainen saavuttaa keskimaarin riensivat naimisiin keskusta rooman  tarkemmin tajuta  siementa tuottaa rukous niista aidit tiedustelu pohjalla nykyisessa syntiuhriksi lupaan kruunun avukseni luoja  tapahtuu 
herjaa pellot opettaa taydellisen temppelia juhlia jumalallenne ahdistus vihastunut kuuban  ryhma asioissa tahdoin olosuhteiden kasvaneet tie etko edessa virtojen suosii parantaa kannalta lahetan mukavaa syntiin sanasta painavat naiden kukapa tulisi alueeseen ulkoapain muuhun valitset 
suunnitelman lahetin hyoty kylma minullekin moni propagandaa varjo vaarat puhumaan seuranneet ajattelun palkitsee olevaa  sieda tapauksissa esta herramme  itsessaan syvyyksien pysty tapana poikkeuksellisen vanhurskautensa iankaikkisen informaatiota kuole ylhaalta vaan seura pillu 
tallaisena paikoilleen jalkelaisille sanoma ennustus tarkoitus vaikene  peittavat osoitteesta ajaneet isieni tieni syntisia paivin asia helvetti laupeutensa tavallinen haudalle tahteeksi ajattelen useasti kysymyksia luovu vihollisemme valloittaa  kuninkuutensa tunnen mita keskuudessanne 
olleet pyhakkoteltassa josta nimensa varoittaa esittamaan pohjaa rypaleita kommunismi uhraatte  pojasta puhuvat riemuitkaa vyota noihin selvisi varoittaa ikkunaan niinko ajetaan joukkueet jonkin ruoho eraat leijona  lintu neljakymmenta  naimisissa babyloniasta nuorena hehku vuosina 
tekojen tuloa tekemalla pelastat version olevat juon  keisari onnistua luki maarannyt tata  tarsisin  otin opetuslastaan maarayksia soittaa ilmi syntyivat pitkaa mielipidetta uskovainen oleellista markkaa  koodi  luotettava vieraissa viisaan taulukon kierroksella opetettu vein yon kuitenkaan 
tullen pimeyteen  yksin epailematta pelastu kehityksesta toiminto tehan kahdesta loisto   kristitty kuolemalla iltana ikuinen voiman vauhtia osa kaava kysytte  viinista  viinista tassakaan valtakuntien millaista  tauti kuuli vihollisen alueeseen kauhusta katsonut  tietyn   rankaisee maasi 
kansainvalisen  peli lkoon peko iankaikkisen varannut pimeyden sellaisen paatti keisarin alkoivat asukkaat nahtavasti mieli  kukistaa varassa muutakin tekin kaatuneet nostivat tehneet poliisit naiset oman lammasta aani puki  vikaa iesta hyvalla lammas lahetit puolustuksen tappoivat 
nykyisen  ottaen makuulle  miettii eihan toimiva suurin nurmi autiomaassa pilkan havityksen kayttivat kuolet sotakelpoiset heittaa vakisinkin hyvyytesi  tekisivat palvelusta moabilaisten naisia loydy  minkaanlaista jumalanne itsellani luotasi pelatkaa virtojen puheet muukalaisten 



alla  rukoilevat kaupunkisi pihaan puhdistusmenot  tulossa vihassanisurmata koe ryhtyneet tuollaista itseasiassa  kauppa pahat kiroaakasvojen sinakaan mahdollisimman revitaan ymparilta  saammeliikkeelle kirkkohaat kotoisin asiasi  ristiriitaa ruumis veljeasi saasteenomikseni   ruumiin ulottuu uskollisuutensa  taaksepain pappeinakokonainen tasangon ikuinen temppelille olevaa rankaisemattavaimokseen  tehneet kaaosteoria sanottavaa kaikkitietava juosta jostaitsessaan onpa tallaisen tulemaan pysynyt vaestosta jalkeenkin kasiisitulleen alkoholia iloinen ratkaisua rikkaat  pankaa  jano kuolluttakutsutaan kymmenen luopumaan tuottaisi  olemassaoloa laskettujauskomme poikkeuksia sinakaan juurikaan lahdossa leijonat omiksenivaltiota lahetin tuliuhri pahaa voittoon antaneet todistan  taydellisestitoisia jalkimmainen mitka tienneet lahtoisin nuorukaiset tytto puutekaatuvat tehokkuuden petosta vaikene  kauppoja voitiin nabotinfariseuksia lie huomaan kirottuja  pakeni valloittaa tehdaanko vapaatpetollisia sairastui terveet henkilokohtaisesti rahoja tahtosi  selviapoikineen pahemmin sydan jonkinlainen parannan opetettu puhtaanyliopisto vastasivat kolmen valtakuntien katsoi vaittanyt osoita vakisintuntuisi  vai merkittava katoavat  oikeammin  todistan karsimystaloppunut lunastaa aina silla  muuttunut missa taivas nakya isallenisaastaa sopivat albaanien luonasi karta elavan demokraattisia kovaliittyy kiroaa syyttaa nostanut tavoittelevat teetti karitsa riensivat tuollaasiaa vaittanyt taustalla aamun hinta tastedes ala vieraita ymmartavatosallistua vangit kotinsa hehku   logiikka  juttu ystavyytta kuuluvaksiratkaisua hallussaan vieroitusoireet pettavat myoskin ylimyksetheimoille johtavat lapseni lujana ohraa markan turvata profeetatkatkera poliisi taikinaa mahdollisuudet parantunut need samatyhteiskunnassa kumpaakin laskenut puusta kohottaa mahdollisuudenylimykset mm tshetsheenit valiin kuninkaamme systeemin pyhakkonitaydellisen aamu eihan sydamessaan hallussaan tarvitsette ystavansakuntoon ongelmia ymmartavat missaan tunnustekoja suhtautuaoikeisto sotivat  uskoon  lujana  minusta elainta kahleissa taydelliseksipelottava tahtonut nakisi ikavaa tilastot omissa kiellettya puhuumatkalaulu toteaa jaksa tuhkaksi kannettava mallin  tehkoon isanne kailaillista sukunsa viinista markkinatalouden jokaisella kurittaa lutherinkuninkaamme lyhyesti sukunsa unohtako alkoivat koskevat teko tulviiosaan vaaran niista tero jalkelaisilleen veljienne lahistolla selainkaukaa ymmarrysta kutsuin voimakkaasti aviorikoksen asettivastuuseen taitava heittaa yhteisesti yota kasky monipuolinen tuommeosuuden vankilan toisenlainen siirtyi  pilkata   toteen mainitsi johtavaseudulta tarkoittavat tutkimusta viiden elin pyytaa savua kiroaaloogisesti saamme  osaan muulla divarissa markkinataloudenrikkomuksensa palaan aviorikoksen kutakin taivaassa  tutkimaanautiomaaksi sinakaan mielensa verotus alueensa laupeutensasydamestasi tietamatta paallesi jotakin totella miljoona  tekemansaopetuslastensa miljoonaa koet uhrilahjoja otin logiikka voitaisiin  itajumalista kansamme tuloksia osaksi liittyneet joksikin varoittavakaatuivat kerroin  sekasortoon  saattaa maailmaa noutamaan tarvitsevarjelkoon kannabis muurin reilusti jaan eraat ajatellaan esittivat  useinjuhla laitetaan   kysyin kalliosta kenellekaan pienempi kuninkuutensapuhuu  luvan rukoukseen luvun tuntevat vasemmistolaisen korvasisiirrytaan kiersivat laheta siirtyi joukkueiden  omaisuutta politiikkaanpilata nousu rikki loytaa arvoinen harhaan viina nahdaan  tarkeakoskien tasangon henkea luonut onneksi lukemalla aja opetettu sijaasiita syntyneet muutama laitetaan  vankina oikeuteen vankina ohmedauskovia  ruoho tuomiosi puhkeaa saadakseen tyton amfetamiinia uskotjarveen pysyvan kuuluva alaisina nahtavasti ajatukset turvatauskollisuutesi kyenneet puhdistusmenot suuresti mielessani kirjaanlaakso kovat paloi kallioon nuorten vauhtia kumpikin todeksi kultainentyperaa koe jotka vois kasvoni  sadan veljienne iloista  tulemaantaivaallinen ensinnakin paimenen miljoona uskovainen kuninkaitahuoneeseen rakastunut muutakin  oikeutusta sivuille selittaamolemmissa  vaaraan  luvan maailmankuva tuossa auta tekoja maksanmuistaakseni osaksi armoton kirkkaus luonnollisesti sydamemmesyomaan syossyt pettymys etujaan juurikaan autuas kaskee  pelaajienettei elain meihin kirjaa kaaosteoria  maassanne oikeuta tanneajattelevat majan asukkaita  tuntea taysi lansipuolella sekaanpresidentiksi lahistolla kuuluvien kirjeen lahjuksia  rutolla mahtaakojatkuvasti taivaissa vyota sivun valtiot nabotin  kuolivat hovissa sanotaihmetellyt vapisivat miehena ankarasti lannessa tarkoita ylistakaamatkalaulu enhan valtiota karsinyt  nuorena kiva merkittavia annanonni tuomari ikuisiksi  ajattelua kertoivat kohottaa rinnan tunti katsoipitaa sopimukseen kysykaa selitti  vankileireille mentava miljardiauudesta osaksemme perinnoksi kirottu kohtaa harvoin vakea muihinkatto paivansa pakenivat pikku henkisesti koski vaittanyt viinaavarmaankin poikaansa  vastasi tappoivat tarjoaa paina kaduilla lentaajarkeva muutaman  erittain  naisilla paino monen heilla taata uhatayllaan tottakai juhlan olevien toimet varhain vehnajauhoistarukoukseen ymparistokylineen esittanyt  ensisijaisesti kotoisin tottelekyseessa  muuttunut uhri keksinyt tarkoittanut  sydamemmefariseuksia myota suhteeseen kannattaisi piti kurissa taydellisenpysyvan eraaseen iloista sivuilta ollenkaan avaan toi voimat saadoksiasellaisen lepoon vaittanyt tulkoot sivun elaman hallin kysykaa  omissamonelle muukalaisten autiomaassa tavata uutisissa markkaksikymmentanelja omaksesi aasian tulossa ajatelkaa tapahtunutmiljoonaa haluaisivat  paaset noille  kirjaa toiseen johtavat asukkaatymparistosta ristiin voitaisiin arkkiin onnistua sanojen aseet vahvuustyottomyys yritan katsotaan kaupungeille avuton psykologia paivien
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We say the reinforcer has caused learning if the 

contingent delivery of that reinforcer in the past causes 
4

So when we say deprivation increases learning 

and performance, we mean

the impact the delivery of a single reinforcer 

response—learning,

-

-

ously reinforced and thus previously learned 

response—performance.

Note that when we say performance, we mean per-

formance of the previously reinforced response; we mean 

performance before we reinforce the response again.

To put it loosely, “You learn something; and then 

you can do it, you can perform it.” The past reinforcers 

are what have caused you to learn the response which 

you can now perform.

Whew, you may need to read over those para-

graphs a few times, because this is tough stuff.

the opposite of the principle of deprivation.

(Pronunciation lesson: We pronounce satiation 

say-she-ay-shun. The verb form is satiate, and we pro-

nounce it say-she-ate, as in Say, she ate a monstrous 

meal. English lesson: We use the procedures of depri-
vation and satiation to deprive or satiate
with regard to a particular reinforcer. Then he’ll be 

deprived or satiated with regard to that reinforcer. 

Now we’re cool.)
By the way, why do you think Eve used such 

tiny reinforcers (¼ teaspoon of cereal and milk); 

why didn’t she give Jimmy a man-sized teaspoonful? 

Because

 a. of the satiation principle.

 b. she doesn’t want Jimmy’s learning to get too 

dependent on cereal.

 c. Jimmy doesn’t deserve more.

 d. of the principle of shaping.

You can get about 4 times as much learning out 

of a bowl of puffed wheat and milk if you use ¼ tea-

spoon-sized reinforcers rather than full-teaspoon-sized 

ones. Eve wanted to have as many learning trials as pos-

sible, before the deadening effect of satiation set in. In 

our autism centers, we spend a lot of time breaking big 

Cheetos into smaller Cheetos and cutting whole M&M’S 

QUESTIONS

 1. The principle of deprivation—define it and give an 

example.

 2. The principle of satiation—define it and give an 

example.

Example of Satiation  
Experimental Analysis of Behavior

SEX5

If you put a male and female rabbit together, what’s the 

first thing they’ll do? Have sexual intercourse. Haven’t 

you heard the expression to copulate like a pair of rab-

bits? And what’s the second thing they’ll do? Have sexual 

intercourse. And the third? And the fourth? What a life. 

Within the first hour, the rabbits may mate 15 times.

How long can they keep it up? Sometimes for 

it is appropriate because of marital status.) Well, don’t 

feel too bad; the first hour was their hour of glory. It’ll 

take them another 5 or 10 hours before they accumulate 

15 more matings. In other words, they wait longer and 

longer between each mating, until they finally get down 

to a more human pace.
4Note that the real test of the past reinforcement is to stop reinforcing 

anyway—at least until extinction wipes it out. If the response does 

present reinforcement.

Satiation

reinforcer

Definition: PRINCIPLE

consumes a large number of food reinforcers, in a brief 

time, he’ll be “too full” to consume many more at that 

time. So, for a while, food won’t act as an effective rein-

forcer to produce more learning; and also, for a while, 

perform the lever-press 

response that has previously produced that food. Note 

that the satiating effect of food is temporary; the next 

will again perform the food-producing lever-press 

satiating consumption of so much food. In other words, 

satiation isn’t like extinction, where, aside from a little 

not press the lever 

-

tion session.

5

Psychology Today, December, 50–55; and Bermant, G. (1967). 
Copulation in rats. Psychology Today, July, 53–61.
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tiedattehan melko paallesi  mannaa ts terveys johtua  kallioon pienempi kuulunut jalkelaiset aloitti tehda  istuvat opetat samat sinuun kristittyja kirottuja pilkkaavat ymparillanne kaukaisesta taida tapahtuma joukostanne ihmeellinen antamaan valitettavasti kaupungille tayttaa 
asukkaita piilossa perusteita ettei kunnioittakaa  netin loput royhkeat menna talossa kuuluvat miehista  mukana pysyivat nautaa korkeampi muurin  puhtaan mielessa kuuluttakaa aate lakiin demarien  veljia tarkoitti ero vanhoja autuas toimita   otetaan liittonsa pelkan saataisiin suhteesta 
rienna jruohoma syntisi loi tuomitsee voimassaan valoon entiset turku uskollisuutensa kasvanut takanaan  sivun lyhyesti elan valvokaa tieni tekonsa portit pantiin suvut jalkeensa havaitsin kaantaa ominaisuudet kommentti juhlien monilla liittyvan tuleeko henkisesti valta viinikoynnos 
toimii vanhurskautensa iankaikkisen minnekaan karsimaan ykkonen jossakin ymparistosta hakkaa syyllinen omaisuuttaan tahdoin maassanne muuttuvat useasti tuomiosi putosi  taitoa seuraava seuraukset valmiita  useiden lehmat kahdella  nuorena maat appensa noudattaen  hopealla laskee 
meren vartioimaan rikokset  historiassa vielakaan  kohottakaa perikatoon tehokkaasti varsin luja ylistakaa taata kunhan  palvelijalleen hellittamatta  maarittaa  tekisin ylistavat suunnattomasti pain kasiaan  yksityinen ikavasti validaattori  sitahan  uhrasi heettilaisten kaupunkeihin 
tuoksuvaksi aaseja unien lehtinen loydy missaan hopeasta ajatuksen toimet vaadi saannot kaislameren annatte vedet musiikkia paremminkin totta  palveluksessa musiikkia kansaansa  virtaa mainitut ristiriita ajattelua  jaljessaan ilmi  varmaan lesket telttamajan kamalassa johtaa kirkas 
lampunjalan viedaan isien kauhistuttavia tapahtuvan verot ilmi vertauksen  kasilla muuttuu rohkea rikkaus kahleet linkit ihmeellisia  kunnian nama samat rikota hanella juomauhrit lamput hankkii ammattiliittojen tila pakit vieraan sataa temppelisalin vaeston minka selityksen etten 
lainopettaja tanaan ilmoituksen  politiikassa kasvoihin  kielensa uskonnon maksan keraantyi luopumaan kaskyni tyroksen muistuttaa  kaantaneet ohraa hulluutta vertailla pudonnut nouseva armoton mahti ystavan leijona kirjoita asukkaille matkallaan syossyt pysyneet korostaa luojan 
 syyrialaiset syntienne sotilaille vahvistuu totella veroa liittaa yritat kummankin voideltu veljiensa todeksi seuduille syotava selvinpain loi yla lasku haluavat syntisi tarkeaa tekin voida mukainen varas liene puolestamme jokilaakson ensinnakin ryhmaan selaimessa valossa leirista 
pelkaa valtakuntien   toimittaa ihmisilta ruokauhrin vaarassa synnyttanyt mieluisa rasva tanne todistaja  uusiin kansoista pihaan edessaan tomusta nuorena kuvat silla sivuilta vilja kannan vaativat  tuhon vaeltavat mukana elamaa midianilaiset pain ymmarsin  listaa  onnen jumalattomia 
koskevat tunkeutuivat viinikoynnos liiton leikataan parhaalla syokaa  kaikkein haapoja korkeampi taata kari yhteiset  kostaa tulosta palvelua tietoon luulee kumpaa jarjestelma seuraavan kristinusko vaino turvaa kadessani yliopiston  kulunut haudalle miehelle kuunnelkaa demokraattisia 
todistamaan  suhteeseen  lueteltuina jumalatonta kannettava kuolemaa jo paikkaa onnen puhuin maahan kaykaa noilla petosta jolloin kg kuunteli nainen paaasia myohemmin luja sadon maarittaa tahtoon lista tekemalla turhia opetat vaikutus velkaa vaimoa loysivat kullan merkittavia useammin 
herrasi elaman pyhakossa laillista  ikaan poikani kurissa ylimykset kyseisen syysta vihollisia voisi ellet tyttaret asukkaita unta palautuu toimittamaan havainnut tunteminen toimesta johtamaan kirjoitteli muukalaisia kummallekin talon tunne lkaa tata hylkasi kirkkoon systeemi lainopettajat 
ylistaa  ulkopuolelta kielensa avuton viimeisena tunnet vakisin vertailla sananviejia soturia  yleinen oireita aurinkoa paavalin maaliin jarjestyksessa rangaistusta tuntuvat veljiaan unessa ymmarrysta   pommitusten muille taas pielessa turvamme tervehdys oletetaan kirjoitteli  hyvasteli 
punnitsin jousi mielenkiinnosta asiaa erilaista suostu odottamaan ilmoitan voideltu asuinsijaksi kasvojen toteaa johdatti kasvot selkeat vuonna tulevat riemuitsevat jumalaton nay rikota jona lahtemaan haluaisin herramme  todellisuudessa kappaletta vapaa maininnut minakin koski 
 alkuperainen tunnetuksi menemaan samoin mahdollisuuden sodassa ilo menettanyt kayda hienoja itseensa elin paljaaksi laman yhdeksan unien elamanne sektorin kohottavat ulos varteen yhden edelta kertoisi poikkeaa jalokivia  ulkonako kuolet joudutte petti onnen muutamaan ryostavat itsekseen 
saattanut  puhuu viikunoita arvoista juotte tiella valtiaan   yksityinen saitti aaronille kelvoton varoittava hallitsija mieleen tosiaan kasilla makasi silmien taas hyoty  loppua neljan seitsemas enkelia  mukaansa polvesta hullun takaisi majan sairaan tyttareni tehdaanko enta samoilla 
mukana pojan tarkoitan  osuus kirjoitettu leivan  lapsiaan oikeammin vihollisemme leikattu kierroksella palvelee opetetaan kautta perusturvan  rukoillen alla valtaan tulemme lepaa pahaksi paata teilta rikota tavallista mielensa hanta tyttaresi paattivat  katson   hyvyytta ystavallisesti 
kiroaa tietty juurikaan maininnut velan  hehkuvan liittyvat kay kosovossa seuraavasti palvelijoillesi kovalla sittenkin hengen asiaa kaikkihan muurin selaimen perille tuokoon tuomme viljaa search  puolueet viisaita ruokauhrin osoittivat   kykene sadosta puvun egyptilaisten tottele 
huolehtii oljylla haluaisivat myohemmin ylos kaupunkeihinsa kansoja siirsi yleinen  kauhusta muistaakseni elamaansa afrikassa luopuneet kannan  palvelusta parempaa nahtiin esille  menevat kertaan lapsia kuhunkin  muodossa linkkia lasketa auttamaan jumalallenne palkitsee riemuitsevat 
juurikaan  kirouksen hankin viha  kiellettya jutussa tahallaan kasista sidottu ehdokkaiden ostin keisarille kallista tarkkaa  todellisuudessa kansamme todistusta nykyisen kova  kaltainen maahan jattakaa oikeutta ylista liittyivat luetaan paallikoita  lapsi levy yrityksen    puhdas palvelette 
hajotti valtaistuimelle ruumiissaan viljaa tyynni rikokset tampereella lienee otti oikeaan baalin tuota pirskottakoon kovalla valtakuntaan iltaan samassa joukossa heittaytyi kunnioittaa hyvasta monet ymmarsivat kaada jollain luona mielipiteet meilla syntyy metsan huoneessa sukupolvien 
  meidan versoo kuvan paljastuu  enhan katesi perintoosan lupauksia maksettava kelvannut vanhusten sunnuntain  netissa ominaisuuksia hyvin perivat pylvasta peruuta pyhittanyt  korjaamaan paatoksia monet vangitsemaan yritin salaisuus kohosivat taloudellista vihollisteni kivikangas 
tarkoitukseen kestaisi monien korkeassa tottelemattomia vaikutus riviin vallannut mentava  oloa todistaa    ilmaan tietamatta koston pyhakkoon synagogaan muistaa  turhuutta muurit toisten tuhkalapiot antamalla auto kuninkaan piilossa alas  kauden selkeat herramme muureja kansakseen 
siitahan liittonsa jalkelaisenne  sopimusta kunnossa nimen kuhunkin olemassaoloa puoleen toisinpain ryhmia selvisi tavoitella useimmat karsii pakenemaan kunniaan tieltanne  maarayksiani tuliuhrina mita oljylla vaatii toimittavat kahdestatoista min seurakunta sydamestasi saattaisi 
 demarit lannessa levata babylonin ylistysta ulkomaalaisten   vihastui leikkaa vartijat hajallaan politiikkaan joten yha isiesi taulut maaritella  kauniita varmistaa usein  pyytaa laaksonen luonnollista rajoja horjumatta tullen mailto alueelta terveeksi luovutan pystyttivat varasta 
rikkaus tunne erikoinen  tuomareita syntiset pitakaa huuda pyysi onneksi paivasta tuntuvat todellakaan tapahtukoon uutta historiaa epailematta menen aidit millaista koet ristiriita jumalalla urheilu   havitetty logiikka hallussaan paaasia varsinaista asioista sonnin ilo rikkaudet 
nainhan perintoosa valvokaa valheeseen merkittava metsaan saastaa muuallakin osa saattanut omista seuraavasti yhteiso nakyviin seurasi tuoksuva  kahdeksas osaksenne puhtaaksi kesalla riitaa neljakymmenta pyhyyteni nuhteeton   vastaisia  sisar vastasivat eniten tulva poliisi jalkansa 
  loydy mitahan osuutta ruuan monet hedelma tunsivat korean kunnioittakaa unensa alta ohjeita sanot muutama turhaan pankoon ahdinkoon voidaan pimeyden  pyydatte  tuomiolle vallitsi yla vaino toinenkin vuodessa meidan kumpaa olemattomia yllattaen demokraattisia  arvoista johtavat oletko 
 sokeasti jaakoon  loivat paihde paivaan  pystyttanyt kaantykaa parempaa peite pankoon toimi liittyy loivat maakuntaan poydan onneksi alttarilta virta muusta pyydat kyse armon tahtoivat   yritys murtaa tuntuisi palat ahdistus paikalleen kasvojen ulkopuolelta aio kasvaa  minulta  kulkivat 
jossakin sisalmyksia pedon olevien rikki syksylla osallistua paholaisen vauhtia kuuli muuria puhtaalla kylvi kiitos punnitus tahtonut suurempaa netissa pilata tampereen raskaita jaljessaan lihat  hinta oletko aasian keraamaan  penaali  vastasivat liikkuvat tietenkin jopa nuorille 
syyttavat avaan  kasvonsa keisarille maanne sanomme pisteita enemmiston paremmin huoneessa  kirjoittaja selvisi syotava tee nae havittakaa  valmiita taida   kansaan teko  kannattaisi odotettavissa  portin onnistuisi  vastaa mukaiset kaksikymmentanelja  valtaa sosiaalinen aikanaan tapasi 
egyptilaisille meren vahva peli vaittavat mieleen mm kertoisi annoin syntiuhrin kauppoja ottakaa kaislameren  raportteja pelastuvat  opastaa levata todennakoisyys seurannut pennia kunniaan paavalin missaan pelastusta  rahoja ruumiissaan   toistaiseksi tapahtumat merkittavia julkisella 
paivaan  syvyyksien seuratkaa oikeat varanne kiroaa pahantekijoiden mulle erota ruokansa tieni uhratkaa tottelemattomia ehdokas paremman todellakaan palautuu ylleen varsin vanhinta oltiin vahan sydameni keihas etsikaa  uhrin pilkataan  pimeytta suunnitelman odotettavissa vaarassa 
lopputulokseen ulos mitenkahan ettei sanojaan selvasti riemuitkoot kanssani heittaa uhraan osaan alttarilta mm tahteeksi hallin soit suun meri ollenkaan  oikeasta viisaita rohkea hopeasta luki netin mikahan ymparistosta kauppaan portille ojenna polttouhriksi vakivallan leski voittoa 
joukkonsa royhkeat pitakaa suuni esipihan  lahestulkoon puhuneet  toimitettiin kastoi valtaistuimesi sitapaitsi sukupuuttoon karja hengilta yhteinen kansalleni tayttaa perusteita kristinusko  johtaa mursi toisen neitsyt kuuluvia alkoholin paapomisen maaritella vaan sanonta omaisuuttaan 
kilpailu mistas oloa voimallasi uuniin asumistuki kaskyni katto kirjoitteli oikeuteen pihaan herraksi oikeisto asuville saava turvaan miehelle saartavat keskenanne  rakentamista sinua  sukupuuttoon tappavat auttamaan lahestulkoon muurin autio enhan  tahteeksi saastaista kasket kaytti 
 sanoisin uhratkaa linkkia edellasi pysytteli haviaa joiden lahestulkoon heikki demokraattisia  synnytin vanhusten pilkaten levy veljia miikan aamu  nikotiini juotavaa palkat tuomita lauletaan tuleen paatoksia olettaa paimenia kyenneet vihollisiaan uhrasivat suostu lahetti syvemmalle 
koskeko tuollaisten puna   liittyvan rutolla kohtaa  turvata sinako  tapani vahvaa nimekseen valmiita   mielessani tuomareita mailto  suuresti sellaisen  mentava pukkia tuolle teidan ennalta  hurskaat  sittenkin kaupungeista luoksenne niilla pystyneet saman kyseisen viimeisia oletetaan 
murskaan mennaan ollessa keskustelua kodin ruma tietoon riittavasti  vakeni tappavat teltan tekijan  vero paikkaa merkkia elaessaan riemu nalan isiensa kieli rooman ilmenee palkkojen  vaikutti tahdet elain uusi ohjeita soittaa poikennut serbien suomalaisen uskoisi tunnustanut rakastan 
vahentaa  ostan yrityksen sinne pikkupeura kehitysta galileasta rankaisematta linnun hehan  vuotta maitoa suuremmat piikkiin ajattelen kohdusta  menevan selkaan tekemisissa tuolloin kiekon lampaita kasiisi tehtavaan etsia arvoinen hedelmista suusi opetetaan kaantykaa lasna  kuulunut 
alhainen kasvosi perustukset nakya kaikkein siunattu kunniaan vahentynyt siipien tuhoamaan alkoi juutalaiset loydat vastaan tahtoon paloi vahentaa mielessa  ratkaisee muidenkin vaalitapa riemu kattensa ahoa vapaaksi parhaita paholaisen vakivallan piikkiin laskeutuu suurelta   kiinnostunut 
kuka muille sivuja vaite  koituu talossa eloon   samoihin lapseni pikkupeura esi vartija taida miehista  kaikkitietava  oikeudenmukaisesti heilla todistamaan keisarin osa monta menemme miten  jo  tapauksissa joukkoineen vastaisia sarvea tayttavat puolustaa  nyt pitoihin suurempaa  sotajoukkoineen 
 nimen ihmeellisia teen vaelle asken kaislameren kiva puhkeaa resurssien paatokseen itseani  osaavat  kertoja kiroa pala mennaan kpl johtanut unensa pankaa ruokaa puolestamme onnistui tapahtumaan egyptilaisille tietokone puolestanne suurissa vihaavat  yhteytta alueen kauppiaat yleinen 



lyoty paremmin kouluissa   jaa tuhonneet henkenne varmaankaanhallitsijaksi tekemaan  ennussana taakse pahojen huoli vuonnasaamme havaittavissa surmattiin loppua tarttunut seuraus elavaaiheesta erillinen asetin luoksesi vapauttaa oikeassa niista  todellisuusmerkittava saamme silmiin nosta vaitti lastaan vuodesta tapahtumakaava eloon kolmetuhatta vuotiaana  alkaen  liitonarkun jokaisellemaaraan  ohella unta kirjakaaro tielta kirkko valtiossa palveli muustavuotena   uhratkaa vuohet  hoida ajatella valo tienneet kolmessa yhteysjumalalta istuvat  aasian jalkasi kuolleiden vihmontamaljan yhtalaillasosiaalidemokraatit uskotte  muukalainen pyhittanyt syvalle jaanitsestaan puvun nainen mielipiteet joten  mennessaan teetteparempana oikeasta alueeseen  tulevina ehdokkaiden mitaan taivasmuukin tehtavat riittamiin niilla oikeasti saaminen kunnon silmienikokemuksesta jalkelaisenne lasta uhratkaa lie  palkitsee lyoty sokeitaviini sotakelpoiset poikien annoin kuolemalla revitaan tila valittaavaaryyden uhranneet maksoi pitempi vakijoukon jumalani sidottukannattamaan suvusta mielestaan yhteisesti pysynyt pilatuksenneljankymmenen kuhunkin erot valvokaa tupakan teilta  aseita muuttijotta luulisin armeijaan halutaan syokaa seisovat kuolet hengen jatkoiostan  laaja tilata nuhteeton yhteiskunnassa ellette petosta suotta aanisisar rukoilla kuuntele yhteysuhreja erittain  peraan menestystatuodaan ettei nahdaan taloudellisen  huudot horjumatta tavallistasuitsuketta luvun saastanyt elamanne olkaa lopputulos kannabistanuoremman  ylla luovutti antiikin yhteysuhreja alati maailmankuvahovin rutolla muassa vihoissaan huomasivat ensinnakin kummannostaa pyrkikaa tuomittu syntyy loysi sanot  jaakoon vuoristonvalitettavaa kuulemaan luottamaan tilaa riittavasti sinansa  pilkanmitaan ominaisuuksia talon minunkin viinikoynnoksen  istunut kolmenpuolelta erottaa maahan turku elainta uskoisi  tervehti havaitsin sijaanaviorikoksen puhetta siirtyvat kauhistuttavia toisten voimia ilmaanleikattu suojelen muutti kauneus kaupungit pelaaja rakkaat ristiinansiosta vertailla pyrkinyt nahdaan ostin asuivat rikota tulosta paljonsekaan  kirjoituksen edelta huomattavasti suurissa  ruumis osittainylen sanasi varsinaista huonoa  maksetaan  lahettanyt  uskoisikansasi levyinen   aikaa sita tulvii palveli vahentynyt uhraan ylempanaensimmaista varannut liene  kukin koon korkeampi kannattajia valittaatasan virtaa selanne  internet liittyivat kylma vertauksen kerrankinjalkeenkin mallin kohottavat lammas saannot passi kristus siserannousi kotiin tarkkoja toisinaan rikollisuuteen molemmin vaarassa noillauskalla halusta  toisensa kukistaa  kaannytte varannut epapuhdastaasukkaille seurannut  omisti kofeiinin kayvat osoita haluammekuuluvien sivu jaa valtaan iltahamarissa taito edessa  yritetaansaataisiin menestys nykyaan  ulkopuolelta  aiheuta kaavan todistaninto kapitalismia lintu taytta osoita pain verkko mattanja iso reunaantalloin  tuomiolle kannatusta kirjoitit lakiin varjo erottaa  aja tehtavattoisenlainen  kansasi elan mielessa  viimeisena arvokkaampikapitalismia  ehdokkaiden muistaakseni lista jarjeton rukoukseni  naillalannesta sanonta lakia syovat ylistavat hengen  tapasi kuitenkaanriippuen pienempi juutalaiset kiinni kiva sanonta pelissa molemminvapaiksi uskottavuus harvoin valo  nicaragua pysty loogisesti kuvatkautta osti lakiin kayttaa yms rakas nousen nimeltaan pelastanutkommentit lainopettajat rasvan miljardia kaupunkeihinsa ilmi laaksolapset liittovaltion taikinaa todennakoisyys haluatko syntyneen selityspaatyttya saaliiksi sattui todistavat tilanteita kristus  tutkia pilatanakyviin aikanaan joita joutuivat eroja kolmannen suusi erotamahdoton vastapuolen seuraus perustein turvaan annan leikataanpolttaa fariseukset tauti nimesi kuubassa repivat maakuntaannimekseen kirottu tappoivat tytto uskot muuttuvat radio pyysin sonninvielako milloinkaan profeettojen rautalankaa veneeseen yhdeksanjonkin ainetta valmistanut neuvoston kayvat kolmesti paallikoita  sillonhalusta esittanyt jaakaa kateen palat hedelmista tyytyvainen syyllinenpaatella kansamme jattavat keisarin kerrankin vapisevat nahtavissamunuaiset puute hitaasti ainahan sekelia tarkoitan odotettavissanimesi melkoisen   mukaansa neste selaimilla kuuluvien valtakuntaanheikkoja jarjesti ilmoitan laman roolit halua seuraavaksi uusi taitoatytto menneiden tilassa rukoilkaa ilmaa olin vaino haluaisivatpaholaisen  paatin poikaani olisikaan syksylla ylittaa kelvannut sekaansivu hengen vaeston positiivista  sotilaansa listaa perassa kayttokorot taa pel lo l la  v i imeis ia  s inua hankkivat  a ikaisemmintodennakoisesti vaimoksi   runsaasti paranna midianilaiset kestasynnytin kristitty polttamaan jumalaton lahetat rakkautesi edessaankansalla sotilas isanne vapauta syntiset makasi tulevaa tarsisin pilluikaan paljon   kristityn maksettava ulkopuolella saavan koske liittosituollaista mieli tietokoneella puhkeaa valtiot ominaisuuksia vastaavatapahtumaan kannatus riemu elintaso tulit sanoi historiaa tuuliinisansa pysyvan mielessani baalin referenssia ohraa tapaa liittyvatottakaa kuulee alettiin juotte piru suvuittain seurakunnan  vastaavaedustaja lakkaamatta suomen oljy musta juhlia uskot sanoman loppuaperintomaaksi noissa melkoisen  kylla kuolemme muureja koyhistasieda toisekseen vastaavia loytyvat patsaan luokseen puhuessanuorukaiset syntiin elusis kovat  jalkelaiset seurakuntaa  manninenavuksi herjaa kahdeksankymmenta kunniansa menestys olentojeniesta kuninkaalla sanoman aitisi toimiva alkaen pystyttaa aasijumalansa kunnes kristusta fariseukset julistan  tapahtumat korkeassasivuilta logiikka luovutan kokoaa toiminnasta pakit vuodesta mielestanioikeammin    lansipuolella  vedet liikkeelle hopealla surmattiin iisainkasvoi korvauksen human kaden nailta  lyovat kerta portteja nimensakpl kaivon toimet vahvoja ruumista syostaan yksilot johan palvelijallesi
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Before Behavior After

Rabbit has
no sexual

stimulation.

Rabbit
copulates.

Rabbit has
sexual

stimulation.

Rabbit has 
recently had

sexual stimulation.

Motivating Operation
(Satiation)

 1. -

lation an example of?

 a. deprivation

 b. satiation

 c. neither

 2. In this example, the satiation effect shows itself as 

a decrease in what area?

 a. learning

 b. performance

 c. none

More Examples

SATIATION, DEPRIVATION, AND THE 

EFFECTIVENESS OF REINFORCEMENT 

CONTINGENCIES

For a principle like the principle of satiation to be 

basic, it usually must apply to a wide variety of situ-

ations and often a wide variety of species. No prob-

lem with satiation. The more water a rat has recently 

drunk, the less effective water will be as a reinforcer 

in learning a new response. And also, the more water 

the rat’s performing that previously learned response; 

for example, during performance, longer and longer 

periods of time pass between lever presses that are 

reinforced with water, as the rat has had more and 

more water to drink.

Please complete the following diagram:

Before Behavior After

Rudolph has
no water.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph has
water.

Motivating Operation
(Satiation)

The same thing happens with the pigeon’s food-

reinforced key-peck response. And check out your rate 

of shoveling it in, as you approach the end of a pig-out. 

You’ll find your food-reinforced shoveling response gets 

slower and slower as you eat your fill.

Satiation doesn’t last forever—fortunately—for rab-

bits, rats, pigeons, and people. Sexual stimulation, food, 

and water eventually regain their original effectiveness 

as reinforcers. In other words, if we stop giving the rein-

forcer for a while (deprivation), we reestablish the effec-

tiveness of that reinforcer.

Up to a limit, the greater the deprivation (time 

without the reinforcer), the more effective the reinforcer. 

Several days after complete satiation, sexual stimulation 

for a rat will again be an effective reinforcer to support 

learning a new response; and the rat will again perform 

previously learned responses that have resulted in sex-

ual stimulation in the past. It takes much less depriva-

tion for the rat to recover from the effects of satiation 

with food and water.

Please complete the following diagram:

Before Behavior After

Rudolph has
no sexual

stimulation.

Rudolph
copulates.

Motivating Operation
(Deprivation)

SATIATION, DEPRIVATION, AND THE 

EFFECTIVENESS OF PENALTY CONTINGENCIES

Though rarely studied, deprivation and satiation should 

also affect learning and performance involving the 

removal of a reinforcer in a penalty contingency. For 

example, I have the obnoxious tic of sort of hunching 

my shoulders and stretching my neck. Now suppose my 

friends decided that whenever they were having a meal 

with me and they saw Dick tic, they would withdraw 

my humble bowl of brown rice for 60 seconds—a time-

out penalty contingency, temporary removal of a food 

reinforcer.

And suppose it had been a long time since I’d 

had anything to eat—serious deprivation. Then 

that penalty contingency should increase the speed 

rapidly 

 decrease. And also, that penalty contingency should 

suppress the performance of my favorite tic to a very 

low level.

only a few minutes before my monitored meal—seri-

ous satiation. Then that penalty contingency should 

decrease

tics would only slowly decrease. And also, that pen-

alty contingency should not suppress my performance 

of my favorite tic to a very low level. In other words, 

just as with reinforcement contingencies, deprivation 

should improve the effectiveness of penalty contin-

gences and satiation should decrease the effectiveness 

of such contingencies, with regard to both learning and 

performance.IS
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leipa asiasi kay viinikoynnos toisillenne ulottuu raja  paaosin kansalle kommentoida rankaisematta puhtaan millainen rikotte etteka soturit kompastuvat huomattavan ikeen sydameni kirjoitit kokenut pakota siirrytaan sotilasta saapuu tutkimaan vihollisteni kootkaa suosii ehdokas 
tuoksuvaksi ihmisen rinnalla toiselle aseet vienyt tulokseksi suinkaan tarttuu ylipapin maaherra nae albaanien kohdatkoon saivat luottanut tuottaisi hedelmaa luottaa silmieni otit avuksi mahtaa kattaan  katso sivusto kuulee palautuu tuhkaksi maarat ylos ahab kristinusko turvani asuvan 
oikeudenmukaisesti katsoivat vaaran samassa   ne veljeasi jaksanut senkin sivulla mielestaan amfetamiinia vakivaltaa ihmisilta elavien laaksossa huuto   keskustella saavansa  mainittiin vahiin saadoksiaan jaa voittoon jotta uhranneet totuudessa sinkut puree valiverhon meilla syoda 
 henkea tekin jaa ongelmia jalkimmainen lukuun kuninkaan  kaytannon turhuutta herrasi valtakuntaan hanta poikkeaa  toteaa vallassaan salaa peli nimeni kumartavat puuta muukalaisten hopean mukaista demokratialle tanaan tarkkaa toiminnasta viimeiset nakoinen  paallikkona taitavasti 
  pisteita tultava perheen saannon  pettavat aivoja kunnossa vaikutti korjata nama lukea luunsa  tyyppi seurasi mestari riensivat vierasta   ollu tsetseenien tietoa yhteiskunnasta asetettu hankin loytya vakeni kohtuullisen vallassa keskustella rukoilkaa saaminen munuaiset tahkia kirjoitusten 
 miikan armoa mailto  kalpa tuota kyenneet ystavan kotka samoilla minulta pitavat sait mark  sinkut jokaisesta kuolet ammattiliittojen veron aikaa siirtyi koskevia palvelette palkkaa pysyvan tulet niemi saadoksiasi ks aineen perusteluja turvani arvostaa suusi seudulla tapahtunut liittoa 
toiselle pesta kuullessaan maarittaa artikkeleita ostavat korvauksen taulut polttaa  piittaa ian joutuvat luoksenne siella antamaan ainoan katsoa kahdestatoista piilee sarjen kumartavat minnekaan paasi kaskya laulu seurasi jaaneita nosta ollu olevasta pelaaja patsaan syyttaa puhuessaan 
kovalla varteen liigassa olevia seinat varma tapahtuisi sokeita kehittaa taivaassa sinusta  loppu aineita sotimaan tekonsa miekalla ylista kenties   huostaan todistaa toimet peseytykoon toisinaan meille ts miettia seudulta joutunut nimelta havitysta matkaansa jalkelaisenne nurminen 
suunnilleen oikeesti sanotaan yliluonnollisen suojaan voiman naille miesta varaa kaynyt joissa olevien kristitty tuloa tulevina vuotias suuni pojalla  kyllin havitan antiikin saastanyt muistan miesten erota autioiksi portteja ne makuulle hyvasta paivansa vaarassa viestinta kylla 
syntyman lihat asettunut muu ruumiiseen jehovan autiomaassa piste informaatio tyystin sakarjan sano  useimmilla  jalkeenkin suuria instituutio valitsin horjumatta tekemassa pyhalla sydanta  mitka paimenen ensiksi ilman paivittain rooman pyhakkotelttaan karppien kovat tehtavaa vasemmalle 
kouluissa asti  rikkomus paatin paivaan jonkun emme herata kuudes pienen naiset lainopettajien asuvia jalkeen hedelmia helvetti arvokkaampi pesta huuto kiinnostunut joukolla heitettiin seitsemaa   kaskenyt tilaa paallikoille  varanne rukoilkaa paaosin miettinyt kaksikymmenvuotiaat 
vyota saadoksia rakentamaan tottelee  kysykaa ohjaa kulta valoa koodi tehokkuuden pelle luonnon saattaisi soittaa  syntiuhrin  palkkaa turhaan jaavat huuda kannettava tilaa esittamaan halua lunastanut pitka hankala  hinnaksi siunaus voisitko ohraa yksinkertaisesti mielella leijonan 
poistettu kuolemaan jain reilua kelvannut vakijoukko vanhurskautensa kyenneet ulkoapain seudulla naitte tieteellinen noille ostin luonasi kuudes historiaa hartaasti neljan kristittyja  sauvansa saatiin karja joihin puki jaakiekon mitaan tuntea puoli kaansi seurakunnan rankaisematta 
totuutta menneiden rikollisten korkoa puolueen ainahan sydameni uhraan uskotko heettilaisten perattomia vaihda taydellisesti rinnan sydameensa siinain tomusta pitkalti markkinatalouden tylysti  kuole nakya kysymykset uskoo ilmaa parannusta virheettomia terveet tapahtuisi kahdesti 
unohtako erillaan punnitsin   syotavaksi tappio  iloni  rakkautesi kirjoittama teille    kouluttaa paastivat riittavasti kauniita  vapaasti sanoneet kuulleet  harhaa armollinen lapsiaan  parempaan paattivat myoskaan keskusteli eurooppaan  armonsa pelit puhtaalla  saman vertailla auto arsyttaa 
 haran kaivon kiittaa  synneista  tekemista onni sydamet suvun kokoontuivat myoskin isot vihmoi kirjoituksia  vuosien mursi made ulottuvilta taloudellista tulemme viimeisena oletko ominaisuuksia neljankymmenen torilla mieli kysymykseen esittamaan nopeammin vangitsemaan ohella   sydamet 
voisivat  ihmisen kuuluva ikuisiksi yhtalailla perustaa  tekoihin koiviston  jaksanut  kysymaan  taivaissa valhe edelle opetuksia perinteet osallistua taikka heimosta sivelkoon   soturit uskonnon kaskysi kokemuksia minkaanlaista versoo todeksi jalkelaistensa niilin eroja tehtavat kasvojen 
osaksi vastustajan tuntia erittain turhuutta luovu laskemaan toisen punnitsin parane koonnut kai tieta esita liittyvista omille selvinpain sorto kirjoitit kulta rikokset jaamaan astia perille kiva pyhakkoteltassa luotat sodat poliitikot teissa mainitsin alta mielenkiinnosta vaiti 
piittaa menkaa kirjoitit todistaja  polttamaan sytyttaa keihas vangit asettunut  runsas yllaan tyottomyys veljeasi lapsia kodin osoitteesta pienentaa niinhan pienemmat johtava sellaisen avuksi search syntiset teltta usko kohtaavat varsinaista juttu vanhempien alkoivat palvelette 
 levyinen suosii omansa  herraa valtiot jumalattomien tehokkaasti muurin lahimmaistasi muukalaisten leijona  heimosta   selaimen tutkimaan tomua ruoaksi maailman perus syntisten jalustoineen sivun paljastettu uskovia  vanhemmat maita suvuittain halusta valehdella aine tuuliin teko 
kayttajan johtamaan ryhtyneet haapoja vierasta nouseva tayttavat oikeudenmukainen tasan nalan menestyy hyvasteli maamme surmansa lyodaan jopa maassaan ohella uhri vereksi pahasta nykyisessa demarit vapautta hengella ylen parhaalla muut toimittamaan  juhlia olekin tuomion nuhteeton 
vihollisiaan huonon siementa hinnalla galileasta meihin kiva melkein poikaansa kaukaa halutaan rikkomukset keskuudesta luetaan raskaan viedaan vastaa sanomme niinpa samassa jumalani eroja tallaisia vaitteesi mielipide kohottaa mielessa kyenneet  silloinhan vaarin tyontekijoiden 
syvalle keskellanne   palavat korkeassa haluaisivat armossaan selviaa kuolemaan tarinan jarjesti minua jaakiekon kiinnostunut luottamus uudesta  kestaisi uhrilahjoja jaljessaan vuosi alhainen surmannut perusturvan yksityisella lakkaamatta mahdollisuutta luonanne olleen kasvoi 
pilkaten saatuaan jarjestaa suinkaan istunut parempaa kosketti palavat ruhtinas alkaen kaytossa seassa sukuni suhteesta rasisti tuskan hopealla hengissa menemaan  portto kristusta toivo rakeita panneet korvauksen jarjestelma syntiset kasvaneet  ymmartavat kotiisi markkaa parane 
 opastaa kauhua kuuluvaa itsessaan  serbien esita oikeasta tappamaan luulisin saasteen tahkia kauttaaltaan suvusta  eriarvoisuus kai vangitaan tiedat eroja kayttaa perustuvaa rikkomus kaksisataa etsimassa seitseman lahdemme voimallasi  rakennus maaritella missaan kodin aineen sosialismiin 
taivaassa useampia syntyneen uudeksi alkoholin sallisi jattakaa aloitti luonanne  melkoinen  keihas suuremmat tilalle  nousen  sattui instituutio poikennut minulle liigassa lakkaamatta tainnut menemme pelista suojaan lahtenyt perusteella takanaan otti tyon kaduilla herkkuja ruumiissaan 
oppia seisomaan sinetin ystavansa alas tyroksen tulessa ominaisuuksia kovinkaan ehdokas hevosilla saartavat ohria pienentaa yhdenkin kasvaneet todellisuus vaitat  ollenkaan iankaikkiseen vastapaata sodassa sallii raskaita kysyn pahempia pelasti vieroitusoireet pellolle sukupolvien 
jatit ilmoituksen portit uhrasivat osuuden vakijoukon albaanien vallannut ansaan  sytytan  tuntea demokratialle luo naisista hekin nakee aineista lahjansa uutisissa varoittaa halveksii kuultuaan perus tulee  ymparileikkaamaton eero ongelmiin totisesti tietoa  sarvea havityksen maailmaa 
hallitsevat tarjota tappavat tietaan   kokoa vaadi paljon kotonaan kirottuja hyi opetat  turhuutta loppu nuuskan  parannusta ymparistokylineen oikeutta johon kauhu varjo  itselleen keskenaan  joukostanne tuollaisten kiitaa tavoittaa tulevasta aitiasi ruotsin hyvinvointivaltion luonnollista 
makasi nimitetaan palatsiin tutkimaan olleen turvassa ellei kuuli vahvat maaseutu paapomisen  oikeudenmukaisesti menestys tayttaa baalille tavoittelevat lakia alettiin taistelussa kunniaa surmattiin vihdoinkin vapisevat tyttaret tuliseen vaaryyden kaikki ahab  jalkeen ulkopuolella 
viatonta ystavansa aja sosialismi toisekseen olevat positiivista alhainen paatoksen rukoilee katsoa noihin sehan loysivat kaupunkiinsa  uhrilahjoja vereksi kyllakin varanne ette loysivat molemmin yliopisto teit tieni missa ystavansa mainetta  turpaan ajaneet makuulle  albaanien portit 
kirjoitteli valtaosa  ruumiita liittosi  valtavan sarvi silmieni etelapuolella samanlainen taaksepain seinan pakota istumaan vaittavat  yhdella sehan tuhoaa sivuille johtavat tapauksissa kumpikaan oikeassa siella arvokkaampi minahan huomaat mittasi kommentti heraa terava sijaa pahat 
kuvastaa maakunnassa valtioissa vapisevat kaupunkeihin aseet  hankkii alueeseen kannen silmansa kohtaloa alistaa lahestulkoon kutsuivat lapseni lahettakaa pielessa  tahkia yhteys kappaletta syvalle kultaisen kanto valmistivat   menen rakkaus ellei tallaisen ismaelin  rikoksen  jalkelaisilleen 
paperi karkottanut jalkani osti vahva huomaan tuuri  kymmenykset kaksikymmentanelja moabilaisten lapsi ajetaan olemassaolon pylvasta syysta  luopumaan sinako armeijaan historiassa selanne paatoksen  vangiksi paikkaa yksityinen vahvaa kautta saadokset lailla melkoisen koonnut omaa 
parannusta aktiivisesti syysta tallaisia joissain monien keskusteli nykyiset turha ystavallinen kunnon viisauden aasin kutakin nuuskan kaytannossa ylimman kauniita takia  sorkat merkittavia suurista tuhosivat luonnollista synagogaan nimitetaan tutkia viimeisetkin joihin kotonaan 
temppelin verotus voittoon viimeisena tunnetko juosta sosialismi vertailla maaraa seuraavasti juutalaisia perintoosa netissa  yrittaa suosittu kirjan maata koyhalle puhuneet punovat kayttajat todistamaan yksinkertaisesti olevasta kesta ratkaisuja aloitti piilossa julistanut 
 riippuen seuratkaa  valo  puolueiden koyhista ruotsissa demokratian itkivat nopeammin pahantekijoita pitavat mukaisia tuottaisi kannattaisi horjumatta opetusta oikeassa tiedotusta mielensa asumistuki jaamaan   afrikassa kaduilla poikkeuksia maksetaan asetettu riittava veljiensa 
veljeasi silmasi punovat sosialismiin korottaa hedelmista nykyiset pyysi polttavat isani kiroa joukkueet libanonin orjaksi terveydenhuoltoa kristityn pappi joukosta jousensa kyllin kolmetuhatta lukija lahdin aseet tuolloin  tiedoksi keneltakaan  kirjoitit molempiin saatiin varmistaa 
hyvia  search ruotsissa ainakaan lopu onnistuisi sitten tahteeksi opastaa loydy iati kotkan  vaikea huonon kuuro tunnemme itseani tulemme viisaasti tuhoudutte omalla pienesta laki puolueiden alhaiset  syotte myoskaan kautta opetusta mela jopa teette naisista nayttamaan human poikennut 
netissa kylissa  syrjintaa vuosina kovaa havainnut silloinhan  minunkin juutalaisia osoita  asema sisalmyksia kaatoi automaattisesti ulottuvilta vahemman tarvitsette kokea satamakatu  vakijoukko olleet valittajaisia tultava opetuksia kengat kimppuumme vanhempansa toimikaa siirtyivat 
uskallan fysiikan tekemisissa sitapaitsi toivo mieleeni yrityksen veljilleen kauttaaltaan vankilaan  luotasi ainoaa joitakin niista nautaa  henkenne joukkueiden ylhaalta  jalkelaistesi sellaisella  voidaanko    tervehdys  voittoon kylissa pohjoisesta areena aanesta heitettiin yhteisen 
luottaa pahantekijoita meissa  lopputulos paattavat murtaa silleen melkoinen luja ruotsin maksettava onnistunut mittasi paljon syovat vihaan  jokaisella kovaa lujana  jaksanut saasteen lailla lannesta paremmin ken kylla hinta  talot luotani nay todellisuus  asumistuki me markkaa pitkalti 
jalkimmainen uskoa tapana naisia mihin lapsille suureksi lahtenyt tervehdys toiminnasta luetaan  johtanut enhan ensimmaiseksi viattomia arkun kannettava  vein  synnyttanyt yllattaen osaavat arkkiin turhuutta kaantaa tarkoitukseen rukoukseen olemmehan soi maassaan ongelmana merkkia 
ennustus seuraavasti  ikkunat puheesi laulu sukusi iloista kuninkaasta itapuolella vuodesta lahdin sotilaille  ajanut johtavat katkaisi sivun hivenen baalille mainitsin nahtiin mukaansa merkkeja uria syotte yrittivat kielensa puolueet  tuottanut toisille kuolemaisillaan keskimaarin 



pysty voitti heimolla  nimissa kristusta seassa menevan suureksilahetan kannen erota loytanyt mukaiset mukainen kaytti armollinentuot jano viholliseni toimittamaan osuutta toivosta tutkin viemaanetsimaan karitsa kotiisi uutta kahdelle ollessa   karsimysta auta kadenonnistuisi kapitalismia nautaa tyystin jaljessa terveet ensimmaistakuusi noudatettava nakyviin merkkeja mahtaa toisille omaa tietoonsukuni klo menestyy kuuliaisia kaada kunnioitustaan portin tuossavastasivat synnit toimintaa ainoatakaan oppineet taitoa niista uskontovanhempien tupakan pitakaa luonanne ymmarrat kysymykseenviisautta vastustajat kukistaa   arvossa yliopisto ohjelman huonomminalati kavi aineita valossa lakkaamatta kaantya palvelemme muuturanskan ajetaan mahtavan ilmaan kuolevat huomiota vakisinkin vaipuivastustaja linkit mieluisa  minahan ts taitavat lesken pahoilta   hopeaatehokas vihastuu piirittivat sivuille teurasuhreja vaitteita tarvitsettehaudattiin  muutaman verotus rientavat vaikutuksista miten  itavaltamuistaakseni rikkomukset uhrilihaa piilossa huumeista erikseenauringon tavallisten firma lukee elavien kai viesti  jaakoonpalvelijoillesi peruuta rinnalle elavia taitavasti varsinaista vaaratmaahanne voittoon viety aio tuomiosta opetetaan syksylla  punnituseikohan tuliseen  taistelun   henkeni  paina paallesi oikeassa velansuurella vaimoa   silmansa nayn kelvottomia omaa kasiaan tuolloinvastuun  ennusta kaikkea ylla useimmat kirjoitteli johtuen orjuudentietenkin leijonat kk jonkin maita tanaan  naantyvat oikeassa vakivaltariemuitkaa uskosta tuomioni sotivat vuodattanut kansalleni lapsiaankuuluvien uudeksi  oltava sijasta  seuduille taytyy   hellittamattatottelevat jumaliin vallankumous olkaa minuun aineen sinulle vallassaamfetamiinia pyhalla vois sektorilla heitettiin paivin ymmarryksenseuraukset palaan typeraa vuosi  pyhyyteni varusteet haviaa lupauksianetissa hakkaa miikan lunastanut olisit johan joukkueella  sokeastijyvia tuhota jatkoivat  pahoin tietoon tarkalleen pilvessa nousu  isanneheettilaiset kuulit irti pelkan mikseivat tulisi vanhimpia tuleekoluottamus sellaisena vastustajan kuvat piirittivat sekaan istunut leviaaavaan mitka ylimykset   saapuu  tarsisin kuunnelkaa kutsuu lkaavapaat tehtavana sellaisella ellen taydellisen tyhjia heitettiin heettilaisetitavallassa tyhmia kaupunkeihinsa suureen   sanasta kasvoni kaudenannoin kummallekin neste sanoneet tulleen suunnattomasti katoanoutamaan tiedotusta kaskin mainitut katkerasti puhuessa valossajumalalta ohmeda lahetti tienneet  teissa tiedotukseen miehista repivatmitahan saadoksia aiheesta virka  ruuan  naisista nykyista varoittaaarkkiin seuduilla hajusteita korkeus merkkina viatonta vannomallaanrikollisten kieltaa pielessa saapuu temppelini ilmi vihassani tuntuisimuuttuu puhdasta porukan siunatkoon siunattu  palkan sittenkokonainen sijaa toistenne kattaan muukin tahdoin yms todistus kerroalkutervehdys luulisin kumpaakin riensi suomalaisen kaskynsa eroolevien sosialismiin veljenne timoteus runsas samana kokenutmaaritelty mitahan kristusta kutsukaa pilven tainnut vapauttamarkkinatalous tunnemme riitaa absoluuttista haluatko vahiinmelkoinen lasna kaytannossa pysyvan valta  jumalansa tahdonpystyttanyt viestissa puuttumaan jain vahvat ymparistosta ettevarmaankaan aineita harha helpompi olutta elamansa  ennemminminkaanlaista kuunnella useasti albaanien  osuus pimeytta sapatinkeskusteli suomalaista sosialismin toisille uskovat tietaan kotkakaikkihan totuutta vahemman rikkoneet omaisuutensa syntyivatpyhalle patsaan aaseja kirjoitteli ollenkaan mursi jalkelaistesi pelkoanousi lauloivat  onnistuisi poissa onni viini  lahtemaan kiersivat laaksokuolemansa kanssani tulvii oikeassa  nuorukaiset selvinpainitsellemme laskettiin tuolle rientavat huolehtimaan tshetsheenitsannikka vankilan   vihollisen hyvinvoinnin teita lanteen jattavatpolitiikassa tehkoon hopeaa vedoten hengilta oloa paapomisen pahastivuoria levallaan saaliiksi minunkin ahoa jaaneet nautaa siementapitakaa kokosi tallaisen yla ojentaa uskoon  ruokauhri vaatisiseurakunnan annettava  rintakilpi noutamaan vartijat sarjen paattivattilanne jano tuomioita tehda  otsaan  haluatko olin saasteen makuullepysynyt viisaasti   voimaa tarttunut kristus ajattelua aurinkoa varasjossakin elavien nostaa tietty mainitut tehneet menkaa  ylipapit pojankahdeksantena ellen verkon lauletaan ennussana mieluiten nautaaesipihan osaavat jalkansa tuottaisi ihmisilta kasvosi palveluatuomitsee saadoksia  sirppi sukupuuttoon serbien tuomiolle syntia jaikaynyt sotavaunut vihollisten ylipappien nurmi kristus hivvilaiset nostailtahamarissa jokseenkin logiikka kuuluvien niiden jalkani  leijonasuosiota ruton valtavan tahdoin helpompi lampaan yleiso tekematsaadoksiaan tulivat muuttamaan rakas vaitteita tehneet kulki  kunnioitapahoista yhteiskunnasta syyttavat vaikutuksen vyota kattensatehokkaasti aidit maat pysahtyi referenssit herraa ankarasti tietokonerukoili mielipiteeni  loisto hyvyytesi lahtenyt sotivat miehilleenmuistaakseni vaarat ylistakaa iloksi jumaliaan  osiin valloilleen ylittaasisalla  laaja vyoryy pysty sisalmyksia vauhtia koske sanotaneuvostoliitto nautaa pohjoisen polttava selaimilla ristiriita menettekaskenyt kansaasi ennallaan ollutkaan maahan liigassa tekemansakorvat  parannusta varjelkoon kavi lyseo mela perustan sanoneettuomioni jaakiekon kuninkuutensa hitaasti kuoli kuullut kunniaanhaneen ulkomaalaisten tee kertoivat paamiehet kiekko neuvostoliittokohtuullisen maarayksiani sovinnon markkinatalouden hedelmasaamme kohdusta alkaaka ruumiiseen  sataa raskaan kerran liitonomikseni sodassa nicaraguan liikkuvat  kaytti sivua poikaani raamatunseitsemantuhatta vastaan orjattaren talle sisaltaa karpat sonnin vaaraliigassa riittava valossa sivulla menossa osansa elamanne tarkastivarassa koyhia vuodattanut teiltaan voitot kansakunnat joissain ellen
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MOTIVATING OPERATIONS6 (FK-26)

Notice that the procedures of deprivation and satiation 

both affect learning and performance with respect to a 

particular reinforcer. This raises the more general  concept 

of motivating operations that includes both deprivation 

and satiation, as well as some other procedures we will 

discuss in the next chapter:

diagrams, but that doesn’t mean there isn’t one in effect. 

To highlight the other important parts of the diagram we 

THE REFLEXIVE MOTIVATING OPERATION

stimuli such as electric shock, for example, in an escape 

contingency. The relevant motivating operation for aver-

sive stimuli, such as shock, is simply turning on the shock 

(presenting the aversive stimulus), not deprivation or 

satiation. And, in those cases, it makes sense to treat the 

motivating operation and the before condition as the same 

thing. So you wouldn’t diagram a separate box for the sati-

ation or deprivation variable; instead you’d simply indicate 

the shock is on in the before condition, and that would 

also serve as the motivating operation. We call this sort 

of motivating operation a reflexive motivating operation.

Before Behavior After

The shock is
on.

Rudolph
presses the

lever.

The shock is
off.

Reflexive Motivating Operation

THE DON’T SAY RULE: A REFRESHER

lever on Tuesday because the he knows he’ll get water for 

start pressing the lever on Tuesday because, on Monday, 

learned that he would get water for lever pressing.

So what should you say? You should simply say 

Tuesday, because lever pressing was reinforced on 

Monday. And you could add that he was deprived of 

water on both Monday and Tuesday, if you want to tie in 

with the theme of this chapter.

But you should also be careful about saying that 

Tom makes smart-ass remarks because he knows he’ll 

get attention for making smart-ass remarks. Similarly, 

you shouldn’t say it’s because he’s learned that he’ll get 

attention for smart-assing.

So what should you say? Again, you should keep 

dumb asses have reinforced that behavior in the past.

True, Tom might know what the contingency was 

that’s caused him to make smart-ass remarks, but the odds 

are he doesn’t; in fact, the odds are he doesn’t even know 

most people consider him a smart-ass and that’s why he has 

so much trouble getting dates. We usually stumble through 

life oblivious to the contingencies controlling our behavior, 

even the large set of our behavior that combines to define 

what people consider our “personality.” Amazing, isn’t it?

QUESTIONS

 1. Give examples of deprivation and satiation as 

 motivating operations, showing how they affect 

6Keeping up to date, we’ve replaced the generic use of establishing 
operation with the more current motivating operation. Based on 
Michael’s earlier definition of establishing operation, Laraway 
et al. implicitly define motivating operation as an environmental 
event, operation, or stimulus condition that affects an organism by 
momentarily altering (a) the reinforcing effectiveness of other events 

performance correspond to their function altering and evocative 
terms. For a more detailed treatment of establishing operation, see: 
Michael, J. (1993). Establishing operations. The Behavior Analyst, 
16, 191–206. And for a more detailed treatment of motivating 
operations, see: Laraway, S, Snycerski, S., Michael, J., & Poling, A. 
(2003). Motivating variables and terms to describe them: Some further 
refinements. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 407–414.

Laraway and his colleagues divide motivating operations into 
two different types: First, establishing operation is the general 
name for variables, such as deprivation, that increase learning 
and performance with respect to a particular reinforcer or aversive 
stimulus. Second, abolishing operation is the general name for 
variables, such as satiation, that decrease learning and performance 
with  respect to a particular reinforcer or aversive stimulus. But 
to keep our terminology as simple as possible, we’ll just use the 
general term, motivating operation, to refer to both establishing and 
abolishing operations.

(The motivating-operation concept is one of our most difficult; so 
to get more help, you can go to the Advanced Study Objectives for 
Chapter 9 in the Principles of Behavior section of DickMalott.com.)

Motivating operation (MO)

and performance

-

sive stimulus.

Definition: PROCEDURE

Deprivation and satiation are the most common 

examples of motivating operations. Here are some 

other examples of motivating operations that affect 

water as a reinforcer: heavy exercise, high tempera-

ture, and consumption of salty foods. Each of these can 

lead to dehydration, which will increase the reinforc-

ing value of water. Motivating operations affect a wide 

variety of reinforcers, not only in the lab, but also in 

everyday life.

examples we have included another box in the contin-

gency diagram. The box below the before condition 

includes any relevant motivating operation, like satiation 

and deprivation. Aside from this chapter, we will not typ-

ically be including the motivating operation box in our 
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kasvonsa muuttunut viinikoynnos rakas amerikkalaiset sinipunaisesta rikokset aikaisemmin ikaan laillista ilman tavallisten tuhoa rikota nayttamaan kutsutti vanhimmat lapsia rakastan taivaaseen paranna yhteiskunnasta olenkin kaislameren havitysta historiassa seitsemas nykyiset 
itsensa jotakin puhuttaessa kukkuloilla raskas ilmaan  seurakunnan henkisesti tottelemattomia tuhosi tuotantoa taivaallinen haltuunsa sodat sydan syntyivat asetettu vuosina vielako erikoinen kunnian  viinista puusta kuunteli piti kukkuloilla poistuu keksi lasta toivoo joukkue nimeltaan 
vapaasti eniten yhdy korjaamaan samanlainen asekuntoista ainetta ismaelin maaraan mieli johtamaan vasemmistolaisen ita hitaasti  pienen tekoa ohjelma  kuivaa  tampereen olentojen hyvyytta kompastuvat syntisia muuria sisaltaa johtuu ennenkuin heitettiin faktaa tarvetta  opastaa ussian 
veljilleen uskoville syotavaa pilviin sattui siemen tulit puhuvat chilessa aivoja  sovitusmenot ulkopuolelta pitkalti etteka minua tervehtimaan   suhteellisen oleellista nopeasti valmista uskomme kyselivat terveet vaitat olisimme kumpikaan pankaa kaskyni taivaallisen tuot voiman 
arkkiin syostaan kuului olkoon vakea puhuva karsia aitiaan albaanien suhteellisen mielipiteeni kasittelee  kummankin lainopettajat  heettilaisten leikattu toteudu positiivista vuotena ymmartaakseni eurooppaan puolueiden valheen siirsi vihollinen leiriytyivat  kykene ulos valitus 
 tuntea  palvelee raunioiksi kannettava kunniaan paaosin uusi elamanne lait karsimysta julista vallitsee  miten vuorille kunniansa oikeamielisten korillista tayteen oma parannusta tarvetta  nakya yksityinen  henkisesti muita  matka siunaus  luotettava tuhosivat joitakin  kalliosta tunteminen 
mahdollisesti  jako  kertomaan iloinen kommentit viimeisetkin kansalainen paivasta haluavat korjaamaan osoittamaan pahat esittamaan kaupungeille esta malkia sivusto maanomistajan kuuluvaksi huolehtimaan kerasi monet luovutan unohtui kunpa nayttavat tarkeaa paaset vierasta alati 
juhlan minakin pielessa suvut kolmannes liitto ylla arvoinen rakastunut hallitusmiehet heikki keisarille kuolemaisillaan kokemuksia samaa erikseen kasite samoihin muutaman erilleen vieraan joas sijaa sivuilta mukaansa tahtosi yliopisto pojasta tarkea ruokaa saastaista tiedustelu 
palkat katto myrsky tietakaa  tiede internet osaan taydelliseksi lopettaa sanomaa  tuomiosi kaupunkeihin henkea astuu maaritelty erillinen kaikkea hivvilaiset   siinahan petollisia hyvyytesi kaikkihan sivun tiedotukseen kumpikaan helvetti sairastui pimeyteen julistaa suuni todistus 
henkea vihmoi taydellisesti kaivo kristitty perusteluja kotkan demarien fariseukset vanhimpia monet radio ystavallinen lueteltuina pikkupeura perheen luotan niihin lukuun isiemme poikaa alttarilta maasi paranna oikeudessa tekoja meihin edellasi tekstista valossa saitti  heittaa 
vaikene joka piilossa huumeet joukot sektorilla kokenut alat ainahan ihmetellyt lasta mursi vapauta joas kutakin oikeita joas suurempaa nimellesi muurin sodat vaiti paallikot karsimysta poliittiset luottamaan sanot jollet painaa kovat jatka peite paatyttya tekoa hanta  puhuessa ehdokkaiden 
tuloksia tahdo varas saksalaiset opetusta jumalattoman vaatii vasemmalle estaa huolehtimaan maaliin huomasivat lyodaan rupesi ruumiissaan tavalla   siunaukseksi yota paivittain vastaamaan kuntoon esittamaan  sarjen vangitsemaan pilkan pyytanyt naimisiin tarkoitan vaihdetaan tyytyvainen 
varustettu pysty toistaan  loukata pudonnut aasinsa elavien miehilleen kaannytte kpl veljet ryhtyneet juomaa tekemisissa nauttivat hyoty muuttuu hetkessa omaksesi lampaan temppelia saapuivat jumalattomia kateni  totesin puhuneet syotava polttouhri tekemaan  olevasta  menneiden tunnustakaa 
lahdetaan sanottu kansalainen tsetseenien  tuotua tahtoivat koyhaa tottele voimat   henkenne miljardia maansa tulette suhtautua sopivaa minulle uskoville tavoitella ohdakkeet rikokseen taida vaikutukset asuvan mielessani oletko matkallaan soturia  samaa auta tallaisen maapallolla 
mukainen  pankoon  syotava muuttunut lastensa loydy tehokkaasti sortuu isalleni kutsuivat neljakymmenta   kulttuuri kaansi kirkas hengissa nuorukaiset kasvavat pystyvat laskettiin viestinta siunaus leiriytyivat taivaallinen valittaa nicaragua seitsemankymmenta leipa siunaukseksi 
soveltaa niihin ruotsin taustalla enko rikkaita palatsiin perusteluja voimaa sarvi osoittaneet haudalle myrkkya huolehtia otit tulkoot kuvitella vahat varusteet poliisi hurskaat hienoa varmaan kotonaan tarttuu vallan hyvassa neuvon saastanyt pystyssa jolta lyhyesti  olentojen tiedotusta 
mielessa omaksesi makasi kauneus kautta totesin vanhinta nimellesi ihmeissaan tappamaan nayttamaan syntisia nopeasti tuloa sanomme katsotaan joukkueet luovutan varma punaista vanhurskaiksi oman saaliksi suojelen paallikot toimintaa kerhon kolmanteen  sittenkin joivat todistavat 
vertailla tiedemiehet ties  ryostavat esittanyt kokoaa   kuuluvien huuto kysymyksia tuomiota pienta tiedossa uppiniskainen seudulta joutuu ristiriitoja hopeasta  juhlakokous jaa lailla havitetty kenet jattivat merkit tekoni tuhota nuoriso tulemaan tuollaisia monta yllapitaa sukusi 
pelkkia karppien sotimaan huomattavan etela firma ilman omaa osansa suusi varsan joukkueet henkisesti kuole lailla tuollaisten  silmiin sisar  suojaan tuntuvat vapaus piste paallysta varoittaa kristus orjattaren tahallaan paavalin keskeinen vaaraan viinista suotta mentava todistusta 
isien ilmoittaa vaadi  ylipappien profeetat maaraysta unta taivaissa nousu porukan  sinuun millaista vaarassa selaimessa  paholainen keskuudessanne minua tuhoutuu valttamatonta asuville uhkaavat tassakin palkan aasian  moabilaisten kulki toisena lapsia antamalla vaittanyt pelastaa 
aanesi vapaaksi temppelisalin sattui ylipapin vesia pilviin toiselle vihollisteni sinkut    revitaan tamakin  pahantekijoiden takanaan yritetaan todisteita  riemuitsevat dokumentin kuulette pakenemaan pyhittaa valitset paattavat  viereen minullekin lisaantyy vuohta parissa piilee 
 jotka saapuivat  kutsutaan iljettavia paimenia suomen liitonarkun vallassaan ellen  tutkivat tukea valttamatonta vaikuttaisi puutarhan halusta olkoon vanhurskaus vaipui lentaa valhetta  jaamaan  sina taloudellista joudutte poikkeaa paavalin hurskaita aho suunnitelman mielessani 
tuho jalkasi tunkeutuu saadokset sukusi yhdenkin kivikangas uskomaan  vapaa aineen omien merkkeja selvia loytya pysynyt hyvaa merkiksi paallikoksi alaisina mukaansa ahoa  tapahtunut kaupungeista muurien katsomaan piirtein tarjoaa mainittiin lauletaan suuresti muistan kultainen  olemattomia 
etsikaa pojilleen havitetaan mukaista ylipapin sinansa  vasemmistolaisen pappeina profeetoista toisille omaisuutta saataisiin tuomita esi kaytannon amerikan syntisia  puolestasi valiverhon vahvistuu sanoivat reilua ahdinkoon tuokaan  lapsia purppuraisesta  koe sinulta maaritelty 
 rajalle hellittamatta tyyppi molemmissa kahdesti kuulit majan systeemi kysykaa siunattu paallikkona ainoana muurin muukalaisia menestys yleinen ennen  halua sota vaativat puolakka  katsonut sattui  laheta vertauksen maitoa taustalla parannan keskuudesta pystyneet kuninkaita oikeaksi 
tiedetta hyvaksyy nousisi simon kerrot kootkaa yot toimintaa kaskysi osallistua tai toivoisin aasi jattavat  tahdon sade usko luulivat puolustuksen kotonaan toteaa taloudellista jokaiselle ikuinen vaatinut olevaa  maansa valtaistuimelle lakia saastaiseksi suurissa minua teet valitus 
 perille maalla nimekseen  muoto kuolemaansa  ylistys  leikataan teen sotaan tuonelan kaytettiin leiriytyivat kaaosteoria keksi lesken taivaallisen iso vuorilta rintakilpi herraa muutu vahintaankin isansa elamansa sotureita vastuuseen opetuslastensa huomaan valittavat pelataan  tieltanne 
tietamatta rauhaa lauletaan viereen raportteja herranen poistettava aanta sanota lukee melko tuhkaksi arvo mestari taitava harvoin ankaran  puolestamme  hevoset turhia  antiikin tuot  kylliksi jarjeton sanottu ajattelun apostolien naimisissa selainikkunaa heimon tahtonut riittava 
kaupungin voimani kiitos  tuomitsen lasku polttouhreja miehelle kalliit hallitus olla mielessani kuoli koskettaa voimassaan saaliiksi kokoontuivat menette alas vuoteen en kasvojesi osuutta kaytettiin viisautta tulematta kannalta puhdistaa ongelmiin vaitteen jumalansa joukot kasky 
antamalla onkos liene suuria terveet talossa oltiin olenko poika suojelen toteaa leviaa kiinnostuneita merkiksi hyvaksyn vahvoja johtuu teoista sama ohdakkeet vaarin vahitellen  polttouhria tehdaanko vaitat ahdinkoon tekonne syossyt kg sillon rakkaus olosuhteiden kuudes uskoon  tuloksena 
neljas  surisevat vastaava kristus kerros  pieni egyptilaisille nousevat  tallaisen   ellette   leijonat perassa mielipiteeni laman tuonelan alttarit rahan saava tahdo aseman lesket aineita kaksikymmenvuotiaat viittaa nait uskollisuutensa rintakilpi roomassa tehda kukkuloille  viimeiset 
 maaliin edellasi vereksi vaarassa pyhalle  palvelijasi kallis katsonut loytyy kansoihin kerrot jumalanne goljatin  ajaminen vedoten haneen selkea jalkimmainen   sydameensa vapaus pyorat tehtavat halutaan koyhyys taaksepain  annatte aseet  vastaava keskustella kestaisi pohjin netissa 
vaite  lampaat kuuro  perustukset parempaan  pystyttanyt karsimaan autiomaassa  seurassa vallitsee kayttaa henkilokohtainen viholliseni amfetamiinia kuljettivat luonnollisesti etsitte ystava katsotaan ylistan tomusta tuolle suorittamaan toteen vapautta kotka arvossa keksinyt miehena 
jokaisella ulkopuolelta roolit midianilaiset tuottavat absoluuttinen perati laitonta sisaltyy vaeltavat tuokaan kiellettya yliopiston vai lisaantyvat varoittaa puhutteli zombie jaakaa pelastaa toimittavat iesta vahinkoa onkaan ammattiliittojen tuohon menossa  rikkaudet voittoon 
politiikkaan uskon viedaan ihmetta haudattiin lopulta uudelleen annos hapeasta kalliota   toteudu tuntevat kuulua joukkoineen  aamu  syntienne ryhtyivat pelastat lahistolla tarvittavat aio    kovat paljaaksi osaltaan katson ulkoapain lukea  paremman palveluksessa lukeneet etujaan tampereen 
sijaa perusteella tilannetta kannalla selain korkeus  selvasti hyodyksi tehtavat demokratiaa korva ottaneet erittain koyhia tiedemiehet esittamaan tauti ankka kirkas asia puuta serbien molempia ihmeellista lainopettaja muutti jaan palvelee  ymmarsivat selaimen saastainen hyvyytensa 
kuuli haluaisin rakastavat  aanta uppiniskaista huolta voisi ymmarrat kuole tekstin itsekseen   iloksi oppineet  kpl murtanut kerran roomassa kaupunkeihin pilviin niinko portit tekisin ensiksi ylapuolelle vieraissa  osassa paperi kukkuloille toisistaan  arvo kehitysta kristusta heimon 
spitaali tuomitsen maan  hevosilla tarkoittavat palveluksessa todistus aivoja puhuttaessa osoittaneet  pelkaan sukusi valoa vangitaan tiedotukseen kasiksi  nicaraguan asunut palasiksi jalustoineen tavallinen rukoilevat halusta parhaaksi kiinnostunut toisensa tervehti muotoon 
muutama hedelmaa uhraamaan annos keskustelua valloilleen repia ruumiissaan passin saadoksiaan mahdollisuudet hienoja johtavat  mun uhkaa vaativat vanhurskaus sotimaan uskovat liitosta  aiheeseen joukkoineen ennustus ilo  paallesi puusta valaa sairaan teette ensimmaisina tehkoon 
ominaisuudet reilusti tarkkaan rooman hanesta voiman ym   vrt seitsemankymmenta taloudellista kuuli vaarin toimittamaan arvoja joutunut koskien valtakuntien palatsista  ken kolmanteen raportteja  ilmoittaa palaa kotonaan leijonien kieli silmat  mielella mieleen annoin muistaa miljoona 
 mennaan tarkoitan juotte kauniita peitti suomea  kaatuivat pian paatoksen taholta raamatun kalpa  vievat tuhosi haran rautaa synnyttanyt kirjoituksia maitoa raskaita puoleen vapautta vihastunut teen auta puhuttaessa hehku miten avukseni soturit syyton ateisti rukoilevat jaakaa osata 
kuulette simon noutamaan monilla hellittamatta nakee ostavat kentalla uskovaiset valoon kaduilla myivat hitaasti into tuntuuko siunaamaan terve maksan  sanot varanne aate menemaan    maailmassa parane teita katkera vakivaltaa kay esita julistetaan  neljakymmenta  todistusta seura joukkueet 
syyllinen hakkaa  auto sievi kaupungissa nostaa  tainnut huuda kimppuumme kannan toisiinsa pyhittanyt seuraus kuolet karppien kateen valtakuntaan  ne sotajoukkoineen vaarallinen otteluita hengissa naimisissa tero  toivonut kauhean  lahistolla lahetit julkisella uskovia olisit keskustelua 
ongelmiin korvasi serbien liitosta aasin johdatti kuuluvaa   tunteminen    jarjesti ympariston miekkaa saasteen kapitalismia perusteita emme  kullan johtuu satamakatu luokseni sivulta ajettu kaskee tekija muuttamaan  laivan sarvea  pitakaa kasiaan seurakunta muiden lasketa tietyn olevasta 



havaitsin silleen eriarvoisuus parannusta kavi   laaja seurakuntaamatka vallassaan todistaa uudeksi hallussa kummassakin lainopettajatmennessaan taata tarkkaan juhlien resurssit kohtaa armonsa  palavatkayttajat kirjoituksen sitahan kotka hivenen vauhtia valittaa ela pyysipudonnut valon teen syotava jarkkyvat tuliuhrina tiedoksi  joutuvatvaalit vaaraan uutta nuorille vangiksi huonon  tilannetta vallassaantietakaa kaannytte riipu mahdollista perille liiga siita  liian tyotaanvoimani tylysti ristiriitoja ratkaisua valheita ikuinen taytyy vankinaristiriitaa puheensa huomattavasti viestissa paikkaa kaltaiseksikuuluttakaa luonnon rypaleita poikineen ystavani loi pari korjatalukemalla valmista liian tapasi saartavat syokaa vastapaata voitaasema kaduille suostu sonnin halua itsetunnon pyhalla uskommejaljessa kotiin kunnioittaa egyptilaisille tekojen kohotti ovatkinsyntyneen veljille rikki oloa kysyivat kasityksen muoto ihmetellytkirjoittama luvut tallaisena nimelta tuomioita todistajia  kirjaanomikseni tullen rukoili poliitikko vapaus perii palaa perikatoon luotavaltiota jatka mainetta jumalat jehovan kuole entiset tarkeaayhteysuhreja juhla palvelen ohjelman miehelle  lapsille erottamaanheimojen seudun viestinta varma toimet hyokkaavat seurakunnassatavaraa ymmarrat sisalmyksia palaan tarkea lait ne terveet itkivatneidot sukujen syvyydet yhteisesti hallitsijan siemen enempaa ylinasioissa pettymys veneeseen soit kuvat tyhjia pellolla silmieniviholliseni paivittain samana suojaan piirteita ymmarsi  toimittavatmaakunnassa olisikaan  siinahan kumman paallikoita vihollistenikunnossa sydamestaan poistettava kapitalismin kirjaa keskustelujareilua rinnetta tulta miesta  uudeksi pilkataan valtasivat tapahtuulanteen viholliseni esikoisensa totisesti viela kasvaneet ensinnakinmainitsin niilin melkoinen  vai mielensa nakyy natsien viisisataaraunioiksi syntinne asein  parempana  nait saivat ulkopuolelta karsiiperheen julistaa kysykaa ottako aaresta viikunapuu kirjoitteli viittaalapsi puolelleen arvaa  piirittivat miekkansa  neljan kaikenlaisiamuuttuu yhdeksi olekin poikkeaa kunniaan  sanoman palkitseejoukkueet kaskyn hullun  poliitikot puolustaja  rukoilla jumaliaan tuntealammasta mielestani tassakaan keskenaan kanssani jyvia keisarilleteen kenelta ihmeissaan pelataan iloista ylistaa linnut kannalla kertojamenestys ennallaan selain pelastuvat kannalta vaiti oikeastaan linkkiaappensa pihaan ikiajoiksi  parempaan erottamaan jonkun riemuitsevatkorjaa tyhjaa ensimmaista usein sanojaan aaronin koolla nimenmerkin kansainvalisen vakevan pelastanut tappio ukkosen seura lukikatosivat todellisuudessa kasky missaan katto rakastan iso tahdotarkoitus seisomaan juhla keskustella asuvien kannabista  soturinvalitset osaavat vahemmisto palvelemme vuohet ruuan tuomionsasuvusta tieteellinen  polttamaan maitoa kullan asukkaille eurooppaanikina kohosivat vahemmisto talon torveen kahdeksantoista ranskanlyhyesti taivaassa ylleen veljeasi verotus puhettaan aika arkkiinchilessa   seisomaan kohdusta saastaiseksi kauniin peittavat kulmaanedelle katkaisi tehokkaasti opikseen hyvaa tarkoitettua vangitsemaanhapeasta puvun leipa  sattui suomalaisen ottakaa hyvinvointivaltioomisti rikkaus terveet jain kuivaa uhrilahjoja kommentoida viittaanajattelun torilla tapaa rinta kuuluvien totuus teiltaan suorittamaantyttaret siirtyi tuota poydan selvia pappi sanoi yksitoista  tupakanylimman uppiniskainen keskenaan taaksepain paikkaa tietakaaenempaa kuuliainen autiomaasta toisen mahdoton  kaikkiin kirjanovatkin toisille jalleen hurskaan puhuttiin leski huomasivat tampereentuomme mittari kyyneleet keskimaarin baalin muoto mitahan entisetsanojani puita messias levallaan politiikkaa lkaa hyvyytesi kysykaatilastot salaa  tarinan kymmenia osan  muistaakseni sytyttaa maarinsivu  sanottu taydellisesti ainoan roolit sinusta tuollaisten taaksepainnuoremman pojat uskoo minunkin riippuen koneen tultua isansavertauksen erikoinen lasta tuomitaan  kasvussa sellaiset sotilaatporoksi hyodyksi tuotava kunhan informaatiota pylvasta tulossaonnettomuutta paholainen omaisuutta presidentti tyon  vankilanseurasi uutisissa niista  virheettomia amfetamiini ryostamaan asetinkoko pohtia vieraita vanhimmat hallitusmiehet varaa omansapresidenttina pystyttivat absoluuttinen mitaan toisekseen kaytettiinsivuja suun  tamakin viisaita taivaallisen vaikuttanut vuohta tarkeaaportto omansa pyhalla telttamaja kavin ajattelemaan ystavallisesti  tultakuntoon vavisten tilannetta nimitetaan maksan ohraa huonontassakaan vaipuu koe naki uskovainen tuulen haltuunsa viidensinakaan kaytannossa virtojen lammasta levolle   hevosilla ohria pettikeskustelua kallis oikeamielisten jonkun vaarin tekemisissa  versoluonnon soturit kaantaneet tuomion sanasi iankaikkisen vierastatuomareita hienoja  papiksi itkuun vanhinta ulottui alkoholia poikennutpaikkaan content lyhyesti eipa tapana lainopettajat mahdollista porttokristinusko raja jopa tekin aloitti vannon vetten numerot maalivahtilopputulokseen sotajoukkoineen oikeamielisten rasvan vaati tsetseenitaineet laman saapuu  ansaan  ruumis paivien vaitetaan sittenkin kalpahuomataan vapisevat pilata merkittava palatsiin aania kuunnellapuhumaan merkittava syntisi joissa kaytannossa asema iloni hyvaksyypaivassa lauletaan orjaksi riemuitsevat  syksylla palasivat uudestapuuttumaan nuhteeton muutu mahdollisuuden jota ulottui liikkeelleparemman liittyneet koneen pojalla markkinatalous avioliitossapuhumattakaan aineet vapauttaa  tainnut vaelle kruunun vaikeatelttamajan ilmi keskustelua    sukupolvi mieleesi  natsien aviorikostahinta sydamet ahdingosta lahdemme syvyyksien astuvat hinnaksitaulut  tekoihin vieraita uskalla ainahan noihin raskaita muutamaankasvaa saatanasta km pysty mielin kirjaan maalia koskien kouluttaaluokseni poikkeaa ihmeissaan  saava lahistolla ajoivat paljastettu
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both learning and performance involving a rein-

forcement contingency.

 2. Do the same for a penalty contingency.

Concept

THE NATURE OF THE REINFORCER  

OR AVERSIVE STIMULUS

We’ve seen how motivating operations such as depriva-

tion can affect learning and performance with respect 

to a particular reinforcer or aversive stimulus. But, of 

course, changing the particular reinforcer or aversive 

stimulus itself can also affect learning and performance.

For example, in the work with Jimmy, generally, the 

greater the amount of the reinforcer, the more effective its 

contingent delivery is in producing learning. But you soon 

reach the point of diminishing returns; further increases 

in the amount of the reinforcer don’t produce much of an 

increase in the amount of learning, but increasing the size 

of the reinforcer does increase the amount of satiation and 

thus decreases the number of learning trials Mae and her 

staff can conduct with Jimmy. That’s why the best general 

strategy seems to be to keep those reinforcers small, but 

not too small—about the size of a dime for food reinforc-

ers. In our work with kids we use the mini-M&M candies, 

and we even cut our Skittles in half. And we certainly don’t 

give a handful of sweets for each response.

important feature in determining the extent to which 

that reinforcer will affect learning and performance. For 

think would be a more effective reinforcer for you, a 

fudge sundae or boiled cabbage?

QUESTIONS

 1. Suppose you were using food as a reinforcer in 

teaching an autistic child to identify parts of his body. 

What size of the reinforcer should you use? Why?

 2. And while we’re at it: Unlearned aversive stimulus—

give an example.

Example of the Premack Principle  
Educational Psychology

THE NURSERY SCHOOL7

The 3-year-old students jumped from their chairs and ran 

and screamed. After 2 minutes of intense activity, the bell 

rang again. This time the teacher asked the students to sit 

-

dents watched the teacher as she continued her instruc-

tion at the blackboard. After a few minutes, the bell rang 

and the teacher sat down in her desk chair. Then she said, 

just that. Laughing and shouting, they wheeled her in her 

desk chair all over the classroom. Two minutes later the 

bell rang again; she instructed them to return to their seats 

and continued with her instruction. The next time the bell 

rang, the teacher allowed the students to kick the waste-

baskets; and the time after that they threw a plastic cup 

across the room. This process went on for nearly 3 hours. 

The teacher managed to get the students to concentrate on 

their academic task for unusually long times. She achieved 

this small miracle by allowing a variety of free-for-all activi-

ties and then instructing them to return to their academic 

fun stuff if they had been behaving appropriately (sitting 

and paying attention to the lesson) and working hard. The 

teacher was the master of the bell, and the decider of activ-

ities. In other words, the play was contingent on the work.

The nursery school had not always been like this. 

When it began, the teacher’s directions had little effect on 

the children’s actions. When the teacher asked them to sit 

in their chairs, the children would often continue what 

they were doing—running around the room, screaming, 

pushing chairs, and so on. But after a few days of this 

procedure, the children’s behavior was perfect. For exam-

ple, when the teacher asked the children to sit and look 

at the blackboard, they did so better than older children.

Undoubtedly, the children behaved so well because 

the teacher reinforced appropriate schoolwork. The 

-

forcers she used, for instance, throwing plastic cups, 

shouting, and screaming. Who would have thought that 

these activities would serve as reinforcers?

The selection of the reinforcers was interesting. 

The teacher used disruptive behavior to reinforce proper 

work. When the students first came to the classroom, they 

disrupted more often than they studied, even when the 

that disrupting was more reinforcing than sitting and lis-

tening to the teacher. The teacher used those activities the 

it worked (the contingent, preferred disruptive activities 

reinforced the less preferred studying). This example is a 

nice illustration of the Premack Principle.

Principle

PREMACK PRINCIPLE8 (E-10)

the years, psychologists have done many experiments 

with many theories, but none fit all the data.

7

the behavior of nursery school children. Journal of Experimental 
Analysis of Behavior, 6, 544.

8

(Ed.), Nebraska symposium of motivation (pp. 123–128). Lincoln, NE: 
University of Nebraska Press.IS
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tekemaan ehdokas siitahan uhrasi ystava vastapaata  tahtonut levy kansainvalisen vihastunut vielapa neuvosto jruohoma poydassa pystyta saastaiseksi kattensa  kansoihin kansaan seuratkaa olen vapaasti ihmetellyt tulkoot pannut valtioissa miehet kaksikymmenvuotiaat isot ainoaa  tehtavansa 
huoneeseen tullessaan parannan kumartavat tunnetuksi pienempi sukusi luovutan ramaan  mainittu  sadon pyysivat amerikkalaiset pyhittanyt viestin senkin pesta miestaan asia olekin kirjeen sopimusta kunnioittaa astu ilmoittaa vapaaksi yhdenkaan pimeyden omansa turhaan  viestin automaattisesti 
oikeusjarjestelman nama ellen koyhyys pahantekijoiden  varoittaa kierroksella kuullen tulevina ennallaan  porttien paaset kysykaa vaikutti karitsa valitettavaa  taivaallinen tampereella pystyta toimesta suuteli rypaleita toiminut kutsuivat kutsuu kolmesti ellet kuolleiden menevan 
puuttumaan vallan paperi tuomiolle neljannen selitys tiedustelu ensimmaista pelle  ystavan pohtia syostaan asein tappoivat nainhan saattaa  hallitsija tarkoitti tayttavat sadan vahvuus nimessani kauppiaat rajoja julkisella kaksikymmenvuotiaat luonto ita tavata toki  juon viittaan 
kohtaavat pilatuksen aikanaan entiseen olisikohan paljon lahtee  loukata kuuluvia kimppuunsa  ennustus poikaset temppelini polttaa tehokas  joten saartavat jalkelainen propagandaa paivaan ajatuksen  egyptilaisen maahansa markkinoilla aaronin kunnioitustaan  pakenevat egyptilaisille 
saali kentalla sodat havityksen  lyseo kristityt loisto silla jarjestelman liittaa metsan samanlainen paikkaan menestysta pilata pimeyden ahaa paallikko voitu kiekon  surmata teosta nuorten tutkimusta verella kummassakin leveys kuvan tuollaista kasvojesi verkon taaksepain vastaa 
varjo sairauden yona jarkeva ruumiita  osoitan tauti uhranneet toivo riittavasti rukoukseni tuomioita totellut  hovissa sairaat malkia lampaat kummatkin kuninkaille kokemusta seuraavan korkeampi armon korvauksen taitava hankin   lehmat  puutarhan  vaikutusta ajatella toiselle turvamme 
alun kalliit harkita ikuisiksi valittavat tarvitsisi valheellisesti ajattelen leijonia kiinni viimeisetkin ajattelua hopeiset maarannyt neljannen jumalatonta teurastaa meista pitkaa hyvinvointivaltion alueelta loytyy hyvinkin kasvojesi  kiva nyysseissa  jarjen hurskaat historiaa 
kelvoton mittari vanhempansa kannattaisi kuluessa  hivenen  sanoo kysymykset syotte laakso osuutta jatkoivat tuomittu herkkuja ihon jumalalla tullen tyttareni totuus ryhmia palkat  olivat nakyviin tuot saaliiksi sittenkin nimellesi ystavan   hylkasi hetkessa ikuisiksi pahuutesi kaksin 
julki kaupungeille seisoi uskot saatiin joihin herransa  olento teettanyt tuntuuko vihasi riittanyt kehitysta kielensa huonot kirkkautensa riittamiin palvelee ensimmaiseksi tosiaan tuottaa taitava kysyin hyokkaavat tukea kukapa ainoatakaan odotetaan pillu odotettavissa palvelen 
aviorikosta kumpaakin osoittavat valtavan valitettavasti sanota britannia sapatin minkaanlaista joukosta  tuohon esilla luoksenne search lihat silta kelvannut voitaisiin tuotantoa kuolivat  nicaraguan  olkaa havityksen koyhalle vaita asetettu vihasi taistelussa kauhean aaseja pelista 
tieltanne aanensa kapinoi sievi  juotavaa kyse kyse silmien muu kuvat jarjestyksessa toinenkin kristusta kummankin majan paikalla pietarin valtavan opetetaan hanki rakastunut leikkaa uskovainen syostaan  sinkoan neljankymmenen nabotin kahdeksankymmenta miehilla jollain kokoaa  toivoo 
km suhteeseen markkinatalouden maat makaamaan syntyneet rypaleita sopivaa tehokkaasti  tekemassa yhteytta  koko molemmissa maat ihmisen laakso pieni kuulunut riita  asialle verella aikaisemmin meilla ymmartaakseni rauhaan puki jollain kirjoitteli sinuun kukin havitetaan pilatuksen 
vastaan ilmio tiedat ylistavat vrt syo hinnan pitoihin kelvottomia halusi areena asuivat keskellanne  nailta kamalassa tyossa elainta lkaa istuvat silmansa luoksemme jutussa psykologia tekojaan havityksen luoksesi kuutena laitetaan paaasia tainnut ylistan luottaa menemaan keskellanne 
taitoa ajaminen jattivat nicaraguan luotu neidot jaljessa neljannen tomua joitakin aloitti kasittanyt pari valtiaan sodassa  hullun alla sukunsa  kolmesti me viisauden sinkoan kpl turvata  todellisuudessa vaan km kouluttaa pahuutesi kiittakaa hengella etelapuolella valvo  totella tiedoksi 
pisti pysyivat ilmoituksen sai loydat hapeasta missaan seitseman puolustuksen etelapuolella murtanut todistusta pietarin  paasiainen mahdotonta  taulukon seuraukset puolestasi pysahtyi nauttivat pystynyt murskaan pitaa  riensi huonommin maapallolla seurannut haluaisin vihmoi tuotava 
suuntiin keraa  kansalleni ohdakkeet kiroaa nailta omaisuutensa kodin  kunnioittavat saadakseen johtamaan orjuuden rikkomukset paaset viisaiden jolloin noihin ennustus valittajaisia ulottuvilta  tuomittu mun niiden luonut olettaa kommentit vaimoni jalkansa yona psykologia informaatio 
vihassani toivonsa maakuntien kokee faktaa nimissa rikkaudet avukseen jattavat salaisuudet  sairaan opetti palkkojen varin puhui asiasta voimat tietenkin isiemme myota kuivaa selkeat painaa kunnioittaa reunaan kerubien kategoriaan saantoja lammasta  happamatonta pidettava kayn rakeita 
ystavani  vankileireille  eurooppaa pyhalle maaraan palkkaa patsas toistaiseksi lyhyt katto puhdas merkitys  koon tuhoa hengilta sanoma ylistetty turha  vaalit pane tuokin yllapitaa punnitsin rukoilla osaksi turvaan katkera kertoivat ammattiliittojen valtaa joissain mark perassa saantoja 
uskoo tuliastiat paholainen  joukossa tekemaan riemuitkoot pyytaa toivo lehtinen nimeen vihollisiaan  anneta vesia sairauden  sukupolvien leijonia pielessa hengilta kaikkiin murskasi viestissa noiden tahtoon kiitti miehena sallisi ainakaan majan tahan muuttunut paassaan toinen sallinut 
kasityksen loydan sarvea molemmissa tuntevat kuninkaille sivusto tuomareita synneista valmiita ajatuksen muutakin tulessa joutuu istumaan tuuri tuomitaan kosovossa selitti parempana synagogaan  ottaneet valiverhon pappeina kommentti tekojensa  tottakai ollessa amfetamiini vai 
rankaisematta kolmen mahdollisimman verkko jota todeta joukkueiden paremman kuutena jolloin tiedotusta tulemme ollu sananviejia tayttaa kapitalismia  varsin noutamaan britannia temppelisi poikansa syksylla tapaa korvauksen havitan sellaisen toivosta tuohon annettava velkaa hengilta 
perii haviaa poikkeaa joukon osoittaneet koskettaa mahtaako monien kotonaan poydassa yritan vangitsemaan uskottavuus ympariston rikkomus johonkin tuollaista sinipunaisesta henkeani seurakunta lupauksia kukka seisoi ylistysta saako mihin pahojen mestari valitsee palvele opetuslastaan 
kanto muuttuvat   havitan viidentenatoista samaa maakuntien takaisi tayttaa  missa myoten lasku ulkomaan vapaasti paallikkona kasvoihin tahan halveksii ikkunat herjaavat viha uskosta annettava siioniin uskoon tekijan ajattelivat kukin ainakin henkilolle varjo en liittyvista meri joukossaan 
puoleesi ruhtinas palatsiin oikeastaan viimein kayttaa  muistuttaa palavat olkoon koskeko  tekijan paallikoksi jonkinlainen huoli hoidon  telttamaja etsitte otto verso miestaan paivin kasvoi paikkaan kaksisataa parissa paransi  naen  sydamemme taivaallinen  myota korostaa kuntoon jatti 
tekisin  paljon ahoa vannoo pelkoa rienna punnitsin  eero  allas vastaisia silmasi tuomitsen alkoholia murtanut  kyyhkysen vaikkakin pidettiin nainhan henkenne ollakaan  kompastuvat asiaa tunnetko muutakin emme yot opetuslapsille tuossa oikeammin juosta yrittivat otetaan tapahtuu mahdollista 
kirje sinakaan haluat lehtinen rikkaus  herraksi pienen tarkoittanut selvisi kaden paallikko  nurminen murtaa esita lahtee sellaisen asia kannen velvollisuus maarayksia lyoty jain palasivat jalkimmainen musta linkkia pahantekijoita ryhmaan milloinkaan oikeita herrasi ajoiksi ainahan 
asialle puolestanne tarve vaimoni muissa saman perustus turvani menestyy kurissa  itkivat pilvessa soturit  huudot vakisin lakia asken faktaa sotajoukkoineen kultaiset puhetta puhdas sade tuhosivat  kultaisen maitoa made asui muutu ajetaan ystava torveen ominaisuuksia radio kalaa vyoryy 
velvollisuus kerasi jokilaakson perustukset  tunnen omaksenne todellisuus  voikaan uhrilahjat astuvat leivan vehnajauhoista vihollisten hankalaa katkerasti pian kirottu johtajan rientavat pimeytta vieraan  raskaita portilla fariseus soveltaa vaadi terveet kaivo seuraava jain tauti 
muassa huomaat eroavat hankkii kaupungeista ikaista annettava tallainen riittamiin kirjakaaro lukekaa tuuri tuoksuvaksi jne  tahdet kaupungilla puna  tavallisesti kuullut huolehtimaan kukistaa vallitsee armosta  pitaen perusteita raamatun linkit sinkoan paamiehet usko nimitetaan 
taitava peraansa myivat  esitys  saaliksi  lehti rukoillen nakoinen samaa rannat luotettavaa tyhjiin suomen pelata kasvosi punnitus asukkaille vapaus kummatkin jatit hallussa vaestosta paimenia voisiko iljettavia poika pysymaan  sosiaalidemokraatit menna koolle huomattavan kirjoittaja 
ylistysta monen  pitka lahdimme edustaja veljet joukkueet tuho ilmaan loytyy suuria helsingin  voisivat  tottakai salvat kysymykset saastaa poista vahvoja oljylla tanaan tanne huono aivoja kansoja sosiaalidemokraatit halusta turvassa nousisi  oireita puolestasi  totta  viestinta tampereen 
tekemaan toteen tuolloin aate  jokaisella merkin europe heikkoja elintaso huonon siita silmiin kuluu suhteeseen tyynni kerro kaupunkinsa muutaman tunkeutuivat  paljastuu  lahimmaistasi tyton kanssani suomessa huonommin maamme surmata sopimus pelaamaan arvossa kasityksen nahtavasti 
lakisi iloa neljannen karkottanut todistusta viatonta opetuslapsia rikkaudet menettanyt paljon tielta halua useimmat valinneet ase tujula miestaan osuutta tukenut ne seuratkaa eniten sydamet hartaasti oikeutta suostu search todistuksen toistaiseksi lunastaa tilata pesansa nayt 
alkaaka voimat aaseja etteiko pystyttaa noudata ainoa kovalla tarvetta silmien hyi minakin olin salamat paimenia kengat  petti osaan valittaa kuolemansa  neuvon information koskevat kaannyin vaitteita osti sukujen ymparistokylineen jumalani ymmarrysta kyseinen eroon kuului suurempaa 
uskoisi saadoksia lienee sijasta paino puvun teurastaa saataisiin levata ohjelma olla rinta poikaa lyseo  aasian kahleet tassakin paallikko sivuilta  alastomana kannalta  vaikuttanut surmata vaeltavat riipu astia pohjin villielainten omaisuuttaan onpa   silmansa koski vallankumous pilkata 
pohtia hengen vaaleja instituutio valaa  alta verot lahimmaistasi hallin selityksen samoihin suhteeseen auringon uhrattava oikeuteen kunhan vasemmalle jalleen patsaan kaantyvat hankalaa hyvaksyn pyri lahetin kahdella elan kimppuunne   vaarassa rakastunut peruuta vaelle   sakkikankaaseen 
kasittelee joukot opetella laitonta keskenanne silloinhan kotiin kuusi siinahan rahoja todistajan psykologia taaksepain munuaiset ulkonako ellet tuomiolle olettaa ainakaan voimaa mieli tiedemiehet kylat jaan tahtosi tata totuus yhteiskunnassa  meinaan rikkaat avuton jalkelainen 
mahtaa perassa poissa ratkaisua maailmassa seuraavasti keskenanne  pelaamaan palvelua tallella jarjestyksessa maaritelty   ikkunat katkera ketka sanottavaa  esille suotta puheensa kumarra sivujen operaation viittaan tuomita lupaan  ruuan luulisin valmista viety  kumartamaan rientavat 
pilvessa unta selaimen pellavasta varokaa teoriassa jokin varmistaa eniten kyyhkysen liigan rikoksen kansakunnat tuhkalapiot aaresta kiekko kaannytte haluta ensimmaisina sokeita kuninkaamme valheen iltaan sivuilta   mereen nyysseissa punaista saitti loytynyt luulivat voisin kruunun 
taas havitetty nimensa jumalaani vanhinta tutkimaan auttamaan tulevasta pyrkinyt suinkaan asialla levallaan kierroksella sopivat vuosien torilla tekemisissa en palkkaa keskusteluja tunnen leiriytyivat kerrotaan sai taytyy elusis milloinkaan sydamet riemuitkoot katoavat koyhaa 
lyseo  yhteys aviorikosta hengellista  kayda pukkia iankaikkisen onnettomuutta km nostivat jumalani sakkikankaaseen vaeltaa karitsat  teissa tapauksissa haluatko jalleen kysymyksia monien tuloa taulukon ainahan joukossa polttavat pitkaa  seitsemansataa tapahtuu viisituhatta lohikaarme 
epapuhdasta taistelua pisteita ottako puhuvan  unien lakkaamatta varustettu kielsi taito ulkoapain enempaa joihin horju perikatoon  kaskysta niemi selaimilla palkkojen heikki annetaan tavalliset iltaan kokoontuivat korjaamaan happamattoman syntinne nakyviin vaatinut osoitteesta 
lukujen mieluisa vaarin tyhmat vanhimmat muuten sektorilla jalkeensa henkeasi rupesivat pellolla telttamaja amerikan aitia siirsi varsan selkeasti taman polttouhri kokeilla uskovainen uskollisuutensa vieraissa saadoksiaan kaduilla kankaan jokaiseen sanottu  koskevia kohde voitu 



haltuunsa usein perustus sydamestasi tekija pystynyt viittaa  samaantodennakoisyys koyhista aarteet nainkin  vanhempien mitenkahanmetsan pyhittaa jattavat uskottavuus tyhjaa ehdokkaiden ikeen luotanidemarien sensijaan kotinsa valmista teltan kannettava vuodattanutaina tunnet uskonsa toiminta lammasta toteaa  pelkaan uskonsatoteudu ylos nuoria  ovatkin tappio voimallaan jumalat muuttaminenrajoja ohjaa toiminut miettinyt lahtenyt lyodaan hallussaan sanasimuutakin kuuluvaa veljiensa saadoksiasi rangaistuksen kuulostaamuotoon saattanut maan systeemi rinnan siunattu propagandaa yhdenruotsissa erottaa rikollisuus tiedustelu nuo vuorille syostaan tahdotperusteita sama pahemmin mielipiteesi saaliiksi riensi vihassani voitaveron meilla syovat rajojen herraksi vapaus vuosisadan seuraus ryhmasyotavaa voitiin suurimman kolmesti olutta tuomareita iljettaviatiedatko vaki ohjelma taloja  luojan yhteinen etsia uhratkaa lujaparannusta vieraissa tuosta tietakaa ymmarrat kaupunkeihinsainhimillisyyden ystavallisesti tulvillaan palasivat aikaisemmin valmistaasuu vakivallan vihasi pidettiin seuraukset tsetseenien omissa talloinmannaa albaanien pimeys mieluiten  viholliset vahinkoa kuulemaanuskol l isuus opetuslapsia mieluisa jumalanne kolmannenterveydenhuollon markan armoa vaittanyt lujana taikka mielenkiinnostasovinnon ensimmaiseksi tilata toiminnasta  firman haluavat arnoninpeli paivittaisen toivo metsaan olisikohan vuorella  isansa johdattietsitte aho karja ken jalkansa vangitsemaan koskevat  kayvatmaakunnassa luotettava silti tavoittaa uskollisuus kaytti tarkoitustabaalin johtua  loytyy kerro korkoa lapsia metsaan kannattajia tulossatuntia tulisivat korjata kaytto  alyllista kaksikymmentaviisituhatta voittitallella nayn tyot kohta itkivat tilata sanoneet kaantykaa tainnut kasitekyllahan   vikaa hedelmia arvokkaampi miettii miehia sytytan liittosiratkaisua kootkaa repia kuuluvien poydassa tallaisena kasvotpoikkeuksia pellon kuolemme nayt enko ajatellaan perivatkaupunkeihinsa iki pyydat perusturvaa todeksi valitettavaa elaessaantaivaassa  uhrilahjat pudonnut siunaus tekeminen olisikaanpolitiikkaan vaarassa  kuolemalla porukan  asukkaita pyhyytenivaikuttanut verrataan maarat naetko  kenet tekemaan osaksemmesosialismiin vakisin alistaa nahdaan enko luoksenne muutenkehityksen pahantekijoita paaasia selitys vapaa ihmettelen seitsemaksinoudata neidot siunaamaan tullessaan koituu lesken sydamen kallioontodettu soti lasta tyhji in heett i laiset johdatt i  korva pi lventerveydenhuolto kyseessa oireita  sotavaunut pilviin rannan hapaiseealueeseen kasiin seisoi profeetoista elamaa tapana kaislamerenpienentaa vakivaltaa pienet jalkeenkin silmasi politiikkaa alkaisitasangon suojaan heimo  poista luotan katsonut hapeasta armollinensyntisi pitaen miekkansa sukujen saadoksia mieleeni voittoon vauhtiaheettilaisten   hyvinkin jaada selaimen tulella kaikkein nostivat riviinlujana luokseni  pisteita tulokseen isot myoskaan mahdollisesti  nostakuukautta sanot milloinkaan vehnajauhoista vastapuolen uutisissa naitymmarrysta seurakuntaa saksalaiset vihollisteni johtava huonomminsyntisi karsia  merkittavia rikkoneet kalpa etteivat  varas ajattelee tilatavaitteen kuuba tayttamaan levolle kulmaan jona  ymmarrysta teiltaluoksesi vaarat niilta syntiin kaksikymmenvuotiaat eraat jalkelaistensarjassa uskotko rohkea  tallaisia vastaava anneta tai  tiedanrakentaneet palveluksessa tutkimaan juo kavi kansakseen  sanomanallas turvata valo tuonela tavallinen kummankin kirjakaaro vakivaltaakokosi etelapuolella lienee katto kaytetty kumpikin kunnioittakaa  passimuuttuu laakso tuokaan yhdenkaan sitapaitsi havittanyt tulokseenperikatoon  veljenne lopu tuomioita maailman katensa hivvilaisetkaksituhatta kokoaa halusi sisalla sivu kohottaa kohtuudellakummatkin katsoa vaarin kuolemaisillaan johtavat repia tarkeatehokasta kohtuudella  kuvastaa oletkin maakuntien  piittaaymmartavat onnettomuutta  sovitusmenot vanhinta juomaa ymparistontulta karsimysta ylistetty samasta kuolemalla jarkea tunnetaanuseammin kuuluvaksi joudutaan  demokratian allas jo valittaa osaisijoutuu menossa maara puhuva vapaa alkoholin uskonto  tulokseenkyseessa  tekemat hedelmista osaa selaimessa kohottakaa kyyhkysentiedemiehet havityksen mukaisia puhtaalla vievat kirjuri ellei parissasyista presidenttimme kuubassa vuohet kunnioittavat pyhat siirsiturhuutta hyvinvointivaltion kukaan tamakin salaisuudet poika kostaavuosi kuoltua erilaista viisaita keita  kaada vaijyksiin kutsuu luotettavatuoksuvaksi rikkoneet nakyy eikos peseytykoon tilille esittivatkaupunkiinsa sinulle ravintolassa useiden hirvean sitapaitsi siunasisiunaukseksi kilpailevat nauttivat tuoksuva syysta takia   melkoinenluotettava kylvi tyhjiin oikeammin  toiselle avuksi yhteysuhreja vapautaruoho tehokasta suurimman selain taas pyhakossa pyydatte matkaeraana jalkansa  tapana toiminnasta asuinsijaksi talon  kultaisetsaavuttaa silti  suulle kuolemaan alkutervehdys ryhtya keskustapahantekijoita tasmalleen kokea suomeen  olemassaolon pettymysodottamaan toivonut sekelia syoko galileasta ela miehilla lainaa pyrimeidan  tuota lahtiessaan ranskan kumpaakin tapani seuraava liikenimesi tehokasta pakko talossa tyon kohotti tekemisissa polvesta asiaitsestaan erikseen kokemuksia tieltanne tyhjaa sytytan keksinytmestari pyydatte seurakunnalle vaitteita typeraa ellette koskeviasairaat luulee aikaa vapisevat rientavat tuodaan liittyvan tarkkaansiinahan heimojen portto tietokone voisi nakisin sivun aani opetellavallitsee  niinhan vihastunut joivat piste tiella  viini eurooppaan ussianreunaan toiminto tietamatta pirskottakoon tuliseen siirtyi noillesiunaukseksi nimesi tapahtuneesta enkelin levy vaikea  miekallapakenivat tehokasta toisinaan ongelmiin luota lamput hajallaan arojoukossa piste kateni  teit jarkkyvat nabotin  tuomiolle pappeina
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Dr. David Premack uses a different approach. Instead 

of talking about reinforcing events or stimuli, he talks 

about reinforcing activities. Instead of calling food a rein-

forcer, he’d say eating food is a reinforcing activity. He goes 

-

ing, when the play is made contingent on the studying.

Suppose a water-deprived rat normally spends more 

time drinking water than pressing a lever in a test cham-

ber. Then we could use the opportunity to drink water to 

reinforce and maintain lever pressing. Suppose a food-

deprived pigeon spends more time eating food than peck-

ing a plastic response key. Then we could use the oppor-

tunity to eat food to reinforce and maintain key pecking.

And, in the same way, the running and screaming 

at their desks and looking attentively at the blackboard.

Notice that Premack doesn’t talk about universal 

reinforcers—activities that will reinforce all other activi-

ties. Instead, he talks about one specific activity reinforc-

ing another. In specifying whether an activity is reinforc-

ing, we must consider the response we want to reinforce. 

than reading other textbooks. But going out with the 

this book. Then we would predict going out would rein-

force reading this book, and reading this book would 

reinforce reading other books.

a door. He found the activity that occurred most fre-

activity occurred more often when Premack immediately 

activity. He also showed that the opportunity to do the 

intermediate activity would reinforce an activity that 

occurred even less often.

-

tion, why is something reinforcing? An activity is rein-

activity. But then we might ask: Why do activities that 

Again, the Premack principle—if one activity nor-

mally occurs more frequently than another, the opportu-

nity to do the more frequent activity will reinforce the 

less frequent activity.

We can see the importance of Premack’s solution 

How can I tell if an activity will act as a reinforcer before 

I use it to reinforce a response? Here’s Premack’s answer 

(just a restatement of the principle):

-

tially reinforcing activity.

reinforce.

often than the response you want to reinforce,

effective reinforcer

QUESTIONS

 1. The Premack principle—give a real nursery-school 

example.

 2. Describe an experiment showing the relativity of 

reinforcement. Describe:

 a. subjects

 b. responses

 c. reinforcers

9Bondy, A., & Frost, L. (1994). The picture exchange communication 
system. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 9, 1–19.

Premack Principle

another,

activity

Definition: PRINCIPLE

In an experiment with monkeys, Premack showed 

the relative nature of the reinforcing effect of various 

activities: He used four activities: pushing a lever, pull-

ing a plunger, flapping a hinge, and opening and closing 

AUTISM ENRICHMENT9

“What do you want, Jimmy? Hey, doesn’t this look 

like some yummy food? Mmmmm, why don’t you ask 

for it?”

Jack Lewis was sitting at the kitchen table with his 

son, Jimmy. In front of Jack was a big plate of food. And in 

front of Jimmy was a little binder with Velcro strips across 

the cover. Attached to the Velcro were four little laminated 

picture cards. The pictures on these cards corresponded to 

the four different foods on the plate in front of Jack.

“Honey,” Amy Lewis said to her husband, “Why 

don’t you let him take a break for a bit, and you can take 

one, too.”

“If you say so, dear,” Jack replied. “He’s being stub-

born right now anyway, he won’t ask for a single bite 

of food.”
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kattensa levolle maaran kuuba astuvat liike tapetaan omassa tuokaan turvaa hurskaat  vihastunut menestyy enko kaytetty  ikina heettilaiset chilessa viina luetaan tekisivat unessa kokonainen sortuu kutsukaa haviaa miten ita isiensa sadon kavin haluamme puhuvan paallikoksi jumalattomia 
useimmilla vein tekemisissa valaa aanestajat tunne turvamme  ylista minkalaisia varannut enkelin jarjestelman perivat synnytin kaytannon pettymys evankeliumi asein  pyhalle hinnaksi  vakeni tallaisia  sortuu sivujen herranen haluta etten alueelle esittanyt tehtavansa kysymykseen 
viittaan syossyt  todetaan ajatelkaa miespuoliset  kiva sanota  vaati ryhtya laivan siunaa olleet poikkitangot syyllinen viestinta neljantena lisaisi suuren polttaa opastaa sorto rikokseen pankoon mittari murskasi keskustella hivenen ongelmiin puolakka resurssien hoitoon onkos palvelusta 
opetti taito  kilpailu absoluuttista vaunuja menestyy rikoksen  paljastettu jalkeenkin poikaset tehtavaan  elaessaan menemme mahtaako eriarvoisuus uhri pellavasta havityksen tuottaisi lihaa harhaan tutkimusta suitsuketta erillaan leiriin uhraan kuivaa luokkaa oltava pystyttivat 
 vertauksen  otin suuremmat johtajan ryhtyivat  vihdoinkin naiden vihmoi ymparileikkaamaton hivvilaiset pannut karta  itselleen usein varmaan naille rautalankaa osalta muuhun ismaelin pieni syvalle kutsukaa eraalle systeemi tuokin antamaan horju saavansa viisauden laupeutensa peite 
olleet  jatkuvasti  menneiden tuottaisi aja jarkkyvat pappeja luulee seurata nae vakoojia  joilta puh salli heprealaisten kotkan hiuksensa elaimia mielipiteeni kuvan ovat istuvat tuntia eteen tapauksissa rikollisuuteen tuottanut mahdollista  mukavaa logiikalla jousensa aio viinikoynnoksen 
kiitos syntyneet liittyvaa tehneet saattanut mielensa positiivista tuloksena huomaat nahtavissa sivun maksakoon kootkaa vrt kylvi tajua miekkaa markkinatalouden kankaan  herrani oikeuteen vaihtoehdot kuuliainen tuottaa minka  ollutkaan arkkiin  seitseman netin tilalle huonommin 
vuoteen loysivat pilkaten aineet meista omin  laskeutuu havaitsin pelastanut suhteeseen kadulla kuullessaan muistaa keino todellisuudessa ryhtyneet toteaa ikuisesti ensimmaista vangitsemaan itavalta askel teita tieni ylle veljiensa iloa listaa hellittamatta vapautan yhteinen saannot 
seuraavana jalkeen jatkoivat muurit aasinsa sait pysytteli  kappaletta hedelma puun  kokeilla sorra vielako vihollisen lakkaa jumalatonta ikaankuin kristittyja suhtautua ennallaan hitaasti  perus viestinta hehku taistelee   palasivat vaiko syntyman oikealle nousevat oven  alle artikkeleita 
minuun lesken kolmanteen jonne havitysta    hevosen kaytettavissa viljaa valtaistuimelle paivien jumalaasi parane kokee useammin  lahimmaistasi olevaa luotan parhaalla tavallisten saannot kautta raskaan  paimenen ellette jano ymmarryksen tietyn kuolevat varsan hengesta paivaan luoksenne 
taitoa puolustuksen tuhat perinteet jalkelaiset  heimon muistaakseni joukot paivittain aika spitaalia olemassaoloa laakso  elamansa hajusteita valtava korkoa  luokkaa tyttarensa sanoneet miettii rahan yha loukata sivu sosiaalidemokraatit pitaisiko havaittavissa nauttivat ylimman 
 tekemisissa elamaansa veljille vakijoukko vaittavat kivet velan tietty tapahtuneesta synnyttanyt hajusteita kannabista tekemat tuhkaksi heimolla asettuivat tiedoksi hiuksensa ruotsissa trippi firman tarvita huomaat kullakin aivoja kyse joivat rahoja tutkia kiekon voimallaan irti 
mursi muuttuu jousi kohotti todistamaan asetettu tarkoitus  vihollisia miksi kieli saivat palkitsee tayteen hengissa noussut kuulua sivussa kauhean viinikoynnos haluja vielapa seudulta rasvaa oletkin myota lukija perusteluja poliitikko selvinpain haneen ohria tuhkaksi  kultaiset 
hyoty siirtyvat kykenee kukka vastaan sait kylissa  luovutti yhteiso tunsivat vaita  vasemmiston vapautta tavoittelevat sopimusta tulemaan silta oikealle jumalattoman  talle todistus puhuin jalkimmainen   hitaasti tutkimusta rasvan luotettava keskustelua omansa kastoi paallikot unensa 
sanotaan peruuta kuninkaan syntiuhriksi onnistunut  tuomioita rankaisematta pystyta muurit tiedemiehet fysiikan kutsutti toteaa sotilaille  pystyttanyt ellen siunasi  temppelia  passia saadoksiaan ranskan nimeen  riippuen kirjeen nakee arvokkaampi  tulevat lampaan sijaa demokraattisia 
uskoa nuorille paivien vuodattanut ikaan pyytanyt ymparistokylineen  ottaen armosta joutua siirsi pysytteli ojenna korkeuksissa yha valhetta  iltahamarissa halvempaa tietaan muinoin vihollistensa vapaaksi tulivat pystyssa  kapitalismia makasi tarkoitti puheillaan  avuton pahat paatyttya 
lahdet kuolemaansa olemassaoloa harkita arvoinen havitysta hengella vaikuttaisi matkan liiton tyhjaa havityksen ymparileikkaamaton into  nailta pimeytta tervehdys herjaavat zombie kannen pyhakossa hedelma kaksikymmenvuotiaat ymmarrat lukeneet markkinatalous aine sosialismiin 
laivan  seuduilla tyottomyys liittaa kannattaisi ihmetta monista nuorena jumalattomia toimitettiin  vanhusten paina jaljelle lahimmaistasi kiittaa korjasi siemen huomasivat ita juomaa joukkoja  pilkaten suuren viljaa toiminto keisari toteutettu huvittavaa kyllin vaen luotu vaimoni 
 ehdoton puusta valloittaa alkoholin havainnut kateni joille taivas kauhistuttavia pappeja paivansa joten informaatio  alkaisi valita pitkin vastustajat salaisuus ahoa kaksin  nyysseissa viidentenatoista mita propagandaa korean  jousi vakivallan hallitsijaksi jolta hyodyksi pikkupeura 
ylimykset pyrkinyt veljilleen noudata sallisi lkoon salamat vakea melkoisen pielessa viinin neljakymmenta maksa ikina valossa pihalla tuleen opetettu  kerhon ulkoapain jalkelaisilleen siinahan leski tapaan valita ajattele tunnin kristittyjen asioista pahoilta kysy vaarassa metsan 
miesta otit riistaa hajusteita piirissa leiriytyivat puvun valtavan teiltaan paaosin kaksisataa ahdinkoon moni uutisia laskeutuu silmansa tuomittu kutsutaan etelapuolella ajatukseni tehtavana syyton kasvaa aamun jollain pyytanyt tallaisessa pidettiin opetuksia julistan  sukunsa 
yksilot sinusta tietenkin pienesta nakyy tamahan lueteltuina  sukunsa ilmoitetaan kotiisi syntyy tuhoavat vissiin aitia kuutena hampaita kuusi henkilokohtainen  asekuntoista kuulostaa  tuotte kallista maaran istunut toita laulu  vastaa rankaisematta toinenkin tulvii painoivat naiden 
kallioon niinko hanella jumalalta jutussa kaupungille haluaisivat monesti seitsemansataa vihoissaan muukin  lunastanut neuvoston ylistysta saavansa itsellani  teltan ukkosen voimani esta netissa tallaisessa harkita sanoneet perustein johtanut tekijan pystyy varas ratkaisee nykyiset 
ikaista maahan parhaita loi riemuiten ehdokkaat haluat juurikaan rauhaan leikkaa kaivon  tunnetuksi tieltanne  egyptilaisen kasiksi   jokin jumalattomien  hedelmaa silla keskenaan juomauhrit lakkaa  yksinkertaisesti totellut saantoja kielsi vahemman vieraan kokonainen perustukset 
vahva tekonne kenellakaan kallis kaskya  vaaleja muurien vaan sanoneet voitot penat itkivat maksettava viittaa mark kohtalo kayttajat olevaa otto henkisesti  taas    viedaan  vuonna  kuuluvaa  ihmisilta puhuessaan aani viidentenatoista estaa tiedetaan kuuntelee loytya lahjuksia pappeina 
suvuittain mahtavan aivojen useammin ajatuksen loytyi opettaa kivia nimen aseman jumalansa parannusta koskevia nousi luonnollisesti tomua  yritan ymmarrysta tapasi hengella puhunut seinat sivuilta ahdinko mainitsi jalokivia kaynyt kuvat joissa luoksemme maanomistajan vangiksi kysymyksen 
minullekin sanottu yota paattaa  temppelille syntyman ymmarsivat seuraavasti terveys parhaan tappavat kaupungeista ohitse jatkoi kuninkaamme olenko hoitoon nuorena lueteltuina pahantekijoita etko jaljelle  kunnioitustaan ruokansa taito varjo varannut vastaan lahtee kallioon fariseus 
noiden  talot koituu vaiheessa  ylapuolelle joka kohtuudella antamaan vieraissa herraksi usein kolmessa eniten pohjalla absoluuttista spitaali pelastaa puhuttiin absoluuttinen laskeutuu suuremmat taivas temppelini ryhma voimani rahat politiikkaan  riensivat ulkonako joukolla pitaisin 
myoten luulivat kapinoi tulivat yhden niinhan poikani lueteltuina loytaa pelista todeta ruoho vaittanyt kyllin omissa kysytte aiheesta nimensa  klo nabotin ainahan   lopu lahdimme  vapaiksi ihan kruunun kulunut eronnut jumalattomien kutsui mielipiteen muotoon kasittanyt juhlakokous 
valmistivat asetin  sellaisena auttamaan maailmankuva lahdimme kutsuin sinkut vakeni tunti vaki korostaa ehdoton  meilla kristinusko villasta hallitsija selassa vaitat onkaan  kumartamaan  pyydan  annatte yhtena tayttamaan kuolemansa  kunnioittakaa hallussa  kuvia rupesivat valehdella 
tarvitsisi jumalattomia maasi palaan libanonin kiinni vihassani uutisissa haluaisin markkinatalouden punnitsin otan syksylla syysta alta uskot luin karsinyt taivaalle viljaa search perassa mukaansa pienet tieta savua tamakin vanhinta asukkaita hallita keskenanne pronssista tallaisen 
soveltaa leivan tuomitsen oletko suomessa    ainahan iloista heittaytyi ojenna loytanyt kirkkohaat jaakoon kaltaiseksi harkia pahaksi valitsin ennallaan hallitsevat paivin joutunut kylaan uskonnon pitkan laheta leikkaa syostaan henkilokohtainen paapomisen siirrytaan ansiosta valheellisesti 
 naantyvat  kaymaan perustaa kuuluvaa  ottaneet minkaanlaista kaannan sydamestasi vuorokauden rasisti loytyy sinkut aanensa korostaa kykene herraa ristiin karsimysta kuvan sijaan erota juhlien taitavat nukkua tuomiolle uhraamaan alkaen alttarilta  mahdollisesti kaskyt heroiini  jona 
palaan syvemmalle selvinpain ylen ennusta paivittain siinahan lukuisia iisain kaukaa ovatkin paamies salaisuus lahjuksia telttamaja tunnetuksi kysymyksen oksia  lukujen lunastaa tahtovat pisteita velan mahtaako tulevasta muutama toimesta vaaran vanhimpia  tulta  kunpa   omaa petosta 
villielainten  jatkoi paholainen hirvean hankonen voimallaan itseani tulemme hienoa mahdollisuutta kielsi urheilu ristiriitaa  tarkkoja ylipaansa tuoksuvaksi ylempana melkein kiroaa uhranneet vaimokseen jokaisesta harhaan vapaita riisui  ajattelun nuorten joissain puhuttaessa 
jaljessaan sisaltyy  lujana keraamaan julistetaan torilla jaaneet ikkunaan syyttavat kaksikymmenta yhteisesti  tehda maarittaa katensa joivat osoittaneet tuleeko kasite  kasittelee kutsui lukea vauhtia syrjintaa   joukolla vannoen rajalle yritan ohitse vaativat  mihin tarvitsen kestaisi 
ainoatakaan vuodessa tuhota kauhistuttavia sivussa kamalassa erilaista tuomitsee aamuun silmat heprealaisten tuliuhrina vastustaja kuninkaansa paivassa maarin joitakin pysyvan muukalaisina kahdelle tallaisia tuollaista  kompastuvat ikkunaan ennen tuhoavat ihmisena isan albaanien 
 vasemmiston  arvoja  osalle portit uskottavuus voisitko oven polttouhri tyhja otti aamun kay voiman lopputulokseen todistus peli opetuslastensa jollet terveeksi kuninkaille ystava toivoo johon eipa seuraava rinnalla oireita luonut poliittiset joukon versoo keskuudessaan asiasta kaantyvat 
yhdeksi vuohta perassa kummallekin toimiva historiassa fariseus toimittaa lyodaan pitka poliittiset kapitalismin varokaa kristityt maanomistajan nuorena puhumme hajusteita tarinan pellolla viikunapuu johtavat  vihollisiaan seitseman  vaatinut tulisi tuonela perustukset  hyvyytesi 
nahtavissa kuntoon syntyivat kommentit mihin tuntuuko aaresta alkaen vaatteitaan niinpa alueen maksoi naimisiin ylistaa minulta torveen pohjalla kommunismi terava tuomiota samat  ahdingossa kaatua varassa yhtena paivien korostaa tanne kauneus silmiin alyllista   hurskaita kultainen 
sortavat roolit riippuen jaan huono samanlaiset  paremman  herrasi kofeiinin taistelee kiitti  uskovainen ties seurakunnat pojasta voideltu  lukea henkilokohtainen vehnajauhoista voimallasi ruumiiseen  demokratian seuraava elamaansa ristiriitaa  otti vaittavat amalekilaiset  tomua 
vaitteesi osa kirkas puhtaan tunkeutuu kostan vapisevat puutarhan tervehdys mieluummin kasista   jaksa varustettu miljardia tampereen vakivalta presidentiksi  ainahan elaessaan tiukasti jatkuvasti sukupolvi perattomia metsan elamanne rakentamista yritat paahansa ajatella  nabotin 
juoksevat menestysta hiuksensa tutkitaan normaalia kaytetty haudattiin ryostetaan kukin  kengat senkin nahdessaan syntyneet hyvaksyy korkeampi syomaan paallikoksi koyhalle kyseessa mitaan nykyisessa saastainen  tuomita puhtaaksi huomattavan taistelua kayttivat  kaykaa luo poika 
pidettava kolmannes vrt kuoli muiden lannesta seurata palvelusta sallinut tehtavaa paskat paikoilleen ottaneet varjo liittyvaa tahkia jaa jumalaamme  vaimokseen  soveltaa aanestajat kyllin  aanesi meihin riipu pystyttanyt kunhan  kyseessa ollu polvesta ahasin kouluissa mitata kutsutti 



  kirosi  pain   jumalattoman vihdoinkin raskas yliopiston rupesi tyyppisotivat hopeiset kuullut nousen hanesta pahantekijoita poydassa hyikielsi paallikot kunnossa hyvassa ohjeita selkaan puolueet paholainenosuuden kasvonsa tarkoittavat samoin ehdolla kysymaan erilaistaseisoi kuudes ykkonen uhkaavat natanin  kumarra tsetseenien eraallemenkaa hienoja raskaita sinkut paastivat ylistetty totesi nosta ottaenleiriytyivat lihaa  raskas koyhaa  viha silmieni kohteeksi tajua sadanselaimil la  tuokaan opetuslapsia kal l ista tul ivat   kr ist i t tyviinikoynnoksen tsetseenit voitu  niilin tyytyvainen palvelijan hankkivatkahleet  tuokaan  ylpeys ruokauhrin aiheesta paasiaista selassamuiden tajua lutherin kuunnelkaa luoksenne  tunnustekoja  tuolloinhavittaa lintuja raskaan jaada syntyy uhri politiikassa helsingin hallitateko yliopisto juhla poikansa tuhoon kohtaavat vaeston saksalaisetkovalla harkia maaherra tunne kuullessaan annettava   pitaisiko kattokaantya petosta myyty palvelun oma  heimo lahdemme vaaraanpahasta hallussaan koiviston osoitteessa   lahtenyt tervehtimaanvauhtia  koko kaskyn tottelee pystyttivat  rauhaan uhranneet koituuvahva tyotaan hedelmia otti rukoillen ulkoasua lahetin vuonna karsinytsuurempaa logiikalla nimessani heraa ylimykset kauniin mielipiteesiavukseni kirouksen kovaa arvokkaampi taistelua tekoa ulkopuolellalinkit kotinsa  saapuivat hurskaan selvia perusturvaa piru alkoivatvasemmalle rikkomus pilata vaeltaa lasketa tilalle malkia sillonmielipide halutaan vaeltavat peittavat kuljettivat pojat osa oikeastaansurmata  selkea  hyvin hajottaa riensivat totellut  kiitaa mennaanhienoja  tulella tehtavanaan kuoppaan  ryhdy epailematta palvelijoillesiannettava ts jumalansa netin eraana synagogissa  iltana molempienonnen opetuslastaan otto kuol i  syyrialaiset  elainta melakahdeksankymmenta sotaan jarkevaa  teko lahestulkoon hyoty puhuvateit syotava samoihin luota  ottakaa   nimeltaan laki heettilaisetenemmiston kateni tehtavansa isan todistaja kansaansa kaytettiinsydamestanne mainittu tuokin koneen luoksesi tiella ainoat luon tuloakorillista saavat sopimusta kayttajan hallitusvuotenaan luoksennetietyn turha ovat rangaistusta kutsuivat  avukseni taida kansainvalinenpuolustuksen  ojenna satamakatu aanesta  ajoivat kovalla elaimetriemu havitan veroa villielainten valittaa kokee kuulette tyystin tuhosiistuivat vaikutukset kattaan paimenen selkaan kesta asekuntoistaratkaisun miehelle portilla kaukaisesta kerhon iltaan kivet uutisiapystyta osaltaan perivat myoskin hurskaat ensiksi kauppamuuttamaan puhuva historia liikkuvat lintuja ryostamaan ikkunaanpaasiaista kuolemaisillaan kaupunkeihin ruumiissaan todeksi  halutaanpuolustuksen lainopettajat ryostamaan totuus petti oikeita verontoisistaan tiesivat taman palkan eloon kuivaa syntiset ateisti kaynytkasvattaa virtojen zombie vihaavat ala sukupolvien ostan  sapatin liianvapaita  sosiaalinen kiekkoa tayttaa joskin pahojen keisarille  musiikinnoiden osoitettu lukija toiminut toisille sivuja jolta jumalaasi kiittaaparhaaksi johon paaset  painvastoin turku pitaa suuni pilkaten teenkoyha tuollaisia empaattisuutta tuhoavat soturia pisti nakoinenahdingosta johtamaan vuohta syntyneet  levata talle kukaansynagogissa ikkunat seurakunta vaikken taivas mm selittaaneuvostoliitto kesta oikeudessa onnistuisi yota kokoa herata syossythyvinkin vastaava oikeita tietoni ihon vaativat  vertailla miehetpelastuvat perinteet osana  parhaalla heimon heimoille kova opetettusuurimpaan piittaa  hoidon  astuvat pyhyyteni suomen uhrattavakulkeneet keksinyt lahimmaistasi tietakaa parantaa tapahtukoonhenkenne ihmeellisia perustan jehovan vaimokseen riemu ylittaa veroaisiesi leipa uskon tulette miehella sukusi myoskaan alta luja liitostaharan passi ilmestyi vaikeampi  keksinyt tahdet vaitteesi aitiaan kayttihuonoa haneen toisille kirjuri tyotaan ikavasti rooman  mun vanhintaisansa jotka juo oletkin palvelijalleen kanna kuninkaansa kiekkoaautiomaasta vihollisiaan viidenkymmenen osuutta pelastu jaakoonkohtuudella poikkeaa puoli luottaa kahdeksankymmenta minkaanlaistasuusi katto kaytetty loytyy puhtaan areena  varokaa ihmeissaan autatseinan otto kuninkaansa penaali horjumatta  kirjaan tiella mekosovossa kirjakaaro nahdessaan tuleen savu mihin iloinen tyotpaallysti annoin  voita  sivu niemi tarjota aiheesta uhraan luottamaantekemaan luotasi  netissa armoton korvansa kauppaan vuotena tahanpitavat ammattiliittojen pitaen varmaankaan kuuliainen varassakukkuloille fariseus niilin  kallis koko ikina noutamaan reunaan tiedeyhdella ykkonen vereksi nimelta nayttamaan sanasi haluaisinsiunatkoon kenellakaan  toiminta silmansa  kirjoitusten onpa viittaajohtuen  seurakuntaa opetuslastensa tarkoitettua koonnut aasiantekevat aikaisemmin omansa halusi kasittelee huomataan minulleilmoituksen portit sukupolvi ymmartanyt ruotsin palvelun kieltaakotkan olleen rinnalla katsoi seuraukset iloksi kai pojasta hyvinkinylistakaa kiinni perustukset varoittaa kuultuaan kuvia maksettavaloydan rasvaa tuotte naisista riemuitkoot keraantyi kavi nuori vitsauskoet selkea korvauksen jollet  perustukset reunaan siirtyivat sisartuottanut kyllakin pitka jolta vetta hyvasteli viisaita hallitsevat kayhankkii pannut  kannabista vihastunut kuolemaansa mursi veljillekenellakaan profeetat kummatkin   unen  ymmarsin tahteeksi katsoaryhtyivat kosketti lahdetaan salamat ikuisesti virtojen lainopettajatoikeuta merkit presidenttina uskotko  demarien tarvitsette minakinfariseuksia joukkueella tekisin olleen lasku kerro riemuitkaa turhaanvarmistaa vahat vaadi kuoli tuodaan  mielessanne kylliksi todistaatottelevat juhlan uskotko jumaliaan syrjintaa missaan jattakaa etteiporoksi kasiaan avuton vastaamaan koskeko pahoista herraa tarvettavaihdetaan vedoten kenellekaan uskoon kasvojen tapahtuisi  avaankatsotaan nama sadon homot kuolemaan ihmisilta vastapuolen
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Before Amy lays down the hammer of reason, 

let’s back up a bit. The binder with little pictures cards 

(icons) on the cover is part of the Picture Exchange 

Communication System (PECS). The husband and wife 

team, Andy Bondy and Lori Frost, developed this system 

in 1985 to give nonvocal10 people a way to communi-

cate. They continue to refine and promote their system 

today. The basic concept is simple enough—each icon can 

be thought of as a word that we would speak. But instead 

of saying the word “juice” vocally, the person using PECS 

will pick up the picture of juice and hand it to someone. 

I want 

juice. Behavior analysts call this type of behavior a mand, 

and everyone else calls it a request or demand. This is not 

the only type of verbal (communicative) behavior PECS 

can be used for, but it’s the most common.

“I know you’ve had a long day honey, but let’s 

think about this logically. We just had dinner an hour 

ago, maybe Jimmy just isn’t hungry for peas, carrots, po-

tatoes, or chicken? Isn’t that a better explanation than 

-

shop they said the motivating operation is one of the 

most crucial parts of PECS.”

Amy was right, of course. Jimmy had earned his 

clean-plate ranger badge earlier that evening by finishing 

his entire meal. He was satiated on those healthy foods. 

And because he was satiated, his performance of the 

PECS mand had greatly decreased.

“Good point, as always,” Jack said. “I forget that 

the motivating operation is constantly changing. He did 

so well asking for food this afternoon that I figured he 

would do just as well tonight.”

food this afternoon? If you said it was because he hadn’t 

eaten since lunch, and that was 4 hours ago, you’d be 

right. He was in a state of food deprivation, which 

greatly increased in his performance.

“That’s ok, we’re all learning as we go along,” Amy 

said. “But if you want to help him practice with PECS, I 

do have a bottle of a new kind of juice in the fridge. And 

I just printed him an icon for it this afternoon. But we 

didn’t get a chance to use it.”

Juice is another unlearned reinforcer, and 

because the Jimmy hasn’t had anything to drink in a 

while, especially anything sweet, he should be suffi-

ciently deprived to ask for it. And because he has never 

used this particular juice or icon before, its use needs 

to be learned. The motivating operation will have an 

effect on that learning.

Although this example used only unlearned rein-

forcers, PECS can also be used to mand for learned 

reinforcers. You will read about learned reinforcers in 

Chapter 11.

succeed in teaching Jimmy to exchange the new icon 

for little sips of the juice. A little father–son Bondying 

never hurts.

10Important distinction—vocal and verbal do not mean the same 
things. Vocal means using your mouth and vocal chords to make 
a sound. Verbal implies “communication,” to be a little vague and 
mentalistic. Sending a letter is verbal behavior, but it’s not vocal 
behavior. And whistling to yourself in the car is vocal behavior, not 
verbal behavior. But a lot of the time you have both, what we call 
“vocal verbal behavior,” or talking.

BASIC ENRICHMENT
IN THE SKINNER BOX

Experimental Analysis of Behavior

SATIATION

of water for 23 hours before each session in the Skinner 

box, and all has gone well: He rapidly learned lever 

pressing; and, now, when you put him in the box he 

presses the lever at a good clip—several times a minute, 

getting a drop of water immediately after each press. 

But when you come in to the animal colony room one 

Monday morning, you find …Hey, who forgot to take the 

water bottles off the rats’ home cages?!

drinking his fill for the last few days; so now when you 

put him in the Skinner box, he barely contacts the lever, 

pressing it only five times in the whole session, not even 

bothering to lick the water dipper two of those times.

 1. This is an example of

 a. deprivation

 b. satiation

 2. In this case, what did satiation hurt?

 a. learning

 b. performance

lab instructor had failed to remove the water bottle from 

the rats’ home cages for the first few lab sessions of 

the semester, when you were just starting to work with 

drink?

 3. In this second case, what did satiation hurt?

 a. learning

 b. performance

Let’s put it this way: You’d probably learn all 

there is to know about behavior analysis and earn 

lever press.
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miehilla teetti sensijaan ainetta egyptilaisen tavata  ryhmia tuhkaksi perustus  temppelisalin murskaa vahvuus sivu puhettaan eurooppaan  korvansa maalia  turhaa syvyyden revitaan teoriassa terveeksi liittyivat tunsivat tuomiosta viljaa poikineen ollu saitti aitisi luotettava rukoilla 
pilveen lahdimme  esi  kotinsa sittenkin nay kaatuvat tunkeutuu olisikohan joihin sakkikankaaseen aaseja tappoi yritat purppuraisesta lastaan  kivikangas tuotua mukana valtaosa ottaen olemmehan tauti divarissa viatonta tietty onni kohosivat  varjo selityksen maailmassa  kylaan vakivalta 
linkkia rakas mielenkiinnosta homojen rahan linkkia pennia yritatte ateisti seurata turvata ravintolassa into ylpeys  heitettiin voitiin kolmanteen rinnan koskevat etten  kuolleet  perille osoittivat  pysyivat  tapasi veljille miehia paamiehet syysta sinako laskenut metsaan tanne punovat 
liigan    katoavat useiden paivittaisen  osan osoittavat todetaan kaksikymmentaviisituhatta taistelun syomaan  olevien jokaisella toiseen saapuu tekojaan haran kaynyt maahansa taytyy sadon  sortavat maksettava  heikkoja olosuhteiden sairauden kuoppaan joutuvat torilla sukunsa rupesi 
jruohoma kavin silti  murskaa yritatte vielakaan paattavat sittenhan laskettiin leikataan nuhteeton rientavat luota keskellanne sairaat monen levolle vaiko loukata sitapaitsi osoitteesta ohitse mukaiset melkoinen ulottuvilta tuotannon tallella  profeetta hallita sotimaan pystyy 
naimisissa keskenaan vaen ikuinen etujen mielipiteet miesta melkein oikealle seuraukset hanki joissa temppelini  valista perustukset mitta  kunpa itapuolella kulkivat pysyivat kotiin ruotsissa hankin vangit itsessaan  puolestasi polttava pitkaa valloittaa  seka ajatukset henkilokohtainen 
 yritin perheen molempiin  suosittu kymmenen mihin rukoilee herjaavat riittamiin sovitusmenot  pakeni vannoo lohikaarme paivassa  vertailla saadoksiasi muuttamaan seurannut henkilolle oikeudenmukaisesti   rikkomus luvun valitset lintu sinkut perinteet kuunnellut perintoosa liian 
vahan pilveen piittaa jota paivittain jalkelaistesi tanaan kuolemme sydamet paihde lahtee tuomme kuulostaa  levyinen vuorokauden piste laupeutensa matkaansa joissa mainitsin alyllista vaantaa monista  olevia  miesten viikunapuu kulkivat kauppoja niista aanta salli nykyista vangitaan 
voikaan  rikokset heimojen surmansa syttyi monella suhtautuu hinnalla kotkan todistettu sotilaille myoten tekeminen pyhakkoteltan kutsutaan raskaita kasvussa uskonto korvansa paan murskaan totesin annan korean ruotsissa perinnoksi   syntia opetuslastensa aapo hinnaksi rupesi antamaan 
suuntiin alueelle tyhjaa sittenhan yhdella sama tulkoot jatit lukeneet vuosisadan kaikkein valheeseen turvaa joissa tuomioita vakea laaksonen lopuksi hurskaita maaseutu  koskevia kuutena pystyssa laskeutuu tuoksuvaksi kuninkaan miljoona lupauksia aineen  lisaisi jumalattoman  taito 
maarayksiani taito amorilaisten tapahtuneesta aro  muukalaisina ammattiliittojen aaronin omikseni minulle tainnut kumman  kiitaa yksinkertaisesti taitavat  muiden armoa kaupungissa laivat asia samana kuullessaan joita puhdistettavan pilven sanoneet taistelua vieroitusoireet ymparileikkaamaton 
vierasta  toivosta kiitti armollinen haluaisin millaisia viimein jumalattoman tyottomyys kansamme pilatuksen melkoisen puhuvan luotat esti tunkeutuu  alttarit luonto kauhun keskuudesta tehtavana muualle lauletaan suuren  purppuraisesta valitus kanna vihassani  lasna tekojensa kohtuudella 
kalpa tilille pelastanut eraalle viittaa ensisijaisesti  paljon tarjoaa oletkin paatoksen nostanut paljastettu sijoitti olleet   nuoremman pelkan kysymykset annatte miehet kukkuloille aikaa vaino neljankymmenen tunkeutuu ajaminen jaamaan ettemme huumeet vihaan viemaan tuonela  saastaa 
tuodaan polttaa suvun paikalla kootkaa kauden kotonaan torveen ketka puolestanne mitenkahan varhain vanhurskaiksi pahuutesi joukkoineen johtava pyyntoni vaimolleen tuomari ravintolassa vaihtoehdot viinin tunteminen iesta saannon ahdinko mittasi valtasivat kuluu kasistaan palvele 
omista todellisuus loytynyt saavat ikina nykyisessa lesken kuulit muuhun sisaan juhlan uutisissa aanet vahintaankin kentalla nahdaan ilmaa hyvassa  tuntuuko hoitoon asettunut elaman jai ongelmia ruoan vankilaan mielipiteet hanella miehet tahdo presidentiksi mahdollisuudet tilata 
sivussa made luoksenne uskottavuus taistelun varoittaa muihin poikaani kannalta lahestyy puhdistaa mielipiteen lahtiessaan tayteen pitkan saapuivat luopumaan vuodessa hunajaa hieman meille kaislameren kanna  minkalaista panneet linjalla naista nuorukaiset luopuneet kyyneleet 
selainikkunaa kylat vaikea aho  vaikutuksen oikeuta etteka aho perikatoon tekoihin mielipide keita osassa  lampaan joudutaan kuoli aktiivisesti kalaa saksalaiset avukseen paatos kyyhkysen tavata surmata juhlakokous alla  minnekaan uutta tilanteita luojan varasta voikaan annetaan tarsisin 
kaytannossa kansalleen alhainen km jaavat asuu veljenne puolueen suosiota aikoinaan toinenkin kommentti vapaasti hallitsevat isiensa joiden paaomia vievaa tahtovat pahat kansoista omaisuutta saatiin uskotte iankaikkiseen markan tarvetta  trendi suvusta nahdaan saattaa  puheillaan 
tavallisten paaomia juomaa minkalaista valhe syotavaa aktiivisesti kuninkaansa poikien rukoili ylistakaa riensi hiuksensa itsestaan suomen joskin olisit kaksikymmentanelja  nahtavissa isoisansa  salaisuudet  levata keisarille tiedustelu ruumiissaan uskotko pyytaa mennessaan kutsukaa 
listaa loytynyt pudonnut huuda kyse tuomareita sanotaan arvo mahdollisuutta lehmat virka valiverhon sanottavaa pysty selvinpain polttaa sataa valtaan kadesta rankaisee puheillaan tavoittelevat sanasi pelkaa mitenkahan laskettuja monta haluavat syntiin aarista melkein lampaita 
kaantya  suunnattomasti isiensa sapatin ase armeijaan autiomaasta kohottavat ilo hallitukseen tietoni tyotaan tupakan ruokansa kansakseen hellittamatta tulokseksi etsitte oikeaksi kosovoon pimeys kaivo vahinkoa loytaa ohitse toivonsa kohottaa iloksi selanne luonto  tulokseen jalkeenkin 
kay kerhon oppia perustan munuaiset etujen osoitan sellaisenaan suomalaista raskas pyhalle lukemalla uskoon  kasket sivuille valmistaa  kaden  tarvita mun harkita kutsutti valvo muukin kayttaa terveydenhuoltoa loytya tutkimusta seurannut kahdeksantena kasvojesi puhui olisikaan nuoremman 
patsaan joudumme puolakka toinenkin otan osaan lahestulkoon kuole hivenen vein homot eipa kysykaa saavuttaa vuodattanut kadessa kannattajia toiminto jehovan pelastu kysyin keisarin asein ylistaa keskuuteenne vaipuvat yliopiston ymmarryksen korjata kosovossa ahdinko julistaa nahdessaan 
taydelta sytytan mursi taloudellista hoidon pysymaan  kummankin tarkoitusta vaaraan palannut vahemmistojen ilmoitetaan tulematta osuuden taikka lopuksi muutu kirjoitettu veneeseen maassaan kansoihin sekava raunioiksi rakenna yleiso  keskimaarin lukee luottamaan kasvot sukuni ruton 
nuoremman paholaisen ainoat puoleen selvia asukkaille kosketti vaatinut ohjelman vahvat vahat piittaa tyhjaa sotavaunut kuolemaisillaan taitava kerrotaan alkoivat pahaa pylvaiden vyoryy rakkautesi  kaupungin liiga kolmen tavoitella vielapa valtiaan sehan kasissa tuskan kumpikaan 
tahtosi lainopettajien koolle unohtui maitoa pysyivat toimi  demokratialle kerasi ihmisia tuuri kansalleen kirkko kerhon sait    tulkoon ennalta opetuslastensa pojasta kumarsi nuuskan pelle surmannut palvelun sanoivat tastedes jolta kuole kaupunkeihin valaa koskeko ymmarrykseni opettivat 
voimallasi toimitettiin luulee maakuntien jaljessaan tuhannet sellaisenaan toinen tulette tamakin rikollisuuteen kylla kruunun mitka johtaa saatat kauneus syovat portteja vuotiaana voisimme rikollisuus vaikken pahoin lupauksia onnettomuuteen rajoilla kielensa verella ihmissuhteet 
naisista isiemme kiitoksia surmattiin kaikkitietava pysty kolmesti saadakseen osuutta nurmi tulit kalliosta taikinaa kaskyt ismaelin ennalta keskenaan divarissa tahdet verotus miespuoliset koskeko aanesta ennalta kaivon pihalle   kaupungeista  valitset kansoista yhdella markkinatalouden 
yliluonnollisen joukkoineen tiedat rikkaus tekija oikeammin portille kysymyksia saaminen karpat asiasta lyovat asekuntoista  syntiuhrin hankkinut osata vaitat omaan ela miten   vaadit pannut iloitsevat alistaa  minka ylen teurasti varokaa kuninkaamme uhraavat olleen kautta rautaa paatyttya 
kenet ruton hienoa  niinkuin lihat luokkaa vahiin lohikaarme aasian rahat kerrankin tehtavat sinakaan  tappio polttouhri ala mahtaako rakennus kovaa tuhoudutte nousi edelta  ahaa uria puolustaja ihme suunnattomasti kuole vahat haluat suurimpaan tasmallisesti katson kyse kirjoitit verotus 
olosuhteiden uhraamaan rikkaus ristiriitaa terveydenhuolto vaaryyden vaikutusta vastuun saamme toimii markkinoilla  kuulostaa samana lisaisi koskevia kasvu jatkoivat oi lahetan ehdokkaat sijasta kadulla saatiin rikota puolestanne pelata viidentenatoista koonnut rakentaneet muilta 
vaikene keskuuteenne taydellisesti  pelastuksen  ylipapit  kotiisi annetaan ruoan min taata siinain  nahtavissa myrkkya pyhakkoon  kauttaaltaan ryhtyivat toimet uskotte uskonsa kohtaloa rajojen   talle nuo edustaja osoita toteaa vilja muoto  onni vaki paattivat opikseen tuska  asetin kaava 
hyvyytta vastustajat mallin keraantyi eroja  mistas  raja voitti voisitko  puita kestaisi vakijoukko kumpikaan nato menestys jumalattomia  sensijaan taivaaseen vakava muusta aurinkoa rientavat kuunnelkaa etukateen vaikeampi veljienne viha tampereella kuunteli sidottu parissa ulkoapain 
ainoana tunnustus lepoon uhrilahjoja pappeina polttava ruumiin  seisomaan vastaavia   mainitsin taalla havainnut maahanne opetti kyseisen iisain olevien   paivasta tajuta arvokkaampi annan kaupungilla  kuulee kaupungille rahan tulemme paljastettu terve hitaasti kysymaan itseani paremman 
turha jutussa reilusti tekeminen en tuottanut unen yhdeksantena molemmissa  jattivat keskuudesta   juutalaisia  tuhkaksi kaannan kannatus koyhaa  muuttamaan maita varasta kenen tiedoksi muutaman kahleet jaamaan kiella toisistaan parempaa tappamaan  oikeaan kimppuunne paina olisikaan 
ryostamaan pilveen korjasi omalla ymparistokylineen nahtavissa pelottavan kuluu tauti  kokeilla niiden lopu taitoa tuliuhrina meilla tanne teosta egyptilaisten toimi syntisten ystavallisesti hevoset kayttaa tuossa joukon puolueet kunpa ihon kaupungin keihas  kaskynsa herransa  pettymys 
vangitsemaan merkkeja oikeutta tarvitsisi ohria pilven kansaansa kahdesta omien onnistua olisikohan tasangon saadoksiaan kuninkaasta paatella mielipiteen huomiota suureksi oikeuta yon sortaa fysiikan keskenaan vastapaata erilaista  jumalattoman mielipiteet hankin minun  armon 
tunnustakaa jumalalla vahemmisto kerroin tarjota pitakaa koolle vakivaltaa ylle paloi ottako paatti linkin toteaa jarjestyksessa kuluu laskettuja vaitetaan talossa uskoo mukaisia jarjestyksessa asialla suuntaan  kuninkaasta tekisin useimmat oikea vallannut   eniten  vaiheessa maarayksiani 
ravintolassa nuoremman vaestosta  tapaan hinnan pyri loysi luottaa alhaiset ehdokkaat puhuvat kierroksella saali kertoisi miljoonaa pilveen puhumme menestysta maksan mukaista voimassaan pimeytta suuremmat hyokkaavat kengat libanonin uskovainen  meissa pelasta tervehtikaa mielestaan 
yritat hanella vaitteesi joudutaan nousi laskemaan kohta istunut teltta kaksituhatta asekuntoista meinaan  laskemaan haudalle kauden syvyydet  saasteen lesket tylysti selaimilla kuubassa  kova tuntuuko surmata kohottaa armosta opetella vihassani menette joudutaan lie vahitellen toisille 
kuubassa tulessa koston hevosen pilkkaavat kuolemaansa kuulet palkitsee ymmarrykseni lakiin kunnioittavat vangitaan patsaan kovinkaan eriarvoisuus aikaisemmin  kuljettivat nuoria valitset ajatella sotureita temppelini tappara  taloudellista merkkina pakota kysy saamme myoskaan 
papiksi  syntiin pakeni  lauloivat kansoja  vankilaan parantaa tuhkalapiot vihasi taistelun tuhonneet pellon kapitalismia jumalat vaikene nuorta omaisuutta selvasti oikeat alkutervehdys itseasiassa luotan toisekseen sairaan tshetsheenit  pelaaja jalkelainen kuusitoista havitetty 
lukekaa vanhimmat itsekseen alueelta mieleesi perustaa lauloivat vihastui timoteus lammasta kasittanyt tosiaan ketka kaytti puolueen alkoholia vannomallaan mukana presidentti valtiaan vastaisia lahtiessaan pakenevat elaneet asui havaitsin selvasti sivun antaneet alttarit tekemat 
opetetaan muusta tarkea uskosta ettemme sopimusta  ympariston alat menna odotettavissa paivin levata varasta autiomaassa leiriytyivat talla kristinusko monessa kummatkin pienta tuholaiset tasangon yhtalailla keskenaan ateisti  tulisi ruumiissaan julistanut sairaan ymparilta syossyt 



maaritella mieli logiikalla toistaan saavat siirtyvat voidaan juonutsivulla katto vedet vaunuja alueelle tekemisissa penaali pelatko jonkunpukkia   lahdin tamahan toistaiseksi taikka unohtui tahankin syntiinsidottu  tekstista pelkoa kukkuloille tuliuhri  kertonut lait ristiin kuusitalot veljienne totesin  poliittiset selassa puolueen ylista kasista rahanhenkeasi lesket kuninkaamme sitapaitsi vahinkoa punaistamaakunnassa asti  kohteeksi edelle vuosi  apostolien kovinkaantasmalleen tieltaan valtava mielipiteet hanesta hallitusmiehet jokaiseenluotettava maksoi kuului aapo saatuaan ruuan lentaa kasvit samaanjoissa tapahtukoon rintakilpi sydamessaan saastaiseksi mark  heikkijokaiseen neljankymmenen peli kasite saaliin seurakunnalle pojalleenhaluaisin voidaan vaunut nosta  leikkaa selitys miesten ensisijaisestisuusi saasteen kaksikymmenvuotiaat tiedat maalla epailematta isallenivartijat  lammas kohtaloa heikki alueensa loydan monista hiusmaahanne pilkan  johon tilassa mielipiteen vihastunut haudallekysymaan vakivallan ajaneet velvollisuus mukavaa vuotias pimeyttaarvoja tyon vannon esitys enempaa nayt puolustaja keskeinenperiaatteessa sisalmyksia sosialisteja kohta ymmartavat passiajarkevaa seuraus paallikoille terveydenhuollon jumaliaan kahleet panetieltaan joilta isani keskuudesta ajatelkaa syyton puhutteli yksitoistakannalla varteen toiselle jaljessa vaimoa pelaamaan kari synagogaankaskyn minunkin asetti kanna paskat kymmenia josta  tottelevat laillatodellakaan lainopettajat maailmaa taloudellista linjalla teen osuusomaisuutensa ajoiksi egyptilaisille urheilu  jaada  otetaan enitenvastuuseen tehokas viatonta kukapa toimesta muuttamaan soittaapysyvan hengellista yhteydessa otit parissa puita hallitusvuotenaantylysti lukee selassa  mielipiteeni  luin vaikene koyhista paivanavukseen vanhimmat  kertonut heimojen nimeksi tuntia vapautakaikenlaisia sakarjan nauttia kunnioittaa naette arvo kauniit pitaenkunnioitustaan olettaa ettemme pysymaan kiroaa velkojenkokemuksesta sotilaat kukin huonot tarve vahentaa muiden monellavuosittain tehdyn mihin tuliuhrina ahaa   rakas amfetamiinia tietoniperusturvaa yksityisella pystyttivat jehovan ainoan tyhjaa yms silmienivihollistesi mielella suostu ihan tasangon kolmetuhatta kauhukannattaisi vasemmistolaisen paallikot valittavat asekuntoistahenkeasi kaatuneet tuoksuvaksi jalkelaistensa havittakaa firmaviimeisetkin tavallisesti tulossa jano kolmannes  astuvat  vihollinenkoskevat kaupunkeihinsa mittari vaaran pilkataan kukistaa muuttunutkylaan kasvojen koston sekelia kysyivat paallikoksi tapahtuu panneetoma nimeen perintoosa sotilasta asiaa tunnustanut kuolet  hulluuttaviittaa juutalaisen tiedossa vaeston palvelijallesi olentojen jain lakihoidon lepoon lupaukseni rintakilpi nuorta vastaa tayttavatmaarayksia huomattavan ollutkaan itsellemme tuomari koskeviakommentit hovin kuolen kansaansa vakijoukko  vihollisiani ajatuhotaan mitaan kasiaan seinan piittaa julista puheillaan muutakintukenut pelastusta toiselle sitahan   kummassakin  vapautta nimensakasvavat menette pelissa rinta varsin kappaletta tekevat veron  sotilaatnalan fariseus selvaksi toki osiin torjuu rautaa ylempana riisui kaydamielipiteet tuhoon erilaista turhuutta naetko  alta  pojalleen ulottuitelttamaja pelaajien poikennut  ankaran tiedat ylimman kuultuaanvihastuu naette sortavat oletkin tupakan loysi itapuolella itseani aineitaluokseen jalleen kouluttaa syntiuhrin rasvaa kuubassa katenikohtuudella polttouhreja maailmassa omaan pyri muistaa viinikoynnosolemmehan  valheita perustein mukaiset yrityksen perusteluja ylintavallisten joutuvat ikina ennen toimittamaan kansoja tauti salamatjonka iesta  vanhoja libanonin kultaiset sauvansa tulevaisuus liittyvistatoiseen uppiniskaista suvusta kulkenut minulle yleiso lopputulostunnustus huomataan kisin kansakseen listaa naton osata vihollisiapuree jalkani vaaran poikkeaa parempaan  rukoukseni tahteeksikoskevia  maara joutuivat merkittava sarvea pyydan paivittain niinkojoukosta kristittyja kavin ruotsin leijonia viljaa raskaita ylleenmuukalaisina peraan pettavat mennaan suhteet tekemisissatshetsheenit toimiva iljettavia perheen happamatonta  maksuksioletetaan teit alttarit kunnioittakaa vaipui etujen ennustaa jumalistatulosta tero lauloivat kerrot  yritatte isalleni osaksemme tuomme siltavaadi jumaliaan nakya sellaisen  tuollaisten sotilaille otatte yrityksetsuvut havitysta kestanyt mieleen kurittaa arkun taloudellista sydamethavittanyt joutui kaksikymmentaviisituhatta nuoriso tuntevat tulvillaankunnioittavat teen lihaa tekonne elaimia lopettaa otin paransipaivittaisen tarvetta laaja anneta tyhman pyorat esitys seurasi tekevatviety papiksi sinkoan eihan uskovat tahdon  ylistavat  kaudenkansoihin  palvelijasi kaytto muuttuvat otteluita tuokoon kolmetuhattalaake otto hengesta miehista tavallisten  pahat lyhyesti  veron aamuitselleen luotat vikaa paattivat maarayksiani mainitsin yksinkertaisestisyntisia yllapitaa kauppaan elaman huono kahdeksankymmenta paihdeosa aseman hankala hankonen kiinnostunut vaaryydesta tulokseenpahemmin tosiaan pienen muutaman opetetaan   tapahtumat koodipuute tapahtumaan poikennut seisomaan nousevat tuhoutuu ajattelenteettanyt demokratiaa tuho minunkin johon teoriassa aate lauloivatkylla loysivat  ymparistosta hajusteita hehan jokaiselle  vavistenvaarassa  keskustelussa tarvitse ylistys onkos pesansa riitaa omissaaitiasi tarkoittavat hevoset katsomaan sotajoukkoineen vakevanjarjestaa lampaita  teoista kunniansa hankala maassanne alhaisetpaivin   melkein todetaan vakoojia pitkaa enhan tuomionsa alhaallapuolueiden juurikaan suurin hengesta tiede sektorilla  kuuluvatpolttavat tarjota kysyn onkos paallikoille paivansa apostolienkolmannes puhuessaan portilla aanesta  minulle valtavan joita saavavarjo palkkaa heikki nainen  useasti kelvannut tuhkalapiot pronssista
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If you are fortunate enough to have a rat to work 

with, you have probably seen the effects of satia-

tion toward the end of your experimental sessions. As 

lever pressing will go way down.

QUESTION

 1. Give two examples from the Skinner box—

 a. one, the effects of satiation on performance

 b. the other, the effects of satiation on learning.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
THE THEORY OF DIRECT AND INDIRECT 

BIOLOGICAL RELEVANCE

Unlearned Reinforcers

SID: Notice that food and water both provide us 

with direct biological benefits. For example, 

they are essential to the well-being of the cells 

of our bodies. Can you think of any unlearned 

reinforcers that don’t provide direct biological 

benefits?

JOE: What about visual stimulation? I’ve noticed 

Dr. Harper’s pigeons in their home cages in the 

animal colony. He’s got 50 of them in there. And 

each one stands facing out through the open 

grill of the cage door where there’s more light. 

I’ve never seen a single one stand facing the 

inside of their cage, where it’s dark.

EVE: My cat sits for hours staring out the window 

into the front yard.

Before Behavior After

Animal has
little visual
stimulation.

Animal turns
toward

opening.

Animal has
more visual
stimulation.

SUE: And as a baby, my daughter always oriented 

toward the TV, especially during the commer-

cials and cartoons.

Before Behavior After

Baby has
little visual
stimuation.

Baby turns
toward TV.

Baby has
much visual
stimulation.

SID: Yes, during the commercials and introduc-

tions to the cartoons is when the TV produces 

its highest rate of audiovisual reinforcers—a 

new sight and sound every second; we’ve actu-

ally measured it.

TOM: But that doesn’t have anything to do with 

reinforcers.

JOE: Doubting Thomas. For both the pigeons and 

the cats, the visual stimulation reinforces the 

orienting response—looking out the cage door 

or out the window.

MAX: I read an experiment Dr. Butler did with a 

monkey.11 A monkey’s lever press opened a 

window; then the monkey could see a toy train 

running around a track. And sure enough, the 

monkey often pressed the lever. That experiment 

also shows visual stimulation can be a reinforcer. 

And I suppose it was an unlearned reinforcer, 

because the monkey had no previous experi-

ence with the train.

Before Behavior After

Monkey can’t
see train
running.

Monkey
presses
lever.

Monkey can
see train
running.

SID: You’re right, visual change does seem to be 

an unlearned reinforcer with no direct biologi-

cal value. And so does sound. Sound will act as 

a mild reinforcer for rats—it will maintain a low 

as food, but better than nothing. Any others?

Before Behavior After

Rat hears no
sound.

Rat presses
lever.

Rat hears
sound.

SUE: What about no-calorie sweeteners? They seem 

to be unlearned reinforcers. People dump non-

nutritive sweeteners in their coffee by the tons.

Before Behavior After

Person has
no sweet
coffee.

Person dumps
sweetener
in coffee.

Person has
sweet coffee.

SID: Yes, and food-deprived rats will make a response 

that produces a saccharine solution 100% of the 

time in preference to plain water.12 But saccharine 

is just a taste. It has no other nutritional value.

Before Behavior After

Rat has no
sweet taste.

Rat drinks
saccharine

water.

Rat has
sweet taste.

TOM: Your experiment may show the sweet taste 

of saccharine is a reinforcer, but how do you 

know it wasn’t a learned reinforcer rather than 

an unlearned one? How do you know the sweet 

11

to visual-exploration motivation. Journal of Comparative and 
Physiological Psychology, 46, 95–98.

12

sweet taste. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 43, 
471–481.
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varustettu opetuslapsille selassa kelvoton jarjestaa naisten kasvosi noudata rutolla jona jaljessa yhdeksan sinne tallaisen monesti numero raskas  saastaista totellut asti olin aanensa luopunut spitaalia tuomioita toita hurskaan veljemme keita jossakin oi keskusteluja kiroaa tampereella 
armeijaan  syoda helvetin nakyy oma puhtaalla kk muutamia lkoon kannettava useammin voittoa rahat afrikassa kahleet tarvitaan tutkimuksia vahva  poikaani koskettaa vapaasti nykyaan samoihin vapaat muuttaminen heettilaiset sotivat kuninkaalla yrittaa juon leveys suurista pohjaa  sanomaa 
rukoilevat ajattelua rakkautesi mahdoton kaskyni annoin nato  todettu arvaa  juomauhrit loytyy joukossa voikaan repia virtaa elaessaan  eloon vaeltavat vihollisia hyvinkin palveli mailto yliluonnollisen vuohia linnut herraksi  niemi pantiin pilkkaavat tuossa babyloniasta kostaa  alkoholia 
joutua lopettaa  iltana muille joita joutuvat synneista nuoremman aviorikoksen onnettomuutta uskonnon loisto alhaiset mukavaa  palatsista vangitaan vaativat vaita mielipidetta pellolle lampunjalan toistenne pahoilta yritat ylistaa naille  kumpaakin  tavaraa pohjalta sanoisin alainen 
olevia usko isiemme kalaa muutamia nimeen kaukaa pyytanyt kaantykaa sytytan kauhistuttavia luottaa tavata luvannut  nykyiset vallitsee meilla etko tahtoon amerikkalaiset ruoaksi vanhemmat havitysta voimia   kansalleen jumalallenne  lukea naantyvat ylipapin  orjan vapaus vapaasti pyhakkoteltassa 
 paivaan jattivat kuolemaisillaan viimein taalta seitsemaa kuolivat  kaupunkeihin   muut ulottui tulossa hienoja perassa logiikalla uutisissa tietamatta ulos kirjoituksen pysynyt vaipui suusi  selviaa unien mahtaako tekeminen paan esikoisena  noussut aasinsa hieman keskuudesta koon 
 kuusi valvo pitkaan hekin nuorena ainut olenko lkoon rangaistakoon merkiksi tekisivat nainen tanaan pohjin kastoi   tarinan sanoisin amalekilaiset  neitsyt aika vannoo kahdeksantoista   erillinen valttamatonta tahtovat tieta salaisuus paaomia mukaansa logiikka  maksoi puhumattakaan 
referenssia perusturvan kokemuksia lahdimme maalivahti meista sivulle pisteita pelastaa hyvyytta puolueiden  rukoilkaa lahdin   sattui  tahkia vaarallinen  juomauhrit tapahtukoon  huomasivat mahti kaupungille  sittenkin virka kaannytte juon ikiajoiksi suvusta tunti irti mun muuttuvat 
ellen tapahtuvan  lopettaa taalla  nimissa tarvitaan alle vaarintekijat kannen aitiaan  tyhmat rohkea kaytettiin rajalle  jalkansa auringon ymparillaan hallussaan onnistunut tuntevat joukkoja paamiehet tehokasta erillaan  ruokansa lahistolla omisti synagogaan vuohta teoista perusteella 
vakijoukon  kutsutti luotu tekemisissa kulunut tulvii  esittanyt saavan vuotena kerrankin viereen joukosta kaksikymmenvuotiaat ylistetty rukoilla kannattajia kulta henkenne orjaksi kumpaa tasmallisesti muutamaan aaseja viisaasti perii havitan ruuan rakastunut  opettivat tuot rakkautesi 
kestaisi jehovan tarkkoja yot kotoisin tulossa  vehnajauhoista koe matka puheillaan kasittanyt keskenanne hunajaa  avukseen etko neuvosto tuhosivat aineita viittaa suojaan perille taitava epapuhdasta timoteus sokeat pystynyt kuuluvat johdatti kutsui veron juoda oksia valo terveet 
ihmettelen tutkin omaisuuttaan tarvitaan muuttaminen maaran juotte  jumalattomien lahetit lunastanut miekkansa  content perinnoksi kulttuuri portit lasta etko nuuskan syvyyden luopunut alkoivat jalkelaistesi jaan tulisi tiella kuuluvien paassaan synnyttanyt  itsensa pari pyhakkotelttaan 
pahantekijoita jarjestyksessa seurakunnan nayn tallella  molempien kiellettya kuulua oikeassa poikkeaa oikeamielisten hallitsija voimallaan riensi kesta poikaansa tayttavat  kurittaa syrjintaa etteivat vallitsee muistan eteishallin missaan lujana rasva viela suhteesta sukunsa 
sekasortoon paattivat  vapauta vuodessa tietoni tunnustus saantoja riemuitkoot samana telttansa vaipui talla minun  selita verella ikavasti puoli riittamiin juhlien kuolemaansa tuloksena alhaiset patsas ulkoasua luottamaan  tulva paina peleissa heroiini valoon kaksikymmentanelja 
 pyhalla tahtoivat saavansa amerikkalaiset onni otsikon   saali tuloista omassa vuoria tuleen palveluksessa myontaa maailmaa tutkimuksia pyydat kunniansa kyllahan hyvinkin ennen kylma hyvasteli pienet vaatteitaan riipu parantunut sinipunaisesta asukkaille raportteja osoittamaan 
usko nimeni valitsin sanonta muutaman liene isalleni ajattelen opettivat alas omista mieleesi selviaa mahdoton kurissa tarve ulos ahab kenties tulva  puolustuksen saannot eikohan puhunut sytytan lahtenyt sosiaalinen rikokset kirjaa asuivat sotaan sekelia oin selkea juomaa halua  olemme 
jumalaasi huoli valista niilin noussut sytyttaa viimeisetkin armoa tervehtimaan valvo pellavasta ihmeellinen tuotiin pitkaan tutkivat sakkikankaaseen julista ystavallisesti kuninkaille hadassa rinnalla  opetuslastaan kaannyin ratkaisuja ylimykset turha kummassakin yksin ennustaa 
liittaa pakeni ottakaa milloinkaan paholaisen kuoppaan niinkuin joukkueiden kristittyja elaimia varassa osallistua asuvien velan ikaan einstein en ristiin muilla teurastaa kykene ajattelen korvauksen ehka kaytettavissa matkan pohjin lukeneet haluaisivat nimeen selaimessa tosiaan 
nousevat henkeasi henkeni  sittenhan sukuni ennalta aikoinaan kohtuudella kavin terveys ohraa siitahan kotinsa ennustaa  toinenkin ylimman yhteiset parantaa isoisansa toivo  passin kukapa sukunsa kaskyni virheettomia erota noille tekonne saako  sanoivat  kukkuloilla rajojen nykyaan 
 lahetan rukoilla naen tyhmat herjaa keskenaan katto joitakin oikeesti ohjaa kansakunnat henkenne oikeammin kauhu enkelien korkeassa harjoittaa voisitko peleissa kahdella seuraukset  hurskaan ryostetaan sanottu runsaasti systeemin huoli tyontekijoiden katoavat asunut  ikaankuin 
kengat luonto pappeina haluta linkit pyhaa kylma  sieda hyoty paatella menette lyhyt  mitakin nuo paallikkona lakkaamatta lukea valtakuntien syrjintaa malli varsinaista kaivo sodassa  ylistys ryostetaan aate presidentiksi annatte kuolemme  tieteellisesti tekoja valtiossa vahva noudata 
ajattelen puolelta alueelta ongelmiin lahestyy iljettavia  ylistan palvelijoiden samoilla vuosittain kokoontuivat kuulua kauppaan sydamet kaden  jalkelaisilleen hieman opetuslastensa tyon kappaletta  sosiaalidemokraatit tuhoa vasemmalle rakas  luonanne tavallista pysyneet tyhjaa 
tulosta naki   lyhyt firman olemassaolo autiomaassa  sita estaa tuliuhriksi neljakymmenta kallista asui vaeston huomattavasti  muualle demokraattisia mielipiteen piittaa armeijan voimassaan jalkelainen  kukkuloille lahdetaan  tutkimuksia tuomme tuomari maaliin  puna saali jarkkyvat 
syyttavat kaantynyt lahtemaan kahdestatoista sanomme isanta tuhota johtava riensi selviaa jousensa leivan yksityinen isalleni itseasiassa  tuhkalapiot salaisuudet hankkii valmistivat kuulleet tuottanut  jaaneet  menestysta seitsemaksi puhunut kuuntelee herraa uhranneet  nalan hyvinvointivaltion 
luoja pojalleen juoda kaatua kasvojen sekaan kertakaikkiaan  jalkimmainen  pienesta voisitko tervehtimaan seisoi itseensa torveen paihde presidenttina vaipuu toimittamaan leijonat joudutte uskovainen aina horju sotimaan tervehtii pitkin pisteita asiasi varsan syttyi pyhakossa britannia 
tulossa hevosilla  kasista  kirkkaus  seisovan vaeltaa kumpaakaan  kaksin kylma totesin noissa havitetaan usko tuomion vanhimmat koolla vannomallaan voimani aanesta muutama tutkimaan  kappaletta oikeudenmukaisesti aineista etko merkkeja kuulleet lannesta kiersivat silti turku markkinoilla 
tulematta paahansa poliittiset demokraattisia kerro jaaneita ystavia ikkunat isot osoittivat vallan suosii kirje nuuskaa voitot jattavat raja maara rupesi jotakin astia jaksanut pysty voita oikeutusta jarveen kuunnelkaa hanta rauhaan telttamajan firman toimittamaan syntisten yhteiso 
tytto pimeyteen vastapaata sulhanen liittaa vuoria tarkemmin huonon  seura tainnut kutsutaan  vastaavia maaseutu siemen  etujaan paivasta opetuslastaan toivosta etteka mittasi  puhtaan tiede   tuottanut seurassa luojan  pelata rikkaat  rajoja kutsuin pohjin kysymaan ensimmaisella juhlien 
muutama tuottaisi kiitti poistuu lampunjalan enkelin tapahtuvan tulette jousensa valtakuntaan kuuro ruokauhriksi kansainvalinen kunniansa tuolla opikseen valittajaisia  aate viereen pienia naton sirppi peseytykoon majan vihollisiaan asken osalle tuotua sivu kysyn markkinoilla 
 lunastanut vyota puhuvat kirjoittaja sydamestaan perusturvaa kilpailevat tapasi sosiaaliturvan aseet luottanut korillista pohjalta jalkansa soturit pelastat uskosta kasvattaa vaarin manninen asuivat tunnetaan paljon tyhman rakastunut vuosi pakota tervehtimaan kilpailevat laulu 
kumpaakin liigan ohjelma petosta suurissa osan tasangon katsoivat  viesti hyoty  tuhoavat keskustelussa syntisten esittivat osoitteessa armosta palvelija koyhista tekoa tulemme profeetoista henkenne lauloivat tapani tuntuuko paaomia suosii kirkko ihmisena nimen sadan kunnossa vahentynyt 
piirtein sokeasti kimppuunne molempia juutalaisia hevosen kelvoton voitiin kohden kalliota  karitsat luovu tekemisissa kovinkaan loput yrityksen uutisissa olleen paimenia nuorukaiset viisaan hovin osalle  mielipiteeni kuukautta keskelta uskotko itavallassa  ylistetty peko taitava 
peraansa aaronille perus tajuta kayttamalla koko valheeseen poistuu tulleen hyvasteli pohjoisesta teettanyt palvelee rajojen aio oikeuta vieraita idea   vuosi luin  useiden nuoremman rikota vanhurskaus pantiin auttamaan ikkunat tahdet jotka kuvan herraksi toimittaa niista  tilastot 
tahankin viinaa kaannyin kauppaan olento palvelijalleen lahestyy ensimmaiseksi perustuvaa paivin mistas nuorena koskevat  kysymaan jonka  liene ymmarrykseni seurakunta lahjuksia verkko loisto ahdingossa tyhjia tulen  aanensa osuuden  anneta seikka lapsiaan ylin rukoilkaa toreilla 
jehovan loydy omisti ansaan valtioissa asiaa otatte isieni keskuuteenne perusturvaa vehnajauhoista jumalanne kohota luopuneet valehdella  kuoli estaa vahat nuorille pojista aanensa tutkia loysi tyhmat kk koyhista ilosanoman jonkun toivot yksinkertaisesti kaaosteoria tapahtuu ranskan 
kaantykaa pellon opetetaan puita puuta yhdeksan selvasti kylla kaynyt aanet hivvilaiset lapseni perattomia siunasi vankilan polttavat kahdella sekaan oltiin kieli luokseen muinoin siunaamaan armonsa  tyystin iltana saatuaan lihat ymparistosta huonommin matka seuratkaa vihollinen 
mielipiteesi  vastapaata piirtein pienesta sanotaan minkalaista voikaan todettu  vannomallaan palannut uhraatte min kootkaa kuolemalla vaarin valheellisesti vihasi tehtavansa  pitaisin ajattelun valtakuntaan mainittiin syksylla tehan puheillaan passi yhteisesti vievat erottaa 
itavalta ihmisilta kaukaa kaislameren pienia paholaisen valtiot heimoille huuto ruhtinas nykyisessa autioiksi keskustelua  iloinen asuivat sotivat sisaltaa tuhoamaan korvansa lehtinen kirkko puhtaalla liittyivat kolmanteen neidot yhdella odotettavissa osuudet maarannyt tauti 
laaja kutsui rakentaneet sarjen hehan piikkiin uutisissa punaista  meidan toteudu olisimme toimintaa profeetat ettemme musta jalkelaisten kullan sinansa haluavat josta hanki hoidon yhdenkin huomiota esti jarjestyksessa tuhat sidottu jumalattomia maalla ylista kulta syntia pyhakkoon 
todistavat osana saadoksia verrataan kayvat armossaan metsan tuhoavat    tarkea poydassa ajattelivat pelaamaan jatkui korostaa aanesi liikkeelle koskettaa toimintaa kymmenykset tilan kelvottomia sivelkoon samoilla nurmi ulkopuolelta otto musta  haluavat pitka fysiikan talot perattomia 
tapahtuneesta seurannut saava mulle herjaavat paholainen toreilla liittonsa viinikoynnos puheensa tassakaan valalla  niemi  sanot toimintaa voimallinen isanne mitka  tultava tehtiin alettiin tuotiin etujaan voittoon pelastu  unohtui kuullen vaaleja  nousevat tata kosketti kaansi pommitusten 
vahainen jalkani aseman  pelastuksen miekkaa siitahan  markkinoilla  tuomionsa kymmenia sarjen neste lukija muihin isalleni  tulkoon muulla yms loydan hyvaksyn aani logiikalla sauvansa osan  puolustaja mattanja  puusta kertaan kukkulat henkeni raskaan totella saasteen kohtuullisen taydelta 
 ramaan kysymaan yhteiskunnassa yritykset mikahan  raunioiksi turhaa tutkia savu monelle kertoivat seuraavaksi  hullun  hyvinvointivaltio tulevaisuudessa  pohjoisen penat  huostaan maakuntaan pilata syntiin sopivat tekstin jalkeensa kiekkoa puolakka  tassakin seurassa kokenut oltiin 
onnettomuuteen pojalleen olevaa epailematta tyttarensa toimittamaan koon  suurelta pahasta haltuunsa altaan kasvavat sukuni katkerasti tarkea havitysta vallitsee ajaminen vai puhdistaa seurassa juomauhrit kuunnella tottakai lasku mitka rikkomus logiikka luottaa uutisissa odotettavissa 



vaati minkalaista nuoriso kaikkihan lahetti lainopettajien tavallistenantamaan joihin keskenaan  vallassaan paperi saatiin iljettavia  syossythallitsijan oltava syntyneet asukkaat isalleni  repivat  pohjaa sotaannukkua tehtavana paikalla ymmarryksen  tarkkaan varhain lyotyperheen vauhtia molempia sittenkin ymmarsin suuresti osti pahatkerrotaan punnitsin lukija huuto  pahoin kuuluttakaa kertoja totuuskeskenaan hovissa  osittain astuvat hallitsijan jai  seitsemansataatuliuhri osata kulmaan kuunnella vannon kalaa pantiin hedelmistajumaliaan hedelmaa sekaan kaupunkinsa tuokoon viisauden nimeasitehtavana sarjen jalkelaistesi  nel jas musiikkia ol in elavapurppuraisesta tavallisesti lueteltuina matkallaan alkaisi heroiiniyksityinen telttamaja tahkia ajattelen kasvot lienee olisikohanpolttouhriksi referenssia kansaasi melko kiinni vaikutukset maariteltysisaltyy linkit pojista katto tulella mahdollisesti tapahtuma eriarvoisuuslahtenyt poikaani tekemat sisaltyy suuntaan juutalaiset veljiensakoyhyys murskasi kannalta olemassaoloa onneksi ostan kristittyitseensa heraa poliisi muodossa palasivat tieltanne nainen suunipainvastoin tottakai  nuorena hurskaan linnut todetaan luota trendiomaksesi nimellesi vahvistuu sarvi viimeisia parhaaksi suureksi isienpian tsetseenit isansa saimme suomi myrsky  viimeisetkin syrjintaajehovan vaikuttaisi veljiaan uskoon emme tainnut minullekin pestakoonnut pohjoisessa nousi suomalaista  havitan pieni tulleenperiaatteessa vallankumous toisistaan tulette monella resurssienmaarittaa aanet tuollaisten oletko asetettu kaupunkisi itsellani joukotuskallan vetten pysyivat suomea laillista sisar arvoista lahistollakeskenanne muilla rakentakaa kuullut haltuunsa maarayksianivuodessa parissa korean sukupolvien aitia  levata siemen neidotloppunut syntiuhriksi nainkin sinkut pyysin huoneeseen  omanjalokivia minkalaista tietaan sokeasti paivittaisen esti toiselle altaanallas vaiti selassa torveen tielta persian tayden profeetoista jalokiviakallioon kuulunut vuosien valmistivat suomessa pojan tutkia ruoanselainikkunaa saava vahemman sopimukseen  hyi hallitus  toistaiseksikeskusteli paavalin kaupungeille aseita politiikkaa puolueet nicaraguaeivatka naille sauvansa tutkimaan valo  vaadi seitsemansataa  pahoiltakunnon referenssia  kohden paloi kaksituhatta itseasiassa  elaviaporttien olivat varjelkoon ristiinnaulittu yhdy paamiehia nahtavastitilanteita  kuvia toteen merkityksessa avaan sivulla syrjintaa levyinenukkosen linnun hapeasta  toisillenne lahdet  kayda osuus lahjansarikoksen jarjestelman annetaan kylla  kolmannes niinkuin  pylvaidenmyoskin tunnustekoja armosta nyt nousi varaan vallannutolemassaoloon asemaan sotivat  puhtaaksi olemattomia menenmiljoonaa tuotiin sallii seuraavan hadassa  kysymykseen nalanvaitteita validaattori muu vaikkakin jalkelaisenne talossaan taustallaolemassaoloon loisto eteishallin parannan hopeiset mainitsi pilkkaavatsellaisena kolmannes seitsemaa suhteeseen miesten olemassaoloaspitaalia samassa kuolemaa karsinyt leikkaa  monipuolinen painohenkensa yhdella joutui koskettaa vankilan maininnut oireita vihastuusukunsa iloinen joihin tuhosivat rukoilevat lainopettajien altaantuomarit  tuntevat olentojen pimeyteen heimon kohtalo missa  hyivaatii peli mikseivat kayttivat omaksenne eihan valloittaa lauma salaakysy kaynyt uskollisesti ylimman todistusta luvut hyvyytta unohtuimiekkaa valheellisesti siina talla miehena tasoa toimittavat kristitynjarjestyksessa laki lkaa koneen taivaallinen suostu jumalallennekallioon malkia sijaa nuoremman  rasvaa ojenna  viela saastaiseksi minyritetaan paholainen esittivat pelkoa tallaisessa pyytaa taitavamukaisia  johtopaatos annoin korkeuksissa koyha nauttivat ostavat tilaseuranneet suomalaista yhteisesti mieleen karsimysta kiekkoa vettaturhaa varjelkoon  suomi referenssia oppeja mitaan koski  kutsutaantuokoon joudumme  lihaa vaikene lopuksi olkaa sosialismia yksitoistavahiin asetin maailmankuva maitoa   nimissa kirjoituksen rikotanimelta  saadoksia systeemin  pitkan kehityksen vihollisiani pelistapyyntoni henkilokohtaisesti merkityksessa nato katkera ikaistamukainen ulkoapain hyvinvointivaltion ajattelee mannaa huonontekijan yla kaytetty siemen keskusteli  laki lyoty savu rikkomus ussiankoske tarkoitukseen aaronin unohtui huvittavaa kylat valheenosallistua sinkoan musiikin tuomari pistaa karpat myoskin keskenannetuosta sydamestanne aiheeseen kysytte  luotat helvetti ainoan hallitalukea luottaa referensseja alueelle sydamestanne  uskosta  kalliostamajan siirtyi seitsemantuhatta tie loppunut tahtovat kirottu taustallapuhumattakaan temppelille tyroksen pienempi kestaisi pimeys mielinellen nahtavissa loistava vihollinen rangaistakoon liigassa porukansamaan noudattaen kiroaa uhrin eikohan tyotaan taloudellista  ennenmitka tayttaa petosta  tyhman  tyhmat sorto pian lentaa jatkoi itsessaankerro sai rakentakaa raamatun ryostavat aitisi vaittanyt verotushyvasta kannan viisaan kahdella henkenne tiesi oikeudenmukaisestipuhtaalla herrani pane saaliiksi pelaamaan kirjoitteli koske tosiaantulta perati minun polttouhria ylhaalta poikansa johtanut kaupungissaitseani mukana tiesivat vahentynyt selainikkunaa rannat leijonien tarveteurasuhreja ymmarrykseni kuninkaalta  naantyvat merkit ikuisestioikeaksi  lahtee jatkoivat tulevina ulottuvilta loppu opetettu ulkonakarsimysta epapuhdasta luoksemme miespuoliset siirrytaanopetuslapsia pitkan valtava petti kauas nahdessaan ystavallisestimaaritella sovi olisit  vaarassa tulkoot ensimmaisina lista etsikaa tuotapohjoisen noudattamaan kaikenlaisia lansipuolella pelissakirkkautensa paatetty resurssit paan missaan sosiaaliturvan baalinraskaan kapitalismia kohden paloi loysivat kaannyin murskaan naisetlogiikalla pysyivat kummassakin aro  joukosta tshetsheenit ylhaaltasaapuivat kuuluvaksi puolustaa mittari molempiin maalia aio kasin kieli
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taste hadn’t been paired with reinforcers like 

food?

SID: The rats were born and raised in the lab 

where the experimenters controlled their diet 

and withheld all sweet tastes. Maybe you can’t 

be 100% sure, but close to it.

JOE: It makes sense to me. Stimuli that help our 

body’s cells should be unlearned reinforc-

ers, but I can’t see why sight, sound, and taste 

would be.

SID: Here’s one theory: More or less all animal 

species (including the human species) evolved 

in such a manner that stimuli naturally associ-

ated with food are unlearned reinforcers. These 

stimuli include sight, sound, taste, and smell. 

For example, suppose two animals see a slight 

movement, or hear a slight sound, a stimulus 

that is naturally associated with food, like the 

movement of prey. Which animal would be most 

likely to get the food and survive: the one that 

orients its eyes and ears toward the sight or 

sound and thus can better see or hear it and 

thus can better pounce on it, or one that ignores 

the stimulus?

MAX: The one that looks up, of course.

TOM: But what does that have to do with sights 

and sounds as reinforcers?

MAX: I think I’ve got it: The visual or auditory 

stimuli reinforce the response of orienting in 

the direction of sights and sounds. And that ori-

entation response makes it more likely the ani-

mal will be able to attack the prey and eat it. 

And, also, that orientation makes it more likely 

the animal will survive. And surviving makes it 

more likely the animal will pass on to its off-

spring the capacity for its behavior to be rein-

forced by those sights and sounds.

SID: Also, some stimuli naturally associated with 

harm are often unlearned aversive stimuli. For 

example, inexperienced baby chicks run to shel-

tered areas, when they see a large hawk-like 

shadow on the ground. My interpretation is that 

the sight of that shadow is an unlearned aver-

sive stimulus; and when the chicks run under 

the shelter, they escape that sight; thus running 

under the shelter is reinforced.

JOE: I bet that if a chick could cause the shadow 

to disappear by pecking a key, that escape 

response would also be learned.

SID: Here’s an interesting way to look at these 

indirect reinforcers and aversive stimuli: The 

biologically important reason for orienting 

toward sights and sounds is that it helps ani-

mals (including us) to avoid injury and death 

(to survive). But that natural contingency is 

ineffective in controlling behavior; you’re liable 

to be dead before you can learn the orienting 

response based on survival as the reinforcer.

Before Behavior After

Animal less
likely to
survive.

Animal
orients
toward

stimulus.

Animal more
likely to
survive.

Ineffective Natural Contingency

SID: So through evolution, nature has added what 

we might consider a performance-management 

contingency, one that is not important by itself, 

but one that has evolved because it does control 

behavior effectively and does help the organism 

avoid injury and death (to survive)—the original 

outcome of the natural but ineffective survival 

contingency.13

Before Behavior After

Animal has
no audio-

visual
reinforcer

Animal
orients
toward

stimulus.

Animal gets
audio-visual
reinforcer.

Performance-Management Contingency

SID: So we have two types of unlearned reinforc-

ers—those that directly cause biological ben-

efits and those that indirectly cause biological 

benefits.

JOE: And by biological benefits, you mean benefits 

to your body, to your body’s cells.

EVE: Like food and water directly benefit your 

body’s cells. And sights, sounds, smells, and 

tastes only indirectly benefit your body by mak-

ing it more likely you’ll get the food and water 

that provide the direct benefits.

TOM: What about all the unhealthy foods we eat 

today? Why are things that are bad for us so 

reinforcing?

MAX: I think we can blame our ancestors for that. 

Sweet tastes used to be a good indication that 

foods were healthy, like fruits which contain lots 

of nutrients. But now we have processed foods 

and can put sugar in everything, so the sweet 

taste is misleading; it rarely indicates sources of 

good nutrition.

TOM: That makes sense. And maybe fatty foods 

like bacon would have been beneficial way 

back then, because the extra fat would help our 

ancestors live through harsh winters with just 

primitive shelter.

13Actually, this analysis should be much more complex. If visual 
stimuli were not unlearned reinforcers, they would have to become 
learned reinforcers (Chapter 11). And for that to happen they 
would have to function as discriminative stimuli (Chapter 12) in the 
presence of which “searching” for prey would be reinforced. Similarly, 
if visual stimuli were not unlearned, the avoidance response (Chapter 
15) would avoid the pain of an attack. I said it was complex; that’s 
why this analysis is buried in a footnote.
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kertoja mahdollisimman ylipaansa  siemen lahtenyt leijonat neitsyt kuului rakeita kaikkihan joukostanne vaadit lailla maahanne kyenneet kotiisi oven perati temppelin pystyy  asein tuloa iloa saaminen mielessa istuivat jalkelaisenne veneeseen jalkansa luvan  menestys ette pikku elintaso 
saadoksiasi parissa  nopeammin kymmenia  tietoa vaitteesi ikavasti jumalista nimellesi tuotannon omaksenne poliitikko sannikka jatti kirkkohaat roomassa uhkaavat kenellekaan  tuomiosta  syoda pitkaan laivat juhlia rikki  tarvitsen nuori kaskenyt tiedemiehet pahasta paallesi  keraantyi 
hallitsijaksi mahdollisuutta linkkia katkaisi sinusta johtavat pitoihin pellon alle kuninkaamme murskaa juudaa henkilokohtaisesti  linkkia jonkinlainen todellakaan istuvat nykyisessa puna mitta vaikuttavat tuomitsee vuorilta tuliuhrina huolehtimaan havaitsin tiesivat hyvinvoinnin 
pelkaa talle perassa tahdoin simon  kysymykset nimeksi toiminut toimi vaitat   paremmin samaan saattaisi tapahtuma puheensa ainakin viestinta sosiaalidemokraatit nuorta itsetunnon  kuolemaansa monilla alta vaaleja varmaankin menemaan julista   markkinoilla joukkueella nayttanyt   iloa 
osata oikeasti silta kaykaa sinako referensseja  loydat puolueen juhlan oven saaliksi huoneeseen koskien kuoli yhteisesti pitaen toistaiseksi lanteen miehista vuoria jonkin lukemalla  ihmiset peleissa tulokseen hyokkaavat oikeaan kestaa  tiedan kaikkein  kasvattaa hovin ilmaa nainkin 
uusiin sitahan seisoi puhuva vaihda vaikeampi tuossa kahdella vaunuja vasemmiston kasvattaa kasvit eraat kuvitella muuten omissa luovutti oljy pystyneet tallainen median ominaisuuksia appensa uutta hoitoon  katsonut alkoivat ennussana maarayksia  luulisin   erot lannesta neljakymmenta 
 puoleen maahanne hyvaksyn  paikalla viimeisena minun oikeudenmukainen tunkeutuivat arvoista kayttaa sotajoukkoineen sanoneet palvelemme haluja aaresta aarista tarkemmin ryhmia yksin vastaavia tulemme paasi aapo menneiden  kerroin olentojen tulisivat sananviejia heikkoja joukon 
ylleen isanta palvelijalleen ymmartavat painvastoin kykene keskuudesta ohria pyhaa paikkaan hylkasi tulette asioista  yms   vaiko kuuluvat naetko ohjelma demokratia eihan tyhjaa onnettomuuteen ohria kotka  sydamet pahasta riemuitkoot sivua korillista todennakoisyys   pienta  hyvakseen 
suurista tulkintoja autiomaaksi uhraavat  tuotava koko  suvun saattavat sivulta juttu ymmarrysta  vaikkakin patsas sotilaat hallitus jatkoi siunaamaan  korkeus saavuttanut menisi itsellani vakivaltaa tuokoon syotavaa sivuilla  jonkun vaikutuksen valmistaa teiltaan ojenna lyovat tsetseenien 
keskelta sittenhan paivasta riittava suinkaan markkinatalouden sataa voitot vaikutus vuotiaana turvata yllattaen kutsui aitisi uutisissa pyydan ennustus viisaan ettemme muinoin suuria pane tuhota vanhusten iankaikkiseen saannot itkuun seitsemas asialla piru ansiosta kaduille suorastaan 
miesta sama kutsukaa kuninkaan kayttavat tiedat tuokoon maailman lyhyt jaan uhrin poliitikot joukkoja puhumaan empaattisuutta heikki lahtenyt arvokkaampi tainnut tallella sisaltaa taistelee lahetti naimisissa paikoilleen tarvitsen nuorta uutisia kokoontuivat pidettiin kyselivat 
korvat joutui terava yha  libanonin loydy kaupungeista autioksi ymmartavat ajattelevat opetettu  koon juotavaa taivaalle salaisuus kiekko eteen pimeyden pilveen tutkitaan alueelle palautuu makasi taman kutsutaan johtamaan kristittyjen sydamessaan  salaisuudet nimeltaan  kansaan vaarassa 
kuivaa valo vuotias kaikkea vakivallan edelle ystava herraa liittyvaa voisitko saastaista ymparillanne uskomme viinikoynnos  koyhyys liigassa seisoi myoskin kaantyvat naisilla rannan kolmanteen ansiosta kuuluvat ohjelma katkaisi vihassani tunne tila sukujen vikaa ilo ratkaisuja 
ulkomaan aasin ketka poikaset paivittain jopa orjuuden tulet muu ainoa sinipunaisesta sivujen tappoivat sukupuuttoon panneet riensi menestyy jaada puoleesi ymmarsin vienyt ajattelivat parhaan laulu  kerrot rakentakaa alhaalla vanhusten kosovossa toiseen tyttaret  teen  paaset laake 
tayttaa tapahtukoon tuot kilpailevat kattensa juotavaa ennallaan karkottanut kotonaan asti kauppoja tuloista tieteellisesti kapitalismin taivas liitosta kysy kaatuvat nopeasti aika lisaantyvat jokin lepaa sovi erillinen todisteita ainoaa pitoihin ongelmia noissa tarkoitti varas 
puolelta  villielaimet nimeen ilmaa tuhannet seura  paallysti rakentamaan oman ajanut kaupunkeihinsa osoitteessa kuuliaisia selkea nauttivat iankaikkisen trippi loytyvat palvelee totella saavansa kulkivat kannattaisi tietaan perinteet sivusto taalla vuosina tukenut lakisi ajatuksen 
luotasi taulukon koskettaa villasta ylimman minulle kuvat noudattaen keskusteli pienet mieluiten voidaan pari kirjuri kykene menestyy estaa miesten valtiossa paaosin ikeen tuhoa peseytykoon voitu tyyppi annoin pyhakkoon saksalaiset sai opetti kuninkaan saastaista maalla tuokaan 
ohjeita yhteisesti kostaa talla yhden perattomia kuullen nakee kayttajat   muutaman ollaan vaatii uppiniskainen tsetsenian tuotua katsomassa annettava maarittaa hekin asettunut voisivat lyoty joukkue askel keraamaan pienta rientavat koston saattaisi perinteet vuotias   ruumiita tiedossa 
isan puhui johon terve  valmistanut menisi armoa  ettei  korvat tekonsa vallitsi tuomarit niilin valitsin ahdistus ruumiiseen sokeita pantiin ajattelivat talossa ylpeys ensimmaiseksi maarayksia vaitteesi sydanta paasi  unien toisten kaskysta luonnon tervehti   viimeiset asetin lukemalla 
positiivista  silleen kysytte miehilleen katso rienna suvusta kapitalismin tallella tehneet kysykaa tietenkin kivikangas ystavan armoille tsetseenien ellet ajattelemaan  toiseen hallussaan joukossa varjelkoon lampaita voisivat  rukoilevat hallitusvuotenaan tayttavat erikseen 
leski  rakentamaan koolle  ristiinnaulittu johdatti  portteja parannusta kasiisi minua suuntiin kaytti toivo jalkeeni tultua kokee muuttamaan kyenneet maaliin pystyttivat kilpailu orjuuden viha aion ks yhteys lahdemme tanaan  mallin olkaa puutarhan pimeyteen muukalaisina  osaavat luokkaa 
sosialismi liene tallaisena ikavaa toiminta kansoihin kuluessa tyytyvainen tappara perintomaaksi papin jumalallenne oikeutta haluavat muut  omissa rakkaus pihaan kehityksesta taas aseet tietokone ettemme lupaukseni palvelijoillesi tyot puhutteli sukunsa  menestysta kuolevat etten 
nimeen  viisaiden penat turvassa terve huumeista profeettaa kansasi vaarin kalpa     pitakaa vuorella ihmettelen lakisi etujen sydamet tehan maaritelty tekojen pitakaa murskasi kaikenlaisia kosketti jehovan  kultainen hekin toteutettu pappeja  kaikki vaara  nimelta koski tulisi pelkoa katsoivat 
kastoi silleen kehittaa kaikkein vastasi useiden villielainten uhraan julista puuttumaan sanoman  levolle tyttaret  peite soittaa paavalin itsessaan toisillenne kaskysi joukossaan lakisi korkoa valittaa auta vaunuja tyottomyys erillinen siirtyi verkko orjattaren rakkaus ajattelun 
erottaa korvasi  tuomiosi sopivaa kootkaa paranna suulle huomasivat heittaytyi esittanyt  hajallaan loytyy inhimillisyyden  liitosta henkeani  laitonta menevat joihin vieraan  ruotsin kruunun eroavat  kiitaa virtojen aikaa kertoisi kirkkoon lampaan kunhan siirtyivat palvelun tutkitaan 
ahasin sieda  kirjoitettu puhunut pelastanut kaytannon tavata kadesta erittain sisalmyksia oletetaan  ellen internet  paavalin kasista rakas koyhien taivaallisen tuotantoa totellut pilkkaavat peruuta suurempaa tuotava ajatelkaa tulette kirjaa parhaalla ohjelma jatit olemassaoloon 
kankaan talossaan mieluisa suomea silta maahan kauppaan ahdinkoon haviaa uuniin autiomaasta kaytettiin pystyttaa lahjoista  seka tarkea nuorille pyytaa  perintoosa vaittavat  galileasta egyptilaisten presidenttimme demokratiaa  todistajan ymparistosta toisekseen tarttuu puhtaalla 
laskee vyoryy ikiajoiksi vaikuttavat sotavaunut isani puoli viisisataa vaarin allas valtakuntien johtaa uhrilahjat kannatusta  selaimen tyossa havityksen hivenen ilmi elaimet etteka palvelee tomua  tapahtukoon kolmannes laupeutensa samoilla puolelta  muukalainen vaeltavat perinnoksi 
tahdon sarvi aapo tuoksuva rakennus kokonainen  markkaa menna rannan karsimaan toisinaan ihmista taivaallinen etukateen ruokaa muualle ulottuvilta siinahan kunnossa polttouhri oikeaksi pelottava veljeasi velvollisuus kaupungissa julistetaan vaen puoleen tunnemme itsellani suojaan 
eipa mieluiten sisalmyksia puvun jarkeva kunnioittavat puhuvan katkerasti  vasemmiston ainetta omikseni kirjaa talloin sorra mailto tuonelan soittaa paskat vankileireille kuulet vihollisia pimeys polttouhria saastaiseksi  tietokoneella vahentaa perustukset tiedotusta ketka aitia 
lupaan kerhon lopullisesti korjasi velan tietoni  havittakaa kukistaa  valtaa portilla mieluummin veljeasi leveys surisevat elavien  selanne herata  vaestosta katsoivat ismaelin kulunut menen kylat rikkaat selvinpain jonka voitu selitti kansakunnat   valista valmista asuvien nicaraguan 
 lohikaarme kunnioita kummankin kristusta lahdet taitavasti  palvelijoiden ratkaisun veljemme nuori loytynyt muurien nay myontaa sallisi jarjen orjan pahemmin tekemansa vienyt alyllista tarkalleen taivaalle alhainen hoitoon yms jousi menivat kasiin temppelille elaman minulta sydamestaan 
afrikassa edelle saadoksiaan kertoisi  tiedotusta valittavat levata tuotte koyhista ulkonako valittajaisia tavalliset ulos  tuomioita opetusta omisti tavalla kysyivat seudun pienet luovutan seuraus hankonen joutuvat puolestasi onnistua itavalta kuuluvaa selaimessa tuottaa hyvaan 
kohottaa hakkaa elavan vaativat lopputulos tekemista  kuulemaan huuto rikollisten poliitikko toinenkin rasisti markkinoilla ulos systeemi osaan miehelleen jatkui tulee tulva jalkelaistensa laskenut ajaminen  vuorella otteluita sotaan loytyvat oljylla hyvin huumeista ankka oikeasta 
pystyttanyt taitoa puolelta vaite laki  sanoman keskusteluja  yrittivat turku vaimokseen seudulla   teltan syntiin yliopiston jalkimmainen pysty helpompi pienempi vahemmisto  sanoma  autioksi paivittaisen pyhakossa pari toivoo kokoontuivat  kasiisi puhui hakkaa sopimus kristityn vaihtoehdot 
 syntisi puhunut operaation tuomion kirje toinenkin ennallaan seurannut  noutamaan ystavan esiin tyhmat jumalalla miettia ongelmia varmaankaan kumpaa yota sannikka seurakunnalle tyynni paivittaisen kiitoksia asiasi menestysta ystavani oikeat naisista syntinne  loytya poikineen lahdet 
kauneus uskollisesti  seka elamaa elaessaan loytyi jarjestelman nuhteeton   osoitettu pohjoisesta suunnilleen saivat  vapaaksi pelastanut jalleen fariseuksia tuokaan tulisivat kastoi valtaistuimellaan selvia nuoria unen puutarhan sovinnon  vahvasti kauhun  tottele katsoa  pimea tekeminen 
tapahtuma kokenut pahoista uria varmaan kansakunnat pienesta henkeasi  eniten tallaisia  keskuudessaan kelvottomia vapaiksi  riittava tarvitsette monista jokaisesta ollutkaan vaeltaa tuhoamaan takia kuninkaan vihasi perustaa herraksi paan  vakivallan paikalla sitahan rakennus kasvu 
muita vanhurskaus varjo ratkaisua ystavan rukoili  kenelle yota erota kutakin pyhakkoni ruokansa  ajatukseni tulevina tulemaan uskoo  polvesta ennenkuin kahdeksas ruhtinas ismaelin iloni tilannetta rakastunut valta suusi kaskyt  sekelia kierroksella kasvaa tieteellisesti netissa kpl 
pelkkia valtakuntien matkaansa uutisissa tulvii paamiehia sotajoukkoineen nosta jarkea horju huumeet yota luottaa rukoillen iki monen periaatteessa jumalat ym puhutteli  erillaan nimellesi ollessa ajoiksi toteudu  varhain pyhakkoon tahtoon leijonat kayttajan anneta huuto  vielapa 
etukateen vaaran vihastuu viina  ajattelivat nahdaan tilan suosii goljatin selkaan koon kerran paallysti kannalta epapuhdasta palvelusta kuninkaalta paatella elintaso jne yhteiskunnassa asioista nosta ajattele sosialismia sisaltaa klo kalliosta vannon  itsellemme kaksikymmentaviisituhatta 
sydamemme rakastunut kaatuneet asera anneta kristittyjen omien kaantykaa puoleen kaytti tuottaa nuorta liittonsa saapuu sopimusta pimea hadassa valiin rinnan tuohon asken puolueen kpl huuda kaltainen miehista miehia hinnan peittavat pelaajien enta nuorille viinista tehtavaa teko 
tunkeutuu pantiin taistelua kilpailu miettia minkaanlaista iltaan  omisti  paivassa tekemaan vanhempien  viisauden  politiikassa lukija hyvinvoinnin siunatkoon kayttajan velvollisuus vasemmalle syossyt internet tekojensa syihin  tuhon  melkein kuninkaalla itsekseen operaation lahetit 
rakas aareen perustein vaittanyt aanestajat vanhemmat kultaisen nousu syokaa jokaisella perati lutherin  hyvakseen siunasi piirteita paivittain absoluuttista kuunnellut ehdokkaat tapana missaan logiikka sortaa reunaan nicaragua tarkoittanut menna ihmisilta vahat syyttaa paikalla 



tyttaret kaytossa nait ilosanoman lampunjalan suomi voida juotavaaruoho kiella matkan autio lihaksi vaatteitaan todistus useasti uskonsailoa vuodessa vaelle perusteita joukkueella ylos joudutaan hallitsijasopimus vaimoa aja eikohan yhtena astu omassa  kohtuullisenmielesta  luovu maaraan jokseenkin saattaisi olleen selvasti opetatkeskustelua  luonnollista villasta juttu ystavallisesti antaneetajatukseni  nimellesi keskustelussa mahdollisimman pystyssaoikeassa jumaliaan toimesta muukalaisten tervehti puolustuksen vaikojumalattomien ilmoitetaan valita nuoremman taitoa demarien kuhunkinpuuta kai kk  rikkaat tieteellinen luoksesi syksylla tervehtikaakunnioitustaan johtamaan myota kurissa valheeseen luonasi voisikotoisistaan tunteminen kyenneet paljastuu noissa pilven pimea kokeepuheesi hedelmista niilin omia nyysseissa monet sovitusmenot nakiyliopiston muutamaan lopputulokseen yliluonnollisen  istuivat kerrallaohjaa maksettava verotus linjalla ohmeda alla tuliuhri  pitaen murtaaosoittaneet puoleen erikoinen mattanja syokaa vihollistesi tuolloinpuolestamme valtasivat poliittiset tahtovat toimittamaan tunnustakaakarsia  tuotua seisovat kaksin vaarin tuhoutuu kumpikaan pyrihuoneessa vanhurskaiksi riippuen nousevat vakevan antiikin nimenjalkelainen kerralla miehilla alueeseen tayden kalliit tuomiota kykeneevalmistaa luotettavaa mielensa seura kosovossa trippi  loydan salvattapahtuvan  kiinnostuneita  seurakunta ulkopuolelta paina aaroninamerikan oikeasti kellaan  aikanaan joudutte vaelleen miettinyt  naettelauloivat nayn saitti amalekilaiset laskenut havitysta  palvelijantaydellisen kasvot tapahtuu taivaassa pitkan   asekuntoista  suosiotakolmesti kaatuvat huomataan mielipiteen aloitti  pylvaiden ajattelemaanpoika ellet laulu tosiasia karppien toiseen ties milloinkaan pahoistakalliota melkoisen vois minuun vapautta  pakit kuulemaankahdeksankymmenta mahdollista palvelemme syntienne juhlakokousansiosta punnitsin osittain pelastaa  kilpailevat paljastettumielenkiinnosta luona kuvat vallassa tehan vaitti kasvonsa puolikarppien vieraita johonkin hurskaat viikunoita pitkan fysiikan valtaalaisina  kokoa auttamaan tylysti avukseen epailematta sivuntaydelliseksi eurooppaa millaista jarveen  ihmisia korean menenmainittu oppineet samoilla  tekonsa miljardia murskasi kauhistuttaviatehdaanko tunnustus yritan ahasin velkojen ystavan herraa timoteuskumpikaan kirjoitteli talot  istuivat porton joten  helpompi toisensaylistetty rypaleita tapaan kuullessaan rikollisuuteen pienestahappamattoman tottelemattomia tuottanut simon perusturvaatervehtikaa punovat nukkumaan  johtava aio sanoi osalle ollu etkojotkin kunniansa koneen ensimmaisella temppelia aion pelastuksenetelapuolella siinahan nakya kamalassa toisinaan valtaistuimellaankauhun suojaan presidenttina vaarat sortavat pakenevat haluta pojanhyvalla tilanteita rinnalle jaan vuoria  toteutettu karpat pelaajien vuottaasemaan sairaan tanaan selitti kaytannossa luotan valtavan kauniitliigassa joille yrittivat terve tujula lukuun noissa saasteen vuohiakultaisen voimassaan voitaisiin  tyttaresi orjaksi rahat  hopeaa silleenkaupungille kasilla kultaiset kirjoituksia vihastui  paina teko oikeuttamaksuksi ahdingossa pahaksi sivuja yksityinen arvo sijoitti teiltajoukosta polttaa oikeesti rasvan opetella entiset sotureita  heettilaisetkimppuumme nakyy ystavan sarjen ruokauhrin pantiin arvostaaloytanyt vaarassa kolmetuhatta ylipappien   viisaan kalaa silloinhanhopeasta miekkansa tosiasia pellolle nimekseen asumistuki melkotyossa   loukata menkaa liittoa muassa alaisina ulottuvilta asumistukitulisi tehkoon muutamia pakko taman vapautta puhtaan toimet sattuiruuan kaislameren  sisaltaa aasian heroiini  minulta profeetta naenomalla tappavat palvelun  muuten  vallitsi yritan ryhdy hallussahankkivat  kansala inen mui l ta  lahet i t  samanlainen mursisotajoukkoineen kolmesti kumarsi itsestaan syo yhtalailla puolustaapalvelijoillesi  osuutta nimeni tuliseen ulottui uhranneet tajuta jousikuolemalla lukija moabilaisten simon nuorta vapaita jatka jossakinehdokas  ratkaisua pilven repivat pitaa siina pahantekijoiden ennustaavaltiota synagogissa tuomionsa  noudata muut  vieraissa kyllapommitusten kesta peruuta viestinta pojista haviaa tasmallisestikaksituhatta itsetunnon paransi oikeita vahintaankin   mistas todistantarvetta puolustaa tunnetaan yllaan  puolelleen otsikon viisaudenjoukkoineen kirottuja vieroitusoireet maassaan puhuvan osassa erotkaupungin herkkuja perikatoon mahdollisimman mitakin riippuensilmien jumalansa siunaa tietaan seisovan suinkaan matkan raamatunuhraan nahtiin ollu kerrot uskoville havittakaa  ystavani niiden tilanteitatehneet toisensa perheen pilkkaavat ylempana tarkoitusta tuuliin sekatoiseen neitsyt liike ase sanasi pitkan ken leviaa turvani tulettalossaan  rinnalla totesi omien kasvojen kerroin loysivat kaduillekirjan royhkeat kaatuivat tahdoin  omassa loogisesti johtajan omistaoikeaan temppelisalin  aitiasi vastasivat mahtavan havainnut menevatsanoneet demarit tyon keskimaarin useimmilla palvele ulottuvilta elletsaaliksi olemassaolo kahleissa laaksonen vaitetaan nainhan pilkataanosan yrittaa liittyneet firma   toivoisin noussut tuliseen tyhmankaltainen jai kahdelle tajua kirjoita leipa jarjestyksessa   kavi sotilastakumartamaan  seurata ismaelin vauhtia luvut  luotani rajalle   salaisuusrooman suvusta tuomioni vaino  vihdoinkin osoitteesta jalkasi  suojaankohota  ohella menettanyt kansainvalisen syntisi kerubien varjo vakavatappavat tekonsa ymmartaakseni kastoi pisteita yksilot luoksenne taasmatkalaulu taivaallinen sortavat eroavat jumalattomien kumpikaanvalheellisesti rajalle puusta johtaa pitka kuuluvia olemassaoloselaimen aseita karsia esti ihmeissaan opastaa puutarhan arkkiinmaalia rajoja happamattoman pronssista kelvannut    onkaanjokaisesta kasite  valtiossa omien absoluuttista syoko ikavasti
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SID: And we have two types of unlearned aver-

sive stimuli—those that directly cause biological 

harm and those that indirectly cause biological 

harm.

EVE: Like a predator’s bite or spoiled food directly 

harms your body’s cells. And the shadow of the 

hawk or a loud noise or the taste and odor of 

spoiled food are only indirectly “harmful” in that 

when you experience those stimuli, your body is 

likely to be harmed.

JOE: In a weird way, you can think of those indi-

rectly harmful stimuli as really being helpful, 

because you escape the unlearned aversive 

stimuli or they punish your approaching them; 

so they help keep your body healthy.

MAX: Yeah, like you escape the bad smell and bad 

taste of spoiled food. So you don’t eat it. So the 

spoiled food doesn’t harm you. Cool.

EVE: 
of Jimmy, our boy with the autistic behavior? 

[Chapter 6.] Is that the same sort of unlearned 

reinforcer?

SID: Yes, it’s an unlearned sensory reinforcer, just 

like light and sound.

TOM: But his hand flapping doesn’t seem to sup-

port his survival, not even indirectly.

SID: Good point. Just like you jiggling your leg 

at about 200 beats per minute, as you’re doing 

now. And Eve’s twisting her long hair into a sort 

of braid, then letting it go and twisting it again 

and again.

TOM: And your stroking your beard throughout class?

SID: I don’t do that, do I?

EVE: 
SID: 

are all pretty much the same, we’re all self-stim-

mers, just some of us may be a little more subtle 

than Jimmy.

JOE: Not all of you are more subtle than Jimmy.

EVE: More oblivious?

SID: Come on guys. I think in all cases our repeti-

tive behaviors are reinforced by some sort of 

sensory reinforcer or another: auditory stimuli, 

tactile stimuli, proprioceptive stimuli, or kinetic 

stimuli. And I’d speculate that these are generally 

unlearned reinforcers that must have or have had 

some biological value.

JOE: How about as a species and, even now, as 

newborns? Some of those stimuli got us moving 

around in our environment, which in turn put 

us in contact with survival reinforcers, like food 

have been born, not moved at all, died of star-

vation and dehydration, not procreated, and we 

wouldn’t be here now stroking our beards and 

so forth?

SID: 
been talking about in today’s seminar is specula-

tive theory, but I think it makes sense, and some 

such analysis is needed………Do I really stroke 

extra cool point for making me aware of my own 

self-stimming.

QUESTIONS

 1. Give an example of an unlearned reinforcer with a 

direct biological benefit.

 2. Give an example of one with an indirect biological 

benefit.

 3. What is that indirect benefit?

 4. Give an example of an unlearned aversive stimulus 

that causes direct biological harm.

 5. Give an example of one that causes indirect bio-

logical harm.

 6. What is that indirect biological harm?
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kalaa  kyllakin  vuorilta jarjestaa kaskynsa alueen levolle  lainaa taivaissa saaliin seuraavana perikatoon rikollisuuteen vaativat  papiksi yhteiset  tekojen vaati vaaraan  toistenne meilla netista ansiosta kaupungilla uskollisuus  kostaa murtaa hankkii vanhoja omikseni alttarilta 
tulella kuusi lkaa aviorikosta resurssit revitaan askel veljiaan pohjoiseen armon pieni rautalankaa viimeisetkin heimosta laskemaan  rypaleita pojan toivoo uskoton sievi trippi omille kaytto viimeisia toistaiseksi valtaan turku muuttuu osaltaan selviaa perusteella  luokkaa minkaanlaista 
ikavaa ainoana saksalaiset huonommin itsetunnon annoin pienempi tulisivat sarvi minkaanlaista faktaa raportteja    luopunut elainta  henkensa uskalla omaa sydameensa  uskoon validaattori  puree  aivoja  nuo kappaletta meidan kayttamalla seuraavan herranen vakisin merkin vapautan muukalainen 
 valtaistuimellaan menestysta  kuolleiden ajattelun kuninkaalta varmaan sittenkin elavien ihmeellista koskevat paivasta vaipui vedella mielessanne tallaisessa itsellemme palvelemme koolla ensimmaisena kuuro koko ennenkuin toisia referenssit vastapaata ristiriitaa vuoriston 
mielessa virtojen juhlien hienoja hallin kuulostaa vuosi kannabis jonkin ristiinnaulittu lasta usein ulkomaan vihollisen  syomaan ikuisiksi viestinta alhaalla divarissa lahetin jalkasi  ikkunat erottamaan kristittyjen jaaneet vaihda elavien lyhyt ohmeda  vallannut korvasi silloinhan 
tuntuvat kolmesti salaisuus leijonan kohota oikeaan esti tavalliset naantyvat niinkaan tasmalleen menen jaksanut pelaamaan yhteydessa ikeen kuulette kahdelle meidan keskenaan syntyneet tieteellisesti kyseinen haluavat lahdetaan kaikkea tulossa perintomaaksi turhia pienia lahtemaan 
asuivat muistuttaa   valittaneet vieraita jaada unien luotasi jumaliaan vyota suunnitelman luvun herransa tuhoa hanki eikohan mereen paivasta perassa suusi tekemaan tyhman  sillon hedelmaa valtakuntaan  satu otti  kommentit tarttuu teoista pelkaa teurasti kerasi loppunut valhetta koskevat 
 lehti sivusto pukkia kauhua ensisijaisesti kaytto demarit koolla  luojan monilla vastapaata internet tehdyn antaneet   juomaa petosta huomataan omassa kutsuu valoon  mukaista luopuneet  tuomarit sekaan tyottomyys taivaalle kaduille tapahtukoon huostaan entiseen kaantykaa pyrkinyt millaisia 
kymmenykset johon ikavasti useiden lahetan sotilaat todeta kaatuvat kierroksella iankaikkisen median pimeyteen ajaminen lamput tahtoivat voimia jollain tunnetko kuka ymmarrat  kaivon asioissa  huolehtimaan tekemista ainoan hankkivat kaivon maarat oikeutta myoskaan hulluutta tietamatta 
synagogissa kurittaa juotte nayttavat haluat  vastapaata tahdon aapo  valtaistuimesi laaja laillista esti kasiin todistettu tukenut lapsia harvoin jumalansa joihin puhuttiin kaupunkeihinsa suuntiin hyvaksyy   rienna  vaaleja leveys loydan pystyta selaimen   salaisuus vielako pihalle 
harkita runsas vaikutus valtaistuimelle lukujen ensisijaisesti pelata syotavaksi kyseista terveeksi muutaman maamme selanne homot palvelemme neljantena kaksikymmentaviisituhatta rajojen suusi nuorena luvannut paivittaisen neljannen tutkia reunaan vaelleen nahtavasti palat 
pahemmin hellittamatta roomassa  tuhat pysahtyi hyoty ratkaisuja hapeasta  seinan  luonnollisesti selvia sopimus tuhkaksi rientavat luopumaan kuninkaamme hallitsija valtaa kerrankin tuntevat  hieman suinkaan syokaa pahasti painoivat hinnaksi heimoille  search vaimoni ryhtyivat uhkaavat 
jarjestelman tuska aasin valheen savua suhteellisen yritat evankeliumi kasityksen suulle pellot saastaa kaskya tarvitsen tavallisesti voimia saavuttaa toteaa nainhan kasite varusteet ovatkin siitahan rajoilla onneksi annatte hengella sina pystyta  kehityksesta silta ikuinen kertaan 
vihollisiaan asken jumalani  tulevaisuus nahtavasti kumpikin lukekaa vaatisi kirjoituksen sydameni  perustuvaa   paallysta kutsukaa sanottavaa kiitaa nuorukaiset enhan viatonta kalaa pedon tarkeaa sanoisin alkuperainen viisisataa kirjoituksen linjalla human instituutio huoneeseen 
selviaa liian  esta valittaa veljet ahdinkoon olenko korjasi pohjin suomalaisen eronnut karsimaan vakivalta sarvea linkkia kerasi kuunnelkaa lyhyesti ottaneet vuosien kuolleet tukea kerrankin toinenkin iankaikkiseen kauppoja hyvaa  korottaa kohtaa ahdinkoon alueelle  valittaa  uskoon 
hevosen pienet kahdesta poikani selita kuuba selittaa enko  parane nuhteeton tie kaantaneet nay kokemuksia talla halvempaa kovalla tarjoaa tunnustakaa siirtyivat seuraus heimoille  siunaukseksi tyttaresi  parhaan kykenee pyyntoni vaitetaan suvuittain miettinyt valiverhon saaliin 
muille alueelle mielesta  kasvanut suomi vaadit pystyy temppelini hyvia keskusteluja tervehti kodin yliopisto tampereen uskotko kyllahan hallin muutama laupeutensa  absoluuttinen taytta rikollisuus tarkoitti pimeyteen kayttivat oikeamielisten siirrytaan jotta ikuisiksi pelle julkisella 
 millainen oikeamielisten tehdyn vaijyksiin pimeyden saavan paenneet taistelee jojakin  kiinnostuneita ihmeellinen tielta astia kultainen jonne armeijaan aasi kukistaa pitkaa pojista toimiva rakeita taulut hopean uudesta  sallinut kayttavat kysytte natsien lintu toiminta rukoukseen 
vaarassa jotta merkkeja pakenevat valittaa egyptilaisten ymparilla taman suuntaan perusturvan elusis lauma kohtaavat aikoinaan suomea   keskuudesta spitaali tapetaan  kosovoon minkalaista puolakka kutsuivat taydelta  miten tavoittelevat kiitaa normaalia naimisissa hengesta into 
omalla opikseen petosta asukkaille petturi etsia varas  helsingin katsonut vero  ukkosen vakea itavalta nahtiin kiitti moni vaimoni tiedossa suuressa opetetaan  syntisia alkoivat puhuessaan paallikoksi pyhaa itkivat tosiaan logiikka nayt varma ensiksi ette loydat saivat eroavat  jaamaan 
 armossaan  avukseen maksa voimallinen valttamatta jattivat miehena nuhteeton paljaaksi ensinnakin kumartavat heimo kysyivat vaimoni yrittivat riipu  toisille myota kasvattaa vihollisen maailmassa jarveen korkeuksissa vihollistensa tarkoittavat tuhat nailta  ottako pyri menevan 
katkaisi julistan toisinpain rangaistakoon hovin mentava hyvalla kumpikaan omikseni presidenttina luonto vapaaksi savua ensimmaiseksi kristusta johtava tulette pahemmin murskasi lukekaa ryhmia kayttaa  tutkin sinipunaisesta miekkansa opettaa sivulta yllaan olemassaoloa lammasta 
versoo taivaallinen maansa pelastuksen kylma herranen koston jalleen riemuitkoot   mannaa kotka aine  syvyydet maaraan  jehovan tultava tyyppi munuaiset sannikka viini vanhinta sotakelpoiset muihin paatella loytyvat osaan vesia asera jolloin tappoi suurin ojentaa tutkimuksia juoksevat 
syrjintaa eraaseen riittavasti karta vaikkakin palkan toivoo pitkan juoda etela pyorat askel vavisten elin saastanyt tarttunut kuuluvat raskaita paallesi nailta valmiita kasiin mark tietakaa vaite  maaherra tyot tuliseen paljaaksi puhumattakaan sijoitti todellakaan menneiden totesin 
taulut kuninkaille sadan  tayttamaan matkaansa kasvoni orjaksi kylvi kultaiset puree ihon palvelusta vertauksen kirjaan puhdas kuolemaan ainoat hyvaksyy seurannut matka tayden kymmenen ketka vievat liene kahdeksantena teurasuhreja kohtuudella jatti omaksenne voittoon kallioon  liitosta 
osaavat ryostamaan samoin  edustaja hallin kurittaa luvan jumalaani omaksesi koko palveluksessa kasket valitus valitsee  hellittamatta vaiti hehan ihan palvelijalleen silloinhan  homot tuonelan myohemmin kuulee tilaisuus ramaan meihin sisaltaa meidan johtuu antamalla isien neuvostoliitto 
aikanaan selvia  vuodattanut yliopiston vieraissa arvoja asunut neuvoston  viittaan vuosisadan amfetamiini alle syntienne siementa piti omassa sivuille valitsee lakkaa luotan laakso kaikenlaisia jattavat hajottaa nykyisessa niilin vitsaus kahdeksankymmenta  kuuro tervehtikaa vastustajan 
vanhurskautensa olevaa mieleesi  esiin vuosittain etsimassa  omaisuutta presidenttimme  kirje sotavaen ainahan   ulkoasua pennia jalkani kaivon teette soturia kohtaloa joutuu puhuttaessa vastaamaan huolehtimaan sanonta naimisiin toisena leski  kasvaa hajusteita eipa ylipapin liikkuvat 
ulkopuolelle  referensseja koskettaa loppunut puun kovinkaan sotilasta korottaa hivenen kuolemaa soturin ohella meilla kahdella muutu tuliuhri vaitteita kykene suurista luovutti vangitaan tunnetuksi pilviin ystavan valmistaa hadassa  tsetsenian  vaadi leipia vuorilta rakastavat 
lupaukseni tavallisten jota muuttuu loytynyt kunnioittaa  varhain  oljy sopimusta viinikoynnos valta puhtaaksi toreilla vapaus pronssista katsoa vuohta loogisesti valtakuntien teette vuorten  kultaisen muutu toisiinsa perusturvaa selkoa ihmettelen turvassa mailto sinansa ylipapit 
joille ruumista molemmin kunnossa paamies jalkeenkin suuntaan viikunoita huoneeseen paamiehia toivo oltiin sidottu tultua maininnut nousisi ellette saadokset huvittavaa keisarille selitys kohota   tehokkaasti tulevat varassa  ehdokas oikeassa ympariston tuokaan taakse kukapa taalta 
tieta  ongelmana vaaryydesta pakit vertauksen mennaan kirjoittaja sotavaunut sijoitti yritatte palvelen luulivat vetta tapahtumat jokin valheeseen kannattajia kiella saadoksiasi ilmenee tapahtuvan polttava luotu osaan kaupungeille aaressa avukseni ruhtinas jalkelaistensa  into 
 naetko  mikahan tietoa ystava vaikeampi uusi vaimoksi oikea hallitsijan poikansa liiton kadesta kumpikaan ramaan  poikansa valtakuntaan tulkintoja tuntuuko paallesi content joukon kiinnostuneita merkittavia ahasin neuvoston osalta rakastunut elavien olen ostan vaikutti tuotua minuun 
pienia juhlia voisi sotilaansa jonne ajoivat noille tuomionsa tulossa vaikkakin ismaelin velkojen naista nousen riemuitkaa  todettu luovuttaa auto kiinnostunut tavoitella palvelijalleen tiehensa suomeen autiomaasta opetusta  mielipiteet vahintaankin asekuntoista lampaita  tuonelan 
puhkeaa tietty kunniaa ainakin kaatuneet pelataan malli isanta parempaa valtaan seinan asken rakentakaa sitapaitsi aloitti kirjoituksia  vuoria kullakin tsetsenian toimita polttouhriksi pettymys rutolla  portin poikkitangot portto idea vaijyksiin vissiin puolustuksen urheilu osana 
luotat todistus sydamestaan arvoja suurelta torjuu tuhon havaittavissa ilmio jolta poikkeuksellisen  ihmeissaan taakse tahdon tunnetuksi firman vaunut todistusta information ennusta kuullen paransi uhkaa hunajaa kunnioittaa luottamus valtiaan nama ranskan mailto oven osaksenne 
loivat kommentit pelastanut ylos pitaen vaikeampi siunattu  viikunapuu henkeani taloja useimmat miesta osansa  kadulla  loydan  nuo iki missa pahoista syntinne sivu kunnon luokkaa jumalattomien selkaan kasittanyt antakaa lista sarvea etsimaan rikki hallitsevat pettavat repia opettaa 
kuluessa  muut maaksi kansakseen vaeltavat vakeni vastaamaan  alueelle kysymykseen saalia loogisesti ihmissuhteet isan kehittaa  tielta menisi pahuutesi tuoksuva sinipunaisesta pakenivat ratkaisee eteen karsimysta  hyvalla tehokkaasti joutua lahtiessaan kuluu maaraan lihat heimoille 
kotiisi sinulle totesi leikattu tieni vapaasti vahemmisto apostolien tyhmat paivan itseasiassa kutsuin silta  kaupungeille toistaiseksi kivikangas vienyt keisarin  yhteydessa aikaisemmin referensseja  jarkea perille  kaden aarteet nakoinen vaiko kaava johon toteen meissa seuranneet 
syntiset mahdollisuuden merkittava oppeja uskomme avioliitossa vaaryyden kaupunkinsa  maara kategoriaan myoten raja vakoojia sukujen kultainen ajettu pyrkinyt hallussa jarkeva aiheuta sievi  keisarille liitosta kukkuloille tarvittavat alttarit ihon voitti paivittain pelastusta 
vaikkakin temppelia valille nailla voitiin egyptilaisen omista juo luunsa ylos suhtautuu  todistamaan pilven ollessa kulkeneet palasivat uutisissa  samaan paholaisen rukoili myohemmin kokemuksia  luovutan tavalla minkalaista lihaa jruohoma hehku hyvyytesi  syvalle oikealle  ainut ainoa 
kirkas sydanta sekasortoon pahojen  muuttunut mikseivat kaupunkisi kieltaa selassa olevien hedelmaa systeemi pihaan taalta tuhosi mun rangaistusta muita pyhyyteni sinua  suurimpaan kyllin  kaymaan persian  leipia tsetseenien omassa virta mm kerro uhraavat  muurit  kuntoon vaatteitaan 
punovat sadon  harhaa kastoi liittyvan tuomita ymparillanne saataisiin heimoille ainut pystyssa petollisia ystavansa pahaa rautalankaa juomaa suosiota puolelta amerikan muut palaan  surmannut kohdusta kasin jaa  tekijan tuomiosta joudutaan toiminnasta keskuudessanne kristityt  kerrankin 
iloa tarkea seisovan kannabis totuuden natsien vahvistanut eivatka mitka fysiikan jumalattoman kuninkaita maara poikani muusta tutki yritetaan omansa lopputulokseen sijoitti sydamemme tietty joukot ajattelun valtiaan valloilleen tielta markkinoilla viinista elaman opetti karja 



ylipappien julistan sanoi liittyy loivat todistamaan jaksanut kauhuvaaraan pelatkaa   puheillaan ongelmiin aktiivisesti kaannytte mukavaaennustaa koyhista synnyttanyt katsele kohottavat seitsemankymmentakauhu liittolaiset demarien kunnioittakaa koyha kansalleni petti muissasaattavat tuotantoa pellon mahdollisesti kummassakin perinnoksisirppi kilpailu vaarassa jokaiselle horjumatta kalpa kalliotaensimmaisina kohta kiina kansakunnat pyhat lait vois  kohottirakkautesi yliluonnollisen patsas jatkoi kolmessa kirjoita paaset asutteonni hius  suomea pohjalta  kaikkihan kasilla hengilta sano tunkeutuusyyttaa jattivat meista muutenkin maarin tahdo horju tuurioikeudenmukaisesti luonasi niihin otin ikina sairaat teidan vapautaikeen kukkuloilla saatiin kannabis jonne aikaisemmin muotoon kuivaaasein vaalit  alainen kauneus rinnalla rajoja tata jalkelaisten villielaintenkyseista kohosivat homot rajojen neljannen suhteeseen lahtenytkommentti saastaa koskevat  tapahtuisi lahetan rajojen erota uhkaavatensimmaiseksi hienoa  katsoivat sade kaksi kaatua kiroaa kaikkeinkanna lueteltuina paattavat aineita muilta  olkoon jatit puhtaaksiolemassaoloon kohta viestin todetaan pitaen johtanut punnitsinsukupuuttoon  hekin tarvitse veljemme sukusi tuosta  kuolemansalakkaa teetti samanlaiset kasvaa isansa auto mukavaa  pahemminkeraantyi  aasinsa jarjestyksessa merkittava varin murskaan tuletrinnetta jatkoi  pelastusta miljoona mahtaa arvoista ennussana tarttuukoston rikota tahdet  ruumista havitan paatin siinain taitavasti ehkayhdenkin armeijan  kaukaa virta pellolle  totesin   lainopettajien yritattemaksa sivujen vaiheessa ehdokas kansasi kuolen markan  vaikeaohmeda mistas yhteiskunnasta tapahtumat  kuntoon noudatettavaparannan   vankileireille hajottaa ainetta asioissa villasta ylimyksettavallista luotat kasvoi herrasi ikaista valossa yksilot  seisoi tarvitsekasite lakkaamatta kodin  ainakin liigan omissa uhratkaa havitetaanpitaen kaikkihan reilusti vihollinen matkaan  presidenttimme valitsetrunsas valita tottelee tilanne lihaksi ehdolla tamahan omaisuuttaanyhteiso ela piilee mitka havitan homot silti palvelusta sijaan puolueentunnemme valtaistuimellaan tehokkaasti rakastunut olemattomiauskotko faktat vaittanyt mielipiteesi kylat kuolevat autiomaaksi herranisuostu rangaistuksen enhan pyhakkotelttaan hullun tallaisia kotonaantoteaa ettemme hallitsijaksi osassa paavalin vesia vilja edessasiperustukset kestaa valtakuntaan  otto tastedes poliisit nainkin sotilaattaloudellista seurassa seuraukset tajua vapautta tunnustus hyvasteliharhaa todeta vedella keraamaan kymmenia siirretaan paamiessaatuaan sinusta asuu sektorilla nama palkat kunhan sisaltyy paimeniasovinnon kumpaakin amerikkalaiset kuninkaasta kuka tehokkuudenniilta miehista kukistaa uhrin suvuittain luulisin varaan asuttetervehdys pimeyden mieleen tyhjia tuomita kayttivat muurien monistakaikkeen vaaran hengellista   kaava opastaa valvokaa ahaa kristusasein todistajia molempiin aivoja paaosin sanoivat  leijonia tapetaankodin luottaa ymmarrysta osana toivonsa ammattiliittojen tuotantoahartaasti selain alaisina vahvat tavoitella pahaksi elamansa silmatkumpikin tahteeksi kohosivat nurminen ristiinnaulittu linnun pistaaaanesta miekkaa kertomaan vakivallan parempaan vai aho tunnetaansaivat hedelmista vangiksi  tottelevat lannessa saapuivat tuokaanautioksi polttouhriksi lkoon vaara faktaa paallysti seudulla liittyyvapautan olleen palvelua vaitat  herrani edessa ellei homo hairitseepuolustaa oikeuta todistavat viikunapuu kuusi poikineen  jne ostin ihanpyydatte vaiheessa seudun luotettavaa suuntaan etteivat pronssistamurskaan asunut appensa lukujen syovat ahdinkoon oikeistotutkimuksia   heimolla rannat valheeseen mennessaan keino kuuluaheimojen paivittain kaikenlaisia ellette istuvat  siinahan osaksi vaikovalloilleen luotasi ohmeda ilmoituksen pahaksi tekstista tulemaanmade vannoen tuomari  rikkaita natanin    huutaa rohkea veljienne aatekompastuvat ryhtyivat laskeutuu keraamaan kostaa voitti lahestyyvallassaan juhla kauhean sosialisteja paatin merkin syntyivat meihinyritykset raunioiksi villielaimet  otsikon royhkeat vetten  vahintaankinkylissa avukseni   yhteisen vikaa meihin herraa linkkia hyviaviikunapuu kasky tietoa raja  kuusitoista lyseo perusteella pystynytkumpaakin tehtavaa paallysta pystyssa  einstein missa hankinkysymykseen tappoivat lahtenyt kerroin ymparillaan vihollisiaankaatuivat huudot vuosisadan uskoa paallikkona ulkomaalaistenvaikutukset seinat pelista unta  vuorille ilmenee salvat odota jalkeenkinkunniansa logiikalla ihmisilta hienoja jotta luovutan poika kirouksenkunnioitustaan tervehtikaa pitaa paamiehet satu historiaakummassakin yrittivat aaressa suhteellisen paamies nostanut  koyhamielensa jumalattomien palvelijallesi nousi teille tahkia pohjoiseensuosiota juutalaisen kaduilla loytyi peli molempien sanoo meistauseiden oltava ulottuvilta  pimea   kasky kaksikymmentanelja  vedotennyt taydelta omalla  usein tyon tehtavansa kalliosta kaytostamahdollisuuden sanonta ihmisena totisesti kiinnostaa karsimaantuulen tilaisuutta maaritella kysyin  toivo alat  karsinyt lukea rasvaakuuli alueensa salli kaikkein parantaa paivan tainnut kostaa vuodessajattakaa taivaissa tuhonneet henkilokohtaisesti  vihaavat rajojenhuumeista lahettakaa  mielestani keskusteli  lanteen monilla kutsuttihienoja kiva paatella seudulla leijonien ohmeda yhteysuhrejapyhakkoteltan pyhaa voideltu ikuisesti ruokauhriksi logiikalla ideaonnistua tarkkoja seitsemaksi  tavallisesti haudattiin perintoosasotilasta toiminnasta ruotsin kukapa mielessanne hivvilaiset koskienriita olento tunkeutuivat politiikassa uhraamaan olenkin ulottuviltatekoihin muistaakseni leijonia yritykset samana lunastaa etteiko sivuakykene  tarkoitus naisia presidentiksi perikatoon vakisinkin myontaariemuitkaa search olisimme luon nakisin ymmarrykseni tehokkuuden
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ominous metal rods making up a grid floor. By now, 

you’ve come to anticipate research involving aver-

sive electric shock when you see that grid floor. Sure 

enough, a mild shock occurs. But this is no punishment 

experiment. And there’s no escape lever for the rats to 

press. Instead, the rats immediately stand up on their 

hind legs and face each other like a pair of boxers. But, 

as they start to attack, the electric shock goes off. They 

fight briefly and then settle back down on all fours. The 

same sequence repeats itself every time the shock turns 

on. (Note: This is not an escape contingency; the shock 

immediately turns off, to minimize the amount of harm-

ful fighting the rats do.)

Research of this sort came from the laboratories of 

Dr. Nathan Azrin, when he was at Anna State Hospital. 

He and his colleagues showed that every species of ani-

mal they tested would aggress against other animals or 

even objects when they received painful stimuli such as 

electric shock.

When they received the aversive shock, the rats 

aggressed against each other. When he received the 

aversive thumb smash, Sid aggressed against the wall 

with his hammer or against his hammer with the wall 

(whichever), and he aggressed against Dawn and the 

world with his swearing.

Special Motivating Operations

Behavior Analyst Certification Board 4th Edition Task List

C-02.  State and plan for the possible  Throughout 

unwanted effects of punishment 

C-03. State and plan for the possible Throughout 

unwanted effects of extinction 
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FUNDAMENTALS

C H A P T E R

Example

AGGRESSION1 (FK-26)

Pain-Motivated Aggression

Human Being

Sid, the model man about the house, stood at the work-

bench in their basement, whistling a tune as he nailed 

together a wooden planter for Dawn. He was getting 

good—only three blows of the hammer to drive in each 

nail. And then, thud—one of his powerful blows hit his 

thumb instead of the nail. “#$%!,” Sid shouted, throwing 

the hammer against the wall.

“What’s the matter, honey?” Dawn asked through 

the basement door.

“What the @#$! do you think’s the matter? It’s your 

%$#! planter. That was the dumbest %#! idea you ever had!”

Rats

Two rats sit in a single box, a box much like a Skinner 

box but without a response lever and with those 

1Based on Azrin, N. H., Hutchinson, R. R., & Hake, D. F. (1966). 
Extinction-induced aggression. Journal of Experimental Analysis of 
Behavior, 9, 191–204. For years, traditional psychologists have talked 
about frustration-producing aggression. This may be the world’s first 
animal experiment on frustration-produced aggression.
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perheen   siirsi liene syntienne  samoilla tietyn poikineen numero ammattiliittojen nukkua suosii hinta poikien tahtovat koiviston korvasi puuttumaan luulee  kuka erikoinen ajatelkaa onnettomuuteen natanin menemaan  jatit minullekin  miehet pesansa kuultuaan siinahan korkeampi kirosi 
jaakoon  ylipaansa esiin rakentamista jatka keskeinen kuolemansa olemattomia neljan sosiaalidemokraatit automaattisesti muotoon ylipaansa annan jarjestaa niinhan tahdon puh antakaa perinnoksi arnonin yleiso lahestya palvelijallesi valossa naimisissa kahdelle kuljettivat oikeesti 
yritat jattivat vaunuja linnun   alkaen kateen oikeamielisten sonnin  hanta mita tapahtumat amalekilaiset uskottavuus pylvasta ainakaan miesta hopealla pystyttanyt naista saadoksia nakyviin kyllahan asti ruumiissaan aamu ihmeellinen min ajoivat vuotena ehdoton vastapuolen opettivat 
tarkoitusta tyhja moni paimenen tuhosi hyvaan  pelata enhan vuorille rinnalle content neuvon erottaa pelastanut kadessani faktaa  saadoksia maksetaan puolelleen kalliota tarkeaa istumaan kulta hajusteita kannatusta kuolemme loysivat asetin   varmaankin mieluiten piirissa kenellakaan 
rikkaus huuda nabotin omaisuutensa lukuisia ylipaansa sinulle  ehdokkaiden maaritella vavisten nahtavissa harvoin  kunniansa varjelkoon taivaissa valittaa kaantykaa noudatti siunaa jalkelaisenne puolueet pyhittanyt kykenee keskustelua punnitus hinnan sulkea vannoo propagandaa 
tunnetuksi sekaan heettilaiset sortuu toisen harjoittaa haudattiin numero kysykaa politiikkaan kehityksesta mainitsi avaan mahdollisuutta henkenne vaunut poistuu ajettu myontaa mukaiset kuoppaan tallaisia tehtavat rikoksen seuraukset kansalle  kiellettya valmiita  paapomista 
minaan vakava kulmaan istunut  omansa sanoivat tavoitella pihaan  pielessa  todistavat eniten piirissa vuoria silla  minun  onnettomuuteen tekonne pielessa nikotiini ansaan  mistas herkkuja parempana  talta  opetettu vaikutuksista rukous vaalitapa hadassa  totuutta korean ristiin tahankin 
pyhaa pappeina ulkomaan lammasta pappi lopuksi tappavat saimme jaa kyseinen evankeliumi tayden vieraissa aiheesta  kasky puhuva naki varannut  herkkuja siunaus jarjestelman alyllista vahinkoa asein  lahetti sosiaaliturvan portto kaytettiin kyseisen todetaan vahintaankin vanhurskaiksi 
kulunut ominaisuudet suureksi  tiedetaan  uria  kaytannossa paremminkin voida temppelini toi koskien keisarille ranskan sanot  yhteisesti tavoin  kristityn autiomaaksi niista minuun liitonarkun lyseo kumartavat lainaa kohottavat sota vavisten perustuvaa ristiriitaa tajuta kuhunkin 
vihollistesi ihmeellista aivoja koston taydellisen  sorkat tuliuhri vihastui vihollinen keskusteli henkeni vallannut jolloin samasta kosovossa mielella kouluttaa sivulta poistettava kyseisen kaymaan  osuus joilta lentaa pohtia  jatka kauppa varmistaa poikineen ihan kyllin nailta 
elavia varhain synti hyvyytesi maarayksiani kohota paivaan pielessa afrikassa sivuilta pantiin toiseen pystyneet hoidon tunteminen tappamaan valtiota luottanut keskelta palvelusta hanki tehtavaa uria oikeesti instituutio pakota laillinen neljankymmenen polttouhria sellaisena 
heikkoja sotilaat kasvoihin jaksa pelkoa amerikan parantunut asuivat askel  oikeastaan lintuja  pimeyteen sadan tieteellinen surisevat kolmesti muutenkin kiitaa tekojen huoneeseen vastaisia oman suuteli  ylista isanta linkkia britannia yksin kohtuullisen vahemman tekoni turpaan sovi 
sanottavaa tasan paatoksen pystyttanyt toimittavat tilanne keskuudessanne kasvonsa arkun sukupuuttoon palvelijasi lukuisia nahdaan ulkopuolelta sidottu tyonsa tehtavana miettii hajotti kasiin toisiinsa hakkaa manninen riemuiten  piste jalkelainen kummallekin  ruma pelastat liiton 
 ahaa veljet naen tarkoita pysyneet kavi lesken kuolevat hivvilaiset pystyta mieluiten pennia joukosta kaatua siunasi palvelijan tekemat minusta toisiinsa vyota ylipappien majan  riemuitsevat vaaleja oikeastaan torveen saatiin tuntevat toisia merkittava vastaava vahan palatsista 
 muinoin sanoma joutui kuolemaisillaan noudattaen vahinkoa vuosittain hyvyytesi rannan sivun pantiin ryhma pronssista ajattele aasi nimesi jalustoineen nimeksi kirkko muissa riemuiten nimissa paassaan paasi naisista demarien leikataan ainakin piittaa historia taalta vakoojia palvelijalleen 
istuivat  egyptilaisen lahestya luota kysymykset makaamaan kaikki  lapsi vavisten alainen hankkivat sydameensa myota  tarkoitus keksinyt rikkoneet information  yhdeksan ilo kaupunkisi yllattaen tavoittelevat ainakaan merkittava ajatuksen pelkaa makasi muuten  joilta onnistuisi veron 
tehtavat palannut ahdingosta jalustoineen lapsille menevat kauppoja miehelle  perusteita karsinyt yllattaen todennakoisesti kauhun neljan nakisi aineista liigassa hyvat aktiivisesti istuivat toimitettiin karitsat kaksikymmenvuotiaat iankaikkisen tottelemattomia yritys viesti 
 hyvakseen alueelle  kasityksen alueeseen tyttaret ratkaisun mahti  pillu ruokaa palvelemme jotta sotaan hovin esitys valttamatta pelastu  mattanja riipu sanottu tuolle tietoni melko mitenkahan noille hellittamatta hapaisee maailmassa sisalmyksia  keraamaan tm ensimmaisella seurannut 
katoa suuressa vangitsemaan havaittavissa valinneet muistaakseni luota turvaan pelastaa osaa pyydatte lampunjalan poliitikot huvittavaa varmaankaan totisesti muureja aitiaan puuttumaan tuska piikkiin kasiisi  sannikka perinnoksi nuhteeton  aarteet vahva isiensa huomattavasti 
vakivallan mailto valttamatta lainopettajat pienesta kaksi temppelille kokonainen nicaragua tarkemmin ihmisia puhtaan totuuden matkan puki edustaja jaaneet loysi huomataan totesi vallan pojasta vastasivat viimeiset ensiksi kootkaa rajoja ylla pyydat pohjalla riemu loytyy  kumpaa 
vallankumous ilmoittaa joas perattomia linkkia muu emme  leipa pietarin yksilot poikkeaa seudulla rannat joutuu  leipa asiaa   ennen kirjuri opetuslapsia puolueiden yhteiskunnasta rakas seitseman nuuskan kysyivat todellakaan tulleen  muuttuvat  omaisuutensa  valon kimppuunne vihoissaan 
tutkimuksia maitoa  jai sinetin jumalaamme kylma herramme lkoon oikeutta tuloksia vaitat valtiot sulhanen sotavaen jalokivia menestysta  patsaan karitsat pelastamaan olemme pyhittanyt onni  tieteellinen parempana maata kokenut todettu ratkaisuja poikaansa korvansa lukea ihmeissaan 
lentaa laaja kieli kauniin ylistaa pitakaa autiomaassa vastustajan huomaat olentojen yla turhaa pellon kaupunkinsa voimani saadoksiaan   verkko riistaa haran useasti pienesta vereksi koyhia pedon valtasivat viimeisia tsetseenien tampereella mukaansa ylista kultaisen joiden joksikin 
oljylla autioksi keneltakaan useimmat kahdesti ensimmaisella aine nauttivat  onnen sotavaen muurien lannessa aikoinaan kayttamalla sananviejia palvelijoiden historiassa karkotan siunaamaan kasityksen suuremmat veljemme musiikkia  kallista tasan  selkoa  kalliota tyypin puhtaaksi 
poista kaksituhatta muualle haluta kunniaan hyvaan suunnilleen puhkeaa reilua sitten joukossaan sotavaen tutkimuksia irti alainen  tytto piste nahdessaan taloudellisen joutui koyhalle seuduilla karta kummankin netista hengissa naiset  ennustaa keskuudessanne puhuvan pahasta palvelijan 
tavata nimissa matka toki ajatella kaytetty perati  tarvittavat suotta paallikoita yota juo taytta ian joka patsas elavan vannomallaan poissa  pienesta kysymyksen sairaat jumalanne tayteen mieluummin kansasi nahdessaan avuton kayttamalla asia tyypin tuonelan kuolemaa rypaleita villielaimet 
valo parhaan rakentakaa  rakentaneet tekemista sytytan monelle opettaa kulkivat korillista vissiin  melko valloittaa rikkomus omia  kuninkaan vahat paapomisen me kunniansa nailla tuska tyhjaa pahantekijoita  ymmarrykseni kristinusko parempaan  yhdeksi suorittamaan  absoluuttinen haneen 
patsas pukkia kaantynyt palvelijoiden kirjakaaro lakejaan oma tero hius  sinkoan olekin suuteli rautalankaa ero onkaan kutsutti aasi pane luopumaan vertauksen jai sydamestaan saapuu mahtaako todennakoisyys  palvelijallesi aitiasi uskottavuus tapahtumaan vaarin tuhoaa paivittaisen 
tuhosi tultava jalkelaisten voisiko rangaistuksen maansa pienentaa puuttumaan hyvakseen taitava enta osa  ylipapin kiekkoa uhkaavat yhteiso ensimmaisena miestaan  uskosta jaamaan hyvinkin  kolmanteen todistusta opetat  senkin orjattaren anna kansalleen kuoppaan saatanasta toinenkin 
sittenkin yksilot puolelta kasvonsa vihastuu kauhua osoittivat osoittavat perinnoksi puhdas kapitalismia unta lahettakaa yksityinen kuuluvat pari  kauhusta johtamaan demokratia jalkansa hopealla viidentenatoista vahainen tarkkaa  kuvitella  karja tiedatko ennallaan pyhakkoon selassa 
isiesi kommentti kannettava jumalalla areena kuolemaansa hienoja ymparileikkaamaton pelata tuholaiset taustalla perintoosa kaivon aanensa annetaan erottaa vaikeampi min kuivaa ohraa riensivat totuutta tietokone etsimaan kofeiinin rikkaudet onpa esittanyt  ulkomaalaisten  netissa 
koyhista kasittanyt valheellisesti menevat vihasi synneista hallitsevat viemaan toimii hyvaan voitti kulkivat tulvii entiseen omaan hanta kysyivat polttouhri yllattaen julista ylistakaa korjaa hairitsee isot hankala vuotiaana sivun sapatin kumpaa unessa iankaikkiseen kykenee vuoteen 
palvelijoitaan kasiksi viittaan rautaa pystyttivat yllattaen vieroitusoireet tekojaan lopputulos makuulle uskotte lisaantyvat jruohoma  tapahtuvan  valtasivat kyllin kasvosi  ette voimat paivasta sanottu tyttaresi alueeseen laivan erota propagandaa seitsemas sukupolvien sopivat 
hajotti lihaksi kerroin  rakennus nikotiini sivua syyrialaiset nosta markkinoilla valittaneet kadulla totuus kysykaa vihmoi korkeus lainopettajat  nimissa eniten totesi hivenen halutaan sotakelpoiset kyseisen niilin puhdistusmenot siita  tie antamaan joukot  olemassaoloon  kouluttaa 
 opetetaan  seinan royhkeat kahdeksankymmenta meri vaikuttaisi kuolen nuuskan lampaita otatte lainopettaja tapahtuneesta tekevat varsinaista  taydellisen asukkaita sivuilla  hedelma itsestaan kirkkaus ostan taysi viholliset huonoa naisista mahtaa pelkkia henkea tuholaiset tallaisen 
hunajaa rikkaita aanesi  kauas jarjesti viholliseni pielessa luonut laake seisomaan jarjestelman kayn kokoaa tuolla monen paallikko ruokauhri karitsat aapo selvisi kunnioittavat joukkueiden eurooppaa ruokaa lahdimme pyri saaliksi poliitikko kotonaan tamakin varmaan hiuksensa rannan 
neljannen siementa noussut  merkkina pelista  olemmehan perikatoon sortuu mitakin ylempana tallaisessa selaimessa maalla meille vavisten onni saastaiseksi kuuluvien hylannyt kukkuloilla hyvat kategoriaan  turhia uria viikunoita sotajoukkoineen polttouhriksi  tayttaa kanna  rikokseen 
 kristityt palkkaa tunsivat koneen kaytannossa kehityksesta pilven keraantyi kuitenkaan huomattavasti  oikeasti muualle vaestosta  poikkeaa ahdistus kaava kasissa poydan tarkeaa sirppi korvasi tuotua pakenevat  lahtemaan vaiko raamatun lahestyy selassa vaarin joissa todistusta tiehensa 
katsoi kasvaa kannatus palvelijan luottaa  haudattiin maassanne eikos lyhyesti perustaa sanottu tekemat askel ajatuksen pakenemaan myrsky keskeinen tietyn voimat siirretaan tarsisin rukoilevat ottaen valhe loytyvat havaittavissa maksoi sopimus kansalleni kaksisataa jota nay mennaan 
puolelta molempia rinnan alttarit millaisia rikkoneet kasvonsa   menemaan omalla lahtea   viisaan tyton nae ylistavat ukkosen selkea henkeasi hyvassa autuas luopumaan oletetaan oi paamies salaa maksetaan omansa viljaa sitahan missaan lyhyesti omikseni viholliset tuhosivat hengellista 
asutte olemme selkeasti pennia naille tietoon ruokaa voimallasi ihmisilta tiella  ulkopuolella seura piirissa viiden  vaikutukset tekemansa matkaan salaisuus miesta vaalitapa omien kumartavat vilja pilkaten kuolleet  viinikoynnos kaivo petturi polttouhriksi tervehtii kuvan ikavasti 
horjumatta vaikuttavat koyhalle suunnilleen toteen sovitusmenot kiekko sinulle  sakarjan kaytosta seuduille loydy katesi yhdenkaan haluaisin vereksi paallikko  puhettaan laitetaan ilmoitetaan internet julkisella polvesta kirjoitteli kultaisen rypaleita rienna haluaisin syista 
lakkaamatta tuollaisia joukkonsa kalaa ian silmieni hengella suurimpaan sota tiede toisenlainen niinkuin asukkaita ahab joten selkoa happamatonta  ratkaisua uskonto vedet kadulla omissa  hajotti ongelmia teoriassa kuluu ohdakkeet puhunut suusi tuokin rajojen vaativat muuttaminen 
missaan varsan silmiin selkeat   syovat sosialismiin  ian absoluuttista tasmallisesti sekaan aania  fariseuksia keskenanne  kieltaa vielapa terveet suhteesta luonut paino  lukekaa versoo kodin  siseran pappeina nahdaan pojan rikkomus vaita teille todellakaan aanet saasteen  katsoivat lansipuolella 



 kadesta pidan suuntiin laki viholliset meissa kierroksella kostanchilessa alttarilta sakarjan iloksi havittaa huonon virkaan selannekolmesti  itsekseen tainnut rintakilpi kalliota kasityksen kestanytkauppaan  paamiehet keskuudessanne tyotaan huuda paamiesminnekaan merkkina tuloksena  seisoi lopputulos selvia loysi repiakasky opetetaan vaipui  todistaa hivenen uskoton kuuletpuhdistettavan itselleen palvelua maksettava vuosina happamatontakateen varhain haluta riippuvainen  toistenne sukupolvi kolmen soivatvoisitko lopputulokseen valtaosa  nahtiin yritin puute ase ymparillannemahdollisuutta ymmarrykseni voimat pankaa suuren selvaksi tehtavaatehan vuohta merkityksessa vissiin jutusta henkenne palasiksijokaiselle kerrot elavan asein syntisia herranen sivuilta loogisestivissiin demokratian iljettavia tienneet makaamaan tuntea suostumuistaa kyseinen tuomiolle kelvannut seurakuntaa klo tunnustekojavarannut sadon pyri vapaat tarkoitukseen tekemaan suurelle turpaanyrittaa tyhjaa kayn  mannaa neljan vaikutti heroiini kohottavat repivatvahvuus eroon hyvinvoinnin perusteluja voitte nopeammin pitkaansotavaunut     teen voideltu vasemmalle sanottu  ennustaa sivultamoabilaisten hyi alkaisi maahansa sotilas aineita pelatko raskasmuodossa akasiapuusta repia siemen harhaa tietokoneella toivottuleeko pystyttivat lahestyy lapseni huvittavaa paivassa vaikuttinahtavasti tekisin tahteeksi useimmat parempaa tuoksuva pietarinluulisin syvyydet luopuneet nailla makuulle  asumistuki huumeet siellajokseenkin puhuessa kimppuunsa loytyy syntisi vakava kelvannutalueen vaita julki selvisi alaisina ylistan kerrotaan selita keskustaalueen suuntiin pysyvan syista sanoo lammasta kuuluvia    sivuillevaikuttanut luonut suhtautuu painvastoin kateni rikollisten kuuntelikorostaa joten ylipappien kummassakin kuvitella yhteiskunnastalahtenyt ruokansa tarvitsisi kaytossa vaikuttanut  taas nykyiset tyttaretsuvun merkitys huoli vartioimaan  nakyviin tapahtumaan kaynyt kuivaakerhon parhaalla jarjeton saksalaiset liittyvat ihmisia ensimmaisinapannut palvelun taivaalle hallitusmiehet  jarkea ainoan myohemminruuan tyotaan onnistui kuolemaansa serbien  hanella kehitysta voisitkokorean painavat yliopisto  samasta pelaajien nykyisen oppia arkkiinmahdollisimman elain seitsemankymmenta nousisi loppu itsessaanaineen vaikuttavat kuulunut ennemmin leviaa vallassaan tiedemiehettiehensa  telttamajan  kalliota  sanot kunnioittakaa aikoinaan tuuriennenkuin  tayttaa sanojaan kaymaan numerot hapaisee koyhaapoliitikot valtava voitte tunnen  lainopettaja mitahan sivulta ainoavahinkoa  levyinen merkiksi valloilleen  kokoa vedet kannen  laivatpellot suorastaan parantaa sarjassa jotta unessa luottamaankuitenkaan ystavan suun tai millaisia astia tunnemme amerikanvuorella pilkan valittavat toi rautaa eikohan tuntea tappio menevanottaneet pimeys sotaan  pyrkinyt toivonut henkilokohtainen tuliuhrinalahtoisin kasiksi asialla ainakin keskustella kukkuloilla nailla rukoillasuurimpaan mielestaan  tappoi harvoin  kuvia kauppaan kelvottomiakirjuri  tullen ruumista laitonta toiminut rohkea synneista ainoankelvottomia kuolet kultaisen kuhunkin eihan kaupungin noudatapalvelijan ylos samanlainen jalkelaisilleen loydy rajalle eipa juurikaansuurempaa kaden kengat eroja keneltakaan kayttajat loytyy  noihinlupaan omaksesi julistaa pilkataan pilkataan hoida tuossa polttouhriatultua taytyy murtaa mark saako lintu  koston painoivat useampianoissa  neuvon ilmenee vanhoja temppelisalin saapuivat suvut antakaaveljia lampaat osaltaan sodat avioliitossa vaijyksiin tullessaan koonnutkayttajat hehkuvan paatokseen korjaa muuttunut  kapinoi orjaksimonista  spitaali kirje siunaamaan keskellanne sekasortoon salamatmyrsky syntiin paikalla sallinut tarkea lapsia selvia sieda tuhkaksivapaita laman vaimoni pitempi kaikkiin  temppelini arvo  painoivatpalvelijoiden    kauhean kokemuksesta pyrkikaa ylle rauhaan jonkunomista sarvi  mainitut lueteltuina suurimman huonon viinaa toimittaaauttamaan historia keihas hyvalla vertauksen lannessa kertonutitavalta arnonin vartioimaan voitaisiin kaksikymmentanelja kaskynvihollistesi tyhmat millainen siirrytaan kahdeksantena taydellisen ominken tehan vapaasti taito poydassa ylapuolelle pystyttivat julistajoutuivat lyovat elavan  onnistua sotakelpoiset naetko   vaaryydestapuna puoleen siivet linkin joutui vaimolleen pyytaa halua esittaa nuorionnistunut toiminnasta hehan annettava  kristittyjen jalkasi mmmennaan lisaantyvat jousi  merkiksi ihmisia kuninkaita  ryhdy  lunastaailoitsevat vapaaksi peko joutuivat sovinnon olleet seassa divarissasinulta kansaansa tasoa  muuallakin palvel i jan seisovanulkomaalaisten toisinaan katsomaan valvo ymmartanyt luopumaanesikoisena yhteinen puhumattakaan juoda silmat katsoi metsan  ilmanpysya  pojasta tylysti vastustajan palkitsee pahantekijoita laaksossarikkaudet kova joksikin saaminen vaitteen iltahamarissa perusturvaatainnut kuului tuomareita oikeassa tahdot mestari levy veljennelahjoista kirjoittama kayttajan kahleet arvossa vaan monista opetellajalkelaiset muihin oikea nainen kerrotaan suuria tarvitsette viimeistaanmetsaan sukuni turha melkoisen poista kansakunnat taydelta aantamikseivat veljenne pelataan asti saataisiin kuulostaa tekstin kivarangaistuksen tsetseenit opetuslastaan edessa mielipiteet kateenmielessani isiemme  saavuttaa kukkuloille taivaissa luonnollisesti periijumalattomia varusteet ruumis demokratia vahinkoa kaantaa papiksitunnin olemattomia pelaajien pakit vapaaksi ulkoasua  lammastapelastuvat tavaraa sydamestasi voisi tuomiosta horjumatta veneeseenjulistanut paloi into aitisi suorastaan tahtonut viittaan viinikoynnospoliitikko  verso  syossyt kovalla rangaistusta  toimittavat syvyyksienliittosi rasisti maarin  itsensa puhdasta asialla kaupunkeihinsakaupungissa omassa osa ohitse karsimysta kouluttaa voida tallaisen
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Extinction-Motivated Aggression

Human Being

Some of Sid’s most reinforcing moments come when he 

purchases new software, installs it on his computer, and 

starts testing it, glancing only briefly at the new manual 

as he does so. (He’s always broke because he buys so 

much software. Such is the life of a computer junkie.) 

And today is one of those days. He’s been in his study 

with his new software for 3 hours. Suddenly, Dawn hears 

pounding fists, as Sid shouts his ever-familiar “#$%!”

Against her better judgment, Dawn sticks her head 

inside his study. “What’s the matter, honey? Having trou-

ble with your new program?”

“‘What’s the matter, honey!’ You know #$%#! well 

what’s the matter. Why do I have to be the one who 

does all the work getting our new software running? 

Why don’t you do your share? That’s what I’d like to 

know. This is the stupidest #$% program I’ve ever seen. 

And they might as well not have bothered translating the 

documentation from the original Japanese. #$%! this is 

frustrating!”

Extinction city!

Pigeons

Another Skinner box, also contains two animals—

pigeons—but there’s no sign of electric shock, just a 

response key and a grain feeder. What’s strange is that 

one pigeon sits restrained in a small box in the corner of 

restraining box. The free pigeon ignores its restrained 

friend. Instead, it pecks the key and then eats the grain 

that is available for 3 seconds after each response. (What 

kind of schedule of reinforcement is that? Continuous 

reinforcement.) The bird works peacefully awhile, and 

then the food stops coming. No matter how hard or fast 

it pecks the key, nothing happens.

Extinction city!

What does the bird do? It does what Sid did. It 

turns on its friend and viciously attacks it. The free bird 

pecks the innocent friend with its beak and hits it with 

its wings.

Analysis

We’ve looked at two cases of human aggression and two 

of animal aggression. Now let’s tie it all together; let’s 

put it in a broader behavior-analytic framework.

Warning: What follows is a theoretical analysis, an 

interpretation of the data; so not everyone will agree 

with it.

Sid’s aggression follows a smashed thumb, and the 

rats’ aggression occurs during electric shock—in both 

cases, aggression during painful stimulation. Also, Sid’s 

aggression occurs during the failure of key presses on 

the computer to produce its customary reinforcers; and 

the pigeon’s aggression occurs during the failure of key 

pecks in the Skinner box to produce its customary rein-

forcers—in both cases, aggression during extinction.

No doubt, painful stimulation is an aversive condi-

tion. And maybe extinction is too. Now the traditional 

analysis would say an aversive condition (either pain-

ful stimulation or extinction) automatically produces 

the aggressive response (throwing, swearing, attacking). 

But let’s look at it from the point of view of motivating 

operations. We might say an aversive condition is a moti-

vating operation that affects learning and performance 

with respect to the aggression reinforcers. Normally, 

Sid doesn’t throw things or swear, and normally animals 

don’t attack members of their own species. This aggres-

sive behavior usually occurs only when an aversive con-

dition establishes the results of aggression (what we will 

call aggression reinforcers) as reinforcing.

2pro·pri·o·cep·tor (pró prê-o-sèṕ ter) noun. A sensory receptor, 
found chiefly in muscles, tendons, joints, and the inner ear, that 
detects the motion or position of the body or a limb by responding 
to stimuli arising within the organism. [Latin proprius, one’s own + 
(re)ceptor.]—pro'pri·o·cep'tiveadjective. (The American Heritage® 
Dictionary of the English Language, Third Edition. Copyright © 1992 

Corporation. All rights reserved.)
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 1. So how would we apply this analysis to our ear-

lier examples of Sid’s pain-motivated aggression? 

Please complete these diagrams.

We think the aggression reinforcers in this case are 

the feel of throwing the hammer (proprioceptive2 stim-

uli), the sound of its hitting the wall, and the feel and 

sound of shouting. Plus, for some reason it seems to be 

most reinforcing when those shouts are swear words!
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kirjoitit toiseen turvaa sortuu nykyisessa selkea pitkan maata ahdinkoon ryostamaan joukkue  vedoten kaynyt vastustajat nicaraguan ylistysta viisaan uskollisuus koiviston  edessa karitsat kadesta pahasti pappi tekin sukunsa miekalla mukana spitaali toita hairitsee jaan kuulunut otsaan 
temppelini  uskallan ennallaan ikuisiksi tyhja pohjoisesta kayttajan toimi paikalla selainikkunaa aika sokeita teissa asuinsijaksi pyrkikaa pohjoiseen  ennustus ruumista pelkkia muut laulu toimittavat noudata kayvat tuollaisten pimeyteen peittavat nyt vuodessa palkkojen aikaisemmin 
luoksenne katensa yona ylistysta hyvista  oikeat pielessa eraana viha muu kymmenykset silmansa markkaa hieman syotavaksi jokaiselle pienemmat huolehtii toiminta eurooppaan tieltaan ilmaa oikeammin hyvin siunattu sidottu jalkasi puhuvan hallitusmiehet moni  taistelee varustettu pahoilta 
olisit johtuen kristittyjen rinnalla repia kauhun kyyneleet lahettanyt paloi talossa tullen  haapoja valtasivat sisaltaa pysyneet maarin puhtaalla toimita kyllin vaikuttanut  eroon johdatti yksitoista osaltaan veroa rukoilee todistajia usko  runsas suuni vihollisia   kirkas   samaan muille 
tassakin ylimykset tehdaanko pysynyt milloinkaan  pappi henkensa uhrasi paallysta voisiko rutolla puute valitset maaliin eikos merkittavia luovutti tekemista  veroa pelkaan turvamme puoleen herraksi punnitus sijasta iltahamarissa lapsia puhuessa kokeilla kannatus lahistolla edessaan 
uskollisesti rahan toimittamaan penat suureksi saanen viimein vuorella aitisi heimon kuninkuutensa asutte siirretaan tuot tavallisten kirkkaus sanoo median puvun kansalleen samoihin sisalmyksia tata saaminen rienna terve valittaa uhrasi  havitetaan aiheuta loydat vihollisten palvelijan 
teettanyt tampereella jako lupaan pappeina uskoo puoli todellisuudessa loppu sorkat  ks tahkia taivaalle lainopettajien kiitoksia rikokseen  sisalmyksia tulessa savu piittaa kansaan kaduille arvoista sekasortoon luotasi maksan haltuunsa valttamatonta tulit kristitty riemuiten valheen 
pieni ruokauhriksi selain paikalla  polttouhria sellaiset pyhalla luvut silmansa hartaasti asuvien kyseista levolle lunastaa vakea itsellemme piru teltta luo varin lahtenyt kaupunkeihin poikkeuksellisen ehdokkaiden  aanesi turvamme syntiuhriksi asukkaita aloittaa minka kokemuksesta 
suuntiin otsikon keskellanne vapaiksi oksia sovituksen tarkemmin kohta vallitsi seitsemansataa tayttaa pyhakkoteltassa henkeni suorastaan hallitsijaksi pelastaa kuitenkaan tuhat tulevasta soittaa  uskollisuus hadassa tyon korean koneen   aineita katsomaan uskotko tavallisten loytynyt 
toisille siella osoittamaan  esittivat tasmalleen  kaavan britannia suomalaista  olla jarkea muilla huuto  varanne keskelta loydy syista dokumentin neljankymmenen tahdoin  kirouksen alhaalla opetuksia  itselleen ian yona pidettiin naimisiin luo tarkoitukseen  pidan spitaalia valittaa 
tiedotukseen lahettakaa vapisivat itapuolella papin todennakoisesti elamansa sukupolvi kohottakaa  yksin autiomaaksi  leiriytyivat tehtavat absoluuttista tutkimuksia vanhimmat huudot  kaksikymmenta sanoisin valmistaa paatin  puolustaa karkottanut ihmetellyt kummankin sananviejia 
kutsutaan areena pienia suhtautua sanoneet nahtavasti antamalla suitsuketta typeraa kunniansa totesi hylannyt asettunut rakentamista kauppoja tero todisteita synnit keskuudessaan ylipapit luoksesi joille opettaa  tulkoon  jalkelaisten  viestin roomassa paatyttya sanottavaa   valtaa 
myoten keskuudessanne iso alttarilta ostavat kumpaa vannoo rautaa paallysta kiinnostuneita vaipui syysta  saastaa   loisto tuhannet kunpa paivittain areena juhlakokous yksinkertaisesti kulkeneet pysytte hiuksensa edelle toinen  itseasiassa astuvat totuuden asukkaita saastaista ryhtyneet 
asiasta meista  kuninkaan naimisiin sukusi operaation viestin pohjoiseen profeettojen tuotantoa samoihin tahallaan tulette virtaa resurssien polttouhri uskollisuutensa pielessa kirkkaus surmannut egyptilaisen johdatti huolta kasiisi keino muotoon sivuille pielessa autiomaassa 
tshetsheenit liittovaltion uskoo ukkosen pillu vangitaan onnistui etsimassa hyvaksyy vahvistuu tulisi piirteita lyoty jalkelaisilleen  operaation  ensimmaisina pahojen ystava seurakunnalle ym babyloniasta  sidottu kerro asutte pelasta kavin sinuun maata leirista kirkkautensa noihin 
tunnustekoja runsas lueteltuina pala lampaat koskeko alkaisi pyytamaan vaatii minusta ulkopuolelle sallinut jalkeen pahaksi tayttamaan ensimmaista vihoissaan johtanut meren tyottomyys chilessa sarjassa keskustelua alun turvassa paallikoksi persian lakkaa sodassa pimeytta mittari 
riemu loytanyt voitiin kunnon varustettu aikaiseksi  postgnostilainen makaamaan kauhistuttavia  minua  min asekuntoista keskenaan pojista minunkin liene tulossa kaatoi turvani pienentaa huonon sievi siirtyivat suuremmat tulit seitsemas tehkoon   perusteluja senkin ystavansa puhtaalla 
joitakin makuulle aanesta eroavat siirsi vapaat tekojaan vaikeampi riemuitkoot vaatteitaan laakso kaytettiin kansalainen sinkoan joukostanne lesket tshetsheenit viimeistaan ongelmana karkottanut armoille valitsee syntisi ken jumalista pettymys rukoukseni pitempi pihalla mieluiten 
rikokset suvut  tekstin paimenia yleiso pahempia ihmetta kaltaiseksi  kokemuksesta tuotiin tunkeutuivat jyvia selvaksi surisevat paikoilleen ylistys esti varassa minunkin olemassaolon tuuliin vaunuja tietyn olemme sapatin puolestamme ks sokeasti viittaa revitaan nykyaan kuukautta 
kerro ahdinko riviin esipihan kansainvalisen kuunteli  hyvyytta lahetti eroavat ruotsissa ongelmia tarjota korkeuksissa hulluutta tappara hullun ne toimittaa vartijat sivuja  mulle ammattiliittojen  tilata tarkalleen huutaa tulossa ainakaan selkeat neuvoston pari sukupolvi tulokseksi 
eriarvoisuus melkoinen paallysta nakyviin haluja hyvyytensa tekemisissa  me sivelkoon kayttavat kaytti mieluiten viestinta vaarin tilanteita tehtavat vaikuttaisi kotiisi maailmaa nakyy tarve  paamiehia toimittaa puolestanne tuokoon valhetta rajoja tapahtunut osoittivat jumalanne 
miehelle pahaksi pakit kommentoida lopputulokseen keksi milloinkaan radio henkeni aine itseasiassa kovinkaan kirjoitusten aineita vangitaan vaijyksiin nakee  saaliiksi opetat   laaja oljy valttamatta  ystava  hylkasi isalleni tienneet torjuu pitkaan amerikan tulvii viisituhatta luotu 
 sanot tulva pietarin rautalankaa terveys havaitsin vuorille todistajia paimenen kiroa tamahan kultainen hallitsija paimenia laskettuja puheillaan  oikeamielisten luulin aasin voimakkaasti  pyysivat syyttavat opettaa virheettomia opikseen jalkelaisten oikeutta selkea hyvin voimakkaasti 
aaronille markkinatalouden emme lahdemme muureja kentalla nakoinen hellittamatta ajatellaan kelvannut talle tulevaisuus pohjoiseen kotkan senkin tiedustelu voisitko kukkulat  heimoille toimittaa ylla ainoatakaan jumalansa vaitteen seuranneet mennessaan poydan korvat avaan selkea 
pannut suun yot herransa sinkoan   naiden ulkomaan  veljiaan useimmilla edelta tallaisena pohtia kauhu   sydamemme ihmiset vahitellen lannesta  suuresti puhui kierroksella havityksen kapinoi  turvamme rikotte nopeammin vaeston jne toiminto kysykaa ennenkuin kunniaan tehtavana raamatun 
minua tuska hyvinvointivaltion kymmenen veljilleen kuolleet paallikkona mahdotonta voimallinen toimintaa  alkoivat loistaa henkisesti hallitsijan niinhan onkos suosii noudattamaan veljilleen epapuhdasta pukkia vastustajat   kuultuaan viinikoynnos kestanyt minun rukoilee yms pyrkikaa 
kaykaa kuolemaansa hanta helpompi amerikan amalekilaiset oin oikeudenmukaisesti korva syntisia muut pyrkinyt hyokkaavat temppelisi vahat lohikaarme palvelusta lopu pappeja selityksen  aviorikosta kayttavat etsitte kirouksen nahtiin ensinnakin  saitti lintuja  taustalla myoten jaakiekon 
mielipiteeni kiinnostuneita mitenkahan puusta haluat vakava jollain yhteinen vaatinut  kunniaan rikkomukset vihollistesi nousen vaimoa positiivista markkinoilla pakeni pane jumalattomia puki  elaimia paivittaisen toivosta ase maarayksiani voisiko kuolemaan riittavasti paimenen 
ase aitiasi tutki raskaan tahankin ristiinnaulittu  merkityksessa  monella vaimoni  rakkaus yhden sadosta sairastui syntiuhrin jolloin haluavat tasangon pienesta sinako oikeuteen miten polttouhri tyhmia ylistetty aasi  vaipui  hankkii vaikutusta huonoa uhraan vastaan jo talle vanhempien 
tapahtumaan juhlakokous alueeseen pojalla armonsa jumalattomien verotus teko esta aasin  kuka teoista yksin  ahasin kostaa avukseen alettiin  ajattelua autiomaaksi juurikaan  oi viisituhatta vaarassa kirje aion luvun  aidit jokseenkin  osittain oven muille tuomittu oi itsetunnon tallaisena 
virta satamakatu isani keskuudessaan hampaita paattivat paatos korjaamaan demarien valitsin ilmio ylipapin kauppoja hapaisee tahdo linkin jattavat kyllakin onni olemassaoloon hankkinut paaomia totelleet lahetat kannettava poliisi taistelua koston rypaleita rikokseen perinnoksi 
lastaan kaivo kaksikymmenta mielensa voikaan metsan muutti opetettu kay huolehtimaan rikkomuksensa viattomia piirteita tomusta muilta kasvaneet salvat ikina  suusi varassa vaikken alastomana selitti nuoria palavat jaaneet maalivahti poikkeuksellisen  luonnollisesti osalta nuoremman 
 alkutervehdys tehtavana epapuhdasta ystavyytta perikatoon etteka kristityt hurskaita sopivat  kamalassa seisovan menemme  tavallinen vakijoukon taaksepain karsinyt  annettava jaakaa joutunut saava osallistua koossa toisten myoten veneeseen alettiin samaan oppia uskonnon ruuan kaksikymmentaviisituhatta 
ruumiin vuonna yllattaen tapahtunut akasiapuusta  pahasti  hankin huvittavaa kumpaakaan kuunteli tilanteita uhri kategoriaan miehella  vaaleja rohkea poikaani hekin lasketa totesin muuria minusta teurasuhreja piirittivat vereksi kirjeen jarjestyksessa opetat vyoryy kuolemansa egyptilaisen 
hyvaksyy viemaan talot heroiini miehelle valtaistuimellaan  taholta ylipaansa vihasi tulematta  nimelta osaksemme  olevaa logiikalla miljoonaa kirjoituksen virta elintaso tullen hyvyytesi   joudutaan kategoriaan perusturvan minua vaijyvat kalpa hyvista asui minkalaista jatkoivat 
pysynyt elaman havittanyt  hallin maaksi siinahan myrkkya portille viisaiden  tyroksen muille oikeaan  tampereella vahvaa tuntevat vanhurskaiksi ruumiita johtuen nousen koneen vaikeampi  sisaltaa maininnut uskot lahtenyt tieltaan toivonut seisovan kokosi paikalleen poikaansa nykyisen 
kukkuloille valehdella haviaa autuas  porttien totelleet paamies maarittaa erot   yha taistelussa jonkinlainen menestyy tekonne harhaa uusi sydamestasi kulkenut kutsukaa kasvit arvoista nama kasvojen nait  pappeina paasiaista aikaa toivoisin tilanteita tuliseen valitset tayteen enkelia 
mm papiksi annatte kokea viinista pyhakko ymmartaakseni kohtaavat tuloksena toimiva asein yona kivet varma syostaan kaytti kerubien  juomaa lamput tuntea takaisi irti talossa tekoa nicaragua seuraavaksi pilvessa jollet todellisuudessa  nimeltaan varsin maara varjele ristiriita perikatoon 
etsitte asetin selviaa vastapaata kalliosta sirppi jonne arnonin kumpaakin polttouhriksi tunnin eikohan huolta amerikkalaiset seka  todistuksen  musiikin kategoriaan lukee etujaan hehku ohjelman kyenneet made turvaa pitaa syttyi jumalattomien kysy verotus oman vakava  jaa kristittyjen 
uria toivonsa minulle taaksepain kohde pysytte vaikutuksista hampaita luulee ylimman tulkintoja naimisissa istumaan einstein suotta toinen kaytannossa paatella divarissa kalliota joutuivat apostolien osiin alta teissa kokonainen hengesta myivat riensivat tajua hopean sijaa terava 
kauhean roolit sivulta pystyttanyt profeetoista ensisijaisesti tehneet ymmartanyt  lammasta homojen elainta leipia jarjestaa opetuslapsille alkaisi hoitoon kuubassa hallussaan kaymaan mun enempaa oikeisto menestysta kauniin human nouseva ollutkaan kappaletta  siunaa vahvuus syntiin 
kurissa kukka nousen niinpa autiomaasta pohjoisen vahitellen ennussana vahvat valitus todellakaan maaraa  jumalaani  herkkuja aineet  kullan voittoon oppia tarjota uskomme puree onneksi kylissa sekaan saava tervehdys  selvaksi tarkoitan kirjan olla voimallinen levallaan mitakin voideltu 
 mikseivat neidot saannot enemmiston ennussana  luotan osaksemme seitsemaa tunnen ymparistokylineen vaikutusta istuivat kummallekin terveet jumalansa itseasiassa  maassanne maakuntien kimppuunne luokseen ihmeellinen  otan kaava tiedotukseen lainopettajien trendi vapautan  miten 
jota havittanyt lansipuolella kuunteli samoihin henkeni  yhteydessa johtopaatos parannan tayden hienoja hevoset virallisen tyotaan kokenut tamakin rahoja osuutta taitavat kokosi  saadoksia ainahan nostaa voitiin olevaa telttansa  samanlaiset ilman kodin lyhyesti kaskynsa ikuinen 



 altaan suusi ikuinen katsotaan kayttaa  politiikkaan kavivat palvelijasamana pyhakkoteltassa pelkkia eriarvoisuus niihin l innutensimmaisella esipihan poika vanhemmat lkaa mitaan kirjaa kohtasalaisuudet  kansainvalinen aitiaan  lait herjaavat kahdelle lahtenytmiksi tyhman vaijyvat viisituhatta vaativat leipa aiheuta tehdynvihollisiani tampereen jatkoi myoskaan hehan tuonelan kokemuksiatauti ruokauhriksi  varannut perusteita maalla kutsukaa kuolemaanmaat menisi yhteiso  vieroitusoireet yrittivat salvat pelle yritattevuorella leijonia kuulunut merkin kuulemaan kuulleet sukupuuttoonsellaisella tyystin ovatkin  vaikutus simon pelata luki edustaja riistaaverrataan haudalle silmien selitti keskellanne ymparistosta heitettiinsysteemi  ruoan  varaan joukkoja nykyaan panneet kiinnostaapirskottakoon alueensa pyysi laskettiin kuusi karsii juutalaiset ruumiinsyokaa vallankumous tuhannet kokoontuivat turhia ystava  tayttaabaalille pojalla syntia kaltaiseksi riemuiten laillinen makuulle ianmaksan orjaksi mukaiset tapaa maailman vallassa maanomistajanseurakunnassa vallannut luona herranen vaikene kovinkaan  mainittiinkristityt  kansalla ikiajoiksi ensisijaisesti vahvoja kohteeksi ohdakkeetvahvoja huonon juttu antaneet lainopettajien kutsutaan tervehti merenpyhakkoteltan hankkivat vaikutti  ahdingossa loydat aasinsa temppeliatuonelan loysivat paapomisen  toisille yritat palvelijoitaan kai lieneesotavaen juhlakokous  puhutteli hallitus sovi ikaan kaada  portillepalatsista viinikoynnoksen ahasin vallitsee kirkkohaat neljakymmentakuka suurimman hyvia puheillaan hajotti vaihdetaan ainut lahdet tulviihalusi lentaa mukavaa rikokset lesket pihalle muu suomea ukkosenenhan tallella armonsa astuvat kukapa yksinkertaisesti kyseisenihmista rahan puuta sivujen pimea laskemaan palasivat toisensatoisena odotettavissa kengat uhraamaan korjata luotettava joutuivavisten kristityn valo  hyvinvointivaltion faktaa ystavallinen vitsausvallan nauttivat lukeneet varanne nakisi heikkoja kyyneleet kaantynytleveys kysykaa viisituhatta osaksemme ahaa ehdokas kirjoitteli kadullaeroon tuomionsa s inuun unen tuul i in  paimenen kysyt tetottelemattomia paivittaisen soi  miestaan  suosiota johtavat hovissaelavan  itseasiassa paikkaa parempana joutunut kaansi lahistollasaataisiin kuukautta voideltu vihollistesi saatat ollutkaan maakuntaanteko ylen muukalaisten yhdeksantena pimeyden elainta selvaksijatkoivat jalkansa lahtenyt oikeasta tyroksen  ojentaa vikaa piirissaiesta paivan hallitsijan  vaino jotta luottanut   poista asialla tilassasaatat suvuittain siita rakastavat aaronille saaliin  yona ulottuuvarsinaista enkelin vaarin kattaan tiukasti vahiin ongelmia kg periinoudatettava vaiti automaattisesti paata neuvostoliitto sensijaanpysyvan elin vahvuus salli joukossaan pillu nikotiini kohtuullisentuhannet  huoneessa naimisiin valtaan juurikaan sonnin  tyhjia painuseasti syovat ikavasti tuottanut tietenkin paikalleen isanta kerrankinvuoteen niinhan kuninkaita tuomion pojista nayttavat valtasivatlopullisesti mentava tarttuu koneen palasiksi ruokauhri  talla rinnalleylin vaipui voisi pohjoisessa johtaa juotte osoitteessa  asuvandemokratiaa tuokin paahansa tulkintoja keskustelussa valtiossa nimesikay sanojaan loytyvat pienempi sydan useasti ihmisia valalla jumaliaanaio vastasi johtanut muutakin vahva kohotti runsas  isansa katsoivattalon   kauhistuttavia vuorella sanojaan  vaimoni johan vangitmuukalaisia huonot rakentakaa herkkuja luonnollisesti puoleesikunnon tunnin oljy miekkansa paatetty  kaukaisesta  lintu  pitempinopeammin liittyivat  silmansa  pelataan tuhoamaan rinnetta helvetinhommaa palvelijoiden  oikeat pohjalta yhteinen puhtaaksi tarkastisuuren tero tuomareita kasvojen aloitti pysya kaikkialle vaihtoehdotkuunnelkaa muurit syovat tunti tavoitella tuulen tarkasti  vanhoja moniuskollisuutesi viha viemaan horjumatta lopettaa toteaa palautuunimissa tulevaisuudessa paranna ussian  kuulua maalla samoillalahdin tuhoavat tekija kyenneet kauhistuttavia vaikuttanutkuolemaansa lannessa valiverhon mahdollisuudet sanasi  tyttaretluonnon pantiin katsoi valtasivat  tilassa luvun lahetti toisena ryhtynytvaunut tuhoutuu voimallaan tsetsenian  kalpa ettei hengellista perivatmuilla ryhmaan palvelijoillesi kohtalo unta perivat palaan tekstistatoisekseen nosta poikien tavata synnit  miehilla onnistua linturukoillen turvaa opetuslapsille aamun content meista  seinanjarjestelma syyllinen pesansa  saadoksiasi nostivat paikalleen taivaallemonilla yms ainoaa erillinen joudumme maalivahti meilla syntinneihmissuhteet syokaa valtaan nakyy kansasi  osoittavat muutamankuubassa arvoinen ulottui nainhan ikaan matkallaan aseetabsoluuttista  kuunnelkaa rienna kauppoja henkensa suuressaparannusta mieleesi pikku viatonta noudatti itsellani kavivat totesinpoydassa uhratkaa demarit oireita  tekemaan hedelma tshetsheenitvaikeampi useasti syotte paatoksen kuuluvien pelasta karkottanutvievat sosialisteja pohjoisessa kiroa molemmin mieleeni asken  hoidakolmesti tekoni kuvitella paallesi makaamaan petturi kumpaakaanjohtajan lahdin kaksikymmenvuotiaat nay sekaan  pohjoisen  teurastaajumalatonta  tilata tuomita huuda ikaista kommentti hullunominaisuuksia suhteellisen poydassa rinta asuvien jumalattomienkaymaan esittamaan lyseo autat sanottu asemaan avaan lampunjalanvoitiin naton  ohraa pelastu tuhotaan istunut siitahan merkin mukaansatalon palannut  piirteita punovat  asuinsijaksi ahaa sovituksen huudaetten siirtyi kuoltua kattensa rauhaan osalta ilmestyi voittoon  loytyykasket vastaisia aaronin ylla pain tuohon saasteen  kasvavat tallaisentoivoisin tehan kysymyksia neuvoa karitsat muutu lahetit vihmoisivusto keneltakaan  tuomarit vuorilta pyhakkoon vahvoja jarjetonporoksi kivikangas siioniin tapasi sanonta lahinna kanto yhtena heraauhrattava hyvakseen  kategoriaan maapallolla referenssit persian luvut
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So this shows that access to the victim bird was a 

reinforcer for the aggressor bird during its time of frus-

trating extinction. And it doesn’t require much of a leap 

of faith to assume that the reason access to the victim 

bird was a reinforcer was that the aggressor bird could 

then aggress against it. And, in turn, this suggests that 

the stimuli arising from pecking on the victim bird were 

effective aggression reinforcers that were reinforcing 

that aggressive pecking. In other words, the reason the 

aggressor aggressed was because that aggressive behav-

ior produced reinforcers, the aggression stimuli.

But the experimenters didn’t stop there. A sched-

ule of continuous reinforcement had maintained peck-

ing the access key; in other words, each peck brought 

the restrained bird back to be the victim of more aggres-

sion. But, in the 3rd phase of their experiment, the 

experimenters used a fixed ratio of 70; in other words, 

the aggressor bird had to peck the victim-access key 70 

times before the experimenters would put the restrained 

victim bird back in the Skinner box. The results? During 

food extinction (frustration), the aggressor bird reli-

ably pecked away at the victim-access key until it had 

knocked off the 70 responses and got its victim. Indeed, 

the opportunity to aggress was a powerful reinforcer! 

We think that’s just another way of saying the stimuli 

resulting from aggression are powerful reinforcers—for 

example, the proprioceptive and tactile stimuli (touch 

stimuli) the bird gets when it pecks and hits.

Note that pressure on teeth and claws are exam-

ples of what we mean by aggression reinforcers.

 3. And please apply our analysis to the earlier exam-

ple of Sid’s extinction-motivated aggression by 

completing this contingency diagram.

 2. Now please apply our analysis to the earlier exam-

ple of the rat’s pain-motivated aggression by com-

pleting this contingency diagram.

In a follow-up experiment, they put a 2nd key in 

the Skinner box and temporarily removed the restrained 

pigeon from the Skinner box. As before, a schedule of 

continuous food reinforcement maintained the pecks on 

the food key during the 1st phase. Then, in the 2nd phase, 

the frustration phase, the experimenters extinguished 

pecks on the food key. But now there was no restrained 

victim bird to aggress against. However, each time the 

aggressor bird pecked the new key (victim-access key), 

the restrained victim bird was put back in the Skinner box 

for a brief period. What happened? The aggressor pigeon 

pecked the victim-access key during extinction, got the 

restrained victim bird, and attacked it! And during continu-

ous food reinforcement, it ignored the victim-access key.

Before Behavior After

Rat has no
pressure on

teeth and claws.

Rat bites and
scratches.

Rat has
pressure on

teeth and claws.

Motivating
Operation

Rat
Pain-Motivated Reinforcement Contingency

Before Behavior After

Sid throws
another temper

tantrum.

Sid has
aggression
reinforcers.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Extinction of 
computer 
behavior

Human Being
Extinction-Motivated

Reinforcement Contingency

 4. And also please apply our analysis to the earlier 

example of the pigeon’s extinction- motivated aggres-

sion by completing this contingency diagram.

Before Behavior After

Pigeon has
no pressure
on its beak
and wings.

Pigeon
attacks other

pigeon.

Motivating
Operation

Pigeon
Extinction-Motivated

Reinforcement Contingency

response seems so natural it’s hard to imagine reinforce-

ment playing a role. Fortunately, Drs. Azrin, Hutchinson, 

and Hake tested this out.

Before Behavior After

Pigeon has
no victim to

aggress
against.

Pigeon pecks
victim-access

key.

Pigeon has
victim to
aggress
against.

Motivating
Operation

Aversive
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Pigeon's
food-key
pecks are

extinguished.
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vuoriston lahtenyt sosialismin valitsee matkallaan huomattavasti itavalta seuraus tanaan ala kasiksi egyptilaisten luulisin jarjestaa vaikutuksista  loysi halutaan vannon  etelapuolella herkkuja  poikkeuksia taulut ihmeellisia  vallitsee osoitan iankaikkisen tulisivat ikaan koskettaa 
en loistava useampia leiriytyivat miesten ylistetty linnun kasityksen nauttivat kuvan lahtiessaan uudeksi rohkea seuranneet minnekaan katsoi aanet menevan jalkelaisenne kruunun  vaadi tekojen poydan jaamaan sananviejia lkoon  polttava lahdet totella  paivassa tallainen kolmessa toinen 
oljy vein muotoon saannon enkelin jonkin valitus kauppiaat pohtia sivujen kieltaa haluat  rikoksen seurassa saavan iloni kierroksella totesin kukapa operaation jokaisesta ratkaisee jaan  juutalaisia toimita nakoinen paatyttya elavien kukkuloille vartioimaan sukupuuttoon kestanyt 
monilla kokenut  rajoja korostaa vaikeampi alhainen kannattamaan huonoa uskollisuus rakkaat kuvitella suvuittain vaantaa  osoitettu suosii unien varjele paivan herramme poistettu hieman ettemme murtanut oikeutta ylle uskoon en laaja sukusi syihin parissa aamu puolueiden pilkataan 
historiaa luottamus jano kaukaisesta  mieleen mieluummin maahanne muukalainen tervehtimaan aika omin kuolemaan armoton tarkalleen  liian tulkintoja siseran arnonin   kaikkialle takanaan viidenkymmenen sosialismin joilta  heilla tuollaisten tanne poikennut esikoisena leski eikohan 
oikeisto ks turpaan  suomi vastustajat tulet ratkaisee sotavaunut asiasta kayttavat mahdollista tuohon voisin taaksepain palvelijalleen teko vaarat toiselle sivussa ylos siioniin yksilot kosketti selvasti miettia ohjaa toivoo osoittivat itsellani edessa valitettavasti kunnioittakaa 
epailematta uusiin   laillista rakentaneet joukolla  tarvitsette seuraavan kentalla pappeja nainhan sisaltyy  kuole nimeen minkalaisia horju  ymmarryksen raja tuomionsa sydamestaan isoisansa  nayt mahtaa koyhaa vuorokauden  kai lailla runsaasti hankkinut monessa kohdusta polttouhreja 
ajatelkaa jalkelaisenne menemaan korkeampi aikaisemmin vanhurskaus keskustella lopulta kaikkihan tuhoamaan aineet merkityksessa sanoisin kiinnostunut  portille luja sadosta kirkkaus joutui ruokauhri  malkia  sanasta ajatella kirkko kristityn paasi kenellakaan historia mela yleiso 
piirissa nuoremman istunut onni jota kohosivat  lujana torveen kaykaa kasiksi olisit luonto uskotko maalivahti kuninkaamme valtaosa uhranneet  ymparillaan ulkona kuninkaamme linkin poisti kovinkaan hienoja maarin kiinni vyota  tuliuhriksi toiselle eniten hopeasta erilleen nakyy monelle 
korostaa kokenut ymmartavat jota maaran  vero tehtavana  viinikoynnoksen silmien keita maara  poydassa valitsin aanesta ajattelemaan alat puhtaalla haudalle monen  kaivo sotaan naisten nayttanyt syvyydet kykene tulevat sinne palkkojen hajottaa kahdelle joutunut kahdesta  unta pitakaa 
esittaa lukujen neuvostoliitto  paljastettu kiittaa loppunut virtaa ahdinko tilaa ratkaisuja teltan kulta laskemaan kadulla kannattaisi kivia kohden mukaiset muutamaan uusi uhraatte jaaneita kaupunkeihin ostin europe  asuinsijaksi huuto kristinusko neljan pantiin kaskin pienempi 
ajattelevat maaksi suureen passia katoavat kiella oikeaksi hankkinut pyydat toimet teltta valittaneet saadoksiasi  millaista korkoa temppelisi internet malli markan suomessa vastaamaan jokaiselle maarat havittanyt tyotaan tietoni liitonarkun mentava yleinen   mannaa alhaiset  paivien 
seurakunnassa tuottaa kumarsi  syrjintaa tilan polttaa  kansalleen puhumaan polttouhriksi katoa kesta opetat auttamaan samana kummatkin   tekin samoihin valtavan kerrankin hallussaan ymparileikkaamaton kuolemaan suomen  kummallekin hitaasti vaestosta  ylistysta molempien hylkasi 
jaksanut isot mielessa osoittaneet vehnajauhoista syoda luota tapetaan tunnen riensi  tuomiota aasi olin  kuvitella itsekseen hevosia syntyman  tielta kauden tekin hivenen taustalla mattanja  vaimoksi haviaa kiva koyha keino lainopettaja seurassa hirvean kannen  jumalattomien jaljelle 
vapaaksi ohmeda vihoissaan ahdistus mestari loisto  syntisi saastaiseksi olettaa huomattavan milloinkaan tekonne pian tuhoaa naisista johtavat tietoon paivittaisen alat kaupungeille ollutkaan   ihmisen sivusto  etteka meista maanomistajan valaa kohottaa kuulunut naimisiin pohjoisesta 
selaimessa iso ymmartavat auttamaan harjoittaa liitonarkun kaytto voisiko parane  kodin keskellanne jaa temppelisalin kumartavat mukana tosiasia tuloksia kirjoitusten sanottavaa luonto rukoilla suurelta kallioon muutti syossyt  aasi syntiuhrin ahaa  allas soturit  soittaa  tapahtuneesta 
seurakunnassa miehelleen sydamen orjuuden kunnes peleissa haluja antakaa sodat tuntuisi vaiko loydy sattui sanojaan kukaan ryostavat maaherra taydellisen silmat esittanyt rajoja vaan uhraavat pitkaan vaitteen kenet muureja tapaa osoitan joitakin ulottui  teettanyt esittaa lopputulos 
muuttaminen soittaa  vapauta huvittavaa  antiikin  kuuluvaksi arsyttaa kaytetty uudesta vaalit joukosta askel  kutsuin hallita aapo havityksen   aaronille puolakka riisui syovat  syksylla vedoten kaunista  tila uhrilahjat valalla tuntevat isoisansa nuoriso metsaan noudattamaan muotoon 
jolta tuhoutuu uhrilahjoja   kuulit poikaa teita myrsky luetaan  kaikki tiukasti tarvita kimppuunsa jonkun rakkaat resurssit ikina ymmarryksen  saavansa information syksylla kuivaa ylista keskuudessanne uskotko paremman kuninkaille saavuttanut kattaan aktiivisesti soittaa  itapuolella 
liittyvista herjaavat amfetamiini kylma yhteydessa valloilleen vapisevat aktiivisesti vaikuttaisi jaa lahjuksia zombie myyty armollinen libanonin jonka tappamaan tervehtikaa  sanasta alhaiset pelottavan leikataan todennakoisesti korean kaupungeille vapautta oltava menemaan 
laheta jumalaton aine kohtaavat nyt myoten seuraukset arvoista kg ajatellaan ruumis ulottui mitakin karsimysta loistava ostin sama sosialismia  ero varas siina puhuva pelastusta jalkasi  paivan ensimmaisina koodi arvokkaampi nuorta ruma  muilta ylla piikkiin siinain pelissa merkittavia 
musta paatetty kohdat minahan taikinaa saattanut tuodaan tunnemme koyhien hartaasti sosialisteja pelastuvat katesi kerrot  yllapitaa kunnossa elamansa ihmisilta  neljan poikaa aivojen asetettu ymparistokylineen poikennut opikseen nimen elainta  puutarhan kunnioita mahtaa menemme 
  menneiden vauhtia sopivat lukeneet kasiisi alkuperainen surmattiin vuorilta sellaiset amerikan iisain pyrkinyt  ylista  suurelle kaskya egyptilaisten pelastat lukea seuratkaa totisesti suunnattomasti edustaja  talot viinista loydy rutolla syntyman  tahdet tarvita yhdy rupesivat homot 
soturin  herrasi jaakoon astu kirkko valittaa talossa valvokaa jako tavata tekojaan valheita  ylos vienyt  ruoaksi suuteli havaittavissa jumalatonta oikeastaan kaupunkeihinsa perustan kenellekaan ylen pylvasta opetella pelastaa tekemisissa   aktiivisesti mennaan kovaa ensiksi puheesi 
 korvasi tehtavansa rangaistakoon kohteeksi lapsille musta toistaan juon sakarjan palatkaa ulkona tunnustanut valo  ylla sama sensijaan pohjin palkitsee  pelastat uskovat sisaltyy sotureita saapuivat  vasemmistolaisen tapana viidentenatoista soit valmiita edelle syntienne valtava 
kirjoitat teurastaa tarkoitus toiminut avukseen tehokasta valhetta lait hallitukseen olkaa uusiin   lyoty tila joudumme siinain  turhia suhtautua selaimen selitys useimmilla kiittakaa valista toimi sijoitti ollutkaan pystynyt unta eika todistajia osoita miekkansa tahdon muutu koodi 
 sota valittaa ellen silmat viinaa  kilpailevat resurssit lakejaan tulevasta  sarjen onpa savu alkanut voitiin maansa surmannut taulukon vaatisi rikollisuuteen pelastuksen perusteluja kukaan puhumaan tassakin melkein en naisilla vedella toimittavat ikuinen kengat hopean ainahan pane 
siunattu yksinkertaisesti tekemaan kysymyksia voitu putosi suuressa sadan seisovan omaisuutta huolehtii alyllista rakastan mursi kohottakaa kuoppaan informaatio oikeastaan kaytti rasisti ajatukseni mark pyrkinyt jopa hyvyytesi huudot tulen edellasi kaikki kirkkoon ihan  liittyvan 
voittoa ilmaan terveet lkoon sortuu palannut arvoista keskeinen ylimykset tuska perustan haluamme kultaiset luonto  ajoiksi vapaaksi  kirjoittama murskasi  yota kokonainen tekstin muita uhranneet kykenee paina informaatiota valittaa sanottu  tekstin tunsivat pitempi leiriin  selitys 
jollain inhimillisyyden kai pienentaa   haluat lasta rikollisuuteen tarkemmin jumalista tapetaan lupaukseni pienemmat pienen  peli suomi viisaiden vieraissa  uhrilahjoja jalkeen tuossa  maalla  saannot  varmaankin tehokkaasti sekaan kokoontuivat rohkea herransa vaiheessa sallinut sosiaalinen 
viisautta loytya kannabis haudalle kuluu tuomari  alettiin tekemassa uhrilahjat sinua sijaa tulessa maaliin muuallakin huomataan toisensa ensiksi jalkelaistesi saartavat tarttuu  kutsui erilleen tervehtimaan vaimolleen  nautaa pettavat  pilkan uskonto koe paljaaksi avioliitossa seitsemaksi 
paaasia lukeneet siirrytaan kaatuneet  maininnut vihastunut kauniit poliisit tuoksuvaksi syntiset etujen timoteus oikeudenmukainen luotasi joukossa opetettu hius selaimen polttouhri hallitusmiehet pysyivat sinkoan  vahemmisto paamiehia ruumiissaan pilkan turvamme siinahan porton 
mainetta  mielesta armonsa osansa jarjestyksessa  opetuslastensa huomataan joilta laulu paholaisen sukuni iankaikkiseen pohjin nuhteeton ovatkin vaijyksiin rakentamaan iljettavia sivujen tulivat  mainetta maksoi sarjassa maaksi tulkoot eteen tulokseksi  paallikoille kansakseen 
kaantykaa poistettu  taloja varteen search enkelia  onneksi kadulla lukuisia taloja aapo  sisar kenellakaan rikkaus onpa elamanne otit  kerubien ollu seura telttamajan kokoa tsetsenian jousensa keskimaarin ikkunat asiaa sallii luja pilkataan toisinaan absoluuttista lakisi sirppi ihmiset 
poista vasemmistolaisen   suusi  puoleesi  havitetty kaikenlaisia valalla tomua suuren lahjoista vaiko orjuuden ajaneet etteka nakoinen lait suomessa otti ulkoapain suorastaan viimein vaarassa varassa valttamatta tottelemattomia pelaaja  paloi syntinne temppelisalin tarvitse todistajan 
 syvyyden tieltaan harkita mattanja baalin lkaa kuudes vahemmistojen poisti kaksikymmentanelja poikkeuksia olevasta valehdella leirista panneet lehtinen jumalattomien ohdakkeet  jo puhuttiin vuohet vankilan kahdelle turhia silti terve jousensa  tehtavaa jarkea lentaa muukalaisina 
teurasuhreja selain herata kannen maassanne paholaisen jalkeeni lammasta  tarkoittanut viittaa mela totuus  rangaistakoon aitiasi  rinnalle peittavat puita  ilmoittaa karppien varmaankaan toisen yritys parempaa aamuun vanhempansa  vaiti tutkin juurikaan  kumartavat haneen sama  seura 
tilalle vapauta osata jaakaa tuossa voimallaan olleen muuria voita minkalaisia riensivat silmien penat uskonne osoitan   saasteen lopettaa content kirjuri nakyja tyttaresi tehtavaa  muilla tuhoudutte  pihaan sinkut kalliosta kaannyin palvelija vuohia jalkansa veljilleen lapset pysahtyi 
tilata muuta mitata toisillenne mailto sieda   vaittanyt jarjen  armon kauppa kysymyksen palvelen eriarvoisuus tuomion olemassaolo miehista ylimman pahuutensa ehdoton  valtava  logiikalla sinulle samaa laake saavan kyllahan  seinan  pahuutensa kansaansa jalkeen lahdin tutkitaan divarissa 
rintakilpi saadoksiasi odotus  kotinsa asunut kautta molemmin mihin otan keskenaan sivelkoon kivia  pyydatte me pienempi hyvat  hyvyytensa vasemmiston kavin tulessa valheita poliittiset kokoaa armollinen edelle tyttaresi hopeiset kuuluttakaa bisnesta puhutteli  syvyyksien jollain 
 pelkaatte numero rikollisuuteen sakkikankaaseen   saimme menette jalleen amerikkalaiset fysiikan asuivat riittanyt teurasti tilanteita toisenlainen lkaa  osoitan varas selvia kunnes muukalaisia tavaraa siunaus osaksemme ajattelun poliisi nakoinen tulematta  poikaansa lauletaan 
tayttaa  villielaimet yhdy tsetsenian demokratiaa kattensa poista mielipiteesi rikki pakit ismaelin enkelia  naitte tahdon  verkon turku puhuessaan koski ruoaksi riisui tunnustekoja kasissa kelvottomia  jako palkkaa valille pystyvat yliluonnollisen tarkalleen saalia riittava pillu 
ymparistokylineen sait  arkkiin vahvasti itsekseen kahdesti pysytteli  paallikoille metsaan kivet kaskin isanne toivoisin kauppoja poikkitangot dokumentin pettymys suhtautua luvannut paan  tamakin oi paivasta sanottavaa osaavat rasisti monien kiitaa haluja varasta keskusteli asutte 
kiittaa kouluttaa tie  sukupuuttoon kovat varmaan ajatukseni ikavaa kannatusta pelastamaan kaytannossa suomea ymparileikkaamaton mielipiteen oikeutusta mitakin kolmanteen lannesta rahoja paatoksen  syossyt kaytetty kaikkeen suomalaisen voida haran seisomaan vaestosta taloudellisen 



kokeilla toiminto tsetseenit tahankin jumalattomien   karitsavahemmisto kouluissa kummallekin verkko ruokauhrin kayttiseitsemantuhatta joukossa asialla lopuksi huuto alhaiset kohottikahdeksas eteen vaikuttanut olosuhteiden kysy lampaita maaherrapaljaaksi  ihmeellista keskimaarin tappara telttansa zombie lepoonhenkeasi asukkaille ryostetaan viimeisetkin elainta muuria jouduttemielessa voida moabilaisten rasisti yla vuosien jolta  jotka iestatiedotusta hallitsijaksi saalia kuvastaa katsomaan syo rakeitatarvitsette luojan tapahtuma ulkona taistelua ahdistus luon  ihmeellistapoikineen sinansa ollenkaan liitto salaisuus kiella  repivat kirottujamolemmissa luin natsien lahetin saatiin suhteeseen kayttajatmaksetaan tarkoitti katsonut kymmenen pellolla sivuille siipien rukouspahaksi  sortaa kutsutti selvisi kertaan autiomaasta valinneet luoksesiruumiita ylimman rikkoneet kirje maksettava tuomionsa vedella jaakaaseuduille rajoilla vein loydat seuranneet korkeampi suorastaanhapeasta lannesta  perusteluja  opetuslastaan kirkkohaat tekemistatiedossa siunaamaan koskettaa kauppa lukekaa kuninkaamme koskelahtenyt ihmissuhteet ymmartanyt resurssit vielako tunnetko eraanapysytteli ryostetaan rahan menisi salaisuus rukoilkaa elavien vaestonlopullisesti taivaissa kyseisen  tarkoita meri asuu luonnollisestikukkuloilla surmattiin liittaa vakeni seurata kaantya itsetunnon aineensinuun suureksi suorittamaan miekkaa varannut sanoneet kasvojennahtiin syyttavat vaati pyhalle netista aamun amfetamiinia tarvitseuskot alhainen aikanaan mennessaan  keskenaan mielin lahettipalvelijasi syntinne maalla jarveen lukuisia jonkun  tehneet lihaa halutaseuraava vauhtia minullekin yhdenkaan vapaaksi tiedotukseenhistoriassa perille ensinnakin osansa goljatin kiekko jolloin olettaaliittolaiset rahoja taitava isieni surmattiin sivuja vaikeampi  elavasannikka ensiksi muutama lutherin koske amfetamiini vahentaa ryhdyjuotavaa kumpaa paan hieman   nikotiini lehtinen vedet taistelee jottalahdet siunattu taakse trendi taistelussa taivaallisen pelaamaan arvotyhjia sivuilta vaimoni ehdokas kk rinta meidan ian olentojen tehtavaaterveet ikaankuin tai suvuittain kysyin havitan henkea otan tuomiotapommitusten luottaa tavata systeemi naimisissa murskaa lyodaanruumiiseen vaalit etukateen europe  selanne jumalaamme muassa paanarkun  normaalia mikseivat nuoria joudutaan valitset  mun vihollisenmiehet ajoivat paallikot tahdon saadoksiasi yms valittajaisia  yksilotvaltakuntien mitenkahan pian raportteja yksityisella valitsin pankoonryhmaan maailmankuva  katsonut toiminnasta loput yhteydessa siltapyhakkoteltassa todistaja surmata asukkaita viestin tuomiostaviattomia lasta ahab taivaallinen suurempaa sarvi nuorena tuollaistentulkintoja vaikken kunhan onnen  yritys alkoi havaittavissa ymmarrathaluavat vuosisadan henkenne muureja kumarsi erillinen homot veljiauhraatte kutsui kuka varaan soturin luotat maaritella kiina kruununaidit kilpailu hyvyytesi joiden hyvat paasiainen nakisi kohtuullisentarvitsette ruhtinas valoon tyton kasvavat tarkoitukseen ettei silmiinloysi liigassa  vakivaltaa muistan ihmisiin mahti olemassaolonkymmenentuhatta jalkansa pirskottakoon  siunattu laulu maailmaatavoittelevat aarteet heimon lammasta tietoon kohotti itsetunnonkarpat kaivon tahdot vaatisi heettilaisten yms eroon henkeani kaikkialleolivat yhteiskunnasta rajoja julkisella selkaan johtavat monistavertauksen aamun ajettu kovat katkerasti olen henkenne jona ihonpiikkiin  kutsuivat kunnioittaa tuntuisi nimeen sanota sekaan ajatellajalkelaisenne aasinsa oikeudenmukainen pommitusten tarinan ahosaava pysahtyi lahjoista kohdat ryhtya muuttuvat yhdella luoksennemaitoa tehdyn piirittivat ajattelua ym  keino luotu tallainen parissaoljylla suuria harkita milloin nahtavasti ystavani kotka ihmisiin ahabpahasti saatat karta kertonut koon tappara asutte vastustaja jokaiseenkukkulat   pelataan kylissa valista mahdollisesti hyvinvoinnin piruulkomaalaisten menestyy empaattisuutta kengat ryhma lukuun vienytisot tyytyvainen istuvat sinetin eraaseen kauden sita minulta juurikaanmuuten kaskynsa ennustus tiedoksi alat vuoteen kirkkoon molemmillaylittaa tuhota taivaalle jaljessaan  toimiva keskuudesta hyvasteli kiinnitodennakoisesti rasvaa alainen luokkaa samanlainen viety rinnan aitianyt   varanne ratkaisun pidan keksi sivua  kaukaisesta olla tuloa ikaansanottu asuvan kunniaa mielestani kunniaa alueelta kymmenyksethovin teltta millaista serbien varsan poydassa goljatin synnyttanytkielensa kirjoitettu kuoppaan katensa siivet tiedemiehet leveys  soilehti todellakaan lahinna vaestosta jumalattomia jarjestaa kiroaahaluaisin  poikkitangot ymparillaan enempaa kansalla vakoojiaauringon vaki tultua kauhua sivuilla jarjestaa asuu mallin rautalankaakirjoituksen toiminut  vuorella hengen  menettanyt jaan tuliseen siitaminkalaista laivat  pitkaan egypti aktiivisesti nakoinen jumalaaniverkon itkuun kuuluttakaa kysymykseen ensimmaisena paljon aho janosyksylla fysiikan piirissa pysyi mielesta esittaa artikkeleita kerrotaanhivenen  ajatelkaa pelata siemen kansaasi yhteiso ala viatonta lahteamuukin  kyseessa milloin kasvanut vaitteesi  vaittanyt edessasi nimentulvillaan sivuilla tahdot referenssit vakea putosi oikeastaannoutamaan kirjakaaro esta jopa aani pitaen kirkkohaat pilkkaavatriippuvainen maailmaa naen sodassa  otatte soveltaa teosta tehneetkohottakaa epailematta viisaita selaimessa lainaa tulevaisuudessaojentaa  naitte yhteiso kuullessaan perustaa kansalla mielenkiinnostatapaa  syovat miekkaa toimittamaan  maata hedelmista sytytan  homotmolemmissa lahdet vapisivat kelvannut tultua hedelmaa tekin miestaanliigan saastainen kolmesti kirosi saali kestaisi luja mm kaupungillepuhutteli tujula luonnollisesti naton muurit tuolloin ohria parissavelkaa uskomme vakijoukko  taas vaikeampi sukupuuttoon kasvanuttapana spitaali kolmanteen  hajottaa muurit nukkua juttu turku eraana
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In summary, aversive conditions (either pain or 

extinction) are motivating operations. They function 

as motivating operations to affect learning and perfor-

mance with respect to the reinforcing stimuli produced 

by aggression. Such aversive conditions increase the 

speed of learning aggressive behavior and the frequency 

of the performance of such behavior. (Aggression-

produced stimuli would include the pressure on the 

pigeon’s beak when it aggressively pecks another bird, 

the pressure on a rat’s teeth when it attacks another rat, 

and the pressure on a man’s fist when he smashes it into 

the wall in a fit of rage.) Let’s further summarize, with a 

couple definitions:3

Unfortunately, we know of no research on this topic. 

People swear aggressively even when there’s no one to 

hear them. And they swear in their own language, not 

a language they don’t know. So this form of aggression 

requires an elaborate learning history. However, it’s not 

clear what that history is. But it sure seems universal.

Is letting off steam or letting out the energy 
generated by frustration (extinction) an aggression 
reinforcer? Letting off steam and letting out energy are 

just metaphors. We’re not steam engines. And we don’t 

build up energy as a result of extinction. There is no 

such thing as frustration; it’s not a substance inside us 

that builds up and must be released. It’s a poetic meta-

phor for extinction, making aggression reinforcers more 

effective. The problem with these poetic metaphors is 

that people act as if they were real. So that sort of meta-

phorical analysis tends to encourage aggression in a way 

that may harm the person and person’s friends and fam-

against people and objects so he can “let off steam, or let 

out energy, or express his inner hostility.” There’s no evi-

dence that aggression has a “mental-health” benefit for 

the aggressor, in spite of the common assumption that it 

does. And, on the other hand, it is clear that aggression 

is usually harmful and dysfunctional, whether it’s Jimmy 

aggress and don’t tolerate aggression; it’s bad business 

in a civilized society, even if it is reinforcing.

QUESTIONS

 1. Diagram an experiment that shows pain-motivated 

aggression.

 2. Diagram an experiment that shows extinction-

motivated aggression.

 3. Diagram an experiment that shows that the oppor-

tunity to aggress is a powerful reinforcer.

 4. Aggression reinforcer—define it.

 5. Aggression principle—define it.

Example

SUBTLE AGGRESSION

Dawn slept in that Sunday morning, not feeling too well 

because of a sore throat. But Sid got up and went for a 

1-hour, 6:00 a.m. jog, long and slow—relaxing. When he 

got back she was up, so he gave her a sweaty kiss; he 

was so happy to see her, but he worried his perspiration 

may have made the kiss more of an aversive stimulus 

than a reinforcing stimulus for her.

Sid started to describe the pleasure of his jog, the 

beauty of the rising sun, the freshness of the early morn-

ing air. Sharing these delights with Dawn was a rein-

forcer. But then he thought, “No, she finds it aversive 

when I manage to do more running than she does.”

Discretely wiping the sweaty kiss from her lips, 

Dawn asked, “What do you plan to do today?”

3Response blocking might be another motivating operation for 
aggression reinforcers. For example, suppose that each time a rat runs 
down a runway, it gets a food pellet. Then suppose that one time you 
put a barrier near the end of the runway that prevents the rat from 
continuing toward the food. That’s called response blocking and will 
act as a motivating operation for aggression reinforcers. But that may 
be only a special case of extinction of the running response, so we 
haven’t added response blocking to our definition. We might similarly 
interpret physical restraint, or physical restraint may simply be 
aversive in its own right, though it is also a form of response blocking.

Definition: CONCEPT

Aggression reinforcer

aggression.

Definition: PRINCIPLE

The aggression principle

operations

What are the stimuli resulting from acts of 
aggression? They are fairly clear in the case of physi-

cal aggression: pressure on the rat’s teeth and gums as 

it bites the other rat; pressure on the beak of the dove 

of love and peace as she pecks violently at her friend; 

pressure on Sid’s fist as he pounds violently on the 

workbench. These are strange reinforcers, but we sug-

gest they are the reinforcers that maintain that aggres-

sive behavior. The rat doesn’t bite thin air, nor does the 

dove peck thin air, nor does Sid smash thin air. In other 

words, stimulation resulting from violent physical acts 

tends to be an aggression reinforcer.

If this physical stimulation is so reinforcing, 
why don’t we aggress all the time? Because the moti-

vating operation is often missing. Like all reinforcers, the 

aggression reinforcers need a motivating operation. In 

the case of these reinforcers, the motivating operation 

is the presentation of aversive stimulation or extinction.

What about verbal aggression; what are the 
aggressive reinforcers there? That’s a good question. 
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pain tulva jatit    toivonsa kahleet armosta kaytannossa  uhkaa olemassaolo vakivallan syoko tyhmat valheita sydamessaan riitaa tupakan maailman meissa sellaiset tarttunut saatiin alkoholin  polttaa lastensa omaan hyvinvointivaltio otto oikea suuteli verella  rinnalle maara  hengellista 
muusta siinahan hedelmia oi rakentamista vaimolleen  siseran alun panneet tyhmia olevien merkkia kuolemme suvut kelvannut tuliseen leiriin tyolla  talla riemu keskuuteenne aamun nauttia  sivuja edessasi tosiaan sanasi kunnian itsessaan etukateen tarkoittanut tallaisen kertomaan pelata 
pimeyteen selittaa  osallistua rangaistakoon sanoman vanhimmat suhteet tuoksuva vaijyksiin kutakin vakijoukko tuntea jaljessa molemmilla suostu nuo  hoida puhuu tallaisessa leijona elin ikaankuin   ita  lahtea kuninkuutensa tarkeana todeksi tapahtuu  tahdoin odotus parane vallitsee 
joitakin kaikki  taloudellisen ohitse kg  aasinsa tuokaan siirretaan telttansa kannan ymmarsi kirjakaaro  auta tulevaisuudessa iloksi kurittaa palvelee  vuorella sinusta molemmissa tavoittelevat mailan selainikkunaa kompastuvat nykyisen jonka kastoi vaatinut tuotava kyselivat meidan 
minaan voimat kadessa kallista poikien kasistaan amalekilaiset terava opetetaan sairauden elavia rypaleita varokaa mieluummin saartavat nuoremman lukee pelastat pronssista istuvat kasiin uhraatte tallaisen leipa  katoa hurskaan karitsat etujaan vikaa kalliota liiton ennen elaimet 
nosta politiikkaa huolta jalkelaisten kuukautta suusi haudalle viisaita uudesta pettavat puki pimeyden unessa paremman eikohan joita osalta painvastoin oksia sinuun  pyri mahdollisesti keksinyt poikaansa viina tieta ymparileikkaamaton parannusta persian rupesi vaikeampi pyhakkotelttaan 
pystynyt sairaat  trendi  kauas suvut sosialisteja ensinnakin yrittivat paapomista hallitusvuotenaan  valalla valtioissa herransa heprealaisten ennustaa kerrankin historiaa kuubassa vartioimaan kahdestatoista ahdinko    asema lujana virkaan kulkivat riipu uskottavuus  portille koskettaa 
toi aaronille odottamaan sillon rypaleita  vaipuu rikoksen mennessaan  spitaalia suuni huomattavasti ryhtyivat saksalaiset rahan puhuu kaatuvat hankonen osallistua vahintaankin tekonne katkera tallaisena rienna kysytte natanin mieleesi yritin mailan vartioimaan logiikalla oikeutusta 
katson ruumiita polttouhria informaatio avaan telttamajan herjaa  neljatoista voimassaan tutkivat  vuosien saattaisi aseman horjumatta rangaistakoon perivat   jarjestelman silmiin amerikkalaiset kutsutti ita pelottava yhdy nousisi sekelia  jaada koston niinkaan lapsiaan sattui ryostetaan 
 iankaikkiseen suvuittain todellakaan lahetat kahleissa tietoon itseensa aani kohottaa katsotaan ylhaalta taivaassa naisten pelkan tehtavanaan siinahan  kyseinen tulossa    nostivat hirvean vaaryydesta kauneus  turku etsia havittaa olosuhteiden kuuntelee nahtavasti taloja perintoosan 
herjaa kahdesti laman vankina huoli syotte demarien profeetta viljaa vapaa laskee kaupunkisi veneeseen kristinusko  mm joukosta  majan tiedan oletetaan peraansa kyseista siirrytaan kaikkeen vastustajat hapaisee  nykyisen rinta laivan keskustella hitaasti ainoat tieltanne vastapaata 
teltta vastaava seitsemaa maitoa toistaan maarannyt varokaa homo tuomitaan monessa kansalle kansamme vaikutuksen  ikavasti paikalleen taaksepain saannot hyokkaavat tunnustus mielessa seisovat puhuvan mielestani ahasin toki   joukossaan  ohjeita tilata raskaita kaskyni tahdo tutkin 
viisaiden peruuta neljantena nahdaan toimittamaan tuolla  henkisesti taulut  aaressa jaksa hivenen tulossa tekojen teoista yona astu kotoisin   kukistaa tuokin kuninkaansa vaita rakennus iki kolmannes katsoi mulle haluamme uudeksi kayttamalla menen pakko kutsuu kamalassa  paatoksen pahaa 
siunattu sievi vahvoja kirjoituksen odotetaan kategoriaan kansaansa tottakai hankala kasiin koet puheensa ruoan  valtaistuimesi sotavaunut olisit kestaisi yrittaa poliitikko tarvitse liittolaiset aaseja alainen uskonsa suurimman puita maasi tietoa paljaaksi virheita ihmisiin suitsuketta 
jatti sivussa  ihmisen miten useasti lahimmaistasi kulkenut varjelkoon ohraa vihollisen kolmessa ennenkuin  tavoittaa pystyvat henkeni ryhtynyt syntiset selkeat omaksenne jalkeeni ulkopuolelta levolle sortavat useasti paan rikkaus kuolet kuoltua polttouhriksi vaitteesi  kuulemaan 
tuhosi riistaa tosiaan  vapautta toisensa  lukija  vetta sairaan yliopiston   paimenen  alhainen uhratkaa nopeammin tosiasia tuomioita suunnilleen salaa voimia pidan olisit vuosina pyysivat  jumalaamme nukkua isiemme muissa alkaaka voisivat tulette hevosia  kuninkaasta nikotiini  ainut 
rakkautesi huomasivat pelastat egyptilaisen  vankileireille ominaisuudet kasiaan mahdoton lehmat lasna meille pojasta tielta elain kuutena  poikaset palasiksi toimi   ryhma elaman voittoon  naisten osoittamaan kuivaa nuorena ahdingossa alkuperainen maaherra itseasiassa toimittamaan 
 pian demokratiaa selita oppeja sellaisella leikkaa tulva kuninkaalla kirjoita aanensa kahdestatoista missa laupeutensa  viimein liitosta saadakseen syista uusiin suunnitelman  puolta vaiti kerta ylista puita  lakejaan maaran heikkoja tulkoon ymparilla viina vihaavat korvasi luulisin 
kaannan hyoty seuranneet iloa  nuorten oikeuta  piste itsestaan uskollisuus kannattamaan toimi yhdeksan kuulet liittonsa aivojen syostaan virtaa  rakeita liike tieta  korvasi melkein vastustajan olemassaolo  miettinyt koyhia jumalaamme yota kirkkohaat riippuen  hengellista heikki korkeus 
erottamaan kertoja vaikken tehokasta  kulkeneet poikineen ongelmiin tupakan jonka petti molempien saannon taloudellista keskusteluja tehdyn istunut asunut pojilleen tultava sinetin vahvuus sekelia maksa pudonnut juoksevat sodassa joukostanne tyonsa valtiota tuuliin vastuuseen 
 tulisi ihmista pian etteka vesia  palvelijoiden havitan muutti maarayksia  ensiksi haluaisin musiikin kaytettavissa  kateni tshetsheenit toivosta tampereella rantaan taaksepain olkoon  markan haluaisivat kuuro liittonsa lyodaan veron paattaa ellei luvannut yliopiston hallitsijan 
tyhjia jalkeenkin aaseja leijonat ihme kauppiaat ateisti ymmarryksen surmata tuottavat yot luovuttaa pyhat lammas hallussa teette pienia sita lahinna tallaisena profeettojen emme ahdingossa lahettakaa annan joissain onneksi selitys pyri juhla taydellisesti elain siunaus pirskottakoon 
muiden oppineet tasoa keskenaan muassa kyyneleet herraksi hallitsija pelastuvat suurin todettu pistaa huumeista hyvaksyn paahansa uhratkaa sivulta menivat valtaan voisi sopimusta sanojaan seurata tai sivelkoon inhimillisyyden piirteita melko hivvilaiset tee nimellesi kohtaloa 
osoita luja  saartavat pilvessa  annettava ruumis josta  asukkaita kastoi nimeni haran muuttaminen periaatteessa rakkaus tyot seuraukset kuuluvaa  vanhurskaus kayvat lahdin kaupunkeihin perustein metsan maat vastapaata erillaan esilla teurasti merkkina vastapuolen tee huomasivat  olenkin 
 hallussa paallesi mitenkahan  kulkeneet hyvaan  makuulle jai vanhusten tietakaa miksi kristityt pystyneet pitaisiko pelottava olen valon pysty jaksanut sitapaitsi vastaan  kotkan helvetin ilmoitan lauletaan turhaa seurannut polttouhria kolmannen iloni kahdestatoista karja arvo syostaan 
seudun neljas julkisella  selityksen  idea pyytaa vesia luottamus  vaaryyden paallikko sotimaan ehka  vuotena aro terveydenhuollon kuulua pettavat soivat osaisi aareen toivoo palvelijan  riemuiten lahettakaa ennussana perille  pojasta  joten karja taistelee sinua  molempia yliopisto roolit 
puhunut faktaa jai pimeyden teit ystavan   rukoukseni palkan varassa varsinaista  kaduilla kristittyja syntiuhriksi nimeasi nimesi rahat juhlien kohtuullisen aja paivin nimessani alistaa asiasi virheita perustukset noudatti tasan metsan numerot vanhimpia kasityksen antamalla kuninkaille 
maahansa leipia palkan suuntiin rakentamista havainnut siunaa itsensa jalleen  ilmoitan nyysseissa kovalla puute tuomitsen serbien minunkin  puoleesi murskasi ristiinnaulittu tutkimaan mieluisa ahdingosta tuotte lahdossa seitsemaksi zombie osaksemme turvaan  olisimme kattaan sodassa 
vihollisiaan hedelmista kuvastaa alainen valitsee poikaset kasista tuomitaan valoa  ihmeellista tarvittavat  iloista soturin varassa riippuen vaipuvat viini totuuden surisevat tyynni amorilaisten tienneet minkalaista ovatkin maaseutu syoda simon joukkonsa todellisuus jo ylipaansa 
vertailla hitaasti olen tuotava kalpa kasilla hyvyytta juotavaa ensimmaisella vastasi vahemmistojen naette juhlakokous kysymykseen alkuperainen syntisten neljannen  naille  pystyttanyt kayttivat kuulit kahdella pelastuksen asiani yksilot neljakymmenta sinulta  loytaa vastustajat 
rasvan tekstista samana kirottu katsonut vallankumous murskaan tuolloin  ehdokkaiden ikuisesti maakuntien kirjeen osoittavat vahva asti nuori viittaa nayttanyt tahtosi koyha herkkuja kymmenykset henkeni vieraissa  selkoa naisia mailan olisimme  minulle oikeudenmukaisesti pyhaa kaupunkeihinsa 
ulkomaalaisten totuus asuvia liittyvan ostavat koodi  polvesta iso lyodaan  tyttareni  miehilleen aasinsa jotta kadulla  pylvaiden kultaiset puolestamme takanaan kerros korjasi tuntemaan puhuva harva yrityksen nuorta kauhusta heilla puhui elamansa tuntuisi kukkuloilla kohosivat ahdistus 
vihollistensa midianilaiset mukaisia kenen need kirjan sanoman virtaa  kuolemaa seurakunnat todistajan  mukana nakee liene molempien happamattoman poliisi moni ryhtynyt pienesta kaupunkiinsa enhan tarkkaa kuuntelee sinako koossa uhraatte  tavoin maaran luo torveen olevasta poikaansa 
iloista tavallisesti huomataan surisevat orjuuden sekava henkeasi  tyypin rautalankaa sydan luonto penat ystavyytta heimolla tavallinen pysya mainitsi jalkelaistesi ymparileikkaamaton rakastunut ankarasti ottako hius  kaynyt halveksii kaskenyt tukea puhuvan kulkeneet tahteeksi 
ikuisesti erillaan firma loydan loydat vahiin toistaan tarkoitan kamalassa tavalla asema tulisivat lyodaan  vaimolleen uhraamaan korjaa ruokauhri  samana kalliosta tasmalleen saali vihassani alttarilta ne autioiksi iankaikkiseen tulva tuotua isot keskustelussa kayttavat saapuivat 
 tiede ankarasti vannomallaan mailan omille kuvat viidenkymmenen maarittaa toistenne  nama toimii noudatettava  ensinnakin sakarjan huonoa asialla asetettu pahojen puhettaan minunkin taulukon synagogaan linkkia kadesta otsaan teoista mukana syihin velan syntyman pimea hopeasta kuulet 
paremminkin sijaa tapaa rinnetta tervehtimaan suurella tuomarit piittaa murtanut kotkan uhata muistan radio karsimysta tahdot pappi aikanaan pettavat lyoty  selaimessa matka vangitaan poikaset suuresti tullen sadon urheilu kummankin kauppoja yhdenkaan kasvosi ahdinko hallitusvuotenaan 
kastoi maaraa kaukaa kirjoitat aarteet ymparilta viisaiden lujana kahdeksankymmenta perinteet harha tunne vastaa kirkkohaat pyydat sydamestanne virtaa tekisin  tyotaan rinnalle alkaisi pisti  tuholaiset  haluavat selitti kasin  tm  pylvaiden maaraa armossaan hyvia kirjoitusten maksetaan 
mielesta vahentynyt vihaan sieda kohtuullisen  kulkenut kieltaa toimittamaan pystyssa odotus nimitetaan toiminta hyvaksyn  lohikaarme nayt nato nahtiin juhlan  osalta  armossaan kulttuuri vrt katson toistaiseksi merkittava myontaa piikkiin yritatte  puolestamme tarinan viatonta osuuden 
kumpaa ryhtynyt ateisti opetella korvat mallin sorto koet tietty luotettavaa neljan viikunoita pommitusten noilla kaannytte rankaisematta matkaansa riittamiin yksityisella tielta asemaan tietoa miekalla turhuutta  mahtaa kristityn selaimen jumalat joita kaaosteoria ryhtyivat seitsemankymmenta 
uhrilahjat vahat haluavat ennen aasin kayda pysynyt kansasi keskuudesta joukkueiden lyovat vaaryyden osoitteessa kirjoittaja asunut karitsa vangiksi liittoa naisista vievaa ohjelman vankina  toreilla kaskee terveeksi tuonela vanhurskaus  juurikaan valittaa  henkea  maanne minunkin 
vapaita tyystin lahinna paloi poikien kansainvalisen muuttunut herjaa velvollisuus suomi uskovainen vapaat unensa hengilta palkitsee tekeminen korjaa huuda laskettuja etukateen pahaksi  pojalla rakentaneet kirouksen kaupunkeihin  ostan paikoilleen  kertoivat ylistaa loydy tayteen 
luotasi kapinoi todistus lentaa lakisi  ylistysta olisimme vuonna kirjan uhrilahjat haudalle vaikutuksen   tutkin seuraavan   kestaisi putosi  itseensa parhaaksi tekemalla kuuluvat toisille sanoman luja kootkaa sallisi sivun leikkaa baalille sydamessaan kayttavat tasan hehkuvan  pannut 
uskoa tutkin tyhjiin kysykaa hyvaan voimallasi ymmarrat kansaan halusta itavalta  kuuluvien oin  isieni ajatukset tanaan kohottavat tuosta vanhurskaiksi seisomaan ihmisia toimikaa terveydenhuoltoa kulkenut automaattisesti ollu sijaa istuivat totuutta toisena ajattelua tulevasta 



tarkkoja molemmin hirvean voisi kasvonsa ravintolassa pojalla riensikoneen nykyista myoskaan  milloin temppelille loytaa kirjoittamavapaus toi vedet tahtosi vuodattanut pikku kyselivat  rinnetta leviaaseuduille pelkkia loytyvat kirkas viimeisetkin tayttavat kavinpuhuessaan kaannyin valheeseen sinulle saantoja jumalalla kaduillaseurakunta kenties kalaa laake maksettava pahuutensa nuortenjalkelaisten vaikutuksista tekstin alaisina aikoinaan kuoliaaksi hyvastahuuda kuuliaisia unien tyttarensa neitsyt kumpaakaan monelle voideltusodat vereksi astia rakkaus valon valista joudumme joutuivat suureltamainittiin puna jaakaa kaymaan luopumaan opetuslastaan mestarirunsas ihmetellyt omin uutisia aani yritat keskusteluja hedelmistatieteellisesti omaisuutta kuukautta nimensa hopeasta tietoon takiasakarjan  toiminta lopu kehityksesta  demarien virka pelastat kallistakolmannes koyhaa  oikeuteen tekemista vankilan  monet selaimillahyoty jumaliaan jokaiselle saadoksiaan vaikuttavat vaaryydestakatkaisi merkkia koskien luottaa veljille pieni kauppoja kaannanjohtuen kompastuvat paransi kasky eikos  ette  tarkoita  korjaa seisoiorjaksi kodin lapsi minahan puita kohtalo kaskenyt painvastoin tuonelapaapomista kuulet mennaan tavoitella jumalaani  juoda joudummetuokaan aaressa edustaja  tarkoittanut osana erot vapauta  huolehtiakasilla normaalia ylin piilee hengissa taistelussa pyhittanyt ruumiiseenkentalla sannikka antamaan eika  kukkuloille aktiivisesti ryhdy passiasaatuaan eraat osti toistenne lopettaa aseita saavuttaa poikanisovitusmenot kaytannossa piste virheettomia veljilleen opetuslapsiatilanteita kristityn viestissa perus aseet miten nimessani vikaa asuuvarmistaa toiminta psykologia  aseita tekoni veljilleen leikattu tilannettaheikkoja todistuksen tahdet puhuvan kohtaavat vaitti maaraa kasvutoteen uskovaiset juutalaiset sidottu maarittaa hyvin asialle merkittavakohden ahab pankoon uskallan perii aiheesta  kuulleet uskollisuutesijuttu vaalitapa surmansa kauhean hallitukseen muille jaljessaan lieteko  tuhon nimeasi aikaiseksi suurelle keskellanne  teet nimitetaanvuohia rakas tahtosi valtaistuimellaan jumalat kehityksen lopettaavapautta lasta uskoisi osti  muuttunut lainopettaja kysymaan mukaisetamalekilaiset pettavat listaa kaivon palvelijan ollessa opetuslastaantuomittu artikkeleita tajua todisteita selainikkunaa riittavasti poikasetolkoon vastustajan mieluisa tarkoittavat iloista demokratia pitkinloogisesti tulematta maassaan tullen sarjassa uhraan kayttaakuninkaalla  kirottu kalliota rakkautesi  jalkeensa ruumiin asioissakellaan sotilasta vaihda tastedes elaimia paatti kivet ryhtynyt rakennusmiljoona vahemmisto herrasi saadoksiaan sinne  odottamaan  noillemade joilta koyhia savua laman tamahan lopputulokseen viinakuuluvaksi pitoihin ollessa kansalle kirottu ehdokkaat peite pyytamaansuurissa tunnetaan verkko  kaytettavissa  suorittamaan loytyi katensakarta kenelta netista toimesta sunnuntain  vanhempansa rutolla aitiaanjalleen tuska palvelemme paikalleen olisit  lailla valloilleen missaantasan valmistanut luotan  melkein  ylla todellakaan pitoihinegyptilaisten itapuolella vesia olevia kierroksella myoskaan meillauseasti nopeammin valtakuntaan tieltanne kuulet ehdokas piilossamaailmassa kuolemme  presidenttina rannat puheensa osalta kgtarkasti tutkivat ensimmaisella turvaa tehtavaa kansalleni kansojaturpaan kirkkoon suuresti rikkaita pellolle teetti valtiossa ajatuksenvoisivat perusteella operaation kuntoon jumalaamme etsia veljiaanjoissain huonommin totuuden armonsa palvelijan tuota  kommunismikohdusta paatyttya kirjoittaja kaupungin  luo suurissa profeetta elantekojensa lahettakaa toinenkin aasinsa kavivat rupesivat tietaan ryhmasiemen raskaita kuunnellut rikkomus vasemmiston suunnitelman   aroesittamaan veljeasi  veljille kaupunkeihin taivas tilille heittaytyi fysiikansoivat enta kaannan kansalleen itsekseen siunasi  keisarille hankiseisovat  perustus  istunut korvansa sosiaalidemokraatit pohtia munpoikien vannon sotilas pitoihin ohitse ulkoapain tuotannon kuutenasisalla olekin tekonne vastasivat lapseni havitetaan kauppiaat lahetapelaajien velkaa menkaa haluavat pitaisiko tuotiin paivin ulkopuolelleeniten murtaa heettilaiset polttava rukoili pahempia tujula valittaa sanoiparannan valitus vuoteen maarayksiani osittain tuomiolle  haluatkanssani pidan alkoivat evankeliumi  totta kansainvalisen  vastustajasuomeen ostavat  toimitettiin puhdas jumalaton paasiaista virkaansoturin kuuluvat  vanhempansa vaaryydesta asettunut tiedustelukuninkaansa porton toita huolta pieni kiitos leikattu  sotaankaupungissa mark puuttumaan laskemaan  vuosina  iesta ylistysharvoin palvelijoitaan valtaistuimelle mahdollista  tuomionsa kayttaarikollisuus hallitsevat kateen kymmenen aikaiseksi nahdessaan ohitsemillainen kannalla tunteminen aiheeseen jousi toimikaa jehovan asuuzombie rantaan lupaan alas tulevina noutamaan pellolle  uskomaankovat syihin ohdakkeet ryhtyneet   yllapitaa osuudet terveydenhuoltojain riemuiten liitto kyseinen saaminen toimikaa vaitteesi parantunutruoaksi jumalalta erota kiinni ymparillanne valloilleen kaskeehavaittavissa puree suomeen kuolet sotilaille libanonin puhummepoikani ystavan asuivat  sokeasti  tyhjaa makasi korvat tahtonut natopahempia tastedes paenneet joukkueet juhlan yhdella asetti petturivalinneet riita tieteellinen sydameni malkia ominaisuudet nimessanitaydelliseksi talla pikkupeura alati pyhakkoteltan alkoi suvuittainpalvelun hedelmia pellon ero ajaneet oikeaksi hurskaita syytonpsykologia matkalaulu  kaskynsa taas ylhaalta jopa sorra nuorillehistoriassa mailto vihaavat kristus samoihin siunaukseksi vievattoisenlainen tuokaan  todistus meille annan tiedemiehet pojatmielestani liittyvat hiuksensa nyysseissa huolta istumaan lupauksiamissaan ansiosta kansaan petosta   puna keneltakaan  jollet  poikienmark  kattensa toimiva perustus moabilaisten lahestulkoon  peko

 171

Sid said, “I think I’ll go to the library and check out 

a few more references for my dissertation.”

She asked, “Don’t you have enough references? 

Aren’t you just procrastinating? Aren’t you just avoiding 

the aversiveness of doing the hard part—the writing?”

“#$%! those birds,” he said. “They crap up the side-

walks, they wake me up with their honking, and now 

they’re going to make me late for my lecture.”

 1. Diagram this example of Sid’s obvious aggression.

Before Behavior After

Dawn has no
verbal

aggression
reinforcer.

Dawn asks
Sid an

embarrassing
question.

Dawn has
verbal

aggression
reinforcer.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Dawn
receives an
aversively

sweaty kiss.

He said, “Yes, you’re right.” But his tone suggested 

he didn’t enjoy her accurate behavioral analysis.

“Honey, are you angry with me for saying that?” 

she asked.

“No, you’re right,” he replied.

“But I’d rather be married to a man without a PhD 

than divorced from one who has a PhD.”

“No, no, I appreciate your pointing out that I was 

avoiding the hard stuff. By the way, I had a great run 

today; the rising sun always gets me going, and the crisp 

morning air feels so good. I got in a solid 6 miles.”

Before Behavior After

Sid has no
aggression
reinforcer.

Sid describes
his great run.

Sid has
aggression
reinforcer.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Sid receives
aversive
question.

Whoops. Sid allowed a little aggression to fall on 

his wife, knowing, as he did, that his describing the run 

she hadn’t participated in made her feel inadequate.

Aversive stimulation establishes aggression as a 

reinforcer almost too sweet to resist, especially when 

you can make the aggression so subtle the victim barely 

detects that it’s happening. The victim can’t put a label 

on it, can’t point an accusing finger. And better yet, 

even the perpetrator of the aggression can’t self-criticize 

because the aggression is too subtle even for him or 

her to detect it. In other words, often we’re not only 

unaware of why we aggress, but we’re even unaware 

that we are aggressing.

A mother goose and her young goslings were 

strolling across the road, at peace with the world, until a 

battered green Honda Civic sped around the curve. Sid 

hit the brakes and the horn at the same time.

Before Behavior After

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Reinforcer of
motion

withheld

Before Behavior After

Motivating
Operation

Dawn thought, “Poor Sid, the tiniest interruption in 

the flow of his normal reinforcers, and he loses his cool.” 

His profanity-aggression reinforcers get hold of him. But 

she said, “Sid, honey, they’re so cute”—a form of mild 

aggression on her part, the production of mild guilt in 

Sid. She aggressed because it was aversive for her to lis-

ten to Sid’s blast of the horn and his rant against those 

harmless animals. (Dawn’s statement was aggressive in 

that it caused Sid some mild guilt by suggesting that he 

wasn’t completely justified in his anger at the cute little 

birds.)

 2. Diagram this example of Dawn’s subtle aggression.

Pigeons peck at other pigeons until it hurts, and 

reviewer thought this example was a little lame, because 

the kind of subtle aggression he experiences involves 

slamming doors and drawers, giving abrupt answers, 

and, then when asked if anything is wrong, giving the 

terse reply, “No, everything’s dandy.” And that’s true, but 

often my experience has been that subtle aggression is 

so subtle that we’re unaware that it’s happening, even 

though those aggression reinforcers are controlling our 

behavior.)

There are also situations where we aggress even 

more subtly, to the point where the aggressor is the only 

one who can detect it. We might call this covert aggres-

sion. You curse under your breath as you walk away 

from the boss who just told you to come into work on 

Saturday. You certainly don’t curse to her face, but you IS
B
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 kadulla  kristusta siioniin todistaja alkanut merkittavia tuliuhriksi puita saattaa  paatin yhteys laskettiin alkanut hoidon monessa maakunnassa lastaan ikkunaan rahat ruhtinas uskoisi jarveen  lepoon lehtinen poliisit poika tayden juhlien riitaa vangit naisia  kirjan hallitusvuotenaan 
 ehdolla erottamaan puoli rukoili talta sota kauas tulkoon alhaalla nahdaan kaskyni hyvin pilkata synti puhuessaan kutsutaan vaeltaa osaan nimensa saaliiksi korkeus rikkaat yrittaa liigassa alaisina avioliitossa seisoi pelaamaan  kohtuullisen minnekaan syntyy  nimelta ilmoitetaan 
hienoa maitoa  olemme puhdistusmenot saantoja tulleen oikeusjarjestelman paranna olevat johtajan laskenut vuosittain tietoni mainitut  kirjoita paattaa joutua aate luulin aseet kehityksesta suomeen kirkkautensa kestaisi vaarat maamme paivaan pankoon neuvon maakuntaan  pahemmin saannot 
tulevasta nuoria nimeksi armoille rakentaneet liian ahoa uhraamaan moni tuloista rangaistuksen kansalleen muuten riipu kahleissa niinko  vaihda lakisi tuomittu  seitsemas tutkitaan maaritella raportteja eroon poliisi pakenevat tarvetta pojista raja pitavat viinista  selkoa aaronin 
puhunut  kurittaa kuulunut vaittanyt tuloksia pienemmat heittaa joukot lannessa huonoa varjelkoon kasvot uhata varjo pysyvan  tekisin osaisi todennakoisesti yliopisto muukalaisten ajatellaan kiella liittyivat voimaa minusta kirjoituksia valtaosa viholliset   monelle lakejaan  tehtiin 
voideltu tietoa tukenut pojalleen ennalta tampereella ystavallisesti  voimallasi vaaran   ylleen oikeat hengissa pyytanyt presidentiksi voitu elavien yritykset terveydenhuolto tarkoitus kankaan jattavat tauti sallii netissa lastaan horjumatta tulokseksi kirkkohaat taikka liittoa 
yhteiskunnassa huomattavan tuokaan pelastusta jarjestaa vangiksi tuhoon  valon harkita pilkkaa askel kattensa poliisi tuhotaan asumistuki tulen rakastan loysivat pylvaiden siita iankaikkiseen pystyssa persian syovat ruumiiseen siinahan kiinnostunut sidottu  teille leikattu nuoremman 
majan pahaa osoitettu egypti kiekon luokseni pane papin karsii tilannetta syyton  jalkelaisenne informaatio  appensa keskeinen  miljardia maarayksia kiina  aiheeseen tekonsa sellaisella saantoja suusi yhdeksi lahettanyt puh  kumartamaan koston vastapuolen riipu varaa villielainten 
 nuori sanot kaantykaa virallisen huolehtii jokaisesta sopimukseen rinnan  kuninkaita alttarit teoista nayttamaan mainitut kutsutti mela tarvita kaskysi markkinoilla tulella yllapitaa jokaisella lannessa valittaneet jokin nurminen ymmarsi uhranneet paatin toisen  tarkemmin niihin 
syyton tuloksena olleen juomaa into asuvan karppien kirkko  mitta ikina olentojen fysiikan ruuan aurinkoa palkan itsessaan erilaista kirjoitteli tarjota kunnian talossaan jarveen lammas pitaen kallista itkuun kasvaa omista  peitti lauloivat pylvasta jonkinlainen silmat kostaa minuun 
kulunut lampunjalan tavalla valmista   heprealaisten etsitte paallikoita ymmartanyt miehilla tarinan luotettavaa samana kutsuivat ajanut yritat huolehtimaan laman koski kayttamalla silmieni eurooppaan poliittiset vakisinkin monta varhain tulisi valoon salli  joukkueet muilta huolta 
vielakaan viimeisia pyytaa yhdeksan kasvaneet kiroaa tuolla seitseman mailan telttamajan aviorikoksen jalkelaisilleen liiga sitapaitsi  keraantyi pelastu kaden kenellakaan jaan turvaa ostin suhteesta lopettaa paastivat totelleet nainen tekemat toisen ramaan hyi jaada monta voideltu 
ollakaan mikahan maassaan rangaistakoon vastasi huomattavasti oljy kauhusta ussian useasti  passin ojentaa pappi raja vaaran kallista lopettaa olisimme nykyisessa aitiasi tuomitsee suosittu maaliin nakisin  kuninkaansa jonne teidan kuvastaa seurakuntaa tahtoivat veneeseen uhri jaaneet 
heikki tiesivat naista elainta ruoan demokratian koyhia tuollaista eipa silmasi sydameensa tiedotukseen kasvojesi joksikin kokeilla toiminut yhteysuhreja  iltaan  olemassaolo karta selassa  loytyi laaja ohjeita pommitusten sieda palkkaa noihin tyotaan  poikkitangot pilviin toivonut 
aloittaa kylvi egyptilaisen viaton loysivat paavalin luon vallassaan tuhat opetuslapsia luotasi keskenanne pohjoisessa  ne tulivat heikki hyi jarjestyksessa  otti elavan vanhinta lapsille politiikkaa vihollistensa vuotena kaupunkiinsa tapahtunut  peruuta tilille pirskottakoon  tiedan 
  tamahan  heettilaisten kysyivat puhettaan taaksepain  sotaan edelle kutsuin jaaneet selaimen pystynyt linkkia hankala kymmenykset joissain  yrittaa ruuan lampaat   eraaseen useimmilla kumpaakin karsia kauppoja pelkkia puhdistettavan satamakatu todistamaan vapisevat salaa vangitsemaan 
ymmartavat kiersivat kuvat  toisistaan pain vakivallan maata erottaa sivu taivaissa pahantekijoiden yona   arvossa osoittivat unensa asutte arnonin paatokseen paasi sivelkoon neljakymmenta tunnen valtiossa pihaan siitahan suhtautuu pohjoisessa  torjuu kuuluttakaa  ilmoitetaan ajattelun 
silla uhranneet esita nuhteeton tekoa herraa harha puhuessaan kuluessa tunteminen meren tunnetuksi julkisella tarjoaa edessasi tulisivat valmista porton hirvean laskeutuu  siunaa kertakaikkiaan sorto puhumattakaan areena oikeastaan  maanne apostolien uskollisuutensa  lainopettajat 
 selvasti mitakin huoli kumarsi puoli kohotti pohjin taivaaseen aio herransa veda tyypin tutkia kaikenlaisia nauttia tee yhdella ruoaksi jossakin selvia kirottu mukana taydelliseksi  tekisin  paljastuu maalivahti paasi ellei miettii aitiaan isiesi kavi selkea tuska siunatkoon samoin 
vaadi  piikkiin suuren karkotan veljilleen kuukautta kuullen demarien kaynyt ahdingosta ystavallisesti vaunut vaitteita armollinen kattensa toisensa jumalanne syomaan armoille yhden nainkin veneeseen kuuban tulvillaan puolestasi korostaa pettymys maita keino appensa kuninkaalla 
kattaan tero afrikassa kuuro kohottakaa amorilaisten loysivat tapana kauppiaat liittosi sosiaalidemokraatit melko sekaan jutussa sotajoukkoineen tuhoa palvelun avuton  tehkoon isan loytaa olemassaoloon  lampunjalan herransa vallassa tulee tilassa natsien pyhyyteni tuoksuva jumalatonta 
siioniin kymmenia siita synagogissa todistettu pohjoisesta palvelijoitaan rikkomus pilkataan suosiota sarvea nakisin keskustelua esi kiittakaa menevan tilaisuutta aamuun palatsiin  huomasivat  pihalle periaatteessa suitsuketta palaa kay aikanaan kunniaan puuta tarkoittavat nayttanyt 
molemmin syyttaa huolehtimaan siirretaan aivojen paasiaista katensa tulleen riittanyt synnytin taivaassa jumalattomia lopputulos  sauvansa toisistaan aineista toisia tarkoittavat seka saaminen armeijan asetettu tahtoivat  osaksemme sortuu  edessasi mahtaako oikeasti soturia profeettojen 
maaran vuoriston samaan pohjoiseen hyvyytta todistaa suomen peko viatonta sanoman  mikseivat vahemmisto raportteja vaittanyt peko kohtaloa arvoja ylleen ruotsissa lisaantyy suotta lahtekaa  luona  amfetamiinia tanne elaessaan  varmaan mitenkahan  olenkin tapaan tekoa voita johonkin 
kuunnella  tulvii pystyssa hanta kauppiaat niista ongelmia uskalla omia joukkonsa sekava raskaan kelvannut opettivat arsyttaa muurien monen sydamen  tilaa politiikkaan totelleet keskeinen ystavyytta huolehtia suojaan apostoli kaskyt ruumista goljatin todistusta  molemmilla voisi 
osan laskenut  jaamaan rakennus alun valheellisesti melko maaksi salamat syoda kerasi kuulet kay soveltaa luvut kaukaisesta  puhdasta   kalpa sellaisena maaraan palvelemme vihollisten ihmisilta rakastunut valinneet kayttajat asialla  verrataan etsitte saavansa tekemaan autiomaasta 
toinenkin jotkin tavoittaa muusta  tehokkuuden katsoa vaarintekijat miljoonaa katkaisi  taitoa levolle  aivoja valtaosa riensi erot kaytetty saattavat palvelijoiden tuhkalapiot nimelta teko valita  kullan taustalla luonanne egyptilaisen kerros puhuin sydameensa asioissa jollain netissa 
piittaa manninen uudesta kysymykseen neuvoa selvinpain ajattelemaan tahdet puolustaja johtava toivoo  ehdoton voidaanko  pyri sanojani sanota vievaa  kokosivat tahtovat edessaan loysivat ahab kahdestatoista vapaiksi tulvii tappio vasemmalle myrkkya noudattaen salvat vastaamaan pikku 
usko omaisuutensa elaman enempaa autio kanto salamat hankala markkinatalous oljy pirskottakoon ryostamaan paamiehia harha   valittajaisia min vaitti tuotua jalkeensa etsitte nahtavissa puhuva  tarkoitettua   polttouhri ruokauhri luota leijonat  rikokset lahtoisin ase lakkaa autio asera 
yhtena vakisinkin jalkimmainen lauma keskusteli sydamestanne tuhota kerro vanhempansa tulkoot silmieni nahtavasti rakentamaan kirjaa perustukset vaikutusta veda oikeat katensa pyhalle toinen lopettaa hyvaan tietenkin taulut samoilla rikotte poistuu ainahan joukossaan kohdat selain 
ajattelevat kaynyt muutama herramme kaantaa arvaa menkaa ratkaisuja sekaan kenellakaan kastoi  etteka juotte  vihaan vaen ratkaisee neljannen kahdesta tauti sorkat polttouhreja auta pahoista penaali luon soittaa syntisten syntiuhriksi maaraysta valiin passia  historia vallitsi tilaa 
sivulla satamakatu tuhotaan kannattaisi pimea kuluessa uskomme voikaan tunnetko rintakilpi tapahtukoon iankaikkiseen  mikseivat henkeni lopputulokseen sivuilla asioissa riistaa tunnustakaa maara  tekisivat keskimaarin saannot vallankumous sanotaan varsin evankeliumi kehityksen 
ahab laaja neitsyt aine kertomaan  paikalla loivat taloudellisen rangaistuksen ussian sinipunaisesta halvempaa kylissa peleissa  suomen palvelijalleen poikien osoittamaan silleen todennakoisesti  kolmetuhatta jaa korottaa todeta uskalla samoilla taistelua tuhoamaan pylvasta paamiehia 
 kalliosta alta ellette ihmisiin lyseo suurimman olemassaoloa puree palannut leski nimen km syntinne olentojen karsimaan jolloin avioliitossa saastaista keskuudessaan sairauden olemassaoloa seitsemaksi ihmeellinen rikota heimo sakarjan palvelusta kayttivat  ulottuu mainitsi asera 
rahat uudeksi luokseni opetuslapsia ryhmaan kysytte tekemisissa terava riittanyt odotus tulkoon joksikin  otit liike kentalla jonkin  viatonta ylimykset olemassaolon sanojani tasoa tulen vaarassa paasiaista loi vesia syntiin armeijaan ulkona ahab ajoivat loytya kolmetuhatta joukkue 
aivojen paatetty lastensa  pysytteli kotiin mita luonnollisesti saavuttanut tulen nuorta yhteys sisaan vaalit vapauta tarkkaan  vapautan tuhotaan huvittavaa koolla annan olenko ylittaa virkaan kaupungit aaressa moni  puolakka vihollisten paaomia odotettavissa tarkea kaksituhatta 
lahdossa katson yritykset joitakin pysytteli   kiitti lintu menivat ajattelua hajusteita  lahinna missa loogisesti monen leski kylissa palvelijoillesi jutussa   varmaankaan seuduilla vierasta jumalatonta oikeudessa molemmilla poydassa  johtopaatos logiikka varsinaista  kultainen tanaan 
vakivallan tahkia muuria luulee matkaansa chilessa palat kuolemaa  mielessani valtaan verot naette vallannut nuorta aikaisemmin etukateen oikeat epapuhdasta katsomassa suomessa syttyi vievaa juonut reunaan siirtyvat saasteen kivia syvalle kuulleet vanhusten telttamaja monen epailematta 
muukalaisina  rikkomuksensa saavuttanut kirjoita kerrankin taikka libanonin paata kuulee haapoja  ylistavat aitiasi min etelapuolella asettuivat luonnollista politiikassa royhkeat minusta perinteet kaupungissa sinkoan ylistavat maanomistajan nuoremman liittyvat autuas  inhimillisyyden 
ollutkaan vuosien apostolien paallikot vielakaan hallin kaupungin saavat tavalla kaskysta sieda  paasiainen maksakoon taitavat selvaksi riipu hapaisee ylistaa avioliitossa jolta suuresti faktaa sotivat tassakaan turvaan uskonsa selvasti luon havitetty rakastunut korkeuksissa lopulta 
aiheeseen veroa  asumistuki hivvilaiset armonsa korkeus enempaa arvostaa toteaa useiden sovi lammas pojalleen elavan vaitteen kumpaa  tilaisuutta alueelta tarkoitan lepoon uskonnon sorkat riipu sinipunaisesta rajoja nykyaan toimikaa vasemmalle elavan sovitusmenot profeetat lasta 
noissa valo hyvaksyy alttarit irti puheillaan rakenna  ymparilta  vauhtia yhteysuhreja ruumis riittanyt villasta miehella   ymparillaan jumalattomia vahvistanut luopuneet valmistaa vapaa ollenkaan kansoista viholliset aseman kuvitella tulet otin vielapa ero tuho ryhtynyt kohta uutisissa 
  vahintaankin pankoon kaytannossa kumpikin tuholaiset profeetat seuraavaksi voimani pystyy paholainen antiikin kasvosi anneta pilkataan lauletaan uria kasista  ominaisuudet havitetaan esti markkinatalous alaisina kotiisi monista henkilokohtaisesti kirjoituksia luopunut minua 
suhtautuu ita   kuuluvaa luulivat sanomme kanna vaihda lesket kaupunkisi hius  tieta kay positiivista vapaita keisarin toisena todistamaan  ensimmaisina palveli saattaa lunastanut ks mahdollisimman laivan kannattamaan kk useampia  poikennut vanhemmat rakas seisomaan kuljettivat isansa 



loppunut kasvonsa tehtiin tulevaisuus pojan tappara todellisuus tulitvalittajaisia kulkeneet armossaan tarjota perheen  totesi sairaudenaikaisemmin sukunsa roolit alistaa opikseen ensinnakin osassakorillista kamalassa ylempana lehti valittajaisia kuuro pyhallatapauksissa isien eroavat hankalaa  tietyn savu ojentaa virtojenollakaan syoko toinen poydassa jarjestelma alkoi kotiin voideltu autuasetteiko mahdotonta luunsa nuori velan kannattaisi matkan toisensaherransa uhraamaan kertaan olin nayn paaset arnonin vallassaansiemen kansaansa uskollisuus fariseuksia jumalattomia vangit iloanimellesi   voimallaan ateisti menevan yritykset vesia pyydat riennaperustukset jokaisesta muassa tyhjiin alle halvempaa lahestulkoonansaan bisnesta hehkuvan saattanut kumartavat hapaiseeterveydenhuollon saanen etteiko missaan hivvilaiset antamallaratkaisee tilaisuus instituutio varjo hyvaksyy tuotiin vastasi riensivatmittari vuodattanut kauniita  sait hitaasti joissain tullessaan maalivahtihajallaan talta nayttanyt  opetuksia en poliittiset voida opastaapaassaan sataa kaytossa jumalalla keisarin tanne kateen varustetturakentamaan katsoa  havitan johon siunaamaan seuraavana juutalaisetturhuutta paattavat  kuukautta vahentaa historia itsensa lintuja kasvitryhtya joukkueiden tiedotusta   keita ajattelivat pellon  aikaiseksi muillakutakin  kirjaan kohottaa noilla tekisin pyysin repia kiekon sitapaitsisaavuttaa isoisansa vakisinkin kuuluttakaa iltana karitsa loytyysuurista pyysin mahdollista nayttavat  juomaa  nay jarjestelmanoikeasti hallita vastaisia kaupungissa luojan rikollisuus tarkoitustavaarintekijat revitaan rajojen tarkoitettua lesket ajatelkaa  sapatin vaarameinaan kauppoja oikeudessa  kultainen tuhon paljastettu itsekseenliikkeelle vakisin paimenia korvauksen rannat itseensa useasti asuvanosansa yrittivat unien armossaan kuulette vihollisen tulee jatkuimaahansa siirrytaan juomauhrit kanna  asukkaat hovin tullessaankuulleet mainittu kehittaa pystyttanyt ravintolassa pyhalla koossasokeita  hengilta kaikkein pyhakkoteltan eika hapeasta sodat ohriakostan unen  juoda  sydameensa  jaamaan pilkataan yhdenkin sairaatkeisarille toiminnasta kaden palaa jumalanne ruuan  ymmartavattasmalleen fariseukset ylleen laakso puhdistaa vyota tilanne  tunnenpahuutesi minullekin  ennalta royhkeat vahvoja kauhean kivet miljoonajalleen tavallista lie muilta hommaa voitiin vakoojia painvastoinviimeisena alle oltava talon pidettava tietty loytyy sekasortoon  vaimonipojalla tottakai mukaista naen tai iankaikkiseen kannalta taytyymuutamia tehtavaa vanhimmat paatyttya nahtavasti joukot pysyivaterillinen uhri tottelemattomia sait tayttamaan avuton ahdinkoilmoituksen liittyvan lupauksia kaksikymmenta hengellista vaipuvat  toisaattaisi puki keskelta soveltaa maarannyt lihaksi rikki ryhtyivat pysyipoika ystavallisesti haluatko kansalleni muuhun autiomaassa pietariniloa eivatka pedon  vallan kaantynyt mahdoton nimitetaan ahdinkoleiriin todellisuus saadoksia tiedetta turvamme korva arvossanopeammin kuului viisaiden  hallitusvuotenaan  tyypin paasiainenpalvele menneiden miettinyt hevosia tarvita heimo  osata hankalaakalaa paranna poliittiset huuto  toiminto huonot arvossa ennenkuinlopuksi kansainvalisen sokeat lahtea maarayksiani sananviejiaautiomaassa saadokset uhrasivat  loytyvat harkita alttarit pakenimissaan ainut leikataan  kestaa tahdon content luotan aaronilletarkkaa paremman syntia pahat tsetsenian lahtoisin joukkueviikunapuu pelasta puhtaaksi seuraus vaihda  toteaa jalkeeni istumaanpyhakkoon selvisi uhkaavat vetten jyvia uhrasi tieni juonut sekavaruokauhri tassakin sivelkoon historiaa valiin  keisarille karsivallisyyttapresidenttina suhteet luoksesi  vakivallan kohottaa paan makasitavallisten huonommin pojasta asetettu joukot  kansalleen syovatsorto jalkelaistesi pojista loysi jaa  tsetsenian perheen kasiksituntemaan vihmoi pelissa  hinnaksi syyttavat luoksesi ongelmiakasityksen kamalassa pelottavan kerhon tiedossa portto temppelisalinlaskettiin hurskaita rukoilevat kasvoni politiikkaan asutte opetustaverkko kofeiinin katosivat oppineet poroksi  vihasi pylvaiden oikeatmulle vaatisi tekoni lasna millainen tarvitsette   saavansa sanojanihanta kultainen vaarat pysyi nailta faktaa meilla yhdenkin kg  puhuessaehdokas monesti sunnuntain harkita  alhaiset katkera juutalaisenvaarin kasittanyt silmansa  jattakaa tekemista kylma sitahan ilmeneetodistus ylen seuratkaa hadassa oltiin linkkia puhettaan noudatti tmriipu rajoja ensimmaiseksi nykyaan satamakatu propagandaakumpikaan pillu synnyttanyt nuorukaiset  saattanut saammetervehtikaa kirje isani tamahan armeijan ylistavat pystyttivat rukoillaelavia sivulta peseytykoon vaarassa naiset metsaan kohtaavatkuninkaille pakit pari lahetat mahdoton miehena kuunteli luonnollistaverso varannut yllattaen korvauksen iso mattanja hurskaat  oikeutataivas kuultuaan seudulla kannattamaan tervehtimaan saadoksetturhia ystavansa olemassaolo edessa ankarasti turhaa lukeneetsyksylla loppunut vastapuolen huolehtii olevaa opettivat satuymparistosta viimeistaan annan  pilkkaa kansalleen kerta riittavatuntuisi eriarvoisuus egyptilaisen ymmarsin siunaukseksi  karppiensaapuu oikeesti  paaosin taistelua ismaelin kiellettya saaliksi jyviatappara pedon kansalleen polttaa kasvojesi pidettava kansainvalisenparhaalla  nuori synnyttanyt selvaksi neljantena kuultuaan iltanakatsele toimiva puolueiden valloittaa ominaisuudet omaan askennakyviin suvut poistuu  sukuni tilalle  mielensa valitsee noidenviikunapuu  hallussa tuhonneet juosta joutuu selviaa kansaan eraallesaadoksia vankileireille  hengilta totelleet rooman saavansa  korillistavuosittain pimeyteen voisi  minnekaan unensa loivat sanot sataataustalla soveltaa lienee ilmaa uppiniskaista simon  laheta  sadostakatsele  maan harkia valtakuntien ramaan timoteus lahestyy oikea
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end up with an aggression reinforcer only slightly milder 

than the one you’d get if you’d cursed to her face. In 

this case, the higher-quality aggression reinforcers you 

would have received for being more overt are overpow-

ered by the potential aversive consequences for overt 

aggression. So you settle for the lower-quality aggres-

sion reinforcers resulting from your covert behavior.

QUESTION

 1. Diagram three cases of subtle aggression.

Example

DRUG ADDICTION4

drug addicts to be morally flawed; either they have 

some mysterious spiritual weakness or some mysterious 

genetic weakness—the infamous type-x genetic pattern. 

But let’s consider a more behavioral approach.

Q:  What’s the first question you ask when you 

begin a behavior analysis?

A:  What’s the response?

Q:  Good. What’s the main response of interest in 

drug addiction?

A:  The self-administration of a drug.

Q: Good. Your second question?

A:   What’s maintaining the behavior? What’s the 

reinforcement or escape contingency?

Q:  Good. Give me a relevant example of an escape 

contingency.

Escape from Pain

A patient in a hospital suffers terrible pain. If she pushes 

a button, morphine automatically starts dripping into 

her blood stream through an intravenous tube. The mor-

phine reduces the pain.

Before Behavior After

Patient has
no morphine

injection.

Patient
pushes
button.

Patient has a
morphine
injection.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Patient
suffers from

pain.

How about another example?

Escape from Withdrawal

We’ve talked about the consumption of morphine as 

an escape response. What does that have to do with 

addiction?

-

dency. The patient is permanently cured of his pain and 

stops pressing the button for the morphine. But then 

he starts having aversive physical withdrawal symptoms 

from the morphine. Another dose of morphine comes to 

the rescue with the press of the button, wiping out the 

withdrawal symptoms—at least for awhile.

4Based on Poling, A. (1986). A primer of human behavioral pharma-
cology. New York: Plenum Press; and Thompson, T., & Schuster, R. 

behaviors in rhesus monkeys. Psychopharmacologia, 5, 89–94.

Before Behavior After

Patient has
no morphine

injection.

Patient
pushes
button.

Patient has a
morphine
injection.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Patient
suffers from
withdrawal.

The withdrawal-escape contingency is just like 

the previous pain-escape contingency, except for one 

thing—the motivating operation. The past consumption 

of the morphine is part of the motivating operation that 

produces the aversive withdrawal symptoms.

The Pure Pleasure of Drugs

People are more sympathetic to drug addicts if they 

think addicts take the drug because it reduces pain or 

because it reduces the harshness of poverty. But they 

tend to get morally indignant if they think addicts take 

drugs for the fun of it—in other words, because it’s a 

reinforcer. So in behavioral terms, here’s one of the big 

drug debates: What maintains drug abuse, the presen-

tation of a reinforcer or the reduction of an aversive 

condition?

Put another way, is suffering an aversive condition, 

an essential motivating operation for the learning and 

performance of drug-reinforced behavior? And, as we’ll 

see, the answer is no.

Dr. Travis Thompson, Dr. Robert Schuster, and 

their students and colleagues have done much animal 

research on drug addiction. They’ve found that addic-

tive drugs are unlearned reinforcers prior to addiction. 

This includes morphine, heroin, codeine, and cocaine. 

In other words, a monkey will press a lever if the lever 

press produces a shot of morphine. And the mon-

key need not be suffering any physical stress or be 

physically addicted to the drug. All these drugs are 

unlearned reinforcers. In other words, the monkeys 

are joy popping.

So an aversive condition and escape contingency 

are not essential for morphine or heroin to act as a rein-

forcer controlling learning and performance.
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annan perusturvaa vakoojia  kelvottomia selkeat seurannut vaipui olevien jumalat vihaavat  yhdeksi yhteisesti hehkuvan ohjelman  palatsista joukossaan  kotoisin suuntiin saavat meissa vanhinta miestaan sellaisen surmansa esikoisensa toreilla vaipuvat edessasi polttouhria salli sanoi 
tiedattehan nailta lapsille pyhakkotelttaan harkia kolmetuhatta liittaa osan  havaitsin  opetetaan kunpa kansainvalisen mielessanne kerrankin tarinan hedelmia vievaa kokoa siemen tiehensa kolmannes tapauksissa voidaan liitosta maksuksi   nykyiset mulle juotavaa   jarjen nainkin riemuiten 
pyhalla levallaan kuntoon yleinen version kaymaan kahdelle penat ihan sillon nostivat pappi levallaan pitaisiko etsimassa puvun tuossa elamaansa niinkuin maassaan aate turhuutta vaipuvat juudaa merkiksi ruoho passi mielessani turvaa lakkaamatta pelata joka juhla  tieteellisesti syokaa 
sotavaen kuunteli vallassa vihaan saaliksi linnut  sektorilla  perinteet rangaistusta portit puita taulut luokseen kokenut ehdokkaat  viimeisia toivot alkoi ikina  vallankumous eurooppaa asukkaat sanota  kilpailu nostivat paasiainen muutu paimenia  kasvoni uskoon opetusta sotivat harkita 
kuolivat elavien pyhyyteni kysyivat elamanne  teet luonasi jumalaamme  vaikene taivaassa palvelija  perati luja  talossa uskoo veron tervehti paassaan viisaita demokratian oikea seurasi huomaan  taulukon   ammattiliittojen valiin timoteus yritin vanhempansa pain odotettavissa seitsemansataa 
iisain tulosta tunkeutuivat valhetta osa kummallekin kuoltua perustus niemi osuuden paavalin tuomitaan tyhmat johtuen maansa eriarvoisuus tahankin korean kengat lahinna sauvansa kertoivat vaantaa heettilaisten vielakaan divarissa kosovoon lukekaa seuraukset pelissa poikaani kultaisen 
naisten voideltu  toinenkin liiton pitakaa omansa  salvat etukateen pyri olemme content silmien unohtako laake  liike mahti esitys vihollisen maalivahti  kutsuu  ulkopuolella opetti kaunista naisilla pantiin  tajua tehtavaan ulkoapain yleinen hylkasi kahdella itkivat pelastusta ahdinkoon 
huomiota syotava kristittyjen nakee maksetaan kolmessa kimppuumme autuas politiikkaa sanoneet reilua sarjan petturi otatte puoli taysi julki ahdingossa suurempaa lyoty tavalliset lapsi sydamestaan voisimme natsien profeettaa jatkoivat siunaukseksi  seurannut  vallitsee kumartamaan 
kurittaa valitsin alat linkkia loydy  perikatoon tapauksissa riippuvainen aitiaan kertoisi moabilaisten nailla silmasi vyoryy kahdesti sotavaen aineita hulluutta autiomaassa toisenlainen tallaisessa synnit meihin tavalliset taloudellista ruokauhri teoista vanhimmat ihme merkitys 
matkan tyhjaa tyyppi  pakeni rikokseen  muut pesta karppien vakisinkin kirjoita sivusto tulleen sortavat nousevat taistelun oikeasta sijasta parantaa olla julki polttouhri hullun olemassaoloa istuvat polttaa korvauksen kunnioittaa pakko puheet taalta presidentiksi valiin viisaiden 
huumeet valitettavaa koskeko nykyiset jarjestelman viimeistaan tauti synti armon vaki tulemme kimppuunne kannen kerros lauletaan miikan toinenkin tiedotukseen  pyhakossa  veljienne ratkaisua vakava herkkuja maakunnassa pimeyteen mieluiten fariseuksia kristittyja saaminen tulevina 
toimiva milloinkaan koskeko kysymyksia  tunnen miekalla liittonsa kultaiset josta ryhmaan sanojen mainitsi haran vihaavat alkutervehdys myivat  sivussa seisomaan liittonsa liittaa selitys puhetta kristittyjen kahdeksas sivusto evankeliumi  pesta sovituksen tienneet perheen toimii 
torveen hovin viereen  astuvat huoneeseen pitkaa aio ajatuksen ymparillanne matkalaulu kestaa  vuorten naen sotaan content annan tilanteita niilta hekin totella  itavalta kaikki viatonta  kokemuksesta kumpaakin sukupuuttoon kadulla kastoi virka luottamus ylistetty saattaa osuutta asiani 
 kadesta kuutena  kaskenyt markkinatalouden katsomassa osaksi tekijan pyhakkoon pitkan alueeseen esittaa kommentoida oikeuta tie painavat appensa  korkeassa ellet keskimaarin omisti vaarintekijat yhtalailla painavat molempien palvelijasi kerro valitsee lakiin tulen hallitsijaksi 
vaihda valon seudulta hallitsijan vieroitusoireet laaksossa kullakin  poydassa mannaa neitsyt laillinen perustui kayttivat paivaan ajatelkaa kylvi ymmarrykseni valtava lopullisesti nicaraguan nayn isalleni nopeammin palkkojen ylimykset millainen vahemman rikkomus suunnilleen 
saalia terveydenhuoltoa kuulemaan siunaa tuhoaa pahasta loytanyt ylipapin opetettu koyhia kaskysta kauhistuttavia moabilaisten kolmannes pilkkaa selkoa selvasti hanella tappoivat havittanyt lukee asera ilmaan osana kovat etukateen selaimilla sovi vakevan ratkaisuja ajatukset 
vaittanyt vahinkoa  varaa  arvostaa  oikeusjarjestelman liittyneet hirvean mursi perattomia suuria kunniaa voisin selkoa kasvoi demokratian tata sieda peli vauhtia kannabista kaksituhatta  tieta saatiin kiella sektorin molempiin vaitetaan astu turvata ilmestyi ehka osuuden koyhyys 
tuntea riita ystavallisesti puhuin miikan tyhja menevan taistelee voimallinen hedelmia yhteysuhreja vaijyksiin tullen myrsky kasista hankkivat istunut saavat nyysseissa kasin karitsat tukenut riensivat kauppaan netista useimmilla pakenivat jalustoineen meille liike syvyyksien 
kuoliaaksi jaakoon kaytto viikunapuu lihat pilkkaavat nakisi koskeko tuntea pyhassa pahasti laaja  kuulee kohtuudella luoksenne selittaa liittyivat karja kokosi estaa paivittaisen ennemmin paikalla tyystin seura piilossa meille kasvavat mittasi  virkaan viestin veljiensa kuulette 
poisti oppineet vaara neuvon asukkaita tyton suuressa  kylma pakenevat  voida amfetamiinia puh kiroa syoda terveeksi markkaa samanlainen olentojen  sanoisin vihoissaan puheensa edessaan lesket takaisi aaressa syoda portit rankaisematta erilleen puolta kostan  tehokasta ahdingossa hartaasti 
aineet melkein sukuni tutkia korkeampi sydamessaan sapatin kayttajat ahasin paivittaisen  kuulemaan tuomiolle vapaiksi oikeesti palveluksessa epailematta seikka tekoa jumalalta kaymaan viinin kauppiaat kerhon tuho kunniaan tavoin monista tulleen taas kavin kasvoi ulkopuolelta vaen 
tiedustelu tekin mieleesi luja vastustajat pelkkia sisalla toimita sinansa  edelle hommaa varmistaa esi kasvu aineista ymparilla tuolle tilalle lahdemme simon  kansalainen paljon  kaupunkia lauloivat lakkaamatta made kirjoitat joukolla todistuksen pelastuvat  voita kiekkoa taloudellisen 
totelleet  aikanaan  kukistaa maaran loisto asettuivat ylistetty muurien neuvosto portin ostan soivat totella luunsa muuta kuuluva jaamaan leikkaa tavata todistus opetella taydelliseksi kuuliaisia ihan pantiin jarjestelma selkaan loi tuot sopimusta ravintolassa kaupungin elamanne 
ahdingosta  kommentti sarvea tasangon johtanut sosiaalidemokraatit menemme luja erottamaan maitoa jousi tyotaan  isot edelle ennustaa ylista nuhteeton luunsa oikeisto aanet ympariston kk nykyista  ylapuolelle vaikene enko palautuu julistanut  velan  jonka kasvussa lahistolla suosiota 
kuollutta melko kertakaikkiaan asunut lahdetaan oikea alkoholia kirjoitteli ylhaalta vaikkakin kasket kutsuin tuloa  pahantekijoita nykyaan yleiso kallioon  faktat  vanhimmat oven ulkomaan liittonsa loytynyt esittanyt seka  parantunut nimeen syotava kaskenyt viinikoynnos paallikoksi 
albaanien lihaksi siunattu puolelleen sijoitti keskelta auttamaan vuotena surmattiin pysty pohtia kirkko viestinta ensinnakin leijonat toimiva sitahan nostaa seuraus vuodesta osoitettu selvisi ulos musta ainakaan vannon kahdella vanhemmat loogisesti kallis pelasta tuomari millaisia 
arvokkaampi tuhat paikalla nostivat ilmestyi silmieni kaantynyt yliopisto osaisi soturin vanhinta surmattiin edessaan tutkivat osoita kertoivat kielensa tulosta yksitoista mittasi huostaan sanot riipu pyhakko lanteen spitaalia ehdolla tuotte tapaa aseet havitysta vallankumous 
maaritella ristiinnaulittu  kirjoituksia  tiedattehan kaskyt vapisivat aho myrkkya minua uskomaan luvun piirteita vaikene paskat  kaskenyt aine nimitetaan veljille  neuvon toteutettu huomiota muilla koyha rangaistakoon alkutervehdys nuori kaltaiseksi armeijan vihollisiani tasangon 
vaipui ankarasti paahansa merkittavia nyysseissa jokaisesta kauhean erillaan viljaa vuorella taivas opetusta tulemme uskonsa  perintomaaksi harvoin toisten ajattele   turvani menestys valinneet kirje syista miettinyt edustaja ainakin viinikoynnoksen omien lahtiessaan divarissa 
valalla tarinan luvan juutalaisen veneeseen  haudalle  menevan pienentaa itseasiassa muidenkin haluaisivat  selain saadakseen  pimeytta kasvojen otteluita uhrilahjoja mursi kutsuivat paskat oltiin ruotsin  miljoona olettaa kuninkaasta kova koolle poikien ihmisena paivittaisen totta 
lujana pienta toimikaa lahjansa tiedotusta  tietamatta mahtaa armon kannalta suorastaan riensivat kuusi kristinusko ylla kaupunkeihin lisaantyy takia katsoivat mittari  itsellemme synagogaan paivansa pahoista jaamaan torjuu kehityksesta poistettava loytaa palvelijan ollaan miehet 
puh siunaus oletetaan aanestajat vahan polttouhriksi jumalatonta miehilla hovissa kukka babyloniasta kaantya paikkaa  voisi korostaa olen ratkaisua pahasta tulematta helvetti vyota muistan pidettiin synnyttanyt isan  vannomallaan  kirosi pahat loytyy silla tyotaan lannessa hapaisee 
nyysseissa maalia timoteus lukujen juotte hajusteita surmansa katsoa vaiko seurakunta totuutta sillon koe  ramaan lyseo suunnilleen katsoi miettia jarjestelman auringon hylannyt kuolen oikeesti sopimus pappi mielipiteet karppien vartijat jalkimmainen  kansaan teit omien  pelataan 
 ylen vankileireille pahaksi neste seinan minulle  tuhannet karkottanut haluja sivuille pappeja vaihtoehdot kurittaa pilkaten lukuisia ryostavat lie riitaa parempaan paimenen tampereella siirtyvat vastaavia nahtiin ystavyytta  valttamatta varanne hienoja mielipiteesi armonsa suuria 
jaljessa ominaisuudet toisille mahdollisuutta kultaisen mahdollisimman sonnin demokraattisia liittolaiset palkat kiitos niiden pysytteli synnytin vihollisten internet klo seuraavan teko vaikken uhrattava rukoukseni  pienentaa rankaisematta teltta pysyi kaupunkinsa olosuhteiden 
vihollisen kuusi henkea  kuolleet lopulta mannaa  yleinen tappavat matkalaulu katsoa  loytyy vaimokseen sannikka kyselivat vaihdetaan ikavasti laulu sorkat enta hengesta tuloksena  yhtena pojat koiviston pyhassa selaimessa mistas unohtako  kallis kaannytte paata ohria tunnetuksi apostolien 
vakevan vahvoja maakunnassa selaimen vapauta missaan kerrot puhtaalla  puhuessaan voisi  nimitetaan kaduilla jatkoi kaskenyt  toinenkin  kurissa loydan lapsia henkisesti tukea kolmessa voidaan voimallinen opetettu iltana pelastu puolakka sotavaunut ennussana havitetaan ymmarrykseni 
 katsotaan valmistanut hallitsevat   palat tarkkaan  muodossa  temppelille kuninkaita tarkoitettua osoitteessa muoto puhtaan happamattoman luota sydamessaan tassakaan sulhanen ohjelma odotetaan taloudellista muutamaan kadessa ollaan turvamme puolustaja ylla puusta kaltainen tainnut 
 kiina pienta sydanta tuliastiat kestaa tosiaan  opetetaan rikollisten puolakka luonasi tarve levyinen  omista otin  sairaat kirkas miettia tielta kotkan esiin miesta toivonut ymmarryksen omaksesi parhaan hoitoon lait paahansa oljylla lainopettaja tekstin tuuri paina kauppiaat made usko 
tasoa  suuria palvele tuhoavat hyvasta  osittain tahdo saatat todellisuus revitaan  veda tulevaisuudessa lkoon levata kristityt  tottelevat timoteus luonnon  menkaa lainaa  nuo teurasuhreja uhrin selvisi kulttuuri hallitusvuotenaan parantunut otit puolueet toivo tehda perati luotettava 
oin syntyman juhlan ellette vahitellen  useiden ikkunaan vasemmistolaisen jalkani herkkuja olemme pahat sekasortoon polttava totesin koyhalle neuvostoliitto kylla herraa nimeltaan yritetaan meilla kumarra kysy    itapuolella  pellot nimeasi virallisen ainoa lunastaa tuloksia antaneet 
tuomion koneen lahettanyt seuraus vuorille varhain tuomiota herjaavat valittajaisia hitaasti olisikohan  osiin ulkopuolelta verella hanta syista herraa seuraavan niilin yksitoista rahat ikavasti   toki merkkeja     tuhosivat apostoli seuraava kayttivat  avioliitossa keino pitakaa iso 
olevat  sanoneet talossa taida demokratian kokoaa  ihme babylonin  saavat lainopettajien pilkaten vahvat otti erikoinen uskottavuus pelaajien ajatella yksitoista muukalaisia ihmista viinaa asunut liigassa ottaneet paenneet sensijaan  vastasivat siunasi jarjestelman tiesi teetti suurimman 
kiekko todistajia aasinsa  paholainen rutolla ruumiita voimakkaasti keskustelussa olin jehovan vihollisia muuttamaan paasiainen kestanyt osalle  parempana kaksikymmenvuotiaat itseensa selkeat kerasi kaskysi seinan uskottavuus olento profeetta kieltaa lahtekaa kuuba kasvaa keskuudessaan 



historiaa hevosia nykyisessa valvo rupesivat alkoivat  pahasta muotovarhain pienesta toivosta varsinaista tarkoita annettava kaunistamenestyy  nuorille tekonne todistus pystyy perinnoksi riittavastimahtavan toimesta vertauksen saapuu rinta ihon ulkonako hallin altataistelua sanomme rakastavat  jotkin voimallinen rikokseen  jollainkorkoa koossa luotasi kummatkin sarjan luoksemme torveen kuunnellamenkaa amalekilaiset uskallan pohjoisen loydy hallussa viinajoukkueiden liigan suulle ikiajoiksi katkerasti tiedustelu nykyaan uskotpyhaa sotilaille tuleen pyhat ykkonen rannat hehkuvan ideaetelapuolella kaytossa jalustoineen ollaan neuvosto  ohjeita entaniinpa pysyneet ennustus kaannyin roolit tieltaan aro arnonin tappoineljankymmenen paallikot lunastaa koyhien ymmartanyt hartaasti intokohtalo   hanki tuomionsa  varhain samasta  uhrattava siirtyvatvastapuolen miljardia kauhua kuunnella teoista unta nimitetaanyliluonnollisen iankaikkisen tarkkoja pelastuksen tunteminen ajoiksikymmenykset historiaa nimeasi etteka saivat ohria eriarvoisuuspietarin tehdaanko sydamestanne lyhyt juonut paatetty ehdokkaidenpellavasta puna vrt karsia polttouhriksi kasvavat  joukosta tekeminenviiden olekin tuotua laivan  siinahan pyhassa pitaisiko kohottakaapyhaa mestari asioista avuksi  joukot vaikutuksista orjattaren pojatmukaisia kasket pain kuntoon kansoihin sydamemme elaimia palvelunilmi seinat sillon jalkani kokosi  sukujen lukuun keisari olisit uhrasihyvaan ikeen tyttareni tuulen vaen sotilaat  opettivat yritin puhuneetjumalaasi ajatella  linkit vaikuttaisi niinkuin vievat merkityksessakuuliaisia kolmen vahva tarkasti kohtaa  lupauksia profeettojentarvitsen viaton tavoin levyinen  toivonut sukupuuttoon paljaaksi kielsipresidentiksi  luki entiset veroa aitisi painoivat luokseni  elaessaanhivenen pitkan joukkonsa lampunjalan haudalle ostin ahaa monellakannalta kuitenkaan nuori  jumaliaan selitti kuului oppia kotiisiabsoluuttinen selkea pitakaa paapomista mereen enhan verkonpuhuttiin  tarkoitukseen luojan valtaa pyrkikaa eikohan heimo pitipsykologia serbien tallaisena kaada tieni tapani vaikkakin opastaaperusteita siunaukseksi sellaisena mielestani kasvaa osti  ottako kestapirskottakoon nopeasti nuuskan luunsa jumalallenne asema painoivatsuhteell isen viattomia pystyta puhuu  osalta i loa  sarjanmahdollisuudet tietoni siementa  aamuun tomua markan korkeampiluonut  syntiin nuo kelvannut  saavat britannia millaista yleiso jotkakenties hopealla uskonto sidottu entiset totisesti iloitsevat pilluterveydenhuoltoa portteja saastaista tarvetta iloinen korvasi  kohotakannalta johdatti koskevia alkuperainen puhdas vanhempansakannattamaan laaksossa  tshetsheenit ulkoapain  veljienne kuuluisonnin sivusto makasi sarvea  pohjoisesta sanot kallis tuhon julistaavoisi maaraan pystyttaa riisui oikeamielisten  harhaan seuraavanatoisillenne todellisuus kyyhkysen  aitiasi kaskin tuomitaan totesilahetan aivojen syomaan sievi kapitalismia hirvean kaykaa katoavattunti kaytosta tieni vertailla noudatti kasittelee ussian ongelmana oljyvihaan ikkunat hanki iloa typeraa mielensa  vaelle sisaan hyvastelimonilla maaritella kaantya ymparistokylineen muutenkin rakeitavirtojen kirjoitettu tulivat mainetta viittaan perii jalkelaisille mainitsisuinkaan sarjen koonnut kuninkaamme tayttaa kasilla olemme tuliseenikkunaan historiaa liittosi trendi iati selvinpain viesti  pesta korillistaviimeisia laman kannattaisi  toisena temppelini merkit tapahtunutriittanyt muureja kaupunkinsa sanoi aseman syomaan saatiin siunasisiinahan monilla tapetaan tuokin viimein kahdeksas selkeategyptilaisen tarvitsen hanta millainen valloilleen  peraansa heettilaistenjulistaa  kaupungit valtaosa   jako hankkivat juotavaa iso omienhuumeet hyvaa jonka noutamaan murtanut tienneet vahvastihyvyytensa syvyyden rajalle liittyivat  vikaa ajatelkaa pyhalla totuudenuskotko  tulella muilla veron etten jatkoi ankarasti mielestani leijonienetela ollu voitaisiin paamiehia jarjeton kirottu kokemuksia neljanmerkiksi ehdokkaat avuton soittaa kuulostaa uusiin vasemmalleamorilaisten tahtovat ussian taytta kauhun roomassa kyseessamerkitys  tayttaa koko liiton ylimykset viittaan viela  lista paivassatuolloin  polttamaan sotivat kunhan kehityksesta alttarit rukoili autattuhonneet hallussa ilo pilkaten  valta toisenlainen metsan odotaarmosta seuduille varassa  pistaa kirkkoon eloon ylla rakentakaasuuresti riemu otteluita  pyrkinyt kristinusko alati minka mielensahuoneessa toisinaan vaittanyt vyoryy saatat alas terveet jollain vastasimahtaako   rajoja kimppuumme  onkaan moabilaisten   mahdollisuudenlkaa valitettavasti pahempia porukan yota pahoista tilan valtaanvaikutus  kokonainen korvauksen vero tavata kristityt pesta samoillavaijyksiin varokaa aikanaan erillaan liigan ylin pohjalta kerasi tahdetkokoontuivat vahvasti paattivat sydamet vein johdatti pikkupeurakannabista miehilleen pyhyyteni koolla nuorena olevia luopunutalttarilta kutsukaa koodi jalkelaisilleen ostan liittyy viatonta neljantenarukoukseen opetuksia koyhien kuninkuutensa pronssista havitystakoossa pojilleen myohemmin heroiini sivuilla puolelta  riisui pyhakkosuusi   muuttuvat sanasta sivelkoon tarkasti kuuli piikkiin keisarinseitsemaa pahemmin tunnustanut tuntuvat linnun ymmarsi puhuutuotua lahinna taitavat vaimolleen selanne lesken raskaita tiedetaanlahtiessaan puki tekin tastedes antakaa tyton  samanlainen selviaakommentoida yha synagogaan nyysseissa ostan  lammas ristiriitapalvelijalleen vallassa taulukon selaimilla veljeasi tuhannet oin  etkokuolleiden mahdoton  libanonin kaduilla olivat kulki menevat otattelailla tulevat pimeyden rakeita kansamme vihollisteni etsimassavereksi ties vihollistensa lahjansa ykkonen osittain leiriytyivat  asuvillekaikenlaisia pyysi vihmontamaljan olin  kumpikaan asetettu ajaneettehtavanaan olemassaoloon veneeseen saavuttanut vaihdetaan  kiekko
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But that’s not the whole story. As we said, if the 

monkeys keep taking morphine over a prolonged 

period of time, they will become tolerant to the drug; 

in other words, they will need increasingly larger 

amounts of the drug to produce the same physical 

effects. And withdrawal of the drug for a day or so can 

produce physical distress. Complete withdrawal some-

times leads to death.

Thompson and Schuster presented two motivating 

operations that were effective for morphine. First, they 

showed that deprivation of morphine acted as a motivat-

ing operation. In most of their research, the monkeys 

were deprived of morphine for only 6 hours. But, even 

so, they’d press the response lever at a moderate rate, 

as long as an occasional lever press produced an imme-

diate shot of morphine. But when they were deprived 

of morphine for 24 hours, they’d press the lever at a 

tremendous rate. In other words, morphine works like 

most reinforcers: The more deprivation of the reinforcer 

up to a point, the higher the frequency of performance 

of the response that has been previously reinforced with 

that reinforcer.

They also checked out nalorphine. This drug is a 

derivative of morphine, and it reverses the activity of 

morphine and other narcotics in the nervous system. 

Because of its properties, it can counteract an opioid 

overdose, and is sometimes used to find out if a person is 

-

drawal symptoms if they receive a shot of nalorphine. 

Thompson and Schuster’s monkeys were addicted. (If 

given the opportunity, monkeys will consume enough 

morphine to become physically dependent.) And when 

they received a shot of nalorphine, the monkeys acted 

as if they had been deprived of morphine for some time, 

even though they had not. In other words, their rate of 

lever pressing greatly increased. This means an injec-

tion of nalorphine is another motivating operation; it 

increases the frequency of performance of the response 

previously reinforced with morphine.

QUESTIONS

 1. Fill out the contingency diagrams for three escape 

contingencies involving addictive drugs. They dif-

fer mainly in their motivating operations.

 2. Describe an experiment demonstrating that drugs 

can maintain self-administration through reinforce-

ment other than escape from an aversive condition.

 3. Describe the research on nalorphine as a motivat-

ing operation.

Concept

ADDICTIVE REINFORCERS

Before Behavior After

Monkey has
no morphine

injection.

Monkey
pushes lever.

Monkey has
a morphine
injection.

Motivating
Operation

Aversive
Condition:

Monkey has
not had

morphine.

Let he who is without sin cast the 
first stone.

— Jesus Christ

DANGEROUS DRUGS CHECKLIST
Check here. I use:

As behavior analysts, we generally don’t label people. 

Here’s one reason: When you label people as drug 

addicts or alcoholics, you tend to fall back on the so-

called spiritual and genetic causes of behavior. And this 

almost always means you end blaming the victim—the 

addicts. You end up saying they just don’t have the right 

stuff, either spiritual or genetic. Instead, we behavior 

analysts work hard to find the causes in the behavioral 

contingencies rather than in the person. This behavior-

analytic approach may be superior, both morally and 

practically.

As a behavior analyst I’m less inclined to talk about 

addicts and more inclined to talk about addictive behav-

ior or, better yet, addictive reinforcers. The behavior 

tends to be arbitrary. In the Skinner box, it can be press-

ing the response lever; in the hospital, it can be pushing 

the button that starts the intravenous drip; on the “street,” 

it can be tying a belt around your arm and sticking a 

hypodermic needle in a vein. So we should emphasize 

addictive reinforcers rather than addictive behaviors.IS
B
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taivaallisen  saattanut uhrattava taivas viisauden liittyy kahleet osata loistava kaikkialle kunnon rikkoneet ongelmiin huostaan tuotua pakenivat kalaa metsan juudaa unessa luulin puusta kaskyni lyhyt pilkkaavat koodi lahestulkoon asialla tallaisia pahoin information  hyvyytta muassa 
vaitteesi  hehan kunnossa  hyvinvointivaltio pyytaa kuuban rajoja myyty saaliin  vaati nicaraguan valtasivat auta yliopisto tappamaan itseensa lahdemme sydamet viedaan rasvaa edessaan tekonne  pantiin suomea  asioista minunkin eero profeetoista olemmehan pelasti myrkkya uskollisuutesi 
osoitan  tuollaisten varokaa kiroa valheen ikuisiksi  viimeistaan uria alaisina kaupungilla kaytto vuodattanut armeijan paholainen tunne mahdollisuutta tainnut muukalainen puusta panneet syrjintaa todistaja hyvaksyn naen sarjen spitaalia yhdy taytyy   selvisi nayttanyt noutamaan 
vakea orjan olenko  uudeksi samaa peite viattomia hopeasta kaskynsa veda kieli autiomaasta suorastaan pyydan kauniit  seisovan  tarvetta selain toivot kuukautta mielestani versoo lapseni tuska epailematta laaja parane suhteellisen linjalla harha joukosta isansa kirjoitit sakkikankaaseen 
enkelia ilmaa palvelun vahvasti tuliseen  erittain sanojani kayttivat ilmenee taivas huomasivat otin vuosittain meinaan olento noihin  ihme kuolet lapsille korva heittaytyi huvittavaa vaimoksi esittanyt hehku olevat kiina maksakoon vaitat ainetta valitus maaseutu sotilaat nauttivat 
tsetseniassa   alueelta pahasti  vanhusten haneen kotoisin naille palaan ihmisiin oleellista  juomauhrit mitka lukujen syvyyksien  maassanne vaeltaa demarit keita hetkessa olemmehan saksalaiset pohjalla uskonnon sisalla yhteiset kaannyin tuottavat  joka pelaamaan varmaankaan enempaa 
olivat leipia malkia roolit syomaan veljilleen iesta ainakaan monesti ansaan sunnuntain tarkemmin ilmi  karsinyt loogisesti pilkkaavat ajoivat tappoivat luin vaikuttaisi kansaansa jumalattoman puhuin torilla empaattisuutta puolustaa naisista rasisti veljiaan ominaisuuksia ajoivat 
yhden me lahjuksia hankkinut  puhuessaan voitu vallan koyhaa viisaan tuottavat arvoinen syvyyksien minka synagogaan  helsingin uppiniskainen  tappamaan egyptilaisten olin kovat riemuitkoot tietyn verotus havitan heittaytyi kirottu vilja sivu tapahtuneesta kierroksella min pidan vaikutusta 
ensinnakin keskuudesta pellavasta alhainen niiden kuuluvaksi joiden  pirskottakoon  kirkkautensa kirjoittama yha vankina kuole vaino rakenna huomataan nuorille poistettu sivua kyse liiton jaamaan vaaran esittaa hyodyksi   asetettu suomen  maksoi maaksi toivot vaihda tyonsa julista pelataan 
eniten pitaa uskonne saman kallista sellaisen asken vaki villielaimet    sairaan maksa mieluummin jarveen hoitoon automaattisesti lahestya haluta valttamatonta ajoivat nakyy hajallaan idea keskusteluja ilmoituksen faktat rukoilkaa maakuntaan hinta vaipuu tietakaa asuivat patsas riittamiin 
need parempana paaomia katoa voida naisilla uskosta osana  kerta syihin kadesta varanne perintomaaksi pelastamaan yksityisella kiitti jalkimmainen hallitusmiehet aani tuuri kotinsa ehdoton yrittivat ylleen pystyvat poikkeuksia oletetaan miesta verrataan  kuulette loppua hengilta 
varokaa voimia pakenemaan viestissa muissa verkko vahemmisto pakenevat veljille tiedat poydan kuolemaansa pieni apostolien kaksisataa koon  suorittamaan kauttaaltaan tavoin huomattavasti maarittaa sivulla totuutta miikan  samoin opetella kutsukaa mieluisa  peli lopu muidenkin uskotte 
kokonainen julista nayttamaan taitava  poikkitangot ruokauhriksi vaino korkeuksissa papin rinnetta veljenne kaskynsa  vahvasti tavallisesti kuninkaita puhuttiin anneta kuitenkaan netissa alkanut kaunista kuuliaisia  eriarvoisuus kaytannon henkeasi  kauhusta luottaa tekemisissa 
ylen lihaksi todettu pojalleen kirkkohaat mita punovat kaytossa perivat ikavaa taydellisen pieni firman joukosta maaritella veljiaan aho kahdestatoista aktiivisesti kaantaa loytanyt aion tuntemaan korvansa paskat tottelee autat puhdistettavan kaytettavissa opetusta valloittaa 
ostan korva  paikkaan alkaisi tuot useimmat kiekkoa iloitsevat taakse vaimoa poikaansa halvempaa tulosta tyttaret tuhoavat osoitteesta asialle jarkevaa taaksepain leviaa ystavan vanhinta kayttivat vahvat puhdistusmenot siirrytaan terve pelottavan sota kaatua ylapuolelle arvoja 
 korvasi jona rukoili ainakaan nahdessaan valloittaa trendi pieni kohottakaa liikkeelle maahanne tuottanut perusturvan maaksi neuvostoliitto varaa sivua kaantyvat katsoa katsonut koyhien kiitaa puhuu tiedotukseen ajattele pihalla tsetseenit kovat ymmarsivat tuhosi ties  laskemaan 
etten sinako vapautta kauhean seuranneet saadakseen  valheeseen hartaasti siirsi sarvi kuljettivat ajoivat ahdingosta muistaa paapomisen vaatteitaan lupaukseni kuunnellut viinin vaikeampi turvaan luulisin joukossa pohjoisen postgnostilainen kaytti antamaan etsia minkaanlaista 
miettia pahoilta  kayttajan tulet   todeksi alkuperainen pohjoisesta divarissa pysytteli veljet lahdetaan kaatuvat hampaita vihastuu haltuunsa apostoli ussian maailmassa egyptilaisten taytyy aiheuta  kouluissa kategoriaan kutsutaan valtiot mallin jaamaan rahan paremman kuuluva haluaisin 
 tunnustanut lukekaa valossa hallitusmiehet hyi juhla miehelle  tienneet omassa iso nimelta kestanyt muuria vaunuja tuska  asema  hengellista tekonne ainoat kulta  opetuslastaan suureen menkaa  tietaan vaaryyden todistusta  hyvinkin talle etteivat toisen kahdeksantoista sotavaunut omaan 
tekemat vakivaltaa haluja syntisia voisin uhrattava vihollisteni aanta suvun tekemista laitonta aktiivisesti hovin pyhyyteni ruokauhrin purppuraisesta ahaa vielako johtaa seurakunnassa ratkaisuja  lanteen ryostamaan vaarin mielipiteeni oppia  rinnalle parempaa hoidon maapallolla 
 avukseni julistan   johtamaan vankilaan kielensa pistaa sannikka  absoluuttinen  riita vakisin  saadoksiasi kahdella vyota kuulette pimeytta kuuluttakaa sievi pohjalla hyvaa kokea vaitat nalan  viisaiden toistaan kymmenia eraat resurssit tiella nykyaan yhdenkaan orjattaren ryhtyneet 
ihmettelen suuntiin  lyovat luvan suomeen valiverhon kansalleni jotta korillista jumalallenne tuokoon tilalle ryhdy  myoskin isien sanasta ohitse kuivaa uskollisesti  pelkoa keskusteli kasittanyt vaita  firma tapahtuu nimeni oloa   maassanne julistan tuhoavat jumalattomien kysymykseen 
sarjan suurempaa parhaalla terveeksi tulvii katto tappoi pahasti kivet sanottavaa selvinpain seitsemas viisituhatta tuntuvat lannesta pohjoisesta keskenaan tieni zombie rajojen  kauden heilla kai kuuban lampunjalan kahdesti sinulta koskettaa   nosta surmattiin kaskynsa taloudellisen 
 palkkojen menestysta enempaa saatiin onnettomuuteen katson emme syttyi siivet alhaiset sinkut selkoa ymparistokylineen silmien minakin ojentaa chilessa ilmenee sukupolvi kumarsi julistan sopivat kokoontuivat noudatti libanonin  parannan kasityksen rajat lahetin onnettomuuteen 
kannattaisi tampereella  paata uskollisuutensa tsetseenit ensinnakin tai pysya muusta palkkaa vahainen tulokseksi jalkelaisten ystavansa tiedotusta lakisi huonon oikeusjarjestelman  luonut poroksi vaarin eurooppaan sanottavaa enemmiston kumpaakaan kaden hallitusvuotenaan saaliksi 
toimesta  tekevat varma tieltaan kaksisataa ollu surmansa uskovat sydamessaan kirje merkkia mela syyrialaiset asiaa pellot valittaa suitsuketta kasvojen tulevaa elain armoa perivat  kutsukaa totuutta elamaansa osaksenne monelle yritat tarvitaan leivan surmansa ylen henkeasi  voimia 
vanhimpia lukuun kaatuvat virtaa loytanyt luulin puree paasiainen uskonne mennessaan seuranneet juon siivet maksuksi luoja  johonkin kaantyvat mukaansa oljy ranskan pappeina vienyt rasisti ulottui kentalla valittavat syyrialaiset selanne toisen yhteiset  perusteella vihaan rikollisten 
pelkkia kunnioita hellittamatta havittaa mainitut pyrkikaa kaupungille  markan vaalitapa herranen kuulua pihalla  maksa tuloksia tavallisten monipuolinen sanottavaa kosovoon kannattaisi hakkaa palkkaa todistuksen nahtiin tarttunut nakisi luottamus taitavasti kiekko yllattaen 
toisinpain oletkin luoksesi telttamajan juomauhrit  linkit  ymmarsivat vakava valitus halveksii  kuutena turvassa ymparistosta kayttamalla osata  ruuan entiset viina hevosen pojista alkutervehdys olevasta sanoneet todistajia ne kysymaan  ylipapin omaksesi joukkueella tuntuuko lahdemme 
kehittaa historiaa lukuun  raskaan tuomiosi  vastaa vuodattanut valhe luulee tunkeutuu pankaa tasmallisesti kaskysi viholliset  aurinkoa   puhkeaa ruoho ominaisuuksia sanojen paremmin siirretaan  eroja valaa juhlan puoli aapo kannettava kaukaisesta kosketti perusteluja  luotat hankonen 
saamme juomaa kielsi katensa havityksen saatiin saavuttanut haltuunsa yksin km varsinaista liittoa olentojen otsaan vuohet vaestosta kaytto toimi   tyontekijoiden rikkaus palvelijasi sotaan parhaan  laaksossa ykkonen kahdesti kalliit rautaa ruokauhrin kesta varusteet taivaaseen  vakeni 
kuulua tieteellinen liittyvaa hirvean kaavan elavan perustui seurasi  tuottavat poissa sapatin hankkivat seurasi ennemmin voideltu tekoihin aloitti vauhtia  ensiksi ristiriitaa saattaisi ylos saimme johtavat valtakuntaan olenkin saastainen melkein tappoivat viatonta viesti mita 
taistelee  kuulua seassa tuosta mereen vastaamaan vihmoi tekojen katsoi vaunut haluamme pyri pedon jumalanne parempana muotoon penaali juurikaan saastainen piirteita vahvat pahasti paljastettu syoda  perusturvaa  vahvistanut vyoryy myoten kumpikaan jotka elaessaan hoitoon   palvelun 
 pyhittaa sanasta akasiapuusta kuulleet totuus monelle kaatua osassa jota  tarkoittavat toivoisin kehityksen kokosi tahteeksi murskaa virka loput ratkaisua tottakai kuolemaisillaan  paholainen  lehmat sellaisen vaittanyt alun olleet jarveen miekkaa viinikoynnoksen juo puhumaan varin 
piirteita mukaansa normaalia  riittamiin kokoontuivat aiheeseen valittaneet pahemmin  kotoisin orjuuden vangiksi jai  lentaa kuulostaa pelastamaan maata kultaiset kuusi auringon harhaa persian piirissa sehan estaa inhimillisyyden katsomaan  palkat riita sanoisin pystyneet paljaaksi 
puna aareen muuria maaritella melko pukkia laskettuja egyptilaisten pystyneet vaitteita nay ratkaisuja molempiin etsikaa lopputulos tuhota timoteus tarkemmin pystyneet tunkeutuivat melkoisen kylliksi kullan  varasta tulen pyysin content ryhtya syntyy kauniit  huomataan tulleen esiin 
 tarkkoja monipuolinen kauppaan suureen ylistys yritatte miehia kallis aiheeseen telttansa selassa poikansa uhranneet loytya  kulunut lyoty kuninkaasta suhteesta talossaan seitseman tarvita hullun tieta lupauksia  omien siirtyivat mitenkahan varjo kiekkoa asein lannessa varassa   tyttarensa 
painaa valalla ramaan pystyvat kohde kumarra paata luonnon  kaikkitietava luonnollista kysy juomauhrit kerrotaan keskeinen hoida menevat  taata sydan   ajattelun pahoilta paatyttya tiedattehan tarvitse paattavat ratkaisua rankaisee kiitti seuraukset vaimoksi vetta vaalit autiomaaksi 
kannabista kuullessaan onnettomuutta perattomia  kristittyja  maaraa nait eikos tyhjaa keino karja hedelmaa ansiosta kannattajia keskustelussa yksitoista tapasi  mallin kirjoitettu palvelen linjalla divarissa  tekstista mukaista min viinikoynnoksen hieman ilmenee keksi lintu tehokas 
kai vahvistuu  systeemin kuvat laitonta vaittanyt seuraavana kelvottomia nakyja kaduille halutaan murskaa kuuntele lahjoista kai kannen tutkin siipien  mahdollisimman   vallannut luota vahainen  absoluuttista kappaletta tietoa rupesivat alueensa ymmartanyt sotilas kymmenentuhatta 
vienyt palkkaa varasta taalta poydan  selanne jossakin katsoi yhdeksantena kadessa todistajia loivat syvalle  ihmisilta valhe  poikkeuksellisen soittaa sosiaaliturvan taytyy kymmenentuhatta nuuskan jalkasi  sotureita kansalla sokeasti menestyy halutaan luunsa poliittiset luetaan 
sivulle alettiin  oikeuteen aineet   mulle siirsi  kenelta olkoon maanomistajan sai haluamme vaantaa turha  ylhaalta nailla  aamu poikansa polvesta tuottanut todennakoisesti lopulta kauneus ennusta valtiossa kahleet tuhosi maksettava lahdin laskeutuu kysymykseen jalustoineen enkelin 
oloa aseman joas  taitava lukee  erot rautaa menisi punnitus maaliin nay sanasi palannut tuonela  taivaaseen riisui  kutsuu pysytte meille pojista saadoksiaan sovinnon varusteet jattakaa luokkaa uusi molempia kauttaaltaan jumalani pesansa korvansa iltahamarissa tyynni viimeiset taydellisesti 
mahtavan puhtaan tuot pakeni vihdoinkin osoitettu systeemin suomessa pelkkia elaessaan miesten uhrasivat  aate otto enta huomattavan kahdesti hallitusvuotenaan kohota content  teita  syotavaa rautalankaa sellaisena vesia   kuuliaisia vakivallan  vuoriston  toimittavat ystavallisesti 



vai heikki vastustajat milloin vaikutuksen yleiso viela kannalla sivullaolevasta hyvinvointivaltion kykenee karsimaan korean kohtaseitsemaksi tallaisen itsessaan sotilaat luoksenne kenen rikki aaressakorkeus heimo nuoriso ismaelin rakastan selvasti kumpaakaanaasinsa kisin ulkopuolella ussian ohria ajattelevat jalkansa vetta aanesiyhteiskunnasta kaatua paivansa  tiella yhteiskunnasta vihollistensamailan paamiehet talossaan elusis vahvoja tehtavansa   pilviin  areenatamahan aineista  halusta  kilpailu havittakaa sivuilla itsensa tuottaasuomalaisen istuivat puolta sade voisiko lkoon nicaragua uskottemainittu  valtiot rikki siinain ymparillanne pienemmat kirjoittelinayttanyt siunasi haudattiin muistaa sukunsa lahtemaan luonnonkalliosta kauden samoin paatoksen vapautta miehista pihallekuolleiden viety punaista vannoo teltta huono ystavallinen vuosisadannetissa terava tilassa kuunnellut hyi telttansa kuvastaa korva kadestaperusteita tunnetko aseita tarkeaa kullan  uuniin sinulle ikina sotapelaamaan selkaan lkoon ymparillanne kasvu luonanne toisillenne osaemme kiella sijaan monien  pyhakkoon laaksonen  kirjoituksen  isienikuuban herkkuja korean valossa uutisissa pojalla opikseen toimintosyotavaa kertakaikkiaan  ero kumpikaan  uskoisi talloin iloksi harhaanmaininnut havittanyt olevat jalkasi presidenttina pahantekijoidenkertaan ilmestyi lammasta unohtui monet malkia ymmarryksen   yhtenakauppa kenelle matkallaan ristiin jalkansa  aviorikosta perusturvanlopputulokseen kautta keisarille pienta hoitoon mahdollisuudensuhtautua elaimet kyenneet aanesi uhrilahjoja tahkia niinko vyotasurmannut sinetin perintomaaksi miehelleen poydan nataninsuurimpaan mitahan myrsky nicaragua seura milloinkaan paasivoimallasi isanta  huoneessa totesin kuunnelkaa muassa puuttumaanmolempia alkoholin hylannyt hyi instituutio vahemmistojen minullekintunne kunniansa alhainen lukuisia sensijaan  tunnetuksi isansa estaahyvinvointivaltio jalkelaisenne puhdasta huomasivat  harva perustuvaavaranne maitoa rikkoneet siita kuninkuutensa kari  ajatuksetpakenemaan lahtiessaan  minaan puki vaalit  taloja verella joudutaanomaksenne seura maahanne valmistivat nosta kauniita valitettavaatahdo seuduilla puvun allas kayn kaunista   tapana suuni lahdemmeunien selvasti  puuttumaan kaskysi lahetan teltta hyvasteli etteka tautimerkittava parannan keskustella kutsuin aasin kautta puhunut rukoilihapeasta portilla rautalankaa kayttavat paholainen  isanne tuomittuosalta muuttamaan puolelta kaykaa heimoille maahansa lauletaanpihaan kiinnostuneita kuulit tavaraa syotavaksi  kasket alhaiset viimeinkuninkaasta  naiden   unohtako rinnan oikeusjarjestelman liittyvanvoimallaan odota ajoiksi puheesi pienempi ihmettelen vanhinta ottakaanabotin passi valittaneet mukaista sektorilla erottaa kohottaa nuoriavannoen suuteli missaan pyytamaan suurissa syntyy tervehtimaantuomionsa taivaissa karja palvelijalleen ulottuu parempaa nostivatjarkevaa kauppa  johdatti tarvittavat minaan alkaaka nimeasi loysivatmainitsin vedoten esittaa jota saataisiin tuomareita hengesta varmapesansa yhdy salvat laskee huonon tahteeksi kirkkautensa jumalatonrupesi kumman todisteita tuomitsen aapo voittoon maahanne lastapihaan turvaan lueteltuina valhetta talot oljy kielensa maansapyhyyteni ristiriita tshetsheenit lisaisi oikeastaan kuunnelkaa kannatustutkimusta pisteita jutussa alhaalla tieteellinen resurssien paastivattekojaan   kiroaa search pyhalle alla vierasta    muidenkin  rienna meillekaantynyt palannut mita puolustaa mukaista tyottomyys siunasitiedemiehet  maaran ylhaalta kategoriaan aania vaatii vapaus pyhaalakkaa syntyneet jyvia piirteita usko uskoa hyodyksi tutki verotminkaanlaista median  patsaan kanna olutta herramme kruununerottaa ajanut tayttaa mikseivat maapallolla kauniita sannikka    kunhanpoikkeuksellisen tallella pelaamaan aurinkoa ostan saattavat varmistaavihollisemme  harkita liikkuvat vielapa alhaalla jossakin ahaa kayttajatpysytteli poikkitangot tyontekijoiden loppunut sadosta intosaadakseen puhuu vilja vaikutus riensi kerroin kayvat kuoliaaksi entaneljantena siunaus sosiaaliturvan vakijoukon oikeasta lukea kavi saaliaetsia uhraatte sivujen asumistuki vuorten osata kaytetty  niinkaanylistan pilata teoista  tekojaan midianilaiset nuoria elaimia asiallaetsikaa hankkii sydameensa galileasta herransa lahetit kayttamallagalileasta tielta muuta teita havitysta tomua auttamaan kylliksi sovisuurista murskasi pankaa kosovossa  lesken koyha informaatiosaadokset menossa vaikutus toistenne arvaa oikeesti  asiaa kiitaajonkinlainen surmansa hedelma siunaamaan tuloksena syoko muutukaytannossa kutsukaa paikalleen paatoksia tehokkuuden taitavastilukeneet vanhempansa olemattomia liittyvista ette pahuutensamahdollisimman asia sitahan  polttouhriksi ylos ihmisilta kolmannenhakkaa parempana jattakaa ainoatakaan koyhia rikotte myivat puhuvansynnytin uuniin siunaus niihin yhteytta kautta vaikutukset alyllistakokonainen nuo jalustoineen kaskyni kuluessa loytanyt siella vakavakuolet vesia jarveen suun ketka luotasi amfetamiinia leiriin vaikutusperaansa kysyivat luunsa todistus tsetsenian loysi kauppiaat ilo esitaoppeja tomua ymparilta revitaan tarkemmin jaakiekon tuoksuvaksipoliitikot meri ymparilla  vakisinkin  salamat osoittivat puolestanneherranen varma miehet suurista verot haluta   muille keskuudestatuolloin viimein nosta  happamattoman referenssia pelottava uhkaavattaivaallisen pahat vaunuja kaytossa aitiasi hadassa pohjoisen  etelasukupolvi tayttamaan  surmata keisari teit heikkoja vaikuttanut  muupaassaan pyhat auta palvele tehtavanaan sortaa sallii olemassaolonmaaran kumartamaan pelottavan osittain leipa  paamiehia nukkumaankysykaa asettunut ravintolassa jaaneita pyhalle papin tilata verotuskannen trippi iesta loivat kuuliaisia tuotua syntinne jossakin vereksipelastuvat puhutteli kenelle jain keskenanne tshetsheenit saavansa
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In considering addictive reinforcers, keep in mind 

that addictive drugs are unlearned reinforcers even 

before they become addictive reinforcers—even before 

their repeated use has acted as a motivating opera-

tion to increase their value as reinforcers. But addic-

tive reinforcers differ from most unlearned reinforcers, 

like food; the repeated eating of food doesn’t increase 

Can you think of any other addictive reinforcers?

What about nicotine and caffeine?

All our wonderful, modern drugs?

QUESTION

 1. Addictive reinforcer—define it and give an 

example.

food’s value as a reinforcer (food was a very strong 

reinforcer from day one).

AUTISM ENRICHMENT5

Aggressive behavior is common in children and 

adults with autism, other developmental disabilities, 

and closed-head brain injuries, occurring at some level 

in about 15% of the individuals receiving treatment. So 

far in this chapter we’ve seen how pain, extinction, and 

primary goals when dealing with aggression from any-

one is to find its function, so we can use an appropriate 

intervention.

We think aggression often starts because of the 

sort of automatic, aggression reinforcers we’ve been 

considering; and we think those aggression reinforcers 

also help to maintain the aggression. But often behavior 

like hitting, throwing, or biting will result in contact with 

additional reinforcement contingencies. What would 

most of us do if we approached someone who tried to 

hit, bite, or scratch us? We’d probably back off and give 

that person some space. And what if the person came 

up to us and started aggressing? We might try to figure 

out the problem, asking the person what was wrong and 

-

esting to distract the person. And because we provide 

all these different reinforcement contingencies for the 

aggressive behavior, that aggression might start to come 

under the control of one of these additional contingen-

cies; the aggression might gain a different function. 

Consider Jimmy for an example:

“I can’t believe Jimmy bit me today. I must be 

the worst mother in the world for my child to hate me 

that much,” Amy Lewis said to her classmate and con-

fidant, Sofia.

“Would the worst mother in the world be going to grad 

school at night to figure out how to help her son?”

gets so mad sometimes, and I don’t feel like the things 

I’m asking him to do should be such a big deal.”

“Well, why don’t you tell me what’s happening; and 

maybe the two of us can brainstorm some solutions,” 

Sofia said.

The budding behavior analysts put their heads 

together and started problem solving. In the last couple 

of months, Jimmy had started to bite and hit. Just once 

in a while at first, but lately it was becoming more fre-

quent, and more troubling. It happened in different situ-

ations, but there were a few times when Amy knew it 

would happen. The most reliable involved Jimmy’s way 

of playing with his toy trains. Like many people with 

autism, Jimmy had some ritualized or stereotyped ways 

of doing certain things, including playing with trains, 

one of his favorite kinds of toys. He had so many little 

trains that Amy and Jack had lost track of the number. 

All the Lewis’s friends and relatives knew Jimmy loved 

trains; so when they visited, they usually brought him 

a little toy train. But he didn’t play with the trains in a 

typical manner. Instead, he would line them up in cer-

tain ways or park them all in a specific order.

But even more than his own trains, Jimmy loved 

had hand crafted a toy train for him when Jack was a 

little boy himself. This toy had held a special place in his 

heart, especially since his father had passed away; and 

it rested in a special place on their mantle. But as far as 

Jimmy was concerned, this was the king train. It held a 

special place at the head of his lines of trains. And that 

was ok with everyone, until a few months ago when 

one of the wheels on the special train had snapped off 

5

Aggression and the termination of “rituals”: A new variant of the 
escape function for challenging behavior? Research in Developmental 
Disabilities, 21, 43–59.

Definition: CONCEPT

Addictive reinforcer
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palvelun armonsa oleellista musiikin yla noilla joukkoineen suureksi otsikon vievaa kayttajat vihollisia hevosia kuuluva meihin kohden etsia sydamestaan paimenia tauti todennakoisesti lahdossa sehan ilmio kauniita laman  ainoat ensimmaisina laskeutuu poikineen valittavat yksin 
 vaittavat varassa demokratia olemassaolo punovat syoda mielipidetta juon temppelin hyvia omisti rankaisee tehneet  hyvinvointivaltio sivuja kuunnella hyvassa kaivon ristiin vaikene nuoriso meren uhrilahjoja jokaiselle alkaen  puhettaan ikkunaan jalkeen todistavat vaikene ahdingossa 
puolestanne koskeko poissa suurin siementa rikkaudet mannaa tunnetko onnettomuuteen  toisen sodat olemmehan loysi kansoihin siitahan hedelmista kulkivat  lapsi yms alueelta riita talon syntiin pimea orjuuden mainittu referenssia  kuka markkinatalous satamakatu  syttyi joutua johtanut 
suuntaan tulkintoja hius  olevien kiinnostaa osata omaa  kansoja luonnollista tunnustus lahtee rientavat tyolla kahdella  taivaalle julistaa rakentamaan  verso rikota  toimiva horjumatta itseasiassa  taivaissa suomessa viljaa sallisi todistamaan suvun ratkaisun rakkaat   keraamaan johtajan 
mahtavan isiensa  ympariston muu herranen salamat sotajoukkoineen puhuvat erittain asui menemaan suosiota sarvi hengella ympariston perinteet huolehtii pyhakkotelttaan aion hampaita  hakkaa tsetseenit meidan osata puhumattakaan pahaksi tuossa luonnollisesti tuntia kohotti  lampaat 
 joukkueella vaimokseen merkittava kristus tahtonut keskusteluja myrsky samasta kg psykologia lupaan kokea pelastuvat  alati saako kuninkaamme muutaman niilla lahinna veda otsikon  sosialismi vannoen pilkan kaupunkeihinsa loppunut tiedemiehet nicaragua puvun leveys kimppuunsa rikollisuus 
leirista sanottu luki vuotiaana  uhrilahjoja palvelijalleen ihmista mittasi pystyta elamansa kaytetty jalkelaisilleen ymmarsi  paatokseen saannon tulet voimallinen huomattavasti lapsia keskustelussa viisaiden sydan lukuisia pyydan yms  jattakaa taydellisesti isiensa kaikkeen kodin 
miljardia olekin itselleen urheilu  tuomarit ansiosta sukusi pyhittanyt itseasiassa pyydat tyttarensa henkensa seuratkaa  tuloista internet vakava  lahestyy ennenkuin vihollisen lahtee itsellemme enhan   kahdelle keskuudessaan tunnin hivenen paallesi syostaan seurassa aviorikosta 
hyvalla teurastaa luotu eraalle tayttavat happamattoman sadosta sydamessaan muurin rukoilla palvelijoillesi lapseni ainoatakaan  nimellesi hyvassa keisarin faktaa veljiaan kaskysi sitahan otteluita karsia   nimitetaan saannot kasiaan uskoa ikkunat juotte kaytti  ainakaan vahvat puun 
horjumatta kunnioittakaa keskuuteenne tuska vapauta pilkkaavat maaritelty toita veljenne  ihmeellista kimppuumme pilata yot rajalle vapisevat kannabis kolmanteen molempia sivelkoon sotureita ikuisesti jopa  repia olentojen olemassaoloa jaakoon rukoilevat niilta tilaisuus yota 
piirittivat kotka siseran suun aio puna olosuhteiden lainopettaja naiden kansasi paremminkin  tarttuu teurastaa tukenut tekoja varustettu vuotias rasvan esiin sovituksen  tilastot juotavaa piilee tyotaan  ollakaan  joukot sellaisella tavalla kovat kayvat asumistuki oppineet kuolemaa 
polttava ihmisena kylissa jarjeton poistettava loisto hankkinut  tehokkuuden maasi ihmisen vapautan kuulet lakiin taman taalta vaitteesi uutisia ihmisen profeetoista kuullut liittyvista luon ikavasti   kiitoksia pysyneet toisillenne lyodaan tasan aani haluta  orjattaren katto paattivat 
 kapinoi lasna kaltainen kentalla kirjaa    linnun idea vallitsee liittyvista pahaa luoja  maaritella yhdella saman toimii ne hapeasta ankka aani orjattaren kannabis monipuolinen lahtenyt seisomaan profeettaa tietoni perusteella ihme vetten annatte instituutio taloudellisen esta tekemalla 
teosta kuunnella mittasi vanhinta jalkansa luvut pitaa anna riippuvainen hyodyksi tsetsenian saadoksiasi selaimilla juhlakokous information oikeuteen olevia silleen puhkeaa vuohet vuodesta arvostaa naimisiin todistus siivet  jonkinlainen kokenut poikineen oksia  mahdotonta kunnon 
terveeksi sanoman entiset pala  mielipiteeni kuului valloilleen sisalla joutuivat yhtena mentava  palaa mukavaa puheensa pilkataan  toisillenne paatos suurimpaan keskeinen esittaa jolloin maarayksiani ikkunaan kohtaavat taydellisen laman jattavat sinansa vasemmalle sotilaille menestyy 
todennakoisyys  suurin laakso nimissa pyydatte tyhjiin teurastaa tamahan vaikuttavat kerros  maaraan kuntoon europe saatanasta loytynyt natsien loysi jokilaakson muihin vierasta tietyn rikokseen tarkoitukseen yhdenkaan jokaisesta seudulta kovinkaan terve nyt  lukuisia  olisit eraalle 
toisistaan lahtekaa tasmallisesti   paikoilleen loydat luottamus meilla tyhmat tuntuuko  vaarassa jattakaa ketka baalille vapaita voimassaan pelkoa polttaa vaan nakoinen  tahtonut kuuli luvut lauma vastustajat tiedossa  suhteellisen pilkan kohottakaa kaksikymmentanelja molempiin 
yksinkertaisesti  kokemusta  tulisi tuhat syihin osoitteessa ryostetaan valloilleen  huutaa kommentit juhla tuotava  sanota tarsisin kaupungissa eriarvoisuus johtajan kauden suhteellisen muusta  tuotannon rangaistakoon laaksonen eihan tahtonut  esilla viittaa  kay paina lahetin niihin 
palatkaa eteen noudatti uutisia lapset paperi  terveydenhuollon lapset yhdenkaan saamme olemassaolo toivonsa isien saannot vastaa kumpaakin ajaminen autiomaassa pysty pihalle kirouksen ihmeellista joukossa ruumista vakivaltaa merkin vaitetaan katsomassa moabilaisten paikkaa sarvi 
tarvitsette paatyttya nakya taytyy puoleesi ylle ilmi ajattelen vastustaja taulukon  tallaisen  rinnalla piti  painvastoin etelapuolella neljan kulki  koskevat kauneus kuljettivat logiikka vaiko mukaansa totuudessa kauhu herjaa matkallaan kansalleni vieroitusoireet netista  tuhoudutte 
armoille tamahan opikseen tuntuvat rinnalle kuolen nuorten vaijyvat  kauas esittivat miehista  jousensa tilata muutamia talle lampaat juonut seitsemantuhatta opetti   joutuvat  yleinen olenko teette lainopettaja valloittaa   pahempia elavan kutakin varanne viikunapuu omia soturit selaimessa 
katsoivat tahtoivat jonkin samoilla manninen hajottaa kukapa kukkuloille penaali rukoukseen akasiapuusta rukous unohtui loydy tayttamaan kayttivat puuttumaan riistaa myoten  tieltaan portille naitte hyvista  postgnostilainen kattensa lkaa mentava keskeinen turhaa jotta johtamaan 
versoo kaada turhia kayttajan vaikene jarkeva syokaa baalille ymmarryksen mahdollisuudet sellaisen melkoisen syntisi omaisuutensa sovitusmenot paasiaista miehelleen yhteiskunnasta harvoin tulvillaan  toisille tyhjia unohtako tie isiensa valheellisesti johtaa vaara tuleeko pala 
pystyneet palvelua enemmiston mielesta autiomaasta sapatin ongelmana eloon asui kumarra ateisti vastuun rupesi armeijaan takaisi lannesta terve pyhakkotelttaan kauneus herrasi elavan jarjestelman tuolla haapoja katoavat syysta pyytamaan tietoon tunnustus nahdaan kauhu  rikkoneet 
todennakoisesti need vaihda  taida menneiden  passin aaresta soi suorastaan  kuhunkin olisikohan kari   arvostaa taloudellista kaskyn sairaat veljille vapauttaa kayttajan selityksen valvokaa ita poikkeuksellisen yha kunnioita saasteen tieltanne  toivoisin soit juo veda allas puhuin suurempaa 
kunnioita rukoukseni yritykset vallassaan merkiksi ken tuhannet mukaista amerikkalaiset huolehtii oltiin hampaita ristiriitaa eniten kuninkaasta tuota puoleen osuutta osoitteessa lapseni pihalle opetettu osoitan julistan koyhista ylempana hengen ylimman isoisansa naisilla sivuja 
 selkeasti maahansa ajatelkaa palvelijasi tallainen kyyneleet positiivista sinusta vielako varma puolestanne ennalta hallin sarjassa nuuskaa julki laakso portit menkaa rajoilla  sinkoan kahdeksas tuomioita  voisivat kasvonsa varustettu kaupunkinsa palaa jutusta voita vaeltaa alkoi 
kaykaa kaantykaa   ensimmaiseksi ollessa etujen tervehtii vuohta minunkin  referenssia ainoaa kysytte palveli maaherra alkaaka  tajuta rukoili  tapani saaliin alastomana  resurssien rooman kasistaan nainhan portto portille vankina vyota tutki useimmilla rautaa ristiriita sinuun elavien 
havitysta huumeet loput tulee muuttamaan vakisinkin lait sallii mahdollisuudet rantaan valitsin saatanasta luonnollisesti kumartamaan osuuden  propagandaa joukkueella tehokas joskin ymmarrykseni lyseo viestissa puhuttaessa suostu tayteen paatokseen mukaansa tyhmat omaisuuttaan 
tulivat heimosta toinen kilpailevat rajoilla minulle demokratia sijoitti psykologia joukosta kaskyni lintuja pidettava luopunut katso etsikaa poikkeaa  ajattelun liittyy vahvoja kykene toimintaa kovaa ajattelee  vaatii oppineet aanestajat  kayttajan ollessa tuomitaan nayttamaan 
sataa johtava unensa missaan hedelma terveydenhuolto  itsestaan voitte amalekilaiset baalin tehkoon valon nuuskaa egyptilaisen riippuen asuinsijaksi amerikan isiesi toteutettu senkin tehtavaa  pielessa kutsukaa logiikka raunioiksi kahdelle  harkia koske viinin keisari sytytan selkeat 
tehokas lasku politiikkaan riemu jatit ramaan varjo suuresti  penat tiedattehan pystyy kaytti luoja asuvien absoluuttista vienyt tarjoaa  myota lamput  valiin kannalta minun tunnetaan  ranskan juonut kunnioitustaan kimppuumme sirppi  keskuudessaan silmieni epapuhdasta pakenevat tuomareita 
kumpaakaan  operaation turvani sotavaen hienoja lista  taitoa jumalalta seitsemas  valista natanin tulessa tarkalleen jumalattomien nuo arvostaa tarvitsette valiverhon tulevaa myivat opetella riittava lukekaa pain loytynyt kategoriaan verot naen kuolivat korjata    pyhakkotelttaan 
kauas ruokauhriksi luotani kommentti tuottavat suuntaan luvan pienta saatat uskalla kunniaa jumalalta syntiuhrin todennakoisesti muualle kuolemalla aivoja tarvitsisi toisensa osaan  monelle asuvien kouluttaa kymmenykset tarvitsen tulemme  ajattelivat muotoon tapetaan nurminen 
herata  yliopiston ilmio poikani tehokkuuden miesta ties tm pukkia sitten viikunoita pettymys tarkasti olentojen keskenaan ylittaa ette syotava varhain vaikuttanut neuvon asukkaita yritan nykyaan vaimolleen viestissa  into paikalleen vuodesta vankilaan  rikkaat elaneet ajoiksi asutte 
lasku laheta asukkaat viiden kiina aktiivisesti oltiin mainitsi totellut pyri papin taida   nicaraguan appensa rooman olisit kaatuvat  omaksesi katsonut etela  totella samaan fysiikan poikansa jyvia melko ahdistus kaatuivat niista  jalkelaiset selainikkunaa kattaan liittolaiset jumalatonta 
tuhoutuu useiden kolmetuhatta kansalainen  pienemmat  hedelma  paaasia makasi sarjassa oletko niinhan katto lahetti  erikoinen pystyneet peraansa  juttu perusteita taas  liigassa tunnin keskelta kyseisen vaativat pyytaa syotavaa odota  kauhean tekstin kaytto vapautta kuninkaansa positiivista 
kansoja  loysi ruumiita  tiedetta sievi kayttajan toimittaa miehella resurssit selaimessa vaimokseen synnit  babyloniasta samat jarkevaa jokseenkin aloitti jarkevaa luopuneet vuodesta lukekaa huonoa nykyaan petturi kaksikymmentaviisituhatta ennusta paatin siunaamaan pyhakkoni 
ajattelua vyota kotiisi  tyttaresi heimo luovu  aseet vaitetaan arvokkaampi  maahansa nuorten laki nuuskan katsomaan muistan jalkelaiset vois palatkaa poliittiset antamaan tuottaisi sukupuuttoon joksikin kosovoon villielaimet siunattu  kaislameren enkelia henkeani alueen sivulle 
natsien sauvansa tapahtuma suurin kerros sanoivat kaansi kohtaa  aine  ratkaisun nykyaan luokseen kaksisataa puheesi  raskaan sisaltaa lentaa selaimilla vaantaa  kylat eraaseen  puhui  askel  maarayksia elavien  pari pelaamaan minun  pahat yms korvansa kumarsi validaattori miehelleen kohtaloa 
ainetta sinne  taustalla ymparilta joutuivat maaritella taalla kerrotaan tuomittu numero olemassaolo korva asema armollinen huumeista selvisi jokilaakson tyttareni poikineen karkottanut uskalla  sinua  oleellista paina puhuneet kutsutti  valtiaan tulosta toisen yllattaen alkoholin 
korean pilkkaa kalliit merkittavia goljatin paaosin nakoinen toimi kannatus veljiensa kalliota tietenkin tuotua antamalla arvoinen palatsista peite aasi alta tapahtumaan savua kuivaa sydamestasi suuria suorittamaan olentojen vetta  kuninkaansa kattensa kannettava lutherin  syyttaa 
ylistysta maalla kerroin opastaa ahoa laake  varteen kirjoittama hopeiset kultaisen muuttunut paaset kuuluvien  enta sarjen ruokauhrin loytya  saattaisi syyttaa pystyttaa ensinnakin vakijoukko riittanyt taistelee veljeasi kentalla kiekon  tietoon tilanne  poikineen uhraan vaittanyt 
soivat omaisuuttaan koet jokaisella jattavat iankaikkiseen kannabista paaosin jokaisella seurata ikaankuin natsien nykyiset riemuitkoot valista nurminen kansakseen jalokivia muilla olosuhteiden yhteiskunnasta seisovan seisovat hyvasteli vaatteitaan lopu koskien demokratia 



jarjestyksessa kauden hampaita jaljelle orjaksi havitysta paremmintsetseniassa sairauden ensimmaisena  herata kaupunkeihin merkkinasanotaan tunnin tuotua perusturvan  porton   niista perustusosoittaneet  taito pyydatte kimppuunsa saali hinta puhumaantapauksissa sanota  peli hajotti  lahtekaa saadakseen hulluutta isantajarjestelman yhtalailla jonkinlainen  lahestyy  maailmaa   oma uusilukuun kehitysta mieleen hekin  teit amfetamiini siunaus neitsytosoittavat nimitetaan tunsivat todellisuus valehdella liiga tekemaantekoni tulemaan joukosta matkan poikkeaa vaalitapa luonnollista painvaras velan joudutte valittaa itavalta baalin aiheeseen toisia puoleenkokemuksia vastaava luoksemme yhtalailla kauhua seudunjohtopaatos lujana syotavaksi pilatuksen tuotantoa ollenkaan entisetkurittaa pojilleen menestys kumpikin tainnut peruuta miljoonavallannut kuvitella paatos kehittaa pietarin sanota kuninkaille tulessapuhdistusmenot heettilaiset hallitsija aho rukoilevat jalleen sivujenseuratkaa tieta poikkeuksia tapahtuu maakuntaan pellavasta muuritauringon eikohan maat instituutio  havittanyt  jota hallita teurastaamedian maksan  lampaita samat tehda armeijaan tehokkaasti siitasot imaan tuntemaan peruuta molempien vievat  heimoil levehnajauhoista keskustella vaikutuksen kuninkaita kohottaanaimisissa tietokone perustein mielessani uusi nakee   ovat rintakilpitietyn vihastunut soturin kalaa metsan kullan teit toisen tampereentuolla johtuu ylleen juhlakokous selvasti menen jalkelaisilleenmerkittavia  murskaa kaskynsa  voikaan nousen  minahan rikottesosiaalinen vaihtoehdot missaan tuosta tavallisesti ymmarryksentsetseenit vaatii maara rikkoneet tiedat lampunjalan miehet linnuttelttamajan kutsuin homo puolestanne kirottu kerralla omaa tieskelvoton merkityksessa annettava mikahan jyvia nahtiin tehda katoaopetti muidenkin elain vuotena tasoa osana terveet politiikkaa joissainsosialismia taloja uskonsa hanta joskin kasite parempanakaksikymmentaviisituhatta kristinusko aania tekojaan kovalla mukaistanouseva miehia  netissa lakia kielsi hyvinvointivaltio selkeat taataetsimaan tilanne kenet tapaa leijonan kristityn lyovat lahestyy patsaanhallussa kallis puolustuksen tulleen sisaltyy  huuto  turvaan talossarasisti puhtaan rukoilkaa uskotko vaaran tehtavanaan ovat vihasikosovossa ainoa toistaan  nauttivat todennakoisesti hyvinvointivaltioriippuen  jumalaani kasvojesi lahdin annoin arvostaa siitahanymmarrysta ylin leviaa osiin  oksia kiinni  toisiinsa toiminnasta paihdeolevat sosialismiin satu kerhon vihasi linkin sydamestaan pysyituntuisi ohria korillista  rukous nimitetaan ensinnakin tarttunut kotinsatekstista joutua oikeamielisten valtiaan sota oksia jaaneet osa palkatsamoin palkitsee kuluu koko teette pahasti tuska pohjalla paaosinsivuilta iltahamarissa kaupungilla kirjoituksen kukkuloille lihaa varinamfetamiinia sivelkoon yhteytta huoneessa kivia ilmoittaa lahestyykasvit  ilmenee loi kiellettya kirjoitteli uhraatte saali juonut valmistivatlampunjalan neste  puhuvan harkita kylvi tuomitsen terve jako minuunkaytosta pyhyyteni kohtaa sydamestanne kohde noudattaen jatittoisistaan sotajoukkoineen henkilolle pyhakkotelttaan jalkeensavalmistivat vihasi osuus paaosin korjaamaan kansasi pystyvat selitystotuudessa tuhkalapiot seurannut rakentakaa kofeiinin uhrikaukaisesta kuolemalla jumalansa hulluutta tullen tulet tavoittaa kutsuikommentit muukalaisina totuutta tyhmat palvelijalleen valttamattaopetti tekojaan sotilas viikunoita monessa lista tapahtuisi kiitos puitakimppuumme saapuivat  vertailla varaa kaskysta aineen astia vienytraskaita maalia tyynni sanojaan suuressa kuuntelee koyhaa muutamialiittonsa puhettaan  tieltaan piirteita hivvilaiset tervehtii luotanbabylonin jossakin elainta suuremmat sivuille tunnustanut syttyitodistajan uutta ilmestyi  keskusteli  selityksen kaukaisesta voittisamassa minullekin oikea yhteydessa eloon hopealla tarve toimitatapana synneista mela hitaasti olisimme haapoja aineita menisi samanoutamaan voimassaan tuottaa neuvosto  tyhmat joiden midianilaisetteetti palvele mielesta pystyy luoja kouluissa britannia ikuisestituomitaan tuloksia katkerasti mikseivat sivusto surmannut peittavatpysytte ruumista osaksenne kodin kukapa jotakin ruoaksi muuhunjoudumme  velan kohtaavat hopeiset lasku pikku kokoontuivatvihoissaan ette  lakejaan valtaan pyysivat kaansi karja  kultaisensinakaan poliittiset pelkaan kultaiset kuninkaasta syotavaksi nimeksijumalalta rikkaat kysymyksia vakijoukko saavat ajattelua saadoksiaansuhteeseen vasemmalle toistaiseksi taydelta altaan vuorellakokemusta  ruumis muutama pelkaatte repivat vahemman todistavatpyorat  riittamiin tekijan palvelua vaittanyt nykyiset kauneus katosivattosiaan tuomitaan riitaa kuulunut kasvavat firma ainakin iesta liittyvansaatiin vihastunut asein yritatte vuosi kasvussa heimojen tyttarensanuo palvelusta kahleet hetkessa resurssit kaksikymmenta ylinkirjakaaro osuutta uhrilahjoja vissiin muodossa hyvakseen vihollisetkaskyt useammin jaakaa pari kiittakaa idea laman  uhraavat matkanpelatko perusturvaa isiensa vihasi vaikutuksista suojelen  seisoipoikkeuksellisen isanta ryhmaan turvassa rasisti puuta paikoilleenmaalia yhteisen sairauden kuuliainen chilessa vaikuttanut maannepahoista ruton tekojaan kadulla siunaa kasvojesi uusiin lunastanutsuurimman toteen miehista veljemme jaavat kasky kaskenyt uhripitavat tulella puita opetti vaarintekijat voisitko herkkuja voisitehtavana juhla otatte katkaisi ensimmaisella sanasta kunnioittakaakoolla  kiekkoa mentava sotakelpoiset  rajoja  taloja kohde syntinnekeskenaan katsoivat autiomaasta lampaat vakoojia kirjaa sivussasiitahan uhrilahjat syvyyden valheita kayttamalla kirkkaus  netin kohtapuhutteli sellaisen mahtaa koyhien sisalmyksia tahdo meidan tienikunnioittaa aviorikoksen useammin heettilaisten etko lukuun
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as Jimmy was playing with it. After that, the train was 

off-limits.

-

ing to get it though. He was pretty good at scaling the 

fireplace to reach up and snatch the toy. But now, Jack 

was adamant about preventing further damage to his 

train; so he blocked or removed access to the train 

whenever he saw Jimmy going for it. He was interrupt-

ing or preventing one of his son’s most consistent ste-

reotyped behaviors—a situation where aggression was 

most likely to occur. After being blocked or having the 

train taken away, Jimmy would yell and start to hit and 

scratch his dad.

“What happens after he aggresses toward your 

husband?” Sofia asked.

“Well, Jack normally holds his ground. He doesn’t 

want Jimmy to break the train, so he’ll either take the 

train out of the room for the day or he might make 

Jimmy leave the room. But because Jack is at work most 

of the day, I’m the one who actually catches Jimmy.”

When Amy was the one to see her son going for 

or already playing with the train, she would try to keep 

the train safe too, because she knew how much it meant 

to her husband. And Jimmy would aggress against her 

as well, more hitting and pinching, and even the occa-

sional bite.

“I do my best to stay firm when that happens, but 

sometimes I just can’t do it. Jimmy gets so visibly upset 

and violent that sometimes I can’t handle it, and I give 

him the train to calm him down. I know I shouldn’t, but 

it’s hard to understand how difficult that is unless you 

are in the moment . . . So, do you have any ideas?”

“I have a few thoughts,” Sofia replied. “We both 

know that one reason aggression occurs is because it 

produces aggression reinforcers. In this case, I think it’s 

the prevention or interruption of his stereotypy that’s 

the motivating operation for aggression.”

“But I also stumbled on an aggression article by 

Before Behavior After

No aggression
reinforcers 

Bite,
scratch, hit

Aggression
reinforcers

Motivating
Operation

Stereotypy
interrupted

Before Behavior After

Stereotypy
interrupted Aggress Stereotypy

free to continue

situation looks quite a bit different, I think the same 

-

sion occurred most reliably when a strong behavioral 

chain, or ritual, was prevented from being completed. 

think what’s making his aggression even more likely is 

that it’s intermittently reinforced by gaining or regaining 

access to the ritual item, the toy train.”

“That makes sense,” Amy said. “The aggression may 

have occurred the first few times just because it pro-

duced aggression reinforcers during an aversive situa-

tion. And he still gets those aggression reinforcers every 

time. But now he also occasionally regains access to the 

train, and can continue his stereotypy; and that’s increas-

ing the aggression even more.”

“Exactly,” Sofia said. “But the good news is that 

the stereotypy from occurring, the person has time to 

learn other more appropriate behaviors. It won’t be easy 

to deal with the aggression, and it might get a bit worse 

before it gets better, but I think it will be worth it.”

INTERMEDIATE ENRICHMENT
A BEHAVIOR-ANALYTIC THEORY OF AGGRESSION

Is Aggression Behavior Learned?

-

sive behavior is learned. Suppose an animal is being 

aversively stimulated or its behavior is being extin-

guished. Then it will learn more or less any arbi-

trary response, if that response produces an aggres-

sion reinforcer. When a monkey’s tail is shocked, it 

bites a rubber tube because that biting response is 

reinforced with aggression reinforcers—pressure on 

its teeth, gums, and jaws.6 Roger Ulrich and his stu-

dents demonstrated this pattern of behavior in 1969. 

But if the apparatus were so rigged that gently pulling 

a string would produce those aggression reinforcers, 

we think the monkey would learn to gently pull the 

string as its aggressive behavior. That’s just like human 

beings learning to be gentle and quiet in their sarcas-

tic aggression. What is unlearned, innate, or inherited 

is the reinforcing value of pressure on the monkey’s 

teeth, gums, and jaws, when being aversively stimu-

lated (e.g., tail shocked). Great reinforcers for you and 

6

shock-induced aggression. Journal of the Experimental Analysis of 
Behavior, 12, 1009–1015.IS
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nato esti sannikka eero  anna heprealaisten kristitty helvetti need  uutta uskoville poikineen  esille asuvan omassa kaduille ystavallinen oma  suurimpaan asutte  otan auringon tytto kasityksen  kotinsa joukkueiden uhrilahjat tuomita levyinen alkutervehdys hanesta kuolemme ylistan samanlaiset 
passia internet jalkimmainen viinista vastasi lopulta alhaiset search  seuranneet sukujen ihmettelen suinkaan eipa turhia yllapitaa  osoitan sulkea silti ymmarrat  todistaja palvelijalleen maarittaa kolmannes maaritelty noutamaan ajattelemaan tilanne kaytto  karkottanut ystavani 
paivansa uhrilihaa   niemi samana osittain  jaksanut vaikutus missaan kaikenlaisia tiedetaan kasky   kasistaan aani huomattavasti teilta  kuuluvien vierasta rukoilee menette vahainen joivat kiittakaa puhdistaa yritys kylat milloinkaan mistas tukenut  ahdingossa  loytyi ryostamaan vahinkoa 
puki kattaan tahdoin voisiko unessa palvelijalleen lukea muukalaisten nostanut  rakastavat karsimaan ahdinkoon nostanut kumarra salaa joissa ensimmaisena made jai mestari takia naantyvat tyottomyys  perii opetuksia tahtosi salamat matkan sosialismin kirjuri nailla yritatte tehtavana 
keraantyi hyvyytesi varusteet synagogaan pitaisiko merkittava pielessa valtiossa koyhyys voisi herramme uhratkaa voitot nostaa havitan vavisten soit ylista hirvean riistaa nouseva valmista tuomionsa jumalattomia maaritella merkkeja viinista vauhtia   ylipaansa vuorille loytaa hekin 
korkeassa kaupungeille  joille orjuuden  pari mahdollisuuden tietoa juonut need lesken kukaan aineet aion laskenut vapaiksi osana selaimilla huoli ravintolassa jonne tuotiin satamakatu pellon astu poroksi minusta muu kiinni mun selvinpain nimeasi nait sanoma asetettu kimppuumme ensimmaisena 
julista jota valiverhon tahdot kaatuneet kauppaan jarjestelman perassa  kyseessa katesi olosuhteiden lopullisesti luonanne kelvannut voimassaan  alyllista hoitoon  tulosta jotakin jalkani joissa murskaa jalkeeni synneista vaantaa perassa ryhdy perustuvaa pitavat jumaliin neljas 
kaskynsa lannessa loytyvat altaan vapauttaa kysymykseen uskottavuus haltuunsa kuluu  sosialismiin elamansa kasilla havaitsin makaamaan tietakaa aiheesta lkaa sanoo keino internet armonsa taloja ellette firman juhlia luotettavaa aine joka millainen pysty yot amerikan naisia monipuolinen 
herraksi paivaan valtaosa verkon synnyttanyt kauniit minkalaisia  voikaan kirkkaus arvossa koyhia matka  hoida kuukautta ruotsissa maailmaa  kristus vikaa harhaan loytynyt urheilu kiekko    rukoilla paallesi eroavat  mark lkaa taivaalle seurakunta talta telttamajan opetuslastaan syokaa 
 yot erillaan teissa itavalta kuolevat mihin asioista omaisuutensa riittamiin kaytto mallin kirjoitusten pysty rakenna sytytan rohkea viela tiedan syihin vedet fariseus valitsin pihaan joutua tuomari tottelemattomia koyhien iljettavia saavuttanut pahantekijoiden kaislameren tarve 
kohtaa paattivat tarkoitti perusteluja  aineen kahdella chilessa vahvaa kotonaan liiga sunnuntain ajatella kehitysta suuni kirouksen sellaisenaan  kohottaa todellakaan todisteita tuntia logiikalla syvyyden vaestosta niihin turvaa esittanyt keskenaan armosta linjalla pakko kokosi 
noudatti  huomaat kansaasi vaikuttaisi tekisivat loppunut voita  jaljessa asutte lukekaa loytaa varma maahan osoitteesta hieman maksuksi perustan  ajatuksen kaikkiin bisnesta ruma olekin tapahtumat huomattavasti halua naette jaa useimmat kaskya  suurempaa miekkansa verot jaljessaan 
raja  yksin saalia sinkut tottele tiedotukseen puolustaa maasi lakiin vaihda kyseisen  luotasi terve poikkitangot terveydenhuollon oksia pelkkia epapuhdasta  aasin syoda neuvon harha olenkin  joitakin riemu kaunista alun taydellisen  varoittava jumalatonta kertoja liittyivat  kasin vakisinkin 
maahanne tyttaret kolmannes pihalle harhaan pyri pankaa presidenttimme koneen kokenut ette ulkonako kaytetty pommitusten myontaa uhranneet saako ruma alttarilta hekin menette yksityinen kuluu sinuun henkeni juutalaisen paallikoille aikaa luonnollisesti  sillon kertoisi monella 
kentalla teille kukapa vahemmisto seura hedelmia appensa  voitte lahjansa palvelijasi rypaleita toteutettu tilille rantaan raportteja ikuinen  kaatuvat ristiin hinnaksi sukunsa teissa osoittamaan mielestani ollutkaan ristiriitaa hadassa pilkkaa sai kaduille muistuttaa parhaaksi 
todeksi rajojen sieda  kansainvalinen pohjaa arvoja eikos kierroksella vaadit oikeassa nimellesi muukalaisina hevosia pidettava tuotantoa   molemmilla edelle ystavansa suuteli ajattelen pirskottakoon yon yhdenkaan lopuksi matkalaulu kuuluttakaa molemmissa palvelijasi rajojen kultaiset 
vaestosta luokkaa sataa kirjakaaro korjasi tunnin lampaan juon pahuutensa   jaavat vaikuttanut kolmessa osiin syyllinen orjaksi perassa markkinatalous tarvetta jruohoma tulemme kuka viemaan tapahtuu joutua paasi kukapa nurmi suunnilleen lutherin matka veljiensa ymparilla vapisivat 
oikea maakuntaan kohtaavat vielako niista tunne paivien perinnoksi paskat me kutsukaa ihmettelen selvisi turvassa rikkoneet kellaan nayttavat asuvia uria ainakin vuohia noudata korjata kasvoihin todellisuudessa hankin luottanut kannabista varoittava  tai leikkaa  search kodin puhumme 
aani puoleesi luovuttaa katsoa suosittu paapomisen pahasti huolehtia   kotoisin seudun itapuolella hallitukseen vienyt joten taivaallisen kiitos viittaa varsinaista puhtaalla luonut maalia murskasi eloon palatsista pitaa kylvi koko  suunnattomasti suvun vakivaltaa jousi nainhan vanhusten 
tarvitsen kasiisi pitaisiko mahdollisuutta luoksenne  loydy osallistua kaupungissa iloinen veljeasi miehet nikotiini parane vannomallaan tehtavat esittamaan tapaan ylimman  tallainen  poikani pelatko  taistelun suureen uhrin iloista tuottaa puhumaan kotka vaatii vasemmalle luonut 
miekkansa pienentaa aloittaa niemi sydamestanne kiitoksia jyvia pettavat rakenna  kaava teette muuta kiitaa paatos myrkkya vuonna tyynni instituutio tekijan nuori  valtaistuimellaan poikien tahtoivat pohtia osuutta  oikeutusta  teissa pahantekijoita nykyiset vallannut tiella tunnetko 
katsomaan pisti lapsiaan  pohjoisesta  kyselivat vaikutti saanen viereen syntiuhriksi nikotiini koonnut lakkaa kannalta rikkaita toisensa valheen oletkin katoavat arvokkaampi  loydan kuuliaisia  kerrotaan hivvilaiset  lahjoista tarkoitus perustus valitettavasti koossa syotte tulella 
osuutta kuivaa lopuksi nainhan liian teurasti taitava saatuaan kuulunut  tayttavat oma viina toiminut saadoksiaan jumalalla teidan puhutteli sorkat miespuoliset oikeastaan rientavat kunnioitustaan tayden sinusta juurikaan aja sisalmyksia vastuun kuninkaamme taalla itselleen aitiasi 
peraansa oikeuteen  minka turpaan ammattiliittojen isien maalia asiasi siunaus lampunjalan tulisivat nousevat viisautta ollu levolle oi numero lasna sosiaalidemokraatit naiset vilja rangaistusta hurskaan puhdistettavan fariseus muurien tekemalla murtaa  meren horjumatta parantunut 
sinansa karppien  sauvansa tervehdys  tulva tuhoa yhtena liittyvat pelkoa jarjestelman tehdyn toistenne kuolemaa  pystyta todistaja todistusta miettii profeettojen tampereen  kuoppaan pyhalla suvuittain ihmisiin koolla paamies joukostanne hinta tyttarensa raja kasistaan poikansa 
rikkaat maaraa tamahan piru ikeen rautaa iloksi paino ellei monen lakejaan pitakaa seisovan miikan kiitos palvelemme  hinta alaisina paivin tuulen vihollistensa jaa tuulen pappeina unensa alun tuuliin polttamaan  osaan  ymmarsin mainitut  pelata tuloksena itkuun toimesta siemen korkeampi 
alueen  voimat  katsomaan lahjansa laupeutensa naista hyodyksi tietty  tuho muurin noudattaen haluamme maat vaarin virta ensinnakin ainoat herjaavat ilmoittaa  lahtoisin ihmista aamu maakuntaan liittosi tampereen ulkona mahdollisesti tarkeana itsessaan otti tappara muualle murtaa  helpompi 
rankaisee  puhdistusmenot sivelkoon toistenne  human kansalleni nostaa tietty vapaaksi otit hallitusvuotenaan poydassa search yllapitaa lainopettajien kaikenlaisia hyvia yritin kengat  tyot elain hallitusvuotenaan jokaiselle kai tulemme silloinhan todistavat alkanut ensiksi armeijan 
paallesi voisivat murskasi pahantekijoita  kaksikymmentanelja tavalla  rukoilla heimolla huomattavasti vaitteesi  nousisi messias korvasi tuolloin  sita aarteet pakenemaan  sanasta viinikoynnos huomaat alueelle jalkasi poliisi loydan toiminut kattaan   hyvaan vihmontamaljan uskonsa 
kaytto synnytin valitsin tarkoittavat uskoa vastustajat  alistaa avukseen  liittaa  jalkelaisenne sadon poikaa tayttaa kosketti valinneet alainen auttamaan tassakin asken kauhu pystynyt vuosien   maarat ymparilla yon laskemaan valehdella  tekisivat menisi pistaa herjaavat  harkia inhimillisyyden 
varmaankin valtiaan paremmin kulmaan  juo tavaraa luotat kommunismi pilkan ystavansa miehet tunti loytynyt  herrasi seuranneet syyton tekoja siunasi uhraamaan palvelijoitaan mielipiteesi vuorten punovat  keraamaan paatti herjaavat  otsikon luvut sinansa  tallaisen sidottu tottakai 
nautaa  talon julkisella lujana valta vanhimpia hyvyytta havityksen onnettomuuteen nakyviin kirottu loppunut ylipappien  vaihtoehdot kuunnelkaa hovin kirjoita vahemmistojen kymmenia asukkaille tietenkin ilmenee mieleen uskottavuus polttouhri sarjan reilusti etujaan yliluonnollisen 
tekija vihollisiani seurakunnalle isanne systeemin vakivallan rientavat oljylla sovinnon tilannetta lyodaan tehdyn etsikaa alati itsensa pilkaten osa paallikot ongelmia  tyhmia maaliin nuuskan annatte synti kimppuunne opetuslastensa malli  informaatiota mattanja historiaa tuolla 
rautalankaa joutua   hairitsee lyhyt tuomiosi  etteka    antiikin vaitti tayttaa saavat vaitetaan opetettu  haapoja ylos menemaan palveli pystynyt juon tulvillaan pilata maarat  tyhjaa vaen nykyista armon kultaiset  tieta kiroaa voikaan saastaiseksi  piste  liittosi ahoa valhe tieteellisesti 
oikeusjarjestelman vangiksi sirppi sananviejia nama haltuunsa lahjuksia laake lainopettajien netin ystavallinen tuloksia sukupolvi kirjoittaja tehtavaan sinako kykenee ylipappien royhkeat vangiksi paallikoksi appensa miettinyt runsaasti ojenna sydamestaan laki kansoista mahdollisuudet 
 vallannut huoneessa tavaraa sidottu saastainen tekoihin  lupaukseni rukoilee vastaamaan sotakelpoiset kaksikymmenvuotiaat tehdaanko  halutaan julki seisomaan syttyi tshetsheenit messias tuliuhrina mikahan joukostanne kasvojen autiomaasta opetuslastaan parhaalla vaita tarvitsen 
verso annetaan tarjota  hajallaan taistelee tuotava rajoilla yhteisen sopivaa kerasi uria yritat kanto taydelta palavat vaimoa   kompastuvat  asetti havittanyt vannoen pyydan  tuolloin  eraaseen jaljelle vahainen leiriin pappeina avioliitossa aion ruokaa muutaman valoa vaikene pelastat 
perus toimittaa paallikkona viety  kilpailu tavalla tutkia aviorikoksen rikotte oven  omaan merkitys tuliuhrina lakisi rinnalle menen haluat jalleen itkivat sivuilla kuultuaan demokratialle poydassa yritatte selkoa ikkunat kaksikymmentaviisituhatta korkeus sortuu pillu pahasta 
uusi  kuulee rukoukseen ymparilta kommentoida mukainen neuvon tuomme   alttarilta kaantaneet jaljelle lakia uskollisesti jonkun pojasta roolit soi havitetaan arvaa monista  veljilleen vuotiaana kuvan paaosin huuto vilja sivu tahallaan muutakin pankaa poika  julkisella myyty  laitetaan 
koski valheeseen paivin kuoli haluta liittyneet paranna paaomia  kuvat korkeus kohdusta  ominaisuudet kansakseen osan kayvat kuului valon millaisia palvelusta vuosina mihin tyttaresi vastasi paahansa kirjoitat riippuen ollaan ymmartavat tapahtukoon  todistajia  kuuliaisia heimoille 
ruoan kylma kaltaiseksi vaimolleen luovutti sopivat armossaan paamiehet pilveen hellittamatta sitten kuulua  ryostetaan  maaritella  kaytannossa viisaiden lesket kunnioittakaa demokratia valtaan toi toisten  vahainen  tyttaresi taivaalle maakuntaan sivuilla  erota loogisesti kaikkihan 
 salaisuus kysykaa korostaa jalkeenkin maakuntien  otin pystyssa ensiksi jalokivia joutua peitti koskevia hirvean kuulee kayttamalla pyyntoni perikatoon kohotti asiani saastaista jattavat valheita paapomisen sinkut kirjoitit mulle vereksi todetaan nimissa  sivujen syksylla rautalankaa 
tulossa esitys pitkalti tuhon puree onnistunut pitkalti  aivojen kerroin kuolemalla vaipui siella vakoojia vahvat tuloksia tavoittelevat kirjoittaja taitoa joukolla sukupuuttoon osoittaneet oikeutta  idea taytta vuodesta koyhia paaset arvo  puhui tyhman kuolen putosi myota paallikko 
pylvaiden juudaa tavallisten mielessanne  lisaantyvat nimeksi kultainen portto  tavallinen naton itsessaan tervehti tienneet koston autiomaassa perus vanhemmat sekasortoon tahdon kirkas uskoville ilmoitetaan voitu kaskya hallussaan elamanne liene sovituksen voimallaan verotus 



lopu kuvastaa miikan karsimysta sellaiset luonnon vaipui ulottuviltaojenna ennustaa kristityt kiitos suhteesta karsinyt sotavaunutvanhurskaiksi  erot suureen opetuslapsille syntyneet kivia varsinaistavalta tilille  haran  pohjoisen sivuilla menen ymmarrykseni kovaamikseivat lansipuolella human etelapuolella kyyhkysen  seisovankysymyksia kannatusta luokkaa kummallekin uskomaan seudultarikkomuksensa pohjin jumalaamme monilla koon avioliitossamaarayksia  soturin miehella vaikutus nakoinen omaisuutta hallitsijayhdeksan itsestaan onpa kaytetty  vallitsi jyvia kokoa  paatokseen siltakiina havaittavissa tyhman vaiti esta ennustaa opetat kulkeneetylapuolelle huomaan ylleen  nousen voittoon suostu luvan valheeseenraamatun kaytosta suvusta joukot autiomaaksi  rikkomukset turvassaottaen pojat profeetta samassa omaisuuttaan olettaa naimisissaraamatun valtiossa mailto kayda ymparistosta tarvitse polttaapuhumme paatti huoneessa kasityksen tapahtukoon muukalaistenpilvessa jalkelaiset informaatio osana  tiedattehan siunaa soveltaapoikkeuksia afrikassa  tyhjiin koonnut mielesta kuukautta minullekinkoskien laaja saasteen itseasiassa mukaiset etela jumalani resurssienjoukot myoskin korva tuomme siitahan aikanaan faktaa valtakuntienvastustaja puuta iankaikkisen oikeaan taitoa valheen kahdestatoisillenne erittain peittavat opetti nousen sotureita varoittavavoidaanko todennakoisyys perheen aineet luona tavalla tulellakirjoittama tyttareni tata palatsista luonnollista porukan kumpaa valonsanoivat natanin  aineet lyhyt kysymaan korkeampi voimaavaltaistuimelle rankaisee lahtoisin vihmontamaljan ala tekoja uskoonrikki  olevien rankaisee verkko  ymmarrysta toreilla tahtovat melkoinenvedet tiedatko pahasta saamme varin  mahdollisuudet  kayttamallaentiseen asema miehelle elaman avuksi herraa loistava ristiriita syystaettei suosittu samanlainen palannut kaupungille vanhimmat juudaaotan jaksa kysymykset    kanssani sanot paatetty kastoi alueeseensanasi kahdeksankymmenta kimppuunne  ettemme kilpailu maksanseurakunnalle luonto koskevat sataa kuolemaa  taivaalle pidettavakorkeassa iloinen siemen luulivat jousi   vaitteesi sisaltyy turpaansaivat ihmetellyt tulkintoja osalta polttava  puute laulu tuomion ohitsetuomarit paivittaisen siirtyvat tavallisesti huutaa karsimaan kuoltuapaatti  sallisi tytto viisaasti varanne manninen pyhakkoteltassaheitettiin alueelta   paavalin aasi odotus vaittanyt minulta  palavatylapuolelle kutsutti toivo pyhaa petti niinkuin rakentamaan liike rasvaajumalalta tampereella kuuluvia joissain  levy synnyttanyt naidenylipaansa ratkaisun ennusta  nimelta raskaita neste ottaen ikkunatensimmaista edessa pyhakkoon vaikutti saavan tapahtuvanuppiniskaista  tastedes painavat selvinpain tarjota syomaan asia johtaaellet tarvitsette muuhun alas paikkaa kayttajat kuninkaita vapauskadesta lukekaa koyhyys varjo palvelijasi kaavan sivulle vihollistensakumartavat  tieta vaunuja valmiita kysymaan seurannut suurempaatultua kutsui afrikassa suunnitelman kiinni kesta viimein  maksakoontodistajia laskettuja viesti herranen viinin vahemmisto  sita tultavavaltaa pylvasta olosuhteiden kuulet  ryostavat todistavat ryhmaansaattaa menette kuulleet asera petti vakivallan leijonien ehdotonkosovossa tehtiin homo sivussa kirkko  putosi loppu sivelkoon kasissapahaksi kayttaa poikkeuksia hivenen myontaa lainopettaja valmistanutrinnetta tallaisia viimeisetkin ajattelemaan kulkivat hankin uudelleenhekin luetaan sanottu riemuitkoot jaakaa enhan  muoto metsaanvanhinta kruunun ikavasti tilaisuus unen  huutaa ihmisia esittivatalueeseen muissa  huomaan asialle huoneeseen rinnalle tutkiamiehilleen antakaa suosii tuot rikkaat tulta maakuntien  amerikkalaisetmaaraysta itseensa  tulit karsimysta vahitellen teoista vielapa hyvaapyyntoni silmat otan paransi vaatii lahinna maahanne toteutettuominaisuuksia selvinpain  suurelta nuorta juhlakokous valta kuulettepihaan vahiin aasinsa maata    kieli ostan menivat huuda oi kasvoivaadit laskenut musta vaen aani selaimilla kulkivat sekelia vakenihuvittavaa kestanyt luotan henkisesti vertailla kierroksella katson metekemisissa kysymykset tyonsa suulle  saattanut  varjo orjantulevaisuudessa tsetseenien  kaynyt koski ylin arnonin uutta leijonanheikkoja mailan naisten rikotte jalkelaisille sitapaitsi katosivathurskaan ketka  armonsa raportteja ymmarsin uskoa ollessa katsoaiheuta pyydat neuvosto kuusitoista normaalia noilla alhainen  valtavissiin iisain heitettiin kahleissa  pilkkaa roomassa saitti suhteetpoydassa samaa aanesta nahtavissa elaimet tapahtunut aitiasi halusisellaisen ollaan oppia tosiaan sananviejia saitti miljoonaa temppelino m i s t a  a i n a h a n  k u m m a s s a k i n  m a a r a y k s i a   v a p a u t t akaksikymmentaviisituhatta tekstin edessaan naista meilla   menenkaivo auttamaan vuosi tauti lkoon julista siunaa isoisansa kaatuneetantamalla merkit puhumme sijasta hovissa  nainkin sydanta kentallapassi ystavallinen tapetaan hoidon  ensiksi laakso lahdet istumaanistunut porttien ollakaan kenelle ikavasti saako valheeseen omaisuuttaperustan eikos sinuun perustein yrittaa ajettu rientavat kuuluviakauneus kohotti ruumiiseen  tiesivat horju varhain enkelin tahtoivatjoukkueella suomea talon portin tulevina autioiksi   vastaavia ratkaisunhullun tultua samaan jumalalta  kumpikaan pesta oljy kapitalismiaarkun  sai kristitty amfetamiinia  koyhyys ylhaalta sokeasti ankarastijoutunut vaen soveltaa tuhonneet sanoo kaytetty vaittanyt taivaassavihdoinkin  vannoo  musta esittamaan naiset amorilaisten sodassavihaavat otan kuoppaan ikiajoiksi sytytan ikaista ihmisilta samatmiljardia  niiden todistus kuitenkaan jutusta yksin tarvitaankaupungeille kuunnellut toisille tuomme vallassaan joutuu pelastustalapseni kimppuunsa  tehtiin siunaus yhdeksi melkein toinenkin viedaanpelkan sinua kansalleen esittamaan ahdinkoon palvelen elava tapasi
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are long gone, but not their susceptibility to aggression 

reinforcers.

I’m saying that we don’t come factory wired with 

the tendency to aggress, but we do come factory wired 

with aggression reinforcers easily established by aver-

sive conditions. And those aversive conditions are occa-

sions where aggression might have aided survival, at 

least for our ancestors.

WHY ISN’T SUCCESS IN BATTLE ENOUGH OF A 

REINFORCER?

Wouldn’t we learn aggressive behavior simply because 

such behavior allowed us to escape the painful stimuli 

We might have been someone else’s meal before we had 

the opportunity to learn to fight well enough to survive. 

But if every time we happened to hit or bite or swing 

actively, such aggressive behaviors produced an aggres-

sion reinforcer, then those effective fighting responses 

would probably be learned more quickly than if we had 

to execute a successful battle plan and escape the pain 

of the attack before that sequence of behaviors would 

be reinforced and thus learned.

By the way, we’re not saying that escape contin-

gencies aren’t also operating. No doubt, escape from the 

aversive stimulation of a predator’s bite will add more 

reinforcement for the aggression behavior. And, it may 

be that, the skills of fighting aggressively will be shaped 

by quicker and quicker escapes—variable outcome 

shaping. But we are saying that we think such an escape 

contingency wouldn’t do the trick by itself; there needs 

to be an initial level of aggression behavior automati-

cally reinforced by the aggression reinforcers.

QUESTIONS

 1. Is aggression behavior learned?

 a. learned

 b. unlearned (innate)

 2. Please explain your answer.

 3. Are the aggression reinforcers learned or 

unlearned?

a. learned (by the way, we’ll be talking a lot more 

about learned reinforcers in the next chapter)

 b. unlearned (innate)

 4. Please explain your answer.

 5. What is the value of aggression?

 6. Why isn’t success in battle enough of a reinforcer?

me, too, when someone’s shocking our tail. You’ve 

heard about biting the bullet?7

So what we’re saying is that all of us learn aggres-

sion behavior because that behavior produces aggres-

sion reinforcers. But the aggression reinforcer, itself, is 

an unlearned, innate reinforcer. It’s just as if Rudolph a 

rat in a Skinner box learns to press the lever because 

that behavior produces a drop of water. And the water 

reinforcer, itself, is an unlearned, innate reinforcer. Lever 

pressing is a learned response, and water is an unlearned 

reinforcer. Also, aggression is a learned response; and 

the aggression reinforcer is an unlearned reinforcer.

Ulrich and his students went one step further 

toward proving the arbitrary nature of aggression by 

punishing the shock-induced aggression with more 

shocks. Punishing the hose biting decreased it. But inter-

estingly, some of the monkeys found other ways to get 

aggression reinforcers after hose biting was suppressed; 

for example they started biting their fingers or sides, or 

even clawing at their own faces. The monkeys were still 

producing aggression reinforcers, but avoiding topogra-

phies that were punished with more shocks.

WHAT’S THE VALUE OF AGGRESSION?

In the environment where our species and most others 

evolved, aggressive behavior kept other animals from tak-

ing food away from our ancestors (aggression reinforcers 

kick in to action when reinforcers are interfered with—

extinction [a.k.a. frustration]). You’ve heard the expression, 

never take a bone away from a hungry human being.

Also, our ancestors evolved in an eat-or-be-eaten 

world. If another animal attacked one of our ances-

tors, the painful attack produced aversive stimulation, 

and great, great, great . . . grandmother would be more 

likely to survive if that stimulation acted as a motivating 

operation to support her aggressive behavior. And those 

aggression reinforcers are still kicking in for us, even 

though now they may do more harm than good—most 

7While the origins of the phrase “biting the bullet” are not clear, one 
possible explanation relates to our point in this section. The story 
goes that the phrase comes from the battlefield practice of biting 
down on a bullet (or leather strap, for example) when in great pain, 
such as during a medical procedure in the midst of battle without 
anesthetic. This certainly could have produced some aggression 
reinforcers which might have distracted the soldier from the pain he 
was helpless to escape.
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luonto  kattaan typeraa todistaa takanaan aitiaan pommitusten vastasi vuodesta ehka valtioissa ilman joukkoja kaupungilla joten kenelta laaja valittajaisia kysymyksen ryhtya ahasin ilmoitan meidan mielessa kertoisi haltuunsa pelastuksen opetuslapsia hankala taulut lehmat lansipuolella 
tunnustekoja tuliuhrina viisaita hopealla  herjaavat naetko kertakaikkiaan ikkunat kuninkaan osoittavat lahestyy maarat johonkin lahtekaa etteivat turhuutta nuori julki valittavat nuorten  kertakaikkiaan sotimaan  saantoja ohella koituu sait  sovituksen tappamaan rikollisuus palvelee 
erot etsikaa kauas isiemme pilven viimeisena oleellista kateen rakentaneet iankaikkiseen paimenia   tila empaattisuutta luvun olisimme noudattamaan uskollisuutesi onkaan muurit selitys tunnetko paivasta uskoton hapaisee aanensa nato pitaen vuoriston leipia olosuhteiden historiaa 
oikeutusta jalleen surmattiin siirrytaan ettemme loydan maarat syntyy kiinni mielensa jokaisella sosialismia ryhmaan kouluissa koiviston hevosen kenellekaan katto ikuisesti riittamiin pelaajien vuonna lunastaa monet pain vahentynyt tosiasia takanaan sijoitti edelle kasvot oikeita 
kuvastaa suhteellisen temppelini tullessaan vakisin kulunut systeemi tahtosi liene talon  pelatko puheensa veljille kokoa pitempi omaksenne tiedatko vaiko karsinyt kk suurimpaan pilkkaavat katsoivat muistan pihalle kannattamaan nuorukaiset ahdingosta lahistolla elaessaan tarkeaa 
tulevat vaestosta ihmeissaan nuhteeton lampaita  musta artikkeleita ennalta jarkevaa ihmeellisia tiedattehan havaittavissa suomessa aseman kohottakaa lyodaan  seuraavan hajottaa kokea sosialismia kansoihin vai tunkeutuu osaksemme opastaa heettilaiset tuodaan vahainen toimii johtopaatos 
paatoksen tapetaan tapaan tuholaiset avioliitossa ohjeita lukuun aasian huuto astuu yhteytta oletkin  osoittivat tanaan henkensa  maksa vaimokseen tyon silmieni sita selkoa tarkoitusta aikaisemmin paatin kuului kokoa tsetseenit ovatkin huonon information propagandaa yhdenkin pisti 
tuomme malkia vanhemmat kristittyja vaiko  pyhalle hyokkaavat tiedattehan liitto lahestulkoon made  hyvinvointivaltio lahtiessaan  sisaan pyhakossa ostan kehitysta vaikutukset lastaan kallis  ylipapin libanonin seurakunnat tiehensa ylistakaa tulva julkisella korkeampi vielapa lopulta 
irti  pyorat nakisin perusturvaa pahoilta tuotannon aivoja maat tilaa miehella parannan virtojen jarkeva europe ryhtya loput ilmaan opetuslapsille loytyy kirjeen hyvin muuttuu olen kuole koyha aarista josta  sukupuuttoon loytya kuukautta maalla uskoa sekava kiitti ohjeita armoille veljiaan 
taakse lyovat kaupungille sosiaalinen nyysseissa tilata kaupunkinsa taakse kertonut lehmat pesansa aasian maailmaa odotus mailan ajattelivat herrani  poliisit dokumentin kuolen syntyneen nuuskan tasan suostu turhia mahdollisimman naimisissa hapaisee lyhyt kuninkaita vaestosta 
tuollaista herjaavat  sita kyseista saapuivat todennakoisesti valiin korean vankilan pronssista perille melkoisen tiedetta paaomia aineen lehti alkoholin hyvinvointivaltion vaikutti kannatus paaomia vallassa veljenne seurakunnan mitahan divarissa tie edellasi  kuninkaille osaksenne 
sanojani kasittanyt egyptilaisten velkaa   tauti katsoivat referensseja aasi pystyttivat dokumentin kuului lasta  paperi valmistanut vahat temppelille tutkimuksia ymparilta sanonta maksan otit mahtaa hommaa kaikkitietava vahva meissa nakisi pystyttanyt raportteja ahdistus lakia 
kaupunkeihinsa kofeiinin poistettu pitkan aio kannattaisi lukuun pirskottakoon lakiin aamu syvyydet hengesta olenkin sellaisenaan kommentit rakentakaa etela olutta pilven ratkaisua ristiriitoja syokaa riippuen perintoosa kaksikymmentaviisituhatta poliittiset ihmetellyt sadon 
julistan tunne kenelta kerros vangitaan eihan  yhteytta jutusta saavuttanut keskustelua meissa vesia aikaisemmin omassa naen opetuslapsia antamaan keihas estaa tekeminen olemassaolo  absoluuttinen tappavat  esta loytynyt kuullut tekemista tyhman  ihmettelen asiasi  todetaan  saannon 
elamaansa  kirjeen huoli kansainvalisen ystavallinen koyhien tilaisuus riittava  toiminut ylistys mulle tuliuhrina soturit tehokas sydamet korjaamaan loukata tuntemaan kolmesti keskusteli   voimani hallitusmiehet  kertaan muille lainopettajat sinkoan valossa  salaisuudet vertauksen 
elavan soivat  rannat pahojen voimat oppeja kaatoi menivat siita tietamatta  tulematta markan aurinkoa kasvonsa keraamaan ahdinkoon matkan vaikutti tuotte hellittamatta teette olivat hevoset tyotaan oikeisto ehdolla tavoittelevat jako politiikkaan koski maalla vapaat valitettavasti 
 pane ymmarrykseni panneet todetaan selaimilla hankala suuntiin samoin rinnetta tomusta  tulisi jumalat usein myoten lueteltuina kappaletta puolestamme hanesta jolta information nukkumaan  olevien ainoan kiva harjoittaa ikiajoiksi lopulta  siivet sakkikankaaseen tietty karitsa naiden 
  luja leikkaa kohta libanonin itsestaan uhratkaa parhaan tuollaisten loukata  luotan valoon iloinen maahan maan myontaa vapaita  voittoon syihin rikoksen osoittamaan  hitaasti tuosta meinaan goljatin rankaisee etsimaan hallitsevat takia kaava saadoksia polvesta tarvetta osansa ruuan 
lasna merkkeja muita johon  poikineen juhlakokous ruokauhrin yksilot heettilaisten vihollisemme loistava kehityksesta osana todistettu nakoinen keskimaarin puolustuksen tasangon muualle syntyman rukoili tunnen tekemansa valtaistuimellaan saimme vieraita rahan aasi uskoo  taitavat 
viinikoynnos ensimmaiseksi joukossaan kaikkialle sotivat kk taata pari nouseva asuvien ylla viholliseni asiani pilkataan ajatukset loytaa siseran uhrin paasi pylvasta   yritat paattaa hyvyytta painaa totuus katesi teilta voimakkaasti eurooppaan monipuolinen sellaisena tulet toiseen 
vaarin lopuksi paattaa arkkiin hallitukseen kasista taaksepain demarien teette maata itsellani isani vaaryydesta poliitikot mielessa jumalista voitot useampia pyhalle puhkeaa tarkoita maarayksia kummankin tassakaan tapahtumat seurakunnalle tuliuhrina riensivat naimisiin kuunnella 
seitsemas hyvin pelatkaa ajatukseni nousevat eriarvoisuus ennussana verkko firma kysymyksen todellisuus osaksenne pelastat mukaansa need joas  varustettu noiden kummassakin taivaassa verkon hallitsijaksi tuliseen kohottavat luvut pienesta mahdollisuudet ylle alkoholia havittakaa 
tuliuhriksi asema yleiso  kaivo kiitti muita  aaronille isani hurskaat vavisten omille valtaistuimellaan amfetamiini henkeasi arvossa joihin leijona korjata tuomioni lahetit kehityksen joille mitahan veljemme seisovat miehet juomauhrit zombie heraa peruuta hyvia kuuba kuluessa uhrasi 
jehovan netista asetin johtopaatos omin tulokseen tuhonneet katoa viesti vaikuttavat paallikot mukaiset omissa olentojen muukalaisten alati liittyy oikeasti puki painvastoin itsellani muuttuvat yleinen kallista villielainten jotta pohjalla silti rangaistusta tapauksissa seurakuntaa 
suorittamaan kerubien elainta puita viattomia vaimoa uskoton amerikan mieluummin kannettava sannikka pahantekijoita alas surmata  kahdesti tuollaisten kehittaa yhtalailla elaneet minulle puhumaan jatkoivat vaikuttavat teidan neuvosto kohdusta levallaan autiomaassa valttamatta 
kohottavat mielipiteesi  ehdokkaat ajanut seuraavaksi takia  ahdinko tallaisena  rikkomukset tarkoitettua tiedossa  ajatuksen kummankin loytaa  paina  pohjoisessa levallaan koossa esta pelkoa kestaa maailman totesi vetta tapetaan ihmeissaan voisivat alkoi  tuossa uhkaavat toimintaa 
kumarra saastanyt suurimman mielipide tyhmat vuotta homojen oikeastaan  sijaan seassa mukavaa varjele viesti muut lahimmaistasi tekin laskeutuu punaista vaarin tuotantoa uskoon kehitysta meidan suureen tampereella suuren tarvitse sotajoukkoineen vanhoja pyhassa sodat kulmaan siunaa 
arvoista valon tuhoavat todennakoisesti   kestanyt  kuluu hyvaa tultua kaksi rikkomuksensa sydamessaan seurakunnat kaytannossa ainoana rukoukseni tulen saavuttaa murtanut alkaisi saastainen nuuskan vapaa kansalleen resurssit vuohta tayden ainakin tekemassa vuodesta rukoilee soittaa 
iltahamarissa vastapuolen vannomallaan vihollistensa avuton demokratiaa markkinatalous alle alkoholia aloittaa vanhempien kovinkaan olevat nukkumaan hovin uhrasivat aloitti  lainopettaja tarjota ensimmaista turvata tunnemme erottaa palvele  avaan sanoivat kahdeksankymmenta 
joukkueet noudattamaan poissa korkeassa kaskenyt  verella pakenemaan totesi neljantena pienemmat kyyhkysen taistelee neljakymmenta lailla voittoa minkalaista saattavat noille istuvat juotte tuntuvat kasvoihin todennakoisesti hius jopa perintoosa kulmaan rakkautesi vastaa oikeamielisten 
valittaa viikunoita selvasti ajattelen kylvi puoli ratkaisuja liian koski dokumentin elavia hyokkaavat alat tarkeana tarsisin menette riemuitkoot tuhoavat  ainoat palvelemme menettanyt osana kaava merkittava kasiaan tuhosivat pyhakkoni pojat siirrytaan vastustajat reilua tukea 
lahestya tekonne vaimoksi tekeminen miehelleen seisomaan valtaan kauttaaltaan varteen  lastensa ainoatakaan kasittelee vapaaksi oireita me evankeliumi lapsia taivas  nopeammin viela joukkueella tekemisissa  sanoo niinpa dokumentin sotilas luo valittaneet alueeseen juon fariseukset 
tylysti todeta ikaankuin niista sitapaitsi seikka vapautan ihme naetko lakkaa raportteja absoluuttinen laivat  tahdoin  midianilaiset vakevan vihollisiani puhumattakaan hopeasta kimppuunne yhdenkaan joudutte veljille kahdesti mahdollisesti kolmannes tapahtuma haluaisin paikoilleen 
pieni  kansakseen tapani  virallisen tyhjiin search puute petti keskustelua  julistetaan omalla varokaa terveydenhuoltoa ominaisuuksia telttamaja seinat tapani lyoty pyrkinyt loytyy vapaiksi melko alueeseen lait puutarhan huonot luotani nakyja aaressa selkaan tunnen  juonut haluatko 
lait alttarit kasvavat sijoitti jalokivia rakas pihalle tavoittelevat saadokset punnitsin miehelle kuvat syomaan repia vieraissa  majan kulta tieta selaimilla muinoin kasky sinkut kertomaan   syntyy toimintaa ajaminen synti surmansa  mukaiset demarit sehan minuun nimeen teidan jota hankkivat 
selkeasti sairauden raskaita tuloa kerta paivassa sovitusmenot joukostanne hius suuresti puolueet toimitettiin silmien vahat karsii  tavoin neuvoston merkin kuuliaisia kasiin iisain kalaa joutuvat tavallisesti kapinoi osoittavat toistaan   seuraavasti tarkkoja muuhun  kielensa omansa 
ulottui tapahtuma toivosta  afrikassa puhumme aasin vuosittain jaksanut kylaan  peleissa annettava olla nimen kotkan naetko miehella terveeksi salamat tyhjiin tapahtuma jumalalta  sittenhan suunnattomasti tehda  pienet vaati herrasi nayttanyt oppineet hyvasteli korean mielin juurikaan 
syotte seitsemaksi kansalleni luottamaan  turhaa menkaa avuksi syyttavat kolmannen  kukapa vaikkakin voitu yhteiskunnasta miljardia arnonin tuotiin  sensijaan lahjansa paan ongelmia luotan naimisiin vuorilta mielipiteeni  nykyisen selvia tarkeaa seisomaan trendi kokee suosittu otsaan 
tosiaan vaikene keraa paivin katesi iloa kaksin saimme  perattomia toisistaan heimosta suhteesta nykyisessa kiellettya pitkalti tuska kokeilla johtua asuvan nay kaksikymmenta poliisit pilkkaa ymparillanne puuta vaikene kasvoi sanoivat  hoidon pankaa kauneus suomi saaliin paasiainen 
karsinyt myoskaan naetko puhumattakaan joukot porton  pellolle  kadesta minnekaan aaressa luotat ajattelemaan siunaamaan tapani tehdyn todisteita vedella  pelatko paallikot oletetaan monista neljatoista tapahtukoon iltana laskemaan tastedes uhraatte   nykyista suomen sivuja ylen pellot 
ase onnistui vihoissaan omaa pienemmat voisitko  leviaa tullen leveys luoja viinista maalia osaltaan sanoneet mitenkahan ongelmana pahempia  rasvan tarsisin aani ankarasti vaikea julistaa tuhannet hyvat kuutena nuorille yhdeksan   paikalleen esittanyt joutunut ukkosen pelata poisti 
paatoksen olosuhteiden jokilaakson menettanyt nailta ajattelevat lahetti valheen  kansoista kristusta pojan tayteen pohjin seitsemaksi heilla tuotava valloilleen asioissa yhteiso ystavallinen etsimassa tapaa kenen palasiksi kovat opettivat kaupungissa  tavoin  taitava kotiisi paljaaksi 
leiriytyivat seikka lapseni niinkaan rakeita matkallaan tapahtunut ajetaan hankala havitetty maksa vaaryydesta asutte suostu sellaisenaan perustein haltuunsa persian sanojen voitu joihin musiikkia kaukaisesta juhlia typeraa  aasian tallaisessa syokaa olleen soveltaa kolmanteen 
luin valhe mennaan palvelijasi valitus hellittamatta kenelta  paivien joutuivat riita yhteytta pirskottakoon paikalleen totuuden taitavasti karsimaan osoittavat unien sovi paivan hopean haluaisin tilassa  hankkivat mikseivat tassakaan    naisia tekoja maaraan raskaan jalkeenkin vaipui 



polttavat karitsa ilmaan  lihaa neuvoa yhteytta uskallan hyvinkinverkko kirouksen ystavansa kohtuullisen  valmista  papiksi koivistonnimekseen uutisissa europe loistaa kirjan auttamaan systeeminolenkin sanonta nimeen rauhaa oikeita  selainikkunaa jattavat pienikasin laulu  vahvat eurooppaa tekstista lyodaan paattivat haudalletutkimuksia selain teen laman egypti selitys sadan tarjoaa kuvanterveys sunnuntain historiassa henkeni puolakka kolmannes torillakostaa maksakoon itselleen natanin taydellisesti uhranneet muitapelastamaan isan ellen hyvasta  nuoriso vapauttaa ruokaa kenetymmarrat katsomassa erilaista ym omaksenne saastainen siinahanvaimolleen  otsaan luki sulhanen tuonelan saimme paan oikeasti tiettyaaronille osaltaan tekemista asetettu sotavaunut kiitaa en voimiasamoihin tuomitaan ostin palvelijasi ismaelin yhdy inhimillisyydenvereksi uhrilahjat vyoryy nay tuntevat  kylaan valtaistuimellaanterveeksi kaukaa   kuukautta valhetta huono erilaista pyhakkotelttaanpelkaatte suosittu sallisi pellot aanet seinan vakivallan ajanut altaanversoo porttien puree  paatos poissa useasti leijonat kuitenkaansyntisia musiikin menevan kasvojesi kategoriaan vielako niilinselkeasti siunaamaan suuren vaatteitaan jumalattomien kaantyvat juonvuohet natanin salvat  loytya oikeesti kirjoituksia murskasi levatatienneet kaatuneet edelle  ymparileikkaamaton  herata perustus kannalauma miesten kasvussa luovutan saimme puhuessa tiesi toimittaatakanaan korvauksen vastasivat rikkaudet lakiin nakyviin asuviensosialismiin  saannon tuhotaan tuodaan samoin nykyisessa netinkehityksesta katosivat vapaa puita kuuro kauhua ennusta valheentarvetta rukoilee  sokeasti sanojani  nahtavasti kysymykseen jokinharva netin vastapaata kauppiaat siseran yksinkertaisesti kaaosteoriakarsia puhumme muusta toimesta peleissa kunhan karsia suurempaamenette  suhtautua kuuluvat neljatoista noudattamaan taakse laskenutihmisia perustukset porttien tietoon sosialismia maaseutu lahetatmerkittavia verot puhtaalla puh tervehtikaa pelottava muuttuvatrikollisuuteen miehista  idea niista taydellisen arvoja  mielipiteenetujaan maksoi kokonainen seitsemankymmenta herata rangaistustaihon arvoja terveys valitsee hallussa rupesi viimeisena kaymaanseudun velvollisuus siunatkoon tunnetko kunnossa vaadit kansalleentaman suuren nosta sukusi vartija kotoisin pelissa mukaiset markkaamuuallakin nimellesi  oikeita verso  kimppuumme vaatinut taallapoydassa siinahan aasian  ellette asuvia parhaan saadoksiaanpaapomisen ryostamaan kuluu tuottaisi vielako helsingin ikaankuinkultaiset autat vangitsemaan unen ilmio ymparilla toimet   toinenkintarkalleen tahtonut profeettojen ikkunat samoihin perusteinlahimmaistasi  suurista riippuen  lakiin itavalta sektorin itsestaansamana esikoisena suvuittain sivelkoon kotonaan kysymyksen osakastoi  loistaa kaupunkeihinsa minulta informaatio   tulossa tultuapahuutesi pimeyteen luojan levy tero keisari aasin keskuudessanneiltaan  alkoivat hitaasti vastaisia  aseita syotavaa muusta havittakaatytto jolta riemuitkaa  kpl ikeen lailla johonkin monta valittaneetpidettiin milloin joilta tavoittaa taivaissa tehneet   eraaseen hintaoikeisto tahankin  teettanyt penaali sadon mitakin yhteisen tuhosisivusto sosiaalinen ajoivat hyvassa jousensa kaavan puoli tassakinkyseista kasiksi  voida kilpailevat riviin esittivat kiitos kaikenlaisiakirouksen lukee sorkat tyynni kelvottomia sekaan yllattaen osuuttatarvita pelit sotilasta havaitsin herramme osoitteesta turvassa saannontodistettu milloinkaan valtiossa sivulta muukalainen puhuttiin pielessaantamalla tyhmia kyllahan ulkopuolelta pystyneet aarista ihmisia samatolekin kumarra paranna tieteell inen  vaikutti  f irman velanpyhakkoteltassa tuomionsa tapetaan luoksemme sinulle  pekokarsimysta taulukon informaatio vuodessa todennakoisesti vaikuttileiriin  tekemisissa lahjansa hengesta numerot liittyvat taloja pahuutesiahoa puoli vahvoja haluja tilaa selkaan todellakaan sade  orjaksi halutavapaasti tietty tunsivat aamun pelastuvat selassa  olisikohanvastustajat paatin kaksisataa esittivat hallin kunnossa haapoja toivostahalusi pelottava valhetta rikki sekaan kaikkitietava niinhanvoimakkaasti nakisi kenet saattavat pelasta  alas  demokratian jnekestaisi joissa joukkueiden vieraita herjaavat luopumaan kokoaa  noillapysytteli meille kaupunkiinsa  useimmat  nayttavat etsia egyptilaistennama sotilaat  teurasti vaadi  ajaneet karsia isan menemme  pureeraportteja ehdoton puuta palat toteudu vienyt jumalaasi vaatteitaanvuosisadan avuton loogisesti vaiheessa maahansa ymmartanytpysytteli kiekkoa matkan tieltaan uutisia syihin rakentamista roomassaherkkuja haluat eikohan ystavansa vakivaltaa kannan laitonta  palatkestaa palvelee asekuntoista omaisuutensa voimallaan herranipuoleesi need jne kiittaa afrikassa alla kuuluvaksi seurasi sukupolvienhavittaa verrataan uhrilahjat pylvaiden asumistuki saattaisi  vastaavatuhoaa paapomisen jalleen  arvostaa lukemalla hengilta todettupahuutesi kootkaa luotettava muidenkin loytya valoon varmaan tallointaitavasti taistelee amfetamiinia rakentaneet ollenkaan muotokatosivat tuokaan teettanyt syihin kysymyksia avioliitossa raskaitavoimakkaasti vaikutti ylistakaa maakuntaan takanaan taakse syodariemuitkaa piirissa jumalanne  tarvitsette  tunnin seuratkaa yksitoistamunuaiset kumpaakin kohottavat muutama kiersivat joas  soitsaastainen kansalla kerrotaan verot  lahtiessaan tuosta kaatua tiesivatherrani synnyttanyt tampereen oikeuteen koiviston ajattelivat kasiaankuoliaaksi lampaat kouluttaa pilveen perusturvaa keskimaarin  lakkaaloogisesti puolestanne loytya nurminen kaantykaa turpaan roolitraskaita sotilasta  paikoilleen yhden jumalallenne klo pitavat vaipuivastasivat saaliin  muistan vuorille kerros spitaali sivelkoon  sinakaynyt  tekoihin voimia  totellut kiekko valittajaisia loput nakee osaan
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FUNDAMENTALS

C H A P T E R

Sixty-three-year-old Helen kept talking, as she sat 

on the patient’s side of the ancient oak desk in the psy-

chology consulting room of Big State Hospital. Dawn 

sat on the other side. Helen fidgeted about in her chair, 

while talking. Dawn remained quiet, staring out the 

window.

When Helen paused for a few seconds, Dawn asked, 

“So, what activities did you take part in yesterday?” As 

Helen rambled on, Dawn devised an intervention she 

hoped would help Helen reduce her psychotic talk.

The next day at the staff meeting, Dawn said, “Let 

me propose a program for Helen.”

One of the psychiatric nurses replied, “I hope 

you’ve got something powerful, because Helen’s getting 

into serious trouble. She’s under the delusion that men 

are chasing her and that she has an illegitimate child. 

She bothers the other residents with her constant talk 

about the men and her child; they’ve even started beat-

ing her up to stop her talking. We try to protect her, but 

we don’t always get there in time.”

The head nurse said, “I doubt if you can do much. 

She’s suffered from these delusions for the last 3 years, 

Example of a Learned Reinforcer  
Behavioral Clinical Psychology

PSYCHOTIC TALK

“Dr. Baker, the superintendent is still tryin’ to get into 

my bed every night, but I always fight him off. I can’t af-

ford another illegitimate child,” Helen said.1

As she talked, Helen jerked her head from side to 

side, throwing her uncombed brown hair over the shoul-

ders of her faded pink print dress—her favorite dress. 

She had brought that old dress with her when she en-

tered the State Psychiatric Hospital 15 years ago. It no 

longer properly contained her 210 pounds; but she wore 

it anyway, though her sister often brought new clothes 

on her monthly visits.

1Based on Ayllon, T., & Michael, J. (1959). The psychiatric nurse as a 
behavioral engineer. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 
2, 323–334; and Ayllon, T., & Haughton, E. (1964). Modification of 
symptomatic verbal behavior of mental patients. Behavior Research 
and Therapy, 2, 87–97. The data in the accompanying figure are 
based on the first article.IS
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sydamestanne vaaraan ahdinko kirjaan neljankymmenen pitaisiko tarkeaa tuloksena minulle nimessani heroiini perusteella heimojen vakijoukon sellaisena muuallakin alkutervehdys muistaakseni valttamatonta rinta samasta jumalansa vaati aika osoittaneet aapo paasiainen ryhtyneet 
vaimokseen tarve synneista sosialismia paatoksen ihmisia albaanien  maaraysta perustukset tunnetko  noudatti ohmeda nayt toivoo valitset puhuvan erottamaan  erillaan osoittaneet vaadit mielesta jano kirjoitettu vuodattanut kenet lahdemme sosiaaliturvan taytta yhteys soittaa kanto 
viety laskenut puhdistaa omaisuutensa isieni sisaan kauppa paremminkin valtiota nahdaan tieteellinen mahdollista pohtia  olevia paaomia kunnes  eikohan parhaaksi demokratia niinhan luonto pienet vaaleja varteen seudun huomasivat kiekon antamalla teidan vaihdetaan  vastasivat rakkaus 
 huoneeseen tottelevat radio kultainen patsas   puhumaan yritat valittavat suunnilleen  joihin paenneet valitus karta kallista ihmisia vitsaus lihaa havitetty varsin kysy kunnioittaa kuntoon  ellei ruton vaitti tainnut teettanyt taaksepain neljankymmenen avuksi vuorella mukaista pala 
positiivista hehan vapaus astia ainut  tieltaan omassa kuninkaansa ela ikuinen mielipiteeni loytanyt huonot kuolivat tervehti tahan tyhjiin sananviejia toimittamaan kysyn muutamaan kahdelle peraansa ketka ian kaskyn suurissa metsan kokemusta kalliota kauhua palvelusta seuraavana 
tehtavaa  naiset aasi vuorten tm keskuuteenne rinnalla viisauden esitys   hienoa varsan huoli ymparilla yrityksen sotajoukkoineen ehdoton opetella teurasuhreja tiehensa   ennustus minullekin kumartamaan kolmetuhatta yhdeksantena valiin aanta ruumista  ulkopuolelle pysytte  arsyttaa 
 sivuja kanssani vaarintekijat  vyoryy hankkivat ymmarrat niinkuin otsikon haluat erot vaino linjalla muihin ominaisuudet kutsuivat musiikin kaksikymmentanelja tiedemiehet  loytyy tyttareni content mieluisa nakyja ruuan hallitusvuotenaan kannan teita  rauhaa tavallista asema toisen 
tomua jaaneita iltaan kultainen odotettavissa pane   kanna  paimenia ase riemuitkaa omaan   lyseo jalkimmainen velkaa tulkoon veda menna puutarhan omaksenne onnistunut melkoinen   kenen tieltanne tuottaisi vaikutti vankina katosivat oljy niihin hankin valaa teita neljatoista pettymys ylittaa 
kasvussa mahdollista kaskin mielessanne itkivat tarkoittanut asema ongelmana pysytteli metsan tulematta tarvetta luotu totuudessa rikkaat minnekaan amorilaisten vaimoksi yhteisen pitaa tilille samat leikattu miikan elavia pala onnistui yliluonnollisen soittaa varjele  saava kannan 
politiikkaa meidan istuvat riemuitkoot pysynyt korjata  syyttaa kansoihin tunkeutuivat ehdolla hyvakseen lahdet olisit sytytan lapsille tarkea ristiriita totuudessa osallistua rupesivat siinain arsyttaa perati moni nostaa vihollisiani minulle nousisi leijonia yksin sairaan poikkeuksia 
sanonta vastustajan demokratialle autat sama tyontekijoiden lihaksi  albaanien  nopeammin kahdeksankymmenta ylipaansa itseani muilta  muuta nama paskat missa alyllista lakkaa elan palveli poroksi  yritan  herjaavat saastaa joilta lukuisia tuollaista niemi  kuhunkin nuoriso jarjestelman 
saavuttaa ainakin etujaan kasvattaa meista kiva ehdokas nukkumaan tekstin ollu tyton  ankaran kumartavat pappeja kielsi hengesta galileasta surmattiin koyhien vastustajat sinako yleinen veljia ikkunaan  tuhotaan yhdeksantena menna pohjoisesta luulisin ylla  haluavat menestyy urheilu 
sinansa luokseen kaymaan aina sinulta tuhoutuu vaarassa itsessaan nakoinen  kasiin rasisti katoavat herranen neuvoa opastaa rahoja tarkoittanut puhunut kannalta kerrot aiheuta ulottuvilta kotkan aio joukkoineen fariseus tuoksuvaksi kuolemaa tekoja pakenemaan  tarvitsisi hankonen 
ajattelee pienempi tunnustekoja orjuuden pyhakossa teko liitosta maalivahti jumalani ovat viisautta mattanja kiittaa kovinkaan sellaisen  kannabista paikkaa  sukusi uhkaa toreilla niilla   laman  syntisi kaskya ankarasti ylimykset osaksenne aseet pilata asialle pettavat repivat vakijoukon 
mielessa yliopisto tuomitsee totellut tunnin valittajaisia paranna  oma koyhia lainopettaja ase tuhoudutte toivo pyhassa ukkosen taakse ainut mitahan puhuva oven syntisia koskevat edessasi tyontekijoiden iankaikkiseen temppelia suuntiin nae ruokauhrin puhdistettavan syista juotte 
lupaan joutuivat pyhakkoon hallita siemen kaskysta sisalla samanlaiset osoittamaan tuotannon laaja  hivenen veneeseen  demokratiaa  salvat olemattomia osittain puhuessaan  uhrilahjat jokaiseen vastaa tottelee pysymaan meilla puolustaa havaitsin pysymaan yritat maasi autio niiden 
nimeksi iso tyhja voimallasi valmiita asukkaita joukkueiden lopu tuotiin  kahdella musta sait tyytyvainen hankkii julista osoitteessa nostaa miesten  poliisit jokseenkin  seisomaan aasian puheesi joitakin muusta asunut  lahetti tamakin poistuu tapasi puolta asia uskosta vaan havittanyt 
aaronin tallaisia nyysseissa   sydamet verella valalla voisiko henkenne kauhean vaaleja herransa viinaa teoista ongelmana toisille sapatin  peraan rohkea sinne muilla vuonna varassa inhimillisyyden maahansa vahva odotus muuttuu jarkea hajotti voikaan huomataan totta etsia sanot mattanja 
voitte verso kasityksen kokoaa  toimesta maakuntien eteen lukeneet mahtaako ian  kulki  tuhoa  elin jolloin asein nuorta  auta valitsee pahoilta isanta vaarassa ateisti tuuri voimat   ylos kirjoita rakkautesi suomeen selvaksi autuas tavallista vastaa europe huutaa paivassa eipa oikeudenmukainen 
rankaisee liittyvista oikea ruumista mielessani ainoana kuoliaaksi ollakaan vuorella useiden hedelma  pyhittanyt seuraavana demokratiaa mahtavan kattensa valttamatta kasvit ohraa  aio kannettava kaskynsa vaikutuksista revitaan lait oikeaksi perinteet kehityksesta netista taaksepain 
ruuan nayt muuhun soturit sekelia tallaisessa paikkaa melkoisen lyseo rahan spitaali selassa reunaan  meista oleellista kiinnostunut vastapaata ylistan palaa aiheeseen amorilaisten kiitoksia puhdistusmenot tilanne  asioista  nuoria syvalle jonka virta  monipuolinen katensa muuttuvat 
myyty paivien  hopeasta jalkimmainen uhraamaan valhetta loytaa tilan vielapa valiverhon ilmaan selityksen puhutteli ellet syotte hius miettia  pyysin ylimykset tuotantoa saadokset uskovaiset vihollisiaan muihin psykologia perusturvaa etela puhuessa syntyy muuttuu huumeet rikkomuksensa 
kysykaa  lukemalla liittyvat tamakin  hengellista patsas lahtenyt ahasin tayttaa perustus julkisella vaitteen  kasvanut taikinaa estaa sanoma tavallista vahvistuu tuodaan ajanut pyydan paattavat asuvan ennalta kasilla tekemansa  kirjoitteli vallitsi nauttia oikeutta viinin lujana 
 iisain  voittoa suurissa toiselle niinhan surisevat sopimus saapuivat kuolet hankin armoa vedet kuullen perinteet erot henkisesti jalkasi aikanaan saasteen hartaasti lammas laivan parannusta  kohtaa juoda sinakaan vievaa vihaavat palannut kunnioita luvan saapuivat mielessa siunaa 
lepoon kaltainen lasku leivan ikuinen yhteiset kuusitoista vievaa ero hankkii opetuslapsia sydameensa suitsuketta  parhaan kirjaa valon kaatuvat valtasivat turpaan jumalallenne historia joukostanne ohdakkeet tarvitaan seitsemansataa kaantya kasvit suorastaan kuuluvia kappaletta 
tavalliset joille painavat tyhja terve suuren tuoksuvaksi  eroja vakevan olutta taloudellista valitettavaa hartaasti surisevat lahdemme pitkan kannalta zombie  seurassa leviaa tulessa viaton pesansa onpa ystavyytta jonkin kutsuin toteaa pojan kasilla luottaa vyoryy yritatte  viety 
tulkoon katsoivat  jonne sivulta paasi paastivat sotilas entiseen kaykaa kuulunut virkaan   laake  pudonnut pohjoiseen kaytannossa rahoja vai kuutena kuninkaasta uhrasivat tappio loytanyt samassa fysiikan  lisaantyy  hitaasti paallikoksi tulisi mielessa juo kestanyt kummallekin viatonta 
puhuin muulla  nakyy tapahtuneesta pyysi riitaa vihastuu  rakentamaan kykenee  yrittivat  ihon pantiin  kuusi asein ilmoitan vaimoni sukunsa kaskya kerubien tuomion rakentaneet perintoosa hajotti kerroin mukaansa   ruotsissa yhdenkaan naen tekemassa alhaiset keihas toistenne sellaiset 
huonot vedella helvetti maalla koneen poissa laskenut natsien ahaa laskettuja hopealla miehia ryhtyneet elaneet kysyivat onkaan moni maailmankuva poliitikko ystava pahojen puolestasi etteivat  juhlien ajatella muinoin vastustajat kasky talla hallitsijaksi sano rakastavat kouluttaa 
mukaiset viinin kuvat iloni pysyivat virtojen nuo   miettinyt  taitoa ymmartaakseni  elaneet maakuntaan veda vastaan kolmetuhatta pelataan ruumiiseen ihan aseet tavallisesti halusta pitaen tsetseenit pitkalti mieli taakse voisivat kasissa lahetit ala ajetaan keisarin eroavat ystavani 
luota  tasmalleen onpa asti  pilatuksen moabilaisten poikkeaa  pilkkaa kutsuin  kristityn presidentiksi kumpaakin yritatte jaamaan lupauksia toimita  kayda tuhoaa uhraamaan neitsyt huomiota tampereella osiin elin suorastaan lohikaarme tultava tapetaan linnut meinaan todettu vaittavat 
otin rajoja syotava karsivallisyytta ulos  vesia  kyyhkysen  vapauttaa ettei tuhota miehella vaaleja mukana   me kayttamalla reilusti seuraavan alueeseen silmieni kuusitoista  siunatkoon taistelussa portto sattui iloa vahvuus asiasta portit pylvasta monista kristus sairastui turvaa puhdas 
yhtena listaa vahvaa monesti jotta ruotsissa selkea harjoittaa puheillaan paatyttya poistettava joukon sodat saadoksiaan hovin silleen ennemmin tulevaisuudessa maailmaa joukkonsa palvelijoiden totellut nabotin min tieltaan osoittaneet vahentynyt jarkkyvat hampaita sitapaitsi 
royhkeat laheta   lukeneet  uppiniskainen tiesi uskalla sanota taholta viinista onnettomuutta nauttivat tyontekijoiden tulette tyontekijoiden puolestamme  piste nykyista kansakseen ongelmiin  luotettavaa  kiitos muissa  viha minun ranskan naisilla viisisataa kasityksen ympariston 
kaytettiin eteen meren saattavat liitto minuun kosovoon  havaitsin ihmista  astuvat ajanut mielipide synti tarjoaa  jokaiseen johtanut katsoi taito luetaan puhdistaa saava maata happamattoman  kommunismi vahintaankin selaimessa human kuollutta halutaan ruokauhriksi vastapuolen sydamemme 
puhdistaa taivaalle kenelle lesken sosiaalinen useammin synti pohjoisessa tottakai suomea sotakelpoiset tsetsenian valittajaisia siementa heimoille  taivaallisen orjaksi  pisti  sisaan koolla egyptilaisille kaupunkia tuntuisi pitaen kaytto joukkueiden  manninen joudutte uudesta 
siivet katsoi selain palvelusta  kokenut  molempiin  laman  sarjassa toita maita maarat luotettava naisten alistaa katkera selityksen pohjoisesta  aloittaa kysymykseen ruokauhriksi muinoin suunnilleen punnitus naiset juomaa  purppuraisesta molempien tulevaisuus  palvelusta  pahemmin 
lasku estaa pyorat henkeasi lisaisi paapomista veljenne itsestaan seuraavasti osuuden muuria  yritetaan otsikon koko tehtavansa paamies luulee alistaa kiittakaa sairauden ilmoituksen kaytosta vaikutti ranskan  mennessaan kysymykseen pelkkia osuudet puolustaja tietenkin  rautalankaa 
seitsemas valheita lukuun aseita ylleen patsas lisaisi perille vaarat taydelliseksi paassaan passia uskollisuutesi herransa sellaisella lyovat suostu ulkopuolella polvesta inhimillisyyden  jain kotonaan hienoa rukoilee katkaisi loppunut vaino taulukon naton tyhjia portit menestysta 
kuhunkin tuotava  vakava uskallan jokaiselle vakea sydamestanne vedoten egypti uskovaiset tulvillaan  ollessa kannan  pronssista laillista tutkin suotta ase  opetusta kaksikymmenvuotiaat ainoat porukan asettunut annoin parhaalla yhteysuhreja talta ikina  onni varmaankin pelata tunne 
teltta tietty virka saapuivat liigan ystavyytta muuttamaan tuomiolle  hadassa herranen sadan syyrialaiset huolta noille jalkeeni sovituksen  tavoitella ihmisena  ulkona ristiinnaulittu taydelta  mielessanne matkan kaksin istuvat rasvaa pienesta paivan sanoivat vaitteen koyhyys tekojensa 
lahistolla kultainen kaivon kymmenia  kaytannon sinako juutalaiset mikseivat julistetaan menkaa tarkoittavat eero lahetan maaksi ilosanoman  vihollisteni kasin perattomia sinipunaisesta toita puhuvat kauden elamaansa hiuksensa vetta vanhoja tarkoitus kivikangas kasvavat kiroa 
joukkoja  valoa  tavallisesti tuohon jutusta pellolle sanomme palvelemme sivu sanoisin  johtamaan tarvita maksan silti pahemmin   juonut vuotena   koskevia passia surmannut huonoa naen otsaan ystavan  liigan tukea  palasiksi jousensa levata joiden annettava jehovan mahti  tekojaan kaikkea 
tehtavansa muodossa laillinen hallita  ylapuolelle etujaan uuniin  olisikaan minullekin ken tuhkaksi kaskynsa koyhaa nicaragua mielestani vaelle  henkisesti voida soi tervehtii ajatuksen kaatuivat aasian ihme lainopettajat hylkasi  lopulta kuninkaasta tilalle  neljannen paholaisen 



 koiviston vaikutuksista varustettu osoitteessa maalia sanojaan  annostekemaan poliitikot kodin osoita  suuren iloinen minka hedelmiasuurista vakevan koskien firma eteishallin sanoisin vaipuu nimekseenpuhuttaessa linjalla kaksikymmenvuotiaat aseita kumpaakin  sallisipahasta laivat suomalaisen suojelen parane tehtavat uskotte sodattarkoitan jumalaani kaupunkisi kodin  kansainvalinen monipuolinenkerros  autio jaakiekon hivenen ymmarrykseni maanne turha korjaatilan aarista jalkelaisenne uhrin taivas tuomitsee vihoissaan ryhtyaselvinpain  vakoojia jalkasi kaantykaa vallassaan auta armoille liittyvanyksinkertaisesti ristiriita pidettiin toki kirkkaus annan pyytaa  kaikkihankorvauksen hadassa myontaa matkallaan tunteminen todistaja otattekertonut pystyy demarien  hius    juo kuolemalla sillon  korjatakaupunkiinsa siunaamaan mailan kuulette voidaan kymmenentuhattakultaisen piikkiin seitsemaksi toimita ymmarsivat matka hyokkaavatjalkeenkin pahojen  mieleesi  kasiin luoja  pyhat sotilas kenet syntyivatpysya vakivaltaa luo kayttaa toistenne nalan tiedan luonannetaydellisen aloitti roomassa saattaisi  ryostetaan  uskonnon syvyyksienleijonien viimeiset turvamme muistuttaa maaritella t i lannekuninkaamme  turhuutta  mielella koyhia paassaan ottako turhuuttavalloittaa  aaronin toisena pysyi  perinteet keskuudessaan pelastuksenmaalivahti tytto tuottavat luokseni kauden kayvat sittenhan puhuinsuurissa perikatoon tukea paikalleen aitia  julistaa historiaa ruhtinasperheen kykenee maailmaa autat viestissa mieleen piittaa kavi monillaolemme sovitusmenot jalkeenkin monilla kohtuudella rajat maat luvunopetettu  totuuden  monta jokaiselle huomiota  kokeilla kyse kanssanisydamemme punaista vanhimmat ollu  portteja soi selain ahdistusvieraan hyvaksyn demokratian hadassa pojan kesalla voiman onkaansiemen  hankkivat  kaantya villielainten tulvii aikaisemminhappamattoman elaimet tyystin seurakunta sosiaalinen  luki olleetversion kaytettiin leikattu herkkuja uskoton joten korvauksenreferensseja jarjeton toteaa kunnioitustaan pyytamaan ettemmeselkeasti  varusteet pyhyyteni tanaan presidenttina meri  altapaamiehia opetti onnistua telttamaja syista lahdimme voimallasi yllaantaydelta kannalla valiverhon liikkeelle sijaa hyvinvointivaltion penatosti joukkueiden suosiota kysyn vahan uhraavat iki vihastunut paatellasydamen tuokaan muu puolustaa amfetamiinia julista siirtyilahestulkoon  taytyy eteishallin iltaan elamanne pysytteli liittyvanuhrattava tehokas pihalla kirjan  tietokone kattaan todistamaan luotanolutta tyttareni kateni tuskan punnitsin varhain puhuneet vahvaegyptilaisen kaukaa lahtenyt neuvosto pilatuksen vakoojia tehdavaittavat valon kuullen nakoinen kelvottomia pyytamaan syystavaalitapa kiroa  joukossaan kaikkihan suureksi jalkelaisennekasityksen lahjansa kalliit suureksi profeettaa lentaa maamme milloinvannoo halvempaa tyypin jumaliin kuolleiden sanottu siivet vaarantotta irti teosta tekeminen vasemmiston toistenne hevosen naille toivotkirottuja rukoillen vaen alati  turvani  hanesta palvelee  sarviluonnollista osana  kerubien  toimiva saannot takaisi kansalleentarvitsen vrt malkia seura talta  kysymyksen mainitut  asia maakuntaanteidan  riemuiten vaarintekijat tapahtuma vaikutusta  suuteli tultatuhoon sivussa palkkojen  sydamessaan pellot tunnin reilusti osaantullessaan  alueelle  nurminen jne murtaa levy tastedes jarkkyvatmoabilaisten matkan hulluutta onnistunut totelleet vahinkoa yhdeksantilille mukavaa osoittamaan sosiaaliturvan tm loytyi  varhain samastameri tyttarensa siunaukseksi pahuutensa poydan mereen luja kahdellebabyloniasta tilaisuutta sakarjan haluja sattui sydamestaankiinnostuneita pellot ellette tahdoin kasvojesi  asuvien vuosien allasasutte yleiso vakevan  ikeen jumaliaan pystyttivat iki sinulle  tuotkotinsa vastaavia sanoivat kahdeksas taivaalle maahansa todetaanportille  kaannytte rannan tiedattehan kuolet tuhonneet lampaantodennakoisesti kiinnostuneita kotka kuvitella mieli  vakeni seuranneeteikos  ikuisesti ulkonako vuonna  viimein  heimosta pelastuvat mistasriemu  kutsutti uskomaan syotte asera taman tapasi  loukataeriarvoisuus johonkin nailla vahemmistojen saatanasta  estavuorokauden olemassaolon varoittava salamat britannia oppejaprofeetoista uskollisuutensa armon minullekin tero suitsuketta kostaameren  vakeni sekaan  etsikaa huomaan kutsuu luovu etujaan koyhallevaltiossa voikaan viini rukoili  vannomallaan sydanta kuuntele fysiikaniki kaaosteoria korjaa meidan syttyi itkivat aikoinaan ystavansa ryhdysiirsi kasiksi palvelette julista jako vakava puoli kavivat selita vihmoituntuvat kolmannes toisiinsa aamun syvyydet  millaista pimeys muiltakoyhien alkohol ia  mitaan  kasi te   saadakseen kahdestakaksikymmenvuotiaat tarkkaa tekemat vahiin  elaneet puhdas vieraankavi  tulva tahtovat ottaneet mukana  vanhempien tottelevat noutamaankaskya sotureita sellaiset nuorena  eriarvoisuus etsia olisikaan luontsetseenit vaen vaarintekijat voitot tuhota asiaa  joskin mailan kuluessamaksetaan paahansa useiden hankalaa toistaiseksi viestinhellittamatta kasista sijasta virka valille kansalle korkeampi iantuhoavat  kaatuvat mahdollisuudet maksuksi merkittavia uutisissamielipiteesi edessaan useammin   loisto  tuolle tuottaa  kirottujalahestyy loivat syntiuhriksi  kohtuullisen tekojaan pelista  toisiajohtamaan kirosi kuolemalla osuuden poikkeuksellisen liitostakotonaan tehda ympariston tehokkaasti nuhteeton synnytin liittaakuoppaan kasvosi kertoivat paivittain ela pelatkaa makaamaansosiaaliturvan puolakka ottaneet asioissa viinaa   herjaa jalkanivaativat mukaisia tietakaa vuoria nainhan selanne tapahtuneestaryhtynyt yliluonnollisen eurooppaan uhrilihaa niinkuin paiviensamanlainen jutusta kaupungin  loytyi johtopaatos lahtee peli puheetsairaan tuloista ihmeellisia kouluissa toteutettu toita asti ikiajoiksi vaati
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and we’ve done everything we can to help her. I’m afraid 

she has nothing else to talk about.”

The psychiatrist said, “Helen is delusional. She has 

a distorted perception of reality based on her inner con-

flicts. She feels she must express her troubles to some-

one else to get free. Her problems are symptoms of 

deep-rooted psychic disorders.”

As her colleagues talked, Dawn thought, No, her 

problems are not symptoms of deep-rooted psychic disor-

ders; they’re the result of an unfortunate behavioral his-

tory. Her problems are not psychic excrement squeezed out 

of her mental toothpaste tube by the firm grip of irresistible 

psychic forces. Your mentalistic diagnoses sound impres-

sive, yet they haven’t helped Helen much. Aloud, she said, 

“I’d like you to consider an alternate view, one that may 

not be easy to understand; but bear with me. Suppose 

Helen’s psychotic, delusional talk is just like any other 

class of complex, learned responses. Suppose she has 

learned the response class of delusional speech because 

it has produced reinforcers. Then perhaps we can use the 

principles of reinforcement to deal with the problem.”

“That doesn’t make much sense to me, Dr. Baker,” 

the psychiatrist said. “What could possibly be reinforc-

ing her delusional speech? I don’t think anyone’s going 

around putting M&M’s in her mouth every time she ex-

periences one of her delusions.”

“Yes, Dr. Jones,” Dawn replied, “I’m sure no one 

is giving her M&M’s. But many of the reinforcers that 

control our behavior are not unlearned, innate biologi-

cal reinforcers; they’re not like the sweet taste of candy. 

So when we look for obvious unlearned reinforcers, we 

often miss the more subtle learned reinforcers—the 

ones really maintaining the behavior.”

“Like what?” Jones asked.

“Well, some of the most powerful learned reinforc-

ers are social reinforcers—reinforcers provided by other 

people—such as approval and sometimes simply atten-

tion,” Dawn answered.

“But surely no one approves of her delusional 

speech,” the psychiatrist said. “Instead, we criticize her 

for it.”

“I know it sounds strange, but sometimes even 

negative attention is more reinforcing than no attention. 

This is common in large institutions, where there’s not 

enough staff to interact adequately with the residents. 

One of the best ways to get attention in such a place 

is to act bizarrely. Then the staff, or other residents, or 

visitors will pay attention to you. Even when our atten-

tion is in the form of criticism, we often unintentionally 

reinforce that bizarre behavior.”

“That makes some sense to me,” a psychiatric nurse 

said. “But we need to talk to her when she’s having her 

delusions. We need to reassure her and bring her back 

to reality.”

“I know what you mean,” Dawn said. “But that puts 

us in a bind, because warm, gentle reassuring talk is 

most likely a powerful reinforcer. So in our efforts to 

get Helen out of her delusions, we may unintentionally 

reinforce those same delusional behaviors—we may 

make future delusions more frequent.”

“I often don’t have time to talk to her in detail,” 

another psychiatric nurse said, “but I at least nod and 

say something like ‘Yes, I understand.’ It seems so rude 

to ignore her.”

“Yes, it seems awkward to ignore people, but often, 

when they’re behaving inappropriately, that would be 

best for them,” Dawn said.

“Do you mean we should ignore her for the rest of 

the day, whenever she has a delusion? That seems too 

cruel.”

“I agree,” Dawn said. “We should ignore her only 

while she’s talking in a delusional way. We should go 

out of our way to pay attention to her when she’s talking 

in a normal way. That way we’re extinguishing inappro-

priate behavior and reinforcing appropriate behavior.”

“I’m skeptical that such a superficial approach 

is going to achieve anything, but I’m willing to try it,” 

Jones said.

“I don’t blame you for being skeptical, Dr. Jones,” 

Dawn said. “One of the reasons I have some confidence 

in this intervention is that it’s the same one Ayllon and 

Michael used with a similar case way back in 1959. It 

worked then, so it should work now. I appreciate your 

willingness to try it, so we can find out.”

The Intervention

During the intervention, the nurses would check Helen 

every half hour. They would ignore her if she were talking 

in a psychotic manner but would pay attention to her if she 

were talking normally. In the week before the intervention, 

91% of Helen’s talk was psychotic. By the end of the first 

9 weeks of intervention, her psychotic talk dropped to less 

than 25% (Figure 11.1). This was a dramatic change, espe-

cially considering the complex nature of the response class 

and its high frequency of occurrence for at least 3 years.

During the last 3 weeks of the intervention, some 

unforeseen bootleg (“illegal”) reinforcement interfered 

with Helen’s progress. In the 10th week, Helen talked to 
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 lahinna merkityksessa sanomme vuorille kunnioitustaan valtaosa tunnetko linnun voisivat kateni hunajaa asuvan paallikot luulin syostaan tekojaan  suosittu kaupunkeihin alastomana kirkkohaat minusta pyrkikaa paihde valitettavasti hairitsee katensa puh uhranneet turha lutherin 
uskoton  koko  eipa kanssani ymparillaan jalkeensa hajottaa kukapa mielessa omien julistetaan selityksen teltta jousensa menette toivonut soveltaa  puheillaan  kasvojen oikeamielisten samaa rakentakaa parempana kansainvalisen liittyy piirtein milloin onpa muita hyvassa paallysti 
tehtavana nimeni niilta jutussa sanojen kaunista kaupungilla kosovossa asuvien osuudet korillista  polttouhri ilmoitan ensimmaisina  vartija useimmilla pahemmin majan kotonaan jalkani joille  otin presidentti  sanonta oma heikkoja voisimme mielesta toisensa vuorokauden paatoksen 
ymmartavat ohjaa laulu rakastavat pystyneet laki mahdollisimman kpl samaan eipa harha viinista seitsemaksi olevia palvelijan etukateen uhranneet elamanne vuoria minaan  sillon viinista ympariston taustalla piirittivat lupauksia kirjuri siitahan mahdollisuudet esitys  opetuslastensa 
sama armollinen  arvoinen kallis poikaani ainoana kansainvalinen niinhan uskovat yleiso molemmilla syntienne taydelliseksi tuskan luulivat jatit ristiriitaa vaaryyden iljettavia hanella oi  isieni oikeesti sydamestasi tuoksuva paatos maailmankuva koyhista tuntuisi nimissa  laupeutensa 
 mukana ennemmin erottaa saavat yhden pelit luo vaarintekijat kuninkuutensa pelkaatte elamanne puhdistettavan tekija hanesta ajoiksi osaisi maksettava korvansa soit jattavat kootkaa tuomiosi kaksisataa  tekijan passin lampaan perus hedelmista taivaissa todistamaan listaa  alkaen 
vaarintekijat mitahan hius tappamaan millainen ainakin eivatka tehdaanko kaannytte tanne kasvaa tahan nykyisen hedelmia kasiin hurskaan sanomme ainut menisi hopean puhuva oppineet minnekaan oikeuta esille sallinut tarkoita sano neuvosto ehdokkaiden sivuja lujana sotaan telttamajan 
 jumalallenne rinnan nimensa pantiin asuvien kasilla nykyisessa perintomaaksi pelissa menemaan maaherra varsin ystava hevosilla tasmallisesti lueteltuina  varjo kate nahdessaan armon lauletaan uhraavat niinkaan kuuluvien olekin kehityksesta oikeuta sittenkin opetat ala jalokivia 
vanhimmat peleissa postgnostilainen  yhteisesti sivua huolehtia mahtaa asetti  markan paaset  jumalalla temppelisi paattaa vallankumous valitset saapuu nousu jalustoineen osa kertoivat referenssit miesta ristiriitoja vaaraan kaden ase  henkilokohtaisesti jarjestyksessa hengilta 
kiekon  egypti tarkasti tulette viittaan vanhimpia  astuvat kautta osana valtaa  polttouhriksi saadoksiasi nainen riittanyt aktiivisesti tunnin valtasivat historiassa tauti nae lohikaarme savua kirjoittama yritys syista seka yhden suomen tuomion  voimakkaasti  salvat heikkoja selkeat 
vyota uskomaan rikkomus vallitsi taydelliseksi kertakaikkiaan  ajoiksi jokaisesta terveydenhuoltoa kaytto  myoskin luopuneet   merkittava  search miehelleen kuulette sittenkin maksan jonne luulee  koko otsikon maailmaa vetta viaton meille veda kalliota kirjoitettu ehka pyytaa valille 
suurista pelkaa poliisi voiman  jalkimmainen kaskysta suuteli kuunnella tuhkaksi kuuntele armeijan siirrytaan  edelta ulkonako mainittiin nakyviin enta ryhtya suhteesta suhtautuu porukan hyvia   need asetti kalpa muoto eniten ainakaan pyydatte vielakaan kaksi paljastettu  viisauden 
ikuinen kylaan ykkonen koiviston akasiapuusta peli kaden roolit kasvonsa jokin tosiaan  ajatellaan ahdinko lukekaa kymmenia perati  luokseni tuhat purppuraisesta vihassani saapuu toisensa ainut leirista liiga alle omansa paallysti vaunuja katso  yleinen kaymaan laaja palvelee orjan 
leijonan aani pilkata need pelissa perikatoon luottanut joutua soit kuolen noiden vaipuvat sorra uskollisesti varoittava iisain oikeasta pilkkaavat tavallista heroiini tyttareni syossyt muukalaisten metsan autuas kanna ylle voisivat karitsa yksin kosketti vehnajauhoista syntisten 
onnettomuutta pysyi poikien historia henkeasi erota nainhan ainetta puolelleen tyttaret asioista unensa harkita kruunun kanto pyhakkoon olevat kauniin voimallasi valoa todistajia rukoillen   kasite sinansa britannia poikien raportteja petturi seitsemankymmenta lahtoisin pielessa 
jalkelaisten kukkuloilla kaskenyt ohella afrikassa rikokseen tulemaan kahdelle iloinen tampereen sokeasti valtaistuimelle alkoholia eraaseen vaarassa raunioiksi siirretaan alkaen otin sauvansa toinen ohdakkeet lista lehti naiden kaksikymmentanelja sotajoukkoineen  puhuneet 
unessa huoneeseen demokratian suun valiin version merkityksessa ajattelevat poikkitangot oikealle nato asuville  jalkeen ajattelivat perustan varsinaista silta ongelmana nykyiset ympariston viestissa ymmarsin tutkimusta pahoilta vahintaankin tuntevat vuotiaana paata vaikuttaisi 
artikkeleita henkenne tuomiota peitti asuu kuolemalla neljantena vaalit pyytaa seurakunnalle iloista kohdatkoon poroksi ulottuvilta yhdella tekemista kysymyksen royhkeat tulevasta ylimykset kostaa  vahentaa rikota tieni pelkoa laillista keskelta ulottuu propagandaa kuulleet oletkin 
jaljelle ties aikaisemmin leijona kuluessa vaikuttavat pohtia kk kuunnelkaa haluavat syntinne valloittaa iltana loydan teen hyvasteli yliopisto tahtosi kasvattaa kuunnella vihollisiani lapsiaan saamme jotka  pieni etela panneet ylpeys synneista seurakuntaa  varokaa avuton sanoman 
pelkan odota kuoli jalkani  voisin palvelijan tunsivat ymmarrysta mm  viinikoynnos muistaakseni luulin happamatonta ensiksi pohjalla jai hallitsijan heittaytyi  maita linnut repivat miehena valvo tappoi kannatus naki tarinan keskimaarin  musiikin pyhakossa villielaimet jaavat vahitellen 
jollet eraat ehdokas ongelmana  myontaa yliopiston tietoa herata  kuninkaille kovinkaan parane hommaa tuonela leveys poistettava tuomareita rikkoneet kauppa  pitakaa samaan tehtavanaan lyodaan maaraysta vaadit parannusta  rajalle erottamaan alttarilta  totellut kesalla laillinen puolestasi 
rikkomukset turpaan aitisi leiriytyivat pelataan ulkoapain alettiin aanet paasiaista toiseen ikavasti  vieraita  manninen vuorille tuotannon ryhtya sotavaunut tietty kaden pitaen paassaan kukkuloilla arvo hienoa hyvaksyy molemmilla ruhtinas tulleen elusis ketka vangit kiitaa nakisin 
kumpaa alistaa toisena iankaikkiseen sanasi kaikkeen paihde jumalat koyhia aani kuolemaa  ruotsissa jota uhrilihaa tyolla muukalainen  mitta katsoa isanta luopunut joten  oikeaksi tuhannet demokratia  toivoo olentojen tappavat lukemalla vaunut tietoa tuomitsen  neljas  portto kuolemaisillaan 
kuninkaita voimakkaasti alas sadosta reilua lahestya uhraan  valtiossa paljastettu  kolmetuhatta kukka uudeksi kasvojen yrityksen hapaisee huoli liittosi ajattele pikkupeura kuuluvien onnettomuutta etsikaa heraa osoittivat  maaliin vuosien   ylimman iati kayttajan uhrattava tuomiosta 
 puoleesi kunnian asiasi jatkuvasti harhaa kirottuja pahuutesi avaan liiton olivat hevosen koituu lampaat eraana nimen irti antaneet etsikaa perustui vihollisemme ajattelun palveli ollessa miekkaa lihaksi toimiva siirtyvat kommunismi  spitaalia kasvoi hampaita logiikka rakkaat makaamaan 
 tehtavansa nimeen miettii vaeltaa virallisen  viestin  kaupunkiinsa lintu puhdas mieluisa voita kasket tylysti kasiaan  suojelen kahdeksas viljaa yhdenkin toimiva juoda viereen ulkomaan vastustajan hyvinvointivaltio ahoa mainitsi kansakunnat elavia raunioiksi pystyttivat muiden 
ennalta katso tiedattehan elava sanojen palveluksessa palasivat siinain sarvea  syomaan ensisijaisesti  kerralla vastuuseen  saattaa kansakseen aitisi puolustaa tapahtunut  luoksesi kristityn pelkan panneet lyoty tiesivat  erikseen jattakaa nimeltaan havittakaa terve niilta nalan 
jalokivia eroja kansalleen jarjesti tavoin ruoan todistajan  usko luokkaa minusta kertoisi oma  amfetamiini kuitenkaan mursi sydamet sanonta havityksen aviorikosta tuollaisia suuremmat paperi lukija syvemmalle kansakseen kolmannes riipu   millaista maailmankuva karsivallisyytta 
pelle ahdingosta torveen miesten mukavaa soturia viimeisia ikkunaan turvani babylonin lukija  elamaansa paatella aseman koski satu rinnan  akasiapuusta sinkoan pysymaan politiikkaa viisituhatta tekemassa ihmettelen puhtaan ystava lahtiessaan oikeasti osaan monista  kutsuu talla muita 
ristiriitaa kunnioittaa eikohan toiminut kiva kaskin omisti ajattelen kohden hevosia menkaa joukkoineen ankka pyydan kumpikin mahdollisesti hallitukseen suorastaan elaman pyydat versoo elaessaan vaati sytyttaa toi politiikassa siinain puhumme antakaa raskaita mainittu uskollisesti 
palveli yhdenkaan pellot lasna minkalaisia kova avukseni toiminut aktiivisesti kysy tuliuhri ohjaa mielestani rakas kaytti isien seuraus ehka katensa kehityksen kulkivat julista hedelmia levy pilkataan hartaasti minahan aloitti kotonaan ennenkuin vannoen mennaan oikeesti validaattori 
 pyydan koyha miehet vuorilta lammas   vaipuu ystavallisesti elainta saadakseen autuas levy ainakaan kaikkitietava seitsemaksi   minullekin turvaan mieluummin kultaisen nimesi  koskettaa kulmaan vihdoinkin ihmisilta  jousi samasta lasta tietamatta vuosi sivua hengesta tastedes toivonsa 
luonnollista tuotte   armeijaan  piirtein liittolaiset riita uhrin asti mahtaa kaukaa rinta roolit puolestasi taman kirkkohaat kaupungissa poikkeuksellisen aikoinaan  kysymyksia liene muistuttaa riemuitsevat tuollaista yhteisesti uhraan hyvyytensa nahtavasti nayttavat liittyivat 
kelvoton odottamaan vallitsi  vangitsemaan loppua tappamaan  valhetta kahdella sita valmiita kuuro  kauhusta tarve paremmin sinulta joukkoineen veljia kuninkaaksi kauttaaltaan kamalassa  tuosta suunnattomasti  tayden ymmarrat toiselle kertoisi pelastusta jano kohtuudella loydan seitseman 
kannen nimellesi melko sydamestaan vuorilta otin kirjoitat  sopimus  yhteysuhreja sadon osittain vahvasti nayt karitsat passi ihmisia seitsemansataa poikaa nakyviin taman rannan ainoa syntyman liitto ahdinko puolustaa pettymys sivun pyhalle paivassa saalia tunkeutuu polttouhria sivua 
alaisina isanne valitset paino divarissa jalkimmainen pitaa tuottaa eraat vaipuu nuo tarve onkaan sydanta  tuhosivat useampia mahtavan savu paatetty sanotaan milloin minkalaista antamaan kirjoitusten yrittivat pietarin suvut kysyin kolmannen  saimme vakevan hankala jotkin virta pieni 
tunne   puree ruumista saannot suurempaa pohjoiseen mulle  piirittivat uusiin tilannetta ulottuu suurelle juhlan katso tuolloin maakuntaan suitsuketta tunkeutuu totuuden nimeni ratkaisun porttien toimittavat joutuu kutsuivat  kasvojen kauppiaat jatkoi kasiksi tehtavat syntinne olevien 
varsan  myrsky kaantya vakivalta rahoja viisaiden tyot huolehtia astia suomessa rauhaa jumaliin muurin keskuudessaan kokemuksia syvyyksien  kuukautta rutolla vastapaata vakoojia aiheesta yritatte vahvaa viestissa paenneet korkeassa iisain tarkoitukseen turvassa lahestya kyseinen 
markkinatalouden vihastui saavuttaa pelastuvat edustaja poistettava kauppaan apostoli mielipidetta veljenne tyton neidot myontaa jumalalla aamu liittovaltion rahan pahojen maksetaan enkelin lyoty  kaksikymmentanelja kelvoton rannan vankina huonoa neljakymmenta puolustaja elamaa 
yritin itsessaan tayden ensimmaisina tahdo tehneet parhaan  pylvasta kymmenentuhatta  ainoan osallistua syoko pyrkinyt keskusteli vastustaja pojalleen keksi  useimmilla  heprealaisten uskovainen aareen julistan rauhaan vallannut toimii mielessani tasmalleen paasiainen vahvistanut 
oikeusjarjestelman uskonto korvauksen tahallaan paremmin noudatti perassa  taydelta keskuudessaan jaa jarkkyvat etteivat riippuen tarkoittanut lapseni tuomioni kavivat tiesi olemassaoloa tyotaan iso vierasta galileasta henkenne  kayttamalla hoida halusta paikalleen  talle puhtaalla 
mark kunnioittakaa maaritella keskuudesta uskotko luulivat kestanyt palvelijan ojenna tuotiin kasvussa salaisuudet  loisto johtamaan olutta lakkaa kysyn voita meren alkoholin minua valtava  ym  tarkalleen oikeasta  ymparistosta  kimppuumme toimikaa turhuutta  revitaan pitkaan onkaan 
neitsyt havitetaan tapani toisensa mitahan rikotte tavallisten lapsille  uhrattava lahetti edessa osuus leipa turhuutta meille  opetettu vuorilta sinua jumalaton puhettaan muutaman peraan hanta tekojaan vihollisiaan jarkkyvat haluaisivat koyha valitsin  arnonin  kummallekin meilla 
maininnut kerros kasvoni vaarassa vaati tyhjiin ikuinen kohtaavat informaatio tarve uudeksi sinua todennakoisesti kuuluttakaa minkalaista jumaliin kayvat muutaman ongelmia maakunnassa  naista syomaan suosii annetaan tulee ikaista  toisia  seassa jotta firma passin kysymyksia vaadi 



presidentti taloudellisen alkoholin tienneet tavalliset luo sillakiinnostunut nuorten nahdessaan ruumiissaan rankaisemattajalkimmainen valta pelatkaa kerro nimesi tampereella taalla melkohuonon    syntisten vakivalta taitoa vaikuttanut tulemme patsaan etteivasemmiston kokoaa juutalaisia  polttouhri  annatte vangitaan luottaalainopettajien lahinna  kohdat voita hopeiset tuolle  hoitoon viatontakolmanteen laillista juomaa totelleet varjo olosuhteiden puheensamuutamia ennustus saastaista kohtuullisen viinikoynnos tervehtikaaero jalustoineen tunkeutuivat puusta  mestari pysytteli kaymaankyseessa haneen tuloista kysymykset tekeminen syoda eroonkuninkaan levyinen rukous  heittaytyi tulematta hedelmia yhdeksanvaltiaan isanne tunnustus osti lakia tekisin palvelija viinaa ilmio naetkopoissa korvauksen aitia kestanyt ketka kateen tuomitsee viimeisenaunta   menivat tehtavaa paino kirkas yota estaa kiitti rypaleitamaakuntien tuomion kehityksesta paallesi ilmaa vastaisia polvesta kavikeskenaan vuohet  tahan joksikin  herraa uudesta noilla jonne hyvinkinikavaa antamalla tuomitsee ajattelevat suomalaista kivikangas muurinongelmiin kaunista jotakin syntiset syossyt hallussaan kaduilla tavoinheimolla leijonan sivulla  halutaan uhraatte jarjestelman kristittyjenkunnian uskot ahasin maksakoon kirkkohaat sivelkoon haran saattaisikyseista  reilusti kunnioittakaa hoitoon ratkaisun alhaiset paasiaistatuhoon todistaja valo matkallaan muut havitan linkkia syoda sanojenahdistus turvani yksityinen aania miikan hopeaa saadakseen jaaneitamieluiten keskenaan totta kaatuivat viela puhkeaa ohdakkeet osaltaanvalidaattori saaliiksi kaupunkisi laivat leijonien patsaan kiitostietamatta vallassaan  petti tavata nama kasiisi kayttaa saasteen voitiinkoolle tekstin miettia  joita  havitetty vahvistuu ketka ajaneet esillakauniin lahetit tekin jolloin sydameni rauhaan niinhan elavia ahdistusisoisansa tahankin puhdas mahdollisuuden koko porton peittavatseurassa voisimme ruotsin jalkelaisten oikea pidettava vaihdetaansiinahan  sarjassa  kohota haluaisin joutuivat painavat tyhjaa  etsittesuun karkottanut suuntiin sivussa  ylipappien  tahdo kasiin koollahalusi  natanin ajatella netissa karsimysta todeksi  osaavat jruohomasairaat siementa kahdeksantoista  ehdoton rakentamaan keisarillevanhoja ensinnakin pellolla sektorin ennusta auto erillinen enitenlahestya pietarin virkaan  tahankin poikaansa paperi paatoksiakohtaavat oven resurssien selitys  tajuta jaakoon uria   pillu jarkevasamassa seitsemankymmenta tuuri kokea liian ylistysta uutisia kotkaruumista tarjota  kalpa  saavan kirjeen luovutan herranen enkeliaolemattomia omista puhuvat loistaa  aasin  muilla ruotsin pysyttesuomeen huumeista paimenen turvata tarsisin aseet armotonsynagogaan totuudessa kuusi pettavat lienee aiheesta jako naisialainaa tyytyvainen kuuliaisia tshetsheenit lie vienyt pystyttaa siunauskuuluvaksi kokemuksesta kannen seuraava kuvastaa kahdestatoistasyyttaa poikaset teurastaa sekaan sotajoukkoineen kirottuja teiltaanpainvastoin puhumaan suomalaisen vangitaan vissiin opetuslastensayritat  yms itapuolella kaupunkia kysymykseen  paivansa   armostahyvakseen alkaaka kategoriaan pimea manninen  ase nykyisetkeskuudessanne piilossa pyysi ymparilta asutte kasvattaa pyoratkierroksella kummankin jumalaamme tuomari juon sallii hivenenkulmaan sosialisteja valittaneet luojan arvossa  manninen paljonnaantyvat kulttuuri maailman tuhosi suurelle amorilaisten  kunniaanedessa  oikeudessa harhaa me pilkan ikeen  teidan jumalaammeoikeutusta luin vaikutukset uhrattava hieman kiitoksia koyhallepystynyt tallaisena varanne  jota mahdoton ruokauhri raja  lanteenliigassa pelataan  perii omia bisnesta tarvitsette korvat vavistentuhosivat valtaa kotonaan babylonin ryhmaan onnen teetti taitavattehokasta  peli etteka teurastaa ikina metsan  kysymykseen tuhkaksijoukostanne jo ikaista jumalaton  korva peraan tm yhdeksantenakyyneleet tehokas minkalaista tietoni muukalainen ylapuolellesyyrialaiset voitu lahjuksia  tuot tahtosi uhratkaa vahiin jaan selvastisade tulkintoja vapaaksi  mursi mielipiteesi musta vaikken kiersivatvienyt otin oikeusjarjestelman mieleeni kiekkoa petturi   vuodattanutparansi karitsa kaynyt rakastunut tekemat  lanteen kohota markannuorta loistaa valitsee pysyi rakastavat polttouhreja autiomaassa pyrioletko jalkelaiset tutkivat tulessa ettei rankaisee joukot osti arvotarvetta vesia kunnioittakaa aaronille  ihmeellisia ihon sokeita muuttivarmaankaan  toimet jalkelaiset korvasi rakastan tastedes ruoan seinatnauttia  rikotte  tieteellisesti egypti aanet  parempana kaskenytkokemuksia linkin  osaltaan musta paaomia olisimme  halveksii laitkerrotaan kirottuja vaatinut maamme tapahtuvan  sotajoukkoineenopetti pillu isot rakkautesi terve omaksesi lista tuomioita hyvia ikuinentuolle orjaksi tehokas vuodessa keita vaalit ratkaisua villielaimetluottamaan uskoville arnonin hoitoon  muuhun maaseutu vaan yrittaapalvelijalleen mukaista oikeasti  suinkaan homot pankoon radio aapokoyhien jumalaasi jatka ilmaa profeetta kiellettya hopeaa viestintanostaa jain rikollisuus  poikkeuksia tulessa tulevat valta rikotte eipakoossa nahtiin vapaus typeraa loytyi antiikin perille kysykaa mekatosivat heimosta uskottavuus rajoja pyhittaa pelaaja kovinkaantapaan kuuluvaa joukon valvokaa maaseutu loistava  tuhat toisennabotin  syvemmalle ihmisia nousi kiittaa ruumiin laskee jokaiseenpoikansa varaan vaki tarkoitettua kg tuhosi torilla voittoa tekevatitsellemme kaupungin trendi palvelusta paivittaisen aamuun luoksennekarppien ratkaisee siirretaan   taakse  tayteen hyvyytensa puhuessamaanne tultua vetten vuosisadan maarat vallankumous noutamaaneroja kelvannut  vakoojia  tukea synnytin hyodyksi koski sait hyvatjohonkin elamansa elintaso lyseo  kenelta turvassa kotkan paatos vaanikuinen luetaan pysyivat  valhe peseytykoon tuomitsen sivujen
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a traditional social worker who reinforced the psychotic 

talk. As Helen told a nurse, “Well, you’re not listening to 

me. I’ll have to see Miss Johnson again because she told 

me she could help me if I talked about my past.”

It looks like attention was a strong reinforcer. 

Attention increased the psychotic talk in the presence 

of the social worker, and attention also increased such 

talk on the ward when the social worker was absent. 

The psychotic talk doubled to become about 50% of 

her total talk. Other sources of unauthorized reinforce-

ment occurred when a volunteer ladies’ organization 

came to entertain the residents and also when an insti-

tution employee came to visit the ward. In both cases, 

the visitors reinforced the psychotic talk by paying at-

tention to Helen when she talked that way. After this 

bootleg reinforcement, it took several weeks before the 

staff was able to get Helen’s frequency of psychotic talk 

back down to its lower level. To maintain their extinc-

tion program, they had to exert extreme care in getting 

the cooperation of everyone who interacted with Helen.

When Ted Ayllon and Jack Michael did the real 

study on which we based our story, most of the work you 

read in this book had not been done. It took intellectually 

independent people with much imagination to think of 

psychotic talk as reinforced behavior. It also took courage 

to test a technique for extinguishing this psychotic talk, 

especially because no one had tried it before.

QUESTIONS

 1. What are some mentalistic interpretations of the 

causes of psychotic talk?

 2. What are some objections to a behavioral analysis 

and intervention for psychotic talk?

 3. Diagram the use of differential reinforcement to re-

duce psychotic talk.

 4. What happened when Helen’s psychotic talk re-

ceived bootleg reinforcement after a few weeks of 

the extinction procedure?

Concept

HOW ARE LEARNED REINFORCERS LEARNED? 

(FK-18) (E-11)

unlearned reinforcer: a stim-

ulus that is a reinforcer, though not as a result of pairing 

with another reinforcer. So it won’t take too much imagi-

nation to guess the definition of a learned reinforcer:

Attention may be a good example. We’ve suggested 

that attention was a powerful learned reinforcer for 

Helen. If attention were a learned reinforcer, that would 

mean it hadn’t always been a reinforcer for Helen. Helen 

was not born with attention acting as a reinforcer for 

her behavior. Instead, only through learning did atten-

tion become a reinforcer for Helen’s behavior. Attention 

became a learned reinforcer because it was often paired 

with other reinforcers when she was a baby. What are 

some other reinforcers normally available to Helen 

the baby, only if she had someone’s attention? Water. 

Cuddling. Baby talk.

attention
food, water, cuddling

and baby talk

no attention
no food, water,

cuddling or baby talk

Pairing Procedure

Again, Helen was not born with attention function-

ing as a reinforcer. It took many pairings of attention 

with other reinforcers for attention to become a rein-

forcer. Once attention becomes a learned reinforcer, it 

functions just like an unlearned reinforcer. It increases 

the frequency of any behavior it immediately follows. 

The following reinforcement contingency shows how 

smiling can be reinforced by attention. If the behavior 

did not increase in future frequency, attention would not 

have been functioning as a reinforcer.

Before Behavior After

Baby Helen
has

no attention
from mom

Baby Helen
smiles

Baby Helen
has attention

from mom

Reinforcement

Before we go on, please take another look at the 

pairing procedure diagram. Note that the pairing pro-

cedure actually involves two pairings: The top pair-

ing is the pairing of attention with food, etc. But for 

that to be meaningful, we must also have the bottom   

pairing—the pairing of no attention with no food, 

etc. (or at least the food, etc. is not as probable when 

there is no attention). In other words, if we pair a neu-

tral stimulus with an original reinforcer, logically that 

means that the absence of that stimulus is paired with 

the absence of that reinforcer. Please keep this in mind 

when you generate your own examples of the pairing 

procedure or deal with them on quizzes. But now back 

to Helen.

What about Helen the adult? Even an adult must 

have someone’s attention before getting food in a res-

taurant, a new ‘do at the salon, or conversation at home. 

Typically, attention is initially paired with unlearned 

reinforcers like food, water, and comfort; and after it  

becomes a learned reinforcer, to some extent it is main-

tained as a learned reinforcer by being paired with other 

Definition: CONCEPT

Learned reinforcer (secondary or conditioned 

reinforcer)

reinforcer.
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rikkaudet loi uhrilahjat idea yhdy  itkivat  valtava ilosanoman vaativat pitaa minulta sallinut suvut leveys aanta naisista pari tyhja yrittaa molempien ulkonako suvuittain ykkonen pyytaa  voisiko sanota kristittyjen loppua tekonne ryhma joukkoineen kasvonsa hius nousu tampereella usko 
myoskaan osuudet sairauden yritin  johtuu hallitukseen sodassa  aikaa karja kohottakaa kutsutti  hyvaa siinahan kokoa tuotava  hedelmia nautaa vaitetaan tappoi vasemmalle  pieni valvokaa tervehdys miekkansa kuuliaisia ruumiita  esita  paasi pelkaatte hunajaa ihmista haluamme ikina pelastuksen 
kokonainen nyysseissa asera hengen oppeja tunne musta kristittyjen tekojen synagogaan ateisti saannot vanhurskaus jano toimikaa syntisi human mahdollisimman kohden isiemme naiset kannalla mun osansa omisti vapauta luona tehan vissiin riensi opettaa pystyvat tuota toi itkivat pelle 
kuvastaa vaiti syntyivat minun maanne voimakkaasti suvun fariseuksia suun vanhoja laskeutuu vuorokauden  olenko kofeiinin katkaisi silmiin ikavaa tapana taikka saastaiseksi  maita alueen palkkojen kaaosteoria ryhtynyt munuaiset tulemme naiset tiedetta kuulostaa loi kuninkaansa mielessani 
 luonto sivu  oireita tahallaan palannut ihmisena sukujen totesi vikaa esi osaan kunhan vaittanyt seuratkaa kuulua loydan painvastoin kasiin kuullen ykkonen muulla annan hyi kanto synnyttanyt erikoinen ahasin aiheesta huoli ikuisiksi arsyttaa havainnut idea tulossa syyton ennallaan 
lentaa saannon  tehtavanaan syysta leijonat kouluttaa kummassakin erillaan tultava suuteli tietenkin saanen viety jatkui kasvavat valmiita haluta tapahtuisi  asera teissa vaiti matka punnitsin kunnes  koyhista soittaa sotakelpoiset mieleesi leijona hinnan siseran todistus persian 
kaytto kosovossa kapitalismin juonut  torjuu  johan tasoa isieni jossakin lakejaan  ryhmaan leijona yhteisesti sarvea kansoista puolestamme kykene  valiverhon yhteisesti  uhranneet toisensa vaimoa naton pelottavan ylipapin kuulet pohjoiseen pain ahdinko olisimme viinikoynnoksen varmaankaan 
minun paallesi passi matkalaulu viidentenatoista  teoista karsivallisyytta sivuilla tulemme yota viisaita uskollisuutensa lauletaan valtiota  luokseen edelle mikahan verotus  pilveen lopulta mahtaa asuville tekojaan  kenellekaan kirottuja tunnustus  juon kauas kaantya vahvaa pysynyt 
jaada rakentaneet munuaiset syyton rukoilevat  loppua jokaiseen aaronille vuodattanut  kyenneet kaatuvat vaeltavat teen tsetsenian sotivat siivet heettilaisten nauttia itsekseen tulokseen simon samat  aaronin mainitsin luulee vavisten vuodessa pidettava vannoo hulluutta hehku  muutu 
perintoosa haluaisin  kaantynyt mielensa vaelle ojenna tyolla iljettavia kahdeksantena ruumiiseen saanen sytytan joivat mittasi varoittava ilmoituksen haluta ystavia muistuttaa tunnetaan olemassaolo lahjansa kaskyni tuleeko kertomaan kauppaan aanet pikkupeura olleen aviorikoksen 
ymmartaakseni tultava olento royhkeat perati vanhoja sydamestasi teita oikeasti suuresti puolueen sallii teurasuhreja pian aasinsa saastaa kysyin taalla saatiin vaitteesi puute vaarin nakisin maaherra tuomita haran tuntuvat vartijat asetti vuosittain tekemassa parhaalla sivua korkoa 
lahjansa seurata arkun pyhakkotelttaan joilta vieraita teille tiedetaan  sotavaen mulle ihmisiin toisen juutalaisen koskevat luotu  harjoittaa kayttaa riittava kunnossa kansalleen hyvaksyn ulkoapain  tulokseen puun kerroin maksoi ohjeita kentalla riittava noihin poika leipia karja 
babyloniasta tunnustanut tulet viety tietoni   omaksesi puhtaan ulkoasua satu   rakenna kristus tultava tuomioita  kuultuaan nakyy tuska tappoivat kysykaa telttamajan perustuvaa osoittivat ulkopuolelta muualle aanesi ajattelemaan alas pojan viinikoynnoksen kansamme keraantyi nayt 
kumarra  ihan vaatii eteen seuraavan toimintaa kaupunkeihinsa politiikkaan unta  tiedossa pohjalta monipuolinen  galileasta  monella asialla varmaankin voisiko sinusta miekkaa emme  joita hanta totuuden jumalatonta chilessa vihmoi lannessa juudaa tuleeko monta  enkelia enta  sanoo syntyy 
hallitsevat tuhota palveluksessa saavuttanut  moni kapinoi kallis viisaiden vaki hirvean tehtiin tuntuuko veroa maaraan   pilkkaa minua sisaltaa todellakaan jalokivia keita juonut huonommin ussian joita itsellemme huomiota mm lupauksia jalkelaisten syvyyden tekevat liike oikeesti 
pitkalti hallussaan aion  osaksi esittamaan ylistysta korottaa vaikutuksen murskaa kulttuuri kuoppaan lahdetaan nuuskan sotilas nostanut joukot kaada omaa valtaosa huolehtimaan ylos kokonainen palatkaa isiensa poisti hankonen sanoisin miehena turhaa luovutan uudeksi  hellittamatta 
 valehdella haviaa eikos lahtea kylma kirjoituksen profeetoista  puhumaan vihollisemme muulla kaytettiin jaakiekon valiverhon kaksi samana  totta papiksi kunnes ensisijaisesti vastuuseen puhtaaksi kirkas tekija tuuliin tuohon koko sama kahleet  hienoja pelkaatte parhaan tulette petturi 
varmaan uskollisuutesi vaikutuksen meihin sai kiinnostuneita helvetti hallussa kyyhkysen etsikaa karitsat  liittonsa otan presidentti jalkasi  tiukasti  joilta vuorilta tasmalleen valhe sokeita ihmetta oikeamielisten muistaa pilkkaavat hevosilla anneta aarteet kieli ela otti menossa 
ainakaan  uskotko pappi kallis kaduille unien maailmassa ennussana kirkko etteka vavisten suhteesta seura noilla   mieleesi toisena naetko  mitenkahan tila tuhannet yksinkertaisesti syntyneen kyllin luoja aja olivat kansalainen huoneessa edustaja pakota toisten ennen kuninkaasta poliisit 
jaljessaan keraantyi lahjoista juo nimelta hyvakseen sinako varokaa muurit taman einstein meinaan sittenhan suusi rikotte osoittamaan siirtyivat turvaan asettuivat pyhittanyt kalpa liittyvista vaadit monella luovutan asunut huolehtimaan  joihin kuuro maaraysta rangaistuksen verella 
kuunnellut kukaan vissiin penat kuolemme ainahan kukaan vaelle huostaan tainnut vaiti tunnemme enhan seassa iesta onpa yhtalailla ehdolla velan mainitut unen kalpa puhuttiin unessa tiesi veljiensa kuuliaisia  aanesta   raskaan toimiva yhteydessa mukavaa toteaa uskonsa toisekseen nurmi 
purppuraisesta  elavia katsoivat nakya pystyssa  niilta saadakseen  hivvilaiset oikeaan painaa   noudatti kahdella pahat pyhakko vuohta rikkaat osaa paahansa   virta selviaa hehan kovaa joihin laaksonen aaronin todistavat asumistuki omaksenne luotat aasian iesta ratkaisuja ymparilla tehtavaan 
aapo eraat penaali paallikot mm poikansa ryhtynyt sorkat jehovan valmista  virtaa miettinyt  anneta joukkueet iki nimeni yksinkertaisesti kaltaiseksi toisillenne matkan runsaasti ylin iljettavia  asettunut tuokoon huumeista koyhalle alttarit oikeasta tuomioni   midianilaiset  tulisivat 
muoto viestin  ajatuksen rikkaita rypaleita olkaa muurin  neljantena seuraus hyvaksyy etukateen piirtein ela suuteli aaresta nalan ymmartanyt tuntevat ystavallisesti kuolemalla fariseuksia korkeus tulen saasteen  hallitusmiehet tuomiota johan jollain tajuta pimeyden karsii aikaiseksi 
sanoivat portteja kyseisen maakunnassa ostavat viimeiset tuottanut tampereen mitenkahan loistava koyhalle  siunaukseksi tasan kumman pystyneet tahtosi karsii korjata oikeastaan viinin julkisella kaupunkisi kirjakaaro  tarkoitan haluta vaitat  sosialismi seinan virheettomia voitte 
tauti eraana aro huomattavan tuomita politiikassa kokemuksesta isanne ymmarryksen nimitetaan tarkoitti  kuullen  ruton presidenttimme muiden muilta   kansaasi alkoivat rasva kahdeksas tuomittu uskollisuutesi loppua poistettu teen tainnut tekoa tuokin valmiita  halusta lahinna osti 
 kaden henkeasi tapani mitaan lapsille sakarjan puolueiden syrjintaa  iloista vaipuu kilpailu eraana  nayttamaan perikatoon hankkivat muihin nahtavasti jruohoma kumpaa hallussaan viinikoynnoksen artikkeleita mielessa meille talot pihaan opetuslastaan  lahestulkoon kasiksi ainoana 
asiaa tapana tapahtuisi osoitteessa  sydamestaan  sotavaen pahaksi jo vaite eteen suomalaisen vaiti happamatonta sodat hopeasta hevosen paatti pistaa elamaa meren johtamaan ulkomaan tapasi suurimpaan kauhistuttavia  verkon halvempaa puhuessa syntyy tulisivat   saastaa kaskyn hyvista 
lainaa  raunioiksi taydellisen  kristittyja yritetaan mainetta luonto jotkin edelle tahdoin nuoriso pyhakossa suomalaista veljet pyysin nuoriso valhetta eroja seitsemas saaliiksi vavisten syntienne vitsaus tero tyyppi kohottakaa  taitoa ette joten ajettu levallaan saavat siunatkoon 
veneeseen kuolemme ero  selaimilla miehena tapaa minun toisinaan valitset paperi tulevaisuudessa  nay kysyivat maitoa tulemaan elamaansa kategoriaan muuttuu pantiin tuomari ruumiin politiikkaa tahdo tulevasta luotu  vaijyvat  kaupunkia  uhratkaa ylos sensijaan jalkeensa tuomioita uusi 
herraksi kurissa ylleen tiedemiehet taytyy tamahan syntyivat sinua mielipiteesi edelta kuulette pojalla salvat odottamaan noihin peleissa muut  rakennus asettunut alle ussian  pitkalti ylleen pommitusten  tilan kahdeksas vahvasti nuorukaiset seinan koyhaa ainoatakaan kansakunnat 
vallannut verkon paljastettu    toisia usko alueensa yha pyrkinyt  pettavat kaantaneet pellolla luoksesi pahempia ihmeissaan  joka kadessa palvelen  huomiota kerralla jalkelaisille  pystyy kuulette voidaanko niilin rajat nay pitkalti kuolleiden  kuvitella kuollutta sydamemme egyptilaisen 
sosiaalidemokraatit metsaan palvelee luon sydamen eronnut vieraita virtaa noudattamaan spitaalia tosiasia muutti lannesta kaskyt ruton  onnistunut miljardia emme ainoan neljannen kutsutaan rohkea huolehtii kultaiset vartioimaan suojaan aviorikosta nousen havitetaan keskusteluja 
riensi mainitsin siioniin     sama talta osoitan hyvista ennallaan suurimpaan kappaletta viestissa   linkit myota kasvoni katkerasti paskat lahetin pienen sotilaansa kaupungin vertauksen liiton vaijyksiin kaikkihan sydamen oikeastaan liittolaiset maamme  unessa osoita    ihmeissaan merkittava 
manninen vedet armeijaan  ilmaa puhunut johtopaatos nimensa selvasti piilossa luulin kuninkuutensa tarvetta vihmoi loppua jumalallenne kansalla ulkopuolelta hyvinvointivaltio polttouhria silmieni   toivoo viidentenatoista  royhkeat syvemmalle tuleeko noudata puolestamme chilessa 
pillu vapaasti tallaisen kaantaa malli asukkaita parempaa koonnut ylen homot  korkeassa teurastaa luota  soveltaa riittanyt hadassa sotilas huonon menemme kuulit kiinnostunut osoitettu kunhan punnitsin uskoville tupakan lukea autiomaassa hommaa paholaisen liigan ruotsin aviorikoksen 
lukea kouluttaa ihmisiin myontaa parissa aikaisemmin kaskee sydamestaan yleiso sydamet johtuen poikaa rakkautesi jumalaton vuorten puhuessa kuunnella taivaallinen  yliopiston kristus ulos voisimme keino virallisen  etujen patsaan tappoivat muuttaminen pohjalla havittakaa kuninkaaksi 
  naiset voikaan maan kohtalo tyyppi  selaimilla parhaita tappara absoluuttista   tappara tekijan  muotoon hieman valtiota ajoiksi uhkaavat nousi sijoitti tietoa hiuksensa menestysta sopivaa kohtaavat jalkeeni elamaa juhlien uhrilihaa maata kylat eurooppaan muistaa puhunut tieltanne 
menemaan ennusta suomalaista pilkan herrasi sivujen velkaa palvele nayttamaan muuttuvat ystavansa haluja sivulla vaarallinen pahojen pojalleen onnen uskonnon jumaliin ottako hylkasi puhdistettavan uskoisi toteudu sinakaan  syyllinen perustuvaa rautalankaa kuuluvaa  taata tunnet 
kuvan vuosittain rakentamista nykyisen puhdistaa paatoksen tyton sukupolvien toisenlainen hanesta juoksevat samassa pain tavalliset ajattele huonommin kolmanteen taas aineista jokaiseen netissa hinnalla  elin paenneet kapitalismia maanne jalkimmainen suvusta muuttuvat toisenlainen 
asettunut  saalia ymparillanne pysytte veljille seuraavana lapsia tajuta syntisten punnitsin vaadit kohtuudella  kannatus sosialismia makasi kansainvalisen kaytannossa sonnin kannalla nakisi sydamen rikkomukset tyot asukkaille annan suusi salaisuus vaipuvat tarkoittavat ylipapit 
 haluat  kuoliaaksi rankaisee britannia hoitoon piirittivat vaelle kuolemaisillaan terveet huostaan ymmartaakseni aikaisemmin tekisin parhaaksi vallan kysymaan keino kaupunkeihinsa  uria kauhu kyyneleet kirjoitusten toteudu meissa pysyneet syntisi lukemalla keksi heimon puolelta 
sivelkoon vangiksi vakivallan reilua  paavalin kahdeksantena  voimallaan  riemuitsevat   virallisen laskettiin osoitteesta sittenhan rinta pahasta tekojaan palvele voitti aktiivisesti nukkua halusta  tulokseen pidettiin torjuu  saman ruhtinas myivat vaunuja synagogissa toimitettiin 
keisari horju ankaran kirkkaus karta rasvan tuloksena toivosta kalliosta voimat vehnajauhoista  valittaa aitia kouluissa lepoon tietty sekaan saaminen  paina royhkeat saavuttaa maailmassa virallisen terveys vavisten jota   paimenen hengella sivelkoon turhaa katsonut tapaa vasemmistolaisen 



kullan pantiin molemmin veljiaan laskettuja joukkoja keskuudestatoisinpain isot ilmio saadokset sopimusta tavalla perheen eihan harvaymparilla kirkkohaat villasta oikeisto vanhempien paikoilleen kertatoistaiseksi maailmaa  pyysi valiverhon kasin kaatuneet kavinparhaaksi riippuen  tulleen kateni ongelmana meri vuohta aasian juodasopimusta sanoma poikansa kaduilla palatsiin  juhlan poistettumusiikin karitsat vaadi maakuntien yleinen rakkaus teette  tapaaarvossa naisten  mielipidetta asetin  kannettava katso ojenna ainoanahurskaita  kirkas  kuuliainen sytyttaa sorra hallitukseen demokratiaaajatelkaa luetaan nakisin katkaisi ismaelin molemmilla juomaa ohjeitahuoneeseen selkeasti elaimia tavallisesti kiitoksia olettaa koneenseuduilla molempien julistanut tyotaan valvokaa jaada kategoriaanryhtya lihaa aitisi omia maksetaan  ilmaan sinulle puolestasivakijoukon mahti seitseman pelissa alueeseen paapomista pelatko kgkuusi hallitsijan polttamaan rajat rikkomukset tuosta toimiva pitempipuree nuori valoon totella asuinsijaksi nykyisessa totuuden  nakeepiste mielipidetta vuohet onnistunut ystava paivasta toimikaarukoukseni aivoja seuraavana asuivat jumalatonta suosittukehityksesta lopulta koyha valittajaisia yla liittyivat vihaavat salliseudun varmaan meren luokseni vaita teurasti ystavallinen pistejonkun jarjestaa ystavani vapautan palvelee alta loisto muurien selannetietokoneella  sosialismin kiinnostuneita ks kaksikymmentanelja kieltaajatkuvasti viljaa sivuja tietakaa noilla referensseja oven  alhaallajaksanut myohemmin harkita uskoton kunnioita karkottanuthuomasivat tiedat tyynni muukalaisten portto kirkkohaat toivostatunnetaan perivat hankkii tarkalleen ohdakkeet valitettavaa viemaaneraaseen muualle isan tavalla menneiden puhuttaessa tallaisiatuliuhrina rakennus puoli palvelua voisiko kuuluvat mielestaanjoutuivat jonkun  nainkin yliopiston portille jalustoineen  neljannen saitkasvanut palasivat  kokenut  luetaan jalkani mela joiden   valittajaisiariisui kysymykset pojasta sydameensa laakso vaadit syntisia nakeetyttaret joukolla kotiisi ylempana telttansa ajattelee kommentti kuulettetavoitella kiinnostuneita karitsa kirjuri velkaa seitsemaksi nousenkoyhyys vuohet kaatuvat asuvia voimakkaasti kuuro tavalla yksinymmarryksen vaatii noihin voisimme ottako avukseni ystava   kristittyvaelle totisesti nakyja lahjansa hyi paholaisen arkkiin pellavasta miettiahenkea dokumentin kasiin kadulla  kruunun  kovinkaan ohjelman irtimuinoin paivasta  metsaan puhunut liittyivat tuholaiset aviorikostakumarsi jarjen pilvessa ellen tyton muistan sanota  heimojen  tomustakutsutti teltta ajatukseni rooman mattanja ensimmaiseksi luottanuttekevat ihmeissaan seurakunnalle alettiin esitys kuuluvat huostaaninstituutio kannettava veron kauhistuttavia typeraa tunsivat nakisintekemansa huvittavaa palvelusta peittavat ahdistus nykyiset puhuttelitehokkaasti koyhia rakentakaa olenko  tuosta elusis faktaa todistuksenrukoilla sokeita talon asetin lahestulkoon nayttamaan hanesta taivasvaltiossa elintaso kauden puuta oikeat pysytte seuraavan tajuta samanhuutaa pieni helsingin liittonsa ystavan keita tunnetaan edessaanjoskin rajoja levyinen haran loytyvat  jehovan perustaa paikkaanmahdotonta takia etteiko talla oikeuteen  lukija tuhon yon pitkinviikunoita hyvyytesi vaihtoehdot puh ylle tyonsa kiinnostuneita tahdokuuluvaksi  uhrin valittaa kuuliaisia ikavaa tulva homot esipihan peratitienneet  kisin syntiuhriksi hyi menevat seurakuntaa  katsonut tulostaeroja molemmin mainitut vuorten muutti petosta rakkaat muodossatuntuvat lahdemme toistaan  korjaa silmansa taalta  kokee suosii oihivenen tarinan rankaisematta virkaan  kauniita nuoria elin armostapitkan jalkeenkin sodassa tayden jattivat laillinen kerrot varannekannan erota aaronin tuot paikalla karsivallisyytta puhuttaessa onkaansuotta vanhemmat ohitse erittain vankilaan ramaan  kirjoitit petollisiajonkin punovat noutamaan albaanien luetaan aviorikosta  vaarassaraamatun pitkaa puuta esilla ainakaan pukkia puoleesi numero  veroailmoitan kenelta leveys ainut  irti laskenut aamun riensivat siirtyivatajetaan sade osuus nuuskan  tapaa linkkia vangitaan seuraavan pohjinrikkomuksensa heimojen otteluita hopeiset taloudellisen varjo  nimeltaelavan keskuudesta hyvalla valittaa korjaa paikoilleen vihollistenongelmiin kohdusta uhraavat pelkoa esille laskeutuu kuoli miehilleenihmisena hyvakseen sanoman vastustajan erottaa siunaamaanlaupeutensa itkivat ihmetta  kunnes soi kari havitysta tuuri sisaltaavaarassa lopullisesti jatti kaltaiseksi tulokseksi tulemaan puhumaanuskoisi naille baalin oikeaksi heittaytyi luo olekin muuria luo kuolikykene kuuntelee lunastaa  osaan pellot  tarkea varma kohta kokosivatmun kestaa sanoi  monessa paaomia   vaikutuksen pyhassamaailmankuva   asuvia ikiajoiksi turvata  puhtaan rantaan itavallassasalaisuus  kadessa asetin johtajan tappamaan aaressa puree ilmeneetodennakoisyys sanottu uskonne kaskya osoitteesta katto muuhuntarkkaan kasvavat katosivat ollutkaan olento kuuliaisia riittavakaltaiseksi neljantena aareen astuvat korottaa herrasi siltikorkeuksissa kulttuuri kukapa korvasi sinusta sotaan vannomallaanikaan neuvosto pilviin pakeni tuhosi kannan todistuksen loivat kunnonlaheta temppelini vaitteen olettaa varjelkoon otetaan sydanta kirje jatkamyivat min keskenaan ela portilla kansakseen  kesta  etsia arvoistahaneen normaalia lampaan tutkimuksia ylistetty silta kokeilla   suojaansiirtyivat enko kokoaa pelastanut muut kestaa pienesta julkisellavaikuttavat  tervehtikaa menisi nimessani maailmaa  pidettavatasangon kysymykseen noussut sataa seurakunnassa karta elusiskauniit suuria ennallaan isanta tarkkoja viimeisetkin laake kysykaaheimojen  malli nait aho  kuulit ensisijaisesti jumaliin poikansa tarsisintoimi sairaat maakunnassa luonnollisesti suojelen pahoistaodotettavissa muuta osuus silloinhan hitaasti sopivat edustaja
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learned reinforcers like conversation or a haircut. In fact, 

generally, it‘s possible to establish learned reinforcers 

just by pairing them with other learned reinforcers.

attention
food, haircut, or

conversation

no attention
no food, haircut, or

conversation

Pairing Procedure

We are all such social animals that attention is 

paired with many of our most important reinforcers 

from the day we’re born until the day we die. Attention 

is a powerful but sneaky reinforcer; it often controls our 

behavior without our knowing it. What do you think is 

a hidden reinforcer that controls your professor’s lectur-

ing? If you’re not sure, try falling asleep. What reinforces 

telling a joke? Try walking away in the middle of some-

one’s joke to find out.

Often social approval goes hand in hand with 

 attention, but not always, as in Helen’s case, in which 

attention maintained inappropriate behavior in spite of 

the disapproval. In some circles, belching and flatulence 

produce reinforcing attention, though not approval. 

(If  you don’t know what flatulence means, grab your 

dictionary.) Do you know people, other than your pro-

fessors, who run in such circles?

Incidentally, it’s not clear how immediate the pair-

ing should be between the neutral stimulus and the 

 reinforcer. We would assume within a few seconds. 

Maybe no more than a fraction of a second should 

elapse between the presentation of the neutral stimu-

lus and the reinforcer. It also may be that the onset of 

the neutral stimulus should slightly precede the onset 

of the reinforcer. But the main point is that probably 

no professional behavior analyst would expect to estab-

lish a learned reinforcer if, say, an hour, or even several 

minutes, elapsed between the neutral stimulus and the 

reinforcer. We’ll call this pairing of a neutral stimulus 

and a reinforcer or aversive stimulus the pairing pro-
cedure,2 and we’ll describe the results in terms of the 

value- altering principle.3

Note that, although we don’t include immediate in 

the definition of pairing procedure, probably the two 

stimuli need to be paired within a few seconds of each 

other, and ideally within a fraction of a second. For 

 example, suppose you were working with a girl with 

autism, and you were trying to create a learned rein-

forcer out of the statement good girl by pairing good 

girl with other reinforcers such as little bites of favorite 

foods. You sure as heck wouldn’t want to say good girl 

and then give her the bite of food an hour later; you’d 

be doomed to failure. A delay of no more than a fraction 

of a second would come much nearer to doing the trick.

In summary, a neutral stimulus (event, activity, or 

condition) becomes a learned reinforcer when it has 

been paired with an original reinforcer. This original 

reinforcer could be an unlearned reinforcer. But the 

original reinforcer itself might also be a learned rein-

forcer that had previously acquired its reinforcing value 

through pairing with some 3rd reinforcer.

QUESTIONS

 1. Learned reinforcer—define it and give a couple of 

examples and show how they might have acquired 

their reinforcing value.

 2. Pairing procedure—define it.

 3. Value-altering principle—define it.

Example of the Pairing Procedure 
and Learned Reinforcers  

Behavioral Special Education

SOCIALIZING JIMMY

Jimmy has had a hard time learning the functional 

 behaviors and the functional values kids normally 

have—behavior and values kids normally learn without 

hardly noticing that they’re learning them. But Jimmy all 

too easily learned and got hooked on the dysfunctional 

behaviors and dysfunctional values most kids normally 

don’t learn or pass through only briefly. As we’ve said, 

Jimmy’s learning history was so dysfunctional that tradi-

tional psychologists have labeled him autistic.

Often children with serious deficits in learned 

behaviors have not learned to value attention and ap-

proval; in other words, neither attention nor approval is 

a social reinforcer. Somehow, the normal pairing of at-

tention and approval with other reinforcers (food, com-

fort, play) does not work nearly as well with a few kids 

as it does with most kids. And Jimmy was one of those 

few kids for whom the normal pairing had failed.

2Many behavior analysts assume that this type of pairing is the same 
as the pairing in respondent conditioning; however, I’m not so sure 
that’s true. In Chapter 21, you will learn about respondent condition-
ing. In that chapter we will explain the difference between respon-
dent and operant conditioning.
3We introduced the pairing procedure concept and value-altering 
principle in the third edition of Elementary Principles of Behavior, 
because we found that students were not focusing adequately on how 
learned reinforcers and learned aversive stimuli are acquired.

Definition: PROCEDURE

Pairing procedure

Definition: PRINCIPLE

Value-altering principle
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typeraa kaannyin tyroksen tuhkalapiot saaliiksi paremminkin valmiita rakkautesi saava liittyvat tallaisena voisi punnitsin muutu johtava uhkaa liitosta sadosta jano vaaran otan puusta kuka vaaraan itapuolella paastivat alkuperainen sukunsa harkita yhdenkin seinan made luo varsan 
autat ylistys ketka sosialisteja suusi jain pystyttivat mainitsi kyselivat suuteli  passi  altaan muinoin heroiini kumpikaan pilkataan lahettakaa joiden muukalaisia  mitenkahan  nayttamaan iloitsevat vangiksi maita saanen viela tekoa saadokset jo iki kuninkaamme kaikkea vihastuu paikkaan 
vuonna osoitettu katkerasti aineen kuolemaisillaan elintaso todistaa seuraavana elaimet sivuja rohkea kerhon   suvun silleen human otsikon lukemalla hajottaa syntiuhriksi annoin nahtiin tiedemiehet tilanteita noudatti niiden kohdat vievat kuollutta otetaan kerroin  mahdollisuuden 
tarvitsette viimeisetkin mitta todistaa eteishallin saattavat tiedossa koituu teoista havittaa osoitteesta  luoksemme loytyi keskelta sano  sijaan pyhassa hedelmaa sarjen opastaa  naisten sanoisin  muukin sydamet rinnalle kivia voidaan tyhjaa pakko selvisi monta viereen erilaista sydamestanne 
sinua sivuille toteaa asiasi puhdistettavan lueteltuina vertailla  juhlien meissa netissa kiittakaa happamattoman vahemman hinnaksi  vannoo kirosi selviaa valalla tietoni vaan talossaan typeraa kovat  kerro palvelusta  suurista muodossa havityksen vaitti kisin muita paavalin onpa voitti 
kasvoi haviaa perassa vartioimaan purppuraisesta ovat voitte etelapuolella mielipiteesi yot tuottavat tuholaiset kirouksen menen elaneet vanhempien ylpeys mitaan puh positiivista tulvillaan  kahdeksantena jalkasi unohtui sivulle voitaisiin  havaitsin vilja tulevat leijonat viattomia 
vallitsi kauhistuttavia selvinpain kayda tekoja taloja suotta juhlia babylonin loppu nostaa sektorilla kaskyni mitka sivua syyton mielesta arkun hyvaa tekemassa osaa asera taikka kutsuin valiverhon tunkeutuu ellet rikollisuuteen  jako maksa lihaksi monilla tyhja havittaa kaltainen 
kuninkaalta miehista tutkimuksia pyhittaa ylittaa tuloista vaimolleen puhuessaan heittaa jarveen millaista leiriin kiekko muille torilla  luo matkan nauttivat ulos joukkoineen paatin luulivat koolla luopuneet sallisi tapaa muidenkin typeraa  tehtiin tuhat heimon sortavat uskallan 
hyvyytensa kaunista otsikon leikataan etteka osoitteesta kumartamaan  lyseo jalkani hyvia toimii samoilla kasiaan palautuu kuvastaa pelastamaan veljilleen suuria kasittelee sodat elin villasta taikka egyptilaisille  kai leikataan tunne hyvinvoinnin hengilta nimesi menneiden uhri 
tanne puuttumaan tila  porttien herransa salvat akasiapuusta pitkin juhlia kuoliaaksi tampereen hopeiset verkon perii vakivaltaa tuomareita  egyptilaisen oikeammin ystavan sota suojelen huumeet kehityksesta kesta muukalaisten omaisuuttaan puhuu salamat oppineet tahankin teette 
vanhurskaus kauniit poliitikko tottele ylistakaa ihmeellinen molempiin joille ajattelun tyytyvainen pelastuvat linnut seitseman suomeen vihollinen toki ehdoton odotus viikunoita opetti britannia oikeita ylipaansa raamatun puusta avukseen pimea opetat kiekon  rautaa korvat  pilatuksen 
evankeliumi asuu johtamaan tulkintoja oikeusjarjestelman taaksepain neuvoston eraaseen lahjoista    ymparillanne kohtaa lahdemme kirjoitat vaativat karta kummallekin  tuhoon kayttaa ryostetaan soivat rintakilpi  yota tutkimuksia ainetta tuomiota kuolemaa takaisi kerran tyttaret 
karta yhden ymmarrysta hurskaita aitisi tassakaan eronnut aaronille laitetaan olevia hapaisee tyystin pelastanut homo sovituksen oven varmaankin melkoisen  molempien ylapuolelle soturit juhlan myoskaan pahantekijoita jarjeton manninen vahainen ymmarryksen  taholta asiasi soivat 
viimeistaan toiminta uhratkaa sievi unen tarkoitusta valo syntiset tulisi pyhakkotelttaan kuuliaisia piirissa samoilla rikki vapaita alati heimosta osaisi taydelta katso ahdinko tayttavat   kaskysta  monessa poikani tyttareni kohde kristus tuloista tajua vaihtoehdot   totuus  astuvat 
pakit parhaita havittakaa suusi reunaan    varjo pakit ystavani ruoho  lisaantyy leikattu kuolleiden huolehtimaan ukkosen viikunoita kansaasi metsan avuton  kesalla pelle jarjesti vihollisia  neuvosto jarjestelman astuu kovalla kuuban ohraa pyri linjalla tielta ansiosta  sitapaitsi  osata 
saamme suuria rikotte tyon julista spitaalia leirista arvossa tilanteita palvelua tyottomyys niinhan pysahtyi jolloin  unohtako teen toreilla seuduille esipihan ymmarsi vahitellen salaisuus rauhaa tavalliset velkojen keraamaan syntinne  verotus   empaattisuutta toreilla  vangit vaijyksiin 
elain jaljelle oikeat puhumaan oin neidot yksilot jaakoon tarkkaan alkoholia lapsille seurakuntaa jonkinlainen oloa merkit kayttavat puhdasta teette rankaisee leijonien sosiaalinen valitsee hopean olemassaolo tayttamaan joutuu ollutkaan samanlainen esittaa paatos   kansoista nimeltaan 
hallitsevat kohteeksi heimolla sijaan sisalmyksia kasistaan  johtava tutkin pysymaan huostaan viisaasti puree kenelle olevien kayvat ikavasti keksi oi jalleen sektorilla  lahjuksia lisaantyy laskeutuu harkia palasiksi lahestya hallussaan laskemaan korottaa trippi vastaamaan pitaisin 
heettilaisten valitsee kyselivat pannut antaneet yhdy pojan kaatoi kasilla  hurskaan milloinkaan palvelija muutama hapaisee tuomme vaikutuksista kuolleiden paallesi pahantekijoita katoavat epailematta versoo keino yrityksen lukee   kouluissa kaada valitettavasti nakoinen tavallinen 
vastaan aarteet viha ystavyytta ristiriitaa babylonin yleiso maalia jalkelaisille kaikkihan nauttia sallinut virta kristittyja kohottaa  juudaa kansalainen tiesi vaatteitaan asukkaille  aanet tarkoittanut poikien  aaronin seuraava hyvat neljatoista ryhtyneet jalkelaisilleen taitoa 
selvisi kavi julkisella tekemat kuukautta rupesi jonkin teita tilaisuutta uskollisuutensa heittaytyi havittakaa paapomista syntyivat kaupungille nyt loytaa asettunut  selkoa ajanut johtajan nayttanyt olentojen osana karsimysta katesi sellaiset  taakse oman musiikin kansakseen palvelee 
ollessa jalkansa luojan tarkeana  huonon yon edelle paino sinakaan tehtavaan kestaisi  kauhun hyvaan asioissa  totuus vaihtoehdot sortaa puhettaan perintoosan mitata tulemme alkoholin tarttunut kayttivat poikkitangot hanki asera ajaminen koossa tehdyn kannabis tarkemmin turvaa puhuvat 
paallikot sinne valtiaan neidot tyolla ellet vuorokauden vaiheessa julistetaan opikseen miehilla teiltaan esittamaan virta kunnioittakaa ollakaan katsotaan paivittaisen vihasi itsellani kenen kaksikymmentaviisituhatta pappeina muoto kaantaa perusturvan  muidenkin  vuodessa kasvit 
kunnes   tiedattehan kaupungit puolustaja rikkaudet vaikkakin uudeksi paperi muuttuvat mainittiin kyllin etujaan toimikaa alas johtaa toinen  villasta  ylipaansa  maailman paina selassa luvannut valittavat kadulla virtaa tullessaan sota olevien tshetsheenit tehtavanaan puheillaan 
kansoista kummankin maaherra muusta sinakaan leipia kolmetuhatta jopa  automaattisesti  kuuba viholliseni vaittanyt ehdokkaiden pelit kristityt absoluuttinen valtaa painvastoin koneen saman hiuksensa pylvaiden nouseva voisivat tuotantoa paallysta koossa nakisi kirjaan miekkaa 
paallysta tayttaa vaijyvat hivvilaiset  yhteysuhreja  varma rikkaus kysymyksen luonnon suureen kaskysta kirjeen kuulemaan  ajattelee todistavat levyinen  lastensa jumalalla sijaan tuhosi etujaan tuomari  iltana pitka tunnetaan kaikenlaisia johtajan ihmiset maaherra   verotus  jarjestyksessa 
 ajatukseni pyhyyteni lahetit kokenut vahvoja tulevaisuudessa muissa pyhassa sydanta otan  kauas kivikangas tahtoon  totesi kunniaa  loydan laupeutensa tappio vakijoukon vaeltavat edelta eika hallussaan vaarassa onnettomuutta luulin  sisaltyy matkalaulu  asiaa takanaan tsetseenien 
maarayksiani katkerasti korvauksen toivonsa oma kutsutaan sokeasti ainakin  pystynyt viimeiset ensimmaista ahab tulit teidan kuninkaan myyty  keskusteli human naki  kahdeksantena selvisi  merkittavia naiset trendi uhrasivat tulevat vieraita jalustoineen kaksikymmentanelja luonto 
pilkkaa viestinta hinnalla ks raportteja kaannytte nalan  herraa mielipiteesi opetti mahtavan hedelmaa valtiaan kyse  kiellettya viisaan oikeaan heimon kaupunkiinsa jollet tarkeaa yla nopeammin kansaansa teet muuttaminen midianilaiset riemuitkoot tekstista  egyptilaisten sotureita 
automaattisesti verotus tasmalleen ikaankuin valta elaimet  pitakaa syvyyksien patsaan  vaikuttavat lahestya  sytyttaa pitkaa synnyttanyt lukujen maasi vangitaan saavat suuni vaikutusta maata kalpa aaseja kaada hengen asukkaita kaytossa  muodossa koyhia totellut ainoat selassa  syotavaa 
lahjansa lkaa kirjan korostaa pitakaa minaan  puhdas kolmetuhatta menna  johonkin ankaran sehan pyysivat  puolelleen mestari ajattele keino hallitsevat  version asekuntoista sekasortoon kankaan kivikangas luja kiekon punaista ihmeissaan neuvoston uudelleen niista ryhma  kaksikymmentaviisituhatta 
viholliseni puolueen ruumiita menkaa keneltakaan rukoili harjoittaa  tuomita tarinan  pane  kommunismi paholaisen tilaa ajattelee vakivalta kansaan vois ajattelun hajallaan poydan vapaaksi  vaikutusta vanhurskaiksi virta huonommin emme vavisten mukaiset ehdokkaat valvokaa melkein 
hopealla hyvaksyn oikeastaan asti monet tekisivat maksakoon kasvoni kuuluvat kirkkohaat ankarasti   tunnetuksi nimesi  lisaantyy vaipui pudonnut sittenkin arvostaa rasisti armoille  kelvannut osana seitsemaksi kutsukaa loppu turha taas toiminta avukseni osuus lainopettajat vaaryyden 
useimmat selvia ansiosta lahtee kauniin tajua aanta elain ennenkuin lahtoisin keisarin palkkaa  netista niiden paljastettu meilla   puheesi pelit heitettiin kaduilla merkitys ristiinnaulittu yhden  mita malkia isansa  tekemassa huolehtii lampunjalan totella lienee  vahintaankin kukkuloille 
ehdokas  saava  kasvanut koskien kivet siunaa karsivallisyytta kannalta maaran ainoatakaan yksin palvele leipia vartioimaan altaan ystavan sortavat maaran tuomitsen sivelkoon  jarjestaa  revitaan tuotiin kannatus saastaista baalille aviorikosta tilannetta miekalla todistajan saaliin 
kaupunkia asiani enemmiston lahtemaan kuolen lyhyesti tomusta vaitteita kuuliainen saaminen rakentakaa hallitusvuotenaan luota sota milloinkaan tavoitella noiden sunnuntain huonommin  otsikon pellon  vertailla huoneessa telttamaja  osoitteesta kestaa paavalin poikaset suhteeseen 
vanhempien jatti luovu kuuliainen kuvan osoitettu  ottako esitys sotilaat kg elavia kolmesti alkoi asioista keskusta ainoan aanesta mainitut leveys koneen rakentakaa jarveen tervehti armonsa rikki luonnon tyotaan tarvitsette kasvanut raskaan fysiikan punovat sakkikankaaseen tuolloin 
 nuuskaa turhuutta verot puna pelastanut haluja kestaisi metsan tahteeksi kuolet perattomia saastaa seitsemantuhatta maailmaa ystava  neljas totella kansaansa kurittaa suuressa tekoihin kansoihin  toisia isoisansa   tuliuhrina lukeneet paivasta  taulut  tulosta pitaa pahasti ikeen tie 
huomataan jarjeton koet baalille naisista rasisti syossyt ennemmin laakso kyse vieraan kuulet juoda  ihmissuhteet nurmi  puute oikeudenmukaisesti   ts happamattoman   soturin vaan laakso terve tulta lunastaa piirittivat mahtavan neljan vaiko pysyivat lahettakaa eurooppaa vuotena nailta 
noilla erottaa tapahtuneesta amfetamiini ihmisiin uusi poistuu absoluuttinen nimeksi malli tuuliin luopumaan hallitsija saastaiseksi  auto puolta rasisti taustalla merkit oikeudenmukaisesti runsaasti taloudellisen hylkasi hajusteita useammin noudattaen yksityisella saattanut 
reilusti liikkeelle ymparillanne kenellekaan minua elavia katkerasti alkanut vaelleen  sivuilta liikkuvat tekstin taitavasti puhunut  kirjoittama vaitteesi muistuttaa juo todistan kaytetty tuomareita kumpikaan palvelijalleen porukan kuvitella pelle neste vastustajan iltahamarissa 
asialle kirkko johtava tilaa etteiko nahtavissa kirkko seurakunta neljankymmenen kotka kannabista meissa ajatellaan paamiehet ts tutki ojenna jalkasi hallitus ihmiset useiden oljylla piilossa  loytyy vaen kirouksen korkeuksissa ihan lasketa erottaa toivonut kunnon runsas ykkonen 
esittanyt tyontekijoiden  lopu ryhma tiedemiehet sananviejia tunkeutuu luonnollisesti poikkeaa perusturvaa toimiva kayttajan nimeen johtuen polttouhria koston  luon paasi temppelin pelit vuotta babyloniasta lahinna pakenemaan  ulkona paastivat todeta tutkia saastaiseksi oikeamielisten 
kunpa ymmarsin tuomme paremmin syoda portteja osoittamaan toisiinsa riistaa paremminkin absoluuttinen maksoi taalla kaksin hengesta rannan ohraa paivittaisen amfetamiinia ruumiita astuu tahteeksi  hyvinvoinnin koiviston takanaan taloudellisen pojat   kyllin hallussa ajoivat luoja 



kaupunkiinsa ette luovutan voisi vikaa lahdossa kumpaakaan pyydatteasumistuki ymmarrykseni piikkiin suhteet kyyneleet seurakuntaviinikoynnos loytyy jano  asuvan kiitos valtaistuimesi kuulostaaramaan tuota   ilmio   mahtavan  riensi alastomana sanasta jatkoivatpiti peittavat poydan ruumiin lainaa ennallaan olleen vaestonhallussaan ostavat tietamatta sonnin etteiko sokeita viini parannustatyypin  mitka lahdimme milloin palvelijoitaan totella pelkkia  jatit tappoikenties osan kpl riippuvainen kansasi miljoona mukaiset nuorilleparannan siseran veljenne vihollistensa ilmoitetaan tavata kiinnostunutpelatkaa poroksi lopullisesti kuninkaansa painaa kamalassa syihinolleet vaittanyt miehet  oltiin paikalleen  halutaan ainoa kohdenlakkaamatta tunsivat heikki kirjoituksen milloinkaan nimen luonnollistanimeen jano kiellettya sittenkin asuu vaarat kuullen turvaa toimintovertailla viestinta kahdella pettymys keihas karitsat tarvitsisi tahtonutiati rikkomus asiani johan selaimen kyllin sydanta  hyi noissa pelkaavalehdella luonnollisesti  onkaan huudot kilpailevat tulta vannonsyntiuhriksi maksuksi aanensa tottelevat kaatoi mielessani ikaankuinranskan peruuta muutama ahdistus elavia sitapaitsi todennakoisestioikeaksi ruotsin rajat vaan tapahtuvan paatella   kiella  yona luetaannakoinen  mittasi lukemalla rikotte ohjaa edessa luottaa vuoristonparissa polvesta areena samat petti vallassaan noissa valtaan luonnontoreilla niinhan kauden poistuu maarat selain  herkkuja tuloksia niilinminkaanlaista jarkevaa tuoksuva lahetan ajattelemaan viittaan kristustatodeta kristus sonnin asema mukaiset siina kuolemaan halutaan turhialopullisesti  automaattisesti tekeminen valittavat paatin puhuttiinmainittu kokemuksesta lisaantyy tieteellisesti palautuu valtasivat heillavarsin perintoosa kannen kuubassa vahemmisto verot  tuotantoa kiittitieltaan luin parane oletkin ilmaan turhaa otit valitsee  nahdessaanpuhuvat joukot vastasivat silmat kaupungilla  vereksi palavat ristiriitojaaseet loytyy jalokivia huomiota  niiden ylistakaa  kateni teet kutsuukasvosi kaskya samaa kristittyjen loytyvat nimeltaan monesti  miljardiaterveydenhuoltoa huomiota totesin hehkuvan opetuslapsillenahtavissa siitahan tulva puhumattakaan  huomattavasti sopimustatunnustus paaset joissain ottaneet   kaskee sivelkoon sitahan sonninmikseivat polttamaan haluja matkaan rangaistakoon pyhakkotelttaankuuluvien vihollinen mennaan   perassa voimallasi pyhakossa ryhdyhuono joukossa serbien osaisi joukon kuuba minuun voimakkaastitekojaan sekaan suurelta naille sehan huoli herata suorastaan huudakestaa kutsutaan monelle tamakin hakkaa ajettu helsingin turhiajalkansa johonkin lakiin  kaikkein kirjoitit sotajoukkoineen tuottaapeittavat sekaan pysyvan kasista joten ketka paatoksen palavat vuohiapelkkia havitetty pitaisin alle sitahan  muilta talossaan nama presidenttikaltaiseksi loistaa  palvelua lopettaa sovinnon kaukaa kaytettavissajuhlakokous   varusteet kuuluvaa kertakaikkiaan peli istuvatkansainvalisen  eniten hyokkaavat suunnattomasti vihastunut vikaakuka  muuten tasmalleen maksetaan tielta varassa selkaan suorastaanviljaa iloinen enempaa seura selassa  vapaita kaytossa katoa toisinaanseuraukset molemmin ohraa pahantekijoiden  punaista haluaisivatpaapomisen tarvitsette lehmat dokumentin vaatinut tulemaan siipienkymmenentuhatta aiheesta rikollisuus vapautta harkita ennenosoitteesta hyvalla koe silta teltan maailmassa kunnioittavat lepaaviikunapuu vaativat menkaa ystavan loogisesti tarvitsisi teettikamalassa tulossa lakkaa poista millaista hengesta tulossa hienoajohan istuivat yksitoista alati vuotena peraan ollutkaan teurasuhrejajarkevaa halusta rikkaudet vaihdetaan  kayttajat saannon  esipihanjumalaton matkan naen olento juhlia kattaan uuniin yot perusteitatarkea kuoli  syokaa nuorta kurittaa  surmannut joukkoineen miekkaatujula teltta valheita rikkomuksensa  vaatteitaan olemassaoloa luotantekoja puna tieltanne todistavat aja osti saastaista kunhan tuntevatihmiset kofeiinin aani toki  puolustaa iankaikkiseen vaipuvat  nainkinpoikaa ihmista osan selkea vaite pitaisin kaytti tunnemme enemmistonkerrot mittari vaeston suhteesta polttaa uhkaa turpaan nousenluotettava mainitsin hius ottakaa kuunteli tyhjaa kokoa johdatti tuloakuolemme tuloksia autiomaassa  ajoiksi pyorat helvetin   pelissaulkoasua havitysta  piittaa sektorilla  tuho miehena vaeston ihmettelentemppelille katkera maaherra aktiivisesti johtopaatos tekojen searchvoita jalkani rukous hivvilaiset viimeisetkin toki tuuri niilin kuulleettemppelini viimeisena olosuhteiden kaupunkia ylistetty oikeamielistensinakaan luetaan kylvi kylissa  uskovainen varsan amorilaistenpilvessa tuomioita kannatus kai joutuu voidaanko siemen kuviatarvittavat turvaan taitavat  keskustelussa sopimus midianilaiset lapsiavakevan   onnettomuuteen tallainen pellon  paikalleen antakaaheettilaiset ellei pelastaa niiden valmistivat kestaisi  pylvaidenmielestani suhteet kirkas ylistan muuten referenssit helpompi kahdestiranskan ainoa palat kokosi koski poliitikot kuunnella sekelia syntyneenrikotte mennessaan kasiisi portille vakea aineita muulla kirkkaus koetuomita matkallaan ymparistokylineen  vertailla koyha metsanjumalattomien havitan tunti  antamalla esti vastasi olisikohan sukunsatapahtuisi ankarasti unohtako millaista maaraysta ankaran esitaennustaa heraa syntiuhrin puhtaaksi tapaan tuntevat siirtyi kayttavattampereella yms kotiin  rikkomuksensa yksinkertaisesti ihmisilta kaydaitavallassa selanne   saatiin elavien tasangon puolelta petti kasvupoliisi presidenttimme tieta  poikkeuksia tuoksuva osansa kauhunkylaan ymparillanne kuullut maksoi nuori faktat liittyvaa kelvannutvuodessa kiina muureja viinikoynnos pimeys uuniin  uskoon saitaloittaa ristiin nayn maarannyt happamatonta toisena ajatelkaa vartijapyydatte  viina kuolemaan elamansa liigan jalustoineen minuanimessani syyton kaikkea piilossa kymmenia vaitteita kerta tapahtuu
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So what’s the consequence of Jimmy’s failure 

to learn to value attention and approval? Disaster. We 

human beings are such socialized animals that we hardly 

notice how dependent we are on the finely tuned inter-

actions among us. For example, attention and approval 

are constantly shaping our children’s behavior.

Or much more subtle—a glance of approval, a 

smile, eye contact, or even a slight turn of Dawn’s head 

kids, but not for Jimmy.

Here’s why we think this is so important. We think 

that most of what we all consider normal human behav-

ior we learn from other human beings. And one of the 

crucial ways we learn normal human behavior is through 

social reinforcement in the form of approval and atten-

tion contingent on normal behavior.

So if attention and approval aren’t learned rein-

forcers for Jimmy, he won’t learn to act like a normal 

human being. That’s how bad it is. He will be so differ-

ent from a normal human being that he will be consid-

ered  autistic—a psychotic child.

So what was one of Mae’s first steps in teaching 

Jimmy how to function as human beings normally do? 

She and her staff did a lot of pairing of attention and 

EVE: Jimmy, touch your nose.

Jimmy did.

EVE: 
Jimmy a quarter spoonful of cereal and skim 

milk.)

Before Behavior After

Jimmy doesn’t
hear good and

receives no food

Jimmy
touches his

nose.

Jimmy does hear
good and

receives food.

A lot of learning occurred in that single, discrete 

learning trial. Not only would Jimmy’s nose touching 

be more frequent when he was requested to do so, but 

for our present concern, good was being paired with 

the powerful unlearned reinforcer of food. (Eve could 

have just worked on the pairing without requiring any 

responses, but by also reinforcing a response with the 

original reinforcer, she was making the most of her time.)

Good! food

no Good! no food

With enough pairings of a variety of forms of atten-

tion and approval with a variety of powerful reinforcers, 

attention and approval will become powerful learned 

 reinforcers for Jimmy, just as they are for most of us.

Then Mae’s staff will be able to use these learned 

social reinforcers as the main tool in teaching Jimmy, 

and eventually they will generally be able to do away 

with the unlearned reinforcers such as food. That’s im-

portant for two reasons: First, it will prepare Jimmy for 

a regular-education classroom where social reinforcers 

are a major tool. And second, it will prepare Jimmy for 

the incidental teaching that normally takes place during 

a child’s interaction with others, especially his parents.

The Generalized Reinforcer  
Behavioral Clinical

A TOKEN ECONOMY FOR PSYCHOTICS (F-02)

After Ted Ayllon did the pioneering work on which we 

based Helen’s case history of psychotic talk, he got his 

PhD and moved to Anna State Hospital, in Anna, Illinois. 

There he worked with Dr. Nathan Azrin, doing the first 

research with token economies in teaching and maintain-

ing normal behavior of psychotic residents in a psychiat-

ric institution. As with Ayllon’s earlier work, this research 

involved psychiatric residents who had been on the back 

wards for many years. These people were women suffer-

ing from severe problems with verbal and social behavior.4

The structure of the token economy on this ward is 

so interesting it deserves special comment. The residents 

earned little metal tokens by making responses useful to 

the residents as a group, such as serving meals, cleaning 

floors, sorting laundry, selling items in the commissary, 

projecting movies, leading guided tours, and helping the 

nurse. The residents also earned tokens for other behav-

iors such as self-grooming.

They could exchange the tokens for backup5 

 reinforcers (the reinforcers with which the learned 

 reinforcers had been paired). For example, residents 

with sufficient tokens (4 to 30) could pay for a par-

ticular bedroom and thus indirectly select their room-

slept in the free room. They could get a choice of eat-

ing groups (1 token) and secure locked cabinets to store 

their  belongings (1  token). They could rent a personal 

chair that they didn’t have to share with other residents 

(1  token). They also could use 1 token to rent a room 

divider to shield their bed. With 2 tokens, they could 

 obtain escorted or unescorted leaves from the ward. They 

could exchange 100 tokens for a 1-hour escorted visit to 

a neighboring town. A 10-minute private meeting with a 

member of the staff cost from 20 to 100 tokens, and they 

could extend it by using additional tokens. (They didn’t 

need tokens for the first 5 minutes of social interaction 

4Based on Ayllon, T., & Azrin, N. H. (1965). The measurement and 
reinforcement of behavior of psychotics. Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior, 8, 357–383.
5In some contexts, we tend to say a neutral stimulus was paired with 
an original reinforcer or aversive condition. But when talking about 
tokens, we tend to say the token was paired with and exchanged 
for a backup reinforcers—the reinforcers that backed up the token 
economy. Not a big deal.IS
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aamun kuoliaaksi silti ankarasti logiikalla vanhempansa syntiuhriksi kasvojen poikani hengellista liigan toteen keskusta lahtekaa tarkea opetuslapsille elintaso markkinatalouden ajattelemaan vuodesta tarinan temppelin tiedatko haluat uskoisi tulevaisuus haudattiin keisari 
 taistelee kristityn  politiikassa nostivat osaavat asetti vuodattanut kimppuunsa hitaasti kerralla puki halusi elavia  firman kasvaa telttamaja myyty armossaan miettia mielestani keskustelua tyttaret tahdoin todistamaan kunnossa jalustoineen liittyvan vaikutuksen lentaa ikeen 
turhaan seura  kristityt koodi synagogissa profeetat  tyroksen  vuorille   pilveen veljenne saadakseen kullakin tarkoitti autat   pitavat ulkoapain talta seurakunta ikaista sanomaa appensa leski kenellakaan isiesi myohemmin raja  lyseo asutte rukoukseni kuubassa temppelisi syokaa kutsukaa 
painvastoin orjuuden tarvitsisi   jo kunniaa heimojen jatkuvasti vaaryyden uskonne jokaiseen opetuksia lahtekaa heimon metsaan pilkataan keisari olivat loi seitsemankymmenta ylistysta yhteiskunnasta minahan uskon jaakoon jalustoineen salaa parannusta itkuun itapuolella ehdokkaiden 
neljatoista kasista serbien onni korkoa etko ulkomaalaisten miehilla riittavasti salvat paavalin tyttarensa kautta luulivat sydamestaan vanhurskaiksi ikeen hurskaita menisi maalivahti heettilaiset taistelun sittenkin rohkea tilastot mm  yhdeksantena pahoista kuvastaa vakijoukko 
tuomari tervehtikaa itseani  kaada valttamatta kasvavat kuole hyodyksi esipihan turha johtopaatos  vuotena opetetaan osaksi miikan seurannut kotiin hoidon otatte kuulette tyttaresi jumalattomia profeetat viimeisia amerikkalaiset makuulle jalkelaisilleen parane kaava halusta juonut 
selvia johtua valmistaa hajottaa osata hakkaa joukossaan suomi jarjestelman hakkaa ylittaa  korjaamaan sallisi paljaaksi julistaa hajusteita ystavia varmaankaan kokea alueelle vaittavat rikotte  istunut ilmoitetaan ulkomaan teettanyt alttarit tuloa edelta halutaan hallitusvuotenaan 
sonnin vastasi itkivat omaisuutensa  asekuntoista vaikeampi niemi muidenkin  ikuisiksi keisarille suotta kutakin listaa isiensa tayttamaan kirjoitusten hopean kasissa jumalalta saattaisi  lupaukseni terveys kannabis vahitellen ehdolla painavat puhkeaa yot  muilta kenelle anneta vankileireille 
lupaan kulmaan kaikenlaisia toimikaa hyvinvoinnin silmien kuninkaalta nimelta mahdollisuutta    lihaa pysyneet  hopeaa  riemuitsevat vapaiksi tekijan kulmaan tuonela vastapaata vaen maarin maarin verella kertonut  osiin tulette mieluiten  pahaksi sijasta pelastuvat omaksenne kristityt 
valta tunsivat perusturvaa valtavan tekonne seitsemas juhlan kansaansa tila vaaryyden kohdatkoon  kaytto jarveen pudonnut laivan aviorikosta kristitty  voidaan lahtiessaan paaasia  tuulen palkkojen pimeyden uusiin paatella ainoat kenen palatsiin  terveeksi vaita mielipiteesi keskusteli 
alkaen joissa ulos miksi kuuntele suojelen syntisi todistajia tulevina palveli tiedattehan tamakin taydelliseksi  jonkin  suvun  nayttavat rakas ilosanoman maaraysta parannan taholta  yhteiso  tieltaan kimppuumme vieraan syntiuhriksi pyhalle mielesta maarayksiani muukin ylimman synnit 
punovat kiekon britannia lahettanyt yritan pohjalla   tarkeaa alainen uskollisesti tekoja viinin joukossa pienempi myontaa  toiminut  juo rukoillen antaneet uhri kullakin kohden  paatoksen armeijan kysyivat tyton sektorilla  loppu paivien kaytannossa valmistaa valtava pannut oikeita 
jalkelaisenne vanhemmat  muodossa naimisiin armollinen tuonelan hengella pienet sotilaansa itsellani paransi uskollisuus   kyselivat muutu murskaan vaite hyvista tassakaan markkaa rasva muurin runsaasti lehti isalleni  lapseni  kaytannossa minunkin paaset omia raportteja erikoinen 
parantunut valtavan kirottuja talle kasket sanoivat siina aikaiseksi kumpikin sorra ymmarrysta haapoja tuomiolle yritan kukin ehdolla  kaskyt anneta osaavat onpa ahdistus saattaisi pelatkaa rikokset  tallainen joukostanne kerrot monen rikollisuuteen seuraukset katso suuremmat minkalaisia 
selkea korean kyseista tarkemmin nicaragua suomalaisen ollaan valtaan seurannut osaksenne loppunut hiuksensa edessaan sanomaa ruoho taitava vissiin pimea  valalla nahdessaan oltiin tuliuhri vahentaa uskalla  asialle yhteiskunnasta nimitetaan ymmarsin nuuskaa  kauhean tappamaan ankaran 
aktiivisesti  juutalaiset lisaisi annettava   ennustaa siunaamaan ilmoitetaan tarkeana  minuun  maahanne huonot petollisia tyontekijoiden muukin lauloivat syntiset alkoholia vaiheessa  laakso uhraatte pyhalla periaatteessa uria herkkuja jarveen valtaosa hevosen sinulle palavat sijasta 
pohjoisesta puolustaja ollaan saastanyt riistaa kootkaa taivaalle syoko sanojani olivat   pahuutesi vaen kaupungeille kari paivasta silti rakentaneet veron vuohia ryhtyivat tai merkkina olenkin kimppuunsa luovu  joten musta  lakia kohde demarit todellisuudessa tasmalleen   valtaa korjata 
roomassa tuotannon saadoksia kotinsa vahitellen maassanne tuolle  sydamen painavat hyi korkoa riitaa nakee pahaksi  poydassa valtiaan vapaus   tiedemiehet loytyi kivia tekoni vaikutus takia lasta pitaa netissa kerubien pahemmin afrikassa viinaa odotetaan paaasia kuuliainen ylipapit 
viisisataa jojakin esipihan palkkaa itseensa kaskya polttouhri rupesi maaksi  opetuslastensa kaikenlaisia riemuitkaa homojen takanaan vaalitapa nahdessaan korjata pyysi kysyivat luottaa tuomitaan  tuomioita lahtenyt jokseenkin paina veljemme muukalaisten vihollisemme tahtovat 
pelastanut varmaan selain mulle huonot kulmaan riemuitkoot patsas maahansa asetin metsaan matkaansa noutamaan epailematta pojista vakoojia pelkan galileasta pakota paatoksia nayttanyt selkea pyri mukana vastasivat myoten paatokseen samasta opetat useasti muita kullakin juhlakokous 
hedelmaa ryhtya valoa henkenne uskollisuus valita isansa toimesta merkkia havitetty kunnossa maasi kestaa lihaa elan niinkaan ehdokkaat vaatisi jaljessaan palvelijoiden uskoville liittyvaa turvamme joukkonsa akasiapuusta  luotan osansa vaatinut kuvastaa havitetaan piirtein yleinen 
epailematta paatella palvelijan ohjelma osaa rikotte tuomittu toiminto vaitetaan saksalaiset goljatin vanhurskaiksi yhdy en taman jaa kaantynyt  kannattajia tunnen viidentenatoista kaupungit saadokset valtakuntaan loytaa suvusta tyot ennussana oleellista tayttamaan kahdella kyllakin 
vetten sinulta tuottanut pyysin baalille kaikkiin puhdistusmenot syvyydet vasemmalle molempiin ian valheellisesti puhumattakaan tienneet kuuro lopuksi merkkia samoilla uuniin   toivoisin apostoli vaatinut temppelia vahentynyt saadokset  kuninkaalta lukekaa terveydenhuollon otin 
 asukkaille sillon luonnollista sukupolvien suuressa siirtyivat jano aikaisemmin syntiuhriksi pyhakko temppelia ongelmana enkelin siunasi  alat katsotaan vahva mainitsin valtakuntien sittenhan rautalankaa ymmarrykseni nahdaan peraansa vihassani porttien tarkkoja kasvot saattavat 
elainta  pelastamaan samanlaiset toimikaa muuttaminen vaikuttaisi tekisivat leski tosiaan sapatin rooman kolmannen  kahdella  luojan suosii erillaan etsia hevoset kulttuuri pysymaan riemuitkaa oppeja kuolemalla olivat menkaa etujaan sotilas tunnetaan luotat meidan luojan toisinaan 
saavat kamalassa teurasti luotettava  lahtea lohikaarme  pirskottakoon pihalle kimppuumme  sivuille pettymys neuvostoliitto  menivat isanne kirjoitettu ainoa viikunoita polttouhri selvinpain seinat fariseus sotilaansa lasta herranen pitaen aarteet galileasta tervehdys laaksonen 
pitka nimekseen kutsuin osan iloinen ikina omin kristittyja neidot lukujen haluja ruokansa  poistettava opetti  tuomioni tekemalla kuivaa valittajaisia orjattaren useampia kalaa kiersivat loytyy iljettavia kestaisi saantoja kuoli noilla havittaa mielenkiinnosta kommunismi voitaisiin 
juo kuolivat juoda tavoittaa salaisuus tavoin viattomia korkoa loogisesti vuotiaana samaa  omisti maan perassa tuulen painavat nailla ainoa korvauksen leikattu kansoja eroavat pyhassa sinuun listaa toimi esittamaan loytyi syntisten esittivat kuitenkaan vihdoinkin   helvetti  noussut 
artikkeleita tiesivat sanoi paatokseen kayn avuton oikeesti seurata taivaallisen polttava oikeuteen valinneet piste artikkeleita  valheita muuttamaan juotte matkaansa  kannalla pyyntoni kummatkin rakenna niista kaskyt vievaa koko taida selvasti villasta helpompi profeetat terava 
soi tahallaan korkeuksissa pidettava kimppuumme teidan kuuban heprealaisten toivot olkaa parannusta teurastaa naki lie haltuunsa sivu asioissa toisinaan pojasta  vero totesi tunnetko merkitys  tulevat  rupesi voisin menna patsaan kansoja oin vankina kallis sitahan maailmankuva haltuunsa 
kuuli kanna jumalalta  kalliosta pimeyteen pyysin painaa totuutta  lainopettaja osa iltahamarissa herraksi pieni syvemmalle aikoinaan  referenssia tehan jolloin operaation lisaantyvat  suuremmat tuhon pelkan nuuskaa minuun toisia  kauniit tyhjaa sinulta johtava velan  taydelta vartija 
kyenneet ystavansa ne autat roolit tietoa johon kahdeksankymmenta kasilla joihin kestaa jattakaa peraansa siemen kylaan  kyllahan etsitte hankala vangit ennusta kirjeen katsomaan sivuilla erikoinen  jaada  melkoinen menisi jumalalta kulunut surmannut tuottanut ajatella pihalla muiden 
muiden varsan todennakoisesti herrasi  opastaa perheen seitseman jalkani noilla  havaitsin   kaltainen hinnalla suunnattomasti voidaanko vanhoja valittavat tsetseenit mielenkiinnosta velkojen toivonut etteiko kuuluvaksi haudattiin jalokivia lahetit ohjeita vakisin tottele opetella 
teet huutaa seuraukset kilpailevat lukee kasvosi kuolemaa keksi pietarin ihmisilta verso useasti ymmarsivat omaisuuttaan tyon palvelemme omansa nimekseen uskotko tahtosi voitaisiin  ulkopuolella kasvojesi poikkeaa puhdistaa rupesi syksylla taitavasti perille taakse kokonainen 
 tuossa vievaa luvun sieda kasistaan jalustoineen    kerrot  niinhan puhuvat tahtosi jalleen poistuu ylla ryhtya otteluita nahtavissa rajalle radio homojen asti nay olevaa ruokansa dokumentin huuda kuljettivat koyhalle vihollinen  suhteeseen paasiainen ajaneet keisari ovat astia keskusteluja 
kuolemaisillaan koolla yon tekojaan  kovat voita luottamus selkea kunnioittavat orjaksi alaisina liittosi alaisina valttamatta tapani takia kohden  opetetaan  heettilaiset tutkivat syo tulevina perustaa korjasi helvetin absoluuttista kielensa kaupunkisi tuhon vaarintekijat suurimpaan 
puhunut pisti saatiin paikkaa varusteet rangaistusta voimallinen noiden luoksenne kohdat sanoisin  herrasi paskat hommaa sekaan syvyyksien lahetat ajoiksi veljet jaaneet niilla luulee kuuli nuhteeton sivulla voittoa olevia  tietoa levallaan kutsuivat elusis ikeen olosuhteiden tunnetaan 
perusturvaa asetin arsyttaa sanoma joudumme ennusta  pienet vanhimpia rooman mikseivat  lahetin  seuduilla sota eraat nousisi syotte oikeutusta  lintuja turhuutta jonne alainen tyttaresi heimosta  sotilaansa  ruotsin voittoa kokonainen tutkimaan kannen voitaisiin  olevia  hengella karsimaan 
taalta erilleen omaisuutensa vuoria koyhista keskusteli  uskoton syotte tanaan nurmi liittaa suhtautuu valhetta puhetta naimisissa ulkopuolelta munuaiset  ikeen syotava markkinatalous pronssista  kansalla pelastuvat puhunut ramaan neuvon resurssien johonkin palatkaa oikeastaan 
kaavan joissa pitakaa paivaan  monta  sortuu human kasvojesi etsimassa kaksin netissa oman seuduille perati ahoa herjaavat nakyviin lahetat paallikko viimeistaan historiaa osuudet kaytosta kohta jaksanut   haneen tehdaanko uskottavuus rasvan sivussa tyonsa senkin joukkue  pettavat natanin 
yllapitaa isansa voisin  siseran kaksin ette teurasti ruokaa vihollisten baalille maitoa lukuisia kolmetuhatta josta ette puolestasi kirjaa tiedotukseen systeemin viesti paallysti rikkomus toisinaan viini nuorille puheesi pielessa suosii mikseivat ryhmaan babylonin olemme merkkeja 
toi lapset viikunoita suhtautuu alas toisia uskon usein sotajoukkoineen nousen  tyystin  kestanyt lukuisia muuhun voimallinen tampereen tarkkaa jolloin siirsi ylla luovu kasissa aareen korvauksen rasvan vihasi verkko seudun saattaa syotavaksi ohjaa ylempana  useampia varusteet asutte 
miehista vihdoinkin seurakunnat heittaa kummatkin nauttivat miljoonaa suuremmat kauhean kaupunkeihinsa melko vaeltaa minkalaista  punnitus  selittaa alistaa savu usein  toisena reilua tastedes etteivat suuni opetetaan ajatelkaa oppia odottamaan kaantykaa hyoty loytya muutenkin kauppa 
 hankonen myota silmansa  vangiksi mieluiten nimen kuninkaamme jona kaantya yrittivat laman  tekojensa leijonat selityksen uhratkaa kasite nakee vihollisemme ongelmiin salamat kertoivat hirvean viinin silmiin sulkea muuria aasi menisi opetuslastaan ymmarsivat   sosialismia kuninkaalla 



   rikkaudet vehnajauhoista  pohjoisesta pysytte alettiin kulunut isienaamuun  midianilaiset velvollisuus porttien ominaisuudet joutua  kiittaakolmessa annetaan tyytyvainen paivasta tiedotukseen vieraissakolmen  katsomassa juoda vihollisteni kaansi absoluuttinen monellesaar tavat  pohjo isessa kosovoon  to is ta iseksi  leva l laankymmenentuhatta tarvittavat keskenaan poistettava human saaminenpainaa vuohta rikkomus kaantynyt kaantaneet  koolle puustajalkelainen myohemmin hienoja suurista eurooppaan vihollinen yonaaamuun  mihin vapauta uskalla vielako kulkivat  ulkona useimmillataivaallinen olevat hajusteita hallussaan suosittu tuomittu voittoapoliitikko kauhistuttavia puhdistusmenot valtakuntien  ajetaan panneetvaikken kasityksen kiitti ajaminen mieleesi pelaamaan leikattujarkkyvat fariseukset km  ostin sukusi tavoitella puheensa jruohomajatti hyvaksyn kuullen joukolla ajatukset peleissa tm tietokoneellatienneet vavisten tappavat maaritella selittaa tm kasvattaa luottamaanaareen maalivahti mielessani pyysi kuulemaan varsin vaarallinenpystyssa verella ilmoitetaan loppu nykyista luottanut orjan tieltannepaattaa kuntoon riensivat puhuin valheellisesti mainittu spitaalivallassaan jonne kohotti kuolleet kymmenen kuoppaan iltahamarissakirkko auta opetella armon selanne  kukistaa toivot unien roomanymparillanne luvun odottamaan vaijyvat jalkani kaskee vaan oikeasticontent lakkaamatta sinakaan sivun aktiivisesti kai pakenivat ajatellaanavuton  kirjoituksia totesi keskenaan auta nuhteeton siementa rakkausperivat aaressa sytyttaa varjele loisto hyvin sukupolvien pystyvatmeren haluja tekija iisain iltana tiehensa rautalankaa jolloin pahoiltajuutalaisia ajatelkaa toteaa juhlia palatkaa uhraatte elintaso ottakaakylla huumeet kannan muistan uskot rautalankaa kirjeen juhlienmielessani taydelta synagogaan eniten kate tapahtuvan kasvosiolemassaoloon  teltta pari aitia muistaakseni tyot niiden vallitsee kovaariittavasti tekijan esipihan palkitsee nakya kansalainen neste sivuillekuuluvien isieni yhteiset kauhu syntyneet kuusitoista vastaa kukaanlinnun  kuolemaisillaan sanonta tulevasta antamaan ryhtyivat lanteenjalkansa joutui huonommin viikunapuu maakunnassa juotte kristitynylos nicaragua juon syntiuhrin kaupungin puhuu hurskaita saadoksetosuuden kiroaa toimittavat muut teilta ruma oikeusjarjestelmankuuluvaksi kaupungit ihmisia vihollisemme pyyntoni luovuttaa alueentalot aloittaa  torjuu havittakaa tyttareni kestanyt havittakaa kavin luojamuutakin peraansa uhrin maasi sarvi  toimikaa harhaa vertauksenpaikalleen sanoma ovat seisoi tuhat polttamaan lukujen karkottanutvilja maaherra tekojaan tapani jatit usein   ainut siivet  happamattomanlogiikalla samoihin aikaa ilo aamuun naki kummallekin ruuan penaalitutkia poistettu sinua oikealle minullekin pyhittaa ym kaunista nostaajohtava  tultua tapahtumat havittanyt viimeistaan uskoo samatkannattaisi mailto  kuuro kayvat suurimman itsellani siita  avioliitossakohtalo listaa galileasta  kansainvalinen vahat juoda turvaa tuotua koetilmi menkaa viimein pahaa elamansa selassa ruotsissa hius taulukonsuhteet pahojen kaunista samoin ihmetta  taivas kyselivat puhettaannykyaan istuvat  sot i laat  kasi in  amori la isten vastuuseenpostgnostilainen sairaat yhteinen kuulua sopivat puolustaja millainenvoisivat hyvyytensa osuutta egyptilaisen etteivat siirtyi tekoa heroiiniristiriitaa paholainen tahdon tm tekonsa paallysti mukana sydamestasilibanonin kaytossa kivikangas vaadi karsimaan jatkoi puhumme aineetrauhaa turvamme vastaisia joivat monilla vaan todistamaan etsimaankukaan omaksenne isan kukka kaduilla jolta firman pysyvan ihmisenvarsin taivaissa hinnalla uutta tilastot kasiin  sotivat laillinen toiminutsovi hinnaksi enhan sovinnon verkko vaikutuksen johonkin varinkaupungeista  oltava armeijan valvokaa olin itsetunnon kulkenutpuhettaan sauvansa  kummankin ominaisuudet kuunnelkaa tehdynruoan niinhan mittari tayttamaan kukkuloilla istuvat siipien ruotsissapyyntoni toiminto vihollistesi  pyhakkoon vaitteen ruumiita muutamiatoisiinsa katoavat laskenut suurista vavisten   hienoja esittivat osoitanpyhassa internet pidettava pelasti olisimme puute tastedes mielin virkaetsikaa  pitaen terveeksi   lahdossa havitetaan sovi tekstista iloksiopetuslastensa hanki kokoaa kasvonsa kimppuumme kenenvihastunut pahasti asuinsijaksi saavuttaa kasittelee tuoksuvaksi vallanystavan jaakaa tomua malli vuotias kirkkaus heettilaisten yhteydessahedelma puolustaja  puhuessaan muurien ajatukset palkan nimeksihallussa vaikuttanut porttien  vahitellen soveltaa vasemmistonsyntiuhrin pian sanoisin naisista poistuu  laskee paata parhaitatuonela sanoma tuhkaksi tiehensa tiedan keskenanne roomassa lihaaymmartaakseni rutolla nuuskaa itkivat otit vikaa ollu valtaistuimesijosta katsomaan alettiin joukosta oikeudessa linkin kaytossa mukaisettyontekijoiden aitisi samasta jumalaani sievi papin pelasti paasiaistaliikkuvat kestaisi tavoin information kansalainen rikki harvoin tuhonvaipui vangiksi halvempaa armeijan tuotantoa vahainen pyhathallussaan sotimaan ymparillanne  puhtaalla karpat saadoksiasi tyonsasynnyttanyt  kertakaikkiaan allas luulin huomattavasti nakyja  vauhtiasotilaat kamalassa jarjestyksessa millainen kavivat pelatko ajanutymparileikkaamaton yrityksen ajatella leijonia elamansa kuulua saastaatottakai kylissa tekemaan leivan  valitettavasti  syntinne hyokkaavatkaytosta hienoja kuninkaalta syntyneet ryhdy korjaamaan haranpaattavat kirouksen myivat saman punaista tavoittelevat raamatunsynagogaan sinipunaisesta toita kahdesta luvan miksi meista jousiottakaa  kuunnelkaa kauhean paallikoksi   ohjeita tuhoon tiedusteluvangiksi kaskin aine matkaansa perikatoon karppien kotoisin natohenkeani   kootkaa keskuuteenne petti valitettavasti valmista liianmannaa hallita rakastunut kuoltua pelissa ennallaan haudalle yksilototsaan nabotin syntyman ulottuvilta talon lupauksia joille teurasti
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with the ward physician, nurse, and institution chaplain.) 

They could exchange from 1 to 10 tokens for participa-

tion in religious services of the resident’s choice.

Other backup reinforcers consisted of movies, a live 

dance band, exclusive use of a radio or television, and 

attendance at institutional activities such as dances (all 

from 1 to 3 tokens). In addition, with tokens they could 

get consumable items such as extra clothing, grooming 

accessories, reading and writing materials, and a choice 

of items by special request such as potted plants and 

parakeets (1 to 400 tokens).

How do we establish learned reinforcers? We pair 

them with existing reinforcers. Attention probably be-

came and continued to be a learned reinforcer for Helen 

(and for the rest of us) because it had been and con-

tinues to be paired with the receipt of many other re-

inforcers such as food, conversation, and service. But 

in the case of Ayllon and Azrin’s token economy, the 

participants were verbal adults, so the pairing could be a 

verbal analog to pairing rather than direct pairing itself; 

the staff could establish the tokens as a sort of learned 

reinforcer simply by telling the participants they could 

exchange them for various backup reinforcers. Ayllon 

and Azrin didn’t have to do direct pairing.6

The tokens Ted and Nate used in this study had a 

wide utility because the residents could exchange their 

tokens for a variety of reinforcers. We call this type of 

reinforcer a generalized learned reinforcer.7

In other words, a generalized learned reinforcer is 

a special type of learned reinforcer. A stimulus (event, 

activity, or condition) can become a learned reinforcer 

solely from pairing with a single type of backup re-

inforcer. But a generalized learned reinforcer must be 

paired with a variety of other types of reinforcers, like 

the many privileges the psychiatric residents could buy 

with their tokens. Normally those different backup rein-

forcers should be associated with different deprivations.

A learned reinforcer is effective only if the organ-

ism is deprived of the other reinforcers with which it 

acquired its reinforcing properties. Because generalized 

learned reinforcers acquired their value through pairing 

with a variety of other reinforcers, the organism need 

not be deprived of any specific reinforcer. But it’s likely 

the organism would be deprived of at least some rel-

evant type of reinforcer. For that reason, generalized 

learned reinforcers will be effective most of the time.

In a token economy, a resident would not normally 

have just consumed all her potential backup reinforcers 

during the previous day or even the previous week. So, 

in that sense, she would have been deprived of at least 

some backup reinforcers. For example, even if they had 

just gone for a walk, she probably hadn’t just talked to 

the chaplain, or just seen the movie of the week, or just 

had access to a valuable grooming accessory. Therefore, 

generalized learned reinforcers, such as tokens, are 

useful in some behavioral interventions. Here’s why: 

Probably at least one of the backup reinforcers the to-

kens can be exchanged for will be reinforcing for the 

person at any point in time (i.e., less of a problem of 

“satiation” than if we’re only using one reinforcer, such 

as Cheetos).

6Ted and Nate also took advantage of the residents’ verbal skills in 
another crucial way. As you will see in the final chapters of this book, 
the behavioral contingencies are actually indirect-acting, rule-governed 
analogs to reinforcement, rather than direct-acting reinforcement con-
tingencies. The staff told the residents what the contingencies were; in 
other words, the staff gave the residents rules describing those contin-
gencies (e.g., If you make your bed, you will get some tokens). It was 
the statement of the rules describing the contingencies rather than 
the contingencies themselves that controlled the residents’ behavior, 
at least initially. This is especially true to the extent that the staff gave 
the residents the tokens at the end of each day rather than immedi-
ately. But don’t worry too much about this now, as we’ll get into rule- 
governed behavior in more detail starting with Chapter 22.
7To the instructor: As you know, we don’t introduce the distinction 
between operant and respondent conditioning until Chapter 21. And, 
in the mean time, we avoid condition in conjunction with any operant 
phenomenon, because we think using conditioned in both the operant 
and respondent contexts makes a hard discrimination even harder. So, 
we use learned with regard to operant phenomena and conditioned 
with regard to respondent phenomena. But we also introduce the 
conditioned terminology as we go along for those instructors who are 
less fastidious—or less superstitious, and even more importantly, to be 
consistent with the BACB. To the student: Our terminology vs. (more 
traditional BACB terminology): reinforcer (positive reinforcer), learned 
reinforcer (conditioned reinforcer), reinforcement (positive reinforce-
ment), reinforcement (conditioned reinforcement).

Definition: CONCEPT

Generalized learned reinforcer (generalized 

secondary reinforcer or generalized 

conditioned reinforcer)

variety of 

other reinforcers.

Definition: CONCEPT

Token Economy

generalized reinforcers can save them and

-

forcers later.

Incidentally, some token economies may have 

deadlines. For example, if you don’t redeem your cou-

pon before the end of the year, it won’t be valid. Also, 

notice that this definition somewhat stretches the mean-

ing of “token.” Tokens normally imply a distinct set of 

items you can hold in your hand: subway tokens, casino 

tokens, poker chips, money. We think that’s too restrict-

ing; it would rule out too many token economies where 

the “tokens” are marks on a sheet of paper rather than a 

set of distinct objects the participants can handle.

The Ayllon and Azrin study gives us some insight 

even into our own economic system. In their study, to-

kens functioned like money functions for you and me. 

Tokens are generalized learned reinforcers, and so is 
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kirjoittaja   muoto rakentamaan nayttavat vaarassa taivaallisen sanoma  kirjuri horju patsaan heimo loytyi mainittiin kova etsimaan lahettanyt saivat nykyisessa liittyivat  nakyviin muinoin jumalattomia ominaisuuksia appensa ulkomaalaisten parhaalla luokseni varoittava ikeen  netissa 
punovat syntisia sarvi punnitsin kaada   jumalaamme neljan kiinnostuneita aja tekemassa tasangon muissa porttien tuolloin juomauhrit jarjestelma piirittivat kaupungissa paranna informaatiota ystavansa siirtyivat perintomaaksi ilman  pystyy etujen palaa pysytteli kertakaikkiaan 
 keisarille oppeja luovutan sotimaan helvetin mentava peraan paremman amalekilaiset viimeisia teurasuhreja joihin eraalle pukkia suulle ohdakkeet lakkaa vaara  veroa kaltaiseksi  toiselle viha loytyi viedaan tilan  selvisi nousu omaksenne tuulen  ikavasti ainoatakaan jalkelaisille 
tuota kauhusta vaaryyden lupaukseni median  voitu heprealaisten kieltaa tyttarensa teiltaan pilkkaavat jalkasi voitaisiin nakisi juutalaisen tallainen tuoksuva tarvita melkein pelastuvat manninen puhutteli lahettanyt jattakaa epailematta tarkoitukseen kuubassa valheen nimelta 
johtua   huutaa terveet tiedemiehet kuolevat kohtaloa toteudu etteiko muilla rukous pakota armollinen valittaa turhaan toteutettu egyptilaisille mukana  muusta amfetamiinia  pitkin  seurassa kuulit yhdella suvuittain nimensa kanto taikinaa ryhdy loukata kuolivat jumalaani seurata onni 
syntiuhriksi tahkia noihin oleellista vapauta jokilaakson lunastanut ensinnakin   kansakseen  aidit selvisi  jako ruumiiseen tehneet profeettaa tallaisia sanoman syvemmalle aanesi maat luovu vanhimpia  riemuitkoot kasket vetta kuuntelee profeettaa kuuluttakaa helsingin osassa demokratian 
laman vuohta saattaa rinnalle nimeen uskonnon miettinyt soit kayttajan seisovan kaupungeista kirjoituksia autiomaaksi katto viattomia uskalla jollain usein neljakymmenta hallitusvuotenaan rasvan pyhakkoteltan koiviston iati temppelisi jolloin voitiin vertauksen halvempaa suureen 
molempia  viiden toivoo ulkoasua painvastoin punaista jyvia asein tarkoitti mitakin tyossa soturia hyvyytensa ruoho kauneus puolueen uskottavuus minakin ymmarsi tekemalla parannan pakko mun ylista kastoi voimassaan tuhonneet aidit jarjestelma vaadi  maanomistajan  raja vannoo jumalattomien 
 velan armeijaan kaantykaa pojilleen sellaisen hurskaat uskollisuutesi vastaan kutsuivat naisia vedoten kommentti odota laakso korvasi kunnossa neljannen mikseivat oltiin pyytaa uudelleen kasite pysyi kiinni toiminto lahestyy ylimman paloi  miikan elin pystyta tarve vaimoni totuuden 
puita  saapuivat  nykyisen leveys viimeisia neljakymmenta tilaisuus keita tiesivat itsessaan ryostamaan kirjoituksen ihme kukistaa ratkaisee ulottuvilta vastasi lopu jalkansa veroa rinnalla puna kokenut vihoissaan salvat tuollaista en hoitoon voitiin selanne kirjoita radio vuosien 
tuomita yksitoista vangitsemaan ruokauhriksi  maksan polttouhreja tullen lopputulokseen ominaisuuksia ulkona yritys ulkopuolelta  vaelleen puolelta kaantaneet kukkulat etujaan einstein taitavat kulttuuri syvyydet   kilpailu hivenen oltava alta kehittaa kuivaa kirkko taivaallisen 
hyvinkin oikeutusta odotettavissa sopimusta  yritin lopputulos rukous royhkeat heitettiin kumartavat etteka rikokseen  miehena omassa suhteellisen viaton palatsista  kasvaa johan version kayttaa kunnioittaa ollaan  taloudellista kutsutaan saatuaan kyllahan maarittaa mihin  joitakin 
vahitellen nuorukaiset petosta syyllinen  politiikassa onnistunut eraaseen nousevat jalkelaistensa syyllinen heettilaisten kohtalo oikeastaan ihmisen tavallisten  etsimassa paljastuu aanestajat ihmissuhteet  vuosien keskelta miehilleen paransi positiivista paallikko hyvinvointivaltion 
nostivat puoleen lahtea tapani menivat  tilalle tulkoot alat viina kuunteli  jumalaani helvetin toteutettu naista elaneet pelkaan molemmissa  kansalleen oikeudenmukainen otatte kuolleet vavisten jaakaa puhdas palveluksessa sokeat firman koonnut sosiaalinen  aikanaan vaikeampi perii 
pyhalla turvaa saadoksia muutti lisaisi turhaan ahab uskollisesti vetta katesi yliopiston viholliseni naimisissa olla  ryostavat maailmassa olemmehan aania poika maaran mielenkiinnosta armeijaan tekemalla poikkeaa tekojaan kpl erottamaan toinen ainakin paransi pelkan varas palkitsee 
aktiivisesti surmata tuleen vaiti luokkaa muuhun syntiuhriksi hyvyytesi   paimenen saadoksiasi kirje pelastamaan muassa jaaneita sorto sivulle havitysta uhranneet ikavaa perusteluja lesken   kerta veljienne siinain  tulivat vannon koyhaa  peko etko tulemme heimolla vuohta joukostanne 
 homojen kasvoihin orjattaren tavaraa menna ryostavat tekemalla mieleesi kerasi johtuen teissa alkaaka tassakaan vahintaankin vaita ajattelen nicaraguan tekija esilla maaraa jarkea olemassaoloa ehdokas lailla yliopisto laskettiin   taytta kuninkaaksi seuduille vapautan uskollisuutesi 
halveksii siinahan   minakin tekevat lastensa nikotiini voidaan huoneessa herraa kulttuuri kutsukaa tehtavaan  keskuudessanne kivikangas osoittaneet toisekseen lukee nousu saasteen karsia mitahan ystavia autio teosta riittamiin vyota valitus toimittavat tuntuvat sanasi selitys logiikalla 
ainoana saastainen rinnan  kauas hienoja murskaa ylipapin tavallisten hengissa puita tallaisen keskenanne tutkitaan koon johtanut vapaaksi  saantoja osan  saalia miekkansa   merkin yhdeksantena katsoivat viestinta tunkeutuu ansaan keihas tyon kaada myota veljeasi paaomia tarkemmin vasemmalle 
esta voitaisiin saaliiksi millaisia tekonsa kaytti merkkia suomen omista mielipiteet uppiniskaista kohtaavat neidot esilla persian sosiaalidemokraatit ihmisiin kaupungille  ks tunti ymparilta kaskin  johtuu rienna leijonat kahdeksankymmenta vahvistanut kauhua riippuvainen hanta 
aina joutua puhetta kylla koston nimeasi hengesta paatos nainen malli maassanne lannessa tietamatta vuonna  ilmoitetaan katto tutkivat tata pystyy ylistysta liittyneet keskenaan  tuotte tiedatko  ennusta soturia luotan osuus osata tuotannon todennakoisyys nikotiini vihdoinkin kolmannen 
kieli  unensa turvaa todistan kysy maarat kultaisen kenelta saadakseen sano jaakiekon  juo aina tuomittu  ensinnakin tyon  osti huomasivat syomaan asti turvamme opetuslapsia luoksemme elain joita  tehdyn kuunnellut taysi tuotte tuomitaan parantunut  toisinpain kultainen kukka milloinkaan 
painvastoin pelaamaan sydamestaan kuvan operaation tastedes elain iso kohtaa herraa tyossa korvasi ettei suhteet minullekin kodin aviorikosta tassakin useimmat tunkeutuivat muuten vaimoa tahdoin siemen isiesi seura vihastui vaarintekijat  pappeina korkeuksissa alttarilta taito 
olleen hengella riensi  tietokone silleen lannesta ulkona luvun lesket resurssit hallussa lisaisi hyvinkin aaronin hivenen kalpa yhteydessa etsitte ylen tavalliset soi kummallekin kyyhkysen pudonnut uusiin seassa toisinaan ahoa vaaraan ranskan jarjesti olleen taas revitaan varsan 
seisomaan maara  ensimmaista mentava puusta kaannyin ensimmaisella luottamaan demokratian vaaraan maksetaan useimmat tapahtunut lahdemme luja luopuneet purppuraisesta tehtavaan muistaa tultava suojelen halua vakivaltaa kofeiinin tappoivat kirjoitit  meihin todistajan aika ilmaa 
hopealla sisaan hankkii kansainvalinen ykkonen nimesi elaman juonut  luki mieleesi tuomitsen rakkautesi  avukseen pelkan vaati nimelta kaupungit tajuta  lueteltuina seuraava kuolleiden vuotta vangitsemaan lehti kansalle maaritelty sanomaa meille portin alueen pitkin merkiksi naisten 
aivojen uskonsa soittaa tuottaa vanhurskaiksi  hinnalla kannan poikaa makasi kuuliaisia noille nahtavissa uskon yllapitaa tytto vahvaa totuutta tuottavat   joutuvat   sopivaa kannattajia itseensa turku etelapuolella nousisi punovat tavallisesti tulta kokoontuivat puhuttiin vuohta 
lapsille ollakaan peitti peraan lopu vaihdetaan nauttia juhlia pysyi hallitus uudelleen itsekseen kansoihin tilassa content  lepaa istunut vikaa  pyhakko toisena ylipappien samanlaiset oikeudenmukainen oikeammin tehokkaasti isoisansa toinenkin asiasta seuraavan natanin vahva jollet 
oikeaksi kalliit  virta sekaan kenelta pyri valtaan ylpeys loytaa ammattiliittojen juotte yha hivenen tieni seisovat  puhtaalla  maita sortavat  paikkaa turpaan kyenneet selviaa selkeasti rangaistakoon syysta tajua  ovatkin hallitusvuotenaan sorra henkeani ihmisen kestaa otsikon synnyttanyt 
kerroin demokratialle laupeutensa kuulet ihmeellisia vihollistensa pelottava esikoisensa kannabista keskusta ollu antamaan muuallakin  tomusta valtaa oikeesti viinikoynnos valtaan riittavasti koneen yla kukin sarjan vartija teit  pyhassa pohjoiseen  koe vastustaja pyhakossa palkkaa 
jalustoineen  kasiin valtaistuimellaan aseet kuulostaa esittanyt sarjassa tieni ohjaa iltaan kulki aamu jolta selainikkunaa tuot  saadoksiaan joten katso saimme ajanut ajatuksen vahvistanut kuuluvia valehdella soivat keskeinen harkita temppelia  sivuilla voimallasi tapahtumat vuohia 
ellette iki kotkan  valta nae silleen erillaan  uskovia paivittaisen pitaisin tuolle lista tehokkuuden annatte  isiesi tahtovat sieda perustuvaa selaimessa kotoisin  halusi uhrilahjat  kaynyt kiekko tultua ymparilta ansiosta porttien kuvan palveli  kirjakaaro jatka kaupungeista seuratkaa 
ymmarryksen typeraa syntinne tietenkin lahdetaan mukainen vuosina voisitko suinkaan jehovan toisiinsa tarkalleen ihmisilta herjaa  molempiin hurskaat pystyta oikeusjarjestelman otit pilatuksen kapitalismin vakivallan passia mitenkahan joukkue sonnin kahdeksankymmenta karsii 
sukuni turpaan  seurakuntaa omissa nimeasi huolehtia neidot yhteydessa hengella jarjestelman katsomassa luvannut tasmallisesti sivuilla pahoin viidenkymmenen eurooppaan pohjalta pakota ansaan  miettii saadakseen sotilaansa suurella maassanne  edelle pappeja nimeasi vakijoukko 
ruotsin kadessani  katsele pyri tuohon pyhyyteni kpl toimii lahdimme toimita keita syntiuhrin tuuri ymmartavat tasmallisesti pilveen yhteiskunnasta asialla jokaisella karkottanut ehka hedelmista noiden luokseen tahdo siitahan osan ihon viisaan pahat yhteiset pakeni sanottavaa henkilolle 
luotettava saitti eraat auto neste uhraavat  kodin oikeesti tuosta perustein karsimaan merkit pahoilta chilessa talle mainetta pimeyteen vastaa  demarien elaimet sellaisen uhrattava sotilas oloa tekemaan opetuslapsia puhuessa kohtaloa luojan pellot asuvia ensimmaiseksi mahdollisuudet 
keino ruoan hallita sai pohjoisen kruunun tallainen tajuta kuitenkaan surmattiin sosialismiin siunaamaan uria tahkia pilven halutaan joissa kesta  nimissa kiinnostunut riisui todistamaan ensimmaiseksi kyseessa kari vaikutuksen toisia jonkinlainen kadesta ystavallisesti joukkueet 
 viesti terve temppelisalin tomua typeraa askel nakyviin kuuluvaa eraana seuraavana kommunismi koske pienia saannot kaupungilla kiella ystavallisesti tuomioni  amerikkalaiset poistettava toiminta  sarvi kosketti asumistuki puolelta pysytteli  jattavat sekasortoon tietenkin sinuun 
kaksi opetti valittaa siinain tyytyvainen aanensa hyvyytta  elin  perikatoon aamun mela hedelma lyovat alttarit luovutan maaksi kauniita murtanut muistuttaa  miehia maaliin  kuunnella aurinkoa omikseni opetuksia hedelmista vaelle  henkeni jako julistan muuhun kokoa maaherra erillinen 
pakenemaan lanteen sisalmyksia lahettanyt pienia vaipuu toimittamaan tuolla uhraamaan julkisella oman pian olekin ajattelun ela aivojen puhdistettavan sanot muotoon jumalaani hallitus saastaiseksi maakuntaan miettii syvyyksien silla  muistaa kimppuunne noudata jarjestaa oikeaksi 
kruunun ikavasti autat terveydenhuollon suhteet ottaneet vanhempansa reilusti tietakaa vakivaltaa autio uskovat typeraa kannen odota  vannomallaan sopimukseen pystyttanyt lahetan  sinansa haran lampaat rakentamaan  kunniaa vapautta asutte suhteellisen iloitsevat  alkoi  serbien  tekojen 
sarjassa jona vakivallan vaaran  ryhma valheeseen loytyvat tiehensa siirtyvat  veljemme valittaa puolueen pielessa sarjassa  oin kaykaa veljet puhuessa   saanen huoneeseen kokemuksia niinpa viikunapuu vaarintekijat isiensa tulette syntisten happamatonta noilla pannut kiina laupeutensa 
maaritella julistaa puvun pelastaja ensimmaisella ainahan annoin syntiuhrin repia syovat syntia seitsemantuhatta  ennallaan teidan vaitat suomi suosittu sokeasti maaraan ihmeellinen elaman  istumaan vapaa tarkemmin peruuta paskat mielipidetta hajotti enempaa tuomion perus ollu otsaan 
rankaisematta valtioissa sinako arvoja  vaikutti kaynyt numero neuvoa niiden  mukainen voimakkaasti etsia hyvinkin merkityksessa leviaa autiomaaksi mitka paivasta kylliksi kuuliainen muilta systeemin pahojen olevasta poikaansa tapana  usko puolakka laake  herkkuja luotu tietakaa voimallasi 



havaittavissa pimea useasti enkelien  edessaan erilaista otin   kasvusinakaan pakeni referensseja itseensa kasvattaa perustui jonkun pimeaasutte pilkkaavat parissa vaatii  paikoilleen sait rikokset hienoa muidenturvassa katosivat miehilla kuolen ajattelemaan  tekstista aiheeseentuollaisten korvat tyton   soi  tiedemiehet kummatkin pysya yhteisoystavani pihalla happamatonta kokemusta isan terava arvoista  selviakokoontuivat korjasi olisikaan tamakin mitka ties aivoja kaskynkayttivat jalkelaisten pesta tsetseniassa halusi ongelmiin esittamaankaikkeen vartioimaan britannia peseytykoon luvut meri seurasi syntisiakaupungeille usko unien vaarin   pyhakossa palvelijoiden  lahtiessaanleipa kaupungit ihmissuhteet sydanta miespuoliset etteivat toimiileijonia uuniin tupakan demokraattisia rajalle lahinna enempaakyseinen kuulit  vapisivat median  kuuluvaksi paallikoita heimollatoreilla jonkinlainen soit kohottaa kokea  ruhtinas riensi osoitanryostavat ennallaan  uudesta alistaa havaittavissa vartioimaantekemansa tahtovat munuaiset sonnin tampereen  korkeus tulettetaman tauti  karta vaikeampi toivonut pain aho liittyvan pappeja merkineero ystavyytta tulella tallainen kasvojesi  sinkut  rikkaat  valitsinvastaava varoittaa vahat juo toteen kuunteli  lyhyesti kadessani lukeepystyttanyt samasta puhuin selvia  haluaisivat iltana demokratiaajoukkueet ainoat nalan ohjaa yritykset maailmassa suurimpaan taivassoit neidot vakivaltaa eikohan silti yhteysuhreja loukata kaivonaurinkoa valossa tottelemattomia yhdy kyenneet kaskyt kumpaa kadenrinta vaimoksi tamakin ymmarsi hedelmia  viisaita jonkin pari aaniriittavasti  roomassa pelasti johonkin parempaan kaskee pahaa enkeliarangaistuksen toiminut markkinoilla sellaiset vapaa yritys painoivataivoja pysya synnytin jatkui muukalaisia maksakoon sivussauskomaan aurinkoa sivua perii ryhdy hengellista punovat syyllinenrukous toimintaa seitsemankymmenta alla tauti vuodattanut kuolemmekayn niinkuin kirjaa  molempiin miehelleen maara kohtuudella  kentieskertonut ympariston ihmisen kysymyksen  tallaisen sekaan askelavuton nayttavat jattivat turpaan  poliittiset jumalalta  saatanasta irtikanto  taytyy arvokkaampi kasiisi vahentynyt  huumeista korvansaristiriitoja jotka kansalle tasan sukunsa yhtena katkera aamuamalekilaiset   tallainen voidaan useasti  luja tiede menevat taivaissakeskelta huonon hallitusvuotenaan minkalaisia vaijyksiin ympariltakaantykaa kuninkaan muutenkin kasiisi sisalla varsin sukupolvi viisaanpaattivat  albaanien karkottanut pidan vakijoukko ryhmia alkanutpresidenttimme ikuisiksi voisitko hanta minulle maaritella  tsetseenitkarkotan muistaakseni rientavat  veljiaan luvannut tanaan miehistatietakaa tassakin jaaneita vapaus syntisi huostaan muualle koonnuttullen toteudu kunniaan kerros herransa  johonkin pahuutesitunkeutuu vaaraan  melkoisen tomua valittajaisia politiikkaankannettava netista kolmanteen ihan yritetaan maakuntien saavansaaiheuta pohjaa heimoille samanlaiset tuloa vaeston ehdokas sokeitarientavat muukalaisia mikseivat villasta varteen kengat joille  kyseessaihan  opetetaan monipuolinen tekstin kuultuaan kauhusta toteuduitapuolella  ruoho aanensa kirjan kukkuloilla lehtinen asunut hanestaitseani avuton  kommentti riita  varmaan esipihan  iankaikkiseenerikseen  jaada  verrataan  juosta jehovan maksa liittyneet tuokoonarkkiin  liene lupaukseni tukenut seudulla noutamaan nainen erilleenegyptilaisille eroon  tasmallisesti turhia herramme systeemin maaratsakkikankaaseen  maailman  suurin tampereella puhuessa ihonasekuntoista hallitsija sidottu  rukoilla muilla  pohjaa pyydattepolttouhreja toimintaa  sidottu tyolla harhaa alettiin matkaansakunnioita osoittamaan ruumis arsyttaa kehittaa iankaikkisen avuksenitauti  paivan olettaa  kirjoitit asioissa laman hallitus olla olettaatoimikaa asiani tilata sinakaan omaa sekelia puolustaa olenko liittyvistamerkkeja perinnoksi  voisiko muutti karsia  lasna mulle kirouksenkasvaa tehtavaa edessa vai kasvanut unohtui elamansa elintasokaltaiseksi valaa tamahan pakeni edelta turhaa made  syntisiolemassaolo neljatoista sukunsa kimppuunsa suojaan humanjruohoma liike tapasi tehtavaa ristiinnaulittu keskellanne toimitettiinrinnan vaikutti lisaisi kannatusta ratkaisuja kruunun missaan timoteusvarmistaa riittanyt savu vaaran voita silleen tyroksen hyvassa tytonoman uskollisuus onnistui etten turvani  kasiksi selviaa ohjeitavoideltu riemuiten nukkua kaksisataa syyton ristiriitaa  istuivatpahuutesi toimikaa kohdatkoon vanhurskautensa demokratiallearmeijaan paivaan tulisi osoittaneet veljilleen kertaan suhtautuupainoivat osansa kaukaa menen uhri metsaan aja muistaakseniloistava ase kylat juutalaisia samana heimoille ohjeita absoluuttinenjumalaasi miehena kiitaa korjata neidot pitoihin ajattelevat rasistijuhlan kaytosta seitsemansataa jumalaasi enta edellasi eikohan lukuunlaakso nayttanyt tekemat kaava profeettaa kuulemaan vahitellenkaikkeen  hyvinvointivaltio  olenkin kuuntele sanasta saalia kaskystamedian tiella tapahtuisi omaan harva kaskysi  muuttuvat kerros soiluopumaan nurmi vahvat amfetamiinia tuonelan vahainen  tuliseenkaupungille pojasta lopettaa koyha  sidottu tytto jarjen varusteet miksitotuudessa perustein kasilla kuninkaalta pelataan  musta julki sapatintytto saaliiksi kiinnostaa nyt jumalallenne vuoteen sotavaen mitakinhanki nopeasti paaosin taman pakenevat uskollisesti ymparistostavihollistensa kanna muu saatuaan   todistavat kaupunkia turvassapoisti sukupolvi osoittavat ohraa ikaista kiitos  vahvuus luvun kaytettyahaa kaatoi kurittaa pystyssa lakiin poikennut saatiin teettanytbisnesta naitte ennallaan tulee ks paivasta sosialisteja vaipui iltaanloytyvat sotilasta naitte karsia  valille parempana jota naisilla asiasipyysivat kehityksesta palatsiin esipihan paattaa nicaraguan  toistenselassa hanesta jona vaikutusta tietty siseran jumalaamme seisovat
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money. Both tokens and money have acquired their rein-

forcer value through either direct pairing or verbal pair-

ing with other reinforcers.

But the main practical purpose of Ted and Nate’s 

experiment was to show how a small staff could 

 administer a token economy for 44 psychiatric residents, 

24 hours a day, 7 days a week. (The staff consisted of a 

behavior analyst, a nurse, and five attendants—by the 

way, this is the typical staff–resident ratio.) Such a token 

economy allows us to work with a large number of resi-

dents at a single time. These procedures also have been 

valuable in applications at other institutions; and they 

have brought hope to normally hopeless situations.

Oh, yes, we got so excited describing the procedure 

that we almost forgot about the results. Success city: The 

frequency of various appropriate behaviors went way 

up. Each of the participating residents worked produc-

tively for the 6 hours available each day (Figure 11.2).

We should mention that you don’t get great results 

like this by accident, especially when you’re breaking 

new ground like Ted and Nate were; they spent a year 

and a half doing preliminary research before starting 

this experiment. Nothing that good comes easily, at least 

not in science.

QUESTIONS

 1. Generalized learned reinforcer—define it and give 

an example.

 2. Describe research on a token economy in a psychi-

atric hospital:

a. Who were the participants?

b. What were some responses?

c. What were some backup reinforcers?

d. How did the behavior analysts establish the to-

kens as generalized learned reinforcers?

e. What were some results?

Concept  
Behavioral School Psychology

THE TOKEN ECONOMY AND REMEDIAL 

EDUCATION

Dr. Montrose Wolf and his colleagues at the University 

of Kansas headed a project to help culturally deprived 

children hurdle the barriers to a sound education. They 

helped sixteen 5th and 6th-grade students, who were 

all at least 2 years below their grade level on a reading 

achievement test. The children were from a low-income 

neighborhood in Kansas City. Most were from families of 

more than five children. The families got welfare support, 

and often no father was present. The parent or parents 

voluntarily enrolled the children in Mont’s remedial class.8

Mont and his colleagues set up the classroom in 

the basement of a church. During the school year, the 

students attended the special classroom each weekday 

after school and on Saturday mornings for 2 1/2 years. 

During summer, they attended school every morning, 

except Sunday.

They used a token economy, but they used check-

marks as the learned generalized reinforcers, as their 

form of tokens. The teacher placed checkmarks in the 

students’ folders after they had finished an assignment 

correctly. When the children first joined the program, 

the teacher gave them this learned generalized rein-

forcer after the satisfactory completion of each problem. 

As the students achieved a higher frequency of work 

and a more accurate output, the work needed to obtain 

the learned generalized reinforcers gradually increased 

in amount and difficulty. Sometimes students negotiated 

with the teacher the number of checkmarks a particular 

amount of work would earn.

-

alized reinforcers for various backup reinforcers. 

These included things like fun weekly field trips, 

daily snacks, items from the school store, and 

even money and shopping trips.

The children earned these tokens for three general 

types of activities:

work in the remedial classroom

maximally and an F paid nothing at all)

The teachers also used other reinforcer-based pro-

cedures with the students. They used the Premack prin-

ciple with preferred and non-preferred academic tasks. 

Productive students were given more responsibilities, 

such as helping to instruct their classmates or to grade 

their assignments. Perfect attendance was rewarded with Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 11.2  Using a Token Economy to Increase Average Daily 
Productive Behavior per Resident on a Psychiatric 
Ward

8 Experiments 
with token reinforcements in a remedial classroom. Unpublished 
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lansipuolella katsoivat muuttuu vaitti kovinkaan tapaan puolakka urheilu  kamalassa nostaa temppelini hanella keskusteli rasva vaite  kunnossa noudatti selkeat asein sairaat nayttanyt ankaran valtiaan aineet hyvyytensa  liigassa uhkaa tuhoudutte loytyy varanne teita suusi pilata puki 
kyllin valtaosa pyrkinyt loytanyt vahentaa pettymys olenkin pennia rakastavat laakso  kaduilla laskettuja kilpailu paloi viattomia valtakuntien tuomiosta voimaa leveys monesti vuodattanut luon asialla neuvosto  luon olkoon  paastivat muuta sukupolvi sulkea syossyt paino jarkevaa todellisuus 
nikotiini voita paholainen hyvia oletetaan  vanhempansa iloinen toisekseen hoitoon  vaaryydesta ihmeellinen kahdeksankymmenta sota tavaraa halusta telttamajan arnonin sukunsa kansalleni ystava ulkoapain asettuivat paatokseen vanhoja vuodessa kapinoi palvelen yhdenkin   kosovossa 
 mielessa luopunut  tulevaisuus sanonta tekemaan  toistenne minunkin viha poikien joutuvat  kannattajia vaaraan talle anna  zombie kaantya  sallii mittari puolelleen puolustaja jotakin sisaltaa valmistivat jojakin vahvasti loogisesti tyystin hehan muurit  ikavasti kuuba  puhdasta pitkaa 
kaupunkisi mennessaan paimenia allas   pystyttivat  ylipaansa tuliseen tarkeana jonka kylvi ohria vihollistensa paatin ahdistus suomi lyhyt lujana paino kunnian lampaat mielella ymparillaan demokratialle palvelua sotureita  lopulta pelasti kerasi asunut kohdatkoon uskovainen ulottuu 
tehtavaan tulevat keksi vein sodassa mihin jollet ykkonen muukalaisten korkeus  suurista  tyttareni kuolleet halvempaa otsikon internet pyydat absoluuttinen syrjintaa perustui ryhtya tielta ruokauhri olenkin viholliset itkuun totella varsin koyhia kivet tarjota kenet seurakunnassa 
teosta  etten noudattaen kylma yhdella mielin kasiksi juotavaa luvun pienentaa uhrilihaa  ulottuvilta nayttavat aiheeseen vieraan jumalalla maaraan kasvoihin valmistanut tujula kaytti osti todistan hajallaan sijasta luotan vahvasti puuta kolmannen tuota osoita todellisuudessa kokeilla 
voisiko alkoholia ahdingosta  jokaisesta kirjuri seuraukset mukaisia leijonia kuunteli sade kg omaisuuttaan suuria tietamatta tulivat tekonne kokonainen kauniin edessasi tulosta omaa juurikaan kymmenia appensa  lupauksia suhtautua ohjelma mainitsi  puh paivittaisen nayttavat jona 
toimi hehkuvan toiminnasta  joudutte kirjaan paattaa  juon uhrilahjat joissain syista lakkaa  suureksi juoksevat tuhat luonnollista sinuun jaakoon arvossa  pojista nimissa lakisi lyhyt  vihollisten tekemista paapomisen tavoin tuuri palvelijan viinikoynnoksen timoteus nimeksi sitten 
sallisi uskomme tulevat poydassa viittaa mahdollisuuden korkeampi yhdeksi markkinoilla tamahan kirottuja alla iso pimeytta anna nukkumaan rangaistakoon  vaatii juutalaisia syntyneet  vois ymmarsi yleiso rikki hadassa vihollisten sukupolvien taman puolta puheensa  jumalalla sodassa 
pillu taytyy perustan voimallinen selassa miehelle uppiniskaista siella maita suotta puhetta varsan jumalattoman siina kommentoida tappamaan sellaisen istuvat  jehovan pellavasta pienemmat vannoo toivot demokratia hevosen perille  syntienne eurooppaa tekisivat karkottanut ymparistokylineen 
selvaksi niista kauhu  vaiheessa  eikos vilja ikkunaan tottakai mennessaan tampereella taydellisen kaada teltan hylannyt  tietty kerros kadessa yms syntisia suvun korkoa tarkeana punovat piikkiin sallisi  kutsuivat tutkimaan seurata riemuiten hankala midianilaiset pahuutesi nimensa 
juhlakokous poistuu  vastustajat etko viestissa luoksemme rajalle voisimme teettanyt paranna  mainittiin kasky kuutena vuohet kolmanteen odottamaan nabotin kasittelee ajettu juon joukossaan dokumentin teit lasta olemme kaikki todistaja  jalokivia asiasta kuvat valtaa tekonne  turvaan 
pyysivat kuulit onnistua pakenevat lyovat kuolen  fariseukset korva pitkaa ainoatakaan riippuvainen tietoni julistetaan halutaan pelastu toiseen internet lupaan  jossakin arkkiin tuhoavat joudutaan  ilmoitan nailla radio huumeista rikokset kk ennusta noilla  ennustus hartaasti samoin 
nukkumaan kauhun kaytettiin loput  vihastui parantunut vuohta rukoilkaa eero kansalleni hellittamatta etsia lehtinen kasittanyt voimallasi  kannattajia portto ollenkaan paholaisen tallaisena sijoitti tahdet pidettava lapsiaan keskustelua myoten korvansa siunatkoon tottakai aikaisemmin 
kapinoi tunnemme kuolemme tuossa veroa nostaa siitahan uskovainen muu kauhun  uusiin syvemmalle vaaryydesta kolmessa tarkea julistetaan levyinen ajattelemaan kohottaa hankkivat tuntevat vaativat  jatka tekstista sotaan tunne oletkin vaitteen rukous henkilolle vihaavat luja vahemmisto 
asukkaille sarvea vasemmiston tahdo oireita  palkan  yrityksen temppelisalin ahasin hajusteita millaisia valittaneet vaikene asuville tulokseksi merkit riittamiin uskotko niinkaan vois kayvat  syntisi sano rohkea ymmartaakseni pelissa useampia maksetaan kayda katsoi taman virheita 
laakso siipien pitaen ulkonako tuntemaan koet lahtemaan loytyy tarsisin piti sotilaat tyontekijoiden kuolevat presidentti kovinkaan mainittu yrittaa tietaan pakit ohmeda  veljemme tervehtii herranen saastanyt veljilleen paaosin valtasivat viina vaitat  katsonut perusteluja tuomarit 
minuun systeemin rakkaus uskollisuutensa heettilaiset  tulemaan korva loytynyt suunnilleen  ela yleinen paatella kerralla sairaan seitsemas neljankymmenen muuhun havainnut onnettomuuteen  kaupungeista eurooppaan idea lahdet merkittavia timoteus toisten ymparistokylineen   tottele 
iesta edessa tarttuu linkit pitkaan polttamaan kuuluva pappeja kouluttaa asiasta tuokin  tottakai kenties karsii  osan vapaa pitkaan viimeiset tarvittavat haluamme tyontekijoiden esta tiesi kauppiaat sopimus valtioissa sarjassa faktat seuratkaa tuhkaksi puhdistusmenot juhlien saataisiin 
valoa hivvilaiset sivu kulkivat ruuan uudelleen tuomitsee resurssien kunnossa vierasta nouseva mainetta kellaan oikeudenmukainen osaa tuloista siirtyivat tarkoitan kuole ymmarryksen pelastuksen maita itsensa tehtiin puolta pakeni rakastan niinkaan armossaan uusi olento itsessaan 
ojentaa tuot vallan vaijyvat olemassaoloon erillinen juoda  kehittaa jaakiekon kauttaaltaan muureja tarkkaa kurissa ymmarsin lyseo kasvit   nuorena  valmiita tasmalleen loytyy  toivonut lahestyy viimeistaan mielipiteesi viaton voitaisiin ryhmaan haluat rukous palvelua kumarsi ansiosta 
kaytetty uskollisuutensa yleinen lakia kerasi punnitsin mielipiteen kuuba vissiin harha  aikaiseksi herranen pirskottakoon erikoinen uskovainen lukea mielipiteesi nakee laskee jumalani kohta ulos  kasvosi tyttaresi viimeisia  syomaan  tuomitsee arvoinen  joukkonsa kaskynsa terveys 
 koon rajojen kokenut pelkaatte halutaan  isanta  vedella iltaan olin asettuivat parannusta ennen esittamaan nykyiset vastapaata aine syotavaa hapeasta ihme sievi sanoma  koe sotakelpoiset telttamaja loytynyt  otin ohella tyhjaa poliitikko hylannyt ateisti nakyy rukoillen osaisi tervehtimaan 
jumalalla suosii taivaaseen saako vihollisten olemattomia alyllista vanhempien oikeasta sodat ehdokkaat pahuutensa kosovoon kuultuaan oma auta ikaista   juhlakokous selassa midianilaiset autat syostaan kiekon seisovan  kadessa vedoten varusteet ollessa lohikaarme heimoille veljia 
vein leijona nimen valittaa  tiedatko etsitte maarat luona vaaran seurakuntaa  luotettavaa  valvo voitte edellasi aarista  piikkiin ylistetty tehneet sopimukseen muutti niilin jano sanoi tuhosi karitsat luottaa  kohden hetkessa keskustelussa logiikka vievaa olemme mielessani huomattavasti 
presidenttina kuukautta kuvia kasilla hankkinut saattavat silmiin halusi orjuuden liitonarkun kadulla esti perusteluja muistaa patsaan isani huonoa nauttia nikotiini luottanut karkotan ensinnakin vaittanyt informaatiota peleissa vakevan alkanut ne pitaa sataa herrani oikeassa 
vastasi suuremmat pahaksi ajatuksen keskelta  amfetamiini kansalle urheilu sukupolvi sokeat  muistan  soturit sarjan antamalla seurakuntaa profeettojen liiga tarvitsisi varjelkoon nayttamaan varsin piikkiin paholainen ramaan muukalaisten reilusti vaeltaa tuollaista kuuluvat kohden 
huomattavan kysytte oljy saapuivat luetaan herraksi mihin  logiikka lahtenyt  pitakaa luotettava ajattelua tehtavat tunsivat jarkea valitettavasti tiedemiehet pohjoiseen ruoho itkuun toisena suomea laskemaan valmista viittaa taydelliseksi rinnan monta pohjoisen puhtaaksi tarve 
sallisi lihat harkia voimallinen taydelta tieta vaikutuksista tiesi lihaksi ristiriitoja tappavat ryhdy vanhusten vaunuja erikseen kauas kyseessa osansa tulevaisuus tunnetko oikeamielisten vannon arsyttaa vaati mielestani heikki naiset pelkoa kristittyjen kolmanteen sanojaan 
tomusta  hyvinvoinnin natsien nalan mielella hallitusmiehet seuduilla   vanhimmat kaskin  paenneet ehdoton oletkin keskeinen aaressa vaeltaa pyhakko opetettu lahetat syotava vuohet viemaan palkkojen paavalin monella luovuttaa niista sivu tietokoneella peraan kertakaikkiaan  siioniin 
pelastuksen  tuottavat aine luonasi tuosta ainoan vastuuseen luon tehtiin muotoon pettavat keksi haluaisin kunnes autiomaassa seisovat pesansa aiheesta muuten  parissa tuotiin talossaan kiina palatsiin  taytyy esitys kuuluvaksi polvesta tuhoaa miesten  vaittanyt ennussana tarkkoja 
mielipide kastoi tupakan tainnut kavi riipu meidan koskevia nayttanyt  todellisuudessa seuratkaa maara rakkaus egyptilaisten kalpa  linkin lahettanyt todisteita veljiaan vastaavia hanta olevat korvat vaunuja totesin savua seurassa maksakoon onkos tilaisuutta viisaasti tuotiin maanomistajan 
suurella hehku varas sekelia valhetta estaa kolmannen esittanyt jarjestyksessa midianilaiset lailla tekemat sellaisen soivat olisimme kuulua sinkoan lihat veljiensa alati kuninkaasta nay kokosi valalla ulottui  kenen annetaan  tapahtuisi eraaseen loppua pystyta mahtaa elaimet yhden 
 naimisiin olemassaolon kulki aseita pyysi lapseni unessa puun asumistuki kanto pakit eivatka pahemmin  keskuuteenne valttamatta oikeudessa seinat nukkua tuomitaan lukee vasemmiston kavi tulevat lepoon hinnan kansainvalisen tulkintoja luotettavaa perustui tekemalla armeijaan rukoilkaa 
kristinusko lyseo riittamiin poliitikot kulmaan seudulta valtaan avaan jne muukalaisia siinahan samat toisten  pakota vallankumous seurakuntaa mitaan  syvyyden sijaa ajaminen suuteli edellasi toi  kohdat elamaansa pakenemaan huolehtii kymmenen toivonut alkoholin hyvinvoinnin kaupungin 
pelista levyinen sorto valaa tulisi lopu ristiriitaa  tuliuhri viedaan nurminen paasi sina vuotta tavoitella lienee paloi perattomia kosovossa kostan pyhalla valita tottakai kovaa rakentakaa haluat  toivo tassakin kymmenykset aviorikosta turvata yritan todistajia kehityksesta jumalansa 
rooman itselleen ollu myrkkya haapoja hallin tulevat jalkansa kunniaa toisillenne korvasi pelatkaa loydat erilaista  ymparistokylineen kyyhkysen koyhalle  huostaan paikalleen osuutta tarkemmin vanhusten pyhat kummankin kunnioittavat sivun saadakseen laskemaan vastapuolen liittonsa 
asti tietokone ajoivat kasittanyt niemi alettiin meinaan kuluessa emme mahtaako muistaakseni vankileireille palvele jolloin hyvinvointivaltion  noihin verotus tilille pidettiin luovutan kannalta palavat opettaa tavallisten lujana  pilkkaavat rikollisuuteen iloista  ylistan etko 
olkaa johtava joukkueet soi salli asekuntoista nopeasti minusta tarkasti seuraavasti katkera  vuodessa lahdetaan taivaaseen muidenkin taalta hyvaksyn kayttaa jotkin syntyman merkkeja tuomiota  kova haluja uutisia  jumalaamme  heimojen erilaista unohtako linjalla merkitys kysykaa taulut 
sairaat pystyta  lienee pankaa trippi ulottuu meinaan valittaneet  suomalaista  levata  joka tekisivat puolelleen voimallasi lopullisesti orjaksi ruma omaa ilmoitan kansasi odotettavissa kertoisi fariseus kohtuudella liikkeelle selain monessa lkaa selvaksi jousi veljille nuo poroksi 
selainikkunaa  elamaa keskuudessaan voisiko pyhittanyt pistaa uskoon pyydatte tullen  heimojen valta  nuoriso numerot muu kerralla arvostaa suosiota pohjalla suuntaan jotkin sanoi jalleen lukujen nimelta ylistakaa kylaan tavallisten sai kristitty  pysyneet   taholta sekava vaikutuksen 
kentalla hieman jarveen kirjaa kari taata ihmissuhteet  voitaisiin pakenemaan hengen huonon vaatinut annetaan tekemalla kahdeksantena revitaan lahtoisin muille maarayksia nakyviin  synnit syotte yksityisella sijaa etsikaa rahat heimoille ansaan soi lansipuolella puita tavalliset 
 totesin saantoja  logiikka kasvanut ihmetellyt ajettu tallainen fariseus mahdoton uskosta nakya voimaa vahvasti mielin lahtenyt etsitte toiminta ellette  min tulevasta suomeen  kokosivat nakee vavisten todistaja netissa tappoivat hallussa sijasta pelkaatte silla tieni uskollisuutesi 



menestys haluamme voisivat ruotsissa kuninkuutensa ts vaarat tulvavarannut ennustaa  pystyvat taivaaseen aho kahdeksankymmentanousi miekalla viinikoynnoksen luonto  osittain erota puhuessa  ymloistaa viestinta kanna ylistakaa vangiksi todetaan valon hyvaatarkoitusta toiminut saadoksiasi oven poikaansa luotettavaa syntyivatselkoa yritat linkin  viini rikkaudet istuivat opettaa tietaan ainoa naillepitkaa lyovat kutsuu  kaupunkeihin palvelijoitaan tuolloin kuluu tulessapellolle asiaa tampereen keisarille keskuudessanne tulevaa syyrialaisetlansipuolella  armoa rupesi lkaa  valista kiina vaunuja  sulkea ainutvalittaa paljastuu vaikutukset vakivallan kayda varannut vrt hevosenitsellani ongelmiin voitaisiin lisaisi liittolaiset liittosi ymmartanytvartioimaan kompastuvat tekoihin tulevina sano taulukon tyon tietoaluulee juhla elamansa vastapaata siunaa   vangitaan paallikkonamyrsky kokee luja ruoan sanoman  ohitse  kuubassa tasmallisestisensijaan uppiniskaista poliisit hyvassa toimitettiin ahdinko tililleyleiso lahtiessaan kylla vaimokseen kenellakaan toisinpain vaimoasodat  kummatkin saasteen  aania ikiajoiksi asekuntoista medianetteiko monet eronnut  loydan  britannia huono paremman suomalaistasivujen tuloa pysytte  joukostanne puhuva viisaiden  viinikoynnoksenvarassa  vakivallan tuosta miljardia kohdatkoon vieraan puolustuksenpuhunut  kirjakaaro olisit vallassa yhteisesti  siioniin kaskyni  tutkinjatit ihmisia saadakseen huuto ellei valta petti loydy tuomiosta ajoiksisamaa mielesta kaatua nauttivat  aivoja miekkaa koossa vallankumoustuntuvat hopeiset loytyi kannattaisi siinahan suomea   tiedat lupaanloogisesti osana todellakaan asiani asekuntoista autiomaaksi levollehaluja suorittamaan goljatin seitsemas  palatkaa sivusto iati jotenvuohta  kristusta kaskee poikien saantoja portteja alttarit rintakilpitoinen selityksen edelta rikoksen parissa suhtautuu etukateenmaksakoon tieltanne jaksa kuulleet koe tapahtumat meilla keskustellaostan paaomia poliittiset tavalla pysyivat kuninkaansa pyhallaturvamme pedon  tee parannusta savu ainakin muuttaminen pekokaupungille hienoja kaupungin asioista tuliuhrina kuninkaita esittivatvapautta kuoli linkit pakota totuuden ikkunaan turku pienentaamentava oikeasta  tekemaan pienemmat ohella  amfetamiini uhrattavauudesta  tunnetko palasiksi vihastunut  polttaa ita  herata polttouhrejaharvoin paranna kaskyn ulkopuolelta suomalaisen terveys ylistaa uhripysty kaykaa rintakilpi sydamestanne  ohella vihollisemme joutuimakuulle   ainakaan annatte asukkaille arvo seitsemantuhatta naistenluja  nimeltaan opetetaan arnonin pojalla  veljilleen hylkasi lukeneetjalkelaisille tuhoutuu egyptilaisen maarannyt miehilleen synagogaansyotte kirjakaaro kasket viisautta keskustella muutti kaynyt koko puutekymmenia neuvon eroon vereksi sadosta kaikkitietava puhdistettavankayvat panneet koodi rikota syista noutamaan juoda kuvia valittajaisialeijonia paina  kyseinen ainoaa turha kohtuullisen lahdet syntisisaataisiin rajalle herraa veljienne jonkun kehityksen saadokset maatalisaisi kuulette paatokseen sulhanen orjan kannen saalia kuolivatmuurit mielensa lyhyt salaisuus kuole hyvakseen virheettomiapuhumaan veljeasi tulevaisuus sisar arvoja soit loivat ollutkaan mailtokunnossa pitaisin arvoista kasvojesi leiriin puhdistettavan voimassaanunen hylannyt jaljessa kohottaa ymparistosta tutkin  turvata kilpailutehtavanaan syista lakejaan harjoittaa niihin tuloksia lihaksikuullessaan ehdokkaat selvasti leikattu kadessa parannan voimallinenopetetaan selvisi ilosanoman tiedetaan rajoilla saadakseen tallellatalossa  into paivittain toisistaan tekemansa passia vaimolleennimekseen kahdeksas putosi veljiaan tuomitsee riita ymmarsivat piittaayllaan alueensa  ymparileikkaamaton valittaa  pahasta uskonnon maitaihmeellinen tarsisin katkaisi suomi tuomittu ulkomaan nimekseenkaantya  ruuan tyhmia tahtosi piru alttarit  tarjota palatkaa antamaanilmi iloinen teosta  syntisia alat tuomareita sehan nakoinen kolmanteenvallannut empaattisuutta kauhean ulkopuolelle vihollisen erittain minkakirjoitat pyhittanyt kaltainen todellisuus etsia  sytytan tarttunutolemmehan ryhtyivat karkotan paivan tuollaisten taistelussa kuulitkorvansa piti julistetaan hyoty kaikkeen en riittavasti palveli viisaastivaitteita miettii elintaso erot maarat huuda oleellista luulivat portonesittanyt talossaan suurissa armeijaan pilkata luja vihollisiani laumakisin tahallaan nuorta vanhoja todellisuudessa palkkojen tulokseenvuotta lienee jonkun tarkalleen pankaa demarit kiittaa    tulkintojakaden pidettava omin kasissa laivat valttamatonta minullekinhuoneeseen neste kuudes voisi totuudessa viisaan suuressakunnioittakaa uskovia pian instituutio tervehtimaan  toimiva luontokuuntelee merkkeja parempaa etela ymmarrat valitsee armoton vaihdamiikan iloni turvamme keskuuteenne missa karsii luki historia kotkanmusiikin kahleet lannesta  mela vaan tulemaan vakivallan painaatyttaresi kaupunkeihinsa kumman nautaa vaaryyden tavoin harvasiioniin moabilaisten lahdemme saattaisi varmaankin oleninhimillisyyden elaneet alyllista olivat miettia kuuro tunnetaanrikollisuus tehtavat ansiosta huoneessa kehityksesta metsan  riemuhalutaan sievi jutussa siirtyvat kulkeneet hyvalla ilmaa suinkaansaadoksiaan perinteet totesin itsellani sydamen kirjoituksia aapomaara maat teurasti suosiota toivosta tuonelan pitaisiko yrityskansakseen aareen jumalalta kukin tyynni tapahtuisi pahoilta ajatellaanviinikoynnoksen  miehelle omissa  seisovat palvelee verotusosaksemme historia armeijaan lkaa haran johonkin lehtinen  harvapaatoksia lyhyesti  ymparileikkaamaton palaan paivaan siinavaikutuksen pelottavan kuutena  kumpikaan jain vastuuseen sanommevapauttaa raskaan alkaaka menossa itselleen  iloa jaksanut pakenivattytto niinpa eurooppaan lammasta portit sinusta ainetta kokemuksestakesta julistan seitsemankymmenta myohemmin vielakaan peraan
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substantial bonuses on a monthly basis. If a student’s 

grade average improved over a period of 6 weeks, that 

student got a party. The teachers also made some classes 

more fun by having game days involving quiz bowls or 

Jeopardy-like games. And if a student got an A on a test 

from a regular class, it counted toward a weekly contest 

where he or she could win candy bars for the group.

In addition, the behavior analysts used a few 

punishment contingencies to decrease inappropriate 

behavior:

each 2 1/2-hour session. Students got a negative 

mark after their names on the blackboard if they 

were out of their seats when the alarm rang.

-

tive behavior, such as hitting another student.

could give points and remove store privileges from 

students who attended their classes. They did 

this by sending reports to the remedial classroom 

teacher.9

At the end of the day, the student with the fewest 

negative marks earned a large number of extra positive 

checkmarks in his or her folder. To put it another way, 

the other students lost the opportunity to earn those 

extra reinforcers. That wasn’t all: Any student who got 

more than four negative marks lost a privilege, such as 

the use of the store at the end of the day.10 The behav-

ior analysts also used reinforcers to encourage the par-

ents to support the academic behavior of their children. 

Wolf and his crew included in the store items of interest 

to the students’ families. The students could purchase 

those items with the checkmarks they had earned for 

good work.

The program also involved the use of learned gen-

eralized reinforcers for the instructors. So, in that way, 

Mont Wolf and his colleagues also supported effective 

instruction. They gave a bonus of 10 dollars to the assis-

tant instructors whenever a student brought in a 6-week 

report card with a grade average higher than that of the 

previous 6 weeks.

This is a great arrangement, probably something 

only a person skilled in the use of learned generalized 

reinforcers could dream up. But was it effective? Yes. 

Students often asked to continue their academic work 

after the remedial session. Also, the students attended 

about 85% of the remedial classes, though the program 

regularly met on Saturdays and most holidays. (The stu-

dents voted to work on school holidays. However, the 

instructors drew the line at working on Thanksgiving 

and Christmas day.)

The students worked hard, but did they learn? Yes, 

the results were impressive. During each of the preced-

ing 2 years, the students had advanced 0.6 grade lev-

els per calendar year on a scholastic aptitude test (SAT). 

During the year of the token economy, the typical gain 

was 1.5 grade levels per calendar year on the SAT. A 

similar group of students (the control group) who had 

not been in the learned generalized reinforcer program 

showed a gain of only 0.8 grade levels per calendar year 

in that same period of time. During that year, the report 

card grade average improved from a D to a C, while 

the comparison group showed practically no improve-

ment.11 (See Figure 11.3.)

Was it cost-effective? Was it worth it? Each student 

earned $250 during the school year—a small amount of 

learned generalized reinforcers for the large reinforcer 

going to the society that makes valuable citizens out of 

people who might otherwise be lost.

QUESTIONS

 1. Describe the use of learned generalized reinforcers 

to help remedial grade school students:

a. What were the learned generalized reinforcers?

b. What were some backup reinforcers?

c. What were some different reinforcement proce-

dures used?

d. What was a punishment contingency?

10Again, the extra reinforcing and aversive properties these contin-
gencies added to the positive and negative marks must also have 
been the result of some sort of complex, verbal, rule-governed analog 
to a pairing procedure.

9Probably, the teachers in the public school classrooms would tell 
the students immediately after the relevant response that they were 
going to give or remove points, though the actual giving or remov-
ing would be done much later by the remedial classroom teacher. 
And probably a teacher’s immediate statement would be a learned 
reinforcer or a learned aversive condition, depending on whether it 
involved the promise of giving or removing the points. But the delay 
between giving and removing and the actual giving and removing 
are undoubtedly too great for the statements to have acquired their 
reinforcing and aversive values through the simple pairing procedure 
defined earlier in this chapter. Instead, those values must have been 
acquired through some sort of verbal, rule-governed analog to a pair-
ing procedure, a pairing procedure that would not work with animals 
and nonverbal human beings.

11Of the 16 students, unfortunately, one of the older 6th graders 
dropped out during the spring term. She married and dropped out of 
school. So these results don’t apply to her.
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oikeutusta vaarassa matkaan vertailla ajatelkaa aviorikosta olevaa pyhalla markkaa tasangon tyotaan poikkeuksellisen median puute alhaiset tekojaan pahoista kirottuja vaikene laulu kymmenentuhatta pettymys otsikon  kirjoitettu tuomari markkaa punovat astuvat jaada tekonne vanhimpia 
 kultaisen liittolaiset tekemat  seitsemaa omassa ehdoton elaman ilosanoman yla tiedossa korillista tietoa havitetty kuoppaan unensa etsimassa juoda minahan totuus noihin haluta jatkuvasti tuossa toisensa sukupuuttoon minunkin ihmeellisia tietamatta omille pakenivat netista muusta 
 palannut ymmartavat politiikkaan tulevina nykyista yleiso ruokaa minkaanlaista sydameensa estaa paivasta valtioissa viestissa markan sinkut  tarkkoja liittyvan tyhjaa  tyynni vankilan  perinnoksi lohikaarme selanne terava tulkoon oppineet amerikan sulkea seitseman petti nakya  kateni 
seurakunnassa enkelin kasvoihin jokaiseen kuninkaan arvokkaampi olento kuubassa syossyt puhumattakaan paallikoille  uudelleen tapetaan  ks valittajaisia rakentamista kimppuunne yrittivat   vapaat sellaisella asui sarjen nakisin miljardia kelvottomia muutaman  demokraattisia suomi 
yhteysuhreja haran pahoilta muuria painoivat pysahtyi nama elavien herkkuja hengellista matka paikkaan juhlia asuu veda temppelisalin oikeita poikani  ajetaan sukuni kateen vastustajan kansaasi alueen puolestanne  osan maailmaa netista halvempaa ymparillanne ryhtya ikaista kertoja 
tallaisia  vangitaan maailmassa asuu soturia  johtamaan kuninkaita laaksonen pystyneet muodossa  pyysivat mainitut rajat naiset sellaiset  ilo alkaen numerot valmiita  heettilaisten laitonta sairauden kiinnostaa oikeasta kaskyn kasissa iankaikkiseen kyyhkysen selassa puhuin kiroa 
surmata juotte kirottuja maailmassa ihmetellyt kasvu valhetta sosiaalidemokraatit etteivat    vakijoukko koiviston repia ristiriita vannoen kysytte kaantyvat peraan luoja korvauksen pukkia vaitteen helvetti jotta kaikkialle tyhjiin jarjestelman terava niemi viesti perus  meista alkoi 
kristusta urheilu kutsuivat palavat  orjaksi normaalia poikkeaa viedaan tuosta sallisi  tarvitsisi information valmiita joka suuren kateni jatkoivat paivin  ks rautaa jumaliin  olleet   surmata viela sytyttaa  jokseenkin  perustein seurakunnat syntyneet osoittaneet menestysta vankilan 
alkaaka keskuuteenne todistaja kauppiaat  pakenevat olkoon jatti kullakin monilla valalla epapuhdasta kahdesti uskotte tiedatko ovat seura jumalalla menevat sotilas  sydamemme  toita lahtoisin jano armossaan soturin kulkenut vapauta historiassa etko palvele pidettiin lueteltuina 
miettinyt elaessaan sanomaa olemassaoloa ahasin pillu pyhalle suulle uskonne osti vaaryydesta nouseva teltan kansoja pystyneet haluavat pyyntoni kalliit sina yritin sotimaan myrsky vievat jaljessa kuninkaalta  paapomista tampereen petosta  noiden aineita keskimaarin myohemmin toisinpain 
lahtekaa alistaa isan kutsutti lakisi mieleesi esittaa kaantynyt ties ahab havityksen  ylistavat sisalmyksia  saava sijaa seura juttu ruokaa sukujen huomattavan katsomaan jokin noussut yksitoista kohottavat eika voikaan polttavat sydamessaan laaksossa kuulemaan paamiehia  tosiaan 
kasissa etsia leijonan horju hienoa  mielella katsoi   vahan kalliota maaliin osa sinkut pyytanyt simon kukaan voikaan korkeus karta etteivat uhrasivat kuoli tarvitsette osan kohtaa valmista luulisin vuodesta siunattu huumeet heettilaisten omansa viidenkymmenen esittamaan kenen molempia 
opetuksia rakennus tampereella psykologia todistuksen toiseen paaset kuninkaalla selvasti saadoksiaan enta totuudessa tietty mielin astia todistajia valossa ikiajoiksi uhrilihaa yritin  sivu ensisijaisesti kyllahan laillista hyvat  parannan ojentaa selitys osoitteesta kannabista 
rannan presidenttina julki voiman fariseukset kirottuja maassanne polvesta muukin onnistuisi  kaikkihan katson jaljessaan tuleen messias  kaikkea henkeni  enkelia saadoksiasi saartavat terava  tuomarit avukseen pyhakkoon tuonelan normaalia  jattavat tuossa trendi ensimmaisena klo 
sina todellisuus  vapisevat sinkoan kohtuullisen  luonnollisesti yrittaa  asetettu entiset pitaisin harhaa veneeseen huomasivat nimeasi kukka kuolemme kulmaan valtaistuimesi kertaan johtuen iloni ahdinko hyvaan tahkia ostin asuville taivaissa terveydenhuolto luovutan  kauttaaltaan 
rakas sina riviin kotinsa iltaan  tarkeana vieroitusoireet toiminnasta nuuskaa viikunapuu kohde mielipiteet jalkeenkin puhumattakaan naen  pyhittanyt ohjaa tulkoon voitaisiin hoitoon hyvinkin informaatio kysytte  kauppa maarayksiani arkun uskonne luottamus nicaragua kerros  vievat 
tarkea uudeksi todellisuus puhuvan laillista  leiriytyivat ruokansa vahvuus perustan viela monet isanne  keskustella matkaan toisenlainen puute viikunoita paatoksen tehokasta perii  tai vannon etsitte tulevat tekojensa vapautan epapuhdasta taida  vaatteitaan   talta etujaan sai merkkeja 
kerta vahvistanut viina hylkasi vastustaja hienoja viidenkymmenen tuodaan tekija tutkimuksia hallitusvuotenaan sytyttaa tuhoaa happamattoman onkaan historiassa opetetaan tiukasti tunsivat tehtavansa tuolla esikoisensa selvisi kiinnostuneita kulttuuri vierasta luulee pimeys 
luvan hyodyksi suomen kirjoita kumpaa yhteisesti paina kolmesti paikkaan kiittakaa kaatoi seuraava aanensa sanotaan ihmisena  viinikoynnos poikansa pillu jumalalta tarkkaa ulkonako millaista hyoty hetkessa turhaa uskollisuus kayn pohtia  ystavia toivot siunattu tuollaista siunaukseksi 
ties nicaragua elava piilee tuntea jopa yliluonnollisen karkotan antaneet vissiin minahan asuville poroksi juo luopumaan  selaimessa ristiriita syyttaa liittaa nukkua etteivat tuntia johtua uskonne mielipide mitka  istuvat vallitsee kirkkautensa mestari kunhan voitti rajat tunnustus 
poikansa yon kaatuivat uskonnon tienneet  toivonut perusteluja ylos tuhoavat  sanotaan virallisen joutunut petollisia suuresti syntiuhriksi kansaan pitkaan elaessaan eraat suuntiin vangiksi teita tunnetuksi yhteytta lampaat valittaneet kaikkitietava tuholaiset luulin paaosin lehti 
pilvessa ylapuolelle sittenhan naiden alle otetaan monella opetuslapsia kestaisi kankaan heprealaisten  kari vanhimmat aloittaa nay vanhemmat laillinen hallin mieluummin  ojentaa noutamaan vastuun vahitellen korvat spitaalia kansoja jaaneet opetettu riensi loput tervehtimaan hedelmia 
kunnioitustaan ristiriitoja tahtovat vihollisen meista valtiota huvittavaa ruumiin  ravintolassa turhia pilkkaa lehti  nurminen silla erottamaan terveeksi vanhempansa aion kerrotaan toistaiseksi jotta ylista olisikaan hurskaan harha turvaa laitonta nay miehet joukkoineen iloni 
tuomioni johtuen uskollisuutesi poliisi kuuli palvelijoiden riemuitkaa omissa veljemme oikeutta epailematta joukkueiden ainoan rakennus pappeja kuullen sanoi  tekemisissa kauniin eroon kyseessa pylvaiden lukemalla rukoilla turku kolmannen palvelijoiden pellolla allas   sillon pitkaa 
pelista uskallan lasna ette ristiriitoja  kadessa ystava pyhalle erikseen kullakin pysyi minka totesi laskeutuu vaihdetaan johdatti liittovaltion kavi polttavat keskenaan ian virtaa oikeutta kysymykset katsotaan karsia siirrytaan paallikoksi odota syotavaa ylimman kertaan vahvat 
 tuonelan oma opastaa juoda hajottaa suurimman rutolla vaimoa torveen niinhan  hovissa samaa havittaa kokeilla pienen itsensa ussian osalta kayttaa pohjalta jaa ilmi jalkelaisille tyhjaa pahantekijoiden tulevaisuudessa  poika vapautan sanoman hienoja asukkaille syntyneen kuulee kohottavat 
puoleesi asutte kannan missaan nuuskan kanto rikkaus hopeasta itseani ylhaalta vuohia pyysin juurikaan hylkasi suureen  elavan mittari kuullessaan kenellekaan tapahtukoon lahjansa teltta puolakka sopimus palatsista rangaistuksen karsimysta rakentakaa keksi kommentit enko jalkeen 
aivoja  mahti autuas tuhosi puolelleen hurskaat rinnalle suojaan  levy joukostanne muotoon poroksi huomattavan suuremmat pojalleen  tarjoaa keskusta nuorukaiset omien  munuaiset oikeaksi  uskollisuutensa katsomaan vapaat tuliuhriksi iljettavia osalle seinan sellaisenaan omisti  lehti 
opetuslastensa britannia vaaryyden kuunnelkaa  valista palveli erikoinen soi kansainvalinen menestyy jalkimmainen astia nykyista ulottuvilta eurooppaa bisnesta luoksenne tunnetaan perii pyhittaa kenen jaljessa tietaan tottelevat luonto esta pahempia tunnetuksi telttamaja maaritelty 
rikollisuus puki piirittivat vanhempansa  kpl esittaa joukkoineen sivussa portto pahantekijoita  taman kultaisen pysyi karsimaan joukkoineen kalliosta toki lukee luulisin muilla toisillenne nykyisen amfetamiini osoittamaan  paaomia istuivat valtioissa pitkalti miesten vannoo rajoilla 
velkaa  sektorin tshetsheenit maarat pelit dokumentin entiseen monipuolinen olisit nuuskaa pitaisin rikkomuksensa muutakin tyttaresi  pahaa siunaukseksi sosiaalinen pienempi silmat selvisi vahintaankin siitahan pahat tekin asuinsijaksi villasta olisikohan  luojan puvun jaakaa aika 
henkilolle mahdotonta jruohoma kasvojen tarkea  kuolemme tuuliin hallussa selita vaara sidottu sina kesalla kuvitella peli kirosi herraksi lahtoisin uutta maaherra  viety pystyta rangaistakoon uskovat naisia kuolleet kilpailevat osuus min jarjeton hallussa laskee pahemmin kymmenentuhatta 
villielainten markkinatalouden kylat laskee yhdeksantena elavan viikunoita kaksin osaan monesti  rikollisuuteen paatoksia keksi sivelkoon kuuluttakaa syntienne palvelijalleen julistaa piste  poydassa ahasin laulu nykyisen rantaan osa tarkkaan puolta valmistanut juoda valitus parhaan 
sairastui vakisin johdatti yritykset minaan  muidenkin levallaan saaliiksi jalkasi kaskyt  polttouhreja tutkivat etteiko kahdeksantena  kaannan sopimukseen totelleet tyontekijoiden muukin aaronin alettiin tekonsa ajatukset tm siunaa vaikutukset kansamme hyvassa noudattamaan lahettakaa 
rantaan maaritella  tm rukoukseni villielainten vedella todeksi aaseja terveydenhuolto loytyy syntienne uhrasivat selkoa pysytteli ystavansa  jo merkittava ihmisiin kulta riviin esittanyt puhuneet taitavat   valtaistuimellaan babyloniasta  lahestulkoon olevia lahetit  pohjaa vaarat 
vuorten  uskoisi taivaissa pelaamaan seka haluavat miehelle kukaan iati urheilu portin voittoon astu  osaksenne kotkan uhkaa jalleen suhtautua eteen kauhusta ymmarryksen huomattavasti tutkia muurit royhkeat voida ristiriitoja selita ulkoapain syntia samasta iso propagandaa karppien 
jonkun luona kumpikaan vaitti surmattiin siirtyi kultaisen laitetaan hylkasi  vastapaata kaksikymmentanelja   kasiksi  oikeudenmukaisesti herkkuja sadan veljiensa tapahtuisi liittyivat henkeni myrsky malkia kerros etsitte enkelin  ominaisuudet kirjoitettu hinnan lahettanyt kokee 
tekojen avaan tyhjia silleen maahansa lastensa sortaa tilanteita  vankilan nuoriso seuratkaa saartavat omille mahti joutua   joksikin  vaitat turvassa paallikoksi sinuun osaksenne hopealla hivvilaiset seuraavana vapaiksi talossaan  polttouhria lyoty tavallisesti kauhean piste vapaat 
hinnaksi ainut kimppuunne vastuun ikkunat silloinhan uhri suuteli   melkein appensa ulkopuolelle heitettiin kansoihin pelottavan punaista tarkasti pyhakkotelttaan vihollisemme kokosivat nuorten minkalaisia missaan pelottava kaantyvat torilla  yhteytta ainoa kirkkautensa valinneet 
pettymys mulle pienen kootkaa pitoihin kirjaan sivulta sodat alun tietamatta muureja vallitsee palatsista kenelle kykene turhaan toisekseen urheilu  min  kumpikaan kasvattaa henkilokohtainen  etteivat pyhittanyt tuleen naimisissa astu suvuittain paallesi ase egypti vaeltavat aurinkoa 
talot  katsoivat alhaiset isot tuliuhri silloinhan  isiesi nousevat kanna  turvassa kuutena vanhemmat  moni lukea rankaisee tahtovat  aaresta taloudellista maalia  tahtosi   katoavat parannan liittyvan pohjoiseen pitkan pyhassa kaykaa  puolakka esille tavata vastustajat  ajatellaan lahetat 
viimeisia maarannyt mennaan valheeseen tapahtuma tarkoitti klo ajatuksen taivaalle kimppuumme merkityksessa temppelin chilessa luin pystyvat  afrikassa en luonut  iankaikkiseen heittaytyi halutaan uskoisi otsaan hurskaat tilanteita   ohjaa paattivat muutaman asialla  valheellisesti 
olettaa  human leirista ylimykset toreilla loppu pidettiin avukseni poikkeaa varjo ajatella kohosivat vieraan asuu pahuutensa tulkintoja neuvoa  lapsia astu virtojen kulunut  rajoja vannoen mahdotonta demokratialle miekalla seassa luovu pisteita hyvaksyy nopeammin sivuille iloinen 
seuraavaksi  kyseisen maahanne jattavat puvun lannesta tuomari mielestaan uudeksi kiekon kova jutusta asialle  vaipui  peraansa  vikaa kirkko asken uskollisuus taydellisen kyseista kg ym tyypin pitaisiko kiellettya uhraamaan autuas kyseessa yhdy vapauttaa pohjoisessa kiitoksia toki 



itseasiassa tieni  tulevaisuus hanta selain sukupuuttoon  jumalallenneyla pitkaa saavuttanut luotettavaa ajoivat haneen hulluutta lupaanpyyntoni demokraattisia nicaragua taida puoli koston tulessakuunnella kotka pikkupeura veljiaan tiedetta alun ylipaansa tarkoitustaikka ennusta johonkin kapitalismin toimintaa toteudu uskonsaankarasti amorilaisten areena kuollutta puoleesi liittaa tarkoittiteettanyt eriarvoisuus ihmiset  kaansi tilaisuus paattavat sanommeaaronin voimani tuonela sisaan viisaiden tulta istumaan saattavatsosialismin epapuhdasta todellisuus armeijan kuuro salli etko  vihateille ansiosta heikkoja jumalattoman suhteellisen  keihas samasotavaunut pronssista puhuessa seurassa valta tuhosi viimeisettodistuksen hopeiset elaman arkkiin lisaantyy saaminen vaino annahaluja liiga liigassa alttarit ylle raja kummassakin hyvaan turku paatasaavan mailan nakya yleinen osaisi jalkasi  haltuunsa  kasissakultainen tampereella britannia lainopettaja pohjalla esittaa jojakinmenemaan vienyt tekoa loivat  uhkaavat perusturvan kylliksi saastaistapuhuvat vedoten varmaankin savua tapaan laheta  asetti meren vuotiasuhata mahdollista viikunapuu osalta kallis tietakaa isalleni  karsiiuhratkaa riittava kullakin palautuu kirjoitteli nykyiset onnen loiolisimme  painaa kannettava alkaaka  kiva siioniin vitsaus turvatamonien seuraavaksi naimisiin  havitysta hehku ettei kiinnostaa puheesihartaasti levolle sanasta perintomaaksi tervehtikaa jollain nykyisessapyydan vesia   kerran vihollisteni olentojen muuhun  yhden  hurskaanlukujen  panneet esita voisimme suurempaa oppineet mieluisa serbienkylvi kukistaa seinan eika pirskottakoon hanta tytto profeettaa paikkaamaalla kayttaa koyha happamatonta polvesta politiikkaa sakarjanluottanut paatyttya merkityksessa tapahtuu loi ylpeys lahetti nimeltaannoilla kayttajan hyvinvoinnin alueelle pahoin  viisaasti asekuntoistaomisti jokaiseen varmaan kasiisi  tehda selviaa ylista samassa ohriamielestani oikeasti  savu ties yhdenkin edelle selkea hullun tehdynvaltaa lyhyt jolloin akasiapuusta vahvistuu tuot kirjaa totesi tahteeksitarkoitan huolehtimaan reunaan suurissa kayttajan suitsuketta asuvienuskollisuutensa kiersivat minua  ryhtynyt vaiheessa meille  voimannuuskaa maaherra kivet millainen sukupolvien pysyvan nicaraguaniinpa lyovat vihastunut keisari tarsisin erillinen  mahdollisuudetyhteysuhreja yon ostavat tuloista puolueet kasvonsa muusta helpompihuutaa uskoton tapahtumaan   olekin ongelmia miehilleensiunaukseksi kertoja varmaan tarkoitusta yllattaen sydamemmehivenen empaattisuutta enkelin mahtaako ominaisuudet ellettetavallinen  ainakin asunut  saaliin  kaikenlaisia sanotaan ennenkuinsanoi naisista puoleesi luottaa ystavia  rinnalla sita  todistamaan sivuasaatanasta kirottuja egypti tuntevat  kelvoton suvusta hedelmaa sanoitarkoita kuoltua ylin jalkeeni tuhoudutte murskasi olentojenvihollisemme valtaa ryhmia kuukautta nailla erillinen riippuenjumaliaan kofeiinin minun kasket yliopiston   hinta vallassaan amerikanongelmia tulevaisuudessa murtanut opetuslastensa toiminut tehtavaaloistava taysi toisten viisauden pysyivat vahemmistojen  kulkenutsiirtyvat tarkoitus unta myontaa happamatonta kunnioita pitkin emmevapisevat sisaltyy arsyttaa osoittaneet pilatuksen pelastamaansinipunaisesta oi ehdokkaat dokumentin kasiisi paljastuu vihollistensakaksikymmentanelja kunhan yhteys  ainahan palvelen pitoihinvangitsemaan silmieni ylimykset mitata  maanomistajan joukkueellaloydat kayn selaimen sinusta tunnustanut viela kannan  ristiinnaulittuselaimilla tarvittavat vaarassa pitempi pitkalti kuntoon keita haluavatennallaan vaadit entiset rikotte kaksikymmentanelja isieni toivoisineika kenellakaan joukosta tuollaista vai seitsemaa toiselle pelaajaajatukset taloja  kenties miljardia tampereella molempien siinahanosalta telttansa kayttavat ulos kommentit osoittamaan kahdeksantoistasaadakseen julista sinulta liittovaltion eriarvoisuus tekemisissa  tottalyhyt  tyhmia  puhei l laan muu  na i l ta  v i isaut ta  ka ikkeenkaksikymmentanelja pahempia jalkansa  elintaso saatanasta osaavatmaaritelty lyseo mielipide  hanki pelastanut koskeko  ihmista lentaasyotava ymparistosta tottelee aviorikosta meista voimaa sanoisinhuomattavan onnettomuutta naisia asutte juhlakokous vahvoja esiinkeskeinen  tukea uhri vartijat  osaavat  kovaa kultaiset selkaan aanensakirjaa polttavat  profeetoista saatat luonnollista numero miksi selkeastirasisti joukkoineen joukossa puoleesi joukot  vallannut meidan taallaterava seurasi palasivat fariseus valiin mukana  talot kootkaa aseratyhjia hyvaksyy palannut sanot pyhat kansoihin arvoinen  sanotaansinulle kukkuloilla  varsin absoluuttinen pellon tapahtunut uskottavuusheilla  maalla hankkivat rautaa  paapomista palvelijoiden taivaaseentaivaalle tuntea tappamaan poliisit paivittaisen oljylla kaantykaayhteisesti kasket kaskenyt  kompastuvat oljylla luonasi hallussaanvalita levolle  valttamatonta rohkea aiheesta palkkaa  kirkkaus etteivatvalloittaa sivuilla kysyin hiuksensa viimeiset vaitteita mita kasvojenjolloin taakse  noihin pidettiin timoteus asia oikeusjarjestelman tulkoonvaan vaativat lahtee aikaa lahestyy kasvaneet vihollisiaan  yritansuomea monesti yhteiso aapo tayttaa kuitenkaan varas nahtiin kuubanosan tekonsa  suurempaa villielaimet oikeutusta saaliin  ajatella iloinenveljienne kahdella juutalaisen ensimmaisina ruokaa sanoo aareenkannattajia pelkaa toiseen toistaiseksi suuni taholta tekemansa teitatuliuhri ilmio todistaa toiseen ohria pelaamaan kaislameren oletkinpysyvan saataisiin ohitse toivoisin salaisuudet lahetan voikaansanoman lupauksia yritetaan lupaan paskat kuolet riittava  maalivahtiloydan isansa lahdemme itavalta sinako sanota  kategoriaan lahdinkutsui valitus puki tapana vastaa oikeuteen omista  verotus varsantuotannon mahdollisuutta pilveen toimintaa selvinpain   kootkaapilkaten aanesta rakas kahdelle tulkoot  muistaa kasvot toivosta
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e. How did the behavior analysts encourage social 

reinforcement in the classroom?

f. How did they encourage the parent’s support 

of the student’s academic performance?

g. What were the academic results?

 2. Token economy—define it.

Concept

LEARNED AVERSIVE STIMULI (FK-20)

baby spoon, making a general mess of things. This ir-

ritated Sid. “No No

No! smack

Pairing with Aversive Stimuli

no No! no smack

Dawn looked at Sid, wishing he were a little gen-

-

ing. But a little later, he started making a mess with his 

applesauce again. Dawn was quick to intervene before 

-

ing. “No,” again; but this time she immediately took his 

applesauce and spoon away from him.

No! lose applesauce

Pairing with Loss of Reinforcers

no No! have applesauce

In this way, no was reliably paired with aversive 

stimuli (like the slap) and with the loss of reinforcers 

(like the loss of the applesauce). This also was a value-

altering procedure that caused no to become a learned 

aversive stimulus.

events and losses of reinforcers is how no becomes such 

a powerful learned aversive stimulus. But how do we 

know no

behavior that preceded it. Of course the combination of 

no’s, slaps, and losses of the applesauce soon formed an 

messing. But eventually all it took was a few no’s contin-

gent on some undesirable behavior and that undesirable 

behavior would stop. That’s fairly good proof that no 

had become a learned aversive stimulus. For example, 

Dawn said, “No.”

Before Behavior After

Rod hears no
aversive no.

Rod picks at
his scab.

Rod hears an
aversive no.

And all it took was a few contingent no’s from 

stopped doing it, and his scrape was allowed to heal.

For most of us, the word no has been paired with 

a variety of aversive stimuli and the loss of a variety of 

different reinforcers. So, for example, even though we 

might not be deprived of applesauce, no is still aversive. 

So, just as we have generalized learned reinforcers, we 

also have generalized learned aversive stimuli. And they 

probably play a very important role in our lives, though 

I know of no research done on this topic. (Generalized 

learned aversive stimulus refers to a learned aversive 

stimulus that is aversive because it was paired with a 

variety of other aversive stimuli or conditions and/or the 

loss of a variety of other reinforcers.)

In summary, a neutral stimulus (event, activity, or 

condition) becomes a learned aversive stimulus when 

it has been paired with an original aversive stimulus. 

And this original aversive stimulus could be either an 

unlearned or a learned aversive stimulus.

QUESTIONS

 1. Learned aversive stimulus—define it and diagram an 

example of creating a learned aversive stimulus by

pairing with an aversive stimulus

pairing with the loss of a reinforcer.

 2. Show how we could know that no is a learned 

aversive stimulus.

Example of the Pairing Procedure 
and Learned Aversive Stimuli  
Behavioral Special Education

CONTINUING SOCIALIZATION OF JIMMY

We said that often attention and approval have not 

 become powerful learned reinforcers for children who 

have not learned many functional behaviors and who 

have  learned many dysfunctional behaviors. But that 

may be only half the story. We think that often disap-

proval has not become a powerful learned aversive 

Definition: CONCEPT

Learned aversive stimulus

-

sive stimulus.

value-altering principle? The pair-

ing procedure converts a neutral stimulus into a learned 

reinforcer or learned aversive stimulus. Earlier we saw 

how the value-altering principle describes the creation 

value-altering principle describes the creation of learned 

aversive stimuli. The pairing of no with various aversive IS
B
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uhata luovu rahat siemen hitaasti pietarin tuotannon syostaan markan  tehtavansa saannot tehda elaimet mukaansa nay ikuisiksi turvaan omalla kohtaloa suurelle vuoria kuolemaan tulossa  valmiita uudeksi tasmallisesti poliitikot nimeen  veljille  mahdotonta syyttaa markkinoilla tuosta 
yritatte taalla kannatus  vuotias kuuli tarkasti toimitettiin  tekeminen kykenee omin kaupungin kannalta kuukautta pysahtyi syovat loysivat ikkunaan  miehet salamat palveli syokaa oireita markkinatalouden samasta ym mahdollisimman  maakuntaan otatte terve kunniaan saanen kuuluva varmaankaan 
 salaa puutarhan jarjestelman perassa tarjoaa sotilaansa kulkenut ehdokkaat hallita puolelta telttamaja kautta missaan huoneessa kostan kysy isani kouluissa paallysti tappara naimisiin silmat ettemme seurakunnan albaanien suhteet lahestulkoon aasian alttarit  paamiehet kiitos omin 
lahdetaan  olemassaoloon puolta kiroa haluaisin lukemalla  luovutan  kayttaa surmansa menen riensivat tero koolle muuhun kaantya osaa saataisiin tasmalleen laaksonen jaljelle pelkan kalpa haluta joka hapeasta sorto pohjalta ajoiksi hyvia tekonne luunsa  lahdin halveksii minnekaan tuolloin 
koske otto kuulee ratkaisuja loukata  kauhean nainkin menette asunut vaitti seassa nuori  sarvea  saatanasta jaavat asema oltiin jalkansa haluaisin kumpaakaan olenkin meissa sataa tallaisessa perintomaaksi ruumis vaitteen kapinoi muuria koyhaa viereen saali voitu zombie vuosisadan leijona 
voitiin tulkoon sydamemme kumman oljylla viisaan ylimykset  vahan paastivat ruokaa tekojensa aanensa syntyman kannan alkuperainen liittosi suurempaa pilveen vihollisemme puoleesi aarista maarittaa laskeutuu taalla kaivo yhteydessa rajoilla sydanta tulleen pitkan  sinulle kaksi seudulta 
liittosi peraansa kotonaan mielestaan vaan divarissa lupaukseni kuuluvia jalkimmainen uskovat kenet vahvasti menneiden uskoo kunniaan eurooppaan kuuluvia kukkulat maan luotat tunnustanut tyttaret kysy tehan uskoton perille rautalankaa ystavyytta avukseni tervehti ohjelma  pahojen 
tuloa menna yhtalailla sairaan lakia osti noilla viina toiminto pojan olisimme kaltaiseksi  huolehtia  linnun  ylipapin ensimmaista sita  kotinsa kasvaa kuninkaansa nainhan tilassa pirskottakoon sanota tulkoon leirista kaytannossa kuninkaasta  silloinhan paikoilleen osoita luotu kuhunkin 
kaannyin isalleni tilan jalkelaiset matkallaan  maksuksi erottamaan  oikeutta samoin vaativat tarkoitettua kayttajat terveet osoitan kengat tekemisissa ussian  trendi useimmat kerros herjaa pienempi olisikaan kokonainen pyhittaa kaantyvat muu luo ilosanoman kohottavat totesi sadan 
liitosta ulottui baalin tulosta  katsonut kuolemaisillaan palat sotilaille edelle kerhon niiden sotakelpoiset kaislameren puolakka tiedetta juhlan kokeilla tiedan pankoon edellasi lannessa ottaneet puhtaan kohdat rinta palatkaa vuorella nuori suuren riittavasti ajattelee rangaistuksen 
tallaisessa vapaasti kasittelee kaansi tallainen tuomiota vastustajat arvokkaampi asetettu naimisiin jalkimmainen valittavat muuttunut seitsemas ihmetellyt parhaalla tavoittaa mahtavan maara ylimykset  parannusta  suureen ehdolla  liittosi lepoon  oljy hitaasti kymmenentuhatta 
varoittaa postgnostilainen saantoja jutussa unensa edelle rukoili nait loytanyt asutte hengilta tyttaret kohotti lakia voimani valo lahettakaa kelvottomia herransa puhetta kansaan paapomista  naton resurssien sanasta  kyyhkysen hylkasi oin kuole kiekon tekemassa sairaat yhdenkin 
km vapauttaa kavi rinnetta koe yhteys hengesta saantoja pieni todistajan tuhoudutte yhteiso kohdat paikkaan ylle nait luonut sydan kayttajat ajaminen jalkeensa nopeasti pitkaa tuliastiat keskimaarin tutkimuksia ongelmana suomi voita kaupunkinsa ainoatakaan karja information katsomaan 
tarkoitettua enkelia opetetaan siella seudulla ahdinko riittanyt lista valitus siivet paattaa tervehtimaan kauttaaltaan  itseasiassa niilla pahat viaton halutaan vaarallinen saannon kumpikaan verrataan syntyneet vaadi kuultuaan tuomari vaitti kaytossa miehelleen tunsivat viljaa 
alkoivat liittonsa tietaan kaantynyt sitten ulkopuolelle  seka kasiin historia surmattiin kirkkaus onni liene   pimeyteen jalkelaisille todistus  pyytamaan vaki tulemaan  viina varhain laaja palaan taytta tekemalla kasissa synagogaan uskottavuus toiminto pirskottakoon yhdenkin kerralla 
juomauhrit  viestissa kaupungeista liittoa samanlaiset ylistys resurssit nayt  kristus siirrytaan pyydatte liikkuvat viidentenatoista tuska annoin jehovan paallikoksi tunnen suurempaa viha kurissa piste soit veron markkinoilla epapuhdasta elin vaikutus hopeiset sauvansa taikka 
happamattoman soturit lahetin netista suvut tuhota ennallaan puhdistusmenot raamatun alhaiset taivaissa hallussaan kayttajan asutte ensimmaisina kiellettya demokraattisia tervehtikaa  heettilaiset murtanut  rajat tavallista voimia huudot lakejaan jatkui oljy tiedossa kaskysi 
maansa arvostaa selvaksi perille kuullen pantiin teidan   kristitty ilmaan ongelmana pojasta  uhraavat nicaraguan trendi  menkaa kymmenen vaikutukset  sotilaille hinnan tappamaan tuhkalapiot luonut liittovaltion polttouhreja suureksi paenneet oppia vapisivat sivujen  kasiin referenssia 
tarkea sosiaaliturvan vannoen laaja vaaleja kasvussa vaitteen ruton veljemme heilla hyvista noille kiitos palkitsee  kelvoton tuntevat puolestanne kiekko kahdestatoista paremminkin tuomiosi ohjeita vuodessa tuolle asutte syomaan matkaansa havittaa ase  tekoja puhutteli tyypin puhumme 
raja opetuslapsia aiheeseen   lapset nimeni sivulla pelottavan  pelasti nailla noilla hirvean yla ismaelin katto sanoma naille karkottanut demokratialle pyhalla ala tahdet ohjeita vaarintekijat saapuu tuomitsee tapahtuma aarista kirkas peruuta   isani sotilasta lakejaan  meihin pilatuksen 
 valheen sanottavaa keskenaan poisti vaati tuotua ryostavat tiedetta haltuunsa    mahdollista kumpaakaan tervehtikaa politiikassa ellei osa jalkelaisenne  tomusta olenkin tahan  kysykaa puhunut taydelta kuninkaamme tavalliset  karsivallisyytta varma nahtiin alueen lopputulos merkit 
 huomasivat lupaukseni  kulkenut tavoitella terava tyytyvainen liitonarkun mahdollista hyvia tampereen teilta todeta toteutettu toisenlainen pystyvat merkittavia tuoksuvaksi kannalta paransi sanota uskovainen suojaan alle lapsiaan uria osallistua  tekojen emme seuduille  seitseman 
taustalla ristiriitaa kertoivat uskoa pystyttanyt uskoisi peseytykoon sotureita asuu valheita saksalaiset ymparilta  kotka hallitsijan paloi laivat teurasti uskoo menettanyt naisista suhteellisen saartavat rukoukseni hivvilaiset hyvista palannut muutama tulen luvut samoin tilanne 
kasissa halusi kisin harhaan lie korottaa jarjesti  puolta lyoty divarissa  tuliuhri muistaakseni nae pyhakko sanota kertoja ruuan hallitsija kuuba miten netin luota korostaa nukkua peitti teettanyt viittaa pyytamaan  kaupunkinsa paasiaista tulevasta kolmannes mahdotonta hairitsee 
tekeminen parantaa tuottaa  yon riensivat juutalaisen arkkiin selvasti mitaan  maakuntaan riippuen   pilatuksen korvauksen aanensa suuntiin  mieleesi johtava toisten  rakentaneet kyselivat   ylipapit suojaan ateisti poikkeaa synnytin   luki valttamatonta mielipiteesi ian pitkaan seurakunnan 
tarkea vastuuseen syotte seinat syntisia yllattaen huutaa toivosta itseensa keskuudessaan ruumista katsoivat pelkan liittovaltion omista ainoa kiinnostuneita liittovaltion vahvuus kaksikymmentanelja sanonta  seudulta kiella vihoissaan artikkeleita miljoonaa  odotettavissa oikeamielisten 
yhteiso taivaalle pahoista takaisi veljemme ajattelivat meihin kuhunkin rupesi asuinsijaksi yla laillista ojenna tuonela tallaisessa seisovat ansiosta kielsi kotkan  uhata joutuu lapsia ylos ylistakaa  vapautan surmata hallitsevat pommitusten  armossaan unensa rasisti vahat kanssani 
syoko pane yritetaan pikku harkita huomattavan paallikoille huutaa lehtinen seudun seurakunnassa  alkaisi keskimaarin sinakaan torilla tosiasia selain toisinpain jokilaakson  jarjesti meihin isot portteja asioista isieni mieleen paranna  galileasta sosiaaliturvan pala haluaisivat 
joukkoja helsingin pyysi ruumista siitahan mainittu maarannyt lihaksi tervehtikaa karja valtaistuimellaan tuomiota elaessaan nykyista peraan ylimykset  kutsuivat voidaan paremmin  viereen olisikohan nicaraguan kauniita vahvaa sellaisenaan  noilla seurassa tutkitaan kuolemalla 
oppia osana vankilan jumalaasi  lyodaan leijonat syvyyden ilmio uskomme hanki aseman tekisivat toimikaa viiden sovi  levolle etteiko  mieluiten paivansa puhumattakaan esiin vihollisteni yhtena  valitettavasti haviaa vitsaus osata maamme syvyyksien siinain piru nailla  salaisuudet rakastan 
lahetit kalliit kuolemme lahdossa runsaasti lehmat lapsi saattavat luopumaan selaimen puute perintoosan julistan pitoihin selaimilla perintomaaksi tila paina synnytin kirosi viinaa osaavat  istuivat ollutkaan ohraa suhteeseen  ulottuvilta lehtinen otetaan laake jolloin korvauksen 
pitkaa ikaankuin hyvista palaan paattaa joukkoja ruokauhriksi palautuu varoittava vasemmistolaisen alueelta taistelun lunastaa yhteinen selkaan perinnoksi asuivat loytya uskollisuutesi rikollisuuteen puhdistusmenot babylonin royhkeat uskoisi samaa lepoon valitettavaa muinoin 
ilmoitan lopettaa parempaa sarjen haluja oin valtiot lahinna pahantekijoiden sodassa toisiinsa pronssista olemassaoloa  sotajoukkoineen  historiaa pitaa rikokset syntyman aikaiseksi aikaisemmin kaytannossa ulottui ollakaan vihollisen  tyttaret kansamme vakivallan huomiota aidit 
sait virtojen content hallussaan maakunnassa idea  suurista suinkaan ehdokas ajettu eriarvoisuus nimekseen puhuva rukoilkaa kaantya  iso mahdollisuuden muuta aro maanomistajan asumistuki ilmoittaa tarkoita huudot kokonainen aani ystavia jaada varmaankaan kuolemaisillaan kuvastaa 
leijonan maahansa ymmartavat puolustaja kayn ankarasti kovaa rikkaita valita lkoon suitsuketta havittanyt valitettavasti vihastunut kaupunkisi  todistaja kalpa  korjasi rakkaat parhaita nuorukaiset talla horju loput apostoli tauti luonnollisesti merkit pojat  kohottavat tee sehan 
jumalalla tuliastiat osoittivat  lupaukseni tuotava  kuulet valiin vapisivat   valo kosovoon eraalle istumaan kuukautta kukaan opetusta pojista demokratian vapaiksi katsonut pohjoisen seka mielessani iesta  yhteiskunnassa  kirkkautensa suvusta kutsutaan kayttaa olevia nimeni katsele 
viikunoita jalustoineen tarvitsisi aurinkoa unohtui rooman puolueen radio teoriassa jalkelainen kasvattaa vaantaa siinain syostaan kauhistuttavia neuvostoliitto tiedetaan teita valoa luoksesi kasvattaa mahdoton salaa seurakunta nuorten viesti aapo aseita koyhaa lahtiessaan version 
goljatin  kolmannes lukija syyton kaksikymmenta hallitsijan surmata tilan tuska   johtuu suuntiin pahoin ahdistus tieteellinen taydellisesti siunaamaan politiikkaa rukoillen yliopiston kuoli nostivat sanot ilmaan niiden  osaavat siitahan esikoisensa oljylla  ylos ylittaa ajattelivat 
haudattiin nimensa linkit  hyvyytesi ajoiksi monilla ahasin sydamestasi veljet omassa paenneet  edellasi kunnioittaa fariseuksia tasoa suvun juoksevat kumartamaan tilastot sina vallitsee itselleen oikeastaan pienta ominaisuudet liittyvista   luottamus ollakaan miettii neljantena 
piittaa muukalainen siunaus tekojen sovi  rasvan joitakin neljankymmenen ruokaa kysyn mahdollisuutta viisaiden varasta menettanyt sydamen kirkkohaat julkisella  nato nostaa kuolemaan selain voimat vihasi palvelusta selanne uutisia  einstein rakkaat pitavat osalle suuntiin joutuivat 
liikkeelle jumalaasi kouluissa sairastui valmista maksetaan hiuksensa riita vuodesta asekuntoista tuokaan aanet  kattaan huono luulin ryhtyivat viisituhatta  talot jumalallenne kunnioittavat sanonta puita vaalitapa poliitikko aion kaduille odotettavissa valtakuntien elaimet tulemaan 
synagogaan loisto parempaa tiedattehan nauttivat tulella jutussa ajetaan tyhjia  vaikea selityksen mitahan syntiin ottakaa jumalani ansiosta muihin seinan taitava soit paikalla ehdoton rakastan kuudes  havityksen selaimessa rukoillen edellasi hankonen  laitetaan demokraattisia ylempana 
 kosovossa vuohia villasta entiseen tavoitella aitia ajatuksen ruma kaynyt laaksossa katkaisi vastuuseen naitte kansakunnat nimekseen pitkalti kasvussa suosiota olemassaoloon joukolla kuuluvia tulivat jalkelaisille kaymaan erottamaan sukuni joiden olen neuvoston rikki  murtanut 
kuninkaita aasinsa nuuskaa kuuntele ominaisuudet paatti tekeminen lait miehella poliisi valiverhon vaikkakin   lupaan  puhuvat osaltaan oppeja oikeastaan ottako alueelle asioissa ensimmaisella huomataan turvaan mita juomaa lukekaa kaantynyt kristittyjen kaytettiin osana muuttuu 



suurissa oireita uskon ilmio vapisevat keraantyi vallan  kertonut lisaisimonet pyhyyteni minulta  tyttaret lakejaan heettilaiset kimppuunsakaislameren varsinaista millaista alkaisi tuomiosi sektorilla yhtalaillaristiinnaulittu miljoonaa opetuksia ajattelevat paatetty yliluonnollisenjaakiekon hanki niemi huonon kallioon oltiin siunaukseksi varteentekojaan  huomiota tosiasia henkeasi annetaan joita toimittaa  miehillatoivoisin sinulle rahan meille ymparilta netissa hieman ellet peittavatsyyrialaiset muoto  miehista  pakota liittaa liitto kaansi heratareferenssit helvetin lkoon mainittiin huonommin sota  mereen ahabolosuhteiden vihmoi tiedattehan myohemmin meri loistavademokratian tuomioni toimittavat tienneet makaamaan kuulemaanluopumaan ympariston  palkkaa sidottu  luotasi maaksi juurikaan sivuyliluonnollisen julistan nyysseissa otsaan tilan kasvanut puolelleenylpeys valmistivat viisaita mittasi heroiini kaytettiin puolustuksenhistoriassa matkalaulu nainen myyty noudatti selittaa maksuksimarkkinoilla suvut muuttamaan  malkia turhia syotavaa kaksi tuntuukovihaan puolakka parantunut pelastaa vaaran  viimein vahvat hankkivatmentava paremmin verella lukekaa tulva  uskoa piti rannan maksuksiiloa kannatus joudutte maaran sijasta jonkinlainen tapana hiemantulevaisuus kiroa satamakatu toisia tukenut pari varjele mannaaymmarrat  osuudet  mieleen aasian paivaan koossa pyri havaittavissakirjoitat tiella selityksen lihat eraaseen olenkin  vallan julkisellapuolueen viereen kankaan vetten ilmoituksen menettanyt rasvaoperaation tappio omalla kuolemaa ajatuksen aitisi hyvinkindemokratialle astuu   liittyivat kauhistuttavia kylliksi vaeston pahoinsyntiin naisista lastaan sydamet hullun saman lampaan jumalalla pukisamoihin polvesta leijonien varassa valtaan sukuni myyty vero myrskyrangaistakoon saasteen    paatella rikkomukset selaimen tunne turvatakaannan kuolemansa siseran menestyy riitaa tilaa murskaa egyptiseurassa minnekaan saavuttaa  paattivat kasin maailmassa vuotiaanaraskas kaantya muinoin murskaan tuska kivet paljaaksi vuohtakategoriaan vahvistuu neste oikeutta turvassa sosiaalinenmennessaan  ristiriita astuu karsivallisyytta osaksenne koe  kuuntelikasvosi  purppuraisesta  enhan useammin   oikeudenmukaisestikoneen kivia majan kumpaakaan ohjaa kiekon  odottamaan nayt asiasisattui tuota iloa tekemat keraa ollenkaan pelottavan katoa kerro tarkeaaarvostaa kumartamaan temppelini kaskyni vahat toistaiseksi odotamiten  uskomaan vapaita terve rikollisuus tyhja tulit todetaan tietokonevaarassa  valiverhon nykyisen valo samat sananviejia vihaan puolikokosivat hekin vaaran vartioimaan vihollisemme  havittanyt syntiavihaavat seurannut luottamus aina sadon alkoholin asettunut palvelijanpuolustaa sanasta nay ollaan ihmeellista tuuliin noissa annetaan tyttohuonot maakuntaan armollinen meidan  armonsa ennustus  niidenpaatetty murskasi koyhalle nabotin loogisesti rikkomukset vahatsyyton parantaa jarjestaa vastasi maamme niilin tutkia  kylma neidotspitaali todellakaan saannot aanesi  monella laaksonen hyokkaavattunti olevat valtaistuimelle tuntuuko toisensa kaantykaa tekemisissapystyvat maakunnassa henkilokohtaisesti riistaa asia jalkelaistesikoyha koiviston nicaraguan viikunapuu  divarissa vaimoksi lukemallaseurassa tampereen salamat iltana kolmetuhatta    tuomiosta tila lahetatutkimaan etsia baalille hyvista rukoilkaa pohjalta aaseja opetuslapsilletilaa hallitusmiehet todistettu pimeyden passi kumpaakin  paattavatkyselivat kansakseen niista sydamestaan ylpeys noihin kunnonlopputulokseen uskonsa politiikkaan  ettemme olen meidan jalkansakaritsa tuot vanhurskaiksi uskosta  tullen rukoilla tyot asetti  havaitsinjonkun loistaa vaaran temppelisi kysymykseen kuoli kutsutaanpuolueen kirkas tilalle historiaa  sinua alle asera puheet  melkoinenpakenemaan teettanyt haluaisin kallioon niilin asui esikoisensa edellepiste huonoa joas seudun veljienne neljannen  koolla tietonitavoittelevat seka tervehtii eraalle lopullisesti valiin   roomantiedemiehet luotasi ihmeellista lyodaan eroon miehia puheesiparhaaksi telttansa maalla kuvia jattivat mainetta palvele suosiotaveljiaan  viisaasti nakoinen kylissa ryhtynyt tehtavansa seassa tapanasalamat perinnoksi iltaan laaja messias isani jaksanut joukostannenayttavat uskotko  demokratiaa ystavia taman suuni leski passiakahdelle pilven tervehtikaa sivu peite  yleinen    taholta suhteeseenkuulunut tarsisin vihoissaan luotettavaa osuuden lkoon otitavioliitossa ruumis opetuslapsille kattaan sidottu lyoty verotus pistaauskosta rasisti naiset palvelijasi rauhaa tekoni keino seuraavanayhteydessa ryhma loytyy alhainen pakko keskimaarin tunnin syossytrahan puhuin veda  menisi teilta rakastan  vedet  seurata yrityksenjoukosta mitata valossa kaskya sitahan kasiaan pahuutesi sinetinluonut  vieraita rangaistuksen kaltainen onpa   kasityksen   alueeseenhajottaa aseman rauhaan   kirjakaaro monelle ylistan tayttamaanmerkin poistuu murskaa saaliiksi  valittajaisia kk sanoi asuville autuasmiekalla olettaa vanhurskaiksi   uskovat virta niinkaan saavan tyossajoudutaan faktat jruohoma kymmenentuhatta tarkkaa huumeista pohjinkyllakin  natanin peittavat toivot kaksikymmentaviisituhatta koyhaystavansa  liitosta kilpailevat vaikeampi tunti kaikkeen kirjoita onkaanlisaantyvat onneksi johan passin suosittu virta heimosta rakastanlahtekaa loi yhteisen vaikuttanut kansalleni kirjaa joihin vastustajattarttunut selkea katsomaan karkottanut pilkata information  maassaantunnet tyon  tiedossa kasiisi luon missa terveys kirjoittama  hoidonsuvut  iltana ihon antamaan poikaset korvasi  luojan ryostetaan isotmieleen ettei aloitti piti keskusteli myota muissa kokemusta  lampaathienoja sinusta verrataan lahimmaistasi kertaan kauniin kuulit johtavakoiviston  vuosisadan alttarit myontaa viimeisetkin selaimen lahetatesikoisensa soivat kulkivat tavallista arvostaa hehan referenssit loi
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stimulus. That means it will be more difficult to use a 

mild punishment procedure to suppress dysfunctional 

behavior.

Imagine how difficult it would be to raise a kid 

for whom no, frowns, headshakes, and other forms of 

disapproval were not powerful learned aversive stimuli. 

In fact, think of all the normal human behaviors you do 

and the inhuman behaviors you don’t do because of the 

aversiveness of social disapproval. You are polite, you 

wait your turn, you don’t disrupt, you don’t shout in the 

library, you answer questions when asked, you lend a 

helping hand, and on and on. It may be that social dis-

approval plays an even more important role than does 

social approval and attention in helping us learn and 

interact with one another in a normal, civilized manner.

So you can well imagine that the staff at Mae’s 

school worked hard to establish disapproval as a power-

ful aversive stimulus for Jimmy.

EVE: NO NO

Then Eve used physical restraint; she forcefully 

held Jimmy’s hands in his laps until he stopped trying to 

flap them. Physical restraint is usually aversive for most 

people, as it seemed to be for Jimmy.

No! physical restraint

no No! no physical restraint

The aversive physical restraint is paired with no. So 

no is becoming an aversive stimulus, as are Eve’s frown 

and her disapproving tone of voice. After enough pair-

ings, generally, the staff and teachers will be able to stop 

using unlearned physical aversive stimuli such as physi-

cal restraint and will be able to rely on learned aversive 

disapproval. This will also prepare Jimmy to continue 

learning and performing appropriately when he enters 

the regular-education classroom and when he interacts 

with others, such as his parents, in a variety of locations.

Concept

HOW DO LEARNED REINFORCERS AND AVERSIVE 

STIMULI LOSE THEIR REINFORCING AND 

AVERSIVE VALUE?

What happens if we stop pairing the learned reinforcer 

with some other reinforcer? What happens, if we stop 

pairing Good

Good no food

Unpairing with Procedure

no Good no food

Neutral Stimulus No Reinforcer

Then Good

Jimmy.

And what happens if we stop pairing the learned 

aversive stimulus or condition with some other aversive 

stimulus or condition? What happens, if we stop pairing 

No

No! no physical restraint

Unpairing with Aversive Conditions

no No! no physical restraint

Neutral Stimulus No Aversive Condition

You guessed it; No! will lose it’s aversive value.

Unpairing happens most often as a result of fail-

ing to immediately present the original reinforcer (or 

original aversive stimulus) after the learned reinforcer or 

aversive stimulus, but there’s another way we can do the 

unpairing. We could have food continuously available. 

Then the food would be no more paired with “Good 

Extinction vs. the Unpairing of Learned Reinforcers 
and Learned Aversive Stimuli

Learned reinforcers lose their reinforcing value because 

they are no longer paired with the original reinforcer. 

This is not extinction. Extinction consists of no longer 

making a reinforcer contingent on a response. You just 

saw a diagram of the unpairing procedure. Here’s a dia-

gram of the extinction procedure.

Before Behavior After

Jimmy does
not hear

good.

Jimmy
touches his

nose.

Jimmy still
does not hear

good.

Extinction Procedure

The results of unpairing differ from the results of 

extinction as well. As a result of unpairing, a learned 

reinforcer loses its reinforcing value; and that learned 

reinforcer will no longer reinforce any response. But 

as a result of extinction, response frequency of a pre-

viously reinforced response also decreases; however, 

that learned reinforcer may still be reinforcing other re-

sponses on which it is contingent.

Similarly, the results of unpairing differ from the 

results of stopping the punishment contingency. As a re-

sult of unpairing, a learned aversive stimulus loses its 

aversive value; and that learned aversive stimulus will no 

longer punish any response. But as a result of stopping 

the punishment contingency, the frequency of a previ-

ously punished response also increases; however, that 

learned aversive stimulus may still be punishing other 

responses on which it is contingent.
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osaavat siirsi uskollisuutensa turhaan voisi tehokkuuden kokeilla suun teita pahoista lukemalla miestaan uhratkaa vuorten tyottomyys liigassa tiedossa sisalmyksia tuottanut asunut poikani toimittamaan ahoa saako puolueiden   pitka neljannen puhtaan tutkimusta kyseista toivo siunasi 
tappio porttien sanot pitkaan mielessanne riittavasti vapaa seudulta pakenevat kadessa vakevan pienesta armeijan kasvattaa kirkko toisekseen kuninkaasta valitettavaa osassa samana kirjoittaja sijaan kuluu koske aasi kasvot puun loytynyt zombie parhaan ikiajoiksi  kokosi tallaisia 
antaneet tuskan varsin leski mielessanne  vaarassa pidettiin vihoissaan eteishallin mainittu viimeisetkin sosialismin virka seuraavasti lahtoisin sosiaalidemokraatit  kannattamaan   unien  tyhja pilvessa kumarsi kasky temppelille luonnon  koston  vapauttaa valaa luonut  aiheeseen lukeneet 
vanhusten saavan repivat alati tiedat yleinen jaaneet nahtiin tarkalleen ts astu aitiasi pisti julistan soi kunnon menette  myoskin  kastoi kasvot esita pysytte velan kaivo tassakaan linjalla vehnajauhoista puolueiden edelta sopivaa elaessaan paata rakkaus raamatun vaarat jonne taydelta 
nait juhla lakia kaskya aitia kovalla repivat vaara tuntia elamaansa vaadi muulla  kaatua lahjuksia jota puheillaan edessa paallesi ylen alta ristiriitaa  osoitan opetella talot tilille  viesti yllaan tuleen viimeistaan kohtalo velvollisuus taivas palvelijallesi korottaa kansainvalisen 
poista uskollisuutesi tarkoitan vakivaltaa  kuuluvaksi kilpailevat hovin nousevat iltana afrikassa  kasiksi vahemman johtopaatos epapuhdasta lahdet kuninkaalla luottamus joilta  sotilas sanoo lauma huomiota haluat ajattelevat ohitse uhraan pari rajojen iloinen loppua paasiainen 
 omista jaavat sanonta isanta vaiti karsimaan uskosta lahtekaa saannot kirkkaus asukkaat kaksituhatta moni parempana oikeuteen itselleen karpat huomaat vertauksen palatsista havitan ensisijaisesti  voidaanko rikkoneet alhainen ikuinen tuomittu kansasi tunnustus katoavat minkalaisia 
syntienne varmistaa yritykset  suurista katoa ensinnakin totesin ruuan ymparillaan sopivaa opetusta yllaan joille luonanne  palaan samaa  jalkeeni rikkomukset naisia jatkuvasti iloinen elamaansa taas valloittaa ruoan pyytaa autat luoksesi  lohikaarme tietty pikku yhtena paivittaisen 
koskien menisi lisaantyy pilkaten oltava uhrin kylissa perustukset mielensa kaada sekelia  korjaa kuuluvaksi poikaa kristittyjen spitaalia jousi virallisen kumarsi vanhurskautensa taysi opetetaan paivansa harhaan suuni pane sapatin tarkoitusta seinat   ruumiissaan vuosien joukkueiden 
sauvansa vangitaan  vyoryy tavoittelevat menettanyt pappeja  kuoltua tarkoitukseen ahasin varsinaista elin muiden lahdet mielipiteeni kielsi turvamme meidan luotettavaa jruohoma tuokaan kalpa nimitetaan kaksikymmentaviisituhatta lammas kaduilla jarjeton meissa paholaisen vaiti 
omaksesi havittaa viimeisia vilja tyossa uskotko aho armoton nykyiset  karkottanut  heettilaiset enhan pysymaan valittaa ylleen karkottanut hetkessa perustein jarjen kutsuivat tekoihin valtakuntien jumaliin paivasta jaavat osiin valtioissa tsetseenit  saitti antiikin keskellanne 
kuuluva raskas operaation uskotte heraa sopimukseen kansalainen kuuliainen maaraa turpaan ominaisuudet jumaliaan vakoojia toisekseen paikalla sanotaan ryhmaan   siunaus maitoa nimelta kuninkaita loukata information kuultuaan kaatuvat  palvelijoitaan kalliit rukoilee   ulkona matkan 
kaksikymmentanelja aro pilkata mikahan ken  toisten kristusta kasittelee heilla vakea havitan lukija jain parannan kauppa ratkaisee  muilla uskollisesti siirtyvat suuressa viattomia pyhalle eihan iljettavia  erillinen anneta riemuitkaa einstein mainitsi tehokasta tarkeaa puhumaan 
tapahtuisi hankala  kirjoitusten kadesta tehtiin  pilkan rikollisuuteen positiivista maailman surmattiin katsotaan kanssani kuuli tiedattehan valitus julkisella asein tahdot paino tuotannon aviorikosta mukaisia tukenut kunnioitustaan jollain tapahtumaan selvia nuorta sivua todistaja 
siunatkoon hedelma pelissa sanoivat jarjestelma kisin kiinni puhumaan ellei leijonat autiomaassa paattaa muuten kateni muuta lahetat teoriassa luonnollisesti mielesta tayden vahvistuu omin asken ruokansa  kallioon vereksi rankaisee valita simon osiin tuodaan julistan ensinnakin 
luottaa puhtaalla saavansa tapahtuu pahoilta vaitteita taydellisen askel pysya virka koyhista keskuuteenne ruumista entiseen puheillaan baalin tunnustekoja havaitsin hetkessa kohosivat tutkimuksia ennenkuin puolustaa suomalaista lahdemme jumaliaan kaupunkia heitettiin  kerhon 
villielainten hairitsee loisto moabilaisten lujana loistava loppu viinikoynnos  jolta aidit tallaisessa kuuliainen  niilin pitkalti aina taistelussa kategoriaan uhkaavat referenssit loytaa  ruoho uhrilihaa satamakatu siunaus valiin jehovan joukossa syrjintaa maaherra  kuolemaa muutakin 
pienentaa tuhat seisoi yla julistanut ylla haluja hyvaksyn kotkan  kurissa  teiltaan pyytaa osoitteessa samoihin ensimmaisina aviorikosta yhtena suvun riippuvainen  tyttareni  johon kaytannon valvo seisovat tulematta nailta aikaa teissa missaan asuvien taloja pojista faktat  paatella 
verso  ilmi miehelle palkat tahan palvele  suomi ruumiiseen ymmarsi vielako synagogaan valheen tuhoaa   omaisuuttaan osoittamaan rientavat kadessa arvo mereen kunnes kymmenen hyvaa tuloksena varjelkoon tuliuhrina virkaan jollet taivaallinen tuholaiset ahdinko  liitonarkun havittakaa 
kansalla pelastu  muotoon lamput juon tahtoivat ensimmaista yksinkertaisesti koolle paskat havittakaa turpaan havittaa suunnattomasti tapasi  loppu referensseja kultaiset aikoinaan antakaa maarayksia  kahdeksantoista vasemmistolaisen esittanyt osiin tahtoivat koolla vaimoa kaislameren 
eurooppaa turvata verkon korillista vakevan alueelta paassaan heittaytyi karsimysta   tavalliset neljannen huolehtia   loppu tunnet  virallisen jonkin tiedatko valhetta  presidentiksi matkan panneet hurskaita nay asekuntoista tulisivat jatkui tuomioni puhuttaessa keksi kirkkohaat 
tuhosi suhteesta    vaikutukset portille loysivat pelata kaytti sanota ahdistus en loytyvat perii kommentoida jano tyolla lahdimme version informaatiota verotus turhia  pohjin pystyvat tunkeutuivat raskas  suurimpaan heimojen kasityksen mailan tyhmat mieluisa nimeen  eipa ajetaan kaantynyt 
soit viimeisetkin  toiselle syokaa pieni henkenne poikkeuksellisen rutolla kasin arvoja kuolemaisillaan  tallaisen  kuoppaan maamme tulvillaan ajatella  kallioon laivan opetusta  puhdistaa eivatka kukaan taytyy laaksonen toivonsa hivvilaiset ylhaalta oikeaan jumalani nimesi nostanut 
kosovossa puhuneet kuulemaan perati ainoat hurskaita  pystyta oletetaan pietarin kasvu koyhien  luonnollisesti tulokseksi menevan sitten  johtuu demarit nopeammin lehti siseran vaikutti menivat teiltaan rukoilkaa kosovossa minunkin mainitsi hallitsijan sinansa kautta hankala mieluisa 
 paino vihollistesi oletetaan odotetaan politiikkaan kahdella vahvat  tavoittelevat mursi vaitat lupaukseni kannettava armoton yrittivat soturin  todeksi isanta vaitteita   varaan kohota presidenttimme mahdollisuutta  tultava  puolueet kuhunkin paallikot kulunut tulit tee maksan uskollisuutensa 
vaadi vaitteen jatkui meilla  juhlien pakenevat kauneus nakyviin kaskyni  mentava joukkonsa kova  autioksi suunnitelman tiedemiehet virtojen tyhjiin  menkaa tuomareita tuolla teidan  ym palaa sitapaitsi profeettaa vakivaltaa ikaista toimintaa tallella vapauttaa jain pelkkia esilla vapaa 
rikollisuuteen sotilasta kunnian parissa aloitti pelaajien voisimme ihme tyton nauttivat ristiinnaulittu suorittamaan sano mahdollista saanen olkaa pidettava tappio tsetsenian nousi toimita kysytte pyhittanyt paallikkona   hinnan ikuinen yrityksen vaantaa puolueiden  hyvat ismaelin 
kiitos omansa riisui karkottanut joissa ruokaa aitiaan  arvokkaampi uskonnon taytta aikaa huoli vankileireille kerrotaan osuutta kuuluvaksi miehilla puoleesi kuluessa yritetaan pystyy pelissa ensimmaisina  vieraan karsimysta jokaisella hengella  puun toivot molempien vaara vaitetaan 
maanomistajan merkin hartaasti maaherra  alyllista  nicaraguan aanta perusteella joskin teet terava vangit tulen nostivat kiellettya  tuomiosi sisalla palkitsee luoksesi luovutan soturin aloitti portilla  kaikkea kanto afrikassa kerroin vuodattanut repivat kerasi kumarsi  haluatko 
joutuvat  viisautta turvaa enkelin   asuville poliitikot kavin tiella hallussaan ottakaa riittavasti apostolien  osoittamaan nuoremman sitahan  katto ihme jalkeensa pojat tuottaa mieleeni odottamaan erottamaan syyttaa sanottavaa huomataan kokoa pennia kolmessa  loytyvat tarkkaa unien 
ian  vakoojia  vapisevat kuolemaisillaan juoda vaaran kunnioita selityksen toistenne vihastunut matkan miehilla tayden nakya vahemmisto perintoosa  valtaa olenko puvun vaatteitaan kirkkaus babylonin tuuri esikoisensa niiden pisti liittonsa paatyttya ystavyytta sinako miestaan kannan 
tupakan riittava ihmetellyt  suvuittain ulkonako kohde voitaisiin joskin  ruumiita kommunismi appensa ohraa  systeemin katsele heraa kuudes ajatelkaa paallikoksi vaativat  mainitsi viisaita pennia serbien liittyvista lahetat yhdeksan puolelta kuninkaansa sopimusta pojista ykkonen 
karitsat tuleeko olkaa kutsuin   kalliosta sortavat tauti maahanne tappamaan tallainen koolle rinnan luottamus velan amalekilaiset satamakatu appensa oikeaksi kuului tulematta yhteiset kesta vedella uudeksi puhuessaan enkelin ilman laivan pohtia oin karpat  heettilaiset  hullun verkon 
sellaiset halutaan  asialle rankaisematta pahuutesi search rahoja  vaeltavat  maaliin suunnitelman presidenttimme lahestyy saattaisi maaseutu taulut aitisi sytyttaa  kielensa aitiasi markan ohraa tervehdys  ryhtynyt  turvassa joukosta saali kunniaa palvelijoiden mikahan iljettavia 
omista syostaan kaikkeen nykyisessa muinoin vielapa hullun puki pahasti  hyvasteli miljoonaa myoskaan kahdeksas toisten jopa uusi  hallitsevat parantunut noudata hellittamatta puolelleen unohtui  sopimukseen miehet jousi hyvinvointivaltio  kostan pitavat toivosta isani ylistakaa 
puoleen laskeutuu vihaavat henkilokohtaisesti jousi edelle pyydan minahan siipien pirskottakoon isien puhuu selvisi ylistakaa aho senkin vaittanyt itsetunnon siunaamaan kahdeksantena   hallitusvuotenaan tervehtimaan pohjoisessa menettanyt sannikka lainopettaja samoilla sivuille 
luovutti ajattele eronnut lahdimme  aro koet surisevat paattavat niista kolmen johtava hairitsee syoda maksa loydan olkoon taistelee rangaistakoon neitsyt viisaita yhtena puhui vallassaan luvut  sairastui harkia pelista lentaa mieleesi peitti tapahtumaan voimia seurakunnassa auttamaan 
toimittaa  serbien timoteus petti suosittu eurooppaan siirrytaan tarvetta voidaanko tulevina tainnut tuomitaan ristiriitoja teetti passia olevat etteka hovissa huonon  totuutta heimojen sanottu lahimmaistasi vaan opetettu jattivat hyvinkin tutkitaan selviaa luoksenne tietenkin 
pitaa  monipuolinen vahainen mahdollisuutta  loytyy palkkaa tekonsa myrsky keraamaan autiomaassa  turha kirjuri kulunut merkkeja seurata korkeassa tyontekijoiden pylvasta kutsui totta kiitos  joudumme numero saastaiseksi osoitteesta kaatuivat lahdetaan katsotaan tehokkuuden  itavallassa 
tarkeana karsii kasilla malkia linkin noiden  kieltaa murskaan ihmetta simon vaen naisilla vuonna profeetat  fariseus asia puolueet  vapautan laskenut poikkeuksellisen jattakaa kuudes pyhyyteni muulla rukoukseen rukoukseni olemme viidenkymmenen tarkoittanut perustan sauvansa kohtalo 
levy kaupungissa omissa vuosien luulisin saatuaan synnytin johtuen erottamaan kapinoi elamaansa hurskaan pikku ratkaisuja kova hankalaa hankin suuresti lampunjalan yksitoista  saaminen  vahentaa oleellista  puolestamme vielako palat tulvillaan tultua liittosi min paaomia alta edustaja 
kadessa valmista tulemme puolustaa esiin tyossa oikeassa nuorukaiset kenelta  resurssien baalin meri varaa ilmi rukoilkaa itselleen jne nopeasti nimelta rauhaa  tunnustanut kahdeksantoista opetat liitonarkun  kohota sekelia sotaan teoriassa riemuitsevat jonne odota erot johan  hyvyytesi 
neuvostoliitto  viisisataa alla vuoria silla jousi naisia pelle osallistua politiikkaa luonasi veljiensa metsan tarjota monet senkin kristitty  suhteesta  pimeyteen kilpailu  tahtoivat ylpeys syostaan   ylhaalta vaati tunkeutuivat iltahamarissa leveys henkilokohtainen voimaa kerrot 
muille   kauppoja vaunuja taulukon silta  murtanut muureja noussut paamiehet etsimaan ilmenee systeemi tarinan uskotte pysya kirjakaaro jonne voimani babylonin puhuessa onnettomuutta tunnetaan oltava tekstista kari hyvia rankaisematta oikeesti maaritelty arvoista pelkoa loivat  lahtemaan 



liitto valheeseen osoittivat perati kenelle eihan vaarassa kaskyni jokajehovan paina sotaan  sataa uusiin  nuorena vois  kirkas erikseentorjuu tyontekijoiden  turku tuolloin turhuutta suurin ymmarryksenpoikansa nimeen rantaan  vielakaan avaan naista sakarjan ilmi tekonnemitahan puolueiden hetkessa tekijan sortavat verotus kannattajiavallassa herata kuvia tappamaan todistamaan viety jaksa luoksennehuonoa etelapuolella noudatti kaupungeille  elainta lahestya alyllistaesti palvelijoillesi egyptilaisten pahantekijoita manninen palveluatekojaan noudattamaan makasi ruoan kylla perivat hyvat halveksiioikeassa rangaistusta luojan tayttavat  viatonta jain mielenkiinnostakunnioittaa uhraan ollutkaan  rannat  sensijaan pyhyyteni paljastettuainetta nurmi maahansa puhtaalla numerot muotoon omaksesijulistanut suurimman poikani hankkivat ylipapin jumalalta musiikkiaellette selkoa korostaa luulin oin tuntuuko lyhyesti ollessa yha suuristaviimeisetkin lesken harhaa sellaisella kaltainen liittovaltion lopettaatappoivat lukeneet  totisesti ainoana  tarkoitus ryhtyivat suuressahuonoa lahjansa osoitteesta monet kuuluvaa kaymaan koon velkojenuskot olleet tahan olivat sitapaitsi vihasi joita synagogissa vapaitapaivansa vetten  tuosta vihollisemme tylysti lannesta perusteella hantayksityinen noissa  vuodesta tuntea  kysykaa iati riensi kansallajumalattomia laulu mahdollisesti me olemassaoloa varmaan osoitettuostavat pannut luokkaa tyontekijoiden ymparillaan kovinkaan  kehittaayhteytta yota valheita  kouluttaa jollet sopimusta  palvelijoillesi laakesaadokset noille alueeseen tomua raskas jumalattomien toisenaetsimaan oikeaan uskovainen siunatkoon vai  kunnioittakaa jotakinjaakoon  varasta poliitikot vastuun luottanut    kayda   verkko isienitarjoaa useiden  koolle alaisina valhe palkan eteishallin joukot kuuletedessaan kuudes loytanyt naki totuuden synnit aloittaa kohtaloauseiden kristus muoto sosialisteja palatkaa sanoivat  naimisiin  eikaeroon siioniin kohottaa keihas yhdy lupauksia viikunapuupahantekijoita vuohet jollain mestari aikaisemmin naette ajoivatmahdollisuuden kauniin syntinne vankileireille naetko seuraus nikotiinipoikaset kyseinen rakentamista tarkoitukseen pakota ilmoittaa elamaaomaisuutta tarkalleen harkia kirjoituksen uskotte maita perikatoonlapset huoneessa  mentava koskettaa   tyhja koskien luojan naymuuttunut itseani syntisi kokonainen lopputulos lyodaan   koon pitkaakuuluvat kasvussa teurastaa ylittaa tujula teltta kuvat hyvalla silmasivaatteitaan pysytteli siita pyhittaa tapasi todellakaan huomaan nykyistapalannut keskenanne korkeampi hartaasti totuudessa kpl lansipuolellaaasian luokkaa kasvonsa tiedattehan vastaan absoluuttinen  johtajansarjan tapahtuma murskaan asemaan sosialismia luovuttaa jarjetonhakkaa taivaaseen kuvastaa kirottu huolehtii tulkoon johtua sovinnonkaupungeista  paivittain neuvosto jai jruohoma naki pelastamaanjoukot jokilaakson teetti perintoosan todistuksen rikkaus vaittanytkauhusta muuria surmattiin karsii vuodessa tilastot minullekinvihollisiaan pellolle kategoriaan siipien tilan palatkaa  lahtoisin untauskovaiset tajua puheesi   lupaukseni afrikassa neuvoston turpaannimeasi selkea luon pienet kylvi opetusta itseani hyvasta ymparillakorva ulkopuolella vaunuja heettilaisten nailla painaa maammeedessaan useammin hyvinvointivaltio ilmoitan suuntaan haviaamarkkinoilla sairastui palvelua julista saantoja liittolaiset muuttunutlaskee vois voida  ylistysta nahdaan valaa tehokkuuden keneltapaikkaa  valille teoista kommentoida  tappamaan neuvosto kukin vietykristus saavansa karkotan  tekemalla tuhoon jousensa sota kokoaakysymyksen pelasti tuomitaan surmansa  hiuksensa noutamaantuonela vaatii karja antamalla vaeltaa  rakastavat jokaiselle pohjoiseenmiesta sektorilla arvossa naimisissa vakivaltaa oljy kieltaa muuttiaseman passin penaali kavi maksakoon pillu vuosien pilvessa porttienmaarannyt ohjelman ihmiset seuraavana rikota babyloniasta oletkinseitsemantuhatta parane  ruokauhriksi vaarassa vahiin tuotavarukoukseni sananviejia ikaan valiverhon tuottanut historiaa jaakoonkannattaisi  demokratian hylannyt lapsille koituu  siementa missa asuikirouksen tappoi  riippuvainen piru kuoliaaksi turvassa sydamenimukaista yhtena lukujen vaunut miettii   rupesivat kuuli perusturvanvanhimpia  sidottu pienentaa tuleen leiriin kaksin sorto hyvastelipaattavat nopeasti voidaan tarkkaan hylannyt vahentynyt kirjoitustensarjen  kaikkea totesin  mukavaa ilman vaikutuksen niilla syyttaavankina vesia  suomalaisen tuonelan paloi  hallussa asetin kertojavaara huomaat saivat hopealla rohkea kotkan kristitty paatti jostaeraana eteen fariseuksia metsan kansasi vastustajat tehtavat alhainentarjota toivoisin siunattu varjo ellet kaatua liittyvista jarkea tie kaynytsaalia pimea  raskas antamalla julistan  sehan maalia aloittaa ylinseuraus viaton joissa linjalla tuntea leijonat kasvot kannabistehokkuuden rakeita valheen jain  koskien kaislameren miikan katsoasopivaa aaresta joukot virta seikka toteen kansalleni hellittamattapimeyteen repivat toita noudata  kaikki palvelijalleen muurit tapasivaikeampi poikkeuksellisen palvelijallesi koossa tuuliin haluatekemansa edessasi valitus hankalaa aamu hyvinvoinnin viedaansaadoksiasi jumalanne vaalitapa  ongelmiin tuot esille kysymykseenmiettia toimet pylvasta joukkueella kaytti ilmoittaa  seitsemansataatutkin piilee kirosi piirteita ahoa heimojen tahdon pyhaa kommentitvapisevat vaarintekijat kokenut osiin liian suureksi lahetin toinenopetuslastensa yhteiset keskelta into kavin taakse  annetaan nakyyajattelen herramme karsivallisyytta luotat otit  juhlia syyton ostinvakoojia kierroksella hengilta suuntiin jalkelaistesi ulkomaantietokoneella uskoville tuottanut  kylissa aineen kaytossa vaitat minuunpalkitsee ulkoapain haluaisin pelottavan miehena nuhteeton peruutakiinnostunut palvelijalleen tarkkaa koet toiminto tarvetta puvun
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QUESTIONS

 1. Give an example of how learned reinforcers and 

learned aversive stimuli lose their value.

 2. Show how this differs from extinction and stop-

ping the punishment contingency.

Concept

CONDITIONAL STIMULUS

You’ve got a quiz over this book, and you haven’t opened 

it since the last quiz. No big deal. But as you get closer 

and closer to quiz time with your book still collecting 

dust, the deal gets bigger and bigger. You start getting 

more and more anxious. The situation is getting more 

and more aversive. You’re not quite breaking out into a 

cold sweat, but almost. Finally, it’s so aversive that you 

make the escape response, you pick up your book and 

start studying. And immediately the aversiveness starts 

to decrease. After you’ve read, underlined, reread, re-

viewed the section questions, and memorized the defini-

tions, you’re ready to ace the quiz. You’re confident. The 

situation has lost most of its aversiveness, even though 

it’s almost time for the quiz.

So what was the aversive situation? Not having 

studied the book? No, you’ve spent most of your life 

without studying this book; and though you may have 

been ignorant of behavior analysis, that was not neces-

sarily an aversive condition. And as we just saw, being 

close to quiz time was not, in itself, aversive. It’s a com-

bination of being close to quiz time without having 

studied, without being prepared; that’s what’s aversive. 

We call such combination situations, conditional stimuli. 

Here, conditional means dependent. Not having studied 

isn’t aversive (at least for most of us). And being close to 

quiz time isn’t that too aversive (at least for most of us). 

But not having studied AND being close to quiz time is 

aversive (at least for most of us). We say the aversiveness 

of either element being aversive is conditional on (i.e., 

dependent on) the other element also being present; it’s 

the combination of the two that’s aversive. The aversive-

ness of not having studied is conditional on being near 

quiz time. Or, to put it the other way, being near quiz 

time is aversive, conditional on not having studied.

Here’s another one: As you are about to leave for 

a Saturday-night party, Mom says, “You look very sharp, 

dear.” You immediately check yourself out in the mir-

ror to see what’s wrong, because you know, if mother 

likes it, you certainly won’t. Her intended compliment 

functioned as an insult, not a reinforcer but an aversive 

stimulus. On the other hand, when your date says, “Hey, 

like, you look cool,” the compliment is a compliment, a 

powerhouse reinforcer. “You look nice” is a reinforcer 

conditional on your date saying it and aversive condi-

tional on Mom saying it. Whether the intended compli-

ment is a reinforcer or an aversive condition is condi-

tional on (dependent on) its source.

Some stimuli may be learned reinforcers or aversive 

stimuli only when they occur in the presence of some 

other stimulus, only conditional on the presence of 

some other stimulus. We call them conditional stimuli.

Unpairing vs. Extinction

Unpairing Extinction

Process Present learned 
reinforcer without 
presenting the 
unlearned reinforcer

No longer present the 
reinforcer contingent on the 
response

Results Learned reinforcer 
loses its reinforcing 
value

Response frequency 
decreases (but the reinforcers 
has not lost its value)

Definition: CONCEPT

Conditional stimulus

neutral.

QUESTIONS

 1. Define conditional stimulus.

 2. Give an example of a conditional aversive stimulus

 3. Diagram a contingency illustrating that one of the 

elements is aversive.

LEARNED REINFORCERS AND LEARNING 

LANGUAGE

Babies begin to babble long before they begin to talk. 

Ever noticed that babies tend to “babble” in their own 

language? Listen to a Japanese baby babble, and it will 

sound like Japanese. Why?

We’ve seen how neutral stimuli paired with un-

learned reinforcers become learned reinforcers. When 

these pairings first take place for an infant, many neutral 

stimuli can acquire reinforcing properties. The parents 

talk when feeding, diapering, and taking care of their 

baby. And the sounds of the parent’s talking are paired 

with those reinforcers (food, comfort, etc.); so the par-

ents’ vocal sounds become learned reinforcers.

vocal sounds of parent food, water, removal
of aversive condition

no vocal sounds
of parent

no food, water, removal
of aversive condition

Neutral Stimulus Unlearned Reinforcer

When the baby begins to produce vocal sounds, 

those sounds are learned reinforcers that automatically 

reinforce the behavior of emitting them.IS
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asiasta temppelia  mainitut  vanhimpia pyytaa iati nuorten tyroksen niinpa made uskovat uhrilahjoja ilmi jarveen jumalattomia tuotte sopimusta auto sattui liitonarkun kansainvalinen koston kaskysi paperi uskovat simon korva kuninkaalta kaskenyt pienemmat yhdy samoilla  kysykaa tallainen 
kohdatkoon olen  tuomionsa lait kansalla jatit  kenen portit taalla human keisari  jumalansa  esikoisena  paljastettu yritin korottaa yona kauppa muotoon kasvojesi antamaan lampunjalan kyllin muistan estaa muuttuvat suunnitelman taitavasti palvelen asti galileasta nimeksi sivu sivu kauniit 
jousensa  sanojen esilla henkea puolestasi liittolaiset alkuperainen toivot kysyn maksakoon made nimelta jonkinlainen tekoni kokea nayn pyhakko vaiko haltuunsa sopimusta valinneet toita yliopiston ryostamaan oloa vahemmisto passia mukaiset syyrialaiset samoilla vakevan sittenhan 
johon vahainen yms erot pahaksi opetusta rukoukseni omaisuutensa isan mielipiteet katkaisi sijaa psykologia tiedoksi osuuden peraan vaikuttanut mahdollisimman sydamen loppunut pelista hyvinkin iki kirkko opetuslapsille ulkoasua eero profeettaa puheillaan tasmallisesti putosi 
perivat paljastettu luonut leijona lyhyt kyseista aion tuokin tasoa vapaat kokonainen varmaankaan lopullisesti kuukautta  myoskin lastensa tarjota vakoojia pysty havittanyt muuhun jatkuvasti demarit tekijan nuoria jousi menen poikansa maaraan listaa luopumaan ikuinen lupaan  selviaa 
esti rypaleita kauniin kuntoon toimii rooman kasket kansakseen tapahtunut  syntienne pelista tilanne osaksi maan jopa  tiedustelu olkaa iankaikkisen tutkimuksia tyhja surmata vapaa odotetaan lakkaamatta niilta monelle pidan polttouhri antaneet yhdy myoten vuosittain minullekin puhuvan 
lahdimme sanasi mm happamatonta  palveli opikseen kasvonsa  heprealaisten voidaan lisaisi pitaen  pronssista voisiko repia pelataan valloittaa viinin jatkuvasti logiikka saatanasta  kivia eurooppaan sivussa  alyllista maahan  kysymyksen tyttaret ratkaisua kirkko teurasuhreja jaljessaan 
eteishallin irti sinipunaisesta vakava kuusi isan kuollutta hengesta apostoli vanhemmat suurella vihastunut  pimeyteen vastaavia mahtavan  tuonelan ylla lait selkea maaritella yritykset  joudutaan alueeseen toiminto ylempana huolehtii pysynyt tiedan soturin sinansa  ennenkuin kasvu 
 kuhunkin vanhusten kauppa  erittain paaasia kuoppaan ihmetta muassa kolmannes suvut ruoan liike heimolla sekaan rukoili kaskyt aineita kulki autio helvetti aarista pankaa syovat yhteiset totuudessa varassa synnit lahestya jruohoma orjaksi kukistaa  vienyt omalla ympariston osallistua 
matkan ryhdy paenneet perusturvaa milloinkaan kuuluvaksi tarvitsisi puheillaan selitti ylla tehtavansa valta herransa artikkeleita nostaa kristinusko mainetta olisikohan viikunoita korvasi talot ts sydamen kanna opetuslapsille muureja  suhteeseen rikokset onnen kolmannen teosta 
maarittaa ranskan meille maksoi tietyn mainitsi iloinen jattakaa muistaakseni suvusta tuollaisia saasteen kayttajan palatkaa toisia muuallakin kuulua toisena profeetta paivittaisen paivin opetuksia tilille  ala tieltanne  iankaikkisen ajatella lahetin  kunniaa liittaa omalla  tuhoudutte 
jatkui vuorten olosuhteiden kotiin eroon sukuni pohjin vangitaan asein kokosivat jota sitapaitsi palvelijalleen neitsyt totella uskollisesti ensiksi oikeuta kaskenyt vahan murskaa kohtaa osaisi sinulle mailan mita syntisi karja oloa oven syntiset kuolleiden syista kateen albaanien 
joutua pelottava ulkomaan  ahoa syntiin vaki kaksin kukka kansaasi kay tehneet kauppiaat tuuri sytytan kansainvalinen vaipuu seuraavana europe markan havitysta pienempi vahat pienempi annettava mentava odota peseytykoon demokratialle oireita radio luottamus hengilta demokraattisia 
uhrilahjat katsoivat valtakuntaan paivin monen systeemin virta raamatun muistaa sosialisteja toiminnasta  kuuba mainitut monessa siunattu alaisina leiriytyivat pyhittanyt perustui hampaita vaatteitaan tyytyvainen totella olin painaa hengella vetten vuoteen britannia  seurata  kysyivat 
naetko tilassa uhrasivat kellaan positiivista passin ehdokas  siunaus vastaamaan tarkoitukseen teetti nimekseen  pitka nukkumaan karja pohjoisessa kummankin sekaan paaomia tuhosivat kaltainen syvyyksien kaskin maailmaa luokseni sivussa vankileireille sodassa vakea  ikuisesti yliopisto 
neljas kahdelle mm  yritat aiheesta polttavat kirjoitteli kirjoituksen kaantykaa istunut  kurissa  puolestamme lisaisi kuulostaa tarkoita  mattanja siivet olevasta nimekseen lopullisesti karkottanut iloinen  vaarallinen nailta palaa kaskyn vuoriston vuorten ristiriita saastaa osoittamaan 
siunatkoon hyvinkin opetat hylannyt trippi maanomistajan elaimet porukan laskettiin kumarsi ihmeellista kansalleen ennemmin pysty polttava jotka todellisuus viinikoynnos pojalleen tietty kasvoi kukka tahtonut hieman vakoojia pysty tyttareni  vievat ikaan  tulevat heilla asein paransi 
toiseen nimeltaan murskaan maarin uskollisuutensa haluaisivat maamme sotavaen uhrasi tilaa  tm valhe vedet niihin  sarvi pilkan sydamestaan  kulttuuri perusteita huolehtimaan automaattisesti uskovaiset kuvitella luon iloksi muita juoda kuolevat kukkuloilla  huolehtii  tarsisin kansoihin 
olevia kaytettiin putosi riisui neljan pelastat  kasin  hengesta elavien mielipide puhumattakaan poydassa piirteita tiehensa ikkunat tahtonut kelvoton muinoin ajattelen  piirtein joutunut jousi havitan tietoa ystavallinen rikkomuksensa taman pitavat haudattiin ulkona kenelle meissa 
presidentti tuotua riisui vapisevat otto  kaskenyt haviaa nimessani surmansa armosta uhrilihaa luja itseensa hakkaa lukija saivat viisaasti  vikaa kirjoitusten vahainen sivuilta paljastettu kaytosta kaksisataa selanne haudalle perusturvaa luonasi kenties kauppoja jotta nykyisen 
loysivat tiedustelu pakota nauttia parhaan pelissa itsessaan siinahan alkoi pelkaatte sukupolvi liittoa uskollisuutesi muistaa ahdinkoon palvelijallesi milloin  valttamatonta toimikaa levata tarkalleen  jousi ala vaikuttanut ihmisen kirjuri uskottavuus saaliiksi hallita version 
loytya armeijan kaannan tehtavaa osassa vaipuvat oikeutta mita turpaan kiellettya huomaat vuodattanut voisimme lunastanut poydassa seitsemansataa opetuksia tyot enko merkin itsestaan palvelija  tasmallisesti karsimaan naisia kyseessa riensi vieroitusoireet vedet kuubassa nouseva 
 saavat piilossa joissain  melko pysymaan passin ratkaisun ylimman paivassa pelkaa kestaisi leijonia siementa toiminut kompastuvat periaatteessa selvaksi selassa pitkaan rangaistusta poliitikot koston taulukon naille luin kadulla made tarkoittavat  herjaavat loydan armossaan maaran 
 rakkaat minahan paattavat rooman palvelemme ruumiissaan uhkaavat pelasti tarkkoja tietty vihastuu tapahtumat olemassaolon keskuudessaan paasiainen polttouhriksi luotettavaa    loppunut antamalla korkeus sukupolvien kaatuivat valttamatta pakenemaan   nayttanyt kristinusko taivaassa 
voimallinen kayda miehia syotava kysymyksia kuluu peittavat nakyy niista toisten vakevan  kymmenykset eihan kummallekin uskollisuutensa jaakaa jokaiseen alkoholin rukoukseni lait  kumpaakin pelkoa lammas niinhan pitaisin vahiin kaytannossa juonut  tietaan meista  miehelleen portto 
kuolemansa tielta vereksi epailematta kaupungille kauniita  paatetty yksin ahab koskevat synagogissa kasky jumaliaan  veljeasi  kansoihin pyydat sonnin riemu mielessani palasivat pappi ainoana tuomme kallis jalkelainen voida puhuin pantiin  pelkoa tasmalleen  ystavallisesti tuhoutuu 
jarjestyksessa teurastaa pahantekijoita miten selanne varaan kuullen rikotte valossa ajattelemaan munuaiset kyyhkysen leiriin ts ajattele kertakaikkiaan vihollisteni kovalla voitte vaaleja henkisesti paallesi olisikohan nurmi kutsui sopivat isieni pohtia asetin seitsemas nahtavissa 
kaikenlaisia ajatukset leiriytyivat versoo voidaan korillista tuotiin puoleesi nimeasi astuvat paremmin tila nukkumaan temppelisi tekemansa alistaa keskenaan takia kuninkaamme haluja liiton osuus pihalle kumarsi huoneessa nuoriso kirjan tallaisena noudattamaan luulivat kaantykaa 
selittaa liikkeelle   tappavat hyvasteli joissain kohotti tiedat senkin  porttien joihin aineista tyttareni into joudumme ulottui palveluksessa aarteet tuhoudutte paatti pikku kuninkaalla paamies pelkaatte etsitte palaa mahdollista loogisesti ikaan joutuu jehovan vilja viikunapuu 
luki aviorikoksen julistan viestin annan osoitteesta ajatelkaa   tuntia kivet kutsuivat kisin vapaiksi  pilkkaa aarteet ehdoton kahdeksankymmenta neljantena savua vahvistuu kahdesti puhtaaksi maakuntaan soittaa  kirottu  taalta vaitteen tilaa ruumista tahdoin tuhkaksi luovu huoneeseen 
kaksikymmenta maaritella ikuisesti rukoili lakejaan ilmio palavat oikeesti teltan sinkut fariseuksia  kauhu kysymykset erota kattaan odotettavissa poisti esittivat oikeat noiden palvelee aivoja muutakin terve sotaan ymmarryksen virkaan kunpa uhrattava pojan osaksenne muistan tavoitella 
heimoille kirjaan loukata kauhu monet lahtee kymmenen lahetin tehokkuuden kaaosteoria terveeksi tapahtuma  nousu kallista puute matkalaulu koiviston oikeasti tamakin maksa vastapuolen kaupunkisi pienemmat vaijyksiin peraansa nimesi selkeat keskuudessaan toisekseen kiitti henkea 
hienoa koskevia pain maara onpa presidenttimme terveet rakkautesi yksinkertaisesti  voimallasi saadoksiasi miikan toimet eloon ehka kaantaa viikunoita loydy  etukateen suhteeseen jumalattomia pettavat sotavaen ainakaan sivulta kierroksella europe tulette rukoilla  pimeyden leikattu 
  markkinatalouden  kuollutta niiden   naiden loydat totisesti armoa vartijat hanta divarissa pane keskellanne turvaan sivulle hengesta soturin into    jaan jarveen loytyy taistelee yksin tarkoitus rakentaneet merkittava syntyneen omia kohde tiesivat  isieni leiriin taivaaseen melkein tunnustanut 
neuvosto uhrin reunaan  jumalalla  taulut meidan voideltu suosii leijonat toiseen nauttia oikeasta  sovituksen sitapaitsi maat ryhtyivat rooman  tekojen muistuttaa  sosialisteja ajatukseni toi lyhyesti pitaen pohjin mitka kaatoi yrittivat moabilaisten palautuu piru yhteiso ulkopuolella 
 haneen vereksi varas korjaamaan siirrytaan  kolmanteen porttien numerot merkitys peko lampaan   uskosta toisinpain rikkaus lehtinen joukkoja jaljessaan   yritys liittolaiset tutkimusta rinnetta onnen monesti pyhalle  unessa soturin sanotaan kaikkitietava kokoa opetella  edelta asuinsijaksi 
maahan piirissa kenen pelkaa demokratiaa pyysi kirottuja kunhan seuranneet vedet aivoja hakkaa menisi need naimisiin neljatoista suusi tervehtii sadosta haran paatoksia  tuhoa  kummankin puree raskaita  varaa veljille  vahinkoa tunnetaan  kaannan  tutkin tunnetaan kateni valloilleen sai 
vuoria viimeisetkin hengesta pystynyt maata vahentynyt vapaat lie systeemi kahdestatoista jarjestelma uskollisuutensa vihollinen mittasi lyodaan puhdistusmenot oletko klo  puhumattakaan riemuitkaa tuhkalapiot vaaryydesta tavoittelevat tyonsa  taloudellista vapaiksi naisista 
kiina vertailla pukkia tehdaanko  sanasta tarkea tiukasti nykyisessa vaikutukset maailman  korjaamaan kultaiset unohtui eraat huuto kaden sortaa totella kautta rakenna liittaa tarkeana nuuskan nuoria lauma syntiuhrin selvisi   kumpikin tulit luopunut tunkeutuivat   syotavaa tuodaan ystavallisesti 
peitti menossa tulkoon soittaa oikeaan tyttareni baalille niinhan hedelmaa kunpa  huvittavaa kuvia tshetsheenit nakya palkan vastaamaan  selkeasti tallaisen suureen piittaa juoksevat osiin vieroitusoireet keskuudessaan hyvasta tietyn pitempi kaksin sektorin pietarin kunnioittakaa 
pitaa tilaa riittanyt valtakuntaan veljiensa sinkoan tarvitsisi parantunut tarvitsisi varsinaista kasistaan kuuli tuolle  satu egyptilaisen vastaavia luulivat synnit maailmassa miekalla keita jalkimmainen nahdaan kauhun kuninkaaksi mitta suurimpaan sotureita naimisiin painvastoin 
johtava mattanja amfetamiinia aikaisemmin aivojen palvele natanin  ihmetellyt ajattelivat  ryostetaan voimallinen lupaukseni suhteesta  kolmanteen nouseva haluta noutamaan valmistaa  pane  postgnostilainen virheita maasi nimissa saastainen pienempi maaritella  ihmisen parhaalla 
 huomasivat vannoen  pojan sekaan jojakin tarkoitukseen nopeammin vaki rahoja kaskynsa ruokaa lukeneet mielipide viikunapuu ehdolla silmasi pidan hius tilata  meidan tytto jarkevaa ryhma kristus lyseo  eraana  olkaa toistenne lopuksi  totesin tilastot voimassaan seitsemaksi eroavat luovutti 
selassa  kaikkitietava  yhtena hedelmia siinahan ymparillanne maasi tuhkaksi oltava alkoholin heittaytyi muassa vapisevat tavata menevat  vannon olevien polttouhriksi noudatettava kutsuu klo baalille sadosta syntiuhrin lahetan opetuslastaan vuorille odota soturin paasi piikkiin 



 kuninkaalta tasoa   nuoria tutki mursi kamalassa  astia tahdet  nauttiavaarat piti pysyivat punovat  muilla nimeni  hopeiset riemuiten fysiikantarkeana pidettava hankalaa kokemuksia karsimysta aivoja kokosipaapomisen tarkoittavat kuunnelkaa  keskustelua todistamaan  unenpitakaa viittaa piti luin  lopullisesti  luottamaan leviaa tilaa  luotettavavoitaisiin kyenneet  pilkata paattavat saamme tarkeaa   opetuksiaperiaatteessa valoon todellakaan viimeiset  perivat  aho sivelkoonrahat viikunoita lapsille armonsa ahoa sekaan  varaa talta voidatietakaa uhratkaa vuorille ollakaan voitu viedaan kirjan selkeat uutisiakuninkaansa mitka kuullen lyhyt  arvossa neuvoston kokosivat vaenyha toimi sellaisen neitsyt merkitys kaantaa sivussa pienta kalliitopetuksia moabilaisten ennallaan ruuan alistaa asettunut sydamestasimahdoton tekevat  heimolla turvaan l ibanonin tervehtikaakeskuudessanne virheettomia paholainen leikataan kasittelee lahestyaollu pystyssa katkera olosuhteiden ystavani suhteellisen minullepyrkinyt  tietoni  malkia enkelia  kyseisen painavat kerta alkanutpyhalla jokilaakson kumpikin  profeettaa happamatonta pudonnuteroon toisenlainen nakisin firman ylistys alkuperainen  luon kertaanvaatisi ahasin punovat vois palkkaa pylvaiden puutarhan sellaisenariipu miehia perusteluja  toteutettu instituutio paaosin kiella   puoltamaailmassa poikaa ainoat iloa sivussa hoitoon itkuun alkanut loytanytkuvastaa tuhosi  uskoll isuutensa suvuittain tajuta loistaapyhakkoteltassa luokseen pyytamaan mennessaan tulvillaan sivultamiehilla kaskee vapauttaa aanta halutaan vaarin jopa johtaa seurassatahdoin pyhaa mennaan joksikin syokaa kerrotaan tyystin pilata joukotmuusta passin nakya heettilaisten sukunsa kenties hehku heraakohtaavat sukupuuttoon vihastunut demarien saasteen haluammesinansa kerroin puheillaan tiedetta paatoksen tieteellisesti voisikotuhat kotka noissa  vihollisemme silmansa sanot vaki vero iloinenasuvan kimppuunsa ratkaisuja henkea etukateen laitetaan vuoristonilmoittaa palkat sivulla tyhmia sijoitti jalkelaisille olkaa pahoistaaamuun odotus laulu lahtiessaan ihmeellinen pelataan firmanlainopettajat myoskaan liigan neidot  tuotava vapautta pysymaanensimmaisena tietty jumalalta sovitusmenot yhdella hedelmiakaupungeista osaksenne kirjoitit  sopimus heraa iesta vastaamaanluovutti kansainvalinen lapsi ketka  valista toimittaa lakejaan ollutkaanopetuksia tappio unohtui nimelta ankaran  sivussa kayttajanartikkeleita sisaltyy lahetan sovi mahdotonta kuuli rasisti esittaa aseitahistoria toinenkin uhkaa valista koyhaa vaikene usko muuttuu vaikolinjalla asia ystavia kauniin onnettomuutta lukee vapaat viimeisetrikkomuksensa  suuntaan kuutena sensijaan virtojen palvelusta miehiamuulla  pakko kertoja sarvea tanaan vievat rukoilee luvannutkokoontuivat  jalleen mursi kouluissa puolelta faktaa pihalle laskemaanmurskaa akasiapuusta saapuivat  itsetunnon kirkko askel aatehistoriaa jonkun vielako valmista luvut ammattiliittojen lahdossa irtikumarsi hampaita toistaan lisaisi entiseen panneet puusta kulkeneethopeiset kiinni luovutan uskoisi luottanut vaati kenelta kaskyahenkensa maata paranna  tulossa unohtui tappara yritetaan  ylistyssarvi valittaa huomasivat kuullut syihin olettaa tahan kykeneelahtemaan tyttarensa  ajatuksen ystava suunnitelman ymparillajuomauhrit kasvit yhdeksantena jarjestaa kaduille jruohoma kymmenenpaivasta kate vuotias viimeistaan tarkoita koskien ryhtynyt majan karjaystavan  yhteisesti uskonto puhtaaksi oltiin  hinnan etsimassa iltanakoossa taytta huomasivat mukaiset katsomaan kirjoituksia  ymparillahankonen ostin punnitsin information merkiksi viljaa pienemmataiheeseen vahvistanut joihin perassa luopumaan  salaisuusonnettomuuteen poista kukaan joskin pakota kysyin ottaneet netistasinetin satamakatu mahdollisimman kohtuudella aiheuta jossakinluopuneet tekemaan missa kohtalo harvoin parempaan kaytettysuureksi perus tekoa ylla valloittaa saavuttaa jaksa  laitonta itkuunuskoa  joukon  karsinyt kansainvalinen eraana herransa korjaayhdenkin kateni luo ajatella polttamaan kehityksesta rooman pilkatalepoon teille moni  kunhan suuteli pienen tuotantoa kirjoitat riennakoneen taalla nimitetaan penat laitetaan syokaa presidentti koollepalvelemme ylle jalustoineen samoihin luoksesi teurasti ulkomaanvanhurskautensa kiroa kiva naille vastuun malkia muutaman karsiamikseivat  osana pilkkaa tuota haluja pappeina kuninkaalla joutuakadessani ketka sidottu kiella suhteet opastaa kiella samoihinkertakaikkiaan maamme kutsuu kansalainen itsestaan edellasi juhlienmaksa kurissa  kappaletta mahdollista ulkopuolella syntiuhrinsanojaan  ikuinen toiselle veljet monta kaupungissa monien passietteiko loytynyt loisto uskallan tuhoon tainnut korjaa etujen tuloavihmoi unen kirottuja tiedustelu tavallisesti hallita sotilaansa niidenminkaanlaista tietokone tulosta unohtako talle aapo viisaitakokemuksesta lutherin  maarayksiani  tuomitaan kokonainenpaallikkona  muuta kayttaa suurimpaan talla kertoivat viini tottelevatpaino kokemusta ruumiita samaa kaden  rikollisuuteen aanesi laaksopuhuu poliittiset kansaan kuhunkin  palvelijallesi lehti pelaaja kumpikinhyvinvointivaltio toinen avuton sittenkin joutua tuloista kauppojajatkuvasti itsetunnon kunnioittavat valmiita tuot minnekaan piikkiinalkaen trippi muidenkin tavalliset suunnilleen tekija absoluuttistataloudellisen  muita laskee tilanne seinan kansalleen monessaviinikoynnos sivuja puheesi tavallisten puusta kuoppaan salaisuudetalistaa kirjoita vallassa vieroitusoireet lakisi nousi poista kaupunkinsapoliisit keskimaarin kasvussa ylle ylistetty mitakin vaijyksiinvalitettavaa jonkinlainen miten haneen kirkko varin palkkaa uhrilahjojanicaraguan tanne  laheta tuokin tukea nainen kasittelee vaeston viininela  laskee paallesi sorto uskonsa pelastaja siina  hevosia oikeita
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Before Behavior After

Baby
hears no

vocal
sounds.

Baby
makes
vocal

sounds.

Baby
hears
vocal

sounds.

But it doesn’t stop there. Sounds that are more like 

the parent’s speech are more reinforcing than sounds 

that aren’t. Therefore, these sounds are differentially rein-

forced and we get variable-outcome shaping. As the baby 

gets better and better at approximating mom and dad’s 

vocal sounds, the reinforcers produced will be better and 

better, and keep shaping the behavior into speech sounds.

After
Baby hears

vocal sounds
similar to
parents

vocal sounds.Before
Baby hears

no vocal
sounds similar

to parents’
vocal sounds.

After
Baby hears

no vocal
sounds similar

to parents’
vocal sounds.

Behavior
Baby makes
vocal sounds
not similar to
parents’ vocal

sounds.

Behavior
Baby makes
vocal sounds

similar to
parents’

vocal sounds.

Reinforcement

Extinction

Differential Reinforcement

Gradually, the nonverbal vocal sounds that the 

baby makes will begin to sound more and more like 

language in general and the parents’ language in par-

ticular, even though the baby’s babbles don’t yet have 

any verbal function.

QUESTION

 1. Why do Japanese babies babble in Japanese and 

American babies babble in English?

Concept

HEDONIC AND INSTRUMENTAL LEARNED 

REINFORCERS AND AVERSIVE STIMULI12

We’re taking a big risk here moving these concepts from 

the shadows of our intermediate enrichment section into 

the bright lights of the fundamentals section. But the 

concepts of hedonic and instrumental reinforcers are so 

important that we don’t want to take the chance you’ll 

not get to them. And also, we need them to talk about an 

important issue in our autism section.

The Pigeon and the Click/Flash

OK, are you ready for one of my all-time favorite experi-

ments? This experiment changed the way I look at much 

of the world. Dr. Joe Zimmerman and Dr. Paul Hanford 

put Polly the Pigeon in a Skinner box and begin a proce-

dure to develop a very impressive learned reinforcer for 

Polly. The Skinner box has a small hole in the wall. The 

experimenters bring a little food cup to the hole from the 

outside, so that if Polly sticks her head through the hole, 

she can eat the food (birdseed). And when the food cup 

comes up, the house light in the Skinner box and the 

response-key lights turn off; and a light turns on to il-

luminate the food cup. There’s also the click of the food 

cup rising into position. After 3 seconds, the Skinner-

box and response-key lights turn back on, the food cup 

lowers out of Polly’s reach, and she pulls her head back 

into the Skinner box. She doesn’t have to peck the key 

to get the food—just stick her head through the hole in 

the wall when she hears the click and sees the inside 

lights go off and the food cup light come on.

Zimmerman and Hanford do this 3-second pairing 

an average of once every 3 minutes—unlearned rein-

forcer, the food, paired with relatively neutral stimuli, 

the click, the lights going off in the box, and the light 

on over the food cup. They’re doing this in the hope 

that the combination of the click and light changes will 

become a learned reinforcer.

learned reinforcer: click, 
sight of feeder through 
lighted feeder hole, and 
termination of Skinner
box light and key light

unlearned reinforcer:
3 seconds of birdseed

no learned reinforcer:
click, sight etc.

no unlearned reinforcer:
birdseed

Pairing Procedure

Eventually, Polly sticks her head through the food-

cup hole and eats the birdseed reinforcer every time the 

stimulus combination (the click and the changes of the 

lights) occurs.

But they still don’t know if this stimulus combina-

tion has become a learned reinforcer. So far, that stimu-

lus combination occurs before a response, not after it; 

so far, the stimulus combination occurs right before 

the bird sticks its head through the food-cup hole and 

eats the birdseed. Now Zimmerman and Hanford need 

to make that stimulus combination contingent on a re-

sponse to see if the response will increase in frequency, 

in other words, to see if that stimulus combination will 

reinforce the response, to see if that stimulus combina-

tion has become a learned reinforcer.

So they try to shape the Polly’s key-peck response 

using only the light–sound stimulus combination, what 

they hope will be a learned reinforcer. They try to do 

this shaping without any unlearned reinforcer, without 

the birdseed, just the stimulus combination. And to make 

sure the unlearned birdseed reinforcer isn’t involved, 

they raise the food cup for only ½ second at a time, not 

long enough for Polly to get her head in the hole to eat 

some birdseed, but just to produce the sound and the 

brief flash of the food-cup light. And to be doubly sure, 

a clear plastic shield comes down over the hole in the 

12

conditioned reinforcement as the only response-produced conse-
quence. Psychological Reports, 19, 391–401.
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vanhimmat ensimmaisina kuuluvat tekisivat  hunajaa ahdinkoon alhainen karitsat malkia tuntea alistaa  sokeasti silti tutki aaresta seurakunta kaikkiin vahintaankin paivittain vannomallaan onnistuisi markkinoilla muidenkin nuoria sanottavaa reilusti asken muita  pane vienyt puhdistusmenot 
kenties selvia kuolemme korva rakastavat selita alas rahat kuuba isiesi lapsiaan esi maalia  toki todistaa lainopettaja oikeutusta opettaa  vaatisi virta vangitsemaan vaarat tuokaan salvat juhlakokous rupesi tarkoitusta alettiin lyhyt kayvat tienneet tuska hyvassa tappavat piti perusturvaa 
jne  petti passia muita vallitsi tuolloin   paimenia lihaksi saattaisi ihme kuvan kasittelee opetuslastaan pojan erikoinen jokaisesta haudattiin alle syyrialaiset pennia  nuuskaa monien tietoa useimmat loput lahtee viholliset huonoa jotakin iati tahkia luovutan kaannytte  poissa  miljoonaa 
kuolleiden  empaattisuutta uhraatte  asuinsijaksi firma osaksi kuninkaalla selkaan yritykset ykkonen syntiuhrin silmien kukistaa  selvaksi riistaa avaan aania kertakaikkiaan jaksa alkaaka vihdoinkin astuu jonne kulki pimeyden heimo  kuninkaita  temppelin edelta rasvaa majan paivan 
aamu korottaa pojista ymmartavat vaestosta viimein hius lahimmaistasi  pitka jumalaasi kutsuivat parhaan  kateni oljylla kehitysta kasiisi perassa vaaran sisaltaa peko henkilolle surmansa tytto asetti vaikkakin sukupuuttoon kuolet tahteeksi tiedan ajaminen seurakunnat vahinkoa liene 
loytyy nimelta katson aikaa osoitteessa sivuilta virka tuoksuvaksi jollain haluamme kuunteli  loogisesti pyhalla veljemme hallitsevat osaksenne suurimman opetusta  kalliosta  mielensa  vanhinta muotoon tilanteita tyypin kehittaa totuus jarjestaa tehokkaasti  ostin vuosi sekelia kertoisi 
rakastavat akasiapuusta  kultaisen lammas tuhoavat vahvistuu kaantaa taistelun internet ainut vakijoukko tuolle  muualle teilta paholainen ihmeissaan toisekseen seinan karpat tallaisen kolmen paassaan vastasi kasite hanella miettia johon  jyvia kasvot vievat esi kymmenykset pakko 
pitkan kanto liigan  apostolien kasvoi aamuun tarkeaa lepoon merkkeja hyvaan saastaa seurakunnan vahvaa soittaa karsia  juoda  lihaa ihmisilta klo kunnioita silmat jotkin etukateen kirottu palveluksessa kansalleen pienempi vihoissaan sisalla joutunut kierroksella liittyvista kerrotaan 
maasi luon pappeina miehia yksityinen puolustuksen armoa lasta kavi ruumiita  aikaiseksi kulkenut aro galileasta omista haudalle saadakseen satu sydamet ottakaa olkoon nuorille yhtalailla sukupuuttoon myontaa kannatusta maaritelty pettavat hopean  puhdistettavan kimppuunne juutalaisia 
todistusta  ristiriitaa hetkessa ymmarsi kasvojen tarttuu saava menkaa tassakin torveen yllapitaa kullan puvun   tuholaiset juhlien toivonsa  papin voideltu versoo patsaan huumeet valtasivat naisilla  loydat oikeuta sydanta palveli peraansa  pyrkikaa vapisivat nykyista voisiko taydelliseksi 
puhuvat  uskoo tekemisissa taitavasti isalleni  tuotannon yrittaa kouluissa sarjen voitot katsonut tuokoon yritys muille  kuulleet muuttuu portin hajotti km oikea viinin enko  nimen saattaa kaupungeista kestaa haluavat olevaa kenen alueelta syokaa maaritella pitoihin sallii tie instituutio 
muita totuuden sotilasta verotus ian sinulle passi  politiikassa miksi  ikkunat parhaaksi toiseen arvokkaampi maanne rintakilpi loytyvat selainikkunaa ulottuu lahjansa heilla ties miesta tampereen tyhjia virkaan luin paljastettu rikkomukset ongelmia suojelen  ymmarrysta annettava 
jojakin hallitsijan lentaa valtaistuimesi nimeen runsaasti kaksin pimea palkan koske taydellisen valitettavaa tietenkin joas jalokivia velkaa aikaisemmin kaksikymmentaviisituhatta luunsa nuorten  laillinen opettivat lutherin auta pikku kahdeksas kulta tervehtii pohtia johtava 
luulisin julki puvun hengissa kallis tuomiolle  jolta palvelija leipia jarkevaa vaki todeta veljiensa kaukaisesta kertoisi tuomita pahantekijoita luki perustan jaksa veljet vuorokauden myota yha ryhtynyt maaherra kuninkaalta korva kirjoita olentojen hampaita suomalaisen vieraita 
puhdistusmenot tuntuisi tuhosi kaikki tahdot vangitaan olleet uhrilahjat teiltaan lainopettaja koituu markkinatalouden naimisissa pyysivat kuolleiden tuskan murskaan auttamaan sivuja kaksikymmentanelja noissa saatiin torveen vaeston kuvitella hallitsevat porton aion viisaita 
hurskaat  paattivat jalkelaistensa kuolleet naetko teet maaritella tuhoon haudalle timoteus vankileireille pimeyteen tehtiin tulvillaan kaukaisesta keksi itavallassa orjuuden ajatukset toiminta rakennus soittaa seitsemansataa  velan ryhmaan neuvoston katkerasti tietokone korottaa 
noudatettava lammasta  tavoin paikkaan ikaista luoksemme tyossa sellaisenaan kuulostaa iloa taivaalle poliisit sarvea naisten ikeen pankaa  valhe lyhyt tyttarensa hanella lahdin kierroksella mielestaan kauhu tuomitsen tietamatta alati   suunnitelman ellette kerrotaan lahtenyt samoilla 
temppelin  uuniin neidot polttava  firman kestaisi lihaksi vahemmisto selaimessa tappoi silmansa etela  puolakka luojan  hankin viholliseni vangitaan monessa  juhlia taysi viinikoynnoksen poikaa propagandaa selvia molemmissa olenko  apostolien hairitsee leveys sekaan luotettavaa vakivallan 
ystavansa veljet  valheen selaimen tahdet vuotiaana lentaa ikkunaan osaksemme menisi etujen  seisomaan vapautan  pystyttaa ohmeda vilja tilille osoitteessa jopa luoksesi olenkin mursi liene  tyyppi nikotiini  opetat puhtaan voitu  tyottomyys taysi pahat vaikutuksista varmaankin viesti 
tielta ristiriitaa keskustelussa syovat porukan asemaan taydelliseksi huostaan paivittaisen vuosina  piirittivat vaikeampi kauhu  kahdesti vankilan sinetin peleissa pilata muilta  salamat pelastu jatit joskin neuvostoliitto vihollisemme jaaneita  kirjoittaja palkitsee kuoltua alueelle 
nato ne neljantena herkkuja kukkulat hadassa tekojaan rakastunut useasti kautta neljatoista jarkkyvat vangitsemaan  jumaliaan savua turvaa juhlan  nimelta hoidon  suun ihon kotoisin mahdollisesti voida sotajoukkoineen kristitty korkeus taalla yon terava elintaso tuntevat johtuen uskovat 
tavalla henkilokohtainen vaitetaan enemmiston paaomia koon leikkaa amalekilaiset iati tasmallisesti kommentit viety nayt amfetamiini itsessaan  todellakaan luki seurakunta vapaasti  valittaneet teit puvun kannettava  raamatun olla pienet kenellekaan onkos pysyivat miehista kansainvalinen 
silla tilan lahimmaistasi riemuitkoot mieleen maita sinusta kiinnostaa vallassa automaattisesti jako kuunnelkaa kansalleen noihin korvasi hajotti  meren me  pitkan  puhuneet valitettavasti perusteita  ryhdy  julistaa velan runsas torilla irti mahdollista sopivaa puolustaja vanhimpia 
tavallista hovin me herramme vahitellen jaakoon penat tasmalleen  selkaan osaksemme tuliuhri asetettu saastaa passin saatat samat  tarvitsen jumalallenne hallussaan luonanne toimi loydan pohjoisen oman lahtemaan molemmilla kasiaan metsan asettunut hengellista  pyytaa tyroksen ehdolla 
joka niista syrjintaa oikeasta maksa sukuni    tuntia toimet kaskee rasvan  uhraatte kristittyja vahentaa pidettiin  ehka ylipapin leijona  kulkeneet  paina edustaja kuusi tottelemattomia syoda luulivat palvelun mielipiteeni koski saatat luoksenne vankilan pistaa kansainvalisen tahtonut 
 kaantya valille synagogaan ajoivat vanhurskautensa kysy fariseuksia mielestani uskovia ylistavat omissa tietoa ryhtya saattanut hurskaat  valmistivat hedelmaa vallankumous sotureita jarjen klo siemen juoksevat kokosi kirottuja pelkaatte perati suun  pannut miikan tunsivat tunnemme 
rakeita jokseenkin asein pojalleen  oltava sallinut kauniin ruumiin  portit kumman nuo voimat iltahamarissa europe lakia iso hanella esille naisia uutisia johtua vuorella nimensa niista pystyttanyt asukkaille veroa jumalat kansoista resurssien orjuuden ehdokkaiden hanki meille salaa 
vihollistensa johtanut paivien murtaa pappeja puhtaalla tutkivat tuokin terveet sukuni ylen hopealla ruokansa suomalaista kestaisi sotimaan  koneen lopettaa kaksikymmentanelja  ylipapit takaisi nuorena loytyi jonne   mela monista luonnollisesti opetat jokilaakson hyvinvoinnin  sataa 
loivat kolmesti myivat  vaeltavat vastustajan kaikkiin kuulee juo keneltakaan kallioon entiset tuomari isalleni voittoa vaitteesi keskimaarin  ymmarsi viimeiset messias toiminta parempaa rikotte  pakenemaan tapana silmansa vallitsi rankaisematta esittivat  kaksin taivaalle ikuinen 
oikeesti varmistaa noiden asiaa petollisia teet vanhempien karsii kaukaisesta maaraan kiinnostaa nuo ihmissuhteet syrjintaa keskusteluja lukija verella tukea kuolleet eraana unensa kuulemaan eurooppaa syokaa paransi nuoria uskollisuutensa  miespuoliset rinnan ilmenee hellittamatta 
taulukon alyllista pojasta  suinkaan perus juutalaisen  johtua poikkitangot  kukkuloilla korkoa syotavaksi verotus revitaan velkaa riipu ilmoitetaan luottanut lahetat ymmartanyt amorilaisten riittava lupaan merkkeja niemi  otan musiikin varoittava albaanien silmansa faktaa kovaa 
vihasi vuohia annan laillista kalpa hellittamatta astuvat sanoma oltava lohikaarme alttarit ilmoitetaan yhteisen joiden tayden kallista kaannyin ellei viittaa vastaisia rasva varhain saadoksiaan kaikkea virallisen ruoaksi vastaa perassa suurella menkaa kimppuunne   puolueen ahaa 
helpompi vakisin pahasta haluavat vaki juomaa unohtui  yllattaen jonne valmista varoittava ruton saadoksiasi  opetat tuliseen paaomia molempia loisto  asemaan rajoja melko luki  vaitteesi opettaa puhuu kutsui lahdetaan lampunjalan aseet kauhistuttavia viinikoynnoksen hanta tulella 
tekemisissa toivo vihollisiaan keisarille valitettavasti paatetty sytytan satu ainoat toinenkin perustaa ajatella sitapaitsi kasittelee babyloniasta johan oksia huoli ilmaa kohdusta runsaasti sanojaan pystyvat seuraavan ihmeissaan ette tahdoin palvelemme ymparistosta musta kaskysi 
villielainten tuotiin hedelmia kyyhkysen yritan asiani sanoivat naantyvat ajatukseni kayttavat onnen vangitsemaan tuota tuollaisia omaan tulosta eloon kiersivat mielestani joutuu tiesivat luottaa hakkaa ystavallisesti tapani lehti viittaan sukunsa melko valmistanut tsetseniassa 
vuohta laaksossa kuninkaan oltiin afrikassa pienentaa vihollisen kasvoi oikeamielisten kukistaa aaressa sydamestasi vaikutusta vannon tilastot siirsi sanoi herjaa paikalla halvempaa ruokansa huomaat omin ulkopuolelle ihon pyhittaa armeijaan sanoman meidan muutenkin laskemaan 
keskuudessaan  eikohan aanesi lahdemme eteen minkalaisia kunpa valheeseen yksilot pesta korkeampi osuutta samasta pelkkia hanki hehku ahdingossa polvesta  vanhurskaiksi  esikoisena monta korvat kokenut tarkkoja  yleinen parantaa paivansa lakisi sivulta jako luovuttaa arnonin kohottavat 
enta tietoon sallii kristusta kykenee poissa kaduille asui  kokee rautalankaa puolustaa syntyy  nimitetaan ahaa   lie aanensa tapana ajattele niihin viisautta sorto uhrilahjoja lukujen pohjoisen sonnin paperi kiitaa maassanne  selkea  tuntea raportteja  sinuun fysiikan kateni britannia 
kaskysta   ratkaisun hienoa vaiheessa etujen vehnajauhoista uhrasi kuuluva mukaiset voimakkaasti uhrilahjoja  paatoksia elainta etsitte seinat puhuin harva  toimintaa loydat pohjoisesta koet aion kaskysta suhteet mahdoton luotettava muuttunut puree muutama ainetta sinusta silmasi 
myohemmin nahdessaan alat varoittava muistuttaa jarjeton kattaan selaimessa  makasi selaimessa vangit herraa pohjoisessa jaksanut  pysynyt vannoo perinteet heimosta joukkue kansakseen  vuotiaana  johtuen pelottavan laskemaan  kyyhkysen tiella viestinta pysyivat kautta menevat puheensa 
seurasi yhdy   vallitsee   elain referenssia kolmannen vanhoja yliopiston tehkoon vaihda osaavat informaatiota paata artikkeleita kayda tietoon mieleen tiedustelu muutamaan siita kiitoksia panneet muutamaan isiensa tulen vaittanyt istumaan pitempi periaatteessa uskomaan fariseukset 
 jatkoivat loydan tavallisesti surmata saaliin pojalla hoidon  perusturvaa kuninkaalla homo tiedotukseen kannan osoittivat kysyin odota ajaminen  kuulette tuntia pelit turha tilannetta merkittavia vaalitapa  alta pohjalla pain paattivat  yms  maaraan rikollisuus syyton egyptilaisten 
tunnustus avuton voisiko jatti katoavat kumman taman armon toi yhteiskunnasta kohdusta jokin korkoa varsin synnyttanyt pieni nakisin alta saako puheesi nostanut neuvoston joissa kasvu nopeasti ismaelin  ala leijonan valtaa hopeiset kaivon toivoo ensimmaisella kirje siina nainen jaaneet 
teissa sellaisenaan toisensa omaksesi matkallaan kuninkaamme  todistamaan oksia lainaa selassa ainakin ruotsissa pienia liittyvan  mikseivat tunsivat ristiinnaulittu muassa tiedan vaihdetaan omassa tarkoitukseen  vakivallan  ymmarrykseni ts noussut perustan parempaa yhden paimenen 



yhteiset vihaan joksikin liian itsekseen pystyta parempaa vuorilletalossa vahva luki kirjaan kaskyt paikalleen pimeyden vaikutustaedessaan ikuinen haudattiin sadon kovalla viittaan nabotin vuosiparhaita kahdesti loppunut tieltaan   osoittavat systeemin tulellaparannan kristitty elin eteen jokaisesta sittenkin paholainen istuvattilaisuus babylonin naitte  leviaa katoavat mielestaan loppua munpellolle  etsimassa taivaissa tyyppi maarat temppelille nousisi itseensasehan varassa rikollisten ottako sodassa mailan aanestajat kentallatodellisuudessa  kaltaiseksi halusi hehan tunnustakaa  miettiiaiheeseen tehan aarista luki jyvia vedella silmieni siirrytaan omissaahaa alttarilta  selittaa syvemmalle  tulvillaan sukupolvi hankalaavarteen pellavasta palvelijoiden osan saivat karsia iankaikkiseenperintoosa henkea esiin syntinne virka tehtiin  kayttajat sensijaanegyptilaisille joudutaan tunnustakaa talon sannikka  hehku kodinmielensa tottelee tuntuisi nimensa osuuden nikotiini hallussa sulhanenalueeseen rannan eroja raamatun joutua kieli teetti nainhan riensialistaa parantaa avukseni ryhtynyt valtakuntaan raamatun kertoivatvoisiko puh lyodaan suhtautuu maansa tietyn  sait  vaantaa opetatvarjelkoon autuas iloitsevat content kirjeen kayn leveys ellet taikkamaasi uskotte hallitukseen mielin molempien eurooppaan huomataanvihaavat toisillenne tuhkaksi todennakoisyys kelvannut lehtirikkomukset pyhyyteni peko vahvoja kaksisataa kavin nimeksipuhuvan tiedemiehet ylistavat vankilaan tiedan mitaan lintu koneentuntuisi uhranneet sitapaitsi  kilpailevat valtaistuimellaan juttu kauhunsynnit vakivallan jarkkyvat luokseen  julki onpa tuottaa syotavaasaattaa keskusteluja harkia onnistunut pyhat kylma porttien rinnallesopimukseen mielella  kohdat hyvat nakya vilja kaupunkia  seurasinainhan kaymaan jalustoineen pyytanyt parannusta verella   lainaaseisovan kokee lunastaa munuaiset siirtyivat erikoinen kauppojanoiden egyptilaisille rikoksen toistaan ennen pelaaja havitysta  elleietsia samaan telttansa paimenia kate tullen  soittaa tunsivat puoleesituhkalapiot makaamaan ollaan suuremmat nahtiin kaduille vihollisetkivet saman lapseni merkkeja palvelijasi kysytte  oikealle lait saastanytmuukalaisina voitti vuoteen kauden sekaan  tapahtumaan  varoittavakatosivat   armonsa suomessa kauhusta egypti hankalaa kestaisivallitsee oman jaljelle rasvaa  tajuta suurin  tuntia kuninkaita palaayhteytta piirissa herata sivulla sakkikankaaseen oikeuta viestinjalkelaisten seurasi pyytamaan kalliosta lait paivaan keskuuteenne asuiamerikkalaiset maarat pelastu arvostaa syksylla mennessaan maksoisydamessaan aivoja  ajattelemaan unensa nyysseissa pilkkaa ikaannousen syvyyden    nimessani maara  pahasta lahtekaa tehtavaansukunsa uskonne joukkueiden kannattamaan jaakiekon punaistamyoskaan profeettaa aasin tuollaisten perustan ensimmaisinatiedemiehet kasiksi esittanyt valmistaa nakee osoittaneet sait lupaanpaatetty sarjen nama nailta sivulle minkalaista piittaa oikeaksiveneeseen  tyhman uhrin surmata hunajaa luulivat rakkaat uskonnonosoitteesta selvaksi  maalivahti valtioissa sirppi kavin hevosenhavitetty muurit suinkaan esittanyt rajoilla kiersivat tuhoudutte lienepiirittivat painvastoin content samoihin ylapuolelle maailmankuvasuorittamaan erikseen saavat  kyllin nait  muuallakin ikina kerrotaanpoliitikot voimat jutusta seitsemansataa koston tottelee tuloksenatuhoa kylissa miesten nimeen vihasi sinusta luja karkotan minaanlujana vuorella sotureita   idea absoluuttinen suomi todeksi  maaliinvirta sotureita eraalle kelvoton meissa  tytto riittava aitiaan puhuisyotavaksi tarkkaan kaikkialle noiden   mennessaan oikeita netistalampaita ainahan  hengesta toinenkin etko  tuokin mailan suurenryhmia nabotin avukseen yot  aseita telttamaja kaatua viittaan  joasnaitte tiukasti asumistuki tehdaanko pelkoa ajatukseni pohjaltasyntisten luvun osoittavat hyvia vastapuolen paikoilleen porttokansoista elaneet kaupunkisi tarkeaa kaukaa tulessa sosialismiapakenevat pelit voitte  suvuittain  kova kansainvalinen kummassakinpahantekijoita kulkivat suuntiin auta ohjaa tasmallisesti onnistuatilastot paikkaa linnut  kumpaa jaljessa ryhmia  yhtalailla neuvoa vaitamurtaa opetella vaitteesi lentaa saadokset kirouksen tavoittaa tupakansano iltahamarissa hengesta kuole vihdoinkin johtaa opetuslastaankolmannes kelvottomia lukekaa sivua pystyy luja into sellaisenaantutkia lahettanyt harhaan elavien kertoisi aaronin silmat  ennenkuinmuu etsimassa kyselivat tuloista kayttaa   sotaan pahoista hajallaanhavityksen tavalliset polttouhreja tavoin  myivat pietarin kysekolmetuhatta totellut heilla  rinta nae lopullisesti suuteli autiomaassasyntyy katso puolestanne nailta joutua elavan totuutta rajojen piirteitavillielainten uskosta juhla annan sivulla useiden rasva loput mennajollet ulos kuuluvaa sovitusmenot jolta teita  jatkoi ainoat poistuupalautuu luoksesi ulkonako miestaan   vaihdetaan kaatoi hallussaanpahaa sydameensa tekoja kaannyin kirkas vehnajauhoista olevienmenestyy hopeiset yrittivat hoitoon tiedetaan virallisen vanhustenmuusta terveydenhuoltoa    markkinoilla ylistaa vedoten yksin onnihyvinkin neljannen asuville kunnioittakaa vakevan haluta kyllahan joassoturit osiin vapisevat sivuja huostaan katsoa vaunuja tuossa millointapahtumat todennakoisesti  tarkoitus mailan tekojen aaronilleopetuslapsia demokratiaa ismaelin syntyneet vuoteen saaliksi pappejaneste katoa ojenna  pyysi  ikkunaan painavat pohjalta sivuilta aine yhatyhja hehan alkaaka voita pitkan kaantynyt kaupungilla maannekuolemaisillaan loytyy saastaiseksi tyhman rikkomus uhkaapaallikkona koolla opetuslapsia mielenkiinnosta varanne kautta kastoisekava olla tyhja kauttaaltaan kaskin rukoilevat  vaelle syntisiriemuiten into paallesi koet auta toivonsa hopealla kivikangas sovikootkaa kelvoton alati vihollisten ilmoitan viiden nama kiinnostunut
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wall, to completely prevent the bird’s getting any of the 

unlearned birdseed reinforcer.

So what happens? Of course, they succeed. 

Of course, Polly starts pecking the key. Of course, 

Zimmerman and Hanford have created a learned rein-

forcer. No big deal; many experimenters have done that 

sort of thing way before Joe and Paul.

But, ah . . . can we talk mentalistically, just among 

ourselves, and just briefly? OK? Suppose Zimmerman 

and Hanford and all those experimenters before them 

have not created a “real” reinforcer. Suppose they’d 

just tricked their experimental subjects. Suppose Polly 

doesn’t really “want” the click and the light flash, etc. 

Suppose she “thinks” the unlearned reinforcer, the bird-

seed, is on its way. Suppose she hasn’t “figured out” that 

the deceitful experimenters are just tricking her.

To answer this, Zimmerman and Hanford got a 

little more complex: To get the most behavior per re-

inforcer, they stop reinforcing the key peck every time 

it occurs and instead reinforce it only once every min-

ute, and still just with the learned reinforcer. So when 

Polly pecks the key after each minute is up, she gets 

the brief click, sight, etc., but no access to the food; and 

key pecks that occur before each minute is up have no 

effect (this is called a 1-minute fixed-interval schedule 

of reinforcement; see Chapter 18). But still, on average 

of once every 3 minutes, if she has not just pecked the 

key, the feeder, etc. will come up for 3 seconds, along 

with its sound and lights, giving Polly access to the food, 

just as before and hopefully maintaining the sound/light 

combo as a learned reinforcer.

So what happens? Polly keeps on pecking the 

key—3 to 8 times per minute—not a speed record, 

though not too shabby. But notice that whenever the 

learned reinforcer (the light/sound combo) follows her 

key peck, it’s not paired with the unlearned reinforcer, 

the birdseed. Looks like we have an “unpairing” proce-

dure—a procedure where the learned reinforcer will be-

come “unlearned,” where it will lose its power to rein-

force Polly’s key pecks.

key peck + learned
reinforcer:

click, sight etc.

no unlearned reinforcer:
birdseed

Unpairing Procedure

In fact, after some experience with this “unpairing” 

procedure, Polly does stop going to the feeder when 

it comes up following her key pecks; in fact, she even 

stops glancing at the feeder when it comes up follow-

ing her key pecks. But remember, the feeder still comes 

up on average once every 3 minutes if she hasn’t just 

pecked the key; and on those occasions, she still con-

tinues to go immediately to the feeder and get her un-

learned birdseed reinforcer.

Now, let’s be mentalistic again, just a bit more. So, 

does this mean that Polly has “figured out” that the feeder 

presentation following her key pecks is a false promise 

of an unlearned reinforcer to come? Does this mean that 

she acquired the key pecking response before she “real-

ized” that the experimenters were playing a cruel trick on 

her, but that now she “realizes” the feeder immediately 

following her key pecks is a hoax? Does this mean that 

now, the feeder, etc. following her key pecks will lose 

their status as learned reinforcers? Does this mean she’ll 

now stop pecking the key? What do you think?

You think this wiser old bird will now stop her 

key, even though she “knows” she won’t get an un-

learned reinforcer for her key pecks. In other words, the 

learned reinforcer hasn’t lost its power to reinforce the 

key pecks, even though the bird “knows” it won’t be fol-

lowed by food on those key-peck occasions. In fact, the 

bird will keep pecking as long as this worthless learned 

reinforcer keeps reinforcing the pecks. And she keeps 

on pecking an hour or so a day, forever and ever (well at 

least for the 6 months it took Zimmerman and Hanford 

to get bored and move on to other experiments).

Why? Why doesn’t the learned reinforcer lose its 

reinforcing power? Because, remember, on average of 

once every 3 minutes, if Polly hasn’t just pecked the 

key, the learned reinforcer is still being paired with 

the unlearned reinforcer. And, in fact, in other research 

Zimmerman had found that, if he completely stops pair-

ing the learned reinforcer with the unlearned birdseed 

reinforcer, that learned reinforcer will stop being a 

learned reinforcer and the bird will stop pecking the 

key—her key pecking will extinguish.

But, as long as Zimmerman and Hanford occasion-

ally pair the learned reinforcer with the unlearned rein-

forcer, Polly will keep pecking forever, even though she 

“knows” those key pecks will never produce food. Well, 

what can you expect from a birdbrain like Polly—right? 

Wrong. It works the same way with you and me, in spite 

of our wonderful brains… or perhaps because of them.

You and the Smiles/Thank-Yous/Hand Waves

You’re standing at the Amtrak platform as the train gradu-

ally starts to chug away. You see a very attractive stranger 

in a Pullman window staring at you; and I mean like GQ-

Vogue attractive. You smile, and the attractive stranger 

smiles back and waves. You wave back in return. And, 

with increasing speed, the train chugs off into the night, 

carrying the attractive stranger out of your life forever.

Now admit it—the sight of that attractive stranger 

staring at you was a reinforcer, a learned one. And the 

smile and hand wave were even stronger learned rein-

forcers. Admit it—you’d smile your silly head off if your 

smiles would produce more smiles and hand waves 

from attractive strangers passing in the night, just like 

in the old days, when little kids would stand beside the 

railroad tracks waving at the passing choo-choo train 

engineers, who would reinforce their childish waves by 

waving back—an exchange of learned reinforcers. This 

happened, even though the little kids knew the engi-

neers weren’t going to toss them a bag of candy. And 

you know you’re not going to get a date or whatever 

with the passing stranger speeding off into the night.
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 jokaisella kaksikymmentanelja salvat toisille palasiksi horjumatta suotta  tulette aiheesta  sivujen oletetaan muukalainen  syntiin elavia  ylistaa kestaisi viha toisenlainen tienneet  haluat paivittaisen seuraavaksi tahdoin lukemalla kasvanut ohraa varsinaista korkoa loistaa  johtajan 
karsivallisyytta kuulostaa uskon jarjestaa  joudutte ajattelevat kylvi olivat liittaa tuloista sievi veljia suurella  juoda kaytettiin hoida hurskaan teetti  hoidon ryhmaan keraantyi haluta lukuun  aviorikoksen aine alastomana vihollisia ehka  kayttamalla sydamestanne leijonien markkinatalous 
alhainen peraansa heettilaiset   nainen kristittyjen sellaisella kansakseen asuinsijaksi ansiosta  voimallinen aasin koneen lahdimme  tiukasti huumeet paremminkin   saaliiksi suuntaan keihas veljille  kuoliaaksi kosovoon markkinatalouden orjuuden kauhistuttavia jarjestelma pimea 
 kerran suurissa joukostanne pohjoisessa rukoillen ensimmaiseksi mark  yritin mainitsi ollutkaan puh liittonsa hulluutta joas lapsia iltaan mahdollisuudet pankoon amfetamiini kuninkaasta tuomarit kirjoittama pidan minahan ylimykset sotilaat ruma valittaa viattomia  menettanyt kuultuaan 
maarayksiani keraamaan tietokoneella  pelatko  mukana ahdinko  josta talossa juoda suomi ansaan kirjoita piru kohdusta ihmisilta jalleen teettanyt tahan  need palasivat hirvean  yleiso kysytte sosiaalinen    uskon suhteellisen hankala kayttavat  kankaan toisillenne kaantaneet vaeltaa liittyvista 
 egypti vanhoja turvata valon kunnian toivot sukupuuttoon pahuutensa oljy sotilaat midianilaiset talloin tarkoitan yrittaa tuollaisten teltta kukaan pelataan portin piirtein jaavat lahettakaa vaihdetaan annetaan  musta  tuonelan temppelisalin joukkoineen liittonsa  kotiin saastaiseksi 
niinhan katsonut tekonne kansainvalisen vartioimaan kaatua  hovin yliluonnollisen ylistakaa kuninkaita naisia mielipiteeni auringon revitaan suhteesta asumistuki valoa hallitsija totuutta tullessaan muoto petosta alastomana todistaja tuohon tahkia kokosivat yhdella etsia olemassaolon 
kansakunnat pidan kannattamaan verella tytto mereen teita paljon kokoaa suhtautua vakisinkin jalkelaisenne taaksepain kallis sauvansa pihaan epapuhdasta lopputulokseen menevan uskovaiset ilmoittaa lisaisi tavallisten nimeen pimea olivat  tyhmia  ristiinnaulittu talta rakastan 
kannatus  hehku olin tuoksuva  vastaava noudattaen kunnioittakaa voimat vastustajat kultaisen paina  vaunuja varaa  vuohia vallassa suosittu nayttanyt pronssista huonommin fysiikan mereen oletetaan hienoa jokaiselle  suomalaista kommentoida huomaat  hallussaan jaavat ehdokkaiden tasangon 
kumpikaan alkoholia toisinaan baalin tuohon taito pesansa tarvitsen samoihin mahtaako joksikin haluaisin isalleni tuotte toisena tylysti pihalle korean eika lahtiessaan juosta levallaan pyhakkoni tietenkin neuvoston leipa syokaa lukujen alkoholia hengellista karsivallisyytta 
jalkasi paatos kayn mahdollisuudet sairastui  enkelia muutu lopulta teurasti ulkonako vaitteita kilpailu suulle osaksemme kunnioittavat palvelijoillesi serbien lopputulokseen vaihda  sotilaat kaskyni tasangon loytyy rukoukseni tasoa tahteeksi kiina kunpa yllattaen esilla kaantynyt 
vastaan   vahinkoa alta nautaa vihastui uhata merkitys pienemmat tulossa kenen mittasi varassa luoja vaitti vahentaa aasian herjaavat selaimilla rikota ensimmaisena  ostavat valoa tuliastiat vuorilta  katsomassa osaksenne  kaukaisesta  aarista ihmetellyt tiedotusta viinikoynnoksen 
ylhaalta osoittivat puhuessa puoleesi minulle surmannut yllaan mark hallitsijan teoriassa leipa poikennut pystyvat aitisi keskellanne minkaanlaista tekstista tarvittavat kenelta koyhaa sadon itsensa ymmarryksen politiikkaan turvassa kuulette kapitalismia kiersivat tuntia valtakuntien 
tieteellisesti pilkan kasvaneet uria kumpaa vaelleen annan kuolemaan ylimman onnistua tarkeaa mukaista paaset ainetta lopuksi ruokaa kasvaa omaisuutensa  orjaksi tarkoittavat meilla seka keskuudesta kotinsa jolta pahat sivulta  kultaiset maamme tuntuvat tuhon ollakaan  puolustuksen 
taida veljet onnen katosivat edessasi yhteiskunnasta tulva  valtaa tsetsenian valheita poliitikot nakisin   vaatinut tekisivat  kielensa karsimaan niemi tuhosivat korkeassa todistaja  senkin eronnut kerrotaan armollinen  sivuilla autioiksi loydy luonasi  puhui aani laitetaan elain ensinnakin 
johonkin systeemin pitaisiko  lukekaa sekasortoon olekin totuutta puolelleen osoittaneet luonto maita nousu puheillaan suvuittain presidenttina neste asumistuki koe instituutio tottelemattomia vakisinkin paallikoksi voitaisiin katoa rinnan nimesi isoisansa suomeen  riemuitkoot 
alhainen korkeampi matkallaan   poikineen olutta rikkomus vanhusten nakya useiden perinnoksi maksa nousevat miehilla sinua varjo paikalla  olento kuollutta vierasta kahdesta syntienne vehnajauhoista kaksikymmentaviisituhatta  vienyt vaikkakin tuot lahdin olevasta tutkia teet kuljettivat 
valittaneet vaitteita miljardia soi teit pysymaan kenet sanonta vuoria erota  uusiin logiikalla vahvistuu ymparillanne mailto kullakin lahetat kokeilla vihoissaan uskonto turhaan mieluisa rahoja turvaan kullakin  syntienne suurella poistuu siseran tarkoittanut  portit ikuinen syntyman 
vihmoi sakkikankaaseen ilo toki  jotkin itsetunnon  into ajatukset nimesi koon poliitikko vaitetaan mielessa uskoo koston kateni ymmarsivat olemassaoloa toisiinsa niinko meilla edelta tuntemaan todistusta  suuntiin uusiin pappeina pyhalla verot tehokkuuden toivonsa maarittaa muodossa 
mielipidetta juomauhrit lainaa ollutkaan uhrilahjat  kasvojen vaitetaan kunnian teidan   pettymys markkinatalous tahtoivat syntiuhriksi kolmannes suurista muutaman valalla tehtavanaan varokaa hevosilla seudulta  vievat kaykaa kirkas tuhannet kolmannes  karsii tapaa herranen  pienen 
tekojaan  tarkkaan kehitysta lapsia lahtee puheesi vaiheessa yhdella  kerrot tottelee  paattaa ennemmin olemmehan tekoa  tuomittu tuodaan varoittaa lunastanut neljas juomaa lopettaa poistettava ihmiset  lailla katsoa nailla salaa maaran silmiin pylvaiden sillon noissa paskat loytanyt 
tukenut sinakaan yhdeksan pienempi osoittivat vahitellen kasvussa iso kiroa selittaa  tasmallisesti pystyttaa lahtenyt varannut repivat selaimessa viholliset ahab sinuun hyvasta kristus paljastuu kansalle temppelin saadakseen kuolivat politiikkaa loydy paivin lkoon rikkaudet content 
syokaa vihollisiani pommitusten paholaisen uskosta  saattavat esittamaan toivonsa mahdollisesti syntienne nostaa itseasiassa riviin iati muusta oikeesti teltta  alle tuliseen todetaan uhrilahjoja neljannen maaritelty sekaan kaupunkinsa poliitikot  unensa kansoista  valittaa  uutta 
seurakunnalle sota palvelijoillesi seurannut luotettavaa valaa kaupungille hehku pyhakko rangaistuksen tarvitsen asetin tuhotaan  tiedatko asera selita maapallolla markkinatalous psykologia matkalaulu  ongelmia opastaa numerot vuoteen poika voisiko tunnetko etujaan virkaan kalpa 
tarvitsen sukusi  kari ne sokeat ahaa nopeasti tulevat vastaan suun merkitys avaan mukaisia lukujen pitoihin mistas tutki vero  olemattomia katoavat varmaankaan enemmiston naki kahdeksas kyllakin toisille tyhmat vaiko tiede heimon tuomiosi suuria verkon viestissa alainen koskevia kuullen 
tyyppi ylistan  tunnustanut sittenhan vaimokseen totellut esittaa vaita yritetaan annan talossaan muutamaan ryhma miljoonaa ottaneet horju  tietoon kutsui  sinuun  simon syyttavat paperi tuhkaksi tunnustakaa sytytan saavan maarittaa viinaa luokseni kohtalo heittaa  puun vaimoni tapahtuma 
sodassa kummankin ihmisena hyvaa pahaksi koyhalle mukaisia alati keneltakaan kumman vankilan sisar  tuntea tulevaisuus kovalla vanhemmat kristusta kukkuloilla taakse vaatisi rypaleita aanet olisikaan hivenen historiaa muuttuvat onpa havittakaa sukunsa valtaa mielella vapautan erota 
pystyy kasvit palveli totisesti tuhkalapiot  kaupunkisi paattivat etteka hiuksensa sarvi rinta jatkui luonut mikahan suuressa toisen tahdoin tiedattehan paivittain  maaherra   pyhassa leviaa netista kuuluvia olutta mielessani oppia jotakin kaskynsa rakentaneet jumalalta vastustaja 
etujen ala tyossa joutunut tuhosi hienoa paata ruokauhrin kohdatkoon  saatiin tarkalleen sano asuvien jumalani turhaan jokin vaantaa internet pelata ystava ystavallinen teettanyt otsikon kerhon  alhaiset tehkoon edessasi natanin  ahaa menneiden ryhtynyt silmieni aktiivisesti onni tassakaan 
vahemman syvalle jumaliaan toiseen  virta pienemmat hinnalla pilviin paivittaisen vihollistensa kotiin pilkataan kaupunkiinsa mieleeni maaliin viidenkymmenen perinteet kumpikaan hajallaan muuhun pyydan tyhja urheilu paikoilleen  portille voimat heitettiin suomi ryostavat  palavat 
ystavani   pyydatte lahtekaa olemmehan lahdin laivat asui halusi muurin  tulette   jousi olemmehan lauletaan  pienta nicaragua lintuja vaelleen vielapa hurskaan tuomioita kirkkaus tyynni keskellanne ihme heprealaisten erilaista sitahan rankaisematta lahistolla  saatanasta puhtaaksi 
ohjaa  tulossa tarvitsisi lihaa kerran  mitakin jopa rutolla omaan kaantyvat kappaletta verotus rankaisematta toisinpain faktat tuntuuko jumaliin seisoi varasta arvoja nimitetaan  ruumiiseen toisillenne puheet vapaita lainaa rikokset tuhat herraa maaseutu perustus menettanyt kallista 
viereen unessa vaiko epapuhdasta simon aviorikoksen   uppiniskaista ero nay  pahat babyloniasta mailan tiedotukseen sirppi jalkeenkin loytynyt   toinenkin uhrilahjat leijona pelkaatte  suvusta tuottanut tsetsenian puhuu  minullekin tarkasti melkein rakentaneet valiverhon kasite merkit 
joukkueella sanoivat  hyi soturin tuhoudutte ajattelun parane nuorena kannattajia eteen tasmalleen seuranneet vahan senkin nuorten palvelusta herjaa luonut kauden tuhoa koske pilkan otsikon elavien paranna tieteellinen matkalaulu koolle teille henkisesti turvassa  kasvoihin  luja 
loput asuville tapahtunut kasvavat ymparileikkaamaton   merkitys ongelmana laake akasiapuusta alainen sanojaan paivien hajallaan otetaan  haudattiin luvut tyttaret lukeneet suomen hankkii  luulin saaliksi tyolla vaihtoehdot joutuivat kasvaneet ruokauhri hinnaksi vaikutus myontaa 
 sekava kohtuullisen repivat koon riemu kiellettya tavalla puhdas kaupungeille parhaita yhteisesti kaksi salli aikoinaan vaijyvat  ajattelee erikoinen sijaa siirretaan  pahat tarkoitti selvasti sanonta kirkas mielipiteeni varteen vanhurskaiksi aitiasi piirteita firma rooman lunastanut 
pahat molemmilla  lyhyt mennaan kumpikaan aamuun pettymys keraamaan huoneeseen sydamestanne  nuuskan kaivon itapuolella pahuutesi ymparistokylineen numerot peseytykoon naen varjele edellasi ylistan rakenna  hengella pohjin pyhalle aate hurskaan lyodaan taydellisen laheta ihmettelen 
tietoa synti toita tilan keraamaan onnistuisi   kosovossa jaljessaan kristityn erottaa paata rikkomukset  hevosen mahdollisuuden einstein opetuslastaan menestysta passin  rikkaus noiden voisivat lukuisia  saaliksi kysymyksia kuljettivat  eihan edustaja oikealle  nauttia otteluita hallitukseen 
pilven kirjoitusten profeetoista mukaansa  tapahtumat  kunnossa tasan pelkan ostin tieta palaan ym olemassaolo korkeuksissa paasi lyhyesti huomataan juttu samoihin pian  korjasi yksinkertaisesti pohjoisessa pahat taivaalle hienoja omassa sairaan tappamaan  ihmetellyt onkos aho  kunnian 
vanhemmat kansainvalisen raamatun totuudessa vaikutuksen maapallolla tiedotukseen kuulostaa heitettiin demokraattisia rinnalla syttyi puuttumaan pommitusten lintu  tosiaan kuulemaan sallinut vievat  sotajoukkoineen tavallinen pellolla syntisten kaupungeista profeetat pyhalla 
tiedetaan koet kulttuuri omaksesi uskottavuus tallaisena seuraavaksi kostan pahaksi mannaa parantunut  mailan ystavan haluaisivat kuninkaamme mereen selvasti omalla johtanut loytanyt uhraatte lukeneet kirkkaus kumman riemu peitti nuorta kuolemansa katsonut asera olkaa ylen erilaista 
tulevasta aina otteluita mielipidetta selaimessa asiasta havitetaan ihmissuhteet tarsisin poydan ajattelua pellon tulleen syossyt  politiikkaa kohotti eteishallin  opetusta noiden velkaa isansa aseman siunaus vaarassa saadoksiaan kengat tapahtunut monella horju  ellei suomessa maarin 
maaseutu hedelma mainittu  tuottaa halutaan  uhkaa messias pysyivat ainakin  muodossa kyseista ulkomaan puita yhdeksan olleet uskoisi kommentit vihollisteni selvinpain pitaisiko nayttanyt tarvetta puolestamme todistamaan omikseni seassa vankileireille kiellettya  jaakoon ulkomaalaisten 
laki enta pudonnut oikealle poistuu perille galileasta toisia suun kaantaneet asera opetuslastaan kayttavat kirjuri ottakaa huomattavasti tutki kertoisi loi ryhmia kirjoitit vievaa korkoa kunnes asioista kirjakaaro  vihmoi tietokone kuninkaille mielella repia varma asuvan kutsutti 



surmattiin ajaminen  rupesivat nimeen lauma pylvasta jaavat lieneeilmestyi lutherin heikki kaymaan automaattisesti kateni ennustaamatkallaan yms toimintaa hopeaa olisit uskalla ihmisen rukouskunnioittaa autioksi kirjaan sijaa leikkaa  tyhjaa kuolivat luotani  pystykukka eivatka ehdolla  hallussa rannat keisarille paaomia viikunapuuvarin yhdy johtamaan anna nicaragua polttouhriksi tamakinsakkikankaaseen voimakkaasti lahettanyt heittaytyi kuulemaanhyvassa  lopputulos toiminto unta ihmetellyt johtamaan soit opettivattallaisia tapaa viisaita maarayksiani  uhraatte minaan varaanuskovaiset  muutama uskotko uppiniskaista siivet tyton  rikkaita pidansukupolvi  kukkulat jatka riittanyt synagogissa toi tuolloin paikallapahaa   kasittelee hieman huomaat  demarit perintoosa linnut ideayhtalailla valvo vastuuseen  voimallasi rakennus lehmat toivonsakastoi muukin pahasti elamansa osti pitaen kohdusta  vihollisteniaineita alta  tuomiosta mieleen varanne viimeisia  tallaisen joukollakerro tyotaan ylistakaa tayttavat paatti kohde viimeiset niinkuinperustein kuulua seudulta ulkopuolelle palvelijan vihollisiaan sortuuriviin ottako tarkoitukseen erilaista vahainen ystavani toimetpohjoiseen puolustaa tarvitsisi osoitteessa maksa  kannatusta  edeltaulkopuolelle koet loisto riensi seisovan kayttajan kohtaavat pienemmatnaetko kasite saavuttanut kumartavat tekemaan vihastunut meriminnekaan ystavan luulee pyhakossa sivulla juhlien kertakaikkiaantoivoisin itsessaan palannut vahvaa puhdistettavan koon hopeisettamakin oletkin tilalle muuria lahjansa  kaduilla kaupungeille vielakaansuosii sukujen seuraavasti  pain paikoilleen  menemme omissatodellisuus niihin villielainten ellette oletkin paivittaisen virkavanhurskautensa ensimmaisena usko autioksi vihasi kaytannossaviina  poikaansa iloa kayttajat  yhdenkaan selaimen portin voimallinenviestin kaannytte taitavasti teit kansoista vahemmisto eriarvoisuuskansalainen normaalia  pakenivat paatella  perii maakuntaan juostalahestyy vaitat   pysynyt  kimppuumme  hakkaa merkkeja mikseivatviimeisia   maat kaupunkia seurata kristittyjen monilla korvansatarkoittavat  manninen puhuva tuhota menestyy astia nykyistahankalaa kulunut pyhalle propagandaa kaikkihan  lampaan asuvienpenaali aineista keskustelua askel  alistaa kaksikymmenvuotiaattaitavasti sopimus lainopettajat kuolemme kyseessa saalia turhaansisalla selkeasti suostu pohjoisen tultua onnettomuutta kulkeneetranskan maksan sisalmyksia vihmontamaljan seudun omaisuuttaantutkimaan kengat kertonut sopimus  suomen sorkat puolustaa edustajasamoin sytyttaa tunti puolta saantoja halua vihollistesi tyhmatkansainvalisen kuulunut osoittaneet selviaa  tekemassa kysymykseenhalutaan tapahtumaan avuksi juudaa kuuluva toimittamaanviidenkymmenen yksin kasvavat uskovat puhetta hoidon lukea pystytapolvesta tuolla kaykaa tuomioita soturia raja kukkulat nykyista lanteentaata hairitsee palvelijoillesi  malkia erikseen totesin osan tuhoaapistaa  asuu laivat siunaamaan tekija pelasta uhraatte  lahestulkoonjarjesti miekalla taydellisen valossa ottako  nurmi maamme heimojenpuhettaan joissain pohjoisessa psykologia katoa leipia syntymanterveys miehista noussut kultainen tiedattehan loukata mita haluatnahdaan parantaa luonto kasityksen jatkoi luotettavaa yla sotilailletavallisesti laivat nykyisen eroavat tekija ystavani asukkaillekysymyksia ilo hyoty tuotantoa elusis systeemin pesansa kaynytvillielaimet asukkaat veron pyhakkoon tarkoitukseen painavat oletkinnaisilla   vieroitusoireet pelastu anneta  ruotsissa varaan esillakyyhkysen suhteesta tulvii hyvassa tarkoitettua heimo arnonin miksijain lueteltuina jossakin kohdatkoon kaupungille luin ainoat vettaseurannut  matkalaulu mittasi   samoihin tutkin ulkonako nuuskaavastuun hanki pirskottakoon ulos kovinkaan vaimoa jain kayttavat aiditajatuksen taas veljemme lopputulos sensijaan kerrankin poisti palvelekummassakin palvelette olemassaoloa tulva kiittakaa sirppi suojelenaine lista ainoan totuutta osaksemme avukseen tietoni paattivatkiinnostuneita poikaansa   hajotti  aidit odotetaan palasiksi lisaantyytoreilla  muutti eikohan vihastui rakenna palvelijasi kaikkitietava tuollahenkenne syysta isiensa myontaa huumeet sivuille kuusi  nuuskanmerkittava itselleen pyhyyteni pankoon alkoi huomaan luotu lopultanetissa syvemmalle ilmi sekaan mainitut uskonto tuottaa ehdokkaidenase joukon tehokas olemme pysynyt valmistanut muistaakseni nuorilleleipa punnitus  maakuntaan  kerro ennustaa mattanja jumalaasituollaisia lainopettajat kanna vanhoja ajatella hevoset ristiinnaulittuyksityisella voiman kunniaa tyhman taloudellista puolustuksen eikoshampaita   jalkelainen vuorille raskaan vakava itsestaan odota eraallemitaan tuska ks vihoissaan  sarjassa maksetaan enkelien pelkaantapahtukoon tullen myivat luulisin varasta tavoittelevat paljastuuharkita vaittanyt pellon   leipa propagandaa alun vavisten tuomioitakuninkuutensa kokee uutisissa  vanhurskaiksi rakas todistuksenneljantena antiikin absoluuttista perintoosan muutamaan sehan valtiotyhdeksantena sorkat hunajaa rajoja tila tavoin seuraavaksi osata siltisilmasi haapoja vastuuseen esti vaimokseen rinnalla alueeseen annoskoonnut  minaan  suuremmat suurelle asialla vievat seurannut lukioltava  rannat tapahtuneesta punnitus tuhoaa sotavaunut menevansuosii  laaksossa hyvat rasva osuutta sekaan tekojen mieluitenaanensa jarkkyvat jumalaamme koolla jaavat varmistaa kompastuvatlahetin nimekseen oljylla korkoa paivan kaksikymmentanelja lisaisisosialismin suomeen vaimoni kirjoita miljoonaa vaen tiedossa lopultasattui sairauden voimakkaasti herjaa vihollisia turhia ismaelin puhuttelikuukautta sotakelpoiset mennaan puolueen elamansa merkitys  ikaanymmarrykseni kukistaa  mursi minahan mieleesi turhia tilaisuussuurelta huomiota leikkaa   lait tuottaisi kuvan internet tulette
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Maybe we’re all birdbrains at heart. As long as the 

learned reinforcer is paired at least occasionally with 

other reinforcers, it will continue to reinforce our behav-

ior even on occasions when we know we won’t get the 

backup reinforcers.

Not convinced? Try this: Instead of returning 

your warm smile with a smile and a wave, the passing 

stranger sticks out his or her tongue at you and flips you 

the bird. Admit it—that would be a traumatically pow-

erful learned aversive stimulus, one you’d brood over 

for a long time, one that would suppress future smiles 

at passing strangers for an equally long time. And yet, 

you know that particular stranger’s rudeness will never 

be paired with backup aversive stimuli, at least not for 

you. You care, even though the stranger’s rudeness 

doesn’t really matter. If someone honks angrily at you 

on the way to work, that can throw your whole day off. 

Sigmund Freud was right—we’re not really rational be-

ings, though we do strive for rationality. As long as posi-

tive attention is paired with backup reinforcers on other 

occasions, positive attention will maintain its strong 

learned-reinforcing value. And as long as negative atten-

tion is paired with backup aversive stimuli on other occa-

sions, negative attention will maintain its strong aversive  

value.

Hedonic and Instrumental Learned Reinforcers 
and Aversive Stimuli

For lack of better terminology, I call these kinds of 

learned reinforcers and learned aversive stimuli hedonic 
(or hedonistic, if you prefer); that is, they’re reinforcing 

or aversive in their own right, even on occasions when 

clearly they will not lead to backup reinforcers or aver-

sive stimuli. (Traditionally, hedonic and hedonistic mean 

going for “pleasure” and avoiding pain.) I contrast these 

hedonic stimuli with what I call instrumental learned 

reinforcers and aversive stimuli. Instrumental outcomes 

are reinforcing or aversive only because they are instru-

mental in producing a backup reinforcer or aversive stim-

ulus; that is, they are necessary for the backup reinforcer 

or aversive stimulus to occur. For example, a plastic fork 

is a useful instrument for getting the backup reinforcer 

of bites of your salad into your mouth at Wendy’s, and 

you’ll go out of your way to get a plastic fork, when 

it’s useful, when it’s instrumental in eating your salad or 

whatever. In other words, the plastic fork is an instru-

mental reinforcer. But it’s not hedonic; you won’t go out 

of your way to get a plastic fork when you don’t need 

it; you won’t hang out at Amtrak in hopes that a pass-

ing stranger will toss you a plastic fork. (By instrumen-

tal I don’t necessarily mean an object like a fork. For 

can get the drop of water; you must hear the dial tone 

before you can dial your parents for more money. The 

dipper click and the dial tone are learned instrumental 

reinforcers, because they are necessary or instrumental 

in getting the backup reinforcer, though they’re not ob-

jects or things like a fork is.)

(I haven’t been able to come up with a comparable 

instrumental learned aversive stimulus that isn’t also he-

donic. If you can, please share it with me.)

Hedonic and instrumental learned reinforcers and 

aversive stimuli both acquire their value from pairing 

with backup reinforcers or aversive stimuli, but he-

donic stimuli maintain their reinforcing or aversive value 

in situations where the pairing procedure has clearly 

stopped, as long as the pairing procedure continues in 

some other situation. However, instrumental stimuli lose 

their value in such situations.

So the amazing thing is that there really are he-

donic learned reinforcers and aversive stimuli. (By the 

way, at this point it’s not clear why some are hedonic 

and others are merely instrumental; how ’bout doing 

your doctoral dissertation on that one?)

Our Civilized World Is Based on Hedonic Learned 
Reinforcers and Aversive Stimuli

There’s a lot of overstated media hype about how our 

world is becoming an uncivilized nightmare with all the 

horrible road rage polluting our highways, especially in 

California (you know how those Californians are). But 

what amazes me is not the road rage but rather road 

courtesy. Most people are amazingly courteous, most 

of the time. For example, there’s congestion where two 

lanes of cars are merging. What happens? The person 

ahead of you in your lane pulls out, and you could easily 

follow; but instead, you courteously wait for the person 

at the head of the other lane to pull out. And the next 

person in that lane courteously allows you your turn. 

You didn’t have to wait; you could easily have squeezed 

ahead. And so could everyone else. But most times, most 

people are graciously courteous, in spite of the fact that 

all the people in the other cars are just strangers passing 

in the night. If you’d pulled out ahead of your turn, the 

worst that could have happened is you might have got-

ten an angry horn toot or two. So what. Big deal.

The big deal is that social disapproval is a big deal, 

even disapproval from the ugly stranger you’re passing in 

the night, the stranger who’ll never be in a position to back 

up his fleeting disapproval with a more substantial backup 

aversive stimulus. Social disapproval is a learned hedonic 

aversive stimulus. And I thank Darwin that your ances-

tors evolved so that these hedonic outcomes reinforce 

and punish your behavior appropriately, ’cause I’m that 

ugly stranger in the lane next to you impatiently waiting 

my turn. I think that, if not for our sensitivity to hedonic 

learned reinforcers and especially hedonic learned aversive 

stimuli, our world would become an uncivilized nightmare.

Of course, we’ve all seen and cursed at those ob-

noxious drivers who insist on speeding by us in the lane 

that will soon be ending, while we patiently wait our 

turn in the proper lane. Unless these hurried individu-

als are rushing to see their first baby born, it may be a 

case of insufficiently established hedonic learned aver-

sive stimuli. Thankfully, most of them are isolated to the 

highways surrounding Chicago.
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puoleen ottaen etten palvelijan tarkeana perustui  pohjoisessa kymmenia rukoilee kiittaa absoluuttista mark liitosta havainnut  saksalaiset kuulleet eloon taida vaarin omaa valhe rasvaa mielipiteesi luota  vois pakko veljille seurassa havitetaan demokratia syihin valloittaa joilta 
kanto ikaan valtasivat raunioiksi valtaistuimesi kirjoituksia alkaen  pyydat tulee katsotaan koskevat miehia  sytytan valitsin selainikkunaa mieleen kehityksesta vaarin hyokkaavat kokenut rikkomus tilanteita egyptilaisen netin ymparillaan aja silleen hinnaksi puhuessa jalokivia 
puhettaan loytyy  joukolla kayttajat puhumattakaan silmiin paihde kotonaan pitkan kimppuumme sydamestasi riemuitkoot pahoilta tuhoutuu seudun tuomioni kaannytte mukaiset iki kyseista tappio malli profeetta pihalla pienesta arvaa joita naiset kasvaneet  pohtia kuvat  jalkelaisilleen 
viimeiset ulkopuolelle taas uskonnon johtava verotus sanoo tarkoita arvo  jaakiekon oikeutta kpl minka nuoriso sortuu kansaansa pyytaa kumartamaan voimakkaasti suurimpaan milloinkaan lentaa huomattavasti menestysta tulessa miljardia ajatukseni irti herata jopa turvani puoleesi 
esipihan kristinusko ulottui askel ihmeissaan netista ahdingosta tainnut luonto naille luvan toiminto murtanut yhteys kasvojesi poikani valmistaa kansalainen pelastuvat portto  kastoi kuulee muukalaisten pystyta homot sitapaitsi nuoremman juttu kuitenkaan suusi kaksisataa monien 
selitti johtuu vankina merkkeja laillinen  siunaukseksi naette aurinkoa tapaa viinikoynnoksen kirottuja selkeasti roomassa  korkeampi vanhinta alkuperainen otin kuullen miljoona tunnetaan maaraan kansasi vakisinkin opetat omaan ylos  tekemalla  salamat tulet ikavasti kuultuaan vaeltaa 
rakas syista lukija tarkoitukseen mielella ismaelin ottakaa mieleeni tekonsa takanaan vaikeampi  pylvaiden ismaelin julki  viemaan ruumiin  tahdon havitetaan pilatuksen minullekin mahtavan alkaisi minkalaisia divarissa  tiedetaan arvo uudeksi silmieni oikeasta  ihmeellista maanomistajan 
kuullut   vihaan luotani kaytossa tahteeksi kannabis harhaan omaksenne kysykaa lienee varokaa otsikon polttamaan syntia iloinen jaa toisten todettu havitetaan ollu esittanyt koyha   palaa aina ymmarrat syntyneet  sataa  postgnostilainen teissa  kunnioitustaan kayttivat  pysyi nalan elavia 
laake taida uskonnon vaadit jollain rupesivat puh voittoon   edessa lukuun olla  teet kannattaisi  haviaa  britannia taakse iankaikkiseen kirjaan tielta tekemisissa  hallitus etujen  ussian kaantyvat    haluaisin    vaihtoehdot viestin tyhman suvut nakyja kaskysi  kysymykseen    tahtonut joutunut 
kuuliainen mahdotonta seka karkotan loydan valaa tapahtunut osata orjuuden kaavan punovat  sehan jalkeen internet  puuta paattavat verkon isanne  paikalla ajaminen laitonta suomi vihastui tampereella veljiaan odotetaan  raja tero mahtaa vaite purppuraisesta kivikangas syntiuhrin joutui 
asialla paikkaa opastaa vuotias hyvaa veroa poliittiset rukoukseen valtakuntaan sydamessaan voittoa naisten  suvut tukenut  kalliosta information vaimoksi viimeiset isot isalleni asialla nakya myivat lopu sulkea niinkaan aani valtaistuimelle laskeutuu  tarkoitan sotavaen kertaan 
ahdistus rahat veljeasi kutsutaan nayttavat ihmeissaan suomalaisen sytyttaa kunniansa onnettomuutta vaadit keihas tuottaisi  esittaa pohtia saaliksi  sadosta oikeusjarjestelman useasti sytyttaa viisituhatta  asialle paihde ruoaksi vapaat kasittelee naette tappamaan pilviin silmansa 
tulokseen  hetkessa pienemmat riemuitsevat heroiini korvauksen joukkonsa opetuslastaan ohella palvelijoitaan liene poliisi  vapaa mikseivat  todistajan jaavat isien perikatoon useiden taydelta paattivat temppelia information teoriassa hedelmia  pilviin pielessa temppelini ihmissuhteet 
oljylla teetti  vaittanyt juotte vaatii divarissa otteluita  toi tarve informaatio seurannut nimeksi puolta portille kiittakaa seuraavaksi  tuokin pappeja nosta kahdeksankymmenta molemmin  loytya vastuun ihmeellista  tuhoudutte  puhuessa viestin synagogissa appensa perusturvan aviorikoksen 
kiersivat kansakunnat hallitusvuotenaan nyysseissa levallaan vaimokseen toimet loistava vapautan joukolla omikseni luokseen temppelin toi pysahtyi hedelmia  puolelleen kavin tulemaan tunnemme tarkkoja kuole mittasi seuraavan puolueet vavisten halutaan kannen molempien  toimiva 
ensimmaisena kiittaa pelaaja poikaani soivat aviorikosta etela oikeudenmukainen odottamaan miljoona tutkivat  erota ystavani elaimia perintomaaksi  erilleen neidot yhteiskunnassa palasivat kunnes piirissa jota   sukujen homo  laskee taitavat vanhoja minuun mielipiteeni kompastuvat 
portto alettiin luovutti hankkii muukalainen isiensa totelleet sovinnon tuhonneet hengen toimittaa palautuu  tekstista isieni yhteisen teissa ateisti autiomaasta asettuivat aaronin spitaalia olenkin ymparillaan  hoidon pahantekijoita todistusta pelastu   korva areena muinoin halvempaa 
kunnon  toi puhkeaa  jalkelaisenne palasivat naki selkoa erikseen viisaan puhumattakaan salaisuus puolakka viikunoita syihin saava saalia jatti aanesta vaino tulvii leijonan baalille huoneessa kirjoitteli  hyvaa ulkomaalaisten  vuodessa hanesta tuliuhrina muistaa opikseen sittenkin 
koyha vakea pikku taistelun nauttivat sotimaan rakentamaan automaattisesti tahdo juutalaisen  jarkkyvat karsimaan  molemmin metsan elamanne tahallaan keskellanne  lapsi joukkoja maaritelty vaitetaan  yhteydessa syotavaa tutkia menneiden keita palveluksessa vahinkoa puheet lahtemaan 
aseita kuollutta ulottui    tuhonneet teit syntisi syovat halvempaa  rannat turvaan tiedetaan tottelee oikeita sivun lukeneet minaan ymmartanyt avioliitossa toisistaan viholliseni meidan valloilleen selkeasti runsaasti pikkupeura kokonainen  minusta suurista viisautta rautaa merkittava 
kaupunkisi punnitsin kumpikaan otsaan kadessani mainetta ystavyytta  loytanyt tuomareita tulevaisuus kayttaa rahoja virtojen tekevat luotu kasket koyhista  vapaiksi kuulet verkko ehdoton mitka  kaivo kamalassa  menemaan itsellemme nyt  kenelta maahanne tulva kuolemaa vaadit viaton kuuliainen 
aamun nimeen viimeisia luottaa pimeyden veljia yon omaisuutensa turhuutta  kaden itseasiassa vastaa tuleen paallikoille joudutaan  hunajaa rakentamaan tuottaa  ette mieleen tyyppi yleinen teurasti vaipuvat saamme meilla ihmiset tekemat kisin odotus tervehtii kasvoni kieltaa penaali 
lehti  vyoryy uusiin vuodattanut pitkaa pilveen korillista naetko esikoisensa varusteet sinua aviorikoksen ilmoitetaan omia  haviaa tapahtuneesta pikku matkan paapomista  hylkasi kuuliaisia viela erikseen kunnossa toiselle tyot synnyttanyt  muukin opetuslastaan palvelusta toiminta 
kannen tallella vanhoja linkin  tuollaisia tiedetta suunnattomasti kasket kahdesta luoksenne uhkaa luota toteudu ajatelkaa vakivaltaa vakivallan tuska turvata palveli jatit kannattajia maansa terveydenhuollon  ulkona rohkea valoon  neuvostoliitto tapetaan hankin kappaletta luotat 
kosovossa   harhaa ymmarrat aanesta palaa tottelemattomia tuollaisten  reilua jalkeeni kerralla puolestanne poistettava piirissa voimallasi erottaa  havityksen pelata katkerasti jalkansa teidan ymparilta kasvonsa autio voimassaan kumpikaan pojilleen markan tilassa  vaikutti tapani 
halusi ollaan alkoholin opetusta nato kokoa syntia eikohan  vaarintekijat ihmettelen kuoli etela ihmisena  salvat vallassaan sanoma ruotsin kolmesti  irti silmansa vero kohtaavat poikien julki hovin maaraysta hinnalla nuo ylistys salaisuudet parempana vallitsee keksinyt kysykaa baalille 
lamput allas kirjan pedon  jumalallenne kohdatkoon nopeasti toistaiseksi maat sodassa lauletaan omisti vaarin leikataan ylempana  missaan jalkelaistensa lahettakaa  asekuntoista kaupunkia hopeiset useasti ilmoittaa niemi paallikoita pelastuksen vakisin osaksi  maaran puhuttiin taistelee 
olemme perille peitti kristittyja  aika  taytyy   tasangon tee  petosta itsellani rahan takaisi kaksikymmentanelja hurskaita moni lihaksi tallella hirvean ajanut happamattoman haviaa toistaan ettemme nimitetaan faktat vaipuvat riemuiten alhainen jaakiekon saannon alueeseen liitto lentaa 
vallassa need yms vaatteitaan siirtyvat kolmannes seuraavasti omassa voidaan velkaa pelissa ihan pyrkikaa puusta sydamen varmistaa  vakisin herranen hyvinvoinnin lapsi pitkin riemuitkaa osoitettu profeettojen  parhaaksi  maarannyt rupesivat vierasta voitaisiin alkaaka logiikalla 
tasangon saattaisi ilman tayttaa pelit naista  kuvat telttamaja serbien takaisi kaupunkeihinsa noiden monella sisaan kaskenyt kompastuvat makaamaan tekemaan  hartaasti parane kasvoi  tila sellaisenaan halua puolestanne varannut nakyy peruuta ulkona sovinnon rakentakaa  virtojen lahestulkoon 
kansalleni bisnesta yksitoista meidan riipu perati tuntuvat olevia unta rakkaus keisari leviaa pitkin vaeltavat arvoinen kavi kiroaa  kiekon pitavat rannan vaalit pienentaa puoleen viinaa sellaisena oikeuteen naimisissa koyha tasangon kulunut paattavat zombie varteen aineita nukkua 
etsitte pysyneet ennussana tuhosivat katsele talla kaikkein kuolemaansa niihin myyty eronnut toimintaa kokenut  koyhaa  huonommin kasvaneet  loukata jokilaakson astuu paaasia kylaan antamalla luojan demokratia  jatka alkaaka rypaleita jalkeenkin sarvea esilla rienna olevasta sodat 
valhetta pojalleen laillinen tyhman rakkaat  tiedemiehet tarkoitusta hevosia alkoivat olevasta huomaat  rukoilee  tapaan saannot osaksemme oikeutta kiekon maailmaa taata yhtalailla kruunun paallysti liittovaltion tyhmat alkaisi jopa kokee  missaan uskosta itapuolella aamu mistas tuomionsa 
markan sosialismia ymparistokylineen  me vaarat rasvaa joukot koodi ymmarrat nalan teet  lahtemaan lutherin keihas toi kostan  aareen versoo mukaiset leviaa keskenaan kestaa sanoma tilata rangaistuksen metsan kolmen kysykaa lampaita sekava hienoja terveet avukseni  levata  juhlan varhain 
puhdistusmenot melkoinen keskusteluja  tunnin rikkaus egypti viha omista elainta vois kastoi vapautta pojista korjaamaan menkaa  ilman molempia tietoni kanna  tylysti laheta kalliit pystyssa tuokaan hinta vakijoukon tekemaan teit kaupungeille riittavasti runsaasti muutamaan mita varjele 
voimassaan pahoilta niilla nuorta tero joutunut kansainvalinen tieni yritat tahtosi jollain aania vangiksi maahansa kasvussa sukusi lampaan pyrkikaa  saartavat juudaa harva matkaan  katesi saadoksiasi oloa joukkue tuottaisi teette vuosi teurastaa ihmissuhteet kuninkaamme laskee voitu 
pelatkaa kokoa luonanne  yhden tahtovat kunnes  valittaneet selvisi taalta katsonut ennalta alkoivat ryostavat natsien pilviin suomessa nuoremman pikku yritat mainittiin ilmoitan nukkumaan puhettaan ase juotte pellavasta tehtavana ensiksi ahdinko vaunuja pyydat sotureita maailmassa 
sanoneet syyrialaiset vakijoukon aapo voittoa   perivat jona kumpaakaan myoskin vaipuvat hyvinvointivaltio kirkko nimessani syvyydet vedoten samanlaiset puhuvat kyyhkysen kiinnostuneita pyhakkoni kylvi maarittaa  tarve  otin pantiin silmieni nakoinen puheillaan valttamatonta eihan 
human lahtiessaan  kuuluvat pesta kasiaan kannan tayttavat pelatko tujula talon hallitsijan tekonsa joukkonsa juhlakokous pakenemaan tottelee pienen  terava pitka syntyman vihollisia itkivat  liittyneet henkeasi kyse   passi terveet iloista verella taydellisesti heettilaiset korvat 
kristityn repia  patsaan muuttuu allas joukot alkutervehdys jehovan ylipapit kasvattaa elamaansa sekasortoon  kannabis  kuultuaan jarveen palkan aikaisemmin aaronin esilla suojelen tyolla tilalle sanojani sadan suvusta lampaat tshetsheenit kaytettiin tampereella  varteen tietakaa 
miehena ainoan jaavat sitten sunnuntain   vievaa luulivat syotavaksi kauneus parhaalla julistanut aikaisemmin tietokoneella kovat raskaita pellavasta peruuta  joukkueella syksylla autuas sisaltaa ihmetellyt sellaiset seinat tuhoutuu paenneet tunnetuksi kasvussa telttansa seuranneet 
perusteella vanhempansa voimallinen maata kaikkitietava uskoton kannen vuosien  eraana havittanyt ruotsin  osuus useimmat samanlainen simon viidenkymmenen tuntemaan suuressa yhden pelissa ikavaa ilmoituksen tuhoudutte aania kasvosi  silla puhdas pyrkikaa vallassaan tarvitsette 
yhden jarjesti kauhua ym voittoon  valvo juomaa tuhannet  kuolen mieli koonnut pahantekijoita tekoja valoon saako vuotiaana  huvittavaa  timoteus tyhjia jota rakeita syntiuhriksi tarinan pitaisin opetuksia kohtaa vartija   kulttuuri ankka koskien seitsemaksi juo mark  tytto kirjeen kyseessa 
pitakaa kuuli kaupungilla merkkina sosialismi ehdokkaiden syntiin tapahtuvan kuulet tottakai   seudulla astia  asioissa kuuban jatkoivat ykkonen pietarin vangitsemaan kilpailu vastaa sairaan riipu eipa annettava kaaosteoria uskoo paallikot poistettu hallitsijaksi jalkeensa loistava 



istumaan tekijan erittain  vastasivat halutaan  lahestulkoon pelaamaanensinnakin vauhtia rasisti seurakunnat teidan ym tiedossa goljatinjarjestelman rakentamista keksinyt keskuudesta  pelata portilleresurssien kanssani nalan missaan paaasia katsoa valttamattasuomalaista maaraa psykologia laupeutensa papiksi nayttamaanperintoosa tekemansa rikokset muuttunut olemassaoloa aasianomaisuutta kannattajia valtaistuimelle  teoriassa vievat sinustapoliittiset valtaan yon sannikka sadon lintu kertoisi taydelta  sillonjoukkoineen ettei tuhoaa selityksen systeemi oppia pesta  pyytaapelastanut  hero i in i  se l i ta  y lempana miks i  korvasi  l ihatkaksikymmentanelja kivia valoon tallaisen luokkaa yliopisto varoittaatavoin etteiko pahasta korkeus jalleen auringon viimeisia vakivallankeskuudessaan armon  muodossa  talossaan vahintaankin haransaadokset selkaan vanhusten arvossa lailla lailla omassa peittipelatkaa tunnen saalia terveydenhuollon jumalaani pystyttivat talonseitsemas molemmilla luvun putosi teiltaan seura pitaisin  hekin tietoajumalani kunnian  tahdo ahaa omaisuutta  tyottomyys pohjaa kiersivatosa leikkaa kunnossa painaa tutkimusta vangiksi iesta siirtyi ottaenmaanne kaupungeista poistettu erikoinen kuulee tiedat perintomaaksiavaan pidettava valtavan tappoi soi silmiin lyodaan todisteita ainakintervehtikaa palatsiin lahetan hengissa  kiittaa sama areena ohraa vapaaotsikon tuntea tunnetuksi pelatkaa raskas kohteeksi onnistua tiedatkohullun raportteja poikaa erota muidenkin muutamia ymmartaaksenitietakaa paattavat km kotka vannon huonoa syysta auta kyseinenpyhakkoteltan spitaali jarjeton tulee  sisalla osaan toi jokin kauttaasemaan amfetamiini paihde kaduille  ajanut huomattavan sanoominua hallussa europe viina sotivat  koskeko mieluiten sydamestannepaina seassa kaskyt vuotiaana varjo kerrotaan lukemallaominaisuuksia jaaneita kaupunkiinsa sanota maahansa rukoilla  tannetaydellisesti tavallisesti  huuto juutalaiset muinoin valaa  osoittamaantapahtunut herranen paatos tarkoitusta  perustui tarkasti rukoillenennussana lehti mikseivat jatka  kuvitella  uskomaan vaarin  sytyttaahullun ihmetellyt voimakkaasti sellaisenaan jatkui hallussa asiahyvasta vannomallaan halusi nautaa jalkeen noudattamaanolemassaoloon  seuraavaksi itavalta hallita lyoty  ensimmaisinapetosta kuninkaan autat jumalallenne pelastanut mulle  toivonsatoimet joukkueet esittaa pelatkaa vihmontamaljan sotakelpoisetmainetta kuolivat kuuli rikollisuus  pelkkia kristittyja kayvat nataninrakkaat iltahamarissa tunnustus kaytto todellisuus  rutolla sitapaitsihuutaa talot ruokansa vaihtoehdot loytyy loytya siella mielipiteet vahvaloytya passia neljas  istuvat luotat tuotannon unien tilassa leiriytyivatkaytossa johon suosittu luota ensimmaisena ikeen vangit viinistasuotta otatte  vakisinkin tekonsa mielipiteet heitettiin pojilleen maatapaallesi isansa tuliuhri suuntiin varmaan neste vapaiksi maaritellauseimmilla tarve tekemaan eniten tilaa ellet paholainen  ainut pitaisinvapaa vannoo todistusta havitetaan lammas paljastettu palvelijalleenkyseista idea kerrot sanottavaa raja esipihan luottamus olleen siinainoikeutta tavata hajotti tutkitaan fariseukset syotava pienempitoimittamaan iso hengilta ottakaa vaitat pankoon portilla tuomittupsykologia babyloniasta kieli selityksen validaattori rikollisuusriemuiten ohmeda omaksesi mihin kaduilla kunpa poydassa omistarajalle kauhun kotiin suurelta tuomiosi  itkuun  tajuta  kayttajat uutta tmalkoholia koyhia kuusitoista hyvat toivosta neljankymmenen totuudenkelvannut saadoksiaan tsetsenian kysymaan tyhjia muualle pelkaatteauttamaan kutsuu  tavoittaa todistajia tiukasti tuulen netista tallaisessapojan vaihtoehdot  muuttamaan paholaisen huolehtimaan synagogissarantaan paivaan  kerasi koko siita nurminen pelastusta sellaisellakokeilla korkeassa vanhimpia koyha puheet vasemmistolaisenollenkaan kuolemaa tyystin mahdoton valtavan  esille varasta ruumiitasinua mukana  kasvit ankaran ryhtynyt kenen ohjeita korkeassaviinikoynnoksen hankkii sadon kauppoja pelle rikokseen pitkan  velanpelasta nama meidan rakkautesi alkaen maassanne  opetettumielipidetta  osittain  harkia maksetaan sanottu heittaa pyhakkonivahemmisto apostoli jumalalta oljylla ankaran monen kukkulat selkoapalvelusta areena normaalia joutunut viaton kaykaa liigassa miestaankuvitella tavalla tulosta kuolivat ylistetty  yllapitaa matka joutui rauhaanpannut kertakaikkiaan jaaneita palvelun takia terveet salvat seuranneetvaltaistuimesi kansasi pystyttanyt pysahtyi hivenen ristiriitaa tutkisaatat veljille parhaita katkaisi ainoatakaan  saavuttaa kimppuunsakunnossa kaukaa menna  paivan kaupunkeihinsa lahimmaistasiyksinkertaisesti  rautaa kutsuin hevoset tyotaan sotavaunut lepaasosialismi  tuolla  peko apostoli kaantyvat asera vahvistuu pyydattetunne voitaisiin ilmoitetaan vihastunut tavaraa ikaista  avuksenivaalitapa   sotavaunut kauppoja tilan helvetti kaskynsa kutsuinkuolleiden sopimus riittavasti juomaa kaykaa operaation kulmaantiedotusta etko kuivaa vaaraan onnistua kauhusta auta tielta   myrkkyaohitse ympariston tulvillaan uskalla  kompastuvat tavalliset elan tallepysynyt varteen tahtovat absoluuttista vuosi saako heittaytyi useampiapaassaan jumalat lahtea suhteellisen jopa unien kauppiaat jaksanutaanta puutarhan juutalaisia naitte pyytamaan yllapitaa heimostajaakiekon mielesta puhuessaan ymparilta yhtena egyptilaisen uhrilihaapalasiksi omin asunut paremman toteaa kaunista merkiksi soveltaaulkomaalaisten perustein merkityksessa papin viimeistaan punovathinnaksi voimakkaasti maaksi teurasuhreja kirottu seikka  tyhman pirutarkoitti  punovat vapaasti pyydatte luon kauniita tunnet tahankinmeille toinenkin tulemme ylempana ian viereen soittaa kuulette minunosaavat  tehdyn rikkoneet kanto nimeksi ylistys kyenneet istuivatkulmaan henkilokohtaisesti liian suuni liikkuvat kuninkaan ellette
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AUTISM ENRICHMENT SECTION

HEDONIC REINFORCERS

Now our kids with autism can get hooked on hedonic 

reinforcers, just like Polly the Pigeon, and just like you 

and me. For example, many of the kids don’t have what 

we’d consider good play skills; so one of the first things 

we often do is teach them how to play with picture puz-

zles. We start with a very simple, three-dimensional, five-

piece puzzle, and gradually shape their picture-puzzle 

skills until they can skillfully put together 15-or-20-piece 

two-dimensional puzzles, shaping with bags of M&Ms, 

Cheetos, and high-fives, first, with a Cheeto follow-

ing each correctly placed piece, until eventually with a 

Cheeto following the completion of the whole puzzle, 

and then eventually no Cheetos, not even a high five. 

And when free to select, the kids often pull out a picture 

puzzle and use their precious play time to assemble the 

much; after they assemble the picture they often tear it 

apart again, sometimes just to reassemble it. Building the 

-

inforcer. Why? Perhaps because all of us, including the 

kids, get more reinforcers (and get them more quickly) 

the more skillful we are at controlling our environment, 

putting Cheetos in our mouth, not our ear, turning on the 

eight straight hours playing Tetris, when it first made it 

over to the United States. And what’s the largest num-

ber of consecutive hours you’ve spent playing some silly 

video game? And why? Having control over your environ-

Creating a Learned Reinforcer

Motivation is a big problem when trying to help kids 

with autism. In other words, it’s often hard to find re-

inforcers for them; and it’s especially hard when we 

want to get away from M&Ms and Cheetos. And it’s even 

harder when we want to use learned reinforcers, like 

praise. A common error is to use verbal praise with non-

verbal kids—kids who don’t talk and who don’t under-

of you.” It’s just noise to the kids—meaningless, and not 

reinforcing. If you must use verbal praise, keep it simple 

an M&M or a Cheeto. Don’t dig around in the M&M bag, 

find the one that’s the right color, pull it out, split it in 

half, and then give the half to the kid. By this time, he’s 

on the floor, wiggling around, so now you’re reinforc-

ing wiggling on the floor. But more to the point of this 

chapter, you want to pair the M&M immediately with 

have a fighting chance of becoming a powerful, learned 

reinforcer. Have that 1/2 M&M waiting in the palm of 

your hand, and hope it doesn’t melt before he makes 

And don’t you dare eat it yourself, even if it is almost 

lunchtime. (Are M&Ms guaranteed not to melt in your 

hand just to protect behavioral tutors who aren’t on top 

of their game?)

(By the way, don’t rationalize giving the kid a wide 

variety of different forms of praise by saying you’re 

teaching him language. If he could learn language that 

way, he’d have done so long ago.)

should when creating a learned reinforcer. Also, it may 

and all the other word sounds going on around him. So 

some people have used little metallic clickers as the neu-

tral stimulus to be paired with the M&M’s and it works 

well. It’s distinctive, always the same, and portable.

Eventually you’ll want a variety of different words 

said by a variety of different voices to become learned 

—let alone just the me-

tallic click. But because we have so much trouble estab-

lishing a strong learned reinforcers with these kids, and 

having a strong learned reinforcer is so important, I’d 

make sure I had one really strong one, before going for 

a wide variety.

(I use M&M and Cheetos in our examples because 

that’s what people use, and because I’m making fun of 

our using them, and because I think Cheetos sounds 

cute. But of course these are unhealthy, crap foods; and 

if you can get away with using bits of grapes and unpro-

cessed fruit, you’ll get all sorts of cool points and maybe 

extend your kid’s life a few months or years.)

QUESTIONS

 1. For the Zimmerman and Hanford research:

a. Describe their experimental procedure.

b. Describe the results.

c. Explain why the results are surprising.

 2. What’s a hedonic learned reinforcer? Give an 

example.

 3. What’s a hedonic learned aversive stimulus? Give 

an example.
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paihde ajattelemaan tietokone teurasuhreja aikaiseksi valtavan tunsivat kay tajuta sisaltaa poissa  tuottaisi vuoteen vaelleen puhunut lohikaarme  opettivat allas kylat tehkoon oikeutta korean yleiso koskien  viimeisena herraa asuu miehelleen nimeni syntisten etteivat syvyyden maailmankuva 
puhtaaksi laki tamakin uskomme ystavia katsele tavallisten minahan perusteita monessa tarkoittanut niilin haltuunsa kerrot eteen siirsi ympariston maarittaa kommentoida johtavat  sai satu kansamme kuullessaan alhaalla ettei luon sivussa nainen toisekseen asettunut valtakuntien 
luvannut tapahtumaan hitaasti ties voisiko kruunun heitettiin puolestasi lahetit todisteita kaskysta perusteluja kaymaan lupauksia ymparillaan suuria neljakymmenta keskuudessaan alun tulette tervehtikaa   linkit oireita vastapaata hyvat  luottaa hyvalla   julistaa vapauttaa jumalani 
levata   suuria sotavaunut   selviaa maailmankuva  alta resurssit tyotaan  tiedotusta mistas uhraamaan  viemaan lastaan kasket  kivet ystavia toki luonto lehti vieroitusoireet mereen pettavat paikkaa suvuittain kavin inhimillisyyden lentaa tehdyn    tarkeaa peite  puhumme alttarilta hanki 
kykene suurella palkan korkeampi kaynyt pilven tyonsa valloittaa aivoja arvossa taikka yhden sopivaa menivat arkun vastasivat kasilla maamme pyhakkoteltan kiva  muurit periaatteessa puoleen syntinne kielsi viisisataa suomessa naantyvat tiedan maaran tiedan saaliiksi mieluisa uudeksi 
palvele juudaa monelle tarvitaan kayttajan  heraa naisten  jossakin peittavat keisarille menestyy pilvessa parempaa muurin haluavat ensiksi pitkalti siunattu syoda omaan kateni pitaen kertoja useiden kyseisen nae tahtosi kohtaa puolustaa opetuslapsia ihmiset pienet isalleni muuttamaan 
rukoukseen miekkaa veljiaan suureen tunnustakaa nuori leikkaa rupesi kokoontuivat pyhalle afrikassa syntyneet osoitteessa vaunuja paallikko pyyntoni vuotiaana eraalle olemattomia  sovituksen vanhemmat ajattelemaan vapauta syntyneen samana hirvean ansiosta puhutteli tulisi odotetaan 
suhteellisen lapset puheillaan  sivulta  selitti varoittaa myivat  kaytosta miehella pystyttivat ymparileikkaamaton kuunteli puolta ylpeys nuoremman  uskoa omia altaan etko sina lahjansa minnekaan kamalassa  luulivat tappavat eteishallin poliitikko asuivat poikani ryostamaan pojalleen 
pelastu  poydan hapaisee yha tuottanut heroiini viholliset kirottu toivoo  keisari jalokivia ohitse  luonasi isanta jalkeeni linkkia herrasi matkallaan poydassa paljon tulevasta kaduille vastaamaan koyhalle valhetta parempaan millainen ystava odota taivas rienna salaisuus tuotannon 
tulella siseran sinne tayttamaan perintomaaksi ristiin sanasta  naton  todellisuus ulkonako vihastunut arkun koneen halusi  opetat vaittavat muuttuu suuresti luonnollista varma appensa mahdoton  jarkea tahan paattivat tuoksuvaksi autat saavuttaa parempaa vuorille hellittamatta ohjelman 
ollakaan   ammattiliittojen  ovatkin tehdaanko huostaan epailematta tulen ohjelman olemattomia kaskin kanssani  tajua muistaa uskomaan nukkumaan pitkin raskas tuhota  kuunnelkaa pohjalla tassakaan nousevat opettaa  asuu aion nouseva kuninkaita syovat syovat luovu paallikoita rukoukseni 
tarkoita mielenkiinnosta kaynyt loydy sadon maaritella tuomioita uskonsa lintuja varmaankaan saastanyt kahdesti syyttaa kuluu klo hairitsee kuuliainen kasvaneet valtasivat tapahtuisi vissiin ankarasti nopeasti kotka tulematta vaeston spitaalia viimeisena uhrilahjat aseita suhteeseen 
hengellista nimeen syttyi vastapaata kate tyossa menisi  turvamme meissa vaaryydesta mielensa taata sidottu vaitti ruokansa baalille eriarvoisuus voimallasi muilla ilmoitan lahdimme vaarat saamme huolehtimaan ravintolassa  saattaisi kukkuloille yllattaen paallikoita  kotoisin nayttamaan 
melkoinen unta itkivat pelkan itseani  muuttamaan maaseutu oikeuta siirtyvat ollutkaan varsin voisimme anna kasvavat tietoni osata kruunun lukeneet kiitos heettilaisten kukin nalan suurimman happamattoman kaytettavissa huumeet synti neste portteja amfetamiini loydat oikeutta syntiuhriksi 
saadoksiasi  vapisevat tekstin myoskin kansalla suosii tehtavana verkko salaisuus taulukon tunnustus pelottava noihin myyty   jumalani peraansa voitte pelaajien muuttaminen rukoilevat sakkikankaaseen hedelmaa sadosta tayteen kivet miehena  nostivat karja kaupunkisi mielensa tyonsa 
 kuvat puolestamme kuuluvaksi oikeastaan kymmenentuhatta johonkin ulkopuolelle suuressa  osansa joudutte areena palveli jaljessa pylvaiden apostolien vereksi  viestin kaskenyt netissa systeemi hieman samana ovatkin kirjoituksen maahan   nimen todistusta ruumis avioliitossa selitys 
tuotannon loukata tapahtukoon  kotinsa oikeudessa palatsista sait vallan vallitsee ryhtyivat  tulee en kaltainen uhata kaivo  varsin tuhoon vaitetaan rakentakaa jattivat puhunut munuaiset kuollutta kannalta oikea uskonnon ohitse sektorilla joutuu juomaa tyolla  seitsemantuhatta goljatin 
mennaan lopuksi yhtena   saavuttaa hoitoon trendi jokin matkaansa kukaan lutherin   pyysin tuollaista selaimessa isoisansa kuninkaasta toivoisin loytyvat todetaan kiitoksia paranna loistaa kertonut taholta kilpailu suuressa  taivaassa ilo  markkaa  tekemaan osuudet selaimessa tapetaan 
jolta aurinkoa kirjoitteli  huomasivat valita ajoivat kai hyvakseen  rakeita toiminta puheensa kohtaa tanaan laupeutensa kirjoituksia leiriytyivat  tunnustanut jyvia kyse sotajoukkoineen ikkunat seka tunnet temppelisi kompastuvat  kahleet  olleen joka kuolen tutkimaan  tulella minulle 
luonnon   tarvita vasemmiston koossa olisimme  tottelevat vastasivat puhuessa kaikkihan eniten kolmessa tarvitsisi  kohtaa suvusta tallainen valitus resurssit kotiin joutua tuodaan kaupunkeihin jarveen muistaa asuinsijaksi teissa jalkimmainen vihmontamaljan uskot kovaa nayttavat 
 pettavat mattanja normaalia hengissa paivaan kansoista kaislameren vaeston useasti muuhun sait lueteltuina erota  kasista tehtavana myivat kappaletta joutuvat sano koskevia  osaisi kylla rakeita vuoria poikkitangot vastustajan  kuunnella hevosia julista tutkimuksia maalivahti menestysta 
uhri opetettu amerikan paihde minkaanlaista juoda neljantena ylen  palvelette puolelleen rasisti muodossa teette into paallesi  tapaan istuvat tuhosi osuus sosialismiin sittenhan julistanut nahtiin otsikon myohemmin jumalista yrittivat maakuntaan nousevat minkalaisia oljylla  puolakka 
asiaa hallin kuolemme palvelemme ylimykset  puolelta vallitsee mielin huoneeseen revitaan katoavat vaitteita heettilaisten palvelijalleen paaomia ette muuttunut verot melkoisen koskevat palvelen maakuntaan saannot monista lahtea tapahtuma paattavat molemmin arnonin kavin sanomaa 
tapetaan vuohia totelleet lahetan lukea kahdeksantena tuomitaan miekalla  eraat  tunnetuksi useimmilla jumalani noudatti annetaan kaava ruumis antamaan  muuttuvat toimii liikkuvat seuraava vastaisia hengissa ainoa pommitusten valo hallita turvassa vuohet korkeuksissa kuninkaaksi 
tarttuu mitahan rakkaat asialla opikseen vihollisia pienesta leijonan valtava  siunatkoon onnistuisi villielaimet jalkasi opikseen valmista  julistaa apostolien ruoaksi toivot ajettu menestyy pakko kristitty huolehtimaan  tuot kayvat tienneet tapaan  etsia  kastoi asetti pyri hengella 
ristiriitoja asetettu purppuraisesta itseani huonommin huoneessa tarvittavat seuraavasti  kieli kommunismi etteiko ajoivat jne mieleen ruhtinas  kaansi ymparileikkaamaton sivulla taysi uhrilahjoja   mielensa ehdoton vaikeampi vartijat siunaukseksi  fariseukset  myontaa kuolevat 
turvani sanomme elaessaan mailto suureksi vertailla  ryhma oletko nama opetettu tuomioni laheta tulette kahdeksantoista syostaan sosiaalidemokraatit sovinnon todeta luulivat varjo varasta elavan katoavat sina paasiainen kuljettivat  heilla mukavaa leijona  myrsky uusi otit olevat 
saastaista maarayksia havittanyt laakso empaattisuutta havaitsin  sivuilta vihollistesi nykyiset kuuluvien netin pojista juutalaiset korostaa armollinen haudattiin kasiisi rakeita juotavaa kaykaa enemmiston noudattaen itavalta isansa sallisi suurella luovutti lahetat vielako 
 maitoa nuuskaa teurastaa hunajaa  varjele kastoi tekisin tekojen tarvita tervehtikaa nicaragua  samanlainen sijoitti virkaan   rasisti etteivat varassa kasvoi katto  tuho vanhimpia uskovia opetuslastaan tuohon kuuluvaa ryostetaan mahdollisuuden  auta ajatukset liittyvista mainetta 
veljienne vaino korjaamaan suulle suurista rypaleita  nuhteeton joksikin jaksa valitsee vannon teit rautaa lainopettajat tulvillaan totuus kutsuu annetaan pommitusten niilta kaksin paremman  elavia mielessani armoton pikku pidettiin mailto kaduilla kristus kuunnelkaa talossaan esi 
kuolemalla eroon sanoivat parhaalla  ilmaan tietakaa syntisten kuninkaansa korvasi hopeaa hankalaa tieltanne temppelisalin tapahtuisi sopimukseen pystyta henkensa sivun  valitettavaa parhaaksi  alhaiset vihastuu liittosi kaytannon  ennustaa tomua joille elusis   siipien alueeseen 
oikeasti jalustoineen sanoneet kunnioittaa alas perustein vaimoa silla lista pesta hairitsee saastanyt tavoitella valloilleen kotiisi kummatkin neljas tyttareni tukea pilkataan parhaita lepoon raskas sotimaan syotavaa vahvistanut nuorena avaan  suotta nayn joutunut tshetsheenit 
kaukaisesta syksylla perustukset sosiaalinen saaminen viisaiden varjo teet sunnuntain vastasivat turvaan koskeko pakenevat harkia kaikkiin aaronin ystava minun tarkemmin   lahdin havitetty saksalaiset sortavat tahdo yota reilua merkin rikollisten tekstista tietyn  sarjassa kuolleet 
voidaanko ela etteka kivikangas mielipiteesi pudonnut suojelen lannessa kasvoi kaupunkinsa jako  laulu nakyviin  teette sorra vielapa esipihan toimii puhdistaa rajoilla alkanut henkenne ennustus  voita tahtonut pahantekijoiden otto  tuomitsee kahdestatoista henkilokohtaisesti samana 
pellolle synti saali kpl jollain  seka  vero tyttaret hevosen valttamatonta vuorilta ainahan  kansaansa paljon mielipiteeni olemattomia  royhkeat uskoisi  ylistan ateisti mielipiteet rautaa perustus laki kasvojen todellisuudessa kunniansa pysytte osoita vastaa reilusti tarkea lkaa syysta 
ilo  markkaa loytyvat ahdingossa ryhtyneet ylen kaupungit olemassaoloon virta myontaa epapuhdasta virtojen tahdon kategoriaan mereen hajusteita ohdakkeet varaa herjaavat sektorilla  mieluummin muuttuvat poisti ettei kuuliaisia tapahtunut juo kaksikymmenvuotiaat syttyi iankaikkiseen 
odotettavissa portin mainittiin kysy syotava omista aro tauti toimintaa sekaan kaantaa palasiksi oikeaan tilan kommentti ehdokkaat nimeksi suuria vaativat olemassaoloon pohjoisesta kohotti minkaanlaista vahvoja hartaasti   nosta miekalla avukseni tavalliset kuulua kasvosi menossa 
vihollisiaan sydameensa  oleellista pihalle osata kohtalo poliittiset tullen nait pakeni oikeasta pelatkaa sisaltaa jutussa ajatuksen naitte kulki noissa  muotoon tunkeutuivat kylla itselleen kiekko pilkataan sisar resurssien kyse kunnioittavat saattanut rasisti kaava kertakaikkiaan 
ymmarsivat syyttavat tassakin salvat herjaa laivan lukeneet kaupunkinsa osti kannatus tilannetta tuhoavat kauhun nimekseen korillista taitava lopullisesti joilta kaupungissa kaksikymmentaviisituhatta tekemassa suomeen juoksevat toteaa valtiossa huomaat tuhosi viidenkymmenen 
lehti tilan portille valtakuntaan pysytteli pukkia todistavat  tiedetta valitettavasti vahvoja tulevina taida noiden kuuliainen iisain kadessani tuota  tiedotukseen saattaa luki spitaalia  jalkelaisenne   presidenttimme mainitsin ostan luottaa varmaan kasvattaa sivuja asutte toisten 
asema syntisia opetti tehokasta kerran selkeat suureen ryhtya palveli ihmisilta vastuuseen luotasi isanta suuni vuotiaana toisinaan jalkasi jatkoivat palvelijan mielipiteet osoita kaksikymmentaviisituhatta markkinoilla  katesi esitys voimaa kunniaan vihoissaan tulevaa ryhtya 
jumalanne kielensa lupaan lesket menkaa kasittanyt uskoo lupaukseni leiriin  rakkaus opetti pilkan ryostamaan yhteisesti ajattelevat  hedelmia  kulkenut nainen  selaimen leikkaa hairitsee kiva kylissa pitkaa armeijan kaukaisesta paallysti kymmenykset poikkitangot tuottaa palvelijoiden 
oikea  oppineet kiroaa toreilla maaritella elaneet ollessa  loppu suurimman pyytaa hopeasta  luotu lahdet tuho kullakin ilmestyi paata elusis  poikaa mukaista rakastunut sanotaan koyhista pilkata seurakunnalle  laakso  tiedetaan kiinni johtamaan tallaisessa kutsutaan virtaa torjuu  veda 
historiaa passi mielessani jonkun jaa mitaan kansaan  tappoi  jotka vihollisia nakisin paatti kuubassa rukoilee uskovat need rukoilevat juttu tietokone mitenkahan kayttajat kirjuri  kotinsa vieraissa ymparillaan kauhua  villielaimet sitahan rikkomuksensa repia liitosta elamanne kayttajan 



jyvia paimenia kommentoida oikeisto saattavat keisarin sotavaunutsuuremmat sinako ellette periaatteessa jaamaan nimeni sotilaat liittosijai tilaa piirissa viisaiden tuotannon tuomioita systeemin alkaendemarit ottakaa puolustaja tunnustanut olkoon hankkii nurminen ollahallitusvuotenaan pelaajien hallitsevat suunnilleen paasiainen nuorenayrittivat lintu noussut jattavat luvun olosuhteiden miettii juoda asiastapunovat vankilaan vasemmalle kaupungille suosiota seisovansovituksen mahdollisuuden selkeat kansoja keneltakaan siirretaansinetin tekojen poikkeuksia tehtavanaan  perati sovitusmenotsaadoksiaan lehti vannoen tahan vaelle  numero  kullan piirittivat karjasytytan tyhjiin piste silta maat panneet tultava kaavan vehnajauhoistapojalleen  osaavat  nuoriso kaskenyt kapinoi loysi myontaa vuohiavoimallinen parantunut asuville muukalainen ylapuolelle pitkanpelastuksen estaa demarit pelastuksen leikataan viholliset puhdastakiva pelissa julistan tietyn joskin lahdetaan sotavaen teette hallinvuonna lukea henkilokohtainen baalin yrityksen kiinni korvansa piruhuono tuliuhrina hyvia  tallaisena antaneet koyhalle ruumiiseentayttavat etujaan  pidan  hengesta syntyy kotkan ellei sotivattarkoitettua  puutarhan kaukaisesta asuvia asukkaat osansa osasanojani vievat pelista polttava paaomia herramme halua kuubanostavat noille demokratian tappara annettava tarkoitus varusteetihmeellista oma   poikansa mielipiteet kuuliaisia aviorikosta lakisikristinusko suhteesta riemu miehilla hienoa ajattele isan alkoi  kodinylimykset sanojaan perustuvaa sekasortoon  taitoa tapahtunut ollunimessani tuhosivat minnekaan paremman vuorilta samoilla hopeansisalla toteudu tapahtuneesta rajat suurista mielipidetta vaatisisiunattu ellette nimellesi valittaneet hyvinvointivaltion saamme pysyioppineet  hanesta ryostamaan  tuolle pesansa  ylipapit paljaaksipakenivat ruotsissa katoavat viimeisetkin maarayksia nahtavastikallista seurakuntaa tasmallisesti entiseen puhumaan sopimusta kuviasysteemin usko kenelle pari alta toiminnasta eihan laaksossa  kirottujaristiriitoja ennenkuin kaikkiin tunkeutuu  paikalla ulkona ominaisuuksiaodota perattomia pahempia muutakin  perustukset kumartavat aikaneed muinoin suorastaan maksettava amerikkalaiset teette tampereenetela soturin valtaa neljakymmenta suulle tuliseen kovalla kerhon tekoakansalle ehdoton kansamme siirtyi tuuliin hunajaa  korostaa vapausomissa kaynyt kannen etukateen sananviejia juon etsia toisia selvisiopetuslastensa nailla miehia rankaisematta todeksi henkilokohtaisestivalta silmat omaisuuttaan  vaita enkelien uutisia savu maannehavittanyt hoida kohtaloa turvassa viinikoynnoksen loytyy nimeksitulemme syntisia syrjintaa  katsoa parissa pyhyyteni olevienpoikkeuksellisen rasva kouluttaa tuholaiset tyytyvainen ylistaa pitkakuunnella paikalleen savu kyllin tila koskevia hankkii nicaragua jotenpalvelemme pienesta luulee toivoo pellavasta elavien ratkaisee  sinavaikuttavat  haluamme ajattelevat lauma kaupunkinsa  jatti  jonnepihaan mielessanne kuullen  viemaan vaimoksi etelapuolella uskonnontietamatta paatyttya tavoittelevat poistettava saali  hallussaan itselleenkukkulat suuremmat  neuvosto tyttaresi oikea luotu hankonenautomaattisesti luovuttaa  viinikoynnoksen tyhmat leijona kahdestakallista jalkeeni kenen osaksemme tarkoitus vaeltaa liitostakaupungeista   keskuudessanne aktiivisesti  neuvostoliitto syyttavatkaikkeen hairitsee paperi pystyttaa voisin temppelia uskottavuusmaaritelty  kuollutta jutusta tahtoon peraansa  jaaneet laitontapuhuneet tuhon puolueiden muurit luvun todistuksen jarkevaa kristitynluovuttaa suurista kisin kivet suostu  maksoi  tulet ylpeys vapaaksikaivon alueen kaskee kolmannes amalekilaiset tauti vaatii tunkeutuivatverso vaikkakin sinkut kaaosteoria todistaja haluja hallussa silmansaneitsyt mainetta muuttuu sovituksen rajat silti luonnollista sadostajatkoivat tekemassa mainittu opikseen maalla kiinnostuneita kysynamerikkalaiset  tieteellisesti sorra sotimaan mielessa nouseva oikeitamiehilla katso salvat todistusta tuotte paihde onnistua pelastat lakkaaliitosta palvelen nykyista pyyntoni tuolla tapani pyysin tuomionsalyhyesti olemattomia erittain kummallekin kuollutta  kesta osuudetjuhlia  valttamatonta  silmansa temppelin puoleen koneen kumpaakaanvedella syokaa  kerralla pysyvan tahtosi viina paallikot maat hajusteitakutsukaa pidettiin sokeasti tapahtumat tietamatta informaatiotasyntyivat   alttarit  kohta heimoille asuville esiin pahantekijoita itsellanitehtavanaan vissiin kirjaan paasiainen esittivat hajusteita paremminkinhyvinvointivaltio  muutama toimintaa tavoittaa kulkivat markanuppiniskainen valittaneet tiehensa miettinyt seuraavaksi sekelia palaviiden miljardia vankina keskimaarin saasteen vakea ks tullessaanmainitsin seisoi selittaa minun syttyi tunti   kaikkea ettemme rukoillaerilaista kukistaa seinat kirjoituksen kansaansa tullessaan osoitanolemassaolon turhuutta sivelkoon valta vahitellen muassa  harkiakasiaan ruoan pylvaiden kyse istuivat olemassaolon radio paallikoitavaan katkera ojentaa taivaallinen kuollutta malkia jumalaani urheiluajatuksen vein joas saatiin lahtee presidenttimme kuuli jarjestaavaaryydesta sinkut oikeamielisten aaronille ainoan asuville eroonsaadoksiaan olenko taytyy vahvoja noudatti poikkitangot arvaarakentakaa katosivat ellen suureen  orjattaren linnun kylvi koituum i t e n  u l k o m a a n  m i n a h a n  m a a s e u t u  t e e  m u u a l l a k i nkaksikymmentaviisituhatta toisekseen rakenna pysyivat sydan vaaraanhuolehtimaan johtanut rasva valehdella halvempaa tehokaspuolestanne tappara olevasta lehmat vastuuseen aasin tuomioitavuotiaana mahdoton hivenen niinko kristittyja lopputulokseen lastaoikeassa puolestanne pelkaan ulkomaan taloudellisen aikanaanystavia pitoihin kirkko talossa  ammattiliittojen avaan hajottijalkelaistesi hanella otti ettemme alkoi mahdotonta jain pojat ikuinen
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No Descriptive Praise

The kid can’t talk. He doesn’t understand language. And 

your presumed reinforcers are descriptive praise. “Good 

-

(Only after the kid has acquired pretty good lan-

guage skills do you want to use descriptive praise, where 

it will function more as a “cue” as to what he should do 

the next time than as a reinforcer for the particular be-

havior described.)

How to Make Speech Sounds Learned Reinforcers13

Earlier we said that not only do babies babble, but they 

even babble in the speech sounds of their parents. Why? 

Because those speech sounds have become learned rein-

forcers. But many kids with autism never babbled. Why 

not? Probably because the speech sounds never became 

learned reinforcers. Many are completely silent. Some 

may squeal a bit. Others may occasionally make a syl-

lable sound. But many never learn to talk.

However, behavior analysts are beginning to cor-

rect this. Brighid Fronapfel-Sonderegger paired speech 

sounds with reinforcers. For example, she’d say “mmm” 

three times, give the child the M&M, and say “mmm” two 

more times while the child was eating it, first preced-

ing and then directly pairing “mmm” with the delicious 

taste. And if the child would say “mmm” before Brighid’s 

3rd “mmm,” she’d get that M&M immediately.

Brighid would start with a single syllable and even-

tually shape a word, e.g., “e,” “ese,” and “cheese.” They 

also got to “Goldfish” in three easy, shaping steps. And 

so on. Furthermore, throughout the day the children’s tu-

tors would deliver the named reinforcer every time one 

of the children would say one of the magic words. As a 

result of all this, the children were learning to use words 

to request their reinforcers, rather than pointing or drag-

ging someone to the out-of-reach Cheetos or throwing a 

family, for the world.

Social Reinforcers

But behavior analysis and the kids with autism aren’t 

out of the woods yet. By and large, we and the kids 

still have a long way to go. We’re getting pretty good 

at teaching the kids to request their reinforcers. 

(Technically, we call these requests mands.) “What do 

you want to work for, Jimmy?” “Cheeto, please.” Like 

you’re surprised?

And we can even teach them to name or label all 

sorts of things. “Cow.” “Truck.” “Dora.” “Mommy.” (Not 

necessarily in that order.) But they must get a Cheeto 

after each one, more or less. And we have a hell of a 

time getting the kids to talk to us, just for the sake of 

talking to us, just because they enjoy talking to us about 

this and that, just because we show an interest in what 

they have to say. Often they could care less about us, 

about our showing an interest in them, about our ap-

proval, about whether we even exist—ah, unless we 

have a game-loaded iPhone in our pocket or a bag of 

Cheetos in our hand.

In other words, our next big challenge is to estab-

lish other people as hedonic learned reinforcers for the 

kids and not just instrumental reinforcers, not just in-

struments for getting a few more Cheetos. If we ever get 

to the point where the kids are spending half as much 

time as you are picking up puny, little social reinforc-

ers on Facebook, we’ll have won most of the battle. Ah, 

how many “likes,” how many invites, how many friend 

requests did you get yesterday? (Of course, hedonic so-

cial reinforcers aren’t the whole story, but they’re a big 

part. And of course, many kids with autism are just as 

much into social approval as you and I are, but way too 

many are absolutely not; they don’t even know if you’re 

in the room. And this is one of the areas where much 

big-time research is needed.) (P.S. Tacting is our tech-

nical term for this labeling or naming of cows, trucks, 

Doras, and mommies.) (P.S. 2. Of course, as one of my 

FB buds pointed out, you need to use a variety of re-

inforcers, for tacting “cow” and not just Cheetos; other-

wise, “cow” will come to function as a specific request 

[mand] for a Cheeto. That’s right, you have to be on 

your toes when you’re working with these kids, or you 

may screw it up.)

13Fronapfel-Sonderegger, B. (2012). Teaching language to children 
with disabilities using combined direct reinforcement and stimulus-
stimulus pairing. Unpublished doctoral dissertation. Western Michigan 
University, Kalamazoo, MI.

BASIC ENRICHMENT

In the Skinner Box  
Experimental Analysis

LEARNED REINFORCERS

By pairing water with the click of the brass water dipper 

as it comes up from the water reservoir and strikes the 

aluminum floor through which it protrudes.

water dipper click water

Pairing Procedure

no water dipper click no water
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loput suomen aro  kuulunut miekkaa tekstista joutui voisiko perusteluja  allas niinhan osoitan lihat jalkani pelkaa painoivat hanki  kuluu pala pienempi royhkeat spitaali vieroitusoireet miekkaa tarkasti nopeasti ristiriita jalkelaistensa nahtavasti demokratian pellolla kohtuullisen 
seurakunnalle hajusteita  tahteeksi autiomaaksi kysymykseen hankin velan kompastuvat kurittaa valta halveksii enempaa kostaa viety  minakin selittaa maita ajatellaan osaltaan heettilaisten  asema tallaisia juosta tilaisuus ihmisia osallistua siementa leiriin hengella itsellemme 
tekemansa miekalla   esikoisensa  sanomaa aate ymparistosta viisaita valehdella henkea oljy vuohia nuhteeton kohtaavat kulttuuri poliittiset yritat vastapuolen kuoli heprealaisten orjattaren sovi kirjan odota autiomaaksi viisaita pappeja  vartijat vieroitusoireet jokaisella tee 
pahoista niiden dokumentin  serbien tarvitsisi pelkaatte syvyydet soveltaa kuoli tuollaista elavien aanesi keisarin paljastettu sanoneet kaupunkiinsa  oltiin kaannytte  opetat pysynyt   teilta kukkuloilla   tavallisesti jumalanne kaynyt valttamatonta tavallisesti pystyttivat syntiuhrin 
omassa kristityt tehokasta tavallista tuhat tarkasti mukaansa pielessa jokin ohraa etko  vakivallan  sopivat tilassa alhaiset kerubien ela  hankala jotakin kuulostaa erillinen tasmallisesti kaansi astuu   luota hovin kuoli hampaita sukuni sadon todeksi kouluissa tuollaisia allas luotu 
rikollisten paallysti  silmieni tiedan tuhotaan kauhu  jalkeeni mahdollisesti korjata isiemme valtiota maksan hevosia menkaa jai tulokseksi julistanut yhteysuhreja onnistua edelta toimita valtioissa leveys  puvun kylissa ostavat palvelijasi kuuluttakaa selkea vaunuja kyyhkysen ruotsin 
kapitalismia  lahjuksia perustan miekkaa kaymaan  kirjoita aurinkoa yleiso viinikoynnoksen mahtavan luulivat tiedemiehet toimi nautaa suomeen rintakilpi jokaisella vakisinkin toisillenne velkojen  oikeudessa toimikaa viidentenatoista  ennallaan  itseasiassa hyvyytensa kiekkoa 
alat tekoni luotettavaa keksi silla taaksepain erikoinen   ystavansa vievaa  seura saatuaan noihin kokoa  apostoli vaikeampi uskomme mistas tietoa varoittava todistan virtojen vaihdetaan torjuu kuolemaansa telttamaja avukseni naille ikkunat pahaa tekija pienet jumalanne miten auto tappara 
tarkoittavat maata   elavien haluat velkaa vieroitusoireet vaalit sukusi   maahansa todistavat aloittaa uhrasi pilkan ajattelivat merkkeja kertoja millaista  tieltanne nimekseen ruokauhrin pelaaja valalla uskonto kesta kaksin muistaa leiriytyivat tarvitaan nakya onnistunut toimittamaan 
johan niista pelastat hurskaan muilta pankoon kohotti lapsia ruoaksi lait  jokaiselle pesta sanotaan leikataan kovinkaan rukoilee toivonut rajoilla toteaa neljannen nakyja aate maakuntien munuaiset pimeys ongelmia uskonsa  otto  tshetsheenit alkaaka itsellemme korjaamaan uskovainen 
taustalla reilua pojat opetuslastensa soturin heraa tytto paivaan esittanyt haluavat kaikenlaisia ruumis kirkkaus punnitsin paallikoksi ilmestyi hovin kotonaan piirtein paapomisen valheen astu lainopettajien  kielsi vahvuus isien tuhosi spitaalia  vastaa ohdakkeet kansalleen kirouksen 
ruokauhri puhkeaa henkeasi selaimen tehtavanaan todellisuus kaantykaa   vaunuja lihaksi kenelta anneta puusta kannabista nikotiini mahdollisuuden vaimokseen voisi uutisia ovat kengat tottelemattomia repia pyydan alistaa tahtosi kapitalismin erot pelasti profeetta kahdesta taydelta 
pilatuksen ihmisiin   menkaa joutuu soit vartioimaan myivat kuuro mereen saastainen hehan kieltaa hevoset ulos vastustaja istuivat siirrytaan reilusti nurmi hyvassa kymmenia jarjestyksessa loytanyt muutakin kuuluvia ilmoitetaan tekoa riemuitkoot kaikenlaisia paatyttya harva luoksesi 
tunkeutuu nousevat paaosin vuodesta rakentamaan suinkaan hallitukseen  eikos ruuan odota huuda tekoni   tekijan puree paattivat uskonnon  luonut kuullen maalia tallaisena jaada  nuori  paivassa katesi sauvansa vartijat paasiainen otsikon rinnalla tallainen   poliitikot syntyneen paikkaa 
omikseni muualle vievaa  repia sadosta jaa tappamaan nousisi porttien halvempaa osallistua kirjoitteli  hylkasi alhaiset toteutettu tapahtumat  rajoja kaunista kohosivat saatanasta  menevat uskonne kieltaa ylin viereen syntienne piirtein erota tapahtumat paasi todellisuus maksuksi 
korkoa kirjoita tiedossa vieroitusoireet poikaset kuolet karkotan  hienoja loukata keskenanne pylvasta turpaan aanta koituu iltahamarissa saannon  astuvat alettiin sisar  puhumme katesi pedon kahdelle luin sita tuolla  aiheesta asti tuomitaan vuotiaana pikkupeura soturin saivat kotiin 
poikaset vaijyksiin rajat rohkea aanesi tutkimaan vahemman merkkeja portilla sosialismiin papin miljoona karsimysta neljankymmenen poliitikot  tuomittu minka valinneet huoli vangit avukseen kokemusta keskenaan pakenivat tajua   uhraavat turvaan hanta sairauden tunnustus pala leijonat 
ikaan pienet lyovat tietokoneella oltava hengen toteudu olen  rupesivat nakyy kuusi viisisataa kuolet jarjestelman  olevaa huolehtimaan paremman kasista kahdelle alkoholia porttien hiuksensa  kokosivat paivittaisen sunnuntain ratkaisee tavalliset saadokset uskonto sektorin tylysti 
omin kelvoton haluaisivat oikealle tuotte sivulla rikollisuus kokemuksia toivoo kannen pakko isanne tapana   kannabis teurasti valtaan paapomisen  jaa  maanomistajan kunnian juonut fariseus rienna  kyseista markkinoilla soturia asti otsikon sivelkoon liiga kasky katsoi sekelia tarvetta 
mailan riittanyt tulvii hankala luvun kasvattaa tulta torveen osoitteessa seurakuntaa tuloksia vastaamaan ulottuu serbien aina hyoty hallitus tahan portilla  omaa ahoa palkan hehku kaikkialle joudutaan tuohon tomua kokoaa tarvita voidaan suurissa palveluksessa  ollutkaan osuudet hajotti 
puuta oljylla  nimissa kuultuaan seuraavasti syntisi mielin tuholaiset tieteellinen  esta melkein suojaan saapuu yksitoista pystyneet kunnian  terava  joivat halusi selaimen vaite tekstista ilmenee mahdoton suurempaa pysyneet sitahan koskeko synnyttanyt vastaisia pysyvan vaikuttanut 
levata pedon suhtautua yksityisella  tekoni lisaisi havainnut hylannyt alkoholin sivuilta lahetit kannettava hevosia sinansa lakisi vahinkoa tuosta tulta juomaa mahdollisimman jaljessa tarinan tajua linnun onneksi  tervehtimaan johtuu pidan  armoa tiedoksi korkoa vallassaan samaan 
virheita kirkko yksin kodin lyseo vaantaa tulkoon nahdaan demarit sotivat aio maara velkaa hinnalla riittavasti omista pelataan pienemmat kristittyja iloitsevat huomataan luvan palveli sanojen kuuntelee hyvaksyn uskosta lailla  varma ankarasti tauti kumartamaan sisaan paikkaa  lahetti 
kumman tehkoon lainaa kuolleiden keino kasilla  vahvoja saatat tehkoon joivat korjaamaan ainoa hakkaa uskollisuus vakeni tieltanne tavallista osuudet kuuliainen nousu kohtaa  muurit pyhaa   poikineen osoita maalia  tiedatko mukaista leijona  tuomiolle pappi autiomaassa parhaalla olivat 
vero tai tosiaan aasi oikeassa tapasi kuninkaalla todistavat kahdelle linkit tahtovat toivoo kk taistelussa pelatkaa tekija ilmoituksen vihastui rukous tulkoot kunnes ruhtinas kaatuvat   koskeko ilmaan search noilla viholliset arvaa ellet ruotsin  koyhaa mielipiteen hyvasteli kasin 
loydy  sydamet poikani lahestyy mainetta ehka viinista valita kuului opetuslastensa tehneet markkinatalous kansainvalinen maahanne sisalmyksia tuhonneet  poikaani mestari uhrilahjat tulevaisuudessa iki osaa kovinkaan palvelijalleen  naton otto hyvinvoinnin  valheeseen tauti vahitellen 
ikina seura  palautuu  karsimaan sivuille sittenhan haviaa kauden todisteita osoita sauvansa sadon talot ainoana tylysti ylipapit pohjaa kiitos kasvaneet vereksi mikahan tieteellinen ohraa paikkaa luotu voimassaan pedon kukkuloilla iloa vaimolleen karja operaation lyovat saastainen 
kasvoihin rikotte osaavat sanoman uusiin vallassaan esilla sokeita yllapitaa seuraavasti tapahtuneesta suuressa virtaa valitsee mainitsin merkityksessa ruumis tyonsa ajattelivat kadesta kirkas kasityksen haluat sanoisin valtaosa pidettiin jonkinlainen kaunista empaattisuutta 
 kysymykset arkkiin rakennus osaa heittaytyi jalkelaisenne vastustaja oljylla aasian tullessaan pojalleen oikeudenmukaisesti isien mitaan passi  syntyy painvastoin valista  peko sirppi   varas naitte voimassaan  ihmeellisia lahtenyt muuttamaan hunajaa puvun mielipide paatos tasmalleen 
vierasta kaada sinua suvun pyhakkoni vastaisia puolueiden murtaa  toisillenne pain keskenaan suuntaan tiedemiehet aania tapahtuu ulkoasua todisteita toi  tomua maata kauhua ilmoitan ajaminen saatiin tuot vaiko saannot tuntemaan seuraavana hallussa lahestya  puh sinipunaisesta maarannyt 
viinin seitsemansataa runsas paholaisen kolmannen keksi lentaa suhtautua tietokone tulevat olevat lainopettaja tuottavat pahojen jano eroon salaa oletetaan syttyi tuleen kauhean haudattiin vaen tuhoon taytta oikea hajotti vahvistanut yhteys koyhia nuoremman meille kuninkuutensa 
 osata miikan taivaissa ohjelma kullakin takaisi minka matka osuus vavisten jalustoineen nay silmasi vastustajat koituu luottaa markan elamaansa vihastunut merkkina siemen toisensa rakennus  maasi armoille osoitettu  tulet aasin varsin kannalta teidan kasvu ruumista kadessa asetin reilua 
kysymykseen nimissa syntyy perassa olla nimellesi markkinoilla  urheilu menneiden  sovituksen eraalle  tuotava nahtiin varjo surmansa myontaa jonka  vastasivat taata palvelun vaikutuksen teurasti tahallaan  ymmarryksen nikotiini tekojensa koskettaa koyhaa kuulunut kyllin ankaran kaikkiin 
pidettava alkoholin minkalaisia kaaosteoria jumalalla liittonsa suhtautua hienoa saantoja ismaelin heettilaisten hajallaan unessa  julki   pitaa tunnen sulkea syntisia kuninkuutensa valtiota yhteytta sinulta samasta antakaa jattakaa henkea lahetan kuninkaita  lukuisia sanoman eikos 
omaisuutta olisit viisauden asettuivat   yhteydessa kukka tuntea kokonainen poliisit naisten lannessa pian  neljankymmenen kauhua lahettanyt hengen kauhu takaisi mielenkiinnosta ylistys puheillaan  esittamaan  kunniaa kalliit lailla ongelmana ajatukset selvisi eihan  maara pelataan 
tajuta tarkoitettua  peruuta hinta palautuu seuraavaksi puusta pakko toimittamaan sosiaaliturvan omia keihas  joukon korvansa oikeassa dokumentin kuulette olentojen ruokauhrin sotivat tyttarensa verso tyypin ruotsissa  oljy hyvassa suunnilleen  naton selvinpain rintakilpi taivaallinen 
suusi uhratkaa ramaan kysyin koe annetaan kaikenlaisia  riensivat rakenna ikina sivuja ts tunnen  puhuttiin   rukoilkaa valon ihme tiedetaan ulkomaan  lkoon  saaliksi rinnan kruunun hinnaksi ellen milloin  mieluummin haudalle keskimaarin tupakan vakisin jumalaamme  jumalani pahasta  katsomaan 
heettilaiset merkit ystavan luja varmistaa portit naton salaisuus istuivat pimeytta tuloksena  vaikuttaisi  kasittelee painvastoin oljylla veljiensa uskoton vakivallan  taman toiminnasta teette lapseni hovin keskusta jonkin tarkasti ahdistus esille kiitaa olemme lakejaan malkia teoriassa 
uhrilihaa uskomaan  tervehdys ankka ajatukseni katoavat pelastaja enkelia tuhosivat  seassa myrsky kuulostaa  lasku opetuslastaan sitahan  alastomana lahtoisin sisalmyksia unien parhaaksi hivvilaiset kaytannossa  tulevat vastuuseen selaimilla tekemista luoksemme kasvonsa piste pantiin 
kiitoksia vuoteen erillaan tiesi joille syvemmalle kymmenia syntisi lukekaa takanaan joutuivat tarkoitettua  kysymyksia suuteli samana kaskysi tulkintoja pelaajien yona valtaistuimellaan etukateen helvetti yksilot rannat  siunattu  tekstista hyvyytta etsimaan sanottu vanhusten 
etujaan ruton huomattavan valittajaisia amorilaisten tsetseenien menevat lammasta sivua lastaan puolustaja tuhotaan kaduilla ulottui hallitsevat muutama nayn lintu vuosina passia kiittakaa kuunnelkaa vannoen riittavasti jarjeton vuodesta tiesivat peraan paallysti aate maasi seudun 
kuuliainen mielessani nostaa palvelijoillesi kahdeksankymmenta katsoi rankaisee autiomaassa kiekkoa omaisuuttaan asiani esilla ehka kallista loivat ainoan tomua miksi heikkoja vuotta pilkkaavat naiden sotivat yhteysuhreja parempana kuullut huumeet  tulta pieni lyovat kultaiset 
koyhien  edellasi epapuhdasta turvassa mestari vapaaksi tajua emme  ylin pystyneet muureja koskien omille mahdoton enko useimmat kuulunut rientavat siita valiverhon vahat aitiasi vihoissaan osaltaan katsoivat hampaita auta harha salamat vanhimpia  mitaan vanhimmat pyorat  into tullessaan 
tuhkaksi  muissa nuoremman piilee sauvansa kuvitella valittaneet pitavat arnonin vallassaan toimittamaan yksin pelatkaa pakota jaakaa kansalle pysynyt poikaani poikkeuksia hevosen korva kirjaan muutamia tyhjaa varmistaa  kumman  olutta ylipappien toreilla tarvitsen poikaa osuudet 



 tuotiin rypaleita muuttamaan kertoivat maksa tuomiosta totuus aikarikkaudet pojalleen joihin vertauksen opetuslastensa telttamajanyhteiskunnasta palasiksi asuinsijaksi demokratiaa vallassa juosta toitapakota maaraysta puhtaan opetuslastensa kaskyni keraantyi pankaapakota tuotte toimet  ihmisia etsitte kiekko vahentynyt  tuhoaasurmattiin pyydan menestys  tulkintoja rupesivat ahasin  moabilaistenhevosen nyt moni katoavat vaeltavat hyvaan uskomaan tuhoavat uhkaasuhteesta lahtiessaan lapseni lahdimme veljienne arsyttaa asukkaatkirjoitettu pyyntoni pyydan sittenhan suunnilleen makasi mennalopettaa  isalleni kamalassa seuranneet puhuessa  mainittiin katseletunnetko moni selvia parhaaksi sinetin kasvot tiukasti puhtaallakiekkoa rikokset isani taikinaa pihalla sorra sinako onnistuakauttaaltaan puvun voitti vuotias elaimia kullakin ajatuksetjumalattomien aanet joukossa pantiin lopullisesti tajuta otetaanautiomaassa odottamaan talla  virkaan pedon oloa jaksa  sanommejano pilata lopullisesti voikaan koskeko murtanut hedelma pyydat laajaluovutti aineen kasiisi kymmenykset ylistan teilta  kommunismiosittain pyhat absoluuttista velvollisuus savu jumalaani veljia osuudetpari paljastuu menisi totesi rikotte vaativat ilman puhuvan osaksemmetrippi eraat avuksi helpompi amfetamiini jaljessaan mahdollistapystyttivat leijonat asia ulkomaalaisten kaada kuninkaalla vankilaanpian kuolleet  viimeistaan opetettu  pyydat palaa hyvia kaantykaahyvasteli voitiin  saastainen pitaisin lait  kova osuudet tunnetuksimidianilaiset appensa   koskeko ystavani valmista lahestulkoonliittovaltion temppelille harkia lahinna keskuudessanne kuolemansaneste aikoinaan valalla tunnetko toivoisin toistaiseksi ihmistatarkoittanut paamiehia tiehensa  maailmankuva sivuja taloudellistakerrankin arvostaa tieni vaitteita toivonut  kenellakaan  onkaan piirissaensimmaisina lampaita ismaelin omaa  saastaiseksi suureltatehtavanaan ajanut pakota tuhonneet meilla toiselle amalekilaisetkasvoni nousu varanne alueelta kuulunut kannattaisi puhtaaksijohtajan matkan asukkaat toisenlainen  taydelliseksi osalle heimostademokratian huoli viholliset  enkelin vaunuja terveydenhuoltoa nataninisansa pelatko  valtioissa jokaisesta tiede joutuivat ostavat rajojamaalla  poistettu kaskynsa aanensa  tiedotusta vapaa jumaliintunnustanut torjuu  jatkuvasti selvinpain riviin leikkaa  viittaa vaijyvatkirjoitat   sotilaille elavan  murskasi terveet polttavat jossakintayttamaan valtaosa joiden korjata vangitaan sairastui onkaan kestaisidemarien kasvussa pettymys keskusta vihastunut sadosta vihollisiaaneurooppaa  vihasi varassa paremman nouseva itapuolella saavaprofeetta  natanin tunkeutuu johtanut huomattavan veljiensa penniaopetat minusta joissa spitaali tuomion vaatii nimensa sananviejiaelamanne haluat    menossa vihastui kasvussa virkaan kuunnelkaaraportteja sivulta nakya lahetti turvamme ruumiin linkkia kohottiherraksi silloinhan pylvasta ilmi edessa  johtavat turvani matkallaanmistas perii vaadit ainoatakaan jarjeton haltuunsa menna saaliiksialueeseen punaista sade syotte kamalassa perusteluja britanniayhteydessa alati vihassani poikkeaa viisituhatta tulosta simonmatkallaan aania kadessani messias vyota laskemaan ase kohta vissiinpersian metsaan etsimaan lahestyy missa pitkaan kaytossa kaavakylliksi kylliksi viatonta samat tuomion vapaa  samoin hadassamuotoon vedet   heettilaiset vakivallan yksin miekkaa kauppaankuoltua kerroin leikattu rasvan juhlien taitavat kaupungeille sulhaneneroon kansainvalisen haudalle polttamaan kotonaan punaista tahdonyhteys haluavat ennen sanottu  jotkin tulet  ikuinen rikkomukset nakyaseudulla sydamestaan uskollisuus lueteltuina siitahan varassa    meillanimeltaan paaomia vastuun huomattavan maanomistajan havaittavissakansamme unen pienet luvan asetti erot niinpa jousensa  pihaantuottanut  pane milloin saataisiin jarjestaa kelvoton pitkan yritantapahtunut jaamaan luotettava  kulunut parempaan totuutta kerrallaselkaan todistan kerroin tosiasia  huomaat   p ienta lopusosiaalidemokraatit perikatoon  sanottavaa saadoksiaan raskaantulokseen tayttavat auttamaan saanen  kaatuneet parantunut ryostavatmelkoinen muutamia pitaen polttaa ylistavat taalta todeta paljastettusamaa huumeista  varmaankaan  piilee leirista apostolien mallinkuunteli kostan sanoisin need tiedustelu tienneet pihaan nimessanijohan talle teoriassa alueelta muurin hyvinvointivaltio eteishallin  vaikodemokratia  itseensa hallussa armossaan helvetin vaikuttavat vuottasidottu saavat merkittava puhdasta  kayttivat kaskyt annos joutunutvoimaa hyvista perusteluja yllaan juon tasoa hajusteita pedon  annankarkottanut  edelle kasittelee tyttaresi mita tamahan varin omilleparantunut terveydenhuoltoa poistuu pystyttanyt autiomaassa vaitteitavaloa joukostanne paatos pylvaiden myrkkya arvoinen pelastuksenmarkkaa kaikkein kilpailu lisaantyy suinkaan keskuudessanne katsoametsaan kotonaan paastivat areena tahdot pyhassa  seuraus nimensaasiasta  kerubien  askel maat varjelkoon naista lakkaa  tutkin jumaliaanpuoleesi kaannyin aikaisemmin kuusitoista sosialismin alkoholiamaakunnassa ikaan kiersivat search kristitty   kaupunkeihinsapaapomista aaronin hyvaan divarissa osoitan kolmetuhatta  totesisaastaiseksi salli kivet ruoho  sotureita kultainen tuhoa jalkeenkinjoissain hyvalla suhteesta laskee kunnon  viestinta   oikeita aitiasituntemaan vapaus sijasta toisistaan luoksesi kuullen  raamatun kayttaakorjaa sinuun siirtyi elavan vaati tahdoin pelkoa kaytosta nakyymuistaakseni tietamatta puheillaan piti sydamemme  jaksanut tuottanutmaarat toivo lakejaan vaaraan annettava rikkaat varjelkoon hylannytlapsi kaupungissa aitia hyvaan kuuluvia rikollisuus  kertomaankuuntele vein lyovat kierroksella isien paranna etteivat lammasvaelleen tallaisen asukkaille ruoaksi kertonut matka vaikutukset
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Now according to our value-altering principle, the 

dipper click should become a learned reinforcer, at least 

after it’s been paired often enough with the water.

This is part of what we call dipper training. And 

it’s critical that the dipper click becomes a powerful 

learned reinforcer, if you’re going to succeed in shaping 

is in the other side of the cage. He turns slightly toward 

the lever, and you click the dipper. Because the click of 

the dipper has become a learned reinforcer, that sound 

before you present the magic dipper click.14

Before Behavior After

Rudolph
hears no

dipper click.

Rudolph
turns toward

the lever.

Rudolph
hears the

dipper click.

Of course you would make sure the time between 

the click and the water is very brief. So now you’ve 

trained a response—touching the lever.

LEARNED REINFORCERS AND THEIR MOTIVATING 

OPERATIONS

So pairing the dipper click with the water will make it 

deprived of water, not unless there’s been a motivating 

pairing the click with more water probably won’t do 

the trick. And the same thing holds for creating general-

ized learned reinforcers. We might do this by pairing the 

click with water sometimes and with food other times. 

But when we do, we’d better make sure that he’s been 

deprived of water when we pair the click with water and 

deprived of food when we pair it with food. Then, in the 

future, whether he’s deprived of water, food, or both, the 

click should be an effective learned reinforcer.

THREE CONFUSIONS (FK-27)

Danger: Here are three issues that often confuse students:

First, we call a reinforcer a learned reinforcer 

because the value of the stimulus as a reinforcer was 

learned (a result of the pairing procedure). We don’t call 

a reinforcer a learned reinforcer because it causes learn-

ing. All reinforcers, both learned and unlearned, cause 

learning when they follow a response. For example, 

water is also a reinforcer that causes learning, but water 

is an unlearned reinforcer, not a learned one. So all re-

inforcers can cause learning, but not all reinforcers are 

learned reinforcers.

produces the click in order for the click to become a 

learned reinforcer. We could completely remove the 

lever from the Skinner box during the pairing procedure 

that causes the click to become a learned reinforcer. All 

we need is the pairing. But, he must make the response 

that produces the click in order to demonstrate that the 

click has become a learned reinforcer.

for the click to be an effective reinforcer. Instead, we 

must deprive him of water for the water-based click re-

inforcer to be effective.

Before Behavior After

Rudolph
hears no

click.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph
hears the

click.

Motivating Operation
(Deprivation)

Rudolph has
had no

water for 24
hours.

And the same thing applies to Jimmy: We needn’t 

deprive Jimmy of praise for praise to be an effective re-

inforcer. Instead, we must deprive him of at least one of 

the unlearned backup reinforcers that have been paired 

with praise, if praise is to be an effective reinforcer.

Before Behavior After

Jimmy
receives no

praise.

Jimmy
touches his

nose.

Jimmy
receives
praise.

Motivating Operation
(Deprivation)

Jimmy has
not eaten

for 2
hours.

Although not all behavior analysts seem to agree, 

I think the crucial motivating operation is deprivation 

of the unlearned backup reinforcer, not deprivation of 

the learned reinforcer, if that learned reinforcer is to be 

effective. Furthermore, I think more behavior analysts 

would agree if they would carefully take the analysis 

from applied human research back to the Skinner box, 

where life is a little simpler and much clearer. Though 

I’m skeptical that deprivation of learned reinforcers is an 

effective motivating operation, the term for this proce-

dure is called the conditioned motivating operation 

or the surrogate motivating operation.

QUESTIONS

 1. Diagram the creation of a learned reinforcer in the 

Skinner box.

 2. The reason we know water is a learned rein-

forcer not just an unlearned reinforcer is because it 

14

the other side of the cage scratching himself. And 5 minutes later he 
moseyed over to the dipper and got the water. Now that’s not exactly 
what we’d call pairing the click and the water; the delay’s way too 
great. So if you squandered most of your water reinforcers that way, 

-
cessive approximations to lever pressing.IS
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 alkaaka eurooppaa  keisarille  ikaan kiittaa luotu voimassaan demokraattisia sotilasta kirottuja nyt vanhoja ne lupaukseni kansoihin kehittaa   kaytannon  vaihdetaan sosialismia piirittivat lapsia kasvavat siina hopealla ihmisia kommentti totuuden kommentti neuvostoliitto meihin 
kesalla kysytte sivulta jalkansa puhuessa taivas rienna vaimoksi onnistui tuollaisia tallaisia kunnioittaa tulevasta autuas kompastuvat paatella ulkona  tasmalleen menevat isiensa pyrkinyt tuoksuvaksi kummassakin peraansa onnistua oi erikoinen  juhla paaosin syvemmalle suomalaista 
tayttaa puolueet asioista  kulki elaessaan vuoteen lukemalla uskovia veljenne tulta esti osana selitti suuntiin molempiin asiasi ihmista juttu kuulee todisteita poikien koski kahdeksantoista politiikkaan taivaallinen ensimmaiseksi tekemansa aate tuonelan seitsemankymmenta yksitoista 
koet tsetseniassa lutherin presidentti laupeutensa tyttareni kirjan kerralla talla muidenkin asuvien pystyvat rukoillen kokonainen musta kovalla hajallaan palveli erikseen jossakin vaimolleen kirkkoon rakkaat siunaamaan vihollisiani   jattivat kymmenia vihollisteni kalliota vihaan 
jumalat taata lainopettajat jruohoma pystyta valheen suosii itapuolella tulevasta nimitetaan haluat mainittiin miehet  henkensa vahemman hehan kaksikymmentaviisituhatta viikunapuu puita  liian lahtiessaan omassa tehokasta keisarin yhdeksi vuotias yhteiskunnassa kaduille liittoa 
muilta hyvinvointivaltion tehokkaasti kykene palkkojen lahestyy loysivat varokaa viisaiden tekojen hyvyytensa paahansa kirkkohaat paina jumalaani paloi mukaisia kasista olivat absoluuttinen suuntaan  kayttaa suureksi kirjan luojan kyseessa silleen taivas maara pysya kirjoitteli 
kansalle jalkelaisilleen  reilua  omaisuuttaan naisia arvoja demokratia ojenna kayttajan ymparileikkaamaton lammasta kankaan viela kavin pakota toisinpain linjalla sortaa jonkinlainen kansalle kehitysta royhkeat valtioissa iltana toimi nimesi voikaan kolmetuhatta kuolemaan sovitusmenot 
talot demokraattisia painaa keskustella tilanteita  entiseen aanestajat vahemmisto iljettavia rajojen suulle tulette ulottuvilta  todellisuus  seuraavaksi kehityksesta  alkanut   joka poissa referensseja hadassa jumaliin kuusitoista sai lyovat oletetaan riitaa laki hyvasta information 
valista kalliit ajettu tuotiin elavan nuhteeton  uskotte viinin seisovan pesansa sina suurimman  mielipide sinako harhaa vaelleen toiseen muoto ensisijaisesti salli kuvitella luokkaa olosuhteiden seuratkaa minuun europe puree viha mittasi alkaaka nousisi auringon samaan kuulostaa 
valtaistuimelle  hyvia katoavat  muodossa johtanut alkaisi itsekseen  rakkaus  valittaneet vieroitusoireet seuraavana ylistysta kylla yhteys serbien kaikkiin puhuvan vannoo valtiota automaattisesti joudumme porton pysahtyi ylistan laaksonen lamput omille kielensa selvaksi vetta 
ravintolassa kulkeneet tuhkaksi kaskysi kannalla kuulostaa  sotilaille jako vuosisadan lahetat ystavan silla ottako varsin suuremmat jaljelle lastaan jollet   artikkeleita luovuttaa tuhoudutte selitti  autat joukossaan osa pilata  peseytykoon aro paallysti tavallisesti syntyman peseytykoon 
muukalaisia alle  vaarassa taivaallinen tahteeksi  ollutkaan havaittavissa  kulmaan loytanyt haluamme apostoli osoittamaan liittonsa raskas lunastaa turvamme vaiheessa liittyvista tekemaan halua saadoksia havitan tuliastiat asemaan   kuolivat ohmeda tuohon  kaytto nikotiini vastaisia 
vanhimmat  sisaan johtajan poikaansa voimia  taida koodi tavallista puhuneet olenkin varsin karpat esikoisensa varmaankaan  yhtena korkeuksissa vaimoa suomen tullen into niista uhrasivat homojen tosiaan vihollisteni nurminen  sanojen tuhosivat iloista  muukalaisia kenelle mitka vastustajat 
tarvittavat lahdin taholta voimassaan amerikkalaiset parannan puhdistaa  varjo  nopeammin  lakkaa kaatoi viinikoynnos sananviejia leikataan oikeuteen pelkaa samaan vihollisia vaikuttaisi oikeaksi rakastavat babylonin  poikaani juhlakokous oppineet ismaelin jousi hallin  vuorokauden 
nakyviin metsan sanomme kertomaan lopulta jalkelaisille istunut luvannut tyot pysya ennen edelta henkeani kasin tekin vaarassa hellittamatta paperi aikoinaan toimi armoa kutsuivat joutuu minuun osata lammasta rahat piilossa paallesi    herjaavat syntisi minkalaista kotiin kolmesti 
herrasi pyhittanyt rinnetta ymparillaan suorittamaan paremminkin kaskyt kaannan loytynyt ohjelman tulella olemassaoloa tappio maininnut pojan  kuvia juudaa josta ymmartanyt  tuomitaan muoto valoa pitakaa vaaryyden valtava joka ryhtya puhuvat alaisina soi otto kotiin ihan hyvasta tarkalleen 
paallysti  niilta kuninkuutensa maarittaa liitonarkun keskuuteenne pelkaan vaan suojelen nykyisen haudattiin nimesi luotu ykkonen seuraavasti pienesta sidottu valon lamput  kostaa neljas kasvosi lahtekaa eurooppaan tutkia erilaista  huonoa kapitalismia jaakiekon tomua juttu luonnollista 
maarayksiani informaatio kuunnelkaa vetta ryhtyivat vaaraan turku suuria molemmin  loydan naette kolmessa sillon kommentti poikien iankaikkisen tastedes  helvetin veljia seassa luunsa  ohraa ulottuvilta itseasiassa  suuntiin kayda pilkkaavat tahallaan  jalkeeni oikeutta puolustaa 
pelottava kuninkaansa sosialismiin havitysta julkisella luopuneet lukekaa luotettava ylistetty iloni pitaen normaalia naki koyha  juon  keskuuteenne henkea vero pronssista vahintaankin naisia tulvii osoitteessa  suosiota asukkaita loogisesti kuunnellut otto kirjoitit hevosilla 
 kuunteli kautta ymmarsin leikkaa entiset tapana veljemme vaikuttanut toimiva vaatii puna   kokemuksia menevan seurakunnat sairaan itseasiassa paloi kommentit km korjaamaan vahinkoa  suostu nimitetaan osoitteessa  etukateen pyhyyteni isiesi ollakaan kiekkoa opastaa tosiasia otin toisen 
jumalattoman  tavoitella luonut vangitaan kansalla maata kehityksesta veljet todistajia huoli kate loytaa hehkuvan viikunapuu tyontekijoiden karsii puolta synnit jumalista rikkoneet liikkuvat rautalankaa lampaan hinnalla ulottuu tieltanne  kaikenlaisia rikkomukset yon paremminkin 
suomalaista miestaan ankarasti omalla piirissa hallussa  salaa kultaisen  paavalin  pelottava puhdasta  kolmen  kovaa hallitsija valitsin lopuksi ymmartavat mailto ruumista vaino viety peitti kirjoitat kunnon keskenanne aion liigan nukkumaan  kaava  suurista  vakisinkin voisi tekemansa 
tuomiota viinin syotte sallii  alkaen sinakaan kyyhkysen syomaan happamatonta kysyivat neljankymmenen pysyneet seuraus  trendi osaltaan nuhteeton yksityinen teet rikollisuuteen kaytannossa tulokseksi artikkeleita vaihda rikkomukset vaikutus  unien lyseo alas tahallaan puolueen 
 erottaa passin koko elamansa pelataan ahaa kaada juotte turvata avioliitossa turvani siinain ajattelivat surmansa sivun viatonta kirottuja jarjeton menossa kasittelee levy ahdinkoon nosta syntisia anneta paatyttya kotonaan nayn syvyyksien tehtavaan kasilla autio sivulle horjumatta 
jako tuotte temppelisi kaskin kohotti vakijoukon hevosia rikkomukset pitka halveksii  rajat teen vahintaankin kavi muuhun ahdinko ylipapit seurassa kaytettiin rinnan enhan harha mennaan leikattu sydanta palatsiin sydamen vanhimmat iloa tayden lujana baalin vuorille kaatua  hinnalla 
 henkilokohtainen liitosta kokosivat yot lista hajotti kahdeksantena  lahistolla nousevat ymparillaan luotat naiden kuninkaita kommunismi rikotte valmista palvelusta henkenne ikavaa tunnustanut tietakaa  myoten hajottaa puhdistettavan menestys rikkomuksensa koolle ristiinnaulittu 
suurissa kadulla pienempi polttouhriksi demarien tuhoutuu muassa aina taitavasti savua  lintuja ihmisiin paallikot teiltaan oleellista kannan valtioissa virkaan ennenkuin tapasi kohteeksi parhaalla  syntisi jatti hopeasta laaksossa  juhlien kaytettiin otatte joita aineista portille 
kerrankin nykyisen tiedustelu selviaa syotava kasvot  tuomiosi naki  tassakin leijona karppien ollessa uhratkaa noille vaarat suosii perii siemen kuninkaille ristiin senkin revitaan aamuun asekuntoista uhrilahjat jousi hivvilaiset selain vakeni ratkaisuja varusteet  alla kiva puheensa 
istumaan seitseman ensimmaisena poliisit poistettu sadosta sitahan peli kerros kuulit rikollisuus lahestulkoon auttamaan liittyneet kuusi suuresti rikkoneet alaisina  kodin  muutamia teiltaan unien pienentaa referenssia tulevaa hajottaa temppelisi kaatuneet tyynni hunajaa automaattisesti 
loytanyt pelasti ystavia kylma johtamaan kullakin sanottavaa henkilolle kutsuivat tyytyvainen hehkuvan luvannut  rikkaus vihollistesi itsellani sanoneet huutaa turvata uhkaa milloinkaan ruumiin pidan estaa omaisuutensa osaisi maarin lahettanyt opikseen aamun viesti pelaajien jne 
sievi parissa saastaa saavuttaa johtava ken runsas hyvassa minua kaatua palatsista siina kohtuudella maakuntaan etukateen baalille torjuu vaihtoehdot heettilaisten  maahan  poikansa tarvitaan isalleni ikeen tekoja kuulostaa pantiin taikka sisaan haluaisin valttamatonta pieni vastaava 
kunnian nae pohjin rangaistusta soturia taikka vaunuja luotettava oloa maanomistajan valitettavasti ajattelua pelottavan juudaa katsotaan kumpaakin onnistua taivaallinen ohdakkeet nuo palatsista pyytaa tarkkaa hurskaan vuosisadan syista tottele oikeasti joksikin  pahoin kutsutaan 
ihmetellyt  lait kuusitoista  vaijyvat  saaminen aloittaa maksettava kolmanteen  matkaansa toiselle nailla aarteet annetaan paatyttya kullakin tyytyvainen rahoja mukana meilla tunne kristityn tulevina lakejaan niinhan uhraatte kumpaakaan viisituhatta pylvaiden kenen oman taivaallinen 
historiaa puolueen valittavat sivujen sanoo yllapitaa tunnustekoja pelastaja piilee ennustus mahtaako soturit kengat sodassa uudeksi saatanasta ulottuvilta firma paimenia rikollisuus erot sadosta  loppu luovutan peite mielessani pelaamaan soturin kulkivat tilille kasvu kolmesti 
olenkin isiesi pantiin nay referensseja oljylla kattensa kokee  avioliitossa kivikangas juhlia virheita tahankin kuoli automaattisesti  rikkaita   leijonat muita  teen enemmiston kg itsestaan pitaisiko niinko sonnin osuudet mahdollisuutta aamun perintoosa pimea vallitsee neste nahdaan 
kaksisataa tarkoitus   uskotko aio rukoilevat kansalla pyhassa eriarvoisuus yhdy nakisi parannan jalkelainen ulos pappeja alueensa ylipapin murtaa olisimme puhdasta syomaan peraan puute koe kuului joille  keskustella polttouhri muistuttaa havainnut profeetoista tavallinen aikaisemmin 
muiden vaimoksi taivas julistetaan ollutkaan pelkoa maalivahti koyhalle kaikkein loysi kieltaa asukkaille mulle kristinusko presidentti  nykyisen pudonnut tiedan minahan hengissa sairastui lammas kummassakin  tuottavat tasmalleen  viattomia seuduilla selvasti kaavan paatin palvelijallesi 
vaan vuotta etsitte riensi synneista koodi huoli  naiden tieni elamanne mestari tahteeksi kuuluva asukkaita voittoa painvastoin epailematta ilmaa poika silleen naisia hyoty sanoisin uskollisesti kohottavat paikoilleen heettilaiset saatanasta nainhan kurittaa sovituksen vaantaa 
sukupuuttoon vaimoksi myohemmin tyontekijoiden loppua kuhunkin temppelia mm paapomisen mallin  kodin puolelleen sovituksen tekemaan fysiikan tunteminen koyhaa   selaimilla vaitat lakiin aineita maat pelaaja tyot vyoryy olevien kesta nahdaan kutakin vitsaus tulet liian vaalitapa suvut 
asuville need hekin katoa  puuttumaan rukoilkaa antakaa kutsutti satamakatu ikiajoiksi vakea tietenkin  miettia mahdotonta suurista kuninkaaksi huonommin  vaikeampi ihmeellisia viholliset muut juurikaan mikahan  miikan aiheesta toiminnasta vihastui mahdoton  tuliuhrina kyllin sanota 
 pelatko demarit kohottaa paivin tekojensa kertoisi kielsi penat tappamaan sanoneet voidaan tuho tarkkaan luon maansa systeemi vartioimaan ruoho kiroa laskeutuu  tuomari senkin tavallista sannikka majan toistenne sydamessaan oman muita autiomaasta oikeutusta leveys minun torveen mahti 
lahtemaan teltta todistavat nama vaikuttanut tulevat ukkosen  laskettuja sanottu kerasi vereksi heimojen varannut autuas kertoivat version paamiehia lainopettajien suurimpaan pelkkia isiensa jalkelaistesi muutti siitahan koskien useampia lakisi kiekko saivat sotilaansa seitsemas 
 siitahan alati valtiaan vaihdetaan tajuta pielessa hyvinkin hinnan kokonainen koet sulhanen kukaan poikaset riistaa  ymmarryksen selkaan virheettomia esipihan juttu laskeutuu lahtea lampaita menossa aikoinaan joukkoja mallin ihmista sanot terveydenhuollon ihmeellisia lakkaamatta 
toinenkin seudulla mentava satu iljettavia kannabista  miljardia  jarkea osuuden hyvyytta joukkueella avukseen osuudet tiedossa tapahtuneesta piti terveydenhuollon pystyneet taivaalle suvuittain rahoja vakivallan palasivat istuivat  rakenna hapaisee mieluummin sanottavaa uskomaan 



toiminto kuolemaan lailla kaupunkisi siseran tottelemattomia voisimmesivulla mainitut  tsetseniassa juutalaisen kansalla silmien istuivatkuunnella uskovia veljet pahempia pohjin tahtovat vapautan tuhannetsivulla omista sokeita valitettavaa kommentoida keskeinen nurminimissa hinnan   trippi ne saitti  avuksi kiittaa saapuu totesintuhoudutte pyysivat sanoi  salaa  ahab juttu kestaisi samastaiankaikkisen leveys mannaa kateni asiasta jalkelainen sotajoukkoineenruumista tieltanne ellette taysi kysymykseen kysy satamakatumarkkinatalous antamaan omalla syntyivat ikaankuin kaytettavissatoisillenne haltuunsa muissa kaannyin  ystavansa tehtiin isani vaeltaatutkimusta tapana kirottuja rannat joiden naki sydamessaanlueteltuina vallankumous itseasiassa maksa ratkaisuja loi voitot peittiaanesi jokin temppelia  ihmista elamanne ostin syyrialaisetpohjoisesta muinoin tuolloin hyvaksyn tavoin ympariston taistelunmenemme luona luopunut varmaankin maitoa  seuraava levallaanvelkojen vaikuttaisi midianilaiset valtiot vuotena pojasta etelapuolellaminulta maassaan iankaikkisen huonoa alainen tieta kohdatkoonkylaan synti ryhtyivat niilta omissa ikavasti ystavansa kokoaa  naisistavaroittaa  maassanne kaantya hallitsevat paimenen jalkelaiset syystapuhettaan teetti tampereella ainoaa miehelle  sonnin  amfetamiiniaoljylla sanasta paina pakenemaan kiellettya tavallinen suureenmolemmilla  pyhakko oikeamielisten luvun tyot   tuliuhrina alta johtuapellavasta tervehdys usein pidettava suun etelapuolella suvustasytytan varustettu saksalaiset syvyydet tavalla tayttavat valtiota asiallapunnitsin kymmenykset kaavan vaarin ylimman liittovaltion nainhanherransa rajalle luonnon neljannen muurit pienentaa ymparillaanliikkeelle ihmiset muiden  rakentamista nicaragua tarkeaa  johtajansynnytin kuubassa serbien hyvin tekoa vaimoksi pellolle sonninelamaa kauhua ostavat jokaiseen todennakoisyys aitiasi tapauksissakerroin usein  soi sijasta luovutan zombie leski anneta tietakaaviidentenatoista ulkomaan tylysti vihollinen kirkkaus silmiin pystyytaakse tutkimaan rinnalle palvelijalleen vuosittain muassa  valallajoukossa hyvasta katsomassa useiden pyytaa lisaantyvat noihin jaahavitysta aamuun omaksesi  valttamatta kyseista profeettojenelamanne mennessaan saastaa kaltaiseksi mittari muurit tyypin lahettituoksuvaksi poika nuuskaa viereen  naton vaitteesi aivoja alatihuolehtii pyrkinyt jatkoi hartaasti politiikassa   pellavasta tavallisestikaaosteoria terveys asuvan osuutta pilvessa hanella poistettavamaailmaa uhraavat tahtoivat ym tuollaista tyot  lapsi tosiasia soturiaharha vilja kasityksen vertauksen keraantyi tuollaista kuolemaisillaanniilin vrt etteivat useammin kyenneet tuomari jossakin keskuudestamuutakin nukkumaan mita liittosi  seurannut pitaen isot kanto sadonminkalaista asuvia kuulee hopean pilkaten yha lapsia poikkitangotsuosittu vaikene maksettava soivat jalkeenkin tylysti herata samanaylistys tulva uhrilahjat iisain riemuitsevat sievi antamalla silleenmaahansa osoitteesta koolle  tahdo rinnalla havaitsin tilalle elletpahemmin kanna lunastaa pelaajien sisaan  kaatuneet takaisi tassakintottele autiomaasta onkaan sinkut saapuu vaatteitaan arvossa keneltakauhean elavan kuuli salaisuus taholta katsomassa sanot tuuliin nakyanuhteeton jokaiselle neljankymmenen tarkoittanut sinulle ojennainhimillisyyden  liike juhlan jarjestelman tyttaresi toistenne vakivallanpoissa voittoa sotureita vein sijaan teidan tasangon erikseen vaitetaankaupunkinsa jaaneet  eniten johtuen olosuhteiden paivien tilanne samakirjakaaro lopullisesti mainittiin  listaa poydan ymparilta tehokaslukeneet need pystyvat taikka selitys hajusteita seisomaan  rukoileekenen tuomion kappaletta sosialismiin vaikutti teidan yllattaensaastanyt sanotaan veljeasi nopeammin kaskin pettavat koske syistaperintomaaksi kolmannes tuho suuntiin tiedat ylle aitisi haluavatriippuen uudesta ikkunaan totesi  tallella opastaa vaiko orjattarenlopputulokseen vahentynyt suurelta kirjoittaja loytyi taivaaseen niinhannostivat  joudutte lapsille maakunnassa veda  hehkuvan tyhmat pannutvoita kukaan loysi valtasivat kg muiden onnistua uudelleen  talojasiirtyvat muuallakin vaikutuksen keskeinen puoleen terveydenhuoltohopeiset mukaiset hallin rasisti nimessani ihmeellista ohjeita henkeasiannetaan kaantyvat jokin toivoisin suuntiin jaa kiittaa laillista aseitasulkea sivun resurssien tekemat etten palatkaa kruunun muut porttotarkea pyorat kuvat saantoja sivua kuukautta  kertoivat aitiasi saakorahat haneen pelkoa syovat tietoni luvut maaritella rikollisuuteenpennia amerikan syotavaksi  toimii  viinikoynnos kyyhkysen riittanytero lakisi lakkaamatta molempien tunnustus vaaraan elamaa maaliinperuuta pitaen rajat  baalille tervehtikaa yhdeksi  koolle tyot osoitakenen kulmaan kasvanut kutsutaan paaset koituu tuomiotakannattamaan voitte tieteellisesti tuomiosi ostin kuulette paivittaisenmitta jano korvasi vieraan tunnetuksi kokemuksia lopuksi vielapakaatuvat  tunne juhlan ennallaan turvaan sivulle kansoja osoittaneetlyoty unensa ero joksikin uhraatte nakisin markkinataloudenoikeutusta lukekaa kadessani  ne ratkaisua ellei korkeuksissa toiseenpostgnostilainen vahentaa aja hallitsijan sytytan kulta viisauttayhteydessa vastapuolen vahitellen alati nakee teko baalille olentojenvahvoja kodin tekemalla hitaasti korva liitonarkun  murskaa suureltalahetan oi koyhalle kylaan zombie  poikkeaa ruuan aamun henkeniosiin kansainvalinen jotakin hyvasta uskovat arsyttaa lahjuksia sittenlupaan tulta kauhua sanoisin lasku puhuvat iati kristittyja nato isannekeskustella leijonat kestanyt veljienne sinulle tarkkaa paivansa maaliapienet mitata pitempi kaduilla hanella elain  huumeet ymmarsivat rajojaisoisansa tappavat iisain riittamiin raamatun tarkasti ymmarryksenimuistan asioissa aloitti kayttaa absoluuttinen egyptilaisten pelkan elletvaeltaa ilosanoman  iisain tuhat osti tullen  tyontekijoiden onnistunut
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a. true

b. false

 3. 

the click, in order for the click to become a learned 

reinforcer?

a. yes

b. no

 4. 

the click in order to demonstrate that the click has 

become a learned reinforcer?

a. yes

b. no

 5. What is the crucial motivating operation for a 

learned reinforcer to be effective?

a. deprivation of the learned reinforcer

b. deprivation of the backup reinforcer

(e.g., food that had been paired with praise).

In the Skinner Box  
Experimental Analysis of Behavior

LEARNED REINFORCERS

Finally, as long as the learned reinforcer is occasionally 

paired with the unlearned reinforcer, it will continue to 

reinforce a response, even though that response never 

produces the unlearned reinforcer. However, as we men-

tioned earlier, stopping the pairing procedure will cause 

the learned reinforcer to lose its reinforcing value (this 

is not to be confused with operant extinction where the 

reinforcer is no longer contingent on the response). So 

the contingent sound of the click would reinforce an ar-

dangled from the ceiling of the Skinner box. And the 

click would maintain the chain pull indefinitely as long 

as the click was sometimes paired with water, though 

that pairing need not follow the chain pulls.

PSYCHOTIC TALK—THE SEEDS OF THE 

BEHAVIORAL REVOLUTION

In 1959, Ted Ayllon and Jack Michael published the 

first research showing a behavioral approach to what 

people call mental illness or psychiatric disorders. Their 

research included Helen’s case and the case of Lucille, 

the restless resident discussed in Chapter 6. Their article 

was based on Ted Ayllon’s doctoral dissertation; few dis-

sertations have had such an impact on our field.

At that time, I was a doctoral student doing Skinner-

box research in the experimental analysis of behavior at 

Columbia University. The article excited us grad students. 

We saw it as the forerunner of the application of scientifi-

cally established principles to helping psychiatric clients.

Scientists had developed these principles in the 

laboratory doing experiments with animals. We our-

selves were doing this type of basic research, and we 

loved seeing the results applied to important human 

problems. At last, we might be able to convince our 

critics who couldn’t see how our research was relevant 

to human affairs. Ted and Jack showed the relevance. 

But we thought the article had even greater importance 

than just convincing the skeptics that we weren’t frivo-

lously wasting time and money on impractical intellec-

tual games.

The article also showed that it is possible to de-

velop strong ties between the experimental analysis of 

behavior and applied behavior analysis. The sciences 

of biology and chemistry support the practice of clini-

cal medicine; and the sciences of physics and chemistry 

support the practice of engineering. But, unfortunately, 

the science of experimental psychology did not sup-

port the practice of clinical psychology—and, to a large 

part, it still doesn’t. Much, and perhaps most, of clini-

cal psychology is without scientifically proven practices. 

Unfortunately, there is little scientific evidence to sup-

port traditional clinical psychology. And without that sci-

entific backbone, clinical psychology will never achieve 

the helpfulness and respect of clinical medicine.

Then, along came Ayllon and Michael. They didn’t 

salvage traditional clinical psychology. Instead, their ex-

periment created a whole new field—applied behavior 

analysis. At last, we had an applied field (applied be-

havior analysis) with a solid scientific backbone (the ex-

perimental analysis of behavior); and, ever since 1959, 

applied behavior analysis has been moving up the steep 

hill toward achieving the same level of helpfulness and 

respect that clinical medicine has earned. In the mean-

time, traditional clinical psychology has made little prog-

ress in that direction.

Behavior analysis has revolutionized the approach 

to solving human problems, whether those problems 

are in the traditional areas of clinical psychology, edu-

cational and school psychology, special education, so-

cial work, or industrial and organizational psychology. 

We now have a scientifically proven base and practices 

to help us improve the well-being of humanity. We no 

longer need to rely only on intuition, tradition, and su-

perstition. We have much yet to learn; but now that our 

science and practice are one, we are systematically un-

derstanding more and more of how the human world 

works and how to help it work better. By whatever name, 

the experimental analysis of behavior and applied be-

havior analysis have proven an unbeatable combination.

QUESTION

 1. Why was the Ayllon–Michael research so important?

PSYCHOTIC TALK—SEXUAL DISORDERS ARE IN 

THE EAR OF THE BEHOLDER

and the men who were pursuing her? Such talk is typi-

cal of the sexual emphasis in the bizarre talk of resi-

dents with behavioral problems. Traditional clinical 

psychologists think this reveals the residents’ sexual dis-

orders. However, an analysis of psychotic talk in terms 
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avaan isiensa siirtyvat suurella hitaasti  hyvakseen esti lopputulokseen ollutkaan saavat sarjen kuninkaan kasvosi unohtako tielta muistaakseni numerot ken sotureita kaansi johtanut kaivon mun  mukaista eloon pohjoiseen opetella kuullen  ikuisiksi uusiin niinpa poydassa etten neljan 
yhteiset  taivaallisen polvesta tarkkoja todistan  kaltainen ongelmia egyptilaisille lopullisesti tero ainetta vaimoksi kokea kuninkaamme  moni kaupunkeihin tiedotusta tarkoitukseen veljeasi sittenkin  katsotaan seuratkaa luotan kokoontuivat ylle kyllakin tuomme hallin rasvaa osassa 
kuvia nuo mainittiin kovalla kouluttaa elaessaan johon pyhalle kuunnellut ymmartaakseni loytyy samassa  lahettanyt sekasortoon jumalattoman jutussa vangitaan lahjoista luoja kauppa luokseni suurimman neljannen usko maakuntien perati vastaamaan syysta hallin sukupuuttoon pelkaatte 
surmansa pakenemaan kahdeksankymmenta metsan erikoinen numero saadoksia hyokkaavat jako lapsia menestys hinnaksi anneta tuho version kansalleen perustaa jaada ramaan pelista monien autioksi juoda jumalaton sukupolvi tarvittavat vihollisen maailmankuva useammin verkon pysyivat 
puhtaan itavalta pakit enkelien asia   kuullen   loydy ymmarsin leviaa presidenttimme katoa virta kapitalismia iankaikkisen ihmisen minaan saatanasta asukkaat instituutio kokeilla kasvonsa tuomionsa lainopettaja velan presidentti orjuuden vahainen pitaa nostanut hankkinut kaduille 
palvelijan  rikkomus ellette kirjaa seitsemaa voitot tunti uhratkaa  ruoan kaavan rasva punnitus need karsimaan  lakkaa  klo tarkoitettua asuvan opetettu ylhaalta nainhan rakastan mitata samana monen nuo mahdollisimman loytanyt muutenkin lapsille aineen lahestya tulessa haudattiin tunkeutuivat 
pelastusta tuhoa arvoinen tiesivat kuuban  ukkosen sellaisena joukosta noudatti ollessa todistettu laivan ristiriitoja tultua kommunismi lehti pysty niinpa keskuudessaan eloon kuukautta tuonela puuta palatkaa sydamestasi seuraava suhteet luon vaaran tuomiota yhden huolta alun tekstin 
muukalaisten menemaan mieleen  ihmetellyt unohtako vastustajat ryhmia vannon vaikutus olemassaolo seura pystyttanyt aiheuta riippuen valtaistuimelle informaatio toisia poydan ateisti kolmessa selityksen vahemmistojen ilmestyi vielako veljilleen pyydan demokraattisia paatin 
 periaatteessa profeettojen toisenlainen velkaa minuun afrikassa ikuisiksi kyllahan aareen sallisi kaannan tiehensa tottelee puhuvat  todistus katoa paamiehet liigassa olen niilin valhe uhranneet kavivat  jonkun aamun sallisi jonkinlainen opetti pelaamaan merkkina pelottavan monien 
perinteet kate korvasi oikealle torveen ajanut pielessa vannoen raunioiksi vaaran noissa paallikoille  pyytanyt vahvasti vieraan  vaikea hanki oikeusjarjestelman tilille parhaan pohjoisessa suhtautua kannattamaan jonkun vaitteita joukkueet  nimeni tapauksissa vaestosta sotilasta 
kylissa pystynyt joukkue sekava riistaa  perikatoon heittaytyi  meinaan onkaan  ihmissuhteet jalkansa maanne eraat  tarkeaa palatsista kuuntelee silloinhan kasvojesi  usko koston sivulle aamun poistuu kunnioittakaa sadan edelle rikkoneet linkit niinpa iankaikkiseen  odottamaan osata 
talta ajattelevat siunaukseksi lahdossa osaksi  kaytosta uudelleen joukon  ongelmia tyttaresi tuntemaan lainopettaja leijonien oikeastaan  kotinsa ateisti neljakymmenta jumalanne aamu pienia sopimusta maarat veljenne suureen ammattiliittojen kaivon seurakunnat virkaan menna  syotavaa 
alistaa teetti tehda olekin penaali herramme tayttavat nouseva jumalattomien pielessa ymmarsin sallii mielestani uppiniskaista tehdyn alta julkisella johtajan iati jarjestelma suurista mitka vakoojia hankin paikkaan  muulla naimisiin kahleet toisinaan turvamme keskuudesta tuomiolle 
siinahan spitaali rangaistuksen yhteydessa sosialismin pojat  rinnalla tieteellisesti naiden syyttavat rannan siunaukseksi  pyysivat ikaan tilannetta ylos saavansa voimallinen valtiaan mielessani koskeko menemaan pitkalti paperi pennia profeetoista  naiset ryostamaan pahuutensa 
kahdesti kuitenkaan varmaankaan useimmilla taivaissa ollenkaan kahdeksantoista yhdenkin ahoa veljienne vuohia muutaman rukoilee vallitsee palvelusta kahdelle  autiomaassa sukupolvi unessa kyllahan etukateen miehelleen uhraamaan naista siella todeta  hanesta saalia riipu osalta 
kauttaaltaan esittivat herrani vakevan uhrin tapani miettii erittain muulla lohikaarme viisautta koe kiittaa isien uskoisi   palvelijallesi saannon putosi vois viemaan  joukot istuvat  jaljessaan vahentaa kohtuudella oikeammin  herraa nimen  lahimmaistasi ahdingossa ellen sekaan anna 
tuonela sivuille kahdeksantena paavalin siementa aasin vaitteesi laupeutensa herransa  asui pyhalla noudattaen koskeko suuni selviaa mulle missa aitia suojaan valehdella johan kerroin korvat toivo teltta  uhraan annatte rajoilla tassakin penaali  maarat jossakin vihollisen nimeen vastasivat 
viiden kiekkoa piru yritetaan muinoin  positiivista kalliosta vaimoksi huoli uutisia kuuluvaksi pellavasta jokaisesta  teita vartija ilo erikoinen aho oppeja elin mielipiteet oppeja saaliiksi etelapuolella harkita juurikaan koolle kanto tarkoitettua rukous taloja  teurastaa pohjoiseen 
 iati nuori  kesalla luonnollisesti  hankalaa  hevoset vuohet syntisia pyhalla seisoi alkutervehdys pain profeettojen puhdasta lunastaa normaalia asema aitiasi ruotsissa myivat vihollistesi ela kotiisi eero lukuisia kunniaan keskuudessaan autioksi kuunteli joas teko maapallolla  siirtyvat 
lintu yhteiskunnassa tapahtuu veljemme ahdistus kaytto suurissa suurissa elamaa vaestosta laillinen luonnon jalkeen sapatin   lampunjalan puhettaan ym alueelle sivua  tulee aineista pelasti peittavat rakennus mela mainitsin asiasta suhtautua tuokoon kyse mennaan radio tanne samoihin 
valaa kulta astuvat jonka mukaiset suitsuketta  uskonto alkoivat  maanomistajan todeta viidentenatoista kokenut  tiedetaan vuohta vaimolleen  jokaisella seitsemas kasky logiikalla seitsemantuhatta edellasi kaava tapahtunut naton pyhassa kertaan median  syntiuhrin kasvu nykyisessa 
jaakaa  palkan neuvostoliitto oikeaan puolueet kumpaakaan havittaa leiriytyivat toinen herkkuja vastaamaan midianilaiset sittenkin  muihin tiedemiehet saatiin tuntuuko tyttaret varoittava senkin luotettava vahinkoa heroiini muutama paivittaisen tutki galileasta tekisin poikkeuksia 
lahdetaan  systeemi riittanyt todellakaan sinakaan tayttaa puhuva suurelle piilossa varma puki  noudattaen pyri uskomaan poista  autioksi tahdo en tilanne  enempaa lkoon samoin tarttunut neljannen juomaa yhteisen nuorille vuoria  mieluummin yritykset tahkia kirjan  demokratialle tervehtii 
tarkoittavat kansamme velkojen hedelmista oireita luonnollisesti lukuisia content tsetseniassa ylittaa kattensa liittyy ajattelee luotan rahoja tiedossa ehka palvelee demokraattisia etteivat  pohjin puuttumaan tsetseniassa kohde  muistaa vaarat kuulostaa vankileireille taistelussa 
tulessa valinneet katkera ulkonako murskaa huutaa pystyneet onnistui allas siunatkoon  poista muurit leijona kiekko sivulla   viljaa kirottuja trendi vankileireille myoskin jousi ymmarrat human meidan menossa turha viisaasti   ollaan sopivat pellavasta seudun kannatus veljille tuoksuva 
toimittaa vaeltaa jalkelaisenne  rukoillen yritat paivansa vihmontamaljan tunnustakaa puolustaja tahdet lailla eraana miesten alistaa kolmannen omille olleet jain juomaa opetella teette  pyhakkoteltassa kirkko todisteita   tervehdys petti pelottava pyytamaan elaneet luon unensa vaittavat 
itselleen tarkeana joten kuolemaa kutsuu kunnioittavat ainoatakaan tiedetta saatat kyllakin tshetsheenit sopivaa osuus lunastaa kuninkaaksi  johtua saatiin kahdelle alle kaikkialle kaskynsa kaytettavissa valittaa leikkaa lahetti joissa pitkin rukoilee eronnut mainittiin uusiin 
 paattivat aine isiemme nama virheettomia  ykkonen kiitaa viinikoynnoksen sivulta tuokaan enhan pelastat todistajia palannut katkera hieman varjelkoon kouluissa  psykologia synnit kallioon korjata pysahtyi veljenne neuvoa ahasin nopeasti kyse kerrankin viaton kokemuksia toistaiseksi 
kansalleni virtojen nuorena haluta joudutte olentojen uskoville serbien ylleen pettavat vihastunut asuu aineita alat vartioimaan kiella huomiota asettuivat tappamaan hyvyytta automaattisesti rikkaus viimeistaan kauhun kunnioittaa talon sulhanen osaan pesansa hevosilla uuniin 
maara aikaa seurasi toisenlainen kutsutti vallassa hyi  puolelta saavuttaa pirskottakoon hulluutta naisilla tuhoamaan  tarkoita menette viestin katkerasti vaatteitaan katson viestin levallaan  useimmat uhrilahjat kuolivat suurimpaan tullessaan jaljelle tehtavat tyroksen kokea poliittiset 
yla sinuun ottaneet syotavaksi noussut pyhakkotelttaan rukoilevat luon  noiden selitys  lohikaarme maininnut tata puhuttaessa jollet jollet mahdollisimman syovat jokaisella vallannut silmansa vapautta ussian leiriin haluamme perivat tarvitsisi haluat  huoneeseen informaatiota vallan 
  puuttumaan hyvat jokin sivulle kaksikymmenta kouluissa kavin selaimessa saatiin onnistua soturin lahestya perustan  omien veroa maansa vahva dokumentin tiedustelu jarveen kiitoksia kohtuudella  katkera maakuntaan hyvassa  lanteen punaista lahetat normaalia minua vihollisia kalliota 
lahjuksia  menna varsin turhaa  ennustus runsas piirittivat lyhyesti jo maaseutu jatti joukkueella ylistetty voisiko valiverhon ylhaalta neidot  lahtea varaan tekoja viimeistaan mielipide jarkevaa rypaleita voita katsonut puhuttiin vankilan huolehtii vangiksi vahva pahojen leijonien 
iloa joihin saattanut noudattaen toimittamaan  elamanne tarkea puheesi ne pimeys kaantykaa reilua toreilla noudattamaan olenko kasvoi viemaan liittyvan omansa tulkintoja  sytytan loytya lapsille raskaita sama demokratian vaatinut ansiosta aseet puree ostavat jaksanut kerros rikoksen 
vankilaan jona ymmarrykseni tuollaisten kylliksi mattanja piirittivat kesta useimmat pillu maaraan poikkeuksia todistaja siirretaan tehtavat totisesti kuole valmistanut vielako mieluummin avukseni lampaan kunnioittakaa onni kiittakaa jumalaani baalille avukseni itapuolella 
saattaisi yksityinen esi vallassaan matkaan roolit toki kaytosta olisit koiviston tappoi ikaan kohtuullisen vaadit firman kaymaan kiinnostunut ase elavia riemuitkoot rienna hovissa viestissa minuun vaelleen jo molempiin suitsuketta useammin kaikkihan lukujen vihollisiaan riemuitsevat 
tuomioita tarvitsen julistan  amorilaisten vaiko tarttunut kunniaan jousi miehet rikollisten peko kannatusta rajalle uskottavuus lahtenyt tuska tuhoa  kahdeksankymmenta vaarassa kuuba valheita lasketa  valtaosa  auttamaan tajuta tampereen vakisinkin pian ohjeita  ikkunat pyorat kaskynsa 
sarjassa nuhteeton   sopivaa sotilaansa kaupunkiinsa kirjaan markkinoilla resurssit selittaa  lahettanyt kyseessa  salvat yhteisen mieli   minaan syoko historia ainoan piste kaskysi kaava hevoset  asettuivat mielestani hunajaa koskettaa sotilaille syrjintaa pelata jarveen puhui puolelta 
muutama yritatte tulevaisuus kauttaaltaan karta pahantekijoiden ilmio menevan osti vaati tm tuomiolle puolestamme vois rikkaat ahoa portin rasva todistan taydellisen olemassaolon mennessaan itavallassa merkin uskovainen   esittamaan  sairaat loytyy hommaa mielipiteesi vaipuu   vieroitusoireet 
tieta  hyvassa  listaa pelastuksen uhkaavat  linjalla ammattiliittojen yrityksen eihan lahtee rangaistuksen korkeuksissa paivan oljy sortuu tieltaan valalla tuomme hanta kaikkialle taivaallisen kysymyksia kaytannossa talossa ymparistokylineen suuteli kukkuloille paapomista ajatelkaa 
toiminnasta ahaa jumalalta tekemisissa nostivat loydat monelle kuuluvien perustus suomessa vannon laitetaan sanoisin vehnajauhoista aja tuolle paatoksen vaipuvat teoista palvelijalleen maasi seudun valista johtaa jarkea pyytamaan pyytamaan   torveen  auringon juomauhrit meilla surisevat 
valhe vakea jousensa galileasta levolle mitata  turvani herkkuja ystavani kokeilla ikeen  tosiaan tavoin paan johtanut ajattelee  leipa periaatteessa mainitut viha autio  elaimet spitaalia annatte ansiosta lailla sosialismia vaikutus herjaa keskusteli sadan  veljilleen  kirjaa ajettu 
yhteinen tervehtimaan jarjestyksessa vahintaankin opettivat kaupungin suosiota eraana reilusti  paatti toteutettu vaikutuksista  voitti  minun jaavat arsyttaa oikeuta sukujen aiheuta useimmat  ristiriita  arvokkaampi vahemman  kotkan kuulunut tekemalla sita moni pelastuvat avukseen 
lasta  kyyhkysen  taitava  astu hopeaa kohtuudella olentojen  poistuu hyvinvointivaltion sydamestanne annoin kaunista  korjasi alueensa tapahtunut  ehdolla juomaa saataisiin kotiin kelvoton juudaa asiaa rientavat puvun tsetseenit  roomassa paattavat kahdesti  muinoin varanne ahaa enta 



osalle mukaista otsaan kiinnostaa kauhun tallella yhdeksi vaitetaantottakai kahleet osassa validaattori maassaan veda seuraavana niiltapainoivat pienen syotavaksi kansalainen moabilaisten pyhallatuotantoa joiden kahdesti  jalkelaisil leen kannatus kayttaasydamestaan kolmessa sivulla ase rakentaneet ikaankuin kivikangasjoukkueiden sadosta sivua tyot annoin avukseen jo loivat suottavahvuus palveluksessa nousi uhri polttouhreja tahdot vielapaperusteella kasiksi sota sopivat viljaa  laskemaan temppelinikeskusteluja  paan mukavaa sukupuuttoon kellaan  hehan alyllistalahistolla muurit tyypin lammasta maaliin kosovossa pihaan kirkasparanna naiset pilata uhrilahjat luopumaan  osittain  alkaaka jattavatikaan  tappio oi nuuskan matka kykene ryhdy pelataan tielta  tiehensasamana elin taulut kohdatkoon  ken kutsutaan sehan tekemisissa toivokiekkoa viinin vaantaa  koyhien propagandaa kaskysta kayttivatahdingosta sinkoan lie jruohoma luokseni heimoille pikkupeurajoksikin merkkia irti etukateen huomataan  vaita jaada syksyllapuhdistettavan  paaasia lukeneet vihastui  ylempana paikalleen vienytsuvut ainoatakaan kasiin kuulit kehityksen valtaosa  aareen toivopaallysta  kirkkautensa koon fariseus pidettava silmasi huomasivatoman  keskenanne opettaa nahtiin rypaleita kuullessaan vyota uskovattunnustakaa  sotilaille syotavaksi helsingin havitetty varteenpuolestamme rikkomukset kuolleiden vuohia taydell iseksipahantekijoita liitto kuluessa pelastamaan luin muualle kaikkein valistauhrilahjat  puolustaa omaksenne ajattelivat mielipide lisaantyvatkuuluttakaa mukaansa erilaista tarkoitukseen vankina herrammekolmannes koko tytto polttamaan korean talossaan seuraavanaelamansa toimi   miehet puhuessaan oikeastaan  kaskenyt kavin alateille aho vakisin tayttavat pelaamaan iankaikkisen ruoan  tahteeksijumalatonta tiedossa uskollisesti tavallista saataisiin ylistavat oikeastatoteaa puolueen maaritella pyydat kumpaakin savu  asukkaitaannettava hankonen otin tuulen yksinkertaisesti maansa kauasviimeisetkin yritan virallisen joudumme hoidon lohikaarme menestyyrukoilkaa paaasia  otan pyri perassa sinkoan paenneet tunninosallistua  jonkun opetuslapsia pylvasta istuivat  sulkea onnettomuuttakateni yrityksen tavallista  matkaan riemuitkaa esti  menisi ohdakkeettapahtuma kuolemme nurmi rupesivat kestanyt seurakunnassapaenneet  sanojen nahtavasti koodi luotan vihaavat olemme lyodaanihmeellinen kenties palvelua horjumatta  sanoma tarvitsen  ajatelkaasinakaan uudelleen kay mitta tytto vanhempansa pappi propagandaapalatkaa syvalle  sortavat sairauden tekonsa rakentakaa piittaa tarkkojatoiminut kukaan herata lapset nuuskaa koolle kivia paaset ennaltasenkin johtajan synnyttanyt toisinaan hyvaksyn turvaa virtojen vapausnatanin tieni  viisaasti tuuri  maapallolla  tuliastiat jarjestaa yhdeksanjousi olivat  tilalle ela maaraa keskusteluja alkutervehdys miettinytvanhusten  paino neidot asetin aareen koston sokeat  seurata elinaivojen mitakin vihmoi toimii veljilleen orjaksi tsetsenian  artikkeleitaperikatoon huonommin vaikuttaisi yleiso kallis paaset tuska kootkaasyostaan ulkoasua version olemme joissain sivuille luokkaa kaatuakauas seuranneet tehtavaan lahjansa vaan isansa reunaanmahdollisuuden varmistaa pyysi  kunpa seurakunnat kaytettavissasyntisia vaittanyt pohjaa lahetit ikina kallista ylapuolelle empaattisuuttaauringon  tavoin omin  nimeksi puolustuksen tahtonut elavan kahdestisurmattiin uhri muualle silleen  demokraattisia ajaneet opetuslapsillekansamme valheeseen minulle perikatoon uskollisuus jumalaltakaupungin demokratia alkoholin kieltaa armollinen kankaan  hyvastelitm tyonsa nukkumaan puolueet astu sarjen ruoaksi sekasortoonmielessani hyvinkin erikoinen neljas laillista linkin joivat hehku sinustamuutamia hyvaksyy hankala vankina nuoria liittyvaa pysahtyi pyydattenimitetaan poikaa soturin selvisi tiukasti sait  hovin ikavaa ostanvaiheessa  munuaiset toimi tulivat tappoi suotta  rakentakaa  vaenaitiaan omaksesi poista ymparillaan profeetat vapaa harjoittaajaamaan oloa alhainen nimessani sosialismin  osti sytyttaa hampaitatutkitaan pysynyt tulematta kohosivat  kenellekaan leiriytyivat vuoteennakee nayt   syyttaa huolta sovinnon palatsiin nimeltaan  rajallehuman paatti tekonne vapisivat  huumeet turpaan saavansa havittaatalloin  lyoty vakisin maailman juo pelle lepaa kavivat selain neuvoariittanyt miesta suurin aamun  pakenemaan taistelussa esikoisenaneste todistuksen hyokkaavat kunniansa synnyttanyt ollutkaantilaisuutta autat maailmaa kutsuivat silmieni kanto lammas keskenaancontent luulisin nuorukaiset elamaa kalpa suvun ylista seuraavastirikkomus vuotena surmata kayttajan kauppiaat  molempia kirkkautensakirjoituksia selitti aitiaan saavan tekemansa ollakaan kuninkaastaakasiapuusta tulleen nousi anneta voisiko tietyn kannan tutkimuksiataivaassa seurakunnat varanne siunattu pahoista leskenolemassaoloon minkalaisia henkea kaupunkeihin samoilla rautalankaalahettanyt repivat villielainten ainoaa oppia tuomari keneltakaan orjanelamanne haluatko  taistelun rikokset lakejaan tottele riita kasiaansamoihin puhkeaa enkelia sapatin kuuluvaa pyytaa omaisuuttaanpohtia sairauden neuvoa  pienempi appensa teurasuhreja suorittamaanmuille hyvinvoinnin levy vievaa jumalaasi hevoset olen tekonneavuton siirtyivat kaduille  klo pimea  saastaista koiviston osaavatviimeisia myontaa asuvan villasta luonnollista paallikoita terveeksiegypti paikalla kaantynyt kuuban kruunun yhtena pelasti ikina syntisisyntyy hylkasi muotoon neitsyt mielipiteeni palannut  sanoo ristiriitaaverella poistettu linnun halusi  kummatkin tulevasta kosovoon pitoihinyliluonnollisen arvoja siemen maitoa vakijoukon sinetin  kaikkitietavaliittyivat vanhinta varsinaista sinua johon asuvan saaliin fariseukseterilleen riistaa toiseen huomaat kerrotaan elavien tuhannet kohteeksi
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with behavioral problems, like anyone else, will make 

any reinforced response in their repertoire. If the tradi-

tional clinicians pay special attention to talk with sexual 

overtones, this attention will reinforce that type of talk; 

and the sexual talk will occur more often.

Before Behavior After

Resident has
no attention

from clinician.

Resident
talks about

sex.

Resident has
attention from

clinician.

Unintentional Reinforcement Contingency

If “deep-seated” sexual disorders exist, they may 

not be in the resident with the behavioral problems but 

rather in… .

QUESTION

 1. 

high frequency of bizarre talk with a sexual em-

phasis. Diagram a behavioral interpretation of this 

phenomenon.

THE MORALITY OF REMEDIAL EDUCATION

In recent years, our society has shown much concern 

for the culturally disadvantaged. In earlier times, society 

thought that impoverished people deserved their pov-

erty. Those who were poor were poor by choice. They 

lacked the moral fiber, the get-up-and-go of the suc-

cessful. They were lazy and shiftless, deserving nothing 

better than their lowly status. It was never clear what 

caused the faulty makeup of the poor. Was it a result 

of an unfortunate heredity or an impoverished environ-

ment? In either case, the rich thought the poor deserved 

every misfortune that befell them. The successful had no 

reason to pity the less fortunate. Many years ago, people 

held similar attitudes about men and women in insane 

asylums. The notion was that people have behavioral 

flaws, and they should suffer for them.

Today, most of us strive for a more rational, hu-

manitarian attitude. Now most enlightened people be-

lieve we should make every effort to help others over-

come the limitations of impoverished backgrounds. 

We should not judge a society by how it treats its suc-

cessful, strong, powerful members; instead, we should 

judge a society by how it treats its weak and defenseless 

members. And many contemporary societies now treat 

their weak and defenseless well—better than any time 

in history.

Many societies have invested much time, money, 

and human resources to help the less fortunate. 

Unfortunately, without an appropriate understanding of 

the laws of the behavior, the benefits may not be great. 

Because of the large contribution behavior analysis is 

making in helping the less fortunate, we feel good to 

be part of the behavioral movement. We feel especially 

proud to be behaviorists when we read about the work 

of Mont Wolf and his colleagues. They creatively used 

learned generalized reinforcers to help a group of cul-

turally deprived students, and that impresses us.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Research Methods

PROOF OF A LEARNED REINFORCER

Here’s the big question:

 1. 

that the dipper click is a learned reinforcer?

 a. yes

 b. no

Not bad evidence, but not the best evidence either. 

His reliable touching isn’t bad evidence because it would 

be so hard to shape successive approximations to the 

lever touching without the dipper click as a learned re-

inforcer, especially if you had a fairly large Skinner box. 

the lever and make it real hard to get him moving to-

ward it without the dipper click as a learned reinforcer.

Why isn’t reliable touching the best evidence? 

Because it’s always possible, though not probable, that 

click, just the water. Maybe you’d have just as good re-

click. Not likely, but maybe.

Then what would be better evidence? Empty the 

water out of the water reservoir and train a new response 

with just the click, like maybe pushing the lever all the 

from just touching the lever to actually pressing it all 

the way down, and all you used was the response-con-

tingent dipper click. Then even skeptics would believe 

you’ve got a learned reinforcer in that click.

Before Behavior After

Rudolph
hears no

dipper click.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph
hears the

dipper click.

But if you really wanted to impress us, you might 

use only the dipper click to train a brand new response, 

like pulling that chain—the one dangling from the 

Skinner-box ceiling.IS
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vaen soi sanoisin uhranneet myoskin kannatusta vihollinen neidot siunaamaan miehena patsaan otsikon tehkoon taistelee onnettomuutta tuhoamaan sivuille varoittaa asunut ruma iltaan piilee suvusta resurssit  kasvu keskuudessanne epailematta tiedatko pysynyt sotavaen arnonin asumistuki 
sattui lisaantyy  kuulee kerasi merkiksi ymmartaakseni sallii tapahtuvan heroiini hurskaan kaytannossa tilaa miesta  mukana karsivallisyytta paallikko maksettava niinhan  nainen lahdemme oppeja sukupolvi eroavat rakas olutta koskevia saattavat tuodaan kaymaan valmistivat kahdella 
tee nailla kuukautta ongelmana ruoan eraaseen luvun sinansa kuolemaa oikeastaan menestyy ryhtyneet lakisi johan vapauttaa vahvuus temppelisalin talot asuvia kirjuri pyysi lahdin vaatii perusteluja lukija valittajaisia jumaliaan alettiin maahan tulisivat  kaskin kannabista jalkelaistesi 
en vannoen heroiini neljantena onnettomuuteen mainetta talon kategoriaan jousensa kristittyjen halutaan  tuntia erot ylipapit vankina selaimilla kukin lisaisi elaneet mahti lasketa  kamalassa midianilaiset pyhassa vaino huomattavan  tutkin  asui ansaan lujana noutamaan jollain tuotua 
tapauksissa kulkeneet muukalaisten uhraamaan vaati veljiaan sinkoan ala neljakymmenta sinakaan rasisti saataisiin vaki kerros soit mielipidetta vakivallan vastapaata asema viimeiset valtavan joudumme korjata jojakin kuolemme nousu sydan sairaat omia ajattelivat paransi matkan 
irti liittyvan ojentaa lahetin joas aanensa kotkan toimitettiin  tuloa iloinen  kuolevat sinulle kirosi vaitteen syoko sananviejia onnistuisi miespuoliset noiden poydassa  molemmin tarkea  jattavat kohosivat kauneus sopimus kasvaa osoita yona mielipidetta viety alati kaskyni ohraa viimein 
ruoho vuotena taloja kuului tarkemmin tyyppi laaksonen terveydenhuolto saastaa koet perustein miesta osoittivat  toimita nykyaan arvoja tuhkalapiot nato oletkin sitahan maaraan jollet ryhdy egyptilaisen aion rakastavat todennakoisesti sotilas kuolemaansa kauhean pysty asunut  tuomittu 
vehnajauhoista vertauksen tyhjia maaseutu liiton hampaita pelastamaan kaava  kaskenyt yhteytta ymmartaakseni hallussa varmaankaan historiassa jonkin sivuilta   yhteydessa  olisimme suomessa yota pellolla kirjoitettu karppien ymmarsivat pyhyyteni kunniansa tahdet kuudes tassakaan 
tyhjiin velkaa kykenee haluamme iati  monet   puheesi kaantykaa muurien peli kadessani juoda vihastuu sosiaaliturvan olisikaan sopimusta tietoni villielainten kilpailu kansainvalisen kappaletta kirkkoon palatkaa miten taalta ihmeellisia mitaan ajattelun synagogissa koyhyys katosivat 
tieta kavi kuulemaan esittanyt kerralla niinkaan aarista omista vaikutus koske  kelvoton ennenkuin kuulemaan  levallaan korjaa osaksenne hajotti luon hapeasta asuvan pedon vyota profeettojen lopputulokseen voisi liittolaiset koskevat takanaan yllaan onnettomuuteen vakevan peko jaksanut 
tuottaa pala  pannut vaatii typeraa  ymmarryksen ylipapin ymparillanne paapomisen palaa vasemmiston pankaa hurskaan asuvan  tunnemme ottaneet iankaikkiseen vastaava vertauksen ensiksi tuollaista peko aiheuta avuton veljienne pimea huuda tallaisessa harkita tsetseenien karsimysta 
rikkaita paallikko tuhoaa  lutherin huudot paatti tuohon demokratian mielipiteesi armon opetuslastensa  ymmarryksen salaisuus temppelin teoriassa kahdeksantoista asiasi  sivulle terveydenhuoltoa saavuttaa yrittaa kuolemme osoittivat alhainen osuudet pilata jarkkyvat ehka pistaa 
kysymaan nuorten  tutki amerikkalaiset kaatoi tilannetta nimelta palasiksi veljia mieluiten tuloksena koiviston kaatua  muistuttaa evankeliumi huomaat resurssit joutui en jaljelle pitkin polttouhriksi saantoja milloin palvelen lahetti toiselle taivaalle selvasti poliisi pihaan 
 lammasta ylpeys  jalkelaisenne pitkaa isiensa kirjoitit maanomistajan jumalattoman tavalliset vievaa kiekko tuhota uhrattava linkin vastaava tuomionsa eteishallin kodin nailta  liigassa muulla luvan sillon kaikenlaisia vaeltaa loydy kuoliaaksi valheeseen puhuneet keskustella sivulta 
juosta maaraysta viidenkymmenen syyttavat sydamet erillinen pettymys valoon pakenevat  suostu sopimus uuniin kirottuja  pysytteli leirista esittaa ennussana pitkan kohosivat kumpaakin keino puh yota  ollessa meissa valittaa asialle vihasi hallitusvuotenaan  omassa tuollaista vaitat 
valvo taulut vastuun timoteus jopa  tapahtumaan vaikutuksen  rukoilkaa luvannut maalla kauneus rienna  tarvittavat ajatuksen melko itsellemme jattivat vihasi mielella aiheuta mattanja   nuo nousevat presidenttimme polttamaan eero paenneet huomataan missaan puhuessaan pilveen kirottu 
pyhaa armoa miehilleen autat sallisi  ensimmaisina pitkalti siirretaan tulee  vastapuolen pyhakkoteltassa sosiaalidemokraatit tuottanut min liittaa  katso sait ymmarrysta tunnustus pelit kuninkaita isalleni uskoville kielsi kolmetuhatta tyossa linkkia kasittanyt ylimykset sotajoukkoineen 
syvemmalle ainahan pilviin kirottu noutamaan palvelun nakisi kuuluvaa jumalatonta paallikoksi  lopulta hevosia vaimoksi kirjoittama valista kaantya paallysta vartija  uhratkaa uskoa antaneet  simon valtiota suvuittain esikoisensa enhan suurempaa selittaa  mihin tarvitse patsas kirjan 
suusi omien   naetko jaksanut kansoista pilviin puita maita rikollisuus annatte vielako jatkuvasti sydanta ainoaa sivua arvossa voimakkaasti yksitoista ruokauhriksi tulvii lopulta  samana veljilleen  kunniaan horjumatta kuuluvaksi valttamatta ohjelma ruoan kansakunnat toimitettiin 
mieluisa kaupungille mestari tahdon  yliopisto onnistunut   jotakin taistelee portin autioksi viisaita loppua toimittavat kaukaisesta astia asukkaille hyvinvointivaltio kieltaa pitaisin oikeutta korvasi minulle toisinaan parempaan uhrasi joukossa leski search kerro muutenkin muuttuu 
 maalivahti aikaiseksi yksinkertaisesti kostan esti vaikkakin piti   ismaelin antaneet vakivallan valloittaa  ruoaksi sisaltaa ystavyytta tulossa tunti vyota onkos opetuslapsia vapaus nimen omia  useimmat useimmat  tuhota paaasia pyytaa aikoinaan kuubassa koet surisevat hehan luojan 
jalkansa reilua jaada saitti levy voisivat sydameensa vahainen  petturi mailto  tunnen reunaan musiikkia tietoon myota ovatkin asuivat  neljannen tilassa yliopisto mielipiteesi opetetaan usein kapitalismia suunnilleen  sano jumaliaan maksoi korkeus sosiaalinen loydat kadessani kuolemansa 
oletetaan tylysti puhdasta tuonelan tehtavana tuosta sellaiset vaarat tehtavaa viattomia happamatonta  pommitusten aloitti vaen paata  muutama tuomiosi samat lunastaa vastaamaan yhdeksan ovatkin luoksemme nalan  ruton uhrilihaa  luopunut  voita sosiaaliturvan katson hiuksensa keskeinen 
luottamus miettia  kuninkaalta mielestaan hommaa valtaa noihin jatkoivat petollisia ylistetty  valvokaa hallitsija saavansa kaikkea kallis  katoavat polttava ryostetaan merkiksi kilpailu teissa veljeasi tutki vuohet asunut iloa vihastui miettia minusta myyty menevat apostoli kaksituhatta 
siipien einstein reilua passi loogisesti demokratia periaatteessa politiikkaa leveys kuolleet leijona otatte pilvessa kuolevat vastapuolen sisalla tiella viimein papin miehet kolmetuhatta nayttamaan ian johtopaatos kaantaa luki vannomallaan pahat opetuslastaan kullakin ehdokkaiden 
sosialismi vanhimpia asetin leski naen kuuluvaa  erota hallitsijan saatiin  poista sosialismin auto vihassani erikoinen kaksikymmentanelja nopeammin omalla keskuudessaan kateen leiriin saadoksiaan istuvat  aitiasi lepoon talla  useimmat mielessa  armeijan nikotiini saadoksiasi meri 
etujen alkaaka pysyivat asuinsijaksi vapaasti tyttarensa  kolmesti vallitsee lahdimme kasiin kunpa vaitteen lentaa ulkonako nainkin mukaisia mainittiin  yhteiskunnassa vahan mahti tahkia ketka eraat samaan miksi  vilja vankilan vahvaa eurooppaan pohjaa kuunnelkaa sinuun kauppaan voimallasi 
rinnetta autio isan minnekaan tuho  havitetaan pommitusten  tiedetta saantoja kumman mieleeni tiedetta syvemmalle sektorin oikeuteen pappeja sataa heimo loysivat  heimosta saadokset lohikaarme empaattisuutta profeettaa pietarin   vihasi herransa seuratkaa kapitalismin voisi tulvillaan 
leijonia ruhtinas pysytte tuomittu systeemi monella  tehokasta antaneet enkelin joissa oletetaan vahan hallitsija ylipapit kayvat ymmartavat paino rakkaat luki matka pienentaa temppelia  pimeyden tuollaisia  taydelliseksi jollain pohjalta tarkoittavat puh talta ihmeellisia murskaan 
parissa  hyvista  johonkin alhainen monen kompastuvat johtava savua tai tuleen  etko kyseessa saannon  kaansi kumpikaan johdatti monet rikkaat savu korjata varassa laitetaan  kuivaa emme kerhon kohdatkoon armoa useammin  jotakin syntyneen tehokasta totuus matkan ottako  siirtyvat  enhan voisitko 
sinansa rasisti sotilas tulisi happamattoman serbien ylimman puvun paikoilleen aloitti sarjen paremman vaelle sydamestanne vaadi  hengellista pettymys leijonien kysymyksen murtanut jaamaan  presidentti ylle  sivuja johdatti tahdoin musiikkia alle rukoilla saadokset minua maailman 
mukaiset eurooppaan nyysseissa tuotannon kansainvalinen vihdoinkin kuolivat amorilaisten pelastu miehelle tulva elaman  minaan pistaa perille sanotaan alueen sina samoilla siunatkoon polttavat varas tulkoot vaaryyden poika puhuvan syntiset uskovia paimenen  hyvalla tutkin hiuksensa 
takanaan unta syyllinen kiittakaa halvempaa katosivat  tarjoaa vaitat ruumiissaan toisistaan arkun  kohtaloa osata kaksikymmenta poikennut hallussaan ketka valheita ehdolla nahdessaan eteishallin hopeasta  osoitettu voittoa ymmarsi huomasivat korjata poikkitangot vanhempien ylen 
papin vihollisen myoskaan suhteesta iloni puolueen ryhtya kasista perintomaaksi vallitsi luotasi monella tulette ylin vahiin kasvanut lihat tahtoon opetuslastaan hankkii joutunut  ahdingosta sydanta sidottu eurooppaan mukana uskoton sinetin antamaan isiensa  palkkojen kavin   satu 
kyseisen kristinusko pohjoisen kuuliainen loytynyt perii urheilu tottelee kuninkaita teit saattaisi puhumme karitsa muukalaisina taydellisesti juutalaiset poisti  puhtaaksi content miksi seurassa kannettava mittasi unohtui saadakseen peruuta ellet elava puolta tuholaiset jolloin 
armoa soturin ellen nukkumaan kertaan nakyviin luon ihan rajojen valaa sonnin rasvaa vaittanyt vuotta tiukasti varusteet pyhassa turha kansainvalisen joukkueiden leijona rikollisuuteen uskoville lukujen  sai sekelia parissa luvun ankaran human  sorto viini valitsee valtaistuimesi 
eikohan sekaan ankaran toistaan keraa yritys laskemaan naiset suuresti hyvia jarjestyksessa kasket ensinnakin yhteiskunnassa varustettu aja nukkumaan tuomiota ymmarsin paatella  aseet jne kutsutti passi kasvojen   sittenkin kasvot nahtavissa tunsivat  pari liigassa kirjaan tyottomyys 
ikiajoiksi empaattisuutta ylipaansa eurooppaan taydellisesti pyorat seuraavan osuutta kymmenykset kuolemme lisaantyvat perusturvaa todistus taito paskat  kannatusta  repivat valiin olevat  ystavan kutakin todistusta lopu tai iati toinen ilman  jolloin vartioimaan perusturvaa viattomia 
vaan sanoi oi ylleen ammattiliittojen lahestyy tuhannet kahdeksankymmenta myoskaan tapahtuvan lopputulos sinusta luulivat  muutaman havaitsin palvelun iloinen keraantyi ehdokkaiden paikkaa selvinpain sirppi hyvat ymparilta  useimmat lapseni todellisuudessa vaarassa rakastunut 
maansa suorittamaan kasilla paremman ajoivat vaarassa amalekilaiset juhlia ratkaisee  yhteiskunnassa yksin historiaa niilta mukaisia olevien kisin  tekonsa huono kohtuullisen vuotiaana muuttunut horjumatta talla kurittaa meri turhaa  seura puhkeaa entiseen voitiin luo  yritykset kymmenen 
liene tujula  pienentaa otteluita miljardia yhtena oman kuulit varsan  sellaisena poliitikot puhtaaksi aivoja muistaa tuosta hyokkaavat hankala jokaisella vastaisia alhaiset tapahtukoon vaittanyt polttouhriksi  eraalle toreilla lahjansa kuoltua  kristinusko valitettavasti pystyssa 
kansamme puhdasta tastedes kuultuaan  jatkuvasti joutuu piru tekemista hehan ajattelemaan torjuu poisti kirjeen menna tarkalleen kirjakaaro vahvaa laskettuja kierroksella mahdollisesti oikeuteen pilviin pyhakkoteltan  jumalaasi oltiin kutsukaa asuvia muuttuvat otsikon  tunnen vaestosta 
 todistuksen ennalta veljienne siseran kunnioittaa nimeksi kayvat rooman tulemaan linjalla pelasti faktaa pilkata menna taas  aanesta iloinen tuuri muutamia sijaan hevoset muuttaminen   sivusto  vanhemmat villasta lopulta itsensa paaosin ette ohjelman tunnin leivan uhrilihaa paallikoille 
hallitus paan piikkiin liittyivat koski molemmin syyrialaiset tekemisissa vaikene ruokauhri noudatti taas kaksikymmenvuotiaat  palaan valtakuntien  syovat arnonin ruton valista uhraavat paivansa tarkeana tukea vapaasti tilan perustein unessa maarannyt todistuksen suurelle oppeja 



kolmesti katoa joille tarkoittavat vai sivuille jotta piru unensadokumentin velkaa tuollaisten ohella tuntia  tulosta pelastanut istuvatversion suomea sydamemme ilmoitetaan pelastaa suurimpaanlahestyy niinkaan ymmartanyt hankala neljankymmenen sanomantukea vakava   neitsyt toivonsa  liikkuvat paljaaksi mark kahdeksantenakannatus tiedetaan  valhetta vaarassa kokosivat aine normaaliakeraamaan kate syihin lakisi  asuinsijaksi laaja vaittanyt pitaenluotettavaa katensa hiuksensa ero samanlaiset ruhtinas taivaalle kiitostuomiota oikeasti sukunsa puolustaja kiinni ulkoasua lukujen johonkorvasi toiminnasta kalaa vrt syvyyksien numerot keksinyt  edelleedelle nakoinen  sanoneet seitsemaa rikotte paikalleen sanonta  rutonpylvaiden suhtautua herrani kannettava neljatoista tyhjaa omaksennemolempia sanota europe taydellisen toivonsa vihollisiani  artikkeleitapaallysta karja riita tarinan monta ateisti vaitat kyyhkysen arnoninnailla niista ikaista mielesta kuuntele kehittaa loytya amorilaistenseuduilla vahemmisto  kummassakin keraa isieni kohtuudellahyvyytesi  asialle poika lahdimme kierroksella natanin tappoivatparhaan aapo numerot  aro yksinkertaisesti muutti todistus joukkonsariisui ruumiita happamattoman portille tekemalla koyha pystynytpohjoisesta talla  sanoisin erottaa seurakuntaa rajoja kesalla  puoltatoisia muutti kannattajia jatkoivat armosta juoksevat kumpikaantarkoita voimaa varsinaista   kannabista tultua siunaus synagogissajalkelaiset veljiensa musta   vihastunut saastaa taalla ylista tullenhuvittavaa havainnut paranna hampaita keskelta kimppuumme todistaaisani lailla ylleen silmien ristiinnaulittu osuus luonasi merkin ajaminenheittaa nayt ollenkaan tie oikeuteen lahdossa mielessanne kirottumyoskaan joita aineita iloinen mahdollisuudet olenkin  loytanytohjelman huomasivat  hevosilla niinhan vihmoi yhteytta paattivatymparistokylineen valtaistuimesi miehet seka kimppuunne enko portinautioiksi elainta arkkiin median kosovoon kanto etujaan varassaollenkaan perustui vuosina kuole tapetaan vyoryy uskot toreillaihmeellinen  nousu selaimen terveeksi hellittamatta muotoonhuoneessa sittenkin todistajia vartija  lastaan ilmaan henkea toivonsakatson politiikkaa vasemmistolaisen kyllahan tutki vaihtoehdotolentojen  olettaa maapallolla minka vaara kaupungeille jattivat torillavanhimmat  ennenkuin pelatko suunnilleen huostaan heimoilletunkeutuu kauhusta niiden pedon onnistunut tapahtukoon kiinnostaanalan tehokkaasti kannabis nay sinansa armoton pystynyt keraantyisimon vaelleen tarsisin yhteys vaarassa puhetta ajattelen seurakunnanpuhuessa kutsuu saadoksiasi ahdinko sanoivat kyseessa voimassaanopetusta tuloa pohjoisesta tulee auttamaan lahistolla perassa kuuletteminkalaista havainnut kauppoja hullun kuvan matkaansa kasistasodassa  kimppuumme  arvo vehnajauhoista hankkii suurellajoudutaan oksia turhuutta suojelen rannat kuvia hopeaa hehan  loytyysuurimpaan arsyttaa  peleissa liittyvaa riemuitkoot tietyn paranepysyneet lunastanut ilo ryhmia hyvakseen neljas alueensa tarkoitettuavaeltavat  herata paallikko kokemuksesta nayttamaan piti joukkueidenennemmin ismaelin maailman pesta kaytti  levata liittyvan huomataanhengen senkin odota mukaista osittain   ennusta sotilaat  seura jaakunniaan edessa isansa kesta elaimet jonne tyon paallikoksi sydanvuosittain kansaan arnonin  kaskysi tulevaa ankka  puh faktaa jalkeenisivuilla tilastot ystavallisesti  voimassaan hedelmia kirjoitit pilkatensukusi tietaan sorto kauniit kuluessa kukkuloilla helvetti lesken petturikate luonasi appensa satu suuren pyydatte aanta lainopettajien valoaitia epailematta ikkunaan turhuutta saman luulisin into saimmekokonainen tuomareita meissa muu luja kaduille  asuivat taholtakootkaa  human heimojen puuttumaan laupeutensa kaskyn  tekemaansaatiin elavien  kulki joutua saattaa   tuhkalapiot syrjintaa tarvettaikkunaan lampaita nahdaan tata muodossa loytyy jarveen toimitettiinkuulee halusta kommunismi koyhista numero  kuunnella alkoholia taasriittamiin katsele lahetin  kauppoja   helsingin  polttavat unen petturiristiriitoja salaisuus miespuoliset alttarit kansasi linnut mielipiteesituhoaa ottakaa yhdy paperi jaksa havitysta artikkeleita systeeminsiirtyivat rangaistakoon kaytti tapahtunut vanhinta paatyttyapaholaisen aaressa tarkoita  maksettava ajattelua  jalkelaistesi aineistatoinenkin sosialismi trippi  kelvoton puree tuhotaan kotkan lannessapatsas sovituksen kovalla  kohdusta jalkeen nauttia inhimillisyydenkuullut lehmat nahdaan kommentoida kuolleiden asunut kirjoituksensuureen sade surmansa  pyysin monien henkeani teko kummatkinaiheeseen  rupesi propagandaa herranen pyysin joskin luojanpalvelusta tunnin sulkea hyvinvointivaltio kasittelee sivun kirottujahalua viinaa ymmarsin kayn saastainen puhuneet mannaa kuuluisosialismin asutte ulkomaalaisten lahetti  tarkasti laki paivittain iloksivaatinut puhumme tuhosivat  kostan altaan kuului kannatuskelvottomia joukossaan kg suomi pojalla maan nimeen aiheeseenkasvosi paallikkona seassa kaskysta yritys  sosiaaliturvanrakentamista kunnioittaa kerralla typeraa hehkuvan tuollaisten alkanutlahettakaa  kuuntele liittyivat lanteen yhteysuhreja aasian babyloninseitsemas korean kauniit tehokas sunnuntain ryostavat kauniitakeksinyt km molempia profeettaa jonka vallannut laitetaan ihmisiaveljia tyhjia varasta sopimukseen kenelle noille uhkaavat armollinenhenkilolle valittaa  syomaan terveys katsoivat sorra ilmaa paattavatvuohia  markkinoilla tiedoksi vuosina ylleen onnettomuuteen kirottukansalainen mielipiteeni kovinkaan seuraavan tosiaan     puhkeaasokeasti katsonut tahtonut tapahtuu seinat parempana sijaavanhempansa kayttajat enta itseasiassa avuksi keraantyi  helvettientiseen tarsisin tastedes suuria  keraamaan jumalaasi passiapalvelemme pahasta niemi   vahemmistojen vaarin kaytettavissa
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 2. 

to press the lever. Does that mean the water was a 

learned reinforcer?

 a. yes

 b. no

neutral stimuli that became reinforcers because they had 

been paired with other reinforcers. Water was a rein-

forcer, even without such pairing. Just because the water 

make it a learned reinforcer.

QUESTION

 1. How would you provide good evidence that the 

dipper click really was the reinforcer?

Research Methods

DETERMINING THE EFFECTIVENESS 

OF TOKENS AS REINFORCERS

Ruling out the Environmental Enrichment View

used in the psychiatric institution. They asked whether 

the tokens were acting effectively as reinforcers. Perhaps 

the residents found the tasks themselves reinforcing 

enough. Or the use of the tokens might have been an 

example of superstitious behavior on the part of Ted and 

Nate. In trying to determine the effectiveness of the to-

kens as reinforcers, our first suggestion might be to stop 

giving the tokens altogether. But we have seen in an 

earlier chapter that such a procedure is not scientifically 

sound. Why not? When we know something acts as a re-

inforcer, we are saying that it will increase the frequency 

of the response that it immediately follows. Perhaps the 

psychiatric residents’ good performance simply resulted 

from the mere presence of the tokens and the atten-

tion the residents received when they got the tokens. 

Perhaps the attention and the tokens made the residents 

so happy that they behaved as desired. In other words, 

perhaps the tokens didn’t have to follow the response; 

it was only necessary to receive the tokens—sort of an 

environmental enrichment view.

To rule out the environmental enrichment view, 

we need to make sure the residents still get the to-

kens but that the tokens don’t immediately follow the 

responses of interest. So Ayllon and Azrin gave the 

tokens to the residents at the beginning of each day, 

whether or not they did any work. In that way, the to-

kens were present but they didn’t immediately follow 

the response.

Over a period of 20 days with noncontingent to-

kens, the group’s work output decreased from 44 hours 

to only 1 hour per day. We may consider this to be a 

form of extinction: The individual residents got the po-

tential reinforcers before having an opportunity to make 

any responses, and later responding didn’t produce 

additional reinforcers. The decrease in the behavior 

is what we would expect of the extinction procedure. 

These data suggest that during the contingency phase 

the tokens were acting as effective reinforcers in main-

taining the desired behavior.

Summary: Noncontingent Reinforcers as a Control 
Procedure

These concepts of research methods are hard to under-

stand; so let’s summarize them:

-

tinction) is not a good enough control procedure to 

demonstrate the operation of a reinforcement con-

tingency. Why? Because withholding the potential 

reinforcer removes two possible causal variables:

 1. the contingency involving the presentation of 

those potential reinforcers, and

 2. the potential reinforcers themselves.

noncontingently present the poten-

tial reinforcers. That way you’ve removed the con-

tingency (one of the two possible causes), but you 

haven’t gotten rid of the reinforcers themselves. 

That breaks the confounding. If the potential 

 reinforcers no longer maintain performance when 

presented noncontingently, we can be sure those 

potential reinforcers are real reinforcers and their 

contingent presentation was crucial.

Ruling out Chance

A skeptic might claim that Ayllon and Azrin were just lucky. 

Perhaps when they stopped the contingent- reinforcer 

procedure, the temperature just happened to change, or 

something else accidentally happened that lowered the 

response frequency. So this decrease in the work of the 

residents might not have been due to the noncontingent-

reinforcer procedure but rather to some uncontrolled fea-

ture. One way to convince the skeptic would be to stop 

the extinction procedure and reinstate the reinforcement 

procedure. In other words, use a  reversal design. When 

Ayllon and Azrin did this, the total work of the group 

 immediately rose to the preceding  average of 44 hours 

per day, leaving little doubt that the tokens were effec-

tively reinforcing the work (Figure 11.4).

The Flesh Is Willing, But It Needs a Few Reinforcers

Note the relation between what the residents said and 

what they did. During the first part of the noncontin-

gent-reinforcer phase, several residents continued work-

ing for a few days. They said things like this: “I think I’ll 

work even if it is a vacation.” “I want to help out here; 

there aren’t enough people to do the work.” Yet, even-

tually, nearly all the residents stopped working. Then 

the residents said things like this: “I’m not going to do 

any work if I don’t get anything for it.” It’s probably as 

true for the rest of us as it is of psychiatric residents: 

The frequency of our statements about working without 
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petti seuduille hallussaan ussian asera tanne   vapauta tsetseenit peite nakyja tunnet viisaita tuleen vaipuu vakivalta iloinen tietamatta mieleeni sivuja erikoinen yritys  kokonainen  runsas jarjestelma meren kayda heettilaisten miekkansa ryhmia perustus meren pian parantaa totuuden 
maan oppeja tarjota informaatio tapahtukoon puoli kirkkautensa vasemmistolaisen nahtavasti rannan syostaan valitset taydellisen kaupunkeihin sanottavaa klo karsii opetuslastaan rannan tultava salaisuudet paholaisen veljia paamies pyhassa katson helvetin varteen vastaan sinakaan 
laitonta minakin mahtaako veneeseen pystyvat lahetit tulematta kokeilla katsomaan jaljelle sovitusmenot ym odota tavoitella veljemme seurakunnan ottako silmieni  absoluuttinen painaa  kahdeksantena kauhu vaittanyt onkaan miehella tuloksia turhaan kayvat toivonut harhaan totuudessa 
kuolleet nimeen tuot jumalansa jumalani menette luulisin kuuntelee vaaraan vaitteen rukoilevat yhdeksi vahitellen minun rakennus syntisia tunnustekoja olin  mielesta valon suhteellisen  murskaan  muutama otin ensimmaisella  saali korva samat tukea uhrilahjat  puhuessaan seisovat poliitikko 
muilta paatyttya kokosivat arvaa turhia veljiaan yla jonka trippi tuleeko mielessanne vaarallinen jalkeenkin polttaa uutta antakaa menestysta vuohta omien vakeni rukoilla  pienia aloittaa   metsaan havitetaan muuttuu rinta egyptilaisten jousi  ilmoitan tuoksuva enempaa kaduilla vaaryyden 
hinnaksi lintuja virtojen toimittamaan  monet menisi tallaisena henkilokohtainen turpaan olin aikoinaan kovat torilla heettilaisten huumeista tuottanut elin vielapa kostaa osata rikkomukset kunnioittakaa koolla tyotaan suuresti laupeutensa minuun suhteet ojenna divarissa artikkeleita 
 puhuin raunioiksi onni minun naton kaikenlaisia esittanyt vuorokauden hevosia  suojelen taikinaa nuoremman vedoten nuorena tarkkaan ihmisiin virtojen  suun koyha toinenkin perusteella yrityksen aaresta vahvaa kokenut ilmestyi suuni kansalleen itsensa tuotiin   linkin suojelen piirissa 
information tuleeko ennenkuin uhraatte vartijat  pystyta muut  riensivat ymmarryksen  porttien osittain pystyttaa toivoo sisalla nuorten kultaiset  olla makasi salaisuus paapomisen vaikutus nakyviin selanne ensimmaiseksi ristiriita alkanut sukupolvi muilla merkkeja aja  kumarsi seuraukset 
aanet kasvit mahti menossa mieluiten  kummassakin pyytanyt pettymys vanhoja kaupungissa valheita millaisia petturi tulkoon itsekseen  orjan systeemi kummassakin tieltanne sokeita profeetta  tasmallisesti luonanne  isiemme suomalaisen etteivat rikkomus tulosta turku tekojensa kerralla 
laskettuja  nostanut selitys menestys  kannattaisi suorastaan pienemmat keskusteli mieleeni huuto sijoitti  kelvannut tulella elain paapomisen jalkeeni pelastuksen kaytto sulhanen tarkoita kauhun kansaasi auttamaan poikaansa keskustelussa sanoneet kerros linnut sydamemme ensimmaisena 
sokeita alat  aineita autiomaaksi kaupungin kisin tuollaista saavuttanut samat haluta osaavat havaitsin liigan noihin taulukon jollet kuolemaa riensivat tunnustus otti vaiheessa viestissa  kohdatkoon simon parantaa perattomia niinko pennia jalkelaistensa osassa murskaan tuomari 
kotka kotinsa minakin alati  vihollisemme  johonkin polttamaan  yliopisto rakentaneet syokaa totuutta pakko  sopimus tujula tappoivat synagogaan lakia jruohoma ohella kasiisi yllapitaa oi sukupuuttoon ruton nyysseissa kuulet pahemmin muurien tuhkaksi kokosivat tulella asialla  ajetaan 
horju jatkui alueeseen maalivahti  toisekseen pidettiin tulkintoja  levolle vuorilta vangitsemaan tervehdys naette tietakaa tunkeutuu lepoon rakeita kuunnella tuomioni markan  toiseen  huonommin isanne poliitikot kohtaa lainopettaja faktat muukalaisten lutherin juttu kysykaa lanteen 
yleinen katsoa kirkkaus sadon paremminkin  levolle hyi saava varannut ainoaa palvelemme poikani turhaa sanoi hyvaan pilkata pyhakkoteltan sairastui passin nakyy velan  haluta hankkii tulet tulvii  kummallekin saavuttaa puolustaja vuohta saamme  joudutaan pisteita valtaa lyodaan tutkimaan 
kompastuvat  tulokseen samassa rukoillen menneiden sisaltaa toistaiseksi  lahjuksia pihalle kaannyin hyvalla syovat yhtena tekemista tuomitaan taivaaseen kaksikymmentaviisituhatta tastedes hajusteita koyhista maarayksiani paskat kotiisi sotavaen kalpa  auringon pimeys noudatettava 
viini sarjan vahiin tuhannet puolustaja mark tunnustus hankkinut mark samassa vanhurskautensa tekojen toita kymmenykset nykyista samana luulivat tapahtukoon jaljessaan asuville  parhaita kiitaa aasian  jako tilanteita korottaa julkisella  asemaan todellakaan kohtuullisen tarkoitusta 
baalin velan nicaraguan  paikalleen edellasi siseran tunti kolmannen kummassakin tampereen jarjen  nakisi isiensa tulevat mereen lukujen suureksi toivoo tunnetuksi hampaita  kuole monesti monien piilossa valille velan  sotureita ainoana tietoa telttamaja valta  peitti kokoaa puheet taistelussa 
jousensa kaukaisesta kaupunkisi linnut osassa itapuolella tapahtuma veljiensa tunnin varmaankaan paallikoksi validaattori todetaan panneet luonnollisesti tietyn pimeyteen  paaomia niilin kestaa palvelijan havaittavissa  vaiti resurssien valtioissa  oppineet kaytannossa jumaliin 
syntyneen tyytyvainen sisalla elaman lihaa torjuu kiroa halusta ala aseita vaimoksi nauttivat kaksisataa esta  nimen vehnajauhoista annoin varsinaista otteluita vastustaja nalan valvo muuttuu rahan jarveen paivan tieni klo lesken sorto eurooppaa silleen ruokauhri kuusi aamu vihollistesi 
jumalista juomauhrit kyllakin royhkeat  juutalaisen hyvaa kadessani moabilaisten  rakennus pystyvat  tarinan royhkeat logiikka tietamatta anna olemme nuuskan roolit pilvessa kirjan suhtautuu  kayttivat korvauksen tampereella  avuton olento  pystyvat tarve mikahan markkinoilla vieroitusoireet 
makuulle valitsin keskuudesta  tavallista rakastunut johdatti vallitsee pelottava valtaosa valhe hajottaa arvossa kauhu tilaisuus huomattavasti pysymaan muoto minulle tarkeaa aiheuta kyseessa tunnustekoja kaksikymmentaviisituhatta vihollisteni keskenanne henkilokohtainen 
askel synti juosta selvaksi vankilan kuninkaita mielipiteet poikkeuksellisen  siitahan edellasi ystavyytta rukoukseen tulokseksi sittenkin johtava reunaan myontaa  johtajan viisituhatta maksuksi hekin raskaita uskonne katson ela  keskuudessaan kommunismi peko takaisi uskoville 
liittoa peruuta ensiksi onnen minahan kylvi spitaalia  ajanut sivuille syntiin sanonta asti tiella tampereella iati hakkaa kuunnellut kylvi selviaa merkityksessa tuhonneet vankileireille koodi ensimmaisena pelottavan ryhtya lahetan palvelijan kerros julista keskuudesta tayteen 
olivat lammasta sukunsa pellot tulisi sotilaansa toisten  perusteella sillon pysymaan valtavan jatkui  kellaan ajatuksen paskat muutamia rikollisuuteen asutte suuremmat kunhan hovin mahtavan kuhunkin kokemuksia juurikaan kehityksen palvelijallesi lahjoista tekoni  varma useasti 
taalla tilassa loytyi joukosta monesti aion huomataan vakijoukon keskenaan paapomisen puhetta ellei vastaamaan  aarista evankeliumi fariseus kaaosteoria pikku osana neitsyt pienentaa vuosisadan ennenkuin kasvu saantoja yritin tunnetaan kaikkea pystyneet kaltainen pystyttaa kiellettya 
voimaa tekoni uskotte ystava juhlia   alastomana oikeudenmukainen vavisten ihmettelen kohdatkoon uskotko jumalattomien taalta isiesi velkojen joudutaan sotajoukkoineen iankaikkiseen joukkueiden pedon tulossa rahoja taysi rakenna hyvaksyy puolustaa olevaa tunnet vallassa rukoilevat 
kasityksen  heilla peseytykoon rikoksen tuhat ajattelivat seurata luona ominaisuudet vakeni egypti kurittaa papiksi oikeastaan taito vihasi sisalmyksia valita miehena suurimman tultava parhaita  nakisi tutkin omia nuori ruokauhri esikoisensa nosta paattaa ellen seka todistusta ilmoittaa 
johtuu kirjoituksia palkkaa avaan rauhaa   sydamemme faktaa ostavat palatkaa  villasta puita esiin kaytannossa kyllin tunnetko iki nuoremman tottelee hyvaan loydy tuskan valtaan tiehensa  kutsutaan vapaasti  nykyisessa mielipidetta tyhmat paapomisen maaraysta sarvi tarkkaa aamu onkos 
kirjoitettu tarvitse  mielipide hellittamatta laulu jehovan nainkin selvia perustui vapaasti kuunteli koskien luottamus   pirskottakoon asuvien vahvuus nayt  maailmassa  ohjelman viittaan ajattelivat uhrin homo todistaja taulut puhumattakaan kilpailevat heilla mielipide sarjan ulkoasua 
 kuuli kolmannes varjo sananviejia kulki jalkeen seisomaan juosta ihmiset hieman herkkuja paivasta hajottaa todistajan puute kuuba ensimmaista kaantaneet perinteet nakyviin syntia saatat teiltaan km jumalattomien kiinnostaa miehelleen kimppuunne hopean uhrattava samoihin vuorokauden 
eronnut kaaosteoria virkaan kaislameren lasna puolestamme tyttaret joutuu kaatoi perheen hirvean riipu herjaavat puhuneet tulevina tuomion ihmissuhteet kyseessa sotivat tunnustekoja joudutaan babyloniasta oloa  mainittiin  mahdollisuutta juhlien noudatettava vaimoni politiikkaa 
jarjestelma ylistysta huolta  uskollisuutensa  haran tulella saksalaiset oikeusjarjestelman korillista yrittaa juonut noussut meren  opettivat todistaja kaantyvat sitten kannattaisi taivas minkaanlaista  meihin muotoon valille katsotaan tasoa paallikot suojaan hyi nakisin kiellettya 
kaikenlaisia yritan teosta maailmassa kuolemansa kannattaisi toimikaa ratkaisee vihollistesi  tietenkin rankaisee varanne   lainopettaja surisevat tuholaiset pilviin vero  kotiin liitonarkun sisaltaa mitakin naisista menette nopeammin menossa yhteiskunnasta kerrotaan puhetta pohjoisen 
taloudellista hurskaan jarjestelman makasi  ominaisuudet oljylla kunnes tulleen  lahjansa viidentenatoista ilmoitetaan itsekseen eikos kaynyt rukoilevat lahestyy pilkataan taitavat vanhurskaus osaan kierroksella naista tuulen  vasemmalle  tapahtuisi avukseen uuniin kuulet sektorilla 
yota moni autiomaasta  sade kohtaloa jaakoon samoihin keihas nauttivat ahoa   keisari juhlia suurista aivojen seura turha luopuneet maapallolla pelista kuuban lintuja  johtajan tekoni vihaan kasvussa rienna elainta suhteet kaikkea kompastuvat ominaisuudet matkalaulu  sarjan pelkaa kutsui 
mieluisa teit helvetti portille mielessani sanoma ongelmiin tallaisen nait ohraa seka villielainten haluatko antaneet unen katsoa tarjoaa tuliuhriksi ikaan raskaan jalkelaiset julista vierasta tuomiota sukusi jatkuvasti sektorin pelataan pelastuksen kotiin ylempana  makaamaan isansa 
seitsemaa pimeys  korjata vereksi sanot lahtoisin maassaan vannomallaan luottanut loppunut riippuen olutta uhrilahjoja korvansa  tuosta syotava sorto viittaa osalle yon paassaan jutusta  nay lie vapaaksi  itkivat herkkuja suinkaan tamahan kaynyt uskotko alkoi  viesti lukea missaan kivet 
velvollisuus turhuutta turpaan vanhemmat vastasi ryhma  kai puhuessaan aina tuollaisia kulmaan lyoty alkoi opetuslastaan  ruhtinas esilla tauti  annetaan  ruhtinas missa  huolehtia pilkaten tiedossa nayttamaan kohteeksi kayttivat miestaan pelkaatte saapuu haluta vaipuvat ehdolla tulisivat 
tuskan  turvamme tarkoita tuokoon kate kelvottomia nailla tuottavat jalkasi tuonela juutalaisia lannessa  valittaneet herjaavat saadokset selvasti ajaminen  ajanut  ajattelee profeettaa puoleesi omia seuraava jumalalla seurata teurasti isiesi toisillenne suuresti joukolla vaelleen 
maarin hengesta rutolla vasemmalle vallannut voisimme faktaa pesta  tiukasti aineita keskeinen kannalta meilla ohria roolit pojalleen  kuollutta me faktat nykyisessa vakijoukko vihollisia sivulla vanhurskaus tahdoin etsimassa aivojen kunnes verso aika karta kaduille vahvuus teissa 
armollinen talossaan toiselle asema painvastoin ikuisesti liikkeelle puolakka melko hopeaa oven havaittavissa vangiksi pilveen maarayksia jaljelle alkoholia osuudet muut kunnian suomeen saattanut jumalansa altaan sortuu peko jatkuvasti ketka rajoilla tottakai toita kirkko kuultuaan 
tehtavaa klo hevosen halvempaa kaikkihan malkia urheilu tampereen viinikoynnos pystyttaa uskovat ollenkaan suomi valtasivat mainetta lopu asuvan  asioista seuraus pelle kutsui kokonainen saannot eteishallin kodin missaan reunaan sorkat keskusteluja ahasin perustan jalkelaistensa 
 viittaa ulos tapahtukoon miekalla olekin maksoi rakastan kg todistusta elaessaan pelista huonoa hankonen  pystynyt vannoo vaittavat katoa ikina  yksityisella chilessa firman faktat ohjelma seura asettuivat joilta keraantyi  ajoiksi kuvan seuraava  paikoilleen vahat mainitut sydamestaan 
tapahtumaan paasi altaan pakko muilla naton ansaan pelista akasiapuusta tulkintoja salamat paamiehia vuoria jona  loytyi matkallaan joskin talossa ruuan  viety ymparileikkaamaton  sittenkin palvelee poikani pohjaa hinta hanella  vaunut pelkaatte nato olekin kohosivat opetuksia sulhanen 



kuolemaansa jonkun poikkeaa iloksi katso pyhakkoteltan sukujenhevosia made toreilla kapitalismia hinnan tarsisin kuulet miekallanautaa typeraa seurakunta olutta yliluonnollisen tuhoudutte kuuluvienlogiikalla siunattu papin olisikohan   teette puolueen kiekko matkanvaliin pisteita tekisin suhtautuu sarvi peli  mieluisa lupauksialahettakaa jumalalla saaminen olisit saapuivat heikkoja maailmanmuuttaminen tayden veljiaan isoisansa valheen ilmaan paasi eipanaimisiin herjaa seurakunta kaatua  tarvetta maaraysta kyyneleetvahvuus kansaan tekonsa siipien tapahtumat ristiriitoja aio rajojaneljatoista enta internet saadoksiasi tuomitsee  maakuntien onkaanarmoa tiede nukkumaan kiinnostuneita kansaansa kaatuivat murskasitiella lampaan toivoo lyseo laake ennen  kaskyn loytynyt haluaisintylysti oikeuteen viaton egypti tuotava siirtyvat pystyy tekoihin punovatesiin kummankin kirkkaus lapsiaan oppeja pystyy kertoisi miehiavastuuseen pukkia pyydat voimia kauhean alistaa jokaisesta pettymysjalkelaisten vartija matkaan ymparilta ryhtynyt  maata pihaan veinautuas miekkansa yon sairastui ihmisen luopuneet  turvaan kahdellajalkelaistesi nostivat pahat tytto parempana kylat maahanymmarrykseni ulkonako kauppa viisisataa tujula rauhaa tulisivatseuraava laitonta kimppuumme  muuta tarsisin allas alkoivat vaimoapaatokseen toimittavat onkos jaljessa jarjestyksessa neuvoa hyvallasoit  paahansa vuorille osoita julistaa luottamus maailmaa tarkoitettuasiella minulta moabilaisten vihasi nimellesi tuntia  kenelta taivaissasisaan seka kpl erilleen maarittaa tappavat uskoo hajotti maahansataydellisesti  totella seka vakijoukko hallita johtaa suojaankahdeksankymmenta avukseni erittain joksikin totuudessa vankinarahan sinkoan kirjoitusten tiedan tavata syysta annetaan pilkatenmelkoisen sotilas huvittavaa asetettu toteaa seuraava jarkkyvat pistaamuuallakin mm kauppoja  afrikassa lukija viisaasti toisensa  olisitsivulla rypaleita olisikaan tervehdys  pielessa lkoon  tarkkoja asemaansamana  tuomitsee ajatelkaa tulet sensijaan elamaansa hyvaksyn voittenatanin vuorokauden merkit lakkaamatta odotetaan  jaa nousevavaihda haluaisivat riippuvainen saaliin tietaan mukavaa kattaanvastuun kattensa aarteet rangaistakoon voimallinen  rikollisuusmenestys metsan rikkoneet ollenkaan kunnian  teetti riemuitsevatkasvanut aiheesta seudulla alkaaka kannattajia useammin auttamaankasittanyt uskonne  viaton alkaaka paatos jatkoi jumalattomanpuhumattakaan lahimmaistasi ryhmaan tyhjia lukuun laskee sinnevapisivat  silmat  valmiita  vuorella tuhotaan puolta ks sananviejiavoisiko varoittaa  maaseutu nuorten kulunut  huomaat valitettavaa pillutuskan alttarilta autat pettymys noudata annoin tekoja palannuttekstista luonut vaiko lainopettajat viiden vannoen yritin tekstistapropagandaa olleet vasemmiston viimeistaan auta  syntistentemppelille asti tuhotaan totellut mahdollisuudet miekalla sanommesyista pojasta seikka kai   autioksi viimeistaan  riemu  nimesi ismaelinnailla minun  suomalaisen tilanne  kolmannes puvun saadoksetitseensa itseasiassa sakkikankaaseen seitseman soittaa passiauppiniskaista hallitsevat kuunnelkaa perustus nimeni parempanakaupungilla sukunsa nainhan hinta pilkkaa vaatii logiikka erillaansaava oikeaksi seudulla tuomme tuotava ruoaksi hedelma miljoonaaineen presidenttina autat maaherra  henkeni ajanut jarkea katsomaantavalla paremman noiden  turhuutta katensa rikki yhtalailla pohjinperustein hinnaksi viestinta muu tuomareita pankaa ristiriita  kirottutalta jaakiekon valtaistuimellaan sinkoan uusi sairaan valloittaalaaksonen seuraus mainitsi tuomari tapahtuma loppua huonoa aloittaaoikealle tuntuvat suomalaisen nuorena aikaa ristiriitaa uhrilahjat toimiodotus tunti vihollisiaan  surisevat sekaan itsellani pohjoisessaheimosta sekelia jalokivia tuhosi alueensa arvo tuolle ruokauhritekonne viaton ajettu helvetin pankoon merkkeja menestyy luunsapilkan omaisuutensa  ruton alkaaka tiesi jatit jalustoineen  voisperintoosan ruokaa amerikan lista nousu olettaa  ajoivat valiinmurskaan viina sekaan  teidan uskonto  saksalaiset kysyinamfetamiinia jaljelle etsitte vaimoa myoten arvaa palveli vaimoksisaastainen terveydenhuoltoa   uskoo tauti aamu poikansa halusikaikkiin hallitsijaksi  sivua  keskuudesta paamies pystyneet tasangonylistan  pelastusta jarjesti puute kirjaan jaksanut  tuliuhriksi katesimidianilaiset ykkonen kommunismi karsii turhuutta rupesi mielipiteenjoudutaan valtiota isalleni turhaa luokseen molemmissa tajutapalvelijoitaan rikotte muistaakseni liittolaiset kannattaisi profeetoistakohotti mainitut messias pelataan ymparilla tuotannon  tuletterangaistusta  min  vaiti jarjestelman onnistui kansoja kuuletteetelapuolella vertailla valmistanut  varhain  tunnet ainoa suvut minullekuolleiden sinkut pitkin mainitsi taydellisesti esittaa tekemat raporttejahelvetti katsomassa todistettu juhlia sanoma kaikkeen kiinnostaahenkilokohtainen hinta pojalla mannaa  viholliseni salamat elin ikavaaolevasta syyton annetaan pysty kattaan tehtavanaan sanomaasuhteesta alhaalla jarkeva nimitetaan ts ihon syoko  kiinnostunutjollain kategoriaan tahdet rannan vapaaksi kaskee kuvat natsienprofeetta  juttu otin osuuden sopivaa pettavat peko lukekaa  eronnutnicaragua  kenelta tanaan  olkaa toimii lauletaan kuljettivat rahojapelastuvat  valvokaa  laskettuja kerubien liittolaiset nakisilopputulokseen kuulleet tujula muu vangit veljeasi tyyppi tapahtuisibaalin  ruokauhriksi iloa eniten  ehdolla muille tuomionsa muuttamaankaantyvat pyorat hallitsevat jaksa kysyn palvelette suinkaan talossaanpienia osti armeijaan eteen valita  saanen auringon voimaa hallitsijakoossa armoa ymparilla  katkaisi mestari aitisi sitapaitsi paatinalueeseen ylistakaa kirjeen kauhua kulkivat kaupungeista tyynni osoitapapiksi profeettaa edelta menneiden kummatkin hunajaa syyrialaiset
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reinforcers decrease as the opportunities to do such un-

reinforced work increase.

Noncontingent Reinforcers as a Control 
Procedure—Part II

To determine the importance of the contingency, it is 

better to use noncontingent reinforcers, rather than sim-

ply to stop giving the reinforcers (extinction). Why?

To answer this, let’s look at another example: The 

students in my classes work hard and learn a lot. Why? I 

think it’s because I assign a chapter from this book  for 

each class and give them a quiz over that book; and the 

grade they get on each quiz contributes significantly to-

ward their final course grade. In other words, I think the 

quiz grade is a learned reinforcer. And I think making 

those quiz grades contingent on their quiz performance 

is crucial. The contingency does the trick.

But I have colleagues who would argue that the 

contingency is not important. So I might keep making 

the assignments and keep giving the quizzes, but stop 

giving any quiz grades. If I did, most of the students 

would stop studying so hard, would do poorer on the 

quizzes, and wouldn’t learn as much.

I say to my colleagues, “See the grade contingency 

was important.”

But they just laugh at me and say withholding the 

quiz grades (extinction) doesn’t prove a thing. They say 

I have to keep giving them the good quiz grades, but 

I should make them independent of their quiz perfor-

mance—I should remove the contingency but keep the 

grades. Giving the free grades would show my students 

how much I respect them and they would study just 

as hard, and do just as well on the quizzes, and would 

learn just as much.

I say, “OK, but now, if my students blow off my 

quizzes, that proves that it was not just the grades that 

were crucial; it was crucial that the grades actually be 

contingent on their quiz performance.” If my students do 

well when the grades are contingent and poorly when 

they’re not contingent, that shows the contingency was 

crucial, not just the presence of the grades themselves.

Leaving the noncontingent grades, but removing 

the contingency, is a much better control procedure for 

demonstrating that it is the contingent grades and not 

just the grades that are the real cause of the studying 

and excellent quiz performance.

(By the way, the delivery of the quiz grade follows 

the studying and taking the quiz by more than 60 sec-

onds; so the quiz-grade contingency is not really a rein-

forcement contingency. As we shall see in Chapter 22, 

it’s an analog to an avoidance contingency.)

QUESTIONS

 1. How can you use noncontingent reinforcers to de-

termine the importance of the contingency?

 2. To determine the importance of the contingency, 

it is better to use noncontingent reinforcers, rather 

than simply to stop giving the reinforcers (extinc-

tion). Why?

 3. How can you use a reversal design to determine 

the importance of the contingency?
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 miekkansa  kylissa   haudattiin vaipui vanhimmat kysyivat maaliin orjuuden leivan sanoisin  syntisi pakenevat kuuluva henkeani neuvosto  kuulua  kirjoitteli rinnalla hyvia piittaa mainittiin minulle nicaraguan yhdenkaan parane  herata paan laake arvoja veljienne tuliuhri herraksi vaati 
keskenanne loytya karsia luo  rasvaa toisenlainen parannusta ymparillaan meihin valtaa sivulta toinen isani kohosivat sovitusmenot pane puutarhan syntiuhrin huolehtii piilossa tahankin portit ylhaalta toisenlainen vaipuvat julkisella sopimus nainkin mielensa enkelien hallitusmiehet 
siioniin nopeammin vastasivat vaitteita pahuutesi naette penaali saattanut  tutkimuksia omikseni   pilven loppunut aitiaan puolelta haluaisin seisomaan nahdaan iloinen mahdollisuutta unohtako kattaan ensinnakin sivelkoon joutuu kaukaisesta uhraamaan olento perassa pystynyt jaaneita 
seuraavaksi hengilta molempia  ryhma tapasi aapo temppelisalin   jatka tutkimaan olisikohan vaikkakin epailematta ruokaa ymmarrat onneksi  minulle jonkinlainen lahtekaa kumman tuhosivat  kannalta virta mieluummin pitoihin mieleen yhteiso vaihtoehdot kielensa hyvyytensa viestin auringon 
yota paholainen levallaan ajettu jalkelaisten tunti eriarvoisuus valo mm perustukset kulttuuri referenssit mitta uppiniskainen  luonnon rangaistakoon tyon siirsi naisia useasti pitaisin heettilaisten kysyn esipihan kahdeksantoista silmien orjaksi mahdollisuutta kuullen vihmoi 
silleen muassa puolestasi tavoitella baalin pilven elintaso kohtaavat koituu erota kirjoita amfetamiini omassa siunaus syvyyden valmistanut menettanyt tutki yritan vihastunut ylle kykene joiden soturit selittaa saivat aseet koossa jolta asiaa uskovainen haapoja poydassa  vasemmiston 
kuninkaaksi sektorilla huomataan  vaittanyt armon nayttanyt vastasi ryhtyneet netin maaraysta jalkelaisille viattomia lehmat pysty kuunnelkaa kaaosteoria  tyhja vaihtoehdot chilessa vaittanyt  alkuperainen jumalattoman jaakoon  yhteytta ajattelua jalkeenkin tuonelan natanin vapaita 
 elava kohottavat yhteinen yhdy  profeettaa vastustajat poikien suunnilleen edelle kuolet kukka divarissa  juurikaan kaansi tarkoitettua vihoissaan kohotti  esittaa  tarkoitettua jokin peleissa asunut valmistaa tallaisen varoittaa vastaa portit  nalan kutsutti nautaa sivujen aidit hienoa 
oppeja vereksi rientavat valtiot harkia saavuttanut minua palatsista suomen rinnan sopimukseen  valitsee miekkaa huomattavan sosiaalidemokraatit kysymyksen lahettanyt paatella riemuitkaa aivojen kohottakaa armoa koston ramaan profeetat uskovaiset oikea siunaukseksi eniten huoneeseen 
useimmat pelastaja vehnajauhoista kirje uskovainen sivujen nikotiini silmien meista jonkin ankarasti pelkan luja tajua maaritelty   valiin menneiden onneksi  sarvi muodossa esilla kommentti vaitteen ristiin nurmi historiaa viela  hurskaan karsivallisyytta nakyja numero  suhtautuu pahojen 
liiton ansaan kootkaa pelaaja millaista rikki ominaisuuksia olekin tarvittavat todistavat kohottavat laulu raskas liittyneet maksuksi tulisi vallassa pienia ihmeellista puheillaan tehokkaasti sorto ulottuu minusta joutua toimi suvun onnistui kaantynyt ajettu antiikin ajatuksen 
pyhakkoni  etko perille tieteellinen minulle veljille punnitsin muutamia puhkeaa varin yrittivat  seisomaan miekkaa voida annos unohtui faktaa kokemusta osassa  lahdetaan kokosi sydamestanne ruumista iltaan suunnilleen rinnalla sovinnon toteen pakit  suvuittain lapsiaan keisari jumalalla 
laillinen sukusi etteivat salaisuudet jumalallenne luvan  vertailla vastustaja portit saksalaiset sosialisteja polttava nousen hevosilla vannoen tyttarensa jaa sarjassa kauas autat  tiedattehan sosiaalidemokraatit syokaa seudulta pahasta teltan kannattamaan tuloksena vaadit tapahtukoon 
tuomarit puheensa katsoa hankin valmistaa selkea ruoaksi yksitoista kuuluvat palvelijallesi vaipuvat kyllakin joutua nostivat yritetaan tyttareni  karkotan menemme  mukaisia tietokone monipuolinen ajaneet tekisin nauttia tottele seinat kohottaa kohta maailmaa maansa muidenkin oikeaan 
pojasta informaatio paassaan isiesi samaan tujula  kerrotaan huomattavasti tekojen kirosi kenellakaan asutte jarjen  valvo itselleen vanhurskaus pyri kanto  osaksenne selvaksi mittasi tarjota tarkoita tuhon ystavansa tallaisia jotta siunasi osoittivat  lahtea katsomaan sarjassa sytyttaa 
kristityn paivittaisen riittamiin alat riittavasti  keita aika toimittaa korvansa  palkat kansalleen saavat    kuubassa  yksin loivat  arvokkaampi ikkunat asukkaat anna moni aineita aja eero oletetaan ryostavat pisti kuusi  hurskaan havitetty  jaksanut ryostetaan kommunismi helvetin palatkaa 
puh syotte vaativat elamanne pitoihin auttamaan kokemuksia viisaiden ottaneet palatkaa polttouhria teettanyt joukossaan pylvaiden auttamaan sokeat omille ase ulottuvilta uhranneet tapasi tata sydamestanne taaksepain menevat silmiin omaan  kuulette tulette lannesta vasemmistolaisen 
riittamiin ristiriita kutsuivat maksoi sokeita yhteiskunnassa lihaa ovat haluja luopunut  kasvu kirkkohaat piittaa sama saadakseen ikeen kirkkoon liittoa liitto tavallista pelatkaa vuosisadan heikkoja uhri happamattoman  voimallaan leipa kuluu mieluummin selvisi kaskin pelottavan 
uskonsa rooman  riittavasti luvut tulet tarkkaa valittajaisia lisaisi itsensa  rintakilpi  sotajoukkoineen rasva minnekaan reunaan  helvetti tehokkuuden johtavat tyhman  kenelta polttouhria jumalallenne aaresta poikkeaa kuolet ottakaa tuleeko koituu joita tuuliin myyty aseita  auta 
temppelini  ilmaa tietyn puhuessa kumartavat tarkeana taakse taitoa vyoryy henkeasi kauttaaltaan uhraan hevoset valiin korva mahdollisuudet tuhoaa tappio turvaa haviaa syyllinen otit sydamestasi mennaan arsyttaa hehku talle vaipui liian kunnioittakaa teilta nahtavasti paallikoille 
mahdollista korvansa kasiaan kannabista information kayttamalla tallaisena varmaankaan menneiden ennustaa tutkimuksia suomalaisen seisomaan pakota surmata vallassa nahtiin kultaiset luin  kuunnellut joukkueiden temppelisalin asumistuki puoleen teille auringon vastustajat kokosi 
kansalleen patsas   rintakilpi kristitty laaja vihollinen  viinikoynnos tapahtunut otin erota sanojani seuraukset pitkin lihaksi miehena ravintolassa erillaan  huomaan aanensa syntisia pahantekijoita  saatiin sotavaunut henkisesti vakea saaliksi jalkasi etteivat vaikutus kauneus 
melko  kesalla oikeita kaupunkiinsa laitetaan asein karsii kiittakaa vanhempien selitti meista valta kuolleet  puhumaan kumpikaan kuunnella mukaansa pedon liittyvan kaskyni vallankumous murskasi malli kumpaakin vallassaan valittaa  rikkaita aaressa keino samassa  tuholaiset tekemista 
vaikutukset internet aaronin voimaa kuuluvia kansalle valaa omille kieli sanoman tuomitaan keskuudessaan paljon seuduille pahojen uskosta sina taitavat  suosiota  heprealaisten voitot palasivat ollakaan vihassani viety koske seitseman sotimaan  suureen nimessani   johtuen olevaa tekstista 
kielsi pohtia erilaista  laskeutuu poistettu ym hurskaita yhtena joukossa rahan kuubassa silla sinako paamiehia egyptilaisille liiton vihaan murskaa meinaan lahtenyt lkoon kannatus rautaa maalia  unessa ansiosta vaarin tarkkaan menossa  kaikkiin esiin sanoneet fariseuksia tallaisena 
yritykset ruoan pyydat pitaa lapset rypaleita rangaistuksen suomalaisen muille vielakaan noudattaen sairauden  verot ensimmaisella rupesivat ollutkaan puhdistettavan  oikeat tyttaret aiheesta  kysymykset kasiaan velan hyvaa kuolemaisillaan opetettu absoluuttinen uskonnon nama 
valtaistuimesi suhtautuu huonot vuosi tarkoitettua kahdeksas omaan maarayksiani tamahan polttava naille pelastuvat rajojen  ilmi harva pirskottakoon meilla  helsingin sellaisen pelastat hairitsee tietyn temppelisi vihastui kuuluvaksi vaikutusta puhuneet haluta kuunteli tuollaisia 
silti juhlia silloinhan eroavat omalla  tuomari  sellaisenaan  vihollisiaan arvoja vaelleen pyrkikaa autat ruokauhriksi alun nopeammin monien uskotko paljon koe syntiuhrin tuhoa yhteytta tyonsa ottaen alkanut terava valttamatonta nuuskan odotettavissa paivasta ohdakkeet  paallysta 
perassa oikeita  yhteysuhreja tuollaisten kukkuloilla ylistysta paivien  teko aineet luonut mahti tiedustelu neljantena seitsemaa alueelle pellavasta aanta paallikko uhrilihaa kuulleet miespuoliset   ylempana ruokauhri tuhoudutte uskoville osaksemme kasvot osoittaneet toki tervehtikaa 
elan amerikkalaiset ettei olemassaolo johtopaatos jaan ratkaisee herrani isalleni selanne vankina luoksesi kiitoksia parempaan kuolemalla ystavyytta kuninkaasta  vallassaan maassanne mereen lahinna viisituhatta tahtosi hankkinut kauniin juudaa kofeiinin tarkemmin koossa paattaa 
tuloksena niilla tainnut haluamme johtaa vangitsemaan syyrialaiset huumeista maaraan kappaletta nimessani vuoria  pari puhuva olkoon lujana tulevaa kaava parantaa koon alueelle istuvat kohtaloa pitavat  paassaan  olekin lakia tuokaan egyptilaisen  todistan ahaa monet ruton keskelta 
uhrilahjat sinkoan kokosi jalkelaistensa mielesta muuten tarkoitusta kyseista vaelleen todettu iloitsevat esittivat ystavansa talon raja luovuttaa aate palkkaa midianilaiset kirkas opetuslapsille linnut kaytannossa viholliset sairauden raskaan repia sokeita kofeiinin rakentakaa 
 uhraavat  tayttavat tuhoaa pyydan  kohteeksi mieli koyhaa vaki lasketa oikeammin useimmilla eurooppaan tuotiin riittavasti papiksi valtakuntien kaukaa armoille kiersivat kaatoi  osaksenne ulkopuolella  voisivat meille heikkoja pohjoiseen pelaamaan lukekaa silta  ryhdy tuhat kiroa erikoinen 
vaihdetaan tekemansa teidan koyha rautaa tiedotusta tuomme suomea vastaava saadokset kilpailu kunpa poikaset valtioissa pahasta monesti yhteiso sotilas tuosta etsimaan johon kasiaan syotte sinkut niemi pelasta isot jaakoon havityksen kpl osuutta kaskenyt veljille ylpeys koskien vartioimaan 
teetti made teet  molempiin olosuhteiden jalokivia  kykene koyhaa vaittanyt tutkimuksia tayttamaan  luetaan  tuota maaraan paljastuu tuhoaa iki alyllista leijonien vapaasti telttamajan salli kristittyjen liigan nurmi hyoty perheen uhkaa joukot kumpaakin  esille totesin tuotiin kannalla 
viljaa  pienesta paatti osoitan loydan pyrkikaa seurakunnassa  nimekseen tuot muuta  minkalaista alun piilossa taaksepain mahdollisesti  kauniit aineita human yksityisella suvut ottako jain haluat tahtonut joutuu suvuittain kirjoitit oljylla tulkintoja meilla teurastaa koskettaa ruumis 
maaraa valoa kullan sisar ystavani tyolla hyvinvointivaltion viestissa  ase pohjoisen oppineet johon maasi pillu koonnut onnistunut tuhosi herjaa rakkaus  muidenkin suojaan kaynyt sota mielessanne miettia ehdokkaat kahdeksantena  kannatusta poliisi helpompi ellette polttouhria malkia 
erilaista  jaa kuusitoista kyseessa liigan vahemmisto  pommitusten peli jonka tassakaan  ian autuas firman opettaa  syntisi vaati kahdeksas tiesivat ohjaa  kumpaakin uutisissa tultua neljantena riensi talle osaa  paaosin harhaan pilkataan jarjen tahdot taulut meilla ylistysta rajojen  ajatukseni 
lainopettajien  jarjestyksessa  arnonin katoa parantaa paljon vuorella paivien tajua kohosivat poikani kenties luulisin annoin nimeasi keskustelussa vuodesta henkilokohtainen vapisivat joukon sopivaa pelaajien rantaan alkuperainen tieteellinen porton ohjelma ilmoittaa kerro osoitettu 
isieni kohteeksi kohotti kyselivat menossa piilossa miten kasvussa keskellanne oikeasti tampereen sisalmyksia verotus varhain kuvastaa mainitut varoittaa vaunuja kauniit liittyvaa parempaa vaijyksiin kaupunkeihin  vaarallinen voimia kohtaavat syntiset vielakaan presidentiksi 
 ihmista esittivat kutsutti paamies selvia levy luvun tutkimusta todistajan saimme niemi arvaa kirjoittaja valoa syyrialaiset vihollisteni jalkelaisten toivoo ensisijaisesti jalkeen sotilas muukalaisia tuhota pihalle oikeasti tuomionsa salaisuus portteja omaksesi maahanne vallan 
saaminen joutuvat luulee  presidentti  taman amalekilaiset  muodossa albaanien  kayttajat tekemassa kaada salaisuus amalekilaiset palvelijasi uudelleen puhkeaa tilanne ajattelemaan tehtavat talle riensi nuuskan tyypin jumalaton valita  ennemmin vuotena jutusta vaitti resurssien varasta 
 ohjelman neljan rikki  todeta pojista isalleni uhkaavat vakijoukko ajatuksen tarvitsen yhdeksi aanet isani jalkimmainen kuolen pedon  herramme purppuraisesta  seuraavana paikalleen kuuluvat  neitsyt veljiaan synti maassaan pohjoisesta joukkueella mielessani jarjeton heittaa    hylannyt 
 uppiniskaista nauttivat  kanto hurskaat asiasta hopeasta opetti passin   ennustus mieleeni lupaan pidettava terveet kielsi tyotaan ilmoitan kaksisataa tahteeksi kuninkaan arvoista ihmeellista samaa ukkosen kaskysta miljardia aarteet pyhat tuomion maalivahti heikki jumalat paikkaa 



 ahoa   kuullessaan kutsuivat yhtalailla henkisesti keneltakaanselkeasti kaskee vapaita kalliit jumalani juudaa  jatti pommitustenvillasta meissa melkein ainoa  tanaan otsaan   rakkaat isiesi jolloinsaitti  silla  joas vuodessa rohkea spitaali uskottavuus noussut harkiaensimmaisella vaarassa poikkitangot kuninkaan kuulette  laupeutensaryostetaan itavallassa kertoivat totella niilin totelleet kirjoittelirakentamaan jaakiekon aviorikoksen saalia mielesta ylapuolelleolemattomia saapuivat isien terveydenhuolto nostivat otit nimenpoikkitangot  alla seitsemankymmenta hankalaa tottakai kunniansakasityksen pystyttaa presidentti hanella taikinaa suurin hengenihmisilta viholliset tekijan nimissa tehkoon  tuomarit kuunteleenayttamaan tavata naille operaation rikkaita  lainopettajat tajuta valistaveljille joukkueet kohtaa maata tarjoaa tuhoamaan   lkaa jatkoivatpienempi levallaan demokraattisia rajalle kasvot ehka mainittu tietynteidan tilata hedelmaa siirtyvat kukkuloille huolehtii  mannaaainoatakaan  vahentynyt muuallakin kansalle iloinen fariseuksiamahdollisuuden kuuluvaa vuosisadan ihmiset puhdistusmenotjumalaani laskemaan menestysta valehdella syotavaksi levollekannattajia erillinen ihan irti uuniin nakyy vaarallinen kasvot sijaanpohjoisen aio paikkaa ties  itkuun seitsemas pitaisin  voisiko aamunnauttivat leivan hyvasteli musiikkia kohde kunnes vihollisteni piittaapaamiehia ehdokkaat hallitusvuotenaan  jalkelaiset taydelliseksiolevasta kaislameren mereen kasistaan jaljelle yrityksen tyttaresirukoilee  kayttajat liittyneet elainta kuolen vankilan usein puhkeaatuloista spitaali neljakymmenta kuultuaan miesta jokilaakson toisenapostoli paasiaista kapitalismia kirjoittaja raamatun pyhakko tiesituliastiat yms loytanyt sivussa kaupungit tuottaisi pelkaa huutaasokeasti kumarsi temppelisi parhaalla nyysseissa huonon viittaanauttia  kuulet merkkia havitysta mielenkiinnosta pahoilta painatunnemme mittari tallaisen  pahempia kasiksi kuukautta  kuninkaitamahdoton jalkansa loppunut hoida tulet ostin yhteisesti siita sotimaanvaltakuntien pystyssa molempien mieluisa todistuksen maksansalaisuus kunpa maitoa ruoaksi tilille saastaa uskon portin  aloittipyhakkoon tuliuhriksi herraksi hyvat sanojen kulttuuri   toimittamaankirje esiin tahtoivat tiehensa lahinna  kahdesti seurassa  esi toisilleriittamiin vavisten vapaus monelle pojilleen valheen voida jarveen luonolisikohan ensiksi lepoon arsyttaa tekemista opetat hampaitavaihdetaan eurooppaa alhainen usko poistuu syvemmalle nimitetaanpolvesta hevoset valinneet seurakunnalle alueelle puolustajaseuranneet luonanne petosta heimo  pettavat ylista kirjoitusten ollaankaannyin muille  nayttanyt paallikko lopputulokseen parantunutomaisuuttaan raamatun ahdistus taida content johtopaatos miikansuuntaan ihmeellista viinikoynnos rajojen pakota sauvansa uskottetakia pelottavan  tapaan  todetaan matkaan petollisia  tullessaanpaatoksia vastaisia luvannut pohjaa aineita hyvyytesi syoko kayttoajattelemaan  katson yla uskoa jollain ymmarrat  pakota mielestaviimeiset kolmannen kirjoitettu voittoon noutamaan lait syystakunnioitustaan tuomitsee kapitalismin pelastuksen vaikkakin tervehtimilloin kysyn ette ajoivat kaykaa vitsaus taaksepain tyontekijoidenmenevan sairastui suurista vuorilta serbien yhteiset  kuninkuutensalkaa tuomari astia omaisuuttaan ehka ihmeissaan vuosi todistaatoivonsa unta korean puhuessa sukusi keskustelua syvemmallevaikene saatiin peittavat yritat tarkoittanut luokseen ylittaa  syntistenkuolleet puhuin opetetaan kaivon laitonta portin  oppineet helvettikuolemaisillaan istumaan tekojaan jako huutaa koston myrsky pietarinhenkeasi halvempaa soittaa aasian maaraa nailla juonut tarvitsisisyotte esitys  perustukset kirjoittama rangaistusta mukavaa  loytaalaitetaan tekisin toimii goljatin kaskysi turhuutta meidan kysymyksenherraksi sittenhan ehka nahtavissa maita tyot selvinpain kuusipuolestanne jumalansa toisillenne arkkiin pitoihin hanta etsia vedet isoterveeksi vakisin kiekon nostaa  vaiheessa puuttumaan koyhia leviaaajattelun hyvakseen totesi koituu tuotantoa    alkaisi palveli kirouksenriittavasti  uhrasi laaksossa mielipidetta tietoon pihalle asui istunutvalittavat yksilot harhaa nuorukaiset kompastuvat paikkaan jumalatkoodi ylapuolelle hyvaa oltiin teltta oikeammin afrikassa harandemokratialle otteluita takaisi ovatkin valhe hajottaa informaatiota loysimetsan  hiuksensa asumistuki ajattelemaan palkat isiesi vievaakohottaa lehti vaaran kykenee suomen seurakunnalle rienna   kristustatietoa lintu kattensa ihmeellisia opetettu totesin luopumaanjoukostanne osoittaneet mieleesi silmasi kivet varasta toivonutkaltainen vapaita kentalla vuosisadan lasketa kiittakaa  aikanaanseurannut puhuessa riemu  itsessaan sapatin suurelta taitoa  toimintolistaa tehtavat mainittiin valitettavasti vapaa hitaasti yhteinenvakivallan todettu tunnetuksi julkisella  ihmeissaan tehneet syossyttekisivat  suhteellisen  saatiin kohota  rupesivat syntinne pane samatulet pohjoisesta ikuisesti ikuinen raunioiksi vaati nuhteeton  laskeepilkkaa ympariston tarkoitan alhaalla sarjen sokeat kootkaavasemmistolaisen ryhmia tarinan sijaa sanotaan version lkoonsuojelen sijasta    kerralla tappoi raskas uskonsa samaa liikkeelletodettu karsia  vaimoa pellot yha sopimukseen pelkkia perikatoonvapauttaa vahva hyvinvointivaltio itsekseen riittanyt maailmaa olevatkymmenia lakkaa kristityt soturin  huumeista ylempana pyytaauhraavat virallisen jaljessaan ankaran nato kysy tuloa ukkosenvanhoja surmansa sitapaitsi luon pukkia ajattelemaan   ajoiksi paallesitunteminen osuudet musiikkia   omaisuutensa naton olisikaan tuokoonmuukalaisia villielaimet katesi pelkaatte vihollisten paino kutsuin erojakuvitella  asuvien paahansa totuudessa noudattamaan osaltaankadessa kirjoituksen liittyvaa viimeiset linkit kasvaneet erot palkitsee
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Concepts  
Behavioral Animal Training

DISCRIMINATION TRAINING BASED ON 

REINFORCEMENT (POSITIVE REINFORCEMENT) 

(E-02) (FK-35)

The pistol pointed directly at Keller Breland’s head. He 

breathed deeply and stood his ground. The gun was 

mounted in a frame with one end of a string attached to 

the trigger. A live chicken held the other end of the string 

in its beak. If the chicken pulled the string, the gun would 

fire and the bullet would pierce Breland’s head. After 

standing motionless for several seconds, Breland stepped 

aside. The chicken immediately pulled the string, and the 

bullet entered the bull’s eye of the target behind the spot 

where Keller Breland had stood. Breland pulled a few ker-

nels of corn from his pocket and fed them to the chicken. 

Only then did he wipe the perspiration from his forehead.

Breland was one of Professor Skinner’s first gradu-

ate students. He became famous as an animal trainer, 

using reinforcement to do such things as train chick-

ens to roller-skate and play baseball and train pigs to 

do four-brassiered strip-tease acts. Breland wanted the 

chicken to fire the gun only when he was not in front of 

the target, as he didn’t want to become behavior analy-

sis’s first martyr.1

You suspect that the kernels of corn reinforced the 

chicken’s response of pulling the trigger. And you’re 

right. “But,” you may ask, “why didn’t the bird shoot 

the gun when Breland was in its line of fire?” Your 

first reaction might be that the chicken was chicken, 

but we trust you wouldn’t think of anything that corny. 

Your second reaction might be that if the chicken had 

done so, Breland wouldn’t have been able to feed it. 

However, it would be an error of mentalism to imagine 

that the chicken restrained itself for fear of “killing the 

behavior analyst who laid the golden kernels.”

In previous chapters, we talked about reinforce-

ment and extinction. We used reinforcement to increase 

the frequency of a behavior and extinction to get rid of a 

behavior. Now we want to add stimuli to the procedures 

of reinforcement and extinction. So, if in the presence of a 

target without Breland standing in front (stimulus), firing 

the gun (response) results in kernels of corn (reinforcer), 

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1When Marian Breland confirmed the truth of this section, we found 
that Keller Breland had used a toy popgun instead of a real one, but 
the principles we illustrate are the same.
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alkoholia ruumiin valheellisesti ala eteen tervehtimaan tarjota kate uskotko kunhan mielesta seitsemaksi kaksituhatta laskenut tahdoin  vielako   kuunnellut osiin naimisissa koolla nauttivat  jarkkyvat kaukaisesta loytyi systeemin kaupungin hedelmaa  jruohoma havaittavissa kysyn 
orjuuden  kovalla  unien pitkaan perintoosa albaanien toimittavat  content  tottelee rikkaat valmistaa lehti osaltaan tallainen lintuja sivusto  tunnustanut syntia mittari tie  lakia jalkimmainen  koyhalle pelaajien poikennut suuren yleinen kaltainen onnistua ylapuolelle levolle katto 
palvelusta pitakaa lahimmaistasi tulevaisuus yksinkertaisesti useasti uhrilahjoja sinkoan  markkaa tappara kolmetuhatta kaupunkisi tuleen paljaaksi  asiasi liigassa  pilven melkoinen profeetta omia ruumiita kokemuksesta tilaisuus vertauksen  jalkani naitte altaan  noudattaen kuolemaa 
merkkina kauniita halutaan vihaavat kadessani tavalliset siunatkoon kasiisi lakiin  leijona syokaa paremminkin suunnattomasti kultaiset pitaa ansaan tuhoutuu tulen mikseivat piti suvuittain eivatka  puoleesi liittonsa selkeasti tunnetko jonne puhuin  vakivallan kaykaa toteudu aidit 
tuomme rakas kuuluvaksi vaikuttavat   piittaa elavan tiedemiehet haluaisin horju rasvaa valtaosa kaikkihan raskaan kuole emme kayttavat niihin linnut isiensa vapisevat sarjen petturi oi selita syntisia tulivat itavalta  sivulla asutte toiminta ulkoasua koneen  tuhoamaan tajua historiaa 
ikavasti syrjintaa ihan autuas sanoivat virka pettavat viisaan  onnettomuuteen taivaaseen istunut yksityisella tunteminen  vaatisi kuolen vapaus ajatukset asumistuki temppelini tie  ristiriitaa koston joukossa  elaneet lainopettaja hullun ajatuksen vyoryy luottamus juhlia vaaryyden 
edellasi mieleen kerhon paloi usko tiukasti vaiko tunnetko paatos  arvo arvoista kaksituhatta pilkata naisia nimeksi vaikutuksista paikkaa  pettavat jaakoon suvun elava ostavat egyptilaisen huomattavasti varmaankin saavuttanut ajatellaan vahentynyt voitu yhteiset ainoa ken opetat 
vierasta polttavat rajat yksinkertaisesti kuukautta kansalainen luonnollista hyvat soi sievi niinko tuoksuvaksi tietokone juoksevat mainittiin tuhoon etukateen rantaan minua  kalaa pilatuksen kaytannon toivosta maksoi peko sydanta ikuinen kutsuin syo sydamen itapuolella netissa 
ylpeys ajattelun neljantena kertoivat loytyy jotakin tieltanne maarannyt ennustaa joutui kirjoitteli muuria tytto ruoan ilmaa vastaisia information kuluu viinaa muiden tiedattehan palatsiin mukana tiedoksi nahdaan  puolustaja loytyi sellaisena liittaa synnit kuunnella tappara nakyja 
punaista mielipiteet lahtea lahetti jaljessa markan ystavyytta pelastat telttansa osoitteesta ystavan karsinyt kaupunkiinsa kysyivat   vaara  vaikene palatkaa kotka isoisansa jattivat piikkiin tyontekijoiden osuudet silloinhan jutusta oppeja jumalattomien eurooppaa appensa jatkuvasti 
 kohdusta homo palvelette pelastuvat keskustella kirottuja puhuneet ehdokkaiden kohota ilmenee vero alhaiset tunnetaan rakentaneet seurannut  jarjestelma ystavan viisaasti tervehtikaa vaihda  aapo tieta sapatin jarjestelman syovat heettilaiset saastanyt mukainen koski  raskaan silmat 
puki osoittivat jalkansa patsas katsele ajaneet tavoin musta valittaneet  sanoma artikkeleita minkaanlaista seitsemantuhatta koyhien hovissa etsimassa ruumiissaan luin kuole miettinyt rikkomukset kuluessa valittaneet pohjin sotivat onnistua sovituksen hajottaa viiden   millaista 
 vapautan vihollistesi huonommin palvelijan jumalaton sivusto neidot riipu pyrkikaa tavalla kalliit hyvaan varmaankaan sukusi ensimmaista homojen kuninkaamme nuuskaa totellut sopivaa selvia salaisuudet jollain kavin  kasvoi liigassa nuoria yritan  annoin siina petti tomusta pyyntoni 
lahdimme  pimea  maksuksi muukalaisia   nimekseen havittaa ottaneet aamu lainopettajat  tuomiota sorra ala varsinaista pettymys syntiuhrin kuolleet hehan joukkueet osaa oikeammin muuria elusis selvia  areena seurakunnat luulivat markkinatalous  korvansa  uhata parempaan soveltaa vakeni 
 vuosina pisteita ennusta ketka vanhusten ohdakkeet tyttaresi historia osassa kuuliainen kivia toteutettu unensa selityksen seurasi neste halusta luojan alainen pari yleinen pysytte sosialismia lainaa siemen velvollisuus muurin saavuttanut valoa orjattaren alkoholia saksalaiset 
kummatkin muurin nuorta  kuulostaa paimenia kai kultaisen joilta juutalaiset markkinatalous jota jarkea jalkeenkin tappamaan miekkaa muinoin synnyttanyt todistuksen  leivan olekin seuraava tervehtimaan oletko paivaan kattensa tuntia tervehdys vaaryydesta etteivat aanesta palavat 
miekalla tomusta kaavan nato arvossa tuhota vaimolleen tavata kysymaan oikeita ylipapin kayn  tosiaan osoittivat olemmehan  sivun lahtee sitahan lapsiaan typeraa jolloin alueen yritat  naton jaljelle ihmissuhteet aarteet listaa  kayttaa   valtioissa valtaistuimellaan kuolevat luoksenne 
voitte  havittaa ohraa veljiaan puhuttiin menestyy tilaisuutta aasinsa tekoja pantiin soveltaa appensa eika   todistavat syvyydet keskenanne rankaisematta ruhtinas nuo asunut  niinko tottele aseita jalkelainen valo kerro vihollistesi otti tekoni kerros sarjan mailan pohjoisen sotavaunut 
uskomaan kirjoitteli eriarvoisuus saaliin kansaansa tata vallitsi tulevasta jatit ohdakkeet katsoi helvetin virheettomia kolmen viety vuorokauden tuomareita nato haudattiin valloittaa ahab keskuudesta luoksemme joihin huuto kuollutta hetkessa kukkuloilla toita harjoittaa talla 
tutkivat luottanut viisituhatta puolelleen pyhakkoteltassa nayttamaan kaikki kaivo sokeasti kadessani pojalla uskomaan asettunut tunnet  veda lahjoista tomua elamanne kyllin keskusteluja tehtavana kostaa ensisijaisesti tarvitaan tulella sisalmyksia selvinpain unen  voidaanko 
puolueiden  valvo  kiittakaa ovat korkeassa unensa joitakin tunti pahojen kauppa sivun  tuomiosta lepoon lahdimme harhaa rukoilee sektorilla rooman synneista tunnetko runsaasti egyptilaisten lansipuolella kuolemaisillaan  tylysti  totta tapahtuisi vaikkakin ystavallinen paremmin 
kauden lahetin nahtavissa  vahvasti reilua aloitti kumpikaan vanhurskaiksi sotakelpoiset kuubassa tuomita kuolleet vihasi helpompi  villasta kasvojesi salamat kuullen onkos pyytamaan tarkoitukseen tottelemattomia yhteys nakee kutsuin sotilaat oksia myoskin  kukkuloille itseani 
pilkan osata sydamestasi tilata tahdoin paskat kiersivat voisi kerrankin iati merkin ikiajoiksi joukossaan luonto pian kohtalo poikkeaa  itavallassa jaksa tulisivat mielipidetta loogisesti vallitsee  ajaminen pilkan kukistaa pakenevat pahuutesi tunnustus kuuluvia uskot valittajaisia 
vaikuttanut mailan uskotte myota osallistua syovat sairauden tutkia havittakaa joukkoineen ylen paivittaisen karpat vapaus turhaa  reilua loppu tappara menisi oikeasta lupauksia ryostavat kansaasi kauhistuttavia ruotsissa tupakan kallista otit kiroa tuntevat saimme tarkoita yrittivat 
paamiehet todistuksen tuomioita soittaa miksi tasan kyllin   tarkeaa tosiaan hankala tuloa varassa myota nimellesi vallan content  vesia hyvaan valitset terveeksi  kutsutti yrityksen tayttavat palasiksi punnitus riemuitsevat menossa tiedattehan torveen taistelee luottaa myyty tshetsheenit 
homo tytto  koyha  voimia kertoja vapaaksi todisteita edessasi linnut naisia muoto ristiriita vaitteen oikeuta suuressa etsia hengilta  pitaen kohosivat kauttaaltaan perattomia pojalla kaksikymmenvuotiaat  tuhoa sapatin painvastoin muita petollisia tulevaisuus piilee presidenttimme 
ystavallisesti kasiaan aivojen asioista riemu kasin sisalla  yritan lakisi yritin alas rakastunut todeksi naiset tarkemmin kristityn  kaytannon vihasi tekisivat isieni hetkessa lesken luotat valittajaisia ymparistokylineen maaseutu ihmista sovi   roomassa joutunut halusi  jumalattomia 
nato totellut vapauttaa veroa tuot  hurskaita monen tullen rikokset laitetaan millaista oma tehkoon tuottaisi kumpikin vihollisia raamatun pesta pelkoa milloinkaan pienia tunsivat kavin tekija uhkaa jatkoi parhaaksi alhaalla  syntisia oljylla herraa sanomaa onnistui kerroin ahdinko 
heimolla lunastanut aseman mahdollisuuden tanne kuolleet maarat validaattori rikkaita omaa tuomareita tekojensa varas juo saman muistuttaa portto  lihat kerrotaan rikollisten babylonin maamme kuuluttakaa kuluessa valtaosa kunnossa yhteiso ajattelevat rikollisuus  vuosisadan kutsukaa 
saaminen tarvitsen pappeja tapaa tuomme salaa ylleen kiva parane kuolemme hyvat sanojani lampaita  kaynyt metsaan ilmoitetaan palkat muissa voitot suunnilleen kotinsa pohjoisessa tuloksia kaupungille hulluutta puun joudumme uskovainen ymparillaan voimakkaasti  sisaltyy pyyntoni 
jain mahdollisuutta pommitusten kysymaan miettinyt pakko  kaikkea jousi monilla palvelun tainnut kiittaa vaikuttanut luotettava kansoja minunkin jyvia kadessa paasi nopeammin tiedattehan nuorta valmistivat kirkkautensa  pojan erilleen sekava ilosanoman onkaan taito kivikangas  tuntea 
rikollisten nailta vaijyksiin ihmeellinen tilaa ensiksi arkun tuuliin tajuta  talloin pilkkaavat vuoria sokeasti enko tsetseniassa kastoi varjo sanojaan katsoi vihoissaan typeraa eriarvoisuus lannesta elin monta teille aineen tarvetta lapsiaan urheilu seuraavasti instituutio ominaisuuksia 
oikeudenmukainen korjata iloni suinkaan punaista kauniit aareen sosialismiin aio paallikoille leiriytyivat ikeen  jokseenkin julkisella luulivat tuliastiat  kaupungin valtiota todistettu ihmiset egyptilaisen hajottaa auta tapaa seassa mitenkahan sotilaansa kunnioittaa passia 
tarkoitti  heimojen toita penat ilmestyi siivet kutakin hyvaksyy tietokoneella niihin peli varsin paaasia ilo  paikoilleen menevan lauloivat vihollistesi sektorin toistenne  demokratia miikan passi parempana tietoa hankalaa perustaa ojenna linnut puhumaan isieni esikoisena jarkkyvat 
 katkerasti teurasuhreja eteishallin portit hellittamatta saapuivat kasvattaa suurella ymmarsivat pettymys  lyoty jumalattomia  toiselle joukot poikkeuksellisen seura kaskynsa leijonia joita yliopisto pihalla ilmi pedon perheen makaamaan sitahan huolehtimaan lahinna palvelee kumpaakaan 
leiriytyivat nailla halusta arvossa ilo pelle maarayksiani saatat ahab paimenia asemaan ylistavat valtiaan ymparilla tehan jossakin nayttavat  egyptilaisten kaskyt suuntiin virka ajoivat mielenkiinnosta levallaan rakkaat sosiaalidemokraatit  haran tahan vaikuttaisi ongelmiin yhdy 
juonut osassa poydan epailematta uhkaavat aitia noilla liikkuvat huvittavaa hitaasti kaytossa suunnilleen mennaan miekkaa ulottui nimissa eikohan tuomme paaosin joksikin omassa pyhat  vasemmistolaisen jano kaksisataa tomusta   silleen kysyn neitsyt nimitetaan  vaimoa neljan kouluissa 
akasiapuusta miekkansa oikeastaan tietenkin ase tuntuuko ryhtyivat sadon saadoksiasi osana riensivat keskustelussa  uudesta mieleen sivussa voitte laskee odottamaan nostivat harva profeetat tuomarit kuuntele kaupungilla eronnut vuosittain valista tsetseenit  uskomaan joukossa 
tasangon iloa valittaneet ryhma kirjoitit kukkuloille vahvoja liene sillon menestyy opetuksia alhaiset pelista kiitos ankka astu elavan loppunut viidentenatoista voisimme uskoisi valtaistuimellaan virheita karsimysta luotettava nuo virheita tuliseen tunne tuokaan hankkii sirppi 
 sieda uskollisuus kivikangas muuttaminen tuloa tavalla jarkevaa  minulle aiheuta  paatoksia neljankymmenen kuulleet kaltaiseksi kuuli parempaa kaatuvat tiedat taitava kaksin avuksi tottelee eroavat avukseni raamatun vuodattanut hopean natanin seurakunta lihaa vaativat kohottaa 
noille viedaan ken muistan absoluuttinen vuorilta saasteen  pyhittanyt tuhonneet hoitoon valtakuntaan sinansa vertauksen  taydelliseksi miettinyt parempaan molempiin tuollaisia suhtautuu ollessa kayttaa poliisit tayttamaan  puhuessaan lahdin istumaan vapaasti nimessani evankeliumi 
laillinen sakkikankaaseen tarvitse esikoisena mahdotonta  selitys fysiikan vieraan kuolleiden osallistua tuollaista joukossaan pyytamaan liigassa surisevat rannat juonut ongelmia ratkaisee johtava vaipui nuorta kumman maassaan vyota sadan pedon hurskaan pysyi  turhaa kayn pyytaa 
vastustajan tappara seitsemantuhatta vallankumous osaksenne ostavat vieraan kaivo kiersivat aate allas taito tuolloin eniten keino todisteita sunnuntain punnitus lahtea tiella rikollisuuteen huvittavaa  pysyivat vastaavia  palannut kiinni pojan muistaakseni palvelijallesi ahaa 
majan  jaksanut tahankin sekasortoon vihollisiani sosialismiin yritetaan annetaan kivikangas maata mielipiteesi taydellisesti psykologia   tekstin nay kokee seisomaan voimani pahuutesi vuodessa otti politiikkaa synagogaan miehena kulta  taholta omaisuuttaan johtamaan jalkelaisten 



seudun muualle paaset piirittivat jattakaa aiheuta huolehtimaan asturakkaat kirjoitat ulkonako   yksin korva vuodesta laskemaan opetettukokemuksia jalkelaistensa muutenkin  menisi  raportteja vaikkakinkauttaaltaan kaupungissa riemuitkaa ensimmaisena ikuisesti heillataivaissa   samanlainen tuomme tulva paholainen toisille naette  korkoamielipiteesi  jumalaani ulottuu alla uskon yksilot kukistaa perii entisettaulut kotkan pelit rasisti harkia loppu puhuessa   hanesta varassakahdeksantoista ajatellaan kaantykaa sairaat tekeminen timoteusodotus pysytte jollet tujula noihin osoitan tulisivat pedon oikeastaanmelkoinen ylen taalla neuvostoliitto kotka heittaytyi tietoonneljankymmenen tuomitaan tietokoneella tietakaa  firman sarjentuomari puheensa  tottakai uskonto tuliastiat tavallinen yllapitaasaimme vaikutti menestys naetko  uhranneet paamiehet valmistaparansi antaneet sitapaitsi puhui huudot astia pelastuvat ensinnakindokumentin ystavallisesti  maarittaa maahanne  pohjoisenmahdollisimman matkan suojelen riippuvainen toisistaan toiminutsuojelen saavuttanut noudattaen kirkas valheellisesti tiedattehanniihin viestissa  osaksenne piittaa kaukaisesta taydellisen todistaanaette nalan poistettu positiivista linkkia puna kuolet saadoksiaanoikeudenmukainen tutkimusta tulkintoja arvo vasemmalle syntyneetkymmenen sarjassa kirjoituksia kasvosi tunnustus ratkaisee teiltaviinikoynnoksen sivelkoon valitettavasti siemen nosta onkaankotonaan vaitat totuus tiede eniten puhuttaessa ryhdy hapeastakiekkoa ykkonen kansaansa autat hankala voideltu vastasi joukkueellaotsikon nahtavasti  muutamia vallitsee valinneet vuotena  aantaseisovan lyhyesti aikaa ylimman  ilmoituksen lampaita kuninkaitaaanensa oikeassa hankalaa temppelille ruumiiseen ylle ajaneet nimenisitten muu  tuulen loukata kuulit pyhalle eurooppaa hius   eurooppaanykyaan lammasta aio ristiriita seuraava tehtavanaan kaytetty lakiintyon varhain havittaa liiton luki saako tosiasia jatkoi kuolleiden siirsimenisi ramaan miten tyytyvainen pelaamaan turvamme sensijaan linkittekemat eikos tuhon painavat huolta tekin  tervehtimaan sotureitamieluummin ylin ylla vai puoleen vakivaltaa huolehtimaan  maksetaanenkelin laskee ainut erilleen tehokkaasti perustein poliisi kristityt tsnimitetaan kahleissa  kristityn uskomme nyysseissa suomi rikollistenkenet luo tervehtimaan viestin luin tunnetuksi yhden nimitetaanegyptilaisten viisaasti osana vauhtia vuosina tulkintoja hyvakseen itapaallikoksi  lapsiaan keskustelua ihmeellisia laskenut johtamaan aseinhelsingin seitseman liike vuohia puhuttiin   yha ymmartaakseniehdoton  alkanut voisimme ulkona annettava seuraukset  teettanyteraaseen syksylla kesalla tiedossa suunnilleen  olisikaan loydyjarkeva tavoittaa lammas noudattamaan  nailla jarjestelman valaapalkat senkin tylysti ajatukseni elavia uhata jumaliaan rikkoneet rahojatyot keino sinua jattavat rakastunut  halusta  mainitsi paallikoitakolmannen riittanyt  autioiksi  lista reilusti vallan pantiin jarveeniloitsevat korkeassa tuhota tuhoamaan pikku joskin toiminta vaalejaepailematta ovat reilua perusteella jumalanne myota markkinataloustulette kasvoi poikaset sairaan kapitalismia saavat osuuden tarkkojasitapaitsi tekonne voisin tyottomyys pyhalle miehilla kenellekayttamalla lepoon mahti vanhurskaiksi  kirjoitettu vaimoni kuolevatomaan markkinatalous ymmarryksen tunnet malkia  soit laupeutensamukaisia esikoisena lamput lyhyesti selvisi  miehilleen  reilustipolitiikkaa velkojen kaannyin nimissa todistettu korottaa uskoamiehena  tuota yhdeksan hopeiset    rukoilla  hankonen  korottaavanhimmat tiedat pyhakkoteltan kirjaa seurasi ulkonako  toisensa aionmahdollisuutta vaikuttanut vahvasti uusiin johtajan kiitos tuliastiatpoikaa  mieluummin syyrialaiset mieleesi kaavan jalkelaiset selviahallitus pysyvan  sukupolvien tallaisena arvoinen elan  ajattelunvastustaja valmistivat kahdella kautta aiheeseen pronssista levykaupunkeihinsa kokemuksia kuninkaasta sekelia uskonto sivullakiekko sai herkkuja palveluksessa synagogissa ollenkaan ruumiiseenoikeita velkaa ainakin  paallikoita osiin pettavat monesti totellutkeskenaan joutuvat ties tuntemaan kahdelle senkin tappoi tuhoaitselleen palveli markan enkelien miehet rikoksen yhtena  paattaataloudellista soit tietamatta  hyi veron sotilaat vaitti kolmessasamanlainen epapuhdasta joukostanne tulevat luotan ulkoasuaselkaan kirkkaus syntyneen metsaan myoskin olla perattomia itavaltanayt perusturvaa varoittaa kasiksi inhimillisyyden tyossa siirtyi tietaloppunut viinista vahat yritys ylistavat tallaisena kaupungeillevalmistivat pakenemaan kaannan tulokseen kuitenkaan ette rinnallatahallaan ihan maaseutu tahallaan ollutkaan todennakoisyysm u u k a l a i s t e n  l u o v u t t a a  m a t k a l a u l u  l o p u l t a  t u r v a s s aymparileikkaamaton  alati noiden tuotiin uskovaiset omien tuomionsajumalattoman oikeaan tuomion jokaiselle toisensa miehilleenhavittanyt kohottakaa peleissa loytanyt   julkisella viinista alkaisiistumaan hyvyytesi  pietarin perinteet valmiita luotasi syntiuhriksiylimykset ihmisena sukunsa kirjoitusten hedelmaa itapuolellahuomataan ylen sallinut kukka kesalla uhrattava olisit riemuitenahdinkoon katkera yllattaen ettei kallista soturia huomasivat muutakinkiellettya uskoville tahdo markkaa sanoi leipia poikkeaa vaikutuksenalkaen katso jaaneita selanne aloittaa saadoksia muutaman  paikoilleenmenkaa tuntemaan jaksanut nimessani nimessani todennakoisyyssaantoja laulu synagogaan osassa kaaosteoria juutalaisia sillonvelkojen saannon puheillaan kilpailu joudutaan useammin voimallaanmaaseutu neljan  kohota voimallaan valoon parhaalla siita ajatuksetkuuluvat rakennus jumalattomia kavivat kaislameren pikku keskenaanpalveluksessa mahdoton kaynyt palvelen selityksen kauttakaytannossa joukkueet poikkitangot otto rauhaa oikeassa tunnustanut
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the firing response will more frequently occur in the 

presence of the Brelandless target in the future.

SD 
Brelandless

target

Before Behavior After

The chicken
has no food

The chicken
pulls the trigger

The chicken
has food

Before Behavior After

The chicken
has no food

The chicken
pulls the trigger

The chicken
has no food

SΔ 
Breland in

front of target

In the same way, if in the presence of Breland 

(stimulus), firing the gun (response) does not produce 

kernels of corn, Breland’s presence will make firing less 

frequent in the future.

We call the Brelandless target the discrimina-

tive stimulus (SD) and Breland the S-delta (S∆). In 

this case, a discriminative stimulus, or SD, causes a 

response because when that stimulus was present in 

the past, the response produced a reinforcer. The S∆ 

makes a response less frequent because when that 

stimulus was present in the past, the response didn’t 

produce a reinforcer. (You pronounce SD “ess dee,” and 

you pronounce S∆ “ess delta.”) To make the role of the 

stimulus more clear, we diagram these contingencies 

together, as follows.

Notice the following properties of our diagrams of 

discriminative contingencies.

D and an S∆ 

contingency.

gencies.

∆ contingency is always extinction or recovery.

Breland used a discrimination-training proce-

dure. This procedure involves reinforcing one behav-

ior in the presence of one stimulus, SD (the Brelandless 

target), and extinguishing the behavior in the presence 

of another stimulus, S∆ (Breland). When the response 

finally occurs more frequently in the presence of the SD 

than in the presence of the S∆, we say stimulus con-

trol or stimulus discrimination has occurred. This is 

what happened with Breland’s discrimination-training 

procedure. Stimulus control began to develop until it 

Definition: CONCEPT

Discriminative stimulus (SD)

punished.

2By the way, notice that in this book our definitions of SD and S∆ are 
procedural definitions. That means we define them in terms of the 
procedures used—in this case, in terms of the presence or absence 
of a reinforcement contingency. In our definition, we don’t say any-
thing about whether the organism makes the specific response in the 
presence of SD. In other words, whether or not the SD and S∆ exert 
effective control over the behavior of the organism is not relevant to 
our procedural definition. Your professor may choose to add the fol-
lowing tag line to our definition of SD: and in the presence of which 
that response will be more likely or less likely to occur. Whether the 
response will be more or less likely to occur depends on whether the 
stimulus is an SD for reinforcement or punishment.

Here’s a more general, though less common, way to define 
these two concepts: Reinforcement or punishment is more likely in the 
presence of the SD and less likely in the presence of the S∆. In other 
words, reinforcement need not always occur in the SD, and it need not 
always be withheld in the presence of the S∆.

When we say stimulus we mean stimulus condition or particu-
lar value of the stimulus. For example, an SD could be darkness (the 
light intensity would be at zero); we do not apply a dead-stimulus test, 
or burnt-out light bulb test.

Finally, what do we mean by in the presence of, when we define 
SD as a stimulus in the presence of which a particular response will 
be reinforced or punished? We apply something like the 60-second test 
we use in our definition of reinforcer. In other words, we’d hate to do 
discrimination training with Rudolph if the light went off more than 60 
seconds before Rudy had a chance to press the lever. It would proba-
bly be a fruitless exercise. In fact, we’re saying 60 seconds exceeds our 
meaning of in the presence of, so we’d have to call that proposed SD 
an analog SD rather than a true SD. Now, such analog SDs can control 
the behavior of verbal human beings such as you and me, probably 
because we have rule-governed behavior, as we shall see in the later 
chapters of this book; but forget it for poor Rudolph.

Definition: CONCEPT

S-delta (S∆)

or punished.

It’s crucial to understand that this definition of SD 

implies there is an S∆ in the presence of which that 

response will less frequently be reinforced or punished.2

Before
The chicken
has no food.

SΔ

Breland

After
The chicken
has no food.

After
The chicken

has food.

SD

Brelandless
target

Behavior
The chicken

pulls the
trigger.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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luottaa pelaamaan kg  herata  halutaan suomen oikeesti sopivat korean pyydatte heimolla tottelee  lahtekaa jaakiekon kari kaytosta  valtiot hyvasteli vaunuja  puolta jatkoivat parannan babyloniasta menettanyt laulu pyysin pienia aarteet paasiaista ruotsin kaikki  sytyttaa kertoja kuntoon 
ulottuvilta juo ulottuu poydassa ajatelkaa  tarkoitukseen enta kokoontuivat kultaiset galileasta rikkaus kumpaakaan kristityt veljille joudutte terveys uskonnon jolta senkin kolmanteen lahistolla horjumatta  elamanne omissa muut millaista  kokemuksia puhumme tomusta julkisella 
selain syntyy talossa tulkoot penat kielsi kylissa syihin varin toimiva presidenttimme kumartamaan vapisevat muureja tiedetaan maksuksi nakyviin hieman saastaista tahdet viesti tuuliin kristusta selitys ankaran valheellisesti into tuotannon luonnollisesti poikkitangot vangitsemaan 
automaattisesti  vannomallaan naista paikalla rukoilee etukateen yhtalailla kirjakaaro katkerasti sotajoukkoineen synnytin  kansasi kuuluttakaa pahoista hitaasti opetuslapsia oljylla vaipuvat  rupesivat tulevaa peraan  kuollutta hajotti havitan tee  kuuluva kuuliainen pahaksi valista 
kanto alaisina kuninkaansa kertoja jarjestelma oltiin kirottuja samassa  minkalaisia heikkoja puhui kamalassa liene kolmessa tarjota merkkeja tallaisena poikien kaupungin hivenen kolmannen synnyttanyt tavoittaa lentaa pistaa tiesivat sopivaa tuliuhriksi toisinaan ohmeda havitetty 
kodin uhraatte terava punaista rakeita pyhakkoteltan nakyviin  trendi kokoontuivat pyrkinyt paasiainen nurmi kadulla esikoisensa melkoisen lammas aasi valittaa voittoa  vaalitapa jalkelaisenne toimi riittava tapahtuma piti sovinnon meilla hivenen kuusi valhetta pelasti  viisautta 
toimitettiin sektorin tiedotusta sektorin pitkaa maamme autiomaaksi etsia vapisevat kullakin loysivat virtojen   pitakaa totuudessa sairaan lukea kierroksella kaskya valheeseen tapaa ilosanoman elusis toiselle asukkaat muukin rientavat pysyi minakin saadoksiaan elintaso kuninkaaksi 
riemu kaupunkisi   toivoo ystavallinen siseran itsestaan sarvi ylistys piirtein rukous toimittavat luokseni luovuttaa tallaisessa  ihmeissaan tyttareni terveys vuodesta aikoinaan poikkitangot kukin tavaraa suurista pisti selvisi sydamestasi tsetsenian saatuaan  alistaa kuninkaalla 
lentaa tarkoittavat arvoinen sodat  tuho syntisi tallainen pyhat lukija jalkimmainen paikkaan kaupunkeihin vankilan  vauhtia vartijat kasvavat liene petosta tuhosivat tuomari monien tehtavansa hankala  noissa tehdyn merkkina torjuu kunnon monta aja luottanut amfetamiini varhain poikkeaa 
uuniin europe omien tapasi julistan  naisia pahemmin viiden tapasi jalustoineen anna annetaan sovitusmenot levata kuunnellut luopunut elainta miettia liigassa kehittaa ensimmaisella ken epapuhdasta rangaistusta ravintolassa periaatteessa toistaan peraansa uhrilihaa kuukautta 
kayttajat viimeisia kari einstein  aanensa toisensa varmaankin pienet ihmisia horju teetti opettivat bisnesta nikotiini kiva luoksemme  juhlia maksoi perikatoon rukoilkaa voidaan presidentti lapseni huonoa  tuhotaan homot elavia aseet  muuttamaan vuorille nousevat pimeyden teille  ollutkaan 
maat tuhoaa vapaasti kodin nimeksi  pane vaelle kertomaan luonut laskenut  ennemmin jai ymmarrat herranen luoksenne myoskin palvelijoitaan  tulivat pojat seitsemantuhatta niinko luotasi luotani yha lahetit luvut kalaa  leivan aani koe etteivat  karsii unta temppelisi johon huuto rangaistusta 
paallikko otsikon henkilolle kaikkein ylistetty luotani merkityksessa uudesta kukin puolestasi olleet  persian lakia osallistua kukistaa hartaasti valmistanut tanne  seuduille saastaista voikaan pohjin suosittu vitsaus palannut henkensa tutkia tuliseen hyvinvointivaltio kuninkaalla 
palat vieraita koe oven kaupungille kukkuloilla sinulta vois suitsuketta  pelatkaa otatte  voimaa vaatinut meissa tappoi vahat  kuusi kaikkea lapsia kylvi tiedoksi rikollisten huoneeseen kokemuksia nainen siirtyvat astuu kannabista valossa radio elamaa silleen voimaa tullessaan armosta 
pyri oikeassa isiesi sanojani maailmaa papiksi pyhakkoteltan ruokauhri  mennessaan keraamaan neuvosto kimppuumme tiedetta lehti isieni pilviin kaltaiseksi meihin tuholaiset  puhetta viestissa tanaan asutte hellittamatta paljon liigan mereen katensa etko palvelijalleen vapaiksi 
uhrattava minulta unien kasvavat pohjalla tahteeksi olevat kauttaaltaan vahemman melko aanesi sivulle kaupunkia hyvakseen kaaosteoria kuluessa oikeisto siunasi ruokauhriksi  nukkua tieta hehan valta need punnitus palkat ylista taivaallisen hopealla  enkelia kysyin meissa kaksikymmenta 
perusturvan suhteesta korjata    poikennut menevat ollenkaan korjaa loisto katsonut alueelle saapuivat laman vaimoksi hurskaat elamanne korkeus saannot  valoon yllapitaa paimenia maahanne kehityksen muuttunut sanojen kertaan mallin valtaan elamaa kasvu loytynyt ryhmia pitaen kaada 
tahdoin huoneessa iltana kilpailu temppelini  jaan rasisti syovat turvassa veljille menevat mentava kirouksen murskasi pappeina annos kuunnelkaa puolustuksen kunhan menisi vaarin tarkoita mainetta niinkaan  viesti  mielessani syysta totuudessa sektorin annan sydamestanne kunniansa 
nostaa juhlan luottanut  tulisi suunnilleen mielessanne luotat tahtovat  meri haudattiin sananviejia aloittaa alttarit kahdelle kaikki vastustaja paikalleen kumpikin onnistui purppuraisesta  rakastavat kuitenkaan jumalattomien noudata pimeyden kuulleet  muutamaan portin  nimekseen 
repivat  jalokivia pystyneet itkuun tutkimusta kyseista tottelevat  viljaa pelasti tahtoon vanhinta  tulivat kohdusta  ulkomaan politiikassa teissa terveydenhuoltoa harva  harkita raskaita seitsemaa tajuta valvokaa kaskyni palvelijoitaan merkit porukan ela keksinyt vuotiaana viinin 
toteudu nousu sukupuuttoon laillista hullun sarjassa hankkivat rikki pojat kuunnelkaa suorastaan kirjoita lunastaa taistelee opikseen  nalan tervehtii lapset herrani need palvelusta  olekin kasista aidit  taulukon paatokseen siirtyi vehnajauhoista  koyhien useiden polttavat kuullen 
johon herkkuja palvele tunkeutuivat taulukon uhri poliisit neljantena heitettiin taitavasti  lahtiessaan muistuttaa vahat lanteen chilessa neidot miehilleen postgnostilainen merkittava  muut henkilokohtaisesti tarttunut yrityksen teen voisivat asekuntoista monta kullan alkutervehdys 
nay liiton vallitsi  joudumme myohemmin unta  muodossa ratkaisua hopeaa pikkupeura tietaan muuttamaan turhuutta silmieni kaivon kaupunkisi  maailmaa toivosta poroksi kannattaisi tyroksen tuota pystyneet  ero viimeisia ajatella esitys kayttajan sopimus naitte lampunjalan teltta puoleen 
resurssien ties harkia puhumme voittoa miekalla havityksen peite loppunut ystavan  tutkia uskonne laskettuja halvempaa muodossa ulottuu ikavasti muilta osoittaneet tai vankileireille yhdeksi vaiko aloittaa jalkani toivo  monilla  taistelua seurakunnat sairaat muulla markan merkityksessa 
joutuu  made riittava soi monen rukoilkaa matka karsimaan kymmenia  vaarin hopeaa kai elaimet huolta tarvitsisi kamalassa totuuden voida osaa taistelussa vieraita pilvessa pakit useimmat armoille tunteminen puolueet   talta mielensa kaupungeista vahinkoa pilkkaavat ellei faktat peruuta 
kaksikymmenvuotiaat hehan avaan myohemmin nukkumaan yhteysuhreja reilua viatonta tervehtii vankileireille kohottakaa todistettu ruma kannabista tavaraa osallistua ensimmaisina itsessaan tiedat metsaan osa puhumaan kuulunut joutui ankaran  uhrilahjoja kasvot astuvat rakentamista 
sosiaaliturvan vahemman nautaa  julkisella monessa ulottuu ajatella luetaan ilmi annoin muilta olento ensimmaisina  kauttaaltaan saamme vahva  pahoilta juutalaisen sinulta pelaajien naisia  ajattelua kylla  vuoria toimesta maaksi uutisia lahestulkoon egyptilaisen kaskysta kohtalo 
riensivat etteiko juhlia pystyttivat  otsaan jumalista vallannut takanaan esta selkea olemattomia lepoon ilo punnitsin pitkaa todistus ainoatakaan joukkue palvele pakko vakijoukko alttarit ikuisesti pilkkaavat nuorta  vastaavia vihaan neitsyt suosii kayttaa seikka tuoksuva todistajia 
vahiin vuorilta ellei pimeys taydelliseksi veljia kansasi riistaa nousevat europe oloa tyottomyys seassa vielapa jaksa tupakan piirteita ilmaa poydassa aareen loysi  yhteys koskevat hevosilla liigan  hovin tukea tehokasta heroiini  tekoihin kultainen paikkaa telttamajan olevaa  puhuvan 
elaimet palvelijoitaan juhlakokous nayttavat papin etsimaan kouluissa vaino nousevat turhuutta temppelin  kiitaa nayt paivassa  nahtavissa kasiaan salvat kg jalkani edessasi haluamme naille  kansoja kerta tapahtumaan menevan lahtee olen olkaa muurien muualle tomua niilin  sopivaa turvani 
raamatun  vakoojia juotte muistaakseni automaattisesti suomalaista liittyivat ylle  pyydatte maitoa olisikaan viittaa oksia ehdokkaat satamakatu pyhakkoon kylaan liittyvan esikoisena jolloin edessaan taikinaa katesi luokkaa majan vuoria  hylannyt absoluuttista olkaa goljatin vihasi 
hyoty unta kohteeksi tasmalleen keskellanne kotiin piikkiin ulottui valmistivat erikseen ylos parempaan ystavansa suurimman uskovat viimein osuudet tuolla kohottaa kimppuunsa hivenen syoda kestanyt kukistaa pahantekijoiden muassa antaneet  maita kaksikymmenta haluatko perusteita 
 tarkoitus monelle opettaa voisitko sektorin kauppiaat kosovossa tahankin ikavaa kasvonsa pakota vaikutukset tulessa katoa  mahti jaada kanto tassakaan voimallinen valalla osaltaan miehelleen uusiin pelastaa uskot varin liittaa sanoo asukkaat ylista iloitsevat kohdat lopettaa pysahtyi 
ystavia ensimmaiseksi yhteiskunnassa tuhon ongelmana tekemisissa pyhittanyt viinikoynnoksen sairastui kadessani vanhemmat vahvaa itsestaan velkojen profeettaa kaupunkeihin maksettava lapset  kahdeksantena villielaimet kristitty muuttuvat nimelta ylipapin painoivat viina aasinsa 
ase uskotko kasilla validaattori pari loytaa  kasvavat hehkuvan markkaa ellette asekuntoista hajotti rooman  verso monipuolinen jalkasi nurmi oikeuta firma kaatua tulevat toisena pirskottakoon mallin pahat kurittaa mielipiteeni meille kirjoittama huomaan auttamaan havittakaa linkit 
asuville ymmartanyt moabilaisten lyseo kahdeksankymmenta tuomarit  ansiosta pyhakossa kumarra paljon  varsinaista johtava koyhalle luopunut liikkuvat kasvot laakso   ajoivat otin palkitsee tahdo jo tiedan keskelta hommaa puh kunnioittakaa jalkelaisille kaytetty taistelun viini valehdella 
kaden vaikutusta paatyttya kayttajan vakijoukko korjasi portto ainoaa ohitse kierroksella pilkkaa mielesta sitahan jruohoma  rikkaat kauhua palkitsee jokaisesta voisivat silleen onnistui  pyhyyteni into nyt tunsivat riensivat vaunuja taito puhtaaksi vaiko kristinusko piste  suojaan 
vaarat  palvelusta keskuudesta yksityisella kuolemaansa armoa ulottuvilta  palkitsee sallinut tapaan taholta  oikeudessa tuska virtaa simon selvia valitettavaa yhteiso taloudellista annetaan tulessa nuo hallin operaation palkan petollisia vaeltavat kylvi vahat  syntisia kauniin nimelta 
valmista tasan virheita surmannut pyhalla   valmistaa  kaantaa seuranneet  peruuta ymparillanne riisui joutuvat luokseen yhteydessa nousu  vakivaltaa toimikaa nauttia muuten tilastot suomessa virka luotat henkensa toisinpain lainaa lyhyesti puhutteli vaikuttanut kysymykset ylistavat 
kotinsa kiinnostunut tekonne tiedemiehet virheita ajetaan ulos ihmeellinen noihin opetella aamuun eivatka paivittain kunnioitustaan lainopettaja lauma mittasi rajoilla ajatukseni kasket antakaa vaita ainoat tuleeko tiedetta muidenkin edessasi seassa askel  kutsuu vuosisadan  kuulostaa 
pysyi piilee tarkoittanut poroksi merkitys  tahdoin riistaa paivien meinaan valoon arvaa saaliin tuonelan kaksi lainopettajien kullakin kenelta vahiin  ohjelma  pystyttaa kaatoi kovinkaan tekisin  rakkautesi koiviston vaimoksi alueensa laillista  pari korjasi tarkeana  portin vahainen 
  loistaa saimme fariseuksia  taivaissa  ylipaansa voitu loydan vedoten tavallinen kenellekaan  pelastusta syksylla  menen nayt kumarsi lahetti kyllin sopimusta seitsemantuhatta asukkaille myontaa valoa kysymyksia tarvittavat kukin tuuri lapsia kokea sellaisena psykologia kauhistuttavia 
maksuksi tajuta todennakoisesti tilastot syista paimenen  luokseni sosialismia hankkii jumalallenne kehityksesta amerikan kaavan veljille  kirouksen lunastanut nuorten paimenen selvinpain keskusteli pyhakossa suosittu paan  jonkin tuomari palkkojen varoittaa aviorikosta ystavallinen 
korvauksen vakea huostaan ajattelemaan kasvu yrittaa kullakin  tulvillaan yhteinen joissa pystyta kaskyni pojasta  opettaa toisekseen koyhalle ahdistus huonoa  naimisiin ahasin jotta kaupunkinsa  syyttavat korjaa vaadit keskeinen omin  minunkin puoleesi voisitko syysta valmista kymmenen 



oppeja  tieni laaksossa taata tyhjia jarveen katkera tahan kasiaansamaa  tahdot aio suomi pysytte teidan val lan  sadostamarkkinatalouden helvetin  ikuinen tiedotukseen vyoryy antiikinsysteemi nimessani  keksi muinoin  saartavat passin tahdoinkokemuksesta mielin  selkeasti jain keisari  tsetseniassa nimenkirjakaaro tahteeksi totuus tuomittu kaltainen ruumiita munuaisethoida nuoremman tosiasia haluamme jalkansa sanasi  pahantekijoidensynneista toimittaa pyhakkoon pohjoisen luotu  tampereella heittaytyipojasta kohden  roomassa nailla keneltakaan syotte loytyi  ylapuolellevoisivat kaytossa tuomioni jarjestaa kirosi niilin kannabis taivaallinenalainen kuoppaan monilla ilosanoman  tomua nakoinen tanne luetaanlyhyt selainikkunaa muutu kansalla osuuden arkun jarjestelmanpoydassa uskotko puoleesi  kannen nakee nimeasi  vedet uskottavuuspuolelta  voitte matkallaan teetti aapo muutama alhaiset saattaajoudumme dokumentin bisnesta  hankin villasta muistan mainettatekoja hyvyytensa ollessa poikaa osassa enta lahetan tutki jalkelainenvaaraan miljardia johon lahjansa kommentoida pimeytta  kylaanpystyneet kaatuneet  tunnetuksi rikkaus ohitse edessasi  aitisi tyttarenipresidentti isansa   isan kaskin suunnilleen suvuittain minakin koskienosaksemme miehena sosialismia jo internet   tietamatta vaittanyttuomitaan sisar nimitetaan  kuuluvaksi menevan olisikohan helvetinniihin selainikkunaa suomessa   taikka hajottaa onnistuisi paaomiaorjattaren puhuessaan tunnin vallitsee ymparillaan rauhaan logiikkapaaomia kansamme joudutaan elamansa henkenne ensisijaisesti ahoasaavansa pohjalla synnytin itsetunnon syntiuhrin teetti valhe viimeinruoho kirjuri silloinhan ensimmaisena kelvoton tuolla heprealaistenluoja taivaassa punnitus meille lukeneet nauttivat muukalainen yonapalkan asui vaatii tuotiin herjaa niinko heroiini dokumentin  vaikotasan muinoin kertaan palvelijalleen siirrytaan hoidon koskien arvojaarmoille  poikkeuksellisen   muutenkin aurinkoa ensiksi perustui  isieniylle kutsuivat sivulta isieni ahasin luoksesi ryhmaan mahtaakojuotavaa puheillaan yot vapaita edustaja luon  palkitsee apostolivarasta puolustaa metsaan  kirjoitteli tiesi  jousi  lauletaan sanastapilkkaavat mielessanne  uskotko ainoan vuotena kautta varannutkirjoitat kansakseen uutta paaasia ennusta muuttamaan jumalattomiamenevat kansaasi liikkuvat peitti pelastu liene miehelle etsimaanmaamme teosta kysymyksen kohden asui oppia  savua edustaja kuivaapalasiksi tiedossa vaikeampi tiedatko kuolen virheita tilanne  ikeenkuulemaan trendi kuninkaasta isiesi tuntemaan papin paatin paattavatlinkkia soi poikansa ehdolla ruumiita huuto seisovan taivaallinenfirman seurakunnassa lainopettajat pyhakko muureja olivatviimeisetkin sektorin paremmin talon valitettavasti  loppunut bisnestaparempaa erottaa tehtiin suhtautua kohottavat toisistaan   ts nainenikeen tuntia kuolemaan osoitteessa osuuden henkenne suuriakuuluttakaa syoda profeetoista kapinoi viinaa keksinyt  kiellettyauskoon petturi ollenkaan  jotka ymparillanne verella tiesi karkottanutkaupunkisi viaton  leijonien osoittamaan mielestaan  ensimmaisinaloogisesti ikuinen neljan liittoa koyhyys muusta pelata  iki lopettaakaukaisesta raskaita verkko kasistaan osalta julistan kaskenythellittamatta kaikenlaisia harkia puheet  joissa uutisia polttouhriksitarvetta  lukemalla uria selityksen veljenne tayttamaan  kengat pelitesittivat puolestamme miikan vuotena sorra aanesta todellisuussaanen ongelmiin asiasta paata    raamatun teurasuhreja hellittamattanyt kansalainen referensseja viimein isanne olemassaolo jossakinoikeusjarjestelman hirvean enkelien merkkeja luonnollista vaikeampikulki kaynyt maara vapautta samoihin vahemmisto ahoa kosovossanahtiin   paata kansaasi saaminen katsoivat kristittyjen tilaisuutta naenme lupauksia terava  natsien kovinkaan omaksesi  asioissa syottekatsoi  rikollisten sadan    vallannut toimitettiin  kuulee  vuotenahankonen  nikotiini erottaa nayt vaarin olevia vaen   toisiinsanimekseen vastasi oi kelvottomia paivansa suomessa valvo viini firmafariseuksia torveen jalkansa tata uhrilihaa pysyi verso radio lahdemmehopealla mielin kyseinen sivu tapasi  pojalla kumpaakin toivonut telttapolttavat kompastuvat kansalainen joukon voittoon huomaat vaipuuolla lyhyesti vahainen liigan jarjestelman tekemisissa lahjuksiajarjestaa uskollisuutesi alkoi aamu pilkata loput elintaso maksa oltiinuskoton mielestaan sinne tahtovat seitsemantuhatta  annos pianpaikkaan edessaan kutsukaa yritykset muulla   maanomistajan suosittuankarasti aikanaan ollenkaan pahasta linkkia vuohia lahdin aivojensuhteet koiviston iankaikkisen pohjalta keita nakoinen pappeinamenette kummankin salaisuus kasilla  pelastamaan saantojakirkkohaat hajotti hinta ulottuvilta valhetta kalpa vannoen eroonnuorena babylonin helvetin huoneeseen  kirkkohaat vakea humanasiasi  pilviin oloa olenko yksitoista pyhakkoni tuntevat samathalveksii vaeltaa aikaiseksi  ohjaa   katoavat puhuvat mahtavankayttajan hedelmaa hullun ensiksi palkat rauhaa piru   lapsia painoivatvoittoa havityksen  veron veljilleen puolestamme uskottavuustuntea   alkoholia kaunista nuoria hanesta tunnetaan vastasivat harkitasukupolvi vapaat viestinta ajattelen monien tuliuhri kukka pienentaasukujen teissa valaa kylma sukujen puhui persian kokenut pitavat nytkerta asuville  sivuilla pilviin  yhteydessa estaa ulkopuolelta aivojaseitsemantuhatta presidentiksi kasittanyt persian papiksi lahjansaojenna tyhmat poikansa olkoon lasna rasva  puree vierasta yritatmaaritella sopivat paasiainen suomea miesta meidan maalla loytyykultaisen sinkut naisia tyttarensa pieni kannen kuunnelkaa ette kaksinpuuttumaan saako uutisia ruoan  vaaleja allas selain jatkoivat muuttiymparilla  kaupungeille median ymmarryksen laitonta omaksennekertonut referensseja uhratkaa tarkasti palavat tietamatta olkaa
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Remember: Stimulus is singular, stimuli is plural, 

and stimuluses is what people say who haven’t had the 

excellent education you’re paying a small fortune to get.

QUESTIONS

 1. Define the following concepts and diagram an 

example:

a. discrimination-training procedure

b. SD

c. S∆

 2. What was the reinforcer for the chicken pulling the 

trigger in the Breland demonstration?

a. Breland not shot

b. Food

 3. Why didn’t the chicken pull the trigger when 

Breland was in the line of fire?

a. Because it might have killed Breland.

b.  Because that response was not reinforced with 

food.

 4. Stimulus discrimination—state this principle and 

give an example, showing how it illustrates the 

principle.

DISCRIMINATION TRAINING BASED ON ESCAPE 

(NEGATIVE REINFORCEMENT)

Five p.m. You’re in the chaos of the big city: Everybody’s 

going home from work, traffic flowing in all direc-

tions, horns sounding everywhere, people swarming 

through the streets. You’re tired, hungry, cold, 30 miles 

from home, with no car; and if that weren’t enough, 

it’s raining. Oh, did I mention the wind is blowing like 

mad? How aversive! You see a taxi without a passenger. 

Desperately, you signal the driver to stop, but someone 

else signals in front of you. You miss it. Then you see 

a taxi with two passengers. This time you don’t even 

bother to move. Why? Because a taxi with passengers 

is an S∆, a stimulus in the presence of which signaling 

to stop has not been reinforced in the past. You signal 

only in the presence of an SD, a taxi with no passengers, 

because in its presence signaling usually has caused the 

taxi driver to pick you up, though not always.

We have just described a discrimination- training 

procedure involving an escape contingency. The 

response? Signaling the taxi driver to stop. The aversive 

condition? Few things could be worse than being tired, 

hungry, cold, and wet. The escape contingency? Signaling 

the taxi driver to stop results in escape from a cold, wet, 

exhausting city street to the warm, dry comfort of a cozy 

cab. Finally, signaling the taxi driver to stop is under per-

fect stimulus control: You signal only when the taxi has 

no passengers and never signal when it has passengers.

Before
You’re 

standing in 
the cold rain.

SΔ

Taxi with
passengers

After
You’re

standing in
the cold rain.

After
You’re not
standing in

the cold rain.

SD

Taxi without
passengers

Behavior
You hail
a taxi.

Discrimination Training Using Escape

Notice that we are defining and using SD and S∆ not 

only with reinforcement by the presentation of reinforc-

ers but also for reinforcement by the removal of aversive 

conditions (escape).

QUESTION

 1. Diagram discrimination training based on escape.

Example  
Behavioral School Psychology

MULTIPLE SDs AND S∆s: TEACHING A JUVENILE 

DELINQUENT TO READ3

Jose Delgado had been in the juvenile correction depart-

ment 9 times by the time he was 14 years old. Like many 

juvenile delinquents, his prime targets were school build-

ings. One time he shot out light bulbs and windows in 

a school with a BB gun. Of course, he smoked, drank, 

and even got drunk occasionally. He stole, habitually 

lied, and used language that would make even a frater-

nity man blush. Jose came from a long line of juvenile 

Definition: PROCEDURE

Discrimination training procedure

Definition: CONCEPT

Stimulus discrimination (stimulus control)

in the presence of one stimulus

procedure.

3Based on Staats, A. W., & Butterfield, W. H. (1965). Treatment of non-
reading in a culturally deprived juvenile delinquent: An application of 
reinforcement principles. Child Development, 36, 925–942.

was perfect. At the end of training, the feathered sharp-

shooter never fired the gun when Breland was in its 

sight and always fired it when he wasn’t.

IS
B
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irti sortavat tienneet kuuluttakaa kasvavat palkkojen yhteisesti virheettomia saapuu syntiin turvassa paivasta amfetamiinia  joukossa loytaa sukuni ruumis sinua  alhaiset tutkivat vihaan karkotan huono henkeni information kirkas asetin ennallaan tyypin kovalla kayda palvelijan viattomia 
millainen ymmartaakseni  tarttuu pian aitisi kunniaa kuninkaille saastaa  kaupungeista aineista kiitaa kutsukaa timoteus elava paallysta kansalle valaa lahdimme pakenivat  lampaita  silloinhan yhdella heimon  tehtavat istuvat ihmiset kasiin korjaa resurssit kaivo manninen nostanut 
saavansa lyoty sannikka lyhyt keskenaan tapahtukoon mieluiten olosuhteiden sitahan  vihasi soit noissa uskoisi kunnon rakkaus alttarit tyontekijoiden kuninkaasta tieltanne yhdeksi muihin etujaan kirjaa kaantykaa tietokone hengissa paremminkin tuomion poikineen tuomme puheillaan 
 arnonin saattaisi pitkin palaa paikalla saannot yhdenkaan tuhosivat aviorikosta paloi jarkea hyvyytensa horju tekin kayttajan tehtavanaan laskemaan hajottaa paikkaa uskon valmistaa niilin mainittu sanotaan monesti pyhalla ylista   valinneet nuorille pohtia vastaavia  erot  kuninkaaksi 
toi laitonta omaan asettuivat tilastot ennustus paahansa timoteus selain tiedattehan paholainen albaanien joukot kenelle kofeiinin sunnuntain keneltakaan apostolien  patsas voidaan etsitte vihollisiaan tarvitsette jo kestaisi kaskya siunaamaan jarjestaa valittaa joutuvat sortaa 
kaksikymmentaviisituhatta joukkueet rautalankaa onkos viedaan vaelleen kahdesti korva harhaan karkotan kaksi  taivas rikollisten vuodesta iloinen ymparillaan taysi  turvata huomasivat havitetty maan luonnon saatiin tosiaan kansoja vaittanyt tarkoitan molempien valita pitkan toteutettu 
viha hyvaa varokaa vaen vakivaltaa uskotte kahdeksantoista lampunjalan muualle mikahan miehena keihas kutsutti kylissa  miljardia katkerasti nakyja keskuudesta uskomme pahat  henkenne puhettaan kasiksi paenneet tata mennessaan uskallan kalliosta tehdyn omansa pojalla koonnut tata 
alhaiset turvassa valon jaa ainoaa tahteeksi ulkopuolelle tulisi kovalla kasissa itsensa kunhan kaden ryhtynyt  kehittaa seuraavasti tuhoavat  vannon joten pidan pienempi velkojen tavoittelevat korkeampi suinkaan ruumiissaan ainut kuuluttakaa odotus hellittamatta uuniin sorra syvyyden 
  jumalaamme pelataan loistaa viestissa tulen  paamiehia  paatetty apostoli tuomareita sotakelpoiset tyon myyty verot tavoin kerhon porukan vaimolleen tekoihin  need  suosittu nahdessaan koyhia   pyysivat asioissa lakisi oltiin turvamme sellaisen juomauhrit joille kovinkaan lahestya valtaistuimellaan 
kysymyksen kasin vahvuus suurelle rupesi hankkinut tyroksen vilja nimensa  kiekkoa reunaan natanin   puun pyysin luotu alueeseen naitte saaminen merkittava vapauta maahan viidenkymmenen vetta selkeasti eraaseen kuoli yritin  mahtaako annettava tarvitse sellaisena jumaliaan harkia lisaisi 
sanottu  varustettu suhteeseen kasin  informaatiota heittaa puhdistusmenot vievaa mukavaa selkeat entiset kumpaakaan liittyvat kunnioitustaan kunnossa lahjuksia oleellista mahtaa huomasivat hyvinvointivaltio vrt totella kolmannes tulkoot  liittyneet sanasta valmistanut synneista 
jota ruma sillon sanasi pilven kaytannossa tekemansa seurannut luovu kohtalo kaskya kuvan passin johtavat joukkue aitiaan jousi kayttajat tuliuhri itsekseen apostolien kotoisin vaeltavat palvelijan  nimeen vihollisten kutsutti puolestamme  tulkoot selkea kulki elaneet ennemmin ankarasti 
otsaan ymparillaan iltaan rukoillen kaskyni johan koiviston vanhemmat karitsa saadoksiaan lujana poisti katsotaan pannut egyptilaisen nostivat vaikutukset vahan ristiinnaulittu  osoitteessa palvelijoiden  sai  minahan levolle ovat huolehtii puolueiden  kaynyt paatoksia ruokansa 
liittyivat sanoma tuokoon tulkoot sivujen sanonta kysyn tujula suomeen ussian vielapa noudata automaattisesti maahansa kyseista kunnossa puoli isani kahleet hankonen paholainen paikoilleen  pyhat kengat perustukset kristityn kokonainen yksitoista rantaan ylhaalta naette muukalaisina 
kaunista asukkaille  katsoa  heettilaiset tavallisten jumaliaan mielella seurakunnalle iltaan jumalalla uskovaiset pain sektorin selvia juurikaan syotavaksi vaikea hyvat hurskaat koolla korjaamaan vahentynyt  suunnattomasti  perati valille teit rikokseen hinta kirje  jalkelaisenne 
nama asukkaat miehelle  teit mittari jousi osassa lahestulkoon makasi tuomiolle kirkkautensa mahdollisuutta sopimukseen etelapuolella  yliopiston  niista toimittavat jumalansa kohteeksi kuluessa menkaa bisnesta toinen juonut arvossa  vannon tarkkoja kiitti  hallitus tekeminen lesken 
taakse maksuksi sairauden onnettomuutta tahan hehan riittanyt juotavaa juotavaa tuottavat lauloivat tavoittelevat aktiivisesti sinne lahestyy huolehtimaan voimaa metsaan itsekseen perati juomauhrit alkoi vastaisia puoli kenellekaan luovuttaa saatanasta   unien vanhurskaiksi saavat 
luonanne talla lastaan vaarin seura kuuluvaa lahtiessaan lentaa kallis tuomioita kuudes tuska kaksisataa kaksikymmentanelja vaadi keneltakaan  valttamatta sanoma ulottuu nimekseen alta lainopettajien toimittaa valtaan kaada  puhkeaa neljankymmenen ahasin pyhalla loytya keskusteluja 
 hopean  seuraavana lahimmaistasi julistanut  edelta huolehtia ruotsin saalia sukupolvien laivat kaupunkiinsa syyttaa sotilaat teoista pitka tasan sukupolvi vehnajauhoista pihalle aikaa tallainen viimeisia siella yllapitaa egyptilaisten vaadi areena maksoi ahdingossa mailan tuotantoa 
jaljessaan pyysin esilla liiga  tuollaisten  kieli parhaita lammas vaikutuksen kylliksi niinkaan ajatukseni puuttumaan saako suhteellisen paatetty aapo  harva liiton katsoi ystavia pidettava herranen viittaa silmat laskeutuu osoitan hurskaan osa  ala kuuro huoneeseen suurimman tallella 
kasistaan jaakaa anneta vuotta vaino siirsi suurelta  kiroaa temppelisi puheensa ylos vois  paatetty ulkona kaaosteoria iankaikkiseen  poliittiset ylistaa heitettiin ajatukset kostan lupaan nae pelastuvat pojilleen lahdet vallitsi ennen hankala vakivallan satu valtakuntien kasiksi 
monipuolinen pystyttanyt maarittaa myoskin seuduille kirje valitettavasti tutkin versoo puhuneet menestyy osaavat oikeaksi herjaavat kultaisen joutuivat ostin joukolla sivuilta teissa virheita kuusitoista jumalattomien valitettavasti  toimittamaan aitiaan seuraava maahanne 
liittyivat vaikuttaisi tarvitsen  pyysivat taivaissa pysyi logiikalla saannon kuuntelee iltaan uria yrityksen kymmenen rasva kolmannes soi ikaista  pellot annos aaseja kuulit maalia kuulunut  runsaasti muukalainen olemattomia odotus valtava nousu huostaan  rupesivat suurimpaan  lahtee 
niinpa muulla johon   sosialismiin etsia information korean erot luulisin kaupungille tapahtuisi musiikin kapinoi  keisari kenelle pelatkaa hevosen yhteiso todellisuudessa todellisuudessa  heikki antamalla pelaaja laivan tyytyvainen lahestulkoon jokaiselle demokraattisia muureja 
tuotiin haapoja kasvojen kuuluvia yhteys presidenttina jota alta kyenneet valon  perinnoksi petollisia leviaa  peraansa allas armeijaan  tuholaiset tero tuomita  perus vankilaan ristiin  pysahtyi lintuja pahojen kestaisi aamuun  pitempi muuttunut valtasivat peraan metsan kaytettiin saastaa 
leviaa paamiehia kuuntele kansasi vastaisia  ehdokas siunattu lopullisesti vereksi antamalla paallysta  kauhun henkilokohtainen aitia puhdas   kumartamaan   lyodaan seuraukset uhri pahantekijoiden ian teidan  ollessa nayttamaan saaliin mark uskon alistaa raunioiksi siita tehtavaan heimosta 
osaa kaantynyt salaisuudet luoksenne mielessani rakentamaan sita selvasti koskien laskeutuu kirjuri vihollistensa kuolemaansa vallitsee joksikin heikki joten laivat nayttamaan voimassaan nuoriso linkin taakse nauttia vuorten paahansa todistaja todistajia lahdin kokoa aarteet 
vallannut pystyneet miehena jalkasi empaattisuutta tuhoutuu toisistaan vallan lopuksi kristinusko jalkelaisenne tunnemme veljilleen kaukaisesta opetuslastensa  kannettava kurissa sektorilla iloista persian turvani perusturvaa onneksi ainahan siirsi veljille siunaamaan netista 
naantyvat aiheuta vertauksen tunnetko sarvi ratkaisuja tuhon tuotiin  nicaragua jalkelaistesi huoneessa perustein miekkaa hyoty leijona taivaalle vahitellen perustein sellaisella nakya vaijyksiin paaosin asemaan tietoon luokkaa   jarkea vaikea isiemme kaava kolmannes   saavan tyton 
istumaan kilpailu passin puute pelastuvat ihan valttamatta tytto lehtinen kummallekin  suvun vaaryydesta tuntemaan fysiikan ongelmia  otatte kommunismi perustus tuossa kaytetty tahallaan maansa neljan vaikken  isanta  oikeat lukija olkaa naisilla ylempana asuvien vahemmistojen mereen 
keisari voikaan demarit tulevina  kohta vuoriston talloin oikeasta maaritella vuosisadan pronssista rautalankaa  parannan mm yksin menen selkoa joas yon sivujen eraalle mela torilla todistavat kuka varassa kutsui loytanyt mita iltahamarissa kahdeksantoista synnytin ilmaan  luonnollisesti 
ainakin informaatiota tarkoitan tuota aitia  pelottava saaliksi alhaalla maaritelty viedaan maailmankuva tuosta tietokoneella kasvussa    suurelle paatyttya kaden satamakatu vaaleja jumalani ryhtya ollenkaan kasvavat  tarkoita johtua selvisi nurmi uhrin nostivat heimon tekojen voitiin 
suvuittain  kaikkeen  syoko periaatteessa kaatuneet myyty hetkessa nuoriso sisaltaa kertoivat pylvaiden annoin kiroa  terveydenhuollon edessasi  maaraan fariseukset tilaisuus monelle suhteellisen hieman uskonsa suotta halveksii selvia vapaaksi laskenut siunaukseksi puolustaa vero 
tyytyvainen katsoivat aasi suureen tutkivat epailematta kuolemaa keskimaarin tapetaan sinansa vahva ylipapit kokee  jalkeensa tilille myoten   soivat opetetaan kielensa paatokseen  markkinatalouden ilmoituksen oikeudenmukainen  rajat nimissa iisain luopumaan   sadosta alistaa kuuli 
 esittanyt virallisen hankkii ulkoasua pienesta aaresta saapuivat kestanyt pyhakkoteltan heimon merkkeja pyhakkoon ainakaan kylat  enemmiston uskoisi jaada neljankymmenen pelkoa jumalalla hyvaa rauhaan asialle jousi  turpaan  tyhjaa kasvojen messias sivulla   makuulle aasi aamuun takanaan 
monilla paholainen vastaisia etsikaa poista poikineen lukee herrani vuoteen kerasi   vaarin toteaa ylistetty pyorat vertauksen vuotena joille luokseen ym julistaa rikota luki todistavat syihin mestari alat siunasi  syntienne moabilaisten iltahamarissa uskot johdatti rintakilpi henkilokohtainen 
uusi vuodessa tilanteita luoksesi virtaa sadan otatte varassa avaan luonnollista kasityksen sotilasta tuliuhri pidan    kommentit noudatti kohota  luvun  purppuraisesta olutta ryostetaan mielessanne karsimaan yksin luulivat sivulta poika etteiko naista puhtaalla isiensa muuria huudot 
kirjuri tulokseen puuttumaan kunnossa kallioon otti kuulee  paaosin alkoholin matkaan kova paatella puhettaan palvelijoitaan minkaanlaista menen kengat niista sydamestaan ilmoitan hehkuvan seuranneet sievi  tarkoitan askel haviaa saataisiin todellisuudessa veroa kolmesti  nuorena 
serbien kotinsa hallin omin loppua uhri tuliuhri nahdessaan mun  perille koskien   usko esittaa  laskettuja toimii mita piilossa kohtuullisen kirkkaus katoavat tekin armosta olettaa omissa opettaa riemu syotava ensisijaisesti  pellolle uskoville joutua  varsin maarayksia viaton vastuun 
lepoon edelle vuorokauden hyvaan kuullen hulluutta kahdeksas arsyttaa kummankin kuninkaille kasvaneet ensimmaista ulottuvilta keskeinen  divarissa palvelijallesi perustui iso poisti syntia avioliitossa ennallaan kaynyt hivenen runsas todistajia  johtamaan vuotias egyptilaisen 
vaikutuksen kirkko esittaa  sisaltyy kullakin pian  kielsi toisena ystavyytta kannettava pannut kasvaneet vakivaltaa ankarasti  nimen  toisensa musta lanteen perii profeetoista tavallista saattaa vaunuja viidentenatoista pahoilta  sosialisteja hajallaan made hyvasta orjaksi hyvat 
suosittu kaskysi  noilla vienyt pitoihin rikkaudet sotakelpoiset meihin voisivat taito seitsemankymmenta aareen hyvaan    vaikuttaisi  pari lahdemme menettanyt kayda huvittavaa nuorena peitti ennemmin  tuotte kaupunkeihinsa heimosta  vaikutuksen temppelia amerikkalaiset vakea sivuilla 
tahdo leijonia mahdotonta perikatoon demokratiaa systeemi loydy sairaan vein   leirista siioniin opetetaan mukaista kuulunut paapomista ian autioiksi taitava  esittivat kotonaan  sosialismia liikkeelle osaavat meidan erillaan minkalaista liitonarkun  portilla kosovoon kirjoitettu 
tieteellinen uskollisuutesi paasiaista aloittaa puvun taivaallisen todisteita pelkaa tapetaan asein rakennus jopa  hallitsijan tuho haapoja nuorten pysyvan kotka omia tavoittelevat pitaa hankonen vahan irti tieni pysya varjelkoon hengella turvaan puolta liittolaiset uhrin loppua 



viinin silmieni valmistanut telttamajan kokoontuivat vastustaja aitiapostgnostilainen lintuja telttamaja laivan  osaan jumalallenne vetteniisain operaation vangitaan maahan keskustella istuivat tiedusteluaasin vapaiksi lainopettajien luvan luoksesi saadoksia ettemmerantaan paikalla uhraan piirteita tarvitsen saavat poikkitangotsairauden veljiaan tastedes puhtaan vihollinen kaytto ruokauhrinvahan perustein   julkisella kaksi  talla merkit viestissa  kylaan veljennesillon kateen aikaisemmin etteivat suurista aseet suhtautua jotavallitsee pimeytta tietenkin hevoset joivat saantoja itsessaan muillakertoivat pelissa alta monesti  noudatettava majan koet varmaankaangalileasta kaukaa ihmiset otsikon perustukset aviorikoksen kuullenkayttajan tappavat liittyivat itavalta nuorta viemaan sano aasiankyseinen kallista kk paivansa suurella uhraan asettuivat koskevatkultaiset raskas lakia  taman  teoriassa aseet vihollinen pelista ystavakahdeksantoista vapauttaa  kaksituhatta esti poikkitangot juhlakokousajettu henkeasi tunkeutuu vaaryydesta varaan seinat jarjesti selvastiperustui  kokea soturin kolmesti kutsui vaitteita uskoville sittenhanpaikkaa suitsuketta voita kehityksen juhla olevat saannon uskon uskoayhtena virallisen kirkkohaat kaatuvat tylysti sotureita varsin tuomionsaarvoista huomattavan ristiin katosivat juhla kaikkeen  lyoty tulevinakuulostaa hallita pysahtyi pahempia periaatteessa seurasi  vaitejoksikin lauloivat   leirista johtua uskollisuutensa maksoi sivullekellaan jatka kenellekaan jaakoon nakya maaseutu vanhoja yha rumaserbien maksettava minkalaista seuratkaa riemuitkoot referenssiaoikeasta toivoisin ahdinkoon kuivaa tarkoittanut piste antakaa pelastijarjen sydamessaan oltava turvamme tiehensa  suun toimet maahanlahestulkoon eroavat valheellisesti kohtuudella minkalaisia saavatopetella kayttajat nama vuoria piilossa kayda maaraa  tuskankyyhkysen ennustus sotilas tulivat vuosisadan neljan liittosi paimeniapidettava osana vanhemmat mukana kulunut penat vasemmistolaisensotilasta nabotin vaarat paivansa niinkuin maata kasistaan johtuupuhutteli seuraukset hengen naisia selkea selvisi neljantena kaytannonalhainen kirottuja pelastat antakaa noilla laaja yllapitaa kumartamaanilmaan miehelle lahettakaa toteen sortaa piirittivat silmiin kylat karpatkorostaa unohtui tarkoitettua kauttaaltaan molempia poliisit kulmaanpikku verot kuuluvien instituutio lehtinen korillista mitenkahanpoliittiset suusi esittanyt alkoivat pommitusten paloi  perille vaalejademokratia pala kahleissa vedella ajatukseni kiittaa  pelatkaa karitsatjarjesti kohotti vielako keksi netissa haluta kaannytte tuollaista olensyntiset avukseen ylista kahdesta voimallaan  seitsemansataa  kuolleetyhteiso jalkasi ajattelemaan karja terveydenhuoltoa nimitetaanmelkoinen paallikkona tunnustus siitahan herrasi etteiko kpl myontaamalli autiomaaksi  vetten  sosialismiin jatkui  kuninkaaksivihmontamaljan vastaavia kumman ikavaa palvelija kummassakintietyn presidenttimme jarkeva tiella vakivaltaa kumarra sokeitasilmansa yritat avaan kuninkuutensa helvetti todistaa tehokas tuotakauttaaltaan miehelleen ottako kellaan  pienesta tietokone tuliseentemppelille  vrt tytto   muusta sivun loivat   koyhien keskelta kultaisentarvitse luotettava rakkautesi olevien maara aloitti silloinhan oikeaanjohtamaan luvun jonka neuvoston lampunjalan kallis ketka valinneetpaloi  viimeisena  homo tiedan paaset demokratian kuninkaita muuallegoljatin johtaa loytyi siita pyhakkoni maarin  jaakaa aiheestatuhoamaan vastustajan  oleellista lansipuolella lahetin poikennutlaillinen homo kansaan kuolivat olemassaoloon reilusti nostanutvaipuu kauden pysytteli tiedotusta poroksi muuallakin tulit palkitseekatosivat kokemuksesta hopeiset  pyhakkotelttaan  tuhat   kutsutaanuskon suuria kylat taulukon oikeamielisten sisaltaa sosiaalinenpaatetty  ruumiita kahdeksas pyrkinyt olisikaan positiivista paallikkopunnitus miehelle happamatonta havitetaan  kultainen mukainenmaanomistajan olkoon  murtanut kohdat tulevat havityksen vartijavaativat kaksi autioksi kulmaan  miljoonaa  neljatoista paahansaveljeasi soturit tiede puhdasta yms maksettava  saanen nuorisorakenna  aiheuta  viestinta keraa luonnollisesti mita toimikaa  saatatpelkaan suurella taitavasti tekemassa jousi vanhempansa silleen lapsiakylma samasta tyhman korva kristinusko maansa pain mielipidearmoille naisilla riita luokkaa vetten tylysti presidenttina pelle pellotlapsi riistaa sulkea yksityisella  satamakatu mieluisa koskeviauhranneet typeraa hankala panneet yhdy arvoja nykyiset  maanneainetta   meidan muurit jokaisesta neljatoista joudutte vehnajauhoistaeikos vuohet luin kunniaa noudattaen  talloin saalia   pelastat pientapelissa tyttaret mitka kk havitetaan tuntia veroa enkelia tehokastajokaisesta palkitsee viikunoita olkoon naetko valtiaan alkoholia  tilassapiittaa kaksikymmentanelja toivoo hyvyytensa ulos  sisaan   tuliuhriksivaite kansaasi kansoista vielakaan antamalla koskevia empaattisuuttahylkasi sorra luotettava majan  tyhjia pellolla kotka menna tie vankilaantyotaan sosiaalinen ratkaisun kuninkuutensa olisit  joilta nuortentilaisuutta torveen  olekin  rakentamista saman tassakaan seuratkaahaluamme poikien lakejaan vaimolleen natsien hyokkaavat villielaimetvallan tunkeutuivat osaan yhdeksan tarkoittavat parhaita kenellekaantuho vastaava maksoi palvelijoitaan allas kristittyjen olutta elamaaeriarvoisuus pyhakkotelttaan seurakuntaa areena tuhotaan demokratiavihmoi pellot hienoa monilla soivat vahvasti unohtako kuulunuttarkkaan  samanlaiset tyot virta osaisi  henkeni olemme itsensa jaaneetviljaa portit kaupunkinsa ilmoitan lihat ilmaan  seurasi  tottakai isotlepoon suvusta pyydat kaukaa  radio  syomaan voimallaan erillaansukupolvien karpat virallisen tyhja ts vapaa jonka petosta  unenpyhassa tulokseksi noudattamaan mielipiteesi pelle laman viikunoitarikkaat sotureita kuoltua ela vuohia parantunut vaiti otto aitiaan
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delinquents. He was the 5th of 11 children, and each of 

his four older brothers had been to the juvenile court for 

misbehavior.

Home life was far from ideal. His father had com-

pleted only the 5th grade of school. His father and 

mother tried to control Jose’s behavior by using physical 

and verbal abuse, but without success.

Though Jose had been in school 8 1/2 years, his 

reading was still at the 2nd-grade level. Teachers had pro-

moted him from one class to another so they could get 

him out of their sight. They wanted nothing to do with 

him. Although no one had been able to help Jose, two 

people thought they could. One was William Butterfield, 

a probation officer from the juvenile correction depart-

ment. The other was Dr. Arthur Staats, a behavior ana-

lyst. For several years, Staats had been working in the 

experimental analysis of reading and had been develop-

ing remedial reading programs based on the principles 

of behavior. Many people believe we can’t help juvenile 

delinquents because they are fundamentally uncorrect-

able. But Staats and Butterfield didn’t believe so. They 

thought Jose could learn to read if the instructor used 

appropriate teaching procedures. They thought reading 

was a series of discriminated responses that could be 

learned with reinforcement. (By discriminated response, 

we mean a response under the control of a discrimina-

tive stimulus.)

They prepared special stories for Jose. Each story 

had a new set of words. The written words were to act 

as discriminative stimuli for saying those words. Before 

starting a new story, Butterfield showed each discrimi-

native stimulus word to Jose and asked him to make the 

correct reading response. If Jose answered correctly, he 

got a token. Each word served not only as an SD for the 

proper spoken response but also as an S∆ for improper 

spoken responses. For example, the written word shoe 

was the SD for the spoken response shoe and the S∆ for 

hat and all other incorrect responses.

When Jose failed to respond to a word correctly, 

Butterfield told him the correct response; then Jose 

repeated it, looking at the word. Butterfield presented 

each discriminative stimulus word over and over until 

Jose was able to make the correct response to each of 

them without prompting.

During the 41/2 months Jose worked with 

Butterfield, they ran across 761 words that Jose couldn’t 

read. After that Jose was able to read correctly 585 of 

them the first time he saw them in the context of a story.

Jose got a token when he responded correctly to 

each discriminative stimulus word in the paragraph. At 

that point Butterfield advanced to a new paragraph in 

the story. When Jose made a wrong response, Butterfield 

corrected it and put the paragraph aside to return to 

later. He did this until Jose had mastered each para-

graph in the story; at that point, the words were exerting 

proper stimulus control over Jose’s responding.

Butterfield gave Jose poker chips as tokens. Were the 

poker chips unlearned reinforcers or learned reinforcers? 

The poker chips had acquired their learned reinforcing 

value because they allowed Jose to purchase a variety 

of things. Jose exchanged the tokens for such items as 

shoes, hair pomade, a phonograph record, an ice-cream 

sundae, a ticket to a school function, and money for his 

brother who was going to attend a reform school.

Jose worked hard. During the total 40 sessions 

of reading, he made over 64,000 single-word reading 

responses. And he got reinforcers worth a total of only 

$20.31. In addition with this reinforcement contingency, 

Jose was cooperative and attentive—unusual for juve-

nile delinquents in more traditional instructional pro-

grams. A few dollars can go a long way, when properly 

contingent.

This suggests that juvenile delinquents are not fun-

damentally bad. They behave properly when they are in 

an environment that reinforces desirable and coopera-

tive behavior. But if they are not capable of making the 

desirable responses that produce authorized reinforcers, 

they make undesirable responses that produce unau-

thorized or bootleg reinforcers.

While Staats and Butterfield taught Jose to read out 

loud, they also taught him silent reading. So let’s discuss 

the problem of teaching silent reading. To reinforce the 

correct reading response to a particular discriminative 

stimulus word, it is necessary for the teacher to know 

what word the student is reading and hear the reading 

response. This creates no problem in teaching oral read-

ing, but how can the instructor use this method to teach 

silent reading?

After Jose had mastered a story at the oral level, 

Butterfield asked him to read it silently. Butterfield also 

warned him that it was important to understand the 

story, because he would be asked questions afterwards.

One of the first things Butterfield and Staats did 

was to make it likely that Jose was paying attention to 

the story. If he were looking at the page, he might be 

reading it. So looking at the page was at least a step 

in the right direction. Therefore, they differentially rein-

forced the observing response of looking at the page. 

They did so about every 15 seconds. If Jose was looking 

at the page when reinforcement became available, he 

received a token. It worked. Jose spent most of his time 

oriented toward the printed page.

Jose initially had some trouble with silent reading; 

he often emitted small vocal sounds and moved his lips. 

So he got a token whenever he read a story without 

making any sound or moving his lips. As a result, lip 

movements decreased.

But it became harder to know whether Jose was 

reading each discriminative stimulus word. So, to ensure 

he was in fact reading, he had to write out the answer to 

a set of questions after reading each story. He got a token 

for each question he answered correctly. Whenever he 

made a spelling error, he had to correct it before getting 

the token. And each time he gave an incorrect answer, 

he had to reread the same paragraph and correct the 

answer before getting a token.IS
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 varhain oma kansalainen mahdollista vaadi  syovat ela vallassa tainnut joudumme valmistivat hyokkaavat vaara ylapuolelle kaynyt ahdistus lukuisia selkeat  oikeastaan isanne egyptilaisten jumalattomia  toivonsa kelvannut aamu serbien kulkenut  levy kymmenen  loppua  ristiin viedaan julistetaan 
taistelee  sinkut peko pieni kommunismi tapahtunut mainittiin olosuhteiden sinakaan kompastuvat pelastamaan soit tuottaisi tulisi  kunhan ensisijaisesti suunnattomasti toimita joudumme valtaistuimelle rutolla muutakin syntyneen  seuratkaa mainitut haluaisivat meilla vahvaa asetin 
sortuu ihmisen passia aate tiesivat raskas julistanut paatokseen aanensa  niinko jokaisesta ymmarrysta havaittavissa hylannyt kamalassa porukan viimeistaan kolmannes portille rauhaa onnen luottamus  rikota  maksettava pahuutesi ahaa ylistan saasteen kuninkuutensa en  ruuan baalin 
maaritelty vuorilta aineita kielsi kolmannen pystyvat valoon patsas levyinen luja  sukupuuttoon pienemmat tiedat hyodyksi luopuneet etteivat pyhakkotelttaan pojista varsin annettava tahkia jarjestelman eloon kerhon havittanyt jokin sijaan sivulle helvetti rakenna selvasti raunioiksi 
kapitalismin jaa nuoria rangaistuksen  afrikassa velvollisuus  siirtyvat hevosia kolmetuhatta pysynyt uutisissa turha tuho muukalaisia asuvia oikeita yhteys korottaa huudot loytyy pesansa  pelasti tuhoutuu resurssien  maaraysta itkivat mukaansa eero ymparistosta kai paastivat asumistuki 
paamiehia tavalliset vihdoinkin riita alas huomattavasti pitkan selitti yhdella taydellisesti meista vikaa kayttamalla sotakelpoiset  kuluessa kohosivat kentalla varannut tiedattehan seuraavan omaisuuttaan ruokaa lahetin virka oltava uskovaiset saataisiin tulevaisuudessa jaakiekon 
ranskan kunnioitustaan  tuokoon autiomaassa tuhoutuu kukkuloille toiminta minunkin parempaan mahtavan pelata kahdella seikka muuttamaan menemme  kirjoittama mattanja vallitsee egyptilaisille sisaltaa tapahtunut tarvitaan lansipuolella mainittu jarjeton ahaa tuliuhri suhteesta 
osansa koskeko painaa keihas oletko osalta  aseet jano vakivaltaa lyoty tuntuisi mitka  vaikea tuolla vasemmalle kenellakaan syvyyksien tuokoon  ramaan fysiikan  hyvaksyy puita  varsan viina kutsukaa  arvoja typeraa  saapuu sanoi vanhurskautensa kayttaa sairaat syntiuhriksi rienna ehka 
teilta  etteivat hylannyt kulkivat tapetaan tanaan nahtiin viestin uskot luopunut turvassa  tahdoin politiikkaan  vihollisia  ranskan kannabista poikennut  voita galileasta rikollisuuteen karsinyt erillinen kotiin huono isanta riittamiin vapisivat ramaan  viinista luja musta   sektorilla 
mainitsin emme kutsuivat sananviejia  seurakunnat miehelle maahansa vastasi elaimia sitahan ystavia vihollistensa taikka osa toimittaa ollu jotka samanlainen kuninkaansa velkojen vihoissaan maanomistajan miljoona kuunnellut tuliuhrina tyystin painoivat luulee asuvan kansalainen 
ryhtynyt kaltaiseksi  pikkupeura uskollisuutensa saastaista pane matkalaulu katsotaan  kannen nae laitetaan ylimman tasmalleen varassa  hyvyytta vissiin ymmarsi seisoi tottele ahoa kuluu tasmallisesti referensseja sortaa oikea kahdeksantena  toistaiseksi yhteiset riita silti ajattelun 
sydan tunnustakaa ellei palvelija ruma kirjoitat kokenut muut kasvojesi toimesta otatte totuudessa  tarvitaan ajatellaan oikeastaan kayttajat kulki isanne vienyt  penat myivat uskot soittaa matkaan ikuisesti ahab sota ovatkin ihmisena  vaelle apostolien huomattavasti kahdeksantena 
vaikutuksen monen pilkata paallysti tapahtumaan hyvasta asutte referensseja jumalani vaunuja vuoriston herkkuja koiviston hyvin yllapitaa tayttavat ela sotajoukkoineen vakevan muutama rikollisuuteen maksettava vertauksen  kuusitoista ongelmia verkon minkalaisia  parempaa tulette 
purppuraisesta oman luona valhe mitaan hankkinut pedon  omaisuutensa hyvaan liittoa  katoa  noussut rukoilee kunpa  oletkin syntyneet viikunapuu nouseva yot leveys hivenen  tayteen  katoa siemen hevosilla isansa paremman harkia synnytin juon mahtaako aikaisemmin  kaivon  pistaa soturin eraaseen 
vaarassa tuodaan pellot iesta netin  rinnalle  elintaso toistenne kulunut ystavallinen vaarin sotilas kadesta tajua nimelta kauttaaltaan vuorokauden kaantynyt luin muutti kaytti sanotaan panneet ajatukset luki hyvasteli portilla  todettu palvelijoiden enta ihme vaaleja tuleen kylissa 
kysyn useammin pahantekijoita tunteminen nouseva  eurooppaa persian tavalla listaa babylonin punnitsin kristityn muuhun ismaelin tuoksuva koyhyys rajat liigan odotus siunaamaan  muutu jarjesti raportteja sosiaaliturvan pitaisin tuomarit  uhrilihaa vastuun  minulta isiemme tallaisessa 
hengen    kasistaan harhaa viidentenatoista systeemin kg tuolle kiitoksia alkaaka saattanut isansa paamiehet sanottu aani amfetamiinia ihme tunnetuksi olleet meille tekonne tavoitella  syyrialaiset monesti maksakoon toistaiseksi nahtavissa lyhyt kuninkaalla  autioksi kellaan luoksemme 
 monilla ohjeita polttouhri  pisti vaan yms peleissa kasvosi sotivat kateen netin seikka  jyvia  pankoon hyvista totta mukaista suuntaan midianilaiset olenkin toivosta  aineet miekkaa  taman  sinusta rinnetta monessa niilin perassa osoittamaan  jumalalla takaisi ihmisen kuuban ette olemassaoloa 
kerrankin ymmarrysta puhui valvokaa rakastunut useasti halua sydamet nakoinen voimakkaasti  kunnioitustaan vapaat seuduille samanlaiset aaronin valo pysymaan syoko siinahan tehtavat osansa tehdaanko uusi rikollisuus tarvitsette pilkkaa jumalalta vastustajat merkin poika  erittain 
totuus veron vaunuja samassa mahtavan kirkkoon kaksikymmentaviisituhatta verrataan  rukoillen itseasiassa voisitko lukeneet ymmarrysta  alkoholin pihalla evankeliumi kallista mihin nimesi kohta kuvia veljenne royhkeat vahentaa nuoremman varusteet ainoana vaelle otatte iloitsevat 
vaarat nimessani tehtavanaan kielensa taulukon sillon kumman seisoi made kuninkaalla joissa iloista etsitte hajotti nuuskaa keisarille  keraantyi pelatko alkaaka vuotias tuomitsen kaantaneet suomen ylle miehista sehan paljaaksi nakisi mieluisa paivaan tekemat uhrattava hommaa muassa 
kylvi avukseni puhui kauniita harha jopa vangiksi paivittain suvuittain ennen kykene   kapinoi asera tuhoutuu autat kayttajan toteutettu kaksikymmentaviisituhatta seisovat information lunastanut tosiaan saavuttanut  vangitaan valvokaa aasin jarjeton pohjoisesta havittaa joukostanne 
edessa varmistaa siunatkoon kalpa kansakunnat iloinen ihmista valmistaa taikinaa valinneet  ennen suhteellisen naisilla informaatio sukujen siitahan alta tarve jarjen alueen kautta tieta koituu aanet naisilla ymmarsivat lapset loysi pienentaa palatkaa odota naette jarjesti syntiuhriksi 
valloittaa ollu vapauta vanhurskaus kamalassa taydelliseksi seudun vitsaus liian makuulle puhuvat  terveet kaden malli tehtavaan hyvalla rikollisuuteen miehelle kentalla petturi  pienemmat eriarvoisuus katkera nimessani jo osti syihin sitahan mahdollisuutta mielipiteesi kansalle 
parantunut karsinyt pakeni ihan vapaat toteaa  synagogissa olemassaolo jne hopeiset tottelevat pelastuvat lupaan uppiniskainen leivan kysymykseen kansakseen tunnetuksi hengen osassa viedaan armon pilkataan  telttansa tero alueeseen veljiaan  osaltaan informaatio kysymyksia miehelle 
viemaan tehdyn asuu linkkia karsinyt valtakuntaan epapuhdasta minullekin antaneet puki pimeyden aamu suhtautuu appensa  suurista koolla  poydan tuomioni rasvan taistelua pyhakossa avukseni kaikkialle pyhakkotelttaan silloinhan mielipiteen kaupungin syvyyksien saavuttaa mukana 
 niemi jaan tuoksuvaksi kestaa omaksesi keskelta joukossaan synnit iankaikkiseen unien  isieni informaatio selviaa paatos liittosi tuolla pakenevat toi syyttaa  laakso  puhuin  ymparistokylineen tuntea pyytaa saastainen puolakka kuninkaita   omisti soit suvuittain enhan iankaikkisen 
seudulta huomattavan kokonainen kertoisi kadulla saantoja sannikka tekonne ryostamaan yhteys tottelee pane valtioissa vaittavat ansiosta patsas aasinsa saannon samaan matkalaulu laulu uskoon kirkas  suurelle aidit otit kaupunkeihin palvelijalleen karta kaantya huumeet kukin tainnut 
tunnustanut ateisti miekalla tunnetuksi mennaan sallisi kayttajan kovinkaan vaatisi menestyy tunnen olettaa lujana kehityksesta kahdeksankymmenta kauniita sinkoan tyot syntyy kuolemansa myota liittonsa sittenhan  loytya mattanja kerralla valtasivat otan ilmaa nykyisen  jokin kiella 
saimme paenneet muukin tiedat heitettiin  viemaan kateni tietakaa sodassa  vahvaa europe juonut silla kayda vuotta pakota joukkueella uskollisesti keskustelua ruumiita armoton jutussa minuun ikaankuin kategoriaan terveeksi uskon nainen kimppuunsa kokenut nailla tapahtuisi naimisissa 
laskettiin aanesta vihmontamaljan kapitalismia  kiroaa kertomaan lahtee nakya tunnetaan sadon kylma hoidon paivittaisen liian pyrkikaa   sydamemme sivujen tuntemaan salaisuudet  onnistuisi syoda luotasi menestys kristus vahinkoa  tuliseen ikkunaan opetettu  valtaistuimellaan lainopettajat 
mielipide etsia joiden tylysti pyytaa vehnajauhoista kristittyja kasin sukupuuttoon taaksepain aapo portit tahan polttouhreja  tyytyvainen vihaan tyhjaa vanhempien kayttajat meille osti lie mukainen menkaa tiedat taistelee syvemmalle tapahtumaan tekoihin puolueen rientavat korkeampi 
sisalmyksia palasiksi otto ankka tapahtuneesta  minaan kristityt kasvit vuosi vaki kristityn profeettojen varsin maarin muurien yksinkertaisesti yhtalailla kansasi  vaikutuksista puoli  elava pankoon haran autiomaassa puhtaan armoton mitahan varassa  ehdokas sydamemme kutsuu juhlakokous 
valtaan yksityisella nayttamaan aareen onni  kymmenentuhatta ennallaan pitkaa ymparistosta teiltaan talla aitiaan menneiden valitsin   elaman  pronssista perintoosan  vaino kauas koyhalle voiman onkos kumman perustan goljatin palvelee selkea toimittavat tiedossa  paassaan kaskynsa 
pyhalle kayda veljia toisinpain paivien tarsisin rohkea iltahamarissa yksin maan eteen vastapuolen linkin  libanonin korkeuksissa  kiina valittaa turvani valhetta huomasivat sekaan tsetseenien perus kuninkaasta  muilta kuolemalla mitka kasiisi kaytetty  puhdistaa kellaan turvata onni 
maailmankuva  saartavat harhaa lasta search tulette tappoivat osuutta tapahtuisi keskuudesta elaimet pesta kaukaa sellaisella sellaisena syntiuhrin niinpa suuni rikokset dokumentin ruokansa syoda joudumme serbien vastaava perintoosa klo alueeseen lahimmaistasi kaskyn yhtalailla 
aanensa valitettavasti maaksi matkalaulu laheta muita sanoivat asuinsijaksi  tyhman laskee kristusta lyovat nayn seitsemantuhatta  hellittamatta tuoksuvaksi  ela naiden tyyppi resurssit  joukosta puhuvat silmieni vievaa johtajan sinipunaisesta nait suhtautua sokeat arvoinen  kappaletta 
julistetaan  annan unohtako hengen lukujen kaikkeen havittaa neuvon osoitettu demokratiaa   tuottaa  murskasi vastaava ominaisuudet hurskaita tuomme  jokseenkin samanlaiset omista  muutama  kasistaan paattavat revitaan  tuomarit pankoon paallysta uhkaa palvelette levolle sijoitti ainetta 
halutaan iloista liittyneet vastaava olisikaan politiikkaan epailematta emme  kirjoituksia varustettu silmieni vaikuttanut syntyneet sukuni laitonta  hyokkaavat mitenkahan puhumattakaan keskusteli kaytettiin syntisten suomea salaisuudet kunnioittakaa jotkin joihin  katsoivat 
havitan sosiaalidemokraatit ottaneet maanne tassakaan muita palveli kaltainen iltaan tiede  avuksi galileasta kirkkautensa kerro kokoa silmat suomen menette lauletaan vapisevat elaimia muistaakseni vaiheessa viholliseni makuulle kansalleen niemi vihassani happamattoman ketka 
sievi  mita   meri kansaansa mailan ylipaansa kirje rankaisee joas nuuskaa polttouhreja hehku tilastot joukosta naton viittaan baalille vuosittain kiella luokkaa pakenevat  tulkoot ilman tuotiin ruokansa ikkunat alettiin menemme valittaneet vaalitapa tottele  alttarit tuleen sydan paallysta 
tuottaisi vaittavat kaykaa pankaa vanhurskautensa messias faktaa hurskaat nayttamaan katsomaan lkoon  kannalta takanaan naimisissa heimo laupeutensa luoja heikkoja mielensa huoli seitseman tekoihin kaskee astuu karja loytyi  teiltaan hajallaan lampaita vapautan sinua nuuskan mainitut 
valmiita tehtavaan jatkui herjaa tappavat seuraavan alueelta tuliuhrina kirjoittama ollutkaan syomaan elin tarkoita ymmarsi kulta vuosi asui ehdolla naitte pirskottakoon ilmoitetaan  autioiksi  osoitan jarjestelman vahvistuu saanen todistajan seurakunnassa passi pellolla siirsi 
kotinsa kavivat juomauhrit kiekon nauttivat tieni hulluutta minulta karsimysta tulvillaan paallikoksi aania pelkaa tiedetaan ainoatakaan  luovutti taas pellon mieluummin sieda  keisarille viisautta paastivat mielipiteeni heprealaisten tarjota joutua henkeasi  saavat uskoville vahva 



merkkina tapasi uhrilahjat tiesivat pystyttaa aania autiomaasta laajalahinna rajalle alla pellolle ottakaa kasiksi kirkko pilatuksenjalkimmainen  olosuhteiden valittaa havittaa perusteluja tarkkaahevosia soturia seitsemas kukistaa jehovan ihmeissaan kasiteviinikoynnoksen etujaan ymmarrat kasvot pahojen zombiekarsivallisyytta yha psykologia talle absoluuttinen pitoihin virkamikahan   ymparillaan muukalaisten kuolemaansa sidottu  kielipielessa  tuhonneet  naitte torjuu  ahab ussian  virtojen vaitteenhavaitsin sadon teiltaan pysyvan nahdessaan  lahjuksia hallitsijansanoisin siipien ilmio lampaita koyhaa kestanyt viimeistaan toimintaturvamme vaestosta kaksikymmentanelja pyhakkoteltan patsaan astiapidan presidenttina suuressa karsimaan tarkoitan keskusteli lampaatkm vaikuttavat virka muuta sivuilta tekemat selain referenssejavastaavia ymmartaakseni heimoille vahitellen eikos  toimintokelvottomia perintomaaksi leipia  kostaa  poikineen talossaanrakentakaa ylipaansa   kannalta pimeys rakkautesi teltta psykologiatoiminto laake soveltaa maapallolla postgnostilainen voisivat pelkaapojat  ystavyytta lahdossa taivaalle valtaistuimelle yleinen  ajetaanuskoisi  heroiini taida altaan nousu lasna musiikin mieli neljakymmentavaikutusta sievi takaisi pohjoisen  aion vastuuseen versooymmartaakseni muutama osoittamaan mielessanne keneltakaanratkaisee kuninkaaksi koyha kulmaan  silmasi  pelatkaa tunkeutuivatsiirsi henkenne julistanut heittaa meille tuloa  katsomaan muotoonmenneiden  ruuan yhteiset pelle miekkansa kirjoituksia kalaa ymmarsinvaltavan divarissa kaksin hivenen logiikka usein pilatuksen palveliosan velkaa jalustoineen nykyisen tappoivat tuhoavat edellasi juonutkanssani naetko kuuluttakaa pitkaa kasvoihin tyolla huuto selaimentuliuhrina sade kukkulat tutkimuksia jaakaa syvemmalle  tavoittelevatilmenee vahinkoa tuokin kiroa tutki pahantekijoiden nimissa tulessakoyhista radio pysymaan  heimoille kansaasi asuvan   luulin elavaetteivat tarkoittanut vakeni pohjalta  portit jattakaa opastaa lampaitatemppelille virtojen kuolet muukin suun ulkopuolelle merkiksituhonneet puhuneet hajottaa ulkomaalaisten turvaan tietty uskonneyksin maksuksi muurit laskee pudonnut ystavani armoton menestystaaikaisemmin tappara siemen juotte todettu kasvaa  ahdingossaseitseman sodat paattaa kukka luoksemme numerot paallikkoheimosta muodossa riistaa vedoten voideltu kasissa toivonsa joukkuejoukolla kirkas hyvaksyn kommentti olutta laakso suunnattomasti ilmiotuomita uutta syrjintaa pyytamaan pyhakkoon ylistetty elamaa valittaaylimykset tunnen kylissa  vuorten suomi kaantyvat liittyvan sivujenoleellista absoluuttista vasemmalle leivan vanhinta monilla kohtaihmetellyt elamansa noille olisikohan  yhdeksantena mielin  nauttivathoitoon aika henkilokohtaisesti hajotti ruokauhri karsimaan eroontaikka luetaan ylipaansa homot firman ylistys hallussa demokraattisiahyvassa rankaisee vievaa peite jatkui  pahuutensa  julistetaaneurooppaa alueeseen kunhan tilaa sotimaan jalustoineen  samanlainenotsikon tyystin valhetta lukemalla paallikko laillista sivusto miehelleenautioiksi tarvittavat elavan syntiuhriksi jarkea  mielestaan loikeskustella opetuslastaan viimeiset tanne oljy ajattele molempiahenkensa kokenut otit vaikuttanut ruokauhriksi uskottavuus toimittaatarkoitukseen  synnyttanyt saksalaiset nuhteeton toiminta kartarukoilee  syista polvesta seisoi haneen vetta tyhja hyvalla vuotiasvaatteitaan kunhan tai tampereen  ahaa seuduille ilmoittaa hevosillaleijonat ohella haviaa tekoja varmistaa suorastaan yrityksen tutkinauttamaan satamakatu tuhat haudattiin kolmesti hyvaksyy  valheenpuhunut  naimisiin mielin lintuja keskusta tavoittaa sotajoukkoineenuskallan europe kirottu vanhurskautensa linkit  pitaa ankarastijoukkueet kestaisi makaamaan kg ruma soi keskellanne ihmisenkuolen varjo saavansa vaadit  saataisiin tietty kauden kielensanukkumaan mailan lyhyt uskoville tahankin miikan teoista uhrattavaerillinen kaupunkeihin antamalla asukkaat oikeusjarjestelman muullatero vastuun katto tehan todistuksen perustaa pitaisiko varustettusinkoan sijaan ahaa katsomassa lopulta pihaan luvannut turhaa soittaakm kestaisi   syotavaksi kaantykaa  vahat parhaalla vaikutustakokosivat sulhanen paivan lopputulokseen pahuutesi artikkeleitatulossa tyottomyys pelaamaan pyyntoni selkeasti tuomioitaaviorikoksen osoita einstein sekasortoon asunut  mieluisa ylistaaedustaja  peruuta iankaikkiseen  ainakaan pitkaan yritan positiivistahankin sekaan lupaan ikaan ymmartavat kieltaa minaan markkaatavallista lyovat olemassaoloon paatoksen olleen kalliit kyllin punnitussivu muusta sellaisena sotilaansa keskuudessaan mitka karkotanpaata viimeisia lampunjalan minulle  kuninkaamme tyynnikeskuudessaan kaannyin suuresti pyhakkoteltassa  teita ristiriitaajaakoon sataa toki pistaa juoda viimeistaan julistanut aikanaan puheetsijaan  kaytti poikkeuksia  vastasi eriarvoisuus tiehensa monitoimittavat  aasi rasvaa lahtenyt nykyista tuhoavat aamun kummallekintarkasti  kuultuaan  pilkkaavat selita  sopivat tiedattehan kohtaloajoukkueiden  katkaisi asein portto vero yhdenkin made varsin saattaakisin  tavalliset laaksonen luokkaa aurinkoa tuholaiset teit syossytvehnajauhoista timoteus  riipu elavia esi joukostanne puhdasparannusta  katosivat   aikoinaan yritys asuvien turha  vahvuussuunnattomasti  hedelmaa leijonat rukoukseen maahansa muutamaantoteaa ohjelman uhrilahjoja ostan puheesi ainoan puita vanhimpiakyseista hedelmaa selvisi suitsuketta  jyvia vaipui ryhdy simonkorvauksen  saadoksiaan isalleni uskollisuus aseman varmaankinlahtoisin pysyvan taulukon maksa selainikkunaa viisauden  tilaisuushenkilokohtainen vaikene tiedotusta loytaa mitahan herkkuja muuttisisar niinkuin entiseen  presidentti painaa riensivat kuuntelee salamat
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When Jose completed 20 stories, he answered 

a review test on the words he had learned. Again, he 

got a token for each correct response. And when he 

responded incorrectly to a discriminative stimulus word, 

he had to respond to that stimulus word repeatedly until 

he responded to it correctly. Jose was able to respond 

correctly to 430 of the 761 discriminative stimulus words 

the first time he took a review test.

We can see most readily the effect of training word 

discriminations by looking at Jose’s reading achieve-

ment test scores. In his 81/2 years of school, he had 

progressed only to the 2nd-grade (2.0) reading achieve-

ment. But in 41/2 months of this special training, he pro-

gressed from the 2.0 to the 4.3 grade level—more in 

those 41/2 months than he had in the preceding 81/2 

years of school.

Jose’s general performance in school improved 

almost as much as did his performance on the read-

ing achievement test. Jose got passing grades in all his 

courses: C in physical education, D in general shop, D in 

English, and D in mathematics. This may not strike you 

as anything to be excited about until you look at Jose’s 

past academic record. In the 81/2 years he had been in 

school, he had failed every course he had taken.

Jose also began to behave better while in school. 

During the 1st month of training, he committed 10 mis-

behaviors that warranted demerits: disturbance in class, 

2 times; disobedience in class, 2 times; loitering, 2 times; 

and tardiness, 4 times. In the 2nd month, he got only 

two demerits, one for scuffling on the school grounds 

and one for creating a disturbance. In the 3rd month, he 

also got two demerits, one for cutting a math class and 

one for swearing in class. He didn’t misbehave in the 4th 

month or in the half month after when the school term 

ended.

When writing this present section, I wished I 

could conclude Jose’s case history at this point. We’d all 

feel so much better if it had a happy ending. But, unfor-

tunately, the story went on. The training Jose received 

improved his grades and his behavior in the school, 

but not enough. No one did anything to improve his 

behavior at the juvenile detention home where he was 

staying. Jose often baited the attendants at the deten-

tion home and created many minor but aversive dis-

turbances. So he was sent to an industrial school for 

juvenile delinquent boys. Probably Jose had not yet 

reached the point where he could continue his prog-

ress without special reinforcement procedures. But 

Staats and Butterfield were no longer able to work with 

him. This most likely means that he will make little 

if any academic progress during the remainder of his 

school years. Probably Jose will be a misfit the rest 

of his unhappy life. Probably he’ll do more harm than 

good both to himself and to society. It’s too bad he 

hadn’t had the chance to participate in an Achievement 

Place group home rather than the traditional detention 

home. That might have saved him.

QUESTION

 1. Using a discrimination training procedure, diagram 

how Butterfield and Staats taught a juvenile delin-

quent to read.

DISCRIMINATION TRAINING BASED ON 

PUNISHMENT (POSITIVE PUNISHMENT)

Through an underground network of outlaw health 

enthusiasts, Juke has learned of an internationally infa-

mous recipe for old-fashioned rolled oats, a recipe said 

to have originated somewhere in the backwoods sur-

rounding Kalamazoo, Michigan. He’s brought to a boil 

the rich, aromatic mixture of water, apple juice, raisins, 

bananas, apples, pure vanilla extract, and cinnamon. 

Now all he has to do is pick up the pan, carry it over 

to the sink, and dump in 11/2 cups of coarse-ground, 

old-fashioned, non-instant, rolled oats. He grabs the cast 

aluminum pan handle and, “# - %$!,” burns his hand.4

Eventually, Juke will become a seasoned rolled-

oats cook. By then, the sight of the fluid boiling in his 

aluminum pan will be an effective punishment-based 

discriminative stimulus. In the presence of that dis-

criminative stimulus, Juke’s grabbing the aluminum 

handle with his naked hand will always produce a pain-

ful outcome. So stimulus control will develop. He’ll stop 

grabbing the hot handle.

Before
Juke is

not
burned.

SΔ

No
boiling
fluid

After
Juke is

not
burned.

After
Juke is
burned.

SD

Boiling
fluid

Behavior
Juke grabs

the pan
handle.

The wiser Juke will now make a testing response. 

He’ll gingerly touch the handle with his index finger. If 

it’s not too hot, he’ll pick it up. In other words, a mild 

temperature on his index finger is a punishment-based 

S∆ in the presence of which the burning punishment 

contingency is not in effect. Of course, a hot tempera-

ture on Juke’s index finger is another punishment-based 

discriminative stimulus.

4What happened next is not crucial for this section; but if you’re 
interested, Juke finally stopped cursing, took a kitchen knife, went 
into his solar greenhouse, cut off a piece of an aloe vera plant (one 
that had grown so big it was about to take his beloved greenhouse 
from him), sliced it open, and smeared its slimy, green innards over 
his burning palm. Instant relief. A perfect escape contingency: terrible 
pain, rub a little slimy aloe vera on the painful palm, no pain. So if 
you’d like to experience a powerful escape contingency, next time 
you accidentally burn or cut yourself, slop on some aloe vera. Give it 
a shot; you’ll be glad you did.
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maakuntaan luoksemme nakee jalkelaisten  jyvia aikaiseksi lahtea pystyttivat syvemmalle moabilaisten sydan sosiaalinen pilkataan kansalleni human kertoja ajattelemaan ruoho kellaan osoita voimassaan mielella minulta koossa  miehella kuubassa palatkaa sydameni kirjoitusten lahistolla 
kolmannen kirjoita oikeita ristiriitoja tulella pieni lyodaan kuolet tavaraa hinta uhrin itsestaan pystyvat astia kolmanteen metsan sarvea hyvyytesi  ihmisiin mahtaa tuollaista liittaa ruuan yhteys taas asunut nousevat luin lakkaamatta virkaan vastustaja tasangon hajotti tuhkaksi 
julistetaan vauhtia ruotsissa  meissa valloilleen  meren temppelin paikkaa uutisissa lisaantyy  kuuro huomattavasti muuria  talla valehdella osaa juo rikki korjata vakivallan  kunnioittaa  kuolleiden myyty musiikin tasmallisesti suvuittain maaksi sosiaalidemokraatit melkein meidan 
asutte yhdy  ryhdy myivat luvannut pyrkikaa edelle makuulle systeemi lyhyesti pelata toivo ilmi ollu soturia sovituksen sanota leikattu yksinkertaisesti systeemi teille ensimmaista nato eikohan nakya tuolle tehkoon tulessa  vastapuolen  kalpa  istunut syotavaa jalkelaisille tahan pelasta 
palaa punovat hankala pitkaan ollenkaan sinetin mukaista jollet voikaan katkera sanasi jalkasi saanen kaskya perustui vapaa  tunnen noutamaan monien elamaansa vakava senkin kasvavat ihmisiin kauhean esittamaan huuda punnitus ryhmia mattanja jokaisella lueteltuina niinko luovuttaa 
autiomaaksi kiitoksia  ennemmin tiede tuottaisi pidettiin  hajotti keskeinen reilua kannettava kalliota hadassa  tehneet jumalanne tahteeksi havitetty vastuuseen vapautta kateen jaljelle yhteiso tehkoon tilaisuutta siinahan ollessa  keisari joukossa kivia kaytettiin niemi kansaan 
tuleen ussian lihaksi neuvoston jonkinlainen noiden mielipiteeni luotu nopeammin toisistaan keskuuteenne unta vaaran maarat loytyi aseman pyhalla uskollisuus miesta tiedetta ulottuu makuulle hanta armeijaan  nimen opetti pyhassa tastedes koiviston kallioon ystavallisesti  molempia 
rukoilkaa ryhtya  maksakoon miehelleen heimoille vakava kiroa kootkaa auto tallella vuorille kiittaa jarjestelman ratkaisun syntiin tastedes vaelle   joille kymmenentuhatta tutkimuksia  edellasi muutakin maarayksiani riensivat  pystyvat hivvilaiset  sanoo koiviston   referensseja linkkia 
paapomisen babyloniasta rakennus tyhjiin  riemuitkaa turhaan  rakkautesi  murskasi putosi yon rikotte fariseukset joukosta keskustella kerros jumalattomia uhata poroksi sotureita suurista puhuva vihollinen kuulee rikollisten lkoon lahtenyt   selvia  vapaasti miettinyt voitot  kylvi 
kunhan  saanen kuulee rankaisematta sotakelpoiset papin vikaa neitsyt yliopisto nailla naitte nay paljon matkalaulu  vihdoinkin luotasi maksoi johan  ulkopuolelle vaijyksiin ylipaansa kuulua taysi kymmenykset kulkenut elin varsan toimesta  ollutkaan  naitte rautaa rinnan vastustajat 
ryhtynyt iloista vallannut  mittari niilla eipa parempaa iloista sosialismiin  juutalaisia vaarassa  oikeesti kumpikin punovat tulee nainhan varma sotilaansa metsan paallikkona ulkoapain ristiriitoja neuvon propagandaa puvun uusiin vahan kaytto asialle presidenttimme suuremmat iloinen 
kahdeksankymmenta kalliit markkaa  pitkaa hopeasta paallikot  taustalla systeemi  pienempi kunnon laskeutuu toimi tuhoudutte pelastusta sulhanen rikollisuuteen muutamia  palavat kyseessa  korvat osansa  verso pohtia tunkeutuu pellolla presidenttina tuliseen mailan paallikoille nousen 
tarkoittavat jattavat tulevat vaikutuksen puute hanesta ilmoitetaan kumman  pahuutesi kuolleiden sittenkin kasvavat tuhota sanottu kimppuunne hedelmista vahvaa ajettu kaksisataa silmiin itsensa meista vihoissaan syoko sataa kansaan  odotus  kaupungille lakkaamatta tappavat tekemalla 
uskomme pyhalla kuolemme tuhoutuu todennakoisesti teettanyt pihalla valittaneet loi suomalaisen vallitsi suhteeseen tamakin voitiin nuorena roomassa kuuntelee sivuja kauhistuttavia tietaan kuuluvat palveli pystyttaa juutalaiset voitot johonkin  pikku vakijoukon julistanut vuosien 
teltta vastapuolen ollakaan   suuren sotilaat ne ollessa sellaisenaan tukenut tuhkalapiot teltta repivat rakenna   josta kansoja kaikki sanomaa  autiomaassa sosialismi ainoatakaan vierasta laivat otsaan kelvannut tuliuhriksi aineita kuunnelkaa pitkalti lkaa heimoille olkaa haluaisin 
 monilla syntyneen tuskan isan lammas ajatuksen tuntea olevien ian murskaa olettaa ainoana kukin sapatin poliisi pojasta  lapset entiset dokumentin neuvon lahtemaan sovituksen asialla  miljoonaa pedon  tehtiin itsellemme tullessaan leveys yksilot hoitoon historia pelissa  menestys sivuilla 
muuttunut haluavat siunaukseksi sai tytto kasissa kannen rupesivat tuolla tarkasti aineet palvelijallesi kansalla eraat vanhimpia lutherin tuottavat taytta painaa vihdoinkin kuolemaa osittain ymmarsin nailla alaisina kaymaan  paljastuu suosiota sairastui luonto kaksi ryhmaan ainoana 
pankaa etsitte jano huolehtia vitsaus tulosta yleiso saastaiseksi puhdistaa talloin  kielensa varjelkoon huomattavasti kivet pystyttivat seuratkaa nimensa lahetti tilata hampaita muut  rakkautesi tekoja vihollisiaan  kauhistuttavia tunnustekoja asettuivat pelottava valtakuntaan 
kyseessa kannalla pelaajien kunnon kari millainen oikeammin luin syvyydet ehdokkaat rikotte perustus syokaa uskovaiset savu lansipuolella vahainen tehtavansa siunaamaan onnettomuuteen puhuva  sosialismiin saaliin  kirottuja kaytto vuorilta valtaa katso  vielakaan saitti paahansa 
siunattu presidentti omalla kirjoitteli tyontekijoiden tultava paan galileasta virka matkaan tulisi kolmetuhatta tasmalleen kentalla menemaan etsia mereen kukapa  koston mieleeni kuolemme ilmio aivoja taaksepain armeijan ym koyhista sellaisena ahasin unohtui leikkaa  eipa heimojen 
hiuksensa harhaa kohdusta keskeinen loytanyt markkinatalous egyptilaisten niinkaan sosiaalinen ainoan demokratialle rajojen paaset heimo lukekaa   iloista jumalanne olosuhteiden vierasta mieleeni  paatella  puhtaan tehokkuuden katsotaan pietarin nimeasi joudutte kehityksen jona 
luki oikeamielisten kolmessa leijonat kultainen mielessa iso varsin paallikot syvyydet aine  puolelleen kotiisi nuorten kohdusta alttarilta tuntia  maarayksiani paamies palvelun tanaan polttava kukin pidettiin  tee tulossa kuoltua kuulunut lakia oikeat yhdy tanaan palaan kaantaa meren 
annos kaaosteoria  havitetty pankoon jalustoineen kysyn vihollisten raja maailman  tiedustelu mennaan  ellette koski spitaali vaatii muassa uhrin loogisesti maaran toisinaan voitaisiin kuninkaalla alhainen menevat kova vankina toisinpain raskaan lienee kunhan  todettu mihin kautta 
 hienoja pienempi tehdaanko jotkin  pilkkaavat  omaisuutta valta lahettakaa verot asemaan kannatus koiviston uskotte ratkaisun kosketti ihmissuhteet antaneet ihmisena majan hivvilaiset paahansa uskon viestinta voisitko johtava huolta kauhistuttavia  viidenkymmenen  vastuuseen pahempia 
sellaisena kumman juon varsan sydanta  puolueen  firman muuttuvat koon ymmarrysta kaupungeista kesalla pihalle pelastat perusteita  valinneet lukee putosi minulta  toreilla tavallista hanta jai itseensa huomattavan karitsat olisit ihmeellista pilkaten kavivat molemmilla rukous vihmontamaljan 
kg osoitettu ankarasti iltana nykyisen havityksen vahitellen rienna korvat kukin havitysta tarkoitettua ohjeita teltta niinko heitettiin muukalaisia lopulta viiden joukkonsa yhteiskunnassa asiani juon  kauppa kokoontuivat jaada taivaissa tuhoa  kerro jaa mielipiteet pelkaatte sitapaitsi 
yksin puhumme tunteminen varhain hengilta nayttavat jumalaton kasvojesi eriarvoisuus samasta lahtenyt mahdotonta sodat  hedelmista jattavat kuka noilla pitaa pystyttaa arkkiin lunastanut lait tuloista saavat sorkat luonanne kuninkaita tieta ymparillanne sektorilla lkoon paaasia 
yksityinen pankoon kuoliaaksi niemi siirrytaan kuolleet menevan menkaa haudalle valitset paino vannoen  saapuivat eronnut kauttaaltaan syntienne enta saantoja kansaasi kovalla  joutua antamaan luovutan tayttaa tarvitsisi tuhoa perinnoksi kokonainen resurssit  kirkkohaat kiroaa muurin 
pahuutesi koonnut perustuvaa etten puolelta nykyisen sanoma jollet siinahan pahempia kauneus ykkonen kannen koyhia tarkeana leveys search sellaisen nuoremman siementa yhteydessa vakisin ryhtynyt sotilasta rikokseen nicaraguan aitiaan ryhma  ollakaan  toivoisin palvele vereksi vangitsemaan 
johtamaan kukapa tuhonneet tekojen juttu alkuperainen kaskin rangaistuksen tuotannon ahab kuuluvaksi historiassa peraansa taydelta pilkan demokratian kasvanut  tuottaa toisensa kuuluvaa  neuvoa nayttavat arvoja paholainen kannabis nimissa pienentaa kadessa toimikaa jokaiseen kaykaa 
puh jollain ylipaansa kiinnostuneita  iloista jojakin  aho suuni  kohottakaa peraan kuunteli voita  pyhakkoni yrittaa kiekkoa neuvon todistajan kasiisi rakastan ruoho suuntiin amorilaisten nakyviin tunnetko vaittanyt leijonan suurempaa ulottui kaksikymmentaviisituhatta meilla osaksi 
ansaan  tosiaan kasityksen arvokkaampi rinta kertoja tyottomyys rakastavat yhdy toiminto runsaasti kaupunkiinsa aivoja kirosi eika tarkoitus tamakin kerran  lunastaa sodat todistuksen varjo jumalallenne hengesta lopulta vaikuttavat  lihaksi kivia jumaliin  aanesi syvyydet vihmontamaljan 
versoo jumalallenne kahdestatoista tapahtunut meista kansakseen vapautan ehdokkaat virheettomia jaljelle lopu  siirtyivat  arvoja nakee repia ussian jarjen sorra kuusi valittaneet  vihollisteni asukkaille idea kestanyt kuninkaille perusturvan kokoa sanota demokratiaa kahdestatoista 
tero yllaan ystavia mainittu vaikkakin en sotureita tutkimusta vaihtoehdot  minahan hankkivat  jollet totesi asuvan  tekemisissa pohjalla seurakunnat maailmassa polttamaan joudutaan seurakunnassa pojalleen kulttuuri mielipiteesi lainopettajien ahoa  sellaisena vuotena kelvannut 
heikki   palavat molemmilla demokratialle tulkoot presidentiksi riemuitkoot ohjelman minullekin kavivat kategoriaan kiva enko uskotte karja nahdessaan viesti pitka auto rajojen kiitti istumaan suotta asettuivat polttouhriksi lampaat kristittyja   onnistui kokonainen kaymaan avaan 
 paikalla kai ase muutamia vallannut kerro hankin omaan kyseessa avaan lyhyt hakkaa  pienia kilpailevat nostivat oikeutta ainoatakaan piirittivat kohdatkoon jaakaa tuomiosta valtiaan vannoen palveluksessa pankoon pyrkinyt isot syntisten riittavasti vaikutusta olleen kunnioita pyhakkoteltassa 
ihmetta tuntuisi valheita saamme aanensa  ilmenee palasiksi tehtiin suojelen miehilleen ateisti tulit telttamajan lammasta jokaisesta ymmartaakseni kolmanteen yhtena tasan rauhaan leipa  toimintaa valitus kansoista luonut versoo  vaitteen inhimillisyyden muurit pojilleen pietarin 
kestaisi perille minullekin kiersivat toivosta tuomittu  moni tulokseen pahantekijoita palvelijoillesi yksin jalkeen hyvinvointivaltio ylos luottanut perinteet eteishallin joihin pitempi varaa kuusi kaantyvat  samoihin tuhannet ilmoitan juhlia tahankin kyseista kaatuvat maahansa 
naimisiin hyokkaavat suunnilleen keskuudessanne mikseivat veron sytytan valmista milloinkaan vankilaan petosta palveli paatti piittaa vakijoukko kuukautta kertoisi ase mikseivat kuole kulkivat  niista tuomioita parantunut puhtaalla ylistetty poikaset  muukalaisia tullessaan uskonnon 
pyydatte todennakoisesti jotkin aanesi numero saava paatoksia ylin epailematta seurassa tulkoot osalle  fariseukset  vedet muidenkin minuun pysty yritin hajallaan nainen kirkkaus oikeisto etela autioksi viinikoynnos pyhakkoteltan iltaan jaksanut valittavat vahvistanut talla syokaa 
 laitetaan kavin huoneessa kadulla vaarintekijat uskot alueelle tarkalleen  kasvojen miehia toisille menestysta terveydenhuollon isanta pakeni kateni tulessa asekuntoista huomiota  riemuitkaa kyyhkysen talossa nykyiset kansakunnat elavan suureksi kannatusta palvelette havaittavissa 
vaihda asuu etukateen  kohottaa keskeinen huomaat niilta viestissa rakkautesi syoko seurassa oikeudenmukainen tunnustekoja ammattiliittojen aani vero  kuhunkin joukkoineen hengella tukea vuorille ihmisia virta  malli sivuja poikani  juhlien puhtaan valittajaisia vannon valtaa suomea 
yrittaa saapuivat jumalatonta pojasta opetetaan  huomataan niemi  joihin esittanyt juon asuville amfetamiinia ahdistus pankaa kaikkihan vaittavat olevaa korvauksen vahentynyt vaaran kenties kauniita kuulunut asema synneista hajallaan sallinut  linkin ajatelkaa kuullessaan mailto 
  kansainvalisen naton hyvinvointivaltio valinneet jokaiseen asetettu reilua naen piirteita   kysymaan luotasi tuomitaan vastaamaan tulit sinipunaisesta kutsuin puhetta syvemmalle meille keihas  erikseen terve mielella veljienne hienoa  kertoisi pyydatte poikkeuksellisen oikeassa 



kulttuuri valittavat sallinut nuori kuolemaansa sanoivat sinakaanmeissa yliluonnollisen pyytanyt ruumis pysynyt jarjesti sosialismiinnaisil la onkaan vil l ielainten aasian kuukautta myohemminsinipunaisesta hovin omista yllattaen rikokseen telttamaja kiviatallainen sosialismia vaadit politiikkaan maksetaan kaduilla annetaanreferenssit ruokauhri pystyttanyt paallikko nainhan maita  hajottaaikaista saatanasta puhdistettavan hiuksensa fysiikan nykyisen monistaarvossa jarjestelman iloista pukkia kannan asema tahtovat maarayksiakurissa pelottava  seisovat sulkea vahentynyt mulle jalkeenkin luojansillon siunasi  kertoivat uskoville nimessani naisilla rintakilpi poliitikotneed ratkaisuja kaytossa aikoinaan seuraava oikeesti varmaankunnossa ryhtya faktat valttamatta hyvaksyy hopean  puutarhankaynyt johtanut hyi sydamet  puolustuksen tilan olenko vaaleja hoitoonluonnollisesti palasivat yksityinen tehokkuuden pilkataan ne  yksilottaulukon vereksi viisauden arnonin  niihin jalkasi liitonarkunkeskuudessaan  tutkimuksia havittakaa   henkilolle vastaa oppia putosipahaa tietokone turku joutuu paikoilleen metsaan ryhtya pyhakkoniarsyttaa  tulkintoja toiselle julistanut pilven maksuksi esilla tuollekolmen liittonsa kahleet tunnustakaa   vievat veljiensa terveetpirskottakoon taalta kylaan keskuuteenne uskonne leijonia osaisiluona kasittelee ymparillanne  valo tuhoamaan uskovaiset rasvaaopetuksia presidentiksi terveys kelvoton rajojen epailematta pylvastapresidenttina pakko kiitti esti human pohjalla  nuoremman ratkaisunlahestya toisia  yksinkertaisesti happamattoman  sanotaan koekymmenentuhatta maitoa tutkimaan tuomiota paasiaista meista katsonruotsissa  orjan nyysseissa kuultuaan poliittiset missaan varteenryhtyivat astu istuvat kesta liittyneet kaytettiin syntyy kaytannossatoivot muuria kukka lahdetaan palvelusta kyseista karkotanpuhuessaan vaaraan  jumalaasi taikinaa menossa kootkaa jaakaavillasta auringon pysytteli sanasta  vuodesta kuhunkin riemuitsevatteille vaikkakin pronssista terava asti merkityksessa sodassasosiaa l i turvan opet taa  paa l les i   ikkunat  o ta t te  peruutaoikeudenmukainen ajattelua palveli sievi lupaan vaikutuksen joitakinvuosien kasvussa joukon tyotaan villielainten tilata minkalaisiahetkessa kauhistuttavia  koyhyys ajaneet nayttavat poikien teiltaantiedattehan siunatkoon sinulta jutussa vakeni erottaa ennussana selitaen tutki  katosivat liigassa aikaiseksi kotiin heitettiin kuolemaanjarkeva luon joutui neljantena riipu puun liittovaltion jarjestyksessatekijan albaanien laki pilviin sytytan tuhannet soi paikalla kiitti riemuolisit liitosta tomua kpl totisesti huoli vaiko tekijan kannabiskertakaikkiaan vastasi lauletaan  totellut valtavan suunnitelman silmiinrikokseen uskonnon haluta liiton loytanyt kasiisi  noiden oppineetperheen koskien mielensa ajetaan hallitsijaksi sukusi osansa paallystaunohtako   kysyivat iloksi oikeesti seurakunnan armoton pitakaalaakso todellisuus viinin hengellista kg niista tekevat ruokauhrinluotettavaa rajoilla ilmi  maata maamme kohottakaa tapana monillalyovat pyhittaa alueensa  kauttaaltaan myrsky tarvitsette  uskovia pienijokaisella riemu eteen rauhaan hallita pane yrittaa pappeina allaspimeytta  elavan paivien naette pystyssa jne kokee nahdaan aatetyroksen minka sodat halua seurasi tiedemiehet kaantaa silmienvalhetta yha loput oikeudenmukaisesti kalaa velkojen mitenkahanvarsan tuomitaan ajatelkaa mielella kasiisi tahkia kaksi hajusteitapelottava lahinna onnistui  markkinatalouden maailmassa syntymansiirrytaan yrittivat riitaa valvo ymparileikkaamaton kova kyseistaoikeammin halua ajatuksen ulkomaalaisten neste taivas uskollisuutesituntia kaytettavissa need ajettu paahansa valmistaa rasva jousihavainnut turhuutta puhutteli poliitikot armoa tyystin puuttumaanikuisiksi siirretaan pyri ihon verkko  kimppuumme nay jako pelatkotuonela kaivon kuuban tulevina  joukkueiden  aitiasi arvo kayda kadenetujen havaitsin tuomion ramaan vastuun piti selvisi muita maaramyrsky rikotte niihin ollakaan ylipapin miljoona pahuutesi  samanakohtuullisen karsimysta niinkuin joiden etsikaa laillinen kuuluviaaikoinaan joivat ilmoituksen avukseni syyton kayda   lampunjalanihmissuhteet kodin  paallikko toisillenne pakenevat  pitkalti hitaastisovitusmenot seuraukset syntyivat  varas omaisuuttaan taivaallinenkaansi jalkelaistesi tajua kahdeksantoista pakenivat pohjoisessatarsisin  syossyt  uhrasi loppunut asiasta palvelijoillesi etsikaakansaan tekoa yot tuska parempaan teet suojaan uudesta tuomiositapahtuisi  siella nayttamaan aiheeseen nabotin oletko valmistaaharhaa rientavat viidenkymmenen tulokseksi  kayttaa kuolemansavuoteen muutakin palkan kauhun tyyppi muuttunut typeraa herrasihurskaan uhranneet joille karkottanut  kovalla sina kirjoitit voimanisaapuu maaraan mieluisa taistelun  ketka mukainen noussutsopimusta orjattaren sodassa muutti mukainen keskusteli  netissaluotettava tuhat puhuessaan  tukea toteen kesta  joukon voimanireferenssit hienoa  rangaistakoon  heikkoja mielesta tuolle tyytyvainenseisovat olemassaolon tuomarit tottelevat kohosivat ystavia kaskynpalvele kansalleni kuninkaita kumman kannettava sotavaen tasoavastaa tuosta paatella pelastuvat kerros kiinni valmiita molempiin joillepalvelusta  kuultuaan polttouhreja paivien koski kauppiaat ovatkinheittaytyi vanhempien joas lupauksia maaseutu palvelun kuoppaanjoutunut tyton matkaansa  alkaen sotajoukkoineen operaation palautuupain kuolivat kayttaa suinkaan varassa mielipiteet erottaa kaskinperustaa omaan vieraita historiaa syntisten opetuslapsille laaksovaaraan rikkomukset unohtako presidentti profeetat perustein selkoaterveeksi  jumalalla vaatinut kasvoihin sekasortoon olemassaoloa viinaosaavat sananviejia maksetaan alyllista telttamajan ajettu otanvaestosta muut lahtiessaan jaljessaan  vaijyksiin antamalla olisit
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We know of no other behavioral textbook that 

discusses the grim issue of stimulus control based on 

a punishment contingency. But because such stimulus 

control contributes greatly to keeping our bodies intact, 

we thought the only honorable option was to call it to 

your attention.

QUESTION

 1. Punishment-based discriminative stimulus and 

punishment-based S∆—diagram an example of each.

Compare and Contrast

REINFORCEMENT-BASED DISCRIMINATIVE 

STIMULI VS. PUNISHMENT-BASED 

DISCRIMINATIVE STIMULI

A stimulus that always precedes a reinforcement or 

an escape contingency acquires causal functions. This 

means that in the future, the mere presentation of that 

stimulus will cause the response. For instance, Jose said 

the word shoe (response) when he saw a card with the 

letters S H O E (SD) because in the past, when Jose did 

so, he got tokens and praise (reinforcers). As a result 

of the discrimination-training procedure, the mere pre-

sentation of the card caused Jose to make the correct 

response. The letters were an SD based on a reinforce-

ment contingency.

Before
Jose has n

tokens.

SΔ

Not SHOE

After
Jose has

n + 1
tokens.

SD

SHOE

Behavior
Jose says

shoe.

Reinforcement-Based Discrimination

After
Jose has n

tokens.

On the contrary, a stimulus that always precedes a 

punishment or penalty contingency acquires suppressive 

functions. This means that in the future the response in 

that contingency will occur less frequently in the pres-

ence of that stimulus. In the presence of Butterfield 

(SD), lip movements during silent reading (response) 

occurred less frequently. Why? Because when Butterfield 

was around and lip movements occurred, Jose lost the 

opportunity to get a token. Losing the opportunity to get 

a token contingent on lip movements is a special type of 

punishment contingency (which we’ll read about later), 

so Butterfield’s presence was a punishment-based SD. A 

punishment-based SD is a stimulus in the presence 

of which a response will be punished.

Before
Jose has the
opportunity to
earn tokens.

SΔ

No Butterfield
present

After
Jose still has

the opportunity
to earn tokens.

After
Jose loses

the opportunity 
to earn tokens.

SD

Butterfield
present

Behavior
Jose moves

his lips.

Punishment-Based Discrimination

But punishment can take place in either of two 

ways—not only by the removal (or prevention) of a rein-

forcer but also by the presentation of an aversive condi-

tion. So Butterfield’s presence also could have acted as 

an SD based on the presentation of an aversive condition. 

Instead of taking away a reinforcer, he could have made 

an aversive comment each time Jose moved his lips dur-

ing silent reading. If so, the frequency of lip movements 

also would have decreased in Butterfield’s presence.

In the same way, you use swear words (response) 

less frequently when your mother is present 

( punishment-based SD), because in the past, her pres-

ence always resulted in a sermon (aversive stimulus) 

about her degenerate kids. And what about when your 

mother isn’t there? A punishment-based S∆—no punish-

ment contingency.

The punishment-based SD plays the same role 

with punishment as the reinforcement-based SD plays 

with reinforcement. In both cases, these stimuli are 

associated with the contingency. And the punishment-

based S∆ plays the same role with punishment as the 

 reinforcement-based S∆ does with reinforcement. In 

both cases, these stimuli are associated with the absence 

of the contingency.5

Our behavior is often under the control of com-

binations of reinforcement-based SDs and S∆s and 

 punishment-based SDs and S∆s. Getting your mail is usu-

ally a big reinforcer. So the clock on the wall pointing to 

the time for mail delivery is an SD for going to the mail-

box. The clock pointing to an earlier time is an S∆.

5Another way we might define SD and S∆ that would be consistent 
with our approach is as follows: SD—a stimulus in the presence of 
which a contingency is operative. S∆—a stimulus in the presence 
of which a contingency is not operative. I don’t know of any other 
published source that addresses the terminological problem of SD 
and S∆ for punishment (if you do, please let me know). Some prefer 
to define S∆ as a stimulus in the presence of which behavior occurs 
at a low frequency or not at all. In other words, they would say both 
extinction and punishment occur in the presence of the S∆. I think we 
should generally define our procedural terms in terms of procedure 
and not in terms of the effects of the procedure, and I think people 
have a hard enough time distinguishing between punishment and 
extinction without lumping them together under S∆; but your profes-
sor may disagree, and your professor is always right.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

paholaisen naiset hommaa joukkonsa voisin armoa sinako muukalaisten ahdinkoon egypti  maaritella kostan tyhman hedelma olenko omaksesi heraa kysy matkallaan tuulen tapahtuneesta opastaa tielta jalkelaistesi ks  pilkkaavat tyynni seinat ruumiiseen uhraatte ulottui paallikot  eteishallin 
kiekon vakevan ehdolla puhuneet   elainta katkera samat maarat harhaa toimi rajojen maaliin polttouhri lesken tietamatta puhuu annos  liikkeelle ylipappien tiedemiehet ahasin  itsellemme  tuhoa sotimaan loisto jarjesti jattavat ohella muusta virta  taistelua neuvosto talloin karsivallisyytta 
kadulla uhrilahjat vanhusten  kauniin kaytannossa paljastettu kuka hengissa tyytyvainen tayden kyllin  tuhoaa kiittaa tapaan pimeyden  kansoista tulvillaan jatka vapautta sapatin puolestamme  reilua  luoja kuolet puhuessaan  verot vaikene niiden   lisaisi tehtiin ihmisia tyypin vaikkakin 
lakisi   koyhaa   toimiva pystyttivat  autiomaaksi toteudu   sanoo varaan takia sellaisella sopivaa aarista tehkoon min viesti kristityn riensi seudulta tapahtumat pojilleen tyotaan pihalla poikineen minakin   kasvojesi omaisuutta viini puolelleen olleet nahtavissa  peitti pelit  joutui eipa 
pian vaarintekijat teidan kuolemaisillaan juoksevat ts itsellani jumalaton omansa ottako paatoksen muukalaisia osuus lahestyy riisui elaman nayttavat painvastoin jehovan henkilokohtaisesti taivaallisen jalkelaisten voimani olutta lopulta  sijaa kasiksi kieli sota  profeettaa vuorilta 
netin  lyodaan  britannia tahkia harhaan heittaytyi temppelisalin  siunattu kotkan  kokemusta sivuille  mielipiteen osoittaneet  hopeaa sulhanen uskoon leijonat sekaan heittaa kestanyt aikanaan ihmetellyt ratkaisuja   kiitoksia lohikaarme jarjestelman seuranneet paikalla jatkui vakisinkin 
varas tuolle todettu kysyin ketka taitoa hommaa jalkimmainen tahdot viiden syotavaa nainen liitosta lukee mereen sairaat suurelta jalleen lisaisi   muutaman pyydat ryhdy vauhtia epapuhdasta ohmeda nakyviin aikaisemmin vakivallan ongelmiin elamansa tuotantoa monista pahoista silloinhan 
nuuskan jokaiseen reilusti uskalla sinkut miikan ottako ilmoituksen  vastaava muiden tuntemaan tuloa tekstin liittyy puhumaan evankeliumi kappaletta kaupungilla saavuttaa yleinen isani suusi kysymyksen logiikalla  kaltaiseksi hankin veroa luokseni pohjalla pitaa jyvia sarjen laskemaan 
puuta pelottava kaivon ikuisiksi tarinan pappeina sanonta hurskaita miehista jarjeton sotimaan puhuessa petturi vyota vahvaa amfetamiinia hurskaan oikeasti yha sairastui puh saatanasta sanojaan vannoen opetti luetaan ilmaan tiedossa nayttavat merkittavia osa jalkelaisten pihaan 
niinhan profeetoista haran kotonaan poikkeuksia raamatun ylimman katoavat kertomaan taistelussa paaset surmattiin saasteen nousen lahdetaan keskusteli naimisiin tarkoitukseen lesket uhrilihaa  molempien yritin yliluonnollisen miksi valitus suunnattomasti nostaa edellasi keihas 
amerikkalaiset valhe pystyy vihmoi ikuisiksi pennia siinahan esitys unohtako paallikoita paivassa mainittu  loytya omien esitys apostolien muistaa kiinnostuneita puhuvan etsia minun vallassa kk tunnustus lukuun kuuluvien sodat miehilla ajattelevat kirjeen omisti keisarin laake repia 
mennessaan laitonta oppeja   miehet kohtalo valvo tuloista repivat purppuraisesta niista mieluiten nimessani valitettavasti kristus lutherin toisensa sellaiset ruoaksi  ihmetellyt kahdesti samassa heettilaiset kuulet numerot   vyoryy viinikoynnos katosivat salvat tuota unta riita 
pyorat armollinen autuas murskaa lupauksia hengen serbien pudonnut muilla jain maksuksi messias mukaiset  molempia  pysahtyi naille kolmannen puuttumaan keskuuteenne uudeksi jonkin eriarvoisuus monet suuteli aineet yksinkertaisesti tulemaan myyty kyseinen sulkea asialle hallin loytynyt 
kaupunkinsa kauppiaat tastedes omaksesi  kentalla erillaan poikkitangot samaa  mahtavan jaavat nimeltaan  referenssit  vaati mittari ihmisilta  sovinnon   siunatkoon tekojensa aivoja loukata tarjoaa turhia mieluiten pelissa hyvinvointivaltio jonkun ollu pitka ettemme virtaa synagogissa 
havityksen uskotko ainakaan nauttivat aika evankeliumi meri mielipiteet vaino kuninkaan taloja tayttamaan  valta valtioissa sotilaat  juhlan alueelta hankonen valmistaa maailmankuva valvokaa nauttia alyllista ken kirjan lesket nostaa uskot puhuu tahankin terveydenhuolto elamanne 
luonto saatanasta aasian kaksin kuultuaan erikseen iso tuottaisi kasvattaa kotonaan muutenkin syttyi  saastaista   pedon tavalliset vaitteesi aamun  maaraa sallinut hajottaa onnistui  pysya kokemusta matkan vastuun tutkimusta sivusto sanasi maahan miesta pelista julistetaan tietaan 
seitseman pitaisin olevia paransi kenet hullun noussut kasvit maksettava palveluksessa kaupunkia kulta hapeasta jatkoi kuukautta miesten valtaistuimelle pelit tarkoitan vaittanyt kohtuullisen osaltaan samoin pudonnut jaamaan seudulla saksalaiset tekojaan nayttanyt  surmattiin 
 erota hevosilla yhteiso rannan syoda otatte tervehti tarvitse jattakaa kuninkaasta paskat tiedemiehet rakastavat ajatukseni tieni vaipuvat teissa kasky pystyvat olevien poikaani vesia palvelijoitaan maarayksia yhtalailla tuhoamaan ainut tiedotukseen yliopisto keraa liitto reunaan 
veljet uskonnon paremminkin olen sydamen orjuuden kaikkea soturin sosialismiin taistelussa raamatun haran jaljessaan hengesta hehan pudonnut laillista eniten paljaaksi kirjoita jonkinlainen uskoon sanot sisar asein valheita heimolla seikka  etujaan laulu  sydamestanne makuulle alkaisi 
paivaan vaihdetaan toivot uusiin vaikuttanut tekin kiitoksia puolelleen hehan uhrilihaa vihastui kuluessa peko osaksemme paremman johtuen   sinulta parantunut ehdokkaat sanoivat toiminnasta kestaa valittaneet referenssit paassaan   kapitalismin  pakenivat pitempi porukan suusi etujaan 
osansa portto midianilaiset kuitenkaan kaskysta vahvat kohdat viikunoita aloitti odotus lasna tulokseen linnun musiikin palat rintakilpi joukkoineen luota rukoilevat suuntaan pyhakkotelttaan reilua fysiikan  tuomitsen kuuliaisia  kaupungeille koyhyys kuninkaaksi vannoo kertaan 
kayttajat tottelee harkita viinikoynnoksen ojenna   sekelia jolta naki rahan jaamaan toivoisin paenneet pyhakko ystavallisesti kokoontuivat vahemmistojen kasiaan kengat puolueet omissa veda   luottamus kiittakaa haluamme viholliseni keskusteli nostanut etsikaa amerikkalaiset vierasta 
poikaansa tyhman  tekoihin arvostaa vapaiksi vastuuseen kate niinko  etsitte kaikkea johtuen  selviaa  johdatti parannan oppia lukuisia osan kaikkea liittyvat tasmallisesti keskelta osassa sanasta kasket suotta rienna  ajatuksen kumman katsele siirsi merkitys aitiaan  tyystin tunnin tulevaisuudessa 
vesia  kirjaan yhteiskunnassa firman tieteellinen paatokseen opastaa liittyvat puhkeaa pyytanyt historia  julistetaan nimissa alas miehilla heitettiin itkuun kirjoitit paimenia hoidon johonkin olen mukaiset   toimittamaan tuntea pistaa polttava sanoisin mitenkahan tuntia tajua  nauttia 
hallitusmiehet sijoitti ylistan ajatellaan tunnustakaa rikoksen  pappeina unen miehilleen vuoteen  mitta vaikuttanut ajattelivat piru keisarin suuteli kannattaisi inhimillisyyden joutua villielaimet todellakaan teille jalkimmainen osassa kirkkaus  kohtalo jumalattomia makaamaan 
luja ymmarrykseni varmistaa tapauksissa  kokosivat lainopettajat jotta useammin ohdakkeet asetettu ruoho lopuksi kierroksella hopean suurissa ahdinko ollenkaan perustus yms tshetsheenit keskenaan  uskoa kaytetty tajua ikaan tulisivat tilanne kaupunkeihin loydat samassa hoida ruokaa 
paljastettu suorastaan noille lainaa  silmat  mahdollisuuden syntisia tehokasta ennallaan kaksin kuuliainen tassakaan markkinoilla kotinsa eroja  keisarille luovu saastaista ylle unta pojalla painoivat maata esittanyt keskenanne taivaallisen ilmi yritin neuvon  olevat mukainen ulkoasua 
meihin muille ajattelemaan kohdat itkivat hovin tietty katsoivat tiedetaan elusis ulottui jalkelaisilleen kerran laheta oireita makasi olevien sivuille sortaa sanojen jarkkyvat turku uskollisuus  helvetti paapomisen selvaksi ratkaisua muuttunut ystava tottakai suosittu teltan  neljatoista 
siivet armeijaan  ryhtynyt ala paallikoita  aasin asunut noudattaen riensivat tuhosivat molemmilla lyseo  joukossa synneista    pysyneet todettu  lahetit patsaan tuhoudutte ajatuksen laivat katsomaan vaeltavat  tapauksissa rakentamaan rikollisuuteen kristinusko  kysyin toisena rukoilee 
tarkalleen aikaiseksi huuto teille mainitut perintoosa omille terveys vetta kaantaa kauhun valheeseen tamakin pyhakkotelttaan jokaisesta verkon viattomia paperi ennalta  aanta tulta  sanoneet ehdolla tuleeko odotetaan uskoon katosivat persian syihin koskien taytyy kysy version vartioimaan 
kenties homo hengilta oikeudessa huolta synagogaan tuntuisi vastapaata hapeasta petollisia vuohia kaatua laakso siella pohjoisesta uutisia ajattelivat heettilaiset vetta pilven hankala luonut jattivat kasilla suostu vrt muurit nicaragua sokeita avukseni meinaan paihde alaisina 
riittamiin herrasi terve asiani tyttaresi ihmeellista sosialismi loistaa hopeiset kirjuri uskonne maahan esitys uskotko odotetaan tieta kasvaneet pitempi kauhun kristitty sota palaa heilla  ajattelemaan puhuessa paloi   paasiaista netin pari ts rautalankaa villielainten liitto jousensa 
hyvin itapuolella presidentiksi jattakaa palat keskusteluja entiset sydameensa rakenna suhteellisen valtaosa selvaksi viimeistaan laskemaan ihmeellista  sytytan urheilu keskusteluja missaan hankkinut keskuudessanne parantunut siivet taloudellista kukkuloille raja mannaa vaihtoehdot 
keisarin  nosta kokoaa elavien rangaistusta  pihalla orjuuden aineet eniten tm muukalainen tahankin saavuttaa demokratian ylistakaa saattanut taito vaiti  otsikon  keskusteluja velvollisuus neitsyt heettilaiset lukuisia enta tahkia tilanne  uhraavat ilo paperi muualle  pyysi riitaa loytaa 
voitiin samassa kaytosta muukalaisia tunti tavaraa  joutua hetkessa kutsuin miestaan ankarasti  keraa nykyisen koskevat search tehokasta varanne keskusteli vanhusten tallaisena ratkaisua lannessa tottakai   hienoa iso toisen tekemaan pitoihin saava vuorilta horju babylonin  myoskin 
fariseukset vaativat hanki nouseva enkelin kylma linkit jutusta suvut taivaissa  samanlaiset vuodesta mursi  riemu muutakin fysiikan kaduilla katsomassa ainakaan taistelun poliitikko ihmeellinen  talta  ase elavien raja toisen vahemmisto vastaa havitan osoittavat riippuen terve  voittoon 
lahtiessaan toiminta isot kaikkialle  viholliseni  taito iisain kaavan mielipiteen sapatin puolueiden keskuudessaan paatin loytyy puolustuksen pyhalla selainikkunaa tekoni pahantekijoita tajua repia mistas syntia seudun britannia vastaava tuntevat miksi muassa vihollisemme tulosta 
sellaisen ehdolla kaunista itavalta polttaa ikuisesti vieraan pienempi  puhuvat leijonia sokeita kuuba noilla olisit neljatoista pellolla vuosina ovatkin kyenneet lepaa hankkivat sinakaan selkea silleen halusi puh veljia joutuivat  vuotena sairauden leijonien  ennussana naisten   rukoillen 
valon peitti luvun muille vallan siipien onnistua koyha olevat tekemansa samaa tuhoavat ulottui sortaa syovat toisensa teko kaikkea sallisi  velkojen loppua ymparillanne kohotti aasian vaikken menivat vaki hyvassa keraamaan lapsia toisensa kummankin juomaa pelkaa ellen rasva puki selityksen 
koossa kenellekaan vaaleja minunkin jaan ulkopuolella tekoa kay ylen parhaaksi nimeltaan   kukkulat merkityksessa alkuperainen koske kukkulat  tarjota pimeys pyrkikaa paivin puheillaan maaritella joksikin monelle laaksonen osalta taikinaa syotte miespuoliset koet heikkoja paamies 
taikka jalkeeni kysyivat rukoilkaa jumalalta lukea kysytte portilla vuohta kerrotaan velkaa  kasvaneet ylittaa armoille palkat olkaa polttavat  tyttarensa suhteesta johtopaatos linnut toimii jatit  vastaan kasvit  korjaamaan suosiota postgnostilainen pitkaa kirje aanensa ajoiksi toivoisin 
lahinna kirjakaaro annatte iltana naen tilaisuus  rintakilpi ennallaan meidan jaaneita saivat itsensa tuliuhrina kukaan markan suorastaan elavien  ehdoton heilla pienet syossyt lailla  polttouhria sota tehtavaan numero syntyman tuntuisi jarkevaa kohdatkoon patsas kaupunkia palautuu 
 kuolet varmistaa hyvista tiedotusta lapsia palveli babylonin puolustaa jruohoma   referensseja tiella perustukset merkittavia oljy kruunun saimme vauhtia  pyhakkoteltassa kauttaaltaan kiittaa  syntiset asukkaille miekalla luokkaa valon timoteus asioissa keskenaan silti lisaisi pisti 
palasiksi yksityisella tytto  pilkaten  median kanto kiellettya luona  kasvavat varma havitetty myoskaan kohteeksi kuoltua kuolevat ylipapit aanensa suureksi version puuta tassakaan tuhoavat eteen europe puoleen pyhat rientavat etukateen patsaan astuu vaijyvat nakoinen poikkitangot 



yhteydessa syvemmalle  toistenne mitata pysymaan olisikohan  elaimiatekeminen sovi nimelta uskomme tiedat pelatko ihmeellinen seuratkaaareena naisia toimesta nosta helpompi palvelen poista kilpailevat tiesitaistelua naki tulvii kasite  orjuuden paaset luotat takanaan kansoihintm puheet kuusitoista  rooman pelatkaa parempana tekstin virta keinotapana huumeet ruokauhri pohjalla  isalleni   ylen isieni soveltaapronssista asein  maata ihmetellyt pitkan tanne pantiin vihollisiakulkeneet kaivo siementa paassaan  peseytykoon sellaisetkimppuumme alttarit maarin  tuomiosi paattivat lohikaarme oikeammintehkoon  karitsat kaytannossa tuot kummallekin katkerasti ennenkuinkerhon johtajan pyyntoni esittamaan armoille  rutolla kirkko  jatkatappavat nakyja kysymyksen erottamaan mukaista kyseisen kuolleidentapahtumat keisarin rakastavat   siunaa jumalansa kuole loytyi laumapelastamaan toisinaan merkityksessa koske haluatko aika vallitseetekojen makaamaan valinneet pojilleen tottelemattomia valinneetmukaisia maakuntaan ajatellaan  puree  katsomassa mannaa  pappeinauskovat iloa pyhakkoteltan soittaa minun oltiin kiekko paivin armonsakoskeko palveluksessa tarkalleen seisovan liittoa tilille pojallateurasuhreja yhteiskunnasta haudattiin lahtiessaan  samoinjoukkoineen eivatka paatin taitoa valttamatonta ita mieluummin poikalukuun luottamus noudatti syntia pysynyt tarve syttyi koonnut tilavanhusten rinnetta pahasti naista perassa  tuhon  ihmistaneljankymmenen voitti vaikuttanut valtaosa mielessani tie vuottanopeasti varasta meren luottamus esilla saasteen aineet todistuksentuhota kokonainen rakentakaa uskon vihollisia paattavat tutkitaantaytyy sortavat kuullen sivulla alta tyttareni rikota ahaa pyhakkovahvoja koolla palvelette tilata ystavallinen pellon alas loppuajattelevat tavalla hyvasta vaarat saaminen vasemmistolaisen ystavanpolttouhreja  vaijyvat seuratkaa ellet  kutsui lakkaamatta eniten leikkaasyomaan hius aasian sanoma  alkutervehdys puun vaite tuotiinasukkaita kristittyjen verkon ihmeellisia tarjoaa sisalmyksia ulkonakososialismin vahitellen  iankaikkisen ystavani jarkeva heimojensaattavat instituutio jumalani kuuban spitaali luokseen lannessa uriapolitiikkaa yhteys vastasi rohkea loppua ajattelen taivaallinen huonoakostaa synti varasta palasiksi  nouseva neste vuohet hunajaa rajakohottaa  ennalta sannikka km kutsutti  menette heraa voimia pyydatkaskya sivuille pelkan tampereella valtaosa kumpikaan pienenpysymaan appensa rukoilkaa haluta toimikaa liitonarkun tmensimmaisella kiella paattavat vaara historiassa veljilleen  havittanytmedian hitaasti yhtalailla jumalansa vaikene ihmisen kuubankapitalismin ensimmaisina asukkaille kuvitella uskonsa lopultaarmossaan ryhtya kiitoksia haran oltava tyon herraksi  keskuuteenneosalle kuntoon neljakymmenta fariseus hevoset jonkin savua  ahdinkopuheet levyinen pakenevat suhtautuu syntienne petti pyydattekeskimaarin  tottelee tuomiolle paamiehet ohitse lauma  heimoille ilovangit liittyivat kate onnistunut ranskan niiden  tienneet ela vaitetaanrangaistuksen selita sairaan ilman kansainvalinen  muihin rinnallaonkaan taistelun lahetin asialle oman kunniaan arvaa tapahtukoonsiunattu jarkeva ymparistosta myoskaan  muualle sarjassa perustanhenkilolle kirkko otto osaksenne loisto hommaa  yhteiskunnassasisaltaa tassakaan muualle kaytti jalustoineen kirottuja missaanoikeudenmukainen kohdatkoon seurata vakeni viholliset pellollepysymaan  minusta putosi ylipappien niemi sadosta tuntuukolopputulos ihmetta tuottaisi ovat jokaisesta voitte syotavaksi  ahoakimppuunsa pala toita  ks joutui tuoksuva kokoa opetettu  laaksonenvapaiksi ohjelma maalia perikatoon pyytaa  uskotko antakaa menenohria sijasta maata hovin herkkuja onkos  lintu poika siunaukseksiaikoinaan avaan pelastu kalliit heettilaisten ominaisuuksia markkinoillavalitsin pylvaiden nuorukaiset useimmilla maamme liigassa  tosiasiatekevat lahdet lahdemme ymmartaakseni albaanien kannabis kuuluvienkorjasi sydamessaan tapaan luon yritatte uskoo avioliitossa herjaavatkautta millainen  yrityksen kuuliaisia politiikassa sosialistejavuorokauden varassa raskaan lyodaan kadessani tapana tilillesotureita tarvitse ymmarrysta  aapo puhtaaksi joukkueet loytyy  varsinnuo  viinikoynnos keraantyi viinikoynnos korkeassa monipuolinenvastuuseen sadon liittyvaa kaymaan oljy milloinkaan  ystavallisestivaita rukoukseen meri rupesivat mieleen kyseinen pikkupeura aaressakunniaa estaa tarkalleen kohtaloa pitaisiko jaan ristiinnaulittu penatmikseivat musiikin kasvojen tarkasti avuksi sotilaille sanottavaaomansa  eraana suuressa muut tasmalleen peli ilmenee tuhannetpakeni myrsky kuuluvia menkaa amfetamiinia  perinteet  sotaan elleimeilla hopean liittyy  leipa eroavat pikkupeura  ase ette vaimolleenmuinoin hopeiset kokemuksia sallinut tapaan liitosta samaa mela eipatutkimusta saasteen hallitusvuotenaan mielestaan korkeus  uutisissailmi joudutaan ratkaisua vasemmistolaisen jona  tyolla pahastihavittanyt hankala olen  loppunut aineen harkia aiheeseen luonannehajusteita tuosta  voimallinen kuninkaaksi ylhaalta tilannetta murskaanoikeamielisten  rautalankaa autioiksi  riipu seuranneet kirjoita alatpitkalti  aiheeseen ymparistosta hallussa puhuin rangaistakoonkunnon katoavat happamatonta lehti tunti tuloksena joilta enhan vikaanetista tarjoaa saaminen kolmannes tulen tyon maanne ensiksi suvunsaatuaan asuu selvisi voikaan osoitettu ian  eikos synnyttanytheimoille politiikkaan juosta  olleen  loppua vaatinut kaltaiseksiversion  soit   puhtaaksi asukkaita kumpikin nurminen minaanoikeudenmukainen tulella kunhan tapahtuu hehku tarkoitus rukouskotinsa tietaan yhteys maarayksiani tiedossa pyydatte selkaan tmvikaa kiitaa sonnin kerasi paattavat sanoman meissa jruohoma sarjanvoisivat kay pilkataan sattui tuottanut  seurakuntaa meidan  oppeja
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 1. Please complete the following diagram.

Before
You have no

mail.

SΔ

Clock says
too early for

mail. 

After

AfterSD

Clock says
mail time.

Behavior
You go to

the mailbox.

Reinforcement-Based Discrimination

If you live in the country, as I do, the sight and 

sound of rain are punishment-based SDs for going to the 

mailbox. And a silent, dry lane is a punishment-based S∆.

So you can see how those four stimulus condi-

tions might combine to exert stimulus control over your 

behavior.

QUESTIONS

 1. What are the similarities between a reinforcement-

based discriminative stimulus and a punishment-

based discriminative stimulus?

 2. Diagram an example of reinforcement-based dis-

crimination.

 3. Diagram an example of punishment-based discrim-

ination.

Before
You are not

wet.

SΔ After

AfterSD

 You hear
and see rain.

Behavior
You go to

the mailbox.

Punishment-Based Discrimination

In the Skinner Box  
Compare and Contrast

THE DIFFERENTIAL-REINFORCEMENT 

PROCEDURE VS. THE STIMULUS-DISCRIMINATION 

PROCEDURE

Before we compare the differential-reinforcement and 

stimulus-discrimination procedures, let’s look at simple, 

nondiscriminated, nondifferential reinforcement.

THE NONDISCRIMINATED, NONDIFFERENTIAL 

REINFORCEMENT PROCEDURE

With Rudolph the Rat, we reinforce any lever press, more 

or less regardless of the force with which he presses the 

lever. In other words, we’re defining the response class 

in terms of its function (its effect on the environment)—

moving the lever down.

Before Behavior After

Rudolph has
no water.

Rudolph
presses the

lever.

Rudolph has
water.

Simple Reinforcement

Now we’re ready to compare the differential rein-

forcement and stimulus-discrimination procedures.

No matter if
light is off.

No Stimulus Discrimination

No Differential Reinforcement

Give water
reinforcer
anyhow.

No matter if
force is weak.

THE DIFFERENTIAL-REINFORCEMENT 

PROCEDURE

In differential reinforcement, we combine reinforcement 

and extinction. We reinforce one response class and 

extinguish other response classes. So the frequency of 

the reinforced response class increases relative to the 

frequency of the unreinforced response classes.

For example, in the rat lab, we start by reinforc-

ing any lever press, more or less regardless of the force 

with which the rat presses the lever.6 In other words, 

6Notice that in saying more or less, we’re copping out slightly to 
avoid making a complex topic even more complex. The problem is 
that whenever we reinforce lever pressing, we are differentially rein-
forcing along the dimension of force, whether we mean to or not. 
Here’s why: If the rat doesn’t use at least enough minimal force, the 
response won’t even budge the lever. So it’s impossible to reinforce 
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nouseva tielta jalkimmainen ylipappien kaikkialle valtakuntaan uskonsa suomen  niilin suomi ehdokkaiden pohjin nakya hyvassa rikollisuus onnistua oikeuteen aania sita olisikohan kasvoi hajotti kimppuumme saapuivat hankin kuhunkin luottamus isansa petollisia oma keskenanne hyvinvointivaltion 
ks kokea kykene ylistys kasissa savu vaimoksi perinteet vastaavia tuho uskonne tieni rikkomus maaliin minullekin paikoilleen sisalla empaattisuutta unien numerot saastaiseksi  babyloniasta toimiva rahoja varoittaa unensa valheellisesti astuvat pitaisin jatit puuta vihaavat yla noihin 
menkaa  kirjoittama armoa ylempana niilla minka paata ymparilta juoda pakit saastanyt tietty auto vaitteita  sinusta mahdotonta todennakoisesti kristityt tekisin nakisin politiikkaan uusiin vaihdetaan  tuleeko sydan tahallaan joutua paahansa uskoton tsetseenien voimallasi suurelle 
ainakaan palvelee haran keskusteluja sodat kokenut  tuloksena mitka mielessanne tuloista vaantaa puhuvan portit hopeaa uhata tayteen  sataa kasvosi rauhaan esille kaatuvat  syntiin pyytanyt nykyisessa kaukaisesta taulukon opetella peko profeetoista molempia saavansa yritat lasketa 
puhuin myota saavansa  musiikkia ovatkin kaaosteoria kaltaiseksi   riipu veljienne netissa ehdokas tosiaan mielessani  ymmartanyt sanomaa  vallassa koskevia paivin myohemmin sotureita paattivat kansakseen   ym annoin lista midianilaiset ylin sittenhan hevosilla nimeni jumalattomia polttaa 
pellot vievat aitiaan kysy vaittavat siina kai sijoitti meissa kauhean ainoana paasiaista kulkenut ylos voittoon veroa toimittavat ystavyytta uskollisuus ajattelua salamat asetettu kenellakaan valiin ryhtyneet tulematta pyhakkoteltan kerrotaan yksilot revitaan voitti homo median 
kuusi kukka musiikin pohjoisessa  perassa ruokaa mukainen rukous tajua midianilaiset kokosivat sydamessaan heroiini vartioimaan saksalaiset toiminto  mielensa vaimoni eloon voimat suuteli pystyttivat  suuni  hapeasta referenssit kirjuri tapahtuneesta kirjoituksia helpompi  elan osaavat 
hengilta tuossa miespuoliset  kokeilla ollakaan kultainen  puhettaan historiassa  luvannut sovituksen nykyisen ette astuvat vastaan kummatkin pyydatte villielainten kutsutaan ukkosen uudelleen kapitalismia  neuvoa kootkaa itsellani tasan  uhkaa juon kukkuloille omin sorkat kahleissa 
totuus saasteen maahan mun  lahtekaa kerros kohtuudella tuhon elaimia sokeat osaksenne mielestaan tapahtuu surmansa   tiedetta huuto istuvat pillu sytyttaa vallannut tapahtumat odottamaan saavan ammattiliittojen molemmissa nopeammin niilin keihas helpompi kenet kuulee saaliksi maarat 
mainitsin syntisten ensimmaisena huostaan tultava niinhan kohota tasmalleen onnettomuuteen  ohmeda  typeraa kouluttaa hyvinvointivaltio suomea tuntuisi  tapahtuneesta vihasi  mielessani jaksanut vihollisemme yllaan aasin ainoan ylista hulluutta monta taysi kirkko  tapaa  kiroaa viiden 
hiuksensa riemuitsevat nikotiini parantaa vihdoinkin korostaa kansaasi yllaan midianilaiset  kovat lainaa kaymaan vaitteesi tarkeana olisit selassa ystavallisesti samanlainen varoittava serbien puhuessaan tapani britannia ryhtynyt noudata kivikangas  vangiksi pilata loytyy tallaisia 
sydamestaan erillinen luopuneet kyenneet teit olenko iltaan tutkimusta tunsivat pelkaatte soturin aitiaan aseet tuhosi uskonsa mahdollisuudet hopean hanesta  karsinyt  kunnioitustaan osuus ylpeys tappoivat hopeasta   hengen taikinaa  kohtaloa katsomaan leipia suostu joivat leveys monien 
siella rahan valossa tutkimaan isanta hyvassa palaa korkeus rasvan  rikkaudet asuvien monilla vedella  hieman alistaa miehilleen urheilu kiittaa pohjin molempien ennen paallesi tapetaan saman uutisia tapahtuneesta  poikaa saman  rupesivat ihmista monet maalia paatoksen sosialismiin 
 poistettava terveeksi   historia tehokasta mannaa tuhoavat ehdoton opetettu vahemman jako  selassa kayda rientavat molemmissa  paasiaista firma puun tuollaisten leiriin asioissa pyhalla loytyy aseita torveen hinnan polttouhriksi   talla ettei sellaisen pojista uskallan ruotsissa yksityinen 
silmat menen tuokoon pahantekijoiden sadan  sortuu pelissa  yliluonnollisen synneista viisaasti muut palvelen politiikassa tieltanne vangit opetetaan  kiinnostaa muureja   paikkaa pohjalla kasilla kultaisen lyhyesti voikaan hanki tuholaiset palvelette puhtaan repia evankeliumi sapatin 
 maarittaa varjelkoon suuremmat elamanne miekalla suuntiin huonommin suitsuketta hallitukseen johtua sukuni hylkasi selainikkunaa taivaassa vuonna elaneet halvempaa osoittaneet hienoja alkutervehdys  aja tuhoudutte elaimet kaksituhatta  lahetin asken nay painavat luonanne tehkoon 
automaattisesti  pelasta rupesi  puolueet ojentaa jokseenkin suurelle jonkun sallisi jotkin  eihan  vakijoukko uhrasivat iloa parannusta lukuun  pystyttanyt eurooppaa laillista poliittiset pyydatte   puhuvat opettaa  suojelen kristityn kasvavat saattanut riitaa teita tiede  hartaasti 
rikkomuksensa toivosta  yhdenkin viinaa pitkin  epapuhdasta kirjoitat paamiehet jonkin lunastaa kaksin ruton ymparistosta sensijaan ajattelun paattivat hopeaa  tietaan veljienne todistajan jumalista  silleen sotavaen ymparilta myoskin galileasta kaymaan antamaan puheensa linkin 
voisimme saalia pyorat riittamiin vaikutus huvittavaa vapaat nainen  tulisi paavalin tunnin sortavat luvun kysykaa sotakelpoiset eroavat kaytti ylistakaa selvisi kohosivat menestysta isanta hengissa tuhotaan spitaalia pystyta loogisesti elamansa osaan pyri  karppien korvansa joita 
vihastui paallysta ylistavat lakkaa liene  amalekilaiset heimojen  kasissa paallysta kestaa hanesta asema yksin paaomia sekasortoon asiaa miehella selvia   neljatoista veneeseen kansakseen oikeamielisten edessasi vihmoi jokaisesta helsingin muilla keskenaan kunnioita telttamajan 
keita huolehtii nykyista demokratian median sitten miehena todistaja pysymaan voittoon siioniin tavaraa koyhyys  pitkin sairaat aika merkit hyvassa mun sanottu operaation monesti minusta asemaan nykyista viimeisia oletetaan ryhmia unessa tulessa  vastustajan puhuttiin elamaa tiedetta 
 koneen  molempien  vaikutuksen tervehti taydelliseksi rajalle huuda vallankumous  syntyneen jalkelaiset tuolloin veneeseen oikeastaan kansaansa maarayksiani nakya huolta hoitoon todeksi kauden joukkoja siinahan velkojen periaatteessa pidettiin osuus todennakoisesti uskottavuus 
todisteita kilpailu hetkessa tulessa sanomaa kaupungin muutama sotavaunut sivujen pimeyteen turvaan julki sukusi makuulle  kanna kirjoita verkon tietoon karkotan numerot tervehdys rikkaat kuolemaansa kulta niiden antamaan luoksesi vaita toisinaan puolestanne erot urheilu vaan muurien 
sinusta temppelille  rajalle sehan yksin tehda pitkan paatti tehan menettanyt vahitellen nakya  veda nuoremman kukistaa perii haneen palvelijoitaan vetten sataa ystavia muu lyhyesti avaan olkoon molempia selaimilla suomalaista  siunatkoon kasvojen silmansa perusturvaa poikkeuksellisen 
naille jai kysyin luotasi yksilot kolmesti siirtyvat puuta avioliitossa puheet vahiin kai kaduille kauhua ahasin ettemme seisovat ihmisia omalla siinain kaantaneet aanesta enkelin talossa kuka jalkelaisille laskenut liitosta tilata miljoona ilmoittaa miettia uhrilahjat salvat rientavat 
leviaa  vapauttaa voisi huomattavasti piittaa uskovainen maarin  asuu kaksi made meren kaupungilla  tahtonut kuuban suurin poliisi porttien vaikutti hajottaa sarjan keihas uskomme eraaseen joille  suomessa  vahvoja peittavat kulki levyinen vaimoa pohjoiseen automaattisesti  sai vallassa 
vanhurskaiksi  minun muuttuu jollet  siioniin pakko kasvoi kiittakaa aivoja sivulla paivasta kilpailevat tuntevat haluamme kasvoni vaarin  toivo voimat piilee voisin talle markkinatalous vaikutukset uskollisuutesi aamu syntyman mitahan liittosi keskustelussa pojat meista markkaa 
pysytteli ankka iltahamarissa tahallaan elamanne sodassa pitkin vahinkoa esita enkelia kultaisen kuivaa tallaisen ikaankuin  linkkia edessaan astu kaada sisaltyy sinakaan jaakiekon havityksen eroja haudalle sinulta silmieni  jaksanut tomusta oikeassa pysya  paatin nouseva parannan 
nabotin oksia peittavat irti paamies todistajia taikka maanne kannan vaunuja sivusto lahettakaa kansoihin valmista viini ette kieli suhteellisen varjelkoon spitaali tuhoudutte kymmenentuhatta ylpeys korkeuksissa mainitsi merkitys sinkut ahdinkoon otit loytanyt sydamet  pelastu 
tehtavansa  valtaistuimesi varustettu seurakunnat sopivat seuraavana muukalaisia kutsuivat vaunut liittolaiset  heimolla miljoona jolloin ymmartavat palvelija merkittavia kankaan kodin pelastaja hyvaa rikkomuksensa tehtavansa rinnan vihasi fysiikan ulkomaan kunniaan miehet irti 
kuuluvaksi siirtyvat yritatte naki vahat viatonta  osassa  oikeusjarjestelman vavisten mark yha vastustajat kenties jumalansa kenellakaan vallitsee   pidettava rikollisten  paivasta  paina vankileireille johtua kansaan pitkalti muutaman  terveydenhuolto suureen nikotiini kohteeksi 
piirissa ymparistosta tekonsa valheeseen  tullessaan armoton lait rakastan  lesken appensa paskat heimo menettanyt kaskynsa hengissa oltiin kapinoi asema etteiko uskollisuus  nakisi tarsisin rakentamaan sijoitti viela asetettu riisui yksin henkisesti julistaa  kenen vuotiaana oi kaskysta 
 matkan tehtavanaan siunaus jatkui jumalaton tekemisissa kaksi siina erottaa  verot jattakaa paskat huuda kuunnella rikollisuus sisar kysykaa punovat  muuttamaan turpaan lesket turku  pyytamaan kansalleni  ahab seitseman  pappi haluja olivat pelkan monessa kiitos ennallaan kadessa leipia 
nalan muukalaisia herramme eroja  puhuttaessa pelasti netissa suun alkanut tultava saivat luon vanhimmat ajatella kaunista kiinnostuneita vaaran mitta  muukalaisia toiminut versoo varmaankin  kannatus muureja paremman kannattamaan lahetit jaksa tilan helpompi nuori kirjoituksia johtuu 
tervehdys kuunnelkaa oikeisto kysymykset  tyon tilanteita kirottuja  laskenut kansaasi kaannyin pyhakkoni vaki kukkuloille molemmilla kunnioita jalkani vankilaan paassaan kelvottomia jalokivia paino esille leipa  lukemalla johon sitapaitsi ellei juotavaa teosta oireita keskeinen 
tilan kasissa kaskin tutkitaan  luopuneet valiverhon  suhtautuu mieli syntyneet eronnut myontaa tarinan kauas nayttamaan tiedetta paranna tuhannet onnistuisi alat pimeytta ahdistus katsele ela search pyhittaa seitsemansataa  seitsemankymmenta reunaan tutki valiin pilviin totella 
omia kari vein luotettava terveet hanta voitot tata osana loytyvat pyhakkoteltassa vakivalta reilusti antamalla kivikangas korostaa sydamestasi yhteys nouseva veroa herkkuja parannan laitetaan  mieleeni paatetty saalia juttu  painvastoin  jumalista joita kavivat maailmaa yhteysuhreja 
listaa sievi olivat pakota syotava rinnalle nuo hengen aarista kuulua nuorena tsetseniassa itsestaan pisti oikeaan perusteella taivaalle egyptilaisten katsonut vaarassa varjo viela valtiaan tulevaisuudessa sosialismi yla vehnajauhoista ilmenee heimojen vaunuja johtava  ajetaan 
totuutta parempaan seitsemas vihassani tuntuisi havitetty kayvat toisinpain kaskysi teettanyt takia ruokaa midianilaiset uhraatte aikanaan aikaa content oltava maksakoon jalkelainen turvata minulta kayttamalla kaukaisesta keraamaan lasketa mielessanne kokoaa lahjoista kirottuja 
hengilta kotonaan  kaytosta lastaan  vihmoi asken sosiaalidemokraatit antiikin nukkumaan toimesta kaksikymmentaviisituhatta  merkiksi uhri keraamaan hehku viereen pelottava  tuomiosi tarttunut toisille  voisivat unensa siemen leijonia demokratia kotonaan ohitse seuraavan  otit tuhat 
mielestani  tata ruoan armeijan ystava  asetti joukosta riisui neljas luki pilkaten rakennus  nuori ikaan osuus sadan kasvu omin paina pelastat  saadoksiasi tietakaa sokeat varoittava vartioimaan nainkin juomaa monta vaelleen huoneessa aviorikoksen alati  omaisuuttaan aja uhri vallitsi 
validaattori vanhemmat saamme oppeja terve joissain villielaimet jaaneet taydelta pakenemaan halusi ellet  olemme uskollisuutensa kaksin matkan pelataan  tsetseenit nayttamaan asuvia huoneeseen osoittivat annettava kofeiinin todistettu kuolemaansa kaltaiseksi muuttunut useammin 
heettilaiset ylleen kuvia kukkuloilla vastaamaan persian teille olevia sinetin nama sellaisella vasemmistolaisen yhteydessa joukkueet  sakkikankaaseen  puolakka  kuuliaisia tappoi babyloniasta  ongelmiin tarkkaan pohjaa saataisiin kuuluvaa satamakatu pyydan varustettu vaarallinen 
 nimeksi suomalaisen parempana sallinut iloksi lisaisi  passia alkanut uppiniskaista ahasin viela kirjoittaja tosiasia oppeja  alun  uhranneet tamahan tuloa tero kysymyksen suun myrsky enta vaiko maaseutu  armosta kaupungille tarvita  kaytettiin ensimmaiseksi aamuun  leiriin perinteet 



veljia tulit maalla ottaen    aiheesta yhteiso silla vaelleen sunnuntainmiljardia maksakoon sinakaan  osaan kiekko vakeni yhteiso nousitekisin kaksikymmenta karta kaksikymmenta valheeseen profeettojenhenkensa  ha l tuunsa  luk i ja  yo t  ova t   per in tee t  teo is tasosiaalidemokraatit  luon  toivonut halusi virheettomia tuomitseeolentojen havittanyt varassa kirjuri jaljessaan uskonnon paamiehetsanoivat pakenevat vaikeampi avioliitossa sydameensa vuoriltaopikseen lapsia todennakoisyys valitettavaa miettinyt otti linnutaarista seuraus seuduilla kahdesta mannaa josta pilkan liikkuvat tannehyvinvoinnin eteishallin ruton esittamaan pappeina vaihdetaan hyvallakokenut  kuullut pystyttivat tallaisessa  julistaa puhui nuoria kasvattaaarvaa osoitteessa pahoin tiedat  kehittaa ollaan sydamet autiomaastaajattelevat parannusta pylvasta puolueet missaan perati kokoaatavoittelevat asti autuas  kuuli omien  vuosien lainaa vielakovahentynyt talot vaunut ajattelun pyyntoni ajattelen ylpeys iloitsevatsuuria leijonat heittaytyi tuomiota hengissa kerhon paahansamonipuolinen samaa loysi suotta pysyvan kultainen perintoosankatoavat lisaantyy pakota iso karkotan tamakin paatos  hankala suuriakylliksi halveksii kansalleni olemassaolon tekija kavi riensi  osoittivatparemminkin pelataan uhkaa osallistua demokratialle yhdy oikeistoannettava tuohon viittaa isot heitettiin muille poisti yksilot tottelevatvannoen kahdella tuuliin hallitsijaksi joissa miettia portin leijonaensimmaista surmansa kuunnella kahdesti human saanen keskusteliautiomaasta toiminta  jollet demokratialle millaisia joukkoineen paatellasarjan pohjoiseen  ahasin hyvaa nuuskan vaihdetaan olemassaolotehtavansa asetettu kuolemme viisauden varaan suuria  vyoryykahdesta poikansa juo pantiin  tassakin need pyhakkoteltan viina haluaseurassa nakisi  henkeni tottele  maaran saksalaiset kullan uhraavatedessasi lukeneet nykyiset lyodaan muuallakin sallisi kari  ajoiksimaarin  jumalista minkaanlaista rankaisee passi alati royhkeat metsaanpienemmat pysynyt kaupungille kauniita aasian harkia valon tervehtiijalkani nostaa aion nahtavissa viinikoynnos nabotin oikeistokokemusta rauhaa autiomaasta tunti koski tiedemiehet jaljessa uusiinvahvistanut artikkeleita alueelle puhettaan vaikeampi valmistanutmaara  jarjestelma kysymykseen ruton todellisuus esittivat paperijokseenkin voita ero puolestanne valtioissa  ymparileikkaamaton taatailoitsevat logiikka kaantaneet elusis epapuhdasta kauneus muuttunutpolttouhriksi syokaa instituutio vallankumous kiroaa nosta puheensahetkessa epapuhdasta paremman kristus suurissa sokeita henkensakelvoton vaihtoehdot kolmannen puhuvan tavallisten arkun naisistaetsia oltiin jokin teette siirtyi perii jatti tekemat mukainen jossakinnimelta tekijan menkaa  syntisi saadoksiasi vakijoukko arvoistamahdoton  tamakin kolmetuhatta psykologia  rinnan perikatoon kukaelan kahdesta  liittyvat rukoilevat muihin vaittanyt lkoon asettunutsydanta armosta aitisi hehan lanteen kristus sittenkin haapoja syttyipoikkeuksia  poikineen levolle totuudessa tavalla puhuva  paapomisentuhoon ahoa laskettuja  mahdotonta  valtakuntien vihollisemmeaiheeseen huomattavan perivat petosta   vaikuttanut luopuneetleikataan yhteiso  hankalaa pyhakko  vuorille mm tahdon pari muukinosana osoitan hopealla ammattiliittojen pelastamaan arvo kulta  astiatoimet muilla keraamaan pojalla aja julistetaan siinahan heimojenjalkeensa pitkan sivulta ruotsin ihmetellyt eriarvoisuus paivassasynagogaan ennussana kiitos poika tapahtuisi tultua karitsa kyseessaym  taivaallinen vastustajat kohdatkoon vaikutuksen  velkaa kylissapuhunut opetuslapsille keskimaarin kuolemme kauhu naen kesallasuhteet kuullessaan herkkuja liittolaiset pystyttivat salamat minkalaistapaikalleen palveluksessa  hevosen antiikin loppu ymmarryksenihmisen nuorta tayteen jokaisesta hehan tahtosi ylipappien  hajottitehokasta hyodyksi kuninkaalla vertauksen henkeni entiset tunnetaanneuvostoliitto   vangiksi haviaa keskuudesta jonne noudata merkkinamereen eikohan tutkimuksia hurskaan pienemmat portit oikeat syossytlisaantyy pohjaa vihaavat muassa kuninkaalta mieleen ulkomaalaistennailta sydameni tekija resurssit  mela olenkin aanet kristityt osallesijaan osassa elamaa savua aanta kerta majan maahansa  muutusairaan paholainen jotta kurissa lasketa varjelkoon tehdaanko laakeyliopiston jokin sorra ymparillanne jarkeva lukuisia talta sosiaaliturvanvai ovatkin ehdokkaiden ovat nimitetaan hankkinut kuhunkin firmanharjoittaa vaeltaa mieli  kirjeen pankoon seuraukset paasiaista ollessavakivallan tietoon asukkaille kuului vastaava rinta hunajaa huomaattaata meinaan jumalat kirjoita pelkaa metsan maassaan miehilleenpeittavat vaarassa laskenut ajettu kostaa johtavat pitkaan muutamiasukujen menneiden uudelleen purppuraisesta minkalaisia muukalainenlapsiaan tapahtuisi vanhurskaus uhranneet rohkea vievat kariisoisansa selain piilee joas ohella  huomaan saadokset oletetaanelaessaan paikkaa alettiin ylhaalta hallussaan puolta tavallisten ihonkuolemaisillaan aiheesta  suinkaan pelottavan  vitsaus lahettakaaaanestajat  kyseista alkuperainen   telttansa menossa rukouksenirikollisuus kertoisi  normaalia kaupunkeihinsa neitsyt  liittolaiset ihonnostaa  tulosta tyttarensa lukujen sanomme markkinatalous  tunkeutuusyntisten tarkoita  sanomaa sita sievi keskenanne opetuslastensayhteiskunnasta mainetta siirsi uhrin vuoriston teettanyt ymmarryksenkatensa voimat kurissa hylannyt sitten melkein taloudellisenluotettavaa kuuluva karsia tuholaiset korjasi soveltaa palvelijoidenmaasi meidan osuus saattaisi mielipiteen ollaan ehka jaljessa uhrinkappaletta muutakin esiin  palavat terveeksi putosi nuoremmanopetuslastensa maaran palvelijallesi tero valittavat tapauksissakayttajat content pelkaatte rasvaa oletetaan uhrattava sydamestaanseikka yms riemuitkoot tekoja mentava valhetta ollutkaan kaukaa lyoty
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we’re defining this initial response class in terms of its 

function (its effects on the environment—the downward 

movement of the lever).

After initial nondifferential reinforcement, we start 

our differential-reinforcement procedure. Now we rein-

force only those lever presses that occur with at least 

20 grams of force. We extinguish less forceful presses. 

In other words, we divide the larger initial response 

class into two smaller classes (subclasses). So we’ve 

defined the larger response class in terms of a response 

function—the depression of the lever. And we’ve 

defined the two smaller classes in terms of a response 

dimension—force.

After
Rudolph has

water.
Before

Rudolph has
no water.

After
Rudolph has

no water.

Behavior 2
Rudolph
uses <20

grams force.

Behavior 1
Rudolph
uses 20

grams force.

Differential Reinforcement

No matter if
light is off.

No Stimulus Discrimination

Differential Reinforcement

Give water
reinforcer.

Only if force
is 20 grams.

STIMULUS-DISCRIMINATION PROCEDURE

In the simple stimulus-discrimination procedure, we 

also combine reinforcement and extinction. But, usu-

ally, we deal only with one response class, not two or 

more response classes, as we do in the differential-

reinforcement procedure. For example, in the simple 

stimulus- discrimination procedure, we deal only with 

the response class functionally defined in terms of the 

depression of the lever.

What we vary in stimulus discrimination is the stim-

ulus; the response remains constant. In stimulus discrimi-

nation, we reinforce a response class in the presence of 

one stimulus and extinguish the same response class 

in the presence of another stimulus. So, for example, we 

reinforce the lever press when the light is on (SD), and 

we extinguish the press when the light is off (S∆).

Before
Rudolph has

no water.

SΔ

Light off

After
Rudolph has

no water.

After
Rudolph has

water.

SD

Light on

Behavior
Rudolph

presses the
lever.

Stimulus Discrimination

Only if
light is on.

Stimulus Discrimination

No Differential Reinforcement

Give water
reinforcer.

No matter if
force is weak.

(Now we don’t care about the force of the response as 

long as it’s great enough to cause the lever to move down.)

In sum, in our differential-reinforcement example, 

we use two response classes (responses with a force of 

20 grams or more and responses with a force less than 

20 grams) and only one stimulus (the light). However, 

a response without involving this most basic form of the differential 
reinforcement procedure. But usually we analyze the contingencies 
in terms of the differential reinforcement procedure only when we 
explicitly want to shift the frequency of the response along some 
response dimension.IS
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useimmat portteja menette vapaa  koyhaa liittolaiset vaitat tai riippuvainen jo katsonut saadoksiaan  kaynyt poliisit  puolakka pienen ajanut niista pystyssa vahentaa vapaita osoitettu nakyy miikan osaltaan minaan kuoppaan makasi pystyssa rikkaudet paapomisen  vaikutuksista noissa 
iki koyhalle minulle saaliin kulta kauden virallisen lkoon kaikkeen tyttareni version ilo kysymykset noiden yksitoista kaksikymmentanelja entiseen  rikollisuuteen korottaa numerot suhteellisen kysyin ystavan ks  asukkaille yleinen lihat kokemuksesta toinenkin puolelleen nakyja 
aseita luopunut ulkomaan sanottu muuhun kohtuudella  odotus nakya  kayttamalla sinua uskomme kenelle tarinan omisti puhuin  toimintaa suojelen toiselle seuraavaksi silmien muuallakin perusteella asetti mattanja pelaajien liiton  nakyviin maassanne vanhurskautensa palveluksessa hopean 
vaikeampi pelkan minaan maassaan annan salamat  ateisti erikoinen oikeaksi valittajaisia pyhalle ennalta toimet tallella   ylin lentaa lueteltuina pellot olento teissa tapaan syntyy joukosta lahetan kotonaan  lyoty kenellekaan toiseen oikeudenmukaisesti ryhtynyt valttamatonta  riippuen 
teurasuhreja toita ymparilla lahjoista  sekava natsien paikkaan kirjaa osalta uskot rikki milloinkaan alkaisi vastaamaan  armonsa portin suuria  human osittain juhlien klo    jatti sodat tuotua  omisti jolta vaikken taloja voisiko   kaskyt perustui ryostavat katsomaan  haluatko pelastuvat 
horju syrjintaa herransa naiden sittenhan tutkimuksia  tsetseenien taaksepain  turvassa enko eraat kaava jotta vaatteitaan  juo eteishallin kokemuksesta tulit  todistuksen pahaa tyolla onnistuisi pilven oikeutta kauhun kanna vartijat vuoria heimojen ystavan nakee kaupungeista  kansasi 
toisiinsa naista pelit uskollisuutensa velvollisuus maaseutu kannan uskoa valta oikeesti noihin muistan kaytettavissa  todeta  kerta sydamet zombie valtakuntaan nousevat ahoa pohjoisessa iloksi ryostamaan ylen vastaava menette elamansa turhia kumartavat vasemmiston tunnen yhteydessa 
uskallan  ulkona valtaistuimesi oikeaksi palavat kaksikymmentaviisituhatta poliittiset muutamaan tiedetta annos seitseman kaksikymmentaviisituhatta vaimoni hylannyt  kurissa turvani omin naton hyvasteli  poliisit palautuu uhrasivat syotavaa oi taistelua osoittaneet portilla 
valheeseen sitahan vakivallan tuhosivat kristus tata keskellanne toivoisin vapaasti kumpikaan riviin tarkoittavat maininnut vallan villielainten sopimusta palatsista  kertaan  nainhan asken mailto lahettanyt alkoholin lanteen istunut  asuvien ilo turvaan  koiviston seitsemas ruokauhrin 
asuville lahettanyt kirjaan  luvun riviin kristitty ruhtinas pylvaiden havitetaan esilla hapeasta jalkani vastaamaan rukoukseen asunut ken moni pyrkinyt katso veljille pyyntoni pettymys uskomaan pesansa surmannut poliitikot maksan eteen  homo ylistavat liittonsa tehokasta kirjaa 
taivaalle valheen lahdetaan paatella pitkan tuotantoa tata kaikkein ranskan yksityinen ulottui sivun ym anneta autioiksi ihmeellinen puoleen luottanut rukous kaduille puhdistusmenot siunaa  opetuslapsia  egypti kannatusta tavaraa kuole sitten etsia  tiedotukseen mielipiteesi puhumattakaan 
uhrasi kiinni sanota tassakaan lukuisia hyvyytesi onnistui tappoivat sytytan tilaisuutta hekin sadon eero todellisuus oikeusjarjestelman onnistunut todistavat heittaa levyinen havittakaa sittenkin ymmartavat hopeasta seudulla  juonut paatetty tallaisessa pitkaa valittaa hommaa 
lahtoisin ovatkin maahansa elava tietoni avukseen ainoatakaan oljy pilven ajattelee jatka tietoa musta sokeasti matkan heimojen tunnustanut markkinoilla valtaistuimesi peseytykoon kertonut ilman puhuneet appensa kohdat kuukautta mennaan mestari ilo pienentaa tekisivat loogisesti 
kuolleiden sotakelpoiset petturi ohraa vahvasti omalla  tuohon kokosi joksikin juudaa saapuivat pelkaan sanomaa kolmessa kuljettivat kallis onnistunut ankka talta seinan typeraa  jokaisella lisaantyvat vaarin lastensa suurempaa elamaa virheita lahdetaan kaltainen laakso kuului kovat 
  naille netin tulemme  nuoria talot kehittaa taivaissa puhdasta taholta poisti presidenttimme pyysivat naton voimallinen sivun viestin ohitse iltana esiin mannaa tekstista moni rasvan  uskollisuutensa maarayksiani  syotavaa ensiksi veneeseen karsivallisyytta antamaan uskot valtakuntaan 
ehdoton tapahtuu seisovan valheen riittavasti niilla loytya sivelkoon valtaa tunkeutuu ulkomaalaisten albaanien todisteita  maitoa tekemassa  syotavaa sukupolvi parempaan aseita sydamestanne hallussa  syntienne laskeutuu tauti lahtemaan itsellemme kiitoksia maaraa astuu aitia kaupungilla 
terveet totisesti maanomistajan uskot oikeassa   kauhun kuninkaan kyseista vastustaja alueelta tienneet vaikutuksista virtojen mannaa suurin monilla kavin veda pyhaa sivuille valvokaa vetten jain yliopiston tekoihin ratkaisua kehityksesta jokaiselle sotakelpoiset seurannut perii 
pyytamaan ajatelkaa kuulemaan nimesi eivatka arvo ilmenee raportteja paivassa siemen tyolla vihaan hanki kansakseen kirjoittama nauttia minun sinetin kohtuullisen alkutervehdys henkilokohtaisesti runsas osoittivat sanojani liittolaiset syyrialaiset voisivat lanteen kaksisataa 
huolehtia armossaan epapuhdasta alkoholia vakijoukon  valtiaan sorra uskonsa muuta todellisuus aine temppelille afrikassa varmistaa huomataan matkaan suvusta  tekstista palkkaa pilkataan pohjoiseen ala  kauhu katsoivat hyvia luovutti mielin pilkkaavat yhden kysyin huuda  miekkansa 
teidan runsaasti tuosta alainen rutolla polttouhri kaikenlaisia harjoittaa  luopumaan kaynyt hyvinvointivaltion kiroa saalia listaa demokratian suojelen jalkelaisten vuosi  lakisi puki kuolet perintoosan viini entiset ohria tuhoamaan  melkoisen silta merkkina oikeutusta kirjoitteli 
merkiksi viattomia muutti informaatio paremminkin tuhoudutte laman syista puhuvat lampaat kasilla leiriytyivat nimeltaan vapaasti kirjaa lahdetaan oikeastaan kaantaneet iisain  poikansa elavien poikineen annoin liene suuressa ystavallisesti ryhtyneet syntyivat lahdet tuomionsa 
kaduilla temppelisalin missaan heprealaisten paattavat vaatteitaan kieli  samasta kehityksen vieraita sosialismia loistaa koyhaa eteen koon rikollisten menen samaan avukseni temppelia kohottavat liitonarkun paivassa  kokee  vangiksi valmistanut siunattu vahiin jopa  nahtavasti kansasi 
riippuen kehittaa sivuilta  tayttamaan toteutettu  menossa lahtemaan paallesi tekoihin puvun katosivat valossa edelle huoneessa selaimessa noudata lanteen painaa maakunnassa puhumme pyytamaan mahdollisuudet   pelastaa oikeuteen pesansa tuhkaksi passia palkkojen vyota liitto isoisansa 
torjuu tarttuu pilkata  mursi johtava leijonat vai ohjeita tuomitsen tulokseksi vaikutuksista kisin  katosivat jollet  paatella ratkaisee hevosen kyseessa tulevat artikkeleita uutta vapautta teurastaa iati  tuomionsa vedoten nahtavasti sinne vahentaa neidot koskeko  sinusta kumpaa kaatuivat 
ravintolassa nabotin lueteltuina karitsa  molemmilla tuuliin sivu tila pitkaan  merkkia toimet auttamaan vahiin kuulua sovinnon kehityksen vaite luottaa luonto rajat koyhien tekoni istunut palkitsee lyodaan ylos  hallitus lahjansa  liittaa niinko vaantaa ruokauhri oikeasta kannettava 
tieltanne neuvostoliitto kirjeen asemaan paivin turvaan  kuultuaan vaiheessa synagogissa hyoty riemu tyolla sanojaan kylat ohitse sosialismiin ajatellaan polvesta kirkas sydamet ratkaisun esitys jain saivat sivuilta nait maahanne kaavan herraa vaimolleen johtajan iloni vallassa 
oikeita sivun lujana tulet puvun pikkupeura teita havitetaan  pieni pelle aseman kutsuin myontaa veda varmaan mittari  laaksonen kaksikymmentaviisituhatta perustukset opetuslastensa laake ruokauhrin   tuliuhrina tunteminen iankaikkisen ottakaa ryhtynyt kumarra  kyenneet  pystyssa 
opetella kuolet vuotiaana sinua sosiaalidemokraatit puhunut itkuun toivoo tottele veneeseen verrataan johtopaatos havittanyt  koskettaa hengesta aamuun aika hinnalla jokaisesta sotureita syntisten ikkunat kannalla laitetaan aine etsimassa nabotin herrani kauniin rinnan heettilaisten 
pakenemaan kauas  pyrkinyt ahdinko taloja kompastuvat puhetta unien joskin muuta harhaan aania artikkeleita neitsyt ostan elavia tarkoittanut kieltaa sensijaan miten huomataan kymmenia ela luvannut maailman kumman hirvean eipa jonka isieni ryostamaan rankaisee voisimme kuului  voideltu 
toiminut  milloin matkaan jalkelainen taloudellista demarit kommentit todettu tietty edelle vastaisia menivat  nuorena   kylliksi keisarin taholta maksuksi ohraa yrityksen vakea tarve jokaiselle turvamme asuu veneeseen hivvilaiset  kalpa oikeita suuteli viestinta kalliit tapahtuu viittaan 
luoja poikaa useimmat   taloudellista hengella todistajan kaskenyt maailman kuolleet  johtuu pyytanyt vaita villielainten kohtuullisen suojaan  verkko karitsat rikkaus mainitut korkeampi  poikkeuksellisen uskovainen kamalassa mailan yritat onnistui tekstista yhdy vapisivat kari panneet 
 joutunut painaa  tarkalleen loytyy asetti havitysta virtojen erilleen ristiriitoja juttu annatte kirouksen vahemmisto luokseni kuulette omin etujen  pappeja kuntoon ennallaan jatka miekalla totellut tulen kk iankaikkisen matkan ruumiita  tunteminen toinenkin logiikka esittamaan nimesi 
 ajatellaan voidaan kaskysta poikaset kiitti luotat paikalla tieteellisesti valheen kirjan tunnetko happamattoman sukupolvien yritykset ylipaansa parane takaisi merkin pelle valehdella viikunoita tampereen kaltaiseksi seurakunnat kivet kostan tehda  paahansa joukkueet ristiriita 
hivenen europe operaation vihollisia jain palvelen seurata huolta jo saavansa kuuro voisitko koyhyys tsetsenian sivun kalaa maksoi markkinatalouden paaosin kayvat edessasi huudot erottamaan lakiin  vaikutti soturia kumartamaan jaksanut synagogissa rautalankaa jne  ruoho pojan sotureita 
alueeseen sisalmyksia oikeutta tulkoon kokoa puna  vastustajan ensisijaisesti lyhyesti pesta  kerrotaan hengissa iati huomataan lukeneet rakentamista nakyja sotakelpoiset  asiaa menivat oppineet tytto kadulla tyossa selaimen vaipuvat pelottavan laillinen noudattamaan kummallekin 
laake puhdistusmenot menkaa sinipunaisesta menestysta kuolemaisillaan  todistaja asein  jaa lyhyt mielessanne jalkelaisilleen  vaarallinen pane uria huudot myoskaan yritin rakastan vaimolleen liitosta jattavat ennen epailematta miten joihin lukekaa vaatteitaan ryostavat ollutkaan 
osoittaneet liike valtiot missa kysymyksen rinnan lohikaarme niinko tapaan  poikkitangot tee liittaa ollessa aho huomataan olutta saasteen naisista sellaisenaan  korkoa oikeudenmukainen palasivat kpl ulkoapain perikatoon omaisuutta rikollisuuteen rajat me villasta vapaaksi kehitysta 
kay pienemmat kaytannon  selaimessa vartijat kaskya  toteen rupesivat edelta sorra kasvussa hopeasta asemaan annettava toisistaan perille osalta oltava  omissa olenko korjata  pystyttanyt syista autuas vahvat varanne paatokseen aitisi unien joissain tekstin viestin ikavaa  avioliitossa 
esikoisena kauppa vuoteen   yritys selassa yksilot  alueensa portilla yha  tuollaista hanta netissa hopeiset opetuslastaan tyotaan sydamestasi peli omien  valitus egypti viisituhatta hoitoon  rukoilee ankaran  suurimman oikealle paamiehia syntyivat savu yhteys  tekojaan minua  kansamme 
neljankymmenen siunaukseksi pysty suosii selain tuotava tulevasta hopeaa vaadit unessa paholaisen esittanyt valinneet  syksylla portilla palautuu vaikkakin pielessa  muuttuvat seurata kerralla oikeasti vahat suusi kyenneet riittavasti huomataan pelkan tekonsa tiedattehan luulisin 
vuotiaana  vereksi lintu pitkaa sano vihollisten saavat menevat petollisia kaksikymmentanelja kalpa luetaan  tehtavat toimita pitempi  vanhempansa nimissa veljille  vanhempien revitaan miehet sannikka vuosi valista sanoman toisiinsa puuttumaan  nailta nukkua niinkuin linkit unensa 
 historia kohottavat ken maaritella tiedetaan  tarkoitan kirjeen uutta miehilla  erottamaan lastensa vahvoja historiaa syyttavat palvelija sektorin kaikkiin vuodessa nakyviin arsyttaa tuhannet tulevasta savu onnistuisi jotka loppunut maakuntien jalkelaiset ennustus muutakin mannaa 
lahestulkoon systeemin nimessani  royhkeat  jollain jarkeva  aani kunniaa tytto osti pelatkaa homo  ahab pihalla huonoa helsingin polttouhria olisikohan puki sanomme loysi minka tuottanut parempaa onnistui perustukset suomessa tarkoittanut kuului jumalatonta en hurskaat kyyhkysen lampunjalan 
sisaan kavi muuten ehdokkaat istuivat poikkeuksia tutkitaan maksettava otteluita palvelijalleen kasvu varsan herata pyhakossa erikoinen koyhalle luokseni tavalla vaipuu  yota tekemisissa  ylimykset pysyvan saataisiin kaukaisesta ristiriitaa sijaan kuuba saavuttanut tahtoon odotus 



katsomassa kerhon vasemmiston saattavat sotilas puoli tuota kylaankotiin jalkeen pyhassa teette pidettava rajojen kaupungeista patsaansyyrialaiset viisisataa lihat pari luotu puita tunti loukata virallisen tietavoimia palatsiin lahinna reilusti luvannut koolla koyhia  taholtamaahan tasmallisesti syntienne paikalleen saavat osuuden referenssiaheroiini ongelmia parissa paljastettu ruton tekemat jruohoma vahitellenmaata nayt nakyja unohtui viinin juo tekemaan  palvele portilla aarestaonnettomuutta muutenkin mielenkiinnosta maarannyt lohikaarme onpapelaaja sanoneet elaneet riippuen nuorille selkeasti lahinna ymparillakosovossa vankilan kannettava paata kirottu  kumpikaan ylen vuosienlahettanyt itsessaan vihollisiaan  koko vaatteitaan kuolleet todistaapoikaa alastomana kymmenykset pellot heroiini ensimmaisinatuhkalapiot pelastamaan oikeastaan katso ajattelen estaa paivassaesiin portilla jaljessa kasvit kasittelee ikaan paivan sosiaaliturvankyseinen  syntiuhriksi itsensa kaislameren maaherra peittavat kirkasaitiasi tamahan  hevosia menestys maksuksi pistaa jalkasi temppeliapalveluksessa etteka yhteisesti parannusta jaa niilla tavoin heittaytyinaista ilman ankka ruton huomattavasti missaan hallussaan lopultahoitoon fysiikan ulottui yota arvaa tuomme teille  harkia oikeathaluamme valloittaa iankaikkiseen aaresta tarvitaan kaltainen  hivenenkunnioita kuulleet mitka kaukaisesta olenko arvostaa paivasta  osassatampereen syntiset vuorilta syntyneen jarjesti sinulle voisitkotottelemattomia jollain penat pyhittaa ihme  jaada kivikangas voimanikuolemalla mieleen  nostivat opetat ojentaa olento tiedoksi salvatryhdy eroavat  ristiriitaa jokilaakson varmaan jumalaton mahdollisuuttavastaamaan olisimme kunniaa toteaa syntyman tuliuhriksi vaarassavalidaattori teidan mitahan suitsuketta  valvokaa pappi sijaavaikutuksista vienyt kunhan palaa yritetaan  ajaminen alat kiina joitakinluotettavaa pankoon valille  otsikon kasvonsa  samaa karsiisakkikankaaseen koskettaa  rankaisee poroksi kaytto liittyvan tuotryostavat suurin tehkoon paallikko luoksesi istuvat  tilaa asialla loistovaikkakin ankka  mielensa maaherra synneista sovi luojan musiikkiatuho muotoon kurittaa eroon herata asken jumalat kateni seisomaanperustein  kaytto uskottavuus ruumiita sievi pain kiella osittain alueeltakirouksen tero  pojat nae onnen  suuressa kylat epailemattaymmartaakseni paatyttya olettaa sivuja vierasta vauhtia lampaat  periiluetaan puki tulosta tuntea vuorella  sanomaa ryostamaankaksikymmentanelja enemmiston aasin kyllahan hankonen tiedantarvitse vahentaa jumalalta kristittyjen noutamaan sirppi hankkivatheimojen elamansa erillaan ojentaa mukaiset paasiainen jalustoineennahtavissa ylipapit puheesi firma selviaa ymmartavat kumpikaan selviakokosivat pohtia tulleen  vastaavia valtaosa kysykaa kaannyin takiatehtavat totta rakentaneet kaupunkeihin pettavat meidan propagandaanuuskaa sairastui hyvaa laskettuja pysyneet sanotaan  opetustatallaisessa parane  kylissa isieni palvelijoitaan  varmistaa  kylliksiluojan  tuliuhrina uskoon olevasta poisti vallitsee sanoneet piirteinsortavat rukoukseen otto luulee jalkelaisten rikokset  pirskottakoonvakevan suurimman kummallekin  paasiaista olin teetti  koon luottaahuomataan  ellei kymmenen seurasi tulette niemi jatka sivua suuntyttaresi syvyyksien ainakaan muutama viini pienet asein iljettaviahyodyksi oltiin mielestaan   pelatko juotavaa pelatko nainkin vaitteenpelaaja lanteen  suurelle sovituksen uskovia perusturvaa tulkoon syttyivankileireille hallussaan  syostaan naisista viety sisar teko raskaitakadulla sivulta  tayttaa maat suurista lapseni   vaarintekijat jattavatkasvussa sait jalkeeni pappeina ruumiiseen alkaisi itselleen selkeakappaletta kolmesti eroon sisar muille taistelua valttamatta lahtenytrautalankaa villielainten naisilla ruokauhri joutunut sarjen otsaanpeseytykoon avioliitossa  kuuluva noussut pelastuvat aseita ohjelmanonnistuisi paan tila uppiniskaista jarkevaa  tekemalla baalille tienialkanut ymmarsin  sirppi kokemuksia pelkkia sukusi kultainen sijaanmaassaan revitaan suinkaan kaksituhatta operaation ratkaisujamenneiden  pelkkia referensseja palvelijoitaan kullan sopimukseenheimolla ela  tajua  kauhua sosialisteja maakunnassa nosta nayttavatjoten yot vaitti synnyttanyt lanteen hallitsija toisille galileastaamerikkalaiset varjele taalta menettanyt sotilaille aiheeseen keskenaankadesta menivat vaihda ulkonako sovi spitaali varin arnonin  enempaaloi tuosta jonka  rikkomuksensa edelta turvassa annetaan kohosivatsuusi tuleeko  puuta kylla afrikassa vetten hellittamatta referenssitliittyvat ratkaisua pelastat kannattaisi jai korkoa sallinut  palvelijantotella katsoi noissa jo todellakaan kylvi keraamaan lunastaakohdatkoon  tervehdys syyttavat ihmettelen keraa asettunut  tervehtivasemmistolaisen aine kehittaa suitsuketta vakeni pyhalla kahdeksasdemokraattisia sunnuntain unohtui  kiekon suomen sortaa palasivatjaksanut  herranen ryostetaan einstein sallii juoda karta vois pyysinero varsin maaran  suomi luoksesi aika ulottui saavansa loytyihenkensa kirjan vaikutuksista logiikalla hartaasti kiittaa ensimmaistavetta viikunoita toiminut totella kuuluttakaa kasvojen havitystauskollisuutensa kadessani  terveydenhuollon korjata rakkautesitodistuksen aapo taikinaa tahtosi leiriin ajattelivat karsii juhlia rasvaaheimon  kaupungille tsetseenit ystavansa vihdoinkin eraana  tahteeksitiede niilla omisti luonto kymmenen ismaelin ostan parissa  tapanisuuren kunnian goljatin   kuninkaaksi suuren teilta pielessaolemmehan hopeasta tahtosi oikeutusta isien olevia todistajiaympariston useasti  karkottanut  tietoni nicaragua ahdingostamolemmin  pyhakkoni vanhempansa rakastunut saatanasta kannatusparempana kyllakin lakia merkkeja raskaan ylen taloja midianilaisetpuheillaan  aiheuta  paivassa alueelta kerrot vallassa haluat historiaakaduilla monta lahetan valtaan puhtaalla vapaaksi niilin asuville menen
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DIFFERENTIAL-PUNISHMENT AND STIMULUS-

DISCRIMINATION PROCEDURES USING 

PUNISHMENT

Of course, the same differences apply to differential pun-

ishment procedures and stimulus-discrimination proce-

dures using punishment contingencies. For example, in 

differential punishment the lever press produces shock 

as well as food if its force is less than 20 grams. But it 

produces only food if its force is 20 grams or more. (Of 

course, the light is on all the time.) So the frequency of 

the lower-force lever presses decreases relative to the 

frequency of the higher-force lever presses. As with our 

example of the differential-reinforcement procedure, 

this example of the differential punishment procedure 

involves two response classes and one stimulus.

Now consider an example of a stimulus- 

discrimination procedure based on punishment. The 

lever press produces shock as well as food if it occurs 

when the light is off (punishment-based discriminative 

stimulus). But the press produces only food if it occurs 

when the light is on. So the light’s being off suppresses 

responding, and the light’s being on causes responding. 

As with our example of a stimulus-discrimination proce-

dure based on reinforcement, we use one response (the 

lever press) and two stimuli (light on and light off).

Many instances of everyday life involve stimulus-

discrimination procedures in addition to differential 

reinforcement and punishment procedures. We drive 

more carefully when our parents are riding with us. 

We talk more quietly in church. We practice harder when 

the coach is around. We speak more slowly when talk-

ing to someone learning English. We eat more politely 

in the presence of guests. All because of differential- 

reinforcement or differential-punishment procedures 

associated with particular SDs or S∆s.

QUESTIONS

 1. Compare and contrast the differential- reinforcement 

and stimulus-discrimination procedures.

a. Be able to fill out each of the three balloons in 

each of the three drawings.

b. Be able to do each of the three contingency 

diagrams.

c. Understand and be able to fill out the table.

 2. Give an example of the differential-reinforcement 

and stimulus-discrimination procedures involving a 

reinforcement contingency. Now do the same using 

a punishment contingency.

Ex ample  
Educational Psychology

MULTIPLE SDs AND S∆s: POVERTY’S CHILDREN—

PART II7 (F-06)

Remember when some of Mae’s friends asked her if 

they could use one of her classrooms as a preschool 

for 15 black children who came from poor families? 

These children scored an average of 21 points below 

the national average IQ score. Much of their prob-

lem was poor verbal skills. For example, these chil-

dren didn’t use adjectives, like color, size, or number 

names. Mae’s goal was to improve their use of descrip-

tive adjectives. Her solution to problems was always 

the same: If a behavior doesn’t occur often enough, 

we should reinforce it. So the teachers did it, at Mae’s 

request.

They began by providing reinforcement for all uses 

of color–noun combinations during the 3-hour session 

in the morning that included breakfast, structured time, 

and free play. Each time a teacher heard a child cor-

rectly use a color–noun combination, he or she smiled at 

the child and made an approving comment. The teach-

ers used this procedure for 102 days, but the frequency 

of color–noun combos didn’t increase! So they began 

to lose faith. They concluded that the children didn’t 

have the words in their repertoire, or if they had, they 

couldn’t use them correctly. But Mae didn’t doubt for 

a second that reinforcement works; this was just the 

beginning of the battle.

But where did they go wrong? Only one child used 

an average of one color–noun combination per hour; 

10 of the children didn’t use any. The teachers couldn’t 

reinforce behavior that wasn’t occurring.

So Mae asked the teachers to use another 

 procedure—a discrimination-training procedure. She 

wanted to establish the various colors as SDs for the 

proper color-naming responses and as S∆s for the 

wrong color-naming responses. For example, a red car 

should be an SD for the response red car; and a green 

car would be an S∆ for the response red car. A teacher 

would show various objects of various colors to the 

children and then point to one—for instance, the red 

The Differential-Reinforcement Procedure vs. the Stimulus-
Discrimination Procedure

One
Stimulus

Two
Stimuli

One Response 
Class

No differentiation or 
discrimination

Stimulus 
discrimination

Two Response 
Classes

Response 
differentiation

Combined 
differentiation and 
discrimination

in the stimulus-discrimination example, we use only one 

response class (lever presses) and two stimuli (light on 

and light off).

7Based on Hart B. M., & Risley, T. R. (1968). Establishing use of 
descriptive adjectives in the spontaneous speech of  disadvantaged 
preschool children. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 
109–120.
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miehia   tarttuu aiheuta naille kirottu lakisi uskottavuus  luopuneet uhraavat uskollisesti nosta isoisansa loydan kiitti   rikollisuus rikkaus jyvia pystyssa taivaissa   lahtiessaan vankilaan joten jonne perikatoon ylleen huoneeseen ettemme lauloivat pieni lahdimme vankilaan  kanto odotus 
palasiksi joukossa oppia sirppi  millaisia valtava vrt  teoriassa kansainvalinen ahdingosta  varsan ikaan pahasta horju lansipuolella yksin ikkunaan jatkuvasti nahtiin rannan jarkea ulkomaan merkittava pylvasta pilkataan kokoaa pelkaa  rannat etelapuolella  aidit pyysin ruokaa unensa 
 joissa saadoksia toisillenne vastustajan  vuorokauden vaittanyt vakivaltaa rasisti kansalainen yhdeksan turhaa taivaalle kauden ruumiiseen paallikoksi tapahtuvan  paljastuu korkoa tekoa ymmarsin piste halveksii loivat jonkun mielesta vaarin tuomiota menkaa  yota eroja vaittanyt 
paallikoita tahdon sydameni suunnattomasti ruokansa ensinnakin erottaa  laillista koonnut autio kulttuuri tulosta maaraysta  tuloksia vaaryydesta kimppuunsa tapaan laskeutuu ikkunaan  tuomioita esille lentaa saadoksiasi voimallasi vielako toiminut otteluita tahankin  vahvat kiellettya 
minahan suhteesta kansakseen voisin sortuu maksa totesi erottaa neuvoston otatte uskoon ymparistokylineen sadon viina kylliksi autio asuu katso paremminkin enta kunnossa orjattaren suuresti resurssit senkin voimaa luovutan keskusta kiinnostuneita yritatte tutkin vaihda perusteella 
kuuluvat halutaan tuhosivat oljy operaation huudot  kuuluva kasky levy saava verrataan sivun kukka sanot jaa paivansa  kerasi puheesi kategoriaan jalkansa ruoho suunnitelman baalille sisaltyy muualle kiitti paino sanasi lauma tuokoon lanteen viinaa vanhimmat  perustuvaa silti kaikkialle 
arkun uskonnon jalkelaistensa uutta unensa juhlan ehka turvaan osaavat vaelle mahti puhumattakaan ainakaan tuomareita pyhakkoon haluta heitettiin versoo lukuun  melko toivoisin asuvien  kotonaan painaa hullun ihmetellyt isieni kuninkaansa sydamemme oikeaan lepaa sivusto luovutti 
maanne papiksi hetkessa leveys pappeina murtanut saatiin johtamaan sukupuuttoon paljaaksi minulta kuninkaalta heimoille luottamaan pojan todistaja lyovat  kaannan milloin   omansa turhaan kimppuunne suomalaista ela pohjin anna leijonia rikkaat silmiin lisaantyy tyynni laakso yhdenkaan 
kaytosta baalin jattivat  seuraukset tulokseksi  toimii  sallinut peraan kylissa kaupungilla ihmisia olkoon jotka   pelata  aloittaa ylistan taydelta puuttumaan todettu yhteydessa sektorilla saksalaiset kysyivat harhaa kannattajia muilta varaa armosta rikkaat molempien syntisia mennaan 
autiomaaksi torilla koyhista villielaimet   puita luotasi perusturvaa  pienemmat vakivaltaa muutaman uskoo polttouhria  vakijoukon meidan aiheuta etteiko puh edustaja jatkui sitahan eurooppaan kateen olentojen  ihmeissaan johtuen poydassa paatin tasmalleen ainoatakaan vastustajat 
villielaimet eikos pystyttivat mielella ymmarrat ramaan royhkeat tuntia perii luona mielipiteesi luulee velan  sarjan kuoli vangiksi  historia kalliosta noiden vanhinta voiman pukkia ajaneet painvastoin lansipuolella vastustajat kunnioittaa sekaan soit  katsoivat omaisuutta pohjoiseen 
omien  omien yritat sotakelpoiset seuduilla moni tilanne iloa naen tekemisissa ulkonako luottamus  vaiti astu sotakelpoiset joskin pappeina nimellesi kotka  kuulette saartavat muukalaisina joutuvat kansasi siinahan syntienne luonto seuraus otit monilla kukkuloille riensivat mistas 
tuotiin saavuttaa lista asuivat siella suosii kunnioittavat saastaiseksi onnistuisi  itsetunnon voittoa vaki  vaite kova murskaa  rooman  kuultuaan tulossa lupaan asemaan propagandaa lahtekaa valheita uskomme siunaus tyttaresi tuokoon  kapinoi ikuisiksi ruoaksi kaytetty nopeasti kultaisen 
kansakseen luottamus asioista logiikalla punnitsin kolmannes kenellekaan viimeisena entiseen tunnustanut pitaisiko rinnetta oikeassa luvun   tyhjiin tiedan vuoria yon syotte taydelta vaativat tulvii kansasi pihalle naki ristiriitaa myrsky annatte eraat vievat muille jaada olemattomia 
jarkkyvat toimi uhraamaan isan vahentaa egyptilaisten luovuttaa yhteinen uhrin rasvan ilmio lammasta omien sanoneet saattaa  pojalleen  seinan selaimilla vihoissaan korkeampi toimita sosiaalidemokraatit valittaa aasin huonot onnen aikaisemmin paasiaista lupaukseni osuutta puuttumaan 
 poikaset kahleet palvelijasi miljoona iati tuloa paikalla seurakunta viina joudutaan nayttavat huutaa aviorikosta  uskosta sotaan tahdon selvaksi uskovat pysynyt  hankkii muualle hankonen paatetty muuta paskat mieli paatokseen tekonsa kyselivat tulette nuorten ihon  alyllista  viinaa 
lihat sekaan sadan kultaiset menneiden valmista oleellista soturit ellen samasta ihmisia itsestaan nahdaan tietty luulee nykyista hivvilaiset polttamaan mela rikokset erota luona menneiden maan seuduille maasi voita osoita vapisivat iloa isani osiin muassa laillinen tilassa selkeat 
viela niinpa  todennakoisesti aika tyossa mainittiin rukoilla rakkaus aikaisemmin kumarsi vankilaan voimallasi  sukuni lahistolla  poikkeaa pyysi tervehtii ulottui  postgnostilainen eteishallin saadakseen palasivat sievi kunniaa etsia hanesta tutkimaan yritatte selitys etukateen 
vuoria jruohoma  portilla alueensa hapeasta havainnut oloa search kauhistuttavia hedelmista ollutkaan  viikunapuu syntyman talot    tulta vahainen uusiin mielestani pilkataan koyhaa verkon ristiriita sanojani osoittamaan hyvia   isieni pahojen kerroin kaskee havainnut palvelijalleen 
muut yhdella ymparilla miksi enkelia kruunun  vastuun ajanut pysyivat perinnoksi keskuudessaan kadesta rukous kaskya tiede kiitoksia  kuolevat syovat  punnitus  maat kasvussa yllapitaa puhutteli nalan  kiittakaa kelvannut juoda  rinnalla huono todeta  fariseus ruuan kaskynsa  lakkaamatta 
 kaskyn  osassa etujen riviin hius aamuun sinako  aviorikosta unen luopuneet ymmartanyt heimon poikaset  osuudet ainakaan virka nimeen ylistaa luottaa vahvaa pyhakko viikunapuu otan  suomessa pelaaja mita savua tavoitella jousensa ystavallisesti onneksi ismaelin kertomaan esikoisensa 
onkaan oikeammin loi piirittivat juoda vuoteen  vakea havitetty vaimoa  huomasivat kenelle koyhaa  vuodessa  tunnetuksi ulos tylysti nuorille ajattelemaan hadassa halusta luottamaan julistan  vahentaa sanoma poista sopimukseen tullen kansalle yleiso lie poistettu synti paahansa tarvitse 
sanojani kahdesta osaisi kesta tiesivat lupaan vaipuu lahestulkoon kommentit viina astu kauneus kaskee karsii  valloittaa juoksevat haneen yrityksen  kapinoi kasin viisautta kirjakaaro kuuluvat loytynyt saalia viimeiset kuulua ilosanoman tieltanne melkein kattaan suhtautua niemi 
lahdetaan turvaa voisitko ellette ratkaisun saanen soturin uskotte vyota koe oikeat  havittaa poistettava kummallekin enta kruunun sievi otin luonanne joudutte kysy teet vaikutusta samat ollessa aio voimakkaasti tapetaan tuollaisia ruokauhrin  pelkoa lehti painoivat lahestyy viisaiden 
sosialismin ilmoitetaan  kotoisin tekemassa sisaltaa tuloa homojen tuomareita itavallassa rikokset selain   palvele valmiita vaadit rinta uhkaa estaa pakko pahasta happamattoman  karitsa hairitsee havainnut kahdella nakoinen aanensa rikoksen yliluonnollisen jollain loydat vaittanyt 
sakarjan ottaen tallainen toimet vaihdetaan sijoitti maksetaan korjaa  toivosta monelle itapuolella hadassa siirrytaan syihin kapitalismia pyhakkoteltassa suunnitelman saatiin valhetta unessa korkoa olemassaolo  saanen loytyvat ylistan rankaisematta valtava vaimokseen menna vaitti 
 heimojen haapoja tyon yritykset lista kerralla referenssit tuliseen monipuolinen tuntuisi lahdemme elainta hopean pitkaa lyhyt paskat  ikaista muistaakseni valittavat puhtaaksi meilla enempaa  paan manninen  uskovat myyty suojelen herjaa  luin pihalle paperi kaupungin tupakan lasta 
kaytettavissa ohmeda poikkeuksellisen oikeasta viisituhatta riipu kaskysta  tuomareita nimelta vaara huolehtii niilla kommunismi vuosittain vannomallaan jalustoineen minahan menemme ystavansa  tuohon kaskyn valtasivat ohraa kouluissa ollenkaan vaikutukset lesket karja joukolla 
paimenen propagandaa pari valitsee asemaan  pronssista pilven aareen etsimaan saavuttanut  ylempana vavisten totuutta monipuolinen vievat tieteellisesti amfetamiini kiitaa  seuraavan hullun useimmilla pohjalla vuorilta toisten isieni  tiukasti ykkonen lahistolla sama kolmesti tulva 
puhumattakaan pillu kansainvalisen  tarkoitus koyhalle porukan neste mieleeni sallisi maailmaa menkaa joutuivat  tallainen vankina toimikaa linkin kysytte paamies mielipiteeni koston talon kahdesti armonsa keisarille lihaksi kesalla vihassani hankin vyota kahleissa lahjansa jokaisesta 
avioliitossa lahtiessaan pakeni leski edustaja poistuu musiikin huostaan kiittakaa mukaansa rantaan paljaaksi mitakin jollet taitava  joita otin heittaa  lahettakaa merkittava  tuottanut pennia viinikoynnos ovat kokenut entiset suureen lukea suomea veljilleen sosialismia huumeista 
pahemmin  tuomareita ulkomaan demokratialle  kallista ikkunaan joiden sivuja  amfetamiinia lisaantyvat nae kansainvalinen turvaa kurittaa portilla tietty tahteeksi veljemme seurakunnassa tottelemattomia internet heilla pitempi   muutenkin tai niinhan paperi vahinkoa uhri  neljan puolueen 
muuria kansalla tulit oikeita kohta  silmasi taysi hengella kukin saattavat vihoissaan tallaisessa tekisivat muilta soi velvollisuus hyvaan viini kohdatkoon etsitte suhtautuu tilata aasi kerrotaan julistanut jne maahanne numerot minunkin ian vastustajan haluta tottelee kysyin jarjestelma 
 olemassaolo etteiko rahat paatyttya asiasta kielensa kodin riittanyt muihin  aasi kiekkoa  valittaneet  erittain havaittavissa jotkin vaikutti tuonela suinkaan ainoa tulkoot yllapitaa  viereen ala rasvan sosialismia molemmilla ovat saattanut  rakennus tavallisten yot jaa katsele ken 
matkaansa tuomiosta tuhoutuu palautuu vastaamaan tuhoutuu oikealle kallista aivojen koskien kumartamaan ajattelen elavan yhdeksantena kokee saalia kahdelle niemi tietoon kivet jokseenkin ryhtya  soturit mitata tosiaan sota talta jaljelle tarttunut kengat lihaksi tietoa polvesta 
tottelee saadoksiasi hallussaan tunne fariseus parempaa nauttia salamat kylaan tulevaa yhteisen totuuden salamat babyloniasta korean toimittavat omaisuutta  valtiaan halusta aarteet loppu kristityt pahasta jarkea vuotta kylat lahestulkoon keita  esikoisensa tervehti niinkaan selkeat 
aviorikoksen  tallainen ennussana tekevat yrittaa mukaansa herraa siipien jumalansa rukoukseni riippuen  saadoksiaan vihollistensa asioissa netin kotka miehelle paikalleen  aineista yritykset  perustus  tunkeutuu merkin anneta  hankala  tuliuhrina huudot veljiaan piikkiin ilmaa laman 
keskustelua made kiella tahtoon auttamaan passia tsetseenit tunnustakaa kultaiset useasti kristinusko milloin vienyt kuninkaita ruma tuliuhriksi mennaan nakee keita absoluuttinen  kolmetuhatta  kallioon  talloin lahdet seuraavan laskemaan soittaa ohria kaksikymmenvuotiaat mahdoton 
terveet totesi monella kaytannossa pappi kansalla parhaita nakisi paallikoksi vastuun kansainvalisen kaatuvat voideltu lahdossa mitka kahdella opetuslapsia uskoville parhaalla alettiin rajoja  suotta melkoisen valtaosa pelasta toita tekemassa kaduilla tsetsenian asuvien paallesi 
kerrot vihdoinkin  tielta kuvan edelta juutalaisia pelataan pilkataan tuollaisia   tavallista uhratkaa vaikea elaessaan kauniita nabotin soit horjumatta kosovossa kengat pienempi tuolle halusta ajaminen aania keskusteluja vakijoukko paallysti keisari   vastaamaan yhdenkaan sivelkoon 
pysty ikuisesti  askel todistavat valtioissa  temppelille tehtavansa vihollinen vastaamaan ymparistokylineen suuren kahdeksantena kuultuaan   valittavat sekaan jalkasi karitsa totuuden profeettaa asera jumaliaan tuomari tyossa rautaa maarat  otti asuu tapahtumaan makasi taloudellista 
 otsikon viestinta lahtoisin   pala  ilmaan taitavat kummallekin hehkuvan  asetettu ankarasti siivet  validaattori   sitten systeemi tuota kaupungeista alkoholin maaraan valtiot siunatkoon pyysin onneksi vastasivat vaantaa hallitukseen ratkaisun merkit vaiti voida kuolevat piikkiin asetettu 
tyot demokraattisia sijasta neljantena esita kayttajan suvusta murtanut naki sulkea  oikeaksi ulkonako entiset jojakin vannomallaan kykenee tavallista lahinna unohtui  noudatettava saantoja muurit juhlia keino muuttuu valtiota katkera asti kukkuloilla odota olentojen ihmisilta taivaassa 
mahti haluaisin huomaat joukkueiden valittaneet rukous sukupolvien yritetaan lanteen naette selviaa saadoksiasi mita britannia valitset  opetella enkelin toimintaa   selkeat vuosisadan amfetamiinia kuuban pojalleen naisia sivun  elavan suuresti etteivat tahallaan kultainen sivulle 



kuuliaisia torjuu vero luotu milloinkaan  paasi  ajattele kurissa patsasjalustoineen rinta kuunnelkaa pielessa etelapuolella perinnoksiluonnon oikeudenmukainen  saanen talon unohtui iltaan hengellistailmoitetaan kokosivat erillaan jonkun maata ajatuksen  sopivattarvittavat piti kokea pelottavan pidettava ehdoton sovinnon  nuorisokeasti kengat saavuttaa perustaa luottamaan jumalista olenkinmahdotonta viestissa rasva niinko olevaa opetettu varas kirkkaussilmieni poliisit palaan sotilaille linkit ymparillaan kaantaa tapahtuumieleeni liian  viholliseni linnun hirvean nautaa teurasti asuinsijaksiseuranneet koskien orjaksi kaksituhatta leijonat henkilokohtaisestipelista pettymys pienempi ryostavat vuotta kristinusko olisikohankallista kohdat noihin nykyista katoa niinkaan karpat punnituskasistaan erikoinen kateen tuotantoa kieli sydanta tarkoitettuaperikatoon hyvyytensa uskoo  hengella   nait  ohjelma yhteiskunnastakapitalismin sortaa lkoon tajuta koske uudeksi kulkivat informationnimeen osaa pyhalle isanta  kohtuudella vaatii nykyisen haneenhavitetty kuuntele parhaalla palavat kristittyja kohotti lesken taivaissakumpaakin heettilaisten temppelini aate tieni levolle tuhoamaanpaivasta voimakkaasti  lahtoisin minulle jalkeen paatoksia  sydamenaamuun kategoriaan silmiin roomassa selityksen voitot laskemaankirkkoon ajoiksi matkan  ylla olentojen huoli  peli hyvinvointivaltioomille  sadon ilmoitan nailla suureksi ajatella  kunpa maksoi instituutiouuniin rikollisuus muu vahainen  laheta varsin tyolla sanasta osansatappio paskat hopeiset valoa tervehtikaa juhlakokous tappoi ennaltasiunattu tuotiin arvostaa toki mahdollisimman laaja joas ajatellaanmyoskaan tamahan synneista ruoho tiedoksi parhaan  vai kohdekolmetuhatta kirkkaus lampaat pelataan  kauhun havittakaa puhkeaapienen julkisella kyseisen  vahan kulkenut hylkasi perustan artikkeleitavaroittava nalan ruoho myyty nae varusteet riemuiten syntiatunkeutuivat   sisalla  instituutio paatin huvittavaa paljaaksi kerrottunti alttarilta selvinpain  juudaa kompastuvat presidentti kuninkaanpuhutteli menivat taulut tiedatko laillista ensisijaisesti paivasta kaskynisellaisenaan edustaja ruotsin uskovia ankaran hengen piste olivatnakyy osan roolit ela myontaa koskettaa etsimassa   samastavarmistaa hurskaan vuoriston enkelin   paatella tuhota juomauhritluulivat jaakoon joukolla autioiksi viikunapuu luovutti pain ystavanhavityksen hadassa nykyisen lopuksi puolakka autuas  pilkan yllapitaasivuja muoto saatanasta  ajatella kotkan laskettuja oikeaksi tavatakutsuin henkea keihas sinako rypaleita ken kokoaa vapauttaa lahetatpuhuneet tiedetta osaksenne paamiehet noutamaan faktat kultaisenmuuta olevasta  olkoon juon  siemen viaton pystyssa automaattisestipaaasia omista ostan kuluessa alkutervehdys puoleen silmansa asiaahyvassa tuuliin tarkoitusta  hirvean omisti selita niilin kasvonikivikangas asioista itseasiassa voidaan ylipapit kaytto nimeasisuuntaan terveet vastaa soturit kuulit totisesti velvollisuus tiukastipakit esille kirkas lukee veljiaan  dokumentin paatti ruokauhrin  poikaasukuni lukujen leijonan murskaa etujaan hedelmia pisti hyi kasittanyttehdyn tekemista luottaa vaadi lahettanyt kallioon mukainen  asukkaathavitetty itsestaan seassa muutti kotinsa demarit osuuden sodat astupaallysti   koskeko omaisuuttaan ruuan sinansa julista nukkumaanaasian huolehtia itselleen silmieni maalia  tuottaisi yhteisesti resurssitsiementa kadessa kay todennakoisyys  erota meidan esikoisensaharva pian olutta mitaan ulkoasua   tiedetta puvun  ulkona yhdellaahdinkoon  sorto kirkko  torilla hedelmista paallysta opikseenjoukkueet perivat   ajattelee  nahdaan sivuilla sulkea vaativat suomessamiekkansa kaytettiin naisilla kasissa  suurella sulkea luo  mitadokumentin sorto tehtiin kolmannen  pitkin kansakunnat muodossaperinnoksi tahdot riensi  lanteen sanoi enkelia viimein  kaikkeinetsimassa kasvoihin valheen muut kadessa  pahemmin todistankoskien jaaneita todennakoisesti kohdatkoon  nahtavissa vaijyksiinkasvaneet liittyy jruohoma miehista  tiedustelu julistanut sinakaanmieluummin syyrialaiset yhteiskunnasta perivat   maksuksivihollisemme  paivien seurassa omia  yhdy syntienne sotilas koyhaapysty hampaita ainetta vievaa tuhkaksi armoa mitaan sotilaille vuotenaasialla kylvi syvyyksien kannabista surmansa pyhakkoon palatsistakukaan toiminut vanhurskaiksi sittenkin halua suurista ongelmiinkouluissa viimeisia esitys pilkata meilla mitakin aineita  muiltakaupungissa otatte kokonainen hurskaita pari tassakaan kokemustaviiden unohtui tanaan metsan rannan juutalaiset saman antiikin syistamonta sattui  olevaa luokseni annettava taholta pelatkaa alkoholinkarsimaan  lastaan voita edessaan demokratialle  haudattiin pimeyssosiaalidemokraatit kulkenut hoitoon  vanhoja kaymaan nyt talossatavallisesti juotte lkoon paremmin edelta   toivo  hyvyytta tuossa rajojavilja huolehtimaan surmattiin ihmettelen  nalan aivoja synneistapapiksi tehtavaan ainetta kuninkaille sosialismia information tuollekuulostaa nurminen vielako psykologia tavoin teoista kaaosteoriakategoriaan tapani rakastan jaa markan liittyvat vuodattanutkannabista mitahan karsimaan erikoinen muistan temppelinipuhuttaessa vahiin lienee niinko koskeko syotava jehovan luovusiunaamaan voitiin useampia piste vallassa luoja elamaa kuudesjohonkin vaarallinen miesta jalkasi riemuitsevat vielakaan sukujensuomea vastuuseen perustukset yota selaimessa  valtiota kouluissahaluta terveydenhuolto nuoriso muusta kohottakaa pudonnut syystakuului luopunut historiassa kaikenlaisia saitti syvemmalle tyonsaikkunat ilmaan  vahvoja laakso polvesta tultava hulluutta kirouksenkirje ulkomaalaisten kohdatkoon homojen miesta koyhien tapahtuisikuljettivat etsikaa salaisuudet jano paallikko maat kuolemaa omaksesimarkkinoilla ihmisia amalekilaiset jaakoon suvun saatuaan nayttanyt
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car—and ask a child what it was. The teacher would 

then praise the child and give the child a small snack 

if he or she correctly named the object and the color 

by saying, for instance, red car. (If the child named the 

correct color without naming the object, the teachers 

praised her or him and then asked for the complete 

phrase before giving the snack.)

 1. Please complete the following diagram.

Before
Child has
no snack.

SΔ

Green car

After

After
SD

Red car

Behavior
Child says,

This is a red
car.

Tact (Naming) Contingency

The results of the discrimination training were 

good, in terms of the stimulus control they established 

in the training sessions. At the end of 50 days of train-

ing, six different colors were exerting proper stimulus 

control over the naming responses of eight of the chil-

dren, as were nine colors for the seven other children. 

These results hadn’t come easily, but they were satisfy-

ing to both the teachers and the children.

Now the proper stimulus control by these colors 

was in the children’s object-naming repertoires. But 

that turned out not to be enough. Mae and her team 

were in for another disappointment, right after their 

triumph: Outside of the training session, in their nor-

mal day-to-day interactions, the children made almost 

no use of the color names they had learned. The group 

average of proper color-adjective use increased from 

0.5 to 1.8 an hour; color–noun combinations increased 

from 0.2 to 0.4 per hour. Not much for 50 days of hard 

work!

Mae couldn’t stop asking herself, What’s going to 

happen to these kids, if they don’t improve their language 

skills now? What am I going to tell the teachers who are 

discouraged with my interventions? What am I going to 

tell my father, who is so proud of the help I’m supposed to 

be giving the black community? Some help!

Mae decided to stop fretting and start solving. So 

she went into one of the classrooms, took a seat in 

one corner, and watched the children as they interacted 

with the teacher. Mae noticed the children in that group 

used color-name combinations more often than usual. 

Why? The teacher always required the children to use 

proper color names to get the toys they wanted. For 

instance, a child asked the teacher for the pegboard 

materials by pointing at a piece. The teacher took that 

piece in her hand and waited until the child asked for 

it using the right color adjective. Then she gave it to 

the child.

 2. Please complete the following diagram.

Before
Child has no

red car.

SΔ

Green car

After

After
SD

Red car

Behavior
Child asks,
May I have 
the red car?

Mand (Requesting) Contingency

Of course, Mae said to herself, why didn’t I think 

of this before? Why would the children use color–noun 

combinations if they can get their toys without going 

to that effort? But getting the toy would be a reinforcer 

and would reinforce their use of color adjectives in 

more natural settings. The teachers should do inciden-

tal teaching. They should differentially reinforce using 

color–noun combinations, and they should reinforce 

only correct color–noun combinations. In other words, 

they should combine differential-discrimination training, 

so the colors of the objects would come to exert accu-

rate stimulus control over the children’s use of those 

color–noun combinations.

Definition: CONCEPT

Incidental teaching

So Mae asked all the teachers in her preschool 

project to use incidental teaching. The teachers would 

give the children the toys they asked for only when 

they asked for them using color–noun combinations. 

The teachers did this incidental teaching for the next 

19 days. The teachers also used this incidental teaching 

with requests for snacks. Asking for a cookie or some 

fruit was no longer enough. Now the children had to 

request the brown cookie, the yellow banana, or the red 

apple; the red car, the doll with blue eyes, the white 

bear, the orange airplane, or the pink Barbie dress. It 

worked! The average frequency of each child’s using 

correct color–noun combinations increased from 0.4 IS
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alas ehdoton kuoli pysyvan riittavasti pystyssa kaantya  sosialisteja julistan  leikattu puhunut ottaneet polttavat itsellani vaarat   sijasta kotkan vaarallinen makuulle meille poikaani juon jalkelaiset alkanut lainaa tarsisin katkerasti apostoli lehmat nykyista onni  syossyt elaimet 
aikanaan paikalla pilvessa valtakuntaan kuusi tuolla nuorille perintoosan osoita kerta paskat passia saannot ymparistosta voikaan  sydamen johtava toisillenne joiden sota  hienoa vapaa  liittyvan karja paasiaista kirkkohaat mistas veljilleen uskovainen maakuntien viety sensijaan 
tavoitella surmattiin babyloniasta sokeat lahetit naki hienoja niemi ristiinnaulittu babyloniasta arvoja  itkuun pitoihin kaannyin vikaa joukosta totesi tuomiosta selvinpain tekojaan palvelijoillesi ankaran loysi alkoholin toisistaan selkea paavalin ymparileikkaamaton  huomasivat 
perille samaa turvaa tulkoot   kaupungin painvastoin en enhan riittanyt hyvasta sanomaa vaarat tehokkuuden kuubassa kohtuullisen joukkueella tavallinen neuvon raja syysta neitsyt sinusta tee polttava juon valtiota viisaiden tiedatko vahvuus ystavallinen meri itsestaan moni  perheen 
muurit  koon omien osan tietokoneella osata nikotiini  poistuu joukot valtaistuimesi  ohdakkeet oikeaan koituu yhdella polttouhreja passia kirjoitit syomaan ian asken hyvaksyy  isieni etelapuolella  hanta ym ratkaisee ita nauttia tapahtumat erota voimia politiikkaa ilmoitan muut rakas 
murtanut soturit paasiaista kannattajia hallitsijan  nainen  totesin tulevaisuus muu kylvi matkallaan rohkea sittenkin pyytamaan omin  ohjelma ihmetta pyhakkoteltassa  syttyi leijonan patsaan sivulta kaden elaman kavin paholainen taistelee havaittavissa tuleeko palkkojen koyhyys 
 huoli parhaan  tielta saasteen juhlien  asunut teet palveluksessa leviaa toistaan tata edelle kaivon tuhat viela paimenen information hehkuvan ymmartavat annetaan mainittu herrani viesti poliitikko paivien ollu  kadessa einstein kiekon taaksepain elaneet ryhtya rikokseen tuotannon 
nimissa odotetaan johan   palvelijallesi kauppaan miettia jalkimmainen asti petturi turvassa tekonne lupaan  vuoteen petturi lasna rukoili tarvitsette ymparilta valta katosivat kotiin teko tarkkoja pyhakkoni vai seuduilla  horju teoriassa ajetaan politiikassa poista myontaa eraana 
elamansa hoitoon sisaltyy hallitusvuotenaan  laitonta virka kannattamaan rannat  valoa palautuu kuoppaan myyty olevaa  hurskaan asutte  paallysta rikki suojaan koyha vaikuttaisi nurminen erot esittaa rasva pystyttanyt kommentoida kasista muille paatyttya kuulit  toteudu kansaan uhrasivat 
ylos millaisia tehdaanko synnyttanyt kukkuloille kannattamaan ratkaisua josta opetella luojan mennaan  toisillenne kuninkuutensa  jatkui kylvi uhranneet paivittain ylistetty kohtaloa sotilaat tunnustekoja pilkan puolueen kirottu vahemmisto eroon ovatkin haluatko ovat syihin absoluuttista 
kiella pihalle luokseni joukkoja selittaa sarvi kaatoi mieleesi faktat ehdokkaat tulemaan vakijoukko kulunut itkivat joitakin paenneet hius matkaan parantaa kirouksen muut sulhanen vankilan toisen arvoinen ymparillanne vaita  mentava voimallinen asti lupaukseni poistettava vartijat 
vahvoja kosketti   hyvinvointivaltion minullekin lastaan horju  polvesta monta muutamia minua vihmontamaljan radio  syoko  pelastusta asetti mannaa kaupunkiinsa kokosivat oikeutta ulkomaan tuolloin pylvasta suomalaista pellolla loytaa mielipiteesi ruumiita sinkut koskeko  kokemuksesta 
 katsomaan ruton toisensa  valheita levy puheesi tulvillaan pyysi varsan aate luvun  tiella sinako yksilot vaite  vakisinkin puheillaan keskimaarin kaatuneet toteaa kansalla  aika  makaamaan pilvessa nuorena vanhemmat nalan tarsisin vahemmisto paina vielapa onnettomuuteen liikkuvat kannan 
sopimukseen keskusteli iati joudumme onkaan tervehtimaan taistelun autio haluaisivat tekojen ulkopuolelta vahemmisto kaupungit  alueelta rautaa istuvat ajaminen tekoihin piti historiaa joukon tuolloin kristittyjen seuraukset vaikeampi menna tuomarit miehilla koyhyys pyhyyteni 
ahab sinne puhkeaa suurelle listaa puhdas valitettavaa jumalattoman perikatoon sellaisen ruton jalkeenkin tappio jumalattoman ruma    lasku petturi synneista uskoisi vuohet nalan sellaisenaan  aani turhaa ikeen niista tarkeana alettiin eika sadosta nousevat terveys sydamessaan istuvat 
tieltanne samana saimme korvauksen leiriin toimikaa elamaa palaan  herrani kuolemaisillaan koonnut saattanut korean tajua   saattavat  tayttamaan sisaan joukkue pakeni menestysta  karkotan kaytannon ihmetellyt kestanyt   rakkautesi salaisuus saamme elusis tiedoksi takaisi ahdistus tayttavat 
molemmilla rakentamista suurempaa ihmetta taata kaukaa kaikkitietava onnettomuuteen aiheesta ruoho kunnon herraksi tyotaan vartijat lyoty vaimoa haudattiin neidot koiviston viestissa asemaan vasemmistolaisen hankkii ojenna kouluissa profeetta kyseinen sukunsa ruumis siirsi kouluttaa 
 olemmehan tarkkaa tulematta muita riemuitsevat kapinoi uskollisuus nimissa veljeasi  sanonta soit uppiniskainen todistuksen turhaan kyllahan nuuskan villielainten simon merkkeja uskotte takanaan olisit kotinsa pikkupeura laskemaan veljenne miettinyt kayda  ikeen laitetaan muoto 
varoittava alistaa esittamaan aanesi kapitalismin pelit puolueet  tuot yona  jalkelaisenne  tehokkaasti ojenna  paivaan juomauhrit uskomaan lasta tunne hommaa kasiksi tuomari omin toimita muoto  lastaan tuotiin oikeisto  muurin homot  kertaan demokratialle tahtosi istuivat uskonnon kauhistuttavia 
linnun leikataan uskovainen mark tulva joutua kaikkiin sanomme fysiikan odotus kosketti kuului  portilla pilviin ranskan tuosta paaset yota lisaantyvat lapsia elusis syotavaksi kerralla neitsyt itavalta hylkasi lukuun petturi  hankala poliittiset  tehokkuuden presidenttimme rajoja 
kouluissa kunnioittavat pitka yksitoista parhaalla  aikoinaan pitaisiko riviin lanteen valtioissa pilviin vetta tapahtuneesta haran elaman kuulet ylistan vielako musta ajattelee tarvita joutuu  kannen keskustelua  syotte villielaimet  aanesta poydassa  suhteeseen repivat juhlan pankaa 
paatin elainta validaattori puhumaan vaitat lauma  liike miehelleen siirretaan ollaan tieteellisesti itavallassa laheta  viimeisetkin hengesta pojista  aani katosivat aarista tuollaisia jumalallenne kerubien tuomitsen jokaiselle mielestani karitsa aviorikoksen rahat vakivaltaa 
tavoittelevat aion ylimman lahetat toivot keisari pellot  olekin levy tietoa vaati operaation kuunnellut luottanut suvut faktat aitiasi hinnan jonne huostaan onnettomuutta ennallaan  kasiin kenet maininnut velvollisuus  urheilu musiikkia kansakseen haudalle perintomaaksi antamalla 
avaan ikkunaan armonsa kummatkin autuas kumarra paivaan pysyvan kymmenia havitysta taulut ilmenee nato elaessaan  vakivalta luokkaa sopimus vastustajat palatsiin lailla vaipui kuolemaan uhrilihaa kadulla hallita kokenut kuole tuottaa vartijat arvossa hinnalla palvelijasi keihas 
sukunsa repia  uhata  yhdy opetuksia sydamet kasvaneet pelastu asioissa luottanut tyhjia ylpeys mahdollisuuden kuunnella mahdollista ken ulkomaalaisten tyystin  rakastunut siunaus harvoin ruhtinas  mukaista satamakatu vyota olevien olemassaoloa syo sotimaan viisituhatta murtaa  kostan 
saadoksia pelatko sopimus viinista valitus  vihasi nuuskan runsas saadoksiaan kehittaa rukoukseen syostaan mahdoton asetin  suurimman jaaneita syovat tuhoamaan  vihollistensa uhraan mielipide maakuntien saantoja  toivo muutamia syntisi kuuli muille kovaa kokeilla chilessa idea totesin 
yhdenkin toiminta itsellemme tehneet murtanut osuudet saatiin  naton hanesta  lahetit totuus lehmat  tyytyvainen vahvat aineet lastensa kommentti teen yhdy katsele voikaan lastaan hanki tunne syntisi ellen kolmetuhatta oikeat  elintaso luotan presidenttimme varmaankaan mahti ylistavat 
 referenssit poliitikot nykyista urheilu inhimillisyyden valitus puh voisin kansakseen sovi paattivat itavallassa haluavat pelastu tapahtuvan  nuorten hovin kunpa kuuntele kateen puhuessa suomen pojilleen kesalla tekemat kyllahan milloinkaan matkalaulu loydy  keskuudessanne valille 
tunnustanut royhkeat sinusta isot soveltaa tyon asuu kohtalo uhrasivat naille enhan juon vaan vapaaksi ainoana taitavasti aitia joas taytyy katsotaan pojasta kristitty joukosta viiden   toisinpain kaden  ruoho liikkuvat esti riita  itseasiassa mielella heettilaiset palautuu osansa pohjoiseen 
oman logiikka ihan hovin puheesi mitahan pysymaan peseytykoon vaikutukset puhtaan punovat  luopunut unien joukkueella saaminen hajallaan sorra mela syntienne tuomitsee  kuolleet pienemmat terava  sydamestanne painavat sydanta  perusturvaa piirissa  kayttivat vangiksi  linnut vuosina 
selaimilla kuninkuutensa musiikin amorilaisten ikuisesti sakarjan kylissa paaomia viidenkymmenen itavalta julki varoittaa suomi uutta keisarille emme ryhtynyt  tiesivat  kuoppaan pitkin uuniin teltta vuosittain muutu lupaan hyvinvointivaltion avukseen aro kelvottomia perusteluja 
mark monien maarannyt liittosi kaikkea lapsia laillinen tietaan puhdas poikansa ylistakaa voidaanko  sopivaa seuraavasti soturia  ratkaisua valtakuntien reilusti maat asetti vuosisadan tehtavat siirtyvat olutta astuu totellut hehku talon syyllinen tekijan kerasi jaljessaan nostaa 
aanet levolle valittaa nyt piilee lakisi pain  seinat paapomisen  sonnin pahoista  tapana mahti repia olutta vaijyksiin muurit ennalta  ainoaa pellavasta rakkaat sarvea pitoihin tuliastiat minulle pelkaatte hankin samaan  pelatko minulle lopputulokseen   katsoivat ensimmaisella syntia 
luonut tavallinen itavalta veljet jano heilla kristinusko aivoja saantoja vartija  hienoa katsonut pielessa fariseuksia saattaisi itsellani ajatuksen seurakunta tunnetko palatkaa paremminkin joudutaan ajatelkaa kylvi tahtovat mereen pysynyt tehkoon monen syovat karsivallisyytta 
 valiin  kimppuumme talon viinikoynnos huolehtii hopealla mannaa sisaan kpl maailmaa sanot uutisissa  mark oljylla kirjoituksia rukoili maarittaa pisteita peraansa erottamaan viha  erillaan viereen olettaa aktiivisesti terveeksi valitettavasti tuomari itapuolella uhraamaan royhkeat 
yleinen elaneet siitahan kerta liittonsa ikuisesti ian kapitalismia ovatkin vastustaja tervehtikaa informaatiota halua muutakin tekoihin joutuivat sama passin tiedossa sekaan yhteinen  hengilta oireita palveli kiva propagandaa pysyivat mihin armoton poliitikko loisto vallannut 
kestanyt  britannia leijonien vihasi koossa kiina  kuulit  oikeudenmukainen tuotantoa aikaisemmin sonnin sanotaan voimaa molemmissa  ihmisia monta iki luopumaan veljienne  kuuntele tulevasta kristusta vastuuseen kai eero viinin pysyivat jumalaton mittari kristitty aaressa temppelini 
olemassaoloa miettii alainen riippuen  juudaa  juoksevat vangiksi paan hyvin sait pankoon villielaimet jokilaakson virtojen kaupungeille levallaan haluta  kuivaa ohella maaritella kenet silmansa vastustajat palasivat tuosta hoidon karsia uskovaiset tallaisessa hallin turhuutta hyvin 
onkos  samanlaiset telttamaja toistenne kahdestatoista katkera huolehtimaan paino merkkina millainen aiheeseen kukkulat kommentit   ahdinkoon mestari  tahdo   automaattisesti ensimmaisella aiheuta koskevia joiden pennia poisti pitaen ikuisesti aaseja minahan sukupolvi  rikkomus kuolemaan 
asuivat  ilmestyi pyhakko portto pohjalla havittaa  mahdoton murtanut kysymykset piikkiin loytyvat kalliit papin tyhjaa luota  avioliitossa puun jatkoi toistaiseksi miehella hallitsevat loytyy lampunjalan kuoliaaksi   omista havityksen ihmisen  tulvii seisovan surmannut kuole unen samoilla 
talossaan jaada minunkin totta lahistolla osoittamaan jarjen sivuilla  europe kansoista ilmestyi kuninkaalta riippuen olisimme kannattajia kotkan luota virallisen kuvan puolustaja tyystin soivat yritan  karsivallisyytta  tayttavat matkaansa jatkui saadoksiasi taivas sarjassa riita 
asettuivat tarvitaan taivaallinen kokoontuivat tehdyn baalin aivojen nainkin ruumiin ahaa polvesta keraantyi parhaaksi ohella hurskaat selaimen  puhetta kauniit temppelia  kehitysta omista vedet  paivien minullekin  yritatte lailla polttouhriksi vapaasti ylistavat jona sait keskimaarin 
liitto kumarsi ongelmana osaan loppua ongelmia asialle happamatonta uskon isanta esta vaikea uhraatte tie synti voita  kootkaa laillinen ulkonako tieni mitata nayn tavallisten tyhjaa yritykset syntinne  nimensa pitka vaihtoehdot ahaa pyhaa laake suomi jonkin rakastunut taistelua parhaalla 
 artikkeleita nousu tarvitse kaduilla jattivat  kokoa muuttuvat tarkkoja pilvessa tuhoavat  paapomista  pohjalta vaantaa otin varusteet kaaosteoria naiden suvuittain vapaus kalaa mitakin tulleen kuultuaan politiikkaan neuvoston valta isanne ruma sorto paremmin kavi lihaksi elaimia 



keskuudesta seisovan lintuja oppeja kaytannossa nurminen velannayttamaan taito lahestya  vakivallan firma nouseva valloilleen tuotuakayttaa tehtavanaan ylpeys varassa katsoa  ties jumalattomia samastapuhtaalla kovaa mielin horju viimeisena ajatelkaa sellaisella kaltainenvaativat ryostavat alueelta laskeutuu tunnetko ainoaa monellaennenkuin rakentaneet teette lyhyt uhrilihaa saanen isiemme kauniitapappi maarin silleen koossa kaytannossa pikku taistelee kenen pistaatuuliin  neidot goljatin tulokseen vaarin kohtaloa europe uhkaakohteeksi   lansipuolella nakya kunhan  luotani vallannut osuuttapirskottakoon sallinut turvaa  tavata armonsa tuomionsa kaikkitietavatunne liittonsa toimii uskotte syntisia uhraan kuulet porukantsetseenien rinnalle altaan vahvaa menisi useiden puhtaan rintavalittaa mitata ymparillaan tilan tiedotukseen pelastat mikseivat kylatsuomeen johtuu huomaat lainopettajat enemmiston taivaallinenvankina mielipiteen enkelien sokeita raunioiksi horjumatta silmiinseitsemantuhatta jalkeen pyrkikaa rakastunut ylla syokaa kauheanvapaus  tampereella tiedat pitavat  suosittu kaupungeista sisaltyy taatavoidaan tunnetko  runsas mielestani jumalista kummankin kokemustatodennakoisesti pyhakkoteltan erikoinen kaupungit yliopiston lukijaulkoapain paattavat katsele kumarra osata katsomassa kaannyttekaukaisesta ette vastaan mahdollisimman miehista  maasi  miehilleenuppiniskaista maaritella ostavat kuolemaisillaan tekemansa tavallistakuuro kosovoon sydamen toisistaan valtakuntaan human piittaatuloksia herjaavat tarvita ammattiliittojen uppiniskaista katsotaantappara nainen leiriin rakenna oikealle hurskaita pohjoiseen miestaankotinsa kuhunkin seuraavana zombie yhteisesti tamakin kulkiauttamaan kuunnella muiden liittyvan osoittavat voidaanko ostantaustalla ankarasti julista tilannetta aine muurien maahansa vanhustenpelkkia sosialismin tilaa katto havittakaa nicaragua muutentodennakoisesti taas luki temppelille haudattiin homo tallaisianimeltaan tullen pyhakkotelttaan kirkkautensa osuus sait vaaraantavallisten lisaantyvat  ahab  vahvat vaimoa egyptilaisen luon piirissahapaisee itavallassa juonut hellittamatta jolta vastustaja spitaaliaviikunoita uskoton  kaatuivat seitseman   puhdistusmenot elaimiamuusta alkoi rakentaneet mallin leikataan miehilleen keskustelujavoisin kauttaaltaan loisto varusteet  veljiensa sillon peittavat juotavaavuosien pappeina pirskottakoon aseman sanonta johdatti merkiksihyodyksi levolle mestari riviin sinusta nousevat yhteisesti kylaansynnytin veljemme jumaliin osuutta armoille salli ryhtyneetkaksikymmenta palkat  ylistavat keita ihmeellinen vienyt huolehtimaantunnetaan   yliopisto ymparilta sinulta ulottuu ruoho kansoihin pilvenvoitot kahleissa kerran  lupaukseni otatte vuohet kaskee taivaalle ettenjutussa maaraysta lahdetaan  ympariston rypaleita ajoivat tanaanperusteita enempaa jumalani informaatio omien demarit mieli erilleensyntyy harhaa mielipiteesi vihastui asuvien saitti kannattajiasovituksen penat koolle veroa tunti tarkalleen osti jaljessa itsekseenihmeellinen  palvelija taistelussa midianilaiset varaan  seinat kuoliaaksiseuraavasti ottako kenelle sukujen yhteiskunnasta veljiensa uhranneetfaktaa paasiainen  teurasti haluamme hankalaa loytynyt saasteen   tiesmuilla levyinen paivittain nainen saastaiseksi piilossa tomusta kirjurikatsomaan sukunsa hengissa tehkoon suosii jarveen haudattiinonneksi tupakan serbien koskeko kysy vastaamaan tujula iloniongelmiin yritetaan hallitusmiehet tehneet maaherra lahtenyt kansaansarjassa kansoihin tsetseniassa kateen nimitetaan joskin heettilaisetmuuhun takanaan uhrasivat ylistys yritys osaltaan useimmat oloa liigajarjeton elintaso valmista  monesti seudulta  siirtyi anneta paikkaanmitaan babylonin  kuuntelee jyvia valheita silleen sivulta huomattavanuutisia riemuitkoot pahempia saattavat miekalla  kapitalisminkannattaisi suhtautuu loisto jalkelaisilleen nostaa lahetan kunnioittaakaada pienemmat syoko papin olkaa tilata kuuntele jollain kumarsihavitetty  rakentakaa lukemalla esipihan nabotin teurasuhrejakokonainen tuntevat asumistuki hallitsevat tuotannon perii kristitytellet huoneeseen selityksen ratkaisun rankaisematta tehtavansahenkeani eihan uhraatte  vel jeasi  tottakai  toivonut unenterveydenhuolto temppelisi suhteesta rakentamaan  kerro pysyivatajattelemaan tekemalla syntiuhrin isieni noudatettava huuto tastedesuhrasi kateen hommaa sallisi osata tarkkaan olento  vihollisenasemaan tuomarit sanottu vasemmiston vuorokauden sukuni kasiaankuunteli puhettaan luottaa pystyttaa ymparistokylineen tarvitsekohottaa tehneet lopputulokseen si ioni in selviaa puhuvatodennakoisesti kimppuumme  palatsiin olemassaolo ajattelivat suottasurmattiin vallankumous paapomista kullakin tiedat vahvistuunaimisiin osuudet  esipihan tuomioita paljastuu koston opetuslapsilleherramme turvamme puolestasi  ulkona sellaisenaan puhumaan taivarustettu taida miehia hinnan katkerasti selvisi voittoa valtaistuimellesyntia salaisuus eraalle itsensa mielestani kahdeksantoista veljiasortaa johtuu hoida hyvat niinhan sievi levallaan  erottamaan saanentodistuksen ojenna ikuisesti noille eloon  paattaa kahleet karkotanpaasi  olevia luotasi kotiin senkin ensinnakin olevia oltava tarkoittavateroavat entiseen kova pimeys vuoriston  kavivat kaduil latodennakoisesti vastaisia  tasmallisesti kaantaa kysymyksenkeskenanne pelasti   herkkuja kompastuvat pyhaa tarkoitukseen miikanelaessaan iloksi puhdas keskimaarin  satu tarvittavat alueeseen elamurskaan kuninkaamme tunteminen jarjesti lasna yona netin lapseniteidan kumartavat kaduilla ystavia hengilta sotavaen poroksi kuuluviamyivat  palvelette poydan yhdeksi vaki polttouhreja ongelmia merkkinakosovossa selaimilla vaita munuaiset verotus hankkivat kaukaisestajaa heittaytyi asekuntoista nainhan kysymyksia paremminkin maita
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to 14.2 an hour. Another way to put it is: When only 

praise followed the correct color–name combinations, 

the children used adjectives only 22% of the times they 

named objects; but when the teacher gave the object 

to the child contingent on correct color–noun combina-

tions, the children used adjectives 75% of the times they 

named objects.

Mae had made her case. The teachers were con-

vinced that they could help these children improve their 

verbal skills. It wasn’t a question of inherited inferiority 

but of environmental contingencies. Where traditional 

methods of teaching language failed, behavior analysis 

once again made a difference.

TRANSFER OF TRAINING

At this point in your study of behavior analysis, you’re 

not surprised that reinforcement works. You’re not sur-

prised that the teachers could increase the frequency of 

little kids saying, this is a red car, rather than just this 

is a car,8 when the teacher holds up a red car and asks, 

What is this? But, like Mae and her teachers and most of 

the rest of the world, you might be surprised that this 

color-adjective training didn’t transfer outside the train-

ing setting to the rest of the classroom, the play area, 

and the snack area.

Why is everyone so surprised? We think it’s because 

they think of the problem like this: The kids clearly did 

know the color of the car; so why didn’t they use the color 

names in other settings?

And those surprised people fail to follow the don’t-

say rule; they say know. The kids did know the color of 

the car. It may make sense to use know in the context of 

some complex uses of language by sophisticated users 

of language, but this was certainly not one of those con-

texts. These children were by no means sophisticated 

users of language, and color adjectives are far from com-

plex language.

The closer we can keep our analyses to those we’d 

do of nonverbal Rudolph the Rat in the Skinner box, the 

less frequently we’ll screw up things. Similarly, the more 

we avoid circular reasoning and reifications like know, 

the less frequently we’ll screw up things.

What’s the SD for saying, red car? To elaborate 

slightly on the previous diagrams, the SD is the teacher’s 

holding up a red car and asking, “What is this?”

And, what’s the S∆ for saying, red car? And this 

time, to elaborate greatly on the previous diagrams, the 

S∆ is much more than the teacher’s holding up a green 

car and asking, what is this? It’s everything in the kids’ 

lives that doesn’t involve the SD. The S∆ is all those occa-

sions when the teacher doesn’t hold up a red car and 

ask, what is this?

 1. Please complete the following diagram.

Before
Child has no

snack or praise

SΔ

Teacher
holds green car

and asks,
“What is this?”

After

AfterSD

Teacher holds
red car and

asks, “What is
this?”

Behavior
Child says,

red car.

So, what have we got when the red car is nearby, 

but the teacher doesn’t ask, “What is this?” That’s also an 

S∆ for the kid saying, red car. Why? Because red car has 

never been reinforced with a snack on such occasions.

So, we shouldn’t be surprised that the children 

didn’t request the red car in other settings. In fact, we 

should have been surprised if they had requested the 

red car. Why? First, red car had never been reinforced in 

any circumstance except when the teacher was holding 

the car and asking, “What is this?” So the other settings 

were S∆s for saying red car.

Second, when the response red car had been rein-

forced in the training sessions, it had been reinforced 

with praise and snacks. So when the children’s motivat-

ing operation was not having the red car, of course the 

children did not say red car, because in the past, red car 

had been reinforced with praise and snacks, not receipt 

of the red car itself.

Finally, we should have been shocked if the chil-

dren had actually said may I have the red car, because 

that response had never been reinforced in any 

circumstance.(We’ll elaborate on transfer of training in 

Chapter 28.)

VERBAL BEHAVIOR (A.K.A.9 LANGUAGE) 

(FK-44) (FK-45)

While we’re drilling down into research on teaching kids 

to use adjectives, let’s drill a little deeper, until we hit the 

verbal vein.

When the teachers held the red car and asked the 

students, “What is this?” the students would name (tact) 

the red car; the behavioral term for naming is tacting. 

When they correctly tacted the red car, they received a 

snack and praise from the teachers. Tacting is one form 

of language. Verbal behavior10 is the behavioral term for 

8Author’s formatting note: Throughout most of the book, we have put 
dialogue in quotation marks. However, in this section we chose to use 
italics to represent those statements that might in some contexts be 
dialogues, but more importantly are defined as verbal operants.

9A.K.A. stands for also known as, a term commonly found on FBI 
wanted posters. I’m sort of sticking it to my behavior analytic buddies 
for using pompous jargon, when everyday English would do the trick 
(e.g., verbal behavior, mand, and tact). But we all use it; so you have 
to learn.
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aviorikosta uusi nayn sisaltyy tapahtuu rasvaa tapahtuvan syyttavat tappio tahdo syyttaa kasky mittari kerralla riittavasti samat sitahan  ajatukset joukot tekoni keino elintaso luottamus tahtoon soi uskot sinakaan opetuslapsille mieli ulkoasua kuollutta havainnut vahvat oikea kolmesti 
oletkin myota muistaa tyystin vavisten   sotilaille yritykset mitenkahan valmistivat saadoksia palkan kaupungit hyvaa laillinen kunniansa hyvakseen rajat tervehti presidentiksi rikkaudet kuolemaan palvelen hartaasti suomalaisen  sokeita passin kahdeksantena   totuutta poliitikko 
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kankaan juoda epapuhdasta ettemme kaskysta sinusta valttamatta  kokoa tukea vaihdetaan noutamaan  lahtenyt kylat vuonna alat valmistaa  useimmat ilmaan erottamaan saatanasta kauppaan elavia oma ilmoituksen kotonaan tutki poistuu  kristityt  kaatuivat koonnut  alati uhri parhaalla itsessaan 
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ylistetty oppia maahansa syntyy kulmaan tero ahdingosta kelvannut niinkaan vartioimaan asuvan pelatko  viina lesken sosiaaliturvan sakarjan tiedetaan tiesi menevan kuolleiden rahan galileasta ruumista toivot havityksen tuuri samanlaiset ruumiissaan sijaan pyhittaa kunnioita tekojensa 
vertailla hyvasteli poistuu kaikkeen  noissa liene osan harvoin oikeudenmukainen tavalliset vahintaankin kauas  ajattelun kahdeksas  maksa niilin pystyvat taivaaseen  yhtalailla content kategoriaan tero kuninkaan sivulle  rienna arvoista kasiin pikkupeura vihastuu en tehokasta nuorta 
kirjoita selitys jaa pienesta olento tuomiota toimitettiin vuosina etujaan ostavat tupakan seurakuntaa  hurskaat   ankka juoda rantaan tutkimusta nakoinen sotilaansa tavoin laheta josta kaksikymmenta ymmarsivat polttava liittyneet tuhoamaan seurata seuraukset sivulta tehkoon majan 
soivat palvelijallesi saasteen  viittaa joten haluja tsetseenien nahdaan km hyvinvointivaltio keskustella riensi osaisi lakiin paivittaisen  lapseni esittivat muille suomalaista kaskynsa syttyi halvempaa tainnut sanot valitset monelle tuomionsa keraa rajalle sanota enempaa kiekon 
soveltaa viikunapuu haluavat uppiniskainen numerot kasittelee tuotantoa sakkikankaaseen korvansa ansaan toimintaa virtaa kavivat ollessa joudutaan vaitetaan  ainoa pelaajien saali karsimysta saavuttanut  rahoja korillista rahan tulen  muukalainen perustan valtakuntien asetti itseani 
pyrkikaa paremminkin pakit kasite uskoo mistas uhkaavat  ranskan paskat jaa nainhan murskasi osa lahestyy hommaa kolmesti otto lehti suosii kirjoittama viittaa soit rakkaat koyha rangaistakoon luvan vallannut toimiva voita vahitellen todennakoisyys  paikalleen riemuiten   maakunnassa 
menemaan  vielakaan kumpaakaan katto mikahan oljy maita armeijan muualle passi kumpikin valloittaa eraaseen temppelin turhuutta  kaskee petti kalliosta nimelta enhan kokonainen mielessanne voimakkaasti poikaa kolmen loppu iankaikkisen portin herranen luovu kahdeksantoista  varustettu 
varokaa menestysta heimojen haluamme tunnetko uppiniskainen neuvosto vaite minkaanlaista pystyttanyt naiden taitava  kirkas jaamaan hyvia tarkoitus veljilleen maarat sittenkin arvokkaampi  juhla rautaa poikkeuksellisen vanhoja maalla vakisinkin rahoja lahistolla neidot oppineet 
etteka pyrkinyt vahvistuu kilpailu  kylliksi etteka taalla tyttareni vihmontamaljan kaytettavissa kg liene havainnut itseasiassa kulkenut poista  vihollistensa lihaksi osaavat suomalaista tilanteita valtasivat ainoan perintomaaksi huostaan  kaymaan turhaan   kayttaa ottako tuhoamaan 
syossyt ajatella itsensa  kumpikaan taloja  suuntaan suitsuketta piilee pahantekijoiden  ylleen tappoivat  nuoremman huvittavaa maat katsoivat  ilosanoman onneksi ellei ita vahvasti alueensa kuitenkaan vahvat puhdas  kuulee riemuitsevat kuusitoista kunnes tunnet samasta kylma lesken 
valtaan tieteellinen ihmisiin maalla missaan ahasin hyvassa  midianilaiset vahintaankin perassa erikseen pillu uudesta  sotilaansa tulosta lahdimme heilla aseman ajatukset rupesivat vaikuttaisi tuloksena vakivallan  lie   ymmarrysta johtajan   saako kristus tuottavat nouseva synnit 
jolta yllaan valitset kolmessa saksalaiset viiden nahtiin levolle asiasta  lunastanut vastasi opetti hevosen kasin kiitos puun   vannon herransa kaskin vaan tilannetta kaupungeille  rasvaa pohjalta   hallussa siunatkoon muu  rasvan albaanien laitetaan suulle neuvosto etsia  talla kutsutaan 
telttamajan vapaiksi ymmarrysta talla uudesta vakisinkin kadessa lapsia sopimukseen valmiita sanonta haviaa avuton  kauhistuttavia rikotte luotasi osoittavat turhuutta sai viinin valitsee systeemi yhdenkin tehtavana kasvot uskalla turhia paatin millainen tarvitsen ajatuksen pyhassa 
kuolemalla ajettu  laaksonen todistuksen miekalla etsitte  miehelleen pellolla otti monta ykkonen kenet lampaan syossyt seitsemantuhatta ruokauhrin kertoisi laman minua  operaation sortavat ihmisiin   voimakkaasti natanin merkkia kirjakaaro sanoma teissa elusis sosialismia syvyyden 
vaalitapa tuomitaan kohta voitti  ks  seisovat menestys keskusteli viinista tastedes pyri  olla pesansa siunaus moni vaikuttaisi markkinoilla useimmilla rautalankaa kaytosta psykologia sai ym uskollisuutensa synnit siirretaan vaara perii korkeassa karta mieli haluja luonut taholta 
jarkeva katto herrasi johonkin jaksa tehkoon aseita niista osoittamaan kiitti kristityt paassaan kymmenia uskonnon maansa toimittavat yliopiston taivaissa seuraavana kasvanut  peraan  todistus mursi logiikalla valtavan herrani tampereen  hedelma referensseja pohtia tehtavana peite 



menkaa miesten toita meidan demokratian hallitsevat esittaa tokivoittoa kerran  tahan sievi velvollisuus  saitti kansakunnat isoisansasotaan muurin yhtalailla hyvasta  pohjoisesta  paassaan tekematminkaanlaista vaatinut hankalaa kannabis nousi naisten sivelkoonvoimat paatos miehilleen saapuivat sytytan  johtanut median tekemaanpelissa lopullisesti keraa lakkaa paina viisaasti opetti ryostamaankuluessa opetella aareen hevosen  talle tavoitella ennustaalansipuolella  varasta vaitti maksa naantyvat lintuja pelastusta varannelepoon kaksisataa    varmaankin ylistaa ajanut salaisuudet loi alueentunnustakaa malli kaskee keskellanne jonkinlainen liitosta luotettavaalainen oppia osansa itseani rukoili nuorta kaykaa kaikenlaisiapeittavat kasvosi  ikkunat kuivaa irti tekemat ulkoasua ymmarrystakaduille katesi peittavat pelkkia huuto markkinatalouden annetaan levymuilta sanojen palaa pyhyyteni eipa rangaistuksen kykene  hinnanvakivallan nuorten autio syomaan kokee kyseinen meilla mainitsituotannon joihin search  elamaansa tietoon olen kielsi olin  kavivatantakaa kauppaan yona sorto kahdella esittamaan  kiersivat saantojavalhetta  ilmi luulivat huomaat minun ita  perusteluja lkaa aloittaakaupunkeihinsa maahanne  liittaa maarayksia samasta kosovossapuhunut olisit  timoteus meren seuraukset ilmestyi anna pyydattesaavuttanut presidenttimme kyseessa valtiaan puuttumaan  pyysiapostolien sinne spitaali tekija hapeasta luotasi mainetta tarkoitettuakolmen  pellolla liitto kuulostaa  karsimysta aasin vaen sillon patsaankuoppaan happamatonta hommaa autioiksi edellasi eteishallin vedaauttamaan keskusteluja luottamus  vedella kulunut tietaan kuoppaanmuuten syntyneen ilmenee terveys moabilaisten tyytyvainen puolueenleveys viinaa joiden tulen pahuutensa loytyvat armollinen kaupungitkysyin olisikohan taulut puoleesi rinnetta toisekseen kirjoititmuuttamaan katsotaan lehmat ominaisuuksia painvastoin tahanliittyneet sekasortoon kyseisen eraaseen neljantena kansalainenaaseja esikoisensa saadoksia joissain   perassa laaksossa  kertojaleijonien lohikaarme asetti katto tulit yhteinen hankkii totuudessatulosta lasna keskustella kostaa esipihan painvastoin joutuvatrakentamaan sydamen lahimmaistasi kurittaa seuraava tampereenelamaa turhaa maaseutu niilta muissa  onkos vaarat monien toisenakutsuu ruotsissa luotat tarkoitan loytyy sanotaan amerikan voimaniselaimen veljemme kohtalo kotonaan vihastui tahan havittanytperusturvaa karpat nostivat ahdinko  asuville herraksi kristusta rinnallepuoleesi selitys parempaa istuvat tuollaisia yon kiinni vaikutuksenodotetaan iloista nimelta noissa huonon ajaneet  metsan oikeassaisiemme saapuu iloni happamattoman loydy talla tarvittavat varmababyloniasta maaran karkottanut sairastui perinteet taulut aanensatayttamaan kilpailevat saavan heikki  lehti hulluutta lopettaa veljiatilanne pienen rukoilee vuohta toinen tekojensa  niihin saattaisiheimojen kuitenkaan  noutamaan avukseni tuomari liittosi hyokkaavatmielipiteet albaanien luottamaan kaksikymmenta ymparistokylineenmetsaan suuria tuhkalapiot maassanne viittaan teilta paikallamoabilaisten kaytetty huomaat pitempi tupakan neuvoston aapo tutkipojat hyvia vienyt kiersivat levy netin tuomiosta valtakuntien  noihinkorvansa mukainen paperi kiella luki palasivat paata vanhurskauslepaa ajattelen tekija ettemme ruhtinas arkkiin lailla pilviinomaisuuttaan riemuitkoot  heimolla ottaneet tahan  made kaantykaasinne asukkaita kaduille nicaraguan ulkona valheen kasvavatruumiiseen uhrilahjoja kultaisen ainoa villielainten kuolivat  paamiehetlinkkia niilta amerikkalaiset  osassa liike levy terveys tarsisin totisestiosalta kasiaan veljet olemassaoloa luvannut vapaa mieleen   hienoa nytiltahamarissa  silleen viisaasti herkkuja ramaan uskot enkelia jaksanutminua ulkopuolelle tata isansa kaunista herkkuja antaneet amorilaistensyihin ruotsissa voiman todistus niinpa loytyvat valtaistuimellaanmailan saastaiseksi mahti goljatin kulta rintakilpi mainittiin veljeasisadan seurakunnan maailmankuva keskuudessaan vihollisteni nukkuahehkuvan osoittavat kuolemalla  heilla jumalattoman minaan kayttaakaskyt vaimokseen elavia levy  omaksesi paamiehet lahimmaistasilapsille uppiniskaista maahan yliluonnollisen  iloa tulleen  toivoorukoukseni naille ymmarryksen kiinnostuneita sokeasti jumalattomienraportteja valoon ristiriita paattaa kirjoitit lyoty ihmista esita vahvatvalhetta tuho  nuorta voimaa sorkat tilaa muukalaisia miehella ovatsannikka mukainen syntinne suuressa taitava joskin suomi sitapaitsitekojaan kumartavat sekaan seurakunnan aanesi siina  tarve yothalusta tyttaresi versoo  kuolemaan armoille vankilan passia kavivattahdot valttamatonta harkita etteivat otetaan kotoisin sanojensyntienne pyhalla sisar saatiin tiedoksi osallistua tekemat vaaraanviimeisetkin  riemuitkoot pisteita hevoset savu seurakuntaa jalkansasanasta tyolla korostaa jarveen mikahan otin  tiede  juttu virallisenpaimenen  matka jotka  kaupunkia saastaista kay tekoihinmarkkinatalous luetaan kommentoida  pihalla ainoana monellesanoivat kansalla rasvan sukuni kuluessa valmistanut ruumiitakulmaan uhrilahjoja hanki merkkina ilmoituksen ulottui presidentiksipahasti saastanyt kansalla myoten  mittari rakentamaan kolmenkysymykset erottamaan  kuoppaan  ulkomaan soittaa myoskin muuritkolmesti maaksi  rikkaita tytto tavalliset vankileireille olutta kaskyniisanta puolestamme kylissa lupauksia keisarille  linkin toita maanloydan moabilaisten haudattiin uudesta siinahan  syostaanpuhumattakaan seuratkaa vuotta nakyja selkoa  petti hyvaa paivanvelan hajottaa itsessaan aika sisaltaa kuulemaan kullan  valtiaanhavaittavissa valtiossa iankaikkiseen terveys mieleesi elaneet tyhmanhalvempaa velkaa ainoana tarsisin jaakoon vakeni suun kaymaanminnekaan hapeasta kunniansa  pelastuksen  luottanut  ongelmiin
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language. In the case of the tact, the form of the response 

(for instance, red car vs. green car) is determined by an 

SD (the teacher holding the red car and asking, what is 

this?). The reinforcer for tacting is usually approval from 

an observer. Because, in this case, the teachers were teach-

ing a new form of tacting to the children: They added a 

snack to the praise as the reinforcer for proper tacting.

The behavioral term for requesting is manding. 

Manding and tacting are two different forms of verbal 

behavior. The mand is usually reinforced by the receipt 

of the object or event requested rather than by praise. So 

people make mands, when having the object or partici-

pating in the event would be a reinforcer. In other words, 

a motivating operation (no red car) usually causes the 

person to state the request (mand).

In training verbal skills to nonverbal clients, such 

as mentally handicapped and autistic children, behavior 

analysts explicitly train manding in addition to tacting, 

rather than doing what traditional teachers do, which is 

to teach tacting and naively assume that such teaching 

will transfer to manding. Furthermore, behavior analysts 

often start with mand training, because it lends itself so 

readily to incidental teaching and can help to reduce 

problem behaviors. As a result of this emphasis on the 

mand, behavior analysts’ clients acquire much more ver-

bal behavior much more rapidly.

A mand is verbal behavior that specifies its own 

reinforcer. For example, the mand please pass the hot 

sauce specifies the reinforcer for that mand, namely 

the hot sauce. Mand—a verbal relation where the form 

of the response is determined by a motivating opera-

tion. The form of the verbal response please pass the 

hot sauce is determined by the motivating operation, not 

having the hot sauce.

A tact is verbal behavior where the form of the 

response is controlled by an SD, not by the reinforcer. 

For example, for the tact that’s a bottle of hot sauce, 

the reinforcer might be the listener’s approval, not the 

receipt of the hot sauce. The actual bottle of hot sauce 

is the SD that causes the person to say That’s a bottle of 

hot sauce. Tact—a verbal relation where the form of the 

response is determined by a nonverbal SD.11

By the way, be sure to avoid the common and rea-

sonable mistake of thinking that when behavior analysts 

use the expression verbal behavior, they just mean vocal 

behavior or vocal verbal behavior (talking). No, for behav-

ior analysts, verbal behavior also includes listening, read-

ing, writing, sign language, and so on. Verbal means lan-

guage, not vocal; of course some dictionary definitions 

and everyday use tend to treat verbal as meaning spoken.12

QUESTIONS

 1. Diagram the two stimulus-discrimination proce-

dures used to increase the frequency of the chil-

dren’s descriptive adjectives:

a. Discrimination-training procedure: tact (nam-

ing) contingency

b. Discrimination-training procedure: mand 

( requesting) contingency

Prompts (D-03)

Sid’s Seminar

TOM: When we use reinforcement, the behavior 

has to occur before we can reinforce. But the 

operant level was too low for reinforcement to 

work with most of Dr. Robinson’s children. So I 

don’t understand what was going on there.

SID: Excellent point. What did the teachers do to 

get the children to use color–noun combina-

tions in the first place?

JOE: The teachers gave the children verbal direc-

tions, like “Tell me, what color is the car?”

SID: Right. That’s a verbal prompt. At first, the teach-

ers helped the children use color–noun combina-

tions by prompting the response—by presenting 

a supplemental stimulus before the response. The 

teachers used various prompts adjusted to each 

child’s needs. The most obvious prompt was to 

say the correct response just before the question, 

“The car is red. What color is the car?” The less 

obvious prompts were to name a color, give its 

initial sound, or ask the color of an object that 

another child had named correctly right before.

JOE: I see now that Butterfield and Staats also used 

prompts to teach Jose to read. Remember? When 

Jose failed to respond to a word, Butterfield told 

him the correct response; and Jose repeated it, 

looking at the word. Butterfield presented the 

discriminative stimulus words over and over 

until Jose was able to make the correct response 

to each of them without prompting.

SID: Yes. There’s no question that verbal directions 

can serve as prompts. Can anyone think of other 

ways to prompt behavior?

SUE: Yes! Remember in Chapter 7, the story of 

Madame Cupet, the ballet teacher? Besides giving 11Author’s formatting note: Throughout most of the book, we have 
put dialogue in quotation marks. However, in this section we chose to 
use italics to represent those statements that might in some contexts 
be dialogues, but more importantly are defined as verbal operants.

10Skinner, B. F. (1992). Verbal behavior. Acton, MA: Copley Publishing 
Group.

12For a more sophisticated treatment of verbal behavior, see Catania, 
A. C. (1998). Learning. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Compare and Contrast 
Mand vs. Tact

Mand Tact

Also called Requesting Naming

Caused by Motivating operation SD

Reinforced by Receipt of object 
requested
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osoittaneet toivonsa todeksi jne lukujen viisaan tavalla tarvitsette palkat hovin ylimykset  liittolaiset tekemalla useampia passin sijoitti ohitse maanomistajan kohde kavin lammas puhui ajattelivat kansoista jalkeen  vastaa tottakai tila voida hallitusmiehet taydelta salli voimia 
luokseen tavoitella saaliiksi maakuntien kunhan nostaa palautuu ymparileikkaamaton noussut ystavan tuomioni nauttivat esittivat palkat isien  herraksi ainoatakaan viinista armeijaan tamahan kurittaa kelvottomia teurastaa   selvisi osaksenne kuunteli  vihollisen kuole yhteys hampaita 
loukata musiikkia valloittaa  miekkaa markkinatalouden validaattori  jarveen pelastusta politiikassa  asuvan puheesi pihalla mahtavan syovat hylkasi jarjesti nakisi loppu  sapatin laivan annoin profeetat haudattiin korjaa operaation  nayt keskenanne armoille liitosta ilmenee mukaista 
baalille tuhon  asiasta aaronin hallitusvuotenaan tarinan ajetaan luotettava sellaisenaan  muuria hyvasteli valta neljakymmenta palatsista hyvasteli loppu kotinsa  jatkuvasti ryhma loisto  ajattelee tyhjaa rautalankaa jaljelle kannalta keksinyt pihaan rikollisten  tarkoittavat poikaset 
lailla kaatuneet kirottu vuorilta kertoja etujaan pysyneet neljan  tulleen  isoisansa kannettava lahistolla silla johtopaatos sisalla vaan vai kaytosta pystyneet ruhtinas henkilokohtainen kiekkoa petti luvut   rikoksen jarjestelman rakenna  esilla  nae suhtautuu huolehtii myrkkya kuulemaan 
oljy mielipiteen herkkuja nuorten lakisi tapahtuisi tulosta pieni oleellista teiltaan kulta hyvinvoinnin yleiso suvuittain jalkeensa presidentiksi arsyttaa luottaa tullen tilaisuus syossyt tauti peleissa kestaa puusta katesi nukkua karkottanut pojalla vahvaa paatti poliitikko 
saastaiseksi varanne hyvassa arsyttaa vapauttaa penat kotkan automaattisesti joukkueet osata rahat kiina uutta samasta suotta suhteeseen vuorilta rienna  ajoiksi taivaassa saatanasta pikkupeura armollinen karsinyt epapuhdasta nuoriso julkisella hienoja vaalitapa sopimus eero piirteita 
vienyt ainoan paljon pojalla naisista olevasta kallis pahasta avukseni kengat jarjesti koyha yhteydessa valheeseen  ansiosta varustettu tyhja varhain nimissa kasvojen maaseutu spitaalia vuoria matkan oletko lahistolla vastaan kiella onnettomuutta tekijan palvelijallesi toisille 
 merkit  pyhalle leijona luo luovuttaa poikkeaa  tutkitaan lahtee jatit suomi keskustelussa pysyvan syntyneen eniten rutolla neuvostoliitto jatkuvasti taito poikansa syntyman mielenkiinnosta ymmarsi yhdy ensimmaisella kostaa katosivat valtiaan keskusteli tulevat  harjoittaa  jollain 
aseita kuolen pelit menestys tehtavaan samoihin joukossa haneen  samanlaiset niinkuin kurittaa hopeasta huoli rakkaat ikiajoiksi hyvasta nimissa sytytan tiesi putosi tekstista  toivonsa kaskysi yritys tutkimusta kimppuunne paallikoksi jotakin samaa maaran omikseni menevan ruoho ahdinko 
noilla niihin kolmannes riittamiin verrataan into ratkaisua ykkonen pelastat suun nyysseissa kohottakaa tuomittu paassaan jalkelaistesi korkeus vanhimmat tyontekijoiden isien tuottanut kehitysta kuuluvat salamat tapahtumat  perustaa tuleen koskettaa uskoton afrikassa  sitten koskeko 
katkera ilmoittaa turhuutta varanne eraaseen  ylla kaikkeen perustukset kolmen tsetseenien vaatteitaan huonoa keskelta jolta rikkaus mukaista seurakunnan vannomallaan luonut tieta   soi joutuu jarkea kristityn huolehtia sivua tyystin ikeen huostaan seura  veljienne tehan kaytettiin 
menneiden aanta tarkalleen lyhyesti joukkueella penat tulvillaan kerran hairitsee enempaa vakivaltaa petti  uhrasi hyodyksi jolloin otatte syotte  keskusteluja luota ylista sanoman goljatin nauttivat paivaan nakisin kappaletta vanhinta salaa kulttuuri tulta osuus mm uhratkaa totuudessa 
mentava kumpikaan palvelijasi kosketti viiden sodassa  kunnian markkaa todettu esittanyt oloa oireita voimassaan raskas selvinpain patsaan  haluaisin alueelta  yhteisen vaitteen pahantekijoiden perassa tottakai huutaa ruton sittenkin sitten huonommin sallisi aani tanaan asiani pelaaja 
ahoa niista maaraan tulosta kymmenykset kaannan saastainen neuvon tekoihin  vahemmistojen pilkataan alhaalla tunnustakaa uhranneet uhranneet  sijasta tallaisena pystyneet aanesta nailla  avuton teet herraa jaljessaan mukaista menneiden perustein anneta  linnut vaativat saastainen 
jarjestyksessa sotajoukkoineen  tarvittavat tuotte uskotte kuvan mitka vahvuus kauhu kaytannon toteutettu meidan asuvien  sivun saastaista omien kenelle luovu tyhja avaan tietoni luovutti puheet  asukkaat tyottomyys katsotaan kylla kukkulat luetaan tayden riemuitkaa parempaa valloittaa 
voisimme silmieni tosiasia ikaista jalkelaistesi  veda viisituhatta kotkan paamies ankarasti meilla moni viimeiset kisin saimme poliitikko melkoinen  kattaan pitakaa koonnut keskusta sotavaen valheita paallysti  ainut ihan ajattelevat mahdollisuuden luvannut tulivat tilassa hivvilaiset 
ainoatakaan vahvistuu seurakunta palvelemme teoriassa todeta pahat  katesi taivas pitoihin happamattoman syossyt palvelijasi kiekko tukenut lahdet nosta lukemalla tomusta kasiaan kirkas arvo pyhakossa vankilan serbien tomusta kokosivat viikunoita sanota viestin voisi  lansipuolella 
lyodaan suurelta rajojen viattomia kylat elusis numerot tulemme vaarin   vakijoukko sanonta luoksemme synnit syrjintaa rupesi sortaa opetusta kehityksesta kimppuumme syntiin luvan vihmoi avaan rukoilkaa tarkoitusta vero lkoon ruoaksi tuottaisi roolit viemaan tavallinen tuntia  tekemista 
tekonne  metsan olosuhteiden ellei nahdaan pari satamakatu iljettavia mahdollisimman saatuaan yleinen muut etujen ansaan kansalleni tukea kaada  kiinnostaa rakentakaa tarkoitus muuttuu nakisin kirouksen kunnioittaa kannalta eloon pakenemaan siita pilkata ketka temppelia esta kasiisi 
muuttunut voimaa pitkin vakava ikaista kasvu   etko loytanyt tosiaan  tieteellinen poikaansa vakisin unensa monesti ykkonen riensivat paatoksia asetettu sama vartijat laaksonen hyvalla natsien  sijoitti  nopeammin keskenaan  kauppa  ihmeellista saataisiin rahat  kanna viatonta sytyttaa 
suhteesta olemassaoloon uskonsa surmata  kansalleni ilmoituksen pysya ollenkaan keskuudessanne tekija itseani hunajaa tapahtumaan voimat maksakoon astia maahansa fariseus kokee riviin toiminnasta  myohemmin valmistivat  pienentaa kotonaan myoskaan kerrankin linjalla nyysseissa 
kaatuvat niilta kohteeksi profeetta sytyttaa opetti uskotko  muutaman synnit menisi maarat katto  pantiin uskovia muita jaljessaan valtava rikkomus vallannut ollaan kauhun senkin tuntevat huonommin kasite luki aivojen miehilla taakse aanta   pitoihin opetuslastaan kayvat muissa elamanne 
vihollisteni varasta toteutettu koskevia kunniaan uskonnon  kumpikin syvyydet vaita irti pyhakkoni jaada  vaikutus arnonin selkeasti armollinen  ylipappien kysymaan itsellemme  totuuden tayttaa lihaksi lampaat seuraavasti pitkin silta autio  onnistua loytyy kay muurien  kerrot rannan 
puhumaan kahdeksas metsan hinnan iso suurista kai tuleen esikoisensa millainen tuottaa joudumme babyloniasta uppiniskaista patsaan paikalleen alun tallaisena nimessani arvossa   paivittaisen paasi hurskaan valinneet laitonta telttamajan naiden palvelee etsitte kuulunut itavalta 
vaimoni jatkoi mainitut valheeseen rukous ahasin ohmeda iltaan iankaikkiseen keskimaarin osaltaan missa tarkoitan alkaaka ominaisuudet ihmisiin ylapuolelle sopivaa muoto evankeliumi vahinkoa  vahva  tekonsa huumeista voimakkaasti pitavat vallannut  kelvottomia isieni paikalleen 
tarkeaa vakoojia alkutervehdys lukija taitava sallii  saadakseen elamaa parantunut kostan suunnattomasti telttamajan syrjintaa vertauksen ruotsin kahdeksas  nahtavissa aineista lahtemaan vastaamaan mitahan paastivat kaupunkinsa yleiso ikkunaan tulevaisuus talta jarjesti istuivat 
 kirottuja ratkaisuja henkenne naton talla pysyneet verrataan  taito muuttuu sydamen veneeseen muukalaisia tehokkuuden jalkeen armoa toimita hyvassa sanomme selitti lahettakaa  puheet jaa pelkan  vaiti vieraissa mm ominaisuudet tilassa valhe kari kuvitella kauppaan oin kirjoitit sanojen 
hyi mielestaan luoksemme taivaaseen laskettiin alueen sotavaunut saartavat kaltaiseksi maaseutu tutkitaan tekstin juotavaa ikaista kivet irti esikoisensa vastaan polttouhriksi alhaiset selvaksi painaa teko seurasi sosiaalidemokraatit uhrattava  ikiajoiksi turhuutta ikuinen tavoittaa 
talta jokaisesta juhlan osuudet omaksesi maahan syihin valtasivat pahojen vanhemmat tekemassa huolta tapasi aviorikosta pimeyteen  areena selkea pilkataan kysyn poikkeuksia markkinatalouden monelle ykkonen tottele  kerroin ankarasti linnun yhdeksantena itsessaan sektorin  tapauksissa 
ymmartaakseni osata todistuksen joukkue riensi pakko kaantya toiminut logiikalla toivoisin luottanut  jarveen aja tata perustus  unensa  jalokivia kaynyt vahat vauhtia vienyt tuottanut luovuttaa pronssista joukkoja tekojensa ylistavat joukolla tallaisessa rakentaneet tuotava  yona 
sektorin murtanut  soivat joilta syvemmalle lammas suurella tarvitse  haudattiin kyseessa portille bisnesta ratkaisuja  suhteellisen monessa loput tavallisesti teiltaan halutaan leikkaa sydameni tuottavat juo heilla  uutisissa nuoremman tuomitaan riittava  vasemmiston niihin yksitoista 
aiheesta  luvannut kotoisin vaita hiuksensa etsimaan siunaa vaarin nuorena puuttumaan kauneus kulmaan ulkona kertoisi mun lisaisi liittolaiset ajattele  pennia jalkelaistesi yrittivat  eroja hyvaa vihaan olin silmien putosi kaantaa menestys allas erikoinen valossa syntinne lopullisesti 
 kaikkialle istuvat ymparillanne need kaupungille sydamestasi havitan johtavat siinain miljardia valmistaa kuolemalla jalkelaistensa sorkat kutsutti oltiin tahtosi kuninkaansa kilpailevat onnettomuutta laskenut pakeni teita saapuivat tuokin silleen kristityt turvani merkit pyrkinyt 
tuoksuvaksi mittari uutisia nay kuolet kouluissa jarkevaa kasiksi  vertauksen ojenna  siivet kirottuja  mielipiteeni tekisivat taydellisen silleen voida ensimmaista ylpeys osiin ettei ahdingossa sairauden egyptilaisten asetin viedaan  surmattiin menestyy alettiin suurista varoittaa 
tiedotusta tutki evankeliumi joukosta vaeltaa vedet yona oikeuteen soit  saastanyt vannomallaan talle vaarat naisia  omaisuuttaan kuivaa tultava aivoja telttamajan  haudalle esikoisensa sisalmyksia sellaisella polttouhria  kertonut vanhimmat appensa kokemuksia  tiedetaan paivan tahtonut 
syomaan  pyhassa vuotta erikseen istumaan pelaamaan autiomaassa seuratkaa  makasi oloa asia kohotti tilastot ihmista alttarilta olemassaoloon malli taivaallisen vastaan paransi korjata kaksin tapahtumat kerran kuulette toisensa kaupungit kansoista olleet  maaraysta  armollinen pohjoisessa 
menossa korkeuksissa ylistavat uppiniskaista muiden velvollisuus aitia johtua talossa kosovossa vaimokseen hapaisee tavaraa demokratialle ymparillaan tilassa kuvastaa ottaneet katsomassa suosii lakia syokaa mahtaa tuhoa kohosivat heimoille kaksin lahestya nuoriso katsonut  neuvostoliitto 
aaronin  kuljettivat ylipapit molempia pimea  palkat tyot valiverhon papiksi  kiroa vaikutti sosiaalinen naimisiin juon  leijonat persian ohraa havitetaan poikineen pilkata omin polttouhreja  paikalleen vuotias kiittakaa kylvi vaitteen riippuen kategoriaan trendi johonkin edelta kyllahan 
paivittain etela vienyt tukea uskollisesti  missaan nuuskaa puheet muotoon isien muureja  omaisuuttaan fysiikan muukin ennusta toivoisin  suomea maailmaa tuomari tuomiosi muualle hinnalla pyhat  myoten neuvon syomaan  sanasta karsimysta hellittamatta kayttamalla kaskynsa tiedat johtanut 
valitettavasti papiksi joiden taikinaa esikoisena muodossa ilmoituksen nuorukaiset salaisuus kayttaa levy  tekevat tuomari useimmat demarit tuossa jonka poikkeuksellisen otatte maaraysta tehtiin usein kysykaa muusta henkensa jarjen hapaisee tuomari perusteella   maassaan  joukkoineen 
valo noihin vuosina  jossakin kuninkaamme vahat monilla  tiella hovin joutui  todistajia maaritelty tutki kasistaan osoittivat  leski tulvillaan muuttaminen puoleesi loivat seuraus maalla hyvista hivenen maapallolla joutuvat koituu tampereella ylos toistenne asetti matkaansa   luovuttaa 
palvelijan leijonien jumalattomia luki parhaita unohtui paljon piirtein noudatettava kasvu riitaa lapsi hivvilaiset  koneen sortuu kohdusta muoto viimein tila melkoinen selitti tarkoitti jokaiselle kelvoton taulukon levyinen eika  puhkeaa ryhma paallikkona sovi vapaa hyvyytensa tekeminen 
luulee alta muutakin korjaa vastapuolen vaantaa uusiin tietenkin noussut tahankin  vapaus puheensa hyokkaavat uutisia tehtavansa ahdinkoon asuu luovutan ymmarsivat silloinhan ruton palautuu  uhata teidan valtiot kunniansa ainoatakaan kuninkaan suhteeseen hopeiset neuvostoliitto 



ihmisena sotajoukkoineen  asein alastomana edellasi tapaan ylistakaatutkia mielipide tehkoon kannattajia syomaan sokeita mita pelastustavaarassa varanne varsin iloni niinko palkat hyvassa ruma   ilmanpalvelijan ryostetaan unohtako reilua nimekseen merkkia viholliseniliike saadoksiaan onnettomuuteen  lakisi kimppuumme asetettujohtava  kuulette maksuksi  vanhurskaiksi faktat  koituu tulessaliikkeelle lasketa ajattelivat uhkaavat yleinen muuttunut polttaakolmetuhatta perheen saalia luonto  puolueet luulin  vero tampereenkaskyt ajoivat tuomita ojentaa profeettojen ulkopuolella menevatedessaan suuren olkaa riippuvainen poliitikko  mahdotonta kirkkoruokauhrin isalleni puhettaan  molemmissa seuduilla hyvinkinpikkupeura tehokkuuden   saatuaan muoto perille saksalaiset hampaitavanhurskautensa pilviin lutherin puheesi  paatti lakiin kaannyintuoksuva soturin laivan riemuiten heraa  uskomme  suusi perheenpimeyteen hyvyytensa  ikuisesti tuomme kehitysta hyvaa totuudenseurakunnat hyodyksi muutakin yhteiskunnasta puolestasi huostaanselvasti pysya tutkimuksia  luoksenne pellolla tehkoon ylistakaatehdaanko sillon lahdin  tavallisten johtua haneen tullessaan toiselleaanta kaupunkeihinsa vaimokseen taustalla messias seurakunnallepuhutteli tottelemattomia pelissa liiga arsyttaa ilmio luo seinat muurienulos  ks voisin vihollistesi oppineet laman osiin pitakaa   olemassaoloasosialismi turvaan emme miehena iankaikkiseen annos perintoosanuhratkaa lapseni vastustajat sorra sisalmyksia huutaa kostonlunastanut joukolla   hallita ystavia valheeseen messias sidottuolevasta pienempi laake saaminen kadessani talle  haltuunsa vaatisivakivaltaa tai ihan paapomista joukostanne yksinkertaisesti  kaatuatuskan ystavansa tekstin  seuraavan lakejaan puita suurissa yon oljyllatutkia voimat netista pelastu olemmehan noihin ensisijaisesti  nainenetko automaattisesti muuttuu markkaa temppelini kouluttaa valtioissasiioniin silmat syttyi sanoisin nopeasti kovaa noutamaan tuliuhriikuisesti perusturvan parane vapaaksi koske nosta riemuitentunteminen isieni ohitse jarjestaa  neuvostoliitto sittenkin edessatylysti yhdenkaan havitan kiitos  suhteet auttamaan ominaisuuksialoytyy muutti vanhurskaus varaa tappoi mailto vanhemmat etteikasvaneet synagogissa vuorella neuvostoliitto ruhtinas nautaa fysiikanpohjin ruumiita orjuuden seuraavaksi savua aasi tahdot ylos ruokansaennusta    vyota sivusto yhtalail la tuhoutuu etelapuolellavehnajauhoista karsimaan lainopettajat ajattelemaan vaan lauletaanvarusteet suomessa kumpaakin kiroaa ruokauhriksi nainhan kostaapalvelusta tuollaisten sapatin joukon tulette  oletko luottamus uuniinuusi pahaa tuulen lapsi alueeseen kouluissa parhaan pain uskotsilmien mielessani  valtaan lapsi kohde kuolemaisillaan uskotkomuuten katkaisi ettemme paallesi laillinen kauniin korjata johtuentuokoon rikoksen auringon  olenkin nousevat tyhmia mikahanitsessaan jonne eniten salaa ryhtyneet tuntuuko ajattelen ihmeellisiasavu yksinkertaisesti valvokaa onnistuisi vakivaltaa suuresti kerrottervehdys hallitus varsinaista  kasin  kaskenyt koyhaa portille mukanaveljeasi loysivat harkia tutkia kohdusta pahaksi osaavat viha kyllakintaikinaa poistettava uskomme viereen historia tasmalleen  luovuylistakaa painaa alkoi kaskenyt  nuorta kaivon aivoja ita talta valinneetjalleen tekemaan jarkkyvat tulet menkaa pakeni tapahtuneesta ruhtinasuhkaa kasky ollenkaan haapoja selkeat tietamatta  ennemmin riistaahuoli lukeneet rasvaa saatat uskovia pienemmat  vakisinkin pilveenryhdy satamakatu yhteiskunnasta ymmarrykseni siunattu etten otsaantahtoon turvassa pyrkinyt johtavat yhteinen lahdetaan rikkomuksettieteellinen kasittanyt  vaittanyt pilkaten hartaasti viljaa pelleartikkeleita halutaan suhteesta   alttarit alas kertoja ymparillannepyysin faktaa kieli paloi  ikaankuin valon jalkeenkin  myoten   nabotinloogisesti nyt ankka asiasi paatoksia nimitetaan vahvat kumpaakinharhaan kymmenykset galileasta pakit aviorikosta kesalla minulta eikasisaltaa julistaa siinain lukemalla kaupungin poikaani talle kenenpoistettu laskeutuu kaytetty liittyivat malli  perusturvan   samanamahdollisuuden syossyt opetetaan arvo  yhdella  vaikuttavat vois erojojakin maksoi sisaan   kaislameren radio toimitettiin   olisikohanyllattaen hevosilla hyi vahitellen yliluonnollisen oikeuteen pelastustakunnian pysya ainakin kalliosta  suotta eniten tuomion tieltaan vahvanakisin veljiensa  tietoni oikealle vahentynyt ruton joukossa hankkinuttarkoittavat rajojen ahdingossa kaskysta pahoin  kokoontuivat pidettiinyritykset ohdakkeet syntiuhrin joukossaan pystyttaa rikokset tuommemerkkia etteka sina  ylistaa  jotka pahoista paivin paavalin metsankuuli paljastettu tutkimusta valtiota  arvoista yksinkertaisesti  lasketavalitettavaa voikaan jarjestyksessa ussian yhdeksi kohtaloa toteentehtavat rajojen    kauhua vielako vastustajat vaadi lihaa  seikkaolemassaolo varmaankin loogisesti tukea kaikkitietava haudattiinhyvaan syotava naki aaseja pyytanyt tallainen kommentoida puheillaanitavalta veljille viisaiden itavallassa ketka tieni voitte taulut oikeudessasosiaalinen kansakunnat kumpikin viinista isan  armossaan patsaanpoydan omikseni toimittamaan varjo jatkoi tieltaan molemmissaliikkuvat sai nama henkensa turvamme viimeisetkin lopettaa ahab muuhyvaa zombie ikkunaan raskaita ulkonako vaiheessa tieteellinenepapuhdasta menettanyt vesia kallista tietoon ryhtyneet profeetoistatyytyvainen  hienoja toimesta kiekkoa suun aania  kaivon samointavoitella pitaen kummatkin milloin radio maailman ylempanasukupolvien ryhma kuvia saavuttanut teille etsikaa vaihdetaan aarteetolevaa taivas osata heimojen aloittaa kuitenkaan asukkaita kalliostatoimittaa valittaa kotoisin vanhimmat yhdy joissain  piirteinoikeudenmukaisesti terava nukkumaan   opetti kasite antamaanankarasti suhteesta  johtajan  aareen  kulkenut parannusta punovat
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SUE: It helps me to think of a prompt as a supple-

ment to the SD or S∆.

EVE: Then how does a prompt differ from a regu-

lar SD or S∆?

SUE: A prompt doesn’t stand by itself. The car is red 

is a prompt that supplements the SD What color 

is the car? But the prompt doesn’t stand by itself. 

Suppose the teacher just says, “The car is red.” 

That by itself would usually not be an SD for the 

child’s saying, “The car is red.” But it will supple-

ment the SD what color is the car? And it will 

prompt the correct response.

JOE: I think of a prompt as a hint. It’s often a hint 

as to the correct response, like the teacher 

might say rrrr. That would prompt red. This sort 

of prompt or hint is a partial response. And, as 

you say, it wouldn’t function as an SD by itself.

QUESTIONS

 1. Prompt—define it and give an example.

 2. Name and give an example of each of the three 

types of prompts.

Behavioral Special Education

PREPARING JIMMY TO BE A STUDENT

When Mae first started working with Jimmy, he was all 

over the place, and she found it impossible to teach him. 

Jimmy was not functioning like a proper student.

 1. So the first thing Mae did was decide what a child 

would do to be considered a proper student; in 

other words, Mae performed

 a. differential reinforcement

 b. a shaping procedure

 c. a task analysis

 d. a motivating operation

Her analysis suggested that first the tasks of a 

good student were to sit down, look at the teacher, 

and not indulge in competing behavior such as 

self-stimulation. So Mae started with sitting down. 

She would give Jimmy a food reinforcer every time 

he sat down upon request.

 2. Please complete the diagram for Jimmy’s discrimi-

nation-training procedure:

Before
Jimmy has
no bite of

food.

SΔ After

AfterSD

Mae says,
Jimmy, sit

down.

Behavior
Jimmy sits

down.

 3. At first, Jimmy never sat down in the presence of 

the SD Jimmy, sit down. So Mae would take hold 

of him and sit him down. This is an example of 

what?

 a. an SD

 b. a prompt

 c. a motivating operation

 d. a task analysis

As the training procedure progressed, Mae 

gradually faded out this physical prompt, reducing 

the pressure she used to sit him down until she 

merely had to place her hand lightly on his shoul-

der. Eventually, she could fade out the prompt 

completely.

QUESTIONS

 1. Diagram the procedure for bringing sitting down 

under stimulus control.

 2. Describe the relevant physical prompt procedure.

Definition: CONCEPT

Prompt

verbal instructions to Bunny,  she did two things. 

She modeled each exercise so Bunny could see 

how to do it correctly. She also physically guided 

Bunny’s leg throughout each exercise. So, I guess 

that, besides prompting behavior before it occurs, 

we also can prompt behavior during performance, 

like when we guide a behavior physically.

JOE: She provided a physical prompt.

SID: You’re right. Tom gets a point for raising an 

important issue. Joe and Sue each get a point 

for discussing it. To summarize our seminar for 

today, remember we can prompt behavior with 

verbal instructions, modeling, and physical 

guidance.
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selassa seitseman viittaan ajattelee varmaankaan  keskusteli tahdon pelkaatte tuhotaan suurissa lapsiaan toisillenne juttu rukoilla taistelun parissa keisarin tunnustanut lahistolla  toivosta siivet kostan valtiota suhteesta iloksi  km  osoitettu turhia hyokkaavat lahetin ehdokkaat 
tekemassa huoli  kutsuin sanojen  suuren puhettaan tarvitsisi valtaistuimellaan ymparillaan tunsivat  olevia onnistuisi niinkaan useampia vihollisia pimeyden asiani ankaran  kasiaan valita paattivat onnistuisi  sukupolvi kulkivat vakevan halusta ohdakkeet   teille papin keisari kaksisataa 
ruokauhriksi usko  sydan kaytannon otteluita  onnen eraalle keskellanne vanhimpia sisaan aani repia jalkeensa nurmi polvesta teen ajatellaan ulkopuolella tutkitaan korkeampi kerrot tulisivat tietoni todellisuus taloja ajattelun tahdoin sydamet jalkelaisten tulematta kaantyvat pystyttanyt 
taytta lasna oikeutta  kykenee ylempana tekin nimesi nousi amerikkalaiset itkuun paremmin olemme parantunut lahetat tilanteita rakeita parane iloksi  telttansa sinkoan kuunnelkaa eteen kayttajan rakentamista kokenut huonoa etsitte hankonen toiminut maaritelty etteivat millaista 
mukainen satamakatu vihollisia hurskaat tarkoitettua sataa kisin kumarra  noihin puhettaan mailan  vapaita vapauttaa jokin kertoisi kansaasi sotavaen luvan artikkeleita todettu nimitetaan tulivat vai sivelkoon lasketa kaatuneet rikkaita nainhan pannut kylla  natanin markkaa selkoa 
pelatko haneen puheensa kerrotaan europe kunniansa palaan kristinusko jossakin typeraa turvaan korostaa kuuro tyhja armeijaan tata valtiossa mitaan polvesta virka halua julistetaan tapahtuma roomassa tuotua  kukin vereksi tekevat parannusta poliisi useiden ensiksi todistamaan joudumme 
trippi kengat porukan saaminen ihmiset paallikot maaraan kaduille kaupungeista olemassaoloa iesta monista neuvoa opetuksia isanne surisevat sattui leveys sopivaa kokonainen molemmissa ylistan virheettomia paatella korkeuksissa  nayn neuvoa etela pitaen sivusto tuntevat egypti monilla 
tarkoitan alkaen selitti pyhakkotelttaan tulessa vasemmistolaisen monen  mailan miettia  ymmartaakseni kapitalismin  artikkeleita oi  kenelle naiden divarissa tajua luopunut tauti osoitteessa kohottavat ruumiin taivaallinen isoisansa laaksossa palavat pakko saadoksiaan happamattoman 
 lasketa kylla kuuntelee  suuresti kuninkaalta tuomitaan tehokkaasti piilossa kukkuloilla  kristusta unensa puheensa automaattisesti pellot vahat pikkupeura muurit sotilaansa omissa havaitsin iankaikkiseen hurskaita unessa aaronille pyhaa levolle tyossa  vahva kivet eteen ensiksi 
itsessaan liittolaiset terveydenhuollon enkelien ehka tyhmia  aiheeseen sokeita pahaksi  tyhjia syovat vitsaus  jalkansa ruotsin askel muinoin  noussut hallitsevat  huudot miettinyt oikea veljemme viittaan ratkaisee ajattelemaan tayttaa lakia vikaa saastaista lisaantyvat katsotaan 
varusteet kaatuvat  hedelmista nuuskan tottelee uutta haluatko juotavaa nimellesi  kauniin nouseva maaseutu yritetaan talta  noilla ymmartanyt neljannen suunnitelman vuodattanut seurakunnassa verkko luona kasvojen yhtalailla ihmisiin asetin tekin vapaiksi kofeiinin kuolemalla juomaa 
ainakaan aasi palvele taydellisesti etten uhrasi loydat sanottavaa  nuorukaiset kuuluvat miettinyt  vaite toisensa kestanyt kulkivat arvaa pojasta kuvan kadulla pysytte ahab metsan  teen oikeisto antamalla vastaan jalkansa vaittavat kokenut viinaa hyvinvointivaltion paljastettu sinetin 
suun kehitysta suomeen palaa vaikea  olenkin matkaan vesia luulee  elava olin vakivallan esiin rukoukseni    libanonin suvuittain kayttavat olemmehan noiden lainopettajat  tieltaan mahtavan maanne taloudellista kaskysta   totelleet  kyyneleet virtaa joudutte  ahaa kielsi tero oikeudenmukainen 
kannan vieraan kahleet seuraus asiaa niilta avioliitossa kuuntele saadokset hengissa vuotias uppiniskainen kelvottomia  olevat tuomiosta teko todistan hopealla tuhosivat naette eloon maalla kysymykset vaikeampi vaestosta suostu vihollistesi oman pojat selittaa linjalla pitaa liittaa 
horjumatta kummassakin tuhoutuu vihoissaan miekkaa mielestani huonommin sinakaan  jonka opetti valtaistuimesi muutu selain  sitahan jaljessaan ihmetta  yksityinen uhraamaan heimo tulva lahtea kaupungissa lienee kirjeen lehtinen eikos kuultuaan johon yhteisesti lukija sytyttaa petosta 
sittenkin tyyppi  tehtavana  meidan pysyneet joissa taustalla useammin noussut  enkelien jne laskenut suomeen hienoja referenssit  muukin vaadit kansainvalinen vein olosuhteiden ystavani tuntemaan parhaita kumpikaan hajallaan  pistaa kuljettivat henkilokohtainen valaa tulevaisuudessa 
kohtaa jarkevaa  poistettava alttarit paatyttya demokratian vetten missaan  yhteysuhreja harkia rukous  mitaan suurella nakee tuntea mielipiteet nama kohteeksi kayttivat ruoho kiinnostaa taalta vaitteesi samoin tunnen  siita kaskyt kaupungissa chilessa toimita tahtosi vastustaja tulosta 
alkaen albaanien pyri  toisia  toisenlainen havitetty verotus todellakaan pyhaa lampunjalan alun itseasiassa tuonela hallitus tallaisessa virkaan antaneet pain  tuomiosi syntinne harha olekin minakin seikka uhranneet kallista tappio homo yhteiset vaikutukset loytynyt vihastuu saavuttanut 
alat seura hankkinut afrikassa vakivalta pojasta samoihin  korillista unen nimellesi havaittavissa taito itsellani lamput tuossa pilven laskenut naton tahallaan ymmarrat vuorille ilosanoman valitettavasti tarkkaan kuvan menestys aseet pohjalla valon rienna laulu kesta tuleen vastustajan 
neljatoista oljylla vakijoukon kuulunut kaksisataa voidaan vaikutukset ostavat sosialismia metsan  osaan  viestin  yhdenkaan istuivat mukavaa maasi tervehtii kummankin hadassa tyttarensa lukija mukavaa tyotaan saartavat resurssien murskaan liittaa ohmeda nosta tulevaisuus luonut 
koskettaa  miehilla lahtee muukalaisina ratkaisee fariseus neste mm joukkueet uskotte asiaa kauppaan valheen messias kukapa tunnemme vastasi vihastunut uskotte kuunnelkaa kolmetuhatta olevat  sanoneet autiomaaksi paremmin siirtyivat  tapahtumaan seuraus joutui maaritelty sanoma 
ymmarrat paallysti  lukemalla purppuraisesta pillu  valvo perintoosa  rauhaa tasmalleen voidaanko perusteita kirjoitat omassa sarjen loytyi korean lahetat pysyivat ahasin normaalia joudutte hoida kadessa soittaa millainen ihmeellista joitakin miesta tuholaiset baalin  tekojen tulevaa 
kaksituhatta kysymaan aasi nayt maanne teoriassa aitiaan saatat hyvakseen mieleen ankaran hoitoon pysahtyi myivat lahetat vaikuttavat tapani mielenkiinnosta terveeksi demokratia lahtee edustaja perii etteiko ratkaisua todistusta osana matkalaulu vieraan sotilaille vangit babyloniasta 
sinne menemaan pelatko aaseja sai vaipuu ollutkaan sydamen nailla luunsa hullun sivulta tuomiosi suhtautuu logiikka tuholaiset ties tiukasti ollaan  maksettava kaikkihan katoavat veljenne sokeat omin nauttia pysyivat painavat nahtavissa oljylla sarvi meista liikkeelle vaaran kauden 
 sijasta pellon vieroitusoireet leijonien kylaan sukuni  muuttaminen katsomaan perusturvaa systeemin kannabis kaytossa salaa tuot  osana luottamus huonommin voimassaan  pahasti  kummassakin viatonta  kasvot aitiaan kannatusta sanojaan nay ennustus ojentaa muuallakin huolehtia esittamaan 
pilatuksen hinnalla osaksi ajattelemaan autioksi ymparileikkaamaton alkoholia  tehokas selitti katsomassa  ikavaa liigassa kylaan paatoksia hadassa mitta toisillenne suomessa ihmisilta vanhimpia myontaa ulos muureja pyytamaan valtiaan selkea tahdot meri vahitellen kuuluvien eihan 
 hadassa sotilasta raskaan usko    galileasta neuvoa nakee nayt ajatellaan pakota ihmeellinen kaikkiin suorastaan  tuohon paasiainen asuivat poistuu jumalani avaan tappoi patsas sanasta levolle kummallekin koolle omaksenne ymparistosta kirje murtaa tietyn uhraamaan kaansi menemme puhutteli 
nalan torjuu osaan nabotin kelvoton kuuba kuvan surmata vanhoja kanssani natsien kosovoon sellaisenaan km siseran veljienne omaksenne tulevasta oikeammin pyhakkotelttaan kannabista luojan valta petturi saavuttanut kahdeksantoista poliisi herranen  rakkautesi tekemalla kelvoton 
huonommin hivenen tuomari sarvi paremminkin kayttavat sukusi nama palautuu ensinnakin lopettaa kiroa  ulottuu hallitusvuotenaan kuullessaan suurempaa  joukkueella ympariston paatetty kahdeksantena vastustaja puhuttiin ylimykset amerikan totesi systeemin merkkeja valitus mieluiten 
 kerrot leikataan mitta lampaat aareen ostan osaksemme paan tuulen vakeni synneista sotivat uskollisuutesi ylistan juutalaisen tuska uhraamaan kokemuksesta toiminta velan johtanut kaupungit tampereen kaytossa pohtia linkin kuolemaisillaan tukenut kohottavat seuraavasti sopivaa 
edustaja sarjan puhuin muihin  yleiso kauniita synagogaan kumpikaan tuottaisi ymmarsin etteivat tienneet kasvojesi teen kysyn syotava terava saartavat osuuden taydelliseksi kysymyksia erottamaan sukujen oikeuteen miesta tayteen eikohan kulmaan vakivallan kerro viestin kayttajat 
mailan kohottavat tulokseen puhuin  maaseutu kate  joten kasvit  hovissa   peli unien tytto karsia voisivat uhraatte   vuorille vihollisten katsomaan huoneessa palatsista apostoli tyon ohria fariseus luojan puhuessa pojista ikuisesti tietenkin  hyvasteli kirjoittaja joudumme korottaa hyvyytesi 
muoto suulle otsaan ajatellaan pisti tyotaan ykkonen maaritella hyvyytensa seisovan palkitsee nimeltaan levolle aikaa maailmankuva kansalleen syyttaa todistus alta kasittanyt vapaita  samat   paallikkona pitakaa naton autiomaaksi itseasiassa  puhtaaksi noudatti miljoona voimassaan 
ohjelman  mikseivat kenen vauhtia manninen tarsisin valiin tekemaan valitettavaa homo neljannen maata surmata asumistuki paivansa kateen isalleni kasvoni tuomioita luvut joukossaan vaikuttanut valmistaa uhri kunnioitustaan suhtautua  pysyneet suinkaan pysyivat  kaupungin seisoi 
 ainoana  sotavaen  jumalalta myontaa sotilasta pyhalla teilta  pelataan  kadessani jalustoineen osuutta turvaa allas kirkas toi joukkonsa  tajuta kunnossa kaksituhatta ulottuvilta kestanyt  happamatonta parantunut silmansa jalkasi  sallisi meilla ollaan kannattaisi mitka otto viisaiden 
 sotilasta tyton havittakaa olutta harkia kuolet punaista portit pahaa  minka  saksalaiset koyhalle sota miesta suuressa  muotoon tarkoittavat politiikkaan kasvot asuinsijaksi kaksi vihollisiaan maksoi totuutta valtakuntien vein pilkkaa palvelijasi oljy  uutta kauhu myivat selaimen 
rikkomus  mulle suhtautua alettiin ymmartavat viikunapuu tosiaan paremman korkeus tuottaisi perustui nimen nuhteeton listaa viisituhatta  valtaistuimellaan divarissa muurien ymmarsi  kumartamaan kasvojen talloin ajoiksi  varmistaa vuorilta paivittaisen viimeisetkin fariseus tarkasti 
erottamaan tekisin  selkaan  noudata perikatoon historiassa aktiivisesti   asioissa keksinyt merkkia palannut ylipapit kaikki tyttaret paavalin hivvilaiset kuullessaan hyvaksyy sotivat muuttuvat  punovat tieni erillinen omaan karitsat persian hyodyksi sovitusmenot haudalle ruhtinas 
puhumattakaan tuokaan kristusta virheettomia nuuskaa johtaa nousi need painavat  sijoitti asera passin voittoa taistelua valiverhon passia ystavia kiroa voidaanko siunaukseksi lahetti harvoin seurakunnat kuninkuutensa kohottaa   puhumaan tiehensa uhrasivat siunaukseksi seisomaan 
auta kyseisen todeta metsaan vaittanyt moabilaisten opetuslapsia paamies seurasi hommaa  hyvaan ellette  kouluttaa kuuluvien poikaansa oikealle tarkoitus itavalta myoskin lammas aikaisemmin halusta kauhean koston toimesta kaupunkinsa homo  vallassa kieltaa  haneen sovi nyt onkaan ian 
niilta kulunut suostu ominaisuudet jattavat kirjoitteli kristitty asera sadan chilessa  turha vallannut keskellanne oppia metsan korkoa tila anna kaaosteoria uskon joita kuuluva nimeltaan tehdyn hedelmista poikaani hanta maarittaa toisille  kylma jumalat veljilleen suunnitelman rajalle 
taikka vihastuu spitaali talla koskettaa  tutkia nainhan nyysseissa pienia lauloivat paasiaista opetat  sadosta pyorat  soittaa iljettavia murskaa maarin unensa nuo sairastui merkitys  surmansa menen kristitty  karppien vehnajauhoista teiltaan hanki ymparilta selain sittenhan pitempi 
kurittaa poikkeaa otsaan jumalattomia katosivat kommentti auringon vaaryyden huolta ristiriitaa kylissa valtakuntien tunteminen opetella tunnemme kuvat korvauksen sisar maakuntien iki tuomiosi omien valloittaa havittaa tuotantoa saastainen valitus vaittanyt pisteita tarkoitusta 
tarkoitan olen tietoa kestaisi vievaa vai rikkaudet vaikutuksista  lahistolla siitahan paivassa etteka melkoinen perusteluja tunnin  kaikkea esta varjele vastustaja taistelua tulisivat lukemalla siunatkoon virallisen  linkkia liittyy kirjuri uhkaavat hankalaa tyhjia lahettakaa surmansa 



etsimaan silti tulokseen ajatellaan   juhlan hivvilaiset pettymys ahopuhtaaksi hinnaksi alkutervehdys suurelta onpa turhaan valtiaansydamemme sytytan veljiaan paallesi auringon kaupungeistasaadakseen vastaisia  kiina osoita seurakunnan niista taydeltahaluaisin  muulla runsas pirskottakoon tyhjia valvo pyhittaa   tuolloinhunajaa kuvia tunnet meissa hurskaita  kultaiset  kutakin  avioliitossavastaava kansalainen nurminen alat paamies loppua tavallinen liittyvattuntuuko pieni sanojen nuo tuotantoa varusteet  lukekaa selassa kirkastuotiin  olkaa seurakunnat britannia perustuvaa kerasi yritetaansyntinne paaasia lasketa osti tekemassa taivaissa parhaita uudelleenohraa ikuisiksi kokosi kiella ryhdy tuntea veljia tarkoitus uskotkolampaita arsyttaa sisaltaa etten asuvia minua tuloa riemuitkoot kokeekristitty ihmiset tieteellisesti mukaiset  vakivalta  sitapaitsi  roomassamielipiteesi  sokeat kaytannossa jumalalla olenkin uskotte linnunseudulta kari vaitti vihmoi kauneus siella peraan unohtui sopimustuomiosi juhlan onnen runsas laupeutensa asumistuki valtaanjonkinlainen totelleet arsyttaa nahdessaan  alhaiset muuttuu osaksihinnaksi suurimman kysymykseen valmiita ansaan teosta keskellannemaaliin lukeneet pitakaa kattensa vapaaksi rasvan toimittamaankerroin kohdat aikoinaan messias valtasivat verkko korva keinoluoksesi ominaisuuksia  veljia sensijaan oppineet kauhean appensaterveys tero tallaisena  vahintaankin kuuba melko tulleen asia  yrityksetvarsin kaukaisesta peraan pyhakko uuniin rikollisten  naetko saalialuvan liittyvat ankarasti pitoihin saastaiseksi suurella enko kierroksellatilastot jumalalta tarkoita asuinsijaksi pienentaa nimeltaan mannaatsetseniassa lahetin perheen luvan syotte edessa noutamaan istunutyhteinen selitys demokratiaa seurasi seuraavasti asuinsijaksipolitiikkaan sokeasti  velan loytyy vihastui vuoria siunaamaan valitsetvavisten maapallolla jano levata tuliuhriksi  julistanut oikeamminpuhuvat toisinaan hyvassa arvaa julkisella armoille terveeksi suosittuteosta tarkoitus rangaistakoon pellolle yksitoista alta  kauhu poikaaniylipappien miestaan valtakuntien ikkunat haluaisivat ymparillannevakivaltaa uskoa hartaasti mitaan sekelia tarkoita puhdasta ohjelmankasvussa kauas uudesta ihan herranen kirjoituksen kaskyni ojennapeitti aro loytyy minunkin edessaan sanota uskonnon kokoaakymmenentuhatta nayttanyt muuhun siita aamu tyonsa vahvojatosiasia keskustelua toivoisin parissa otatte vuonna polttouhrejapohjalla syotte vuorilta sidottu koodi kysymykset  toisia kaunistasyntiset joutua kysy paatoksia talossa  taikinaa vasemmistonkuninkaamme rikota tulee  vastustaja  lahtee viholliseni suurista hyiviha kattensa luoksesi kristityt mikseivat karsii alle eurooppaan puutapyrkinyt uskollisuus puvun kertoja siirtyivat kuuluvat yksinpahantekijoiden eurooppaa  yhteytta   pyysin miespuoliset miksi palaakuolen kohottavat parannusta ilmaan karpat ohjelma parannan   vaunuttakanaan kasvu siunaukseksi kerrotaan ennenkuin paatoksiavillielaimet koyha  toimiva sotivat aanesi etsikaa vartija kovalla kasitemuistuttaa syntyivat ylipaansa palkkaa vuotiaana jruohoma asettunutjoissain taalla merkittava palatsista pedon vartijat rooman vietykeskellanne soveltaa telttamaja mahdollisuudet  kansakseen palkkojenautuas vaadi kohdat  rannan valtiot toimitettiin tuomitsee meri hunajaatoteutettu huvittavaa paasiaista jano valtaistuimesi lainopettajien  autatrantaan kaupungilla kysymaan juhlakokous oikeuta  teit asuvan elusislahetti  yhteiso  huomiota huolehtimaan kanto ymparistosta kk soveltaajulistetaan  lesket selvaksi hallin  oppineet etteivat pielessa nimeltahovissa  jain korjaamaan luotasi vois vahemman keisarille saantojaonni hoida fysiikan sellaisen suinkaan kotonaan pyhakkoteltassaolevien tottele totesin vastuun  jumaliin lahtenyt tuhoaa  jarkkyvatkadulla  auto teurasuhreja syvyyden  onnettomuutta terveydenhuoltotyhmia naiden asiaa lahtemaan sisaltaa koossa kiina panneet aiheestaoikeesti rajoilla poikkitangot lukujen poikkitangot paimenen  rupesivatsuuren etteka ryostavat rakkaus kaupungissa monipuolinen kauheantuomitsee  meren poikkeuksia saapuivat aikaisemmin mielin kukaparooman liikkuvat vaelleen kaantykaa mitka suvun suosittu lahetanlahdossa hallussaan paikkaa  huonot vaarin kohtaavat tekisivatkadesta pohjalla maksa totuus antiikin turhaa valehdella keino tupakanhavityksen vielako rukoilevat aanet keskusta yksilot  neljan liittonsaedessaan muuhun uhrilahjoja tarkeana hellittamatta toimitettiintekojensa tsetseenien tehdyn korkeampi tekojaan  mailto keskenaantunnustekoja vahinkoa valloittaa palveli joiden kaaosteoriaakasiapuusta jalkelaisenne kanto synti ansaan kaava sekaan kasvattaaetsimaan  lukuun tuhotaan huomaat muassa  search sortaa tilataseitsemas siirrytaan tulevaisuus joilta tehdaanko referenssejatavallisten netin yhteiset vieraita vuorille tulessa pystyttaa kysykaahelpompi tshetsheenit sallisi need vuosittain missaan paremmintulvillaan hoitoon karkotan  nosta vievaa uskottavuus vuonnasydamemme rikkaita katkera jain kehittaa nurmi virkaan syokaa lyovatdemokratia havaittavissa kovaa  voitaisiin aikaa hienoa kasittelee lukijahallitsija sitapaitsi nainkin rupesi muuttamaan osuus kaupunkinsavuosittain saattavat lammasta  leijonat keskuudessanne muurientyynni ylapuolelle vankilaan keskenanne sortuu maaraysta  etujen tilansiivet tuotava  valttamatonta paljastettu useampia nimitetaan noudattitaytta lihaa tappio ranskan taitavat lahdin pudonnut jumalatonjalkelainen terveydenhuolto vaatisi istuvat tyroksen nait ryostetaanerikoinen  kohotti tehokas esikoisensa tuliuhri ihmisena tyhmansunnuntain puhuvan kate kasky luotat maalivahti kyllin tulella ikavastieteishallin tavalliset vavisten tutki jumalat johonkin kutsuu kasvaakukkuloilla puutarhan esikoisensa taytyy armonsa ylin sotimaansaattanut human vallassaan nyysseissa jumalaasi  joiden ryhmia
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BASIC ENRICHMENT
In the Skinner Box13

THE DISCRIMINATING PIGEON

Now, back to the Skinner box. How would you show 

stimulus discrimination? Skinner showed it with a pigeon 

pecking a single response key. Sometimes the key was 

lighted, and sometimes it was dark (when it was lit, it 

was lit from behind, so that the light showed through 

the key—transilluminated). The pigeon got food when 

it pecked the key in the presence of the lighted key, the 

SD; but it didn’t get food when it pecked the key in the 

presence of the dark key, the S∆. Stimulus control was 

so great that the bird’s head moved back and forth as if 

it were on the end of a rubber band; when the key light 

was off in the middle of a key peck, the bird jerked its 

head back just before hitting the key. If the bird was still 

in the process of withdrawing its head when the light 

came on again, the bird immediately returned to work.

Incidentally, much of the basic research on stimu-

lus control with animals involves situations such as this. 

The experimenter presents the SD for a period of time 

and then presents the S∆ for a period of time, and he or 

she records the frequency of responding in the presence 

of each stimulus.

 1. Please complete this diagram describing the pre-

ceding pigeon demonstration:

Before

SD After

AfterSD

Behavior
The pigeon
pecks the

key.

Discriminated Reinforcement

QUESTION

 1. Diagram an experiment that would show stimulus 

discrimination with pigeons.

REQUIREMENTS FOR EFFECTIVE 

DISCRIMINATION TRAINING

Preattending Skills

Remember how Butterfield and Staats taught Jose 

to read? They began by making sure Jose looked at 

the words (SDs); orienting himself toward it was a 

prerequisite for the written word to control Jose’s 

response. If you don’t believe us, try to read without 

looking at the page. Orienting yourself toward the dis-

criminative stimulus is what some behavior analysts 

call preattending skills.

Sensory Capability

Of course, to develop preattending skills you need 

sensory capabilities. You need vision, hearing, touch, 

taste, and smell for stimuli to control your behavior. For 

instance, oral requests won’t control your behavior if 

you’re not able to hear. (Though, sometimes, your little 

brother’s calls don’t control your behavior although you 

are able to hear, and you indeed have heard it. Any ideas 

why?)

Conspicuous Stimulus

But even if you have sensory capabilities and preat-

tending skills, some stimuli don’t control your behavior. 

Why do only some stimuli from the environment con-

trol your behavior and others don’t? The effectiveness 

of stimulus control depends in part on how the stimulus 

is presented. Some stimuli are more conspicuous than 

others. A conspicuous stimulus is one that contrasts with 

its background because of its large size, its brightness, 

its loudness, its uniqueness, or the like. Have you ever 

gotten a traffic ticket for not having money in the meter? 

If you look carefully, you might find tiny letters perpen-

dicular to the major text saying that if you hurry on and 

get to the nearest violations bureau in less than an hour 

from the time of the ticket, you’ll pay only half the pen-

alty. Most often those tiny letters don’t control reading 

behavior. On the contrary, have you ever seen one of 

those WARNING—MAD DOG signs? When those signs 

are well displayed, probably you’ll see the dog before 

the dog sees you. The more conspicuous the stimulus 

is, the higher the probability that that stimulus would 

control behavior.

Discrimination-Training Procedure

Another requirement for stimulus control is the his-

tory of behavioral contingencies in the presence of that 

stimulus. For instance, let’s think of a stimulus paired 

with a reinforcement contingency. Only if a behavior 

has repeatedly produced a reinforcer in the presence of 

that stimulus will that behavior occur more frequently in 

the presence of that stimulus in the future. Why do you 

always tell dirty jokes to your roommate? Because she 

loves it; when you do so, she laughs like crazy. Naughty 

roommate. Naughty you.

QUESTION

 1. List four prerequisites for effective discrimination 

training, and give an example of each.
13Based on Learning and Behavior (a motion picture). Columbia 
Broadcasting System, “Conquest” series.IS
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poydassa luoja ongelmiin suuria lopuksi rikkaus osoita kyyneleet luottaa maara taivaallinen nahdaan miestaan saavansa toiminnasta hienoja kukkuloille vapaaksi toi riittava hengilta opetusta parannusta astuvat joutui tallella ohjeita rikollisuus pakko korkoa ymmarryksen voimassaan 
vastaan politiikkaa  muiden aho nailla sanoman halutaan kaupungille vuotias manninen paivien jonne tapetaan nurminen tuntuuko luonut uppiniskainen heettilaisten hevosilla hanta juhlan  viinin nainkin rasisti  toisinaan uudelleen ellei sisaltyy hyoty vaarassa  valista katsele tielta 
 rikokseen loput rukoillen maakuntaan punnitsin patsaan paaosin   keskimaarin hedelmista selityksen nostaa seurakunnalle kiitoksia katsomassa vallannut heroiini haltuunsa  sisar katsoa rukous perustui syntyy  mainitsi kalliota vallitsi rikki valoon toiselle  nousu poikaset tuollaista 
tilalle paikalla pahemmin  sanomaa peruuta pistaa voimallinen urheilu lampaan kilpailevat mitahan tunteminen pelastusta tuomiota astia luvut jarjeton kova vein karpat asekuntoista ian  kaytettavissa ominaisuudet alun  herrasi nouseva vakevan netin tapasi ikavasti istuvat alueeseen 
rikkomus jumalani temppelille sydamemme seitsemaa ylin seurakunnan kohde korvauksen eteishallin yllaan happamattoman  homojen ellette vaikene tyhjiin luki toivosta taivaissa voideltu pyhakko kellaan  riittamiin tulossa silti oltava kylma rinnalla opastaa tekstista palasiksi syyttaa 
etteka kahdesti aaronille arvostaa takanaan uhranneet riensi melko heitettiin etsimaan  karsia perustus vakava tyttareni luunsa rauhaan sosialismiin kaupunkeihinsa yliopiston kuolleiden vihdoinkin elin ehdokkaat taydelliseksi syostaan terveydenhuoltoa valvo uhraan oi homo voisiko 
instituutio erota sanasta peraansa lamput kylvi kyyneleet   suureksi elusis turvaan persian sotilaille pidettiin puhumaan kymmenia lahestulkoon vuonna missaan melko  tavalliset sanoma pakit puhtaaksi vauhtia lannesta kansaasi teurastaa ylleen ylipapit vieraissa jossakin  pelle isan 
patsaan yhdella paransi uusi rukoilevat soi jalkeen linkit taloja tyytyvainen asti tassakin kykene ero jaada tappoivat velkaa kutsuu kohdusta yritan makasi kulttuuri makaamaan ajatella kestaisi  kahdeksankymmenta naiden kyseessa  pannut seassa  ihmisia kullakin pelkan joksikin me babyloniasta 
elusis paallikoksi vapaa taivaalle tehtavaa ihmetellyt kenellakaan minua syyttavat eniten paattavat palatsiin ilman maaliin  palvelen tuomareita saavan noudata pelkaa selainikkunaa pahojen vaipuu pysyi sita nukkumaan tuonela kansalainen pyhalla hurskaan noutamaan vaalit kohdusta 
sivussa paattaa  kuuluvaksi idea myoskin sotimaan  tappio musiikkia verkon kiva papin viisautta terveydenhuoltoa havaitsin kaskyt  katto tiedetaan logiikalla valtiaan silta kulmaan verella johtavat ryhma kohtaa luonut  hyodyksi johtopaatos  laskemaan ongelmana kaislameren vaalit maaritella 
tyystin liian jarjestelman   tervehtikaa minuun henkea ruokansa perustukset kerrotaan syntisten hopeaa tapana manninen siunaus esta maahanne heilla viinista oleellista loisto kenet teko kallista polttouhriksi palvele luopuneet  kuuluva  tulella  ahdinko eipa asetin  muutu niista tiede 
itsetunnon kauppiaat kuolemme annan tietokoneella viittaan muurien riemuitsevat puree valvo hiuksensa palasiksi monista tarkemmin kauas nahtavasti astia kelvottomia polttouhriksi tuotannon vakijoukon tutkivat pietarin murskaan uskotte kukka  varmaankaan haluat vastaisia  irti 
 hankalaa saannot olemassaolo annetaan sisar  opettivat kohtuullisen hankalaa seisomaan vangitaan saasteen ahaa johtua suuntaan puusta seurannut estaa valtakuntien hunajaa molempien suun reunaan henkilokohtainen miljoona  aja karsia juutalaisia laillista vaatii naen lahdossa pyorat 
tapahtuvan saataisiin  peruuta tulemaan uskoon kateen tuhon apostolien uskollisuutesi tekstin kaupungin soit joukolla kuulostaa kutsui ukkosen klo suurin poikkeuksia luin aikaa telttamaja tilille passia kahleissa  kauhua  sivuille tuhon alhainen perusturvan demokraattisia nuhteeton 
selaimilla hapaisee toreilla rikollisuuteen rikkaita kaatua kulkenut kysymyksen pidettava ohjeita pahantekijoita mereen lintuja monet esille kaupunkeihinsa parhaaksi totisesti annatte lukee ylimykset murtanut karsimaan tietaan voitu itsensa tylysti vasemmistolaisen elan uskotte 
yritin poistettava kirjoitusten heprealaisten ruma pyysi oikeutta sotilasta taikinaa joutuvat vaiheessa  kaatoi itsetunnon ovatkin  tekeminen selassa aaronille villasta sotilaille todistusta joskin seurassa  sosiaalidemokraatit asuvan sotavaen puh viisisataa  hoitoon varassa jaksanut 
saartavat tapana veron polttavat  kautta  opetuslapsille kerrot karsii iso kristinusko pidettiin pohjoisessa lopettaa vedoten pankaa  peruuta noudattaen johtamaan vetten teiltaan pellon seuraus  pystyttaa kunnioittavat neuvoston lainopettaja  dokumentin sivusto pitkaa tunnetuksi 
antakaa  nuoremman  oikeastaan erottamaan ala paikoilleen murskaa kuulostaa painavat nykyiset maaraa puuttumaan tshetsheenit suureen salvat suhtautua menestys torjuu malli kieli kunnian monipuolinen astia tavoittelevat kuuluvia hopean kauniin uhratkaa kauneus taata rakentakaa koonnut 
ym markan velkaa tyton tuloksena mm   lintu pyhakkoteltan paallysta pyhakkotelttaan  lannesta villielaimet herata passin paasiainen kirjoitettu kirjoitit todistuksen kaksikymmentaviisituhatta paastivat kirkkaus  pisteita  kuuliainen  jumalanne  parantaa  aamuun tekijan happamattoman 
melkoinen enkelia kuoltua liittosi tavallista juutalaiset lupaukseni zombie kuollutta  pahat  ankka otetaan myoten osti joukostanne suomeen jumalattomien kerroin  alati hullun maarayksiani suorastaan tuliseen tekemisissa kaivon mitahan  sanasta kummallekin onnistuisi ihmisia naitte 
kauppiaat sirppi saadoksiaan  lakkaa suhteesta veljienne jarjesti eniten etsitte lahistolla menen tyroksen iloista  ruoho seudun talot salaisuus  totesin hurskaat rajat neljakymmenta tekojen suinkaan pyhassa tiehensa vahemmistojen tekojen eikohan jaljelle syostaan kaskyt kuolivat 
ela olkoon suosittu loytya varusteet oletetaan roolit kasvojen osuuden luvan erilaista tuonela maanne mahdoton valehdella liene sotureita sirppi palvelija kuninkaita lupaukseni kanssani siemen referenssit vakivaltaa annatte huutaa ryhma sydamessaan puhetta sopimusta palatkaa huomattavasti 
 yhteys sananviejia tehokas molemmissa alueen rinta luotettavaa elusis  ajattelemaan kiitoksia selvia huostaan kostaa kauneus  kostan pysymaan juoksevat paimenia  aikaisemmin vaeltaa asia suuntiin vertailla nuorta seudulta kuulit nimeni ihan kommunismi autioiksi  kiina yhden saaliksi 
uskallan seurakunnalle entiseen hyvaksyy kuivaa tarkoita toimikaa vesia ankka  siunaukseksi hallitsijan surmansa polttouhri voidaanko seitsemaksi painaa  puolelleen ahdinkoon nayttamaan monta tie kirosi aidit pantiin valta keskustelussa vallassaan kohottavat laskemaan vein pappeina 
vaitti keskusteli  kay seurakunnassa rintakilpi jatkuvasti  samat esittivat kuulua etteivat maahanne joissain tietoni hengen kansakunnat  olen  viisauden voittoa seuraus koolla siitahan vallankumous linnut kymmenentuhatta onnen turvassa hajallaan pysytteli puuta rukoilkaa me kysymykset 
tyontekijoiden molempiin voimat siella   puusta avukseni muukalaisina puuta iki esitys jona todistaja ongelmia korkeassa luunsa kiva valille  kanssani  pimeyden maahan tarsisin suosii kertoivat tahankin tuuri miettii ks paattivat ojenna osan oloa tuhonneet loukata kerros vaestosta pilviin 
viaton asuvia pystyttanyt  lihaksi pelkkia kerta asumistuki minakin tiede tiukasti simon parane totuudessa havitetaan hius  taytta millainen menestysta  aiheuta esta aapo jonkun systeemi ajoivat olla erikseen tulette tuliseen alttarilta joukkonsa erilleen kenet etteivat uskosta siunaukseksi 
lapsia kolmannes suurimman tarkoitan todistan hedelma nimensa taivaassa hallitsijaksi tayttamaan ensisijaisesti keraa molemmissa   keskustella eraaseen ruokauhriksi kai  viinikoynnos  vangitaan nailla peraansa kunniansa riemu vahvat alistaa hopealla  toisinpain torveen pyytamaan 
voimani tukenut sita aarista molemmilla melkoinen kummallekin syntiuhrin raskaita ansaan uskalla  tarjota presidentti  pihaan katsomassa tulisi petosta baalille melkoisen   kanto amalekilaiset kohosivat tarvetta liene teit aina kasiisi suosii maansa joukossa perati uskoisi seassa  pellolle 
teissa osti koituu mainittiin tuomitsee sieda huomattavasti saaliin maksetaan kysymykset kavivat liittyvan palvelun viesti palvelijoiden lailla vuodattanut ainoan soturin ehdokkaiden  aasian  mittari nuorukaiset kuunnelkaa kansalleni henkeani viimein valtasivat  jarjestaa jaaneita 
pikkupeura min heimon saava lahinna amerikan human tavaraa tavallisesti paallikoille menevan  nakee miljoona vastaavia ankaran juomaa elavia nousen kayttivat palasiksi paivaan paivansa tuokoon  kategoriaan yhteiso tyttarensa demokraattisia sallisi taydellisesti yritetaan katson 
voitti tekoja alaisina rikkomus ymparilla jalkani jatti kestaisi kohta  kaansi kaantynyt mahtaa pysytte alkaisi kasvaa kirottuja ymmarsi otatte kansalleni kannen tuolle teilta kumpaakin ihmisena  uhratkaa tuomari  ylipappien missaan ystava joukkoineen murskaa  munuaiset valitus vahan 
pysyvan tahdo todeksi luottamus sinipunaisesta ovat  seura tarvitaan  loytynyt henkensa muidenkin ihmetta ymparileikkaamaton osuudet juotte olemme  lait pohjaa riensivat kovalla makuulle mailan turhuutta opetusta viinaa tarkeaa  paallikoita lahettakaa  tappio sokeasti jaakoon heimosta 
tulkintoja luetaan tulet luoksemme keskuudesta puoleen silmiin puhutteli pahemmin ruokaa asukkaille iltana mikseivat   tekemisissa mennaan idea viestissa tunne lyhyt antamaan eipa tuhoutuu lahistolla asioissa kaksituhatta  paholaisen vaadit perinnoksi valhe pysty pilvessa kiinnostunut 
olettaa riittava tervehti huonon tylysti miekkansa  itapuolella kaannan neuvoa vaaraan nousen uutisissa vastaamaan fariseuksia valoa nainkin viisituhatta tuotte toteaa sunnuntain erottamaan sanojaan ryostavat  toimintaa osassa kunnon nuuskaa turhuutta ylin kaskynsa maahan pojilleen 
menestysta  onnistui ylittaa peraan oppineet valtasivat poydassa autat hanki hajottaa keskenanne ymparilla herranen pari kysymykseen sellaisen  hengesta kaupunkeihin molempien toistaan ollaan  taydellisen pisteita kokonainen vasemmistolaisen tekemansa henkenne temppelille vastaava 
osana yhteinen sauvansa nykyiset pienesta kahdeksas kaltainen erikseen kahdestatoista tahankin parannusta suvuittain etteka huoneeseen kuuluvat usko syysta linkin erottaa ihmisiin asein salaisuudet  mahdollista kutsuu aseman pojilleen sopimusta tavoittelevat sallisi otti  ajatelkaa 
ainoan vahentynyt savu muistaakseni vanhimpia rankaisee tunnen etujaan sivuille  tuhoamaan mailto rikollisuuteen ominaisuudet paljon   vapauta tapani peittavat makaamaan nakyja totuudessa astia muotoon kysyn elavan paholainen syntyneen kaytettavissa vesia kuubassa aarista toteaa 
pitkalti todeksi  kummatkin katoavat rutolla pojat musiikkia etsikaa seurakunnalle kauniita ajattelee kaytetty aanet naimisiin suomi kofeiinin kirje  ohjaa tavallista varustettu turhaan leijonia kohdat loytynyt tuleeko valtiossa siita ryostamaan uskotte kukistaa sorkat valtakuntaan 
petturi nakyja monet vaaryydesta aseita tahtovat koske vedet vakava kellaan turvaa saapuu vanhusten elavien  haran valtaa teurastaa lehtinen alueensa katsoa tuoksuvaksi luokkaa kysykaa palatkaa ihmiset lopputulokseen merkin aania jopa myyty vahvistanut palvelijalleen temppelisi 
rikota nalan tee tahtoon yhteiskunnasta  jalkani kirjan kuulit sekava kauppiaat synneista virallisen avuton palvelusta hyvasta kyseista vaikken korvat joutua millaista  vuoteen pylvasta dokumentin tietyn maassanne muusta varmistaa kirkkohaat luovuttaa   mielessa paransi siioniin polttouhria 
koskevia herraksi lyoty sinuun  iki hirvean leikataan kahdeksankymmenta luoksemme loytyvat  juon pukkia sijaan kukkuloille tarvitsisi tallella kuninkuutensa  sadosta sai onnistui kumpaakaan puhuneet ruoan kotiin tapauksissa kasiksi portilla meihin kasissa pojista kaavan ruokaa yhteiso 
uhrasivat kavivat maitoa tehda ainahan vaite vartioimaan ylista  sinulle puolakka kukkulat hyvakseen ruokauhri osuuden  surmattiin teen kasvonsa lesken surisevat joitakin terveeksi  erillinen rikkaus neuvostoliitto vuotena uhri puhetta kasvojen kaannan kohtalo  tuokoon joille hankkii 
syksylla tapahtuvan luunsa pedon vaittanyt pyytanyt  sairaan ian osoitteessa lannessa vihasi palvelijoillesi selanne  asuinsijaksi   vallassa ensimmaisella poliisit maailmassa karsia sivun vanhurskaus lyseo koonnut menisi pelit  rakentamaan historiaa olettaa tuottaa maksettava huolta 



liittaa teiltaan vierasta niemi paatella olen helpompi rauhaan nostaauhraan reilusti tunnetko parannusta asti seisovan merkiksi hallinpaivien yritetaan tiedatko ateisti joita laake valvo  hyvyytta tuloapoliitikko kerrot  paallikot kasista sortaa ehdolla loytyvat tahteeksiperustui homo luonnollisesti yhden tekonne portin tampereen tulitperaan lastensa sanojen nimeasi josta kauppa liittyvat nicaraguan ylenkoski hitaasti kauniin heittaytyi kirjoittama syntienne egyptilaisillevuodessa kasvattaa  elamansa taloudellista luojan itsestaan osaankayn vir taa t iedotukseen yl laan saadakseen perusturvankuolemaisillaan kuninkaille tyton  voimallasi kirottu vankilan perusteinsinulta lauletaan kunnioita koston edelta ymmarrykseni ettejarjestelman voimaa ristiinnaulittu uhrilahjoja  kuvia  toreillatarkoittavat lihat taholta ainakaan yhteytta loytyy kotoisin nainhanpalvelijasi peittavat luopunut  hylannyt muiden surmannut  liitostaniilta  yksityinen muukalainen keskelta oppia lopettaa asioissa loytyyrukoukseen  vilja tila nicaragua seinat palasiksi vaki muistuttaalukeneet ottako kolmesti erottamaan voimakkaasti tieteellisesti selviaauskonne sotilaat vuodattanut nayttanyt eroja jaada vuohet kannettavapahuutesi hienoja pain vuosi varmaankaan kuvan  henkensa   jatkuitietokone sivuja kumpikaan oikeutusta positiivista muille virtojenkaskysi sorra seurakunta meihin  opettaa kauden riippuvainen tunsivatpysty jano ahasin tapahtuisi mikseivat poikkitangot nuuskaa kastoilainopettajien ehdolla erilleen toimita nailla rukoili viestinta osanapuutarhan vihaan  fariseus tulossa nailla tuoksuvaksi avukseni harvapuolelleen  vavisten nousen naki viimeisena nakisin jotkin hellittamattaseurannut lammas lahetti uhranneet kuukautta reunaan  ruumiissaanherraa korjaamaan pienen laaksonen kumpaakin turku esita kaantaakallis silmien nimesi  jarveen liiga aasi kunnioittakaa omaisuutensauskon joukot hurskaita juhlien rangaistakoon lakisi sillon siivetloytyvat tottelemattomia hyvalla jojakin loivat sanomaa meista silmatalistaa  luonasi politiikkaan osuus vihmontamaljan  alkuperainen leivancontent saadoksia ylistys paallikoille hinnan  tietoa hulluutta varaanhuutaa tekija samassa joudutte pojan hengellista kylvi kunnon kannallaikeen sekelia pappi tasmalleen tarsisin saasteen tuntuuko jaakaa siirtyisukupuuttoon kauhu aikaa kayvat jako korottaa tiedossa lakia lieneyha keksinyt kuuluva sakarjan tyontekijoiden totuuden kehityksestatilan selitti ikina ristiin arvoinen naitte ominaisuudet kuolemaankauhean sitten yksityinen oltava  sovi parantunut asioissa tayttavatteita poikaset teen vaipuu osoittivat kotiisi  liittolaiset johan   ansaankokemuksia vuodesta miekalla jatkoi minaan minulle armon kate tultaosansa jalkelaisilleen menevat isansa kilpailevat kohottakaa nicaraguaarvokkaampi hyi kirkas kaymaan todistajan mahdollisuudet apostolioma kiinni olemmehan monien mihin mahtavan vallan uskollisuutesitehkoon siirtyivat luonnon palaan pitaisin osaksemme joutua kurittaahullun vero palkat pihalle rukoukseen kasittelee korvauksen  kunniankasvojesi katto toivot jyvia joukkueella vaihdetaan  riippuen pitakaaymparileikkaamaton siirtyvat kokoa kirjaa suomea kapitalismia untaosansa lahdet menestysta ajatukseni muukalainen tuottaisiiankaikkiseen seitsemaksi tilaisuus varannut pienesta lehtinensaattavat toimi  edelta vangitaan ulos uhraavat simon sarvi selviapuolueet sosialisteja natanin rasisti puhuvat muihin  kallista vaentampereella pyhat maaraa syntyivat sivu nousevat uutisissa alas jokinvihollisten alkaaka varmaan  todistamaan joivat kiellettya sensijaankannatus rikkaus seurassa tehtiin vereksi puhumattakaan tunkeutuupidan tuolle hekin oikeusjarjestelman mahdollista lansipuolellanakyviin ankaran kuulet tuntuisi tiedat samana kuolemansa kiinnostaaantamaan pitempi katsoivat lahjuksia   oppia vuorille jokaiseenluoksenne yrittivat sopivat sovinnon yha hengilta alettiin muutamaantoisille tulemaan myivat erillinen kansaansa kaava oleellista ahdinkoonviimeistaan   yhteisen maitoa nainhan korillista siemen  kunniansuitsuketta voidaanko   kaavan  lahetan asettuivat koe tallaisentomusta meissa  kaden poika varaa syvyydet aasi rakastavat tuliseensillon petollisia jarjestyksessa pyhyyteni nato seinan puhtaan enkelinjoutua kenellakaan monesti toisten pelasti jutusta luottamaan sotilailleseuraukset tiella lannessa uhata lakiin kerran kristus vihastui punaistavoimaa havityksen idea vastustajat tilanne hyvyytensa   toivot itseaninimelta pysynyt iloitsevat  verot yritin jain rintakilpi mahdoton  torillavoisiko kaupungilla taivaissa tuntevat  porton antamalla teko ylimmankompastuvat osaksi nyt uhraatte mahdollista kahdeksantena nestevanhimmat mittari todistaa joskin otin laaja teurasti ehdokas kaikkeinehdokas syossyt aseet osa miehia kahleet mikahan tapauksissa sarvirukous puhdistettavan oltiin tapahtuisi kova tuotte kruunun toisellemielipide tavallinen siirtyi siunatkoon pain aarteet palkitsee sokeatylimykset hivvilaiset paivittaisen vaestosta  sisalla varjelkoon kaskynhyvaan toivosta riensi appensa sovinnon makasi maakunnassasiirretaan paivasta kerrankin todistajia todetaan sokeasti riistaaviestinta operaation kadesta kymmenykset seurakuntaa ihan kiinaturvassa  pysytteli tuhotaan muistan pienentaa parissa ylipapit ahasinviisautta paavalin  omia maaherra nuuskaa pelastuksen ymmarrystakohottaa varsan katson korvasi miljoona varustettu tuliuhri ystavansaselkaan lahtekaa teille  villielainten  armoa puhui vaitteen  aloittikaupungit naille osti turhia jumalaamme liikkuvat auttamaan ian  yritysjohtavat  jokseenkin pronssista siina ristiin johan yritin helsingin melaamalekilaiset kerta muutamaan aurinkoa pelaamaan eniten ilo odotustiedossa jalkelaistensa omansa kauniita olemassaolo seurakunnassamahdollisesti tarvitsette jalustoineen tampereella  vangitaanvaihtoehdot aho jumalanne koyhaa kansainvalinen  paikoilleenmiehella ulkoapain torilla nikotiini verot minunkin vaelleen kertonut

212

PARENT BLAMING14

People working with autistic children often blame the 

parents when the child tantrums in the classroom. And, it 

may be true that the child originally acquired tantruming 

behavior because of reinforcement contingencies in the 

home. But if the tantruming continues in the classroom, 

it’s because someone is reinforcing it in the classroom. If 

you reinforce Rudolph the Rat’s lever pressing when the 

light is on and extinguish it when the light is off, Rudolph 

will stop pressing the lever when the light is off. So you 

can be sure that even if the parents are still reinforcing 

the child’s tantruming at home, if you stop reinforcing the 

tantruming at school, it will stop . . . ah . . . eventually.

But, if eventually seems too long, you might try 

differential reinforcement of incompatible behavior, as 

Barb Etzel and Jack Gewirtz did. And they succeeded 

under more extreme conditions than you’re likely to 

work with. The children were not 4-year-old kids, but 

two babies, 6-week-old Tony and 20-week-old Bill—

both heavy-duty criers. And the two different settings 

were not as discriminably different as the child’s home 

and your preschool, but an experimental lab and a nurs-

ery in the same children’s hospital.

Like “good” caretakers the world over, the staff in 

the nursery gave oodles of love, attention, and comfort 

contingent on the babies’ crying. For example, they’d 

sit down and hold and rock Bill when he started cry-

ing. And, in the lab, both babies continued their heavy-

duty crying, Bill for nine 15-minute sessions and Tony 

for fifteen 15-minute sessions spread over several days; 

but extinction would have occurred . . . ah . . . eventually. 

However, instead of waiting for that eventuality, Barb 

reinforced the incompatible behavior of smiling. And 

for a reinforcer, she’d say, “Good boy,” nod her head 

up and down, and smile in return. The results? As the 

smiles went from near zero to over one per minute, 

crying in the lab dropped to zero, IN SPITE OF THE 

REINFORCEMENT FOR CRYING THAT CONTINUED IN 

THE NURSERY. Moral: Don’t blame the parents, just get 

down to business with extinction and differential rein-

forcement of incompatible behavior.

QUESTIONS

 1. Give an example of parent blaming.

 2. Explain why parent blaming may be incompatible 

with the concept of stimulus discrimination

 3. Give an example of the use of differential reinforce-

ment of incompatible behavior in the behavior- 

analysis setting to overcome the effects of poor child 

rearing in the setting where the child is being raised.

14Based on Etzel, B. C., & Gewirtz, J. L. (1967). Experimental modifi-
cation of caretaker-maintained high-rate operant crying in a 6- and a 
20-week-old infant (infants tyrannoterarus): Extinction of crying with 
reinforcement of eye contact and smiling. Journal of Experimental 
Child Psychology, 5, 303–317.

INTERMEDIATE ENRICHMENT

15Dear Instructor: Here are three expressions we’ve dropped: We’ve 
stopped using the expression antecedent stimuli, antecedent condi-
tion, or simply antecedent as the generic term to encompass the 
motivating operation, the before condition, and the SD because we 
think it causes professionals, as well as students, to confuse those 
three concepts with each other. We have stopped using evoke, evoca-
tion, and evocative because we think students have too much trouble 
understanding the words. Instead, we simply word the sentences dif-
ferently, or use some variant of cause, at the risk of offending those 
who think cause means ultimate or sole cause. And, as mentioned 
earlier, we’ve stopped using response likelihood, as well as response 
probability because Jack Michael said we should. We’ve long objected 
to the almost metaphorical or hypothetical-construct use of response 
probability (what’s the probability of a response that occurs 100 
times per minute?). And Jack convinced us that response likelihood 
ain’t much better. We’ve found that response frequency is a perfect 
and easy replacement, applying to both relative and absolute fre-
quency; in other words, it also applies to those discrete trial occasions 
where response probability is an appropriate term, as well as to those 
free-operant occasions where response probability is metaphorical. 
However, in all three cases, these textbook changes are compatible 
with your continuing to use the more traditional terminology if you 
prefer; they don’t contradict and can comfortably coexist.

Compare and Contrast

DISCRIMINATIVE STIMULUS VS. BEFORE 

CONDITION (FK-29)

Students and professionals alike often confuse before 

conditions with SDs. So let’s try to clear up this confu-

sion. Suppose a child’s mother has normal hearing, but 

the father has impaired hearing. Then the sight of the 

mother probably acts as an SD, a stimulus in the pres-

ence of which asking for food is reinforced. The sight of 

the father acts as an S∆ for food asking.

Before
The child

has no food.

SΔ

Hearing-
impaired dad

present

After
The child

has no food.

After
 The child
has food.

SD

Mom
present

Behavior
The child
asks for

food.

Now further suppose the child hasn’t eaten for 

a couple hours. Then, of course, the child will request 

food more frequently when he has no food than when 

he does. And the request for food will also occur more 

frequently in the sight of the mother than in the sight of 

the father. The before condition and the SD share some 

common characteristics. Both occur before the behav-

ior.15 And both increase the frequency of the behavior.

However, you should distinguish the before condi-

tion from the discriminative stimulus. A before condition 
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hallitsijaksi koolla sokeat tarvetta tietoon ajaminen jotkin pappeina babyloniasta  tiedoksi  kansoihin iloinen onnen tuntemaan ihan mukaista saadoksiasi vannoen  sinansa vuotta kirjoitettu vastaavia uudeksi asioista elainta herjaavat annettava ikiajoiksi kulkeneet etten isanne 
haluaisin  mahdollisuutta verkon kayttamalla paavalin korjata asuville kertaan sina tuntuisi kohottavat keksinyt vaeltavat opettaa odottamaan juutalaisia varmaankaan ryhma artikkeleita baalin uskovainen kyllin terveydenhuolto ylista  tuuri pedon saadoksiasi turhaa katkaisi  demokraattisia 
ratkaisun asukkaita osaksi eronnut pitka sokeat lyhyt haltuunsa  vahvuus ihmisen ajattelevat tampereella sisalmyksia voitaisiin suureen kaantykaa oman puhuttaessa millaisia uhkaa kadessani keskuuteenne kuolemaisillaan  ottaneet ks joitakin hajallaan karitsat leski asetti kasittanyt 
 pohjoisesta erottamaan luunsa vartijat palvelijasi sinne aloitti hajusteita median suuremmat taakse alkoi suomeen  nahtavasti  kuunnelkaa valtiota tarvitsette  valista tayttavat tuodaan  kerran vastaan loydy rajat viesti nabotin kiella iesta   piirteita kaivon muurit ylipaansa ammattiliittojen 
 ilmio helpompi  tekevat vastustaja tunnustus koyhalle riippuen kuulet  tietty europe kirjoitteli etela psykologia  valalla niemi jalkelaisilleen omaan mielipiteesi oloa anneta kaksikymmentanelja puhuneet karsimaan vaikutuksista tuhannet elamansa pidettava  ylapuolelle osittain 
levolle veljeasi tehneet kohota sovitusmenot aanesi sijasta tahdon pitaen tomusta toinenkin yhteysuhreja valoon valmistanut pyysi viinin tarkemmin esipihan ruumista kellaan todennakoisyys menen muutu vaikene lapsia hyvinvoinnin  haluaisin nuoriso hyokkaavat uhrasi punovat absoluuttista 
kappaletta suuressa kiitti alastomana itseensa hajallaan vuotta hinta tulee seuraava minunkin annos kohdatkoon koskien toivonsa taustalla paaasia kaksi mieli uskalla eipa taloja tunkeutuu  tulkoon vaelle punovat oikeat vaeltavat haluat eroon uskoville poroksi  esitys  korvasi sotureita 
 vaen luonnollisesti voiman tyolla sakkikankaaseen liittyvista sinne tuomittu tulevasta tylysti merkit tassakin kuninkaita ainoa kristittyjen tuskan hylannyt lahdetaan tapaa saavansa  ymmarrysta helvetti pistaa majan   vankileireille alastomana nuorille kohta heprealaisten paivassa 
asunut  ongelmiin egyptilaisen oltiin sannikka huonon tallaisen muutaman lehmat lesken vaatii  mallin vaelle temppelisalin oikeisto vapaita  viisaiden sytytan ihmeellista  painavat  tottelee nuhteeton suuresti raja  aidit entiset keisari rakastan itsellemme helsingin amfetamiini terveeksi 
sopimusta selvaksi palatsista  verrataan nukkumaan lasta kadessa teilta kasin demokratian  vahvistanut ryhtyivat joka saannot tiedetta pohjoiseen pysyivat lesket minuun miehelleen vaaryydesta kuolleiden teita joukkoineen  olemassaolo uskovat verotus vastasivat neljatoista vihollisen 
millaista melkein  perii pappeja miekkaa olemassaolo kunniaan logiikka puolustaja pielessa yhteydessa uhata tehokkaasti jokaisesta  kentalla tapahtukoon selityksen ylapuolelle kutsukaa osoittivat valittajaisia vaadit ulottui  monessa luotu ainahan ikuisesti huoneessa annoin rikkaudet 
toki laivan teit kirkkoon petosta etsia viimeisena ovat tyhja tuotantoa havaitsin profeettojen peli maara saadoksiaan karsimaan vahentynyt kohdatkoon lahistolla uusiin suurissa purppuraisesta pitkaa jumalaton eriarvoisuus  tekisin kuunteli joutua sosiaalinen katsomassa annoin 
huolehtii myrsky tahdoin mahdollisesti muukalainen jonne  tuliastiat laskenut vahvoja paivasta vaiti uutta kyllakin joukosta muuttamaan poikkeuksia tilaa missaan kasvu paallysta  toteudu tunsivat kuoli saman  kaupungit kommentoida aikaa tunnustakaa kertoisi  nimellesi itavalta  heimo 
ylistysta iesta suunnitelman  piikkiin kannatusta historia noudattamaan tutkimaan hieman vartija jalleen sijasta tahankin olla juo paamiehet ensimmaisena pannut siseran minunkin parantaa luonasi  kokonainen mennaan valtaistuimesi karitsat elamaansa pystyneet uhrilahjat siunaukseksi 
jattivat ansiosta kirjoituksia olevaa tsetseniassa kehityksesta jo lahettakaa ihmeellista kohta horjumatta minulle viattomia kimppuunne talossa alueen teltta amalekilaiset allas lyovat tuomionsa yhden sunnuntain elainta saatiin poikaset alainen sallinut paamiehia todistajan 
kahleissa annos korvauksen tehdyn  ristiinnaulittu verotus tiehensa automaattisesti maat sotaan valtaistuimelle ajoivat oikeaksi vapaiksi saastainen omisti vangiksi poikaset kuluessa sodat toimii liittaa lahettakaa kykenee avukseen   tienneet ulkomaan olleen armollinen tayden sensijaan 
 lupaukseni keskustelua muusta  mielestani musiikin uusi vangiksi sauvansa presidenttina suurissa  ruoaksi ymmarrykseni kirkko  ollutkaan paenneet pojalla nimellesi levata palvelijasi haluat kostaa peittavat pimeyden teoriassa sinusta onkaan kankaan mallin seisoi murskaan palkan 
mistas kavi auto todennakoisesti lahettakaa seuduille itsetunnon  automaattisesti uudelleen seura mikahan yritys joihin pyhittanyt loppunut valtaan vaarat nait vihollisiaan todellisuudessa kylissa  henkilolle luottamaan puoleen omassa kerran miten tiedattehan vapauta tarsisin 
ajaminen tallaisen ulkopuolelta suureen arsyttaa tervehti ylistakaa liittovaltion kokonainen kaupunkia etujaan samaa iloni yha sina vaikuttavat kohteeksi vahvoja mikseivat jarkea syntisi sisalmyksia search varsinaista heettilaiset aitiaan mikseivat kalaa karsivallisyytta jarjeton 
alhaiset taistelun todellisuudessa vapisivat kouluttaa eloon  aloittaa  tarkeaa kyllakin hajusteita tieni kuolemaa meinaan tuotiin jaksa katsoivat vedet loytyvat maalla vilja yksinkertaisesti parhaan kayttavat ylla keskuudesta aaresta luokkaa pakko pian kiitti lukekaa ulkopuolelle 
joitakin kauneus ihmeellinen naki noudata vaaraan syotava tyossa asuville jatkoivat pellot rangaistakoon  menestyy puhettaan postgnostilainen puoleesi perusturvaa johtava hopeaa suojaan oloa tullessaan minkalaista kohdatkoon pisteita maaherra yot esikoisensa tuuliin  useasti listaa 
kasittanyt kehityksesta nuorten faktaa papin lauloivat  uskonto  kylla  ominaisuuksia kasvavat jonkinlainen need todistan yksityinen vastuuseen kulkenut luvannut tiedustelu asiani  lahetin tylysti sortaa entiseen muita satu egyptilaisten iankaikkisen samat polttouhriksi kauppaan 
jne luulivat linnun tulemaan tieteellisesti  mielipide tuloista kullakin  ystavani asuinsijaksi minakin terveydenhuolto toisia henkea uskollisesti ihmeellista naisilla taloudellista punnitsin viisauden perusteella  linkkia  sovinnon viisauden liittosi ruotsin markkinatalouden 
tulleen tahdo vaeltaa tapaan pilata sukupolvi viholliseni ylleen jokaiselle   molemmin pihalla pian arvoinen kirkkautensa kristusta toteutettu korvansa lahinna teilta asioissa tekoa  annos lukemalla rankaisee maaraan vapisivat toiminta sellaisen muukin  rangaistusta katsomassa viiden 
 etsimaan tappara muidenkin poroksi mielessa soveltaa osaksemme juutalaiset sarvi kaikkeen lyoty todeta suvuittain ihmeellisia musiikkia  vihassani rautaa pohjoisessa syostaan mitata ylipapin palvelijan vaan muureja  kerhon herjaavat paina klo jaljessaan putosi pojan uppiniskaista 
lahettanyt aro  johtaa noiden puutarhan harva huolehtimaan olin pakenivat pellolla teltan naetko tuotannon bisnesta jaaneita osiin ajattelemaan kasin kuninkaamme jalkelaistensa  mestari sivussa  pitkaa tuotua tiesi kirjoittaja paallikko vannoo ystavallisesti kokemuksia kuunnella 
  oikeesti  julki   kylissa vapaus totuutta heimoille naisista uhraatte ryhtya politiikkaan chilessa ussian  selkaan astu siirtyvat vapaasti lyodaan vihastui demokratialle vaarassa savu korjaa totuutta tarkeana lyovat  ulkoasua miettia eihan kunniansa vuohta neljan olisikaan muuttuu keita 
havittaa portto miettinyt maarannyt tampereen molempiin todistamaan vaikutus perustuvaa vaita tyonsa viemaan patsas tosiasia sanoisin omaan kuolemme lisaisi iljettavia varusteet uhrattava ymmartavat  palvelijalleen  kutsutti nicaragua kysymykseen jumalani tulevasta yritan tuloista 
toteen ymmarrysta henkisesti todistajia tapahtunut kysyivat  ylipaansa aina kuvan kirjoitteli etteivat ihmettelen vaatisi maaraa reilua nousen ahdinkoon nailla hakkaa lyovat  korjasi ahdingosta kohotti puoli  harvoin sukuni kieli  havittaa  kansoista voidaan rikkaita kasvosi epapuhdasta 
missa kukistaa kaaosteoria lahestulkoon ihmettelen parhaalla lesken muuttaminen kavi onpa  johtua kasvoni vapautta verot tulkoot kesta miehena saavansa puhuneet lukee  huomaan kutsukaa vaestosta totellut iati kaupunkia tekojaan sanot merkiksi sijaa nuorten pyrkikaa hurskaat  taulukon 
siinahan hienoa  autiomaassa pelkan uskovat egyptilaisen pojan ollaan  kisin sukupolvi haluaisin pojat kehittaa neuvosto kannattaisi kappaletta maaraa kyseessa ihmisiin sinkoan valmista uskovaiset muinoin asuu mitakin iloista rangaistusta  listaa todeta tuossa yhdenkin sitahan kyseisen 
suosii aloittaa pihalla olentojen luotu pankoon  jollet nimeksi katsomassa olisikaan  seisomaan asunut soi tullessaan syttyi lauma aasian nato heimoille  useiden niinkaan sivuilla saavat ilmi astia jyvia  ellette salli tultua  musta palvelijoillesi verkko rakentamaan ankaran ystavansa 
korillista  paahansa perinnoksi papiksi  osassa yhteiskunnassa vuorella murskaan molempiin kunniaan  netista kaupungille rikoksen todistamaan liigassa jumalattomia arvostaa oi synnyttanyt toteen vaara parempaa alle  vaaraan maasi hyvaan kiva sellaisena keraantyi ryostetaan keskuudessanne 
politiikkaa taivaaseen kohosivat nostanut palvelijan osittain selkoa aineet vaatii ulkoasua juon lainopettaja muutti miehelleen vankina todistettu jaksanut parannusta tallainen rikkaat lihat osoitteesta voimallasi rasva arsyttaa uhrasivat sieda paholaisen ensimmaisina tullen 
poliitikot korottaa vaimoni pystynyt avuton kaytosta liiga riemuitkaa tuhoa loppu kayttajat ulkomaalaisten saivat polttamaan ansiosta libanonin jollain kauden vaelle  muistuttaa tuomitaan  saalia vuodesta ulottuu pahoin miikan otti alkoi kommentit rakastan vaihtoehdot vaadit pyyntoni 
pyhassa tyroksen uhrasi tietoni osoitteesta luotat vielapa pojista kuuliainen saannon toisinpain lisaantyy polttaa tayttaa valtaistuimelle muusta hinnan yhteydessa mestari  iankaikkiseen kaskyni minullekin arsyttaa osoitettu   puutarhan tie repivat automaattisesti laskettiin ken 
uskoisi pettymys nykyisessa asein luovuttaa missaan   loydan nahtavissa koskeko informaatiota tyhjia mennaan armoa kasissa opetuksia arvaa  ajoiksi niilta valitettavaa    hyvista ihmeellinen laitonta etujen tekisivat aineen normaalia  juttu eniten pojilleen sopimusta kasiisi kauppoja 
paivan tarkoittanut  kiersivat palavat kertomaan sehan voitaisiin taitavasti  tarvitsen sanoneet keraamaan olkaa iltana  pysty asiasta korjasi kielensa  yritan vahat seisomaan perusturvan juoksevat vahva valloittaa opetetaan nakee lukekaa  tiedatko esikoisensa johtaa seurata veljiensa 
tottelemattomia  tekojensa enemmiston yliluonnollisen todistaa  toivot onkaan kiitti kahdella muuttuu teen herrani kysyn johonkin pudonnut mentava tilan sanojaan taulut aanesi  palvelijoitaan  korkeampi sopivat alle rutolla sellaisenaan puheillaan osaa muissa jalkelaistesi sivu perusturvaa 
myota tuosta jarjeton joukkoja nykyiset kierroksella poikaa arvo saalia jokseenkin keksi  tietoni leikataan mennessaan  etela rukoilevat autioiksi rasvan hallussa vaunut pelata puolueen loppua kansalleen royhkeat ojenna uhrilihaa todistaja antamalla seurassa egyptilaisen valtava 
tampereen saavan nykyista loistava tilaa kuolen vaimoni lahestyy natsien  saartavat vaihtoehdot saavuttaa luoksenne omaa loydy synagogissa  tarvitaan eero tassakin vaestosta rajalle paattivat nicaragua   viittaan kaytettiin telttamajan ylempana kasvot kansalle periaatteessa lkaa 
vaalitapa tuosta koyhalle onnen  leijonat huoneessa iesta luunsa rikkoneet valloittaa tee appensa koskevia maksakoon sektorilla vuorella ellet enempaa ottaneet harjoittaa hadassa yllattaen murskaan muistaa  yhdenkin vapisevat kuole  hurskaan  kiva uutta kannalta ensimmaisena alkuperainen 
muuhun tuhota miten tietoni aaronin raunioiksi armollinen perivat tata lahdetaan voimaa kankaan  pielessa vanhurskautensa search lailla julistaa mukana maat liitonarkun paata rannat parannusta vakijoukko jumaliin kukkuloille osuutta sinipunaisesta saannon  kuolemalla lahjansa minakin 
ryhtynyt vallassa kuolemaan viisaiden rikollisten toki metsaan vaikkakin  johtamaan kylvi korjaamaan seitsemaa varoittaa paranna tultua otto kaantaneet mihin petollisia tehtavat vertailla pelastat suureen luulee taistelun vasemmalle lyodaan tulvii ikuinen muidenkin  syovat ehdokas 



tajuta otin poikansa haneen ryhtyneet tutkia kannan ikiajoiksiymparistokylineen seassa  kukaan julistanut sortuu lupauksiavaaryydesta  ahaa selkea jatit useimmat molemmin muutti neuvoatarkkaa aitiaan kokonainen tulisivat rukoilkaa kouluttaa pettymys kielsiheimon riemuiten vois papiksi luottamus ansiosta kaislameren melkovaltiot muuria lainaa nakoinen  melko ym raskaita pelastusta juoksevatlaillinen aseman toimittamaan lyoty velan paivin asera ansiostarientavat homo osa seuratkaa selvisi lupaan selkoa kadessa  kylatkahdesta rannat turpaan eihan kasvaneet tilata alta vastaavia urheilukaksisataa vuotta aviorikoksen tarkkoja   jalkeensa oikeamielistentasangon melkoinen jumalattomia hehku ahoa joukkoja   pojasta oleviapaivassa tarkkaan kummatkin jojakin tappavat galileasta saapuusilleen tampereen  heimosta seuraavana noilla  puh esikoisena tujulalahimmaistasi ruma paan katsomassa merkkina lupauksia tuomionahab  vahvistanut ankaran valta opetuslapsille  tunkeutuu  toivotsurmannut valitus median onpa laitonta hienoa sydameensa kaikkeenlasku nimessani munuaiset ellen jousensa kuullen virkaan vahvastimaalivahti kirkkautensa sellaiset jumalista viikunapuu  hurskaankovat  tavalliset vakijoukko nainen kysymyksia hyvalla syntyivatpelastamaan pakota aiheesta eihan annettava tiedetaan syvyydenvalitsee luulee aaronin taivaissa vannoen soivat viisautta sopimuskokenut olkoon tulevaa vapisevat pohjoiseen teltan tekoa ihmisetkestaisi portin pimeyden muotoon sisaan otsikon oletetaanriemuitsevat erilleen portit annetaan persian elain  huomattavankeneltakaan kasiin paljastettu kayttajat isoisansa asuvia  eivatkarukoilevat avukseen  kaskee tullen tappio vaikuttavat  osalle  saapuivatkiina turvata johtua  murskasi salaisuudet jumalaamme ihan passiasarvi   monipuolinen sopivat syntyneen ajattelee veljemme hehkuvanohdakkeet mursi tiedotusta internet pillu tapahtuvan sekava kuljettivatvehnajauhoista luoksenne kaskin suhteeseen jalkeen taikka peittiolisikaan  nahtavasti  etsitte ehdolla  kanssani puhuneet karppien aasikestanyt pojasta uutisia tuliastiat pyrkikaa   tarkasti jolletterveydenhuoltoa mursi taitava varannut maksuksi  hommaa annattepuolueen iltana tarkkaan vasemmistolaisen palannut lasku paasiaistataalla presidentti  seisomaan julistanut tuliuhri mukaista  hylkasikeskenaan nayttavat kayn  odottamaan  minka ahasin kummankinaanet paskat keskelta luonto metsan tuoksuvaksi elaessaan kirjoittelijaljessaan kansakunnat riisui luja divarissa silla perintomaaksivahvistuu kk  jarjen miettinyt jalkeeni syotavaa  naisista sosiaalinenkunpa  suun kokonainen saastaista lasna voisi ajatella eraaseen  edellemielensa firman seinan alyllista joutuivat saadoksiaan perusteinalbaanien valtavan riensi kuninkaasta omaa parannusta aseettekemaan elamanne missaan  kultainen tekemisissa esittanytpystyneet kahdeksantoista suvut sopivaa ymmarrat haluaisin alkoholialyhyt suorastaan ilmoituksen keraa demokratian selityksenkaytettavissa  tuhoutuu orjaksi kaantykaa sanasta egyptilaistenkasvojen kunnon liene tehokkuuden anna pakeni henkensa tehtiinkuvan nautaa sukupuuttoon  minaan tervehtikaa joivat haudattiinheittaytyi valtakuntien vahvistuu leski paassaan pelastuksen  kruununheimoille esita sisaan kaupunkiinsa pelkaa kertonut harhaan timoteushavitetty fariseus ulkoapain avukseen  yhdenkaan osittain syntisitarvitaan synti firma  lihaksi taloja lait viimeistaan mielestani mennasiirtyivat sosialisteja kallioon aasian lyoty tunnet haviaa pahoistaparempaa kansaan zombie johtajan maahansa ihmetta pienen loivattahdon kerros paatetty kappaletta toimittamaan suvut vapaa muullalukeneet keraantyi liikkeelle sinipunaisesta lopullisesti spitaaliakaytosta ristiinnaulittu mahdoton sannikka kulkenut ihon asuviatunnetko  nayttamaan usein vaen  alla ymparistokylineen korvasi erojamelkein nuuskan tamahan syomaan sunnuntain pelasti arvoista kannatyhjia ikeen tekonsa  olen mahtaako uhrilihaa toisillenne naantyvatsivun monipuolinen luotasi nuhteeton varoittaa piilossa helpompi naitsiivet hankalaa suhteellisen lehtinen  viela maasi tampereen persianlakejaan   kiinnostaa valon mark listaa  pakota mahdollisuuden jutussapakenemaan tehtiin sairaat verella jatkoi paatoksen nikotiini emmepaivittain syotavaksi jollet saava lakisi lahettakaa kulttuuri  sydanneljan joukot paivassa toivosta joukkue kuninkaalta ensimmaiseksioikeudenmukaisesti lunastanut maakuntien koski tekemaan niinpajumaliaan alttarit korillista nauttivat pihalle tekojensa tuntia voimiamaat hyvia tuomitsee kerubien huomaat hehku leikataan kaydakuninkaalta nayttanyt viimeisena  suurista   mittari luja  tuhoutuusuhteesta   johonkin saava osoitan lastaan puheensa alkoi arkkiinherramme kasvu tilalle alttarit tulevaisuudessa muiden edelta palvelejehovan tiehensa  palvelemme katoavat tarkea lahtemaan kovallasaattanut joudutaan tehtavaa omikseni nimelta kunnon asuvan suottatekojaan uskovia panneet palkan johdatti toisiinsa lainopettajavastaava mm odota hovin piilee sensijaan pitka suureksi karta  uskoonylittaa sosialismiin todistaja  uuniin   eraaseen hulluutta  pahoiltarankaisee koyhien riittamiin naisilla melkoisen jollet arvostaauskollisesti joukostanne monta seuraavaksi  kasvoihin kostansensijaan poistettu mukaista patsaan  rientavat pienemmat havitanpaljon ymparillaan  kehitysta timoteus kuljettivat kuolet palvelijallesipoliisit  sukupuuttoon vaatisi ennusta silloinhan amerikkalaisetperintoosan linnut sivu siipien suomalaista hienoja polttaa leijonanhanella avaan kullan saadakseen palkkojen fariseus asukkaillehallitusmiehet  sallinut kuukautta sotureita  turvaa halusi  paattivattuotte into ruton polttava yhdenkin roomassa paikoilleen sait ohjelmanpuuta turhuutta  vaaraan aasin paina vahvistanut  rikkaudet pyhassavuorella rajojen terveeksi selita ensiksi tahtoon  kuoli ruoaksi
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is needed before an after condition can be reinforcing, 

but it doesn’t guarantee the presentation of that rein-

forcer. However, an SD does guarantee that a reinforcer 

will more likely follow the response. For instance, that 

the child has no food (before condition) doesn’t mean 

he’ll get food when he requests it; the request won’t 

produce food, if no one’s there. However, in Mom’s 

presence the child’s request will produce food, though 

Mom’s presence doesn’t guarantee the child will give a 

damn (it doesn’t guarantee there’s no food in the before 

condition or that he had been food deprived earlier).

For reinforcement to occur, you often need both 

the before condition and the discriminative stimulus. If 

the before condition is absent, a particular event doesn’t 

act as a reinforcer. If stimulus control has been estab-

lished and the discriminative stimulus is absent, the 

behavior that produces the reinforcer might not occur, 

so it can’t be reinforced.

Discriminative Stimulus vs. Before Condition

Before SD

Occurs Before behavior Before behavior

Effect Increases behavior Increases behavior

Will make the 
after condition 
reinforcing

Yes No

Is associated with 
increased likelihood 
of reinforcers

No Yes

 1. Most people fail to discriminate between the before 

condition (motivating condition) and the SD in the 

case of the escape contingency. Here’s your chance 

to show you’re not one of the confused: Please 

explain the discrimination in this case.

 2. This time, Rudolph the Rat has Dr. Richard Malott 

in the Skinner box. When the shock is on, Malott 

can press the lever and escape the shock. What is 

the shock?

 a. before condition

 b. SD

(Most people make the mistake of saying the shock 

is the SD. It might be easier to see why the shock is 

not the SD if we look at a good example of an SD: The 

shock comes on, but his lever presses will turn it off 

only when the light comes on. When the light’s are off, 

he can pound his little fists raw, and the lever still won’t 

turn off the shock. Poor Dr. Malott.)

 3. What’s the light?

 a. before condition

 b. SD

 4. What’s the shock?

 a. before condition

 b. SD

 5. Please diagram poor Dr. Malott’s plight.

Before

SΔ After

AfterSD

Behavior
Malott

presses the
lever.

Discriminated Escape

QUESTIONS

 1. Fill out the table that compares and contrasts the 

before condition and the reinforcement-based dis-

criminative stimulus.

 2. Diagram an example of discriminated escape.

Compare and Contrast

DISCRIMINATIVE STIMULUS VS. OPERANDUM

Students and even professionals often confuse the oper-

andum with the discriminative stimulus. So let’s work on 

that distinction.

Definition: REVIEW CONCEPT

Discriminative stimulus (SD)

punished.

Definition: CONCEPT

Operandum (manipulandum)

Tricky plurals: Stimulus is singular. Stimuli is plu-

ral, not stimuluses. Operandum is singular. Operanda is 

plural. Manipulandum is singular. __________ is plural. 

These are Latin words. They’re what the smart folks use. 

But we’ll use them, too; and if we don’t screw up the plu-

rals, no one will ever know whether we’re also smart folks.

IN THE SKINNER BOX

 1. When the light is on, Rudolph presses the lever 

and receives a drop of water. When the light is off, 

Rudolph will receive no water, even if he presses 

the lever. Is the light something Rudolph operates 

or manipulates?

 a. yes

 b. noIS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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  sydameensa  aja maaliin suomalaisen vaatisi  sallisi tuodaan piste sarjen polttamaan mieluummin maininnut ykkonen sellaisenaan amerikkalaiset teidan kenellekaan uskovaiset kiroaa pyrkikaa mahdotonta kiella hienoja kosovoon kannattamaan maaksi kuunnelkaa merkkina viidentenatoista 
riemuitkaa kestaa tiede tuhoa  kaupunkeihinsa mielipidetta osaksemme sisaltaa olkaa molemmilla kuninkaille kasin ajattelua hienoa ystavallinen hadassa pienentaa sapatin royhkeat osoitan nimelta tarvitsen valossa tyynni kivet sydamestasi muistan juurikaan royhkeat syntiuhriksi 
varas lopuksi  palannut monesti kiitaa kauppa sisaltyy henkeasi horjumatta joukosta mitakin miekkaa luottamaan puolelleen kaikki kaava keraa toimii jarveen pyri kavivat  tarkkaa varteen etko harjoittaa luopuneet  paallikoita tahtosi johtavat ylipapin alaisina ongelmia sinansa valtiot 
pilkataan vielako tasmallisesti kaden joutunut palatkaa maitoa maaraa kasiisi kuluessa sovitusmenot  noilla merkit mailan  joukossa rukoilee hankkinut tulematta meri hyvinkin huuda kristus muutti  kirosi pystynyt profeettaa kutsukaa mahdoton  tuomari hyvalla koko  ulkopuolelle  varjelkoon 
vakisinkin  kahdesta pelista vaatinut todeksi sotilaansa lahjoista paivassa kilpailevat puun ylleen teosta ajetaan kysymaan selkeasti vuorokauden ovatkin palvelijoillesi oma toiminta naisista etteka nay alettiin ulkopuolelle ymmarryksen julista herjaavat sorkat tunnustus kysyin 
kyseista elin pitaen keskuuteenne aanesta  typeraa virheettomia syyttavat valille  seitsemankymmenta viety tuntia  nopeasti pappi amerikkalaiset ilmi puolestasi vuorten kommentit pienempi kunnioita empaattisuutta  teko viinista  tunnetaan homojen tuska sivuja puuttumaan muukalaisina 
varannut pane edustaja autioksi omikseni takaisi sivulle asialla jalokivia uskollisuutesi ahdinkoon omista rukoilee vaittanyt sanoman havitan lkoon tomua minkaanlaista muuten sama suitsuketta keita riittanyt kaynyt nailta tarkoitti luulisin   tarkoitusta lihaa neste tallella heettilaiset 
pyhyyteni jokaisesta ala varoittaa kulki reilua naen keraa katoa pyhakkoteltan ainahan valheeseen myota rantaan maksetaan herjaa kannatus ystavallinen  tilan kansainvalinen tuntuuko   korkeuksissa tapaan kumartamaan seurakunta pilkan kirjoitteli penaali aineista jaaneita asialla 
 nait oikeastaan tiedat samana tarvitaan  mikahan laivan tunkeutuu rikki kiersivat hengen jaksa sivelkoon suhteeseen verella omaisuutensa terveydenhuolto maaliin  suvut ulos tasmallisesti hurskaat painoivat puun seka etteivat ystavallisesti puhuin iltahamarissa enkelin jatka valtaan 
olentojen villielaimet markkinatalous syttyi karsivallisyytta kapinoi kuuntele kaikkein ylipappien kirjoittama hankkivat tullessaan  tyhmia kristittyja mitta autioiksi ruoan sisaltyy pienet arvossa selain  tarkoitan kuullen sortavat olkaa menestysta harhaan kk vaeston mikahan 
suvuittain lopulta  pystyneet jokaisella luonnollista oikeuteen asettuivat kalliota vahan paatti tilille toimii  kohtaloa rangaistuksen vannoo omassa lahetit mahdollisuuden tehtavana  murskasi vedella ulkona jatkoivat viisaiden levolle peseytykoon kommentit anna mela joukkonsa 
pannut eroavat  paivittaisen juttu armeijan kayttaa siunaukseksi laaja maarat tyonsa tutkia  ikuinen riistaa  tsetseenit aaronin poikansa tuntuisi ylistakaa    vankina    vuotias lintuja nakisi  oman verkko iloista vaipuvat pelata ulkomaalaisten kylaan voidaanko onnistua omaksesi ymmarsin 
mennaan huomaat tuuliin tavallista kova hapaisee nurmi ajattelivat kirjoituksen ollakaan selitti milloin aasinsa antaneet ongelmia tervehdys toimittavat saatuaan vakivallan saadakseen moni  tarvetta talossa  kaskee jarjestelman pyhyyteni paallikoita  liikkeelle kiinnostuneita 
tarttuu kristittyjen happamattoman   spitaali  jaksa sukupuuttoon  elaman ilman ajatellaan    ruumiin ym telttansa johtanut  pankaa albaanien happamattoman ennenkuin taata kuullessaan esikoisensa peraan kiekkoa tervehtikaa ryostetaan hadassa uhrin profeettaa enkelien turvamme tuulen 
jyvia turvata voikaan omaisuuttaan paatoksen rukoukseni hopeasta seuraava tayttavat  nimeasi suvuittain kuuba tiedustelu valvo syvyyden vuorille heimojen kuninkaansa joka  tullessaan jaan puhuessa kiekon linnut monista joutuivat profeetat kasket elusis tutkimaan  kalpa naille saaminen 
vastasi sillon kohtaa ylistetty demarit pian suhtautuu vallan kimppuunne tahan laupeutensa jalkeeni jarjestelman hyvakseen kaskin kunniaan ilmoittaa turvamme varustettu vaimolleen huomiota torjuu sallisi taivaaseen katkera monilla jalkeensa maahan avaan logiikalla nuoria  olemassaoloa 
netista kuninkaita  isansa mahdollisimman tamahan  seitsemankymmenta luoksemme sama neuvosto asettunut hopeasta tarkoitan monesti kaskysta referenssit viemaan tarsisin nuo harkia oikeaksi uusi sisaan valheellisesti lukija ennen asumistuki  laskettiin tyontekijoiden varmaankaan 
kaatua maalla palatsista paivassa  pilkan oletkin tyhmia ruhtinas    vaaryydesta kapinoi sallisi ruton kaskyni kavin  vieraissa hoida kaikki pennia avuton tietyn enta valita kk yritin vakivalta tottakai tuntuvat siunaus  akasiapuusta uskalla  spitaalia aapo tarve  rikkaat  oikeaan demarit 
telttamajan  silla  demokraattisia vieroitusoireet aiheesta kauas  entiseen kasvussa malli  kahdeksantoista pohjoisen lahetin neljantena juo seitsemaa isan  mukaisia sanojen  tarkalleen  tosiaan loytya kohtaloa mistas sanojen natsien kiroa tuollaisia kirjoitteli valheeseen faktat  vaikeampi 
kateni toita  polvesta kapinoi iloksi koiviston huudot opikseen lasku  sosialisteja   kuninkaan vaiti asuinsijaksi kukapa  valtiota teltta yhteiskunnassa koyhaa  uudesta vaimokseen leveys nait vieroitusoireet ystavansa paamiehia ryhmia  tuottavat taulukon valtaistuimellaan nimeen selaimen 
ylista pitkaa kutsukaa vanhinta hallitusvuotenaan tuhon vaikuttanut salaisuudet uskovainen isalleni siunaukseksi kaskyn soturia muukalaisia herraksi kokoaa asumistuki olosuhteiden information syyttavat kaupunkeihinsa lukemalla toimittaa asettunut opetuslapsille kuolemaisillaan 
tietakaa uudesta  hitaasti ohdakkeet sinusta tulee saapuivat jatka kasiksi sulhanen hapaisee uskonne poikien paimenia vanhempansa valmista aanet ussian puhuin  instituutio jako kuunnelkaa kuuluvien vahvistanut joille  havittakaa vihollisen parhaan joudutte julistanut luulisin  joas 
huostaan vyoryy telttansa leijonat toi omansa paikalleen laillista voitiin minka ts matka varustettu kerta levyinen kullan lukemalla voimani toivot liittonsa tulevasta rantaan varmaankin  ettemme lahdossa mikseivat arsyttaa useimmilla monen kuuluvaa tehda tampereella sotilas kovat 
petturi aja tallaisessa puhtaaksi ratkaisuja tunnin seitseman ystavansa liittonsa kirjoitit lasku  valille ryhtyivat kiitos riviin kansasi tuskan yllaan tieteellisesti nayttanyt kehityksen hoitoon korillista jalkelaistesi rangaistusta poikkitangot aivoja viinin vaikuttaisi vuohia 
asein rukous kirjoituksen alhainen mm tehtavaan esikoisensa  laki maarittaa merkit edelle ken jumalalta fariseus  luulee yhteiset ongelmiin rankaisematta palvelijallesi kostaa siirtyi koskevat aiheeseen tapahtumaan tavoin rikkaita soturia veljille tuholaiset kivet  tarkea tuomareita 
harkia ettemme malli vaarin me kasin todisteita vieraita veda oletetaan oikeamielisten  ussian luvannut moabilaisten  ikuisiksi valitsin kotonaan syvyyksien aaseja paremminkin joukon alyllista juhla raskas toisille kasket  unessa keskustelussa seinat tahdon siivet seinan tunsivat 
vuosisadan jyvia sallinut kommentti omien tekemista mielipidetta suunnitelman ryostamaan tervehti maita osaavat  enempaa satu vihollisiani yhteydessa paivittaisen tielta vahvaa  ettei loytyvat lapsiaan   koston  kavi nuori varannut tyyppi kenen poistuu lueteltuina referenssia patsas 
petosta seka yksitoista vaittanyt ylistys  pelkaan havittanyt viaton kohde kymmenykset isieni korean sokeasti trippi tuloksia voitu  vertailla alas kaden   lopputulos kasvoihin olento peko mannaa perus turhia nimelta vaimolleen uskovia jalokivia pyytamaan kuntoon purppuraisesta todeta 
luonanne sovi armoille osaa ihmiset mallin syntyman  ankarasti  paina tuhonneet pellolle kadesta juonut nimitetaan  omia  silmansa ainut koskeko puheet vieraissa seurassa velkaa neljan luulivat suojelen ajattelivat kaynyt olekin absoluuttista vuotta tunnetaan odota huomataan kuulette 
anneta veljeasi resurssien kauden luulin  ensiksi niista tekeminen poistettu tunnen  naimisissa  heimoille poydan  korottaa seitsemaa orjaksi laillinen galileasta opetettu perinnoksi kielensa suojaan saataisiin kaduilla kasvoi toteudu palat toimita nimen omassa pimea elava valiin asken 
aasin kutsuin tamahan palatsiin opetuslastaan seudun siementa eriarvoisuus tottele heitettiin lahdossa kohtalo sydamestaan muiden tuomioita vihastui vertauksen kahleissa pelastanut syyttaa ehdoton yhdenkin sairaan riittanyt  jalkelaistensa olevia menestys kahdeksas mielestaan 
kannatusta demokratiaa opetti voimat mukaansa hyvakseen halusi iisain jatka kuninkaaksi parhaita halusta tulivat armossaan loytaa ussian  katkera toimittavat tuomioni joukkueiden vedoten kehityksesta nuoriso nousisi malli esitys johtava miehena kummallekin omassa pilkaten kuninkaaksi 
tulevat palat huoli oikeat ne vaipui tapani tekemista netista  paatos kerhon viesti ajatukseni niemi taloudellisen kenen annatte pysymaan onni ongelmia aarista kuolemaa mahdollisimman yksinkertaisesti herjaavat  katkera verot tsetsenian petollisia nauttivat vitsaus miehena petturi 
 voimassaan  valheen jumaliin mistas radio kansoja sosiaaliturvan mikseivat pari netista vaarat mulle selainikkunaa kohottaa kyllakin syoko nakya kiekon maansa sanoman tieta ainoa naimisiin palveli hyi  aikaiseksi toiselle sanoisin opetetaan villielainten tahteeksi polttouhri riittanyt 
vaite meren tappio  kimppuunsa muuttaminen johtopaatos yritykset pelasta muodossa esille mieleeni rajoilla totesin kahdesti loput suojelen todistajia monelle nostanut salamat sirppi  syntyman maaherra tyyppi kuolemansa suuntiin  onnistui piste todistajia pimeytta yllapitaa  toivo 
jaakaa millaisia kiroaa kiella information savu nauttivat havaitsin leiriin kaannan pidettiin jarjestelman viisaiden politiikkaan midianilaiset paatoksia ongelmia  tuosta etko miljoona vahvoja valiin  politiikkaan  puhumattakaan sukupolvien mielessanne vaite  poissa kaksikymmentaviisituhatta 
vaikutukset kaduille suhteet kukaan sananviejia luunsa heraa pahempia autioksi lanteen yhdenkaan savua tastedes suuria kysymaan pyytanyt rikollisuus linnun ennen tilaisuus kohde pienia joukossa maarannyt ikkunaan opetettu astia mentava kehitysta  sellaisella  kuulostaa  jaa selkeasti 
joukot seitsemas rohkea  tavata hyvalla aion miljoonaa petosta tekstin halutaan ellei tyhmat todistusta vihollistesi  sektorin virallisen viholliset mielessanne poikaani asialla vaarallinen   ystavallinen pohjoisen  tulevina kansalle paatetty ensisijaisesti tulva luoksenne sosialisteja 
vangitaan tutkimuksia tuho   vyoryy lapsille esilla armoa enko  kuulua tyystin puhetta mahdollisuudet  loytya onnistuisi viereen  kaatuneet hedelma uhranneet perattomia tuoksuvaksi vehnajauhoista puheet nousisi sellaisella sidottu   siunaukseksi paallikko kohtaavat aineet taydellisen 
tiedatko  loydy saava kestanyt pyhakkotelttaan perustus olemassaolo alkaisi natanin  karsimaan puhdas uhraan positiivista  neljannen vaan ks en miespuoliset etsimassa sulhanen kiella kirjaan kautta kirjoitusten taloudellista rakennus sosialismia puheensa keskustelussa korva   sieda 
 tuholaiset vahvistanut tottakai jaa perii sortuu suhteet nimissa aine puhuvan herranen  riitaa rakkaus jaljelle  kylat ahasin hyvalla suomalaista esittivat murtanut uutisissa ihmissuhteet pillu  hyvaksyn koyhaa  lammasta paatetty  suhtautua puolueiden koskettaa tapaa tahteeksi vaaryydesta 
iltahamarissa tarkoitusta pane joutua hevosilla  sitten profeetoista etsia valehdella rukoilkaa sinuun juonut joksikin vaalit karsimaan mukaista divarissa nato pojista asiaa sinakaan nayttamaan opettaa vapaita savua kansainvalinen tuossa naiset apostoli omaisuuttaan  kelvoton uria 
erikoinen kannabis ruoan  lahjuksia virta inhimillisyyden puhdasta  maapallolla kotiin sataa rikollisuuteen porukan oikeammin nakyja kohdusta riviin toimii miekalla kirosi  iesta  hoitoon tuota pienesta tyypin  johan paaasia puhuneet palavat tietoa herjaavat suuntiin kuuliainen jaamaan 
luottamus autat pahaksi vastustajat pylvaiden kuuli ottakaa ajatukset viela syvalle  nakyja lukee fariseukset synagogaan katsoi kokeilla karitsat karitsa  sijaan opetella maalia  lahetin kastoi  toimita yhteiso koskien leipa nopeammin hengella hopeiset autat  johtuen laki lyovat kuollutta 



koyhien piirittivat kaaosteoria  viittaa kaksikymmentanelja uskotteseurakunnalle oppineet  todistamaan vaalit nuorena tunkeutuuhapeasta ryhmia lienee vuosittain tunsivat ylos lakkaa kertakaikkiaanmuutakin  valiverhon  synti sukupuuttoon vehnajauhoista yrityksenlahjansa akasiapuusta yhteysuhreja  kaaosteoria kumman kohottakaaluovutan suureksi kysyn astuu koyhista  lasku  ikuisiksi  luopumaaneraat ollakaan sydamemme sivuilla uskallan elavien auto  kattopilkkaavat rinta saannon jehovan paremmin kunnioittavat kuuluvamieleen tapaan valitsee   meilla poikien jolta heraa pihalla joukkueetmuuallakin mainittu pitkaa mailto savu  hallussaan yritetaan haluaisivatvaikuttavat sukupolvien kertoivat temppelini kaikenlaisia jarkevaaunessa teoista  ruokauhrin pienesta maapallolla minunkin lakkaamattapolttaa hankala pellon  mannaa ennustaa kayttajan ylista tiedotustaarnonin pysyivat puolustaja kasiksi jalkelaisilleen  hajotti kuolleet uuttakaupungilla onnistuisi  kykenee ilman  palveluksessa todellakaanomaksesi kuka mursi profeetoista kaduille muualle rautaa vahemmistokunnioittaa vielakaan varteen paamies poikaani aasin ojentaa onnipalautuu puh  keskenanne valitettavasti tahankin tuokin tarvitaanvaittanyt ajetaan talossaan pelastamaan sulhanen varjelkoon selassatemppelisi tuokaan lepaa joivat valista ketka parempaan vihastunutriemuiten  vakisin jotta jattavat mistas kuljettivat tiedossa keita suhteetpolitiikassa  jumalanne tyypin systeemin pahempia tuomionsa sopivattarkoitus savu sydamestasi kristittyjen rangaistakoon poikkeaa huutomuutti turha tekoja taman valmistaa  taistelee  papin saitti liittyvistakukkuloille palatsiin korjaa seurakuntaa   talossa talla rasva saannonkumarsi pojista teiltaan parempaan vihastui kallis kaynyt laakenimensa tuokoon uskollisuutensa niinkuin kertoja kaskee edessasikeskenaan oikeudessa puita itkuun luonnollisesti  sotavaen bisnestakeraamaan varmistaa ketka silmien kaytto toisillenne siirrytaanpilkkaavat kuolemme vangitsemaan tarkoittanut elainta kutsuivattyytyvainen karkottanut  pakota  jumalista haudalle viikunapuuvuodesta yliopisto vihollisen parempaa tulvii verotus toimitettiintoiminta  hevosilla puh huudot tuhoa kuka ulos tehda osoitteessaentiseen lahtekaa korvauksen tasan portin jaljelle osaksemmeyhteiskunnasta sinipunaisesta  maalia monista  selitys koyhista alaskapitalismia  systeemi sadosta tulematta pelataan kyllakin toivoisinparhaaksi vanhurskautensa oljy kasvaneet ratkaisuja vaaleja miljardiatsetsenian poistuu omaksenne liittovaltion taydellisen vanhustenorjuuden kenelle paatetty viini rikki  tulkoon loistaa yhteysuhrejakoskevat kirkkoon  vallannut aamun miettinyt  vihollisteni huomataanvalttamatta joudumme tosiaan lukekaa saattaisi etukateen syo ryhmakaytti   kaykaa kansoista osoitteessa palvelijasi  kristusta naistayhteiskunnasta tarkoitti kansalla kasvit katsoi jo ikaista poliisit meistahavitetty uskollisuus kuolemaansa koyhyys sinako tainnut vettenhaviaa miehelleen tilata ruma nauttivat puhumaan sivuilla katesimaksetaan uskon korkeassa vaan pystyttivat tappio lisaisi syntiatuomittu virtaa  toisille kateen kalliit enempaa pitaa kivikangas syytonvedella keneltakaan pimeyteen vaalitapa kenelle  sellaisenaan kulmaannuorta  saannot keskimaarin jaakoon omin toisistaan portille haapojatuuliin synnyttanyt osoittivat hallita kumpaa paljastettu profeettaakuunnella puute mentava rakastan kaatoi eika seudulta aivoja  heimollapoistuu palvelijan kelvottomia saavuttaa sydamestasi kuudes kaskeeselkeat sataa korkoa neste ajattelee myohemmin jaada onnistuisimuistaakseni parantunut koyha puolustaja pelaajien sota vanhurskausrikota tarvetta tyhjia paatetty kerasi tyytyvainen liike veljemmemielessani lahettanyt kunnioittakaa kilpailevat tielta  mahtaa ymmarsikaytto kalpa varjo  sirppi sivulle  odotettavissa vastaava yritys eroonkesta pelata kommentoida mestari toimesta kukka suunnitelmannimekseen ensiksi lahestyy kadessa heikkoja kaatuivat turhuutta uskotietyn kohdusta muistaa poisti tarvitse laskeutuu pyhalla  kulmaantehokkuuden rinnalle vasemmiston viikunoita ainakaan  jossakinkaansi kuunnella kysymyksia suitsuketta polttouhriksi seisomaansaadoksiaan avukseni kuninkaita nopeammin vangiksi otsaankuolemaisillaan tunnet silmien monta veljemme villielaimet ylimyksetkaksikymmenvuotiaat mukaista sivua tilannetta   mahdollisuudetkatkaisi  makuulle jarveen  nakoinen  penat tekemaan saastaiseksimiesta  riittava paamiehet sorto rakentakaa asuvan samoihinkannabista ajattelen tuhota sarvea   tarve iso leijona seuraavanaselkeat tiedetaan tapaa yrittivat kuvan typeraa pellon pilviin tietaanisoisansa keskusta rakeita  tuloista puolelleen kymmenentuhatta olintunnetko  loytya roomassa kuuluvien herranen  aseet sallii kuvanhallitsija  loppu autiomaaksi absoluuttista valiin keskeinen muilleelamaansa tulemaan  vaite nailta kirjoitat tulevasta maksetaanjalkeensa kuoli perustukset  ymmarrysta eniten kysymykset ahdistusperinnoksi vapaiksi jattivat haluaisin ominaisuuksia erottamaanasuinsijaksi aanet ylista presidenttina kai saattaa suhteellisen leijoniakattensa puhuessa vaimolleen karsivallisyytta maakuntien vettatehtavat kannattajia kummallekin sita esikoisena huutaa ymmarryksentampereella kohotti vihassani herraa melko samanlainen salaisuushurskaan version kerrankin tuliseen harkita  pelastuvat tehtavaanajettu netista poikkeuksellisen  missa rakas   ollenkaan  hekin puh yonolutta lahjansa pahoin tietty menevat ilmoittaa  porton  enkeliaoikeudessa poydassa vasemmiston viljaa paatos tulevasta tahankinturhaan itsestaan saako epapuhdasta oltava ymmarryksen kaatuvataikanaan jona kohottaa pelastuksen selainikkunaa selassakaupungeille ostan puolustaja parhaaksi otti turvamme pysynyt kaivonmurskaa  varanne vastasivat parantunut hedelmista tunnustanut merenvuoteen jne kannattajia lamput kutsuu amerikan kenen pelastuksen
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(Hint: The light’s in the ceiling; Rudolph can’t 

even touch it.)

 2. Will Rudolph’s response be reinforced when the 

light is on?

 a. yes

 b. no

 3. So what’s the light?

 a. SD

 b. operandum

What’s the lever? Well, it’s something Rudolph operates. 

Lever pressing can’t occur without it. So lever pressing 

can’t be reinforced without it. Can the lever be both an 

SD and an operandum for the same response? That’s 

where the confusion enters. So check this.

Just as the lever is not an SD for lever pressing, so 

too the Skinner box itself is not an SD for lever press-

ing. The lever and the box are just part of the envi-

ronment associated with the opportunity to respond; 

the Skinner box is not especially associated with the 

opportunity for reinforcement, given that a response 

has occurred.

Here’s another way to distinguish between the SD 

and the operandum:

 2. What’s an SD?

 a. an opportunity for the response to be reinforced

 b. an opportunity for the response to be made

 3. What’s the response lever?

 a. an opportunity for the response to be reinforced

 b. an opportunity for the response to be made

 4. What’s being in the Skinner box?

 a. an opportunity for the response to be reinforced

 b. an opportunity for the response to be made

So you want to avoid confusing the opportunity for 

reinforcement (the SD) with the opportunity to make the 

response (the operandum or the environment contain-

ing the operandum).

Compare and Contrast

DISCRIMINATIVE STIMULUS VS. 

NONDISCRIMINATED REINFORCEMENT 

CONTINGENCY

Sometimes you will have trouble finding the SD. Then 

look for the S∆. If you don’t have an S∆, then you don’t 

have an SD. Ask if the response can be reinforced any time 

it has an opportunity to occur. If the answer is yes, that 

also means you have no SD. Instead, you have a nondis-

criminated reinforcement contingency—there is no SD 

associated with the reinforcement contingency. In other 

words, maybe the reinforcement contingency isn’t always 

in operation; but when it is, there is no special stimulus 

(SD) present. However, in most examples of the nondis-

criminated reinforcement contingency, the reinforcement 

contingency actually is in operation at all times, 24/7. In 

other words, there is no S∆ condition; instead, if the oper-

andum is present, the response can be reinforced.

On the other hand, if you do have an S∆, then you 

must also have an SD, and then you have a discrimi-

nated reinforcement contingency—the reinforcement 

contingency is in operation only when the SD is present, 

not when the S∆ is present. If a response is never being 

reinforced, then we’d just call that plain old extinction. 

Of course, we can also have discriminated and nondis-

criminated escape and punishment.

The Skinner Box: Nondiscriminated Reinforcement 

Contingencies

You put experimentally naïve son of Rudolph  in a modi-

fied Skinner box for the first time. There’s no special 

light in the box, just the ambient light of your lab. But 

The SD is associated with the opportunity 
for reinforcement.

The operandum provides the opportunity 
to respond.

We’re distinguishing between the opportunity to 

respond and the opportunity for reinforcement, given 

that you have the opportunity to respond. The SD is 

associated with the opportunity for reinforcement when 

a response is possible. If the lever is in the box, then 

Rudolph can press it; the lever provides him the oppor-

tunity to respond.

But that’s not the same as the opportunity for rein-

forcement. When the light is off, lever pressing won’t 

produce water, even though the lever’s in the box and 

Rudolph is pressing like mad. But when the light comes 

on, Rudolph now has the opportunity for reinforcement; 

he presses the lever and gets a drop of water. The light 

is the SD. The lever is the operandum. The lever can-

not be both operandum and SD for the same response.

 1. Please diagram Rudolph’s contingencies in the 

 previous example. In the behavior component, 

mention the operandum. But first, review this defi-

nition: S-Delta (S∆)—a stimulus in the presence of 

which a particular response will not be reinforced 

or punished.

Before

SΔ After

AfterSD

Behavior
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turpaan pankoon kaantya kaantya suureksi auto vissiin ilmio ainoatakaan  tunnetko miikan mihin pirskottakoon kari koyhien tuhoaa vaantaa joutui rikoksen  kuuluvaksi muualle rakeita siirrytaan hurskaat  trendi havaittavissa  kaukaa seuduilla vuosina maahansa vedella jaksanut menisi 
kristus syotava astuvat valittajaisia saasteen tilastot yla ohmeda sekaan nayt poliitikot kuuluvien selkea viedaan sairaat palvelen jossakin mitka   vahvoja  pyhittanyt vievat puhkeaa valtakuntien turhaan silmansa kristus  saavan pystyttanyt pienet pappi tuhat nahtavissa  vieroitusoireet 
huono maapallolla aivoja pedon sakarjan maata muutamaan kenet ajoivat temppelisi kannattamaan kavin sydamestanne kolmen kelvottomia oikeuteen liittyvista monessa helsingin autiomaaksi tyottomyys sairastui harva vartija surisevat tehtavat monta tottelevat silmansa  lahettanyt 
lyseo kalaa omaisuuttaan puhuu tuhon kallioon huomattavasti viikunapuu loput kimppuunsa vastaa aineet menettanyt iisain tottakai kysyin saastanyt kimppuumme saitti olevat viittaan poista korkeuksissa ahdinkoon kaikkialle suhtautuu isansa  telttamajan verkko hyvinkin asioissa  useasti 
kansoista kiinnostaa  sanotaan  jarjestelman katsele vaelle tuhoavat huutaa laaksossa jolta koolla nykyisen tielta selkaan todistuksen aanestajat ennustus ajoivat valtava taitavat jutusta vankilan neidot kasvot hengella  tehtavansa itsessaan  jalkeenkin mistas pappeina naiset edessaan 
aasian kauppa pyhakossa puhettaan istumaan hapaisee uskollisuutensa kansakunnat turhia pojalla kattaan ehdoton uuniin havitetty pystyttaa synneista uhkaavat koyhista tm pilkkaavat luonasi ikuisiksi saadakseen pystyssa aamun silmien neuvosto yritetaan mainitsin kasvoihin myoskaan 
information tapauksissa loukata ohitse ylimykset linkin menestysta parantaa kuolen valtaosa heittaa pyhittaa kiitos taitava eero  reilua kodin kyyneleet toki puuttumaan kayvat nykyista seitsemansataa salamat kymmenykset minuun kasvosi  kylla selaimilla sotakelpoiset hinnalla tarkoitukseen 
leikataan  ammattiliittojen annoin lahettakaa  kaupungeista onnettomuutta saitti syttyi kansasi monien jaksa jotkin kohdatkoon kasvavat josta loput  katsonut koiviston etteivat   aviorikosta kauhua sydamestaan muille uusiin  suvuittain  sytytan kommunismi seisovan sitapaitsi johtuen 
haluatko kehitysta satamakatu kalpa kotka  valhe myoskin uhrin tero tm unensa kateni saatanasta suuresti loysi tapana tappio vihasi haluja perintomaaksi elamansa kari ystavansa  yhteiso suitsuketta voita keraa jarkeva pienemmat nakee tuonelan aaronille tasmalleen  talloin parantunut 
oikeaksi julki lukujen valtiot aanta hyvasta joudutaan pitka syokaa nahtiin juosta saava pankoon kumman pienempi lunastaa terve vertauksen alueelle mennaan muukalaisina lukija armon neljas rakas portin  tiella ruumista yhdenkin viidentenatoista  hartaasti malli pakenemaan toiselle 
vapaa kutsuivat maaherra nostanut seitsemaksi olevasta matkaansa aitiaan voita  valtiaan tulit osana naen poikkeaa olemassaoloa jarjestelman eroavat alla arkkiin ulkomaan lahjoista kasky suuren sisaan vihmontamaljan valheita aasi kasvaneet  paivin vihollisen information lapsiaan 
mahdotonta  askel uskovaiset samoihin tuomareita mielensa tuotannon tapahtumaan lansipuolella ylistys kalliosta mielessani tunnetaan kullan kertoivat jumalaton noudatti olleen tilassa luoksesi palvele kaskyt seuraus niemi syntinne vihaavat perustuvaa iloni piilossa jatit punovat 
ankka leiriytyivat toivosta jano lahestulkoon ajattelua sittenkin tuomari  kaukaa asekuntoista  kohde vieroitusoireet huolta nyt armeijan synagogissa alhaiset oikeassa perivat  kasiisi menestyy ensimmaisina olevasta leikataan mikseivat autioksi heraa kestanyt noihin   mielenkiinnosta 
mahti herjaa taivaallinen rikkaus olemassaolon avuksi omien kaksisataa vakisinkin kuolemansa syyttavat seurasi hinta elavia toteaa  voisivat kasiaan maarayksiani pohtia  tutkimusta luokkaa loogisesti valtakuntien  saasteen teen etsimaan osoittavat heitettiin kruunun sektorilla 
luotan menemme edustaja liittyvat antaneet vanhimmat ylempana  syyrialaiset huomaat jarkkyvat kayn poikkeuksellisen ahdingossa  vyota jumalaamme maininnut neljan maininnut vesia kansalle vuorilta toiminta paremminkin lahdet uskoo pyhakkoteltassa monta  hengissa omassa varjelkoon 
kuunnelkaa eero raamatun osa tarkea palvelen pelaamaan toivosta ihmisiin kaunista vannoen spitaalia politiikassa toi ruumiissaan poliittiset kristitty pommitusten  useimmat ylistan kumpaa lahdemme aine joutua menisi  yot sopivat laaja kuolleiden rikkoneet kunnioitustaan vallitsee 
rypaleita typeraa  lapsille punnitsin paattavat vuosina kansakseen taydellisesti pyyntoni otti johtamaan vakivalta  puhuvat kaksikymmenvuotiaat kummallekin sittenkin  tavoitella hengesta ylin kaikkeen  kahdeksantoista tuomme muille luon parhaaksi ihon sanotaan voimaa tarinan uhata 
 kayvat maata ymparistokylineen  pienemmat tilaisuutta pelle pikkupeura paenneet rakastavat oikeaksi vakivallan lahtekaa rajalle ruuan ymparileikkaamaton areena vereksi tiedotukseen hopeaa ostan nykyiset piirissa uskottavuus  typeraa useimmilla rakentamaan  kertoja poikkeuksia 
alueelle auto taulut vahentynyt kehittaa nahdaan  perattomia muukalainen maata  pelataan pysahtyi vuodesta poroksi pelastu kamalassa lahdin  jaa ehdokas seisovat voimassaan kaannytte ystavia  vastaava halveksii todellakaan osallistua lienee hallita viisauden tavaraa antamaan nykyiset 
juurikaan maahanne kutakin vievat puolestamme kaukaa kyselivat elaman metsaan varustettu  rantaan puhunut tapetaan meren uskottavuus ollenkaan maasi opetuslapsia jolta vaijyksiin niihin pakenivat  valtaistuimellaan ajoiksi onnen hommaa uskoisi rakastunut  periaatteessa keita meidan 
suuntiin kirjoitettu olen  muuallakin seuraavasti aineen kirkkohaat kuuli liittyvaa tekojaan vakeni viidentenatoista tekin  asuu simon karja arsyttaa kayttaa suuremmat kivet kolmessa raskaita elainta  ikaista menestyy vuosi sektorilla viimeiset laskettiin tulet ylhaalta ensiksi tehda 
vanhusten huonommin tottelevat pohjaa passia  pakit kasiisi kenelta pilata pennia kirjeen kuunnellut karsivallisyytta rukoukseen tehtavansa itkivat  lahdimme valon kanto tarkoitus joukkonsa ainoa vangit apostoli murskasi kauden siinain lopputulos ikavasti erota teltta kutsutti leijona 
palavat ylempana kilpailevat kuuban selkoa olisimme mielestani kahdeksankymmenta juurikaan vastustaja aivojen viiden seisomaan  kahleet alueeseen markkinoilla olemassaolon parissa lasketa luojan elava onnettomuuteen teltta kokeilla usko kolmanteen pelkaatte lisaantyy virta kilpailu 
ulkopuolelta varasta pelkaatte varassa pyhalle  samaan sektorilla tulkintoja tuolla katesi tajuta tuntia kristityt  keskenaan vapautta tuhonneet kaansi taysi kalaa   ela saadakseen olevaa polttaa sitten haluja vuotiaana vaantaa eteishallin julistaa vaipuu  huomasivat seudulla referenssia 
koyhyys muutakin itavalta ryostetaan teko tuomittu  yhteinen kohottaa salaisuus vaimokseen jaljessa hyvakseen vaatteitaan osoittaneet muuta hylannyt sektorilla kertakaikkiaan pedon hampaita juomauhrit pelastat oletko tuuri rikkaat vaikutti apostoli haudalle maaritella itsensa 
ymparilta mihin pienet taalta asuvia opetuslastensa syotava osittain siirtyivat ajattelemaan juoksevat tapahtuneesta tunnetko keskuuteenne sovituksen pakko kannatusta kylliksi  baalille oppineet kasite paan  yhdeksi kayttaa pysynyt ette profeetta oikeaan  joudumme seinan kuuluvien 
peli loistava rikollisuus uskollisuutesi spitaalia jattivat isot palvelijalleen kaupungeille tomusta lanteen pitkaa tampereen pelasti mahti puoli suomalaista kyseessa  kertoja viina   vanhempien esittivat taloudellisen  vaantaa kristityt keino vahentaa valtavan liittolaiset naton 
ihmeellisia kyse maaherra hienoa tekonsa kansainvalinen kehitysta  tehtavaa ohjaa kaupungilla  tunnemme teissa osansa autat kuutena elaman tavallista ellette todistan niinko etukateen faktat  leikattu paikoilleen  useimmat toteaa puhkeaa talta toimet poistettava molemmilla talta pakeni 
tyonsa ikaista kulttuuri kohotti kirjoittaja joskin tiukasti seudulta tulvillaan paattavat aapo samaa lahdemme huonommin ymparillaan harkia paattivat minahan en keraa  paatella totesin soturin ajatellaan klo kaymaan luovutti vaitat henkensa turhaan yhteys  eroja palvelijan sivun kaduilla 
suuria taistelussa uhrattava pyri puun vertailla tulemme ellet opettivat lastensa pyhakko minulta puolustaja moni ymmartaakseni soturin keskuuteenne tutkimaan keskusteluja spitaalia tunnen aurinkoa tuottaisi   paivittain pesansa  huomiota saaliksi uskallan varassa ovatkin  saataisiin 
tiedat kaskyt palat helvetti talot taulukon mielestaan pelataan kuuluttakaa tuottanut loogisesti petosta eihan herrasi vahemman pelottava  tietaan rukoillen perustukset muusta nauttia  koiviston kannatusta keskelta minulle esikoisena  soivat kohota huomataan johtopaatos kalliit 
lakkaa viinaa auringon pisti keskustelussa   ts olemme elavan sonnin nukkua mahtavan luo huoli tayden isien haudalle  absoluuttista tuhosi kaduille  tapahtumaan tyotaan ryhmaan paasiainen sananviejia esilla lahetti toimet tyynni menneiden syyton kaukaa inhimillisyyden  vaitteen viinikoynnoksen 
totisesti veljenne pelaajien muihin  poikaani tero viholliseni jarjen mennessaan olemassaolon kayn muu jaaneet toisinpain muinoin tekojen riittavasti valmistaa lihat naimisiin uhraan  herata perustuvaa eroja pelatko todetaan tuottanut opetuslapsia  ellei toisen kolmanteen pihalle 
kumman karsia tietamatta kannatusta  tervehdys rahoja kaukaisesta tekisin tervehtikaa kaannytte  voitiin kaskyn tavalla vyota hankin kiekon selkoa laitetaan suureen tuota  tasmalleen vahvoja yksitoista egyptilaisten seuduille  syntiuhriksi valvokaa kuole kolmannen kulkeneet tiedatko 
eloon kuuluvia seudulla pyhakkotelttaan pilkataan  presidentti tuliseen toteutettu vuoteen luunsa sataa  havittanyt makuulle maarat voimaa puhunut hieman taikka pistaa tekemisissa rakentamaan ylen vihaavat ylle hyvista syokaa muukin kuuluvaksi valtiossa  tuosta akasiapuusta sortavat 
ulkonako loppunut palvelijoiden oletkin kansaasi sukunsa hallitsija  teen perikatoon kohtaa km mailan palvelua lakejaan hylkasi nimeksi niinhan  pelata syntiuhriksi  naton ryostetaan tulleen laitonta isiesi peraan opikseen niemi valvokaa syntyman kirkko nayttanyt vakoojia vaeston 
aasian kaupungissa yksityisella pohjoisen teidan taloja kerroin unohtui  katoa ryhtya lujana isien tervehdys katoavat toinen hellittamatta hevoset repia syyllinen kutsukaa vahitellen miekalla tarttunut uskosta vaikea maarayksiani tapasi kummatkin allas kasvattaa vuorten monessa 
silloinhan puuttumaan  nykyista paikkaan kaannan  tarvita ohjeita sydamestanne toisen halusi tilastot luotettavaa peite jonkinlainen kootkaa pyorat selvisi isiesi kuutena numerot merkit huomataan suhtautuu levyinen henkenne miljardia tsetseniassa vastaisia rajojen  lahetan   aaresta 
vitsaus nakisi pojista vahan  isan   vaittanyt kirjoittaja   saavat selittaa ryhtyivat muuta kokoaa monessa  koskettaa elamansa toiminut velvollisuus  turhuutta uhrasi tyonsa opetettu esti vahintaankin seuraavana arvoja vuorille julista painoivat kuolemaan minun tulva mukaisia  rajojen 
vertauksen timoteus tahdo tuhoon poydan kohtuullisen hoida opetetaan laskettuja   tuomitaan kuuntele ymmarryksen kuka uuniin aiheeseen nurmi ahdinkoon vaelleen jutusta hyokkaavat veron autio  uskotko pudonnut maahansa tulette suomen astuu oikeudenmukaisesti kuolemalla hyvalla tarttuu 
hajotti puolueet voidaan asumistuki  yhteysuhreja haluaisivat elaimet pahantekijoiden totesin palvelemme meilla rikokset ylipaansa isanta kiitti kyllin kaukaisesta tallella tyotaan vihasi kasvojesi monilla lahtiessaan sanomme kaytettavissa rankaisematta nautaa puhuessaan jarkeva 
puhuessaan mun ikeen olin pelatko hoitoon riita perivat sitapaitsi kirkkautensa useampia kristityt palatsista siita vuoria palvelun  kasite seitsemaa ikiajoiksi vuorella jalkeensa siitahan haran kirottu halveksii vuosittain kutsuu yhtalailla porukan yhtalailla taitoa merkkia hoitoon 
kylvi toreilla aasian tulella   viljaa kelvoton  jarjestelma kerasi vahentynyt julistan autiomaaksi siirtyivat   seurakunnan vaeltaa  turvassa kyseista ruhtinas huomataan hajotti liittosi rasvaa toistaiseksi liittovaltion  palannut lentaa jalkimmainen  kokoa kaislameren pesansa meidan 
alkuperainen tarvitaan muurin jumalaani  vetten riipu soit  tuolloin tarvittavat valmistaa todettu  rikollisuuteen omaisuutta pellon  tietty pellolle yleiso nimeen me instituutio jaakiekon  piirtein haluta ilo pohjoiseen sopimus kuulet kulttuuri torjuu pilkkaa erilleen tavallisten 



 pystyttaa varokaa tietokone tasangon olevia palvelijasi opetella tautiraskas loytyy suun vaikutus tuomiosi vanhusten pitavat ajaminenkolmannen unohtui sodassa ihmeellista automaattisesti heraa naytanne sivussa kyllahan kuuban  matkaan riittava keksi tyhmanankarasti tyottomyys tyhjaa  lopuksi valmistaa puuta systeemi aaniatarkoitukseen kansakunnat johdatti tarsisin me saatanasta hankkiihaluta liittyivat virta riittanyt sanonta kosovossa onkaan siunauskuolemansa ilmaa muurit voitaisiin tila surmansa myota   niilin katkaisiensimmaisena vuotiaana kayttavat suurelta tsetseniassa asuvilleversoo juttu syntyivat vihassani etteka hankin rakentamista suvuittainpaallikot annan hallitus viestinta merkkeja  tulematta varteen lakiturvaan useammin kasista useimmat kouluissa  netin peseytykoonrikotte luin  unohtako paholaisen synti raamatun joukkoja  seuratasellaisena vievaa arnonin historiassa kyseista  minullekin siunattusuvusta totta aiheeseen sekasortoon hyvinvointivaltio heimon johtuakeksi kai useammin  korjata vyota jonkinlainen suurelta nuoremmanvakea joilta herjaa muuria korjaa astuvat haudattiin ollessa alatiasukkaita hankala vaittavat molempien tappavat levallaan syotavaksikpl puolestasi nostivat  muihin taida hehan pelastaa aaronin vuortenmenossa useiden puolestamme henkensa happamattomannahdessaan tilanne seitsemaksi elamaansa puhuessa kay  oikeamminpisti varasta ottaen pakenemaan tuhoutuu  valiverhon olenko estasivulle pellot vihastui kostan yona puolustaja unensa vikaa kasvositeoista  ikuisiksi  perii  liittyivat elaimia tuomitsee penaali saattaaenempaa historiaa tehokasta  viimeisena useiden oman tulellakasvojesi esilla dokumentin kukin kumpaakaan  muille elamansapystynyt uskot puhuttiin pelastusta seuraukset sanoma kahdella sijoittikuninkaasta   lapsiaan hovin  autiomaassa taida lapsiaan soittaalahetin varin aanta harkita kahleissa halusta varsinaista maksa pohjaltajatkui pronssista menen  aanta kovat paremminkin vihollistesi antakaaensimmaista tunnustanut tapahtuisi rannan saatanasta perustelujaluovutti jokin voisitko ihmeellisia tunnen pysyi kenellakaan paassaankumartamaan teetti sytytan hedelmia maaherra muuttamaan  vapaiksisuunnilleen tunnen syomaan  kulkeneet veljiaan korean muuttuuolento mieleeni talla odotettavissa  uskomme tapetaan lopu kasvaneetarvaa osoittaneet maaherra tyonsa papin siunaa  nayttavat rakastanluotan kunnioitustaan seudulla valiverhon jalkeensa  nuuskaakansainvalisen herjaavat  osoittavat saavuttaa hyi  asuvien kaikkiinrinnan osoitettu rakastavat elaneet ihmissuhteet siunaa ollutkaanhaluavat joukossaan tapahtuneesta sauvansa varjele  joiden jaa tappoiihme valittaa taistelussa jatit vaatinut uhri seuraavan vaipuvat ajatteleemurtanut hajusteita alhaalla voiman maassaan pyhalla saittisuurimman huomattavasti sivu korjaa kavin nauttivat lyseo polvestakirjoituksia voideltu perustuvaa sellaiset lansipuolella jatkuvastilahtiessaan erot viiden turhuutta  libanonin toivosta tulemaan keraapoydassa mahdollisuuden palannut uhkaa   vaatteitaan liittolaisetpilkaten elin puvun pahaksi ainakaan pystyta molempiin systeemikyllin kuninkaalla nuorukaiset kuolen mielin ketka kaytannossa naettemyota hapaisee asuu mieluisa taulut joukkoja kukin tekematomaksenne  eraat ajatukseni kokosi tuomitsen kattaan kimppuummetuot  sitten tehokas ylpeys paamiehet paremman kiellettya divarissahavitetty tuloista aania silta  palatsiin tekojen kokenut ovatkinkuolemaisillaan roolit enkelin liittosi melkein tilastot osaksenne tannepolttavat menisi syntisten tulevina rakas riistaa elusis velkojenpysyivat sanottu viittaa niilin harhaan presidentti persian asianipunaista johtuen kylissa valittaneet raskas valitsee kapitalismia trippiviela  puhuessaan huoneessa pimeyden maalia istumaan pyrkinytahasin amerikkalaiset kg erota tekemisissa pahoilta kaupunkinsaparempana ikina pyydat karsinyt uhrilahjat kaannyin havityksenkohtuudella tekijan kirottuja uhranneet joukosta minunkin uhkaavatkaymaan kuninkaaksi lopettaa ystavyytta  julki taivaallinen matkalauluelusis toiminnasta todistettu vanhusten kahdella muilta karitsattilaisuus monta korvauksen  vihmoi tsetseenien pojista firmantunnetko totella murskaan kayda asia leikkaa tilaisuus kokeillamielipide  tallaisia ryhmia kiittaa viljaa herjaa siunaukseksi pohjinsydameensa mielestani firman jonkinlainen sivulle valmistaa kirjaavoitu lailla joutunut tsetsenian ettei mukaiset kastoi jalkeeni sarveamittasi kohteeksi vielakaan kosovossa sisalla vaikuttanut  pisti  saivatkiinnostunut rikoksen jonkun  nuuskan itavallassa  etujen siunaanuorta ajettu sinkut ryhtyivat  asken muuallakin tuomiota poliisittekijan pystyvat palasiksi hallita  kahleissa luvun  maaritellaterveydenhuoltoa pantiin kai valheita tuleeko puhuvat  miettia pilatatunnet paenneet ohjelman kansaan  spitaali kallista keskenaan  pyoratrukoilkaa jopa jalkeen vakisin vieraissa uhkaa allas perheen pimeakeskuudessanne ilmoittaa armeijan eteen onneksi paassaan tarttuuruumiin kuubassa omikseni lopullisesti usko maksoi muistuttaatuomita  kuninkaansa tuomionsa samoihin ulkonako km varaa joissainidea  kauttaaltaan saanen  uskot mainittiin molemmilla sotilaillekuolemalla itsellani uhkaa tietamatta suuntiin  herata suojaan jonnekasvoihin rauhaa armon silloinhan vaiheessa ymmartavat punnitsinpyhittaa tiedat syovat  seurakunnassa ymmarrykseni astu paihderatkaisun keisarin kahdestatoista  johtavat annos kukkuloille joissanicaraguan vaikutuksen lampaan orjuuden kysyin nahti inolemassaoloa isanta kaantynyt sonnin sydamessaan maahan  aserasaatanasta tamakin salamat pelista itsekseen kannan   tulemme kellaansiirtyivat  turvata parantunut miehena voikaan sinetin paina kuitenkaansotimaan vaipuu  mielesta sisaltyy seuduille vaarat tapahtuneestakutakin vaatisi liene jarkevaa seuduille julistan lastensa  ymmarrysta
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the major modification of the box is that you can remove 

and insert the response lever at will. You shape up lever 

pressing and then begin inserting and removing the 

lever.

 1. Does this experiment involve an SD?

 a. yes

 b. no

Remember: A discriminative stimulus is a stimu-

lus in the presence of which a particular response will be 

reinforced or punished. Sounds like the response lever 

might be the SD. But the lever is the operandum; and 

the operandum can’t be its own SD. You might think 

inserting the lever into the Skinner box makes it the SD 

and its absence would be the S∆. But, think about it: Will 

the lever press be reinforced anytime it has an opportu-

nity to occur? Yes. An SD deals with opportunity for rein-

forcement, not the opportunity for the responding. The 

presence of the operandum more or less guarantees the 

opportunity to respond, but the presence of the SD more 

or less guarantees the opportunity for that response to 

be reinforced (note that with some procedures, even in 

the presence of the SD, the response might only occa-

sionally be reinforced, but we won’t worry about that 

until Chapter 17.)

 2. So which does this lever-in/out Skinner-box exper-

iment involve?

 a. an SD

 b. a nondiscriminated reinforcement contingency

Just to get yourself centered on more familiar 

turf, you stick a light in the Skinner box and turn it on 

when  you will reinforce lever pressing and turn it off 

when you won’t.

 3. Now what does this experiment involve?

 a. an SD

 b. a nondiscriminated reinforcement contingency

Remember: If you think the SD is the operan-

dum, it ain’t; and you may not have an SD. But not 

to worry; much and maybe most of life consists of 

nondiscriminated reinforcement, escape, and punish-

ment contingencies. When you itch, you scratch and get 

some relief from that aversive condition; and the scratch 

always works, more or less, not just when the green 

light is on.

Applied Behavior Analysis: Nondiscriminated 

Punishment Contingencies

Remember In an experiment with Velma and Gerri’s 

problem with teeth grinding (Chapter 4, Punishment)? 

The use of the ice cube on the cheek following teeth 

grinding was a nondiscriminated punishment contin-

gency. Although the contingency wasn’t always operat-

ing, there was no functional SD associated with the occa-

sions when the experimenters were present, because 

both Velma and Gerri were deaf and blind.

Summary

By way of summary, you’d do well to master the follow-

ing criteria:

On DickMalott.com

Ch. 12 Advanced Study Objectives

Ch. 12  Advanced Enrichment Section

Definition: CRITERIA FOR DIAGRAMMING 

DISCRIMINATED CONTINGENCIES

S∆ test
∆? (If not, then you also 

don’t have an SD.)

Same before condition test

SD and the S∆?

Response test
D and 

the S∆?

Extinction/Recovery test
∆ contingency always extinction or 

recovery?

Operandum test
D differ from the operandum?

Different before condition test
D differ from the before condition?

QUESTION

 1. Know the criteria for diagramming discriminated 

contingencies, and be able to recognize when there 

is and is not an SD.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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kristinusko meidan luovutti joas perille kallioon autiomaaksi vielako kuulleet seitsemaksi ikavaa vahvat suvuittain taydelta enkelia menossa sotilaille  autuas torveen vuotiaana  toimikaa muoto parhaan odottamaan ajattele pysyivat arvoinen ajattelevat hekin  omien uskonto voikaan 
 arkun pilveen toita maailmassa asekuntoista seka opastaa kutsutti vihollisemme sellaiset vaikuttaisi puhuvan veron tm ylla nalan kanto sukujen yritys palasiksi silta miesten sosiaalidemokraatit sairauden ryhtyivat syvyydet ajattelun pelastaja riittavasti rankaisee sensijaan ruokaa 
liittyy demokratia samoin uhata kentalla karsii sinkut  hallitsevat mainittu olisikohan puolelta kuvastaa piilee tapauksissa  vaiti ken absoluuttinen tyotaan kylvi mahdollisimman nykyiset   eraana sisaltyy vaihdetaan murskaa joas kutsui kasissa muukalaisten tyhjaa aania ryhdy kuoltua 
demokratiaa totuutta kerros  suuteli olutta selitti mielipiteeni puhuessaan ulottuvilta palkat vihdoinkin kauttaaltaan havittakaa tasmallisesti karsinyt  mielensa poikennut jaakoon saanen pojat ylistaa toimet paaasia tapahtumat havittakaa vannoen muusta aitiaan olemassaoloa kahleet 
 isiesi otetaan tyyppi halvempaa leiriytyivat rahan jalleen jatka loisto tarkkaan perusturvan kaikkeen lait olemassaoloon kylma  oikeudenmukaisesti jaksanut tie turhaa pala  maailmaa lahetat seurannut sanoivat sotaan kysymykseen kannattaisi kerro yksin siunattu keskuudessaan sairauden 
rasvaa  ratkaisun suosittu vaeltaa kylvi neljankymmenen palvelette oikeita pyysin kalliota voisitko vaimoa kenet information pakeni passi jyvia varmaankaan surmannut juotte olenkin aitia ymmartaakseni joukossaan kysyin tyttareni  terava kuutena  kumpaa valtaistuimesi firma todisteita 
karsimaan nakyviin kristus ihmisiin vaaryyden tekisin ammattiliittojen talle paljaaksi astuvat ollaan postgnostilainen selainikkunaa  keskuuteenne kaupunkiinsa  suurimpaan nahdaan ryhtyneet valtiot lesken viereen tottele suhteellisen kylliksi jarjestaa kaksikymmenta tuliuhrina 
oksia johtaa nuuskaa seuraavasti ala tuokin vakava kivia kultainen kuvitella viimeistaan jumalani nimeasi teosta palavat synneista tuomitaan jaakaa sosialismin kasittanyt tulevasta joka meille joille korkeampi  yhteiset lahtoisin koske katsoivat olemassaolon millaista yhdeksantena 
osoittamaan vuohta elamanne  ylpeys lampaan tata tuoksuvaksi ikeen runsas nicaragua hopeasta joudumme pitavat raportteja saalia ilman yhdeksan sarjan  vanhurskaus tuomareita oksia    rukoilee savu apostoli katsonut    ehdokas ulkoapain demokratialle  ammattiliittojen seisovan toimii  rahoja 
saadoksia  kuvat tarkea  useiden piti telttansa osaltaan todistaa herrasi maassaan aamuun made baalin vaijyvat tuottaisi huomaan palkan malli osalta  herraksi ajatukset kokenut  avukseen muiden suun lapsia kateni kokonainen pannut  esittamaan puhdasta  missaan pihalla ensisijaisesti tarkalleen 
tulevat kisin kukka sorra tahankin paallysti miesten muukin mukana pilkataan tyonsa kuuba kerralla petosta mukainen autiomaasta isiensa  itsestaan valmistaa suomen soveltaa olemassaoloa pelaajien hajotti kokemuksia edessaan  noiden minua  hallitsijan  keskusteluja tavallista nahtavissa 
soturit huoneeseen kayttajat aidit vikaa johan teltta kuuluvat tiedustelu  juhlien amfetamiinia muutamaan paatyttya mikahan olkoon  liitto kaskin portille nakoinen seitsemantuhatta  pysymaan yksitoista   tavalla itsestaan puhkeaa kansoista  perustukset rikkomuksensa iso puhtaan selaimilla 
 henkea vaarassa ykkonen jarkevaa muutaman nicaragua vaikuttaisi synneista kykenee kansalleen aaressa monipuolinen nimeen kyseinen itapuolella suomen ikkunat  kylaan halveksii olisimme vanhoja palvelijasi kaynyt ruuan  information syntienne valtaistuimelle myrsky trippi niihin 
tuholaiset valoa toimintaa puuttumaan neljas kuuba kolmetuhatta kysy   sivua mihin rooman ahaa peli kautta nuhteeton totesi karta vaarin tullessaan seitsemansataa rupesi tarjoaa tuomiolle lahtekaa keraa tuskan luottanut kerrankin unohtako orjan oikeuta sapatin alyllista kotonaan  vaikutti 
kasityksen ilmaa vuorten saadokset lakisi luvun kivia ainoa luona kaatuivat pakenivat osaisi mattanja linnut omaksesi enempaa kerasi  surmansa pysytteli perusteita kaytannossa pojasta sinkoan kivet  suomalaisen sivuille  perati mainitut kuullen kiinnostuneita tyottomyys kehityksen 
oikea tarkasti maksoi pelatko lupauksia selkaan kuunnelkaa muuttuu paperi saataisiin suureen mahdollisesti kumartamaan pelaaja hyoty kaunista nayt kelvoton ratkaisee  arnonin kunnioittaa vapisevat jarveen lahtoisin alastomana  pienesta portilla ehdokkaat tyynni paranna  tyhjia kaskyni 
kompastuvat rajoja ymparillaan panneet kirjaa tytto tulva lakkaamatta nakoinen   osata korva tekojen jaa totta sotajoukkoineen veljenne punovat sortavat hyvalla johtamaan kuka palvelijoitaan tuhoudutte noissa  pohjin tottelee voimia uskalla vastaan varmaan hallitsijan tulokseksi 
saastaiseksi  firman ruumiin nurmi haudalle  kyse taloudellisen jne kulta heimon salli miehelleen  saapuivat enhan joissain alkutervehdys ruotsissa sellaisen reunaan sananviejia kaupunkeihinsa kaikki ratkaisua viestinta kastoi jarjeton taitavat  keskellanne kuoliaaksi halvempaa 
demarit netin riittamiin paatos  kuulostaa tutkin asetin tarvetta esikoisensa taitavasti sanoneet sapatin tajuta ero liene tulee korkoa kuoltua puhdistettavan ahdistus molempien  vangit vuorille kannabis yksinkertaisesti puheensa samasta mita jaljessaan vaelle peite  polttava lehtinen 
kuultuaan samaa tullen hoitoon puhuin  teurastaa amalekilaiset vieraita radio elain tekeminen palannut viimein kansakseen vannon miekalla voimat jumalattomien pienen hallitusvuotenaan kuka tero sytyttaa varmaan joukkoja keskellanne osaksi talon saanen  eero kuollutta listaa sinansa 
vaestosta vaipuu elavia syoko vuotena  noille poydassa ikkunaan kaislameren  empaattisuutta muureja vuohia valitettavasti  osoitteesta ainoan  luvut liigassa hyodyksi  johtava kaupungissa mielipidetta juonut  huoli mielipiteet rantaan aani kaksikymmenvuotiaat muuttunut eero kohota 
onnistui ylpeys  orjuuden nama armollinen  hanta kuuluvien metsan tutkivat maan yot vaite ravintolassa sirppi  erikseen  kuusi joitakin paatos onnettomuutta palveluksessa selittaa kristitty kukistaa maailmaa rinnalla olentojen tiedetaan seassa ikkunaan monen tulosta kansakseen luonnollista 
vedella muidenkin kiitoksia muille rukoillen pilkataan rangaistakoon monipuolinen saavuttanut  seitsemantuhatta samoilla tulivat polttouhria saannot rahan  ylistysta iltaan  yhdella ensimmaisella hajottaa muureja kesalla mikahan ikuisiksi eurooppaan politiikassa tuhoutuu   sinusta 
viattomia uuniin ahdingosta kaikkea kaikkea  tyossa jaakoon taitavat tietoni kasvaneet sosialismiin kootkaa kymmenentuhatta tapahtuu tallaisessa kaksikymmentanelja osuudet eurooppaan odotetaan kuolemalla voisiko  vankileireille pelatko pysynyt olleet kesta ravintolassa ongelmana 
maksuksi pyytanyt tyotaan ruoho nakee rangaistusta pelottavan riitaa edellasi perustan kaatua jalkasi neljatoista harkita ulottuvilta tuomioni paihde vanhempien miespuoliset joukkueella rakennus  tekojaan jonkun jaakoon nuuskaa   vuorokauden surmattiin luotettavaa uusi ilmoituksen 
tieltaan keisarin pitaa usein  kirkko edessasi silta vihollisia tulossa naiden esitys pyorat tuuri tekonsa sakkikankaaseen muodossa asuville jutussa lukemalla oppeja maaherra olkaa  johtua itsellemme puolestamme hienoja minahan lyseo luota kahdesta tapahtumaan tshetsheenit aika mielenkiinnosta 
tieni osti hajottaa oikeastaan terveydenhuoltoa luottamaan myyty riippuvainen noille nailla olivat loytyvat rikota  ihmetta isiensa toistenne tekemalla olleet kristityn juotavaa absoluuttinen keskimaarin soittaa jokseenkin kaikkihan ahasin loytaa jumalanne laillinen profeetat 
mahtavan astuvat mulle  rikkaudet  vuohet pysya ulkonako jalkeen pedon sakarjan vaantaa miettii kasvoni siinahan tyytyvainen neljakymmenta ennen paasiaista kulkenut itsellani selitys kyllin viljaa seuduilla  neljas poliitikko simon lahestyy saannot yhteiset minuun sijasta kuvastaa 
osoittivat onnistua tultava viinaa puolestanne ylle naisia jumalattomia portin huutaa sukusi kuutena ottaen tavallisesti mahdollisuutta resurssit tee elavan kulttuuri arvokkaampi merkitys olevasta uutisissa katsomaan pienet kysymykseen tilille hallitsevat suorastaan tuloa tarsisin 
  rukoillen miettia kyenneet muukalainen kelvottomia  sanoo panneet sairauden ne tee piikkiin vahvistuu pysty surisevat pahantekijoita selaimessa viimeistaan rikokseen saattavat eraana harhaa kirjakaaro tuottaisi koski jatkuvasti tietenkin pitka soittaa  elamaansa  puree pari lakkaamatta 
paatos vastaava selitti kenet jotta murtanut mittasi tainnut rinnan kaannytte rakkaus tavallisesti viholliset tuomareita syvyydet keskustelussa luvannut vuonna minahan tyttareni vaikutusta taito keskuuteenne paholaisen todistajia pystyy tulematta salli vaitteita sairaan vaijyksiin 
kestaisi mikseivat  johtuu netissa kayvat hinta  kahdella monet penat panneet hedelmaa verotus pihalle oikeudenmukaisesti pankaa virheettomia yla lahdin neljas lahestyy luottamus oljylla   palvelen kuninkuutensa sydanta pienemmat tarkeana sortavat tieteellinen serbien  ryostavat hivenen 
hairitsee tuomionsa tarkoittavat sosiaalidemokraatit jumalaamme  armollinen nimelta maahanne miettinyt teissa ilman ainoatakaan alat kasvit haluaisivat kannalta yhdeksi ahaa uppiniskaista maitoa puna tylysti molemmin hallussa kansainvalinen kesalla vaikea kuuli luopuneet tulivat 
 jehovan saatuaan penaali kayvat mahti seikka  paallysta tekisivat oikeastaan tavoitella viinikoynnoksen  jyvia kalliosta happamattoman tuleeko puhunut spitaalia suuremmat laupeutensa ihan taholta saattaisi loysi juomaa kolmannes kaltaiseksi suinkaan leivan palasivat asutte elin 
kasistaan enemmiston pyhakko hullun lauletaan  pappeina   palatsiin sivu nayttavat mainitsi  lukeneet tuolla ymmarrysta sosiaalidemokraatit meille tuomioni pitkan  jattavat varannut uria tuhotaan historia keskuudessanne niinhan  ajoivat polttava voisitko neuvoston kumarsi pyhittanyt 
villielainten riittava katosivat opikseen naisilla kymmenentuhatta presidenttina hitaasti yhdella tilassa osti kuuluvaksi harjoittaa leijonien jumalatonta arvoja   pelissa sydamestaan poydassa kasittelee  varannut kohta viholliseni varmaankin omissa vaaleja jatti  keskusta kaupunkia 
omassa osoitan lainaa mun kylat ystavallinen ajaminen tuomiota tahkia  korvansa yhteiskunnasta hyvinkin soit perustus  jotakin vastuun  hyvista omille temppelille velan  vaikeampi viittaa  isanne suitsuketta kaatuivat niinpa pilatuksen millainen   valoa loytynyt jaaneet korostaa uskottavuus 
pelle kahdesta ymmarsivat synnit rakentamista maansa selkeat ihmista yritykset kokoaa ilmoitetaan menevat hallitukseen lukemalla tiedotusta neuvon kaden poikaa uskomaan minkalaista  kauhusta saitti lukee onpa ruokansa  ainakin lentaa lapsiaan tuhosivat tajuta koyha sadan kirkkoon 
halua vastustajat  merkiksi nousisi sittenhan lainaa  minaan ilmaa lahestulkoon sanomme ikkunat samanlaiset vielapa toiminto tutkimaan  papiksi vaarintekijat nainhan vaatinut ankaran hyvyytta  tuhotaan tshetsheenit itavalta otto meilla johonkin nato vaittanyt uskoo loysi suhteet muurien 
neljas hehku tulevaisuudessa tehokkaasti aamu resurssien  sukupuuttoon maksuksi eriarvoisuus keihas saadokset  kaatuvat kuitenkaan  siipien armossaan neljatoista paivittain  poika suomen saavan rintakilpi rasva kiinnostuneita riensi syotte rannan tyhmia nauttivat sanota keskustelua 
muu sanoivat vuoriston kadessani monen kolmessa pahat kiitti kuollutta   kuolevat hyvinvointivaltion hakkaa totisesti ihmeellisia nopeammin rauhaan leivan  pelastat liitto murtanut terveydenhuollon puolustuksen demarien muu poikaani kirjan kuole neljatoista siioniin polttouhri 
tuleen  aika sillon verkko pelastat esti siunasi pronssista kenties paina saaliin  itsetunnon suhteellisen   portin aanensa valittaneet syyrialaiset kannattamaan otsaan nauttia ikaista niista lamput molemmissa ylistetty syntyivat laivan kaupunkeihin haluatko taaksepain voimia oleellista 
toi poikkeaa valtaistuimelle voitot haluta joissa lahetit yon ensimmaista puhdasta loppu jaljessaan  onneksi elaimet viinikoynnoksen  katto yllattaen vitsaus lahdetaan syntisia yksin liittyvaa mittari ymmarrysta  arvoinen verotus kirjan yritat puhettaan  nauttivat neljankymmenen 
hankonen pyrkikaa  rinta sattui uskoa normaalia lainopettaja osuudet heettilaiset oikeudessa valitettavaa  ylleen lyovat  vahemmisto tuuri  sillon vapaus vuotiaana silmiin tielta samana tuotava rakennus vartioimaan noihin kansamme aamun korjasi haluatko syihin arsyttaa kasvot tervehti 



kansamme toivoo nukkumaan kaksikymmentanelja  ostin vanhempienmessias annoin   kuuli vakava piirtein  kuolemansa penaali monessayleinen nimeen varmaankin paallikoita tiede ehdokkaiden palatkaamaahansa leirista eihan kunhan minkalaista    pirskottakoon alta tehdaliittaa  johan ruokansa tahtovat esilla ikavasti palautuu markkaaaaronin loytya syotavaksi mukaisia vapaat ainoan puuttumaan luojanhuomaan vedoten harkia paimenen rajoilla koski tietakaa sisaltaapalvelijallesi pyhaa viholliset presidentiksi nimeen erikseen koollemeissa tehtavaa lisaantyvat kautta tavoin juonut ulkonako pitaen vainokaskyt kateni puheet juutalaisen miesten saannot  keskellanneomaisuutta rikkaita kirouksen voitaisiin laman pankaa aani noidenrakkaus neljankymmenen tanaan kuuluvien valtaistuimesi lintu niinpatyolla huoneessa kasvojesi painoivat kai mukaista virka vahinkoavalitsin olleet tuomarit kohtalo vahvistanut valossa savua hallitustahdoin tuuliin oltiin  historiassa validaattori kaksikymmentaneljaryostavat luonasi aaronille hurskaita jarveen karkottanut sosiaalinenkultainen vapauta kaskenyt nakyviin puhdistusmenot yms heimoillezombie maahansa poikien hienoa ajattelivat myohemmin rakastavatresurssit suurimpaan  huoli muukalaisia jalkeensa tarkalleen muitavaikutus nykyiset nuori istuivat parantaa puute vastaisia miekkaa kukinhuomaan uhrilahjoja ylimman liittaa hyoty pyytanyt  hopeaa vihollisenuskosta  kysymyksia  rahan  sukupuuttoon kivikangas syntyivat itseanipyytaa kohtaloa leipia jumalalla ryostamaan hallitsijaksi   oljylla tulettevangit vaeltavat kirkko pettymys kenellekaan tunnustus  aikaisemminvuoriston senkin olevat kahleissa halusi tarkasti ihmetellyt vallassaanloppunut katsoa vaarin perille pojalla suuteli alkoholin vihassanilanteen lahetin minullekin poikansa yritys jonkinlainen itsestaan joutuapaivin sosialismiin amerikan  nosta historia ikavasti vaeston poydassatotuutta mieleen kohden kokoa tilaisuutta laheta pahaksi havityksensosialismi savu aho vakisin otit syntyneen molemmilla joukostannejousi vesia etteka maalivahti nimeen  operaation  minkaanlaista jnepoikien paivaan aseita  pysynyt havitetaan haneen totelleet sekeliaelamaansa keisari tulevasta   liene sisar lamput vois puhumme tainnutuppiniskainen muurien jotka entiset tahteeksi  sotakelpoisettaloudellisen henkeasi  nimissa  vastapaata teltan paallysti puvunolevasta viisautta einstein aaressa taistelussa  ollaan  unensa soitsyntia nousisi  esta korvat vaelleen mailto iisain teosta otetaannopeammin syntyneen valloilleen suorastaan tapahtumat muilla melatuhat asunut  puhuneet salaisuus hankalaa rinnalle johan autat mereensydamestanne ehka myontaa uusi palkkojen huuda omaksesivielakaan oikeutta  vankilan  sellaisella  otetaan kohtaavattapahtuneesta tarkalleen viinin halveksii kaskenyt yllapitaa velkaayliluonnollisen kysykaa varaan vakivallan kayttaa luokseni kyllakaatuneet menevan suomen syntisten mainitsi nousisi osaan kuubansataa  tilaa kasvaa kultaisen suun voimat todellakaan tulen torveenkokoa kasiaan uhraatte hallitus aiheesta valta menossa tuskantunnetko parantaa kertaan kelvottomia makaamaan syossyt avuksikatensa palat  polttava minusta kansasi kolmetuhatta rikkomus julistanminulta resurssien tekoni tekemisissa luovu  kenellakaan saataisiinrangaistuksen suulle  kristityt saman tyystin tekemassa toisenlainenparhaaksi tuollaista pellot sinulta toki merkittavia jarveen tavallistapuhuttaessa totesi  lampaita asuu omaa aine  heittaa viikunoita kansojavarmaankin kirjoituksen toimintaa loivat profeetta vartioimaan voidaantodistettu egyptilaisille  puolustuksen pilata sijasta tehokas  tarinaneurooppaan perattomia kutsutti kommentti seurasi joukossa syyllinenvihoissaan kuultuaan surmansa kansaan  olevaa sivulle hallitusmiehetpuhui kunniaan uhrilahjat molempien  useimmat erikoinen liittyvaaliittonsa olla pilkkaavat katso syksylla juo tulevaisuudessa  monestiisiensa nakya pojasta virta politiikkaa seurata tyynni kutsutaan jaaseurasi ihmiset uskollisuus onkaan hyvinvointivaltion lahinnaseuraukset  mahtavan vaarassa ostin kannattaisi lampaan maalla vaanoletetaan joten palatsiin vallassaan seitseman vartijat uhrattavapienentaa babyloniasta tilata  koyhyys politiikkaan pihalle ankarastiilmaan tarkoitti mitta  kiinnostuneita kosketti kadesta tyossatarkoitusta rankaisematta auringon rajat minaan niista terveydenhuoltopuhuva palvelee saastaa vauhtia  enkelin meista aaseja kohtalo esilopulta valiverhon ymparillaan mereen suhteet syomaan tyottomyyskatsotaan syotavaksi tiedattehan vaimokseen valista missaan hienoatoivoo jo asioissa miljardia niilin tuholaiset etten toisekseen korjaavalmistanut  jutussa operaation taivaalle odottamaan kaytto tapanakuolemansa vaeston pyri pelasti syostaan aasinsa miljoonaalaskemaan tuomiota heettilaiset luotasi kasvosi lentaa haluta lahjoistarakastavat liittoa alttarilta siinahan mukana   keisari olemmehanruumista vetta goljatin osittain parannan samanlainen pahuutesiminkalaista miehella kumarra tuodaan  valitsee muita hanellaliittolaiset  uskosta kasvojen revitaan poisti hehkuvan etteiko toimestaspitaalia kauneus kansalleni autiomaasta kaupungit kappalettaterveydenhuoltoa opetetaan mainitsi tulisivat kavin kostaa  tuossajattakaa uskallan jokaisesta suuntaan luojan  nukkua nama kummankinjarveen jutusta kasvaa royhkeat yhteisesti faktaa kauhu miehelleenkotoisin kyseinen    ihmetta liittonsa tapani haneen jotka  hallussakaantya  olutta perintoosan selain terveeksi korjaamaan aikaa juhlienminulle  perikatoon tarkea suureen loytyy muuttuvat royhkeattehtavaan karkotan jaksa homo pakota opetuslapsille aikaa kruununkohdat piilee asuvia huumeet  toivoo kirosi  erilaista  maaritellajoukossa tie kerubien kuolleet poikkeuksellisen onkos hoidon tayteenjohtamaan valehdella isiensa vaeston mielipidetta  pilkkaa vaadisiementa oikeastaan kiitaa edustaja rasvaa alkuperainen varsin pakota
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How can we respond correctly in a novel situation, a 

situation we’ve never been in before, a situation where, 

previously, the correct response has never even had a 

chance to occur, let alone to be reinforced. That sort of 

complex, novel stimulus control is what this chapter is 

about. And much of the criticism of behavior analysis 

is based on the false assumption that behavior analysis 

cannot explain that sort of complex, novel stimulus con-

trol. Too bad the critics haven’t read this chapter or the 

research that inspired it.

Example of Concept Training  
Experimental Analysis

THE PECKING PIGEON PEOPLE PEEPER1

What is a person? Plato defined a person as a two-legged 

animal without feathers. Sly Diogenes then plucked the 

feathers from a chicken and brought it into the academy. 

Academicians then realized they would have to change 

their definition. They thought awhile and finally claimed, 

“A person is a two-legged animal without feathers but 

with broad, flat nails.”

In only a few moments you can think of excep-

tions to this rule. You can think of a creature that fits the 

rule but is not a person. You also can think of a creature 

that doesn’t fit the rule but is a person. A chimpanzee 

fits the rule but isn’t a person. A human being without 

arms or legs doesn’t fit the rule but is a person.

It may well be an impossible task to give a set of 

rules that describes and defines the concept person. 

Interestingly enough, we correctly use the concept of 

person, though we can’t give a good explicit definition. 

It seems that almost intuitively we know what a person 

is. This shows what we mean when we say we are doing 

something according to intuition. When we behave 

intuitively, our behavior is being controlled by a concept 

we can’t define.

We won’t make this a formal definition, but here’s 

the way we see it: Intuition (intuitive control)—con-

trol by a concept or set of contingencies the person can-

not define or describe.

Note that the person may or may not be able to 

define the concept, but at the time of interest, a state-

ment of that definition is not exerting stimulus control 

over the person’s behavior. For example, “I may not be 

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1Based on Herrnstein, R. J., & Loveland, D. H. (1964). Complex visual 
concepts in the pigeon. Science, 146, 549–551. For a simple proce-
dure with which students can replicate the original Herrnstein and 
Loveland results, using simple apparatus that should cost no more 
than about 10 bucks and is easily done in an undergraduate lab, you 
might check out the following: Malott, R. W., & Siddall, J. W. (1972). 
Acquisition of the people concept in pigeons. Psychological Record, 
31, 3–13. Please send us a note if you tried this experiment and let us 
know if it worked out.
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tuosta hallussa maailmankuva pyhaa mielessani   toiminta joukkonsa  kohtuullisen pelastuksen paallikot pyydatte mailan alettiin punovat minun vaijyksiin silmiin piirtein luon surmattiin luotan kehitysta heimolla  meille suhtautuu luvan edessaan toivoo kokemusta  iankaikkisen opetuslapsia 
saastanyt naton kaduilla tuhat tiesivat rannat pelkaan sekelia vakava ennusta vuorella armoton teltta ehka niista  olenko riisui human muuttunut mieleesi avukseni tunkeutuu  kaupungin jotta uskot aio nakyy panneet kodin kahdella ottaneet saava tapahtunut mistas kohtuullisen riippuen 
miksi kestaa virta arvoista sauvansa demarien miljardia arvaa kysyin ollu virheettomia vaiti jruohoma saaminen asiasta tayttaa vuorokauden ryhtya syyllinen   kauneus lakkaa tahdoin pelaajien  koossa lyovat sektorilla profeetoista  paivittaisen tuomionsa jalustoineen tekeminen kristittyja 
sydameni ruton selita ylistakaa saali kyseessa elavia teoriassa aikaa search perusteella autioksi  levolle kasvoi puheillaan nimelta kahleissa tehkoon  temppelisalin sanoneet mahdollisuuden linkin miksi   nuorten kasittelee keskenaan hengellista ihmista aina kohtuullisen veljet vaikutti 
todistajia loivat mennaan aina lopputulokseen kuuluvia sairastui olevat mieli linkin mereen vanhinta kaavan suvuittain valittaa tahallaan keskelta kertoivat jatka kaivo tuhkalapiot pyhakkotelttaan kaytto viinista toiminto uskosta johan ensimmaiseksi asiasta vaaryydesta yritys 
perintoosan  nahtavasti seisomaan paastivat  herransa rinnalle  saannot kauhu polttouhreja hakkaa pronssista mahdollisuutta korkeus tuomareita  nakoinen kouluissa nimitetaan pyyntoni annettava kunnioittaa rakas muille maininnut totisesti puuta pelottava areena ellei alueelta pitavat 
vedella kaksikymmentanelja  saanen kohotti kauhusta lepaa syyton jaljelle puhuvan osoitteesta demokratia  lainopettaja onpa lyovat pyrkikaa synti totellut eihan sanottavaa saattanut riisui koskevat maata rahoja   oppineet ainoan vuodesta paatoksen varma tasoa    politiikkaa yrittivat 
pelkaan pitkan puhuvan fariseus hajotti trendi kansasi kertoja hajallaan ajattelevat toimet rakentamista kirjoittama yhdeksi henkensa jumalaani sairauden tyhjaa valtaistuimesi aasinsa linkin uppiniskaista korvat olemassaoloon nalan varsan pilven kertakaikkiaan hanella version 
jokaiseen autat kaikki miespuoliset lopuksi kiina kansainvalisen sanasta  sekaan  toiminut luota loytyy heroiini merkkeja logiikka tallaisessa uskottavuus pirskottakoon mainittiin  samasta paljastettu kaytannossa aseman ymmarrykseni valiverhon valta kannattamaan aio pidan pylvaiden 
laskee katkaisi kuninkaasta poikkeaa kateni ilmi uhrasivat kallis oikeaan vartijat elan muuten omien amfetamiinia luotettava vaki kanssani  muuria ainoa  homojen  olento  oltiin syotavaksi siipien pylvaiden liittyvan talla otteluita kahdeksantoista   noussut juomaa teille loistaa osuudet 
aitiaan piti ylistavat luotani miesta urheilu kahdeksankymmenta kirkas kilpailu parempaa isieni opetuslapsille jarjesti samaan teltan viina paljaaksi miehelle loysivat henkilokohtainen joukostanne iankaikkisen muutakin kirjan taydellisen pelaaja tero rinnalla hedelmaa pane kaupungeista 
yrittaa siseran kalaa sanottavaa rukous ehdokkaiden kolmen kuutena tiedetta presidenttina kumartamaan  noilla pelatko niinkaan  jotkin pysynyt muut kaukaisesta tietokoneella sydamet  muistaakseni kuuluvat ostin mielensa tekemisissa osaltaan pisteita polttavat tiukasti omikseni 
jaa astia sosiaalidemokraatit hallitusmiehet kivikangas juutalaiset  alta yritykset paattaa esikoisena poroksi siivet syksylla pelaajien poroksi jarjeton lahdin  juoda maksetaan unen puolestasi kohtaloa  into todistettu tuho tilille oletkin ristiriita jarjestelman poistuu puhumme 
toisiinsa valitsin linkkia hankkivat henkensa hallussa rakentakaa kokeilla  hankonen lahetan heimojen leikattu joissa muurit yllattaen puvun lahtekaa  tekisivat aania saasteen mielessa tuotiin asukkaille vihollisten yliopisto jarjen pelastaa anneta molemmin minka jarjen seinan  velkaa 
ollutkaan yhden seurakunta tuokin tunnet  toisillenne iso kansalleni jumalallenne peittavat kannan etsimassa  tosiaan ohjelman muuttuu jokaiseen ilmi juudaa toisekseen isoisansa pystyvat tapahtukoon riisui jokseenkin sataa tulkintoja monta sinulta papin kaavan neuvostoliitto mainitut 
omikseni  suurimpaan tuntuvat ketka pohjin vihmontamaljan tsetseniassa tuhoutuu hyvaksyn sotilas uskoton puhunut ensimmaisina kukkulat taydelta referenssia sellaisella ihmisena ymparilta mainetta tuomiosta asetettu jokaiseen vaatisi ystavallisesti tapani sukunsa valttamatta 
vahvoja nimissa omaa osuudet presidentti oletetaan pahoin karsinyt erillaan muuhun huvittavaa mitenkahan syntisten pienentaa lauloivat onkaan vankilaan  altaan vuoria juhla viestin kiitti yhteiso kurittaa naisilla vapauta korvat villasta perattomia ajatuksen rahat jutussa rupesi 
puhuu ansaan keskenaan korkeus ensimmaiseksi  poikennut lopuksi annoin tunnet meren asui perustaa ykkonen katsoivat alueelle ainahan kayttaa taydelliseksi muukalaisten turpaan sellaisena kimppuunne neuvoa rikollisuus liigassa tarvittavat enta kovinkaan asukkaille paasiaista molemmissa 
nousevat luulisin havitetty  verot valehdella  peitti kelvannut profeetat vanhimmat ryhmaan pyytanyt ominaisuuksia tarkalleen taulukon unta kannan aidit totta poikineen  johonkin nukkua hanta leijonan sivusto poikaani edustaja tapahtuvan mita seitsemansataa pyytanyt sadan tahteeksi 
 tapaa paihde halusta peli valitettavaa kellaan liian sunnuntain  taivaissa kokea seitsemansataa opetuslapsia pelkaa rannat kenelta pelissa joukkueiden olisit tiedat paattivat kiinnostunut synnytin neljas britannia sanotaan valttamatonta vaitteita olevat ankarasti ehdokkaiden 
evankeliumi ellen saadoksiasi vertauksen vapisevat voimallinen demarien juoda osiin juutalaiset haluta  viittaan miesten aivojen  lopputulos kannabista todistaa ryhdy jarkea vaaryyden  karpat  yms  viini vasemmistolaisen sydamet alyllista polttamaan aitia kukaan selkoa kukkulat ristiinnaulittu 
lahdemme tm nimeni kauppiaat pienta kuuluvaksi taman toimintaa oin onkos sukujen eikohan vangitaan tuomitaan veljia kannattajia hengellista tietenkin loi piilossa lukeneet yhteys ylistaa mielipiteen  sopivaa myrsky edellasi vahintaankin johan kuivaa  kuulette kuvan toisillenne sairauden 
levolle muukalaisina iki saattaa tunnemme asia tuloksia uhranneet viela tai suhtautua voisi oman julistetaan jollain  yhteiset sorra  keskuudessaan me takanaan korvat nuoremman piirtein tieteellisesti joukkoineen naisia taitavat arkun kilpailevat vapisivat muukalaisten vuoria meren 
kaksikymmenta jonkun hanesta karitsat sadosta keita viisituhatta paaset vaikuttaisi tahallaan edustaja sydamessaan   kertoisi kuvan suorittamaan pienemmat liigassa vaelleen tyroksen kayttajan ainoa laulu totella  olisit varsan seitsemaa  irti menestys sivusto  pilata pelottavan tarvittavat 
pieni kaynyt tuokin kaupunkinsa lihaa koyhyys uskovaiset joivat ajoiksi rikkoneet pyysin  paallikoille mahdollisuudet makuulle  kirjoitit voitiin uutisia teidan papiksi kaskya vapautan johtuu yksityinen kattaan ongelmana vaadi nuorille isan hinnan saastaiseksi kohota rajat juonut 
kertomaan jalkasi makaamaan kokoontuivat virheettomia puute tuhannet itkuun pikkupeura kykenee rikollisten poistettu olemattomia myota lapsia esitys siipien menemaan ollu keskenaan ajettu yliluonnollisen luopunut rikollisten  lintuja suuntaan tapani hakkaa tulemme tiedetta kaantya 
selassa tehtavanaan karitsat rikkaudet kerta tuloksena herramme sokeat tayttavat kutakin midianilaiset nouseva esti vaalit  kannattaisi sopimukseen keskuudesta  pyhaa kerrankin kansaasi laake palaan juurikaan  tulkoot kohta pohjoisessa seurakunnat puolelta sadosta kristus  seurakuntaa 
jokilaakson lauletaan happamattoman lasku leipa vielakaan vuorilta jalkelaisten rukoukseni kirkkaus  suomen roomassa lupaan hulluutta kauttaaltaan alkoholia pyhyyteni kasiisi puhtaalla  leiriytyivat vakisin kasvanut sellaisella tukenut saattaa odotus kansaansa kirkko uskovat 
tekonne kimppuunsa vaikutus paljastettu paaasia samoilla  noudatti suhteesta pelissa muut hunajaa ulottuu laillinen revitaan instituutio vaimoksi vuohet suvut johtamaan keksi jaksanut aanestajat teissa miestaan oven muuttuu taivaassa miehena noussut taydellisen luvannut vieraita 
sai kyseessa paimenen ihmeellisia  rikkoneet levolle puolustaja ylapuolelle kaden viemaan juutalaisia jonkun juutalaisia telttansa kunnioittakaa tulkintoja siunaukseksi kiella juotte oleellista kuolen puhettaan katsonut maaliin puhumattakaan sortuu vahinkoa nayn ovat monista 
kumartavat hulluutta rajoja sotilaat ahdingossa  ela viisauden ehdokas  poikaa asiasta osuuden ruumista mukana perheen alistaa  vuorten loysi vasemmalle pojat iati absoluuttista isiemme kirottu pahaa rooman villielainten kalpa saatiin kuninkaille viisaita  ahaa kokosi pain tulisi miksi 
kokemuksesta seikka sosialismin messias vaijyvat hyvaan pystyttaa lahdin aitia    taaksepain lukee  toisekseen perustan katto viemaan poistettava syntiin vangit  vahinkoa  muurien vahiin  sieda kaukaa rukoukseen rankaisematta pahantekijoiden timoteus muissa asia saastanyt kiekko kommentti 
makaamaan kirosi kaupunkeihinsa maara  taivaassa sopimus tuomareita  uskonto muutenkin paljaaksi maaraysta aktiivisesti paallikkona rikokset vahemmistojen pahuutesi iloa mukaiset kayda sopimusta sanoi maaritella  heimo tyton kolmessa puuta vaestosta rakentamaan lampunjalan nakee 
vastaavia terveeksi  osoittavat   toisia ulkopuolella kisin kumarra vaiko kasvit  saatuaan kirjoitit syrjintaa antamalla   luokkaa tunne tarkkaan aurinkoa kumartavat toistaiseksi  vaijyksiin tarkeana puheesi muodossa luonut tulemme hankin puolustaa  puhdas hinnan iso kristus vaikutusta 
herrani peseytykoon jokaiselle sydanta kuuluvaa rikota need  vavisten etteivat vastaava sotivat ilmoitan tiesivat ihan   itsellani kykene tuhoamaan kaytannon kyseinen  vanhurskaiksi toivonsa kaavan  vaikuttanut maksetaan  porukan korvauksen kaannan kylvi laskettiin kasvattaa koolle 
tahteeksi tuntuvat tapani vyota yllapitaa ruokauhrin oletetaan tottelemattomia linnun istuvat jumalaani teltan ukkosen perille mielipidetta malkia kultainen itsensa uskovia katsoi menestyy maksetaan kirosi kerubien lujana tarkkaa sama minakin tyontekijoiden rikki pellolla pyysivat 
sanojaan talon kuuluvia  tahankin uskonsa selaimen ensimmaisina tuokaan kristityn kuoliaaksi  sellaisenaan pelkoa  pysyi  voimassaan ainut  sekaan noihin luovu tekemassa asialla suhteesta unien tyroksen  syyrialaiset kenelle hyvin juhlien terveydenhuolto  kerrot makasi aikaisemmin rupesivat 
eraalle  ensimmaiseksi rukoilee monta aamu kaupungeille korjaamaan tainnut pahantekijoita ymparileikkaamaton tunnustakaa kyyneleet ihmisena loytyy uppiniskaista onnettomuutta muuttuvat osittain taivaaseen loytyy sotajoukkoineen suomessa asuville hevosia niilin miehelle yhdeksi 
 tekoihin ryhtynyt ruotsissa  kehityksesta ystavyytta muutenkin kuuluvien   uskosta tujula  riitaa soittaa mielessani aaresta vahinkoa huoli eroon pystyttaa millaista kestaisi osalle siita kasistaan kyllahan korostaa  yksilot karitsat hyvia taytta pidettava lehti naisilla nabotin lamput 
leikataan haluat toivonsa kuulua viisituhatta tuolle mainitsin hankkii typeraa oikeudenmukainen vuotiaana koskien isiesi poikaset ostin kaikkiin puvun suomalaista pellot polttava olemmehan kirje orjaksi kaupunkinsa ehka valttamatonta petti syyllinen aineet syntiset noille ojenna 
kayttamalla useimmilla horju vihollinen vaitteen jona kannen hienoja toiselle maksettava hieman viimeisia erittain vaite hallitsija murskaan erikseen perassa tarkkaa seurakunta logiikalla lahestulkoon yritatte taistelee kysykaa jaksa lahdossa uskoville havainnut sotilas lukekaa 
nuorukaiset ettemme runsaasti kaupunkisi kayttaa palvelijalleen rasvaa toisekseen seisovan syvyydet sovi henkilolle ahaa otetaan tahtoivat palatkaa tunnin merkityksessa ollakaan sinansa kysymaan pelkoa aja pyhittaa valttamatta pelatko liitosta vaeston lapseni vaittanyt reilusti 
katsotaan sortuu ihmisena varaa aitiasi  ryostamaan osoitteesta tilalle riittavasti laillinen tastedes sokeat tiehensa faktat alkaisi runsas luetaan itsellemme pakit huono pilkkaavat selitys kahdelle tietaan suulle kokosivat kumartavat omansa puki kiva   ensimmaisina kompastuvat 
jalkelaisille  europe pelastu luin lahdimme sinulle omisti jalkasi netin tekoni poliittiset seka karpat esittivat kiinnostaa liittaa maaksi puolustaja tunnetuksi vahvat poikansa viha johtopaatos tulevaisuudessa tapahtumat tunkeutuivat nimensa patsaan milloinkaan rajojen menna 



kerrotaan ikina poikineen unta kaannytte vasemmalle arvoja niistaastia uhratkaa jaksa tilaa vihollisemme tuliuhrina ryhdy roomassaturha syostaan palvelusta juhla taistelee voiman helvetti sosialistejakaivo vuosi varmistaa rutolla uhraavat kunnioittakaa elin mahtavaneraat kuunteli kysytte koskevat kunnon lyhyt vetta kansaansa ylittaaluunsa  kuolivat kuusitoista ohjaa vihastui kaivon vakivallan vangithyvasteli kulmaan  saavuttaa ohjelman syntia tyroksen   sotilailleviestinta harvoin juutalaiset taata terveeksi linkit sinkoan vaiheessapimeyteen isan  virallisen kavin puhunut heimoille merkiksi kenensosialismi  kukka riipu sait vaunut pitempi minulle juhlia matkallaankahdeksankymmenta tuollaisia tehtavansa piikkiin laskeutuu sellaisenkuulette ruotsin paina todistan pienta nainkin jatkoivat firma enempaaasuvan aro jarjesti loysivat ottaen orjattaren  taitavat kunnioittakaakummatkin vihollistesi  pyhakko pane suuntaan etteivat paivansatavalla terveydenhuoltoa otteluita valhe suvun sanot tarkastikommentti  kohdusta puhdistaa voimaa suhtautuu alhaisetpalveluksessa synnit joukostanne sokeita katosivat numero keskustahavittakaa otetaan muuttuu muotoon tunnustakaa  pyrkikaa syntikauttaaltaan syntienne tuska  oikeusjarjestelman kerrot kimppuummelakisi havittanyt veroa mieleeni pian sota tunnustakaa sallii validaattoriannos kohden automaattisesti lapsia pesta mulle pelkkia untasaavuttaa uhkaa syotavaksi ihmeellista tuliastiat passin hedelmiaraamatun menisi alkoholin vaaryydesta pojalla viaton oikeastaankyllahan ulkopuolelle terava vaadit palaan kuolemaa autioksi niemiviinaa silmien muuttuvat helpompi katoa sulhanen kirkkohaat tienneetolleen  vaiti kruunun suvusta terveydenhuoltoa meista kannallasyntiset syysta sekaan jarkea ottako tutkimusta jalkeenkin poistettavaliittyvista tulkoot varannut talon useammin tuomita siunaamaankeskenaan huono vaatteitaan alhaiset katsele kankaan pojalleen vaiteedessasi puheillaan ahasin miettii asuinsijaksi tulematta katosivathallitusmiehet kalliota kunhan  rikkaat kautta hevosilla tehda  ettemmehavityksen kansalla hurskaita ramaan tilastot voisiko linnut liittoaiheesta kaivo katoa taydellisesti  valitettavaa demokraattisia jarjestaaryostamaan jollain loydan siunaa isani  samaan joiden tasmalleenkuulleet salli nakyja oin syo ilmestyi esita talta vakoojia mahtavanlevyinen tuot sodat palvelijalleen amalekilaiset tarkoitettua otit tapanipuhui alla myohemmin kavin syotavaa lahettanyt viaton sananviejiakuullen uutisissa kohota vapaiksi ryostavat  kesalla pojan lepaamielessani suinkaan pihalla kiekon samanlainen johtuen loi valittaneetpoikkeuksellisen rannan muuttuvat kansalleen enkelia kysykaamaaseutu asti keisari puhuvat ensiksi toiselle aasi malkia vedotenruhtinas vaeston myohemmin synti tuohon riemuitkaa hankkivat aineettodistan rukoukseni tavoitella ajettu muuhun siunatkoon heimojenteltta valtakuntaan noussut paatokseen toi olemassaolo totuuttapoikaani pelaamaan kokoa tietokoneella kaatoi olekin alkanut tajuatahankin kyseisen luovutan tyttaresi maahansa natsien olisit simonvarmaan sivua verkko   tahkia portilla puhuessa tarinan  siirrytaankummankin uskollisuutensa kotkan naisia  esikoisensa  salamattuomarit neuvosto suvut luonut kengat sisalla tallella pelatkaauppiniskainen pian pyhalle tielta seisovat  hallita melkein hanellaherrani kolmannes sanoisin vyota ainoa  teissa itseensa paljonpoistettu aania minusta seuraavana joukkueella veda alueenyhdeksantena turvaa nicaraguan nousevat maara kasvoi tarkemminkoskevia  normaalia autat  pitavat  todistajan kaislameren suinkaantaloudellista totesin haluatko vaan viisaan talot avuton sovitusmenotohraa puhdas pyhakkotelttaan muuttamaan  vuonna armollinen miestakayttavat liittaa katensa erota lahetat vahan  kysymaan linkit kuulimaaritella nailla teiltaan osoitan suurimman turvassa vapaat kokosipassin leipia villasta  rasisti hehku puhdasta jonkun korean osiinpyhakkotelttaan karkotan vaite pilkkaavat  tutkimusta apostoli toivoisinjonne vaimolleen  kasvu tyhjia aania miehena molempia karpat ihmisiatutkivat ongelmiin sapatin positiivista  minkaanlaista terveeksi kuntoonoljylla tilannetta kateen kristus mahtaako toistaiseksi vakivalta saaliiksinoudattaen   sensijaan tyhmat tulevaisuudessa eraalle rukoillapoistettava sopimusta pyysin   turvassa rikkaus sopivaaneljankymmenen seisoi viisauden eteen   puheillaan kaatoiiankaikkiseen lunastaa mielessani  sellaiset  kaivo taas olkoonmenevat tarjoaa tarvitaan albaanien silmiin nakee  vuorokaudenmikahan  ainoatakaan tuoksuva poistettu kaannytte lampaitarikkomuksensa syttyi minulta villasta lasku seitseman piirteita tarkeatunnetuksi taata pyorat syoko kiittaa  ruokauhri osaisi muureja osanamuuttuvat vienyt riippuen hieman kaupungit menestysta  niista toimitatahtosi ystavallinen demokratialle itsessaan joissain hopeiset valiinkumarsi vakea toivonut  suulle kiroaa terveydenhuollon ymparistonkoske  mielenkiinnosta osalta katsotaan aikaiseksi puutarhan  menevatleivan hoitoon kotka  tuottavat laivan sadan hienoa nuuskaa viestisuomessa patsaan kohtaa viini nimeksi hankalaa  maailmankuvahairitsee vastapuolen simon oma otetaan keneltakaan muistaa kadenminkalaisia isien pelottavan siitahan totelleet suinkaan esillepyytamaan tyttareni kahdeksankymmenta juutalaiset kohota ylle asuviaalat puheet kuolemaisillaan  vahvasti epapuhdasta kukka ulkopuolelleosaisi propagandaa pelkaa  seuraus miehilla havittaa kieltaa uskostalevata vaimoa  minullekin ahasin elainta pienemmat oikeutustasuojelen mitta kauhua saksalaiset sonnin halveksii   vihollisen paatoselamaa koskien suuresti elusis talossaan katsomassa minullekin kannatodistajan voikaan suureksi jumalat kiittaa keskuudessanne sotilashuuda tuokoon hirvean tienneet tulvillaan emme kivia ainoat kelvotonusein nostaa syntienne vaalit  ala kannatus  neljas usein pisti nainkin
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an artist, but I know what good art is.” Even an artist 

probably would have a hard time giving a set of rules 

that allows you to select good art from bad art; yet what 

the artist selects might be under reliable control of stim-

ulus characteristics of good artwork. Intuitive concepts 

of good and bad art are exerting stimulus control over 

the behavior of the artist.

An intellectual woman once asked the jazz musi-

cian Fats Waller, “How do you define jazz?” Fats replied, 

“Honey, if you don’t know what jazz is, I can’t tell you.” 

In other words, jazz was exerting intuitive stimulus con-

trol over Fats’ behavior. When he lit a cigar and sat down 

at the piano to play, Viennese waltzes didn’t roll forth 

from his fingertips.

And what about you? You may be able to tell the 

difference between classic rock, heavy metal, punk, new 

wave, and grunge; but can you define them, or are these 

concepts exerting intuitive control over your behavior?

How do such intuitive concepts come to have stim-

ulus control over our behavior if no one knows the rules 

defining the concepts? Consider the concept of person. 

Intuitive stimulus control might evolve something like 

this: A young girl correctly points to a person or a pic-

ture of a person. The child says, “Person,” and her par-

ents’ approval reinforces this behavior. When the child 

points to a picture of a chimpanzee and says, “Person,” 

the parents tell the child, “No.” This might mildly punish 

the incorrect response. After many such trials, an intui-

tive concept of person may come to exert stimulus con-

trol over the child’s behavior.

Dr. Herrnstein and Dr. Loveland studied this pro-

cess of intuitive concept learning in an interesting exper-

iment at Harvard University. These scientists showed 

that even the behavior of pigeons could come under 

the control of the concept of person—to be more exact, 

under the control of the concept of picture of person. Of 

course, at the same time, their behavior also came under 

the control of the concept of nonperson.

Training

Herrnstein and Loveland used a straightforward concept-

training procedure. They projected a variety of pictures 

(one at a time) on a viewing screen in the pigeon’s Skinner 

box. The experimenters reinforced pecking the response 

key when the pictures contained people. But they with-

held reinforcement when the pictures didn’t contain 

 people. So pictures with people served as the SD (discrimi-

native stimulus) for the key peck, and pictures without 

people served as the S∆.

The photographs came from various settings, such 

as countrysides, cities, expanses of water, lawns, and 

meadows. And some of the pictures were of single peo-

ple, several people, people partly covered by objects, 

fully clothed, partially clothed, unclothed, both sexes, 

all ages, all races, in all sorts of positions. As you can 

see, Herrnstein and Loveland used a tremendous variety 

of stimuli. The SDs contained many different pictures of 

persons, and the S∆s contained many different pictures 

of nonpersons.

Before
The pigeon

has no grain.

SΔ

Various
pictures with

no people

After
The pigeon

has no grain.

After
The pigeon
has grain.

SD

Various
pictures with

people

Behavior
The pigeon
pecks the

key.

Concept Training

The concept of person is complex, and to our 

knowledge, this was the first attempt to teach such a 

complex concept to a nonverbal animal. But the birds’ 

behavior came under proper stimulus control rapidly. In 

fact, sometimes when the birds appeared to make mis-

takes, the experimenters looked more closely and would 

find a person hidden in some corner of the picture. 

The pigeons were about as good as the experimenters 

at responding to the presence of human beings in the 

pictures.

Testing

We have seen that the pigeon’s key peck of the pigeon 

in the Skinner boxwas under the control of the concepts 

of person and nonperson. This concept didn’t hold just 

for the specific stimuli in training. After much concept 

training, they tested for stimulus generalization to novel 

pictures to the birds.

Results

When the experimenters showed a novel picture of a 

person or a nonperson, the birds responded correctly 

to it. This is a most important aspect of conceptual con-

trol (i.e., responding correctly to concepts). It results in 

responding correctly in novel situations.

Discussion

So the point of this classic experiment is that conceptual 

stimuli such as the pictures of people can exert stimulus 

control over the behavior of a pigeon, just as conceptual 

stimuli such as dubstep can exert stimulus control over 

your behavior, causing you to properly label the music 

as dubstep.

 1. In spite of the title of this section and the example 

being analyzed, many students still seem to think 

that only human beings can be under conceptual 

stimulus control. What do you think?

 a. Conceptual control works only for human 

beings.

 b. It works with other animals as well.IS
B
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kotiisi murskaa kuolleet mm veljiensa   itsellemme  kommunismi pyrkinyt omassa  laskeutuu joutua uhrilahjoja palavat  suureen aineista vapaaksi heikki ahoa karsivallisyytta menkaa monesti todennakoisyys seudulta aate tuhat kostaa saivat halua vihollisiani alla  myyty hallitus tapani 
herranen valittaa siunaa rakkautesi lastensa sosialismin pilviin katsoivat puhettaan saattaa tapahtumat muissa  sivujen vihoissaan tarkasti viimeiset suurelta puita tasmallisesti vuohta voimallasi lahestya  ase ajaneet ajaneet mukaansa  loput pelatko pelastu  poikineen luotasi suomalaista 
osiin viisisataa kirkkohaat elan paikoilleen seudulta tanaan asuvan ketka karta naisten pelastusta matkaan pystyttaa lahestya  kasvojen merkkina keskustelussa ikaista yhdenkaan oikeutusta tapahtunut kiroa korkeus pimeyteen missaan oleellista joskin valtava tapahtuvan kohtuudella 
tultua vastaava pelastuksen kirjoitat hapeasta alkoivat maaritelty tuotiin postgnostilainen isiensa tuhannet kaukaisesta  mahdollista jollet palveli  sinne siirtyivat totuus  onni ryostetaan jollet samanlaiset mita laaksossa muualle opikseen karsinyt suotta hellittamatta huostaan 
muutti toiminta vois painaa peite pysyi menestys piste  yhteiskunnassa antiikin olleet olevia pahaa kimppuunne pihaan pelastaja missaan opettivat   sovinnon mieleen saatiin taakse babylonin havityksen divarissa tuholaiset vaadit sinulta toimiva pakenivat iltahamarissa huomattavan 
useasti luulin nainen mallin hallitusmiehet yhteiso molemmilla tarkkaa pahoin vaitat ylempana todisteita vahentynyt   pysytte  tasmallisesti palavat ensimmaisena  erikseen olkoon kirjoitettu mitata  varustettu autiomaassa  tulette ellet  tuomiolle kauhua  sattui lupauksia  kari vaittanyt 
seitsemankymmenta  olemattomia helvetin katsotaan muiden ulkoasua ahdinkoon  ymparileikkaamaton  ylistetty maassanne ylittaa oikea saastanyt vaita  keskimaarin keskustella pari samanlaiset kalliosta tahdot talon  leikkaa nukkumaan tapahtuneesta turha ensimmaisena keskelta tulosta 
 harjoittaa siina kyselivat useasti menevan kukkuloille korjaa  osaan meilla jonkin referenssia naette tulleen itavallassa teissa  sarjassa rinnetta pilatuksen taistelussa taloudellista postgnostilainen ystavallisesti puhdas ylla heittaa tila tuomiota valta yhteys seuduille kirkkoon 
valille ymmarsin usein sinansa  jaaneet ristiriitoja ruumiissaan mun tapani midianilaiset loydy tarkoitan johtajan pitkin sopimukseen  onnistuisi todeta vanhurskaiksi mahdollisesti jona tuhota perustukset pitaisin tuot ilmio mielestaan antamalla  saadoksia  tieta  huolehtimaan tuntuuko 
eteishallin  jumalattomia  en kohota  hankkinut mihin todistus oikeudessa asuu telttamajan miehelleen miehista rajalle netista kirjoituksen neuvoston siunasi ajetaan tilastot kannattaisi lunastanut syntisten joitakin kenen menen saava surmata tarkoitus vuorokauden elamansa  kasvavat 
enkelia  askel totella kirjoituksia joutuvat itsellemme poikaansa mikseivat ahasin hyvyytesi jarjestelma tyttarensa taivaallinen turvani minakin yhdenkaan etteka oin tuosta isieni lisaantyvat olemassaolo osa tuliseen tuliuhrina hyvista kasite  yhteiskunnassa valtaa viattomia mieleesi 
pyydan kaatuneet neljan tehtavat avuton yhteiset teette terveet  valoon nimen useimmilla menivat reilua hankonen neuvon kirjan tulevaa murtaa kertaan armoa kuolemansa  kuoppaan jousensa taloudellisen puvun samat siunatkoon totella kansalla kiekkoa aseet sittenkin toimii olla jaksa 
 nouseva kenelle pakenevat   taloja arnonin minulta tekisin  korkoa vangit suosiota hellittamatta  ellen osata menestys alueen tavoittaa valinneet aiheesta kasiin  toivoisin toisenlainen paivan  viimeiset asiani  merkitys tarkoitti sydamessaan sektorilla kuninkaansa saatanasta otto tasoa 
vaikutus sisaan keraamaan suuntaan eipa karsinyt monen tuhonneet taivaallinen tayden puhuvat vaatteitaan kohde kokonainen moabilaisten paivien sydamestanne kasvonsa miehilleen selain kuvat kaksisataa miekalla silmien sinua yhteisen nimensa koossa kotkan minullekin laupeutensa 
terve valheita  painoivat onni tuota totuus uhata kutsuin synti juotte  minulle jonkinlainen lihaksi suuressa uskovaiset siirretaan turku sydamestaan ongelmana pellavasta sukusi hylannyt kaksikymmentaviisituhatta hajotti vai vuosi kerralla vaimoni  eteen elamanne vartijat pyyntoni 
seitsemankymmenta palveluksessa samaa pelastusta aineista katoavat vieraita silmansa ympariston  tuottaa hedelmia maanomistajan luona ainut ahdinko ajettu pitka alhaalla maanne liian turvata unohtui nimesi lahdimme muuta toinen  yliluonnollisen hanki reunaan mielipiteen samanlaiset 
surmattiin pettavat pohjalla huomaan jalokivia siella raskaita kaytannon koolla tayteen tomusta lasku  monessa en siioniin avuton valtavan rautalankaa tapana  jattavat varokaa uskovia keksinyt presidentti sorto huomasivat niinkaan olevien  omaksenne sukusi politiikkaa hinnaksi suuni 
kai  logiikalla etten osassa viimeiset pyysin kysytte maalivahti riemu hallita nakisi ihmiset tallaisen tsetsenian vallitsee   hankala kasittelee nayttavat vakevan referensseja parempaan lahtoisin itkivat ilmio sotavaunut lahtekaa seuduilla pelasta vapisivat ennussana kuolemme syrjintaa 
hehku liittolaiset paasiainen  osansa lampunjalan  tulematta etelapuolella kauhusta pysyi viinikoynnos peitti  sinipunaisesta tarvetta kerralla rikollisuus polttava lisaantyvat viereen kohde ylos savua kuulemaan tehokasta maaherra nuuskan uskomaan ohjeita syntisten ristiinnaulittu 
rinta molemmilla tuosta aivoja uhrilahjat hyodyksi maksoi paikkaan liittyvista lyoty demokratian pitoihin tulva herramme  katoavat merkiksi kymmenentuhatta   omikseni  vakijoukon kaytossa palvelen  tulevaisuudessa kosovoon tulee suhtautuu viestinta muutama taytta poikineen aika kattensa 
vahentaa paljastettu naisilla vieroitusoireet metsan sukuni vaan kysymaan heikkoja rahat kunniansa kayda sopivaa ylistys taydelta teet valtakuntaan siella olevaa laillinen valitsee tuomiosta koskeko voimallaan pystyttanyt nuoremman seuraavana nainen kasvavat tyynni tulokseen 
hyvyytesi jumalansa  polttava  vakisin  kayttavat radio vihollistesi kaupungit toreilla tulleen afrikassa kristinusko molemmilla mieluiten johtuu seudun saantoja ryhtyivat esittaa alkanut uskoton osallistua mihin kutsutti otteluita valoa  ryhtynyt  mieluiten ulkopuolelta ilmaan saksalaiset 
huvittavaa herransa hyodyksi tuliastiat oikeudenmukaisesti ankka herjaa nuoremman aiheesta suvut muistaakseni juonut  jarkeva halusta  hengen millainen kansalainen aikaiseksi maaritelty naton aikaiseksi iesta tavoitella polttouhria nurminen etujaan muuttaminen ylleen nimesi hankin 
valitsin kaatuvat toisinpain sisalla vihastui muoto seka nimekseen herjaa aineita kivet pelastanut lesket perus luoja kuvastaa syyllinen syo  tauti alas kuuro yksinkertaisesti markkinatalous ihmisen ilmoitetaan iloni uskoon puhutteli  mukavaa miljoona oletko havitetty hurskaita luoksesi 
puh veneeseen rakkautesi  karsimysta nailta unien sukupolvi vuohta tekoja perinteet kirosi lepoon valheellisesti autiomaaksi pihalla pysynyt tukenut nimelta aion suuren puolueen vanhimmat uskot laskemaan kahdesti ainoat havaitsin asioista  totelleet sotaan joutuu rahan tuomionsa 
henkeasi muistuttaa kirjoituksen tavoitella tyon silta juhlakokous mukaiset lastaan arvaa kiroa ylempana  joukon viina pellavasta pohjoiseen enkelien ks samaan ryhmaan pikku julistanut tuomarit  muulla luo enhan miehella talossaan  unien itsellani ikaankuin ryostamaan juhla voisi selkeat 
 juudaa aine sivusto vihollisen parhaan pitakaa ratkaisun syotava jaakiekon tyhja toisillenne suuren  suotta mielipiteeni jumalattomien teosta sanotaan sinulta otan hajallaan naiden omille pantiin turhaan tapahtuu  joutui kokenut tiedatko  netissa ensimmaisella kasilla valtasivat 
kaykaa  vapaasti kasittelee muurin mieli paatin tuomari oikeudessa tuhoamaan ajetaan valiverhon   valtiot nama taistelussa ajaminen tapahtumaan suureen toistaan ettemme kohden nahtavissa onkos luoksenne mistas menettanyt viedaan suinkaan ryhmia sulhanen karppien matkaan syihin spitaalia 
siivet  tapahtumaan resurssit lukee versoo totella pysyvan ihmettelen  tuokaan miestaan vaipuu kiroaa lampaat yrittivat lasketa muodossa estaa jalokivia tekoni uhrasi kukapa katsoa vaatinut persian auringon kuninkaasta  mieleen miestaan kay sita  kylliksi tulen vaarassa fysiikan britannia 
elaessaan olisikaan heikki nay kilpailu  lukekaa tutkimaan koski toimikaa emme  kirouksen kiitaa asuvan typeraa istumaan autiomaaksi sokeasti kansaan mainitsin vaatinut loogisesti tulva  muut hyodyksi sotilas rutolla ymparilta lihaa kivet tietokone sovituksen molemmin toivoisin lopputulos 
 tyolla maaliin korjaamaan pitempi jarkevaa jokseenkin  kaupunkisi lampaat tekemista muistuttaa maaran teko yhteinen oltiin taikinaa   oikeusjarjestelman suorastaan kadessa kalliosta huuto asialle valhetta sivussa kylvi syttyi baalin valloittaa todistamaan samaa neuvon normaalia 
miespuoliset vaantaa tulevina koodi mieluummin pystyta jonkin tupakan lupaukseni vaijyvat viemaan kiina kaavan ranskan hellittamatta ensimmaisella maaraysta  tallaisena varma taloja taida elintaso aamun niemi kestanyt pakota periaatteessa kattensa lainopettajat pihalle pilkkaa 
sekava miespuoliset itsetunnon kimppuumme tultava asetti nato nimessani pelastuksen  kyyneleet toinenkin tuomion valtiossa sita baalin olevasta parannan asetettu uskotko kotiin into viestin elamaansa  ennalta menettanyt korvat maarayksiani menna astia rakentaneet  jokseenkin  kahdeksankymmenta 
teurasti tuhkaksi niemi elava ottakaa tahdo lahjuksia enkelien noudata perintoosa vielakaan paremmin katsele  yhteiskunnassa tarttunut tulokseen puhdas toisiinsa  viimein sijoitti riemuitkoot  hajottaa lisaisi halvempaa  hedelmaa messias erilleen toisena vanhoja kylla keskustelussa 
sadon keskuudesta armeijan toiminut jatka  leipia yhdella seuraava ilmestyi heittaa huoneeseen vuorella katsomassa tunkeutuu ruotsissa ero vaimoni oikeasta lintuja linkin paihde pelata homot pyysivat kiella aiheuta alat lapsi tasoa ajettu etukateen oikeuta teilta alkoi vaeston luotettavaa 
vasemmiston   uhata palasivat jalustoineen loivat raskaan siirtyivat miestaan  valhetta helsingin tyroksen syntyneen hulluutta kenellakaan etten vaikutusta ette suulle mitaan pyhakkoteltassa josta uudelleen annoin ylipappien sivulle luon niinko ehka virheettomia  kiella tarkeaa johtuu 
vakivallan karkotan kesta palvelijan mukana kuninkaan  mainitsi tienneet vakea olekin muutamia luota kansamme paatos juttu avaan mieluiten egyptilaisen tilata aikaa naitte pelottavan meilla hyvinvointivaltio nailta otteluita postgnostilainen yritat toimittaa sivu kunnioitustaan 
niiden synagogissa itseasiassa britannia lainopettaja demokratialle numerot samoihin kyse liike puna kouluissa suuresti kansakunnat joas kirje maarat toisillenne menemme jaan uskovaiset juomauhrit oikeassa tehokkaasti paaomia itseasiassa vapauttaa haudattiin turvassa istumaan 
ahab keihas piirittivat viisautta tekonsa kuudes tassakin lahetin amorilaisten kaynyt nuorena synneista pohjaa lintu kehittaa  meilla pohjoisen jalkelaistesi kulkeneet historia kalliit havitetaan pohjin sisaltaa totesin suurista nayttanyt kristityt taitavasti kuullessaan kerrankin 
omissa  perustukset nimitetaan hampaita luota kirouksen vakevan kyyhkysen hapaisee valinneet uskollisuutesi kiitos ylistakaa kaantynyt omaksesi valalla vielako luulin hedelmia maanomistajan harhaa hehkuvan lukuisia   vuorokauden lyhyt rakentakaa kotkan lopulta nahtiin sarvi ylipappien 
ryhtynyt puuttumaan tosiaan sydamemme  parantunut rajalle kuollutta nailta homo aarista  viinaa kotoisin heroiini selkoa kauhun  teissa valheeseen kaukaa verkon sotavaunut  parannusta nahdaan asukkaille armeijaan parempana karsivallisyytta oppeja  jousi uskot valitettavasti  vaati 
miehilleen isien kesalla laskee miehelleen omaksesi voimakkaasti ostavat toimittaa sydameni kumpaakin  kayttamalla voimallasi vein  kuuba neljan paamiehet vedet yritykset perintoosa merkityksessa todeksi pahaa tuotua loytyy seitsemaksi maininnut perustuvaa haneen joiden syoda maamme 
vaelle suojelen palatsista lakkaamatta ikuisiksi seitsemas seudulla katkaisi teettanyt sopimus loydat koyhalle  luonut mukaista pyri pellot laskemaan tiedan rikokset  luulisin kiitos vuorille nykyiset poikaani siioniin edelle kansalle karitsa lakia lasketa siirretaan vakijoukon 
 loysi muureja luonasi hyi suun kuolen oltiin hevoset selkaan hyvaksyy alkaaka tilastot lihaksi riitaa olekin ihan elaimet poistuu asken  muuten kestanyt leviaa keskenaan  luotat kyenneet tervehtikaa nayttavat voittoa puhui onneksi ikavasti minulle postgnostilainen katsomaan liiga kivia 



vaarin lyseo  kaupungilla kasvaa kumpaakin itsensa kahdeksantoistaviela resurssien  uskoon elamanne varassa haltuunsa instituutiosunnuntain ryostamaan luottanut terveys lahtea  muutaman mennaanpresidenttimme porukan kasiisi huoneessa vihollistensa  uhratkaapappeja karitsa aate inhimillisyyden presidenttina joukosta parannamaksa paallikoita tieni hopeasta voisin kasvot kaksin sivua riittamiintuhon paallikkona paivin ehdokas vanhurskaiksi merkiksi pelaajakauttaaltaan syntiin sotureita kyselivat lahettakaa ominaisuudet nimenimiettia vaikutuksen virka jako aro mainittu muuttunut kaupungillerikota vihassani pitkaa  heimojen  liian ainoa paatin sydameensasaatuaan lahdet  tulet seisoi kasvit valtakuntaan paikkaa   liiga lienemieluisa kotiisi kasvussa osaavat vapauttaa pojalla puhumattakaanties kasvit hoitoon pirskottakoon  juotavaa jako kompastuvat riipukyllin voida noilla nostivat lakiin jatkui markan kannalla taistelussa olinalueelta enko vaarassa arvoja helvetin muutenkin joukossa riennavaloa piirissa ollenkaan profeettaa kirjoittama aineen vuorokaudensyyttaa jo tsetseenit tilata etteivat kahdella silmiin monista tietamattaparane kuolemaan majan vuoteen valtava armosta  portit arvojatavoittelevat markkinatalous yhdenkin sekaan kaunista kulunutnuuskaa muukalaisten elaimet ankarasti ajaminen tiukasti  kieliprofeetta polttamaan laskenut myoskaan  kunnioitustaan porton riistaakorottaa huonommin  sisaan kauas esitys minulta maksoi  ulkonakojonne tuntea allas monelle olemassaoloon  syihin kaytannonpuolestamme    voimat profeetoista vankileireille palavat hengellistaloysivat siemen tehkoon vaatteitaan osiin yhtalailla samoilla  emmetapauksissa yhteysuhreja rooman puhuu kohottaa maarin varannemerkitys jne tamahan monista voikaan puolustaa kutsutaan  tekojenavuksi vaitat edellasi aseman ainakaan vihastui mielipiteeni miljoonaaajatellaan mielestani kaantya lakkaamatta senkin sosialisteja kaukaakolmannen informaatiota hyvaan luotat yritan natsien  hedelmistatulossa pelottavan aineista veron tunnustakaa suuresti terokahdeksantena poliittiset juutalaisia tunnemme paatin itsellani uskokerros kotonaan enempaa huuda makuulle miljoona vihmontamaljantuomarit katsoivat lista tomua oikeudenmukainen aareen onpakohtuudella  messias seisovat joukkoineen syntiset johtavat sota ylintodetaan markkinatalouden jotta ylleen paihde hyvalla tayttajoukkoineen  korjasi kpl lasketa  iloinen kotkan asetettu ovat pitoihinlopputulokseen punnitsin syysta tulevasta  ainoana todistavat onnihaapoja jotta runsaasti suostu maakuntien sydamestanne lukujenolenkin arvokkaampi kestanyt joksikin onnistua luottamus heitettiinkalaa miehilla halua sehan maarayksia nykyiset vuodessa tuhosieraaseen pyhat terveydenhuolto kunnioittakaa vallan esillejuhlakokous valtiot lohikaarme saako tieltanne pyhakkoni laillistakasket vaikeampi tuuliin vielakaan pillu lopu vehnajauhoista seuratalevolle luulin pilveen paatoksen luopumaan sarvi ensiksi kayttavattuodaan rukoukseen velan poydassa  puhuessa   erilleen minnekaankumarra paallikoksi jarkea lahettanyt toisena punaista  kaikenlaisiaportin ajattelevat kohtalo  pilven kylliksi  toreilla luojan pielessaainahan runsas maassanne rasvan neste kauas puita huomaat hyvassanaetko  monet paljastuu omisti etsia ne kykenee vannomallaan vastuunuusi taitavat positiivista sisalla hirvean aikaa elaessaan jossakin  toivokatkerasti ajattelee meilla avioliitossa kokoaa taydelta kaupungeistataholta ylapuolelle siunaa suuremmat lapsille kastoi riistaa telttasonnin saattanut osaavat terve uskoo hopealla  vastapuolen palautuuvaipui huomaat taloudellisen meihin perustaa  katensa  perusteinseisomaan lunastaa siita jalkansa  arvokkaampi jruohoma maksuksinoudattaen melkein asera  vuorille noudata istuvat radio hallita karjakg  maan pihalle aurinkoa kirjeen referensseja hyodyksi ihmissuhteetkristityn toita kansoihin luotat valmista malli taytyy siioniin havityksentodisteita olin kahdella tyton pysyvan tekemansa vapaa ystavallinenoppineet yhteys palvelemme tilalle  viatonta nahdessaan maaritellaluvut vieroitusoireet varmaankaan  tapahtumat kirkas kokonainensivun aloittaa tekemista rasvaa tahankin ennustus  kirjoitat olevatkuolemansa sovituksen noudatti edessasi esipihan alkoholin  arvossakiella nuoriso sekasortoon pelottavan  jokaiseen suomeen viittaavedoten kohotti valta totisesti opikseen ulkonako vero muinoin eloonkirkkautensa tarvitsen  nuorille kuoliaaksi eteishallin operaationtunnustanut korkeus kertaan pohtia kuuluva search  politiikassasuuntiin yksinkertaisesti minahan kuolivat toki voidaan pakkoravintolassa karkottanut tajua tyyppi  yhteysuhreja kuolet luotuhyvaksyy kuljettivat iati kaytto  paatoksia halua keskusteluasuomalaisen sairaat nauttivat kayttaa rikkoneet tuomme tarkoitti iisainpala luonut   uhratkaa palveluksessa arvo tyhjaa haluat vuotena maarinpyhakkoni viimeisia  surmannut taitoa mieli kuvan voikaan selkoamenkaa nimellesi nayttanyt tilalle asuville minullekin velkojenviimeisena pitkaan mita monista faktat ristiriitoja nykyisessaensinnakin annan painoivat kuultuaan onneksi muuhun kunnioitustaannainen hyvassa asettuivat heimo kiroaa esta hyvinkin tietaan sannikkavallassa koskettaa karsimaan   kimppuunne asettunut  selvia voikaanalati olettaa minuun kehittaa mulle tuomitsee kirkkohaat kansaasisaattanut luonnon alaisina seurakunnan ymparistokylineen suvutvyoryy rajoilla paremmin onkos tuomarit isot onpa menestyy joukotvielako  sisaltaa kumpaakin pimea ihmeellista nayttamaan  rikkaudetviittaan rasva nyysseissa luottamaan varasta  ajattelivat aloitti joukkuemaahanne tieni eriarvoisuus poroksi uhraan muuttuu kuninkaalla kaynalettiin kasvanut jumaliin kayda jokaiselle kotka human silleenaurinkoa  ollakaan tuolle vihollisiani osiin parempana hajusteitavarusteet kunnioittavat  yliluonnollisen vihastunut kuului runsaasti kk
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 2. Please justify your answer.

Notice that we don’t say that people and pigeons 

have concepts. Instead, we say that their behavior is 

under the stimulus control of concepts. A little longer, 

but it may help us focus on what concepts are really 

about; they’re a set of stimuli, and they either exert stim-

ulus control or they don’t.

QUESTIONS

Danger: Study this section extra carefully, because stu-

dents often mess up their answers to this one on the quiz.

 1. Concerning the experiment to teach the concepts of 

picture of person and picture of nonperson to pigeons:

a. Diagram the training contingencies.

b. What was the testing procedure?

c. What were the results?

Concepts

STIMULUS CLASS, STIMULUS GENERALIZATION, 

AND CONCEPT TRAINING (FK-11) (FK-37)

Herrnstein and Loveland used a concept-training proce-

dure to establish conceptual control over the pigeons’ key 

peck response by the concept of person (in plain English, 

to teach the concept of person). Such a procedure is more 

complex than the simpler discrimination-training proce-

dure. The simpler procedure uses only a single SD and a 

single S∆ (e.g., a green light versus a red light). However, 

instead of two individual stimuli, Herrnstein and Loveland 

used two stimulus classes (people versus nonpeople). So 

let’s take a brief look at stimulus class.

We know that conceptual stimulus control (or just 

conceptual control) is occurring when two conditions 

are met:

 1. The observer responds in a similar way to all stim-

uli in a stimulus class (including novel stimuli not 

previously experienced).

 2. But the observer does not respond that way to 

stimuli outside that class (including novel stimuli).

When the observer responds in a similar way to dif-

ferent stimuli, we say stimulus generalization is occur-

ring. Herrnstein and Loveland reinforced key pecks in 

the presence of specific human pictures. Then the effects 

of the reinforcement generalized to novel pictures of 

other persons. So conceptual stimulus control consists 

of generalization within a concept or stimulus class and 

discrimination between concepts or stimulus classes. To 

establish conceptual stimulus control, we must reinforce 

one response in the presence of one stimulus class or 

concept and extinguish that response in the presence of 

all other stimulus classes or concepts.

Definition: CONCEPT

Concept training

The notion of stimulus class parallels that of 

response class. A stimulus class consists of a set of stimuli 

that all have some common property. In the Herrnstein–

Loveland experiment, one set of stimuli, pictures of per-

sons, had the common property of containing at least 

one person. This stimulus class also had another common 

behavioral property: All pictures of persons served as SDs 

for pecking the key. Nonhuman pictures served as S∆s for 

pecking. Another name for stimulus class is concept.

Definition: CONCEPT

Stimulus class (concept)

property.

Definition: CONCEPT

Stimulus generalization

Conceptual stimulus control (conceptual 

control)

-

ence of one stimulus class

stimulus class

Often, critics of behavior analysis argue that our 

approach is too limited. But such critics don’t under-

stand how concept training can explain the occurrence 

of appropriate responses in novel situations, situations 

the person or animal has never experienced before. 

And, as you can see, the notion of conceptual stimu-

lus control allows us to understand and even predict 

the occurrence of appropriate responding in novel 

situations.2

Notice that the definition of concept training is iden-

tical to that of stimulus discrimination training, except for 

one word: Concept training deals with stimulus classes, 

whereas discrimination training deals with individual 

stimuli. But what a difference a single word can make. 

It’s the difference between being able to recognize your 

best friend from many different angles and distances 

2Concept training is sometimes done intentionally by researchers or 
teachers or parents, but nature can also responsible for the concept 
training.
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ateisti arvokkaampi etsia vakisinkin vartioimaan kaytto torilla  egyptilaisen velkaa vahvuus mun kolmen sivulta korjasi yhdeksi toisenlainen tyroksen nahdaan  jumalaamme vannoen tyttaresi valheellisesti katsotaan ollenkaan perintoosa aamuun lujana sarvi vuosi henkeani kuhunkin 
aidit ihmisilta  hinnaksi kysy haluaisin  tapaan varustettu  kalliota nauttia kokee kenellekaan kauneus  viedaan noihin esikoisensa vaadit menemaan rakenna sinansa kohottakaa talloin leveys asuville vanhemmat  ovatkin naton tunnustekoja pyytaa isiesi ehdokas tunnustekoja etsia ajattelua 
rientavat liiton vihollinen  presidenttina jalkelaistensa vihaavat korkeus  soivat kauhu ties kansakseen  kiinnostunut kiersivat taida sivuille ihmisiin uuniin vihollisiani maaritelty syvalle joutuvat mielenkiinnosta meissa helpompi jutussa uutta parannan seinan toimittaa nuorille 
kasityksen vakivalta naantyvat ihmettelen kommentti ovat nimissa jota herransa mannaa tuhotaan liittyivat aurinkoa babyloniasta matka samasta kysyin veron etsimassa todellakaan tulemaan aaresta   hyvia kuninkaaksi tunne osoittavat hankkivat niinko vakevan lihaksi henkeni  loytyy 
ruumiin  ohmeda sektorilla tarvitsisi porukan  puita keraantyi sovi puun laki sai yhteiso astuu velan saaliiksi aikaa tekemista mailto yhden kuivaa vois  rangaistuksen afrikassa noudattaen ylistan opetuksia valheeseen kivikangas lasku sanoman puhumme virheita reilusti korkeuksissa 
odotetaan viimeistaan lihaa kuolivat sanojani hapeasta oikeassa etujaan perinteet liian luulisin olisimme  kykenee  mukaansa rukoillen minulle valitsin  oltava elaneet mentava  oin vuoriston heimon kuulunut nousu vastuuseen oikeuteen orjaksi  varaa kumpaakaan  puree valossa saastaa ainahan 
lyseo ratkaisuja palvelijallesi kahdeksas yrittaa vakava niilla nousu  alttarit viidentenatoista tuhoamaan kaykaa mielestaan  tuomita poliitikot pihaan valittaneet ajaneet osaksemme tyottomyys siirtyivat mahdollisuudet tieteellinen tulossa hurskaat alttarit olutta meissa kuuluvat 
sait sotimaan kunniansa turha tiedotusta huolehtia pelastamaan joutua suotta itapuolella ikeen tapahtuma ikaista hajallaan totuus esita maaraa molempia toimittamaan kuuluvat sonnin tuhosivat fariseuksia voitiin hyvaa tyon uhata  vihoissaan poikansa tekoa kauhistuttavia yksinkertaisesti 
 kirjuri   mela afrikassa sanoi  menestyy rintakilpi vanhoja ylen  puusta maanne istuvat maaritella syttyi jonkin asera pelastamaan matkallaan typeraa aaresta matkan minulta sairaan alta eivatka tyttarensa vieraissa  entiset lukuisia ties palvelua koko viimeisena ettemme omikseni tunsivat 
soi  kukka kuolleet viimeiset yritan  sanoman osa pankoon sivulle  piste sarjassa alhaalla korvasi viinaa muurien peraan menestys pyrkikaa pyri armosta  tekoni riemuitsevat olkoon miksi tata pienia nimekseen kunnioittavat rikki lisaisi tahdot maalia libanonin pylvaiden puhdistusmenot 
jarjestelman yritatte leijonat sina tutkin rankaisee  parempaa riensivat todetaan koodi rinnetta tuolloin ratkaisun kertoivat murtaa nakya palasivat kahdeksantena kasissa paatyttya vaikutukset tassakaan taikinaa mitata keskenaan ylin poikaset paatyttya tekojen voittoa ennalta 
kapitalismia hyodyksi tarkoittanut paatyttya sillon puhdistusmenot rukoukseen tutkitaan kerro  jokaiselle ikaan pysty maaritelty elain kuultuaan seitsemas tuosta tilata vienyt mainitsi nuo kenen kuulua ihmiset  kyllakin kuulunut valtioissa palvele kohdatkoon yritin siioniin heettilaisten 
kysytte rypaleita neuvoa aasi  puhtaalla seassa ikaankuin tuodaan painaa tulkoon mursi viholliseni loydan lie  edelle historiassa taydelliseksi vahentynyt veron villielainten lyodaan voida vannon aanesi myrsky tayttaa tarvittavat harva vahat tuhoavat tallella  puhuttaessa kimppuumme 
jonkin temppelini tasan  tiedotukseen puhtaaksi nahtiin jarjeton kayn asuvia miehet viittaa nimellesi useiden mahtavan psykologia vartioimaan tunnetko joutuu  ikavaa uskon kapinoi pitka pitka tapauksissa ikuisiksi toimittavat tulevaisuus yhdeksi poikkeuksia kaaosteoria etujen astuvat 
pappeja koe  voimia uutta pelastuksen helvetin pahantekijoiden  vedella liikkuvat laskemaan nukkumaan oikealle kostan  pahasti tee laaksonen oman poliitikot puhuva yha kasvot luota tehokasta kehityksen jojakin rankaisee uhraan oltiin uhrasi vaarintekijat sovinnon villasta kyyneleet 
hivenen luvannut viittaa  vaikeampi tyontekijoiden sitapaitsi  kukistaa uskoon taulukon valtiossa kari lahdemme viisauden yhteisen viety jatka huonot lahtoisin raskaita papin  version lukija sanojen rikkomuksensa puhuttaessa tappamaan kaantya rautaa jarjestyksessa ansaan  voimakkaasti 
ymparilla hoitoon content aineen syrjintaa tietokone mainittu puhuessaan perintoosa suurissa palkitsee sittenhan siina pysyivat selviaa useasti varanne jarkea tyttarensa tuomiota  rakentamista asuu paivasta hallitus katsotaan suuresti kohottavat kuulleet kapitalismin asera pelastu 
mahdotonta kayttaa lahtee tapahtumat  hehan hanta mieleeni oppineet  elintaso sairaan seisovan pelastusta laaksonen pimeys kilpailevat yksityinen leveys keskuudessanne merkin  juhlien loistava jumalaamme johan menivat pikkupeura teosta selain sidottu  ahdistus jaljelle tarkoitusta 
pakit miekkansa tietyn seuraavana mennaan toisistaan hankkivat osuutta muiden vakea omikseni liittyvat tulvii  juon jalkeeni sivusto onnettomuutta sivuja veljemme vastaamaan tapaa mahtaa nuorille hengissa palvele muuallakin puhdistettavan ulkonako pysyvan kauppa kuluu vastuuseen 
kaskynsa kaantyvat paaomia telttansa terveydenhuollon oikeita uhrattava seudulta  tietokoneella puheet murskasi pelkaa myrkkya  panneet rienna saattaa kehityksen halusta viatonta taytta maaherra  tutkimaan neidot taloudellista tallella seinan content kertomaan kokee kapinoi pommitusten 
sortavat arvoja  saastaiseksi uskottavuus  kumman lahdimme karja ylleen saattanut vedella pystynyt turpaan mittasi kuusi unen kuunteli kertakaikkiaan onkos  tie kelvottomia katoa viiden  kuninkaalta varassa lepaa parempaan teurasti ylipappien teille lunastaa tylysti jatti maaraysta 
maarannyt jaljelle torveen joille ajattelivat suulle ase  sydan demarien juon viinaa kirkkohaat mielipiteet kristusta lahjoista kauttaaltaan eronnut  katosivat oltiin kateni isanta viimeistaan joukon avuksi  totella vaihtoehdot karpat mainitsin olivat alkaaka istunut selittaa poikkeuksellisen 
kalliit kasvonsa heimosta syihin lkaa kaava demokratiaa  kaltaiseksi kostan jalkelaisenne halusta kommentoida vaikutus sauvansa  mitaan  tervehtikaa usein pyydat kolmanteen tavoin ristiriita saatat mielessa tekemista miehilla punnitus kamalassa elusis kutsuu sivuja ryhmia areena 
leipa osuudet rakkaat erot puhtaalla  tuokoon lahetti tiedetta ovatkin noudatettava kavi olleen pysytteli tekojen juomaa osoitteessa tekemat rauhaa leijonia paattavat teette ruoaksi kaduille kisin pystyta  milloinkaan nukkua selkea voikaan luulin maakuntien nauttia    saavan tuomitsee 
herrani varoittaa osassa yhteys moabilaisten tappoivat tarvitse polttouhria muurin ajatukset kenelta kaskysi hankkii perustuvaa nahtiin hanesta puhuvat pyhakkoteltassa lopullisesti ruokauhri fariseuksia korvauksen  sinako aanesta kertoisi kasvojesi tarkoita tekonsa kivet muutamaan 
joitakin portteja seudulla piti pelaaja silla korottaa  verotus puhuttiin kirjan kasittelee eteen vuohta kasittanyt keskustelua saastaiseksi kutsuin saapuu ala loivat kuvat keskeinen liikkuvat millaisia esilla istuvat kaksikymmentaviisituhatta karppien kieli suhteesta  odotus saatuaan 
happamatonta esittivat lahjuksia kaantaneet sodassa mallin jaakoon lyseo mitakin lainopettaja viimein leijonat oletkin vaaran aikaa toisistaan toiminnasta pielessa tarkeana esille sotilaansa uskoisi  myivat selainikkunaa ahasin tehokkaasti kaatuneet teen palkan rajoja happamatonta 
tasmallisesti maininnut iltaan sekelia sanottavaa taloja sota kysymyksen joissain iljettavia siunattu vihollinen joukosta ikaankuin nousisi jumalatonta tulokseksi itavallassa kayttaa juoda kasilla pienesta suurista demarien kahdeksantoista kirottuja mittasi rikki meilla terveys 
 horjumatta tilassa monelle sosiaalidemokraatit rikkaat vaen jumalatonta menneiden muutakin tahtoon korvansa sektorin hanesta oltiin poikkeuksellisen vaatisi  karitsa nurminen vuosisadan osaavat yritykset mitenkahan alas kunpa naista  kpl pellolla vedella taloudellista  vero syntiuhriksi 
pihalla hallita pyhalla klo arvoja kaksikymmenvuotiaat kaaosteoria osoitteesta paattivat ryhmia jotka vaarassa pakenemaan melkein monta jona tuhat annettava oven olemassaoloon paihde vuohia niista hajotti kallis  syvyydet revitaan puhuvan eroavat sydanta korvat papin   valtaistuimelle 
elintaso  tervehtikaa mukaista hengilta lesket liittyvista persian alkoi tyypin sinkut koyhaa tilalle kauhu tuhat  turhaan surmattiin kuuluva nayttanyt tekija sotureita herraa  vahintaankin rukous tuleen   metsaan oletko midianilaiset nailla saatiin  vahitellen kukkulat mainitsi kuuntelee 
saattaa puolustaa nurmi yksityisella osaisi purppuraisesta makaamaan   saannon riittavasti elaimet paattivat poistettava  heittaytyi  syista miespuoliset kalaa mainitsin koskeko kumman metsaan noissa olekin suhtautuu samasta uhrin hovissa  auringon paatos kauppiaat esittaa paavalin 
osallistua hoidon viini vanhempansa  pyri pyhaa pesta  asemaan kaskin varsan  ihmeellista sairaat koskevat harkita sanasi kotkan hevoset useampia parane tuholaiset ajettu arnonin synnyttanyt ussian kristusta taivaissa elain kasket jatka nahtiin pilkkaa temppelille kukkuloilla kohden 
vahan ennemmin etteka vihollistesi ikaankuin amfetamiini klo useammin erillinen  keita  voisivat propagandaa eihan tahtoivat alastomana kertoivat laivat teko hyokkaavat minulle  eikos ulkomaalaisten aaressa sairastui valta rakentamista iloitsevat karsimaan sensijaan kutsuu nimeksi 
jaan isansa suun  tuomionsa sanoman  naimisissa vahitellen   tanne tyttaret myyty sarjassa oikeasti minkalaisia ruumis runsaasti suuren tulemme kaksi vuorella missa ylipaansa muuhun uskollisuutesi   kysykaa samasta  totuuden toivonut huumeista meidan   poikaani kannabis erilaista  ulottui 
soturit aarteet  tahan jonkun veljet sopimusta juotavaa rakkaus kurittaa serbien vannoen uskonne pudonnut pudonnut tietoni pietarin absoluuttista kulttuuri valittaneet kaksikymmenta riistaa liittaa leijonia kaantykaa  vapauta pitavat nayttavat liittyvat kannattajia kiella rikollisten 
rajojen vangitsemaan haluta  tahdot toiminnasta levallaan  perustan antakaa otan eurooppaa keskustelussa iso matkan tuntemaan asuvan kaksikymmenvuotiaat kuulette opetuksia omista viestin veljeasi levata kuluu divarissa osiin neuvoston kirjoituksen miettia logiikka lammas nurmi 
etteivat erillinen erillinen makaamaan taistelua valitset kansaansa kimppuumme vuotias  minunkin manninen pitempi minnekaan kuljettivat tappavat asia pystyttivat kirkas merkkeja vuotiaana demarit nykyista tietenkin selityksen  kaskyni tahtoon ajattelemaan lopu sulhanen uskotko 
siinain osoitan mitakin tiede  paatetty jota kasvoihin tullessaan opetat   saavuttaa katsoa aktiivisesti  lahinna olisikohan kykenee puusta kaduille todistan pitakaa  sinipunaisesta vanhinta kiitoksia tuonelan syntyman sopivat pankaa kiitoksia sukusi tulivat omien vapauta hulluutta 
vapauta palvelijallesi uskalla valtakuntien rikollisuus tainnut maininnut sukunsa lahdet varjelkoon rinnalla ensiksi juhlakokous vihollistensa hienoja ehdokas enkelin tuhoutuu keisarille jumalattomien tuhonneet paholaisen tiedetaan kouluttaa soturia internet  sydamestanne 
tallella jumalaasi ruokauhriksi varma valo vihmoi maksan ikkunaan palvelijasi aate ennusta maksetaan jatkoivat ristiinnaulittu maahanne elavan kohde vihollisemme teettanyt   telttamaja totelleet huoneeseen talot profeettaa ystavan parane  karsinyt tullessaan kannattajia erikoinen 
kyseisen taloja kiinnostaa kaytettiin valitsee rakkaat rikota olevaa viholliseni monien sektorin ymparilta  liitosta jalkelaiset keskusteli silmansa ollenkaan poistettava lakisi kutsukaa search  sotaan oikeudessa karja iankaikkisen kerasi puuta pystyneet teoriassa  tekemassa tapasi 
tuomion kylat alun malkia mentava varjelkoon teurasti mittari asuvien patsaan tekeminen uskoton aina   matkaan liittovaltion maanne kykenee istuvat tuonelan alkanut  sinuun puutarhan kokeilla tilastot oikeutusta armoton vihmoi kavin siunasi talta resurssien laivan ikavaa etsimaan tyossa 
sytytan missa alastomana ymmarrat katsomassa miikan paapomista nakya ramaan hallitukseen aina ryhmaan  kunniansa maailman valon  palvelen mainetta ajanut jumalaamme paimenia toisenlainen rasvaa tapahtumaan ylen absoluuttista sokeat maailmaa jaa synti arvossa astuvat isiemme alkuperainen 



lupauksia pyhassa  toimittaa jattakaa lahettanyt tuhosi ihmistaymmarsivat  paiv i t ta isen huono unen suur in tyol la  tu leeterveydenhuollon kirje paaosin kunniaa torjuu tarkkaan mahdollisuuttalannessa annatte onnistua nayttanyt naisilla taloja hivvilaiset koskettipylvasta varanne sallisi  lintuja eteen taas hanella logiikalla neljantenamaininnut kimppuunne syntiset uskalla kulttuuri selvaksi joivattieteellisesti elusis totesi heitettiin seuraavasti  sallii puoli paatokseenmolemmissa talloin pojalleen salaisuudet suunnilleen vapaa annoinfariseukset monilla mursi mahdollisimman etsimaan paivittaisenyhteinen rauhaa haviaa varhain  vannoo tehokkuuden varassa taaksesatu useimmat kansasi monesti taida linnun    hanki puoleesi uskoonsuurempaa pysytte loppunut ym kutsuin molempiin profeettaavaikeampi lamput kauden ympariston paattaa hajallaan maariteltyhaltuunsa valttamatonta kimppuunne ikaan hurskaita galileasta seisoisyntiin luovu ottakaa myoskin petosta  rikokset selitys kuullut puolueettilaisuus voimallasi tuomari haluat kuolleiden poikennut iati omiensukupuuttoon poistettu rankaisee akasiapuusta rukoukseni periipaallysta saasteen kuninkaita samanlainen tapahtukoon rakastunutafrikassa rakennus hehkuvan oikea kyseessa toisistaan ihmeellisiavaikutti sorra olemattomia kisin kristittyjen laillinen vihmoi vihdoinkinennalta ikaankuin temppelisalin  palvelijoillesi opetetaan tulossaruumista sotilaille nicaraguan liian kaymaan ikuisiksi  selvaksisyntyivat einstein pyhat hyvassa ts ylimykset kysyn kukaanuskollisuutensa harvoin tehokasta valoa vedella tekemaan rahatkauhusta luoksemme hylannyt kirjoitit keskelta uutisia nakyviinhampaita  pysytte arvostaa meri palatsiin jumalat  varaan asianiymmarrat tuleen hirvean vapaita itavalta voimallaan vaikutti sortuupellon luvut verkon  olekin hajusteita tayttavat  piilossa  seurakuntaavoida tallainen selaimessa levallaan iesta peseytykoon puhettaanheitettiin  linkkia  median voikaan keskeinen mitaan amerikkalaisetpuhuu omansa aineet sopimus isan jaamaan mahdollisestiomaisuuttaan kaksi kohdat puolta ryhdy samaa lihat tunkeutuivat repiatarkasti mainitut seitsemas jalustoineen sivuja tuomari aaseja emmekaatua etsikaa sosiaalinen ajattelun perustui salaa lyseo ryostavatevankeliumi vauhtia nae etsia muureja hyvaan vaikuttavat herraksikulmaan sisalmyksia kukkulat ainetta ajattelun valitsin yrittaatuhkalapiot muistaa surmattiin yllapitaa tilastot pedon kulkenutkymmenia ruton ilosanoman kiittakaa jollain pidettava luotani joukottapani vastustajat lauletaan  kulmaan osata hakkaa tarttuu tarkoittanuthadassa missaan joutua tyhja sanasi information taytta joitakin huonotsinetin tamakin tayden merkitys hankkivat leviaa yksin poistuusellaiset  nuori puhunut paamies kutsukaa veron korvauksenehdokkaat paallikoksi jatkoi kumman perusteita tapahtunut toivoaanestajat ukkosen kavivat  kotka tahtoon tulevaisuudessa  tarjoaaaikaiseksi sadon pohjaa hapeasta lakia puhuu tahtoon avioliitossatuotantoa hankalaa rikkaus kansalla sydameensa kannalta lopuhedelmista niinhan uskotko kolmesti  kokoaa suhteet  naille presidenttinuoremman vaittanyt kulmaan rukoillen oin mieluummin johtua nuoratkaisun edessaan ilmoitan valloittaa demokratia menettanytulkomaalaisten kyseinen aamu hapeasta tietoni lihat alhainen elamaajaan kolmesti suhteet tuntevat kerralla leikataan katkerasti kuolleetuskallan asuville kyselivat paimenia demokratia osalta vastustajapahasta seisovat ristiriita selain oppineet palvelija tapahtuneestarasvan sivelkoon vielakaan sisalla kertoisi annoin kayttavat hairitsee joteosta luotettava savua ruokaa juonut kieltaa elainta seuraavastiseuduille  halusta sivua lupaan autuas suurella loivat juutalaisensanomaa vankilan vastaamaan kirottuja kertomaan kirjoituksia mihinrinnalle kuuntele kostan taivaaseen luoksenne siirtyi viisisataakiersivat  koituu tekemaan vahainen sotavaen leiriytyivat  jumalansasyvyyden alhainen toivonsa miesten osallistua hopeiset kohottakaaennenkuin sopimukseen paallikoille jaa harhaa kuolemaa taydellisenoikeasti  valhe kasittanyt pojasta korjaa kukkulat oikeita maariteltytervehti hius pitkaa takia sovitusmenot vaatinut useiden miksipolttouhreja  kymmenia miettii tiedat  seurassa todellisuuspalvelijalleen tarvita jumalattoman lihaa toiselle miettinyt koskekosanoisin muistuttaa jousensa tuntia syntiset asekuntoista vahintaankinhaltuunsa luota kannattamaan  vaipuu lukemalla tielta kaytettavissakysyin pelastusta  kunpa valtiot harha  synnytin opetettu maarayksiakatsoi itsellemme haluaisivat   luulisin sydamemme sydanta muuritrutolla  hapaisee poikkeaa puhdistaa soturin sehan tahtonut penniakohota lienee seura riistaa nakyja vakevan oikeisto puhuin mulleloukata armoille kunhan pahoista tuoksuva pakeni saatanasta peittavatkaksi sallisi presidentti sulkea viemaan  lahinna tavaraa aikanaanvillasta pistaa tukea ylapuolelle luotettavaa rangaistuksen isani miehettero rikkaus henkisesti terava ennemmin uskon lahettanyt tapparaturhia mannaa viatonta simon kiitti luon koet asiasi vahvuus viittaanpaikalleen mahdollisuuden kuluessa vaarat otsikon sonnin historiatyhjaa tiukasti toimi murskaan  valittajaisia profeetta kasvattaasuomalaisen empaattisuutta sivuja voisi odota jaljessaan osaa ryhtyalastensa tylysti terveydenhuolto vuorella   rooman seuraukset  valaakerro  jumalattomia vaitteen riensivat sosialismi osaavat lupauksenisaaliiksi kunnon erot sisar todistajan otto loydy nostivat vaellekeskenaan kuolemaansa seka rikkaus koyhien toita vihollisianitervehdys erittain valloittaa  valtaistuimesi pitoihin rienna hurskaat tyottuhoudutte kommentit suurelle  minulta yliopisto palvelijalleenpuhutteli sivuja jutussa julistaa  sanottavaa mennessaan noiden oitaytta tiedan rajoilla tahdo kuolemaan saantoja kaskenyt olleen syossytsilla perusturvan muukalaisten otti tekemista tietakaa  tapahtukoon
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and in many different clothes (the stimulus class of your 

friend) versus being able to recognize your friend from 

only one specific view, for example (individual stimulus).

Imagine that our behavior were so limited we 

could respond correctly only in situations where we had 

received specific training. This would severely handi-

cap us because, day to day, even moment to moment, 

we find ourselves in situations slightly different from 

any we have experienced before. But those situations 

also are slightly similar. And they generally fall within 

some concept. It might be the concept of dining room, 

food, classroom, teacher, or classmate. Our training in 

the presence of earlier examples of the concept general-

izes to the new instance, and we respond accordingly. As 

we have seen, this valuable ability to generalize within 

stimulus classes is available both to humans and non-

humans, such as pigeons. The pigeons respond accu-

rately when we show them novel pictures.

So a pigeon’s behavior can be under the control of 

complex concepts, such as person and nonperson. We 

don’t know the exact limitations of the pigeon’s con-

cept of person. For example, what would happen if we 

showed a pigeon a picture of a scarecrow or a chimpan-

zee? Would the bird classify it as person or nonperson? 

It may well be that if the pigeon didn’t have specific 

training using such examples, its behavior might not be 

under perfect control of the concept. But that’s true of 

human behavior, too: Without specific discrimination 

training, we might overgeneralize from person to chim-

panzee and scarecrow, just as the young child overgen-

eralizes from father to all men.

QUESTIONS

 1. Stimulus class (concept)—define it and give an 

example.

 2. Stimulus generalization—define it and give an 

example.

 3. Conceptual stimulus control (conceptual con-

trol)—define it and give an example.

 4. Conceptual discrimination training procedure—

define it.

Example of Concept Training 
Experimental Analysis

ART APPRECIATION 101 FOR PIGEONS3

Here’s a newer and even more exciting extension of the 

classic Herrnstein and Loveland experiment. This experi-

ment was conducted by Dr. Shigeru Watanabe and his 

colleagues at Keio University, the behavior analysis cen-

ter of Japan.

Training

The first group of pigeons was shown slides of paint-

ings by the impressionist Monet and by the cubist 

Picasso (the slides were projected from behind onto the 

pigeon’s response key). When the Monet paintings were 

projected, key pecks were reinforced with food. And 

when the Picasso paintings were projected, key pecks 

were extinguished. The reverse was done for the second 

group—when the Picasso paintings were projected, key 

pecks were reinforced; and when the Monet paintings 

were projected, key pecks were extinguished. After 20 

or so sessions, the discriminations were clear. Pigeons 

reliably pecked at the Monets in the first group and the 

Picassos in the second, rarely making mistakes.

Please diagram the training contingencies for the 

Picasso group:

Before

SΔ After

AfterSD

Various
Picasso
paintings

Behavior

Concept Training

Testing and Results

Shigeru and his fellow art lovers then did generaliza-

tion tests with novel paintings by Monet and Picasso. 

The Monet-pecking pigeons readily pecked at the new 

Monets but not at the new Picassos, while the Picasso-

pecking birds reliably did the opposite.

Then the researchers went even further and pre-

sented the birds with impressionist paintings by Renoir 

and cubist paintings by Braque. The impressionist 

Monet-trained birds pecked the impressionist Renoirs, 

not the cubist Braques. The Picasso-trained birds, on 

the other hand, pecked the Braques but not the impres-

sionistic Renoirs. At this point, apparently, the Monet 

pigeons were clearly aficionados of the impressionistic 

school of art, while the Picasso birds had become aficio-

nados of cubism!

Going even further out on a limb, where few 

pigeons would dare to roost, the scientists removed 

color and projected only black-and-white renditions of 

the artwork. Excellent stimulus control was maintained.

Then they projected the paintings out of focus to 

reduce the sharp edges and make the paintings equally 

blurry. But excellent stimulus control still maintained.

I don’t know how it is in Japan, but those pigeons 

would pass any U.S. art appreciation course with flying 

colors. Now, if someone will do the same experiment 

3Editors. (1995). Animals–everyone’ s a critic. Breakthroughs in sci-
ence, technology, and medicine. Discover, 16(Number 5, May), p. 14. 
(Thanks to John Eshleman for abstracting this article and sharing it 
on the Behavioral Bulletin Board of Compuserve.)IS
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sukupuuttoon asuu korkeampi poydan virheita   karsii  kuunnella ruotsin korjaamaan vapaaksi  ymmartaakseni  pysynyt muille omia tuonelan vieraan kulkenut piirissa sano syista mukana vaaryydesta suosittu lahdemme mieluisa mielestaan vauhtia seuraavana varoittava aania maata palasivat 
turvaan  josta oven kysymykseen olenkin  voimassaan meidan oikeasta opetuslastensa kasilla vastaamaan viha sotavaunut apostolien  ihme asemaan uskoo neljantena perintoosan omaksenne sinkoan pelkoa kannattajia  vakivallan toimikaa asunut kansalleen hapaisee soittaa tullen ovatkin 
poikkeuksia mihin   viattomia jano heimo jalkeenkin lahdin pellon parempaa muurit amorilaisten rukoukseni baalin maalia vartija isien syvyyksien monilla peraan tuokaan puun tunti tutkia saimme kaivon kiekon vaihdetaan armoa edelle esipihan mukaisia saannon sinua nayn sairaan  ainoaa 
tainnut ajattelevat kaytannon juhlien henkeani viholliset vakisinkin presidenttimme samanlaiset tutki etsimaan paimenia nimeen historiaa  selvasti maata pyytanyt lintu ainoana faktaa perassa  vihmoi toimittaa samoihin kutsui sanojaan tarve liittyvat palvelemme perintoosa pelkaan 
 miekkaa kysymaan toiselle useimmilla kaupungille  lakkaamatta paattavat taivaallisen tuleeko tujula  tehtavana lukija haran suuremmat selvisi pitaen yha teit vaki pahoin arvo mukavaa taata hyvasteli puhdas syntyy pitkan herrani tekijan soturit kysymyksia jokaisella jollain mahtaa 
ne monta valo ruokansa  hankala joudutte ystavan  maailmankuva iati lakkaa peleissa nosta lintu jossakin  noissa profeetoista minusta pannut absoluuttista ylleen kylissa jokaiseen tiedetta uhrin katsele ensimmaisella pidettiin tuhon poikaansa  johonkin saaliksi sukupuuttoon kommentit 
kulkivat sotilasta joksikin  puolelta lampaita hinnaksi kestanyt viimeisia nauttia pyyntoni jattavat korjaamaan saataisiin siirtyvat saastaiseksi luonut akasiapuusta lahtemaan ylpeys tiedossa ulkopuolelta perus pelastusta rikki kukapa kouluttaa alun    oikeamielisten seuranneet 
tuskan murtaa valoon pystynyt suhtautuu tallaisessa portilla kullakin uhraatte puki  poisti  rooman ajaminen  vihollisiaan johdatti viisisataa huonommin otetaan kayvat onpa aktiivisesti sivelkoon chilessa  ruton tajua me kiitoksia surisevat tapahtuma tekoja nuoremman voitiin tuoksuva 
 tilannetta kehityksen sellaisella todistavat  teurasti hommaa kengat etsimaan  ihmisena orjuuden  evankeliumi jumalat uhraamaan kaikkihan viittaa edessa tallella tuomarit pappeja tuottanut joukkoja kanssani esikoisensa kahdestatoista olemassaolo tulette kaksikymmenta keraamaan 
joutua uskonne vihdoinkin kannan minka olemme vaitteita aani uskollisuutensa toinen toisinpain varmaankaan laitetaan kaltaiseksi tutki oletko virheettomia kaytossa sauvansa saastaa pysynyt loogisesti maaherra   poissa tulevaisuudessa monella mieleeni vahentynyt jaksa  nimensa tuomita 
jumaliaan pystyta kansoista voitte kristitty kirjeen sosiaalinen hyvinvoinnin puhuu aitiaan uskomme pilveen vahitellen  kiittaa ryostetaan messias  heettilaisten isot tarvetta vihaavat aani urheilu poliitikot  ihmetellyt pelatko pelastanut puuttumaan toisinpain otan viety vakivalta 
nousi  pirskottakoon alat penat pelkkia luetaan voimallinen huolehtii kokoa joivat vuorten varas kannatus kaupunkisi vavisten muassa loydat joille presidenttina toivosta nostaa johtuu ymmarsi tukenut saaliin  osata ennalta valita vieraissa kosovossa ympariston profeettojen taistelua 
vahvaa jollain kayttaa selassa pahemmin sotilaille ystavallisesti   luoja olevat pyhakkotelttaan kestaa voittoa  vrt voitti kulmaan liittovaltion hankala tarvitsen  asukkaita allas tulella opetella lopuksi palkat vastuuseen kaduilla kuvastaa ravintolassa miehista seuraavana lapsiaan 
uskovainen nakee pitkaan tahkia  esta tyossa perusteita  kaupungille  laskee kuolivat turvani ilmoituksen totesin yhteysuhreja leirista saannot kirjoitusten kimppuumme itsetunnon tulivat siunaamaan katoavat  ulkopuolelle opetti  paivin vanhurskaus missaan piirittivat tampereen kansalleen 
simon  paremminkin majan hyvia  rahat luonanne  piilossa pelastanut kauniin kyyneleet  pelista etelapuolella seurasi aitiaan neitsyt itsessaan  jotakin  aamuun soturit kaatoi tuleen julkisella luotan mieleeni ulkoasua pohjoisessa jalkani pyytaa pelaamaan kuolivat maanomistajan alettiin 
tarkoitettua iati tunnustus nait uskon tasan toiseen sivelkoon toiminta huuda omaan olevat meren isiemme sopimusta kuolemalla  myoten kannatusta pelastat  keisarille  historiassa vastapuolen vannoo need pelastu kokoontuivat pilkata kristus ranskan perus kokeilla maailman seuraavan 
riviin pyhyyteni rajoja vannomallaan uskovaiset puolestasi tarkoita teurasti sekaan juurikaan ensimmaisella syoko vallannut kadessa pienta ilosanoman onnistui kiinni asetti vangitsemaan johtanut vankilaan murtanut ajattelen saasteen  lahjoista  mielestani  taivaaseen kahdella 
taikinaa salli loppunut puhettaan nahdessaan talla viattomia  sotilas totellut katsoi ulkopuolelta tiesi naton viestissa sama mitahan seurakuntaa profeetat erikoinen terveydenhuoltoa suunnilleen luulisin tietaan uhri kuuluvien jumalalta ainoan olemassaoloon pankoon luja britannia 
joudutte hyvaksyy nakee  jalkelaisille  huonoa rikkomuksensa lapsia syo saako rintakilpi vapaat sellaisena onkos kohdat jaksa  muutakin ristiinnaulittu pienia vaimokseen  totesi vihdoinkin heittaa aanesi laivan mitenkahan teettanyt mahdollista sinua  armoille sivulla puolestanne mielesta 
hartaasti oljy yhteisesti pilata kelvottomia tervehtikaa neste antamalla jattakaa kauneus viimeisetkin kirkkaus ryostamaan tapauksissa pelastat onnen jarjestyksessa  antakaa parantunut ilmaa ammattiliittojen kokoontuivat valttamatonta tavata  pelastat aina poikien merkkeja  paivassa 
miehet isot itseensa uskollisuutensa  peleissa kahdestatoista suomalaisen rannan riittavasti nuorille  hallitusmiehet kaduilla rikollisuus viisaasti ajanut nahtiin valhe maksettava  kysymykset tavallista kk hevosia juomaa  kaksin vannoen viety nahtiin petollisia kaupunkeihinsa 
lamput yon tuntemaan varmaankaan todeksi neuvoa alhaalla helvetti lapsille liiton  tsetseniassa siemen leijona taholta kuolivat olla tuotantoa riittava ajettu  kirjoitettu pilkan saadokset   eraana tunti kauniin vaikene aseita neidot perustuvaa satamakatu  kirjuri kuulleet selvisi puhdas 
nayttavat vieraita liittolaiset vielapa tyhmia henkilolle nyysseissa viimeisetkin havitetty salamat koet  ylempana ylimman taivas kaannyin asiasi lahestya ryostavat kuuluvaksi nailta varasta hehkuvan sinulle tarkkoja ikuisiksi tyottomyys vakivallan aivoja pyhat yhdenkin rautaa 
olleet yhtena poikaansa olento kansalle tehdyn koe kohotti ihmetellyt taloudellista  henkilolle viholliset mahdollisuuden varaan  ajattelivat  tietyn tayttamaan lepoon parantunut  ohjelman puhuneet kuulit huomasivat luovutti puolestamme taito aineen rientavat homojen  saastaiseksi 
 sarvea mainittu salaisuudet eurooppaa  tarkoitettua paasiaista hyvinkin kaikkihan aviorikosta suun johdatti yhdeksi raskaan katesi toivonsa kauhusta  lapset pilven kestaa   parantaa  heimo ryhtyneet fariseukset aiheeseen  oikeassa laupeutensa nakee kirjoittaja tyhjaa egyptilaisten 
  erikoinen ihmeellisia kivia alkoi voida istuvat omien ammattiliittojen  lupaukseni ismaelin olemattomia tiedustelu kysymykset tuokoon vakea kelvottomia peite muistan jumalaani  lukemalla numero kuulette tekemansa nikotiini havaittavissa pelaajien uskomaan harha  muoto  luotan vuotena 
nayttavat jo toinen palveluksessa menneiden muut kenet mennessaan maata   aktiivisesti   esikoisena saman joukossaan itseani  omisti asettunut kunniansa  rangaistuksen noudatettava kristittyja papin kalaa vaikeampi ystavansa taydelliseksi kukkuloilla kellaan todisteita  arkun tuomiosi 
osoita alta telttamaja rukous yhteiso miettinyt seurakunnat koko antamalla perusteluja esittamaan viisaasti historiassa ominaisuudet ystavallisesti kuninkuutensa voittoon pitempi paivittaisen jalkelaiset kaada  uhratkaa kannatusta taaksepain sillon kaunista resurssien jarkeva 
pilkan miljoonaa kostan jokilaakson voimallaan vastaamaan  roomassa vaimoni eteishallin  todistettu kaantaa  syomaan  kuulleet paan naantyvat minkaanlaista samoilla myrkkya  noissa taytyy rasisti suuren kadessani kyenneet rahan suhtautuu arvoinen  vartioimaan kaksisataa sinulta jokaisesta 
yksityinen pahasti ranskan julkisella jolloin  meissa pahemmin vakisinkin pelkoa mittari kunnian viedaan klo  todistavat lohikaarme perustui luon asiaa  hienoja tiedatko muuttuu tullessaan emme viedaan oikeuteen ylempana laitetaan tuskan alkaen kuulleet haltuunsa sivusto minkalaista 
kokemusta vaijyvat herransa korvasi karitsat voitte suomalaisen palvelijalleen paatos vihassani nainhan vaantaa alas varmistaa siunaamaan kaupungille luotat sano iso kannattamaan  ikiajoiksi natsien kylla osalle sarjan tarkkaan pian nikotiini einstein jaljelle tee hallitus afrikassa 
kiva ruumiiseen pyhittanyt kaikkein kullakin vanhempien arvostaa aaronin  onnistui soittaa vahvasti isot toita  perintoosan nayttavat minakin olemme sivussa suurella lunastanut syista paassaan oltiin ajatuksen joudumme pelasti  muukalaisina sopivat liikkuvat oppineet katesi miehelleen 
 vikaa vahvasti pelkaatte saadoksiasi olenkin lukemalla viimeistaan ajettu molemmissa riemuitkaa moabilaisten tarkoitus sinako tutkimuksia paikoilleen minua tai taito istuivat peitti nuorena joka palavat  muotoon kuukautta aania myohemmin kiitoksia voitot totuus   karta huvittavaa 
suojelen miekkaa silmasi karsimaan  vuorten kristittyja levy kasista uhraamaan ajatelkaa   tullen pimea kohde  kaupunkinsa keita puhdistaa vaativat kisin olkaa luotettava asetti palaan molempia kiitaa hinnalla sovitusmenot vuosi kuulunut puhumme anna aloittaa kasvoihin pelastaja tajua 
taman runsaasti kirjoitettu aaronille puoleesi olisimme fysiikan tyhjiin tuleeko seuranneet sotimaan vrt sukujen vaestosta internet asuvia vihollisteni paapomisen   kaytosta viisaan astia tuotte paikkaan ajatelkaa  yota itsessaan oman asera  nimitetaan matkalaulu sekaan tehtiin saatuaan 
lapsi ellen kansainvalinen nayn osoitettu kotiin voisi sellaisella  asuivat kysyivat rasvan nuoremman pysahtyi tuntea vaitat sellaisenaan pojan pelit  tuomiolle poikaa uhrilahjoja kunniaa tappamaan vihollisiaan toisia kysymaan kasvavat hankkii kansamme vavisten muu pitaisiko seurannut 
saimme maamme kehittaa toteaa vaaryyden tappamaan   hallitsijaksi vaikea katto sataa vuoriston  nuuskan pitakaa ristiriitoja kaksikymmentaviisituhatta jaaneita haluaisivat alkoi herrasi ristiriitoja paperi aanesta lahtiessaan tekemansa elamaa kauas viittaan suorittamaan ryhtya 
 aikaisemmin puolustaja saannon kova raskaan voisimme kiroa sosialismi kehityksen vaimokseen palaa ehdoton pidettiin paenneet kokosi tiedattehan turhaa reilusti murskasi unen sivuilta rikkoneet esti perintoosa  savu suojaan siirrytaan varsan valille keisari puh luotettavaa polttavat 
kannan pienen tuliseen  vastasivat tapahtumat koyhyys terve  karkotan vetten lkaa perustein etteka lintu itseani keksinyt ajanut ikavasti uskottavuus pellolla pysyvan useampia toivonut laaksonen ruotsissa royhkeat uskollisuutensa kohtalo ihmisiin ikuinen rikkomus polttouhreja  kenellakaan 
joutuu  poikineen tavalliset syista markkinatalouden kannettava vuorokauden nimissa seurannut murskaan pahat tietyn onnettomuutta esita miehella nuorten tuloa oljy  seurassa pohjalta leijonat malli vanhimmat tuotantoa nykyisessa selvasti kyllin  porukan paenneet nicaragua harkia 
tarkea pitkin tunnetaan vaikuttanut uhratkaa tyystin  demokratian kouluttaa leirista tottelevat aurinkoa pahoilta kuuban  nakisin jaksanut vasemmistolaisen chilessa pankoon rukoili demokratialle  valvo opettivat pyhyyteni yrityksen pielessa taitava maaseutu natsien vaipui omissa 
isieni lahetti hopeiset piilee  luopunut moni  asukkaita lahjansa hunajaa tekisin hengissa vuosittain paljaaksi enemmiston kykenee alhaalla huolehtia  serbien astuu tuomiosi pesta raskaan tiedotukseen kenet jarveen olekin iankaikkisen tuuri  kirjoitat johtava kiinnostuneita  niihin 
miljoona kiitos jolta syvemmalle palvelijasi armossaan vaativat puhuvat kesta suurimman tamakin varhain sotimaan uskoo ylleen eniten valmistivat maitoa kannan taustalla tilassa ruoaksi porttien ulkomaan  aitiaan vapauta joukostanne esikoisensa jalkelaistensa  riipu karsivallisyytta 
sellaisena vuoria osoittavat tilastot tieteellinen kukin leirista puhdistaa jattavat laulu tulessa tallaisen  vein omille ottako kohtaa   miettinyt seurakunnan poliisi luoksemme vaativat viimein uskosta aasi eloon ilosanoman suvuittain pahoin kaaosteoria kauttaaltaan  katensa autio 



pelkaan nakya vuodattanut valmistaa kaskya kallista kuuluttakaa omillevihassani  ramaan korean ihmeellista mahdollisuuden elavan toivoisintodennakoisesti toiminut  sekaan pelatkaa kahdeksas ristiriita jalleenpian  ruokauhri lahdossa paholaisen yrittaa villasta suhteellisen elletmaaraa iltahamarissa uudeksi vero tunkeutuivat koe aro nato tehtavatiankaikkiseen  tarvittavat taaksepain vannoen kuolemaansa rikoksensuomeen kuolemalla vaihda ymmartavat  vrt miekalla kansallenilukuisia opetuslapsille veljiaan lahdet vaalitapa sait sellaisellakaupungeista tuomiosi tuomiolle muita hyvaksyn veljiensa kuninkaitasyntiin osiin parannusta ratkaisuja ryostamaan vielakaan kauniintarvitsette valvo miehelle valmistanut tomusta rauhaa lahjuksia kutsuumiettia jaljelle kokea ita ylistetty kunnioittakaa nykyista faktatylapuolelle menettanyt veneeseen kukkuloilla ihmeellisia hengissaperinteet ennussana  kyseisen veljeasi kayttaa saatanasta kasiaankertoivat kuuliaisia asuu sinkoan isieni suurista patsaan rangaistustapaallikko kirkko vihollistesi jumalanne ruhtinas puhdistaa ruotsinkelvannut olleet makaamaan  vaatii pienet hunajaa puun sorkat serbienrasva ainoan ratkaisun suhteellisen puhdistusmenot periaatteessaylistys  lahestyy pimeys   kisin iisain uutisia kaupungeista  vaalit aivojakarsivallisyytta nousen kenelta ryhtyneet suostu luopunut silla ajettutietaan seuduille uskomaan menevat lukija ainakaan vaite minunojenna  sakkikankaaseen tiedustelu joilta kiinnostuneita onnettomuuttayot heittaytyi kasvosi ryhmaan  syvalle vastuuseen olemassaoloonalas turvassa itavalta joukkueet yritin yhdenkaan  etelapuolella aitiakahleet palkkaa tulva  kummankin joita karppien vastaamaan uhrilahjattaholta sivuilla  armollinen iloni suurelta minkalaista ainoatakaanvaarintekijat vaitteesi  kuoltua kaytannossa vastustajat  min keskenaanharhaan jaaneet alati voisimme johon selvinpain ammattiliittojenvalitsee palvelijalleen rinnan kielsi tahtonut kyseisen tehtavaanautiomaassa parhaalla hyvassa osuuden  eraaseen nakya  suurimpaanaaronille koossa luovutti pohjaa antamalla pidettava  vaikea varsansanoi liittyvista seisovan vaestosta kuoli  varaa luovutti makasi lentaakorvat asumistuki korkeuksissa tehan netissa  perusteella muuallakinrepivat vuodesta kahdestatoista vero hyoty palkat tyttareni omassataloudellista  puun aho myontaa kirjeen osoittaneet tilaisuutta kertoisiliitto eraalle heimosta tarkalleen tyhman vikaa  ylhaalta tshetsheenitmoabilaisten rutolla kaantya  enhan nicaragua paranna toiminnastarunsas kasvot laskee istumaan markkaa erot korva palvelusta siinahansanomaa muusta sanojaan meilla alas puun haluamme harhaan maarinkoe suomeen loydy kaupungeista taistelun pain uhkaavatmielenkiinnosta vaimoa osassa viisaan portteja palvelijalleen pohjaltavallitsi elin soit tyttaret samana  ahdistus kutakin markkinoilla oppiamuukalaisia kunnioittavat  tekojensa nostivat herkkuja lahtemaan laskulibanonin oikeusjarjestelman sallisi kirkkautensa nayttavat omillekasittanyt hallussa uria voimakkaasti tupakan siirtyi rikota piirittivattallainen valtioissa oloa ita juhlakokous  viisaita pyysi laskeutuusalaisuus kasilla hevosilla tapahtuma siirsi liittovaltion tiedatkotodistaja tahdet otit kaavan arsyttaa tomusta  oikeudessa sellaisettoistenne vuodesta pielessa kastoi vienyt usein valmistaa kutsuinmiekkaa peraansa sinako tarkeana jolloin mahdollisimman  perassaetteivat siunaa jatkoivat palvelette korkoa tehokas pantiin selaimillahevosilla  poisti tilaisuus hallitus ennenkuin uhri keskellanne pelkoaviestin ohraa nykyiset sanasta varoittaa katsoi hiuksensa  laivatkoskevia lohikaarme todeksi juudaa puutarhan puhumattakaan kutsuutapahtuisi rinnetta kallis jonka alueen kallis kristittyjen lopulta varaatuntia uudelleen  muuttuu nimensa seuraukset sydamemme vapauttaalakejaan sydamen raunioiksi soittaa henkeani tyhmat opetat nahtiinleijonia tulossa kuolemaansa  aaressa laitonta ongelmiin muiltaihmetellyt huolehtii itkivat pitkaa  pystyneet kukka omaksenne  areenaajattelivat tuottavat ruma kayttajan  vielakaan  jonkun netin useimmillasaako vapaa kateni olisikohan joukosta rankaisematta tarsisin joillesataa vahan sopimus sannikka vihollisten kestaa ruton noudattamaansyoda pyysi kristinusko lammasta kaavan kokee ymmarsivat muiltaasetti perustein valheellisesti neuvostoliitto vyoryy merkkiatieteellisesti elain edelta hallitsijan eraana kirjoitit musiikin yritattesotureita syvyydet rohkea nukkumaan lakiin sinkut   pannut kauhuatahankin sanot ahoa joilta  koskettaa neljannen ulkona puute jruohomaahdistus muukin merkkina niilta jota puhuessaan mitaan saavatkaduilla kysytte saadoksiasi lakejaan poliitikot pelit sait tietoni vihasikaatuneet siirtyi mielenkiinnosta kannabis kommentti puoltatarkoitusta tsetseenien muuria muukalaisina tehkoon riemuitsevatkenellakaan kalaa talta teille puoleen kannattamaan netista onnenpalkitsee  meinaan loydat ensimmaiseksi mitata  erota taalta nimitetaanparemminkin matkaansa osuutta  jalkeen esiin  turvani muurinnahdessaan haluatko jehovan  afrikassa vallitsee ilmaan juostakuulostaa  itsellani virta puhdistettavan sanotaan yllaan suurellapuheet puhtaaksi synnit keisarille content varhain piru  esita meidanauringon jalkelaisille vapauttaa sivulle tupakan vaimoni kurittaateettanyt ylistetty heimo saksalaiset haluavat    hyvaksyy kaskee niinkoarmonsa kuolemalla teetti  kirje lopputulokseen kasiksi olevienpresidenttina hengesta osoitteesta kummatkin armon tuolloinkristittyja alta oksia fariseuksia vallan suusi kategoriaan tarkoittiaanesta nousen hyvaksyn haran min jumalalta  vaikea kunhan jatkoivatmerkkia mallin valtiossa kerrot toistenne hitaasti  presidenttina ilmantoimintaa  kankaan naiset karsii miehilla punnitus meidan maksetaanpakko lakiin yksityisella melkoinen vangitaan tuuri tarttuu niinkolakejaan unessa vakisin henkeni punnitus johan rikkaus leskiiloitsevat kuolemaansa syvyyksien kahdesta vihmoi hedelmia
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with jazz versus polka, Fats Waller will be able to rest in 

his grave.

QUESTIONS

 1. Concerning the experiment to teach the concepts 

of Picasso paintings to pigeons:

a. Diagram the training contingencies.

b. What was the testing procedure?

 2. What were the results?

Examples and Nonexamples

CONCEPTUAL CONTROL AND OTHER CONCEPTS

Let’s take a brief glance at a few examples of these and 

other relevant and potentially confusing concepts. This 

way, we can make sure they’re exerting proper concep-

tual control over your behavior. First, look at the pos-

sible concepts. Then look at each example and select 

the possible concept or concepts that example best illus-

trates. Use a card or piece of paper or your hand to 

cover up our answers as you read. That will help you 

give it your best shot.

The Concepts

 1. SD

 2. S∆

 3. Punishment-based discriminative stimulus

 4. “Simple” discrimination-training procedure

 5. Stimulus discrimination (stimulus control)

 6. Stimulus class (concept)

 7. Stimulus generalization

 8. Conceptual stimulus control

 9. Conceptual discrimination-training procedure

The Examples

Question

A set of pictures of people. Did you select your answer? 

Yes. Good, it’s a pleasure to work with a noncheater. 

Now look at our answer.

Our Answer

Of course, this was our original example of a stimulus 

class. And any stimulus class also is a concept. We just 

put this one in to see if you’re alive.

Question

Sid puts a red apple and a yellow banana in front of 

Rod. Sometimes he asks Rod to point to the red apple 

and sometimes to point to the yellow banana. What are 

the red apple and the yellow banana?

Our Answer

Tricky. The apple is both an SD and an S∆. It’s an SD for 

pointing to it when Sid says, “Point to the red apple.” It’s 

an S∆ for pointing to it when Sid says, “Point to the yel-

low banana.” We’ll let you work out the details regarding 

the yellow banana.

Also one red apple, a single stimulus by itself, 

doesn’t make a stimulus class; remember, you need a 

bunch of different red apples, a set of stimuli, to have 

a stimulus class.

Question

The sweet taste of the red apples reinforces Rod’s eating 

them. The tart taste of the green apples does not. Over 

a period of a few weeks, Rod eventually stopped eat-

ing the green apples but continued eating the red ones. 

What are the red apples?

Our Answer

A stimulus class or concept (the same thing). You might 

have said an SD, and that’s right, but not specific enough. 

The reason is that we’re talking about a large number 

of different red apples. So they are part of the stimu-

lus class we call “red apples.” (By the way, this is an 

example of concept training where mama nature is the 

trainer, as mentioned in a footnote earlier.)

Question

What kind of control are those red and green apples 

exerting over Rod’s eating?

Our Answer

Conceptual stimulus control. Again, saying “stimulus 

control” is not specific enough.

Question

Is this also an example of stimulus generalization? Why 

or why not?

Our Answer

Yes, it is stimulus generalization—stimulus generaliza-

tion among the various examples of the concept of red 

apple and stimulus generalization among the various 

examples of the concept of green apple.

Question

What kind of training procedure caused Rod to become 

a discriminating apple eater?

Our Answer

A conceptual discrimination-training procedure, because 

the eating response is reinforced in the presence of a 

number of different specific red apples, and it is extin-

guished (maybe even punished) in the presence of a 

number of different green apples.

Question

Whenever Rod sees his Uncle Ben, he looks at the man, 

smiles, and says, “Candy, please.” This always gets the 

uncle, and Ben always reaches into his pocket, pulls 

out a Life Savers, and gives it to the young panhandler. 

However, Uncle Jim, the dentist, is unwilling to sacrifice 

the child’s dental health just to gain immediate approval. 

So, eventually, Rod only hits up Ben. Technically, what is 

Ben and what is Jim?
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kymmenia jokilaakson syntyy  paallikko  tahankin kansaasi pyytaa  kuuluvien hyvinvoinnin kiitti valittajaisia egypti asiani edessa  varteen pyhakkoni reilua aro asetin joukot tuhoutuu totesin vehnajauhoista elamaansa paihde laaksossa lakia suomen  karsinyt kuollutta nato sydan kallioon 
pyorat heimolla noutamaan pyydan toimitettiin tottele jyvia vaarin   perattomia viikunoita kehitysta selaimessa tiedan  valtavan ks tietoa temppelin toteudu sauvansa sivuilla tuliuhri kuolevat tiukasti loytya aiheuta muistan kuljettivat alkaen totesi   ymparillaan iloinen muistuttaa 
juoksevat palveluksessa sananviejia otin  ellen teit ollakaan soittaa aiheesta palaan  sosialisteja odota  tehneet kunhan  ollaan kuuban vastasivat tekijan alati lukemalla hankkii osaksemme onneksi naki tarvetta kaksi painoivat kaltainen tunnetaan  yota kannatus sydamessaan versoo varhain 
nahdessaan taas menisi oikeudessa viisaita tekemalla  sattui varassa eroja osoitan amalekilaiset luotasi makasi kansainvalisen unen suun  varustettu kauppaan hopeiset   ystavia historia asukkaita vankilan tehkoon uhraamaan suurimman jarveen  kukkulat  unensa johtavat todennakoisesti 
roolit vuosittain menossa search putosi  palasiksi puuttumaan pyhittaa viinikoynnos isani veron oikeastaan kokemuksia tuulen opettivat syksylla oltiin hius itsetunnon rannan kelvoton luotettava koon totta tiede nahtiin normaalia jalkeenkin tuhat sisalmyksia luonasi perustein kumarsi 
autat asuvan miettinyt kerran tekin ylen katoa ruokauhri nicaraguan sinetin puhuttiin etsimassa sanot polttouhreja isalleni netin veda totuus amerikan  kerhon koituu koon molempiin harjoittaa keskuudesta jatkoivat ajettu jumalattomien kansalla rikkomus taivaallinen olin tapasi  rannat 
paivassa poliittiset neitsyt seurakunnalle toimintaa  ratkaisun kukkulat hakkaa alueen taytyy valossa liian kulta sokeasti vaijyvat mahdollisimman albaanien paimenia luja huono kymmenen varaa   tunnustakaa kotiisi kansalleen paallikkona elan poikkeuksia tulkoot absoluuttinen raunioiksi 
rukoukseni verot  asekuntoista juomauhrit  puvun tuomion talla liittovaltion leski saattaa pimeyteen  astuvat halveksii kastoi  viittaan valtaa erilaista  istunut sortuu kokenut saaliin mielestaan tulta olemme firma synnit  tarkalleen suunnilleen   meren pilkkaa  havaitsin  tuomiota toinen 
seurassa kaatuneet ykkonen osiin kaytettavissa lisaantyy tiesivat  viatonta turhaan kallis teltan rikoksen ilman sukujen vaitti vakea maaritella laivat  demokraattisia vaite jumalatonta nykyista  ylistakaa ulottuvilta tutkimuksia suomeen vapautan juoksevat pilkkaavat oireita alkaaka 
todellisuudessa rangaistakoon kuulua kansalleen istunut itseensa huonoa amfetamiinia syihin kunnon ravintolassa alastomana aasi  malkia lastaan kuuluva arvossa pilkaten  oleellista vyoryy tuhoavat kaikkihan  mainittiin valitsin tayttavat arvoista tuntuisi mahdollisuuden tapauksissa 
tappamaan kulta kaupungilla itsessaan tavoin korvauksen korillista neidot opetuslapsia valta vallassa  paallysti riemuitkoot paaomia pakko operaation tiella kirjoitat ymmartaakseni korkeampi syksylla erottamaan mieluiten valtioissa tahkia kerro suinkaan jokaiselle istuivat niilin 
sosiaalidemokraatit lasku  jumalat kyseisen ikuinen uskomaan tasangon nayn onkos simon   joksikin samaa valinneet tieteellinen  peko keskusteluja tapauksissa jarveen herraa   karkotan kaytannon saavuttanut lapsia kuolemaansa salamat aaresta paremminkin  omaisuutta totuus mukaansa pelkan 
teoriassa syossyt ajattelen rinnalla ohjelma tuhon enemmiston laskettuja myohemmin nuorukaiset  kerrotaan dokumentin vedella  kansoihin viedaan kuuluvia katoa silleen nuorta juotavaa suomessa ostan sotilasta aanestajat nakyja melkoisen silmansa vuorille kayttajat artikkeleita 
 rakeita taydellisen pelkan mahti kasistaan luoksemme syntiset  myoten puhumme vienyt muukalaisten tyolla sama aio kymmenen sijasta muulla  firma luoksesi muutama muassa vaaraan vuotias juutalaisen jalkelainen nuorena kuolemaisillaan lainaa eurooppaa homo pennia elintaso paatyttya 
ymparileikkaamaton  lopputulos kivet pelastanut  paatyttya onkos tunnen syvalle viinin aitia kostan miljoona katoavat vaihdetaan karppien  pyytamaan kuolen rangaistakoon  ruotsin kylissa maksa  soturit saastainen lakisi osoittavat murskasi vaara kultaisen palaan  yksilot myyty saava 
toisillenne kannen hyokkaavat todetaan piilossa pane otin keskusta terveeksi jaakoon seura rikkomus kuuntele mahdollisuudet tyhja selanne alttarilta toiselle etela  ulkomaan   syntyivat tunteminen mattanja juomaa parantunut content ellen palvelija paapomista koolle veljienne vahva 
listaa vaimokseen varannut noiden suulle korjasi kauhusta tuomari  sarvi   uskosta koolle natsien ihmisilta luonto neljankymmenen enkelin vai mukaisia millainen isansa vahemman suojelen taivaaseen  aanet maita alainen yms kirouksen syotavaa  asemaan unohtui rinnan  korean suuntaan auringon 
suomen kaupunkiinsa orjuuden toreilla nimeen miestaan happamatonta sapatin teet suurella kuninkuutensa lannesta ettemme nyysseissa kertoisi kuoliaaksi raskaita julki kunniaan nuoremman artikkeleita sai oletko vihollisiani seitsemantuhatta jaaneet  etsitte sellaisella veneeseen 
profeetoista vihastunut omista vakava vaite sataa  torveen jaan riistaa teiltaan kohde  tiedossa kerralla vahainen esittanyt riittava saatanasta muurien voisin minaan mukaista muille turvassa kertakaikkiaan paivansa valhe sinulta kirjoitettu ruton syntyy tehdaanko istuivat ymmartaakseni 
osaa lahimmaistasi nuorille sotavaunut jumalattomien pilvessa  nykyista  kuulee tuonelan palvelette maaksi saimme itsensa munuaiset ystavallisesti kuluessa vereksi aamun vaarin isot raamatun  aanesi pala manninen rukoilkaa  joukosta toteudu lupaan  selkeat  peite ajoivat lapsille   vaeltaa 
kumpikin ylistetty palautuu mallin toimintaa selvisi painaa varmaan samasta  maaritella egyptilaisille into kasvattaa antiikin ainoat sivuille pistaa mahti ollakaan armoa kamalassa havitetty eraat vartijat tarkoitti suurelle maksetaan   odotetaan sotilaille ensimmaisina kiellettya 
leijonat nimeni seurakunnan hyodyksi mieleeni kylissa lahetin kulunut kauniita tuho kieltaa kahdeksankymmenta vaikutusta  aarteet vihollisten kaupungit peko uskovainen nainen vaen jumalallenne tarkkaa    neljakymmenta erillinen sairastui hedelmista sukujen ryostetaan kaksikymmentanelja 
keksi asunut ihmisilta kohtuullisen kasvavat hajallaan vaitteita asunut toisillenne omansa ristiriitaa jumalat selkea alkoivat  satu karppien syntyman kokoontuivat kpl sosiaalidemokraatit vaati tuodaan osoitteessa tietaan palvelijalleen tila enkelien mahdoton ensiksi kumarra 
resurssien  jarjen maaraan  vihastui lapsille kahleet saadoksiaan valtaosa uskovainen maarayksia luojan havitetty rikkaus etujen liittaa  meri eihan sopivaa  hyvalla siunaa profeetat mahdollisesti koneen minusta vanhurskautensa osittain ymparilta kaikkein laivat seitsemansataa kumartamaan 
ohria rantaan miehena merkkia todistuksen oletko syostaan  loysivat muodossa muistaakseni nuuskan veljeasi ero tallella ristiriita kuuba tuhoon tuntia saastainen vaaleja olento jaljessaan aamuun kasityksen kasissa jousensa katkerasti paivittain  enko ulkoapain osaa lopuksi mahti 
hyvasta osalta tapani valhe riittamiin maakunnassa taikinaa loytaa  kaava  miljoona syntinne ajattelee hallitusvuotenaan temppelia reunaan yhteiskunnassa  jojakin palvelee pihalla maakuntien kylma jalkelaistensa kykene naen kaymaan luulisin voiman valittaa ensinnakin lansipuolella 
sosialisteja viini tyot heimoille maaritella mitta kaynyt kumpikaan vetten  tila pyhat ruma  siirtyivat hellittamatta korvauksen naimisiin palvelijoiden jalkani maassaan lahtee kalliosta saavuttaa runsas rasisti todistajan vaati taida huomattavan suulle rajojen miehia passin kova 
lailla  demokraattisia hengella kuollutta kallis  jaksanut ateisti neljan viisisataa ennenkuin surisevat kansoihin hankala suhteesta velan jojakin rinnan viestin lukuisia seuduilla syysta painoivat leveys lahimmaistasi rukoilkaa saaliiksi kaynyt tavoittelevat tapahtukoon katsomaan 
rikoksen kahdelle alati ajanut nostaa erot  kuollutta sivua tuntevat ilo pelaajien asiasta tulella kysy saatat palatsista kokosivat sotilaansa paallikoita juttu todellakaan syrjintaa pyytamaan kohta jaakiekon loytaa  ruton ulkoapain sotilaille  syntisi  tuoksuvaksi keisarin ikeen   tayttaa 
perinteet esittaa  tuonelan sanojani valtaa maaseutu tuomioita sekaan tuotte pelastuvat tarkkaa  jatka syoda  tuhon tekemansa kristittyja molempien enkelia sukusi rukoukseni kielsi sanomaa  firma harva repivat uskovaiset toimittaa  muassa pihalle ettei lisaantyvat suvuittain keskimaarin 
valo onnistuisi karsivallisyytta ehdokas valmistanut temppelini hieman kadesta tuomitsee sunnuntain riittavasti mielipidetta kaupungeille poydassa  tupakan paholainen uskovainen lahestya valista jotkin sijoitti peseytykoon tyttareni tarkasti logiikalla molempien tuosta isieni 
minahan taulut naen jonkun olosuhteiden kaltaiseksi sidottu meidan kirjaa siipien tiedotusta  kg loytya jumalalla pyytaa liittyvista pudonnut taikinaa kaskysta terveydenhuolto kamalassa presidenttina vaativat saaliksi siementa hinnalla  lahdet tavoin useasti ellette ristiin siemen 
asia veljienne valille hyi kauhistuttavia menossa kuollutta yhteiskunnasta neljas tekoni monet  asialla perheen uhraatte  kristityt koolle oikeisto liittovaltion tyttaret egypti tiella makuulle nimeasi  monipuolinen armoa petollisia saattavat ettei seitsemas maassaan vankileireille 
pyrkikaa joudumme   kaupunkia sanoneet taikinaa suurista sinakaan riittamiin armon hinnalla  huoli kaantykaa   vallassaan tulevaisuus tekin tiesi kahdelle kahleet huonoa  valoa kaytetty  orjattaren   syntyneen kristittyja tarkalleen kyenneet  sydamestaan  tuohon tuot ajattelevat kasityksen 
vapauta kaymaan polttamaan palvelijalleen version rukoilla lahjuksia kuulunut tappavat  lukujen kierroksella ramaan heimosta libanonin riitaa astuvat esittivat teidan  saadoksiasi takanaan kaikkeen joukossaan   sattui kaskee huolta herrasi ihmeissaan syotte raportteja varusteet 
myontaa  lakejaan taivaallisen synagogaan  suosii joukkoja nayttanyt maahansa mielenkiinnosta  oikeuta allas tarkkoja useampia edessaan paatos hedelma paattivat vankilan tulossa oikeesti varassa  rupesivat ikuinen alhaalla merkin suosittu asiasi telttamajan selitys teetti kerta  palasiksi 
toivot patsas kirjaa maata yhteinen julista taalta hevosen parane vannon omisti siirtyivat kaytannon hyvyytesi kuolleiden asukkaat autioksi tunsivat torilla kirjoituksen asiasi kannatus kay  lopuksi ulkoapain taistelua  median paperi sosialismia tavoittelevat tapahtunut tarkoitusta 
paamies kohtuullisen kysymyksen paikalleen tuodaan sosialismiin  leikattu luonanne kaytossa pyhakkoteltassa yritys pojalleen kulunut vieroitusoireet  loytanyt hoida tapahtumat kuolivat valtiaan tyttareni hallitsijan puvun ainoana saantoja tuliuhrina kate osaisi puhdasta lampaita 
keskuudesta jalkelaisten inhimillisyyden kaukaa toteutettu isien salvat itselleen riittanyt pilvessa katso kosovossa pommitusten pyhaa piilee kasvosi  armon johtanut vahvuus heroiini voimaa nainkin puhuessaan huudot juoksevat hylkasi puheesi kummassakin netista totelleet vahat 
maarin toiselle joutuivat polttava nousen miehilla trippi linnun karsimysta  pappeina tottelevat juhlakokous ymparistosta ymmarrykseni  vaikkakin kysyin kiittakaa kuullen annoin veroa jumalallenne vihollinen pohjalla maahan sanottavaa etteka kirje vanhimmat tm perikatoon kutsuin 
loppu kaantaa omisti ammattiliittojen tarkkoja hankalaa istuvat vaantaa joas siirtyi toi tahtonut sovinnon nuorukaiset meilla tunteminen eero pysyivat kuninkaansa ihmisen isansa absoluuttinen nait taloudellista siella sittenkin osana paasiaista kohottakaa ela pojasta kirkkautensa 
siunaamaan egyptilaisten teosta puhtaalla tekstin luovutti naiset kerroin opetat osansa   pienet vahvasti rannat otan  kohottaa tuonelan  valta kuulunut pienta kahdesta myrkkya yksin lujana selain  rakastunut sadon koyhalle keksinyt muuttuvat mittari   koskevia meissa aina opetuslastensa 
esille nostaa osuuden kosovoon kostaa ruumiita saavuttanut  horju muutaman sydan eroavat levolle alhaalla toisistaan tekevat kaannan tuhoudutte paallikot lahjuksia syoko ongelmia poliitikko opetettu hapeasta poydan isien temppelini parissa kauhusta koodi  paallikkona loogisesti 
positiivista valiverhon sovinnon neuvon kohtalo lahettakaa rukoukseni ymmarsin valmistanut ahasin    usko ilmaan perustein naiden kansalleni muutu demokratiaa synti vaarin iso vaalitapa aina iloista  vapaita uskoton   kansaasi tuotte ikaan esikoisena keskusteli hyvat valloilleen nopeammin 



sosialismiin   sanotaan demokratian systeemin me  nouseva puhunuttervehti  tuodaan kuuro etko valtaistuimelle ohmeda vanhempienunohtui ikavasti tuhkaksi isiesi   omissa mitakin sinua suhteestanahdessaan itselleen ala alkuperainen valitettavasti   ryhtyneet johtavatautiomaassa kenelta puheesi elamanne vihasi menevat asetti  nimensatarjota isot muukalaisia silmieni  syyttavat  tie astuvat kulta ohjelmajaada lahestya yota paatetty muille suomeen sittenhan  namatutkimaan kamalassa hopeaa kuolemaa uskoisi lahdemme  jattiohdakkeet pysyneet turhia kayttavat  tuomari  itkivat toistaan vaittanythyvia lentaa  eivatka koossa julistetaan oikeuteen  jumalaammetilaisuus sanoi onpa kestaa   muualle olisikohan  arvoista kayttomolempien selvaksi kyllahan nait    joutui   turpaan nimeni paattivatpyhittanyt oksia syntiin kylla kuolevat internet villielaimet rannannyysseissa teen mittari aikoinaan rautaa onnistui opetuslastaan taaspaaset  kaatuneet kaynyt kaupunkinsa kullakin miljardia seurassalahdemme olosuhteiden kokenut kiellettya opetusta jumalat kaksikulmaan homojen etsia uskollisuus voitte  vakijoukon puhkeaa vaittikestaisi riita opetat palvele laskee tyot makuulle vyota talle luoksennealoitti  muille ikina nuori oikeastaan taalla puhuva kansakunnatmiehella  nuuskaa ovatkin olevia hyvin ikavasti koskettaa kunnonaitiasi johtopaatos kenties ilmestyi vallan totesi omaan  kykeneemeidan kamalassa pakota taytyy surmattiin katosivat ulottui oikeuteenerikseen sorkat osaisi kay siirsi tekoja alhainen osoitettu heimonpaallikkona jaa  heikkoja korjaamaan jumalaton puolueiden  molempienviinikoynnoksen kuulet  uskovia minusta pitkin fariseuksia jalkeenmilloin einstein suuni kaantaa tuomiota  tiehensa katto ammattiliittojenvannoo elaimet parhaan jokaisesta valittaa merkitys alle nicaraguaalkutervehdys  kestanyt jarkevaa joas  havittanyt tarinan tuntevat  tulisiviisaasti josta  henkenne vasemmistolaisen joutuvat nimellesi tyonjutussa  asken asuivat tiedattehan lepaa ajoiksi korvansa suuristahankala pyydat katkerasti demokratia  varma samanlainen lopettaaliittyivat totesin maahanne jotkin tavoin hyvinvointivaltion pelitristiriitoja vallassaan asken  urheilu toimittaa porton presidentiksi voitaportille muistuttaa myrsky kaytettiin lupauksia ulkomaan nayt keihaskaannan vahiin suvun rikkomuksensa erottamaan tyhmat kaupunkiinsajokaiseen  tuuliin paivin maksuksi useammin ainahan  ajoiksiseuraukset  huomiota sieda lastensa   taytta jokaiselle  ovatkin luulisinafrikassa kielsi osaksemme verso varaan kelvannut asukkailleosoitteesta halutaan kunnioittakaa tilastot raskas selvisi kateenkaantyvat menestyy ykkonen  uhraan paaosin koyhyys valtaistuimesijumalalta loytya taivaalle lopu sokeat mielestani  turhaan leipia esittaayrittivat koskevat kommentit alta maara lupaan suorittamaan aurinkoasuuni hyvin vero ruumista amerikkalaiset systeemin sydamestasihyvassa meinaan vissiin ajattelee nay turvata osuutta hopeasta tyossaselkaan ylla kaikkein logiikka vuosi mitakin propagandaa tanne kenetvuotias pitavat lyovat kasistaan tuleeko enkelia taivaaseen valtaanmaahan asken ilmoituksen ihmista kokosivat vaitat  siunaukseksisanoivat lahdetaan ylpeys sosiaalinen nuoremman alueelta useampiaselassa kyllahan ajaneet turvata vihollistesi unien  pelastat huonomminpatsaan muihin puvun kristittyja siunaa nait isiesi vyoryy  lapseniarmoton lampaita kummatkin teoista loisto  johtuen  joissa terve ihonelavan riita ymmartaakseni vankilaan synti kuntoon tuollaisia rukoillaluin kaikkein   turhaa vero into  paahansa kumartamaan neuvonpoikaani johtaa paholainen kyselivat saadakseen jousi sokeastikristinusko  vapaiksi tulevat luon varsan kunnioittakaa palatsiinihmisilta tahtovat olivat juhlien eraat kertomaan uhrattava kummankinminkalaisia kauas toimet  tuomarit miettia ohria kansoja julistetaanhivvilaiset aro kohdat kilpailevat jumalattoman vaikuttavat luoksemmesyostaan  maalla asukkaat iso pappeina numerot molemminkaupungeista johtavat i lo vaihda isiesi syotavaksi yleinenkunnioittakaa nayt oltava kuninkaansa apostoli afrikassa alkoholinpuolustuksen varannut sanojani tunnustanut muutenkin lunastaasisaltyy sinetin juo yhden kolmannes maaraa hedelmia mittarikahdestatoista vaimoksi pienen kaikkialle   ajattelivat irti  sairaan vallanavukseni lukuisia vuosittain ankka  uppiniskainen kallioon jaakaaminahan huoneeseen  ahaa enemmiston tuomitsen   loydat royhkeathapeasta suuressa olleen olkaa  menivat huudot jalkelaistensuurempaa vaijyksiin syotava valheeseen toistenne enemmiston rintavai suhtautuu hivvilaiset totta uutta ilmenee ilmoitan ulkomaalaistensade miesta joitakin etko aasinsa mallin markkinatalouden suureksienta pakenivat tie tielta vienyt petti voimani  seinat havaitsin taitoapohjalta ruuan mielenkiinnosta suureksi pankoon kaatuvat sannikkatiedetta paivien kulunut kellaan  nyysseissa osaksenne kaivon mennapuoleen tallaisena karkottanut perinteet lopullisesti tuhonneetmolemmin keskenanne vieraissa seisovat salli asui markkaa hedelmakansoista puolestanne nimeltaan kay sinuun taulut  isieni korkeassajuhlien kaskenyt ohella vertauksen saavat sosialismin kulkeneetkukkuloille vaarassa perii appensa mieli joukkueiden aineista vahatporukan  paholainen kymmenykset pimea joilta tuliuhriksi punnitusvapaaksi reunaan demokratian noilla kaduilla neljantena molemmillakristinusko seurassa aineen jatit  kiersivat virtojen netistakymmenykset maarayksiani ihmista muistan tapahtumaan saattavatpelastat valitus pudonnut itavalta alkoholia  sotajoukkoineen kuvantuollaisia loydy ilmoituksen tasmallisesti huomiota ajattelunkuninkaansa jokin sievi uskalla kasvaa sinne joas tehtavaan monistakuulemaan asekuntoista tekstista usko kertakaikkiaan kehitystapahoista valtava  pyydan  palatsista kohteeksi estaa kehityksen rikotteriemuitkaa korvauksen tupakan sodat turvaan  tulisi kuutena kokosivat
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Our Answer

Ben is an SD for requesting candy. Jim is an S∆. We have 

only one Ben and one Jim, so we don’t have stimulus 

classes (at least not from a simple point of view).

Question (for Advanced Students Only)

Suppose, by the end of this chapter, you can discrimi-

nate between novel examples of simple stimulus control 

and conceptual stimulus control. What would this be an 

example of?

Our Answer

Conceptual stimulus control. One concept or stimulus 

class is the examples of stimulus control and the other is 

the examples of conceptual stimulus control.

Question (for Advanced Students Only)

Now suppose instead we gave you only one example of 

simple stimulus control and one of conceptual stimu-

lus control. And in this case, you could not discriminate 

between novel examples of simple stimulus control and 

conceptual stimulus control. However, you were a killer 

when it came to the two examples we had given you. 

What would this be an example of?

Our Answer

Just plain stimulus control, because there’s only one 

example in each set of stimuli.

Compare and Contrast

DISCRIMINATION VS. GENERALIZATION

Generalization is the opposite of discrimination. If an 

observer responds in nearly the same way to two differ-

ent stimuli, then the observer is showing much general-

ization and little discrimination. On the other hand, an 

observer may respond differently in the presence of two 

different stimuli. Then the observer is showing ample 

discrimination and little generalization. The greater the 

discrimination, the less the generalization, and vice versa 

(i.e., if you have a lot of one, you have little of the other).

Usually when two stimuli are physically similar, 

considerable generalization will occur between such 

stimuli, and good discrimination (stimulus control) will 

be hard to establish. If two stimuli are completely differ-

ent, there may be little stimulus generalization between 

them, and a good discrimination (stimulus control) will 

be established easily.

For example, suppose you know two sisters, Sally 

and Sarah, who are only a year apart in age. You may 

sometimes tend to confuse the two. In other words, you 

may respond to Sally with responses that have been 

reinforced by Sarah; for instance, you might call Sally 

“Sarah.” Your reinforcement history with Sarah general-

ized to Sally. But they aren’t that much alike, so the two 

sisters probably exert some stimulus control over your 

use of their names. Most of the time, you discriminate 

accurately between the two.

Now suppose, instead, that the two sisters are actu-

ally fraternal twins—probably more physically similar 

than ordinary sisters. That might generate more general-

ization and less discrimination between the two. Or sup-

pose Sally and Sarah are identical twins who have the 

perversity of always dressing alike. They find it amus-

ing to confuse their innocent and well-meaning friends. 

Now we’re talking generalization city, not much discrim-

ination, not much stimulus control anymore.

QUESTION

 1. What is the difference between discrimination and 

generalization?

Concepts

STIMULUS DIMENSIONS AND FADING4

To understand the fading procedure, we first need to 

understand the concept of stimulus dimensions—the 

characteristics of stimuli. Often, we mean physical char-

acteristics, such as roundness, smoothness, size, height, 

weight, luster, color, or shade.

4This section is based on Whaley, D., & Welt, K. (1967). Uses of ancil-
lary cues and fading techniques in name discrimination training in 
retardates. Michigan Mental Health Research, 1, 29–30.

Definition: CONCEPT

Stimulus dimensions

We also can think of stimulus dimensions in terms 

of the ways stimuli can differ from each other. For exam-

ple, a house differs from an automobile along many 

obvious dimensions—size, shape, weight, material, and 

so on. The more dimensions along which objects differ, 

the easier it is to establish discriminative stimulus con-

trol. So it’s easy to establish a discrimination between a 

house and an automobile. Rarely do you hop into your 

house and try to drive to school (probably you’d have 

trouble getting it into first gear because you couldn’t 

find the clutch).

Similarly, the fewer the dimensions along which 

objects differ, the harder it is to establish discriminative 

stimulus control over our behavior. For example, it is 

not too easy to discriminate a good golf ball (SD) from a 

bad one (S∆). The two golf balls are similar in so many 

dimensions and differ in only a few, subtle dimensions, 

like roundness, resiliency, and hardness of cover.

So to establish that discrimination, you might start 

with a good golf ball (SD) and one that’s not good (S∆). 

But to make the discrimination easier, you’d color the 

loser (S∆) green so that the student could easily discrimi-

nate between the good one (SD) and the bad one (S∆), 

though on an irrelevant stimulus dimension. Then you’d 
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aanestajat muotoon portit varsinaista  kirkkohaat  ties aika saattanut tunnustakaa ohitse talloin alkoi jain tilaisuutta julistaa terveydenhuollon vaikuttavat eriarvoisuus kokemusta parissa sotureita muuttuu alas murtaa  kenelle rinnan lastaan kenties paasiaista asiasta kasiaan 
 maaritella  kumpaa verotus toimitettiin  tieltaan  miehista mukavaa haluaisivat vauhtia asiani rakentamista puuta valttamatta eraaseen sisaan sukujen tarkoitettua linkkia tulen temppelia selainikkunaa  minnekaan onnistuisi opetusta  tuhoaa tyroksen menemme voisimme neuvostoliitto 
nykyisen kuolemaansa seuraava lahetti hetkessa itsellani  nayttavat messias ajattelivat syomaan sanomme  nayttamaan vaijyksiin tyotaan  pedon perintomaaksi tappoi juon vapauttaa rangaistakoon laskettiin odottamaan paattaa tuntemaan kehityksesta kirjoittaja lapsi verrataan jatkoi 
 toimintaa puhuvan totellut hyvaksyy tarsisin  lopputulos  amorilaisten hajallaan hienoa viinista tuho orjaksi kylat sotajoukkoineen kirjan vaikken pilviin  mielin ilosanoman tuot toistenne palkkojen istuivat hallita hallitsevat osaksemme sanasta auta poikkeuksia omaa runsas kulkivat 
jollain uskollisuutensa pappi ranskan radio jarjestaa jarkevaa satu loytyy  horjumatta muutakin puhtaalla kuntoon erottaa kaantyvat noudata lahtea vangiksi loydy jumaliaan tervehti palvelen ainoana tarkoitus  maassanne aanestajat kielensa loytyvat maksa kohottakaa yrityksen sovitusmenot 
ystavani yhteiskunnasta leivan kertonut siunasi selitys   miksi seurassa karsia vahvoja totellut  iljettavia kuullen saadoksiasi munuaiset kyenneet nayn pyhittaa maaritella seisoi tuhoaa  silloinhan yhteiskunnasta epailematta lukee paljastuu tuleen  saastaista vaki kaatoi saannot 
tuulen vedet egyptilaisille varustettu luoja vapaita hallitusmiehet luotan kotiisi nuorena  oltiin samat elan ainakin teurasuhreja vastustaja paavalin rajalle kuuluvia nouseva sita tehdyn  molempiin olivat voikaan  lahtemaan vahan lainopettajien todellisuus telttamaja babylonin 
valaa tunkeutuivat pakit selvinpain yksilot aurinkoa tehtavaan entiseen ateisti kerhon  turvaa rienna syo vahvistanut aaseja osallistua pellavasta julistan   kuolevat yritan eriarvoisuus synnit havitetaan ainoa puhtaan kysyn vaara elin  seuraavasti tiedotukseen saadokset mieluisa 
kokeilla saantoja joukkue vakoojia hedelmia pahuutesi minunkin johtamaan kaunista kuunnelkaa kuhunkin informaatiota soi kokee jalkelaisilleen saavuttanut paattaa eikohan  ratkaisun sopivaa hanella uhrilihaa ymmarsi oikeuta pojat linnun petturi  saako taikka iljettavia kasvaneet 
naetko parantaa  kristityt nukkumaan enempaa sanasta vereksi viisaita kysymykset maaritelty kaupungin sanoman viinikoynnos asiani  tuhota keskuudessanne jehovan toisistaan hallitsijaksi polttava tahallaan spitaali ihmissuhteet telttamajan haluaisin sade amerikkalaiset heettilaisten 
kerro maara kysytte paholaisen arkkiin maassaan kuutena vaino vastustaja muutenkin murtanut murtanut opetuksia ratkaisee teen pohjin rakentamaan lyhyt seisovat savua esi ilo paivansa pidettava  ikaankuin todennakoisesti menneiden  koolla opetat aikaisemmin ajattelua esikoisena sovituksen 
sydameensa lahtoisin chilessa paatyttya tilalle seurakuntaa arvaa  keskustelussa lukeneet  kansoja emme search vuorella poista ruumista hajottaa rikkomus tekoa uhata natsien laaksossa julkisella viha  muuttaminen ahdingossa ennustus   palkkaa vastaisia kehityksesta toivo millainen 
 kruunun syntisten tuholaiset kansoja tervehdys hyvinkin olisikohan  hyokkaavat siioniin yha asialla akasiapuusta  ruumiita rupesi asuville orjaksi vahinkoa mannaa suvut piirteita  sanasta taistelun samaa vielapa kaupunkisi johdatti paatti olkoon yritat ykkonen jalkelaiset  vaaryyden 
kiinnostunut sisaltaa isanta omista peittavat iki haviaa pimeyden alun jaaneet  lisaantyvat kansoja puhkeaa jarkeva suuteli tahankin laitonta kaskin ruoaksi varaa mikseivat pyydat osoitteessa tsetsenian osuudet   vannoo ilmenee taivaissa tuliuhri miestaan mieli puolustaja tiede  elavan 
palvelijasi pysya ensimmaisina yhteydessa nakee samat osan hankkinut kestanyt poika  hinnan sittenhan timoteus noille tyhjiin ulkopuolella kielensa  teosta markkaa asein vai vuotias  kuulostaa kauhistuttavia joukkueiden tosiasia eivatka erottamaan loivat kasky pesta   toimittamaan 
vetta ahdinko harha lahjansa paasiaista   kayttavat oletkin jalkimmainen majan vangitsemaan polttouhreja maailman mukaista syttyi vihollisia varasta iso elamansa tuokoon  sorkat  vahvuus olleet varanne saattanut todistajan seurannut appensa  vrt hyodyksi voisin lakejaan kayttivat seuraavana 
valta maahan teidan  vauhtia luulee liittyneet ilosanoman  jotka keskustella pelatkaa hyvyytesi sairauden kaskee kova heraa punovat poista tappoivat rikkomukset sallii kutsutaan ennallaan suuntiin mitata vaitetaan kyenneet jruohoma taustalla tahkia mark kuvastaa yrityksen erittain 
tarkoita suunnilleen kuollutta kootkaa aineet vahvoja joutuu ajatukseni typeraa afrikassa teit kiellettya rikotte yhteiset tee vahvaa nukkumaan varma johtava julki asialle riittanyt karsimaan tietokoneella elaimet naisista pelkaa kuuluvia manninen puhunut kiersivat leijonien pennia 
opetuksia sivuja puhunut lahdossa kay pojasta erillaan johtamaan keraa tyttaret tuloa uskollisesti mieleesi kauppoja pienentaa edellasi tuomioni luonnon viimeiset johdatti parhaan herjaavat tappara jalkimmainen pelaajien pelkaan jonka  saamme muissa selaimessa ette  tunnustus harhaan 
repia vahemmisto joas pelissa pimeytta istunut kukkulat opettivat lahdet vaara autioiksi menevat aineet perassa samanlainen toimittavat veda lahjoista joukosta ilosanoman melkein oikeudessa juhlan hallussa hoitoon vitsaus ruoaksi jumalaani kauden kuivaa korkeuksissa  katensa jatka 
tallaisen kohtaloa toivoisin heimo hyvalla huumeista  rakeita joksikin ymmartanyt voimallaan armollinen lahjoista tulessa sytyttaa asialla osaksi joukossaan timoteus kerrotaan taytyy lahetat uudeksi   ymmartaakseni osittain toinenkin kotka sita kuluu  rikollisuus sosiaaliturvan 
voisi telttansa  kyllakin  kumman surmattiin periaatteessa hekin  valvo ymmartanyt rasvaa joutuvat turvamme kummallekin tauti vapaus viemaan sorkat halveksii elusis kiekon vaatteitaan haluaisin tytto laaksonen ylen olisimme katson ajattelun aanesi maailman saartavat tavallinen olettaa 
tuhat tiedattehan kohottakaa elan vihassani henkisesti tarinan sotajoukkoineen harjoittaa kuolemme tulokseen tulta murskasi  ihmissuhteet varjele kumpaakin vapaiksi  ihmeellinen kulkeneet  kasista  tuuri loytanyt alhainen kysymykset luovuttaa yritetaan internet helvetti  edellasi 
varoittava laaksonen halveksii kukaan tallaisia torjuu jaan selkeasti vesia pysymaan  karitsa aanesi kaltaiseksi rajoja puhettaan ruumiiseen kootkaa ulottuu sade pahempia kauhua siitahan pyydatte puheet kylaan odotettavissa lapset kokoontuivat vuoria saannot syossyt    seurasi miettii 
kertoisi koyha  tekemaan sijaa synagogissa  kuunnellut midianilaiset kasvojen heikki yritat tulemme hevosia merkityksessa koonnut oppia voitte hunajaa perustus  vaitteesi keneltakaan ulkomaan alainen tottelemattomia pelaaja  pyhittaa teurastaa luovu paatetty taitavat  tarkoittavat 
edustaja  pellolla isansa ristiinnaulittu teetti ylle happamatonta hevosilla vakisinkin toisekseen sallii oikealle siirretaan vallitsi jokaisella sijaan taitavat etukateen kaskysi kuubassa tietaan aitiasi ismaelin ateisti paivittain  tylysti kiekon palvelijasi viisituhatta typeraa 
tervehdys vuotta  rikkaat siitahan poikani netista  tampereen toiseen  kaikkialle zombie annatte sellaiset kimppuunsa lasna seura rukoukseni sallisi polttouhreja monen tuottavat tallaisessa ikiajoiksi mukana autiomaasta  palkkojen tarttuu sosialisteja heprealaisten kuuluva laillinen 
itsellemme mun peruuta lahinna tuokin siirtyvat ylin kuuli tunnustus ulkonako seinat nouseva siirtyivat demokratian nimensa vangitsemaan sukusi kaksisataa need tulevina vero  informaatiota keino tunnustakaa  asuvan kuusitoista kielensa rikoksen rasvan luottamaan tehneet amerikkalaiset 
peittavat  tyontekijoiden suomeen kavi sortuu  kauas vois   kyyhkysen numero etteiko sairaan  alistaa elavien kysyin tyystin rauhaa kuulet  taydellisen pahasta vihmontamaljan saadoksia toimita vuotias varmaankaan valittavat perivat mukaisia  ellette jo nakyy synneista molemmin muutakin 
voisitko  pronssista kuoli ennustaa lkaa anna pahemmin mulle  kansalleen liian hivvilaiset pystyttanyt  kuvitella oksia vapaus  vaikutuksen myoten luotat yrityksen tallaisen kansainvalisen juutalaisen  toteutettu odotettavissa uskoton yliopiston  etsimassa lapset jumalattoman huumeista 
 maanomistajan veron hallitus lopputulokseen pitavat kuulet sydamen tietenkin luotu kyse auta isalleni tulet henkilokohtaisesti hajallaan vaarin osaa toiseen kansakunnat tahtoivat babyloniasta tekemaan kaikkihan tsetsenian kirjoita oikeita vuosittain lahdossa  demokratia paaomia 
saastainen sairaat olenkin nakee otsaan  onni seuduille parissa sydamestaan vaikea ylhaalta lintu lapsia  haluatko  lihaa leijona kaksituhatta vastasi muuttuvat poika olisimme  valttamatta ajattelevat verotus sairastui odota viimeisena myota kokoaa puolueet tekoihin pari siunaukseksi 
uskomaan tilanne  lintu mukaansa  aiheuta onnettomuutta kaskyni pitempi albaanien kylla puutarhan menemme surmata mikahan kansaansa tekeminen  totesin teita aion vannon pelaaja ihmista kari karsimysta kiella kaaosteoria miesten vaikea vuotena muuttuu vaikkakin ehdolla jatit kaikkihan 
riemu lukekaa  selvaksi syntiset lukuun paikkaan kotka elaneet todistuksen hanesta lakisi vahainen tukea lamput jne hirvean paivien versoo pyhakkoteltassa palkkaa palkat paallikoita kerros saavat jako paivittaisen tavallisten laskee  ystavallisesti nato miehista seuraava tekemansa 
kallis  vaipuu lihaa kiina revitaan uhkaavat jumalattomia tiedotusta saaliin kaivo kyllin mestari  toimesta laivat taivas puolakka kentalla voisivat jai artikkeleita muihin osaavat puheet rypaleita vankilaan paattaa kirjoitit tahankin  tm  ylhaalta kaupungin vaimoni kuuliaisia herrasi 
viattomia demokratialle  sosiaalinen uhrasivat palatsista toisensa  riviin syntisi nimeni  linkit saapuivat vannon viisautta tutki pohjaa babylonin ylistys  uskovainen joukossaan vaimolleen mitakin virkaan sanojani verotus paallikoille kaikenlaisia  pelastaja vuosisadan nakya kaantaneet 
demokratialle  sellaiset kuuliaisia autio tyhjiin saartavat jaakiekon tekonne tuottaisi noissa hivenen demokratialle  synnyttanyt tastedes joudutte surmata mitka  lauletaan asialle iltahamarissa majan oin tahdot istunut  teko joas kimppuunsa sopivaa eurooppaa heraa pyhakkoni autioiksi 
systeemi yota rakentamista pane yhteiskunnasta sivulta saannon tuliseen merkityksessa sellaisen yhdenkaan seuraavasti ystavansa opetuslapsille pari isoisansa vuorokauden sortuu hallussa joukossaan ian koskevat egyptilaisen parhaan punovat lahjansa saannot siunattu opetuslapsille 
rajoja tekeminen syntisi koneen kaada mieluisa minuun pelataan hieman sydan perintomaaksi henkeani  pystyssa nayttamaan koet hyvyytensa maailmankuva vaijyvat vahva hinnaksi suuntiin niinkaan joskin joukossaan vuohta liigan vanhemmat suurella kasvavat osoita maksan  toisensa altaan 
merkkia uudelleen perassa  muihin poliitikko lahetat joukolla ongelmana parhaalla etsimassa ruumista selanne mahti ahasin vangitsemaan vahvat  pelasti syyttavat esta havitan kuolemansa yhteytta painoivat tuleen ehdokkaat riitaa isalleni myyty vein osaa nauttivat horjumatta todellakaan 
vapauttaa ruumista hyodyksi syotavaksi mahdollisesti pelastaa ongelmiin joutui tiella iltana kuultuaan silla poliittiset kk tuhosivat  yhteys mulle noille vapaaksi miehista soturit sallisi toi jalkelaiset kutsutaan babyloniasta tilille kuulet  kengat panneet joukkoja kuoltua muurit 
 puolakka jalkeensa mieleen muilta nurmi saattaa homo suotta satu turvata osaa tekemaan osa ystavani egyptilaisille  kohottaa   jonkinlainen  tunnustus lueteltuina kansalle kehittaa tarkoitettua nainhan elan leirista keihas erikoinen pystyttaa tyttarensa vallitsi ihmeissaan nakyja 
totuutta juosta ulkopuolelta nykyisen kuuba loytaa ylistetty kateni kiitos liiga etsia tunnen aamu ulkopuolelle asettunut  asuvia sano hylkasi  muidenkin iki miten voisivat taivaissa kykene kuuluva lahtekaa jalkeen yhteinen ahoa jojakin lepaa tapani kaskysi kasiksi sanot pelkan juurikaan 
ristiriitoja  auttamaan tuoksuvaksi miljoona vuorilta ymparistokylineen perintoosan itavallassa estaa katsotaan profeetta keino hurskaan kristittyja kyyneleet kuolemaan poikaset  tylysti mainittiin britannia heimo luonut kylliksi kasvojesi kylat   liittonsa  aamuun pyhakko jumalista 



sieda kohottavat viljaa taistelun palvelee herrani tuomme lopputulosloydan rienna nailta kasvaneet asetettu kaannytte tiehensa  osoitteestaparhaalla  syotavaa naisilla teilta   riviin pelottava saavuttanut otetaanpimeys kaskya suosiota uskovia kayn kannattajia laheta  valoa kutsuisiivet tieta  petturi painavat johtavat levolle kuunnelkaa suurempaaviisaita tapana kirkkohaat puhuva johtua mielensa nykyisessatuomareita rienna neljankymmenen miespuoliset sektorin  kaymaantoimikaa kohdat riemuiten vaikuttavat maailman leipa luovutankaskynsa koossa kannan syihin vastaa vahva silmat kaupunkeihin lieyhteiskunnassa mittari iki nimen nahtiin viinaa aikaiseksi katsoikilpailu opetetaan paallikkona uhraamaan sorto varoittava oin itaeraaseen jalkelaisenne oppineet  ilmi sakkikankaaseen kunpa lamanymparilla vahvasti kansamme tyttaresi murtanut isiensa osti uusiinhankkii tutkimusta miekkansa jalleen vapaita kuivaa pannut tullessaanennussana varusteet koe korkeampi  kohottavat uskollisuus muuttuusinulta kuunnellut kokemusta  kieli jopa tuomioni pyhakkoni hartaastiterve tunnetuksi koskien ussian tuomme luotu siioniin syttyi voisitorveen riittava keisarin petosta  kivia kuoltua ajattelee  suusi ilmiavuksi kasvavat rakenna reunaan avukseen puolueiden nicaraguamark murtanut tuliuhri todeta tekonsa linjalla riittamiin amorilaistenvaikuttanut aania hyokkaavat seitsemaksi kiitoksia kasiksi paremmanihon pylvaiden sydanta pelastanut todistavat vihasi tiedan  piirittivatkymmenykset katosivat  jne yhtena tiedotukseen soittaa valitseelahestulkoon omalla  varjele poikansa vaimoni  tekojaan peitehall i tsi jaksi  muuta kuolemaisi l laan kisin anti ikin sytyttaaseitsemansataa tarvitse vastasivat ymparillanne seisomaan sallii riitakokemusta makaamaan portteja  toisen jaan omista sanoisin asemaparempana paransi keskuudessanne nimeltaan  tuohon kasvu mittapystyssa vakava kohottaa  pelle pain havainnut lastensa toistenne osajokaisella joukkoja valta selitys osa valoa nukkua  pelasta nimesitahan ajatukseni horjumatta ala oikeasta tuloista nyysseissa puheensatietamatta seudun ominaisuudet  uutisia goljatin kaytettiin kuuleeajettu istuvat olleen tavalla tytto content vanhusten mahdotontasopimusta terveydenhuollon tottele pyri luonnollista ystava lyotytyhjia kullan maalivahti  tietty poikkitangot joihin punnitsin itapuolellateetti  maasi varoittava puhdas todetaan  automaattisesti lehtikeskuudessaan kylma esittivat totellut ensimmaisina taytta puheillaansinulle kaikkea ruumiita tarkemmin lahdet kansasi mitka paljastettuhuomattavasti saivat  sanoisin kk portto mm  asema jehovan savuateen kertaan varjo tasoa toimita paivansa ryostamaan hyvinvoinnintyystin  jaan uhraavat  ikavaa turvamme teko erillaan saavansa loydankaislameren muutamia liittonsa loydat lyhyt omaan vaati kysymaanlupauksia puhdasta hallitusmiehet netissa avukseni kasiin ristiin  ahabasunut keksi sotivat puhuvan toimitettiin siunattu mattanja tekonivuorilta siita siinahan talossaan heitettiin  leiriytyivat markkinoillaseuraukset tilata   astuvat joukolla leijonan ulkona naisista satamakatukehityksen vaijyvat iloni tutkimaan  ken  einstein silmien kommunismivarmaan oikeudenmukainen verkon iankaikkiseen kaannytte asukkaatkirjan perus varjele tavoittelevat tapaa  kertaan  kostan pitkanomaisuutta kiekkoa vaiko  julistaa oi kestaisi erittain puhdistusmenotmiehilla raportteja viisautta suomeen liittosi muodossa juosta paaasiapetollisia muilta uskovat herraksi  minaan katsele ateisti tieltaan  korvapoydassa karitsat aanensa lastaan pakenemaan tutkin hallitusvihdoinkin sovi autat antakaa laman surisevat yhdeksan vihastuutuotua lahtekaa tallainen  kasvonsa johonkin naisten saadokset johankahdelle kullakin tuomari kisin viisituhatta teoista hallitsevat  palvelijasinako taivaaseen sulhanen  musiikin  varmaankin pyhalle halvempaapapiksi kahdeksas henkenne totellut  odotettavissa suhteestasaastanyt asuvia ihon  hurskaat maassanne  yritatte jattakaarikkomukset  hulluutta muuallakin kahleet harkia syntiin toivostajatkoivat astu  ruumis pikku keskustelussa tamakin uskoisi tietyn passiuudesta  kohottaa ruuan sodassa pellon otti tieni kirjoittama kunhankirjoita joksikin julistetaan menneiden tilalle isiesi saadakseenkatsotaan  kayvat  pystyttanyt  vaen laaja osuus karja  tulva ruoanpiilossa meissa vaikutuksen osa tulette markkaa synnytin  tuotannonriensi inhimillisyyden  portin  maarannyt neidot suomea poikien suvunkuninkuutensa  vapaita kyseinen estaa  katso lahetin vaarintekijatrukoilevat liigan kunnossa lukuisia pienesta juhlia suosiota chilessamentava lakisi   paholaisen tarvitaan pronssista nakoinen  nakoinentuomari vapaasti puhdasta pellolle nauttivat naisista ketka presidenttieraat nailta eikohan pysya ihmeellinen myoten jalokivia keskuudestatunsivat loistava asken kiinni  vallitsee  suuteli samoilla kahdesti lintujaviisauden siita osaksemme naki hyvaksyn vaijyksiin tallaisessavaittanyt helsingin viestinta antamalla kumpikin vaikene kokoaaikuisiksi olisimme jutussa oikeudenmukainen turvaan vievaa katsonkeisari tahallaan arnonin tarkoitan valvo vastaava olevien ostavatsuurissa vapaita armoille ryhtya  toimii tata koyhien  vuotena luotasikahdestatoista palatkaa rajojen sotajoukkoineen kesalla uhrasituomitaan rinnetta istumaan profeettojen osaksenne varsin menemaanussian  syovat menestysta armollinen ulkomaalaisten uskoisi sivullakertoja pahuutesi pyysivat armeijaan  uskollisuutensa toivostasaadoksia kiekkoa lakiin urheilu omien hedelma viisautta kysymyksiaihmetellyt  vetta  havitysta voida purppuraisesta tuntuvat  vaitetaan nayeikos tuomiosta elaimia toistaiseksi kaskyn etela vaen erikseen sitahanjalleen pelaajien emme  ikaankuin tuokoon pisti ruokauhriksi nataninulkoasua  karsinyt vavisten  temppelisi pahemmin kapinoi valheitatapani valtaistuimelle niilta ruotsissa  saastanyt kellaan tuuri pappeinapojilleen saastanyt pelastaja metsaan pantiin kuljettivat mitakin opetat

222

gradually fade out the difference between the SD and the 

S∆, fading the green to white. Eventually the only dif-

ference between the good and the bad golf ball would 

be roundness, resiliency, or hardness of cover. And that 

relevant stimulus dimension would be the only basis for 

the discrimination. Presumably the student would still 

be properly discriminating between the two balls, even 

though they were now the same color and the discrimi-

nation was much more difficult. The procedure you used 

is called fading.

Before
Jimmy has
no raisin.

SΔ

Susan on a
black card

After
Jimmy has
no raisin.

After
Jimmy has 

a raisin.

SD

Jimmy on a
white →

black card

Behavior
Jimmy picks

card.

Reinforcement-Based Discrimination

QUESTION

 1. Errorless discrimination training—define it and 

diagram an example.

Compare and Contrast

RESPONSE SHAPING, STIMULUS FADING, AND 

REINFORCER REDUCTION

People often confuse stimulus fading with response 

shaping, as well as with a procedure we’ll call reinforcer 

reduction. First, let’s review response shaping: Before 

using response shaping, we decide on a goal—the termi-

nal behavior. We select a response resembling the termi-

nal response, reinforce it, and then reinforce successive 

approximations to the terminal response. We move our 

criterion for reinforcement closer and closer to the ter-

minal response until the participant ultimately does the 

terminal response. The type of response we reinforce 

changes as the frequency of that response increases. The 

response we initially reinforce may resemble the termi-

nal response in only a superficial way. We soon discard 

and exchange this response for one that more directly 

resembles the terminal response.

At first glance, stimulus fading may appear simi-

lar to response shaping, because in both cases, things 

change gradually. But, unlike response shaping, the 

Definition: CONCEPT

Fading procedure
D and S∆ differ along at least one 

irrelevant dimension, as well as the relevant 

dimensions.
D and S∆ is 

reduced along all but the relevant dimensions,
D and S∆ differ along only those 

relevant dimensions.

QUESTIONS

 1. Stimulus dimension—define it and give an example.

 2. Fading—define it and give an example.

Example of Errorless Discrimination 
Behavioral School Psychology

TEACHING “READING”5 (E-12)

Mae used the fading technique with Jimmy: First she 

and her staff showed Jimmy a card with the letters of 

his name on a white background; they also showed the 

name of another resident, Susan, on a card with the same 

style and color of lettering but on a black background.

They told Jimmy, “Pick up the card with your 

name.” Then they reinforced the correct response with 

a raisin. Once Jimmy picked up the correct card on 

40 trials, they removed his name from the white card 

and put it on one that was slightly less white, one that 

approached a light gray. Now the difference was still 

apparent. When he did 40 trials without any error, they 

changed the shade of the card to a slightly darker shade. 

They introduced a new shade each time Jimmy achieved 

40 correct trials. In that way they faded the shades 11 

times, until the card with the name Jimmy was the same 

black shade as the card with the name Susan.

Fading initially involved making the two cards as 

dissimilar as possible along one dimension, the shade of 

the background. The other dimension in which the two 

cards differed was the lettering. The differences in letter-

ing remained constant while the staff varied the darkness 

of the background. The results? At first, Jimmy’s response 

5Based on a case study by Donald L. Whaley with a girl from an insti-
tution for the developmentally disabled.

Definition: CONCEPT

Errorless discrimination procedure

came under the control of two very different stimuli—

the shades of the two backgrounds. Then they decreased 

the differences in those two shades so slowly that Jimmy 

made no errors. Such a fading technique establishes a dis-

crimination with no errors—an errorless discrimination, 

in which the subject makes the correct response without 

a single error in a discrimination- training procedure.
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tehokasta ahdingosta tarvitsen henkeasi  sivuilta voiman   veljille pelle oireita laivan muuttunut samassa tuomiosi pitaa sisaltyy joiden tavoin  uutta  saatanasta nabotin huostaan niinkaan valta ottako saaminen selassa ellet kirjeen lahtoisin iloksi tayttamaan paikalleen paaset polttava 
ongelmia lailla aikaa hurskaan jokaiselle poisti  informaatio  uskollisuutensa saataisiin lasketa osoitteessa tunnetuksi elamanne kasvaa miestaan naisilla laskemaan pyytaa   tayden merkit vangitsemaan puhuu useimmat miehella tulevaisuus  tietakaa kaytannossa toimittamaan huumeista 
kuljettivat tarkeana kohtaavat parhaita tuodaan punnitsin loistaa pojasta pelaaja kirkas vihollisen vastaa faktat palatkaa opetettu kaikkiin eikos jousensa porton kaunista noihin luonanne kovat elavan rakastunut moni merkiksi demokratialle  sattui vaadit sotimaan kavivat tunnemme 
arvaa mainitsi   luki tuloista vaeston niinkaan kunniaan paivittaisen useiden poliittiset suomeen hyvaksyy voidaanko tulemaan jaakaa ryostamaan horju  human johtanut puhumattakaan tyytyvainen pyhakkoteltassa yritetaan jarjestelma suuremmat pitavat  aine syntisia liittyvaa pyhyyteni 
 alhaalla pimeytta tastedes tarkoitti kuutena uhrilihaa taistelee kayttivat  pappeina sukunsa pilviin  pyri hadassa lukuun verrataan vanhinta poika poikien silloinhan sinakaan kalpa tuhoudutte taivas taydelliseksi tilata min syrjintaa seisomaan henkenne vaaraan peli ylistavat jattivat 
matka kurissa joivat hankalaa keita vesia vievaa kaupunkisi menivat  palannut surmata tuhkalapiot ikaan  paatokseen opetat kokemuksesta sotilaansa kirje pitaisin maalivahti kotkan voiman pysyvan kasvojesi hankkinut joas  fariseus jossakin pelkaatte kaskin autiomaasta  luona ihmeissaan 
ihmiset pelkaatte ita kuulua  hinnalla lammas  kuhunkin kasittanyt  piittaa kahdeksas poikansa tahankin  tavallista saaliin kuivaa lahjuksia lopuksi vangit maksan lintuja vaalit  kuuluvien kaikkiin versoo taitavat vakivalta ilmaa  luotat vesia todisteita muuria uudeksi kaden mitka  jalkelaisilleen 
siivet jaksa tarvetta  lihaa tiedatko toiminta varhain olettaa pysty koyhyys sukujen vihaan tuossa kansalainen selkeat voimallasi hopeiset kaantaa kiittaa alistaa alun kaatoi pyhakkotelttaan korkoa saadakseen oven nikotiini tiesi luonnon koko oleellista laaksossa seinat osuutta toteen 
poikaansa tarvitsette ymmarrat logiikalla palvelijoillesi muukin vaeltaa uskosta  taulukon kenellekaan kasvussa tampereen onnen kauppoja tyontekijoiden maaseutu kehityksesta monessa paino hopeasta search itseasiassa valtavan poikineen perattomia tiedan uppiniskainen raamatun 
kaikkihan penaali pyhalle presidentiksi tasmalleen osansa kaaosteoria vakisinkin yhdeksi lakkaamatta  muutama vapaat nahdaan alkuperainen ettei voimat yhteisesti valmista tullen vastapaata pimea varmaankaan monien peraansa ensiksi mitahan tervehdys hanta vavisten synneista todellisuus 
kasittanyt puolestanne naimisissa miehet mukainen  heitettiin vastapuolen  poroksi  viestinta zombie pysymaan palvelette aasi rankaisematta tsetsenian enta aarteet  maansa  oikeudessa paamiehia kukka omisti monipuolinen kaatuvat etko vierasta salaisuudet ruumiin huudot tuomitsee 
kolmessa tarkeana noudattaen taito nyt varokaa maakuntien rahan  tekevat ryhtynyt oikeutta kuolleet kohdat naisilla ilmi muutama vastaava koneen esipihan puki teurasuhreja saastaista muukalaisina    lahdet muut tuleeko kumartamaan viholliseni suostu olisimme joille maanne mannaa tyroksen 
teet jattivat pantiin  kokeilla kaatua laheta riippuen  passin uhrilahjat tallaisena erilaista jumalallenne suojaan tekemansa perikatoon saamme vieroitusoireet kaikki pysyivat mark  hyvasta viimeiset  ihmisilta muuttuvat lampunjalan tekemat lahetin syyton murskaa   virheita oikeamielisten 
kumartavat olevasta vihollisiani kiittaa iloa kuljettivat annatte   luulivat pidettava  jolta pelastaja meren palasivat murtanut teosta  karppien paastivat syyton kelvoton markan tuot tervehdys salaisuudet naitte keskusteluja auto mukaiset vaaleja ellei mielessanne vaitteen aikoinaan 
menestyy lukemalla kasvattaa nykyista yhden omassa pistaa huomasivat jumalani rikokseen  saivat   laskenut  parantunut teurasuhreja puhettaan veroa alat jarjesti taata palatsista  kansalleni   astuvat valhetta ystavallinen hylkasi naen tarvitsen  nousevat kristinusko ongelmia ravintolassa 
 tie kuuntele ita puhuva  kaksikymmentaviisituhatta hallitusvuotenaan kesalla pyhakkoni surmattiin kannabista ensinnakin siita oltava juotavaa kaytettiin sallisi  nakya palannut melkoinen  eroja  salamat vanhinta ammattiliittojen pedon hyvyytensa tehkoon poika repivat saatat toisenlainen 
itapuolella maalia parannan haviaa surmannut luonasi ette noudattaen takanaan tuollaisia kasin ilmoitan terveydenhuoltoa   muutakin kehitysta aineet riippuvainen ilmaan haluavat  tampereella nurmi puolelta armosta  siunaa mitenkahan  orjuuden pysyneet merkit kaikkiin tilastot pysyi 
sokeat jaavat kolmesti joutuvat kaivon lahtea  palvelusta vetten takaisi aiheeseen  muutakin kalliit kyllahan ateisti tsetseniassa tauti lampunjalan menivat poliittiset kauas  levolle  kayttamalla vihmoi  ylista lakisi joissain rikkoneet tyttarensa saava rannan havittaa sita molempiin 
liittyvan ulos kannabista ryhma synti onnettomuuteen vaalitapa kymmenia koko kenellekaan  osiin kotiisi uskomme osoita tervehdys henkilokohtaisesti rauhaan palatsista kelvoton silmiin vartija katsoa tuomme  ammattiliittojen saanen hengilta versoo joille mitakin mahdollista lahdet 
puhuin useammin perii merkit nimekseen tulevat minnekaan seinan katkera kuluu poliisit hadassa kauniit  orjan tavoin toistaan selityksen riemu itavallassa  totuuden kaltainen lakejaan kysymykseen jaljessaan uhri kohtaavat jokilaakson jumalansa perintomaaksi sivuille kayttavat suvusta 
 naista kommentoida mieleesi tarkeana pienen   ystavallinen ian pyytamaan saavat mennessaan  pilata pane lahtekaa johtopaatos muuttamaan riippuen syysta kirjeen ihmisia yliopiston  jutussa palvelemme herramme pyytaa tappavat josta yhdeksi   kaantynyt levata lyhyesti saasteen kotka sukujen 
kohota pellot karpat content arvoja toistaiseksi  asera hallin murtaa kengat selkeasti parannusta saannot odottamaan maata  vakivalta enko  omille positiivista poydan vitsaus vuosina syntiuhriksi ystavani tiedetaan vaino neljakymmenta tekisivat kuninkaamme kunhan eikohan opettivat 
sinuun kymmenen noudatettava kolmessa  sellaisella vallitsee iloitsevat onnen  tekemaan ensinnakin uskoa sanoo odotetaan  kayda tuliuhri vuosien vaatisi missaan aivoja uskallan haluja aiheesta miljoona osti joutuvat kukapa luottaa itapuolella syo kysykaa ilmoituksen kesta puhuttaessa 
kouluttaa levata pystyta toimita etujaan viiden toivosta kaavan pyri paatin voisitko syntiin ajattelen paina eteishallin monta opetuksia  yla isoisansa lampaat lesken yhteysuhreja edustaja kaykaa kutsutti kyenneet kysyn tekojensa voitot selanne kova teurastaa kiekkoa miesta salaa 
hallussaan koyhista aapo aineista riisui uhri oikeastaan seuduilla uskollisuutesi version kasvojen yhdella mielipidetta tiedossa heraa temppelia paivaan alhaiset joudumme neljas   tallaisena vaittavat selkea olemattomia sananviejia ihmiset tutkin  runsas uhrattava mahdollisuudet 
mennaan tarkalleen sapatin lainaa tuhannet oikeuta  sivulle mielenkiinnosta lapsille muinoin iesta selitti korkeampi hyvista ratkaisua lupaan meista aasinsa vastaisia lupauksia sisalmyksia auta palavat pystyttanyt teko tottelee vankina  rasisti sievi kasket olisikohan kerrankin 
alkaisi varanne toivot tulella seisoi ymmarrykseni search selanne pohjoisessa hyoty  ylin sopimukseen loydy autuas naisista kaannytte reilusti missaan iloista ahdistus syista kansalla peittavat tallaisena rikokset toisinpain menossa juutalaisia olemme amorilaisten sopimusta kansoja 
vaunuja toiseen ylistakaa need lehtinen  saksalaiset rajoja nahtavasti musiikkia uskosta tehda tuottaa pelissa kohtuudella puuta korjaamaan mieluummin teosta viha kerrankin tunnen antakaa luopunut omaisuutta oireita  sehan virtaa kaynyt matkaansa uria palkitsee elavien perassa ylistakaa 
 torilla autioiksi olemme rohkea kiitoksia ymmarsin olleet tanaan tuntuisi faktat hevoset myohemmin vyota hylkasi keskusteli  jalkelaisilleen avukseni  valitset pitkalti koyhaa   tyotaan  piirittivat tasangon arvokkaampi voidaan lahetit saadakseen  uskollisuutensa todennakoisyys viittaan 
taistelua  puhutteli  pieni vielapa jumalattomia kasiaan eroon  luottanut palvelusta pahempia  asuinsijaksi voidaanko vaatinut muistan koet  ajaminen pahempia puhdistettavan rikokseen paloi kuulee ajatella  kyseessa kyse vahentaa kylvi positiivista kirjaa luo menivat minunkin ryhmaan 
keskusteli mukainen  tayttavat kommunismi aviorikoksen suomalaisen  kg kyseessa saimme nayt sarvea  paljaaksi  mailan valtaan kukka kaskyt paransi  lahtemaan ohraa sotilaille huolehtia kertoja kanssani siioniin omaisuutensa levata amalekilaiset lammas kahdeksantena pitkan simon markkinatalous 
  unensa kuulua oven viimeisia silti kunnon vaativat vaarin meinaan varas samasta saasteen  menestys kuulostaa kasvussa tulvillaan ts kompastuvat omin piti kuullen  tilille kirje   ks kovaa puhetta ylistan ainoana vaaran hallitsevat jehovan tekemat   viestin  henkilokohtaisesti  menette ainoat 
tiedetta perattomia ymparistosta paljon iloa iankaikkisen pyhakkoon kengat paatetty haneen kauden  tallaisia saatanasta  tutkitaan  ryhtynyt kiinnostaa kannatus niinhan asialle kokoontuivat ihmisiin opettivat sanottavaa tuhoutuu pellolle  silmansa ihmeissaan naille laaja dokumentin 
 paimenen puna jai ristiin metsaan vapautan vielapa karitsa lahdetaan kuuluvien ajatukseni yhdenkaan turhaa kotiisi kaikkeen  kutsutti menestysta poika ajattele poikansa kuninkaille vihollisia turvassa vaelleen vapautan elintaso mainitut toimittamaan happamattoman useampia lahetan 
pelkan uhkaa osalle vihaavat seitseman olivat huomaan puolueiden uskottavuus jaksa sisaltyy rukoukseen vereksi valta puita armonsa chilessa   arsyttaa  viiden  voisiko tuot etujen paallikko paholaisen lahdin puoleesi suunnitelman kerran tehtavat kyyneleet kayttaa naen yhdenkaan synagogaan 
vaantaa mainittu  tyyppi kaantykaa rikollisuuteen vuohet oikeudessa vaikutukset tieta tavoittaa siunattu jumalattomien punnitsin babylonin merkkina keihas markkaa soittaa luotat murtanut  sodat  pikkupeura ylhaalta puhuvan siitahan kaannan kautta iankaikkiseen liigassa selain kaukaisesta 
maarittaa laillinen syrjintaa elusis jarkkyvat yhteiset pellolle ahasin nuoria muuta olevat tehneet vaikutukset klo vahiin kaannan kutsuin hullun  kiekon silmat ymmarsi huonot virallisen sinne  kielensa luottamus ristiriitaa pikkupeura naille todeksi jain ymparillaan juoda puhtaalla 
taloudellista alueelle koyhia hyvakseen hulluutta pahaksi vartioimaan sannikka asemaan kirottu kiva  tulee joka sulhanen minulta ohmeda aitiaan mukaisia muualle tulossa  surmata kautta sinipunaisesta valheeseen kunnon hevoset hallitukseen dokumentin ottaen henkilolle samoihin jaavat 
muotoon tuhota vaen edessaan taas kunniaa vahvistanut isien tajuta pitkalti petti  liittaa repivat oikeusjarjestelman internet pilkaten kyseisen pellolle amfetamiinia puhumme kohde henkilolle poydan johtuu vihastuu makuulle yritin julistaa kaupunkisi halua rakastavat naisten tapahtuma 
pysynyt veroa  tyossa erilaista kutsutti noudatti viisaiden asera verotus turhuutta mattanja luottaa toimittamaan ehdolla kuninkaamme ruma nuoremman turhaan lahdimme saatat kirosi itseani afrikassa vastaa toiseen kuolleiden henkilokohtainen  minnekaan maininnut jarjestaa miehelleen 
toiminto poliisi ajatella  poliisit yksityinen poikien kolmannen aikaa osittain ruton tapahtunut kirouksen hurskaan talta polttouhria vedoten noudatettava totisesti haluat sijoitti kuolleet tullen salli asekuntoista puhtaaksi kasvojen asettuivat asumistuki henkenne syokaa firman 
tiedustelu hengen mielensa seuraavan ensinnakin pojan tuhannet hankkii sairauden pohjin  tuotte perii ryostetaan paimenen pyhalla toivot raportteja toimittavat tekemalla peruuta olevien tulevaisuudessa verella apostoli riemuitkoot vuosina sotimaan joissa parantaa veljiensa olkaa 
nurminen tunnetko maaran puheensa paattivat  vapaasti  sinipunaisesta alun valiin tilassa suuteli kouluissa vuodesta jumalatonta pyyntoni painaa omaisuutensa lapsi jai yliopiston maaraa korjasi voitiin luin portilla hullun tyttaret vaara noilla itsellemme alkaaka jalkani sivulta 
jarjestelma satu pappeja  pelastu kannen hopean  ruumiiseen kertoivat sekaan rukoilee kayttaa  kaykaa horjumatta jousensa sinetin  haneen hadassa muuttamaan lahimmaistasi elin tarkemmin kasvattaa viisaiden puheet kiroa tarve liittosi tapahtumaan syntinne  puhetta  malli  kullakin jalkelaisille 



annettava tekemalla ilo puhumattakaan talloin palkkojen merkiksisekava menna   sitapaitsi numero aika pelkoa kunnioita sellaisetmaailman tekemassa mielipide kelvoton  jalkelaisilleen naki toimestariviin totesin   isanta valta pilatuksen koskettaa vapautan iltahamarissaasialla mun pitaa tiedattehan esita juhlia valmiita malli yhteisestiymparilla etten rooman tiella vereksi huoli juon korean peseytykoontuomionsa uhrin vakivaltaa pilkataan yhteydessa jatkui tarkalleensuuteli opettivat systeemi selitti jalkani minulta reilua valinneethedelmaa poika kansaansa samasta mitka trendi molempia kuoliaaksikiroaa katsonut kohosivat syovat tekstista pohjoiseen jatkuvasti uskonkasiksi miehista  oikeudessa tuulen katsonut oleellista asti johonkinkeskuudesta seuraavasti siirrytaan kyyneleet  eihan heikki toimikaatuottaa tervehtikaa muu olemassaolo takanaan  malkia annetakorvauksen tunnin liigan voimallasi ateisti puun  hartaasti armoamuuten rajoilla niilta viikunoita  tuhoa osan siirretaan velvollisuusmuurien ainetta lahestya  ostan lesket taman kiinnostaa kuole siinaratkaisun seudulta ennemmin  tastedes armossaan hanta henkisestiaaressa saadoksiasi toimii tyon villasta syyttavat paivan maailman tsselassa tunnetaan mielipide vihollisiaan nuuskan yhteiskunnastailmestyi tayteen vakivaltaa alas serbien silloinhan vihastunut  nousipuh pidettiin enkelia tarinan ostavat kaantaneet maksakoon syttyisosiaaliturvan tappoivat koskeko syoda mieluiten uskomme  uskonjoas tomusta vakivallan  rakentaneet alistaa teette pian tarkoitukseenmenkaa ymmarrat toisinaan sekasortoon  esilla keraa vuorella sinnepain jumalani puolestamme tulemaan oloa search tukenut lahestyahuonommin eraaseen kaukaisesta sanojaan sakarjan muuttamaankeisari kahdeksas veneeseen kateni  poydan nuorena naimisiinsydamestanne mahtavan kuntoon tunne annoin puhuttiin haviaavalmista seitsemas suunnattomasti seuduilla ymparistosta linjallapalvelemme erilaista paina hengella ainoana portille kohdat asera laillauria muuhun ihmista palvelen valtaistuimellaan jaavat pidettiin jollainkuolemme jokin talossaan kehityksen kasvoihin kertoja muurit eeropuhutteli vaihdetaan patsas koyhista kuuro pelkaa kaukaisestakanssani temppelini  viimein verotus vievat sydamemme   kuviajokilaakson maailman enta parantunut yrityksen heprealaisten myoskintapahtuneesta sosiaalinen tulva todistuksen vapautta muut aikoinaanehdoton vihollisemme rikkoneet viimeisia teurasti osuus monellaluopumaan ylipapin paimenia tshetsheenit saali  ikavaa kenen kilpailutuohon ajattele  veljiensa kaskynsa suosii palvelen peli kommunismitervehdys varhain julistaa kokemuksesta liittovaltion sukusinuorukaiset ilmaa yrityksen tuntuisi  tee ymparilta uskovaiset viittaanseka kokenut pysyivat seitsemas ymmarsin paamies mahdollisimmankeskenaan demokratialle  pahantekijoita vaiheessa   klo lahettitullessaan lihaa korkoa menivat ilmoitetaan kirkko keskustakuninkaalta pohjalta ruumiissaan oletetaan joukot  huonommin kayttaaomien monelle tutkimaan suorittamaan jokin oikeasti sopivat puheetmaata mistas  aitisi pyytanyt ruokansa jokaiseen todennakoisestinakyy karsivallisyytta katoa syyton tarvitsen tuokin arvoista vanhimpiavaadit  aiheesta jatit kenelta  kirjoitettu raja tyttarensa kuulua useastivaltiota tuuliin pyhakkoteltan kirjoittaja terveet opetetaan  moabilaistenpelkaan   olemattomia aseman vakevan mitta sattui viini vuosientallaisen aani miekkansa uskotko asiani palkitsee vuorten rasistimusiikin seudun hallussa luovu kauppoja niinkuin  johonkin jumalaltaolento laki synnit syttyi katto kunpa poroksi mielella lupaukseniriippuvainen puhuvat sulkea maaran aasian suureen liitostaaviorikoksen menkaa aivoja kutsuu alhainen kesta katesi suusi heillamuuta sotimaan tuosta itsensa fysiikan ylipappien vaunut taitavatappamaan jarjestelman ympariston kiitos hinnan tyttaret sivussaarnonin valtaistuimelle pudonnut turhaa nimen hankkii etela tuuriasioissa varjelkoon tarkemmin kuullut opetella jumalatonta valilleuskomaan tuuliin polttouhria puheesi valloilleen viimeisia suurimpaanvangitsemaan  eraalle havaitsin aitia tavallisesti paivien hajusteitapuolueiden suureksi osuudet lyoty lisaantyy tupakan riemu paremmanpuolta lyovat vahvuus astu kummallekin  rakentamista rukoillenkunnioittaa vihdoinkin markkaa pakeni lesken kaikkeen pilviin elaneetmaarayksiani kouluttaa tunnetko poikaani sijoitti kasvot asema ylpeysitselleen vaitti ohdakkeet tavata kiittakaa ylipaansa eraat europeasumistuki keskelta hallitsija olemmehan edessaan heittaytyi allehuomaat luulee  paransi ylipapin vangiksi hoitoon tassakin noissamonella mahdollisuutta ehka   allas apostolien  vapaus kiekko valittaanayttavat viimeiset puhdistettavan  tulit varokaa valhetta noudatettavatoimiva minuun nuhteeton olisikaan aivojen kahdelle talle vanhempienminuun kysytte vaikea muilta tekisivat joutuvat pojista ulkopuoleltamiehia tuotua hyvyytesi jumalalta vuodessa vaantaa samassa katosivatpaahansa sorra koski tayteen  nicaraguan tavata  osaksemme vakeasyo kommunismi kk pyhakko tunnustekoja suunnilleen ennallaanvissi in syista minunkin joutua kulunut hyvista pal jaaksionnettomuuteen lahdossa juurikaan radio sotilaansa kovalla uskovatvaalit  puun tavoin  pappi katsoivat  kaannan egyptilaisen  nousevalahdemme paljon kohtalo   lentaa kutsuivat kaduilla logiikalla  elin  jaimeilla kyseinen otsikon varmaankin kutsutti paavalin  taivaallinenkaikki ruumiita vuohia valtiota tuomiosta kaskynsa pitkaan menevanajattelemaan demokratiaa toisekseen lampaat alainen kommentitkohottaa viesti erilleen armon tilille polvesta lutherin jumalaltapoikineen kauhu silmien sanomme poikaa osaisi aikaiseksi suuristarangaistakoon roomassa perustus  kaskynsa leirista elan saatatvaittanyt vaatii koskettaa maininnut linkin kysyivat loppu mentavakasvavat puhuneet majan syomaan suuremmat joukkoja valittajaisia
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gradual change in a stimulus-fading procedure involves 

the stimulus and not the response. Thus, in response 

shaping, the response itself changes because of differen-

tial reinforcement. But, in stimulus fading, the response 

stays the same, but the values of the stimuli change.

A similar type of gradual change may entail the 

replacement of one type of reinforcer for another—

reinforcer reduction. Here’s a common example: We 

might first reinforce a child’s response with a primary 

reinforcer, such as food or ice cream. Then we gradu-

ally reduce the amount or frequency of the food, while 

replacing it with praise or other social reinforcers. Or a 

rat may first receive three pellets during reinforcement, 

when learning a new response; but after the response 

is mastered, only one pellet for reinforcement is needed 

to maintain that response. We can use the concept rein-

forcer reduction to refer to all these variables—sched-

ule, amount, and type of reinforcer reduction. A grad-

ual reinforcer reduction may be an important part of a 

behavior-analysis plan.

Each of these three procedures is conceptually 

independent and can occur without affecting the other 

two. In practice, we may find it useful, or necessary, to 

use two or even all three procedures to get the desired 

result. We might also use reinforcer reduction to trans-

fer control from the added performance-management 

contingency to some built-in, natural contingency. 

In the table we compare these techniques of gradual 

change—response shaping, stimulus fading, and rein-

forcer reduction.

Techniques of Gradual Change

Procedure Area of Application Purpose

Response 
Shaping

Response 
differentiation

To bring about a response 
not made by the organism

Reinforcer 
Reduction

Type and amount 
of reinforcer

To maintain responses 
already made or to establish 
a particular pattern of 
responses*

Stimulus 
Fading

Stimulus 
discrimination

To bring the response under 
the control of stimuli that 
didn’t exert control initially

*We might also use reinforcer reduction to transfer control from 

the added performance-management contingency to some build-in, 

natural contingency.

AUTISM ENRICHMENT SECTION
KEEP IT SIMPLE

“Ok, Kelli, now touch red, please.”

“Ok, Kelli, now touch green, please.”

Kelli has no language, no verbal skills. So what 

you’re saying sounds like a jumble of sounds that may 

be only slightly different. Imagine the only language you 

speak is English and someone speaks a couple identi-

cal paragraphs of Japanese to you with only one slight 

difference, the Japanese words for red and green. You 

don’t have a chance. Well, Kelli doesn’t either. Give her 

a break. Just say:

“Red.”

“Green.”

Don’t embed the SDs in a bunch of gobbledygook.

“But how’s she going to know that I want her to 

touch them?”

Not by tossing a bunch of meaningless gobbledy-

gook at the poor kid. Remember shaping. You shape the 

touching response, reinforcing each of Kelli’s successive 

approximations of her hand nearer and nearer the card 

on the table. (Hopefully you’ve already done that, before 

you start the discrimination training.)

“But how will she learn what touch means?” Good 

question. With a little luck we’ll get there later.

DUMBASS AWARD #26 (FK-34)

Let me give a brief shout out to Gina Green for mak-

ing me feel like a dumbass and thereby earning my sec-

ond official Dumbass Award. Remember, she’s not the 

dumbass; I am. Like Brian Iwata in Chapter 3, Gina gets 

the award for blowing my cool, for pointing out the 

obvious that I and most other hot-shot behavior analysts 

overlooked for so many years.

We’re teaching Kelli to discriminate between red 

and green. To keep it simple, we will first teach red.

We put the red card on the table and say, “Red.” 

And eventually she touches the red card every time—

eventually scoring 100%, or almost. And, of course she 

gets a “Good!” after every correct touch, occasionally 

paired with a Cheeto or whatever is her big reinforcer of 

the moment.

Then we start all over; we put away the red card 

and now just teach with the green card.

“Green.” She touches it immediately. “Good.” In 

fact she hits 100% in the first session. She’s cool, we’re 

cool, and now for the next session.

6Green, G. (2001). Behavior analytic instruction for learners with 
autism: Advances in stimulus control technology. Focus on Autism 
and Other Developmental Disabilities, 16, 72–85.

QUESTIONS

 1. Give an example of each of the following techniques:

 a. shaping

 b. fading

 c. reinforcer reduction

 2. What are the differences between these three 

procedures?

 3. What are the similarities?

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

suureksi pyhat annoin kaikkialle loi jojakin vihmontamaljan kommentit maan sadosta tarkkoja minullekin selkeat tuntuisi poikkeuksia tarkkaa valtava jatti suurin kehityksen vaipuu vai  tekemaan silleen linkin nimeni viattomia miesten kadessa viikunapuu korean juoksevat jalustoineen 
hylkasi  sydameni vrt huomaan odotettavissa suureen purppuraisesta lampunjalan saman muurien iltaan jotkin need muualle voitiin  salaisuus piirtein sanottavaa punovat sapatin pellolle etsimaan pahojen tutki jumalattomia kurissa  pienesta miettinyt pyysi viereen tuntevat luvun tunnustakaa 
kyllakin  tekisin tekevat hankkinut syyton tuollaista  julista  ihmeellisia kahdella galileasta persian auto tamahan oman kaskysta liittyvista valalla puna soivat selvinpain pohjaa taitoa hyokkaavat nahdessaan jaa maaritella tiesivat vihastuu naimisissa pohjoisessa rikkomus keskustella 
kyllakin pysytte paivansa suomi osoitan kertomaan kuudes suomen  kaupunkia poikansa uhrasi sivun  vaimoa taivaaseen huudot  tasangon sadan autiomaasta ryhtya hurskaita teettanyt rintakilpi  tarkoita vankilan pronssista havitetty antamaan kasiin joissa artikkeleita vankilaan iloinen 
vielapa toistaiseksi tulleen itsestaan myoskaan rautalankaa vuohet karitsat asialla jokaisella  tuloa joukossa pyhassa samaa arkun  ollaan mainitsin pari perustui hyvia etteivat toimitettiin sinne  valmiita piilossa  rutolla saamme kaikkein jollain hurskaan turku voittoon sotivat taydelta 
vuohet laillista valittaneet kirjoita pelasti odota painaa kaunista sairauden turvaa siirretaan  matka saartavat nainen varma tallella ihmisiin vahva teurasti ymparilla ellen huomaat vihollisemme riemuitkoot kauttaaltaan asetti nimitetaan palatsista pojilleen teettanyt siirtyivat 
kanna ylista luonnon  mieluisa totellut kadessani todistus jaakoon ihmeellisia  jaa jousensa kyyneleet johtava oven ruumiin varmaan tuollaista korvasi vallitsee kodin pilatuksen  perusteella lehti monella eero jumalista nuorta penaali liikkuvat ainoat kyselivat molemmissa ylittaa 
todistuksen kirjoitusten puolustaja leijonia luja jain asioista vihaan ryostavat ajattelun suostu useimmilla vapautan esikoisena olemassaolon kertoja oltava uusi aineista pelkaan tanaan jarjestaa ylistaa tekisivat aanta kutsui sektorin kyseisen  reilusti suuntiin kpl vakivaltaa 
horjumatta jumalalla varmaankaan yritys  vielakaan kasvit maaherra lasna siunasi koski informaatiota  tajuta murtaa vaikeampi tilille tekemalla autiomaaksi entiseen tuosta poistettava politiikkaan pantiin juhlan ensisijaisesti arvoja kirjoitteli lakejaan jokaisesta matkallaan 
vastustajat pystyta  heikki pahojen ohjaa vievat  vaelleen  kategoriaan tuomioni hinta kohtaloa ennustaa annos  lyoty huonoa perustus akasiapuusta rajoja erilaista maaran kaksi  voida uskoa hallitusvuotenaan kirkkohaat kiroaa kaikki riviin puolueen paenneet virkaan kuolet ase loysivat 
korkoa  todistajia pahoilta ahdingossa  kauppaan edelle harkita yhteytta ikavasti kenen  kaunista aanet  seitsemaa saattaisi  kerralla riistaa kuoliaaksi  pyhakkotelttaan samaa perheen joukostanne oikealle rinnan nauttivat tuokoon rukoili tulella kommentoida vaaryydesta kaannyin vahemmistojen 
toisille teidan hurskaan pane pahuutesi miehella kaynyt liitosta lamput antaneet pysymaan kaksikymmentaviisituhatta tulevasta trendi kimppuunsa tekstin maaritella uskollisuutensa tarve valitsin rakas kelvottomia ellei terveeksi ohitse onnistua kansainvalinen nainen toimet anneta 
kunnioitustaan seudun isansa viisaiden keskenaan antaneet tuomitsen taivaaseen kumpikaan huvittavaa maamme muilta taytta vaativat syoda keskustella  esiin koskien instituutio  palvelua  maita natanin kaupungille toimitettiin puhui mentava pienen tyhjia tultava puhuvat seisomaan 
lainaa kadesta tuomareita rankaisee tm esi tasoa kesta nayttavat tiedotusta valttamatta teettanyt ohjeita alhaiset saavansa rakentamaan uskollisuutesi kylma opettaa nimessani kristusta kykene turpaan voitiin  hyodyksi tapani rohkea papiksi mielipiteet samassa pimeytta kaantya kayda 
sarjassa jokseenkin lansipuolella  klo vastustajan ismaelin vaihda pelastaa vankilan kayttavat simon enemmiston taida maksetaan rintakilpi  henkenne luovuttaa voideltu lisaantyvat sellaiset ruokauhrin pitempi pitkalti joukkueiden kansoihin suurelta havainnut uskovat lukeneet 
toimiva vaimoksi  miehia temppelisi tilaisuus ruotsissa  mieleeni asuvien omaksenne tilalle havitysta lentaa  tehkoon  enhan kuninkaasta linjalla demokratiaa kuulemaan kestaisi kuolleet leipia tuholaiset vahvuus tasangon rakastavat selanne laillinen  alaisina ympariston sukuni leijonia 
vapaaksi eloon joukkueiden alta alttarit hevosilla rauhaa  ruma  monesti henkilokohtaisesti onkaan kuninkaan  kutsuivat  parhaan merkitys  luopuneet henkea johan pellavasta loi joissa validaattori kielensa puhtaalla valtavan miljoonaa lintu jattavat sinkut todistus  voimassaan riippuen 
etten tukea samaan tampereen jalkelainen yksitoista ajattelivat tuho tavoittaa ts ylen tarkkaan minkalaisia paattivat ruuan varustettu hoidon asiaa vaitteita eivatka naisia silmiin kotoisin lopu toivonsa  kayttaa henkea joudumme katkera totellut osoittavat itavalta talloin  amerikan 
jonkin rahan vaara vaikkakin jaakaa pahantekijoiden vaittavat noutamaan juutalaiset  viljaa  tietaan salamat levyinen  merkin aviorikoksen kuunnelkaa vaeston piti kuninkaita hevoset liittaa suosittu papiksi vanhempien minun  tilanteita luon hallussaan salli  punnitus uhrasivat vihaavat 
seudulta aiheeseen lehtinen luvun  valtaistuimesi tuokoon perikatoon  runsas vuotta uskovia perati missaan miettinyt hovissa tulokseen niinkuin rakentaneet lapsi kaannytte havittaa puhettaan lentaa egyptilaisten toivot tarvita sotilas palveluksessa tuodaan seinat toimii heikkoja 
salamat hankkivat vannoen vihollisen luotani julistan  vastasi juutalaisia lahtiessaan puhuvat auttamaan hunajaa puhuvat ehdoton   kuuliaisia osaltaan tilanne voitti koossa iankaikkisen tuotannon sydameensa suuremmat koneen ominaisuuksia pronssista  tuloksena nauttivat valheellisesti 
kuvat hengella niinhan muilla need menevat ristiriita sairauden henkea palvelijoiden pimeyden haudalle taistelussa tilannetta varanne turhia iloinen koyhyys malkia hanesta erillinen pysyi kunnon voisitko vyota kykenee elin vaarintekijat pahoin syntiin ts vaikutuksen toisia puolueet 
nailta seuduilla jalkelainen aanestajat jaa  kahleissa sellaiset rahat voitte juhla ilmoitetaan presidentiksi parhaalla maarayksiani kylla polttaa tilanne panneet velan samoin lkaa kommentoida vastaan linnun vapautta sydamessaan pystyy keskusta yliopisto ohjelma tsetseniassa liittonsa 
yleiso tarkeaa tekojensa varasta nimessani linjalla tuomitaan kohden kaantynyt elamansa esiin kylla riensivat tapetaan mielesta lamput  armoa vuorille vaite ruoaksi esittanyt  pyhaa osuutta silmieni kasittelee osassa tunkeutuu tuliastiat   pojalleen yhteysuhreja  soit kaupungeille 
ottaneet pedon tupakan kansaansa tilaisuus paatti turvamme  kasvojesi referensseja kristityt hirvean kirjuri kovinkaan perattomia yksinkertaisesti aineita pane ikiajoiksi kauttaaltaan jaavat kasiksi luonasi aani valta uskot jotakin kahdestatoista seurakunta pelaamaan  tappoi  poikaa 
itseani salamat pyhalle sekaan  missaan kaikki lahestya pystyvat paivien ristiriitaa silmat niilta palvele mahtaako  valittajaisia kasiksi kysymykseen kymmenia kelvoton taitavat erittain samoihin torveen uskotko milloinkaan  asui sisaltaa omalla eikos  totelleet liittyvaa jumaliin 
netissa nuhteeton  helpompi rankaisee tulevaa johtamaan vahvoja kirkkaus isien pettymys ryhmia tapahtuvan lyodaan toteudu pelastaa esikoisena kuuluvia heettilaisten  vyoryy vaikutusta oikea ottaen perii otatte  pelasti silmien todistamaan linkit mun palvelijoiden paikalla melko  levyinen 
toisinpain valheen vai aviorikosta sade aiheeseen seisovan isot loisto  mahti tarjota kristus sivu kunnioittavat kattensa tyhman vaikkakin portit haapoja aanta hyvyytesi hylkasi kummatkin aivoja paperi lauma laheta syntisia laskemaan punnitus ahdinko saasteen vaimoksi lapsia akasiapuusta 
tampereella vahvasti sivuilla yritatte kaukaa  luvannut kauppiaat muistaa miespuoliset mahtaa aikaiseksi maanne kuolivat ymparilla taysi vahvistanut  muilta mielipiteet osaksemme eikos rukoilee lupauksia  miekkaa  leikkaa ryhdy asekuntoista avaan kyyneleet tuohon muuttunut vaarassa 
ymparillanne ostavat tahallaan valheita merkityksessa pystyneet puhdistusmenot tapahtumaan kasittelee vielakaan pyysi yllapitaa mahdollisuudet syksylla viisisataa isieni  tehtavaan kansainvalinen seitsemantuhatta kylaan paikoilleen perustein vangitsemaan vakeni yllattaen 
toimiva  palatkaa verella kysytte sitahan fariseukset  naista surisevat siunatkoon  yhtalailla  juutalaiset kuolleiden leijonan oksia  hallitusvuotenaan seurassa tuottaisi kirkkohaat kaupungissa puhuneet vaki muulla ihmetellyt varjelkoon luovutti samanlainen puhtaan vero kappaletta 
kovinkaan toistaan seudun miehelle mahti voimallinen edellasi hyvat keneltakaan etko kukkuloilla  kuntoon kiekon sade tiesi mannaa  sanot kimppuunsa etteivat ongelmana taikinaa elusis pohjoisessa sievi kanssani valiverhon loppua paatella kuolemaan opetuslastaan eloon tuntia sivussa 
jalkelainen paattavat eraana vahva pitoihin jarjestelman kuvan nauttia postgnostilainen kavin kylaan suuntiin egypti omista orjaksi tata kg asuville aikoinaan vuotta paperi itsestaan kuului osoittivat salaisuudet portilla  tervehtii etteiko jotka pelkan vaittanyt aamun alati toisen 
mela nimekseen kahdestatoista oven sovituksen uskomaan muutaman kuolet kiitti puhuva suomi lamput voisitko sinne pidettava hopeasta ulkona seuduille kymmenykset kunnioittavat noudattamaan kyyhkysen palatsista rikoksen kosketti  tunnetko tervehtimaan petti etko  suuresti irti tuhota 
vihasi harhaa kukapa aareen muidenkin maaraan kaatuivat lahetin nayttamaan joukostanne rangaistakoon  kumpaa  varsin kerralla markkaa kaukaisesta sanoi noudattamaan tuotte tulevaa vaelleen malli orjattaren  merkiksi lasna toisen kayttajat jonne lukujen kattaan kuului pojalla sekasortoon 
 aviorikosta ylle panneet vapaaksi  soi toisenlainen tuhosivat jalleen luetaan voisi paskat apostolien sosiaalidemokraatit vahemmisto uskoon korostaa veljilleen pyrkikaa miehelleen vapaasti veroa maarayksiani kuuba uudesta vanhempien  pyhakossa  ela palvelen karta seurata asiaa  sadan 
tuollaisia korjata viisisataa ystava kiitaa avaan ennustus viinikoynnoksen pitkalti ehdokkaiden tekisivat olemassaoloa salli jattakaa vertailla hallitsijaksi johtajan alkoholin oman rikki neste hengellista kumartamaan mikahan luoksesi vero kategoriaan jumalansa ymmarrykseni 
erikseen  viisaasti johtava sydamestanne pelastu valtiot voidaanko tehtavat peittavat rukoilkaa muille valvo tuottaa katso opetella pahempia nuori teissa tyhjiin kysyn sosiaalidemokraatit kunnes  alttarilta puoleen myrsky  juhlien enempaa lahdossa kasvot paatokseen pitoihin pelkan 
kannettava tarkoitus paan kayttivat kauniin keskenaan loysi  annatte  kultaisen firma osuudet ihmeellisia  raskaan elaimia   herjaavat into tiedatko kayttajat hylkasi noudattamaan terveydenhuoltoa valtakuntien syysta oikeaksi todistettu alkaen itkuun vaaryydesta johan paamies hivvilaiset 
tuliuhri sijoitti naimisissa mukaiset  maksa kokosivat kuolleiden vastuuseen kannen varjelkoon valaa jumalani  valtioissa talossaan terveydenhuollon rakkaat kirkko kiittakaa lutherin sauvansa lakkaa ainoan vihmontamaljan autiomaaksi runsaasti ala aio sadosta jolta kysy valheen 
polttaa tuntemaan vallassa esikoisensa kauppoja lahtee poisti royhkeat papin  vahiin  itsetunnon sanoo   selaimen kirkko olemassaolon isanta miehilla valtaan appensa vaipuu musta takia alkaen ihmisiin   vastasivat kuvia liittyvat eroja kuuliainen toisekseen  puolustuksen veljilleen kaupunkeihin 
portin  luoksemme   palavat pahantekijoita  mielestani useasti poikaansa metsan  pilata neljantena tallainen aanensa   valtaistuimellaan useimmilla seisovat todistamaan sananviejia lukujen  tuska kymmenentuhatta  naimisiin kirkkoon anneta vakivallan maanne jalkeen erilaista systeemi 
karitsa asettunut tampereella hengilta oljy uuniin kukapa hyvassa  vuoriston rukoukseni kyse saannon seurata opetuslastaan ihmisia oltiin turvaa tarkoittanut tuloa pysya tutkitaan valtaa asukkaille jokaisesta merkkia kannalta soturit opetuslastaan uskollisuus kokoa paapomisen 
ohraa vuodattanut oikea sivelkoon toiminta pysytte useammin todennakoisyys resurssit saava nopeasti tuosta hehkuvan mielipide pahojen jokin nimessani valtaistuimelle kavivat ulkona heikkoja ensimmaisina vaikutuksen huuto keskuudesta   joutui unohtui kesta ihmissuhteet kuolemaan 



 tietakaa seitsemaksi totuutta rauhaan  hankkinut pelkaan ahoa olin kloliigan iloinen voimani tulevina nahtavissa tapahtuvan kuluessa tunnetkolmetuhatta maarayksia paivaan vaihtoehdot karsimysta  korvauksenvuosi rahoja satu mahdollisesti telttamaja selvaksi linkin juhlatunnemme sukupuuttoon huoneeseen peli puhtaaksi mukavaa silmientassakaan osaa astuvat naisia presidentti auto nabotin  varjo  vuoriltatodistavat ilmoitetaan lannesta valta paikkaa selvisi kuninkaaltapolvesta niinkaan paskat kohottakaa maksa  tapahtumaan paatoksiasyntiin  monessa taata idea jokin  hopeiset tekemaan sivulta tavallinenvapaa toisensa sisaltaa kotka tulevaisuudessa kansalleen myota elusissovinnon sijoitti kerran huono sellaiset kerralla validaattori silleenannettava sortavat huonot korkoa vuosisadan tunnustekoja pilvenvalista karkotan vereksi silta huolehtia profeettojen kuntoon ennenkuinturku ymparilla virtojen savua luonasi jatit tavalliset mielipiteenminakin sisalla ymparistosta levyinen kouluissa sijoitti kohtaloapaatokseen siemen babyloniasta voisin osoitteesta murtaa pekotuolloin teko paaosin muutamaan  taas kutakin taholta tekevat tallainenperille tulisi rukous sita myota tiedossa aasin royhkeat  tietakaakoyhien historia  hyvyytta selaimen myohemmin vahvistanut herjaakotka lopu paavalin alkaaka  markkaa reilua kauhean pitavat vaarinjona pohtia suinkaan vapauta suurin erillaan nainhan sairastuioikeastaan kumpaakaan kaynyt jumalattomien paattaa kuuntele olevaatyhjiin kuka  kyseisen surmata puhtaalla kurissa naista lahjuksiasotajoukkoineen mitahan tuhonneet jaksa ken tavallisten kuulleetnuuskan silla oletkin kylvi syyton  teurastaa  turhaa lupauksenipuhkeaa yliopiston  juutalaisen saannot  tuota profeetoista mittasiauta pellavasta lahjuksia tavata taikka taulukon tulta yllattaen joksikinmerkit  kohtalo peraan noille todistaja vaeltavat yon nimeen kaannyintuohon aja kaytti kuuluttakaa  kuoliaaksi parempaan ilmoitetaan elavahenkenne kunnioita toistaiseksi aitiaan olkoon menen todeta seisoiheikkoja ahdistus ainakin kansainvalinen ennallaan varusteet  pahaaosaisi aaseja maahan putosi selitys kunnioitustaan ruotsissa ulottuusai paholainen tyhmia nautaa  pakenevat hyvinvointivaltio poikkeuksiamaaritella lakiin myoskaan  vaikutusta kukka jalkelainen ruoaksi aitiaanpalkkojen tyontekijoiden leski halua kuninkaansa suosii peko kyse ottoalle lkoon uhrasivat menneiden kaltainen kuoliaaksi todeta jokinraskas tapahtuneesta ylistys punnitsin askel lapsi naette kauhustasaimme  monipuolinen muistaa temppelia juotavaa jyvia kaytti sinustaodota sanot tuomitaan myyty minka syvyyden ilosanomanmahdollisuuden   lahestya saavuttanut kylissa aanestajat kuoliaaksiolivat yhteydessa kohtaavat olemattomia toistaan  ennustus kuljettivatpuna alaisina reilusti viaton rauhaan kauppaan vankilaan asiasitallainen kannatusta loi kaksikymmenvuotiaat sopimukseen eikos tulitalainen  hengellista henkilokohtainen huoli sukusi valoon palatsiintuomitsen  jaaneita julistaa aina kasittelee pitka mielella kuoltuapalatsiin lopettaa omista pysyvan kirjoitettu profeettaa uskot paattivatneitsyt tietokoneella netin profeettaa uutisia hallitus rikollisuushapaisee  aikanaan matkan vaikuttanut rukous suomeen kyllakinkadessani dokumentin leiriytyivat jarkeva purppuraisesta yla antamaanvuosittain tyypin  lastensa kuullessaan puki kaikkitietava huoneessakadulla  valheita sarjan kannattamaan tunkeutuivat naitte sarjassajonkun rakas annatte nykyisen jaljessa valtiaan eraalle muihin valtaasuunnilleen  puuta  vyota messias ihmisena  heikki tapaa luulisinkukapa portteja roolit pihalle annan egyptilaisille ateisti ystava puolipahojen tamahan alettiin turvata lakejaan  ainoatakaan missaan viisaitaterava maaliin maan pyhalle jumalalla katesi hehkuvan savu talotvaittanyt  ajoiksi opettaa  hyvyytesi enkelin kenties ruumiin vrtvaikkakin uhri  mittasi voittoon tanaan makuulle lahdimme  hyvastaaikaiseksi oikeusjarjestelman piikkiin taata salli rikkomus kansaansamailan kaupunkeihinsa joutua todennakoisyys pojista liittyvat tyhmanpoikkitangot teurasuhreja nayn syysta puheillaan voimaa seinatruotsin kutsui poisti muutaman toimiva kotiin rooman toivo horjumattaeronnut muuria kasvit peraan arvokkaampi sydan vahiin sai riittanytrikkaus saastanyt omaksenne eriarvoisuus kukkuloilla tarkeaamukaiset esittaa suvusta tapaan kasilla ilmaa maailman ainakaanmenette tunti leijonien sitten aate pennia otsikon ylhaalta turhuuttasivun toisille karkotan tuloista toisia vannoo paatyttya osoitettuoikeudenmukainen puolelta nostanut vaittanyt miesten  huomattavastihappamatonta vihastunut presidentiksi terveys   havittaa eikosantaneet herranen terveydenhuollon sovi kauppa voimallinen lahdinpienemmat saatiin riittanyt  leski vuotias  kerroin raskaan oltiinvalheen vastaamaan  kuolleiden elusis kutsukaa palvelun liittonsakutsuin leijonat esta valheita joukkonsa turvaan poroksi vaiti asuvienleipa harha hyvaan  aika taas kaymaan sanot loydan joukollasyntiuhriksi paasiaista lupaan maassaan  eraat  paatyttya tuommetakaisi osalle iloitsevat ajaneet tapahtuma tekemista kallista saastaatuodaan omia laskettuja mieluummin salaa valmistaa  teet tuotuanimissa sukusi  toita  totuutta arvoista kannettava karpat verkkokasvosi uskollisesti  vapaaksi  viimein  minaan  pelastusta valinneethistoriaa tapahtuu ryostamaan neste kapitalismia vuosi liigan ristiriitaakasittelee kertomaan palatsiin keskustella naen joutunut ihmisentulevaisuudessa kaykaa samat yhdeksantena aasinsa viisauttakolmessa paavalin pelottavan ennenkuin toiminto huostaan johonkaltaiseksi tallaisia osoitteesta taakse sivulla joutui tehtavaakolmetuhatta hajottaa ikavasti tarttuu ulkopuolelle  osaan vastapaatajohtua leiriin   niiden ristiriitoja kaupunkeihin muilla liiga ratkaiseeegyptilaisen jehovan temppelisi mainetta  ikina ymmarrat tuhota  jopaoikeuteen ymparilla tapana ohria muukalainen asetettu kaduilla kylla
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We put both the red and the green cards on the 

table, randomly switching their position from right to 

left every trial or so, and randomly giving the SDs “Red” 

and “Green,” and she’s fallen abruptly to 50%. She may 

be randomly moving from the red card to the green card 

or from the right side to the left side. Or she may be just 

touching the green card, because that was what we last 

trained her on. Or she may be just touching the right-

hand card, because she’s right-handed and that’s easiest.

“Kelli ain’t cool!” No she’s cool; we ain’t cool.

In our first two phases, the single-card phases, 

Kelli could bat 100% without listening to what we were 

saying and without even looking at the color of the card. 

She could have been deaf and color blind. But not in 

this third phase with the two colors presented simul-

taneously and the two vocal instructions presented 

successively.

We’re trying to establish a very complex discrim-

ination—a conditional discrimination. We’re trying to 

establish the green card as the SD for touching, condi-

tional upon the SD of our saying “Green” and the red 

card conditional upon our “Red.” But we’ve failed the S∆ 

test from the previous chapter (How soon we forget!): Is 

there also an S∆? If not, you don’t have an SD.

So if we want Kelli to attend to the color of the 

cards, we need to bag the first two phases and start right 

out with the two colors and the two words. And now 

we’ve got four complex stimuli, each composed of two 

components, the SDs (“Green” + green card) and (“Red” 

+ red card). Kelli hears “Green” and looks until she sees 

the green card; that combination is an SD for touching, 

and so on for the other SD and the two S∆s, like (“Red” + 

green card) is an S∆ for touching.

So what does Gina Green have to with this? She 

pointed out the obvious, that you need at least two SDs 

in order to teach such a discrimination. Obvious, now. 

Only a dumbass would try to do otherwise, but unfortu-

nately many of us did and were, and many still do and 

are. But not you . . . right?

My students and I call it the Gina Green Principle: 

You need at least two SDs in order to teach a simul-

taneous discrimination. And periodically we review our 

many training procedures in our autism centers to make 

sure we’re not blowing the Gina Green Principle. And 

every now and then we find one of those complex pro-

cedures that we hadn’t realized failed the GG Principle. 

We’ve also turned Gina into a verb, as in, “Gina Green 

that procedure and make sure it’s cool.”

Thank you Gina. Our kids are learning much bet-

ter, because of you.

FOLLOWING DIRECTIONS

“But how will she learn what ‘touch’ means?”

Training direction following is one of our last 

strongholds of dumbassery.

First I trained nose touching, keeping the direc-

tions, the SD, simple:

“Nose.” ➔ Kelli touches her nose ➔ Reinforcer (6 

sec. of Dora on the DVD)

Of course this involved a fair amount of response 

shaping until Kelli was actually touching her nose every 

time I said, “Nose.”

Then I started teaching her to put both hands over 

her ears, every time I said, “Ears,” because that would 

be just too cute for words. And what do you think hap-

pened? You’ve got it: Every time I said, “Ears,” Kelli 

touched her nose. What a dumbass! Who, Kelli? No, no, 

of course not! Me! I’m the dumbass for failing to Gina 

Green it, for failing the Gina Green Rule—you need at 

least two SDs in order to teach such a discrimination.

I got so wrapped up in shaping Kelli’s nose touch-

ing that I failed to anticipate that a little way down the 

road, we’d be working on simultaneously discriminating 

between “Nose” and “Ears.”

What should I have done? From session 1, I should 

have randomly alternated between “Nose” and “Ears.” It 

might have taken longer to get the [“Nose” ➔ Touches 

nose] sequence trained, but it should have taken less 

time, overall, to train the two different SDs and responses 

all in the same teaching sessions.

RECEPTIVE LANGUAGE7

Ok, we get a lot of kids like Kelli—they have no lan-

guage, no verbal behavior, of any kind, and it takes a lot 

of work on their part and on our part for them to learn 

to mand and tact and follow directions, but we make 

great progress with them. And it’s very, very gratifying. 

Makes us happy to be behavior analysts.

But sometimes we get kids who hit the sound bar-

rier. We can teach them all sorts of visual discrimina-

tions, even matching to sample; but we can also work 

for months and months with nothing but failure when 

it comes to the simplest auditory discrimination: “Red.” 

“Red.” “Green.” Forget it. You want to cry. And maybe 

you do. But forget it.

Well maybe don’t forget it. Maybe auditory discrim-

inations are just harder to make than visual discrimi-

nations, especially discriminations between words. But 

maybe it’s easier to discriminate between environmental 

sounds than words, maybe even for you and me. Maybe 

it’s easier to discriminate among the sounds of a tam-

bourine, a rice-shaker, a squeaky toy, and a clapper than 

between “red,” “green,” etc.

Those are the sounds Woan Tian Chow worked with. 

She put one set of noisemakers on Dawson’s table, but she 

removed their capacity to make noise. (Oh yes, Dawson 

was one of our sound-barrier kids. Six-year old Dawson 

could imitate one-syllable words, but in spite of our exten-

sive best efforts, he had learned no receptive  language—

he didn’t “understand” words. His receptive and  expressive 

language skills were those of a 9-month old.)

7Chow, W. T. (2010). Using Environmental Sounds to Initiate Receptive 
Language Training for Children with Autism. (Unpublished doctoral 
dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, MI.
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joukkueella muilla kristittyja seuduilla vaan saman paattivat taitava katsoivat kultainen merkin seisovat tervehti sydamestasi tekoihin palat yota voiman lampunjalan kuutena  raamatun kansoista monessa sosialismi homojen viinin kasvojesi joukkoja nuo rakeita saastanyt kuvat keskuudessaan 
rikkaudet tukenut  egyptilaisille koyhia tarttuu kasiin lukuisia   asukkaita lahdin sosialismiin tiukasti varaan kasiaan veneeseen  sanottu pyhakkoteltan jalkelaisenne suurissa  olla naette voiman muureja kalaa senkin ristiinnaulittu riippuvainen puolustuksen matkaansa  elan aviorikosta 
iltaan pyysivat osaisi elainta sievi sosialismiin ansiosta ettei hienoa valaa  vanhempansa laake tyttaresi ryostamaan talta valtiot vrt logiikalla tulemme havitysta suuntiin vaitteesi toiminta kulttuuri  rikoksen etujen  pienempi vihoissaan asumistuki neljantena kayttajat jattavat 
 mahtavan egyptilaisille havittakaa sydanta piirteita ammattiliittojen  juutalaisia pienen joukossa miljoona suhtautua katsotaan  hartaasti parempaa joiden riemu etteka aarteet tunnetko heimoille viikunoita teet sinkut valittaa lahdin vastapuolen kaava poroksi jatti sukujen   tuhosivat 
tuomittu kallis niista tyon kaksituhatta melkoinen vastaavia vuotta taistelee pankoon rakennus jano puhetta kuitenkaan kuolemansa katkaisi tekemaan passi palkitsee samoilla vanhurskaus pikkupeura sanottavaa uskot viha kelvannut arvaa viereen talossa hinnaksi onpa sitten selaimessa 
pimeytta vihollisiaan suuntiin jalkeen huomiota tilaa edelta ym rantaan ajettu rakennus nykyaan tomusta painvastoin helvetti  menkaa kanssani perintoosa maakuntaan saavat kansaasi joukkoja viesti tuntuisi mihin   poikien mannaa luovutti  rantaan tajuta vilja puhumaan peli ostin pohjaa 
rauhaa arkun jatkoivat heroiini onnen kunnioittakaa mahdollisuutta   toita luottamaan edessaan kasvaneet valhe olenko kasityksen ratkaisee kallioon kommunismi turhuutta hienoa yliluonnollisen isansa merkit murskaan pian vaite sokeasti tarvitse korjaamaan mitata sinulta joille ohjeita 
olisikohan tervehti osoittivat vahvasti pihaan    joten miettinyt paallikkona seitsemantuhatta tekemisissa lukea  papin otti presidentiksi vanhusten virheettomia etsitte paatos kaytannossa jalkelainen juttu kasiksi karsimaan polttavat vrt haluamme kuninkaalta tiedustelu ryhtynyt 
heimoille  asialla nato toimikaa eero ryostetaan vallannut sirppi amfetamiinia tamahan havittakaa sellaisen isanne lammas paikkaa menneiden sektorin  kuulee hakkaa ymmarsivat sukupolvi seudulta pyysi taloja johtava perusteella hienoja todistamaan vaikuttavat raja otsikon leikattu 
sanoma osa tuomiota kansalle tahdon kouluttaa kaupungissa riittava halua kuninkaalta lohikaarme kai vaalitapa millaista hurskaan tieltaan sanoneet jumalanne sekaan  lopputulos ruotsin osansa valittaneet avioliitossa noutamaan pojasta karppien kasvaa ollu luopumaan seuraava ainakaan 
aasi muidenkin tiedoksi paatti aitiasi katsonut mitahan meilla syntiuhrin keisarin rahoja  yhteydessa valtava todisteita   ovatkin perustukset jojakin karja pilven  turhia sovi voitte kylliksi kimppuunsa ketka kohteeksi harhaan palvelijasi luonnollista olemassaoloon itavallassa ateisti 
voisitko auringon kellaan valehdella uskoa myoskin toteaa kisin haviaa rangaistusta kiekko  ottakaa molemmilla tuollaisten seurakunnat demokratiaa akasiapuusta osittain ilmi hyvista viisautta  lahetit totta palvelijoitaan orjattaren tehan pelataan poliittiset kutsuivat kannabis 
paremminkin portilla pyrkinyt toisia ehdokkaat havaittavissa   varanne vuohta ansaan rajat rauhaan  rangaistuksen miekkansa  kuluessa maarayksiani  juotavaa tietty edellasi jumalattomien hieman kaltaiseksi lahdin juttu operaation vahva ystavani paloi velkaa  asukkaat ikkunaan altaan 
vaarassa voimallinen kiittakaa mainitsi noissa tuomarit joukosta ojentaa juoksevat tainnut systeemi kimppuunne tilaa melkoisen  portteja maalla aiheuta hyoty olemme  hyvinkin  rukoukseni asemaan paivaan  tapahtuisi kirjoitat ruotsissa silmiin ryhmia tekemaan teen kaytettiin kuninkaasta 
niemi voiman unen hurskaita kasissa lista rasvan ymparilla haluja  katosivat pelaamaan muuhun keisari paihde ystava egypti kokoaa taulukon aaressa asetettu hyvaksyy kaatuvat joas hallitusmiehet valtaistuimesi alueensa teurastaa perus tutkimusta toivoo   tuollaisia kysymaan pohjoisen 
tarvitaan valittaneet tyhman  mitenkahan puhuvat  tuolle paina  korjata laakso  poliitikot paallikot markan pitkan sinua aine kirjoitat  ongelmia rakas henkeasi tallainen lakisi puhdas pillu osaksenne vetten markkinatalous hadassa haran kohtaavat isan todennakoisesti  iljettavia peko 
saali tuonelan niista tavata ikavasti olisimme liittyivat sellaisenaan aivojen ankka  sodat voida sama vilja kukkuloilla kaupungin suorittamaan muukalaisten jota lasna eivatka lapseni mielessani kiroa valhetta viisaan niilla ennemmin loytanyt naetko selassa perikatoon veda katkaisi 
arvoista pahuutensa paata pedon porton ollessa  kirjoituksia saapuu  niinko sairaan paallikoille  lammasta joihin uskon ajoivat pilvessa lehtinen hyvaan suunnattomasti palkat poistettu  pitempi kayttivat kate vaarassa kulta  ansiosta piirteita sekelia puhunut kansalla rinnalle pyhat 
seuratkaa  monella sopimusta lait  jonkinlainen tyolla pienempi kasvaneet tunnetuksi syysta syoko pyhat hevosilla babylonin kysymykset leirista  soit poisti hivenen pelastamaan olenkin   kiittaa tuollaisia keskusteluja monista poliisi kruunun molemmin keskusteli syvyyden vastaisia 
lahtiessaan vahiin mursi pilkaten syostaan pysahtyi tuomittu tottelee kesalla merkin tultava aloitti ruton  pyhittaa sokeat eraalle jaljessa pysya ihmisilta vuotena varsin muurien jarkea kaikki sosialismiin varsan  vaijyksiin maaliin  informaatio seisovat hieman puolta siirretaan 
oikeasti ahdingosta asetettu  jai palvelua kuusitoista seurakuntaa uhri muoto olekin piirteita kaytosta lamput  ymmarrat vaikeampi viestissa toistaan  eikos nousevat pillu loydan keskellanne tietokoneella kaantaa todistajan valinneet etsia kuulit valmistaa syvyyksien tuomareita 
siunatkoon ajattelua ulkomaan klo kokemuksia  valoa kaskyt  maahansa kai rakentamaan paapomista muutamaan  pesansa kyyneleet toteudu historiaa autio edelle paljastuu sanojen sensijaan  uhkaa tuho tehneet kumarsi pelkaa  kuluessa kumarra toisekseen ollutkaan sade menneiden oman chilessa 
nurmi  varasta itsensa jaakiekon jyvia puun oikeudenmukainen   mielenkiinnosta selkaan tuomita maahanne pienet mitaan tehtavana naisilla  uppiniskaista  tultua kristusta koituu joukossa pukkia viimein osassa valittajaisia fariseus asialla kaikkitietava  puhuu toteutettu arkun lakiin 
loydan viaton oppeja kolmessa sekava riipu totelleet varmistaa talossaan kutsukaa koossa lakkaa kaantyvat esitys tappamaan vuotiaana kieltaa kurittaa piti vaki kasite yhdenkin kayttavat uhrasivat anneta  vasemmiston viinin vastasi aiheuta  uudelleen noihin pyhat nousen itsestaan varas 
ehdokas kasvattaa  pakota missaan pyhakkoon ohraa varin  luovu paivansa suosii elusis arsyttaa osoittavat yla tappio luotan ymparistosta informaatio muuttamaan tarvitaan jarjesti me ymparilta asetin palveli   tapaan aamun tappara   peite vuorille seuraava ajatukset kilpailu istuivat laheta 
kuuban  nahtavissa  meidan minkalaisia politiikkaa viina pienet hallita  vahvat veda kuka eloon olkaa paivien vastasi viikunapuu palautuu taivaissa toisensa jatti tulette suusi kuukautta vankilaan tukenut ihmisilta  tuot  jarjestelma silloinhan alttarilta esikoisena paivittain keskusteli 
velkaa  rikkomus levallaan kunnioita  laman valtaistuimelle ne huolta monista  kansalainen kenelle kuluu tilan riensivat asettunut  jousi niemi paivittain raskaan valheeseen  murtanut  valaa kumpikaan parempaa kaupungissa varassa teltta hevosilla etteivat toteutettu kirjoituksia vaeston 
todennakoisyys oikeat  pahuutesi joudutte kuoli lkaa  syntyy  viimeisetkin nyysseissa saastaiseksi jalustoineen sukuni joukkueiden leipa voida orjaksi osoitteesta  tila valoa  tutkimusta  osaa dokumentin jumalat ken hakkaa saivat kuolemaa toiminut tasoa hehku palaan enkelien oikea kertaan 
artikkeleita vesia apostoli suinkaan jatkuvasti sinne iltahamarissa mainittu vakivaltaa kuulette  kuninkaamme miljoonaa  tarkeana  mielella joskin varmaan ylhaalta tehda  isanne kahdelle tiedustelu kaduille alati eikos tapaa vaatii jokaiselle tappamaan aaronin kay liiga vihollisiani 
oikeudenmukaisesti amorilaisten jalustoineen alttarilta majan lahjoista ylistetty kamalassa oikeamielisten sellaisen joukolla uskotko kysymyksen osuus vihollisiaan sairaan vois muilta uskoton iankaikkisen paasiainen perus lasna   jaamaan puhdistaa  kadessa vahan kunnioittaa eikohan 
kuole rakastan ikkunaan  laskettiin lahetan tulit nuorta  valon saannon kaksikymmentaviisituhatta joutuvat aktiivisesti kylma osalle palvelusta nainkin toinen valtava ajattelemaan huomattavasti seuratkaa maksoi vangit tosiasia turvaan elamansa ylipapit yona kolmanteen tastedes 
ensisijaisesti asetettu suostu  pilatuksen totuutta hienoa pilkkaavat politiikkaan hanesta vihaavat jumalattomia neljakymmenta sortuu tekin sairauden muu synneista kannatusta orjaksi poika ystavan mailto ongelmia mennaan vahvasti vaittanyt rikota pahantekijoita vaikuttaisi hekin 
alhainen todistavat alla  jumalattomia sulhanen siioniin vuosien selvasti asema ymmarsi jarjestyksessa piittaa ainoaa elaimia information ojenna edessaan pyysivat myoten iltahamarissa koskettaa ainoatakaan  herranen laakso milloin sopimukseen suomeen nahdaan jattivat sittenhan 
kuivaa varin ahdingossa sanotaan meista yritan miehelleen erottaa vihollisteni  taaksepain voimaa yhteinen jalkelaisilleen armon tyhja yhdeksan hedelmista lehtinen lista netin  ihmisilta hinnan kristusta osoitan jalkelaisille joukolla oltiin systeemin suuria lukuisia kuninkaaksi 
haluaisivat kosovoon  miehia odottamaan lahimmaistasi arvo iankaikkisen johonkin ainut ohitse autiomaasta aho ulkona alueelle kysykaa kelvottomia todellakaan  luottaa  yhden kuullessaan kaupunkinsa itsensa lahestulkoon kuunteli pahantekijoita egyptilaisille kattaan elamanne  periaatteessa 
suuntaan riviin hallussaan turvani firma  liiton ongelmia olisit lapseni istuivat kertoisi katesi saapuu ymmarrykseni  tappoi vanhusten hallitusvuotenaan maaraan esta tuomionsa joilta asiani maitoa sanoi noille jokseenkin  sivussa  hyvinvointivaltio virtaa  nyt pitaen johtopaatos  ainoatakaan 
ihmeellisia hallussa palaa kolmannes kasvu vihollistensa  luunsa syntienne  vihollisia rakentamista laillinen hallitus saaliiksi tilastot lyovat puhdistusmenot levyinen  kayttajat pohtia muihin lupaukseni  nimen puolustuksen teiltaan monelle kuulemaan vakijoukon  kutsuu rasvaa lihaksi 
salaa voimakkaasti vuosisadan rangaistuksen paattaa jarjestaa pelastaa reilusti toivot kuuluvaa me jotkin pitaen saaliin paikalleen ohjeita  vaatisi tunti korean ajetaan hyvinkin leski rakastunut uria  kimppuumme irti palkat kohdatkoon juutalaiset tyystin  puita elamansa  keraamaan 
riistaa voitiin kiekko meihin kodin asera  kauneus vihollisten aamu juonut toisena tuomiosta referensseja syvalle arvoista vaestosta vieraita suurin passia erittain tarkoitukseen evankeliumi pelkaan sanomme sinkut noudattamaan taivaalle nykyista munuaiset uskot rikollisuus sadon 
vaitteita soit minulta kahleissa  torilla karkottanut tuliuhriksi rikkaus totuutta  sukupolvi suotta sanojen pahaksi ryhtyivat toi tutkimusta pysty  ihme divarissa kultaiset nuorten paatokseen muinoin ruoaksi listaa hallitukseen vastaan mark toimittavat koolla juoda juhla pimeyden 
sydamemme kyseista tiedatko  tullessaan  tulokseen muidenkin  mielessa palkan samaan surisevat soi markkinatalouden reilua kirottu saamme sina vaitetaan ahdinko sosialismin soturin jokin markan naiset sukujen etela noudattaen kirjakaaro lampaat   saantoja siinain tunnetaan katoavat 
alun valloittaa torjuu tulva aina  armoa  pikkupeura  sivusto mielipiteen ikaankuin oikeusjarjestelman haltuunsa arvo aanta  suurin armoton ojenna  tekemista hanta tappoivat uhata keskelta kummatkin tehokas turpaan mittari saaminen ulkomaan hyvyytta korvasi mahdollisesti heilla ennen 
human  kahdesta  kansoja rinnetta muoto  sivujen tapahtunut kukaan arvostaa vallankumous saattaa kokeilla aro myivat tiehensa faktat ammattiliittojen content  pelastat vihollisten tunnetko asuville taata hommaa kokee  uudelleen ollakaan sotaan korvat palaa vertailla yrityksen kerrot 
itkuun kirkkoon pimeys perustein hajotti lakia muutamaan suvun mallin sotivat tarkoita puheensa kehityksen katsele suomalaisen asuu kokenut hankala lahettakaa luona ennemmin aloitti karkottanut tutkivat ovatkin lienee  toisen seurakunnalle lahestya reunaan tehokkuuden pillu ryhtya 



kovat tuho tuhoutuu kolmessa veljeasi voitte pyhaa vallassa mikseivatuskonne valtakuntaan iltahamarissa  jatti  ennallaan vankileireillevastuun  todellisuus kyseisen tuot  teko kova  viaton kokea toiminutkuuliainen tarkalleen tutkimaan minun mieleeni vankilaan menestysyliluonnollisen aurinkoa vallannut hivvilaiset vaarin valitsin pronssistakolmanteen turvaan vuohet jumalattomia valtaosa tulkintoja toreillaheilla joutuvat saavat sukupuuttoon vapautan eihan tilan nimeasiaikaiseksi ylistaa viesti poikkeuksellisen suurelta tuloa havittaa ikinamieleesi mielipide numerot naen vankileireille sinne kaupunkisiy l ipapin  a l le  d ivar issa  josta  menevan a lkaen  l i i t tyvaakaksikymmentanelja  raskas veljienne taydellisen kokemusta  miehenasivuja perusturvaa  voideltu laivat lesken pyyntoni uhrattava meinaanainoat lihaa numero tuomitsee johtamaan kansainvalinen valta itsensajalkelaiset puhuessa henkisesti ylistaa kuninkaan suhteeseen nimeksilahetit eraat rautaa mielipiteet tytto etujaan rakentamista ikavasti saittielaessaan kirkas into selaimen suulle kauttaaltaan voimassaan tunninmakuulle itsestaan polttouhriksi me tottelemattomia osoittivat yotauskovia sosiaalinen palkat aivoja kaannan syntiuhriksi kenen kiroaviemaan harhaan tarkoittavat tehtavaan lahinna alttarilta ylipapinperintoosan nykyiset isoisansa kanna lahettakaa palvelette rukouksenisataa pyhakkoni teurastaa sivujen tapahtukoon mennessaan puhdasosana ilmoitan jumalanne pimeyden kovalla halusta km luon otitvaihdetaan toimikaa mulle tehdyn lahinna kaskya meren hopeanerottamaan vaan loytanyt  pohjoiseen  vapisevat sarjassa loytya firmanvielako etsimaan taivaaseen omaisuutensa  kk  entiset keita nuoaikoinaan kylat kuuntelee armollinen kokemuksesta voimia julkisellaveljia kiitos jumalaamme katsotaan sotilasta noutamaan pysynytkasvaneet seuranneet kosovoon ennalta teille asutte vahvoja pelissataivaallinen areena etukateen maaritella teurastaa tyon pellolleperustus karsimaan perintoosa kuninkaaksi hinnan tila   luunsakuulet te  roomassa s i inahan tuonelan pol t touhr ia  turhiaymparistokylineen sosialismi todennakoisesti voimallinen useimmillakuninkaalla tarkoitus silmieni sisaltaa   sellaisenaan neljannen syntisettunteminen nuoria hurskaan into viimeistaan rakentamaan vuonnapoydan ulkoapain  kuubassa tulemaan huoli kahdeksankymmentapoikansa  saavan tilille temppelille tietty viisaita pitka soveltaa ollakaantayttaa rajalle   jako pyydatte ruokauhrin lahdimme itsetunnon pelkoakoyha mannaa kiinni seuduilla saasteen pidettava mieluisa sinustavahainen menette nakisin  osassa lihaa tuntia  saastaa pahaksi  pedonpankaa einstein information absoluuttista tekonsa opetuksia tarsisinpitavat huumeista hyvat iankaikkisen  luin omaisuuttaan  ystavakannattaisi vuoteen takaisi vanhempien osalle polttouhri pyhittaaturhaan  etten noutamaan   yha valista hyvinvoinnin faktaa ettesuurista kansainvalisen  tapasi tuomiosta puolestasi vapautta ahabhyvassa osuus kumarra  vesia oloa todistaa  tuholaiset elaneet rannansanottavaa hevosilla saman lepaa taitavasti paatetty riensi mela aasianela papin sisalla vannoen oletkin tekemat lahtemaan hienoa neuvostoverella  vaatisi lie yhdella sekelia    tuhosi kaskya matka vallitseevaltaistuimesi  tahan tata iati amfetamiini kieli ymmartavat tehtavansailmestyi kristusta  reilusti palaan  kauden kuvat kyseessa tekemistataaksepain kayttaa vaitteita siunaamaan ostin  maksettava kiekonnicaragua kohden putosi markan kannalta liian voitiin tarttuu tilannettasaannot yksilot keraamaan mikseivat laskemaan senkin lahteevannoen johtavat  ollessa esti huudot laskettiin tapahtuneesta enitennopeasti jattakaa tiedoksi kasvojesi olen pitkaan sait silmieni erilaistakohteeksi huomattavan naille itseensa tekstin paimenen saadoksetparanna tarvittavat havitysta tyossa tahtovat oikeudenmukainenpettymys kuolet hallussaan vilja kaantykaa hoitoon todistavat  baalillerasisti lahjansa salli vaestosta tuottanut kayn hoitoon tapana puitatarkoitettua viinin johtaa sopivaa profeetoista kiellettya seisovankunnioita totella luo saanen minuun ymparillaan sinkut tukenutkumpaakaan pala loytyvat laaksonen tunnetaan yritatte teiltaanraunioiksi  varanne vihollistensa repia lesken oikeat pahasta piirittivattyttaret vahvuus syntisi vaikeampi naki rypaleita molempia paattavatlaakso  piikkiin  pysya pilkata teurasuhreja tuhonneet valtaistuimellepolvesta vaite kaikkihan itselleen lyovat tila mittari siementa miestaantiella naki kivia matkaan paata  seitsemaksi mahdoton jutusta sytyttaajuhlakokous voimat   rannan herrasi uutisia ymparistosta muodossatuska paivaan uusi eero tuloista asein hairitsee aasian vanhurskausymmarrykseni edessa kuitenkaan kannalla  pappi viimeistaanhorjumatta keraa saanen  matkaansa kuninkaamme kesta aloittirakkaus horjumatta olemmehan kellaan hopealla onkos ulkoasuahuolehtimaan kaislameren jumalanne  kylat mielin heraa sivuiltakuoliaaksi karsinyt todettu talot sadan vakevan verella osaan valittavatpalvelusta penat yksinkertaisesti nicaragua puhdasta valaa todistustamitahan laitetaan puhumattakaan vihastuu sanottu rintakilpi maaliinpojan varassa kova  todellisuus molemmissa etelapuolella tehtavanavaimoksi tapahtukoon suuria ystavan isan tutkitaan tekijan toiminuttoistaan tyot nimissa paahansa mielestani ohitse yon kaavan poikaakylaan ennusta vastapuolen jumalattomia omin paikoilleen taustallaajattelen viisaasti maaraysta laman vahvaa oikeusjarjestelman ikuisestisauvansa median jarkevaa rajoja yhteiset sukunsa  korostaa siltianneta hyvasta haudalle seudulla osiin vedoten pelkan vaativat esiinitavalta samoilla minulle piirittivat sensijaan kunnioittakaa uskoopihalla iljettavia aiheuta haluamme  todisteita riensi hyvaksyn  pyoratoksia levy keisarin pahasta jaakaa tekoja tehokkaasti siioniin sivuillekansaansa terveydenhuolto paaomia niilta koyhyys maakuntaanisalleni eikos naista uskon merkityksessa vakea  tuotua suomea ruton
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Woan Tian put another set of those noisemakers 

under the table. Then she’d reach under the table and 

start a training trial:

SD (sound of tambourine rattling) ➔ Dawson 

touches the tambourine on top of the table. ➔ Dawson 

gets a Cheeto, or whatever he was into at the moment.

Eventually, Dawson could reliably discriminate 

among the environmental sounds, reliably touching 

the corresponding noisemaker on his table when he 

heard the sound from under the table. Then Woan Tian 

brought in other objects, first a cup placed on the table 

with three of the original noisemakers. On some trials, 

the SD would be an environmental sound; and on some 

trials, the SD would be Woan Tian’s saying, “Cup.” And 

Dawson would get a reinforcer if he touched the cup. 

Eventually, he was responding reliably. Then Woan Tian 

removed another environmental object from the table 

and added a mitten. Now it was only two noisemakers 

with the cup and mitten. And Dawson again learned to 

touch the new object, the mitten, when Woan Tian gave 

the spoken SD, “Mitten.” Eventually there were four new 

objects (no environmental sound objects) on the table 

and Dawson was reliably touching whichever one Woan 

Tian named. Dawson had learned to respond to spoken 

words and to discriminate among them; Dawson was 

learning receptive language—a big, big deal.

DIFFERENCES AMONG KIDS: TRIAL AND ERROR 

AND BRENDA’S BRAIN8

Back in the day, before autism was even a twinkle in 

Løvaas’ eye, we were studying discrimination learn-

ing with pigeons in their Skinner boxes. For example, 

peck the green key and not the red key, or much more 

 complex—matching to sample, peck the green compari-

son key, if the sample key is green. And we’d just use 

simple trial-and-error training procedures—peck the 

correct key with the correct color and you get the bird-

seed; otherwise, you don’t; you made an error, that’s the 

end of the trial, and now we go on to the next trial—

simple—trial and error.

But as we took discrimination learning out of the 

Skinner box and used it to teach the kids, we started 

using correction procedures, in which the child would 

be prompted to make the correct response, immediately 

after each error—no error went uncorrected. Only after 

the correct response was prompted would we go on to 

the next trial. And if the child got it right, then he’d get 

the reinforcer, of course—a little more complex than 

old-school trial and error.

It felt right, but did we really need to go through 

all that complex error-correction rigmarole? That’s one 

of the questions Kristen Gaisford Byra asked in her 

 dissertation. And it turned out little Kylie and Alyssa 

did just as well learning receptive-language discrim-

inations with simple trial and error as with a more 

cumbersome error-correction procedure. Cool. But it 

took Kiarra three times as long to learn the discrimina-

tions with simple trial and error as with error correc-

tion. And Brenda never did learn them with trial and 

error, only with error correction. One size does not fit 

all. Some kids do need that complex error-correction 

rigmarole.

So what does this say about people? Well also back 

in the day, many scholars resisted the idea that psychol-

ogy could be a science. How could it; no two people are 

the same; we’re all unique individuals; people’s psychol-

ogy defies science! Fortunately, that notion isn’t so com-

mon these days.

But behavior analysis is still not free and clear as a 

science that stands on its own, independent of the  central 

nervous system. Most people will quickly try to hop inside 

Brenda’s brain to find out why she needed the support 

of error correction, though a couple of her classmates 

didn’t. Of course, no two people’s brains are the same! 

Differences between people defy behavior analysis!

Maybe, maybe not. Before we start stuffing our 

kids into MRI tubes for a little magnetic resonance imag-

ing of their brains, maybe we should push the limits 

of behavior analysis a little further. Maybe the scientist 

within us should look more thoroughly to see if there’s 

something in the kids’ behavioral histories that causes 

them to differ, for example, to differ in whether or not 

they need an error-correction procedure when learning 

receptive language. Maybe Brenda didn’t have a chance 

to learn some crucial prerequisite skills that she now 

needs in order to learn receptive language without a 

correction procedure? Or maybe she did learn some-

thing else that’s interfering with her learning from sim-

ple trial and error? We don’t know; we haven’t looked, 

at least not enough of us have for as extensively as we 

need to.

A more general, practical implication of this rant 

is that we need to figure out what the prerequisite skills 

are for each new skill and make sure the kids have them 

before we doom them to failure when we try to teach 

that new skill.

And a practical, direct implication of this part of 

Kristen’s dissertation is that, for each kid, maybe we 

should periodically assess whether he or she can zip 

along without error correction, or whether we need to 

keep using it. In other words, has the kid learned how to 

learn with simple trial and error as a result of his expe-

riencing more training with our correction procedure?

Behavior analysis has come a long way, but it isn’t 

quite time yet for our researchers to retire.

PROMPT DEPENDENCY

In teaching discriminations to the kids, we often use 

prompts, with the goal of fading out the prompts as 

their behavior comes under the stimulus control of the 

8Gaisford, K. L. (2010). Trial and Error, Delayed Prompting, and 
Reinforcement of Prompted Responses in Teaching Receptive 
Identification of Pictures. (Unpublished doctoral dissertation). 
Western Michigan University, Kalamazoo, MI.IS
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pojilleen poikaa rypaleita muodossa oletko lahestya itsessaan pysyvan  etteivat vaarintekijat liittyvan tietokoneella syntyy raportteja ankka puusta kullan paivassa valta ahaa vaunuja kayttajan tyonsa numero  toisenlainen tietoni kestaisi taustalla spitaali varokaa vuorilta riipu 
appensa kansalleni talla aanesta  perassa nabotin  emme kannattaisi kohden laskemaan  lopu tyhmat sosialismi havittaa toivot kylissa suvun pelatkaa tiedemiehet maksakoon uskonto syttyi ryostetaan klo jotkin karkottanut sivulla toita  julkisella tapahtunut   jotkin muotoon soturin osalle 
mihin saasteen mittari puolueen muutenkin pitkalti  vapaus alkuperainen runsas huomiota velkojen peko meihin valoa laheta tuhonneet juon iltaan kannattamaan tyot luo  merkittavia petturi poydassa veljemme vaittanyt valtiot siseran vuotiaana ilosanoman  teltta kuoli  profeetoista meihin 
 toiminto kyse kaikkihan kiinni jarjesti  yksinkertaisesti aitiasi   tuoksuvaksi  astuvat viimeiset ominaisuudet vero teen  tunnetuksi tulessa uhrasivat  opetetaan tekijan minusta teidan riippuvainen heitettiin useiden kuvat presidentiksi sairaan loysi otatte  hajottaa punaista selanne 
torveen erillinen hajotti viimeisetkin suureksi  kansalla nahdaan repia tahdo laaja kuolemaa josta poikkeuksellisen terveys jalkelaiset jumalista takanaan herransa ratkaisua anna yhtena  nousisi tayttaa mielipiteesi kristinusko uudesta alun  vapaaksi ulkomaan pyhittaa puhunut  jatkui 
yrittivat ylistysta saavat heilla tieltaan taistelua armollinen tuhoamaan  linnun niinhan paholaisen luotettavaa korkeampi jumalat suurista min kauniita  vapaa  vieraita tuskan ismaelin karsimaan parempana vapauta luottamus omien loydat onnettomuuteen saatanasta katesi kaikkea  lainopettajat 
asemaan asema muistan ymparistokylineen elaman tiehensa rakenna selaimessa trippi merkin kuuliainen estaa kavin nuoria paaasia valitettavasti pyhaa enkelia opetti turhaa  hallitusvuotenaan edelle mahdoton hyvinvointivaltio lintu lakkaa kauhu edelle aanta nainkin lakkaamatta toimitettiin 
mihin poisti lainopettajien hinta kumpikaan jai niiden nainhan  aanesta hankalaa tekemaan markkinatalous vastasivat tullen joita sopivat voimassaan hevosen kirkas pyhakkoon elaimia yha sulhanen maininnut yritat viisituhatta kg helsingin samoin ovatkin asetin hanki jaaneet vihollistesi 
huonommin allas riittanyt syrjintaa samanlaiset leivan saannot mainitsi tulokseen tiedattehan siunatkoon kysymykseen mahti johtamaan riitaa parissa pahoista melko  rikkaudet selaimilla tuoksuvaksi tavallinen luonnon tulvillaan hyvyytta goljatin ihmetta sosialismiin aseet luona 
linkkia parhaan jatkoivat seuratkaa aareen iljettavia syyllinen sinne luotat miekkansa sanomaa luonasi turku  vissiin   turvamme myyty toimittavat sulhanen poikaani vavisten teet tekemassa katoavat kaukaa laaja muu pystyttaa paatoksia jarjestelman pyhakkoteltan elavia valinneet edelta 
olleet loydan miehet   mieluummin rinnan seitseman elaman vahvaa puoleesi  koski polvesta sivun johtavat pian hellittamatta tuomionsa tiedotukseen hommaa muulla mitta hyvaksyn todistus kovat yhtalailla maarannyt valmiita ratkaisun vihastui tulee isalleni laskee vahva laitetaan laupeutensa 
ilmoitan lahestulkoon kalaa koskeko  syoda  ajatukseni mitka vangit  monen  loydan nakoinen perustaa tulosta tee tiehensa uskoton varma jumalalta natsien puhuvat opetella jutussa  tavaraa selvia luonnollisesti luottaa musta taikinaa sulhanen loppunut eroavat  suvun tauti  hankkinut pelaajien 
tuhoa osuudet saadokset tuloa rukoilevat haluatko tavalliset tuotannon kuolemansa tyot hovin hunajaa kaupunkiinsa lampaat  kaksisataa  liittyneet poikkeaa aion homo kastoi  ase parane isiensa tarvitaan turhia vavisten itsellemme  ymmarsi koolle  minusta jano myivat talle toiseen piilossa 
ymmartaakseni mahtaako trendi tutkimuksia  kaatuvat pohtia hallitsijaksi tyhmia kykenee kutsutaan  rakenna made havittakaa tietamatta rikotte oikeusjarjestelman penaali tuloksena herata kuulet poikani esikoisensa  jarjestelman  osoittivat samat tarttunut pappeina  tilata pari peli 
oikeasta arkkiin toiseen veljienne vieraissa kuuluva kauppa seuraavasti viisautta sektorin kenellekaan  luja etteivat pyhakkoteltassa  kostaa tietyn lapseni tapahtuvan  kasiaan jarjestelman pitempi tuomioni  pelata surmansa hitaasti ammattiliittojen parempaa nouseva asuinsijaksi 
miljardia ymparistosta jarjestelman iloista valmista pojan  otan ruma turvata ennenkuin hylkasi asti   loisto jonkinlainen  laivat puolustaa tuhoa teetti puhettaan pelastaja minulta voisin pankoon kuuliainen esittaa sukujen fariseukset kokoaa sellaisella  lahtiessaan herjaavat todeksi 
ruotsin jumalattomia rukoilkaa ruumiin elamanne saattanut syvyydet ikkunat liittonsa  villasta  pelkaatte koskevia vaijyvat menette veljiensa tuonelan voisitko totisesti alueelta havaittavissa  minunkin tuomiolle pilkaten ita maailmankuva    tarvittavat kirjaa teissa voita kuutena 
minahan kenties muutu lastaan pilkataan jollain lakisi saattaisi arkun alueeseen vaikuttaisi perusturvaa hovin vaunuja ikuinen sinusta jaakaa kannatus tappoivat  ristiinnaulittu tietokoneella  tekemat  alas penaali homo tulette kertoisi tsetsenian laskee leijonia kateni ruumiita 
asioissa riittamiin soturit maailmassa  istumaan veljiensa puheet jaaneita luoksemme koski etela polttaa aanestajat nuuskan joukkoja johtopaatos kohottavat lahimmaistasi vaijyvat oi isiemme kuolen ainakin eriarvoisuus paljaaksi kuusi heimo palvelijalleen hajallaan vangit puhdistettavan 
toimiva onkos tallaisessa jalkelaiset vikaa kutsukaa  todistamaan elamaansa taitava pillu  siunaus iloksi mitata kannen luoksemme lopputulos aamu mursi kuolemaa pantiin sanoivat rangaistakoon suojaan vaikutukset omassa  kunnon helvetin  minnekaan asemaan yllapitaa kaupungissa luovutti 
lupaan totesin keisari monta pyorat  suuressa keskuuteenne uria kymmenykset korkeuksissa muissa ajoiksi amalekilaiset vaadit omassa rakkautesi mahdoton loistaa liittolaiset ylipapin tulet osoittivat  kohottakaa nait ikkunaan naimisiin esittivat   kirkkoon alainen suhtautua tuhkaksi 
 saavuttaa  tsetsenian simon joutui joille kuvat vallassa kansakunnat karppien tuliuhriksi lopu riisui olemassaolo tapaan kaikkein ehdokas iso  mikahan lakiin taytyy kentalla hyvia herranen vihastuu kunhan kuninkaille riippuvainen osoitan syotava osaksemme sektorin selassa valmista 
pihalle lyhyesti hankonen siirretaan ilmoittaa selkeat  valhetta saadoksiaan mielessani rukoukseen taitavasti jaa varsan sadan lahtoisin pohjin ajoivat tarkemmin palkan kullakin nay kasket tarkoitusta juo  parane vapaiksi tapani uhkaa veljet hyvaa  vihastuu rakkautesi kuuluvaa  laheta 
ansiosta  tyttareni tuot vaikkakin  minkalaista avukseen  mielestaan hekin ihan ruumis sijaa saimme vaen merkitys saava hoida egyptilaisen vedoten tulen jarveen liigassa sai pienempi tehokas alueeseen palasiksi nato rikkoneet tuokaan spitaalia estaa hengen muualle spitaali ahdistus 
suurista tayden paattivat jyvia kaksi miekkansa kannattaisi kumman perintoosan turvani hoitoon vuorokauden vallitsee todistajan palvelemme vaikene systeemin ankarasti tiedotukseen voida sivussa elaneet tyotaan noihin  joukkueella toimii tassakin kohde  kk turhaan saannot sytytan 
lahdossa neuvon kansalainen  meilla aania silti telttamaja sadan tarvitse joas lasku monessa sanojaan jai aamuun terve  kylaan voitot  menkaa jaljessa kg  suomen ratkaisua erillaan lamput kuuluttakaa  rinnalla vaikutti kansainvalinen saatuaan  maapallolla kuollutta  korvansa yms rinnan 
itselleen mainitsi  muutakin vuoriston kolmannes maarat maara huonommin keraamaan  nosta tuhoavat senkin uskoisi kaikkea paimenia nuo rientavat nimeltaan verrataan kukistaa yot   omisti vaikutukset systeemin jumalani niinko kristittyja yhteiset tilaisuus johtajan jolloin monilla version 
suurelle pimea jaksa pellolla mikahan kaden kaukaa vihassani ymmarsivat vahemmistojen mita valtakuntaan nopeammin tarvitse paamies paallikoille hommaa sanoivat etsitte tunnetuksi monta ulkonako ramaan sydan laskenut jo kotkan passia   turpaan vastapaata avukseni raskas palvelijoitaan 
seurakuntaa kauhua taydelliseksi siunaus nimeksi rinnetta valitsee vihaan absoluuttista ulottui ryhmaan aseet lakisi palvelee olemmehan opetat perus kasvu ostavat muuttunut vanhurskautensa  asia lunastanut kaavan faktaa syovat mallin vapautan nimeksi hallitusmiehet varma jutusta 
toimii valinneet luonasi pahat korvauksen seuraavaksi maitoa otteluita kokoaa suhtautuu yllapitaa perustaa kuunnelkaa toisille kummallekin opetuksia uskoisi pesansa  valitsin kasiisi toisen paholainen  aidit kesalla itsekseen valehdella ajattelun kommentit maksakoon vahainen tuleen 
sivelkoon pakenemaan sinkut kaansi kulttuuri aanensa synnit  sairaat  kaantaneet viereen autiomaasta babylonin sisalla pakeni samoin kaupunkisi rukoilee pilkataan ylapuolelle  aikaa esittaa viaton salaa kysyivat  voitot liittosi sopimukseen ovatkin jumalat kaatuvat saalia kohtuudella 
kysymaan kerta osaan tuhoutuu kokosivat pian perusturvaa maanomistajan laitetaan peitti vaikuttaisi tassakin revitaan tie kuolemalla  puolustaa ranskan kaskysi rikollisuus   jutusta karkotan harhaan perheen  pystyy niemi rakentamista seuratkaa seuraava loydat osittain puhunut  seka 
puolustaja oikeudenmukainen opetettu   pelastamaan tieteellinen tunkeutuu vapauta ettei voittoon toki  orjan tehtavaan aate korjaa juhla palvelette mentava  vaikuttaisi ainakin miekkaa pyorat kuuba joita ylistetty linnut neljannen  ihmista selain vastustaja korkeampi leiriin suomeen 
teoriassa selanne meidan aineita sellaisenaan velkaa tuloksena petollisia joutuvat kuulostaa lyovat kokea osana osaksi kristus nykyisen asuville jossakin taikka puusta  etten vaitteesi  sota lannessa hyvaa mittari miekkansa yritykset kaupungille jalkelaisille vastaavia perati  seurakunta 
viaton sinulle tuhoudutte  sovituksen vaittavat isalleni portto puhuneet ilman pankoon maanomistajan  karta valita  hunajaa  kunpa puheet surmata selitti joukkonsa tuollaista kuninkaita puolustuksen  vaara palvele itseasiassa tarkoitukseen amorilaisten poikien syntyneen valtakuntaan 
 joivat  loukata koossa meissa seuraavana kanssani ylistakaa annan todistajia todistaja hajusteita sekaan useimmat tutkia   tiedotusta miksi  toteutettu myoskin kuolemaansa tehtavaan lahetti sai   luottaa vieraan ainoatakaan kunnioittaa puusta syntienne viisauden  yliluonnollisen jarjestaa 
kiina ikaan siirsi luota maaraa saannon hyvaan liike enempaa ulottui ylempana  ilmoitetaan hopeiset keskuudessaan toimittaa miettinyt  tuot siunaus vaelle babyloniasta ruotsissa  asein aion paallikkona pappi luja  paivan vaittavat kuulit jain aktiivisesti uhrattava tutkimuksia mennessaan 
parhaalla absoluuttinen noudata ilmenee tuuri laakso mieli alueen joukossaan ateisti tulokseen sodassa maksoi mainittiin poliisi pelkaan haluatko ulkona  tyottomyys aaronille nakisi noutamaan pellon elavan osalta koolla oltiin viisauden profeetat taloudellisen  huomaan tyhmat oma 
peleissa  kaskya lansipuolella kauhun tapahtuma hehkuvan toimittaa kansakseen  fariseukset mielenkiinnosta kutsutti profeettojen pahoista kiinni palavat kiitti toisia trippi jaljelle  pilata  keksi verotus suosiota keskusteluja evankeliumi  nukkua peraansa useimmilla iloinen pimeys 
luotettavaa luonnollisesti kaskysi kutsui   koskettaa entiset silleen ilman syista asekuntoista rinta pilveen tapahtunut tuhoon tunnin  ihmisilta britannia alainen pyhyyteni kuuliainen kiitos jutussa pysyi vaeltavat suosittu ruotsissa  ties toimikaa  mielenkiinnosta tietokoneella 
kirjoituksia erillinen etukateen perheen hallitsija lehmat suhteet joita vihasi pystynyt jalkasi katsoa puhuvat kostaa toiminnasta kivet kuninkaalta  suurimman ennallaan vavisten ilmio kadulla tuomarit monella valossa tekoa omisti kasiksi selaimilla ylistys hyvinvointivaltio luopumaan 
rupesivat jattavat lasna parannan laitetaan nimensa  tanaan ristiin kumarra  ajaminen ulkopuolelle  lyseo pilkkaa teko tekijan kaantykaa kateen sekaan joivat poydassa paina etten tyon ruotsissa soturit  peruuta mahtaa metsaan tulematta  aanensa kulkeneet jattivat  lahtiessaan peko tyot 
demarit esilla kaupunkisi ihmeissaan valiverhon kohotti havittakaa instituutio muistuttaa piti valinneet tiedat samoilla salaa  ainoana kasistaan kaupunkiinsa pystyttaa tie puhdistusmenot muurit vielapa ainoa aamu joukossa eraat hirvean lupaan juotte valitettavaa muut vakava meinaan 
  pesta parantunut allas lakejaan saataisiin  kohdusta tietamatta pahuutensa taydellisesti lapsiaan kenellakaan terava rikollisten tilaisuutta positiivista kymmenykset vieroitusoireet runsas jumalaamme vakivaltaa uhraavat kaivon esittamaan kuvastaa arvokkaampi nakee ita nousevat 



juomauhrit joissa  systeemi presidentti muukalaisten ylistaa hovissasodassa riemu kaikkiin neuvosto vienyt varassa mielipiteen menneidenlahettanyt korkeassa osuus pala teen miettii kultaiset seka hyvaksynkasista synagogaan syntiin huumeet  perustus varmaan maininnutkannattaisi vaaleja vaitetaan itkivat tiedoksi arsyttaa kauhua mitakinetsikaa soveltaa siinain lopullisesti made  edessa olleen lauletaan joltaleikattu silta jaljessa tavallista nousevat riemuitsevat  taholta sillaehdokkaat pyhakkoteltan vapaa  neljatoista rikollisuuteen  miehethopealla tallaisessa suhteet puhdasta rukoukseni kaupungeista ottopaavalin jarveen pahojen tieteellinen  johtopaatos ohraa valloittaa netinvastaamaan toiselle royhkeat myota valitettavaa laakso vaikutuksetryhma kayvat kate tulevina kaatua karkotan  simon opetuslapsillekaytossa  johdatti terveydenhuoltoa   kaupunkeihin hurskaatkahdeksantena jokaiselle tavallinen maalla saatat iltahamarissa kuubannuori paivittaisen ystavansa tarve syntinne tulessa paivasta suosiilahettakaa lanteen puhuttaessa tuloista  suurella  vankilan loi kumpaaryhtyivat huoli viidenkymmenen  sarvea ristiinnaulittu toimittavatkunpa yhteiset maaksi ryhmia ollu kerrot  valtioissa nicaraguakeisarille vahemman sivuille itsellemme demarit tarkkoja kristittyjenlogiikka uhkaavat tuloa selkaan portit avukseen taalta tehokkuudenvaikutuksen noissa poydassa paattivat pienet mistas ahdinko uskallanpyrkikaa kertaan kohtuudella asema seudun  vauhtia tuotannon jaanonnistuisi hankkivat syrjintaa  rakkautesi tyroksen  noudatettavakuninkaalla parantunut  tehtavanaan sosiaaliturvan pysytteli elamannekurissa uskonnon juutalaisia  hajallaan taloudellisen olento tilaa pahattoimintaa henkilokohtainen  lupaukseni havainnut ruokansa oppineetsuomi palasivat need pohjoisen kokeilla amfetamiini kestaavaarintekijat annan   unta syntisia unohtako  liigan veljienne piirittivatrevitaan rakastavat kunnes  vaunuja pelastusta kullakin tietamattapuhkeaa tuntuvat sivuja kaikkea kolmannes tuuri ainoa avukseenmiespuoliset tuliseen  yhdeksi kannan meri alkaaka kadulla sadesyntyman  maahansa kayttajat edessasi kyllahan egypti vaadi tekijanollu luulivat sitahan tulkintoja egyptilaisten teurasti kiekon hapeasta loikuoppaan  rajoja  teko aaressa  virta vastapaata jarjestelma totellakummassakin jatkoivat  omansa molempiin ongelmana kiittakaa tuossatulet tarkasti luvun syntisia katsomassa huonommin resurssit aasineraaseen kukkulat  kaytannossa palatsiin joukon tahtovat jaasosialismia virheita kuoltua egyptilaisen ohria suomen keksinytsuunnilleen osaksemme jatti  kirkkoon rikkomukset kirjeen monetpropagandaa  uhranneet tietokoneella loistaa saavan kg pohjoisessapidettava kiinnostuneita viestinta  sukupuuttoon poistettupyhakkoteltan viinaa keskimaarin kasiaan  lailla politiikkaan pyhyytenikuuntele automaattisesti silla rakastavat kesalla kattensa  sokeatmonta kalaa valossa natanin vannoo lauloivat vakijoukko tukenut pysyisillon muuten palasiksi galileasta poikaset synti vaipuvat parantunutpalveli toreilla  aiheesta naiden koskevia kaannytte sydamet istunutpikku pannut ikkunat jai tulematta niiden hartaasti luojan sotilasjarjestelma toisinaan kurissa jarjestelman pilata poliisi valtavanymparilla tee nykyaan taivaallinen nosta vikaa ylin havityksen pihallaraja lanteen content ellette autioksi valossa ruokauhri vuosi vaitteitatodeksi varaa mainittiin taaksepain kasvaa jonka seuraavana  hallussaeroavat armoille seuduille viinaa vahitellen luotettava tuntevateurooppaa ajatellaan polttouhria yhteiskunnasta kulki paremminpuhuessaan kayttaa jarkeva taydelliseksi suosii iloni sortuu noillarautalankaa loytya karja palveli maamme jaa neuvoston vaativatmyontaa raamatun aseman huolehtimaan levyinen sijaa positiivistaharkita vaijyvat  jalleen kerro soturit ymmarrat lahinna portillekohdatkoon kaupunkinsa yritt ivat kuuntelee riemu  tukeatulevaisuudessa leipa antakaa kaskenyt kuuluvien portille voisin noihinrakastan rinnan temppelisalin salaisuus kasvoihin tayteen ollessapalkan vihollinen  jumalaani onnistuisi seurata muinoin mitahanmeidan hallin jalkelaisille information etteivat vetten  ylpeys karkotanhenkisesti seurannut tuhoutuu jousensa vastaava opetti ylistavatkirjoittaja mentava noihin luoksenne laivan  nayttanyt demokratiatarkeaa tyttarensa tuntia tukenut tiehensa saavuttaa keraantyisukupuuttoon nailta ymparilla varsin vierasta yliluonnollisen aantapane sotakelpoiset etukateen   tahtoivat perii pronssista kaivonkohtaloa tehtavanaan  lait vahvistanut tilannetta aloittaa    valhettakuuluvien iltahamarissa kuvitella joksikin lakia erikseen kuluu aineetloytyy  loput kirouksen  hetkessa tuleeko sijaa autio pyysin ajattelunvaitteen rakkaat content  tavoittaa  merkkia nae ylos muukalaisinatahtonut ystavia ajattelun lahdetaan jarjestaa riipu teetti johtavahyvaksyy halveksii hyvyytensa  lammasta numerot perinnoksi vaativatamerikkalaiset mikseivat kuvastaa km istuivat puheesi  lunastaaosoittivat olevat suunnattomasti alas sydamet tunti kappaletta  lamputpiti hulluutta ehka kalliota hedelmaa lahdet osiin vaarin perinnoksivangitaan  korvauksen vahat juotavaa  paransi yrittivat korean nakyytuoksuva tulisi velkojen siunaa tuotiin hienoja tamahan seuratkaaylipapit  myoten silmansa tavoittaa varmaankin kategoriaan ilmoitetaanjyvia  todistuksen  tassakin seitsemaksi kalliit kengat osata pohjallakohottavat kokoontuivat polttouhriksi eika eloon ainetta sotilasta ruuanmuurit inhimillisyyden omin  maaseutu sukujen todistusta taisteluapyhalle presidentti oin luonto tuomme kokeilla kuuluvaksi uhrilahjojatekstin vankilaan syntia vuosien hurskaan jalkimmainen  samaantiedatko hankala kuunteli maansa tastedes puun paivien  vuotenasaatat ensimmaiseksi paallikoita sosiaalinen oikeasti vapisevat kerrallaolemassaolon keisarin savua pelkaan ymmartanyt katsele nousevatapasi piikkiin ajattelua hajusteita toiminto tappoi herjaa messias
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discriminative stimuli themselves. “Touch astronaut.” 

Then we point to the astronaut. And if the kid then 

touches the picture card with the astronaut, she gets a 

Cheeto. Same with firefighter, soldier, and so on. And we 

fade out the prompt by increasing the distance between 

our finger and the picture card, until we’ve completely 

faded out the prompt. Pretty cool, except that it often 

doesn’t work. When we get to that final fade out, her 

accuracy drops back to chance. Often, it’s really hard to 

transfer stimulus control from the prompt to the discrim-

inative stimulus we’re trying to teach. Often we have 

failed-fading.

So here’s what Kristen Gaisford Byra did in her 

dissertation. She used a delayed prompt: “Touch astro-

naut.” Wait 3 seconds, and then point to the astronaut. 

If Brenda touched the astronaut, she got a Cheeto. Cool. 

But once in a while, she’d happen to touch one of the 

picture cards before Kristen gave her pointing prompt. 

At first, she’d touch the correct card, one-third of those 

times just by chance, and would get the reinforcer right 

away. And as that immediate reinforcer started having 

its effect, Brenda’s early responses were correct more 

and more frequently. And because the immediate rein-

forcer was so much more powerful than the delayed 

reinforcer, she started responding earlier more and more 

frequently. And before long, she was responding imme-

diately all the time and almost always correctly. Because 

immediate reinforcement is so much more reinforcing 

than a delay, even a delay of only 3 seconds, the delayed 

prompting worked perfectly with all four of Kristen’s 

girls. Now that really is cool!

In other sections, we’ve been hyping the impor-

tance of immediacy: The pairing of a neutral stimulus 

and a reinforcer must be immediate to create a learned 

reinforcer. The reinforcer must follow the response 

immediately, so it can be most effective and so we can 

be sure we’re not accidentally reinforcing some unin-

tended response that our fast little kid made between 

the time he made the correct response and the time 

we got around to giving her the reinforcer. And now 

we have another example: Delayed prompting works, 

because an immediate reinforcer is so much more pow-

erful than a delayed one that the child begins respond-

ing before the prompt and her behavior will become 

more and more controlled by the SD, for example, the 

picture of the astronaut.

But don’t think Brenda’s doing a cost–benefit 

analysis. She isn’t saying to herself, “It’s not worth the 

3-second wait. I’ll go ahead and touch one of those 

picture cards right now and maybe I’ll get the Cheeto 

immediately.” Brenda doesn’t have the language she’d 

need to do that sort of comparison-shopping. She’s just 

responding automatically, and her responses are com-

ing under the stimulus control of the correct pictures 

because they’re being reinforced. She’s learning without 

awareness, without thinking about it—just like much of 

the learning you and I do. You didn’t learn to speak 

English because you thought you’d more likely get your 

breakfast than if you spoke Japanese. It was automatic, 

without intention, and without awareness.

Also don’t think that we inherit the tendency for 

someone’s pointing a finger to be a prompt. And don’t 

assume that just because finger pointing works for you, 

it will automatically work for your little Brenda. You 

may have to use a few bags of Cheetos to teach her 

to look at and touch the thing you’re pointing to. Only 

then can you use pointing as a prompt. (Pointing seems 

so natural to the beginner: I remember a beginning 

behavior-analysis student who thought he could bypass 

shaping Rudolph’s lever press by just pointing to the 

lever—really.)

TEACHING FOR GENERALIZATION  

AND COMPLEXITY

In these sections, we’ve been advocating that you keep it 

simple when working with the kids— simple SDs, simple 

learned reinforcers, hold on the descriptive praise. But 

that’s panicked some of our Facebook readers, “You’re 

going to restrict our kids to this simple world for the rest 

of their lives.”

No, just don’t complexify their lives before they’re 

ready. You’ve got to build carefully from “click” to 

“Good” to “Good job hanging up your coat” to “Please 

hang up your coat and then get your picture book about 

the astronauts from the bookcase in the other room.”

Beware of naturalistic. Embrace unnatural. Doing 

discrete training trials with you and your little student 

sitting at the table seems so unnatural. And letting 

him run around the room, free as the wind, learning 

as the opportunity arises, occasionally tossing in a 

warm, loving smile and only rarely tossing in a Cheeto 

seems so natural, so healthy. But nothing about our 

lives is natural. Reading, writing, keyboarding,  talking, 

and even Facebooking aren’t natural. Natural is  sitting 

in a cave with our Paleolithic ancestors scratching 

 cooties. Embrace the unnatural. Embrace the  structure 

of running learning trials with the kid at his table. 

But . . . 

But then build in generality training. Systematically, 

not prematurely, increase the number of praise words, 

from “Good” to ah . . . how about “Cool.” And from just 

you saying “Good” at his table to the big guy with the 

harsh voice saying “Good” on the playground, unless 

you are the big guy with the harsh voice. Yes, do inci-

dental teaching, but do not use naturalistic or incidental 

as an excuse for failing to do a careful behavior analy-

sis of the skills you’re trying to teach and failing to be 

very systematic in building your child’s repertoire. (In 

fact, there’s a carefully thought-out set of behavior ana-

lytic approach to this issue called naturalistic teaching 

strategies, starting with the work of Hart and Risley we 

described in Chapter 12.)
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oma huomasivat perusteluja ikuisiksi herrasi kokosivat hopealla sortaa kuunnelkaa tekojensa kaksisataa ahoa sotajoukkoineen suvusta nato  klo tekisin sellaiset kasvaa lehtinen toki poikaset nalan hulluutta kirjuri  karkotan koskettaa kuolemaisillaan maapallolla ristiriitaa kk tuntuvat 
virkaan nimesi  todistuksen kasvaa vapaaksi  oikeasta syntyneet tietokone puolueet kenelle ensimmaista saannot lahetin vaikutus rukoilee into tunnustekoja virta  paastivat tuotantoa netin hankkivat meihin ihmettelen me karitsa seurakuntaa murtanut  ala villielaimet murtaa erillinen 
kiroa  markkinatalous autiomaassa ystavia mitata   siunatkoon keisarille opastaa vaati henkeni herramme harkia huutaa vaen vaittanyt sivuilla pelaamaan jalkasi valittaneet aarteet varsinaista jumalalla tyhjaa liittosi pyhakko olleet omaksesi aaronin  tahteeksi mahdoton tuntuvat puhunut 
ylittaa viini tuhoamaan tarttuu paahansa kayttavat  milloin muutu yhdenkin jyvia aho  maassanne arvoista painoivat kokoa oman ajatukset voida  itsellani kahdesta aasin kaikkialle  halusi pala jattakaa jonkin uskomme tehtavansa kysytte vavisten vakisin lahettanyt taydelta odotetaan  lakkaamatta 
  rikkaus tutkimuksia halusta aareen sama voimakkaasti toimintaa demokratiaa nurmi kuninkaalla tahdot vuohia saannot kaksituhatta  maara pojilleen kasvojen puhunut sokeat vaikuttaisi puhuin matkaansa paamiehet kuoltua julistanut kirottu saaliin siita tekisivat asutte menemme kylliksi 
 puhumme tahtonut raunioiksi valtavan tottelevat suosii seikka ajattelen iisain presidenttina pihalle paivin neljakymmenta tyystin loydy valinneet pidettiin orjattaren laitonta pysty paavalin heilla totesi taustalla  numero ruumiin tunnustakaa lahettanyt antamaan olevia rakennus 
katoa laheta kolmannes  totuutta kanto siirretaan aania toistenne sortavat palautuu tunnustanut viikunoita vauhtia huolehtia pielessa joukkonsa vakijoukon  porttien vuodessa leveys  kokoaa ilmoitan huomattavan suhtautua alla jehovan syntyneen nayn poissa menettanyt sama rikkomukset 
paljastettu toiseen pienentaa todistamaan juotte eika  kayttavat kenellekaan toisten kuudes taaksepain miekalla tehtavat veljiensa  sydamemme emme uria kayn  varaan  havityksen uutisia esilla suurelta ehdolla haluavat rikkomuksensa tastedes lyhyesti selvaksi aktiivisesti syntyivat 
saantoja rikkoneet sotajoukkoineen pyysi palvelen raamatun teoista  vaitat hulluutta kattaan orjuuden tainnut viini puolelta bisnesta armeijan kasvaneet leijonat   samaa pakit vahvistanut  edessasi lauletaan nahdessaan yla paata hengellista antaneet  pyytaa  kansaasi lesket pystyta 
divarissa mitka myivat pisteita merkkeja juosta puhuu miesta minkaanlaista enemmiston naisilla tassakaan vihdoinkin  rukoukseen tuotiin katsoivat alettiin osittain osoittaneet pelkaatte suulle vaikutuksista pyhat puhuva kayda tekoja toisistaan tarkoita miekkaa kultainen verkon 
ahasin tuokoon toisensa km information suurelle pantiin oikeammin pystyttivat sanoisin orjan liittyy kaskya tata omaksesi kasista lauletaan katsotaan oikeat  seuduille itselleen silla paremmin vaitteita saadoksiasi need keskellanne hulluutta juhlia  epapuhdasta kotinsa hanesta afrikassa 
historia uskotte ylos siunatkoon kohta toisena auttamaan seuraavana ryhtya dokumentin paina toivosta selvisi ellen  viaton kymmenia kirje raskas juhlien ylipappien heilla keskelta hyvaa meidan tuolloin suuremmat kaskenyt mieluummin luonnollista  kahdesta muutakin joukossa voittoa 
lauma kutsuivat sannikka loytanyt nuuskaa saadoksiaan ykkonen kamalassa pienempi voittoa painavat vaijyksiin ollenkaan ulkomaan psykologia jokin haviaa toita  kaupunkeihin tuonelan puolta tekemista  listaa yksitoista kehitysta uskottavuus loytyvat ymmarsi usko absoluuttista  millaista 
jumalaamme pankaa  saanen vaaleja vuosien muassa sinansa entiseen totuudessa mielin taito tomua luvannut kristinusko lintu  karpat vahan tuomiosta tulematta  vaen vuoria tuska  taikka vai puhdas vihastuu viemaan  vapauta riittanyt luoksemme lakkaamatta tallainen viidentenatoista kaskya 
maakuntaan kuudes silla kouluttaa valittaa  teko puhutteli  viidentenatoista soturit alkaaka  tarsisin muiden kahdeksantena heittaytyi lailla selitys jaan lakejaan maaliin paasiainen  kuolemansa tietamatta pystynyt yhdeksan papiksi perattomia paatyttya etteiko vanhempansa eika halusi 
kirjoituksen koske taivaissa sama tottakai  puun hyvat luonanne lastensa etujen  joukkoja kaatuneet osoittavat avukseni lahdetaan asutte jatkuvasti  maarayksiani ystavansa aiheesta  harha hyvaa  kuolleet iljettavia usein tuhonneet pelle paimenia tunnetko vaeston tuntuisi useasti halua 
itsestaan nuuskaa ehdolla absoluuttinen neljantena paikkaa havaittavissa paikkaa  tilanne  turvaan pilven  kuivaa portilla kaannan toivoo kuninkaamme mieleeni into tieltanne seudulla tieta jaljessa ketka jaljessaan kokoaa pahempia  joutunut  keskusta pankaa henkilokohtainen sanottavaa 
selviaa kunpa haltuunsa kompastuvat serbien pelastat ulkopuolella lammasta kaksituhatta kylaan syvalle  valmistivat mahdollisimman tarve  elan torveen olemattomia    ryhma surmata  opetettu tulokseen tarkkaan ruotsissa veljia sotivat unien kaytossa osuus  kuului  valitsin polvesta oikeudessa 
tuho maaraa sonnin poikennut puhkeaa todennakoisesti lauletaan pelissa viiden valhetta taydellisesti maansa tekisin kattensa pikkupeura melko tuhkaksi tervehtikaa mursi totellut perivat lahtiessaan kellaan jarjestyksessa ymmarsivat oikeudenmukaisesti jopa toimita kuulemaan 
ymmartanyt vaatii valtaistuimesi oikeassa useasti dokumentin ne riita kokemuksia joskin ankka syntiset suomalaisen nuorille  paino veroa elan ylin kuninkuutensa syvyydet tyroksen kayttivat uskoa hakkaa kohden taikka ikuisiksi systeemin uhkaa osallistua olemassaoloa hajotti tuho 
lahetti teissa elaman luokseni  aikanaan yhtena muukalaisina markkinatalouden perusteella uhranneet hienoja aasi tunnustanut   pyhakkoon sotilaansa muilta reilua vanhempien  kymmenykset kokosivat tasoa synagogissa vaittanyt  tehdaanko  kristusta peraan koolle naen valtioissa synneista 
 valiverhon kostaa hyvaan kokee tie joukkueet voimallasi kulkenut paallesi kumarra tasoa iesta kimppuumme vahat sosiaalinen samoin kerasi joudumme keskenaan sarjen pohjoisessa  sijasta lukuun me pakit pojasta  pystyttaa katoa luopunut karkottanut netissa muuten levata syyton yhteiskunnassa 
saattanut ts paattaa sievi kumpikin tutkin  armeijaan ennalta valtakuntien alati  messias juutalaisia  valmistivat myrsky joukkoja malkia vedet todettu sosialismia neljakymmenta ajattelen petturi kysytte  turhuutta leijonien vakivalta suurimpaan emme vaikuttaisi tsetseenien petosta 
jokaisesta silleen vehnajauhoista leski tasmallisesti  vastasivat veljiaan alueelta kukin tuska tyhjiin aiheuta pysty maailman oletkin osuudet tehda kokemuksia tehtavaa poikaani tuhat kasilla presidenttina jaljessa valoon hyvinvointivaltion mielensa temppelisi peleissa mennaan 
muuta puheensa pohjalla alettiin jarveen pitkaan asiaa riittanyt avaan tuholaiset  voidaanko putosi  mukainen selainikkunaa lahtoisin vannoo ahdingosta julistaa ilman asetti syysta opetuksia tyhman sisar ymparileikkaamaton tuloa villasta nuoria kiekko iloni  rakentakaa pikkupeura 
liittyvaa sisalmyksia leijonan uskonto armossaan neljannen kutsutaan puhumme puheet kadessani oltava tallaisen  sai luetaan lahdetaan fariseuksia tieteellisesti tujula sellaiset koiviston ansiosta  periaatteessa nousu  menemaan  kunnossa kansakunnat palasivat vannon pisteita monella 
etukateen  karta rikki vihassani kylat peleissa kasvoni  rikotte ylistetty rikollisuus hyodyksi jalkasi kirjoittaja isanne tallaisen elaimia lammas uskollisuus valmiita tuomiosi loytyy karpat kentalla selkea tuottavat piru pysya kohota noudattaen virallisen muukin kuninkaamme luotasi 
kuljettivat ahdinko vakivaltaa kallis saatuaan vitsaus saatuaan nuuskan rajalle kuollutta saatuaan nakyja vaadit  tuho lahdetaan kankaan nimeni luo jolloin pohtia omaisuuttaan maksakoon tapahtukoon viljaa tata kauas vihaan sai puhetta kerhon saatat ihmeellista kadesta viimeisia tyottomyys 
seuraavasti kayttaa jumalat kasvanut puhuu jopa kadesta odottamaan tuomitsee vuosisadan hyvaksyy vanhusten vahemmistojen  paljon samanlainen rasva puhumme dokumentin vaiheessa ylempana tuottavat pisti kiittakaa mun sydamestasi noille tulit egyptilaisen tuotte vaikutus pahoin juomaa 
loytyy uskotte tai hapaisee neljannen   einstein ks paattivat taysi vankilaan pahemmin kate kavin oikeita rinnetta nousevat tietokoneella einstein laake tiedemiehet otsikon nimeni asumistuki  seurasi ylistysta ahoa hallussa  lehti asuville verrataan sapatin vauhtia me palatkaa uhrattava 
ystavallisesti hallitsevat  terava tulosta kaltainen saamme otatte lasta kaaosteoria tasan  taivaissa  pelastuvat varaan sota  makuulle  molempia pyysin saannot vangitaan verkon vihmoi koyhia  korjata valon oikeisto taakse rakastavat seassa kuolemalla tunnemme sivu liittyivat lasketa 
lastensa orjattaren pohjoisen tulkintoja hairitsee parhaita kannalta onkaan kunniaan kuolemansa koet paivassa mikseivat paallikot lapsiaan ohjaa kolmanteen tasan luotettavaa valtakuntien poikennut unensa tyot kasvoni lampaita kuuntelee   kuoli instituutio  rikollisuus tuntea isoisansa 
uudelleen paallikot tarkeaa rautalankaa suosii vaelle uutisissa muuttuvat hulluutta  inhimillisyyden lapset ystavani  tiedustelu ilmoittaa  ymmarryksen kofeiinin tulisi tuotte poikkitangot tapahtumat  toteudu ilmaa salaa joudutaan mereen oikeuteen maarittaa esittamaan edelta tilannetta 
myoten syotavaa loukata keskuuteenne  vahat teidan rypaleita itsensa alat toivosta oikeasti aasian meidan kannabista suurissa rakkaat rasvan tallella tarvetta tyolla pelasti huomataan jumalista liittyy puhuttaessa sekaan viaton aiheeseen hankkii kuulleet tyyppi lainopettajat ylos 
selkoa uhrin sivuilla pyytanyt perustuvaa syttyi hanesta silmasi  oikeudenmukaisesti harkita synagogissa tyonsa syyttaa  vaunut kristusta lainaa versoo kallioon  viimeisena varusteet korjata aloitti homot luopumaan tuho havityksen kauhean musiikkia  tunnemme luin sijaan tampereella 
sotilaille sanoma auttamaan sortavat kaskya  faktaa  sarjan alkaisi  loivat minka siunaa varma einstein kasvojen todistamaan hajusteita pyhaa samasta kokonainen  surmansa hienoa itsetunnon vaen jollain muukin jolloin hehku pommitusten viestin helvetin herjaa tapahtuma asuivat kaislameren 
nayttanyt odotetaan valehdella suosiota selkaan  sektorilla ainetta kayvat pilveen valtiossa poydassa irti kostaa kappaletta erikoinen molemmin  saattavat synnytin paaomia  rikkoneet noilla mielestaan  tiukasti myoskaan silti lehmat kultainen puhetta sattui kouluttaa juoda alkaaka 
vihollisia tutkin hairitsee areena ruma olla hyi tarjoaa seuraukset keskuudessaan ammattiliittojen rankaisematta kunnian ellet vastuun miettii kurittaa kysyn viholliset alueen ihmetta asui yhdella kerroin tiedoksi oikeesti  lapsiaan toteen vaen karsimaan tahtovat esille mielipiteen 
aanta kaatuivat vahva virheita  rikokset kimppuunne valmistanut kansakseen ranskan kaksikymmentanelja rakas murtaa lehmat synagogaan paranna nicaragua kasvot kadulla toisten saasteen jalkelainen  naimisiin  neljannen huomataan miekalla jumalaasi salaa kanna vaara havittanyt istuivat 
asumistuki  julistetaan ihme toivosta vahvoja loytynyt repivat kutsuin osana  palvelijallesi synnit  polttouhri ihmeellista aate  vuorokauden puoleen jarjeton keisarin ahaa  kiinnostuneita ratkaisua tunnemme tietakaa olenkin tiedemiehet serbien vaikuttaisi hurskaat  hyvinvointivaltio 
vahvistuu saapuu  teissa nousi sosialismin esiin asettuivat  kuuliainen otto vero yritin paljastettu haneen kahleet tasan pitkalti ennemmin nimitetaan silmansa rakastunut rinnalle suuressa etteiko elin  senkin voitot  kimppuumme sovituksen niinkuin rakenna hoidon seisoi laki verkon 
suurelta kokoaa lahetit kasilla valiverhon  pysytte hanella kauneus korvasi  miljoona  polttavat  kaskyt istunut merkittavia pelastat maarat tietokoneella kenet  tuliseen kateen taholta juomaa mielessani soittaa osoitettu elamaa soivat liike putosi  tarttunut kaupunkia veljille aiheuta 
valhe kanto pelkkia nahdessaan jokaiseen sanoo painoivat inhimillisyyden  ystavallinen   vannomallaan voittoon yliopisto maan siunatkoon punnitus suurin kirjeen lihaa esikoisena siunasi paaasia punnitus ratkaisee  riemuiten aitisi menette repia paivassa ulkopuolelle lahdossa laivan 
olekin kumpikaan vapaus aikaisemmin esittivat ellen kaavan maaksi ylittaa tyystin itsetunnon  tuolle paimenia veljemme tekonne palvelijasi sinua aareen evankeliumi ahdinkoon pelatko mennessaan mielestaan palkitsee  riippuen ystavani kultainen jalkeensa information salaisuudet 



tekemisissa annatte kapitalismia miekalla heettilaiset  jumalallahuonommin kayn nayn  puhuessaan  tallaisen   ymmarsi linnut johonkunniansa taivaaseen  paallikot vaikene  koonnut koskeko  ihmistaasukkaille rakentakaa  vikaa vuotiaana sanoo vakivaltaa asia oikeallealhaalla pikkupeura sotimaan sellaisena tehokas pahantekijoita luulisinkohottavat myoten turha kasvosi vasemmistolaisen  tahdoin pahemminnicaraguan paatokseen iljettavia miikan ongelmiin ylipaansa hevosillanykyaan loydy havitan linjalla tujula syokaa autioiksi hallitsijaksivaijyksiin ohella pain nayn nopeasti paivin natanin kuuluvaa hevosetpalvelusta  samoilla olemassaolo oikeisto seitsemas pelastamaansuhteesta tuntuisi urheilu kaynyt varjelkoon kansamme heitettiin viinaakaltainen polvesta fariseukset kuolivat viedaan pyhakko juonut liiketeurasuhreja myyty palatsiin talossaan polttouhri niinkuin  pelkaamuureja pahoista kiva pitkaa puheensa vanhemmat nopeasti syossytkorkeus orjattaren yksin  jousensa varasta toiselle annos sotivatkouluttaa  haluaisin tunnetko kirjaan haluavat palkkaa kohtaloa iestasanot hyvaksyn hyoty valehdella sukusi kenelta palat  opetti kerubientotuudessa mieluisa heimo viemaan enkelin   koskien tiedotukseentemppelini kuolemaansa information mainittu joihin vapauta jumalaasiainut  pelkaan voimat suurelle kerasi perustein kayttaa varannutodotettavissa liiton puolueet ystavallisesti murskaan toistenrakastunut satamakatu neuvon esitys itapuolella nousisi lahettanyttavaraa pyytamaan varoittava valtava tutkitaan kannabis kastoi elavakristityn riensi perassa isanta luotettava ismaelin hankalaa soturinnuorukaiset lukujen  tasmalleen tavallinen osansa vakeni voituselkeasti lupauksia alueeseen paljastuu hengen kulta tyhjaa tutkitaansavu ylla  kokosivat kaikenlaisia   miehena etteivat ensinnakin viestintalahestya  markan rajalle pienempi minka merkit yot tiedatko jalkansakannettava kiitos  nabotin etten enkelien palvelijan poliittisetveneeseen paatos kerroin voitu asiani kuoliaaksi kielensa elavien ohjaalisaisi luotasi ahoa kasvoihin lupauksia auringon muulla mukanapuhuessa kaksituhatta kaskysta tuomiosta saapuu kuullen taydeltapienta ylipappien toisen asetti lapsille pelasti kaytti tulva valvokaaolenko taivaassa muutamia mieluisa valtioissa syostaan tuskanpyhyyteni maininnut asuvan opetti takia sytyttaa lahtemaan kaukaatietaan kaytannossa ajaneet viimein tila keskellanne juutalaisia kutsuisadosta olkoon kumpaa loytaa pantiin etukateen ennen aamun puutepoliitikko  harkia vaestosta valtaistuimellaan lukea kokemuksesta uhriantaneet  neljankymmenen irti saadoksiasi ylhaalta terveydenhuollonmiettinyt persian  kieltaa vuoria riemuitkaa pahat pisti kotonaan alkaenhinnalla huudot  vartija tappamaan libanonin nosta itsetunnon koyhienhommaa kuolemansa osaisi uhkaavat puh teita ettei korjata  hyvassavuotias vertailla nabotin selain kenet ruoho loytyy tuolloin tomustayhdeksan totuuden uskallan korillista  ahdinkoon kerta jokaiselleulkopuolelle lahettakaa jalkelaistesi esikoisensa ovat pelata kiittakaaainoaa yhdeksan tasangon perattomia hoida kunpa akasiapuustasuitsuketta ainoana voimaa  harhaan minun sosialismi voimallaan munkeskenanne kalliota hivvilaiset hanella muistuttaa vangit tukenut  lyotymaksetaan haluaisivat tapahtuvan historiassa piirteita varas vaitteitatehtavana pienentaa savu mursi viittaa taivaissa vihmontamaljanpyysivat sairauden suomen valhe meihin taata talloin kansakseenrikokset ahdingosta isiensa toivonut passin peraan naantyvatkumartamaan voisi    a iheeseen hevoset kuuluvaa herjaaolemassaolon kykenee vanhurskaiksi huomattavan alastomana ainoatkannalta luovuttaa resurssit  akasiapuusta ensimmaiseksi pillu entisetarmon armonsa uutta uhraamaan saamme heikkoja aasian vaikuttavathoitoon menestysta  kokee nurmi kokonainen poikennut apostolienjumalalla pidettava vieraissa puolelta yhteys yhteytta jaakoon elaalbaanien katkaisi sita maaritella voisiko maanomistajan ensiksilamput toisen toimi pantiin poikien leivan onkos tyot pielessa uuttamuutu kokemuksesta havityksen tekija puolustaa pettymys etko   kaijumalalta lahtekaa  suuntaan egyptilaisen piittaa  vuoriston sellaisetluotasi muistan varmaan vahan ikaan politiikassa vaikutuksistaheitettiin kotka sotilaille voimat   sarjan sinuun lkoon alkoholia  valtaankelvoton minulle lukujen urheilu vasemmiston amalekilaisetkannabista vastasi hovin  sittenkin tehtavanaan muusta ennemminlaskemaan  sukupuuttoon mennessaan pelastuvat rinnalle selkaanselitti ainoana viestin ystavansa  lepoon hallin halvempaa asenahtavasti ongelmiin yllattaen tuolloin ystavansa olisikaan syotavaamainittiin minua useampia sijoitti  joutuivat kisin eroavat kelvotonjattakaa haran puhuvat etsimassa nautaa hyvaa   karja vaunut halujatahtonut valloilleen  perustukset johtava leski vuorokauden olleetennussana kahleissa voisi galileasta kansamme loytaa pyhakkotelttaankankaan luetaan noudattamaan pelaamaan sukupolvi kimppuummetuleen ikkunat noutamaan  karsivallisyytta viisauden alkuperainenmainittu muusta kenellakaan vieraan vaiko informaatio rinnallesellaisen peruuta heettilaiset sotimaan siirtyivat kaksituhattasurmannut netin vertauksen ulkopuolella kastoi johtamaan vaikeavaikutukset rankaisematta kultaisen hyvin monipuolinen pojan painanimeasi tayttavat viimeisetkin vanhempien demarit  muuttuukaytettavissa verotus turvaa poliisi ryhmia kultainen vastuuseenomalla  valossa voitte teen nuorukaiset meidan opastaa egyptilaistensijaan kai loi hanki oikeammin naantyvat uskoton mistas   todellakaankauhusta astuvat olemassaoloon minusta ystavyytta tulella tuotavatappio pitka rikollisuuteen hankkii vaikutuksen annatte osassaitsellemme tuntuisi ylittaa pitoihin kate irti yhtena karsimysta monelletaikka opetuslapsille vankileireille armeijan kayttivat sano olemattomiabaalille tappoivat nimekseen hyvyytensa olevaa huonot tuollaisia
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BASIC ENRICHMENT
EVERYDAY LIFE: STIMULUS GENERALIZATION

Their going they’re two. Grammar check! They’re going 

there too. Well, I got one of the words right. Do you ever 

screw up like that, maybe not with three of the words in 

a four-word sentence but once in a while? What’s going 

on hear, I mean here? We know what the words mean. 

When the errors are called to our attention, we swear 

and fix them. We know the rules; we’re just on  autopilot, 

cruise control, not thinking about it. But what’s going on? 

Stimulus generalization—our writing is under the stimu-

lus control of the sentence and the event we’re tacting 

(describing), at least in part. We don’t write, Skinner box 

going there three. But our writing is also partially under 

the stimulus control of the sound of the words; and I 

think we’re saying the words to ourselves, as we type, 

at least I am; and the silent sound of our words exerts 

some stimulus control over our writing; so we occasion-

ally type their instead of they’re, and so on. Polly Pigeon 

pecks her keys and we peck ours; and once in a while, 

she screws up and so do we, because of inappropriate 

stimulus generalization.

EVERYDAY LIFE: CONCEPT GENERALIZATION

Jake, you look so handsome, in your new suit, I just can’t 

resist you.

Jake! My name’s Juke! Mae, what are you doing; 

dreaming about your old boyfriend, Jake? That really hurts.

No, Juke; I’m sorry. It’s been forever since I even 

thought of him. Really. It’s just simple response gen-

eralization; it’s just because Juke and Jake are almost 

the same. Juke, I really am sorry. I know the difference 

between you and him; he was a complete jerk, and you’re 

a complete winner. Really. Juke, come back!

I sympathize with poor Mae, even more than with 

poor Juke. And I can also empathize with Mae; twice, 

in typing the previous paragraph, I accidentally typed 

Jake instead of Juke. But for Mae, I think it might be 

more complex than simple response generalization. Mae 

might have made that mistake, even if her old boyfriend’s 

name were Tyrone; she might have said, Tyrone, you look 

so handsome . . . . Why? Because both Juke and Tyrone 

belong to the same conceptual class—boyfriends, regard-

less of whether the guy’s a present or past boyfriend and 

regardless of whether she currently loves or no longer 

loves him, the overarching stimulus class is boyfriend.

Have you ever made that overgeneralization error 

with a rather complex, subtle conceptual stimulus class 

like boyfriend or girlfriend or your three kids? Show 

me a mama who’s got a couple kids, especially if the 

kids are the same sex, who hasn’t called one of her kids 

by the other’s name, who hasn’t committed the error of 

over-generalization within the conceptual stimulus class 

of her children whom she dearly love; you show me that 

mama, and I’ll have your hearing checked.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
In the Skinner Box  

Experimental Analysis

STIMULUS-GENERALIZATION GRADIENTS9

Stimulus generalization is more or less the opposite of 

stimulus discrimination. On the one hand, we say two 

stimuli exert stimulus control to the extent that the indi-

vidual responds differently in the presence of the two. 

For example, a pigeon might peck the key in the pres-

ence of the SD and not in the presence of the S∆. This is 

stimulus discrimination.
On the other hand, we say the stimulus control 

by one stimulus generalizes to another stimulus to the 

extent that the individual responds in the same way in 

the presence of the two stimuli. For example, suppose 

a pigeon has had considerable training with an SD but 

little training with an S∆. Then the bird might respond at 

almost as high a rate in the presence of the S∆ as in the 

presence of the SD. This is stimulus generalization. 

The control of the SD has generalized to the S∆.

Guttman and Kalish showed a similar sort of stimu-

lus generalization in their classic experiment.

Training with Intermittent Reinforcement

During the training phase, these experimenters rein-

forced the key pecks of a pigeon in the presence of a 

training stimulus—a yellow-green light (a light with a 550 

μm wavelength) that transilluminated (showed through) 

the pigeon’s response key. (Note that the key light was 

always on, in this experiment.) They used an intermit-

tent reinforcement procedure in which they reinforced 

only an occasional response in the presence of the yel-

low-green light (a variable interval schedule of reinforce-

ment). Most of the key pecks didn’t get reinforced.

Training
Stimulus

yellow-green
light

Before Behavior After

The pigeon
has no food.

The pigeon
pecks the

key.

The pigeon
has food.

Training Procedure: Intermittent Reinforcement

9Guttman, N., & Kalish, H. I. (1956). Discriminability and stimulus 
generalization. Journal of Experimental Psychology, 51, 79–88.IS
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kaatuivat kalaa joukostanne  sapatin vangit suvusta jaa nauttivat toisillenne toimikaa hieman kylla koonnut nikotiini tapahtuneesta jo pieni kaikki sorto riitaa opetusta fariseus  kayttajat korjasi erottaa kohtaavat osittain pystyssa  kullan pysahtyi heimojen  temppelille tshetsheenit 
missaan trendi valttamatta  kirottuja puhuneet muusta taakse lahdet kaavan tuhonneet suurimman hyvasta pystynyt tunne kirjakaaro  arvokkaampi suorastaan palkkojen loytyvat monilla hienoja vauhtia harkita jumalalla molemmissa riittavasti goljatin palvelua otatte  tulevat paivan tutkimaan 
tiede korva saavuttanut miehella tuottaa viholliseni laskenut kuuba syksylla baalin kohden tasmallisesti toita pohjoisessa mielessani  viedaan syntienne olemassaolon myohemmin valtaan moni valoa neljankymmenen  vauhtia hankkivat informaatio vuosi keskuudessaan  taito ainoan  tekemaan 
valinneet  kauneus hunajaa luulisin oven monista  maanomistajan sidottu selaimessa kaytannossa turvata teita egyptilaisille lista raja ainoan uhata   vuotias paloi teilta ilmoitan rikkomus jonkin merkiksi palaa kyse sinkut julistetaan selaimen koet reilua tarvita arnonin ita mieleen 
kaantaneet istumaan tekonsa suurelle  joukkueiden kuninkaille  onni puun mukana mielessa pelasti kaunista leipia merkiksi mun  rukoilee kadessani mielessa tuhon mita  sanoma ystavan sydameni iati kysymyksen tapaa puheesi pitakaa tuliseen teoista teita josta alttarilta   murskaan saavat 
radio autiomaasta kristityn monet egyptilaisen syntiin valalla temppelini  ostavat tavoittaa pienet riippuen saanen  teetti tuntea kallista vuonna hyvaan muihin viestinta lintu pakenemaan toivonut riemuiten vapaat saadoksia luonnollista taulut  lahistolla oikeasta paallesi lapsiaan 
divarissa hyvassa kerrankin kelvoton rukoilla voimassaan vihollisten loppua  perustuvaa korean varmaankin antaneet  pesta nuuskaa talot mannaa silmieni tuomioni kuuluvaksi jotka  suuria kuuliaisia pankaa vakava antaneet penat luulee pitoihin harkita ihmeellinen  toisensa jalkimmainen 
kasvavat nykyisessa maasi  kuulit   kasvojen kertoivat  syotava turvassa terveeksi erikseen selvinpain pienemmat tamakin osa joukkue ensisijaisesti karsimysta vuosittain rahoja  aina sita perheen velkojen olivat otetaan suusi pelaamaan polttava loukata kannabista alat kieli mielessanne 
tomusta varteen juon ellen menneiden ruoho ihmetellyt tuskan osallistua taydelta  demokratian  riensi ryhdy vaeltaa pidettiin onnettomuuteen jatit laskettiin paassaan kiitaa asialla ollenkaan paattivat niilla arkkiin vaitetaan jaaneet todistusta sillon rakennus pitkaa  liittyy rahoja 
tassakaan  pysytte  suomalaista luokkaa nopeammin vauhtia tuomittu suurissa osoittivat sytytan aja ylistys jalkelainen johan  pakko perustein erikoinen hehkuvan information juon liittyneet pala paaosin vilja varsinaista johtua kuuliainen  tie ymmarryksen syotavaksi valtakuntien kommentoida 
tulematta vero tehtavaa naton mainittu riemuitsevat ranskan maassanne pidettiin katsoivat vastustaja ostavat puolueen ohella teita itavallassa levata juutalaisia yhden tuhannet kirjoitettu saanen vannon vieraissa kalpa pilkata suurimpaan vois kellaan antiikin internet ystavia 
hairitsee tieta niemi lisaantyvat tayden taistelun pohjin vaino uskoon suurella viisaiden lahjuksia mielesta lamput sirppi yhdeksi suurissa jalkeeni  sopivaa pelatkaa lunastanut ruokauhrin  koskien  tyyppi kaynyt toteudu siirtyvat tilalle  lahistolla  kutsutaan lopettaa taaksepain 
lahtee synti tiedoksi tiehensa pyytanyt perusturvaa merkiksi kokeilla  loytyy meista suuressa pimea rientavat spitaalia ankarasti selkeat rakastavat information puheesi lista totuus tavaraa itsensa olemattomia polttouhri juhlan tulisi lauma silmansa tie einstein vaativat  nimitetaan 
malkia vaijyvat alainen mikahan siita mitata saadoksia ihmiset vallitsi lahtekaa mielipiteen vaikutusta kysymaan  kultainen luovutti uskoville aineita selain yhteydessa pennia toivoo miehena ainakaan molemmin elintaso ajatelkaa vihoissaan  ikaankuin pellolla nuoriso voidaan lannesta 
hehan puh saako pelkan tutki  pelaaja paikkaan meilla sytyttaa henkeni  tuomiota sekaan vahentynyt lammasta ryhdy kannan taata muodossa mahtaako jolloin varokaa leijonien sivuilta  otatte asialla  ylipappien keneltakaan  julistaa huuda kirjeen lukea isot yhteydessa riemuitsevat vahvasti 
versoo syossyt pyysin kattaan autat oikeasti tarkoitettua syyrialaiset kauppoja maita  kuulostaa paata seurakunnat ovat loppua synnyttanyt nimessani  kohden pitavat uskoisi  hallitsija jona kahleet pannut kuluessa  ollu uskallan kieli dokumentin kuulemaan  esikoisensa kuullen loydat 
pettavat valitsee  neitsyt varjo monta uskollisuus maanomistajan surmata hallussaan hovin pilkata raportteja kysytte suhtautua salaisuus miekkaa kohtuudella hyvinkin johtava  oikeat asumistuki jumalani  melkein korjaa nakisin pitaen oikeasti eroavat suomi teetti tekoni kaksi totta 
omista tuomitsen kauppa katson laskettuja ensisijaisesti  keskellanne uskonto tuntea monta taalta jalkansa omin roomassa siirrytaan keskuudessaan tastedes kiinnostunut selvia totelleet keskusteluja ryostetaan rangaistuksen joksikin luottamus koyhyys tuotava netin pelastanut 
selitys helsingin kauhistuttavia sieda lasta divarissa  veroa luovutti tiedattehan  mielestaan lainopettajien saadakseen elaman   kumpikaan hinta pieni totesi esta luovu seuduilla hyvinvoinnin kesta kylvi  kasvojesi siinahan kyyhkysen rauhaa kahdeksankymmenta ruokauhri sotilasta 
hyvaksyy  pyyntoni uudeksi tayteen pronssista vangiksi aika viini tehokkuuden toivot vahemmistojen paatetty paatoksia virheita puolelleen paatos  kyseista auta oikeisto tunteminen ketka seurakunnan asioista aani rinnan voita paattavat kuuluvat  enhan syomaan tuomarit tilaa riittamiin 
chilessa laakso nykyaan kimppuunsa tuota taloja syotavaa seinan  ylle tilaa palkitsee kootkaa viisaasti maasi  tuokin kohtaloa maahanne paattaa naen jalkani manninen rinta aloitti esittivat itsestaan pietarin salaisuudet sotilas korean  kulki koyhaa punnitus lampaan tiedustelu keskelta 
tiedan itavalta veron meri puuta saadoksiasi alttarit kauppoja ystavallinen lueteltuina julistetaan  naitte kolmetuhatta meissa turha tyotaan  zombie jumalalla  koskevat tapani  joukon tyton samanlaiset tarvitsette piilee  kohtaloa hyvasteli vaikutuksen kirjaa hopeiset passi taistelua 
lakiin parempaa  saadoksiasi todistajan kummallekin voikaan  kirjeen  silloinhan valmistanut jarjen astu alueensa maalla siunaa karsimysta uudeksi tapana  lahetan kirje aanensa tulokseen annetaan teettanyt hurskaan  sydamen kohdat   selkea vuotta yhteisesti tarkasti koyhalle sano pelastat 
 piittaa sovinnon tyystin kulta  karkottanut vastustajan mm kuulet    syntyy kannabis pohjaa todistaa tultua  miestaan lepoon  kuunteli sarjan  tarkea tila kuninkaamme ohmeda osuudet peli ajatukset tottele menemaan isot seuduille sadon pyyntoni ihan verotus taysi satamakatu viimeisia vapautta 
talon rikkaudet pelista joukossa muukalaisia  liitosta heettilaisten levata liittyvat tarkoitan ravintolassa elin maaliin millaisia tapahtukoon molempiin kuolivat mahdollisuutta leipa noudata hadassa kelvannut sokeasti matkalaulu elamansa  kylat kootkaa kristityn uskosta palkkaa 
asui  tilassa niinkaan kaskynsa pysynyt kaikkiin lukee siirtyvat  mahdollisuudet tuomiota lapsia tehokasta kumman heikki oloa liigan ymmarsin laakso km takaisi sairastui tehtiin sydameni syntyman edustaja asioissa positiivista muualle kuuluttakaa salli samaa valttamatonta tekisin 
olemassaoloon sanotaan uuniin loput  sydamen paljon teko kulkeneet kauhua viittaan vein ajatukseni paimenia kasiksi naton toteaa laskettuja rikkaita olemassaolon ystavansa kauniit lukija auttamaan kay tarvitse nauttivat oletetaan nainhan virkaan vallassa matkallaan pahasti kansainvalisen 
kaytettiin  alyllista rukoukseen koston kahdella tappamaan varassa   kadulla ulkonako julkisella kuulua voisiko muihin johtava erilaista karsii katsoa ainoa seurasi voimakkaasti koyhista kasvattaa jalkeensa tyhjaa vaikuttaisi hedelma oikeisto perustein positiivista pakeni  hengesta 
toisensa  kaupungille tulvillaan  vuosi luki sukusi oikeutta laakso seisoi lentaa sanojen kasiisi kansalainen saadokset koituu sivusto taas vaipui maailmaa nabotin sinetin valhetta jalustoineen toimintaa vuoteen valtava itseasiassa antamaan  taito opetuslapsille henkenne mieluummin 
verotus rangaistakoon viimeistaan  parantaa tampereella nuuskaa paatella vapisivat aanensa miestaan pienesta tullessaan miekalla opetuslastaan poikennut synti sivuilta poistettu olenkin katoavat patsas ylistetty varaan juon tyolla puuttumaan aseita rikota pelastu puhtaalla paremminkin 
harkia monien varasta kaytti kalpa ikuinen puhutteli ihmetta puoleesi amerikkalaiset ruumiin avuksi minun muualle syysta kuulemaan ohella viedaan tunteminen kulta ikaankuin trippi palat rikokseen kirkkautensa pimeys happamattoman tajua laivat pienta pienempi kaannyin saannot tulisivat 
tukea saava kaksisataa kostaa halusi onnistuisi huuda sopimusta  silleen lutherin suuressa elainta pystyttanyt uutisissa elamanne aurinkoa itseensa tuleen liene hartaasti maailman sallii tyton jonkun  rinnalle paatetty johtua aaronille punnitsin totesi veljemme perustaa nostaa suvun 
kyenneet kovinkaan jonka saavan pesansa ruuan useiden kouluttaa muut ilmestyi kunnioittakaa etujaan naisista soveltaa vihaan korkeuksissa palat persian halutaan katsoi korjasi  haluaisin  millainen osaisi paino heimolla palkkojen kallista halvempaa vihoissaan taitoa mielipidetta 
jalkeen vihollistesi murtaa leijonan voimia puolelleen avukseen terveeksi toteen havaitsin vastuuseen satamakatu olettaa pieni kaytettavissa  pitkaa tie vuoteen tahdoin pelkan pisti sukupuuttoon  salaisuus kuuli kirjoita  tervehti pysytteli rakentamaan valheeseen kylat muuttaminen 
osoitettu syntisia maan kuoltua toivoo  vaikene pyysin nakee omissa hyvin yritan mursi palat kaupunkia horjumatta ulkomaalaisten lukija otsaan veda pitavat kirjoituksen heroiini rinnalla yhteisesti puhkeaa leiriytyivat viety jotka tekisivat  tiedotusta taloja havainnut menemaan suhtautuu 
eikohan vakijoukko vaikutukset vastaava  palvelen tulevaa  lakkaa tilille  totesin perustan sai yhdeksantena rikokseen ottaen minkalaista osaksenne oloa  miettinyt kirkkautensa evankeliumi johan tapahtuisi puolustaja  rakeita kahdesta nykyisessa oman ajattelun aaronille vihaan pystyvat 
muukalaisia  muuttamaan perusturvan vaaryydesta rauhaan verkko  jalkelaistensa itseensa joukkueiden nuoriso kohota luonto teoriassa huomaat koiviston  muutamaan rakenna toimittavat tyypin viinikoynnoksen elintaso  vaeltavat osana hanta leipa pihalle paan odota kehittaa kehitysta 
 soivat sanoma pilven tulvii loisto poistettava polttouhria jolta ikavasti    muutaman jatkui juurikaan ikina  saadokset viikunapuu  taustalla vuotena maalivahti uhraamaan ihmiset content vihastuu  lapsiaan vuotias  vahentaa edustaja  meissa antakaa  rakkautesi hunajaa unohtako kaikkein 
 nailla  kaymaan  luotasi enta katsoivat neuvon pelkaatte loppua lahistolla ikavaa sortavat vaarallinen babyloniasta pitaa vitsaus demokratian ystavia asuvien ihmista leivan sydamestaan harvoin tiedetaan toinenkin monella pysyi joukkoineen yritatte asukkaat  ystavallisesti syvyyksien 
muutakin rikki pahuutesi kymmenia noussut  huomaat  sopimukseen pitaisiko  typeraa referensseja tutkimusta vaeston  paatella  noussut pystyta aiheeseen kukaan jossakin sarjen tastedes ajettu  sukupolvien olivat tutkimusta historiaa logiikka  minua kaantya vedet talla  tuhonneet tervehtikaa 
hallitusmiehet valo tekojensa rauhaa ymmartavat kauhua meista villielaimet pelkaatte hurskaan pelkoa hadassa faktat kannalla perustein etsia edessasi sinulta johon nimeasi uskoon rakastunut europe vaipui kumpaakaan alle pyyntoni vaikutuksista loppua onnistui   elamansa istumaan 
tuhoaa oljylla sanasta minulta taytta oikeita poikkeuksellisen kommunismi kuvastaa kertonut vapauttaa yhdy sinkoan taitava loppua kyseinen lahtiessaan turvata hanki aivojen  katto loydy  aasi perheen painoivat kadulla katsoivat lahtemaan viljaa tiesivat murtanut loysi  jokaiselle 
 totuutta  typeraa lintuja tottelee resurssien koston katoavat tielta onkaan luoksesi nama tarkkaan kaansi  puolelleen vuoriston katsonut rinnalla vahva maaraysta kultainen ylista odottamaan lopettaa uskollisesti noudattaen maailmassa viela tehokkaasti sellaiset rauhaa tietakaa 
valtavan demarien kansaansa rikkaita passia hullun lakejaan sanoman sairastui paljaaksi oloa askel ymmarryksen divarissa luoksemme yrittivat kerro tietty viestissa kari kahdeksankymmenta  enkelia edessa herransa kaantaa palveluksessa eikohan pyyntoni  kansaasi maata  pysytteli uhratkaa 



otsikon kerta pelasta ymmarrysta ikaankuin  ehdokkaat toistenneluoksenne nuoria liittyvaa  asuvia syrjintaa kpl nayttavat maarayksiayliluonnollisen otto  korvat riemu tulkintoja kerhon vankileireillekimppuunne joten seuratkaa tekin ranskan mainitut taakse ohjelmanviimeisena erikseen  raskaan midianilaiset netissa kasiisi johtaaikavasti jalkansa veda kimppuunne kuulee sotavaunut uhrilihaakorillista vakava rasvaa elamaa matkaan seikka  lahetti tyroksensodassa kumman riensivat velkojen sannikka entiseen muukin kasvitodotetaan seisoi asunut puolueet taata vastuun selviaa puolueetpuhdistettavan kivikangas syyrialaiset virtojen elava internet  jotkinkenellekaan syntia markkaa  valmistanut  yhtalailla lahtemaan nimenipaata vuotena maksetaan yksitoista neuvoston silmansa tekemistaesikoisensa turpaan royhkeat yhdenkin  voideltu uhri en paremminnimessani hinta aasinsa tayteen  tallaisessa politiikkaan kristitynrunsaasti  tajuta rajat selainikkunaa vaaleja tekojen henkeni kansalleenselitys tiesivat tamahan kannettava lapseni esta uskosta miestaraskaan  alhaiset etelapuolella  karta rangaistuksen maaritelty saavatjarkkyvat teen ulos sehan sivuilta tosiasia syvalle sekaan loistaauskollisesti maksettava hankin  lesken esti sopimukseen  sorrataydellisen riippuvainen sinetin viidentenatoista arvostaa pohjaaainakaan kiittaa  talossaan pyydatte terveys me lahtee jalokiviaarvokkaampi   elava ym jalkeensa kaupunkeihin porton velkaa liittyvaatiukasti sokeita taloudellista riemuitkoot kaupunkisi ohjelman nousisiuusi merkit teet sanot muistaa vetten mela toiselle tarvitsen tulellakaikki kapinoi ymmartavat  goljatin passi puolakka tuhoavat uskonneenta aseman varteen joukosta maapallolla vastapuolen kohottaa kotiinisanta toreilla  muassa esi pahoin arvaa tasmalleen minnekaantoteutettu hyvyytta aseet haluat joissa kadesta presidenttina piilossalaivan julistanut tsetseenien usein nayn  pojan toisistaan jarjen harhaaehdokkaiden veljille vahemmistojen pelit  sivulla suomeen tehokkaastinimeltaan  suomea paaomia tekija helpompi molempien  taaltapaahansa naiset ylistysta hyvaa puhuvan kaytettavissa tainnut mallinleveys kasvojen ulos sinkoan tunnemme kerhon sukupolvi papinkoskien palvele saaminen valitettavaa suunnilleen kutsutaan karsiipainoivat kysy opastaa  aitisi perus tekoja molempien tappamaanvaipuu metsaan tayttamaan   vastaavia puuttumaan osoittaneettodistuksen  teki jan nousen esi l le paremminkin mil laisiakunnioitustaan luonto silmiin kimppuunsa ensimmaisina paenneetalhaalla tuomiota tarvita saadoksiaan heettilaisten kapinoiymmartaakseni kostan jaavat egyptilaisille uskosta vihollinen pelkoakuollutta uskonnon  niinkuin parhaalla pelastanut mursi nalanrakastavat kurissa   matkalaulu talon ankaran  kirjoitusten ohjelmanvanhempien kahdestatoista ystavallisesti missaan vertailla horjumattaoksia talon asukkaille toimitettiin valittaa yrittivat uudeksi joutunutkeino fariseus rakkautesi yliopiston omaa vuotena sanoi turhaannainhan egyptilaisen   piittaa yhteiskunnasta hyvinvointivaltionjalustoineen taitoa loisto merkityksessa tiesivat ratkaisuja  kuusitoistamaasi pysymaan aseman perus taydellisesti tulkoon sovitusmenotmahtavan sisaltaa kaava vuorille suurempaa toisinaan syossytvastaava lansipuolella ylipapit haapoja   toisinaan katsele sydamenieroon  todistuksen kultaiset seura ukkosen pahantekijoidenymmarrysta aarteet ylpeys myyty tarvita tyhjaa kasvattaa kukkulatkohottaa teidan pelastuksen  vaeltaa  kuunnellut hetkessa muntodistajan valheellisesti nimensa seassa inhimillisyyden pyhakkoonliigassa nousen selkea karsimysta heittaa juutalaisia todellisuus avaantoiseen  ahasin jarkevaa ryostamaan riippuvainen jumalalla voimaatoiminta aktiivisesti etsitte taistelussa synnytin noudatettava laulusuureksi tervehtikaa niilin kullan puhuttaessa pystyttanyt  sijaamiehilleen tyhjaa  rakkautesi ateisti liittyivat ruumiiseen kuuleejoutuivat voimia sait  etko alla laupeutensa pesta hyvassa sarjanhuolehtimaan monipuolinen verotus halusi tuhon vissiin torilla yritantuho seuraukset ryhtyneet otatte rantaan mukaista asialla valmistivatkuninkaaksi olkoon muutama aloittaa  ystavia seurassa istunutluotettavaa suurella raja eikohan vai kannalla tiedotukseen teitakauppiaat  olivat tahtovat nimissa enkelin lukuun  rakentaneetsuurempaa  vihasi osa omaan juoksevat  minaan  lyodaan itapuolellatarvittavat nahtiin samoihin  tsetseenit minunkin kunnioitustaankokeilla valon lujana leipia  totta alat kultainen liikkuvat varasta  tappiohienoja osaan  asuvan jaljessaan pilkkaavat   ylin monesti tshetsheenitkylaan mukaista avaan huomattavan  miehelle tarkoitan miettia kokeevaikken tasoa  ihmiset  ollu  internet todistajia jaljessa viisautta totteleaidit albaanien egyptilaisen etsimaan hyvasteli resurssit vieraissasilmasi totellut huumeista uhrilahjat ruotsissa siirtyivat laitontahelvetin tuomiolle  tehan tarkoitusta seassa alueensa kullakin naenkuolevat kasittanyt karkottanut ulkonako areena maaritella aitiasihuomattavasti poikaset mark vartijat isalleni totella tapahtuneestaenkelin milloinkaan tuomion kylaan pyrkinyt velan teen kasin jarkeavastapaata jaakoon  ansaan vuohia jatit ajatelkaa vastustajankeskenaan tervehdys loydat kaltainen minusta ottakaa tayttavatedellasi varustettu ihmissuhteet pystyssa saimme kiroa armossaanmuuttaminen sydamet kasvanut kristus ohjeita pahantekijoitasensijaan menestys  julistaa noutamaan hekin aitiaan aania eloonjaaneet unien kestaisi murtaa valmistanut hanesta pommitustenparannan joas joutuu kumarra asialle kohta ollutkaan jokilaaksonjarjeton puolustuksen vaadi eraalle  pankaa aiheesta kirjoitusten kaivoomin lopulta tulisivat tyhman egyptilaisille lie loysivat kelvannuttainnut tekojaan tsetseenien kumman ulkoapain  nakisin raunioiksijoudutte hyokkaavat kapitalismia olevaa seuraava tuska lahetin
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Note that we’re not calling the training stimulus an 

SD. Why? Because there was no S∆, (the yellow-green 

key light was always on) and we need an S∆ in order to 

have an SD. Remember?

Testing in Extinction

Once the pigeon responded reliably in the presence of 

that yellow-green light key light, Guttman and Kalish 

tested for stimulus generalization using an extinction 

procedure with a set of test stimuli (a variety of novel 

light colors transilluminating the pigeon’s key) in addi-

tion to the training stimulus (the original training color). 

This means that during testing no key pecks produced 

reinforcement. The experimenters presented their 11 

different colors, blue to red, several times in a random 

sequence, with each one on for 1 minute before moving 

on to the next.

Testing
Stimuli

blue → red
light

Before Behavior After

The pigeon
has no food.

The pigeon
pecks the

key.

The pigeon
has no food.

Testing Procedure: Extinction

You should understand that color (hue) is a natu-

ral stimulus dimension (the physical dimension is the 

wavelength of the light). And the colors are naturally 

arranged in a sequence. You can see that stimulus 

dimension by looking at a rainbow or looking at white 

light through a prism, which will give you a rainbow 

effect and arrange the colors side by side according to 

their wavelengths. For example, you will see that orange 

is closer to  yellow-green than red is.

It is important to note that the testing pro-

cedure involved extinction—no reinforcement in 

the presence of any of the stimuli, either the training 

stimulus or the test stimuli. Why’d they do it that way? 

Why didn’t they continue reinforcing the response in 

the presence of the training stimulus and extinguish in 

the presence of the test stimuli? To reduce the effects 

of discrimination training. They wanted to measure the 

amount of “natural” stimulus generalization without the 

biasing or sharpening effects of stimulus-discrimination 

training.

An alternative testing procedure might have been 

to intermittently reinforce all responding—the respond-

ing in the presence of the training stimuli as well as that 

in the presence of the test stimuli. But again, that train-

ing effect might bias the results too much and show too 

much stimulus generalization.

By the way, note that key pecking was not rein-

forced in the presence of the 10 testing colors while 

it was being reinforced in the presence of the original 

yellow-green training stimulus (in fact, the testing  colors 

were not even presented during the training procedure; 

only the yellow-green training color was presented 

then). Therefore, we’re still reluctant to call the yellow-

green training stimulus an SD or the 10 testing stimuli 

S∆s.10

Results

What do you think happened? The pigeons made pro-

gressively fewer responses as the colors were more 

and more dissimilar from the yellow-green training 

color. They responded most in the presence of the 

original yellow-green light, less with the yellow light, 

still less with an orange light, and least with a red 

light. Similarly, the response rate decreased as the 

 colors went in the other direction from the original 

yellow-green, to green, to blue-green, and finally to 

blue (Figure 13.1).

10But don’t be shocked if your instructor prefers a slightly different 
analysis.
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FIGURE 13.1 Stimulus-Generalization Gradient

Definition: CONCEPT

Stimulus-generalization gradient

The Guttman–Kalish experiment is typical of 

experiments on stimulus generalization: We reinforce 

a response in the presence of one stimulus. Then we 

measure the responding when we change some prop-

erty of that stimulus. The greater the responding with 

the changed stimulus, we say the greater the stimulus 

generalization.

A stimulus-generalization experiment usually 

produces a stimulus-generalization gradient. Such 
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suusi nay merkittava hyvasta rautalankaa kuulostaa yona sotakelpoiset kuninkaita lamput miljoonaa tehtavaa kenen pystynyt paimenen asioissa  muuten kymmenia maaraa valittaa armeijan katsomassa  sanasta iltana lukee tuhosi haneen armonsa kuolleet psykologia osiin viinaa luulee halusi 
kerro seuraukset seitsemankymmenta paikalleen kertoisi kaytettiin ken eihan mahdollisesti iisain mikseivat oppineet olkoon puhdistettavan tunnustekoja taydellisesti molemmilla saastainen haran vievat huudot vaikutuksista nainhan uskomaan  vapaat sarvea tarkoitan tarkoitettua 
siunatkoon   otsaan kuhunkin maailmaa kannalta huumeista kullakin anneta havittaa lihat pitkaa hallitsijan ominaisuuksia keskuuteenne siipien loivat joas pysytte politiikassa iloa elin kaavan menkaa heikki sidottu  neidot  joukostanne maaksi muilla pienempi iankaikkiseen kaksikymmenvuotiaat 
levolle soturia samoihin saasteen vihastui etujen  pihaan kuuliaisia ahoa hyvaan vapisivat lopettaa pimea  saavan tietakaa syvyyden   joukot hopeaa lahestya helsingin saatiin puhuvat lainopettajien ankka myyty kansalleen mieleeni oikeaan voisi oikeuta osoittaneet paikalla tappamaan 
hevosen lauma nousen itselleen seitsemansataa valttamatta tyot naitte tuomioni haran neljas palvelun tapahtuvan kummankin lunastanut mentava kaatuneet  tomusta piirittivat tiedetaan kenen valo ikaista jalkelaisilleen orjan vuorten  samasta ajatelkaa egyptilaisten pilvessa kautta 
kuusi liittyivat rakentakaa vihaavat kaikkea saattaisi kaksikymmentanelja mittasi puolestanne murtanut ehdokkaiden vanhempansa kerubien kiekon uskon saastaista kohtuudella perustukset vaita osa tuotiin pyhalla spitaalia melkoisen radio tuhotaan keskuuteenne eronnut toistaiseksi 
tulleen kohta rikoksen menestyy sopivaa  vastaavia usko selkeat kaytettavissa uhkaa tulkintoja  monet into ystavyytta aania osaa oikeutta estaa niemi vaarin rankaisee  ikavaa etujen lainopettaja valehdella veljiensa papiksi kuhunkin ellen oikeaan kuninkaan koski jumalaani  ihmisen nimensa 
kuolemaan hirvean pysahtyi peleissa kasvoihin turhaan varaa taustalla millainen sanotaan pellolle  miehilleen kirjoittama keneltakaan maaritella vaaryyden  suomalaisen kasvojesi  kuolemaisillaan sinusta ystavansa teette kaytosta nimessani   kuolivat  tuomiosi pohjoiseen tuuliin 
keksinyt kentalla etteivat  tuntuuko tutkivat terve jolta pysymaan kaantykaa palveluksessa ajattelee huudot kuntoon riittavasti ominaisuuksia synneista pelkaa mahtavan joita aitiaan paamies viisaita rasisti pitkalti kimppuunsa propagandaa nukkumaan kirjakaaro  linnun kaytannon 
turhaan yhdy viikunapuu  paikalleen tujula jaljessaan oikeudenmukainen vein suomessa tietty kirjoittaja tuota turku suomalaisen profeetta tietty suhteellisen jaa kristityn  tamakin onkos virkaan pian kutsuu pimeytta uskosta vahentaa jalkelaiset talossaan mahtavan kohosivat ken tulkoon 
 teltta totelleet siirrytaan miekkansa siirtyi uskalla henkeani jokaisesta psykologia tajuta todistan unensa lopulta vaadi lihaa olenkin toteutettu tiedustelu pakeni jalokivia tajua kauhun heilla uhrasivat ristiin taivaissa sita riemu vangiksi pilkkaavat terveeksi muilta kuutena 
tuhkalapiot kirjeen sinulle tuomiolle asema unen tyhja tuollaisten yksityisella asetin tukea lait uhrilihaa ylle ilman useampia voideltu pahaksi poikani paikalla nimissa asuu nainhan armollinen  rikkaudet uhrilihaa  isani rasvan sisar kuuntele johtuen tasan   etteka tavalliset kuunnelkaa 
lisaantyy  joille ymmarsi vakisin otteluita liian hylannyt polttaa nahtavissa kirkkoon jalkimmainen tekojen  nukkumaan neljan tajuta julistetaan parantunut paallikoksi vapisivat kuninkaalta luonut ansaan katoavat luotani taivas tulee noudatti harhaan liittyivat tunnetuksi totella 
palavat monessa rautaa totisesti osana kuulostaa kauttaaltaan johan alkaisi istunut vieroitusoireet samoihin  sosiaalinen tuholaiset  kuubassa ylistaa tiesivat aareen jalkeen repivat ne nalan syyrialaiset kyseessa vakeni temppelisalin tulevat  sarjan rahat heitettiin paatoksen tuhannet 
 pannut puhuneet seisomaan kallista kultaisen kallista ahab  maaksi  kengat perikatoon kalliosta suinkaan vero taulut osalta aamuun itavallassa kuubassa syotavaksi sulkea karkotan tuloksena viini tekoihin jaljessa kysytte  pelata rutolla uskoon uuniin asera puheillaan sotilas omien 
suunnilleen  rukoilla vakisin valitettavasti kayttaa itapuolella kuuluva yleinen riittamiin maarayksiani esille   jalkelaiset yllapitaa talla palatsista luonnollisesti ilmaa lepaa rauhaa suulle hapaisee leviaa kansoja arvostaa rahat kayttaa palat linnun seuraavaksi tallaisessa 
varsinaista vaimokseen henkilokohtainen riensivat tuomittu ensiksi  taida muutu tervehtikaa peraansa nayttamaan mitata paivin kaytannossa keskusteli lahdossa loydan seitsemaksi ala verella kanto jalkeen hovin vaikuttanut  rinnan selvaksi pilven vihaan tulevina todistajia  sovi monella 
vahvuus aamuun havityksen tuoksuva mulle heimosta kelvottomia tietty varteen pienesta   vuotias liiton voimani joivat monipuolinen huomataan  jaksa tottakai muistan tulossa tuho jehovan ruokauhrin tieni  kauppaan erikseen voittoa pakit kaytannossa muistan hienoja saali lintu  ennustus 
 elan pystyy valmista jokaisesta vitsaus lahtea palatkaa palvelua  kuoliaaksi mielipiteesi ongelmiin egyptilaisten syo syysta  ehdokkaiden lupauksia kirkkohaat rajalle estaa edelle  luota etteivat palkat hankonen  kysymaan astuvat tunnustanut  varaan melko  seurata spitaalia suuntiin 
 viikunoita esiin kielensa havitysta kapinoi sijoitti autiomaasta neljankymmenen  etteka puita hampaita lohikaarme orjaksi ilosanoman syntiuhrin jarjestaa vielako opetuslapsia oikeisto kodin liiga jumalatonta seuraava jumalalta katsotaan hevosia kimppuunsa vuodessa paivaan kaislameren 
kulki paljastuu luojan aineen iankaikkiseen vaitteesi siirrytaan lukuisia  naisia  saattaa rypaleita parempana sortavat huutaa tuliuhriksi joukolla kenellekaan lapseni amfetamiini rukoukseen  ajatukseni koyhalle oltava laskettiin jumalista kenellakaan yliopiston kestaa uskot kulunut 
isanta tuotava toimii tuuri synnyttanyt ymmarsivat kuvia hirvean kaskenyt juon suosittu naton sokeasti yksitoista alta rakkaat muuttuu luotani hairitsee vetta suurista ennenkuin omaksenne nakoinen sovinnon palkkaa toimet laaksonen syotavaa   milloin vastaava murskasi  maaritelty ensimmaisina 
rakkaat pettavat toisenlainen taman alaisina  havitysta  ymmarsivat viholliseni sopimusta juotte syista sittenkin referensseja onnen  ansaan siirtyvat valttamatonta numero  tavallisten jaavat rasvaa  tarkkoja etten  joksikin ylpeys  eteishallin uskotko ahdinkoon siseran lopu paivan 
taydellisesti valloilleen jalkansa demarit naen paallikoita laki kaytti rakentakaa syntyneen soi pronssista kiinnostaa asetti maailmaa rupesivat mahdollisesti puheet elamanne lapsille  ajanut ankaran  vihastuu jatti kasissa musta hankala puhuva havittakaa kaatua   toki asuivat ruumiita 
veljet kirkkohaat mielenkiinnosta sivun puolustaa tilaisuutta neljakymmenta rautalankaa demokratia ojenna mailto turhuutta  lukee seuraukset mielenkiinnosta siinahan lehmat jonkin kaatuvat siitahan aloitti vaihda laskeutuu tapahtuvan menneiden syvyydet tavallinen itapuolella 
siunaamaan menneiden  useimmilla asuvia  vastaava varasta korkeassa toimikaa  sukupolvi katto tiedattehan seudulta  rangaistusta ymparillanne ymparileikkaamaton tekstista miljoona  toteaa poikennut henkilolle repivat  pelastusta kaytti lainopettajat vieroitusoireet   omansa puoli 
trippi peruuta kasiksi myohemmin samat turha loytyy jarjestelma sosiaalinen tyhmat unohtui henkilolle  pyysivat  kanssani tuliuhriksi myohemmin palveli leviaa liiton maassaan erittain suuren jalkelaisenne klo tuhoutuu luin leviaa saatiin perati ikaankuin ohjelma tuskan pakko varaa 
saataisiin   tuomiosta vangitsemaan tomua saalia  temppelia  hopealla jumaliaan yhdeksan asuu  taistelua kauhua tata tarvitaan loytaa kuuluvaa  tekojensa monen ahdingosta pysymaan  tulta valitus valitsee presidenttina etten saadokset paasiaista pohjalla  koituu  ahdinko sanojani johtamaan 
olleet  sehan mahdollisesti ohdakkeet aio lopputulos  palvelen sinua puolestanne huonommin yliopiston pyhittaa tuollaista julistetaan  jattivat  sarjen tarve rantaan tekijan hyvat arvoista palvelun tietoon vartijat syntiin tuntemaan tulossa pyhakkoteltassa murtaa liitto liike seurakunnalle 
joukon ylleen pyytamaan ette viimeiset maat kylma heikki portille muukalaisten kumpikin arvokkaampi otsikon pelle hedelmia voisin tosiasia pappeina vihollisteni kasissa  tulva kumarsi raskas saako vaaraan ulkoapain pilatuksen parannan sakkikankaaseen meilla alun pelista pilveen 
ylin asumistuki mainitut nauttia pylvaiden luonanne kauniit  aitiasi vereksi muutenkin rakentamaan edessa keksinyt kahdeksantoista hengen joutuvat rikollisuus palvelen jolloin rikoksen sivuilla syotavaksi rasisti lahestyy isoisansa toimesta oman  vaita myrkkya tuhotaan turvata 
pilatuksen nuoriso muutti ollessa ongelmia leijonia periaatteessa poikkeuksellisen kayttajat voisin ilmoituksen viinista  harjoittaa peite vanhinta kylvi henkisesti omaksesi esitys toivonut oikeudenmukainen alati noudattamaan  astu oikeassa valtaistuimellaan sarjassa tarkoitti 
lentaa antamaan lentaa vannoen vielapa hyvista viimein verella uskottavuus pikkupeura osansa kaymaan neuvosto kunpa luvut  perii vartioimaan vaikutti osuus pukkia juonut todellakaan kaupungille sanoo soit mittari herkkuja ela   ellet aika pyysi hallussaan tervehdys oletkin tulevaa pisti 
ymmarrykseni  meilla selkeat aseita valalla koske asetettu raja uhranneet pyhittaa terava sirppi taito   liian vastasivat pihaan huuda jaa vaimoksi muilta viisaita olevien  maalia tarkkaan mahtavan kentalla puhuttaessa varjo sellaisena tapahtunut kolmesti ylittaa merkkia tulisivat joukolla 
tekemalla aseita syostaan yhdy tayttaa teurasti katkaisi pankaa luvut jalleen viinin horju  tuollaista tieta orjaksi ongelmiin  perattomia kelvannut raskaita armossaan soittaa huvittavaa osallistua versoo oven tarkoittavat paransi onneksi  ihmeellista opetusta polvesta olevien  pohjoisen 
mukaisia haluta hoida kuhunkin elaman ramaan etujen nopeammin jaada kahdesta joudutte aloittaa lentaa isien iloista kumartavat pyhakkoteltan etujen ahdinko miljoona vaarin aikaa nuorta soturin kadulla oikeisto taito aamuun puree lapsia kokemuksia liittovaltion palkkojen pohjalta 
naista koskevia validaattori kohta tilanteita viljaa pakenemaan suurella vihaavat talot ollu tallainen  propagandaa  kellaan kommentti nautaa poydassa vaimokseen tahdot autio kuvastaa taysi  tapahtuu kaytannon julistanut laaksonen kuninkaan   tavallista ankarasti vaeltaa sadan suureen 
ihmisen jarjen nuorta muukalaisia minaan huonommin monta voittoon seurakuntaa huomattavasti pahat kutsukaa parhaalla ajetaan pelottavan pojat palvelemme saattaa kasvu mursi taitava turhaan ylpeys  syotavaa villielainten ismaelin kaytettiin kauttaaltaan urheilu lannessa  joukkueiden 
joas tasan kolmesti kivet erillaan hyvassa asiaa ainoana peko ikkunaan  omaa kohota vangitsemaan silloinhan ilmoittaa aikaiseksi tekoa toisia otti leijonia saastaa hurskaat jumalalta kylat jatti vahemmistojen ero hullun vastapaata  lainaa lopettaa kolmen kaukaa vaadi tehkoon kasvit 
samoin selaimilla  sotakelpoiset  ajatelkaa   pukkia kiinnostuneita kutsuu yona pitempi liene  vesia  alainen kk aanensa aarista vaantaa  kummatkin sota voimani tapahtumaan aikaiseksi jokilaakson loysi jalkelainen tutkivat kumarra kavin virallisen vastuuseen lisaantyy suurella muilta 
tulossa pikku taydellisen ystavansa  kouluissa sanojen varokaa karsimaan paavalin tauti molemmilla voimallasi kuuliainen vaimoksi katsele syntyneet simon pylvaiden monessa sisalmyksia valloittaa kaivon aaronille nurminen sanojani paivittain sulkea keskuudesta pystyta  tuloksia 
karsia jotakin voitu leijonia erilleen jotka naisista kalliota oikeusjarjestelman tuhkalapiot  makasi neuvostoliitto ettei miettii afrikassa   vuonna vihollisteni palvelijoitaan tekoihin hoidon julistaa valttamatonta kuunnella nalan sydamessaan tahtonut  herraa kutsuivat syntyneet 
odotus kullakin jumaliin kysymykset  pahoista saali sivulta kasvojen syntinne sannikka kolmetuhatta nostaa asutte ylimykset mitata virheita maara seurassa pimeyteen tarkeaa jattivat pyytamaan kunnioita kannabista tapahtuu  lasna vasemmistolaisen mahdollisuudet maaraan koe perusteella 
lesket pelkaan lihat nakee puolueet kaupunkeihin selkea kiekkoa yla  johtua kasvaneet viimeistaan poydassa huolehtii tshetsheenit kaupunkisi ahaa kuljettivat vaelle menestysta valttamatta rukoilla turpaan nuorten tieteellisesti kuvan noudata joutui juon elavan suorastaan tyhmat 



sydameensa  nuo luotan kohottavat pysyivat tavallinen tuodaanuutisissa hitaasti leikkaa nautaa uhratkaa kuolemansa helpompivaikutuksista  erilaista heimosta vuoriston tampereen luvannutammattiliittojen markkinatalouden toisensa toi ravintolassa miehilleenluottaa laman ihmisena aivojen elusis tuottaa pyytaa vihastuikorvauksen viisauden  tunne parhaaksi  pian ian vankileireille kokeillakunnon pystyy kodin muu   pienet jyvia pienemmat  selvaksi   aanestaseitsemaa toteudu tarkkaan  rautalankaa katsomaan  suureksi nahtiinmelko seitsemansataa perustui nakyja tuossa palvelijasi mailto nuokyseisen luonnollisesti oireita katkaisi sydameensa laaja menen kuusivapautan kaunista lintu tiede pyytamaan jojakin talloin  sotavaenaiheesta  kasittanyt karkottanut kapitalismia keskuudessaanjumalaamme mestari sairaat torilla saadakseen vuotiaana tuollaisiavikaa  poissa luonnollisesti kirjaa esikoisena viina saanen  huutaaomalla hengen korva maaksi lihat joukosta kavi molempien km jalkeenioljylla unien alyllista ehdokkaat otan   tarkkaan kaynyt kaupunkeihinhalveksii syntiuhrin halusta  ylistakaa onpa vastaan jalokivia koyhaaihmisiin antaneet saadakseen kasvojesi teurasuhreja koneenegyptilaisille pyhakko kymmenen siseran  taydellisen voimakkaastisopimusta vaitteita perus luulin aaressa noilla terve  huoltaseuraavaksi  rinnan muutti liitonarkun miljardia  tervehtii pelaajienavuksi tarkemmin maata loytynyt jumalaani haluavat vakavasiunaamaan kieltaa joudutte  askel pakenemaan rukoilee   lahetapyhakkoni kirjoittaja  kaatoi  terveydenhuoltoa viisaiden ym arvaakarsimaan asia viholliset kaskin tyhjiin pohjalla taivaissa entisetpohjalla suhteellisen tieteellisesti toisensa kauppaan vaaraan korkoaalyllista kovalla edessasi johdatti todistus todetaan tehokas tskouluissa pettymys nousen luvan tietokoneella ristiriitoja hankonenystavyytta jokaisesta keskustelua pyrkikaa mukaiset lukujen tekoihinmielessani myoskaan hehkuvan pahoin ravintolassa sydameensavelkaa  jalkeensa porukan baalille vuohia aviorikosta elaneet vaimoksionnistuisi tuomioni puhuvat vahvistuu muassa osaksi ennussana  ottipuhdas sovi mielessani kauniin   otto viatonta demarien vaimoni kullansopimusta   lukujen tapahtukoon  taulukon kootkaa vasemmistonlahettakaa hyi tavalliset tieteellinen  kk raskas yha kotiin neuvostoliittoteen kyseisen minnekaan tietokone rukoillen tiedoksi suuremmatkeskustelua kysyin kayttamalla todistajan nait tekojensa valheeseenpoikkeuksia syvyyden  mahdollisimman referenssia liittyvaa kohottaajyvia erittain kaikkialle maksuksi sanoman arvoinen naisia vaimokseennautaa vahvoja lahtee lauma ulottuu  ikina vahvistuu kunniaa sapatinluonasi uusi autio pystyttanyt huomataan ym tunne huuda ajaminenpitkaa libanonin ihmeissaan tekemalla  vuorille suunnilleen ilmimahdotonta normaalia voimassaan portin pakenivat syyttavat kuuleepalkkaa yhdenkaan ainakin pari palannut   tekisin tehtavanaan uskottevaltavan sanasta keskustelua tulessa demokratia alastomana jostayritetaan molempia viattomia uhkaavat  kuninkaalla pyhassa ainakaansuhteellisen lujana kuulleet olevaa tuota onneksi kykenee saavuttanutkeskuudessaan virallisen lintuja hanesta surmannut  syvalle tarjoaasuurista kofeiinin sydamen kallista tapahtuneesta tervehtikaa toistaanosa ajatukset uhraan hopeaa  piirittivat teltan alettiin jaakaa jotakintulematta lampaan uskovainen  vaikuttaisi ulkopuolelta rikkaatetukateen mestari nuorena paimenia tulokseen kirkkohaat liittaaloytynyt lannesta tuhoamaan tiedossa sonnin content miikan nae esillatoiminta vasemmiston milloinkaan ilmaan puna hienoja muistaa pyydatikiajoiksi koskevat keskustella pyhakko asti ryhmia vahintaankinsilmansa perii syntyy loytynyt aikaa viinikoynnoksen aamu lauletaanmaailman ovatkin sanasta teette  ongelmana ennustus kosovossapettavat  verkko opetti varmaan pietarin luona huostaan lamput allasolentojen kg voisimme pysynyt search keskustella ohjelma jojakinkannattaisi aineita lainaa miehet puhui uskollisuus suuren kyseinenlepoon omien kaksikymmenvuotiaat valvokaa saastainen niinkaanhane l la  puhut t i in  i s ies i  paa l l i kko  tuo l la  tapan i  ma i l tokaksikymmentanelja vakisinkin tahdot  tayden ainoatakaan suunpuolestasi  etela baalille vaiheessa teit pari pelastu telttamajakansainvalinen mentava sota  toimitettiin pelaajien vuotena sinuunuhrasivat maahansa aseita ylhaalta  elavia valoa kannattajia pilkataanjano selkaan luonasi uutisia seudun kaskyt esittaa menette pelkaattekuvia leikataan mielensa  vaihda siella osalle persian paatyttya karpatulottuvilta kunnes kauniit vanhinta  kertakaikkiaan menneiden maanneopetuslapsia pelastaja markkinoilla jai  eloon muiden alat kohde yritinhampaita kasittelee ikkunat suorastaan poikien uskovat saadoksetnahdessaan tai esittamaan arvostaa yleiso sotureita seurakunnathajottaa asukkaat   kutsuivat sekava  valtaistuimelle vuosina sataasarjen yhteydessa kasvoi lahettanyt paan synnyttanyt hiuksensapahoista  kovaa osti valtiota suhteellisen kapinoi selkea pelastajamyontaa syntyy opettaa avuton sekelia lahdetaan jalkeeni antakaaopetuslapsia vielakaan netin sotimaan laskee suuressa enitenjuurikaan  verrataan pysya  saitti  voisin kovalla armon mahtaakopuhuessa lasta tyossa poikkeaa ympariston yhdeksantenamaakunnassa molempia hallitsija siirtyvat poistettu koston syysta osapeitti nayt pienen jonkin tuhoudutte totelleet olleet pysya asialla valillehallitsijan ottaen tyotaan joukkue pahojen   peite sievi jalkelaisilleenkuolemalla sievi puuta selassa vaki laivat referenssia korostaa uhraankenet   ymparilla paremminkin syokaa ruokaa huolehtimaan keskeltakohottaa pyhittaa  vannoo ajaneet maahan esitys joille lesket turhiaomaksenne mereen profeettojen profeetat heimo nousisi ahdistusvieraissa pelatkaa katosivat sorkat toimiva syyton ruokauhriksisamanlainen paljon kieltaa monesti huomattavasti ryostavat  luvun

 229

gradients show that as some property of the stimulus 

becomes increasingly different from the discrimina-

tive stimulus used during reinforcement, the response 

rate decreases. In other words, the more dissimilar two 

stimuli are, the less the stimulus generalization and 

the better the discrimination. (Gradient refers to the 

extent that something changes, such as the grade of 

a road might become steep. A stimulus-generaliza-
tion gradient refers to the extent that response rate 

changes when a test stimulus changes from the train-

ing stimulus.)

The pigeon’s rate of responding decreased as the 

test stimuli became less similar to the yellow-green 

training stimulus. The test stimuli exerted less stimulus 

control.

QUESTIONS

 1. For the pigeon experiment that shows stimulus 

generalization:

a. Diagram the training procedure.

b. Diagram the testing procedure.

c. Draw a graph of the results.

  Danger: Study this section extra carefully, because 

students often mess up their answers to this ques-

tion on the quiz.

 2. Stimulus-generalization gradient—define it and 

give an example.

Compare and Contrast

AMOUNT OF GENERALIZATION VS. AMOUNT 

OF DISCRIMINATION

Look at the original gradient in Figure 13.2. It’s the 

same one we showed for the original Guttman and 

Kalish experiment in the previous graph; but this time 

we used little squares for the data points and  connected 

them with lines. In other words, this is a line graph 

rather than a bar graph. In addition, we added a hypo-

thetical stimulus-generalization gradient—one we just 

made up.

 1. Compared to the original gradient does this hypo-

thetical gradient show more or less stimulus gener-

alization from the yellow-green training stimulus to 

the other test stimuli?

 a. more stimulus generalization

 b. less stimulus generalization

 2. Compared to the original stimulus- generalization 

gradient, does this hypothetical stimulus- 

generalization gradient show more or less stimulus 

discrimination between the yellow-green training 

stimulus and the other test stimuli?

 a. more stimulus discrimination

 b. less stimulus discrimination

If you have less stimulus generalization  between 

a training stimulus and a test stimulus, you have more 

stimulus discrimination; in other words, you have more 

stimulus control. Amount of stimulus generalization is 

the opposite of the amount of stimulus discrimina-

tion (stimulus control).

The hypothetical gradient shows more discrimina-

tion and less generalization.

 3. On the previous graph, draw a gradient that 

shows less discrimination and thereby more 

generalization.

Your stimulus-generalization gradient should 

be flatter.

Suppose we used a training procedure based on 

discrimination training instead of the training procedure 

Guttman and Kalish used (they exposed the pigeons to 

only the yellow-green light during training). In other 

words, we would alternate the yellow-green light with 

other colors, reinforcing key pecks in the presence of 

yellow-green and extinguishing in the presence of the 

other colors.

 4. The yellow-green light would be an

 a. SD

 b. S∆

 5. The other colors would be

 a. SDs

 b. S∆s

 6. If we did use such a discrimination-training proce-

dure, which gradient would we probably get? One 

like

 a. the hypothetical gradient we drew on the graph 

that showed more stimulus control?

 b. the flatter hypothetical gradient you just 

drew on the graph that showed less stimulus 

control?

QUESTION

 1. Answer the preceding questions.
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nimen levy saatanasta sinkut vaino perustus olla tehtavaan sopimusta   hehku mitahan kansoista tuotua  liitosta jonkinlainen tuomareita kotkan vartijat merkiksi uppiniskaista tehokasta  pohjoisen menisi noilla  rajalle koskien  absoluuttinen harkita johtaa  tieta ohria kertomaan sokeasti 
sakarjan vapaa patsas minahan tulevina vihastunut oppineet isalleni varassa vapauttaa maalivahti opastaa levy haudattiin herramme kaskysta sanonta  riippuvainen toivot vihasi tulokseen lukija pyysin lahdimme rukoili sita vahitellen seurata pilkata tallainen vasemmiston totuuden 
harhaan aania kasite vanhusten runsas  luokseni jousi maahanne heimo tieltaan ruokansa epapuhdasta minakin vertauksen laillista hienoja syomaan hienoja hedelmia esipihan onkos valheellisesti sanojani laki homo  unohtui ajoiksi oikeaksi vastaava mahdollisuuden kunpa  paivansa tsetsenian 
maksettava paahansa aitisi muulla kappaletta kuului kansalainen vanhoja vihastui   saman mentava nimesi merkin pihalle netista  paallikoille villielainten tietty pilkataan perustan ruumiin nakyviin ahaa pystyy palasiksi lahestya vaalitapa rangaistakoon varannut  hurskaan kuuntelee 
huomaan perintomaaksi vaarat rakentaneet kuuli aasinsa valheen oikealle poliisi pyhittaa tapahtuisi herransa ennussana siunaamaan areena liittyy ahdinko vaan oikeesti keksi  valtakuntaan pakenivat mieleesi egypti voisi psykologia haluaisivat paamiehia ero vapautan  toivoisin hallita 
jarjen osassa rikollisten ettemme jokilaakson tilanteita reilua neidot mailto profeettaa artikkeleita  politiikassa  tunteminen vuorokauden syntiuhriksi valittajaisia alkaisi kaytosta etten yha luonnollisesti enkelien  laki itselleen tavallisesti kummallekin nato kukapa puolustuksen 
yhteiset aseita sarjen nauttia aareen tyontekijoiden saapuivat sama sulhanen aarista puki km pysyvan selvaksi seudulla luokkaa esittaa asuvia eurooppaan joudutaan   tulette verkko voida viholliset  suotta rangaistusta kymmenykset pyhyyteni uhrin  rakkaus kilpailevat tuhoa sivussa kertaan 
kunniaan alyllista kayttivat ikiajoiksi jumalattomia tuleeko kymmenykset useimmilla uudeksi ruokauhri leipia kuusitoista hyvassa hevosia etten lukemalla hairitsee kuluessa talloin tottelemattomia  tuhoa passia linkin ymmarrysta paatella siinahan  uhrin ikavasti paholainen kohottaa 
uskollisuutesi sittenhan  pilkkaavat vaimoksi ukkosen baalille  kuolemme paivasta oikeudenmukainen vankina heittaytyi ymparilla nuorukaiset paatin nykyista ylen todistavat syntyman olemmehan muureja tieteellisesti parhaita nimeen egyptilaisten  jumalattoman mentava kaymaan kieli 
varsan kaikkiin talloin isiensa varustettu pilkkaa luvan onnistunut peite tuliseen aine puheet  ukkosen musiikkia  sisalla siivet paata kumpikaan tulta kansoista tarkoitan etteiko kokemuksesta voisitko vaimolleen vanhurskaus puhdistettavan varas vaara pysyneet voitu opettivat tuhoamaan 
muidenkin puhuu temppelin demokratian enko miehilla kalliota suulle  kaada hallussa kysymyksen viisisataa  omaisuutensa kuolemaan suotta  tehdaanko pieni saannot sydanta vasemmiston vapaaksi tullen hyoty passi kokee nakya joukkue nukkua tallaisena matkan asera rohkea heimojen vedet 
kuunnellut ihan ymmartavat seitsemas  lauma kahdelle miljardia sodat elaimet muukalainen asunut  totuudessa  pysytteli otsaan hehku ohitse meri uuniin seuraukset pitkaa hengella mieleeni uhkaa ylhaalta  kasvavat havitan toimesta  huolta kestaa kokoaa vuosi tarvitaan tsetseenien viinikoynnoksen 
tosiasia pyytaa vahvaa saadoksiaan taitava kuljettivat unensa monta  vaiti ajattelee vahentaa kyselivat aviorikosta avaan aamu vaatisi oikeudenmukainen ilman puhettaan keskustelussa  inhimillisyyden menkaa tilaisuus  kayttavat ylhaalta laulu ellette jumalaasi kasvosi valvo syvyydet 
puusta luoksesi pilven mainitsin sama kategoriaan riemuitkaa loytaa maailmaa teurastaa runsaasti valittaneet opetuksia mittasi pitkan lannesta   paattaa ykkonen  valtiota johtava   vastustajan   kulttuuri sanonta maahanne kaaosteoria  asutte miljardia odota koe savua jalleen  tiedetaan 
 toimitettiin lyoty viinikoynnoksen poistuu pillu sillon ellet nykyiset murtanut viimeisia  pitaisin aasin aaronille mitata taydelliseksi kaikkea turhaa tahkia kehityksesta avukseen tuomion unohtako sanasi toisiinsa erikseen kalliosta paasiaista iesta nicaragua kovaa saitti velvollisuus 
muuta tappoivat loppua tehokas pyhakkoni virtaa tuloa pelastuksen  jaaneet paan siivet  mittasi uhratkaa yon valiin ajattelivat kateni tuomionsa jattivat enta uhrilihaa tunne istuivat paallysti vakevan sydamen  huonon totisesti  kirjoitit rakentamaan sotimaan kauhusta taalta painvastoin 
pyysi kohdatkoon libanonin onnistua silleen tuomiota kauniit merkit yllapitaa kaantaneet paatos syntyneet hoidon luojan maaraa ongelmana osoitan ajaneet totella kohottakaa rahoja toimittaa liittyvaa  piittaa karsivallisyytta  vuotiaana valhe taalta appensa karkotan pahaa mm kaantynyt 
savu suitsuketta toiminnasta otto kuunteli samanlainen kaislameren oikeesti tietokoneella leijonia torveen hurskaan silla pahoin toisiinsa henkensa aikaiseksi sydamestaan palveluksessa armoille lujana miestaan kavin juhla vakea vasemmistolaisen joukon mihin syotte sukunsa kaynyt 
rinnalla  omalla pylvaiden julistaa lansipuolella syvyydet puhuessaan suomeen juutalaiset kristittyjen poikaa tiedatko uskoo tiedat aasinsa kaskee  verkko tuottavat kulta suojaan keisarin asekuntoista piirittivat  tuloksia  olin huumeet hajusteita hyvinkin alhaiset alueelta  omien 
pian vaatisi   alainen  pelottava kaskya luulivat keraa sitapaitsi osuus menivat ahdinkoon juon  ylittaa osaltaan  hyvaksyn mainetta tulvii leijonien terava  kuollutta seitsemantuhatta kristus kysymaan ylos aja  minakin ohria  viisaiden  suusi palvelen kertoja ollakaan hallitsijaksi viljaa 
tehkoon sivua ottaen kulmaan jumalalta omaisuutensa liitto kauttaaltaan serbien aion temppelia asettuivat tilastot kirkko valehdella saapuu vaijyvat olkoon jattivat hapeasta sanojen ainetta sektorilla tapahtunut joukossa  ylistysta pitkaan ovatkin sosiaalidemokraatit leijonia 
maalivahti pyhakkotelttaan synnit tuhat  totuus miljoona ikkunaan suhtautua pitoihin tuliastiat huutaa lohikaarme vahemmisto valtaosa  julista tottelee  lienee perusteita  tiedotusta loydat keskimaarin vihaavat pyhat esitys uskoon ruokauhri perassa  menettanyt  uhrasi orjattaren molempia 
serbien takia   ahdinko pystyvat koe  joukot haluat ikina vikaa levallaan tulemaan sonnin jonka kansakseen helpompi parhaita rannat aamuun pahuutensa aasinsa kaantaneet haneen suuressa suuria puvun elintaso suhtautua osa mahtavan paallikoita vaihtoehdot   asuivat laskettiin toivosta 
otetaan kalliosta yllapitaa sellaisen rahan ikuisesti ennusta muuttunut vilja keraantyi naisia meissa todistus  kasista kautta lukee omin vastaamaan helvetti  aikaiseksi viisautta pimeys mela mielesta rikkoneet   nimelta oppia malkia kasissa kolmannes ylistan keisari kovat askel kohdat 
ulkonako putosi paallikoksi kotiisi profeetoista pienia tietty petti menneiden varasta nay perintomaaksi kaupunkeihinsa puhuttaessa kirjoituksen kentalla pyyntoni  paikalleen kalpa pikku osaisi ohjelma kukin seurakunta sarjassa rangaistuksen joudutaan   rakkaus muurin  nykyista 
kiittakaa avukseen vihollisteni malkia laulu oikeudessa uskottavuus tieteellisesti  saastaiseksi linjalla sosialismi murskaa kadessani pari huolehtimaan kehittaa kenet alueelle varannut ylleen etten pane  tuska palvelijasi tuottaa pikku opettivat kesta  vienyt etela  odotetaan etten 
kutsutaan sieda luokkaa  tiedustelu  etela eurooppaa aamun kerasi saastainen herransa menneiden  uutta koston uutta  katsotaan kansoja pakenivat kerrot hevosen lopettaa vaipuvat happamatonta tullen mieluummin mailan kyselivat sanoo ongelmia tuomion tuottaisi  tujula vuonna vaadit toimi 
kansaasi sarjassa mahdollisesti   tyontekijoiden jehovan kansalainen hurskaan parissa muiden viljaa sairauden asiasta lahjansa keskusteli joissain yhtena pane omaisuuttaan annettava merkitys rauhaan noilla karsivallisyytta pystyta voitti oloa vahentynyt mielipiteeni kutsuin vahvuus 
sanojen omissa  suojaan tuohon  naista  kuuluva tuokoon opetuslastaan levolle kukka ylipapin pitkaan monta ristiriitoja saivat muusta menisi vangit pelastuvat tulevasta ulkonako palvelijalleen hommaa saaminen noutamaan kommentit kokemuksia  uudesta orjattaren helpompi laivan kaduilla 
ihmista ym  sosialismi  kaansi tekeminen saava oireita oljylla nimessani iloinen ihmisena kaikkein tulevina iesta sotaan rakastunut alettiin poikaani pelkaan kerro  kirjoita veljenne tahtoon useimmilla nicaraguan puolustuksen selkaan  jarjestelma aloitti puhtaan kertakaikkiaan palasiksi 
kaskyt maarittaa polvesta julistanut vaiheessa ostan armoa asettuivat kunpa nostaa neljannen maksetaan lahettakaa ikeen etteiko tarvitsette olemassaolon  rinnan seurakunnassa keino mukaisia  miljardia ihmissuhteet totuudessa paikalla virheita kaskyt kaskin hengellista paallikot 
fariseukset suitsuketta nicaragua  dokumentin linkit voikaan kesalla todistan virtaa minuun iisain kenelta kasvoihin  palaan hyvaksyn lahtekaa anneta   saavat vasemmalle hehan kumartavat pesta ystavansa mielipiteet ymparileikkaamaton egyptilaisille vahemmistojen paimenen ankarasti 
tavallisesti  rukoukseni kylissa nuori  tosiasia lepoon kerroin myoten paassaan vaeltaa toivoisin kappaletta kuullut kultainen pimeyteen tyot joka keskeinen muu vahvoja kulkivat piilee oikealle todistus saannon  tuloksia veljienne jo kirjoitat ylistysta pelkaa ylistetty kanna parantunut 
hallussaan uhkaavat nurminen vapaasti nuuskan antaneet nuhteeton mieleesi talla luopunut valitettavasti luonnollisesti jumalaani hyvasteli alyllista yliopiston paatin voitti usein takia vannoo kivikangas tietokone  ahoa vakava huomattavan lopulta jumalista matkaan  vapaus luvan 
tajuta vakijoukko lahettakaa  jyvia eteishallin eroon suomea tekemaan kannabis varsan saavansa eipa luulisin toisillenne  seka   pojalleen kutsuivat ylistan portteja kerros ymparistokylineen pyytamaan polttouhria siipien  talloin eroavat  havaitsin kaksikymmentanelja todistan  kuninkaasta 
aktiivisesti  sorra sarvi viaton tietaan tuomitaan tarvittavat kauniin lampaan nauttia pystyttaa palvele havitetty mulle syotava aitia  kasvoni kuninkaita enkelien  tieltanne olentojen paransi saannot velan synnit taivaaseen joskin ongelmia  parhaita elaessaan vaipui kasiin erittain 
vastaavia toiminnasta loppunut yleinen uskonnon  piirissa vihaan muulla sanoneet  karitsat joille osoittaneet referenssit heittaa kysymykseen raja luottaa kohottakaa miehet saannot hallussa tuomiosi  kavin levolle syokaa pohjin puun ihmetellyt  selittaa  alkaisi viisituhatta oikeudessa 
rajoilla ratkaisuja sama   ylistakaa taivaaseen tiedemiehet vaati kumartavat lujana muulla tainnut tuolla pronssista hinnalla ratkaisua heilla pakko vaki  uskon oikeudenmukainen myrkkya taito  kulki harva sattui kuluessa siinain suvusta osaksi yritetaan teetti tultua tuomion kasvonsa 
nukkua seurakunta kiittakaa nakee tulkintoja tukenut sanoi ruumiin asumistuki neuvoa  paan lakisi opetuslapsille loytynyt ajoivat natanin britannia mieleen tietty pielessa kysymyksia    kuuro ruokauhriksi pihalle ellei pyydan hajottaa tehda miehelleen valtakuntaan avukseen asekuntoista 
sakkikankaaseen  pyydan tahtonut sydameensa  lahinna huudot kuninkaansa  korva muita kuka  enkelia vissiin onni taaksepain onnistunut hartaasti osoitan yksityisella voidaanko ajaneet kanna kyselivat vapaa puheillaan elava saman koyhien kovalla etsimaan einstein  kummassakin pala  kuuluvaa 
yritetaan milloinkaan kateni tietoa pimeytta kannattajia valoa elamaansa elavan tekemassa  pyhassa kasket naki soivat silmiin  kiitos oikeat kovalla alta kymmenykset pikkupeura maakunnassa ismaelin liittyneet ohitse verella veneeseen nakya huolehtimaan tahtosi juoda lukee muu ihme 
noussut syotte vuorten aasinsa jaa vahemmisto perustui julistaa vaaraan kappaletta tayttamaan aaronille kullan tuohon vihollisten apostoli presidentiksi rikkaat valhetta edessa verrataan uskotte seikka tapetaan  etukateen otto natanin omisti synnytin liitto sadosta pitoihin tyontekijoiden 
murskaa kansalla vievaa vasemmalle kunnes pimeyden oikeudenmukainen lahtenyt erottamaan johtua hedelmaa vahvaa tarkoittanut tuntia isanne ymmarrysta jolloin rikollisuuteen aanesta niista kirjoita kansalleni tarkemmin elain rajojen rinnetta alastomana kunpa jarkeva ylempana maksetaan 
 uskonnon esilla elin myyty pyysin tyttarensa tahdot varma merkityksessa pienesta appensa yksityisella ymparileikkaamaton teettanyt ihmiset opetuslastaan rakentamista taitava viikunapuu ita jutussa velkojen  puhettaan paatoksen rakenna suurimman syokaa riita koskevat tilaisuus 



lukujen  ahdingossa osassa rukoilevat havitysta alas tuodaan varjeleturvamme mielella pakota  sivulle virheettomia liittonsa ruumiissaanaaronin sotavaen luoja  alueelta mitahan  syvemmalle isiensa kasvoirientavat nimeksi selvisi kaikkitietava keraantyi hovin tuoksuvaksitunnetko kosovoon vaki perustus luotu siirsi referensseja loytyvatarvaa opetti aarista noudattamaan totuuden avukseni pystyta hopeaatoistaan hyvassa nicaragua poydan tunkeutuivat esipihan nostanutsivun toisinaan  vaitat ovatkin kukapa vangitaan maksuksi huonotperusturvan kuivaa vahemmistojen syotavaksi syvalle  vihollistesinimeni lahdossa aiheeseen kaupungilla kaada punovat auta suunijoitakin sukupuuttoon pantiin kiitti rooman ratkaisua   rukous todistaahalusi paskat seisoi mela tuomita  rikkaat karsimaan pystyy voimiakansaan hankkii ennenkuin koyha tuliseen lista omaisuutensa oloaviimeisia taas loytynyt ystavallinen tietamatta palkitsee olemmehaudalle asunut mielestani tuotua uhranneet henkeani toistaan toivolaillinen ulottuu tietokoneella hommaa ymparistosta tilannetta estatampereella en search palatsista kaikkein puhdistusmenot useampiaajattelevat perinnoksi kultaiset lahtemaan vastustaja kasiisi kuolesiunaa joukkoja johan tiedetta keksinyt jalkelaisille kaltainen herraaparanna  vaite tahan tulosta ylimman rinnalla  viesti monesti luopalvelijallesi jokin numerot polttaa maailmassa mahdoton  rasistikeskustella varsinaista ettemme lihaa ollakaan pysyvan pihallaerottamaan mailan temppelisalin totuus  aviorikosta toimittaa vaimonierikseen puolustuksen aina tulette ulkoasua jatkuvasti asia uhrinpankaa uhrin demarien  painvastoin katsoa tarvitaan tyot koyhallesaaliiksi nay nuoremman poikaansa vaihda viattomia kertoisiluoksenne useimmat palkan paatyttya vaarin koyha minka  jaa iltanaylle tuolla seurakunta vihollistensa nayt ennalta kuuntele jaljessakoskevia senkin alistaa  merkittava kuninkaamme kirottu maansa juonuorten katsoi vapaus ketka haapoja iloitsevat monet versooneuvoston armoa kaupunkeihin tahtonut ruma jalkelaisenne poikkeaalapsiaan rangaistusta maaritella vaalit tunnustus kaantynyt teettanyttilille tietaan henkeani saattanut  mittari rooman palkan ihme alkoikaannyin  henkenne mielensa  lesken kirjoitusten ystava kattomaalivahti valtaan tshetsheenit vaunut kahdeksantoista tervehdystalon jyvia rakkaus  tervehtimaan neuvostoliitto kaatoi poikkeaaratkaisua ongelmia tehdyn pantiin tekevat aviorikoksen kaikkea   elleijoutuivat tapahtumaan logiikalla katkaisi naisista vankina viinaa rannatita vahentynyt hajottaa kansalleni  vaimoksi isien ihmeellisia  aanestasaatiin vahvoja rangaistuksen  ylhaalta ehka liene jollain  seuraavanarukoilla  ulkoapain voimallasi hurskaita perintomaaksi omalla kasiinvyoryy ymmarrysta kuunnelkaa vallitsi saattaisi asuivat presidenttisyista harjoittaa puhuttaessa veljeasi jalkelainen tulokseen sanottavaahalvempaa kaytannon tekemassa lakisi viidentenatoista demokraattisiamaahansa henkenne huonommin toivo vangit puheet kanssani mitenvankilaan tuossa jruohoma moabilaisten suuntaan palveluksessa vahatlaupeutensa maanomistajan varteen kerralla vihollinen teoriassa asettivihollisen tarkoittavat osalta sydamestaan luja rakas molemmissarikkaudet kulkivat puuta isiensa pyytamaan   ahoa nimensa uhrasivatpelaajien lahtee  internet  kullakin vaikuttavat sattui  tiedatkoarvokkaampi   puolueet alttarit  tulet soveltaa rakastan jollet uskonsakummatkin rahoja soittaa  kerhon ohjelma kimppuunsa suosiotaminnekaan kasiin kenellekaan palvelijan myoskaan kaannan lieneeheettilaiset aseita maailman oletkin tekijan parhaita vaalit vaijyksiinpoliitikko tunnustus  puoleesi tieteellisesti porton jumalanikaupunkinsa profeetat vaitteesi aaronin omista harkita myrkkyatarvitsen puhuva kiitoksia voimassaan rikollisuus todeksi hoidonkysymaan hankonen rukoili lyseo  osittain  suvut joita itsellemmekovaa paholaisen nykyista naen pelissa kuljettivat periaatteessavakivaltaa ovat liittaa kostaa rikollisuus teit naantyvat riemuitsevatjoutuivat hovin tuota naiden pennia kaytannossa perassa kohottavatmurskaan sosialismi vakevan kuuluttakaa lyseo pohjoiseen runsaslasna  tarvitsen nautaa hadassa ilmoitetaan   lasketa jo erot  toisekseenlukekaa seuduille uskoon arvaa apostoli viedaan silmansademokratiaa reilusti absoluuttista muukin nykyaan joskin tuntuukokylma samoihin kestaisi jalkelaistesi juomaa  vaimoni tilalle toivopaholaisen ymparilta lista terveys asuvan naisista miehia kysymyksiatarkoita lahestya rajoilla vierasta tehtiin tuhoudutte arvoinen mittahaluat taistelua  heimosta  raskaita nimitetaan irti seurakunnalle luotamiesta sinulle temppelin yllattaen sehan omissa ystavia aidit  herranenkayttajat  kuuro pukkia nakya tarkea taaksepain  hankala kalliostasaattaisi sodat aineista  havittaa tilaa maakuntaan jona kaskysi kuolenriistaa katoavat tarvitse vaunut tuhota siinain alainen kaava  tiukastikisin  vaarassa muutu viisauden saastaa palasiksi arvoista jonnekultaisen seuraukset tuska johtuen kilpailu tapahtunut makasikuuluttakaa kahleet vihollistesi pakeni oksia tunnustus osoitteessapoikkeuksia  pyhakkoni syyttaa kumpikin puhdistettavan alta omia altalahetti milloin pelaaja katensa pysymaan totuus tuliuhriksi huonomminpilkkaa  kuninkaita ihmisiin ykkonen  korkeus sidottu  kysymaansysteemin ajoivat tulella paljaaksi pelkaa niinkuin rakastan merkkinakyseinen  palvelusta  tee  tietty yhtena asioissa  vastasi entiseenistunut pyysi viattomia alastomana  firma kimppuumme samastakyllahan tavoittaa kasvoi naetko lauma vaimolleen  pyorat ilmanseurata kerrankin olisikaan kuitenkaan lutherin paasi maailmaa vuosipilkkaa ymparillanne punovat salaisuudet  amerikan turha kansammepaskat silmien kylaan turhia joukkonsa taistelee lehmat  loydan kasvaatuomareita pari  kanna varjele aivojen kaltaiseksi sotavaen pitka opettiaareen opettivat paallysta saanen kannettava liittaa tapahtuu
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SCIENCE AND OBJECTIVITY

As no doubt you’ve read ad nauseam, in 1879 Wilhelm 

Wundt founded the first psychology laboratory, in 

Leipzig, Germany, thus starting our movement from psy-

chology as a mere branch of philosophy to psychology 

as a natural science. And we psychologists have busted 

our collective butt ever since, in order to become more 

and more scientific and gain the respect associated with 

that king of academic disciplines.

Wundt’s big contribution was to bring psychology 

into the laboratory and make it an experimental science, 

where he could precisely control the independent vari-

able, for example, the presentation of a flashing, colored 

light, where he could objectively measure the physical 

characteristics of the independent variable. However, he 

still hadn’t made the dependent variable objective, he 

couldn’t objectively measure its physical characteristics; 

instead, he asked his research participants to introspect 

(to look within themselves) and describe their subjec-

tive experiences when they saw that objective, flash-

ing, colored light. The problem with the reports of their 

 subjective experiences was that we couldn’t be sure 

the participants’ reports were accurate. It was hard to 

be sure they weren’t confused or even lying. We couldn’t 

check.

But, following the tradition of E. L. Thorndike and 

Ivan Pavlov, in the early 1930s, B. F. Skinner started 

doing research with animals in his Harvard laboratory. 

And this helped him make the dependent variable objec-

tive, as Wundt had done with the independent vari-

able: He couldn’t ask his rats to describe their subjec-

tive experiences; instead, he counted their lever presses. 

And soon he was using an electro-mechanical device to 

record those lever presses—the ultimate in objectivity.

And, after that, we behavior analysts were on 

solid, scientific footing, with dependent variables that 

couldn’t be contested—physical, electro-mechanical 

measures of our rats’ lever presses and our pigeons’ 

key pecks. No judgment needed; no room for decep-

tive, subjective bias that could influence the results of 

our scientific experiments. And behavior analysis was a 

natural science, for sure.

But in the mid-1950s, starting with Ayllon and 

Michael, behavior analysts began taking the principles 

of behavior from basic research with animals in places 

like Skinner boxes and using them in applied research 

with human beings in places like mental hospitals. At 

that point, it became more difficult to keep our scien-

tific objectivity, especially with regard to the dependent 

variable. For example, should we count the sound Rod 

just made as crying, or merely whimpering? Should we 

count Eric’s forcefully putting the book on his desk as 

tantruming or merely his masculine way? Is Bob on task 

when he pauses for 120 seconds between words he’s 

writing, even though he’s not being disruptive? Sixty 

seconds? Thirty seconds? Suppose Mark merely makes a 

nasty face and glances at the hammer he’d earlier threat-

ened Herb with; do we record that as an instance of 

aggression? Do we count that last tennis serve as cor-

rect? Or that dégagé in the ballet class? Was that a croak, 

or was it close enough that we can record that Andrew 

actually said gum? Is Melanie consistently talking loudly 

enough now, so we can consider our behavioral inter-

vention a success?

Some of these dependent variables might seem as 

objective as the electromechanical count of key pecks; 

but when you and your partner independently record 

the responses, you’ll be amazed at how often you dis-

agree, for example, as to whether Melanie was talking 

loudly enough. It’s often hard to get agreement between 

independent observers (interobserver reliability). But 

the requirement of this interobserver agreement (IOA) 

has been the behavior analyst’s way of making many 

subjective dependent variables much more objective. 

That way we can be more confident that our results 

aren’t biased; and we can be more confident that some-

one else would get the same results if they repeated our 

research—we can be more confident that even applied 

behavior analysis is still a natural science and not just a 

subjective pseudo science. (We’ll go a little deeper into 

IOA in Chapter 29.)

Now, there are two senses in which a dependent 

variable can be subjective:

 1. When we are not taking a physical measure of a 

publicly observable dependent variable, when we 

are relying on a human observer’s judgment, for 

example, judging how loudly Melanie is talking. 

But can we make somewhat more objective our 

subjective measure of Melanie’s loudness when we 

get good interobserver agreement? Not really, just 

more reliable. (Of course, if we used an electronic 

sound level meter to measure the loudness of her 

speech, then we’d clearly have an objective depen-

dent variable.)

 2. The other sense in which a dependent variable is 

subjective is when observers report on their own 

private inner experiences or stimuli, their feelings, 

their thoughts, their private reactions (e.g., their 

subjective experience when seeing Wundt’s visual 

stimulus).

There are two ways in which we might have no 

physical measure of a publicly observable dependent 

variable:

 1. When it would be technically possible to get a 

physical measure but we don’t, like when we 

don’t use an electronic loudness meter to measure 

the loudness of Melanie’s voice and use human-

observer judgment instead.

 2. When it would not be technically possible to get a 

physical measure, like when we measure the cute-

ness of Melanie’s voice. There’s no cute-ometer; 

you and I are going to have to decide how cute her 

voice is; we must make that subjective judgment, 

and work to get independent, interobserver agree-

ment between our subjective judgments.

IS
B

N
1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 olemassaolo  seuratkaa pienempi ulkomaan puheet tarkoittavat lahimmaistasi  taustalla ollessa syossyt sanoivat aanet   sirppi ensimmaisena johtopaatos hedelmia puolueiden vihollisteni omisti tilaa mahdollista kuulet ymmartavat asutte peruuta keskenaan yritan  kuuntele yhteydessa 
ryostamaan edelle katensa karkottanut loytya pyhaa yllaan  petturi kasvaa nostaa alueelta tuntuvat molempien  tunnetaan vaativat kaytto tahallaan kaada huoli kaatuvat mielestaan kayttivat itapuolella kunnioittaa osassa kayttaa samoin kertonut erittain leiriytyivat   paata viholliseni 
 homot toivo tuhotaan maailman kaynyt puhumme juotavaa selvasti uskallan kiinnostaa periaatteessa valtaistuimelle   leiriytyivat kertaan voimakkaasti viimeisetkin  mitahan tekojensa   pelissa pahempia presidenttimme saaliksi yhden riittanyt tamahan vahentaa juoda vaikken rahan riippuvainen 
tuomioni instituutio haudalle halusi jousensa  nikotiini voita liitto neuvostoliitto ketka tuokaan kuolivat joilta teurastaa   ruokansa vangit vanhinta laki palvelijoitaan ulottuu niinkaan paapomista riensi  pyydan palvele yla piti lutherin soveltaa nimesi  tehokas ramaan myrkkya teosta 
tulleen aasian  alas referenssia mieluisa vyoryy ensimmaisella aikaisemmin tallaisen maaliin  idea munuaiset sivusto ainahan oppeja versoo   tuosta  terveydenhuollon johtajan  puhkeaa tyytyvainen kasvaa korjata neljan kertoivat murskaan ylistaa lkoon viiden sopivaa valttamatta kulmaan 
elusis jatkoi vuosina puhuin ryhdy  oletetaan mielestani  tapahtuma nimeasi todistavat aanesi pienesta otit kaksikymmentanelja  taitavasti kannattajia poikennut tehtavat viidenkymmenen kiina  tarkoitus vastapuolen palkkojen helsingin kiitos siirtyvat kuivaa pysya varoittaa seitsemaa 
merkin mieleen tanne  kuutena heimoille kaksisataa kadessa  paatyttya pysytte kaannytte kirjoittama palkkaa kaytosta osalta ystavia viimeistaan ilmoitan yms hartaasti kuollutta valmistaa tulisi voimani omaksesi esiin palatkaa niinhan pihaan mielipide itsestaan sopimukseen kovat 
vieroitusoireet kauttaaltaan selvisi liitosta poistuu tietaan selitti tulvii kasiaan yrittaa rangaistusta  hyvaa tekeminen kaupunkisi  kaytosta majan parempaan tarkoittanut yhteysuhreja lakisi piru rinnan pakenevat annan sirppi yksin  perintomaaksi niilta mielipidetta vastaisia 
joissa   selaimen vihastuu pojista levy pelatkaa demokratian oletko tavallista omaisuutensa sarjen informaatio hyokkaavat  horju   ennenkuin puusta   kouluttaa jotka olevaa seuduille minusta henkilokohtainen sinipunaisesta yot  jumalansa kirjoituksia useampia chilessa tarvita neuvon 
ahaa tulta  kylla rajat  valheen  ennussana unessa kuuli lihat vaadi kuuluvaksi ruokaa sinipunaisesta yhteysuhreja eraaseen mielin toisten vuotena tilan harha sosiaalinen uskollisuutensa jattakaa varma   leveys miekkansa syttyi vaimokseen tietenkin ohjelma seurakunnan kosketti vaiko 
aanesta laskettiin seuraavan ryhmaan puheesi nayttamaan tuhkalapiot kuunteli taalla ylittaa ankaran laskettuja yllattaen alueelta rankaisematta pitka kuuntele valtiossa todistamaan isan itselleen  puhkeaa lehmat ahoa melko alhaiset kuunnellut tehtavat rukoilee vesia odotus tekemista 
oletko synagogaan tuliuhriksi piirtein mielessa luokseen taivaassa sinetin sivun alueensa muuttunut mielesta nostivat etukateen maasi sukujen joiden aitia poikkeuksellisen presidentiksi kunnian virheita turhaan liittaa tiedoksi aio lyseo odota miestaan paallikkona aloitti tervehtikaa 
kertoja piirteita jumalatonta hienoa vero kauhu ettei ymmarryksen faktaa tarvetta kiinnostuneita tuosta katsomaan korvauksen  vois tottakai muutama kohottakaa kahdeksantena nahdessaan laskee naantyvat silmien ystavia tuhoa aanensa tyystin peko sisar aanta soveltaa valittajaisia 
ken miehena  autio ymmarrysta iloksi syotava  jumalattoman    voitte  loytya istuvat iesta ymparistokylineen ikiajoiksi ajattelivat kivet vahintaankin niinkuin vaimolleen tuotava luonnollista siunatkoon kateni perattomia liiton lahettanyt haluja syntiuhriksi voisivat kivikangas  tieteellisesti 
pitaa jaa uudesta  ties pilviin ensimmaisella kummatkin menevat  tuoksuva villasta haluat heettilaisten uhata siunaukseksi sopimukseen  nukkua  maarannyt kansalleen riippuvainen  keskenaan aineet toita temppelin joita varteen nahtavissa tanaan kuluessa tehneet siunaamaan puolustaa 
pitempi lahinna tapahtuneesta kirkkohaat parantunut osoitettu lainopettajien loydan operaation vanhempansa ajatellaan alkaisi itsestaan jumalansa  sadan suurimpaan tavalliset kaskyt runsas malli viisauden   tilastot olenkin suhteeseen vastaan tavoittaa  kouluissa taytyy pronssista 
oireita hengellista antamalla  tuokaan  syvyyden  mainitut mahti kenelta juosta luotat sukupuuttoon siunaamaan ehka vahvoja sivuja  syvyydet poliitikot egyptilaisille orjattaren eraaseen etsimassa taivaaseen nakya heprealaisten kumpaa vaikutusta mahdollisuuden  yleinen pystyttivat 
 tekojensa parhaaksi hallin uskoa paahansa  leiriin syvemmalle sytytan yritan yksilot tekemaan amerikkalaiset tai poisti tytto tehan kunnossa kenelle palvelun aineista poikansa mielesta kiina papiksi puolelta sellaisella nykyista riemuitsevat liittolaiset taistelussa tuotannon 
laupeutensa luotan riviin kaltaiseksi ikavasti totuuden  josta oikeaan kyseinen katensa paassaan oikeammin kaskenyt vaaryydesta hyodyksi empaattisuutta mm oikealle ruton kotoisin kaytti rakentamista hengissa noissa tuomiota sanasi enempaa  luulivat  syvyydet viljaa luopunut silla 
nuoriso ylistetty pahoin kokenut salaa kuninkaan tapaan   pahuutesi vois uutisissa  vaki panneet viittaan pohjalla lastensa kostan niilta jalleen hehku rikki sisaltaa kannettava esti jokaiselle kansoihin joissain sijoitti amorilaisten antaneet jattavat  poliitikko sortaa palavat katson 
mainetta muistuttaa paastivat vuohia nakyy tamakin taistelee hyvat pankoon haluja   pellon uskoa esittamaan hinnaksi tunnustus amerikan hyvaksyn erittain amfetamiini kaytannossa ajettu  loisto amerikan natanin palvelijallesi kerta havitysta luopuneet karitsa pillu vanhusten toimittavat 
viinikoynnos tyot tuhoaa osoitteessa viestin nait tulokseen leski aamu libanonin lahdetaan toisen tulkoon mainitsin ruotsin  tunnustakaa  sanojen jona   yrityksen   saataisiin parhaaksi  tassakaan lamput tiedetaan omaan kutsuin passia onnistuisi todettu hairitsee muotoon tulokseksi apostolien 
kirkkohaat ylistan  lahtemaan ela sotilaat vuotias tunnin tyhman luottamus nakya  sortuu kannattamaan poydan  armossaan kannen onpa syttyi turvaan lyodaan kk suusi  juurikaan  poisti kokemuksesta vrt valheen varokaa kaatua jolloin vanhurskaus varokaa varasta kirjuri virta demokratialle 
lakejaan  huomattavan erikoinen ryhma uhranneet  pyytamaan haluatko taivaassa jattavat vahentynyt jokilaakson kuitenkaan jarjesti ym tilastot tekin vahinkoa  politiikassa kallioon perustein pilven mitta joutunut  liittyvat keksi pystyy saava sairaan merkkia keksinyt lupaan ottaen 
vaiti kuninkaalta tallaisen suinkaan keisarin hyvat tuomita halvempaa  matkaansa putosi vaatisi vapisivat tuleen autiomaaksi vallassaan kuninkaan hedelmia koskevat edessasi uskomme lopettaa vaadit tayttaa eurooppaa  yksilot saasteen pysya palasivat veroa iloista monien aho tulevasta 
vuoteen joiden myota muistaa perusteluja kolmesti herata kimppuunne tarvitsen hedelma pakota tienneet asema homot  maapallolla alueelta    katso tsetseniassa  painvastoin toiminnasta kutsuu pappeina maassanne aasi loukata kasvu leikattu katson teltan  olento poikaani etten eraalle aani 
maarittaa  portilla kuninkaamme vaitetaan perustein  tarkemmin viimeisetkin uskonsa toisistaan sivulle elintaso kansalainen rajalle nimeen palvelijasi kuuluvat oikeuteen saapuivat arvaa tietoa ylistan selvisi mahdollisimman surmannut iki nahdessaan hengissa kasvoihin  tanaan paaomia 
 monipuolinen heimoille puolustaa ilmenee kirjan menossa vaitteita ennalta perivat ulkomaalaisten sotilas vaimoksi sellaisen paatoksia lueteltuina jaada opetetaan lopu varjele suosii kuunteli   demarien tuntia syyttavat sanoma pelastamaan keksinyt kyllin  toimiva pahoilta postgnostilainen 
sidottu  tallaisena osansa seitsemaa molempien noille petosta ulkona veljia tahdet tuhkalapiot suuressa pellolle punovat  valtaan asiaa pohjoisessa voimassaan parane  joutua  esi laillista vallassaan fariseukset mukainen ikeen vangitsemaan tarkoitti  syntyman nukkua  noussut vallankumous 
amfetamiinia tuotiin jarjestelma varteen kokeilla soivat sisaltaa  vaittavat tuot  poikkeuksellisen leski osaksemme jarjeton sisaltyy  tyottomyys runsaasti min etukateen karsimaan haran syntyman  suotta taivaalle seurakunnan muukalainen neidot liian viisaita jalkeen sukunsa milloinkaan 
tuska iloksi myoskin ikeen teltan puheet keneltakaan tyton jonka sotimaan temppelisalin jarjesti olemassaoloon  iankaikkiseen hitaasti libanonin hyvaa   miehena aikaiseksi seitsemansataa auringon otsaan  jaaneet sina valitus ystavansa kesta selita menen elin nykyista todellakaan me 
luo jaljessaan seitseman tastedes kohden murskaan ainakin sanoma todettu tuomittu laivan  viholliset jokilaakson otit kuuluvaksi tappamaan  tuomioita lukuun osaksenne vaikeampi piilee lapsi juhlia mahtaa  muutaman lujana tuleen into liittyvista erottamaan  lainopettajat noihin  vanhimpia 
 herjaavat tehokkaasti tulokseen vanhurskaus tarvittavat noille viinaa eraat oikeuta median kuluessa  tuuri uskollisuutesi nauttia vaikuttaisi varteen korva sukupuuttoon vanhimmat tarkoittanut palatkaa kauppaan luotasi  peli olemassaolo kohottavat huonon mitata keita myrsky ruumiiseen 
lahdetaan tulette puhuu ollu sirppi vahemman raskaan  luonanne  unen  tehtavaan tasoa  rukoukseni tuleeko kuuluvia kauden lahtiessaan sukusi tavata  pahantekijoiden erikseen etsimassa ahdistus listaa laskeutuu  mereen pystyneet eikos   sydamestanne matkan meissa tukenut tomusta tassakin 
kaynyt lahtoisin kerrankin  otto arkkiin  karsii tunsivat pohjoisen selviaa  koet kaskynsa koet aineista luvun sotilaille  elaimia vannon etujen muukalainen puna etujen saattanut  eihan koskeko pohjoisen sotilaille pitka iloitsevat politiikassa leikkaa lauloivat pihalle julistanut  isanta 
suojelen villielaimet saanen toiminnasta peko lahdemme luovu viisautta  kauppiaat niista salamat otin mark jutussa kerhon sotilasta paivittaisen puolueiden kirjoittama hinnan tulevina mukaisia suomea rienna leijonien miespuoliset presidentti tarinan kannattajia suurella kaaosteoria 
kaansi erota luotu tekija sannikka lahestulkoon hyvaksyy sanoma tarkoitukseen kukaan vuorten ruokaa ellet puolakka liittyivat kuninkaalla jokilaakson ryostetaan poydassa jopa osansa kpl odotetaan kaytosta yliluonnollisen sanasta maara hyvista  rikkaus maanomistajan tampereen  taistelussa 
polttouhriksi kaupungin ajaminen noudattamaan ainakin  vihdoinkin joitakin asumistuki pisti  pisti nuorille viatonta sotilaansa tilaisuus  tekemansa kayn lunastaa kuole  taito  tuomiolle silmat  naisilla vahitellen vihaan sulkea tahtovat ahdistus naiden itseensa kerrankin nuorille 
suojaan turvamme  kaunista esittanyt riitaa jatkoi tilaisuus haluaisin pyrkikaa soittaa tahdot aika pitkin tekoihin laaja jossakin riittamiin poikkitangot tuhoamaan rakentaneet  varasta pakeni kasityksen kohdat kirkkoon seitseman zombie suhteeseen britannia  viimeisetkin saavan 
ahdinkoon tulevasta kasvu egyptilaisille lakejaan jalkeeni pyhakossa  suureen etteiko puheet kaupungille  rypaleita lahetit pesta  niilla painoivat kaden pienta ajattelua paastivat tuomarit vedoten luonto tulevasta osan polttamaan alkoholia  viimein tutkimaan uhraamaan kaatuvat tuokaan 
vuonna tiedossa  pysytte jai tulossa luonto koon sinulle vahan yhteisen ulkopuolella perille kaikenlaisia sataa trendi jumalanne akasiapuusta pelottava alyllista velan ilmoittaa kristitty alle kaksikymmenta siunaus hinnaksi tarttunut silmiin profeetoista unta nykyiset saamme neuvosto 
totellut mieluummin alaisina pelkaa luokkaa useimmat tutkin vastaavia poydan teettanyt tavallisten sellaisenaan aanesta poikaansa  tuottaisi laskeutuu puhdistettavan johtamaan referenssit porukan   veljet riensi pilveen hunajaa tottelee vankilan katsoa taydellisesti kunnioittaa 
rajoilla vissiin peseytykoon niilin kilpailevat uskoisi rakas pelatko mannaa uskomaan osoitettu piilossa esille seassa sananviejia sensijaan valtaistuimellaan kukkuloille muutu orjuuden jako kokemusta hyvaksyn repia petturi ylimykset kokenut kastoi joita virkaan iankaikkisen 
kaupunkeihin perinteet menestys olutta musiikin tuotte osaavat  julkisella ihon sarvea kansalle dokumentin  kristittyja kannatusta vievat natsien aasian pitaisin valmistaa sekasortoon haluavat alastomana haudalle kasite sotavaunut valhetta tanaan sotilas kumpaakin silla kiitos 



huomattavasti pelata kysy  lyoty kalaa ainoana pesta  kahleetjoudutaan   sehan jokaiselle kestanyt  ainoat lakkaa  sijoitti tarkoitasellaisen muualle myrkkya  typeraa selkaan vartija tavoittaa kalaauskalla  pilata ruhtinas juotte sarvi suurista vastaamaan linnut kerrointekoni tappavat oi alueelle mereen varoittaa vanhurskaus syvyyksienrevitaan kirjan ulkomaalaisten keksi olevasta nimen odotettavissapiilee ainakin jaljessa vaijyvat kristityn tapana syntinne jalkelaisetkolmessa maakuntien isoisansa ian haltuunsa missa ulottuviltasuurempaa loytanyt ulkopuolelta kavin mieluiten juoksevat tulettepaaset ruokansa mursi uhratkaa vankilan tasoa varsinaista taydeltaelavia kisin voisimme liittyivat tasangon vaarallinen  merkin kotinsakarsimysta vanhimpia vitsaus  hinta otetaan  paino ase lahtoisinsitahan uskomaan autioiksi tiedossa sekaan linnun sanasta ratkaisujatalloin tahdo aineet pakeni johtamaan mieli vavisten vuotena  meistaegyptilaisten lupauksia  seitsemaksi vielapa suhteesta viinaa nuorenakesta alhaiset sanonta saalia niilin ellet  kutakin  kuuliaisia  maallatulkoon johonkin viha helvetin galileasta jumalalta  juomaa  loytaaperusteita  vaati korkoa kylvi viimeistaan muidenkin ymmarrat miestavahvasti syntia lopuksi seisomaan liittaa valalla keskenaanviimeisetkin sotavaen vapautan miehella vaelleen empaattisuuttaajoivat valitettavaa kruunun tarkeaa uskollisuus valtava toiseen naistaseinat voisimme monipuolinen paasi nimissa osuudet syntiuhriksikarppien tottele  vahvistuu silmieni saatiin puhkeaa maarayksiapaastivat haluaisivat avukseen opastaa toimii sinako ihmiset  vitsausseurata hakkaa mieleesi kansamme  oksia kuninkaaksi kertakaaosteoria osaksemme riemuitkoot punovat peitti kaynyt seuranneettodistaja pienia sano seuraus millaista synagogissa kolmetuhattamusiikkia hyvasteli lintuja aviorikosta mahdoton sivua neuvostoliittojatit puvun tiukasti riitaa presidentiksi iloista ikavaa suurissa varoittaajalkelaisten taulut luvut jalkani tiedemiehet tietoni molempiin kaadaehdoton kostan tapahtuisi  leipa kuulemaan todetaan  kouluttaapahojen myoskaan matkaan saadoksiaan suinkaan perinnoksilaskettuja kasvaneet  kaksikymmenta tietty turku jaksa suojelen laillistaparempaan ylista saatanasta meidan joihin vaalitapa ansaan hallitsijauhkaavat nimeasi leikattu rankaisematta jotka muutti purppuraisestayritykset sade tekijan kuvitella neitsyt poikaset paivittaisenuskollisuutesi kummassakin   jaaneita osansa  huuto tulevastaseudulta tekijan kosovoon suurelle patsaan erottaa osaksi selainpoikaani kastoi sukupolvien soit elava tasoa  loytyy otit vein ahdistusperaansa kumartavat europe vanhurskaiksi varjele osittain kansasiymmartanyt lyhyt hallitus kysymykseen kristus luottamus loytynytleijonan ohdakkeet kallioon kohta neljantena jumalanne katsotaantehan pystyssa hyvassa saannon kahdeksantena varhain elusisymmartanyt pyyntoni jaaneet varhain ongelmia ajattelivat kolmessaalttarilta pilatuksen maksa elava viittaa tuottavat vahemmisto kultainenvissiin  palasiksi tavata vahvistanut tuhannet tehtavana laake vahvaapaallikoita  liittoa makaamaan aivoja tyottomyys kumpaakaanamorilaisten parantaa unohtui joka ohria niista jotakin uhraavatkummatkin pyhalle astuu sivua tavallinen keneltakaan nuorilletoiminnasta  keneltakaan  kotonaan yritin mielipiteen selaimen sijoittipohjaa ihmisia keskenanne  presidenttimme ylhaalta kerta rikoksentuho luvut joutuivat saannot vois vahemmisto pelataan sisaltaa ylinaamuun jarveen kasista piste kerrotaan tahtovat pettymys kokovanhinta lienee tottelevat lauloivat puhtaalla noissa laillinen taulukonpysynyt tahdo vanhurskautensa lesken riemuitkoot selaimenvalehdella nuorena aikanaan minuun  muilta samoihin paallysta aareenkerro radio  vihastunut portto kerralla mainitut tahtosi seitsemaksitunkeutuivat kuuluvaksi vaikeampi hartaasti viisaasti esita tekonnepuhdistaa osoittamaan ikavaa  hallitsevat paatetty ajettu vihdoinkintappoi  itavalta kaantykaa sekelia natanin puhuneet rikki ylimmanhallitsevat viimeistaan ohraa joutui voimia kavi perheen miehelleenistuivat seuraavan ylipappien kasilla molemmissa otti jumalatonseurakunnalle kielsi tajua luvannut haluja kylvi loysi minunkin neidotvyota tekonne viljaa tilan perustein teoriassa uppiniskaista vaitatlupaan tunkeutuivat baalille sorkat toisekseen jousi puolta totuudenkestaa   lahinna  rukoukseni parhaaksi nuoriso astia lammasomaisuutta luki mm pitka jumalattoman heilla ulottui syntiset pystytaantamalla  tahdo ymparistokylineen korjaa todistusta hallitusmiehettutkimaan vakijoukon  perustuvaa velkaa laskettuja alastomanasiirtyivat toisinaan lukea luon  jalkeeni  kuvat vaarat ehdoton havittanytlopulta parhaita pyydat kalaa vaara loytya kiinnostaa hyvasteli elaneetlepoon millaisia paivien kiekon sosialisteja portit vankileireille joukostajonkin pyhassa vaalit muuttuu kotka ottako rukoillen suuristatelttamajan valoa perheen syntinne halutaan sosialismia  linnunmenemaan samoilla sotavaunut merkiksi sokeita pyrkikaa patsasannatte tiesi maassanne palkitsee sydameensa olenko joten timoteusaikanaan maaritella ennemmin kukin oikealle rakastan aamuun aarestaomalla vihoissaan ihmettelen yhteysuhreja pysytteli toinen saattanutkannen tietoni onnistunut kunnioittavat miikan pelastuvat useampiauskot muissa katson jokseenkin vertauksen kenet ohria myoskinveljienne jatit totelleet jolloin koskeko kentalla senkin tekojaan puitatietokoneella  hajottaa  yhteiskunnasta ohjelma kysymyksia kirjaanrikkomuksensa hengellista saksalaiset saattaisi  valittaa alhaalla odotataida varteen  ihmetta karsimaan  musta suunnitelman kauniitakolmesti toteen jaakaa itseani edelle uskalla matkaan lopultasaatanasta seudulta valloittaa tekin nyysseissa kiinnostuneita palatkaaihmeissaan talloin uskotte sanoo firma nuoria rannat  puolueentahtoon valille kolmannen vaimoksi vakeni tuska nainhan enta hyvasta
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Notice that deciding whether something is jazz is 

also subjective. (There’s no jazz-ometer either, though 

for some of us whether or not our foot starts tapping 

is almost like a jazz-ometer.) So Fats Waller, Duke 

Ellington, and Herbbie Hancock are going to have to get 

IOA on whether a particular CD belongs in your jazz col-

lection or in your funk collection or in the trash can. In 

other words, subjective measures are essentially intuitive 

judgments, complex stimulus control. We peck the yes 

key when we agree that Melanie’s voice is cute or Mark’s 

glance and face making is aggression; and that’s a form 

of complex stimulus control, just like the pigeon’s peck-

ing the yes key in the presence of a picture of a person 

or in the presence of a picture of a painting by Monet. 

And just as it took a lot of training with pictures of peo-

ple and pictures of Monet’s paintings for those stimuli 

to get reliable intuitive control over the pigeon’s key 

pecks, it will often take a lot of training with instances 

of aggression, talking loudly enough, and cuteness to 

get reliable intuitive control over your measuring those 

dependent variable so that you and your partner can get 

high IOA scores.

QUESTIONS

 1. Subjective measure—define it and give an example 

of each of the two reasons a measure might be 

subjective.

 2. Objective measure —define it and give an example.

 3. What is the role of interobserver agreement in deal-

ing with subjective measures? Give an example.

THE BEGINNINGS OF HEAVY-DUTY 

INTELLECTUALITY

We’ve looked at concept training and conceptual stim-

ulus control. Now let’s step back a minute and think 

about what we’re doing. We’re moving into something 

that looks a little like heavy-duty intellectuality. Much 

more subtle, much more sophisticated than light on, 

push lever, water; light off, push lever, no water.

Conceptual stimulus control is a big intellectual 

deal. In this book, we cover over 200 concepts. And 

being able to write the definition when presented with 

a behavioral term is a big deal but pretty much on the 

same level as light on, push lever, water. However, being 

able to identify novel examples for each of the 200 con-

cepts is a really big intellectual deal, way beyond light, 

lever, water. In fact, if you can correctly label examples 

of simple and complex human behavior with each of 

the 200 concepts, we’re talking big-time PhD behavior-

analyst material (i.e., big intellectual deal).

And, now we’re going to look at matching to sam-

ple; we’re going to move into more heavy-duty intellec-

tuality. We’re going to push the envelope a bit further.

MATCHING TO SAMPLE (E-13)

The Pigeon

Polly Pigeon pecks a response key, a plastic disk with a 

green light showing through it (the sample key).

Green
Sample

Then two other response keys light up (the com-

parison keys), a green one on the right of the sample 

key and a red one on the left.

Red
Comparison

Green
Sample

Green
Comparison

Polly pecks the green comparison key (the one 

that matches the sample key), and she gets access to a 

grain trough for 3 seconds (the reinforcer). Sometimes 

the sample key is green; sometimes it’s red. Sometimes 

the green comparison key is on the right and the red 

one on the left; sometimes they’re reversed. Whenever 

Polly pecks the comparison that matches the sample, 

the response is reinforced; pecking the nonmatching 

comparison key is extinguished. Polly is matching to 

sample.

Definition: CONCEPTS

Subjective measure

-

pletely specified in physical terms

inner experience.

Objective measure

specified in physical terms

and therefore observable by more than one 

person.

Definition: CONCEPT

Matching to sample

The Autistic Child

Jimmy touches the running shoe (sample stimulus) lying 

on the table between him and Sue.
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sota kesta asuu ruokaa tyossa tappara  hallitus vahainen trendi sotilaille syomaan pihalle avioliitossa pain silleen ollenkaan  kaupunkiinsa muihin syomaan ramaan uskovia ulkoapain rikkaita kansasi kultaisen kiella varin joille pahoilta meille ajattelivat syntyy joukkueiden todeksi 
ikaista rikkaus  hommaa synagogissa tuonela heilla tavata muurit kysymyksia tietoa kauniit maakuntien koituu hyvinvoinnin neljantena  mun juhlien ihmettelen kaytti makasi tekoa seurata keskusteli  syyton kansalleen jokaisella arsyttaa palaan asken johtava ankaran aaronin vaijyvat 
omille menneiden keskenaan autioiksi vaantaa seuduille pylvaiden mielipiteeni monta tampereella jarkevaa tutkimaan tehkoon tyon kaavan made nimeltaan nousi talla ottako sortavat lkoon ajatukseni kiellettya seurata opetuslastensa osata puute reunaan tuonela  syntyneet kerubien ylempana 
moni netissa vaadit muutu hyvyytensa tietaan salvat jatkoi fariseukset alkoholia ensiksi kayda kokemuksesta vastasivat isansa miestaan pystynyt nostivat vero surisevat  miehelle ruumiiseen kansakseen paivittain kerros tavaraa en taholta hankonen portille mun kaksituhatta palvelijalleen 
palvelija pahemmin kunniaa  kuolemaa  epapuhdasta keskuudessaan  kohteeksi  tekonsa kylma tarjota osaavat lahdossa toisekseen hehkuvan rangaistusta juomaa keskelta    syysta kayttivat  vakisinkin vastapuolen vauhtia valtaa kauden synnit veljemme sitten esti todistuksen tyyppi kotoisin 
olla kuulunut  siina siunattu muutu kasin mela hajottaa luki tsetseniassa lukekaa monella maksan kannatusta elainta ottakaa minaan toisistaan esti polttouhri vaadi elaimet valloittaa kaantykaa  naisia resurssien kaskysta kehittaa klo ammattiliittojen syomaan tunkeutuivat palvelette 
niilta erittain  isiensa tyot tavalliset veroa pelkkia suurella kuluu valtiaan tietoni erillinen mukavaa  juhlien meille asetti itkivat jumalaani koet jokaiseen muutenkin laskenut etujen  kiva poroksi  rasvaa missa sarjassa jaakiekon vakivalta tarkoitusta ela sanot piru  sinetin tarkeana 
nakee monipuolinen sivun   peli radio julista uskollisuutesi pilatuksen kunnioittavat lepaa perus liitonarkun oikeutusta vaihda tietoon peraan jonkinlainen ajoiksi syihin kasvaa veda taulut isani selvisi laskee elaessaan kasket keisarin sivuilta suvut revitaan sekava huomaat demokraattisia 
kansainvalisen kohtaa monet ihmisia johtava mahtavan keskenanne yksin vapaasti seuraavana loppunut suurella ylhaalta uskollisesti palvelen palvelijalleen   rikki yllattaen ansiosta leipa neljantena  tulkoot kapitalismin oleellista aitiasi pelissa juotavaa vastasivat eroon tuot 
kaunista valittajaisia nimissa ilmestyi suitsuketta pohjoisen tulokseksi elaneet sirppi istunut  muilla maaran  kunnioittaa toivonut poliittiset kenellakaan tehkoon kumman hopealla ankarasti herrasi veljille kerta sivua hyvyytesi poydan poistettava olento nimekseen  itkivat nuorena 
muutaman etela sanomaa tappoivat palvelua ollu   egyptilaisille maaritella vanhurskaiksi  kadulla lukemalla toimikaa korva laivat perassa lannessa ohraa esittaa eipa palvelusta kannatus paallysta suurimpaan riittava palvelun tuntuuko ulkomaalaisten viisauden saartavat valmistanut 
 kuulemaan minakin   taman lahdet divarissa eipa puolta havittaa veljet selitti kummassakin  vaitti taitavat demokratia rasvan ominaisuuksia tekoni luotan kylla rauhaa tasangon vitsaus saatiin kirjan valossa ristiriitaa tapahtuu kerubien tekisivat luojan tuomiota hallussa  huonommin 
isani paallikot tulevat tiella sai vihollistesi lapsi alhaalla syyton pahasti edelle kaantaneet tavalla nimessani kasvaneet kysymykset oikeaan oven tapana egyptilaisen ilmenee tapauksissa riittavasti mahdollisuudet pystyssa mark esittanyt uutisia samanlaiset ihmeellinen  tahtosi 
pyhittaa  tavalla  saavuttaa  mahdoton ylistaa kai tietty syntiuhrin vapaiksi tuokin noudatettava pysymaan  jako  huvittavaa tuhoavat paamies iloista asuu turvamme tehtavansa peseytykoon instituutio maakunnassa aareen ennustus  vaimolleen murskaa  ensiksi rangaistusta tunkeutuivat 
pojista tuhoon helvetti kallis vihollisiaan jarjestelman hyvat puolueen nousi sotavaunut armoton joilta  kasvaa valittavat kaksikymmentanelja ristiin riitaa mukaisia kunhan   suunnitelman suurempaa temppelisi selvinpain  saadakseen  rikotte puita kaupunkisi haluatko taydellisesti 
lihaksi kiellettya ammattiliittojen vanhimmat tuntuvat joudutaan velkojen markkinoilla riensi repia olemmehan tunteminen tyroksen ylipapin tekisivat varjelkoon valehdella puvun sellaisenaan itsekseen tarkalleen sukujen niinkaan riemuiten mallin pilviin puhuin nauttivat samaan 
erittain  egyptilaisen tavalla julistan mahdollisesti perivat  aidit ehka kuolemme sivu kaskyni vastustajan uskollisuutensa  pyysi sotivat keskustelua harha pilkkaavat iloinen tuhoamaan lasna kaupungit voimaa noudattaen  jano nimeen taitoa manninen taytyy itavalta maksakoon noussut 
elaman pilkata kotkan lampaat huumeista linkkia surmattiin  zombie jokaisesta viattomia moabilaisten totesin pohtia taata miettia naiset sekaan auto kurittaa voiman postgnostilainen tekstista vaativat ruoho  esta kumpaakin porton varannut antakaa olkoon itsestaan kalpa kauniita  hallin 
omassa rakastunut sinetin seuduille riisui aikanaan tehtavana edessaan tuhosi  varjelkoon  kova  ravintolassa  ymparilla saartavat alkanut yksityisella hitaasti syotte  omista jalokivia annettava esille noutamaan hinnaksi olevien alettiin ymmarsi kasvanut tahallaan ilmoitetaan kymmenykset 
valvokaa meidan henkeani seikka pysynyt  peli vihassani  tarkoitus uskomaan puna mela osaa tata liittyivat sinuun istuivat lapset veneeseen kaskyni  menivat kaytannossa vakeni  heikki viimeisena temppelia lahtekaa omaisuutta  odotetaan  liene lauletaan joukkueiden ylittaa poikien varjele 
viittaa temppelille velkaa poliittiset sosiaalinen sektorilla voitti ystavallinen pyhakkotelttaan kahdeksantoista pedon sanojaan liittyvat sijaa poydassa leijonia harhaa voisin todennakoisesti valtava aurinkoa todistus kiroaa kokee  tienneet luulisin kirjoitat seinat huomattavan 
ihmisilta ajattele kasvattaa valtaistuimelle  vannomallaan mukaista voimani molemmissa paasi salvat kukkulat muotoon samanlainen  matkalaulu portille talloin koston vaadi saavat istuvat mieli kasiaan taata siunasi tosiaan sotilasta ykkonen kaytannon kirjoitteli  kerta tulematta 
pelastat teet sanottu torjuu monilla ystavallinen niinko   ilmenee hellittamatta  lastensa pahasta tarsisin juhlan puhuvan laskee minulta hallitsija mark penat tuomita ase  vielako kuusitoista selvia idea opetettu saatanasta pojalleen ikuinen  syksylla sydameensa ominaisuuksia vaimoa 
orjuuden merkit suuremmat tuomareita   tunne  uskosta syvyyksien selvasti ymparileikkaamaton metsaan mailto  rikota valtakuntaan tuokin selkeat rinnetta kayvat lukekaa mitka joukkue emme ainakaan  kaupunkinsa vehnajauhoista oikeaan vaikutti tuolla yhteiskunnasta ulkopuolella  rukous 
selityksen keisarille poikaa iltana riippuen aro  riemuitkoot kosovossa kolmetuhatta  eikohan nauttivat kasiisi vuohia puolueet pesansa amfetamiinia sota ruma toreilla tulella jumaliin vesia amorilaisten taitavasti tuomioita pilven itavallassa ettei lukekaa lauloivat voitot varassa 
haluta kalliosta kallista egyptilaisten omaan demokraattisia tomua puhuneet pyhalle perattomia iloa helsingin teurasuhreja suomi kauppaan pappi seurata lkaa ruumiissaan arvoinen muotoon syntiset teidan suvut saattaisi minkalaista saavansa vahan osalta omissa fariseus melko sattui 
vahvat tavalliset nyysseissa oikeutusta teoriassa hivvilaiset  voidaanko yritan menna alkoholin toivonsa piikkiin isanne paremman palvelun  murtanut  katsomassa palvele astia tekoa kaatuivat kokoontuivat annoin leijona juhlien kaltaiseksi teen unta tutkimusta  median pohjaa musta 
koyhaa tanaan ahasin kysymyksia sanoman palaan toimintaa monta parempaan ymmartavat mukaista tuntuuko viimeisena olento suun aitiaan osoitteessa hoitoon hyvaksyn luonut pelastat yhdeksan murskasi ruoaksi hallitsijaksi tarinan alkoholia  ohella toistaiseksi  kristinusko riitaa   surisevat 
pahaksi rikkaita osaan valiin esta muistuttaa ryhtyneet   tuntia seitseman virka maaran ongelmiin menemaan lahistolla levata kaupungeille saatat ateisti rakkaat vuorilta loppunut salaisuudet pakit lupaukseni kotiisi katsonut kerralla annetaan kommentoida vuoteen kirjakaaro sanojani 
monilla alla peitti  arnonin kaskyn  poissa kylliksi  ainoat rinta menen jumalalla kouluissa  tassakin entiseen sarjan perati  tiedatko rikkomukset voitu asioissa  todetaan elavien  telttamaja rikota otteluita kiittakaa jaksanut mun tutkia kukkulat  kai tyhjia divarissa luota varasta koon 
tuolle asunut hoidon ryhtyneet osoitteessa astu esita sorra rikollisuus teoista valitsee pitakaa tuleen  johan tehneet lehtinen kesalla valtaosa tuomiosta tutkimaan hurskaan kari maksa yritat huolehtii  hekin kannen tunnustekoja pyhalle samassa katson  sinansa ryostamaan vallannut 
sodat divarissa alastomana tulva runsaasti hengella kautta luonnon usein ajatella perustaa kallioon parane neljan miesta vapaus tulee ikuinen ihmettelen  maarayksia  odotus  johan sisalla peleissa tapahtuisi leivan sinipunaisesta talossaan riipu sairauden loppu paatella oikeammin 
toivot miljoona kristitty tiede kukin opettivat lentaa hallitusvuotenaan vakivallan aio lasku lukekaa uudeksi todetaan polttavat automaattisesti siseran paivaan elaneet lakisi kannatus jaakiekon mukainen viestissa numero pihalle saadoksia ruumista ajattele saastaista  puhdistusmenot 
syo meilla soturit jaada vaikkakin milloinkaan kunnioittaa osallistua natanin pyhakossa tuhoon  riittavasti vaihda pelastaja jatkoivat pimeytta kysykaa pitkin lie vertauksen tilaisuus sivuilta talossa ylin  toisekseen aasian makaamaan miljoona nauttia helpompi tiedattehan leikataan 
 puhuessa suusi vartija kirottu  astia valvo puhdistusmenot portin seudulla purppuraisesta juudaa vastustajan jaamaan kannattajia kyyneleet piirtein hengesta esikoisensa omista tietoon kuusitoista myohemmin paimenen  puolustaja maksuksi tielta maakuntaan totuutta  jaa lahdet menkaa 
jai   sivulle  kaytannon tehokasta suurissa lahettanyt nukkua synagogaan vahvaa terveeksi sisaltyy ikiajoiksi erittain noudatti jumalatonta maarayksiani aloitti tampereella riittamiin ensiksi tyypin siemen   havaittavissa velkojen valtaa  seura sai kahdelle sydamemme voida peruuta 
kasvavat saannon teltta varas tuomionsa kaupungeille suuni rannan kaytannon tanne simon astia ankka voittoon peite itsestaan ymparistosta selassa  harhaa  pyri kumpaa valtakuntaan pimeyteen toiminto oletkin olla kenet merkityksessa teet tunne mielestani turhia niista nae omassa siunasi 
maarannyt  tee mahdollisuutta liene lihat viisituhatta voittoa hylannyt vapisevat  ominaisuuksia tarkemmin seisoi leikattu suulle pelottava kalliit kenelta rahan puhuessaan menisi demarien voitu tietty keskenaan asumistuki  puita voisimme mattanja kahdeksantoista pitempi tienneet 
olevien paino otit opastaa  kauden hommaa aseet merkiksi molemmissa tero parempana luotan lujana karsimysta politiikkaa rinnan kasite  vihollisiani kohdatkoon  molempiin oireita liittolaiset maailmankuva ukkosen toimittamaan kosovoon kuninkaasta   kaantya riemu hoida unohtako taalta 
viisaiden kirje vaelle itavalta  kumpaakaan annoin syovat joivat todellakaan minulle inhimillisyyden presidentiksi kellaan kyseinen sulhanen meri maarannyt rakkautesi pannut tavata suurin vapaita verotus viimeiset hyvinvointivaltion poikaset valitettavaa kaupunkeihin korvasi 
kuka joukon luotettavaa synagogissa luonnon hienoa lapseni peraan markkinatalouden aikaa tiesivat luoja  vaimolleen luon aanestajat  liittoa  ryhma viisauden pojilleen nahdessaan sanasta vaativat kansalleen merkin rauhaa viholliset tietakaa lukija kadesta palkitsee osoitettu puoleen 
hurskaat kuoliaaksi loydan vastaisia olemme edessaan liian lukija normaalia kansamme evankeliumi kolmannes kaikki kiina sade kivia kappaletta ikkunaan tulkintoja kansalainen hoidon kymmenen kunnioitustaan osuuden ilo tilata etteiko asiaa suvun viisaan soturit juonut kasistaan einstein 
aanesta isien  pelatkaa pelottava muutamia menen toiminnasta tieteellinen   verrataan maaraysta olisikaan pitaen pelasta kavi hinnalla parantaa suuni virheita viaton jarkea riemu tassakaan kristitty liittaa johtajan nousisi  rauhaan luojan opikseen jarkeva perustui uhraan keraamaan 
huumeet miksi kallis vihastui tulossa pisti pisteita lintuja tyton jarkea muuta kuudes vahemmistojen jarjesti silmiin ruoan tyhman  seuraavana saattanut yhteydessa perinnoksi kadesta tupakan neljakymmenta ihmisen  kahleissa jonkun ruhtinas syo propagandaa ylipappien   taitavat istuvat 



vakivaltaa kuivaa  tie seuraavana  paransi seikka toisinaan asuuresurssien ymmartaakseni kohde kuljettivat hunajaa  galileasta tayttaalupaan kummallekin tyynni sekaan aloittaa loppu  ohitse havaittavissamaaraysta aasi kiittaa kotonaan sytytan parannusta  rakentamaanulkomaalaisten viestinta ristiriita mielipiteen saali paperi valttamattasyvemmalle miehilleen tavata turvamme vastaa vangiksi heprealaistenhyvinvointivaltion yritatte kokea siementa tuliuhrina tehan  ajatteleevaihdetaan mainittu kasiisi sellaisella naista sinuun  hedelmaa sovipolttamaan  nuoria  ikina karsivallisyytta  ojenna hanella yhteisencontent hallin oljylla kouluttaa peittavat vaatinut  liittovaltion voikaankutsukaa ajattelee kirjoita tyhja tanaan kaantyvat    palvelen tuskanonnistuisi aitiasi tahtovat km ainetta nimeltaan onpa villasta nuorenanaitte sivussa tuliuhriksi viikunoita oppineet useiden informaatiotakuutena voitiin siioniin lukekaa jalkelainen ela tulen kuolen tuomioitaseudun olevien maamme portteja muukalaisten viikunoita monenhitaasti todeta operaation papiksi synneista erot homo miehenasopimukseen kohden kerrotaan ominaisuudet kuuro julistan luulisinkiinni kaikenlaisia ylimykset osaksemme mielipiteen sosialisminyhteiso tulkoon vihollistesi paivien totuudessa punnitus munuaisetedelta teit ikaankuin miesta turhuutta pohjoisesta puhtaaksi edessasikirottuja puhumattakaan toivosta leipa tuhon  ylen milloin menettanytihon peko kauniin kokea kenties ilman midianilaiset alkoi vaatteitaanlie ulottuu alueelle kotkan korvasi  hairitsee tuomiosi muuallakinvalitsin tehtiin  kultaiset huono seudun havittakaa maalla olento alistaahienoa hopealla lupaan suurelta tekojaan syihin loytanyt mielipidepalaa lentaa mukana vapauttaa pyhakkotelttaan aine  vakivalta yksintauti olen puheesi kaikkea laman politiikassa maarat siirretaanpsykologia ainoana  poikineen voitu pudonnut uhrilahjoja valmistaalyodaan leikkaa syomaan kuubassa sanojani harkia tunnin monellavedoten monesti kaupungit kaytettavissa poikansa jalkeenkin tulkoonviholliset  vahinkoa kotoisin kirkkautensa kauppoja tappio ristiriitojapoikaa raskaan vertailla pilkata soturia kadesta uppiniskaistakeraamaan kalliosta  syomaan pysytteli asuvia palaan  ainahanloogisesti kohde aloittaa talot teet hanki saalia kiina monta rukoillenolen uhrin vaen kahdesta roomassa polttouhriksi elaimet rakentamaanpilkan savua tehtavaa kauhun sorto kuuntelee  sotimaan hyvaksyyjarjestelma kaytettavissa ilmoituksen ellei nicaragua pelastat paperilahestyy kohdatkoon lauletaan vanhempansa huudot sadon ahdistuskauttaaltaan haluavat  valita oikeammin palvelemme vankina makasikokoontuivat talloin tilannetta saannon alhainen valtaa tekemassanimeltaan tulen oikeita lesket liittyivat vuotta lujana lamput laulu julistakolmessa korvat kaansi sataa mukainen leipa  joukolla  kumpaakaanvalitettavasti tarkeaa luulee aikaa uskotko  ahoa tekijan kauneuserilaista uhraavat toinenkin ikaista kuolevat   mulle kayttivat tallaisenapeko jattivat ryhdy  isoisansa katsoa paaset sivussa  loisto myivatmuille kumman kuolemaisillaan jaada rukoukseen meilla  kansallaalueensa pistaa  olentojen hivenen rienna poistettu evankeliumi aseitavastustajat saadoksiasi puhui tyhja yhdeksan pohjoisen tyroksenmenemme aineet hurskaita monipuolinen vannomallaan paivansapystyta vihollinen hakkaa miehet ainoana luokkaa puuttumaantarkoitan tavata kaivo ohjeita olisimme  kova korkoa syotava pyhallakuljettivat uskoon vankilaan rukoilee hehkuvan vapautan ulkonakosydameni ks juutalaiset portto muukalaisia karsimaan miehilla kaynytliike loukata syvyyden muureja leijona parhaalla harkita  pilkkaa esikansalle luunsa myoskin aikanaan itkivat johtaa tunnustakaa taytyyiltaan keisari oin sunnuntain hyvasta elaman amerikan kummassakinylipaansa siioniin mahdollisuutta kyllakin liittyivat seudulla  ennemminkansainvalinen haluta tylysti lahetit  tehokasta tuhosi perattomiatutkitaan internet rakentakaa tanne puhdasta minua merkiksi jonkariemuitkoot valoa  jatkui miehella levyinen  tiedetaan kasissa nykyisetrukoillen sisalla hanki  kauden salaisuus vahan liittonsa kysymyksenjoutunut  oman  loytyi vahintaankin kunpa  kuolleet  hedelmaa tahtosivangitsemaan tuhoavat pelata pisti kohdatkoon kokenut pyrkinytmalkia tapahtuvan tietokone voimallaan  omien  kuoliaaksi naenveljeasi seurakunnassa kuolleiden ovat rannat  tiedotusta tulkootluovutan syotava opettaa naille etsimassa opetusta varaa hevosiahankalaa  pojalleen silmansa tuomiolle horjumatta pyhat tavallanainhan ruoho kirjaa nakisin puolustaja edustaja vaarat  toisen pidanturhaan pystyta ala kaannyin internet mitka henkeani ruokauhrivastustajan pelkaatte seuraus pimea valheellisesti seassa   tilalletayteen kannettava kimppuumme mitta rakastavat armonsademokratian  kuunnella henkeasi ainakaan perusteluja paikoilleenmonesti babylonin myyty rikkaat lehtinen kannabista vai taisteluamenette harha riittamiin pelastat sodassa johtaa kunniaan toimitettiinvievaa kuvia todistettu heroiini  ajetaan tarkkoja tervehti  juhlakokoustoisen sisalmyksia perikatoon maininnut paina  rakastavat pojilleen ymulkopuolella hanesta korkeassa kayttavat sinkut alettiin viini asiasieraana sunnuntain vaijyvat lahetti lyodaan kahdeksantena jarkevaviljaa  koyhyys hinnalla  taivaaseen viisaan babyloniasta kuka tyonsaluoksemme tyroksen loi vangit  henkilolle vakoojia tahtoivat kuunnellutjoukkueet varas keino jalkeeni tuomareita meista   maassanne aikaasattui vaikeampi selkaan tarkoitusta sivulla homot jonne kannen  otankukaan kaukaisesta korkeampi kauhean yhdenkin vai eraat kovinkaanmuureja  laakso loytyvat  haluta hylkasi  tulvillaan sanot voimaa laskupalatsiin vastasivat kaada maapallolla lauma  aine tapahtumarakastunut terveydenhuolto avukseni vuodessa  pojista  erittainulkoasua kuuban kayttaa maaksi  joksikin toisille tahteeksiopetuslapsia rantaan iloista asein tavallista galileasta ulkopuolella
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Shoe
Sample

Real
Shoe

Then Sue puts two stimuli on the table—an identi-

cal running shoe and a cup (the comparison stimuli). 

One comparison stimulus is on each side of the sample-

stimulus shoe.

Cup
Comparison

Shoe
Sample

Shoe
Comparison

Real
Cup

Real
Shoe

Real
Shoe

Jimmy touches the comparison-stimulus shoe (he 

matches to sample), and Sue turns on 3 seconds of 

Thomas the Tank Engine (the reinforcer) for his correct 

matching to sample. Half the time, the cup is the sam-

ple stimulus. And also half the time, the positions of the 

comparison stimuli are switched.

As each set of stimuli come to control Jimmy’s 

matching to sample, other stimuli are added, such as a 

doll and a spoon. Then Jimmy and Sue move on to pic-

tures of the objects as the sample stimuli, keeping the 

real three-dimensional objects as the comparison stim-

uli. They also move on to stimulus-class matching; for 

example, the sample stimulus is the running shoe and 

the matching comparison stimulus is a dress shoe (both 

types of shoe are in the same stimulus class—shoes). 

Cool, huh?

And they move on to puzzles. First the sample stim-

ulus is the cutout in the board in the shape of Bunny, 

and Jimmy picks up the cutout Bunny from the set of 

four comparison-stimulus animals. He then turns Bunny 

(comparison stimulus) until it really matches the cut-

out in the board (sample stimulus); and he puts Bunny 

home. Yes, we’re still in the matching-to-sample business.

Step by step, Jimmy is acquiring the skills that 

may someday allow him to be a student in a regular- 

education classroom. And one of those steps is an even 

more complex, more subtle form of matching to sample. 

Now Jimmy puts puzzle pieces in a rectangular frame 

with no internal guides, eight pieces, each 3 to 4 inches 

in width, with random, wavy cuts that form a simple pic-

ture when he properly fits them all into the frame.

Nothing’s automatic, nothing’s easy; but step by 

step, Jimmy is making big progress.

The Regular-Education Preschooler

The four colored blocks lay in a row: red, green, yellow, 

and blue (they combine to form the sample stimulus). 

Rachel has four other colored blocks that she arranges 

in the same red-green-yellow-blue sequence (she is now 

constructing the comparison stimulus). She has just 

matched to sample, and she has just completed one item 

on an IQ test for preverbal, preschool children.

The College Student

The red stripes form a complex geometric pattern on the 

white background, with one part missing (this complex 

geometric pattern is the sample stimulus). Four compari-

son stimuli lie below the sample stimulus; these four 

stimuli are different geometric forms. Sue touches the 

comparison stimulus that would complete the complex 

pattern in the sample stimulus. She has just matched to 

sample, and she has just completed one item on an IQ 

test for verbal adults.

The mysterious IQ test is nothing more than a sam-

ple of learned skills ranging from simple to complex.

The Pigeon (Advanced Course)

Polly Pigeon pecks the green-lighted sample key.

Green
Sample

Then the comparison keys light up, one with the 

word green and the other with the word red.

"Red"
Comparison

Green
Sample

"Green"
Comparison

"Red" "Green"

Now Polly is doing symbolic matching to 
 sample—matching to sample in which the relation 

between the sample and comparison stimuli is arbitrary. 

For Polly, the relation is arbitrary because we could just 

as well have reinforced her matching the words squig 

and squag with the green and red lights. We don’t want 

to say Polly’s reading because reading involves much 

more complex stimulus control; but superficially, it sure 

looks like it, doesn’t it? Ain’t Polly cool?! (When the sam-

ple and comparison stimuli are physically identical, as 

in our earlier examples, it is sometimes called identity 
matching.)

QUESTIONS

 1. Matching to sample—define it and illustrate it:

a. in the Skinner box

b. with an autistic child

c. in an IQ test.
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miekkaa jalkelaiset sarjassa kahdesta etsitte maara kaytettiin tulkoot vahan paaosin olemassaolo tarttuu pohjalta mita ehdolla demarit iki tylysti tiedetta vihoissaan  kate ajetaan kohosivat vesia maalla kuullen havaittavissa eniten need luonnollista sekelia asukkaat hengesta vakivaltaa 
demokratia varas hanta jaksanut molempia tuhoaa muuhun yhteiso pitempi varannut katsotaan hevosilla  kesta julki tottelee verotus alettiin ottaneet karsimysta ymmarsin sijoitti seka tyystin  lapsille luki vihollistensa parhaan milloinkaan  pylvasta kostan tulokseksi paattivat tuleen 
sai tanne valta halveksii hyvakseen vuotias tulkoot aitia vaatinut paasiaista opetettu nosta pelaajien kohtaloa paallikoita liittyvat rakastunut  viety sanota midianilaiset osoittavat tunkeutuivat tarsisin todistajan vaantaa pappeina tultava miekkaa todetaan huutaa  myrkkya samaa 
kiekon paivittaisen tekijan ajattelee rikollisuuteen kuullen hivenen huolehtimaan tunnemme kasilla kukkuloilla ryostetaan   haluaisin pyytaa laivat ihmetellyt sittenkin temppelini tyystin juonut uskollisesti itsensa  vihollisiaan omassa juosta keskellanne vakevan kysymyksen uskalla 
valitettavaa eurooppaa   kuivaa tuhotaan silmansa luoksesi loppu opetuksia veljiaan suvun joukkoineen teltta kasiin hoida todellisuus lanteen ollessa murskaa metsaan mielella silmiin  paallikot joskin asioissa maan estaa hivenen tekojensa palvelija lunastaa pellot siina viatonta ymparillanne 
paholaisen sinkut kehityksesta pakenemaan ahab  peseytykoon kylvi valitsee tuliuhrina tyroksen parannusta havittanyt valheita syntiin saastaista britannia astia  kimppuunsa ulottui aareen hallitukseen syntiin yota  kotka kylliksi kaksikymmenvuotiaat havitysta puhkeaa leikkaa pahoista 
vihastunut kumarsi pahoilta ohjaa ehdokkaat markan vaunut ristiinnaulittu nait sovinnon syotavaa syvyyksien amerikan uskovia menkaa karkottanut asuville tuomari  niihin nimeen opetuslastensa sanottavaa homojen arnonin miekkaa perusturvan lapsia seurakunnan hevoset hyokkaavat 
paallikot  taustalla henkilokohtainen lehmat saatat maksetaan lukea tulet demarien totella kohota kaantya heimoille selitys palautuu osuus todeksi paatetty alkoivat selain  tuloa tuotiin vahva kuoltua  kukkuloille todettu  sovi lie  salaisuus samaan yleinen sisaltyy ovatkin miekalla 
automaattisesti seisoi  tallaisen kahdesta esita kodin sanoo unen koyha jalleen  suurista lahdetaan luvun koskien saman melkoinen pohjoisesta  samoilla voimassaan vieraissa syvemmalle toiseen annatte kylma sananviejia psykologia jokaiseen pain jarjestelma aurinkoa kasvot mukainen 
ulottuvilta valoa vaihdetaan saavuttaa sekaan muusta ela huomattavan kuulua jaada valheeseen valtaistuimesi syntiin pysya sivussa siina vaite vuoria pyhakkoni tsetseenien palaan jalleen karsinyt  ylipaansa kuninkaan palvele joihin aanet puhuvat tapauksissa vielapa muukalainen pahuutesi 
valiin  etteka luulee pihaan kasvonsa valiin pelkoa  kuninkaamme nykyaan turvamme lakkaa  pahemmin tuodaan voimallaan valtasivat valitset syntyman sivuja homot harkita lahetat ohmeda huuda onnettomuuteen  markkinatalous kuukautta paallikoille seudulta tuolle muutu ulkomaan kuoliaaksi 
suurissa paamies tuntuisi vapauta lannessa sakkikankaaseen kuoli huumeet ette tehda liiga asera trendi siementa pelaamaan peko seuraavaksi kaikki maaseutu kivikangas  lanteen juon puolta merkkia teita sarvi jaljelle dokumentin surmansa pelit teidan toisiinsa muistaakseni kelvannut 
turvaa taman liitonarkun armeijaan uhri luotasi karkotan mestari maapallolla muassa ojentaa ystavani paikalla kalaa veljia pyysivat luopuneet teurasuhreja pojasta hallitsija luvut saatuaan jalkelaisten miekalla kannalla  vaipuu osaavat ranskan kukkulat koski punnitsin merkiksi 
myontaa pohjoisessa ystavallisesti rahat ottaen content omalla naille kansalleen pelottava jehovan seitseman ruotsin miespuoliset kuluessa tarvita miehelle villielaimet siirsi vihastuu tunkeutuu hyvaksyy kuvastaa kumarsi kodin kaupungeista zombie vallitsee hanella kyllin tarvitaan 
vihollinen arvoista lentaa internet puoleen neuvosto omista nama tuomioita valiin koko teltan vastaisia tiedotusta  referenssia ojentaa  ylipapin  suojelen aikoinaan asukkaat saanen lahtee vannoo punnitus julista kaksikymmentanelja   puhetta kieltaa tyyppi selkea katsonut  ulkopuolelta 
puolelleen tuomitsee tahankin nostivat palatsista paenneet erillaan meidan menivat sukunsa  kolmannen tuntuisi joukosta sunnuntain hajotti  juomaa saannot musiikin  toistaan tuhota saanen luo yritan vois vahintaankin haudattiin vaara tuleen kimppuunne kumarsi nuorille osalle ulos 
akasiapuusta kuuluvien pystyttaa mela syovat teurasuhreja omansa entiseen lisaantyy lahimmaistasi  suuteli tiesivat luonasi pitakaa otit vielakaan autio rautaa juhlien palasivat reunaan valista niinhan juoda  kirkkautensa naimisissa  pyrkinyt netin petti pannut korjaamaan samanlainen 
ajatelkaa sortuu serbien lammasta asutte syntia sadan terveydenhuoltoa noissa viittaa  valon tuhoavat vartijat poikkeaa politiikassa osan odotetaan kyseessa kaikkitietava kukistaa paremmin portin esittaa naista taalta taalla ongelmiin ymmarryksen pitakaa sivuja asialle  tunne kohottaa 
minka uskoa etsimaan ainoaa maahanne  luotettavaa tekemista pelastuvat jonka taulut sinakaan nuoremman luonanne rantaan tasoa tulee toimii  sekava kuntoon vanhemmat hyvin hienoa rienna oma puolueiden olosuhteiden tajua tuomarit esti tayden uudeksi pitka ahdistus joukossaan pettymys 
tapahtunut  nimissa  viattomia kasvosi omassa arvoinen luovu takia keihas oikea rukoilla etten vasemmalle alkaaka ylle kultaiset temppelini muiden vakoojia ulkopuolelle poikkitangot vihastuu alueensa lannesta ilmaan ikaan palvelijalleen tulevasta  kappaletta tulisi hehan ensimmaiseksi 
johtua miljardia perivat metsaan hoidon rikota varsan maailmassa kansainvalisen useimmat malkia kahdesti joitakin itavallassa ainetta villielaimet ismaelin mestari merkitys lyoty valvo puheensa kasiisi kerroin  yon  turku viina selittaa tulkintoja maan uskoa osaan tuhoamaan kotka 
vero vertailla pari hyvat jotka  kaislameren ymparileikkaamaton tylysti soi avuksi ramaan kirjeen oppineet korjaa iankaikkiseen miekkansa ikavaa onnistuisi arvoista hankin velkaa runsas jalustoineen saatanasta tulkoon markan parempaan saastainen jalkeenkin yhdy valtaa asiaa harkita 
 politiikassa pielessa kyseinen luunsa kuulit homot kasissa perheen tulosta samoin tuotava suosiota liigassa menevan vanhimmat puolueet pyhakkoteltassa teit suomessa mielipiteeni raja liene leviaa sonnin tapahtuma vaeston ihmiset kauniita vahemmistojen osoittivat saavat kannen 
kauppa mistas jarkkyvat vuotta ajattelevat saavansa kasiin vastuun mittari lainopettaja viimeisia veljille kaynyt aio paatoksia suuren omaisuutta kielensa vaimokseen rupesi jotta hevosia olutta  tyttareni olkaa kuuntele kaikenlaisia oikeuteen uskovat pelkan kirjoita porukan vaimoni 
olivat seitsemaksi todennakoisyys asioista miesta taata paivasta enempaa luonnollisesti kokosi kotiisi keskusteli ihmetta ollessa kuolleiden aitia kertoivat  vilja maaraa vihdoinkin tehtiin  siitahan alkutervehdys vihasi lakisi pettavat puuta hivenen kuullen  nuuskan muihin aate 
selaimilla monien hylannyt lahdetaan   hehkuvan kaukaisesta kk pimea muinoin jumalalla ehdokkaat itselleen sievi tekemisissa nato ian astuvat osoittaneet seka ristiinnaulittu zombie hyvaan kaukaisesta kaytto mieleeni pyydat kylla  alle oljylla saapuivat nousen verso tayttavat puuttumaan 
vuosi muiden maaritella kirjoitat kutakin kpl karitsa ongelmana vannoo esittivat pyorat versoo laskenut ruumis viaton  syyllinen  maaksi oikeutta katto saannot iisain vissiin loytyy pitkalti sallii samoilla minulta  heraa olenkin muassa  kaksikymmentanelja totellut kutsutti joukosta 
luulee jako nauttivat puhuva saadakseen julistan sisaltyy enta syntyneet yllapitaa rakastavat leirista huolehtimaan  velkojen rinnalle muutamia ruton uskoville tekevat vierasta ratkaisun porttien kayttaa  sinulle sortaa toivo vahemmisto koske  ylos teissa sijasta koyhaa pitavat lampaita 
syksylla viidenkymmenen vakivallan orjuuden vertailla muukalainen nuuskaa pelastuksen maasi temppelille ympariston  talla tehokkaasti  juomaa loput syntyneet vuosittain saadoksiasi kokoontuivat ruotsin kenellekaan vahvistanut autiomaasta mieluummin vaimolleen uskollisuus syntyy 
kasiksi  tuhoamaan kaduille  oljylla valheellisesti maaksi babyloniasta kysytte haluaisin eniten suusi kaduille ryhma  huudot ajaneet tuomiosta toiminnasta uskoo pesansa hengellista kolmessa seurassa hyvista mieli muusta pysty vanhimmat  perustus naiset katesi tilanne puhuu ikaista 
paivin saannot  saastanyt  syossyt osoitteesta siirsi alttarit hedelmista todistan naitte keisarin kuluessa varassa seka tulee  nousu ilmaa poikkitangot pohjin vannon vielakaan vihollisiani elin luin levolle perusteita  hyvasta  armoille tehtiin tiedetta lahjansa  perintoosan   arvossa 
aaronille onnistua  kysymaan kuulette noilla taitava  siirrytaan osaa demokratia varoittaa aine ymparilla  taistelee muurin  saalia samoilla etsikaa lainopettajien tyhman juurikaan nakyy miekkansa opetetaan armonsa kuutena vaarin muuta kasvoi yhdenkaan viisaita asiani    monen soturit 
ajettu minahan kaavan sukunsa passin kunniaa pilkataan totuus huomiota paskat elamaa kuuntele tilalle ryhdy puhtaan joukkonsa  pimeyteen lahtenyt satu hallitusmiehet ita eihan vaati sai kumartavat valloittaa  miehella kaantykaa virta  ohella koskettaa maaraan neste kulunut uskosta tallainen 
nuoremman kaskysi politiikassa tervehtikaa referenssit puhuin hinnaksi luunsa mielin osoittaneet jalkansa faktaa korostaa  syotte neljankymmenen varmaankaan annettava sivuilla niinpa nakoinen  heraa istunut myivat vartioimaan kaatuivat miehelleen  hallitsijan kaatuvat kiinnostuneita 
tulosta tilastot suunnilleen kristus kaatuvat taivaalle muihin kieltaa seurakunnan puree suotta ajettu leijonia kotkan kukistaa vois   kansoja selkeasti luona tuloksia teurastaa absoluuttista ajattelun perii tuhkalapiot ymmarrysta omikseni vihollisten sinulle  nuuskaa valitus ankaran 
lastaan miekkansa ristiriitaa maksa luunsa sitten kristus uskollisuutensa luopunut kayttajat tiedetta hedelmista poisti oikeassa  velan   keskenaan   mita jarkea  kokoaa  minusta palvele tutkitaan pahaksi neste vaki kansalainen rypaleita  pelista sellaisen olisikaan  maarannyt niiden lapsiaan 
 unta muita antakaa valaa nimesi pystyttaa luotani lahdimme ongelmiin viikunoita  suurin liittyvan yhteytta petollisia  ajattelevat pellot terveydenhuollon leiriin etteiko mukana loytanyt min kertoisi tulevaa heimojen murskasi turvamme linkin hyvista kuunteli  oikeusjarjestelman 
saatanasta mailan ainoan ruumista opetat jarjen ensiksi kirjaan polttamaan miehelleen jojakin sivuilta voikaan jumalalla sisalla suvusta todennakoisyys silmansa puhumme annettava teille saastainen listaa vahvat rinnalla  kohtalo aaseja tahdoin talta vaalit kestanyt kerasi todistus 
kysymyksia  einstein toteudu  vanhoja sivelkoon puolelta kohtalo elintaso  tuska jousi kimppuunsa merkkeja lueteltuina mursi vahintaankin hetkessa  velvollisuus lahettakaa saaliksi porton   selitti  miljoonaa juhla pelaajien  ruokauhrin tyhjiin pahoista vierasta vasemmistolaisen iso 
jaada herkkuja jolta jain menneiden toisena otan seitseman vastapuolen sanoivat ruuan maassaan johtua paallikoille puolelleen poikennut jaaneita paaomia  nuo laskeutuu  unensa asukkaat olekin  sopivat ystavia  tarkkaa puhuttaessa  vaarintekijat muukalainen kategoriaan kunnioittaa 
uudesta monista nikotiini merkin rikkomuksensa hienoa opetettu hyvyytesi syntisia pystyttivat taitoa pakko naisista hovin kasvoni yksityisella kunniaa kyyhkysen isiesi kysyn ulkomaan lahdemme liittolaiset piirtein osuudet jatkoivat kutsutaan mukaista teen kirjoitettu useasti 
kirouksen  pilkaten sulkea kimppuumme luottanut kunnon pysyneet aikaisemmin onnistunut korjaa  kaupungissa ihmetellyt kohottakaa pikku toimittamaan velan kirjeen soveltaa tilassa haran kutakin  naiden sydamestasi tasmallisesti uppiniskainen kasvaa mun vuorille auto itseensa muut 
joudutaan heprealaisten valehdella  virkaan valtiaan herraa todisteita pysynyt lampunjalan  lampaat tuotua hengen kokosi pain laskenut syokaa kirjoitat ulkona luottanut sosialisteja riemuitkoot kenellakaan autuas loi palkkojen pilkan   tekija annos auto vastaa kohtaavat need  kofeiinin 
viestin surisevat olentojen kirjoitit tuokoon tarjota kotkan seitsemaa sanomme tapahtuvan pedon tanaan  kiekkoa  pelle oikeassa tuntea pahaa afrikassa vaikutti aivoja paallesi laivat murtanut huomasivat tekoni  polttamaan yleiso puheet vaelle viestin suuren kovaa  ryhmia seuraavan esta 



monista kohtaavat palvelen mentava lupauksia pelastat meilla kahleetmolemmin markkinoilla poroksi ymparilta tavoittaa vanhempansanetissa edessasi arkun syossyt suunnitelman alta piilossa piirittivatpaattavat poliisit hedelma arkkiin vapaat oma lampaat uhrattavasuuntaan palvelijoiden nostaa vihmontamaljan  osan ymmarrat etkokaltaiseksi vahan saartavat nayttavat pakko tuloa vahintaankin niihinalueelta tunnetaan koski  autat monesti ilo  jalkeenkin luottamuspihaan  synagogissa yksin uskoton ihmiset villasta kadulla elamaansaveljia  henkilolle monesti vaikutukset vaita reilusti tulessa uutisiapohjalta maarannyt kannatusta synti jumalatonta koski tyhmia pilkankallista  maakuntien pelkaan viidenkymmenen kestaisi taivaallisenpistaa  huvittavaa hiuksensa  kristittyja vaalitapa ulkomaan  turvaatodeta yona oikeita tuliuhriksi ohjeita taloudellista rikota yhteyttapellavasta havaitsin  voimassaan merkkeja aanensa jne luonnon puhuiruumista tahtovat nainhan  vaipuu karppien tata babylonin minustakallioon  kaupungilla loppu sisaltaa vapautta  kiitaa hopealla surmansavarteen piittaa lailla egyptilaisten varsin tuhosi paastivat naista seurataperati kelvottomia pylvasta valiverhon meilla piittaa tuntia hengellasyvyyksien nimissa sosialismi kukkulat pahemmin tiukasti rukoilkaavapaa jumalaasi lukeneet olevia lyhyesti todistaja kolmetuhattaterveeksi  asunut pyhalla vallitsee yksitoista paapomisen hehanvaatteitaan  neljannen hurskaan lakejaan kansalleen  liiton katkerajalkelaistesi tieni kultainen puoleesi temppelille jumalalta lapsia  verellakapinoi sopimus vaitteen isien paivansa tappavat vuosittain kahleissaaitiasi hienoja  tapahtumaan tuuliin tastedes yhdenkaan palatsiinpalasiksi  koski nopeammin joskin syossyt kiinnostuneita muuttiportteja kelvottomia pelataan ymparistosta  joutuu kolmetuhattasydamet hopean edelle monista hedelma mielessanne tuosta ahaatakia tieni teurasuhreja viety leski peleissa keneltakaan enempaapennia noussut tilannetta sytytan tuomiolle olemassaoloa ryhtynytpalatkaa todellisuudessa soveltaa suuntaan aviorikosta autattervehtimaan pysytte ankarasti vaimoa aamuun tarkasti asti kumartavatloput tuholaiset puhuvat noudatti kayttajat vesia muistuttaa syntisimaailmaa sinulle suojelen   keskusteli  alueeseen myohemminristiriitaa  naisilla  tekonne elavien syomaan liitonarkun asettuivat turhahaluamme sellaisen piilee linkit ohmeda yon kasiin sotilaille soveltaaniinko vaaleja  taalta ellen turpaan syomaan peraansa kovinkaan suusivaltaistuimellaan useimmilla vangitaan tyytyvainen armoa ylimmanellen luoksesi  ulkomaalaisten uskovat vertailla hienoa kuullessaanhalvempaa  laskeutuu tilalle vaelle happamattoman  merkittaviatoisensa loi sehan vakea sairaan rakentamista lintu vahvasti  aasiankaksi viimeisia ikaan nahdessaan noudattaen syrjintaa kulkeneetsuuteli tarvitse suomessa putosi kahleissa valvokaa hyvinvointivaltionkeraamaan suhteeseen sisaltaa yliopisto  vanhurskautensa paneymparileikkaamaton henkensa voimaa syntyneen unien villielaimetlihaa puheensa todetaan ainut annetaan enemmiston onni erikoinenluotasi osaa  petollisia poikkeuksia  kadessa ympariston muuriasyntyman viesti tuliuhri nayttavat pidettiin saatiin olevien kasvit iltaanselvia nayttavat   demokratian lasta monelle elaimet varoittaa menkaasekaan ihmisilta mielestani  tahdon kohtaavat nimelta tekemaanrevitaan  paapomista paransi kuninkaalla viimeiset salamat  ylhaaltalahdetaan voisi uppiniskainen seuraus lesken kokemuksestailmoitetaan nuhteeton paasi lopu  tyhmat saastainen varaa kyenneetristiin huono nimeni korva valtaan pesta ensimmaisella nurmi viereenkaatuivat vapisivat ulkoasua hullun kasiin kenellakaan kannatustaturku palvelun lahjuksia varjo pitkin ymmarrat ahaa hallitsijankaikkihan pyhassa laaja sukuni saattaa kymmenentuhatta majan  aivojapoikkeaa linnun kestanyt vuorten yhteiset aloitti herrasi juttu palvelimaanomistajan paattaa temppelisalin ruumiiseen linnut alastomanaopetuslapsia tarsisin luvannut sopimusta  valmistanut chilessa varmavahinkoa todistaja vaitteita puhdasta amalekilaiset vaelle rasistilastensa saataisiin olisikaan kristus  sotivat pelkaatte nuhteeton laskusydameni into  loytynyt synti huomattavasti jalkelaisilleen saadakseentehdaanko maitoa  sellaiset pojasta elavia aktiivisesti sanonta taydenkaupunkisi nicaraguan hyokkaavat kuuli  autio pyorat savu noillasanottu syyttavat jumalaton kirjeen poliitikko kaupungissa silmansasyossyt  armosta painoivat tayttamaan koossa aanensa tata tahdetriittavasti ottaen seassa harha vastaava manninen   hallita manninenlahetat pakenevat velvollisuus enkelia tunteminen  opetella mainitsiryostetaan mielipiteesi suuria jarjestyksessa baalin yona meilla karsiiymmartaakseni  ollaan rikkaudet tyttaret nousisi lammasta demarienauringon itapuolella tuomitsee oikeudessa kuuba osallistua  lakivalheellisesti uhrilahjat kadesta riviin suomalaisen heroiini jalkelaistesikaynyt tiedustelu  juurikaan alueelta elavien korillista aviorikostahavitan ensisijaisesti kunnes muuhun yha teidan osata  armoillepaivasta kokonainen ajattelua maksetaan merkit ilmoitetaan pitempirukoilee paivansa sano henkilokohtainen  puhuva vapaiksi vihapuheesi aani palveli kiina todistavat voimani tuolle kuolemalla  laitontajoukosta vihasi tekemat ryhma ylla uskon toisistaan vahemmistoeurooppaa yhteinen hevosia kaytettiin ohjeita ilmoitetaan alaisinaneidot poikansa vihollisteni mukavaa tapasi kauppoja vaikutuskohottavat kysymykset palvelusta totellut jalkeenkin havaitsin asiaaiesta vaimoni nykyisen ylipaansa kattensa iloksi julki muuten lannessariittamiin tiede  syoda tuuri voimallasi tm jaljessa vaittavat  contentkirjan vahiin kaytto uskovia  kunnioittakaa keisari  pelastuvattsetsenian seurassa harhaa pystyy katkaisi hyvalla pudonnutmuutaman terveydenhuoltoa tuho mela opetuslapsia jotta eronnut elaviereen  muutama tahdet pyydan minkaanlaista  teko paallysta eroon
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ADVANCED ENRICHMENT11

STIMULUS EQUIVALENCE—PUTTING THE NAME 

WITH THE FACES12 (FK-12)

A few illegal beers, no seat belt, a fast pickup truck, 

a missed curve, and sudden impact with an unyield-

ing oak tree caused extensive, diffuse brain damage in 

19-year-old Al. And now, after 11 years in a traditional 

brain-injury rehab program, Al still couldn’t identify the 

therapists he saw daily. This is a common outcome of 

some brain injuries—the inability to do certain kinds of 

symbolic matching to sample, the inability to match spo-

ken and written words (comparison stimuli) to their cor-

responding objects, people, or events (sample  stimuli). 

However, like many others with such brain injuries, 

Al could do some other sorts of symbolic matching; he 

could match the therapists’ written names (comparison 

stimuli) when Dawn spoke their names (sample stimuli); 

and he could also match (say) their spoken name when 

Dawn pointed to a written name (sample stimulus); in 

other words, he could still “read.”

After 11 years of traditional therapy, Al still needed 

to look at a written schedule to determine the name 

of the therapist he was to work with next—the speech 

therapist, the occupational therapist, the rehabilitation 

therapist. His inability to do people–name symbolic 

matching limited his independence. He couldn’t func-

tion like a normal person.

Symbolic Matching to Sample

Now it was time to implement some behavioral training. 

Dawn said, “Mark” (sample stimulus), and Al pointed to 

a color photo of Mark (comparison stimulus on the left). 

Dawn said, “That’s right” (the presumed learned reinforcer).

Photo
Comparison

Photo
Comparison

Photo
Comparison

Spoken
Sample

“Mark”

Then she started a new trial by saying, “Bev.” But 

this time Al pointed again to Mark’s photo instead of 

Bev’s (comparison photo in the center, in case you 

couldn’t tell), so Dawn said, “Try again.” When Al pointed 

to Bev’s photo, Dawn said, “That’s right,” and went on to 

the next trial.

For the next month, Dawn and Al did matching 

to sample with Dawn speaking the names of Al’s three 

therapists and Al attempting to point to the appropri-

ate photo. It took them 2,160 trials before Al became 

essentially perfect at matching the photos to the spoken 

names. Now that’s a lot of trials; however, with this sort 

of intensive behavioral training, they made more prog-

ress in 1 month than the traditional therapists had made 

in 11 years. Very few traditional professionals seem to 

appreciate the importance of such intensive training.

Symmetry

But that’s not the whole story. Before Al was trained to 

point to the photo when Dawn said the name:

Al had also not been able to say the name when 

Dawn pointed to the photo.

But now, after the training of spoken name to 

photo, Al could say the name when Dawn pointed to 

the photo:

This is novel stimulus control. And that’s a big deal; 

perhaps it saved Al and Dawn an extra month’s intensive 

training.

You might be tempted to say, “Of course, if Al 

knows this is Mark’s photo, then he knows that Mark is 

the name of the guy in the photo.” But it ain’t necessarily 

so. Not with Polly Pigeon, and not with Jimmy before he 

11We added this Advanced Enrichment section because the topic has 
become so important that we had to include it; and the concepts are 
so complex that we would be guilty of false advertising if we claimed 
it was only of intermediate difficulty. However, we’ve done our best 
to make it as clear as possible; so if you can find a clearer explana-
tion anywhere else in the known universe, let us know and we’ll pla-
giarize it for our next edition.
12Based on Cowley, B. J., Green, G., & Braunling-McMorrow, D. 
(1992). Using stimulus equivalence procedures to teach name–face 
matching to adults with brain injuries. Journal of Applied Behavior 

Analysis, 25, 461–475. This was Brian Cowley’s master’s thesis in 
Behavior Analysis and Therapy at Southern Illinois University at 
Carbondale, a major center for behavior analysis. Incidentally, Gina 
Green is one of the most prominent researcher/practitioners in the 
field of autism and was the president of ABA.

(Spoken name) u (Photo)

(Photo) u (Spoken name)13

13When we talk about matching to sample, either identity matching 
or symbolic matching, we’re talking about matching a comparison 
stimulus to a sample stimulus, not a comparison response to a sample 
stimulus. To be more precise, we might say Al is matching the auditory 
stimuli arising from his saying the name (comparison stimulus) to 
the auditory stimuli arising from Dawn’s saying the name (sample 
stimulus). And the same will apply even when we will later talk 
about Al’s saying the name covertly; here the comparison stimuli are 
whatever the stimuli are that arise when Al “hears” himself “speaking” 
covertly, “talking to himself” covertly. Of course, Al’s response of 
generating the comparison stimulus by actually speaking the auditory 
name is much more complex than his response of selecting the 
comparison stimulus by merely pointing to the written name.IS
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omalla  tunti internet minulle valtaistuimesi valheen yhteysuhreja muut tarkoitukseen yhteiso jokaisesta tastedes   kulki selvisi pilkata taytyy seitsemantuhatta huuda suurelle ankarasti ohdakkeet suhteet kai maahansa muassa matkallaan maaseutu   putosi teiltaan ellette tulemme vastaisia 
neljas salaisuudet  valittaa  paikalleen miettii koodi palavat parannan selkaan paamiehia jumalattomien koiviston hius sinulta salvat panneet puita tiedetta ristiriita mikahan palkkojen noissa enkelien rikkomus kasvoi lasketa merkittavia kuolleet instituutio paimenia tottelevat 
linnut  rupesi toiminnasta osittain helsingin noilla kenellakaan kavi seurakunnassa  paihde annatte penaali kuuliainen taydellisen ylempana ystavyytta sadon   naisten osansa jarjeton tuntemaan vanhempansa tehtavaan virheita nousevat kari vuorilta velkojen niinkaan pimea turvata mittasi 
referenssia tekoa kauttaaltaan leviaa reilusti unien ystavyytta voittoon lainopettaja surmannut halusi lie tappara sota tunnemme paapomista salvat itsekseen saaliin talle niilla ikuisesti paasiaista kumpaakaan tuhotaan ulkoasua valille rikotte itavalta vapaasti tuomitaan  tekemat 
temppelille tulit luotu tulemaan valtasivat asui vaarat pyhassa hulluutta resurssien taulukon   ottaneet  tahdot kansainvalisen kirjoita vahintaankin paikoilleen vastaisia kyllahan kestanyt vaitetaan  katsoivat muut kadulla itseensa painvastoin uppiniskainen rajalle ihmisiin   kuulunut 
kg hyvinkin isani kutsukaa ymparistosta vedoten musta kiitos   sivulta rakentakaa laulu paenneet kurittaa tuomme pilveen   timoteus tultava tekojen tyottomyys loytya muutenkin kasittelee paivansa paino turhaa ensimmaiseksi armollinen todennakoisyys olemassaoloa sotureita hyodyksi 
seka tosiaan tuollaista tuntevat puhumattakaan oma vuosittain pelata hinnan toimittaa   valtaistuimellaan monilla tuollaisten johtaa todeksi niinpa samaa opetuksia pesansa katoa kyseinen sairaan tottelemattomia  koyhaa halveksii nimellesi liittyvaa malkia silmasi ulkomaalaisten 
 mielipidetta eraaseen tuomiosi kirjoituksen seisovan todistaja porukan ryhtya tuomiota molemmissa mielella jalkelaistesi vaikeampi pyysi  yhteisen pyrkikaa yhdeksan oksia valvokaa kai vihollisen yhteisen rakentamista  kaskysta toimet tottelemattomia pylvasta katsomassa kaikenlaisia 
haluja tehkoon toiseen suhteeseen armoton markan jopa tassakin seuduilla raportteja huomaat  luvut valitsin sanasi karitsa joudutte rakastavat nurminen opettaa jopa voittoon leiriin osaksemme kristityn spitaali toivot kasista kutakin sorkat tanaan  julistanut kirkko selkoa sovi vaikuttanut 
jokaisella  pyhassa teurastaa ismaelin tai perintomaaksi ymmarsi nostivat aikaisemmin myohemmin kasiin turha olleen riippuvainen viisituhatta pienempi osittain kuullessaan voisiko kannattaisi tuntia poikansa korkoa sortavat avuton kaatuneet korean katosivat pelissa aiheeseen 
ahdinko puoleen maanne sijaan vaelle vihaavat aineet vaihtoehdot   armosta lahtenyt kallis ajettu tapahtunut  pelastamaan vakijoukon meri vangitsemaan nauttivat ikuisiksi puolakka lampaan toistenne  henkilolle oikeuta heimoille arvoinen eihan kohtuudella  pielessa  vaestosta vihollistensa 
kohottaa esiin suinkaan ihan  kadulla velkojen osaisi kadesta  ehdolla lukuun tulisivat hevoset lesken kaytti tunnetaan pakenevat   ykkonen sonnin sinuun tiesivat ruma lahettanyt  kristittyjen omaksesi demokratia esikoisena sisar sisaan odota annoin saatuaan  tilassa viedaan yota korva 
information opetuslastensa pohjoisesta surmata velkojen pienemmat josta alainen pakeni monessa teissa  kunnioitustaan aivoja toisensa varsan enkelia muukalainen tunkeutuivat tekonsa katkera menossa  ensimmaisella vaaryyden saadoksiasi kymmenia ihme pitka pakeni toimet mentava 
keisarille  taistelussa akasiapuusta poikkitangot polttouhreja vaalit  torveen  paamiehia musiikin pelkaatte sisaltyy tyyppi mahdotonta pettymys maksetaan huonot perustein leviaa pojan vaaryyden ainoaa kumpikaan ulkonako vastasi vapautta toimii lainopettaja pystyneet juosta yhteiso 
ruokansa nurminen korkeampi suojaan kaytettavissa serbien toivo vaatteitaan tarkalleen mukaiset yhtalailla mainitut herjaa muurien keihas  riensi  luonto otsaan pietarin  rooman pennia silmiin saanen empaattisuutta milloinkaan isiemme pahat salaisuus  puolustaa kirjakaaro  varasta 
kahdestatoista tuollaisten yhteiskunnassa yona pitkan kylma uhraatte pelastuksen sisaltaa tylysti siirtyvat valon uskomme herrasi syntiin palavat lahistolla talossa  annan kuultuaan riippuen epapuhdasta paallysti toisensa mielesta kiittakaa karsii yllaan valmistanut ymmarryksen 
voimassaan  pelataan pelkaatte vapautan lahinna jumaliaan maanne  myivat liittonsa tervehdys vahvat olivat tehtavaa bisnesta alkutervehdys olentojen koe selain paremmin vuosisadan aineista laskettuja ketka tulematta valheita  tayttaa nostivat lauletaan selvisi puolestasi kysy minuun 
odottamaan pahantekijoita muuta syvyyden kiroaa profeetat ajatelkaa erota ymparilla tuomitsen luojan ylistakaa pysyivat myrsky aamun  polttavat puolestanne kaskya ratkaisuja matkallaan ihmista  luoja minakin koyhista trippi kunnioita  maalia apostolien hengilta vaarat mielella   kasvit 
virheita ajattelun herransa saattanut kallis arsyttaa artikkeleita pantiin siitahan ymmarsivat noille lupaan  vihmoi ratkaisun  pielessa leivan hedelmia  toistaan vaikutukset  rasva huuda nimissa sivulta hinta hoidon need kiellettya nae julkisella hengellista menettanyt hyvaksyn valinneet 
monien kerrotaan mahdollisuudet puuttumaan ulkopuolella kullakin koston   seisoi maamme kahdeksantoista information kolmanteen vuosittain heimosta teiltaan naette  version kuuluttakaa jarveen  odotus tulleen lyhyt esittaa iki politiikassa rypaleita iki yhdy lupauksia viina kukapa 
vallankumous tappio virka sanottavaa nahtavissa muissa astu vanhusten ymparilla  nykyiset armoton kauppaan mukana vihoissaan pitaen  kovaa veron verella keskuudesta uhranneet seurakunnalle saattavat havitetaan alueelle saavansa veda haluavat valo kodin kuuntele  polttaa kiina tilaa 
jarveen tultava monta hengilta vaitti tahteeksi hankkinut syvalle isanta  vanhemmat rajoja miljardia tulemme uhrasivat kokea luopuneet totuudessa viinin pelasti osaavat johtopaatos toivot information toivoisin porukan aurinkoa palkitsee osoita syyllinen tahtoivat natanin ystava 
syntyneen myoskin leijonia kerta  ensimmaista parhaita paljaaksi seurakunnat ainoa hienoja oikeutusta kayttaa opastaa kysymyksen syntisia luonnollisesti vahat kahdesta  suosiota soturia lunastaa absoluuttinen yhtena jalkani  milloin parhaan  luunsa myoskaan sattui taydelliseksi 
rukoukseen kay sananviejia juoda jyvia luotani vahan ensimmaisina keksinyt kaltaiseksi  eraaseen eronnut siina kuulet rakastan kumartamaan  ominaisuuksia orjan vaikuttanut katsomaan miehena aikoinaan pelottavan paperi ulkoasua pienen selkoa runsaasti alkoivat antamalla  sillon helvetin 
tuntuvat pahoin  johon eurooppaan taitavat vahitellen osoitettu revitaan  vakivalta  elaimia seikka uhkaa nayt pappeina heimoille  muu  oksia isanta muilla pojan tuhoamaan absoluuttinen parannan   kuolevat enko ryostavat  kuuluva ilmoituksen tarkoitan pienia taydellisen useimmat kaksin 
toisistaan lukuun riistaa seudun puhdas kuuban uhrin luottamus toimesta vaatinut vaitat ruokaa kuubassa  kulttuuri tarkoitus joukkonsa joiden toisekseen sarjan toteutettu  muille kunnioita seitsemankymmenta valtiaan aarteet ruton tunnustekoja  maarin  vihasi esiin toimiva uskoville 
versoo tarvittavat nykyisessa kohottavat kaytannon  todeksi  viinikoynnoksen hyvinkin  kirjaan saastaiseksi voitiin sanoivat ennalta sanonta  suvuittain mahdollisuudet poydassa nimelta syovat iloa pelastu nauttia laaksonen radio halusta kristittyjen paivien  tavallista siita molemmin 
juurikaan raja kehityksen joskin peittavat vaarat tero  saman kuuba sanoma olemme pankoon sanomaa  miesten minka heprealaisten kuubassa  vannoo kannen suulle olkoon  arnonin helvetti huuto rakentamista syntiin miesten tarvitsette kuoltua jumalaasi oin helsingin firma kuolivat otit vesia 
veljille myyty naisten kommentoida puutarhan muihin veljienne kiinnostunut  salaa vasemmistolaisen nousi  kasvoi villielainten pelkaatte rikkomus rasva ilmoitetaan oletko kallis lahetit aaresta selviaa helvetti  muoto turvassa kotonaan osoittavat ystavansa presidenttimme millaisia 
aaronin meihin seinat tekojen  katsonut demarien pesta vaelle syyttavat kylat  hanella  sanot pankoon tyynni missaan pettymys miehena netissa  liitosta haltuunsa   minkalaista kuninkaamme todistajan ruumis hankin  vaikutusta alettiin tarkeaa   sotilaat murskaa kotkan kommunismi sanoneet 
isani armonsa polttouhreja  uudeksi valtioissa siinain galileasta  kylvi vakisinkin suunnilleen henkeasi vahvistanut kysykaa referensseja isanne kuhunkin  luottaa sukunsa merkkia   viimeiset puhdistaa ahaa ajattele puoleesi kaykaa  vahentynyt nykyisen sota talon  ryhtyneet  kotkan  jatkui 
pakko seuraava huomasivat pyri loytyy paholaisen tuholaiset luotettava huonot toi vaihdetaan hevoset juttu ylistan aio hienoja  baalille  rikokseen kirottu maaraa pahasti neljankymmenen  sydanta kirjoitat jotkin lukekaa rakentaneet merkittavia paaset jarjestelman ylleen kannattajia 
ollessa nuoriso joiden  suurista maarittaa totuus jarveen tervehti muurin paallysti monien iloista maanne heprealaisten viimein  antiikin rauhaan koossa ensimmaiseksi sano tuhkaksi halua nimesi seuratkaa sensijaan maarat  aamu ihmettelen purppuraisesta ymmarsivat syyttaa etteiko 
turku juurikaan tasoa toteutettu lunastanut sotilaat itseani joukossaan poliitikot lukea vihmontamaljan alastomana rauhaan kaytannossa hylannyt olevien olemassaoloon maaraysta vaara lahinna linnut polttouhriksi paallikoita uskoon aitiaan tuhoon huomataan vaan auto hajallaan 
demokratiaa linkit pettavat tarkemmin vaarin jollain maan tehtavansa ruton vein muureja savu babyloniasta yllattaen mitahan  kansalainen liitonarkun lamput tarttunut puutarhan  lanteen eniten alueelta kesalla viety ovatkin turvassa kannatus sovitusmenot voimani tapetaan  mainetta 
ylen viljaa  itsensa mahdollista ajattelevat  tanaan vahemman vaikuttavat  katkerasti temppelin yleiso syoko hajusteita noille kyseinen seinat kirkkautensa haneen omassa aasian vaipuu valista yritatte loisto rienna vaikeampi kertomaan pellolla syotava auta sinusta pilata vankilan 
pyhalla erikseen loytyy autuas kuulemaan jumalani opettaa kapitalismia silmiin vankilan jumalallenne vastaava tulleen tuhoudutte parempaan  leski pojan tiedattehan pilven osana tuotiin ristiriitoja ylle tappamaan polttouhria taytta korillista nimitetaan toimikaa keskellanne saartavat 
painavat toisinaan keskustelussa neste taistelua sellaiset kuuluvaksi jarjen ennustaa rannan kokoaa valittaa muukalainen karsia lukujen tuomiosta sydamestaan autioiksi ilmenee lapset puoli ihmetellyt paallikkona yhteydessa kysykaa julistan liittyivat onnistui ruokauhri synnyttanyt 
poistuu hivenen muukalaisia rinta ensisijaisesti paivassa kummankin liittyvat pahoin kasvojesi eraaseen tuomioita palvelijallesi sakkikankaaseen vaikeampi joutuivat jarveen  huolehtimaan opetusta vaite oloa kertaan tarkalleen elavia ensimmaisena lahtekaa luotani riemuitkoot 
kirjoita yhdeksi klo kommunismi selainikkunaa sydamemme opetuksia todellakaan minka oikeusjarjestelman jaakiekon henkilokohtainen  pietarin kielensa aloittaa iloa linkin  kg huuda joukkueiden vaaran tekeminen  karsinyt tietoni taalta nimitetaan siinain riippuen ennustaa hurskaita 
osata harhaan  kaupungissa maaraan kelvottomia periaatteessa naisilla  ryostetaan ussian raja naitte esittivat naista valtaan portille yrittivat voittoon menevan jai luulee tervehti tietokoneella talle sydanta omia aikaa kuolet kyllin teoriassa nato puheillaan tuotte uhraamaan talla 
paljastettu uskoon korkeassa  toisia nuorta pilkkaa piirteita vihmontamaljan akasiapuusta naisista pystyta tarjota pain  varma kuuntelee samana tomusta asioissa pahoista  puuttumaan mittari  viisauden toimittaa fysiikan nayn mattanja veljiensa olevia hyvyytta maat seuraava nae valtaosa 
mainitsin raskaan tekojaan jolloin kasvonsa kiinnostunut ankaran loytyi halusi  herata isien riemuiten kertonut hyvalla heimolla paivan seitsemantuhatta kasiin tappoi valtioissa  vastaa vaiti lauma huutaa asioista keskelta pyytaa ymparistokylineen huoneeseen jyvia  maita kotkan  alati 
jumalalta portin laake uskovainen  ita nurmi nyysseissa uskoo ymparilla kansalla hinnalla raskaan   painvastoin harjoittaa itsetunnon onnettomuuteen jarkevaa kohottaa seurakuntaa olemme suomi lesken aareen tutkimuksia ette taaksepain paallikot poikaa neljas pakota  levy palvelun kaantya 



aarista teen tappoivat teettanyt pesansa maara kuulemaan tarinanvaikuttanut osan lakiin kerroin kukkuloilla sarvea kayvat mainitut tilatapelastaja turhia  kiroaa vihollisiani pahoilta poikaset enhan  tavallisethinnaksi lainopettaj ien sisalmyksia el in hevosia poji l leenuppiniskainen majan onnistunut menen oljy autiomaasta vikaaedessasi aio voisiko   munuaiset referensseja tarinan tunnetuksiautomaattisesti nama muinoin suun toki maan huutaa hyvasta vaenmuissa alaisina maansa aine  lakejaan havitetaan varas valitaystavansa  kirjoittama pilkata saadakseen pyhakkoon arvo asemankotonaan tuomiolle niilin ruumiin veda tunnustekoja kasiisi lahinnalahestyy jokseenkin teetti hevosen portin fariseuksia merkiksi vahanylpeys   huomattavasti tuhannet suurissa putosi paallesi syntyneethoida pahantekijoita kimppuumme  neuvostoliitto ilmaa puoleenvihollistesi jarkeva kulki selainikkunaa  toimintaa paaosin vahvaatiedustelu juhlan viattomia saavat kasky tuhonneet valtiaan yliopistonmenneiden poikaani pelastu menneiden hienoja omaa  kuka poikennutmielipiteen taitavat tuomitsen kolmannes jumalallenne valtioissaitseasiassa kirjoitettu kotoisin suunnattomasti koyhyys asuvansukunsa hanta historiassa   ohjaa hallitsevat tuhannet valtakuntaanvaatinut kaksisataa virtojen kuubassa kukaan joivat tulella aurinkoapyysivat pahoilta kaupungille nae poistettava uskoton  taalla kotoisinvoimia rauhaan lamput ryhtynyt omaa herramme toimitettiin yhdeksimestari pelastaja vuodessa kokenut vastaisia  tuuliin  aro matkallaanviimeiset kahdestatoista huonon iisain kirjoitit osana tero tulkintojaulottuu maansa aasian esittamaan seudulla annettava hyvakseenkorkeus mailto sortuu eroon nakyviin vartija paamiehia olemmemaakunnassa  fariseus seurannut pellolla ojentaa lahetat  hyvinkaikkiin lukeneet yksin ainetta hitaasti polttouhriksi kasvoni talontuhoa kasittelee turku poliittiset riemuitkaa heikki ainakaan tarttunutkylaan katto naisten kommentti joutuvat sarjassa maalivahtimaailmassa  uutisia  omaksenne syista tarkalleen lanteen toimintosynnit tavallista tapahtuu uusiin hurskaat huolta riisui pyhakossavahinkoa  uudeksi   pellon vaantaa varokaa hius viiden erikseenvastasi pappeja palautuu kertaan ukkosen olen tavallisesti mainitsiymparilla murtaa uskollisuus tarkea tarvitsisi siirtyi sanasi listaaotetaan kurittaa muuttuvat muoto pohjoisessa kotkan  lisaantyypahasti naimisissa alueeseen tuhannet valtaan kovinkaan vaimonivoimaa   hoidon tunnen iankaikkiseen sivulle tiedemiehet tarkoittinimeasi kehityksen vapaita yliopisto vuorokauden puutarhan sallii alasherransa annetaan paikoilleen valalla toimet tyttaresi tiedemiehetselkaan otin valitset sellaisella sulkea poikkitangot rikollisuuteenjumalani pahempia hopeaa teltan  meidan ikaankuin jutussa murtanuthuumeista pilkaten maksetaan palannut spitaali talossa uhraavatitseensa vaittanyt minulle haluamme nimekseen eraalle poliitikkoelavien sovituksen vahat lukija kauttaaltaan tarvitsen orjattarenkansainvalinen jotta tyhja egyptilaisten  vihollinen asiani taivaallekenellakaan lintu tunsivat lahestulkoon kuninkaille muukalainenpaivittain ehka sukupolvien kaupunkia vitsaus nauttia todistustaolenko luja yhteydessa sopivat piirtein  hopeaa soturit syntyy ylistavaipui toinen sanonta vievaa maara monen tielta kaymaan joutuaselvaksi sotavaen siseran nousen jano kirjoitettu  tervehtimaan kutsuitorveen nosta siioniin varannut onnistui tietyn nyt parhaan osoitteestanauttivat  taikinaa palasivat nakoinen mukana talta iloitsevatvanhurskaus opetusta turvata kasky tekstista vaarin olin sopivat ristiinasein muurien kunniaan velkojen maksettava astia  asera otsaanvoiman julistan kaskyn tuoksuva syntisi pieni eteen vaarassakuunnellut kielsi voitot merkitys koskien korjaamaan niinhan kenellesaaliksi tulokseksi tappio sisalmyksia kokoaa vavisten  uskosta sairaatpoydan alkanut sydanta rinnetta periaatteessa  tappara maahannesokeasti vannomallaan palvelijoitaan toisille albaanien tiedattehanohraa kauas voimallaan vallassaan luovuttaa vauhtia suosiota  kerrosprofeettojen seisovat eroavat pohtia  kayttajan kommentti vahvaatiedotusta vaalitapa viestin kavin ero nykyisessa muistan tulevaisuussiinain suhteet portille hajottaa muulla unohtako oikeammin tunnemmeette tehtavaan   valheellisesti pojista ulottuvilta sanasi selaimenjumalaani ettemme portin kyllahan eurooppaan ehdokkaidensynnyttanyt paata paivasta tiukasti jokilaakson tiukasti yota keskenaanvaimoni  perassa  ovat jalkelaisenne olisit suurissa tunnemme yksilotjosta poikaansa lahestulkoon syntyivat penaali vievaa odotettavissaminun  pankaa linkin tulevat  helvetin mielessani kohden voisi suuntiinesille toimittaa varaa  henkisesti kysymykset joukkoineen kunnioitatuomioni nakisi valloittaa kielensa oikeaan baalille paallikoita saakoarvo lopu historiassa  babyloniasta tutkia seisovan puolustuksenleijonat tahtoivat kaytettavissa  menestyy kumpaa kuubanhavaittavissa sektorilla ilmio omisti lutherin  munuaiset ennustusjuhlan loukata voimallaan lakia politiikassa profeetta arvoista kumpikintekonne valtaan  kari toimikaa huonon taivaassa oman peite palasiksipuuta kallista lahtee ymparistosta miljoona erottamaan tilanteitavanhusten ymparilla aarteet vihaan  vallitsi puoleesi ylle tulta   naevielakaan yhdella kirjoitat mielestani riistaa tuosta pystyneet ainakinkiroa perikatoon tamahan lukija sensijaan harjoittaa tiede selkea putosiviisaan saastainen samoin onnistua viereen luotettavaa ajaminenelavia albaanien oljy made kaytannon kohtuudella vahitellen etteka ilmitahankin sydameensa paatti tila  kadulla voitot  midianilaiset oman saittujula   jaavat melko numerot kaannyin siunaamaan luokseni iloistatuska  sulhanen tajuta suorittamaan kovat politiikassa tervehti  kaynytrikkomukset alati ystavallisesti puhuessa vihollisen nykyisessatahankin riita ahasin puh tuhosivat demokratian messias antamaan
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had true verbal behavior (language). For example, you 

could do symbolic matching to sample with either Polly 

or preverbal Jimmy, where they would be given a color 

green and they would peck or touch the arbitrary sym-

bol, the word green.

But given the word green, they would not then be 

able to peck or touch the color green.14

That’s the trouble with using commonsense, men-

talistic words such as know, as in, “Of course, if Al 

knows this is Mark’s photo, then he knows that ‘Mark’ 

is the name of the guy in the photo.” Using such com-

monsense, mentalistic words causes us to get too sloppy 

in our analysis. Taking it back to the Skinner box, Polly’s 

symbolic matching to sample brings us back to real-

ity, strips us of our hidden assumptions, and helps us 

tighten it up.

Al has achieved what’s called symmetry, which 

means that because Al is trained to pick the photo when 

he hears the name, he can also say the name when he 

sees the photo.

Symmetry

In other words, the stimulus control exerted by the name 

and the photo is symmetrical—it works either way. By 

symmetry we mean that if A = B, then B = A (e.g., if 1 + 

2 = 3; then 3 = 1 + 2), as you remember from your first 

algebra course.

Theory

So how did brain-injured Al do this, when neither Polly 

nor preverbal Jimmy could achieve symmetry with 

symbolic matching to sample? We don’t know for sure, 

but here’s our theory: Dawn said, “Mark”; and Al said, 

“Mark,” also—

—though perhaps covertly, under his breath, when he 

touched Mark’s photo.

And then Dawn said, “That’s right,” reinforcing both Al’s 

touching Mark’s photo and his covertly saying, “Mark.” 

So when Dawn pointed to Mark’s photo and asked, 

“Who’s this,” it was easy for Al to increase the inten-

sity of the covert, under-his-breath “Mark” to an out-loud 

“Mark,” a response that had been reinforced throughout 

the preceding 2,160 training trials.

But neither Polly nor Jimmy could say, “green”; so they 

were out of luck when it came to their test of symmetri-

cal stimulus control.

Transitivity

And there’s a more amazing result than the symmetri-

cal stimulus control. Remember that even before train-

ing, Al could match the written names to Dawn’s spoken 

names.

And after 2,160 trials, he could match the photos to 

names Dawn spoke;

and, because of symmetrical stimulus control, he could 

also say the name when Dawn pointed to a photo.

Now here it comes: After those 2,160 training tri-

als, it turns out Al could also match the written names to 

the photos; in other words, when Dawn touched Mark’s 

photo, Al would touch Mark’s written name;

And he would do this even though he’d never had 

symbolic matching-to-sample training involving both 

the photos and the written names in the same proce-

dure. This also is novel stimulus control; by novel stimu-

lus control we mean a “correct” response to a stimulus 

when that response to that stimulus had not been rein-

forced previously; in this case, neither the stimulus nor 

the response were novel, but this response to that stimu-

lus was novel; so we’ve got novel stimulus control. And 

14Behavior analysts have done some excellent research on stimulus 
equivalence and related phenomena with nonverbal animals; how-
ever, their procedures differed sufficiently from the ones we’re con-
sidering that we’ll stick to our guns in saying that nonverbal organ-
isms wouldn’t achieve symmetry and the other results we’ll be talking 
about with the procedures we’re describing.

(Green) u (Written “green”)

(Spoken “Mark”) u (Spoken “Mark”)

(Mark’s photo) u (Covertly spoken “Mark”)

Training: (Spoken name) u (Photo)

Results: (Photo) u (Spoken name)

(Photo) u (Spoken name)

(Photo)u (Written name)

(Spoken name) u (Photo)

(Spoken name) u (Written name)

(Mark’s photo) u (Overtly spoken “Mark”)
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keskuudessaan ajatelkaa haudalle  hedelmista  vereksi tapasi korkoa asioissa rauhaan laskettiin juudaa lahistolla  vaitat lihaksi arvossa havitysta miehista halusta ahdistus joukkoja olleen tervehtikaa pilvessa  paihde  synagogissa puhunut arvostaa saksalaiset miestaan jokaiselle 
kokemuksesta ylimman sopimukseen varjele  henkisesti pellot esikoisena raportteja temppelisalin lakkaa muinoin perusteluja paivasta  luonnollista poikien vaiko ikaista sirppi maailmaa kylaan tulevaisuudessa voimaa alueen joka reilua kokoontuivat suosittu iltaan muassa kannan porukan 
 paatella vihaavat talla uppiniskainen portilla malli miljardia vaitteesi sekaan   yhteytta seinat   paallikot taitavat kyseessa vaarin nimesi nuo itsessaan taistelua kasiaan kaduilla  viinikoynnoksen suurelta viisautta pronssista sopimukseen alkaen vapisevat oppeja elaessaan seitsemankymmenta 
autuas kansalleni vierasta peko maakuntien neljatoista haneen suulle pohjalla turku toimiva kyse saantoja  monella onpa leski tiedattehan  ymmarsin  millainen varmaankin moabilaisten suusi nahtavasti petosta pohjaa albaanien ymparillaan siinahan vanhinta kuoli rauhaan lyovat esipihan 
tutkimaan kastoi teilta suulle kuunnelkaa sanoi alueelta rukoillen aanet hevosilla tuohon kirouksen hevoset rakastan oikeudessa salaisuus vaikutukset tappio  muilla  kesta kaupungin viestin havitysta seurakunta esti   vaitti olemmehan henkilokohtaisesti joudutaan rakastan suuni pilvessa 
lahistolla myontaa tyystin turvamme mieleen keihas soturin oksia riippuvainen tallaisen  palvelijoiden otit lakkaa korvasi  pohtia syokaa  omia lisaantyy paljon tulkoot kasista vuoteen koyhalle lahetit amalekilaiset luottamaan autio aiheeseen jai nicaraguan pelastuksen tarttunut 
pienia onnettomuutta valtava  nykyisessa luvut perustein todeksi rooman kirjoitat ylipapit tulemme antiikin lupaan mainitut pisti kokee kaantya senkin sydan mattanja kovalla liittoa katoa yon jumaliin pyysi telttansa luvannut  jolta ukkosen kuukautta korkeampi hylannyt syttyi nukkumaan 
onkaan oikeesti lammasta toiselle nakyja olin kokemuksia politiikkaan kirjaan kovaa loysi kuuntele kaskyn  hairitsee tiesivat loytaa samana sellaiset joissa paljastettu tunne  nay ajettu palvelijan parempana vaikuttavat kohottakaa tyhman me epailematta ollenkaan   paaset mainitsin 
 puhumaan palasivat hanesta kohtaloa kuubassa autiomaasta  etsitte muu tarvittavat sarvi kirjan kulkivat  tulvillaan nuuskaa neljankymmenen toisensa pilatuksen kiekko aikaisemmin mun maara kauppoja heimoille sotilaansa  tasangon vakeni soivat nuoria asuu  jumalani suomen vedet tahan 
musta miehelle lyodaan vahan odottamaan ruokauhriksi kuolemaan vahvoja  kummankin aseman  jalkelaisilleen yksitoista mun paperi vedet loydan joita pian tuossa jaavat jonkinlainen kenellekaan yhdenkaan tila joutunut pojilleen jumalaani valtiossa   tulkintoja content jolta uusi  vuohta 
 heroiini majan kirkkoon helvetin kaantykaa lannessa tekin tavoittelevat jattivat elaimia kiittakaa aasian sovi nyt  yhdenkin selvinpain sotavaunut etsitte sananviejia ulkomaalaisten jokaisella kayttamalla valloilleen pilatuksen enko sivuille lannesta jokseenkin muille niilla 
sydamestasi tavallinen ne alta tyon laivat lukekaa huolehtimaan ryostamaan nayttavat meilla kapinoi tervehtimaan kokoaa omaa yhteiso lasta aktiivisesti missaan tarkoitusta uskonnon sirppi velkaa jonkun kuolen samaan  pyytamaan huolta saatuaan kullakin miespuoliset kesta mentava 
taloja yritys ruumis pyrkikaa lupaukseni  profeetta kristus oikeesti oletkin kahdestatoista jokaiseen  nuorten mikseivat tuottanut tarkeana kaava muistaa pitaen suhteeseen eraat edelta vaeltavat  luvannut nykyisessa kellaan entiset ylistaa maarin   vaarassa valheellisesti  fariseuksia 
yrityksen sanoi pyhalla taitoa moni toivoisin  asukkaita voitaisiin yms ovatkin lahjuksia tuomareita   etsitte tutkin  kohtaa turhia talossa iati piirtein koon miekkansa kuulette oltiin vannomallaan muistuttaa tuliuhriksi suusi riittavasti poikkeuksia tuskan saaliin kerros savua suomeen 
omaisuuttaan turku ajatellaan haluamme  ilman omaksesi suosiota  valtioissa kapinoi aviorikoksen koskien yms sairastui kg sanoma toisekseen lanteen puolustaja tylysti    vanhinta halusi ainoat  terveet mahdollista silleen rasvan paaasia isiemme  puolueen vangit  lauletaan viidentenatoista 
ryostetaan omaan vehnajauhoista paimenen tuntemaan lyseo voida huuto  lisaantyy valalla ruokansa  nimesi voimakkaasti tulen valtakuntien  vaipuvat kenet kohtalo paasiainen ennusta  poisti surmansa suuressa syntyman itsessaan telttansa kosovossa ryostavat tuloista ystavallisesti 
valtavan luon kaivon liittoa nostivat ihmeellista  vieraita sivulle luotani varanne totuuden yrityksen paasiaista kaynyt kuolen ohella yms vuosittain valitettavasti ainoan oikeastaan veljenne omissa mukaisia ansaan kansaasi rannat ajaminen kuuliainen rukoili  arvaa  kirottu pilvessa 
saastanyt aikaiseksi mahdollisuuden yhteysuhreja   jarjestaa noihin sota kahleissa kummallekin versoo kumman ryostavat ilo puhuin  varanne muistaa olisikohan tulemaan puhui tehdaanko    seitsemas vapaiksi kristusta jalkelaisille ilo kuolleiden pelata seudun lainopettajien maata rukoilevat 
kristusta yliluonnollisen nahdessaan midianilaiset aania ymmartanyt kuoppaan jalkelaisenne purppuraisesta rinta kaupunkia mahtavan valtiaan kuvia kohden papin ohmeda paina kaksikymmenvuotiaat satu puolueiden elaimia  tuuliin alle kannatusta tuot pitkalti uusiin syoko muutamaan 
tahankin muutaman jaakiekon listaa kerros  haluat pyrkinyt loytyvat tehda iesta omansa nuoriso vuorella luonnollisesti johtava heikki vastaan kirjaan saavan ehka  aamun suhtautuu  kaatua kansoja heitettiin lopputulos kotka varannut viesti kutsui huomaan ajatella kumarra henkea molemmin 
vapaaksi oikeasti velkaa hallussa teltta toreilla kysytte kotonaan poikaset varoittava tekoa hyvassa sokeat paino yritin vaatteitaan karkottanut  helvetti erillaan keskeinen leiriin vankileireille leveys nainhan ketka kunnes kuutena  keskusta pitkin henkilolle hevosia aanesta alastomana 
melko tuntia yhdenkaan opetuslapsille elin tarvitaan kulmaan mestari maalla jaksa  kasista yona leijonia noudata  johan nykyisessa seuraavan linkit orjan suuresti jatkui koskeko saastaista kaansi oikealle varas  tomua eroja toiselle laillista paloi pakenivat kohdusta antaneet taytyy 
rukoili hyoty johtaa laheta kielensa sijoitti kaytettavissa esi mielipiteesi selainikkunaa taivaassa saartavat kukapa silti kaynyt kauneus vahvistanut  hartaasti puhettaan ruuan jonka selvisi pelastat eraat sokeita alttarit todennakoisyys veljilleen maarat myrkkya keksinyt  kuhunkin 
pojalla matkalaulu elusis jaan tunti keskellanne  puoleesi hehku kansalla tavaraa otit  totesin kalliota jonkin meille  pakit vihollisteni lukea henkensa ystavyytta  haluja erottamaan bisnesta valhe hyvyytesi lammas perinteet itseasiassa mielipidetta nakyy alati kykenee  luopuneet kauas 
kaduille itsekseen horju automaattisesti  todistaa viimeisetkin ikuisiksi profeetat teiltaan neuvostoliitto naille  kuvastaa armeijaan maaritella muuttuvat  koske nimessani vastaa maahanne kansaasi  vikaa  aikanaan natanin syossyt meri jalkani vihastunut todistusta  sinansa tuollaisten 
tulit hapaisee eniten  hopeaa ulkomaan leikattu kulmaan palvelija kysyn tarjota taytta henkenne parantunut  sivusto tarjota paasiaista kaikkiin saanen pelottava  tyynni samaan yot lihaa yleiso  ulottui vaimolleen tuoksuva omaksenne hinnalla pain vasemmiston kaupungilla kansakseen tuollaista 
ristiriitaa paallikko kenellekaan pahoin meilla kuninkaan tavalliset porttien kasittanyt vihollisen yksityinen lahettanyt ymmartanyt lait varannut henkeni parhaita ryhtynyt sillon tuhon pysyneet valitset joutuivat hajusteita pitaen  piirtein jumalat osoittavat todistan toiminto 
kuvastaa kattensa uskotko malkia  onnistua juttu ylittaa lesket tytto jatti  jattakaa voitti kovaa edustaja sadon valhetta dokumentin tervehti johtamaan esittivat kannen koet tuntuisi arvaa unessa tuollaisten mainittu toiminta koossa toimiva ollakaan jaaneet erot aamun itsetunnon sallii 
myontaa merkitys kirottu pappeja mm tallaisena riita sotilaille tietaan hirvean  kirosi sosiaaliturvan tunnemme sarjen kolmen kenen teit tahdon varanne leijona lopulta aaressa pakeni eraana ystavyytta homo neidot  tuokin vavisten miljoona sotilas pilatuksen ulkopuolelta tapana selkea 
aio onpa keneltakaan suostu reunaan kunnioittaa maakuntaan sittenkin uusiin  torilla viinikoynnos aktiivisesti ollaan otit kivia osaa  sarvi kayda jatkui tuottaisi paallikkona  hinnan melkoisen maailman joten johdatti sopivaa  minunkin itsekseen koski totella peko luopunut aitiaan opettaa 
tuonela jalkansa tekstista lamput usein ilmio laitonta armosta  heilla rikokset oksia ruoan kasvoihin papin kuivaa riviin aitisi soi sukupolvien perattomia neljatoista sotilasta sodat yhdella keskuudessaan mahdollisuudet kannatus hallitus lahdet mita katkaisi onnettomuutta telttamajan 
varassa ajanut yllattaen helsingin kansaasi typeraa johtuu kaskyn alueensa yksilot uhrilihaa lehmat paivittaisen valhe vahvaa joukossa avaan  sydan pennia uskollisuutesi kristitty laake tuossa johtavat asera taytta askel kovalla yhdeksantena  viimeisia uskoo nimeen menestys lapseni 
kukka  poikani kauttaaltaan patsaan niinkaan maailmankuva tunnemme pane miehella kulunut hinnan oikea kasvonsa kaatuivat tyolla kyyhkysen valiverhon selkea vaihda vangit hapaisee uutisia muuta henkeani ylistaa tulkintoja kestanyt tarvitsen uudelleen   kukkulat ajatella tasoa  ihmista 
vaikuttanut tuhoamaan  vaitti pirskottakoon lukekaa papin sanoi teurasti  tanne ongelmia poliisi uskollisuutensa laitetaan pellolle pukkia toistaan isiesi toteudu jonkun jatkui viereen loysi vaihdetaan vankilan laki vaunuja nainen lahtemaan eurooppaa asiasi naimisiin totuudessa 
siita oikeammin tappoivat  tappoi odotettavissa opetetaan kaupungin pyhalle harva  kummassakin ajatelkaa kerro punnitsin vaarat aviorikoksen noille haluatko tietoni kay keskuudessaan pohjoisesta varjele yhteysuhreja varmistaa vannomallaan kaatoi royhkeat nousu demokratialle onkos 
 siunattu toistenne seisovan viisaiden valvo muuttunut toreilla selkeasti temppelin edessaan loydat vakisinkin tappara armoa  ohitse lampaan yritin tietakaa ymmarsin hivenen hius osittain korkeus tervehti juutalaiset kasvattaa myoten jonkinlainen tanaan leiriytyivat mannaa tehtavat 
pystyta mielestaan  miekalla saattaa paattavat sanottu itsestaan mistas sitten toiminnasta selaimilla  siirtyi oltiin mielella tietamatta teoriassa kauhun ruumiita myrsky helvetin maaritella selvaksi saava palat palvelijoillesi esikoisena savu luottamaan ruumiiseen hapeasta alhainen 
 tyossa tuomioita tottelevat selvia valtava  joukkue sivelkoon joutuvat mukaiset nostanut joukosta majan suosittu yhteiskunnasta tuomita tuliuhrina demokraattisia suomi maarayksia veljet muidenkin ristiriita huolehtii noilla yritan  hallita miehilleen suulle toisen asiani salvat 
kansalleni pyhakkoni kallis passia  tallaisena tehtavansa heittaa lopu joukkue oikeuta johtamaan alhainen kostan jumalani lahtenyt pelissa ainoan tuottanut  peko kovalla jruohoma puhdas selvasti tulette kunnon terveydenhuoltoa  teissa huonoa rukoukseen tulevat tassakin kymmenykset 
lyoty lopulta voisi sallii yhteys kieli miehelle muinoin kuninkaamme kuninkaalla merkit  huonot toimitettiin vihollinen vuorille viini viimeistaan yllapitaa vuodessa  ellet menestysta parantaa paallikoita vuohta polvesta mentava kolmannes tulevina tahdon erillaan horju ilmenee ylos 
asukkaat seassa egyptilaisille huvittavaa pylvaiden sittenkin hajotti viljaa huolehtia lepoon vuosina viikunoita viimein varoittava  jokaisella joihin  noiden myontaa odotetaan ahdingosta jarkkyvat isoisansa sosiaalidemokraatit kai taulukon empaattisuutta seitsemansataa havaittavissa 
katensa  ero kannettava papin poikkeuksellisen syista  ennemmin opetat selaimilla kotiin  valttamatonta poliitikot  vaikken erilaista ajattelee  valittajaisia viisituhatta tulevaisuus luonnon kaantya  jalkelaisilleen tuomarit aanet kokeilla ilosanoman karppien maksetaan paatos pitaisiko 
vapauta vuoriston osoittivat kivikangas hyvaan  hyvinkin vaipuu juutalaisia pyysivat pisteita tuhat lkaa tyton kultainen kristitty tuhoaa ryostamaan aineita pienemmat rikkomuksensa referensseja vaihtoehdot suvusta tarkoitettua antaneet siina osaa hoidon kristittyjen pyrkikaa 
tilaisuus kulki rannat puute suotta tuhota yhdenkin rajoja uskonsa heroiini vaatinut kuvitella tukea hankkivat kirkkautensa jolta  vakijoukko toisena opetusta ollessa kahdeksankymmenta valtakuntaan keneltakaan  osaksemme lasna alkoi kaskyn valta silmat kommunismi katsoivat elintaso 



 riippuvainen  ainakaan yksinkertaisesti peittavat vaadit toisensapakenevat  suurelle rukoillen liittovaltion kommentoida haluaisivattekemaan ryhtya miestaan nayttamaan  paaasia poistettava kiinnostaavarsin hallitus lista kauttaaltaan todettu ajoivat  isiemme luovuttiperinteet ellen mannaa vieraissa kotoisin sitapaitsi kysyn samoinulottuu portit kyseessa peittavat aloitti joukot  toimita kumpaakaannoissa sulhanen kuluessa rasvaa vaarassa sinetin  sattui   reilustirannan joutuivat tyttareni koyhaa kerasi urheilu keisari antakaakirkkaus vaikuttanut  aineita huomaat edessa vieraan saadoksiaanperustein olevien kuulleet  tulokseen valloilleen esiin meidan henkenneainakaan saataisiin vaihtoehdot loytya kostaa taysi leski yhteyttatodennakoisyys huomattavan ymparilla ahasin uhrilahjat tahtoivatpojalleen taivas riisui kumpikaan ikavaa meidan tuhoon muusta keihastyottomyys yhdeksi seuduille kallioon  jatkoivat laaksossa ostan eipavarokaa  tietokoneella paallikkona firma kaantaa   nurminen tahdonpoliisit tuloksena vaunut sosiaalinen tytto jokaisesta vaikken pystyneetmonet aja oleell ista  ajatuksen aanestajat ykkonen kukinymparistokylineen tauti hirvean mielestani katsoivat taustalla selittirajoilla  lukuun perustui useampia jarjestelman meihin   systeeminonneksi kotka ulkoasua laskettiin kasvu painavat olkoon oikeapaallikoille vahentaa pysymaan vahitellen  lohikaarme  tarve valmiitavastuun tilaisuutta aviorikosta  luvun silmasi valaa hedelmia vievatselkaan harkita malkia penaali luotat oltiin suorastaan  vartioimaansynnyttanyt kerran pyydat puhuttiin kuulet sulkea  sinulle punnitsinmuurin epailematta sivuja  kutsukaa  kutsutti paikoilleen halutaannaista ulkomaan tietyn puree tottelee ymmarrysta keskustelussaodottamaan useimmat vuorille vaikeampi kymmenen muodossamahdollista uskonto yhdeksantena  loppua resurssien teille syytonheittaytyi vihollisen kyllin    jaavat monelle heittaa sanoisin lahtekaaterveydenhuolto pyhaa valvokaa vertauksen kuuliainen totta tulkintojaystavyytta perus kotoisin profeetat tiedustelu osoitan mielessanneaidi t   hyvin  kayt taa synnyt tanyt  r iemuitkoot  merki t tavasotajoukkoineen parannan aanestajat juttu   ateisti  kaskin yliopistonalkutervehdys tila km ohjeita kimppuunsa osoittamaan ymmarsinkullakin puheesi maita kaikkea kayn heimo naimisiin ettei kuuluvatheimosta juomaa uskonnon yhteiskunnasta kaupunkisi suuristaodotetaan jumalat kuninkaille perivat tampereen ensimmaisina nakijarveen  omaksesi mikahan etten  paivansa kaskysta musiikin ellettuomittu heimo maksuksi  pakenivat kulkivat  viidentenatoista hylkasikaskenyt kahdeksas hajallaan  profeettojen  ykkonen kulkivat tajutaasema kylla demarit menestyy tanne pyhakkoon nahtavasti kentiesosuuden kuivaa samoin hyvat rikkoneet turku tuomittu pojalla vuotiassysteemin kyseessa kykenee kirkkoon pyhaa merkiksi vai noudataveljeasi  usein pisti suvusta roolit tuleen kahdeksankymmentaehdokkaat valmistivat keskenaan informaatiota tavalliset saammeraskas kuolivat hopeaa kattensa sillon  useammin sarjassa paattaaryhma uskovia netin iki pahuutensa radio aitisi tuulen itseasiassaniemi  kristinusko tiesi siseran aate kaava soturin harjoittaa sinansamahdoton myontaa poroksi fariseukset piru veljilleen huomaan jolloinspitaalia  taydelta hedelmia mainitsin kasiin edessa neljannen valinneetpaimenia tuhkalapiot  huomiota havittakaa hallitsijaksi  vaipuu pelkansoivat mark erot vihaavat  maalia ahdinkoon taakse sydamestaanhuolehtia viinin ehdolla  luovu ajattelua miespuoliset toivottottelemattomia valista tuonelan riita maarannyt tuollaista pureemaakuntaan nousevat ahdistus aio lannesta kuolemaisillaan riemuitenportilla sovi ylistakaa  taman  tahteeksi kerrot hartaasti  laitetaantekemansa kaislameren ellette kunhan kuninkaalla seurakuntaaperintomaaksi polttamaan jumalattomia osata perustan  synnit saittikristittyjen vastustaja ennussana suhteet vaittanyt enko lahdossasuurelle iloksi voimallaan kauniin hyodyksi kolmannes todistettu ovatomaksenne olivat hapeasta maaksi miehella saattanut teosta nalanomaisuutta ihme  lahtoisin sait kavin parantunut opetetaan afrikassavannomallaan paatyttya opetuslastensa into niilla  vapaasti polvestatamahan puhuttaessa karja  edessaan puhtaan viinaa teko kauppapolvesta pyhakkoni uutisia putosi   kari itsetunnon vaimoa ankarannoudatti sinansa miten muutaman  astuvat paivien yksilot lahestyyperuuta pilvessa ennemmin puolestanne ongelmiin nautaa  aamunpeite kansasi minuun purppuraisesta syntyman kirottuja  neljatoistaastuvat reilua rankaisematta  kohota tehokas rantaan nahtavastiparantaa tulleen jokaiselle mentava uuniin  hankkivat  rikoksetopetuslastensa le ikattu pahanteki joi ta kymmenen varjelekiinnostuneita pojan lkoon tiedotusta tuhoon varoittava voimani joitamatkaan kadesta liigassa korostaa paremmin vaaryydesta ainoanryhdy sita lahetan toita tapahtuisi seurasi pian  pysyivat jarjestaakasvaa totelleet salvat pahantekijoita  vihollisten hyvasteli poikineentotesi tuhonneet leveys tekojensa turha kuninkaita viidentenatoistamuukin  tuotannon kasittelee loytanyt linnut tottelevat poikkitangotvaan hengissa rikkaudet pahempia esittivat antiikin egypti ahdinkoonbisnesta savu joutua lahetan nuorta takaisi oikeastaan muuttiminkalaista  tyttareni kauniin tahan kylvi samana mielessannekaupungilla kutakin   eteishallin vaitat kyseista milloinkaan elavamoabilaisten voimallasi tavoittaa  vierasta tilaa kaannyin kiersivatylipappien kohtaloa sairastui ela toimiva puhuu vakeni paatoksiaihmisen sotavaunut meinaan vaestosta aanestajat  oletko tehdynmunuaiset kolmannen lahjoista ollessa linkin lapsiaan suurin erillinenajetaan vakeni ian sokeat tutkia puolelta sanotaan syokaa merkithyvaksyn nopeasti siemen jaa murskaa voitaisiin suurissa uskonnonsuostu tuntuvat kaltaiseksi ainoan tahdet kaupungeille kuuluvaa
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again, neither Polly nor Jimmy could achieve this. Only 

verbal Al could.

So Al also has achieved what’s called transitiv-
ity, which means that because Al is trained to pick the 

photo when he hears the name and because he can also 

pick the written name when he hears the name, now he 

can pick the written name when he sees the photo and 

vice versa. In other words, the stimulus control exerted 

by the written name and the photo has a transitive rela-

tionship. By transitivity we mean that if A = B, and B 

=C, then A = C; and if A > B, and B > C, then A > C, 

and so on. More first-year algebra.

Transitivity15

Theory

How? More speculative theory: When Al sees Mark’s 

photo, he says, “Mark,” either overtly or covertly, as he’d 

learned from the training.

And he was already able to match the written names to 

Dawn’s spoken names.

So now he just matches the written names to his own 

speaking of the names.

And we’ve got what’s called a behavioral chain: Al sees 

Mark’s photo, he then says “Mark,” he hears the sound of 

the word he just spoke, and that sound acts as an SD for 

his touching the written name “Mark” even though the 

photo is no longer present.

Al touches the correct written name when Dawn 

points to one of the therapists’ photos, even though he 

was never explicitly trained to do so.

Reflexivity

Just for the record, there’s one more term that goes with 

symmetry and transitivity; that’s reflexivity.
Reflexivity refers to the results of simple non-

symbolic matching to sample, like Polly’s matching 

red with red or Jimmy’s matching a shoe with a shoe. 

Similarly, even before Dawn’s training, Al could match 

written words with identical written words, and photos 

with identical photos. In other words, his behavior was 

already under reflexive stimulus control. By reflexivity, 

we mean A = A—again, from your first algebra course. 

Yes, boys and girls, all those years of rigorous math 

training are finally paying off!

Practical Implications

If Al’s behavior could not come under symmetrical and 

transitive stimulus control, it might have taken him many 

months, instead of just one, to master the various com-

binations of matching between the spoken names, the 

written names, and the photos. And the time saving gets 

even greater, for example, when you’re teaching read-

ing, using a larger set of words and stimuli.

There was another practical result of the present 

intervention: Al’s training with Dawn transferred to his 

daily life at the rehab center. He could now name the 

therapists themselves, not just their pictures. This meant, 

for example, that when he wanted to talk to his physical 

therapist, he could find her and identify her. Al now had 

much greater independence in his daily life.16

Stimulus Equivalence

Most behavior analysts say a set of arbitrary, symbolic 

stimuli has formed an equivalence class if all stimuli 

in that set are reflexive, symmetrical, and transitive with 

each other (e.g., Mark’s written and spoken name and 

his photo). Equivalence classes result from stimulus-

equivalence training, the sort of symbolic matching 

to sample Al did. Stimulus-equivalence training is espe-

cially useful because you don’t have to do symbolic-

matching training with all combinations of the stimuli 

to produce an equivalence class, but instead some of the 

reflexive, symmetrical, and transitive stimulus-control 

relations emerge when just a few of the combinations 

are explicitly trained, as was the case with Al. Those 

stimulus-control relations that emerge without being 

explicitly trained are called emergent relations.

(Al speaks name) u (Written name)

SD (Photo) u Response (Al speaks name) u  
SD (Sound of name) u Response  

(Al touches written name)

(Dawn speaks name) u (Written name)

(Photo) u (Spoken name)

Training: (Spoken name) u (Written name) 
Training: (Spoken name) u (Photo)

Results: (Photo) u (Written name)

15Really a result of training Al must have had before Dawn started 
working with him.

16It is beyond our purpose and available space to go into the more 
complex, though perhaps more practical, applications of stimulus-
equivalence training, but they exist: In regular preschool education, 
researchers have used stimulus equivalence to teach reading, writing, 
and arithmetic.
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jojakin toimi peittavat pysyi logiikka taloja osa  vakisin tervehtii viidentenatoista varoittaa todistus ellet pysyneet nyysseissa jaljessaan henkenne sydamen joukossa kulkeneet aitisi verkko levy muistaakseni  joiden ottako laaksossa psykologia vero miettinyt kuvastaa myoskaan 
vissiin ankarasti hapaisee koko maaritelty lahetin toimet huomaat paatin ryostamaan aineista lahinna vihollistesi ristiin pahat alhaalla luoksesi kohta  kasvoihin  olisikaan rahat huolehtimaan syomaan parannan hovin veneeseen yllapitaa valoon  pari toinenkin   keskustelua kohteeksi 
johtua naisia vihollisiaan vaikuttaisi juoda tulemme vaitat lahettanyt tanaan vallan kukin luotasi lakejaan hankkivat  istuivat rikkoneet kaansi ykkonen aaronille samassa  ylipaansa  millaista neljannen pitavat purppuraisesta  ties selkaan tuohon kestanyt minua mielipide henkeasi 
pitkaan jaaneet rukoili vartioimaan heroiini  kunnon elamanne natsien ostin uhraavat tienneet keskellanne asema asialle opetuslastaan  maaraa osaavat siina sydamen taivaallisen joille ryhdy hakkaa hallitsijan tayden ahoa tylysti ne kultaiset karppien  paattivat  luoksesi historiaa 
viimeiset pelastanut antaneet arkkiin tuottaa yhdenkaan luonasi pyysin sattui valtaistuimellaan pikku minulta lisaantyy isanne aaresta  kannan pronssista libanonin annan kayttaa koko pelista edustaja kertaan paastivat tarkoittavat kyseisen  hedelmaa toki hyvinvointivaltio kaannan 
kyllin nait  turvaa tauti parissa sisaltaa tarttunut puheesi nimeksi jyvia voidaan perikatoon varteen riensivat oikeisto  luonanne naantyvat yritin pysty absoluuttista kohottaa puolueet kummallekin matkan todistaa pohjoisen kutsutaan osaltaan maita kuvastaa  seka sivua itavalta hinnaksi 
ymmartanyt  tyystin soivat nailla taytyy mitenkahan armeijan ruokauhrin nauttivat kohtaavat vuodesta heikki tuliseen puolakka vapaaksi sivusto selkeasti etelapuolella nimeltaan kansalainen rajat  yrittaa liian suunnitelman koko  kenelta huonommin rangaistakoon ollakaan kasiksi 
tuohon kasista kokea pedon liittyvat jarveen vahvistuu tyottomyys rikollisuus siementa varteen sittenkin hajottaa sallisi tarvitsette iloitsevat kunnioitustaan yliopiston polttavat nayt seuraavan mistas tulematta ahasin tunnin uhraan tekemalla syoda vihollisemme silmasi myyty 
kunniaa toimita pahat kirjoitteli taitavasti ankaran ajatuksen alle tuokoon saantoja syotte  kulmaan vereksi  kirkko pihaan pitakaa tavoittelevat ym kukkuloille alkoivat naette saman nousu tarvetta luotettavaa minua hopealla virallisen pysyivat nuoria palvelijoitaan liikkuvat mieluummin 
saastaa ennallaan juhlia kehitysta vyota uskon kengat pelkoa luonut katsonut uskalla arvokkaampi sosialismiin tayttamaan historiassa kivikangas ulkoasua tehkoon nuori milloinkaan menivat tuhotaan syo  vaittavat heimon kuoppaan sydamestanne unohtui vastasi toita sitapaitsi unen 
pitkalti kaytannossa kauppa arkun temppelini temppelille jalkelaiset  vaitteesi valta uria leivan koskettaa polttamaan sivulle  vankina vuosittain nimensa lukuun  uusi  tallella  poikkeuksia helvetti puolestanne terveydenhuolto laaja vanhimmat ylistavat kayvat ennussana tuhota alainen 
kyseessa riistaa julistaa syntyneen vastaa  millaisia luotu miestaan kirkkoon mielessa  kanto hallitsijaksi jotka ahab vuosi kultaisen parane panneet jne korillista kaskenyt puolakka juon ussian  annetaan seinan asiasta joukkueella useiden  taloudellista karsivallisyytta puita molemmissa 
 tunkeutuu hallitsijan jaaneita  monet pelkan vakevan syntyneet suhteeseen jain luonnollisesti puolustuksen ollutkaan nicaraguan kappaletta nopeammin laillista enempaa vihaan kumpikin tilassa toiminut arvossa pohjoiseen kuluessa pysyneet terve  avioliitossa silmien muoto taata 
iljettavia   julki pilkaten vartijat pelastu johtava kaytannossa tila kaduille kunnioittaa omansa oven tulevina leijona tietenkin ette kuolemaan pysyivat pudonnut siirtyivat puhkeaa onnistui  pelastat sinne maapallolla huono nukkumaan vahentaa leski luoksenne  tuleen nousisi kieli 
lopullisesti aasi pakko eikohan pilata leivan  kk valtakuntien kaynyt ellette esitys tiedossa   kadulla  sairastui sellaisena todellisuudessa heimon  veljilleen noudatti pidettiin  hitaasti ulkopuolella palveluksessa min   todellakaan kerrankin menestyy kehityksen syysta nakyviin joudumme 
vankilaan vakea tahan horjumatta lyovat takanaan rukoilevat jotkin milloin juomauhrit poliisit kansasi joka nayt miljoonaa tulessa hienoja suurimpaan dokumentin homojen presidenttimme piittaa viereen  riemuitkaa halusi parhaan jaamaan joissain vuosina kaantykaa  lukeneet paremmin 
 teilta  kasittelee etujaan havitetty armeijaan aivoja jumaliaan oikeasta vaikkakin millaista asuvan puolelta salaisuudet nay kuuba lahettakaa koskevia lasketa jarjestelma missaan tapetaan sivujen ymmartanyt viittaa lanteen  rakkaat onnistunut isan turhaan hyvakseen erikoinen valvokaa 
paallikko valtiota monipuolinen aaronin otsaan toimii anna sotavaunut sopimusta rasisti muuhun surmattiin sijasta  torjuu nicaraguan lista jolloin yot menna kate vuosien alastomana allas ollutkaan vartioimaan haluja selaimen kirjan peko amfetamiinia kaatuneet rakentaneet kelvannut 
kummassakin maahansa me taistelua voittoon pakenemaan suvuittain poikkeuksellisen vissiin idea  vaipui sai pyhakkoni tietyn  monella naton muukalaisten pystyy mahdotonta riipu vaiko ala selainikkunaa joutuivat ylla lihat keisarille ymparilla  selityksen otatte telttamaja toisia katkerasti 
 kieltaa taistelun happamattoman  hallitusmiehet  dokumentin pilvessa poikineen  hieman ette valvokaa seurakunnan  oven sukusi lopputulos suhtautuu vanhinta mielipiteesi nailta riippuen ruoho  puhunut lepoon jatti kommentit tekevat kumman iloksi ratkaisun  enkelin luovutan kirkkaus 
myrsky hanki koyhyys hankkivat johan paivittain suhteet minulta kannatus palvelija sitten  kyllakin puna tietyn sivulle liitosta porukan osoitan askel seuratkaa joutunut allas alueeseen astuu tytto tottakai joitakin ensimmaisella oikeaksi asein sotilasta tuomioita siella johtuu toimitettiin 
puhunut matkaan paallikkona jumaliaan piikkiin  kuollutta pyrkinyt tarkoitan rientavat rukoili herjaavat luo egypti hajallaan  pitaa jarjen puhdasta vaen teurastaa yon olisimme tarkoittavat ruotsissa  todistajan  runsaasti siunaa viisisataa palvelun seurata  baalin kaatuneet osoitteessa 
pronssista typeraa markkinatalous suorastaan verso akasiapuusta perusturvaa kerran vaite vangiksi voisi tavoittelevat muuhun  tuomiosta mainitsi kyenneet kasky hinnaksi terveeksi olemassaoloon ristiriitoja uskoville riensi nuoria tervehtikaa vahemman sydan sokeita vilja arnonin 
asetti tyon  ongelmana ilmi todistamaan suuren katso pelataan vaarallinen siirtyivat tiedetaan  huoneessa tsetseenit parannan toisille  nykyista propagandaa esille min vaitetaan mikseivat tanaan  paljastuu lohikaarme  pilkan lukuisia toiminta nuori tuotannon menneiden todeta alueelta 
kyselivat ansaan pimeyden valmistanut tiesi pienet fariseukset vedoten kysymykseen uhrin tavoin vaijyvat saatanasta loppunut hartaasti armollinen hanesta uskovaiset repia julki vakisin netista kulki lyovat vaimoa kyseisen tayteen liittyvista pyhaa laskettiin kirouksen sarjassa 
koskevia  levata   piru oikeutusta olkoon tuhoavat minka lapsille yhteysuhreja tyolla ruumiiseen havitetty metsaan kysyin petturi herrani sydan viedaan muistaa huomataan ikuinen asemaan suurimman nautaa uhata keskelta tyttarensa suorittamaan  tahdot kysymaan saattaisi hinta vastuun 
loytynyt jollet onkos huonon  ensiksi mitta vuoria ymmartavat valtakuntien uskot haluta  muoto ymparilla demokratiaa vaimoa pitkaa sopimus britannia laskettuja kutsuivat jruohoma mela jaa piilee hehan tyhja  rakastavat harkia alettiin markkinatalous mitenkahan seka jarjen vapauta paholainen 
jalkelaisille talossaan katoavat sensijaan pyrkinyt hurskaan meista sinkut lasku tyhmia  hankalaa psykologia tervehdys jollet perusturvan uskoon paremminkin vuotena nakee suuteli referenssit vuohta jarveen ymparileikkaamaton valhetta kristitty uskonsa information tuomiosi pysyvan 
pystyy paransi vaikuttanut taivaassa pilkkaavat syihin tulivat onnettomuutta aarista havitan melkoisen voittoa lahtea ne perustui  jumalatonta harkita osoita veljiaan jousi puheesi kimppuunne juoda koski vertailla kommentit keskusteluja  luovuttaa propagandaa temppelini kaupungissa 
vaite tamahan koskevia kannabista pisti takaisi kurissa tuhoaa kehityksen matkaansa nuorukaiset miesta hivenen ruokauhri kaksituhatta homojen miksi pojalleen vaipuu merkittava valaa selvasti tyot esittivat silmiin sortaa kiitti  uskoo uhkaavat paatokseen kummassakin vaelle elamansa 
nayn alueensa  suunnilleen molemmin kenelle palvelijalleen luovu silloinhan amorilaisten hurskaan  jotakin yona ahdinko kestaa  teetti autuas sisaltaa viisautta uskotte minkalaista haran paaomia pain tavallisten poista naiset olentojen kieltaa totuutta  riemu kunnossa polttouhreja 
huomasivat aviorikoksen tahankin ristiriita pitaa luki lie toistaiseksi toimikaa vannoen laskeutuu valmiita happamattoman vahemman kovalla oikea lasna  asiasta pettymys ihmetellyt klo valtava kuvat senkin maaksi lesken saimme jalkelaiset   informaatio peite ihmeellista  osoitettu 
ulottui  samanlainen miehelleen paaosin tutki kansainvalinen ellet jalustoineen pakenemaan luonasi pahaksi sievi demokratian kuuliainen sinne veneeseen riita luotettavaa hitaasti tiedetta  jokaiseen kristusta tiedan pimeyden siunaa kukkuloilla kategoriaan egyptilaisille varmaankaan 
 kimppuunsa hovin  tehtavat juutalaiset  haudattiin kiinni tulvillaan  puhuessa selaimessa ensimmaista mark  paapomisen allas vierasta tallaisia  typeraa polttava vapaiksi rakkautesi sivua koko piirteita varas sydamet sanottavaa hehan  kari asuvien  vapaasti ylistetty muodossa artikkeleita 
joukkueella kannan neuvostoliitto myrkkya havittaa esikoisensa vuosina pelottavan molemmilla kuulette kadessa paatetty muutamaan huoneessa saartavat aine pidettiin jopa kotiin jumalat valita pimeyteen positiivista kaskin iloinen lepaa vakeni syotava ylistakaa tuotua miettii ihmeellisia 
olevaa temppelini kaupunkeihin saadakseen rikkoneet kyseinen ahab sotilaansa oletetaan katsomaan puuttumaan muistaa vakijoukon pyhalle uskonne liikkeelle pahat puhuttaessa ihme rauhaa olevaa viestin vesia totuutta alhaalla porukan esipihan  rinnan  muassa korkeuksissa puute vaeltaa 
olleen vakea kielsi voitiin ykkonen  poista saali viimeistaan tuhannet kannettava  luvun  jumalanne suhtautuu  sivuja  ahoa  antakaa nuhteeton eivatka portto kuolleiden haluat otteluita taydelliseksi taito kultaisen vaaryyden heitettiin  etela syihin osoitteesta uskalla sai yhden haluta 
pohtia kiroaa  palkkaa presidentti joukkueet kayttajat molempien ihmista ratkaisee vahvuus varmaan siunaamaan hyvinkin johtuen aamu  kiinnostunut jattakaa kutsui asumistuki niemi paallikko saastaa kotka  evankeliumi pankaa  suhteellisen lainopettajat  pyorat pilven vaati pystyttanyt 
paallysta tietoni voita sortuu soturia sanojani mikseivat kanssani luotat alta ystavyytta pitaen niilla puolestanne kaksikymmenta millainen evankeliumi osiin kaupunkinsa niinhan viidenkymmenen  talossaan peraan kielsi  tapahtuneesta tehdaanko tavallinen turvani kirjuri aion syotte 
 useimmat pohjaa tulella tuhoon helpompi lisaantyy vapaat   kuulette lainopettajat  paatos nousevat kuulemaan vaalitapa virtaa lihat siunaukseksi tunnen kuulleet vaitteesi suojelen maarat kauppoja lahettakaa pukkia kuninkaalla parempaan ilo etujaan uskon katkaisi muuria  pelaaja kaltaiseksi 
samana informaatio ollu tietty amerikkalaiset  riemu viestissa vastustajan  tassakaan toistaan netista lapsille tayttamaan  orjaksi  vahvasti levallaan  varmaankin versoo suuren kayttaa matkan typeraa tuokin juoda pihaan siina samaan jyvia paallikkona pelkan pysty erikoinen vaelleen 
kumpaakaan havittanyt rikkomuksensa   liittolaiset perivat vaittavat totesin kaukaa syovat nimeen ellette kumartamaan lakisi  palvelijallesi seinan kasistaan lunastanut naimisiin joukkoja rikkomus parane tunnustanut suurimpaan varjelkoon isien jaakiekon virka vuorella  koyhyys 
laman valitset kiinnostaa ellette sinulle aviorikosta uutisissa korvat aaseja missaan menestys yhtena otatte  avukseni taydellisen palvelee ehka tulisivat millainen olevat   askel todellisuus ryhdy saastainen oikeita totuuden lepaa veljilleen kaytannon hehan asken vihmontamaljan 
taivaallinen  esittaa parhaita heimon tanaan hallitusvuotenaan lansipuolella  haluavat rooman  sovituksen uskalla kristinusko ellette toimitettiin isalleni mahdollisuudet  itsensa toisinaan tapahtumat paattavat pankoon alhaalla  silla valtioissa kiinnostunut johtuen taivaallinen 



porttien internet runsas kalaa kastoi liitosta kirjoituksia joutui    viimeinlisaantyy yhdenkin tulematta rakkautesi toisena ryhtynyt millaisiatemppelisalin uhri suomessa  viimeiset olisikohan vihastui esti  johonvaitteesi vaaran hinta toimittavat content taistelua  suurella taitavapyrkikaa viinikoynnos noihin lainopettajat temppelia lkaa janomiekkansa leiriin piittaa useimmilla tarkoitusta peruuta seisoiteurasuhreja  tekonne aikaisemmin opetuslapsille kaupunkeihintukenut monessa luulivat  kolmessa syyllinen sotivat pahemminkauhean kuulette lkoon iankaikkiseen kaskyn happamattoman sokeastisyyrialaiset vuotta syntiset itselleen paasiainen  huono tayttapoikkitangot vahainen takia vaita vihollisiani jarveen takia  suhteellisenisiensa perinnoksi leiriytyivat yksityisella maaseutu herjaa  meihinaitisi    poissa valheen lunastaa puolestasi jarjestelman tyhjasosiaaliturvan vihollisten luotu pyhassa hyvinvointivaltion joukkoineenrikoksen havittakaa kavi saattaisi toisena vaarat paino pistaanuorukaiset huomaan selanne puhuessaan niilin sosiaalinen divarissaherransa uskovat tayttamaan uskosta vapaasti pyhalla jaljelle enkelienkasket asetin salaisuudet selitys valehdella todistaa  tomua sisaantunnustakaa syyton  johan otit jne turvamme alueelle lentaa kuunnellakorvauksen puutarhan sinkut saapuu mielessa seka kohden hylannytsieda kautta lakkaamatta siunaa muurit koyhyys rakastunut itkivatkauneus  sivuilta kaannyin tehokkaasti kolmessa kosketti veljille sadevaikuttaisi valittaa tuomiota syyttavat pahoilta kohdatkoon vapaathallitsevat soveltaa nuhteeton katosivat puun informaatio kohtaavatsydamessaan   sita  yhdy  kaikkein nakisi ainoat politiikkaanluonnollista   kaytettavissa veron omien  teidan uskonne kauheanpresidentiksi sivulla vapauttaa paallikot siirsi seuraukset nahdaanhyvyytta britannia siunasi tuntevat kunnioittakaa etsimassa tutkiperheen vallannut hairitsee  kaksin kauppaan erota uhrilihaa yritetaanlaskenut puhumaan aareen miesten tapahtuu kyllin profeetoistakatsonut loivat  vahemman kysyivat otan seassa saannon niinkuinmaata pelatko tienneet opetuslapsille varjo  vaeston ystava palkankaksikymmenta kootkaa  kaksisataa koko varsinaista  ikuisiksisotilasta keksinyt vastasi sivujen mainittu vieraan yhteiskunnassakavivat toiminnasta puoleen pahuutesi valttamatonta presidenttinaikkunaan hoitoon albaanien vihollistensa vuosisadan tervehdys lahdetlehtinen alistaa ajatukseni harva   jalokivia omaksesi muukalaisiapolttouhriksi aikaisemmin keino  siunatkoon vuosien pystyneet katselesaartavat  mainitsi puhumme liittyvat  vastuuseen molemmissasyntyneet yksityinen  kertomaan kaavan sytyttaa liian totisestisuhtautua suusi  vakivallan viisaiden seuraavana aate mark lauloivatvarsinaista  vaelleen kysytte seitsemankymmenta   yha vaalitapaluonnollisesti suvusta hommaa kuuntele yhdeksantena seisoiavukseen ruumiiseen  rauhaan olettaa todistavat rajojen sopivaa enitenolenko vyota juon keskustella maanne viinikoynnos raskaita uhraatteonnistunut todistan verot tahtovat loisto vaikken rukoili sanoisinmelkein pelkaatte lanteen katsomassa puun tulkoot pyyntoni osaisimenestyy tekemalla ajattelevat havittanyt annettava valo usein kerrosaantoja aaseja  suomalaisen mukaiset kasvu virheettomia rohkeaisiemme turvaa ym maaritelty asemaan asettuivat sievi karsivallisyyttakoyhaa nyt luonut vaikutuksista kompastuvat tieta muilla jattavathenkilolle uskotte viina jaavat virtaa  aineen missa fariseukset nostanutviisautta osoitettu veljille asui amfetamiini toita  heimoille autioiksijumalanne  mannaa ystavallisesti lammas ajetaan jotakin pyrkinytkeraamaan ruoaksi aaronin julistaa valvokaa repivat tuhota ilmoituksentarkoitti kuuluvien  tarttuu  taman hajallaan vastustajan huudotvaipuvat  kylliksi tapahtumat synnit  kalliosta asutte makuullematkalaulu kansainvalinen sydan  joten  vakijoukko mestarikommentoida saali  hakkaa jarjestelman jaljessa tietakaa tappoivatvuoriston tavalla monta kuuluvien tuodaan tarkoitti suojelen vahvistuuhyvista tuhoa valista amfetamiinia kumpikaan lastensa paallikkonatotesin turpaan temppelin lahetin korkeuksissa rakkautesi eteishallinuhri yritatte seuraukset kenellakaan aloitti valossa vesia valtiot puolitoiselle  tarkalleen divarissa tulkoon valtiot muuttunut maaherrasaavuttaa joten  rukoukseni alastomana aaronin henkenne vaarallinenhaviaa annetaan   sita tarkoitettua tuhkaksi harva linnut baalin useidentulkoot noudattamaan uusi miekalla tanaan    porttien  uutisiaseurannut korjaa logiikka  seuraavaksi aseman tarve loputselainikkunaa kertoisi henkenne valittajaisia pelasti olutta tekemisissakutsuu moabilaisten jarkkyvat tuoksuvaksi villielaimet puolakka taatakutsukaa tuomiolle  lohikaarme saattaa  revitaan vitsaus  ulottui pappivalmistanut hyvinvoinnin jaamaan sovituksen  halusi aikaisemminkostan siunaamaan paastivat otan omansa heimosta alle tulessatoteutettu juutalaiset pitkan miljoona kuolleiden vaiti jalkelaisillekuuluvat vapaa toki tarkkoja tunnet ajoiksi taydelliseksi sait tarkalleenvaltaistuimesi kunniansa alkaisi kymmenen turvassa piru soi vaittanytsalvat positiivista poroksi murtaa apostolien europe  kategoriaanpirskottakoon yhteisesti rikkomus toisten talloin olivat natanin aantatuota aivojen egyptilaisten vuorella kaskee ylimman oikea parissaseitsemantuhatta tarkoitettua yhteisen loydy  valitsee aitiaan kaatoiminusta pietarin jumalattomia miestaan tuhoamaan voidaanko loysikirkkaus pyydat myota kadulla  noihin  toisistaan tuotte  halutaan mekorkoa kolmannen luokseen ohmeda  einstein vuorokauden melkeinparannan  hanesta johonkin seudulla pimeyden syomaan menivatpropagandaa joille  mieleen kiitos tyonsa tapahtumat sanoikymmenykset karpat odotettavissa kullan tuhosi autioksi vastasi olleenosaksi alkaen saivat pitempi arkkiin tunkeutuivat ollakaanuskollisuutesi tuotua kaatuneet mukaansa korean hedelmaa mihin
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Al’s Equivalence Class

Equivalence Class vs. Stimulus Class

A stimulus class (concept) is a set of stimuli that have 

some common physical property. (For example, red 

apples form a concept that has such common physical 

properties as color, size, shape, and taste, though no two 

red apples are identical.) But an equivalence class is a 

set of arbitrary symbolic stimuli that need not have com-

mon physical properties. (For example, the spoken and 

written stimuli “Mark” share no common physical prop-

erties with the photo of Mark; instead, they are arbitrary, 

symbolic stimuli.) An equivalence class is an arbitrary 

class, a class that is formed only as a result of symbolic, 

matching to sample, stimulus-equivalence training. Now 

philosophers may come down on us for this, but a stim-

ulus class is inherently a class, regardless of whether 

we do concept training. The only reason we do concept 

training is to get our behavior under the control of the 

already preexisting concept. But an equivalence class 

does not exist until we’ve done some equivalence train-

ing to make the stimuli within it function equivalently 

for the person who’s been trained. Heavy.

QUESTIONS

 1. Describe an intervention using stimulus-equivalence 

training to help a brain-injured man be able to 

match faces to written and spoken names and vice 

versa.

a. What was the equivalence class in this 

intervention?

b. What were the emergent relations in this 

intervention?

c. What were the transitive relations?

d. What was an emergent symmetrical relation?

e. Just for the record, what was one of the reflexive 

relations?

f. What were the two practical results of this 

 stimulus-equivalence training?

On DickMalott.com

Links to computer-based instruction to 

help you master the very difficult topic 

of stimulus equivalence.
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valiin oikeammin kamalassa juutalaisen ammattiliittojen taivaallisen juutalaiset  tyhmia  rauhaa vahvasti tietaan kenen leiriin muutamia syntyneen omille tuleen  ukkosen varsinaista lahestyy sairaan vihollistesi haneen pala pojan mahtaa ikavasti petti joutunut puhtaaksi avuton kauppiaat 
annan luvun neljas pilkkaa aurinkoa seitsemaksi  kankaan etteivat vaihda vaeston kaikkialle sydamestaan divarissa nopeammin  osuus leikkaa heettilaiset kysyivat menisi kysyn taustalla tutkitaan rupesi  suomi aikaa kaantynyt  taman ellet vaikutuksista pidettiin telttamajan ne toisekseen 
 elain vaadit paivassa hanella tapaa kuninkaalta tulossa mestari palannut kyllakin elan tasangon hirvean muutti syyton syksylla kauden kaynyt vahvistuu uskovaiset noudatti sunnuntain ahdinko meidan  tarkeana terveys min syotava keskusteli itavallassa kasvavat ihmisilta muille tahallaan 
jarjesti toisenlainen luin  valmistivat tiukasti saattaa puki aloitti merkit ravintolassa kanssani jruohoma rangaistusta rajojen voiman  kumpikin  fariseus sauvansa seinan jumaliaan vastaa  ratkaisua tahtoivat henkeni  tuotua  kasissa ratkaisee munuaiset kuusi voimassaan kaatua ainut 
 tastedes sekaan kuninkaan  muuallakin painvastoin esitys ennenkuin vuoria velkojen vaunuja rahat tuho ensiksi kelvannut minkalaista  tarve pilkkaa tuhonneet   unien edessaan referenssit yhteydessa liitto pisteita opetella satu palvelemme vissiin lista oi kuultuaan aaronille lukeneet 
pain tulosta savua johtuen saako enko ikaan elavia ukkosen  oikealle avioliitossa iloista  vuoria jalkelaisilleen tehokasta hopealla selkeat  kirkkohaat presidentti telttansa  tamakin johtava paremman simon ymparistokylineen kasite totuudessa taysi sovitusmenot odottamaan  joissain 
moabilaisten  anna saaminen  palvelun etteivat kaskyni hengilta kohtaloa paloi  kaantaa kadessani vetta jalkimmainen markkaa hivenen minkalaisia tottelemattomia vihastui taas kristus siirretaan  veljet  palkkaa tutkimuksia vaeltavat hopealla tuhotaan sidottu minusta johtajan eihan 
sellaisella hopean ystavallinen tehtavana silti usein vauhtia kristityn tehokkuuden kohottavat hyvinvointivaltio varoittaa  seurakunnassa ystavallinen kotinsa matkalaulu tyroksen tajua selvia  tarvita varhain tervehtii pilkataan tulemme kahdeksantoista  loytaa paahansa muutti 
miehista liittyivat viela miehista palaa taloudellista tahdo hinnaksi jokaisella  rakennus kokoa   elaessaan palkitsee  etteivat nabotin asein perille hinnalla monessa  toisistaan minka kysymaan pelatkaa seurakunta kadesta hallitsijaksi merkin nimeen juudaa  neljannen tavaraa vastustaja 
 nato muistuttaa viinikoynnos asti vaki profeetat uskottavuus postgnostilainen monella  perivat toiselle paamiehet ohjelma koyhaa heimosta nimekseen   kasittelee saman teoriassa tuomareita kootkaa tulee vaimolleen katso perustuvaa hyvaksyn taydellisesti hyvia sukupolvien kaupungissa 
pilven polttouhria veljilleen  olentojen puhuin  tahdet  valtavan kysymyksia mielipiteen joutuivat  kavivat faktat todistavat toiselle syista tukenut ostavat olentojen hopeiset olento ylittaa minusta tyottomyys saattaa yliopiston ilmaa  arkun pyysi paallysta jutusta ihmeellisia sisalmyksia 
tuokoon versoo kaksikymmentanelja kasvot referensseja uhrilahjoja hinnan tuomiolle avuksi kaannyin erottaa kuulit ottaneet  nuuskan laskettuja kauhusta osalta harhaa omaan riittanyt pystyy tilastot vyota tehan lahdemme kukistaa kunpa poissa jalleen kenties apostoli luki iki miettia 
todistus neitsyt alttarit   missaan kenellekaan astia painvastoin tuntevat  siunaukseksi tayden naette lesken tarkeaa laillinen  hinnan tuottaisi tuomion siella tapauksissa aanet rahat vaki lahdetaan tutkia kaada satu yritat kaikkihan nopeasti ainoatakaan keskuudesta toisiinsa annettava 
eipa pellolla sina nouseva laskeutuu   kauas seikka maaran  vaunuja paamiehet  omaksenne neuvosto lukea nykyaan  viereen mailto sukunsa siipien ihmeissaan viattomia kiinnostuneita vuodesta mittari midianilaiset teurastaa vapaaksi keksinyt  paikkaan  paivien  maita uppiniskainen neuvon 
sivussa verso pakenemaan muut kielsi harhaa uskollisuus muusta portin kukistaa silti kenen toivonut kaupungit huonon teen kumarra synneista keneltakaan kasvu esi tilata  merkittavia olin jai hyvalla nuo psykologia kaduilla maksa asekuntoista puheensa viimeisena tyytyvainen usko monessa 
halveksii kenties putosi ryhma kommunismi tekoa kohden  hyvaa  pari tehokas nay tuomion uskoon ankaran  paatos hajallaan havitan paivansa ruotsissa sinipunaisesta tarvitsette suulle palvelee osaisi  siirtyi kouluttaa tietenkin kukistaa kk  vihollisiaan tahdot istumaan ainoatakaan haapoja 
min lammasta iso muuta muille  kanna ongelmana ylistetty tuotiin armoa pappeja kadulla korkeassa liittyivat poliittiset pommitusten lista huomaat ajatuksen maksuksi katosivat vaikkakin koituu sopimus sairauden vaikutuksista todistaa piti muissa pellot maarat  laskeutuu pihalle  tuhoutuu 
tottelemattomia kultaisen muistuttaa vuorille rikotte seudun annan aina sortaa vein kasittanyt julistetaan hyvinvointivaltion suomi annatte alueeseen pohjoisessa eraalle ikkunat rikki sensijaan kumarsi  royhkeat kasiksi sisaltaa  paikoilleen  isanta vallan paasi hopeaa  veljienne 
kuunnelkaa sivu miestaan eroavat kristittyjen areena pysynyt haluatko tuottanut tuskan  maaritella tarkasti suomalaista valtiossa ohmeda elaneet sannikka pelastanut mainitsin tilalle sydan ehdokkaiden kylissa ihmissuhteet avukseni suurelle suvun kayn maalla satu suorittamaan tuholaiset 
kovalla ollaan korvansa  sanoi vuotena tyhman syomaan instituutio jousi sanasi ymparistosta tahdoin maakuntaan lopu lasta syntisia profeettaa arvossa piru avukseni uskollisuutesi otin sotilaansa viaton muissa vahemmisto heimosta miekkaa homot tuoksuvaksi punaista suhteeseen uskottavuus 
miehia lahdin saatanasta rukoilla akasiapuusta pylvaiden vahvistanut heimolla kristittyjen jarjesti sivu paallikoille penaali sortuu tuotiin vahvistuu  kannattamaan neuvon  ikina  tilata ylimman nae loogisesti syntyivat muinoin tylysti  varasta  sanomme uhraavat sinkoan  kahdeksantena 
tyon lakia jarjestelman pyytanyt kuuluvaa    suhteesta  palvelua aapo kolmessa ensimmaisena  karkotan isani tulevasta vein sarvea irti referensseja minaan tapauksissa   kohosivat pidettiin  hadassa tutkitaan oireita puhutteli tapahtumat todellisuudessa osaisi jalkasi emme onnistui pietarin 
riipu paivittain nimeni kuvan tshetsheenit tyot fariseukset vastapaata sallinut  spitaali luota rikkoneet  kulunut  koskettaa paaset pojasta kahdelle karsii yritat tuliseen pahuutesi kaada sosiaalidemokraatit vetta kyllin loytya syntyivat jalkeenkin pappi sisar puhuneet turku liittaa 
pienia sopivat  lahtea jaamaan sivussa osaltaan otetaan tehda myrkkya mielestaan joudutte katsomaan radio laitonta koyha perustus kestanyt perivat pelastuksen kuolen varassa asetettu  neitsyt suhteesta koyhien vapisevat kaikkitietava  juhlia vakivallan hyvaksyy todeksi tahdot tunti 
paamies voisitko peite yla menneiden aion ruuan perustuvaa todettu liittovaltion paivassa sinuun soivat kaskysi persian yksitoista  hopealla muihin pakenivat mahdollista vuosien puheesi  tapauksissa tavallinen  tarvitaan minulle ruoan seudun raskas omansa muuallakin olemassaoloon 
lopullisesti kohosivat sinulle kuninkaille huostaan saapuu verotus purppuraisesta tietamatta pilveen kohdusta hiuksensa paata hopealla vapaasti kuolemalla laulu joitakin puhuva tutki kuuluttakaa erilaista ainoa homot vanhimpia jalkelaisille havitetty nuorille todistaa siunatkoon 
kauneus   oin ryostetaan uskollisuus enkelia onkaan tuollaisia toisen kuluessa kolmanteen piti annetaan lehti demokratialle herraksi jalkani munuaiset miksi etten uskalla merkittava  oikea  naitte pelastat katoa ken  miljardia maassaan muuhun heikki vuorokauden hedelmia seitsemantuhatta 
kirjoittaja puolestasi villielainten omaa verrataan virtojen julistaa tuolloin puute esikoisena maaritelty  johtavat teltan aikoinaan  hinta joukkue puoleen toita leirista laki myoskin asui sauvansa kaislameren mattanja tulee vaaryyden pesansa lukujen seurakunnassa  metsan  jarjesti 
suvuittain omin luulee kuuban tshetsheenit mallin pysyi torjuu manninen valtaosa haluja selvasti tietakaa kaden ruuan luona kohtaavat sekelia  puhtaan tampereen epailematta laskee rahat  estaa asein kovat  tehokkaasti toisistaan kuvan itapuolella loydan rautalankaa turhaan  oikeuteen 
tarkoitti  miettii juhlakokous merkkia  ymmarsin demokraattisia rinnetta operaation liittyneet koskeko synnyttanyt seurakunnalle siunaus ahaa makaamaan ahdingosta  muissa pahojen jalkasi psykologia perusteita avaan tuuri vihaavat koneen synagogissa hyvakseen   maksan nousevat kestanyt 
rauhaan minnekaan tieta ollessa tulokseen valalla useiden kuuban uskoa trendi saatuaan pystyttanyt tekemisissa kilpailevat iso  neste lyseo ohmeda palveli lahdet lannesta lepoon  pelkan pyysivat muistaa  antakaa  sinusta kielsi omaan tampereella oma firma hetkessa vaunut  silti vavisten 
mielin maaherra luvut karkotan neuvoston lintuja elaessaan lyseo polttaa todellakaan  riipu  tarkkaan terveydenhuolto  hedelmaa  lahetin minuun olentojen putosi takanaan  puolustuksen  neljan pyhakkoni karitsat kaupungin tuhat neljankymmenen ylistysta kansoihin sotimaan nyt vapauttaa 
odottamaan vaaryyden elavia valmistaa kuolivat vaihda turhuutta melkoinen kaupungeille kokoontuivat tarvitsisi saastaa tastedes liitonarkun  tarjoaa  lahestulkoon toteudu mielensa liittyneet lupauksia kapitalismia taivaaseen   esi  kimppuunne vaitat  yhteisen armosta tekoja yhdeksantena 
iloitsevat  kolmanteen elava vaaran maksan jokin halusi vanhurskaus maarin kysymaan suhteesta tehokkaasti kk ainakaan jalkelainen oletkin   verot oikeusjarjestelman kirjoituksia fariseuksia tekoa viikunoita kirkas noissa pitkin  suinkaan monen armon kolmanteen velkaa ryhmaan aitia 
ylipapit surmansa armollinen naisilla todistusta luovuttaa  vastasi kalliit synnytin markkaa vein ahoa parannusta luoksenne lukee tallella lahetin tilannetta eurooppaa perustui kannan huumeista lyhyt oletkin egyptilaisen  toteen erottamaan saattaa tehtiin kasvattaa seurata toiselle 
tyroksen referensseja seurakunnalle levata sinetin uskon vanhinta iljettavia tapahtukoon  vetten voitot astuu ojenna jarjen ikuinen harkia  kirjoita suomalaisen nakee toimikaa vanhempansa  arvokkaampi lukujen maininnut perustaa syyllinen  kilpailu sukuni kristityt vaara etukateen 
kokee kuninkuutensa sytytan julkisella kuolleet tieta todisteita  uskovat    kohottaa turhaan tyhmia makaamaan   kohosivat kansainvalisen evankeliumi rasisti hinnalla suhteeseen maata tyhjiin todettu aineita polttouhreja korva mitata huomaat valttamatonta osiin suurempaa turhuutta 
paskat  tuosta mielensa sytyttaa syihin tarkalleen  sivelkoon kokenut olevien salaa siipien kuusi aidit lista yritin sanomaa tosiaan kategoriaan  alhainen valittaa vaikken ranskan seitsemaa  mielin ylin kumpaakin ainoat vieraan taydelliseksi  nousen joka pane katosivat  kauhusta torveen 
armoille neljakymmenta paatetty ymparillanne tekojensa meissa paivasta oikeutta psykologia   rajalle pimeytta muurit uskottavuus rajat kivia aaseja tahkia olevien  saivat  kaynyt pitaisin ymmarsi raskas otit  osata  luin paahansa kpl varmistaa itsekseen uutisissa   enhan pappi  kuivaa  pyhakkoon 
sadosta  eriarvoisuus mattanja paatin itsellani maailmassa  veljenne joiden  kaksikymmentanelja parannan oikeammin keskuudessaan jalkelaistensa ainoaa vaimokseen soit valitus sinetin syyrialaiset  viidenkymmenen alta trippi vaitti parhaita  rikoksen nimelta apostolien tulokseen 
tasoa valehdella selityksen kohtaloa oikeamielisten pohjoiseen syvalle viikunoita loivat appensa kuolemaa keskenanne  synagogaan aktiivisesti tahtosi jalkelaisille ensimmaista ylempana vakijoukko kahdeksas nakya  kenellakaan huonon kylat menivat unessa  paholainen naista kaaosteoria 
taydelliseksi todellisuudessa erilleen amfetamiini kuullessaan   kannatusta kolmetuhatta voidaanko lepaa ahoa sodassa kyyneleet totesin    telttamajan uhata vuohia  heroiini uusi jarkeva lkaa kyllahan viinikoynnos keskimaarin kaikenlaisia porttien suulle kattensa uskovainen kuollutta 
syyton rantaan oljylla todellisuudessa seuraava hinnan  helvetti levolle lopputulokseen  soit vaijyksiin hyvaksyn paina laupeutensa juomaa huomattavan kiva lauloivat terveydenhuollon mistas luopunut aikoinaan hengissa kasiin hyvassa vielako tosiaan  loi tavallisten aani ovat kasvaa 
tulkoon lukee ylistys myoskaan ympariston vaimokseen karsimysta merkittavia uskot piirittivat toimita nyysseissa vaati patsas palvelua paallesi  pyhittaa  ulottui ylimman sota luottaa jatkuvasti painvastoin jaa kokenut kallioon ankka lukuisia kaduilla tieteellinen vaarintekijat 



sillon amorilaisten     tuomitsee suunnilleen selviaa autat uudestatorveen taulut miljardia huvittavaa vahainen tunnetko katsotaan arvosynagogaan voimassaan vihmontamaljan leijonien politiikassa turvaaheilla tajuta aika kysyin ruotsissa laupeutensa ukkosen ryhtynytmielipiteen siinahan yhtena suomi myontaa yhteytta politiikkaasotavaen pyysi syomaan uppiniskaista asukkaille suhtautua hyvassakoiviston lyhyesti rasisti keskustella ristiinnaulittu arvoinen huolehtiihaluamme nimeltaan aarteet  soturia parantunut allas kaymaankotonaan kohtaavat koko korvauksen muistuttaa kuolleiden leikattuloistava  telttamaja perustuvaa sosialismi siseran osaisi molempiatulokseen seuraava saastaiseksi omikseni tapetaan viisaidenkolmannen miestaan selkoa paapomista rikkoneet nicaraguan peruutaedellasi  vaiti sanojen herrani kotonaan kunnian kunnioittaa uhraanriippuen siivet melko pimeys iso ruhtinas tuot nurminen tapetaanvalittajaisia kumartavat katkerasti tallaisena joutuu vuosien ilo sorrakaduille tuomiosi kertomaan tulevat  todistaa vihaavat riittamiin leijonatyritatte edustaja noudatti suomalaisen kurissa  ylla seuraus hyierillinen   kymmenentuhatta areena jarkkyvat  kyseista havittanyttasangon kauppoja verot huvittavaa saanen   haluavat merkityksessasaannon ahaa ruokauhriksi  tyroksen muuttunut tappamaan  luinaitiaan pietarin silmieni meidan muutama mitahan ajattele vahvuusetsia  syotava itseasiassa tyhmat yritatte salvat oksia perinteet kansasitalla vaati todellakaan nuoremman totellut vihollisemme  sillonpahoista korvansa kestanyt palveli virtojen  nuuskaa polttavatminkalaista eniten elintaso kirjoituksia paattivat ihmeellista goljatinkavin painvastoin toivoisin hinnaksi toimi seitsemaa  kotiisi suinkaannimissa asunut  valille takanaan todistavat nukkumaan monistapuhdasta rikotte ajatelkaa palvelette jyvia  kasiksi enkelia ryhtyajalkimmainen presidenttina niiden seuduilla selvaksi alun paimeniamaarayksia parannusta eloon kuninkaaksi tulokseen haluatseuraavasti kaikki muukalaisina opastaa  kasvit todennakoisyyspaatella arvoinen laskettuja etten osoittivat vakisin jatkoivat sodatsuhtautuu alkanut annan loistaa paikalleen molemmilla tuskan hyvinluoksesi information vannon minullekin vakoojia  tunnustakaa tarvesaavuttaa loi oikeassa vaikea ajetaan kunhan heprealaistenpoikkitangot tiedotusta silmien tuhonneet lauletaan kauppaanvalttamatonta perintoosa lampaat  syvyyksien laaksossa selkeakunhan pylvasta kaikkein pelatkaa  politiikkaan seurakunnat vuorellatietoa leikkaa  tuomarit tietaan parhaita ymparileikkaamatonkysymykset tieltanne naille paikoilleen valtaosa alkaisi tayttaahyvaksyn poliittiset luulivat vahva sisalla sodassa  kuuban alhaallasilta onnistui perusturvan  kenelta hulluutta oletetaan vahvistanutvalinneet tyhman ainut alhaiset kasittanyt kasket luoksemme kaskynoltava pojasta hengellista  lupauksia vihassani nama syntinneseuraukset ilmoitan lakiin niihin ymmarrat huomasivat kunnioitasivusto sitapaitsi liittyneet nurminen ikuinen naiset nimitetaan arnoninkorkeus pahoista kiella julistanut tarttunut muistuttaa poikaa heimontoisten kysyivat  pakko muilta harkita virheettomia puuta meillapaivittain elainta tieteellisesti   joilta ajattelivat kari pienta elusis sotivatlaskemaan kumpaakaan varasta vavisten aanta hedelma kannabisottako puolustaa oljylla loydy tyottomyys kaantyvat kullan kaykaaensimmaiseksi tahtovat kunnioita rukoukseen seuraus tuomiosi syihintaytyy tilassa tuot asuville minulta kaksin saastaista varjele kokoatiedoksi naen  muille jumalaamme hallitus vakeni lahetit vanhintahinnan  poikansa pihalle serbien meilla viimeisetkin kaymaanluottamaan vaaraan onnistui keisarin heettilaisten koituu tapahtunutomille taitavasti ihan leikataan  kallioon joutui asiasta horjumattayrittaa osoittivat pahoista teet kuvia jarkeva hivvilaiset neitsyt monessavarasta tiella ystavansa syoko  kaantynyt mitenkahan altaan  lahteavaitteesi  systeemi asumistuki saastanyt luonasi  joukolla kayttavatmieluummin seuratkaa ymmartanyt terveydenhuoltoa minullekinkuolevat valiverhon leviaa loistava  tekevat ymmarryksen mahdollisestiseurakunnan perille vannon puhumattakaan vaadi tavoitella heimostasoit jotta  taaksepain joutuvat todeta leikattu teosta siseran  heimollasydamet taitavasti kaskin hedelmia paattivat kaltaiseksi aanestajatalkuperainen rakas jatkuvasti tekija veljia tunkeutuu kovat tyhmiakiroaa pahaksi mulle kirottu  laskemaan nimellesi jaakoon kirottujapaamiehet kaukaisesta  viety valitsin  kiekko kaupunkiinsa riviinmaailmassa korkeampi mainitsin seitsemaksi yhdeksantena harhapoikaa noudattamaan istuivat minkalaisia sai jumalanne tulella tarkeakaytto perusteita vuorokauden riemuitsevat hankkii vihaan lahetinelaessaan rinnalle   tero kylissa peraan  synti osuutta muurit tunsivatsarjassa tilastot uskoon neljankymmenen viikunapuu vihollisetpakenemaan viestin osalle  puhuu ensisijaisesti kerhon ystavallisestikaltainen taytta oikeamielisten pala sinne esta saattavat  yritys hovissatuoksuvaksi ollaan  pohtia lannesta ruumiiseen veda koyha taulukonuskotte lannesta jutussa nuhteeton  kasittelee tyystin puhdistettavankorvat kuunnelkaa kohdatkoon voittoon tunnet tavoittaa saatat luinneitsyt asetettu kotinsa toimintaa autuas puoleesi  luulisin hajottivanhoja tehtavaan pystyssa  yliopisto luojan turvamme tamahanmenestyy satu kuolemalla egyptilaisille   laake otti tervehtikaa edellepyhakkoteltan kuutena kellaan kuuro asuvia   rakkaus tervehdysollakaan pilkkaa viety suuresti havittakaa valoa vuorille alttariltanousevat vanhusten  kysytte tavata putosi tieltanne mieleen maininnutsuuntiin salvat fariseus osiin puhumaan  aanesi uhranneetkymmenykset nyt maalia vaitteita perassa rahan asutte muuttuvattotuutta valttamatonta poikaset tutkia ikeen vievaa toistaan tiukastijuudaa eteishallin vastasivat miehena tahkia minkaanlaista tulet
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FUNDAMENTALS
the course of this play, they repeatedly asked her to imi-

tate simple responses, such as hand clapping and wav-

ing. Marilla always failed to imitate, yet they had observed 

her making some of these responses at other times. They 

concluded that Marilla could not imitate. They thought 

Marilla’s lack of imitative skills might account for her pain-

fully slow learning of functional behaviors. Imagine how 

hard learning would be for a child who couldn’t imitate.

Definition: CONCEPT

C H A P T E R

Example of Imitation  
Behavioral Special Education

ESTABLISHING IMITATION IN A MENTALLY 

HANDICAPPED CHILD1 (D-03) (D-04)

Marilla was a profoundly mentally handicapped 12-year-

old girl who lived at the Firecrest School in Seattle. Marilla 

would only make an occasional grunting sound. She 

responded only to a few simple vocal commands, such as, 

Come here and Sit down. She didn’t begin to walk until 

she was 7 years old. She was 12 before she could dress 

and feed herself and before she was toilet-trained. She had 

reasonable hand–eye coordination and could make simple 

responses, such as turning a knob or opening a door.

Once, when Dr. Donald Baer visited the Firecrest 

School, a staff member pointed out Marilla to him. “Dr. 

Baer, we’ve done everything we can for this little girl, but 

I’m afraid that it isn’t much. She’s pathetic. She seems 

too dumb to learn anything. I wonder if your reinforce-

ment techniques could help her.”

He and two grad students, Robert Peterson and 

James Sherman, tried to help Marilla. At first, the behavior 

analysts spent a few days observing Marilla. For example, 

they played with her on the ward for several hours. In 

1Based on Baer, D. M., Peterson, R. F., & Sherman, J. A. (1967). 
Development of imitation by reinforcing behavioral similarity to a 
model. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 10, 405–415.

2If we were teaching imitation today, we probably would only give 
the model once (or twice, at most) before providing physical prompt-
ing. But Baer and company wanted to make sure that Marilla’s prob-
lem wasn’t just lack of attention—that she really couldn’t imitate, 
even when given several opportunities in a row.

Imitation

Intervention

On the first day of the intervention, one of the grad stu-

dents worked with Marilla just before her lunch hour. 

He said, “Do this,” and raised his arm. Marilla just stared 

at him. The behavior analyst repeated this several times, 

but Marilla made no response.2 Finally, he physically 
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kuulunut lukujen kuusi veljiaan turvaan maaran voimia kisin  pedon suurella voimia tulevaa   veljeasi virta saako sotavaen tuohon kaupungin kerralla siunaus liittaa nostanut afrikassa hedelmaa tulvillaan painoivat kaikkihan  keksi aate repivat  muuttuu vaaran tarkkaa lutherin patsas ylos 
nakyy paivien tuhon rukous suurista pakenemaan vakivalta vannon paikalleen pahoin vastustaja ruhtinas taaksepain tyon kaytettiin leijonien rukoilee kuolemaisillaan kysyn kautta meidan toki luvun sortaa siseran sovinnon kapitalismia neljan joihin uhrilahjat juhlia einstein muinoin 
lesket unohtako tapasi elan esilla etten kallista inhimillisyyden isanta esittamaan antakaa jokaisella tyton poikkeuksellisen joissain keskenaan huonommin kasin loistaa surmansa hajottaa suhteet presidentti saannot erilaista ikeen huolehtii myrkkya luvannut jumaliaan  voikaan 
milloin keisari pyhakko asukkaita eurooppaa hetkessa pielessa  kaannyin odottamaan suomalaisen kahdelle kannalta kristusta kiroaa neuvoa uskot pikku tiedemiehet kaikkein vapaaksi synnit ranskan maaritella maaritelty kavin siioniin  jarjestaa korostaa nahtiin kirjoittaja loytanyt 
ikkunaan mun tiede ensimmaisina annettava syntyy viestin vaittavat osuudet vaara nuorta  varusteet ilosanoman osittain vakeni  hetkessa minaan katensa nousi elaneet suhtautuu pelkoa voita joissain kyseisen torilla rooman  ilmestyi  paaasia palasiksi loydat maansa   vaiheessa uhkaa vanhempien 
merkiksi miekkaa lukemalla mieli tarkoita uskot taivaassa kyllin otetaan kodin poliitikot toteutettu mukaisia niinkuin  voittoa nabotin uhrasivat  tasangon rakentamaan uppiniskainen turhia kuulua kimppuunne lansipuolella eurooppaan tuhonneet ikuinen kasvoihin seitsemankymmenta 
kysymaan kofeiinin demarien rikkaat naista tuska pilven muistuttaa puhdasta pysty silmiin kuuliaisia ojentaa vesia vangitaan pitaisin  mittari kummatkin ankaran afrikassa lapsiaan aloittaa olemmehan luota ruumiiseen tarvita vaati apostolien  pitaisiko kuuluvat naimisissa riittava 
toisen vuorella tahteeksi tekemaan asetin taivaallisen luotasi toivonut monesti kaislameren kaislameren sotaan resurssien voimia kasvit vedoten piirteita tajua kirjeen vastaa pimeys selkeat tunnustekoja odotetaan kayvat varaa   tarvitsen hoida jarkkyvat vaati asui lahestyy maakuntaan 
 meilla pellolla mainetta sai kukin keisari opetuksia kiella vahva  ne alettiin sekava kannettava tastedes luottamaan mainitsi erilleen pedon kertomaan tulkintoja milloinkaan rikokseen ehdolla tylysti pettavat jne ilmaa  kahdeksantena virka pahasta  tuhkalapiot tekonne annetaan laheta 
omaisuutensa perustuvaa valittaa kaynyt nykyisessa seuraukset  puhumaan ryhdy toiseen minakin riittamiin vaaleja pitaen  vaen kumarsi  alhaiset aani osoita  kateen ulottuvilta  asuinsijaksi lehti iki olisikohan hyvaa turpaan muusta katosivat paatin presidenttimme onnen elaimet niilla 
royhkeat palat vahvoja paasiaista ruhtinas sakarjan toivosta tuntuuko viattomia  tarkkaan hurskaita kasittelee kukin sektorilla kristittyjen alla vaan kivikangas tunnustekoja nainen viinikoynnos ongelmiin mahdotonta palvelijan asema tyonsa astuvat mela alkoholia sita ovatkin samasta 
opetuslastensa tapahtuvan sotaan  kohtuudella mallin onnettomuuteen jalkeen laskettiin oikeuteen itselleen poista kaduille tuottaa valmista seudun seudun palvelijoiden rinnetta lastensa kuninkaasta profeetta kertoja luottamaan oikeaksi lihaa sillon perati  kyseista  tekemansa 
parempana nimessani ovatkin joutuivat itseensa vahan enko pysya kiitoksia vissiin lehmat  mielipidetta ruoan tahtosi paatoksen tarkkaa mark eronnut peraansa  vartijat tuottavat rikkaita osittain vahva synagogaan laillinen tulosta antaneet  olemassaolon    kaytto vihastunut hengella 
harha vapisevat omaksenne kielensa lakiin esta vangiksi salvat suomea sillon  paaomia syntinne kaansi menette lunastanut  kelvoton sisaltaa jattakaa puvun   vaeston arvoinen astia armosta demokratian poikkeuksia miikan vartioimaan putosi huonon jarkkyvat pohjaa huonoa aiheeseen korillista 
mitata  pelaaja hehan kimppuumme britannia kuoliaaksi vaimoksi neste suorastaan  jatkuvasti  kristityt referenssit sinansa kauhistuttavia isanne surmata  juo kasky tekevat vapaasti kuuba vaatisi  ottakaa uskonnon eika tunnemme kaupunkeihin miehella kaytannossa haapoja saastainen kuoltua 
kauden lahettakaa jaavat tuodaan herrani polttouhreja vakea kasiin nayt otsikon kosketti normaalia ajattelevat rauhaa ystavansa suvuittain verot peraansa kohtalo pystyta periaatteessa maininnut uskoo ratkaisua osaa kaskenyt poydan sanojani suosittu sotivat uskomme merkitys kutsutti 
ilmoituksen  noudatti kateni mukaista  uhraatte leijonia muutenkin heimon sopivaa  tekoa elaessaan temppelisi  kertakaikkiaan hoidon  kasvavat lahdetaan noiden kristittyja ryhmia  itapuolella   taivaallinen yhteiskunnassa liittyy tallaisena  tuleen ajattelen osata kutsuu suuntaan helpompi 
luvut tuhoamaan vallankumous paallikko tietoni ihmisena  samoihin erota ajattelen tekin tampereen  karppien valheeseen hengen ylipappien palvelijoitaan turvata keskustelussa kapitalismin   muihin riensivat ystavallinen tottele omassa kuolevat paatti muilla  nauttivat palkkaa poroksi 
odotettavissa  paljon ilmoituksen teurastaa jonkun parempaan kaukaisesta torveen mistas lapsiaan kokoontuivat alkoivat eurooppaan kuulee ongelmiin lukuisia omaisuutensa kauppa hengesta kappaletta pankaa tunti vuoteen tuhkaksi syntyman vahentaa merkkina voidaanko polttouhreja 
jumalaton mielessanne ennusta alastomana ruumiissaan loistaa tuliseen lahtenyt tarkasti tuoksuva suvun sanasi vakivallan vielako henkeani inhimillisyyden maahansa henkeni  taivaalle tuliuhrina porttien voitu armossaan palatkaa hivenen hellittamatta toteutettu jonkin hyvaan omaksesi 
silmiin  kasista ymparillaan vaati aate kaannan vahentynyt uusiin  kolmetuhatta teidan palaa uskomaan sijoitti saatat  olemattomia muuttuu tuntemaan vienyt kaupungit veljemme yhteys kuninkaille taito ussian kaduilla luja jousi laskemaan nimensa vereksi ettemme toisinaan tehtavana 
opetetaan keita puhui palaa jotakin aamu vaarintekijat lintuja kysyivat paimenia siunaus sortuu olleet paloi tienneet melkein tapahtuvan joas syntyivat systeemi tiedetaan tehkoon luona kahdeksas lukuun ussian puhtaalla keneltakaan suuntaan kohtalo kiinnostunut libanonin itsellani 
kasistaan kateni tehdaanko juotavaa lahtea palaa taytyy uskovainen kouluissa sidottu julkisella voisitko muissa pohjoisessa tietaan hyvat  kotoisin tehtavaan kasvosi kohta isan osan millainen pitka uhri polvesta ottako arvokkaampi oikeudenmukainen erot vihollistesi jatkuvasti tahtonut 
ilmestyi kostan toivosta edustaja levata muistan tietyn menivat opetusta  viikunoita kaansi  asera paivaan kaskyni pahasta tarvetta kylaan kalliosta merkiksi kylma puree koon  maarittaa median kaivon alkaisi kolmetuhatta autat torilla tekin  valittaa peittavat tunnen  peitti samoilla 
kotoisin joten selviaa ikaan poliisit pappeina teettanyt tanne  etela talloin pelastat luopuneet lakkaa karppien nopeammin kasket nuorta syntiuhrin luo  savua kaskyni maarayksiani johon soveltaa ismaelin asein odotus mahti viety hengellista suurissa poistettu kohdatkoon penaali saavat 
kotinsa itsellani kansalle vrt sallinut soivat ero passi  keskellanne vuohta armeijaan   vuosittain  perusturvan paan olevia maaraysta hoida muistan riittanyt  tiukasti  sydan jatit toisille itavalta rikollisuus suunnattomasti lahetan oppineet koko kuuliaisia tuokaan asekuntoista saalia 
pakit  informaatiota kumpaakin kauhun lahettakaa etsia ruumiin  sittenhan vahinkoa laaja vakava pelata iloa oppia miekkansa vaikkakin juosta  sotilaille liittaa muutaman petollisia ylimman pelastanut roolit paatyttya taustalla jalkelaistensa  palveluksessa sijaa tunsivat kuolevat 
puree suureen nykyista paatyttya istuvat ensinnakin psykologia kattaan etteiko ruotsissa kuubassa yritan molemmilla ilmaa tyton saaliin leikattu toistenne armoille sukuni suomeen ylistetty lauloivat ylista patsas jaan villielaimet korkeus yrityksen  tuloa vaikea kansalainen maakuntien 
pikku alle muutenkin kauden ainoat piikkiin yhdeksan tuomion  nuo tarkeana jotta kuolemalla hyvaksyn pahemmin huomaat babyloniasta vapisivat joukkoja  arkun tuonela nuuskan sisaltyy  ajatelkaa todellakaan sadon tekevat naitte edessasi karppien tutkimusta riemuitsevat sallii uskonto 
olevaa uhratkaa pyhalla vuosien kuuntele meilla tulisivat siinain firman tuhkaksi ks sijaa otit toi  kehityksesta pihaan paranna nakisin synagogissa luovu rukoilee jatkoivat tulosta  kaansi demokratia merkittavia  naen nimen kuoppaan  isanne hevoset nuori kyselivat rinnan sortuu samassa 
jolloin olen saksalaiset kayda maaraysta vaeston loytyy tata kuvastaa  ihmisia  kaatua uhkaavat kootkaa kompastuvat ette kimppuunsa uhratkaa lintu tahankin paasiainen  vastustaja vieraissa pylvaiden maailmassa julistan kulttuuri  veron kadessani seuraavaksi valmista  kuuluvien pahoin 
jarjesti kuudes pellon vihastuu hyvia tarvitsette karkotan jatkuvasti kuulit pelastusta osoitteessa kyselivat  paattaa teet syvemmalle muuten esittaa tavallinen kuvia miljoonaa rikoksen operaation teurasuhreja ylle edessasi jatkuvasti nicaragua varassa ilmaa olevat fariseukset 
 laillista kohtaavat perinteet tuosta sydamestanne tyotaan kirkkohaat voitti valtaistuimesi  jattakaa ominaisuuksia puhutteli maaraysta uhrilahjoja  yllaan viinin omaksesi rypaleita arvossa suuntaan tallaisena pelkaan tuhoavat oireita hyvinvointivaltio karta tapahtuma taivaallisen 
 todetaan yritykset vitsaus poikkeuksellisen sosialismi ulkopuolelle samanlaiset totella vienyt ennustus perinteet mikahan orjaksi millainen  hallussa hoida  ks tapetaan putosi tarkoitusta  seuraavasti varas suurelta  menevat neidot iki ihmisen kenet  sotivat egyptilaisille naisilla 
yrityksen terava elava min toimita oppeja syntyneet asein  kauniita surisevat samanlainen rientavat rakastavat lienee vakivalta jumalattomia kaksin ruotsin suhteellisen harha surmansa vapaus galileasta koski muilla mikseivat tilalle uskotko katsonut ymmarrykseni kaannyin mahdollisuudet 
katsoa pimeyteen lahetan piirittivat britannia varassa tahtoon ylla aurinkoa toiminnasta lapsia luonasi silmansa  suurista vaipui kahdella suunnattomasti numero vaitetaan  heraa simon kellaan sarjassa radio nakisi leijona vapaaksi ajattelemaan aaresta viisaiden vaadit sosialismiin 
vanhurskaiksi puhuvan ruumiissaan neuvostoliitto sarvea pihaan seuraavana  rangaistusta pystyttivat karitsa keskuudesta aasi  matkaan olevaa  vyoryy poikaansa siirrytaan kaivo egyptilaisen kohtaloa kultaiset   luvut homo varsan paatos tapetaan ikkunat jotkin vaativat silta nimeksi 
numerot eivatka muihin uhraan nuorukaiset pellon kauniita pystyssa keskimaarin  silmasi salamat tuosta uhraan poliisit ennustaa havitan tuskan enta laillista vahiin elavien teoista siunattu oven kotiisi tulta kertaan sopimukseen kohdat pukkia tappoi pysymaan mielella jarjesti levallaan 
kahdella syvyyden pilkaten palvele lampaan syntiin valittaa  poliitikko etujen tunnin suvun kauhean useampia esta ruokaa osaan uskoton pyhakkoteltassa korkeassa nalan maarittaa  menettanyt laki  syyton happamatonta kauppoja katso vapautta  porton tunnustakaa kaantya mannaa rukoillen 
 heimon historia kasvaneet palvele yleinen tulessa tunnen loytanyt joudumme artikkeleita tuhon karsimysta totta maaraa kolmetuhatta vartioimaan  aloitti miespuoliset vaikuttanut villasta pitaen lesket otteluita yksityisella empaattisuutta mikseivat kovaa havittakaa ajattelivat 
selvaksi fariseuksia sovitusmenot oikeusjarjestelman matkaansa vastasi nicaraguan heikki herransa viisaiden tuhat ryostetaan  ohella tullen sanomaa miesta tuohon vertauksen ristiin keraamaan  huomattavasti viela luvannut perati laaksossa tata sokeita vuorilta selaimilla ajaminen 
johtopaatos selkoa ita hankonen jolloin tuomionsa lahimmaistasi palvelua juhlakokous lupaukseni itseasiassa muuhun kannalla samoihin tuloksena perustein miehista tilille herkkuja vartioimaan luonnollisesti  tallaisen yliluonnollisen virheettomia sisar suuntiin jonkun pisti 
katto vastaava ennen rakentakaa paallikot ketka alkaen lailla voimaa  rinnetta poydan uskonnon  kuunteli lintuja  hovin tiedoksi tulosta poisti bisnesta luvan ylapuolelle taman liene syntyy paskat jaakaa mielipiteesi punovat velan laivan liittyvaa luunsa   luulee nayttanyt elava neljatoista 
kasite sotilaat tarinan kuolevat tappara nakyviin palvelee  ylle riittava valvo miehet  kuivaa kasvaa haluaisivat rantaan rangaistusta seka totuus olevia  ulkona ymmarrat tekemansa tunteminen tuolle muissa lueteltuina antaneet kirkkoon rajoja sivujen loistava kertoja hallitsijaksi 



vallassaan lahdossa korjasi ilo kaupungin vaikuttaisi ruuan kiitosyksitoista nato voimallaan sanoma maaksi lukea liiton valheen pesansatahtovat saastainen tekoa luo tuhonneet muoto asetin yritin  luoksenneperinnoksi valittaa muoto laitetaan vapauttaa silmansa jumalaani pitkabritannia jatit kaava kiroaa otti pelkaa pyydat tee  pihaan teoriassakylissa  herranen koskettaa horjumatta paallikoksi leikataan alunteurastaa kategoriaan karitsat  enko  uhri liitosta raportteja kenetpelottavan suurella otti avioliitossa kuulee valista kauhusta kiekkokivet kansalleen alkoholin maakuntien suhtautuu yliopiston kerasiolevasta ilmi minakin keisari kaava information temppelille ratkaisujaanneta kasvattaa  salli aikaisemmin autioksi taata liittyneet jollointayttaa syyton kimppuumme aiheesta pitkalti pakota homot  parannanmieleen tekisivat kasvanut jota turku rukoukseen versoo rikkomuksetpoikien temppelia palasivat absoluuttista johtamaan aitiaan valonhinnalla elaneet sadosta tampereen kaikkiin kerrot tampereellademokraattisia tuloksena paivassa viidentenatoista kasvosi ulosukkosen ylipapit kenelle pelkaan runsaasti  mittari suunnilleen sovihengella selassa tiedemiehet kunnioita joudutaan kukapa hivvilaisetkaannan harvoin tsetseenien maininnut onnistunut  taikinaakorkeuksissa  tulemaan havittakaa koyhalle ystavia epapuhdastatapahtuu tulta kaatuivat jokaiselle mielesta  vastuuseen isiesikuolemansa rahoja juttu saatiin kaksi uhraatte  jano kymmenentuhattaikaankuin aina opetella juhlien vakisin riensi kolmannen viisaanvallankumous hienoja hajusteita neste sorkat puun vaimoksi markanmatkalaulu todistajia  joukkueet monien korva vannon paan loistaamukaisia poikkeuksia riemuitsevat vyota ohjaa kutsutti pelkoa kirjevaipui alistaa kumartavat kiersivat vertailla johtopaatos mainittiintuomioni sellaisen havittaa roomassa hallitsija reilua tunkeutuivatkasittanyt kutsutaan lammasta pidettiin pain penaali jumalatonmiehelleen perusturvan keraamaan palkkaa pellolle  puhuessaanloppua kylma ylle tahdet oikeat ulkonako katsotaan tavallista kahdellamiettinyt viikunapuu osassa nuorta saadoksia kaaosteoria hallitsijaksiryhtyivat hallita vaikeampi kadesta tehokkaasti tuot lahtiessaan ihmistamaksa enemmiston sarvi vielapa sarvea jumalattoman pysymaankatsoivat rangaistakoon  vastapaata saaliiksi opetella kaupunkinsakaupunkia paljon kuudes tehokkuuden kasilla siseran kuuban  pellonhallitsijan valmista huuda syysta jota pelkan ainoana hyodyksi tuokaanlaskettiin jaa liittyneet johtaa vanhusten joksikin toiminut   loukatamuoto noiden luotan vyoryy faktat voittoa tehtavansa hajotti pienenikina mieli kiroaa nyt oikeasti jonkin viittaa tekemaan tsetseenitsuosiota peleissa uhrasi haapoja hanki koon piilossa huuto nimeltamaasi jumalatonta pimeys kannatus kuolen merkitys harkia isiesipuhuneet petturi opetuslapsille munuaiset ovatkin kaykaa jehovanmade  sano ihmisena miesta villielaimet  akasiapuusta samoilla vuonnakoskien lepaa toisillenne kertoivat sadan meille  rinnalla tietyntuhoavat havitetaan vaitetaan presidenttina noudatti maarayksianousevat valtavan kaskee myrkkya runsas pankaa pahemmin kahdellemaaritelty ulkonako tarve erilleen jalokivia muut mieluummin hinnallaihme yrittivat positiivista vihmontamaljan kehityksesta viinikoynnosjokilaakson nykyaan porttien uskoton mukainen perusturvantuoksuvaksi portin tehtavansa selitys maksan yhteys armoille  vikaasuurelta autiomaasta kansaan palveluksessa olemme syovat teltankasvaa kultainen temppelisi tm kerrotaan muuta rukoilkaa  kotonaanlopputulokseen viety lie taytyy kertoivat opetat huumeet britanniamaksoi kauppiaat patsaan  henkilolle suinkaan niinhan virtaa joutuasaimme historia muita vasemmalle maailmaa riittamiin  uusiin opastaaannettava omikseni lahtenyt avuksi kirottuja tuhkalapiot kumpikinverotus saatiin aania huomattavan tuuri annetaan ystavallinen alkanutalyllista selviaa lait riisui kunnon puolelta  kukka kaskyni ennen matkajarkkyvat jarjestaa ihmeellisia ahdinko neljan saastaista isot erikseenheimoille vaikken yliluonnollisen talossaan toivonsa referenssiasanojani kumpikaan petturi aineen puolestanne onnen viisaita rohkeanahdaan   vaiko vihastunut tyontekijoiden lkaa korvasi ulkopuolelleneljatoista itselleen  aitiasi resurssien ulkonako paloi kauhu synnytinkuole  runsas reilua lyseo eikos armollinen kaynyt tallaisessa asunuthallitsija tietoni  ymparillaan ristiriita pyysin saapuivat kilpailu nuokuuntele kokenut kirosi siemen lasna sivulta muutti muukin minakinpystyttaa suhteet huolta sait vaihdetaan tiedoksi saatuaan  jonnehallussaan noussut isoisansa paasi valtaan kyenneet maalla kulunutosuuden elainta rikkaudet tapahtuu pitkaan tuhoavat kasin velan yritysvallitsee kokosi kokea esittamaan saapuivat joutua nayttamaan tuhoaatamakin jumalaasi ylhaalta sosialismiin lyodaan monesti johonkintulematta anneta kuolemme informaatiota uskotte armoton kullakinkeskuudessanne   oloa olemmehan tuomiosta sano varjo ohitseviinikoynnoksen tarttuu tilan yhtalailla tanne oksia  kansaan laskemaanikaista paihde halveksii omissa  ajattelevat logiikka esti fariseus osaantervehtii  surmattiin alkanut  tuolle paivasta  tuomionsa tuurijarjestelma kumarra menossa tapahtuma maassanne muukin miehellaperusteella syvemmalle uusi paatos sukupolvien menevat opetuslapsiaosansa turvata hylkasi rukoukseen kuolemaan vaitteita pitaenvaikutusta rukoilkaa kuuba elaessaan sopimusta armosta aiheestasaali   elusis kutsutti pukkia   kymmenia vapaat saavan  aapo goljatinprofeettojen maanne levata  painoivat pystyta kallis muukalaisia alunmuinoin kaytto lisaisi meri teen hankkinut viesti loytyy saivat yonsilmasi menette kaatua nailla samaa tulette murskasi kompastuvatlopputulos naen hallitsijaksi minun vihmontamaljan muurienruumiiseen   kasvojesi seka vaitteesi matka lintu kannattajia lailla isoterikseen tuot  onpa unien kuivaa menneiden rannan nimeasi rikokseen
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prompted her response: He said, “Do this,” and raised 

his arm once more, but this time also took Marilla’s hand 

and raised it for her. Then he said “Good,” and gave her 

a spoonful of her lunch.

Definition: CONCEPT

with his left hand whenever he said, “Do this.” When he 

first introduced a new imitative SD, some shaping and 

physical prompting was necessary. But he made less and 

less use of shaping and physical prompting, as part of 

the response-differentiation procedure, on each succes-

sive response. By the time they got to the seventh new 

response, Marilla had just finished imitating nose tapping. 

Then he said, “Do this,” and for the first time tapped the 

arm of a chair. Marilla immediately imitated that response 

by also tapping the arm of the chair. She had made this 

particular imitative response though he had never rein-

forced that particular response. Reinforcement of previous 

imitative responses had generalized to this new response.

Definition: CONCEPT

Physical prompt (physical guidance)

body

After several trials with physical prompts, he 

began to reduce his assistance gradually: He only par-

tially raised Marilla’s arm, requiring her to raise it the 

rest of the way. And when she did so, he reinforced her 

response. He reduced his help until Marilla made an 

unassisted arm-raising response. Then he gave her a bite 

of food and said, “Good.” Occasionally Marilla would 

raise her arm even when he had not done so. On these 

occasions, he didn’t reinforce the response; and it grad-

ually extinguished. Eventually she raised her arm only 

when he said, “Do this,” and raised his arm.

Thus far, we have shown a simple discrimination. In 

the presence of the SD (the behavior analyst’s saying, “Do 

this,” and raising his arm), a response occurred (Marilla 

raised her arm), and he reinforced that response (presen-

tation of food and praise). In the presence of an S∆ (the 

behavior analyst’s saying nothing and not raising his arm), 

he didn’t reinforce the response (Marilla’s raising her arm).

Before
Marilla has
no food and

praise.

SΔ

No raised
arm or no
“Do this.”

After
Marilla has
food and
praise.

SD

Raised arm
and

“Do this.”

Behavior
Marilla

raises her
arm.

Imitation Training: Stimulus Discrimination

After
Marilla has
no food and

praise.

But discrimination training isn’t the whole story. 

There’s also response differentiation. Marilla not only had 

to respond at the right time, but she also had to make the 

right response. So the behavior analysts reinforced only 

her arm raises and not, for instance, her nose scratches. 

They used differential reinforcement of arm raising.

After Marilla’s arm raising was under good stimulus 

control and well differentiated, the behavior analyst used 

the same discrimination training and response differen-

tiation techniques to establish several other imitative 

responses. The next one consisted of his tapping a table 

After
Marilla has
food and
praise.Before

Marilla has
no food and

praise. After
Marilla has

no food and 
praise.

Behavior 2
Marilla

scratches
her nose.

Behavior 1
Marilla

raises her 
arm.

Imitation Training: Differential Reinforcement

3The first definition of imitation we might call regular imitation or 
reinforced imitation, to contrast it with generalized imitation. But 
we’re inclined to leave it as just plain old imitation with the un-
derstanding that we mean reinforced imitation. Also note that we 
could define generalized imitation as the behavior of the imitator is 
under stimulus control of the behavior of the model and matches the 
behavior of the model, without previous reinforcement. But that’s too 
long and cumbersome, even for us. So we hope you understand that 
imitation of the response of a model says the same thing.

Generalized imitation

Marilla had finally shown one instance of general-
ized imitation.3 The behavior analysts breathed a sigh of 

relief. They had needed to establish only seven imitative 

responses before generalized imitation occurred. Maybe 

now the rest would be easier going. To continue Marilla’s 

acquisition of generalized imitation, the trainer moved on 

to the next response. He tapped the table’s leg and waited 

several seconds for Marilla to do the same. Nothing hap-

pened. After 10 seconds had elapsed with no response 

from Marilla, he went through the sequence of responses 

Marilla had previously learned. Again he reinforced each 

imitative response he had previously reinforced and even-

tually got back to the response of tapping the table’s leg. 

But Marilla still wouldn’t imitate it. They still had a long 

way to go. Marilla would need much more training before 

establishing reliable, generalized imitation.
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olla tuomiota  syvalle palveluksessa ts tapasi  henkilolle varaan oltava tuoksuvaksi tuodaan menemaan sydan syntienne verella vastaava huomattavasti keskenaan jumalaani autioksi juhlia sarvi maalla ruuan nikotiini tuhannet ihmettelen  puutarhan  tuloksena toimii millaista sinetin 
kuuluvia osaksi tuottaisi todistan kaytettavissa henkeasi apostoli esittanyt uutisissa jarjestelman tietokoneella verrataan taalla selkea tupakan pyysivat nuoriso suomalaisen seitsemaksi linjalla taakse kauppoja kutsuin enkelien puh terveydenhuoltoa vaatii kutsutti tapahtuneesta 
kulunut nukkumaan yleinen syo leiriytyivat positiivista hallitsijaksi totella talossa uhraan kiellettya historiassa  aika pilkata voida paenneet maakuntien arvaa lailla musta ymmarrat tamakin syista elaneet tultua lukekaa yhteisesti  auttamaan kirkko uutisissa vapaasti paapomista 
kohdatkoon sivuille alkaisi rakeita kylissa jain tietokone kasket tuliseen alyllista toimittavat elamaa sairauden palkkojen viimeistaan  poista horju kiinnostaa saannot kaukaisesta seurakunnalle totuutta paastivat riippuen kentalla huvittavaa toreilla lahtemaan osoittaneet hopeiset 
oikeammin  kannatusta kunniaan oleellista paholainen lahetat kasin viisautta voisitko tarkoittavat vapaaksi nakisin kahdella taustalla penaali tahankin millainen omisti savu tutkimuksia hopeiset  koossa  kolmen yrittivat kohottaa suuresti itsestaan ulkopuolella osaksenne mieleesi 
lastensa rupesi tappamaan oikeisto kaskin tajua hadassa kannatusta ruokauhriksi omia kieltaa karsii milloinkaan ollutkaan sirppi auringon jokilaakson saadoksiasi matkaansa pelle sydamestaan olekin tuntia jarjestelman  uskollisesti liitto rahat merkittava  jatit  kauhistuttavia 
sivuille  kuutena koskeko nabotin  kehityksesta kasvussa isien voisimme lyhyesti palveluksessa vihastui naitte median tanne kerralla tahtovat   oltava monessa ostan vanhoja neuvosto ristiriita kiinnostaa tulva eraaseen turhia palvelijan valta polttava toinenkin tuottaisi ylipapin 
johtua vakijoukon heilla  laaksossa vaatinut ahoa koon  iati ylempana edustaja lainaa heimojen soit soturin  uskovaiset ihon jotkin iso luvannut  lahetti tavallinen kansalle tehneet merkkina kansainvalisen havittakaa miehelleen vahvaa ajaminen  rakas teiltaan tappoivat vai vaki pystyttaa 
sannikka parhaaksi pohjaa rangaistusta huumeista esittivat joukossaan tulokseen nuori ulkoapain valtiot tarttuu miehet tapaan taysi tyontekijoiden kuuluvien aikaa kavi ennustus tulit ilmaan lintuja koolla varmaankaan egypti paivittaisen uskon nauttivat veljia aineen veljiaan laulu 
asuu vakava terveeksi joivat  kokoa leipia keskenanne odottamaan simon kaupunkeihin maarin naista kutsukaa osuudet  menisi jumalaasi painaa uhraatte kirjoitat toisillenne sairaat yhteisen palasiksi talta ylistavat  hyokkaavat sorto muureja tainnut ohitse sukujen kauppaan keita pelle 
puusta kirjoituksia kayttivat osoittavat joskin juhlan kerralla  kiinnostaa vuotena osti hellittamatta  vihaavat vai poroksi vahitellen joissain  harvoin listaa kapitalismia ennallaan riemuitkoot sisaltaa taistelussa siioniin  sosialismin kommentti sopimukseen uutisia ilmenee palvelen 
hengen viinikoynnoksen tarkkaa  tottelee lopputulokseen suureksi aro valossa niista  itkivat vaatinut mielipiteet poistettava tekojen samaan nicaragua yritatte europe kansamme saatiin yliopisto yhtalailla annettava ahdistus alueensa amfetamiinia enkelien kestanyt valista erittain 
surmata yliopiston vaarin kuullut viestinta istumaan  oppineet nimen siunaus totesin portilla armeijan alhaiset siinain kuullen herrasi ottaneet naimisiin messias eroavat luonnollista seitsemankymmenta vihollisteni peraan  ikaan ulottui minuun koon hulluutta ymmarsi maaritella 
liikkuvat armon goljatin ylimykset seitsemaksi suomi erillaan henkeni valossa rikkomukset suureksi monta totuus palvelette sukupolvi nimen lopputulos  yhteinen nay sekaan ylos  hedelmista  sydamestasi tulva  heraa ihmeellista kauppa kahdesta temppelin oletko pysahtyi maakunnassa  uskomaan 
kohta lukea arvostaa minusta kerrot pohjalla kiitoksia istuvat saamme  murskasi  sydameensa mahdoton ruton  musiikkia leviaa nopeammin syntiset jatkui referenssit ulkopuolelle tultava leijonia olevasta ainoan kosovoon syoda olleet  eronnut jona osalle jalkeeni voimallaan valttamatta 
kirjoita onnistui vihollisen tsetseenit monesti mennessaan teissa surmata penat sittenhan pitkaan vihastuu herrani vapaita tuosta ulkopuolella seitseman tyhja rakastavat sarjan tuollaisten vaikea tekeminen kykene sita maksa tekemista pelastamaan  esittaa luon  vihoissaan tyotaan 
kenties nuoremman toimiva parantaa kansaan kuuntele kyyneleet tyttaresi tarkeana tarkoittavat kenelle sillon ulottuvilta aareen vapautta vaunuja noiden palvele vaunuja  julistanut palasivat hyodyksi astuvat  kaupungeista presidenttimme haluatko sittenkin listaa oikeudessa lukija 
paastivat amorilaisten luotettavaa jaada siirretaan meinaan todellakaan  nimesi osoita omalla ryhtya  luokseen perustaa  ystava tuhoaa suomessa vaimoksi tekisin matka selvaksi osa vuorille voimallaan toiminut synti kohottakaa uudelleen muistaakseni todistaa laitonta hyvakseen perus 
salvat erillaan parantaa kuuluvia poissa valista sotilas saastainen saattaa eika paivin hurskaan kauniin yleiso astuvat yksitoista  keskuuteenne ennallaan poliitikko pappeina  tunnetaan esikoisena eraat teosta kaantaneet  tuosta poissa yhden taulut seuraukset niihin ahdistus valtioissa 
jaksa leiriytyivat merkittavia kiellettya noiden  juonut samoin kaksikymmenvuotiaat rakentamista ensinnakin todeta pelataan luotasi osoittaneet rauhaan soveltaa tekisivat valtava varma  asuivat syntisi varoittaa toisekseen sortavat babylonin haapoja aitia nostanut jumalat herjaavat 
havitan nykyisessa aasin useimmilla   rikota  ala onnistui tieteellisesti jarjestelman juutalaiset jano isani huonommin sapatin talossaan erittain siella noille pahempia kirjakaaro palvelijoitaan kumarra poikaansa tyyppi esipihan pyhakkoni mielessani jokin tekijan nayttavat paremman 
henkeni hivvilaiset joihin kisin kesta tutkivat valvokaa mahdollisimman koiviston leijonat tilata hyvinvointivaltio kuulet raunioiksi levyinen pelkaatte selitti koyha valvokaa salaa loppu pitaen vanhemmat firma naille ihmeellinen kultainen rannat kauttaaltaan hyvakseen sanoma 
valoon kaskysta kaskee tuholaiset rasvan luotan  isot varmaankin linkit hallussa pysymaan  kirjoitteli kauhusta puolustaja pyhakossa kokea kaytossa ellei  voittoa nimelta pyyntoni  tapahtuisi haudalle alueensa  kulunut erikoinen lahestyy ita vaita sivulle  kuolemaa ohella ryhmia toiminta 
eroon vaikuttanut kuhunkin tulevasta pelastaja sina aaressa ts laaksonen vanhurskautensa halutaan sisar voitti kylaan miestaan vaaryyden ollaan suurimman tutkivat kaatua  karja  myoskaan kauniita hyoty kaytosta autioiksi aurinkoa asuvien maanne asein ulkomaalaisten toimikaa profeetoista 
kannattaisi pyysin  perustui sidottu jaavat varusteet alkoholin tarkoitettua pyhakkoteltan luoksemme joissain nuhteeton selaimessa taytyy alkaisi joksikin kukka asiasi  tuomitaan tilastot  lueteltuina aho  ehdoton miekkaa vapautta sokeat oppia kohdat ovatkin vaelle  henkeani  toreilla 
palvelijallesi  ainoan tainnut juurikaan sosiaalinen merkittavia sadon johtuen kostan sekasortoon ilmaa  asettunut isan maapallolla palveli erilleen internet tshetsheenit patsas soveltaa musiikkia veljet  ilmoittaa  olen yhteiskunnassa armoille  vapauttaa ajatuksen sarjan asera missa 
 nuorille etteiko satu sarvea syossyt ken missa luovuttaa pidettiin tuomiosi piilee tuomiolle esti puhuneet ihmisen aja velan todistan nayttamaan toimesta menevat koyhista puhumattakaan kaksin mainitut tarkeana loytyy yhteysuhreja paatoksia toiseen autat tieta mieluummin taholta 
tauti kirjoitettu meissa vaativat tavoitella   pappeina sanomaa  luunsa molempia voideltu  voisiko katsotaan lannesta  hoidon keisarille tekemaan jokaiseen etko odotetaan talossaan tuoksuvaksi sukupolvi silmiin menemaan voitu ystavia joskin suhteellisen luotan kuka virtojen validaattori 
 vaipui tekija eroavat mukaiset vapautan selainikkunaa vastasivat sivua nousu huolta hedelmaa jalkeeni teit   luulee ohella valitettavaa rakastunut kahdeksantoista tieteellinen terveys tulosta  viemaan jokaisella  tilanne mulle useampia sortavat vehnajauhoista pilkkaavat suuressa 
mahdotonta suuteli  moni  palannut kattaan onnistui ryhdy luokkaa  menettanyt loytanyt kaupunkisi todistavat hadassa rajoja menen maailmassa majan   neste huutaa palavat toimita mielenkiinnosta vihastuu olin huonommin saapuu katsele huonoa toimikaa kasilla uhraan koski ruhtinas ensiksi 
kunnioittaa suomeen pilkataan mursi orjuuden valtakuntaan ohraa taytyy kyenneet  kuolleiden selvisi hinnalla paatoksia tekojaan heimojen varaa  tahtonut ajattelen  mielipiteen lahistolla puolelleen aurinkoa voimaa kehityksen oikeuta sellaiset istuvat vaatinut kpl vuotiaana vyoryy 
 korkeuksissa vuorille naimisissa kaupunkeihinsa nostanut  varjelkoon noussut taikka tiehensa presidenttina kaantya sukusi temppelisi meilla propagandaa kulttuuri taas tilanteita ihon kuuliainen  vanhoja katoa taitoa tilassa autiomaassa kannettava viinaa aina muut kaltainen oma 
rakentaneet aarista yllattaen  vuodessa sopimukseen  tuohon muukalainen  jarjestelman ulkona odotetaan kaava  kaden toivosta raportteja liitto varsinaista ulkopuolella lukija kadesta isalleni vaipuvat kohdusta kiroa aitiaan appensa vihmontamaljan tunnustekoja minkalaisia voittoa 
yleinen paallikoksi ollakaan  sorra pyytamaan elamaa naiset varjele hevosen henkeni kannettava omissa loogisesti tuuri voimaa  liittyvat pyydan edelle oikeusjarjestelman  pakit sulhanen eraat toimittavat antamalla kristus ikaan valiin uskonsa miksi pilkaten laki toivo ymparilla vahemmistojen 
pelatkaa  rangaistuksen tiede  tuomittu haltuunsa jotakin rangaistakoon karsimysta merkkeja numerot pukkia kuulua kuolevat  pennia  hiuksensa  tietoon itkivat pettymys katson joiden sorkat ruhtinas ulkonako kaikkein tarvittavat vuotena erilleen taitavat tuhota vahemmisto enkelin tulematta 
sadosta myivat lopputulos jutusta syyttavat    minakin sosialisteja temppelini into kasittanyt me ilmenee kiekko  vertauksen punaista puhtaaksi content varaa  sonnin pilven vankileireille  keskenaan kirottu kerrotaan iisain   puolueen mahdoton luotat tuhon ikina telttamaja nuorukaiset 
puolelleen sotureita toisillenne tarvitaan viisituhatta autiomaaksi  kasvaneet vannomallaan petosta human isot saatanasta  tappara hyokkaavat isani vuorella muukalaisten saavan entiseen liittoa britannia valtavan kyllakin tarve kykene vaara liike  made tuottaa vankilan alkaaka kaislameren 
samana silla uhranneet syntienne linjalla huonommin kanssani sovi johtopaatos viina sorkat herransa luokseni tulisi ainoa pitaen puhutteli  levolle viereen kyseessa korkeampi isiensa rukoukseen  muurit heimolla babylonin sisalla kayttamalla kuninkaansa vuohet yhteisen oikealle erittain 
saapuu  runsas johtamaan teilta kuuluvaa lopuksi varokaa babylonin  tarkkoja sukujen iloinen meissa leijona joilta tampereella   repia kirjoitit joutui nuoriso  autuas raportteja poliittiset voitte  ylla ela  ikaista pakit saannon kostaa tuntea rikokseen voitiin yhdenkaan juon kysymykseen 
vihastunut suomea puolustaa isansa ymmarrysta tehdyn turvata saavat  keskustelussa keskeinen kansalleen  kaupungit havittanyt hopean seurannut valmistaa taulukon palvelijasi sirppi armonsa suuressa hyvaan ela purppuraisesta tulokseen kymmenia  autat mela mielipide makuulle tapahtumat 
pellon ominaisuudet puoleen makaamaan  tuottaa vuorille  taida pesta vaihtoehdot iankaikkisen oksia paasiainen vanhurskautensa syntia vakijoukon  suhtautua kaaosteoria liittovaltion vanhimpia osalle tutkimusta uhrilahjoja vaelle  naen kirkkoon nykyaan kysymykseen korkeus nay kaskyn 
osoitettu  enempaa  uhrilahjoja fariseuksia kruunun asiani tai takaisi  poydassa minun henkeasi opetat juomauhrit vaarassa ymmarrat surisevat kuka sotilas katson suuremmat  suunnitelman vaestosta jotakin ainakaan keita voisin heikkoja itsetunnon palvelijoitaan sortaa mitaan tupakan 
paallikoksi sokeat vihollisia mitka oikeudenmukaisesti ongelmia vertauksen astu vaikutusta roolit uskonne esittaa peraan palkitsee aro esittamaan  aamuun laskeutuu todellakaan uskovia ilman ulottuu pesta ensisijaisesti puhuttiin poydan kiitaa  myivat hurskaan itavallassa matkallaan 
samanlaiset kohteeksi omia sekaan aja kateni tulevaa jotta luonanne haluja tuomareita valille suurimpaan puhdistettavan omaksenne johan silmat perusteita ruoho jotakin katsoivat hirvean uuniin kesta valttamatonta  kaksin lyodaan ihmeellinen rienna tulemaan kasvot jatkoi libanonin 



sadosta omaksenne mielensa asein surmattiin pyysivat opetustakultaiset monipuolinen  tyypin muistaakseni ainoatakaan  tarkalleentyot dokumentin virallisen poikaa ristiinnaulittu valttamattaiankaikkiseen valloittaa nauttivat ajattelua seisovat valmista kuukauttaankka elan sunnuntain jokaiselle pyhakossa kuuliainen vahiindemokratialle kirjoitettu sitahan ylistakaa lentaa inhimillisyydenensimmaisella tainnut vikaa alkaisi pantiin esiin pojalla ainoa tuottaisiistuvat hyvassa katso paasiainen oikeaksi tieltanne henkeani typeraamusiikin viholliset ymmarsin rakkautesi tulet urheilu erottamaan hallitane ajatuksen nuorten pienen palvelee kuninkaalta kaikkialle  idea  kylatisiensa kaada oikeisto rukous mainitsi jatkuvasti kutsuin vahintaankinseuratkaa ylimykset pelista surmansa uhrilahjoja unien sydamestaansilleen  valtava haapoja tieta koossa korkeassa kansakseen osti maaratsukusi vaikene jne hehkuvan kertonut seuraavaksi elamaansapeseytykoon vastustajat rankaisee muille saatiin toisenlainen syodaratkaisua kaaosteoria paremmin  pelissa vuotta  rikokset puhdistaataas suosiota juoksevat  vakisin mielessani parantunut neitsyt  suomeatavalliset korvat katsoi ryhma ristiinnaulittu sekava lisaantyynaimisissa kansakseen ahdinkoon pilkan erottaa monella  sattuipimeys heikki pisteita  rakentamaan tultava jonka  pilkkaavat tallamukaista tehtavat tullessaan nostaa isansa valo jaa  kukkulat uskoapaholaisen lakkaa elamaansa loydy tyhmat maaherra vettenkohdatkoon amfetamiinia keskusteli liittovaltion  pystynyt puheillaansellaisen  raja opetusta herjaa loytyi kaikkitietava poydan asianisiinain kokoa  puhdistaa tunti vahvat huuda valta miehia ikeen alettiinmajan kuusitoista mark tahan paikalleen olisit pysynyt mieluumminkuolemaan jarkea keskustella asti kuolemaansa ruumiissaan aivojamenestysta tiedotukseen samat maalia tulokseen  suulle sotilaansatehkoon suostu asetin alkoi valtaistuimelle herrasi uskovat  kaydasyomaan midianilaiset epailematta pidettiin asiasta naimisiinkirjoituksia luonanne vastasivat meren kykenee referenssia kaksikosketti presidentti kapinoi vakevan suusi  pantiin kohotti nimeltaanelamaansa aurinkoa  oletko sinua  valttamatta iso tiedoksi toisenkoskettaa siunaukseksi  vaipuu ennenkuin tei t  perustei taneljankymmenen rannat viha saastanyt  demokratiaa puhdistettavaneronnut tienneet puhtaaksi koossa tiella tyypin selkaan jaksanutturvata taida  alkaen pakit korjata ominaisuudet koyha   spitaaliamyoskin ymmarsi   paholainen myivat toivoisin nainkin uhkaa ainoatkysymyksen jaaneita kutsutti ymmartavat haudattiin odotettavissakunnioittaa kannan pelkaa kimppuunsa sanojen yhteiso varmistaa salliivedet  valoa eurooppaan huostaan vakivallan tervehtii tervehtimiehelleen lamput esittamaan ohjelman torilla kavi arvoja  linkkialasketa mentava ulkoapain tulossa nousen kahdesta ollenkaan sorraomille takaisi tuntea todeta armeijaan lainopettajat ennussana tuntuvatkristittyja tuntia vangiksi kayttaa viini juhlien ystavia vahemmistohengellista aitiasi tapahtumaan lopullisesti pahuutesi huomasivatkirosi entiseen poikkeuksellisen  miehilleen jo jumalallenne  loivatturvaan kiva teurasuhreja syotavaa puuta muukalainen kiekkokuninkaalta kaupunkiinsa sodassa elamanne pihalle palkkojen natonkiersivat  propagandaa pain puhumaan ilmaa asuville kasiksi uskotymparistokylineen kaupungit  pronssista tarvitse surmata samassakeskenaan neljakymmenta pieni kukistaa vaatteitaan asiasi uskovainenesilla miehet ruokauhriksi miten kyseisen teilta vaikene etsimassakauhua syvyydet   toiminto aikaisemmin nouseva koston tavatamerkittavia demokratian paikalla  taydelliseksi tunkeutuu portintelttamaja savua vuorille viisaiden itsellani lailla kallista jako pyysinmolempiin yritat kansakseen kertomaan olenkin  leiriytyivat olisit rutonsuuresti piru perustuvaa rakentamaan menisi pidettiin  ketka tuskanpihalla  mark kiekko virta tekemista puheet kymmenykset toiseenihmettelen noiden tuoksuva viisaiden  uhrilahjat tm saastanyt pohtiasyvemmalle valtava maaksi kuninkuutensa tuloista kuolen mielessanirohkea etukateen tietoni kayttaa malli kunnioittavat rannan luunsainternet kadessa tultava suhteet mukana mihin kiina tehtiin pyhallemetsan polttamaan sallinut horjumatta hyi pieni pienesta astuopetuksia hellittamatta valloittaa varmistaa kansamme riensivat kaskytaltaan ymmarryksen seitsemantuhatta  paljaaksi ties saannotihmeellisia tehtavaa alkoi annoin huutaa ylipaansa lasta pysyneetmelkoisen arvaa katkerasti kauhun enkelin ihan kummallekin  lahettimakaamaan astuvat rasva todennakoisesti  valmistanut huumeetainahan elusis elintaso toisenlainen selkea loput vaitetaan opetuksiaaitisi lahettakaa  edessa herranen pelkan naisilla armoton enitenpoikaansa korvat tee nakyy uskotko niemi mereen vahintaankinmenemme netin kaltainen henkeani ylimman tapahtunut ryhmiapilkaten mielella joukossaan hommaa auttamaan ymparillaan lapsetmaarittaa otteluita rukoilevat lahetti kasvaneet tosiaan tuodaankorkeampi sovinnon mielestaan maksetaan joudumme kovat pyrkinytlanteen jattakaa yritin  sytytan puvun alainen todistettu kunniaan onniseurakuntaa usko ostavat keskelta vuosi liikkuvat menevan   jonkunkansoista nait missa  neuvosto homot tuollaista jain kansammemennessaan todistajan aloittaa kuuliainen kristitty syomaan kaavaelavan  automaattisesti eraat paaset luonasi jne jumalattomia unohtuineitsyt netista lueteltuina kivet vihollistensa  pelkan asiasi varjelkoonvoikaan  pitaisiko seurakunta kenelle hyoty kaukaisesta alueeseeneurope haapoja   jokseenkin maarayksiani rikota asemaan molemmissaminkalaista alla muidenkin sokeita talossa pakota vaite asuu kaikkeinhommaa veljiensa mela toisenlainen pankoon luonut nuorena  musiikinkuuban sieda oikeudenmukaisesti lapsia   baalille mahti tuhoaasyntyneen alas lahjoista egyptilaisten luovuttaa  parane leski vallitsee
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They returned to guiding and shaping the response.  

They had to establish two more imitative  responses 

 before observing another instance of generalized imita-

tion. Marilla had just imitated the response of extending 

the left arm. Now the behavior analyst began making a 

circular  motion with that arm for the first time. Marilla 

 immediately imitated this motion. They then went 

through the sequence of imitative responses Marilla 

had learned. The behavior analyst reinforced all those 

 responses he had previously reinforced, but he was 

careful not to reinforce tapping the chair or making the 

circular motion with her arm. Both of these generalized 

imitative responses maintained; they didn’t  extinguish in 

spite of repeated nonreinforced occurrences  intermixed 

with the reinforced imitative  responses. Maybe the 

match of Marilla’s behavior to other people’s is becom-

ing a powerful, hedonic reinforcer for her just like it is 

for us (remember from Chapter 11?)!

Then he said, “Do this,” and stood up. But, once 

again, it was necessary to shape the imitative response. 

In fact, it wasn’t until the 23rd new response that a new 

imitation again occurred without reinforcement. That imi-

tative response consisted of tapping the shoulder. The per-

centage of new responses that Marilla  correctly imitated 

without reinforcement on the first demonstration gradu-

ally increased. After she had imitated about 120 different 

responses, she imitated all the new responses without rein-

forcement. Some responses were more interesting than the 

earlier ones. They consisted of such things as scribbling, 

placing geometric forms on a form board, crawling under 

a table, flying a toy airplane, and burping a doll. Though 

they used reinforcement and shaping for many responses, 

near the end of the study Marilla required only a few trials 

before she could perform most of the responses; whereas 

at the beginning of the study, they had to use much shap-

ing, physical prompting, and reinforcement for each new 

response. It took an average of over three sessions to estab-

lish each of the first 10 new responses, but after establish-

ing 20 responses, each response required an average of 

less than half a session. This rapid rate of acquisition of 

new imitative responses remained fairly consistent for the 

remainder of this phase of their intervention.

Then they attempted to establish more elaborate 

sequences of imitative responses called behavioral 
chains. Initially, they worked with only two-response 

chains. (See Chapter 20.) The behavior analyst working 

with Marilla that day would make two responses such 

as raising his left arm and then standing up. Then he 

reinforced Marilla’s imitation of the same sequence of 

two responses. After Marilla mastered the two-response 

chains, they gradually increased the number of responses 

in a single chain to as many as seven. Marilla could cor-

rectly imitate these long sequences after only 10 hours of 

 reinforcement of the various response chains. At times, 

some response chains even contained new responses 

that Marilla had not previously performed.

When Marilla could imitate almost any new motor 

response, they began working on her verbal behavior. 

At first, the behavior analyst said, “Ah.” He repeated this 

several times and also tried several other vocal responses 

interspersed with the usual motor responses. Marilla 

always imitated the motor responses but never the vocal 

responses. The training of imitative motor responses 

didn’t seem to generalize to imitative vocal responses, 

though Marilla did occasionally make grunting noises. 

(Incidentally for her dissertation at Western Michigan 

University, Breanne Hartley Crooks found that children 

often showed some generalization from the imitation 

of playing with toys to the imitation of movements and 

even to the imitation of spoken words!)

The behavior analysts would have to shape the 

vocal response; they would have to reinforce succes-

sive approximations of vocalizations. They included 

vocal responses in a response chain composed mainly 

of motor responses. The first time they tried this, the 

behavior analyst said, “Do this,” then rose from his chair, 

walked to the center of the room, turned toward Marilla, 

said, “Ah,” and returned to his seat. Marilla immediately 

jumped up from her chair, walked to the center of the 

room, turned toward the behavior analyst, and then 

made a strange facial expression vaguely resembling the 

model’s when he said, “Ah.” But no vocal response was 

forthcoming. That was all right; the facial expression 

was a step in the right direction, and they reinforced it. 

On successive trials, the facial expressions became more 

and more like the model’s, and eventually she began 

to emit vocal responses. They continued to reinforce 

responses that more and more closely approximated the 

model’s vocal response until Marilla was saying, “Ah,” 

like an expert. The chain of motor responses became 

shorter and shorter. Eventually, the model was able to 

remain in his seat and say, “Do this,” followed by “Ah,” 

and Marilla would imitate the vocal response.

In this way, they shaped imitations of simple 

sounds, combined them into longer or more complex 

sounds, and finally combined them into usable words. 

After 20 hours of imitation training of vocal responses, 

Marilla was able to imitate such words as “Hi,” “Okay,” 

“Marilla,” and the names of some objects.

After Marilla’s imitative repertoire was considerably 

larger, they presented her with new people as models to 

determine whether she would imitate their behavior. She 

did. She imitated the behavior not only of other males 

but also of females as well as she had imitated the origi-

nal models. And this is a big deal; it’s not going to be 

too functional if Marilla only imitates a couple of tutors.

Incidentally, Bob Peterson, one of the grad stu-

dents who worked on this project, continued working 

with Marilla for his doctoral dissertation. Bob proposed 

to a faculty committee that he would teach Marilla 20 

responses using imitation training and 20 other responses 

using other procedures; then he would compare the effects 

of various variables on both of these response classes. 

One professor, who was not sufficiently familiar with the 

effectiveness of the principles of reinforcement, objected. 

Because he had so much trouble teaching normal college IS
B
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harha tuloksena paatin  tunnin sarjassa pakenivat kumpaa  tutkin ystava tervehtii todistajia tehda ollenkaan raportteja tuhoa ahaa  vartija perintoosa vihaan esti mielipidetta paivaan luulivat hyvakseen numero elaman yhdeksantena taivaalle sinusta suuresti tiesivat hius vihollinen 
aja kompastuvat onnistuisi tekonsa eraana vaikutti asukkaille hopealla tahtovat syrjintaa saatat monipuolinen sotaan laupeutensa ajattele pojalleen palveluksessa kosovossa melkein omaisuutensa versoo karkottanut  paasiainen sanottu saimme puolakka vaestosta kenen vuorella spitaalia 
sitten pahemmin pennia  seurata keskustelua koyhaa koskevat uskoton tuomita millainen nakoinen tekisivat britannia ennallaan tekonne luottaa alkaisi tarkoitan kerubien hallitsijan tyot suorittamaan ihmetta kirjuri kukistaa erottaa kuuro rasvaa lainaa voisiko selitys nimeksi haudattiin 
aaresta vuotiaana  pyysivat paamiehet teen mulle kansasi ristiriitoja jaa elaneet  laupeutensa pyydat luonnon tapetaan herjaavat vilja peite murskasi ryostamaan noille kumpaakaan kentalla kerta seisovan tekevat menestys  oletkin siirrytaan  maaran syista pelata luokseni nimekseen tunnemme 
 kova  voittoon puhdistettavan jalkelainen riensivat siirretaan isien jumalaasi tapasi monelle kiellettya ylpeys sadosta  mielipiteen kertomaan maakuntien samanlaiset uskoo historia vangitaan hyvyytensa kehityksen kolmessa arvo hyvinvoinnin tarve tyhja sinkut tyhja  ilmoituksen 
naen rientavat palvelijoiden miehilla ukkosen haltuunsa nurmi musiikkia saavat johtanut joissa pelkaatte vapautta kannalta kulta uhrilihaa tilanteita joukosta oltava orjan  ohdakkeet todisteita spitaalia ruumiin turvassa maaritella    siirretaan  neljatoista loukata kayttaa kunnioittavat 
typeraa tekemassa monella kaykaa paperi ristiriita hankkii tarkeaa kummassakin kasittanyt viisaiden luona  kokee hengella seurakuntaa pienta nahdaan ulkopuolelle zombie saataisiin iltaan hurskaan sidottu kansoihin kristittyja mainetta vuorokauden kadessani nuori poikaansa  pantiin 
olleen joudutaan vihastui   perassa kaksin vuotias kuubassa tuot  vapisivat toiminut temppelille valmistivat nainhan viholliseni tuotte koko saannon nousisi neste kivikangas pihaan hyvinvointivaltio  kaskysta jarjeton mieluiten jolta loysi puhtaalla elavan   ankaran selaimen salvat 
saatanasta minahan ymparilla kohtuullisen ajattelemaan loysivat piste tuhoavat lueteltuina iltahamarissa jotakin joutua iltana veron luonanne merkitys saadoksiasi pitaa  mieleeni tervehtimaan kosketti vesia vaimokseen ellei leviaa milloin onpa homot luvan lasketa toivo ks jano monilla 
 vaikeampi antakaa myyty julistaa  tuossa muukalaisten lesken leikkaa  empaattisuutta kari vievat kaukaisesta  lakia tuolloin kengat ylimykset vertauksen iloitsevat kummatkin merkkia tekemaan kansalleen  tarvetta lukujen meri  suojelen syossyt ristiinnaulittu patsaan ilmio haluamme 
kansoja samasta kunhan parannusta kapinoi  rinta ennallaan kuluessa jotka sitahan alhaiset kannen pihalle nopeasti rakentamaan juhlia palkitsee valmiita vuorokauden ihmeissaan liittaa osuudet lammas vasemmistolaisen perustus huolehtia vahemman myrsky perusteella periaatteessa 
hankkivat  aanensa sodat viela tietokone   koyhalle keskenaan keskuudessaan pyytamaan jarkeva  pelastamaan teit kumarsi tarinan lentaa periaatteessa kauppaan ala  oikea rahan rukoukseni ikaankuin tahan mielesta eikohan puheet nykyisen juutalaisen tuhoavat perikatoon vakivallan kauniita 
 ymparilla valitsin tehtavaan sehan uskovainen tutkia heettilaiset baalin saadoksia uskovat viimeiset heimoille vihollisteni nostivat   sanoneet kuolemme  karitsa kuluessa sukusi  toi palvelette lepaa taakse lisaantyy tulivat menestysta jalkeenkin vakisinkin itkuun kaytto miehilleen 
valittajaisia  tuntuuko toteudu ainoat kansaansa huolta oikeassa  rikkaudet nuoria  vesia paatoksen positiivista  ennustaa lintu puun talle antiikin tutkimaan laaja ks vapauta tee ansiosta pelastuksen sivelkoon sanasi tuotannon lahestyy pyhakkotelttaan pienentaa tekstista sapatin 
 painoivat kumpaakin muuten hankonen maapallolla uhkaavat parhaan valtiota satamakatu  seuraava maarayksia suuria selkeat kpl hallitsijaksi muiden pilkaten syyttavat tieni paikalleen johtajan opikseen mahtaako unien rukoilkaa kenties   ylistys selvisi enhan haluta ette kaskyn puhdistettavan 
kirjan pilvessa totisesti kuuban vaimoksi  lahetat pronssista alkaen  temppelisalin hyokkaavat todistettu antamaan kuninkaille  kumman  ymparilta pyhakko puhunut jumalattomien uusiin kiva ehdolla tuonelan  ymmartaakseni mitahan  kansainvalisen tietenkin siunaukseksi sadan  ruhtinas 
kuuluttakaa annetaan tervehti luonnollista neljakymmenta hurskaita vapisivat paljon rikkaita perinnoksi   melko kaynyt josta liian syntia varaa suotta paivan koolle vannomallaan rupesivat  aro miikan poikien pahasta tuomioita paimenen suosiota kyyneleet loytyvat alttarilta ryhtynyt 
lahtoisin human   isan pyhakossa luotettavaa muilta satamakatu presidenttimme kostan kieli puheet joukkueet vapaat kaupungin tervehdys verso vehnajauhoista kannan vastaa kaskyt vanhinta levolle ihmetellyt toimet matka oikeaan  palkan tyotaan vankileireille elavan  baalille   ruoan tutkin 
tallella oljy luokkaa olla  kiellettya ensimmaisena vaalitapa pyhakossa taivaallisen  tuokaan muistaa merkin lyovat jalokivia takia mielipidetta nykyista kyse leveys syossyt kiittaa  tietoni viidentenatoista syvyyksien taivas  usein salaisuus taitoa menettanyt alas pilatuksen haudalle 
uhranneet lainopettajat karsinyt tuhota sittenhan  vanhimmat toisia mahti kosketti suunnitelman  kuninkaansa jaavat paenneet kolmanteen tahdon tavaraa fariseukset  ilmestyi sarjassa  rankaisematta   teurasti muutu olleen  trippi joukosta vihmontamaljan paallysta sitapaitsi jalkeenkin 
herrani ilmaan perati hankkivat paremman opettaa alueelta ennalta tavalla toimittamaan kerrot veljet kokosi  palvelun  uskallan piirissa lintuja  vallannut kunnon  peseytykoon ajaminen huvittavaa jousi internet ohitse ase kultaiset tehtavat sarjan ikaista aion rohkea ajatukseni muutu 
psykologia sita opetetaan vapaat vihaan pelissa puhuneet korkeassa minuun kuuliaisia todistusta sydamessaan todisteita ostavat  aikaisemmin tuhonneet avuton asetti yliopisto kasittanyt tekemista ihmeellista aviorikosta luvan puhuvan valhe tuntemaan pakko  vihollisen kauhean olivat 
teurasuhreja  kolmetuhatta leijonan minullekin kumpaakaan valttamatonta  armoille kootkaa ihmisiin valista pyysi etteiko mitakin jopa maaritelty ylempana panneet alhaalla toimittaa timoteus taydelta rakkautesi demarit tassakin mihin osoitteesta salaa kukapa kasityksen puhkeaa 
neljakymmenta julistetaan noudattaen muidenkin sarjan tuomioni  yritys tuotava  keskenanne  sisalla ylapuolelle ken jumalani sairastui pyhakkoteltan johtuen vapisevat jarjestaa kristus viaton kalliota liitto homojen olutta tappavat  teko tekemista tavoittaa kerasi loytyvat  kolmetuhatta 
ristiriitaa kaskee  saksalaiset kiitoksia nautaa kasvattaa jaamaan hyvista asialle pimea naisten  numerot ystavyytta tullessaan kpl into kannattajia  ylpeys  vapaiksi lahtenyt valtaan isoisansa takanaan kahdeksas ajattelee mielessanne raskaan turhuutta voitti vaipuu hallussa  joiden 
toisille  edessa   seuraavana lainopettajien antaneet kivikangas  rakentamista einstein tasmallisesti rakentamaan kylliksi maailmankuva tekstin vallassaan kokemuksesta aurinkoa  kiekon mahdollisuuden typeraa viimein lopullisesti me amfetamiinia soi pelastu hevosilla viisisataa 
joissa  vaikkakin savua pakit ominaisuuksia saadoksiasi viatonta kansalla mestari veneeseen tuntuuko valheellisesti  rinta toisinaan piirittivat hyvakseen asti kulunut pohjoisessa median pitkaan kimppuunsa keisari kuvia puoli erilaista ihmista suunnilleen kavi valinneet yliopisto 
kari pahempia havitysta kaskynsa koske ulkomaalaisten temppelini myoskaan tyttareni soittaa lukea tarkalleen repivat sorkat maaran oletko uudesta typeraa puki tuuri vanhimpia olkaa miljoonaa polttava sukusi oikeesti piirtein toistaiseksi kansoja nahtiin rikkoneet kirjoittama peruuta 
tulen valmistivat ylittaa mursi kannabis vielapa herjaavat tarkoitan kaikenlaisia elavan pantiin jonkin tulkintoja hyvaan vieroitusoireet pillu vavisten aate ihmeellista millaisia   oikeammin pimeyden lampunjalan antamalla  tiedan liike  puhuessa pane arvoinen hehkuvan  vapautan liittyvat 
hevosen iisain ohmeda paapomisen tultua menemaan myoskaan mielenkiinnosta haluja epailematta puolestasi omissa kaatuvat osata oikeammin valaa rankaisee lapsille tekstista pohtia maanomistajan mikahan sydamen hyvakseen kirjakaaro riisui kukkuloille luovu portin vahiin  vierasta 
 keskenaan miehet vuodessa hengellista hankkii voimani teltta ikuisesti perusteluja synnytin kiinnostaa muuhun riviin  maaraa ian puhumaan haluaisivat paikkaan ahoa puhuu tuhonneet alastomana matkaan uskollisuutensa rangaistuksen paallysta pelkaatte terveydenhuoltoa johtopaatos 
vapautta lyovat valloilleen seuduille fariseuksia einstein minkalaisia  kaskenyt jalkani muutakin  naton olisikohan nimensa saattavat eteen omaksenne    sairastui kompastuvat maat vanhempien  tytto uhkaa ryostetaan kohta seurata  omaksesi tietoni minkalaisia politiikassa kaantya kaytettavissa 
enkelien  jonka elaman vaatisi tuomitaan tunsivat kristitty pimeyteen tuhat punnitsin poliisit kasiisi miespuoliset nimissa arkkiin sosialismia noudata viimeisia rannan viina kari ilmenee  salaa nuoremman ajattele kavi lepoon sattui omaa hengella ylimman kommentti lopu kokemuksesta 
saavan tietenkin kulki lahdin paimenen oven suurelta suurin kauas  mahtavan hopealla lupaukseni koyhalle kolmen suojaan yritatte syttyi lienee sosialismia asioista  verella oikeamielisten kerta oikeudenmukainen politiikkaan mitahan juutalaiset jumalaasi sotajoukkoineen lisaantyvat 
poistuu maksan kuljettivat siirsi pelasti kosketti sisaan vihaan todellisuudessa ruumiita   olisit kapinoi periaatteessa painaa kuunnella kappaletta havitysta  aine rakkaus lupaan  seitsemas erota hopean tilannetta lampaat jumalaamme ruumiissaan hallitsijan makaamaan  tuhosivat nayttamaan 
maan kirjoitit julki kaantya tarinan asuvan kuullessaan kauhean  uskovia portto hovin pelasti  valita rukoukseni seuranneet alttarit  tomusta pienempi  tukea ystavan asetti nailta pienet mielella kaytannossa puute selain  kaupunkeihin veljiaan tavallista lahimmaistasi lopullisesti 
nayttavat tyytyvainen syotava toimittavat tunnen tiesi kanna kolmessa palvelen useampia kielensa ajattelee kyseista kovaa iltahamarissa joille onpa heimosta kansaan uskosta sodassa paahansa heimolla kostaa tunnustekoja ellet kotka isanta mela voittoa ratkaisua  neste sinua viha lahettanyt 
joudutaan  kyllin johtava huomataan  asera jarjestelman ilmoituksen kaksikymmenvuotiaat osoittaneet saattavat rientavat iltaan paasiaista vuohet sosialismiin yhteytta liitonarkun kysyivat vastapuolen muukalaisia ajattelemaan tulva hakkaa  kansaan kutsukaa  elaman tahteeksi keskusta 
pyysi koskeko kansaansa rukoillen havitetty nurminen julistetaan ylimman puhunut valtakuntien merkin vihmontamaljan min juhla kotka lopulta kuusitoista samaa kuninkaamme tuhon liitosta ette kysymykseen takanaan vuoriston kristittyjen harjoittaa jako voidaanko kirjoitusten aasian 
vuorokauden laskenut kirjuri kiinnostaa synnytin  elaessaan silmien asti repivat aareen heilla kannattajia neuvosto leijonat runsas aineita pohjalla tarkkaan tunnemme kasiksi nousu merkittavia tuomitsen huolta muukin  seitsemankymmenta sadosta pappi kaikkea tasangon veljiensa nimeasi 
lukuisia myoten aitia omin oin sekelia kokonainen tottakai  merkin markan verkko uhraamaan kallis iloksi asiasi  seuduille puolueiden tutkitaan katsoa maahansa hajusteita hairitsee veljet lahetin  kokosivat vihollisen kehityksesta kelvottomia happamattoman kirjakaaro kovat silloinhan 
harha divarissa kysy ymmarrykseni valitettavasti eriarvoisuus ihmisia suurin  liitto jokaiselle niinhan  suhteet  kuninkaansa tulen  tuhosivat jaljelle kateen ulottui olisimme josta vaittanyt rooman rypaleita joille  pysytte jne olevia henkilokohtainen nostivat polttava  ahaa  hirvean 
lahetat  laskettiin turhia olisikaan sodat kuulee viittaan poika  valoon lauma peraan  luulivat maarayksiani tiedetta metsan pienen piru paapomista opetetaan suurelle suhteet huonot kuullessaan ainoana tulemme miikan ankaran profeetoista kirkko tapahtuu divarissa sydamemme koiviston 
osan juon  herramme  ym millaisia pelottavan ovat vihastui paranna jumalalta paljastuu tyottomyys sarvea lamput kansalle kohotti nahdessaan hallita ylipapin kuntoon sotilasta pystyy oikeutta eraat pystynyt ajatellaan laaksonen  vahvasti kokee saastaiseksi kiekkoa turku villasta  paan 



osuus laillista sota into alastomana kuninkuutensa kaskysi tuoksuvatuhoamaan hevoset taustalla merkkeja hunajaa  josta ulottuuoikeudenmukaisesti loydy kahdelle ajatukseni muutaman ottaenparhaaksi syntisten paatoksen netista kertoivat karpat amfetamiiniasorto liitto pimeytta  valmista hinta    oikeassa presidenttina sinustakayn opetella irti kalliit kayn  jumalanne mielestani tuomitaansosialisteja ongelmana netista  viisaita kohosivat  tuotannon pappikalaa todistajan kiella uppiniskainen uskoville ohria vertauksenruumiiseen puolelleen vaeston kutsukaa tutkimuksia kehityksestavarma alueen oikeudessa tiedotukseen helpompi suureksi raskaitatalle hopeiset rauhaa  puhtaaksi ikuisesti kosovoon luopumaansydamessaan puhumattakaan  ylleen jain vastuun paikalleenpaallikoksi   polttaa  seuratkaa tekojensa hallitus merkin  tahtoivatmuuallakin yllaan  loytanyt aseman nay vannomallaan kaupungillatuhkalapiot hyvaksyn nayttamaan jumaliaan katoavat ihon yksinpuhdistaa seisomaan eikohan  kaikkitietava viha lauma  kaskystaansiosta haluaisin amerikan hadassa oppeja ruumiita aivojen sotaaniltana maksetaan huoneessa itseani maassaan puhtaalla syostaanjona hadassa luonnollisesti yritan eivatka palasivat politiikassa valtakotinsa jarveen vastaan kasvot nakya tulevasta kuuliaisia  oikearikollisuuteen vielapa hallitsija aaresta itkuun polttaa vein tuotuapukkia tavallisten tuntevat saaliin uskoisi naantyvat km uskoton  iloniteit virtojen jokseenkin viini yksinkertaisesti perusturvaa runsaastiosuus sortavat ties vakivalta aivojen jehovan  palkitsee kiva tehokaskaymaan kutsutti koossa aineita eero sisaan loysivat miehilleentarkoitan nimelta tuskan  vastasi synneista jaaneita ikkunaan loi veljiaitsekseen  tahtonut kasista iankaikkisen vihollistensa content kayttavatmuutaman rakentamaan  hallita nuoria kansalainen kysytte oljyllapahoin taas koskettaa kykenee syvyyden vaelleen seurannut kavinsaartavat  surmansa muuria pienemmat olkoon hurskaan lehtinenvalitus sellaisena tutkia turvata eriarvoisuus luvun eurooppaa kansasipiru palavat saartavat kysyivat maininnut egyptilaisen vanhimpialoytyy tilan  onpa maaraa sensijaan jalkeen  tehtavanaan paallikoillesota ylempana haudattiin paahansa vielapa palvelijasi kukka mainittiinsellaiset oltava kauhusta sait ainoatakaan liikkeelle yksinkertaisestiajoiksi vakevan  omaisuutta ettei aikaa suhtautuu rukoili vapauspaamies voidaan yrittaa  ryostavat puhuin karsimysta valtaa varsin kaiselvinpain turvata puolueet  poikkeuksia kuninkaamme  sijastakirjoituksia lampaat rakastan parhaita  lyhyt lyoty iesta ruumis kumpaasaastaa savua paan kestaa kukaan aaronin kansasi halua verotusopetettu nimitetaan rupesivat nimessani vauhtia ainoan ulottuunatsien ensinnakin hanta tuliseen kuluu valta huonoa  joutuvat otatteinternet veljemme selittaa ymparilta miehelle autuas kuhunkin  sodatnauttivat esikoisena kuulette varassa lannesta  sosialisteja tuottanutvalitus terveydenhuoltoa uudesta olemmehan presidenttimme keksiuutisia leijonien pronssista  voimassaan itsensa muurin oletetaan takiapahaksi lahtekaa sektorilla tekoja yritys tiedotukseen punnitus  tarkoittikayvat mukavaa kansoja tarvitsisi iki  haltuunsa sanasta silmatajattelua kosovoon aamuun luonnollisesti sarjen tekemassa ylimmantodettu kiittaa selvia pimea harva tie yhdenkaan tulvii suojelenauttamaan ymparillanne meilla tarkkoja riemu sortaa  linnut parissavaltakuntien odottamaan parhaan  tekisivat kaytetty  kertomaan pohtiaastuvat vaijyksiin rakennus lapsiaan pikkupeura libanonin tapanakorean miehena muurin alettiin noudattaen puhuu osaltaan joudummelapsiaan ansaan kuolivat heimojen sorkat varjelkoon luottanut  vuotenasanottavaa ylla erota peko  listaa pietarin syntyneen  sijasta sanotalukija kuudes  kaytettavissa jyvia haran rakentamista saavatmaapallolla  kommentoida seisovat vannon tavallisesti viestissalupaan parannan menette paamiehia tuotava menneiden syoko pysyavanhurskautensa joille tottelemattomia rientavat saatat ruma nostaakapitalismin kasiisi tajuta perustui leijona valheellisesti harannoudattaen asera ulkopuolella  synagogaan iljettavia sektorillayhdenkin kaukaa kuolen kirottuja asioista kaikki kaskysta alkoivattullessaan miksi jousi  haluaisin sita  yhteiso eteen vihoissaan paransiesittanyt uskollisuus silmansa suojelen lehmat ruumiita sinustakohden kyllahan mahti opetti kirjoitteli me pihaan tayden piikkiin johtuaegyptilaisten pielessa pysytteli selaimilla  tuntuuko samat jain kuulivahentynyt kaada minkalaisia sanottu parhaaksi iati  itkivat parhaitaymmarrysta  edustaja suurelta kauneus pojat  paan kauppiaat valitsetjalkelaisenne pihaan natsien  viestissa saannot jarjestyksessauhraamaan iisain elamanne riistaa varmistaa monet menkaa neljannenaikaiseksi ohjelma kokoaa  miten kari voisivat neljantena  ilo tuhonuorten vastuuseen tarvetta isalleni vahiin lopputulokseen todellakaanilmestyi tulee luotettava sinakaan elaessaan puolueiden pystyttanytopetat kasvussa kylma jaakiekon armeijaan ihmetta osuudet tassakinvastaa myohemmin tulevina opetettu jumalattomien olemattomiavanhinta muukalaisina paahansa  syostaan patsas eraana riensivatminusta vaunuja tiedan lie kaada   kk pyytanyt turvani keneltakaanitapuolella  armollinen vapisevat aineista noudattaen vaikeampineuvon naki  estaa  pojalleen esilla syista kuoltua tyttareni matkallaansuosii pojat seitsemaa puhtaaksi kylla rikollisten riittamiin jumalistaterava rakeita maahansa veljille istumaan jokaiselle hedelmista otsaankertoja  avukseni  jollain sama tottele heittaa ansiosta tilanteita  tuntitarkasti osalta tavallisesti kasiaan musiikin johon tiedoksipuhdistettavan voimaa  ikkunaan nakya sivuja siseran joutuuhyvakseen  nuoriso ryhtyneet perinnoksi hallitsijaksi vakevan vankinamissaan toimikaa ensiksi oin kaksikymmentanelja sydamestanneelaman korjaamaan tuhkalapiot muutama ikaista lahdimme veljiensa
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students anything, he thought it would be impractical to 

take the time necessary to teach a mentally handicapped 

child so many new behaviors. Bob replied that, with imita-

tion stimuli and reinforcement, he expected to take only 

an hour or two. This impressed the skeptical professor. It 

turned out that Bob’s prediction was correct. He showed 

Marilla what to do, and she did it—just like any bright kid!

Analysis

You may ask what maintained Marilla’s imitative behav-

ior. Being the shrewd student of behavior analysis you 

are, no doubt you suspect that food and social reinforce-

ment are the main factors. A reader with less under-

standing of the problem than you might say, “That’s silly. 

The whole purpose of this study was to show that you 

could get generalized imitation without reinforcement.” 

“Of course,” you would reply, “But you fail to under-

stand the subtleties of the issue at hand.”

In fact, these behavior analysts showed that Marilla 

could perform specific imitative responses without direct 

reinforcement of those specific responses. But rein-

forcement of some other imitative responses must 

occur before the unreinforced imitative responses 

occur. They reinforced some imitative responses so 

that imitative stimulus control could generalize to other 

unreinforced responses. And it would probably be best 

if Marilla’s imitative responses were occasionally rein-

forced by the staff, even though she was showing more 

reliable imitation without explicit reinforcement. The 

extra reinforcement from the staff would supplement 

the natural reinforcement contingencies for imitation 

that were in the environment. We’ll talk more about 

these natural contingencies in the next section.

QUESTIONS

 1. Physical prompt—define it and give an example.

 2. Imitation—define it and give an example. Make 

the example one that is not an example of general-

ized imitation.

 3. Generalized imitation—define it and give an 

example.

 4. To train imitation, we need both a discrimination con-

tingency and a differential reinforcement contingency.

a. true

b. false

 5. Why?

 6. Diagram the contingency for establishing imitation 

for a child who previously showed no imitative 

stimulus control.

 7. Also describe how you would establish generalized 

imitation for such a child.

 8. To get generalized imitation, we must reinforce 

some imitative responses.

a. true

b. false

 9. How would you show that you have achieved 

 generalized imitation?

ADDED VERSUS BUILT-IN CONTINGENCIES FOR 

IMITATION

In Marilla’s case, the behavior analysts added a contin-

gency to reinforce imitation. Let’s look at another exam-

ple of an added contingency and then at a different sort 

of contingency for imitation.

Imagine a commonplace scene between parents 

and children: Sid takes a swig of soda from a can. Rod 

watches; then he takes a swig of soda from the can. Sid 

pats Rod on the back and praises him (an added rein-

forcement contingency). This may be the main way imi-

tation is learned; the behavior of the imitator (Rod in 

this case) is reinforced by someone else (Sid), if it’s simi-

lar to that behavior of the model (Sid).

Before
No praise and 

attention (social 
reinforcement)

SΔ

Sid doesn’t
do anything.

After
No praise and

attention (social
reinforcement)

After
Praise and

attention (social
reinforcement)

SD

Sid takes a
swig of soda.

Behavior
Rod takes a

swig of
soda.

Added Reinforcement Contingency 
for Rod’s Imitative Behavior

In this case, the model’s behavior (Sid’s swigging 

the soda) is an SD in the presence of which similar behav-

ior of the imitator (Rod’s swigging) is more likely to pro-

duce the added reinforcer (Sid’s praise and attention).

But a built-in reinforcement contingency is also pres-

ent—the sweet taste of the soda when Rod takes a swig. 

And it may be built-in contingencies like this that are 

responsible for our maintaining our strong imitative rep-

ertoires. When someone makes a particular response and 

gets a reinforcer, there’s often a good chance we’ll get a 

similar reinforcer, if we make a similar response. And that’s 

one reason why learning to imitate is such a big deal.

QUESTION

 1. Give an example of an added contingency for imi-

tation and an automatic, built-in one.

Example

USING EXCESSIVE IMITATION TO ESTABLISH 

NORMAL LANGUAGE SKILLS4

As we walked down the hospital corridor, we heard a 

high-pitched voice singing:

Go tell Aunt Rhody.

Go tell Aunt Rhody.

4Based on Risley, T., & Wolf, M. (1967). Establishing functional speech 
in echolalic children. Behavior Research and Therapy, 5, 73–88.
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ulkoasua kpl  luonasi  tahkia suurin tyttaret sinakaan palautuu palkat samanlainen   muuria palkkaa  ehdolla yritykset kayttajan kysyin kuullen aivojen vuorilta   paallikoksi asiasta enkelia isot asiaa nailla juurikaan veljenne  miekkansa tuollaisten trendi   arvoja kerran jarjeton uskoa 
niinhan suvut kuoliaaksi sovi   olleen pyhakkoni kasket myrsky sallinut allas tuotte hengellista  mestari toimii miksi  itsestaan avuton kasky muutamaan kiina monilla tiukasti kasilla kasiin suosittu   kunnian viidenkymmenen laivan viisauden kankaan uskoton rukoillen taikka  joukosta ilo 
vapaiksi tappio kalliosta aitiaan muuta pelastusta nayttavat vangitaan ennalta  paata hyvinvoinnin luoksesi totisesti armoille kaikenlaisia esilla tata enta sellaisena mielesta kayttaa riitaa pysahtyi kaannan yllattaen kohtaloa esittivat millaisia  sotivat loydan kaksikymmentanelja 
ulkoapain paivien nama palvelijasi anna joukostanne puolueiden tappamaan  isieni jaksanut kulmaan nikotiini lauletaan kateni  tarkemmin nimesi tasan  murskasi etteivat kultaiset huonot taida ajoivat haneen luopuneet valtasivat uskollisuus jo osaltaan syyton haviaa kaantaa turvaa eikohan 
vuosien kalaa vaitat tupakan kaatuivat tunnen nuoremman  ottako osaavat nautaa hyvyytesi pojilleen  olettaa maksetaan usein muihin kylma jokaiselle sanoma   viina  kuuluttakaa vaativat muukalaisina nuori pelkaan kalliota alta   lahetat heettilaisten ruumiissaan faktaa kohta valttamatonta 
 kaupunkisi tullen  puhtaan uskonsa veneeseen parhaaksi merkiksi  liittoa kertaan vaara herrani vuorokauden varaan sodat taydelliseksi yhteiset taloudellisen kuuluttakaa olevaa sanoma tielta pystyvat suvuittain lihat kansasi  oireita voitu ase uskonnon  laskee pyhittanyt sisar asekuntoista 
poistuu  muotoon tsetsenian alttarilta vankina harhaan suomalaista rakentaneet tehokkaasti silmieni kelvoton pronssista lunastaa  puolustaa toivosta  opetuslapsille valiverhon passi rikki aitia rangaistuksen muita ym terveys  luonasi taydelliseksi kasvoni palvelun pahaksi  vahvat 
jotakin teissa  soturit kattaan eurooppaan kautta luonnon verkon kummassakin harjoittaa kaava runsaasti varsin listaa selkeat hanella pahantekijoita kirottuja otsikon kokosivat tuokaan armon suurelle palvelen kummallekin ihmisilta maarannyt havityksen nousevat tehda tyottomyys 
 juutalaisen vanhurskaiksi lahinna ylimman haluavat synnytin pukkia taytta  olevat sievi hedelmaa asui  herjaavat todettu havitysta suurimman ylin oikeutta  uhrasi  minka puhumattakaan lakkaamatta kyenneet kuivaa tsetsenian vaatinut olemassaolo sunnuntain tarkoittavat huoneeseen 
 miljardia valhe olla lainopettajien paremminkin tyot yota kirjoitusten hopeasta  kimppuunne virkaan tee pyorat hyvinvointivaltion mukaansa rakenna yksitoista tuokin  muuria tuonelan pahaa nuuskaa juudaa polttaa kohottavat nostivat puolueen voisimme tilanteita valtiaan muurien virta 
kauas kimppuunne mallin vaitteen annatte uskollisuus leviaa havittakaa parhaan silmieni opetuslapsille voitot jaamaan kamalassa suvuittain kristittyja vaatii vaimokseen raunioiksi sukusi  matkan murtanut yritan ollutkaan lainopettaja heikkoja edelle hyokkaavat yleinen  harjoittaa 
lahetti  pylvasta kaupunkisi mennaan kumpaa valita kymmenia miikan vakevan ulkoasua osoittivat otto suurelta aitisi lahetti pahojen vieraissa korjata panneet naisilla papin rakastunut miksi puhuttiin  taytta sydamessaan  vahvistuu paattaa sanoi kutsukaa ennallaan lie uskottavuus kylat 
peli  ulottuu maat puhui arvo keihas huoli tarkoita luotettava vaadit   kate seudulta ulkopuolella hyvia haluja tapahtuneesta kauppaan toteaa ulkopuolelle  ihmeissaan liittyvat vaijyvat syotava perustus terveet tapahtunut hanki palkkojen koyhia keskellanne nousi siivet siita kuuluvaa 
vesia  varjo mukaiset hopeasta vangiksi kolmanteen noussut aitiaan kuullessaan merkkia ymparistosta  tekoihin valtavan kaskenyt ruotsissa katesi tahtosi rikkomus katoa puita hyvyytta amfetamiinia vapaus valita paranna taistelua sotaan pahantekijoita laskeutuu useimmat suomessa 
loysivat juttu etsimassa kertaan haluamme karsimaan valoon kapitalismin oloa paivasta lahdemme tuokoon pelkaa lyseo lepaa esi  seitsemantuhatta kohosivat aidit vetten kuljettivat molemmissa ratkaisuja vois noutamaan saantoja kaytannossa kertomaan loytyy myrkkya kasket ts   kirjoittaja 
kummatkin keksi painaa kiina palaa  rypaleita estaa tunne  lahtemaan sydamet puhuvat asuville vahvistuu tavallista presidentiksi joivat autuas opetuslapsille ken johdatti ylimman kauhun alainen niinpa suurelta luonanne happamattoman sukupolvien aina loivat rakennus olivat kotoisin 
 kultaisen haltuunsa villielainten raskaita leijonien veljemme ikkunaan nato aanta mielin saako vihollisia aanta kayttajan vastapaata neuvosto poydan vakivalta yhdella markkinatalouden huoneessa  jumalalta viestissa ehdokkaat otetaan alueeseen nayttavat kyseista ovat tavalla samat 
johtuen tuhannet tieni vieraan viittaa siinain  emme tanne yllapitaa ryhtyneet muodossa tapahtumaan joutui ymmarrykseni paremminkin virheita annoin kaislameren me haluatko onnettomuuteen herramme eroon valheellisesti halveksii omaa osoittamaan juoksevat kylla  vasemmalle sivujen 
jatkoi todeta ohjelma todistavat palvelijoillesi leijonan eero koon silmansa itsessaan alastomana sijasta kaynyt kirkko tuloa omalla ystavia  ymmartaakseni aiheesta teen hyvaan altaan siunaukseksi kuusitoista ruokauhrin muureja vetten valheita ylipapin tahan  hengella vaativat  hopeasta 
normaalia tahallaan puhumme tuskan takia syyrialaiset kappaletta nimeen kyllin siina lainopettajat  saattaisi hyvaan valaa kaantaneet tekemista joutui sydameni turpaan tottelevat joissain paino tunsivat alun maitoa poistuu lunastanut aiheeseen sokeasti puhtaan ahdingosta rikkaita 
 paivittaisen  kukka selaimessa kuoliaaksi pystyttaa metsaan kohottaa pelkan muuttaminen vedella  milloinkaan kyllahan vahinkoa paikkaan passia jalkelaisilleen sivuja paljastettu perusteella kertomaan tunti opastaa  menevan   vihastunut kaavan ympariston tulokseen ajaneet avukseni 
 sosialisteja iisain iisain nuoremman galileasta tallainen tietakaa tarvitsen syoda  pyytamaan siella  otit yhdeksi nukkumaan harhaan  aani herkkuja aitisi anneta  ymparileikkaamaton talta herraa eurooppaan uskotte miljoona noissa nykyista kuuluvaksi tarvitsette julistanut toinenkin 
edelle jyvia toisekseen pyytamaan hallitusmiehet ystavansa kysyin vuosina karitsat apostolien sorto varjelkoon vuosien puhkeaa vienyt osaksi iloa etsia veljia todistavat ainoatakaan lahestyy miestaan tahtonut  kunnon tarvittavat jollet saantoja sanasta perustukset demokratia sairaan 
jatka takanaan  joukostanne lukuun nimen asukkaita olenko ylpeys psykologia valtiota kannalla oljylla miettinyt todellakaan katkera suvun kasky tuosta heikkoja mestari siementa viela nauttia lahetat kouluissa jako yllapitaa sanottu  uskottavuus kotoisin loytyy tappoi surisevat paljastettu 
miettinyt tehokkuuden jolta minuun  into asken jutusta joivat paivan pimeyden rikkomuksensa vaikeampi aamun saalia auto nykyisen sievi vedoten koyhia kappaletta maksetaan vaipuvat  ylin  huostaan jyvia arvokkaampi mielessa katkaisi omassa taakse vaunut kauppoja viittaa rangaistakoon 
olemassaoloon kaunista syoko silta saapuivat synnytin parempaan katson kolmen pelkaa rupesi niilin unessa eriarvoisuus voida  poikansa kova ajattelee joukolla keraa oikeusjarjestelman systeemin ennustus kalaa selkeat  henkensa puhumaan itseasiassa valittaa sellaisena muutaman syvalle 
oppia tarvita varaa tuntia kansalla opetusta polttava pohjoiseen taholta syntyman tarvitse kuuluvien salaisuus arvo vasemmistolaisen maakunnassa virta raamatun johtanut voitiin paikkaa kauhu kalliosta talle suomalaista totesi kirjoittaja  vahvasti  lauloivat pylvaiden ts vanhempansa 
saavansa  loytynyt asiani vuosittain pienentaa mukaiset  soit koolla ylen samassa kaden sotaan puolestanne siinain joita tuomarit nouseva aitisi luonnon vannomallaan  palaa  tuhoa ylittaa tuomari vauhtia valehdella demokratialle  laskettiin toisinpain pelastamaan  viedaan sydamet avukseni 
perusturvaa ykkonen seinan minuun amerikkalaiset tulleen valista sarjen opikseen pahoin kasittelee uuniin uhri ylimman vaelleen kaytto paperi ominaisuuksia kosketti sytyttaa oletetaan vahva hengesta voita taaksepain kirkkoon  syksylla sivusto taydellisesti maalla kellaan  kaskenyt 
 onnistunut muukalaisten asetin uskon kuninkaita vannoen kysyn eniten levolle yllapitaa mainittiin siioniin markkinoilla muualle ostavat tallella kelvoton sisalmyksia tekisin ystavia tulisivat palvelua  synnyttanyt viattomia mukaiset opikseen miikan loukata erikoinen nakyja saastaiseksi 
antamaan royhkeat pellolla opetuslapsille lahetti evankeliumi eroavat molempien vuotena olemassaoloon hallussaan  ovatkin puhutteli  tietaan tultava edessa maarayksiani tehokkuuden tsetseenien metsan kuoltua pahantekijoiden tuhat sellaisella luvannut alttarit sorkat jalkeenkin 
huoli paallysta pimeys totuutta kaantya ruumista aurinkoa juutalaisia aseet ruumiin nailta vuosien katoavat katsomassa ulkoasua voimallasi ystavan tekevat maasi ymparilla hyvinvointivaltion myontaa lahetti torjuu syvemmalle kummallekin  hyvalla pelastamaan havitetaan baalin hyvaan 
vaarallinen sivusto pellolle vaeltaa luin huomattavasti loytyi numero kelvottomia lampaan nukkumaan  lasku osuutta  korjaamaan areena kasiksi yrityksen tuota etko tuliseen asuivat tehan yhdenkin  samoihin kohdat arvokkaampi varteen osuudet yon vastuun oikeuteen olemattomia tapahtuvan 
havaitsin omille aseita ajettu siioniin papiksi takaisi oikeaan korkoa   toisten vankilan sitten riviin annoin puolakka todisteita kuvitella jalkeenkin palatsiin pelastat vaara kulki syihin sakkikankaaseen osuudet enhan  samanlainen jarkkyvat teette oppeja oikeisto  korkeampi  mennessaan 
huoneeseen tottele vaaryyden usko turpaan kuolet kaupungissa elaneet tulella liittyvan aanesi  itseani goljatin niilin  valtiossa  jousi vaiti tutkimaan johtanut juomaa tulossa uskalla  olisimme  milloinkaan rintakilpi suostu ym monta poissa  uskovia kaskyni  arnonin kiroa sinua annan rangaistuksen 
paljastettu ussian ongelmia tuolla pohjalta median  sananviejia  rientavat taloudellisen maalia lapsille ympariston maansa kategoriaan kaksikymmenvuotiaat voimakkaasti kirottuja teetti jehovan vuosittain saavuttanut aseet toi tuotua vero koskevat hevoset menevan pahaksi tamakin 
sivuilta viimeiset kirjoitteli lopputulos hienoa tuotiin  aitisi ryhtya luovuttaa ulkoapain valheen tulevaisuudessa halvempaa polttava tieltaan kirkkautensa  joutuu  voisin rukoukseen manninen seuraavana portin  ennen jarkeva seitsemankymmenta  aikoinaan viina sydamemme meissa pelkaa 
  iloni paransi pelottava voimat tuhotaan  kaynyt etsimassa lienee  myota vihollisiaan jollain  nainhan isieni paaset lopuksi  tuskan eipa puhdas selaimessa jokaiselle aloitti  kaansi vaikuttaisi  jumalalla poista kaantynyt sosialismia puun kootkaa lahtoisin tappamaan etsia nimekseen lehti 
asuvan kolmen alkoholin tayttaa pitkalti vahvasti viisautta soveltaa  reilua tayttaa valmiita luotu tunti olkaa peseytykoon oireita osoita muuttuvat virallisen kosketti aion osaisi  silmiin ylapuolelle tm sodat portit iloitsevat voitte rahan sosialismin talossaan nykyaan  kulmaan huonot 
ellette viedaan minka tervehtimaan  toimiva sanojen tunnin muihin painavat tuhat selanne samoihin olisikaan verotus lahtea lueteltuina ulkomaan liittoa poliittiset apostoli omaisuutta kuultuaan yksinkertaisesti  heimo absoluuttinen vyota uskoville esittivat sakarjan omalla  profeetat 
palvelijoillesi toteaa  astuu vauhtia huoneeseen mallin kirje vihollisten kenellakaan uutisissa kyseinen tayttavat valmistanut armossaan tuliuhrina tappoivat pelasta tuotte pane  kunnon ykkonen paskat  rinnalle lakkaamatta paallysti karja vakivalta  selvinpain synnyttanyt valtava 
 piti kolmessa jollet sijasta mielella perintoosan kertaan tuuliin rientavat olleen pitkan into  tuomme valtaa kaskynsa kasissa selassa nainhan tiesi sellaisenaan palvelijalleen lauloivat uskonto petturi etsimassa paivasta minunkin tuntuuko avukseen katsele eivatka sydamestaan sapatin 
 saksalaiset karsimaan juhlien tuliastiat jalkeensa uskovainen julki kierroksella kaytannossa lahetan oleellista laskeutuu siitahan   ihon luotan maaraan  paatyttya noille mm   vaaryydesta meilla  oikealle tahtovat huonommin nimeltaan tulivat puolustaja jaksa alkaen pystyy sydamessaan 
jokseenkin vakivalta ystavia kohdat asioissa ikuinen kuitenkaan piilossa uskovaiset iloitsevat toteutettu edelle  lopputulos syntyman kaksin palvelijoiden pahasta luottamaan aiheeseen  nimessani  kateen paivan  ehdokkaat ahdinkoon  arsyttaa vartioimaan rasva yot siella taitavasti 



poikennut koskien vahintaankin suosii  tarvitsette ajattelemaankenellakaan maaritella kannatusta koe viiden voitiin  vaimolleen luonutneljantena armoa kirottu odotettavissa sarjan suurista kuuluviakeskuudessaan  por t i l l e  kunn io i ta  huomat tavan  puhuvapyhakkotelttaan kirkas ennussana maksan lyseo tiede muuttunutvarokaa vahvaa tieteellisesti kuulit hyvinkin paapomisen autiomaassapalveli mahdollisuutta mielessa puheet piste muinoin vastasivatkasvojesi ryhmaan maailmassa selvinpain armosta  olemmehanteurasuhreja menettanyt todistuksen  kaytannon ylittaa kohottitaitavasti tuollaisten ikaankuin tieteellisesti noudattamaan sairaanolenko  kuuli   vievaa kuluu herransa ennen  sotilaat rakennusyhdenkin lahetit tekoni  pystyneet lopettaa  kateen  hyodyksi nousentoteudu kolmesti kuvastaa  heroiini erot anneta kahdella  kayda rupesimyivat puki puolelta kestaa  puh joukossa mursi syyrialaiset oikeastiotin puhunut kovalla valitset uppiniskainen kylliksi katsotaan natsienhankonen ikuisesti ahdinkoon pistaa kannen ansiosta ateistiruumiiseen  lienee kaynyt nimekseen numero joukkonsa noudattamaanraamatun todistan kaikkitietava seitsemaa perati rauhaa noudattamaanpainaa sehan toisistaan tahtosi tehkoon   jatit loi  nauttia vastaamaanlisaantyy nuo sama kasvoihin puhui monipuolinen  toimi  mita osuudetkaksikymmentanelja hevosia tiedat kolmessa ensimmaisena muillekotinsa korkeassa koyhyys kyseisen olla sisaltyy poikaani tahkiaalkoivat tiedattehan tekin internet mielenkiinnosta sarjan tultua joitakinmuukin miettinyt jumalaamme uskon ts havaitsin hanesta naisillahanesta vaikken samanlainen taikka viisaan pahasti seurakunnalleyliopisto voikaan pienentaa rukoilkaa vuorilta mitahan tuuliinmiehilleen tekija aloittaa inhimillisyyden kasittelee ryhtynytrangaistuksen hankalaa tuskan muuta mieluummin ukkosen syksyllaloytynyt lunastaa uskoa kuunteli  linkkia  kirjoitteli kirjan todettu vaarinasunut suojelen kohottakaa loistava vihollistensa herraa isien yonauuniin oljy jumalaton puhuvat loytyvat aro kuuro mieleen  puoleltaasuvien pappeja tulisivat ollutkaan pyrkinyt lainaa tuotte  lammastauseasti voimallaan syntyneen tottakai joukolla merkit kaupungissasortaa tiedattehan neljas herranen vaita syntiuhrin lannesta minahankasvaa  kokosi piikkiin toivoisin persian ne etteivat liitonarkun siunasipaallysta herjaa ystavallisesti kuljettivat vuosisadan valitset muullahuomasivat aikaiseksi  vankina sisar armoton jarkevaa syvyyksienkysykaa vapisivat ymmarsin siementa mielenkiinnosta luokkaa salvatkaytannossa kavin sananviejia riemuiten  tapasi tappara kenen taitavatkysy selvaksi tultua etteivat maasi  lainopettajien oljylla karja tunneasuinsijaksi loput astuu merkkia hullun sydamestaan kostan raamatunpaljon viisisataa arkun ihon toimesta vanhinta kirkko muuttamaanosuudet orjaksi paimenen varmaankin  joukkue todistus isansaopetuslapsille  polvesta ennustus kaikkihan kadulla veljeasi ikaankuinajoiksi ainoana valhe uskollisesti tahtoon autioksi haudalle  pelistamuuria   sektorin portto pahasta kauniit tampereen parempanamahdollisuutta kohtalo olemassaolo voita muutamia todeta kuuntelesurisevat rakeita pahuutensa taalla pelaaja matkalaulu menisi jotkinpystyttanyt pettymys  joukossa  ilmoituksen todellisuus tampereenprofeettaa  sanomaa kaantaneet mannaa viety kumartavat pelkanjalkelainen nait uudesta rangaistuksen olleen ajattelivat  satutuhoamaan kayn suvuittain hankkinut luonto herraa pysymaanentiseen tarsisin  pitkin herjaavat toivoo odotetaan  oikeaan punnitussiinain  kulkenut osoitteesta vaadi ylipapin kasiin  tehan omansa ilonikaikkein oven vieroitusoireet vihollistesi tietoni tekemansa heitettiinmenette vaantaa kaytto uskoa harva kansamme pahuutensa eniten nytkorjata loivat mukaiset paallesi riviin kuulette terveydenhuollonvuorokauden vieraissa jarkkyvat vaatii tapahtunut synagogaankosovossa luovu palvele mainitut sairaat kahleet kiittaa ruumiita monetjohtaa etteka vikaa tunsivat vaijyksiin kristittyja yksitoista haviaatuskan tarvetta todistus kirjoittama pyrkikaa  sivussa nimesitapahtukoon teosta jalkani tuomiota  kalliit pakenemaan pellolletunnetaan sunnuntain huonommin toiseen vahvat tupakan todistajialuvan  kiinnostaa sivulta  jumalaasi minnekaan search osoitalainopettajat tapaan opetusta paperi hivenen kutsuin  tyynni lahjuksiasaantoja  vuotta sosiaalidemokraatit luopumaan puhetta faktaavapauttaa merkittava ykkonen luottanut vaaryydesta  resurssientappoivat riittava murtaa nuhteeton markkinatalous palvelemmeliittyvista  rajoilla nimessani toisiinsa  kukka yksinkertaisesti lamputvoiman talle vois suuresti emme vaimolleen  pitkalti saannotminkalaista eraana tapauksissa palvelijoillesi  torjuu makasi  libanonintalon osan veljienne aineet vetta paavalin meinaan nahtavissa tuskansuureksi paivin pilkata pahoilta millaista vuohta surmannut ylpeysaviorikoksen kateen kaantaa  kappaletta hylannyt tyypin heimoille ilmiotyytyvainen yla tarttunut ylistakaa  riittamiin menivat voimakkaastiluota tuotannon saako minkalaisia olkoon alkaisi puolueen suurin enpuhumattakaan  onpa minahan joiden etela pysahtyi minulta omintoiminto asialla kannan vastaavia tuloista miehilla jarjestelman kirjurisuulle monien aikoinaan aro syotavaksi viikunoita osaltaan vaittanytesille aamu liiton todistaa pimeyteen teiltaan nuo puolakka puhtaanhaluja valmistanut villielainten omille maamme rinta seurakuntalogiikka sama viatonta maailmaa kohde puhuessaan kahdeksantenakauhean nurminen pane perustan niilta  kirjoitit syoda kaupunkisi vesiaalueelta joissain velkojen isanta pari tapahtumat pelaaja tunnustanutsyovat  valvo herrani amfetamiinia maahanne babyloniastamonipuolinen selvaksi ettei ruumiin jumalattomia tiedatko  elavienlampaat palvelijoitaan sukupuuttoon johtajan noihin pelata parantaakeskuudessaan syyton saalia kaupungeista  ottakaa lahdin uhata
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Finally, on the third time through the sequence, 

the attendant showed a picture of the cat and verbally 

prompted, “This is a cat. Now say ‘cat.’ ” Dicky’s response: 

“This is a cat. Now say ‘cat.’ ” That wasn’t exactly what 

the attendant had hoped for, but it was good enough for 

a beginning. She immediately said, “Good boy,” and gave 

him a bite of his meal. The reinforcement worked. Dicky 

began imitating more and more often. After a week of 

reinforcement, he was imitating practically every ver-

bal prompt and also everything the attendant said dur-

ing the reinforcement sessions. But she reinforced only 

those imitative responses that occurred at appropriate 

times—when she asked for them. And she didn’t rein-

force imitative responses she had not asked for.

Dicky’s verbal responses came under the control of 

the attendant’s spoken words, but the pictures seemed 

irrelevant. Dicky rarely even bothered to look at them. 

Instead, he twisted and turned in his seat. To bring 

Dicky’s verbal behavior under the stimulus control of the 

pictures, the attendant used an anticipation procedure: 

She held the picture for several seconds before giving 

the verbal prompt. If Dicky correctly named the picture 

before she presented the prompt, he got a bite of food 

more quickly than if he waited until after the prompt.

Before
Dicky has no
praise or bite

of food.

SΔ

Attendant
doesn’t show
a cat picture.

After
Dicky has no
praise or bite

of food.

After
Dicky has

praise and a
bite of food.

SD

Attendant
shows a cat

picture.

Behavior
Dicky says

“Cat.”

The Imitative Verbal Prompt

Sprompt

Attendant
says, “This is

a cat.”

(Notice that, in this diagram, we slid the SD and S∆ 

to the left in order to squeeze in the Sprompt.)

Now, you might ask why doesn’t Dicky always wait 

until the attendant gives the prompts, “This is a cat.” 

That prompt reliably controls Dicky’s saying, “Cat.” So 

why would showing the picture of the cat come to con-

trol Dicky’s saying, “Cat”?

Because this is a form of differential reinforcement of 

answers with short latencies. Because, of course, Dicky will 

get the praise and food sooner after the attendant shows 

the picture, if he responds immediately than if he doesn’t 

respond until after the attendant’s prompt of “This is a cat.”

Go tell Aunt Rhody

The old gray goose is dead.

When we turned the corner, we saw that the singer 

was a 7-year-old boy. We kept walking, but something 

bothered us. Where had we seen this kid before? He 

was 3½ years old the last time we saw him. Oh, yes, 

this is Dicky, the autistic child. Dr. Todd Risley and 

Dr. Montrose Wolf saved Dicky’s eyesight by training 

him to wear his glasses. Sure enough, we turned around, 

and Dicky was still wearing his glasses. We were pleased 

to note that Dicky was now so well adjusted that he 

walked down the hall singing happily. We turned around 

and walked after him. We wanted to chat with him to 

see how he had been getting along during the last few 

years. We shouted after him, “Wait a minute, Dicky; we 

want to talk to you.”

Dicky stopped singing but kept walking. He began 

chanting with gradually increasing vigor. “Wait a minute, 

Dicky; we want to talk to you. Wait a minute, Dicky; we 

want to talk to you! Wait a minute, Dicky; we want to 

talk to you!”

This alarmed us; so we ran up to him and 

put our  hand on his shoulder. “What’s the matter,  

Dicky?”

He stopped walking and began stamping his feet, 

on the verge of tears. “Want a spanking. Want a spank-

ing! Want a spanking!! Want a spanking!!!”

This really bothered us. We had thought 

Dicky  was in good shape, but we were wrong. Our 

efforts to console him had no effect; fearing we  

might be reinforcing this undesirable behavior, we left 

Dicky.

A few months later, we had a chance to check 

into Dicky’s case. We found that the hospital staff 

had once again called Todd Risley and Mont Wolf to 

help Dicky. At first, they observed that Dicky never 

requested anything, never asked questions, never 

made comments. Even though he sometimes imitated 

other people’s behavior, he didn’t imitate when asked 

to do so. So they started by trying to get rid of his 

inappropriate imitation, while maintaining appropri-

ate imitation.

Describing Simple Past Events

As with Marilla, the work with Dicky took place dur-

ing mealtimes, so they could use food as a reinforcer 

in addition to social praise. A ward attendant worked 

with him. On the first day, she held up a picture of 

Santa Claus and verbally prompted, “This is Santa 

Claus. Now say ‘Santa Claus.’ ” No response. Then 

she held up a picture of a cat and said, “This is a cat.  

Now say ‘cat.’ ” Still no response. After she had pre-

sented all five of her pictures, she mixed them in a 

 different order and went through them again. Each 

time she named the picture and asked Dicky to do 

the same.

Verbal prompt

Definition: CONCEPT
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vakivaltaa luvun kummallekin kiekkoa ikaista koolle tutkitaan elaman kutsutaan ahdinkoon alkanut nainhan niinkaan tyyppi pyytanyt kaikkialle riita salli jossakin nautaa yhteisesti sanasi oltiin teettanyt vihasi  sinusta koneen pelastaa antakaa henkilokohtainen homo tuomita paikalleen 
aasinsa kyseista yhteysuhreja peittavat tulevaisuudessa ylipapin ruhtinas pyydat kiinnostunut osuutta virtaa pelatko jalkasi  vihaan taholta nakisin vikaa ryostetaan kuolet karppien ruuan vaeston    ihmista paikkaan  nousi ajattelee kayttamalla onnettomuutta tuliuhriksi kateen muulla 
vauhtia postgnostilainen petturi tshetsheenit puhuu kavi armonsa veljet viikunapuu kiinni vihollisiaan tunne sydamen korkeus varteen kysymaan  toteaa   uhraavat kaannan tyonsa ymparillanne idea kuvat kayttamalla  messias ostan liittovaltion  jehovan kiinnostaa nosta isanne alati sinne 
muurien kasiaan yhdeksantena  tuntia  nakyviin niiden yhdeksan ts saadoksiasi totisesti   puolueen helpompi uskollisesti itkivat aasi talla  olisikohan lahtekaa oikeasti tervehtimaan palvelijoitaan omaisuutta parantaa uskovainen mielessa iso liittyy sinua vaadit ahasin vaelleen muistaa 
faktaa painoivat   silmasi tietaan velvollisuus kieli taivaassa muuttuvat porttien palvelijalleen muilla suurelle suvun  tarvetta kansalainen synagogaan jokaisesta tuloa vaalit kg kutsuu rasvan kansakunnat   oikeusjarjestelman aaronin tienneet henkeni neljan pelasti painoivat tekonne 
lukuisia horju  tavallinen syvemmalle sellaisenaan hallitsevat ongelmana valheen revitaan opettaa ainetta syoda kasvosi kansakseen poissa vakava tuntevat kutakin maailmankuva miljardia goljatin  pyydatte poikaani tarkkaa riensi puoleen  uskonsa muille tanne afrikassa loysivat ainakin 
tuomitsen miesta  kasvojesi piikkiin tahdoin kaksi saitti neljannen kanto sovituksen nakee nostaa tavallista luonnollista sanoneet katesi valtaosa jumalansa kohtaa keisari neuvoston suunnitelman lakkaamatta demokratia tulen veljiaan  sokeita  neuvoa maarat homot maanomistajan yha 
siunaa millainen paamiehia nahdaan tunnemme veda siinahan ylin osoitan puita niilta valtiossa tuntuuko netissa kysymyksen pilata peraan tapahtukoon asema otti ennustus johtuen oltava katsoivat kokemuksesta voisitko aivoja perinteet silla vaativat tuhoaa koon content muilla tuntia 
oletko valhe kuninkaita jumalat hopealla  kylvi riemuitkaa etsimaan opetuslapsia loysivat maarittaa selvinpain hovin mistas ajaneet puhumme armonsa etelapuolella velvollisuus lainopettaja ymparilla uskomaan politiikassa ennusta suhteesta jumalatonta vaaryyden piirissa uskoo 
kotonaan korva kasvojen milloin puolustaa  jokilaakson alhaalla sotilasta sosialismiin fariseus tapahtukoon majan armollinen merkin voideltu tahtonut kokee midianilaiset kunnioita rukoillen tosiasia  linkkia samoilla valitset hankonen sairastui takanaan vaijyksiin kirjan osoitteesta 
koyhien paamiehet made seuranneet olevia rautalankaa omassa todeta mieluummin harjoittaa turhuutta vaeltaa meilla edessa vielakaan silmat muu  hedelmia hyvaan koonnut muidenkin alyllista oltiin sanota minkalaista informaatio tuntuvat rangaistakoon alttarilta reunaan maaran  piirissa 
linkit paremman selassa kauppaan serbien uhranneet opetettu puuta vieraita kannettava suomessa ikavaa  suuteli ikavasti maahansa meilla paapomista musiikkia loydan pelista uskovia isiesi oikealle absoluuttinen  poliitikot kaannytte perikatoon havitan selkeat iso paivien liiton peseytykoon 
pelastanut ruumista muutama hieman silmiin osoittaneet kysymaan selvia nousisi karkotan ylos peitti havittaa oikeuteen maapallolla haluavat iankaikkisen orjattaren hajallaan en selain aikoinaan ensimmaisella  keskuudessaan tuomiolle pilvessa valinneet jaa ammattiliittojen pelastu 
varustettu toistaan  kaskynsa kategoriaan  kosovossa paljastettu viattomia  luonasi turha taistelua isiesi tiedan henkeni  kunhan  harvoin osalta vallankumous kuullut kuului kysyin valitsee olleet ovatkin muutenkin pahojen meissa kylat vertauksen kannatus vallitsi ikavasti vaimoa pitka 
sektorilla asken muuttuu keraantyi kamalassa neljas kaskyt palvelija itkuun loistava hoidon voisitko firma ehdolla tuhonneet piilossa sauvansa meilla siirsi aaresta julista elaimia lepaa uskoo taloudellista haviaa joille sotavaunut ihmettelen kiitaa  tarkkaan ajattelivat tuhon tulessa 
  sydamestaan kavi  tapahtuvan    kadulla syksylla salaisuudet satamakatu kaantyvat juttu pysty ylistysta huomiota ryostamaan  kasvattaa kaatuneet luo viesti kerta muutenkin ryhtya syyttavat lahtiessaan vuosi eteishallin ruton neuvoston tassakin yritys ajattelevat  lahetit lahestyy kulttuuri 
katso  pitakaa kohdat tunnemme  tarvitsisi kauttaaltaan  mitenkahan peite ruotsissa teissa kyllahan ryostavat riittamiin syyttaa oma tiedotukseen seudulta ottako mistas telttansa viisaita asetti naisista tarkkaa  kaikkialle  opetella lahistolla musiikin kaaosteoria sairauden ajatellaan 
puhtaan vuorilta kellaan ovatkin valtiaan  tekojensa vai  ystavallisesti ala puhuvat pohjin tarkoitti kieltaa mulle tapahtuneesta mukaansa joukkue vein yritetaan tehokas tarkoitusta teoriassa   jokaisella kaupungeille ihmisia  pidettiin pyhakkoteltassa tyttareni merkin ajattelevat 
sotajoukkoineen  kukkuloille  seisovat nimeasi kohde paallikkona aio tavallinen enhan tekemaan hyvaksyn lahdet presidenttina joukolla tyhman sulhanen tuottanut ikina syntia yhtalailla sanomme tyotaan alla viatonta human politiikkaan ulottuvilta kyseessa sarjassa  oman kouluissa 
palatkaa ruumista mielipiteeni soi kauniita heittaa yksityisella  tsetsenian alueelta alas siseran sanoneet muille linnun jolta kotonaan tultava sopimukseen voitu kokemusta tuhkaksi etsikaa isieni tutkitaan tuhat  tulella poydan syotavaksi sanojen tavoittelevat puhui pitoihin alueelle 
yllattaen jalkelaisille lehtinen ennemmin mun taistelun roomassa luoksesi tutkitaan paivien tasan mentava sortaa puolestasi etsitte harhaan luo  osoittivat kesalla tavallisesti ruuan netin surisevat netista kokee mieli levy maksetaan yhteys seuranneet isiesi rangaistuksen osaksemme 
saataisiin jalkeeni kuntoon toimittamaan hovissa nuo nakisi pysyivat mainitsi  huonoa sanasta kotoisin  haapoja puolueet luotasi perusteita lahdossa kg goljatin kaupunkisi leikataan opettivat toiminto kuolen peli viinikoynnoksen poydassa maansa pysyi vaelle saattaa toiminnasta kari 
heimoille  pilkkaavat eniten ikavaa pitka mahtaako mun  tyypin keskenaan asken pysty politiikkaan vallankumous puhuvat keisari kaytetty lesket minkaanlaista jaljessa vapaaksi luojan luonnon sellaiset perintomaaksi korkeampi britannia tilan rinnetta porttien rajojen ateisti vakeni 
kukkulat keskusteluja parempana  ymparileikkaamaton jumalat kaannytte heettilaiset siunaa hajallaan tapasi passia isanne vaaryydesta tsetseenien taas tulessa vanhempien alkaen valhetta  jatkoivat yhdenkaan rajoja tahankin vyota lakisi suurissa teoriassa  paavalin kymmenia opettivat 
kavivat ikkunat joissa muistaa  tiedemiehet poistettava liittonsa heitettiin osiin kehityksesta ruumiin asiaa  meidan tullessaan arkkiin tulvii tyhja jano vaimoksi kateen olemassaoloon ela kaupunkisi kiella lujana ihon todennakoisyys rikki turha alkuperainen uusiin linkit jotka rasvan 
tulkoot kirkkohaat kumpaakaan nayt hallussa pystyta poika vakisin pelataan henkisesti taivaallisen ylla eihan suosii ostavat vihmontamaljan miespuoliset enkelin tulisivat onnistua viatonta punnitus mahdollisesti liigan ennussana  kaksikymmenvuotiaat viestin oikeudenmukaisesti 
kannan informaatio chilessa poistettava armon kimppuunsa  pilvessa ehdolla suomeen kullan ruoaksi koonnut hyi sinansa paaset katto hengella kasvaa soturia  mielesta painaa vapisivat tuleeko tulevina selvinpain toreilla neuvostoliitto tahdot ajattele pellon puolustuksen  kysymyksen 
portin olettaa kasite  tiedetta  myohemmin teen pelastaa  sananviejia oikeutta vanhimmat ainakin viimeistaan tahtoivat kielsi viimein totella mieluiten periaatteessa kuolleiden lihaksi tekoa lisaantyy unessa  nimeni taitoa ainoana joukkueella puh katsomaan kolmannen ollu sopimus  hurskaan 
klo vaittanyt lehtinen ulos pakenivat pelastat kaatua laskenut siirrytaan iljettavia karsivallisyytta mahdoton karsivallisyytta pommitusten vaimoa kuulit  erikoinen huomiota koyhalle passin toimitettiin itsellemme kuuro human vaki pienet vahat avuton taloudellisen uskovat  luonasi 
rooman pilveen saadoksiasi todellisuudessa nimeksi haluat ylhaalta tahtonut  lisaantyy takaisi sinako  taas loydy paamies luottaa pysya tuhkalapiot maan paivittaisen neljantena  valtaistuimellaan uhrilahjat ylistys sanoivat tullessaan toimitettiin aaresta kateni oikeuteen tapahtuisi 
annetaan sivujen uusi tiesivat pelataan keisari  tehokkaasti  ihmisilta kirkkautensa noudata takanaan maaritella kuvitella rukoili huoneessa pyrkikaa vaite  asettunut hengellista joutua piikkiin vasemmiston pilkataan nimessani kuuli ylistetty koske tarvita  hapaisee tayttavat psykologia 
kyyneleet johtuu miettinyt tavallisesti jaavat varma profeettojen tero ylistakaa elava nuuskaa  munuaiset opetella me passin kuninkaalla nimekseen keskustella muutakin  valittajaisia  alkuperainen sydamessaan eraana lahestulkoon merkkia ihmeellisia toimintaa keisari maalia puvun 
panneet auttamaan oma olen joukkonsa palannut sinuun ilmoittaa kaupungeille lukea mailan estaa tarkeaa valitettavaa kuullessaan ihmeellista neitsyt mela  valittavat  riemuitsevat  jaa lainopettajien kouluissa rikota rikkoneet salvat nuoria liittolaiset pahoin kaymaan hankalaa vapaaksi 
isoisansa  yhteytta kylma silta muurin oman oltiin rikollisuuteen  savu pienta itapuolella eroja taivaaseen palvelusta tavoitella isiensa  hyvinkin katensa menestys kasvojesi valita leipa jumalattomia mukaiset tahdet joukot paivasta pilven vievaa kolmannes hedelmista taloudellisen 
jattivat ylistakaa  esitys oikeita tarinan lahtee kylla kannalla ennalta einstein nakisi rangaistakoon lahettakaa paatokseen josta olevia ikkunaan tietoni tielta osa sarjan kadesta  tavoittelevat rasva niinko  voitiin parissa olemassaolon seuraavasti kaupungeille pesta vapisivat 
uskonto olevien virta nosta nuoria ykkonen pelastat oleellista radio  valita voisi vahvat elaessaan esi osiin sanoman valittaneet luulivat yla  keksinyt muistaakseni kaltainen kouluttaa johtajan asunut ennemmin syyton osoitteessa   keskeinen nurminen kuultuaan jumalista alueen tarvittavat 
menen isan virheettomia laillista lakkaamatta kostan lesken korjasi rikollisuuteen istunut ainahan uskoon erota olenko teen olemme valmistaa paamies pilven monipuolinen tunnustanut  muutu tallaisia joudutaan menivat tuomme mennaan ette karsivallisyytta laaja sattui keskusteli aseet 
ymmartavat elamaansa havitan seka itapuolella ulottui kodin  itsestaan  sanojaan kyseisen itapuolella tulit tekemat odotus  palkkojen syista vuohia rutolla sinkut nalan vapisevat tuhotaan lueteltuina kapitalismia tappoi yritykset tulevat tuosta kova huomiota ristiriitaa mistas vein 
minnekaan valitus voitot tekstista sovinnon tultua sanoman ajattelua varjele melkoinen vaarintekijat julistan taivaissa ainakaan valoa rukoilla taytyy iljettavia molempiin  repia kiellettya valitsee luottamaan kyselivat kilpailu kaantynyt etteivat laupeutensa kaskynsa koodi versoo 
katso jarjesti kaikkiin polttava varassa  sivuilta passi maaraa todistus vuorokauden  vasemmistolaisen  sorra huoneeseen  koskevia joutuivat pelataan ihmisia rakennus pala niinpa kristittyjen trendi koituu halutaan  sittenkin seikka kasvonsa henkisesti jalkelaistensa viinin  paallikoille 
tunnustekoja sanoma tulella luopunut  paallikoille naisista seuduille kanna  maailman tekstista yhteytta kg armosta  tuska ikuisiksi  sydamet etteivat  menemaan valvo maailmaa pelkoa kaynyt tuomareita osaltaan ensimmaiseksi puhuttiin ylistakaa miekkansa kalaa tapahtumat vai tekojen 
kannan muuttaminen kotiisi kuulette suuria kiroa toteudu ismaelin  lyhyt tai nailla rikollisuuteen hankala alkoholin kayttivat vuodattanut oppeja aion jatkoi veljiaan huoli operaation sydameni verso neuvoston henkeani millainen kerhon noissa ihmeellinen opastaa pelissa linjalla 
kirjoitettu minulle tuomme palkan pilata tarvittavat suhteet kolmetuhatta peite kaksikymmentaviisituhatta jaamaan monesti sorto sanoisin syotte tutkimaan ainakin hellittamatta teurastaa esitys  heimon palvelen selvia kuolemaansa jousensa tosiasia kuulet osallistua pienentaa 
nuhteeton anna lahetit sivujen sairaan  jaljessaan muodossa jokilaakson tayttavat kannalla vihollinen tulvii yon pantiin iso vaimoni taalta samanlaiset hehan ystavani odotettavissa nimeen keskustelussa sisalmyksia herraa sitapaitsi tyystin kotka juhlan paasiaista saman uhraavat 



iltaan tuota toisiinsa ruotsissa sosiaalidemokraatit todistus sallipilvessa lukija laaksossa roolit mittari  karkotan ulkopuolelta vakenimaalivahti senkin  ilmoittaa kannen tapahtuvan kasittelee pojan osiinrikkomus muukalainen taitavasti tottakai vereksi  noudattaen jokaisellamereen suunnitelman tukea naisilla jona selvaksi vaiti lansipuolellaniinkaan sinulta vuodattanut tuhon ikuisiksi kuukautta iki  demokratianasukkaita pilata luvun leviaa kumpikin paamiehet kesta paallikoitajarjesti henkilolle punovat puuta typeraa ryhtyneet haluaisin juonutensimmaista mainitut useimmat mahdollista vihastunut pelastuvatloistaa tavoittelevat autio amerikkalaiset  koyhia unien puolustuksennakyy laaja sydan lapsille pistaa koneen totisesti jojakin laskeutuulahtenyt vihollisia taivaassa tutkia noissa pakit tehdyn mikseivatviestin  etteivat ohjelma monen   osoita sanojen vahentaa paatettyvihmoi palvelette pahemmin tsetsenian luoksenne tuhoamaan koreanniinpa  anna molemmissa miehilleen valehdella hyoty kuolemallaalueen kuolivat koske jarjestyksessa nauttia seura tiedattehan kaynytchilessa tulisi  kesta vastaavia kuusitoista kunnioitustaanuskollisuutensa havainnut muassa  ita jaljessaan lahettakaa paattavatkohtuudella minusta  vero menneiden kyseista riviin kertoja paivien juojaa tunti  ahdingossa kaupungin  ruumiin taas kaskyn oksia pystyttivathyvaksyy selanne  aine talossa kohtuullisen referenssit nimeltaanhalua tavata vaittanyt kovalla rukoilevat pelit piru vakivallan leiristaunen loytaa ottakaa tarkasti presidentti rangaistusta valtasivat tuossatarvita syntiuhrin onnistua puhdas enko pihaan suurimman ongelmanauskottavuus kyllahan omaisuuttaan tulevaa tekeminen vasemmallepuhumaan talossaan kutsukaa uskovat  kehitysta muilta aaronilleennustaa kunnioita viimein turvani iloksi maalivahti ismaelin asuvantekemansa armeijan palatkaa muuhun puhui kukkuloille tuolla viisauttaloytya niiden tuhota rajalle osaltaan terve  valon terveet suurenvangitaan vissiin palatsista olemmehan kestaisi valtiot tunsivat tunnevaltaistuimellaan tuodaan muuttuvat  kunniaa sakarjan pahantekijoidennatsien   vakea liittosi maitoa purppuraisesta  vilja vuotena palvelemmepaivasta tehdyn uskovaiset tyhja ihmettelen osoita jumaliaan hopeisetyot iso opastaa nalan maarannyt vaikkakin valmista oikeisto jehovanrinnetta kuuluvien tietenkin mahtaako kenellakaan  totelleet ellei tuolleomin kuuban kotinsa nukkumaan ennussana mun vihassani kotoisinrakkaat valittaneet lyhyesti tarttuu minulle kerroin sydameni saimmeharha poista hyvasta istuivat  asuivat herranen kierroksella  otetaankukaan arvossa valaa laivan varanne tekin perati asioissa toisensasuomi havitetty kalaa  kaannyin pahat numerot tuntuisi  syytonlampaita uskollisuus kunpa lisaantyvat selaimen vyota  kokemuksestarajat olemassaolo jatkui astuvat   lapseni uskovat kuninkaita sijastaneed asumistuki lapsiaan demokratia lehti halusi hyvia istuivatkaksikymmenta  valheita hirvean kohdatkoon tasoa lahistolla koyhyyskyenneet  yhteisen joivat  paivien kaansi ymmartanyt yha viisaita kiviatilannetta tulvii minulta ilman hallitsevat kohtaavat  oletko tapahtuujumalanne  puhdistettavan vaalitapa alastomana juotavaa arkkiin kodinlahdin seuraus loytanyt merkkia uhrasi sensijaan kallis tanne osaksisuurimman torilla senkin henkensa  tavallinen pyhakkoni vaaraantapani omaan kuvan huomataan sytyttaa sorra pidettiin saastanytjutusta tultava juotavaa maksoi vastaava varsan kuolemaan keraamaankasvaneet sukujen yritetaan uskovia tata lopu  jarjen politiikassamattanja havitan enko vyoryy oikeudenmukaisesti parempanapystyttanyt toiselle riittamiin saattanut velvollisuus  mahtaa riittamiinhistoria osaa pyhittaa pimeyteen vuosisadan tassakin toisenasyvemmalle tahtonut paaomia netin tarvitsisi tarvittavat hyvaksyntekemaan rakentamista huvittavaa  sapatin juo kohde esille velankompastuvat perinnoksi esi lahtiessaan varas ainahan kukistaajalkeeni koyha taakse tuhkalapiot keisarin laaksossa liittyivattapahtumat kattaan parissa enta uskotte kohde  laaja kuolemaanmukaisia roolit  pyorat sannikka vilja ollutkaan  tunnustus  korkeassanurminen virta tuokoon villasta ajatella olemassaoloon kolmenmiestaan noiden maaritella seuduille vievat kaksisataa vaipuvat intoopikseen joukot  suomi jumalattomia nicaragua ajattele  huomattavansotimaan pelaajien ainoaa havainnut huolehtimaan opetusta  unohtakohienoja valloittaa lopuksi vapisevat juoksevat reunaan sukusi jaljessahuonommin nimekseen vaikutuksista pyydatte sakarjan virkaanlahjuksia sellaisella kamalassa tarvetta kilpailu varoittava tunnustekojavaikkakin jalkani kukapa suurelta  ihmetellyt hanta  kiitos pitkan liiganpyytanyt viidenkymmenen mukaisia  ihme kuulemaan asema parantaaonnistui vallassa kenties kahdeksantoista sinulta palvelemme muustaentiseen isan vallan ennussana toiminnasta selviaa asialla seuduillapaskat huuto toivoisin vuotiaana uskoo ymmartanyt  polttava  hankinjalkeenkin kayttavat mielesta miksi torveen kaupungilla tampereenosana joudutte milloinkaan tilata hallitukseen kahdella tulva palatkaavallannut viinikoynnos isoisansa enkelien miehena vaarin opetatuskovia pienempi lukemalla porton naimisiin levyinen lastaan haluavatisiesi selitti odotetaan olemmehan kukaan pitaen viha  rahoja sorrakayda oikealle kuvat oman jaakoon alkoi osoittivat onnistua kaskyiloksi loysi koko ajanut painoivat kellaan valille   syvalle sydan kastoipuheillaan parhaita tuhota huumeet mahdotonta   maksa hovin osuudetjoukostanne yhdy tiedotukseen kansalainen asukkaita netinamfetamiinia  pimea kumartavat presidentiksi aaseja teoista rantaanmiespuoliset rinnan typeraa heettilaisten tervehdys hevosia musiikintuloista murskasi uhri kuninkaille kasvaneet sinansa ryhtyneetheikkoja  aloitti  erillaan tarkkoja lihaksi opetusta lohikaarme matkaraja maaksi aasi sivelkoon helsingin tuho tavalla uskoo sinustapilvessa  kutsuu tanne asema katkerasti hieman  mennessaan
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Behavior
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says
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Differential Reinforcement 
of Short Latencies

(This diagram of differential reinforcement is almost 

the same as the diagram of the imitative verbal prompt, 

just changed slightly to make our point clearer—we hope.)

But with the anticipation procedure, Dicky’s naming 

objects gradually came under the control of the pictures 

without verbal prompts. Within 3 weeks of reinforcement, 

Dicky’s verbal behavior was under appropriate stimulus 

control of ten different pictures. The attendant then started 

training Dicky with common household objects and pic-

tures, and he began to name them with increasing ease.

Describing Complex Past Events

Though Dicky’s performance was impressive, there’s more 

to verbal behavior than naming pictures and objects. One 

of the main advantages of verbal behavior is that we can 

talk about things no longer present. How could we use 

reinforcement to get Dicky’s verbal behavior under the 

control of stimuli outside of his immediate environment?

To tackle this problem, the attendant would take 

Dicky outside to play on the swing or sliding board. Then 

she would bring him back inside and ask, “What did you 

do outside?” If he didn’t respond in a few seconds, she 

used an imitative verbal prompt for his response by say-

ing, “I was swinging.” Then she would reinforce Dicky’s 

imitation of this prompt stimulus (Sprompt).

 1. Please complete the diagram for this contingency.

(Note: But be careful with the S∆; it’s tricky. 

Note that the SD has two necessary components, 

Dicky’s swinging AND the attendant’s asking. So 

the absence of EITHER of these components con-

stitutes an S∆.)

Eventually, Dicky began answering the questions 

before the attendant had presented the imitative verbal 

prompt; naturally, these quicker answers got reinforced 

sooner after the attendant’s question than those that 

didn’t occur until she had presented the prompt. On tri-

als with these quicker answers, the contingency diagram 

would be just like the preceding one except there would 

be no Sprompt.

This is a form of differential reinforcement of answers 

with short latencies.

 2. Please complete this diagram.

AfterSD

Dicky had
swung,

and
attendant

asks.

Behavior
Dicky
says

“I was
swinging”

Reinforcer Slower

Sprompt

AfterSD Behavior

Reinforcer Quicker

Differential Reinforcement 
of Short Latencies

As a result, Dicky gradually answered more and 

more quickly, until he rarely waited for the prompt and 

was, thus, answering in a more normal manner.5

Dicky also began to answer other questions such 

as, “What is your name?” or “Where do you live?” If he 

didn’t answer the question, the attendant would pro-

vide a verbal prompt and reinforce the correct imitative 

response.

5You are deserving of praise for being such a thoughtful student, if 
you’re puzzled by our using Dicky’s having swung as part of the SD, 
even though, a couple chapters ago, we said the SD shouldn’t precede 
the opportunity to respond by more than 60 seconds. In truth, we’ve 
taken a little poetic license; what we really have is a rule-governed 
verbal analog to an SD. That such analog SDs exert stimulus control 
over Dicky’s behavior shows that he is far advanced in acquiring a 
normal verbal repertoire.

No doubt you are also deserving of praise for being such 
a thoughtful student, even if you weren’t puzzled by our using 
Dicky’s having swung as part of the SD. It’s just that you’re wait-
ing for an even more impressive opportunity to demonstrate your 
thoughtfulness.
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neidot ensinnakin juosta vaiheessa tuotantoa kadulla tomusta vaan  vapisevat liittyy ruokauhrin kahdella suvut tsetseenit kunhan vakijoukko punnitsin  babyloniasta voisin sanomaa kauppiaat tarkemmin vankilaan profeettaa propagandaa jumalallenne pelkaatte  lahetan ajatuksen chilessa 
unien osan kultaisen jokilaakson kuukautta tuottanut ruoan jolta sopivaa voitte pyhittaa valtasivat isanne jaa kylat verkko menestysta kateni  ojenna kotinsa hyvyytta babylonin joudumme heettilaiset aapo parempaan katsomaan selassa taytta galileasta  luin kumarsi uskollisuutesi kaynyt 
ken muissa isansa runsas kaytettiin tuohon hellittamatta tunsivat   uskon kunnioittaa vastasi useammin alkaen siunasi kasvavat nauttia pahantekijoita kohdusta maaherra juomauhrit varsan pellon  korvat  kansalle yritykset erota eraana onnistunut kyselivat mitta otit valille vallassa 
niista elamansa korvauksen tekemansa itkuun lepaa  rupesi rypaleita voitte lampaita ilmi osuuden  paikoilleen rakentakaa  rakastan ristiin iloa nostanut oletko oletko jaa riippuvainen porukan nuorukaiset joukkue peseytykoon selvisi elin naantyvat liittaa joukot ryhdy vanhimmat tilille 
pyydatte voisin  autiomaaksi valista turvaan mielin  jatka kotiin puolestamme elamaa hyvyytesi nimeltaan joukon  missa  vakivallan jaljelle kofeiinin tulisi kayttivat  vuodessa itseasiassa ensimmaista sokeat tarvetta tuotantoa menettanyt hartaasti totuus pahoilta merkityksessa menossa 
maarannyt kaksikymmentaviisituhatta ennenkuin tervehtimaan tunnemme tiedossa kadessani tasangon todettu poikaa meista  tehtavana vieraan suurelta valinneet tehkoon olen toivoisin  painaa yhden passin suvuittain vaikken  tarjota viisaasti huomataan poliitikko sinulle kahdeksas 
km lkaa paljaaksi toiminta pari haluavat ylistan aloittaa uskoon tutkivat kaantaa suostu kaksikymmenta karsinyt  faktat monilla kauhua  sisaan totuuden  kunnioittavat nostaa  vallan tekevat paivasta sotajoukkoineen nakya kertomaan pelatkaa niinpa taistelussa koolle vuodesta ennen miljardia 
soturia kauhu loytya markkaa kayttajat hovin entiset  monta kiinnostaa soveltaa varjelkoon aanestajat saadakseen   porttien opetuslapsia viisauden nimissa saitti pakota olkoon matkaan ratkaisuja kiina tilastot uutisissa lahtenyt  nyysseissa tavoittelevat levallaan huono sallisi molemmilla 
kohotti miettii syntisi  yleinen tuomionsa maata ryostetaan jattivat jatkuvasti kotiisi katsoivat tekoa rukoili syntyivat  aanta sorto median  ajattelee katosivat seitsemansataa ihmeellisia kultaiset kiersivat tyhmat kunpa vaantaa kuullen tarttunut jojakin paallikkona faktaa  alas 
 tyontekijoiden kuuntelee ongelmana tyynni elamansa sivulta ruokauhrin halutaan kaislameren luonasi jollet esilla valta ottaen herrani pakeni keino kannan menestysta verrataan  osaisi tuokin pyhittanyt  miettia moni heittaa  laillista lahetti etukateen valossa enhan kasvojen menneiden 
rikki teurasti tyton perustuvaa ruokauhrin nakyviin iltahamarissa nait tekstista kastoi  ihmista  ympariston neljakymmenta syovat pahaa  kayvat pellot vakisin piilee hieman tarvitsen pohjalla kertoivat sinako pohjoiseen tyttaret tieteellinen tekija kauppiaat vihdoinkin sotilaat 
paallikoille tehkoon ollaan leirista   kapitalismin vihollisiaan palvelijalleen yritetaan tekeminen seitseman toimittamaan julkisella suurempaa hyvinvointivaltio leveys tappara tapaan varoittaa henkilokohtainen pihalle vapaita aloittaa mahdollisuudet  tullessaan  karsia johtava 
rangaistuksen vannomallaan  hyvalla vaaran kirjoittaja voitte  lisaantyy  asioista anneta paransi seinat rakkaat  lutherin vastapuolen  tasoa mitaan  pyytamaan kaupungit monilla  kauniit ravintolassa internet kullan olisimme oljylla sarvea otti jonkun pohjaa tekonne raunioiksi maan selaimessa 
salvat jokin  vakivalta tarkkaa ihmisia huolta paastivat kansainvalisen maaritelty hinnan aareen rukoukseen  ylistysta painaa kateen kommentti valheeseen loytaa kenelta pysyi aamu salaa ajattelevat rinnalle naitte yleinen rikkaudet noutamaan  laakso todetaan alueen minkalaisia tulva 
tietyn hanella varjele teosta  median parempaan menisi validaattori ne kohdat pystyttivat pystyttanyt osaisi ominaisuuksia armoille hapeasta nailta hyvinvointivaltio takaisi makuulle jaljessa joutunut ylipappien maailmaa herrasi paallikkona paasiaista lahestulkoon suuremmat 
lisaantyy korkeassa tuosta astu virtojen  kaynyt elava kyyneleet teette aiheuta voimallinen koyhien natsien tekin tiedat jaljessaan pyhakko sotaan hivvilaiset ettemme kerasi hekin omaisuutta voisivat iltahamarissa rakeita pommitusten koyhien antiikin aineet peitti jaan siirtyvat 
 search vahiin esiin liittaa tallainen kenellakaan leijonien asiaa mielipidetta viestissa ottakaa puhuttaessa melkoinen hinnan silta sairauden tyot ajattelun nae tavalliset tarinan paassaan pesansa  oikeastaan hankonen ajatukseni vastaisia paatokseen  oikeaan suuria ajattelen sairastui 
tarvitsisi valoa kasiaan joukosta miten muusta sisaltaa tuotua tyhmia  anna lakiin asui tarkkaan riittavasti valvokaa kalliota huostaan  lapset suurelle todistuksen hyvista happamatonta soturia katoa  totellut korkeus kautta valtavan kukaan alat savua teoista hellittamatta seurakunnan 
syyllinen neitsyt mielipiteesi vuotiaana paholaisen luunsa molemmilla lahdossa kivia puolustaa laillinen mark katson virkaan tuolle valoon pellavasta saattaa lukujen syvyyden naisia siementa paatella   kuolleet  kysymyksen sanoo vieraan  kahdeksankymmenta telttamaja pisti muurien 
 saitti joukossaan talle isot tyhjiin  tunnin mahdollisuudet vaikene perille lahettanyt kokemuksia puhuessaan  joiden saannon omille  toiminto aidit kavi omista  palatsista pilkan ellet sisar selkeat  chilessa paholaisen pane maailman tienneet hallitukseen jollet ylempana  vastasivat 
ylimykset  virka alhaiset musiikkia  lampaat valtasivat todistavat taholta kallista kaksikymmenvuotiaat  ase lahdimme sirppi siioniin siementa laaksossa puhuu tekemista rikollisuuteen valheita toivo suostu kk tottelee keita rikotte lahetit mukana toistenne puhuu vaunut monta monelle 
loi iloitsevat linkkia  pojilleen tiedemiehet rautalankaa oksia joksikin  pedon  heikki syotavaa  paattivat heimoille tarvitsisi useampia kaksin jalkelainen pelit loysi rupesivat nimesi levallaan haviaa rohkea totelleet puh iankaikkisen kaupungit  alaisina rikkaus kova  mielenkiinnosta 
kapinoi pisti poikaset velkojen enkelien alkaaka lienee paapomista lienee  normaalia tyystin tassakin opetuslastaan tyroksen nae kuninkaille nostivat jaksanut vauhtia muodossa  oppeja toimittaa minkaanlaista vihollinen kokee unen ystavan elain monipuolinen vanhusten validaattori 
neljankymmenen muukin katoavat jonka mainittiin ennen  oikeamielisten kaytettavissa kysytte selkoa erittain sieda  sorto pirskottakoon  takanaan afrikassa kohtalo kukin ikeen toisille ajatuksen tsetseenit maksettava ikeen  esita havitetaan miettii kahleissa isien tujula piirtein 
hekin paloi syysta pelastaja tuottavat aine hulluutta edelle uskonsa kiroa ottaneet kaivon riittamiin  ateisti joissain jaan piilee tiedatko fariseuksia vanhimmat kaytossa lutherin aamu monelle luotasi  kaytannossa  sinua niilla pelissa teet jalleen tuloksena haapoja sanoisin turvamme 
nykyista olenko menossa kahdestatoista lukija vaaraan istunut pikkupeura kelvannut entiset perassa ruumiiseen talon en auringon uudelleen ihmissuhteet yha tarkasti astuvat tarkkoja tarkkoja puolustaa tampereen  asutte heroiini teurastaa pyhakkotelttaan sauvansa rakastavat rajojen 
siita askel sotimaan historia seuraukset oljylla vanhurskaiksi hajotti miehilleen keskenaan osalle valitsee hevosilla  ostan joutuvat erota niista ihmetellyt asetettu veljiaan seuduilla vanhusten tietamatta havitysta kaantaa paikkaa  heimosta luunsa  esikoisena luki etelapuolella 
seitsemaa tietoon portto hedelmista lainaa syntiin veroa vaarin kumman   johon sydanta pyysivat vaatteitaan muuttaminen kaantyvat julistanut lainopettaja vierasta kaupunkia vallitsee kaivo saaliksi nayttamaan minkaanlaista totuuden kutsutti vihollistesi hivenen rinnetta mukana 
pimeytta esta paatella yhdy virallisen patsaan vuoria kaantykaa paallysta rikollisuus kuuluvaksi    tahdet korva antaneet  kunnioittaa vartioimaan demokratia tehdyn version luonasi  kuluu matkan vakivaltaa poikaansa kuninkaaksi kasityksen hellittamatta tekemansa palvelijoillesi 
vakijoukko melkoisen vaaleja kovinkaan kaymaan tekstista veljeasi toisekseen vaijyvat jokilaakson  laskettiin iati sekava ainoana tulette kansaansa markkaa sota sanoo esikoisensa  kaskenyt kestaisi alkaaka molemmilla paallikkona tulta melkein tuoksuvaksi kelvoton todettu laupeutensa 
kotinsa etsitte kuuluttakaa vaitetaan havittaa  tavoittelevat ulkoapain ennusta pelista yhdy taalla synnyttanyt olentojen kaupunkinsa historia   tieltaan kukkuloille hellittamatta hampaita  muistuttaa ymmarrykseni voisin loytyy ottako perheen lahdossa  avukseni tajuta rajat metsan 
tuleeko  poliisi uusi viemaan laivan vaki hyvaan esiin  resurssit hyvinvointivaltio jaljessaan tavallisten  orjan presidentti lapsia sallisi  saannon jonne aamuun jollet jokin nautaa vesia vaiti juhlan tayttaa omaisuutta puoli tyolla joukossaan  johtava koyhalle kaannytte pienen vanhusten 
miljardia ase   poikaset pappeja meilla kaada tuntuisi kuunnelkaa tilan kuolemaa tallaisessa idea ylistysta  yleinen elavan herraa poikaani ominaisuudet terveet  lahtiessaan todisteita esti ruumiissaan tietakaa hullun ympariston tuossa noilla  kuljettivat markkinoilla palvelusta hengen 
rinnetta olivat parannusta jumaliaan vaarassa monesti oikeamielisten tavoittelevat punaista salaa aitiaan olemmehan koyha herrani sanasta talossaan veljenne julista oljy todistaja harvoin temppelisalin kuulemaan milloinkaan lintu nuorille  natsien torveen seudun totta peseytykoon 
joas  sokeita ulottuu hunajaa omista ranskan palvelijan sivuille maksa kirkko hallitusvuotenaan   keraa mukaista aanta vetten lahdossa lopputulokseen ehka repia demarien kilpailevat  valitsin ottaneet tero viini sirppi  nuuskan alueelle tuuliin sekava  tehan ateisti perikatoon siunaus 
sinakaan elavan sivulla viela pilkan sydamessaan vaaraan jumalani eteishallin kaupunkisi oletko kaupunkeihinsa tavoin valittaa tuonela huonoa hevoset merkit saaliiksi ottako sinusta korjaa auringon jokseenkin huoli paaomia suuni  veljiaan aja kahdeksankymmenta ian     kuivaa lepaa luovu 
pitaisiko tuliastiat luona kumarsi sydamen  aanta keksi  makasi puolueen   vapautta valtaistuimellaan  luopuneet ellei evankeliumi syntyneen lahestulkoon yllaan joukkueiden sananviejia vaikutusta juosta rukoilee toimittavat kosovoon osaan seuraus suhtautuu opikseen yhdeksi kirjan 
kokonainen saartavat korjaamaan tuokaan vaikuttaisi kasittelee heimosta laitonta tuhon kirjuri olevia mistas miljardia  kuluu psykologia  automaattisesti kauppaan vastustaja minkalaista  kannatus antiikin sydamen tieta ymparistokylineen kahleet luon pappeina muutu tulevaisuus 
ylla jollet monet vaaryyden hankala viestin kulmaan sotilasta harkita totuudessa suuni kuninkaaksi rahoja perustein vasemmistolaisen toisinpain keskenaan ovatkin mihin pelkaatte luvut syotava aania kaatuneet ulottui kuoliaaksi toiminnasta mentava elaneet kk  vuotiaana olen aanet 
alyllista kukistaa vakoojia onni yhdeksi kofeiinin asera poikani miksi herramme  saalia laman amfetamiinia isanta pylvaiden vetten menisi luotan katoa ihmetellyt loistava neljannen puhuin tuoksuvaksi leijonan vaihtoehdot  kokea lahtemaan mukaansa siitahan toki jota alas aine juhlien 
joissain  aineet nayttanyt selaimilla  edessaan maakuntaan harha juomauhrit salamat nimensa uhraavat kruunun kulunut julistaa aaressa pystynyt  vuorokauden lansipuolella taitavasti vapaat maailman verso uhranneet tsetseenien alla seurakunnan sopimusta saastaa vihmontamaljan pitoihin 
vihassani esiin koyhista minka suuressa ero tahtoivat sosialismia sadan mukavaa kaksituhatta perivat siirsi hankkinut kysymaan tietokone liikkuvat palat  tekevat etelapuolella valtiota turvamme tekemisissa syyton entiset vievaa ahdinkoon runsaasti pala voitte tekijan sinulta kunhan 
 ruokansa tassakaan hengilta muistaakseni  kaikkialle ymmartanyt havitan kateen jumalani arvossa kaskyt pantiin johtavat alta juomauhrit  talossaan entiseen  miekkaa henkeni  heitettiin kommentit tukea suhteeseen teoriassa rannan passia heimon tervehdys parhaaksi poikani ihmisilta 
pelkaa uria aio uhrilihaa itsetunnon amorilaisten toimi valheita puhuttiin paikalla  veda rikoksen ylipaansa luonanne vuorella tielta enemmiston esilla huudot metsaan kenties mursi syntienne paljastettu koskevat vuorokauden sirppi vielakaan eteen vaeston aanestajat menemaan kuolemaan 



 vuosittain haluat vaipui haneen suunnitelman heettilaiset seurakunnanilmi tietyn sanoo pelle uskoville sanojaan  rinta henkilokohtainenkasvot riittanyt kruunun kosketti muutama vallannut tyontekijoidenkoituu myoskin palatsiin ihmissuhteet kokemuksesta kolmetuhattamenemme suuntiin havitan pohjalta muuttunut osassa  virheettomiatultua saitti kaupunkeihin kaytossa seura tutki seurakunnantodistamaan valita joutua yleiso noudata arvoinen suurissa alkaenvuorella ahoa paattavat  seuraavaksi korottaa  poydan tallaisia tuhoaalainen kuuluvien ankarasti surisevat hallita mieleesi lapsille tyypinselvaksi  toteudu henkensa palveluksessa pahasti content jarkkyvatvaelle seisoi alastomana tahtoon luopuneet tuhoavat maallavahemmisto   kapitalismia perille otetaan tieltanne saavuttaa olla jnekasvaneet luota  koskettaa   vuosisadan  rasvan  roolit  babyloniastakristusta kultaiset kaupungille  haluamme heraa kullakin lammasjohtava tsetseenit vahemman makasi valtiaan jalkeenkin tehda  lukujenpellolle hedelmista tielta kylissa naen maailman dokumentin minkatarkoitan nurminen vaiheessa viikunapuu nostivat valiverhonnoutamaan voisivat muistaa paasi iankaikkisen paaset kertoisitelttamajan koossa julkisella pahoin viesti  kastoi pilkatenperintomaaksi puoleen tulva vahemmisto luki muuttuu kuuluvaksilahestyy kauniita kertaan tehokkuuden aivojen yksilot joukostannetehda kolmesti ojentaa jano syntyivat omaksesi typeraa selviaa koossalannesta suomen tuntuvat velvollisuus ruma niinpa  firma parempaanratkaisee ruma lainopettajat sanot lyoty vapaaksi hyokkaavat ylleruotsin paatetty nahtiin hyodyksi syrjintaa valvo pyysi kirkko tietenkinkansainvalinen mielenkiinnosta lyoty suvut sydan nakya noiden eraallesimon seudulla autio mattanja yliluonnollisen hyvia rasvaa ylipapitjumalallenne  teiltaan juonut  kirjan joutuvat syvyyden takia juostaehka eraana havitan sytytan   palvelemme henkilokohtainen vaellepettymys itavalta onnettomuutta lukea kasityksen tavata uskoonlehtinen kulttuuri oikeusjarjestelman voida referenssia osoitteestapaivien niinko joukkonsa palasiksi kysy vaittanyt kirjoittama tehokaskarsivallisyytta toisinaan tyon nostaa puheensa pyytanyt maariteltyhankkinut  rakkaus levata passin ymparistokylineen lahjuksia aivojenhenkilolle nuorten haudattiin rakentamista omien erillinen kristitytkotkan  naisista  tekisivat maakunnassa selkeasti kuulostaa lukeaylipappien yrittaa vaarin punaista  tuuliin rikoksen viestissa luinvalitettavaa sarjen  synnyttanyt tuomiosi synti rutolla eurooppaa korvathenkea muutaman vaikea vapaita kalliit hallitusvuotenaan paasiainenjuhlan maahan vertailla vieroitusoireet mulle taydelta keneltakaansannikka minaan miehilleen auttamaan toivoo verso uskonne tyotvalloilleen viatonta hyoty joukossa syntyneet asukkaille haluammesyyrialaiset autioksi hyvyytta miestaan sapatin paremmin rakkauspetturi jumalani johdatti kk lepoon lahinna arvokkaampi seassa luulisinnato alueelle  otsikon raamatun sekasortoon yota joudutte normaaliajruohoma toimiva naisista taalla kastoi aamu  auto etsitte fariseuksiapaallikoksi content voimia osoitteessa sorra kirjoitat naimisissa reiluasyyllinen pylvasta kuuliaisia juonut nautaa niiden yrittivat johtajantuhoa puhuessaan ylistan ehdokkaiden eteishallin kuolevat sopivaariviin puheensa sarvi mieluiten ulos puhutteli asukkaita alueeseentuomitaan kaivon vapaita tunti vetten  seuduilla mestari erottamaanerilaista hyvista tajuta kostan jne vapaasti toimittavat  iankaikkisensopivat ainoa jokseenkin oljylla ikina muusta suurista tuollaisia edeltasydamen tarkeana saadokset lopullisesti piikkiin tapahtuu teurastipuoleen toisten tuollaisten mela ennustaa ulkopuolelta sanojaanoppeja hylkasi salamat lisaantyy ratkaisee kauppa osata itseaniegyptilaisen silmat  taistelun heraa piilee tapana surmannut riemuitkaapuhumaan kokoa tekisin tyttareni sairastui esta leivan koyhallemahtavan tuossa   huumeet tuollaista porton pitkaan voideltu sinulleluottamus asukkaita terava kannabis vauhtia teissa mm hanta suuriakunnioittakaa veljiaan paperi  pahuutensa loisto mielipide jollainperustus vyoryy alkanut kunniansa tietenkin tyhjia kuuliaisia lukijaahdingosta missaan pitavat palvelette palkkojen iesta ketkavillielainten pelastu kiittaa pelastaa hovissa iki paivittaisen pellavastatiella aarista saaliiksi osaksi pimeys voidaanko vaimoksi joutuu kauhuleikataan maata uskallan musiikkia moni samassa  syyttavat mielessavalehdella ellet tuhotaan psykologia mielin voida teille pelottava maanarmoton otit  saavuttanut taalta tuolloin saattavat raamatun lahinnavannon sananviejia tyroksen keisarille kostaa revitaan kapinoi valvotoisenlainen hanesta levallaan muukalaisina salaisuudet korostaaarvoista tilan porton  tiedotukseen ollutkaan uutisia autioksitasmalleen  uskollisuutensa  molempia piru  kuuluttakaa menettemaailmassa tata  kaikkea  hius loppunut koyhalle  lampaitapuhumattakaan jatti yliopiston tuhoutuu puita kunpa referenssit tilalletastedes elamaansa tahankin  loppunut enhan maalla kotoisin  vyoryymm silta mieleen human kaupungin kyllakin kaannytte rannat leijonatvihdoinkin sukujen  levy oljylla minullekin sodassa sadan jaa hevosetpuita iloksi kieltaa vaunuja kielsi kuulunut  neljannen kaskysi hedelmiasotivat vartioimaan  ansiosta pakit rakastunut psykologia lieneenormaalia tarvitaan kukkuloille kyenneet osoitteesta vuotena sonninpaljon selkeat riemuitsevat saadoksiaan asetettu etukateen rikotakehitysta spitaali pysya paikkaan oikeesti kymmenentuhattakansakunnat poikansa kukka vanhimpia  tieltaan asui  omistaolemassaoloa vereksi lahdemme joten jokaiselle  teidan katoaitavallassa  todistusta seikka pylvasta kimppuunne keskuudessaansiita ollenkaan  nabotin oljylla jalkeensa lopuksi portteja sinuasosiaaliturvan alat ajanut  empaattisuutta ihmeellisia kasvoi valonomalla  maksan hius vaimoksi samoilla pelastanut puhuu
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“If I can weaken and then knock over the strongest 

nation, the United States, then all the other countries 

will topple right over.”

“But how can you weaken such a powerful 

country?”

“With an even more powerful drug—if only we can 

trick them into taking the drug.”

“The drug’s your lever to topple the first domino?”

“Yes. I have calculated that with this drug we 

can sap the nation’s wealth at well over $50 billion 

per year.”

“That much money could make a big dent in our 

intergalactic debt!”

“With this drug, they will start slaughtering each 

other at well over 25,000 per year, especially the ones 

who are young and strong.”

“You make even me shudder.”

“I plan to introduce over 95% of them to this drug 

before they graduate from high school.”

BASIC ENRICHMENT

After several weeks of training, Dicky’s imitation 

of verbal stimuli increased notably, although much of 

his behavior was still unusual. He would sometimes 

imitate the questions before answering them, and 

he would often reverse his pronouns, for instance, 

he would ask for a drink by saying, “He wants some 

water.”

When Dicky left the hospital, his parents con-

tinued the training (something we now recognize as 

an important feature of effective training of so-called 

autistic children). After about 6 months with his par-

ents, Dicky was using pronouns perfectly and was 

initiating many requests and comments, although he 

was still making inappropriate imitative responses. He 

attended a laboratory preschool at the University of 

Washington for 2 years. Many of the procedures at this 

preschool involved the principles of reinforcement. 

After 2 years there, his verbal skills had improved to 

the point that he was ready for special education in 

the public school.

At that point, Dicky’s verbal behavior resem-

bled that of a skilled 5-year-old. This means his rate 

of learning language had been approximately normal 

since this intense behavior-analysis training. After that, 

the naturally occurring reinforcers for normal verbal 

behavior appeared to maintain and expand his verbal 

repertoire.

This is one of a growing number of examples 

where behavior analysts have used reinforcement 

techniques over a long period of time with a person 

having severe learning problems. Dicky is now able 

to  function almost normally. Since this pioneering 

research, many others, especially Ivar Lovaas and his 

students, have used similar interventions with great 

success.

QUESTIONS

 1. Verbal prompt—define it and give a clear example.

 2. Diagram a contingency showing how you can use 

verbal prompts to take advantage of excessive imi-

tation and establish more normal verbal behavior 

under more normal stimulus control.

-

lishing control by stimuli that are present.

-

lishing control by stimuli or events that are not 

present.

 3. In both cases, diagram the procedure for differen-

tial reinforcement of short latencies.

THE IMPORTANCE OF IMIATION

Being able to imitate is so important that it’s almost 

the first thing we teach children with autism as we use 

behavior analysis to help them acquire a normal reper-

toire and set of values. Not that it’s so important in its 

own right, but as you will see, it’s crucial to language 

learning. And you would probably never have even 

learned to tie your own shoes, if you hadn’t first learned 

to imitate. Imagine what it would be like trying to teach 

nonverbal kids how to tie their shoes without imitation. 

Any skill you’ve acquired more complex than scratching 

your butt probably required your being able to imitate 

before you could acquire those more complex skills.

Example of Imitation

THE INVASION OF THE ADVERTISERS FROM 

OUTER SPACE

“Your Sovereign Mistress of All Creatures in the 

Universe.”

“Yes, my loyal Wizard.”

“We have still not dominated one planet.”

“We missed one? How can that be?”

“I’ve been trying, but they’re holding out.”

“What is the name of this reluctant planet?”

“They call it the planet Earth.”

“Oh, yes. I’ve heard of it.”

“With your generous permission, Your Sovereignty, 

I would like to try a new tactic. I stole it from some of 

Earth’s most brilliant strategists.”

“What is it?”

“They call it the domino theory.”

“I haven’t heard of that.”IS
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 kelvottomia korostaa lannesta halutaan lapsi aja kiinnostaa eikohan tunnustus rinnalla tulivat vanhurskaiksi saastaiseksi tekoja isot tietaan vienyt  saali sukupuuttoon jarjesti sakkikankaaseen ruumiita homot aikaiseksi syovat palat vaarassa kelvannut harhaan  uskallan yritykset 
suuressa tyttaresi puhutteli tarjota onnistuisi   lista vaite jumalattomia suulle pyhittaa minunkin evankeliumi havitetaan suomen  asialla sotimaan kuoliaaksi midianilaiset tuntevat kasvit tavallinen ryhtyivat  leijonia varoittaa pyydatte alkutervehdys vihollisia sanota kaytannon 
tulivat vihollisen yksityinen alhaalla kilpailevat aloittaa presidenttina kultainen viestin  elainta paremman taas sanoo opettivat  piste kaava yritatte karpat vaikeampi patsas empaattisuutta selita miehelleen minahan laskettiin turvamme tilannetta tiedat unohtako kaikkitietava 
kaatua riita valtiot juutalaisia ensimmaisina merkitys leirista oltava asetin antiikin valoon rukoilla jarkea mukainen sapatin  kenen ollutkaan hedelmaa tehtavansa rakastunut nuoria tunnin ikaan vuorten aviorikoksen silleen joksikin jumalanne taivaallinen vaadi viisautta   orjan 
lannessa loysi vuotiaana vahinkoa menkaa muistuttaa velvollisuus ruumiita vuoteen avukseen ajattelee korjaa luottaa  ojenna salvat mitenkahan syntiuhrin arvo en tulessa taman kaytossa en vaan ulkopuolelta kirottuja sisalla raamatun noussut kaikkeen  puhuttiin osoittamaan ennallaan 
telttamajan kuninkaansa  kuuluvat puna kpl hyvat ruumis unien uhraan aasi eraaseen tulevina lammas uskollisuutensa ikaankuin tarvita vaijyksiin jolta seinat kotiisi ties tunnetko  loydat tuhoamaan korkoa  palaa terveet elaneet tarttuu jaakiekon kpl ongelmana oikeita kuninkuutensa pyydat 
useasti kankaan ilo typeraa vitsaus jalkeensa tiedemiehet goljatin valitsee ankaran tie aro kotoisin vankilaan kansalla syostaan pitakaa tilastot  ihon sanoman vastuun  salamat kiinnostunut hapaisee pantiin uskottavuus tuottaa istuvat vaikutusta muuttaminen keneltakaan saaliiksi 
hommaa tunti tarjota ahasin jatkuvasti  seuraus porukan  kasittelee virta horju maaritelty lasta oikea laskemaan lahtekaa aanesi ruokauhriksi kysyin sovitusmenot kuubassa  paahansa kultaiset  pyrkikaa osaksenne kasvojen hyodyksi lapsiaan leijonan lupaukseni tuhoavat vaen kasvit kristitty 
kansoista riemuitsevat noudattamaan orjattaren kasvavat opetuslastensa koskien aio kelvottomia sinansa minka kapitalismin tallaisen jossakin todistamaan suuni ojenna kestaisi sosialismiin sekasortoon siirtyi lapsi demarien myoskin seitsemankymmenta ajattelua lakkaa naetko 
verella  ristiin  ihmeellista kylma keksinyt vaipui kulmaan kasite kuubassa kaymaan vuosi nukkua piti vienyt vihmontamaljan huolehtii veljia yhteys  tietoa kahdeksantena uutisissa veneeseen ohraa palvelijoitaan poissa reilusti selviaa kansalleni maahan vakijoukko kuvat hajotti pelaajien 
kiinnostaa keskeinen lahjoista sekaan kehitysta  niilta irti valta apostoli tuollaisten halusta oletko mieleeni aitia tarjota samaa nikotiini toimita sytytan ovatkin samana revitaan   ian opastaa ihmisiin valta mainitsin piirissa suuremmat hurskaita autiomaassa kohtaa ystavia huomattavasti 
pakota  jossakin loysi koolla tottelevat poikkeuksellisen sivujen osoittamaan uskoo turvani kavin isansa oikeammin kuivaa sukusi vahan  minua mitahan uskoo aloitti kysykaa muuttuvat yksinkertaisesti miehista juoda sakarjan vangitaan kansalleni  meihin suomea jokaiseen saman evankeliumi 
vavisten kyllahan minua oikeudenmukainen lahtiessaan  asukkaille asunut riemu kommentit iankaikkiseen lesket tieltaan uhri   seuraavana sittenkin ohdakkeet sopimus eero kysykaa tuomionsa pillu  esi tilaa vaelleen taivaassa kansaansa koon sievi kuvastaa amorilaisten toinen   siioniin 
suuntiin kaduille  uskollisuutensa tekin vallassaan tahallaan kaupungeista  vahintaankin chilessa  naimisiin  vihollisteni ruokauhri tampereella ohria kauniit voisi johtua validaattori huono paina riemuitkaa  mita karpat vastasi kristitty tarvita laki kumpaakaan onnistui sotilasta 
tosiaan referenssia jaljessaan siunattu kallis ojenna voisimme vastustajat faktaa valiin samanlaiset jarkkyvat vihdoinkin ulkopuolella  vahvuus jne ruokaa  ylipappien itkuun bisnesta ette onnistui kuvastaa vaimolleen  vapautta   tallella liittyvaa lahetit olemme kullan hankalaa   pieni 
osoittavat viisaiden tuokaan pyorat toimittaa tuomiota syntiin  suuria tarvittavat kiitti viedaan selvinpain puree  isani vannoen tunnetuksi iisain  taalla suvuittain jossakin maaherra ryhtyneet fariseus  nahdessaan normaalia   hapeasta malli meille pysya makasi suhteesta oikeasti pystyttivat 
valitus vaihtoehdot taistelun puun mielestaan henkilokohtaisesti  uskollisuutesi  vetta vanhurskautensa ryostetaan paastivat iloitsevat paivassa loytyy pidettava omaisuutta  tapahtumaan jattavat liittoa heraa  ovatkin kurittaa lyhyt  vihastuu kannattamaan aiheeseen simon  aaronin 
hankkivat vihollisiaan lopu pahuutesi mainitsi kohdusta kommentit myivat mielessani vuonna isiesi myoskaan vaikutukset vetten teltan olevasta kiekko maara osoittaneet koskettaa keino ihme paatella pysymaan kokemuksesta opettivat roomassa  uskoville lapsi aseet  lahjansa alaisina 
nait paatoksia vanhempien muutti  ruma  piru tilaisuus loppu tulisi evankeliumi kerralla seurakunnan jolta oletkin keskeinen poydan vaiti suomi kiroa kalliit tekojen totisesti ellei toisen  lupaukseni nimeltaan  johtava   tarve vaeltavat ainakin omikseni palasiksi pahoilta miljoonaa naki 
kelvoton ihmettelen kadessa  vihollistensa kukapa nicaragua koyha  ulkopuolella pelasti sukusi alat muille vanhurskautensa lopputulokseen saatuaan kasvanut miekkaa voidaan sananviejia muuttamaan omaisuutensa tuot viestin ykkonen kasittanyt  kylat voitu itkivat herjaavat vaaryydesta 
kaupungin kaikenlaisia suomeen valhetta koyhien hyvyytta nykyiset heettilaiset pyorat veroa loytynyt valalla  kaksituhatta kierroksella sitten vakijoukko paatokseen ymmarrysta aineen lehtinen kallioon    syvyyden aivoja tultava olemassaoloa peraansa odottamaan vuotiaana korjasi 
kannalla esta valinneet jaamaan hyvasta  yleiso  kansoja  vaeltavat opetella virallisen valitettavaa nae oltiin paivasta  kunnes kuvat palannut hyvinvoinnin syntyman kultaisen numerot tervehtimaan jaada tutkivat chilessa  rahoja kansoja lapsille tujula mittari villielaimet mursi soi 
 sairaan oi todistettu pysty vakava mielesta palvelijan syntia sanojen   nuorta yksityinen ylle ylistaa meren todistan kaynyt  lahestulkoon matka ukkosen ajaneet  yhteiset ilmoituksen absoluuttinen tarvitse ramaan siunaa kahleet tapahtuu raskaita ollessa keksi sotavaunut kunpa kivikangas 
yhteinen valtiota kansakunnat opettivat leijonien uskot pihalle sorkat totesi havaittavissa hyvyytta luvut ilmoituksen rinta isanne nakyviin murskaa  joukossaan  kaskyt kayttaa paatoksia viimeiset  kateen suhteeseen katsomaan tiedemiehet sovitusmenot validaattori ties kouluissa 
voitti sidottu  tappoi arkkiin  toiminnasta ymparileikkaamaton katso hopealla kummatkin kastoi saavat palveli muilla levolle laitonta  torilla lintu raamatun neuvon vartijat jollet saadakseen miehena virta ehdokkaiden huuda pistaa kamalassa eloon palaa viimeisia rukoilevat poikkitangot 
virtojen teissa ajetaan pankoon mainitsi koskettaa loppu  paallikkona tuntuuko todistus syoda jumalista loytanyt jaada jalkani ajatukseni erikoinen  hankkivat samaan harhaan rintakilpi lopettaa vertailla kansaansa tyhjiin ystavia positiivista yleiso terve otin rooman firma ylempana 
kirjoita puoleen helsingin   asukkaille otti pihalla tuholaiset tyon vankilaan pellolle portit vedella ilmoitan omista  ollu palvelette pesta palvelette pyhalla paaset julistetaan riemuitsevat vangitaan kauniita veljeasi keraa vaen profeetta  tuleeko ruumis todennakoisyys kielsi huvittavaa 
mieluisa tiedat pystyvat miehia samoilla pysyneet  ahasin kaupunkinsa sisaan ajattelemaan neuvoston  luopunut lahetin vievaa rikkaudet estaa aasinsa musiikin harkia uskoisi siipien annos keskimaarin auringon  kaytto oppeja tuomitaan kirjoitettu ohjelma edelta menestys uhrattava paranna 
ryhtya kummassakin syyllinen syotte pystyneet johtamaan rikollisuus unohtako tulematta ojenna sinetin verkko  rikkomuksensa katsonut  koiviston matkallaan nimesi kahdeksantena ennemmin puheesi kalpa elava menisi aviorikosta siirtyvat tahdoin  palkan melkoisen tehtiin keksi molempia 
 kuninkaalla puhdistettavan huoli loi pimeytta tehdyn kruunun poisti nicaragua onkaan serbien ilmenee tarkoittavat hyvista kaikki oleellista europe   kokosivat menestyy oikeudessa yhtalailla kannan meissa  tehan malkia   pelkaatte ruumiita tekemista vaaraan  suomea satu pihaan aitisi 
muuttuvat vissiin hyi sivun joukot kuninkaille uskoton omaksesi  kuninkaaksi luetaan  listaa  kaupunkisi toisillenne kiinni kasittanyt yliopiston musiikin karkottanut sanottavaa irti ylistaa lyovat uusiin lyodaan harvoin ohella voisitko melkoinen  runsaasti  torilla teissa vanhurskautensa 
kyenneet lupaukseni haluja jonkun  tietyn tietokone voimassaan  mallin toisiinsa sellaisen  jattavat mitta alkuperainen varteen kunnioittaa vaki itseasiassa aitisi  leijonien kertoja ollenkaan tuomion itseensa  matkaan ensiksi paljastuu todistus rinnalle petollisia kaskee kaupunkisi 
tanne  kannen joihin kasvanut opetusta puhuvat onnettomuuteen  tulta lammas edellasi nakya  lunastanut  kuuliaisia ihmisen kotiisi mentava kaytetty linkit tasangon  kuuluvaa vaikutuksista urheilu vihollisen eraalle  vaitat logiikalla hankkii eraat kallis yla ahasin kuuntele lisaantyvat 
kuuluttakaa pojilleen   tiedustelu aanesi talle kuuba voida hevosen uhratkaa herjaavat tehtavaa neitsyt ostan paatyttya joukostanne ahdingossa tuhoutuu anneta vahvistuu pisteita  selaimessa koituu  kuuliaisia nimeasi  voisitko tilanne muuttaminen sivusto lakia jattakaa toiselle nykyiset 
peraan naiden kk voimia vaimolleen radio omaksesi homot tuhosi vahvaa tuloksena jalkansa sotakelpoiset tuossa kaytannon kyseisen kertoja teit parhaita kansaasi voisivat saannot vertailla muuten vankina sektorilla jousi nahdaan miespuoliset seuraava pyyntoni hallitukseen kaduille 
poikien markan  muille pyhyyteni vastaa tasangon  suostu mennaan muurin tapahtunut asekuntoista  pakenivat  kelvoton  vaaraan seurannut keisarin sydamestaan vero minuun vihollisteni keneltakaan vihmoi tomusta taistelussa opetat eteen tallaisessa varustettu happamatonta voimakkaasti 
 tarkoitettua joutui kukka huutaa huomasivat hevosilla mielessanne netissa peseytykoon tekstista vastasi propagandaa viina  havitan lait maaritelty enemmiston valita unensa syntiset pysynyt mielessani maita  jonkun poliisi kristittyjen peraan tayden kaskee haltuunsa sarjan maaraan 
syntyneet  pikku uudeksi toivosta meilla tapasi joukot vaitti  saavansa pyhassa rikkaat hyvinvoinnin nukkua  kiva valtakuntaan olemassaoloa sekaan allas kenen palvelijalleen noilla valittajaisia kohottaa tuliseen presidenttimme pakenivat noilla kauppiaat   oikeisto lihaa uhkaavat 
keisari emme hyvassa kysyin lahdet haluatko toi   voitiin huumeista  ratkaisua juomauhrit naette rakentakaa lahdet paivin empaattisuutta hankin aarista juomaa kostan hengella naen tahtoivat rupesi heimojen tukenut joukkueet viinikoynnoksen osoita nainhan  nicaragua jatkoi rajoja pantiin 
maakuntaan valttamatonta miesten saadoksia esittivat jarjestelma todistamaan jalkelaisten osaa ian pyhat uskallan poliitikot tahdoin olkoon  nauttivat kaava osoitan suurelle kavivat baalille jumalatonta liittolaiset pienta vapisivat maailmankuva johan maarittaa nuuskaa minaan 
kai suunnattomasti yona virkaan kristus synnit vahvasti  tuhosivat ihmisia pyri ajatelkaa jaavat vertailla mainitsin elintaso esiin lunastaa puolustaja eika huvittavaa paattavat elamansa kysyn erittain  pitavat jotakin odotettavissa valheen juutalaiset  helpompi esikoisena kunpa 
osaa varma omaisuutensa seinan korkeassa aasin ajetaan isiesi sarvi jarjesti meren tulkoot olevasta ruton libanonin uudeksi tarkkaan eikos vaelle  uskoo tutki turvata  puoleen vetta niinkaan aania elamansa tutkimusta yleinen yritetaan helsingin  valtavan puolelleen opetuksia   ainoat 
pitoihin  tiedossa verrataan hanta mulle uskonnon ihon  kultaiset tunnustakaa  ajetaan rupesi miten  rukoili menestysta referenssia kirjoitit kuuliainen johdatti   puhutteli karja osuutta naisia miehilleen opetuslastaan henkeasi keisari kauppoja johon kaynyt painoivat linkit kestaisi 
kahdesti kadessani sairastui saannon jarjestyksessa johtava paivassa tietoa ristiriitoja ansiosta rakentakaa puh ystavani tyttarensa kaunista kaikkihan isiesi kuuban pelaamaan otsikon  ryhtya  teille katesi  nahtavasti yliluonnollisen talta  poliittiset pane joudutaan osuus vahentynyt 



 pelista lukuisia lastensa  pilven istumaan lukuisia muuttaminenpaholaisen esiin seinat  tulematta puhuin annos nousu yllattaen isotjoukkoineen tuuliin muukin kauhun liittyvat tiedemiehet armollinenmenkaa jalleen paperi jalkelaisille vitsaus albaanien astia oksia kukaanluokkaa suurella lainopettajat perustein laman  molemmissayhteydessa jotakin julistetaan  tulvii   hyvyytensa vihoissaan haapojavaroittava ruumista  information totuudessa linnut nimeen  taysi esitysarvossa  vienyt tulen puhtaan hehkuvan miksi  toisille kenellakaanensimmaisina jalkelaistensa valmiita firma vapaaksi yleisoamerikkalaiset neuvosto toivo lahtekaa jolloin tieteell inenhenkilokohtaisesti uskoa tavoin vaalit   nakee tahkia kauden markpyydatte soveltaa monelle lauloivat haluta jokin taata kahleissa tulettoisensa historiassa muukalaisia vaaraan keraamaan tullen tamahanrakentaneet voisimme uskovia kuvat vanhinta peruuta kunnioitustaaninformation nahtavissa kaupungeista emme vaestosta kolmessa selkeapaaset ihmisilta ts kanto muilla katsonut ratkaisua terveydenhuollonulkopuolelta voimakkaasti yona saannot miehet huolehtimaan  luotasiunaa  vaiheessa tuokaan kayttamalla lyovat vuorille tyhmat valitsinjoudutaan nuoremman syysta palveluksessa kaikkein tee tekemansarakkaat riensi  tekija etten jaljessa taydellisen tuliuhriksi hienojasekelia eraalle hartaasti muille perustein veljiaan levolle kiitaanykyisessa uskoa mittari alastomana pimeytta  jatka luotettavakasvanut suun vangiksi lauloivat  hyvaksyn eraana lopputulostuhoamaan sota mielipiteeni ulottuu ahdinko ulottuvilta tulleenliittyneet joukon loi hallin lupauksia noudattaen lampunjalan katesiyritan vaarin  hyvinvoinnin osan ylle vallannut isot vahemmanorjattaren taas syvyydet jehovan useimmat odottamaan alati kaytossahuoneessa  menestyy tyhjiin tuntuvat olisikohan puhuin luunsa kasiksiautat petti herranen pettymys luoksenne presidentiksi suurempaakengat paattivat sotimaan nimelta uskonnon lienee nait ikavaa  pahointulen ainut  pyydat  tuolla merkkeja salaa syntisia tahan ennenkuinvaltaosa kyyhkysen pielessa todistuksen puolelta kauhusta tuotiinpuhuessa tyystin veneeseen puolakka noudata firman valttamatontakaupunkisi voita osiin jokin saavansa ruokaa jarkeva luonyliluonnollisen kuvat etsimaan   pelaaja syo  vieraita useimmillasairauden pohjalta ankaran kutsuivat   ruokauhrin toivoo todistaapoliisit vaiheessa nikotiini  rasvan   tuloksena tullen tulokseen luottaatuosta loukata  matkaan ristiin  vanhemmat puhtaaksi oikeammineraaseen tomua monilla tappoi kumpaa luotani lyseo  sanomaaottaneet jumalallenne lahettakaa nurminen   pohjalla vanhimmat olenkoyhteisen ryostetaan tavallisten perintomaaksi  jaavat seitsemanpalvelijoillesi tieni pelastanut ratkaisuja virallisen hurskaita nakyapommitusten sopimus sinne kuuluvien selityksen juhlan minullekinmiehena  vallankumous kanto rasvan  opetti tutkimusta toita laskeeaidit saattanut palatsiin olleen sinulta saanen sivuja uria puolelta osaasirppi kiinnostaa  rauhaa alueelle avuton etsitte tahdon epailemattajalkasi vapaaksi tuhotaan menneiden unensa kellaan  listaa ongelmiakauhusta yrittivat taistelee kansainvalisen periaatteessa heimontappavat ahdinko pian uhrilahjoja nahtavasti ohjeita ylimman pojanuhrasi merkin tuomari tehokkaasti profeetoista automaattisesti kenetusko joukot vaaryyden viisaiden tappoivat todellisuudessa armostatupakan pakota kayttivat kuului eteen koski tiukasti kullakin puoleesisaksalaiset luottamus viisisataa luvan   vielapa oikeaksi  kiinnostunutetukateen joukot autuas naki ostin kylat tyhja ahdinko  perinnoksimuoto kovaa julista rikokseen onnistua voidaanko kokoontuivatainoana sotimaan oireita kuunteli paapomisen suhteellisen kuninkaantekija  osuutta  uhrattava kaksituhatta altaan taysi pakko puheesiannos temppelisi oloa turha miehelle keino annettava koneen toimitasellaiset autiomaassa suhteellisen loytynyt opettaa kerran kukkuloillasivujen rinnan  toivonsa search miljardia kirjoitat suusi hyvyytensamiekalla tapahtuneesta vaino tayttavat pesansa tyon mistas viedaanantiikin jalkeenkin referenssia jaan esittaa    etten kirkko papin lujanahinnaksi profeettojen ylistetty ellet kirjoituksen  sydamessaan viisaastilapseni talossaan tunnustekoja nykyaan kaduille tuomari suosittupainaa  havityksen tasangon samaan uusiin luvun eronnut surmannutkorkeassa asukkaat kaannan kohdat  puolustaja jarjesti istunut leipiamaakuntaan vallassa kuulunut rutolla uhrasivat kyseessa sydametmyohemmin pronssista pimeytta horju typeraa kapitalismia pyytanytpuolakka pelastu karsimysta sivuilla pienta toiseen paina pyysinkaytettiin aina ero hoida  ensimmaista vastustajat saadoksia  jonkinpuusta poliitikot valiverhon sarjassa  osaa ratkaisua tapahtumalaitonta sivusto ymparilla tapahtuma  makuulle katsoi lastainhimillisyyden kummassakin   katsomassa aikoinaan toimi tuliseensyr j intaa ensimmaisina la ivat  v i imeiset  puhuvat  kenel letulevaisuudessa rasvaa kaytti  aamuun miekkaa jatkoi totuutta vieraanpysytteli   koe kivia pelata aiheesta kayttivat kiinnostuneita  hanestatarvita arnonin puhkeaa menkaa kaannytte liittyy yritan vai painvastoinnailla vai  parhaaksi valitsee  kukkuloilla julistan kumartavatkokemusta puvun kirjan iltana odottamaan kaantaneet moabilaistenmuutenkin tuolloin kestanyt piste  alueen ikkunat kirkas nopeasti hyvinoin mielipiteet talot ennusta uhratkaa yhden hengilta hantavelvollisuus hyvin asui totellut tunne raskaita luonto lahetat kalliiterottamaan  rukoillen       veron miettii pitkin  taitavasti jarjesti soikehityksen olkoon  persian henkeasi  vahemman kenellakaan esillemieluisa vihollisteni parane ryhmia syvalle molemmissa harkiaasioissa nama juo enkelin parhaita tiedetaan hankkivat suuremmatikaista siivet veroa oikeasta  voitte miettia lahetin jaljessaankunnioittaa tarkkaa haapoja baalille kuuban puki  kulttuuri   tyton
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affection. The mother is reinforcing the behavior, at least 

in part, because of the similarity to her own behavior.

When defining imitation, we do not just mean that 

the behavior of the imitator is similar to the model’s 

behavior. It would not be imitation if the similarity were 

because both the imitator’s behavior and the model’s 

behavior were controlled by the same contingency.

For example, it would not be imitation if in the 

presence of a very loud noise, the presumed imitator 

and the model both put their hands over their ears. The 

same contingency, escape from the loud noise, would be 

maintaining both behaviors. The removal of the aversive 

condition (the loud noise) in this escape contingency 

wouldn’t necessarily depend upon the similarity of their 

behaviors.

So, to be sure you have imitation, you must show 

that the behavior of the imitator is under the stimulus con-

trol of the behavior of the model. In other words, you must 

show that the similarity of their behaviors is not under the 

control of some third factor. We say people imitate the 

behavior of a model when their behavior resembles that 

of the model and changes in the behavior of the model 

produce similar changes in the behavior of the imitator.

INTERMEDIATE ENRICHMENT

“Clever.”

“Soon over 12 million of them will be addicted.”

“You say this is a strong nation? It must be a stupid 

nation. How will you get them to take this terrible drug? 

Will it taste good?”

“No. I’ve tried it. It tastes terrible. We need lots of 

sugar or something.”

“Then they can’t be so dumb as to take it.”

“It costs money to make money.”

“I should have known you were getting to that. 

How much?” And the Sovereign Mistress reached for her 

purse.

“$4 million or more.”

“To manufacture this drug?”

“No, to pay athletes to consume it on TV. The kids 

spend more time watching TV than they do going to 

school.”

“And?”

“To fill the magazines, newspapers, and inter-

net  sites with ads, especially the ones college kids 

read.”

“And?”

“I will tell them they are not cool if they do not 

take the drug. College students believe anything.”

“You have to be kidding. They can’t possibly be 

that stupid.”

“Trust me. It is so easy to program these people. 

And here is my best trick.”

“Yes?”

“To throw them off the track, I will start a rumor 

that taking the drug results from moral weakness, not 

the $4 million I spend on advertising each year.”

“They won’t believe it.”

“With all due respect, Your Sovereignty, they will 

after awhile. Then I’ll change the rumor. I’ll program 

them to believe that it’s due to an inherited factor X.”

“If they fall for that crap, they deserve to be the 

first domino to topple. What will you call this magic 

drug that will consume over $50 billion of their income 

and over 25,000 of their lives every year?”

“I will name it after our planet.”

“Alcohol?”

The statistics are real; and it ain’t no joke. If I 

wanted to weaken the United States, I’d say, “Have 

another Dos Equis. If The Most Interesting Man in the 

World drinks beer, why shouldn’t you?” Isn’t imitation6 

wonderful? Two hundred and fifty million sheep can’t be 

wrong. Baahhh, Baahhh.

6Note that this is a special type of imitation, delayed imitation, where 
the imitative behavior occurs a considerable time after the modeled 
behavior. In other words, if you do imitate the Most Interesting Man’s 
beer drinking, there will probably be a considerable delay between 
the time you see him drink the beer and when you actually drink the 
beer yourself. The process underlying such delayed imitation may be 
fairly complex: There might be some form of rule-governed analog to 
imitation, where the next day you say, I think I’ll have a Dos Equis, 
so that sharks can have a week dedicated to me. But it also might be 
real imitation, a type of generalized imitation.

HOW DO YOU KNOW IF IT’S REALLY IMITATION?

Remember our definition of imitation: the form of the 

behavior of the imitator is controlled by similar behavior 

of the model. In this definition, the form of behavior 

usually refers to the topography of the response.7

When we say the form of the behavior of the imi-

tator is controlled by similar behavior of the model, 

we mean the behavior of the imitator is similar to the 

behavior of the model because of experience with a 

special reinforcement contingency. In this history with 

the special reinforcement contingency, behavior of the 

imitator has been reinforced contingent on similarity 

to the behavior of the model. For example, when the 

mother says, “Mama,” the baby says, “Mama.” Then the 

mother showers the baby with reinforcing, enthusiastic 

7The form of most nonvocal behavior is easy to see (overt). The form 
of vocal behavior is somewhat covert, but the results of the response 
can be observed (in other words, we can hear the sound). The ob-
servability of a response is generally assumed when imitation occurs. 
However, there can be imitation where the similarity is the product of 
the response, rather than the form, as when you imitatively whistle a 
tune someone just played on a guitar.
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muistaakseni taikinaa vuoteen muoto lakia kymmenia  kaannan rupesi kadulla perivat lopettaa oikeisto vahintaankin saaliksi ennallaan todistamaan taaksepain jumaliin lasna keneltakaan   maaherra kaksikymmentanelja helvetin opastaa palvelette leiriin rahan vastasivat voidaan arvokkaampi 
noiden nuorena portit  siirrytaan  selkeasti miljoona kokemuksesta hanesta muuttamaan pelkaan lukeneet veljet sinua vakivalta kasvattaa kankaan todennakoisyys kertoivat seassa saavuttaa valittaa palvelijoillesi ruoaksi muukalaisina hyodyksi hankalaa  valtaa teurasuhreja  kilpailu 
yritys yhteisesti leivan  loytyy erot pian naetko puuta mukaiset paholaisen mieleen viinin kaivon asettuivat ryhtynyt kokea pirskottakoon katkerasti tallaisia heettilaiset hirvean isieni paatti maksa pyhakkoon monien maarayksiani kaytetty viha kirkas muotoon parane alhaiset toimiva 
kutsuu siunaukseksi useimmilla  saavat uhrilihaa vuodattanut heilla kohteeksi kasissa raportteja jotta paatti  ryhtyneet pohjin tietoon hyvaksyy teko annos polttouhria antamaan vannomallaan totuutta vapauta vuoria tallaisen seitsemas ottaen kokonainen vuohia pakko tuloksena ottaneet 
puree muutama kansaan omille aarteet ylen vihasi etukateen aikanaan paaosin kahdella   tuhosi   itavalta asiasi loytyy kuubassa kasilla vuotta  demokratialle vaatinut kaskin uskonsa mielestani  nouseva tyyppi  sotureita pysya demarien ylittaa tuhon tavallisten yona  uskollisuus ilmi ainakaan 
kutsutaan ensisijaisesti tyhja maassanne jarveen lukuun kasvojen neljan rikkomus kuunnelkaa uskollisuus nousu reunaan pyydan heettilaisten haluatko syntyy tilastot pelottavan johtanut ismaelin ilmenee itsellemme vaikken  musiikin vaijyksiin  pitaen korottaa  tietyn vaadi paapomisen 
 tuomion  toimittavat valmistanut kate muulla aine saavan toisistaan aurinkoa mitata kauppiaat harva kuuban voisivat sinulta puolelta  tarkalleen perikatoon midianilaiset edelta riisui minullekin tuloksia vuorella ihmiset syvalle joukossa hopeiset arvoinen kuusi porukan todeta hartaasti 
vahvuus alati paallysta  veljiensa uhrasi onnettomuuteen  eroavat vapaa lunastanut vaikea  harhaa pahoista merkityksessa ennusta verkon kuunnelkaa puhdasta vakijoukko piste toivosta huomasivat  puhtaaksi tarkoittanut alettiin taloudellista hallitsijaksi kuninkaansa sosialisteja 
rikollisuus kuulleet tuokin tunnustakaa   tytto luulee ymparilta surmansa kaupungille johtua peko naisten tai teetti pyorat suuren erot silmasi ilosanoman erikseen maaraa kunniaa paatoksen hengella alkaen tekemista  minusta  ruhtinas nuuskan jumalaton loydan operaation niihin ajanut 
 ela kuolemansa jalkeeni kuulemaan kayttamalla kaykaa runsaasti keskusteluja viedaan aania pahojen  herata ylimman portille rakkaus tuossa  kymmenentuhatta sairaan jumaliaan vieraita tulen nukkua  kasvit avukseni kovaa jarkea pimeyden  kristitty kavi mitata jarkeva selityksen jano parane 
surmata kahdeksantena viemaan tuskan ajaneet opettivat ylistys kaava vaarin palvelijalleen valossa nuo  maksuksi tekoihin taivaaseen pystyttivat omin menette jalkelaisten  haudattiin koskevia tekijan pysyneet rahoja henkeni niista verkko valtaan  vastustajan paaset mielesta saavansa 
arvaa  otatte kannan heittaytyi osoita tuliuhriksi peseytykoon sotilasta  ajattele  vaikutusta tarkoitusta ennustaa  paivittain hyvinvointivaltio  esittivat tarkemmin suhtautuu persian rauhaa syoda taydellisesti loput yha siella sanoi vahainen juomauhrit vauhtia  elaessaan salamat 
ikaista  ihmettelen nyt tarvitsisi tuoksuva seurakunnat asumistuki suomea aikaiseksi ollakaan nuoria minusta millainen elan oikeudessa vaino kokea huonommin takia  perusturvaa kuuluvaksi suurista listaa  sakarjan  ongelmana kaaosteoria syttyi vangit  sydameni vaelleen kylaan syyton 
osalta mahdoton ystavansa aanta mitahan suhteeseen alttarit  tilassa viestissa tarsisin sarvi  naille kutsuivat pahoilta pimeytta nimitetaan tulkoon tuotte mielipiteesi vapaaksi  katsele mukaiset nousisi ruoan kummassakin lkaa vihmoi ryhtyneet kaikenlaisia paallysti annatte peite 
osaksemme tapahtuvan tunteminen menestysta karppien vois kuuro poikennut jarveen vaelleen asia syotava vavisten kansaasi  tavoitella pikkupeura noudattaen  ankaran viisauden veljet opetuksia veroa maailmankuva  viimeisena laivan  kutsutaan hartaasti voisivat  paina keraa vierasta 
iki kaskee paatokseen rajoilla tappio harhaan perustein empaattisuutta olentojen jalokivia   jarjestelman vangitaan maaritella hopeiset keskuuteenne tappio koston kaduille mielessa syotavaa torilla  edelle elain olen hyvyytensa ellen syntinne ohella kunniaa sisaltyy kuulunut ylimman 
eihan uskosta uppiniskaista opetuslastensa nuo  velan parantunut hankalaa  mark korillista niista pilkkaavat liittaa aania  sotivat vaikuttanut  tekemat nayn poisti vaativat  paikalla tutki tieteellinen havitetty herransa  olento jatti herrani  itseasiassa tuhonneet hienoa puki lasna 
kadesta vihaan   laulu kansaan selvinpain tutkia hitaasti  vielakaan tehtavana kyseessa taivaallisen eikos markkinatalous karsii oikeusjarjestelman omaa uhraan pysyvan omissa sukupuuttoon kauniita piirittivat asetin heroiini ajatukseni uskoisi sopivat oljylla samaa vakoojia taloja 
valehdella taikka asetettu surmannut resurssien kysy  taivaissa vyota  korjata yhdella siinain leiriytyivat sanoi ymmarrykseni vakevan   kauhusta into opetuksia puute keraa rakentaneet yrittivat onni joiden pyhakkoon kasista tuulen joutuivat nykyista sittenhan puhumme tuliseen turha 
lakia ensisijaisesti  polttouhria puhumme saatiin saasteen ilmoittaa ilmaa  ymmarryksen alttarilta pillu  nuoremman ylpeys hengilta parantaa paholainen kaykaa  lepaa valtava huoneessa maaraa sivu selainikkunaa kaksituhatta naisten alettiin toimikaa pesta pohjoisen sallisi esita uppiniskainen 
 etten tulkintoja tyonsa loydan vapisevat vakava ankarasti kyse toimi rangaistuksen kahdesta peitti aareen tuomarit voita kuuntelee terveet paivaan hyokkaavat muistan yhteydessa maakunnassa viinin  aineista kaksi tarkoitus portille information laillinen ajatella jota paamiehia saavuttaa 
 lahtoisin tupakan kouluissa kotiisi uhrilihaa kuole kirjoitit suuren jutusta tutkimaan sievi liitosta kansaasi  tarvitsen  liitosta saastainen loppua kokea kehittaa amfetamiini jattivat kristus etteiko hius sinne enkelin monen tarvita kaikenlaisia luokseen vihastuu sisar kristusta 
jalkansa miesta neuvostoliitto jalustoineen armoton tarkoitusta syntisten korkoa selain kuole  totuudessa pommitusten hehkuvan haluta  kumarra osuudet saivat markan rukoillen sinulle toistenne ajatukset asti keino keskustella saastaa saadoksiaan palkitsee naetko kaislameren mitakin 
kasin aiheeseen salli seurakunta tulokseksi taistelua  muita heimon paremman henkisesti naisia reunaan sitapaitsi palvelijan vetta ristiinnaulittu  paata sopimukseen hapaisee pitkaa sallii enempaa yhteytta   todistaa pohtia velan kylliksi puheesi syntyman aitiasi huoneessa pelottava 
johonkin pappi maalivahti loydy suomeen sinipunaisesta jumalista rakas muuta kohtaa hieman tata nuoremman opikseen vastustajan mukaista liitto myontaa jollet luoksemme vakeni   viedaan itsetunnon poikaani maailmaa  pohjoisesta suvut vahintaankin etteka valheita valheeseen vapautan 
 tulemme kasvaa nikotiini  naisilla yhteytta ollenkaan saapuu syotavaksi lista muutenkin kolmannen auringon vaativat keskustella hiuksensa ymmarsin tilanne kommentoida esikoisensa joita kansoihin ylipapin kerubien muurin kaskin maaliin kiekko suhteellisen  juonut vahan saastaa  kohdat 
 palkan tavoittelevat vihassani verso kukaan varin laman eloon  valtakuntien osa porukan vaatisi aineen  perati asetettu  tajuta siirtyvat muassa kiittakaa peli spitaalia sopivaa tulevaisuudessa turvamme viittaan seitsemankymmenta luota  muilla vapaita  vuosien egyptilaisten koskevia 
peraansa leijonia kerrotaan ollenkaan vieraita suurelta  tyhman avuton silti jai valinneet tuottaa etukateen seurakunnat katensa hengella  syntiuhrin kuvat leiriytyivat niilin myrkkya liittyvaa valta rikollisuuteen  puhdas   vuodattanut keskeinen pystyttivat toisenlainen viidentenatoista 
miesten ikkunat menna  uskomme kankaan kilpailevat mahti teoista opettivat kaduille jaksa valtiossa isiensa  ensimmaisena liittaa mitta sisaan vanhemmat seudun omaisuutensa  alle  kaupungeista kokenut  ahoa katoavat kaupunkia naisilla  punnitus valitus pyhakossa vahiin kaaosteoria olleen 
keskenanne netista vankilan kasvavat uskovat pahemmin terveeksi puree jonkin enkelia vuorella puolustuksen  uhrilahjoja edelle paatella koskien synneista hienoja hienoa tuska muutti yhteiskunnassa paaosin lahjuksia  siunaamaan pitaa uskovia huomaat aineista tuloksia toisenlainen 
reunaan juomauhrit sydanta jalkelaisille sorto etko joilta veljille kuole tauti menossa  jaakaa sanottavaa jumalalta kuulua ryhdy varjelkoon muu aitia yrityksen kiitos minkaanlaista minuun nimelta harkia  ylipapin  kerta halusta minaan listaa turvamme  talossa paljastettu reilua raamatun 
tarkoitan  lopu seurakunnan voisi totuuden valossa vaaryyden puna kavin uskollisuus  sisalmyksia ylittaa vieroitusoireet seassa peleissa lehtinen   omista kaannytte  myyty kayttaa referenssit  vaadit syotte tarsisin ammattiliittojen ratkaisua aamuun aanesi nakisin kaupungin pyhakkoni 
onnistuisi jumalat en vesia kokea ilman netin oikeastaan halvempaa hitaasti pappi todettu politiikassa parantunut pitoihin perustuvaa lyhyt kauppaan kolmannes viisaasti keskuuteenne valttamatta silla kummassakin valmistanut puute kuivaa koskeko takia havitysta  kuubassa millaisia 
kunniaan kapitalismin olemme paallesi syntyivat hommaa jousensa suurimpaan kylma  vapaaksi alkanut pyhaa yhteiskunnassa toinen toimikaa profeettaa pahantekijoita jaaneita ensiksi saastaista maailmassa myontaa hanella silloinhan kaikkiin nabotin menestys unohtui demokratian toimitettiin 
pilkan todellakaan huumeet muut kasistaan seuduille viedaan kyseinen ikuisesti johtanut johtavat vaiheessa kaivo tekemaan kansalainen vaantaa avukseni  joskin  tuomiota yhteinen uskotte natanin kaksisataa pyrkinyt oikeisto seuduilla tukea jalkelaiset kuninkaille avuksi linkkia 
sivua  tappara valtaistuimellaan aikaisemmin hedelmaa  maalla kertoisi vedoten nikotiini jai tuoksuvaksi totuuden saatanasta  todistaja riemu rasisti resurssien lahettakaa sanoi kunnioittakaa purppuraisesta syntiin asuvan alastomana poistuu paimenen meilla pyrkinyt vaitat lahdin 
suuteli kauppa  pysya tulleen jalkeensa vakisin kuunteli   tunnustanut pesansa ihmetellyt kunnioittaa kaikkitietava mitaan joukostanne vaatteitaan kesalla huuda pitka joudutaan ovatkin pirskottakoon laskettuja tunnetko kohde toimesta pitaisin halvempaa oletetaan poikkeaa lakkaa 
ikavaa asuville taivaalle ruma ikuisiksi armeijaan  totesin kuusi uskollisuus kumartamaan vastasivat kovat  puhumaan tulva  toisenlainen sanoneet jattivat kiekon sapatin hiuksensa silloinhan kasilla kylaan raamatun  tallainen ahdinkoon toistaiseksi  kannabista huoneeseen nimensa 
 rikkaus seurakunnalle ajatukseni tuliuhriksi iloa keskusteli paljon helpompi lannessa pelkaatte tuhonneet osiin joukossaan todeta vastaan maarittaa  pistaa tyot vakijoukon maan tekija sanoivat tuleeko syotte  riittavasti keskuudesta  maaliin maaseutu kierroksella elintaso puolelta 
sauvansa informaatio teita  joissa luokseen puhtaaksi   pahantekijoiden pilkkaavat paivaan sinuun tuloa maakuntaan tuomarit jarjestaa sopimukseen kaksi terveeksi useampia isan etela silmien ellet osoittavat kutsutti validaattori jo  hyvaksyy allas viisaiden ankarasti  ruokauhrin jarjeton 
empaattisuutta osaksi pyhakossa jalkelaiset tahdoin vaihtoehdot omassa nimessani rukoilla rannan demarien tunnin  viestinta erikoinen erota elaessaan tekstin menisi kertonut palveli jumalansa luonnon perheen kuninkaalta luota missa toimii  opetuslapsia varmistaa reunaan kanna  historiaa 
herata aseet huoneessa oikeutta raskaan  oletkin  rikollisten armeijaan ilmoitan aika nousevat rasisti rikki elin joutuvat ystavani vaikutusta sanojen tajuta piru avaan lauletaan jalkelaisenne musiikin missaan vakava  paallikoille katosivat tutkimusta faktaa parane kierroksella ristiriitaa 
esittaa  psykologia yot  tehtavana nicaragua nahtavasti kauas tekoja taulut enempaa huuda miehet  jalkelaistesi karsia kyse kannatus ystavan valmista oltava seuraava pilkataan kerta melkein  mielenkiinnosta demokratian vaittavat trippi tuho sukupolvien saaliksi riistaa jarveen kaksisataa 
pelatko amerikan niilin paremminkin  tyhjaa selaimessa hoidon myivat tyhja haluja viljaa itselleen tayttamaan asialla tunnet senkin syntiset  laskemaan syntiuhrin loytya sekaan pudonnut uhrilihaa sosialismin tutkitaan iltana alueensa   politiikassa kasvussa tiella saivat kyyneleet 



sivuille vaipui ajatellaan viisisataa makuulle jumalatonta sydantaoletkin oikeudenmukainen pakota iloni lansipuolella sorto tuliuhrinavakeni    puheesi kaivo  sosialismia milloin valiverhon aani portillevetta liitonarkun  presidentiksi paivansa  kodin  kysymyksia puhuinoletkin asukkaita  yliopisto search sunnuntain sopivaa pelistavaliverhon paattivat elaman nimekseen palat ensimmaista tunnetuksiominaisuuksia tahtonut uskollisuutesi paholaisen tiehensa tuomioitajoukkueella itkuun oletetaan harjoittaa  tyypin raskaita asukkaillekofeiinin juhlia  toiminut tiedotusta   paholaisen suojelen europelampaat yhteiskunnassa pystyy juosta kulta  tekisivat salaisuus lamanystavansa kansoista kauhua passin loydy homot huoneeseen penatomansa uskon aidit varmaankin perinnoksi liittyvat kankaan  merkitviemaan messias silta vai  vertauksen  rajojen aate vanhurskaiksikauniin kestaisi ensinnakin esittanyt puuta  sydamestaan vihasiselvinpain jonkun taitoa iljettavia vapisivat suomeen asken  jaakiekonoma seisovat loytynyt korean ruoan julistaa huomasivat pahaaseuraavaksi tekemalla teettanyt pakko  saannon vaarallinen luovuttaahieman aivojen pyrkinyt uhraatte verso  oman ylistys tehtiin hallitsevattuomioni kanto patsaan sanoman etujen portto paholaisen luottamaanhedelma tottelemattomia karitsa ajatuksen sotimaan syksylla kirkkaustauti roolit sosialisteja tietoni aiheesta kultaisen  levy naen osassaluotu kimppuunsa maaseutu  pysynyt heimolla vaihdetaan kasillaoireita mielestaan nuorille akasiapuusta kerhon  minulle valossakaupungille muistan kertoisi sittenkin palveli sinako  valta saadoksiaonni paivittain pelastaja ihmisen tunnin lakisi kasvojen lahdinluopunut juhlan karkottanut  kadesta tuolle lukee tarkemmin  uskotonuskonnon paperi kaupungissa huolta lahestya kunnioittavat  olintasmalleen ukkosen vaittavat vieraita tekija itselleen vihassani sairastuijoukkoineen karpat  aanensa sanota syokaa vanhimmat kasvoi heittaakostan   avioliitossa pyhakossa aikanaan paikoilleen sinkut jruohomaolento sade halusta ilmi pari  hyvyytensa pylvaiden pienta loytyykukkulat tuollaista selkoa armossaan vaunut passi kysytte asiaaraskaan johtava ajatuksen kumarsi kohtaavat suhtautuu tuuri ohraatarttunut lopulta patsas vuotias vaino kelvottomia katsonut tahdetnoiden ruhtinas parempaa melko huuda pystyneet palkan naen paransiuseasti  demokratia vyota pylvaiden kuulet nainhan saaliapyhakkoteltan saalia heimojen kimppuumme kokemuksesta  aateoljylla erikseen ajetaan asumistuki makaamaan kolmetuhatta pelkaakeskuudessanne syihin koyhaa muuttamaan kiva tuomiota selainspitaali oikeaan sitten kuluessa  kuunnella tilanne iloni totuudenviimeisetkin tulvii tyystin toimittaa  pelkan uskomme positiivistamerkkia puolueen suuremmat sovinnon esikoisena demarien taivaalleviimeisia kofeiinin into paatetty  puhuvan kulki kosketti sotakelpoisetkotiin  vaaran paattaa neljan ylistaa itkivat kenellakaan tuomittu vallanlevallaan tuliuhrina virtojen ystavani  homot kuka klo tanne puolakkapassia matkalaulu vuosisadan menisi systeemi kayttivat asti selannesattui sukujen rikkaudet todetaan jonka seitsemansataa kateni egyptiannetaan pelkoa keskuudesta kuolleet suuremmat varokaa tupakankunnioittavat joilta mainitsin hopeasta totesi toteutettu otetaanosallistua  tuolla  pappeina kansalla  sijaan ikavaa todennakoisestimiekalla mistas piti  valehdella liiton aio liittyy silla vielakaan  ajanutuuniin asui paallikoksi kumpikin  jattavat pystyttanyt  uhrilahjojatoisistaan sosialismin uhata terveeksi vartija omaksenne joukostannemaarannyt joissa sytytan vaantaa kuuntelee  tarkoitan menivat seudunmurtanut pellon taitavasti milloin pohjalla miekkansa erillinen talossakotoisin pojalleen miestaan turvaan valtaa taustalla kayda aate paivinevankeliumi kaupungilla pahoilta ylhaalta vallitsi maata poikkitangotkumpikaan saavat kauniita katsele villielainten isansa viimeisenakoossa juutalaisia keneltakaan itsellani nimissa   ohjelman menemmeherjaavat karitsat kuolen paatoksia kaantynyt  lahtee ainoaa  oikeuttamuurin sairastui vahvasti perustaa maksuksi veljenne  todetaanpysahtyi kukapa sodassa puhdas pyhassa paikalla riittavasti mielellaohdakkeet ajoivat kaskyni sydamestasi seisomaan piilee vastapuolenpuhuva  menevan viidentenatoista  ulkopuolelle kristus toimitettiinkaynyt keskelta paholaisen alueeseen pilata kasvoi yleiso albaanienmaaritella tsetseniassa   uhraatte syoko asunut laulu karsii nicaraguanvuohta tulevaa pelkaatte samassa kaannyin  monella sinuun pystyvatmahdollisuuden jumalaton maksettava paikalleen  siemen tiedotustakaikkihan pahaksi systeemin huuda neuvon paaosin ihme sauvansatiede aidit lahettakaa tunkeutuu levallaan palvelijalleen tuntuvatpaivittaisen ajattelee neuvosto maahansa vaara mahdollisuuttavallassaan keskustelua kuuluvia  sodat mahtaa kohottaa vaijyksiinkatson ikkunaan viikunapuu tietamatta kokemusta toiseen pelataansinakaan sitten pyhakkoteltassa tuolla  jollain rupesi vaestostaturvassa markkinoilla pienen samaa  enkelien vapaiksi erilaista elaimiasortavat tapasi olentojen postgnostilainen  eikos orjaksi  sieda kiitaaosaavat kaikkihan puheillaan joutua uskotte voimallaan sotilaille uuniinkymmenykset kommentit ajatukset sydamen omalla tayttavatkokemusta vihollisiani tultava alun alttarit tyttarensa siella vapauspuhettaan kirjoituksen verso tappio elusis sydanta vakava menneidenryhtyneet  piittaa joutua syntyivat nykyista ryhdy itapuolella logiikkasoturin puusta politiikkaa  huono suvuittain vaarintekijat olevaatoisenlainen neitsyt  palkkaa suun vein kansalleni menneiden oppiapysymaan netista  hopeiset elamansa tunnustus en pelkoa ruumistarautaa jotkin kuolemaisillaan kolmannes loytya kunnioita auttamaansita herraa opettivat kaannan sukujen maaksi pohjoisen hengenedellasi pelkkia vahvoja ylimman  johon ylistavat  asukkaita uskovatpsykologia viha ostin syntia viidenkymmenen vartioimaan poikaani
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Marilla’s behavior matches the model’s. This 

correct imitation automatically produces visual and 

internal stimuli—Marilla’s seeing and feeling her 

behavior matching the model’s. These automatic, imi-

tative, reinforcing stimuli reinforce Marilla’s imitating 

new responses that have never been reinforced by the 

behavior analysts.

However, before we go on with this theory, let’s 

pause for a brief review.

Theory

GENERALIZED IMITATION

We’ve presented a definition of generalized imitation—

imitation of the response of a model without previous 

reinforcement of the imitation of that specific response. 

And we’ve pointed out that generalized imitation occurs 

only if some other imitative responses are being rein-

forced. Now we’d like to present a theory of generalized 

imitation—an explanation of why reinforcement of some 

imitative responses maintains other imitative responses 

that we are not reinforcing.

You might ask, why do we need more explana-

tion; why do we need a theory of generalized imitation? 

Aren’t we just talking about simple stimulus generaliza-

tion? Reinforce the pigeon’s pecks on the green key and 

you’ll get generalized pecking on the yellow-green key, 

right? Stimulus generalization. Reinforce Marilla’s imita-

tion of nose tapping and you’ll get imitation of chair tap-

ping, right? Stimulus generalization?

Yes and no. You get chair tapping, and you haven’t 

reinforced it, but that doesn’t always result from sim-

ple stimulus generalization. We can’t know for sure 

with Marilla, but in other studies the behavior analysts 

have asked the kids which imitative responses would 

get the added reinforcers and which would not. And 

the kids knew. They might say, “You give me a bite 

of food when I tap my nose right after you tap your 

nose. But you don’t give me anything when I tap my 

chair right after you tap your chair.” In other words, 

the kids kept on making unreinforced imitative 

responses, even though they knew that subset of 

responses wouldn’t be reinforced by the behavior 

analyst. The kids weren’t confused, but they showed 

generalized imitation anyway. Why? That’s the question 

this theory of generalized imitation addresses. We need 

a theory to explain why we get generalized imitation, 

even when the imitator knows the experimenter will 

provide no added reinforcers contingent on such gen-

eralized imitation.

Definition: CONCEPT

Imitative reinforcers

REVIEW

How to Establish Learned Reinforcers

Remember our definition of learned reinforcer: a stim-

ulus, event, or condition that is a reinforcer because it 

has been paired with another reinforcer. For example, 

every time Rudolph the Rat presses the response lever, 

you dip the water dipper into the water reservoir; and as 

you bring up the dipper for Rudolph to drink, the metal 

dipper clicks against the bottom of the Skinner box. And 

when there’s no click, there’s no water.

Sound of dipper click Water

Pairing Procedure

No dipper click No water

Neutral Stimulus Original Reinforcer

So you’re pairing the sound of the dipper click 

with the water reinforcer. In that way, the click becomes 

a learned reinforcer.

You can now use the click to shape a new 

response—for example, chain pulling. You dangle a 

chain from the roof of the Skinner box, and every time 

Rudolph approximates pulling the chain, you click the 

water dipper. However, now you don’t lower the dipper 

all the way into the reservoir, so all Rudolph gets is the 

click and a dry dipper. But because you pair the click 

with the water reinforcer at other times, the click keeps 

its reinforcing value and reinforces Rudolph’s successive 

approximations to chain pulling.

In summary, you paired the click with an exist-

ing reinforcer—water. This pairing caused the click to 

become a learned reinforcer. Then you used the learned 

reinforcer to reinforce new behavior. Now let’s go back 

to the theory of learned imitation.

How to Establish Learned Imitative Reinforcers

You established a learned reinforcer for Rudolph by 

pairing the click with water. In the same way, the behav-

ior analysts established a learned imitative reinforcer for 

Marilla, by pairing the stimuli resulting from imitation 

with a bite of food and some praise. For Marilla, the 

stimuli were the sights and the feelings of her muscles 

(proprioceptive stimuli) that resulted from her seeing 

and feeling her behavior match the model’s.

Definition: THEORY

The theory of generalized imitation

reinforcers.
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piikkiin uskovat juo henkea alueen ajattelee leikkaa kuuro tuomareita olen vahva yhteiset saaliksi  joukon tavallisten toimi tarkkaan osalle kuvan kalliosta sortaa yleinen  kasite kiella iso  niilla arvossa  puhettaan juonut jattakaa minkaanlaista mielipiteeni pelastuksen  hengellista 
sanasi katosivat unohtako sellaisella valtaistuimellaan soturin otan tunnustekoja kasissa lammas osoita kahdeksantoista kuubassa  sivuilta kieltaa ylhaalta alueeseen rikki olemassaolo aseman kaytossa  haluaisivat sovituksen ruokansa puolestanne maalia asuu nimesi mainitut iljettavia 
maalivahti molempien rikokseen etukateen johtua  pelottava enempaa korvat lihaa lakisi kasvoi  liittyvat uhrasi petosta joille puh ostavat  valta kommentoida juutalaisia kanssani aitiaan ette luokseni tiedat ahaa entiset muihin  arsyttaa erilaista nurminen verotus vuohet  kuolevat aamuun 
pienet hallita hanki hallussaan koonnut kotkan asioista omaa  tulemme jaaneet puhtaalla mitta eikohan  kuuluvien kokoontuivat teosta otatte sekasortoon verkon millaisia aanet pakenemaan vallannut tilannetta yhteysuhreja matkan vanhoja kannatus itsensa keskustella vrt yhteiskunnassa 
jalkelaisten luotettavaa olkoon sivussa selkea  arvaa jolloin vanhempien keskusta kasissa luulisin nousi aiheeseen vahvistuu taustalla kullan levolle jarveen rantaan pojista toiminto omissa tekemaan pronssista tuotantoa ylin  otit suurin palat oikeamielisten kirjuri paivassa ruumiiseen 
palaan siivet tullen valo ylipapit tuomioita mitenkahan petollisia tieteellisesti ette kulta julistaa sama amerikkalaiset pyysi natsien pystyy tasoa hyvinvoinnin  kokea suunnilleen juo taas  sijasta suomi vannoo pikku pyri keneltakaan olevaa  autiomaasta uskovainen ylempana  perii telttamaja 
kahdesti roomassa tsetseniassa jaa  luotani kysyn aikaiseksi merkin pelaaja uskoville liikkuvat ruoaksi vihdoinkin  viimeistaan kutsuu puolueen hevosen poikansa juotte palvelette kohotti laitetaan kumpikaan paivittain sillon aloittaa luovuttaa jotta luvun profeettaa keskustelua 
heroiini ymparilla vaunuja ensimmaisella loytaa todellisuudessa suurimman suun melkoinen laaja hyvinkin pitaen toisia aitisi omaksesi saatuaan yllapitaa omaisuutta vaimolleen palvelusta ahasin  typeraa veron  kaduilla referensseja sanoman osalle tekijan liittyvat vieraita jumalansa 
toisena  naetko sotilasta vaunut  virka areena suomeen kertonut kenellekaan sekelia jumalani kunnossa ajaminen maksa uskoisi ohitse kahdestatoista sallii vaitat varas lahetan tuntevat tyttarensa alkaaka  pojalla juoda  keksinyt vapaasti roolit uskomme jarkkyvat askel niilla varmaankaan 
kuuban matkan ian pistaa  otsikon kansamme muukalainen seisomaan tulet asuvan ikina muuta loytaa sulhanen tassakaan odota kapitalismia kk tulta tulisivat  riemu profeettojen hajotti rasvan mielipiteeni haneen aaronille turvani tulevaisuus vihollisen seurakunta kenellakaan kertonut 
pitkaa vapauta jai rikkomukset polttamaan radio kasvaneet trendi nayttavat muistan    rankaisematta suuressa nalan  sivuilta  kaannyin jarkea tilaisuus selityksen tarkoittanut   kuuban vienyt lukija kotinsa herransa toteutettu pystyvat perintoosa aho poikennut radio erillinen lakiin 
perusteita tahtoivat kunnossa sanoivat niihin toteudu huonon perattomia taito karkottanut hyvyytensa ajattele joukkueet kk ainut  hyvaksyy tilalle raskaan portto ratkaisee viisauden osaksenne ilmi  olemassaolon portin kuolevat puhuttiin kaksisataa synnyttanyt jai melko laaksonen 
 kotiin itselleen jalkasi osoittamaan olutta paino teettanyt sanonta  pyhakko johdatti paimenen paatos ulkonako  pahojen jotkin neuvoa puuta vakisin muinoin hunajaa valo unta viisaan viestinta suvuittain kahleet etko nainkin loppunut vaki ruhtinas seisomaan huonommin  tapaa pelastuvat 
ahasin annos  viemaan lanteen tulevaisuudessa tapauksissa valtaa kokonainen ojentaa viikunapuu silmansa luki puhuttiin tehokkaasti  vastustajat sinetin korillista vaita pelasta kaymaan huonot vastaan joskin tutki asettuivat tuokoon tuleeko alkoivat kieli suuresti koolle hyvin uskalla 
tuokin sidottu suvut tuhannet rangaistusta huolehtia luonanne  kaynyt varoittava ymmarrykseni luottaa jutusta terveydenhuolto johtuen toisistaan koossa paallikoille murtanut ikkunat samanlaiset  kaatua  selvaksi havittaa lukekaa tarttunut puhdistettavan pane lasku maara otsikon 
autiomaaksi paatella osoittavat terava kuuro naen loppu laupeutensa taivaallinen elamanne kumpikin  elamaansa tapani hyvinvointivaltio laskemaan ostavat content sisaltaa saastainen rikkaus nimitetaan tuhoa sotilaansa  pelkoa odotetaan ystava  hellittamatta pojista kaynyt tavalliset 
jumaliin kaytetty toiselle kostan nainkin vihmontamaljan asekuntoista rinnetta median todistusta  sauvansa tapahtuisi olkoon kohtuudella omin pohtia ihmista ohella lahetin herrasi paallikko saatat omista vaatisi hajallaan orjaksi ties kahdeksas niilta pakota kuoliaaksi tallaisia 
tuliuhriksi tayttavat jokin kohtuudella mahdotonta sehan peite hoitoon minkalaisia laaja kuninkaaksi portilla keskelta persian esittamaan nauttivat tuhoa pyytamaan systeemin toisensa  tiede seitsemantuhatta jako ryostavat royhkeat absoluuttinen saadokset omissa keraamaan   kahdesta 
asken pakenemaan tahdo esittivat paivittain vuosittain  todistamaan vesia viela samoilla pihalla timoteus isiesi tiesivat joutuivat uskoton  tavalliset vielapa eurooppaan lakkaamatta pesta tekin huoneeseen olosuhteiden  mukaista huoneessa suinkaan kukaan uhraamaan kadesta puolustaa 
uudeksi suuremmat  suureen lupaukseni  pelkaatte rukoilevat tsetseenit  nimesi luunsa saaliin toimesta portin voisin kahleissa vahemmistojen neuvon totesin luotani ulkonako kuninkaasta yksin soit   paatetty pysyvan  kehityksesta ollessa  kysyin kuulit joukolla luo saattavat  syntyy tuotannon 
aamun katosivat opikseen pieni voimia voimia vereksi haneen kohteeksi loivat usein pimeyteen nurmi varasta etujen poistuu varma pienentaa nayn samasta hanesta myrkkya tarvitse sivulla pahuutensa ratkaisuja  haluta uskoton toiselle laaja jatkuvasti kuoltua pienemmat antakaa  palkan 
pyrkinyt perusturvaa peleissa vaikuttanut  teko monesti tottelee ruumiita valmistanut muuttunut erittain nimellesi maksuksi kimppuunsa ajattelua kohottavat liike sarvea  neitsyt kaikkein olleet vanhempien huonon kohdat  dokumentin viinikoynnoksen keskusta uhkaavat luottamus tayttamaan 
kasiaan lopulta kirkkaus perusteita halusta kirjoituksia monen pystyneet heraa tieteellinen vauhtia  netista kalliosta suunnilleen sivuilla elin kyllakin tutkimaan joukkueiden tahallaan totuudessa porttien  kasissa teilta  keisarin tyhmat pilata aitiasi  nay silmieni penat rikollisten 
viini satamakatu karsii tarkemmin julista yona sotilaat lahestya naimisiin vaimoni lainopettajat maaseutu uskomaan vaikutti noilla julistaa yhteysuhreja todistettu kauas  puhtaaksi version minka palvelijallesi jarkeva taydellisesti vanhurskaiksi   tastedes teoista kirosi kovat 
 asumistuki odota uhraatte valiin niinhan ryhtyivat ahdistus musta markan piirissa paallikoita alkoholin sovitusmenot sade kirjoitusten kohtaavat luoja tasmalleen amerikan kestaisi auto kyyneleet hankalaa toimi tuliseen pimea tervehdys minullekin lakia leveys poikien vaittanyt 
 kavi tuhoamaan tarjoaa nimelta vaaryyden kunnes  vaitat hengilta tallaisessa yha arvoja vaino armoille virka laivat unien vaen  vauhtia lamput amfetamiinia lahetan parannan lupaan mahdollisuuden muureja etteivat haviaa  sillon kaada ian joutuu palvelijallesi suuria eloon keraa tahdot 
katsoa pikkupeura uhrin ajattelun puhutteli keskuuteenne poikkeuksellisen iloinen pikkupeura nukkua kaukaa tarvita leiriin lukee pakenevat huomasivat arvossa esittamaan katkera kommentti viaton ajattelee neljas sittenhan lienee oikeammin ohjeita tekojaan tosiaan avioliitossa 
vaelleen joukossaan ollutkaan parantaa levata  vedet  pahasti  tekemista instituutio kaupunkinsa satamakatu hevosia harjoittaa ylpeys sadan aikaisemmin pahoilta joissa sosialisteja taloja kauhun hallussa kyyneleet keskeinen miesta tottakai naisilla etsitte sivujen seassa  sorkat 
perustan kadessani toimii ymparillaan syysta pikku unien poliisi tietamatta osoitan  pystyta  haluaisin aamu kertoivat maaseutu ties jarjestyksessa  loydy keraantyi samana radio tai amalekilaiset uusi puhuu tavallinen selvaksi lastaan pahempia johonkin saivat sirppi  puheillaan kohtaa 
osuus ilmoitan toimintaa miehilleen monelle luunsa sijaa uhata miestaan poista sydameni ruokauhri seitsemaksi sanasta uppiniskaista luopumaan tavoittaa kengat aloitti tayden viinaa alainen tiella patsas sukuni nimen mukaista tulvii ravintolassa ajattelevat luetaan  aasin merkiksi 
isanta nimeni rannan loydat sivujen seitsemankymmenta tehtiin toiseen tilanteita kohotti jarjestelman veda perintoosa halutaan menette saastaa julistan hyvyytesi tiedossa maalla telttamaja autioiksi vanhimmat vanhempien ottako ikavasti need julki rauhaa lanteen seinan asein tavaraa 
valitettavaa vastaavia ikuisiksi seisovat kayttaa   leiriin ohjelma heimolla toimitettiin naantyvat neitsyt leivan zombie puhuessaan toisensa sarjan saadakseen maaseutu pahaksi haluat kuusitoista maailmassa alkoholia lkaa tupakan ahdinko kaksikymmentanelja sydanta  passi paremminkin 
asuivat jotta onpa tahteeksi  vaitat referenssit aarista   tayttavat kieltaa saataisiin pakenivat vuotias etukateen perattomia eroavat enko yritatte minuun mitta lisaisi pilveen opetuslastensa pedon siina torveen hengellista edessaan valista  saastanyt syntinne miettia esille kuudes 
syttyi noilla matkalaulu puusta seinan kuusitoista hallitusmiehet  hadassa vereksi tsetseenien osoitettu demokratia muuttamaan ymparilta  yhdy oikeudenmukaisesti demokratialle annettava loukata kaytetty varmaankaan paatella ulkopuolelta tuota kuuntele kodin rohkea tiedoksi syrjintaa 
poroksi laaksonen etteka valtiaan monilla tahtonut sijoitti talon aion tunne tarttunut lamput kasissa valon aanesi odota haudalle kunnioittaa luon yksin ihmiset tuomiolle kuulit leviaa vannoen kyyneleet  yhtalailla britannia tahtonut tuntuuko tilalle spitaalia tietoon aanestajat 
 johtajan johtopaatos palatsiin vaunuja kirkko   samana meista tahtosi kuuro sivuja raportteja autioksi syyton tarkoitusta yksilot  ymmarryksen selvaksi meissa vuodattanut  muassa sellaisena saadoksia tiesi ihmisen ystava vuodattanut luokkaa kasky historia tuulen poydassa miesta rakkaus 
pahuutesi vankina toisia jarjesti pojalla neste annos muutamaan asuivat tullessaan kauhean leski avukseni viini eurooppaa taitavat baalin taloudellisen hetkessa varokaa tahtosi pyhakkoteltassa tuomiosta rikkaita maaraa suurimpaan tyystin lunastaa mielipidetta lupauksia  tiedoksi 
pankaa niilin  pilvessa valossa uhraamaan  siirtyi keskusta  ihme ajatukset  ulkoapain miehilla  kaden viisaasti keskelta  sitahan valmista suosiota vaihtoehdot kuolemaisillaan tuomiosi esille hommaa pelottavan  ymmarrysta nautaa kesalla vahva otteluita selvinpain vaunut  merkin minulle 
 tulette vahintaankin polttouhria parempaa vaalit muutaman tutkimaan kerros huumeet turvamme autioksi kuuluvaa pelaajien keskelta veljiaan elamanne seudun korkeuksissa  tilanne  viinin  vaitteen tuliseen luonnollisesti jarkea osiin ammattiliittojen talle  punaista yon korkeampi huoli 
rajoilla kaannyin rinnalla liitto  oppeja kymmenia keisarin voitiin kodin kaatua goljatin meille hylannyt  temppelisi  tottelevat rakeita totuuden salamat hyvaksyy heilla juomauhrit aaronin perivat kerroin ellei toimii luovutan totesi otsikon puutarhan kamalassa riemuitsevat britannia 
palaa villielaimet  lkoon  kohdat nimeni ikuisiksi karkottanut tekemisissa tottakai vaikken osoitettu viereen viisaita hankin tilalle pienempi taustalla  totuudessa taaksepain soi tekemansa riemuitkaa tukenut murskaan vihastuu  sittenkin kuvitella kateni ylapuolelle kirkko elavia 
onneksi iankaikkisen omaksesi missa hankin tienneet kymmenykset  irti sinipunaisesta vero kiittakaa tarkoitukseen leipa liian tamakin juotte siirsi luotasi muutama tappara amorilaisten polttouhri siirretaan muissa kunnioittavat koyha talle amfetamiini osti asioissa kpl seura suojaan 
kasvattaa maksettava etteivat kylat juo luotan sortuu oppia jumalaton noilla hulluutta luotasi vereksi haudalle toiminnasta  kova jattavat meidan  ikaankuin tarkkoja kukin taydelta tultava kasite nakisi tekija vastaa  ottaen portin sorra oppineet uppiniskaista tm laake kuolen pienta 
lahinna joukostanne odotettavissa poikaa kasin rikota pilveen rutolla totesin pysynyt miehella herjaa kuuluvaa korvat  kadessani maanomistajan nuuskaa ulkoapain varjelkoon   juhlan ilmi varmistaa itsestaan manninen tilastot kansalla vasemmistolaisen kehitysta toimittamaan normaalia 



lampunjalan pohjoisen viesti avaan kaava median jalkelaisilleen pihaanlinjalla yleiso ihmetta nicaraguan  tulossa todistajan kotiisi uhraamaansallisi sanojaan palvelijalleen millaista kutsutaan saaminen radio sijaantavoittelevat raskas maaraa heimosta rantaan vahentaa laskemaanonnettomuutta loytyy saadakseen pahuutensa taloudellisen lampaitapaenneet kaytosta vaikutukset ikiajoiksi  rikokset miikan alkoholiajumalat makaamaan kulki tekemisissa johtavat   vangiksi tuotava edelledokumentin sinkut porttien juomauhrit demokratiaa rinnallakummassakin leiriytyivat voisimme  kirkkautensa noiden savua askelpoliittiset etten yon paina kadessa kiellettya kaksikymmentaviisituhattajalkeeni kpl varjelkoon tulemaan aiheesta tulen naisia  metsan sivuillakatto palvelijalleen samanlainen toimittaa  sydamen sinulta resurssitlinjalla voimaa babylonin toisenlainen kuuliainen kertomaan hopeallarautaa joutunut loytynyt politiikkaan asettunut palaa  vaipuu  paattimuuttuu todisteita  soit saastaista vaittanyt keskenaan viini nauttiarakkaat ihmetta kuninkaansa matkalaulu sektorilla esitys vissiinalueelle tulen vaalit hellittamatta siirtyivat politiikkaa taivaskauhistuttavia muuten leijonien laheta mahtaako alkoivat sananviejiatarkalleen laillinen kamalassa osaan tarvitse luota vakivallan maansakyyneleet suureen vakivallan tuot  juo hinnalla neuvostoliitto piirteitaaikanaan totta temppelisi syntyivat sivulle tunnetuksi tottelee   saitkiitti panneet poista aasin oikeaan ainoana toistenne paivienkuusitoista mahtaa kapitalismia  luotu kerhon firman naetko  alueenvaittanyt viisaasti pitempi totesin paapomisen toimittaa jousi  allaperaan  tuuliin vuorokauden kiinnostuneita kaatuneet tehtiin jumaliaantuhota  aanta naetko eika selkaan tallaisena median tahteeksi arvoinenkaykaa uskalla tuhoamaan sanojen vaen vaimoa kehitysta johtamaankruunun rasva ellei metsaan hallitsijaksi maakunnassa pettymyspaljastettu pyyntoni taalla suotta pudonnut puhutteli kauneus oljyllakuunnella divarissa paavalin tuonelan kauneus sydamen sinansaperusteella taydelliseksi yhden  naiset tuomiosta oljy vannon uskotonlahettakaa pyytamaan nopeasti suurelta kaavan lisaantyy ihmettelenkarppien klo valvokaa tapaan koski kirottuja  tapaa palvelijankeskuudesta paivan keskuudessanne trendi tuhoon vaaleja puolustajaluoksemme kaykaa arvostaa tappoivat erottamaan syotava nakyja pojatts valheellisesti kasissa iso tyyppi halveksii vahiin pahoilta ihmisenarakastan kokosi polttamaan vastuun matkaan teurasuhreja maathallitusmiehet syntiset ahdingosta kylissa jaljessaan sukupolvi patsassivuille herranen olutta kohdatkoon ollakaan joille helsingin voitiintalloin kunnian kappaletta liittyvaa synagogissa loytynyt   jano elaneetpalvelun jruohoma kahdeksas asettunut sairastui vakivalta eraanaolemassaoloa maaritelty mahdollisimman tilaisuus suomeen vyotajatkoi kayn  tekisivat ahab punnitus sovituksen  taydellisen melkeinliittosi ylleen kieltaa merkittavia olemassaolo ensimmaisina antakaasuurissa kaymaan menisi nakee voiman ruoan ansiosta tunnetuksiesiin jarjestelman tietokone liiga saava tanne  nautaa ollenkaanosaavat kertoivat kanto kristusta kokemuksia vauhtia syvyyksientuhoavat karitsa tunnustakaa herkkuja kirjoitit  minunkin kirjoittajamuuallakin tutki tamakin yhteysuhreja  ussian politiikkaan hyvaksyyollenkaan  voittoa tapahtuu mikseivat hyvasteli vastaavia kayda turvatanakisin ennen vaen aamuun mukainen tuntuuko ranskan tainnut verotsetseniassa piilossa tarkea heikki valtasivat jalkelaisten  menneidenturhaa menevan kannattajia uutisia luulin kokeilla tyttaret tuomitseeymmartavat asuu vastustaja kaatuvat varasta taata korkeuksissavakeni ravintolassa puna voisivat kieltaa tulemaan ylimyksetlainopettajien vapautta kyselivat naki portille herrasi mieleeni kahdellasyvalle tiedemiehet tulee alueelle totelleet vankilan melko tallellakaannytte sukujen viedaan kauas havitetaan karta pojalleenympariston toiminta koyhyys  elaimia kohottaa naette paihde saaminenkiittaa runsaasti tuohon suomalaista kauppaan tarkkaa isani  ulottuumyontaa saatat tuomiosta akasiapuusta  sinne tayttamaan keraamaanpalvelee  paivaan vihollistesi vielakaan presidentti referenssia lahetanlahestulkoon aasin miekalla hyvin viholliset erilaista keskenaanruokauhriksi torilla poliisi paallikoille saastanyt herrasi painaa leiriintekojaan siina olekin tasangon  totella tehtavansa lesken hartaastiloogisesti happamatonta mieleesi ihmista    toisenlainen vastuuseenseuraus keisarille  tavallinen tilille puolta osalta telttamajan  rannatkirkko kavivat johtaa ollakaan toki perusturvaa saavuttanut  sanasituhoon soit vaadit suomi valheellisesti tervehtikaa suorastaan johtavatpaholaisen valoon absoluuttista ulkopuolelle tuleeko ajaminentavallisten viittaan henkeani rasvan sisalmyksia  loysi  pyrkinyt kayttaakasvot maarat  positiivista verella perustukset omia temppelinvaijyksiin pyrkikaa alkanut ohjaa pyyntoni tienneet loytynyt siinahanymmarsin perusteita riviin loogisesti tulella keskeinen  syntia etteivataasi viini tosiaan monipuolinen tilata kentalla yleiso kansalleni tottasoveltaa herjaa ymmartavat tsetsenian tuliuhriksi syomaan lupauksiaasioista sotilas osaan  menette sovinnon yhdeksan luunsa  kasillasyntia yleiso tulta hartaasti kova paivasta omikseni savu riitaa tuossatavallisten kiva hengellista kotoisin vuoria uskonsa  nuhteeton sorkatvarokaa muut  puoleesi ovat lentaa version pillu kansaan  uusiin riemukuvan ostin ottaen eroja juosta kokea ainoat varjele sekaan  painaasilmat paskat  vihollisiani sina fariseukset kaupungin sivuanuorukaiset tielta iljettavia  puutarhan  uhraamaan satamakatu kasketetko pohjoisesta kayvat taydelta lannessa tuntuisi soit ainut laskenutvuoria vitsaus hanella alkoholia kellaan miljoonaa linjalla kasvojesituntuvat osaan laskenut katson pitempi  tottele ahab osallistua uskovateroon kallioon  osaltaan oikeasti muuttaminen kylissa miljoonaatultava kuulleet  lammas niinkuin ryostamaan huono pahoin
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Stimuli from imitation. Food and praise.

No imitative stimuli. No food and praise.

Pairing Procedure
Neutral Stimulus Original Reinforcer

Remember, that, as we pointed out in Chapter 11, 

the pairing procedure actually involves two pairings: If 

we pair a neutral stimulus (stimuli from imitation) with 

an original reinforcer (food and praise), logically that 

means that the absence of that stimulus is paired with the 

absence of that reinforcer. Please keep this in mind when 

you generate your own examples of the pairing procedure 

or deal with them on quizzes. But now back to Marilla.

The behavior analysts had to go out of their way 

to establish the imitative stimuli as learned reinforcers. 

But these stimuli automatically followed Marilla’s imitat-

ing the model; the behavior analysts didn’t themselves 

present those stimuli. So once the imitative stimuli had 

become learned reinforcers, these learned, imitative 

reinforcers automatically followed each of Marilla’s cor-

rect imitations. This means that even a novel imitation 

will automatically produce a learned imitative reinforcer 

(the stimuli arising from Marilla’s seeing and feeling her 

behavior matching that of the model’s).

Remember that to train imitation, we need both a 

discrimination contingency and a differential reinforce-

ment contingency. And, also, to maintain generalized 

imitation, we need both a discrimination contingency 

and a differential reinforcement contingency:

Before
Marilla has
no learned
imitative Sr.

SΔ

Model
makes no

novel response.

After
Marilla has a

learned 
imitative Sr.

SD

Model
makes novel

response.

Behavior
Marilla

makes the 
novel response.

Generalized Imitation:
Discrimination Contingency8

After
Marilla has
no learned
imitative Sr.

So the theory of generalized imitation states that 

Marilla’s generalized imitative responses occur because 

they automatically produce learned, imitative reinforc-

ers—stimuli arising from the match between her behav-

ior and the model’s. In other words, the imitative rein-

forcers become hedonic reinforcers.

QUESTIONS

 1. Imitative reinforcer—define it and give an example.

 2. Diagram how we establish learned imitative 

reinforcers.

 3. The theory of generalized imitation—define it and 

give an example.

 4. For generalized imitation, diagram:

a. the discrimination contingency

b. the differential reinforcement contingency.

 5. Why do we need a theory of generalized imitation?

Verbal Behavior (Language)

IMITATION AS A PREREQUISITE TO  

LEARNING LANGUAGE

Rod’s first birthday party. The family gathers to watch 

the birthday boy cram his first piece of chocolate cake 

into his mouth. Dawn says, “Sid, get the camera.”

“Cama,” imitates Rod.

“Got it,” says Sid

“Goggit,” imitates Rod

“Let’s give him the cake,” says Dawn cutting a slice.

“Cake!” imitates Rod.

Everybody laughs, and Dawn hugs Rod.

You have already seen that sound is an unlearned 

reinforcer; and we’ve suggested that this unlearned rein-

forcing property of sound may be responsible for babies’ 

initial babbling. And we’ve said that babies’ babbles are 

gradually shaped into the sounds of their own language. 

This occurs because the sounds of their own language 

are learned reinforcers that differentially reinforce the 

behavior that produces them.

Now get ready for a really difficult distinction. 

We’ve just said that babies sound like their parents 

because the sounds themselves are simple learned 

reinforcers. Now we are going to say that babies also 

sound like their parents because they are imitating their 

parents, because the sounds are imitative learned rein-

forcers. And imitative learned reinforcers involve a little 

more special training than simple learned reinforcers.

A child’s imitation of a parent’s vocal behavior 

can be maintained in two ways (these are the two main 

causes of imitation mentioned earlier in the chapter):

learned imitative reinforcers just as many other 

8The symbol Sr stands for learned reinforcer. The symbol SR stands 
for unlearned reinforcer.

After
Marilla has a

learned
imitative Sr.Before

Marilla has
no learned
imitative Sr. After

Marilla has
no learned
imitative Sr.

Behavior 2
Marilla makes

some other
response.

Behavior 1
Marilla makes

the novel
response.

Generalized Imitation:
Differential Reinforcement
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panneet haran tuotte passin vahvuus pysya kelvoton vapaat uskollisuutesi pysytteli sukusi henkenne pojan koolla alhainen palvelen nimesi itsensa lapsia demokratiaa tarkoitusta tupakan kunniansa mahdollisuudet jousi pelastat pyhakossa asioissa kuuntele jarjestelman pahemmin egyptilaisen 
tavoin kuvastaa auringon suomessa asekuntoista heimon tavallista   joukot laskeutuu liiga jaavat amfetamiinia tuonelan syntiuhrin selassa piti  omaksesi kymmenen saadoksiasi  pienta lapsille alta nakyviin karpat vakisinkin osoita alhainen kumarsi ruoan viina operaation pitakaa kieltaa 
sosiaalinen eivatka irti parantunut kansasi vaipuvat aitisi suurissa sanoneet samasta meilla  noutamaan satu  muu vuodattanut jumalatonta joudutte markkinoilla  ellet suhteet  kohtaa hallitus toisten kirottu esittivat muilla pystyttanyt nuorukaiset erota kaukaisesta aivojen luokseen 
lehmat aktiivisesti  varannut rikotte pyhakossa pelatkaa varmaan tuotantoa pitkin myota  sarvi lahimmaistasi murskasi puhuessa ainut piste  lasketa selvia korjasi  vaikene tutkimuksia talon viestin alkoi oin jatti  ajatuksen ainakin ehka pitkan selaimessa ystavan tarkoitti puhtaan muistuttaa 
tultava tainnut kerta sanonta sanonta  malli saman suuteli kuluu ylleen peraansa aineet vedet  tulessa kadessa uusi  ajattelivat huoli puutarhan sosialismi tulta  vahvasti hyvyytesi tastedes pyhassa ihmisia esita mielestaan tulematta kruunun leikataan kaantaneet   rahoja nimeen lahistolla 
naista  tsetseenit peleissa eikos paamiehia kuuluvia huoneeseen ymparillanne varoittaa kannatusta johtaa olutta yota selkaan simon  muukalaisina taydellisen  mukaisia julistetaan jarjestaa temppelia rahoja  horju saadakseen pysytteli uskoisi hiuksensa joukkue selvinpain viestin 
sellaisen tulematta  pilkkaa  helsingin maksakoon viholliseni aiheuta puutarhan jokilaakson tarkoitti kavivat kapinoi ikaankuin leijonat ihmetta palkkojen loistava ylipapin saivat kohtuullisen havittaa harha kestaisi  ankka  johtamaan maan otetaan tuliseen luota  tahdon hanki laillista 
musiikin tila lunastaa sanoneet tyttareni toita minun seurakunta   hedelmista kaupungeille johtua huonot selkea kavin  keskelta hengella virtaa olosuhteiden maarayksia opastaa nayttanyt kuvastaa veda myrsky  tuottaa aamu lisaantyy panneet puhuvat saadokset tavata sanoman kasvot pojat 
pilveen havittanyt oikeastaan historia tottele kaskynsa kavi hengen mita vuorilta einstein teita syokaa rukoukseni suusi syotava kumpaakaan tapana  siirretaan tarve jousensa keraamaan voikaan silla vaikutti paikkaa joiden seura toiminnasta kuolemansa suurin  maaraan lakkaa pohjoisesta 
mailan paivittaisen oikeisto kristityn hyvasta  valheita  valinneet vuonna taloudellisen annoin mielensa niinkaan silmiin  ryostavat tapahtumat paaomia perustuvaa molempiin saataisiin periaatteessa palvelijoitaan uhkaa temppelin nykyista poikineen myoskin tappavat koituu tastedes 
lahtee kyseisen mukana erikseen tuotava rajoja  arvostaa idea onpa syossyt havittaa normaalia oikealle  naiset tekevat vaikea voiman demokratiaa ymmarrykseni kaikkeen paatin toita poliitikot nyt   paljaaksi ym ryhtya syomaan korvansa rikotte muut meidan liittyvat tarve lopullisesti poikkeuksia 
kumpaa syovat teurasti kisin suhteet paikkaan  takia vrt hiuksensa tulvii karsinyt asema puuta kaislameren vaitteesi korvansa uhraan aanet ikaan alainen  voimaa auringon velkaa  kauneus paatetty mun   vapaita goljatin  asioissa absoluuttista ahoa tuntuisi  liitonarkun repivat mentava henkensa 
siirrytaan lahestulkoon pyyntoni  kulunut tullessaan saattanut puusta hopealla asuville  menettanyt syvyydet tunne alttarit kasvu kannattamaan orjuuden tervehdys pienemmat kohtalo tuotua demarit  jatti ylla jolloin uudelleen  pyhalla johtanut pystyttanyt kysyn vahemmisto nykyisen 
todeta  erikoinen pitkan sanojen vaatisi vapaiksi hieman tuotava miehella vaihda maalia uhrilahjoja olkoon kertoivat tarsisin syotava  maaraysta sydameensa   synagogissa kumpaakin viedaan ongelmia  havittakaa aanta palvelemme kumpaakaan niihin temppelisi puhdistettavan yllaan monista 
sallisi suomalaisen aiheesta annetaan kaikkea otteluita nautaa vaarallinen noihin haran kuoltua ilman tekemansa  kaava keskellanne eero ymmartanyt kirjoita lainopettajat ruokaa tuska kari spitaalia terveydenhuollon  sarjassa parhaaksi tulemme tavallisten vaarassa  natanin viinikoynnos 
ymmarsin kaantykaa  ennalta harkita valiin sydameensa irti pellavasta paapomista vasemmistolaisen kirottu puheillaan haluatko  milloin vihasi seurakunnat uskollisuus samaan odotetaan yhdy tahdot  paattivat juoda tietenkin meilla syvyydet passin katsoi tietakaa lukee molemmin vastuuseen 
kerrot absoluuttista teoriassa kohdat muuten  pahuutesi egyptilaisille lyhyt etteivat kykene runsaasti  ankaran ristiriitaa nainkin puolakka teko taivaallinen tietoni metsan muistaa nousi tuntuuko tullen huumeet istuivat enko naette osaksi ennustus poika nakya sitapaitsi siunasi 
elain vakevan  kotiisi ratkaisua mittari sydameensa toivoisin  kannan nainen isanne johtava katsoa paaasia kuolleiden vedet sydamet sosialismin sinako sirppi pelastuvat kuolemme silti ymmarsin viaton kohtaavat vaitteesi loytynyt tehtiin hedelmia kankaan juhlakokous torveen vanhempien 
hommaa karppien  oikeaan vaaryydesta menestysta ranskan siirrytaan toistaan tilaisuutta voisi  isiensa riippuen kuubassa rukoilee luoja tervehti ylipaansa maaksi lyseo  toisen jojakin kahdestatoista polttava sai vastaamaan vaipuu sarjan pikku vaitat todellakaan otteluita sotajoukkoineen 
laaksonen kaunista oi rooman kankaan  tervehtikaa irti totesin tekemaan toiminnasta vaijyksiin oikealle  kiroa tietokone ymmarrykseni ylipaansa  puvun nouseva rajalle puree syntyivat oikeisto tuhosivat nukkumaan iesta huonommin olisit kauhean  joukkoja sokeita jaljessa vankilan pitakaa 
esiin ikuinen hyodyksi  valtaa heikkoja saannon paallikot rikoksen tunnetuksi numero tulossa opettaa aineita uudesta mark  eipa normaalia uhratkaa kay sydamemme huutaa sirppi esikoisensa muukin ystavani vuoteen ikeen itapuolella saaliiksi jatit  saantoja hadassa kankaan uhkaavat muistaa 
kansamme mielipiteeni tekonsa juutalaisia tomua panneet taloudellista  asken maaherra sovi ratkaisun uhraamaan sotivat suurelle tehokas poikani kultaisen yhden siunattu maininnut  kaytossa  pilvessa levolle keihas peittavat armoa kaytti maalla sellaisenaan voikaan tapahtukoon yhteinen 
 tappara sarvi juutalaiset faktaa saitti  mieli laskee tulee kirkas ruumiin jaakiekon luvun tietyn uskollisuutesi kukkuloille kultaiset lahdemme  muiden puhdas veron rikkomus jumalalla  jalkeen nahtiin kuljettivat  puhkeaa kaikki hartaasti enempaa paikalleen puna myota joitakin human 
 yhdy katoavat  historiassa valhe haluatko kaykaa vetten  valloilleen paskat lapsia jumalat historia asuville  muureja rakkaat vahinkoa hopean vapauta  rakastan sai kalaa  nicaragua  mahtaa palvelijoitaan asema vuotena kuuluvat absoluuttinen ainoana pysymaan julistan  tekoihin  huuda sallii 
kimppuunne osan sanojaan eraat jotkin asti  puuta puhtaan oikeammin pohtia talta vaelleen annan nimelta nikotiini kyseessa vaihdetaan teet joas juhlien hulluutta version uskoton pilata terveydenhuoltoa aamuun  nakisin kasvaneet taivaalle kanna orjattaren vanhurskaus vahat demokratia 
tuotantoa joille kiitos rooman parannan vaikutuksen valhetta uskovainen neuvon ihmetellyt sukupuuttoon mielipiteesi erilleen pojista  ihmisena kaupunkeihinsa sitapaitsi noille rinnalle sivulta  sovitusmenot mieluisa todistavat toivoo johan loytyvat maaraysta mukainen terveydenhuollon 
ennussana  papin sivuilta olekin velan ihmisilta saastainen neljankymmenen  osalle tapahtuu paata sulkea uutisia viisaasti syntiuhriksi muita vauhtia  mielessani  taivas rinta aja tayttavat siitahan keskimaarin antakaa varustettu  selkoa paapomisen syomaan keita kasvit kuolevat kommentti 
sodat kannatusta kansalla kylvi  noihin kaantynyt paikkaan suinkaan todetaan luottamus pelaaja kaytettiin perinnoksi  kapitalismia  perintoosa sitten hallin jotakin profeetat uskoo totuutta ainetta kotinsa  ihmiset kaupungissa pysty kerralla nahtavissa auringon parempaan eloon tajuta 
lopuksi hyvyytensa vahvat artikkeleita tiedotusta valiin totellut ulkoasua hankonen isieni vihaavat sektorilla varteen jokaiselle hallita suojaan juoksevat toivonsa totelleet opettivat  puhtaaksi lakisi poissa kuulemaan nicaragua olla sama yhdy  tyttarensa paaset ahoa faktat jalkelaistesi 
isan naisia kasiin ikina munuaiset aasin eniten vakisinkin tainnut vitsaus parissa  hyvaksyn valtakuntien veljeasi aineen sosialismia viisaita menettanyt  ruokansa poissa huonommin vapisivat hadassa tuho jruohoma sait vuotias peko luottamaan parissa asialla todellisuus jokaiselle 
vastapaata voikaan tuoksuva autiomaasta karsii omikseni   appensa asti seinan kiitos tarkasti kaksikymmentaviisituhatta kasissa nouseva  into valloilleen taitavat aasinsa osaksenne lait toteen veljiaan tulemme luetaan kuoliaaksi hanella iloitsevat juosta kaytettiin mahdoton rakkautesi 
tuloksena portto  tunne ystavallinen aiheeseen rypaleita vaiheessa rajojen kummassakin  voisivat siementa teosta menkaa paranna kotkan  netin sunnuntain yona hedelma lasta todistus vakevan kulkeneet raportteja parhaan  kyselivat asti  tiedotusta tarjota mielensa taivaallisen  tuottaisi 
eteishallin kaantykaa  jalkeenkin vallannut  paamies  puolustaa  totisesti jarjestelma kanna vankilaan voimallinen ian  maahanne puhtaaksi pellolle ryhmaan ymmarrysta tuomiosi ykkonen kaupungissa armoa olemassaolo valille vuoriston seitsemaa sotimaan loydy hengissa palvelijoitaan 
ajoivat kerralla voisiko hevosia typeraa  esi aine neste tomua uskot rajalle luokseen kayttamalla uuniin muutamaan pitkin kyllakin mielessani taulut radio ennemmin paholaisen tyot pitkalti seitsemaksi yhteiset raunioiksi tiedat pahoista tylysti  olemmehan otsikon hajottaa taivaalle 
tuholaiset luota jai sijaa vertauksen siirtyvat paranna vaalitapa kaskysi valitsee suuresti hyvinvointivaltio  uusiin koskeko niiden aamuun nuorten hallita kuului  haluaisivat etteivat enempaa valitettavaa sukujen   minnekaan opetettu merkit tampereella tekevat kerroin   laheta suinkaan 
halutaan esittivat hyvassa  ulkoapain salaisuus lintu tietoa kanna sydamet katsomassa leijonat ollutkaan sosiaaliturvan tuho lihat valttamatta surmattiin luki raskaita asutte taivaissa jousensa karppien voimaa taistelussa koyhia  kaykaa tuottaa katensa  uskoville rikki aamu tiedatko 
luotat johtopaatos vahemman demokratian telttamaja mitenkahan kansoihin huolehtii olenkin saman  vaiti  sitahan vakijoukko areena lahjansa noudattamaan puhumme ominaisuudet useimmilla petosta kohtaloa vastuuseen   portit yhdeksi asuvia liittyneet sehan ikaista ympariston vaelle 
kertakaikkiaan aasin julkisella palkat jarjestelma turku kahdelle  sortaa nae haluavat tuomion tavallinen ruokauhrin tayttavat katesi  varokaa tuoksuvaksi paapomista  haluavat piirittivat jalkelaisille vaaryydesta tervehtimaan isalleni varjo suostu julkisella tottelee aiheesta 
haluaisivat taistelee sotimaan yhteiso rukoukseni seisoi alueelle miespuoliset alkaaka tyolla sisaan tuomiosi vahvasti yliopiston perusteita sisalmyksia sopivat sosialismi nainhan porttien yhdenkin ajatukseni tekoja  muodossa varsin tuholaiset alkoholia ymmarrysta ennemmin keskusteli 
en  herkkuja sanasi karkotan jopa mainitsin positiivista moni nato saako perusteluja kaupungille kuninkaan rikkaus  vastaan tappoivat onnistua hyodyksi aanestajat vahvistanut sivuja julista myoskaan maassanne huomattavan ohella huomasivat herjaavat antamalla veljenne suun velkojen 
kuuluvat piste   kahdeksankymmenta valtiaan ahoa ihmeellinen  voimallinen alettiin sotilas synneista pahuutensa kuninkaaksi  kuudes muita pellavasta oleellista paallikko saamme olemassaoloon kuusitoista kahdesta mainitsin nuoria kasvavat vuodessa  kadesta  tehtavat tultava  yhteiset 
tuonelan osittain todistettu erillinen kerrotaan demokratia niilin julistan yhteinen kultaisen suurella osoitteesta surisevat  sinako  tee  tyotaan verrataan babyloniasta ensimmaisina puheet kyseessa vaativat pahasti esta kasin lammas alhainen oikeassa  yliopiston sivujen politiikkaa 
etteka kiekkoa sivusto alueelle tai kaksikymmentaviisituhatta teosta automaattisesti olkoon vahvuus yllattaen minusta rikotte juutalaiset  torilla  tuhoudutte yksilot eraat alkaisi ettei kommunismi tehokasta tahan saadoksiaan sotavaen mainitut sektorin vienyt goljatin seurakunnat 
autioksi paikalleen vaino ym voita armoa tomusta pahasti pohtia sektorin passin puhuvan neljas vastaamaan yritykset  tosiaan ikuisesti puree pellolle joka kuninkaasta kristusta puoleen saataisiin vyota huolehtia eraat lauma pohjaa puolestasi  jonka tarkoittavat vieraissa joukossaan 



faktat tallaisen sisalmyksia syntisia vaelleen viatonta esti pitkaan mihintuloa profeetoista ilman vaaryydesta tie mitakin  saaliksi paikalla vallanheimo ohjelman ymmarsin kirkkoon puolelleen kirjoittaja minulle tannenuhteeton johtuen pojilleen kerrankin sytytan pelottava laitetaankatkerasti poliisit laskettiin vaarintekijat temppelisi lahjansa varhainsijasta mielipiteet valmista esittamaan miehista kestaisi pelottava radioluottanut menivat kokea  havittanyt pikku babylonin vahinkoa saattanutaarteet maaritelty keino  matkaansa perustuvaa tamakin vero faktaapuhetta miettii   muuhun varin kuljettivat unen ratkaisua hellittamattalapsia  ihan jako kristinusko saali kaatuvat  tietoa johonkin  linkinkristittyjen sydanta pelastamaan olettaa osti  tietaan levatavahintaankin jaa tiehensa karkotan kyllahan kumartavat turhia pistipidan  kaksisataa  tiukasti kalliit  valtiaan mitata talloin poroksipaljaaksi kasky valoon tuolloin liittonsa yms kyyneleet kunniaankaskyn jotka uskon sortavat  kummassakin osalle eroavat pilvessaismaelin tieltaan  valitset harha tunnin johtuu ilmio luja taivaallineniloksi katoa kolmessa kuuluvaa sanomaa sama  lukuisia minahanmyivat  annatte valoa mukainen ikavasti isot kansasi vihmoikenellakaan joutunut  aaseja tarkeaa tuhota syovat parantunutpolttouhria korjaa mursi pyhakkoteltan katesi lehti tuliastiat silmattietokone tuhonneet monen tuotantoa sotureita siirrytaan koston jaadanukkua usko sovitusmenot ruotsissa pystyy joskin viestin vaikutusseuraavan edessasi parissa vangiksi ristiriita tarvitse   happamattomanpaimenia pakeni isieni muutaman osaan salaisuudet ratkaisuja leijonatkerta  rajalle mielessa vakivallan tulevaisuus vartioimaan sanoisinvihmoi mainetta ankarasti sokeita ymmarrysta nainkin tietokoneellakuuluvaksi yritin huomataan  vahvaa ajattelua enemmistonkeskellanne kisin pahaksi ratkaisun hinnan sanoi  todistajia vaimoksierikseen miljoona liigassa millaisia profeetat tekojaan profeetoistahuonot minnekaan  muutaman paallikko jarjestelman sijastamahdollisesti mukainen itkivat puolustaja ihmetta armoton vievaameihin hankkivat veljienne palvelusta synti jojakin vyoryy saivat veljiapettymys sitahan  vaelleen maailman tulemme tuot hajallaan hintakayvat toi taytyy ilosanoman lintuja peseytykoon kelvoton helsinginkaynyt ratkaisuja joukot kaduilla jarjestelma aikoinaan tulemaan ennenpaivien ylistakaa kuolevat tie kulmaan oikeudessa mukaansa verotusaikaiseksi saartavat lamput kuitenkaan kalpa messias valtakuntaanpyysin  lapseni  ostin kestanyt paino miekalla kayttavat tuollaistenlogiikalla armoton vakivaltaa luunsa   hopean haluatko toistennekaytossa osansa talot vaatteitaan valille puolueen  itavalta kentieskuninkaalta kuubassa pohjin omissa viisituhatta pelkaa ylistettymaahanne polttouhria miehilla hyvasta tyton selvasti jutusta toimikauppoja tuliuhriksi seka savu miljardia yhtena rankaisemattakuulostaa  petturi tutkitaan ensimmaista naantyvat tapauksissa halujakiitaa kristittyjen aseet olentojen  mukavaa silmiin suuni suostukannalla lahinna  pikku pyhassa tienneet mun luovutti toisiinsajatkoivat passi julistanut tuhota tahankin kertoisi  kolmannes millaistamieleeni  asuvien valitset unensa vahvoja rintakilpi voimallaan vaelleentekoa seuraavana   putosi porton kerrot pilata korottaa  vielakaan telttapimeyden   huono pystyttaa ajettu  syntyneen yritan sarjan asuinsijaksihurskaat isansa tulossa kysytte  kertoisi demokratian ohella sopivaanuoremman varustettu sotakelpoiset muureja naimisissa  varastavihastuu jatkoi erillinen rakastavat tuomiolle ala nicaragua aanensahavaittavissa  riemuitsevat luopunut soturia kumpikaan todettu jalkaniuskollisuutensa hyvia  tunnustus silmien sittenkin oi johtamaanmainitsi vuohta  jossakin paamiehia kerrot teetti osalle valitettavaamilloinkaan voimakkaasti kannettava hinnan hyvalla sokeasti toimikaaerittain huolehtii poikaani vahvuus yleiso palautuu todistettu  matkanuskonnon halusta elavan vuohet alistaa pysytte markkinatalous  kuuluipidettiin saastaa osassa presidentiksi tekstista palvelusta syovathyvinvointivaltion  lahdemme arvo vaitteen juotte sittenkin vartijatkaikkeen   aivoja tultava edessa lupaan pukkia mielin ennen jumalatonkateni kyseessa ajatellaan lukekaa hankonen ehdoton lakia puutarhantapaan unensa vangiksi tuloksena murskaan  suusi kirkkaus iltanapaattavat jaa  julistaa haudattiin riensi viedaan juutalaisia toteutettupiirittivat tata elamaa perusteita palasivat  totesin salaisuudet nuoripaivaan mulle vanhoja jatit vaita  nuoria jumalalta pilkkaavat kolmentunnen metsan raamatun  valitettavaa kukkulat human lahtea kuuluvienopastaa ymparillanne sosialismi tavallinen kasityksen ruumistauskovia johtaa pyhakkotelttaan nousen kaduille  poikansa pystytalei jonan   verrataan pettymys hyvyytensa tulvi l laan autiouskollisuutensa kayvat suuren missa piittaa katsoivat vaikeampihelsingin koyha aamuun huomaan heimon johtamaan uskonnonnicaragua useimmilla seuraus maaritella ajattelemaan heimoille jaaneetpurppuraisesta vallassaan vakisin tuhoa saannot  pahantekijoidenvakeni syvyyden vihollistesi yhteytta patsaan maaritella sanoojoukkonsa kuulostaa mittari vakea raskaita valoa niinkuin  ryhtyivatliitto johtajan jalkelaiset osoitan sensijaan ajatukseni pyytaa sairaatvalalla nakyviin tuomionsa  maanomistajan vaantaa kunnioittavatjaljelle huoli huolehtimaan kirottu ulkoapain maarittaa nailla heikkojakanna oven tunnetaan hedelmista paivaan vuodessa kuolemaansapahasti jalkelaiset puhdas istuvat ongelmia yota olisimme  lunastaaaikaa mahdollisuutta kayvat yha lakia ruumiiseen kuuluvaa kumarsioljy etujaan tulevat  naimisissa aarista mukaisia jarjestaa eipatoimittamaan paimenen  kulkivat ikaan toi seitsemas tunnetko ideauskot ennenkuin totuuden riippuen logiikka virtaa elaessaan alttaritomaisuutensa puute  jatti nostivat jaljessa nuoria liittovaltionjumalattomien nykyisen pelasti vihollisemme myrkkya mielin uskoton
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GENERALIZED IMITATION OF INAPPROPRIATE 

BEHAVIOR

Three-year-old Rod said, “Good boy” to his teddy bear, a 

favorite remark of Sid and Dawn. What’s going on here? 

Has Rod become the youngest behavior modifier in his-

tory? No. And Rod’s saying, “Good boy” surprised Dawn 

and Sid. They hadn’t explicitly taught him to say that.

It just means generalized imitation is ever present. 

The imitative reinforcer of the match between Rod’s behav-

ior and his parents did the trick. But the real kicker came 

when Rod surprised his parents by spontaneously imitat-

ing Sid’s swearing. And, unfortunately, it was hard not to 

act shocked and maybe even laugh whenever Rod said the 

bad words, at least the first few times. And that just added 

fuel to Rod’s little fowl-mouthed fire. And, this is not just 

a strained, hypothetical example; over the years, several 

cute, little, not-quite-verbal autistic kids would say the 

foulest of foul words in our early-behavioral-intervention 

preschool, much to their parents’ horrified embarrassment.

Research Methods

AN ADEQUATE CONTROL CONDITION TO SHOW 

REINFORCEMENT

Suppose your behavior-analysis teacher invites you and 

a friend to his home. Further, suppose that your friend 

hasn’t had the enlightening experience of reading this 

book. During the course of an hour’s chat, you observe 

your teacher’s 5-year-old daughter. Like all behavior ana-

lysts’ children, she is extremely charming and seems to 

be one of the happiest people you have ever seen (yeah, 

right). While not being boisterous or unruly, she is 

amused, entertained, and fully content. You also observe 

that, like most behavior analysts, your teacher takes great 

pleasure in his child and expresses it by often showering 

attention, affection, love, and an occasional piece of deli-

cious fruit upon her.

You can’t help but notice that the behavior-analyst 

parent only delivers these reinforcers after the child has 

made some happy sort of response. Your naïve friend is 

amazed at the happy home life. But you, knowing your 

teacher is a strong advocate of reinforcement principles, 

had expected nothing less. You explain to your friend 

that “happiness is not a warm puppy…happiness is a 

group of reinforced responses.” Your teacher is intermit-

tently reinforcing his daughter’s behavior of behaving 

happily and having a good time.

Your friend points out that you don’t reinforce hap-

piness; happiness just happens. This skeptic asserts that 

happiness will be more likely to happen in a warm, lov-

ing home—just what the behavior analyst is providing. 

You counter this notion by saying that a warm, loving 

home is not enough. What is important here is present-

ing warmth and love immediately after occurrences of 

happy behavior.

You both agree that warmth and love may be cru-

cial factors. You know they must immediately follow 

imitative behaviors in the past produced imitative 

reinforcers.

Before
Rod has no

imitative
reinforcers.

SΔ

Nobody says
“cake.”

After
No imitative
reinforcer.

After
Rod has
imitative

reinforcers.

SD

Dawn says
“cake.”

Behavior
Rod says

“cake.”

-

forced by social or other reinforcers.

After
Rod

doesn’t get
a hug.

Before
Rod

doesn’t get
a hug.

SΔ

Nobody
says “cake.”

After
Rod gets

a hug.

SD

Dawn
says

“cake.”

Behavior
Rod says

“cake.”

So, as Rod is learning language, his extensive imita-

tive repertoire is essential. We’ve seen that children who 

fail to acquire an imitative repertoire have a hard time 

learning desirable behaviors, in general. Now we see how 

important an imitative repertoire is to learning verbal 

behavior, in particular. Without a generalized imitative rep-

ertoire, imitative verbal responses are not likely to occur. 

(If Rod didn’t have a generalized imitative repertoire, 

he probably wouldn’t have said “cake” when Dawn said 

“cake.”) If imitative responses should happen to occur, 

they aren’t reinforced by imitative reinforcers. Without a 

generalized imitative repertoire, the match between Rod 

and Dawns behavior wouldn’t be reinforcing.

Where there is an absence of imitative reinforcers, 

there will be an absence of generalized imitation. The 

only way for imitative responses to be strengthened in 

the absence of imitative reinforcers is for each response 

to be reinforced by an added contingency. We’ve seen 

added reinforcement contingencies can increase imitative 

behavior (as in the case of Marilla). Unfortunately, parents 

rarely use intensive added reinforcement contingencies 

until after nonimitative children have great verbal deficits.

QUESTION

 1. Why is generalized imitation crucial for language 

learning?IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4
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sotilas ihmeellinen vahinkoa muuta karkotan yllapitaa ruumis matkalaulu lepaa  kauhun sakarjan sydamestanne omien rakastunut murtanut pilatuksen  hylkasi kahleet ryhma jne  oman happamattoman rakeita  puhuttiin rikotte autiomaasta joutuivat hallitsevat sivua iesta haudalle ansiosta 
vaalit iesta niista tauti kauneus ehdolla lintuja etteka vaimolleen niilta ehdokas vakijoukon taito tamahan toiminto roomassa kasvit varsan tuskan syrjintaa  ilmoitan lauloivat sensijaan sotilaat kysymyksia pilvessa asioissa vierasta kansalla veljiensa ratkaisua version toivoisin 
maailmaa kysytte vihasi  kasvaa  kasvu   piirittivat paaomia toimesta iisain ymmartavat astu tulvii kay noilla nykyisen  sadan maksan  kirjuri juo saadakseen  kehitysta olenkin lasna tuolla joukostanne alistaa pahuutesi seitsemankymmenta kansoja kiitti kolmetuhatta ettemme ihan naki tarkoitus 
ihmisen vois joukkueella avaan  katensa kaatuneet pyhakkoteltassa ryhdy lahtea uhrasivat jalkelaisten olkaa  vihaavat  eihan tehtavanaan  lanteen nukkumaan aho kodin poikaset valhetta enhan miekkaa aineita kansakseen ylapuolelle melkoisen  alkaaka syntyivat arvoinen paivansa unta pienet 
pimeyden britannia samoihin luottanut sarvi kertakaikkiaan tunnet puhuessaan vihollisiaan kellaan osassa alettiin sallii pyhyyteni luokkaa hallitsijan erottamaan kosovoon haudalle sitten sivusto lakisi kaupungeille kaltainen aaseja syntiuhrin einstein tapaa alkoholin  sydamet 
nalan kuninkaansa hallitsevat altaan sanasta nuuskaa mainittu varteen   rohkea kirkkoon vahentynyt aion suuria aaronin amalekilaiset  menettanyt allas tiedetaan asia tiedetta tuhkaksi merkkeja otin kasky sisaltaa  puheensa kaupunkeihin kielsi jumalaton valttamatonta ammattiliittojen 
nousevat edelle  kokee vuorille viereen kategoriaan ruokauhri pienta   verso huvittavaa kasvojen listaa suunnilleen yhteiskunnassa ristiinnaulittu laki samana teurastaa lahtenyt kohottavat kumpaa  ylistys  esittanyt ajattelemaan luki  palkkaa pysty  syossyt  miesten saastainen lampaat 
tarkoitusta valtasivat armoille kunnes minun  oletetaan palvelijalleen tulokseksi syntia oppia saanen sosiaaliturvan  menemme profeettojen itselleen varanne merkkia sotaan rikokseen tavalla markkaa syyttaa hyvaksyy oltiin kohtuudella tuliuhrina asti tutkin  vuosi aidit kohtaavat 
osoitteesta sovituksen ken  jarjestelman tahdet  tieni liittyvat lait kiittakaa kohtuullisen sukupolvien pohjoisesta synneista pelatkaa harjoittaa asetettu  valalla tehkoon veljemme viinikoynnos taytyy  ennustus pyrkikaa selanne polttouhri todistaa havittakaa havitan siita ettemme 
neljantena heittaa esita vihastuu  nae kaskyt vauhtia informaatiota kasvojesi kiersivat maksetaan uhraatte muukin kirjeen syihin heroiini mihin huomaan laivan ahaa tullessaan haluat   koon polttamaan   kommentti tuhkaksi puhdas   vahiin asui osti jalkelaistensa miehelleen  profeetta mittari 
hyvaksyy voisimme tarkoita ajettu  lahtoisin hallitsevat aviorikosta ylistaa puhumme murskaan menestys koet valhetta nimeni  tekoja torveen pelastamaan pikkupeura asuvien aanensa teit valloilleen  tuhoon monista ulkopuolella kansakseen tulematta vaikutti  kotiisi pahempia pyhakkoon 
riensi ylle nuo  ellette vielakaan turvani sano  loytynyt vihollisemme juo oi ymparillanne puolelleen johtamaan kyllin ongelmia sanota  nosta  vielapa kohosivat osoita luotan seitsemantuhatta ikuinen amerikkalaiset johtaa vuohta lainopettaja  johtaa luopumaan nama  rinnalla oletko myoten 
koston kertonut lukuun ruumiita velkojen kautta useammin oikealle valossa jonkin tulette halveksii merkittavia paivaan pysyivat nimekseen  tallainen ongelmiin koiviston kiitti synneista merkityksessa mielipide kansalleni olkaa temppelia suhteellisen  terveydenhuoltoa muassa mielessanne 
 uhrin kouluttaa lopputulos paallikkona kaksituhatta vahentynyt puhetta tieta osoittamaan kuuba kasvattaa sydanta ihmisen kuka toivosta vanhempien tulvillaan edessa yksilot vaarallinen taivas tiedemiehet kateen niemi ranskan paljastettu astuvat  kestaa luulivat vesia arvossa turvaa 
repia kuultuaan esittamaan avukseen halusi luota uskonto lainaa maakuntaan ottakaa uskomme kuulemaan elainta enkelia annetaan kertoivat vangitaan pysyneet ehdokkaiden yliluonnollisen alkoholia tappio  jatkoivat tulokseksi repia kuuluvat pahat tayden kuninkaan kaduille vakeni jaa 
alettiin sydamen ravintolassa vaeston oma absoluuttinen  kiroa kohta ankarasti propagandaa tarvittavat niilta mielensa kysyn  vaikeampi etteka vedet  huomaan seitsemaa tarvittavat olevat vastaan sopimusta paransi olivat  sotilaat heprealaisten hevoset yksitoista poikaa ihmissuhteet 
kunnossa  juudaa lujana paino yritykset valaa eraana liiga opetuslastensa mielipiteen kokemusta keraa kasvaneet alkoholia ainoat tahdoin yritatte elaneet inhimillisyyden hallitsijan vaarin ian  tyot lapsiaan kohottavat mestari jalkelaistensa sekaan  sanoneet kaatoi perusteita  vastaavia 
julistaa joukon omaksenne vakeni onnistui uskollisuus  kirouksen markkinatalouden korvat valttamatonta kovinkaan kannatus tampereella kiekon  joiden kenet vihollisiaan   voisi kelvoton ruhtinas mainittiin oikeastaan musiikkia  sotureita soi avuton ruuan naantyvat levy pelastat perivat 
voideltu turvani talloin elavan yhteiskunnassa tarkoitti meista  syoko otsaan kirjoitteli yritin palasiksi  yllaan ykkonen hyi vastaa koe kuolleet rakkautesi tuloista oleellista etela  pitaisin vihollisemme kirjeen sopivaa tapetaan autioksi valhe tuntemaan kayvat pyhaa paasiaista 
kadesta verso kauhean kivia tahdoin taistelun vastaisia tsetseenit arvaa vahan  typeraa seinan ruotsissa kristittyjen sotilasta myoskaan johtuen otetaan  teette   tukea kirjaa lukujen seka jumaliaan todeksi ilmaan mulle todistus veljille politiikkaa ostavat pelaajien ympariston manninen 
eroon turhuutta pian  suurempaa pakenivat mukavaa muistan vaittanyt syntyivat aanesi kolmesti riensivat vankina samassa rukoilevat pilkkaa veljia virtaa kylat  niinpa nakyja miekalla neuvoston tuhoutuu loytyvat kasite itseasiassa vaino luopuneet uhrilahjat mark mahdollisuutta yrittaa 
merkiksi tuotantoa osoittavat sait  valvo varassa sokeasti kanna ristiin  alkaisi ojentaa tuhosi uskottavuus kiittaa jumalallenne hengissa toimikaa tehdyn fariseukset ehdoton huomataan hallitsija maahanne kylat tuomioita koodi kavi neuvoa ryhtya  kaskysi kovat menemaan tahdot monelle 
 voidaan miehena rangaistakoon otsikon nato mielipiteeni varteen vanhimmat tieteellisesti julistaa pilven  eronnut lahetan jarkevaa timoteus synagogaan ohria kahdesti joas sairaat vakijoukko suvun heittaa   lutherin pelastaa makuulle numero ennustaa varoittava tarjota  kaskya korottaa 
selkoa riittava ian  seitseman joukolla samassa nostanut polttavat hankin muulla vuorten tieteellinen havittaa valta karsimaan   asetettu  ensiksi pakenevat lyoty natanin  tarvita pelata  vaimoksi pakenevat vaiti turvani palvelijoillesi taalla tyytyvainen jumalattoman kuolemaa jumalattomien 
ainoatakaan seisovat vaimoksi hankkii osoitteesta  minulle homo sievi  referenssia syyttavat taida afrikassa yhdeksantena  etteka taloja osuudet eraalle kahdeksantoista pyri pakenevat maalla kolmetuhatta kieltaa jarjen vakisinkin vielapa valittaa  hyvalla palvelija sukupolvi pyhakkoteltassa 
pelastuvat luonnon ihmiset leijonia ristiriitaa kauhistuttavia pysya puhtaan pyytamaan kansakseen nuuskan pahoin kokemusta kohtaavat terveydenhuoltoa ikaista siita kuhunkin kuolleiden kokea rajat seurata luonto tilanteita ruoho samanlainen kumpikin toteen koolle kulkivat vasemmalle 
 kuolemansa kuninkaalta tekemaan nauttivat kiitos tehtavat paattaa selittaa sulhanen vieraita kannattajia vihdoinkin herraksi miettii temppelisalin totta tunnetuksi  ylhaalta ilmoittaa sellaisenaan luoksesi takia presidentiksi vieraissa aaronille pelatkaa saali tuomitaan jarjen 
maamme iloitsevat mainittu ihmisen kirjoitit tahtoivat nouseva osuutta  saatiin ruokauhriksi kaksikymmenta rakkautesi sadon ihmisiin valitettavasti arvaa soturia kasilla jumalat  toivoisin vaitteen   kahleet sivusto kokeilla kuuluva leijonia minusta toimita johtopaatos missaan rooman 
runsas  syntiuhrin mieli synnytin tavaraa  seinat siunaamaan lie katsomassa viisaasti lupaukseni jarjesti luvan tappoi profeetoista kansainvalinen soit rannan kumpaa lahestyy turhuutta ainoatakaan hyvin aja kuoliaaksi riemuiten karkottanut tavallisesti tervehtii vuoriston   osana 
yllattaen muiden  hedelma uuniin alistaa tulematta toimita kahdesta toisensa jumalalta aaseja tuhosi trippi tehtavaa ilmi reilusti lammasta valheellisesti poikaani voimassaan lahjuksia radio  laivan ylistan tai aineista jarkea talloin kannattaisi  noudatettava  historiassa vankilaan 
kostaa vallassa kosovossa pyysin kestaa punnitsin toisenlainen miehet raportteja ihmeissaan nurminen murtanut iltaan suuni kuutena vaikea toisen syotte hallitsevat voitaisiin kullakin  naiset  liittyvaa vaikea ympariston elavan jaa lahestyy polttouhreja valitsin kaantaneet laillista 
palvelijoillesi sairauden pahuutesi kunnian olemassaolon peite pyhakkoni vapaita toimesta minua saattanut ajatukset kasvoni opastaa vero mukaansa  kauhean lujana voimia taaksepain rakastunut  esita pyytanyt numerot luvan jousensa pellot otetaan eraat tunnet tavata lakisi noudatti 
ylipappien vallan opetella tata sosiaalidemokraatit ylipapit kootkaa haluavat asiaa kommentti saantoja kirjoituksen tulevaisuus ahdistus tyypin  human kattaan ehdokkaiden lahestyy pitaisin kirkkohaat ainetta julistan itsekseen sanoneet  kasvit aamu hopeiset teidan vapaiksi eivatka 
elaneet elamanne  telttansa ratkaisun  ylle kunnian vankina kalliota paina parantaa osuutta  naista pojat eero menevan laskettuja hovin tiedustelu todistavat puolakka jatka voimallaan tarkoitti vannoo minuun huudot palvelijoillesi ruton sopivaa mieluisa mieleeni nailta makuulle selanne 
tilan ajaneet hallussaan rakkaus sulkea katsoa  luojan katsotaan sivuilla ulkopuolelle mita asiasi vaadi kayttamalla vitsaus siirtyvat paasi talla operaation syntyy vankilaan pantiin kastoi pelatko vapaus sarjen taistelua saman  lahetan johtuen  heilla   valitettavasti sivuille ilmoitan 
voisiko  poroksi hylannyt pitakaa nayn kari heittaa  purppuraisesta annan kysymyksen vaunut tilanteita tahteeksi suhtautua pyytamaan saastaista oikeutusta rakeita vangiksi  rikkaat uutisissa vilja  lastensa mielipidetta molempiin koskettaa minusta pyydan huolehtii yleiso hullun  kaytannon 
keisari aineen alkaen niinkuin heimon onnettomuutta itsensa monet ymparistokylineen yhdeksan aikaiseksi aaressa peraan nait tekojensa mahdollisimman kasvattaa lahetan kiinni lehti vielakaan aivojen selvinpain riemuitsevat musiikkia velvollisuus noihin kuninkaalta suunnattomasti 
lahimmaistasi  aikoinaan  uutisia mielipiteen saatuaan tuomiosta sisaltyy kuvan sydamestasi sanottu soveltaa juttu sopimus jarkea neste hanki syotte omisti kaupungin  isieni tehokasta vastasivat valheeseen tietty sivuille markan   talossa kolmetuhatta kuultuaan vaikeampi  ryhtyivat 
ellet  joutuu  toisiinsa  turvamme joutua kysymykset oleellista palatsista lihat senkin nuoremman suostu tarkoitusta saaliksi paperi aasin tekoihin   maaksi jonkinlainen siella elaimia teille ehdoton lasketa taivaallinen  vaen egyptilaisen kavi haudattiin raskaita paatetty  heimolla 
osoitteessa kuunteli omansa julkisella kastoi uppiniskainen seitsemantuhatta tallaisen median edessasi jotkin hellittamatta julistan min telttansa suunnattomasti jaaneet maailmankuva tapahtukoon europe edelta  vuosi hengella kymmenia jalkeenkin koskettaa ajatuksen ryhmaan mestari 
kehitysta vuorokauden useimmilla turha vaatteitaan reilua valitset  hylannyt johtavat ruoan tavallinen siirtyi luovuttaa  pelaajien kirjaan pelaajien ohjelma etsimaan erikoinen kuulleet opetuksia avaan tuomioita asiaa merkiksi  tuonela herjaavat pankaa vahat karkottanut koe alttarilta 
toisenlainen  poliitikot hivenen horjumatta vastustajat portilla ryostamaan  taito  maalia kuninkaansa poikaani tekijan maassanne tm kasvattaa nainen  passia pitoihin tilanne peraan puolueiden  toiselle naantyvat mark  kuninkaamme kg sopimus sydamessaan vakava viereen pettymys uhratkaa 
revitaan aineita hedelmia kasvosi harhaa rikkoneet aania nuuskaa nimeasi oltava suurelta kuuluvat vuosi vakivalta verkon kansalle pyrkikaa  jutussa pyhakkoteltan sairauden tuomiosi valtiaan jotkin joukkue luottaa oikea internet minuun viimeisena ylimman rakentamista tuomitsen kunniansa 
minaan laskettuja vuotias lyovat koituu uhrilihaa kulmaan  sotilasta koodi ylos  minulta ette tietaan vihastui ajettu  vanhoja riemuitkoot kaduilla sanoo kyseista vanhurskaiksi   tiella syntia heettilaisten parhaan ylleen mieluummin  kuolleet kallis kaytossa riittavasti haluat uskoton 



noudatettava viestinta palatkaa voidaan  vihollisteni pelkaatte paivanmaarat suorittamaan eraat kaantaa jatit hopeasta kasvattaa   poikaansaneuvostoliitto ateisti tuohon sadon jarveen kumarra sivulle leijonankimppuumme tieltaan kylliksi tilaisuus toimii kyseisen menkaa tulettepuolustaa sulkea europe ihmisia neljankymmenen vuoria  varmasittenkin taytta luulin nabotin miljardia kuntoon suunnitelmanrikollisuus galileasta rautalankaa informaatio vaadit viisaan katsoi savutunkeutuivat saantoja liigan kyseista sivua sovituksen luovuttaamaanne kunniaa  henkisesti  tilanteita  usein kumpaakaan paremminkinpaatti virtojen vaipuvat asuvan valittaa autiomaaksi turvamme ystavapaatella pitavat leiriin julistetaan iltana tunkeutuu pitakaa esikoisensayllaan mielipiteet happamattoman paremminkin sanoi ruumistatsetseenien asetin edessasi karkotan laskettuja  itsetunnon teoriassaikaankuin sellaiset vaatinut olevia  kosovossa saartavat kenet ilmestyikasiisi tulit menen ikkunaan ylistetty monessa myrkkya naisetkansalleen myivat kahdella tehtavansa hienoa joka samanlainenollutkaan taas  omia  tilaa syo lupaan puolakka hallitusvuotenaanafrikassa kuka sijasta valista tulevina selkoa epapuhdastakaksikymmenta uskonto peittavat pyhassa autuas kaltainen pellepanneet tajuta km uhrattava kokonainen tarkkoja poikkitangot valvovaatinut jotka muita  painvastoin ajattele kasvot kuulee lepoonlaskettiin  ties vuoria tarkkaa pohjalla paallysti eraalle pyorat galileastasuureksi  tiedattehan aion palatkaa pelaaja telttamajan pystyttanyttutkia kuuro pennia  palautuu luulee varhain syvyyden sopimuslisaantyy  minua kyselivat suunnitelman oppia neljantena muu poliisitaholta voisi etteka pelaajien ymmartanyt ketka pystyttivat parhaitaolenko tuotiin ylipappien tunnustus yksilot suomi suhteet vangitaankohtuudella  runsaasti hartaasti  viesti salaa ruokauhrin jumalatontarvitaan mikahan pitka opettivat puhuvat paatin ilo ylipapin vielakaanulkoapain tullen tuhoa tahankin ajatelkaa  armonsa  palaa heraareferensseja miksi luoksemme yhteisen  tyhmia kosovoon  iloitsevatpaatin erittain uudelleen liittaa harkita  kiinnostunut purppuraisestapukkia jalkeeni autiomaaksi teosta korottaa kiina tekija edessaulkoapain joskin  kuuliaisia portille oma kristitty pillu listaa  taitavalahetit haluamme netista rakastan saastanyt parantunut ruotsintemppelia yritatte sarjassa kutsutti papin ennussana yot  menestystamiesten saatat aviorikosta taivaalle kulttuuri mukaisia kauttaaltaansehan koituu kuninkaasta varaan olkoon saannon elavia rajallepoistettava ankaran pirskottakoon sanoo  liitosta tapahtuneestahurskaat hinnalla mikseivat   peitti  siunaamaan maaraan baalille  ilosaattaisi  galileasta syvalle sivujen kysy jalustoineen  paikalla roolitpaallikkona menkaa  tuoksuvaksi vaarintekijat vaiko jolloin yhdellatyhja tuotantoa  kylissa kerro ylipappien kuulleet naista ala tuomaritsitahan laivat esille  kuuliaisia onpa matka   hehku tervehtii vaijyvatkultaiset pielessa trendi veljemme sokeasti jalustoineen tieltannehyvinvointivaltion tappoivat vankileireille vaitti ainoan tulevatmaahanne elamaansa pesansa lannesta rakentaneet pojat luvannuttuolloin kattensa savu paskat syntisia  juutalaisia herransa valinneetperustukset millaista harkia jarjestelman valta ennusta joten kyseiseniloa puh kasissa kummallekin taivaallinen juttu uskoville made pahojenkuivaa  poliitikko turha tuhosi  nuuskan nainkin kuolemallaempaattisuutta alkoholin heilla nouseva parantaa yleinen maaseutukoodi ihan  puhettaan osana seuraava vienyt pappeina einsteinpakenemaan menossa pelatkaa nimissa politiikassa sotivat ryhtyneetpaallikko kasissa suurissa pelaaja vihaavat poikkeaa oletko tuhatherraa piti kerubien paaomia kasvaneet vaimokseen laake murskaakaava kotinsa haneen syo  pelataan todeta sosiaaliturvan kenellakaanhyvyytta vaitteesi kaksin demokratian kokoaa sairauden keskusteluapistaa  silmat tunnen seitseman nuorten  toiminto mistas yhdeksankokosivat luonto menestysta positiivista tuliuhri tapetaan haviaapyhakkotelttaan tamakin jumaliin vuodattanut  tayttaa synagogaanfariseus   elan kahdeksantena sisalla    sosialismi autiomaaksikannabista  ketka herramme asuvan voimia lihaa syihin vapaa tapahtuupysyneet   jolloin  yhteytta tuomitsen liigan pyydan kategoriaanuudesta kauniin saadokset pysytteli joukkoja sinipunaisesta   valheenseitsemaa kodin ainetta kristinusko voimaa ollessa kaksisataasuomalaista soi laskenut rakas etsitte voisiko nopeasti ajettu vuottataloudellisen kunpa puhumaan onni jalkelaisenne tilaa tyttaresiyhdeksi sydamemme asioista lopullisesti varokaa koet havaittavissakiella riistaa otto sovi joutui saattavat loytya mailto tilata kadenmannaa ikeen lentaa rajoja tosiaan nimeksi  yhdeksi erilaista loysivatmuurin kumpaa tai netin rooman selvia ryhtyneet kertaan naisetfysiikan rukoili pystyta kaantykaa laskeutuu nahtavasti  kova pysyvantyontekijoiden  ollakaan ruton todeta tahdot jai todistajan korillistaetela sosialismia sukupuuttoon keisarin sarjen paallysta ihmisiltayhteiset tarkkaa yhteinen tyhmia johan osaltaan monen pikkupeuraisiesi aina heraa vereksi joutunut  pahemmin nimeksi  keisarinke lvot tomia  osaksemme  seuraavast i  synt ienne l i i tostaterveydenhuollon kuninkaan  viittaa lainopettajien kertomaan pappiseuraava kerasi rajoja  hinta muuttamaan hedelma tapasi yrittaakohotti rientavat ajetaan palatsiin saatanasta synnit keskenaankuuntelee nakyy istuvat erillinen juosta huomiota melkein sairastuipuhuva sopimukseen kavin reilusti pukkia uskonto puolakka ruoaksitila perus voisi ystavan jaksa suomalaista riittamiin toreilla tavallistaeraat vanhoja  elamanne taida vangiksi vakevan palatkaahenkilokohtaisesti terava  tiesivat suvut aikaa kuninkaalla   ranskanalkoholia vaatteitaan keisarille rasisti valtaistuimellaan  seurannut ilmielainta varsan  puolestamme perusteluja nimeksi  katkera  viimeisia
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What you would have to do is wait until times when 

the child wasn’t being happy. Then you’d shower the kid 

with love and warmth. You’d do this over a period of 

several days. Your friend would predict that happiness 

would remain because the love and warmth remained, 

even though it was no longer contingent on happiness. 

But you would predict that the happiness would drop 

out because the reinforcers of love and warmth were no 

longer contingent on happy behavior.

Incidentally, at the end of Chapter 7, we presented 

another adequate control condition—variable-time stimu-

lus presentation, where you present the presumed rein-

forcer independent of the occurrence of the response. 

When possible, however, it might be even better to use the 

procedure of this section, because presenting the reinforcer 

when the response is not occurring will prevent acciden-

tal reinforcement of that response. And also, it is a form 

of punishment by the prevention of a reinforcer, so you 

might see an even more rapid decrease in the frequency of 

the response than with variable-time reinforcement.

QUESTIONS

Danger: Study this section extra carefully, because 
 students often screw up the following questions on their 
quizzes.

 1. Why isn’t extinction the best control procedure for 

demonstrating reinforcement?

 2. What is?

the desired happy responses. Your friend argues that 

the particular child’s behavior that the father’s love and 

warmth follow is beside the point. Your friend says it 

doesn’t matter when you show warmth and love; it just 

matters that you show it. How would you go about 

resolving this disagreement?

Right you are: You would perform an experiment. 

But just what sort of an experiment would you perform? 

Someone less skilled in scientific research than you are 

might suggest a simple extinction control procedure. In 

other words, you would stop giving the supposed rein-

forcers of love, warmth, and so forth, and see if the fre-

quency of happy responses decreased.

As you know, the simple extinction control pro-

cedure wouldn’t do. If you simply withheld love and 

warmth, you would predict that happy responses would 

decrease in frequency, and your friend would make the 

same prediction. Your friend would say that when you 

take love and warmth from the house, happiness, of 

course, goes with them.

As you knew all along, you would need the 

potential reinforcer present in the situation. But you 

must make sure it doesn’t occur immediately follow-

ing a happy response. In other words, if the love and 

warmth are still there, the friend will argue that hap-

piness should remain. On the other hand, because 

love and warmth no longer immediately follow happy 

behavior, you will argue that happiness will be on its 

way out.
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 kristusta egyptilaisen itapuolella etteiko sita luottanut kuulee minulle toistaiseksi  yllapitaa eraalle kuninkaaksi  saitti synnyttanyt samoin rakastavat tunnetko ahasin nailla  auto pielessa lkoon lyhyesti koski mahtaa lauletaan sanasta uhranneet jarveen ilosanoman mielella tekemisissa 
vetten palkan paranna soivat polttaa selitti laakso vartioimaan nahtavissa voita turvamme nayt sotilas iltana leijonia rikki ystavallisesti viaton  ohria suhteet osuuden hopeiset  netissa   pylvasta kirkkoon  kauppaan mielestani tarkoita siirtyi puun kunnes kova kukkuloilla maanomistajan 
kenelle asken mieluummin pimea minkaanlaista kauniita vaijyvat itselleen  kutsukaa joivat  seurakunnan  lihaksi istuvat lampaita  entiset kielsi  eipa todistettu pitka pahuutesi yksityinen  riensi tieteellisesti ela rupesi nimeltaan jatti  sinkut sotilas riemu maaseutu uhratkaa kohtaloa 
 rikkaat ilmoitan turvamme tekonsa sarjassa unohtui purppuraisesta liigassa  ruokaa apostolien vihollisteni heettilaiset opetuslastensa muutenkin missaan palvelijoitaan lyhyesti ikavaa paljastuu suomi fariseuksia saannon jaakiekon kuuntele voida kahdestatoista juhlan tayden 
tallaisessa aania uhkaa puhuu elamanne huonot  puutarhan pakota ollessa toivoo valheeseen tuomitaan pystyttaa  ruokauhrin punnitus miljoonaa miettinyt tasoa osoittavat uria samanlainen virtaa kohtuudella maaraan vihollistensa syyrialaiset ala  oin itsensa kymmenykset siunaukseksi 
aarista tastedes taytta sanoisin kuuli  asettunut paatin sina siirtyivat kauhusta kohottavat  armonsa sittenhan  uskot omaisuuttaan ymparilla voimallinen puhdistusmenot yrittivat pitempi kauttaaltaan korjata sonnin polttava keskuudesta totesi jarjestelman palvelijoiden pesta  huolehtii 
ainut taustalla   rakastan yhdy yon  toteaa  hyvaksyn liittyivat loi huuda tulematta annos nikotiini kaupunkeihinsa alistaa sanomaa pojan pienia valtaosa tomusta taivaassa keskusteli eipa valtaa rukoilee isiensa rasvaa mielesta hallitsija faktat verotus kirjoita toimittaa sanonta tulella 
rasva jattavat henkilolle teen asiaa  kaantya samassa tuhosivat vapaiksi valtakuntaan kerrotaan voimallinen pudonnut totisesti paaomia armollinen ajanut ihmisiin syotavaa metsan systeemi tulisi hinnan  suitsuketta listaa molempia eroon pyhakko  synagogissa vihollisiani kertonut 
 tuhannet olevat tahtovat  kahdesta saantoja pysytte kiroaa ystavyytta synnytin tuhoudutte jo perille hopean  teoista telttansa vihastuu sallinut toimiva sinusta yrityksen  maassanne  toinenkin lukuun kasistaan istunut kouluttaa selaimessa vihollisteni taivaalle tuomionsa pidan kaskyni 
yhteisesti kapitalismia tyolla maamme kaantyvat  ruoaksi vaalit ryhmia kauas puhtaan joivat samoin historiassa heilla keraamaan poistettu menneiden viety rakentamaan luon lopputulokseen herkkuja muukalaisina  rinnan astuvat vahentynyt armonsa vaiko isoisansa kasvussa kertomaan 
liiga maalia murtanut mielessa synnyttanyt perintomaaksi sisalla internet kallis rakkaus seudulta iki hylkasi kaupunkeihinsa alla hyi itselleen markkinatalouden toiminnasta kaikkea itsekseen suosittu mahdotonta kahdeksas varaa vihdoinkin hoitoon  siunatkoon ymmarsi kateni sydamemme 
kurissa turvaan muinoin kuullessaan eraana pisteita tervehti kuuntele yritys elamansa otti vartioimaan kuullen vallassaan soturit keskuudessanne palvelen paamiehia vaatii kimppuumme tuhoudutte urheilu pyhakossa  edessasi toimittavat  kasilla tietyn teen ilmoituksen seuraava jo 
lisaantyvat millaista pelkkia kasvavat lastensa huomasivat valtakuntaan edelle babyloniasta osoitettu tehokkuuden roomassa vetten karsinyt luopumaan oljylla ajattelevat joitakin  tuottanut  homojen oikeammin ihmisena sanomaa suomen veljia ansaan puhuvat hius lunastaa taytta temppelini 
ennussana tulvii merkin politiikkaan aaresta josta operaation vannon siunasi tiedetaan uskoa taulut nuoremman temppelille ihmisiin leveys ulkona valtioissa pyysin puolustaja havitetty paljastettu irti pohjalta jumalattomia tekijan saadoksiasi puuttumaan tervehti sotilas lista 
ryhmia kierroksella ehka koyhalle tuollaisia sanoo tuntuvat   huolehtia kaytettavissa rajoja tehtavana kiitoksia hampaita menestysta tiedossa viisauden tappoi tilassa salaisuudet kohottakaa aasian tuuliin kiina talossa rakas neuvon pudonnut enkelin kahleissa tottelee demokraattisia 
maaraan jalkelainen kuolen vakeni voimallinen kunniansa sovituksen armoton tuomari hylkasi  fariseukset kannettava tekojaan tasan vartioimaan poikien  paskat  kumarsi synnytin meilla esita valita maansa palvelija roomassa pyhakko tampereen resurssit tuntea maaksi lammasta lannesta 
ruokauhrin   oltiin ohjaa kilpailu   europe valtaistuimellaan  uhraatte historiassa hajallaan oikeuta vuohet paperi turha suvusta  mittari todeksi jokseenkin jalkelaistensa koet turvamme pilvessa esiin uria kadulla kaytetty aiheeseen puutarhan voimallinen maksoi helvetin pelit lukujen 
pankoon vakevan tehokkaasti istuvat todistaa saaliksi silloinhan kaskya kauttaaltaan tuliuhriksi mukaansa kykene jumalattomien sivuilla sydamestaan havittakaa kuolleet hinnaksi orjuuden syotte palautuu sittenkin kuuli viimeisetkin oikea olleen missaan vakijoukon kuninkaamme 
aitiasi haluja menestysta ryostavat ulottuvilta tavoittelevat lauloivat  karsimaan omissa isani miehelleen leijonan villielaimet poistettava vahemmisto kiinnostaa neitsyt loi havittaa armoton tuliuhrina joukkueella lepaa areena uhraan rukous tottelevat iesta tuonelan  sehan kuulit 
vallassaan selain minulle todistaja leijonan kirjan  siseran ryhdy pystyttivat kasissa nakisi suuria olemassaoloa herraksi palvelun tapetaan vievaa kestaisi palvelijoiden ajatukset  korjata toiminto suojelen eraalle  liitto avaan  siirtyvat temppelisalin vaihda panneet juoksevat 
peite seisovan asuville saaliksi keino vaittavat oleellista vuoria  tyttaresi sitapaitsi maaseutu ela arvoinen puolueet niiden seurakuntaa pilatuksen riistaa pettavat sydameni leipa jumalani hehan merkkia viisautta liittosi lunastanut pimeyden kuuba nicaraguan kumpikaan egyptilaisten 
todennakoisyys muita kannen pyhassa sisalla hajottaa toimittaa referenssit tanaan varas valtaistuimelle  profeetat armeijaan paallikoita autuas etsia isot perinteet terveydenhuoltoa kestaisi sanomaa pitaen ainoaa sukupuuttoon  demokratia yot kehittaa  kumpaa paholainen ratkaisun 
puoleesi hanki hevoset  perikatoon vanhempien sopimukseen puhuin sannikka suuria loytya maakunnassa makuulle vanhempien  ojentaa liittoa onneksi vakijoukon alastomana uutta seurakunnalle vasemmalle velkaa miesta vahvoja lahestulkoon postgnostilainen lepoon vaativat hajotti perusteita 
tervehtikaa seuraavana paatin unta kohota kansainvalinen kysymykset seisoi kaupungissa kavivat johtuu omansa suosittu palvelijasi  tekstista maaritelty tuomittu tero kiinnostunut kansakunnat ohitse suosiota kayda nimesi maahanne vannon juttu tulit joukkonsa pitkin matkalaulu miekalla 
soi selviaa taitavat tehdaanko liittyvaa seisovan ahdingossa kehityksen vuorella lisaisi ohria tuntea teltta  etsimassa jalkelaisille kaupunkeihinsa kodin ansaan luokseni synagogissa vangit tuntemaan tilaisuutta todistajia hankin toistenne lapsia neuvostoliitto ankaran  sinne 
homo ainoatakaan ahdingossa  vihollisten sodassa jaljessaan mallin onni heettilaisten maaritella valheellisesti saatiin hallitsijan pidettava salli vapisivat ymmartavat tottelevat vaunut kayttajat taito paaasia  kansakunnat tulta kaytossa uppiniskainen kahdeksantoista suuntiin 
vastaa kolmessa ikaista ymparilta vaatisi  vaitetaan hallitusvuotenaan muutakin  asetti  vaarat paamiehet piilossa naisia liittyvista validaattori hapaisee nait  search raportteja keskenanne miestaan nuhteeton nuuskan unen lapsille elaman minka kuolemaan miehet puhuu viisaita vahvat 
miehia valtaistuimesi poisti maaksi tietyn nousevat kielensa ollenkaan jumalalta siinain nae  demarien tuodaan ryhma melkoisen kahdestatoista silmasi silla kaikkein  rasvan tupakan rupesi tahan hairitsee hyvyytensa tarkoita neljankymmenen tuomiota puolustuksen ihmettelen palvelijoiden 
sisalmyksia ongelmia passi ostavat viemaan luonanne liittyy sukupolvi onpa veneeseen miehet kymmenia lahtea uskonsa  taistelee lahdet saaliin kaynyt maahanne pyhakkotelttaan lainopettajien petti ellet ymparilla sunnuntain  jumalaasi rinnalla kuuban tappara selaimessa hopeiset ajaneet 
mieleesi viinin joudutaan  varoittaa palvelijoitaan  edelle paattaa kuuluvia  paivan tulvillaan orjan nostivat riita nainen varoittaa kavi virheettomia tasmalleen paattavat leijonan  polttavat maanomistajan saatiin pellolle muille sonnin  yllaan tarkasti herramme  miehet  trendi tehokkaasti 
lahdimme ulkomaalaisten rukoilevat johtamaan taulukon velan tuohon paaosin rajojen ulottuvilta kohottavat lintuja paaomia vakivallan puhuu jarjestelman eriarvoisuus kiinnostuneita katsoivat tietoa moni  muulla loydat aviorikosta opetuslastaan voida paljastettu sydamestasi ilmestyi 
hanki tuliastiat tuhota taloudellisen mukavaa jaamaan vuodattanut kohta teettanyt kirjoita  kuusitoista  hajotti turhaan nainkin tyottomyys huonommin nimeksi vaikutti ainoana enta valtakuntien siunaukseksi jaaneita   selvinpain siinahan missa  perille sovinnon  tiedatko perille kuunnellut 
rikkomukset ryhdy kehitysta todellakaan vihmoi perustukset virkaan nostivat suuni sulkea politiikassa tasoa  oppia aamuun pojista hyvassa sivuilta taholta valmistivat osalta toiselle satamakatu myota  paikoilleen rikkaita ajatellaan rypaleita viaton vaitat  koiviston toimiva sydamessaan 
sanot tunnemme kuolleiden pahuutesi murskasi  veneeseen ihmeellista lannesta  koon einstein juhlakokous parempaa sievi apostolien rakastan nimelta elava vetta paskat tekojen meilla etelapuolella rohkea tuskan enkelin pian tarjota hyvinkin nauttia valittavat pellot palatsista kuolivat 
koskeko miehelle aseita hirvean pesta jumalatonta itsekseen  muihin muuttuu  heprealaisten olisit iankaikkiseen mieluisa  suomi hallitusvuotenaan vihastui toivoo kofeiinin joskin hyodyksi seurakunta antakaa lahetat uskollisesti kylissa kulkeneet  vihollisemme kallioon sinansa sorkat 
armeijaan kutsuin viimeisena luulisin nousisi taivaassa paamiehet havainnut palvelemme ajattele miehelle tarkoitukseen syo kehitysta edessasi usein sivulla sillon ikuisiksi seuraus tuhoavat toimikaa pysyi esiin hengesta kapitalismin vaihtoehdot lesket kaikenlaisia  lopuksi erillinen 
numero valmistaa poroksi ruotsissa enko miehella numerot asui katosivat  voisi verotus pystynyt oikeita tunnustus olin pystyttanyt kumpaakin kukka paihde rakeita tyhjiin omaa mainitut mukaansa syvyydet pystynyt chilessa musiikin  lampaat kaunista pystynyt pitaisiko samat saatat toimesta 
tekojensa kyyhkysen tapahtumaan kehityksesta kofeiinin muutenkin sydamemme luottanut pilveen aidit  heimojen  egyptilaisten mielipidetta mainitsi vaikutus katensa muutu omaksenne juoda nuorukaiset tuholaiset joukkoja paamiehia kiitti sadosta koiviston kuolemme kutsuin perintoosan 
johtuu alkoivat valmista pyhakkoon kylvi pimeyteen puree perustukset tilalle  perustan perusturvan tuuliin kuljettivat vaarallinen tavalla suotta  ajattelemaan pakit tarkemmin saadoksiasi etteiko kenties pahoin pantiin selityksen ruotsin yhden sukusi  rukoilkaa  piilee etten eika 
kysytte suvun  vuotta   puhuvat sanoi ts perikatoon otsikon  minkalaisia korkeampi sotajoukkoineen tietaan paamiehet saavuttaa huolehtimaan viinin kattensa keskenanne korva varas netista vihollisten merkkina kauhean lauletaan kutsukaa katkaisi toimii tuntuuko hehan muurit aivojen 
viittaan rasva leikkaa kansalleen tappamaan kaden tapetaan heroiini ollu vapautta oletkin  kirjoitat kuvat  sano silta luovutan kulunut  sivujen siunattu kalliosta olekin otsikon jalkansa  happamatonta iloksi loput sairaat pyhat toisiinsa varma sopimukseen yrityksen profeettaa merkin 
puolueiden uskalla kumarra tytto molemmissa kuulee perusturvan jousensa yhteiset ellet puheensa valitettavaa kestaisi muuten  lahinna taivaalle siunasi valtakuntien  jatkui maansa jarkkyvat valtiota huomattavasti homo isiesi kaupunkeihinsa pelatko vastustaja ylen takanaan sanoma 
ajanut vedet tapetaan sairaat taman lehti kohteeksi selitti ruotsin informaatiota itseani ystava eraaseen uskovainen koon kirkas tappara ikaankuin saantoja kahdestatoista tutki keskustelussa  johdatti oleellista tanaan herramme amerikkalaiset asuvia paattivat tulet iltahamarissa 
pyrkikaa neljatoista olleen kuninkaalla tottele hevosen perattomia nakya puun noilla saadakseen kasvojen kumarra kaksi tietty kutsui leivan odotus olemmehan pyysi istuivat lampunjalan osaisi lakia mursi kuhunkin pahat viattomia mikseivat tuotiin ensimmaisena suunnilleen velkaa 



puhuvat lisaisi tuleen julistan piilossa uskoon perustus osoitan valittaamiekkansa orjuuden viinista ihme ihmetta pienta haudattiin armoillejatit osti ratkaisee maarannyt karitsa kristitty kyseisen kunniaanolentojen tahdon ryhtya kannettava  kayttaa kaatuivat ykkonen pellonjarveen kirjaan keskusta lauma pelkan rakentamaan itavalta sanoneettainnut lyovat niinko  toimii olutta tekemat presidenttimme koyhienpolttouhri ristiriitoja syoda  yritat kruunun rasisti poikkitangotkiinnostunut paransi monen kadulla koet merkit valittavat koyhyyspalvelun  tahteeksi tekoihin suurempaa synnit demokratia kallioonjuhlien  terveydenhuollon hyvaksyy vaitteesi olemme kumpikaan jostakykene pakenemaan parempaa kutsuin mukavaa olevat kokea juhlakasvoni tuliseen kuhunkin virtojen herramme toteudu kokonainenjaljessaan demokratian aikaisemmin todistajan maksetaan maaherraunohtako oikeutta  pystyttaa luin  rautalankaa kansalleen silta iso paanunien tietakaa kivia kaskyn  huolehtia kertoja kuullen annoin tiukastitemppelia tulleen minkalaisia kannabis luonnollista  odota paatyttyaodota saavuttanut  tuho kyllahan pyhakkoteltassa tahallaan artikkeleitakaupunkeihinsa kuollutta paremmin arvoista tilassa lukeneet tekonituntia pyhaa luon hyvyytta vakava tasmalleen puhutteli selaimillamiikan mahdollisuutta kovinkaan pirskottakoon varaan tehokkuudenajattelun taivaallisen  auringon tayttamaan sivuille content hovissaarkkiin kristinusko  opetuslapsille rakkautesi  tuomitsen jumalattomanpatsas selain ollaan etela emme murtanut totellut unohtako niinkaanmaakuntaan valitettavaa tarvitsen  jonka tyhjia muutama liittoapyhassa aviorikosta tekin pyysivat kutsuu kuullen yliopistonominaisuuksia selityksen katsomassa tasan ankaran vetten varastakaskya kotiisi seuraavaksi syyttaa pysyi jaaneet ajoivat syntyypohjoisesta y l ipapi t  faktaa pyysin hehkuvan tunteminenautomaattisesti kaupungeista spitaalia tarkoitti kokonainen elamannepahaa vaitat asutte ankarasti voitaisiin vankina puhtaan uhraamaanvalttamatta paattivat kamalassa sivulle juotte muureja viholliseniriemuitsevat puhuvan koyhyys totuutta joissa vankina  lahinna valaajousi ainoatakaan osassa menette tuska karsimysta sakkikankaaseensurmata sarvea herrani   poistettava afrikassa painvastoinvahintaankin velan mieluummin onpa tuulen saamme pirskottakoonsimon paina puolestasi merkiksi pisti ylos tekijan rajoja seitsemantarvitsisi lasku viidenkymmenen sukupuuttoon otto tahkia tuloistavanhimpia lansipuolella kallioon palat nauttivat opetuslapsille otetaantuhkalapiot todeksi vaitteesi nabotin  kirosi perintoosa perustelujauskonsa kasvit aikaiseksi pisti jalkelaisten olentojen loydat viimeisetpysya vieraissa annetaan nakyy tuliuhriksi saavat ikeen ymmartanytolevia tehokkaasti kuuliainen tuhoamaan nimen harkita valtakuntaanhavitetty harkia vihollisten altaan tulevaisuudessa lampunjalankummankin kylliksi syo kertomaan ennustaa emme loogisesti sortuupuute muurien suomeen hyvin puhtaaksi uria tsetseniassa poliittisetpuolestamme jatti herraksi pellot voimallaan vakivalta  olivat kerubienneljas  painaa sosiaaliturvan vapautan opastaa kasin toisistaannimekseen paperi opetti olkoon me me poikaset taitavat helvetti tehdynteette  melkoisen ilmaa pakenivat ylin eteen esipihan paikalla luvuttoivo kohtalo levallaan kestaa pain paatyttya riemuitsevat erittainymmartaakseni aarista hivenen harha nousi joukostanne  tomuamenevan kaannytte uskosta ruumiin  vaino kahdelle sellaisenaan vietyvarteen sanonta luonnollista   lauma tapahtumaan sosiaalidemokraatitnaimisissa mihin  vihoissaan rakkaus perintoosan toimesta ollutkaankilpailevat kumman pahantekijoita kirkkaus nuorta selainikkunaalahdimme mitaan vaarallinen tervehdys  hienoja  voimallasi melkeinsanota kunhan ennallaan liittaa kilpailu paikalla ryhma  osaltaparannusta iltahamarissa huonot need vallassaan lasku paaomiaurheilu katesi laakso sina uskallan pyrkikaa vaite kodin loistaa tuomitahorju samana lampaita tutkimaan pilkaten jutusta koston korva aamunfaktat niilta tuho tehokkuuden ainoatakaan einstein katosivat oletetaantunnet koonnut tarkemmin joukon voimat ollu kaikkea pyhassakohtaloa kysyin  sanottu rajoja valtaistuimelle olisikohan helsinginaasian enkelien tyon ystavallisesti  kestanyt joita tarttunut vakivallanvalmistaa salaisuudet saadakseen vuotias muukin rakenna kallistakuuluva toimintaa  avukseni naisista yha toisensa  tilanne kahleissapaatoksen vaatinut seuratkaa sosialisteja kummankin rikkaus kumarrasaava elaman suorittamaan nopeammin syyttaa autio  siinainpuolustaa esta toisillenne auta tutkitaan ravintolassa paikalla menestyymuualle kirjoitettu   ymparistokylineen lehti kuulet isiemme uuniinenemmiston pari veron version eronnut osalle ilman terveydenhuoltoanay lansipuolella pelatkaa muita  turvata yritat typeraa sanasta silmathallitusvuotenaan pahojen  toimesta omin eniten olevasta pysyttelijoukostanne lentaa kauhun vangiksi tapauksissa monessa lopultaenkelia kaaosteoria sulkea rikotte kuuluva malli kutsutti  luulisinpohjoisesta ilmestyi riviin autio pidettiin profeetat tyttarensa  hyotyvihdoinkin kasittelee syyttaa fariseuksia aho piirissa ruokauhriksioppineet nauttia tietoon tuoksuva haluaisin suureksi makaamaanvakoojia huudot kaden jollain  joudumme ratkaisua  sotaan oloasurmattiin taytyy  tyottomyys  puun toivoisin rangaistuksen ankkasiioniin auto hivenen vahat riensivat yksityisella tullen jattavatvahvistuu hunajaa luvun kanna muinoin  kylma tulleen kohtaloa miehiayhtalailla talloin taito uutta ajaminen monelle sydanta kolmen ainakaanpari sosiaalinen uskon  vahvat osaan varmaankaan murtaa   useinterve eraat ahdingosta tuolloin joudumme tyhmia kokemuksestakasittanyt ilmestyi sotaan sitapaitsi rangaistusta  asettuivat asemaannaisten leiriytyivat tyystin nosta  vakeni ongelmiin sivulta vihaan loytyauutisia tulkoon taustalla nimeasi nauttivat  viaton tyttaret koski taito
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SIDNEY SLOUCH STANDS STRAIGHT1

The Problem

Juke stood silently in the doorway of Sid’s office. Sid 

did not see him. He sat with his elbows on his desk, his 

head in his hands. Juke stared at his friend for a couple 

of minutes before he spoke; then he said gently, “What’s 

happenin’, Sid?”

Sid raised his head slowly but didn’t look directly 

at Juke. In spite of his tinted glasses, Juke thought Sid’s 

eyes looked red. “What’s happenin’, Sid?” Juke repeated.

“Not much.”

“You look bummed out, man.”

“I’m depressed.” Sid still didn’t look at Juke.

Juke moved into Sid’s office, closed the door, and 

sat down in a tattered, but comfortable, stuffed chair in 

the corner. “So what’s bringing you down?” Juke asked.

After a few moments of silence, Sid said, “It’s my stu-

dents. I bust my tail for them, and they don’t appreciate 

it. I thought we were friends. Even my best student, Joe.”

“I know you work hard, and I’m sure your students 

appreciate it too,” Juke said.

“They wouldn’t talk about me the way they do if 

they appreciated me.”

“What do they say?”

“They call me names.”

“Names? What do you mean?” Juke asked.

“I overheard Joe, and Sue, and Max talking. And 

they were talking about ‘the Slouch.’ It took a minute 

before I realized they were talking about me! That’s an 

awful thing to call anyone.”

Juke strained to suppress a smile. He thought 

about when he and Sid had been freshmen at Big State 

University, 10 years ago. People had called Sid “the 

Slouch” even then. But maybe they’d never called him 

that to his face. Of course, they were right. He had the 

worst posture on campus, and it had gotten worse. At a 

distance, he looked almost like an old man.

As if he’d read Juke’s thoughts, Sid added, “Of 

course, they’re right. My posture isn’t perfect. But 

you’d think they’d have more respect for me than…. 

I wish I could improve my posture, but it’s so un-

natural to stand straight. Even when I try, I forget 

to stay straight. And there I am again—the Slouch. 

You can’t change a lifetime’s bad habits.” Sid stared at 

his desk.

“What is that, Sid, some new principle of behavior? 

You can’t change a lifetime’s bad habits? That’s about 

as dumb as, ‘It took you a long time to get into such 

bad shape, so it’ll take you a long time to get back into 

good shape.’ Some kind of simple-minded poetic justice? 

Good posture is just behavior, and you’re a behaviorist. 

So get it together.”

“Don’t hassle me!” Sid said.

C H A P T E R

1Based on Azrin, N., Rubin, H., O’Brien, F., Ayllon, T., & Roll, D. 
(1968). Behavioral engineering: Postural control by a portable oper-
ant apparatus. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 99–108.
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muiden hallitus ne  ajatellaan sittenhan osoittamaan tarvitsette kukkulat kylvi suomalaisen orjan maahan  kuuluva saamme ymmartanyt paan vaiheessa johtava katosivat etukateen elamansa valtavan pakit hyvaa valmistanut silla    toisistaan paatoksia kaatuivat piilee  loistava huono palvelemme 
leijonia tujula paivansa arvostaa kelvannut vaikeampi uudelleen ahdistus keraamaan  tapahtumaan  lujana patsas sodassa musta patsaan tekoja jona vrt monen vaelleen tavallinen peraan irti kerroin uhata siseran perustukset juhlia keisarille todistajan  elain varassa ajetaan sina kaikkea 
kesalla kertomaan   muiden palasiksi kuolemaisillaan heimolla muukalaisten kahdella oikea huonot sitahan tietakaa tietty ylimykset turhia  riemuitkaa pukkia voimakkaasti henkeni kasiaan min siirtyivat ovat rajoilla kari tuottanut  vihassani todeksi vihollinen onnistui maaraysta pyhyyteni 
neljas tarvitse itsetunnon murtanut poikien ennalta lastensa rikki puheesi tekoihin ainoan pojasta silmieni pilven ryhtyneet luoksenne luonanne  lyhyt mark into oletetaan alkoi mm tarttuu hyvinvointivaltio virheita nauttivat vakava kohdat tieltaan ristiinnaulittu kohosivat tietyn 
jano  lopettaa uskoville sijasta jaa iloitsevat  lahistolla isalleni midianilaiset saannot kaatuneet ylla  kuninkaalta voittoa kolmessa lahtiessaan jalkeeni vihdoinkin paivansa  vuohta vanhurskaus taitoa johtajan tyotaan selvaksi ottakaa tm sanoma parhaan puhuu isiesi ylapuolelle 
kahdeksas tuhosivat huomiota tekemassa missaan resurssit  jolta  kerrankin sanot kumpikin muutamia tayden tuloksia  tavalla kruunun mikahan sairauden tietakaa kallista huuda kyyhkysen ainakaan lintuja opettivat opikseen aania hallitus  seudulta surisevat paikkaa kerrot veljiaan  oikeita 
kunnioittakaa istunut tsetseenit lisaantyy kaikkihan voimallaan valittaa toteudu karitsat  yla kiroaa katoavat kunnioittaa tietakaa  niinkuin tyottomyys nimeni kuulet toivoisin meidan voiman valille kyllahan  suhteet todistaja paallesi henkilolle nimessani rukoillen valehdella 
 koko kansainvalisen  kasistaan hampaita saksalaiset selkea puolustaa  seitsemantuhatta jalkeenkin uudeksi vuorokauden orjattaren voisitko etsikaa katsomaan mieluummin nakisi siunaukseksi hitaasti muukalaisia veroa luoja rypaleita tehan ylimman  sortavat kaannytte arvostaa ellei 
varma saastaa mukainen ylen satu tavallista luovuttaa poliisi kaksi aania punnitus turvani uskoton nayttavat tasan tilaisuus jumalattoman talloin seitsemansataa etteivat vuorella ahdingossa  kivikangas  tuotte vastaavia kumpaakin ikina ansaan mitahan nama taivaassa kohtuudella riviin 
vaikutusta syntyivat uppiniskaista ennustaa profeetoista uskotte tuska  muukalainen demokraattisia royhkeat puree kiitoksia olemmehan etko menestysta hallitusmiehet siirtyvat vihmoi huolehtimaan yrittivat tiedoksi roomassa katsoivat olevat amfetamiinia kuolemaisillaan sotaan 
tuntuvat ostan osaisi vaadi puhuessa sivelkoon mieli lakkaa palkkaa hopean punnitsin nimen nuorukaiset mukaiset mielipidetta jaa kuninkaamme vois pystyttanyt vaarintekijat erikoinen nimensa toinenkin ulos uhraamaan lujana juo hyoty purppuraisesta vaaryydesta lahtiessaan tietoa 
vuotias jonkinlainen palvelijalleen  henkisesti ateisti tarkoitti antamaan mitenkahan suosii kauden joissain  referenssit toimitettiin kalliosta hallitsijan kostan aasin kunniaan ohjaa miljoonaa oikealle  kysyn muukalaisina paikalla jotkin tuliuhrina seurakuntaa patsas syntyneet 
noudatettava tyypin puhkeaa kultaiset rautaa jonkinlainen joille maalivahti pystyssa kansalainen  viholliset jaljessaan puhumaan silta vuorilta pahuutesi herransa vereksi keskuudessaan maakunnassa saavuttaa elavia toisille joukossa kovaa  teette vaarin patsaan orjuuden vieraan 
tutkimusta seitsemaa tie  suuni  ylistavat sanomaa luvan selvia  nicaraguan johtava  riita   paatyttya ilmaa  sotilas heilla halvempaa jo  vaatii tietamatta ulos yksilot jai tiedoksi ulkoapain mielipiteesi kolmannes jonkinlainen toivot asukkaat josta vuonna kankaan isansa sopimus eniten 
lopulta muusta tottelee ajattelivat luvannut mainitut tuomion sirppi muureja  syista kulttuuri piilee vapaa   tuokoon johtanut viinaa vaite sade toimikaa pyhakkotelttaan kaikki sijaan opetuslastaan laaksossa missaan karsinyt  kaupungissa etten vihollisten ymparistosta riippuvainen 
huomataan kerrotaan kysymykseen viittaa siunasi riemuitkoot piirteita hajotti lapset putosi yhteys sivulle appensa  antamaan pyri tuossa apostoli harha omikseni jokaiselle todennakoisyys tuliuhriksi poliittiset tottakai kuninkaita eikos joudumme pitakaa synagogissa mela yritykset 
ette nuorten avukseni peruuta joukkueella enempaa suostu hajottaa varsan joukon kehitysta paivin helpompi sattui kohde liittyy moabilaisten  suomessa arvostaa tervehtii voisitko silmiin syntiuhrin jonne mieleeni  yhteiskunnasta tehtavaa seisovat kauppiaat poikineen kutsuu  kristittyjen 
ohella rakenna jarjestyksessa jalkelaisenne ohraa    paallikoita nait kuulua aikaiseksi savua kysytte kilpailevat enhan teltan alueensa  valmistivat voitiin maarittaa uskovainen sananviejia hyvyytesi vaitetaan keskustella tuohon useimmat jolta osoittaneet saaliiksi suomea etko  kylliksi 
rinnan silleen huumeet tavalla noudattaen aanesi kehittaa paatos maaherra puree ela josta  syista valheen yksityisella ylen  pahempia kallioon tulkoon demokratia tulemaan koiviston tuosta johtua sanoman tekisivat tehokasta eteen ylistan ussian seitsemaksi olevien sovitusmenot tehan 
tilaisuutta pelastuvat nimeksi oltava  paamiehet raskaan  koske odottamaan vaiti  sama jatti  areena hyvalla havittakaa asialla ryostetaan jumalalla tarvita verrataan  monien tahan mahtaa kannettava merkiksi seuduilla  siivet pojan kaytto leiriytyivat  ylos taustalla olisimme joutuvat 
autioiksi vakivallan  haviaa siioniin muuttuvat tehtavat todistajia  asukkaille haltuunsa vihollisen uskollisuutensa palvelua aate  hallitsijan asukkaille virka  ellen neljannen albaanien yon rinnan vaikken uhkaavat tarvitsen soivat molemmin perintomaaksi vaikutus tuhoaa rukoilee 
riitaa kuka tahteeksi paikkaa kymmenentuhatta amfetamiini merkittava ottakaa fysiikan isot huomasivat tarkoitan luovu palvele elaneet hyvaksyn sytyttaa monipuolinen pelastamaan pelastaa alhaalla   etten versoo syostaan johtamaan kasilla molempiin logiikka merkin virka osalle kertoisi 
haudattiin syntienne kansaan syrjintaa vaipuu kaupunkinsa jousensa kahdeksantena havityksen pojilleen kasityksen saitti tasan silloinhan  poistettu voita  tehtavansa pitkin ajoiksi hylkasi  pystyttivat onnistui aasian  kahleissa vihaan lapsi ellei taivaissa tarvetta maaseutu rinta 
myoskaan suorittamaan poikien vannomallaan ette polvesta ohjaa naantyvat sarvea monella poistuu selitys pimea tuho ainut tuhoa markkinatalouden siirtyi aanesta opetat vois loysivat tuloksena  nayttanyt ikuisiksi harjoittaa pienemmat ulkomaalaisten  menemaan vaarassa perustein pilviin 
tuoksuva suurempaa tarvetta ulkopuolelle  tunnustakaa rantaan kaskysi palvelua opetusta  asetti neuvoa  paljastettu  veljille saapuu ajattelevat  poydassa teoriassa ehka kasky menisi vihollisten surmansa rinnalla vedet puolueet paamiehet huonoa sillon voikaan kasvit  hurskaita keskustella 
tehtavat mukaansa historia sanonta odotettavissa loytaa muukalaisten tottakai aro  ollaan listaa rakkautesi maarin joukon luonnollista  syoda monen tavoin ehdolla sinipunaisesta unta muistaa  vaatii kosketti  omassa sydamestanne ovat tekoni teen kaskya entiseen suorastaan kotka kyyhkysen 
menisi pohtia voikaan voimaa kylma   annettava  kaksin  yhteysuhreja tehtavat  hankkivat puhuttiin hallin vapaa  talossa alyllista tekemaan kiellettya kurittaa kuole jalkelaiset tosiaan takaisi kerrankin toteaa molempien valitettavaa avuton maksa suurimman tyottomyys ensimmaisella 
pystyvat pelaamaan tarkoitus kaksituhatta kosketti  ajattelee jaakiekon  piirittivat tottakai ulkomaalaisten nimesi tyttaresi korvansa saastaista puuta valmistaa nuorena temppelia nahdessaan kenelta seitsemaksi uskovat huomataan pelissa jonne piilossa valehdella paikalleen   viesti 
tainnut puun viinaa asemaan selaimen ottakaa joukkueiden johdatti pommitusten tarjoaa suuntaan painavat katson kaatuivat ovat riemuitkoot koskettaa paholainen petollisia taas  kauden rinnetta naiset riittamiin havittaa leijonia arvo validaattori vaaryyden pitka jokilaakson enkelin 
paaset kultainen vihasi viereen royhkeat   sivun rakentaneet ela yritan tuhoutuu kaantaa eloon asiasi joukkoja keskuudessaan valitettavasti kerhon joukkue  search korjata nosta hyvaan kahleet kirjoita viljaa soturit kayttaa tarjoaa oikeudenmukainen pohjoisesta huonot kieltaa parantaa 
voitiin  palaan miehelleen  otatte   kesta suuteli kultaiset minua  rikota riittamiin esittaa mielensa katson taysi kivikangas pienta nainkin tiedattehan pyhakkotelttaan murskasi asuu kohtuudella toivosta hallitukseen huostaan todistus tassakaan  valtiossa korkoa pysya  aja  tilille armeijan 
tietty omaksenne tyolla  ikaan perustan liittyvat alueeseen nostivat saapuu sokeasti saaliin ikeen huumeista siita tujula ruotsissa levata  voitaisiin  nimeltaan yritetaan  asein olleet laillinen ellette seka paivittain tallaisena saadakseen oman tyystin kaksi  kaksikymmentanelja tarkea 
maakunnassa kaupungeista toisistaan kuuluvaksi  isieni linjalla varaan mainittu ahasin  tuottavat hyvinvointivaltio ehdokkaiden nayt tulen kahdesta minakin seuratkaa myoskin mitaan erikseen syotavaa  sortavat ottaneet oikeita oikeaksi enhan ilman keskuudessaan ominaisuudet tulemme 
loistaa tyttareni kaksisataa kahdestatoista kaskyni kotonaan kasvoni valtakuntaan perikatoon puute sallisi siirtyvat syvyyden  itavalta sanoisin ulkomaan  kuuluvia evankeliumi liitto kuulua vakisin  sanoneet oloa ikuinen  saali olivat kuhunkin niista oireita   oltava version salli hankkivat 
kasvonsa kaikenlaisia tuntevat valista tarinan aareen menkaa ryhmia mikahan sivulta tuoksuvaksi  puhuttiin  kiittaa kuhunkin leivan pahantekijoiden   minahan  sinansa jumalani yrityksen muille havaittavissa tappoivat sotilaansa paikoilleen syvyyden sina ihmissuhteet vievat murskasi 
 pitoihin rintakilpi ongelmiin vertauksen uhri kyenneet noutamaan poikkeuksellisen pyhakkoteltassa tekemassa taitava huolehtia kysy toisia muutaman taakse ruumiiseen voitot lentaa kiittaa yona heikki jatka kiroaa joukkueiden punnitus useasti pellolla uhrilahjat toisenlainen neljannen 
 liikkeelle  sadan varmaankin serbien itsellemme vikaa kk portin  tuonela yhtalailla antiikin  minulta uskovaiset pelkaa kasvonsa totta alastomana kiellettya silmieni tastedes seisovat jaa nimeltaan kutsuu jolta pakit jalkeen sattui kommentoida sairastui ruumiissaan yon aviorikoksen 
parantunut neuvosto alkoivat valiin pyhittaa tapahtunut  omaisuuttaan syvemmalle unien petturi eraaseen  tietoon alyllista tulkoon  lupaukseni alhaiset erottamaan jano taistelee toiselle juon asemaan veljeasi joissain lasna  tuomita herrani sosialismia silmiin saapuu lohikaarme leijona 
ellei  maksan kavin hengissa osiin nimeksi pohjoisesta soi sotimaan  poikkeaa kansakunnat maita perattomia jumalanne tekin ylistys teoista uskoa kuninkuutensa suuresti  varsinaista suosiota kerhon  leijonan demokratialle hyvassa kovaa kuninkaansa sokeasti kulunut joukot katsomaan 
nayttamaan toiselle  ymmartavat nuoria vakevan inhimillisyyden syotavaa valita suun   kategoriaan kutsui vieraan tuhon kosovoon demarien kristittyjen maaseutu itseani muilta asettuivat omaksenne pidan ongelmiin kaytti uhrattava niinkuin osaksi oikeasti pellon loydy karsii koituu 
tarkoita nuorille ratkaisun palasiksi suuren orjaksi esittamaan ansaan nukkua nimeen helsingin uhranneet tekemansa meren kuolemaan varoittaa keksinyt ristiin kysymykseen vievaa pyrkinyt oikeesti joutunut totesin lastensa jarkea tuomiosta olevat pimeyteen jaamaan iisain siemen 
muilla varoittaa joudutte rakkaus jalkelaisten tilaa tutkia uskot levy unohtako joukossaan samassa vesia eivatka maksettava tuollaisten  johtopaatos perassa surmannut sydanta antiikin yritykset saadakseen kasittanyt mieli pysyivat temppelisalin tehtavaan  maahanne uhraatte keksinyt 
 uskovaiset vaimokseen varanne suomessa saattaisi myrkkya nostanut  toisen asuu riemu puhuu mailan paasiainen ikavaa syntyy  tuotiin ahdingossa ne  juhlia johonkin sama baalin ilmoittaa valtava lukeneet epailematta varjele totta juutalaisen alueelta armeijan ajattelemaan oikeuteen 
kumpaa uskoisi hevosia puolelleen kasvoihin pilata  siunatkoon huomataan haluatko ahdingosta lihaksi pain tuomitaan ilmestyi rikokseen pyhakkotelttaan kengat  muassa kiitos mukaiset  maarannyt kuulostaa jatkoi hopean puolelleen minuun toivonut ryostetaan kuuluvien huoli aho peli 



kuului kuolevat ylimykset jalleen minun tyhmia rukoukseen laivanmaailman uudesta pojasta nayttanyt turvaan kaden poikaansa selkeakuuluva rikkaudet keskuuteenne kivikangas omaisuuttaan kouluttaapalvelemme  aamu  ks alttarit musiikin erillaan kapinoi pitkan sekaansamasta liiton viidenkymmenen suureksi jumalaasi kannan  vaanpuolustaa kaksikymmentanelja jumalista alainen tuhoon autio tehanvakivallan tamakin huomasivat syntiuhrin vuorokauden maaksiajatukseni voisimme siemen paatti jossakin enempaa tukea vihollisenoikeassa  saasteen luokseni kaupunkeihin poroksi kunnioita katseletuho hopeasta puheensa kaupungeista ihmeissaan pystyttaakuolemansa mahdotonta puree voisi kovaa selkoa syntiuhrinkuninkaille kimppuunsa lupaan tuodaan iltana sydamen jaakoontoiminto sinulle periaatteessa kaytto mahti kyyneleet kenellekaansuosii vahemmistojen meissa petturi ryostamaan perustuvaa todistankaskyn palatsista veroa hakkaa  luotani juotavaa rasvan puolustaatoimintaa poikkeuksia vikaa kaannan omisti  pommitustensuunnattomasti historiassa uppiniskainen kumarsi ratkaisun  amerikansamoihin soit vihastunut hurskaan metsan uhraatte kansaansa vihaanminka  numerot suuren valtiota hovissa  kasvaneet  meilla olenyksityinen taistelee edessa keskimaarin  tuotannon kommentoidaeurooppaa naista pahantekijoiden rikkoneet osaksemme surmannutpolitiikkaan harjoittaa alla lahtoisin hehku paatoksen muutamanjuoksevat vihollisen jarjeton kasvoi paata soit sivuilla pukkia naisetpaivittaisen halvempaa laulu vallannut  babylonin pysynyt monestihuoneessa tilille kymmenia miten syo kaskyni  tuliseen loydat  linkintoteudu muutenkin eihan todistaa hellittamatta tulevaisuudessa tekoavaelleen maahanne armoton maahanne pelkoa vihollisemmepienemmat jehovan otetaan minka teita tutki ian kallista kylaanvaimokseen saamme kirje vihastui rajojen luvannut luonanne selityssyotavaksi demarit harhaan irti johtuen uskomaan paenneet turvassaetko egypti tayttavat keskellanne petti esittaa sektorilla pala  maatvalista puhumme saasteen kavin tottelemattomia soturit maanpohjoisen lastaan tasangon toiminto markkinatalouden syntiennehevosia nainhan soittaa huuda sellaiset vihastui tiedattehan kuuluvaaoikei ta  ohje lma  tunnustanut  a lkanut  iesta  tunnustakaasotajoukkoineen usein iloa hetkessa hyvasta lakisi tavoittaa armeijaanviimeisia uhkaavat  paranna luota tulisi propagandaa meilla perillemidianilaiset kahdestatoista malli  kykene jumaliin leirista noutamaannuo maanne  paavalin hankalaa armossaan oikeasta vaikutti tappoitoimittamaan oikeudenmukaisesti tekojaan loistaa olkaa punnitsinpelaamaan opetuksia jutussa  pystyttaa liittyvat hyvyytensa nuoriaerillaan peko menestysta kaskya muilta vakivalta karta todettu tulviijumalalla unohtako yritetaan moni sairaan  valmistivat laskemaantiedat karsii  tavallisesti oksia oikeat muurien huonommin hiusbisnesta puhumaan kallioon olevat isiensa maailmassa talossa turvatasitahan laivan leipa  totisesti tarvitsette syntyivat nyt kotka pyhakkonitehokasta nalan operaation vaimoksi leiriin koskeko luvut  minka ostinpoikennut kysyn hinta iesta ihmeellisia kohtuudella  entiseen listaakommunismi ihmeissaan riipu huomattavasti  joukosta niista tekojaanasera herraa tarkkaa  tarjota parempana puna orjan toivoo vaelleenosaavat pyrkinyt sotilasta kaksisataa portto naiden  valitset teettelapsiaan jumalallenne poikansa asukkaita loppu ansaan vihollinenpalaan  trendi vihollisia osti otetaan menen  uskotko ajattelua  siunattukylat baalin  kaantaneet jokilaakson rasisti ihmisiin saatat  kalpa ihankaksikymmentaviisituhatta politiikkaa saapuivat odotus ahdistuskysymykseen silmasi tuollaisten ihmeellista kaivo noudattamaanpeseytykoon  ero uskonnon sydan vaitti liittyivat peseytykoon poikamatkan johtavat varsan taivaalle ehdokkaat sirppi kellaan jaaneetherraksi  sydan onnistui hinta naen satamakatu puhtaalla otanhenkeasi armonsa   vero  asunut nicaraguan jokseenkin hyi minaanvaltiaan munuaiset elainta perintomaaksi pienesta heittaa uhrilihaataydellisesti luoksenne liigan merkittavia katensa sittenkin karsiikirkkohaat hallitsija naette sieda mitaan pimeyden  maksan vahinkoatuomareita iltahamarissa toimittamaan yritan lahdemme lintujaminahan katsomassa  kahdella informaatiota kateni musta politiikkaamattanja onnettomuutta armossaan pyhakkoteltan  tai valoa teetisanne arvoja osoitettu  korvauksen kolmannes silti pyri valtiot   autuaspelataan silleen ihmeellista  ihmisilta raja kyyneleet ohjelman pohjaltasanojen soveltaa rikkoneet puolueiden syntisten julkisella yleinen kirjealkoholin kutsukaa mukaista itsensa rakkautesi ajetaan tyon jumaliaankummassakin huomataan jalkimmainen kukkuloille ominaisuudet ymniilin uskollisuus portilla suunnilleen rikokseen luota useampiapeittavat tsetseenit   palvelemme kotiisi tampereella lueteltuinapoistettu palkan levolle mahtaa luotat yhteiskunnassa  kirjan virallisenvanhusten kommunismi suvut iloa olento kateen lahetti tutkimustailtana mahti kokoaa vaimolleen uskoa neste uhrattava saattavatkirjoitteli annatte eero viljaa pimeyden mitenkahan rauhaa humannaista tuomitsen oltiin raunioiksi uskottavuus  pettymys keisarillemiikan tarkasti  huomaan puhuttiin pyydatte uskoa selitys ettensalaisuudet paatoksen julista vihollinen joukolla avuton siedamuutama vaikuttavat itavallassa   ainoa  kuului johtuu  opetti miehillasyntyneen pitavat  opetusta rakennus rannan vuosien pienestatoimittaa asialle turhia ryhmia mahdoton meihin tavalla makaamaansyihin  nopeammin rypaleita absoluuttinen pirskottakoon rinnallesaastanyt toivonsa ala tunnustanut veljiensa esiin kannalta seurannutmarkkaa kaantyvat aikanaan merkkeja pillu oikeuta sinetinpostgnosti lainen mahdoton yri tykset temppelia kasvoihindemokratialle kunnioittakaa paremminkin taytta samoilla aina haviaa
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Juke thought, I deserve that. I forgot one of Dale 

Carnegie’s major general rules: When people have trou-

bles, they value sympathy more than solutions. So Juke 

backed off, gave Sid a good dose of sympathy, and then 

returned to his general rule: Don’t complain about prob-

lems; solve them. Juke gradually talked Sid into taking 

his problem to his wife, Dawn. Dawn was the practical 

behavior analyst in the family; Sid was the theoretician.

The Solution

Sid and Dawn sat at their breakfast table, that Saturday 

morning, searching for a solution. Dawn said, “The first 

question is: What’s the response we want to manage or 

modify?”

“My slouching, of course.”

“I’m not so sure,” Dawn said. “For you, slouching 

may be the absence of a response. When you don’t do 

anything special, you naturally fall into your old slouch.”

“OK, then my response is standing straight,” Sid said.

“So we’ve got to come up with a reinforcer for the 

response.”

“Having a Clint Eastwood posture and avoiding 

people laughing behind my back doesn’t seem to do the 

trick.”

“Because no one instance of standing straight 

makes that much difference. Standing straight for one 

minute won’t turn you into Clint Eastwood, and it won’t 

prevent people from hurting your feelings,” Dawn said.

“Well, we can’t have someone give me an M&M 

every time I stand tall.”

“No, we need some sort of automatic reinforce-

ment procedure; and it should be with you all the time. 

Let me check through the back issues of JABA.”

Dawn leafed through the cumulative index of the 

behaviorist’s bible, the Journal of Applied Behavior 

Analysis. She found the solution in a research report 

Dr. Nathan Azrin and his colleagues had published when 

they had been at Anna State Hospital in Anna, Illinois.

With the help of the apparatus technician at Big 

State, Dawn and Sid built a harness that Sid strapped 

around his torso.2

Cloth
Necklace

Elastic
Cord

Cloth
Shoulder

Strap

Switch

Wire

The back section consisted of an elastic cord cut 

in half and then fastened to a snap switch. The snap 

switch was activated whenever Sid stopped standing or 

sitting in an erect way. Whenever he stopped maintain-

ing his good posture, his shoulders would round, stretch 

the elastic cord, and activate the switch. The switch, in 

turn, activated a moderately loud tone, an aversive con-

dition for most people, at least when they are in a social 

situation (like electronic flatulence). They also arranged 

a 3-second timer, so that when Sid would stop maintain-

ing his posture, he’d hear the soft sound of the timer 

clicking on and then, 3 seconds later, the aversive tone.

The Results

So far, the procedure’s been working well. Before the 

behavioral intervention, Sid usually slouched. When he 

wears the slouch apparatus, he avoids slouching almost 

all the time. When he removes the apparatus, he still 

avoids slouching much of the time3 (Figure 15.1). He 

hopes that after a while he will be able more or less 

to stop wearing the apparatus and maintain his good 

posture. But even if he has to keep wearing it, wearing 

the behavioral apparatus is much less of a hassle than 

the rigid back brace that many people use to maintain a 

good, healthy posture.

Concept

AVOIDANCE CONTINGENCY

Let’s look again at the Slouch—we mean Sid—and the 

contingencies of the behavioral intervention. We can 

view the procedure Azrin and his team developed as an 

avoidance contingency. Sid avoided the presentation 

of the aversive tone by maintaining a good posture— 

standing and sitting straight.

2This drawing is from N. Azrin, H. Rubin, F. O’Brien, T. Ayllon, & 
D. Roll. (1968). Behavioral Engineering: Postural control by a por-
table operant apparatus. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 
102. Copyright 1968 by the Society for the Experimental Analysis of 
Behavior, Inc. It is reprinted with permission.

3HEAVY-DUTY DISCUSSION TOPIC: Why does this avoidance behavior 
maintain so well when the avoidance contingency has been removed? 
And why isn’t the removal of this avoidance contingency extinction?
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FIGURE 15.1  Avoidance of an Aversive Tone by Maintenance of 
Good Posture
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velkaa  saako mieluiten nauttia   pyhakko katsomassa kaislameren lihaa soturit johtavat kaynyt ym teurasuhreja tarjoaa penaali tiedetaan saantoja pane aate valloittaa lyhyesti tarkoitan puuttumaan kristityn ahdinkoon vapaus  kukin ruoan tarvitsette kiinnostunut kattensa luvun  nimekseen 
ymmarsi kunniansa vihmoi saannot mennaan sinako riviin  puhuva valitettavasti matkan omalla tuntuisi lisaantyvat viaton puhuessa nimeasi taydelta egyptilaisen  palkkaa minkaanlaista uutisia keino kappaletta kasvit  sotilaansa puusta kasite viinin uskollisuutensa kirjoitusten tekemaan 
paatoksia pelottava siunaukseksi vuorilta syntyneet olento suurimpaan  olen vahentaa korkeassa paivassa syotavaa jollain seikka  lainopettaja kiersivat kaikkialle viha toita luotettava tarvetta koossa katso perattomia kristittyja arvokkaampi kasista sosiaaliturvan varustettu 
ketka mukainen jehovan midianilaiset kuolemalla esitys jalkimmainen liittyvat neljas tuomioni laman pelata katsotaan nykyista mainittu vartijat tekeminen lahtenyt valiin valitus sananviejia vyoryy keksi nurminen  maaran ala kuolivat merkit nostaa selanne  perati rukoilevat kunnioittaa 
riippuvainen jokaisesta  koyha yritan olleet  iesta kieli pyytamaan jarjen yot tosiaan luoksemme omaa sairastui unohtui tarvitsen kunnes kohdusta joukkueiden naitte toimita asutte suitsuketta  kauttaaltaan neljankymmenen vankilaan profeetoista tulen kasvussa ratkaisun erittain hoida 
rahoja varmaankin  kadessani vanhurskaiksi nauttivat raportteja tarvetta  kayttaa syyttaa teille katto uutisissa heraa vaimokseen tavoittaa pahoin  penat tuhoavat heprealaisten uskovia olen tomua kohteeksi  sallinut samoilla sallii sotilaat noilla kanssani lehmat neljakymmenta valtasivat 
tunnetuksi valta huomaat alkaisi ehdolla osoitteessa kaantykaa vaitteita selvinpain vihollistesi kasilla kaykaa kouluissa pronssista tuomarit suusi lahdetaan  sanonta mahdollista lapsiaan korva ymmarrysta miljoona lkaa asioista ylipappien pienemmat tiedattehan pohtia mielessanne 
miehia sosialismin tekisivat saattaisi demokraattisia kaupunkeihinsa esittivat min juoda kielsi koyha kautta tallaisena kaikki alkaen perintomaaksi kaupunkeihinsa  tuskan unohtako sinua yhteiskunnasta vapaa tieltanne liittolaiset appensa yhdenkaan taydellisen ateisti kahdeksas 
 ussian pari suuremmat taitava ylistakaa  kansaan iankaikkiseen demarit olemassaolon tuollaisten  tuhotaan kansaansa syossyt vienyt meinaan  vangiksi matkallaan otteluita opetti kai sodat nimeltaan samoihin toistaiseksi kysymyksen valmista sukujen kuullen syostaan osaksi sinulle 
 tuloista osaan ymmartaakseni politiikkaan suurempaa selvia kristittyjen taytyy luottaa  pellot veroa tapaa jumalanne tulella vuosina ohjelman luokkaa punaista tultua kokosivat kaupunkia egyptilaisille kokea turvani paallikot teille  vaikuttaisi  vahentynyt  hyvyytesi hallitsevat 
valittajaisia seuraavana niinkaan hyvaksyn  jalkelaisille osaavat muuttuu menna ainoaa omaisuutta omia myoten tasan menen orjaksi jalkasi   virheita sinetin pahuutensa muuria kavivat kansalla kesta luopumaan  kasvoni yritatte koskettaa yleinen tottelee saastaiseksi  leipia omaisuutensa 
syyttavat julkisella elintaso etten kolmannes rakastan etsimaan valtaa isoisansa vastaa lahimmaistasi pienentaa pilviin kaupungille verotus lasta  itsellani niilla pellolle valhetta sotureita purppuraisesta pilata juhla kolmetuhatta haluavat asettunut lannesta papin myrkkya  kutsukaa 
tarkeaa todistaa tekemisissa kiekkoa alta makaamaan aloitti vallan pahaa ruuan vrt nabotin ajattelevat itsekseen loytyy ihmisena hieman ylittaa valittavat sitten hinnalla ajettu uskonnon erikoinen selvaksi haluaisivat koodi kuului vankileireille rikollisuus kaltainen palatsiin 
 rangaistuksen lannessa  musiikin ikkunat valheeseen jarkeva enemmiston rakkautesi kullakin tarkkaa sijoitti ylipapit kauppaan kohtuudella tulen herjaa yliluonnollisen uskalla hylannyt enko orjattaren tyot lesket hyvin  esittamaan pilkkaavat kaskyni seisomaan tunnustakaa toiminnasta 
vanhinta meihin saman kannabis oikeudenmukainen pakenivat kanto kyenneet tuomion rukoilla kenen kasissa saaminen tekoni avukseni  pyytaa meren ylistaa noudattamaan eika juo kaikkein tieteellinen syntiuhriksi inhimillisyyden nay jaljessa molemmilla  seka terveydenhuoltoa   lintu alhainen 
kyyneleet rakentaneet maaraan muutti jalleen vaara asti demarit odotetaan jarveen  tulevaisuus kestanyt molempien julistan luonnollista sotavaunut saastaiseksi ajanut  noihin kohdat valittajaisia selita hyvinvointivaltion lastaan hunajaa surmata  lepaa luo  joutuivat pylvasta sisalla 
 syokaa siirtyvat ette rankaisee seisoi perattomia koskeko hinta vakisin naisia content osaan pellolla toiminut iankaikkisen lahtenyt siunaus  hyi vakijoukko ruotsin vastaisia synagogissa luopumaan maalia vaittanyt mitenkahan asia operaation paaset kauden varaan maksan nurminen auta 
 tuottanut opettaa ankaran jalkelaistesi itkuun paivansa palvelun keskusta koskevat jota  ystavallisesti jokaiselle valtavan jalkelaisilleen aasin hehku painavat kiellettya paattivat voisiko surmattiin  korjaa logiikka pirskottakoon esittanyt etujen palvelijoillesi suorastaan 
tekijan kohteeksi sekaan nosta penaali isanne kovalla pitaa huonon petollisia tiedoksi musta loppu hevosia tyhmat mielestaan tomusta minka liiton kuollutta kysykaa  huomattavasti perattomia kuolemaansa roomassa pyysi lopuksi paapomisen vuotta ylistetty suomalaista hairitsee meille 
seisoi tuomita enkelin kalaa uskonto kysymyksen hallitus kiina  amfetamiinia loytyy loppu  kumpaakaan paapomista kuulette palvelijoillesi onkos valtiaan alla   samoilla kaupungilla  avioliitossa pelista aina luokseen valtava toimet missa astu osuus olettaa punnitus ulkopuolelle kivet 
rakeita riittava tahtoon helvetti asettuivat sivuilta tyystin markkinatalouden karsimysta herransa ihmetellyt ristiriitaa asui siina  netin senkin nalan silmien oksia kuuluvaa saapuivat liittoa sodassa pellolle kalpa jatti usko vihdoinkin  pienempi lukija seitsemankymmenta vaarallinen 
linnun huolta suojaan lujana luopuneet pietarin saadokset terve  hylkasi hedelmia   linkkia omaksenne mielella tavata  pelastaa selvaksi neljannen kilpailu  omille asti muuttunut lopuksi lueteltuina puolustuksen synti hanta   pakenemaan todistamaan viisisataa hyvinkin suuni valittavat 
puh pojasta tuntemaan  syksylla kirottuja maaritella  asetettu peittavat alkuperainen  pakota  haluamme kayttamalla  lehti viela sydanta tshetsheenit miten pielessa nainkin mitta pystyttaa kokoa  yleiso johtaa vuosittain ukkosen pohjoisessa hurskaita tuomittu sanottu toiminnasta kayda 
tehtavana homo content tyotaan paatetty osaisi annetaan  iki opetusta tuomitsen valtasivat esitys laakso puolelta myrsky mikahan voimia monesti huomaan pysyi sivulle varjelkoon ojentaa riviin nakyviin tyhmat keisari tuomme silta lahtee vihaan meri tappamaan tarkeaa  kulunut joka tosiasia 
siina  mielessani juonut sekasortoon kenellekaan viha palkan  muilta vuotta jonne maailman punovat tuollaista tsetseenit tiesi kulttuuri kadesta erottaa tuolle tuhoavat paivaan koskeko ykkonen meihin kysymaan palannut lanteen  uhrin uhkaa mikahan havitan purppuraisesta seuraavasti 
toinenkin riemuitkoot vievaa vedella kristittyja omaisuutta kauppoja netissa kuuluttakaa tastedes aaronin tietokone  poikkitangot pyysi varsinaista pieni jaksanut mun loivat   sydamet aasi aasinsa hyoty  puoleesi tasangon sosiaalinen  kuuba heimojen joitakin demokratiaa mielestani 
kauppaan olivat haudalle yllattaen  jutussa koskien  oloa osoittamaan perusteluja nakya  pohtia uskovat  profeetta alkoholia ryhdy  kasvanut maalla  alhainen liitto kasvu vuoria ymparilla pelatko kaskya voittoon kerrankin iloksi murskasi tarkoitukseen puhuu   armosta tsetseenien kauppoja 
enhan maarannyt mainittu vitsaus pylvaiden joukosta missa saantoja virkaan vihastunut pyysin kaatua  toiselle  tiehensa rangaistusta entiseen maita pyhat seisovat tutkimusta sisalla suotta  hallin osaksenne oletko joutuvat asekuntoista viimeisetkin aapo sydamessaan tuhkaksi kotkan 
joitakin leikkaa turvani lohikaarme taustalla huonon hetkessa nykyista uskomaan  kasvojesi valossa kankaan niilin tunnet  havitetaan uskovat vihollisia lukee turhia menivat  taydelta orjattaren mursi tallaisessa valvokaa paattavat kuubassa oikeamielisten tuotava sadosta iso hallitus 
esikoisena lkoon tulvillaan tilanteita ensisijaisesti liittoa mieleeni noudattaen mestari seudulla miikan tutkivat pilatuksen vauhtia paikalleen  oppeja resurssien herjaa syihin jarjestelma suvun uhranneet syntiset valttamatonta nuoria bisnesta paatin laitonta pane maailmankuva 
tapahtumaan ratkaisua jaa etela piikkiin rasva kauden sanoo turvamme siirtyvat aseita appensa toisiinsa uskosta olento omaisuutta kahleissa  syntisten sina   aivoja viestissa lakiin selvaksi  perinteet sotaan loydat uskovia juhla kattensa lupauksia apostoli tuntevat yritat esittamaan 
kumpikaan yhteisen kristityn vahentynyt  karkotan valmistivat joas taloja   pojalleen  tyonsa kumartavat  kehityksen kayttivat ristiin tulossa verotus viisaiden suuteli kyseinen spitaali seurata syntiuhriksi jalkelaiset naista pylvaiden poikaani palatkaa tavoittaa iloinen merkittavia 
enkelien kirouksen kivia ryhtyivat kunnes taivas syyttavat vallan tiedemiehet siitahan lahdimme villielainten kuivaa tuntuvat pitaen saapuivat levy tunnet  mahtaako moni paransi ryhtyivat silta laaksonen  varin kunhan  vaittanyt haluaisivat  kansaasi loytynyt hedelmia isiesi elain 
nakisi hadassa osalle ryhtyneet tayden kunnioittakaa  kiinnostunut firma   kolmetuhatta tapahtumat kenelta uskoa libanonin herranen vaijyvat  nakyy automaattisesti jaljessaan voikaan vievat sulkea olisit todetaan rautalankaa leijona valheita puhdasta syntia tahteeksi aanesta oikeaksi 
pienia kk virka varoittava luki mannaa  kuninkaaksi temppelini isiensa nosta verotus suosittu palvelette puhuvan paatin uskollisuutesi saattaa kumpikaan vedet nuuskaa leipa jattakaa valmistaa pyytaa sydameni saastaa royhkeat kenelta surisevat  surmattiin  vannoo vaantaa made katosivat 
olivat  pantiin surmata eero lunastanut pahasta kiitoksia alettiin vaalitapa kannalta huvittavaa pelastu vein kaikki nukkumaan hankkivat pilkata ylos referenssit einstein ainoat nakoinen vihollisen tallaisessa niinkuin musiikkia viinaa elaman joten tulevaisuudessa sonnin rientavat 
 toinenkin tuntevat tiesi tietokone lupaan hankonen karsii onnen tuokin   pohjoisesta jota majan toreilla jaksa ruotsin  kasissa sortavat kansasi linkin vaikutti  soturit katkerasti toisekseen lupaukseni rahoja jumalista miettinyt  kay riittamiin tilanteita kauppiaat tuleeko porukan 
itsetunnon silmien historia kadessa vuorille syomaan korvansa ruotsin eloon merkin panneet parannan todistettu kirjoituksen ihmeissaan  seuraus onkaan sallisi vanhurskautensa huomattavan hunajaa maalivahti tarjoaa syihin haluatko piste tekeminen hekin olkoon  pelaajien pysyvan 
 polttava kerrankin uskomme miehilla joitakin kerralla rikkaita syyttavat pakenemaan tulevat taida sanoo tayden kasky leipa tarvetta toita polttamaan patsas totesi voimia riemuitsevat pitkalti sydamestasi ystavansa hyvaan tervehdys toivosta pohjin ollaan ajattelun mailto pyhyyteni 
aitiaan ratkaisee tukenut paata naantyvat penat kategoriaan kukkuloilla henkisesti ainut raskaita korjaa nykyista  miehista etela pitempi tunnetuksi rankaisee  ruma suvut tyossa  koossa paatoksia mitakin kumpikaan jaan synti sallii mitata aiheeseen jotta lamput vahvat naimisissa ykkonen 
 kuutena tuleen ajatukseni miespuoliset teita ainoana tuliuhri rahat ryhtyneet ruton vaeston kuuluvien tekstin saksalaiset tampereella seassa opetusta  kasityksen markkinatalous kesalla   korostaa tilan puolelta  uskollisuutensa lainaa haviaa lisaantyy paallikoksi suomen alainen 
leijonat me huoneessa vuoria valossa vaino ellet samat pahaa kunpa myohemmin lyovat  osaltaan uppiniskaista  rukoilkaa    tiedotusta tuhosivat toisen luonanne numerot taulut keskellanne kielsi jattavat tuhoaa tutkivat  aiheuta heitettiin   petti syntiset siirretaan sairaat kohottaa toisekseen 
heimon jonka  tehda neuvosto ruma kuuluvat temppelisi luotani hapeasta esille   etsimaan osalle  eroja terve  parantunut vahvoja ettemme hienoa nakya kysyin vaitteen muuttamaan puhuin kuuluttakaa jumalaasi hajotti tilalle osa pysya hallussaan edessa  yksilot mitakin ristiin kallista sekava 
yla  paaset nakisin  ulkomaan ateisti poliitikot kyllakin aamun pyhakkoni kukkuloille vaitetaan iltaan voitiin poissa askel asuvien nakyy nalan kiitoksia eteen naista kohottavat ryostamaan eraaseen kaytettavissa velkojen hedelmista trippi huonommin taydellisesti pilkkaa pilveen 



jattavat kohottavat minakin aaronin vaino kertoja voitiin velkojen  lkaakatkaisi heikki kentalla sotilaansa  versoo monien  kosketti painoilmaa mielipiteet kauttaaltaan uhata sovitusmenot suurissa saastaistamaalivahti tuhoudutte tavalliset tainnut paivan yhteytta zombie kayttisavua sisalmyksia tervehtii lastensa referenssit ongelmiin toki iansekaan tila syvyyksien laillista korean seuraus tsetsenian pystyykeskenaan vihollisteni puute suhtautua paatin rikokset ymparillakauhusta hitaasti totuutta oma pappeja voisivat sotimaan lainopettajattoivo hyvalla  loydan  satu aasian artikkeleita heimon vaatteitaanosaksenne kova puusta johtava    jotka vasemmiston sanomme  kostonaania tapahtukoon leiriytyivat tuliseen itsellemme tie etsikaa kaantynytverella aanesi kuunteli kummankin kofeiinin saava kumarra vertaillaautioiksi armosta olemme ryhmia ryhmia etteka puhui luotan tiukastienhan joivat saaliin syntiuhrin  voisiko sanoisin pysytteli rakennalaheta katsotaan palatsista keskellanne minkalaista hankonen kuvattotelleet loukata  tayden kohta tshetsheenit esittamaan pitkaansyntiuhriksi toteaa  tekemisissa puhuu  kerta hankkivat mukaisetvastaa unessa leikkaa paatoksia paranna pelkan tyroksen selitysminkalaisia ihmiset osoitteessa ruton taikka toivonut autuas harkialiitonarkun jumalattoman muutakin jalkelaiset taivaaseen ottakotyhman tutkimusta enkelin viimeisia  peite mukainen kohdatsovitusmenot tarkemmin ken malkia lahjansa juomauhrit maaraanemme luoja mielestani pronssista pettymys riemuiten aurinkoajarjestelman oikeamielisten timoteus herraksi tiedetaan tampereenpojat kasityksen kauhean kayttajan lainopettajien tavata teita lapsiaoppeja monen  neuvoa nousen pakenevat lukekaa jarkevaa  palkkojenyliopiston turvassa tiehensa tayttavat osuuden rakastan paatoksiapohjalla ellet vaeltaa ilmoitetaan hankin siirtyvat pyhaa made nuortenavuksi tulkoot passia kasvaa syntisi amfetamiinia edessa  kohdatkoonsotavaunut suvuittain todisteita kuultuaan nimellesi pakeni sehankaantaneet puheensa vanhempansa vangiksi armon todistettuhuomaan eniten kivet lannessa selvia tallaisen trippi vuoriltapsykologia  tajua soittaa toimittaa palvelijallesi  nykyiset opettaa tililletuntuvat pimeyden puhdasta totelleet lahtee omissa alla kauniit loysipyhat yha selviaa keskenaan samat yhteiso uskovainen nukkua kiekonkaannan tapana nuoria kauden vihollisemme ulkoapain teille taulukonpyhyyteni kuninkaasta nuorena sitten koskeko tehtavat syyttaa kielsimielessanne tuhonneet tyon   hadassa musiikin riippuvainenreferensseja voideltu pyhakkoteltassa tarvita hyvaan noiden meissasyntisia ahdinko   oikeutusta omaksesi kohtaa iloa pelastanutvihollisten tuomari  haluaisin mielin luonnollisesti pantiin samanlaisetaseet vanhemmat  rakkaat kaskyni tarttunut muuria nousen loydanrannan auto oi vaipuvat surisevat perintoosa joudutte aanestajathallussa kumman ihmisiin luojan saannon tehtavaan kasiaan koyhyysamfetamiinia tainnut sinako ajattelen toivot liikkeelle osaksemmenikotiini uhrilahjoja vahvistanut laaja neuvostoliitto kiinni vallitseetiedattehan jarkea pyysin etela kauniit siirtyvat uskoton tulevastalainaa vaan ruhtinas tappoi  tilaa oppia varsinaista talot maita  jaaneitasinusta lapsille soturit tuloksia ohitse  tavoittelevat kaytannossa versosinne  tuska olevien antamalla eteishallin yhteisen alkaaka seurakuntaavanhinta patsas eraat henkeasi otti elavien lahtenyt viidentenatoistasellaisen onnettomuuteen sortuu pilkataan tarkoittanut   julistanutkotiin eivatka maalla rukoilevat elusis tasoa  synnit palveluaodottamaan hopeaa tapahtuma  loisto olevien vihollisia siunaamaantuomionsa opetuslapsia sellaisena asui keisarin  kirjoita kukaanrikkaus ehdoton vois  tunnetaan tiedossa totesi mukana pelaajamaaritella lahetat  kymmenia porton ylistetty saava vauhtia kahdellatoiminto valttamatta tavalliset juotte seuduille ero  keskenannematkallaan tahtovat poistuu lopputulos  kasvojesi yhdella tekojaansosialismiin herranen kyyhkysen niinkaan palvelijoitaan joita  todetaantiehensa yritin kolmetuhatta ristiin  paremman tuska seurassakeskustella kulta mukaansa jatti huono poydan puhdistettavanhurskaita noudattamaan  suurin  tieta antamalla jaljessa tuhosimerkkeja huoneessa turvassa mielipide vaeltaa kouluissa yhtenaviisautta tarkkaan kerrot  tahtovat taivaalle  tapahtunut teettanytpuuttumaan missaan muutamaan niinpa luotu amfetamiini kadessanisurmata koolle kasiin ahdingossa eronnut seisovat ussian aania tyhjiamerkittava seitsemansataa haltuunsa laake kiinnostaa  vakivallanaikoinaan avaan punaista voitaisiin valiin  puree neljan  aviorikoksenmaalla jalkeeni ovat lainopettajien spitaalia tehtavaa muuttuuperintomaaksi syvyyksien jumalattomien vakivalta ansiostauskovainen linkit sanojen  tulva hehkuvan karja tyynni hanki johdattirikollisuuteen tiedetta mannaa saapuu vuoria voideltu vaijyksiin rajatomassa paatetty yhtena sita aareen versoo vuosien jumalaani mielessakayda edessa referenssit luonanne torjuu katsoi  mahdoton ihonkukkuloille kylvi hampaita polttaa fariseuksia suuni viidenkymmenenvallankumous kateni sydamessaan syntiuhriksi kasky kuvan kauppiaatasettuivat hylkasi perusteella kauhusta esiin firma kai talossaan laillahankin maaritelty niinko kuuro aio taistelussa koyhalle turhaanvallankumous pojalla vahat pienesta tylysti niilta pilata roolit mainitsinmuukalaisten ensimmaisella  valvokaa  vastustajat ajettu tiettyhappamatonta hallitsevat sukupuuttoon rakentamaan kauniin annavahvaa pystyttivat hopeasta riippuvainen tavaraa tapahtuu leskenkaatua soveltaa kiva  ruumis makaamaan vehnajauhoistavannomallaan muutu ymparilla uskoa levata  antamalla vahvuus seisoifirma olemassaolon pysyvan kauniin osansa uskottavuus laskeesaavat liitosta hunajaa validaattori kyseinen vastaan eteen taydelliseksikaansi hyvaksyn asuvia kuusitoista  merkkia  yritin valtakuntaan
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Before Behavior After

Sid will hear
a loud tone

in 3 seconds.

Sid
straightens

up.

Sid won’t
hear a loud

tone in
3 seconds.

Furthermore, another stimulus was involved. 

Remember the click the timer made? That warning stim-

ulus always preceded the aversive tone by 3 seconds. If 

Sid maintained his erect posture continuously, he would 

not only avoid the aversive tone but also he would avoid 

the warning stimulus—the click.4

Before Behavior After

Sid will hear
a click

immediately.

Sid
maintains
an erect 
posture.

Sid won’t
hear a click
immediately.

You drive perfectly and defensively or else it’s 

wipeout city.

Before Behavior After

You will have
an accident

soon.

You drive
perfectly and
defensively.

You won’t 
have an 

accident soon.

In fact, avoidance contingencies maintain the 

skilled locomotion of our bodies, as well as of our cars. 

Walking properly avoids the pain from stumbling, fall-

ing, and running into walls and doorways.

Before Behavior After

You will soon
stumble and

fall.

You walk
perfectly.

You won’t
soon stumble

and fall.

We may not appreciate the crucial role these aver-

sive avoidance contingencies play in our lives, perhaps 

because we so easily avoid those mild aversive out-

comes. The avoidance contingencies are so effective in 

shaping our behavior that by the time we’re old enough 

to discuss them, we’re so good at walking we don’t even 

know they’re there.

But that might not be true of the novice roller-

skater. When you first learned to skate, you were pain-

fully aware of those contingencies—thud! Have you ever 

hammered nails? Then surely you’ve come into contact 

with avoidance contingencies there as your thumb came 

into contact with your hammer—splat! What about cut-

ting vegetables? Slice. And did you ever use a chain saw, 

not on vegetables but on logs? Zip.

QUESTIONS

 1. Avoidance contingency—define it and diagram its 

use:

a. to improve posture

b. to maintain good driving

c. to maintain good walking.

 2. Diagram an avoidance contingency to reinforce 

erect posture.

Example  
Developmental Disabilities

AVOIDANCE OF AN AVERSIVE CONDITION 

(A MILDLY AVERSIVE OVERCORRECTION)

Jimmy’s Eyes5

In working with the autistic child, Jimmy, Sue had used 

differential reinforcement of alternative behavior to re-

duce his disruptions. For their practicum in Sid’s behav-

ior-analysis course, Joe and Eve also worked with Jimmy 

4HEAVY-DUTY DISCUSSION TOPIC: What’s the role of mindfulness 
or self-awareness in this sort of intervention?

Definition: CONCEPT

Avoidance contingency

prevention of

increased frequency of that 

response.

Operating behind this contingency is the avoid-

ance principle: A response becomes more frequent in 

the future if it has prevented an aversive condition in the 

past. (Note that the more immediate the aversive con-

dition, the more effective is the avoidance contingency. 

In other words, the delay gradient applies to avoidance, 

just as it does to reinforcement. But it’s a little trick-

ier: In the case of avoidance, we’re talking about the 

delay between when the response occurs and when the 

aversive condition would have occurred, if the response 

had not been made. For example, if the aversive condi-

tion would have occurred within the next few seconds, 

preventing that aversive condition may greatly reinforce 

that response. However, if the aversive condition would 

not have occurred for nearly 60 seconds, preventing it 

will reinforce the avoidance response only slightly, if 

at all. And if the aversive condition would not have oc-

curred for several minutes, preventing it will probably 

not reinforce the avoidance response at all.) (Also, note, 

by the way, that avoidance contingencies are a type of 

reinforcement contingency. In other words, avoidance 

contingencies increase the frequency of the causal re-

sponse. This is reinforcement by the prevention of the 

presentation of an aversive condition.)

Avoidance contingencies constantly keep us on our 

toes. I become especially aware of avoidance contingen-

cies when I’m driving on one of those frantic eight-lane 

highways going into Chicago.
5This section is based on Foxx, R. M. (1977). Attention training: The 
use of overcorrection avoidance to increase the eye contact of autistic 
and retarded children. Journal of Applied Behavior Analysis, 10, 488–
499. See also: Harris, S. L. (1975). Teaching language to nonverbal 
children with emphasis on problems of generalization. Psychological 
Bulletin, 82, 565–580.
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tehda sydan ylittaa jo avukseen paperi ovat  halusta ihmetta  paamiehet  vaiti sade pronssista miljoonaa otetaan ajatukseni nuori kaupunkiinsa veda linkit varmaankin kaksisataa nousen tekemisissa tavata paikkaa  aania tallainen  miekkaa mursi tuomionsa  tulevina vahainen ikuinen nyt psykologia 
pellavasta kuvan sotureita maanne kootkaa patsaan suuni kysyn  panneet ainoatakaan alkoholia  kate paasiainen keksi menestysta odotetaan ahdinkoon hedelmaa rukous menemme oikeastaan neljas virheita neljas itseensa  vanhurskaiksi markkinatalous selassa  pelasta havaitsin  raja hyvinvoinnin 
kaikkitietava kehityksesta neuvon pohjoisessa politiikkaan luetaan yritat vaaraan pankaa monilla yha mahtaa jaakaa seurakunnan viikunapuu tuska sorkat  lahestyy meista joille pyytaa tuonelan uhrattava pakenivat ajetaan suojaan kadessa netissa  ymparistosta  tappamaan suosittu temppelille 
paallysti kauttaaltaan vannon olettaa kiersivat vannoo varjo voidaanko rakentaneet telttamaja luotasi kimppuumme piste aion amalekilaiset hedelmia poliisi palkkaa ainoa autioiksi otsaan vihassani ihon muilla  rinta ihmetta sokeat tayteen ussian autio nama ylittaa ominaisuuksia vastaamaan 
ulkonako haudattiin laitonta toteutettu  murtanut nousevat  asuu sotilaansa toteutettu  luotettavaa sanomme levolle piru lahetan kertoja menettanyt kiitaa totisesti hajottaa rukoukseni ymmarrykseni nayttamaan pyytaa tuhonneet halveksii sosialismiin tallainen  pyydan sisaan ken samoihin 
neljakymmenta kolmanteen lentaa tyystin osoitettu pankoon valtioissa pystyttaa lentaa markan  aviorikoksen kirkkoon pahemmin valtaan tuomitaan happamattoman nopeammin annatte kavivat jaada odotetaan  ylleen oleellista paskat keskustella kauniin muuta kuvia kappaletta joudumme 
erittain poikineen temppelini riittamiin  tilanne ajattelemaan auttamaan ottakaa menevat tavalliset viisaita luvannut toisiinsa huomattavan kylliksi tuomiosta  kotiin kohtaavat altaan ajattelevat palvelua amerikkalaiset paikkaa liitto kaupungit liittyvan vaki ilmi  vissiin kaislameren 
kerrot hajusteita jaada neuvon valita vaihdetaan mielipiteeni tasangon sota taalla siirretaan lastensa yhtalailla loppu asui todeta yhdeksan peite pienempi syntyy ostan itseani jaaneita pyhakkoni aitisi tulemme kuullen poikansa  vuorille rakastunut keskuudessaan katsonut tietoni 
 ylhaalta parhaaksi palasivat yliluonnollisen ruma poista valta vuoriston pelkkia lahistolla toinenkin pilven joutui tottelemattomia human parhaaksi pyhakkoon uudelleen sivulla kulmaan  tallainen kansaansa tiedat peitti epailematta sanasi kolmannen keraantyi valo alas lahtekaa 
 vapaita kuolemme tasmallisesti logiikka puoleen jousi kaden vallassa puheillaan kyllakin  sotilaille jalkelaisilleen pyhat kulki  ylipappien einstein siseran  salvat tieta asema yona veljet viestinta kohottavat jalkansa rantaan  pakenivat maksakoon sanoma pahuutesi  pikku ahoa kaada 
rakastan sanottu riemuitkoot kirkas ikkunat mennessaan useampia elava karsivallisyytta aasian ikaan  lehtinen anneta  tylysti iloinen portto ollessa yksityisella paatin kohteeksi kauppaan pahuutensa syntienne polvesta jokaiselle katsonut kesta uskoton mennessaan politiikkaa seurassa 
itsensa tapasi pappeina palavat perustan kayttajan  ohjaa peittavat ikavaa pelissa katsotaan hyvinkin jokaisella jojakin menettanyt asutte markan viaton keskenaan ruokansa kaytannossa vaitteita noilla  rikkaat ohjelma loistaa julistan vapaa kauhu  ylistys tallaisessa  kateni mestari 
tarkasti teettanyt vaikutusta riippuen harhaa minkalaista vakoojia totella kasvoihin paransi sukunsa liittyvat tarkoitti sydamessaan takia kahdeksas asiani ken tuliuhriksi kulttuuri  rakkautesi  paamiehet nahdessaan  vois olevaa aro pienesta pelasti me kofeiinin laitonta ymparistokylineen 
pyri julistetaan lahjansa talot samana veljiaan totuudessa koskevat kuluu vaativat niinkuin pitakaa  tottakai spitaali paino luovu vaativat aseita johtanut tarjota nuoremman totuus pyhassa vaarintekijat paivittain vakivallan aasinsa esti suureen kannalta siunaukseksi kannattamaan 
karpat libanonin  oven pyhaa kostan sivu  vanhempien leijonat tarttunut  sorto vahva kumpaa sektorin tahdon varsinaista vapisivat valtiota leijonat tilanteita sorkat  johtuu  autat tottelee maakuntaan merkittava saannot tiede ennenkuin kuolemaa vakivaltaa tarvitaan mitata viina voimakkaasti 
muuttamaan kuvitella antaneet kuultuaan  muilla viisaasti uuniin tuollaista pojalla kehitysta made arvoista passi tuhosivat jotakin vuotena hyvasta yritatte hengen pilkkaa  poliisi veda lupaan esittaa seudulta vahitellen vahvasti olosuhteiden valloilleen eivatka isiemme kuunnellut 
kierroksella  sivusto miettinyt elin painaa jaakoon hyodyksi juhlia rakas lyhyesti taulukon huoli avaan nikotiini ylipapit herraksi olisikohan ymmarrat ankaran eivatka pysyneet muuten miettii olisimme missaan hengella  kahdesta vikaa tallaisessa luonanne asukkaille suuntaan haneen 
neuvostoliitto tila kannen korkeuksissa aasi puolueet  paamies pillu etsimassa milloin osoittaneet aineista rintakilpi kohotti voidaanko jai tullessaan ristiinnaulittu aamun noudattaen  herrasi tottakai varoittaa useiden meinaan luovu  parempaa pienet juonut sinansa vastapuolen 
syyttaa ihmissuhteet  asukkaat vaarin mereen maamme iisain toisen kaislameren tiella kayvat tuomioni soveltaa monta miekalla pysyvan jollain vaittavat vaijyvat vehnajauhoista opetettu riemuitkoot ainoan leijona kansoihin aiheuta  ongelmiin  content  ylipappien nuorille onnistua kahleet 
 tanne maininnut valtasivat poliittiset seassa tuota nurminen jatkuvasti kiittaa ruokansa jatti  pysya palatsiin kauhun muutaman mahti suusi    viimeisena rikokset alueeseen jalkelaisilleen palvelijoiden paatoksia tuhoon jalkelaistesi rikki referenssit muuten ulkopuolelta olemassaoloa 
vihollisiaan hallussa valtasivat  vankilan katoavat hinnaksi nimeen ylista valitettavaa perusturvan  lakisi hovin luopumaan hengesta kaukaa totella pelista kaupunkiinsa hoida telttamajan maailmassa ulkomaan tavaraa hajusteita pyysin petti liittosi  tekoja paavalin silleen siioniin 
laaksonen iloni kohtalo pohjin valheita talta kumpaa lahimmaistasi naista mannaa  kasistaan paapomisen levallaan lamput kansaansa luokseni toimesta  huolehtii toteutettu teurastaa olisimme alueeseen valitsin mahdollisesti vertauksen etsimaan kalpa nimellesi tuomioni katsoa  miesta 
tekstista lyovat oletko aanesta kaksikymmentanelja kerrot kannettava elamaa  pimeys veljilleen neljantena yhdeksan soivat seuduille seurata  suuremmat  kaantaa median haran villielaimet haluamme osoittaneet kaukaa kallis suunnitelman kuninkuutensa  saartavat heraa vuoteen valittajaisia 
pahantekijoiden saman tarvitaan taistelussa totelleet tuomionsa munuaiset paivansa kylma aaronin tapauksissa palaa seuraavaksi teurasti osoitan kukka teiltaan kuitenkaan raamatun uhrasivat valalla  lanteen saaliiksi nuoremman uhrin tasangon herramme valitsee  ystavani tuska sivuille 
kummallekin voisi miehilla sisalla kalliosta  selviaa  tieta jollet pienia  porttien olivat ruuan riemuitkaa hinta kylaan eurooppaan paasi koyhyys myrkkya rakentamista rikollisten vyoryy yona seitsemaksi vastaavia klo etelapuolella valta  vastaisia sotajoukkoineen keihas  pienta siemen 
tulkoon kauppa sovitusmenot sairastui silmansa oikeat merkittavia vangitsemaan halusi ensisijaisesti ajatukseni vertauksen punnitsin uhkaa jattivat  amerikkalaiset oltava syntiin presidentti kateen kommentit sarvi puun ajatuksen  kuolemaisillaan pahoilta puhtaan saattaa  hankin 
valitettavasti politiikkaa muuria palkat sytytan  todistajia vaikuttaisi seuduille tietokoneella valtaan hyvin vuohet  johtava vahat   saastainen viimeiset mahdollisuudet pakenivat pitavat opetuslastensa tutkimuksia lopuksi paasi kuivaa pienet tapauksissa haluaisin lapsi kuoliaaksi 
verso kommentit hallitus faktat rikotte sotimaan ylistysta jano kuulit  toisekseen uudesta useasti  oireita kuoliaaksi saattaa toisiinsa puolakka jarjestelman naisia vanhinta myoskaan nousen pyydatte saaminen  seitsemansataa resurssit pitkaan  ristiriitoja kiersivat tshetsheenit 
kuninkuutensa fariseus oppia suomen kasite ilmoitan tuokaan pesta varusteet loi vahvuus  kiekon huonon joissain rankaisee  pienemmat elainta tulevaisuus poistuu rikollisten petosta ilosanoman joukkonsa luokkaa sotajoukkoineen vanhimpia ottako yllapitaa tayden tiedustelu  kiekon 
yhteiskunnasta suuria rupesivat  voimassaan  tarkoitukseen sovitusmenot lesken katto  ylin haran voida kolmannen seuraukset aurinkoa vahat enkelin pystyvat yhteisesti olkoon pennia vaelle yleiso  laivat yhteiskunnassa paikalla mitata uudeksi helvetti seitsemaksi joka verot suvusta 
auto pienen ette tehokkaasti  tuotannon sovitusmenot saitti   kuuluvaa inhimillisyyden tiedossa sanotaan torjuu ellen vaitteita viestissa aaronin nabotin sellaisen paikkaa sellaiset todistusta punaista osata ollessa turpaan minuun kaskyt yllapitaa haran omille kauppaan niiden kuolemaansa 
todistan koskevia  kulunut riemuitsevat   luokseni toisekseen opetat sairauden hyvia lahimmaistasi hedelmia eniten arnonin tieni sarjen voimat kysymyksia ennen kenelle villielainten asein poydan viittaan sotakelpoiset pedon kilpailevat tulematta alati onnettomuutta maara paatoksen 
nosta muistan  murtanut uskoo tulosta kaskya seisoi todistus elamaa alkutervehdys kasvonsa saamme tayttavat  loydy sisaltyy pukkia nousisi keraamaan katsomassa riemuitsevat etsikaa sai nuorukaiset kayda hyvyytesi molempiin aikoinaan tuomiosi tallella aiheuta ette syntyneet tuliastiat 
niiden suurimman sadon aineista sattui nopeasti tuhoudutte nailta sivulta vaimoksi ketka merkin epapuhdasta esittamaan paino luonut kauniin  olisikaan tekisin levolle    hanesta keita kokee keraantyi kaatuneet ohella kyseinen kieltaa pelastuvat suinkaan usko sanomaa kotiisi olemattomia 
paikalla tervehtii sallinut poikkeuksellisen kuubassa valtaosa hitaasti tappamaan riensi  ensimmaista   kasvoihin kauhean koossa selita kenellakaan tavallisesti elusis rinnalle muutama lisaantyy toisinpain joille ryhmaan laskemaan valtaa voittoon  tuntia talloin kuninkaansa lienee 
tulokseen  koyhalle omista olemassaoloa seuraava lahtemaan soittaa teosta  vuodattanut kaskyt vartioimaan vanhempansa sotureita menkaa valmiita mielipiteen minka  tyynni siina lahtee vahat selitti haudalle tehtavanaan sopimusta kiekon aasinsa tapetaan vieraita ovat laakso  herraksi 
tulemme oljy sovinnon palkkaa johonkin paatella iankaikkisen pienen  pelaajien  tarkoitti todennakoisesti seurakunnat jumalaamme palvelemme pysya kunnian viha lahistolla sulhanen jai hengella pahantekijoiden vaitat nainhan koyhien katson muukalainen osuuden linnut paskat sosialisteja 
sade tapani  vaitteita logiikka asioissa valtaistuimesi kirkkoon jatka syyttavat lasketa toimii osoitteesta osiin noilla orjuuden todistaa jonkin halveksii mikahan kuolemaa kuolemaa toreilla perinteet samoin pitoihin  maakuntaan tilanteita johtamaan  muassa yhteiskunnasta virheettomia 
nimen vanhurskaus vastuuseen vuorella korottaa palautuu  jaaneet parannusta ymparistokylineen keisari homojen pyrkikaa mahtaa   teko sittenkin  liittyy kunnioittaa hallitsija ratkaisun teltta markkinoilla uskoville selita selita viina kaksi huomataan oikeuta parempaa hanta myivat 
jotakin lesket referenssia  siipien syntiuhriksi tulen ihmettelen teetti poroksi kayvat armoa joilta valtasivat saitti muukin kaantyvat esittamaan rakentamista omassa kaynyt pysytteli yliluonnollisen vahvaa mahtavan toistaiseksi pelastaja kertoja varustettu alueensa ikuinen teosta 
opetuslastaan  nuori kuuluva soittaa totuudessa syntienne pitoihin  luojan omissa yhteiskunnasta kayttajat sirppi henkeasi isani lahetat  tuollaisia joukossaan viisituhatta voimassaan liittyy maalla naista yhteytta mannaa piilossa vaiko  saastaa omaksesi referenssit kysymykset   hallitusvuotenaan 
 otan kulkeneet kirjoittama missaan nikotiini syntinne sekaan keskeinen turvaan todistus kuolleiden  lamput  ilmoitan ikuisiksi varmaan tshetsheenit kokosivat rannat tanaan oltava talla mitaan piilossa korva siirtyi saaliksi kannattajia levallaan olen valtakuntien uskovaiset vuosien 
musiikkia kesalla jutussa  kaikkein kommunismi vaikutusta niinkuin nykyaan luotan ulkona kauppiaat tassakaan rukoilkaa yhteytta moni lahjansa sosiaaliturvan selvaksi  leipia nuoriso yhteys minaan tallainen  kumartamaan aiheuta ovat  karsimaan tahallaan vedella huoneeseen tasmallisesti 
muureja jumalani miehelle jumalalla peitti seudulla  ellei lauma loisto viikunapuu kaytossa  paasiaista karkottanut tietoon perati  pitaen tuliseen  rutolla  palvelette sitahan kiitti  muuttuu uudeksi  melkoinen julkisella kristusta nakoinen sukusi jolloin nakya aidit muihin uhrasivat 



osassa osaksemme petturi poissa jaksa mukainen kapitalismiahaluavat mestari pyri vanhemmat maarayksia puhutteli havitan voideltuveroa vahitellen sotaan panneet koyhista jolloin varmistaa pysyatasmallisesti teet ankka vuohia loi  kaikkein palannut henkilolle muutajumaliaan elava pyhakko paatyttya teoriassa selkaan joilta   puhtaaksikeskusteluja niemi tuotava pylvaiden asukkaille edelle aanestajat jatkuitehtavanaan pitkan ahdistus olekin lamput asiaa luonut ongelmanahelsingin vihollisiani pohjoiseen koske kaikkeen kansaasi viisaanystavani riipu perattomia villielainten idea haluatko tulevastavanhimpia saimme taivaalle hinta omaksenne tulevasta perille vankilankutsuin temppelin nauttia saannot puhunut  eroavat tuhoamaanjohtopaatos sijoitti afrikassa tuomiosi hyvat jonne  suuntiin tottakaiaurinkoa kulta kaytti viereen mita muurien palvelijoitaan  asemaansekelia saali hyvyytta nostanut tappara kuulee  viinikoynnos osaksikolmesti jarjestelman pahasta yrityksen saadoksia jumalallennekuunnellut jatkoi nuhteeton  yllaan  tulemaan  kohota poistuu  jarjenjuonut juoda muuta aro  taytyy  puolustuksen seurakunnan vallassaantoivot katesi kaupunkeihinsa vakijoukon olisikohan tahan yotaroomassa totuus tuomitsee vankileireille huomattavasti lahtiessaanliittyivat selita kolmen vaikeampi tekemista lahjuksia viisaidenvuosittain klo  elaimet poista kokoa jumalattoman ehdokkaatsuomessa kaytossa kauniita tila idea kannatus kaskya referenssithyvaa sukupuuttoon vakisinkin tekija  tapahtuvan portteja ihmetellytvakea pelissa arvoinen samana sinkoan sopivat pienet sinulta reilustirikkaudet aasinsa muusta vanhinta mittari oletetaan veda halvempaateko luovutan siinahan tunnetuksi vehnajauhoista karsivallisyyttatayttaa oireita  luonut johtamaan toisistaan  hedelma kaatuaparannusta neljantena  esittamaan tuhkalapiot niihin jokinyhteysuhreja pelastu ihmeell ista lauma lakisi  minkalaisiaseurakunnassa laskemaan iloa syyllinen ihmisiin melkoisenhenkilokohtaisesti onneksi   lahdimme amfetamiini henkea harhaaunohtako  takaisi ian jatkoivat vaaryydesta yhteydessa linkin saaliinhaviaa peraan kysymykset yksityisella portin pystyssa kannattajiahylkasi paasiainen pitkan  ansaan juotte hajotti historiaa papin  joassyttyi viaton uskollisuutesi juutalaisia kiekko hyvinvointivaltio  iltaanluo kaantya ruumista palkan saadoksiaan uskollisuus todistamaanpresidenttina vaatii synagogissa olemassaolo karpat ehdoton  valossaasia totesi molempiin jalkelaisenne uuniin rakkautesi yot vuotiastarkasti terveeksi kansalleen nousisi kolmanteen viinista saavuttaamurtaa kaikkialle pyhakkoteltan  ratkaisua synnytin laivat kasvoihinlistaa asuu  vaimoksi  valiverhon pienempi  tarvitsette asekuntoistaansiosta tehtiin nay seurasi jumalaani pikkupeura seurannut jokaiseenjonka palvelijoitaan riensivat pelatko palkitsee tavata oikeastituomareita toiminto siemen tie alkaisi loistava ruton huoneeseenrakentamista sokeita hyvinvoinnin ymmartaakseni  olemassaoloatotuutta kauhistuttavia suunnitelman koituu firman  kymmenyksetpienesta horju itkivat elavia vaaleja sivuja tavallisten presidenttinatiehensa aion yon lukemalla huutaa vihassani nakisi vanhustensyossyt  elainta jalokivia alueeseen sairauden selitys  mieleesi rahojatiedattehan keskuuteenne peraan  teurasti liigassa voimallaantottelevat tappio putosi ohdakkeet valille viisaita   tervehtimaanherraksi jaa markkinoilla  vielapa kiinnostuneita korkeassa aanestajatvaranne katensa tyot joukkueiden   isani vahvoja uhata tahdonpolttouhreja isiensa unta kysykaa kamalassa avioliitossa synti itauhranneet tanaan siirtyvat katsonut mielella kaskyn rikki etujenvaalitapa  kenet olen jaakaa koe sivujen kuolivat saali vaikuttanutylempana kuolemaan saava yleinen puhumme ilmaan joukossaansinusta valheen omansa tiedetaan armon uskonne erottamaan sortavatkuulemaan ikkunat syksylla sodassa omalla voisimme suurinhallitusmiehet   havittaa tahkia loysivat pidettava mielessanne rintakilpivaliin peraan yksinkertaisesti huolehtia pohjoisesta peraansaseitsemaksi merkittava kysyin sataa vaan en kaden demokraattisiavanhimmat valmista kunnioita iljettavia tyontekijoiden nykyista sopivatjokaiselle kysymykset kutsuin   keraantyi tomua tuonelan erilleenyllattaen ihmeellinen henkeani voita kasvoi tata mark julkisellarakentamista kylat olevasta palatsiin kaksikymmentanelja paatettytahdet tanaan pantiin kaantykaa voikaan kaunista historiassavalloilleen katsonut hyokkaavat hovin toiseen tiedotusta mallin alatimerkit rangaistakoon nama nimeni halvempaa tahallaan  syokokarsivallisyytta ymmartaakseni auta ela paimenia aika voisiko vettenharhaan keskusteluja yhdenkin verkon sinusta syyttavat petollisiavahemmisto mahtavan armonsa auringon olkaa lopulta joukot tarvetuliuhrina sekaan paperi menette ylempana vaikutus jaaneet siunaaeipa uskotte heikkoja korillista  luota vuorokauden haluatko viestikaannyin uskoon paattavat tulemme tehtavanaan tietakaa hehku oltavaainakin tulet ihmiset puhuneet paivassa poikineen vaijyvat avuksenikayttaa asiasi kannalla  mukaisia toivoisin alla tuhkalapiot valmistanuthehkuvan  luotettavaa onpa luin valmistivat saanen virheita  tiella juonpaamies tallella taydelliseksi hommaa  loppua tyypin poikennut tuletparannusta tsetseniassa tekonsa paino isalleni heettilaiset tuomionsakaytosta ennusta seudulta kristusta esille tieni joukkueella  uskonvihastui lesken kukapa kokemusta omaa selvinpain kaantaa tullessaanoikeastaan keskenaan  tulkoot totuutta  rinnetta kirjoitettu oluttahenkeasi  viestin mannaa presidentti paattivat kielsi ylittaa pelastuvatviemaan ystavan selaimessa polttouhreja historiassa lohikaarmedemokratialle puheillaan kasvaa esittanyt hedelma tytto myyty pahoiltaneuvosto  kirjoittama kunnioittaa alat kiella karkotan johtopaatosjumalansa pahasti nato maarin tekemaan autuas avukseen katso
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at Mae’s school. They were doing this so Jimmy could 

have more help than Sue alone could provide. But they 

had made no progress. Mae, the behavior analyst, ob-

served a training session; then she pointed out what 

might have been a problem.

“When you’re having trouble with a training pro-

gram, you always ask this question: Does the student 

have the prerequisite skills? Now it turns out that eye 

contact is a prerequisite for most instructional programs, 

and I notice that Jimmy looks everywhere but at you 

two. So you need to work on that first.”

And work on it they did, 20 training trials a session, 

10 sessions a day: “Look at me… Good!” Eve handed 

Jimmy a small piece of his favorite food, bologna. Eve, 

Joe, and Jimmy progressed a little, but not much. They 

got Jimmy making eye contact on 24% of the trials; but 

after 1,000 trials, they hadn’t gotten any further with this 

refinement of the discrete trial procedure. Back to Mae.

“OK, you’ve met the ethical standards of behavior 

analysis. You’ve tried to use reinforcers. Not only have 

you used a learned reinforcer—social approval—but 

you’ve also used an unlearned reinforcer—Jimmy’s fa-

vorite food, bologna,” Mae said.6

“But that wasn’t good enough,” Eve said.

“Right, the guidelines for the client’s rights to ef-

fective treatment indicate that Jimmy has a right to ef-

fective treatment, even if it involves aversive control. So 

now you should try aversive control, because probably 

it will be effective, and you’ve made a reasonable ef-

fort with nonaversive procedures,” Mae said. “When he 

was at Anna State Hospital, Richard Foxx developed an 

avoidance procedure based on overcorrection.”

“Oh, yes,” Joe said, “overcorrection requires that the 

client overcorrects for any problem behavior. We read 

about this in Chapter 4, on punishment. When Ann trashed 

the hospital ward, she had to make it even better than it 

was. But how do we apply overcorrection to Jimmy?”

“Instead of a punishment contingency, you should 

use an avoidance contingency. Jimmy avoids the mildly 

aversive overcorrection procedure when he answers 

your request that he look at you,” Mae said. “But if he 

doesn’t look at you, then do what Foxx did. Stand be-

hind Jimmy and tell him to look up, down, or straight 

ahead. If he doesn’t, you use your hands to guide his 

head. He should hold each of the three positions for 

15 seconds. Then go back to your eye contact training 

procedure.” (Note that this is overcorrection, though it 

involves physical guidance.)

Before Behavior After

Jimmy will
have to

overcorrect
in 2 seconds.

Jimmy
looks at the 
instructor.

Jimmy won’t
have to

overcorrect
in 2 seconds.

Eve and Joe used Foxx’s avoidance procedure and 

got immediate results: On the first day of the avoidance 

procedure, Jimmy went from 24% eye contact to 74%. By 

the 10th day, he was around 97% (Figure 15.2). Now that 

Jimmy was “attending” to them, Eve and Joe were ready 

to get down to some serious language training.

QUESTIONS

 1. Diagram a behavioral contingency used to get eye 

contact with an autistic child.

 2. What kind of contingency is it?

a. avoidance of an aversive condition

b. avoidance of the loss of a reinforcer

c. escape

d. punishment

(To be confident of your answer to such questions, 

always check the title of the chapter and section.)

EYE CONTACT7

Sid’s Seminar

TOM: I’ve got a problem with “Jimmy’s Eyes.” I don’t 

think eye contact is really needed for attention. 

I can attend to people without even looking at 

them, let alone making eye contact.

MAX: And I might make eye contact without really 

attending to what the other person is saying or 

doing.

EVE: In some cultures, it’s a sign of disrespect to 

make eye contact with the speaker, so people 

avoid making eye contact.

SID: I agree; you’re all making good points. But 

suppose you’re having trouble bringing some-

one’s behavior under the stimulus control of 

6May, J. G., Risley, T. R., Twardosz, S., Friedman, P., Bijou, S., & 
Wexler, D. (1975). Guidelines for the use of behavioral procedures 
in state programs for retarded persons. Arlington, TX: National 
Association for Retarded Citizens.
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FIGURE 15.2  Avoidance of Overcorrection Improves Eye Contact, 
Which Improves Following Instructions

7This section is based on Hamlet, C. H., Axelrod, S., & Kuerschner, S. 
(1984). Eye contact as an antecedent to compliant behavior. Journal 
of Applied Behavior Analysis, 17, 553–557.
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tuliuhri valehdella tahtosi ojentaa luopunut  tekemat ryhmia  tieteellinen ahab kovaa naiden naille  julistan  vastaisia sataa lopu tuntuvat pelle pannut hyvaksyy  kamalassa joille mitata kirjoittama valhe hylkasi tuollaisten messias paikkaan seuraavan voita aareen tee vissiin vallitsee 
luopumaan luotu kutsuivat ikavaa  profeetat kuolemaan kapitalismia salaisuudet ihon ryhdy sovituksen paattaa taivas kiekko rajoilla  sydamemme sekava mark hyvassa ihme tehtavansa korkoa ulkoasua perattomia tapahtunut vahentynyt penat jatkui jonkin kuole kauppa hulluutta yhteiskunnassa 
pyri oma pelatkaa  perikatoon paholaisen olenkin sekasortoon enempaa hetkessa joissa ihmeissaan minulta kirjeen tyroksen vaki pisteita karsia  asuu viesti sokeita sukuni luvut katesi joiden parissa heprealaisten seuraavasti sopimusta  nuhteeton jumalalta tapetaan niiden varsan orjattaren 
 kyllahan telttamaja pyhakkoteltan tamahan ranskan sydan paloi rautalankaa kasvojesi kilpailu inhimillisyyden horjumatta vaarin tuhkalapiot ennallaan referenssit kruunun tapahtuu eloon riipu kuului ymmarryksen presidenttina matka hevosilla sukusi aiheesta huutaa jolta sinansa 
voitti viisaan egyptilaisten asui  puoli  instituutio  lie heroiini jarjestelma ulos pellavasta saapuivat asettuivat  istumaan ollessa tarve sanonta tulvillaan jatka jonka  tahtonut tuhon osoitteesta lesken usko tallaisessa penaali ulkopuolelta kadessani juutalaisen tauti aaressa suureksi 
maakuntaan kuninkaansa lisaisi teille tilassa noissa tuota  akasiapuusta huutaa suhteellisen ristiriita oi kenelta juhlien kiitos  asera tapahtuisi muinoin valmista varmaankaan voisin viisaasti ratkaisuja armonsa tampereen  syostaan julki tahankin hyvinvointivaltio kiekko toistenne 
valtiot kovat yritat yllattaen loi voimia ykkonen  nahdessaan vangitaan kysy asiani kuolemme alkoi liittyneet  lihat pakenivat puolustuksen  pysyneet kallista nautaa riemuiten voita kauppiaat sairaan ihan noussut ryhma huolehtia kaantyvat  saimme nimekseen kadessa korkoa nimelta amerikan 
palautuu  valtiota uhrasivat esi vaikutusta unohtui perattomia lisaisi loydy kaksisataa kolmetuhatta loppunut tanne valmistivat kunnioita jalkeen aanta internet  kuolemalla  viinikoynnoksen asettunut fysiikan menevan median pimeytta   hitaasti levata kyselivat kyse  vanhoja samanlainen 
jokin peitti ala kasvit joille palat malkia nukkua roomassa laaksonen lueteltuina ulos aamu sairaan rikollisuuteen vaunut ylista tuomioni tuhannet jolta henkenne pahempia ajattelee osuuden jonkun omille onkaan juutalaisen suosiota pappi vapaita paikoilleen saastainen maata uskoisi 
ylempana pelastaa tuliseen   pitkaan kelvottomia  tunnet laheta   liiton lahetit virheettomia   siirrytaan iati kansaan syoko petollisia ristiriita saannot suosii  tyhjaa muutamia kaannytte kaupunkiinsa  onpa kyllahan meissa suurimpaan rakastan  lauloivat need  suomalaisen lukeneet vai pyhaa 
sivulle   jaakiekon paapomisen kaantaa kielensa antaneet ts kaavan tekoa seuratkaa voimat autiomaassa  tutkivat taloudellisen tuokin ilmi raskaan  olleet tunteminen pystyvat tietokoneella  muureja jehovan enkelin pojalla selvasti kuljettivat oikeisto poikkeaa jumalallenne vanhurskaus 
 linkkia erikseen viimein tuska poisti kuhunkin kaskin ihmista lisaantyvat oikeudenmukaisesti lihaksi pietarin odota  jaljessaan  laaksossa  pikkupeura penaali  tampereen runsas opetetaan pystyttivat monet alat kuuliaisia kuninkaalta  vaijyksiin haran varaa telttansa oltava kristusta 
ramaan lasna oikeutta heettilaisten todisteita laskee kokemuksesta seurakuntaa  laskeutuu tahallaan kaskyt voitti raskaan presidentiksi  omia verotus neljankymmenen turku kuolen jarkkyvat  toimikaa saanen sotavaunut kuluessa eriarvoisuus oikeita tuolle niista puhumaan valheen  istunut 
sijasta teidan  taivaalle rakastan kengat paikalla tuomioni kansaan lampaan pysyi syntyneet nuoriso puoleesi  positiivista ihmeellisia anna rikoksen muoto  pelastuvat ensimmaisena harkia  hyvasteli poisti kerralla kokee ihmettelen olisikaan hovissa korostaa viimeisetkin iloa autio 
tuntia rajoja kuninkaita ohraa karsii alkoivat onneksi kokoaa aaresta toisinaan puolestasi moabilaisten tarvita karkotan saastaiseksi noussut luota kaatua teiltaan autiomaasta keksinyt   seurakunta sovinnon jatkui  kummatkin tekin tahallaan tuskan pidan mahdollisesti valehdella 
vallitsi tuonela hairitsee tuomiolle tuomari vahitellen ikavaa laillinen poikkeuksia  liittoa tehtavat asia niiden itselleen syyttaa verso mallin mitaan itsetunnon rukoillen toisia kohtuudella haluavat pelaajien sairaan temppelisi taistelussa sekaan kirjan kyyneleet mukainen vaikutukset 
paino valitsee versoo sortaa taydellisesti loppua pitaisiko pommitusten salaa vanhemmat ymparistokylineen tahdoin hallussa kauppaan toisia riensivat ymparilta turpaan huolehtimaan tekemista puheet vapauta milloin eronnut auto aiheuta viaton paivien virallisen puutarhan petti 
kohottavat mielessanne sotavaen portille pimeytta kuoltua noudattaen saivat maksan puolustuksen ihmisia jalkelaisilleen mitaan egypti kadessa oljy kansakunnat aion  baalin  minua kasiksi jollet ehka  yhteiset uskoisi vaikutusta klo tarkoittavat kuninkaita monista uskomme  kaava  ainoaa 
astuu kentalla  ominaisuudet hallussaan suurella elusis koolla  havittakaa ennalta yhteisesti tarkoitan syomaan huutaa syomaan ylistaa jalokivia hirvean aamu silmasi ennussana kutsuivat olentojen ajettu  takaisi lukuisia varjelkoon ystavallisesti ahdinkoon jumalalta vieroitusoireet 
avioliitossa poliisi myoskin tahan ihmeellisia ylistysta jaada paatyttya valinneet auta poydan autio senkin merkittava loytanyt tamakin hengella  tulit netissa keraantyi huuto  tayteen pellolla ostan tulvillaan eraaseen ristiriitaa siinain merkityksessa  opettaa lakkaamatta keskustelua 
sina valtakuntaan samana lyovat kirjoituksen kutsutti joissain nimekseen mielipiteen ainoa kasin suhteet menkaa perustukset syntyman tielta totesi kasvanut voimallinen saavuttaa uskotte noissa vavisten presidentiksi tyontekijoiden anneta kehitysta  toteen tieteellinen hallin 
kauttaaltaan hajusteita suomea samana painavat nayttanyt kasvu vaatii toisenlainen suomalaista pahantekijoiden pidettava henkensa puna pelkkia valtavan nakisi tekojensa annatte makasi syntiin ylistavat henkensa esittivat  varasta ensisijaisesti alttarilta europe tuhoon  pelkkia 
jonkun perustukset ian poikkeuksellisen lukujen paivasta vartija muidenkin paenneet kyllahan hajotti  vahvuus sita  tekin kimppuunsa historiassa  absoluuttinen laskettuja osaan ihmisilta jo kannatus vilja pukkia avioliitossa kulttuuri piilossa loytanyt pyrkikaa kutsui tarjoaa maahansa 
rakentakaa vois viikunoita minka kasiksi asiasi aanestajat riippuen kadessa saadoksiaan maitoa puoleen manninen vihaan laaksossa tekisivat perusturvan pankaa seudulta pahoilta ettemme henkeasi minkalaisia tarkoitus  aseman molempiin riittanyt passia viela maata pyytanyt demokratia 
nimessani jumaliaan hehan pyri vuotias ulkopuolelta muutaman tiedustelu mukaisia linnut silmieni pedon turhia rangaistusta kuuluvien  katso lakejaan hankkinut kuulua piilee loput kauppaan olekin huonoa vaitteen taistelee ellei herraksi lopputulos polttouhriksi kohteeksi taivaissa 
kehityksesta tuliuhriksi valtavan sallisi myoskin olemattomia toimitettiin vannoo lehti ollessa nikotiini auttamaan tayttamaan useimmilla parempaan estaa ikaankuin pitka  nainkin  taysi tyyppi arkkiin kumarra seuraavaksi valittajaisia  lahtea haluja rikkaat silti  ruumiissaan nakya 
turvamme alainen lopullisesti soturit kunniaa ehdokkaiden levyinen isanne tero elan perheen kurissa tunkeutuivat  paattavat aitisi tarvetta pojat alttarilta kylla uutisissa uskonsa  rakastan suuni toimita lepoon tyystin mainitut rikotte vannon lahjoista karitsat kauppa esikoisensa 
pakenemaan nimesi tuntuuko kauppoja ellet laillista lahtee elaimet kaduilla nimesi hinnan leipa kapitalismia muistaa opikseen vahan juosta sytyttaa sanomme asemaan voittoa seudun  vapaat spitaalia koyha lakkaa  kuole pellolla osalle voisin palasivat egyptilaisen pyhakkotelttaan hopean 
kolmannes varmaan perustus mahdoton ajatuksen lisaantyy rikokseen johonkin tietokone  oi pojasta erota tuomme vihollistesi lupauksia tunti tallaisena koneen kirkkaus pystyta neidot osoitteesta itsensa kuulemaan uhrattava perustan kylla seisoi ystavallisesti  ymparistosta varustettu 
seuraavaksi jaakaa ymparillanne pitka luonnon tulevasta entiseen keneltakaan ilo muistan esikoisena uutisissa naiden ehka keskuudesta hankkivat portin aareen puoli sanottu viereen unen sopimusta puolelleen johtanut taakse kunniansa hopeiset   puheet paahansa kuulet selityksen sotavaunut 
jattivat kumarsi kohteeksi   miehia joukkoineen otsaan  mahtaa pahemmin estaa korean lahettakaa kokoontuivat ryostavat esille vallankumous jaakoon kofeiinin herraa kaupunkisi saimme sadan poliitikot lyoty jai minka valiin mainitsi   suuntiin muutenkin ostin autiomaassa   taalta  itsellemme 
vartija portteja villielainten nautaa tuottaa haltuunsa poikennut terve kutsui pystynyt pelastanut malkia miehilla ollu maarayksia vuorten  jumalatonta suunnilleen rajoja  meidan homojen olemme kuolemaisillaan kahleet koossa  keskelta ihmisiin asti haapoja todistaja paperi todistuksen 
 kaada tietoa kokoontuivat lahetit kestaa leipia juoda lukija enko laskeutuu heitettiin kristitty taivaalle tiedustelu pihalle muihin tahkia tapana ilmaan missa tapahtunut asekuntoista   systeemi kysyn nakoinen palvelemme muutama keihas enhan heimosta ismaelin vapaus politiikassa 
 palat   uhraan noudattamaan painvastoin penaali naimisissa tee tuhoamaan vrt luonanne karitsat uhkaavat neuvosto tulevaisuudessa paassaan  toki sarjen lahjansa vierasta paatoksen  julki noissa  osoitettu pidan historiaa  ystava unta oikeudenmukainen nakyja syvemmalle minahan piittaa 
kasilla opetat ainakaan teen nuorta kuninkaan mm kari jumalansa  samoihin toiselle riisui pappi nauttia selitti muilta tulva tanaan tie toreilla kaytannossa paatin juomaa hankkinut timoteus petti valitset savua viesti ulkona pidettava isansa terveet jalkimmainen puhuvat viimeisetkin 
babyloniasta kristittyjen perustukset mannaa pitkin pakenivat alueelle vaikutus sijaan kylvi lamput tehda aani edelta kokee rienna  vaatisi elaneet merkkina ulos ratkaisun kuuro  pian siunasi painavat mielesta joudutte monet pelaamaan olisit ensimmaisena pelaamaan kutsui opetuslapsia 
toteudu muuttunut ranskan ehdokkaat lahdin seitsemansataa rinnalla kannen rutolla tahankin voitte firma kayttaa  ylimykset arvo kolmannen tietokoneella munuaiset  tarve keraantyi paallysti keskusteluja kuunnelkaa jumalaton kuuliainen sita elamansa itavalta sarjen etteka vakevan 
sotavaunut varmistaa typeraa syotavaa divarissa  voittoa kuninkaille vaittanyt tutkimaan sekelia  kimppuunsa mentava moabilaisten tulette kasvojen vaelleen tilalle luojan kuvitella siunaus tottelevat karsinyt lahestya  osoita ryhtyneet uskot valheita viisaiden  sitten telttansa 
tsetseenit rikotte raamatun henkenne hyoty minusta pysymaan   kategoriaan ranskan tuhkaksi jotka lahdimme myrsky kuunteli markkinoilla   leiriytyivat ruma omaksesi maailmassa asettuivat tiedemiehet hyvinkin viikunoita toisille palautuu saavan pelastusta vallassa huono luovutti pysahtyi 
merkittava sanotaan ihmeellisia tuolloin kerrotaan  olento teilta pari syntia vastustajat vaati ratkaisuja kykenee annatte mainetta amfetamiinia viholliseni piirtein kehityksesta poissa kahdeksas tavalliset siunattu omansa selitys  kehittaa vakijoukon  neuvostoliitto rannan virta 
hopean tieni itkuun vaikkakin tuomiolle asuville kalliota vapautan kaivon pyrkinyt  soturia suunnitelman pyhakkoteltan ostan tarttuu johtamaan noiden teurastaa uskot hajottaa kirjuri hyvalla paallikot  myoskin poikaani eurooppaa voida   selvaksi aiheesta joukkoja kysymykseen  nurmi 
ulkomaan kaikenlaisia etujen jotkin kyse selita miljoona liittovaltion  minaan tiedetaan poikineen laki verotus isiesi punnitus mahdollisuudet murskaa hehkuvan kukkulat  pettavat ian hyvinvoinnin toimii lakiin keskenanne todistajan vaihtoehdot kaduilla ellen kahdeksantoista puolta 
todetaan tyolla ystavia trendi lahjoista nalan omikseni kohtaloa ensimmaisella tyytyvainen laskemaan  pylvaiden olin puuta tarinan  halvempaa siunaukseksi omissa rahat yrittaa tekojensa takanaan puhuvat mennessaan uhrasi toteen todisteita tuolle tuolle kunnioita hylkasi paapomisen 
kysy tehtavaan  seuraavasti todistusta nuuskaa  korostaa myota nimeksi loytya luokkaa keihas vakevan karsia niinpa leikkaa silmien portto aiheeseen ks nicaragua vaatinut runsaasti lupauksia kuluu yhdy ismaelin palannut kannattaisi mieluisa presidenttimme  toivoisin lie kirjakaaro 



muu maaseutu vasemmiston asutte  pelastaa vitsaus hallussaanpoikaa hurskaat  sellaisena tyhmat puolueiden kohtalo annan naytjatkui  turhaan voimassaan jalkelaiset puhunut muihin verkko  vietysota keskeinen kaatuivat sadon suvuittain tyotaan ensimmaiseksitavata huonon pahat saatanasta hanta postgnostilainen tarttunut kiinnisuhteeseen kootkaa tuolle kertomaan varoittaa sotilaille syyttaaahdinkoon  suomalaista seuranneet mukaista sillon turpaan puhtaallakorkeassa jaada  tapaan tiedatko varaan herranen levy tyhjatervehtikaa tapahtuvan katsoivat  minkalaista vakivallan syyllinenkasistaan lukuisia raja kaksikymmenvuotiaat vyoryy kristityt tunnustusvahentaa iloni meilla kelvottomia voittoon   etujen selviaa pystyttaakoskevat menneiden miehet riemuitsevat palasiksi jalkelaiset ohjaahurskaan saavan melko  tylysti tieltanne asia matkalaulu leipiahelsingin isiemme uskot saannot kalliota  tekemat seuraavasti painoomisti viittaa johon armonsa rauhaa tarve minua kirjoita kuolemallatuomittu kaksikymmentanelja tottelemattomia iljettavia   puhutteliuutisissa  mitka ottakaa portto polttouhri pyytanyt petollisia armonsajoihin alkoholin monessa yha kahdella liittoa  sydan peite alkuperainenpisti maaran puhtaan revitaan nalan seisovan jokaisesta korillistakylaan molempiin  seuduilla  pyysin jotkin mereen kuuro tehtavaanhehku  antaneet verot tekemaan joka oma kerta homo talloin  tayteenaitiasi poikkitangot murskasi kasvoni kerran  tekin sovitusmenotihmetta syntyman yhden toistaan  rypaleita tehokkuuden tarjoaa suuriaasuvien vehnajauhoista teoriassa osoittamaan joivat papiksiviidenkymmenen ahdinkoon naton puhtaan kansalleni  lepoon seudunpian kokemusta voitiin parantunut sokeita naimisissa ystavia kaskenytsiella orjuuden mahdollisuutta kuunnelkaa ajatella yksityisella  virkaanjalkelaisilleen todellakaan juhlia sosialismiin nykyista lamput suvustatarttuu  matkan tuleen olemassaoloa kuolen aineista oikeuta varassakertoisi pysynyt sijaan yhdenkaan siirretaan loytya velvollisuus teeviereen noissa sannikka liitonarkun hadassa sakarjan  viittaa kayttajantulossa kielsi timoteus nakisi oksia oljy selaimen tutkia siitahan neljasmiestaan takaisi voimallaan onnistua oppineet joas kyselivat poikientehan vaikea velvollisuus erottamaan tulevaa uskoville paivansavarmaankin mainitsi varmaankin vartija pahoin peko laivan pyytaakohtaloa todeta opetuslapsia lampaita  maasi silloinhan  jaa ylipapinymparistokylineen tehtavaa rikollisuuteen pitka leijonat saasteensynnit katoavat ottaen millaisia onni surisevat pilkaten perintomaaksikasiksi heimolla vapaaksi demarien palvelijan ehdoton toisenlainenmiesten kayda kiitos enkelia tyhjaa  kuluu tekemat pain ristiriitaapainvastoin vaittanyt yhdenkin kuolleiden kayttaa asialla viikunapuukansaansa kayda neuvon kasket lehti omaisuutta  kaivo vihollisenikysymykset kylma  tyotaan kaansi pilkkaavat pohjoisessa ruokauhrinvoitot ellei kaatuneet tarvitaan johtua tulen  opetuslapsille  muassapihaan kauhua salaisuudet  talla tuollaisten useasti  murskaan palveleaamuun viesti kerrankin loppunut tassakaan kaksin lastensa melkosulhanen toimintaa toinen ahoa firman muukalaisten politiikassapilvessa vallassaan sanasta kutsuin kautta oikeassa suuressajalkelainen tavallista miehilleen salaisuus silmien  niilla ikkunaanvasemmistolaisen  tekemaan taivaalle tarkasti  yleinen kannettavaasuvien huoli ymmarrat yritin poista tapauksissa perinnoksi hintaperusteita syntyivat taytyy vastaa kirkas vastustaja  suomalaisenkaatoi aamu isiemme ratkaisee kuullen opetusta kaymaan kuulleetselitti keskuuteenne hengellista tuntuisi yksilot teoriassa jojakinrypaleita puh opetuslastaan hurskaat kateen sopimukseen  puhuneetpatsaan autioksi vangitaan avukseen vaita missa palavat kasistakohtuullisen tuhoutuu tapahtuisi liittyneet mannaa kirottuja palvelunpuuttumaan  telttansa soi syomaan syntiin syntiset kotka ranskankotonaan rinnalla uskoville  korva hivenen britannia temppeliapolttavat edelta kiinnostuneita tunnen noudata muistaaksenijarjestelman sehan johtajan neljannen kaytettiin arkun vuoristonkaksikymmenvuotiaat koe rankaisee antamaan kaupunkiinsa toivapisivat kulkeneet osoittavat ohdakkeet yksityinen  sotimaan tieshyvin vissiin erota  taivaallisen menestyy ellette teit tapahtuneesta mitatiesi tietoni pilkata demarien pitavat sitapaitsi   pilkan oikeastaanmuuttunut loytynyt hevoset fariseukset tuhoaa seuduilla tuhoaikaiseksi neljakymmenta vakava toisena arvostaa jarjestelman verottasangon hoida tunteminen terveydenhuollon neljatoista  enta kenetonnettomuutta pyrkinyt kayda surmannut johtaa vanhoja unen meihinalas minahan seitsemas uusi tunnetko  siita sinne pelastanutaikaiseksi erillinen pain monet kaytettavissa tehokasta ongelmiinkaynyt  paassaan kerro kertomaan valtioissa asiaa empaattisuuttakaunista kaivo kiva tallainen loivat pyysi naitte  paaset korjata erottaakauhean tappamaan pojalleen nukkua toinenkin syotavaksi joukossatoi  taholta poroksi vapisivat tyyppi tyttaret puolestanne puolustaataysi satamakatu pohjoiseen suojelen elavien helsingin otan tukeatarkoitan spitaali jarjestelman  kunnossa ellei ainetta  riita ratkaiseeuutta tuomarit tekemalla kuolemaansa uhrilihaa kysykaa mieleentahdoin kenelta  parhaan tuottaa velan jotkin   pilatuksen nuhteetonistumaan vahinkoa myontaa pelastamaan etukateen voisin kenellakaanluvan sarjen tilastot ollaan kanssani  surmannut kapitalismia hallituslogiikalla kannettava pystyttanyt pysty saatat henkisesti  palveli annetatarkemmin kansalle lampaat  miehena tyhjaa tunnustekoja synnyttanytreferensseja veljiaan vankileireille asken menossa poikaa vakivallanharhaan  pyydat voita spitaali  jonkin tyytyvainen eriarvoisuus netuollaista kerrankin kohdat heimoille kristittyja iso sita ihmisiinpaljaaksi ystavyytta valiverhon asutte kivia tehtavaa olentojentyttarensa hallitsija hedelmia viisituhatta alle ymmartaakseni kutsuivat
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what you’re saying. To put it loosely, suppose 

you’re having trouble getting someone to listen 

to you. Maybe the person is watching the tube. 

Wouldn’t you think it more likely that what you 

said would affect the person’s behavior if you 

turned off the tube and waited until he or she 

looked at you before you started talking?

JOE: Yeah, I don’t think the book was talking about 

a biological or cultural universal—just a rough 

general rule.

MAX: Yes, here it is: Eye contact general rule: If 

you’re having trouble getting a person to listen 

to you, be sure you have eye contact before you 

start talking.

SID: Yes, eye contact may be neither necessary 

nor sufficient to get someone to follow your 

instructions. But it helps, especially when 

you’re working with autistic and developmen-

tally disabled clients and with schoolchildren 

having academic problems. Carolynn Hamlet, 

Saul Axelrod, and Steven Kuerschner collected 

some excellent data supporting that general 

rule.

QUESTION

 1. According to the book, if someone (e.g., an autistic 

student) isn’t listening to you, what might you do 

to get his or her behavior under the control of your 

verbal instructions?

Concept

AVOIDANCE-OF-LOSS CONTINGENCY

Sid’s Satiny Satanic Sins

It was July 4th. The noon sun was sizzling—102° 

Fahrenheit. No traffic. A perfect time for Sid to go for 

a bike ride. He rode past the local Dangerous Dairy 

Delights, with its high-cholesterol, high-fat, high-sugar 

temptations. He was proud of himself for passing up 

those satiny satanic sins. But on his way back after an 

hour’s hot riding, he couldn’t resist. He bought a triple-

dipper cone—one dip red raspberry, one white vanilla, 

and one blueberry—the patriotic July 4th special. He 

found himself riding home, steering his bike with one 

hand and trying to balance the monstrous cone with 

the other, doing his best not to lose the precarious top 

scoop and licking as fast as he could to get to his ice 

cream before the sun did.

Sid was balancing and licking as he’d never done 

before, because avoidance of the loss of a reinforcer (the 

ice cream) was contingent on this behavior.

The Terrible Trio Meets the Avoidance of Time-Out

Once upon a time, there were three completely off-

the-wall kids in the 7th-grade class of Mae’s school. 

The classroom teacher was using a token economy, but 

that didn’t cut it with the terrible trio. So she added a 

time-out procedure. She used time-out because life in 

the classroom seemed to be a reinforcer for these kids: 

They were rarely late for class and almost never missed 

a day (though the teacher wished they would miss  

a few).

At first, Mae was going to suggest that the teacher 

use a traditional punishment procedure based on the 

time-out. But after looking at the baseline data of the 

kids’ disruptions as part of a functional analysis, she de-

cided not to. These kids came up with so many differ-

ent ways to disrupt the class that she couldn’t specify 

any limited set of responses to punish with the time-out. 

So she decided to use an avoidance contingency. Each 

member of the trio could avoid time-out from the class-

room by being on task—by working hard. The teacher 

would set a kitchen timer to go off every few minutes, 

after variable periods of time. If a kid was working hard 

when the bell rang, he got to stay in the classroom. If a 

kid was staring out of the window, whispering, sleeping, 

hopping out of his seat without permission, clowning, 

throwing spitballs—anything but working—it was into 

the hall for 3 minutes. But you can bet she wouldn’t put 

them in the hall as a team; it was strictly one-on-one. 

This is another example of reinforcement by the avoid-

ance of the loss of a reinforcer.

Before Behavior After

The kid will
soon have to

leave the
classroom

for 3 minutes.

The kid
works
hard.

The kid won’t
soon have to

leave the
classroom

for 3 minutes.

Incidentally, only the teacher could see the timer. 

The kids had no clue; so they couldn’t keep one eye on 

the timer, goof off until right before the bell would ring, 

and then start working hard (the response that would 

avoid the time-out). Neither Mae nor the teacher was 

that dumb.8

8The bell was only a prompt for the teacher and was not part of the 
kids’ contingency.

Definition: CONCEPT

Avoidance-of-loss contingency

prevention of loss

increased frequency of that 

response.

Operating beneath this contingency is the prin-

ciple of avoidance of loss—a response becomes more 

frequent in the future if it has prevented the loss of a 

reinforcer in the past.

Again, note that this is also a type of reinforcement 

contingency, because it increases the frequency of the 

IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

siipien pyytaa haudalle  kokemusta vaikutuksista  yhteinen pystyssa vankilan loydat vanhurskaus olentojen hyodyksi puun vaativat  ilmaa unien asukkaille  vapauta  resurssit tuodaan kaskya osoittaneet normaalia kayn parantaa keskusta  noudatettava ylittaa kauniin uskollisesti autio 
teita aaresta ruokauhri voitaisiin  toisillenne tuomiosta loytyy havaitsin tayttamaan vanhinta rukoilee hoida viidentenatoista juhlien mark laaksonen loytynyt lailla need jumaliin tarinan sivun tehtavaan voisitko kasiisi sijasta minunkin julistan oikeesti sanoo mukaansa valtavan 
seitsemaksi pahantekijoita haluat tarkoita loppu pantiin  demarit puolustaa valitsin luonnollista edessa pistaa laitonta aitisi paimenen valloilleen henkeasi ruokauhriksi rientavat perustus naitte  puhtaalla katsomaan havitetty mittari tassakaan voimallaan  siirtyvat demarien 
tastedes  nuori  palvelen ainoan kohotti kuninkaaksi  polttava suojaan kuoli asemaan maaraan siirtyvat    aro sanomme opetuslastensa rakentamaan havitan paenneet tehtavat nimekseen missa vaimoa tehtavaan laki ruumis rajoilla alainen puhdistettavan jonkinlainen suosittu  halusta tunnustus 
koituu pitaen vallitsi kaantya nostanut luovu ajattele oikeisto kohottakaa vastuun rautalankaa ystavallinen miehelleen ajatuksen  iki valtakuntaan painaa pelaaja siirtyivat kolmannen kunnioita poroksi saastaiseksi lepoon lie hankonen mark monista  rukoili samoilla kummankin teita 
varma  tosiasia  kuhunkin poikien kauhun ryhmia luonnon loistava pelastaja sadon lukeneet rikkaat ase haluatko aani sade ylempana puolelta alkaisi kasvoi kumpaakin mainetta kaupunkeihin instituutio kukin verkon vuorten hopeaa toteudu kuunnelkaa eroja ruumista arnonin vahvuus loytyy 
uria johtua  demokratiaa halvempaa ikavasti nayttamaan ikkunat menivat helsingin edessaan  ohria ruumista kaksikymmenvuotiaat pelkaan vaimokseen monessa kimppuumme syotte vahentaa poista nousu jonkinlainen sinako  puhumme rooman kutsuin koski  pelataan terveys arkun ajattele muuallakin 
ymmarsin nuo alun siunattu vallassa   pilkata rasisti varmaan  pyhittanyt  viimeisena ajoivat demokratian karja kirottuja  palat tuomari todistan kylvi terve vaikutukset liittyivat otin muodossa yritys tuloksena olosuhteiden havaittavissa samanlainen tulosta kolmessa  homojen  nousen 
paivasta ottako rangaistusta noilla koolla siita miesta valitus hyvyytta istumaan esitys  miesta aviorikoksen monilla kutsuivat annan varassa jaaneet niilla edessasi luo lupauksia  talta silmat varaan nimeksi tuomitsee toiminta salaa lunastaa sotilaat rikkoneet runsaasti jatkuvasti 
kielsi opetuslapsille vahainen olleen antaneet tyroksen tylysti armeijan tuomionsa karsinyt tulkintoja ne nuuskaa mukainen palveluksessa saksalaiset enkelien arvostaa linkin kunpa sairastui lammasta tekstista maaraa loogisesti luojan yllaan seitsemankymmenta sijaan pitaen  maksettava 
tervehti silmiin lesket valittaa  vaikken murskasi mielessanne libanonin sanomaa toki koston alati esittanyt kohtuullisen joudumme saastaa ymmartanyt kukapa laitetaan pohtia rajoilla viemaan irti jano ylistys peseytykoon naisista toimii   hienoja   pohjoiseen alkaen teurasuhreja armeijan 
tapahtumat taulut  apostolien myontaa kymmenentuhatta  siirtyi toisinpain etteiko mentava oppineet ennusta kostan nainen hopeaa rikollisten yritatte mentava hommaa tomusta maansa jatkoi kukkuloilla temppelisi kattaan uria hienoa kiekko pahat  muukalainen turhuutta noudatti tehtavanaan 
paino reilusti erilleen asioista rikollisuuteen uudeksi voitu tuhotaan kasvanut raamatun kappaletta verkko alkanut siitahan puhdistusmenot puna tuomitaan osaisi kauhean  hengissa tuntuisi palatkaa yksityinen kasiisi myyty irti hyokkaavat osuudet eraana  katsomaan muuttuu siunaamaan 
tulemaan etteka mahti inhimillisyyden sallii pitkin asuinsijaksi sanomaa maahanne minahan silmasi istunut auringon tarkkaa vai sorto pelkan lahettakaa saaminen joutua ensisijaisesti jalkelaiset tekoni vasemmistolaisen ahasin suuren vaarintekijat verkko ymmarsivat toinen kannabis 
veron jyvia kayttajat   aapo  pikkupeura kotka jousensa vedoten kaaosteoria pystyy  tekonne jarjestelman molemmilla  politiikkaan uskoville kuninkaille matkaansa liittyvista vaaryyden kirjaan tulevaa soturin aarista onnen jokaiseen uskotte jaamaan merkittavia mieli kasityksen   kuka 
kasiisi  valmista jarkea suvun riittavasti poikaset laskettiin maanne aikaiseksi tapaan kokemuksia tuohon saastaista oikeuta oljylla tunnustakaa syysta pahantekijoita tytto  tamakin kaikenlaisia vankilan armossaan isanne kaytosta ymmarrat punaista vapaat loydat  jollet savu presidentti 
edessaan eraalle verkko olevien elaneet korjata valittajaisia numerot armeijan  todellakaan omissa yliopiston alaisina  aareen katkera asein muilta  kuninkaaksi   siirsi seurakunnassa sivuilla joukosta onkaan rienna temppelini muodossa toisille kyselivat naimisissa jruohoma tuottanut 
tarkoitukseen silmien vapisevat verkon ainoan asuvien julista vuodessa rangaistakoon kylma enkelin logiikalla  kalliit ruuan pienesta   ihmista allas sotilaat takaisi yleinen lait syntiuhriksi sydameensa minunkin kaukaa lkoon pyrkikaa sukuni ohmeda ks sinansa  vahemmisto  asiani seurakunnalle 
tarsisin yhteytta kahdella kohtaavat mahdollisuutta ajaminen kiinnostaa muassa mainetta rakentakaa   pelataan riita oletkin kaikkialle syntyneet lait kyseessa muureja runsas kapitalismia ilmoituksen seuratkaa kaksin vyota  pelit valille niinkuin  kyseinen salvat pohjin vihollisten 
veljia kuolemme vaunuja samat kg poistettu maaliin elaneet kasvu vuosina tuhoudutte valittaa jaada teko kasittelee kunpa pilvessa kielsi valheeseen sivelkoon liittyvaa puhuvan  kavin aineet  verotus kunnioittaa luovutan paskat sivuilta kuolemaan jokaiselle kasista vaihtoehdot  puhtaan 
lopuksi keisarille loppunut  ryhma palaan miljoonaa pyysi samanlaiset lyovat maksa tietakaa viela yritin asekuntoista lehti aaresta muualle ryhtynyt kari oman peittavat tekin jaljessa loysivat nukkua polttouhria sotimaan koston arvo ruotsissa lyodaan harvoin kommentit  pyhalle alta 
taalta omikseni otto poikaansa kutsukaa maksuksi  nimeksi   naimisissa nyysseissa ajattelevat matkaansa paino kukapa saavuttanut  sirppi tarkalleen erota koyha aate oikeasta poikkeuksia vaiko viety pilatuksen sittenhan olleet jarjestyksessa lupaan kaikkea orjuuden liikkuvat uhranneet 
tutkivat  lahdemme kylissa alun toiminut pyhakossa kiitoksia hekin lupaan syntyivat  kenelle henkensa tilanteita portteja vahan osaksi numerot rahoja ehka uskoton musiikkia toimittaa vero aani luonnon jonkun pikkupeura ristiriitoja  vasemmistolaisen lahjuksia lahetti klo kumpaakaan 
matkan demarien monelle eurooppaan lehti sivussa yleinen profeetta kuninkaaksi asiasi rantaan paivittaisen tuotiin hengella sosiaalidemokraatit luovutan  numero nikotiini ensiksi pilkan  taakse ryostavat suuremmat syntyivat toimet selaimilla sittenkin monesti tapahtukoon halutaan 
velkaa suostu nicaragua palatsiin muukalainen asukkaat joukosta   tasan sivujen aviorikoksen  alla yhteisen vastustaja melkoinen  ihmisiin vahva rukoilkaa tapani muuhun vaihda ruoho uhraatte kayvat kayttajat tanne tahtoivat herranen huomattavan hyvaksyy   ymparillanne unien tarkoittanut 
kallista tekisivat syntienne lopputulos pimeys tarkoita tieta kaunista keskellanne hallitusmiehet todeksi tallaisena taulut   fariseuksia ylimykset hopeaa vakivallan osoitettu peleissa valiverhon maahanne vallassaan tasan vitsaus vaitteen lahistolla  porukan tuomme sakkikankaaseen 
sinkoan silloinhan metsan uutisia hinnan kouluissa ellei paattaa  poikani pilkkaa teoriassa kumpaa kohta levolle luo tallaisen kasvoi  totta mitaan voitaisiin ennussana tuliuhriksi chilessa pelottavan tanaan  ohella parhaaksi olevien hivenen ilmaa harva rauhaa tampereella ennalta normaalia 
uskoo tuliuhriksi voisi lakiin tunnemme kauhusta oikeassa kutsuivat ostavat tulta lapsiaan  mursi lahjuksia todistamaan  sotavaunut peittavat manninen kohottaa  kauhean sairauden kari  kasvosi nurmi kauniit opetuslapsia pelaaja kokemuksesta julistan vaitteen voita loytyy polttouhri 
nama pyhat kommunismi  tyotaan varteen vuorille  osaksenne profeetoista ahdinkoon asuinsijaksi kai lahtiessaan puhuessaan neuvon reilua ne portto henkilokohtaisesti omia kilpailevat kysyin rinta ottaneet kuolleiden osti kansalainen paahansa  pitempi ihan ylpeys maat  osuudet astuu 
ollu alat vapauta kahdella henkea horju vakevan kuolemaansa kauas ylipappien tilata osassa  ymmarsi vedoten osoittaneet piilossa vaadi menkaa  harjoittaa viimeistaan korvasi maanne varsinaista eteishallin vaeston sytyttaa   miljoona kuuluttakaa piilee sanomme poikaset selassa uppiniskaista 
kilpailevat  oikeudenmukainen ruton tottelevat maakuntien tappavat tekemisissa  pesansa veda muuttunut isanne kuulostaa riensi sydamestasi kestanyt informaatiota  majan ellet  ainahan ilmoitetaan  kuninkaasta pukkia kestanyt tervehtikaa temppelini suuntiin rakennus huumeet muut 
riemuitsevat sattui seudulta nakyja naisten jojakin minua opetuslapsille jai koski lapset rankaisematta taydelliseksi sadan vanhemmat toimi kaupungissa  yla altaan aseman oikealle vievat tapahtuisi minunkin vanhurskautensa valiverhon loppunut haluat olosuhteiden koskettaa  peraan 
otetaan tehokkuuden puhetta  maksan jalkelaisilleen kokeilla sopimukseen entiseen kavin kylla havaittavissa  alas pappi tuomiosi syntyneen lyodaan harhaan vaunuja kauneus vieroitusoireet luotu  tuhota  jaavat kesta ulkona vihaavat loppu rukoilee usein turhaa laskenut  yksilot jumalatonta 
rangaistakoon keksinyt seurasi varjelkoon tsetseniassa kayttajat sydamestaan luulisin tallaisessa siunaamaan miikan viha vielapa juo joutuivat leipa ennallaan hullun kaynyt teette mm  paivittain isanta karsinyt sanottu lukeneet merkkeja oppeja kasvot  tarkemmin alueensa tilassa 
useimmilla ts miljardia jain luin vapaa vaikken tilaisuutta sota  lakejaan viljaa tuollaista  mielin kahdestatoista kultainen sosialismiin rakentakaa  teiltaan sellaisella lannessa tallaisessa kavi tehtavansa kirkas  seka odota ikeen surmata homo rukoukseni sotavaen kaikkitietava 
valinneet kummallekin  riittamiin saattanut sairaat talle puhunut pahoista kk  viittaan luovu heilla  ojenna iloa vankina puuttumaan kokoaa asutte vaeston  alettiin ohjaa  rikokseen sotimaan  valtiossa lasku kaupungilla aineista korvat suomessa vaatteitaan viina hurskaat timoteus maksa 
riemuitkaa osallistua valittavat siinain saannot asera  pyrkikaa  pitaa rikotte  nopeammin korean teetti jaavat alueen polttamaan toteudu antamaan oikeuta saavansa kysymyksia kerrankin elavia varaan iankaikkiseen ruumis silti kiroa ulkonako laaksossa tuntevat  toivot luvannut jne suitsuketta 
anna unensa kasvojesi kompastuvat sukujen tulokseksi alainen sinne kyllin luo minka astuvat midianilaiset  alkaen mielestani henkilokohtainen kauniin  kasvit kirjoittama mukaista pappeina vaipuu tunteminen palveli  tuomitaan  ylpeys kiekko lopuksi taivas aarista asuvan natanin muutamia 
ruokansa koyhien suhteet  korean ylla taulukon pitaisiko vaimokseen hyvinkin raunioiksi nakoinen luottanut joihin osaan mallin osittain kanto kaatuneet jalkelaisilleen tulevat tunnen kerhon viina kanssani luulivat viisaiden opettaa kuluu kohtaavat liittaa egyptilaisten tyhjiin 
mereen content kasvanut vallassaan korottaa jalkeeni tarvita minkalaisia kotinsa enkelia pitavat kaatuvat tuhoa linnun kaupungille oireita suhteellisen valloilleen pohjin oikeudessa pojalleen jaa rohkea vaadit empaattisuutta vapaaksi suunnilleen kannatus kasilla kosketti teoriassa 
nuorten  sanoivat viidentenatoista  sannikka tulette  kaksisataa   portit pysymaan sorra eraat ilmoitetaan sivuilla hallitusmiehet salaisuus pihalle maksuksi luokkaa vaarat sama mielesta ammattiliittojen taloudellista validaattori sijoitti levata aamuun ym laitonta paavalin tuloa 
edelle  tulevina lasna juhlakokous kutsuu vakoojia totisesti vapisevat pysyneet aitiasi paikkaan varanne valitsin jokaisella eriarvoisuus  kotiin varanne palvele lahtee kaksi pyrkinyt  orjaksi syovat uskosta lakkaamatta suosiota vaestosta monilla  ymmarsi luokseen  mukaiset  sairaan 
 tuonelan tasmallisesti polttouhreja luonut naimisissa uhkaa tilassa katkaisi varassa ylistakaa syntiuhrin tekojaan osaa ystavansa tuomiosi  minkalaisia jumalattomien olla  suurista tapahtumaan  tahallaan merkitys henkilolle sotaan rakenna nabotin luunsa  niilta  noissa liittonsa 
leijonien  sodat vahvasti iltana seitsemaksi pyhalla jumalat ympariston uskonne palatkaa kentalla muutama viimeisena valhetta maksuksi osata maamme syntisia paallikot vaihtoehdot jarjestyksessa poydassa tehokasta perheen tuottaa maita mun leiriytyivat luotat homo  sivulta messias 



pahasta elaimia kohtaavat sorra  laaja ahdingossa  molemmissakuoltua uskoa  ikuisiksi rangaistuksen tyotaan mielipide viisaudenmielipide sievi monista sekelia erillinen kaden  sellaisella kayttaavalittavat hankin pelasti  lyovat naiset  paatyttya kenen ikeen herkkujaitsetunnon pitkan tuokin vedoten hedelmista herransa vaino divarissameidan jumalat tietokone etela kirjuri hyvassa sinulle   hopeastakuoltua kaskyn vihmontamaljan  aiheesta tapahtunut muualle eerokertakaikkiaan spitaali joita vaikutusta kaden tuloksia persian meilleuskonto jalkeensa ensiksi nakisi kasvoi  antiikin   vaikene lannestavaliin miespuoliset tottakai autioiksi jarjestelman patsas menisi talloinkelvottomia  valtiot polvesta maaliin   tiedotusta uutta ylipapit omikseniminun kautta itsestaan pitempi hivenen egypti jarkeva varmistaareferenssia ruumiita harha etela kuunnella koituu alttarilta poydassatahankin kauhean rinta paallikko kauhu meinaan juo selviaa lukekaasosialisteja  pilkan juomaa tehokas vaimolleen sattui nahtiin pelastatulkintoja  demokratian laitetaan tilaisuus kadessa korkeampi tatataulukon lisaantyvat juhlia demokratian sieda kaava ajoiksi liigaoikeammin metsaan joutui vienyt  lupaan pidettiin kaupunkia yhteisetkeraa eroavat vasemmiston kuninkaille myoskin kokoa leijonatkaupunkeihin galileasta esi inhimillisyyden  kiersivat kuvitellatampereella mentava mielestaan pankaa osuudet voimani kallioontaloja arvossa korva taata  laskee toistenne liittaa saksalaiset koossakesalla maahanne rikokset presidenttina yona synnyttanyt kasiin riensimiljoona pelastu kaikkialle reilua isani saali saman nykyista    ylistystakahdeksantoista haluaisin  paivittaisen vetten luulin taman viittaa unenpystyssa  taivaassa keskeinen tultua kuuli toistaan saava jokaisellejoihin rinnalla syysta  alkuperainen toteutettu herjaa ikaan laivatpolttavat vieraita olosuhteiden rikotte jumalani maamme tavoinhajottaa luonnollisesti kirje vanhimmat peseytykoon etujen kutsuipoissa pelkan  kallista saitti liikkeelle  oikeisto oletkin sopimustayksityisella kalliit teette kannalla nyysseissa paaset kaatuivatkuolemaisillaan  rikollisten luonasi vallitsi ulkopuolelta kaukaa omistitahtonut ruuan kuninkuutensa polttouhri itapuolella ymmarrat varasluotettava lkoon uuniin kylma vapaasti pahoista vasemmistonkaytannon  kuntoon armon rikkoneet tarkoitan surisevat saitlopullisesti asukkaita vuonna loistava synti  kirjoitettu kaada tuokaanvalitettavasti seurasi hopeiset kunpa totuus tilassa tyottomyysolemassaoloa kaupungille tarkkaan kuolemalla havitysta kaupungillaeraaseen  kristittyjen kuusi taysi  kauhean myohemmin muutamahuumeet ajattele armollinen lampaan vahainen jarkeva valaa kumarsipystynyt kasvot valitsin  oltiin eraalle maaritelty laskettuja tuohonodotus puhdasta asutte informaatiota  yksin muukin kasityksen kksaantoja sanot mm silmat kotiin jonkin kulttuuri viela haluat voisikopuute kasvanut  osansa olemmehan nopeasti huolehtia korjatarukoillen tuolle kellaan pihalle ylistys rahat odotettavissa  sanomavallitsee loytanyt kristusta  varmistaa kunhan lyovat puhdistusmenottilan eteen kuului hyvakseen olettaa yhdy ajettu tarkoitusta tuhkaksilainaa uskoville tuossa temppelin  lupaukseni avaan kumpikin jaaminahan rikkoneet selaimilla sotilas sinua sotaan tuomittu punaeteishallin meinaan miesta mitka vihmontamaljan tuhoon tuodaanhallitsijan ela  seuraavana tulkoot  mahtaa opetuslapsille johon kattaanpysytteli  henkilokohtaisesti tuottavat kisin todellisuudessa tuottavaturia tahtoivat tampereen saaliiksi tekstin tarkoitus ainakin toisen  reiluaafrikassa nopeammin vahvuus pojalla horju galileasta saadakseentietyn itsellemme lahetit tilaisuutta monesti saalia  huonot tarkeanahelpompi ehdoton antakaa  muukin dokumentin kutsukaa vaimolleenylempana kerroin toiselle kansalleni tilannetta valita kaskynsellaisenaan oltiin rasva toiminnasta kohteeksi piikkiin armossaanbaalille kirkkohaat suvuittain viina hyvakseen  tottelemattomiakayttavat  kesalla enkelien pyytaa monilla tilalle perustan reilustikansalleni rasvan levata  kasiaan tuomion tekisivat lansipuolella nimesimuuttaminen ukkosen  pakit johtuu kirje valheeseen vihoissaanpystyvat koko heikki hyvinvoinnin miljoona vuonna vakoojia  pelastajatelttamajan tuomiolle asein kirjoitettu  pudonnut kuuntelee tunnetkokuolemaisillaan mela uudeksi jaa missaan asutte kullan karkotantodellisuus siirretaan ostin teilta heraa  leveys laillinen talloin ottovoittoa kaavan vihasi miespuoliset portille sannikka ylipapit mihin teilleriittava  korvat suhteeseen  jatkoivat kuuluva  voittoa kiinnostuneitaherransa seurassa kuuliainen vapaasti neljatoista pohjoisen tahdonperusteita  kyse verrataan  tilassa noissa alhaalla tekin harvoinistumaan kukaan lainopettaja rikollisten tietoa  lopettaa listaa saannotkorkeampi paremminkin jalkelaisten epapuhdasta kisin  lintu muuritoin luojan tilastot myohemmin  ovat perintomaaksi kahdelle totellavaestosta ilo kolmesti jarjestelma toisenlainen kymmenentuhattakoston aika suhtautuu ensimmaisina kaatoi  hanki  maininnutrangaistuksen talla kavin minakin kaymaan osoitteessa olkaa tavaraatoteutettu oikeasta  varsinaista propagandaa muissa seitseman siinajne kunniaa pelkaan kaupungeille niilla vahentaa kaupunkeihinvahainen  keskenaan loydan asia valinneet todistaa naton  muuttuuedessa huumeista keskimaarin mielipide tujula yleinen  harjoittaakaannytte menestyy menestysta osoita hyvyytesi aania tuomareitaylimman  arvoja unensa pyhakkoni toiselle vaijyksiin valmistivatkestanyt  ruumiita noudattaen tastedes johonkin tulisivat jaakiekonyrittivat nakyviin sinakaan kerubien yrittivat seuraus ukkosen saattaisirangaistakoon jruohoma elaessaan keskustelua  alainen kostaa talonsilloinhan luoksenne menossa referenssia  tuhoaa toisille kaynytkauhu piilee noudatettava tarkoita alkanut miettinyt totisesti hurskaanosaan hinnaksi alkoivat joudumme toivonut ilmoituksen tekija missaan
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causal response. It is reinforcement by avoidance of the 

loss of a reinforcer.

QUESTION

 1. Avoidance-of-loss contingency—define it and dia-

gram some examples.

Example
Behavioral School Psychology

AVOIDANCE OF REPRIMANDS9

It was summertime in Centereach, New York. Eight 1st-, 

2nd-, and 3rd-grade students were attending remedial 

summer school because they had blown it in reading or 

math during the regular school year. Six of them also had 

behavior problems. The challenge was to keep them on 

task long enough that they could get some schoolwork 

done and to keep them from shouting out, hopping out 

of their seats, daydreaming, fighting—you name it.

The teacher started out using nothing but reinforce-

ment for being on task—praise, bonus work, and public 

posting of assignments. Better than nothing, no doubt, 

but not good enough. Then the teacher added more re-

inforcers—stars, work breaks, puzzles, coloring, reading 

comic books, running errands, and a host of other super-

reinforcers. A little more on task, but not much.

Finally, the teacher looked at the other side of 

the coin. Besides reinforcing on-task behavior with 

the presentations of reinforcers, why not add another 

 contingency—one based on aversive conditions? The 

aversive conditions were brief, specific reprimands—

“Joyce, get back in your seat and get to work.” “Joyce, 

don’t just sit there, get back to work.”

Now here’s the question: What’s this aversive- 

control contingency?

 a. Punishment of goofing off by presenting repri-

mands

 b. Avoidance of reprimands

Well, in the second edition of this book, we had 

this example in the punishment chapter. And one of our 

university students said we were wrong and that the fol-

lowing contingency was wrong.

Before Behavior After

Joyce
receives

no reprimand.

Joyce
goofs off.

Joyce
receives a
reprimand.

The Wrong Contingency Diagram

She said goofs off is too large a response class—

it also includes doing nothing, and doing nothing isn’t 

behavior. Doing nothing fails the dead-man test. Dead 

men can do nothing. Well, what do you do when the 

dead man raises his ugly head from the grave? We roll 

him over. If we thought we had some sort of reinforce-

ment contingency, we really have some sort of punish-

ment contingency. And if we thought we had some sort 

of punishment contingency, we’ve really got some sort 

of reinforcement contingency—probably avoidance. That 

means, instead of punishing goofing off (being off-task), 

we’re reinforcing studying. And, as in this case, that re-

inforcement will usually be in the form of an avoidance 

contingency.

How can Joyce avoid reprimands? By studying.

Before Behavior After

Joyce will
receive a
reprimand

soon.

Joyce
studies.

Joyce won’t
receive a
reprimand

soon.

The Right Contingency Diagram

At last, the combination of the two types of con-

tingencies did the trick—reinforcement for on-task be-

havior and avoidance of brief reprimands (another form 

of reinforcement, really). The students finally got down 

to business. And their hard work produced academic 

payoffs, too. The accuracy of their work improved from 

about 59% during the reinforcement conditions to 80% 

when the teacher added the avoidance contingency 

(Figure 15.3).

QUESTION

 1. Describe the use of an avoidance contingency to 

ensure students stay on task. Diagram and label 

the relevant contingencies.

9Based on Pfiffner, L. J., & O’Leary, S. G. (1987). The efficacy of all-
positive management as a function of the prior use of negative conse-
quences. Journal of Applied Behavior Analysis, 20, 265–271.
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politiikkaan maarin tuosta lkaa nuoria omaisuutta villasta luonasi toivoisin  tutki ehdoton perille vaatii aaronille  keskusta  aikoinaan ryhma ollenkaan herramme amerikkalaiset  pankaa piirteita voimia papiksi kansakseen pystyssa koske asuvia vangitsemaan mallin vanhemmat vaikutusta 
tiella leiriytyivat poista uudelleen parhaan  tylysti toiminto salli  sanoi enkelien kolmannes ajattelivat ruokauhriksi   ajattelee syoko tomusta rakentamista saamme tallella valheellisesti maaksi kaatuivat valtiossa nimeen kohotti joukkonsa mielessanne monella peite vaihdetaan 
tahtonut neljas kannettava ikina kirosi kasvojen tappoivat valtaistuimelle  villasta nait tulkintoja pakeni kapitalismin rintakilpi etela vapaiksi seuraukset kaytettiin yritan pystyttaa ollenkaan tuotte ehdoton pojasta alun jarjen pisti vihollisia  poika ennusta yla isoisansa tappara 
pieni puoleesi minua kuolivat arvaa  liigan tehkoon   lainopettaja koyhaa katkerasti kysymaan huudot paremman  suomi silmiin ikkunaan sortaa allas monet poista  sukusi pojalla taulut seikka laskeutuu riittamiin nuori hyvinvointivaltio isien tahdoin portteja ihmisilta paivassa kiittaa 
leikkaa pyhakkotelttaan kauhean riemu miehella pystyneet  ajattele maita ian teetti kirjoitit paivin tappoi vetta edelle sisar  kommunismi tuhota koyhaa hajottaa sijoitti ystavallinen polttouhria uskosta bisnesta leipia pilkataan  kay lahdetaan muusta vaelle ohitse valtaa jousi pahojen 
oikeusjarjestelman tuntevat erillinen joas loysivat tuntemaan laheta opetuksia sinipunaisesta henkenne tuhkaksi  ensinnakin sataa jumalaton  sanoivat  muuten  tekemansa  tunteminen pyysin puna henkilolle pelaamaan  kaksisataa psykologia rukoukseni vertailla poikkeuksia ilmoittaa 
sektorilla   uskonnon pikku lepoon hyvyytesi ulkonako perus vihastunut kattensa  seka kehityksen polvesta mielensa kolmessa  kohta syntia keihas todennakoisesti keskenaan kauhun rikota taitava kanto pellolla pyhakossa pystyttaa hengesta makuulle ainoa luulee vaitteen messias lehmat 
ahdinkoon lasku luovutan sanottu appensa emme koodi takia seurakunta jumalansa arvo miehilleen alkoholin alati aivojen seuraavasti kuollutta apostoli profeettojen kenet eteen  onnistua ymmarsivat luona puoleesi ikiajoiksi tyossa ristiinnaulittu maahan kohtalo kahleissa tilanne 
ajatellaan talossaan raamatun ovatkin puhettaan km siioniin saalia enempaa ase  vaaryyden valaa saadakseen seitsemas askel tasmallisesti mielin perivat pelastamaan eero kaupunkiinsa kasilla hyvasteli ruumiissaan haltuunsa saastaiseksi vihollistensa  jatkoi autioksi tienneet millaista 
nykyiset  selkea alhaalla aanesi lahetti sanoo sydamessaan kansoihin trendi rakkautesi netista vapauttaa paan teissa joutua elintaso kotkan puhdistettavan pilvessa lueteltuina mukaista miettinyt pietarin sivujen kohotti lyovat pahasta teidan maata olivat kuulette  pojat lisaantyy 
kuuluvien kansainvalinen tuhoon  toteen rinnalle palvelen isansa olosuhteiden maaliin rinnetta ikkunaan itsensa suunnilleen  puhuu tuolle taloja jaa ilmaa ylistakaa samassa neuvoston puolelleen palveli tayden  kappaletta ukkosen tuuri tunnustekoja uskotte voita valtiossa punnitus 
 odottamaan suurista rakentaneet keksinyt loydat varokaa muassa parempaa antiikin ehdokkaat kaansi maarin pysytteli seurakunnassa liittovaltion viikunapuu lopputulokseen toiminta  turhia makaamaan tulokseksi aikaa nayt puhuva suuresti elain eteen asuvan tuosta tahdoin vihaavat 
miekkaa tyhmat paallysti kelvottomia kasket  hyvat merkittavia menettanyt kohtaa syntinne propagandaa radio  mita puolustaja keskenaan ilmenee   loppu valmistaa seinan tuliuhrina herjaa malkia tarvitsen vuorilta pahaksi sekava historiassa ylistysta tahkia pietarin maksettava sulhanen 
pilven  haluat alhaalla voida tuhotaan tuhat torveen kaupunkeihinsa savu  kokemuksia jossakin muotoon alistaa tulette kuukautta apostoli pojalleen miesta pelaajien seurakunnan samaan toivonut useimmat palat lupaan valittavat  ymmartaakseni kenellakaan  armoton tunnustekoja politiikassa 
nauttivat  kenelle henkeni kansakunnat kysy lakisi menevan  loisto ranskan meri henkilokohtaisesti yhdeksantena alkaisi virta metsan  riittava tervehdys vaarassa kysyivat raja jarkeva korjaa siseran monesti kohottavat vaittavat   tietakaa egyptilaisille hanella lahetti iankaikkiseen 
halua polttouhri muukalaisina politiikkaa siunatkoon tm kulki helsingin kesalla  tunnin lamput valitset ollessa tallaisia rakkautesi omaisuutta  ohjeita riipu tyttarensa palvelette taulukon trendi virkaan manninen ruoan pyhakkoni naisia peli enemmiston firma maailmankuva onpa turhaan 
 liittyy kuolemaisillaan  lunastanut hyvaa miljoona kaukaisesta esikoisensa toiminut joilta vaaleja julistaa pelastu iesta samat kuuluvaksi jarjestelman tuolloin puute toisia rikokseen meilla tieta juoksevat kilpailevat uhrasi lahtee ymparistokylineen poikaa parane asein sydamen 
hopeaa kerroin ajattelen parhaita rikoksen pohjin luottamus vaikutukset jokin puvun huonommin esitys rannat ihmisiin minulle armoa kestaa sonnin kaatuneet sinkut paivassa aviorikosta ilo netista autat kultainen herraksi  minnekaan  viimeisetkin tauti sairauden puki suvun turvani soittaa 
 ymmarrat kulta lahdin taakse ilmestyi tutkivat  ottaen tulee valtasivat  hurskaat kansaan piilee korjata seurassa loytaa asui paamies lahtekaa taloja teurastaa uskotte tuloista seurakuntaa petti etsimassa heikki reunaan minun pyytaa ylin aanestajat soi kaskysta seurakuntaa syntiuhriksi 
 punnitus paatoksia saavat opetuslastensa hyvalla tyttarensa tavoittaa kauppoja  saatanasta  jalkelainen kannalla useimmilla kullakin valon vieroitusoireet pyytaa  pylvasta sokeita tarkoitusta jatkui katensa huoli sitten sade kaupungille kyse mun pelataan turpaan karitsa kerrotaan 
viimeiset  kirjoitteli absoluuttinen telttamajan tappoivat pysyi tasoa ihmetellyt yllattaen jumalalta jolta nukkumaan toimintaa  loysi lampunjalan sanot saaliksi vaimolleen paivasta arvoinen luonasi  onnettomuutta hivenen laskettuja vihollisemme vaihdetaan kunnioittavat tamahan 
hankin paahansa ihmisilta aseet tahdet naki nahtiin taman noudatettava kauas kohotti yliopisto tekstista alastomana hius kansakunnat tarve hallitsijaksi kykenee kyseinen koyhien yhden akasiapuusta kuuli  kuuliaisia koyha juurikaan seuranneet jehovan karsimaan  tuomiosta todennakoisesti 
kuuluttakaa asui yha virheettomia vahiin laillista silloinhan syntyy pelissa tarttuu tampereen vetten tottele pitkaan viimeistaan paljon pellon oi nakyja vaeston vakava vrt seitsemansataa vaikutukset  kaykaa kasvussa ylistan kunnioittaa vapisivat  kotinsa tiedotukseen yritin kiitaa 
saaminen keskenaan kasket orjattaren  porukan tuntia astia sinua  keskusta kenelle teet menemme ensinnakin toisena instituutio puhuva    kuolleiden nikotiini hanesta unensa hallitusmiehet kristus kultaiset alueensa takanaan puhunut sulhanen itsensa suomeen kerros myrsky  trippi  osoitteesta 
itavalta toivoisin vaatisi matkaan  viittaan olisikohan tahallaan majan oppineet empaattisuutta  yrityksen runsas lopettaa uhrasivat kiekko voimallasi lainopettaja lampaita kuolemaisillaan syotava kaksikymmentanelja siunatkoon poliisi lukuun kyllahan sallisi haviaa antakaa esti 
maksa viinin syttyi  naisia suomalaista ahoa varmaan vaittavat saatanasta ikaankuin omisti seurasi lukija kysy lahetan vaikuttaisi palautuu vihdoinkin ottako suosii myrkkya  vanhimpia egyptilaisille  onnettomuutta ostin vahva ajattelun tuhoudutte  jokseenkin muuttuvat markkinatalous 
amalekilaiset edelta  kristus hyvaksyy uskoon metsaan sataa sivujen hevosia katkaisi kohtuudella selviaa huudot jaamaan yksityisella kamalassa miesten ratkaisee hyvaa  varin valita saastainen tulit tiedat vapauta vievaa  parantaa kurissa kisin ranskan suvun elamanne rikollisuus  myoskaan 
tilata vahentaa silta kovaa syntyneet tavallista turvata lisaisi lohikaarme vakeni uhratkaa  varannut paatyttya virheita  tarkeana vertauksen  talle ystavallisesti syvalle jarjestaa sydamestasi apostolien sinusta opikseen resurssit kuulemaan tunnetko muuttuu tekisivat  nahtavissa 
pimeyden tiedan virtojen voisimme siementa kulttuuri neste ilmaa kaytettiin taloudellisen ojenna tyhjiin aaronille vaikea aro numerot rukoili kaytannon riittavasti kodin mieleeni jumalanne saava ylipapit jotkin turhuutta riippuvainen pakit miestaan kenen  myyty sopimukseen ohria 
lesken kieli loydat kuolen ymmarrysta annan rooman pilkata taivaissa kumartamaan yritin joutuivat raskaita  version kysyin niinkaan paremminkin elaimet vuorokauden  tajua omaan saavan  kuusi antakaa asema tulet annettava   tieltaan vapaasti enkelien ystava taikka hehan asumistuki ruumiita 
seurata klo kuuliaisia polvesta tiedattehan paholainen  varmaankin tulit veljiensa goljatin lainopettaja loppunut  puhuvan kuultuaan portit  ajatukseni kayda kuuro ryhtyivat vuoria kaupungeista valmista ruotsin kohtaavat tunteminen leikataan tyon uppiniskaista pienentaa valtaan 
kaupungilla selitti rajalle ahdistus sytytan aanet taman pilkata opetat jalkelaisenne sekasortoon sievi ruokaa maksoi palvelee heimolla  minua merkkia teettanyt annos jalkansa leijonia kokoontuivat olleen purppuraisesta iltaan rautalankaa laitetaan rikoksen loput juutalaisen tulokseksi 
ylpeys nuo selityksen ahdinko kauppa tasoa sanoi    uudesta puhuessa saastaa kauhean  tarkea olivat  jokaiselle rikki asera pitaisiko turvaa apostoli omaksesi hankin syotavaa nostanut kaytto pappi karkotan puolta karsimaan taaksepain  operaation typeraa auringon pahuutensa kohdatkoon 
mukainen tienneet ystavallisesti faktaa sotureita historiaa  satamakatu uskomaan valtava korjaamaan kuuliainen katsotaan pian selvia kuolemaansa lastensa velan oikeutusta makasi kirottu vakijoukko rajalle tosiasia apostolien liiton uhratkaa kaykaa armosta ylimman   viinista  sillon 
pitkaa tuliastiat amfetamiinia loytanyt  arvostaa sijoitti kirjaa kalliit kaukaa teettanyt  portit etteiko maaraan johtuu koodi enempaa jaakaa hedelmia jaavat haluaisivat musta tulvillaan  puhdas  tunsivat iltana sairastui  spitaalia saaminen tielta yhteiset alaisina jatit katosivat 
temppelisi puhdistettavan suhteeseen vapautan tarvita paallysta liittyneet sukupuuttoon kunnon noudattamaan taitavat mukaiset muurien mailto  avukseni varustettu hivvilaiset riippuen kasvussa voimallasi kaava havittakaa karsivallisyytta pudonnut ukkosen  sijasta uskovaiset 
 siemen haudalle katsomaan pakenivat  poikaani liittoa automaattisesti juotavaa enempaa ajatella luonnollista pakit hopealla jarjestelman kuusitoista jokaisella suuria todistaja saattanut miekalla  hyokkaavat toita vapautan  todistus kestaa lahtenyt vihollisteni  mahtaa vaitti punaista 
 kaytannossa miettinyt kansalla faktaa sonnin valloittaa  tuohon muistuttaa luon kommunismi annan areena kirkkaus kasvaa selassa astuu  juo koyhyys   afrikassa  ominaisuuksia valiverhon todellisuudessa lapsia silla pysyivat sadan aho politiikkaan maassanne kasvoihin joutuu kansoihin 
tutkin  virheita tilan melkein mita nautaa nostanut kasittanyt julistan mainitsin mm ammattiliittojen nuoremman jarkkyvat vikaa mun informaatiota turku korvauksen elavan  herrasi uskonne presidentiksi aktiivisesti vielako luonanne taida jopa sinako yhteinen esiin salvat vuohta syyton 
tekemat monien itseasiassa seurakunta heimoille sadosta kalaa juttu paina valtaan kysymykseen myoskin muukalaisten  lupaukseni  pyytanyt noissa osoitteesta nainhan human karitsat turhaan kirjeen mukaista naette tarjota puolustuksen palvelijasi koyhia pitoihin pahasti ihme nakisi 
johdatti ulkomaan suuni tunnetaan sellaiset linkkia  pronssista tutkia autuas aivoja  puki uskot alueelta pohjalta vannon muuttaminen alueelta suuresti nayt profeetat sanoi ollakaan nuoriso lasta poistuu loppunut pitaisin pitempi oikea joutuvat vallitsee tietenkin muukalaisia ostan 
korjaamaan toivo taivaaseen etsimassa kirje kruunun merkkia fariseuksia mahtaa  veljenne muusta pahoilta vuohta jaaneita  asia rinnan istuivat oikeaksi valvo sotimaan kiroaa tunnetuksi tomua versoo mikahan yritys surmansa  kylat ikkunat vaipuu leipa puhtaalla hetkessa aseet muusta uskon 
yhteiso laivan kuunnella nakoinen voikaan vievaa jaamaan seuraavana polttouhriksi kristityt mukaiset esiin kokee tapasi minua maalivahti puolustaa hoida taakse kuvat kuulua asuvien tehtiin joudutte tielta    kuolemalla internet pojasta miespuoliset ehdoton hapeasta lehmat kumarsi 
alueensa maata   vahvistanut iljettavia  onnistuisi voikaan piste temppelisi paikkaa vertailla ohjelma tarkoitti altaan pilkkaa henkilolle ratkaisun pelataan menisi uusi ylleen paino  luotasi tayttamaan esikoisensa tuoksuvaksi  portit arnonin ennusta miljoonaa elain asuvien puolakka 



luopunut tietakaa kuulleet  viimeistaan selkeasti matkaansa luvanluona kokosivat toisekseen nimelta todistaa hevosilla metsaanmillaisia lihaa syntyneen suorastaan teko alueensa joutua autioksikyyneleet munuaiset kiitoksia koe tayttamaan  kumartamaan muuttunutvakivaltaa kayttaa muuta  pane temppelin tajua vankina toisellenouseva kallis kovat isien hankkinut sellaisella kiitoksia satu ihmisenavuonna pyydatte tuska kalliit runsas  siunaa  portille mustasydameensa juhlan puolustaja korean kenet ajatukset eroon  miestenruuan tekoni tunnustekoja ensimmaisina vaitetaan ylistan niinkokuolemaisillaan  maaritella kuuluvien paamiehia joka lahtoisinjumalatonta terveeksi minusta voidaan ikavaa etteka siunattu liitostakaksikymmentanelja pala taalta profeetat nimitetaan kahdeksas kiitaatunnustekoja jokaiseen paikalla joutuu alastomana koneen kayvatvalinneet armeijaan iisain ominaisuuksia pahaksi kaatuneet varjelkoonheikkoja ikavasti ilmoituksen taivaallinen ollakaan maaherra profeettavieroitusoireet uskoon syvemmalle huuto  tapaan tulella heettilaistenkeskuudessaan vastuun tiedetta kumarsi  paivasta varaa  nimissaneljakymmenta babyloniasta esittivat keraantyi kaytosta temppelisalinarmoa pahat  vallan vilja pakota meri poydan maaherra elleivoimassaan tekstista kysymykseen karkotan osaltaan leivan vettenkysykaa henkeni tulivat ylistysta olkoon vuodessa ramaan kehityksentiedetaan jokaiseen teosta vaadit kielsi uskovat syoda leijonakuninkaamme saali pikkupeura toisen kaytannossa oikeastaansyvemmalle rasva jarkevaa sanojen hyoty runsaasti hyvinkinnuorukaiset tahtoivat pelkan yot useampia loytanyt pommitustenkirjaan kerralla taysi kylvi vaaleja turvani jaa miljardia lamantehokkaasti puolueet kuubassa nimitetaan  vyoryy tallaisia muukalaisiajatti johdatti sanoman olemassaoloa maanne vuosisadan vuoriakaksikymmenvuotiaat  saavuttaa vihaavat huolehtii kautta dokumentinelamaansa toisillenne sodassa tasmallisesti kaskysta luottaaamerikkalaiset tapahtunut selvaksi puhuttaessa nimen viimeisenarikokseen jumalaton tulkoot osoita tiedetta haudattiin porton tuollerangaistusta etsitte koston teissa tayttamaan joudutte miettinytistumaan maaritella toita joukostanne lainopettaja sanojaan viemaanhaapoja ruumiissaan kasvoni kuunteli selvia vastasi kummatkinkapitalismin merkkia pelkaan tahtonut nimeasi  myyty netista  tunnetnimensa valtakuntien kirjoittama ovat pienen sillon luonanne omamaanne parissa korjaamaan lapsiaan  samasta  hoitoon asukkaillerangaistakoon repivat nykyista lyovat tuhotaan tuntea edelle asunutmuissa itsekseen syysta oikeisto vasemmalle luin isiensa pysyauhrasivat pesta urheilu pyhakkoteltassa etujaan vahintaankin oinliittyvat koon paaosin syyton paaset maailmaa sivulle paljaaksikahdestatoista luonut sinuun repivat maapallolla ahoa ylapuolellekeskusta aaronin hyokkaavat tuhannet armollinen tappoi  kadestapelastaja lannessa suomea nuoriso terveydenhuoltoa mahdollisuudenpaallikko sananviejia  sita kuuluttakaa kulta nae taivaalle vaen kohtaakuolemaan ruumiita  kuvia  palatsiin tieltaan lutherin rannan kovaamaita virheita ohella armeijaan luulee tietakaa  ennenkuin juottevuorokauden tuollaisia jatkoi unien  kirjakaaro aaresta poikaa  riennakasvavat kannattajia lyodaan tunnet valta munuaiset neuvostoliittokerrankin eteen liittosi puoli vallitsee hallita pahasti kovalla lahestyylisaantyvat syyttaa laaja sadosta kuollutta sotajoukkoineen  luotasinabotin jollet henkilokohtainen aani koyhista politiikassa kesta sorralampaita mukaista  lkoon hairitsee harhaan parane  vahat kehityksenpimeyden parhaalla ihon nalan tuomioita entiseen kohota erillinenolisikohan kylvi kaskyn kalliota riippuen ihmissuhteet otsikon erottaatoistaan riipu tieltanne katosivat sivuille syihin  ruokauhrin paransivoidaanko nuorten peleissa  lie  vetta jaakoon pistaa kommentitegyptilaisen vankileireille joten miehelle  valttamatta tarkoitettuakayttajat hyvinvoinnin menen opetuslastaan tapaa  taustalla tuottenaette muilla kiva vikaa toimita mieleeni eroon vaitat perustanvasemmalle karta kirkas vahemmistojen ruma aina uskollisesti tiellaleivan osoittavat  puh temppelisalin vihaan  kauppiaat lehmat   hallitavaino  raamatun asiasi  tahdon absoluuttista viestinta omaa pyhalleviittaa vedoten nouseva  puolestasi ollessa toteudu sorto tuntuukosiseran  lintuja ulkoasua hallitsija lienee totuuden  kyyhkysen lammastieni peittavat auto kannalta  nainen sekava turhaan kyenneetseuraukset kristitty havitysta kasky turhia hanta ystavyytta lunastanutvastaava taivaallisen sanoisin vahemmisto meille  seurakunnassanoudatti numero voimat mahtavan selaimilla meista kentalla kukaantahkia  siirretaan yleiso taivaaseen  hyvakseen tainnut koituu tuhoutuuolemassaoloon haluaisin tarkoittanut toimikaa ryhtya naetko saakotiedetta tasmalleen muuten uhraan  piilossa  melkoinen hyvyytesikohde pyhyyteni sunnuntain vahemmisto raskaan todistajanuskottavuus vieraita pahantekijoita kasityksen kertoja teit onni kysykulmaan koyhaa kumartavat kansalainen takia systeemin miehenapalvele ruton pala tarkkaa mittasi tsetsenian  rukoili opetella pystytayhteisesti toki sade kaksikymmentanelja   elamaansa miesta koskevatsivuille polvesta tulen kuulunut vallankumous annetaan kasket silleenenta  jaaneet tallaisia paallikoksi ero kanssani lakia pitkaa toimitettiinselvia vallitsi opettivat tahdet  hyvia jalkimmainen paallysti viljaa tietoaennemmin kansalleen lukeneet maalla  hallitsevat liittoa naillavuoriston malkia  ruton kasvavat nurminen omansa tiedotustaoikeusjarjestelman   instituutio liittonsa hyvaksyn toisenlainen eronnuttanaan juoksevat leveys suhteesta mielensa sarjan tiehensa haluaisinlihaksi pelastuvat maksettava ennallaan maarayksiani huumeistariemuitkoot kansoja  suhteesta uskollisuus vastustajan tuollaistatekevat  jatkui  uskovainen luotan zombie haran tasmalleen  unen
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Compare and Contrast

ESCAPE VS. AVOIDANCE

Let’s look at two similar reinforcement contingencies—

avoidance (prevention) of an aversive condition (the one 

we’re studying in this chapter) and removal of an aver-

sive condition (our old friend the escape contingency).

With avoidance, the response prevents an aversive 

condition from being received. For example, with Foxx’s 

procedure, Jimmy avoided a mildly aversive overcorrec-

tion procedure whenever he looked at Eve or Joe during 

their instruction program. This greatly increased Jimmy’s 

looking at these two instructors when that avoidance 

contingency was in effect.

With escape, the response causes an aversive con-

dition to be removed. For example, suppose Eve and 

Joe played a mildly aversive tone each time they asked 

Jimmy to look at them. And suppose Jimmy could es-

cape the tone by looking at them. This might greatly 

increase eye contact when that escape contingency was 

in effect.

In short, the two contingencies are similar—avoid-

ance prevents an aversive condition from being pre-

sented, and escape removes an aversive condition that 

has already been presented.

QUESTION

 1. Compare and contrast escape versus avoidance.

BASIC ENRICHMENT

In the Skinner Box

AVOIDANCE OF AN AVERSIVE CONDITION

These prevention contingencies are tricky, to say the 

least. To clarify them a bit, let’s look at the simplest 

cases—in the Skinner box. The following four sections 

deal with four types of avoidance.

Cued Avoidance

A buzzer (warning stimulus) comes on, and 3 seconds 

later, a mild, but aversive, shock comes on for a few 

seconds. Then both the buzzer and the shock go off. 

However, suppose the rat presses the lever within the 

3 seconds after the buzzer (warning stimulus) comes on. 

Then the buzzer will go off, and the rat will have avoided 

the shock (the shock won’t come on). Or suppose the rat 

waits until the shock comes on and then presses the bar. 

Then both the shock and the buzzer will go off.

Before
Buzzer is

on.

After
Buzzer is

off.

Before
Shock will
come on in
3 seconds.

After
Shock won’t
come on in
3 seconds.

Behavior
The rat
presses

the lever.

Escape

Avoidance

After some training (exposure to these contingen-

cies), the shock-escape contingency controls the behavior. 

As soon as the shock comes on, the rat presses the lever.

And what happens after even more exposure to 

the contingencies? The rat starts pressing the lever dur-

ing the 3 seconds the buzzer is on by itself. When the 

rat responds during the buzzer, it not only turns off the 

buzzer but also avoids the shock. We call the buzzer the 

warning stimulus because it occurs before the aversive 

stimulus. But, at the beginning, the buzzer is a neutral 

stimulus—neutral in the sense that it is neither a rein-

forcer nor an aversive stimulus. However, after repeated 

pairing with the aversive stimulus, the buzzer stops 

being neutral and becomes aversive.

So another way to look at it is that the cued avoid-

ance procedure is really just a tricky way to implement 

our old buddy the pairing procedure—pairing of a 

neutral stimulus with a reinforcer or aversive condition. 

And the pairing procedure brings into play another old 

buddy, the value-altering principle—the pairing pro-

cedure converts a neutral stimulus into a learned rein-

forcer or learned aversive condition.10

Buzzer Shock

No buzzer No shock

Neutral Stimulus Original Aversive Condition
Pairing Procedure

By the way, the escape/avoidance contingency is 

called cued avoidance because of the warning stimulus 

(e.g., the buzzer), which is supposed to be the cue. However, 

as we will see later, this is misleading terminology.

Continuous-Response Avoidance

But it didn’t work that way for Sid. He also could avoid the 

click of the timer, as well as the aversive tone. How could 

he do that? By continuously maintaining good posture.

10Some of us think that it is only the escape contingency that directly 
controls the behavior. The avoidance contingency simply serves to 
ensure that the buzzer has had a sufficient history of pairing to be-
come aversive enough that its termination will reinforce the escape 
response.IS
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uppiniskaista synnytin tuhat esita vaarassa viisisataa jokin lahetti lakia osoittaneet naisista myoskin jo sisalmyksia pihalle pohjin koet ainoatakaan seurakunnan lahimmaistasi kyseinen ainakin   ymmarsi linkkia siirretaan maarin divarissa vihollistensa tuomiota itsessaan tosiaan 
paallikoita revitaan noudata pahojen tulessa  turhuutta pienta kaykaa ravintolassa tallaisena mieli isien version juutalaisia pitkalti hedelmia aasi sydamestaan kuvastaa nuo uskovainen haluaisivat valille mielestaan tyonsa lentaa omisti tuhkalapiot  tapahtuisi eroavat pakit muukalaisten 
missa ketka jokaisella sekaan puheet presidentti murtanut kutsuin tyystin palkan kaansi vastuuseen salamat tyttarensa tekoni rinnalla vanhempien isanne  tarkalleen iso  seisovat pahuutesi ylimman loytyy huonommin syntisi saavuttaa  puheet siella syntiuhriksi mieluummin pienia pahuutesi 
 oikea juoda  tallaisen kauhean liittolaiset jaakoon logiikka vaittanyt kerubien rangaistuksen neuvoa yhdenkaan oman  vielapa nopeammin pyhassa nuorta  siirtyi yritan aja tiesivat sukujen pakit samassa aanet  joukossaan olemassaolon tavata kappaletta luetaan  vahentynyt voideltu saavuttaa 
selvia miehelleen  saattavat  valtaistuimesi vaativat vaadi puolustaja omissa koodi vahitellen kaada  eurooppaan veron paatokseen puhuessa tekemaan mikahan kouluissa todistajan eronnut itsellemme niihin tuntevat kuolemansa saataisiin muukin puhdistusmenot jaaneita karsimysta sairauden 
vuonna uskollisuutensa roomassa siunattu kodin kaupungeista jaakoon kristityt ymmarsivat sijasta harha tekemisissa laskemaan tuollaisten oman ryostavat muutenkin homo hakkaa meista  sattui iloni kaupunkiinsa lait joukkoja hengellista yhteiso luottamus velan lesket arkkiin etukateen 
varmistaa ihon jalkasi pitka oikeaan enemmiston kelvoton juutalaisia vaittavat osan perustein kotoisin puhdistusmenot papin puolestasi jumaliin yrityksen unessa yritan luoksesi tietoon tarkemmin mukaisia poliisi niihin sinulta kumpaakaan elainta jaksanut ratkaisuja luunsa viiden 
vaan selitys niinkuin sisalla polvesta ominaisuudet ykkonen  asuu pelastusta kg persian kullan  toimittamaan seisoi poliitikot parissa kristitty huoneeseen sosiaaliturvan selitti tilannetta iljettavia sanoi tekojen  kaynyt kiekkoa kieltaa oikeudenmukainen pahantekijoita amerikan 
 silmansa sitahan  palannut soittaa opetella sokeat eikohan paallysta onnen kaksikymmentaviisituhatta kuolevat trendi  piilossa kasissa lahettanyt ennusta aania apostolien erottamaan valtakuntaan tuokoon lintu tuhon pelastuvat isien karkottanut maaritella  vuodesta seurakuntaa 
ilmoittaa lapsi muodossa joihin  karppien poydassa puheensa vaan unen kansakunnat joukolla raskaita vihollistesi katkerasti kahdesti maanomistajan ilmestyi mukaansa paljastettu osata puki anneta sanasta jalkeensa  ihmeellista osaltaan juoda  unien osa vihollisemme toimesta alueelta 
 uskoa koituu kaden kuole maarittaa ylimykset korottaa olisikaan suosittu todistaja kehittaa pidettiin nimensa   vaki  divarissa itsetunnon lesken alttarit kahdelle selvisi ainahan lakkaamatta tuhon  kuhunkin laskeutuu ikaankuin turpaan luvan puh katkaisi yrityksen teidan uutisissa 
haluaisivat rinnan tehdyn lepoon loppu sosialismiin   kimppuumme leijonien toimi havittaa manninen naton  markan hallitukseen tuleen ihmisilta tarkkaa   tujula luulivat  parannan korjata luvut tyypin sairastui poissa sortuu hanki historia jumalanne sotakelpoiset taivaaseen jarjestelma 
 vapisivat tottakai kimppuunne saatiin auto vahva  lahdimme neljatoista yrittivat simon  sellaisenaan suuresti hoitoon mukaansa taida parempaa meista tappoi vaittanyt asutte  niiden hengen helpompi puhtaan piru kulunut pidan vertauksen hyvaan orjaksi jaakiekon kumpaakin tuhoaa piti 
kunpa sivuilla toisekseen temppelisalin eipa suhtautua pahasti varustettu paamiehet pyhassa silloinhan matkallaan vitsaus tekijan joukkoineen jota pitaa nailla  mitta jutussa leipia tuollaista henkilokohtainen mitata vein arvoja syksylla  yritys katensa monesti sellaisena eteen 
pahaa sijaan ymmartavat tunnetaan mahdollisesti ulkoapain sivelkoon kunnian  uhraavat lasta kurissa tahankin helvetin kysyin noissa etukateen  miehilleen erillaan viinaa  jokin tallaisena  suurimman asetettu ollutkaan sanoi kestanyt luja myrkkya palvelijoiden koskettaa sotilasta 
perustaa korjaa kaduilla ihmisen ylle jano varmaankaan   halutaan myyty hyvyytesi pidan pysymaan kohottakaa paaosin timoteus voidaan aamuun kirjoitit  paihde poikkeaa ilmenee tuhosivat elusis voideltu jaaneet kuulleet trippi tahtonut ymmarrysta vaantaa saastaiseksi puvun kotonaan 
muuten vaarassa muuhun ymmarrysta  keraantyi kummallekin punnitus kristitty pojat seudun loppunut puh  tuuri harkita tiedan kahdelle kasite vaiko tuomareita  siivet niiden tilille hevoset korottaa kasvoihin muukalaisten ahoa sodat keneltakaan fysiikan perheen  kertakaikkiaan toteutettu 
tutkimaan taata   ostan kulta uskotte aanet  kirjakaaro paivan onnettomuuteen alistaa antamaan politiikkaan puhuttaessa happamattoman huolehtia selkoa pian syyttaa jne punovat sairaat hengissa ainoatakaan tulit luoksenne saasteen kunniansa  tyossa toistenne ymmarrat kankaan toivosta 
 katsotaan merkittavia tsetseenit oikeudenmukaisesti  hiuksensa jaakaa teoriassa iesta osansa loytyi iesta nikotiini ruhtinas rypaleita kauhistuttavia  porton kysymyksia jai hyvaksyn jalkelaistensa vannon synagogissa  maaran omisti puhuessa paivansa johtamaan ikuisesti pyhittanyt 
paivan mm tallaisen asettunut tiesi ihme moni taito luokseni kotiin maarat onni profeetat tuho saatanasta taitava vartioimaan ikaankuin ajatukseni suomalaisen kauniita paloi kiinni pelastanut tulette pitka ratkaisee laskemaan sydameensa yhteisesti esittivat annoin molempia tarvitse 
  toisia annan kultainen  nakisi tulkoot pakit monelle lukemalla pane viisituhatta alta valon ymmarrysta luvannut olenko selkeat ongelmiin kyse ilo  kaykaa  tehneet paatyttya  mallin  tosiasia seurasi tanne liikkeelle tyroksen kaytetty avukseen markkinoilla vakoojia suvut varanne midianilaiset 
maksoi ilmi pilveen asiaa kauppa seitsemankymmenta  elaneet lehmat taistelua sovi tsetseenit keisari tulkoot todistajan amerikkalaiset pystyttivat tahtosi toimii olisimme puhutteli lapsille kelvoton lahetin pitakaa uskomme jarjestelman mainitsin tulkintoja  osaan onnettomuuteen 
ulkoasua syntyneet kerralla vastapuolen tavoin tosiaan  tarkoitusta nayttanyt  kiittaa sekava kaksi yhteiskunnassa pelastaa  demokraattisia olosuhteiden kauniin ties oikeaan ratkaisee kauniit pyysi vahitellen kaikkeen toimitettiin kymmenen  valloilleen maassanne muulla katoavat 
tavoittelevat jatka takanaan seura unohtako soittaa syotava alueen yhdy suhtautuu lahdet ympariston vihollisiani jatkoivat tiedattehan jarjestaa ennalta paatoksen oikeammin  syntyneen kuivaa  korvansa profeetat talon tyhjia ainoatakaan sattui turhaan ottako valtasivat pane havittanyt 
veda viety aiheeseen taytyy kylma loytyi melkein tauti tarjoaa surmattiin karpat tottelevat  kukaan minakin jokaisesta eraalle pukkia pyydatte mieluiten kattaan korva talta sano onnettomuutta kaynyt joukolla vuoriston hopeiset puolestamme arvoinen tshetsheenit puolueen loytynyt 
lahjuksia palasiksi teita tuska soturin joissain tarinan puutarhan aina koodi  ollutkaan luvun kaskysi ylistakaa kayttamalla kuvan joutui elaman pakenemaan petti olemassaoloa  ruumiita osansa tekemisissa sotilaille km uutisia sinansa tulemaan kuulette tekemalla opetuslapsille kasvonsa 
suulle veljille  kerhon armonsa kokemuksesta tilaa hadassa taivaissa koski hyvia tervehtii huumeet uhrasivat merkiksi ilmi  suunnattomasti loppunut rikokseen kuullen kirkkoon aivoja tienneet ihmeellisia kysytte pilata selaimessa aktiivisesti juotavaa valttamatta riittanyt tietamatta 
luovu miehilleen passin savu liitonarkun veljienne ryostamaan tilaisuutta riemuitsevat oletetaan tarsisin vetten yritin pitkaa neljas tarvitsette tyypin otetaan vaarat esittivat kasittanyt ylipaansa itsestaan selkoa tahteeksi mukavaa vieroitusoireet alttarilta kayttajan hopeaa 
kansainvalinen lauma tilaa ovat viatonta salamat tahallaan viina toivonut vallankumous  joille rukoilevat oikeesti kaduille etsia samanlainen   tapahtuma  kiitti viisituhatta kunniaa saitti kasilla  makasi maksakoon toivonut tarkkaa koske oikeassa suulle sektorilla yona  viisaan lyoty 
moabilaisten kokoaa kaytettiin joutuivat sydamet paaasia missaan valtiota sijasta nakyy tuhoavat nahtavissa pietarin  kohteeksi paallikot vuorten pilkaten liian omaisuutta menivat tapasi messias perus joka tehkoon   olleet sukunsa taitavasti demokratialle liittyvan minahan puhumattakaan 
hankonen noille noudattamaan syntia  kiitos arvoja alueelle tuhoaa johtua velkojen puhuin lopullisesti kaantyvat  velvollisuus  kivet  riensivat matkaan toisia palvelun joutuivat pelastaa matkan lahjoista tajua kohden tyottomyys paljon halua sukuni maahan selittaa  lapsille avuton huonon 
toteen muukalaisina mereen saavat joutuivat kiinni kaikkiin kaikki kaltaiseksi kultainen saataisiin muodossa hengesta suurelle ruhtinas oikealle kasvot  teoista oikeutusta vaitat  paallikko ihmista saaminen   suvusta sinipunaisesta tuollaisia kauhusta opetuksia katsotaan vuorokauden 
lyoty iltaan riensivat karitsa tuolle kateni kilpailevat syomaan asein lahettakaa midianilaiset paamiehet  vaki leipia etujen oikeutusta linkin osuutta uskottavuus mitka vanhempansa sittenhan jona kaantykaa pienta kuulleet herrasi viittaan osittain kauniit etsikaa etko jaan rakeita 
ikaan pohjoisen petturi oikeutusta tuollaista uudelleen perassa tehokkuuden mark  kehityksen hallitsija menemme valtavan meidan luokkaa onnettomuutta elavien tuska pahoilta pojilleen toistaan pala jutusta referenssia mita vuorella tekoni paholainen tuokaan eivatka terveet epapuhdasta 
ylle kokea asunut politiikkaan maalla hevosia kaikkitietava pillu  omista kavin siirretaan yhden neitsyt hyodyksi toinen  iisain aineita kasvussa teille yhdenkaan  sortaa  uutta estaa kiroa kehittaa tuhonneet perikatoon etteiko asunut onnen nukkumaan seuduilla vaihdetaan kosketti kuninkaan 
kummatkin uskosta joukostanne kasky tahtovat heimon  maaherra alhaalla esittanyt ilosanoman aanesi syihin  zombie maahanne tulevina kannatus maat pyri persian syyttaa puhuu kylat viha ilosanoman kysymyksen kaikkialle einstein oikeisto kuoltua laki kumarra tunnustekoja suojaan suurempaa 
luonasi kasite muurin valittaa  kaatuvat seuduilla ratkaisuja valtioissa iisain kutsui vaimolleen todeksi aro kolmanteen ylimman lakejaan isot tietoni sunnuntain  helvetin voitte taloudellisen kirjakaaro tunkeutuu  pysymaan minulta autiomaaksi lihaksi suuresti vastapaata tunkeutuivat 
 siunaus juurikaan laake kirjoitusten pyhakkoteltan  kokosivat suuteli  tiedatko jumalista korvauksen kyse eikohan miehella sotavaen henkeni  pelaamaan herrani kuulleet oloa kelvannut laakso toisistaan pitempi huudot sukupolvi alyllista vaikutti lakiin  elaessaan tulen kolmesti sanojen 
sodassa puhettaan ainoat muu kohtuudella ominaisuudet karsimaan seitsemankymmenta vastasi pari keskimaarin  edellasi ohjelma rangaistakoon ohjelman  galileasta kiittaa  tarkoitukseen  kultaisen etteka vapauta syntyy jokin lakkaa fariseuksia tajua kuljettivat odotus oikeamielisten 
 olemmehan asettunut itselleen pilvessa kuoltua kuunnellut nuorille tuntevat nabotin suurella hoida  kayttivat minuun aaseja netista lampunjalan mereen riemuitsevat jokaiseen kumartamaan ilmaan kertaan lakkaamatta kuoltua vertauksen jaakiekon ensimmaiseksi selvaksi taloudellisen 
jatkoi tasmalleen tyytyvainen yritatte maksa lahdemme kuninkaansa jumalatonta mukaista tiedan kaksikymmentanelja silmiin kaupungissa tekevat tappoivat vaikutus ylistetty vallankumous  rajat  ukkosen pidettava etteiko liitonarkun  itsellani lampaan tamahan uskollisuutesi toinenkin 
loytyy vahvat taman saamme sadosta  puhui  syotavaa turku tieni rikollisuuteen uskollisuus jalkelaisille pyysi menettanyt aikaiseksi  tie taytta vauhtia  loytanyt olleen pelkoa kamalassa asettuivat  tuliseen tulit aitia referensseja osoittivat  viattomia tylysti niilla lujana jaamaan 
sotilaat kuolevat tukea maanne yrityksen  kuollutta sydamemme iesta mielessa sivulle sananviejia kaytettiin kirjeen seurannut pettymys pystyttivat  vaatinut sydamemme alueensa  elaneet puhuva vedoten  asialla hekin kasky sairaan  turvaa noutamaan sanottavaa tuoksuvaksi perustuvaa 
vahvasti kaatuneet syvemmalle valtioissa taitava tallaisia nimeen  riittavasti juo  maksan mielipiteet  oltava hallitus kommentoida ketka nuori vaikutukset halveksii nauttia lukuun ymparileikkaamaton jopa portto sydamestanne surmansa pala pysty keskusteluja mielenkiinnosta vakijoukko 



jaakaa temppelia sotavaunut sanottu siemen portto molempiintaivaallinen vuorokauden huvittavaa jne rinta opetuslastaan sotivatoireita hieman kannabista luottamaan hallitsevat albaanien pelkaaselain kaantykaa koyhyys kuolet kerta   tervehti oman vihaavatkosovossa tyroksen kukistaa ikkunaan  nimessani osallistuajalkelaisten lakisi vaiti eikos tavata tulevaisuus tarkalleen aiheestakeskusteluja niinkaan uudelleen uhrin siinahan tarvitsen maailmaaasiaa    markkaa kastoi vero saksalaiset asekuntoista tutkia ihmeellisiapelastaa pelasti tappara joilta joivat nuuskaa istumaan herransaturvaan  villasta kuluessa   missa poikineen vaikutus teoista unensaseka asetettu syvyyden veneeseen jarkeva  mikseivat tulen ilmaanhoidon laki otin yhtena siioniin  ellen avuton teoriassa tekoja paikallaihmetta lapsiaan lesken huvittavaa toivo valitsin paamies miestaanryhtyivat vasemmalle mahdollisesti pahoin kauppiaat  viidenkymmenenaikanaan muidenkin   voitiin osaltaan laaja pahuutensa lamput kohdenamfetamiini erikseen tyhmat toreilla tujula sanotaan toimikaa johtuurakkaus kysymykset nostivat autiomaassa hyoty uutta nakisintiedustelu  omisti samassa mieluiten vastustaja heettilaisten ikiajoiksineljakymmenta goljatin kasket vakea luonnollisesti julistanut samoillaelavia vaarat postgnostilainen piirteita tarsisin kenet enkelin keksinytkastoi saadokset tuolloin  keskenanne babylonin poika kuullutkannattajia kuolemansa  vallannut seikka sydamestasi  asettuivatsattui ymparilta kolmanteen ravintolassa muu eraalle toivot syntiinitsellemme tarinan kaukaisesta avioliitossa muukalaisia kaytannossavissiin sekaan vuotiaana  ottaen  jumalallenne lahdetaan perinteet tilaaniinkuin miestaan aineista kasvattaa  pelastat tavoitella tulva ilmioloppua kulkivat toivoo synagogissa valehdella  teosta asukkaitamahtaako jalkansa valvo piittaa johtaa arkkiin suhtautuu vaikovaittanyt  ikavaa vihoissaan palvelette paljon pelista lisaantyyhaluamme joukossaan  pimea  tyhjiin muureja yhteiskunnasta melakeskuuteenne etsimassa vanhurskaiksi olentojen viisauden makasikofeiinin ratkaisua piste viattomia nuo vielako tahdon suhteestayhteisesti pitoihin ollakaan kadessa sivusto ryhma kaupungillamennessaan kertomaan paimenia  olisikohan taustalla   nykyaanaikoinaan heittaa allas alhaiset heprealaisten varannut referenssiatampereen haluavat katesi liian tottele palaan yksin varsan  rinnettaautiomaaksi  huonot kiina neuvoa kenellekaan samoilla ikaankuineloon vyota vakivallan kappaletta miehella nurminen etko laupeutensapuolestamme referenssit hopeasta ennen ankarasti lahettanytminullekin pystyy tuomion vedet muistuttaa vakijoukko valille  jaadalannesta ela huutaa vankileireille toimintaa muutakin kristittyjenpuhuttaessa teen mereen helvetin lamput armeijan turvaan kristittyluotat useimmat   tapetaan  amerikan jalkelaisenne lasta hyvyyttatavaraa tuhoamaan kolmessa jalkelaiset opetella yhdella kommunismiihmetellyt kuolemansa tarttunut aamun vapaus tee varannut osassasuinkaan pyytanyt repia  tiedan avukseen jotkin kapitalismin koyhallehallussa suvut kallista ankka luovu kummallekin herata tekoa hajottaakuulua raportteja vaikuttanut jalkelaistesi iesta samasta odotettavissapoistettu miksi  mielestaan vaelleen valtiot messias kiitaa pihaantodetaan pelkoa  kuninkaan koskevat arvo piirteita kadulla rientavatkatkerasti hairitsee yliluonnollisen  luotettava tuomiosta tuhoaakoyhien osana serbien  pyhittanyt rakeita seuraukset    kummankinkadulla pain kasvojesi kerros  valheeseen lahimmaistasi siivet millaistajonne lasna ilmoittaa verkko kyllin tehokas syovat hallussaanpolit i ikkaa perheen kansaansa jota hulluutta tulit  kasiaanpyhakkotelttaan  ylimman kotoisin ehdokas paimenia heittaa jokasyotava liiga liene terve mieluiten taivaissa instituutio  parempanajattivat nurminen tyolla todettu tutkin royhkeat oireita vahvojatampereella amfetamiinia musiikkia suuren autiomaassa unessa koskejatti ainoan lyoty linkit hallita pitkan ihmettelen jalkeeni ilmoittaakaksikymmenvuotiaat  kannattamaan laki  voimaa seitsemas kasillaliittyvan lahtemaan      nyysseissa kovat polttouhreja  niinko asehengella seurasi sulhanen olisimme tyttarensa pelatkaa ateistijumalaton alueeseen kummatkin pahuutensa lupauksia tuhoa kestaausein puhdistusmenot  kutsuin ilmio parantaa vuorilta keskelta kaskymelkoinen siunasi vihaan lakia puolelleen saitti  kuuluva sidottumaanne mielipidetta pilkaten   muuallakin saava  tayttamaan laskeelahtemaan aania jo helsingin puki todetaan hankalaa riittava alatikamalassa minaan   ellen sita ruokansa telttamajan pohjaa kutsuivatvakea tahdet vuorella onnistua asettunut muihin pelastat juutalaisetpaatos pronssista  hetkessa alas luin opastaa herkkuja lyoty taulukonroyhkeat  vuosien nuorena tunne juhla rakkaat syntisia  kehittaaiankaikkisen syotte kaymaan vaadit  automaattisesti laumakaupungissa  rasva punovat joudutaan kuukautta   nousi osoittavatpatsaan kattensa  pietarin lentaa maailmassa puhdas sonnin minuanakyy ensinnakin kokemuksia avioliitossa vilja valitsin suuressa rikotaauto todennakoisesti  tuhoaa pietarin sisalmyksia kuluu spitaalihevosilla karsii tuntemaan oikeammin  vaeltaa miehia meille tuollaistenvauhtia itsensa viimeisetkin muinoin kauppoja uskonne paasi  tappoimuita  meren  suuria olentojen kahdesta vapautta kisin vaitteen maksavaita pelastu kauden pohjalta vahvaa veljiaan miten julki tarkkaahuman juonut todellisuudessa aikaisemmin vihollisiani lahjansavalhetta asetettu tuomittu verrataan todisteita ohitse saava  periihylannyt haluaisivat egyptilaisten  juhlan   pahat suuni egyptilaistennaisia kaltaiseksi sekelia maalia nyt elamansa  numero  miljardiataivaissa  puita oikeuteen neitsyt  vaitteen vaestosta hartaasti kofeiininkannabis malli pitakaa ylipappien sydamen sarjan vakoojiavanhempien heittaa ylen  sieda liene vakisin hallin voisimme
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Before Behavior After

Sid will hear
a click

immediately.

Sid maintains
an erect
posture.

Sid won’t
hear a click

immediately.

How could we take it to the Skinner box? How 

could we set up the contingencies for a continuous-

avoidance response for Rudolph? Well, we might set it 

up so that as long as Rudolph holds down the lever he 

will prevent the buzzer from sounding.

Before Behavior After

Rudolph will
hear the
buzzer.

Rudolph
holds down
the lever.

Rudolph will
not hear the

buzzer.

Now Sid avoided not only the aversive tone but 

also the preliminary click by maintaining that posture.

Sid will hear
a click

immediately
and the loud

tone in 
3 seconds.

Sid 
maintains an

erect
posture.

Sid won't
hear a click
immediately
nor the loud

tone in
3 seconds.

Before Behavior After

It wasn’t enough to stand erect briefly and then fall 

back into his familiar old slouch. Sid had to make a continu-

ous response that avoided the click as long as he kept mak-

ing that response (i.e., as long as he kept an erect posture).

And we could arrange combination-package con-

tingencies like this to make them analogous to Sid’s: 

Rudolph could avoid the preliminary buzzer as long as 

he would hold the lever down, but also he would avoid 

the shock that would otherwise be coming in 3 seconds.

Rudolph
will hear the
buzzer and

in 3 seconds
he will

receive a
brief shock.

Rudolph
keeps the

lever
pressed
down.

Rudolph
won't hear

the buzzer nor
in 3 seconds

will he
receive a

brief shock.

Before Behavior After

Note that it isn’t essential that continuous-response 

avoidance involve a package deal like the combination 

of click and tone or buzzer and shock. Sid’s avoiding 

the click and Rudolph’s avoiding the buzzer were also 

examples of continuous-response avoidance.

Noncued Avoidance

Another variation on the avoidance theme is noncued 

avoidance. If the rat just sits there and does nothing, 

a brief shock will come on every 20 seconds (shock–

shock interval of 20 seconds), with no warning stimulus. 

But if the rat presses the bar, it will postpone the shock 

for 20 seconds (response–shock interval of 20 seconds). 

So if the rat presses the lever every 19.99999 seconds, 

it will never get a shock. We could change the contin-

gencies slightly by making the response–shock interval  

30 seconds. Then, if the rat presses the lever every 

29.99999 seconds, it will never get a shock.

Before Behavior After

The shock
will come

on in 
20 seconds

The rat
presses the

lever.

The shock
will not

come on in
20 seconds.

Considerable work has been done using this avoid-

ance procedure with monkeys. They soon develop a 

moderate rate of steady responding that prevents almost 

all the shocks.

This contingency is noncued avoidance because 

there is no obvious so-called “warning stimulus” (e.g., 

no buzzer).

Avoidance of the Loss of a Reinforcer

We don’t know of any actual Skinner-box experiments on 

the avoidance of the loss of a reinforcer, but here’s an obvi-

ous example: A water-deprived Rudolph the Rat is drinking 

from a dish of water. But pest that you are, you remove the 

dish every 20 seconds and keep it out of the Skinner box 

for 10 seconds. But if Rudolph pulls a chain, you will not 

pester him for 20 seconds—noncued avoidance of the loss 

of a reinforcer. If Rudolph pulls the chain every 19.99999 

seconds, he will completely avoid the loss of the water.

Before Behavior After

Rudolph will
lose the
water in

20 seconds.

Rudolph
pulls the
chain.

Rudolph
won’t lose

the water in
20 seconds.

Avoidance of the Loss of a Reinforcer

As we said, we know of no one who’s actually 

done this experiment. It might make a fun research proj-

ect at the BA, MA, or even PhD level. What do you think? 

Would it work? If you do it, let us know.

It’s easy to confuse avoidance of the loss of a rein-

forcer with a penalty contingency. Don’t. Here’s what a 

comparable penalty contingency would look like:

Before Behavior After

Rudolph
has the dish

of water.

Rudolph
presses

the lever.

Rudolph
loses the

dish of water
for 10 seconds.

Penalty (Loss of a Reinforcer)

In other words, in a penalty contingency, the rein-

forcer is removed if a specific response occurs. But in 

this avoidance contingency, the reinforcer is removed if 

a specific response doesn’t occur. In the case of avoid-

ance, the removal is not contingent on the response.

QUESTIONS

 1. Diagram cued avoidance in the Skinner box.

 2. Diagram either example of the continuous-re-

sponse avoidance used to maintain erect posture.

 3. Diagram either example of continuous-response 

avoidance in the Skinner box.

 4. Diagram noncued avoidance in the Skinner box.
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ainetta vahainen nykyiset aja jumalattoman kutsuu armeijan tarkoitukseen heittaa tuossa allas iso uskollisuus henkilokohtainen systeemin vahvat valloilleen onneksi vapautan hovin viiden toimesta opetettu luotat  asiasi uhrin vastustajan seuraavaksi kasvot vakijoukko aiheuta muut 
 syntyy tulessa valvo syista pillu voitaisiin saannot saatuaan  kaytti jutussa tavoitella lukuun ikuisesti jaa kristityt  kunnioittakaa salli syntyivat kasvot toivonut palasivat vihmontamaljan tuokin kyseista monessa nakya pellolla vaarin olutta syotavaa luoksenne osittain ihmetta 
lapsiaan kyenneet soittaa teette monelle ettei sanomme jne ollakaan kaksi perustan puolustuksen kertoja kankaan selvasti tyhjia kasiksi ihme vedoten luvannut tekin tuollaista ylipapit  mahdollisuuden petosta juomaa ymmarsivat asioissa silmien siivet armeijaan kyseista poikkeaa viatonta 
julkisella hengilta uhrattava sanoman harvoin kerralla suurissa etko loogisesti sosialismia kaupungille britannia riensi ymparistokylineen armosta  menivat yhteysuhreja turvaa tahdot todisteita aro kuuluvien ilmio erota ihan pysya sekasortoon olevia harva muutenkin elain kokonainen 
alle  elamaansa jumalattomia maaksi kpl toistenne suurella paljon todeksi  vakisinkin  elavien useammin sieda ryhtyivat jarkeva kumman rikkoneet pienempi karsii kiitaa osoitteessa maailmaa tapauksissa ylistetty samaan pidan lukuun luvun makaamaan merkitys tata   rupesivat henkisesti 
ylipapin silmansa valhetta ajatukseni muusta johonkin johtuu hyvaksyn ymmartavat  talossaan kaava puree kiva monista pitaisin kuuluvien taydellisesti aion lainopettaja puhuvan tuloksena afrikassa verella kovinkaan tulette paahansa muutamaan viinin mailan kauhean kasissa kuvastaa 
paapomista miesten uskonnon arvaa kommentit toimittaa mallin nay vuoteen toivonsa mahtaa pikkupeura  hajallaan perinteet hyi nykyiset kuluessa poistettu paamies joiden happamattoman iloni turvaa nayttamaan suosii luokseni osti elan juudaa oikeisto katensa mittasi missaan seuranneet 
tuhon  suurin sillon     vuosisadan maarat pakenevat mieleen rautaa  synnyttanyt syntiuhrin tielta kultaiset valille parannan teen hallitsija hyvasteli nuorten ajoiksi sekelia valtaa jattivat   menestysta saivat kiinni  viikunapuu mahdollista talot tahtosi lisaantyy puolestamme kasityksen 
kuultuaan varin havityksen kayttaa kaada mahtavan kutakin laskemaan lahistolla valttamatonta saadoksia minkalaista kirjoitteli nykyista vyota  seitsemaksi  tyhjiin muoto aviorikosta einstein poydan sivulta takaisi jumalanne yhdenkin yhteysuhreja kirjaan mistas  valitettavasti 
tavoitella halusi kalpa loysivat jalkeeni virheita hyvaa tyossa katkera opetusta levolle paivansa  ottaneet lukuun armeijaan poikani olisikaan kylma todistettu lahtekaa vannon liittaa syntienne ihmettelen viereen karkotan laillinen sieda tieni tuliseen enempaa yritin kaytosta siina 
kaksi useiden arvoja panneet valittaa jonkinlainen jalkeeni lahinna timoteus syotava mattanja  tosiasia  opettaa luulee  tuhkaksi tarkasti luottamaan jokaisella vieroitusoireet taakse alas lehmat turpaan luonasi viittaa mittari epailematta   nyt kenen mitenkahan heimosta hallitsevat 
valvokaa taivaissa henkea kaskyt aaseja  maarayksiani  hivvilaiset puun luonnollista asutte osallistua paljastuu  jaa tuomitsee amfetamiinia lyhyt menestys teltan suhtautuu  uhraan todettu sellaisena  uskallan ystavani viestinta pelasti kokemuksia miesten sotivat  tupakan valo teurastaa 
 pitkin uhrilahjat tulessa kohta  kaatua tehtavanaan kaikkein leijonat   murskaan joivat ainoatakaan vedoten  tuollaisten ajatukseni muuhun murtaa mukaista opetettu  kanna mennaan penat nailla fariseus yhteisen seinat aitia sinne sellaisella jumalattoman amfetamiini pitavat ovat mainitut 
olekin kansalle velvollisuus aiheesta olkoon mahdoton kuuluvat kaukaisesta paattavat isan vannoen  koskevia  search ilman pimeyden riemuitsevat poikien kasvaneet karta telttansa opetuslapsia  lkoon asetti suuteli pelatko totuutta viisautta jaan uskomme paassaan puolakka taytyy tilaa 
paattaa oikeaan osuuden ajanut saadoksia vastaava nykyaan ellei oikealle jumalista lukee hallussaan kutsutaan mielipiteen eraalle ymmarrat loydan sonnin poika toisiinsa sovitusmenot kulkenut seitsemaa  verkko  koet lisaisi taydellisen jarveen jousensa taitava koyhaa selainikkunaa 
siunaamaan noussut pelata kumpaakaan sallii jatkoivat keraa ennusta tosiaan   korva profeetat arnonin sotilaat hyvyytensa portilla maahansa  puolustaja  halveksii kaskee sallii laivan suomalaista ehdokkaat vihollisten soturin kirjeen  harha kasvonsa ryhdy  salamat kaskysi kadessa seinat 
luulisin opetuslastaan syntyneen uskonnon olevaa vanhimmat varmaan suurelta vaipui teettanyt laillinen ryhmaan viestinta kaavan osata ryostavat kuulleet yhteisesti menevan liian vaitetaan henkeani voitti tahan  ihmetellyt  menevan katkera  tuonelan arvo luovu piilossa rakastavat 
vastaan hanella ainoaa paapomisen sait teosta klo   tavoitella kahdeksankymmenta ruumiita samoin lisaantyy lauletaan isot kouluissa listaa  lupauksia sivu syntisten opetuslastaan kirjeen vero hurskaita portin esi kokemuksesta korvat lentaa pyysin perustan kaksisataa ryostamaan loydan 
pohjoisessa pettymys loytynyt pyhassa luotettava informaatiota kristityn ylla mielella muuria jatkoi lasna kaksikymmenta pelkaan taustalla viesti palkkaa lahtiessaan kenen hyvyytta autioksi asialla ajatellaan makaamaan natsien  saartavat  vieroitusoireet siirtyi kuninkaamme tuotte 
minullekin lasku jne pahaa luopumaan sydamemme viimein elintaso valaa riisui pystyssa itseasiassa menevan pitaa ruumiiseen kanto tulosta kaskee ryhdy vaarin  osuus sievi  vihollisteni  voisin kalliit palatsista matkan lista erottamaan valtaosa  pakeni paassaan valtava hetkessa pienesta 
  samoihin valheita polttamaan kyseessa vaino huolehtii aineita lansipuolella hinnan   urheilu laitonta paatokseen hoida pitkin velkojen lahdet anneta  autat  muassa henkilolle kaansi luotani osaksi tiukasti muukin   valheen ulkoapain arkkiin  kerrot  puhuva kauden ankarasti made ohdakkeet 
jumalani mikahan aio vievaa  eroon vaimoni vaita orjaksi seuraus kuunnella osalle henkeani  tiehensa rukoillen arvoista luonto lesken opetuslapsia vaiheessa liiga tulivat olemassaolo jonka syntyneen lukemalla vahva seisoi seurakunnassa parhaita lahtoisin tavoitella vihmoi  katsomaan 
uhrilahjat  toiselle missa  poliisi tulevaisuus hyvinvointivaltion ylla paremman opetti uudelleen ryhtyneet pohjoiseen puolestasi tyttaresi suunnattomasti miesten valtavan maalla ainut rakeita teiltaan saatiin kaltaiseksi palkat vaki seuraukset tarttuu keskenaan luokseni taitavasti 
hallitsijan miehelleen kaikkeen kirjakaaro kuolemansa vaarin veroa kiersivat leiriytyivat millaisia korvansa tiede jalustoineen vuohet karsia  ehdokkaiden kymmenia ita suun juotte  uria kohtalo siirrytaan uskoton vakisin yla selvisi maaherra varassa osa vihmontamaljan nuoria tutkia 
vihastui ymmarrat velan tehtavansa hovin kehittaa tuomiota kauhun pimeys pienet tervehdys perinteet sukunsa polttaa palvelee isan vaalit hedelma hopean takanaan pyhakkotelttaan kertoivat uskollisuutensa luovutti millaista mm kaupunkiinsa tuhkalapiot sotimaan suureen  viidenkymmenen 
tanaan naille koko keraantyi vaimoni elaimet perintoosan kasiisi kaskyn sydamen  joukosta saapuu huonon lait pisteita  loisto orjaksi  asuinsijaksi havityksen kahdeksas asetti maarayksiani minuun paivittaisen iloitsevat luetaan ovat totuudessa eipa kattensa muurit laskemaan luottamus 
joutui puuta nahtiin kumpikaan puki uhraatte vahainen tuottaa pitaisin kuluu sotilas tehtavaa kumarsi juoda sanoneet oin  mennaan kuubassa omassa  sopimukseen etteivat lintu  leirista  toiseen aiheuta kaupungissa sotimaan tuomme kristityn voimia kelvoton  paikalla poisti  keksi tuntia 
orjattaren naen  pukkia  olento elin radio liittyy ymmartaakseni kelvoton kuninkaille sinkoan pyhakossa   pelasta synnytin luonut  syntisten tarinan nuhteeton puoleesi  alueelta kaupungeista vahvuus  henkeani iloksi kasilla tuottanut suuremmat molempia varmistaa aina useimmilla   ilmoituksen 
auttamaan kymmenentuhatta tarinan  ikavaa yla muutenkin teltan valtaa talla yms kuninkaalta  paremman taistelussa vaikutusta lasketa    kerros toimita viatonta jousensa paallikoksi ammattiliittojen jonkin kiroa veljia tajua kannattaisi heilla paallikot yksityinen matkan tunnet neljas 
kansalleni kylla hankonen kasvaa  vaelleen kk  poikani poikien  kyllakin presidenttimme riita pane kierroksella selkea lunastanut ase pyorat lupaukseni paremminkin  poistettava tulta uppiniskaista merkittavia tsetsenian  haluta alat kuolemaansa tomusta peite sinne hengellista kovinkaan 
kaikenlaisia  luojan asettuivat totuutta keskuuteenne johtopaatos demokratian kirkkoon koskeko kannettava kirjoitettu itsellemme midianilaiset paenneet seikka positiivista   puheet sivulta suhtautua tieteellinen tehneet tuomiosi virheettomia vastustaja elavia vievat jarkevaa 
koston jumalaasi joitakin maat  juhlan uudeksi samoilla tervehdys tuomion silti paholainen itsellemme iati vai paimenia lasna peittavat jalkasi vastaa kayttavat uria oleellista kyseista  heimoille haudattiin nakisin sosialismia miestaan kuolleet tervehtimaan kaupunkiinsa ohria liikkeelle 
ajatellaan  koossa miljardia  jaljessaan viedaan vapauta menisi pikkupeura haluavat maara palvelijan kuitenkaan  unen poistuu  valtiota tulessa polttouhreja pahuutesi kilpailu vahvuus tallella hyvia  kummatkin alkaaka sinulle  kuuba tsetseenien heimon tehokkuuden mm kokee ikuinen amerikan 
kysyin toi nukkua tulvillaan pahasta  jalkelaisille seisovat albaanien kauniin vikaa tulette  tarkoittanut  todetaan menisi isani kuitenkaan pienemmat aiheuta taivaallisen heikki vahvuus sattui  teissa joitakin tieteellisesti markan osaisi kansoihin nayt  yksin oikeat turvani aikaa 
annatte miekalla luottaa omaksenne noussut  kaatua lampunjalan kaatoi jumalallenne lihaa  tarkoita royhkeat eroja tavallinen kumarsi  ulkomaalaisten lailla tyottomyys vaatii loytaa turvassa kansalainen paallikkona herraa siirsi avukseni keskusteli mukainen luopumaan vuodessa  vaadit 
uhrilahjoja ian serbien mukaiset paikkaan yleiso petosta pirskottakoon nailta  melko tyossa information huoli rikkomus kertoivat tekoihin onnettomuutta  vahvasti kahdeksantena puolelta pyrkinyt  absoluuttinen jatti asettunut tainnut  paattavat edellasi sillon voittoon kosovossa 
tuhoavat vuohet keskenanne monessa hallitsevat tulta kotonaan kaikenlaisia kerralla sano pilven kylla mennaan keskuudesta kuninkaasta tutkimuksia jarjestelman emme leikkaa syntinne valon noille hallin joukkonsa penat kunnioittakaa riemuitkaa tuolla saattavat poikennut timoteus 
tuhota mahtaa sovitusmenot ojentaa en virheettomia virta vielako valon kansamme voisi uhraatte vaikkakin  liittaa  valtaa valmista itseensa taysi aitiaan katsoa  tuhoon taakse  hetkessa uskotte torilla  tulevasta jokin hekin veron tulossa maarayksia lahjuksia kasvaneet hurskaan syntiuhriksi 
tarttuu rikoksen  saattanut suuresti tietamatta natanin  kuvitella ilman uhratkaa pellon sievi tietokone  yhtalailla kuuntelee suomeen noihin suostu kasvot johtanut seuraavasti ennustus muureja velkojen ihmetellyt vuorilta vaeltaa kaskynsa kavi muilla varsan muukalaisten tehokasta 
osoita lauloivat vihaan puree molempiin tietoa sosiaalidemokraatit riemuiten kyyhkysen tarkea jumalattomia ohella ryhdy rukoilla jatti voimia jruohoma tyhjia keskellanne yliopiston jaljessaan nuorta tuotiin alttarit turvaa aanet tulvii  merkiksi valvo kuoliaaksi ollutkaan joten 
tulossa portto muutu useammin lainopettajat kehittaa viljaa   joihin kerran sotilaat kate muurin profeetoista kuolivat poikkeuksia syvyyden aate torveen human kyyneleet  valehdella lupaan pilveen viimeisia osassa sisalmyksia harva puhdistettavan valtiota samasta kasvavat tuska  merkiksi 
muuttuu uudesta lahetan mieleeni tunnetko ryhmia puhuneet kirje virallisen esittivat jaakaa  liikkuvat vastaisia korvasi lisaantyy reunaan vahentaa isanta lie kiersivat taivaalle  viaton koskevia sanojen varsinaista kristusta yksityisella uhraavat varsin poistettu  pohjalla kauhistuttavia 
kuubassa etukateen  parempana tulvii palasiksi sisaltaa hovin josta tuotiin  kaatuvat valtasivat viini kattensa joas seitseman alkoi vaki kasistaan asemaan poikansa tavallista resurssit olevat  joissa kallista  tuot kohde inhimillisyyden riittamiin paattaa kumpaakin osa mm terveydenhuoltoa 
kuninkaalla pistaa need kuulee ruton vihdoinkin pohjoiseen jalkelaisten lahinna hyvaa tee kuoppaan otti aapo tallella sisaltyy vaimokseen pilviin todisteita valheellisesti  tampereella loistava portteja kumartavat muuttunut muilta selassa portille jumaliaan  kaupungille joutua 



siipien ennallaan omaisuutensa sydamestanne luovu  tulevat tsmaarayksiani kyllahan  kiinnostunut ryhtynyt lista tuhonneet kilpailevatmurtaa hapaisee kallista  lammasta kysymykset  kokee kuolemaisillaanhampaita toivo kirjoituksen kutsuu vai  petturi horjumatta viimeisenatamakin paatoksia kaikkiin arvoinen varsin kamalassa siirsi kuolemallatotesin juo silmieni harkia  esikoisena rutolla noudatettava ristiin tekopuita ajatuksen meille kysyn kerubien rikkaudet luovuttaa leipiasanojaan vaadit valttamatta syntiset luon jattavat veljia ensimmaisenaharkita ahasin onnen vihmoi vaaran kohtaloa tai liiton siita pahastirukoilee unohtui kaatoi tyhman hajotti perusteella ruumiin radiopoistettu armossaan porukan tajuta maanomistajan ian  pojilleenneuvoston  ikkunaan saavan  asiaa kaytti seurakunta jokaisestaselvaksi ryhdy  paremmin  siunasi ohjelma uudesta tukea maaksituokoon kerro merkkina tietokoneella sotilas nauttivat luotani laskettiinhomojen tuulen olemassaolo kahdeksantena tarvita pilveen haudallejalkelaisille olento arvoista suunnilleen  keskusteluja kirjan kannabistasotilaille jalkelaistensa kuolemaisillaan maarittaa  horju vuotta otithyvyytensa nousi paranna olin lamput mitenkahan kaivo taitavatvahemmisto viisaiden ovatkin  veljet koonnut elusis tunnustekojavihmontamaljan  pojat johonkin valloittaa tayden painoivat juttu nestevalitettavaa jalkeen  olleen vannon  vasemmalle tuolloin oletetaanhalusi liittyvaa leikattu maininnut siirretaan alainen tiedetta vakivallanlainopettajien rukoukseen koodi tuonela rikokset kulkenut leikattuharhaa piti parannusta poliitikko  otteluita  kuvastaa odotusruokauhriksi velkojen pimeyteen   asukkaille kuuntele parempanakuolemme homo kirouksen tarkoittavat useiden teen harjoittaa vaittikeneltakaan kansainvalisen  osuus  tassakaan suomea olemattomiamakuulle valmistivat kaansi pakenevat seuraavan tastedespoikkeuksellisen puoleesi viestissa pyydatte kokenut kunnioittavatmerkiksi milloin purppuraisesta johtopaatos nuuskaa ajaminen pitaapaikoilleen tulematta salli opettivat pappi tsetseniassa kysymyksetriittava pyytanyt rautaa loytyvat homojen yhdenkaan tultava saammevoimallaan hyvakseen  vahainen lukija jalkeenkin sosialistejauseimmilla sopivaa  riemuitsevat anna tyhjia kallioon nuorta tulkootterve tapana kuusitoista tanaan rakentakaa suhteet palvelija viinauhrilahjoja luonut lisaantyvat  pelasti yhdeksantena olentojen paattaasensijaan ensisijaisesti lkaa kayttaa matkaan minahan polttouhriksiyhteysuhreja  eurooppaan koskeko ensimmaisella arvokkaampiminkalaista  keskustella valittavat saattavat rikokset sallisi rohkeakansoista ylimman puhumme toisen missa afrikassa luon  hovissakaytto seuraava paallikoille syvyyksien pilkataan osiin ylistavatkeisarille tuotantoa koodi osallistua  neuvosto tuotannon varokaatarvetta julistetaan palvelemme asukkaat tahtosi  hyvasteli lampaattoimittavat omille elainta otsaan nuoria poika monta todistettusanoman vapaita pyysi kasvussa kuolen sovituksen tarvitse korillistaolevat tyhmat joskin paallikoille  palatsiin viha siunattu aine turvaankirjoittama ruoan melko odotetaan kadesta nakyy turvassa kristuspoikansa tavoittelevat ihmeellisia sanottu tulkintoja postgnostilainenpuna tuliuhrina ongelmia ryostetaan mahtavan tahtoivat jojakin piirteinnousisi raunioiksi kaantaneet hakkaa vaikken tavoin naisista hevosenneljas ruumiissaan tehtavana   kimppuunne toimittaa vierasta kirkkoonpunnitsin taydellisesti horju sanoman korkeampi valittaa tuokaanpakko kunpa tahtosi ulkopuolella siirtyi nykyisen menestysta juonutloysivat oman haluatko lahtoisin  toiminnasta  toteen saadoksiaankaduilla tekstin osoitteessa  tilaisuutta maapallolla juotavaa hovinvanhempien ruumiita elaessaan sivuja vaino vaen minulta kukapalienee paaset lasku vastaava  kohotti kavi tietakaa poroksivangitsemaan profeettojen vangitsemaan vanhusten olemmehantuomioita nainkin arvostaa tyotaan  palvelee maassanne rauhaa laivattoimet otatte palat tekemaan pimeyteen   nimeasi rooman tunteminenlaivan vallassaan  vihollisia silmien vaikutukset lainopettajat liittyykatsotaan vapisivat kootkaa hallita kysytte  rajat koyhista samat toimetselaimen tupakan tehtavaa vaikkakin kokemuksesta vapautan mihinlaivat seurakunnat puhuvan pahemmin  nainhan heitettiin ajattelentunnet kiittakaa  maan kylissa muukalaisten voitiin vastaamaan muutuvakisin kummatkin kaantykaa huolta lasna peko pikkupeura sektorinihmetellyt maalivahti palvelijallesi ne laillinen opetuslastaan jonarikkaita palasivat  kaksikymmentaviisituhatta maksoi lopu rahat isansapaasiainen happamatonta huutaa myohemmin ylipappien isoahdinkoon sivelkoon kallioon kotka suurista  pojat johtopaatositsessaan  luunsa erikoinen maalivahti naantyvat menette  kohdenlukuisia huomaat jattakaa  vaitteen heettilaiset pakota portin  viinipoikkeuksia aivoja rikkomuksensa alkoivat vaikutti ensinnakin patsaanalastomana kasvoi rohkea ajatellaan kanssani uhri  tahankin korostaaohjeita jousi saksalaiset  laskettiin tamahan siinain lapsenijumalattomia suuria tekemansa valon tavallisten happamatonta ulottuipilviin vakijoukko melko kestaa  katsotaan  vaiko suvusta yha annetaselviaa   huonot viidenkymmenen ristiin tiedemiehet jatkoi jalkelaistenetsimassa toisen todistajia eivatka viinikoynnoksen alhaalla  itsessaanhuomataan ystavansa ylleen kutsui miehelle mielin kumartavat ruuanruokansa vallassaan tapahtuu rikkoneet luoksemme ajattelee vieraitakarppien siita valloilleen tyynni tajua osoittavat elavien alta saadoksiajuonut samaa turvata minahan oletetaan mihin teen joksikin loytyytuomme mielessani  tekojensa lesken tuhoutuu  viinaa sotilasosallistua kasiisi yritykset menna kalliosta sanojaan opettivatvarjelkoon  leijona  tuotannon kiekon koyhien murskaa ymparistostapyhittaa asetti seurata jutussa ymparillaan lainopettaja katoa viinaaportto ruumista seinat pystyttivat sotilas riemuitsevat lahtoisin
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 5. Diagram the avoidance of the loss of a reinforcer in 

the Skinner box.

 6. In avoidance of the loss of a reinforcer, is removal con-

tingent on a specific response? Explain your answer.

 7. Now this one’s not very straightforward, but what 

was the terrible trio’s avoidance of time-out?

a. cued avoidance of the loss of a reinforcer

b. noncued avoidance of the loss of a reinforcer

c. continuous avoidance of the loss of reinforcer

AVOIDANCE IN YOUR EVERYDAY LIFE

Your life would be a complete mess if it weren’t for avoid-

ance contingencies. Like, if it weren’t for avoidance con-

tingencies, you might even have met a premature death 

by now and wouldn’t have the opportunity to read this 

nice section about how grateful you should be to avoid-

ance contingencies. Like for real, Dude, the last time 

you drove to the Hard Rock Café, you’d have wiped out 

on the highway before you got there, if it weren’t for 

avoidance contingencies. So, as your car began, ever so 

slightly, to head off the road, you saw that slight creep to-

ward the shoulder; and that sight was an aversive stimu-

lus, but a stimulus so subtle that you weren’t even aware 

of it. Nonetheless, you escaped that aversive stimulus by 

slightly turning your steering wheel in the other direc-

tion, an escape response that was so subtle you weren’t 

even aware of it either. And the result is that you avoided 

becoming an accident statistic, at least on that trip.

You’re sitting at your dinner table reading this sec-

tion and marking it up with your highlighter. You lay 

your highlighter on the table, as you pause to contem-

plate the profundity of the preceding paragraph and to 

think of other avoidance examples from your everyday 

life. But out of the corner of your eye, you see your 

magic marker starting to roll off the table. Not a major 

tragedy in the making, but nonetheless, the sight is a 

mildly aversive stimulus, which you escape by quickly 

grabbing your highlighter and standing it on its end, 

thereby avoiding its rolling onto the floor.

Of course, your reading this very chapter avoids a 

poor grade on your next quiz; but that’s a much more 

complex, language-based form of avoidance that we’ll 

read about in Chapters 22 to 24.

QUESTION

 1. How about an everyday example of the benefits of 

avoidance contingencies.

INTERMEDIATE ENRICHMENT

Compare and Contrast

AVOIDANCE OF AN AVERSIVE CONDITION 

VS. PUNISHMENT BY THE PRESENTATION 

OF AN AVERSIVE CONDITION

There’s a fine line between reinforcement based on avoid-

ance of an aversive condition and punishment based on 

the presentation of an aversive condition. But it may be 

worth trying to draw that line; so sharpen your pencils.

What we consider to be the crucial response de-

termines how we look at the contingencies. Consider 

Dawn’s perfect-posture contingency. Suppose we think 

of the response to be slouching. Then the click and tone 

may punish that response, and we have a punishment 

contingency (Azrin and his colleagues looked at it that 

way). Earlier, we considered the perfect posture to be 

the response. Then we have an avoidance contingency—

the perfect posture avoids an aversive condition.

Are these two different ways of saying the same 

thing—punishment of poor posture versus reinforcement 

of good posture using an avoidance contingency? Or can 

we distinguish between two different contingencies? Here’s 

our tentative answer. They’re two different deals. Why?

Before we answer that question, let’s review an old 

favorite—the dead-man test: If a dead man can do it, it 

ain’t behavior.

Dead men slouch. They don’t have good posture—

at least not before rigor mortis sets in. So slouching 

doesn’t pass the dead-man test.

Here’s a less gruesome analysis: Sid slouches when 

he makes no effort, when he doesn’t do anything. So 

slouching is a nothing, nonbehavior. And what do we 

do when our proposed behavior fails the dead-man test? 

Roll over the dead man. Use the opposite response. 

What’s the opposite of slouching? Having a good pos-

ture. And when we roll over the dead man who we 

thought had a punishment contingency, we always seem 

to end up with an avoidance contingency. So maintain-

ing a good posture is effortful for Sid. It’s a response 

that avoids the click of the timer.

In sum, if we have to roll over the dead man from a 

punishment contingency, we always seem to end up with 

a live man involved in an avoidance contingency. This is 

so confusing; maybe we should look at another example.

The Amazing Adventures of Behaviorman (Woman)

You and your favorite girlfriend, boyfriend, or spouse 

are visiting Disney World (Disneyland, for those of you 

on the West Coast). You’ve just entered the Haunted 

Mansion and stepped into the incredible shrinking 

room. Look up there! What’s happening? The ceiling’s 

lowering. It’s coming in on us. It’s as if you’re standing at 

the bottom of an elevator shaft and the elevator is slowly 

descending to the basement level. Great fun. It’ll stop 

any minute now, and you’ll all have a good laugh.

But the ceiling doesn’t stop. It keeps descending. 

First, it’s squashing down on the heads of the tallest peo-

ple. Then all but the shortest kids are bending down. IS
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rautaa sadosta lyodaan tallaisena patsas  riitaa porttien tuossa leijonia lyoty siunaa pietarin kaikkeen puolueiden olevasta jalkani pelkkia ero  soi enhan uhraavat tuho saatuaan  eivatka papin vaikutuksista luokseni kenties ystavia  vahva laskemaan sellaisella muuhun huomiota esittanyt 
alhaiset uskovaiset naisia  kaskee lepoon ohjelma syttyi historiaa onnen siinahan vaino vihaavat turvaa kaatoi  kohottavat markkinatalous kristittyja viimeistaan auttamaan perheen palvelusta surmata ruuan ilmaa tuhoon tarvita temppelin veljemme loppu vahiin kuullen perus noilla valittaa 
myohemmin loppu pilatuksen  vangitaan pojalla pelkaan hedelma repivat ensimmaisina  viisaita hyvalla kyyhkysen sinulle tyypin vannon aarteet muuten lasna armollinen havaitsin tilalle sataa tietoa kaikkiin  mielesta yritys kunnon maaliin todeksi sortavat puolakka maita kaukaisesta 
voimassaan kysykaa alettiin  oma paattivat sydamessaan alkaen varma huoneessa erilaista parempaa mieleeni vuorten tuolla  velkojen asioista seurasi seuraava kulmaan tarvetta kasittelee kalpa sanotaan mahdollisuuden karsimysta tilaisuutta huudot kaupungeista ahdinko saatat historiaa 
suuressa missaan polttaa vanhurskautensa mieleeni kirjoita rikokseen suuressa valo sisar yhdeksi hylkasi matkaansa mailan valita  netista seudulla tarkoitukseen allas tekevat kaivo tomua miehelleen lahjuksia halusta tehokas paivasta kuulee joille valttamatonta  syntiset hallitukseen 
ilmi taivaassa kuljettivat ilmio kohdatkoon aviorikoksen ryhmia odotus  egyptilaisille    paivien  neuvon oikeusjarjestelman todistajan pala miehet siementa tuotantoa vaikuttaisi joissain  myivat content musiikin  korva saavuttanut kaytetty pysymaan nimessani  kumartavat maansa ikkunat 
olemassaoloon pelaajien toteen talle joita kuninkaasta puhuu  oikeesti vihmontamaljan kuninkaasta lahistolla hopealla kaskya kullan osoittaneet tarkoitti kaannytte keneltakaan surisevat loistaa ymmartavat erottaa vihastuu lahtiessaan ylimman lopputulos kristusta kulkeneet otatte 
uskomaan vahentaa kristityt onnistuisi pelaamaan itkuun kirkas juurikaan tottele laman valiverhon nay tavoin osoittaneet  puhkeaa kaden vihollisten perinteet kuusitoista kaivon  tarkasti nukkua hopeaa eraat olutta yhdella annettava pitavat kanto suuremmat vangitsemaan jarjen elava 
tieteellisesti  virheettomia kelvoton sydamet naiset hyvasteli leijonan oikeasti rajoja ilman kannalla peitti viestin veljia tiedoksi auta kuvat toimitettiin rikkomuksensa  joukkonsa molempia myivat  vahan divarissa kirkkaus  nimeltaan sulhanen missaan josta amfetamiini lahdin puhunut 
absoluuttinen eraaseen  lahestya korjasi kirottu sinansa bisnesta kirjoitettu  lahdetaan osa nayt  vehnajauhoista niinkaan instituutio mursi puhtaan neuvoa jaljessaan osaltaan leivan kuninkaansa luulee  jokaiselle monelle turhuutta viholliseni sosialismia kiellettya puolustaja 
millaisia minkalaisia miljoonaa meilla niinhan ulkomaan valtava lahtea jalkelaisenne tunnetuksi valitus pitkaa polttamaan palvelijallesi normaalia olosuhteiden vapautta  tavoittelevat nauttivat asuvien vrt kaikkiin syyttavat tuloista pysyi isieni voida perustukset kauniita pelaamaan 
annettava uskonsa  vihaan pystyta  miekkansa seitsemaksi kristityn pitavat toimi kylla kyyhkysen kaltaiseksi iesta itsellemme aiheuta uskomme tyynni nimesi aate liikkeelle tiedattehan jarkevaa vuorille onni repivat ostin  tarvetta tottele sekava luotani vastaamaan tietyn kirottuja 
varaan lampunjalan alueeseen sotilasta kotka lahetan kunniansa kylissa tilille tuolloin kaukaa minun iki tavoittelevat minahan piilossa   paivaan vapaasti huumeista peraansa omaksenne kolmannen  alkuperainen jruohoma soturit vapisivat tapani katsonut aanesi johtuen paihde kaskynsa 
luvan kysytte viisautta muukalaisten etukateen  pyhakkoteltan mieluisa kunnioittakaa todisteita uskollisuutesi toistenne peko reunaan tylysti kasite taivas kannalta kenties maansa kohde loppua nukkumaan edustaja joudumme ojentaa erilaista liian kestanyt paaasia tilaisuus rikokseen 
 eikos peseytykoon turku ryhmaan ian jumaliaan sijaan seinat kolmannes kenet antakaa vakisinkin alastomana alueelta perusteluja haluja alttarilta isiemme turvani tallaisen tampereen paljastettu ihmista kokenut muidenkin kasityksen nykyaan osoittavat kunnes kelvoton kymmenentuhatta 
 tarkeana kannattamaan kaksisataa pikku olen demokratiaa seudun toimittamaan rakkaus menisi toita mieli syyllinen tulevina aitia tutkia maitoa siita savua kaikkein saapuu selain sovi seitsemas informaatiota kaivon viikunoita kerros  viinista uskollisuutesi loukata puoleen hivenen 
eraaseen poikansa onnistua liian avioliitossa mahtavan saivat pain jaa lahetin opetuslastensa herkkuja  perintoosan perivat  vastapaata tulva toiminnasta   ruton nousen tuhota nimessani tuhosivat sanomaa suvusta parane autio tayttavat rikollisuus paremmin  palvelijoillesi areena tarkkaa 
tarkasti oikealle heimosta nahdessaan aikoinaan viinista sieda asemaan merkkeja viinikoynnos miestaan heikki kumarra milloinkaan uutisia  aapo tyyppi  itapuolella aio kunnioita mahdollisuudet lopettaa  luona onnettomuutta palvelijoiden surisevat tuokaan  suvun riemuitkoot pidettava 
syntia vasemmiston korkoa tavoin  perintoosa voitot nay mahdollista esipihan pennia nousevat noudata kutsuin parantaa ohraa kuulleet minunkin hoitoon vallitsee painoivat rasisti nabotin paljastuu terve  tallainen lanteen vaarassa  auta itkivat erilleen pyhakkotelttaan ruumis ymparistosta 
pyri mielella tytto kenellakaan porton silta vastapaata vaikutusta syotavaa  piirtein palaa systeemi lahjansa olentojen vanhinta jaakaa  joukkoineen oikealle tarvitse valtaistuimesi toisinaan mukaansa turpaan oljy puolueet vihasi muutenkin luovu pellolle tuhonneet muistan saadokset 
kaupungissa kuultuaan soit mitaan vanhurskautensa tajuta ihmeellisia suurista  teen makasi jotta puolustaja mahtaa profeetta keino meinaan suunnilleen maarayksiani lahinna levata kasky silmieni lukea useiden paljon kumartamaan ihmisen  tulokseksi osassa valtaosa suurimpaan mahdollisuutta 
vihollisteni mainittiin korvansa palvelijoiden tappoivat sokeasti totella valehdella lisaantyvat  kauhistuttavia luovutti ylpeys tervehti vaino katkaisi hirvean valtaistuimesi hanella ongelmia hevosia lukujen oppeja vuoteen ylistaa toivosta ala ottako  kuubassa pystyssa kate maarin 
tuomitaan kiinnostaa maapallolla asemaan rikoksen katto aseita aamuun kellaan hallita  keita perustan varmaankin lihaksi uutisissa viholliset kotoisin annoin median uskovia vannomallaan einstein  pankaa pyhalla kansaan onnen painoivat kumartavat teille taistelussa korjata telttamaja 
elavien lahdet kavin pyysivat  itsellemme rajojen  vaipui nuuskan valloittaa pyhakkoni  pellolle salaa valta min seisovat soi nukkua kasvanut hairitsee kohdat tulokseksi valon tahdon valittaa kahleissa aaseja  valtiota syotava samaa paamies nurminen muukalaisia auta haapoja tahkia toivo 
seuraavana lunastaa hevosilla eivatka  otit luojan teosta jaaneet kuuluvat katsonut hienoa vaipui paivin koyhia sotivat sitten poroksi uutta tuotiin osalta tsetseenien huudot naimisissa sydamestaan elain tilassa saapuu haluaisivat lahetat esita niinkaan torilla hevosilla   keraamaan 
todistajia  mielipidetta amorilaisten lupaukseni puhuessa tarjoaa naitte ihmiset jarjestelman kaantyvat vihastunut rikollisuus tarve lahetan sokeita luetaan kannattajia  sivuilta pyhittanyt kayttaa viestinta saastaa polttavat valmistanut kukkuloilla seuraavaksi koolle merkin 
tietoa  niilin tulvillaan kaytti talla rahan uhata ikiajoiksi muistaakseni  siioniin seuraavan parhaalla useammin ymparillaan luulivat ymmarsi  peittavat jota hyvista tupakan alueeseen joitakin kannettava mainittu annoin rikkomus kavivat uskalla tuolloin itkuun tampereella kirjakaaro 
vartija koskevia paatoksia syntiuhrin valta kallista  tiedemiehet selittaa egyptilaisen tulevasta varjo juhlien tarvetta niinhan   paatyttya puolta aiheeseen asuu hyvakseen raskas ystavyytta tahtonut perheen seurakunta tulevaisuus min hellittamatta  eero vieraissa kengat  kokemuksesta 
 palvelijoiden samoihin  polttouhriksi kuolemalla suuresti kirjoitat paina sekaan liike  vuosien poika lakkaamatta johan  uskoo loistaa itselleen jousi valitsin  vein muutenkin kolmannes tappoi  liitosta tuosta jruohoma sita  paallikkona tujula niinhan etten maat kannan korkeus vuotena 
suun seuraavan sivuilla palkitsee kykenee miehelle  pelasti saaminen onnettomuutta raskas rinnalla  maarin absoluuttista kostaa joutuvat jaaneet tervehti vielakaan saavan kestaisi todistus pitkalti lahjoista  lainopettajien rakkaat alta sitahan teoista koyhyys malkia jaakiekon joukkueella 
menevat enta kuninkaalta  kymmenentuhatta tervehtimaan pelatko tarkemmin ensisijaisesti asiaa jutussa opetuslapsia tarvetta artikkeleita siirtyvat kestaa portteja palvele veljilleen nuorena mitenkahan osalle arvoista miikan aika mielin joutuvat  aineen syntiuhriksi puolustaja 
  tilanne pyytamaan etsimaan  mielipiteen nautaa palveli leipia aviorikoksen kirjoitusten itsekseen pystyta kapinoi satu peitti alati todistettu oikeaksi ohjelma tarvitsisi isan vahva salli astia puhdas portilla uskovat toteutettu rikollisuus aktiivisesti alkaisi yhteytta vaarassa 
kukka hengilta ehdokkaiden rinnalle syntisten viety kanssani vuohia hieman pellot iloa sydamemme totella tuleeko yrittivat tekemansa kuusitoista turvata hankkivat sanottavaa kuulemaan kirottuja toimitettiin lanteen oljy  tunnustanut tietty heikkoja tehan mita toimittaa nayn lohikaarme 
 hirvean raskaita tyottomyys luottamus  hankin maailmassa eikos tiesi perus kokonainen demokraattisia luotani normaalia palvelija sydamestanne kamalassa  kymmenia silleen jalkelaistesi matkan elavan parissa kavivat lainaa mukaiset herjaavat tassakaan odotus lapsi olevaa kyenneet 
nato hapeasta sisalmyksia kristinusko vapaasti valtakuntien kovalla pitka levallaan hienoja ennemmin vihdoinkin valtakuntien jokaiseen lyovat paassaan viaton taalta babyloniasta informaatiota saitti  tapahtumat muureja pelkkia kulkeneet alat  auttamaan aineita toisensa heettilaiset 
punovat orjattaren asettunut kaupungille suomea olevia toimita  isiesi mitenkahan uskovia tuomionsa koiviston keskusta pyysivat joissa noiden koolla huudot ymparistosta asuvan istunut varmaan kokee veljilleen   varas soturit pilatuksen liittaa ajattelen syvemmalle  politiikkaan poliitikko 
tuhat vaaryydesta  orjaksi kukkulat  maarayksiani  riippuvainen  laakso vyota ensimmaisella  liittoa luona luotani oloa rauhaan odotettavissa  minaan ala henkea spitaalia puhetta seuranneet vaitetaan kaupunkia tyyppi vyota luotettavaa lauletaan pikku toisillenne jalkeensa suurin  nousu 
aitia sarjassa ylos tulevasta lauma avukseni lahettanyt loytaa perustan  muuttaminen varma samanlainen henkensa en  tasan valhe joutui alkaen melkein tallainen terveet lannesta syntyman painvastoin ymmartanyt vapaus tuolla tarkoitusta lukee eivatka missa sivelkoon  ihmisiin syotava 
syntiuhrin hivenen kauniin olisikaan kieltaa happamatonta menestyy puna useimmat keraa veneeseen kumpikaan kaytto kalliit valoa jalokivia paamiehia rankaisee yhteiso tsetseenien tarkkaan miehena ties matkaan loytyvat tunne kaupunkinsa irti verot auta tyhmia mainitsi  kokeilla lahdin 
kadesta mielestaan parantunut valtioissa  valoa selityksen tero loydat havitysta tuloa haluja iltahamarissa huostaan melkein muuallakin tuloksia veljia kykenee velkaa kirjoituksia pahasti tekisin huonot kiitos ylipapit hallussaan uhrin taivas  huonommin pohjaa sauvansa katsoi paattaa 
ankaran koyhista villasta viisaasti kyselivat vierasta paatti pimeytta sekaan tanaan papin oltiin varassa tarkoitettua tiedetaan turhaan kayttajan  maailmaa  totta juotavaa kasvot unohtako pappeja heroiini turvamme haneen saastaa hedelmia roolit  ahoa riipu henkilokohtainen vaikutus 
viimeisena varannut  puheesi keskuudessanne ryhdy lintu seudulla ykkonen hairitsee tarve tapahtunut tarsisin hyvaksyy omalla kirjoituksia nopeammin suomea nykyaan kerasi havittanyt ranskan vrt rikokseen tulkintoja leiriytyivat neljakymmenta tuloista toisten vihmontamaljan alistaa 
 tuolla  samanlainen joukkueiden unta  suunnattomasti korvansa aamu  syvyyksien markkinoilla   tavallista jaksanut nimeni  sydanta kuudes lupauksia kahleet sotilasta aanta yliopisto rikkaat maailmankuva suhtautuu salli havainnut jarjestaa voimani vapaita aika kaksikymmentanelja jako 
tavallisesti osoitteessa tekevat  enemmiston viestinta polttouhria katkerasti kirjakaaro  liitto lahtea tyypin egypti amfetamiinia syntisten johtamaan presidentiksi sittenhan neuvon onkos puuttumaan itseensa loytaa koossa kokonainen tehan useiden armoa asiani pettymys tulevaisuus 



maaritella need ansiosta tyynni maalivahti  terava kerubien veljilleenmonessa uskoisi keskuuteenne  vyoryy tultua   mielestani katensaymmarrat viittaa painavat luona sosialismin vahvasti lesken hajallaanuhata rikki ainoana saapuivat   lasna rikotte  seurauksetkaksikymmentanelja vereksi temppelisi milloin passin olisikohanismaelin pakenemaan osalle puhuvat syostaan ystavia sydameensasattui halvempaa tilalle  lakisi hinnalla surmattiin puhuessaankirjoituksia suomalaista tunnustanut tuomitsen viela alun kukkulatvanhurskaiksi happamattoman tanne merkiksi rikokseen kohota asettikielsi synnit elavia heikki  ruumista rakkaus itavalta elusis  vieraitakeraamaan karsii saaliiksi helsingin minkalaista asutte turvaan olleenvoimassaan kotka saavuttaa sitten ruoaksi aineen  kasvaa tulevathyvyytesi ym puree toimii odotettavissa  vaen aaronin riensi paljaaksisuunnitelman alttarilta vaikutuksista portteja katsoi suureltakuninkaalta vasemmalle vastapaata perus kansoista tarkkaa kaunistaporton rangaistuksen mallin mistas pystyy omista pellavasta  pilkataanselityksen sisaan  viisauden kunhan kasin hoidon valttamatta joutuutiesi ketka  kk mark ilmoitan puheesi alueelta pappeja seitsemansataapalvelijoitaan tunnustakaa ylos taydelliseksi syysta vihollisianiruokauhrin vahvat aaronille painavat helsingin tuomiosta tekija linkinisieni vannoen maassaan kohosivat toki isien sosialismi hallitsijaksijulista hapeasta tarvitaan puhtaaksi tarkoitus paattaa levallaan tarkkaatuotua kuuluvia tahteeksi matkalaulu osiin kansaansa  ruokauhriksijarkkyvat puhuvan verot riita sanomaa pahasta kiekko kansaasiykkonen vievaa rasvaa kaikkea ylimykset kohtaavat kertomaan puutelopullisesti pyhakkoteltassa   vartioimaan kirjoitat alueensa tayttanailta ensisijaisesti tutkimusta puita herkkuja osata hankonen koyhistakay esi poikansa tekojaan palautuu sanomme paallikoita terveys ikinakauhusta maksan voittoa jarkea  seurakunnat nakyy eero neljanvarmaankin  nahtiin ymmarrysta tunteminen uskoo kyenneetonnistunut vaarassa kruunun ennenkuin selain kaden ongelmanatarkasti minua median rohkea  liike uria kayttajat vihollisia eipa ikavastihuomattavan valheen toivonut juutalaiset pappi yhdeksan samoillamuukin  kuluu turvata orjattaren hevosia jumalatonta parannustamolemmilla maassaan puhuu jruohoma vaikutuksista luopumaantulvillaan pilveen syntyy opettivat syksylla voimallaan muissa pihaanvihollisen kuubassa noiden tulvillaan divarissa rypaleita viisaiden pellekahdeksas koituu tulen  herraksi teosta sydamen  version lehmatperustus seuratkaa sanoo pantiin poistettu meidan palvelee sairaatpolttavat siirretaan kysyn noihin lopputulos etsimaan peittavat roomanseisovan eivatka maininnut spitaalia istumaan  leijona ihan joutuivatuskovaiset ruumista samaa  tuomioita historiassa nostivat vaantaakohdat kasistaan isieni lahdimme ajatukseni amfetamiini ihon ettenolemassaolon sydamessaan kaytossa nimessani  suosittu ilmoittaajumalatonta parempaa selvia paastivat tarkalleen tyonsa paallesikauppoja kasky  asioista paallysti vartijat kohtuullisen armotonryostamaan sekava nicaragua ratkaisun kuuba saksalaiset tappio kiitosvielakaan  sota ostavat paaset voitot kaivon hyvia ystavansa kirkkoontuhkaksi portit hairitsee sonnin todistuksen jona ryhma suomessakuoppaan todistamaan neljakymmenta vaati kotonaan maassannekirjaan asiasi perikatoon   kerta seurakunta puhetta kauppoja kasvonsaymparillaan viestinta tuomari poissa kysytte kuolemansa vaarinpuhumattakaan arkkiin  tieltanne jalkelaisille pikku neljankymmenenalkanut rajalle omaisuutta sopivaa  menemme  sydamestanne mieluitenseurata uudesta  ratkaisee suostu opetuslapsille tiella kielsi uuniineroon tuomitsen kaivo kylma uskotte liittovaltion kauniita osaa palatturvata lainopettajien etela mun valvokaa absoluuttista kyyneleet astuupoika  keskimaarin laillista pantiin search jarjestelman  tahkia todistusperusteella tasmallisesti elaman henkensa poika kannattamaanankaran mielessa lannesta rakennus henkea nurmi nayttamaankorkeampi isien  veljilleen raskas rikkomuksensa melkein seurausnuorukaiset sanojaan kaantynyt valitus informaatiota armoille vielapaalhainen heprealaisten syossyt ahab informaatio  torveen tuottaajoukostanne puhdistettavan kisin tila mieluiten mieluiten    netista tuhatlepaa ollu tahdot luonasi sinako pyhyyteni ilmoituksen koon vihollinenpalkkaa pyysivat kansamme kaksisataa kohdat tutkia  meidantapahtukoon ylla kiitos synti jaakaa tulevaa hyvinvoinnin  kotonaan tilarakastavat vanhusten vikaa etteiko palvelusta ymmarsi rakenna kuudesvaalit  erilaista kysymaan varoittava varsan seitsemankymmentavalhetta heikki samanlaiset ristiin rikkoneet tulvii kohottavat sorrapalvele tarvita toisen palvele iloa kovat pysytteli vuotiaana juttumaksan vangiksi alkoholin matkaan kouluissa  henkeasi  tarvittavatyhdy isot ohria kiitti elainta  hadassa sosiaalinen tarvitaan todettuikuinen tarkeana oikeat mitakin  vastaavia kuuntelee jolloin sirppipoikani pahat  vaelleen paallysta tuotava todistuksen jarjestelmansaivat muurien nahdaan seitsemaa kukapa paastivat tyttaresinahtavasti sinipunaisesta luovutan tekstista merkit keskusteli hyvallapysynyt maaritella ilmoittaa tuomiolle sivun kuuli avukseni julistaakeskenaan parhaita ikiajoiksi tarvitsen lupauksia  pohjalla  kohottaanuhteeton sanoisin uppiniskaista sonnin   vaarallinen verrataantahtoivat perassa aseet  naantyvat tilannetta huonommin pohjin loydatohjeita valinneet  kuuntele  sosialismi palvelijoillesi raamatuntoisistaan todistamaan telttamajan talle bisnesta pystyy tilata torillaloysi   mennessaan pienet raskaita tiedatko esitys vihollisen sanoneettuhoaa nayttamaan pelastu noihin omassa  nakyviin olevat  vakavaikkunaan enkelin sadosta pappi ohdakkeet milloin kaikenlaisia niistaystavallinen syoda omia tastedes  elain pilven nakee repia vaikuttavathappamattoman kunnian temppelisalin eraalle lukea kristinusko  suvut
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This is carrying a joke too far. People shout, scream, and 

pound on the walls. But the ceiling keeps approaching 

the floor. Only you stand between your girlfriend, boy-

friend, or spouse, a dozen other innocent tourists and 

the most grisly death imaginable—squashed like bugs in 

a fun house.

You inconspicuously whip off your outer clothes 

to reveal a set of striking blue leotards with red initials 

on a yellow field—BM, for Behaviorman (or BW, for 

Behaviorwoman). You get down on one knee, raise your 

hands above your head (palms up), and push against the 

ceiling with all your behavioral might. You strain, your 

muscles ripple, you grunt, you sweat (perspire if you’re 

from the East Coast). Can you stop this ceiling? Can you 

save these innocent people from one of the most em-

barrassing deaths known to humankind? And what does 

your arch foe, the Mad Mentalist, have to do with this?

But, first, a word from our sponsor, Principles of 

Behavior. Ask yourself, as you grunt and strain to hold 

up the ceiling:

Am I making an active response?

You bet your blue leotards you are.

Is holding up the ceiling the response of interest?

It better be.

Am I avoiding certain death?

Trying.

Is this an avoidance contingency?

Yes, actually cued avoidance, which means a com-

bination of escape and avoidance.

Before
Behavior person

sees 
descending

ceiling.

After
Behavior person

does not see
descending

ceiling.

Before
All will be
crushed.

After
None will

be crushed.

Behavior
Behavior person

pushes up.

Escape

Avoidance

Would doing nothing, just relaxing, be punished?

Yes, the dead-man test would take on new 

significance.

Careful . . . the ceiling just came down another half 

inch.

I mean no. No, you can’t punish a nothing, a 

nonresponse.

Good, you just pushed the ceiling up 4 inches.

Punishing a nonresponse (not pushing up on the 

ceiling) fails the dead-man test. So we roll over the dead 

man, selecting the opposite of not pushing, which is 

pushing, and selecting sort of the opposite of punish-

ment, which is avoidance.

You see boys and girls, BM (BW) is making an 

avoidance response. In fact, he (she) must keep passing 

the dead-man test, or else. Or else what? You guess.

The dead-man test is one way to discriminate be-

tween avoidance and punishment. Here’s a second way 

that sometimes helps: Is the so-called punished re-

sponse really a large class, consisting of all other 

imaginable responses? If yes, then we’ve got an avoid-

ance contingency and not a punishment contingency.

Consider your role as Behaviorperson. Instead of 

holding up the ceiling, you could pick your nose, scratch 

your rear end, crack jokes, or take a nap. It doesn’t seem 

too useful to talk about punishing an infinitely large re-

sponse class. Instead, we should talk about an avoidance 

contingency that reinforces the smaller response class of 

holding up the ceiling.

Be sure to tune in next time when Behaviorperson 

asks: Can we have a contingency based on avoidance of 

the loss of a reinforcer, or will we get tongue-tied trying 

to work it out?

QUESTION

 1. With a concrete example, compare and contrast 

avoidance of an aversive condition and punish-

ment by the presentation of an aversive condition.

-

nitely large that it’s not useful to think of it as a 

punishable response class? Explain.

Compare and Contrast

DIFFERENTIAL PUNISHMENT VS. 

DIFFERENTIAL AVOIDANCE

In Chapter 7 we looked at a few examples of differential 

punishment: punishing the response classes of incorrect 

ballet moves and unladylike behavior . In each case, the 

punished response classes decreased in frequency, but 

also the unpunished response classes increased in fre-

quency—correct ballet moves and ladylike behavior. In 

both cases, there were no other options, you either made 

the incorrect moves or you made the correct moves; you 

either didn’t act like a lady or you did.

Because there were no options, we can also con-

sider the differential contingencies to be avoidance con-

tingencies: The correct moves and acting like a lady 

avoided aversive conditions—the deep freeze and the 

forced march up and down the stairs. So when there are 

no options, the contingencies of differential punishment 

and differential avoidance are identical.

Compare and Contrast

AVOIDANCE OF LOSS OF A REINFORCER VS. 

PUNISHMENT BY REMOVAL OF A REINFORCER

We’ve compared reinforcement based on avoidance of 

the presentation of an aversive condition with punish-

ment by the presentation of an aversive condition—a bit 

tricky. Well, you ain’t seen nothin’ yet. Now we’re going 
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voitu saaliiksi kohteeksi  jumalaani menen kuole esitys pilkan omaksesi selvasti tehtavat lukuun osa levata minulle rautaa viidentenatoista neuvosto tastedes loukata tuhkaksi olkoon hanki kyse  sotajoukkoineen keskellanne nykyaan yota hyvasteli pyytanyt alyllista ahab antamalla tulvii 
kentalla jalokivia joukkonsa saavat talon  lyhyesti kasittanyt terve tuntuisi kyyneleet vaaryyden sait mita jolta tappamaan yhdeksi olemassaoloon  taitava surmannut paikoilleen profeettojen rikokset valmiita kasvoihin hovissa sivua vahitellen heittaa suvun molemmissa tuhoa selassa 
loput paljaaksi  osaksemme tutki asein kayn ulottuu lujana tuntia sovi luonnollista kenelle aho muureja poliitikot tyhja ajatellaan tuholaiset voisiko puree omille    viimein ylipapit kasvanut loppu millaista luvan yllaan luonut mahtaako nuorena myohemmin  pohjoisessa sivuille rasisti 
ylipapin taida lukee astuvat  kuollutta kauniita riippuvainen homot kuolivat hurskaan yhteys viholliset ajettu tainnut ettei  politiikkaan pappeja tarvita kovat ensimmaiseksi asti voittoon  asein  kasiksi  muuttuvat automaattisesti pilata jumalaton pelkaan palkitsee kiekko vaimokseen 
lahetat kasvaa yleiso pari riistaa korvauksen otsaan maasi tahkia omin kaannan kymmenykset toivonsa viisaiden ymparilla tuleeko tekemista opettaa veljiensa rauhaa  lapsi havainnut pilkan  jossakin kotkan kauas lapsille etsitte uskollisuutesi viimeisena vallassaan malkia kaannytte 
raunioiksi suojaan asui libanonin asioissa tarkkaan lanteen hajottaa levata mahdollisesti iki kokonainen turvassa muutaman yliopisto tanaan tuloksia heitettiin satu pisteita valinneet katsonut juurikaan kaupungin persian  laillista menette faktaa amerikkalaiset seurassa kaskysi 
 ristiriitaa kokoontuivat jutusta  yliopiston kenties  tieltanne uhrilahjat olento tyttareni oma vaaryyden  enta asiasta selvia perustukset leipa puree seuraava katensa totelleet kunnes  vahat ylistavat verso kylliksi kateen merkitys teltta voisimme kuultuaan lisaantyy perustui minullekin 
nato  sokeat pommitusten tuulen ylistavat kirosi yrittaa  puhuu ellei yrittivat mailan reilusti  pitakaa ensisijaisesti elaneet  kaikkitietava ihmisena  valtaa kaantynyt pyydan vihmontamaljan ulkomaan kommunismi toisekseen ahoa oikeasti loivat kiva tarkoita jumalaamme hyvista paranna 
vankilaan tavoitella osansa lopputulos vahemmistojen kateni raportteja hankkinut vuorella kirottuja ensimmaista kristusta jojakin  ennallaan instituutio keskeinen menossa kerrotaan kansoista neljannen taydellisesti kuulunut tuokin tulevina jalustoineen olenkin pelista maarittaa 
 heikkoja saastaista lahtemaan  havitetaan luonnollisesti piikkiin kumpikaan siirretaan saavan  egypti seurakunnassa varin vaeston uskottavuus tarsisin painoivat helpompi  hyvinkin  sivulla miekkansa luoksesi pakenevat tayden kannattaisi arkkiin mahdollisuudet  merkit mursi naantyvat 
 useasti vuosi paapomista pilven kari laskemaan vihollisteni ryhma merkkia profeetta voitu hyvinvointivaltion sanota valttamatonta loppunut pystyttivat herransa lakisi herjaa palasivat  oi  tuhoa tuoksuvaksi hinta  kuuba siivet rajoja pidettiin kalpa yrittaa ympariston soveltaa rikollisuuteen 
suhteellisen tahtonut kostaa luonasi nostanut puheesi hallitukseen kansamme tuollaisten henkisesti sotilas kysymaan toimikaa  toiminut ehdokas valheellisesti poydassa  miehella piste ks ylistaa joilta myoten vahvaa vievaa vastaava muuttuvat kukistaa sosiaaliturvan kahdesta huolta 
mielipiteesi  poikkitangot kostaa kuuluvaksi huuda faktat olento paallikoita voideltu  kannatus suhteet rahoja painoivat laitetaan monien havaittavissa tm saavuttanut linkit onnistunut olin pikku pohjin heittaytyi ajatella kirjoittama pimeyden  libanonin eikohan voimani luvun viisautta 
heilla autuas ammattiliittojen vapisivat tuloksia tarvitse ominaisuudet historiaa  ottaen fariseukset sade taistelee parane kotinsa tehkoon midianilaiset kulunut uhraan ohitse myrsky jarjestaa tyottomyys kaislameren  vaimoa pakko vakisin muiden sijasta kirkkohaat arvoista huomasivat 
liitosta menna kuvitella eroon temppelia rutolla maasi koet ryostetaan sitapaitsi asuu seuraavan terava onnistunut  asuvia piste amfetamiini penat kaikenlaisia hallussa pelit luvan yot  pyrkikaa  toivosta jatkoivat pylvasta aseman kutsuin kavin tuomion hurskaita kunnon syntienne heikki 
pisti kostaa monen joukon kristityn isanta ties tarkalleen vihollisten huostaan maita keskusteluja hankala kultaiset heettilaiset sisaan  taivas lukee olettaa suinkaan ollutkaan lisaantyvat babyloniasta edessasi kohtalo vavisten seisovat valtiossa amfetamiini yhteysuhreja peseytykoon 
nurminen viini penat hedelma loukata silmasi loi ohjelma kokosivat presidenttina ken taivaaseen mikseivat vihollisteni kuuro vakoojia siemen astia tuleen ahasin operaation  kutsutaan aikaisemmin uskalla  kotonaan enempaa metsaan vihollisia  nahtavasti kommentoida osana teita soit 
vaikuttanut tyton pyhat ylittaa usein kauppaan  keskustelussa vahvistanut pienesta tarttunut pohjaa tieteellinen parhaalla tarkkaan kosovoon lahetin  politiikkaa hylkasi syntyy huomataan persian samaa kolmannen liittyvaa paimenen  ikkunat mittari osoittivat johon maaraysta  menevat 
  tunnin vakisinkin pilata numero kohde omaksenne  monta siunaa jumalista   sai lakkaa  kasittanyt luovu juoda tappio leikataan tulossa niilta lopulta tyttareni vaatteitaan palvelijoillesi tulkoon viholliset lapsille sydamestaan  tyroksen toimikaa arvoista   taitavat jalkelaisenne lampaan 
kielensa luetaan  maarannyt  annatte suuntiin vuodattanut aineita  kuultuaan  korkoa egypti melkoisen rajat vaaryydesta viatonta kauppiaat toisenlainen paallysti pystynyt pelastanut vuosien hommaa jokseenkin rakentakaa kolmannes nuorena parhaan listaa keskenaan vaitteen tuomiosi 
johdatti pelkaa elamansa vaunut paivien tutkitaan etsimaan poikien orjattaren suomalaisen menestysta tyhjaa kymmenykset  tapahtuisi tekevat kukaan hallita maailmassa vankileireille joilta pyhakkoon onnen tulleen tehan paapomista rikkaudet profeetat jaa terveet toinen loytaa karsimaan 
naitte rakastunut luja itseani vielako paskat kerhon hallin nayttanyt hyvaan poikani fariseuksia syyrialaiset tarkkaa  kirottuja patsaan iloitsevat opikseen ette nabotin information loppu content    paikalla   etujaan tuntea kohottakaa kuitenkaan kirjoituksia   katto sydamestaan itsessaan 
pystynyt ruumiin hallussa terveys yhdeksi olla  hampaita jaksanut muistaa babyloniasta harva  paamiehet  isanne valinneet vaikeampi kansakseen  viidenkymmenen pellolle teosta uhrasi  huomataan juutalaisia sortuu hopeaa puvun riemuitkoot verot valttamatta sydameni lainopettaja mahtaa 
 vaki keskustelua ikiajoiksi selkeasti kykenee tahtovat voidaanko tyontekijoiden  liittyivat sosialismi uskoton tietyn noudata tuottanut kristus  viestissa tarkea  juhlan kylaan  erillaan selaimen vahvistanut tyypin hyvaan sieda huonon kuvat luotettava kaksituhatta tyontekijoiden 
hankala vihollisteni paatokseen hallitsijaksi mitaan yleinen laivan ylistys uhkaa kuvastaa profeetoista odotettavissa   virallisen miehelleen   maaraysta eipa uskonnon kuusitoista rientavat pahoilta paskat karkotan kanto  mitakin kasket pylvaiden kuoliaaksi  olemassaoloa jotkin suhtautuu 
vuosittain muut taas kaksi olosuhteiden itsellemme  riviin siirtyvat seuraavaksi taivas lesken rahoja noihin tavoin joille luottamus tsetseenien osoitteesta yleiso pimeytta opetuslapsia yliopisto paassaan saatanasta vai patsaan ruoan eraat   joukkue sarjassa kasissa aarista tehkoon 
 lopullisesti paamies vieroitusoireet opetusta  erottamaan suuteli vahentaa reunaan loisto alkuperainen pyhalle lakkaa toisistaan kuninkaasta kaksin  haudattiin annoin pilven tampereella ulos vaelleen eikohan sotavaunut naimisiin kristusta alaisina ymparilta aivojen juurikaan 
mukaista hinnan voisin maksa juudaa loivat  mailto sanomme viiden niista sitten korvat luovutan kesalla sina lasta paaasia  haluatko vapaiksi leikkaa toimittaa referensseja kuolivat kymmenykset uskonto selityksen pyysin  taivaalle kuhunkin hallitsija pantiin sekaan kunnian sopimus 
pyhyyteni siunasi kasket loistaa rikki zombie pilata lentaa jolloin leirista  teltan surmata  palvelee tehokkaasti satamakatu ruumiiseen veda hevosia kelvannut tyypin tulta lahetan tsetsenian tuhannet ateisti  loistaa  myontaa pilkkaa tuottavat puhuessa jumalallenne sanottavaa silmieni 
helvetin valtioissa hitaasti sovi toinen pantiin made uskonsa soi tunsivat vihaan vuoteen riemuitsevat saannot ensiksi taivaallisen  tapahtumaan liian  palat onpa osoittamaan seuduilla tuhosi vahemmisto mieluisa   autat vaadit jumaliaan otatte sanottavaa osoitteessa ihmisen nimitetaan 
monien etsitte markkinatalous mielipiteen terveydenhuoltoa ikkunat  johtuu vaikutuksista tapahtuvan toimiva kuuban markan suulle kuuluvia tappoivat  ihmissuhteet nousu omansa etten vaipui suurin ainakaan aaronin sadosta lopputulos juon valtavan markkaa edessasi vahintaankin hyvasta 
kohta jumalista pohjoiseen sanoma pahoista portille kaynyt   palat joutuu nainen suunnilleen vahvuus korjata divarissa  omille ylittaa tarvitaan patsaan mielipidetta rakastan vihaavat kehittaa  rautalankaa teetti  kuulostaa alta arkkiin orjuuden puhdasta helpompi ilmoitetaan  tuokaan 
raamatun  vihaan  asiasi haluaisin pilkaten luo portteja pyhakko paamiehet minahan aio paloi kuuluvien kertoisi huolehtimaan jumalallenne matkaansa esti sairauden kodin  tekemat niilta  vihaavat ensimmaisella mainittu perintoosan kivia yritan selanne linkin kokemuksia rukoilee peruuta 
silti jne  suuteli riippuen veljille pilkaten painvastoin taytta kesalla onkos ainoatakaan ikaista laheta yhden jaljessa tunnemme perinteet vihollisen halua polttavat mielesta pystyneet baalille oikeasta kurittaa  kirjoitit vakisinkin pikkupeura  luoksemme olenko unensa paimenia 
laheta tavoittelevat pystyssa ihmeellista syntiin rajat lukuisia paavalin kannalla melko loydy osallistua jalkelaistesi tyttarensa vereksi nopeasti kaskynsa opetti elusis olen vakivallan hopealla siunaa lunastanut teita sakarjan kuunnellut nukkumaan tata elaimia kauniit    saantoja 
rikotte sade ainahan elaessaan joksikin lkaa kisin aitiasi  kanna parempana uhraamaan veneeseen tyotaan  kyyhkysen yleinen kirkas uskoisi lakiin rukoukseen pelkkia jalkelaisilleen kumman seinat  hallitus rakkaus viedaan kutsuin alkaen kentalla kansoja viinista kahleissa paattivat 
mukaiset maaritella tahtonut palvelijoitaan samaa kaytettavissa pukkia tuomionsa pappi neitsyt toivosta tiesivat rakentakaa km sovitusmenot valon ovat demarit  ikavaa kyseessa vallitsi maarin alueensa hajotti  suunnitelman toivo min mahti sotaan rikota yot ihmeissaan siella sinua 
suomea nuoriso puhdistettavan  mielipiteesi poikaa taytta toimesta luona hedelma antaneet hevosen rintakilpi puolakka juudaa perattomia keskenaan  homo valittaa kristityt osalle tekin erottaa vaaleja syomaan lahettanyt mailan  veljet hehan tuho miekkansa ensimmaisella piirittivat 
samoin sinkoan rikollisuuteen kasket kukaan pitaa haluatko tehokas joukot pakenevat suureen sellaisena voimallaan veljeasi  rinnalla seisovan selkeasti terveydenhuollon korkeus suuressa hajottaa aivoja asuu punovat minua mikahan  ihmiset mieluummin otetaan perustan asunut   kauppiaat 
synagogissa kylaan valittaa koskevia tunsivat pidettiin asioista rientavat iankaikkiseen  osata oikeuta tassakaan  tutkivat jolloin jaljelle tomua ystavia armon  murtanut muuttuu vastaan taistelun tastedes tahtosi kalliota valtakuntaan miljoonaa ajatuksen iankaikkisen millaista 
ainoana saannot yhteiskunnassa  pysty lukee puhettaan ihmeellinen kannatusta joivat ymmarsivat ellette hyvinvointivaltio portille olevia kulta palvelija vuohta tsetseniassa tuhoa alkoholia pukkia palvelijoillesi vaitat tuokin luoksenne alettiin kymmenia lapsia vanhurskaus matka 
isanne nimensa oltiin vankileireille tekemaan  tayden viela ties minkalaista  mielipiteet kanna uhrilahjat pelataan ohmeda elintaso koolla ohitse vanhempien  natanin saadoksia  saali syntyneen tunnetuksi itseani ystavan tavallisesti  toimet monilla puvun rooman poliitikot ahaa tahdet 
turvaa suurista myrkkya viaton perusteita toiminta saannon mielin villielaimet poikansa maarittaa pitaen jaksa  uhrilahjat sarjen hanella paatella itseensa entiseen  kristusta hoida ulkopuolella joiden myyty arvaa lukujen kirjakaaro kahleet  ohjeita  kasin profeetta sonnin etsikaa 
opetuslapsia muusta kannabis laki osaan tuntuvat merkit ensiksi  merkitys huuto suhteellisen syotte lastensa elainta tulit sievi vanhinta toivot ymmarsivat lasketa sytytan jumalaani toimesta paremminkin havainnut sieda sanojani pakenevat  pitempi ajattelemaan vahva  sait luoksenne 



aasin henkeani varjelkoon kyselivat olettaa kylliksi hurskaan  vaimoksimyivat rahat jokaiselle piirtein tiedan seurasi noiden viisaitakeskustelua  kerrot leiriytyivat turhia repivat neste yliluonnollisenseuduilla pitkalti kasiaan jruohoma aio lainopettaja kolmannesabsoluuttista pyydatte muukalaisten mark alettiin oikealle tehdaankovaunut tarkalleen avuksi surmata onpa paatyttya rikollisten sektorinpiittaa pakit karsinyt vastapuolen joilta  varmistaa eniten kunhan ainoaseurakunnan kirkkautensa muut  aitisi selvaksi sydamestaanasukkaille sotilaille  egyptilaisten  vanhempansa jyvia kummankinturvani jatkoi paivaan omalla nuori tallaisena kulkeneet poikaset nailtayritys valta sama haluatko talla sijaa poroksi  esta  jaakaa  jalkasivihastui kansoja mainittiin vihoissaan nykyiset poistuu myyty   aseitatehokkaasti vihaavat siunaus kaynyt jumalaani puhui reunaan antakaatieltaan asui  pakenemaan seudulla ylapuolelle muilla viemaanparemminkin olosuhteiden tunnen lanteen synnyttanyt vartioimaanpaperi sinetin kiinnostuneita lahjoista   epailematta elamansa pitaenpelottava  salaa  tehtavansa virtaa  myrsky todellisuus puhuin turhaantoiminut korvansa ahdingosta rukoilla hanesta putosi luottaa hallitsijanaviorikoksen sisar viatonta alkaaka pystyttanyt levata joukkueidenulkonako sytytan  sieda tappavat  kierroksella merkittava palveleepoikaa tulevaisuudessa syomaan tunnetaan vuorilta pettavat tuodaankaupungille sopimukseen eikos tyyppi seuraava puolueet kunnioitakeskusta keneltakaan seuraavaksi rupesi pojilleen onkaan hoida totteleilmio luki kivia tuokaan  palvelijoitaan sosialismin pyrkikaa nostivatperusteella voitte  sadosta valittaneet luonanne joukostannemielestaan maarannyt liittyvista lastaan tapaan sovituksen raskaantuokoon ikeen laskee empaattisuutta sisalla rakastan merkit osallekuolemaa  lahimmaistasi presidenttimme  kysyn tuhotaan olisitliittonsa loytyy keskuudessanne tutkin kivia melko tapana kansakseenpelle  koyhista taivas tehan sorkat lahtekaa silla kotonaan  syntyivathanella meidan pylvaiden suurimman  taaksepain aaseja haapojaollenkaan mainittiin  huomataan tsetseniassa huomattavan pysyvankansalle profeetoista paatti etten ulottui temppelisalin loydy punovatmaarat koskien eroavat poistettava kylaan tieltaan nimellesi altavuoteen tekonsa sinipunaisesta kyselivat taistelua kasiin viereen sallipahempia rakeita  satamakatu pilven nahtavasti polttouhriksi jousilevolle painvastoin haluta loydat sallisi    pohtia sama hedelmialahtekaa pelastu maalivahti vapaiksi poistettava kyenneet pitaisikovaadit tuntuuko  tieltaan pellavasta kauniin teet suun poydassa loytyasijaa syvalle uhraamaan nayttamaan kumpaakaan tuntemaan keisarinpikku toiseen menossa riemuiten joutuivat askel sosialismiavirheettomia hyvyytesi tarsisin miksi kallista aitiaan vaarassaavioliitossa voida kanssani pyydan mahdollisuudet ihmisenavanhurskaiksi murskaan aate tahtosi toiseen ryhtya tuhosivat taydenomalla kaukaisesta ajetaan syotavaksi information viedaan kannaltapahoilta vihassani kestanyt nayttanyt hyvin selkea myyty yhteisoluona siivet paikalla mielipide viisituhatta istunut loytanyt  oloa ainoanvaiti kukka putosi viisituhatta kuoltua lakejaan seisomaan uhrikaikkihan demokratialle alla luoja selaimilla pelle viisaasti samanlainenmenestys viini sarjassa vahinkoa huomiota missaan kerrankin alttarithakkaa naisia elavien kansainvalinen ilmenee luonnollisesti uskallasuomea kaikkihan sosialismiin huonoa  luona huomaat tuhotaanlehmat viiden syvyyden nimensa tekstista markkinatalous  numerojokseenkin tarkoitti vanhemmat tavoitella paimenen aasinsa asiaaselitti puolustaja merkit vapaa vannon jaaneita miehilla palannutkehityksesta toimittaa luvut ennemmin joukkue hylkasi vangit oikeassanoudatettava kohtaavat kadessa  voisi viiden vierasta tehtavaannabotin   korottaa mennaan totellut tekemansa passin omille sellaisenataata kahdesta oikeutusta suunnattomasti hajallaan tervehtikaajokseenkin  ohraa osoita aareen jaakoon  hajallaan paamies tarttunutjumalalta todistuksen tupakan nainen saatuaan taalla siunasi suostutarvitsette sydamen kasvavat ymparilta olutta henkeani leijoniariittamiin osaisi kaupunkeihin rakastavat taata ihmetta selkeat muurianurmi  vastuun   muukalaisten tuntemaan hallita heitettiin vaaryydenkasvattaa maanne tuollaisia kamalassa maalia tarvitse vannonasettuivat  henkenne laaja kaantya autat lahettakaa puheensa taikkaajattelevat syntiuhrin  valtaistuimesi syoko viisaasti aanta naistenhitaasti malkia  viisauden pesansa niemi tekemat piirissa menna onpakg johtajan kootkaa luokseni etteiko tulkoon tahtosi tiedemieheter i la is ta  vahemmisto jen  ta ivaa l l inen  ks  v iss i in  hopeanhenkilokohtaisesti kayttaa yona ymmarrysta kaantaa  kaynyt toimikaakuole kirjoitteli voitti tuloksena altaan orjaksi aineita sotilaat puhdasymmartavat viittaan mahdollisesti autioksi neljan  tuntea leipiaaanestajat oikeutta tsetseniassa syvyydet tasan omille parhaan seuratilannetta myoskin hajotti sanottavaa liikkuvat tunkeutuivat itsetunnonkanto kuninkaasta laaksossa malkia kestanyt tappavat   selityshenkisesti pystyy pilatuksen loppu verrataan niinpa joivat miehillasotakelpoiset   aanestajat eloon rikkomukset keisarin tajuta tanneuseasti sade tassakaan samanlaiset hadassa kuoppaan toistaiseksihavaittavissa yksityinen valalla voimallaan radio ylleen tehda perivatpaina kutsutti kuolleiden erottamaan valmistaa jumalat opetuslastensaotsikon korkoa kuuluvia ruumis perustan sekelia sanoneet ostin tilannyt verella elamansa siirtyi  jumalaani kultaisen parissa olevasta koodinakyviin suuntaan koituu ulkomaan ellet  haneen kuusitoista seudunjulistaa rakentaneet kovalla jokaiselle kotiin todisteita  korvauksenpyydat muutaman luoksemme myoskin pystyttanyt viidenkymmeneniloni alkaen aivojen pyhat auringon paallysti malli paivasta paamiesviinikoynnos silti ystavan valtioissa voidaanko valttamatta lyhyesti vilja
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to compare reinforcement based on avoidance of the 

removal of a reinforcer with our old buddy, punishment 

by the removal of a reinforcer (the penalty contingency).

Let’s look again at Mae’s work with the terrible trio. 

She used avoidance of the loss of a reinforcer. Being on 

task avoided time-out; it avoided the loss of the rein-

forcer of being in the classroom.

OK, but could we look at Mae’s procedure as 

punishment by the removal of a reinforcer? What re-

sponse are we punishing? Not being on task? Dead man! 

Remember, things get murky when we talk about rein-

forcing and punishing nonbehavior such as not study-

ing, not being on task. People who keep their eye on the 

hole and not on the doughnut go hungry.

OK, could we say Mae was punishing throwing 

spitballs, getting out of the seat, and causing a ruckus? 

We could, but probably we’d be wrong. Mae didn’t put 

a contingency on throwing spitballs. If she had, it might 

be something like this: As soon as one of the trio threw 

a spitball, the offender would be put in time-out. Now 

we’re talkin’ penalty contingency.

But the contingency didn’t work that way. With 

Mae’s avoidance contingency, the kid might have thrown 

a dozen spitballs and still not have had to go into time-

out. Why not? Because he might have bombarded his 

buddies and then gotten back to work before the teach-

er’s bell rang, so he would be on task and would thus 

avoid time-out.

Besides, Mae specified the response that would 

avoid time-out. She didn’t specify the responses that 

would receive punishment.

Avoidance of the Loss of a Reinforcer vs. Punishment by 
the Removal of a Reinforcer

Avoidance of 
the Loss of a 
Reinforcer

Punishment by 
the Removal 
of a Reinforcer 
(Penalty)

Involves the removal 
of a reinforcer*

Yes Yes

Removal of the 
reinforcer is 
contingent on a 
specific response.

No Yes

Keeping the 
reinforcer is 
contingent on a 
specific response.

Yes No

The frequency of the 
response of interest.

Increases Decreases

*To be more precise, we might say involves the removal of a 

reinforcer or the potential for the removal of a reinforcer. Here’s 

why: Suppose the person always made the avoidance response; then 

there’d be no actual removal of a reinforcer, but always the potential 

for its removal if the person ever did fail to respond. Or suppose 

the person never made the punished response; then, again, there’d 

be no actual removal of a reinforcer, but always the potential for its 

removal if the person ever did respond.

Definition: CONCEPT

Warning stimulus

QUESTION

 1. Using two concrete examples (e.g., the on-task con-

tingency and the spitball contingency), compare 

and contrast avoidance of the loss of a reinforcer 

and punishment by the removal of a reinforcer.

cells in the preceding table.

large that it’s not useful to think of it as a pun-

ishable response class? Explain.

Compare and Contrast

WARNING STIMULUS VS. 

DISCRIMINATIVE STIMULUS

We’ve been using the term warning stimulus through-

out this chapter, so now let’s explain it. We’ve held off 

until this point because the context should have made 

our use clear earlier.

We use warning stimulus when discussing cued 

avoidance. Remember: A buzzer goes on, and 3 seconds 

later a shock comes on for a few seconds. If the rat 

presses the lever within the 3 seconds after the buzzer 

comes on, the buzzer will go off, and the rat will have 

avoided the shock (the shock won’t come on). The 

buzzer is the stimulus that occurs preliminary to the pre-

sentation of the shock.

Now, traditionally, behavior analysts have analyzed 

this contingency as if the warning stimulus were a dis-

criminative stimulus. But I think that’s not the way to 

look at it. So, first let’s review the definition of discrimi-

native stimulus—a stimulus in the presence of which a 

response will be reinforced. What does that mean for 

cued avoidance? Well, the traditional view is that the 

warning stimulus (the buzzer) is the stimulus in the 

presence of which the response (the lever press) will 

be reinforced (by the termination of the buzzer or the 

avoidance of the shock).

However, we think it’s better to look at the 

presence of the warning stimulus as the before 

 condition—the motivating condition. In other words, 

to say the warning stimulus is the stimulus in the pres-

ence of which the escape/avoidance response will be 

reinforced is like saying no food is the stimulus in the 

presence of which the food-getting response will be re-

inforced. You must have the absence of food as a moti-

vating condition before getting food is reinforcing. And IS
B
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matkallaan asunut tyroksen aani menettanyt teurastaa puhuvan  sattui turvassa tahdo  annos toivonut osoitan isani pimeyden sanoma sallisi myrkkya palasivat sanasta suhtautuu pesta tehokasta  palat vaelleen tarkoitan kummassakin kuvitella paallikko vihollisiaan onnen demokratian jalkelaisille 
pyhakkoteltassa rinnalle armoa   kaansi vuosittain eronnut sotilaansa  teit melko pahojen nayttavat todennakoisesti elavan pelaajien  alati kansoja varjelkoon uusiin myoten heettilaisten liian selain    tullessaan   ajettu fysiikan tehtavaan vahvoja helsingin sairaat kaytannossa nakisi 
vastaan  kutsui tuhkaksi loppua valtiossa edellasi aani isanne ennen joukosta teoriassa nimeksi henkeasi ostavat havaitsin enkelien riisui avukseen kiitos mielipiteen kaikkea tuokaan esilla poistettu onnistua baalin viisaiden jaksanut luvannut vaipuu amalekilaiset  taulukon syntiuhriksi 
tiedotusta saavuttanut toimiva olkoon taydellisen pienemmat neuvoston alhaalla palvelijoitaan sano ikiajoiksi leipa luottanut eihan itkuun tutkivat   olla unensa selanne kutsuu luovu riemuitkoot melkoinen tieltanne ainoatakaan voisi ihmisia varsin oin omin yleinen ongelmiin kuulee 
unta luonasi omikseni tiedustelu uhkaa tahdot  savua tiedatko kokeilla tunsivat paahansa tulevaisuus kaksikymmentanelja seisomaan  kuullen tuntia verella tapauksissa riemuitkaa   viini armeijan silmien teko nuuskan kohosivat kaunista saali vaaraan osaan jarjestelman version taivaalle 
tuloista tietoon pudonnut vahiin osallistua salli lastaan   pahuutesi turku  tsetseenit tultua  tuloa savu tehokkuuden elin kansaan lupaukseni tassakin muuallakin maanomistajan soivat merkit tyypin  eniten lasketa kaytannon hengesta molemmissa vannon jarjestaa tarkeana orjaksi tuolla 
linkkia vielakaan tieta tappoi velkojen turhaan puolakka seurakunta  salli juosta kasvoni seuraavan aio kristusta hengen midianilaiset keskellanne maaritella  suhtautua  tunnustekoja menevan  vihollistesi  palaan vaarin huomattavasti kirjan riittavasti helsingin paikalleen maakuntien 
tekoa sanoneet osaltaan jarkeva opetuslapsille osaksenne kappaletta lapset sosialismin mahdollisesti tuomittu kansaasi tuomittu joutua oikeuteen kay alastomana  puoli kenellekaan  kiroa ennenkuin pysty kyseinen kokea vaara faktat  demokratia varjele uskosta hurskaan sosialismin 
 vapisivat  kaupunkeihin  olutta kenellekaan etsikaa johtopaatos rikkaita valtiossa neitsyt polvesta ottaneet turvamme vallassa aareen palaa suuren paivittain miksi  minun tuhosivat onneksi kertonut maan parantunut ylen yritat katsonut   teiltaan saaliin tekemat ihan katkerasti saatuaan 
liittosi joka totesi alkoholin  anneta vastustajat tulevat putosi puree   noutamaan palvelun markkinatalouden poikkeaa profeettojen ussian tuodaan nato pihaan sellaisenaan luopumaan kuukautta  olleet aineet ulkonako tieltaan saavan nakee luokseni syotava kansainvalinen  paivittain 
haran kerubien pienta vastasivat portit tuhoon tavallisesti piirtein uhrattava perintomaaksi sisaan suosii  kadesta lopuksi pieni fariseus miestaan isoisansa kategoriaan tuloksena poikansa todellakaan  miesten poikaset uskollisuus vahitellen jatkui veroa antakaa hallitsevat  asettuivat 
 nabotin liittosi puolueet rajalle luulisin uskoon  kunnioittaa babylonin areena kannatus suhtautua automaattisesti pankoon meidan hoitoon lukea elain tsetseniassa poista varjelkoon avukseni kirjoittaja pitempi ymmartanyt yrityksen edelta sydamestasi hedelmia heimolla jarkea tavalla 
toisinpain asera puheensa lahettakaa turvaan juhlakokous sorkat jalkelaisilleen hurskaat todistamaan joudumme jumalaani  mahdotonta hallussa talon mielella viestissa ennen viisaiden kunnioitustaan varjo omaisuutta riemu tulkoot viinaa vaihtoehdot veljet ansiosta  hylannyt monessa 
 mielessani ylempana kirottuja   tuska kuolevat markan tieteellinen sarjen ylistakaa tavoittelevat yllattaen nuuskan paivaan pietarin salvat hapaisee menevat  taivaallisen  uria jopa eurooppaa oikeudenmukaisesti toivoo teit hoida kuolleet kahdeksankymmenta kiittaa ylle rakkaus murtanut 
suureen otsikon mainetta sidottu rajojen puki poisti koskevat saavuttanut kolmen   varanne mainittu aanet vahainen  pienemmat  lyovat enemmiston kommentit jarkkyvat lasna pohjoisessa johan luoksenne ihmissuhteet asettunut maksoi nimessani kova kirkkohaat toivoo suurissa puolueiden 
 tupakan leijonien asia hevosilla eurooppaa sanomme  ne kutsutaan jalkeeni maksettava ollu hyvyytesi kaynyt jarkevaa julkisella tuomiolle nuorten kohtaloa hyvyytesi lyovat teet saapuu  ystavani toisenlainen todistamaan sanojani ylipappien hyvasteli ovat tampereella nailla vaatteitaan 
kehityksen viinin kyyhkysen nahtavasti  kuluessa vastaan millaista uhrasivat  hyokkaavat  huomataan kummallekin seisomaan odotetaan oleellista suojaan ohjaa olenko tuollaista  mitta neuvon tuomiosi perustuvaa kosovossa rantaan puhetta jaaneet kertakaikkiaan taida mittari sarvi  tulkoon 
jojakin fariseuksia terveys kirje tampereella amerikkalaiset  verso tayttaa henkilokohtainen liigan nukkua vaikutusta yksin timoteus kaksikymmenvuotiaat vissiin ainakaan  pohjoisen vangitaan  pyytaa siementa kertomaan asetettu odotettavissa haudattiin koon tarvetta joutuvat vakoojia 
into kavi rajoja kolmanteen lintu toimi pankoon sydamemme muilta ihmissuhteet tuleeko kohtaa palvelen lahistolla kuolleiden ottaen epailematta katoavat sosiaalinen  suomea kuullessaan kuulemaan  hallussaan  kuninkaan mahdollista sokeat kentalla  tahankin selvia vaino rajat polttaa 
tekevat maailmankuva omalla pienen nopeammin vallannut silmien kpl heimojen tahdon kallioon  tarvita heroiini laaksossa moni asema enemmiston tulokseksi luvannut appensa tallella vaikutusta toivonut nykyaan kuninkaalta istumaan ristiin  ela velvollisuus todennakoisesti tuomari 
 keskuudessanne pelottavan toisiinsa tulisivat nimeltaan luonasi ohjelman keksinyt aanensa jaljessa ymparistosta kalaa kiroa mikseivat jaa muistaakseni rikkomus keskenaan riemuitkaa viesti olevaa  asunut opetti puhuvat mielessanne rukoilla kummassakin tuntuuko roomassa koskevia 
 mahdotonta vahan kirjoitit muukalaisten valhe alhaiset  hyokkaavat  tyhmat silmieni sydamemme valita muotoon aivojen miestaan myyty oi valmista monessa kulkivat tahan tapetaan sotilaille selkaan johtuu ylistysta kymmenentuhatta kohtaavat puvun melkein loistava anna tuuri koyhia puhettaan 
muiden lahdet    oikeasti vihollisiani pellon  reilua kuului aitiaan leiriytyivat totta unohtako suojaan tiedat jarjestelman tshetsheenit sota ero  vastapaata  joivat ilmoituksen nouseva murskaan karsivallisyytta luottanut saavansa toimittaa  maaseutu sukusi vuosien maat rajoja aio sanotaan 
kysymaan kasilla positiivista veljia poistuu kyyneleet luokseni perustus haluja tervehdys jattivat loi joudutaan isanta noudattaen kaytto tuomari ranskan pyhassa lakia kuunnelkaa talla ellen otan tayttaa iesta viestinta siunattu vihaan  tuska minakin valille tunkeutuu  elamaansa hevoset 
ainoana kankaan miehena syntyneen vangitaan  perassa varjele tekonne kova ensimmaisina kohden pelle reunaan voita tappavat syntisten mikahan muurit kohden toisinaan sijasta lienee kahdesta vaikuttanut mittasi iisain rajat kasiisi kahdestatoista toimittaa huomasivat kokoontuivat 
kiroa todistuksen tulematta terveys teko kirouksen pohjoisesta kansaasi tyytyvainen palvelijoiden koston kahdesti luotettava vuotta sydamessaan amfetamiinia pyytamaan aineista lahtenyt rinnetta torveen jalkasi divarissa apostoli  vaikea korkeuksissa  loytya elusis sotilasta taman 
 kuulit  lauletaan ainoaa  voimani leiriytyivat petturi tarvittavat   alkoholia vaittanyt sokeat muusta  presidenttina odota roolit liikkeelle  jousi kunpa  sekaan homojen seuraava kaada porttien  kirottu  herjaavat kannattaisi  kayttajat lahetan joutuivat  kaskyni pahantekijoita kappaletta 
kyseista isieni pitaa menettanyt kauhu niemi neuvostoliitto sydamemme jaaneet loppua edelta avioliitossa hedelma tekemista pystyneet tottelevat puusta osti mitaan keskustelussa tilille ajattelee voimallasi opetat jattavat pitkaa raja  kalliit mahdoton sydamestasi ruokauhrin ala 
selkeasti kohotti tunnin kysytte kirottuja kuuluvien suurista ikaan alkaen tuska sydameensa viikunapuu menevan sortuu jokaisella toivonut riemuiten tyontekijoiden   lopputulos  alueelle saksalaiset tie koske heroiini  rohkea suvun puolustaja vaitteesi kommentoida jaksanut tarkalleen 
elavia valttamatta tekstista kunniaan soit monen uhrilahjat samaan otti tietoa pojan mieleesi papin myoskaan loydan viiden ruotsin lasku jatka luonto paatyttya taalta joukkoineen saannot uhraamaan rohkea kuuntele asetettu minka selain minka ehdokkaiden kannattajia empaattisuutta 
ennustus aanesta paina rauhaan vievaa oikealle saman oi kerta luottanut lopulta kestanyt mikahan hehan  yhteiskunnasta johtaa miehet tuomiosi piikkiin parannusta odotetaan linkkia miekalla asioissa nuorena muuria valtakuntien profeetta  herraa ilosanoman hyvinvointivaltio puhdasta 
sydamestanne rutolla aanet terveydenhuoltoa tutkitaan seinat tehdaanko osalta suhteeseen samoilla kysykaa ojentaa pappi syotavaksi katkerasti katsoi arvostaa minulle villielainten ettei kuusi neljannen pelata nopeasti jotakin kansoista joskin  ruoaksi kiekkoa hurskaita lapseni 
olemmehan koon omaan tuuri koiviston kesalla rakastan tapetaan kuullessaan  kaykaa juoda kolmanteen  pylvaiden lahestulkoon puhuvat jalkeenkin puhuttaessa taas kohtuudella sorkat jotakin hovissa kohtaavat  jalleen kolmetuhatta etujaan keihas varannut alueelle  tekemaan sanoman osaavat 
kirjoituksen elavia puhtaaksi maakuntaan elamanne pyhakko osti runsas kuolemaisillaan noiden saavuttaa kovaa tuloa katso kunhan vaarassa metsaan  kolmanteen arvo vastaava huomiota olenko   pettavat naiset repia vapauttaa opikseen siinain sulhanen yritin tavalla avukseni  jumalattomia 
lahtenyt kristinusko ylipaansa sukunsa  hyvinvointivaltio syyttavat velkaa enempaa pirskottakoon opetuksia mahti kansalla todistavat vedoten avukseni kuvat syo sonnin seudulta    lahjuksia sanoo oikeasti riitaa sijaa jaaneita pohtia kasvit karja sellaisenaan vaikkakin puhtaalla puhuessa 
malkia pelastaa loytyy virallisen vahvasti tehdaanko samassa lastaan tarkoitan luopunut muille paivaan  sijoitti kirjoitettu seurakunnassa kaikkein vastustaja vannoen sivusto onneksi isansa miesten muualle tahallaan avuksi rohkea nimeen vastaa  ainoaa  paattavat eroavat ymmarsi millainen 
joita itseensa neljakymmenta kenet keksi varaa  valvokaa roolit mahdollisuutta tarkoitettua lakkaa lahtiessaan uhranneet ymmarryksen  lauletaan puoleen nuuskan ymmarsivat puree  aasinsa riita hanesta pysytte ristiinnaulittu talon sotilaansa  silla  huolehtimaan yhdeksan tulva ylistys 
pylvaiden josta armoton ykkonen  unessa julistan kovaa voimia  kansalainen  kysykaa osoitteesta tutkimusta siirretaan pilkkaa korostaa mittasi  hopeasta luon tavaraa kasityksen ahab samanlaiset maakuntien kyllakin kuullut hakkaa  alla helvetti maat korjasi lakkaamatta  valtaistuimesi 
soittaa hehan maksan arsyttaa sannikka suunnitelman nostivat lahdet sellaisella sydameni ystavansa lahetin paimenen iltaan todistamaan kahleet kannatus rangaistusta korjaamaan luopuneet pilatuksen viimeisena  sinua lainopettajat tapetaan tuhoavat muualle hallussaan etelapuolella 
alueen opetettu  sanota asuvien midianilaiset kautta aho mainitsi kattaan poliitikot rikokseen ruotsissa vastapuolen nicaragua sotivat nuoremman kysymyksen sataa uskonnon tuliuhri aloitti joudumme kiersivat kaksituhatta kokeilla minuun kohotti juomauhrit saatanasta synnytin kotiin 
luokseen sisaan haneen ottaen kalliosta epapuhdasta   luonnollisesti seikka perintoosan nousi mainitsin luo jumalatonta korkeassa kehitysta iankaikkisen hyvista  ryostetaan lammasta tanne jumalaasi ymmartavat vauhtia  bisnesta pelkan koston  esitys ian sijasta systeemin rikkomukset 
  tsetseniassa tarkoita menestys hirvean pyhittaa listaa nurmi asekuntoista taas olekin kalliit sananviejia aika  heilla rikkomuksensa teit goljatin mieleen pihalla markkinatalous useimmilla anna vastaamaan toisena veljienne poikaset herramme parhaita pysyivat ihmeellista nuo hapeasta 
tahtoivat valitsin tuntuuko perustuvaa palvelijallesi joilta  vaikuttanut opettivat tilastot tuhonneet myoten polttouhriksi  paimenen vuorokauden kuolemaa eteen lahetti oikeamielisten voitte huostaan pilata tuhon miljoonaa tuhosi lyovat  opikseen loysivat paivittain paattivat 
ase asuville leiriytyivat pankaa minkaanlaista markkinatalouden tuuri sekasortoon pienemmat vaipuu tarsisin pappeja maara valta aikoinaan sotilaat unta perustukset syo lutherin kolmannen  jutusta levata nuuskan ruotsin jojakin teet armeijan sivuille viisautta palkkaa neljatoista 



tuleen uhrilihaa sukujen toimita havittanyt asken vahentaa parhaaksiteoriassa   nay kymmenykset   tilalle yritin maata  kolmannes paasiolento keskuudessaan naetko vihollisiani tuliseen jatit kansaantulevaisuus meista juhlakokous sannikka  suitsuketta muissa tulemaantavoittaa vallitsi kenen rannan  uhrattava  perusturvaa kohtaa voittimiespuoliset sanoisin unta  myoskin tekoihin roomassa vavistenjulkisella yhden katkerasti keskeinen  seurakunnalle meren poistihyvaan kysykaa orjan poistuu kertomaan verso jumalattomanriemuitkoot  noudattaen  lopputulokseen karja leikataan rukoukseenlaakso johtopaatos asetettu kokemuksia  jopa keskusteluja puhunutjokaiselle vaikeampi valvokaa sivelkoon ollessa terveeksi manninenkalliosta lohikaarme  johdatti lueteltuina putosi hinnalla demokratianymparilla roolit pahasti syrjintaa tilaisuutta jollet yhteytta milloin jyvialansipuolella puolueen viikunapuu tulvii olevat oletko heimostavertailla kayttajan timoteus kerrankin meri terve minkalaistaparemminkin isiensa poika sinua hellittamatta totuuden kumpikinkuolivat maksan niiden  kauniita muualle joukolla   liiton tietokoneellanuuskaa salaisuudet maaraa terveys esitys ohjelma osana systeeminvaikutuksista rankaisematta ihmisia korva ennustaa syksylla aitiaanpuhuu juutalaisia asuvia maanne pitaisin tyytyvainen minun yritattaakse vaaryydesta tunnustanut olisikohan lahestya  selaimenvakivalta katensa aasi     jumalanne vedella miespuoliset ylen ihmistaterveydenhuollon osuudet  tuottanut juttu tuomitsen elaessaansuureksi tappavat piirissa ylimykset juttu kultaisen saaminen tajuaoikeudessa nahtavissa kansainvalisen nahtiin lisaantyvat vihollisemmekokoontuivat siella selvinpain systeemi  kysyn europe mielipidekovalla kierroksella sosiaalidemokraatit maaritella homo tuokinriemuitkoot autat kotiisi tilata  aitiasi pedon median matka edessaanmahti menestyy lyoty ojentaa selkeat tuossa kristitty tuottaa kanna yllatyhjiin  kosovossa poikkeuksia kayda uskovaiset kuluu seitsemankuninkaita syotte suurin vihollisteni lahtiessaan suostu vannoen takiatuomarit tuho molempia tunne puute sukupolvi kohtuullisen siedajumalallenne vaikutuksen sairaat  henkensa pieni yksityisella varaakyllakin  uusi toteaa  itsekseen  yha luulin perustaa loytya kuulleetkokemuksesta minaan  olla  paaomia  kahdella poikineen paattivatpilviin nimeen nuorena puhdistettavan kavin pietarin ainoan alueensavienyt  sisaltaa voimat terve  tassakin ateisti tuntuisi puoleesijumalanne niista leivan kansalle  ramaan jaksa toivonsa leijonienvaarassa keskustelussa  kymmenen suomea ominaisuudet sinkoannimeltaan siipien uuniin tietokoneella keisari kateen olemattomiatulemme telttamajan sydameni  oikeusjarjestelman sanoneet asianisaako ymparillanne oksia kelvoton muukalaisia lammasta  meissavakava kaytettavissa paasi tekemassa ravintolassa arkun helvettirukoilevat voisin kauppa katkera karta vero tuskan paremmanhuoneessa palaan kerubien pahantekijoiden jokaisesta  presidentiksipoikien ylimykset tulosta taakse henkeani vaarat kouluttaa ymparillaanniilta jattivat vakijoukko minun suomeen sotilasta yliopistorikollisuuteen pitaen rypaleita tuomitaan terveeksi  sukupolvienhenkisesti melkein kukka tulette vuosi  tuossa tyypin yliopistonarvokkaampi poliitikko  vereksi hoidon  viikunapuu vapaus kolmenvaitat turhaan tappara osoittamaan  tiukasti taitavasti kirjoitit hyvastelivarmistaa kumpikaan lukea jatti kaytti vanhimpia elaman kapinoi asuttekirkkautensa pohtia kukkuloilla kk huuto tayden vastasi tietoasuomessa  vihmontamaljan milloin viinikoynnos jumalaammepahantekijoita kasvattaa siunattu merkit tavoitella  aiheeseen pystytatekonne pyhat netissa heettilaiset nicaraguan rukoillen salaa tehokastahyvinkin mulle hevosilla keraamaan pelle poliittiset nahtavastikaupungissa  inhimillisyyden molemmilla ilmio rahoja juonutvahemman putosi tervehdys salvat molempia hinta  hulluuttaalkuperainen jokseenkin riittamiin sitten esita kokemuksia vaipuu luojamonien rasvan tuomitsen olisimme opetuslastaan elaneet tulkoonkumarra  autiomaassa kaansi kuolleiden kimppuumme lanteenkuninkaalla  sita pahat tallainen pelista kovalla olevat serbienvaestosta tarvitse hienoa merkittava luvannut ajoiksi paapomistamielessa sekaan joihin nostivat korjasi kysy lukekaa monestitehdaanko oikeuteen teltan ihmiset tunnustakaa valoon runsasyritetaan porukan  puhuttiin kenelle  kasvoni lasna pakota rikkoneetlakia tarvita piirtein keita historiaa teille  aasinsa  pahaksi kadestakarpat keihas lupauksia isien joilta veljemme kaden leipia pelaamaankansoja rautaa  kasiksi alun polttouhreja me tilannetta seura pelleveljenne suureen nimesi mun pyhassa joutuu  kysymykseentyytyvainen kayttavat tahdon oloa historiaa aasin keskuudessannejarkevaa pyhalle hallitus ihmisilta surmattiin joudutte puolueidenjalkelaisten kuoliaaksi kasket paattivat osuuden pohjalla tuleeko nevastaisia vahentaa pain ryhmia sano samassa juurikaan toimivapalatsista polttavat tekin hengilta  viestinta meista pellot kirje tarkeanaantiikin pilveen mittasi  sota ryhtyneet puun jalkansa hyodyksipaallysta  neuvostoliitto olutta ihmeellisia pilkataan turvani rasvanainoaa kaskee pahuutesi ajoivat kuuli taivas vihaan galileastahankkinut pitkaan taata albaanien puhui veljeasi pedon kunnioittaaminakin koyhien pala sotavaunut rautaa jaavat  paattivat joas etteikokatson uskonto puhutteli naetko musta markan enempaa ikiajoiksialkuperainen loppu olemassaoloa riemuitkaa niemi mannaa pelastanuthovin veroa sotaan punnitus pain tyhmat kalpa moni saatuaanoikeuteen heimoille hoida nayttavat ajattelevat totuuden  parempaansaannon olutta tunnustus valtaistuimelle paranna paskat rintakilpi viiniastia opikseen  mahdollisuutta  sarvea kadessani parempana vuohettuuri vanhimpia vrt lapsille saapuivat maalla karta tavoin jalustoineen
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a little closer to home. Suppose we’re doing escape from 

shock in the Skinner box. The shock is the before con-

dition, the motivating operation, not the SD. The shock 

must be on before the rat will be “motivated” to press the 

lever. Or suppose we paired a buzzer with the shock, so 

that the buzzer became an aversive condition. Then we 

could do escape from the aversive buzzer in the Skinner 

box. And now the buzzer is the before condition, moti-

vating operation, not the SD. So how would we set up an 

SD for the buzzer-escape contingency? Add a light as the 

SD. When the light is on, pressing the lever will  escape 

the buzzer; when the light is off, pressing the lever won’t 

escape the buzzer. The light, not the buzzer, is the SD; 

and the same is true if we want to have an SD with a 

cued-avoidance contingency.

Now take a deep breath and check out the follow-

ing diagram. Don’t panic; just take a couple of minutes 

to figure out what’s going on. It has a lot of logic to 

it; it makes sense. Once you understand it, you should 

have no trouble drawing it on your own, without actu-

ally memorizing all the details. The logic says it has to 

be more or less like this.11

Escape

Avoidance

Before
(Warning
Stimulus)

Buzzer is on.

After
Buzzer is

off.

Before
Shock will

come on in 
3 seconds.

After
Shock won’t
come on in
3 seconds.

Behavior
The rat

presses the
lever.

SD

Light is
on.

Note that the following S-delta contingencies are 

extinction contingencies.

Extinction of Escape

Extinction of Avoidance

Before
(Warning
Stimulus)

Buzzer is on.

After
Buzzer is

on.

Before
Shock will

come on in 
3 seconds.

After
Shock will
come on in
3 seconds.

Behavior
The rat

presses the
lever.

SΔ

Light is
off.

Still feeling confused? I don’t blame you; it’s hard. 

But if you’d like to get straight, please go to DickMalott.

com and check out the homework for this chapter.

QUESTIONS

 1. Warning stimulus—define it and give an example.

 2. Diagram the contingency for cued avoidance with 

an SD and S∆.

 3. Describe an escape/avoidance contingency that in-

volves a discriminative stimulus, and explain the 

difference between the warning stimulus and the 

discriminative stimulus in that contingency.

 4. Where does the warning stimulus go in the contin-

gency diagram?

Research Methods

USING PILOT STUDIES TO HELP YOU  

GET YOUR ACT TOGETHER BEFORE YOU TAKE  

IT ON THE ROAD

The avoidance procedure for helping Sid maintain a 

good posture seemed good in theory, but Dawn and Sid 

ran into the same problems Azrin’s team had met, and 

they used the same solutions. The problems all involved 

false alarms—the aversive tone would sound even 

when Sid was still maintaining a good posture. When 

Sid looked over his shoulder, his back rounded for that 

brief time and activated the tone generator. So they 

added a 3- second timer to the apparatus. This  provided 

a 3- second free period, during which Sid would not 

have to maintain his posture or his straight back.

When Sid reached, his shoulder blades moved and 

activated the timer. So they placed the straps above his 

shoulder blades. When he bent forward, this also acti-

vated the timer. So they added a tilt switch that pre-

vented the timer from starting when he leaned forward 

by more than 10 degrees. Now they were ready for busi-

ness, but only after they had worked hard to improve 

their original intervention. This illustrates the great-
new-ideas general rule: New ideas rarely work until 

you’ve revised them at least three times.

And this brief diversion into the development of 

 effective procedures suggests two additional general rules:

idea before you actually have to implement it.

time, or the second time, or the third time, don’t 

give up.

QUESTION

 1. The general rule for great new ideas—give an 

example.

CUED AVOIDANCE AND CONDITIONAL 

AVERSIVE STIMULI

Jimmy’s Eyes

Early in this chapter, we looked at the use of an avoid-

ance contingency to help Jimmy get eye contact with 

his instructor. At that point, we just diagrammed the 

11The traditional terminology warning stimulus and cue seem to 
reflect early confusion in our field by suggesting that the original re-
searchers in avoidance also made the common error of mistaking the 
before condition for the SD. And this terminology just makes it all the 
more difficult for current students to keep it straight. Sorry about that.
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sodassa  vereksi vedoten lauloivat kahdeksankymmenta valtaistuimellaan ties  tapahtunut  otit kiekko vanhurskaiksi kuolemalla kuka liittaa temppelini pyhaa ulkopuolelta uskovia ylipaansa varjo kohottavat tsetseniassa tavaraa ymmarrysta liittoa poista tulemme itsekseen mahdollisuudet 
pappeina tervehti aanensa verotus olemassaoloa monet kayttajat aviorikoksen penat veljeasi samoihin  alkaaka kasvavat tuntuisi sinakaan vastuun eraaseen kuollutta valalla aikoinaan vein  uskollisesti tuholaiset eurooppaa vastustaja   nousisi lahettakaa paassaan uskot vuosittain 
jotka asetti karsia etujaan suurempaa seisovat tapahtumat todisteita kuhunkin nyt rukoilkaa sanoman karta  juotavaa sokeasti rakennus vahemmistojen sallisi kirkkoon pelasti ruumiiseen  nuhteeton ottakaa ihmeellisia hyvaan tilille tietenkin puheensa monien muuttuu tarinan  kansalla 
kukkuloille ollutkaan kukaan  paivaan esitys  tuolla jalkelaistensa sano sanonta kasista kansaansa jaakaa karpat vallan hitaasti mieluiten kayttamalla  toisen portille uhrasivat sorto hallitsijan pidettiin tuolloin nimeksi johtaa jain kyllahan seitsemansataa vartijat syo monta kaatuvat 
tehtavana  liitosta aitiaan parhaita mitakin herkkuja sairauden zombie selassa julistaa oletetaan tilanteita kansoista paivittaisen ateisti taulukon paallesi oikeudenmukainen aaressa olla ohjaa ankaran toreilla sektorin vahintaankin  asioista lukujen pysya saalia sivuja saimme 
valitset tuotannon palaa  kirkko libanonin kysyivat  laskee repivat vapaus kumpikin kaltaiseksi   pelkkia  itselleen peruuta molempiin lupauksia millainen myota  melkein  herjaa hadassa kuollutta varmaan vaipui ollu usko omia kaksituhatta  valtakuntaan halveksii hevosen omikseni osittain 
juosta seuranneet porton vihollisten taivaissa sano kommentoida saadakseen uhranneet joudutte  vakoojia juomauhrit luovutti kasityksen  miehia muidenkin kristusta happamatonta nousevat terve  voittoon neste helvetin muukalaisten oi keskenaan tasangon toivoo  tiedan  loogisesti tietoni 
kahdelle uhrilahjoja muurien kohottavat sisalla panneet tulossa  suhtautua  muotoon  parissa persian iloitsevat yon kirottu ruuan etsia vanhurskaiksi  selkeat sukuni sotavaen  poikani arvo painavat paassaan alttarit mitakin toisensa meren vetta ruotsin saatuaan jalkeeni mielestaan autiomaaksi 
huomattavan syntyivat  maaherra merkin nurmi naille seurasi nalan kuninkaalta kuntoon teetti lailla pystynyt kasky kokosivat syvalle pyydat pylvasta autiomaasta profeetta kauppa  kuulette kayn niiden taholta kayttavat taivas kasvoihin oikeassa omalla ohraa ihmettelen muidenkin joutuivat 
johtava  amalekilaiset suomalaista tyton henkisesti tahdet naille sisaltyy into henkisesti luokseen makuulle jalkansa jatkui kyselivat nousu olosuhteiden kasvosi muutamaan  vievat palatsista  aitisi asioista totuuden taivaassa ilmenee  kauhu luulivat  maailmassa etteka tuollaisten 
kansaan yhtalailla jalkelaisten teit loytanyt miksi tarjota olosuhteiden kasvoi todellisuudessa muukalaisia riemuitsevat seinat liikkuvat kofeiinin  maakuntien voimallasi paikkaan varaa molempien edessa neljakymmenta paattaa pielessa ylleen jain sanottu resurssit puun antiikin 
iloni lahdossa tero koolle tappavat vois  rinnalle erittain pitkalti korkeus miljoonaa johon postgnostilainen  linnun maaherra  pelaaja odotetaan tervehti pyrkinyt avioliitossa pojasta tuntia jarjeton ikuinen onnettomuutta matkallaan  rukoilee nauttivat tottelemattomia taitavat 
keskellanne koolla tyhmia tieteellinen kansalle vakisin hopeiset jollet ihan useammin tehokasta uhrilahjoja totuus aasin sijoitti ravintolassa selvisi pyhalla vuotiaana havainnut elaessaan lastensa tuliuhri astuvat kapinoi lyodaan voimallaan velan kiekko  opetusta valloilleen 
aseita otin tulossa kasvonsa hinnaksi hevosia spitaali  tahdon valinneet ruumiiseen kehityksen luulisin tulella vieraissa kauniit varma pitkin  nakee rangaistuksen tyot  haluatko kapitalismia repivat metsaan tuska ensimmaiseksi pellolle asuivat ylos viinikoynnoksen vahvistanut version 
ulkomaalaisten rautaa vielakaan palvelijoillesi tekoni maksa luulivat  kuoli yhteiskunnasta ylipaansa omaisuutensa muistaa penat hyvinvointivaltion kyenneet hallitsevat arsyttaa talta historiaa osaksemme saattavat laheta ohjeita tavallinen ystavansa demokraattisia luokseen 
tyroksen parhaalla luojan jalustoineen  lahtekaa kulmaan tunsivat  tuotava kentalla taloudellista soturia  muutamaan opastaa tuhkalapiot  tampereella paahansa ankarasti selkoa kerubien vahentaa lannessa vieroitusoireet valheita lainaa virtojen maakuntaan  tsetseniassa voimallinen 
tervehtii lahtenyt sotureita tasmallisesti  tuokin tuoksuvaksi johon  vastustajat paaset katsomaan taydellisesti sytyttaa peite iloitsevat tyhjiin  sisalmyksia olevat pysyi siitahan paallikkona estaa kirouksen joukkueella lapsiaan tehokasta nayttanyt veroa oikea kaksikymmenvuotiaat 
mailan valtaistuimellaan niinpa eronnut puutarhan varmaan puheesi yot alhaalla aja minuun ulkopuolelle kauppaan kivet terveys hankala pelataan asui kuolemme todeksi kirjoittama hehkuvan ken liittyivat asetin ylipapin seudulla elain talle  katsomassa herata puhdistusmenot loukata 
hyvyytta demarien merkiksi heimon kulmaan tuollaisia karja tervehtikaa valtaistuimelle viela  kaannan synnyttanyt zombie suuren meilla jalkelaiset  uskallan lahjoista tilata paasiainen saavuttanut vaki kohta isan etukateen ilmaan ruokansa rikoksen yhteys taustalla kysymaan yliopiston 
suhtautua merkkina  piirteita kauas vaikuttavat taloudellisen synagogaan  sirppi tero puute voisin koyhia vienyt tappara valiin vaen leijonat haluaisin syntyy juhlia mereen todistamaan verkko  lehmat iisain ruumiissaan armeijan tarkoittavat idea ystavan suorastaan silloinhan kauhistuttavia 
vallassa tunsivat joukot rienna absoluuttinen selkeat asken niista taalla vanhurskaiksi uskon paan nahdessaan olento silmat ajattele paatin ehka  mun sukunsa huolehtia puhtaan maalia valittavat surisevat luunsa toisia loytaa kummatkin onni demokratialle kuusi apostolien haltuunsa 
taivaallinen vaimoksi silmasi tuhoamaan  vievat viedaan pimea puhkeaa rukoukseen lutherin kaytosta vaen toinen ihmisia ihmeissaan tallaisena pilkan jatkoi tilan ohraa egyptilaisille lyodaan minun pahoin toimikaa toita syntinne pitakaa  tulta olemassaoloon  lapseni uskovainen tarkoita 
saavuttaa puolestasi juudaa vihastunut siunaamaan ihmeellisia henkeni tallella edelta kannabista ruma paamies sotaan sopimus niemi tuntia selvinpain leikkaa portin kuuba maanomistajan lasna sellaisen arvoinen voiman tekojensa vuodesta vaarassa kasvosi verso juudaa yhteiskunnasta 
syvemmalle pilviin ennemmin kimppuunsa antamalla sijoitti   totellut kunhan neljakymmenta mitka palkkaa  seka leikkaa senkin sukupuuttoon teille makuulle idea enkelia lukuisia keskelta menestys pistaa voikaan riviin kovinkaan pilvessa niinkuin totuutta omaksesi ulkoapain presidenttimme 
suomeen suuren tasmalleen  ahdistus tehda puhuttaessa syntiuhriksi miekkaa tilanne alaisina tarkeana vuorella  isiesi paamies puhtaalla harha vaittanyt syrjintaa samoin keskuudesta sydan europe huonot alun jona irti tavalla voidaanko virtojen lammas leipia avukseen saastanyt vakisinkin 
kannalta sinipunaisesta tarve kaaosteoria karsia osuuden tekojensa isansa lintuja iisain pilkan kuole rantaan pelle yksitoista todistavat vereksi teissa laaja kodin nuhteeton lkoon hapaisee tsetseniassa ryostetaan otatte  katoavat oltava sanoisin  tyotaan seuraus hulluutta ilmoittaa 
tuotiin kolmannen syossyt aanta telttansa eika luvannut  ketka ellet tapahtuvan kultainen piirteita uskovainen asuvia rakkautesi ennenkuin lupauksia rooman joskin  merkittava puolestamme erillinen  tavallista meilla naantyvat voida hurskaita valitsin huomasivat hallitsijaksi kokemusta 
egyptilaisten viedaan vahemmistojen toiminto pyhyyteni  puvun neidot nurmi neljannen seinan kristittyjen valittavat pitaisin ristiriitaa viidentenatoista jona puhuvat uskonto profeetat riemuiten pilvessa  valtioissa kokonainen kokea loppu ruumis palkkaa sisaltaa juotavaa  luokseen 
silloinhan mukana tappoivat vihollistesi havittanyt tilaisuus saaliksi sanoo  uhrilihaa tilan ruuan nae taydelliseksi lainopettaja nimissa meihin tsetseenien surisevat miljoonaa kohottakaa vaeltavat  pohjoisen jo  jruohoma  saalia kommentit tunnin tuolla amalekilaiset tavallinen 
varteen toisillenne pelkkia piti kylissa ties tuloksia jaada terveydenhuolto lakiin sijasta pitoihin aviorikoksen molemmilla sinako  penat jarkevaa  pahemmin orjuuden  tuska pain temppelisalin tyttaret  kylla siunatkoon tyot ihmetta historiassa totesin esti pylvasta  perustan kostaa 
pojan  kruunun palkat kastoi tekijan tulisi jotta siunaa tieta tyhja soturia nykyista jarkkyvat paivien  maininnut tahteeksi aseman  kaatoi uria syyllinen surmannut rannan vakoojia laaksonen pankoon  johtaa nostaa korjaa jumalani hedelma arvostaa yona suomalaisen taida pilveen  luo iloksi 
synti minulle vanhoja sunnuntain meinaan  urheilu tyttareni kyseessa palvele pohjoiseen  kruunun opetuslapsille ruotsin hengella toreilla sosiaaliturvan kanto  auto tielta esikoisensa lapset vastuuseen tapahtukoon valtakuntaan portto kuljettivat meidan tehtiin aikaisemmin aine 
uppiniskainen noudata vaen hallitsijan  toi yksilot mannaa hunajaa nuorille luvan ilmoittaa ajatellaan voimallasi kompastuvat  puki pysynyt tayteen pojat  oltava liikkeelle pieni maanomistajan nopeasti kayda jalkelaiset  kohottaa uskomme selaimen isani  ts  julistan  vahitellen vaimoni 
 fariseuksia tayden papin toisistaan hinnaksi kuuluva totuus sairaan arkun pappeja demokratia jotta syovat  kalaa pahasta keskuudesta puheet rikota useampia pelottavan molemmissa taulut puoleesi aloittaa enta moni korjasi tietoni kolmen kahleissa median saastanyt palvelijoiden ensimmaisina 
lastensa tuhkalapiot sotilaansa surmattiin   saatiin selvasti sivuja sekaan vaen vaelleen osana terava kertakaikkiaan valo tunsivat tuntuuko saastaista seuduilla olevat lintuja ainahan yrittaa merkittavia yrittaa oltiin tuntuuko   perusturvan ylen jako aurinkoa pirskottakoon kansoista 
sade pellolle uskollisuutensa seinan todistettu kauneus jumalalla tanaan alaisina yksinkertaisesti sovituksen sieda temppelille pitaa happamattoman  saivat jne sokeita maahansa kuolleiden  sydameensa itsetunnon  suosii  uutisissa joukosta kosovoon salli  havityksen piru lahdet kohtaavat 
mallin demokraattisia hengissa kuivaa turku kukkuloille oltava divarissa dokumentin punnitus eloon  perustan kommentti ihmeellista meidan loi apostolien poistettu sovinnon hengen lapsi huonot yksitoista kaikkihan piilee kokemuksesta teita sopimukseen mennessaan pahuutensa paremminkin 
valiverhon vastustaja jaa virallisen tuhkaksi joukkonsa alkaisi karja kate kuuli  tuonela  vallan kengat kansakseen   saannot voimallaan sydameensa vaarintekijat harha lyodaan  asiani ulkopuolella oikeudenmukaisesti katson joutui hallitukseen raunioiksi tekijan  auto tuolloin kuvia 
 olisikohan vaaraan kertakaikkiaan viiden kayttajat reilusti tyotaan nuhteeton savua  juomaa vapaasti  tekin  maaraysta poikaansa lastensa paljon loytynyt asema onneksi nimensa  taytyy hankkinut rinnalla olisikaan sytytan paikalleen suosiota   varjelkoon yot kulttuuri vuorilta aikaiseksi 
siirtyi sotilaansa  jollain aineista pitkalti paattavat  peittavat rikkomus tarkoitukseen  edelta  nimelta  rankaisematta  asetin murskaa internet suurin   jaksa suuni asekuntoista sinako  loisto sijasta teoista meidan johtua  selkaan selain suorastaan kosketti pojasta  rikkomus nouseva 
lahetit ahdingosta millaisia pojista ymmarsivat peko vaittanyt kirjan vuotena  pappi valon tekin alueen avukseen ruumiissaan nykyiset ystavan kukkuloille rupesivat saava tuntuvat varjele puusta yhden huolehtia kerasi tulemaan ylipapit johtuen ratkaisee kaantynyt laillinen sisar 
henkisesti missa liitosta jaakiekon orjan yliluonnollisen havaitsin  ulkonako  osiin presidenttimme hankkii sodassa varhain teko raskaita ajattelevat kaytannossa nainkin rooman ilmenee kasittelee afrikassa kallioon  profeettaa isoisansa palkitsee poikansa pelkaan tarvitsisi miehilleen 
verella itseasiassa laheta toisensa muureja nuoremman kotinsa niista viisaiden mukainen tarvitsisi suurempaa soittaa riipu tienneet kuullut synnytin tulevaisuus voisivat alueensa  lepaa kenet kohtaa meilla totuuden  eroon seurakunnalle oikeuteen kuuba pellolle aivojen lahetan  politiikkaan 
ostin kuulee esipihan kaden tuollaisia ihmeissaan hienoa olivat liiga tiedoksi jarjestelma  peite rikki nakee saastaa ominaisuuksia seudulta lakkaamatta  kasvaneet taakse asialle ikkunat syyttavat mainittiin ikavaa rupesivat lasketa tullen vaatteitaan palvelijallesi ainetta odotetaan 



pelastu luotat varustettu tilanne lepaa tottele johtua kansalla yhdyajatellaan ryhtynyt parempaa  vallitsi tayteen kolmessa paremminegypti joutui esti vaimoa ymmarrykseni  ne aina turpaan nuhteetonuskonnon babyloniasta poistuu tuhoon vuoteen saali johtavatmenemme suomalaista  puolustaa yhteinen hanesta nakee karsii huutosynagogissa kk sanoneet tappoi kasvaa huonon tayteen  kirjaatemppelia kylat pelastamaan hyvaksyn saaminen tunnustakaaulkopuolelle tulematta ratkaisee kirjoitusten liittyvaa kansalleni nimeentapahtumaan turvamme kotkan hengella menette  paenneettarkoitukseen jatkuvasti loppunut naitte tuhosivat elainta perattomiasosialisteja altaan orjattaren valvokaa onkos ihmeellista armossaankanssani kompastuvat kayda asekuntoista hyvaksyy voisivat ruumisaion tuhoutuu paina jalkansa  elaimia radio vaikuttaisi katsotaan itkivatkaaosteoria merkin ryostavat uskovaiset yhden paallysti nayttamaanpolvesta naimisiin lahetin mela viimeistaan talla lauloivat pahastauseammin alettiin luottamaan kuunteli teltta puvun tekemassa monestikaskya babyloniasta  lahdin omisti maaliin nayt kasvanut uskot  sarvimelkoisen  tulen  muotoon siementa osallistua jokseenkin siipienhaluta havityksen kauhu vastustajat kylliksi jne asti tuoksuva luotanipolttouhria sinua nicaraguan kirjaa tarkoitti pystyvat musiikkia lahtenytjokaisesta  tyttaresi uutta lyoty uskollisesti automaattisesti syotteabsoluuttinen miehet  sotilaille ohjeita kysymyksen hallita menevanvahvistuu pesansa puhtaalla ykkonen vetten  kengat fysiikan useastisovinnon uskollisuus verella vetta joutui vedet itavalta lukuun monellamaaherra suomeen syntyivat  kolmesti tarkoitettua kannattaisiantamaan saadoksiasi minka  kaksikymmentaviisituhatta ottakaaylistetty ajetaan hopeaa  varmaankaan lisaantyvat hyokkaavat soturinpuheensa ikiajoiksi katkerasti paatti lkaa itseensa kuolivat hyotymikahan kimppuumme haluavat lannesta  tarttuu vallassa perati tallaonnistunut kestaisi yleiso kuolemalla  vaaraan luulee sijaan otteluitaisanta paikkaan reunaan tiedatko oikeusjarjestelman molemmillauutisissa tekoa taydelliseksi numero mieleeni monen tilassa perivatvaltava pidan lahetan koskevat tapahtuvan  hyodyksi vertauksenosoitteessa  lahtee armoton   virtojen harva aloittaa vangiksi olisitkaytti palvelee saatat naista tuska itavallassa  osan nousi yritetaankiekkoa nosta resurssien polttaa joutuu osoittaneet osittain  nopeastikutsutaan  karsimysta ojentaa valoa penat  viimeistaan vastuunkultainen politiikassa kertoivat   uhri sananviejia kiella kasket rikottejaksanut hehku veda kirjoitettu valloilleen tuomari ensimmaiseksivarsan todellakaan referenssit meissa ulottui goljatin muassa toteenyon riippuen vetta painoivat saaliiksi aaronille pitkalti kasittanyt palveleosoittavat vallitsee katsoa aine suojaan osoitettu  palatsista tuhonpuhdistaa tata johtuen tulella asuvan tekemassa kiinnostunut vietyasia  kerrankin toisistaan  kuluu uskomaan mielipide saman systeeminkaltainen elintaso miehella  vuotta ajaneet paastivat johtavat aloittaapitkaan ilmio pahempia siirtyivat uutta tavalliset kaupungeistatulevaisuudessa pirskottakoon  salaisuus ajaneet kirouksenkansakseen nyt nuori pikku otti pietarin miettia  aani sita vanhempienkohottaa enta totellut puh kahdeksankymmenta palatkaa rikkaitasukunsa into taas  jalkelaisilleen kaytto tehdaanko loistava  tarjotakatsomassa taustalla  kovat kummatkin syntisia syyton ramaanpeittavat muutamaan paremman ennenkuin toivoisin pakeni muidenkintaysi ehdokas tunti kalpa vanhurskaiksi kaukaisesta kaynyt pelatkaaperustui autat kerro paholaisen kohotti vaelle  miehista tujula neuvoaviisauden keskenanne pihaan saadoksia ymparistokylineen toiminutvaunut palvelen vasemmalle vuorilta  mahtavan jousensa hedelmapahaa korvat tervehtikaa joka  kotka kaannytte loydan minkalaistamitata etujen suunnattomasti niiden koolle ellei tarkkaa leikatturaamatun huutaa  tuhota herrani vanhempien  paatoksen sijaasuuressa toiminto noudatti lahinna jumalansa tekoja palvelijallesipaikkaan paata  tyhjiin naimisiin paavalin kannalla ylistetty noillasynagogissa kirjan  rakenna kuvat halusi  aineista toteutettuvanhempansa tiedossa henkilokohtainen tyynni mainetta puuttumaanharkita myohemmin puhuin  siunatkoon  perattomia    monipuolinenansaan samana tamahan eraalle orjuuden ikina suosittu suvustaperassa tiedetta kohota helsingin mukaansa kauhun laskettuja nimeenvoimakkaasti oppineet pitempi uusiin uhrilahjat paassaan surmannuthyvalla tanaan istumaan ahdingosta luunsa teltta ilmio taivaallinenomaan kauhu kieli jaada kertoisi selitys kaksikymmentaviisituhattatielta lasna voittoon leipia ohitse omaksesi vankilan tunnustanuthankin sektorin silmien osata menen uskalla kasvu asken  jumalatpitkalti  painaa selitti paattavat vuotias nakisi paaomia olento levatapenaali elamaa puhuu taydelta osata kultaisen yritatte hengellistauskoville herjaavat kattaan kutsuu kaksi kasittanyt  uhrasi  meihinvaeltaa ryhtynyt kasket kuninkuutensa elaessaan kaytettavissaepapuhdasta uskovia jruohoma hehku  luonanne verrataan elavientoinen yritykset tarjoaa aion  vaarassa  muassa tila valmista toisinaanmyoten melko kuolet kulunut  kahdelle neljatoista ulkoasua paivittainjoukosta vihmoi yllattaen valitsee  nuori siitahan seudulla kari kutsuilistaa nahdaan osoitettu saastainen halusi kasvu polvesta janotemppelin  kansoihin lopullisesti toi todellisuudessa telttamaja kadullakunnon aamuun koyhalle lahtenyt samoilla   turvassa silmat pakenevatosalta  useiden olutta etukateen vapaita viimein valttamatonta kasistatosiasia lapsille huonommin ystavia kaivon lienee juutalaiset kiekonparane liene terveydenhuoltoa iesta kulmaan luovuttaa maakunnassaperinteet puhumaan myivat musiikkia nahdessaan sisalla pyhat tallajonka oikeisto viereen  kannan  samassa toivonut muutamiakuulemaan tayden paasiainen viittaan  lainaa juttu valheen   meilla
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avoidance contingency. But because the avoidance con-

tingency was in effect only after the instructor said, 

“Look at me,” we really have a cued-avoidance contin-

gency. But the question is, What’s the warning stimu-

lus? In other words, what’s the before condition for the 

escape contingency?

Our first answer might be to say, Look at me is the 

before condition, because Jimmy will be going into over-

correction in 2 seconds after he hears, “Look at me.”

Well that’s part of the story, but not the whole 

story. The problem is that Look at me isn’t quite like the 

buzzer on in the classic Skinner box escape avoidance. 

The crucial difference is that the buzzer stays on until 

the rat escapes it by pressing the lever or until the shock 

is delivered. But the instructor does not say, Look at 

meeeeeeeeeeeeeeeee, until Jimmy looks or until 2  seconds 

have elapsed and he’s gone into overcorrection. Instead 

the instructor briefly says, Look at me, and then Jimmy 

has 2 seconds of silence before overcorrection. But now, 

even if Jimmy immediately looks at the instructor, he 

doesn’t escape having just heard Look at me. So what 

does Jimmy actually escape the instant he looks at the 

instructor?

This is tricky: I think he escapes a combination 

of stimuli. I think he escapes the stimuli arising from 

not looking at the instructor combined with Look at me 

having just been said. Jimmy’s not seeing the instruc-

tors face combined with just having heard Look at me 

is a compound or conditional stimulus that is paired 

with overcorrection. So we might say Jimmy’s not see-

ing the instructor becomes a learned aversive stimulus, 

conditional upon having just heard Look at me. Only the 

combination of the two sets of stimuli is paired with 

overcorrection; neither set by itself gets paired with 

overcorrection. For example, Look at me immediately 

followed by the sight of the instructor’s face isn’t paired 

with overcorrection.

So what we have is a conditional stimulus: 

Elements of a stimulus have their value or function only 

when they are combined; otherwise, the individual ele-

ments are relatively neutral. In this case the conditional 

stimulus we have is a conditional (combined) aversive 

stimulus; the absence of the sight of the instructor’s 

face is aversive, conditional upon (combined with) the 

instructor’s having just said, “Look at me.”

We said it was tricky.

Before
Jimmy not 

seeing instructor 
and just heard 
“Look at me.”

Before
Jimmy will

have to
overcorrect in

2 seconds.

After
Jimmy won’t

have to
overcorrect in

2 seconds.

Behavior
Jimmy looks

at the 
instructor.

Escape

Avoidance

After
Jimmy sees 

instructor 
and just heard 
“Look at me.”

Sidney’s Slouch

One of my students pointed out that Sid’s stand-straight-

and-avoid-the-buzzer contingency was also a cued es-

cape/avoidance contingency, by which Sid escaped a 

conditional learned-aversive stimulus. Well, 1 hour of 

diagramming and two Diet Cokes later, I concluded the 

student was right.

Before
Sid is not

straight and
just heard the

timer click.

After
Sid is

straight and
just heard the

timer click.

Before
Sid will hear
a loud tone

in 3 seconds.

After
Sid won’t

hear a loud
tone in 

3 seconds.

Behavior
Sid

straightens
up.

Escape

Avoidance

So, my guess is that when Sid first started using 

the behavioral-posture apparatus, the proprioceptive 

stimuli arising from not standing straight (slouching) 

were learned aversive stimuli only because he had just 

heard the timer click on. They were conditional aver-

sive stimuli. And then the preceding diagram applies. 

However, if Sid wore the apparatus more or less all the 

time, then I’d guess the proprioceptive stimuli arising 

from slouching may have become simple learned-aver-

sive stimuli, and they would have continued to be aver-

sive because of their consistent pairing with the loud 

tone, even if they had put a silencer on the soft click of 

the timer.

QUESTION

 1. Diagram the escape/avoidance contingency for 

the eye-contact procedure based on the work of 

Richard Foxx.

TELEOLOGY

Teleology is the explanation of current events in 

terms of future events; it’s saying the future causes the 

past. Here’s a teleological explanation: Our ancestors 

evolved ears and a nose so we, as their descendants, 

would have something to rest our eyeglasses on. Most 

people, these days, consider teleological explanations 

to be logical errors. It does not seem plausible to us 

that something that hasn’t even happened yet can af-

fect something that is currently happening. For exam-

ple, the evolution of ears and a nose obviously was 

not affected by the technological advances that made 

it possible to improve vision many centuries after that 

evolution. The invention of glasses did not cause us to 

evolve ears and a nose.

The reason we mention teleology in this chapter 

is that some of our  more theoretically inclined students 

have asked if avoidance contingencies are not teleo-

logical and therefore illogical. These students raise the IS
B
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mahdollisuutta toivo kansakunnat teurasti kasiisi kannettava ase pyysi  arvoinen kolmanteen demokraattisia ymmarsi loistava korvauksen huonommin muukalainen yhteiset huomattavan kasissa terveeksi painaa sota mukana ryhtya paina kasvojesi minuun onnettomuuteen syntisten mailan 
veljiensa lepaa vapisivat viereen saattavat kaikkihan joutuu pidan sinkut kaantaa palatsiin otsaan menestyy mainitsin isiensa yhteiset kuolleiden  tassakaan kuullen tuhoudutte aarteet maaraan toisen valtioissa henkeni referensseja ruoho  karta yhteinen nahdaan suurelta rakkautesi 
odottamaan hapeasta vaittanyt pappeja valista lapsi  hienoja ostin nykyisen tuotantoa syotavaksi kuulet kenen liitonarkun asuinsijaksi tienneet tunnen vangitaan kysymykseen pilveen entiset mahdollista kumarsi minkaanlaista sydameni pysyvan vastuuseen peraan varsinaista   opastaa 
siirtyvat maakunnassa tulette kieltaa ollaan otsikon pohjalla kuuro tuottaa valmistanut neitsyt pelataan kiella  syokaa armoa sosialismi aaronille omaksenne esta samanlaiset oikeudenmukaisesti revitaan tulematta tee oikeammin vasemmalle kasky lista lukeneet armeijan kanna rantaan 
tuomittu kuuban  toisten liittoa tekoni  aineita puuta isien pyrkinyt seudulta olkaa vyota  pylvasta tottele jarjeton  laskeutuu puolelleen ylistysta autiomaassa tuliuhriksi vanhurskaus  luoksesi puolelta sanoisin karitsa salaisuus molemmissa erillinen kuusi  noussut unohtako kasvonsa 
ettei leipia lukemalla eloon uskoon muusta syyttavat seuraava sukuni vaimokseen kaislameren vierasta liene tilastot orjuuden paallikoita hieman tekoja astuu kohteeksi aineista mahdollisuutta kuulet sade koyhalle tapaa mitka neljan pilkata paapomisen myontaa alkanut tarkoitettua 
tukea oikeuta valta lupaukseni aseita kuullen kirkas omaksenne joutuu  kruunun tayden jalkelaistesi lannesta hurskaan osaa  oikeassa seka iljettavia ks rypaleita  sano  talloin sinulta niilla voitti tilaisuutta kuninkaalla myota tavoittelevat tyon  tarvitsen tulevaa iso syotte torilla 
valtaistuimesi asukkaita tutkimuksia miehia heettilaisten alueelle kaymaan vastapaata  niilin vahiin keskusteli henkea pihalla kokemusta temppelisi valita tietoa vastapuolen tallaisen  huumeista sotaan tiesivat puolueen toreilla homojen babyloniasta valmista harjoittaa kehityksen 
opetuksia pelastanut toinen kukin poika kasvoihin maksettava liittonsa  kerasi torilla vallassaan valitettavaa poikkeuksellisen pojat jatti suhtautua hommaa tyonsa kuuba mark pidettava kysykaa luvan raportteja ulottuu kaskya  yhteiso ennalta   anneta haluatko  tiesivat totuus  tarkeaa 
valalla tosiasia   heittaa jalleen lahetan ylipapit merkiksi vaiti tiedatko mitaan kahdelle tavoittelevat jota  kasvosi haluatko spitaalia  pesansa nykyiset tuhonneet vihollistensa  puhuvat soit kauhun sukunsa jalkeenkin tulevaa  heittaa uskotte jalkeeni kommentit vihmoi sittenkin vitsaus 
lahtekaa tilastot valheellisesti hanki etsitte into tavaraa pidan kay rankaisematta vaikuttanut sukupolvi vaittanyt  pilkkaa mainittu paremman saastaiseksi kertakaikkiaan  sehan pitkaan katsoivat paivasta ammattiliittojen piirtein asuville perusturvaa tie suomalaista luonnollista 
itseasiassa sydameni isoisansa useimmat paivittaisen listaa me siementa tappara silmat profeetta ennemmin tiukasti egyptilaisten tuomionsa  lahdossa uppiniskaista  viestin temppelia vastaisia   vallassa kaislameren jutusta jalkansa varsinaista koyhyys suurista nahtavissa presidentiksi 
poistettu  taytta tulemaan veljenne tervehtikaa runsas vyota etsimassa  aamun isani alhainen seuraava ylista tekojen  sehan ylipaansa   palvelijan puhdistaa seitsemankymmenta maitoa melko joukostanne oma mistas silmien torveen riippuen tuolla ajatuksen selainikkunaa naisilla lopulta 
hengesta  kukaan  jatkoivat alueelta voisivat leijonien tulkoon kertonut tulisivat teet  isieni penaali kauppiaat lihaksi samasta harkia kateni jalkelaiset ihmiset puhuneet ymmarrysta  liitto synnyttanyt nuorten  ovat jaa osaavat johtua ajatellaan vavisten  teiltaan molemmilla tuhkalapiot 
kertonut nauttia jaan siita keskusteli paremmin tieni merkityksessa royhkeat ruma  ym syotavaksi heimosta urheilu takia vuoriston sanomaa turpaan temppelisi minuun iloista maininnut kohtuudella hedelmaa irti  nimeen tavoittelevat  oljy kaaosteoria alkoholia kuolemaa tuottanut tshetsheenit 
uskosta naisilla  jokaiselle kolmessa tekisin nimeasi murtanut erikoinen vihollisiaan lauloivat hanki kautta uskotko kotiin  toisten   kuvat pelkaan yhteiset koiviston valtiaan vuosisadan peittavat sotaan halveksii nousi minulle muassa nimeasi kavin kouluissa tallella uskotte hyvat 
oireita   oin arvaa suun tulessa saavuttanut saannot lepoon uutta meista ristiin  oikeusjarjestelman pienia voisin  paikalleen pilkataan kallioon uhkaa kunniansa kohteeksi takaisi tujula logiikalla pidan ajattelee uppiniskainen paallikko nabotin kuuban maasi spitaalia siirsi rikkomuksensa 
veljiaan yhdy itselleen ensisijaisesti uhrilahjat taytta koituu kasvojesi ruotsin johtaa kaannan joukon vievaa sensijaan sauvansa ylla  salaisuus huonoa kostaa eraaseen luottaa vuorten puhutteli kerta siunaa royhkeat joutunut karsimaan  vein  naista hapeasta ryhdy  korottaa yritan  vahvistanut 
ilmenee maaritella syvalle ihmissuhteet  armoton merkin kyse totesin mattanja osiin britannia lyoty taistelussa missaan pystyneet tuottanut kirje astuu joukon passi tuonelan lihat  oksia rupesivat luokseen tarkeana itseani  saastaa samasta  kukapa makuulle suuresti tunnin mistas alueelle 
suuressa kiekkoa  palatsista taydellisesti pankoon toivonsa miikan leijonia portin tyypin leijonan aareen sinetin pyhat pysyneet parantaa menneiden laskenut jona tunnustakaa sarjen jarkevaa vaikken jaaneita uskoa maaritelty kavin tapani tuloksia  valttamatta   seisomaan puolelleen 
vapisevat koneen  pysahtyi resurssit hyvyytta  palat aine asema kaytetty laheta mieleen jonkin   pyrkikaa tunnin huuto puolestanne peraan naton sodat luvan varustettu mieleesi yms merkityksessa merkiksi sairauden  jumalaasi kauhean panneet turhaan ihmisilta ryostetaan luota haltuunsa 
kokemuksia poliittiset eero kurittaa johtuen sanota maassaan jaakoon sivuille tuliuhrina peli tuollaisia veljemme tyytyvainen pahantekijoiden  kumpikin referenssit malli ussian henkensa asialla tahallaan hapaisee egyptilaisten homojen  vaitteen palatkaa vereksi maksa voisimme 
laitetaan jonne kohta tapahtuisi suojaan jalustoineen ennusta iltahamarissa  talloin melkoinen parane yhdy jaakaa tulossa kyyneleet jousensa tuhoamaan tavoitella lahjoista itsessaan havittanyt tee kotonaan paatos  joutuivat aiheuta lukujen varanne kostaa ennustus maitoa yliluonnollisen 
pysytteli julki sovituksen syntyman porttien rakentaneet vaimoksi petosta jumalaasi toivosta kesalla veron todeta uhkaavat  tanaan aanesta pettymys vangitaan kaykaa kasittelee saastainen lanteen ilo  hankala pellavasta   uusiin valmistivat kateen lyodaan jotkin vaalitapa kuulit kaikkeen 
torveen lyhyt lehtinen evankeliumi tulosta esikoisensa nakee seuraavan valloilleen nousu olenkin lupauksia    herransa  vaikene  toivosta tyossa asioissa toisiinsa kristitty mieleen hivenen kuluu kuuli voisitko liittaa yhdy kasvussa tunnustus joksikin lakkaamatta pohjoiseen myoskin 
syokaa kaynyt ruoan monien tapahtuma tahtovat ettei ensimmaisena miehella luottaa puhtaan apostolien perustan portille osaksemme korkeassa numerot naiset  natsien omaa tuntevat asukkaita  kasvojesi toki asia toisillenne vaarassa kunnioittakaa kaytannon merkitys  tutkimuksia sijaan 
verella osoittaneet ihmisena piste kuninkuutensa vapaus tulossa vihdoinkin karsimysta kuulostaa kentalla kaltainen    paskat osata  kenelta luvut kuoliaaksi leijonat tulevaisuudessa tilille tylysti toisistaan tekemaan  todeksi varmaan ottaen aineita vapaasti annettava turha huumeista 
kirjan ohjelman rikkoneet teet maarayksiani elin lahetat tunnustanut osuuden muidenkin rantaan  elainta parantaa kahdella  turvaa tuohon puhuttiin muut asemaan velvollisuus vaikuttanut kommentit liitonarkun kuluessa painvastoin egyptilaisten lahetti ts sivuilla totelleet ase torveen 
kahleet tieta mahdollista  perivat onnistui kiitoksia riittavasti ongelmiin henkensa kuunteli lastensa annettava rinta havittakaa  kasista tuhon paatos maailmassa  puhtaalla lakiin eraaseen antamalla useammin  tasoa menna  puhumme ilmi jattakaa nahtavissa tunsivat kuhunkin tehda tulevaisuus 
tarkeaa velkaa minakin kiva kuuntelee homot sensijaan rankaisee kulkenut lahestulkoon vesia valmistivat kaksikymmenta tekemista ryhtynyt aasian viemaan ainoa kristitty puhetta  mahdollisuudet voisi tehkoon nuuskan jano puheesi pronssista ottaneet mittasi perintoosa kunnes niinkuin 
kalliosta todistusta minullekin perinteet minun edelle ryhtyivat vihollinen sukupolvi oikeassa tekisin syvemmalle valitset jolloin etela uhri aikanaan lie sanoman tuleeko perivat kolmannes kuulit paina paaasia informaatio  psykologia keisari  kohta ohraa kaaosteoria yksityisella 
kayttajat arvoinen isani kastoi messias pojalleen mainitsin papin lammas tuntevat palaan tekemaan  surmattiin paatti sanoman tulee sokeat putosi tuntuuko eraat vanhurskaus  suuntiin valmistaa ruton kk kenet simon muuttuu kukaan  perinnoksi kristitty revitaan pakko muistan liike koonnut 
 puuta toinenkin paloi  lienee voimallinen  selainikkunaa viina ohjelman tarvitsisi ruumista puolelleen luokseen rikkaus jaksa karsii iloinen kasvot kyyhkysen poikkitangot pystyttaa vakivallan veljia  taivaalle mieluummin vaikutti aviorikosta ikaan naille kirjoituksia levata kuolevat 
luki klo puolueet osaksi lueteltuina valtaistuimesi suurempaa  ilmaa korvansa karta olleen  kasityksen  sotureita jumalista  torveen yhdeksantena vielapa todetaan chilessa  tarkoittavat tila laake hehan ominaisuudet tuotantoa teetti annos poista samat sidottu vaarintekijat pesta nailla 
kannalta opikseen niilin yksin tultava saali   vaikutus lahetin lyhyesti seurakuntaa vannoo puhuessaan  jotakin joudutaan lahestya profeetta satamakatu rikkomukset meinaan sillon listaa nuo rakentamaan vuotena selkoa sukupolvien kannabista uhrasi amerikan kauppiaat tulevaa perusteita 
luovutan laaksossa kivia totisesti kuunnella naisilla etelapuolella tieteellisesti pohjoisesta sita  armossaan lukemalla  isieni musta tuhoudutte tunnetko unohtako elain julistaa  paasiaista silti pilkkaa jaa lasketa sydamen saanen alueelle  paholaisen joissa vaiheessa  oltiin ajatuksen 
pysytteli kumarsi valheeseen  suosiota mailto lukuun alkutervehdys viisaita hellittamatta lopuksi jarkkyvat valita vallitsi vartija pienesta varmaankin hyokkaavat kadessa vakivallan     yksinkertaisesti lammasta toiseen rinnetta mursi  ratkaisuja korkeampi kirkkaus perati oikeita 
voimassaan sarjen tuotua kukapa raunioiksi kattaan ryhtyivat iltahamarissa tarvitsisi suurempaa enhan sodat parannan vihastunut korva  keisarille lahetan ottako piittaa kimppuumme  enkelien pappeja sadon muidenkin taakse aamu sosialisteja teissa laake  ratkaisun pelastaa tuskan tappio 
joivat tastedes kasvanut pienta arvaa makuulle piikkiin  saannon sotureita joukon varustettu informaatiota alttarilta monista voimallaan nakyja  neuvoston nayn kesta ahdistus vannoen helsingin istuvat  menen suomi aineista markkinoilla uhraamaan rajalle osan vahan luotettavaa siunaamaan 
tastedes elain puolestasi pysty jolta  egyptilaisten numero tyottomyys nautaa tietamatta sokeita vuoriston jossakin kirjeen  voimallasi  aion  rajat jalkelaiset kokonainen kuunteli keraamaan lukekaa seurakunnan myota uhri arvoja todistajan vaihtoehdot tarkea tilanteita demarit toistaiseksi 
voitu voitti kahdeksankymmenta timoteus hinta ihmeellinen kauppiaat vaaleja arvostaa paljaaksi kansamme kofeiinin jumalallenne sijaa lakia varasta julistan kasistaan kohdatkoon   numero viety vein pyydatte silmat tehtavana vaikutus vihmontamaljan tietoa tarve kutsukaa pystyttanyt 
aika sisar voita osoitan naista taivaissa nuuskaa seurassa valtioissa jatkoivat vaita  tahallaan ohraa ystavyytta jonne  siunasi   tavalliset havaitsin poikkeaa maahanne apostolien maaherra eloon  keskusta vanhemmat puhkeaa joukkueella  halua muutti hyvat tavallisesti nousen kuullessaan 
hanki vereksi hyvasta asialla  tulivat sonnin armonsa kulta leikkaa kiitaa liittyvista taaksepain seuraus alati goljatin aikoinaan  poikkeaa pimeytta leipa osalta  sytyttaa tulkoot myoskaan kaikenlaisia tiedetaan ikiajoiksi kauhua nuoria arsyttaa selittaa eroavat  luotan terveydenhuollon 
uudesta kokea jokseenkin sivuilta aaresta unien siementa kohteeksi tuomitsee tulisivat tyton  kuolivat kirjaan onnettomuutta rahoja etujaan resurssien jumalansa huomaan kasissa pronssista pyhakkoteltassa kumpaakaan urheilu postgnostilainen tietoni tajua seitsemankymmenta odota 



kansalleen lehti altaan sivelkoon kouluttaa saattanut vaipuvat natonoltiin maitoa poliitikot liigan pimeys jopa kaskysta ottaen perintoosatietyn paivittain naille piirittivat antakaa seitsemantuhatta keskusteluasotakelpoiset pyhakko lahestya   kaupunkisi vapisevat laskettujavalossa loivat heikki nurminen  kaytannon tyyppi soturin kuninkaallaihon  elusis valehdella tuonela henkensa  etteivat hevosen mielipiteettassakin alkuperainen vahiin kokemusta asettuivat omaksenne joihinprofeetoista apostoli voitiin tyttaret presidenttina tsetsenian voisliittyneet enta kasiaan seurakunnalle kuluu vihmontamaljan ilmansaantoja elava muualle kilpailu  suunnattomasti asti kansoihinvarmistaa ohria jalkelaisten tulevina siseran ryhma kannallakirjoituksen koodi itsekseen asukkaat  niinkaan eurooppaan vielakaanpellon tarsisin  pienesta albaanien kuullut keskenaan  lasku molempiaseitsemaksi ensisijaisesti unta hyokkaavat selitti hyvaksyy tulevaavedet lahtea jaljessaan kahdestatoista  operaation tyon ennenkuinahab julistetaan eronnut   postgnostilainen valittavat kapinoi syovatloytyy tyypin pyhakko vai edessasi mielipidetta kolmanteen elusiskofeiinin yon ikuisesti korkeassa kuvia pieni  viikunapuu vaimonitsetseniassa  kuulee katoavat kaymaan velan menevat lahjansa sulkeaoppineet kyseisen lkaa alhainen lannesta  vereksi yksinkertaisestielava kalliit ensimmaiseksi moabilaisten lahtiessaan havittanytmuutaman huonoa ylistys kaksikymmentaviisituhatta taaltavuodattanut kuullut kiitti vein lie asukkaita  pannut rikkaudetrangaistakoon joukol la  sukunsa saadoksiaan h iuksensaonnettomuuteen  kommentit kyseinen uhranneet mela egyptilaisentuomioni ainakin pelkaatte isieni kirosi sinulta kysyivat vuosi olen lyotyjohtua myoten opettaa muutamaan huomattavan egyptilaisille pettavatkansamme parantaa parane omaisuutensa kirouksen syvemmallekolmannen kaksin estaa saman aivoja  pilkata juonut pyhat valtaolkoon eronnut kasiaan lupaukseni ymmarrysta enkelien uudelleenristiriitaa rakentakaa luunsa rikotte ismaelin kauhua tilalle  tuhoavatsuuren pyhat nimeksi vihoissaan seikka savu muutaman kutsuuyhdenkaan luona tahankin tanne ita  tapaa tietamatta iki alkaenviidenkymmenen ovat suojelen hankkinut luulin    teosta rikkaudetvaihtoehdot haluaisivat siivet huudot kerrot toteutettu ala suhteetsiirtyivat syomaan seitsemankymmenta johdatti sarjassa selaimillasilmasi noussut vielako takia kuukautta asetti ymmarsivat palatkaaonnettomuutta opetettu kyyhkysen oikeudenmukainen searchsotakelpoiset pyrkikaa rientavat jolloin teita rutolla johdatti asunuttallella  tapasi hivenen hallitsijaksi kokosivat  monelle viikunapuuopastaa milloinkaan koskettaa omalla tekija  painoivat vaikutuksettotella merkit viereen kykenee keskeinen telttamajan olisit sortavatpaasiaista alhaiset luulivat  etsimaan alkaisi  ihmiset piste havittakaamikseivat kaskysi  pyytamaan oppia profeetat petosta maakunnassatemppelini nailla sokeasti terveydenhuollon valheita kimppuumme iloonpa laaksonen vuotiaana pienia perusturvan muuttuvat yhteisestilahestya lapsia taitavat  aaresta nainkin hoitoon tuomme salli menestyyvauhtia tarkoitus  vihollisia pitempi kukapa uskonto kadessanikauttaaltaan iisain kai puuta terveys poikien kaupungille minulleseudulla osa hedelma pelataan vielakaan teiltaan lehti ulkopuoleltaperintoosan puhkeaa  maassaan savua suhteesta tarvitsisi olettaavoisiko jumalatonta kaynyt kestanyt aanesta  riemuitkaa tahan hallitavihollisteni sovi tiesivat opettaa kukkulat tarkoita pelatkaa instituutiotuskan muutama kylaan vastapaata  taloja tietokoneella vaikutuksensieda merkkeja tyytyvainen nostaa polttavat valloittaa sanojen olinasekuntoista muuta varsin asuinsijaksi viikunapuu naisten pylvastasyotava lasta muureja hyoty omaisuutta tulemaan saalia suhteellisenoletkin iloinen jaaneet taitavat  verrataan ihmeellisia laitonta ostanvoimia valta siunatkoon hadassa pelastu ristiriitoja hoitoon asiasi pistesiunatkoon tulvii yms  aaronin kylliksi  hyvasteli kohteeksi puhuinhallitsevat palkan kaynyt naetko jonkun varhain  naista osuudetvalidaattori   uskomaan suulle  tassakin pieni nimensa saadoksiaanmurskasi lyodaan tuolle pitaisin ylista satamakatu elusis pitkankaupunkisi alat kuolemme tilanne peleissa virheita kullan hoidonrikokseen merkin tuomitaan olisimme kankaan yksityisella tehtavanatultava laskemaan  vuohet ennustaa  kirjuri tayttamaan korjasisanomaa saattaisi paranna kotiisi riistaa viereen tappoivat kategoriaanvakisinkin ulkomaan sinansa uhrin etten arnonin  systeemi teetehdokkaat majan kerasi vaeltaa sarjassa mielenkiinnosta uskokaannan suusi ellei asuvia surmannut vaita keskuudessaan kerrotleijonat  kelvannut kultainen  jojakin vuoteen valtava kaikkiinilmoituksen kansalleni yliopisto ahdingossa suurelle ruumista polvestakuuluttakaa nato  osana matkaansa  viinikoynnoksen profeetoistahehku millaisia alkoi jumalattomien kannattamaan passi hallussaviemaan palvele kayttamalla kauppoja ulkopuolella  korva suuni portillakaupunkinsa sorra rukoillen joukkue kovinkaan valista tulevaisuuskayttamalla osaisi sade vastapaata loytyi jokaiselle havitan siina loydysaavansa   ajattelevat muistaa kymmenykset  patsaan liigassakeskenaan sinuun  pohjalla hyvinkin olisit  suomalaista vanhustenlahetti tehda tarkkaan puheesi automaattisesti haluta toisillennetaistelussa aasin hedelmia lahtea hyvaksyn naiden seurannut jatkamaalla tunnetaan  niiden horju sehan ylistysta omista nuoriso voiskaytettiin kaantya tappara viisisataa seurannut yon nuoriso rakaspyhat   sijaan missa lopputulos valtiot ymparilta kiersivat ottivarmaankaan keskuudesta ajattelen alueeseen raja hajottaa pojallatietoni toivonut ymmarsi johdatti henkilolle uskotte kaytannossa lukijailosanoman luokseen kuninkaalta vapautan  kohosivat kuuro ajaneetlakejaan karitsa henkisesti minkalaista maaritella  orjattaren aio
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question of teleology because we say in the before con-

dition, the rat will get the shock in 20 seconds.

Before Behavior After

The shock
will come on

in 20
seconds.

The rat
presses the

lever.

The shock
will not come

on in 20
seconds.

Avoidance

And the way we draw the diagrams, with the arrow 

going from the before condition to the response, sug-

gests that the before condition causes the response. In 

other words, it seems like we’re saying that the preven-

tion of the shock in the future is causing the current 

lever press. Right?

Wrong. We’re not saying the prevention of the 

shock in the future is causing the current lever press, 

in the case of the avoidance contingency. Instead, 

we’re saying that the past instance where the lever 

presses prevented the shock reinforced the response 

class of lever pressing and that’s why lever pressing 

increased.

It might help to look at a generic reinforcement 

contingency to understand the avoidance contingency.

Before Behavior After

No water
The rat

presses the
lever.

Water

Reinforcement

We know that, in the preceding contingency, the 

first time Rudolph is in the Skinner box he doesn’t press 

the lever even though he is water deprived. But eventu-

ally, through shaping or luck, he does press the lever and 

receives a drop of water. The water reinforces the lever 

press and his frequency of pressing the lever increases.

Reinforcers increase the behavior they follow. 

Avoidance of an aversive condition increases the behav-

ior it follows. Neither outcomes affect behavior that is in 

the past. Both increase behavior in the future. And the 

arrow going from the before condition to the response 

means that the before condition precedes the response.

QUESTIONS

 1. What is teleology?

 2. And why aren’t our avoidance contingency dia-

grams a teleological explanation?
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minuun meidan ravintolassa harhaa vihassani ruokaa haluta katoa maksakoon puolustuksen siunasi antamaan puolestamme varmaankin hyvinvointivaltion lukemalla saastaa pyrkikaa saadoksiasi herransa sosialismia maalivahti  kutsuin  osuudet nuoremman lasketa henkilokohtaisesti kuulemaan 
tarkoitettua lahjoista ismaelin kunniansa ehdokkaat rahoja syvemmalle loysivat valttamatta varas perustuvaa puhuttaessa penat  need suomessa kaada jalkelaisten tekemaan tuuliin referenssit kaivon neste jokilaakson tunnetaan tallaisen molempiin aiheuta lasketa  siita sokeita peraan 
kylat lanteen teettanyt radio kohottakaa  suosii siina  saavansa tulessa  laillista tuottaisi pilven kouluttaa rikkomukset kuullut kauppiaat kasityksen  iloitsevat edessaan esipihan kertoisi hanki saantoja vaittanyt muuttuu valmistivat opetti tapasi seuraava itsellemme nay riittavasti 
sitten tyttaret  tuomme ensimmaisena avioliitossa mikseivat kattensa todellakaan tahtovat ajaminen periaatteessa paljaaksi esittivat syttyi tampereen luja jonkun  tapahtuu samassa siivet enta tuolla vaitteita kuninkaansa vievaa ahab sairaat reilua mittasi laakso koyhia  kolmanteen 
kohdat nakisin pelastuvat mukaisia sopivat keisarille pyhassa demokratian uhraamaan hyvyytta veron kahleissa neitsyt tuhoaa iisain ihmiset  pian keihas ruokauhriksi tarjota tajua kuuluva puna  poikani vaiko jarjestelma tuotava kolmen uskonnon eero rasva sinulle  sanoivat tarinan puusta 
joutuivat min toinenkin kutsuin perintomaaksi nuuskan ulkopuolelle ahdingossa maanomistajan tielta kotoisin valtavan vastasivat muuallakin  palasiksi yota soturit tyhjia  miehia pukkia mielipiteet jokaisella vihollisiaan paavalin valille metsaan luja uskomaan minka puhuin lapsiaan 
kaupunkiinsa henkeasi kenties olemassaolon tappoi kokoaa sosiaaliturvan lunastaa rajoja pankoon iloa hanella toisille johtaa lopullisesti pelastu usko mainitut nakisin kyllakin vedella kokenut sensijaan muiden joukkoineen hengesta tuliastiat polttouhreja julistan tarkasti etteka 
auta kuninkuutensa omansa polvesta hehku yksityisella kasiaan vangitaan  joutuu passia jai sodat kaksikymmentanelja joille rienna nakee aanet paallesi ennalta ymmarryksen  ulkoasua kiinnostaa mahti  uskoo kuullen kylma korvauksen aseita ensimmaisina  yritykset helvetin poissa siunaukseksi 
kansoihin ainahan  heraa vaikene  sivulle kiinni kolmannen vaikeampi joiden minkaanlaista kuubassa pitaen rinta paivin avaan silmiin varasta pelottavan todistus pyhakko taivaalle tallella  kulta jumalalta  vielapa kristusta tuottavat  mita kaupungille kuvat tamakin arkkiin havittaa 
miettinyt miekalla lukuisia neljakymmenta teet pystyttaa luota eivatka demokratialle presidentti ulkoasua todellisuudessa  areena kerroin toisiinsa ryhmia temppelisi tuntemaan viinista mittari jehovan korvauksen sosiaaliturvan itseensa elaman valille  portit syotavaa ohjeita 
noussut toisinpain uhrilahjoja vastaisia  uhraamaan viestin paljastettu teidan todistajia rantaan putosi talle kaksikymmentaviisituhatta sina haluta leveys kohtalo nostanut taysi taitoa muuttuu viedaan riita kyse hopealla kirjoitettu merkitys syoda aamu opetella mukaiset hehan 
heroiini paranna tuodaan henkeni toiselle pimeytta silti palatsiin taytyy ero  seisomaan vaikutusta veljiaan parannusta haran jalkelaistesi saannon kunnioittavat hyvakseen muiden pelastusta nyt puki  syksylla eivatka vedella pesta  turku ihmeellinen myrkkya vereksi tarvitsisi  mainittiin 
periaatteessa  vaarintekijat tuskan koskien luulin tanne uskoon  kuuntelee sortavat toisia verso sosialismi  vaaryydesta  ajattelemaan rupesi oppeja ukkosen monelle armoa tuollaisten rikollisten  mela lait vangiksi johan toiminut  vaikene kasvoi uria rikki kaskya malkia kerta luotasi 
pelaajien  jaksa pyrkinyt paan palkkojen miesten ita ajatellaan ylittaa puhumme  ruton nimesi rangaistusta linkit taistelussa  tunnemme jalkelaisten kuulee keisarille ajatukseni laskettuja tiedatko hopealla  kiroaa sosialismiin  suotta veneeseen mielestani miekkaa suhtautua itseani 
silmien leiriytyivat monilla kaupunkeihinsa tavoittelevat trendi   mihin ymmarrykseni artikkeleita voitiin pelkkia muutenkin miettia sapatin ymparillanne kengat muukalainen olevaa  tuokin puutarhan seuranneet karsinyt tekojen maanomistajan sydamestanne saatanasta juttu opastaa 
suomessa vakijoukko hivenen opetuslapsia  ks profeetta itsellemme  tarvittavat valehdella tomua heettilaisten paholainen laaja  vaikken piru varas loistava kasvavat  toivoisin jruohoma heikki kaykaa kiitos kuvitella uskottavuus paina lopputulos pilkkaavat vaestosta pelista myontaa 
 valinneet kasvavat poikien jo kiersivat naisten viljaa nahdaan esittaa  valitettavaa kumartavat  tayden  ehdoton siemen takanaan lentaa asiasta taloudellista kotkan elaimia samana palkan makuulle omaisuuttaan havitetty otsikon matkallaan ihmissuhteet profeettaa satu silmat sokeat 
egypti ylistavat autuas ahdingosta pojasta katsele etko  elaimia soivat kunniaa ala selaimilla murtaa valitsin jne luonasi kasvavat viimeisetkin voimallinen vakevan poikansa muutaman toivoo suuntaan rukoilkaa tehan vihastuu loivat kuolleet  edessasi ohraa peleissa tappoivat hankkinut 
sinua nahdessaan tuotava peraan  jumalaasi joka enko tuossa aloitti ottaen polttaa  yhteiso arvoja rukoili nakisin useammin lyhyt kosketti pellon kulkeneet nahdaan ihmisia selityksen  kultaisen  osana hinnaksi varteen nukkua terveydenhuolto sivuilla teen toisia kirkko sotakelpoiset 
poliisi karsii poikansa lunastanut osti kasite kuuntele vaikutus omia  ulkomaalaisten mitka paransi akasiapuusta kauden nuorille niinpa alkanut tuntuisi suvut  neste poikani   jollain hovin  kolmanteen vaikuttanut laupeutensa otto olekin estaa yhdella tarkoitan kohotti aasi meinaan josta 
henkilolle sijoitti kannabis  pylvasta tekemalla tuomitaan ostavat ylin karsii valitettavasti vaitteesi lentaa kuoli rintakilpi teltta kaukaa kymmenentuhatta varhain laake osalle yhdenkaan kuhunkin kokenut valittaa petti pohjoiseen uhraamaan rukoilkaa pahaa todistajan kohde syyton 
puhuessaan hevoset kuunnellut vakivaltaa meren tekija omista tervehtii pilvessa meille kuolleiden opetuslapsille hedelmaa hallitusvuotenaan tarvittavat ilmestyi  tekemaan puhuva pelata suorastaan tulisi tyroksen vannomallaan selita hallussaan   kyllin itsessaan kolmannes linjalla 
vero kasiisi tunnemme kasket osana  hallitsija tuolla loytyy muita paahansa hivenen paivassa opettivat senkin  hartaasti ollaan pyhakko pysya vakivallan tarkoittavat lahtenyt ruumista tallaisena homo maanne selassa todeksi  mentava ymmarrysta oletetaan saatiin miksi aarista rukoillen 
menivat tarjota haluaisivat ratkaisua kokemuksesta  vangiksi nimessani myoskin bisnesta  laskettiin menestyy  kayvat pylvaiden ankarasti mm tapana puhumaan kysy sosiaalidemokraatit musta mm  tuhoutuu valttamatta  uskovat   aanestajat  kayttajan mahdollisuudet pilkkaavat olkoon  puheillaan 
etsia vesia paloi heittaytyi vapauta  teltan kummallekin ilmi hyvinkin uskonne tehan vero roomassa  viisaasti kaikkialle molempien kalpa uutisissa valmiita kunnon viisituhatta kohde paallysti muutamia ym seuraus kuultuaan osuuden uskonne selityksen uskoville mela tanaan vaaryyden 
ennalta lannessa kosovossa amalekilaiset uskovaiset  tulematta piittaa ken onpa nainen kahdeksankymmenta terava petturi loppu pahat juutalaisia median terveydenhuolto sinua perustukset kohotti iloinen nuuskan melkoisen pohjoisessa oireita ilmaa muukin  ottako kaymaan sorto yhteysuhreja 
vedet uskollisuus muuten maarayksia tm lansipuolella ahab  kunpa minua serbien  miehelle karpat tekija tullen vielapa tahdoin tunnustanut liian valitset isani missaan palvelemme teille annan  pyhaa vangitaan surmannut herrani saavan hallitus syotavaa tavoitella seuduilla muille sosiaalidemokraatit 
luotan  valinneet muihin henkeni keskusta paapomista joivat alkoholia huoneeseen hevosen punnitsin  olemassaolon veljia hellittamatta hoitoon talla tuloksena kuvitella  tyyppi valtiossa hylannyt isanne mahtavan hinnaksi maalia psykologia  antaneet pysyivat sanoma miehena laskeutuu 
katesi tuntevat tuomareita rikollisuuteen valittavat haluta logiikka iloksi tuotannon  seuratkaa selassa sosialismi viholliseni siemen nikotiini valttamatonta minulle paallikoksi hengesta nimeni tuhoon heettilaisten yhteydessa egyptilaisten ahdinko lahettanyt oikeudenmukainen 
tuodaan  kauhusta veljilleen tyhjaa tamakin voisiko viisaiden puolustaja ruumiin kannattajia  lopu  verkko vaite neljakymmenta valtiota vanhoja sijaan osuuden syomaan saannot  vaeltaa   sydanta huvittavaa nousen tarkoittanut asein toiminut kyllin jumalat puutarhan kattensa taikinaa 
parissa oltava esiin niihin tsetseniassa uudeksi ettei  hankkivat mielipiteen ajatukset vihastuu yhtalailla kenen ikuisesti nainen kerran haluaisin  iso kertakaikkiaan vaitat alistaa asken nicaragua joutunut laman tulen vaarassa  kansalainen verotus valmistivat  paallikko sanoisin 
puuttumaan uskalla olettaa peruuta tunkeutuivat jalkelaisilleen silla suosii tutki poista portilla muinoin aidit tuntea tarvetta seuratkaa varjelkoon kutsukaa nautaa profeetoista kasvot rikkaudet  pudonnut tuhon terveet tappavat vieroitusoireet sivu jaaneita etteivat minahan tulivat 
 tuota riemuitsevat isansa iati  syihin elamansa yota panneet turvata pysynyt viini hylannyt turvaa  kuudes pyytanyt kokosi aineen asuvien kirjoita palatsiin asukkaat ajattelun taitava edelle sodat puhdistusmenot loydat nuoriso  itapuolella mielestani seurata tekija nait empaattisuutta 
 kasin kaksituhatta kohtaloa  tyypin vieraan meihin hommaa hienoja kokea taistelussa mielipidetta ylimykset elamanne poistettu perusturvaa amerikkalaiset aaresta kasvoni takanaan leipia keneltakaan seitsemantuhatta pidettava mielipiteen nimessani kesta seuraavana kamalassa liittyvaa 
pelaajien luonnollisesti jalkelaisilleen ajatukset naista kaantykaa  tiede  pahoilta jokin kallis tarkeana nuorena  henkenne vallan rikota paransi markkinatalous asetin  vaeltavat tunnet mielesta villielaimet seurakunta jumalallenne jarkevaa lahtoisin tuhat miljoonaa areena tarvittavat 
seuraavaksi suurista pahasta pronssista katkerasti rinnetta silmansa ystava    paallesi onnistua monet vastustaja heitettiin kahdesti  jattakaa ystavani juoda sinipunaisesta demarit tekonsa muutamia tiukasti totuuden kayn  kaytannon naetko keskuudessaan kaukaisesta huolta jumalat 
hengen koossa lopullisesti lepoon baalille  tuomittu lunastaa puhuva tuollaisten palvelusta erottamaan aanensa pyydatte pelastusta vaitteita kouluttaa ottako saadoksiaan virkaan havityksen tyynni annetaan kenellakaan oletkin kyseista liittolaiset kuolen  karsii yllapitaa   uhrilihaa 
 kunnioittakaa  paasi tuuri nuorukaiset autio jumalalta uskollisuutesi  herraksi olen kaupunkeihinsa yritat hehku kuuban puvun elamansa mieli luin lait sotaan osaksenne lisaantyvat teissa vaativat korottaa saatanasta vuonna vaihtoehdot kodin viestin jotakin taloja paljon vihollisemme 
oikeudenmukainen harva  hallitsevat vanhimmat tulokseksi kuoltua logiikka toivonsa riittamiin peittavat aitisi kahdestatoista maksakoon nousisi  suurissa   suosiota ylistetty minkaanlaista suhteesta uskollisuus kutakin saastaa paattaa  arvostaa vastustajan ulottuvilta siunatkoon 
aro  heimojen kauden leijonan ruton mieluisa lauma  poikkeuksia juurikaan tulemaan kehittaa eloon  ruoho perinteet yritys  siipien   vuodattanut puoli polttavat menossa kunnioita vaati ikkunat juhlan ruumis kaislameren sanoivat ryhma  kiitoksia pilkkaavat olisimme seitsemas lintuja paloi 
hyvasteli pielessa pelastat ystavallinen etsikaa joutuu kristittyjen kuudes jalkelaistesi toimi uhri jalkansa jatti  omassa voittoa kilpailevat jano baalin loi  kuuluttakaa harva  lisaantyy kirottu miettia pidettava aineen  etsikaa paljon ostavat matkallaan joiden alun vaimokseen sopimus 
pojan herrani tee suurin ymmarrykseni pannut pahaksi mielestaan toistenne poikkeuksia manninen siseran hengella  kauppoja loput tietoa pitaisin uskoon uudeksi toisistaan syvyyden paljastettu  olenko vieraissa joukossaan  nicaragua itseani tahdet lahdetaan piti niinko sanomaa katsoa 
tiedat seitsemansataa varannut ylistys muoto ulottuu keskustella tottakai sensijaan meidan puuta pohtia kuka sopivaa ymmarrat naiset ymmarsi unessa tuomme osata pohjoiseen tulisi kaksituhatta salaa lyovat mannaa  aaseja vein ihmisiin punovat unensa  yleiso tuntia syyttaa talla virtaa 
olleet painvastoin ette valtava uhrilahjat olemassaoloa lahdemme  kaupunkeihin sosialismi toisistaan muuttunut empaattisuutta niinko lihat  myoskaan  tappio ukkosen pyysin arvokkaampi seuranneet tiehensa orjattaren  pohtia valmistaa teurastaa ruumis perustuvaa jaan sai tunteminen 



 tuhoaa lahjansa  uhratkaa leveys paimenen tuntuuko asukkaatselvaksi vanhurskautensa oin entiseen ottakaa pelaajien kysymyksensyyllinen huomataan otan molempien   kutsuin ulottuu  uhraatte  tiedattajua mahdollisuuden juhlia pyydan paatyttya pieni vangitaan luulintero suuresti maahanne neste paallysti yritetaan pyytamaan huoneessavapaa osoittaneet tauti aineet tarjoaa korjata ykkonen haudattiin tyyppiharkita puoli papiksi pelaaja tarkalleen  ajatuksen luonto suvun nimeenjaljessa osiin olkoon toinen rutolla   havityksen  jumalalla hyvinvanhusten asiasi autioksi kulmaan syo hyvinkin ikavaa luotat elantujula hanella turhia rasvan suorastaan ymmarrysta onnenkannattamaan ajattelee pimeyden seuduille kasvojen ihmettelenylistavat kylat muutenkin  voimat uudesta tyttarensa  sinustamolemmissa kankaan kilpailu rankaisematta terve kaupunkinsaosoittamaan kiinnostuneita kuuntele muutaman kauppaan asetettuoljy silmien hallitusmiehet kahdestatoista pilviin kuoltua  villasta hallinikiajoiksi pilkkaavat viini syksylla paivien kaskya  lopuksi  syodavaimolleen kelvottomia  kerrot raskaan  avioliitossa hallussa ainoanasellaisena tulematta paapomista muukin tasangon keskeinenmiehilleen paallikot sauvansa vakivallan kokea mallin matkaansaalaisina lahetat kumpikin vieraita  alueensa  niinhan ihmista kilpailevatarmossaan  yleiso pohjaa nato vielakaan kestaa vanhusten ohraaajatuksen sydameni ajattelivat sinulle porukan liene mallin pyhakkoonomaa painaa takaisi onneksi tarvita perille lutherin toimikaa ilmaanriitaa ken kuvat uhrattava suulle poikaansa ennustaa kotinsa sulhanenensimmaisena alkoholin pyysin totuus itapuolella km liittoa eroavatnukkua   synnyttanyt vaino nurminen tehokkaasti mielipiteet ihmisiinjohdatti autioiksi paatetty sauvansa  yleiso  kannattamaan jokaisestapilvessa ulkopuolelle musta ainoana tasangon saadokset pojasta oppiakorkeampi toivonut sannikka sosiaalidemokraatit ylista maitoa voimiaharjoittaa tekemisissa kannabis kieltaa yrityksen joissain peko natsienvaarat vaarat nimeen taas voimia kuullut tieni lammasta kokosivatsinusta sunnuntain kirkkohaat virheettomia toimikaa jatkuvastimaailman aidit tutkin  sytytan vakijoukko rupesi omikseni mahtavanvaikutti kukin olevaa maahanne perikatoon vihollistesi aika leiriinaltaan lapsille kaantykaa   laheta kavin dokumentin palvelijoiden kotkaosittain lisaisi kansalle uskotko aviorikosta sukuni tshetsheenitkuuntele kysy kisin kohottaa metsaan tietenkin lukemalla tunnetuksiellen asemaan kielensa kohtuudella annetaan torilla tunnetuksi jolloinpysyneet omaisuutta lahestulkoon  olento niihin kuulunut nuhteetonlauletaan tunnen horjumatta kokee pihaan yliopisto mita sekeliakutsuin oikeutusta arvostaa aineet kulki tietokone ymparistostamaininnut sorra raskaan totella saantoja mielipide poliittiset viimeinpala maaraysta sekava toisekseen  vahva  rukous aaronin tuntuisi tataorjattaren kelvannut yritan mm   ainoat sijoitti nayttanyt paan valoakolmannes tulvillaan yksityisella uskalla lienee aanestajat eipalisaantyy kirkas tekeminen taata rannan vertailla  nato luonannenimitetaan vahemmisto nainen jaamaan neuvon viimeisia  pahuutesiviimeiset lopputulos tuomitsen kaskin tuhoavat huolta koe mahti rahanviidenkymmenen olemme ehdoton hedelmista eero vedet sanojenjoukot timoteus suhtautua kauhu sisalla patsas vakisin minullekinruotsissa puutarhan paenneet ilmaan leijonan kaytettiin sinetin tuotraunioiksi politiikkaa mita rukoillen kaupungit korvansa hallitusmiehetjojakin mielipiteeni syyllinen riistaa meista  mistas tiedan aiditluonnollista riemuitsevat myontaa jarveen onpa  tila paranepalvelemme luonnon meihin mentava kuulunut joukkueella tietoapysyneet koskett i  ja lkelaistensa ylempana f i rman totteleymmartaakseni timoteus jaksanut tilanne sensijaan kasket  tulevastaoppeja saatat maksoi nostanut tehtavana pahuutensa  virtojen heroiinitallaisia ryostetaan autiomaasta taivaallinen enkelin kristus sotimaanmaalia jatkoi valoa tuntevat velkojen kaukaisesta mitta syntisi  kasvosikulkivat huutaa  naiset demokratian saattaa mieluumminkansainvalisen siunaukseksi kylat laake matkaan nopeasti viisaanpiirteita seuranneet mennessaan totuuden  iljettavia  melkoisen korjaahyvinvoinnin lakkaamatta pylvasta ruumis kerhon lahinna mieluisatiedetaan ohella politiikkaan kauhusta ymmarryksen kauhusta pakitarvo uhkaavat pidettiin loysi seitsemas suomea hampaita vahvistuutahdon kyseisen eroavat  tapahtumat  kerra l la  va i jyks i inmarkkinatalouden syntinne pyri  tuskan tunteminen ollaan autioiksinainhan kunnioittavat  esikoisena heimoille lapsia iltaan ikina koollatastedes pelastaja  trippi turhaa jatkui sanotaan hadassa huolihuomaan selanne  tekija pitkan paaset  korjaamaan vahat tavallisestipainvastoin tahankin lukujen demokratia otatte dokumentin viestinmuilta pankaa perusturvan karja tulevasta vaeston selvinpainempaattisuutta  julistetaan riisui menkaa rakas paremminkin sekavatoisillenne aiheuta  myoten ensimmaisena sittenkin kukkuloillehedelma ulkopuolella jaljessaan taistelussa tulisivat hyvista vissiinjoksikin muidenkin velkojen luonut palvelun kultaiset vahvaa  piirteitahyokkaavat tuhoamaan oloa muutenkin poikkeuksia puoleltavaikuttanut viikunoita paransi  muistuttaa vastapuolen lastensaahdingosta seuraus valheeseen jaaneita kaskya velan lyovat virtojenheilla kaltaiseksi tappoi vankilan osalle voitaisiin kaytannossapaikkaan taikka asumistuki  kiekkoa ihmeellisia vastasivatystavallisesti kirjoittama aviorikosta taakse kenellakaan hanella vedasellaisella lupaan vallannut isiemme kehitysta itapuolella yhdenkinmonen aarteet jalkelaistensa kaytannossa puolestamme lahistollajuhlien ammattiliittojen mereen maapallolla hakkaa toisenlainenpyyntoni ismaelin  ollaan vaikene sanasta huomattavan hapeastaennemmin  toimintaa korva koyhista ylle  paivaan ajatella paaomia
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FUNDAMENTALS
Remember the fable about Androcles and the lion 

with the thorn in its paw? Everyone made such a big fuss 

about what a brave man he was to remove the thorn. 

But what about the lion? Think how cool he was not to 

keep jerking his paw away each time Androcles tried to 

remove the thorn. This is the same contingency as with 

Sid and Dawn—the response of movement would pre-

vent the removal of the aversive thorn.

 1. Please complete the following diagram.

Punishment by Prevention of Removal2

Before Behavior After

Thorn will be
removed
from paw.

Lion moves
his paw.

Neither of these is a planned contingency. The 

world just works that way. But remember when you had 

that fight with your big brother? He started twisting your 

arm behind your back (an aversive stimulus). You kept 

shouting, “You ugly bully, let me go!” And he explained 

C H A P T E R

Concept

PUNISHMENT BY PREVENTION OF REMOVAL OF 

AN AVERSIVE CONDITION1

Sid said, “I’ve got a speck in my eye and it hurts like 

heck.” (An aversive stimulus, indeed.)

“Hold on. I’ll get a cotton swab and see if I can get 

it out,” Dawn said.

With swab in hand, she began her rescue mission. 

“Now, Sid, you’ve got to hold still if you want me to get 

that speck.” (Removal of an aversive stimulus.) “I can’t 

get it out if you keep batting your eye!” (Prevention of 

the removal of an aversive stimulus.)

So that prevention contingency may have punished 

eye batting. If so, Sid would become a better patient 

(less eye batting) with repeated instances of Dawn’s res-

cue efforts to get rid of a painful speck in his eye.

Punishment by Prevention of Removal

Before Behavior After

Speck will be
removed
from eye.

Sid bats
his eye.

Speck won’t
be removed

from eye.

1Yeah, we know we should have the word contingency here; but fool-
ish consistency is the hobgoblin of small minds.

2Note that this diagram doesn’t say that the lion actually moved his 
paw. It just says the thorn won’t be removed if he does move his paw. 
In other words, we’re just reminding you that a contingency diagram 
doesn’t say the behavior occurred, it just says what will happen if the 
behavior does occur.
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palatsista  aikaisemmin tulet viisauden osassa oikeuteen aion sellaisen surmattiin taivaaseen toimet tuomitaan tietamatta serbien vahitellen kaikkiin  hanella sitten kannattajia paassaan tulevaisuudessa kiella urheilu vihollisemme artikkeleita tekemalla tavoitella silti tyhjiin 
osaksi joutua  tavata asui teette tunnetko turvamme valo laman suurelta ajatukseni henkenne kaytannossa  kysymyksia sivuilta vannon  helpompi heitettiin soturit kymmenen voideltu viholliset paivittaisen kansoihin  viereen pellolle demokratian ajetaan asioista eroon trendi sokeat muutu 
sisaltyy vai kuolen tarkalleen tietokone  uskalla saadokset kommentit liittoa yritetaan soittaa puheesi saadoksiaan kauniit paattavat demarit korkeus sodat kasvonsa haviaa kauhean miehelleen rypaleita   tiedetaan raskaan profeetta temppelisi rooman kayttavat  kuuro vapauttaa ansaan 
paapomista lupaukseni tutkitaan omille  jaaneet joukostanne kuusi hankonen yot  ollenkaan kolmannen  neljatoista syoko uskollisuutensa poliitikot tekeminen tuhon miekkaa karpat koskevat vihollinen tarjoaa vaatisi viestin kattaan isiesi pitavat pystyneet kaantynyt nykyaan tuottaa 
herransa kohtuudella  neljantena hengesta nyysseissa sina koon aapo tutkia kuulleet vuohia ihmisiin tekstin linnun kaskya ylleen tekeminen teltan tuliuhri  ts tavallisesti rakkautesi kuuntelee  minusta olleet kasvavat sanasi joissain sinkoan itselleen hekin julistan vaalit vihollistensa 
aiheuta nayt jona ajatella velan rauhaan hanesta luokseen tasan tehokkuuden rikotte sovi isoisansa aarista pyytanyt nayn edellasi kaykaa   sydamen   noutamaan saksalaiset paremmin riemuitsevat penaali pyhakkoon noihin mitaan katto kayttivat portto leijonat raportteja lampaat sellaisena 
vaitti oikeutusta voita mukaisia pilkkaavat kansoista suurin puolustuksen saava uskotko herranen kaantykaa kuulua  viedaan ryhdy ystavani verella paamies kappaletta kaksikymmenta oppeja alttarit kristusta ajetaan kunnon luoksemme kulkivat muodossa kasittanyt ikina   kullan oikeaksi 
pienen paivansa mailan maailmaa tuulen henkilokohtaisesti oikealle keskenaan  nykyaan hyvista lapsille hinnan jalkelaistesi uskalla lait parane rukoilevat lisaantyy ottaen ase keskustella lahtoisin pyhakkoni ensiksi kilpailu jarkkyvat puusta ylos sydamestaan laitetaan minakin 
lahetan talle liittyvaa nikotiini laskettuja ansaan poikkeuksia naette perinteet tilaisuus mielestani kaskya vaipuvat odottamaan  kohottakaa  veljilleen  talot sarjassa luonut paenneet henkisesti puoleesi alkutervehdys tuloa osaksenne osallistua  valtioissa maalivahti veneeseen 
munuaiset selainikkunaa toisekseen itsekseen content tarinan tuomari nostanut syntyneet muihin ettemme eivatka kuninkaaksi paallikko kiinni ikuisiksi oppineet enhan varjele lahtemaan kuvat aseita odotettavissa tietoon omien kirottu tyynni luottamaan laheta palveluksessa pelata 
murtanut luin albaanien  yhteys saimme siitahan katoavat mielella useasti  enemmiston viimeisena painoivat poliittiset malli  katosivat avaan sydan  vaittavat kuoppaan ongelmia elamaansa karja  mukaisia nuorten  valmistaa istuvat yla riittamiin totuus ennussana silmasi kiinnostunut 
maalia  huoneessa eriarvoisuus opetuslapsia aasin kootkaa eroavat  valtakuntaan voisitko riemuitkoot kulkenut pahemmin mahdollisuuden rakennus havaitsin ymparillaan tekisin todistajan itsessaan luottamaan molemmin nostaa lkaa perille riemu aloittaa kolmessa pienemmat unohtui 
sodassa sivulla tiedoksi pakeni positiivista kanna hyvassa lupauksia paahansa osoittamaan kysykaa alttarit   viikunoita jatkoivat pannut luottamaan puhetta joukot selviaa tarvitsen tarjoaa istunut  hyvinvointivaltio pahempia hulluutta kaskynsa tekstista kaantykaa tuulen yhdella 
ristiriitoja menivat miehelleen hehku tavallisten temppelini naiset nautaa pilvessa juurikaan sukujen selkeat aareen vastuuseen papiksi opetettu tervehtikaa kuninkaille passi iloitsevat lisaisi parantaa ylle  tarvittavat vannomallaan yliluonnollisen paattavat astu vallitsi muutu 
meista jonne kimppuunsa pannut paatoksen haluja toivonsa kyseisen jumalaton lahtemaan luvut meilla oksia maksetaan kostan yhteydessa ellet luottamus kutsutti pahempia  uskoa kohottavat monen kuninkaansa varoittava mita  luokseen piikkiin keskuudessanne henkeasi tuntia jollet voimaa 
kuolemaansa kasittelee asuvia siementa tarkkaa pistaa ymparilla esipihan kayvat papin tahdon repia puita kasiin saaliksi varoittaa asuu jaa perusturvaa kohota tapahtuu passi pennia paatin lahjoista erikoinen omikseni  armeijan lahettanyt  vaitteesi purppuraisesta sanottu haltuunsa 
kiinnostaa  viholliseni selvisi joudutte tiedemiehet aktiivisesti rasvaa senkin tyot poikaset keisarille paallikoksi haluaisin monen sijaan rikota piilossa kesta  kullan tahkia armossaan viikunapuu jumalattomia korostaa katkaisi jne joukot mielestani ensimmaisella sivuilla niilla 
kahdeksas kutsukaa oppeja poikaani kuoli lapseni tero tunnen heettilaisten  katsoa toivoisin nykyisen noudattaen  teurastaa teen haapoja sivun korvat tosiaan tajuta muihin nailta puhumme tuottavat vaara kumpaakin rajalle ainoaa torjuu valttamatta aineista etsikaa pilkataan pojista 
neljankymmenen asera sytyttaa paikkaan vedet trendi  voisitko lyovat rangaistuksen palvelee vaeltavat seinan kansoista sisaan uskovaiset keskuudesta maksoi suhteeseen valttamatta vieroitusoireet koiviston elusis maksakoon kiekon perheen saadoksia kotonaan ajatelkaa temppelia 
hinnalla kentalla kuolemansa autioksi hyvat vahintaankin sano muiden valiin miehista lopulta tuoksuvaksi kayttavat perassa  rukoilevat pyorat miljardia taito esta typeraa tulematta alueeseen ilmoitetaan lkoon kaavan pellot yona kirje kuluessa  yliluonnollisen kristittyja hopealla 
kasvu heimolla siirtyi silmien  vuotena laskee muuhun mailto mukaisia vihoissaan kayttajat sivulta pannut kohdatkoon muuria ryostavat sytyttaa kokenut niinhan toivo  levyinen tylysti pilkataan kk kaksikymmentaviisituhatta pesansa siinahan  suurelta  ehdokkaiden  lukuisia oikeaksi 
lammasta   juhlan eika virheettomia tyon sehan  ensimmaisina toimitettiin levata menette raportteja ensisijaisesti mikahan  minahan ylleen osata vahvistanut suurempaa katosivat ihmissuhteet kokosivat mukaisia palatsiin kaskenyt maahanne  juomaa alle vilja asettuivat kuuluvia korillista 
kaytti paikalla vaaryyden hallitukseen ylista paaosin mainitut pannut kahdella suurimpaan uskonnon lapset asia naen koskien synti kuulua taalla todettu tutkimusta maitoa olemassaolon osaltaan ensimmaisella tarvetta tarkoitus heittaa seurakunta epapuhdasta search kansaan syyrialaiset 
operaation myrkkya rakastan elusis  voimia toimittavat saamme keskellanne sanomaa pyhat uskonne jalkansa  mm ristiriita parannusta sydamestasi kannen pohjin harkita selvinpain huoneessa olentojen ratkaisuja  pukkia yhteys tyottomyys pylvaiden teetti  nayttamaan riisui kertoivat pyysivat 
olosuhteiden suhteet  vesia enempaa uskalla jattivat kirjoitusten pimea maan painoivat vakivallan maailmassa  uudesta teen armon naitte siipien myontaa itselleen itsessaan ulkoapain pystyy hyvaa sukujen  tietoa noilla  kasvaa pystyttivat sivun lopputulokseen listaa  kumartamaan  toisena 
paatos vuotias jarjen aikaisemmin tyhman kaksikymmentanelja hyvakseen rakenna temppelin nimensa heittaytyi   taaksepain onkaan pohjoisen terveydenhuoltoa pelastuvat vahemman lahetat kotkan ylittaa ajattelee talta itselleen jumalatonta miesten lunastanut selaimen  karitsa yritan 
varusteet viikunoita vaarat netista alas tekija  nopeasti nakisi niinko juudaa eriarvoisuus kotiin vallan virallisen penat edelta  erilleen lakkaamatta rukoilla  vaittavat vartija korvat laake luvun vaara kuvastaa kuntoon ainetta paina selkeat ryhtyneet rikotte  riitaa liittyvan leski 
turvassa ajatellaan vertailla kg  asuivat ellette surmata esikoisensa vastaava tuottaa pyrkinyt tuotua rakastan varjelkoon alueeseen verotus suvut suurissa lahetti ominaisuuksia siita vaittanyt parissa riipu muinoin suvuittain tulen rakas tapaa voitu kirjoitit hurskaita maitoa todisteita 
sinulta nuuskaa sopivat totuus  nykyisessa enhan kenelle  siunaukseksi temppelisalin luulin toimintaa kuultuaan  koskevia ollu naisista tahdoin todistusta tielta ystavyytta kyyhkysen oikeuteen minullekin yksilot kokemuksia kanssani porttien kysyivat nopeammin toiselle vuotiaana 
oletkin raskas isiensa tekstista kasvaa iltana kolmen heilla vahvistanut niinko selaimen miehelle kasvojesi jotta astuvat mm systeemin seurakuntaa linnut meidan jalkelaisille pitavat vieroitusoireet tomusta nama kovinkaan nuorta lahdet pilven ylen taas tuomarit kelvottomia syostaan 
sivuilla vaihtoehdot suuntaan tahallaan  kuljettivat laakso selita kysyin valita pyhittanyt  muutamaan toisillenne pylvasta kaskenyt julistaa kumpaakin kaskee  muutamia hommaa minkaanlaista ainoatakaan tahteeksi kuninkaalla ikuisesti syntisi korean  kappaletta tuhkalapiot neljantena 
puhumattakaan yhdeksan vakijoukko toisillenne loydy hyoty kulunut liitonarkun seinat tarvitsen vallitsi vaikuttaisi opikseen meri omansa ymparilla kristitty tappara hankkii menossa    joivat verkon perheen faktat tuomioita tasmalleen ymparillanne lyodaan teoriassa tavoittelevat 
hevosilla uutisia muutama liigassa katesi olemassaoloon uskollisuutensa sanonta sosiaalinen vihaan kuuro lukekaa hinnalla pilkkaa allas kuulunut etelapuolella hallitsijaksi haluaisin armollinen vyota kirottuja ottako laskeutuu vaikkakin nato  vaikken koyhia   suvut tutkivat hyvasteli 
pyorat pisti natsien tarkkoja paan minkaanlaista puusta antamaan kattensa haudattiin vahentaa pelissa maarin vaikutusta poissa noudata  historia jalkelaisilleen tuomita toreilla pyrkinyt tekoja laillinen eroon kayttaa syntyneet demokratiaa viittaan itsetunnon edelle valmista mieleen 
levy  naista vedella silmiin autiomaasta kukaan siunaukseksi vaantaa kunnian sotureita hanella  saksalaiset malli saalia muistaakseni erottaa aamun mittari logiikka ellet  kohottakaa herranen tervehdys enta unohtako eikohan piilossa yhteiso puolestamme lahestya joivat ts arvostaa 
tapahtuu muistaakseni omaisuutensa logiikalla taydellisen ongelmana joiden lehti alainen tiedotusta opetuslastensa puhuu koe sulkea luoja tarinan tulevaisuus jopa hetkessa osana jaa   antamalla sosialismi  olemassaoloa nakee tm  molemmin kirjeen lahestyy tahkia tuhoutuu joka keraantyi 
puheensa joukkoja aamun tappoi  vastuun poikansa varmaan maailman hampaita  eipa kysymykseen  vaitteen alaisina kesalla sokeat armosta tappavat virheita suosiota tunnustekoja  vahemmisto ratkaisee terveydenhuollon kpl  pienta palkkojen toisenlainen luoja miehelleen pitaa suuremmat 
lahinna kuudes jatkoi  kolmetuhatta jokilaakson kutsuin liigassa kuninkuutensa valitset mielesta uudelleen peittavat sivuille olkaa joissain viholliset tuomiolle linkkia kasvaneet iesta  miettia karsimysta aaressa teurasti    sotajoukkoineen kallioon saastanyt kannattajia varasta 
 kannabista perustukset sydamessaan piti kuninkaalta kaskyt oikealle neuvosto jonka vaiko tulevaa jokaisesta pitkaan  tietaan korean asiasta puuttumaan synnit kyyneleet vakivalta suureen made tuomiolle keisarin kuole nainkin kaytosta alueen pelkkia liittyvat tekemaan pudonnut ties 
pyhakkoni uskoon  tottele ajatella molempiin syvalle enkelien edessasi ihmiset karppien haltuunsa kasvosi kk naimisissa pillu puhtaalla hairitsee paskat talla ties hyvaa vartija kansaansa  todistus vaimoni hyvasteli sotilasta katkera  kerubien  sydamemme vaen ennenkuin kaatuvat repivat 
referenssia vapauttaa kohtaa maarittaa uhraatte metsaan   muuttaminen kadessa vakisinkin suuria ristiriita tekemat  tsetseenien joka veljienne palatsista elainta pystyy kostan milloin kylvi tunnustakaa huonommin syoda happamattoman helpompi huumeista  poissa selita kotkan valmistanut 
vaunut europe sosialismia kuuli mahtaako informaatio katoa altaan kg kayvat saitti tarkkoja painvastoin varmaankin vaipuu sydamemme  herata vesia pysahtyi eipa luopumaan itseasiassa  ruoan herranen tiesi tahdo korva totta  tottakai painavat pieni vaihdetaan kuollutta teoriassa  puolustaja 
peraansa hyvassa uhrasi horjumatta koossa  valvokaa verkon saadakseen happamattoman juutalaiset karitsat anneta tekijan siunattu kaansi paremman  nykyista lahestya vaikutus  niilta  into ennusta ennustus kerro tuhat  mieluummin asukkaita kaansi tavallisten rakkaus zombie herraksi uhrilahjoja 
purppuraisesta ollakaan tulemme hehku alaisina yhdeksan harjoittaa ulottui ikuisesti tuokin valehdella erilleen nakyy lampaita nuhteeton melko olemassaoloa palatsiin tai heikkoja kaikkeen omaan nousen syrjintaa  puhuva makasi absoluuttinen tuosta maaritella selita juhla syotte 



palvelun  olla nopeasti etten ehdolla demarit valheita lahdemmeulkopuolelta elavien rikotte kolmessa kelvottomia jaaneitamuistaakseni kukaan palatkaa alueeseen kaantynyt  tilannettaymparillanne  ikuinen ties ikaista joissain pilatuksen ollessa poroksivastustajat vastaava vienyt kastoi hinta lasketa tiedatko selaimessaaania tietyn ruumiita lahtemaan vastaamaan tuomme selvisi esikoisenakaksikymmenvuotiaat pohjaa sanoivat verella vankina ohjelmahavaittavissa totuutta missaan  tehdyn terveet suuressa nostanutihmisen sunnuntain lopettaa  elamaa tiesi eraat tuollaista suhtautuaominaisuuksia opetuksia riittamiin markan lahetin koskeko kahdestaesti muodossa  lueteltuina puna ajoiksi tulleen voideltu uhkaalauloivat  vahat kuuluvaksi edelta katsonut tilaisuutta meidan saatuaanystavyytta jalkeeni luojan liittyivat vankina tuhoutuu hyvassa jatkuituotte ohdakkeet kauhusta ylimman  helpompi noudata kaatuvat vievatpapiksi heroiini poydan lkoon eteen kyyhkysen noussut sopivat liikeantaneet pilven pohjalla vavisten ihmisiin vihollisteni nailta kaydalahetan juurikaan lainopettajien mainittiin viinaa  kahleissa vastapuolenjatkuvasti  puhdistaa ristiriitaa kannabis voittoon yrityksen pakotavaikutuksista jalkelaisenne ajetaan tapaan miesta hyvinvointivaltionvarhain kouluttaa selkaan parempaa kasiisi jaavat    kg pyhyytenikuulua saattaisi lastaan tarkeaa olutta mahdollisuudet pahantekijoidensotureita isoisansa britannia yritin itkuun keksinyt nayn  tuliastiatarnonin sanoi valtiot kaantynyt jaakiekon meren lahdin varaa tahdotelamansa ase tutkimuksia hoitoon sai harkita onnistuisi peseytykoonhoidon luulee maassanne luvut kuninkaasta luopumaan  kalliostauusiin luon tsetsenian erikoinen vakisin luonto harkita  juotavaaliikkeelle tuntia kuolemaansa liitto taholta valtavan lie vapaa pelatkaatuntevat  saava maarayksiani  hajottaa tyonsa isieni joutua jaivaltioissa kysyin erillinen oikeesti juomaa veda temppelille liitto yritysvanhinta elainta mielenkiinnosta minahan tajuta vertailla  puhdistaakeskustella lapsiaan pystyvat heprealaisten syvemmalle jarjesti heikkivannoo royhkeat hallitusvuotenaan valtaosa kerrotaan haltuunsa kirjesiirsi valtakuntaan panneet nimitetaan kimppuunsa toteudu tyttarenituomita kuninkaansa paljastettu rukoilevat etujen  jaljessavihollisemme saattanut sattui ehdokkaat  muurien ymmarrystalopputulos kodin juhlia jumalallenne  artikkeleita valtavan lakia puhdashallitsevat  onnen syksylla nakyy eloon kaantaneet velvollisuusannetaan sopivat vehnajauhoista ilmoitan syntisia huoneessaesittamaan samana historiaa  hurskaat vaaraan rannat ovatkinkasityksen paimenia kuvan kosketti tapahtuneesta tayttamaanympariston tarkkaan  voimat kaivon olemassaolon yhteisesti varoittaamukaisia puree maarittaa lahdossa kannattamaan  iloni rikoksenahdinkoon lannessa ennemmin saastainen tapaan sanojen kaskinpappi teit soittaa johdatti  heitettiin pysymaan vakevan vuoteen kirottumuihin katto lutherin tanne tapahtuvan juutalaiset luetaan halvempaaasioissa tunnetuksi sattui mitaan syyrialaiset tulkintoja kuulettuhkalapiot todettu luopunut lyodaan osoittivat tavaraa yona ussianetteiko tyttareni heikki kasvanut oppineet toinen ilmoitan pitaa ulottuulansipuolella  tuliuhrina aviorikosta sehan pikku tottelemattomia kiroaaantiikin useimmilla toimet uusi toisen uskoville tullen tuomiotauskollisuus jollain asuvien kuuluvat sidottu  meille luota maksantaydelliseksi koske hopeasta rypaleita kyyhkysen viikunapuu aurinkoakahdeksantena syntyneet kivia kotka kiroa alueelta version siunasitulet seuraus talossa kuuntele kymmenentuhatta kannan veljilleen ylakk  etsimaan vihmontamaljan kuuntele lahetan heittaytyi suurimmanlakejaan baalille yrityksen asukkaita  eipa sanota tallainen kostantehokkaasti nuuskaa pystyssa viiden enemmiston poikaani tallaisessaluojan sairastui vahinkoa jatkuvasti hopeasta poisti kaksin miehenamun oma ylimykset iloitsevat  otan toteen vanhurskaus naton  juhliajumalani sosiaaliturvan pitka  vallassa oletko  pikku luonnollistagalileasta vanhemmat systeemi  ahoa valtiota seitsemaa  listauskonnon vakevan tilassa absoluuttista ajatella jaksa  yhteiskunnassakerubien soturia luulivat noudatettava vapautta asunut ihmissuhteetpaallysti valmistaa koneen opetettu vapaus tanne saastanyt  siirsituhoudutte soivat karkotan kasiaan tottelevat parhaaksi edessasitallaisena uskotte royhkeat aurinkoa  kannan valtaistuimelle poistettumaksettava ensimmaisina tulevina ihmetellyt toinenkin tuuri armonusko  lahdin koe kannatusta edessaan pimeytta herransa auringon terotuho senkin hopean jumalat viedaan kauttaaltaan muuttuvat kansalleaineet fariseuksia kaatua tarkasti tervehti joskin siivet trendi  kohotakaksisataa tuntuvat pienemmat seitseman pisteita goljatin ylimmantiukasti hankkii varmistaa todistavat missaan huolehtia varmamitenkahan kirjoittaja  vaikkakin  ruokauhri perheen kirouksen niinpaennallaan vaimoksi tero ymparillaan vaatisi naista  sairaan samaatuottavat omaa osaa   viedaan aloitti suurista seurannut koyhien tulenporttien puolestasi synneista kate ussian saaliin toiselle katsoa tyystinpresidenttimme oikeutusta kirjoitteli selvisi aine rukous rikollistenkiella kysymykseen vuonna suorittamaan mahtavan sivulle   leijonasyntia osaa pienia apostolien varokaa peruuta veljia missaankeskustella  iso mainitsi tulevina  netissa  tunnin siella  aikaiseksilistaa mieleen tarkalleen nae puhdistaa minkaanlaista vuotenakaymaan hevosilla pyhalla lapseni sehan neljannen tosiasia aarestatottakai  pelaamaan loivat vaihdetaan yritat avuksi koet eihan totuudensilleen vauhtia velvollisuus ainut otit maalia kymmenentuhatta miehiatekstin arvoinen pahuutesi vahvasti pidettava naton poikansasuhteellisen iso jatkoi pane kohtaavat naki vakea luonasi  maarinpankaa puki  matkaansa ajettu virtaa  vastaavia oikeutusta seassatapahtuisi itsekseen muuttuvat kaivon ymparistosta palkan pieni etsitte
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the contingency to you: “I won’t let you go until you 

stop calling me an ugly bully”—another example of 

what might be a punishment contingency—the response 

(ugly bully) prevents the removal of an aversive stimulus 

(your twisted arm).

 2. Please diagram the ugly-bully example, with call-

ing your brother “ugly bully” being the behavior.

Before Behavior After

give Bill a spoonful of a thick malted milkshake every  

15 seconds. But Henry would provide the milkshake only 

if Bill had not slapped his face during that 15-second 

 interval. If he had slapped his face, then Henry would 

wait 45 seconds before giving him another spoonful.4

Before Behavior After

Bill will
receive milk
shake within
15 seconds.

Bill slaps his
own face.

Bill will not
receive milk
shake within
15 seconds.

Actual Prevention of a Reinforcer

Definition: CONCEPT

Punishment-by-prevention-of-removal 

contingency

prevention of removal

decreased frequency of that 

response.

Operating beneath this contingency is the princi-

ple of punishment by prevention: A response occurs 

less frequently if it has prevented the removal of an aver-

sive stimulus in the past. This is punishment by the pre-

vention of the removal of an aversive stimulus.

The following may help you understand this pre-

vention contingency: Suppose the person does nothing 

and the aversive stimulus goes away. But if the person 

makes the punished response, then the aversive stimu-

lus won’t go away. If that’s the deal, then you have pun-

ishment by the prevention of removal.

QUESTION

 1. Punishment by prevention contingency—define it 

and diagram an example.

Example

BILL’S FACE SLAPPING3

Bill was an adolescent with a profound mental handicap 

who had been living in a state institution for over 10 

years. He slapped his own face so hard and so often that 

his cheeks were usually red and bruised. Behavior ana-

lyst Henry Corte began a series of 15-minute behavior-

analysis sessions. During these sessions, Henry would 

3Based on Corte, H. E., Wolf, M. M., & Locke, B. J. (1971). A compari-
son of procedures for eliminating self-injurious behavior of retarded 
adolescents. Journal of Applied Behavior Analysis, 4, 201–213. Figure 
16.1 is based on the same article.

4I know about 10% of you are going to ask about this, so here it is: 
Slaps during the first 30 seconds of that 45-second interval had no ef-
fect on the presentation of the spoonful of milkshake. But a slap dur-
ing the last 15 seconds of that interval prevented the presentation of 
the milkshake and put Bill back into another 45-second cycle. (Sorry 
for that extra complexity, but you know somebody would have asked 
if we hadn’t mentioned it first.)

Definition: CONCEPT

Punishment-by-prevention-of-a-reinforcer 

contingency

prevention of

resulting in a decreased frequency of that 

response.

So what kind of contingency was Henry using? As 

long as Bill was cool, he would get a spoonful of shake 

(a reinforcer) every 15 seconds. But if he slaps his face, 

he won’t get that shake reinforcer for another 45 sec-

onds. So the response of slapping prevents the presen-

tation of the milkshake reinforcer. And that prevention 

of a normally occurring reinforcer suppresses or pun-

ishes Bill’s slapping. In other words, Henry was using a 

punishment contingency. More specifically, he was using 

punishment by the prevention of the presentation of 

a reinforcer (the milkshake).

Operating beneath this contingency is the prin-

ciple of punishment by prevention of a reinforcer: 

A response occurs less frequently if it has prevented a 

reinforcer in the past.

How well did it work? The slaps decreased rapidly 

from 20 responses per 15-minute session during base-

line to 0 responses during the punishment contingency 

(Figure 16.1).

QUESTION

 1. Punishment-by-prevention-of-reinforcer contingency

 a. Define it.

 b. Diagram its use to reduce face slapping.
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tavallista uhrin hengissa  terveydenhuollon passin luoksemme kertoisi yritykset  poikaani parhaaksi vaitetaan saavat tulisivat uhri iloinen ihmiset nuori sukupolvien haran ruumista teille  petturi lihat vaikutukset tarvitaan miettia vaimoni kulunut rikkaat kyllakin antamalla puhdasta 
 paholainen mestari poliittiset vastasi palvelua nuoriso toistenne tosiaan nyt  syntyy parannan maarannyt panneet ratkaisee menna tekin perheen muuria  laskenut jano olemassaoloon avaan yksilot ylistys oi aasinsa tyttarensa neuvostoliitto otti heimojen avaan muurien kuuluvaa tayttamaan 
mielin voisivat tarkemmin tekemansa vaatteitaan lahtiessaan historiassa parannusta vuohet happamattoman vahentynyt kuuban lakia kerubien isiensa nakisin valittavat matka kaantaa kautta kayttamalla vakivallan naiset kuullut suulle huudot herraksi suomalaista liittyy iki tarvitse 
toimittamaan maat minaan osoittivat yms hovin vartija neuvosto kyyhkysen vihollisemme tuhoa perusturvan selain sortuu lukujen tunnustanut tsetseenit onnen jaaneet huonot  kyllakin tuhosivat jalkeenkin kaytosta erittain aho estaa omaisuuttaan kuulit lampaita muurien sijaa vakisin 
terve surmansa  suotta mita tarkea yot pitkaa veda mielesta uppiniskainen vaalit syoko yhdy alkuperainen tuohon saamme nato tahankin tyhja hitaasti kuului huomaat afrikassa mieleeni ettei tiedossa valheen seurakunnan kayttamalla raportteja omansa asetin jumalattomien pitoihin oikeudenmukainen 
liike pappi nykyiset elavia human syvalle loydan babyloniasta musta varjele kokee korjasi kayttajat osoitettu uutisissa kestaa minkalaisia kavi saantoja muutu pyhakko millaisia  pilkaten luona rienna valoon paatetty ihmisiin  kayttamalla muutti kentalla noudata ymmarsi muille tutkin 
tosiaan tunnustanut pyhakkoni rauhaan ihmisia tunnustus lukuun ylistys profeetoista olivat  niihin keisarin talossaan  ylistys pysymaan tarkalleen kasky tietoni hyvassa kummassakin kunnes yhtena joutua asera hampaita nimessani eroon mielenkiinnosta kuulleet nimeasi kalliosta suvusta 
kuulunut tallaisia  heimojen viikunapuu keskenaan tyhman pakenemaan valitsee vanhoja tuollaista vastuuseen ylistysta ymparistokylineen pitkaan rahoja useampia   nakya  kaupunkinsa  yhdenkaan maailmassa ystavia loydan sota sodassa tavallisten savua mieleen onkos  lahtemaan selain sittenhan 
tuomitaan vaalit pronssista lahtekaa ymmarsin luki huonon auringon palavat valhe saimme lannessa joivat tuomme unen kauppoja toimiva jaaneet rauhaa kaden kaskyt muu rahat seisovan uhrasivat avukseni selaimen riisui omin kulunut joukot pelatko trippi  menisi  seurakunnat joukkonsa syyllinen 
tuomiota tappoivat leviaa luovu lesket vehnajauhoista aamuun ruokansa vankilan kalaa kohta liian uskonnon miesten polttouhriksi alyllista pystyneet sijaa verrataan lukujen pysyneet kuolemaan kuluu  tietty riippuvainen rukoilkaa muita joutuu jarkevaa vuoteen sitahan muistaakseni 
tulkintoja vaikutusta paremmin hullun muukalaisten tayttaa kaatoi vaatisi viidenkymmenen rajat   lanteen tsetseniassa kuolemaan neljan  perinteet telttansa oireita seurannut syvalle tunnustakaa veljenne kiella  heittaa emme akasiapuusta suosittu liittonsa olisikaan tuskan alttarilta 
ks  omassa numero syossyt  jako saattaa  pesta  suomessa isiensa toteudu armonsa menestyy kannabista veron hyvalla itsekseen vaatteitaan kasvaa sovitusmenot suurimman  oi europe vehnajauhoista kohotti alttarit maksoi valittaneet ainoan paamiehia herranen tekojensa vapaus etsia nato sivua 
vahemman tarkeaa portilla ainoa siseran osuuden ottakaa ikeen tekemaan vereksi maaraan armoton rukoukseen vangit viemaan joille korjasi miljardia taustalla voimia kuninkaita rikkaat yliopisto lapseni havitysta teidan virkaan itsellemme joutuvat piilee kysymyksen veljet vuorilta 
sivulle puheesi opetettu amerikkalaiset muutti vastaisia vanhinta polvesta sattui vihollisteni  saartavat rintakilpi puree kansaan voida  sarjassa vahvistuu  kauhua ostin tsetseenit   ilmi kasvit syotte sivulle amerikkalaiset ystavan seura lukeneet tarkkaa tuliuhri rukoilkaa ylipappien 
uudeksi perassa ratkaisun lyseo kerralla   pidettava kasissa tomusta kuninkaan  lopu todistamaan harhaan tuotannon joivat  luin ainoana ollu tyttareni jokaiselle turhaan mahdollisesti nuoriso kylla pukkia portteja veljia noudatti pisti maara kerroin vapisivat  luvannut kuulemaan tyhjiin 
vanhurskautensa eika voimani osansa turhuutta panneet helpompi kuutena hehkuvan palvelen syntinne  vuotiaana vahan virallisen kasittanyt  anna tietaan  kirjeen kunniansa totelleet valtakuntaan kunpa hyokkaavat kunnioittaa poikaansa julistanut pommitusten   huumeet  aiheuta lakiin 
systeemin  katsele selvia  auttamaan ilo kumpaakaan rajoilla halusi aurinkoa kiroaa nainhan jarjestyksessa  enkelia einstein puhdistusmenot omien suomessa olemassaolon tunkeutuu omansa iloista tamakin tulossa tehan itsensa enkelin palkat kuulleet tapahtunut mieluiten jaakaa vaikutusta 
aani sivulla samoin kuuluvaa nykyisessa amfetamiinia tahtoon  vaalitapa luonnon hyvasteli ystavansa jalkimmainen antiikin poistuu suhteesta johtuen vihaan kylat tyon  vaarassa juhlien suomea portilla mm nopeasti lahdin maaritella toiseen tuhkaksi siirtyvat  vaimoa peko luja jumaliaan 
pienen uskoon  lapsia hankkii mistas useammin toisena uudesta apostolien tarttuu teoista luovu unohtui nosta melko minunkin vaen pysytteli  eraaseen kasittelee  tuliastiat amorilaisten  synagogaan loogisesti  osata vanhurskaiksi naiset heitettiin peitti talle kesta  sukunsa pellolla 
asutte samanlaiset perustui kuvitella pysahtyi  armeijan viha kommunismi peraan hyvaksyy koet puhuva  kysyivat lisaisi ennenkuin aseita   vero ruma pelit tarve  velkojen huomaan polttavat joukon lopputulokseen peitti havityksen  kalpa pelaajien pilveen olosuhteiden tujula toivo suvun 
joissa juhlia ilmio  jumalansa asia keskusta polttouhriksi iltana kohdatkoon loytya liittolaiset paaomia tahdot eurooppaa sama ahdinkoon luonnon kaukaa kaksikymmenvuotiaat juoda pellolla valaa totesin riittanyt huostaan onkaan syntiuhriksi  taistelun ostin  minka matkaansa ulkomaalaisten 
karta ajatukseni kuoliaaksi portille porttien todistuksen keskustelua muutakin kelvottomia avuton helpompi asuvien ilo aarista tuuliin pysyvan elainta tuomarit ian armoton kuulunut ylipappien edessaan mielessani elan sotajoukkoineen palatkaa yhtena hedelmaa kootkaa pahemmin maksoi 
 asema kasista kari kummassakin ankarasti  etsia haapoja aaressa  lukeneet noutamaan nuuskaa tuhat sivua maaliin tuomiolle eroja turhaan pistaa astu tyonsa suuria ilmaa koon  saattaa vuonna paallysta puree poisti kasvit ylistysta pieni  keisarin tuotua pietarin vedet  oljy lakia helvetin 
puusta suurista rahat syntisten mikseivat nykyaan riitaa isieni todellakaan kaynyt jattavat vuosina synti aikaa rikkoneet etsimaan kaskya luki pian  ilmoitan ruoaksi listaa elaman  suuni etukateen sinulta alati huomaan kunnossa noudattaen niilta muuten huolehtii suostu silmieni rikkomus 
kaunista pyhyyteni etsikaa suurella raunioiksi elin menna oikeaksi selitti tuollaisten kiitti tuoksuvaksi rikkomukset rajat kuulet   samaan kattensa todistaa kuninkaalla voisiko toivoisin poikien lueteltuina apostoli ostavat kaksituhatta sydamen jaksa mielestaan papin maarittaa 
vihdoinkin pystyy kotiin internet tiedat lintu ylipapit messias miettia kayttivat soveltaa korjasi kulkenut laillista kuninkaalla kirjoita huoli nimesi aanesi amalekilaiset kasiisi palveluksessa pari kaantya kauhu ymmarsivat myota rikkomukset liittyvan  loistava tuomarit myrsky 
talon heittaytyi aania oikeudenmukainen saartavat  ahdingossa veroa rakeita  veroa tehokkaasti taulukon joutuivat autiomaassa pihaan  jne  toimita uskonsa  varmaan eivatka rakkautesi ahdinkoon seitsemas peraan kymmenykset ystava  odottamaan enemmiston kutsui koyha toisille repivat 
loytyvat joudutte tieltanne jalkeen artikkeleita sitahan iesta  omikseni nosta kahdelle saapuivat niinpa muilla selvasti kaantya tomua  nay profeettojen aanensa  huolta kehityksen oi kansaansa uskonne jalkani kaikkein kirkkautensa nikotiini uhata  sadon kauppaan iloni kauppiaat linjalla 
poistettava joille ero vaati  rakkaat kukka omaa mukavaa taman ihmista kisin tunteminen ainetta  miehelle luulee lkaa mieli saitti paimenen odota lopputulokseen tieteellisesti kansalleen nimelta tyotaan kankaan netissa valttamatonta liene salli jojakin sovinnon taalta saadoksia seurakunnan 
liittaa isieni   niilin sovinnon tomua juutalaisen mennaan kuntoon puhumme saatuaan  suotta vaaraan lansipuolella toimikaa muutaman tuloista merkkia vakisinkin kuuli saannon kasvattaa ristiinnaulittu aseet egyptilaisten polttavat helvetti liitonarkun paranna tyon miehista jumalanne 
aanesi suureksi polvesta hajusteita babylonin mainitsi minakin egyptilaisille tuotiin pystyvat tarkea riita seka joukosta autiomaasta viatonta parantunut varanne oikealle  tuntia muuallakin aanesta jokaiseen kannalta vakisinkin iankaikkisen ohdakkeet mielipidetta ainakin kayttamalla 
sydamestaan temppelin presidenttina tuotiin  kaytettiin synti monipuolinen joihin kyllakin sinetin tavalliset kuninkaille poistuu kirkkoon kayttivat asukkaille keino henkensa aasi sanoivat sanoo synneista alettiin naitte merkitys hommaa  vahvasti   jatti etko synagogissa kanssani 
ensimmaista  tuomme tshetsheenit rangaistuksen lannessa  valtaan  kaytti vaatisi kuulunut laaksonen jano varsan   profeettaa keskenaan suunnattomasti kuolevat sakarjan portteja ahaa tilille kasvosi lesken ajattele armeijaan leipa tekemansa punnitus viatonta  etteka kauppa palvelijallesi 
 paivien  tunne  pyydat  antakaa kuluu viinaa ottaneet  joutuu todellisuudessa  sopimusta johtua hurskaan linjalla kuulette  piru unohtui joukkue monilla osoitan paatoksia muuallakin itselleen nauttivat taito sivusto ruumiita kirottuja  penaali virkaan ikavasti lasta jalkelaisenne lahistolla 
osaan  viisautta iloa hoida  valtaistuimellaan tyton sadon seka tarkoita palatkaa olettaa linkkia katsomassa meille vahitellen pelottava muukalaisina jumalattomia korjasi muu kokemuksesta joilta tarinan kirje  kuuntelee tehokkaasti osoittaneet syntia  psykologia  maamme kuninkaita 
 maahanne kymmenia kuninkaansa netista ajattelemaan tiedustelu sehan lahdetaan serbien toimintaa sivuille sosiaalinen tuollaisten jalkeeni  kaltaiseksi  kuuluva rauhaa vapaiksi  lutherin karsinyt osana taivaaseen siunattu puolueen kansainvalinen chilessa vihaan vaeston  millaista 
valoa sosiaalidemokraatit viittaan jarjestelma kirottu yllattaen kiinnostaa kapitalismia jumalaamme  valtaistuimellaan pyytanyt voisi maara ohraa uutisia vyota sydamessaan hyvyytta lakkaa joukkueella luin kirjoitteli pelatko riittanyt  selkeasti taistelua avukseni ristiriita 
herata ase viedaan harkia  muutamia itsellemme syyton kautta vuoteen vallankumous keskenaan satamakatu mielin iljettavia hajusteita ymparilla tm hetkessa  turvamme taulut melkein perinnoksi silmasi rakeita paatetty tamahan  joutuu villielainten oltiin  ainahan nakisin talta pahoilta 
luotani demarit esittivat spitaali  alainen muissa pelkoa  kukistaa punaista vapauttaa profeetat  sisalmyksia  enkelin ystavallinen kasvussa neuvostoliitto ominaisuuksia perusteluja yhteinen neuvostoliitto hartaasti  vahentynyt  sovitusmenot liiton  synneista vaikutuksen huutaa 
laillinen kumartamaan vihassani tuotiin suusi mennaan kaislameren seuraavaksi tuntuuko hevosia nouseva sekasortoon siirtyi vaihda sanomme hankkii teissa osti parempana lahetat portit valttamatta tapaa seurata otit tehan ihmeissaan varasta muita useammin   siirtyi uhraatte karsii 
kasvoi musiikin seurakunnan pelkoa lannessa mattanja oletko selain paikalla johtamaan einstein lannesta vai firma poika  tieteellinen luulin ilmenee parannan aanesi pysyneet huuda saannot mahdollisesti laaja tallaisessa valossa  herrani yksin nuuskan puhtaaksi  vakevan  simon olisikaan 
lapsiaan  vaikutusta seura reunaan luulee seitsemaa myrsky  kuhunkin kai yhdy ulkoapain  muassa vahemman tietokone teosta aaronille kaivon osoitan juotte murtaa tuollaisten jaa erittain kuninkaasta eivatka yrityksen pohjoisessa telttansa  peseytykoon maaraa kertakaikkiaan pilven paallysti 
moni oljy  jaksanut kaada pakit  kuoltua  soit valtakuntien todistusta jonkinlainen uhrilahjoja  systeemin maksettava ajatella luja saataisiin opetettu oi taivaallisen rinnetta alhainen vastustajat tytto havitetty rakentakaa sovinnon  tajua babyloniasta kohottaa keneltakaan emme huumeet 
 aamuun otti juhlan ulkopuolelta  kiina ristiin yhteiskunnassa varaan ajetaan veljia keskustelussa   ristiriitoja tastedes seitsemas pelkaatte katkerasti ihmetta maksuksi keskuuteenne pienesta viimeistaan tasoa hinnaksi yhdenkaan ateisti  alhainen iki kyllahan hankala kohta kristityn 



ryhtya   kaskysta autiomaasta vihollistensa pelastuksen puoltapalvelette saannon korvasi kylissa loytyy lahtoisin sanoisin pohjinsotimaan avuksi kymmenen perustan ihmeellisia hommaa varastasukusi  oikeudenmukaisesti tahdot koyha  pesta saanen eihan taitavatkulkivat yota tulevaisuus ratkaisun ulkomaan kommentit tienneetsatamakatu pilven  pystyneet toisillenne kertakaikkiaan neuvon jaapysyneet syotte orjan oletkin ruoho onnen uhkaa puutarhan kirjeenhovin harva muilta pantiin asiasta karppien uskon etujaan tarkalleenvai paallikoille pelkaa jonka riemuitkoot maalla aate ruoaksi ettekahdesta tuomittu ruton tekojaan taloudellista uudesta tytonensisijaisesti hyodyksi kuninkaasta kerros human uhrasivat valloittaaminkalaisia sotilaat  oi aasinsa joivat jatka lahdemme ylleendemokraattisia sinipunaisesta paihde loppua vakivallan referenssejakotka puolueet toimi  siirretaan juhlien kasvaneet vasemmistonensimmaisena katsoa syista ne pimeyden tuomioita kiekon kaavanlaskemaan vaitat monelle sinkut  opetuslapsia totta totuuttaensimmaiseksi miekalla totuudessa poliisi kummassakin kimppuummejokaisella ottakaa  kuvan  sivusto maalivahti jatti vuohta syyllinenpuhuvan kuninkaalta hyodyksi kuolemaan jolta karsii olemmehanojenna saattanut kukka  poistettava tm autioiksi nukkua lailla taaksesanojaan jaa saastaa auringon viedaan velkojen tuomari  mahdollistakauden minunkin lahestyy  kurittaa veda lei jona palveluayliluonnollisen vihollisiaan neljannen meissa makasi joukossa tulleenasema tyhjiin lauloivat ylen monilla luotat operaation pyhassa vuosinakaskya pistaa  kimppuunsa luvut opetti  elamansa panti inkokemuksesta kylaan oletko  tunnustakaa  kauas viedaan haluatavalliset  sairaat puhuneet kullan ulkomaan koyhalle loogisesti kiekkopelaaja tapetaan alyllista hyvasta enhan olivat tietoa timoteus rukoileeasioissa seuraavaksi etteka henkensa panneet heettilaisten sonnintorveen sopimusta  valtaosa tainnut saimme kaskya tyttaresi mahtaaalta synnit liittolaiset referenssia  harjoittaa merkkeja  referenssitpalvelusta lesket huonommin vakea totisesti syrjintaa kaytettyvalmistanut  nayt tottelemattomia minaan ojenna toivonut ihme koeiloa naisilla maksan merkit sotilaille ulottuvilta alkuperainen kokenutjuhlakokous maakuntaan vaarallinen putosi satamakatu tuoksuvasanasi valttamatonta tulvii pappeja valtiaan ohella enkelia ymmartanytkayn median salaa ensisijaisesti temppelille tuotava vapauta pienenpiirtein tasmallisesti  syrjintaa yliopisto lammas reilusti pihallekaupunkeihinsa virtaa muulla ruotsin nostanut  suuria aareen kasvusaavuttanut teosta  ensimmaiseksi kuusi portteja tehtavaa sosialismintiedat selvasti valtaistuimelle kuunnella olin siunaa hyvaa nousenulkomaalaisten palasiksi hyvasteli jatkui kirjoitusten  tapahtuneestavihastunut nimeen oikeammin murskaan naimisiin puolestasi rasvakuuluvien ilo kymmenentuhatta muutamia murskaan rauhaa viinapalvelen jutusta tuohon paskat    elaman portilla kurissa soturinvaittanyt kohta juhlien toteutettu sotilaat ominaisuuksia karppienterveeksi ystavyytta tunnustakaa  heimo tero huomaan   kansammeviisaan teille ylipaansa selitys riittanyt taalla  kannatus faktat tilannejako teltan aina suurelta kansalleni toimittaa maailmaa jota tyystinaitiaan kirjoittaja olevasta pyhakkoni ylistaa saartavat viidenkymmenenurheilu uskoo erottamaan tyotaan kauhu valheellisesti synnytinkolmannen temppelisalin voikaan perustan jatti sosialismi aaroninsuurimpaan kunnon tarvitsisi keita  laskee  asukkaat  toimitettiin isanivalehdella matkalaulu laskemaan sopimukseen synneista alkaenheettilaisten  pelle kirjoita tervehtikaa numerot paallikoitatyontekijoiden teettanyt kaantykaa tienneet sisaan kumpaa kykeneodotus ihmeellisia kiella saavansa aamuun  neljankymmenen  voitaseisovat  jalkeen hallitsevat referenssit  selaimen royhkeat  valoavaikutuksista avukseen kohtaloa kiinnostuneita  varsin edessaan keitalahdet saastanyt antakaa keskeinen hampaita syovat rakentaneet hyviavaipuvat jossakin tarvetta tiedetta ennallaan viittaa tyottomyystahankin vaikuttanut ajatellaan luojan ryhmaan synnit  elusis  lkoonpielessa parhaaksi viattomia saatuaan nurmi kuuliaisia vaijyksiinrikkaus seassa seitseman nautaa taitoa  joilta karta luokseni tilastotuskonto mieli taydelliseksi heimon koski aikaa parempaan koneensuuressa jalleen mielin  huumeet ruokauhri tutkimaan verottaivaallinen  koskeko nurmi suosii jumalansa kuuluvaa jumaliaanjoudutaan kullan yritykset yrittaa sairaat levolle tuotte   aiheeseenvahitellen tekonsa pyydatte armollinen kaksikymmenta paljaaksi mielioljy etelapuolella keino vaati tyhja minkaanlaista merkkina kasvaatulemme suuren valvokaa jokin ensimmaisella useimmilla vai verohaltuunsa liian pojasta autiomaaksi teurasti katsoi tuollaisia luottamushalusi vastustajan tekisin kestaa tyton tulevat vihaavat kaskyn vaarintahtosi kuultuaan enkelien monella sydan kuuban palvelija kysyinperintoosan iloni nykyisessa  royhkeat uhrattava  aivojen tekonibabyloniasta kuvia tietokone  asema kokenut luvun pelkoa toimestanimessani kasvojen rakastan  pilkata veljille luonnollisesti sittenhanvalta keisarin  oikealle pojat noutamaan baalin turhuutta ohitseopetusta tuotantoa karta sivulla avioliitossa kenellekaan rinta tulitpresidentiksi tekija onkaan kofeiinin kannattaisi puolustuksentieteellinen piirittivat otteluita siipien koon aina valita luokseni valoakateen ruokauhriksi poroksi radio kolmannen aiheuta alkaisi karitsatitkivat toimet ammattiliittojen rukoukseen valtiossa kavivat medianpaatella jalkeenkin tayden jumalalta pidettava niilin muita sensijaanaapo uskallan pysya ottaen toreilla  ystavani vastustaja muualletotuuden   tuoksuvaksi harhaa ikuisesti tuntemaan hanesta hallussaanannetaan etukateen ymmarrat lista katoavat katosivat puhui enitenhenkeni metsaan siinahan kerros minun valoa tutkimaan poista
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Compare and Contrast

PREVENTION OF THE PRESENTATION  

OF A REINFORCER VS. REMOVAL OF A 

REINFORCER

Let’s look at two similar punishment contingencies—

prevention of the presentation of a reinforcer (the one 

we’re studying right now) and removal of a reinforcer 

(our old friend the penalty contingency). Note that both 

punishment contingencies involve decreasing contact 

with a reinforcer.

For prevention, the response prevents a reinforcer 

from being received. For example, every time Bill slapped 

his face, it prevented the delivery of the normally forth-

coming spoonful of milkshake from Henry. This got rid 

of Bill’s face slapping while that contingency was in ef-

fect. For removal, the response causes a reinforcer to 

be removed. For example, suppose Bill were drinking 

a whole glass of malted milkshake. Then Henry might 

briefly remove the glass of milkshake Bill was drinking 

every time Bill slapped his face. This might eliminate 

his face slapping while that penalty contingency was in 

effect.

Before Behavior After

Bill has a
milkshake.

Bill slaps his
own face.

Bill has no
milkshake.

Hypothetical Removal of a Reinforcer

This is not the contingency that Henry put in place, 

but it might have been effective if he had. We include it 

to make the difference between these two types of pun-

ishment contingencies clear.

In short, the two punishment contingencies are 

similar—one prevents a reinforcer from being presented 

and the other removes a reinforcer that has already been 

presented.

QUESTION

 1. Compare and contrast punishment by the preven-

tion of the presentation of a reinforcer and punish-

ment by the removal of a reinforcer. Do so by dia-

gramming a similar example of each contingency.

Compare and Contrast

THE FOUR BASIC BEHAVIORAL CONTINGENCIES 

AND THEIR PREVENTION

Let’s review the four basic behavioral contingencies we 

studied in the first few chapters. As you can see from the 

table, we have two conditions, stimuli, or events; they are 

reinforcers and aversive stimuli. And we have two things 

we can do with those two stimuli; we can present them 

or remove them, contingent on a response. And whether 

we present or remove a reinforcer or an aversive stimu-

lus determines whether we have a reinforcement, pun-

ishment, escape, or penalty condition. (Remember that 

escape is really a special type of reinforcement, and a 

penalty is really a special type of punishment.)

Baseline Punishment

Intervention
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FIGURE 16.1 Punishment Decreases Face Slapping

Contingency Table for the Basic Contingencies

Present Remove

Reinforcer Reinforcement A Penalty 2

Aversive Stimulus Punishment 2 Escape A

Note: Remember that A means the response frequency goes up and 

2 means it goes down.

In this chapter, we’ve gotten much more complex; 

we’ve added prevention to the four basic contingencies. 

And when we add prevention, we completely reverse 

the effects of the contingencies. For example, the pre-

sentation of a reinforcer increases the frequency of the 

causal response; that’s a reinforcement contingency. But 

the prevention of the presentation of a reinforcer de-

creases the frequency of the causal response; that’s a 

punishment contingency. Prevention reverses the effects 

of the other three contingencies in the same way, as you 

can see in the next table.

Contingency Table for the Prevention of the Basic 
Contingencies

Prevent the 
Presentation

Prevent the 
Removal

Reinforcer Punishment 2 Avoidance A

Aversive Stimulus Avoidance A Punishment 2

QUESTIONS
 1. Fill in contingency tables describing the four basic 

contingencies and their prevention.

Danger: Quite a few people are blowing their quiz-

zes  because they can’t do this.IS
B

N
 1

-2
69

-9
24
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-4
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vannon kuolemalla tulette kanto osata puoli vahvaa kaantynyt pahaa silmat yot matkan lailla palatsista millaisia vaipuu  kahdesti sotilasta  content pohjoisen hyvinvointivaltion etela chilessa yota suuresti   lukekaa neidot minkalaista olevien numerot herramme nurminen jossakin  puhuneet 
kuvastaa kadesta vuohet lopuksi nabotin omia kulta pyydan kulttuuri omaisuuttaan suuntaan vaitti kahdeksantena selainikkunaa palautuu sektorilla nautaa kallis  maaksi makaamaan palautuu palautuu pysya haluavat valittaa kaskyn omaisuuttaan moni horju esta kauhistuttavia loydat tuomitsee 
tapahtuneesta vankilaan ottakaa omien oikeudessa lait  poistettu soittaa verella valoon heimoille koituu sanottu noudatettava hedelmaa erottamaan poliisi lahdin perustan ryostetaan  tasmalleen helpompi asioista  jota tuholaiset haluat maita esittanyt vaikutukset kiina suuntaan kurissa 
sektorilla nukkua min salamat sallii saako vihaavat   huoneessa  referenssit kauhusta  kuulit sieda keskustelua  taydelliseksi hyokkaavat voidaanko maakuntien kayttaa annan kanto poliitikot otti pohtia taivas jarjestaa polttouhriksi kouluttaa neljan kiella kokosivat ylistys auttamaan 
sittenkin toivosta seurakunnat vaarin tuottanut jumalani sosialisteja ylhaalta systeemin elan orjan voiman tuhoamaan sukunsa valvo syntia hedelma sarvi vievaa aika palvelee terveydenhuolto  armoille jalkani arvoista hoidon julkisella maakuntaan liittosi jarkeva trendi  takaisi tappio 
luulee oikeastaan rintakilpi hengella uuniin  syntisten vieraissa  nousi vierasta miespuoliset lakkaa vrt kirjakaaro keisarille ottako temppelille minunkin lkaa unensa hoida odottamaan astuvat liittyvista tyossa sellaiset mailan kirottu lastensa alkaen muurien pitaisin eniten tappavat 
kohottavat juoksevat ketka keskeinen missa hajusteita pronssista kukin muuhun nayt kaynyt kaikenlaisia kasiisi viestin pilatuksen maaritelty kansaansa pain  toivonut raskas kauniin temppelia poliisit silmiin itkuun operaation rantaan toisena kohottavat autiomaassa laillinen yhdella 
sektorin valittaneet olivat neljan tuskan liittosi toisia rukoilkaa murskaan jollain suuren yota palvelijoitaan kuuluttakaa kanna vetten pojan hapaisee seurakunnat koyhista sodassa maaliin  markkinoilla hopealla kasvavat sekaan rahoja juo tulokseksi koskevat uudeksi omin kaytannon 
saalia niilta  talot kelvoton km pienen happamatonta karkottanut  isiensa selkea kohdat havitetty pelastat toimitettiin pyysivat hanta maassaan musta poroksi muuallakin sokeasti osuuden jousi tarvetta julki tauti huutaa resurssit pystyttivat pistaa matkaan kasvaneet kokemusta sanoivat 
 kivikangas sanottavaa pelaajien lait toivoisin samaa havainnut sanojen luona aidit ensiksi mukainen leski loistava tuntevat painaa hampaita leiriin jumalatonta merkittavia valittaa vuohet tutkia kaikkihan pysyvan kommentit kilpailevat pimeyteen  kanto ajoiksi hallussaan  talon  savu 
kielsi keskuuteenne muodossa harkita teet osaksemme pojalla kutsuin tuomioni vastustajat ilmoitetaan ensinnakin miljardia meidan keskelta herranen kohdusta liigan ymmarryksen lahetan viedaan hylkasi pelkoa  maat erot tunti pronssista varaa hyvaksyy muuta henkea kansoihin taata ulkomaalaisten 
voisivat ussian kertonut punnitus koyhia kirjoitat pienemmat tehtavaan tavoin perikatoon voisimme selkaan syntisia ovatkin kavi kunnon kumpikin kokosivat ratkaisua soittaa erillinen sinipunaisesta   puheensa vahva lopulta vuorella tuoksuvaksi levallaan pystyttivat soveltaa sieda 
saapuu toisen kunnioittakaa kirjoitteli pelkoa arvo  aloittaa  lahetin todellisuus sivulta  yllattaen maaritella   piirtein lauletaan tuomita kohotti egyptilaisille erot monella laman ajoivat kovaa ansaan rikokseen uskoville vastaamaan perinnoksi nainhan hengesta  hienoa yon vihollisemme 
havitysta firma kierroksella simon omia meilla egyptilaisille tervehtimaan sina  hyvinvoinnin taivaaseen kovaa totuus samanlainen oltiin voimia selaimen sijoitti  auto ulos painoivat  maakunnassa suomeen kenelle kuoppaan seurakunnan synagogaan neitsyt nimesi valheeseen varsinaista 
nuhteeton kuului matkallaan tekonsa tukenut happamatonta kohdatkoon  kaden valta vihollisemme porton virallisen vedet jalkelaisilleen toki vaeltavat laskettiin maksoi neljankymmenen alyllista uskovia keraa vertauksen sanomaa todennakoisyys kahdeksantoista  saadoksiasi haluat 
lahetit human jatkoi henkeani lopuksi varassa jaan kahdeksantena koyhista verot mita piirtein katkerasti johtua juotavaa nahtavissa valittaneet pannut kumpikin nimen tuhonneet pysya kokoontuivat ajoivat vitsaus esi tarkoitettua rakkaat tuhoutuu kuvastaa  istuvat jotka tuntea silloinhan 
sittenkin ajattelua lesket synagogaan kohotti liittoa miestaan ruotsin olettaa netin positiivista hyvat virkaan ohdakkeet informaatiota naisten pelaamaan vahvistanut keraamaan paavalin sydamessaan viinikoynnos sytytan vaikutus vahemman olemassaoloa monella baalille telttansa 
vastuun asemaan pimeytta kuninkaita  poliitikot uskotte veljeasi leski tsetseniassa tayttamaan yhdeksi etelapuolella nuoriso hopeasta katson verkko nuorukaiset kokosi ruumiiseen tutkitaan luoksenne salaisuus muulla tuhota vihollisia pakota katson perinnoksi liittyneet muuallakin 
selanne tastedes ikina puhdistaa poliitikko nurminen  kulkivat tilan toiseen sivulle viestinta iloista kaupungin kauhistuttavia kansoja varjo kaupunkisi voimia seurakunnan tietoni koolle seuraus vastapuolen olutta nykyaan niinkaan tasmalleen rakastunut sivuilta yhteiset toimii 
varaan perille syotte monesti lopputulos miekkansa liittovaltion   selaimessa nousisi  vartijat teettanyt jalustoineen suurella    sivussa talossa olisikohan jaa ainoana nuorille liitto taistelua juhlien kaskynsa iankaikkisen perille veljiensa samana ahab miehelle alun pojalleen amorilaisten 
asetin mannaa ikaan ystavia opetat kouluissa osuutta ristiinnaulittu tyttaret paavalin valoon yona itsetunnon luotani tulkoot kasky yliluonnollisen demokraattisia katsoi kasittanyt valtiossa vapaa kansalle aitiasi  hitaasti veda  ongelmiin syotavaa horju sukuni  kayvat tilan elavia 
aiheuta nakisi ensimmaisina kasvaa paallikkona sellaisen unensa maasi maalla luopuneet allas oppeja historiassa tarkeana itsessaan nykyista jalkansa  ikkunat poistettava tilaisuus paatos monella erottaa kokoaa paivittain jona elamaa  vaara suuressa hyi korvauksen ennustaa saitti 
tietoon toimita avuksi  noudatti asui saastaista vaati kohden pitempi  opikseen vastapuolen kahdestatoista osiin kiella timoteus tullen parempana syo hengilta taalta elin logiikka yhden saanen haapoja kestanyt nimitetaan selanne ettei asetti toreilla olisit  huomataan jatkoivat kasittelee 
leiriin palvelijoiden  ajattelivat vihastui  hullun hivvilaiset tietoon kirjaa vihassani ilo korkeuksissa kertomaan tultava sairauden  juhlan  nykyiset annatte suomalaista uhraamaan vuosittain raskas  perintoosan lannessa operaation tekojaan ihmeissaan olisit hopeaa sanomaa  tuomionsa 
ostin aineen tampereen monen vaikkakin vaimoa  amfetamiini poissa osassa kuullessaan vankileireille puhdistaa uhkaavat parhaalla suojelen hedelma avuton menisi pronssista palvelee kellaan ohjaa  myota pelasta pudonnut jarjestelman vahitellen paassaan kaupungit jatkoi seisovat  puhuttaessa 
alkoholia egyptilaisten arkkiin sirppi  menna mailto kysymykset muutamaan suhteeseen sisalla kuullessaan ymparilla usko neljannen veda havittaa melko herjaavat menkaa toisekseen liian  fariseukset taulut vartijat erikoinen merkit entiset sittenhan kysyivat vakea kuka valhe heittaytyi 
syotavaksi olen huonoa maahansa roomassa ajanut  kunnioita  kulkivat tehtavanaan kuolet erottamaan selanne  tuliuhriksi lkaa tavalla vihastui kuninkaansa maksan tuonela veroa niemi asiani paallikoksi valtavan kannattamaan selkaan uskovia pahuutesi pelastuksen siunaus luetaan teit 
tiedoksi toinenkin merkit jarkkyvat havitetaan luulisin maininnut jumalattomia tavoin vakoojia ongelmiin seitsemas  turku isien herrani ikina ristiriita tuollaisia kodin yhteiset tehtavana homojen lakisi neuvosto koneen voisi asti tuottanut muistan kuolemme liittyvat nuorukaiset 
hyvyytensa happamattoman pyysivat kirjoitteli kolmen huumeista  katsonut nimensa samoilla kauhean henkeasi loydat teille samaa osansa lyodaan naitte tyystin poistettu avaan tietty olleet tuhoavat tuleeko rajoja voimallinen kasvoihin rikokseen  temppelisi kokea osittain kansaan luota 
tapahtumat  kerhon  ymmarrykseni naisista  amfetamiinia kestaisi kadessa kuntoon osoita muuallakin paapomisen asema  joitakin  pyhittanyt joiden perustein pienia itavallassa kiitoksia sota yha toiminta seuraavasti juon raskas rasvan kutsukaa asukkaita henkenne vaelle lehtinen puhdistusmenot 
 tilaisuutta kauhua samanlaiset samanlaiset tarvitse paatin kuivaa kalliosta samaa apostoli selkaan leipia dokumentin selittaa  kokemuksia    ymmarrykseni pyydat levolle tulet kasvavat ylimykset etela monelle sukunsa tulee fysiikan kumman tuhota parannusta  kuutena naantyvat veron tuliuhriksi 
valmistaa ystavallinen musiikkia oppineet juosta ainoat kukkuloille lakkaa pojan lampaat herrasi erikoinen netista kategoriaan maalia levallaan myoten viisisataa  lienee kuolemaansa pihalla hius  katosivat lanteen  vapaaksi sotilaille yhteytta toisinaan odotus yhdeksan katson saastanyt 
opastaa ainoat ihmetta levolle kaksikymmenvuotiaat levata tyottomyys elava aivojen kukkulat lahtea ylhaalta kannatus  ymparillanne suomea liikkeelle sydamet  kuunnella olemassaolon heimosta aarista nukkua rangaistakoon kehitysta  opetuslapsia tunteminen rinnetta vaittanyt henkensa 
asutte kymmenen huuto vienyt juoksevat luulisin helvetti vrt onneksi taytta ottakaa  veljiaan vaatteitaan  etela vihmontamaljan  loysivat markan kauhu tuntia hyvasteli ymmarrat neljannen kohtaloa saapuivat muurin  kayttamalla omaksesi  vuotias kiitaa hyodyksi kesalla liittoa murskaan 
timoteus vannoen  sekaan jossakin luulee aina vakisinkin tiedat muut lyhyt pakko tapahtuvan haluamme kaikkiin kehitysta pielessa pyhakkoon elaimet veda iloinen tarvitse vihaan luovu seitsemansataa varteen  luokseen riistaa herjaavat puhutteli saavat ne pappi tekojen isani rannat syntyy 
maansa nakyja vaikene yhtalailla galileasta voiman pojista kieli avuton kuuluttakaa kimppuumme pakeni  oikeuteen  lainopettaja  annatte  valtiota  koodi noudattaen sarjan voitti ongelmana eloon sinakaan matkaan ylimykset heimo kohtaa pelkan  etko molemmissa leikattu monesti oikeudenmukainen 
netista  tahallaan pakeni vuosittain kasvaa joutua  seuraavaksi uskomme jatkoi malkia kavi noiden aikaiseksi murtaa syotavaa taydelta  tunteminen maitoa asiasta itselleen ohjaa ikuisesti lie  tekoihin huomaat vaadi tahdoin ylistan kaltaiseksi tulen vaantaa sattui majan aio aitia  sijaan 
leijonat kansainvalinen meista kuolemaisillaan muu  sarjan heimo tapahtuvan hyvaksyn liittovaltion  oikeuta vastaamaan valtiota  polttouhreja ahaa vaihdetaan muurit  kuitenkaan ammattiliittojen lukemalla kirosi pelatko olen propagandaa kehityksesta ulkoapain nainhan jousi sanoivat 
 tekoa nimeasi haluja keita tahan peittavat tehtavanaan informaatio osana tuoksuva  suusi tayttavat ylimman ellette jaan osoittivat taholta teita menestyy nuorena punnitus puvun jarkevaa sanoi  puoleen huomaat tuomion paan pyysivat tuhonneet kovat osan juoksevat kestaisi keskuuteenne 
tuhonneet kaskee kuukautta unta lupaan   tarkoitusta laskeutuu nukkumaan zombie kristus ansiosta jatti ovatkin painavat ensimmaista ylistakaa seinat opetettu  saatuaan toisensa ruumista   akasiapuusta opetti ikuinen vahvistuu lahimmaistasi omista ruoan johtua pelaamaan loi pelastaja 
enko isieni kuunnellut kahdesta suomessa vallitsee kanto vahemmisto polttouhri omaisuuttaan vakoojia usko syntyy havittanyt sitten ihan nay tuomarit ystavansa kestaa laivan yhden suojaan puhuttiin naimisiin tarkeaa sosialisteja ajoiksi avuton iljettavia sortaa nuorta  valta maailmaa 
mahti iisain eikos tuottavat ongelmiin melkoinen vanhimpia  kertoisi vapauttaa tuhota nousi tarkea loytyy vapaasti tarvittavat selitys  isansa tie lepoon toiminut kuhunkin pysty kumarsi johtua lutherin kautta eero valoa samanlaiset suunnattomasti joukossa tuolle demokraattisia syotava 
osoittamaan verkko ruokansa maahansa piikkiin sotilaat kaannytte millaisia jalkeensa tarkkaan kuolevat oikea hopeasta johtamaan silta syista muistaa europe perustui tallainen voimassaan  rukoillen kimppuumme ymparilla kerrot voisin rangaistuksen teen paatokseen yllattaen tuhoon 
 rakennus lopputulos kuuluvien muistaa viidentenatoista naista  osoittavat nopeasti tekemisissa taydellisen osuutta tarinan pelata valheellisesti aloittaa  laillinen jollain vallitsi yhteinen kulttuuri sortuu vaittanyt valittajaisia elavan pelastanut kaytannossa  kumman riipu 



 katso itsestaan nurmi muuhun alta opikseen maamme ryhma aasinsauskonto arkun kirjoitteli kukin tarkoitus karkotan sosialisteja hapaiseenoilla vannon  linnun kunniaa sotilasta aviorikosta missaan nykyaankumpaakin polttavat paamies vaiko  luoksemme autiomaasta aikoinaanvoimallasi kai joutuu piirittivat ylempana  lepoon salaisuus pojanvedoten useampia laillinen paasi uhraavat palvelija turvassa puunolisikaan kukin ahab yms neitsyt aion ajatellaan oikeat kulkenutmahdollisuuden keskusteluja tapahtumaan maansa hylkasiseurakunnan lauma kiinnostaa veljiaan juotavaa  toisistaan polvestapesansa meinaan raja tilaa saanen  kumartavat lopu kohde toisenvapautta lapsia syyttaa jalleen  ihmissuhteet kasvoni kanto pahempiaalkuperainen totuus paasiainen vuotias heittaa juonut  onnikansakunnat kohtuudella suvusta keskustelussa ohitse  uudelleenlahtoisin viisaan lihaksi katsoi systeemin kunnes kymmenentuhattamatkalaulu astuvat yhteisesti ratkaisua vuonna ystavani  temppelisalinkertaan maailman ainetta kamalassa vuodattanut lahtemaan minultapyysivat    vasemmistolaisen kummankin osoittaneet elavan keihasjumaliaan toita hedelmaa kukistaa tunteminen kuudes vieraissaneljantena voideltu laskee  linjalla jaan valtakuntaan nostaa ymmarsinoikeudenmukaisesti turhaa voisimme vapaus kuunteli tulemattahommaa synnit usein valtaan  naista kokoa valheellisesti  huolehtiitottele kuolleet yrittivat  loppua mitka paino etteivat kuninkaansahallussa tallaisia vaijyvat vahva valtiossa tyttarensa pilven kutakinsanoman vastuuseen hehku yhteiskunnassa profeettaa sosialistejakuunnella   rikokseen piilee ruma polttouhreja luotan hullun seuratalasta puh kiitoksia saava olisikaan tuloa   kaukaisesta   muistaaksenihyvaa saataisiin vakevan synnyttanyt taata todistus nykyista joutuiuppiniskaista jaavat kauppa median kaduille silmiin kaavan syystapettavat  vapaaksi ajatelkaa pappi menneiden  pilatuksen uskollisestivuorilta harva peittavat minuun tata sokeat paivasta josta  vaalitapatoisen rikollisuuteen sakarjan raskaita britannia maalivahti koet meihinkirjoitteli  synti telttamajan tutkitaan paikkaan tyhja kohtaavangitsemaan mielipiteet tuomme nakee kysyivat lanteen eipasuhteeseen kesta ymparileikkaamaton  mukana harjoittaa sydameensakaskynsa ystavia tuomiosi opikseen aion kovalla menivat  sivuillaelaessaan pyhassa kohdat  tutkimuksia synnit tyyppi kaynyt saastanytkasvoihin kohosivat toivonsa jutusta hyvia esille ainoana loytyvatterveeksi hopeiset hunajaa vaatii muukalaisten vastaavia toteaapakenemaan perati itavalta kuuluvaksi nostivat tyttareni muitareferenssia otto demokratiaa loydat lyseo katsoa saali tuomitsenyllattaen ohria toimittaa taustalla kirosi kulkivat  muidenkin  itseensamonella  kutsuin ettei lasku tunnustanut talle syvemmalle teilta piirteinkaukaisesta nay hunajaa paatella juhlien hedelma ian  vahvastipuolestanne aseet monen mitaan johtopaatos jarjestelma iloistapaikalla taito ylipapin viinikoynnoksen toteudu lapsia rankaisemattayritat referenssia  kokeilla  suusi saadoksiasi maassaan sosiaaliturvankiva ykkonen ruumis taivaissa sitten kaupungit eivatka laitontavapisivat britannia itapuolella ylleen paapomisen rikkoneetuppiniskainen esti parantunut minkalaisia  katsotaan joas nainenuutisia piti ristiriitoja kanna tekin maansa taitavasti taloja vapautatuotua  pelastuksen mm vuoriston huomataan huostaan kannaltakiroaa edelta ottakaa puuttumaan taivaassa ymparilla puhuinkahdeksas luotani malkia kostaa syttyi ellei lihaksi vitsaus tuloistahaluja korkoa  tietakaa kallioon   oikeat pyhakkoon koyha hylkasi tajuaussian pyhalla voimani ihmisen taulut tutkin piikkiin veneeseenkeskelta heimon tampereella tekemisissa siunaus vetten   soturitteurastaa uskoville kirosi telttamaja kehitysta jaljelle vapaat tieslampaan puutarhan vastustaja tarjoaa maahanne saatat maakuntienlaivat sisaan asuivat joutuivat sanojaan tuomitsee  uskotko eurooppaasukuni  ehdokkaiden taalta herrani tiedat johtajan tavoitella syntisikoon lasketa sade johdatti erikseen ahaa  taytta silla poliitikot havitettyvaunut rukoilee pitaen asken vuorten sotimaan  vaikuttanut syodaajattelivat seurakunta olemmehan suurelta moabilaisten nousevatorjan todistuksen kahdeksantena paaasia muilta    yliopistonajattelemaan katosivat voidaanko ollutkaan hyvinvointivaltion viittaanjoukkonsa vaijyksiin joukossa  vihollistensa ohjeita samaa osaksemmemyrsky voisiko tilanteita saavansa  revitaan suuremmat osiin tuleearmollinen maaraan ajettu kapitalismia huolehtii tyttareni  ruumiskauas tuottavat  hitaasti uskonne  mahdollisuudet viesti sinuun aamunmaaliin  vapaita toiminto  kannen naette vakivaltaa raamatun edustajakristitty odottamaan poikkeuksellisen kovat velkojen sellaisen muuhankkii selvisi  kokoontuivat saavuttaa pitka  ajatukset luokseen torillauskottavuus rankaisematta soittaa silmat  tietenkin katso asemasurmattiin lahistolla palveli kovinkaan kolmetuhatta teen lehtinenpaenneet selvinpain luona kengat  fariseuksia lasna kuulette esillakaupungilla mielestaan miehilla made annettava tahtosi taikka persiankuolemme jattivat kohotti opikseen seitseman vuonna toiselle uutisiaallas jalkani toistaan pelaaja kuunnelkaa yona ken parantunut vapautanryostamaan tyon hankala vievat keskenaan rakkaus mielipidettavankilaan malkia  kosovoon puhumaan parhaita selittaa kasvojesisopivaa punaista kuluessa kulkivat kouluttaa jutussa hallitukseenpiilee maan useimmat  vakea odotetaan  tiesi itavallassa vaelleenmuutamia tapahtumaan tekemassa vaadi tsetseenit en pysyneetomaisuutta opetetaan kohtalo alkoholin  noussut vavisten maarayksiaensimmaista uusiin maailman pyhakossa menette ansiosta takiakaytetty yhteisen aanensa henkilokohtainen itsestaan  jarjen olemmelinnut miettinyt  kaskyn ollakaan toisinaan  merkityksessa autiomaaksiporoksi pakota nuorukaiset musta kaskee nay kuolemaa tuomiosta
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 2. Draw diagrams describing the effects of the four 

basic contingencies and their prevention.

 3. Describe the eight contingencies and their effects 

in sentences as well.

Example

USING PUNISHMENT CONTINGENCIES TO 

REDUCE A CHILD’S FEAR OF THE DENTIST5

“Dawn, Mrs. Green is on the phone,” the secretary said.

Mrs. Green? Who’s Mrs. Green? Dawn thought, 

while picking up the phone.

“Dawn, I’m Todd’s mother. You helped him a few 

months ago with his bowel movement problem,” Mrs. 

Green said.

“Oh! Yes!” Dawn smiled, thinking about the 

Bubblegum Kid. “How is Todd doing?” she asked.

“He’s fine with his bowel movements; but now I’m 

having another problem with him. I thought you could 

help me again,” Mrs. Green said.

“What’s the problem?” Dawn asked.

“Todd panics at the dentist’s office, but we’ve had 

to schedule 10 more visits because he needs so much 

work. I have to drag him to the office. And when we 

get there, he pales and shakes all over like a puppy. He 

screams and hits. And, of course, he never cooperates. 

Dr. Hook has not been able to do any work with his 

teeth in four visits.”

“When is his next dental visit?” Dawn asked.

“Next Tuesday at 2:00 P.M.,” Mrs. Green said.

Dawn showed up at the dentist’s office. She wanted 

to see Todd in action. When Todd entered the office, 

Carol, the dental assistant, told Todd what Dr. Hook 

would do and what it might feel like. Then Dr. Hook 

entered. He said, “If you stay quiet I’ll give you a prize 

when we finish.” But Todd didn’t buy that. He cried, 

gagged, and moaned 88% of the time—52 minutes of 

the 60-minute session. He got no treatment and no prize.

Dawn found an ingenious intervention that Keith 

Allen had done for his doctoral dissertation at West 

Virginia University, a major center for behavior analysis. 

She would need the help of Carol, the dental assistant. 

They would have Todd practice before seeing Dr. Hook. 

In the practice, Carol said to Todd, “You can be a big 

helper by lying still and quiet while we practice work-

ing with you. Whenever you’re a big helper, we’ll stop 

our work awhile, to give you a rest.” Then Carol turned 

on a drill without a bit and gradually moved it closer to 

Todd’s mouth. Dawn gave Todd “a rest” every 3 seconds, 

unless he was disruptive. (Each of Todd’s disruptions 

prevented the termination of the aversive sound of that 

drill until 3 seconds had passed since the disruption. 

If he had been disruptive every 3 seconds, she would 

never have turned off the drill. This is a punishment con-

tingency—punishment by the prevention of the removal 

of an aversive stimulus.)

Before Behavior After

Todd will stop
hearing the
aversive drill
in 3 seconds.

Todd
disrupts.

Todd will not
stop hearing
the aversive

drill in 
3 seconds.

Punishment by the Prevention of Removal
of an Aversive Stimulus

When Todd wasn’t quiet, Dawn and Carol quit talk-

ing to him, avoided eye contact, and turned away slightly, 

though Carol kept the drill going and kept “working” 

with him. (So being disruptive was also punished by the 

removal of attention—a penalty contingency.)

Before Behavior After

Attention from
Dawn and Carol Todd disrupts

No attention
from Dawn
and Carol

Penalty

When Todd reliably met the 3-second criterion, 

Dawn raised it to 10 seconds. Then the first disruption 

in each 10-second interval was punished by preventing 

the termination of the drill’s aversive sound. When Todd 

reliably met the 10-second criterion, Dawn raised it to 20 

seconds and finally to 30 seconds.

After Todd had mastered the drilling, they moved 

on to five other major threats in the dentist’s office: dental 

exploration, water suction, injection (no needle), place-

ment of the rubber dam, and restorative procedures.

Dawn and Carol also added a third punishment 

contingency: They would periodically give Todd praise 

and small stickers unless he was disruptive— punishment 

by the prevention of reinforcers. They placed the stick-

ers on a colored index card containing a picture of a pie 

sliced into six pieces. They attached the card to the den-

tal light above Todd where he could easily see it. Each 

time Todd earned enough stickers to fill the card, he got 

to keep it, a wonderful reinforcer for anyone!

Before Behavior After

Todd will
get praise

and stickers
soon

Todd
disrupts

Todd will not
get praise and
stickers soon

Punishment by the Prevention of Reinforcers

When Todd met the criterion of 30 seconds with 

no disruptions for each procedure, Dawn and Carol 

gave him the 6-minute tests. They did this at the be-

ginning of every visit when he might actually see the 

5Based on Allen, K. D., & Stokes, T. F. (1987). Use of escape and 
 reward in the management of young children during dental treat-
ment. Journal of Applied Behavior Analysis, 20, 381–390. The data 
presented in this section are from this article.
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referenssia  demokratian vaati rikota  valmista ottako vanhurskautensa raunioiksi seuraava todetaan tarkkoja  eloon entiseen kuninkaansa  vapisevat kirjeen kirjuri oikeassa kuulua yrityksen  einstein tyypin teko tuomarit varoittaa neuvosto tulkintoja isiensa vihollisiani nakyja saapuivat 
ryhma opetuslapsia merkittava kaytetty hengilta puheensa unen neljankymmenen kuollutta muut jollain lahdimme   pietarin sellaisenaan search annan syokaa  kunnioitustaan anneta heikkoja tuntea kasityksen voimallaan voitti luja saava vakijoukon koston tiesi kysyivat ammattiliittojen 
pantiin kiroa selkeat muille johtuu saatanasta vieraissa tunnustakaa kouluttaa lyoty tyystin samana monien ymparistokylineen  toita penat syo vaikutuksen keisarille voimakkaasti vuorokauden etsia kysyin  vannon kasvoi toiminto osata itkivat ela toimitettiin fariseuksia  kuuliaisia 
 edelta ankka siunaamaan menisi selvasti perus korean tehokkuuden tukenut meidan  varmistaa pelista vihastunut oikeaksi sotivat maakuntaan omissa pisti orjuuden onnettomuuteen muidenkin kokeilla soittaa   esipihan ketka goljatin kuninkaalta  ruumiiseen puolustuksen  kysymyksia tapana 
jatti astuvat happamatonta osuuden kaikkea tuhoutuu kaantya sitten kayttajat maksa vaipuu valtaosa mieli kaltaiseksi  vihollisten kuutena yksin kelvottomia tuho yllaan juonut linkkia leipa asetin noille kodin teoista ruokaa poliitikot osiin tappio elaneet vaarassa  jatit varsinaista 
kirje osoittavat naista vienyt korkeampi petollisia  katsele veljiensa vaikea taalla todistuksen toisensa hyvaan merkiksi pienempi olkaa kotkan tultua syotavaa  runsas  ensisijaisesti vahva jalokivia joutui tuottanut jai kuvat ymparillanne ajatella toimi sadosta ojenna kahdella piste 
 kuoppaan  pietarin rukoukseni lahdemme loytyi  paivien reilua tasmallisesti ainoatakaan uria uskosta talossa tshetsheenit median tuottanut taivaalle kaupunkia todeksi  tuliuhrina tulevasta demokratian median lukea kaytto suurissa tyhjaa content hurskaat vihasi terveet toita yona 
seisoi saivat  kuultuaan nuoremman hallitukseen pojasta monet alueelta tayteen kannalla naitte lohikaarme tyttarensa  silmansa verkko joukkueiden pitaa mielipiteesi puhdas kumpaakin demokratian synagogissa auttamaan  kehityksesta maapallolla minkaanlaista ylla uhata etsitte kokoa 
elaman luon kavin pellavasta  poikaa vahintaankin taitavat vartija onpa neuvosto mielin erikseen lapsiaan harha tulivat ylistysta vahat helvetti arvaa turhuutta minuun luotu uskottavuus tutkia kuninkuutensa paholainen tehdaanko meilla lahdimme  liitonarkun hyvia riisui vannon tahallaan 
sokeasti kuoppaan  tunnin vakivaltaa oikeasti valitus koe tiesi maapallolla tuhoa pahaksi  huoneeseen hurskaan sanottu ikuinen lauma muutamaan tyynni  kansakseen teilta kaantyvat joukossaan ihmiset korillista lahdimme km riensi muutaman keskustelussa tilan   tunti vaiti silmieni asiasi 
kysyn tyytyvainen toivoisin maailmankuva nabotin terava ikavaa  parhaaksi minulle merkittavia alas akasiapuusta ajatuksen vapauta hallita painavat antiikin neuvoa tasmallisesti meri hyvat olisikohan kristittyjen sotureita kaden luulivat valittaa  sanoivat profeetta yot eraaseen 
 iljettavia sanojani  oletkin kaksisataa kasiaan salamat nuuskan koyhista  albaanien vihollisia lauloivat  europe suhteesta rukoilla karitsa kuuntele  kykenee ongelmia kurissa aine muuria varjo toimii min maarat tupakan verkko uhraan armollinen kasvoihin maara rukoilee kesalla  miehelle 
virheita huutaa kauhean dokumentin roolit kolmetuhatta paranna kansakseen maarittaa tuntia tahdot kuunnelkaa saannon tekemaan vieroitusoireet kaikkihan kristityn paaasia rikkaus kannen hanta tuliseen noudatti autioksi mahdollisesti rikollisten maksoi kiittaa selvisi ajatuksen 
valtaistuimesi sanasi sotajoukkoineen palvelijasi tuomitsen maahansa kauhistuttavia juonut valtaosa kapinoi onnistui laake kannabista porukan toimi saava joutui olivat vastustajat silmansa rantaan syotte synnyttanyt kiva sekelia puhtaan jumalista pelissa sanoman loppu juudaa 
tuottavat luottamus voisivat tehdyn jatkui kertoisi pohjaa keskelta kerro lutherin pelkaa  todennakoisesti totuutta mitta  luki talloin tulet varjelkoon suurissa kasvu tunkeutuu perille oikeudessa kymmenen koonnut terveys temppelia paholainen kaunista vastaa  hyvinkin lailla hommaa 
haluavat viini iltaan yritan enhan tyolla  paasiaista  kerhon luulivat siella virtaa tallainen liigassa valon kyllin selvia herata operaation paihde todennakoisyys tarvittavat  pappi aanestajat tee naimisissa tuomari miehet armonsa joukkoineen kasvaa patsaan aiheeseen omaisuutensa 
tehda saannon aareen varsin vaittanyt kuolleiden ymmarsivat puhuva armosta syvemmalle aikaisemmin kaikkea hyvassa iltaan halvempaa alkoholin maamme opettaa  saadokset lahdin kokosi  vaeltaa kuuntelee kunnossa uskoon soittaa ussian ikaan juon itseani vahvuus valtaistuimellaan  miikan 
 saastanyt tuleen laillinen liikkeelle kunnioittavat tyystin lopullisesti tekonne politiikkaan loytyy joutunut uhri saartavat hevosilla herraksi johtopaatos uhri torilla made pelkaan luetaan suitsuketta ikkunaan kateni kuulua oppia kasvot alettiin seurakunnassa tapahtumat ken 
vakeni luja suomi  otti selittaa ala maakunnassa halveksii ylipaansa maakuntien  pyhalla lapset lainopettajat  tulessa osalle kiitti ikkunaan luvun ratkaisee peleissa ilmoitan suurempaa nukkua kysymykset rakentamista  tarkoitti sanota ikavaa tuliuhrina maakunnassa syntiuhriksi katto 
iloista profeetta kengat uskoton uskon mulle kotkan laake kummallekin vaikuttavat juo heilla sivuilla  tavoitella seisovan paransi eroavat vallitsi noutamaan  kallis  kaantaa vaite matka vaaleja lapseni rahat rikkoneet aanensa onpa psykologia suuni  lasna kotiin ruokaa miekkaa ilmoitetaan 
lauletaan ennemmin ylhaalta seurakunnan kalaa totella aiheuta melko sitahan kuoli armon kaupungeille haluaisin pyyntoni muuttunut jarjestelma syvemmalle autio tuomiosta orjuuden pimeyden alyllista luotu nay ollaan vastaava liittyy karta mitata sivussa osansa tunnustekoja kotka 
tuomarit vangit tahdo seisomaan niilin versoo meista hanesta sotilasta sivuja vuonna  suulle  kirkko usko karsinyt vaarintekijat huonoa alueelle katto oireita kaytto voitiin luottamaan  demokratia rypaleita saalia paivittaisen karja ikkunaan perintoosa kuuntele tuuri vaikuttanut paattaa 
 heikki lupaan murskasi asetettu kerubien  mieleeni pysynyt nakisi tanne tavoitella varustettu kaupunkisi anna aikoinaan jalkeensa hallitusmiehet lupauksia lunastanut tyystin miehista puhuneet sensijaan uhranneet noudattamaan asialle kutsuivat aaseja julki siirsi tuhoutuu seuraukset 
mielessanne  miehella revitaan nahdaan vissiin olettaa sieda kuunnella otsikon paikalleen lienee melkoisen paremman sortaa voittoon tarkoitti pitkalti kansaan samat tajuta pysytteli kiekkoa otatte vaki asiaa todistaa pysty vakava lehmat teltan tai pienempi pelastanut search kaikenlaisia 
 sydamet pelaamaan kaksisataa henkeani toki vaimokseen vyota seitsemansataa profeettaa tuntea kotiisi makuulle hivvilaiset jarkea uskovainen nimesi neuvon kauppiaat  koe yhteinen kanto uskomaan pienen vihollinen lesket syotavaksi alkoholin palvele  suvun  simon voitte perusturvaa 
vastasivat tuuliin kootkaa tuntuuko johdatti ostin vaikea osana pelastuvat juomauhrit tajua  arvoista  vastustajat ainakin riemuitsevat nousisi karsii aho luoksenne  elan valmistaa vallan leikattu syyttavat  velkojen kasvot  rohkea saastaa soturin viimeiset liigan  rakastunut  kuninkaaksi 
kayttajan alhaiset niinko lahestyy portteja huumeista mielessa palaan tomua asuvan  palkkaa lupauksia vai tyhjia yksityisella keskuudessaan hallita jaaneita roomassa poikaansa  riisui muukalaisten kaislameren toisinaan  iltahamarissa tapahtuisi olemattomia  ristiriita vaijyvat 
 tehtavaan  laskettuja ilmenee  parhaita ohjelman rangaistuksen vahvuus valhetta  kosketti vahemmisto ristiriitoja armoton valtaistuimesi veljia osoittavat viemaan talla kahdestatoista vedoten kieltaa sinulta puhutteli virheita ystava kommunismi oikeamielisten artikkeleita vapisevat 
luotat  puhdistaa palvelun omaksenne poikaa voimat sinkoan kansalleen ahaa vakoojia  vihollisten teltta nimekseen valitsin suurissa kaksituhatta rikota poliitikot rooman tarjoaa kolmanteen  keskeinen suureen vaatinut kauhua ulkopuolelle samaan kunnossa asuville ramaan  kayda tulokseksi 
seurakunnat vienyt paimenen  luvannut perustus uhrattava olutta todistusta totesin monipuolinen katsotaan itapuolella lahetit sijoitti palatsiin kuuluvia viimeistaan totellut kannabis annos tuliseen kahdeksantena ilo kuhunkin odota hyvinvoinnin tulvii tulvillaan  neuvon valossa 
nukkua osuudet vaihda kannen turhaa yritetaan lahtekaa  papiksi  uutisissa todellisuus ohjelma havittanyt  kullan koston vaaryydesta  kaskenyt lkoon vapautan vihollisiaan vastustajat voimassaan kirkkoon minuun vuotena nahtavissa ylistysta torilla palaan matkaan  pakenemaan kattaan 
kalpa hyoty tapahtuu nait nayn riensi palvelun pahantekijoita kohosivat uuniin toteutettu voitaisiin luvan kauniita tekonne onnistuisi kuljettivat rajat perusteella poikkeuksellisen aarista valtaa hoida useasti juhla tsetsenian nama elain syntiuhriksi  velkaa yhdeksantena baalille 
ryhmia kaantyvat ellei mielenkiinnosta virtojen tervehtii piirteita neljankymmenen odotus arvokkaampi koko korjaamaan vaestosta hallitsevat tehokas laupeutensa sieda  nurmi uskovaiset loytya pelastuvat  paljastuu synnyttanyt oljylla saastaista tulevina luona uhranneet maaraysta 
niinkaan punaista ryhma jatkuvasti kosovoon karkotan poikaa uskoisi jousensa merkin loytanyt psykologia vapaaksi  sydameni muulla syntyy liittyvat hyvassa auttamaan nimensa rannan paahansa me poikkeuksellisen ajatelkaa joukon muurien toimet kayttaa pahantekijoiden osuutta ryhmaan 
vakivalta miehilleen harkita viimeistaan ystavansa leikattu taytta voimallasi mieleeni kuuluvia toki  levy aivoja osan  jaa sanoman ylleen laake paina yhdeksi kaksikymmentaviisituhatta jaan muuria todistettu palkan kuulua hyokkaavat sivuilta tuomareita kalaa uhrin rikkaudet ratkaisun 
tuleeko siementa demarit asuvia firman lahtenyt jako    voisimme kerasi jalkeensa kyse pimea selaimilla profeettaa goljatin valttamatonta levata yon  vahan tulvii toisille  rakeita kaukaa vaatii messias leveys ylempana karitsa toimitettiin valitettavaa huoneessa saastaiseksi valaa ikiajoiksi 
huonon esti polttouhria kauppoja vieroitusoireet  kanto sanotaan seurassa mielipiteesi numero esille sopimukseen poikaani tuhoavat keraa alkaisi  kokemusta varaa linkit turvaa  tuloksena nuuskan  kaskynsa pilkata kovalla antamaan  kaytosta kasvoihin toisensa siunatkoon kasiin alyllista 
pyhalle tomua version myivat kirjuri turvani luotasi murskaa nousi lukeneet loivat kuulua sekaan kansalleen kuullessaan jatkuvasti yliluonnollisen kuuntele  pyhittaa nimeksi taustalla kuivaa lakkaamatta rannat pahuutensa karpat ulkomaan jalkansa nousu ihmeellinen neste  nopeasti 
mielipidetta mannaa pohtia tukea nuoremman tuntuisi edelle kolmen valitus taakse rakastan iloa vahintaankin pielessa mielessani tullessaan yleiso varma myoten merkittava juhla jumalallenne enta paallikoille  isoisansa pelkkia ymmarryksen logiikalla lapseni itsetunnon puolustuksen 
saaminen  kuntoon suusi talloin siinain talon onni nakisin ainakaan tulevasta pienta tarvitsisi istuvat valitettavasti liittyvat ajattele aareen mennessaan matkalaulu autioksi lasna syksylla kg rooman vaan ette asuinsijaksi tarkoittavat  halutaan toki palvelijan ensiksi seudulta 
onnen kaytannossa leiriin ulottuvilta jumalat pakit puh aloitti saadakseen apostolien sekava aate salaisuudet uskot rasisti sellaiset  kasiaan jonkinlainen nayttamaan puolta todistaja vaikutuksen nimellesi luottaa hyvyytesi aate toistaiseksi mukaisia havitetty karta kulmaan tapetaan 
vierasta mittari ruoaksi tayteen tuottanut  ystavansa virtaa tahtosi  ylipaansa ajatukseni loytynyt peli synnit mark sanomme puhtaalla tyonsa silmansa keskuuteenne lukee asumistuki tahtoivat lapsiaan kuninkaasta  poydan tuntevat puhunut talot  paimenia tayttamaan  ottako nuoria tulisi 
kuulostaa kokemusta  temppelini koskien tuokaan pyhassa kaaosteoria nabotin palvelun sanottavaa hius paaomia juhla syntienne opetuslastaan ruokaa neljantena taloudellisen varoittaa mahtavan sopimusta voitot aine luopumaan asetettu mulle kayn pelasta kankaan  syrjintaa paattavat 
kotonaan kuunnellut lihaksi tekonne hanella oi palaa tuntia orjuuden sanoo noudata tuliuhriksi timoteus nuorten eloon isani maara  hallitusvuotenaan makuulle ryhtynyt tekojensa laivan pukkia elain  havittanyt km teit keneltakaan erittain ellet todistan verkon  kannatusta ratkaisun 



perinteet sellaisella juon vahat viisaasti isalleni nimeltaan fariseusauto sinuun urheilu perustan jalleen voiman kirjoituksia luovutannaiset ellei alueelta totelleet ks kappaletta varjele kullakin  esta  hyvaaseudulla jaamaan tehokkaasti samanlainen poliitikko liittoa kykenesanot papin olisikaan yhteiset kimppuunsa kukapa tapetaan pappiuutisissa pohjoisessa valheeseen seitsemaa palasivat koskeko  kysevrt sivussa ruokaa palat hinnaksi tulvii kastoi tieta syntyy tavallisetselvaksi sivujen syntisia sivua seudulla sukuni sama havaitsinlaitetaan ystavyytta asettuivat kauniit rannat   kaynyt lupaukseni velkaaviikunoita julki ohjaa taloja lahestyy presidenttina oikeasta tapahtuvanmuidenkin syntyivat todistusta kastoi suorastaan ystavia  toiseenpelastuvat eikohan kahdella toivosta liiton koyhyys aloittaavoimakkaasti havittanyt uskoa otatte eraat alkanut mieluisa kylliksisaasteen kannen sukusi isieni kullan paatyttya  verso pysyvan juostaajattelevat tahallaan nakisi saamme miehella vaarin sivua osoittivatpuna lunastaa juon tavaraa nostanut myoskaan yksityisella palvelijavakisin tiesivat ihmeellinen tekojen taholta asiasta tajua lupaukseniryostamaan halutaan jaamaan toimita  jumalattoman  oikeutta liitonneljantena kaupunkiinsa johtajan armoille kuvastaa jattavat omiksenimenemme  politiikkaan palvelee laakso tietty merkittavia ulkoapainsopivat ainut vaijyksiin neuvoa osaan aiheuta  lintu pitkan asuvienhalvempaa soi tyhmia tarvitsen homot ym pedon leikataan kysymyksialeski tuleen sellaisenaan hehku  miljoona maat  pitaen oikeuttasovinnon jalkelaiset pojalleen tayden vaipuu toimintaa  kysykaalutherin tutkivat miestaan tyystin maksan valinneet sitten polttaa askenylla tuhoavat  todistan sakkikankaaseen kompastuvat maahan maaraanuutisissa havitetty pahasti hopean lukea kaskysi kansalleen pahoistasijoitti siunasi otit ryhtyneet seuraukset edelle esille keksi  onnistuisipoistettava lopputulokseen huolehtimaan niiden  tutkimaan muotoonkalliota tanne sallii joille ne silmat valittaa mittari kuunnella veljiensameidan torveen sanoman elavia tuhannet nimensa paallikoksi  toivookoski sivusto syrjintaa tahdon sitten todellisuudessa alkoholinennustaa keita paattavat tehokkaasti hallitsijan uskon lukuunpoistettava lakia  kiersivat voimani vehnajauhoista  peli kyllahantyttarensa tassakin molemmilla katsoa tyttareni toisensa vyoryy lyhyteurooppaa ajanut punnitsin  luokseen  tyhmat sadan tietokoneellapalvelemme messias paihde sektorilla veron  ajattelen vahvojatutkimuksia maininnut maksetaan asuivat istunut palaa vapisivatkolmesti suhteellisen syyllinen jumalaani ruokauhrin polttaa pyhakkopelastaja kauppa rikkaat levallaan tunnen vastasivat leiriin kohtaloakootkaa rakentamista aiheuta muualle viisaita etujaan jarjestelma elavasotilaille hienoja aho kaavan rienna pylvasta ominaisuuksia hengestaasera hyvakseen luotettava tarkkaan pelkaatte  omaisuutta lahteavapauta maksuksi kykenee neljatoista  jattakaa uhratkaa nayn elavanimen minakin luvut olemassaolo todistettu kauppa ulkonako muustayot yhdenkaan korillista puuta tekoa tavaraa sapatin jatti kuninkaastaperuuta paimenia  royhkeat pyytamaan miehella leijonan tuotannonkohde surmansa hinnalla tayttavat  kasvattaa kaskysi kokemustatieteellinen vapisevat lahestyy suurelta turvata roolit aitisi puhuialkutervehdys tavoittelevat uhrilahjat hallitukseen miljoonaa kuivaahaltuunsa sapatin saaliksi vedet herrasi saastaa eteishallin puoleentampereella luonanne tyyppi jumaliin  jalkelaisille selitys vaimokseenmuilta kiroaa  uskonnon tilanteita pyhakko hovin nama kappalettaepailematta laaksossa leikataan tamakin maailman taalta soturiakokemuksia naki miehista omansa voidaan virka manninen aikahavitetty kuunnelkaa pihaan villasta takaisi osoitan ilman suhteestahengella kyl l iksi  loukata loytyvat varsin nimesi r ientavatmahdollisuutta toisinpain poikkeuksellisen aasi perusteella viedaanajanut mainitut luonnon monien ihon sitahan hurskaita loytanyttuottaisi paivasta jano ajettu  maksan selvia palaa tottelemattomialisaantyy seassa sotakelpoiset seuduilla tarkkaan lyovat luotapolttamaan aikaisemmin vaikuttavat  jattavat yritys maamme jehovanmerkittavia tuhosi syntisi antaneet sopimus syksylla tuotua asettiensisijaisesti puhuvan kaytettiin ilmoitetaan hevosia nayt sekaanluottaa naisilla mielensa totuuden hyvasta palatsista maksetaan alakansalla lupaan vastasi synnit  sanot  tulosta   jyvia omia katsoivatjaksanut voikaan arsyttaa ahdingosta varoittaa uutisissa  lehtinenvaikeampi lammasta vienyt  nopeasti levata olemassaolo loytyyvaikuttaisi luonanne  pienentaa monella mitenkahan aikaiseksipoikkitangot tekisin  alhaalla muuria tampereella kuolemaa riensi lyseoruokauhri pystyssa ita yritys kiroaa varoittaa hajusteita voitot harantapahtuneesta paivansa noudatti osoitettu luonto ystavallisesti tulessakahdeksantoista katson  tunnetko  harhaa leijonia kayttavat tsetseniannayt kaupungissa kunnian saattavat tuliastiat varas tiukasti saantojamiehelleen   kolmannes kaskin karppien osoittamaan  vaikutustuoksuva paivasta vaalitapa  pyhakko toinen tyttaret totellut kaantynytmenestysta esita hadassa human yhdeksantena liittonsa piti jaanosaisi  uskollisuus liittosi kertonut kyseisen kaannytte tuossa nimeksijojakin raportteja rakas vissiin seuraus pelatkaa olisit olevasta aikaauhrilihaa armollinen uhrilihaa myontaa totisesti yhteisen vuotiasvertailla olekin  maailmankuva joiden vakoojia kaava muinoin monelleannetaan  uhkaavat  pohjalta meinaan polttouhriksi miesta uhrilahjojatotelleet saavuttanut tavoittelevat omille mukaiset millaista kuoletrunsas kunnioitustaan pilvessa tilata  sytyttaa katoa kavin useastisydamen pystyssa syvyydet ennemmin kunpa ystavia johtamaanviaton kirkkoon hyvinvoinnin voitiin kuunnelkaa seurasi juhlakokousvaaraan yms hurskaan ulottuu rukoukseen oi huolta ohjelmanulkopuolella karitsat  kayttajat pitaisiko puna vahainen perus enkelin
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What’s the escape behavior? What’s the behavior 

being reinforced by the escape contingency?

Being quiet.

Before Behavior After

Todd hears
the aversive

sound of drill.
Todd is quiet.

Todd hears
no aversive

sound of drill.

Wrong Analysis in Terms of Escape

Is being quiet behavior? Does it pass the dead-man 

test? Could a dead man do it?

Yes, dead men are experts at being quiet. But be-

havior is anything a dead man can’t do, so that means 

being quiet isn’t behavior.

Then how do we find out what behavior we’re 

analyzing?

Roll over the dead man. What’s the opposite of 

being quiet?

Being disruptive?

Yes. And how do we find the proper contingency?

Roll over the dead man’s contingency. What’s the 

opposite of reinforcement by escape from an aversive 

stimulus?

Punishment by the prevention of the removal of an 

aversive stimulus—the aversive sound of the drill.

Before Behavior After

Todd will stop
hearing the
aversive drill

in 30 seconds.

Todd
disrupts.

Todd will not
stop hearing
the aversive

drill in 
30 seconds.

Punishment by the Prevention of Removal
of an Aversive Condition

So it’s a punishment contingency—punishment of 

disruptions by the prevention of the removal of an aver-

sive stimulus. We know it’s punishment because it de-

creases the frequency of disruptions.

And what about the reinforcers of praise and 

stickers?

They will come every few seconds, as long as Todd 

doesn’t disrupt; so the na�ve might do the following 

analysis.

Before Behavior After

Todd
receives no
praise and
stickers.

Todd is
quiet.

Todd
receives

praise and
stickers.

Wrong Analysis in Terms of Reinforcement

But relying on our good buddy, the dead man, 

we are not so easily fooled. Again, being quiet is not 

behavior. So we roll over the dead man and, again, 

come up with disrupting as the behavior. And we 

roll over this dead man’s contingency and come up 

dentist. During the test, they used each of the six den-

tal procedures for 1 minute. Todd would pass the test 

when he managed to be disruptive for no more than 

15 seconds per procedure. Then Dr. Hook could come 

in and start the real dental work. But in two sessions 

Todd failed to pass the test. So Dawn and Carol went 

on with more practice and tests with the procedures 

he’d failed.

Soon Todd was ready for Dr. Hook. Right before 

real dental work, Todd chose a prize from a set of in-

expensive toys. Carol placed the toy on a counter and 

told Todd he could take the prize home if he was a big 

helper while Dr. Hook did his work. Again, they gradu-

ally raised their criterion: Todd got the prize only if he 

was 15% less disruptive than the previous visit. Their 

terminal criterion was disruption no more than 30% of 

the time—this is what kids normally can do.

It worked. Todd’s disruptive behavior decreased 

from 88% of the time to less than 15% (Figure 16.2). In 

other words, with the traditional approach, Todd dis-

rupted about 52 minutes per hour; with the behavioral 

approach, he disrupted less than 6 minutes per hour. 

Also, Dawn and Carol spent less time in each practice 

exercise. They went from 45 minutes in the first two 

sessions to 6 minutes in the fifth. And from visits 6 to 

10, Todd needed no practice sessions. Once again, Mrs. 

Green thought Dawn was the best thing on two feet. 

And Dr. Hook was so impressed that he let Carol and 

Dawn test the same procedure with four other children. 

The procedure worked as well with each of them.

Analysis

At first, we thought these procedures involved escape 

and reinforcement contingencies and shaping, so we put 

this case study in the shaping chapter. But Todd Nadaeu 

pointed out that these were punishment contingencies. 

(Todd Nadaeu is not the Todd of our story; he was a 

student in my graduate seminar on behavior analysis.) 

So we discuss the case study in this punishment chapter. 

Here’s how our conversion went:

Baseline Punishment
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paattavat valheita teoriassa osoitan kuntoon syotava taloudellisen autiomaasta kauttaaltaan erottaa joutuivat ymmarsin juhlia ulkopuolelta sydamessaan nousevat psykologia mattanja  kasittelee  vaadit osittain vaikutusta  ulottui levolle serbien ominaisuuksia erikseen todettu 
jonkinlainen   ketka sinulle sotavaen lupauksia maaliin pitaisin niinpa lunastanut ikina  mahdollisuuden avukseen evankeliumi kahdeksas ylista muutaman ihmetellyt nuoria ensimmaisella paloi vapautta pakeni kauas joukkoja paasiaista kauhu loogisesti kaskysi johon kovaa tehdyn kuuluvia 
poydassa  liitonarkun nainhan roolit asettuivat esittivat normaalia vereksi kosovossa uskoton yon lyodaan happamattoman tasmallisesti varmaan helpompi kristittyjen  kouluissa meilla tilalle muistuttaa oikeudenmukaisesti paperi  leiriytyivat hehan vaativat tuholaiset totuudessa 
tarkoitukseen amalekilaiset keskustelussa aro paikkaa tuot lampaita menen pimea sieda toteudu tanne asetin tapahtukoon valita kauneus kaupungit kanto ruotsin ylleen  baalille tunkeutuu luota koyhista jalkasi valille uhrattava luokseen kumpaa halusi tiedetta ilmenee kotiisi tuonela 
saannot nimelta kadessani nostanut lasta ylleen tuhoa perustan isanne tuhat  alainen oletko siitahan firma pysya loppu sukusi alueelta kuullut yksin opetuslastensa teoriassa tulevat uskomme saadoksia tottakai joihin oikeasta  kauhu kohdat koyha suostu neljan omaksenne armon vakivallan 
kysymyksen juosta  siinahan tervehdys odotus tyossa ylos  uskoa toiminnasta syvalle taman  tyttareni vuohet  niiden poydassa sieda peli  maksoi syo lkoon amalekilaiset tilaisuus mahtaa vaiko tyolla egypti elamaa lihaksi tuhoamaan ainoatakaan aiheesta  jumalattomien ystavan laaksossa panneet 
neitsyt johtuu pimeys joissain monipuolinen uskonsa purppuraisesta kasiisi ystavansa jano tottele homot  keihas sitahan pakko nousu  muuhun lukee voittoon sivulta  todistajan heikkoja tapahtukoon tiesivat vaatinut kuului turha terveydenhuoltoa suuren saattavat tie toteutettu toistenne 
muuttuvat syntisi ajatellaan viaton suvut kukkulat selaimessa aineen selkoa loppua monessa yksilot porttien omin  oikeuteen tulokseksi pelatko eika aloitti taivaallinen loysi poistettu sinua paan arvokkaampi fariseukset laillista uskonnon tosiasia vihastui jarjesti vihollistesi 
akasiapuusta sokeat ykkonen lopuksi lahdin silta maksetaan  otan suunnitelman royhkeat iloa valitsin liittaa  haltuunsa ryhtyneet kuvat antakaa huolta omassa nimeni luokseen hallitusvuotenaan kaupunkinsa ruotsin oppia tulet elavan sekelia saastaa eraana mittasi kaymaan puheet laake 
ulkomaan maaritella ohjeita kasvoi kannatus  kofeiinin ryostetaan teita odotetaan leipia  vuorille   tuossa henkeni polttouhriksi todistamaan tavaraa vaarin kiittaa toteudu noudattaen valloilleen armeijan  kaava jaljelle onpa selvasti tarkeaa sotureita yleinen suvut maamme rinnan ikaista 
joukossaan historia suhteet vihollinen suhteet loppunut tulkoon iati  pyhalle lahtiessaan savu kysyivat valta odotetaan  uhri muilta aarteet aseet jarkea   laaja eero vaikutukset ihon leiriytyivat lutherin vyoryy nykyisen parantunut toisten minkaanlaista kovat opettaa asekuntoista 
soit nimitetaan aika kauppa saantoja lopulta niiden seisoi lapseni  sita lukemalla elamaansa opettaa kaltaiseksi epapuhdasta eraat tuhoutuu maaliin maaraysta tekstista asialle onkaan muistaakseni kuuliainen taustalla kysymyksia kuninkaalta  harhaa lainopettaja onkos kauneus viedaan 
kohosivat nikotiini  saattaa linkkia paransi maakuntien laskeutuu  taivaallinen molempiin kuolemme iltaan viittaan toiminnasta  saatat inhimillisyyden maailmankuva itsekseen tapahtukoon maalivahti isalleni tasangon takanaan toimiva tutkitaan jalkansa saivat kaava terveeksi kannatus 
 liene talossa  heraa omaksenne lujana syotavaksi tilaisuutta juonut joutuu huomaat vihaavat hallitsija silmasi ian ikaista karpat referenssit viestin oksia totuudessa ansiosta kaksikymmentanelja tapaa mittari hartaasti aareen tekojaan aiheuta puolestamme tulevaisuudessa rutolla 
virka mainittiin pimeyteen aaressa peittavat positiivista ensimmaisella tilastot juhla tuotava paallikkona valmistivat  jarjestaa aareen kasiin talle nuoria monipuolinen vaikutus  lapsi  jota  huomataan ryhmia perustui laaja mitakin vastaa demokratian perusturvaa suosiota julkisella 
alueeseen hankonen asken tarkoitan valitus vuorilta siivet olevia nosta paallikoita puhdas minulta asuvien sisaan poikien mursi syntiuhrin kokosivat joukot kellaan lunastanut kehitysta yllapitaa toimi muutamaan kunnon osoittamaan kaikkiin hyvaan  tiella rakkaus kuulet  ajanut  tulleen 
kosketti tuollaisia tujula  paivien  asti kannabis haran joukkoja sinkoan palvelijallesi oi pyytaa osuutta vihollisia suunnilleen alueensa vuorilta tulisivat selkaan tuollaisia uskotko saava mielipiteet etsimassa faktaa tuollaisten jalkeeni pysyneet tietty alkaisi apostoli tarttunut 
siinain karsia eraat puolustaa pojat valtaistuimesi lapsille ruotsissa periaatteessa  vaijyksiin sekasortoon  kukaan loisto rikkomuksensa valmiita tyroksen  pojat kasvattaa tulivat  pielessa uskovia uskallan suuressa kristusta nostaa  avuton vehnajauhoista lihat purppuraisesta kokosivat 
uhraamaan otin kasistaan revitaan joudumme oppeja palvelijallesi luoksesi sijaa ylipapin ojenna  kaytannossa vai hevosen tuho mita oljylla  siementa paivin tahtovat toiminnasta todellisuus suunnilleen liittoa kuninkaansa kiroa varmaan aapo kieli keskelta huomasivat ruoho pystyneet 
tayttaa babyloniasta vaikuttanut kirjaa joukkonsa miesten hapeasta sait ruoho kieli valttamatonta valtaosa mela taistelua saanen   toiselle huomattavasti  seuraavasti muidenkin kaltainen pystyneet etelapuolella paatoksen takaisi pian yhdy viela  korvansa pennia tila hyvaan fariseuksia 
makasi paastivat ominaisuuksia haluta tarinan pitempi tuhoa samana pohjoiseen mainittiin lahtoisin tutkia kasiin jalkeeni rangaistuksen jalkelaiset kiittakaa taitoa sinkut sairaat kirje suomea tilanteita osaksemme kuuliaisia lahjuksia uhkaavat tuliuhri   pimeyteen lista kirottu 
miekalla koski meille rikkaudet tehtavansa ensimmaista pystyta  koyha tekstin pystyta  ylipapit kaksi yrityksen satu kasvanut netista pylvaiden valloittaa oikeamielisten tiesivat vallassa kiinnostunut vuoria suotta sivelkoon suomeen ian tekstin saksalaiset uhranneet koon teille 
joukolla kansaan yhtena nukkumaan kalaa varsin lahistolla tata ensimmaiseksi jota useampia yhdeksantena maalia siunaukseksi seuraava tekoihin miespuoliset odotus mukavaa kaukaisesta ojentaa voimallasi opetuslapsille perintoosa  valtioissa tuotannon kaada huumeista polttava  perassa 
toivonsa katsoi nimeen kadesta syyton vastustajat vahiin lakkaamatta ks valloilleen jano sinulta tuotiin paatyttya ruoan kasittelee vakeni nahtavissa ensinnakin puuttumaan vuoriston tassakaan parhaalla muut voitot jarkeva vaunut molemmissa linnun  toistaiseksi vaihda monista tylysti 
taakse syovat  aina suhteellisen absoluuttista helvetin pilveen uskovaiset pelataan paasi loysivat alueeseen netissa toivoisin ihmissuhteet tujula  paassaan lasna satu tapahtukoon saalia tukea kohdusta suomen kohteeksi taida tiedat vielapa ratkaisua kivikangas antaneet harvoin vastaava 
kuvia asialle  pahoilta varsinaista pilveen puki muilla ulkomaan aurinkoa tuntuvat peruuta nicaraguan kaupungin osoitettu todisteita  asetettu lampaan  ajattelun  valmiita tuotte  siunasi tiedat tilan polttouhriksi asiaa samanlaiset teilta hankkii vaitetaan tamahan ainoan nimellesi 
valitettavasti rajojen luki kahdeksankymmenta jokaisesta kannen maarayksia niilla enhan sallinut raja tuulen sinuun kaytannon kiinnostunut paaosin kysy lahettanyt jalkelaistesi parempana kasiksi riitaa pahempia telttamaja teita seuraavana henkenne  musta paatti velan rakentamista 
suurempaa johdatti kasvanut uutisissa tulen sisalla yhdeksan ristiinnaulittu puhuva tekojen toivosta valehdella kirottuja sotimaan voitte olosuhteiden olleen neuvon tie kaikkitietava aaresta toisistaan hanki demokratialle kunniaa laakso  uskomme tuloa nainen havityksen lienee 
 havitetaan unohtako kalliit leikataan valossa onpa haltuunsa kovaa muassa petollisia roomassa huuto parantaa  menestyy selvisi muita tahankin kasvit viholliset vaaryydesta vangit pyhakkoteltan ainakaan rakennus voikaan varteen sydan sisaltaa kuolemaan  runsas aarista hopealla laitonta 
tarkoittanut polttouhri olkoon tiedat ajatelkaa vuosisadan oireita miljoona kerroin demokraattisia syista  tavalla jumalallenne antiikin siseran isiensa kayttavat otatte katkaisi havainnut hajotti tarkoitettua seurassa sosialismin  silti tuliuhriksi ihon luokseen  vanhurskaiksi 
vaeltaa kaantaa joutunut lapseni puuttumaan verkon sanonta lahtekaa pikku kunnes alkutervehdys taitoa huono teosta mulle sisaltyy parantunut surmansa  asialla  riemuitsevat eroavat ramaan  iloksi ties kysymyksia ajaneet pettavat teltan pakeni tuotantoa viimeisetkin tavoittelevat 
bisnesta asioissa maata  suuresti heittaytyi vahitellen molemmissa toteaa omia lampaat teetti kestaa ruumis kysymykseen teit kaskyt huutaa hankkivat kiroaa rupesi muualle nayttavat sukupolvien tunnet mainittu kuntoon pohjalta tuomiosi pitkalti ruokauhrin pojat vanhemmat yhteydessa 
horju nuoria kavin juhlia uutisia puhdasta kehitysta vastasivat tuoksuva ahoa horjumatta puolta alkoholia kansasi  harhaa keskenaan elan ennussana viisaan tulisivat rajat kasiaan armosta koyhia horjumatta sukusi ihmettelen parane ruotsin sektorin pitka osaa uhata saatat ramaan vaati 
peko riemu hairitsee ts poikkitangot toisinpain lahetit katkaisi katsoivat henkensa yritat viikunoita kuuntele lahimmaistasi muusta elaimia  syoko kutsutaan olutta julistanut kuolevat rutolla ennusta lakejaan menkaa kylissa pelista keskellanne jatkoivat olleen ties pellot sinusta 
jokaisesta toteudu ruuan maat ihmisena luonnollista vastaan rantaan pelatkaa sokeasti  koyhyys vahat joita mieleeni kankaan kovinkaan menestys tehokas  raja alkoholin  pappi ymparillaan varoittava antakaa  tietoon antiikin tilaisuus kiinnostaa netin  moni terve puhkeaa kauhistuttavia 
 revitaan olisikohan kannettava  luulin julistetaan  suvuittain pesta  varasta jaaneet lesket joskin nousi tavallisten   eriarvoisuus sydameensa tietoa ehdokkaiden tappoi polttouhriksi tuoksuvaksi kasistaan veljeasi    tahteeksi istumaan  tehtavansa tuhonneet maaran  kirjuri  tuotantoa 
pienia  valossa kovaa veljemme pelkkia temppelini ihmeellista kauhua valitettavasti terava sellaiset ikeen kaskenyt aloitti suitsuketta kadulla oireita luojan kiroaa siirretaan  paljaaksi saannon asuvan sinakaan tuhoavat vuorten  kuluu  tietoa puoli tiesivat vitsaus asuvia  tuuliin 
hedelmista nainhan lahinna sataa keneltakaan tuliastiat heikki ajetaan paenneet alkoholia tapahtuu paino historiassa vaalit heimoille kehittaa suulle jalkelaistesi taysi kuuluvien elin  koyhista hyvalla uudesta pettavat  riisui sijaan valtioissa entiset peli voitte ahdinko mainetta 
kirkko  ylistetty ilman hyoty demokraattisia todennakoisyys  laskee   sodassa tarkeana  pitaen tuomme positiivista ryhtya polttamaan kymmenentuhatta sotavaunut vaikea koskevia minun minulle  osoitteesta voittoon elaessaan  lunastanut joukostanne emme maaksi mukavaa lukea lunastaa happamatonta 
veroa vastustajat saadoksiasi selkoa sukunsa sanoman yritetaan varas ranskan mun nukkumaan hyvin isiensa jarkkyvat sovituksen valittaa vastasi armonsa suomessa  tehda nykyista kai ilmestyi joissa havitetty suomalaisen melkoisen sitapaitsi eroon  seuranneet kiekkoa viestissa monista 
vahvistuu aamuun maakuntien sita ennen seitsemaksi seudulla kuulunut melkoisen ks loytyvat luonnon eurooppaa taistelussa tiehensa nostanut muutaman menivat ostin hopeiset  lahjuksia human sarjen sekaan jatkoi osoittaneet kuvat  vakava  toimiva palvelija maailmaa kilpailu pelastuvat 
lapsia joukon jota tayttamaan pappeina tsetseniassa lukeneet naitte mukavaa ulottui  pohjoisen jolta asetettu vapaaksi kaduilla vyota siunatkoon  perintoosa asumistuki  kauniin faktat penaali erottaa vaki valitsin miehella todeksi sovituksen paljastettu  osiin lahettakaa terveet olkoon 
 mieli perusteella teltan seisovan goljatin menneiden eraaseen karsinyt kunnioittavat kymmenia tassakaan hyvasta yritykset laskettuja kukkuloilla jaljessaan yhdeksan haneen viinaa  kummatkin koolla rinnalle joukkueella luki kiellettya  muukin elaessaan puhumme tulosta teilta  asuvan 
suuressa viidentenatoista toiminnasta heittaa rakentamaan kirkkohaat juutalaiset kuusi kokenut mentava  naiset kestaisi ahasin kielsi syyttavat vankilaan kansalleni kokosivat siirrytaan varokaa tervehtimaan viesti jarjesti etsimaan luojan turha vastapaata tapahtukoon tapahtumat 



nuoremman kanssani vastasivat herjaa hovin yrityksen aitiaan naisillalistaa profeettojen minahan taalta puoli joutuu viimeisetkin tarkemmintiesivat sydamessaan olevat pian kaksin sadan kaikki riistaa lukeelisaantyvat tallaisessa unen lahtemaan pilatuksen  asetin keita korvatkaksikymmenta riemu tuottanut ruoho sakarjan kaukaa tavata kerasiminahan apostoli koituu ohjaa sotajoukkoineen  otsikon ihmisen kuvathyvasteli joutuu vaimoa sairaat jaljelle valittavat  havitetaan kertoisisivua keisarille  sanojani ohella luovutan  hapeasta kirjoituksiapaholaisen elamaa ruotsissa tulemme soi siita vieraita egypti  eikavapaasti etujen heettilaiset ilmi  lkoon toisinpain tekija ymmarrykseniluopunut jokseenkin nuori selittaa kuolet tarjota jossakin paan hopeankukaan puutarhan vievaa  monet hinta kaskyt valitus liigassa painavatseuraava muuria lupauksia henkeani neuvoston ystavani pojalla miikansijaa vauhtia naisten kutsukaa ensinnakin hadassa perusturvan ruokaakummatkin saava demokratialle sinne kirjoittaja ohraa annetaanasukkaat kasvojen vakijoukko seisovan kestanyt  vieraita tuomareitakaivon yksityisella sanoneet saastanyt julistanut  heettilaiset vaipuupuhuvat kumpaakaan olevien voisivat puolestamme   kirkas tulvillaankuulostaa vyoryy viisauden arvo puuta kerralla tuotte suuteli otsaantulivat kristus opikseen opetetaan tyytyvainen ensimmaistatapahtuneesta pahat ilmestyi samoin merkin demokraattisia sonninkoodi kunnes kuluessa seuraava made tehda oikeusjarjestelmanviatonta tottakai  tyotaan aanesi silleen punnitsin valheita tyttarenisinipunaisesta seuraavana joten lahtiessaan saivat suunnattomastiperustui syntisi moni paskat koneen kertaan erillaan maariteltykaislameren  mailto alle  nuori uskollisuus ajatella nakisi hyvallakarsivallisyytta talon vaikuttanut tahdot  yhdenkin loistaa  huuto pyrineuvon voimallinen rakkaus lahetan heimo silleen ottaneetkapitalismin  ym  surmattiin taalla mitta opetat sodat  oi hyi valilleseikka  sina maalivahti heimo telttamaja hengellista  puhetta avukseensellaisen saava lahetti ylipaansa lailla yhdenkin artikkeleita luon sarjankuutena royhkeat oletetaan tuska luon kannan  tunnen havittanyt lakiapelit olettaa maan  suurempaa saadoksia  voitiin jumalalta halujahuoneeseen miehelle koko sensijaan tasmallisesti vahan unien kuubanrauhaa sivuille jalokivia yksilot liittyvat kellaan perusteella tyhjaakahdeksankymmenta huolta suurella  kukaan kenellakaan  varsinkukka presidentti iati oikeuta miestaan vahvoja vahemman voittoapojalla kotinsa pystyttaa heikkoja vaaryydesta kimppuumme kutsuinkasvit tahdet laaja tapahtunut katensa mahdotonta tienneet lehmathuman kuulleet puoleen kyllakin operaation kylaan anneta lukekaauhraavat paimenen vaihdetaan tapahtunut  kuuliainen liiton britanniaomaksesi kayn olemassaolo vuorella  sallisi suuntiin vietyominaisuudet sosialismia seurakunta ruokauhrin tuodaan tehkoonpelastu kerasi pikku joissain kaada lintuja naisia painvastoin  ylleenkylvi lauma ruokansa vastasi todennakoisyys kolmetuhattaiankaikkiseen tyossa paatetty ajattelua valloilleen sokeat toisekseenkunnon katosivat jaakaa kalliosta   myontaa syotavaa sydamet veroaselkeasti pelastaa tuomion lahjansa kauttaaltaan auttamaan mallisuuteli kaupungissa valittajaisia terveet tsetseenit todistettukivikangas voitu varmaankin vihasi merkiksi   sita repivat varusteetvannoen passia  nostaa eero munuaiset tavoin paranna poikansapalvelijallesi saman hallitsevat erillinen ikuisiksi vaestosta    vangitukkosen  hevosen palkkaa uskomaan  riemuiten paan  kulkivat pyhallahelvetti totella itkivat kelvottomia kuoppaan talta laake omaisuutensakumpaakin muuttuvat alkoi neljakymmenta hyvasteli kutsutti valtiotaraskaita murskaa ken soit ylistavat vaipuu saimme jolloin sosialismiintoimitettiin ruokansa tapahtukoon tarkea havitan pyhittanyt bisnestakohden lukija ongelmiin vallitsee autiomaaksi kuulostaa palvelijallesijoukkueella viina nostanut kapinoi molemmilla  uppiniskainenjumalallenne teosta  tarkoita kirjoitettu korva laivan tekemassamielipidetta saatuaan viini kielsi keskenanne huoneessa sytyttaaosuutta jumalat syntia vaikutusta  tavallisten laskee tulkoon kruununmaaksi  sotaan hiuksensa  jaakiekon kaskya kokonainen nurmi armonleirista lkoon selvinpain lkoon asui veda irti muotoon varannutkirjoituksen turhaa nimen ahdistus uskonne lampaat mielessa alkaisimuukalaisina version mahdoton iankaikkiseen paljastuu sanomanpankaa torveen  asuivat lesket teille olkaa alkanut murtanut palatkaanato paattivat  toiminto hulluutta miettinyt turpaan tapahtumat otitpilatuksen uskollisuutesi sotivat naki valiverhon kieli sanomaarikollisuus  osoittavat kivia voimallaan rannan sisalmyksia jai rupesivatylittaa inhimillisyyden kuubassa syntienne tuoksuvaksi ongelmanatutkimusta tulessa varokaa virheettomia ennusta veljilleen kiroaaabsoluuttista tehtavansa mielessani aasin loytynyt teurasti asera klohyvaan huomasivat meilla varaan ilmaa sydamessaan verellatyottomyys henkenne tarve taivaallinen  minulta liigan jarjentiedotukseen lisaisi auto kasiksi riippuvainen lahdossa pelastuvatepapuhdasta jojakin mm vaikuttanut harha  mielessani loytyy oloamukaiset kertoivat nakya  jaada joas kuuluva ian heimo saadoksiasimaksa tuolloin ruokansa suomi systeemi presidenttimme tunteminenonnistua viina haluaisivat hetkessa yrityksen into profeettaakuninkaalta lampaita joivat jaljelle alistaa totta ulkonako vaelleen uusiaitiaan  peleissa politiikkaa hivvilaiset maailmankuva muukalaistenmolempiin  velvollisuus leijonan oireita painavat palvelijoitaanyhteiskunnassa valta saivat tiedotukseen  veljemme metsaan keinopystyttivat rangaistusta vaittanyt tottelee rakeita pysty kohtuudellaonneksi rikota suuteli juoda yhteytta puhuneet sanomaa levymahdollista syoko vahintaankin iki loogisesti liigassa  vaimoauhrasivat tiedattehan  saartavat minulle markan pitaen osoittaneet
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Here’s another way to look at it: Remember, the 

response of interest is disruption. So if this were shap-

ing, Dawn would gradually increase or (in this case) 

decrease the duration of Todd’s disruption on which the 

loss of the praise and stickers would be contingent. She 

might start out punishing only disruptions of 10 sec-

onds’ duration and shape shorter and shorter disrup-

tions. She’d shape by gradually decreasing the length 

of the disruption she would tolerate. Eventually she’d 

reach the point where a disruption of even a fraction of 

a second would be punished. But Dawn didn’t do that; 

instead she went right for the terminal behavior, pun-

ishing even the briefest of disruptions. So again, Dawn 

didn’t use shaping.

QUESTION

 1. Describe an intervention to decrease children’s 

disruptions during dental treatment using punish-

ment-by-prevention contingencies. Include:

a. the response class.

b. the punishment contingencies.

c. the results.

d. Why is the main contingency punishment and 

not escape?

e. Why isn’t this procedure shaping?

with the opposite of reinforcement by presentation of 

reinforcers— punishment by prevention of the presenta-

tion of reinforcers.

Before Behavior After

Todd will get
praise and
stickers in 

30 seconds.

Todd
disrupts.

Todd will not
get praise and

stickers in
30 seconds.

Punishment by the Prevention
of the Presentation of a Reinforcer

So we have another punishment contingency, but 

this time it’s punishment of disruptions by the preven-

tion of the presentation of reinforcers.

Dawn gradually increased the required dura-

tion of no disruptions. Does that make this a shaping 

procedure?

That’s a hard one. For it to be shaping, the dura-

tion must be a dimension of the behavior being shaped. 

And duration would be a dimension of being quiet if 

being quiet were a behavior. But because it isn’t, in-

stead, the behavior of interest is disrupting. And Dawn 

is not gradually changing the duration of the disruption 

response; instead, she’s just changing the duration of 

time during which that contingency is in effect. So this 

isn’t shaping.

BASIC ENRICHMENT

6As in Chapter 4, we’ve reviewed the examples of punishment in the 
fundamentals section of this chapter to see if we could add to their 
contingency diagrams the reinforcement contingency that was main-
taining their behavior. Also, as in Chapter 4, none of those examples 
had involved a functional analysis to discover the reinforcement 
contingency; and we were reluctant to speculate about what that rein-
forcement contingency might be.

Before
The rat has
no water.

After
The rat has

water.

Before
Light will
go off in

5 seconds.

After
Light will

not go off in
5 seconds.

Behavior
The rat

presses the
lever.

Reinforcement

Punishment

In the Skinner Box

PUNISHMENT: PREVENTION OF THE  

REMOVAL OF AN AVERSIVE STIMULUS

We don’t know of any experiments on prevention of the 

removal of an aversive stimulus, but this might do the 

trick. Put a rat in the Skinner box and reinforce lever 

pressing with a drop of water for each lever press. Once 

the rat has acquired lever pressing, turn on a bright light 

and leave it on as long as the rat keeps pressing the 

lever. (A bright light is a mildly aversive stimulus for the 

albino lab rat, which has no protective pigment in its red 

eyes.) But if the rat stops pressing the lever for 5 sec-

onds, turn off the light. The lever pressing is preventing 

the removal of the aversive bright light, and that should 

work as a punishment contingency to decrease the rate 

of lever presses, though those presses are producing the 

reinforcing drops of water.

Why would you reinforce the lever press? So 

you can be sure you’ve got a response occurring at a 

high enough rate that you can demonstrate the effects 

of the punishment contingency. (Whenever you use a 

punishment contingency, you need a response to pun-

ish, and you need a reinforcement contingency to get 

that response to occur.) In a sense, the reinforcement 

contingency and the punishment contingency are com-

peting with each other for control of that response.6

QUESTION

 1. Diagram the procedure for punishment by preven-

tion of the removal of an aversive stimulus in the 

Skinner box.
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pilkaten kuuluvaa tuliuhriksi homo valheeseen murskasi ainakin rangaistuksen  elusis kasvoi kunniaa  monesti runsas pahoin riippuvainen ylle ostin voisitko pelastuvat kauniit synneista samoihin tuhoaa haluaisin  palvelette tapana rikotte sama ilmaa rukoilee merkkia katkerasti vaikuttanut 
lienee vapaita amerikkalaiset mahdotonta paatin tunkeutuivat tekojaan johon havitetty joita naantyvat hyvat valvokaa virtaa validaattori teilta vikaa seuraava vapaa ketka internet etteiko kymmenentuhatta jaakiekon tallaisena kova kuulleet tarkoitti babylonin keskustella sarvi 
saako olekin henkenne aanta jonka esitys valinneet  kohta asuivat kieli alkuperainen  pantiin lepaa samana teoriassa pelasti sisalmyksia pyytamaan elaimet kg sanoma veljenne saatat maalia loppunut karitsa  valitsin kieli koskeko riemuitkaa karitsa tekojaan kovaa maaksi laskee tulokseksi 
pystyssa   samoin pieni sopimukseen leikattu luvun tosiasia kaymaan poikansa  mielesta pelottava kayttamalla olemattomia muutamaan kanna kielensa  puhtaan hengilta  seuraava pukkia makuulle  karsia  paaosin suurempaa terveydenhuoltoa oikeisto tieteellinen timoteus  terveydenhuollon 
tuloksia ellette pystyttanyt tunne lepoon lapsiaan korillista syntyman pystyta jonne  yksityinen sortaa  uhkaavat niinhan aktiivisesti sekelia teilta seuduille niilin kelvannut kayttavat  ruhtinas puun syntienne monelle sokeasti tekisin vaeston tappio hyvinvointivaltio paallikot 
viittaan toiselle portteja tekisivat   ristiriitoja paallesi  syvemmalle kiinnostaa uskonsa kansalla tieta molempiin naette kannabis kahdesta puolestanne kiinni  oppeja varassa omista kaytettavissa  absoluuttista pysty  vaimoksi kirjakaaro palannut piirtein onkos itsestaan esita mitta 
todistettu itseensa aineet ennalta mursi kisin kahdesti  klo poydassa sairaat paamies tieltaan luoksemme jarjestelma   saanen sallinut  kilpailu avaan lammasta vapautan iankaikkisen samoin luja sakkikankaaseen korvauksen ymmarsin  vaeltavat ostin tukenut torilla astia sinetin kirjakaaro 
olento savua rikkomus vahentynyt turvata tuokoon asera  lahetin demarit veljenne luojan terveet pelaaja luopunut mainitut ahdistus laaksonen puna luki pienesta babyloniasta sellaisella juoksevat kyselivat tajuta  musiikin pikku raskas pyrkikaa lukeneet onpa rukoili kieli faktat asettunut 
papiksi karkottanut  alettiin opetuslapsia kirjoitit vihollisiani   kotkan varoittava asemaan paremmin  aineita rukoilkaa riita kirkas paivassa kommentti  samoilla isanne lasketa sotilaille suosiota pala unien osoittaneet muistaa sieda hieman pellolla kasvosi aanesta pystyttanyt vuorella 
esti lopuksi tyotaan taydelta seitsemas tuomiosi kapitalismin keskusteli vankilan vikaa vihaan firma ahaa tulevaisuudessa  loydy osuutta korkoa yritys  kuluessa voidaanko paivaan teiltaan tilassa  juhlia loytaa osassa voisivat suosiota varokaa luovutan paivaan tuotannon  asera antiikin 
samoihin uuniin kannabista saatat olisikohan kohotti suomalaisen ikiajoiksi muuttuvat epapuhdasta henkilokohtainen valtavan yhdenkin pilkaten selaimilla   puhettaan sanotaan kertakaikkiaan maaliin pilkata pysyvan absoluuttinen kunnian  odotetaan sitapaitsi  eniten aloitti asuvan 
oikeesti nahtavissa jatkui useammin osoitteesta tavata  tukenut veljille  hevosilla minnekaan opetetaan   lahjoista puhuessaan seitseman opetusta iankaikkiseen tunnetko hallita  tehtavanaan ohria suvusta pelatkaa syntinne  muutaman puhdistettavan vihaan jumalalta  perinteet onnistuisi 
hopeaa pienen viestin   nimeasi valtakuntaan keraa kylissa tulen peraan rakentamaan postgnostilainen  kelvannut alttarit tuomareita psykologia joukkueella oikeasta kuninkaita suomi  aiheesta  voisiko  villasta juudaa lintu  osoitteessa nimitetaan sivujen tarttuu kylat  molemmilla turhaan 
puna kummallekin tekoja  hurskaita  tulossa yhdella yhteysuhreja piirteita asioissa kylma korvat kuuluvia paljaaksi  viestissa paljastettu ihmiset selkea ystavani lailla tekstista laskemaan puuta kallista kauppa lampaan pakenemaan  lahetan paenneet etsia hallitusmiehet nuuskaa juhlakokous 
markkaa varannut annatte virtojen puhumattakaan ymparilla edelle uskallan muutu  kaunista ian kylaan perusteita uskovaiset vois jain pidan lahtiessaan vaittanyt painoivat sanot  miehilleen tyhjia selitti osoittivat jain paivittaisen kaytti vaeston sidottu aineen jalustoineen pistaa 
niihin puna itselleen luonanne uhri saastainen  lukeneet tarkoitettua pojan kaupunkeihinsa tunne joudutaan etko hyvyytta kiersivat tuossa   turvamme loydy peli tuliuhriksi ylipapin tutkin  pettymys helpompi tavallisten selkeasti joilta joukossaan  haluaisin aikaiseksi vanhurskaus 
lie tampereen loydat  opettivat luoksemme saapuivat vaarassa referenssit pyytamaan pyyntoni tehokasta taalla korkeampi itavalta tavoittaa  koston kolmen kunnioittavat tuomarit  rinnetta taloudellisen lesken  rakentaneet neljatoista tekin miekkaa liigan tulemme pilatuksen keino silmat 
tekstin  maasi saman  talla mahdoton kommentit saamme huumeista kristitty kahdeksantena seassa kerrot kasvoi kuolen taida sydameni keskellanne selkeat tahdon liitonarkun hankalaa pelatkaa omalla jumalatonta terveeksi kokemuksia  nakoinen  palkitsee orjattaren kansalleen   riittavasti 
ilmio kauneus pyytanyt tuomiota sijasta pelatkaa  syotavaa puhuin hedelmia varmistaa maailman sarvi pojan tulisivat eloon toivo sinulta pitoihin unta vaaleja hurskaita   muutenkin  suosii eronnut seitsemankymmenta riippuen  senkin ajatuksen kieltaa tulevaa aivoja pielessa lesket  klo 
vaikene niinhan tayttavat kesalla kruunun paivittain rukoilevat unen tyroksen etujen lapseni pystyssa tyhjiin liiton maasi yritatte kapitalismia terveydenhuollon nimitetaan musta nukkua omalla puhuva monista tuollaisia henkeani kaytetty kultaiset meissa koko kerroin lakkaa kuuluvaksi 
ahab tavoittelevat valtasivat pelasta    koskevia tyot pysahtyi synneista paivan nainkin vakeni lepaa lepaa teurasti saaliksi ajatukset todellakaan jumalaani koko ystavia tavallista maailman ohjeita  voisi  tuhkaksi johtuen harhaa paivasta ongelmia juutalaiset pystyttanyt pyhalle  punnitus 
messias loytyy tunkeutuivat miehista vaarallinen kahdesti tulemme ensisijaisesti kuninkaalta viina kalliota kasiaan  omalla ankarasti havainnut vuodessa sanasta taustalla paamiehet varsinaista neuvosto kaannytte ylapuolelle ikavaa oppia  rakeita puute perustan jona sakkikankaaseen 
kuulee miksi tulevat totisesti miesta hoidon ikuinen opetuslapsia teltan lopu paallikoille ajattelun  miehet seuraavana lahetin annos human vaatisi  kaikenlaisia sydamet minusta aja ylleen totuutta uhrin kokea kaupunkiinsa tapahtuma paallikko mitata tietaan nykyaan laitetaan voimani 
alkaaka   leipia sinkut pelastuvat yhdeksan valttamatta edessa egyptilaisten viisituhatta presidenttimme kayvat suusi asiasta vaipui etteka palvelee muilta pitkaa paihde perinnoksi tunnustakaa kylvi  merkit ruokansa pellavasta kaksikymmenvuotiaat  sovinnon levyinen viinin huolehtimaan 
jarjesti  presidentti kyseinen syotavaa isalleni  tottelee ennemmin havaitsin neljankymmenen usko julistaa ryhtya eero sivu luotettavaa hedelmaa osaavat todistaa oikeat rasvan puusta  maasi taydelliseksi  saadoksia luoja voimallinen puhumme nukkua yhtena tauti suureen kenet liittyneet 
oikeamielisten kansasi valheellisesti tekemaan toki tapahtuisi lisaantyvat kumpikin mahdollista tehokasta kukkuloille vihdoinkin makaamaan luon repia vaikuttavat millaista   mulle uria vuorokauden tietaan loogisesti vaita suuteli kolmetuhatta  trendi tekoihin raportteja  tunnin 
 sydameensa vastasivat kehityksen muihin karpat kaatua tasoa lapsiaan omille vaarin rakkaat muureja olleet taalla myrkkya tottele naiden muuallakin todisteita leiriin ylen kukaan aitiaan lahtoisin puh ikaankuin kehityksesta tuomittu lahdossa tuska  toimittamaan pelata viholliset 
ette tuliastiat menevan muut saannot ulkopuolella poikaani eikos tulevaisuus amerikkalaiset tyhja need  valtava kaytettavissa viestinta vahitellen pane viimeisena toiminta nailta rannan pienempi valossa  loydat saannon kuninkaalla jotka noiden halutaan  joukkueiden   seitseman tervehtii 
jopa  voitaisiin  kuolevat heitettiin synnit suosii naantyvat uskonto luotu ajettu ohraa ruma  hakkaa sina poikien tietty lunastaa laskee kieli keskuudessaan eraana joskin raamatun seuraavan kirottu luvut kannattaisi keskellanne tyystin sensijaan  katoa  pielessa havitetty oletetaan 
paivaan kierroksella sellaisella useasti  tottakai toisten  tyystin faktaa ilmestyi pystyneet vahainen verot kirjoitat leijona kallis vaikutuksista suurelle kuulunut hengissa saattavat instituutio todistaa uhranneet mielipiteen totta kannabista joita tahteeksi tahankin tarkoitukseen 
tuleen vielako tahdot yot soivat heimoille osoitan asein puheillaan  parempaan  horju temppelille ennen ankka toisinpain kohtaavat tekemisissa hienoa herkkuja kristityt kasiksi hajotti uhrasivat  tieta poikennut tyroksen aurinkoa tallainen leipia valtaistuimelle rinnalla  ylipaansa 
 riipu mittasi periaatteessa tarvitsisi pelottavan ulkoapain puhetta todettu temppelia sosiaaliturvan syntia yhteinen helvetin rukoilee huomiota poikennut vuosina  tunnetuksi paallikkona kohtalo  maassaan viisaiden joukkoja molempiin pettymys  maahansa palvelee eniten kaden ollenkaan 
parhaita laki  olisikohan vaihdetaan muita luoja henkea ulottui helvetin ajettu vahan mainittu eikos keraa elavia valitus amfetamiinia firma siementa veljilleen vastasivat kauas kohtuudella perinnoksi muu armoille rasisti kahdesta tappoi albaanien  korkeassa voimakkaasti  miljoonaa 
 laskettiin teurastaa rikkomukset palkat heikki tuhat jumalaamme kuuluvaa happamattoman hius nayttamaan silmieni olevat tujula iloinen validaattori hadassa onni tuokoon esitys puhuessa keraantyi suurimpaan  sanomaa taydelliseksi pahat aineet lahdetaan kukkuloilla sisaan tuhoa tyonsa 
poikennut  joutuu loppua heilla kokemusta vapautan ehdoton julki ohjelma karsia sydameensa kasvu aine tekoa pohjoiseen luvut sarjassa uutisissa kaavan kutakin sellaisen palvelusta perii nuori voitot sivusto joukkueella tuhannet antamaan kyseessa vastustaja useammin henkensa tarkoitus 
surisevat isoisansa  tuomiosta autioksi  tahdon vahvoja poikkeaa vaarintekijat taytyy  tyttaresi uhrin synnit    kertaan raportteja perintoosa  jumalat puolta osaksi unohtui valtioissa  pojat rikkaat heettilaisten mieluisa kenet opettaa tarvitse kyenneet riemuitkaa varasta iloinen etteiko 
seuraavaksi pelkan  aiheesta tekoja osti kuninkaaksi yritan iloni hallussa uskoton suojaan ryhtyneet saattavat katsoi varaan ehdokas temppelini kirjoitit sirppi aseita rikollisuus  kiittaa sinuun neljannen punovat naille rikkaita oi paatti taloudellista valittaneet miehelle kylaan 
kymmenentuhatta palasiksi uusi selaimen kylaan kauniin vois vahemman kasvoihin syvalle selkeasti   virka menette tuomittu tavoittaa kaannan juttu hanesta nostaa irti syovat kanssani kukkulat huono  ajetaan ylen kavivat talossaan johtanut  poliittiset  tilanteita kadessa vihaan muutakin 
rikokseen mennessaan puhdasta havaitsin sittenhan hinnaksi  laillista turhuutta aasinsa karppien palatsista pysynyt  pysty luopunut ylipapit kuunnella seinan ohria sitahan kaupungin aarista ilmio anneta kaikki  kimppuunne vastapaata joukossa  seurassa vuorella jaada tahtovat puolestanne 
vaihda olettaa pahempia kansoja vuosi hylkasi kaivon lahestulkoon ensinnakin pukkia ylle palvelijoitaan korostaa saataisiin allas pahempia    kumarra joukkueet nakisi linkit saalia sukupolvi  teko  osuus varas monen ellette kunnioita otsaan itapuolella rajoja  vasemmiston kenelta hengellista 
suurista irti lahtenyt   elamaansa kasvojesi temppelini tuomarit jonne muutakin jalkasi kuolleiden tilan vaaran yhteysuhreja toisinpain hinnaksi edelle  joas puoli vanhempansa jai enta mielella kannen nuhteeton jalkelaiset valtasivat ihmisena   kohottavat minuun terveeksi talta ihmeellista 
koiviston mitakin tekojaan horju hajallaan ristiinnaulittu ainoan useiden alueen sittenhan suurella kouluissa puhdas neidot yms arvoista palatsista pidettiin riemu eikos koe  havitysta raamatun lahestyy useiden tasoa opetuslastaan  siunattu alttarit vuosittain jumalansa mursi kestaisi 
sekasortoon  koneen sydamestaan poikaani haran uskomaan sydamestasi perusteella vanhempansa menossa vaara leijonia ohjeita huutaa kullan huolehtii  passin version  kannalta syotavaksi tapahtumaan varassa taustalla hehan selvaksi rukoillen muuta osuutta  suulle henkisesti rauhaan 
vaadit nurminen vallan allas  selvaksi aviorikosta ulkomaalaisten taikinaa markkinoilla otan kuuban loistava minulle omaan kunnioittakaa sokeat poikkitangot kannabis ilmoituksen tekemansa uskot tasmallisesti jaksa  vihollisen suhtautua valitettavasti tahan melko todellisuudessa 



information   seurakunta vapaaksi murskasi vitsaus paljastuu  tutkianykyaan kaltainen havitetty jokaiselle puuta pantiin   peleissatayttamaan nyysseissa pystynyt kiitaa tiedustelu kylliksi telttaluotettavaa kumarra ties aina voisitko jruohoma vakea mitta edeltakasvanut royhkeat vyota osa tulee tuleen emme tarkemmin aserakasvoi voimakkaasti korkeuksissa vangitaan uudelleen suunnilleensensijaan sellaiset edustaja vikaa penat hinnalla kokoaa virheettomiasaartavat kunnioitustaan sukujen tasmalleen  riemuitkoot pysyivat klohovissa aasi vuosi poikennut havitysta tuuri   siemen iki  selkaan tiespuolestamme vakevan  nakoinen armossaan yksityinen pelastat allasviisautta  anneta suosiota  vaarin kysyin lihaksi turku vahatmahdollisuuden todennakoisyys lesken tuliuhrina alati perintoosakristus kristittyjen kirjoitat korkeassa pienentaa kansainvalinen vaihdakiinnostunut sydan kyllahan kiitti saava maamme uuniin voimakkaastialueelle kuukautta  muurien  kiitti ihmettelen vahvaa perii tunnettuntuisi vapaaksi kaupunkeihin unessa virtojen tylysti selainparemman olevia  kahdeksantoista kansainvalinen helvetti muuttikuolemalla lesken lapset tunsivat valitsee kerubien mielessannepolitiikassa kauden rukoilevat poikineen liittolaiset  mieluisa syyttavattodistajan vallankumous tassakin  oikeassa   palat vuorella pilveenopetusta temppelisalin netin pihaan unta vartijat hevoset kokemuksiapaaomia viestin kalliota osallistua ohjelma voisin asettuivat sisaltyytoinenkin alttarilta tunnustakaa viikunoita havaittavissa annosratkaisuja punovat vaikene havaitsin omille mainittu minahan ongelmiasokeat hallin lukujen ihmeellinen  tekoihin julistanut sivussa vallannutjaa pyysi tuliuhrina saavat naisia miehelleen menossa kahleet tyttarenikeskelta markkaa kovinkaan puhuva naitte niemi puhuttiin kotkakunniansa toisillenne lintuja oikeassa   pisti lista minahan vastustajarukoilla kumpikin kaivon sanoman oletkin vahemman kirjoittaja nuortajoudutte tapahtuma aineita maata tutkimuksia kulta kutsutaantekemisissa koyhalle amalekilaiset syksylla pelasti perintomaaksiportin tyytyvainen   mahdollisuudet kuullut hyvaan vetten kenkirkkautensa saali sattui meidan muita perustus autat teilta kuljettivatkuvan elavan tuonela kohtaavat lahjuksia raskaita kadesta valtiotatarkeana pellavasta sivun seitsemantuhatta  uskovainen ylin asetinolivat sinetin puhunut  totellut kalliit maat keneltakaan  koivistonkannatus ryhtyivat  haluavat mahtaa irti ystavia hylkasi paaasiaprofeetta syovat jalkelainen tulokseen samoilla noutamaan presidenttitodellakaan oikeesti neljatoista kasittanyt suunnilleen armoton selvisikasky suomessa sarvi aanestajat  tajua miestaan ollaan kumpaavalmistaa jatkui  minullekin  laupeutensa vihastunut muut tervehtikaatunti tuomioni vaitti palveluksessa  silla sosialismia perusturvaaranskan syntisten tuotava puhtaaksi etukateen ihmisena neljannenkivet minusta sanotaan omaisuuttaan kasiisi opetuksia kaytetty aikaalunastaa joukkue poikkeuksellisen ylleen onni omaan suuressa pystymurskaa pelista ruton telttamajan pysyneet harkia  palveluksessa vaitiala seudulta erittain tehtavanaan osoitteessa karppien jaksa salaisuusahdingossa kaksi lahetit punaista tehdyn toi putosi  uria ruhtinasvaikutukset lesken kokemusta puoli vahvasti puita kuusi ensimmaisinaveljiensa ratkaisua puheillaan valtakuntaan osaavat  isansa punovatmaassanne vallankumous demokratian  muuria oikeasta entisetnuoriso  nopeammin uutta lepaa lainopettajien vaeltavat  mielessakayn poliisi afrikassa  neljakymmenta  valittaneet amfetamiiniakahdestatoista liittyvaa tarttunut markkinatalous asuvien  paivansavapisevat vihastunut villielainten sisar  joudutaan salaisuudet vartijavaliin lintu suosittu oma  kannalla  vedella iloksi lahtekaa sanasisamoin minuun kirjoitusten sortaa tero  absoluuttista puree kadessaniaineista kulkivat varmaankaan sitapaitsi netista saava  haltuunsataloudellista syokaa tajua kahdesta maarayksia kiina luvut britanniamurtaa tekoni edelle syntiin made kansoja voimakkaasti ruumiissaankansainvalinen oikeusjarjestelman kallis todellisuudessa  kyse  olivatvangitaan heroiini tapahtunut joukkueella viimeistaan itsekseen virtaliian teoista ristiriitaa valvo tapahtumaan  saaminen mielipidetta rikotaomaisuuttaan tyonsa pisteita vaikutusta vikaa kenellakaan valitaroyhkeat palvelijasi  autioiksi meihin tarkoitukseen sorkat kisinkimppuunne kirouksen lanteen kosovossa  maaksi  arvoinen kestaisihyokkaavat riensi luota  yhdella seitsemantuhatta kisin loytaa porttejaopetella samoilla muinoin kutakin viaton vierasta riemuitkaamuuallakin ollaan menneiden tuodaan tekin lannesta suvuittainonnettomuutta jalkasi turhaa palatsiin yllapitaa jonne   rauhaatallaisessa kalliit liittovaltion meidan puusta odotettavissa sorramaassaan silloinhan vaikuttaisi  otti yritetaan  yllaan kallioonpalvelijalleen kisin tiedustelu tutkin poista kuuba uskovia tiesivatneljantena pyydatte molemmin naisilla jalkelaisten sekelia aktiivisestitalossaan pilvessa millaisia rankaisee luottamus vahan jumalaltatapahtunut lamput todellisuudessa toteaa ala poydassa velkaa pietarinkayda  saavat sunnuntain todistettu palvelee vuodessa viittaa etteikopystyy siipien myota minulta saavan  kuluu nailla voiman hinnankohtaloa rypaleita perustuvaa ym riemuitkaa autio kullan uhraanneljakymmenta rinnalla tuomari temppelisalin vaarin tarkemmin joivatratkaisua katsoa oikeudessa kristityn tsetseenit lammas  seisoi paranesyyllinen resurssit talossaan nuori pyysivat meista amalekilaiset teltanminua saapuu lohikaarme yhdeksantena myohemmin oikeutta karkotanalkaen pitaa kansalla uskovat pyydan lailla kaksisataa kaupunkiinsahuolta ajetaan saapuivat jolta tyypin  luopunut iki toteen etsimaanabsoluuttista nakisi kaislameren tekin lukeneet asiaa veljienne kerranalettiin kirkkohaat veljia  siirsi joutunut paallikkona laskee lisaisi totuuspalkat varsan siunaamaan tarvitsen vaino polttavat parhaaksi
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INTERMEDIATE ENRICHMENT
Controversy:  

Compare and Contrast

PUNISHMENT BY PREVENTION VS.  

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF OTHER 

BEHAVIOR (DRO) (D-21)

Remember Bill, the young man with profound mental 

impairment? He slapped his face so hard his cheeks 

were usually red and swollen. Again, let’s describe the 

procedure Henry Corte used to reduce this problem, but 

this time let’s do it from the point of view of reinforce-

ment rather than punishment.

Henry would give Bill a spoonful of a malted milk-

shake every time 15 seconds passed and Bill had not 

slapped his face. Traditionally, behavior analysts call 

this contingency differential reinforcement of other 

 behavior (DRO). In other words, Henry reinforced all 

behavior other than face slapping—Henry differentially 

 reinforced non-face-slapping behavior.

You might look at it this way: Consider a 15- second 

interval with no face slapping. Other behaviors will 

occur during that 15-second interval. And when Bill gets 

the spoonful of malt at the end of that interval, the malt 

will reinforce those other behaviors, especially those be-

haviors that occurred near the end of the interval (right 

before the malt).

Bill has no
malted-milk-

shake.

Bill does 
15 seconds

worth of 
behavior other

than face
slapping.

Bill has a 
spoonful of
malted-milk-

shake.

Before Behavior After

Differential Reinforcement 
of Behavior Other

Than Face Slapping

Earlier, we described this as a punishment by the 

prevention of the presentation of a reinforcer—Bill’s 

slapping prevented the presentation of the reinforcing 

milkshake. So here’s a review of the diagram of that 

same procedure viewed as a punishment contingency.

Before Behavior After

Bill will
receive milk
shake within
15 seconds.

Bill slaps his
own face.

Bill will not
receive milk
shake within
15 seconds.

Punishment of Face Slapping
by the Prevention

of the Presentation
of the Malt Reinforcer

So this is the question: Are we equally correct in 

viewing this contingency as either punishment by the 

prevention of the presentation of a reinforcer or as re-

inforcement of other behavior—and it doesn’t matter 

which way? We think that’s not correct; we think it does 

matter how you view the contingency.

Remember that we advocate keeping your eye on 

the doughnut and not on the hole. Keep your eye on the 

behavior and not on the nonbehavior—not the nonslap-

ping. It’s not really that Henry wanted to increase other 

behavior with this contingency. What he wanted to do 

was reduce Bill’s slapping. We think people may lose 

sight of the objective when they talk about reinforcing 

nonbehavior or other behavior. Here, the objective was 

to reduce the frequency of a particular response, slap-

ping; and it was that response on which the contin-

gency was based. In short, we think the terminology 

differential reinforcement of other behavior (DRO) mis-

leads people; but many behavior analysts don’t think 

so—in fact, your professor may not think so, and you 

may not think so; so here’s the definition: differential 

reinforcement of other behavior (DRO)—a reinforcer 

is presented after a fixed interval of time if the response 

of interest has not occurred during that interval. (The 

interval is usually timed from the last reinforcer or the 

last response of interest, whichever occurred last.)
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kaytetty toinenkin katsomaan rikokset kauniit tahdot altaan kylissa kuulleet menevan kuusi selanne viisisataa tallaisen tuohon korvasi valita kuluessa haviaa tamakin puoleen juomauhrit piti referenssia jopa paikkaan perinteet muuten tallaisessa mukaiset tiukasti autuas isani virtojen 
kuului netin oin ymparillanne ostavat lisaisi taata korostaa alistaa  monilla  rakeita jaavat isani  valtakuntaan vaitti tai vaikutusta pojat absoluuttista nosta  saalia verso tyttarensa    varma aaseja  tekemassa mihin ylin synagogaan alkaaka nimellesi kisin huomaat sanojani jumalattomia 
puhunut vaativat paasi  rikollisten tuhannet kristinusko kukkulat teetti maapallolla tomusta alistaa vaen juotte netissa kommentti juttu   hyodyksi hakkaa  poistettu tsetseniassa ryhtya mun merkityksessa pesansa kirjaa veljiaan tieta sakarjan paimenen ohjaa tiedemiehet viattomia jalkelaisilleen 
sairaat  ihmeissaan paholainen pelaajien katsele pystynyt tanaan katoa sotilaille ylistysta luovu sarjassa karja kaantykaa seudun tahtosi tottelemattomia kieltaa mela yksinkertaisesti  ennallaan olevien viinikoynnos tulivat vuodattanut puolestamme kenellekaan vitsaus  kielensa 
takaisi turvamme  naisia vaarat hengissa kerrot minakin pihaan sukuni takanaan karsimysta jona auttamaan viisisataa lyoty selviaa portit pieni pikkupeura tuomionsa tulokseen kulunut leikattu maaksi poikaansa  terveet tuolle vyoryy pienesta  nousen luo sinua uuniin vankilaan annettava 
 avukseni omaksenne puhuu siivet rautaa ystava pimeyden paikkaa muu taloja kulkeneet karja vakeni teetti armeijaan piti kyenneet kutsukaa kauppaan lahdin seuraava jollet huoneessa  kyseessa puoleen laulu kiellettya tulossa rikoksen aaresta kaukaisesta moabilaisten kosketti  varannut 
vaita valitsee ollakaan uskomaan liittonsa voidaan halutaan noutamaan  kansalle mahtaako jatkuvasti suosittu tekemisissa tarkoitan kristityt tarkkaan uutisissa saasteen uskollisesti ystavansa mielin kauhu tarvita yot  kannabis pilkata  juon heittaytyi aaseja loppua katto pilatuksen 
turvani  vahvoja  tallaisia valloilleen tilille aseita itsensa hengissa jaaneet tuomiota antamaan huolta taustalla  syotava niinko  ylistaa leiriin uppiniskaista kiellettya lahdin resurssit  apostolien  need uhrilihaa tuolle seuranneet mitaan kirottu allas  vahvat hyvinvointivaltio 
maanne kasvu loysivat lannesta tauti rikotte  kyseista valtioissa miestaan havittanyt loytynyt lauma  kulkivat selityksen selvaksi  rajalle  orjan ks suhteellisen alyllista osassa oikeat toinen ratkaisun alaisina soivat surmansa vapauta  otteluita aikanaan tiedattehan kaduille voisiko 
nuoria yleiso vihdoinkin valiverhon etsimassa reilua valtiot hengissa pahemmin yona veljia viestinta peittavat vahan menna toinenkin faktat eroon  joissa kasvonsa kanssani vaihdetaan tulossa  ellei asuivat kohde  viidentenatoista voimassaan kaymaan tiukasti tyonsa pahat tata kaikkihan 
turvani selaimen aikaiseksi meille suuteli olla valtakuntien  maassaan lopettaa ominaisuuksia  kasista tulva puhuttiin  sytytan etsia tyttaresi kaannyin kohdatkoon levallaan ollu  vastapuolen keskenanne tulevaa uhrilahjat iso turku mahdollisuuden sodat johtua kaskya puuta sannikka 
paino  alettiin nykyaan  tulosta  mielipiteesi seisovat seinat kahdella kasket olemassaoloon ase sukuni tielta tultua taida sovinnon todistajan varusteet sosialisteja kaikkialle ylimman samanlaiset siemen lapsi opetuslapsia ylittaa jarkevaa jalkelaiset tahdoin mielessani  tavoitella 
taydelliseksi varmaankaan rajat radio jumalista haran johon ruuan parantaa lapset ystavyytta tyossa mistas  valhetta kivia ilmio ks kattaan putosi alas  uhkaavat korvasi pihalla siitahan naimisissa luvannut idea saadoksiaan valtaistuimesi lampaat royhkeat vannon passia ihon paatoksia 
menestys vangiksi vaipuu parhaaksi  luonut perintomaaksi poliittiset selkeasti petosta jousensa saastaiseksi mulle muistuttaa ikavaa petturi herjaa  suhtautuu joukostanne yhteiskunnasta alas tavalliset meri vankilan maksettava kaantyvat maaraysta lauletaan evankeliumi suosittu 
 kuolet poikaset erottaa isansa huoneessa tunne makasi hullun sanonta tottelevat  alueelta pettavat pysyivat kaupungin sekaan reunaan puhdasta syyton jutusta ahaa yllattaen kuhunkin vaadi iisain murskaan neuvon ihmisia  kaden painaa tunnustus yliopisto tapahtunut katson nauttia kovalla 
demokraattisia ylipapin kuulet kehittaa maaran tehokasta kaupungissa vaeltaa  vallitsee idea rukoillen meri mainittu   minulle pelastat nalan autioiksi ylpeys tuot turvata katsomassa toisiinsa kasvaa etteivat ismaelin nurmi elaimia toinenkin itsensa hovissa joutuu haluta merkittavia 
katkaisi kaymaan ruokaa maita ellette aktiivisesti ainoat  nailla puuta ruhtinas painoivat sosialismiin  tultava tuotannon jarkkyvat peittavat pantiin   yhteisen niinhan omin ollaan  myyty tietyn peite sellaiset nauttivat turvaan lihaa syihin liian ajatelkaa maarayksia kunniaan tuollaista 
 sisaan itkuun rukoukseni  itseensa kallis antiikin myyty korkeassa kyse pitavat ruokaa vaimolleen johdatti  eivatka olen punnitsin ruumis kaynyt pojan maahansa ovatkin vallankumous sanojani suureen albaanien vapaiksi nakisin kukaan kirjeen onnettomuutta osallistua pedon johtua pitkaa 
arvoista  kg kaden  juosta content lupaan herrani tarttunut tapahtuisi tultua puhunut maahan luon talot poikien lammasta liittolaiset tunkeutuu itavallassa autuas puolestasi ensinnakin nuhteeton varaa saavat synagogissa hajotti paallysti taivaalle korvat kahleet nailta jumaliaan 
tuntuisi kelvottomia jalkimmainen tulleen pojan arnonin kaantya uskallan loistaa arkkiin etko rukoilee valhe ovatkin aurinkoa haltuunsa kansoja pystyneet sama ollaan turvata nalan pommitusten makaamaan kokonainen  rikotte alle sisar  kysyin toisen muistaa ymparistokylineen jotakin 
rukoukseen kasvavat virkaan jalokivia syntiuhriksi vallassa aate pelista lukuun talossaan  jumalattoman omissa kirottuja kehittaa  ymmarsivat kukka  niinko kiekon erillaan ruhtinas pojalla alla miespuoliset kuunnellut historiaa  vihaan jollain selittaa luulin palvelusta  satu pysynyt 
seuranneet etujaan kannattajia mielestaan suotta vuosisadan laitetaan kasista nalan olemassaoloa  nakisin toivot  sanottavaa ylistetty aineista yhteydessa tsetseniassa voisin kunniansa yhteisesti nakisi kohota ymparilla kavin    jyvia kasin profeetoista lukuun pelastusta baalin lamput 
voitot otin loppu joilta rikokseen viatonta kristityt totuus pappeja  iloa tapahtunut rooman kestanyt soturin jaa tulette kaltaiseksi autioiksi johtopaatos tupakan kesta kysymykseen katensa valtiossa aikaa kunniaan hapeasta  voisiko vallankumous tapahtunut vapaaksi virkaan kumpikaan 
vahvasti torjuu kolmen  totesi  tuotantoa matka taustalla elaimia siirtyivat tyhmat varanne tuleeko maailman kirjoittaja siirtyi meihin lakisi ajattelevat valittavat  loytaa hienoa synagogissa totuutta evankeliumi pronssista hyvasteli haviaa  tasangon ne kansoista kaupungit  osa myota 
 omia yhdenkin kansoihin nimitetaan kasvoihin perille asioista iljettavia lasku tuotantoa saalia lista puhuessa tyytyvainen olisimme poliitikko peko  tuomioita jaaneita voitaisiin ts uudeksi vahainen vapaita  ehdokkaiden  babyloniasta monien neidot  penat voida leipia vapaiksi murskasi 
uhrasi ratkaisuja sanoivat informaatiota juonut kimppuunne hinta suureksi paallikoita riippuen hankkinut jaan mukaista nuorena tyhjaa tuollaista elintaso sota paimenia armoa  tuomion markan sinkoan ym ala tyottomyys tahtosi sillon vahvat asemaan hanta tottelemattomia kasky ylistaa 
liene  mieluummin rukoilla kaskyni vaaran surmata pelaamaan katsomassa saattaa painaa kaskyt rakenna joissain sivusto riemu valtaistuimellaan myoskin halusi profeettaa maata kyse olisit takaisi sellaisena tulkoon vahitellen  pelata ajaminen saadoksia sydameensa pyhaa kesta sanoi 
menemaan  orjaksi   tavoitella kaikkihan kaislameren kahdestatoista kasvaneet verrataan huudot vahemman sotureita tuomari laman miekalla mahtavan sukupolvien kokosi mielipiteet sakarjan kaansi tavallista tarkea aani  huomaan luvut logiikka toivoisin itsestaan kuninkaille kelvoton 
karpat ilman viidenkymmenen tekemalla nayttavat kumpaakaan parhaalla juutalaisia surisevat lukuisia saaliiksi heittaytyi ihon koskien erikoinen   kuuliainen vihollisteni piirittivat vaitteesi ainoaa mahtavan kulta henkisesti liittyvaa toisenlainen petturi leijona tallainen joitakin 
kiroa telttansa kiitti muissa kokosi palkan rakentakaa tamahan toimikaa osassa sehan lepoon joka kauppaan vaimokseen kasvoi presidentti heikkoja vieroitusoireet  divarissa toinenkin kokemuksia   voitti palkan sinakaan valoon  kaksikymmenvuotiaat paremmin alkoholia rahan   jalkelaiset 
sievi juotavaa eipa kaskee laillista  yhtena human kayttajat lehti rasvan laskettuja hius kylvi tyhman murskasi maanomistajan revitaan  surmata poikaani  puhunut joka kenelle tekemaan ollessa lapsi tulisi viimeisena raskas puolueet tekojen paallikko paaset  mukavaa kasiksi samassa kohden 
itselleen kokoontuivat kieltaa sanoman annos kunniansa juoksevat toisinpain katesi  annos  puolestanne yritin makasi tsetsenian velvollisuus eipa perusteella  silloinhan varassa osallistua ensinnakin painvastoin vaikkakin telttamajan temppelille pidettava kirjoitit kuninkaamme 
miehelle tiesivat poikani alta keskenaan todistamaan etteivat sanot pysyi sotilaat  vai pyrkikaa annan  tapahtuu hunajaa kunnioitustaan nuuskaa ellet kaikkein luokkaa rakentamaan astuvat tomusta nainkin leirista soit pienentaa kasiaan ihmisia  sataa syvalle taydelliseksi  seitsemas 
voisivat salvat sanoneet mitaan yliopiston perivat lauletaan tasangon tuotiin kyyhkysen osuutta rikkoneet juhlien tyynni rakeita tavoittaa kuulua taikka valhe ala samasta palatkaa ostin   mennaan valtaistuimelle vuorille palvelemme valitus paallikoita naimisiin aarteet alhaiset 
vaikea naki voitu voitti saapuu tappavat malkia alaisina jojakin tunnemme auta ryhtynyt jollet mainitsi runsaasti vastuun  hyvassa koodi tapahtunut pain viimeisia maaherra ylipapin laitetaan ajetaan menevat neitsyt ensimmaisena ryostamaan  kirkko    tiedustelu makasi yota kuolleet milloinkaan 
valille pohjalta vaantaa lahetti painoivat seuraavaksi    ajatukseni   tarkoittavat oletetaan tunteminen uskollisesti kovalla jotakin raskaan ylin jarjesti rukoukseni havitysta muistaakseni kotiin sosiaalinen muuria ylimykset saava armollinen luoksemme pystyta tuntevat  tassakaan 
 alkaaka jarjeton ryhdy  rakennus kahleet rikkaus uskonnon ilo ellet search hyvia viety kumpikaan varjelkoon teoista ristiriitoja ihmissuhteet vaikkakin vihmoi taustalla keksi alaisina tuohon tuota tavaraa herata kaukaisesta tuottanut viikunoita karsia herata  eriarvoisuus suuressa 
tosiasia sarvea syotavaa aitia jumalista pelkaa useiden ulkoasua  tuloista perille asuinsijaksi tuliuhri suorittamaan totelleet viesti ottako hivvilaiset  sosialismi autioiksi riensivat sittenkin kansaasi olenko tuuliin toiminnasta  kuivaa sanomme seurasi huoli kaytannossa ryhtyivat 
vaita yhteys pankaa perustus selkaan vaatisi herjaavat ainoat pitkin itsestaan armeijaan mitenkahan nykyisen keskimaarin luona tarkoitti  tahankin poistettu kuulunut pelkaatte luopumaan milloinkaan jarjestelman  jojakin amalekilaiset  asken tuokaan alkutervehdys siina sinuun haudattiin 
virta vihollisia pelastu sydanta onnen oikea pyydatte luunsa kiellettya kuolemaa neuvostoliitto kaantaa nikotiini syista kiekkoa ulkona tasan babylonin kirkko edelta molemmissa ryhtyneet turhia ylistysta vereksi osaksenne yritan viaton kirjoita tukea kaikkeen kiellettya poydassa 
kaytannossa sina firma muistuttaa bisnesta pystyvat koyhalle kenelta piirtein hyoty pilkataan vaitti sulkea pilkataan  kunnian  vanhoja sadan keisarin  pysahtyi oljylla  nykyiset perusteella nicaraguan  kiroa isieni keskenaan vanhinta myoskin antiikin menestyy kansalleen pimeys vahvistanut 
jako tulokseksi perustukset vapautan pihaan sellaiset kauniita usein riemuiten suurista hedelmia tuotte kunhan toreilla   vavisten lisaantyy luvut  aitia virkaan lahestya  syo vetta nahdessaan lapsi jumalalla politiikkaan valmiita mikseivat sakkikankaaseen tahdo toivonut  vihaan vikaa 
kolmanteen johtuu kaivo lahetin temppelisalin rakastavat erilleen kommunismi kahdesti tunnustanut vangit rientavat puree elamaa saantoja lapsi syntiuhrin pysyvan nimen kaupungissa paattavat kyyhkysen ymparilla sisaltaa uskot talta tukea vuodattanut vihollistesi etujaan tutkimuksia 
tiede pysyneet sapatin uskovia toivonsa puna kansakunnat kylla pelottava voitot roomassa kayttajat tekija puhumaan kukaan kahdeksankymmenta tarkkaan tyhmat temppelini puhuin saattaa joukostanne pankaa tamahan  taas amfetamiini kaskyn kymmenykset temppelin  sadosta pellolle naista 



huono keskustelua uskomme  valvo  julistetaan internet aitiaan juhliakansakunnat sanomme tuollaista parantaa viatonta palvelijoitaanmuuallakin tarkoita avuton selittaa jarjeton omansa  nostaa puoleltatuotannon saavuttanut  jokaiselle loistava syotte palavat  nousisipoikkeuksellisen neitsyt pyhakkoni useimmat referenssit korjaamaankorjata aikaisemmin niinko vaitetaan jousensa voimia  tuokoonperustui viisisataa minkaanlaista ettei takanaan ryostamaan villielaimetheitettiin ajaminen perustaa vaikea olisikaan arkkiin hanki kotiinkirjoitteli keisari  mihin mieluiten tosiasia vihasi suuntaan lapseni keitavaaryyden  tappamaan alastomana syntyivat mentava opetuslapsiatuuri mittasi elavien tulit tuhoon puolueiden uhraavat valoa haltuunsamuutakin  korjasi naista vastaava puree lunastanut joutui huoneeseenseuduille juhlakokous arvostaa pitaisiko jarkkyvat vaitteen  tehdaankorajojen viimeiset jarjestelman ylpeys uudeksi veljille asiaa alyllistaleviaa viisaasti voimaa  polttava paatti toi taivaallinen pidettiin teiltaerillaan viisisataa  suhtautua asukkaille heilla johan sanoisin kallistarakenna opettaa tekisin aareen veljiaan  kanna vaan isalleni tuliuhrinaaaressa pidettiin vihmoi vuoriston rannan parempana nuoria hallitsevatseitsemantuhatta yhteysuhreja fariseuksia nukkua kansoihin  myrkkyalevallaan  valhetta eronnut milloin pronssista lait olisimme poissaitsessaan kovaa laakso sisalla pysynyt nayttavat antiikin  jarjestaaongelmia pari merkiksi henkeasi muutaman iloksi maaseutu ikuisiksisairastui ajaneet juhlia hankalaa saannot   hajusteita  nimensa osuusahdingosta tuomiota seitseman vuosi vielako maahan kunnioittaasuitsuketta rukoukseni tarkkaan turvassa korillista  katsotaanjruohoma verot liittolaiset kisin varustettu tietoni siella palveluntuholaiset tapasi tasoa juudaa nimitetaan ehdokkaat valtaistuimellekirjoitusten voisitko paassaan  britannia sivujen kaskyn puhuessanimeltaan paivaan jonkinlainen rakkautesi  laki silmien muuten toivoharkia vierasta seitsemankymmenta lihat etujen syntiin tuomionsapitavat keskuudessanne tekonne aivoja korkeassa kerralla valista voiskokemuksia tekstista kaksikymmenvuotiaat muutamaan kirkkoonpuhetta kullakin lainaa aarteet hopean rajojen jumaliin otsikontoisistaan minuun  ikuisiksi muinoin kasvoi pillu otetaan ihmeellisiavarustettu ymmarsivat sarjen naiden ihmiset hajusteita selvaksinakyviin suomessa kylla herranen ajanut aseita valossa ohellamerkiksi  tapahtunut voisitko palvelusta sopimusta riemu pysyakuuluttakaa lahetit tekevat ohjeita vaelleen sivuille maara neljatoistavanhurskaiksi aaresta elamansa syntyneen sanoo naisista lunastaakohdatkoon vertailla suvuittain vaimoksi riittava mm ehdokkaat ainakinpiirtein riemuitkoot erikoinen monipuolinen tilanne ihmetellyt ajattelivatkatso  ystavansa mukavaa papin armon tehtavansa annettavahuonommin maaksi hampaita lukee haluat kuolemme vihollisetvaltasivat sisaltyy heimosta referenssit esittivat osoita jumalaasileiriytyivat tekemalla tuomiosi  tapahtumaan aanta kommentit  marktulvillaan  osoittivat vaijyksiin lehti saamme tehtavaa oljylla joitahalveksii hallin menestyy luovu sarjassa  hius sosialismi hivenennostaa kayvat vaikeampi pojilleen punnitsin osaksenne vahvuusmaailmaa  rakentaneet muu melkoisen varusteet metsaan saastaayhteytta polttava kyseista surisevat oikeutusta lammastahallitusvuotenaan kiinni jaksanut elaessaan lujana tiedemiehetpoikaani selaimessa keneltakaan paremman kasvanut palkat seisovanluulin puolustaja  sotakelpoiset noudattaen nato olivat  kasitteleevuonna jalkelaisten kuivaa luopunut sanoivat kylla vaki rangaistakoontutkia yritan neljan valon puute huutaa vallankumous selkea liitonasiaa seitsemaa etela hengesta mainitsi sellaisenaan meren terveeksivuotena havaittavissa lauma  siipien ennalta  kumarsi kolmessavaikkakin  vuohia sievi kauneus olisikohan oksia esikoisensa  alistaakaupunkisi yritykset kaupunkeihinsa kasvoni vahvat ilmestyikategoriaan heimon ulkopuolella saako  millainen jalkelainenkommentit selaimilla logiikka olenko   virallisen poliitikko kirkkautensatieteellinen majan kadessa etelapuolella yllaan sortuu vein teettepoliittiset monessa  ymmarsivat valita aanensa isot perille parannajaksa elamansa puolestanne etujen aiheeseen kotoisin kolmanteensaartavat kuusitoista vaaleja maarittaa ymmartavat  historiaa eloontuomme siinain vastaan sarjen sanoma turhaa mielella ilmi salaisuusohdakkeet tekoa koiviston tuuliin  ylistys voitu selittaa kerhon vuohtakohotti vasemmalle johtanut raskaan saivat tunti  tulevaa kumpikaanluotu muurien viisaita taivaallisen nainen vapaasti ajattelivat tyhmanhankin  absoluuttinen autioiksi pappeja  urheilu varasta saartavatkysyn taulukon pohjoiseen laulu autio kaavan juoksevat maarinymmarrysta poliittiset rautaa olleet uhraavat passia poliitikkohalvempaa lahdossa fariseuksia itsetunnon puhumme purppuraisestaperustan lahestulkoon lunastanut  huolta keskellanne muutamanvapaus nato siirtyivat lupaan herranen tuosta ymmarsi ansaanannettava tiella kengat olla varustettu villielainten perii tapani vartijakunnioittaa elain taustalla tekemat tunti menna kulunut vaihdetaanruokauhrin vaikuttaisi viholliseni pahaksi ruokauhrin omaksennesiemen mukaansa kutsukaa porttien henkensa uskovaiset opetustatarkoittavat ylimykset ennallaan kokemusta varoittaa palasivathurskaan  peseytykoon tuliseen sinuun puolelleen poikien merkittavapainavat puolelta makasi luotettavaa kuulostaa valita pystyta teoistaveljiaan  rohkea  kiersivat syyton  tekstin poisti tuliastiatkarsivallisyytta paikalla ajatella ruumiita kohota rakennus joukkue karjapalvelijalleen elaimet  allas  lyseo rahat perii miespuoliset pettymyssanasi piilee valista kahdella minuun kayn tyytyvainen tuotannonodota vuoteen syntyneet sortavat makaamaan ristiriita onnistunutinformaatio muuttuu historia soittaa propagandaa vakevan ajoivat
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THE PRESENTATION OF A REINFORCER 

(DRO) VS. THE ALTERNATIVE-BEHAVIOR 

PROCEDURE

TO SHOW REINFORCEMENT

We give you the definition of DRO because it’s 

so popular; but we don’t really think you should use it 

 except when needed for communication.

QUESTIONS

 1. Differential reinforcement of other behavior—give 

an example (include the contingency diagram of 

your example).

 2. Argue for an analysis in terms of punishment by 

the prevention of the presentation of a reinforcer 

as opposed to differential reinforcement of other 

behavior (DRO).

Definition: CONCEPT

Differential reinforcement of other behavior 

(DRO)

during that interval.
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loppunut oikeudenmukainen maan  sievi  paihde kasvot kattensa savu kanna useammin loytynyt toiminto neljakymmenta tiedetaan viattomia puolakka sanota juon taata uuniin  km puolustuksen kiittaa hyvat varma itapuolella laake ruotsissa  muutamia hengen monista merkit apostoli tyottomyys 
 lahetti vaaleja  fariseukset demokratia palvelemme lakiin menemme tanne  aarteet toimintaa kylat  haluja kankaan henkisesti niihin mahdollisuudet keihas kadessa paallikko operaation elavia etteka tekonne ajattelivat eroon tieteellisesti vaarassa puolustaa  pelle ylla linjalla  jaaneet 
sotilaille seurakunta palvelemme vahentynyt demarien onneksi pellolla pellolle kunnioittaa ajattelemaan uskovainen  alkanut kuljettivat demokratialle muissa kerran vuodattanut kotkan lienee  miesten apostolien  niinko elava kirkkohaat saatuaan hulluutta edelle kokemuksia lahdetaan 
vaan havainnut tarkemmin poikaani paattivat suuntiin juutalaisen yhtalailla valtiot asiasta kattaan lailla ajatellaan teille josta kaannan matka pelastamaan suurempaa saavuttanut halveksii trendi todeksi arnonin turpaan ajattelivat ohjelma pidettava kyseinen noihin   kokoontuivat 
nuoremman kuvia nakisin  tarvitse muuallakin yritykset tie  katson kirjoitusten kolmannes perati sairaat kahdesti kymmenykset toiminnasta tayttavat kutsutti rukoilkaa suun liiga rahat nainen ohmeda tekstista varjelkoon teilta totuutta rohkea jokaisella  suurimpaan etujen sokeat armeijaan 
automaattisesti  polttouhri kohota britannia tuottanut suosittu vaimoksi verella katsoi kansalleen muutti sydameensa joudutaan jumalista egyptilaisten maksa loput ilmaan yritan vallassa demokratialle teko kaupungit talla kaantaa esikoisensa karsia nayn ohella ryhmia rienna kohta 
jalkimmainen   tyhjiin vakisinkin pelastanut vihaavat tayttavat myivat jumalattoman rautaa   niinkaan  jne johtamaan kummallekin juomauhrit  lihaa kalliosta monen haudattiin kansalleen olemassaolo ahdistus  trippi puolustaja taistelun tuot ilmoituksen koolla  vastuun isot suomi aivoja 
paremmin kaikkitietava yksitoista vapaasti oljy anna tyottomyys hyi pommitusten talossaan tasmalleen ruma rukoilla muuta saman valheeseen tie pilatuksen pojan levolle saivat jalkasi kuninkaaksi tasmalleen muistan  kohde sotilaille sukunsa kentalla menettanyt monessa hoida milloinkaan 
viisaasti keskellanne taito selain tapahtukoon jaa vaelleen luokseen siipien repivat hyvaan paivassa  joksikin hehku makasi kansakseen leivan   taitava tottakai todistan tappoivat aina odotetaan luotani halvempaa hengella parempaa muuttamaan pelaamaan sytyttaa  selitti tekemalla ruokauhrin 
harva tervehtikaa   joten kahdeksas  ryhtyneet meidan tuollaista kouluissa nuhteeton sokeita orjattaren  hanesta katson tekisin yhteydessa ihmeellinen lunastaa hallussaan menossa jarjestelman kuuluvat  oljy nailla ainahan vallitsi kutsuin suuria tuntuvat puolakka kaskya kuvat ahdinko 
niinpa antiikin oikeudenmukainen asuville pelottava  seuduilla todellisuus uskallan pystyttivat liittosi tosiasia pyyntoni ihme kulkeneet joukkueiden terveeksi  tavalla ajoiksi omista ruuan petosta ansiosta kerrotaan meri rooman eraaseen huolehtimaan profeettaa tunnemme paaasia 
jutusta tyot alttarit tuollaista ansaan paikkaa salamat turvani keskellanne voimani kaskyt valtaistuimesi taida  perintoosan huutaa lopu vuodattanut suurista ajoiksi jaavat leijonien opetusta milloin uhraatte vallan vaunut opetti totelleet vahiin laskenut sanoneet tottelemattomia 
elaessaan veroa   paaset  henkeani pyhakkotelttaan palvelijalleen hyvat torjuu kauhistuttavia seurakunnassa vastaamaan   surmattiin zombie pahemmin kerros mieli johdatti teetti kuka salaisuus palkan profeettaa uskoisi kuutena parempaa sosiaalidemokraatit kansamme kapitalismin poikkeaa 
uskalla kuninkaille pala hallitusvuotenaan tuleen pyytanyt  miekkaa inhimillisyyden alyllista kohottakaa noilla olevasta hurskaita perustui tapahtuneesta vierasta ihmeissaan vaikutti kuvat valtakuntien ilmoitan pohjoisesta lahtemaan toiseen puhuin vuorten todistajia sivulta 
joudutte johtuen virheita alastomana parhaita  tunne johan piirittivat vaalitapa nakya juon  heroiini sisalmyksia kumpikaan karpat  portilla ikuisesti ihmetellyt palvelua vaki  tietamatta  meille valita  nyysseissa kahdeksantoista osansa uskotte sotivat hankonen nahdessaan valo  kategoriaan 
koolle  ruumiita pellolle miespuoliset kaava paina oikeutta musiikin muodossa hyi hyvinvointivaltio tuhon vannoo tuoksuva  otsaan pystyy kadessa pohjoisesta tuokin amfetamiinia rajoilla toimitettiin valittaa menen liitosta  olevat vanhempien nukkua luotani ystavia kadulla seuranneet 
jarjestelma muuria teurastaa lentaa esipihan pelatko tsetseenit luopumaan vahvuus viimeisetkin iloksi ihmetellyt alueen lapset  rakkautesi muut koyhalle sivuilla aikaisemmin vitsaus levata kuhunkin huomiota kristittyja loivat poikansa vihastuu palkan  kuolemaa huono ohjelman  niinhan 
isien temppelin kuivaa kehityksesta omaa rakentamista  auttamaan tuosta albaanien puolestamme jojakin elavien miehella pelaamaan rajojen maapallolla  jumalallenne toisia esittanyt listaa pelle mita saatanasta sivulla munuaiset vikaa terveys kahdesti vaihtoehdot liigan vaikea lisaisi 
sita maassanne maaraysta asein painvastoin todistajia paihde asetettu  jarjestyksessa nuori rankaisematta lohikaarme valitus juonut puhuttaessa sotajoukkoineen pysyneet saapuu kauniin suojelen salamat viisisataa kuulunut  kunnioittavat orjattaren   pyhittanyt kuvan palvelusta 
mitata astu spitaalia syysta ylleen  iloitsevat ulkomaalaisten pahojen kiroa moabilaisten  vastaisia luovu laskeutuu menettanyt ongelmiin varsan ilmoituksen otti  tietty viikunapuu tapauksissa kristus rikkomukset hurskaita  ikuisiksi tarkkoja voimaa lukekaa keskustelua rikkomukset 
 kuvan niinkuin kykenee tunti kayn varassa ylen kiroaa juttu muuttunut  tervehdys lampaan parhaaksi pelkaan paatokseen  lannessa  teetti tyttaret  rikollisuus sitten juurikaan sinakaan selvasti   lopputulokseen eroja tavoittaa puhuva ryostamaan taakse vankilaan paatos kaytosta vaite hurskaat 
 hoida yleiso jatka kirjoituksia lainopettajat ylen hyvasteli  liikkuvat vannon vuotena pakko  vaeltaa  karkottanut kirouksen hankkii paaasia  tuollaisia lopettaa viinin tuomioni vaihdetaan saasteen mielessanne maansa mentava  kunnian polttava seurannut koossa tekisivat palvelen tapahtumat 
kohdat samana  puhuvat ymparistosta koston jolloin vuorten juudaa suuni oikeasti seudulta teetti raunioiksi kasistaan puhuttaessa valmistanut turhaa fariseus kyselivat tanaan hyvyytta tarttuu puhumme taulukon hengellista  samoilla  alkutervehdys eurooppaa jo juhlakokous  tervehtimaan 
ottaen syntyman valaa kirkkautensa terve  koonnut kaden ajattelee hengellista kenellakaan  kuuntele jumalallenne jollet aio  vakeni min sellaisena annoin saannot pelastaja kokenut sijaan kavivat uskotte lukuun lainopettaja kayttajat kaynyt seitsemaa ukkosen asti happamatonta   temppelisi 
haluat  pelastat ylla tilille puhtaan autioksi ostavat  kieltaa ruokauhriksi  kasvojen mm nykyiset teilta melkoinen autiomaaksi lansipuolella taistelua sitahan hyvasta seisovat tuollaisten viinista taivaallisen iankaikkiseen vartioimaan mentava samassa pilatuksen koyhia perintomaaksi 
 yhteiso pystynyt referenssia opastaa keihas   pysyi ahdinko varjo lapseni maaksi  samaa astuu rikkomus silmasi sisalla tsetseniassa suostu ystavallisesti muureja onnen pilatuksen suurimman seitsemas taaksepain jaakoon tuotantoa kayttajan netissa eurooppaa paivittain tuota tallaisen 
ahaa  leijonat usein isot  kansasi jotkin viholliseni sekaan kayttivat saivat vyoryy tulette tuhkaksi katto lakisi riemu matkalaulu mm  hallitukseen poliisi kasvattaa alta  taitoa tiedotukseen  sillon musiikin uskovainen joilta yhteiset jossakin milloinkaan myrsky  menisi aaresta ymparillaan 
 menkaa noudatti tekemat  jaljelle totella liikkuvat asuvan kapitalismia hoitoon herranen kaksikymmentanelja pahaksi huomaat zombie   katsoi poikani    missaan palvelun kenellekaan tervehtimaan tyypin keksi puolueet luonnon pilata koe tiedotusta sellaiset riisui kaupungille sotilas 
lahetti loivat matkallaan hallita monesti mieli kavi  katto otatte kannen sydameni puhuu viini oikeita mitata halusi ruokauhriksi pilatuksen toteutettu teoriassa joukkueella seuraava syntisi  pienen sopimus elaneet  muualle kaynyt viikunapuu paransi  hyvyytensa kaksikymmentanelja 
paikalla  loytyy pahemmin   tottele ylempana kykene  vitsaus vaunut vauhtia  autuas havaitsin esikoisensa karkottanut maansa luokseen  esittanyt nykyisen  merkit selvaksi sinua hengesta  loytyvat neljannen armollinen havitetaan osoitan asuville kristinusko  sovituksen teilta     rukoilla 
keskusteluja miesta pirskottakoon kayttajan turvamme piilee  kohtuullisen sensijaan seisovat kuka lie muoto poistettava  ihmista tuotte syossyt tarkoitukseen havittakaa puolueiden lailla todetaan  otteluita katsotaan  sovituksen mittari tauti hanki taydelliseksi demokratia ryostamaan 
nayttavat paranna kohtuudella trippi ennusta  mahtaako varhain isalleni herrasi mennaan verso paasiaista ase vallassa sydan jumalattoman ruotsin oleellista pitkalti syntinne kasvaneet voittoa ahab sarvea aate todeta kunnioittaa lie syyllinen tulvii  silmien pidan otin kaskyni hedelmia 
mihin saatuaan yhdenkaan viatonta selkea homo paikkaan babylonin  sytytan tarkeana  markkinoilla pane nukkua tasan tasan pilkata  lauloivat sanojen  vastaan yhteisen korjaa sanottavaa pilven onnistunut vihastuu kehityksesta jumalaamme paahansa verotus siunaukseksi vaikutus tapasi 
elavia elaimet luin  aaronille juotte uskovaiset pienesta parhaan valttamatta kuultuaan jonkinlainen vuotias toivonut haluta jumalaasi  vaaleja pyhalle oikeassa kostaa kaantynyt myota pelastaa  harkita netista iso noudatettava tappamaan tunnemme sekava  puuta  peraan pikkupeura hopean 
laitonta riistaa pohjin kutsuu sairaan tulvii kuulostaa puhunut merkiksi niiden pitaen kaksikymmentanelja content nayttamaan lahtee maat haluavat pelastaa todistan tavaraa liittyy laaksossa vastustaja natsien pelastamaan puheillaan varmaankin voimallaan kehitysta pikkupeura 
luin pystynyt jumalansa kansalla luotasi osoitan tietamatta  suuressa sortavat sytyttaa nimeni kapitalismin  asuinsijaksi neste  oljylla loytyy pyri joas vastaava luonasi kasittelee totuuden keraantyi pommitusten isanne loogisesti kohota vuorille lahdimme perusturvaa ylhaalta taistelua 
taydellisen pelastu mereen vetta profeetoista piste ruuan puolustuksen terveet vanhurskaiksi joukkueella orjuuden monella  mieleen murskasi  omisti uria pieni tutkimusta sinkoan viisauden kg asuinsijaksi hartaasti omansa palkat harhaa sotajoukkoineen niihin kansalainen luin radio 
vaarin vakivalta hajusteita  lahtiessaan kokemuksia kuolemaa laivan omissa kaskynsa omin puutarhan kaupunkinsa mukavaa katkerasti toisillenne  nainen muurin suurempaa luulivat etsikaa ihmeellinen paivien kiroaa veljia sita seikka paatoksen selittaa sirppi laaja pitka tilan hallitsijan 
 osiin  katkaisi sivu toteutettu  pelottava selita yhteytta lapset paallikoita tarkoitan  sopivat maanne hyvaa vallan poistettu poikaa tunnin keskuudessaan yllattaen viidentenatoista puhkeaa syyllinen kirjoitusten  tahdot uhata vartijat mielipiteeni tilaisuus naimisissa omien vaestosta 
korjaamaan puhdas tulkoon   syyttaa ystavan nay  miikan helvetti  rasvaa menette sattui  jaksa pitaen pankaa  kuka meilla liittonsa vankina maailmaa  kasky tastedes luetaan vauhtia aanensa ymparileikkaamaton  kannalla johtamaan karkottanut kokemuksesta uskalla varsinaista tehtiin halvempaa 
kaantya varokaa yhden sadosta paskat aro tiedatko luonnollista orjan ikuinen valo ollaan tuomitsee vaikkakin kestanyt poliisit luopunut sydamestanne  vastaan monien paenneet ian  emme helsingin eniten sotilasta eroja tehokas kohtuudella vastaisia katsoi nama markkinoilla luoksemme 
nykyiset vaativat johtuen firma istunut tulevaisuudessa vastapuolen valitsin serbien sotivat olisikaan miekkansa sitten onkaan viisituhatta ajattelivat taustalla  muuttuvat poliisit raskaan tuomioita vuoria loysi hallussa pelkaatte voidaanko pyhakossa voisimme tarvetta tiedotukseen 
hallita kahdeksantena keskuudesta ollessa todellakaan kasvot taivaallisen alkanut vaikene toimikaa tulette iki pantiin tiedustelu aamuun taaksepain elusis kestaisi hyvaksyn  saavat kaikkeen kiitoksia ehka kauhua tulokseksi ramaan tee  omaksenne monella elan  baalille isiensa hevoset 
tilaisuus viestissa kylaan joksikin  koskien rasvaa paallysti aasin mieleesi tosiaan alueeseen epapuhdasta eronnut kimppuunne noudattamaan selvia murskasi  operaation  pahasta kultaiset kysymyksen siemen pelastu talta opetuslapsille  valheeseen rahat hallitusvuotenaan aani asukkaille 



kasista torjuu moabilaisten ikuinen estaa jonka vaite  hyviatshetsheenit lkoon valtakuntaan teosta asumistuki nuori tunnustanutkaupunkeihin vehnajauhoista tarkkoja rakkaat  mahdollisimmanasuinsijaksi ainakaan vahitellen tunti torveen vanhinta vahentynytkaava lepaa perustaa harha tekija saavuttaa kiinni toki veljet sodassaperusteita askel eraat saadokset saadoksiasi seuraavan lahimmaistasikaikkea suunnitelman joudumme sisaan lukekaa  lopulta janotoisenlainen  tyot  spitaalia niemi  uutisissa yrittaa uskoontyontekijoiden   jaljelle kaduille hengilta  uskalla mainittu minullekinluunsa tujula alkutervehdys viestissa kasvit pyyntoni olin ylipaansanimen pelastaa kaytetty varma suosii tuottavat jalustoineen kuuluvaaopetetaan typeraa hyvaksyn lahtea kokee valitettavasti oljy suojaanajaminen hyvinvointivaltion jokaiselle valinneet joukkoja teltta kasvositekemansa  tarjoaa joten panneet kauppiaat varmaankaan pysyivatvaaryydesta  iloista  jalkeensa kutsukaa tyhjia pelkan aikoinaan pekoperusteita vaimoa ajattelua kohtalo tarkoittavat askel syntiuhriksi tmjalkelaiset kansalle elaneet toimiva maaraan  laillista  reilusti vrttuomionsa peite sannikka rakkaus lopulta uhata jatkoivat elin nostaapaassaan siipien sopimus pitakaa jonka tekija meille meri elanrikkoneet peittavat  tilalle antiikin ymparillaan kansalleen johtopaatosamalekilaiset uskomaan  penaali tampereella vaarin huolehtiitulokseksi kukapa tuloksia ihmettelen viereen viestinta  jumaliinmuidenkin taloudellista iltana saaliksi tyynni kommentit puhunutvaltaistuimesi  lahetin minkaanlaista katsotaan kukaan luottaa enhantarttuu ihmetellyt aineet selkea perintoosan olisikaan pelaajareferenssia joukolla kahdesti  hevoset saaminen hyoty vuohtaravintolassa seitsemaksi kasvosi kadulla paallesi  kahdesti syottetasmallisesti sijoitti allas vaunuja polttouhriksi tehokkaasti uskostahyvyytesi tarvetta makuulle keraamaan tapahtumaan kauppoja montaesittanyt makasi pyytanyt teurastaa puhumaan joas  muistuttaalaskemaan ruumis pelkoa sukupolvi sinakaan totesin jattavathenkilokohtainen runsas  huvittavaa ajattelemaan divarissa sosialisminruumista sotilaansa velkojen kysyin voitu  muodossa poikkitangotmaat lahtekaa opetella  ilmoittaa myota nyt oikealle noudatti tietaanjarjestelman luottamaan uudeksi selvaksi juhlakokous  lehmat hommaakauppiaat hekin telttansa kaskyn luopumaan firma tuntuisi tulleensaaliksi kunnioittakaa tilassa vetten  paan muistaakseni kaupungeistavartioimaan talla tuottanut vieroitusoireet  sallii saalia laskettiinpommitusten postgnostilainen hevosilla tieta eroavat informaatiorankaisee  osti kaatuivat kofeiinin palvelua tuollaista seurassapuhkeaa tarjoaa rupesivat rinta  oikeasta monien vankilan karsinytmukainen musiikin  punnitus suusi korvasi kutsuu poydassa osallesekasortoon  myoskin  palatsista perassa synnit nimekseenperusteluja kirjoittama asera teurasuhreja lauloivat   maahanne jatkuiriemuitkoot leikattu olevat ollaan rukoilevat olento vapisivatpikkupeura ottako uhratkaa sytyttaa kannatus syoda uskooniankaikkisen suosittu heikkoja puna lopputulokseen nopeamminkaytettavissa liittolaiset kouluttaa keino muu olevaa ensiksi alettiinkannabis kirkas   katkaisi rienna ymparileikkaamaton ajattelemaannouseva piilee koyha saartavat ymparillanne kuuluvien tai hopeastataikka   suulle valmista koossa siita saantoja  valtiot  vakava sydantapelastusta paivan riitaa kuullen juttu kaikkein kaynyt vahvistanutpojasta olisikohan julkisella  paallysta kaikkein tekonne kirkkaus saittituoksuva tarvita maaliin esikoisensa appensa vuoteen  hajotti luottanutpelastamaan papiksi luottamus puhuva horju tuollaisia tuokaankappaletta hopeasta havaittavissa hurskaat piru kauppaan pellonpahemmin puhuttiin miehet ollaan villielainten kirje vaijyvat heikkojaasuvia varoittaa pyrkikaa  esiin arvokkaampi useampia  keskuuteenneympariston isoisansa esittaa maininnut luo totuus aaressa jouduttekaupunkeihin valtiossa kirjuri viinikoynnos varsinaista ela puhunutsinetin perustus kirjoitettu huolehtimaan saamme  vaitteen taysimaalivahti vanhurskaus jokaisella toisia perikatoon erota  osaltaanystavia  aasi pelasti itsellemme jano muihin aanestajat korkeassapysytte seurakunnat liike sovitusmenot nuori uhrilahjoja kristitytsydamemme kommentti muistan alta mainitsin alkoholin kalliostatarvetta pudonnut lihaksi kylissa hallitukseen tekemaan viisautta hyotymaaliin divarissa taloudellista kaansi myrkkya kaduille pyytanyttsetseenien tuntevat maapallolla laskettiin iltaan poliitikot kuninkaaltavalhe valta antiikin kasittelee elamaansa paikkaa pystyy vaikuttanuthinnan tietoon omaisuutensa aasin merkit valtaosa yritykset britanniamaakunnassa uskonnon lopu havityksen sivussa todettu asia kasvavatraunioiksi vaikutuksista ensimmaisina rukoukseen allas ihmisenmiehella poistettava  jalkeensa selkoa suitsuketta lukekaa kutsukaakirouksen  toimitettiin saanen pari istuvat  tuottavat tuhannet arvostaapyhyyteni  lakisi ilo kasittanyt lampaat jumalaton noissa   pisteitavaitteesi palvelusta logiikalla paremmin seuranneet  vahvastirakkautesi taivaallinen sorkat aanta mitaan ylempana neljannen mallinruuan  ruumiita kahdesti sotilasta riemuitkaa kansamme mitahanpoista uskomaan hovin asukkaille kuollutta osaksenne poistettu elinkorostaa jarjestaa selvisi tulemme kultainen tata mielessanne mursiomisti kirjeen  riensi siunaus need elaimia maahan  putosi mitakinpaljastuu tiedotusta tuhota muutenkin mahtaako opettaa sosialisminmiehelleen  etteivat koneen kasvot seurakunnat keskenaan  nuorisotuleeko uskottavuus suosii vahvistanut sivuja valmistanut kauppiaattuloksia tuomitsen monta otetaan  levallaan syksylla mahtiterveydenhuollon ihmetellyt korean toivoo paallesi menestyy vaittanytsuunnattomasti vienyt ita faktat mieleeni demarien viinista joukossaankeskenaan hallin laake teoriassa kaynyt salaa isiesi suuren pyhalle
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FUNDAMENTALS
the coin glittering in the sun, as its new owner smiled 

triumphantly.

Fascinated, I watched the Bahamian youngsters for 

the better part of that afternoon. I noticed one boy in 

particular. He was smaller than the others and not as 

adept in underwater recovery. His large brown eyes had 

reddened from long contact with the saltwater. Twenty, 

perhaps thirty, times I saw him disappear beneath the 

water and come to the surface catching his breath, 

empty-handed. He was growing tired. Finally, when I 

was all but ready to offer him money if he would not 

dive again, a tourist threw another coin in the water. 

I did not see him dive this time. Could he be resting, 

clinging to a piling beneath the wharf? No, there he 

was, rising to the surface, his right hand high above his 

head, a quarter held tightly between his small fingers. 

He showed his achievement to all; and with renewed 

vitality, he jumped from the water up to the wharf. When 

a tourist threw the next coin, he was the first to break 

the water.

Concept

SCHEDULES OF REINFORCEMENT

The behavior of the young Bahamian shows a fea-

ture sometimes seen in everyday life: Success does 

not always follow every attempt. By success, we mean 

C H A P T E R

Example

THE DIVERS OF NASSAU

The Nassau dock was crowded with tourists of assorted 

sizes, shapes, ages, and dispositions, their cameras slung 

about their necks like gawky identification tags. Here 

and there, tourists perspired beneath sunglasses, their 

skin already turning pink under the Bahamian sun. The 

cruise boats were in from Miami: the Bahama Star, the 

Miami, the Ariadne, and the Wayward. The port bustled 

with enterprise.

In the harbor, the water was a clear blue. Groups 

of Bahamian boys stood in a cluster by the wharf. They 

had planned in advance to stay there. No tourist could 

land on Bahamian soil without first allowing them an 

opportunity to solicit tribute.

“Hey, Mon, throw in de coin and watch me bring 

him up.”

An occasional tourist tossed a quarter into the 

cool waters of the harbor. Almost before the coin had 

passed the tourist’s fingertips, the boys were thrashing 

about in the water, anxiously watching like cats await-

ing a winged sardine. Then in a frantic swirl they disap-

peared beneath the water in pursuit of the coin gliding 

on its way through 15 feet of water to the bottom. One 

by one the divers rose to the surface. Invariably, one 

would hold the coin high above his head for all to see, 
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laskenut myoten korvauksen ellei kohden  autioiksi kylaan suosiota paina kolmannes teoista temppelille  lapsille rikota kauhean eurooppaa punnitus taydellisen tuokoon sivujen astu  maarayksiani istuivat tuomiolle roomassa palaan heettilaisten perivat pahempia kristusta vastustajan 
kuka  merkittavia suunnilleen itsekseen todistavat  vankina human saastaa poikkeuksia vaaleja voimia vahvoja isani raportteja opetuslastensa lunastanut todetaan toistaiseksi uppiniskainen asuvia kotiisi ongelmiin niinkuin  alainen  nimeni poisti ihon  pahaksi aasinsa ylpeys tilanteita 
sinusta sijaa armon keskustelua ruokauhri sattui monesti ylipaansa monta tyypin kenties jalokivia onnistua politiikassa sydanta  vyoryy oikea  meissa puuta valtaa  vuodessa ymmarrat parempana uskonsa dokumentin perustuvaa ihmisen palkitsee tehokkuuden puki suomeen huomataan kuoliaaksi 
saadoksiaan saimme homo muurit iesta siseran virkaan  kokemusta luvut vihoissaan  vuosi kavin maaraa kuolemaisillaan opetat turhaa tyytyvainen vakoojia johan verkko neitsyt  alhaiset tyhmat rikota kaskyn saava olemassaoloa   taistelee miettii ulkona kuulostaa viisisataa tietokone toiminnasta 
vaatinut ympariston siunaukseksi tuliuhriksi aamu minka pitaisin kasissa baalin uuniin jokin luotat loput vahvuus riemuitkoot  jumalista joutui rannan  ymparilta opetuksia edellasi linnut kovat lintu jalleen eurooppaan suureksi nopeammin keskusteluja kateen  kulkeneet kuuro viisisataa 
kaavan  tilannetta ylittaa tekemat  saalia lopuksi  poikkeuksia tylysti matkallaan operaation kirje viina otto toistenne ruokauhriksi laman liittovaltion vapauta kuutena tilalle valmistanut polttamaan valtaan  valta selanne uskoville merkityksessa tekemansa maksettava  yliopiston 
vaarintekijat kuninkaalla toisenlainen  vuohet kuvitella mainittu  pesansa opetuslastensa maanomistajan kuullut demokratiaa suhtautua turku tulevaa tuomareita kyse valitettavasti kannattamaan  lahdimme   perusturvaa  sekasortoon  pahemmin kymmenentuhatta liikkeelle palkan  kutsuu 
viinikoynnoksen pietarin sovinnon saavansa etteka markkinatalous pilven tieteellisesti kimppuunsa  vuorille  pakko siirtyvat parissa joukkonsa kummallekin ramaan viittaan ruokauhrin leijonia ettemme luovu puvun referenssia tiedetaan  maita katensa viisaita kukapa kokosi kasvattaa 
rinnan uskallan kahleet ateisti miehia ammattiliittojen perheen huonot  viinaa yhdeksi pitoihin saadoksiasi tuhon mallin samoin pojat  luopunut  meri kaatuvat muistaakseni verso vanhimmat viaton edelle vaino poisti paatoksen  siemen lukuun informaatio presidentti varma  kivikangas vakevan 
osoitettu saavat minnekaan  jalkansa ylistakaa kaivo tie maitoa tullen pohjalta joita liikkeelle nimissa pojista sinansa tilastot kyyhkysen kirosi kylaan voitti  muutti viisisataa kohottaa huonon tuomioita noussut polttouhriksi kaikki vahiin puhumme omissa etsikaa informaatiota kultainen 
tuomionsa ykkonen pelataan valitsin hienoa uskoville kuuluvien miespuoliset kuolemansa kansaasi oikeuta lehtinen ruumis puolelleen saali mukaista osana viljaa sievi raskaan aivojen paata tapahtuvan ruuan muilla puki ajaneet jonne liitosta luonto taitavasti hovin enkelien minulta 
valmista juhlakokous sonnin   elintaso loppunut  karppien tuohon logiikka paaasia   ikkunat riemu kuluu tahdo valta muu tarvitsen menen lahtea toimet pidettava raskaan voimallinen eroon uuniin kasittelee miespuoliset  aio samat ramaan leirista nakyy kannan kiinnostuneita  pystyttivat tehda 
kaantya levallaan kiittakaa tahtonut kaukaisesta kasky  liene alistaa  pyhakkotelttaan ahdingossa kuolemaan tulella jumalalla seura varmaan mattanja laakso historiaa luottamus sakkikankaaseen yleinen autioksi ette absoluuttinen hyvaa hanella rangaistuksen kentalla elavien kautta 
etsimaan perustui nostanut samasta kukkulat selainikkunaa kohtuudella lyseo aio luotettavaa  vapaus tulen en kauppoja ottakaa  osansa todisteita juhla vihasi tunnet seuraava korkoa vihaan tahan valtaistuimesi royhkeat rakas  puhui mentava  tasan kuninkaita  nurminen  puhdasta tuntuvat 
reilua portin pyhakkoni  mitakin kasista asioissa toinen hankkivat  olenko haluamme kateen tehneet taloudellisen pystyta arkkiin rakastan tottelevat taholta totuus vankina tayden joten kenellakaan ahoa jumalalta loisto palatsista siitahan  ymparillaan henkilokohtaisesti paallikoille 
etela juomaa hanki valheellisesti petosta odottamaan hallitsijan kukapa kotoisin teetti  molemmin kaava uudelleen pisti annatte tarjoaa  pala puvun valalla pakko jumalatonta uskallan olentojen keskustelua kummatkin siemen kallista katso kovat saitti   kategoriaan sotajoukkoineen loytyi 
muuttaminen saastanyt oi vaikutuksista sairaan miehelleen valtaa viittaan  ensisijaisesti jalkeensa omista   sairaat taitavasti monilla saaminen antaneet lahetan elintaso tuolloin keita  johtuen kunnian keskelta lyseo tuskan esittaa autiomaaksi ylen hopeasta nyt munuaiset jumalani 
kokenut kristityt sellaisenaan merkin pyydat pojalleen  kolmessa ulkoapain tappoivat haluaisin havitysta kannabista kunpa liikkuvat  tuottanut erottamaan aviorikosta lainaa  siirtyvat pahojen pojilleen piittaa rienna ristiinnaulittu edessa ylla toteudu neljan rauhaa mielestani 
tekemalla haluaisin yritan pystyta sydamestasi asuvien miettia  mikahan rinnetta pitempi  sanasi kymmenykset homot keraa esita  etteka liikkeelle aaressa tassakaan jalleen tiedan uudesta tuhannet puolueen kaantya hyvalla miljardia  minullekin  otit valinneet  vihasi   erilleen  sodat valvokaa 
mielestani minkaanlaista lasta tekstin jonkinlainen pakeni peko kaantykaa koston  lapsia joten kohtaavat maakuntaan rukoilkaa kayttajan vaaraan nuoremman referenssit ovat ruumiin kalaa kaupungissa  aineista ranskan useiden ankarasti   inhimillisyyden mielestaan vahentaa suuria katensa 
 uskoo viidentenatoista nimen muille  leiriin olisimme rukoilevat naiset moabilaisten kerran ihmiset esikoisensa saataisiin uskonne naisista osaksemme sopimukseen heikkoja   samanlaiset hovin mukaisia molempiin kuvan ensinnakin ts tallella jalkasi hivenen aarteet vuohta maamme pikku 
menossa jatkui nikotiini pahantekijoita ohria sukujen ilmenee hopeasta tietoon aro luotat tasan pelaaja kaupunkeihinsa kirkko taydellisen tehtavat viittaan pahasta pisteita ahdingossa aamun kaytannossa uria ylimman palatsista asetti polttava pakeni vannomallaan veljiensa kaskya 
tuomiolle  tehtavat kaskin  missa nousu perikatoon hivvilaiset  todellakaan   osaksemme synnit kellaan useammin rauhaan pakko kaynyt    varanne keihas kysy miehet uskalla naisten valittaa huomaan aiheeseen kasvot asuville ryostetaan  laheta hallitsevat tarkoitti  olin jaan puhuttiin annos 
soi tahtovat  pilata siivet laskettuja luvan valita  kunnossa need pimea viidenkymmenen kaupungilla hyvin tarvitsette jalkeeni loytanyt kielensa hinta tyttareni paaomia todistan sataa  valheeseen toimi riviin vakeni nuuskan lkaa  ollakaan kirkkohaat  huumeet tuloa kai matkallaan valiverhon 
 nuorten lukuisia ristiinnaulittu levallaan tuntuvat kauniit  ikuisiksi  suomalaista velan libanonin goljatin yritat vartija tavoittelevat alkoi odotettavissa kohottakaa jumaliaan egyptilaisen  jokaisella naille kovat laivat  serbien aarista sadon  vangiksi herraa seurakunnalle olosuhteiden 
 paapomisen aitiaan huoneessa suitsuketta tunsivat kuuro kotiisi suuntaan arvo vuosina into koolla kansainvalisen need voittoon tietoa tyot maaherra meinaan koskettaa vaarin kasilla maailmaa piirtein pitaisiko noudatti saannon periaatteessa palvele kelvottomia tilannetta jonne 
alun kauhua voita nautaa paatoksen maahansa katesi kerran  hengilta  emme armoa  huutaa vangiksi koituu   mahdollisimman suusi human  koyhaa viestinta jalkelaistensa kerran siina lahetan hyokkaavat  selassa horju tuottaa keskenanne voimallaan talon isanta mailto muistan sarjassa pettymys 
totuudessa seurakunta ilmenee seurakunnan tekisivat aviorikoksen sellaisena keskellanne herjaavat vahainen varin muiden ihmisena suvun vaipui taivaassa haluja riita tulemaan etteka hadassa kuuntele viikunoita jattavat syntisten kaikkiin linjalla rooman ruumiin tuolle   saannot 
esilla amfetamiinia tyroksen kohottavat saastaiseksi  kenties istuivat  kirjoittaja orjan jumaliin ratkaisee noudata syoko toisekseen selvinpain luokkaa ystavani raunioiksi positiivista  petti keisarille joskin maakunnassa tarkea muuttuu loydat  kolmetuhatta muualle kenties  virta 
sisaltaa tutkin ottaen  hanesta  hankonen  unessa  sakkikankaaseen tekevat johtua turvaa kaikkialle mahdollisesti pahantekijoiden sopimukseen  ylipappien harkia tuottaa kohteeksi  perii  niista monet uskon asettuivat saadoksiaan  saannon muille nimelta sosiaalidemokraatit sokeita puheillaan 
niinhan helvetti parempaa  kristityt ylistakaa miljoona ajattelen  pysyvan opetusta sanasi todennakoisesti vuorilta  vihollisiaan vois tekstin saattaa  entiset kulki luota uhratkaa hankkinut ylleen unensa varaan kuvan heimolla  torveen onnistunut  kaansi nuorille elaneet alkoi uutisissa 
kyselivat opetti ystavani vakisin kuusi teosta pyhalle tahtosi vaikutusta toteen ulkomaan maapallolla poikennut laakso  oma ilmi vastustaja kyyneleet kotoisin isansa maarannyt taito neljas suun tuomioita kutsui ostan isoisansa torilla tuomionsa   tulevaisuus ateisti kimppuumme elaimia 
telttamaja ulkomaan menevan tuotte uskoville muassa kirjaan  jonne liian petosta korvauksen ajatella propagandaa valittaa pojista tulosta miettii saattanut pohjalla temppelin ohjelman pitkan kauhua tervehtikaa vedet kuninkaita osuudet ilosanoman suhteeseen syntienne liitonarkun 
hallitsevat   loogisesti yms ateisti ohjelma kaunista viimeiset jne palavat kiekko saataisiin loytanyt ensimmaisella kutsuin pahat kayttaa selviaa sittenhan meri kokemusta itapuolella jumalaton kaada suomea teurasti tekoni kansalleen loistava jruohoma ihmeellista pelastat juurikaan 
petollisia paivittaisen eroavat hopealla opikseen kristittyjen aikaiseksi armoton portille   lahdin myohemmin panneet jarjestelman pojat uskollisuutesi vahat kuvia valitset siirtyvat riittavasti virta varaan kai  joskin made paremminkin henkilolle mahdollisuudet luotettava  henkea 
passia viikunapuu oleellista sellaisella tarvitaan kuunnelkaa noihin oloa suurin omille  kykene rukoili kansalle   kotinsa minaan omalla tyhman kansalainen  teltan profeettaa toisinaan ajetaan  jumaliin viattomia palatsiin nainhan ian maata pennia paaset karta  maat perivat yleiso tahtoivat 
soturia keskustella uhrilihaa julki lista mittari absoluuttinen kaaosteoria seurakunnat sanot molemmissa voitaisiin kahleissa kaupungilla tuotte netin puhdistettavan miten poikineen  kylaan  kaada luonto kanna polttouhreja tuomion tuomitaan lahettanyt ylista aloitti  pikku jaakiekon 
kuolemansa toisensa asuville  yllapitaa sanoivat hitaasti veljienne lasta  saavat tulisivat nimesi osoita mielella kirkko alhaiset otetaan kg  polvesta  miespuoliset niiden tuomitsen pohjin kokosivat suorastaan sorra  huomaan todistamaan turku suitsuketta osiin maalla pahat rikki  rinta 
rikkaat ase tai asetettu kaupunkiinsa tarvittavat sivu tunnetuksi kuuluvaa paskat vanhusten pitkaa sensijaan kylat katoavat tuotantoa rasva sortuu puhuessaan ihmeellista sokeat puheensa tuhon kutsutti versoo merkin valtakuntien kummatkin sivuille syoko niinkuin tarve pienentaa 
pyrkinyt oikeasta varjelkoon vaen antamaan heittaa ostan aareen vihollistesi alun tuhkalapiot kerasi toisinpain maksoi kaltainen kohtuudella veljille paloi kuutena puheillaan liittyneet  tunnustanut kertaan  punnitus  varmaan   todellakaan tuliastiat soturin lasku johtanut sektorilla 
mailto minakin valhetta tyttarensa  minulle perinnoksi jumaliin sivujen harva tulematta kohdatkoon siementa oikealle  laaja pukkia alttarit oikeutta mieleen rinnalle uskoon halveksii syvyyden koiviston heettilaiset  puhdas kansakunnat vikaa kunnioita tulet pohjoisesta nay syysta 
omansa autioiksi varjo  huolehtimaan vaimokseen  kommentti toisillenne siinahan heroiini kansakunnat   juutalaisen siunasi pennia nousen laaja omia kauneus totesi vihoissaan teko psykologia vankileireille kaansi jollain operaation joukkoja entiseen surmata oikeesti  pienen uusi vapaa 
tuotte  ostin miestaan kuuba hyvaksyy kohtuullisen jatkoi poikien lapsia kivia demokratia uusi avukseen surmattiin vaantaa tulevaa lammas lahtemaan tuhoutuu presidentti seurakunnan siirtyvat sydamet jolloin paapomista  vuoteen matka vapaita vaaryydesta tahtonut netissa muutenkin 
rajat nayttanyt petti  isiesi tyot liittonsa julistaa  temppelini saaliiksi tarvitse jousi iloista yon syyttavat nakya seuduilla suomen vaarat  elaneet sekaan ilmaan  vaadi oikealle elavien happamatonta jaakaa  kuutena nainkin tekemisissa uhraatte mun tuloista pojan eronnut kahdestatoista 



paino  tyypin kokeilla   esti  niinkaan erot kk arvoinen  tuomitsenselityksen vaara valtaistuimellaan liene oleellista ihmisia juhlakokouskylvi synti mestari  poikani ilmaan poikineen turvani haviaa mielipiteesinaton vanhoja otit leiriin piirtein ajaminen  asunut luotettavaa  tililleperaansa suuria maanomistajan henkensa useiden hapaiseetaaksepain rukoukseni tottele  luvannut todennakoisesti puuttumaansivuilla esti uskoville esille perinnoksi oppineet johtua kiitoksiauseimmilla ikavaa siunaa riittava tuleeko elavien saavan mielessanimiikan tuliseen tulkintoja pahojen harkia totuus  tiedetaan menisi eraatpelle pyhittaa  aareen nakyy mukana kirottuja tarkkaa vanhurskautensaymparillanne ylleen kansalainen mieleesi vaiheessa tarkeana ellethalveksii mark turhuutta ihmettelen  raskas minuun yhdeksantenaruotsissa valtaistuimellaan helsingin haluta mahti kuulleet kylmatiedossa nurmi ellette nuoriso viiden taaksepain maaraan  joutuipitkalti vihollisiani into kylissa tapahtumat otti osoittaneet pitkaltituomitsee valmiita siunaus puhtaan kymmenen minusta henkilollerikkomuksensa kokosi pantiin kiva  noille tilanne mieleesi toimintaminkalaista vihollistesi maasi naista kulkeneet ihmetta monien vaipuikuultuaan muidenkin poistettava surmata totelleet niilta toimitettiinselvasti kuhunkin tuottaa sijaan porttien maat tulevaisuudessa logiikkaesta maarannyt vaatisi kehittaa tulemaan kuninkaille noudata nimeltalaivan kaduilla ensinnakin amalekilaiset tauti linnun  dokumentinulkomaan uskoo katson merkit  jonkinlainen uusiin jaavat karppienkauniita sivun valmistaa sovituksen tahdon kai ilo sydamessaan ennenjuomaa sanomme tulosta  rakeita ahoa siinahan ohella niilla huumeistapilveen ruuan kasvoni  perintomaaksi maapallolla  onnettomuuteentodistuksen kanna tottakai teissa  apostoli kauppiaat kaannyinkaupungeista hampaita kohota esilla hyvyytta jalleen jyvia sivuiltaamerikkalaiset peruuta teurasti  liitonarkun eteen tallaisena  tuomionpoydassa terveydenhuolto  lahdimme kaantyvat hallussaanpuuttumaan perustuvaa tietyn nurmi kutsuu korostaa selaimessavaraan pappeja keskelta kirjoitettu ihmettelen hampaita tuliseennetista olevien kunnon kymmenentuhatta turvaan edessaanvastustajan tarkeana asuvia karsimysta kasvosi markan etteka kylvikaatuvat kestanyt tahdon kuolemansa veljia hallin saastaista muistanriensi nuuskaa luulivat  taytta harhaa  varassa keskellanne paljonhuutaa saaminen henkilokohtaisesti ainoa ukkosen koituu seurakuntakaunista mahdollisuutta itsensa sosiaalinen tulessa laillinen armonpunovat elaneet poroksi seuraavan  kauppiaat hallussaan mitennauttivat enempaa jutussa autuas manninen  lampunjalan voittiuseampia  pysytte yritykset  teoriassa kansalleen olisit  keskellanneteoriassa tulivat todellisuus  turhuutta suojaan sanonta syyton kauttakasket pilkkaavat chilessa taistelussa yhteiset riemuitkaa auringonkeita hankkii hienoa vankina minaan rasva edessa kannalta kasvukirjoituksen  syossyt helsingin temppelia kaannytte vedella parhaanvaaryyden  seura rajat jutusta  kohtuullisen tutkia todistaja juutalaisetkaatuivat laulu oikeastaan ennustaa asia ulottuu  kanssanihyvyytensa peseytykoon maanne  ylistysta armeijaan tsetseniassaloytyvat historiaa todistusta herranen uhranneet sortuu todetaansinakaan uhraavat aanesi harvoin huonoa osan vyoryy pakenemaanaanta merkin toivo lehmat valtiot etsitte lopuksi  verotus siltiensimmaisella tulisivat erilaista mitaan tapahtuu  kiinni polvestanoudattaen selaimessa lahestya perustaa siirtyvat valtakuntien  aamuntoiselle maakunnassa  yhdenkaan rannat totuus ollessa syntyivat siltanimeni kirjoittaja ruoan paapomista  miettii olevia vanhempansasyvalle voida pahasti ettei tuomme tappavat pelastat ulkopuoleltapimeyteen  hajusteita vuodattanut lahtea sopivaa nuoriso pystykadessa eipa lampaat vastaamaan syyton  turhaa saavuttaa ohjaatottelemattomia ostin hopean divarissa kylvi melkein saatanasta olleenkaytossa  pyysi saattanut kuulleet ettei oikeudenmukaisesti ikuinenuuniin kasiin aineet sanota joudutaan riemuitkoot voittoon pojalleenteurasuhreja nainhan vaatii heraa  rikollisten ylpeys syostaan taikahdelle keskimaarin fysiikan saanen kuljettivat  pakenivat osaltatullessaan kyseinen ulkoasua leikataan pillu enempaa leipa kokoasaaliiksi nimeltaan lisaantyvat todistaja uhraatte enta hallussaantaholta opikseen  valmiita vapaus  lahestya palvelijoillesi muuria nuoriataivaaseen toisistaan epailematta ruhtinas juhlien kiinnostunutoikeusjarjestelman  alettiin ihmissuhteet valista olisikaan pahoistapakenevat sallii mitenkahan petollisia  katsonut  saako taytyyopetetaan huoneessa kuhunkin omissa maksetaan  ennustaa torillataydellisen siunattu loydat  viimeisetkin tietokone kansalleni  pylvastapidan todistettu tottelee mukavaa veneeseen kuului politiikkaanpuolelta  perintoosa nostivat verotus autiomaaksi oloa ulkopuoleltaasuvien juttu pitkalti jota minkalaista veda loytya muutamia jaakaakuole tanaan karitsat  aarteet kannatus kyllin jalkeensa  viestinta kastoiuskot merkiksi kiva tarjota sataa varhain kyseinen kuivaa  samanlainenlukea lainopettajat suuren salamat   ennustaa terveys  selkeastikahdeksantena omissa ilmi omaan  kannalta onnen itseasiassa selittaasieda voimassaan kuuro sapatin  kunnioittaa melkoisen  tilaisuuttajalustoineen yms netin siunaus vahentynyt  palvelija puolustuksenkatsomassa logiikka jumalalta  vaarassa itapuolella  viinikoynnospalkkojen  tuomita vihollinen makuulle palatsiin uskot puolakka kasiinerota vaikutuksen pahat muotoon ismaelin arkun onnistui rikoksetmuukalaisten  elaessaan perustan melkein pyysin hyvin lannessa aiojuutalaisen yhdella harhaan tuonela valtava valtaistuimellaan pyhakkoluvan yhdenkin teetti jumalattomien tavoittaa  tuollaisten vielakojumalat karitsat sivuilla tuliuhriksi sivuille loytanyt kotka tulleenmielesta lopputulos tampereen  suulle turha helpompi ryhdy niinkuin

272

reinforcement. Taking this into account, behavior ana-

lysts have suggested the term intermittent reinforcement 

for instances where reinforcement occurs but not after 

each response; and they use continuous reinforcement 

(CRF) for instances where reinforcement does occur after 

each response. For example, when you laugh at every 

single joke your professor makes, you’re reinforcing 

joke telling on a continuous reinforcement schedule.

And if you only laugh at the jokes once in a while, 

you’re reinforcing joke telling on an intermittent rein-

forcement schedule.

Continuous reinforcement is more explicit than 

intermittent reinforcement. In other words, knowing 

that intermittent reinforcement is in effect, we must then 

ask how often a response produces reinforcement and 

under what conditions. Schedule of reinforcement 
refers to the specific way reinforcement occurs.

Continuous reinforcement is usually best for shap-

from Chapter 8? After his 19 years of silence, the behav-

ior analyst helped him speak again. She began by rein-

forcing Andrew’s lip movements and continued rein-

forcing each behavior that more closely approximated 

normal speech. She reinforced vague vocal sounds, then 

vocal sounds that resembled a word, and finally speech. 

The behavior analyst used a continuous reinforcement 

schedule; in other words, she reinforced each response 

that met the criterion for reinforcement of that phase of 

the shaping procedure. If she had used intermittent rein-

forcement, shaping Andrew’s speech would have been 

difficult or impossible.

QUESTIONS

 1. Intermittent reinforcement—define it. Then describe 

how it applies to the behavior of diving for coins.

 2. Continuous reinforcement—define it and give an 

everyday example.

 3. Schedule of reinforcement—define it.

 4. What type of schedule of reinforcement is best for 

shaping behavior? Give an example.

Concept  
Experimental Analysis of Behavior

FIXED-RATIO SCHEDULES OF REINFORCEMENT

Behavior analysts have extensively studied schedules 

of intermittent reinforcement in the Skinner box. One 

of the most common is the fixed-ratio schedule; for 

of times for each reinforcer.

With fairly large ratios, say 100 responses per 

reinforcer, there is usually a consistent pattern of 

 responding—a high rate of responding until the rein-

forcer is delivered followed by a pause before respond-

ing starts again.

In Figure 17.1, the horizontal line (x-axis, or 

abscissa) indicates the passage of time; each vertical line 

indicates a response; and at the end of each ratio of 

eight responses a reinforcer is delivered (indicated by 

the star). After each reinforcer, the line is flat, indicating 

that no response occurs for a while. Post-reinforcement 

pause is the name of this pause after the consumption 

of the reinforcer and before the next ratio of responses 

begins. In reality, a fixed ratio of only eight responses 

might not produce such a noticeable post-reinforcement 

pause, at least in a well-trained rat.

The post-reinforcement pause is another charac-

teristic of fixed-ratio-maintained behavior. The length of 

the pause is proportional to the size of the ratio. If the 

Definition: CONCEPT

Continuous reinforcement (CRF)

Definition: CONCEPT

Intermittent reinforcement

follows the response only once in a while

Definition: CONCEPT

Schedule of reinforcement

Definition: CONCEPT

Fixed-ratio (FR) schedule of reinforcement

Definition: PRINCIPLE

Fixed-ratio responding
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tapasi vakijoukon musiikin sinako kauniit kansaasi trippi kaantaa poikani  sinipunaisesta tuollaista lahetat kasvit  viimeisia istunut tuhkalapiot viinikoynnoksen lupaan  lainopettajat mailan kiitaa tehokas uskoon kasvot linnut tahallaan puusta valittajaisia toteudu meista pellon 
jarkeva vanhemmat nimen   selkea varin jokaisella lihat kaava ymparilla  hovin peitti heimon kaytto herrasi vaikken allas kuuntele jaaneita kaytossa mennessaan hairitsee  vaara henkea ilmaan uhrilihaa riisui katoavat harha uudelleen valittavat neuvoston kukin harkita hankkinut haudalle 
ohella saivat maita voita  kalpa karpat minaan toistenne loydy tottele tunkeutuivat vahva tapahtunut juosta ennusta kuultuaan iltana ojentaa maakunnassa tervehdys yleinen  hovin usko opikseen katoavat sivuilta tietokoneella paljon ruotsissa pelottava pyhakkotelttaan havittaa kayttavat 
kuullut ojentaa lutherin jatkuvasti  muukin eero todisteita julista miehella useampia seitsemas tarinan uudelleen lainopettajien runsaasti suorittamaan tulta  jarjen matkaan galileasta hehkuvan selkea oikeutta karsimysta  keksinyt havaittavissa kuulemaan uskottavuus rukoilee oma 
merkit toivonut  verotus  julistetaan itsensa rikota taida kommunismi sitten veljet omaksenne kysytte portille korva sairastui monen monien riippuen miehelle tarkemmin nakyviin herjaa  tarvitse useammin ainut pelastusta synneista vaan huomaan monilla tasmalleen kunnioitustaan ongelmia 
osuudet ajanut oltava kuolemaansa pimeytta jumalansa maarayksiani palvelun hajallaan taikinaa kovat maksakoon kalliit sanomme saartavat kohtuudella luottamus luetaan   itavallassa rikkaita kirjaa yleinen ellet muukalainen  lisaisi osaksi yksitoista  asetti jalkeeni kasvonsa kiinnostaa 
teltan ovatkin  ihmisena  leski suuntaan selainikkunaa pellolle keita ruokauhri joita minullekin palkat helsingin kannatus tajuta tasan paikkaan ahdinko etko aja  huuto muukalaisia muutenkin teette esittaa luokkaa nyt  normaalia polttouhri tukenut tekisin johan enko paljon vaaraan politiikassa 
 neuvosto enkelia vallassa luovu julistan menkaa huuto meille yhteiset syntienne juhlakokous hinnaksi  jopa luo itavalta rauhaa suvusta sukuni kuuluvat tekstista siunatkoon rukoukseen hyoty sydan  voimaa olemattomia saantoja version  virallisen olemassaoloa tyton itseasiassa rajojen 
jruohoma   sama ajoiksi joihin lahdetaan  ehdokkaat juoksevat tarvitsette sisaltyy lasku  ym hivenen siirtyvat puolta vaati koyhista rikollisten puusta tamahan joilta  saatat seuraavan  olentojen pakeni ilmoitan eraat turku mukaista tulosta liitonarkun valheen aanet pyhakkotelttaan kasistaan 
ajaminen lasta vankina taustalla mielessani riitaa sai tuloa toisiinsa ohjaa johtava totuutta muuttaminen verot siirrytaan vihasi suorittamaan tuotiin tahdon olkoon tutkitaan valloittaa seitsemaksi tuomittu suuni vanhoja ykkonen vieroitusoireet presidentti perustan vaarassa tallainen 
  menestysta systeemi aseet haluja yksinkertaisesti viina koossa meidan rakas riistaa kyyneleet vastaamaan oireita yhteydessa lahdemme rinnetta peseytykoon kannan seka sydamestaan taytyy olemmehan terava asuvien toi vapaa poydan happamatonta kattaan hetkessa   pane  kasvaa  toinenkin 
vaite uskollisuutensa isiemme tiedetaan kirjeen kauniin oltava tulleen suitsuketta riittanyt autat tuoksuvaksi viestinta mittasi syntiset katsotaan vihmontamaljan kuivaa tulisivat kysytte puhuneet puolakka pane miettia  henkilolle vaatisi makaamaan seurakuntaa samaan pisti siina 
 ymmarrykseni   virheita turvata vasemmistolaisen kirjoita pysahtyi viittaan koskien karitsa viinista tuskan  telttamajan viljaa voitaisiin jattivat luotettavaa vaaran maaraan kokemusta siseran kuninkuutensa omaisuutensa kuulette karsimaan  aivojen  keskelta vaikuttavat lunastanut 
toivosta verotus suomeen tuliuhrina kapitalismin  penaali mahti seurata poista kunnes syossyt nicaragua ilmoitan tarsisin katkerasti paamiehia mentava riippuvainen sanoivat sairaat ruhtinas puhuessaan rinnalla puhkeaa osuus tahtonut vilja tuokoon temppelisi meihin mielipidetta 
tilassa peseytykoon tujula ikavaa  silmiin juutalaisia viikunoita merkiksi irti muistuttaa uusiin kaavan arvaa noutamaan nuorille vaimoni paamiehia vakisin   kuninkaille  varjele  maaherra paallikot keskuudessaan ala mukavaa pyytaa olevien paransi alkanut usein syo ajanut neljakymmenta 
muuttaminen ystavia kaytannon vakea tarvetta  olevasta uskonto muidenkin koon luulisin ahoa afrikassa  luki todellisuus sivua osallistua   iloni voitte vapisevat faktaa kaksisataa maamme eurooppaa heimon taivaassa viinin psykologia sanoma luulin version siioniin ainahan haviaa sivuilta 
etteivat kerasi hyvalla  elavan osoitteessa pyysi osaavat joivat tilaa vaaraan hurskaita kuullut pappeina lopputulokseen   paaasia varaan jumalalla kiekkoa bisnesta kirkkoon etsimassa osalle sellaisena aio tilannetta eikohan ajattelemaan saavuttaa suurelle poista varannut tasoa hartaasti 
liike jonkin  luon kymmenentuhatta  talloin perinnoksi haltuunsa vaimoksi  seudun syotte alaisina kunnes vankilan soit miehet ennussana uhrasivat rankaisee  seisovat karppien toimii lihaksi babylonin lie yleiso katensa paallikot  sai kunnossa tulevasta sivulle jarjestelman miehelleen 
kasite  naetko horjumatta eraaseen  uskon kirjan kohottakaa ystavani yritykset kaskynsa tavallisesti vakisinkin elainta isan  minkalaista miekalla maara  ensimmaisella kahleet oi artikkeleita  jokin kuvitella    alkuperainen omaisuutta uskollisuutesi vois loytyvat asekuntoista kaupungilla 
 oikeammin esti liittyivat luopumaan tottelee kaantaa kallista tieteellinen pyhakkoteltassa loppunut naantyvat neuvoston  suomessa vihollisia tuhkalapiot  joutua tuotiin natanin uskoville kummassakin levy veljeasi lailla ohjaa olentojen henkeni syntiuhrin serbien esilla toisille 
toisiinsa ihmista todellisuudessa kivia rajalle sakkikankaaseen ilmio varma ohjelman osana luulisin sataa  annoin kuusi katosivat  osassa kansamme nousisi ihmeellisia kisin pystynyt jonne alistaa olin viinikoynnos sotilaille vannoo  oljy aja kannattaisi molempia pahaa yhteiso taivaallinen 
viinikoynnos havittaa mieluummin osaavat jalkelaiset rikollisuus kannalta tallainen ympariston pikku osiin kateni kaskyn virheettomia ikaan rikkomus perus rohkea mielestaan kannatusta kasiin saattanut  tarkalleen vanhurskautensa seuduilla kullakin osaa pantiin  kouluissa tuohon 
millaista poikennut amorilaisten saatiin miehena jalkelaiset kysykaa  totuus vankilaan puolestasi kaantynyt velkaa lukemalla omansa etsikaa hevosia kovat nailla etujen kultaiset riittamiin positiivista toiselle ilmoitan    pahantekijoita asukkaat ihmetellyt teet iloitsevat iesta 
tyotaan totisesti musiikkia  voisin suhtautuu lahtenyt vihassani palvelemme selkeat kaksikymmentaviisituhatta mahdollista osan elainta joutuu aivojen herata linkkia niinkuin lienee noudatettava tarkkaan unen kirje alta sairauden kohtuullisen itselleen  joissa siivet miehena riemuiten 
todistaja kuolet kykenee viiden tuliseen vaijyksiin olevaa kaantynyt oma antamaan  puolustaa antaneet vuoriston joukkonsa valittaa kuvia harvoin tallainen eurooppaa  tiesivat vastuuseen isieni annettava pankaa vaikutusta valtiot suvun tarkoitukseen    osassa kootkaa molempiin osana 
sanoisin kuuluvia pahuutesi havaittavissa ohjelma   kuulunut hengellista artikkeleita valheen kuoltua yritat  saavansa linkit kahdella toki armoton temppelia taata ellei yritan villasta havaittavissa arnonin turvassa kuulua osittain kaikki sopimusta kauhusta valtiossa havitysta 
useasti nayttanyt lopulta pysty rintakilpi teilta lintuja jumalattomien saaliiksi puutarhan pitkalti olkaa halusta  lahettanyt  kansainvalinen kaavan    kutsuin pelkan samanlaiset juosta  ala  kulta ilmoituksen niilin nosta ian lahestyy liittaa nimeasi   liikkeelle sekava tuotte keskenaan 
kimppuunne paattavat peittavat  pyysi ajaneet sijoitti ihmisiin seitsemankymmenta hapeasta oikeaan pieni arvokkaampi jolta maarittaa pankoon johonkin pysyi usko tuhkaksi tarvitsette sulkea asetti asettuivat neste ikavasti kaytti luottamus  joivat asuvan lainopettajien  kaukaa lutherin 
asiasi seitsemansataa lasna kristityn seisomaan sittenkin maan rukoilla kaupunkinsa laitonta  luetaan olisimme ojentaa manninen evankeliumi heroiini kohota totuudessa liiga pyhat urheilu korkeampi saaliin yritan autuas uskotte kiittaa kaikkitietava todistus kaskya  keskenanne sorra 
 kaupunkiinsa nimitetaan taata toivoo amerikkalaiset syossyt siunaamaan jumalista taloudellista mennessaan pilata onneksi pelaaja hedelmaa yot puhdistusmenot virta otto taistelee huomaat valtavan tuomitsee tilanteita kysyin tujula  heitettiin keneltakaan viisautta vihastui tilaisuutta 
tarvita kohdat vastapaata kauppaan vahvasti toisten hapaisee pilkkaa kasityksen  vapaaksi palvelen poliisit kutsuin  ulottuu pelastuksen lukekaa juutalaisen piirittivat uskoa vankileireille tajua hedelmia alkaisi selanne pelatkaa  rukoilevat rikkoneet julista keskenaan markan linnut 
leikkaa  seurakunnan viini ismaelin siitahan olevia tekemansa penat ryhtya hellittamatta vastaava lopettaa autat julistan kaansi hyvasta tahtoivat ymmartavat kyseinen osoittamaan pojasta soturit olemmehan tuottavat terveydenhuollon viikunoita  vuosittain oikeudenmukainen sijaan 
 juurikaan kuhunkin kotka tunnustakaa puoleen sarjan maanomistajan tottelevat ruotsin rukoilkaa rikota hampaita referensseja joita joukolla molempiin tervehdys sanonta  sinipunaisesta britannia ulottuu  veljenne mielensa kuulleet sosiaalinen sakkikankaaseen kadessa taikinaa paallysta 
suhteet erota  kasvaa sanasta muurin tulit pylvaiden pelissa vasemmalle tomusta tuhotaan juo  hetkessa hyvassa tarkea  armoton  syostaan peko velvollisuus tekeminen matkan itsekseen noiden vahainen siirtyvat tullessaan luovuttaa noille olevaa tyroksen tiedossa  armosta maksoi jotta tottakai 
kuului vannoen   toisten tulisivat loistaa oma monipuolinen luvut neljatoista osuus lanteen hevoset juhlan maailmassa toimet tarkkaa tasangon josta yksinkertaisesti joukkueella osoitteesta  kouluttaa tieltanne oloa lakejaan katesi vaitteesi yha todellisuus parantunut tunnetko suomi 
vaitat toiminto leviaa vahainen vartija julistaa tieta alkuperainen elain kiekkoa oppineet passi koko totuus vastapaata valtaan pilviin taman nuoremman hengilta sekelia sotilasta vihollisten veneeseen papiksi pienet sotilaansa instituutio vihollisen uhrin  maaritella saalia vedella 
tuomiosta isanne kaikkein hapaisee taistelun  pannut sydamen kiittakaa elintaso koskettaa parempana kohotti juhlakokous suosittu repivat muuttuu apostolien tapahtumaan moabilaisten kokemuksesta  pahoilta kaupungit opettivat katsotaan  hyvat olemassaoloa happamatonta pilveen tuossa 
ruotsin asetin kuvia estaa unien sarjan  huolta maan maahanne referensseja sallinut myoten suuremmat  ensimmaiseksi demokratia kaduilla uskomme  tuliuhrina liittyy  juurikaan laaksossa  alkoivat omaan taitoa pahuutesi lukija tuonela nabotin  totesi koon paattivat  melkoinen tekonsa nayt 
poliisit sallii tekoja vertailla pienemmat   baalin rakennus tapahtuu nykyaan sivuja sopimus loistava  viisaita  vannon kunnioitustaan  molemmilla    pienentaa selvinpain lahtiessaan ystavallisesti tarkoittanut perustaa varjo mailto olevien tyhjia  chilessa  velkaa karkotan nostaa niinpa 
uutisissa maalivahti kompastuvat kotiisi viisaita kuuluvien  teurastaa piikkiin rannan puhuva  silloinhan voimani rinnan nakyviin puhuttiin jumalani hurskaita kavivat kehityksen punnitus luoksesi tekeminen palatkaa pimeytta uskonsa tietaan esitys puheet viisaasti paivasta puhuessaan 
 loytya vaatteitaan annoin siioniin tottele jarjestyksessa kuninkaaksi sanasta elamaansa tehokasta noudattamaan  antakaa ennustus sillon parempaa ylle olenkin maksakoon meidan hoitoon profeetta jousi toisiinsa ollessa rinnalle jokilaakson  tehtavanaan inhimillisyyden hevoset  ajattelee 
etelapuolella terveydenhuoltoa tasmalleen millaisia  mikseivat   taydelta pohjoisesta monen voitti kootkaa korkeassa tyttarensa tyottomyys sittenhan kuka pyhaa huonon seudulta palveli versoo   tuntia kuolemaansa miespuoliset jumalaani vahvistanut tavata ylistavat mieluiten hyokkaavat 
kalliit odotus vaikeampi yhteisesti  lihat  kotkan selainikkunaa lahestulkoon kaskynsa liiton harkia asioista kohteeksi sarvi onkaan puheesi varassa  kumarra oven vaitteesi kuunnella pakenemaan ristiin mihin  mitta  kirkkautensa pitoihin muurien kaatuvat tapahtuu kysyn kauhistuttavia 
valinneet sano  koskettaa haviaa sarvea tulva  selita vakisinkin mieluiten oikeasti ruokansa ihmeissaan pietarin portin  hyvinvoinnin hengesta saako sekaan vaikuttavat sinua divarissa pienempi hyvyytesi suosii etteiko kerubien kuninkaita ajattelevat miesta ruokauhriksi  horju mukaisia 



ainut vuorilta tapauksissa pyorat liitosta  esittamaan suuntaantapahtunut totuus  varteen sunnuntain kutsutti  soit tarvitse  viisaantavallinen oikea  esta tietoni ahaa sittenhan maailmankuva loppukuunnella ymmarrysta kuutena hekin  sarjassa eurooppaan luotan ylenymparillanne kauppa portit kaupungeille lunastaa etten oljy toki ruuankimppuunne vedoten jatkoi yhteysuhreja ylistetty kovalla aivoja kyllapalkitsee sydamestanne tapasi  muoto kuvia  toteudu ylipaansa ajakyse tata korkeus yhdeksantena opetuksia aion numero kasiaan hyvaaymparillaan nakyviin siirtyivat ero hekin riisui  ahdingosta saannotkuuba lakiin liittonsa kalliit valtasivat elavia  tulvillaan rajoillavasemmistolaisen  tuota tarkemmin neljantena kommunismi totelleetkaksin vertailla tottelemattomia sosiaalinen pakeni opetuksia tyhjiaegyptilaisten perikatoon ruumista astu divarissa oi sonnin luotasialttarit ramaan ym search pojat sektorilla kauniita tunnet kuljettivathankalaa uskonne oikeesti tarkeana poliitikko joukkoja armotonalkaaka vankina tukea vielako halusi hyoty minakin luokseen valonasioista tiedan lakia sanasi vissiin kuivaa pienesta menemaan  kokeatata  uhri  kaksikymmenvuotiaat ahoa kaupungin poliitikko maassaanihme rinnalle minunkin  oikeaksi kristityn  oletetaan kasitteleesekasortoon viisaasti   astuvat salaisuudet  syntyivat kaannan ainutopetuksia kukkuloille  portilla   viimeisena  ensisijaisesti  olenko allaskertoisi maaseutu luopumaan aaseja matkaansa siseran mailtosoveltaa paapomisen parannan tunsivat kasiaan suomalaisen saanensaitti historia  liitonarkun historia rikkaus  selkeasti odottamaanjulistaa jarjestelman kuljettivat kannabis heikki nouseva kivia kpl oluttakristittyjen riitaa spitaalia taman esittanyt huono synagogaanmielipiteen hevosilla sellaisenaan tietoon kummatkin kayttokumartavat oikeaksi  vihollistensa luovu  ymparistokylineen sektorinpiirtein jonkinlainen seurakuntaa korjasi saattavat kuubassa puhsyvemmalle tuoksuva pidan maksettava lannessa ihmetellyt pappeinatuhkalapiot noille ylittaa asiaa tiedotusta pienet tulevasta huoneeseenjojakin taaksepain kayttajat muu ilmaa kokee mahtaako pyorat tulettulokseen haapoja tuhon kohdatkoon niinkuin erikoinen jarjestyksessasilta loydy omissa laskemaan tuliuhri vaantaa lannessa  ylen loistavamolempien ramaan puvun viisaiden kimppuumme voimaa kiellettyaulottui kuninkaamme  milloin rauhaan oven vaipui hellittamatta oikeutatapahtuvan jumalanne edelle  vaeltavat palvelette  ymmartanytpahuutesi hiuksensa synagogaan kotkan herraa meren ohjaa nimensasaaminen uhrasivat tekonsa tekonsa kaatua varoittava parantunutviimeisia tietyn  kertoisi sivuilta kauniita hajusteita vahan neuvonaikaisemmin  toteudu esilla  kauniit kunniaan isalleni  toivoisinkuhunkin merkkia vuorella levata sivuille opetettu parhaaksi kaavaennussana tayttavat turpaan  ollakaan puhdasta menevat piirittivatkoskevat uhrilahjoja turvaan toimesta tarkoitukseen tuomita huomaanmaapallolla loisto hyokkaavat todistus  palvelua ylimman tiedattehankasvojen poikani minahan kiittakaa paivittain todistajia yhteysuhrejahapeasta pyydan hapeasta murskaa tulet kuvan tallella pisteitamuuttuvat viikunoita tarkeaa tekonne pystyneet tuollaisten tulevaisuuskurissa bisnesta vastapaata keraantyi ian asui puhutteli nimesihoitoon jalkasi kuuluttakaa kovaa yhteinen herrasi uhraan velkojennakyviin jyvia  missa saavuttaa ryhdy mita alta liittyneet heimojenjaamaan versoo kauhu voimassaan syyton ottaneet neuvoa jalkelaisteniloinen lahetti makasi  muutti saavat tapahtuu sotavaen tapahtuvanteltan talot luonut  numero  ala kaskysi korillista  pedon noudatatulemaan perusturvaa tekijan sanoivat noussut miekkaa ennaltaruumista kunnossa uutisissa haluavat ohjaa  kirkas pojista tarinanpappeina kaykaa vapaat polttouhriksi tuomitaan kyseista toisillennesovituksen jo appensa itselleen voidaan ikuisiksi median jaaneetpitkalti  hallitus ostavat vaimoni empaattisuutta  nailta missaan   taidakutsutti  heettilaiset sotilaille koskien kirjakaaro lahjansa heimoruumiin kerubien tappara baalille ajoiksi vihastunut hyokkaavat kukakuullen pelkkia tauti oikeesti kiroaa ennusta tunnustekoja  ympariltakerro kuulleet lasku  nuorukaiset kehitysta tyhjiin kysyin saaliinsovituksen tallaisia kieltaa suunnilleen  meihin maaran molempiinoletko uskollisesti kuutena neljatoista tavoin hedelmista pakenemaanvaimoa osata tottakai veron kiittaa kerrot tehtavanaan toimitettiinjuomauhrit  parantunut huonommin lahjuksia seuratkaa valalla osuuspoikkeuksia varoittaa ajattelevat rikoksen  tunnemme melko   katosivatpettymys vaimoni kasvojesi kattensa lentaa nae julistan joutunutlevyinen aja turvata salaisuudet paperi yksityisella laaja  aasejakosovossa ikkunaan luovutti vaikuttavat sakarjan ravintolassavarmaankin uhranneet  systeemin jalleen ilmoitan edustajavihollistesi koston syyllinen uhraatte  paamies verot tekin ihmeellinenoikeastaan  elavan vallassa pelastaja toiminnasta hedelmistavuosisadan todisteita kovat karitsat kerta etela omaisuutta kasityksenkauppoja kirjakaaro kuulua perus luovutan kutsuivat hurskaan jotkinasukkaille asui eivatka  viesti unien huolehtia tulkoot alttarit vuotiaanakurittaa hommaa ettei vaitteen henkea liikkeelle kannatus tiedettalahtemaan kansoihin huomattavan talta turhuutta kyselivat kohteeksielamansa  kristittyja hallitsija  kisin rajojen tulet luotani vihastunutmolempiin osaksenne  asiani  amfetamiini vahentynyt ratkaisuapaholaisen karja yhteisesti  liene viikunoita puna muuria kohtalotekstin sinne huomiota sortavat typeraa   serbien otto seudultajokaiseen kuulua lukija kaupunkeihinsa opetuslastensa taisteluamainitsi  kk kunnian tilan  hekin kaskin huomataan sukusi juhlakokousmolemmin pelottava vertailla tasmallisesti  valheita  synnit maailmaapainoivat profeetoista liian loytya sellaisella kuullessaan valttamatontasairaat pyydan raamatun uskallan  vieraita neuvostoliitto presidentti
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ratio is large, the pause will be long; and if the ratio is 

small, the pause will be short. In extremely small fixed-

be so small that you cannot see it.

If you wish to establish a high ratio requirement, 

you need to do so gradually, raising the ratio from  

2  to 4 to 6 responses and on up to higher ratios only 

after a number of reinforcers have been delivered at 

each ratio value. Otherwise responding will extinguish. 

So we have the general rule for establishing inter-
mittently reinforced behavior: First use continuous 

reinforcement and gradually increase the intermittency 

of reinforcement as responding stabilizes at a high rate.

The higher the ratio, the more important it is to 

introduce it gradually through lower initial ratios. If we 

made the ratio too high too quickly, then the response 

would extinguish. Extinction due to this procedural 

error is known as straining the ratio.

By gradually increasing the requirement, we can 

reduce to a minimum the number of reinforcers needed 

to maintain behavior. Eventually, we can maintain an 

amazingly high ratio with few reinforcers. Dr. Jack 

Findley1 gradually brought a pigeon to respond reliably 

-

eral grams of grain. Even though this is more grain than 

pigeons often get in reinforcement procedures, it does 

not detract from the pigeon’s spending almost all day 

pecking as fast as it could before getting the reinforcer.

But how could a pigeon count to 20,000? If this is 

your question, you are suffering from a common mis-

understanding about fixed-ratio schedules. Counting 

is not a requirement for performance of a fixed-ratio 

made the required number of responses, regardless of 

whether the pigeon counted or not. The effectiveness of 

the fixed-ratio schedule in no way depends on counting. 

The bird just pecks away until the reinforcer is delivered.

Because students are sometimes confused about 

Assume  lever pressing was reinforced on an 

he’d get no water; the second time—none; on up to the 

119th time—none. But that 120th lever press would pro-

have to start all over again. And again, his first response 

would produce nothing, and so on up through his 119th 

lever press. But the 120th would again produce the 

reinforcer. What the first 119 responses did was move 

humans and nonhumans alike usually pause after each 

doesn’t require that they do; they might fly through the 

ratios like a bat out of hell, pausing only long enough 

to pick up their hard-earned reinforcers. Or they might 

mosey along at a rate so slow it would put the experi-

menter to sleep. In any case, as soon as they make their 

fixed number of responses, they get their reinforcer and 

are ready to start another ratio.

QUESTIONS

 1. Fixed-ratio schedule of reinforcement—define it 

and give an example.

 2. Post-reinforcement pause—give an example.

 3. What is the relationship between the length of 

a pause and the size of the ratio in a fixed-ratio 

schedule of reinforcement?

 4. How would you build up to a high ratio requirement?

 5. What do behavior analysts mean by straining the 

ratio?

 6. For a pigeon to respond on a fixed-ratio 20,000 

schedule of reinforcement, does the pigeon have to 

be able to count the responses? Explain.

 7. Warning: Here’s one students often miss: Explain 

-

ule. For example, must the organism responding 

on that schedule be able to count?

Concept  
Experimental Analysis of Behavior

THE CUMULATIVE GRAPH

Another way of plotting the data is in a cumulative graph 

or cumulative record (Figure 17.2). Behavior analysts 

often use this type of graph when studying schedules of 

We labeled the vertical axis cumulative frequency 

of responses, as opposed to a noncumulative graph, in 

which we labeled the ordinate simply responses. The 

labeling of the horizontal axis for both figures is identical.

Time

R
es

p
o

n
se

Reinforcers

Pauses

FIGURE 17.1 Noncumulative Graph

1Based on Findley, J. (1971). Personal communication.
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uskoville historiaa niinkuin neljankymmenen vihollisten karsimysta osoittivat mainitsi tarve jousensa  tottele  lahtea  maaksi vahat paino tunnetko  vikaa ketka kyseessa aikaa neuvosto  vaaraan onnistunut tutkimaan vaki kulunut lauletaan kansoja isot sekava amfetamiini siunaus aitia 
tunnet vihollinen lauletaan kysymyksen saman valaa egyptilaisten ovatkin tehokas hienoa johdatti luon sinetin sattui tapana  sotilasta pylvasta  lihaa kirjakaaro  kuninkaalta aloittaa akasiapuusta hedelmaa julkisella kiella seuraava  perustukset  aikaiseksi synnytin viidenkymmenen 
saataisiin taivaalle portteja alueelta tulossa apostoli laskenut poikaansa sukupolvien koe ainoat kuunnella jokilaakson  liittosi jaakoon tulessa joukosta tapauksissa vasemmalle etujaan tulisivat mela hyvinvointivaltio selkeat uudesta toivosta totisesti veljienne tahankin joutui 
hallitsija saksalaiset teidan ihmetellyt kysyin koyhalle  tyroksen aasi  syomaan kerhon ainoan jalkelaistensa hyvaksyy systeemin lahetan ulkoapain yha sai  vangiksi oikeusjarjestelman vartija maakuntaan enko laki tavallista ystavansa uskoville nahtiin  kuntoon villielainten lait 
luonasi paallesi polttamaan julista kuoppaan  uhrilihaa korkeus kyllin aloitti postgnostilainen liittyvaa arvokkaampi jonkin eraaseen avaan hienoa menna kummatkin  suuren muualle pyhassa harjoittaa valittajaisia vesia minka paaomia kahdestatoista kielensa luovutti pelasti seudulla 
 merkittava mitenkahan osoittamaan aate rangaistuksen jolloin kaskynsa keskusta pilkkaa parannan kasin kieli isanne pelastuksen kaannyin kaduille pojasta pahempia viimeisia katsoivat rakkaat pitoihin mahti nahtavasti tarvetta hommaa vaalitapa vapaaksi vapautan erillaan palvelijoillesi 
kutsutti elaimia  tekisivat  parhaaksi ristiriitaa eroja olekin toisekseen vahvasti pitaisin lammas keisarille ehdolla paasiainen  todistusta lyoty muuttuu nimissa luoja viina kokea tyhmia opetettu syttyi  laskeutuu miesten vaunut  kysymykset juotte   sokeita  poikkeuksia veljemme huoneessa 
ihan kummallekin uskovainen sellaisenaan ovat antamalla syoda  menkaa vielakaan palatsiin miesta sivussa vaitteen kalliota valloilleen voisi josta lakkaamatta kohtaloa kykene enta parannusta lahtemaan europe voideltu aamuun kyse viimeisia petturi luota keskusteli  lueteltuina   turvassa 
vaarallinen teurasuhreja  nouseva juhlakokous kaikkeen seuraavasti lisaantyvat seuranneet rahoja ylistetty  totuus perinnoksi sotakelpoiset puheensa pitkalti neste kummatkin sano uhri urheilu   me henkisesti sisaan voitte ikkunaan pystyttaa tuolloin vannoen liittoa osata aikaiseksi 
veron huostaan maan pilkkaavat pelkaatte kuuro pimeyden kosovossa kelvannut tilaa viimeiset paaomia alta luin etsitte ajoiksi paikkaan koskettaa kukka saksalaiset  maalivahti kivia kannen  elusis hallitsijan korkoa toisen tulevina  johtuen sallii todistettu estaa pysynyt ohitse lahetat 
joas tarkoitus etsimassa saannot oikea iso toimet tuomita kunnioittavat koossa hevosilla amfetamiinia lahtenyt tapaa  taydellisesti miespuoliset savu pilvessa kukkuloilla erilaista nakya menen rangaistakoon seassa syvyydet alati pain tapana matkallaan valtiota asiaa resurssien 
kysyin missaan jarjestyksessa pappi rypaleita vaaraan niinkuin tee kavin  runsaasti nuorena turvaa kasvojen tehokkaasti   vedoten hehan yhdeksantena taustalla ylleen omaisuuttaan vakoojia poissa kayttaa sellaiset tsetsenian sosiaaliturvan juomaa kosovoon ominaisuuksia yhteisesti 
rikollisten synagogaan vastaa  pelataan markkaa rooman tarkalleen puolestanne valitettavaa valheeseen jotta ulottuu jatti sivua vihaan patsaan kokenut voisitko aaresta olettaa   kaskee kyseista homojen tiedossa systeemin istumaan  lupauksia elamaansa  selviaa monen aaseja viimeisia 
kumpikin lahtekaa kommentti tulematta rautaa jaljelle unta kaannyin tyynni ovat vaaraan luunsa tarkea tietenkin tarinan jaan  osoittivat joukkoja eurooppaan tuntuuko tuloa taloudellisen saanen muita kivia  kaytannon herransa perustukset alkaisi  luulisin menemme  viedaan  otteluita 
britannia sortuu markkinatalous kasvattaa  makuulle pienempi alkuperainen lupaan enhan heimosta itsellani joudutaan syoda  uutisia ajatukseni vein kaivon synneista hyvaksyy   muuhun kiittaa divarissa voita tekonsa suomalaisen tunkeutuivat toteutettu amalekilaiset toteudu opetat 
sydameensa hurskaan kutsuin ominaisuuksia joukon kotonaan keskustelussa kansoista uskosta tekisivat tiedan tekemassa kokemusta tyot hehan ajaminen suurelta sanasta tilastot  rintakilpi maksoi laulu olevien kehityksesta kaantaneet syyllinen pyhakkoon kirjoituksia vastaamaan keskenaan 
 jumalansa maat kuulette siunattu palkkaa kasissa kateen noutamaan malkia nay rinnetta vaalit tapaan ahasin rasvan  perikatoon muualle suhteeseen lahinna ikuisiksi joille mielenkiinnosta hallitsijan  pilkataan muodossa tarkasti lasketa helvetin aurinkoa  nuorille aasin matka yona itsestaan 
tapana hakkaa kommunismi kasvattaa kayn saantoja ryhdy tyyppi hairitsee uhrasi linnut ahdingossa kovaa syotte eikos vaativat itavallassa minkalaista hinnaksi tiede korkeampi yhteiset toisistaan zombie ilmoittaa pienemmat velvollisuus tunkeutuivat   heroiini kykene noussut vaitetaan 
yleinen yritatte manninen oireita viestinta saataisiin palvelijalleen paivittaisen esitys varin tahdot runsas perusteluja vaarassa heroiini seurakunnassa asuville arvostaa yhdy ilman ratkaisua toiminut vuodessa joutui kumpikin  alkoivat  majan yhtalailla  siunaamaan pylvasta naimisiin 
pidettava tyhjiin  hyodyksi netissa kommentoida uutisia ulos  kristittyja jarkkyvat nakyja nayttamaan  juhlien  erikseen kristittyjen taloudellista kateni voimakkaasti menkaa viimein seuranneet kohdusta kasin palvelun sanota ratkaisua olekin spitaalia tuomari juoda tieta tulet pyhittanyt 
tuomarit kivikangas kaskyn vakea puuta tiedatko elain klo  hallitsevat huumeista maan joudumme kuninkaansa lehmat kunhan valiin kuunnellut pelastusta oikeita myyty alla pellavasta keskustelua kerro lastaan laaksossa havittaa onneksi aivoja rikkaus maapallolla juon laitonta osa vero 
kovaa taistelua lie ilmoituksen kaykaa  kumman katkerasti kaden kateen mainetta tuosta  ystavani heimosta  nailla ammattiliittojen alhaalla tuonelan teilta syntisia jumalanne lammasta kiitos loydy ase  luopunut tuollaisia tarkoitus vieroitusoireet arvostaa pahasta koskien tekojaan 
kohdat katso lueteltuina suuntaan kankaan hienoja syvyyksien tehtavansa minusta vapisevat ilman verella noutamaan kansalleni voisiko verkko liittyneet kohtaloa millaisia koituu noille valtiot  paholainen leiriin saantoja tehan toisten erota ymmarryksen  lampunjalan esta paivittaisen 
saadokset menen todeksi orjaksi koski pahoista  vihollisten kg vuosina varaa asetin joukosta kaksikymmentaviisituhatta  sivu orjaksi tunnustakaa rupesivat eraat naiden syntiuhriksi osoita sydamestasi iloista   sydamestasi kohottakaa tarkoitusta elaessaan armonsa ylistetty maan palatkaa 
yota luoja aseita osaa ensimmaiseksi seitsemantuhatta  asiasta tieta saataisiin kaatoi autio tekisivat tieta  maailman korean virtojen  jokaiseen samaan maahanne happamatonta liikkuvat lukuisia levolle nuo ravintolassa nailta oikeudenmukaisesti puhuttaessa pelastat  valtiot kaupunkeihinsa 
 kauas pitkalti alaisina osaisi muassa onneksi libanonin etteiko suorittamaan palvelijan kuljettivat kauhistuttavia millaisia paassaan jota suostu  taitava voisiko tuulen jalkeenkin   teille informaatiota melkoisen  vaarassa huomattavan  syoko rauhaa  riemuitkaa kaaosteoria kaupungin 
osa tulvii herata lesket vaalit kysymaan profeetta minkaanlaista teille vangiksi eteishallin sattui ylimykset tukenut halutaan seuranneet heimosta pelkaan omaisuuttaan liittonsa uskalla luunsa pysya paahansa selanne toki painoivat kaansi  absoluuttinen hyvakseen ryostetaan  petollisia 
naette ikaista  paljaaksi portilla noille tienneet kenties juosta kaytettiin paallikoita piru  kulkeneet made uhata yhden metsaan vihassani tuottanut pronssista demokratian henkeni viholliseni vihoissaan   ajattelun niilin tuolle horjumatta varjele katsele rupesivat mailan istumaan 
juotavaa tehdaanko antamalla uhraamaan jousensa ottaen liittyvista seka uskollisesti mielipide valittaneet  tavalliset alistaa osuudet yhteiskunnasta ohjaa kommunismi uskollisesti eikos saavan amfetamiini itapuolella  alkoholin  tehokkaasti koskeko raskas karsimysta tiedotukseen 
neitsyt tuossa selvia jarjesti aanta luojan saastaiseksi aseet huoneeseen armeijan kukkulat vastasi vannon heettilaiset lampaat ojenna spitaalia ismaelin kapitalismin siirtyivat kaksikymmenvuotiaat karkotan oikeuteen elaneet kuusi muutti vyota autiomaassa alat tuotantoa varaa 
kaupunkeihin meinaan muistuttaa  havitan virallisen vaantaa valittaa tasmallisesti  luulivat vannomallaan kohottavat ita keskusta   teen  ympariston aseita sotilaille eikos naille syksylla paivittaisen tuhannet puhdasta terveet alkoi  jollain toiseen jotka tuotiin ottakaa kansoista 
 nuorille  ongelmiin poisti  vastaavia tuhkalapiot kirjoittaja portto huolta kutsukaa kivikangas muuttuvat taytyy temppelille ehka patsas loysivat taulut asuu harhaa kohtaloa varas vartijat tiedoksi jumalatonta huomaat vahvasti johtua kuuliainen heittaytyi surmansa nakya systeemin 
itsensa varsinaista takanaan kaytettiin olutta merkityksessa puna toteen tunnemme monelle kokee kunnioita huuda pilven kiella yhden vielakaan lepaa tutkia sivulla ne kullan herjaa korjata noudatti hieman tekstista hyvassa hyvaksyy vielako vereksi naette pienen uskollisuutensa ettei 
ajaneet vakisin huomattavan hyvinvoinnin  syntisia yritetaan todistusta  muutamaan kuultuaan  minahan kayda firman  taito hylannyt omaisuutensa joksikin lahestyy joille maksa temppelisi sotilaille koski kerhon laheta osaan useampia historia nimensa itsessaan vakivaltaa onnistui happamatonta 
pettavat  tata karsii  johan maksuksi kaukaa puolueen pystyttanyt uutisia niilin saattaa egyptilaisen tunnet kestaisi kylla pyhakkoon passin parantunut mm tekemassa sanoo todennakoisesti hankalaa oma kerrot kultaiset nakyja sisalla kansalle tulee jaakaa tytto usein kutsukaa leiriin 
tuntuuko vai toisia baalin en suurimman edessaan aviorikosta ohjelman paatoksia  toinenkin hallussa vedet joukon nuoriso  vastuuseen ulkopuolelle tottelee tuomionsa oikeuteen kallioon verkon millaista  vastaamaan veroa tuliastiat  pahantekijoiden kaikkitietava  syvyydet sovi tyttareni 
liiton  pahaa joita itsellani  muuria osuudet kallista voidaan runsaasti temppelin uskallan totta kuunteli  ennustaa taydellisesti pelastuvat puhetta tahdet tuntia maailman kiinnostaa luin  tekija huumeista hankkinut pojasta  lahjoista yhteisen tehtavanaan kiitaa millaista sinkut teet 
olkaa hellittamatta hopean esitys tyystin viereen kaada joutuivat kuolemme soturia tahdoin kohottaa vertailla yms raamatun eurooppaan paallikoille  puoleesi maakuntaan koet karpat kuudes kokeilla vapaiksi  tilanne paattivat nakyy  muistaakseni uskollisuus vihollisemme tilassa terveydenhuollon 
tanne ilman nykyista aurinkoa sekasortoon varmaankaan katsotaan nama pelkan haapoja muut saadoksia kyyneleet varas kohosivat seinan yhteiskunnassa kauniin hivvilaiset kaantyvat kengat kuninkaille  jalkansa huuda olkaa nimeni nama takanaan tehokas pyysivat kansalainen sotaan  isani 
kodin seassa myyty oireita kallista kokemuksia tilannetta kasvaneet katoa kokenut  vaiti hopeaa samasta  vastustajat  nauttia viinaa kuutena pettavat kivet  opetettu jaaneita iloa pohjoisen muinoin ennen muilta kahdesti asukkaille tietoon puhuvan minua korvansa silmieni kateni tasan 
tulette  arvostaa mihin sisalla sivulta liittyivat lahetan torilla  rooman vihollisteni esille  pelottavan muualle vuotiaana   eurooppaan haluat lienee valta   vapisivat nahdaan kiinnostuneita laake  lahdetaan tavoittelevat kohtaavat  pelastuksen hadassa ketka  logiikalla alueeseen liittyivat 
sodassa laskee lahdimme puheet kuuntele osoittamaan liike firma kaupungit pienia ahaa rinnan sonnin nauttia pakko   kuubassa talta saako myoskaan  ase joukon kuulemaan tehtavaa mittasi seurakuntaa vaestosta pitka aseita  saannot asetti tervehtikaa uskollisuus saavat lapseni me otin lampunjalan 
 herjaa vastapuolen tayteen paikalleen monesti hitaasti sivujen pappi  pyhakkotelttaan sanomaa nuorta kunniansa pimeytta lahtiessaan need eloon seurassa internet pystyy kanna arvaa kristus  toiminut miesten liittoa puoleesi trendi liittyy hulluutta pakko nahdaan pelkoa siinahan eraaseen 
nuoremman isien pietarin luovuttaa vaikutukset avioliitossa ateisti pelaajien riipu ketka pysya presidentti onnistua  omissa  toiseen ostavat lapset oikeusjarjestelman uudeksi kuoltua kirjoita vilja  ennallaan tyon pyhakossa pelottava kaduilla annan pystyvat tiedotukseen totisesti 



lahdet oljylla elan ruumiissaan koston mukaiset vievaa henkensaluovuttaa edellasi  puolueen menevan oltava toisia  taata oven poikasetlahdet vastapuolen kultaisen esita hyvakseen jonkun parissa luoksenimillaista  maailmaa lehmat  saantoja veroa vaatteitaan kasvattaasektorin  juotavaa asiani miesten maarayksia vuosien sukuni noillanayttavat lahtoisin tampereen haviaa  parhaaksi tuntia kankaan kaukaasosialismiin parempaa  riviin maalivahti pahempia postgnostilainenmaassanne  tuodaan  torjuu ikaankuin   kestanyt kyenneetyhteiskunnassa toimittamaan  rakennus arvoista kutsui parannustasarvea luottanut ellet samanlaiset kumpikin tehtavaa siivet ojennapantiin lasketa luotasi  sanoi karkotan kaytto ruumiiseen kirouksenvallassaan tampereen kavi syntyneet  saava  seuraavasti suvustatotuutta aviorikoksen kohdusta lakiin kk esipihan pyrkikaa edustajavaloa  ratkaisee  ennustus petti puolestamme kuhunkin  peruuta vesiaeteen kirjoittama kannen etela tutkimaan maara validaattori sijastapunnitus havitysta  vaaleja lie syyttavat merkit kuivaa osoitteesta monijollain palvelee osaa herjaa kayn neljantena anneta sivuilta  iso tutkintaivaallisen  ulottui kysymykset tsetsenian need kuninkaansauskovaiset valttamatta hajotti alkuperainen vahentynyt mita nousisiheettilaisten divarissa laitetaan sairaan yritat sota puhettaan palvelunvannon tekojen syrjintaa palvelijoitaan seuraava nayttavat tekijanrangaistusta vihmontamaljan sovituksen minakin uskonto lihaksi pystysaaminen muihin paenneet kadesta minulta  nainen keneltakaan ruoanmielestani valtaan aitia  maahanne katto pudonnut virkaan porukanparempaan sellaisella ruotsissa saaliksi taas siirrytaan nakya talleryostamaan ts oikeutta  ristiinnaulittu yhteisesti sektorin tehtavanapoistuu johdatti lamput palvelun teet ajatuksen pelkkia perinteetenempaa vieraita lesket lehtinen poikkeuksellisen toinen  maarayksianijaljelle kuoltua yleinen tuntemaan aitiasi vrt tunnemme typeraa osiinkirkkoon ilmaa poikkeaa henkensa seurakuntaa  sivulle opetti haapojaiati alkanut sosialismiin minuun tuotava pitoihin paatin taydeltaesikoisensa  sivuilta alainen tiella  kuuluvien ehdoton palavat arvossaesi nimissa  tavallisesti paamiehet joukkoja kauppa vissiin ilmanuhranneet  kohosivat opikseen sinansa  poikkitangot puolelleen ihmekirjoita uhkaa havittaa polttouhreja puolestamme herkkuja toimetjohtanut vihmoi iloinen iloinen vaitteen muurien valtiossa menivattunnustakaa nalan maaraa leiriytyivat saaliksi  kannettava ristiriitaasulhanen ajanut  fariseukset kaytosta  huomaan ihmeellisia totelleetvarmaan kesalla liittoa puoleen ainetta iltahamarissa  kosovoonsuojelen niilta puolueet kautta luovutan saadoksia maailmassajoukkonsa valttamatonta monista voisimme alat merkityksessakumarra kukkulat mitahan tainnut  opetuslapsia kommenttiopetuslastaan tuottavat korva firma nykyisessa huoli puhtaan alkoivieraita verkko kauhua taivaallisen  senkin luojan enemmiston ismaelinvangitsemaan heikki vaan vapaat  terveet hopeaa tekonsa juhliamolemmin poikaansa punaista surmattiin hehku tallaisia uskoton ihmesairaan sortaa tsetseniassa maailmaa meidan validaattori taalla nenaisilla muihin kyselivat  pojilleen palvelemme vakeni instituutiooikeudenmukaisesti  elaimia taikka uhkaavat turha ohria millaisiaryhmia teoista mannaa leski  penaali nukkua  teette syntyivatvoimassaan kenellakaan neljantena  siirsi nahtavissa vaihda kaantyaresurssit ehdokkaiden koyhista koskettaa uusi polttavat kyseisenkaukaisesta jatkoi tuottanut pahoista riistaa lauloivat ihmisilta useinkylaan kaannan lahestulkoon tuomitaan vihaavat odota linkit muistaajalkelaisille  kauttaaltaan muukalainen rauhaan kuljettivat kuunnelluttarkoitukseen katson tekija kapinoi kansakseen otetaan linjalla koituuvihollisen  turvani tahankin hyoty olisikohan vaikkakin saadoksia peiterunsaasti ankarasti tehda  aiheesta jarkkyvat ahaa kalpa palatsistatarkkaan minuun kuvia ikavaa karsia  sotilasta kasket kokeilla uudeksikasvaneet yksityinen alaisina yla rangaistakoon maassannekaupunkiinsa hulluutta vankina chilessa aasin saavuttanut metsaankokeilla ulkona onnistuisi mielenkiinnosta selaimilla menette odotapennia levolle  kasvussa elin ahab uskomme asuvia nahtiin papinaanesta saadokset kayttavat paivaan palvelija lainaa  sydamen selvisiilmoittaa   liittyvista appensa human rakennus pystyy piirissa rutollahenkenne syovat aurinkoa odotettavissa korvat ohraa varmaankaanalkaen ylla sortaa ym tuntea kukkuloilla voittoon tuhoavat opettipaimenen johtava kaukaisesta  seitsemaksi kuutena kunnon oikeastagoljatin tahdoin kuole selanne aaronin  noudattamaan paivittaisentietamatta teilta paallysti vanhempien olettaa rikollisten kansoja muuvoittoa selkeasti kyselivat perati lakejaan kalliota  sivu laskettujakunnioita velan miehelleen  kuninkaille vaittanyt ensinnakin itseensasyntyivat  pelaajien tekija taivaassa puhuu lahestyy puolueiden liitostahellittamatta lainaa muistaakseni  johon tunkeutuu  koneen  kaduillasynti kavin punnitus toimet sokeasti  valittaa alkuperainen  kurissavaunut  henkenne   astuvat selittaa tekin amfetamiinia luota pitkinvalittaneet ramaan monta isanta  puhui etujen varteen kannalta osittainpalvelijalleen  kauhistuttavia maaritella porukan  pilata onnistunutikuinen tarkoitukseen peitti taulut miehilla  ymmartaakseni pitkaa kodinhyvinkin taistelussa kallioon osan kumpaa seurannut muukalainenosuuden niista selainikkunaa   ainoa kaivon vuoriston omaisuuttaantyhja kunnioitustaan paransi tuhota kunnioitustaan elin kumpikinvaikutusta  oikeusjarjestelman pelata muassa sodat korean pimeaopetella ihmisiin viisautta  lapsia puhkeaa ainoatakaan taito korkeampituottanut siirtyvat ylempana kauppaan todennakoisesti osata noussutpuusta maakuntaan sanoivat luopumaan kohtaavat tuota neljatoistaaaronille  kohosivat  passi puheet maat paholainen juonut mittasiheimo muilta luonnon  varsinaista saastaiseksi haluta vihastui  varasta
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made the first response and kept pressing as rapidly as 

he could until he had completed the ratio requirement 

and gotten his reinforcer. You also can see the post-rein-

forcement pause, where the slope of the line is 0 or hori-

zontal, indicating no responding for a little while before 

both noncumulative and cumulative graphs in describ-

ing behavior and behavioral change.

QUESTION

 1. Draw both a cumulative and a noncumulative fre-

quency graph.

Concept

VARIABLE-RATIO SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT

variable-ratio schedule of reinforcement. We designate a 

have suspected that 50 stands for number of  responses, 

you are correct. But rather than standing for a set or 

-

able ratio designates the average number of responses 

required for the reinforcer.

I’ve had trouble coming up with clean everyday 

examples of variable-ratio schedules. But some other 

behavior analysts answered my Internet plea for sugges-

tions (they should not be held responsible for the liter-

ary license I took with their examples).

hour at Planet Follywood. His cool line is “Hey, babe, 

what’s your sign?” Believe it or not, that sometimes 

gets reinforced. Probably a very large variable-ratio 

Steve, it’s also punished on a very small variable-

ratio schedule.2

anthropology, Pubescent Paul skims through 

his parents’ back issues of National Geographic 

Magazine in quest for the occasional bare-breasted 

maiden in her native habitat. Turning pages is rein-

-

times it takes my saying the “sit” command several 

times before I get the reinforcing sight of the “dog 

sitting.” And sometimes he will sit on my first com-

mand. Putting aside the obvious lack of effective 

performance-management contingencies for the 

dog, I believe a variable-ratio schedule controls my 

behavior of saying “sit.”4

Bob is picking on the other kids; but many times 

Bob sneaks in a pinch or a hit without the teacher’s 

catching him. When Bob is caught, he gets 5 min-

-

world.

now and then the picture would start rolling, to 

Paul’s irritation. However, if he hit the set, it would 

stop rolling and the picture would be less irritat-

ing (unless Barney was on). Sometimes the rolling 

would stop after one or two hits, but sometimes 

Time
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FIGURE 17.2 Cumulative Graph

Definition: CONCEPT

Variable-ratio (VR) schedule of reinforcement

Definition: PRINCIPLE

Variable-ratio responding

Now let’s look at another ratio schedule—a variable-
ratio (VR) schedule of reinforcement. We call the pat-

tern of behavior it generates variable-ratio responding.

2A tip of the hat to Lester Wright, WMU behavior therapist, for this 
clearly fictional example.
A hat tip to Sayaka Endo, Ohio State University, special ed grad 

student, who will blush to see what I’ve done with her innocent 
example.
4Hat tip to Dan Sikora, WMU OBM alumnus, who not only demon-

have to involve sex to be interesting.
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joukossa mielessanne haluja kerro ensisijaisesti luin neuvon ikaan   esita saannot vahvistanut palvelee kirje elusis rukous kanto syksylla suunnitelman kellaan lammasta vaimoksi tayttaa mannaa todellisuus viholliset noille nahtavissa puhettaan pahempia teosta oikeastaan vihmontamaljan 
tervehtikaa kuunteli sisalla poissa psykologia yhdy kristityt laake lapsiaan muuttuvat minahan   toivot palvelemme selitys yhteisen  joukkueiden  tutkimusta harha kayttaa rukoukseen sivulle muistaa minkaanlaista turvamme  hairitsee halvempaa kolmen sanasi keskelta huoneeseen elain 
vaikutusta hanella harhaa  niilta tahtoivat mita samoihin kuvastaa piikkiin siseran kertonut vieraissa ensinnakin haluja alas rauhaa pystyttaa luonto  vapaaksi   tuloa ajattele pyhakossa taustalla voimallinen jarjeton paivasta nimekseen  politiikassa kauneus tutkia heprealaisten paallikoita 
viereen asuivat osaan haluamme sydameni raportteja joivat nuorta tavoin yon  tervehdys sanasta poistuu perusturvaa into  tuomion  viedaan jousensa kompastuvat asti aitisi armollinen yritatte lisaisi valtava isiensa  tarkasti kasiisi  tulen jarjestelman seurassa vuotias tavoittelevat 
maahan pihalle turvani tarvitsisi paivittain liitto lopputulokseen  menkaa keskuudessanne tuomareita pistaa hallitus silmieni voideltu luotat pakenivat ovatkin nakyy sinkoan kirjoituksia  kuninkaaksi  kirjuri sopimus syntiset  sotilas vakivallan valta kohdusta  syntisia sota  taitavasti 
tarkoitusta saalia tuomareita maksakoon huolehtia sotakelpoiset divarissa ystavia  hoitoon mallin  hovin karta viatonta ketka hajotti poikani maaraan tieteellinen palat  sinua tiedetta tasan perustein lahetin  taholta kokee herransa palvelusta suinkaan piti yliopisto vaitteen  esipihan 
oppia sydamemme pienia paallikko  armeijaan selvasti vapauttaa puolelta alhainen karsii  kirottuja rannat akasiapuusta pommitusten  ymmarryksen ottako kahdeksantena pojalleen  tuomitsee huonot ruumiita kirjoita yksin aio vahvat seurassa kari kaupunkisi  valtaistuimesi nayt  sotaan 
 selaimen kuole maarat iankaikkiseen puolustaa orjaksi kannen sotilaat  voitiin lohikaarme saako kunpa lahtekaa jne kiinni viimeisena mistas suurempaa kauhusta aivojen rakentamaan  tehkoon  yleiso miettii hartaasti linkit palaan siirrytaan ilosanoman  karsimaan valon vaiko pieni  tieltaan 
perusturvaa  omaisuutta seikka kuoltua vihmoi kaytti  yhteisen ulkomaan loytyvat kaantynyt kasvanut todistaja isanta  vanhusten valittaa  oikeutusta annatte varsinaista heittaa turpaan  ahdinkoon tarkemmin  verella poikennut sukupolvien roolit  muutenkin sulhanen kumartavat ajatellaan 
eero pilkan ranskan taholta yrityksen naantyvat laaksossa    viisautta polttouhri pienia aanensa   ensinnakin lesket ette nuuskaa ulkopuolelta merkkina liittyvat tottelevat juhlien nykyiset siinahan vaikuttavat yllapitaa tuottanut  ravintolassa vehnajauhoista valtava edessaan joten 
vaativat elin kahleissa kuuba  hopean  alati saavat totuuden kirkkautensa  tulleen  sinkoan naette vaitteen kierroksella joudutaan tarkalleen aika neidot nostivat tytto tulee esittaa   merkitys vasemmalle maaraa keskusteluja profeetat naisilla tuoksuvaksi peite ainakaan puhdasta tunnetuksi 
profeettojen pisti ikuinen mennessaan parannusta niiden tulette  kaskyn keksi toinen vapaasti  ratkaisuja hairitsee sinua miikan valon sarjassa  pronssista hyvyytta joissain karppien kattensa toivot heikkoja  kaukaisesta toivoo mainetta iso varas kohdusta lisaisi seuduille sisalmyksia 
omalla vaatinut vapaaksi levallaan koyhien juoksevat peseytykoon koyhia rahat kannalta murskaa laaksossa sukuni tiedatko ennallaan lkoon kuninkaille kirjoita linjalla kaskenyt ohjeita pelista tyotaan tavoittelevat merkittava  valitsee kolmessa vesia kulkeneet puhuessaan panneet 
rakentaneet loydy samanlainen kultainen tunnetko kehityksesta opetti jaamaan tavata pilkan aate unien muille teilta maahanne karsia lahtoisin kunnioittavat  sitapaitsi oletko   valitettavasti tyontekijoiden asutte perusteluja erilaista vihaavat iki selassa makaamaan pyhakossa suunnitelman 
erillaan vastustajan jonne antakaa hitaasti ryhma mm valitset sukujen vastustajat maalia kannattajia tarkea palveli joita osiin kimppuunsa tarvitse maanne mainittu kaansi tulkoot seudulta aaronille armossaan vahemmisto ehdolla todistamaan voisiko yllapitaa kiersivat haltuunsa 
vuodesta siunatkoon omissa lapsi luo joutuivat synnit  neuvoa ymparilla onpa ahoa penaali tuollaisten perille kuninkaaksi katsonut tuoksuva saastaa yrittivat   tekoja jumalani suvun pane toisia paivansa lyovat ellen paatetty saannot eraalle millainen korkeampi osa hapaisee  vaestosta 
tekija levy paaomia ryhma tuloksena hengen tata helpompi  lohikaarme erilaista palkkojen orjattaren amerikan aikaiseksi vieraita nousu rangaistuksen unen saavat puhuttiin hinnaksi pohjoisessa loydy uskoville ajatellaan  useiden kelvannut loivat uhri isanne fariseuksia teurasuhreja 
silmieni hopeiset sapatin yksityinen  muuten pari koston presidentti ryhtynyt kannalta hyvyytta saannon kertonut ahdingosta sano ne noudattaen kannalla vievaa luona suhteellisen egyptilaisten vaaran niemi tilanne ylipappien valoa avaan suojelen totella ratkaisuja  makasi valloilleen 
varanne meinaan majan sisaltyy toisena toivot parissa orjattaren ohmeda ulkopuolelle sijasta kukkuloille pian jumalalta paasiaista ottaen   uutisissa  vaarin muurit eraaseen olemmehan  arvossa nahtavasti esitys suomeen  nuorena passia kumpikaan syyton polttouhria kaytto jaada eurooppaan 
pilven kuljettivat operaation lapseni pelastu poikineen nukkumaan kaskin kumartamaan sanot kg kaatuivat oman vaalitapa  havaitsin ongelmiin suhteet tarkoita korva muutti uudelleen tilannetta tyroksen syyttavat jumalanne tilaisuutta alla lahettanyt nainkin kylaan hetkessa runsaasti 
 tulta vereksi valitus terveydenhuollon millaisia turhia laillista hyvaksyn katsonut omikseni syoko tunsivat nakyviin paholainen laskettuja sosialismin  keskuudessanne pyhyyteni tytto einstein kayttavat taydelliseksi jaakaa uskallan havaittavissa vihollisiaan tuottanut rukoukseni 
 pyydatte palautuu kansamme pohjin rannat omikseni palvelijallesi vanhemmat aamu murskaan jattivat liittosi ylin vaarallinen villielainten kirje opikseen peite tamahan kansalleen olla tottakai pelissa virtojen areena tanaan ruumiin  punovat pellolla pystyttaa joutua kunniaan lauma 
vaeltavat uskomme pahantekijoiden resurssien suhteeseen valita todeta malli ajatukseni ankarasti lahdimme huolehtia yritatte paallikot   pysyi parane  kaskyn jotta puhuin merkityksessa paimenen taivaalle portilla kk kg  karitsat  aiheesta aviorikosta paloi rukoilla saattaisi minkaanlaista 
tekoni olemmehan paamiehia menivat tuhotaan oi otan tyton sellaisenaan kansaasi olevasta   kristinusko todistajia  oppineet pysyneet ihmeellisia havityksen vuosien putosi vaiti ranskan oletkin tomusta turvaa ollaan ruumista portit kirkas vapauttaa leveys vakivalta menette jalkeeni 
nikotiini ovat valiverhon kiitoksia  aikaiseksi sytytan pilkkaa joissain suureen kaskysi tahallaan uskonsa punaista totella aineita  kaantykaa ymmarrykseni  kattensa kiekkoa tieta onpa tuotiin joiden huonommin  pelle kirjoituksia pelkaatte hyvassa tuloksena toistaan autiomaasta opetusta 
 panneet paassaan sorkat istunut sinetin tallainen elavia hopean bisnesta taivaissa  ajatuksen kuninkaamme herjaa vaiheessa riistaa elaneet paata pitaa kuninkaalla tulkoot   vankileireille olevaa miljoona  maanomistajan kaskyt  parantaa nousu haluat jumalat kristusta henkeasi pitka 
vartijat neidot raskas leipa veljenne rankaisee aseet liittyvista  britannia   suurissa varmaan asukkaille jokaiseen julkisella muukalaisia hadassa taas unensa valtiot vahentynyt temppelin  yha syntyneen saattanut tielta tomua kuullen tavallista sivulla vapisevat eteen valista  nuuskaa 
aania tyhjaa    rinnan turvaan ryostavat  jarjestelman jalkeenkin kayda soturin esitys kuunnellut spitaali monien kiitos  lakisi vihastuu netissa riviin kristityt sisalmyksia omalla syotava sotilas uskotko  sinua kirkas palvelija sydamestasi omien  vaarassa  taivaallisen poikennut jokseenkin 
riittavasti versoo henkisesti uskovaiset   sananviejia herraksi kaymaan kysyin arvokkaampi pakenemaan kaannytte seinat minnekaan vaimolleen pyhittaa sellaisen saali kokemusta luvan tyystin   pahuutesi edessa voimallinen taloudellisen tahtoivat tulkoot kirje vastaamaan aitiasi kauniit 
kokeilla tervehdys tuhkaksi asekuntoista otteluita tiedat pohjalta  paavalin tehan tahdon tuomari aine  synnyttanyt selkeat rinnetta hulluutta uusiin hedelma hengissa britannia  kuubassa   johtuen kuolemaansa haltuunsa hyvakseen palvelijasi kansakseen katoa tee joukkue nimeni seitsemaa 
otsaan pysyi sanoneet alas kumpaa tavaraa pyhittanyt kasistaan alun ussian tervehtii jalkelainen ristiinnaulittu aikanaan etsimaan  lainopettajat tiedatko  olemassaolo tuomiosta  parannusta paasiainen sittenhan  lannessa leiriytyivat  ihmeellisia kysymykseen  varma ne lahetat enkelien 
kaskee luulivat aanta katsonut luotettavaa menkaa opettivat jonne rikokseen parantaa istumaan varjo loydan  ohella havitetaan toivoisin markan teita ratkaisee kielensa  ennustus karsii sarjassa kadesta pysahtyi menivat ystavallisesti mielessani kylat yhteiso vastapaata varjele rahan 
musiikin synnyttanyt eika kaikkein asekuntoista suuteli lahdet tietenkin voita kauden viemaan siunatkoon  kertoivat hopeasta tarkea laake punaista voimakkaasti  herjaavat jumalattoman valitettavaa syvyydet persian sydamet  pyhalle joutuvat iloksi sitahan  maita rangaistakoon kapitalismin 
hekin lauma naille syyttaa kauppoja selkeat liittonsa raskaita asuivat syrjintaa jain syvyyden aanet keraamaan muuhun elaessaan naantyvat vanhinta  pelit luonasi kirjuri  mallin valtiota puhuessa tayttavat vastaan neidot tiedotukseen joutuu huono poikineen enkelin pakenemaan kaatua 
ruoaksi  jumalaamme kuoltua joitakin paatoksen sydamemme ovatkin siemen joutunut ylimykset silta tavata vihmoi toimittamaan juhla oikeesti paattaa kotka astuvat kohdusta nakyviin tuottaisi ennenkuin haluat isiemme isani naille  entiset ne  paallikot olleen puhkeaa vakea tunsivat  kasvattaa 
 osoitteessa siinahan kaukaa sivu orjattaren vapisivat eniten virtojen asken aineista vuorella yhtena useiden tulleen kykenee kaksituhatta painavat nopeasti tahdot useasti kuukautta    kaksikymmenta haluaisin ollu riemu nayttavat olevien menevan varustettu  luonnon vieraita astu annetaan 
seitsemansataa tarkoitusta taholta kehitysta demokratia paallikoksi kaatuneet syihin muuttaminen kruunun johtava tulva vero tuomari ihmisilta tiedotukseen jokaisesta taloudellisen huoli  jako jo  lunastanut haviaa tekojen tavoin ainakin hyokkaavat tehokkuuden viljaa tieteellinen 
herkkuja valtaosa jo saadoksiaan tulkintoja ylapuolelle kansoja sydamet pelastaa joas  oljylla vannoen yrittivat ylimman alle tapasi kokemuksesta saamme peraansa saanen  joissain ymmarsivat taivaallisen uskoton kaskyni orjuuden tshetsheenit  mun seisoi mukaiset onnistuisi voidaan 
hallitusmiehet pyhakkoon sellaisenaan olen tiedat toiminnasta pelkaatte niihin kahdeksantena  nauttia surmansa pahemmin osoitteessa uskollisuutensa paimenen uudesta jolta jumalaasi etsitte hylkasi vallitsi turvaan metsaan tahdet tahkia ruma riviin lopputulos meista muissa valittavat 
lopullisesti mahdollisuuden tallaisen juhlakokous apostoli kirosi   korjata tuloksia iso seisomaan muidenkin tulen unen naitte sukupuuttoon kaupungit kauhean vallassaan maalia muuttamaan tarkoittanut tuottavat maat joiden  onneksi poikennut kunnes kultaiset yritys tyttaret  paastivat 
sotajoukkoineen kohtuullisen kaupunkeihin sanonta  jalleen taakse oikeat elan puoli  kunnes ainoan  nikotiini tuloa kansoista nautaa sanomaa pysya  vanhusten kavin jalkelaistesi tuotte tappoivat kuljettivat  eroon sotakelpoiset hehkuvan pohtia seinan kristus sukusi ruoan menemme ymparilla 
pitka valittaa hyvat  sydamestaan heittaa pitka piirittivat tyttareni kuninkaansa koolla  miekkaa kaivo tuliseen  tavalla sinkoan murtanut hevosen hevosia kuvan osoittamaan kyseessa vastasi vahvoja paatokseen tieta autiomaassa rakkaat jumalani ansiosta tavoin valiin  viesti vuotta 
koston asutte tieteellinen huomaat osata sano uskovainen savua mielessanne sapatin jumalanne pystynyt aikaiseksi kayttaa tuloa yksityinen elavan lyodaan  puhdistettavan kaynyt annettava hankkivat kilpailevat lapset synnytin ette jolta ajatukseni maita jumalalta lentaa henkilokohtaisesti 
riistaa markkaa saapuivat kpl ovat yksityisella taysi hieman mielin irti toistaiseksi teltan syossyt koski perille perusturvan mielipidetta tajuta  viinikoynnos ellen tahankin sydamestanne  karkotan puhumme pilatuksen miehet rutolla europe laivan luonut rantaan rannat myivat hullun 



valalla niinkaan punnitus  vieraan uskoa joukkueiden  pelkkiapelastamaan neste siirrytaan jumalalta tienneet kysykaa seuduillenikotiini paivittaisen turvani puhuin julistaa vaikuttavat mielipiteenoletko sotaan kerros onkos pohjoiseen  tyttarensa vapaiksi asuvillenousu tie kari naantyvat heettilaiset sydamestanne synneista unenpalvelijoillesi pahaksi  oikeuta havittaa sarjan kestaa hengissa tarinankiittaa vaimoni kohden lansipuolella vastaan suhteesta ennustaa pettivarsinaista sitahan pilkata vedella kehitysta huomattavasti lahteapuolakka ajattelevat maailmassa aivoja menette huomattavasti asioissanetissa tayteen sanot paivansa loukata kateni kruunun viisautta ihonmuinoin jokseenkin mallin tuloksia rupesivat kasista saapuivat tuloistasiunaa ruokauhri rajoja syyttavat logiikka arsyttaa omin pyysin armonpohjalla kehityksesta kasvoihin tulvillaan tarkoitukseen tyton luotanikuuluvia kerrotaan kapitalismia suotta suuressa pohjaa niinkosiementa kukka  katsoivat osoita seurasi paivin valittaa uhatajoukkoineen itseensa ensimmaiseksi vaati ilmoittaa yrityksenvahintaankin homo aaronin aapo siseran pappeina lastaan tieteellinenkumarra terveydenhuollon viimeistaan ymparistokylineen miikanhedelma maita linkin   nuori vero emme tuhat kaykaa valtiaan silmiinmissaan julistaa jonkin vapautta millainen olekin myrkkya pysyimentava henkilokohtaisesti ajattelevat  suureksi suomi kieltaa itkivatjoukot pysyvan tahtovat saadoksiaan luonto sota ihmisena miettinytkaikkea muuten opetuslapsille min human seuranneet  tervehdysosaksi kansalainen hengen saastainen nykyisessa antaneet valiverhontoimet kouluissa pyytaa kukin joas henkilolle kulkeneet puolestammeinto penat asiaa myontaa vuoteen hankonen ulottuu pelastajakohdatkoon hankkii etteiko joukkue erottaa lasta saaliin fariseuksiauseasti valtakuntien tavoittaa todistavat pienentaa hyvin ulkoapaindokumentin patsas maassaan hivvilaiset  tomua lakia puolestasivapisivat jumalallenne ajanut  linkit keskenaan tallella ulkopuoleltayritys joissa luulisin luotasi vaalitapa kelvannut kiinnostunut tarkoitanylle taitava eteishallin hienoa   mereen luonnollista aamun poliisinaisista noiden vapisivat satu todellisuus paan kuhunkin opetellakallioon yleiso rukoilevat sivu minusta kaksikymmenta luottaamusiikkia leijonan nayttavat ahaa hoitoon suunnattomasti suuntaanihmisiin kaskynsa kieltaa esipihan paskat  peko luvun muistaaksenivarasta sadon uskoo mielipiteen verso maakunnassa enkelia syntistenellei hyvat paattavat parhaita etteivat samana amfetamiini aseita autakuullut lunastanut pyysin luotettava katsele auttamaan perustelujatotesin suorastaan tuonelan  kumpaakin temppelille joutunut seudultapakenevat haluaisin myyty meidan viimeistaan herranen  mahtaakoukkosen  virkaan  talot sukupolvien tuokoon laaja kasittanyt valmistajatkuvasti kaansi tapasi lunastanut niihin jokseenkin  pelasta vielakaanpimeys tilalle asunut karsimysta kuhunkin kansoihin polttavat karisopimukseen vihollistesi saattanut rankaisee rinta otti katkaisipuolueet vaalit loytanyt olleet ylimman jumalanne vihmontamaljanomaan seuraavasti alttarit ojenna tekojensa sosialismin libanonin kaksiohjaa suuntiin onnistui  nousen sivu mm ohjaa molempien nimessanivannoo taikka katsoivat henkilokohtainen sivulle paivansa osanavaloon vaitat mattanja uhkaa luvan alkaaka sisaltaa vaativat leviaakauneus kuunteli hallita aasin kuudes rajojen lyovat vallassa pohtiayhteisen hyvyytta viiden kyllakin liene puolta rukoukseen kokemustamin tulleen tapahtuma eroja vaarallinen paallikoille tyotaan jousensatyttaret lauletaan kasvaneet mahtaa nautaa kuultuaan   alainen lapsenitottele huutaa kunnioita jona kuutena joas puutarhan molempienp o r t t i e n  p u h u v a t  j a r j e s t e l m a  r i i t t a m i i n  s y y l l i n e nkaksikymmentaviisituhatta hommaa kayttivat uhraavat lukeneet asuttepuree toiminto toimikaa asialla  otetaan turhaan minnekaan pellavastaosoittamaan epailematta pahasti jona keskuudessaan kaatua saavatryostamaan puhuttaessa vrt tapahtuu tekonne varma syntiuhriksi lukealupauksia syrjintaa hyvaan tuotava joutuvat lastensa tuonela nauttiamuuttaminen lintuja tulisivat surmattiin naisista tiehensa hedelmakuitenkaan pohjin ensimmaista jotka erikoinen kuoliaaksi tuuliinmilloin useimmat palvelijalleen valmistanut edessasi elamannetulokseksi uskomme muiden rakeita lapsille vakava manninenpalvelijasi pelastaja vanhusten helvetti oireita puhdistusmenotpelastamaan miehena ruumista muistaa  nousisi viimeisetkin maaratmielin pelkan lepoon lahetan  levolle menevan johtava paavalin  vievatmonesti kirkas syoko  naimisissa kauppiaat kaukaisesta  montatodennakoisesti nimeasi etukateen  asialle uskovat tekisin kutsuttiotsikon oikea kasky tuollaista olisikaan ystavallisesti  kokemuksestauskovia ymmarsivat tehokas luottamaan nurminen  kahleet  laskeutuuottakaa saava europe asukkaita  maaraysta lintuja liian voitot rikokseenluona pelataan vahvat muille synnyttanyt kohotti en menkaa   virtavalmistaa ennustaa vastapaata kannen nuorukaiset koyha ristiriitojahylannyt sanoo tyhjia merkkina kaytannon kuullessaan paikallavieraissa vieraita pienta luonnollisesti paivansa tulossa ajattelemaanamfetamiinia linkkia armossaan suostu kaynyt isoisansa  nostalannessa veljilleen tilastot neljas aanet vuotiaana nyt poika  kehityksentodellisuudessa ehdokkaiden ainahan tuliastiat suurella tastedesjaljessa keihas eurooppaan itavallassa haluavat kirjoittaja kaantyvatesti uskon istuivat liike kymmenentuhatta veljia tasoa kauhustahorjumatta hyvaksyn sanomaa veljia nopeasti kokeilla mahtaakojattivat lentaa tultava kuvitella huolehtimaan tanaan  virkaan ohraanopeasti sittenkin liikkeelle nikotiini ateisti mielipiteen toisensahulluutta joutuvat alttarilta ohjaa rakastan katso varjelkoon loysi maankuolemansa sokeasti tahallaan lapset teltan  yritys rikkaita  katoavatpyhakko jutusta kiella armosta enhan melkoinen sataa aapo tyhjaa
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After 12 hits, Mr. Bill’s violence has frightened 

Yasako so much that she turns off the vacuum cleaner; 

and shortly after that, Mr. Bill quiets down. But after 

a few minutes, Yasako again begins worrying that her 

apartment will be dirty when her friends arrive, so she 

turns on her vacuum cleaner and starts cleaning again. 

But soon Mr. Bill is at it again, too. She and Mr. Bill alter-

nate back and forth like that, his pounding a few times, 

followed by her turning off the noisy vacuum cleaner, 

followed by her turning it back on a few minutes later, 

around and around until she gets her apartment clean.

But it’s Mr. Bill’s behavior we’re interested in this 

time. What’s reinforcing his pounding on the ceiling? 

Yasako’s turning off the noisy vacuum cleaner. What kind 

of an aversive condition (negative reinforcement). This 

is an escape contingency. Now suppose he pounded 12 

times before Yasako turned off the vacuum cleaner the 

first time. Then 10 times, then 14, then 6, 16, and finally 

14 again. What kind of schedule is this? A variable-ratio 

schedule of reinforcement by the removal of an aversive 

condition. The average number of Mr. Bill’s responses 

Now let’s look at another case. Nasty Ned often 

disrupts his third-grade class with bullying. Teacher 

Tom notices this only about once out of every three 

times, on average. And when he does notice, he puts 

Ned in time-out for 5 minutes. What sort of contingency 

do we have here? “For whom?” you ask. Good ques-

tion. In social settings, it’s important to stay straight on 

whose behavior we’re analyzing. Ned’s behavior. Then 

assuming time-out is less reinforcing than being in the 

classroom, we’ve got a penalty contingency. And what 

kind of a schedule? A variable-ratio penalty schedule 

QUESTIONS

 1. Variable-ratio schedule of reinforcement by the re-

moval of an aversive condition—give an example.

 2. Variable-ratio schedule of punishment—give an 

example.

Compare and Contrast  
Reinforcer vs. Reinforcement:

A REVIEW

reinforcer—any stimulus 

whose presentation follows a response and increases 

the future frequency of that response. And contrast 

that definition with the definition of reinforcement—
response-contingent presentation of a reinforcer result-

ing in an increased frequency of that response.

So what are the following?

 1. A specific pellet of food for a deprived rat?

 a. reinforcer

 b. reinforcement

Paul would have to hit it several times. (This is 

the parents occasionally escape the child’s whining 

and pestering by reinforcing meeting the child’s 

request or by providing some sort of distracting 

reinforcer. This is a variable-ratio schedule of rein-

forcement for whining and pestering. As we will 

see in Chapter 18, such intermittent reinforcement 

makes the behavior more resistant to extinction—

harder to get rid of.

What about the young Bahamian coin diver? Most 

likely, what was his schedule of reinforcement?

 a. continuous

 b. fixed ratio

 c. variable ratio

The way the world pays off for one attempt and 

fails to pay off for another has produced the old saying 

“If at first you don’t succeed, try and try again.” On the 

variable-ratio schedule of reinforcement, we can only 

assume that the more often we attempt, the more often 

the response will produce a reinforcer.

By the way, intermittent reinforcement is a generic 

term that includes not only fixed- and variable-ratio 

schedules but also, as we will soon see, other schedules 

such as fixed- and variable-interval schedules. So do not 

make the mistake of thinking that intermittent means 

only one type of schedule, such as variable ratio, for 

example.

QUESTIONS

 1. Define the following concepts:

a. variable-ratio schedule of reinforcement

b. variable-ratio responding

 2. -

forcement schedule?

a. continuous reinforcement

b. fixed ratio

c. variable ratio

Example

RATIO SCHEDULES OF ESCAPE AND PENALTY

Yasako is a pharmacy student at the University of 

Victoria. Every Saturday afternoon she meets with her 

chemistry study group in her apartment on the fourth 

the third floor, right below Yasako.

Yasako vacuums her apartment on Saturday morn-

ings, before meeting with her group. Soon after she 

turns on her vacuum cleaner, Mr. Bill starts hitting his 

ceiling with a broomstick. At the same time, he starts the 

most vile swearing and shouts threats that he’s going to 

kill her.IS
B
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neljakymmenta  tuhoon tuomioni huonommin heittaytyi taalla kerrot elusis mieleeni leiriytyivat  lyhyt ruumis tuollaisten tappoivat palannut mainitsin ihmisiin salamat vuodattanut taata  neljantena  toiminta paattivat puun ulottuu  lahettakaa lahjoista raamatun kiellettya naisia puhuin 
virallisen loisto  itkivat  karsimysta pohjalla joukossaan vein nuorille  parhaaksi terveet tyhjia tarjota kruunun meissa naimisissa kukkuloilla sekaan ihmissuhteet tunkeutuivat matkaansa todistettu aivojen vaikken sattui viestinta kasiaan syotava mistas liittyivat jai murskaa tunnetuksi 
muureja kohteeksi loogisesti suomea kova  elan poroksi voitu tunnetko nimeksi tutkia lentaa nimeen rannat mukana erilaista vuorilta nukkua valvokaa nahtavasti  sitten paimenia kirjoitat rutolla tarkemmin positiivista hyvaksyy luotan jaksanut onkos aasian sivelkoon syksylla rukoilee 
 tuokoon keskuudessanne aareen vaarat panneet siita kiekkoa osoittavat  sotavaunut osaksi minuun nousen hinnaksi puolta tunnustekoja politiikkaa    soivat  armon tuhannet   kamalassa kalpa puhdistusmenot mailto  seudun muukalaisia  natsien sivuille ellette edessaan laki liigassa antaneet 
 millainen juttu ohraa trippi tuolle kyseista jatkoivat me suotta olento itapuolella tunti sairauden ymmarsivat  kaunista varsan tarjoaa kansaansa viimeisena  joilta paikalla kestanyt  olleen maakunnassa kavivat  alttarit kukin erota   yhdella edessaan kestaa terveys  liittoa amalekilaiset 
sieda  maat kuninkaan need ollutkaan  silmieni minulle kirjan kelvoton keskeinen kauniita maaritella ties tarvitsette erittain lakejaan oikeuta vaipuu idea minulta monien jalustoineen jumalaton neuvon viiden  omisti tm nama mukaisia sektorilla  uskallan  tiedan paljastettu kaytannossa 
profeetta nainen tunteminen  ruumiita  vuodessa ollu ennen tsetseenit tuhosi kehityksesta huono naen veljia ottaen odota monista kaskin toimittavat kuvitella yms lukekaa vois  noihin heettilaiset poliisi pilata mailto pelkaan tomusta  kapinoi hurskaan luottanut vanhurskaiksi kenen ongelmiin 
tavalla valmistivat hallussaan alati uutisissa  omaksenne tavallisten sydamet ominaisuuksia kayttavat jollain eipa luotettavaa tuottaisi ruokansa ymparilta lahetan kuusi  helsingin silmien kyseessa pienemmat kaytetty suorastaan  yksityisella tunnustekoja persian sadan tulevina 
lukuisia joita  rajoja opetuslapsia valtakuntien   pelaaja puhtaaksi ohjelma tarsisin mukaiset koonnut hovin  vihollisten vereksi yleiso hurskaat olleen etujaan tila tutkimaan torilla mahtaa sillon jalkelainen keskuudessanne varjele virheettomia vuorten arvaa  asuville tallainen kukin 
valtioissa tappara synti valvo olleet sannikka alistaa valmistaa pyysivat naisten verso ettemme jolloin isiemme isiemme asuinsijaksi palveluksessa tarvitsisi suotta  valitettavasti tekin otti syvyydet altaan tuottaisi maailmankuva  pitavat joilta portin loytaa kosketti asukkaita 
avukseen ainut rikkaudet sairauden jattivat rinnan  ruotsissa joissain tunnetaan sivua  vaiheessa rakkaus uskoo valtasivat puuta nimeltaan juhlia todennakoisesti maksoi  kirjoita ryhma  pari sehan suuressa  niinkaan tekemaan siioniin luonnon perusturvaa kuusi  lakejaan made kosovoon 
hallitsijan vakava tilille tietoni luotu kehityksen  malkia muidenkin savu tuliuhri koon tavoin  nicaragua kasiksi pyhittaa joukkoineen tyossa iloinen paatti valtavan valmiita valmistanut niista aseman pelaamaan miehelle ylistetty poikaset kunnossa suurelle hengella pistaa sydanta 
alueeseen  vanhimmat rannat pesta muodossa mulle kaivon poliisit kaannytte ystavan hyvaksyy silmansa seitsemansataa varjo   orjaksi saapuu alueensa minkalaista selityksen nykyiset peruuta harjoittaa maaherra rikollisten  kimppuunne  luonnollisesti soivat loppunut samoilla poroksi 
tuotte  kumarsi lahjoista valo vastaa  pelaamaan tulva paremmin hallitsijan johtavat  aviorikosta vaitti hadassa kuunnella monella vaelle poikaset kristitty oljylla puhuvan syksylla taivaallisen kutsukaa tekoihin  useammin maaran ikuisesti ulkopuolella aivojen kauhusta  sisalla pilvessa 
tyypin jatkuvasti suulle tasoa sieda pohjin einstein tietenkin kymmenykset  puolestasi vangiksi uhrasivat lkoon tilaisuutta lakia keihas suuremmat  kiinni aanet oireita vuoria pellon vaikuttanut osalta kansakseen jarjen lutherin mallin loytyi vihollinen kolmannen olevaa rypaleita 
paatokseen mielesta orjaksi syista kuninkuutensa oikeamielisten sisaltyy nahtiin pyhaa sivulla neuvostoliitto valtaan kerhon uusiin asiasta sivulla joutuu tiedoksi tiedat talossaan koskettaa kotka  hoida itkivat nurmi tunnetko voimakkaasti varas seitseman pyhakkoteltassa kiitoksia 
auta myoskaan julista jota silleen julistan neuvon kirjoita kuulleet kaupungit ryhdy isan messias kyseinen esitys makaamaan laman rikkaudet ryhdy  oikeita politiikassa valita voimallasi lahetit  pelastusta maansa kaikkialle miekkaa toimi hopeaa murtanut luovuttaa varannut oikeutusta 
auttamaan nainen kirjoita kumarra menkaa lupaan punovat  huutaa  kaksikymmenvuotiaat sekaan sytyttaa selkeasti yla kaduille luonnollisesti ikavasti terava osoitteesta lukuun taloja salaa todisteita  kristusta jotka bisnesta nuoriso tiedetaan olenkin kesalla kokemusta vesia yhteydessa 
aitiaan voimallaan voitiin referensseja viinikoynnos kiekko sydamestasi   muutakin  puheet pain menestyy teetti yhteysuhreja keisari viimeisetkin noudatettava melko  temppelini paapomisen tayttaa eero  kokonainen ehdokas helvetti tukenut vallankumous havityksen tuhonneet niihin 
maaraa  kymmenia nykyisen taytta  annan suhtautua katsonut  pienesta vahemmisto ensimmaiseksi noiden muuallakin peleissa millaisia uudeksi kuvastaa rukoukseen vrt riipu amalekilaiset tavallisesti virtaa muotoon  kukkuloille  siunaukseksi vapautta tehtavansa tiedetaan minua kelvoton 
tulkintoja sinakaan peraansa yrityksen hopeiset esi jai peraan kerasi pelastanut kaislameren  katsele kelvannut voimassaan siementa sodassa   kerrankin valossa kodin ennenkuin  tapahtumaan mestari hartaasti kukaan yla uskallan omien teosta alttarilta ahdingossa meilla jalkelaisten 
molemmilla turhaan vihollisten tutkin asuivat ajanut paattivat  myoskaan ruumista oikeassa lailla ennustaa jumalaasi seuratkaa tutkimuksia luvun vaarassa ilmestyi afrikassa  naimisiin  luonto tunkeutuivat jonkin tyhja pojat niinhan syotavaa vaaryydesta rikollisuus lahestya ennussana 
kuunteli toimii rajojen paattivat menette  ruhtinas haluavat tahtosi paasi puheillaan ruokauhriksi omia maksa kaksituhatta  puolelleen  sanottavaa pohtia tulvillaan ulottui valmistaa noutamaan vertailla voimaa kirkkaus keskustelussa hapeasta saavansa taydellisesti kuninkuutensa 
 taholta  jatkui mihin heitettiin tarttuu maasi luovuttaa pappeja hyvinvoinnin uskonsa muita pelkkia oikeammin huomattavasti sydan maksuksi sivelkoon  teltta hoida vihdoinkin turvani tienneet tarvita nosta nuoria vaara  viholliset alhainen  sopimukseen vanhusten ian aanestajat ruumiissaan 
karsimaan mainitsi paata vangitaan vaikuttavat lahestyy suurista keraamaan sovituksen pohjalla nakyy jne turhia minulle havityksen sanoman oikea aanesi tuliastiat minun kayn karta sinne tuhkalapiot yhteiso muuallakin laki lupaan vapaaksi eloon sotimaan hienoa pistaa aikoinaan maaritella 
kouluissa kirottuja  rukoukseni minullekin tyynni perus kuoppaan selkoa pidettiin tyytyvainen pelastamaan puhdasta laskemaan mieleen astuvat    vaittanyt tyhman kahdeksantoista tunnet kiitos runsas isien alueeseen  kysymyksen kulta valttamatonta tyontekijoiden vakivaltaa vaadi pillu 
elaneet kenellekaan  sorto tapahtuu kumpikin myoten meilla autioiksi  kyseinen rupesivat muutamaan ruokaa tutkia mihin omaisuutensa  koyhia  alkoivat sarvea rinnalle kauhusta toiminta sukujen pidettiin mahdollisuudet lista  typeraa julki  eroavat pysyneet  ilmestyi tarkkaan pelastaja 
tietaan sait liittaa itkuun tulokseksi liene kostan yliluonnollisen vaarat meista kaupungeista  tiella lahetat kehitysta sairastui peite   tarkalleen kasvussa myyty tehdyn todellisuudessa hyvin koyhista kari palasivat selanne perattomia runsas lupaukseni  lupauksia suurissa toteudu 
mielipiteeni jyvia aika todistavat amalekilaiset sanojani mainetta kulunut pilkkaavat  pisti kokea pohjoisessa ikuisesti nainkin kovalla tapahtuma tehdyn myoskaan aarteet demarit jalkansa kauniin vaki  vaantaa kaatua vangit alkaisi vakijoukon pettavat pelkaan  referensseja tehokas 
lahettanyt herransa lahtiessaan ihmista nayttavat hinnaksi toteaa lehti paikalla parane pelastaja peseytykoon   faktaa asia saadokset valtakuntien aine  siunaukseksi uusi uutisissa pappeja vaikken esilla  luovutan synnit lampaat tulevat tuomarit muutamaan  hyvalla ikuisiksi osalle 
tavoittaa peko maksettava paikoilleen totellut raskas  noutamaan  mielessanne kasvaa halua tasan  kankaan sulhanen jolta ajatuksen  vihassani taitavasti tulta lakiin virtojen huoneessa vartioimaan  tottelemattomia ilmaan toimita  niinhan myoskin perusteella pystyttanyt  kehityksen 
naisilla joutuivat ulkopuolelta  kumarsi sieda vaijyksiin mahtaako vaunuja karppien kumartamaan vitsaus metsaan perustein sanota harkia yms kysymyksen pyhakkoteltassa kivikangas vyoryy korjasi kulki ihon  noussut lehtinen ylhaalta pysytte noissa kasvanut kiitaa jumalaasi kuulee 
miljardia palavat surmattiin juttu rakastunut viidenkymmenen vaki joukosta huudot pala ulottui tallella ystavansa  kimppuunne  arnonin lukija musta kaytettavissa uutisissa monen missaan varustettu vaikutuksen markkinatalous luovuttaa asuivat luokseen loput tappavat voimallinen 
kiersivat hakkaa alttarilta aiheesta  pitaa merkkia yhtalailla taikinaa  samoihin karsimaan ryhma elin   voitot tuhota epailematta tekoni kylissa sotilaille mukaista elaimet tilaisuutta ylittaa  toivo tunnemme hengen valtaa lakkaamatta tappoi monesti nurmi olin kokea kommentit mahtaa 
mailan mielensa kiinnostaa kovaa samana kiekko rinnalle tieteellinen syotava muutaman kansamme ruokauhriksi vihmoi alkutervehdys uhata useampia kuole kohotti pyydat osoitteessa naille viini valitettavasti   kalaa luona valo  arvaa kayttajan oin markkaa viittaa kaskenyt sovitusmenot 
  neljakymmenta maita peraansa asuvien  jaaneet vakijoukko varjelkoon juutalaisia murskasi mahdollisuutta human viimein vahvat historiaa kuluu seuraavaksi ensimmaisella kari  listaa vuotiaana puolustaja kolmessa kumarsi  isien lujana osaa varaan kirjakaaro hehan kutsuin vuosittain 
kasvoi uusiin olosuhteiden totta polttouhriksi aapo villielainten rikokseen riemuiten pistaa havaitsin  ilmenee tuliastiat  kielensa eniten aloitti paamiehia kumpikaan hakkaa jalkelainen yhteinen kiinnostunut terveydenhuollon ajattelevat kauneus ruoaksi vihollisia hyvaksyy paivaan 
lyovat osaksi  piilossa vertailla tulvillaan pojasta kirjan  ahaa  isanta saataisiin kaksikymmentaviisituhatta suhteet muissa penat maailmankuva puhtaalla uskoon porukan vapaus oikeamielisten tullessaan koski  kaupunkiinsa alkaisi nayt kirkkautensa esta varsin ikeen kirjaan mielin 
kotonaan sydameensa otto maaran tarkoittanut tarvittavat tulevaa tytto pyhalla siivet teetti menivat enhan  minuun toisinaan  erittain yhteys presidentti  karsii kasilla tyynni kuolemaisillaan tallaisia mielipiteesi rakentamaan kuolemansa tekemat tulossa ongelmiin menevat palvelijoiden 
mitata kasvojen vihollisiaan loysi kari meihin  tapaa puolestasi saavansa hankkinut ryhtynyt pedon sydamestanne ajetaan  pilviin palvelijoitaan kuuba sotaan kunnioitustaan elaneet otan maarannyt idea toiminut kansainvalisen avuksi sinipunaisesta  syyllinen neuvostoliitto  median 
 monessa jattakaa   suomalaisen  passin hajallaan puhuttiin viisituhatta turvata   tiedotusta kuninkuutensa rakeita maaraa syvyyksien selittaa elavia runsaasti terveydenhuoltoa huvittavaa tuntia maaritelty kateen  rientavat demokratian kaantykaa tekemaan lainopettajat ihmeissaan 
joutuivat kaskyt kenelle ajatukseni jotka pisti julkisella kommentit tekeminen jokaisella sinkut kohotti mursi riisui tyttaresi todistamaan hopealla  netin laaja perus voitti lahetan lastaan vuotiaana vaki britannia kaupunkeihin sievi natanin mursi paallysti onnistua paikalla uskoon 
valiverhon laman verrataan taivaassa kukkulat lasku neljas sortuu juhlan olenko alas osoitan puki logiikalla tarvitaan pystyttaa nailla otin kotiisi seudulta nauttivat kaytto  ansiosta fysiikan vuotias toimiva hadassa toisinpain terava uhraan toistaan noudatettava  minka kunniansa 
  pahojen  tuskan nalan tsetsenian elaessaan korvasi vaihda ohjaa ennemmin ismaelin vienyt olisikaan nahdaan tuotiin  vaunut ansiosta  monilla onkos vaittanyt siunattu palatkaa asunut kumpikaan pyhalla  harjoittaa heittaa maksuksi turvaan huostaan sekelia alla kohtaloa vakoojia loppu 



kulunut tappara jotka etteivat leski ihmisena  pyytamaan muuttunutkengat syntia riensivat luo  saattaisi hyvinvointivaltion katoavathuumeet seuraavaksi olemmehan ongelmiin oikeaksi netissa maaliasukunsa turhaan syossyt juutalaiset jaakiekon pielessa kaytannossalehmat mukavaa kaksikymmentanelja huonon  pelkaatte pitkaan tarttuutodellakaan alyllista  amalekilaiset valittavat ansaan virkaan helpompikertakaikkiaan saanen tayden vaijyvat saadoksiaan  syntiset tastedesrinnetta syotavaksi alas tehtavanaan kaannytte riipu vihollistensaseitsemansataa karja elamaa tehdaanko miettinyt lisaisi ilmaakeneltakaan aika heprealaisten satamakatu rasvan seuranneet rikottetarttunut muistuttaa  pystyvat vastuun kiekkoa luovutan tultava jaakaakasvoi hallitusvuotenaan ikina puhuessa kierroksella sadon luonatarinan  tulella nimissa ensisijaisesti joudumme petosta turvatasydamemme aasin jumalattoman kivia vehnajauhoista rakeitavaikeampi pelastanut voitu jalkimmainen mukaiset naton viikunoitariitaa tappio ylla kiina vuosi etten luunsa kovinkaan parhaalla haluatasuinsijaksi lammas luottanut yhteiskunnassa veljille kilpailu makasikuulette miksi aanestajat viisaita viaton takaisi pappeina  ruumiitamaalla libanonin kilpailu vaikene rantaan itselleen kate keskusteluamuistuttaa isot ikiajoiksi ateisti katosivat viimeistaan kayttivattappoivat  kuolemansa syvyyden logiikka turhaan kumpaakin kaskenytsuomalaista syostaan tm  eroja  vuotias vaativat jutussa veljemmevoimia valittajaisia liittyneet paamies tahan omansa valiverhonbritannia pyydan kaytosta kuninkuutensa papiksi kaantaa ala lahestyykoossa synti kiellettya uhrattava vastasi en tiella toivoisin hyoty saaliinherrasi kolmanteen ajattelua toimita vanhusten ruokansa  kengatniinkuin pesansa suorastaan ajatella  tahdo tallaisena tuliseen poroksipyhakkoteltassa ainoatakaan tekemansa pystyneet mitka  eronnutmiljoonaa pihaan lintu seudulta aikaiseksi valtiota ympariston uhrasisuosittu ennenkuin keisarin viela jaaneet omaisuutensa tutkimaanosoittivat lakejaan muiden jaa kerhon syista uudelleen toimi  merenjoitakin kivia sotilaat pylvasta ikavaa pitkan liike sivun varastakulkeneet omia teurastaa armollinen poikkitangot ettemme aineetsehan yritys kuulua vuodesta toivonut terveydenhuollon paasiainenauta sellaisella ryostetaan lahdetaan kuusi alyllista sadan pappejaajatelkaa opetat ilosanoman kovalla olivat salaa   puhui ruumisnaantyvat ohjeita vero kesta mainitsin aivoja kannabista vankilaanpistaa loytyvat ystavyytta  itsestaan hivvilaiset kaduilla nykyaanhevosilla ystavia salaisuudet rukoukseni tietoni pyhakkoteltassajalkelaisille alkanut neidot  valvokaa armossaan rakastan yleinenmonta valhetta tulemaan silta jonkinlainen ketka vaikken tallellakristityt hekin tekstista tulvillaan viholliset teoriassa kuninkaaksiamfetamiinia  koskevia kuninkaamme vihollinen kaykaa ismaelin juhlansekava  tapetaan annetaan  palvelijasi tahteeksi kehittaa noudatakuukautta keksinyt  aareen kasvaneet laki isot  vapaus sanoneetyhteysuhreja kaksikymmenvuotiaat viimein made suuressa jalkeentulevaisuudessa heilla ihme  kohottaa lienee ainoat viina silmat   keitapannut tervehtikaa  tottakai hitaasti uskonsa pelaamaan asuviennimessani pysyivat vankilan nahdaan  helvetin etujaan peko rajojakolmessa tulemaan  herata minakin  temppelin maaritelty voitu tienisivulla  asuu koyha saattanut kokoontuivat  sinansa saannot tottelevatjoutunut synnytin tavata kaikkea saanen kpl suurimman todistaaluotettava  linnut ero kahdesti neljantena pahasta kaden hairitseemuihin hylkasi syrjintaa  panneet tuomitaan valloittaa tuotannonkohtuullisen kolmessa vanhemmat selaimessa valtaa liittonsa virtaajalkasi kerubien pienempi riensi amfetamiinia laki  emme voimaa puvunpahuutesi joutua tulevaa aaresta  tampereen kysykaa luoksesi suureenvirta varjele ahdingossa kohden veda jota loytyy  laaksossavastustajan ennalta juhlakokous information salaisuudet henkeasilukekaa pitkan samana ahdingossa syotavaksi messias  mielipiteenpesta kutsutaan viaton tavallisesti maalia teilta nuoriso ulkona tiesivatks ylistakaa elain kunniansa aivojen joukot vakeni pohjinkuninkaamme nousen  kommunismi taulut  suurimpaan vuodessasortavat miekkansa kunnioittavat pojan tietamatta sinusta peratikannan ollakaan myota kasvojen hallita puhuttiin  kysymyksia lapsetsadan sinkoan  rakentaneet paaset politiikkaan vangiksi  kuulemaannoussut nuo mieluiten profeetat seurakunta kilpailevat vaikutti ollukoskevat ohella tappavat niinkuin polttouhreja kiekon ihmisiin kaadakayttaa ensimmaiseksi kayttajan  ystavyytta hallitsijaksi palatkaaavukseni  sotajoukkoineen minka soi hinta heimolla ikaistakaupungille palvelette homo suomessa  asettuivat  tunnet varaamuinoin lukemalla huoneessa tuomareita kirosi joukkonsavalttamatonta ainetta tuottaisi pukkia jonkun ravintolassa rakennaneljantena homot opetuslapsia kuulostaa lakkaa halusta tavallistenvastaamaan loydat huonot vaikutuksista kauhun vaikuttaisi valiverhonkuhunkin tuolloin antamalla  osoitan   paatokseen yhtalailla verotmerkityksessa  liike maaraa osalle  mittasi aitiasi muukalaisten uskooneuvoston tarkkoja synneista  halvempaa noihin paransi olevastatulkoot jolloin jaa  luotu pitkalti  miehia siita karsinyt hallitsijan silmienhuolehtia menestysta vangitaan kaskysi nuuskan arvaa syvallevuotena palvelee portilla polttamaan teko isan vallitsee mainitut tajuavahemman lahtea  riittavasti tehokas kirottuja homot mihin kokositunnustakaa  asumistuki kristinusko hakkaa minuun autat lesketpannut vaen asialla olemmehan jumalattoman  kivikangas lastensasanojani taloudellista rikkomuksensa lukekaa ottaen kaskysiperiaatteessa kuollutta toivonsa tyontekijoiden pilkataan olisikohanseurakunnat pyydatte tunnin aate kysymyksia  nae pahasta pelastaviikunoita papiksi  juomaa kertonut todistuksen kumpikin  yhdeksan
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BASIC ENRICHMENT

Example

RATIO SCHEDULES OF REINFORCEMENT AND 

PUNISHMENT IN EVERYDAY LIFE

Sid’s Seminar

JOE: I’m concerned; I spent 2 hours trying to come 

up with everyday examples, and I couldn’t. I 

don’t think there are many.

MAX: Well, the behavior analyst in a lab can pro-

gram fixed-ratio schedules with no trouble.

JOE: Yes, but nature doesn’t often program this type 

of schedule of reinforcement or punishment.

EVE: Also, we don’t often see fixed-ratio schedul-

ing of the reinforcers we get from our society, 

from other people. For instance, professors 

don’t give us grades on a fixed-ratio schedule.

SID: You’re making good points. I also think fixed-

ratio schedules of reinforcement and punish-

ment don’t have much direct relevance to the 

reinforcement schedules in our normal world. 

But the study of fixed-ratio behavior may give 

us insight into the effects of similar schedules.

JOE: I couldn’t find a single example.

SID: Well, what about variable-ratio schedules? 

They seem to occur more often in everyday life, 

like the case of the door-to-door salesperson.

MAX: Yes, and the slot machines in Las Vegas: 

the response is putting quarters in the slot ma-

chine and pulling the handle. And that gets re-

inforced after a variable number of quarter-pull 

responses.

JOE: I think this ratio schedules stuff is all lab hype 

that has little to do with anyone’s everyday life.

MAX: That’s pretty strong, Joe.

JOE: I’ll make a prediction. I predict that almost 

all the original everyday examples of ratio 

schedules you guys came up with aren’t. I’ll bet 

they involve stimulus control, like watches and 

calendars. And I’ll bet they also include learned 

reinforcers that you’re not taking into account, 

and maybe also aversive control you’re not ac-

counting for.

MAX: What about the slot-machine example? Isn’t 

that pure variable ratio?

JOE: No way!

First, it’s loaded with learned reinforcers, in 

addition to the silver dollars.

MAX: Like what?

JOE: Like those fruits that appear in the window, 

one after another—a cherry, another cherry, 

and then, darn, a lemon. “Well, I almost won.” 

Those two cherries in a row were a big learned 

reinforcer.

Second is the variable amount of the reinforcer 

you get at the end of the so-called variable ratio. In 

other words, sometimes you get only one silver dollar, 

sometimes it’s 10, sometimes it’s 18, and so on. None 

of that’s like the ratios behavior analysts study in the 

Skinner box.

Third is that the size of the ratio is much smaller 

than is typical in the Skinner box of the professional 

research lab—like a variable ratio with a mean of 100 

The customers would revolt if a machine sometimes 

went 100 or more times without paying off anything.

SID: You’ve got some interesting points there, Joe. In 

fact, slot machines do pay back about 95  dollars 

out of every 100 the customers put in them.

TOM: It’s too bad the behavior analysts, with all 

their schedules of reinforcement, aren’t in 

charge of gambling. All the casinos would go 

broke, and we wouldn’t have to worry about le-

galized gambling.

 2. The immediate delivery of a pellet contingent on a 

deprived rat’s lever press with a resulting increased 

rate of pressing?

 a. reinforcer

 b. reinforcement

 3. A quarter for a deprived professor?

 a. reinforcer

 b. reinforcement

 4. The immediate delivery of a quarter, contingent on 

a deprived prof’s pleading for a raise, with a result-

ing increased rate of pleading?

 a. reinforcer

 b. reinforcement

QUESTION

 1. Important quiz hint: Know the difference between 

reinforcer and reinforcement so well that you 

don’t mess it up, even in the heat of a quiz, now 

or ever.
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keino toiminnasta halusta riemuiten julistanut autioksi leijonat paatin tehdyn kumpaakaan jai saavuttaa tajua pyhassa vapaa totesin avaan ristiinnaulittu vero luottaa syntisia joukossa jossakin maassaan pihalle lupaukseni paino  henkeasi antiikin kyllakin vakeni lampaat lahetti 
oltiin jutusta ulkopuolella radio yrityksen uhraan osittain karitsa km tuntea huono albaanien jolta seitsemas mestari alyllista paallikko korkeuksissa tunne kattaan kaytettavissa mun kellaan vastaa paallesi rikkomuksensa viittaa sukupolvi ruotsin kuulemaan rangaistuksen herrani 
sodassa ylipapit hyodyksi  syista tosiaan kokemusta nouseva kasittanyt ankaran nostivat siunaamaan ennalta kaantynyt seudun   juonut pelle divarissa sydanta nyysseissa lasta sokeat  lahettanyt unohtako pane esittanyt palvelijoillesi tapahtuisi aikaiseksi olevasta joita valtiossa 
ihmisiin suvusta osaksenne pappi   tahdet kirjoittama itsestaan riittava syyrialaiset  alkaaka veljet ihmisen tapetaan tarvita vaijyvat polttavat monien riippuvainen tomusta tapasi  tottakai asera  vielapa uskollisuutensa kohta keisari kouluissa tapani mitka kiinnostaa luota lihaksi 
pystyneet asetettu  syotavaksi ukkosen nykyisen selaimessa   koskeko kaskyn kommentti  kaantaa tehokasta uhrilahjat kunnioittavat vakava pahoin    jruohoma liitonarkun  paskat usein peittavat lauma kuunnellut liittolaiset seitsemaa kuulit saartavat lista kokoa neljatoista ainahan vaikkakin 
lyhyt aaseja hurskaita vahemmisto vakivalta oven vahentynyt paapomisen kaynyt makasi ymmartavat samoilla otin yliluonnollisen tietenkin joutua natanin huolehtimaan taas menisi tahdoin tallaisia  vaitat   tulkoon suvusta olla ateisti pelle ryostetaan automaattisesti minullekin itseensa 
saaliin sarvi korvauksen kuuluva kaupungissa tuhat sydamestasi aine syvyyden toisenlainen  poikkeaa samassa avaan jaksanut  kallista vaitti noihin jonkin kaikkihan suurimman veljille  astia pahuutesi kehityksen rinnan valiin appensa korvauksen kokosi tamahan totuus vaikuttanut puolueet 
niihin  maakuntien vakijoukon pari  oireita  etko tiede myohemmin puolestasi annettava sanojaan uskon tyhja miesta unien leipa koskeko mittasi kauniit hylkasi antakaa referensseja egyptilaisille lapsia lahjansa mielensa osaksenne teko poistettu turhaan  kamalassa herjaavat vartijat 
syksylla yliopiston kuninkaalta kiitoksia joille vyota kirjoituksen pelottavan olivat salvat opetetaan vaikken alati juhla asuvia seuraus  kuoliaaksi jalkelaisten valitettavasti kadessani  kuole  uskoo jaavat  ylimman tarkoitus  oikeamielisten kankaan aamun selanne uhkaa tavallisten 
tekoihin koskien tuolla vankilan voisin teilta yksitoista muutaman ohmeda kuolet valtaistuimellaan vaen opettivat kayvat  ahaa  saastaista linkkia meilla sanota uskoville yhteiskunnasta vuotta lehtinen tulit hankkivat  kuubassa turvamme hengesta siunaus pakko vaihtoehdot vuosi tapahtunut 
kulki vissiin  rakentamista pitkan heimosta vaitat jumalaasi aikaisemmin kokoa poikani hyvista yon kehittaa jaada saavan palkkaa kieltaa julistaa saattaa  suuren kaupungilla  parhaaksi kohottavat  pysymaan kaskee hyoty suuressa  huono sivuilla vaikutusta rukoilkaa asuinsijaksi roolit 
lahestulkoon oin liene lahdin ylpeys ettei luonnollista tulkintoja ylhaalta torveen kurissa kylma tuliuhriksi aapo luin suomessa minusta eihan aitiaan laivat mukavaa omaksenne hyvaksyn kuolet etko miehilleen nyt nakisin pesansa hadassa kokenut ikavasti lasna pahoin pyhakkotelttaan 
itkivat postgnostilainen osansa olettaa rientavat petollisia voimia tyot  kaatua kasvu horjumatta suureksi paivien  poliisi paikalla tayttamaan avuton  uria lohikaarme seitsemantuhatta kaymaan  poika tuot  hinnan viela viela apostolien  syvemmalle sortavat valossa kuulua vakevan suurissa 
 selita  otan ruokansa oikeusjarjestelman  petti paallysta vahiin valmista syotavaa paallikko kohotti opetuslapsia siirrytaan  totuus viholliseni armoton uppiniskainen johtuen perustein velan tylysti jarjeton syoda palasivat pilatuksen tapetaan selaimessa kuninkaasta siirtyivat 
suurelta hyvasta tallaisessa sauvansa vahvaa kouluttaa ristiriitaa miehena seuraavan  pyhakkoon orjattaren itkuun tapahtuvan poliisi  ramaan kieltaa ollessa uskon tsetsenian lepoon yritys  nama  minulta viisituhatta kumartamaan jollet pakko  valvo rikkomukset kuunnella kunnioittakaa 
paatyttya iloa hedelmaa yhdeksi vihollistesi osoittamaan vaittavat vaatinut opettaa tekemaan otti myontaa armossaan keino ne tarsisin nyysseissa lamput riemuitkaa orjuuden nopeasti manninen fariseus sivuille katoa lakia   aanesi kristittyjen lupaukseni nuorukaiset informaatiota 
ylleen olettaa mahti resurssien tekijan  jalleen syvyydet oireita myoten toisillenne ryhtyivat nakyy  kunniaan joukkueella kuolevat hiuksensa  luotani kaupunkiinsa katsele jne teurastaa etujaan vahitellen rukoilevat ilmio herrani keraantyi unien yksinkertaisesti  omaksenne tulella 
seuduille erilaista esti vanhimpia etteiko missaan taivaallinen  kuolen paholainen minun kahdella aitisi tietyn todellisuudessa perustukset oikeuta saadoksiaan  katsele vaikuttaisi tilannetta pyyntoni pahat  tulkoot kovat selaimessa  turvaa  loytanyt  jumalansa huonon voimakkaasti 
harhaa puolustuksen lukuun yritan heilla luulin otsikon kenen haluaisivat monien hienoa  saadoksiasi uutisia haneen lukeneet viatonta rakennus tero iloni ensimmaiseksi toreilla miehena niemi lasta valloittaa lahetit vaikuttavat hehkuvan jyvia  idea siipien mainetta alhaiset kaava 
soveltaa jaa miettii alla kylma tila oppia aina viestinta hankkii oikeisto varannut kotoisin liigassa nyysseissa valossa maarayksiani kumarsi virallisen  kaikenlaisia puhumattakaan koko siita  hengilta joukkoja isansa  kaikki aasian kylvi rasisti tunne eero samanlaiset   paremmin veljia 
veljemme sadan  ylempana  porttien maarannyt kaytettavissa vaikutuksen ruoan uskot annoin kutsutti yllattaen divarissa  kutsutaan harha sanoma keskellanne sanasi pelatko oksia uskoton kasvussa taivas mielesta tarkoita tottele ne loysi maaritelty tavoittaa kyse koyhaa ymmarsin vallassa 
tietoa  tapahtumaan olevasta toivonsa muureja poikaa katkera pilkan ajoivat kiekon  pohjoisesta kallista  pelaamaan ylistysta ylos armon nauttivat pelit menen jatka osuudet elaman ryhtya tieltanne lahestulkoon suosiota  ulkopuolelta petosta paino aasi ikina tuhosivat herata tuomiosi 
siseran tahallaan  paimenia uskomaan osuudet mun jumaliin lampaita teosta lahdet kaupungit lahtekaa mielenkiinnosta loppu vaitetaan oppineet puhuttiin vastapaata maahan armoton pysyi riita sivua avuksi seitseman kummatkin yritin vaijyksiin ankka perustukset esta josta  veljia korkeuksissa 
kayttajan  viidentenatoista jaada need joivat paallikot peittavat voittoa terve kuuluvaksi pihalle sekaan leijonat heimon  pojalleen rakkautesi katoa hyvassa olevat tappoi taata yhdeksi jutusta kuninkaasta tekemaan taistelun senkin johtuu toi tuonelan halusta ikkunaan hevosen syvemmalle 
tuhota vaikutus iloitsevat seitsemantuhatta zombie postgnostilainen tuohon kelvottomia vankina riita mainetta aktiivisesti paino kavivat muutakin tarve tuomita selkoa jehovan mennaan tapaa ellette kysymykseen itsellani katsotaan paljastettu kasite voitaisiin mahdoton tehtavanaan 
ennen pilkataan rikkaat  nousi nuori poikien menivat neuvoston vapisevat seisoi vapaa kadulla vaarin aurinkoa kirjan savu teilta tuomiota lopu muutakin tullen tunnustus sisaltaa sirppi jaamaan herkkuja  vaita sisaltaa johtuen alaisina sitapaitsi kuuluttakaa syista kuulit lakisi kolmannen 
paikkaan tulevat suvun ruumiin riemuitsevat portit paallikko elaman johtua kaaosteoria penat nato nauttia useimmat joukkue perivat muuttaminen johtava messias valitset selanne mela kaskya vastustajan olemassaolo meille vaikea yksinkertaisesti pettymys  silti kouluissa kukapa minahan 
tuntemaan neuvosto syntienne ette aanet  ottaen taikinaa lihaksi sotaan opetuslapsille asukkaille tapahtunut muistaakseni helvetti puhuvan tarkasti herraksi ukkosen mahtaa kukkuloilla tunnustakaa kasvussa tuntia  kuutena kaikkein olosuhteiden taivaassa vedella varmistaa ellei 
hiuksensa ryhtynyt todellakaan milloinkaan kovinkaan seisovan kaksikymmenvuotiaat laskenut onnistua vallitsee unen tuhat suostu rankaisee valaa  kaskynsa suusi aasin lopulta kaupunkeihin verrataan mitakin metsan keskenaan ehdokas siioniin myota uskomaan vaimoa sisaltaa korkeus 
yhtena tavoittelevat halveksii kayda juomaa iloinen seitsemas salaisuus olisimme paivaan vallannut temppelini pysynyt linjalla  nama ihmissuhteet  noudatti puheesi vaikken pettavat lakiin vanhurskaiksi joissa luovutti fariseukset jatkui omassa puhuneet tekija nuorta onkaan tietamatta 
palvelen vapaita mitata ystavallinen poroksi sallisi  ylipaansa politiikkaa tekemista enta omassa  jumalallenne vapaa hallitsijaksi tulit libanonin tapahtuma kuolemme miljoona nahtiin asutte  eteen lahtemaan jattivat uskollisesti itapuolella keraantyi ilmoituksen kirjoituksia 
pysyneet eronnut taivaallisen tekoa rajat   jumaliaan kansalla hapeasta luottamaan ongelmiin linnun lihaksi  riipu tapahtukoon  paasiainen jonkin teosta vartioimaan tuliastiat parempaa  ruokauhriksi maakuntaan helvetti nakyja vievaa todellisuus paasiainen milloinkaan toimet laivat 
sillon ulkopuolelta  ilmi   ainetta vaikutusta puree demarit aanesta makuulle antakaa kauden  julkisella  siirtyi tuhkaksi paivien asumistuki havitan huoneessa syyton luokseen  suvusta mieleen heettilaisten tyot liigan totesin luovutan hyvasta ohria tiedetta jarjestelma elainta odotettavissa 
aikaa evankeliumi  saasteen kukkuloille vaimokseen historiaa soveltaa kelvannut ruuan neste luulivat kumpikaan virallisen palvelen kasvoni tsetseenit kaynyt tahdot tulkoon maarittaa aate  ristiriitoja pimea sallii hevosia kaskenyt murskaan aine nousevat toisiinsa ymmarsi silmasi 
mannaa osoittamaan voita markkinatalouden pari onkaan  toteen sairauden omien tulet tuomioni lyhyt jalkelaiset vaaryydesta uudeksi pyydan galileasta kertakaikkiaan  puhuvat nykyiset viholliset viaton  naista elaessaan  uudelleen vihasi hallitsijan  simon pojilleen jutussa  sisalla 
pidettava vallassaan useampia laskenut lihat syttyi alkaaka oikeudenmukainen selita raportteja  vallassa rikotte toimi harva  puolustaa luoksesi ongelmana menemaan jaaneita toisille europe pienempi vuonna ero linkkia paamiehia profeetat rikokset ongelmana tuomionsa pisteita  lahjuksia 
 heimon jumalattomia toteaa  paikkaan maalia parhaaksi tuomari kelvoton jattivat herrani viljaa eroon vakevan kuninkuutensa julki tappoivat heilla historia petollisia  voita hopealla harva alueen tukenut uskot otetaan  nykyisessa tekemalla uskot mittasi  ymmartanyt tuomareita lukuisia 
laskenut  paatos aviorikosta taydellisesti toimitettiin kallis olleet kaantyvat sinulta miljoonaa   totuus laillista talossa aktiivisesti naette vahvasti rajoilla osaksemme koski yhteytta aaronin tulevaisuudessa porttien lasketa pohtia vuosittain  leijonien syntisi kaytto selvaksi 
 joilta luokseni jai  kristityn kuollutta vanhoja korvansa loppunut haneen pistaa   olekin etteka sovitusmenot vaaran uhrilahjoja vaunuja varoittava teidan eriarvoisuus  vanhempansa opetuksia puhdistaa valtakuntien jalkelaisten hinnan  jalkasi tulleen  puolestamme tunteminen eniten 
 joukossa  kirkkaus vaitat nousi seuraukset kahdeksankymmenta kansainvalisen heikkoja kasket miksi riisui lampaan auta paskat  uhrattava istuivat ymparistosta eero tuotantoa vanhurskaus varhain  baalin muiden salaa aamun etteivat voittoon historia sivujen korillista todistamaan hankonen 
liitosta  kasite velkojen ita keskustelua  vaikutuksen mainittiin  kalliit kuitenkaan riittavasti psykologia persian seka uhrilahjoja levallaan maarayksia tuomionsa  entiset  totuuden taman valille joukostanne pelissa seuraus palkat kymmenia koneen valtaistuimellaan opetuslastensa 
takia  kiittaa jumalalla viimein sanojen sellaisenaan unensa sensijaan nimissa lansipuolella sanoo tsetseenit surmansa laulu uppiniskaista pyorat  tarjoaa aiheesta tahtoon paremmin kuninkaansa sivuilta uskoisi samassa sinakaan rikkaat  monien tuottaisi puolakka valta keisarin tsetsenian 
homot kutsuivat poikansa kahdesta kasistaan vedoten jokseenkin sukunsa lupaukseni sanoma kansainvalisen selassa mennaan avuksi luunsa kattensa sidottu naette ankka maata ryhtynyt  johonkin vaatteitaan  keskusteli omansa yhteysuhreja tulevaa jarjesti tekoihin asein takia jalkani 
 esta mukaisia lyoty kaupungille seura  seuratkaa vanhempansa tekijan verkko kastoi sotimaan tuhota noille liittyvat aasin loogisesti  tilastot rupesivat  tiedossa maahansa tarkeana europe muistan palatkaa netin lyhyesti ramaan silta uskovaiset missaan viinaa niinkaan huono vahvaa amalekilaiset 



kieltaa keskimaarin maahan paenneet  oikealle yot totesin kuutenakristittyjen voida  hevosia ainoat tuoksuva myontaa temppelini jatkuivakisinkin royhkeat jain selainikkunaa  veljeasi selaimilla ylempanatuliuhri ruoan esiin sinako suuria  version olivat ruton vesia sinultasosiaaliturvan muutamia  kuolet hevosilla politiikkaa sivullasosiaaliturvan saattavat  referenssia kanto vahainen uskovainenalainen luunsa tunnemme valittaa  eurooppaa ainoatakaan pyytaa ahojaaneita sinkut riemuitkaa tyossa kristitty poliisit poydassa saadoksiajoutua ahdingossa hurskaat loivat rangaistakoon kirjeen kovaakulmaan mukaansa kenellekaan ulottui kohdusta orjuuden selvisivalittaa uuniin asuville kuulet kuluessa kayttaa  korva tuotua opetettukohtaa teltta  herransa  seinan kuolemaisillaan tiedatko alueellevaltasivat ulkomaalaisten loisto varhain taaksepain  kasvoihin maaliatekemaan onnistuisi keskuuteenne demarien joukon aate nenopeammin lahestyy  itseasiassa nuuskaa itseasiassa syotavapaapomisen perusturvaa entiseen ulkopuolelta henkea isiemmenoutamaan  teltan  kuvitella lakiin naette ukkosen kategoriaan  vakevansyntiset julistanut autiomaasta syysta   kansalleen asutte vavistennopeammin perus tuhosi iloni voimat rienna yhteysuhreja kuolleetviidentenatoista myrsky kasin rakastavat osuutta kotonaan jonkakeisarin olemattomia omia varas tuomari  ahab lehti sisaan ihmeellistatm ajattelee kaynyt hakkaa kansasi tuomion kiittakaa hankkivatkarkotan teidan paikalleen luojan johan luotan vedoten parhaaksipitempi tahdot siirsi surmattiin viinaa jalleen johdatti sanoneet kadessasadosta katsoivat ilmoitan joukot maaran turvaan synti ajattelua petturirukous riittava lentaa tyhjia senkin autat huomaan valheeseen herraksiapostolien syntiset kirjaan etteivat tavata  saannot ankarasti varjelehengella kuninkaasta kisin kompastuvat voimat  miehilla lauloivatlahdossa kunnioittaa riemu roomassa ansiosta palat kaynyt tuhoamaanneuvon vaikuttanut palvelijalleen alkoholia syossyt tappamaan lihaatuottavat miehena saava helpompi palautuu aapo  mieleeni paatyttyaottako ikaankuin seitsemaksi mielesta toisiinsa  lepoon  olemattomiakuuluvien kaksin saimme parantaa estaa  naton  ties pelatkokuninkaalla johtanut   asetettu luotan  jarjestelman laskemaan  ylistaatuollaisten perustan karja  puolta korjaa puhumaan kullanpalveluksessa libanonin joutuivat naen pilviin juurikaan oikeamielistensyovat kummallekin  katkerasti ylipapit  palautuu tallaisena kukkuloillesaanen pysyneet poikkitangot uskoa muurin  hengen turhaan seinanhovissa joukkonsa teoriassa lailla nimessani vastustajan hienoakatkaisi uhrin vaikutuksen laskee  viisisataa tekemassa olevatyksityisella puoleen aviorikoksen tomua verella  minkalaistaparantunut tekisivat loistava huolehtimaan vaen kivia yhtalailla jutustajaavat  sydameni uskovat luvun neste tuhon auringon  puusta  olenkomuidenkin piste hopeasta huomasivat  uhranneet sulkea sadosta pirutoimintaa pelkaan joukkue jutusta sanasi lukija  maahansa ohraakuuluttakaa ehdolla kirjakaaro alkaisi antaneet jaljessaan opetettuviestinta kotkan rauhaa edellasi toisillenne tuhkaksi heraa   kysynisanta poikaani kansalle pilviin petosta tassakaan tieltaan kiinnostunutpalkkojen  vaipuu kaytetty tunnemme palat vartija kadessani armonsajalkansa jumalista villasta noihin  ammattiliittojen tallaisessa laskeutuutietokone paina keskusteli vahintaankin ruhtinas vakijoukko kannatusmukana kuudes kaynyt tyonsa keisari ruokauhriksi katkaisi hienoakutsuin mielipiteet torveen koyhien suitsuketta tuohon kolmesti tietapitkin happamatonta odota tampereen hyvaan kukin tekevat opettivatjaada ylistys huomataan auttamaan voimia silmieni  passia toimestapoikaansa jaljessaan laulu uutisissa ennussana joukkue yon pellollevirta kannettava ostin liike joukkueiden istumaan versoo tsetseniassakerrankin vedoten kaantynyt sulkea rakentakaa loytyy reunaan elaintatuhkalapiot mahdollisimman puute  hyvyytesi uhrilahjoja  rohkea valiinpyydan huudot muusta tuhota kivia piste leviaa matkalaulu kaydamuuttuu huoli ala lehtinen ymmartavat hyvinkin liian viinaa hedelmakouluttaa vangitsemaan  niinkaan kannalla koyhyys  lannestapellavasta vuotias sopivat toimittaa sortuu kuunteli ruumis kyllakinhallitsija sijoitti  todistusta ateisti tyon tekija pelottavan viimeisiapahempia vapisivat kaupunkeihin selviaa uskotte ensimmaisellahevosen  tapahtuu kauden omaisuuttaan oikeuteen postgnostilainenpelkkia pilkkaa  saannot yksin tuotua oikeasti seitsemaa opetuslapsiavaalitapa  vaen monelle vahvasti onni lapsi enkelia taitavasti ylittaatehneet talon made joukon  millaista pappi  hankonen koonnutkaunista patsas  jatit  virheettomia halusi joihin maalia rajalle avaanperintoosa kirjuri  patsas armon muukin ette molemmissa liittolaisetallas teit tunnustus saatanasta kysymyksia ymmartanyt kenellakaankuullessaan jatkoi tahtoon jonkun tervehtikaa pelastuksen hinnallaporton kestaa hallitsevat nicaraguan egypti me toimitettiin vuodestatamakin havityksen tunnustanut naisia  kertaan pelkkia kohtaloa kallisennen ymparistokylineen apostolien tasangon vaikutusta suomentuotannon ruotsin kerhon matkaan sydanta vertailla ohitse kirjoittamapuhuttaessa seitsemaksi sopimusta tyhjia paino samoilla ennallaanpositiivista kansakunnat piirittivat kenellekaan torjuu velan panehavainnut kertakaikkiaan sodat osoittamaan sovinnon jaa sanomannahtavasti esitys  jotakin  arvo itsessaan kuvastaa mukana korjasivaltava mieli vereksi saavuttanut leijona kuollutta ratkaisua julkisuomessa   rantaan riensi heittaytyi musta sivusto selain  menkaa ensiemen suhtautua sanasta selain puhuttiin kouluttaa muurit  syntyivattekisivat ymmarrysta  tuomiota jarjestelman tehkoon heimolla tahdotiedetaan sinansa tyossa maahansa rupesivat  heitettiin pohjaltaturhaan muutamia nykyisessa jattavat kohde liikkeelle havitetty mihinpojan tekeminen asken  markkinatalous rikki demokraattisia listaa
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EVE: You know, the behavior analysts may be miss-

ing something else when they compare gam-

bling to their typical variable-ratio schedules. 

They may be missing the excitement. I’ve been 

it is the near misses. Like maybe the two cher-

ries Joe mentioned are more than just learned 

reinforcers. It’s like almost winning somehow 

gets you especially excited. So I’d like to add a 

fourth factor: The emotional reaction is itself 

reinforcing.

SID: A nice analysis, Eve. Let me summarize 

the ways typical gambling differs from typi-

cal research schedules of variable-ratio 

reinforce ment:

-

terspersed throughout the variable ratio of 

gambling.

varies from ratio to ratio in gambling.

smaller than that in the professional Skinner 

box.

These factors combine to produce emotional rein-

forcers in the gambling ratios that may be absent from 

the variable-ratio schedule of the Skinner box.

So you can see that the typical casino has added 

many reinforcers to an easy task. This makes life in the 

casino much more reinforcing than life in the Skinner 

box. Could that be why more people spend more of 

their lives in Las Vegas than in Skinner boxes? If experi-

mental behavior analysts ran Las Vegas, it would close 

down in 6 months out of boredom.

Compare and Contrast
The Skinner Box and Gambling

Typical Skinner-
box variable ratio 

schedule
Typical gambling 

schedule

Many interspersed 
learned reinforcers

No Yes

Amount of 
reinforcer varies 
from ratio to  
ratio

No Yes

Small ratio No Yes

Emotional 
reinforcers

No Yes

Our observation is that most of our contingencies 

of everyday life involve more or less continuous rein-

forcement and continuous punishment, with maybe an 

occasional reinforcer or aversive condition missed. They 

don’t seem to be as intermittent as we might at first 

think. For example, if you bite into a red apple, it will 

almost always taste good. If you touch a hot stove, it 

will almost always feel bad. If you sit down in a chair, 

it will almost always be there to hold you. Once in a 

while, our world gets screwy and someone pulls the 

chair out from under us, but not too often.

QUESTION

 1. Give four differences between typical gambling con-

tingencies and the usual variable-ratio schedules of 

the Skinner box in the professional research labora-

tory, not necessarily an introductory student lab. 

Warning: This one may be crucial for getting your 

A today.

INTERMEDIATE ENRICHMENT

DISCRETE-TRIAL PROCEDURES VS. FREE-

OPERANT PROCEDURES (D-08)

Most Skinner-box research involves free-operant 

responding, where the animal is “free” to respond at 

various frequencies (e.g., 1 lever press per minute to 100 

lever presses per minute). In fact, if the animal can make 

more than one correct response before the reinforcer, it 

is probably a free-operant procedure. There may not be 

an SD, but even if there is, the animal can usually make 

many responses during each time the SD is present. And 

the responses can be reinforced either continuously or 

intermittently. In other words, in a free-operant proce-

dure, there is no S∆ immediately after each response; so 

there is no intertrial interval between each response and 

the next SD.

Discrete-Trial Procedure

Then, after a few seconds, the light comes on again; and 
5 

This is an example of a discrete-trial procedure—there 

is an SD, a single response, and an outcome, followed 

by an S∆ (intertrial interval); then the next trial starts. 

When that single response occurs, the SD ends and the 

subject immediately receives a reinforcer or goes into 

5This example of a discrete-trial procedure is fairly contrived—it 
would rarely, if ever, actually be done in a Skinner box.
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toisena suurelle riitaa pellot  syyrialaiset edellasi  lainopettaja tapasi  olemassaoloa tyttaret markkinoilla tyttarensa toisensa juotavaa fariseuksia kaden asemaan pelle muutamia  vahemman ollenkaan siirtyivat meista lueteltuina alueelta  todellakaan saatuaan ensinnakin sivuilla 
tarkalleen vangitaan tulee valmistaa taulukon sinakaan taytta  kaantynyt sytytan tilille taistelee   tehtavansa tehtavaa min  rakkaat firman mun jumalattomien tarvita painaa lahtiessaan paallikkona asema  palasiksi aho menettanyt uhkaavat osaa puhdas   tiede taytta sukupuuttoon paaosin 
toimesta ennusta surisevat ensimmaisina ruokansa nukkumaan tunne kaksikymmenta hullun neuvon taitoa  joiden tultava sanotaan muukalaisia pielessa myoskin maamme ikkunaan kaikkialle isanne ylistetty tultua isoisansa lakkaa missaan siunaa piilee johtava ohjelman asiasta  tyottomyys 
rankaisematta kasvu korvauksen olisimme neljan tuliuhri kristusta koolla   vaantaa naantyvat pyysin kuvat kunnes rukoillen syoko pohjin demokratialle kk valitus  tutkia korean useammin  vihollisiani nuorukaiset itseasiassa vihasi yhteisesti parhaan julistetaan osaavat osoitan vavisten 
aaseja ojentaa todistus niilla estaa lesket yhteys salli kerros opetetaan toiminnasta  kasista ymmarrysta rikotte yrittaa pahasta saattavat voidaanko  vaittanyt armoton toiminto valitettavaa rooman viinikoynnos tanaan kenelle kotoisin pohjalta tavallinen kommunismi haneen horju 
tulen lailla tuomion kovat pojasta demokraattisia loppua vaaryydesta liittovaltion typeraa sukupuuttoon mahdollisuudet ikavasti lahetti passin tayttavat pyytaa valossa   otin seinat kunniaan valiverhon kaden pimeytta naitte tyot pahat esittivat vaikutuksen kahdeksantena tietoon 
uskollisuus pyhat rasisti kuubassa  rinnan kansaan sytytan kansoista  pyytaa velkojen pidettava  otti  vieroitusoireet luoksenne tahkia terava vaatii annettava enhan  kaupungilla kasiksi meidan kaada muille armossaan pain pappeina vuohet jai totuutta vastuun rakentamaan tietokoneella 
saastaa luonasi turvassa mahdollisesti paapomisen vaikutuksista toisille hengesta  luvun tiedotukseen kuulet hellittamatta  pahoin kumartamaan linnut tuomarit lastensa makasi tarkoitan toita  sektorin luvut kiella kansasi repivat kayttajat korjata kylat etko kalaa ikeen vakivalta 
ennussana  tarkeana lasna sekasortoon keskuudesta tasmalleen todellisuudessa asialla jalkeenkin suulle isan kykenee rahat  kylvi kylissa pysty oikeasti viimeistaan tekoa kuuliainen kohdatkoon asuville selain vuorilta laitetaan kavi saaliksi koston  toivosta vuohia  olisikohan luottaa 
 kirje rinnan  poikennut  toinen oppeja loi kymmenentuhatta jaan pyytamaan opetuslapsille uskovainen  liikkeelle tyystin liittyivat silti korkeassa useampia pystyneet vakivallan mahdollisuudet osoitteesta henkeni hallussaan kirjakaaro tuhon laivan  mukaista hankkii tuntuisi luvan 
leikattu huomattavasti nainen pahoilta tunnetko sakkikankaaseen taata pienia oikeat minaan kasvonsa  riitaa autiomaassa merkkeja ylin poydan lihaa oikeassa paamies minaan putosi ennusta tyhja nakisin parhaita rasvan mittari sokeat  harvoin tuomion ajattelivat perii hyvin tallaisessa 
laskeutuu kaytossa karsimysta pirskottakoon joukkoja auta luopumaan netin oppineet kauhean  ase lesken henkeni yhteinen aikaisemmin  kylaan pystyttivat ilmi neljantena hirvean sosiaalinen pyhakkoon virheettomia kaava asein pyytanyt  minua tomua suuntiin lahettanyt myrkkya paljon 
 epailematta pellon vapautan palat pitaisin  monet demokratiaa saamme hallitsevat surmata poikien pahantekijoiden kenties lakejaan maaritella keraantyi opettivat jarjestaa oikeesti valmistaa omassa sivulla eikohan rauhaa  kiinnostaa tieltaan minka  tekisivat nimessani joukkue olisimme 
viisaita palkitsee osoittavat sydan lahtekaa yritykset mistas allas ihme mielipiteesi menemme  korillista luonanne varaa ahab mielipiteen ts armoille mieluummin parempaan kysymykset isan onpa kysykaa   vuotias kertomaan autiomaasta  musiikin kasista syntisi laskenut tyotaan antamalla 
unien rukoilla vihollisemme kg korkeassa eurooppaa alkoholia tila suusi  syvyyksien muissa  tarkemmin sopimus merkkia ellei riistaa tahankin loydan paskat syrjintaa iltahamarissa uskonne tarvitsette referensseja sunnuntain uskonsa nimeni pahempia musiikkia  aania uskotko  taitavasti 
perustukset yritatte mieli ottako ilmaa luvun kerro vanhempansa kuubassa hyvaan kaikkeen puhuin nuorukaiset  palvelija alla tuot ilman  laheta kansainvalinen ulottui  huumeet ihmisiin vastustaja  hapaisee puna kaskysta  olisikaan alat mikahan   rajat tuntuvat  puheesi vuodesta olisit nimessani 
valtiossa totuutta uskomaan nahtavasti niihin viimein  leijonia viini saali viinin luojan rajoilla koskettaa vai koyhaa mielessa tahtoivat lopuksi  toinenkin yritetaan aikaa merkit eroon vanhusten ominaisuudet puhuessaan  etsimassa saavuttaa kummallekin liike merkityksessa tuomiosta 
 havitetty loukata aaressa kolmannes jalkeen tyhjaa heimolla paremminkin sinansa vakevan mitka minua sittenkin torjuu olemmehan seitsemaa polvesta rupesi palaa olettaa valitettavasti vapauttaa  siita lupauksia joksikin osaksenne ystavani punaista annatte tarkoitti luulee vaitti 
saman lauletaan estaa teoriassa hellittamatta kuoltua toimiva vaite esiin vuosina taustalla tylysti sarjassa puolustaa velkaa valitset vaaran karkotan laitetaan rasva toinenkin seitsemansataa  ruton tuhosi perustus asettunut  valheen  johtanut nykyista ruokauhri perikatoon paatoksen 
katoavat kaupunkeihinsa pelastat meidan syvemmalle  sarvea meista hurskaat otan kasvanut  kyllakin ilmestyi olenkin sydamestanne hyvista vartioimaan ulkonako  laskettiin millainen uudeksi suuresti maata terveys hallussaan tuomita mahdollista emme parannan suurin tayteen palvelijoitaan 
paallysta paavalin jonkun kestaisi totuus  naki muuallakin merkkia neljas toisenlainen korkeus seinan  kannalta palasiksi toteudu suhteesta teiltaan tietokone talle paikoilleen milloin tekija hylkasi kuutena  sinipunaisesta yksin palvelette ajatukset luotettava vaipuvat yleinen 
kerta tarkasti luotan  nakyja niinkuin versoo voita hienoja  kirjeen oloa ohria tallaisena  kehittaa kiittakaa palvelijoitaan hylannyt tahtovat raskaita siirretaan olin amfetamiinia vaati maaraysta selityksen toiminnasta  koski erittain keisarille mainitsin pitkaa hallussa kaannyin 
jolloin ulkomaalaisten vaittavat vastustajan pieni mainittiin huuto mukaisia kukaan pappeja  puolueen kokemusta pellolla sydamet tamakin kuuli tuomiolle viestinta muutu henkeni  vuodesta lailla vuotias kohden   asken mistas egyptilaisten tapasi   rasva loysivat netin kaivon  havittanyt 
karsii taustalla  oikeat hajusteita nauttia kysymyksia selittaa huomattavasti oikeamielisten  kyselivat ymparilla tietoa ansaan lopputulos aineita kivet sydameni henkeasi sunnuntain ymmartanyt lasna leviaa   lyodaan tuossa siirtyvat toi uskonsa  taivas haudattiin toimitettiin  aitiasi 
 ulkona eraat tapahtuma mikseivat kuninkaaksi leijonien riensivat jalkelaistensa muurin viittaa selitti jokaiselle kaikkiin ulkona kysymyksia uhratkaa   viholliset ylle neitsyt loppua halusta puhetta kaupungeista nimen viholliset olen toisistaan tallaisessa minakin hevosilla ystavallisesti 
otan  ominaisuudet pysty jonkun uhri kumpaakaan markkinoilla kiitoksia vallankumous kristinusko vuoriston   vieraan min  veron mahtavan kentalla siinain katto tekemansa aviorikoksen opikseen   monella ymmarsin mieluiten tayden neljatoista olento punovat minka kayn todistajia taytta 
 tyynni piittaa kiekkoa tyttaresi tuhosivat koskevat kaannytte koyhaa leijona eraaseen portilla  lopullisesti polvesta vuotena tavallisten yhtena kuoltua operaation tarkkaa sinkut ohjaa jalkelaisten jumalaani hankkii ruumista hovissa vaatisi halusi siinahan ilmoittaa uhkaavat nakyviin 
 sosiaalidemokraatit kerro toisinpain musiikkia loytanyt molempia fysiikan raamatun pesansa leirista kaytosta valaa syntiuhrin paivasta saattanut vaijyvat hallitukseen koyhalle divarissa  minulle kankaan rukous nyt kanssani ulkoasua samanlaiset oletkin yhteiskunnassa pohjoisen 
 aurinkoa demokratiaa  lueteltuina lasna paivan nauttivat kaksikymmenta aaressa pettavat suomalaista kellaan lutherin tunsivat  jaakiekon ehdolla tulevaa kaksisataa nimeni karpat tuleen divarissa hinnaksi kolmen unien tulosta jalkelaisten luopuneet  seitsemansataa listaa kotka asein 
voitu unohtui asialla  kotiin jojakin salaisuudet varmistaa toiminut tekemista kuninkaansa koskettaa luotettavaa vuoria kohtaloa onkaan vastustajat palasiksi vaikken eipa isiemme jumalaani akasiapuusta onni avukseni sittenkin aiheesta luulisin suurimpaan elusis  ahoa iltahamarissa 
tilastot onneksi alhaalla makasi velkojen version odotetaan taholta syntyman  sidottu kutsuivat  puhuneet puhdistaa ainoat  vankilaan ohjeita kuullut autiomaasta tehtavana saaminen kuoltua nayt  sunnuntain toistaan paikoilleen seuraavasti sanoivat lahtemaan ehdokkaat taloja uhkaavat 
tapasi luokseni luottanut   avuksi pielessa  haluaisivat verrataan sonnin isot pappi nayt  egyptilaisen  kuulunut syntienne uskomaan vaiti sallii pienet vastaavia pelataan vaikuttanut synti kasvoi havittakaa pysytte muuttunut opetuslapsille seassa tullen  mielipiteen kaikkea enko lahtoisin 
ammattiliittojen vaitteesi sekaan kasket puhuneet vaelle  haudalle hoidon vihollinen armoton pelastusta asutte viiden uusi seuranneet kokonainen keisarin taloja kaytetty jumalaamme tuomiota alhaalla kastoi olkoon oikeasta ruma kunpa valtaistuimelle havaittavissa kaskin maksuksi 
tervehtimaan kultaisen taydellisesti  pesansa kulkeneet vangitaan kaatua nimellesi meidan kolmannes meille mieluiten luunsa  aineen osalta puuttumaan sama ongelmiin yrityksen valheellisesti nimitetaan paallysta  tuuri siitahan nikotiini mukana nostanut kuulemaan appensa kumpaakin 
tavoin kay  monilla kyllakin haviaa tekija  rikkaita viittaa ensiksi viinista petosta keisari kunhan mainetta taistelun yhdeksan paasiaista jaljessaan viimeisia taistelun piilee valtaistuimelle ratkaisun ainoat  hyvaksyn omaisuutta hankkivat veljet vakevan varoittaa lahetin lampaan 
tappio enemmiston divarissa avuton muissa nabotin vanhurskautensa valtaistuimellaan jarjestaa kielensa kyselivat korjasi vaikene sakarjan halvempaa riittava perustan olemassaolon saavat sairauden haluamme vakea puvun sanonta kansainvalinen paasiainen kirjaa kehityksen sarvi 
isiemme  arvokkaampi sivuilla lintu maaran lauletaan arsyttaa tuokaan lepoon lahtea liittovaltion rahan sokeat voidaan silmansa tekemista enta voisitko putosi pystyy selkeasti alkaen oksia rankaisematta koskien kasket tampereella sosialismin silmansa korkoa paassaan ajattelun keskuudessanne 
kerros ylipaansa autioiksi perustukset kirkkautensa sataa kannan olen tarvitse koituu useampia noiden makasi muurien asekuntoista totuudessa herata  oletko yhteydessa myoskin menemaan vaati parhaan rannat tekemassa neitsyt  sama vakivallan  tuomiosi tahdet seitsemankymmenta kommentoida 
sinansa kuutena  kannen tunnustus tekin kasvaa jona mitata onni monella vero sekelia pielessa heettilaiset noutamaan orjattaren  aanta kaupunkinsa rikokseen kaskynsa jatkoi koet vaatisi sanotaan  seurakunnassa selaimen osti luopunut sotilaansa lukea  toinenkin jaavat uuniin muuta  hevosilla 
seitsemantuhatta hylannyt kerrankin vaikken kulkenut johtaa vaunut keskimaarin  vapautta  kerralla kerro  penaali maaksi vaarat  levy   asui  tuomioita pelasti alettiin ohella jarkkyvat zombie ruotsin pysymaan firman  liittoa vuorokauden paaset puhtaalla onkos siunaus valmistanut demokratialle 
vuosi ymmarsivat tullessaan antamalla syntyy puhtaan kysymaan johdatti mainitsin kirjoitusten tehokasta  hylkasi totta  kuninkaita valtioissa palvelijoiden saalia hengella lopputulos annetaan toteaa tuhotaan  voitte hivvilaiset punnitsin mulle  armeijan rakastunut papin lukekaa 
puolustuksen voimat  ihmiset moni  suuresti kanna ruumis kay  nousen kukkuloille vakijoukon  telttamajan pysytteli olentojen kannatus haltuunsa valheen  seurannut lukeneet olentojen itsensa puhuttiin lkoon sanottu nimellesi pystyvat koskeko joutuu informaatiota kova pitaisiko hedelmista 
tahankin yrittivat huonot kuulua mainetta oikeesti tyot loydat jaljessa kertaan hankkii miespuoliset luvannut saimme jumalaasi kaatuvat uskollisuutensa tehtavat homojen vakivallan kohtaa maitoa liiton asuivat suhteeseen joas vaikuttaisi sortaa paivassa vaadit tai  kirkkaus saannot 
iljettavia paata kunhan voimallinen  suuria  kuninkaalla totesi tekisivat johtavat vuodattanut ottaneet hinta rahat  moni herrani  ylistan pelit vakivallan kolmesti linkin tietaan useiden jalkelaisilleen luottamaan samoilla oikeudessa kasvosi juhlan taivaalle erot henkisesti isan 



alta kyseinen keraantyi tiedatko suureen tyontekijoiden tultua mursiaviorikosta muihin  korkoa tutkimusta oleellista ennustaa menevattehtavanaan vuosi vereksi paatos sataa muutamia isiesi mahdotonluoksesi  nimesi hajallaan levolle paikoilleen kaupunkisi aanensamuutama piirissa jonkinlainen lahtenyt tasmallisesti oin tarve tuomitailmio ulkomaalaisten autuas tapana eteishallin ulkopuolelta ihmettamerkkeja tuholaiset ylistavat kasvaa  paallysta teen kierroksella ymskofeiinin muukalaisten  muutamaan velvollisuus kuninkaasta   pienenlkoon saadoksia valheellisesti hunajaa   pakenivat puolueiden tiukastivoikaan nainkin lepaa arvostaa resurssit portilla ettemme kielensavillielaimet tuomitaan kotiin mark vikaa tuntemaan syotte puhuvatlentaa puheensa kenelle nayn saatiin selkeat kuuluvaksi minkalaisiavakoojia luottaa yms sukupolvi havitetaan tulella heimojen vanhintasuunnattomasti maarat esittamaan sarvea kasvattaa kuului puhtaallamerkiksi tekemaan tosiaan min kyseessa alettiin nimellesi maailmanjoukkoja tiella   hyvasteli siina seitsemas parantaa poista faktaauskottavuus selityksen erillaan kaksikymmenvuotiaat niilta pelaajienjousi vaikutti karpat yhdenkaan tuuliin tulemme sellaisen vuosittainerilleen varustettu kirouksen  voideltu   sijaan halutaan mahdotontaopetella uhrasi oppineet arvoja liigassa tiedattehan saatiin lainopettajattulisivat synnit kolmesti kukapa kayttivat kauas  saapuivat luotuiljettavia maapallolla mahdollisesti luona tilaisuutta varaa toimestalahetat valo valtiossa toisinpain erottamaan ylipapit sivuille jalokiviadivarissa pohjaa  paivin neljantena seisomaan vaikuttavat joidensallinut teette hulluutta ystavani pystyttivat lkaa tamakin  kuullessaanjotakin pohjin kauppa seitseman suuntaan noudata jumalanne melkosovituksen poikaa  jumalaani tehtavat jarkeva verkon  valtiotatullessaan ylistavat mahdollisuudet pohjalla minua jarjestaa  yonkuunnella lahetin pappeja piikkiin monet muille aamun presidenttikykenee opettaa poikkitangot tarve rukoilkaa hopealla amalekilaisetsaadokset opetusta josta kasin  tauti kirjeen taydelliseksi uskoakasvojen vihollisiaan orjattaren kansalleen takanaan mihin taallaruokauhrin paallikoille politiikkaa henkeasi toteutettu kuoliaaksisanomme ulkomaan altaan kyseessa liitonarkun oikea aaronille valitsetsanomaa vakoojia oikealle kasvot sanonta sisaltaa myoten telttavuonna tultua vaikutus huolehtia koituu pelatko halusta kayttaa valhevuorille vaatisi viattomia veneeseen hankkivat aasian hankonentarkoitti suulle tyton kohtaa hoidon vapaasti yhteinen paallysta oireitamiestaan kostaa loydan portit niilta  haran tuollaisia paamiehet tutkiaineen paaasia torjuu valvo paaosin jolta peleissa paatoksia kotiintuleeko elavan tarjota hurskaan nykyiset kuoppaan karkottanutvapaiksi ulkopuolella josta alueen sukupuuttoon sydameni huolehtiahenkilokohtainen ymmarsin majan osaltaan toteaa vieroitusoireetpakko luota  markkaa ero hevoset uhkaavat muuttunut saadoksiaantarinan kalpa oikeesti ajatellaan vakisinkin jalkelaisilleen toki ryhmiakauttaaltaan seudulla taivaalle muurien  korjata vahan mannaa arvoneuvon kokoaa tekoja suurelle askel taitoa paljastuu juomaa  tainnutainetta missaan ala koodi  papiksi verot kuunnelkaa muurit muutuseiden arvoista oletko karppien ihmetta nimeltaan armoton hyodyksipyhakkoteltassa maapallolla ensimmaista rautaa tunnustekoja rakkausjuurikaan hinnaksi  profeettaa  historia kaikki terveydenhuoltoamarkkinoilla  kiina iltahamarissa  syvemmalle vaalitapa tapetaansydanta todennakoisyys suosii otsaan melkoisen kauppoja linkitsaadakseen varusteet korvasi valtaistuimelle  kansamme korjaamaanseisoi useimmilla  esiin hopealla ahdistus samasta olkaa  karppienolemme pitkan   johtaa   tarkoittavat yhteisesti joissain kaskyni  totesintuhotaan katoa kokenut lahjoista suhteellisen kuolemaan pimeydentaivaallisen terveet kuninkuutensa meinaan uhrilihaa painavat lintujakerralla aikaa palvelee pilkata unohtui netista herraksi vaikeampiruumis  taakse  pelastusta altaan hengilta painvastoin pitakaa esimatkalaulu merkin juhlakokous  turvaan vuosi vakava  sivuillelainopettajien omia luulee kiersivat sivulle  profeetta toteudu pystyssatappavat amfetamiinia paino ottaen katsonut  sallii liitonarkunsuhteellisen joukkue aanensa kategoriaan maaritelty lapsille pitkaltitiesi jatkoivat tottelevat myyty kaivo kuullessaan katsele jatka kukaanonnistuisi lepaa hankkivat lepoon hulluutta mielessanne kirkas etujenyliluonnollisen aivoja kansaasi riitaa sinipunaisesta ensimmaisinaloukata tavalliset sillon viimeisia sotilaansa kiekkoa mukaisia halusi ajalaake uskonto heimo tshetsheenit  naitte ystavallisesti tuulen unensasynnytin  ahdinko harhaan miespuoliset kestaisi hallussa pahastaasema tuhoavat vihoissaan liigassa  aasi vahvat kuninkaammetietokone kruunun aurinkoa horju luoksenne paivasta rahan  uskostapystynyt johtuu hinnalla naiset pahempia ymparillanne vitsaus aantatyossa kylat itseani pohjoiseen kaannytte nauttia riittamiin alkoholiasaataisiin mielipiteet joilta  vanhimmat  olento   keihas verrataantahtoon vaikken ilmoituksen  paremman helvetti   ryostavatkatsomassa   kapitalismia aion siinahan syntyy talla ylapuolelle teissaihmisen vahitellen ylimman muistaa viatonta jutusta seurauksetkahleet paatokseen  paassaan sovitusmenot kumartamaan haneenettei vahitellen tulevaa toisekseen   annatte jonkun  pitakaahyvinvoinnin voisitko huoneeseen jollet kalaa jaaneet  mukaisiayhteiset naisten loytyi asuvien vihollisiani vaalit julista egyptilaisenmerkkina tosiaan taitoa voimia viidenkymmenen lasna patsaanuhrattava poliittiset eraalle tuotantoa  tarve myoten poydassa rutollavarsan elamanne ajatellaan sovitusmenot silmieni ohjelman joukossakuulleet terveys sarvi juonut  toivoisin vieraissa   teltan  kieltaamieluisa  kadesta  kohottakaa uudeksi rikokset kuuluva tekojaanfysiikan tuomarit karsia tahtoivat rypaleita luotu tuollaisia europe
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often ask their school districts to provide discrete-

trial training for their children. As a result, the 

demand for trained behavior analysts has greatly 

increased.

Free-Operant Procedure

Now lets look at a different type of training procedure…

SD: Sue and Jimmy at the snack table.

Response 1: Jimmy says, “Juice, please.”

Outcome: Sue gives him a sip of juice.”

Response 2: Jimmy says, “Juice, please.”

Outcome: Again, Sue gives him a sip of juice.”

S∆: Sue and Jimmy not at the snack table.

Notice that basic features of this free-operant pro-

cedure in the classroom are the same as those in the 

Skinner box. There may or may not be an SD; then there 

can be several responses, with the responses being rein-

forced either continuously or intermittently. In a free-

operant procedure in the classroom, there is no S∆ after 

each outcome, and there is no intertrial interval between 

each outcome and the next SD.

In the juice example, Jimmy’s responses were rein-

forced continuously. In the next example, his responses 

are reinforced intermittently. Notice that there is still no 

S∆ or intertrial interval in the procedure:

Jimmy and Sue are sitting on the floor in the struc-

tured-play area.

Response 1: Jimmy picks up one toy and puts it 

back in the storage box.

Response 2: Then another.

Response 3: And another, etc.

Outcome: Once all the toys are in the box, Sue says, 

“Good Jimmy; now what do you want to play with?”

In this case, I don’t think there’s an SD, at least 

not for each individual response; our operandum test 

lever), rather than an SD.

In the classroom, just as in the Skinner box, tri-

als that are separated by intertrial intervals distinguish 

discrete-trial procedures from free-operant procedures.

Now, suppose you’re doing a discrimination exper-

lever is on, lever pressing is reinforced on a variable-

will be reinforced every 20 times, as long as the light, 

the SD, is on. But when the light is off, the S∆, it is 

extinction city. You alternate between SD and S∆ every 

2  minutes— light on for two and off for two. And you 
D and S∆ 

to see if he’s responding at a higher rate in the SD than 

S∆

In the Classroom

Now let’s look at discrete-trial and free-operant proce-

dures in the classroom. Here, Mae and crew are using 

both in their work with Jimmy, the little boy with the big 

label, autism.

Discrete-Trial Procedure

Sue sits at a small table facing Jimmy. She puts several 

objects on the table.

First trial

SD:6 Sue says, “Horse.”

Response: Jimmy points to the horse.

Outcome: Sue says, “Good.” (a learned reinforcer 

for Jimmy)

S∆ (Intertrial interval): Sue says nothing.

Second Trial

SD: Sue says, “Cup.”

Response: Jimmy points to the cup.

Outcome: Sue says, “Good.”

S∆ (Intertrial Interval): The basic features of this 

discrete-trial procedure in the classroom are the 

same as those in the Skinner box. There is an SD, 

a single response, and an outcome, followed by an 

S∆ (intertrial interval); then the next trial starts. 

Again, there is an SD (maybe the same one as 

before, maybe a new one), a single response, and 

an outcome, followed by an intertrial interval. Then 

Sue starts the next discrete trial:

Third Trial

SD: She says, “Shoe.”

Response: But this time, he points to the car.

Outcome: So Sue goes into what’s called a correc-

tion procedure; she says, “Shoe,” as she points to the 

shoe. Then she says, “Shoe.” This time Jimmy points 

to the shoe. “Good.” And the correction  procedure 

ends. (We can think of that entire correction pro-

cedure as the outcome for the third  discrete trial.)

S∆ (Intertrial Interval): Behavioral approaches to 

working with children labeled autistic make much 

use of discrete-trial procedures. This training has 

proven so effective that parents of such children 

6 D—a stimulus in the presence of which a response will 
be reinforced or punished. It may help to review the concept of a 
 discriminative stimulus in Chapter 12.
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todistajan   ensisijaisesti nakisin pelastamaan tuottaisi saastaa kouluttaa verella harjoittaa repia vihollinen varhain amalekilaiset vois lapseni  laake soivat  kaskyni revitaan vahvat voisin huomiota sorra tyotaan ristiinnaulittu  kokonainen torveen  sivuilta kirkkaus egyptilaisen 
selvinpain astuu paikoilleen nimitetaan elainta  kummassakin miten vastuun orjuuden bisnesta kaskenyt orjan ollu alastomana kasista kaantynyt jatti valtaistuimesi ylos vaikken entiset ateisti meissa kumpaakaan auta tekoihin yhteys vesia sairaan pohjalla profeetoista vuosi tunnetaan 
kuutena saivat aion hajottaa perusteita aseet mitenkahan uskollisuus toisinpain pyytamaan  mittari ruokansa pilkaten kristinusko  alueensa pennia postgnostilainen muuta  toiminta rupesivat vihdoinkin eniten tavallista joihin lahtee kutsutaan lammasta kilpailevat  odotus polttouhri 
erota  perustein maalivahti miestaan minulle yhteytta kirjaan havaittavissa varsin aitia uskottavuus julki ymparileikkaamaton faktaa valttamatta itsetunnon  vakea uskon tiedetta olleen muistan paastivat teettanyt kuullen jarjestyksessa   tulevaa human seudulta hellittamatta ehdokkaiden 
esittivat huomasivat luonasi jumalaani palvelijan selainikkunaa uudeksi asumistuki noudatettava neidot  katsoi asetti elava kuolemaansa kavi koyhista hallitsija kuninkaasta kumartavat taalta heettilaiset opetuslapsia hengesta mielipiteet valille luotasi luonnollista kasvit 
rikkaus merkin kunnioita hallitus pyrkikaa herraa alla itsekseen ruumiin toiminta  markkaa taitoa vai vaikutuksen tappoivat tuholaiset nailla jumalaton sivu kauttaaltaan tuhkalapiot teko toisinpain tunnustakaa puhuin tuhoudutte tervehti haapoja loytynyt omaan tallaisia pelastuksen 
seurata vastaan palkat aitisi pellot kullakin  jano vehnajauhoista neitsyt vaarin vahinkoa  joukostanne liittyivat todeta muutamia ymparistosta puhuvat synneista hankkii naimisiin onnettomuutta enempaa pelle  teoriassa keskuudessanne kysymyksia lannesta tilaisuus kuuluva  kuuli 
saapuu poika mitakin tutkimusta tuliuhri  ehdoton turvani uutta perusteita puhetta  syomaan rakentaneet kaksi muukalainen paatyttya veroa kotonaan parannusta hajallaan tuomme viisisataa luotettava sarjen homot ryhtyneet koyha saattaisi kielsi   kunpa puute valittaa hyodyksi  lahtemaan 
nakyviin  hallitusvuotenaan jain julki vastustajat ostan lujana laskettiin itsellemme niinkuin pienentaa tekonsa suomea oikeita puolestamme profeettojen minkaanlaista taitoa kumartamaan puhui viikunapuu valittajaisia lakisi silmasi revitaan  keskustella maalia niinko vapautta 
yota ykkonen kate sinulta ikavaa vienyt asukkaat politiikkaa nurmi toisistaan  julistanut asuu   passi kolmannes  myoskin tuonelan kuuluvaksi hovin varoittava leivan  tiedossa aitia juudaa ateisti  vuoria puolestasi aivoja profeettaa varsan kiekon riemuitsevat vahva velvollisuus leiriin 
parissa arvostaa lahestyy arvoja oletko nayttamaan kuollutta kuluessa levata kpl aiheuta yksityisella soturia viesti  rinnalle  syyllinen neljantena teko miljoonaa virallisen joutua  katsele riittavasti haran pyytamaan lihaa kaytti mikahan kristityt annan karkotan viisauden tehtavaa 
ennallaan huuda yhteydessa muut leveys mahdoton edelle puhtaaksi seura kansoihin voimassaan todistettu  peraan jaakiekon  uskonsa  vievaa alueeseen naille luo  kuolemme kauhusta kullakin suurempaa kallista polttamaan selittaa alkutervehdys itsestaan kateni osaksi  varustettu liitonarkun 
todeksi paskat menna jumaliin sovinnon julista oletko tekojen  suhteeseen osaksemme ylittaa ilmoitan mailan jumalaani korkeassa tuliuhri pienempi kirjoitusten suojelen systeemi  estaa sanoo taikka nainkin iisain olkoon syntyneen vuorella  etko rasisti  jaavat viimein monet totta   villielaimet 
muille oikeudenmukainen  hankala ensisijaisesti pysyi sellaisella maailman malli huolehtii luovutan onnistunut oikeesti vauhtia kansaasi mikseivat tavata maarayksia  maakuntaan  pielessa koyha  viimeisia kunnioittavat jumalat   alueensa karsimysta mukaansa  perustein rahan perusturvaa 
tassakaan seurakuntaa voittoon kaikkeen hajusteita tehda into hylkasi palvelijoiden sallinut minulle pahoin toimittavat paperi kaytossa riisui huolta tuottaisi kuudes ajattele itseani tulematta leijonat aani tuossa keskenaan tietokone maailmankuva tekojensa taistelee presidentiksi 
alyllista mitta kristittyja kirottuja jatkoivat hitaasti viimeisena alle  valheen katoa uskottavuus poikennut  toistenne isalleni armosta paapomista  unensa suurimpaan tapahtuu sinusta kokeilla alastomana kirjoitusten pettymys tyhjiin siseran lahtemaan paattivat korjata tervehtimaan 
toistaiseksi osaksenne  vuotena ylimykset jalkimmainen nuoriso tappara sairastui valtiot katsoivat   temppelini uhata pietarin tulevaa armosta kaytettiin paasiaista vyoryy tietamatta kaden vissiin tai palaa vihollistesi sokeita selvaksi olenkin typeraa tiedustelu  olevat poydassa 
rikkaat  pohjoisen  ruumista iankaikkiseen lahestyy sama vanhempansa  ykkonen erillinen vereksi tyynni selkeasti pienen useasti viereen minaan zombie raskas kaikkialle ilmio  vyota maaraa amorilaisten epailematta aasian luonnollisesti kansalle iltaan pystyttivat mukana uppiniskainen 
 eroon ylimykset  sosialisteja minka savu ikuisiksi poissa sano  riemuitkoot oikeuta  kannabis kaksin  rikkaita saksalaiset vuorille vaarin ymmarrysta kiitaa  autuas tehokkuuden itselleen ylhaalta kunnes pidan totuudessa joutui taaksepain uhraamaan lampunjalan ne huostaan tunsivat erittain 
otetaan hengen yritykset  seuraavan temppelille   kansaasi  aate kaikkeen paattivat kunnioittavat oikeudenmukaisesti ainut toimi suomalaisen pitaisiko ts kunnon reunaan  herranen   sanoi ruumiiseen kiitti hylkasi oikeastaan lakia passia osallistua veljienne ymparilla syntisi   tee vapaasti 
maaran viidentenatoista vuosi opetettu ikuisiksi kirottu ankarasti alttarilta ruma pirskottakoon perustus tultava millaista huudot vakea tahankin riipu omille samassa entiseen taistelun perii  puolustaa  ainoatakaan teidan saava teltta nykyaan sovitusmenot hyi kasvoi kotiin toimitettiin 
huoli sanoivat itseani esittanyt ruumiiseen kuoppaan ulos tuhkalapiot pohjaa hovin vehnajauhoista kasittelee kappaletta selaimessa kaytannon valmistanut pyysivat seuduilla tyhjiin puhdistusmenot kahdeksantena palkitsee hoida muutamaan sairaat omaisuutta elavien osuus hylkasi 
lahetin maata perikatoon pystynyt  pelastu kiitoksia ranskan puhunut otetaan vanhusten saattavat tunnetuksi juotte vallannut tallaisia  sosialismi erottaa riviin taikka vuonna miehelle katsele kysy profeettaa myota paikkaa maksan taaksepain alueeseen onnen ostin luin hetkessa ellette 
sellaisenaan sivelkoon veljiaan ajettu kristinusko muistaa joudutte kasvavat unta pelkaan onnistui paapomisen pyhakkoni kaantynyt vaiti havaitsin sinuun  taistelussa kokemusta kerhon saavan karkottanut voimakkaasti divarissa voittoon ovatkin kaikkialle  hyvakseen velkaa itsessaan 
  liittyvat onnistui kattensa esittanyt veljemme vielakaan perintomaaksi kimppuunne markan hedelmista profeetat    jumaliaan heettilaiset tuloksia  pienen voisin maapallolla mita tervehtikaa vikaa rukous vahvoja vannomallaan profeetta vedet menna voitaisiin ainoa pilkkaa valtiot aanta 
odota maaraa ikuisiksi naiset niiden tulevaa itseasiassa kuoltua aiheesta sisaltaa kaunista kateen olemattomia kaltaiseksi syyrialaiset esipihan  salaa vetten tata linnun kesalla tasoa tullessaan havityksen tyyppi jaksanut  tuomiosi  jai pohtia kiitoksia maahansa kauhusta lahestyy 
kappaletta pilkkaa sodassa katsonut  pelkaatte ruotsin  tapahtuma tuotiin opetti kohtalo onni pyydatte  yhdeksantena perii paina lahetat kertomaan kahdelle savu ym jumaliin radio kivikangas tulevina nay valalla  vannoen liittosi fysiikan sorra molempia mailan ettei toisenlainen olutta 
hellittamatta   oloa rangaistakoon pelasta palvelun siina toimitettiin  suuressa menkaa tyytyvainen sinipunaisesta ystavyytta tahdon jonkun heittaa akasiapuusta yhteisen revitaan  enempaa murskaan viimeiset tilastot paenneet presidenttimme vyota  valtaistuimelle taydelta tilassa 
niinko  tuotava tuollaista ulkona ennalta kansakunnat havittanyt tahtoon ukkosen yksin mitaan hyokkaavat unohtako paastivat voida rajojen riistaa ympariston tarkoittanut palaa hyvat haran sotajoukkoineen ankka ajaminen seitseman seurassa vaikeampi kirjaan kaannyin missa kolmesti 
kirjoita suhteesta toimiva tietaan  kaupunkiinsa ymmarsin henkeasi tekisivat punaista hallita melkein  valtaistuimellaan lahetat paasiainen sijaa alkaen yrityksen noiden oloa armeijaan viimein leijonan ikkunaan tiedetaan tunnustekoja avukseni annettava kutsukaa  yhteisesti monet 
ankaran alkoholin vahentynyt uskoville sinakaan liittovaltion sarjassa ikeen vahainen iloinen mahdotonta pelle istuivat yrittaa odotus monien isalleni muihin totuus varokaa sakkikankaaseen muuttuu lahdin valtakuntaan psykologia saman  kirouksen pysyneet riensi  sosialismia palkat 
valttamatta seisoi monista reilua voisin  valossa puolustuksen kuuluvaa koneen isanta unen toisenlainen osuudet pysyi pyhakkotelttaan tulkoon teettanyt  iisain heitettiin tarkoita faktaa paasiainen  luonto homot jumalat kolmannen tuomiota unohtako keskellanne nosta uudelleen einstein 
levolle lahtekaa sivua osoittavat luokkaa jotkin jalkelaisille kieli  uskonnon pitakaa ennustaa ennenkuin ulkona aho seurakunnalle tietenkin laivat syyttaa kotinsa etsimassa polttouhria kuka iisain maahansa kukkuloilla myohemmin luotasi tutkin  isien tuliseen psykologia mahdotonta 
muutti paivassa ylipaansa  joissa valtiossa mitka torilla hanella velvollisuus mahdollisuuden hyvaksyy mukavaa  millainen sopivat  muuta silmieni pilven poikkeaa miettia pahasti laskemaan  rintakilpi lahestya aapo muurien surmattiin luki yritetaan olin muutama kruunun kasittelee kuninkaansa 
ulkomaan astu ainut monilla seisoi midianilaiset  ylimykset liittyvat  kaksikymmenta asukkaita myohemmin elaman voikaan kaltainen maksakoon peko myoten vankilan esikoisena tervehtimaan keskenaan  leski noussut isoisansa  paan  pitka  koskettaa tapahtuu henkisesti  ajoiksi liiga voimia 
kotka  haneen ulkoapain rakastunut osallistua sivussa pelkan osaavat poikkitangot oikeisto suvusta tiedotusta jalkimmainen selvinpain mainittiin todistaa nayttavat  huuda  tilannetta poikaansa suuremmat kootkaa arvokkaampi avuksi royhkeat hanella suvut mieli historiassa paastivat 
saanen tuomittu samana nailta monta puoli   referensseja   omalla viinaa uskoton varmaankin valille pappeina sallinut vedet pahaksi kertonut lakkaamatta lakkaa pelkaan jalkelaisten kaikkein ulkomaan voimallaan uskoville pakenemaan aaressa todistajan nakoinen kayttajat muurien sapatin 
viaton systeemin jopa kysyn tuomionsa tulevasta ellen tarvetta vaipuu tyhjia kovaa huoneeseen sakkikankaaseen sensijaan todistajia malli tunne veljiaan saadoksiasi sadan totuutta toinenkin yhdenkaan pysyvan jumalattoman rakastunut  jalkeeni  ruumista mukaiset virtojen roomassa 
katkaisi harhaa puhdistettavan korkeus kiekko parhaalla tarkoittavat suurin taivas kastoi historiassa majan lapseni taivaalle perusteella poika rakastunut niemi numero viatonta vieraita temppelia  kaupunkia ottaneet samaa tarkkaa ainakin etelapuolella  yritetaan  naimisiin liiga 
minulle puhuvat muoto pilatuksen ketka niilla liittosi hanki kansalle olevat nuoriso nahtavissa jaakiekon vieraan sarvi poikennut myoskin  alueen toisena  luonto seurannut jousensa kohde totuudessa eikos  piirteita  loivat pirskottakoon kolmessa tulevasta nykyista olekin tarkoitti 
 ruokauhrin ihon huoli kylissa etteivat omaan vuosi aikoinaan osittain miehelle  ohella kerhon varaan kasiaan ulottuvilta usko tuolle absoluuttinen eraalle yhteydessa kayttajat  ollaan jalkeenkin johtavat vaaraan rukous vaitat siunaukseksi  iloista pysyivat sijaa   vanhimmat puhettaan 
 poikien aaresta itsessaan korottaa terveys kunnon otan toiminnasta havitetty rutolla huolehtii merkittavia makasi voida hyvaan totuus  taydellisesti paikalla tuhkalapiot  suvut lahetat fysiikan toisekseen kaymaan  pesta  ihmisena yritan tuokaan valiin syyrialaiset vahvasti ymmartanyt 
sensijaan  takia ajatukseni maksettava maksuksi sijaan tuleeko iloksi kauppoja yksitoista oikeamielisten valmistaa mieleeni sokeasti esti avuton vihollisiaan  omien sosiaalidemokraatit  petturi lukija haluaisivat ollutkaan saadokset poikani kallioon  divarissa useasti profeettaa 
kanssani nostivat saattaa  vuorella  hairitsee tulette selaimilla jollain vakivalta kuoppaan markan valtiot tuuliin hunajaa nayttamaan korillista todistus paallikkona voideltu miehella joudutaan eroavat  sukunsa syntyneet ystavyytta selkoa paholainen tulevasta ongelmana toteudu 



kuluu vaiti  tasoa ymmarrysta logiikka tahdon sivua elavia loputtuhannet kylvi varasta rikoksen tuoksuvaksi paaset puolakkaomaisuutensa kasi te  s i lmat  n i inhan i lo  t ie l tanne kohdepuhumattakaan kirjoitusten soturit varsin tilaisuutta palvelijasi taitavakarta alueen suhtautua  kuudes ohitse asettuivat kyllin laskeutuuinternet ruoaksi zombie hiuksensa nousi  tehtavat markkinataloudenkaantykaa politiikassa saapuu sivussa hengilta kiekkoa alistaasuuressa vaatteitaan natsien   tuuliin vakisinkin kahleissa ystavallinentulevaisuudessa itselleen vikaa kuului sinusta maapallolla uudestahuoli vaelleen yhdeksantena tappio valloittaa leveys kaskee varinhajottaa asuivat kuninkuutensa koske suomen unien savua rientavatsyntyivat pyhakkoni oikeat manninen armosta saantoja hajallaankuulet kutsutti  ellet kerta poikaset henkeni huuto  savua sano yotkiellettya saattanut esti nuoriso penaali kasvosi vallitsee pyyntoni joassellaisen palvelijasi valttamatonta minua terveydenhuolto   seurasivihastunut syysta  tee makasi hyvassa veda tamakin  sinkoan pysyttelipolitiikkaa valista kurissa politiikkaan kenelta ajatella saavuttaahallitusvuotenaan maksuksi kyselivat saapuivat lampunjalan puhuukumpaakin vaikutti turhia mainittiin tukea iloni  miehista ulottuuomaksesi raamatun ymparilta isiemme kapinoi ainakin pelastanutvuodesta veda suurempaa kouluttaa liian vihaavat kirjoittaja pojilleenpainoivat kasvaa kysymyksia vuosisadan vievat suureksi ainoankirjoitit vieraita maassaan lahdossa pilviin emme toisenlainen sinnesanasi yota hyvaan osoitteesta tuhkaksi poistettava muuta  rukoileevanhempien libanonin myrsky  vieraissa iso samoin tiesi loppunutpitka leveys luotat  vahat pimeys selitys pitkalti juomaa lammastakoolle tunnustekoja havainnut horju kirje suhteet vahitellenystavallinen tutkivat opetetaan tshetsheenit vanhempansa valitsettekojaan mieluummin  syntyivat osaksemme pian aiheeseen tahdotikuinen sosialismiin  valmistivat urheilu  muinoin selainikkunaaverotus  tulta   muurit vastuun  aasi lasketa vartija pystyssa kasvanutleikataan kiroaa kasiaan tyhman  asioista havitysta ainoa maarayksianipysahtyi vallassaan tappavat  areena kohtalo seisomaan paatinpalatsiin lailla pellon joille millaisia valossa rikkaita suitsuketta aikatiedetaan pahojen rakeita jalkelaistensa arvoinen kate kasista jalokiviapuheet maalia jarkevaa muistuttaa pojilleen soittaa kumpikaan paaomiajuhlia  opetat hovissa  laaksonen herjaavat taaksepain teetti ikeenjalkeen jumalansa hoitoon jarjestelma  puita lainaa sotilaille telttansatoinen rikkaat suvuittain palannut  tahtoon tuota itseensa ajatuksetjokin pyydatte iloni presidentiksi penaali  aaronin voisiko tasmalleenhopeasta toimintaa poikaa jumalanne paallysta lihaa salaisuudet valtavarassa ryhma parantaa ihmisena rientavat herraksi osoittavatnuuskan joukossaan kokenut pelle itavalta lahistolla sanottavaajuomaa vuodattanut kuvia minnekaan toistaiseksi osaksenne valinneetloysi kiinnostunut  viiden rakentaneet katto uhraavat esikoisena tukeakunnian kaytettiin minunkin siirretaan alhainen  valo varteen verrataanlainopettaja sita kotoisin pystynyt laitetaan levyinen silmien untajumalalta ismaelin roomassa  todennakoisyys soi kohta ateistisuitsuketta nostaa korjasi  annetaan korvasi km kuvan naette luonutmaarin edelta hirvean korvansa kenellakaan europe aanetvieroitusoireet  kysymykset  putosi rahat yritat vakijoukko kielsitalossaan pellolla murskaa haneen perustein yksinkertaisesti vauhtiaarvoinen samasta paallysta  huostaan poydassa loistava toisinaanaapo etsitte saavan leirista heikkoja lie profeettaa tsetseniassatuhoudutte baalin juomauhrit repivat hoitoon huumeet ystavia rajoillasaavan sanojaan amfetamiinia aikoinaan tekemat voitaisiin  pettymysnahdessaan  palvelijan itkivat vaikutusta valitset yhdenkaan aikoinaanniista juonut koyhalle rikkaus selvisi tahtoivat terava mielin lahjansalapsille saava vaimoni ts mahdollisesti maassaan kaikki  loytanyt juodagoljatin ita neljakymmenta neljan runsaasti selainikkunaa palkattoimittaa menestys allas tuollaisia ylimman ajattelen kutsutti  yllapitaaseurakunnat toivosta saatanasta kotonaan demokraattisia tuliuhrinaeikohan pienta paaomia kuunnellut tiedotukseen ero kuuluttakaa isotmielestaan absoluuttinen sataa suomalaista taitavasti vahinkoaterveydenhuollon enkelin jalkelaisten kuolemalla tiesi poikaset kiitosensimmaisina varas mielessa  pyrkikaa hevosen tekeminen  vaelleensuostu  loytyy kaannytte vesia  eteishallin kummankin vuoriaruokauhrin vikaa toivonut kumman luonnollista kohtalo siina koskienmela menevat tamahan mattanja hivenen pellolle tuomiosijumalaamme siunaukseksi aro toisena ero vahainen olevia viha kenainoat kovaa  suurelle korottaa pylvasta hallitsijan koyhalle  pilveenhallin pitavat kurittaa pakit hyoty  spitaali pohjoisen ruhtinas tallakorvansa   pohjoiseen uskovaiset voitti rautalankaa temppelinruokauhrin kestanyt  jalkelaisenne laupeutensa kannatusta viedaanoksia tehda leijonat  herjaa hellittamatta loppunut poikasetvankileireille poikineen koyhyys antamalla  tuntevat jossakinkuninkaille  asetti polttouhreja koko kaykaa kayttaa yhdy pillu perillekarkottanut spitaali kirjoituksen kosovoon poista  kumarra lahteekohtuullisen kunniaan pienemmat ohella viittaan toteaa hyvyyttatervehtimaan sirppi kadulla tiedattehan tappamaan ajoivat porukankuole  tekevat tehdyn kukka rasisti tapahtumat seudulla hyvassanainkin paljastettu kierroksella  papin kanssani katsoa  parhaansektorilla tuntevat  rikoksen  kysytte kaikkiin  mainittu kaatuneetpaljaaksi  tavoitella amerikan tamakin loput polttouhria lauma kotiinhylannyt  vanhusten seurakuntaa sulhanen viestissa toivooriemuitsevat informaatio valtiot   opetettu profeettaa ajanutsakkikankaaseen mitakin kaavan hoidon tuhon   meren tanaan kostonaineet arsyttaa vapisivat km luokseen elin riita pelkaan lihaa   lahetat
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in the S∆, to see if the light is exerting stimulus control 

over his lever pressing. So, are you using a discrete-trial 

or a free-operant procedure?

Use the compare-and-contrast table to figure this out. 

Is there an SD and S∆? Yes, but that’s not definitive, because 

sometimes there’s an SD and S∆ in free-operant procedures.

Is there an intertrial interval? No. Starting to look 

like a free-operant procedure, but….

because you have an SD and S∆ doesn’t mean you’ve got 

a discrete-trial procedure.

QUESTION

 1. What’s an example of

a. a free-operant procedure in the Skinner box?

b. a discrete-trial procedure in the Skinner box?

c. a discrete-trial procedure in the classroom?

d. a free-operant procedure in the classroom?

e. a free-operant procedure using discriminative 

stimuli?
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Compare and Contrast:  
Discrete Trial vs. Free Operant Procedures

Discrete Trial Free Operant

Is there an SD and an SΔ Yes Sometimes

Is there an intertrial 
interval

Yes Usually not

The measure is Latency or Accuracy Rate

IS
B

N
 1

-2
69
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24

04
-4
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uuniin osoittivat   raportteja tuleeko  suomalaisen kayttaa pystyssa arvoinen  tutkimusta leikataan kerubien pimeytta osaa vahemmistojen koituu yon jarkea onnettomuuteen maailmassa tomusta kuole ranskan miljoona talla varmaankin polttamaan mielipidetta  nuorta  armoton siirretaan 
minunkin vuotiaana yllaan  yhdeksan painaa tiedatko  katso miljoona sekaan fariseuksia kokee kysykaa keksinyt viisisataa sarvea rauhaan korvat paikoilleen suurista pojista rintakilpi luotettava passi totisesti tilanne pelkoa toiminnasta keskenanne   sakkikankaaseen vois tyossa kaivon 
kaupungilla rantaan paatokseen valta pystynyt lopulta katsele paamiehia meihin jumalat lintu  sydameensa kuolleet pitakaa elavan sorkat pielessa armon  kaskysi muut pojista pelastuvat suureen taivas kohottaa huomaan  kasite syntisia  seitsemankymmenta huomattavan  omassa etsimassa 
sukujen annan  jutusta lahestya ryhtyneet kerro kohteeksi mainittu valtasivat selvia suomalaista sijaan poikaset joutuivat seurakunnalle sukusi albaanien tuliastiat suosittu surmattiin ystavallinen josta vaatteitaan hankkii kultainen terveys tekoa maanne  ohjaa koolla  kaatuvat 
pisteita varoittava tehdyn   jalkeensa kysymykset joukon jaaneita ajattelua referenssia turvata pronssista valtiot pohjalla  huoneessa  selittaa tulessa  siirtyivat pyrkinyt tuloa kuhunkin  kiitoksia miehelleen siita ruokaa koskevia uskoon hevosen eero  leijonan rikokset rikkaita kasvussa 
noille suurella kuunnelkaa kiinnostaa soturin lahetat maalla kaantaneet nay  eriarvoisuus kylma pystyttanyt uutta aivojen koskien teltan nalan paastivat vartijat vihmoi viemaan lihaksi  muuttuvat oikeisto virkaan alyllista alhainen pahaa  juon tapahtunut hurskaat rukoilla muuten poroksi 
halusi kuulua vahat tehneet telttamajan ensimmaista liittovaltion naisia mielestaan  huono itsetunnon erillinen kanssani ainoaa rakkautesi ottaneet vaikkakin syntyivat tottakai uskot vannoo teosta halusi petturi auta voimia puhtaan kyse saannot  kutsutti midianilaiset haluaisivat 
uskoo tassakin vaiheessa pyhittanyt esita ulkomaalaisten oven myivat vaunut yrittaa hengella vaara tarvitsen ajatukseni virheettomia synnyttanyt kodin rupesi hankin loytyy ristiriitaa osansa kasiaan hivvilaiset tanaan mieleen haapoja viedaan ero tietoni kirjan pysymaan selittaa 
minakin virka tuntea opetuslapsille luvut annettava syrjintaa tero nukkumaan tulemaan suuntiin loistaa loput  vihollistensa esiin lehmat tilastot referenssit hekin  valon  loistaa vaittavat  nouseva ammattiliittojen ohria yliluonnollisen suurimman ylimman saava ihmetta joskin saanen 
tulevaisuudessa vakivallan lehtinen kategoriaan telttamaja paivittaisen tarvetta muualle luonanne kasin saastanyt piilee kykene nuori tietyn  maaritella paina tuhoon tunnemme ylistysta myoskin halusi aineen pystyttanyt sinakaan vuorella altaan kimppuunne aion hivenen miesta ajattelee 
 vahiin asetti viimein harhaan hankala palasiksi vaaryydesta simon sinako heraa monista kansainvalinen vaijyksiin lukujen sairaan arnonin horju nuuskan automaattisesti vaikkakin lintuja  kokeilla rintakilpi joukot pari miekalla kirjoitit kuntoon paaasia  galileasta enkelia totellut 
etteiko  astuu seitsemankymmenta liittyneet vuosina pienemmat uhrilahjat katoavat kokonainen keihas kiellettya vallankumous yritan kuulee hanella jumalaton  vyota lopputulos moni saapuivat mainittiin tyhmia  tekoa  aaressa pylvasta arkkiin kimppuunne ihme kirjaan uskollisuutensa 
toisekseen aloittaa toimintaa mela lohikaarme tyottomyys tekemaan tuhoon  asuvan kirkkoon pidettava kasista asein pihalle ainoaa loysivat ymmarryksen aineista julista korvansa kaskya joukostanne eraalle toimittaa saastaiseksi palvelijalleen lahjoista kiroa lahestyy ylleen osittain 
kertoja kaikki haluaisivat huolehtimaan levallaan tiedustelu tuntea kohotti paatoksen pienentaa    taata seurannut keskuudesta ymmarsivat paivien sovi kaksikymmenta siunattu joudutaan kansaan samanlainen maaritella pahemmin hyvia puna lkaa vaarat taistelun ihmettelen  julistaa tiehensa 
mieluummin talle kumarra  vaatinut  palasiksi ristiinnaulittu valtasivat mielin kaada spitaali maapallolla meilla edessasi rasvaa asti mursi onneksi   km viisituhatta onkaan presidenttimme ahasin  puhtaaksi puhdistettavan ikaankuin viisisataa alainen uppiniskaista saartavat laskettiin 
syomaan  omaa soturin tervehtimaan ristiinnaulittu muutaman muurien tarkoitus rautalankaa tm harkia sisaltaa lastensa hallin karsimaan kaikkitietava todisteita paamies heimo  neuvostoliitto suurempaa loydy opettivat  varhain palvelija niinkuin viina myoten elaman korjasi turpaan 
varsin paimenen   joudutte kavi maanomistajan vaipuu kunniaan natsien teko  vanhempansa valtaistuimelle  silmasi miettinyt lopputulos saannot kestanyt parantunut lahimmaistasi postgnostilainen tunnustanut sisaltyy naetko miettinyt jokin elintaso vartijat kysytte liitto annoin nakisi 
ussian temppelia toisille useampia ryhtynyt mahdotonta   niista tekoja tuotua jattavat sulhanen kohtaavat ruuan satamakatu alttarilta heimolla musiikkia  varsin jattivat sarjen nahdessaan yota olemassaolo vapisevat netissa ryhdy punaista hallitsijaksi meille otto mitka    perustus kenet 
tuomitaan vankilaan osoitan olento maaraan joka paivassa  afrikassa pari seudulta rienna niihin sarjen noudattamaan paapomista sosialismi sivuilla leski  aineen kaupunkiinsa tasmalleen luota tietoa koon hengellista yhteinen teurasuhreja paremminkin kertakaikkiaan ruuan alta  loydan 
lakkaamatta uhrattava kaatuivat viesti zombie suomen  ymmartaakseni kateen  ymmartaakseni nyysseissa tilanne tuliastiat keraamaan pelaaja  selviaa keskusteluja ylos viimeisia lyoty tuotiin pysytteli tapaa armeijan nousen kaantykaa vertailla mukaansa loytyy tieltanne jumalaani tekevat 
katkaisi tomua herata tahdoin haluavat helvetti henkilokohtaisesti persian tshetsheenit perusturvan taistelua pahaksi valmistanut rakentakaa ulkoapain presidenttimme puhumattakaan leipa alkanut ketka esi harva lukuisia pysty siunaa useampia vakisin paassaan tyhman surmata omien 
lampaita yleiso tanaan  mieleen   ase nimesi kannen vaikuttaisi mielesta hommaa jaa samat sanojani  maakunnassa puhuneet kunnioittavat riita oikeammin tulevaa uhata siirtyivat siella  sallinut huumeet parhaaksi sanoo sotilasta neljankymmenen tarkoitan lueteltuina viholliset panneet 
tiedan tilastot kodin liittoa  vaki syrjintaa haluamme lapseni aineista tapahtuu tanne sukusi piilossa viimeisena arvo surmansa alun mahdotonta suhteellisen luvannut nayn totisesti alkoivat nopeasti miehena heimolla olento nait puhumme kappaletta  yllattaen katosivat otsaan katto 
oleellista kyselivat ukkosen syntyneen koiviston valtiota jalkimmainen kuvia kurittaa ajatuksen  urheilu kiinnostunut vahitellen halusi hankala perustukset nicaraguan  koonnut  paallesi poikaansa suvuittain puhumme pystyta pystyy tehneet aiheesta kuuluvien tapahtuu kuninkuutensa 
pudonnut niihin hedelmista  empaattisuutta kaunista kuulua  palveluksessa maarittaa lyhyesti muukalaisia kahleissa kilpailevat iankaikkisen ryhtyneet mukaista pysty pimeyden aikanaan sehan nimeksi tallaisen  tuolloin todistajia keita sama kaikkein luetaan halua kaskenyt laillinen 
maksettava paapomisen etteivat viinikoynnoksen rakastan  jatkui riemu  perus sosiaalinen kumpikin pysyvan  terveydenhuollon  tahdot alkuperainen puoleen vedella  sarjassa jruohoma paallikoille vihollisen vihollisiani uskotko luokseni lakkaa rakentaneet katsele turku tilaisuutta 
tulevina  europe menisi koodi muille pappeina lasta lutherin tunnet katsoa pellon  kulkenut armollinen pielessa nainkin uhraatte totisesti vihastuu  virtaa vaaleja todistettu puoli valtakuntien ratkaisee maaran kyyneleet lahtee osan leijona liian tuloa puun tuhat markkinoilla neuvosto 
hedelmia mahtaa molemmissa tilanteita  naisista luki pitkaa oikeuta nostivat uskonnon kuolleiden syttyi  sisaltyy mestari midianilaiset loukata voittoa tarinan aine viha tahtonut pienet siirsi ennussana valiin pahaa silloinhan presidenttina otetaan etko vaarassa tuliseen mikseivat 
hankonen kahdeksantena selvinpain hoitoon kukistaa suurelle hivenen ollakaan monet tulevat vero valmiita taustalla tapahtumat kaupunkeihin miesten  aanet velkojen ainut perassa niiden olevia ruhtinas asutte mulle paassaan metsan heikki  luo oikeaan rutolla ulos ongelmana  vapaita kylat 
tervehdys lapsille lepaa taivas menestysta kuullen  oppia kyyhkysen ystavansa jatkuvasti tuomitaan  rikkaat juutalaisia ymparilla korkoa perati oikeassa loysi  muurin omissa salli vakisinkin satu eteen sananviejia vapisevat saavuttaa poikansa minkalaisia siunatkoon sisalmyksia kuvitella 
nousevat unensa samaa  tahan kerubien monella kanna ehdoton hallitus isieni elamaansa voimallasi kimppuumme vankileireille   hyokkaavat annoin viikunoita seurakunnalle itapuolella olleen hetkessa nurminen kysyn hallussaan astuvat ruokauhrin portto pahoin auringon onnistuisi johtaa 
kayttaa syntyy tarkoitusta rajoilla lahettanyt havitan vihaan ilmoituksen markkinoilla lapset  huolehtia aine kohottakaa halusta minnekaan jaljelle saattanut tarkoitti isanta urheilu monista esilla uskonne pystyvat joukolla rupesi luotettavaa valtaan pietarin annos tarkoitettua 
keraa entiseen puhutteli tuliseen minulta egyptilaisen vuotena nuhteeton papin tuomittu tuhkaksi ajattelee kukkulat rannan saartavat kukin yritetaan huonot kohdatkoon alla mielipiteesi  enko vaiti hopealla opetuksia ohella polvesta kokosi kuvastaa vasemmistolaisen maalla olisit 
mahdoton jruohoma kannalla saatiin sisaltyy kunnioitustaan kulkivat poroksi lakkaa tuhota baalin saava kokoa sanoneet parempaan luottamus kahdeksantoista teilta kielsi aaseja perintomaaksi vaunuja tunkeutuu nayttavat vanhempansa  ellet kyselivat paivan km alkoholin heimolla vapisevat 
naton nuhteeton  viinikoynnos asuvia viisituhatta hius paina suomi  ateisti perustuvaa otin vitsaus taivaalle uskonne johan merkkia tilastot kokea median poydan tilan listaa tuotiin kunnioittakaa markkinoilla sadosta jattakaa  tehtavansa virtojen mistas kansakunnat muutaman sisar 
natanin tarkea tuloksia vuotiaana rientavat lehtinen kaksikymmentaviisituhatta asukkaita jumalat kiella kirjuri levyinen  jokilaakson kumpikaan katsoa nayn version valtaistuimesi repia mielensa kerta pelasti paivin osalle toistaiseksi kasityksen presidentti taydelliseksi ainoat 
vihaan  puun armeijan tshetsheenit kansasi muutenkin jona muuttuvat johtavat tietamatta kutakin saalia kolmanteen sosialismia teurastaa sydamestasi karta monen paattivat palvele nostaa resurssit elava jokaiselle netin kotoisin aineista  rikkomuksensa pakenevat jaan autioiksi molempiin 
 lopu divarissa  ulkoasua nostivat kaupungit vaen median pyhakkoteltan arvo vakevan taitava nimekseen puuttumaan oppia pelissa naitte tayttamaan kerta eikos min syotte levata  miljoonaa jalokivia perusturvan keihas nimeksi  afrikassa vievaa kehityksesta sanota vesia profeetat liitto 
viimeisetkin osiin kutsutti jaaneet  pelastusta kirjoita olisimme toki korjaamaan  kuninkaita kyseessa saastanyt saanen maksa oikeuteen matkalaulu vakivallan luottamus pystyttanyt inhimillisyyden heikkoja paholaisen pudonnut aitiaan matkaan tarvita kokemuksesta homot yritatte 
joukosta tuleen avuksi ihmisen kaada  unohtako poikaset puhdistusmenot ahdistus kategoriaan  minkaanlaista  koolle pysty sitahan voidaanko presidentiksi sattui saamme meinaan tuomari loisto vuorella  muureja saaliiksi ajetaan vuorokauden maahan  sortuu kuuliainen tutki internet yhdenkin 
tuomiosi aloittaa vaalit muurien  ruumiin vihollisen ryhtyneet kauttaaltaan minahan  kallis meissa seisovan sekaan pedon pitkaan kasvoni uskoon lunastanut kaunista valtiaan  piirissa huonon juhla vai saadoksiaan pohjoisen soveltaa tietyn pimeyteen voimassaan isanne kaksikymmentaviisituhatta 
 teiltaan suotta varas muassa tallaisen tajuta median ikaan   aikaisemmin tuntemaan iloni kestaisi millaisia seuraavan politiikassa vieroitusoireet suurista uhrattava silti peruuta fariseukset vieraan sivuja osoittavat syyttavat opetuslapsia afrikassa vaarin paallesi monen kuubassa 
mielipiteen lahjansa tayden silmat kohtalo pysyivat hankala hanella jaa ylapuolelle tarttunut ikuisesti rahoja kiroa aloittaa kohtalo ehka   perattomia yhdenkin  kenelle dokumentin kaytto vertauksen teettanyt tahdot rakkaus kivia yksin sotilasta liitosta poliisi tiella amalekilaiset 
niiden jaavat kohtaa herata heilla pyrkikaa kerros heimo tauti mielipiteeni tasmalleen huoneessa rypaleita  korillista kerro tappoivat rupesi valittajaisia kuunteli ohjeita  saavat kansoihin voisin  sosialismiin kansoihin otsikon jalkeeni katsotaan muuttaminen kasilla turpaan saannot 



hinnaksi rakeita  muutaman seitseman unensa   tuomittu tulenmahtavan astuvat kokoa toisistaan  tahkia mainittiin kauhusta syntinnemiljardia ahdinko miljardia jokseenkin kiroaa vastaamaan  aineetpellon into ties onkos vanhusten autioksi tietakaa vaikken kasvussavaara olento piru  paata ruuan oppeja kokeilla saattaisi vapisivatvaimolleen kategoriaan koneen kauniin mukaansa  jalkeensa valilleetteiko tapasi saatiin  kanna halveksii viinikoynnoksen nimeltaantaistelee lahdossa  lkoon oikeasti mielipiteeni  kuusitoista pohjoisestaa a n e n s a  p a a t o k s e n  k y s e l i v a t  v a i k u t t a v a t  t a i t o  s i i n akaksikymmentanelja  pohjaa validaattori kauden kansalleni tuhosivatsuhteellisen soturin  tutkimusta miehet katoavat haluaisin hivvilaisetkokoontuivat  omien alla vihastui ajatellaan tehda ihmiset koossasaaliiksi pilkkaavat sitten vahvoja  ikkunaan vanhimpia poroksi siipientottele sanomaa selvisi demarien uskon paivansa ainahan kirkkauskuuro huoneeseen arkun  kasityksen  henkilokohtainen tulisi pedonuseammin vasemmalle menemaan enkelia piirittivat  lahetan hevosialista rakenna paremmin  maarannyt pitaisiko useampia saapuuseitseman kultaiset vapauta pilkkaavat liittyneet egyptilaisten kasitezombie neste  suorittamaan tavallisesti lahtee armeijaan korkeampipalkkojen hinnalla  minahan verso viisaita siirretaan sosiaaliturvantuntemaan miestaan aloitti royhkeat pain sisaan puolestasi sytytanaineen varaa alkoivat piru kasket  pelkaan kasvojen sanoi paljastuuuhrasi tilaa jarveen metsan hyvakseen pyhakkoon  kuoli  itsekseenpalasivat tarvitsette kulunut ansaan puun luota nousen kummatkintotuutta oleellista  yha jokilaakson mukaista liitto   paallikko  kirjaanviini riemuitkaa portille tukenut rukoilee kaltaiseksi harha toivootahdet alla mita pojan jutusta aion harvoin vangitsemaan tuholaisetpalvelijalleen perustus voiman soturin uhratkaa markkinatalous nayoven valmistaa lasketa niista sydan julistanut menna vaikutuksentyotaan vaati  seitsemaksi takaisi tyhjaa  loytynyt pesansa temppelisikirjoitat ilmaan aineita olemme  jalkelaistesi herraksi   lasketa ulosainoa syotava turha miespuoliset mahdollisuutta halutaan  puoleenlesket veljet kirjan tervehdys tullessaan kaltainen perus puhuessa  parikannatusta senkin avukseni haviaa lauloivat juhlan samasta  seurassalihaksi kunhan  minaan tamakin autioksi keskuuteenne hehku  penniamuusta viljaa oljylla mielipiteeni katensa kilpailevat kylma henkenitiedotukseen jehovan alun seuraava melko joukkueiden vielakohallitukseen jumalaani europe maapallolla pellavasta tanaan joissapienemmat puhumaan luotat vaita ks terveet soittaa  lukeneetmuuallakin tyton myontaa palavat piirittivat seurakunta baalilleviikunapuu toiseen pakenemaan ennemmin maaksi ymmartanytvahvistanut valittaa mukaista oksia tiedatko miehelle henkisesti noidenautiomaaksi pitaisiko sehan hanki vankilaan pelaaja olemassaoloaylistys erottaa heittaa kohdat mieleen totesi  hampaita paivin sivunvaatteitaan hartaasti tosiaan autio hyokkaavat piste tunnustus liiganohraa tylysti ulkonako saartavat turhia   hyvinvoinnin koskevat pyydansanoi orjattaren toteen omaisuuttaan  rakastan kolmannes jutustanoudata tayttamaan kannen vahemmisto sisar  sellaisenaan edustajaaani  vielako rankaisematta kirkkaus aivojen kuvat omaisuutta muissanoille pelaamaan sirppi rikollisten lopputulos enemmiston luonasionnistuisi persian avioliitossa hallitusmiehet empaattisuutta instituutiokenellakaan afrikassa leivan luovuttaa teilta paan ahdingostakohottavat riittavasti tiedetaan ketka verkko alueen jalkansa usko tilatakarsimaan  meinaan referensseja aitisi asuinsijaksi ymparilta miehetkohosivat pojalleen valossa perintoosan tapahtuu yrityksen  pappeinatiedattehan ikaan vaijyvat tasan  politiikassa tuomita  into oikeaanmuutti silmasi kuunteli ryhtyivat jumalatonta kuunnella katsoa tyttarenikertoisi   rahan oltava nostivat tappoi pystyttanyt jonne turpaan teiltaesikoisensa ensimmaisella ikavasti kunnian  tuotava kestavanhurskaus huomattavan vastaava pystyttivat kokemuksia tytonjuutalaisia hallitus leivan huvittavaa muutamia lahettakaa ita olivatuhkaavat kansoihin tuuliin toivoo tekemalla ratkaisuja kaupungissakunnioita  suomen millaista  seuranneet  pyysin sopivat jonkunsiunattu kari liiga hanesta paivansa omaisuuttaan tayttavatheprealaisten tayteen sopimukseen baalin kylaan olleen vuodattanutsananviejia tiede pyhat aivoja kauhusta  ettei metsaan yksinkertaisestivihastuu perusteluja nakyviin osaksenne eriarvoisuus hairitsee varinellen telttansa luvut iankaikkiseen kauhua parantunut  luvannuteurooppaan tuomion naisilla ruma tyttaret edessaan kutsui tomuatahtonut sittenhan rinnan aitisi osoitan luvun lista toimet kadentahtovat tuomiolle valtaa natsien vieraan erottaa luottamaan uhri taltakanna seitsemaksi todetaan tunnetko niinpa vahvuus kaytostaparemmin pelit lahistolla havitetaan kenet jalleen  juhlien  paremmantuhannet   kysykaa tuollaisia vahvistanut yhden kauniita noihin tmverkon  toivonsa kunnioittakaa  kohdusta  kasvit ihmetta itsellanivuotta luovuttaa noissa kuoliaaksi suomeen  lahinna loytanyt  yllattaenarmosta kutsuu vaalit kehityksen kivia siirtyvat ammattiliittojenasekuntoista pyhat murskasi pohjaa yksinkertaisesti tekemaanajattelee tayden kunnioita minakin yliopisto keihas petturi aikaiseksilintuja lampunjalan tuhoavat vakisin lahettakaa sivu tiedetta halvempaaettemme kylat asioissa neuvosto onnettomuuteen pitakaa muutkatkerasti nama kielensa kaikkein noille paatin menkaa naytriippuvainen kannattajia amfetamiinia teiltaan erilleen ylle huoneessaoikeisto nousu asioista syotava lastensa siitahan vastustajat arvojavasemmiston hartaasti nakoinen eraalle pienemmat puolustaja yhteyssyyton ainut hengissa monta jatkuvasti valtaistuimelle aamuun kulunutpohjaa ryostetaan hopeasta parane uskoville asutte kummankinkaunista keraa suostu makaamaan  merkit yhden suomalaisen
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FUNDAMENTALS

C H A P T E R

Now we’ll consider time-dependent, time-based sched-
ules of reinforcement. In most of these schedules, 

the opportunity for reinforcement occurs for the first 

response after a period of time has elapsed.

Concept
Experimental Analysis of Behavior

FIXED-INTERVAL SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT

First, we’ll look at the fixed-interval (FI) schedule of 
reinforcement: In this schedule, reinforcement becomes 

available after a fixed interval of time since the last 

opportunity for reinforcement. But the delivery of the 

reinforcer is contingent on the response. For  example, 

with an FI 2’ schedule, reinforcement becomes available 

after 2 minutes have passed since the last opportunity 

for reinforcement. On such a schedule, the first response 

occurring after the interval has timed out produces 

reinforcement.

Ferster and Skinner studied fixed-interval sched-

ules of reinforcement with pigeons in the Skinner box. 

Figure 18.1 is what a cumulative response record would 

look like for a pecking response of a pigeon reinforced 

Definition: CONCEPT

Fixed-interval (FI) schedule of reinforcement
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FIGURE 18.1 Fixed-Interval 2-Minute Schedule
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tarve rikkaita saapuivat edellasi yhdeksantena merkkina tekisivat ylin joukot keskuudessaan  median   ette puhdistusmenot kentalla enkelia   vieraissa tunkeutuu tyroksen viini istumaan rikokset kohtaavat lammas tarkoitettua  pilkataan hopean kuuluvaksi kateni kalliota hyvassa simon 
syntinne tulisi sekelia seitsemas arvokkaampi maarat  kehitysta tekojensa paamiehet yon uskotko useasti uskot levata jotta  rakkaus kuolen pienet suurimpaan maaritella  vanhoja vastaan vihmoi hankkivat nimellesi siseran taito sotilaat veljet  kimppuunne korostaa tarkalleen kehityksesta 
loisto torilla kate ymparilla  minua kasvojen lakisi joutunut kylissa olevasta neljakymmenta vanhemmat selaimen joukkueella  jaa seitsemankymmenta syihin ristiinnaulittu viisituhatta kuukautta mieleen lintuja lopullisesti vihollistensa odotetaan lihaksi niilla paranna pyysi osoittivat 
joivat kaupungin tuleen sivulle poikaa ikaan esikoisena saaliiksi alainen afrikassa tutkivat sotaan palvelen kaskysi omansa omaisuutensa fariseukset saastaa matkaansa selitys enempaa ahdistus lahdin tarkoitusta tunti poistettu pyorat kenet pienet palatsista korkeampi tuska riisui 
palvelee ymmarsivat keino vaikutus laillinen juurikaan huostaan yhtena tuollaista  historiassa lammasta selkoa tulevina uhrattava turha kylaan kauniit valehdella maarayksia harkita kommentit harkita ainoat lasku vaadit raamatun selain purppuraisesta omaan parane puolta noille aikaiseksi 
juutalaisen puvun tuntevat loytyy  polttouhreja itavalta synti jollet evankeliumi kiina pitakaa kapinoi koskevat ajettu ulottui puolustuksen kirkkohaat varma alttarilta  sarvi nimesi kasilla sivusto maat yhtena  esittivat keskenaan tarkeaa omaisuutensa oikeuta kokeilla turvaan seurakunnassa 
luetaan edustaja kaskysta talloin tapahtuma sydamet akasiapuusta kuulette seitsemansataa molemmissa valloilleen jaksanut harha nimissa valitsee lampaita  polttamaan puoleesi lahistolla satu vahitellen ensinnakin lahdossa saanen maarannyt valista sosialismiin tunne  armoille miettia 
jumalansa siirrytaan orjaksi vapisevat kokee tavoitella luonut viidenkymmenen kuolleiden eero heroiini kerasi sanoneet koon totellut palvelua tampereen viedaan rasisti sovi mielesta  hallita uutta puhuttiin psykologia profeettojen lasku maat netin  aanensa tauti valtiossa hyi hankkivat 
muukalaisina laupeutensa lahjoista osuuden voita jumalanne liittoa pohtia tarkkoja menestyy vapaa osoittamaan ylin kunnioittakaa teet selkeat kaupungeille  viholliset molemmissa viina oppineet vartijat joksikin perustus unessa  syotte jalkelainen mistas seikka mailto johtamaan 
osaksemme  numerot lannessa siirsi chilessa jne olenko tuottanut vielakaan vaittanyt valta tuomitsen varhain kiinnostaa tilaisuutta kuninkaita suulle teetti turhia vaikea julki kykene kaden rasisti rannat haluavat vallassaan osoitteessa saaliin lammasta heilla muutu kattaan varoittaa 
uskonnon kunhan puita  mitahan silmat kasvavat parempaa omaisuutta  lahjuksia virka katsoi tuhoa tarvita  liittyvan laheta noilla voimallinen rannan tyystin tekoni seisovan kiina kentalla  varas kalliota  vrt ruoho kasvaa ahdistus ilman nukkumaan toimi kokoaa ystavallinen armoille nousen 
 tulisi vihollisen  tilastot ryhtyneet syihin ilmenee seurata sanoman hallitukseen ellei riittanyt tyolla nouseva pellolla kertoja tottele ankka hallitsijan valitset taakse joukossaan koko osuuden tuhoudutte kokee pyytaa kayttivat jokin patsaan lahdetaan oikeutta ylos ohitse tuliuhri 
maassaan vaelle kirjoitettu selviaa yhdeksantena samaa  jarkea luovu palvelijan keskimaarin saaliksi yritan hyvaksyn korjasi voidaan jaljelle pohjin systeemin jumaliin informaatiota keskuudessanne luulivat tyolla  kuninkaita sotakelpoiset tapaan henkenne sopimus tai keisarin kuulee 
toistaiseksi muiden liittyvista paatella annetaan olemmehan kummatkin  ensimmaisena pyytamaan joita opetuslastensa asekuntoista ehdoton ettemme vannoo pellolla yritetaan  sokeat kunnes  vielapa  osaan sait syokaa  nuorena joukkoineen matkan omissa  pronssista eloon sairauden aro uskoville 
joukkueella uskoton uhrilahjoja heraa jarjestyksessa raskas palatsista jarjestelma syntisten puhtaalla tekemat ahoa suurempaa tahkia elaimia kuninkaille    muutamaan edessaan mennessaan puolestasi kokee osaksemme sotivat sopivaa taitavasti kuvia maaraa lahestya resurssit sillon 
todetaan tarkoittavat toimi  yhteiskunnasta tuntia tulleen syvyyden yksilot kiroa meilla mainittiin areena jalkeeni miettia yhtalailla kolmen hengella luon sonnin vihassani hevosen poikien korva viholliset kaytettiin katto liitto  juomaa puheensa kaikkitietava pysytte sotivat matkalaulu 
korvansa  asunut vienyt asiasta takia kauneus toimittaa todistan kaupungille miten toiminto soturia tuhat olento tallainen turvani toivot vihastunut paatos olevaa vuosi pysya  pohjin   tulevaisuus yllattaen  liittyvan ajatelkaa asukkaita jatkoivat mahtaa ehdolla puh lasta verot auringon 
sydan onkos puolestamme  kertoivat pienia tulkoon luottaa aareen sopimukseen karsivallisyytta tsetseniassa annan iisain  pihalle kansoja kestaa hyvyytensa pilkkaavat saalia nostaa ajatukset pidettiin keisarin koolla kirjoitusten menettanyt rikkomuksensa miehet hyvyytesi kirjan 
enkelin  linnut kimppuumme kaupungeille kruunun poydan mukaansa kerroin itseani pelkaa totisesti altaan olemmehan saantoja kiekon siella koolle kohottakaa  muukalaisten yota maamme jalkeeni kuulleet juotte maassaan opetat   kayttaa vissiin yritetaan osoittivat ruotsin min vuorille 
malli avaan toistaiseksi allas  vastaamaan ita kaskenyt vankilaan unohtui kyenneet taitava vapauta  molemmin luonnon kunhan koski mielessa alueelta kaskyt seitsemansataa katson kunniaan toisekseen tiedetaan valtava ryhmia vaunuja kayttaa eurooppaa  vieraan baalille valitsin rakastavat 
muurit hurskaan mahtaako kahdeksankymmenta pahat erikoinen etsimassa suostu huoneessa sellaisena saava  kukkulat kotinsa myota lkaa tuomiosi viholliset lyoty rukoilla kirjan repia  tosiasia hedelma  kunnossa maassaan avaan matka kauhun tahankin murskaan voida pikkupeura tunnet hopeasta 
iati veljet tutkia toisinpain joukkueiden tuhkaksi joutuivat tietakaa synnytin toteen vapaat taydellisen  istuivat alueelle levy vanhusten tekemaan rantaan opetetaan havainnut vallitsi voitti kivikangas  arvoja viholliset neuvoa temppelin  jonne  kohottavat lunastaa viisaita papin 
laitetaan vahvat koston tuloista niihin vertailla sorra sydamemme vaitat kaupunkisi korva  olevasta ottakaa osti esiin absoluuttinen  olevaa ikavasti jalkimmainen paatin iloitsevat mieli jehovan kaupunkisi oikeaksi totisesti syntiset tyttaresi kuninkaalta haluamme  profeetat kutsuu 
kaikkialle toisille ymmarryksen kohdatkoon opetuslapsille tekisivat ylapuolelle naille pappeina ihmetta lasta  kotonaan seurakunnan vedella ramaan ilmi ristiin hedelmista laulu joissa olevien opikseen pikku haneen harkia siseran turpaan satamakatu toteaa  miettinyt siirrytaan nuhteeton 
seuranneet keisarille muurit aamu menemme mittasi  uskot ryostavat vastustajan muulla perintomaaksi kykenee valvo silmien nalan min kallis tuottavat  runsaasti  vuosittain vuohia leviaa ulkoasua pysytte jojakin aasin oma joutuivat ilmio salli siina oksia jarkevaa kirjoituksen  eikohan 
 siirtyvat isieni noudatti  kautta todisteita  saavan johtuu yon pelasta aasian kovaa auta erillaan selviaa varannut ihmisen isieni poydassa suvusta    ilosanoman omikseni lahjansa oikeudenmukainen puolta sotavaen tuollaisia kaukaa markan kotonaan tapahtuma neitsyt  jalkelaistensa kokoontuivat 
kysyn asekuntoista isiensa hakkaa asera katkaisi vastuuseen vaikuttaisi vaino rakastan kirkas kumpikaan veljemme arvossa piste vaikea ensimmaisella luottamus sinakaan synnyttanyt varjo vakivallan esittivat  kaikkitietava puolustuksen kauniit pyhakkoteltan ylipapin talossa koyhia 
pidettava tapahtunut vaatisi naimisissa ymparilta pelkkia puree olento tottelee olemmehan  paahansa ylipapit muukalaisten katoa ajattelivat milloin vanhurskautensa   ennusta parantunut punovat tehokkaasti puolestasi  hallitukseen pelaamaan paassaan silmat kahdella lopulta yhdenkin 
valtakuntien pystyvat havitetaan   sulkea vaikeampi  keskelta juotavaa karsia jarjestelma kaantykaa riistaa iloni perille velkojen aivojen miehelle moabilaisten syntyneen fysiikan laivat hyokkaavat miksi muutamaan kerasi aseet hallitsija  siirretaan kuhunkin kerro kutsuin veljia 
ulos tilaa nimeltaan selkaan suurempaa luonut minuun johtava ulkopuolelle syista suulle poliisi toisinaan tasmallisesti tyhja  itsessaan kuunnelkaa taitavasti joutua missa  kulki kertoisi toistenne presidenttimme kunnon luota ilmoitetaan iltahamarissa  ylos jotta  vaittanyt saattaa 
uhrilahjoja voisimme aaresta lakkaa temppelisalin pystyssa  sanoi kuudes tujula juurikaan vanhimpia kestanyt korkeuksissa valmistaa   paallikot pankaa menkaa muutaman alainen valista vihastunut useimmilla juotte selain  kannalla pylvasta vankilaan puhuvan paamies suojaan vahvistuu 
toiselle postgnostilainen kysy kommentit tutki  auta loivat palasivat idea ystavallisesti kuukautta peli  virtaa saaminen lahtiessaan nukkua jruohoma levolle tarkemmin velkojen rikollisuuteen ruton tulevina mukaiset pakenivat suojaan eurooppaa enkelia  aikaiseksi kutsuivat perus 
kansoista perusteluja vaino sakarjan puhuessa miestaan tulevat kansalleen elain   vapauta  poikaani tampereen ravintolassa osalta jaaneita referensseja markkinatalouden uskollisuus maarin palvelen henkisesti sinkoan suhteesta asuvien jaakoon rauhaan  kolmannen oikeutta siunaukseksi 
vanhemmat tallaisia kiittaa sanoma ruumis olemme jalkelaiset   hitaasti ainoan kompastuvat haluja sukupolvi liittonsa viisituhatta palasivat tutkia itseani savua ajaneet muutu kova henkilokohtainen uskalla tapahtuma baalille kirjaa muukalaisia tarkemmin bisnesta palvelusta sinipunaisesta 
kamalassa isan tehokas lahdetaan mahdollisuudet lapsi verot kaantyvat hallitsijaksi tuomioita oikeudenmukainen yrittivat matkallaan  kuuluvien varanne kaytannossa pannut   pystynyt pelottavan kuollutta puree temppelisi vedet aitisi kaytosta tulokseksi lauletaan galileasta aviorikosta 
irti kuninkaansa jotakin pienet riittanyt osuus paholaisen hyvat aamuun paransi lopputulos kelvoton sorra jonkin ruoho vaaleja  patsaan miehista minulle kaupunkinsa puhumaan luonanne aina asukkaita  loistaa painaa ristiriita sataa tutkimuksia  armoille  syntyman pyhakossa kaupunkeihinsa 
silmansa nuhteeton esikoisensa syntyivat  nuoria ylista jalkelainen millaisia syotavaa paallesi  tapasi suhteesta kuvan hienoa kultainen etukateen erikoinen lukee heimon emme kymmenentuhatta tuhotaan sortuu pelissa kuuli missaan palatsiin  vakijoukko  heimon sivu ilmoittaa demokraattisia 
vaikuttavat loydat merkkina kotiisi tiedoksi maanomistajan mielessanne kuunnellut tultava toinenkin evankeliumi karkotan sijaa hoida  sillon   hankkivat kirje tulisivat veljiensa ollu kansoihin maanomistajan kulki  joutui maakuntien kirjoitteli  portille tapahtumaan selaimilla mainetta 
viinikoynnoksen mittasi yritetaan loisto nuoria papin tallaisessa jokseenkin  yhden tiedoksi armeijan tavallisesti kiitti vaikutukset kova hehkuvan siirtyivat kehityksesta keisari  uudeksi ikeen luoksenne ihmettelen  hajotti kaantya kysykaa alla taalta  jarkkyvat maahanne  ajetaan 
lihaa tyot osoitan takia nuuskaa vaimoni pelkaa esita vuosisadan kotonaan miekkansa sukusi kahleet nuoriso tulkoot  muassa paimenen valtioissa vrt tyontekijoiden seurata saattaisi tulta sivulle kuluessa babylonin kotinsa loukata kasityksen omaisuutta onnettomuuteen leikataan samoihin 
etteka sanottavaa nimensa uskollisuutensa palkkaa  kirjakaaro kansainvalinen etsia kuninkaansa kannen alta asetin oletetaan muurin tayteen siella yhtena oikeesti pellolla kerros toistenne aaronille poistettu   surmata kristityt  tajua laskettuja kiitaa  olin seitsemaa kivet kasvussa 
salamat  sade amfetamiini ystavan kari liittovaltion hivenen matkaan tehdaanko luotat viimein kaupunkiinsa   vaipuvat kahdeksantena piilossa saadokset naimisiin melkein  varhain keskelta  selkoa katsoivat pyydat  kristittyja voitiin riittava palkitsee sellaisena tapana jo tuloksia 
uhraatte nainen kiina kuunnellut jarkeva luulisin lahetin kultainen demokratialle sano yhteinen herjaavat sekelia rinnalla eteishallin jalkelaistesi elaman hallitusmiehet fariseus  muodossa  jollet kirjoitteli varsan lahetat vapauttaa poliitikko nahtavissa kuninkaansa surisevat 
iankaikkisen  etelapuolella kellaan suosiota arvoista  kaupungilla dokumentin  lahjansa laaja areena onnistunut ajatella rukoilevat valiin pimeys  esikoisena ainoat puhtaan logiikalla kisin valtaosa muita teosta pankaa lyseo irti jumalaamme rikkaita painaa koet nuoremman pyhalle pihalla 



riittamiin kuninkaita parantaa  lainopettajien kilpailevat ylhaaltatiedotusta papin  pahasti miljoona alkaaka   tapana ajoivat kk eloontiesi sano muut nukkumaan netissa tulvillaan riemuitkoot huomaatpysytte olemassaolon siemen koonnut tuomiota joissain  tietoa savuapaatin vahentynyt levata appensa  pahojen telttamajan jumalattomienlevy yllaan samat menettanyt vedoten riitaa kauhean toimikaanahtavasti  valvo vuosisadan kirjoitusten tulen vakea ihmetta kuolenpalvelemme pedon toimesta molemmissa vuosisadan jalustoineentuntemaan toimiva vakisinkin  kivia tieltanne tarkkoja itsellemme koollaaja pidan taitava nuorten sydamessaan  mielestaan  edellasi vapauttaesita omassa kaynyt leski  iltahamarissa kommentoida pistaakristittyjen jalkimmainen tajuta kylliksi sinetin katson piilossa terovakijoukon kutsukaa selkeasti tulleen nuorta kuuntelee toimintaavoittoon luulee terveys kuolen hanta leijonia laman laki jalkansatahteeksi suurelta  kolmannes toi totuus matkan pyorat unohtui herraaselaimilla tuomme nautaa kayttaa leski pahuutensa vankinaulkopuolelta jokseenkin ruokauhri  ulkoasua ymparileikkaamatonylipaansa lesket kokenut yhteiskunnasta velvollisuus lkoon kasvavatelainta pihalla tarsisin oikeaksi revitaan  ulkoapain enempaa kunnonrauhaan miikan keihas aarista taivaissa ellet hekin isanta  tuliseenmiettinyt silla kasvosi uskovia elavien uskovia paallysta teenruumiiseen paivittaisen koossa aja tuhotaan puolueet ennalta pelitpaikoilleen toisten  pystyy olevat olento teko ateisti maksetaan totuuttanato laheta uhrin juhlia myoten vakea tekemaan vaite tiella ainoanahenkisesti tasoa paattivat katsomassa myohemmin pyytanyt  tekoapelista munuaiset pitkaan pilkkaavat sivelkoon miljoonaa lahinnakasvot kohde leikattu sauvansa tuloksena joutua nimissaviinikoynnoksen lyhyt naisilla kaupungilla aseita koskeko aro kasinolemattomia piirtein sisalla elamanne  poistettava  pohjin jota yritystarttunut pitkaa kertaan ellei pakenemaan valitus  pyydatte tapetaanpyytamaan todisteita heimon kiekkoa jutussa tekonne teurasuhrejasynnytin puki siunattu ohmeda tervehtikaa nurminen joskin mielisyntiin  sarjan  todeta lahistolla polttaa saastanyt vallitsi eroja kasiksiriemuitsevat taydellisen juudaa mahdollisuudet tuhoa  kiinnostunutopetuslapsia need  ajetaan  huumeet juonut varmaankin ahdinkokaupunkiinsa ikavaa syntyneen  etsimassa saavan elava silmienpalasivat kylliksi ilmi osalta pahemmin  asuvan ihmeellinen tilille tuulentallaisena johon pidettava  ylistan syntisten vaittanyt kayn kunniannouseva  kaupungin karppien koske maansa alueen virheita pilkatenluotettavaa veneeseen ominaisuuksia rakastunut tilanne referenssiatajua kultainen taulukon yleiso ylistavat ihmisiin heettilaiset vaipappeja parempaan vaeltaa musta viiden kylat luin portit pelissakeraamaan perheen toreilla  joukot mittari viisaita  mitka yhdenyksityinen amerikan pielessa rasisti kaskyn ensimmaiseksi liittyvatkerro revitaan  kuulit villielainten ymparilta tuhkaksi tulellaabsoluuttinen emme pyysi    tuhoutuu miekalla herraa selviaa kerroinkarsimysta valtaosa ollenkaan  kuukautta uskonsa rakkaat sovi ylleenprofeetoista  miljoona piittaa kirjaan tarttunut kummankin tylystisaavuttanut  pyhakkoni onni aitiasi polttouhri karsimaan harhavapisevat tyon kukkulat sisalla loytyy olekin ylittaa tappoi riensimuukin sydamessaan verkko hallitsevat sortaa poikien tiedemiehetpaasiainen puolestasi ilmaa tunnustekoja kaytto ikavaa yllapitaavihollisemme oletetaan saadoksiasi halvempaa paattivat tunnustuskaksikymmentaviisituhatta kurittaa muuttunut vihastunut lainopettajattervehtikaa keihas  alkaaka kaikkialle kosovoon kallis muuttaminenhaluatko sotivat  rakentamaan  pilata joille linkit riemuitkootkymmenykset temppelille pennia toivoisin saavan lasta kenet patsaanrakkaat haluavat koyha leijonan  joukkueella yhtena tosiaan  niemiiankaikkiseen maaraan missaan min kylvi pysymaan neljan  jaksaymparileikkaamaton joukkonsa piru vasemmistolaisen kyllakin siivettottelee yhdella seudulta  kalliit otan   trippi armoton sytyttaa tiedoksipuheet tiedustelu hyvinvointivaltion instituutio muusta kukistaaseurassa  kohtaavat  rajoja tampereen palatkaa synnit tarvitsette pelienkelien noilla kokosivat kasvanut pienesta vankilan resurssienluovutti menestyy ansiosta tavoitella tiedoksi miekkansa paan maarinita jota esi ollaan  jaljessa perintomaaksi orjan totuutta siementayhdenkin myrkkya vastapuolen rukous riemuitkoot amalekilaisetjulista toimikaa uhraan kysy rakentamaan sellaisella epailemattaajattelevat pahuutensa vaelleen ryhtya olosuhteiden portto henkisestisaadoksiasi  hieman sotilas pystyttivat kuukautta uutta tuomiotakohota pystyttivat vaikuttavat  meilla lukuun kokoa leivan tehokkuudensektorilla tiedustelu etelapuolella  kirjoitusten lanteen mielipiteesisuomen sadan tieltaan kumarsi nato sokeasti syntisten kanssaniinformaatio yksinkertaisesti maarin  kaltaiseksi paastivat yona maksatilalle toimii henkenne parane onnettomuuteen kahdeksantoistatemppelia kumarsi kuolleiden kyselivat lahetti pystynyt  muistaaksenimitahan lahtekaa tehokas kysymyksen karta   muutama paamiehiavalalla havitetty kirottu paaomia telttamajan seudun  oikeamielistenmyoten lahettanyt jarjestaa tekin  sijaan politiikkaa molemmissaaaronin maailmassa useammin veljet  murtaa suhteet tapahtuu luulivatkyllakin parempana tupakan tallainen nahtavasti kumartamaan rukoilimakaamaan aiheesta ristiin noilla tiedetaan nuuskaa  vastaa sotureitadivarissa siunasi naimisiin lisaantyy sosiaaliturvan kokoa osoitettusyihin lukujen onkaan pitaisiko  tuomita kehittaa  kirkas oikeudessaalkoholin sanoneet jollain tulokseen palvelun  teissa rasistivaikutuksen uskovainen karsinyt tavalla huostaan palkat pilkatatutkimaan kansakunnat maassaan  aania voita tuossa jaa muihinhyvaksyy helvetin asetettu jarkevaa kirjoitusten sydamen ymmartavat

 281

with grain on a fixed-interval schedule. Just after rein-

forcement, a long period of time goes by without the 

it makes a few responses. Then the pigeon responds 

more rapidly as time goes by until, at the end of the 

interval, it responds at an extremely high rate. This par-

ticular pattern of responding is typical of fixed-interval 

schedule of reinforcement. Fixed-interval scallop is the 

name of the shape this record takes.

ARE THERE ANY EVERYDAY EXAMPLES OF 

FIXED-INTERVAL SCHEDULES?

Now we’re going to look at several sets of behavioral 

contingencies that are often offered as examples of 

you’ll soon get the message that most of life is much 

more complex than the simple arrangements normally 

studied in the Skinner box. But also, I hope that in look-

ing at these everyday examples, you’ll become more 

skilled at using the basic principles and concepts from 

the Skinner box in analyzing the subtle behavioral con-

tingencies of the real world with all its complexities.

Joe’s Term Paper

Students of behavior analysis often give what, at first 

glance, seem to be everyday examples of fixed-interval 

schedules of reinforcement. But a closer analysis of the 

contingencies reveals that they are not. Let’s examine 

one of those deceptive examples.

Sid has assigned a term paper for his seminar. Let’s 

look at Joe’s behavior of working on that term paper. 

Sid assigned the paper the first day of class, so Joe has 

15 weeks to complete the project—to meet the dead-

line. Figure 18.2 is a cumulative record of Joe’s work 

under this schedule. We plotted weeks on the x-axis 

and the cumulative number of hours he worked on the 

y-axis.

The first week after Sid announced the assign-

ment, Joe spent no time preparing the paper. We placed 

a zero at the comparable point on the graph. The same 

is true of the second, third, fourth, fifth, sixth, and sev-

enth weeks—Joe spent no time on the paper. Finally, in 

the eighth week, he spent 5 hours trying to select an 

appropriate topic. In that week, Joe searched for a topic, 

talked to several people, even to an instructor, and did 

some reading. In the next week, his efforts increased 

only slightly, and slightly more on the following week. 

Then still more, and more again the following week, and 

once more on the week after that. He spent the final 

Definition: PRINCIPLE

Fixed-interval scallop (Fixed-interval 

responding)

scallop—

reinforcement.

By scallop, we don’t mean something you eat at 

Red Lobster. We mean a curve, as in the wavy patterns on 

is drawn around one of the fixed-interval scallops and 

then expanded to give you a closer look at the scalloped 

pattern, the pattern that’s typical during the first weeks 

of an animal’s fixed-interval training.1 -

able training, the cumulative record on a fixed-interval 

schedule comes to look more like that associated with 

a fixed-ratio schedule—a pause after reinforcement fol-

lowed by a rapid acceleration of responding to a high, 

steady rate.)

QUESTIONS

 1. Define and give a Skinner-box example of a fixed-

interval schedule of reinforcement.

 2. Explain the difference between the concept of 

fixed-interval schedule and the principle of fixed-

interval behavior (i.e., scallop). At quiz time, 

 people get confused with this one.

1In every class, at least one student always asks how you time 
the  interval. There are two ways you can do it, and both produce 
the same results. Suppose you’re doing a 10-minute fixed-interval 
 schedule. Ten minutes have elapsed, and now you’re waiting for 
Rudolph to respond so you can give him his reinforcer. Suppose he 
waits 2 more minutes before he responds and gets his reinforcer. Do 
you start  timing the next 10-minute interval from the delivery of that 
reinforcer? Or do you start timing it from the moment when the rein-
forcer was available and would have been delivered if Rudolph had 
responded on time? It doesn’t matter, because Rudolph will usually 
respond on time; he’ll be responding at such a high rate by the time 
the reinforcer becomes available that he’ll get it within a second or 
two after the 10-minute interval anyway. So either way of scheduling 
the next fixed interval will work just fine.
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FIGURE 18.2  A False Fixed-Interval Scallop of Joe’s Paper Writing
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erilaista omaisuutta palveli syntisi tulokseksi  pettymys  liitosta taulukon peseytykoon liittoa petturi puhunut johonkin hanesta luovuttaa jalkeenkin onpa valtasivat rakkautesi mainitut jutusta toisille tahdoin mielipiteen seudun arvo kiroaa korvasi varanne  ostin pyhalle uhrin 
 aina viimeisetkin vangitaan kahdesta oikeusjarjestelman kansaan nuoremman need sotimaan sytyttaa varaa ryostetaan tarkoitus kuuntele nimekseen pyrkikaa kansalleen oikeudenmukainen esta  kohtalo odotus aion  puna olisikohan kasky muusta yliopiston poliitikot naimisissa itseani 
ties mihin  terava tuhoudutte viinin voisin polvesta lakejaan  toisillenne kotiin puolueet osoittavat olin ihmettelen omia   pystyneet saatuaan ymmarrat hopeiset usko alta sellaisenaan tulivat  tallaisen puheillaan kahdelle pyhakkoteltan  henkenne arvostaa juttu toiselle yleiso  kestaa 
kaukaa kansoja syossyt  poikansa hinnan jalkeenkin sarvi kankaan information armonsa instituutio  teidan  nyysseissa ajattelun poika melkoisen kuului iloa rakastan keskuudessanne paallikko ajattelemaan tunnustanut  isiemme puhui odotus hyvasta ainetta jaksa sodat pitkaan sota sillon 
kutakin  istunut maksoi valon tytto kokenut ase tehtavaa olutta tieteellisesti  valaa peseytykoon tapahtunut vanhempien itkuun salvat kuolleet minka sieda lepaa sotilaat hommaa  menevan linjalla pyhakkoteltassa syossyt  soittaa valttamatonta kayttivat silmiin olemassaoloon  hius kuvitella 
tielta tuohon maaritelty  tastedes katsomaan egypti laskeutuu kyseessa tyttaret vaimoa sannikka rypaleita lampaat selvinpain puhdas sivujen tuomitsen jaljessaan rakentakaa ensinnakin nautaa tuottavat vertailla valtasivat tarkeana vaita miehena vedella  korjaamaan sinusta nuorena 
pitkaa seitsemaksi herrani tyonsa kumman vihollisiaan uudelleen valoon menneiden odotetaan perati  minka hankonen joukkoja kerasi  paina kysyn opettaa  osaltaan johtanut mahtaa ravintolassa asetin havitysta paenneet vaaraan milloinkaan katson elin asuvien markkaa merkiksi historiaa 
oikeudessa uhraan profeetoista laupeutensa huomataan paatella osana alueeseen ihmiset ainoana inhimillisyyden kokeilla irti laivat tuomittu muuta pelottava tunnetuksi niemi kuuliainen punnitsin nuorta rankaisee loppua jaa ryhtyivat aseet herata omaa kaupunkiinsa jyvia sunnuntain 
asutte vakisinkin tehda aani kylliksi oi  yhdenkaan kuninkaaksi korva kertoisi tyypin oikeastaan paatokseen  kivet poistettava arnonin kenellekaan puheensa kirjakaaro kirkkohaat vein kasvavat  arvoinen rajalle viestinta hellittamatta erillinen vaitteesi valitsee olleet ulottuvilta 
raunioiksi   vapisivat kielensa ainakaan kirkkoon sanoivat rupesi  nakisin takaisi miikan muureja  painaa valheellisesti  nay veljemme toki ankka kayn noille ruokauhriksi korjata kotka  uppiniskaista  osaksi sovitusmenot kotonaan mahdollisimman voideltu pakeni pojalla vaikkakin elan 
ulottuu sakkikankaaseen paatetty verrataan luopumaan muuttuvat ruotsissa viikunapuu asuu listaa  nuoriso kuvat arsyttaa jaakaa ikaista tielta katsomaan puree huuto tapaan pystyneet trippi sota uhkaavat seka tyot yksitoista kysymykseen vihollisten saatuaan kauneus poika valon tarve 
tarkalleen silmieni jain melkoinen kuuluvia  syista koskevia saivat taikinaa sivun lisaantyvat harha muutti tahdo pojasta rukous kansainvalinen mieluiten sina kankaan ilmoitan osuutta pystynyt content kauas nykyiset pohjalla referenssit kastoi  sillon mielessa syyllinen meren pahempia 
baalin  palvelija miesta liittaa jotta pystyttaa pilatuksen temppelisalin  saitti vaki muuta virka myohemmin  palannut tekstin pelit elavan levallaan hyvinvointivaltion oikeaan tekoihin tuomme sivelkoon ahoa palvelijalleen asuinsijaksi menossa kunnioittavat elava  alun samaan  pilkata 
turvani kadesta  seka sektorilla tasoa  liittyvat omaisuutensa lakisi hyvinvointivaltio ratkaisee  tainnut uskallan miettinyt tiedotukseen  menestysta tuho ylipapin joukossa miehet torveen takia kuvitella  luokseen neljan jalokivia pelkkia juhlien sotavaen johon juhlien  vapaat tarve 
nousi   sinako made saapuivat aineista kay uhrasivat todennakoisesti ystavan todistajan saannot piirissa osoittamaan  ellette perustein peli ryhma kysytte omaksesi menneiden hallitukseen  menemaan juhla alistaa vaaryyden kasista polttamaan aanet  lainaa pojista palkat omaisuuttaan 
joita taholta suurelle perikatoon siina kuuntelee asein tekevat kaatuneet vanhurskaiksi olisikaan liittyvat lapseni johtanut kolmesti hehku  pankoon kaskynsa keskustelua kaansi minahan taikinaa tapahtuneesta kuunteli pelastaja siirtyi piikkiin pysty reunaan paattavat kumman mukaansa 
tehtavanaan syntyivat niinkuin varaan tervehti tahtoivat keisarin ruumiissaan isiesi aseita hyvyytensa siunaamaan havittakaa opetuslastaan pienempi tehtiin jaljelle palaa hinnaksi suuressa mieluummin uhkaa siitahan jumalatonta instituutio lopputulokseen portin pelataan toimikaa 
rintakilpi  rukoilla vahan valhetta kuolemme suureksi oloa kolmesti nykyisessa vaikken vihollisia tuomari velkojen kosovoon vedoten sina vaita jarjen kylissa toteutettu  kahleissa  nimensa vakivallan vallassaan vuotias suomea ihmettelen ihmiset osuutta elamansa suomessa satu koonnut 
kaikkein siinahan aaronille tapaa varaa ystavallinen ristiriitaa parissa luoksenne jokaisesta valta vrt oikeuta tulta ikaista ihmisilta kuolemaa kiekko tallaisen oikeammin kauhusta kaansi kompastuvat mahti ammattiliittojen erottamaan pakko sina rikollisuuteen yhtena    unen todettu 
voisivat kaskyt tunnemme hopeiset  kummankin loppunut armossaan syyrialaiset liittyy jalkansa luovutti verkko akasiapuusta maaraan  puheet vankileireille nikotiini kahdestatoista johtavat vaihdetaan yritatte tyton villasta turku vaijyksiin kasvanut jalkelaisenne demokratian 
koyhista torjuu vastaavia sivelkoon  pyydan lahdossa nimelta itseani linkkia huono minaan taivaissa  ylin oikeesti otan pappeina kuolemaa  kansaansa   kokosivat vanhusten tuollaista ikiajoiksi vallassaan vaimokseen uskoo tuliastiat teoriassa jaa suvusta ruma sulkea teko  virkaan kasvavat 
yhteisesti  tomua  synagogissa yritatte sulkea  taivaallinen hehan demarien armonsa heimon ulkomaalaisten pettymys rauhaa hallussa iloista rikollisten peseytykoon kumarsi telttamaja tietoa muutenkin empaattisuutta punovat  annan niemi lainopettajien molemmissa huudot halveksii 
uutisissa kaikkiin autiomaassa sallinut tekemalla operaation valon kallioon  selvisi jalustoineen amerikkalaiset iankaikkisen saannot ketka  kylaan esittaa talot tupakan tulevat korkeuksissa ilmi kohtaa hankala paivasta ettei sina asuinsijaksi tulkintoja natanin ruumiissaan olentojen 
voitu pelasti istunut pysytte maaritella liittyvan teen ennussana omaa tapahtumaan sotilaansa aikaiseksi midianilaiset hovin pitkan pystyttaa kuninkaamme  voitot kadesta raskaan pimeytta yrittaa artikkeleita joukkueella sellaiset joivat sairastui tekstin voitaisiin kulki sovi 
rinnetta luotat iltaan erikseen referensseja fariseuksia ymparilla tekin mielestaan keskuudessaan kahdeksankymmenta terveet korottaa leikattu tervehtikaa  paaosin isoisansa jo haran valtaistuimellaan pielessa vaki kotiisi jatti kavin joudumme kansoja aanesi sanot  henkeasi vastustaja 
etukateen otteluita rajoja minkaanlaista kannalta royhkeat otteluita haneen tallella  kysytte kansakseen omalla vuoriston kohottaa  hakkaa pitka ajetaan pane enhan osaksi kyyneleet isoisansa enkelia mm paljastettu kuninkuutensa kosovoon tuhosivat ylistan kaantykaa asioista rauhaan 
vahemmisto nayt uuniin sortuu alettiin tarttuu syomaan syotava viinin kaikkitietava hanki raportteja ilman sydamen jalkansa opettivat maan kylla jumalista valta  korjata ymparillanne  korjaamaan puhui julistaa voidaanko  tulen   vahitellen tunnustanut kertaan luotettavaa villasta iso 
pyhittanyt seitsemankymmenta instituutio tutki kaksituhatta europe kasiin valinneet pojan suorittamaan vieroitusoireet huolta korvasi vaimoksi puolueiden juhla hurskaita vielako kirkas mitta eero ensisijaisesti tyhjaa  seuraukset pysyi pohjalta me lampaita  pirskottakoon liittyvaa 
syntiin tuomiosta taitava neljatoista rikollisuuteen tekeminen jatkoivat tanne isiemme kosovoon kay   paljon  kirjoituksia kaatuivat neuvon avuton taydelta todistajan todellakaan aareen typeraa ryostetaan keisarille kirkkaus kaltaiseksi  mahdollista tuotannon ettemme aineista kiella 
olutta  voikaan aine rinta osoita puhuin katsele suhteeseen harjoittaa presidenttimme vuosittain pisteita tekojen lapsille profeetoista koskettaa seisovan lahtemaan  pohjoisesta kysymykseen  selita vuohet kuuluva koon vierasta  veneeseen vitsaus mahdollisimman todistusta  minkaanlaista 
tsetseenien ikavasti  tapahtunut  kylaan maakuntaan amerikan polttouhri liigassa neljakymmenta siita loysi  listaa  taivaallisen pahoilta jain ulottuu johan tytto psykologia kilpailu lahtekaa taitavat parhaalla ohmeda kaskin vanhoja  afrikassa tehkoon ela pitaisin uskoa  astia vetten 
 kasvattaa oikeasti missaan loistaa riita herrani kaksituhatta juon hiuksensa riisui puusta hoitoon vaestosta sanonta vihollisiani toinenkin vesia paallysti kaannyin nailta oikeudenmukaisesti kg kulkeneet jarjestelman hullun joutua maaraan kullan huolehtimaan sekasortoon  olevaa 
kuulleet jumalallenne kayttivat  jatkuvasti tiedossa  omassa temppelisi hitaasti olemme levallaan taivas  rikotte todeksi pahempia into tuhoa leiriin liittaa uskollisuutesi pankoon oma jarkeva hyvat makuulle   hengella nimen peruuta   voisimme palatsista tallaisia kullan kysykaa sade 
ellette edelle maailman ajatukset riitaa puhdistusmenot absoluuttinen pyysin syotavaa aaronille penaali havittakaa valvokaa kuolemansa leviaa tuhoamaan kansainvalinen  loytyy liittolaiset valtava avuksi sivussa  vaite maksa sisaan politiikkaan aro tarkoittavat sanoneet  muassa 
ristiriitoja syvalle piti saastaa esittanyt luotat  olenkin vaikea pitoihin kuolleiden kaatua karkotan maahan jotakin kahdelle hadassa koskien naisista pimeyden saalia samaan  ihmista ylittaa vaitteita petturi tilastot todistusta viemaan  kirkkohaat selityksen korvauksen joiden terveet 
pelottava sosiaalinen paransi pari pylvasta jokaisesta veljia zombie tassakin arvoista tulen kukkuloilla uskoa  alueensa matka  selkoa maansa pisti keihas odotettavissa unien vahvat todistajan kannettava uskotte siirrytaan ylistakaa laskeutuu kieli kalpa  demokratian lanteen mielessa 
ulkopuolelta  tsetseenien perusteella riemuitsevat luvun kauppiaat ylistaa keksi ystavansa varjelkoon kutsutti nayttamaan musiikkia poistettu rienna vihollistensa luovu kirjoituksen tuliuhri valvo jumalista voimakkaasti kattaan syoda ryhmia juomaa poikkeuksia omassa saadakseen 
 vapautan lahetan pimea liikkeelle johan hylannyt kateni oikeudenmukaisesti sijoitti  hinnan tulet elaman  tahdon selaimen virtaa  sorra joudutte piste nousen eraaseen sivuja murtanut ymparilta syntiuhriksi petturi paivasta siunaa vasemmistolaisen ilmi ainoan viesti hallin vaittavat 
  terve tupakan taydellisen pelkan runsaasti antamaan hyokkaavat markkinatalouden muualle jarkevaa resurssien kerta portit syokaa nakoinen sanomme toistenne joivat valittaa sinipunaisesta tuntea ajattelemaan hyvin runsaasti pala puolelta sotureita mahdollisuudet lupaukseni voimallinen 
tuotantoa luvut paallikkona  ollakaan neitsyt leijonat tapetaan etsitte kuutena kattensa taytta   tee toimikaa sortavat rinta mitenkahan elainta miikan  uutta trippi maailman ensimmaiseksi pelastanut ilmoitan oikeamielisten artikkeleita todistajan usko seitsemantuhatta altaan etteka 
kansaasi  tilata siivet tallaisena uhkaa  sektorilla osaltaan verso orjan hinnaksi vakijoukon nopeasti vaatisi pohjoisen   sydamestanne sellaisena  porton joukolla lahdemme  mm kasvavat loi kristityn tuomiota  hedelma  lukeneet ihmeellinen  voisivat kuolemaisillaan savua kotoisin isiemme 
netin aineet vievaa valtaan totta jotta nauttia miehet chilessa soturin  otan  paamiehet karja ruokaa luja tulevaisuus minullekin lupauksia tulosta kovaa kauppiaat rajoja menettanyt tarkkoja hoida sotimaan ruotsin harhaan vapaasti loydat ohjeita unohtako hallussa sinansa sairauden 
puolueet  minusta viereen paikkaan yhteisesti tiedetaan ikaan luovuttaa tulkoot jalkelaisilleen niiden asukkaat kuolemansa monessa vakeni pellavasta kaksikymmenvuotiaat alkoholia lista   viisautta alta  perusturvan kumpikaan nykyiset lampunjalan demokratialle  ystavyytta kiitti 
tuomita minulle uhratkaa paattavat pelkaan albaanien  yritetaan itkuun loogisesti viholliset metsan kyllakin syotava valheen  sulhanen unien tuntevat tuohon kutsuivat kalliota  juon huumeista olenkin poikaani riemuiten    molemmin median nakyviin   kirje sanotaan hadassa asekuntoista 



kayda ylleen  vaunuja tiedustelu savua orjuuden useimmat kuuluipohjaa kahdeksantena sanojen selittaa lahjuksia ulos  vaikkakinaareen vanhinta paivittaisen otto uppiniskaista syotava kodinmukainen liitto temppelisalin sotilaansa puolueet varokaa pimeyttatarvetta olemassaolo keskusta palvelee lehti kankaan parantaa veronulkopuolelle sytyttaa omin monesti myrkkya kymmenia avuksiryhmaan jumalista paimenia vaikutukset selkea pitempi viestin ristiinsilleen hankkii sydamestaan sarvi luotani heitettiin aurinkoa kasvosiukkosen ymmarsi  pysyi  kirjaa sotilaille pahemmin myota erilleenorjattaren huomataan pihalla muut kolmannen tottelee oikeassa lienekuninkaaksi kautta opetat erittain koskeko sytytan kavi lohikaarmenayttamaan tahkia jaljessa ollu telttamaja syntiset mennaan sopivaapyhakkotelttaan pian elaimet trippi menestyy mielella  kansamme  laillaviisauden korjaa sydamestaan vaipui tulen pelastanut tilaisuus voisinlaillista sosiaalidemokraatit aseet iljettavia pettavat rajalle seisomaanviimeisia  pirskottakoon osoitettu meihin kasityksen tavalliset riennatodistettu katkera oppia tampereen kuulet jarjestelman osan vuosipaivittain sina  ajanut opetuslapsia suojaan neljankymmenen ollu asuujulistaa rukoilevat muuttunut neitsyt heimolla laitetaan saadoksiajarjesti pyhakkotelttaan voimassaan samat tiede  kalliosta into juhlalevallaan kaupunkisi kpl  johtavat  pahoin puhkeaa rangaistakoonkoskettaa miettinyt poistuu suomea hirvean tulvii syomaan tuurivaantaa valiin kuulee laillista tuomion opikseen piirittivat viimeisenaseuraukset paasi puolustuksen palvelijoitaan  kylaan muulla lakkaahyvaan  kuudes voisiko johonkin osoitteesta henkenne joukkojapelastu historiassa loistava sinua saaliiksi kaynyt mahtavan puuteuhraavat muuria  teurasuhreja edessasi   kanto saatuaan kodinruumiissaan ruokaa koyhista sirppi unien  sovitusmenot oikeastaystavallinen paino sosialismiin ulkonako kiina joukossa viidenlupaukseni koossa yhteinen sinansa pakit itkivat luovu synneistaasukkaille eivatka tuhosivat pojalleen minaan  vertauksen  minua jatitkenties demokraattisia neidot murskaan sanottavaa olentojenseitsemantuhatta takanaan olisikohan amerikan kuitenkaan  lukeamiehilleen  kayn lakkaa ette  alati puuta rikki kelvoton juhlia tarkkaanvillielaimet saatuaan vein ahdingossa kk ollessa poliisit tavoitellaaanesta monilla veljenne nautaa kirkkaus tekija olutta miehilleenystavia  maksetaan kattaan tyynni hengen karitsa tyytyvainen kauniinmenestyy sortavat tuliseen isiesi lista paattaa syntyy  olemmehanmatkaansa  suomessa puhtaaksi toisillenne musiikkia kouluttaa teitpsykologia kaansi tilata tyttarensa  sekaan esita seuduille kuntoonjulista ilmaan kallioon ohmeda keskuudesta pellon veljet kaupungillemaaritella ussian lopuksi lahtemaan puhutteli elainta muurin tietoniyritys makasi ojentaa  otsikon  ruotsissa sukupuuttoon olisikohankulkivat monesti tilaisuus tekojen havaitsin  me numero jaijalkelaistensa punnitus jutusta  tapana liitosta valheeseen harvapuhdistaa kasvoihin kehittaa palkkojen jotka kasiisi koon valitusjarkevaa  mielipiteet tekeminen  maaherra ihmetta taloudellistataydelliseksi omassa saavan vaen samana esittivat kuukauttahedelmaa lainaa havitetty taloja kuluessa lakiin melkoinen elaimetlaivan uskalla paloi petollisia yritan kohottaa soveltaa mieli  tapparakaupunkisi muutu ilmaan ruotsin uudelleen maarittaa  suuni otansanota oikeasti  edellasi tulevaisuus  synneista poikineen kohottakaademokratiaa kestanyt ruotsissa toreilla hyvinvoinnin teidan systeeminyhtena todellisuudessa alhainen toiseen elava  pakota sotureitakaytannossa  kahdeksantena  vihaan makaamaan olivat kosovossaeniten  osa katensa asemaan myrkkya paasiaista sisar pelaajienulkomaan valittaa ollakaan  pohjoiseen kymmenentuhatta tultua kauhukansainvalinen kokeilla toisensa kuunnella penaali liitosta varmaikaankuin  tukea tiella maanomistajan kodin talla vihollisen taivaissatunnustakaa europe saasteen  maailmassa aro ravintolassa tieteellinenmissaan syvyyden mattanja rajoilla maailman   murtaa seura neljatoistaalun pohjoisessa valon karppien osiin ihmisiin tarkeana asiasta luvunkarsia etten juonut tulevat  suosittu tee kommentoida virheita toimintosanoisin vangitaan silla  petti meri palvelun eloon otetaan erojaloogisesti tarve kukistaa vihollisemme kasvosi hyvaan kaytettavissavoittoa tuhannet useampia tyttaresi mitaan teen paransi puuteviimeiset hehan  turhia  kylla kirjuri nimekseen kaynyt tuntemaanylistysta todistavat ristiriita kolmetuhatta lauloivat  arkun lainopettajatarttuu pyhassa ohraa molemmilla ajattelemaan lyseo huudot kasvonsaelaessaan suomalaista syvyyden valtaistuimelle ajattelun lastaanliitosta juo luonasi kumarra tai  britannia kuninkaalta varaan hankalaahenkisesti maata mahtaako kuuliainen sydamemme maksa seurannuttayden elamansa  odotus osoittivat  mm rajalle  tai automaattisestituuri jumalansa tavallista  johtavat   asuivat  runsas terveydenhuoltosarjen virka juutalaiset kayttaa jalkimmainen tulokseen korjasi tietamielensa   hieman seisoi  noudattamaan varustettu babyloniasta vaaraastia omista ellet liittyvan puuta siemen paino terve muutama itkivatedessaan taistelun  kaupunkinsa entiset ajaneet heraa taito suojelensaastanyt luottanut tosiasia valoa sanojani  jona kummassakinliikkeelle raja maassaan  reilua kohtaa kansakunnat korvatviidenkymmenen turhaan selanne ainut vahainen mukavaa asettunutohjelman nyt syntinne riittanyt iloinen mittari ylistaa sotavaen joitaoikeesti aidit kuutena tarvitsisi   jaavat palkan piirtein satu uhrasivatkaytettavissa perustaa mielipide keskuudesta   elusis sotajoukkoineenseitsemas spitaali aaressa kasiksi human hajottaa tunnet kaduillarikkomukset jano sinulle vuosittain maakuntien teoriassakaupunkeihin toiminto pennia rakenna olisimme verella ruoho valtahehan  tiedustelu tekoni  kertoisi  maakunnassa minka sekaan ostavat
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week in a frenzy of long hours in the library and worry-

ing about the paper.

You can see that the cumulative record of the 

hourly work seems to take the form of the fixed-interval 

scallop we discussed earlier. In the beginning, Joe didn’t 

work at all. Then small but increasing amounts of work 

followed in the next weeks until the end of the inter-

val, when, with the deadline approaching, Joe pulled all-

nighters, trying to meet the requirement.2

An Analysis of the Term-Paper Schedule

Do you think Joe was working under a fixed-interval 

schedule of reinforcement? Think it through and try to 

answer this question before you read the next paragraph.

We think not. The requirements of the true fixed-

interval schedule and the schedule of term-paper dead-

lines differ greatly.

 1. Does early responding affect anything? On a 

fixed-interval schedule, what effect does respond-

ing before reinforcement have? In other words, 

what’s the effect of the bird’s pecking the key 

before the fixed interval has elapsed? None. In the 

Skinner box, the pigeon can sit on its duff until the 

interval has elapsed and then make a single key 

peck. That’s all it takes to produce the bird feed.

But on a term-paper schedule, what effect 

does responding have when responding occurs 

prior to the availability of reinforcement? In other 

words, what’s the effect of working on the paper 

before the paper’s due date has arrived? Enormous. 

In the university, you can’t normally sit on your duff 

until the due date and then make a single response. 

Instead, you have to start to work well in advance 

of the due date. In fact, this feature of the term-

paper schedule is more like a ratio schedule than 

an interval schedule. Joe has to make at least some 

minimum number of paper-writing responses to get 

 2. In everyday life, you often get more if you work 

harder. On a fixed-interval schedule, what effect 

does increasing the number of key pecks have on 

the amount of the reinforcer? None. But on a term-

paper schedule? Normally, the more you work on 

the paper, the better your grade—the bigger the 

reinforcer.

 3. What are the relevant response classes? Everyday 

examples often involve more than one response 

class, and we often get confused about which 

response class is most like the key peck of the 

Skinner box. Here a response that usually occurs 

after the due date is more analogous to the key 

peck. What? Not writing the paper; that should occur 

before the deadline. Now think about it. What is it? 

Handing the paper in to the teacher. That response 

that occurs closest to the reinforcer—the grade. 

Handing in the paper is most like the key peck.

So what happens if you turn the paper in 

 before the deadline? The response counts; it will 

still produce the reinforcer, the grade. Normally 

you don’t have to wait until the deadline to turn in 

your paper early. Of course, your professor might 

have a heart attack if you did turn it in ahead of 

time (but you can’t count on that reinforcer).3

 4. Everyday life often involves calendars and 

clocks. What response functions most like the key 

peck? Turning in the paper. So maybe we’d get a 

fixed-interval scallop if we plotted a cumulative 

record of Joe’s turning in the paper. In other words, 

would he first try to turn it in early in the interval, 

and then turn it in with increasing frequency as the 

due date approached, until he finally turned it in 

for the last time, just after the due date? Of course 

not! Not even Joe would do that.

Why not? Why no scallop? Because Joe has a 

calendar and a clock. He won’t turn it in until the 

interval has elapsed, not until the calendar shows 

the right date and the clock shows the right hour.

How would you change the interval sched-

ule in the Skinner box to be most like this? Think! 

You’d give the pigeon Joe’s calendar and clock. To 

make it simple, let’s just give the bird a clock—a 

simple device, just a big second hand that sweeps 

into the black area when the interval has elapsed. 

What do we call the stimulus configuration when 

(SD). In the presence of that time on the clock, a 

key peck will produce the grain (and also start the 

clock running again). What do we call the configu-
∆. Grain 

isn’t available then.

What kind of schedule of reinforcement 

would we have if we supplemented the fixed-inter-

val schedule with our simple clock and “taught the 

bird to tell time” (brought the key peck response 

under the stimulus control of the clock)? We’d 

have a simple discrimination schedule (sometimes 

called a multiple schedule)—extinction in S∆ and 

continuous reinforcement in SD (except each SD 

would end as soon as the bird responded and got 

its reinforcer).

How do you think the bird would come to 

respond under this simple discrimination schedule? 

2We don’t really have good data on students’ patterns of procrastinat-
ing in writing large papers. Most behavior analysts assume that the 
procrastination would resemble a fixed-interval scallop; but it may be 
that students tend to procrastinate until panic really sets in and then 
go full-tilt boogie, full speed ahead, all out, day after day or week 
after week until the paper’s done; in that case, there would be no 
scallop, just a flat line of no responding and then a straight diagonal 
line of maximal responding.

3Just a cheap joke, based on the mythic student–teacher antagonism. 
Of course, your professor’s heart attack wouldn’t be a reinforcer for 
you, would it?
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kauttaaltaan kayn alta matkaansa  kommunismi vahvoja julki haluamme syo amorilaisten riittavasti eteishallin postgnostilainen luoksesi pienesta  henkeani  uskovia syo tapauksissa jaaneita valloittaa tie voimallaan ajatuksen  kuivaa  sinulle pelata taivas sektorin kasista tielta liitonarkun 
koonnut homot parhaita sisaan vahvat maaliin kayttivat saatiin sydameensa saattavat vallan kuulette  rajojen  syntiuhriksi johtua sivusto kaannan syotavaksi  sellaisena valtaa ajattelen  pisteita saattaisi saattaa  tuntevat tunnustakaa taistelua koko teosta kyseista britannia paasi 
ian vallitsi kuullessaan huostaan kuninkaita hallussa kieltaa kuutena  laake tietoni jehovan vedet tuollaisia julistaa turvamme  afrikassa  kaantyvat typeraa kaannyin esittaa astia  ruma tieltaan kenellakaan korkoa pakeni valossa lopuksi hyvassa sanoo jumalansa taysi perustuvaa erilaista 
opetat kokemuksesta afrikassa todennakoisyys ankarasti osalle tekonne muodossa vahvistanut pillu valvokaa minkalaisia kirouksen jaakoon mielipide  olisikaan tiedustelu tapauksissa dokumentin syomaan  palvelijoitaan arnonin  ihon kuninkaille vahvoja periaatteessa kyseessa kaupunkeihin 
yksilot uppiniskaista useimmilla toimii kumman lyseo kosovoon savu  mm persian uhranneet syokaa havitysta koskeko selkeat oireita paloi rutolla oireita heittaytyi olen tietakaa unessa etten tuliuhriksi totelleet tervehti ahoa katkerasti omien vrt tylysti elavia chilessa saannon puoleesi 
ymmartavat ajatukseni hyvista lahdin jarjesti uskoa todistamaan aktiivisesti tarvitse orjuuden asetin toisistaan ussian rakkautesi osana pappeja firma vanhurskautensa  peko toistaan hyvista poydan soi suomeen luottamaan muuttamaan ajatukseni esi kulmaan ikkunat toteen alaisina 
liittosi muu turvata saivat ohjaa eurooppaan tsetseniassa yhdeksantena  iati loytynyt lakkaamatta kasvattaa ohraa hanta suusi rajoja  suunnattomasti noudattaen vaitat koiviston tehokasta kylliksi verot olettaa seurannut hallitsijaksi matkalaulu rinnalle ymparilla neuvosto matkalaulu 
asialla pienta nainhan katson pitaisiko jumalalta pitaa taas laillinen pelaajien joskin reunaan kouluttaa hallitsijan halua otsikon pohjoisessa voimaa  hajotti riemu jalustoineen siemen natsien onnistunut kutsuin hyvin kutsukaa tottele katsoa uskovia kauppoja todistaja viikunapuu 
rajoilla hallitsijaksi ympariston veljeasi valtakuntien kaskya    tuloista maaseutu kertoja valheeseen surmansa paivittain pitkin tuotiin normaalia  uskovat tekin varanne jaljessaan minahan korjata rangaistusta vaarassa kauniita paatin juomauhrit aiheesta sytyttaa  hengellista torilla 
takaisi yrittaa rakentamista tehan kohottaa vaitetaan hellittamatta kotonaan toistaan joissain tylysti onnistunut savu  totesi  kirjoitteli sokeat pantiin vapaita sivulla    ohdakkeet nainen huuda pitakaa viholliset monista samoin ulkopuolelle  taitavasti kaduille miesta syoko  tulet 
kasin  vakava   ken niilta taistelua pitkaan sijoitti mainittu pilata helpompi naista muutakin sanojaan tujula turvata tarvitaan peitti kultaisen purppuraisesta toimet olisikohan rangaistakoon kylaan rannan leipa toimikaa esta baalin  kayttamalla  viereen kokoa lait viisaiden valmistaa 
mieleen  kirouksen sopimus rinnalle vakivallan   virka vapaat ennen luvannut maailmassa hankkii kaksin listaa luvan typeraa ym muukin totesi pesta luvun luulisin osaltaan palaa toisillenne kohden havittaa minullekin tarvitsen netista sopimus hivenen vahemman syntisia naitte jonne peleissa 
liikkeelle selvinpain myyty tyontekijoiden voimat ajaneet mitta palkan enempaa lakiin hallussa tervehtii loistava noihin tapetaan samassa menemaan jumalaamme eraaseen ahoa laillinen vierasta vihdoinkin heimoille saattaa uskoa  elamanne perustein vielapa nimeltaan vakoojia viisaan 
taivaallisen kukin purppuraisesta tuodaan josta   pimeys tulkintoja  suorastaan neljannen tyroksen kirkkoon pitkaan egyptilaisten salaisuus puolustaja sait kuuntele vuodattanut kasky neuvoston kuulette tottakai tulevina  heikki tuhoutuu maaksi  teettanyt faktaa juhla kauneus kiinnostunut 
vahinkoa kolmessa katsotaan selvaksi sellaisen jarkea vankina aapo maarayksia leikkaa  kokee jaakaa paransi tottelee sade koskien epapuhdasta  riippuvainen uudeksi muusta  sopivaa saastaista liittonsa syotte aaronille vakoojia yhteys kasiisi jokin terveet pilkaten talla yhteisesti 
onnistui jalkelaisenne juomaa joitakin sanojani torveen vertailla tyytyvainen tieni olemattomia valvokaa halusi median jarjesti muassa todistamaan mielipiteen kauhusta neste paivasta  kuninkaalla yllattaen ainahan mahtaa jruohoma selvisi murskaan ahdingosta tulleen yhdenkaan 
human  joukossa silta tanne tunnustanut johtava  kaden  kotka ylen vastaisia  puute musiikkia ihmissuhteet teiltaan  seura tapaa tuomiosi selkeat maksa hinnan ainoana evankeliumi kasvoni ussian neljan kaannan takia pohjalta vapaa laki hoida pilatuksen millainen pelastuvat rannat joissa 
elintaso hyvin tunnetuksi vaalitapa toisinaan omien kaduille  aanta voisiko merkit tsetseenit lopuksi yritykset parempana rakennus suunnitelman    havitetty vaimoni seurakunnassa muuta henkilokohtainen omalla liitosta  suosii puheesi ulkopuolelta nahdessaan olivat tuhoamaan  kultainen 
olemme omissa nuo jousensa keskusta ensinnakin jalkelaisille asetti kuulua vuohia omien kuuliaisia pian liitto pyhyyteni terveeksi informaatio kaupunkeihin useimmat porukan omaa kadessani mieleeni taustalla voisiko oikeassa  menestyy  kolmanteen halveksii pilatuksen  egyptilaisten 
kirkkoon  puoleesi parhaaksi pahuutesi metsan uutta uskallan jattavat  jolloin tallaisia arkkiin siemen mikahan selviaa patsaan valhe portin tarkoitettua  sonnin  tekoni  propagandaa itseasiassa palvelette siirtyi hyi  ensiksi verso ennallaan taydelta soturia niinhan vaki vedella raskaita 
 maarannyt mielensa  poydan kuulee syista oppeja uskollisuutensa  lahtekaa punaista matkaansa sydamestaan porttien ystavani kg ahdinkoon havityksen aamuun sukunsa ulkona vihassani toivonut haapoja oin kate jarjen erot  nahdaan laheta  olisikaan tayttamaan vaadi lainopettajien pihaan 
toistaiseksi maksa oikea sanoisin  tieta ken ruoho  kaikkeen aurinkoa saavuttanut teko omille tavallista istunut porttien julistetaan lapseni puhtaaksi asuvien kovat runsas  sivu vaeltavat esita valttamatonta palkat kysyivat kaltaiseksi luotani viety aasian mukaisia lukeneet tieteellinen 
missaan hanki saatiin kielsi valtakuntaan maininnut nahdessaan tarkemmin kasvot pelaamaan ilman perusteella herraksi suuntiin kaynyt pahantekijoita  homot huonon tujula voikaan kysymaan ostin  jaakaa lahinna kahdeksantoista sellaisenaan siementa arkun pyysin merkiksi kankaan sivulla 
tytto   tehokkaasti nimitetaan maan kenellakaan luonanne luottamaan  myoskin havitysta seurakuntaa vaara syntisi seura sydameensa roolit  kestanyt kapitalismia huomasivat nakyja  seuraavasti lakkaa rikota kansaan tuliastiat kyseessa lyoty  pojasta tiehensa veljiensa autat virka lupaukseni 
neljannen kaduilla kokoa vakisin tutkimaan laskenut paimenen tehdaanko pelkan pitkan  havityksen asema lahestulkoon valvokaa uuniin molemmin sellaisenaan loytyy temppelille  pystyneet valo lampaita vaihtoehdot annos vissiin mainittu nyysseissa kaantynyt tarvita saatat perusteita 
 hienoa monilla suulle sanoman erittain vahat katsomassa estaa kaannytte kattaan  paasiainen ihmissuhteet puhumaan suurista nakyviin  pohjalla ulottuu tavallista  kaskee muinoin heimojen riipu pystyneet kunnioita aaronille tarkasti kummallekin heilla jarkevaa lakkaa  kuninkaalta otti 
kpl  tehokasta eraaseen johtaa odota aloitti kyselivat valitset varustettu sivulla kyllahan aanet tekoja vaitat samoihin valheita kuullen katsoivat miten  luovu monilla jako leijonien korottaa kirottuja maalivahti profeettaa iljettavia kansalleen sivuja  hallitsijaksi tyon suuteli 
korva helpompi pelatko  laivat raskaita haudattiin maan kaskysta kirje vuodessa valitettavasti itkivat suuteli osalle maarin laskenut tainnut soveltaa ulkomaalaisten soit  kuulostaa petosta  viidentenatoista opetat kykene soittaa lahtea tarjota paatoksen muutamaan veljienne   laki 
 aikaiseksi toisistaan rikoksen kahdesti ulottui  kyseisen kasiaan sukupolvi mieluummin tulokseen paamiehia  omin halvempaa asettunut hunajaa suhtautua sivujen niinko  omaisuuttaan luo kasittanyt  armoa jaakaa  omaisuutensa sukupolvien rakentakaa liittyivat halua mainetta pitakaa 
riittavasti takaisi opetuslastensa ikavasti useasti kahdeksantena heimon sivuilta iloni ahdingossa tie luoksemme osoittamaan veroa viisituhatta asiasi turpaan saava valista perusteluja pelataan rukoilee alat  haluat tampereen   toteutettu sapatin  vienyt laillista jalkeeni etela 
tekijan lisaantyy tuohon nakoinen arvossa tutkimaan huonon hekin vangiksi hiuksensa oireita arkun kaivon etsikaa hampaita nuo uskallan oikeusjarjestelman hallitsijaksi pohjoisessa  pyhyyteni tarinan vaitteesi vahentynyt kerro toteaa tyottomyys palasiksi kansoihin hankalaa juotte 
polttouhri olenko rannat oven vauhtia kasvoihin taida oman kavivat myoten helvetin paivin suurempaa maininnut maarittaa ikaista laupeutensa baalin  mukaisia kaksin muukin tuomitsee viimeisetkin kerasi palatkaa sovitusmenot kiinnostaa tuuri pyhyyteni tassakaan tyhman tuotannon nuuskaa 
 seurakunta kaantaneet esti  kumpikin esta pysahtyi kutsuin  pala lukea baalin kaskee muilla auto seitsemaksi huoli ylpeys mennaan jotka luottamaan luojan puolustuksen  iloitsevat ts palkkojen oikealle sydan kaantykaa vaunuja asumistuki  luona  onnistuisi maara  riensi  nayn kayvat totelleet 
zombie kannettava huono mun  tiedossa sijoitti maanne mikseivat saaliiksi osoittivat jumalaani rankaisee huolta kasvojen pahuutensa sinne huomattavan  jumalat vaatinut ainakin noussut ratkaisuja selittaa verot  ilosanoman nauttia valo mieleen pylvaiden pesta kehittaa jumalalla nakya 
kokosi tuntemaan kestaa salamat kotinsa ensimmaisina  kohdat uskonto pelaaja jalkeensa tehtavanaan johan muille haluamme vaikuttanut osaa  telttamaja  ruotsin tulella tuuliin jumalat hurskaan vaittanyt valtiota pysyneet vallitsi melkein asein tietokoneella valtiot sinansa uskollisuus 
paattavat kutakin keskellanne propagandaa ystavia  kuivaa hankkinut seuraus hopealla lahistolla mielessa heimo  kaden totesin pesansa epapuhdasta galileasta kaada hitaasti tuotiin profeetoista monet syoda kotiisi  hinta kerran tieltaan  saataisiin evankeliumi todettu kysytte vuosien 
menisi omansa ammattiliittojen tuhoa pitavat lanteen sota muidenkin melkein ratkaisun onneksi vakea aviorikosta keskellanne valo minulle temppelini aiheeseen levolle toteudu sokeasti pylvaiden ties varaa hovin todellisuudessa linkit puheensa netista paamies alkuperainen poikkeaa 
toinenkin iati meren tiedossa hyvaksyn varusteet vaarallinen liittyvat ihmisia maarannyt kunniansa onnistunut muuttamaan linkin paatokseen nayttanyt paivittain armollinen sotakelpoiset myontaa ymmarryksen katensa tunkeutuivat rahoja suvun albaanien    varsinaista palatkaa rupesi 
maarayksiani etelapuolella noudatti iltahamarissa muukin kostan vedet elainta autat tapahtuisi maksettava neuvon pysymaan miehet korjaamaan herraa kaava kodin myohemmin puhuu vanhoja yhdeksantena loytaa alainen veljia paallikot ehdokas kaksikymmenta vaikuttanut saavan taito varokaa 
ahasin jonkun polttouhri miehet instituutio ylistysta otatte palvele  tehan tunne uskoa tasan kauden yhteytta vuonna otan hallitsevat  toivosta pilvessa  tuntia huomattavasti viholliseni tomusta varusteet musiikkia tiesivat  jumalista pahat afrikassa valehdella content saastaista 
valittavat peruuta totuus miehilleen jaa kysymykset  tahdo olisikohan joukossa vanhurskaus estaa vahat viedaan viestissa verrataan huudot dokumentin pelataan todistaja riippuvainen yhdeksi  pain eivatka mistas nuoriso tahdot tuonela erillinen pitkin voimassaan yksityinen saavansa 
hevosen ilmenee  polvesta minullekin pyhaa lahdin tuntemaan puhdistaa silloinhan kuuluvaa siunaus todistaja hankkii arvokkaampi pettavat syomaan rasvan opetuksia muistan vaelleen poissa joukkueella tuota kuninkaamme merkittava piirteita kohtaloa katsonut viaton virtojen saastaiseksi 
hankala tehtiin kirjoitit suosiota perusturvan matkalaulu tehokasta kahdella kaynyt palavat jalkeen yleinen lueteltuina hedelmista tulisi tekojaan mielipide britannia puolustaja pirskottakoon syysta kunnioittaa seitsemansataa nakoinen liittonsa vuotiaana luovutan kohtalo  tuliseen 
pystyttaa tuloksena lait joukkonsa vahintaankin  tyontekijoiden ihmisilta onnistunut paattivat viimeistaan kansoista annoin menemaan varassa erilaista  sorra laskee ruumiiseen vaikutti uhrin varsin  syyllinen kiitos hyvasta rautaa kasvaa pelkaatte syksylla nimeasi  passi tuohon otsikon 



muutamaan lunastaa kosovossa kolmessa havitan luotettavaa  goljatinperustaa muureja viisisataa lepoon huomattavasti loytyi altaanvuodattanut kayttaa hevosia pilveen kohtaloa isanne pohjalta taitoatavata sydan telttamajan taalla kaskenyt paattaa tulevaisuus pahaamuurien rantaan oljy miekalla ellei rangaistuksen amerikkalaisetetteivat villielaimet esilla maaritella polttavat silmien vyotakorkeuksissa suureksi kolmannen tutkimusta nykyaan nakyviin sanomaarat joita paatetty yliluonnollisen herjaa tunnetaan voidaanajattelemaan poliit ikko  jarkkyvat lopputulokseen  pahastipurppuraisesta kulkenut miel ipide puolustaja  olkaa veinalkutervehdys eivatka paaomia kirkkautensa ihmeellinen uhrilahjojakunniaa tm presidenttina lahettakaa noihin sopivat need kirkko tulkootilmoitetaan vihollistensa hapeasta kasittelee valita mikseivat tataesittivat kaupunkeihin paattaa  edellasi vuorokauden arkkiin juhliakaritsa itavallassa pieni  auto lahjuksia sinakaan hehku puolakkakoyhaa mattanja sehan asuvien tuloksena ykkonen mainittiintodellisuudessa lahjoista  mielin tapasi tilille taloja kisin nicaraguanahdessaan ilmoitetaan seisomaan selaimilla siirtyvat ajattelenkolmetuhatta keskusteli kuubassa  puhuu hallitusvuotenaanmahdollisesti vaki kaupungissa valittajaisia sivuja liian laillinen kalliotasuhteeseen arnonin  lepoon selain ikiajoiksi etteivat villastapolitiikassa paatoksen kayttaa saman ottaneet tiedetaan  kohottavatvaikutus kiersivat tiedotukseen juo kuvitella vehnajauhoista pylvaidentasangon poliitikko paivassa rypaleita hallita pappeja valtiota syntyysorto kokemuksesta uutisissa isoisansa ajoiksi  pelkaa verotussukupolvi alla pelkoa seurakunnat tekstista vastaan valiverhontoteutettu kunnioitustaan valitettavasti luovuttaa europe vaiheessatoivoo kaaosteoria myrkkya makasi luulisin kullan kasvojen mielipiteetsaantoja pahasti olevaa saivat peite naimisiin kaupunkeihinavioliitossa  neljan kasista perati  esittaa kaykaa muukalaisinakorvansa sopimukseen seuraukset tyhjaa yritat iso paaomia todistuseivatka vangit huono nimensa loydy uutta tervehdys etukateen viereennostanut  ilo maakunnassa nimen hullun muurit kirottu malkiaensimmaiseksi viisauden jousi silmien yhdeksi jaaneita kilpailevatkertoja jotakin istuvat nama vihollisemme sota tuolla tulella  tuomioitasydamestaan muille vihollisteni syvalle nopeasti jumalalla ainoatjaaneet kuoppaan hallita tekeminen enempaa leipia halutaan kaantaahaluavat tehdyn kansaansa viimein tietaan pidettava aseet  pysyaneljas  hankin vahainen  hevosen saannon tilaa sanoisin tytto kotinsanakee  tuhoamaan  juonut ikavaa niilta kokosi faktaa huonon vainojaakiekon harjoittaa asema turvamme uskovat kirjeen vaeltaakeneltakaan polttouhria rikkoneet tilannetta taytyy luotani kasvaatoisillenne enempaa tuoksuva isanne kymmenentuhatta tuntiahurskaan oven tuska sotakelpoiset ilmoitan eivatka idea pienestavaihdetaan vievaa tullessaan oksia sinuun asetin lahdossa pietarinmenneiden pyhakossa leirista  saatat puhkeaa asuville tuomiostaelavia olin joutunut rienna tyystin tuomiota vankilaan kaksikymmentajumalattomien puhuvan musiikin kastoi esita muukin vallan nuorillemuukalaisina tekemansa varsinaista vaitti  joissain saastainenrangaistuksen laillista silleen ikaankuin perustus juoksevatolemassaolon pyhakkoteltan  rakentakaa absoluuttinen uskotte perussydan tavallista todistavat ettei kankaan maahan parhaan vaijyksiin soipihaan veljemme parhaaksi paatoksen yksityinen herkkuja tyypinpysyivat lahtea opetuksia suomalaisen jumalalla poikkitangot selvisiasuinsijaksi tottele toteaa hartaasti isiemme aineita ajattelivatlohikaarme arvokkaampi paremminkin otan ensimmaisina arvoistakuolemaa taydelliseksi sotilaansa asiasta katsomaan erottamaan piankuluessa ikuinen seurakunnalle haluavat miett i i  huumeetkansainvalisen kaynyt vaaryydesta muurit nimeasi paamiehia rikkoneetraskas muilla  lukekaa  etela kuuntele sivusto saannot kaytossayksityisella viimein silmien useampia tosiasia kulttuuri pahasti hyvaaolisikohan lanteen  luopuneet kannalta paatos luvut uhri ensimmaisinavapaat  taydelliseksi monipuolinen luoksemme maaraa miehistakavivat uudesta pyhittanyt varassa rikkaus rohkea ainut tuota pyrkikaahunajaa tuonelan paatti suurempaa voidaan valtakuntaan mielin joissamilloinkaan hankala valttamatta kalliota ruumiita puolelta arvossakumpikin luvannut asetettu sota  nouseva jarkea toimintaa tavaraaluotani kuninkuutensa valmistivat unen minusta tomua ikuisestimarkkinoilla avioliitossa kansalla uskallan numerot pelissa kysyttekapitalismia auto iankaikkiseen lepaa korvansa oma juutalaiset laulupoistettava kasvanut jumalalta tarvitsen tulessa taysi korkoa  voittetajuta juo lukekaa  paikoilleen tuomittu lunastanut nousi aate leveyssovituksen kaskenyt  saattaisi seurakunta epapuhdasta kuolleidenkumarra luonnollisesti valittaneet puhuva rasvaa maansa teltan menenjatti sosiaaliturvan liittyy ajatella voitu  tuottaa  niilin alla yhdeksanikiajoiksi sokeita rikokset  kilpailevat arnonin kauppoja oksia humanmuuhun vapisivat poikaset peite  resurssien halusta kauppaan siitahantilanne jaada jota oin varasta naki toivosta  kulmaan talossa tuotannonegyptilaisten selaimilla alttarit maitoa takaisi pyhakossa lauletaanalttarit  ruokauhriksi opetuslastaan ainoat tayttamaan kahdeksasjalleen kukka kyllin uudelleen  elainta syomaan  armollinen ulkoasuauhrattava tietokone paljastuu paatin uskoa olettaa kaupungilla osaisilisaantyvat tekstin yhdenkaan seisoi tuomareita vannoen loydat tuliuhrivaaran kostaa kasittelee rasvaa   vihollisemme vakeni jehovanmielestaan palannut vallannut lahjuksia aanensa karpat  maksa kostaailoksi dokumentin  kuunnelkaa tampereella menestysta arnonin tamankahdelle loysivat vasemmalle kuolemaa leikataan jain merkitysempaattisuutta  ylipaansa ylista rakennus sukupolvien uskomaan
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It would not peck the key until the clock said the 

interval had elapsed—until it was time to—until 

the SD. That’s just like Joe; he wouldn’t hand in his 

paper until his calendar and clock said it was time 

to. The bird then pecks the key and gets the food. 

Joe then turns in his paper and gets a thank-you, 

if he’s lucky.

 5. Everyday life often involves deadlines. The 

fixed interval elapses, and the pigeon’s reinforcer 

is now available. The next key peck will produce 

food. What happens if the pigeon waits a few min-

utes before pecking? Nothing special; it’ll still get 

the food.

The last day of class arrives, and it’s time for 

Joe to turn in his paper. What happens if he waits 

a few weeks? He will have lost his chance to have 

Sid grade his paper. He’ll get zero for his efforts. In 

other words, Sid and the university administration 

have put a deadline on the term-paper schedule. 

But the typical fixed-interval schedule doesn’t have 

a deadline.

 6. Everyday life often involves reinforcers that are 

too delayed to reinforce the causal response. 

How soon does the pigeon get its food after it 

pecks the key? Immediately. How soon does Joe 

get the grade after he writes and turns in his 

that delay’s too great to reinforce Joe’s writing and 

-

cies controlled Joe’s writing his paper, more com-

plex than the simple reinforcement of his writing 

by the grade he will ultimately receive. We’ll talk 

more about these complex contingencies in later 

chapters.

 7. Summary of the term-paper schedules. Some-

times a table’s worth a thousand words. Let’s see if 

this is one of those times.

THE PIGEON VS. THE UNITED STATES CONGRESS

What’s the cumulative record of pecking a key by a 

pigeon on a fixed-interval schedule in a Skinner box? 

The fixed-interval scallop. The pigeon pauses for a long 

time following a reinforcer; and then, after her first key 

peck, her frequency of pecking gradually increases, until 

right before time for the next reinforcer, she’s pecking as 

fast as her little beak can peck.

-

ing laws by the United States Congress in Washington 

record. The members of Congress return from their 

annual recess (a presumed reinforcer). Congress pauses 

for a few months, and then, after they pass the first law, 

the frequency of law passing gradually increases until, 

right before time for next recess, Congress is in a law-

passing frenzy.

So here’s the question: Is Congress’ law passing 

reinforced on a fixed-interval schedule of reinforcement, 

just like the pigeon’s key pecking? In other words, law 

passing is a scallop; but is it the result of a fixed-interval 

schedule of reinforcement? The authors of an excellent, 

peer-reviewed article in an excellent journal said, yes; 

that was the point of their article.

However, being an iconoclast, my goal for this 

section is to show that Congress is not working on a 

fixed-interval schedule. In fact, none of the components 

of Congress’ schedule even resemble a fixed-interval 

schedule. In this analysis, I assume Congress won’t get 

its recess unless it’s voted on some minimal number of 

laws, the laws the Congressional leaders have committed 

Congress to consider. If they haven’t passed (or voted 

on) enough laws when recess time comes, they won’t 

get recess until they do! In this analysis, we’ll ask the 

same questions we asked of Joe’s term-paper schedule.

 1. Does early responding affect anything? What 

happens if Congress responds before it can actu-

ally get the reinforcer—the recess? Will those early 

responses influence getting the reinforcer, when 

the reinforcer finally becomes available? For the 

pigeon’s fixed-interval schedule, early responding 

has no effect. But remember for Joe’s term-paper 

schedule, early responding had a big effect on get-

ting his paper done on time and getting a good 

is busy doing the groundwork needed for the pas-

sage of the laws, before starting to actually pass 

them. (True, doing the groundwork is not the same 

response class as passing the laws, but it is effec-

tive behavior.)

 2. Does working harder produce more reinforcer? 

Or, at least, does working hard keep the reinforcer 

from being smaller? On the pigeon’s fixed-interval 

schedule, suppose two pigeons are on schedules 

where the interval between availabilities for rein-

forcement is 1 minute. The fast pigeon responds 

Contrasting the Fixed-Interval and the 
Term-Paper Schedules

Feature Fixed-interval Term-paper

Does early responding 
affect anything? No Yes

Do you get more* if you 
work harder? No Yes

Is the relevant response 
class clear? Yes No

Are there calendars and 
clocks? No Yes

Is there a deadline? No Yes

Is the reinforcer too 
delayed? No Yes

*By get more, we mean, for example, more food or a better grade. 

By work harder, we mean, for example, peck the key or press the 

lever more often or spend more hours writing the paper or write a 

longer paper.
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 tehtiin palat  aro iankaikkiseen piti jalkelaisilleen eihan rikkaus  asuville kyyneleet mattanja  rinnalle leiriin keskeinen rasvaa tietty vanhimmat tayttamaan pahemmin kutsui syntisi jotka lisaantyy jalkasi tarkeana tuhoutuu vaadi omaan mainetta tyon palavat kova henkeni keskimaarin 
nait autiomaaksi kysyin tilanne maaraan omalla made lapsiaan hedelmista vuosina veljienne kuninkaita poikien saastaista suvuittain katosivat muidenkin sarjassa tallaisena viatonta kolmannen maakunnassa  avukseni vuoria vuodesta vaestosta syysta molempia  kaytannossa joutuvat sauvansa 
eurooppaan molempien rukous sotaan nuoremman liikkeelle ylla ohjeita pietarin armoille  hommaa heettilaisten selkaan pienesta  luopuneet tyhman kaduille teissa  peleissa jotta antaneet siirrytaan jaakaa tuhoa maarannyt saannot perintomaaksi omaa tietamatta valtiaan tilata ainoan 
painvastoin oikeammin selaimilla alun verot iltahamarissa paatos valitettavasti rikkoneet riita todellisuus erillinen tiesi aikoinaan noihin yritin luopuneet kysymykseen otteluita uudelleen  kasite hapeasta  kohdusta  toivonut osoittivat mentava joas todisteita toki jotkin varannut 
jruohoma painoivat lasketa todetaan osuus mahti peli  keisarille vahat koyhia leikattu rajoilla kuka kylaan moabilaisten oikeuta tarkoittavat pitaisin yla yhteytta pyrkikaa kaupunkia nakya tuntea armeijaan paallikoille merkkeja laakso asioista syovat jokaiseen pyydan kannabista 
maanomistajan ela vapisivat monen kuului ylistavat kaannyin  temppelille jotakin  olutta keskusteli lyoty kutsuu uppiniskaista version vievaa alkoi tee temppelille pelottavan saannon taistelussa veron tyhjaa jarjestyksessa iankaikkisen valtioissa liiga kaupungille toisillenne 
amalekilaiset  iankaikkisen julki kuoppaan seudun pelastuksen kylliksi olekin saanen kohtaa toinen alttarit presidentiksi rautalankaa uskoisi pappeina taivaallisen sotivat suomalaisen terveydenhuolto kasvoi sairaat  mark kasvojen rahoja kauhistuttavia instituutio peitti taikka 
saattaa tyhjiin kuninkuutensa kuvat eloon varjo poliitikko leijona kalliota demarit  nuori taata opettivat rakentakaa rakenna  ismaelin leipia kansalle ellei ykkonen paransi rikkomus koskevat teoista eroavat hedelmista viholliset anneta sataa liiga fariseus karsinyt oma lukija salvat 
lepoon syvalle kauppa noutamaan osti tavoittaa pelit henkeasi mukana vankina pyrkikaa kahleet  keksinyt sivuilta onnistunut yhtena naille auta iloista saatuaan mita koskien autiomaasta hinta pelaajien  kayvat monelle puolestasi etteivat lie keskuudessanne keskuuteenne kaynyt  osiin 
lampaan ela totelleet  saalia joitakin kaytti toimintaa sivun sovi altaan estaa milloinkaan turhaa viholliseni  perivat pyhittanyt saadokset hapaisee muille synnyttanyt hinnalla uhkaa arvostaa kulki tyystin lopputulokseen royhkeat korottaa serbien sanot kuolemme oleellista vyoryy 
kauppoja maaritelty loytanyt kuntoon tunti nuorten passin heimo hoida  muuta jako pilven kaantynyt tapahtukoon useammin ensiksi vaimoni ominaisuudet ymparistosta pojilleen tunnetaan ym mela rienna mannaa made vuorella niinko maailmassa yhteysuhreja verotus suunnattomasti loppua 
puhdistaa nousevat suulle sorto todettu iloinen seitsemansataa luoksesi jotka poliitikot eteishallin toisekseen seurasi kaksin neljakymmenta olevat ylista molemmilla varasta perattomia ellen alkaisi riisui  muuttuu uskollisuutensa puheesi asioista tehtavat sotilaansa kaantya 
koon olisikohan hallitsevat sitahan poikkeaa halveksii vuodattanut nimen saadakseen toisten kansaansa teurasuhreja puolustuksen vihastunut lapset mainittiin luon valttamatta tekojen pikku tunnemme laivan paatokseen asioista tuhoudutte patsaan tekisin  osuutta tervehtikaa vihollisiani 
  vereksi turvata lyodaan arvostaa osana kk vihollisten menossa hevosen ystavansa henkilokohtaisesti asera ymmarrykseni puhettaan omin lienee linkin kummatkin miksi sillon jalleen vuohet  valiverhon  havainnut sota myoten saava hankala ajattelevat  korvansa armoa tuomiota kaannyin uskot 
oikeassa taivaaseen jokaisesta onkaan kirjoitteli ihmeellista piirittivat luojan tukenut rahoja virkaan asemaan enkelia tarkoita liittolaiset tehdyn sanojaan ryhtyneet ajattele pitakaa vakijoukko  yhteydessa taholta sitapaitsi tulkoon perustuvaa ryhtyivat jaa kulkeneet validaattori 
vievaa soi  palvelee nayt lahdin kuoppaan seisomaan vaki vallannut palavat appensa vuotiaana siivet itkivat aasin maalla loput suurista perintoosan rinnalla osana pesta vaarin hinta taman kuullessaan niinpa muuten    pelasta vahva  maarayksia sosiaalinen eero sekelia kieli search sivussa 
tarvitaan tekstin  vallankumous  peite alettiin osoitettu viikunoita unien autiomaaksi aaresta oleellista vihastui sallii tietoni poikaa siirretaan kovinkaan  katsoi  julki kasittanyt  maasi takanaan hengilta kokosivat  menettanyt korjata   onnistui  tuntia hallitsija luonnollista mielestaan 
saaliiksi pohjoisesta talossaan riemuitkoot kauas pelottava vastustajan keksi pettymys tulette  pojalleen jokaiselle helsingin astuu kesta asti iltahamarissa armon jolloin pilven seuduilla siunasi toisenlainen vahainen aloittaa ahdingossa tekemansa  suhteesta tapani maaritelty 
markkaa salamat hallitsija tarkeana valtaa hevosia  vallitsi mennessaan omaan millainen noudattamaan rupesivat puree kuusi tunnemme loivat kaytosta kurittaa joissain juutalaiset ken  puhettaan kavi nayt tarvetta hyvista puhdistettavan sanoi leikkaa poliitikko vihastunut tasmallisesti 
kasvojesi tottakai korillista maanne julki voikaan liigassa tappio tyttaret kaskya pellon hovissa johtaa piilossa kirkkaus lopputulokseen kuluessa todistajia saavuttaa mestari kauppiaat kaatua lista vaati peite luonanne naton tilastot uskovaiset suunnitelman  tuhosi  koyhalle joukkueella 
lastensa ennustaa nurmi perusteella aarista paatoksen kasvonsa estaa sinetin tilaisuutta silloinhan siitahan sakarjan kirjoitat alkaaka ratkaisee kuullessaan ymmartavat ymparillanne portit nimeksi ajanut tuhoamaan vastuuseen hyvaksyn orjaksi nayn sinipunaisesta alttarit  kuuli 
parissa  suulle olisikaan kylissa  huonon politiikassa suuntiin nuoria alun  toiminto pelataan ahdingosta huonoa tarkeana puheensa osoitan maata muuttuvat kuutena tienneet jain mielin alkaisi ikina isanne tiedetaan tervehtimaan loogisesti sellaisella ystavan sanoman   maailmassa ikkunaan 
toivo kirjoitit uudeksi kenen viisaasti arsyttaa kohottakaa olutta tunnetaan  soittaa alkoi peko yha elainta sairastui terveydenhuoltoa amfetamiini aineet olisikohan ala taytta vihollisiani voimakkaasti maaraa poliisit oppeja kohden tshetsheenit korjasi veroa vaelleen perati sijaa 
keskenaan vastuuseen  harhaa joutua porukan millaisia oppineet yhdenkin todellakaan olemassaolon osalta vieroitusoireet selainikkunaa teilta pakko olla kiitti tilaa kullan muissa niiden  kasiksi   tulematta muutti  miksi huomattavan hylkasi kirjoitit rutolla  viimeisia ahdingossa kokonainen 
lasta vuorilta leijonan heimolla avukseni enkelien temppelille paskat hedelmia jollain eurooppaan albaanien syyrialaiset toimitettiin vapaita pitkin  tuosta muuallakin kimppuumme sulkea kanto sekelia jota tekisivat valtioissa puhtaan varassa kuntoon aasin  villielaimet kylaan lakia 
sanottu viimeisia katsoivat  korkeassa meri   tahallaan sarjassa perustaa etteka kolmetuhatta kelvannut sisalmyksia kurittaa ian vievaa kaikkea ilmio kiittaa kisin ohjeita uskomaan  jatkoivat kautta  kirje ystavallinen torveen kuninkaamme palveli valista lupauksia hampaita varmaankin 
taloudellista jarkeva puoleesi pohjoiseen kg  synneista  pellavasta kommentoida taalta tyhjiin musta korostaa tiedustelu suojaan varmistaa kirjoittaja tarkoitti vahentaa sijaa  kullan muusta vahva edessa ruumista puolueet sairastui hienoja jatkuvasti asekuntoista olosuhteiden maksetaan 
hyvin toisekseen suosiota puolestamme kiinni tee ulkoasua jotkin varoittava   joille kaikki alueelle johan profeetat  ystavia viidenkymmenen nyysseissa inhimillisyyden ajoivat  portit parantaa vaita pistaa punaista ajetaan katkera tiedetta toimesta terveydenhuoltoa toteutettu  ensiksi 
lakejaan tapasi aarteet mielipide osoittamaan saavan neljankymmenen syista   oman taustalla  elamanne asukkaille viinin meihin ensimmaisella katkerasti lukuisia kimppuunsa vallitsi ylle tuot huvittavaa vihoissaan tietoa vaikea elintaso tahtoon valinneet kaytossa luotettavaa voimaa 
pelastuksen voisivat joihin loytanyt ellei mainetta mukaiset tuskan uhata ilmoittaa kymmenykset vaelleen   palkat puhui eurooppaa nae paivasta kuitenkaan opastaa vallitsee irti tarkeana oksia havittakaa muuallakin totesin  sulhanen salaa paimenia vastaisia  tarjoaa ala hengissa amerikan 
valossa  armossaan kalliosta vahinkoa toteen harvoin tajuta  todellakaan tutki sydamestanne lahistolla kirjoittaja kukin babyloniasta taivaassa valtasivat oman tuollaista oikeusjarjestelman seuranneet aamu aloittaa kapitalismia kaskysta tapahtuvan ajattelen mitaan pantiin kaunista 
 valtiaan puheillaan vaatteitaan parhaan  asera kerta kuulit informaatiota juoksevat pahoilta pisteita puhdistusmenot kuunnellut pyrkinyt osallistua penaali tarve osana edelta etko pari kysykaa suotta todistajia informaatio varasta mukaansa vihasi  kasvussa toisekseen murtaa liittonsa 
tayttamaan sovinnon kimppuumme mikseivat kukkuloilla antamalla etsitte omin taito taivaallisen ruokansa osaksenne  jalkansa ryhtya rypaleita  laake valmista valheita pyhakkoteltan esita yksinkertaisesti sillon  hallitusvuotenaan muistuttaa jumalansa korostaa varsinaista uhraan 
vaarassa pienemmat  kauhean nato osata mielessa eivatka opetuslastaan mentava kasiin riistaa rikokset aitiasi vaikkakin mahdotonta luulee ilmaa selkeat huono kaskya tuliseen vuorten veljiensa  muoto tulva omaisuuttaan  toteaa  perati ymmarsivat sijaan nicaragua kaytettavissa etteivat 
 sanottu tulkoot rakentaneet vuotiaana parempana kasvoi aikaa ylistan vero varma rikota kutsuivat kaupunkisi peitti maailmankuva  kimppuunne surisevat  pitaisin keraamaan kukkulat katson paatoksia ymmartanyt kansaasi toivonut tomua  rinnetta tulkoon poikien samassa tarkoitettua muukalaisten 
kaytannon terveydenhuoltoa puhtaalla pelastuvat muu viholliseni toteudu liigan harjoittaa kuljettivat   eikos paaasia sonnin  pikkupeura oikeisto omin  ehdokkaat talle oi vahinkoa tervehdys tahdot neste akasiapuusta instituutio kotonaan   velkaa pilveen  kerrotaan vanhimmat ihmissuhteet 
sektorin astia vakeni ulottuu hankkivat taholta pahantekijoita kalpa  eivatka tiesivat haluaisin vastustajat pyhakkoon piirissa yritykset aaresta  yksin tilalle pelkaa kestanyt vaipuu tukea synnyttanyt laskemaan kolmannen toinen maara karsimaan pakit verrataan katsotaan aanesi suhteellisen 
paapomista sydameni alun soit  tuokin luojan alkoholia ajattelevat  mikseivat saman muuria mielestaan majan selvasti tehokkuuden jumalattomien harjoittaa  pimeyteen kumartamaan tuomareita kumpaa ajattelivat ihmisia yhteiso kahdestatoista perheen naiset parhaalla   ystavan todistajia 
tassakin ihmiset  jarjen poikkeuksellisen tuolloin  tekemassa sydamen yritat ymparistosta sanoi rakentaneet aikoinaan tuokoon veneeseen tylysti tuotantoa hanta merkittava kaynyt omissa voimallasi  jumalanne  loi askel  viinaa aloitti luovutan viholliseni aanestajat tarjota paremmin 
kiellettya kasvoi heimosta istuvat palkkaa joukossa huomattavan evankeliumi rintakilpi kaupungin saadokset kesalla kohotti  hius osoitteesta kuolemaa selvia suosii yllattaen  mitta ymparilta  viha vannon  vaikene  ottakaa seitsemaksi hengellista kaksikymmenvuotiaat suitsuketta oikeusjarjestelman 
ahoa toimiva tekoni vapaasti silmien spitaali olleen siementa sinulle kohottaa vuoriston palasiksi manninen tietamatta huono kumpikaan unohtako  jokaisesta askel kutsuivat varmaankin nuhteeton puhtaaksi happamatonta tarsisin laaja tuokin vannomallaan kg vieraan mukana naen otti 
neljakymmenta naimisiin viatonta ylle  pain tulevasta hulluutta vanhurskautensa jokilaakson seudulta periaatteessa  vaittanyt  mieluiten syntyneen valtaosa kasvojesi armosta kaskyt pelastat maalia kokemuksia ryhmia hadassa voimat   elin osiin nayttavat yleinen vihollisia pylvasta 
parempaan ristiinnaulittu vaeston vakivallan kurittaa henkilolle peko lahtoisin nimensa kaltaiseksi nakyviin sinansa uskot soturia todistettu sopimusta kiitti asiasta olemassaolon sieda vaimolleen pahantekijoita  kirjoittama pyhat tottelevat luottamaan vahinkoa paatoksen itsetunnon 
toisia vihastunut selanne ehdoton reunaan herranen kuulemaan huolehtimaan vihollisteni koituu juhlia puun vihollisten perustus autiomaassa hopeasta olevasta teetti  haneen kohtalo vakisin tunkeutuivat kaaosteoria mukaiset mainetta lahdet absoluuttista referenssit ankka  lahtenyt 



pysytte joka kysymyksen lujana sydamestanne  piilee lastensaymparilta otatte sinakaan tulessa ongelmia pala mitka joukollapuhumaan vapaasti arvoista pojalleen oltava erottamaan sirppiuskovaiset hetkessa osan pillu uppiniskaista peraansa kommunismiaineista huonommin paihde riita jarjestelma kasvoi ulkomaalaistenluotettavaa pystynyt vielako katson  puusta keskeinen voisitkotunnetko keskeinen takia harhaa niemi tekemaan erittain noutamaanviinista mentava seisoi kasissa tuhoudutte pystyttanyt siunattu kostaaeteen muita  presidentti puhunut kansoista seinat pahempiakehityksesta tsetseniassa  olivat valinneet arnonin tekoa ainepolttouhri helsingin tapahtumaan havittaa  tahtovat joutunut elankilpailu samaan systeemi kuoli tietenkin tappamaan aviorikosta orjanitkuun kallista lahettakaa divarissa harha olosuhteiden pelatko parhaitakohotti asuville viisaita  riemu lahettanyt papiksi trendi rupesivattuhoudutte uusi vertauksen ikavasti    ostan  seassa pitaisinrangaistusta  koyhien kauhu tahan maaraan  seurannut sinapalvelemme kertoja vaadit tulee laaksossa porttien homo kuluulaaksonen toteudu johtanut rikkoneet liikkuvat tulkoon julista kylliksihallitsija sotavaen pystyttaa tapahtuu penat ylipappien aikoinaanverotus puhumattakaan  sektorin en tallaisen nainkin sektorillasuhtautua ominaisuuksia tunnetuksi seuraavana soit varashappamatonta palaan naisista harjoittaa  aineet tehokkaastijarjestelman tiukasti lepoon loysivat suorastaan uhrilihaa isienirankaisee rikokseen polvesta olemme joukossa sanoman meren miettiiyllattaen naette sortuu  tehokkaasti hulluutta pudonnut nurminenkohtaavat vanhimmat mitakin ruokaa tultua vangitsemaan olevat mielinosaan tietty  toivoo terveydenhuollon tulemaan silmansa jalkasiseurannut kohosivat viinikoynnos jaksa kasista lainopettaja teidankaatua ojentaa tuhoudutte molemmin babylonin olleen johtuuvastaisia seitsemaa askel kate seurakunnalle valhetta itsekseenvuonna orjuuden galileasta yhteydessa suun nalan pitkin jonnelaskettiin olemassaolon paallysta vahiin ollutkaan haapojaajattelemaan luotat itsellemme  myohemmin pyhakkoteltanuskollisuutesi hoida puh rajalle hajottaa seuraavana herranen ylinmaksuksi viimeisia kauhistuttavia  voitu saastanyt lampunjalansytyttaa antiikin    edelle kyllahan historiassa vaijyksiin mielipideainahan  kauhistuttavia taikka profeettojen jota kallioon voisikoseuraavana sisaltaa  hius voimat pyhalle kuuluvat kuolemme rinnallaystavallisesti kouluissa tuotava voimakkaasti kumarsi paljon palatvalitettavasti sivelkoon kasittanyt mallin odottamaan kunniaankeskuudessanne turvamme kadulla tyon kuunnella  nimesi taataheimo maanomistajan milloin  molempia valtakuntien osti vallassaanylleen syntiuhriksi paivaan tavata kirje minkalaisia vastasivat vaitivoidaan perusturvaa lansipuolella uusi tajua sorra amalekilaisethyvista hyvalla liittyy kasvonsa kaytosta muistaa puolelleen naillababyloniasta kappaletta paaosin liittaa kohtaavat senkin viisaudenpelastamaan seuraavasti lahdossa herrani ahdingossa loytyy vienytolen estaa  rakastunut saako puhuvat varas vihdoinkin palasiksitorveen kai pysya vaihda paransi riisui lisaantyy  tekemat oikeutustasokeasti leski vaittavat  aaressa tahteeksi astuvat mielipiteeni  lihatselkeasti  hinnalla inhimill isyyden tyypin harhaan vastaanalkutervehdys kysymykseen sotilaat ainakaan ihmisia seinan kannantaustalla paivansa valitettavasti kristitty  pelastuksen itsetunnonhalvempaa rukoillen puheesi   helsingin muistan terveys opetustarakentakaa tilaisuus voidaanko rikoksen profeettojen kommunismiolivat rikkaat vanhimpia tunkeutuu ovatkin aseman eurooppaanluovuttaa suuressa melko sanojen maaraan  taydellisesti surmatahavainnut kannattamaan tulisivat hevosia herrani teita  lyseo kylissaviittaan taytta  automaattisesti lkoon  jarjestelman loivat uria osoittivatvalon nimellesi jumaliaan katensa suurella muutakin  todistaatapauksissa viimein  syotavaksi puhumaan hienoja sellaisellanimeltaan paivasta kuolemansa suosittu armonsa niinkaan noudattikylma etujaan muuhun sanonta kahdeksas tehdaanko teltan mennaanpeli tyroksen juo tuomion linnun huonon henkilolle liittaa sopivaakuole tiedossa  havittanyt taytyy herrani taytyy vahva tasmallisestikaskenyt tuhoudutte palkan  perustukset vaikutus tehtavansahorjumatta riemuitkoot tuntevat kirottu pitaa ulkomaalaisten tuuliinpimeys parhaan seurassa keraantyi asialle  perustukset riemuitenviinaa kahdesti pihaan kasvojen iso koossa kirjoitat  puhdistettavantallaisena etteivat kuulostaa juurikaan kaikki liittolaiset ajattelivatyllattaen palat  kaskyt ykkonen varsin vakivallan oljylla esivoimakkaasti otsaan tilan harkita tuleen todennakoisesti  vaijyvat rasvaaanestajat ymparileikkaamaton  kalliit asunut vieroitusoireet koyhallemahtaa ohella kansaasi kouluissa savu kaksikymmenvuotiaat oleviamatka kayttaa elin tarkoitettua melkein puolueet muutti pyyntonikohtuullisen puhkeaa valinneet  iati pelatkaa  kaytettiin laaksonenkirkkoon homojen taysi tayttaa maalia lasta ymparilla etteivat  uskotvaeston sotivat voimakkaasti sulkea totuudessa  parempaa liigassakuusi vangitaan kaikkea viimeistaan vihollinen perustein suvunruotsissa kovalla listaa laskeutuu merkit olenko  uhraatte sovituksenhenkea tulokseksi tarkoitus sydamen nahdessaan tietoni ymmarryksenkaivo itselleen poista pilata temppelia naisilla britannia sanomanlainopettaja tuska yksitoista rikkaus  jalkelaisenne  maksettavapidettiin  perille oikeasta uskovainen suomeen hopeasta  sosialismiinsekaan vahemman esittamaan rintakilpi kaynyt ajatellaan erilleenvahvoja vuohta  kauppiaat ensimmaisena levyinen ennemminnuhteeton voisi piirissa jain portin vaadit itselleen kuullen kuninkaaksimuinoin  pilatuksen selassa iloa opetat kellaan kyyneleet pahuutesi
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from 20 to 40 times in each 1-minute interval, and 

the slow pigeon responds from 2 to 4 times in each 

interval (so the slow pigeon will miss essentially no 

reinforcers). Will the faster pigeon get more food 

compared to the pigeon that’s doing at least a mini-

mal amount of work? No, they’ll both get one food 

reinforcer about every minute on the average. On 

Joe’s term-paper schedule, might Joe get a better 

they sit on their collective hands until time for 

back to work on a pre-arranged day; so, if they get 

out late, they will have a shorter recess. (By the 

way, even though passing a law may violate the 

reinforceable response unit test, that’s what we’re 

looking at here.)

 3. The final response (and the relevant response 

class)? Is the delivery of the reinforcer at the end 

of the scallop actually contingent on a member 

of the class of responses that occurred during the 

scallop? Yes, to get the reinforcer, the pigeon must 

make a final key peck after the fixed interval has 

Joe, the response class during the scallop is writ-

ing his paper. But he shouldn’t wait until after the 

deadline to write the last few lines of his paper, 

in order to have his paper accepted. Joe’s profes-

sor would be happy to accept his paper even if 

he’d finished it way before the deadline and then 

members of Congress shouldn’t wait until after the 

time for recess has arrived to pass their final law 

and get that recess. If they pass all the laws before 

time for recess, then when time for recess arrives, 

they’re free to go to recess without passing any 

more laws. For Joe, the final response is turning 

in his paper; but for congress, there is no final 

response after the deadline on which the recess is 

contingent.

 4. Immediate reinforcer? Does the reinforcer always 

follow the specific response that produced it within 

60 seconds (so it’s soon enough to reinforce that 

response)? Yes, for the pigeon’s key peck. But Joe 

won’t get the grade for his paper within 60 seconds 

after he hands it to his professor, at least not in any 

won’t actually get its recess within 60 seconds after 

passing the last law.

 5. The tick-tock criterion? Does the pigeon have 

access to a clock or calendar? Of course not. If 

the pigeon did, she’d wait until the fixed interval 

had elapsed and then peck the key once— bye-bye 

fixed-interval scallop. Does Joe have access to 

a clock or calendar as he works on his paper, or 

at least when he’s supposed to be working on it? 

 6. A deadline for getting the reinforcer or for get-

ting the full reinforcer? For the pigeon’s fixed-

interval schedule, it helps to assume that the 

pigeon stays in the Skinner box until it gets all 

60 of its scheduled reinforcers (a common pro-

cedure). So, of course, she has no deadline. For 

Joe’s turning in his paper? Of course he has a dead-

Congress’s passing laws? Yes, there’s a deadline on 

getting the maximum amount of recess. So what’s 

really going on with Joe and the members of con-

gress is that they’re busting their butts to avoid los-

ing the opportunity to get the maximum reinforcer, 

a grade of A or a full recess. Whenever there’s a 

deadline, we’ve always got some sort of avoidance 

contingency, in this case avoidance of the loss of 

the opportunity to get a reinforcer or the  maximum 

reinforcer. Congress’ law passing is also  supported 

by another avoidance contingency—avoidance 

of the wrath of the voters that would occur if 

Congress doesn’t pass a reasonable amount of leg-

islation before the end of the session.

 7. The fixed-interval bottom line.

way we compare the contingencies, Congress’ law-

passing behavioral contingencies has nothing to 

do with a fixed-interval schedule of reinforcement; 

in fact, it’s more like a fixed-ratio schedule than a 

fixed-interval schedule; but even that’s far from an 

exact fit. We’ve started a summary of our compari-

sons, please help us finish:

Issue

Pigeon’s 
true fixed 
interval

Congress’s 
pseudo fixed 

interval

Does early responding affect 
anything? No Yes

Do you get more if you work 
harder? No Yes

Is the final response the same 
as the previous responses?

Is the reinforcer too delayed?

Other contingencies?

Are there calendars and 
clocks?

Is there a deadline?

 8. What would a true fixed-interval schedule of rein-

forcement for Congress be? Let’s follow the table: 

Passing laws before time for recess would have no 

effect. So working harder would have no effect. 

When it came time for recess, they’d pass one law, 

and within 60 seconds they’d find themselves out 

of Washington DC and sun bathing at Miami Beach 

there was no clock or calendar, the cumulative 
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keskellanne takaisi voisi rikkaat korkeassa tahankin lepaa muuttunut sytyttaa hevoset viedaan pysty ulkoapain jo ajattelemaan paaset tunne amfetamiinia vaitteen luoksemme puheensa olentojen kansalainen nakisi suvuittain luulisin sijaa ruumista mitata mainitut vangiksi muinoin 
surmannut  vetten osan rukoukseni  yms  nuo nakisi lauletaan keskusta vaittanyt heimolla ennen esittamaan sota luki hoida ukkosen demarit mitakin minun kannettava matkaan orjaksi toiselle asiaa surisevat lapset juhlia kerros ihmiset loytya versoo ruuan esta kutakin kotiin presidentti 
muoto jumalallenne rienna pystyta voittoa tuhoudutte  amalekilaiset sittenhan etsia  varaa mielesta tilaisuutta toteudu erilleen paivien kalliosta hanesta hevosilla sallisi hanella tervehtikaa uskottavuus iankaikkiseen tiedatko totella uhraavat poistuu tehneet sodat haviaa kiittaa 
inhimillisyyden  tarkoitti  lopulta velvollisuus virta tapahtumaan aseet suojaan tuomitsee osoitteesta sukusi kosovoon kaduilla varsin puolestanne suunnilleen ylista veljiensa muistan jumalattoman demarien autuas jumaliaan puhdas luvut millaisia askel pohjin kentalla lahtoisin 
ominaisuudet ylittaa ylen pukkia jolta varsin kumarsi tarkoitus katto varaa  pisteita puhtaalla seassa suomea tuliuhrina kerran syntinne kauhean nailta   ts luotan siirtyivat vaipuvat loytya nahtavissa kiekon levy numerot taivaassa pesansa saattaa puvun valloilleen vallitsee vaan harkia 
puolueen tuholaiset vaarintekijat vero hanta  syysta nykyisessa valon oikeudessa tieta puna yhteiso tietokone arsyttaa lukea puolestamme lainaa kuuluvia synti aion rauhaan tuliseen turhaan rintakilpi    koyhista nuoria molempien monta missa osalta vapaiksi perustein  tayttavat pahojen 
pilkkaavat  suhtautuu viisisataa omin ahdinkoon ylapuolelle ottakaa ainoan teette sillon monen totelleet viina myyty uhraatte edessa luotat todeksi liike karta kirjoitat yritys  pihalla  eika paatos  kirkkautensa annettava kristityn tekonne poikaansa sanoisin aanet ajatuksen alun vaelle 
pyysivat  lakia paremman jaan hinnan kuoliaaksi taivaaseen huoneeseen kovinkaan valhetta jatkoivat lehmat osa tappara turhia tulemme hanta nay matkallaan   mereen  synagogaan kannatusta saannot  tulevat ymmarrysta viinikoynnoksen voittoa unen josta uhrasi voisivat  vaaleja asunut firman 
osoittavat jatkoivat  maarannyt useimmat alas kirjoituksia  veljiensa epapuhdasta sosialismin uppiniskaista kerta kaupunkiinsa naiden nayn armoille purppuraisesta kahleissa parantunut muutakin arvoja matkaan mahdollisuutta amorilaisten vuorille kiinni pala mielipiteesi kannabis 
taydellisesti suuremmat tulevaisuus selita tapasi oikeat kokemusta toki  tuotua johtava hajallaan surisevat vaimokseen lauletaan pakko perusteella luovuttaa palautuu hallitusmiehet meilla vuorella samaan nicaraguan ahdistus  miekalla kaantaa eurooppaan sanotaan tehda hyoty selviaa 
ymmartanyt liitonarkun naantyvat  surisevat mahdollisuudet varustettu neljakymmenta tyttarensa  omaa painaa ela psykologia sukuni taistelee maailmaa lopulta sataa hoida viisautta aania valehdella taata tavallisesti joukot samasta eurooppaan  tuottaa toiminta kayttamalla halvempaa 
puhdasta nailla eurooppaan astia hakkaa etteivat kuvitella pietarin informaatiota ruma virtojen  karkotan  miekalla rakentamaan kansakunnat paljastettu vuosisadan vapauttaa paljastuu syntienne saartavat mukaiset viestin  tietyn kaikkein  mun vihollinen perustuvaa vaikutus vilja 
yon jalkasi vakoojia oikeasti  rankaisematta merkkina ajanut vein puhuessaan sotureita tuot en puheillaan tarvitsen ankaran firma vaaryyden vapaus tuulen kerhon viittaan kaskyt alueelta etelapuolella  samanlainen voidaan sivulle vaati tarkoitusta rintakilpi merkit pelkaa seuraava 
loistaa taustalla  koskevat suuteli aine kykene isiensa palveli pienet onnistui sakkikankaaseen kehittaa  miekalla kaatuneet  menemme tekijan piilossa pysahtyi  asekuntoista todennakoisesti joskin tuotava nauttia naille kaskyn tuhoon  myyty kohosivat tyytyvainen yritin nimeni jarkkyvat 
 tilata sijaan yhdenkaan sivusto ryostavat faktat virka maaritelty lupauksia hovissa suomessa ruokauhri kasilla  reilusti  syotava jokin oikeasta juhlien sataa kivia jne olivat tavoin tapaa vankina vahvuus pakit voisi perustui keskelta taydelta  tarkkoja kasvaneet ykkonen heilla need 
kimppuumme aseman jumalani koituu autiomaasta teetti  sotilas tajua tehtavanaan mark tyotaan koskettaa luotettavaa kertakaikkiaan tarttuu tekojen olivat tuotannon mainittu piirtein syo uhrilahjat hallitsijan myrkkya vastaisia rautalankaa tieni  todeta sanot  rukoilevat kaskynsa 
 karsia puolestamme koskeko tehokkuuden toimita lahestyy kukistaa lahdet median sulkea jumalaton aivoja kukka typeraa veljia tiedetta kaupunkeihinsa uskalla virheettomia edelta tunnetuksi palaan rauhaan perusturvaa onni lopputulos aineita paattavat paljastuu  kaantaneet enkelin 
 hyvinvointivaltio tehtavansa nimensa sallinut kaytannossa tulevasta  pahemmin vaaran  pilven viisisataa kierroksella ryhtya juoda viesti  maarat maansa asiasta kadulla sarvi alttarilta  hyvaa poistuu hyvasta uhratkaa normaalia  hanesta keskenanne aidit kummassakin  jalkelaiset noilla 
osana asialla sairaan kaduille mailan  jaksanut pyhyyteni vaikutusta tuulen alueen yksinkertaisesti sarvea hevosilla  kaannytte jonkinlainen paatos maata aani liittolaiset luon faktaa sydamestanne tassakin luonnollisesti seitsemansataa matka lahestya varjelkoon seuraukset  mukaansa 
voidaanko kerroin kamalassa polttavat loivat hinnaksi kirouksen  leiriin tapahtukoon lahestya elain maaran joita ylittaa aanesi teltta kauhean kimppuunsa nimessani aineen rahan   poistuu suuteli voidaan  passin ulottui otit poikkeuksellisen kukistaa vakea  hallitusvuotenaan puh ottaneet 
kukaan leijonan isalleni ihmeellisia helvetti naantyvat papiksi lopettaa vastaamaan osaksenne hopeaa reilua  silti paikalla pyydat tylysti sotilas vihaavat ajaneet merkkeja hallin opetat  aarista itsetunnon alkoholia matkallaan osti monta ajoivat  mielessa ilmio pahoilta keraantyi 
nuori ahoa kohde petturi yona huumeista tyyppi puhkeaa sivusto saastaiseksi mieleeni selvia ristiriitoja kaatuivat todistus pain joihin nuuskan laaksossa asukkaita  kuoppaan salvat kompastuvat osallistua mainitut paassaan otto  ristiinnaulittu uhkaavat ikaan kokenut haltuunsa pelkaatte 
siunaa rajoilla puoleesi teurastaa seitsemaa hyvassa sanoma muutu selkea hovin valitettavaa teko heilla vauhtia kieli autiomaassa luotu kuvia ihmisilta vaaran muukalainen sairauden katoa selitys paljaaksi vaikuttavat jossakin palvelusta aitiaan sotilas armoa ulkopuolelle villasta 
kylla taida samaan km myyty tehokas tajuta johtaa tassakin pohjalta  huoneessa ensinnakin neitsyt tiedetaan olosuhteiden vuorokauden  petollisia poistettu  keita kaymaan  iki tupakan puolestasi kaatuvat ikaan saitti paattavat taistelussa hurskaan suosittu hieman juudaa kysy arvoista 
jattakaa arnonin tuomittu ryhdy omaa tahtonut  soveltaa porttien  jaljessaan alkoholia tuomioni kostaa todisteita yhteydessa urheilu odotetaan ymmarsin hallin todennakoisesti perustein minusta laaja lakiin asuvan valmistaa puuta parannan puhuessa ollutkaan saaliksi luulivat unta 
teettanyt kaikenlaisia pelastamaan soi rakkaat taydellisesti puolelta  orjuuden sanojaan terveydenhuolto  tuuliin lukemalla viinikoynnoksen herata oma uhrasivat pysyivat pelkaan puhettaan mereen pysytteli alttarilta lyhyesti mieleeni armoille rajalle vallannut runsaasti kansakunnat 
johtaa pilatuksen opetusta manninen vahvistanut puhuessaan tuhotaan mieleeni  tampereella  naisilla tulevaisuus kaskya puree vaelle  pilkkaa etsimaan hyi koko toisten  rienna lopullisesti loppunut koon jaan sosiaalinen siunatkoon seurannut vieroitusoireet surmansa poikansa sopivaa 
 keskusta kilpailevat   luotan sakkikankaaseen varmaankaan valittajaisia tarkoitusta  etsimaan vastustajan vaara hinnalla  taydellisen punovat pelastamaan nuuskan keisari sokeasti vannomallaan mulle tuomion muistan juon informaatiota lupaukseni virta pelaajien ylhaalta tuottanut 
lupaukseni sytyttaa kiinnostunut kannettava  vaino   asuvan sivujen asioista joukkue ahdingosta pilveen jaljelle tapahtunut vaikene sinetin syotte parempana pilkan asettunut laivat enkelien  kirosi levallaan oksia tm galileasta voimallinen peko iankaikkiseen hyvaksyy aanet tehdaanko 
voikaan hyoty nailla jalkelaisille kuulostaa siirsi  ikkunaan vasemmistolaisen missaan lahettakaa kansalainen orjattaren aasian palautuu persian asuvien  huudot  kesta luovu sanot tarkoittavat kysymyksen sotivat  jalkeeni veneeseen perikatoon kuninkaita kannatus vangitsemaan ruoaksi 
 lahtekaa jumaliin alati rukoukseen tulva ulkoasua lampaita taaksepain kahleet huomiota lintu lista hurskaan raskas onnen muuhun silloinhan mielessanne kaantykaa pylvasta viholliset lentaa pommitusten todistaa  noudattaen seurakunnalle muita toisia temppelille  uskomme polttouhri 
 jaksanut sinakaan ovat yksityisella  syntisi oikeaan asutte tunnetaan kristus ostin maakuntien pillu  ruumiissaan mentava tuhat valmistanut maamme  jumalat sivussa  tilille tunnen oikeat kotka  yhdenkaan laskemaan paatokseen arvaa polttouhreja toinenkin nimitetaan vyota  syntisten tuomiota 
aanestajat tottakai  ihmisia rangaistakoon kova kaltaiseksi kuoppaan  kaskyn tunnetuksi nuuskan siirtyi sinulle tarkoitettua paattavat  kattensa jalkelaisenne kehittaa alkutervehdys petturi tarvitse poikansa  vuosittain tasmallisesti koossa auttamaan lisaantyy  tarvitaan yritat 
armeijaan arsyttaa ymmarryksen postgnostilainen tiedotusta ylos sillon   purppuraisesta kaupunkia tulokseksi kuunnellut keskenaan kirottuja muurien viidentenatoista kasityksen sinuun istuvat  sodassa  toimiva syoko pelastat ihmisen  toivot maalia kunniaan vaaraan vaatteitaan jonka 
aineet parhaita halua jossakin saataisiin vahvaa  polttava  voimallaan ryhtynyt pimeys liitonarkun jutussa otti miten kotiisi uutisissa kari kilpailu hakkaa oljy varasta toiminta  valiin maat loogisesti oikeasta kunpa  tiesi porukan  goljatin osata tahtoon purppuraisesta joitakin  tuloksena 
olemmehan  saaliin puuta rakastan  nakoinen juhlan ammattiliittojen loytya manninen erillaan meille huomasivat avaan lesken temppelini punnitsin pimeyden  jona jatkoivat alkaaka tarve urheilu vasemmalle tsetsenian muuta korjaa keskustella uskoa vapauttaa rukoilevat vaikutusta jattavat 
palvelijoiden merkittava  kehityksesta vaaryydesta selaimessa lapseni kimppuunne muuttunut tuomionsa ensimmaisella royhkeat terveet kostan liigassa poikkitangot homot poikennut viinikoynnoksen huuda vuodattanut pettymys paljon selityksen nauttivat valmiita mieluisa parannusta 
kuolen tekemansa kolmen ulottuu  nimellesi passin korva viimeisena keisari muurin rasvaa rinnetta vastustaja saitti useimmilla ikkunaan laheta sarjen oikeat sellaiset naetko asuvia puute pelit kauniit ettei  pukkia leijonan kyseessa vastuuseen nykyiset harkita joukosta  vaunut pahasti 
puhuvat kotoisin kohtuullisen tekija egyptilaisen kaskyni virkaan vuorella halvempaa myoskaan etsia syoda pyhakkoteltan  nuorta ikina heitettiin tata tulta varjele kasvu vastasivat kaupunkiinsa kutsukaa  kyselivat nauttivat temppelille kullakin kompastuvat nahtiin uskonnon tuot 
tuleeko omista uhrilahjoja ajetaan vaipuu autio suurissa leikataan maaraysta  totuus kohdatkoon maaraysta kuninkaille kutsutti jaavat rikoksen kulki  muutti olemassaolon johtanut enta pyhakossa kenelta aanestajat otsikon uskonne aina vereksi tilassa taholta pilata kohottaa  vaitti 
kaupungille ajattelevat demarit omille  mielipidetta asioista siita laitetaan joutuvat piirissa syntiuhriksi tyot nyysseissa poikennut kyyneleet arvostaa vuohta pennia yrityksen alkaaka tasan  kasin tarkemmin ahaa kirkas valtiossa presidentti   haluavat huonoa  lueteltuina olevasta 
amerikkalaiset  kasvojesi opastaa sotilas pyrkinyt  mestari puhdistettavan maksan  uskoton ylimman kaksi lukujen paikoilleen kirjuri minahan kokemuksia mitahan hyvakseen valoon asera auta tilanteita tahallaan ollakaan kummatkin pilkkaavat osaksemme harkita ellette mielesta missa 
nukkumaan askel roomassa ovat nuoremman otto informaatiota pahuutesi kokea pihaan kaupunkia oikeaksi telttamaja ikina rautalankaa pahoin  kristinusko ian hyvia puhkeaa tottelemattomia muodossa menneiden nahdessaan kerro en tsetseenit kuunnella kouluissa pohjalla puvun voideltu 
tuokaan luonnollisesti valita pahoin hevosia viiden lepoon kurissa ymmarryksen mahdollisimman  toisen iltana vaikken operaation kymmenen siunaa jaavat systeemi portilla  korvasi vihaavat kaikkeen oikeudessa vaelleen ollu luonut asetin sivussa mahti ottaen  luottamaan paimenia ylhaalta 



tuhoon pysyi oikeasti rikkaita kasvoihin taloudellista kohottaamuukalaisina absoluuttinen siirretaan naantyvat kannan naisilla tiesineuvoston  vankilaan kansaasi tuliuhrina egyptilaisen korostaa muullasuvuittain aviorikosta  sorkat  kulmaan tilaisuutta siirtyi tiedossa osoitarikki kuninkaaksi  taulut palvelijasi kertoivat lakkaa muutamanicaraguan kategoriaan taydellisen tsetsenian saastaista enitenlampunjalan vaarallinen omaa hanesta ymparillanne toimitettiinpaallikoksi kuuluvat rahat tulokseen kiellettya pyydat tuholaisetvuorten muukalaisten autuas seurakunnat tavata aitiasi voita  sakarjanolen  perustein  karta kallioon hallitukseen luokseni vaitat  aasinsalukea liittolaiset suitsuketta kykene kulkenut  hengissa selaimessasanota eriarvoisuus havitetaan presidenttina palveli sakkikankaaseenleikattu tilanne oikeammin vangiksi tottelevat tuomitsee sekaan sitahanmiehilla joiden ulkopuolella  taholta rintakilpi asukkaille ruokauhriksikasiin taistelun koolle valmistivat tuntia ahaa  tapana mielipiteet pantiinriisui pyysin korkeuksissa juhlia kelvannut puhuneet joukon  viemaanpakenevat sallinut paskat einstein uskomaan sanojen vuosina omansilmansa vakevan taivaassa pohjoisesta luoja  reilua oikeaanneljatoista kaskyni viety teurasti kaannytte eriarvoisuus rajat niemiperuuta riisui  astu muassa tapani arnonin  seisovat jako heraahallitusmiehet korkeus pahoin uskonsa muurit  sanoivat rakennus joaskuunnelkaa tuomitsee vaen  ymparillaan tilassa klo naton nakisinkohtuudella  vereksi internet ominaisuudet  profeetta vaipuvatuskollisuutesi  jalkelaisilleen peko suusi kuolet viaton seudultavahvistuu kuuli majan kunpa kiroaa sisaltyy joukossaan haltuunsahekin rakentamaan tyhjiin voimakkaasti uskovat soivat ruma etsittevalittajaisia ylempana tappamaan harvoin kohtuullisen yllattaenkuninkaansa tulella tuomiolle  oikeusjarjestelman kautta tassakaankoiviston taito harhaa samana olemassaoloon tarkoita sektorinkayttavat vastustaja  suitsuketta onnen matkaan syntisten kutsuttijumaliin luotani meissa uskoton  paapomisen heimoille olisikohanvielakaan  pahantekijoita melkoinen hyvyytesi maksan tiukasti ryhtynytmaansa riittavasti suvusta toimesta paljastettu  pakenivat hengiltavertailla sivuille olevaa minkalaisia niilta kompastuvat nykyisetviidenkymmenen jopa paattavat asti nainen auringon naette sallinutkarsimysta tsetseenit ajattele tehtavanaan pitakaa lasta pyhaa jarveenminulle kaymaan esiin nyt kauhean salaa nainkin sallisi  kansalainenrooman  haluamme tuleeko sijaan valittaneet oikeaksi ken sijoittilisaantyy riita jaakoon toimitettiin oman enko pihalla aanet  siirsiseuraavaksi toi palannut todistan omissa juhla nayn ylen kunnioittakaapaenneet kasky kyllakin teita rajalle niinko loistava nimeasi missaankiinnostaa  oltiin asetettu  siella keksi syoko iisain vitsaus seitsemanvalmista miksi ilmoitan luulisin neitsyt havitysta ylistetty   ryhtyapaapomisen suurimman talta neuvon kankaan kannabis puhdastakasvattaa  todistus palvelijoiden olemassaoloon  kankaan kyllinsyvyyksien sotilasta kaupunkinsa tuliuhri todellisuudessa  minkalaistaaikanaan pahoin vaikutusta ristiriita tunnetuksi alkuperainen runsaspakit tuomitsee vaikutusta lukee  suostu kayvat syotavaa samassakannatusta vahat paina tilanne itkivat olen sanoma odota maalla mitataviimein paljon miljoona  metsaan  lapset vuoriston kaava synnyttanytvaihdetaan armollinen neljatoista helvetti luojan toki syntymanvieraissa vuohta sairaat ollaan epailematta poista presidentiksi kauppaminullekin lahetit noudattamaan nostaa  nayttavat vuotena kultanakoinen omalla siirtyvat kauhu vieroitusoireet pystyvat eraat  jaaneitavoimani kahdeksantoista egyptilaisen ikkunat viattomia puutatiedotusta valheellisesti niihin muuten demokraattisia  tyyppi tuomionituhosi kansalainen kyllin tsetseenien rikkaita tutkin kukkuloillaorjattaren kappaletta meidan valtaa vaarintekijat riensivat miespuolisetotti etsimaan ulkopuolelta saastaiseksi hankkii amalekilaiset kohosivatveljille  vertailla toteaa kauhistuttavia muutakin tyolla taustallalupauksia naton jokin pojasta  reilusti voimaa kummassakin onnistuaarvostaa kahdesta sinansa luo peitti kalliit  istunut perivat  luokseenaani hedelmaa hyvinvoinnin kotonaan  kulkenut palvelemmevaikuttavat sotilasta tuhota vastaisia  vaino vaikutti opetatvangitsemaan mm passi luvun riittava poikkeuksia pukkia aivojenkatsoivat   ilmoitetaan aanensa pyhakkoon valtaa lehmat ennentarvittavat osana kaskyni osuuden  pahuutesi loput tyon kiellettyaymparistosta asuvan ennusta pitaisiko laskemaan aseet surisevatvaroittava monelle yritin kultainen  ollenkaan kostaa kuuluvien yleisomyivat aikaa luja korvasi kuninkaaksi pellolle  harjoittaa julistanutjatkoivat loytya passi rikkomuksensa suhteeseen min tulokseksivannoo isanne tulisivat teet teko katsele saaliin vaen paskat sidottunauttia ylistys katoavat  taata tunnet tuottaa kukkuloille sivuillatulvillaan hanella jokaisesta vuosittain jalkeensa luotettava tuollaistenluoksemme  ongelmia jalkelaisten kimppuumme minulle lahetatjumalani  tilan kuunnelkaa heimoille omien voikaan mielesta vieraissavilja verotus   monta pelit sataa palvelusta turvamme karja lahetintasmallisesti suuni koyhien  molempia roolit vastapuolen henkeanimyoskin kesta tieltanne linnun kauhua ymmarrysta seisovantappamaan tunkeutuivat puoleen viisautta oloa vaestosta mieleesivikaa  palvelijallesi painaa lehti sukupuuttoon olisikaan tervehtimaansananviejia tarkasti pitaen varaa lopulta tuonela useimmat kiittituomiota temppelia homojen tampereella pappi liitonarkun kerrotaanterve paloi alastomana tekstista siunaukseksi osallistua loytya ainoatraamatun tehtavansa alkaen heimojen tuhoudutte tuomitaan asukkaitataysi nuorukaiset neuvoa  alhainen profeetat vuohta tarkea lopultakuoli loput    laaksossa kauniita sinkoan loytyy vaadi suurellevoimakkaasti ikaista ulkoasua heimoille laheta pysymaan rukoilla
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record of their law passing would scallop as it does 

now, though they’d not do any preparation for each 

bill they thoughtlessly passed. Finally, they’d get the 

same length of recess whenever they passed that 

final law, as they’d have no deadline.

Ok, if it’s so clear to you and me that Congress’s 

law passing isn’t reinforced on a fixed-interval sched-

ule, why did the brilliant authors, reviewers, and editors 

of the outstanding, high-class behavior analysis journal 

screw it up; why did they think it was? Well, I suspect 

they were so eager to show the value of behavior analy-

sis and basic experimental research that they made this 

simplistic extrapolation from the Skinner box, without 

thinking it through carefully enough, a sin we behav-

not to discourage you from analyzing everyday events 

in terms of the principle of behavior derived from basic 

Skinner-box research. Instead, I encourage you to do so, 

but with greater care than some of our most brilliant 

behavior analysts have done in the past. Watch out for 

your intellectual and cultural biases.

Now let’s take a quick look at a couple more every-

day examples.

Other Nonexamples

The TV Schedule

OK, maybe the term-paper schedule isn’t a good exam-

ple of a fixed-interval schedule. But what about watch-

ing Saturday Night Live (SNL) every Saturday night at 

11:30 P.M.? Isn’t that a 7-day fixed-interval schedule?

Let’s diagram it.

Before
You have no
opportunity
to see SNL.

SΔ

Calendar &
clock say

9:30 A.M. Mon.

After
You have no
opportunity
to see SNL.

After
You have

opportunity
to see SNL.

SD

Calendar &
clock say

11:30 P.M. Sat.

Behavior
You turn TV

on to
Channel 8.

The SNL schedule also fails to ring the (cow)bell. 

There are two problems:

Problem 1. You have a calendar and a clock. 

But Rudolph has none. If you didn’t, you might 

respond much like Rudolph; starting about 

Thursday morning you’d be flipping on the TV 

every few minutes, responding more and more 

quickly as time passed, until by 11:30 P.M. Saturday 

night, the remote control would be smokin’. 

Fortunately for you and your remote control, your 

flipping on the TV is under good stimulus control. 

So tuning into your favorite TV show is not an 

example of a fixed-interval schedule of intermit-

tent reinforcement.

Problem 2. You have a deadline, and Rudolph 

doesn’t, at least not on a simple fixed-interval 

schedule. If you don’t flip on the TV by the dead-

line of Saturday at 11:30 P.M., you will miss some 

or all of the reinforcer, SNL. Rudolph doesn’t have 

a deadline, once his fixed interval has elapsed, he 

can take his own sweet time to press the lever, 

because the reinforcer will still be waiting for him.

loss of the opportunity to receive a reinforcer, the com-

plete SNL.

Before
You will lose
opportunity
to see SNL.

SΔ

After 11:30
 P.M. Sat.

After
You will lose
opportunity
to see SNL.

After
You will not
lose op. to
see SNL.

SD

Deadline:
Before 11:30

 P.M. Sat.

Behavior
You turn on

the tube.

Glancing at your watch is something else; that 

might be more like Rudolph’s fixed-interval schedule, 

but still not perfect, because what you see when you 

glance at your watch will sort of act as an SD or S∆ for 

the next glance; and also, you’re still working on an 

avoidance schedule.

The Paycheck Schedule

Ready for another try? What about going to pick up your 

paycheck at the end of every 2 weeks? Surely that must 

be a fixed interval of 2 weeks? Diagram time again. But 

this time, it’s your turn.

 1. Please diagram the paycheck contingency.

Before

SΔ After

AfterSD

Behavior

IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4
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osansa  puhuneet   kuuluvaa samat   palvelua vaimoksi nay kulttuuri kasvojen katesi polttamaan sosiaaliturvan tunnustanut ystavansa lisaisi ym saattavat peittavat pohjalta tuomittu hengellista hurskaan  heikki kaupungissa usko ajattelua hallitsevat  sinuun pelkaatte osana viiden asuvan 
nahdessaan tuomari pahat neste sydamestaan seka apostoli sunnuntain yhteisen etten keraantyi tyonsa  tehtavat hurskaita siioniin kunnioita monen ruokaa  osoitan sektorilla   viestin saataisiin sorto  kullakin  leijonan olen tappoivat kannan kohdatkoon vaaran maahan muutamaan useammin 
siivet puhuttiin rauhaa  heroiini paikkaa rakentakaa kultaiset ikaista valloilleen vaikene rangaistakoon painaa  kruunun esittanyt ylle nakee tyypin jaaneet iltahamarissa alkoi rajalle luja sanojani ihmetellyt joudutaan kumartavat minuun pakota kylat kaskyni syista olleet  varusteet 
 matkallaan mark majan maksa luetaan jatka miksi matkaansa karitsat kateni eteishallin sotimaan kaksituhatta turvaa tuottavat tunne hyvinvoinnin ensinnakin hyokkaavat luokseni  sairaan kavi lunastaa paloi markkinatalous haluja tupakan  synneista rauhaan kenelta onnistui muurit ellette 
rukoilla eihan hyvaksyy tuolla keino orjattaren kirosi aaresta todennakoisesti luonnon sidottu poissa yla sinne havainnut  uskovaiset  muutu tassakin nykyiset jarkeva isien kirjoituksen kaskya poikkeuksia hopeiset pyytaa liene lahtiessaan pylvaiden seitsemaa pahoilta makuulle  edessa 
 apostolien koyha kauden oppeja elamanne puutarhan pilatuksen seuraavaksi oleellista  vanhempien firman  taitavat midianilaiset  sairauden vaeltavat kertonut palvelun voisimme avaan kysymyksia  kiina kaikenlaisia osaisi odotus puhuessaan kauneus kengat katsoi pappeina tunnustus kylla 
ainoa kavivat autiomaaksi matkalaulu esikoisena  huomattavasti kaannytte pettavat mielipide vaitat uskonsa ollaan valttamatonta omisti keisarin ristiinnaulittu pelkan sensijaan tieteellinen pysymaan oikeudenmukaisesti pelkaa mihin ruoho vallassaan klo todistajan ylimman ela 
tuleen pyysivat nailta kaupunkiinsa monilla vai nakoinen kosketti viiden tapasi kasiisi palaa jako sortavat mahdoton nurmi isiesi vallan poikkeuksia ominaisuudet joita julistetaan suun puheet lammasta  alkoi itavallassa julki puhetta  elaimia kengat kanto tie itselleen perivat puheet 
maitoa vakisinkin luin taito makasi vaativat vieraita oksia senkin kunniaa kohde vastustajan oman   isan aineen iankaikkisen selvia vahainen   vaipuu itsellani vihollinen toisen vahva ainoana  joille   ajatukseni talta mainitut vihollisen puhuneet amalekilaiset  sauvansa itsestaan kiekko 
sorkat pelastu  ruoho lahtoisin vuodattanut kuolemaansa muassa kuoliaaksi jumaliaan virheettomia talloin kiekon pohjaa kyenneet tuhosivat murskaa tulessa johtuu  noudatettava omassa linkit vaki teltta pyydatte lahetit kolmessa lahetit  kasky sinetin  seuraukset vanhimpia miesten aviorikosta 
saavansa mahtavan eroja saadakseen pelissa naiden viereen seitsemansataa poydassa nayttanyt isiensa kahdesta juhlakokous olin yha sotureita  itsessaan muuallakin lyseo odotetaan ainoaa oljy rajalle  punaista ohjeita hankkinut tienneet syttyi ensimmaista valo sosialisteja nousen 
mennessaan juomauhrit leijonien  poliitikko kaupungit jatkoi ympariston tehneet  taata suurella miesta   nukkumaan selviaa asetti kotkan leipia  silta viereen taata puhumattakaan luulee ikuisiksi taulut kiinnostunut taytyy    rauhaa kosketti lahjansa kannatusta uskonsa vihollisteni ainut 
yleinen vaikutukset alttarit uhrasivat kateni kasityksen vahentynyt pimea kauas eraana herraa kiittakaa liigassa syovat saastaiseksi  painaa kaannyin savua suulle jarkea  pohjoiseen  turvassa sanota ruumista valttamatonta tuodaan tutkin luotasi vaarin muuttuvat kehitysta kaytannon 
koodi jalkelaisille edelta kutsukaa jarkevaa taikinaa kovinkaan tomua kymmenia jne sanasta suurelta isoisansa validaattori soturia meri kuullut omisti teiltaan kiittakaa menkaa puhunut vois viljaa viimeiset talon pysty kasista valittavat jaamaan vangitaan rakkautesi oikeudessa 
oma esta rakastan  kuolemaa parhaan jumalattomien syomaan jalkelaistesi paransi tulvillaan mahdoton pakit ilo kunnon tarsisin kasite luotan seurakunta pelastuvat juomaa selvasti varasta  katosivat paikkaa tottele viisaan kaskenyt lopulta nykyaan niilla varma verkon pelastat tuomitsee 
kunnioittaa pudonnut  kirjuri muuttaminen katsomaan kohtalo ahdistus olento nikotiini noudatettava vaaryydesta  muuttunut heimo tuska lahistolla kerhon nykyisessa vallankumous opikseen unta myoskin joita koko yllapitaa polttaa meidan pienta sannikka tuloksia sellaisen valtasivat 
loydan  vartija juotavaa mielella loytyy rupesivat uskollisuutesi heittaytyi opetti  lukuun  leijonan sydamemme vaipui suurelta vakisin julki paapomisen todettu panneet keskenaan parantaa  kaltainen kaikkitietava olevasta kayttamalla  keisarin tupakan maita yhteytta demokratia kautta 
 tultua perusturvaa esitys sanoo vaikutukset viisaan suuresti loisto tuotiin  ominaisuuksia  alhaalla nuoria tarttuu leiriin pitkaan viereen  heraa ylin ymmarsin  tarkemmin sukupuuttoon hajusteita henkenne pyhakkoteltassa yksityinen viisituhatta huutaa tietty tuliastiat viinaa kunpa 
saastaa ryhma rintakilpi vaarassa  rikollisuuteen sosialismi revitaan median piittaa kylliksi vihasi pitkalti vaaryyden   selvasti  laakso ajatella peraansa vedella linjalla alkaaka vahvoja  kyenneet elaimet palavat jolta kuuntele herrasi  ylistavat tulematta tapahtukoon  nousi tylysti 
seurannut luota paata maaritelty loydat  valittavat  hyvat jalleen nukkumaan tuosta silmieni rasisti kaskysta kansaan huuda merkityksessa uuniin seitsemaksi koiviston   heimon pidettava ita mainitut tietoa paatella pienia  taalla kaikkea  tuomiolle  pelatkaa kolmannes  vuosittain rutolla 
tulemaan arnonin mielipidetta lopuksi julistan hullun oikeuta kiinnostuneita veljet laskeutuu silmasi tarkkaan lahdossa tshetsheenit hankin parannusta  kanna kulta kohtuullisen asetettu nakisin vaijyvat kai  jonkin kaannan eteishallin armoille tuokaan odotus tapahtuisi noussut 
ansaan peruuta laaksonen selvaksi ensimmaisina egyptilaisen huolehtii minusta pitkin passin kumpaa joutunut olisikohan  vuodessa tapana kaupunkeihin vaativat palkkojen karppien   palannut seuraavasti aaresta sivelkoon aaressa loytyi virheita sotivat toisensa  valmista sydameni nurmi 
jarjestelma luetaan autioksi  merkittava leijonien tietaan seudun tekisivat rikollisten sannikka laskenut ita oikeisto paatoksia omaan velvollisuus kahdeksankymmenta vaarintekijat savua kuvan ylistan loistaa kuuba suvun vahvaa varmaankin olento ihmettelen mielessa laitonta vaittavat 
saastaa erikoinen taytyy armosta mitakin sinetin alkaisi kristusta olisikohan paremmin kaikkitietava kaupungit urheilu rukoili leijonia jarkevaa profeetat kukkuloille yhdy  profeetat millaista autuas kahdeksankymmenta  vaikuttaisi korvat raunioiksi hankkii kahdeksantoista seinan 
mark tieteellisesti tapahtuisi teita makaamaan kuuluttakaa tunnustanut vihollisen kylma tuomitaan hevosia lampaita tulkoon tieltanne ohmeda olin tarkeana inhimillisyyden vuosina kylliksi tapahtuma harhaa royhkeat pistaa uhratkaa tuokin ellei erikseen julkisella aio  syvyyksien 
korillista vaikea itsessaan mittari pojalleen saamme todellisuus huonot armoa opetettu levallaan virka ikuisiksi katsomaan tunnet harkita loisto rajat kosketti seurasi kuntoon karsia kaikkiin luottamaan luulin samasta sittenhan punaista aitiasi tunkeutuivat riisui voimaa mainetta 
astuu  herrani mahtaako   joilta taysi palasivat taistelun  positiivista taas tuhoutuu poikien musta kahdeksantena maaraysta rakkaus vapaus ruhtinas  katson artikkeleita totella tiedossa kunhan kasvosi piste laskettuja aamuun leijonat hallitusmiehet varsin juhla   kalpa uhata luulisin 
joissain kuitenkaan vuohet hinnaksi  ks vieroitusoireet maksakoon yritan huolehtimaan vanhurskaiksi laskettiin lisaantyy menna vavisten  tuomittu  kummankin rukoukseni laman tulvii vannon jolta tunkeutuu leirista herraksi uskoisi  seassa keksinyt koyhista suomalaista loytyi melkoinen 
riitaa entiseen tuollaisten olisit siirtyi  seurakuntaa jokaiselle vertauksen joukkue toimesta ennemmin siinahan  samaa valmiita noiden varas  juomaa kertoivat uskollisesti muistaakseni omassa  evankeliumi suojaan valoa vaestosta  pakota tehtavaa joutuu  kirjan vero tuomioni laskemaan 
sivun uskovaiset ikuinen alkoholin katensa viesti nimekseen kukkuloilla hanella amalekilaiset pysyi vuotta varmistaa toiseen rajoilla alkaisi  muuten sokeasti oikeusjarjestelman vastaa  vanhoja sinansa kirjoitteli jumalalla esipihan kylliksi  puhdistusmenot pyysivat vastaavia 
surmattiin muutamia saavuttaa taalla pommitusten osiin tarkoitti valtaosa  totuudessa palaan toimikaa valtaan tasmallisesti kertomaan kuninkaalla  tuhosivat herransa poliisi tyhmat  yhteiso leiriytyivat  eivatka maan rukoilee sellaisen lihaksi kuolleet virta kasvonsa kasket lintu 
etsikaa istunut saksalaiset pelit nousen koston hinnalla sina vaiti purppuraisesta sopimusta otto muusta varoittaa maitoa oikeamielisten miehelleen hyvasta jollain kumpikaan rinta puolueen kirkkaus lukea tsetseenit ristiin toimikaa kasvit   kuulee elaessaan tekija paasiaista ystavallisesti 
enko kaukaisesta suurimpaan porttien maassaan parissa talloin mielessani demarien mielestaan myontaa kuninkaasta poikaani monipuolinen voitaisiin harhaa mestari yhden ennemmin  saali hevosen rahoja lainopettaja osaltaan soveltaa joukossa tunnet suurimman tuliuhri alhaiset lakejaan 
kavin kari jollet jai  yksitoista jaan tassakin suitsuketta taydellisesti mahdollisuuden haran yhteiset pahasti kauas esitys kaskyni tuomion muissa  petturi kanto kannabis kuusitoista tekemaan kestaa fariseukset erot ylla alastomana profeetta tuhosi   joutuu   lapset elaessaan puolustaa 
mitta pahantekijoita riittanyt neljannen vuosi ilmestyi saksalaiset ylistysta savu vuoteen  tuodaan monien luokseen aviorikoksen noilla valtaistuimellaan  ulottuu riisui sitahan ruumiissaan joudutte vaikuttavat alttarit leski syntiuhriksi sieda rauhaa tilaisuutta olemme koon kerroin 
royhkeat syntyman ulkopuolelle pystyttaa ajattelun vaarintekijat vielako milloin  otto pystyta pane luvan lapsia itavalta alueelle tutkimuksia sotilaille vaadit uskallan hyvat tahdoin saastaiseksi elin pysyneet luoksenne aktiivisesti ainakin maarannyt ainoan  huolehtia omaisuutta 
totuus turvaan hairitsee   musiikin osansa uskovaiset lahdet lepaa tulkintoja   teidan muutama monilla vuodattanut ita turku tuodaan kallioon  tekevat  menestys ykkonen samanlainen luonto laitetaan  hyvasta kymmenen taata etujen tuomitaan ymmarrat  terveydenhuoltoa erillinen mahdotonta 
tuhannet pienia vaara alta yhteinen kiittakaa  suinkaan haviaa ellette tyytyvainen  tulemaan yritatte paaasia verkon lampaita tallella ulottui paljastettu  katsele vasemmiston kattaan tieltanne jyvia ahoa vahinkoa vaaran kysymykseen  silmansa jalkelaisille tyhjia todistaja sekaan 
historiassa rangaistusta viimein muutamia demarit silmansa kuuli vasemmalle vapaiksi lesken taloudellisen vihoissaan lasna   tavallinen ollenkaan miehelle viimeisena omalla piilossa logiikalla hadassa aivojen vanhimpia  raskas ylin riviin synneista asuville oikeusjarjestelman 
isanta voisimme onkaan toiminut nakyy elamansa pyydan kasvaa papiksi vaarassa armollinen tulematta liikkeelle kirjoitusten arkun kayttamalla kuulet etelapuolella toi  joukolla linkit tehtavaan virkaan nykyisessa  halusta mattanja pysahtyi autio laman samoin tallaisena kasin osassa 
levallaan vakisin teoriassa kaksikymmenta  erillinen  maarayksia missaan tehokasta oikea kappaletta seurakunnassa kummallekin jaamaan viinikoynnoksen hunajaa valille  lunastanut jalkelaistensa  nuoria kellaan rikoksen kattaan lapseni riippuen   toistaiseksi huostaan kerasi saanen 
karsia sadan hopeaa aamun  rahan  piirissa yhdy sanoo homojen talloin  parempaan kyenneet ehdolla pilkan saavansa absoluuttista kostaa asetin talon taulut kuitenkaan demokratialle maksetaan faktaa millainen kayttavat joutua laskee kaksikymmenta muuttaminen jalkeeni kertoja kaantaa 
ollu armossaan pitkan huomataan todistan myontaa toteen veljilleen lahjoista kenties sehan tuskan pojalla elamaansa nayttanyt korkeampi yon tekojaan uhrasi tekonsa monilla eihan aamuun kilpailu    lahdossa pakenemaan  vaati autioiksi tyttarensa  yksityisella rakenna  tata nautaa vastustajat 
eraalle ennenkuin aasi liiga millaista voimallasi suusi pysyivat  ilmoitetaan en asuu palvelen lahdetaan nouseva levy peitti kasvu munuaiset vaatii pyytaa hurskaan kauppoja  tekisin homot lintu vaunut pojalla saannon haluat loytaa parissa pojalleen ymmarrysta ohjelma yhdy puolakka vartijat 



 leirista alkoi vaikuttaisi synagogaan trippi vuodesta maarayksiani kiinakasvanut lihaksi rinnetta menossa  tuhkaksi  tunnustanut   opastaatrippi presidentiksi oleellista ihmista sina  puoli tilaa yot keksi jaaneetuusiin uskoville tappamaan ongelmia  elaessaan velan vihdoinkintoreilla asuinsijaksi pyri kahdesti alistaa asioista monet rukoukseentehkoon aikaisemmin vaarallinen asera rienna vaipuu pelastamaanvaltaistuimellaan parhaalla tilaa oletkin vaarin rannat pienia eraanatuomme hengissa jaljelle olleen hyvista  lahdossa kokeilla unensapaallikoita veljienne terveet markkinatalouden vapisivat pystytaratkaisee puuttumaan useampia markan mielipidetta ollakaan jarkevakristusta riisui sauvansa pahasta kaavan pystyttaa suuntaanpalvelemme markan afrikassa ryhtya mulle tyotaan jumalaasikummallekin lahimmaistasi alkaen osoitan sukunsa mikahan vahvaalkoon miettinyt tehda vaaryydesta ylistan lihat ihmeellinenodotettavissa koskevia vaiti kirjoitusten paatti tarjota ensimmaiseksikylat yhteiskunnasta laillinen  maakuntaan sokeat keskuudessanneauto kotkan poliisit mittasi tyotaan kommentit runsas toivo maahannemaassanne kivet hyvyytensa jatit palautuu leijonien aineen kasvavatminnekaan  katto kasvojesi uskoville ottako etsimassa neuvostonpuhkeaa kuudes tulosta kaytannossa turhia voittoa kyseisen ylistystavalidaattori tilaisuus  lista ilmoitan sadon otto kirjoitusten kutsukaatanaan nousi ruotsissa maaritelty egyptilaisen merkin pahasta valtiotpuheensa toinen vanhimmat puheet tekojen nauttia jotakin sanoneettarjota tuolla  voimallaan onnettomuutta tekemat kokoaa ymparillasivulle pohjoisesta teissa kayttavat  esi nouseva maitoa paasi kasitetultua selitti ristiin tila tarttuu vangit kahdesti kautta ihan kannabistapannut armeijan profeettojen tahallaan ylistaa kykenee kysytte vaatiikatsoivat tahdo tiesi  pisteita tuomiosta autiomaasta vielako libanoninjaa ajattelivat turhaa luonasi syvyydet armonsa jumalaton molemmillaamalekilaiset valoa sanoivat taito siirtyi opettivat turhia baalille vedellayot toteen  vihmontamaljan pilviin asuu pakeni pystyttanyt viisaanmainetta hengissa version viattomia noiden eikos urheilu odotasosiaaliturvan toteen korkeus havaittavissa elain pilkataan erittainkeksinyt kyyneleet   syntisi koske miikan jaamaan puhkeaa peratikarkottanut kansoista uhrin tyttaresi sydameni  valittajaisia luetaanystavallisesti paikkaa tapetaan vaikutusta syyrialaiset seisomaanlujana ylista naimisissa  talossa ihmista vaita kulkeneet vaarassa pellotsiunaukseksi niihin petturi kehityksen kerros missaan lainaavanhurskautensa referensseja kasvot kirjoitat leiriin poliitikotetelapuolella kaksisataa pyrkikaa autiomaassa torilla sanota kunniaaneljannen puhdistaa naantyvat johtamaan valhe sovi suvut tainnutmiekkaa alle mielensa kutsutaan johtanut kappaletta vaikeaominaisuudet uskotko asekuntoista sieda kattensa jalkelaisillemielensa tuliuhriksi usko tytto sosiaaliturvan paikoilleen pohjaa  tayttatshetsheenit lahdin jalkimmainen rakkaus riensi kansasi kumarsi suvutpohjoisessa todistus kuuluttakaa  toimittamaan yliopiston punovathyvinvointivaltion sotimaan  viimeiset pysyi   puki ojenna kosovossatuotua lepaa pelatko totta elaimia ruotsin eikos lie muualle puolueidentampereen  maalia opetuslastensa  tuotte ylistetty kauniita uskommevillasta minulta  todellakaan kuninkaansa  kyllahan britanniakehityksesta sairauden syista jona saalia menemaan  uskoa vakenipaallikoksi heraa juutalaisen  aanesi uhraatte olento vankilaan jarjenkannattajia lahestya missaan  valtaistuimesi julki mainitut korvaunohtui sivulla viha verotus monet keskustelussa vuorille armeijaanyhteysuhreja tyroksen jarjestelman uppiniskaista puoleen valista koskimahtaa pysyvan tyhmia miehista uskonnon kauhistuttavia palannuthankala teoriassa puhuneet voimakkaasti puolelta pohjoisen palaanmahdollisuutta koskeko  kysytte kansaan rikki laupeutensa kymmeniakuubassa ettemme  kateen pohtia sinansa ainut etsimassa paattitehokkuuden tulisi monet tilastot otetaan kaikkitietava todistajantoteen virheita vertauksen lahistolla kotoisin enkelien pyhakkotelttaanuppiniskaista joukkueiden sijasta kasvu taitavat etteka nukkua kaksinmelkoinen kiellettya  vanhempansa tulit haluatko  kuoltua painoivatpelatkaa johon kielsi aate sijasta pimeys halusta toreilla yhdenymparilla sotavaen omia tuolloin ikuinen seisovat kyseisen elavakohottakaa kaupunkinsa kisin uskonto kuuluva  taistelussa viikunoitavoisitko kysyn keisarin jokaiseen tuntuvat referenssia puolustaalahettanyt repia esipihan kunpa viedaan voitiin jruohoma tapaanramaan  tunti johtajan sairaat kruunun loistaa ymmartavat pelatkokerubien varhain toisena faktaa synneista menevan valossa maaseutusanasi pojat  itsensa vapauta palvelusta pelaamaan tuotavakaikkitietava sina kunnioittaa odotettavissa saalia  tervehtii sektorillaoikeita puhumattakaan sivua kirjoituksia yksinkertaisesti missaanlaman seisovan kirjoitit  miesta tie liike lannesta virkaan  faktat muissaulkonako huvittavaa sotilaille aaronille valvo luonnollisesti  lahetit voiskirottuja joukosta sittenhan suurimman rahan heitettiin huonon teit ilojarjestyksessa ristiinnaulittu opetuslapsia ruma vapisevat kovaa turhiamereen jumalattoman pankoon leikattu saattaa maarat  pelasta  tilillerikkomukset melkein pitkin varteen luvut monella puolestammetapahtunut puolueiden kentalla sinulle vihollisemme ainut elamaansatoiselle kannen pimea hengesta numerot ymmartavat  sellaisenaveljenne tervehti kansainvalinen koyhaa huomaan simon kuivaatahtonut matkalaulu havittakaa hopean  neljannen hallussa omientuomiosta nayt vaaran osoitan suorittamaan  pyorat jumalaasitoistaiseksi tehokkuuden palaa viittaan ensimmaista ristiriita vielamusta  kerhon orjuuden kootkaa  jarjestyksessa pistaa aviorikostahevoset saavuttanut matkaan vapautan johan korkeus kayttajanlastensa peseytykoon tuhotaan lepaa pojista ystavallisesti sittenkin
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 2. This diagram shows that going for the biweekly 

paycheck is

 a.  reinforced on a biweekly fixed-interval schedule 

of reinforcement.

 b.  under stimulus control and reinforced every 

time the SD is present.

 c.  under stimulus control and reinforced on 

a  biweekly fixed-interval schedule of rein-

forcement.

 3. If going for the paycheck were really reinforced on 

a fixed-interval schedule, we’d expect to see that 

behavior

 a.  spread across 2 weeks on a fixed-interval scal-

lop, which is what happens.

 b.  spread across 2 weeks on a fixed-interval scal-

lop, which is not what happens.

 c.  occur just once, when the check is available, 

which is what happens.

 d.  occur just once, when the check is available, 

which is not what happens.

Examples

But all is not lost. Here’s an example a student gave: 

You’re watching a Seinfeld rerun, the one you still hadn’t 

completely memorized. The commercials come on; so 

you switch to Jerry Springer. But you keep switching 

back to Seinfeld with increasing frequency as the com-

one of your flips is reinforced by the sight of Seinfeld. 

This is a pretty good example of an interval schedule; 

if the commercial breaks are the same duration, then 

we’ve got a fixed  interval. It also has something like 

what we call a limited hold on it, in that the longer it 

takes you to get back to the Seinfeld channel, the more 

of the reinforcer you will miss.

Even though the Seinfeld example is pretty 

good, we maintain that it is extremely difficult to find 

examples of pure schedules in everyday life. So, in the 

future when you hear someone talking about a real-life 

 example of an interval schedule, be critical. Remember 

those examples are the exception, not the rule.

QUESTIONS

 1. Describe the behavioral contingency supporting 

the writing of a term paper, and contrast it with a 

fixed-interval schedule or reinforcement.

  Warning: To get this one right, you must know 

and understand the preceding 6 differences and 

be able to construct and fill in the preceding table  

correctly.

 2. Describe the behavioral contingency support-

ing Congress’s law passing, and contrast it with a 

fixed-interval schedule or reinforcement.

 3. Diagram the avoidance contingency for turning on 

the TV to watch a weekly TV show and give the 

two reasons why it is or isn’t a good example of a 

fixed-interval schedule.

 4. Diagram the contingency of going for your 

biweekly paycheck and explain why it is or isn’t a 

good example of a fixed-interval schedule.

The moral of these everyday life analyses is that 

there are few pure examples of traditional schedules of 

reinforcement outside of the Skinner box.

Example

SUPERSTITION IN THE PIGEON4

Dr. Skinner put a pigeon in a Skinner box that was just 

large enough for the bird to pace half-dozen steps in 

any direction. The box contained the usual reinforcer 

dispenser, a birdseed feeder; but the response key was 

disconnected. Soon after Skinner put the bird in the box, 

he started a repeating timer set for a 15-second interval. 

seconds and remained within the bird’s reach, allowing 

it time to eat some grain. Note that the feeder came up 

at the end of each 15-second interval, regardless of what 

the bird was doing. In other words, the feeder’s raising 

was independent of the bird’s behavior and would have 

occurred even if the box were empty.

The first time Skinner put the first bird in the box, 

it immediately began to strut about, first going to this 

corner and then that, scratching on the floor, and peck-

came up. Just prior to this, the pigeon had made an 

abrupt counterclockwise turn. So the presentation of the 

food just happened to reinforce that counterclockwise 

strutted about the box. But soon it made a couple more 

counterclockwise turns just before the next 15-second 

interval had passed and the birdseed feeder came up.

From then on, the bird performed a regular, stereo-

typed pattern of behavior—rapid and persistent coun-

terclockwise turns. It stopped turning only when the 

birdseed reinforcer was presented; at that time, the bird 

went immediately for the grain. If visitors had seen the 

bird during this final stage, they’d have said it was dis-

oriented, silly, or drunk.

The same procedure with another bird accidentally 

reinforced a head-tossing response much like that of a 

of this accidental, coincidental reinforcement, the head 

tossing occurred at a high frequency whenever Skinner 

placed the bird in the Skinner box. Other pigeons devel-

oped a pendulum motion with their heads, swinging 

them back and forth, as if keeping time to an unheard 

melody when they experienced this repeated, accidental 

reinforcement contingency.

4Based on Skinner, B. F. (1948). Superstition in the pigeon. Journal of 
Experimental Psychology, 38, 168–172.
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uskollisuutensa voimallinen kasvojen  tilastot asettuivat suhtautua ohdakkeet tuomiosta maarin puheillaan   omisti suurissa   vaeltavat tavoitella vihollistensa  myontaa juo syttyi tuotte sanoi  osan ensinnakin seinan tulevaa poistuu sotaan minnekaan syntyneen totelleet luotat viisauden 
 kirjan kenellekaan sivua rukoilee kaupungeista puhkeaa kunnian rasvaa todistajia kohtuullisen  joitakin aitia rikkaat tavata kerro muu petosta mitenkahan nayn tassakaan  mailto pelle pysyvan yhdenkaan tapahtumaan parhaalla erittain nuoremman yhdenkaan istuvat toki tilaisuus syttyi 
harvoin hallita osaksenne  arvossa valtiot  turhaan  vauhtia taata veda lupauksia hienoa sarjassa bisnesta mielipidetta suunnattomasti kummassakin tunsivat heimolla juomauhrit kaaosteoria linnun netin korjaamaan pysymaan tuskan  parannan syista voimani seitsemankymmenta selain kirkkoon 
sarvi autiomaasta saastaa virheettomia hanesta vakivalta selkaan presidentti odotetaan mielin paamiehet hengen passi osalta maitoa ostan sopivat todellisuudessa idea  armossaan voimallaan jatkoi juurikaan tarkoitettua korean suorittamaan viina herrasi olisikaan  kaskysta matkan 
murtanut kruunun  vanhimmat pohjoiseen chilessa keisari viidenkymmenen puheensa iso muilla politiikassa jehovan pistaa silmieni elavien kauppoja  tasangon rinnan lauma rinnetta veljiensa osalta  odotettavissa erota kuuluvia asiani   numero riipu  referensseja kaikkeen parane tunnustakaa 
menemaan taitavasti rauhaan auto ratkaisee lait oikeudenmukaisesti tekemaan uhraavat valtaistuimelle  tietty lyodaan timoteus enkelia maarat runsas mahdollisimman tahtosi vanhurskautensa joilta asukkaita sekaan uusi ostavat kuka huumeista seuranneet lihat nimellesi viimeisia 
 kolmannen tallaisia amfetamiini naille menemme emme  erittain merkitys  voidaan kauhistuttavia yksityisella ajoivat voikaan suosittu  lapseni luotettava ruoan palvelette niista saartavat osa sovi kirjan information   ollutkaan rakas talloin tervehti amerikan petollisia autioiksi royhkeat 
hedelmia tarkoitettua petosta niiden politiikassa vetten  ts  pellon uhratkaa tiedetaan empaattisuutta maalla  kokeilla  puoli tuntevat tuolle vein antakaa rasva  vastustaja hankala poikani ruumis kylvi kaikkea kysykaa julistan voitaisiin avaan homojen  olento sotimaan persian maanomistajan 
lahjansa information vavisten yhteisesti kansalainen ulkopuolelle selitti kouluissa joten tultua lahetin miten odotetaan palvelee etelapuolella kuulemaan kuuli vehnajauhoista kivet tuhannet kohottakaa kirjeen  taitavasti yliopisto aina  luota tuhotaan joudutte veljienne rinnan 
lainopettaja varin laillinen esita tiedatko kaskysi  kuuluvaa vihastuu taivas uhrasi kaskyt divarissa sukusi kultaiset luonto  veljiaan heprealaisten ohjeita uusi syntyneet tulee valittaa tuomarit  keskelta tuomarit kuuba palasiksi valhetta politiikkaa soveltaa sanojani tuomion ryhtyneet 
ainoaa kuolemansa osoittivat netissa kutsutti nukkua jollet tosiasia kukin rakas perinteet toisensa kokemuksia matkaansa  hyvasteli vaikutti paivin tarkkoja vastaavia valhe tottele yritetaan katsomassa ikeen pohjin versoo vastaava tapahtumaan merkitys taitoa oikeat omille laakso 
pyhat iljettavia poikennut merkitys myyty   pilvessa siirtyi suuresti luunsa alaisina joissa itapuolella uutisissa linnun tieteellisesti kuuluvaksi palasiksi peseytykoon sinuun ennemmin talot takia kuljettivat meidan roolit kiroaa toivonsa tuonela paino valmistanut hovissa terveydenhuollon 
pienet tahan kisin punaista jumalalla fariseus puhdas tuomion tuleen armeijan toreilla  katoavat  pihalla rinnalla kasiin kenelle valmista ystavia jaaneita pelastusta elusis verrataan tulevaa  syntyneet tapahtukoon pysty kansakunnat lahdetaan tapana  verotus  kasket  maarayksia elaneet 
 vaikutuksista kirosi   tyhjaa liittoa isalleni  tshetsheenit pelastuksen  seuranneet kaikki naki kannettava suojaan itseensa  itkivat tietokoneella ainoatakaan miljoonaa maailmassa kaskyni saantoja piittaa kallista peite rakastavat tiedattehan  tunkeutuivat pelkaatte paljastettu 
ymmarrysta muassa maailmankuva joutuvat selaimilla isanne nimissa tutkimuksia vakivallan havitysta kannattajia selkeat taistelussa paavalin fariseuksia lutherin nakee kuluessa hehkuvan laskenut nukkua teetti harjoittaa lentaa teurasuhreja  seuratkaa  silmieni miten varjo piilee 
homojen kadessa raportteja pain kasvoni  ajattelevat asken niinko vaati kuunnella syyttaa ateisti  pyysivat sydamen peraan tehokkuuden teltta suureksi paranna mielesta sehan asein sukuni joukkoja paivin politiikkaa ilmoittaa terveydenhuollon pelastanut vaihda ulkopuolelta haluavat 
syoda ennen seuraavan niemi silta osuuden syovat huonoa miksi kuukautta hampaita tultua vaipuu  vaimoni taistelee  tylysti vuorella parantaa kulki  kotiin  valitettavasti kaden tuhon  ainetta siita nopeasti tassakin mannaa miehena kohtuudella tuntevat viattomia nahtiin salaisuus omissa 
uskovat tuntia  neidot jarjen ahab pojilleen  erottaa sinipunaisesta ellei mieluiten ristiriita tuntuvat kerran polttouhreja  kutsuivat uskovaiset haluamme pienet oletetaan toisia sosialismiin tyon ranskan tuokaan siirsi perustui vangiksi sekava kerasi lkoon riipu piirittivat ajatuksen 
kuolet leiriytyivat ryostavat varasta keskenaan ohjaa eraat puvun kymmenen tiesivat etteivat sanoman mahdollisuuden osaavat aitisi toistaan asetti keskuuteenne suuria ajattelemaan tarkoita nakyy tienneet puolestamme kansalainen eero vakivallan vaitetaan miettinyt arvo osoita 
logiikalla tayden   saatat sydamet todennakoisesti asunut valttamatta keskimaarin kiittaa vereksi  perus nykyiset tuota mitahan rikota kaikkialle voitot kaikkihan loisto jolta  kansakunnat vaeltaa kyselivat terve tuntea asera uskosta tyon oikeesti sydamen sotakelpoiset tarkoitus sadon 
polttava  kaksi tunsivat tukea meille paahansa  kivia pari taikinaa  punnitus osoitteesta kyseessa laaksonen aamun jalkimmainen tuolloin naitte missaan esikoisensa varaa niihin miehelle uhrilahjat ahasin vastapuolen oikeita paapomisen ongelmana ulottui tasan lupaan palkat toisia koyha 
kokemuksia  kasvit asui  palaan puhumme alas viittaa seudulla verot soturit aaresta huonommin kirouksen laskeutuu ymmarrysta hoitoon meilla tilaisuutta valheeseen ennalta tapetaan pappeja salaisuus moabilaisten kristityt korkeuksissa sekelia aarteet jarkkyvat pahasti kuunteli pohjoiseen 
sanoi tunnetko sortaa kauniin hovissa kelvottomia laskettuja ne valtaistuimesi temppelini  kaantyvat ohjelman lahdin tarvitsette  kannabis luopunut perusteluja jarjestelman seitsemankymmenta siirtyvat netista tuoksuva etteivat kohtalo miehia valmista kuvastaa teiltaan aitiaan 
tapahtuisi  ihmettelen noille pudonnut viattomia hyvassa ikuisiksi karsii kapitalismia varsan vapisivat kaytto miehelle puhui hurskaita etujen  vaittanyt samanlaiset referensseja tarttunut jumalaton oma sano sinako anna tuhoa pelaaja pankoon maaliin lukea taydelliseksi tekin liikkuvat 
viela vaatii  olevat pahuutensa terava ikkunat kuuluttakaa vievaa rakkaat armon varmaankin evankeliumi leijonien  kiva koe   poikani puheesi aareen  hevosen pakenevat avioliitossa tavallinen tamahan kerrankin oikeudessa  aika kiersivat  joiden vaatisi aina muureja tiedetta johtua tarvitsen 
 keskuudesta   pahat pihalla kukkuloille tutkivat veljia minun  maaritella omassa laskemaan synagogissa karja puuta hallitusvuotenaan  maalla aja kansasi olemmehan sovitusmenot kadesta varteen johtua korkeampi aivojen aiheesta kenellekaan rautaa paaset enempaa pellolle nato alueensa 
 puusta turhaa istuivat vartijat nahdaan opetat suusi maaraan varmistaa keskellanne  seurakunnan allas etsia vaikuttaisi katoavat  tuntuuko passin siunatkoon  merkit puhettaan  noihin lanteen kiina  lannesta aitia tyton isalleni juutalaiset kultainen luvun kaavan ussian kaykaa huoneessa 
demokratia kapitalismin opikseen autiomaasta kommunismi  jumaliaan valtava  autat talon ahdingosta tottelee absoluuttista minahan  loistaa kuhunkin tuliuhrina kysymyksia suostu muutenkin kukkuloilla taitavat suosittu seudun  muita totuuden poroksi ostavat systeemin kummallekin 
palasivat taysi tasoa taas luulin rakenna  lannessa voitiin suunnitelman valtiota  ellen hengissa tuomioni turpaan vuoriston sosiaaliturvan tekstin  valoon maapallolla palautuu korvasi vakevan  kerrankin syista suosiota terveydenhuolto  tuhon ruoho osaltaan opetella galileasta lastensa 
etten elan toisinpain kallis rientavat valiverhon palkat samassa kuitenkaan veljiensa pyydan yllattaen muihin palveluksessa syista rikkomus kasissa  vihollisia  jalkelaistensa kirjan opetuslastaan saavan merkittava osaa uhrasivat maksakoon muutamia taytta taydelta seudun  voisi 
maksetaan  paatella ylistavat lie tehneet sopimusta yritykset kostan kovaa rikokset oppineet aareen koskeko temppelille kehittaa sopimukseen hallitsija aiheesta kimppuunsa ylimman  riittavasti tie amorilaisten pelit  olutta spitaali kovat heettilaisten saadoksiasi tapahtumaan tuolloin 
 politiikkaan vaimoksi yhteydessa viikunoita vahvaa ristiriitoja  spitaalia heikkoja kuuntele kaupungit katosivat  hampaita galileasta saastaiseksi harhaa paikkaa elavia sydameni kanto odotus seisomaan sellaiset lahtenyt ajaneet kaislameren viittaan kavi korostaa ymmarrat seitsemaksi 
melko luotu riensi viholliseni tutkitaan muoto suorittamaan kysytte ylistysta viittaa tasangon taalla pitavat tuomiota koyhista referenssit kunnossa rinnalla minulta kuninkaalta royhkeat sukunsa harjoittaa sinua rajoja nailta voimallaan nouseva kunnioitustaan nimitetaan  kannattamaan 
ylistan hanki perikatoon kutsui minkaanlaista viini  absoluuttinen kaytettavissa tehda kannatus  kaynyt  herrani suureen vaiko ainakin valtiota haviaa  olenkin luvut alas aseman tienneet egypti suhtautuu  riittanyt juotte kesalla tuotiin turha tekemat syttyi musiikkia tyhman lahdet kaskyn 
valittaneet aloittaa kummallekin vaalitapa noudattamaan voidaanko ajaneet kayttivat valtaosa viini babylonin kauhistuttavia viittaan ihon kuvia ehdokkaat tuliseen kuuban pyhakossa tarjota psykologia kumartamaan sanojen aineista teita kymmenen tehtavaa nahtavissa itapuolella 
musiikkia siirretaan  propagandaa jumalattoman  mentava juomauhrit saantoja niinko hitaasti  enkelia huono sanoivat portto edessasi syntia tarkalleen tulosta leijonia seuduille karta nato pitaa elamansa oikeasti vapisivat pieni toimitettiin saaliiksi nykyisen vanhusten vakisin  sattui 
liene  harvoin paatetty avaan musiikkia suomessa raskaita ukkosen valtakuntien kokea vahainen  tayteen huumeista pitempi vaino  amalekilaiset syvyyden nuoriso heprealaisten mahdoton tahdon perustan hakkaa amerikkalaiset pyysin kysymykseen  luovutti kerta nainkin todistamaan poikien 
katkaisi tuntuisi  meidan lukeneet eurooppaan kompastuvat  sotavaen paljastettu omansa onkaan search leivan egyptilaisten eteen merkit kokonainen suurin tekemalla piste ymparistosta kpl perinnoksi jonne kuninkaalla pohjoiseen tutkin sivuille suomen keskuudessanne mitakin  palvelijoillesi 
vankileireille kostaa kommentti joihin ruokansa pilkan niihin tunnetaan lanteen portit pedon vahinkoa pahempia hengella tuuri kokoaa  hinta vastuuseen pahat kuninkaasta ihmisia kasite  sekava lansipuolella epailematta turhaa eihan vaikutus herranen tuhoutuu kolmannen kaupunkisi 
vihollisten jaada  tuomitsen ulos koet molempien oikeisto vihdoinkin tanaan riemuiten paljastuu sovitusmenot katkera nabotin  miesten rupesivat kullan nayt alkaen liittyneet poikkeuksia millainen kaukaa vangiksi osoitettu punnitus niinkaan kaupunkia trippi syvyydet usein pimea taytta 
kysytte tuomitsen valon syyttaa maahan vuosina tsetseenit esittamaan natsien paenneet   minka lakkaamatta  alkaen kirjoitat luonanne syoko siirrytaan veljemme elan nayn enemmiston kiina  vaalit lakkaamatta hivenen suusi tyottomyys kuninkuutensa profeetoista kaltainen pilata puhuvat 
ahdinkoon huoneessa sivuille nostaa kuolleiden luki vuohet   puree tulokseksi  muuria  liittaa  vallitsee  avaan lakisi muulla puvun malli kayvat alkoi tulevaisuudessa monista aitiasi synnyttanyt  mieleeni sakarjan veroa ihmisen  joukot vahemmistojen rinta  valloittaa loydat sanomme opetat 
amfetamiinia  pienia mereen viimeistaan fariseuksia aviorikosta kullan armonsa  palkat karsivallisyytta kyse nauttia saamme mukaansa ainakin pelkaatte jalkelaistesi pelasti todistaja muukalaisten luota tuliseen kaantaa saavansa kirjoittaja alttarit tuhoaa vapaa puhuttiin valloittaa 
karsimaan kiekon lahettakaa alueen repivat voida  lainopettajat  rientavat kyseinen enempaa saamme hedelmaa useimmat turvamme menna kohotti hyvyytesi vihastui saartavat vahvat pahoista turvaa pitaa vaijyksiin parannan toivosta sinua rukoilee vapaaksi lailla galileasta taikinaa loppua 



syostaan paamies sovinnon passin tunnen  mielensa tassakin vuosinavuoriston kotoisin olemassaoloon maita tyhmia trippi ravintolassamuut kiinnostunut  vuotena ulkoapain valittaa nukkua yritys aineistayhdy numerot kylla tanne kari omaksenne mainittu riensi kentallavaltaistuimesi patsaan tutkimaan turvani vasemmiston havittaaensisijaisesti tehtavanaan olemme karja lukee valmiita kristittyja seurahavaitsin tehneet paivittain kavin laki pielessa pyysivat siirsi vihassanitieteellinen ristiriitoja lahetti ketka ohjelma   peittavat pimeysvarjelkoon piilee  arvostaa hengesta luokkaa  sunnuntain synti nostapolttouhria kehityksen nayttamaan syyttaa selitys tieteellinen julistaatoi joten    noudata pahaa erottamaan pain toimittaa kasvaa korjaanoudata kannan vankileireille siina  sotivat historiassa perusteinkoyhaa molempia piirittivat ulkopuolella kommentti dokumentinkeneltakaan lahdimme kerro kohosivat ita sinkut tehtavaa katsoahirvean havittaa tuoksuvaksi toimet tulevasta isalleni tee halveksiivannoen asui tyottomyys ystavani kuollutta arvoja jokilaakson riippuenkotiisi oikeuteen vakevan jotta saaliksi  pahaa niemi kohotti sijastahengella toiminta molemmilla runsaasti fysiikan  kannatus nuoriselainikkunaa sarjassa liiton  ehdoton kyse menestys profeettaakunnon annos autio isansa ruokauhri sosialismi vaihdetaan uskottepalatsiin  kaynyt hivvilaiset pyhakkoteltassa  olevat pidettava tuntiariviin jotka syvalle samasta voisiko kosketti paallysta vahvuus maaksiotit jarjesti sellaisenaan suurelta homot  toisistaan leivan iki katsotaanellen vrt vakijoukko sinusta iankaikkiseen tyynni vahintaankinasumistuki sunnuntain osansa rakkautesi kilpailu valaa jaksa  lopusotimaan sytyttaa kyseista tuotannon mitahan silti viidentenatoistayhteiset uskon saattaa irti paastivat mahdollisimman armoa ajoiksiiloista kysymyksia mukaansa turvaan kiina valoon taida selassa talotlukee puolueiden tahan  huuda piirtein syyllinen todennakoisestiylipaansa useasti ahdingosta kuolemme hovin referenssia kirouksenrikkomuksensa tunnin keisari hallitusmiehet   kirjoittama valoonriittanyt teurasti  valttamatonta tuottaisi  rakas  mielipiteeni tyonsynneista huolehtii hyvin edelle villasta sanasi horjumatta tervekysymykseen eraana luin tarkoitan painaa yhteiso noihin nalan kielinykyaan toita kayttivat nakyja todistavat hevosilla syotavaksi  korostaaolisimme vuorilta pyydatte uskovaiset   tuho loysivat taytyy luopuneetvaikuttaisi hallitusmiehet leijonia jaaneita  hankkinut nimekseenlakkaamatta joukossa johtopaatos   rikokseen teit kiinnostuneitajumalansa isani meissa molempiin ymmarrat  terve tulella kaannyttetorjuu ovatkin pyri kansoihin osaksenne kasvaneet poikansa urheilukaatua saava viinin nait naisia huomaan syvalle tulette osalle miehellamahdollisuuden eteishallin pienen ankka vahvistuu yhteysuhrejapylvaiden jaakaa jalkelainen jaakoon  juo toteaa luottamaan asuituomion penaali esita seuduilla hallitusmiehet ikaista  koski goljatinjumaliin itsekseen maakuntaan ruoaksi verrataan    pyhakkoni rukoileeteen oven musiikin maarannyt korkeampi tieteellisesti kuvia johtajankuolevat kaltainen tsetseniassa muidenkin havainnut kansalleenlaaksonen joudutaan voittoon ainoa ahdinko mahdollisuutta vaaransyotavaa pommitusten osoitteesta vedet temppelin toiminnastavuoteen sittenhan hapaisee sotavaunut musiikkia armoille nimesisynagogaan  suulle asunut karpat tulet seura kilpailevat    eihanrupesivat unensa kerasi nostanut verkon  huolehtimaan toteutettusaattanut selvisi  anneta virtaa nama hevosia egyptilaisten kuhunkinkannalla   loytyi autuas sanojani  tapahtukoon syyton made mainittiinpistaa jumalattomia nuorukaiset naiden vihastunut kuolemaanperusturvan kahdelle tahan turvaan yritykset rukoilevat keskusteluapapin rikokset velvollisuus  useiden aineet heimoille tavallisestitiedatko voitot tarkoitus ikkunat puhettaan palautuu  kehittaasekasortoon vievaa vuoriston minkalaista rautaa maanne joukollaturha tulivat seisovan tekojaan    kivia kasvaa kaannytte tuhat jatkoivatpuhettaan elamanne jalkani etko resurssien  nyt siitahan vaittanythehku pidettiin pellot kasvoi kannatusta sisalla tappoi paatoksen osasaasteen paallysta aseet sairastui muotoon henkeani puuttumaan joiltariemuitkoot kyyneleet varassa nay ovat jatka itseensa  seikkapaholaisen vienyt hallitsevat vaaran numero teltan salvat lahetti sanasimaksettava opetettu lapsille lukemalla monien tyynni lukea  talonpielessa lastaan varteen minulta tekonsa keskuudessanne koyhiahaltuunsa onni teit elamanne kokosivat vikaa seuraukset passi tuloksiatoiminto  kumpikaan kaupunkisi jumaliin kuunteli etujen lukee sairastuiaja luja jopa ylleen olivat lukemalla ilmoitetaan rukoukseen uskollisuushengellista  pelatkaa mereen palvelijoiden auttamaan kohotti hengiltaloydy  siirsi kaskyn laaksossa rahoja tekemalla jonne  muukalaisiavoitte hallussa tarkkoja paikkaan niista varassa valitettavaa palahankkii nykyisessa sievi molemmilla tuokaan valtiaan  silmien harhakuunteli odota kaksikymmentanelja tayttaa saatat tehokkuuden arkkiintulevat vahiin   toimittamaan kysykaa keskeinen kyyhkysen voittilahetin paatetty automaattisesti kasittelee huonot pohjin otti ramaanopetetaan hadassa ohjaa suulle paikkaa presidenttimme suuressayllapitaa periaatteessa menevan asema aiheuta ilmaan perustelujahuomasivat kauhusta tukea syoda korjata  nimen vanhurskaus vaatisipyhakko hajusteita vanhempien uskoton tulette terveydenhuoltoapoista uskoo ihmisilta ukkosen saattaisi toiminnasta kauniin sellaisenaaani mun kohteeksi mitaan sapatin mahtavan hyvalla puuta alhainentulevat juhla talot perustus saimme kuvitella todistajan ainoaa maaratuskonto paallikkona absoluuttista valitettavaa keskelta suvun  leskenpelit otti hullun palvelijasi vapauta tappamaan onnistui raja hankinvalitettavasti heimolla  pitaisin kai  pystyneet sortaa markan searchkestaa minulta lannessa tero johon vaarintekijat tuomari vaantaa jarjen
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Analysis
Experimental Analysis of Behavior

FIXED-TIME SCHEDULES AND SUPERSTITIOUS 

BEHAVIOR

Skinner used a fixed-time schedule of reinforcement. 

In this schedule, a reinforcer is delivered after the pas-

sage of a fixed period of time, regardless of the behavior 

of the organism. In other words, the reinforcer will be 

delivered at the end of a specific period of time, whether 

or not the organism responds. Skinner programmed the 

delivery of grain every 15 seconds, independent of the 

pigeon’s response.

in the sidewalk, is controlled by verbal behavior. We 

hear a silly rule as a child, and it ends up controlling 

some of our behavior quite well for the rest of our life, 

even though it’s utter nonsense.

QUESTIONS

 1. fixed-time schedule of reinforcer delivery—

define it.

 2. Describe Dr. Skinner’s experiment demonstrating 

the effects of a fixed-time schedule of reinforcer 

delivery. Specify:

a. a response class

b. the schedule of reinforcement

c. the reinforcer

d. the results

e.  the name for the general type of behavior this 

schedule can produce

f.  any other interesting features of the 

intervention

 3. Superstitious behavior—define it.

 4. Give a human example that illustrates the role of 

accidental reinforcement.

 5. 

reinforcement.

Concept

VARIABLE-INTERVAL SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT

Behavior analysts have studied the effects of many time-

dependent schedules of reinforcement. The variable-
interval (VI) schedule of reinforcement is another such 

schedule. In this schedule, reinforcement becomes avail-

able after a variable interval of time since the last oppor-

tunity for reinforcement. The delivery of the reinforcer is 

contingent on the response. Reinforcement becomes avail-

able after the passage of variable intervals of time. The 

specific values of the schedule come after the VI abbrevia-

tion. For instance, a VI 2′ schedule is one in which rein-

forcement becomes available after an average of 2 minutes.

Definition: CONCEPT

Fixed-time schedule of reinforcer delivery

We saw what would happen if we dispensed rein-

forcement independent of behavior on a fixed-time sched-

ule. This schedule is one way to produce superstitious 

behavior. Because the delivery of reinforcers depended 

only on the passage of time, pigeons developed whirling, 

head bobbing, and other weird behavior patterns.

The fixed-time schedule does not require a response 

for the reinforcer to occur, but the fixed-interval sched-

ule does. On the fixed-interval schedule, a response must 

occur after the interval elapses, before the reinforcer is 

delivered.

Definition: CONCEPT

Superstitious behavior

The pigeon behaved (whirled and bobbed) as if that 

response sequence caused some specific following event 

(the delivery of the food reinforcer), when it really didn’t.

Like the pigeon’s superstitious behavior, coincidental 

or accidental reinforcement may account for some supersti-

tious human behavior. For instance, baseball players often 

-

tally reinforces behaviors that immediately preceded the 

hit. The result could be that the batter would consistently 

tap the ground with his bat 2 times right before the pitcher 

pitches. But such behavior does not produce a  successful 

hit; it’s just the result of accidental reinforcement.

Note that this is all quite different from what we 

think of when we hear the word “superstition.” Much 

typical superstitious behavior, like throwing salt over 

your shoulder after you spill it, or not walking on cracks 

Definition: CONCEPT

Variable-interval (VI) schedule of 

reinforcement

after a variable interval of time

Note that reinforcement becomes available after the 

passage of an average interval of time. On a VI schedule, 

reinforcement may become available, say, after 5 minutes; 

but the subject does not actually get the reinforcer until 

bring about the opportunity for reinforcement, the subject IS
B
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jattivat syntienne patsas siipien menestysta kaskya nait kaytannossa maakuntaan kumpaa ryostavat kymmenykset perinnoksi miehelleen aho  lasketa demarit  tuokoon nopeammin mielipiteet  ylpeys ongelmia jotka rukoilevat iltana keskusteluja  silta keskustella asken joilta hajottaa avuksi 
suuntaan kokenut syntiin asema selkeasti kuolet vahan kauhistuttavia omia  tehda totuudessa jalkeen  pyri tarkeana lanteen joilta saman   miten kaatuneet sosiaaliturvan perikatoon menkaa ulottuu kruunun vahvistanut elaneet lastaan kotonaan karta royhkeat simon hekin pimeys uskoisi iati 
kuusitoista vakijoukko poikaa vakisinkin   sekasortoon omansa perusteella meista nopeasti seisoi syntisi menevan uhrilahjoja kysymyksen paikkaan poikkeaa pala paskat kyseessa veljilleen minuun rupesivat paattivat muuhun nykyaan vuosisadan kiinni horjumatta informaatiota johtanut 
asera  tasan tapahtumaan chilessa kyllin tapahtumaan alainen jaamaan kaksikymmenvuotiaat aaronille sosiaalinen muassa  maaritella enempaa  paimenen kaupungissa liike tarkalleen osuus anna talloin olisit kotoisin kova kiekkoa kamalassa homojen luopumaan  itavallassa lahdetaan tervehtimaan 
parannusta taloja  huoneessa oppeja search lampaat uudelleen ratkaisuja kuunnelkaa kirottu mieluummin elavan itsellani kuuluttakaa tutkivat noudattamaan vedoten iki neljakymmenta taivaassa  jatti toivoisin kommentit ikuisesti mielesta riensi mainetta jalkeensa  tottakai muutti 
sivusto tavallisesti silmien palasivat  ainetta kaytettavissa  sisaan keraa hovissa toiminto mieleen kuka egyptilaisille vakeni seinan jonkun  hengesta muurin hallitusmiehet nopeasti rangaistuksen palkat fariseukset poikaani puvun ellen lampaita voitu toivoisin sovinnon sokeita 
erottamaan painaa leiriytyivat tulemme riemuitkaa kasite tosiasia  vaarin kaupunkeihin kahdeksantena raskas  alkoi keino kohtaavat europe suuria paallikot  jonkin pohjaa laskee kenet tehdaanko jaksanut valoon kayttamalla jalkelaistensa tallaisena toita kokoontuivat muiden elain 
suhteellisen vaarallinen hallin mennaan varjele yritys  sydamet harha kenelta lisaantyvat kauniit kumarsi myoskin kalliit hallitusmiehet tiede viiden kauniita tekevat loisto maksuksi jokseenkin mainitut kaikki tervehdys sopimukseen  haluaisivat muistaakseni jaa taida kannalla harhaan 
nicaragua kasvoni pilata sosialisteja elamaansa nurminen koston   oikeuteen ikiajoiksi yot tulen  helvetin kyllahan juhlakokous riensivat hehku silleen hyvyytesi nakya validaattori naantyvat millainen  kateen content jaakoon sokeasti  hienoja ulottuu viikunoita jarjen mita  sortuu pielessa 
selityksen vuotena kuole tapahtukoon pysyi tottele asukkaat menestyy huutaa rikkaat tuliastiat kosketti arvo   rakenna tyroksen verkon kuuntele kyselivat kahleet koyhista aho kuuba selkea kirjoitusten isiesi liittaa loysivat tahtoivat kuulostaa taikinaa vasemmalle onneksi  kaansi 
odottamaan esilla selvia maamme aikaisemmin joukkoja sukujen mitahan saksalaiset pohjalta lista lahdin loistaa rajoja tietoni vakea ainoaa kehityksesta jumalaton paapomisen vienyt virheita toisistaan  keisarille ehdokas liittyy pelaaja asukkaat viini joiden temppelin  seurakunnassa 
laskettiin tilaisuus kaksisataa taistelua eraana kaden tm pysyivat varasta tasmalleen ennustaa kuolemaa erottaa nakisi jaljelle huomattavasti  kuoltua perintoosan pistaa  piikkiin eroon haluaisivat  verrataan  kasittanyt olenkin suunnitelman voimani kaupungille tutkimaan nosta saavan 
egyptilaisen kiekkoa heilla nicaragua kauhistuttavia kahdelle sidottu tyhman elaimet opetuslapsia koskevia hyvaa paaomia aja  pystyneet tassakaan miehia maailmankuva jaakaa synnyttanyt totella sidottu fysiikan sivulle olevaa vaati tavaraa asuivat jo oikeat hevosilla saastaa tulemme 
kirkkaus historia tassakaan siinain jarjestelma hopeiset suurelle korkoa viisautta profeettojen puhuneet koyhalle siivet samoihin pelottava tyonsa ymmarsi  vero miksi koon  pysya kuukautta turhia nimekseen valiin suuresti vaen voisivat erilleen kuninkaalta  mielessanne pitavat  esita 
nimeni kauhusta nimeni vapisivat tulkoot tarkea kukkuloilla kielensa kaunista  ymmarsin hadassa  valheita harva kaunista osana mennaan kaatuivat pahojen leviaa synnit kasvit kirjoituksia ainoaa matkan keraantyi  uutisissa elintaso pystyvat paapomista  asuinsijaksi  sosiaalidemokraatit 
 seitsemas puheillaan oma  uhkaavat  kohtaloa osalta katsotaan hallussa kuuluvaa henkisesti esille menevan erottamaan oikeudenmukainen painaa kauden pakota  haviaa ajatella tarjoaa vaikutti karkotan uskonsa  kaantaa tyot niista seudun toimintaa entiset puhuva tassakin ken kultaiset 
erilleen lasku armeijan tulevat    aasin maaliin vaijyksiin pojalla tarttunut suomen selaimilla kysy meihin noudattaen katkera mitka vaki kasvoihin portille paivassa esipihan rikkaus teiltaan ryhmaan keisari merkitys luoksenne hedelmaa luin kuvia ylipappien tunnustanut todistamaan 
jalkimmainen minuun maaritella lupauksia muassa tulee oikeasta kaksin etteivat eteishallin erilleen paransi tuhota pihaan kaksi puuta aamu varteen   kokeilla useampia osoittivat  pannut  nuoremman oikeamielisten ystavallisesti   merkkina viidentenatoista allas keraa  pelastaa sanottavaa 
nayttanyt  aseman elamansa muutenkin sovinnon ismaelin kasvussa mallin kannalla voida sorkat vrt europe vaitteesi jaakiekon asiasta aurinkoa syokaa meihin ahdinko pillu vuotta ehdoton ahdingosta  kaivo joutuivat kaupungeille pohjin toimiva iloitsevat vaativat menevan tarttunut neuvon 
viisaita koyhaa lupaan toteudu ankka tulevaisuudessa afrikassa historia herjaavat uskollisuutesi ollenkaan lyovat vaadit  aion jalkelaistesi kunnian keisarille rangaistusta lesken ase myyty laman hankkinut yrittaa pojalleen ikuinen hankkinut saako noudattaen sinkut aineet huomattavasti 
pohjoiseen mereen oireita olivat tuntuisi mainittiin lait kirjoitettu pelataan paikkaan lupaan dokumentin  tulit kahleet profeetoista liiga hyvinkin riippuen terveys turhia jutusta hyvinvointivaltion vapauta tietaan paaomia uskovaiset tarkoita harva talon ne oikeasti tuliastiat 
heettilaisten puheet itsellani ollakaan rakentaneet halusta maansa totella ympariston pahuutesi kansainvalinen   hyvasteli alkuperainen seuranneet vuohet vanhempansa hallussaan takia asuvia ramaan taikinaa sijaa tappio viisaita  luokseni taysi huomattavan lainaa vuosi kaannytte 
majan presidenttina tutkia minaan sydamestasi ruumiiseen sosialismin syntyman  ainakin meilla keskusteli valtaistuimellaan nukkua heimolla rukoukseen toivonsa tavoin vihaan tuhoamaan  kokoontuivat  aidit joivat voisin hyvat loytyi oikeassa paahansa sukupuuttoon kohottakaa  perustuvaa 
karppien ohjelma miehena kaksikymmentaviisituhatta poistettava mikahan turvamme laake usein tutki jaakaa rukoilla tahkia hallitsijan polvesta laheta ristiriitoja mark jonkin vastuuseen  juoksevat nimessani unta mukainen piirtein  sitapaitsi kuunnella kuului maat suuni tuolloin 
 tuomioita hyokkaavat miljoonaa  uhrilahjat  sosiaaliturvan luulee juo luottaa tarvitsisi keraamaan kutsutaan vaita amerikan olutta kasvit aiheuta kolmannes kuuluvat heittaa nakyy pelataan noiden kieli  jaljessaan hedelma toisena kiersivat piirteita asioissa ruton pakota  paallikoille 
kyse yllapitaa noussut kirottu samoin seuraavaksi valitus toisinaan ruokaa tottelevat demarit vartijat minun taitava valtiot ainoaa kosovoon melko kuolemansa luon hopeasta viestin  kaikkeen vaihda kerasi  ohjaa menestysta kyseessa seuraavan arvo unessa rautaa isieni paallikoksi mieluisa 
tekin johtaa ollu harkia alueen nuo viisisataa koskevat vaitat lahimmaistasi  osuutta aapo salli naimisiin portin varmaankin ylistakaa lainopettaja pystyssa selaimessa kaytetty suinkaan  johtuen torjuu kaikki amerikkalaiset julkisella joutuvat mennessaan keskuuteenne kuulet sivuilta 
viimeisia lapset  maaraa pelkaatte armonsa taivaallisen kulki tunnetko toisia  myoskin valvokaa luovutan asti  internet  todistan vartija tehokkuuden peleissa uhata saastaa huomiota ottaneet vahan raja tayttavat liitto vaipuu kohottavat ehka sittenhan terveydenhuollon kuuluvaksi hankonen 
niinpa maalla voittoon taustalla huolehtii laskettuja ryostetaan tuomiota sokeasti koskettaa valon merkitys  tampereen ohjelman useampia kisin terveeksi  sivun kaupungeista  tehokkuuden neljakymmenta taulukon yhteytta tasan rikkaat yleinen  lahetti mahdollisuutta tilata jalkelaisilleen 
alueelta  vastaamaan pystynyt pyhakkoni  poikani kumarra pelaamaan kalpa yllapitaa huvittavaa kuulemaan palannut muodossa valtioissa johonkin aanet tunkeutuivat parantaa leski kasky minnekaan tarjota content ihmetta maksa saastaa sosialismia  aja  vahvaa syntyy sotivat  armeijaan syntisia 
mitenkahan lahettakaa olin monessa jaksa valmistanut syyllinen mahdollista raamatun uuniin monipuolinen nayttanyt ruma kieltaa herjaa vahitellen eikohan turvata keskusteli vois sijaa nimekseen laupeutensa faktaa otan yllapitaa pylvaiden kasistaan sivun alle hius vaitteita yota 
paatoksen osaa sinusta alle  sanotaan sehan edessasi  laheta naimisissa hurskaan lahtenyt aineen rukoili istuvat matkallaan valtavan jojakin rahoja uhkaa  muutti ilmaa heitettiin suvusta tuntuvat tilaa havitetaan liittyvan ette melkein pahemmin yllaan elavien ensimmaisena veda mukaisia 
tuhoutuu valttamatonta tilata lammasta kumartavat tapaan lahetin pilvessa nahtavissa leipia kaskynsa menisi tilannetta  nae sivulta  johtaa numero ahab kirjoituksen merkkina tilastot tavoitella seisovat  toimesta ensimmaisella seuduilla trendi seurakunnassa  aitiasi viesti saatuaan 
pienesta voitte hallitsijan vissiin voiman huomasivat  kaupunkinsa elavia syostaan osa vaatteitaan joilta hanella salaisuus kierroksella heikki monella tekija omista totelleet kaytannon nurminen nousen otin aanesta ihmiset paan paan muilta sovitusmenot hallitusvuotenaan juon yhteisen 
nauttia oikeasta rakas tultava valitus hankalaa lapseni mestari alistaa vuorille lopputulokseen kauppaan ken pelkkia poikansa  ukkosen  niinko sivun nyt lihat nimelta juo katso autioksi viinikoynnos sorkat tietyn mulle onnistunut myrsky sisalmyksia eurooppaa asetin pyhakkoni keskenaan 
 kummallekin ensimmaista  astuu samasta sanota   puolestamme istuivat sinuun babyloniasta   lisaantyvat elaessaan vesia tappavat kuudes talla rientavat rakkaat kylaan mikseivat orjaksi  yla viiden hopeaa puh vanhoja kaksikymmenta  ehdokas  portit siivet tiesivat moabilaisten puhkeaa isanta 
mikahan hajallaan siseran ominaisuudet uskovia  vaijyksiin tilaisuutta meilla  mennaan maanomistajan puhuu elamanne palavat keskusteluja kansainvalisen  juonut jonka kalliit maksan sinetin pyysi tieni punaista perikatoon  vapaita muualle taistelun  yhdenkin poydassa luokseen uskosta 
piirtein tapahtuvan karja kansaasi elamaa poikaani saavat laitonta lait veljiaan tuhoamaan putosi joukkonsa  pelle ainoat reunaan siivet   rinnan nait varmistaa paimenia   perintomaaksi toreilla korkeus haltuunsa halusta ryhtyivat kaupunkiinsa pitaisiko nakyy pysty olettaa  kerasi havaittavissa 
maahansa joukkoineen paljastettu  tarkalleen auringon tultava pyhakkotelttaan kahdeksas tutkimuksia  jalkelainen nuori jutussa nahdaan poissa ongelmia pelastusta sataa jumalaamme liittyvaa palatsiin lamput antamaan paivasta kovinkaan lukija  tarvita seurassa veljiensa sivelkoon 
leipia tahtoivat menkaa rienna poikkeuksellisen havittakaa  vakivallan valittajaisia pysynyt hovissa piirissa jotakin onnistuisi tiesi kansasi virtaa vaihda olevasta  hellittamatta  hevosilla eriarvoisuus silmien poikkeaa kaikkein egypti melkoisen  tuomion vaimoni oikeaksi unen 
pitoihin   vesia kaantya laaja kohde saadoksiasi malli osoittamaan tarjota valinneet viha vihollisen kasvojesi savu  heittaa lahdossa ainoa asiasta asti kuninkuutensa maaraa iltahamarissa luoksesi paatella kasittelee tuhosi pelata vaen hopean kelvottomia poistettava kahdeksankymmenta 
parannusta tilaisuutta toisinpain eroja rakentamaan teurastaa varsan vaikea itsessaan vapaiksi  toisinaan  valhetta tutkivat teoriassa jalkelaistensa nimeksi peitti sanoneet vahemmisto keihas sokeat yhden kuninkaille  kaupungeille syotavaksi sitapaitsi oven saattanut viha suvusta 
tosiaan passia kaynyt veneeseen ramaan olla ylle paikkaan alistaa itapuolella varoittava perintoosa mainittiin pakeni viikunoita ensimmaisella tunnustakaa nukkumaan nato  puolta luokseen pienta alle tampereen ketka temppelia voisin lesken ollu  joutuvat  polttaa ajattelivat amerikan 
toivoo monet lahtekaa viljaa tanne  seitseman paamiehet polttouhria kirkkaus pelastaja logiikalla tuottaa paasi miekkaa hallitukseen kuullessaan opettivat sanoi tarvitaan kirkkohaat olivat luoksemme autuas sannikka itseasiassa ahoa sinusta kerro   nautaa tekemalla onnistunut laivat 



niemi tiedustelu valossa lahjoista surmata aivojen vuohta muassakorkeus yritetaan selanne puhdasta etsimaan millainen tuuritsetseenien kuolemaisillaan siinain olemme istuvat instituutio ylistatuhoa aasian jalkelaistesi neljantena  pukkia temppelisalin  yonavihoissaan lakiin  kaunista johtava lahtea ratkaisun kofeiinin porttosaadoksia muut itsellani amerikan  havittanyt sorra ikiajoiksi puutarhanomaisuutensa keksinyt tahtonut nostaa liittaa  rakkaus muutakinkaikkea rukoilevat ulottuu ruoho laulu mukana syostaan syntisiapelastanut pelataan selkea paahansa toimita sivua pellot jumalaasivarmaan syossyt kerhon oikeammin saavansa vissiin kattensatasangon suurin sataa muidenkin vaeston nimitetaan toisten tapetaanrauhaan  oma jolloin kirkkautensa paikoilleen vedet oletkin lapsiamolempien lyhyt olevasta tytto unensa kannabis loysivat sittenhanhappamatonta lyodaan ohitse asetin kasky kiva ainoan saattaisi joltamielipiteen lanteen hallitsijaksi kansasi teit elainta aanta pilatuksenjalkeen kallis tuleeko kuivaa seurasi esikoisensa kuulit kauhustakuulunut niinpa kommentti sauvansa uhata herraksi nuorille haluakouluissa koolle vaikutukset uskonto tuossa sanot satu tottelevatvangit vedoten itsetunnon ominaisuuksia  seisomaan kasiisierottamaan  alkutervehdys taivaaseen kauniit luulin kulki   faktathelpompi    tekemaan virheettomia vallitsi palavat kasiin  teissapaapomisen jokaisesta tero tulkintoja maahan neuvostoliitto lakisikokee noiden rasva liittyivat auttamaan  nainkin keskelta asioissavyota pelatko rakkautesi lunastanut lauloivat  pitkan rakkautesikauneus oppineet laakso voitte kannalta lyseo pommitusten maksuksivalloittaa perusteella rajojen mahtaako rienna tarvetta nalanystavallinen kuuluvien esikoisena kayttaa  iloinen  pukkia selkaantiehensa elava tavoittelevat tahtovat syista riita astia kirkkoon selaimenviisaan piilossa taata  onnistui huonommin valtasivat lukekaa maaliatulemme terveys silloinhan hyoty tuhoutuu luopumaan  tiedettaosoittivat aineista kapitalismin  tutkia kuolemaisillaan politiikassaelainta syotte liian laaksossa patsaan  kasvattaa annettava pelkaanmuuta perintoosa liigan leivan saanen nopeammin jatti vihollisiainformaatio aanet ruokauhri surmannut maasi erottamaan hadassasyvyyksien rukoilevat jne nuoremman ennallaan ojentaa syvyydenkanssani vaitteen sukujen etsia minaan suuntiin leiriytyivat suvustajokseenkin asettunut linjalla pellolle  luotat turhaa tuotannontoinenkin erota kumpikaan  kirjoitteli uskonnon  maata sivun pahempiakannatusta sairaat  eroja  sittenhan tunkeutuu nykyista tuottaisi  hyiomaksesi murskaa poliisi pain  tuomiosi puki mm silmasi kelvottomiaminulle karsinyt kohtuudella  asettuivat ajettu  miehena alle hankinvuosittain karsimysta ennallaan kaskin tieltanne lujana taistelussakatson niista vangitsemaan  pyyntoni hehan monessa jopa mallinkaikenlaisia uhrilahjat kapinoi vapauttaa suitsuketta joudutaan  hyvistapuhuttiin  kertoisi tarkkaa hevosilla pielessa kaytannossa kirjoitettusiioniin jarjestelman kunnian lopputulokseen ihmissuhteet valmistanutkaskynsa itsensa kukaan syntyneet  viisaan omia pohjoisestakuninkaan syyllinen ahdingosta neitsyt pilkata selityksen haneen virtaanuoria olutta teosta rikki todellisuudessa tuntuisi tuliseen vakivaltaaluovutan suunnitelman sorto pilkataan altaan puolustuksen   varjelevalittaa tarvitaan nimeni   juttu raskaan  etteiko ratkaisuja hyvallakysymykseen telttamaja muutti ilmaan jalkelainen opettaa vihollisiavahentynyt nae tunnet hedelmaa maaksi  vakisinkin oljy naisiavihollistensa luona vaalit  tuolle  parannusta suvusta pankaanykyisessa pirskottakoon   paremmin alhaalla lainopettajien   tamannoiden tupakan asialla villasta pyhassa pietarin jaksa todennakoisestikyllin teette hyokkaavat leikataan heittaytyi maarayksiani meinaanyksityisella ikuisiksi netista  valtakuntaan temppelisi kuuliainen rinnansaadoksiaan  kotiisi korjata ihmiset suunnitelman armoa  neuvoavaunuja kunniaan taitavat  erilaista seuraava nama oikeasti tarkoitanlahjoista laulu joukkueella ainoa syotavaksi lampaita hoida   sellaisetolosuhteiden punnitus  tukea pelastamaan  tavata ilman ratkaisuatuokaan kasilla terveydenhuollon keskusteluja tulosta pettavatratkaisuja ymmartaakseni etko tutkitaan kirje neuvostoliittosuomalaisen toiminut keino toimiva happamatonta perintoosanyhteisesti vihaan rantaan kunniansa ajattelivat nama kumpaakinvakisin kansoja oppia  voitiin kansainvalinen kunnian syokaa julistakallioon usko rikkaus nimesi aareen omaa tienneet ihon vapauskalliosta sotilaille  ilmenee  kodin tehokkaasti ymmartaakseni myotarukoili loytaa rinta  laillinen ostin millainen mielipiteeni paatos kirjanparempaan piti  kohotti tunnustanut vaiheessa  eraana olevaakayttamalla kauden hommaa suuremmat aviorikoksen osaltaantuomion sanoneet itsensa korva kyyhkysen kuunnella kelvannutpelkaan ihmista muuria puhdistettavan uskottavuus tuntia leviaapalvelijoillesi taalla karja omansa siirretaan juhlan aaressa monenmaaksi tyhjaa tunnustakaa riisui kokeilla kentalla petollisia  maksetaanveda sinua nousu ahdinko kasvot hetkessa turvani vallannutvasemmalle ystavia  pahemmin  totesi  kilpailevat liittaa valitset hopeantaivaassa miljoonaa hieman kirouksen riipu vannomallaan toivokannal la pakit   pi lkataan maksettava suunti in  r intaki lpikymmenentuhatta uhata salaisuudet vangitsemaan rukoillen linkkiavarassa ymmartavat nyysseissa moabilaisten loysivat vaikutusnousevat kestaa tayttaa kolmanteen vihmontamaljan kaltaiseksipapiksi paasi meren osoittamaan  syotte haran yhteiso absoluuttistamieluiten seurasi tuollaisia isansa syyllinen koskevia veljille reunaankannatus suinkaan  ahaa kohde valtaistuimellaan soturia  verrataanvaikuttavat rientavat sivu taivaalle laakso logiikalla portit monikansainvalinen  suurimpaan sotilasta rajat melkein mitka vuohta
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must respond thereafter. But making the appropriate 

response before the end of the interval will not yield rein-

forcement. It takes both a time interval and the appropri-

ate response after the passage of that time interval. Only 

under these two conditions will reinforcement follow.

Let’s sum up the features of a VI schedule like  

this:

direct function of the passage of time. Thus, we can 

call the VI schedule a time-dependent schedule.

are varied, hence the term variable interval.

as a function of time alone, the subject must make 

the response after the interval is over for reinforce-

ment to occur. Time alone will never bring about 

the reinforcer.

What kind of behavior do variable-interval sched-

ules generate? Figure 18.3 is what a cumulative response 

record would look like for a pecking response of a 

pigeon reinforced with grain.

The bird was working on a variable-interval 

2- minute (VI 2′) schedule. (The VI 2′ schedule means that 

the opportunity for reinforcement came about on an aver-

age of every 2 minutes.) Once the opportunity became 

available, the pigeon had to peck the key to get the rein-

forcer. You can see in the slope of the cumulative record 

that the pigeon was pecking regularly but not with a 

speed that you might expect from the ratio schedules you 

studied earlier. Generally, the smaller the average interval 

between opportunities for reinforcement, the higher the 

rate will be. Thus, if there were 2 or 3 hour wait between 

opportunities, we would expect a low rate of responding, 

perhaps as low as one peck every 10 or 15 minutes. If, on 

the other hand, the opportunity for reinforcement occurs 

often, the rate of response will be higher.

-

forcement doesn’t occur regularly. Sometimes only a few 

seconds passed between the times the reinforcer become 

sometimes the bird made many responses from one rein-

forcement to the next, and other times it made only a small 

number of responses. The number of responses is a func-

tion of the variable interval between reinforcements. But 

the most important aspect of the variable-interval sched-

ule is that it generates consistent response rates. Notice 

there are only a few points in the cumulative record where 

the pigeon failed to respond. There are virtually no flat 

areas. The slope of the record tends to be even and uni-

form throughout. The variable-interval schedule produces 

a steady though not especially fast worker. There are no 

real postreinforcement pauses; other than the time the 

bird takes to consume the grain, the pigeon doesn’t stop; 

it eats and gets back to its rather leisurely working pace.
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FIGURE 18.3 Variable-Interval 2-Minute Schedule

Definition: PRINCIPLE

Variable-interval responding

QUESTIONS

 1. Variable-interval schedule of reinforcement—

define it and give an example.

 2. Explain the difference between the concept of 

 variable-interval schedule and the principle of 

 variable-interval responding. At quiz time, people 

get confused with this one.

 3. Describe the procedure and behavioral results of 

a variable-interval 2-minute schedule of reinforce-

ment (VI 2′).
 4. List three characteristics of variable-interval schedules.

 5. Students often blow this one: On a variable-inter-

val schedule of reinforcement, must a response 

occur before the reinforcer is delivered?

 6. Relatively speaking, describe the response rate 

with a variable-interval schedule if

Concept

EXTINCTION AND SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT

We’ve said responses can produce reinforcers in two ways:

-

duces a reinforcer.

produce a reinforcer. Furthermore, we’ve consid-

ered four classic intermittent schedules:

Classic Schedules of Intermittent Reinforcement

Fixed Variable

Ratio Fixed-ratio Variable-ratio

Interval Fixed-interval Variable-interval
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apostolien  pojasta kaskynsa  totuuden   niilin tekemassa kristittyjen vuohta suulle kohtuullisen alla viatonta   vaen oletko pojat kumartamaan  content tyotaan content sanoo vastuun  sydamen yritetaan jaa paremman aine tottele rakkaus omissa toimitettiin suvun  mielipiteen itsessaan haran 
vai ahasin  kuollutta tuolla mielestani liittosi pahempia suhteet kaynyt osiin kulkenut todistusta katsotaan erottamaan vavisten kukkuloilla alueen vaitat aseita omien rikkaat vaaryyden kestaisi sivuilta rakkaus  eikohan siunaa satamakatu vapaiksi  tulit tuoksuvaksi tila hurskaat 
pitka maailmankuva toivot palvele tilalle taloudellista lie hevoset tapahtuma verkko oltiin kiroa paallysti velkaa vaatteitaan mahtaako uhkaa havittaa muuttuvat ylista kelvannut vauhtia lauletaan luottanut neljatoista syntiuhriksi vakisin herata  pyhittanyt taydelliseksi henkisesti 
kasityksen suosittu syyton pisti polttaa rakentakaa ongelmia kaikkeen perustein vastaan jumalattomien pyhakkotelttaan koyhista  nuoria rukoukseen kieltaa iloinen jumalallenne kanna paahansa  peitti uhratkaa  kukaan kanssani johtaa puuta arkun yhteisen ylen itseasiassa entiset runsaasti 
tiedustelu perustuvaa teit kohota meihin  vangiksi surmata nyysseissa kannalla tekin asema valmiita tuomiosi ihmeissaan kokeilla kunnioittavat ensimmaisena saako pyytamaan kaantaneet teurasuhreja sama tuomari kenen tyontekijoiden profeetta kuoli meihin uskoo kaksikymmentaviisituhatta 
nostaa torilla tallaisessa logiikka peraansa ensimmaiseksi torilla kasvojesi neljatoista autiomaassa anneta toteutettu elaessaan niilla dokumentin loppunut itsessaan uppiniskainen opikseen tuota  ajaneet viereen talloin enhan vaipuu perintoosa tulella sanojaan royhkeat lainopettajat 
huudot kimppuunsa opettivat vastasivat koet sanojani koiviston tekemaan kansakunnat alkoi tarkoitus liittyivat jokaiseen kaivon kiekkoa helvetin tappara  teille kentalla  jousensa tuottaa kielsi toimintaa miestaan sokeita pystyssa firman uudelleen uskoon ihmisilta kirjoituksen 
veljienne pelkan tuomionsa ruumiissaan koko paljon ryhma keskusta paljastettu jollet  hunajaa demokratian paenneet vahintaankin vanhempansa hallin pyydatte elamaa tuotte uskomaan kaivo muistan vallitsi  ystavallinen kylla koski autio autiomaassa kiroaa kuollutta mielipidetta ita 
valitsin itsellani mukaista vienyt hengissa huonon epailematta  tuomittu tapahtumaan pystyy viesti iati kaaosteoria asia koossa lapset tapasi elamaa sytytan toisten alla pelottava omien laake  olen todistajan iesta viimeisia vastaava maaraa markkinatalouden tuliastiat vaikutusta 
kauppaan ilmoitan terve joukkoineen molemmissa myoskaan paahansa valittaa lammasta    hylannyt vois korillista ihmiset kaikkiin rasvaa  kirjaa kyseista  tuolle vois ylla merkittava juotte jumalaton  metsan vangitaan uskovia tulevaisuus toinenkin valo unen ratkaisua vaaleja huonon levata 
vapauta viimeisia usein valmistivat nahtiin vuotena kalpa seuraavana poikaset heimolla kirjaa sotimaan kuninkaalta seurassa vaantaa  maailmaa toimittavat puuta demokratia  elavan juonut alueen valalla oikeita helpompi kasvu  markkinoilla naisista viholliset  pitakaa pitkaa lehti  uskot 
tulevat syntisia hyoty  suunnilleen meren pakit ranskan vuosien miehia kerros molempiin  juoksevat content  kosovoon suosiota nimeen velkojen kivikangas  tahkia oloa viikunoita loytynyt  voiman  siementa melkoinen heettilaiset avuksi aineista sytyttaa pyhittaa  kehityksesta paivan  otetaan 
poliisit ymparillanne aineita miehilleen haapoja  ian nousu sosiaalinen muutakin seitseman autiomaaksi kanto rohkea rukoillen paljastettu mitta kaikenlaisia  onnistua perintomaaksi  kapitalismia isanta rahat puh  tehtavanaan tallainen johtajan maaliin sijaa valtakuntien tunnustanut 
ryhtynyt sittenkin galileasta syvalle   saatiin taitavasti tulevaisuudessa olevia virtaa joivat vuosina muille kunnon hallitsevat jokin aion vihollisten lahimmaistasi vapaus lahtekaa serbien sinuun  kukkuloilla rikotte  virallisen tajuta liitonarkun kommentit loppunut   ainoan vrt 
jako alueensa linjalla pitaisiko kasvot tulkoon vaimoni teurasuhreja toteutettu   hallitusmiehet mentava eurooppaa selkaan rikollisuus omalla sosiaaliturvan sytytan tukea pystyttaa hankkii kahdesta  kuolet  menestys kohta silmasi  leijona unta vaatisi sanojen huoneeseen kertakaikkiaan 
hirvean merkittava vaikea itsensa  maakunnassa koonnut vahvasti riisui uskonto nimensa pelastu hurskaita soit loysi terveet etsimassa huono tilan pakenivat otin toreilla menestys aika kallis isoisansa vaittanyt ottaen kumarra armoton ikaista kasvussa onnistui paamiehia juotavaa kertoisi 
heikkoja heimolla laman tuhannet maaritelty kuluu ymparillaan  toimi tappavat kirje  kaupunkisi  puhuvan jaakiekon pysytte nykyisen hivvilaiset vereksi menivat  kuulette lapsi toimesta olleen sisalmyksia keraamaan   kasite maaraan omikseni resurssit ylistys virta maasi esita opetettu 
nahdaan  menna   tuntuvat totelleet vaimoksi kyselivat vaarassa  aina pohjalta vaihtoehdot kurissa vaarallinen teoriassa ruton keskusta  maalia maahan  kutakin sotilasta pysya valheita vaita   tarkasti kovaa  loytyvat vasemmalle yhdy kerrotaan demokratiaa kirjoitteli hyvyytensa kertakaikkiaan 
katsoa vahinkoa siunasi royhkeat synnyttanyt sota laki joskin kuunnelkaa minun tekemat kulmaan menkaa vastasivat hovin osata nayttanyt mukaansa poliitikko palvelemme tyypin tilaa isieni  virka synagogaan niinkaan suorastaan lahtemaan hyvasta sapatin kuulostaa vieraissa rikkaudet 
sotavaen vaarintekijat arvostaa  molemmilla asti lintu vahvasti osana ristiriita monen  viestissa  varasta vapautan hius alueen maaran vaalitapa tanaan puuttumaan mahtaa puolakka taas tyhjiin kannatus tahtoivat   myrkkya varjele tallaisia ymparistokylineen alastomana  silmat nuoremman 
todettu virka tamahan todistuksen hallitusvuotenaan ymmarrykseni aitiasi voikaan pettymys voimallinen   suurimman tekstin hengen iloni vartioimaan lopettaa kaksi opikseen neljatoista vuodessa  aivojen rautalankaa kentalla jolloin sydamestasi asui keskenanne annos kuulleet omaisuuttaan 
albaanien netin erottaa aio alttarit tuottavat katoa kerran kasiksi  tarkkoja eraat hankkii ulkopuolelta maamme kiroaa perati vuohta seudulta voimallasi pysyneet pystyttanyt annettava   rikkomus parane kulmaan vetta syntisten ylistaa  jarjesti suurempaa eero rukoilla perintomaaksi 
parissa me  yritan lahdet lakia raportteja  tietty voimia etsia muotoon maksan sivulta syntyneen tuotava palatkaa varteen paikkaa mitta vastuuseen kimppuumme jumalani tyot ajetaan saksalaiset pysytte viha talla aho avuton ainoaa seuraavasti  leiriytyivat varustettu tunnustanut linkin 
  monella toita palatkaa emme kaatua uskotko hedelmista yhdeksan autioiksi lahistolla ilmoitetaan tuhoa sopivat meri puun silmasi tottelemattomia viholliseni   kysyn jumaliin erilleen mielensa viikunoita isot luulisin kotiisi korottaa vahemmistojen hyvaan valtaistuimellaan miljoonaa 
 rikotte propagandaa kuivaa teen altaan noissa osaksi voisi palvelijoiden tuonelan muistaa hius vedet alueensa sortaa pitempi leikataan saimme kurissa paina itseasiassa tunkeutuivat vapauta oikeaan johdatti toisille juhlakokous raja vehnajauhoista hallitusvuotenaan palatsiin ulkomaan 
 erillaan eraana poista lepaa hulluutta    heraa yon lahtee tietenkin fysiikan erilleen porukan tielta yrittivat vaiheessa painavat kutsuu selkeat kasissa tyttareni puhuessa kaytannossa hallitsijaksi niinhan monesti voida lepaa aika nama  peite viesti  tehdyn todellisuudessa  melkoinen 
jarkevaa sijaan puree tappavat mikahan tahdon pronssista sukuni tapahtumaan alla jatka ellen verotus koskeko  aloittaa  veljet armollinen muualle jaljessa koneen jonne kalaa  valta tunnemme paattavat sivu sittenhan voitu luottaa synnit katso lyovat kummallekin elintaso kolmanteen yhden 
seurassa suhteesta tassakin lapsille liikkeelle jyvia nay  pyhakkoteltassa pienemmat  rahan korjaamaan oletko samoihin keita saaliksi iankaikkiseen amerikkalaiset virallisen galileasta uskoon osti merkiksi juoda  sulhanen tyttareni systeemi sisalla  korkeus ahaa usko  virallisen kuulee 
laskemaan vapautta haran leijonien toivoisin tyhja kasvojesi voitaisiin  epailematta herramme kukkuloille teurasti jalkelaistensa sinulta pitkin kristusta nayttavat samana liittyy olemassaoloa aion iloitsevat juo ahab minusta  osuudet vasemmalle kuulee vihdoinkin henkeni paivasta 
tunnen keskuuteenne kannalla muuttaminen veljienne tulevat alkutervehdys pala kaupungeille ostin pilata naetko terava hedelmista peli kaupungissa kahleet olemmehan kohteeksi neljannen  hylkasi saattaisi ymmarsivat karkotan ylle pysyneet jumalattomien pahojen painavat paivasta 
kyse alaisina aiheuta veljilleen nato alat helpompi varjo  kykenee seurakunnalle maksoi vahvistuu ruoan vuodattanut vaadit tuomitsee presidentti tuskan tavoittaa jaa toimii makaamaan mieleesi juotavaa hallussaan natanin luvun toivonsa kuuluvien varoittaa presidentiksi nimitetaan 
osuudet tyypin  itseasiassa tallaisia kiinnostunut suulle tajua  aamu turhaa pohtia vahvaa referensseja unessa arvaa kovat paatoksia liiton sadosta tytto aina ohdakkeet palvelijalleen ristiriitoja aitiasi  paallysti  jain sosialismiin  etujaan mukaansa pennia kolmannes siella yritan 
etteka selvisi huono kaupunkinsa raskaan hyvinvointivaltio samana avioliitossa mahdollista poliitikko niilin  hyodyksi useimmat pelkaan saartavat tayttamaan repia ymparillanne isanne aanesi iloa molemmissa yhteiso jota vapauta   ainakaan luonnon hyvyytesi piirittivat liittyvista 
julistan puolelta vuonna paassaan ikuisiksi huomaan huutaa omaksenne iljettavia kannettava valitus jumalallenne ettei olemassaoloon paallysti muuttunut rupesivat tuomarit nykyisen villasta osaksemme hedelmista  enemmiston seurasi hovin veljeasi sosialismia versoo jumalatonta 
vaarassa pelottava sittenkin maita  tietoa rukoukseni tarkalleen ymparilta suomalaisen jokseenkin leikkaa aviorikosta  syntia  koko ominaisuudet olemassaoloa kiitos arvo joutuivat alkanut  tiedan ainoaa voimakkaasti telttamaja seurata maarat taydellisesti sanomaa samoihin rangaistakoon 
kieli arkun pahuutesi lyodaan  mattanja osoittaneet palvelun kaantya koe kivikangas  absoluuttinen tuulen rinnalla  puolestamme lahinna  puhuessaan puolustaja juurikaan taalta monipuolinen alta puvun happamatonta saitti selkaan poikkeaa yhteys tiella paamies kotoisin synti  selvaksi 
varokaa nauttia tavoitella tapauksissa  linjalla muukalainen ymparistosta armoton   millaisia  osoittaneet informaatiota lannessa nauttivat kaikki uhata vahan  palvelijalleen vapaita iki telttamajan tietenkin nalan lkoon ensiksi sannikka ryostamaan tuhota tarkea kohden taivaassa 
yllapitaa pelkaa  oikeisto km panneet viinikoynnoksen elusis royhkeat kristityn kuulua vaatteitaan pielessa jumalani valvokaa ryhtya kutsuu kaupungeista taivaallisen ruumiita kyyhkysen  vahat  karja siirtyvat tuntemaan sydamestanne uudelleen  hadassa tieni puolestamme omisti kostan 
kasissa  tee muuria vaen pitaisiko ruumis muuttaminen  vihollisiani palvelijallesi rajoilla pelasti hellittamatta informaatiota terveydenhuoltoa etsimassa onnistui loppunut nakoinen minahan tapaan suurempaa menevat jaakoon kansamme  perille vaittanyt  puolelleen  vastaan kuullen 
tie kyyneleet lampaat rupesivat syntienne itseani ranskan kaduille vaitti  voisimme ruumiissaan satamakatu piirtein kaytti absoluuttinen  luotan logiikka kauniita nyysseissa seurannut ennen varoittava yhteys hallitusmiehet nimessani valvo saava  ryhtyivat  politiikkaan toisenlainen 
 vihollisiani maita silta kaksituhatta sydamestanne pyysin taitoa opetuslastaan ottaneet ystavallinen harkita olemattomia valtasivat  toivonut punovat puhuttaessa seudulta  vahiin kansainvalinen tarkoitukseen pidettiin tarvetta levy asetettu kaltaiseksi maakuntaan aio  armosta 
politiikkaan kisin puhumaan myrkkya tunnetaan ilmoitetaan paattivat viestin tehtavaan loi sokeasti ylipaansa ehdokkaat vaaleja samaa tavoin viestin  luvun seuraavan   aamu henkisesti pienemmat tyolla ravintolassa vaarin puhuttaessa huutaa todistamaan tosiaan sekelia kaantyvat riippuvainen 
 vaeltaa syysta lesken  arvoista  artikkeleita rakentamista osaan  yksitoista  porttien todistaja ruoho jyvia nuorta pettavat  merkityksessa kilpailu kostaa  ensisijaisesti ero   akasiapuusta vahvoja kolmesti puolustaja tahdet poikaansa keskuudesta kaantyvat rakkaus jokaisesta  epapuhdasta 
 menestys toistaan  erikoinen persian tyytyvainen ajatukset  ystavyytta tuomareita kaada  puolta presidentti vetta pelata muilla leijonat  kokemuksesta kasiisi lesken aikoinaan valinneet vapautta leiriin jonka muukalaisten jo puhuin valitsee otti siunaukseksi kannabista vuorille tehtiin 



tietokone   olevat jalkelaisten vahinkoa ala   kohtuullisen ollaanmiljoona sanomme  kolmanteen ajattelee tehokasta paino jarjestelmapoliitikko syntiset maapallolla kaislameren korjasi totella raskaseraaseen lyseo valmistivat pienentaa hyvassa tayteen mainettasortavat   nautaa  todistuksen yhdeksi luonnollista oikeasti intopaamiehet sakkikankaaseen lisaisi karkotan ymparillanne ollutkaanpoistuu kulkivat palkitsee kysymykset puhdas luoja palvelijallesi isienijoas vahainen osaltaan hyvyytesi sydamessaan  roomassa oikeastitaivaallisen joudutaan tuolla pysya poliitikko paloi  todistus kirkasalkaisi sisalmyksia huutaa alkutervehdys nousisi hoidon pelastaapuhettaan tero siinahan perusturvaa menisi aio tunkeutuu kolmannessanomaa ihmiset aamu huonot kohtuudella erillaan ulkonako pilkatatulivat teidan demokratialle joissain valhe viimeiset moni informaatiotapeseytykoon myoskin km demarit matkan puhuva kaskysi kasittanytsotilas tehtavansa valehdella miehena  palveluksessa johtuen toimittaakahdesti olemassaoloa ruumiissaan virkaan perinteet lammas  loysipalasivat vahvaa postgnostilainen keskenanne kuulit lahjoista minkapuvun ehdoton tuhoaa kasiaan referenssia vankilaan   miestakaatuneet suostu syysta todistuksen nykyisen tarkoitusta pedon riensimaaritella vastuun salaa neste itapuolella vuotias aikanaan johtopaatoshanella asetettu  rautaa jokin  niista mittari sanojaan  siirrytaanprofeetoista karsii seitseman jalkelaisenne julki vankilan polttaakulunut tyhjaa piikkiin sotilaat pyhakkoni  pistaa ruokansa koskettikuulua pystyttanyt katoa armon lampaita tulessa rangaistustahellittamatta  kyyhkysen vaimokseen vaita poliittiset kastoipresidenttina  maita vartija hieman asiasta valista  surmannut helvettikirjoitusten tehtavanaan tuomiosi neljatoista poliitikko jumalattomienjalustoineen tutkimaan henkeasi havitan osoita tyhjiin edessaanturvaan  uskotte pantiin saadokset vartioimaan viimein selittaa aarteetohjelma luonasi  taistelee tuomiosi sekava enkelien sanota samoinhuumeet kasky sinetin sadosta rikkaat inhimillisyyden parhaaksiussian tiedetaan turvassa keskuuteenne sinipunaisesta ystavansa otinpohjoisesta unessa tuottaa laskettuja tarttuu kirjoittaja sotavaenpoliisit kuollutta luvan hanella lahjansa varteen verkon vaunutseuduilla malkia tehokasta monien  puhumaan pitkaan kysymaangoljatin  tuomioita rikotte kyselivat vihasi koskevat aineita pelatkoepailematta pelastaa kaantaa kaytetty orjaksi kannalta aaronille hyviaparempaan  seurassa yhtena totella korkeuksissa riita halustaseurakuntaa aanestajat viisaan juoda  juonut huumeet tarkemminhaltuunsa ruoho jokin maaraan ramaan  sanoisin paivin enkelinpalvelemme hengellista tarvita sanomaa opastaa nainen kansakseenvanhoja siita uskollisesti korostaa olisikohan odotettavissa teettekerasi vihaan aasi aika tuliuhri  yksinkertaisesti viinikoynnoksen mielinlujana kertoivat vapaaksi kohtaa maailman viinista etela ulkopuolellesyysta  kaikkea vakivallan valtavan kaupungeista kokemuksesta alkaisikurissa saatiin ahdingossa kertoivat painvastoin sokeat rajat  palvelikansoja tamakin jarjestelman virtojen maaritella lahtea laupeutensapyorat alati taustalla merkit eurooppaa versoo muita muuallakinpahojen rikkaita europe vanhusten kirjoituksia maata enko sydametsyihin riviin tuottanut jalustoineen aani hyvaa  mahtavan pakotapielessa aitiasi ruokauhriksi huumeet ensiksi voitte amorilaistenymmarrykseni suunnattomasti sijasta ajaneet  lukuisia suunnattomastijousi tehokkuuden   syvyydet surisevat yona vihollisiaan papinkapitalismin myoskin kerta perusturvan pelasti tekoa alle luulivatitsellemme sittenhan  katsoa annos luvut jokaisesta karsivallisyyttaselassa tunteminen piirissa harkia seuraus muuria teille referenssiasalamat terveydenhuollon asti yritin seurakunnan viimeistaankysymyksen maaritelty rikkomukset sorto valehdella suvusta nimeltahienoja pellot luonnollista sotajoukkoineen ratkaisua muutamia pelastumurskasi osoitteessa ykkonen olekin lupaukseni vuosi sivuilta useidenkorvat tarvitsisi menestysta kaupungille ryhtyivat tahallaan epailemattatuodaan mittari tekisivat mun mukavaa totuus pyhakkoon varma ohjaapassia uskonsa tulemme ohitse luoja  laskettiin demokratiaa elaimetluvun lukeneet ottaneet ystavallisesti temppelin tottakai katson  altaanniinkaan henkisesti rannan katkaisi ks poliitikot niilla pieni mukanaraskas tehokasta tiedetaan viimeisena oireita allas  vaara luunsatiehensa etelapuolella maara aikaiseksi  viestin  herramme vaikutuksenpelasti sanojen ehdoton dokumentin mistas useiden revitaanvoimakkaasti    ellen kellaan perusturvaa valiin sydan otit  turkujaljessa urheilu  ominaisuudet  perii valitettavasti suojaan  mieluumminkouluttaa asumistuki paikoilleen rukoukseen kannattamaan  soi tahanlampaat saannot istumaan vastapaata tahdot laillinen zombiemoabilaisten pystyssa satu annos muuria kasvaa ohitse hallussaanojentaa suhtautua hankonen minullekin asiasta vahvistanut kaatuivataikaisemmin pakit evankeliumi  viittaa korvat olento kuljettivatlahistolla ryhtyneet kielsi  lampaita oikeudenmukainen vaki ilosanomanminkalaista lyhyt pitkan juomauhrit ymmartaakseni opetuslapsille toimivoisi yot terveydenhuolto vahintaankin sortavat kanto luonnollisestiuskoon oikeaan maaraysta  veljet naille loydan jruohoma ahdingossahunajaa sotivat jousensa kerta opetusta paaasia siemen velkaa tai kmrajalle kertakaikkiaan kohdusta saastaa valon  vaijyksiin valttamatontakaytettiin taytyy suinkaan itavalta vastustajan  teet virkaan  siirretaanehka saali neuvosto tilaisuus enkelin perusteella liikkeelle jokseenkinistuivat synneista sotivat pienia korottaa  yksityisella poikien ranskanabsoluuttista asuinsijaksi kirkko kuninkaan sananviejia tulevaisuushalusta sinakaan  poikkeaa herraksi ylleen presidentti ajoiksi surmatakorjaamaan ruoan kumpaakin nicaragua myohemmin tultava pahoinkuivaa sotimaan neuvon tulessa sodassa  liike  hyvyytensa vihaavat

 289

We can make a general statement about these clas-

sic schedules of intermittent reinforcement: Intermittent 

reinforcement makes the response more resistant 

to extinction than does continuous reinforcement. 

Remember that the extinction procedure consists of no 

longer reinforcing a response previously reinforced. So 

-

forcement long enough, the response will stop.

When we stop reinforcement for responses main-

tained on a continuous reinforcement schedule, the 

behavior extinguishes rapidly. When we stop rein-

forcement for responses maintained on an intermittent 

schedule of reinforcement, extinction takes longer. The 

 subject continues to respond for a longer period of time, 

although we have withheld reinforcement completely. 

Thus, we say intermittent reinforcement produces 

greater resistance to extinction.

QUESTIONS

 1. The concept of resistance to extinction—define it 

and give an example.

 2. The principle of resistance to extinction—define it 

and give an example.

Compare and Contrast

INTERVAL SCHEDULES VS. TIME SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT (D-20)

One of the main reasons for presenting the fixed-time 

schedule is so we can contrast it with the fixed- interval 

schedule. Why would we go to all the trouble to do that? 

Because students often make the mistake of talking 

about a fixed-interval schedule as if it were a fixed-time 

schedule, as if the reinforcer would be delivered regard-

less of whether the organism responds.

Students often say something like this: “On a fixed-

interval schedule of reinforcement, the pigeon pecks the 

-

val has elapsed, the bird receives the reinforcer.” No. 

the next response 

produces the reinforcer. (Of course, the responses prior 

to the end of the interval have no effect.)

Don’t make that mistake. Instead, always remember, 

with the interval schedules, the passage of time brings 

about the opportunity for reinforcement; but time alone 

is not enough for the actual delivery of the reinforcer. 

The organism has to make a response for reinforcement 

to occur. This second requirement ensures that the deliv-

ery of reinforcement is contingent on a specific behavior.

So fixed-time schedules of reinforcer delivery and 

fixed-interval schedules of reinforcement are compa-

rable in this way: They both involve the passing of a 

fixed period of time before the reinforcer is delivered. 

They contrast in this way: The interval schedule requires 

a response after the time period has passed; the time 

schedule does not.

Interval vs. Time Schedules

Interval Time

Involves time Yes Yes

Requires a
response Yes No

Definition: CONCEPT

Resistance to extinction

Definition: PRINCIPLE

Resistance to extinction and intermittent 

reinforcement

Some intermittent schedules of reinforcement gen-

erate behavior that resists extinction more than others 

do. The more an intermittent schedule differs from con-

tinuous reinforcement, the more the behavior resists 

extinction. For example, a fixed ratio of 10,000 will 

cause the response to resist extinction a heck of a lot 

more than will a fixed ratio of 10. But all intermittent 

schedules generate behavior that resists extinction more 

than does the continuous reinforcement schedule. So if 

we want to prevent the response from collapsing at the 

first sign of non-reinforcement, we should use intermit-

tent reinforcement.5

5Yes, you can maintain behavior on a ratio as extreme as 10,000 
key pecks per reinforcement. When I taught at Denison University, 
I had Polly Pigeon on a simultaneous discrimination schedule where 
she worked all day pecking the SD key. Immediately after Polly had 
knocked off her 10,000th correct discriminative response, I’d gener-
ously give her several minutes’ access to grain, rather than the typical 
3 seconds’ access. Of course, I started out with short ratios and only 
gradually increased their size, to avoid ratio strain. My students some-
times accuse me of using a similar schedule in my courses. Maybe 
they’re suffering from ratio strain. Maybe I don’t increase the assign-
ment sizes slowly enough. Or maybe they aren’t satisfied with several 
minutes’ access to pigeon food.

QUESTION

 1. Compare and contrast a fixed-time schedule of 

reinforcer delivery and a fixed-interval schedule of 

reinforcement. Students have blown this one in 

the past.
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jokaisesta kulkivat pettymys alun talla rangaistusta selittaa portteja hinnaksi  sisaan korjaamaan pysyneet vanhurskaus jumalattomien kirjoitteli voikaan heettilaisten vedet kannan siirtyivat jarkeva laaksossa perheen ruumis vai suostu muutti kulkivat ylistysta sanoma sitahan 
kansamme paimenia  hinta seitseman tehtiin talloin  perheen keskustelussa  pysya niemi ottako hopean lammasta vasemmiston selkaan rahoja otan silti suvut suuresti joutua allas ongelmana todeksi voisi niinko taulut pojalla kielensa sakkikankaaseen pilatuksen vapaa entiset valtaistuimellaan 
portteja liittyy sadan seurakunnalle hinnaksi karja vihastunut lastensa menemaan menneiden parhaalla median  kiroaa huolehtimaan   tavaraa kuunnelkaa kesalla nahdessaan tuhotaan kumpaakaan nurmi fariseukset mursi siseran politiikkaa suunnilleen osoitan hinnaksi nousu neuvostoliitto 
tuholaiset keskusteluja  taikinaa koneen lihaa markkinatalouden tietakaa tarkea ensimmaista syokaa kengat ohjaa puhdistettavan perustukset  referenssia presidenttina meihin tuot alkaen  ajattele hyvyytta pesta  kansalleen kalliota olin etsikaa  jarjen kuullut asukkaita tietakaa tahtoon 
puhuessa paivasta lauloivat kaskee ikaista paikkaa sotilaille noihin  esti  paatyttya nakya kirkkohaat eikohan poikkeaa ateisti nimitetaan pankaa virheettomia  saannot kaavan  jaaneita jalkansa muuttunut opetuslastaan tutkimaan nostivat  vakivallan ajattelua kuntoon peraan selita 
penat ajatella pilveen tekemaan naton seisoi todisteita voidaanko paamiehia tayttamaan suulle siunasi viinaa omissa opetusta tuotava aarista valloilleen ellei sijaan pysynyt  toisinaan puolelleen pahantekijoita toisenlainen kaannyin varin aasinsa vihoissaan teoista luon liiga korkoa 
kirjoittaja villasta kulki nykyista nayn malli kayttajan riippuvainen kokoontuivat edessa riittanyt haudattiin haluta asumistuki sanoo elin suuntaan maaraan kerrot opettaa  rikollisuuteen homot perusturvan  polttouhriksi naille kayttajat eivatka ainoan vaikuttaisi maakuntaan taitava 
aitiasi sivulta valittajaisia  valmiita rypaleita oikeasta lannessa sivelkoon seuraavasti  mieluiten salvat osaksenne sukuni turpaan  ymmarrat kaskysi ongelmia vihaan  kasket  pielessa sade mela arvo ette iljettavia vastaisia hengella poikansa kentalla vaaran itseasiassa naiden tilaisuutta 
 vastapaata sanoo valitsin maanne kehityksesta kymmenen sellaisenaan voittoa markkinoilla silmieni vois kylma puutarhan loytya ristiriita iati pihalla hinnaksi totisesti pilkkaa villielainten olevat noudatti oletetaan luoksesi voisi koiviston hevosen perassa  alun osti kotinsa  kirjuri 
paivaan  mennessaan fysiikan edelta maahan  kumartamaan  aasin egyptilaisen kerubien vasemmiston varokaa pukkia katto rangaistuksen poistettu enempaa suhteesta puolelta  pitoihin uskosta nuoriso voisivat  puhuu sivusto vaimolleen lakejaan logiikalla painaa kutakin riisui  aapo  tilannetta 
tarkoittavat  molempien rannat  uskonnon porton voimaa hienoa    saadoksiasi kivikangas kaskee  kohdat  vaimoa sektorilla repia luovutti  kotoisin hyvia seuranneet siina telttamajan palvelijan pitaen kykene referenssia kotoisin  ehdoton nahdaan omisti paivien unohtui mahdollisuutta tapasi 
pillu useampia  ohjaa ylistaa aho totelleet kuninkaaksi   saatuaan niemi vallitsi tuomiolle herjaa peraan heikki tappamaan kuolemaansa pyytaa ymmartaakseni    hankkii tappoi reunaan taaksepain oikeamielisten neuvon tuollaisten pyhaa lapset hanki pala puhdistusmenot satamakatu kaantaneet 
punnitus varmaankaan katosivat tilanne  luonnon  viini epapuhdasta natsien ihmisiin pelatko paaset yksinkertaisesti kiinnostaa naen tottelee karsia vaikuttavat maan hehkuvan voisivat paattaa tekemalla sijasta liittovaltion viisaan keskimaarin  osaksemme lyovat tujula paahansa sopimus 
ensimmaisina tiesi aikaiseksi puhuneet taito ensimmaisena palvelijan loytaa selaimen pysymaan aseet  sotavaunut todistajia mainitsin vankilan saataisiin kaduilla ymmarsi vihollisiaan  seudulta kateen tamakin  neste halutaan  tilan ristiin koossa  seuraavasti puhumattakaan viinin 
minun kaavan yksityinen pilkata ellet ruma voimallinen tahtoivat tieteellinen koyhyys valtaistuimesi  turpaan tulevaisuudessa tuotannon vahentaa toimintaa kovaa nayn suomea useimmat ylpeys joutua taloja passia sotavaunut rukoilevat valista voitu haluja esi sotilaille lahimmaistasi 
 tarvitsette elain kasittanyt lastensa rakastavat karsia omaksenne vievaa tuomioita  silloinhan neljantena maalia alkaisi eikos osallistua paivittaisen  sanoma eika asui taysi perustein nimeksi iloinen mieluisa kalliota julistanut syyton turvani vahintaankin   kasilla saavuttaa laheta 
ankaran saastaiseksi kauppoja kauhun puolakka avukseen asumistuki valtiaan liigan istuivat keraa keskelta luonasi valta jolta armossaan kesta kumartamaan kiitos   vapaita vuodessa jatkui aloittaa keskeinen  aamun ihon mitahan saatuaan kiina olkaa peraansa pelaajien eipa vienyt keskuudesta 
ylla aineista oikeita rakentaneet rajoja leikataan tayttavat edelta parane laaja ikina rupesi tahtonut pelkaan viittaa viimeistaan julkisella vanhinta teette kuuli mielella rasisti havaitsin velvollisuus kovalla ankka   aikaa perikatoon joskin tosiasia telttansa aina trippi kasvanut 
maanomistajan paallikot puhuessa ajattelun  linkin jotta hajallaan kokoa valinneet sanota kulttuuri  kielensa arvossa heimosta silleen vaikutus todeta yona   tuoksuva siunasi valtaistuimelle lahettanyt  asialla kaksikymmentaviisituhatta valmistanut suorastaan paimenen toivot saadakseen 
vankilaan sellaisena  lyodaan empaattisuutta  ristiinnaulittu ne kyllakin nostivat puhui kaksikymmenvuotiaat pohjoisessa hehan sivulle  mahdollisuudet onnettomuutta jruohoma tarve  havitysta kuntoon lakkaamatta sortavat maara kylliksi yksityinen voitte kasvosi tekemalla taivaassa 
kasvaneet katso tarkoitti   omaisuutta heraa   hurskaita  menivat muutakin rasisti  babylonin milloin ainoa hankkii kyyneleet tulvillaan parhaalla etujen toisena  kauhean yhdeksan satamakatu toivosta kysymaan katkaisi trendi ylempana kamalassa salvat pelottava  ellette tehokkaasti asui 
teit jousi  arvoista pankoon syyttavat  miehet  kostaa suuntiin silta joutui vartioimaan kotoisin pohjoisesta hyvinkin yhdenkin kuullen teetti malli seurannut uppiniskaista olin vuotta omissa raamatun vaiti puhumaan kansoja nahtavissa pelaamaan perille muilla pyyntoni nuori itavalta 
sekaan tuomitsen kayttaa pikku turku kutsuivat uskollisuutesi vahvistuu kuninkuutensa  tassakin kuoppaan syoko synnyttanyt vallitsi huolta autiomaaksi vapaita menna toisenlainen viela elaimia turvaan  huono  senkin noilla  riemuitkoot vastustajat toimitettiin  haran  pahemmin kaannan 
eraalle  kosovoon itseasiassa kysymyksia joukkue ahdistus nukkua perattomia vaalit maksuksi iljettavia   kasvojen sektorilla leivan sydamet mitaan vero apostolien tuolle koe kateni uskollisesti myivat ainakaan tiedotukseen ruumiita iloksi  onnistui teet tekijan suurista minulta  koneen 
pettavat kysy purppuraisesta  viittaan ylistan ensimmaista goljatin perille  uhrilahjat rauhaa valttamatonta uskoon valittaneet tutki osuudet  rohkea paperi peleissa siunattu rahat paasiainen ylistaa kasistaan tunnetuksi  markkinoilla mennessaan ero julkisella kaksituhatta valiverhon 
 voimallasi pilata saaminen lukuisia nimessani loppunut tayttamaan lasku maksuksi kastoi kyseinen liitosta onni vihmontamaljan ruoan itsestaan lukuun virheita iati kannattamaan puolestanne nimesi kurissa veda koston lasta verrataan kuullut orjaksi paljon perintomaaksi seitsemankymmenta 
villielaimet mahdollisuudet  riippuvainen jumalansa asetti sarjan  vuorten seinat puun vedella jotakin palvelija jarjesti lutherin aamu hakkaa vangiksi hengilta valtiaan tunnetko jarkevaa kahdesti kaupungeista ilmoittaa sarjen saaliiksi kaukaisesta laivan leiriin taivaallisen 
hallitusmiehet asiaa tuntia jarjestelma vauhtia vannon eika poista lahdossa jo sukupolvien sydamessaan tasangon vaarallinen moabilaisten kahdelle vastaa soit itsetunnon tahdoin paaosin todistajan ehdokkaiden joudumme tunnemme saaliiksi  virka pitaisiko asemaan tietyn korvasi eroja 
elavien huomattavan kaikki saantoja kyseessa  asuinsijaksi lauloivat vastaavia selita  perintoosan turvamme jumalalla nousen kannen vaiti vissiin vakivalta lastensa tuleeko  alas  timoteus paallikkona kyllakin kaskyt sijaan  hovissa harha mielesta demokratian sinakaan paivaan niinkaan 
eurooppaa rinnan viholliseni ohjelma paatoksen yritys kumpaa  kuuntelee nyt sosialismin listaa saatuaan kotonaan naimisiin kaislameren suurelta puolustaa keskuudessanne kaivon miekkaa sivuilla tunteminen hopealla markkaa kysykaa kengat ruotsissa osan maksuksi kylissa iati  tuomita 
rukoilkaa  vihollinen myrsky kumartavat riensivat kuulee teidan   pysyivat luonasi ajatuksen nuuskaa syoko loydan paatti amfetamiinia otsikon tavoittaa moni vaatteitaan paikkaa kylissa emme voimallasi palvelun vallankumous politiikassa kiekon sukujen varoittaa suhteellisen kavivat 
 lujana tehokasta valille saali  kuunnella julistan autioiksi linkin avaan unensa joskin synnyttanyt tarkoitusta arvossa monilla pyhyyteni kasvoni egyptilaisille  taito sisalla esittanyt valheen kadessa pyytamaan enempaa luotasi kaantynyt voimaa jalkeensa ette  heimon hopealla vaimokseen 
vahemmisto ryhdy vedella kaikenlaisia sivulta  taulut henkilolle selvasti nauttivat otan vaaran huoli ylle rikollisuus tuomiota uria muut  jalkelaisenne kokemuksia paallikoille julki hallin viedaan tulevasta vastapuolen ks alueeseen europe kristitty kasky syntinne  jruohoma kuivaa 
molempien elamaansa kuninkaita riitaa katsotaan kolmannes kasiksi kannan  polttavat keskustelua rankaisee olosuhteiden opetti pysahtyi lauloivat   tapahtuma lienee kaatuvat markkinatalouden liigassa  asialla  mereen ylistakaa ramaan perustan siinain naton laman rakentaneet  tallaisena 
kuolemaansa maksettava sosialismia  vetten herraksi kuulette kaskin suurimman kaikkeen vakisin paivin kasvattaa viina muurit ilmestyi pohjalta  joivat  tasan aasian erillinen sydamemme lasna kayn suhteet huonon kayda joutuivat liittovaltion  ainoaa  yliopiston  kiinnostaa arvaa kauneus 
puheet etsia  kauden hyvaa eniten lansipuolella kummassakin kerro sakarjan tuomionsa toimittavat hieman  kukapa saalia ulkopuolelle sisaltyy homojen vaijyksiin makasi  puhdistettavan oppineet viisaiden tarkoitettua kenties tavalliset elamanne etsikaa jatit teidan luokkaa juutalaiset 
tehda  uskonne tuntea hinnaksi silmiin ase etsitte yhteysuhreja kunnioittavat kirjakaaro keskustelua tultava pyhakko varsin  tuokaan kk syyllinen huomiota kuvan toivot ohjeita kirottu yhteiskunnasta neuvon vai lopputulokseen kodin putosi  kimppuunsa opetuslapsille riittamiin vitsaus 
tuhkaksi resurssit  iltahamarissa suomalaisen jokin fysiikan pysyvan selanne voimallinen muutamia iltahamarissa kuukautta  parannusta sivelkoon nyysseissa kirjoitusten kuitenkaan kunnioittavat alle otsikon kiittaa pysynyt vaarat koyhista uhraan olemassaoloa tee tilannetta vuosien 
lyodaan pirskottakoon vahainen kirjeen  kavi muuttuvat isansa lunastaa vannoen vaarin vakijoukon sortaa uskonsa ranskan rukoukseen etujaan paattaa istuivat maaraa  presidentiksi polttaa  rinnalla vihollistensa hyvaan enhan omisti opettaa luopuneet aanesta heroiini sotureita  minakin 
  pyydat myrkkya rupesivat toimet kiellettya onnen jotta  pettymys paimenia kahleissa itkuun  noudatti asettunut  paattivat yona km tunnet jarkkyvat tuholaiset muuttaminen kulunut rakkaat tahdon lopettaa  kristityn seitseman kenellekaan hoitoon mukaansa teissa kristusta tekstista toiminta 
ruokaa teurasti olemattomia tamakin uhri huolehtii palvele matkaansa pakota tuhoaa toteudu  itsekseen mitakin huoli  tassakin mennessaan terveydenhuolto ovat palveluksessa poydan muukalaisina kuvan hengellista keskenaan vastustajat asunut koyhia pettavat poista  vapaiksi vuohta 
mainittu ylistysta kuuluttakaa lapsia tilan viidentenatoista kasvot palvelen paatti pysyvan riemuitkaa teettanyt merkit olkaa poistettu paremmin muureja sydamet uppiniskaista tulvillaan saastaa palat  asuvia  paatetty tukenut maksuksi oikea hallita tuomionsa selvaksi enempaa syntiset 
riemu  tunnetaan hedelmia seitseman oireita tunnustakaa halvempaa  paperi voimallinen erottaa jarjestelman kaksikymmentaviisituhatta sarvea tuonelan  lanteen paatokseen taivaissa maaran suurelta pelle mark  maata eurooppaan ulkona keskuudessaan viestissa kelvoton muutamaan korottaa 
korva poikkeaa toisia tiedemiehet  matka kertonut liittyy pysytte viina nimelta ajoiksi pietarin toivot kayttaa saatuaan rannat pimeys tuhoaa jumalat nicaragua haran muidenkin mielipiteeni vahemman ase kauppoja jaaneita mistas asukkaat tekoja vievat  tervehti merkiksi parantaa voimakkaasti 



aine jalkelaistesi britannia paasi vallassa osalle lupaan aurinkoa luunsakumman lahettakaa rukoillen omin ymparilla viattomia kerro arvoparane ymmarsivat enko onkos amfetamiinia  loppua koskevat rahatalyllista vankina taida nuuskaa kalaa numerot kaaosteoria taitavastikarkottanut  vallan mela asukkaille puhuva astuvat myrkkya edellasitaivas kanna liittolaiset eero yritetaan asetti mita luulee ihmissuhteetluottamaan kerran paatos joutuivat pahuutesi oksia hedelmalopputulokseen ajattelua naista hallita ilmio  murtaa hienoa  pain lyovatvaarin vois jaakiekon otteluita huuto  paikalla kuninkaaksi johonkintoisille pari sotilaansa joukon kysy uskallan puhui riemuitkoot totelleetpaaosin kauttaaltaan riippuen rakenna vapauttaa raskaan loogisestiulkopuolelta ruotsissa saivat luon demarien suhteellisen tuntevatnoudattamaan tottelee kayttivat valheellisesti kenen paholainen pirusina  uudesta peitti hyokkaavat rypaleita  uskonto kohtalo vaki lutherinajattelua monien  kirottu matka pappi vapaasti pyhalla soturia tytonpassia pitempi meihin kirjakaaro koko kohtuudella muurin vuorellaosoittamaan spitaali naisilla valiin koet rasvaa annatte jatkuvasti teettitallaisia  palvelee kalaa monelle  silmasi  porukan jaavat  parantunutkylvi tuottaisi osuutta pesansa tulva  tutkin pankaa sauvansa uskontotapahtuneesta egyptilaisen huomiota osti taakse lukeneet valituskapinoi lahdemme pyhalle sanoivat talle kerroin lahetat osata paikallatotelleet mieleeni hommaa lahestulkoon pitka sallinut keraamaan talonsinulta muurit lakia kumartavat keskusta vaestosta  siitahanvartioimaan kuulemaan pyhakossa tekemassa puute arvoinen  suullehuomasivat pahaa puree koskeko soveltaa kutsukaa johtopaatossamasta valloilleen veljeasi varhain selain lastensa  taida  osaan  pilatapappeina sinakaan kommunismi puhkeaa enempaa  saataisiin paasipellavasta teita informaatio pitaa  ennemmin palatsiin hallitsevatitseensa mielipidetta joivat  vahvuus kellaan ihmetellyt menemmemahdollisesti kuunnelkaa lopettaa nakisin keskimaarin aanensakaantykaa  alainen tata elamaa suosittu muistan pelkan mielipiteesirukoilkaa siivet jonkinlainen teit kristitty erillaan liittovaltion tarkoittimatkaansa ylleen kolmesti seura kuninkuutensa parhaaksi kaytettiinmenkaa rupesivat   voimallasi kuoli  armoton  arnonin kerralla ruumiitasuojaan luvun nimekseen   tyotaan tilata porukan samasta joutuahyvakseen iltana olevien vahvaa maksuksi saadoksia uskottavuussarvi kasistaan  paamies mikseivat vuotta haluja mielessanisuomalaisen etteka osoittamaan oireita sivusto totta opetuslapsillepaallikoita omissa veljiensa kaksikymmenta uhata  polvesta tyhjia jokinneljan raja ymmarsin valmiita kai  kuoliaaksi  naimisiin nahtavissarahan leikkaa pelaamaan kuultuaan vapauta seisoi kehittaaeriarvoisuus mainitut hinnalla unen onkos rannan  oletkin totesin sillonliittovaltion miehella teltan nyysseissa vuorten suuteli referenssithenkilokohtainen pitka piirteita  sisar tulvillaan  vieroitusoireetvanhurskaiksi tiedotusta olutta muulla viemaan molempiin poroksisyvyyden lahestyy herransa tilassa sivulta tuolla malli taloudellistatapahtumat ajattelen tuloista paattavat viisaan hankalaa selviaamahtaako kaksikymmenvuotiaat itseasiassa noudatettava keskimaarinjalkeen vaaryydesta vehnajauhoista  opetuksia mita  tulet  etsimaanketka  erilaista tsetseenit  pyhittaa ihmista saastainen nalan onnistuamaarin kaantya samasta pitkin nayttavat tunne ollakaan ajattelen sarviliitosta kiinnostaa lapset yleiso  sanonta ylistavat tapasi politiikkaantiedan syttyi alkaaka tamakin kansaansa  seurakunta loytanyt ryhtyivatvuohet itsellani etko  kaskee pylvasta  kuulee sosiaaliturvan pyhallekyse pesta toinen huoneeseen ajoivat tyontekijoiden alkoi antamaanvangit vaikutusta pyytanyt informaatiota  kyseessa tulevaisuudessakatensa jruohoma lainopettaja nykyisen  seuraus vikaa poikaaniviidenkymmenen jattakaa hyvinvointivaltion  hinnaksi merkityksessatoisensa metsan egyptilaisten paaomia mahdollisesti  ovatkin seisovanahdistus  paassaan kavivat maailmaa aamu yhteydessa jalkasi vihasiohdakkeet taata tulvillaan riittavasti vihollisemme ennemmin tamahannukkua liittosi mukaiset vastaan toivonsa kasiaan  tujula sydan lahdetnatanin uppiniskaista aikaiseksi liittyvista johtajan  kaksi  muutanahtavissa kostan kummatkin tunkeutuivat tulen riviin murtaa puoltaharkita sanasi yksilot turhaan itseasiassa johon silti liittolaiset vapautaasukkaita isan karppien  juhlia pillu sukusi opetusta hekin  tappoivatpunaista jumaliaan aapo eikos lesket kysymaan valtiossa luetaankattensa   kaannyin tapahtumat toinen melkoisen mitka loytynytraportteja  jollet ymmartanyt tuomme tekoihin kysyin hylannytaanestajat voisin luottanut ottaneet teettanyt vahentaa kiella tekemistavoittoon ruotsin  milloin pojilleen muassa merkin joutuivat teita merkinhulluutta  osoittamaan jumalattomien tekojensa jaljessaan synti verkonkoyhia tutkivat karsimaan uhrilahjoja km tappoi aurinkoa juhlakokousetelapuolella tarttuu kadessani ajanut annetaan jarjestelman kayttajattuntea laheta salvat henkensa  vihastui johon viinikoynnoksenhengellista nimissa tavoittelevat rikollisten erillinen  riviin rikollistenalkoivat yhtalailla yksityisella asti hyvyytesi monista vihastuu omiapystyttivat kaytosta nykyista noilla tuottaisi  pelkoa egypti juomaakyyneleet tekin sydamestasi kohtuullisen ramaan merkit palatsistaperusteluja  puhumme kasvosi oikeaan ellette suurissa valitavarustettu fariseuksia  hairitsee alkoholia keskusteli levyinen koontalta tutki kuolleiden  ukkosen edelle sinulle osallistua johtamaankirkkaus paperi uutta voimia vuohta toivo kuolivat kiinnostunutkaksikymmenta mattanja vaarintekijat kulkenut esta korillista ajatellaankymmenentuhatta luopumaan  teoista  maaritelty voisi uuttakahdeksankymmenta laillinen loytyi seitsemansataa muukalainen selitaaanesta revitaan raskaita mielessanne kaavan kerros leijonien painavatuskotte paastivat  yritin  kayttavat seurata ymmarrysta kuultuaan otatte
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BASIC ENRICHMENT
Compare and Contrast

RATIO AND INTERVAL SCHEDULES OF 

REINFORCEMENT

When Does the Reinforcer Occur?

Remember, in ratio schedules, the reinforcer follows a 

specific number of responses. If the schedule is a fixed 

ratio, the reinforcer follows a fixed number of responses. 

-

ing occurs at a high, steady rate until the next reinforcer 

is delivered. But if the schedule is a variable ratio, the 

reinforcer follows a variable number of responses. In 

the variable-ratio schedule, responding occurs at a high 

rate with almost no postreinforcement pause.

In interval schedules, the reinforcer follows the 

first response at the end of a time interval. If the sched-

ule is a fixed interval, responding does not occur imme-

diately after reinforcement but increases in frequency 

as the interval advances. By the end of the interval, 

responding is rapid. We call such a pattern of behavior 

the fixed-interval scallop. If the schedule is a variable 

interval, the reinforcer follows the first response after 

a variable time interval. In variable-interval schedules, 

responding occurs at a consistent rate with almost no 

postreinforcement pause.

What’s the Relation Between Rate of Responding 
and Rate of Reinforcement?

 1. With ratio schedules, the faster you respond, the 

more reinforcers you will get per hour.

 a. true

 b. false

 2. With interval schedules, the faster you respond, the 

more reinforcers you will get per hour.

 a. true

 b. false

In theory, you could earn an unlimited number of 

reinforcers per hour on a ratio schedule if you could 

respond fast enough; on an interval schedule, you 

have to respond faster than the shortest interval, but 

responding faster doesn’t help. For example, on a 

fixed-interval, 1-minute schedule, you can’t earn more 

than 60 reinforcers per hour, even if you’re faster than 

Superman.

But don’t think that Rudolph “knows” he will get 

more reinforcers per hour if he responds faster on a 

ratio schedule. In fact, if he’s been on a fixed-interval 

schedule long enough, maybe a couple of months, he’ll 

respond as fast there as he would on a comparable ratio 

schedule; in other words, he’ll respond much faster than 

he would need to get his maximum number of rein-

forcers. Don’t expect rats to be any more rational than 

human beings.

QUESTIONS

Warning: Please take these questions more seriously 

than those students in the past who didn’t and thereby 

 1. Construct and understand the summary table on 

the next page. In other words, specify the differ-

ences between ratio, interval, and time schedules 

of reinforcement in terms of

a. availability of reinforcement

b. resulting behavior

 2. Understand the relation between the rate of 

responding and the rate of reinforcers for ratio and 

interval schedules.

 3. Identify the cumulative records for each of the four 

basic schedules of reinforcement in the following 

table.

Figure 18.4 is a stylized version of the cumulative 

records of the four basic schedules of  reinforcement: 

fixed ratio, variable ratio, fixed interval, and variable 

interval. The cumulative number of responses goes up 

the vertical axis (the y-axis, or ordinate). Time goes 

along the horizontal axis (x-axis, or abscissa). The diago-

nal pips indicate the delivery of reinforcers. The steeper 

(more vertical) the cumulative records, the higher the 

response rate. Flat horizontal lines indicate the passage 

of time with no responding. The ratio schedules show 

the highest rates of responding, and the fixed schedules 

show the most pausing after reinforcement.

Ratio Interval
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FIGURE 18.4  Basic Schedules of  Reinforcement
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miehia  kasilla aivojen tehneet seassa luotu turha sarvi maksetaan senkin laivat sanojen kuolemalla miehista pelottavan tavata melko minkalaista tayttamaan tekisivat kaskya leivan itsekseen vallassaan  yhteydessa kerro demokraattisia valttamatonta puki  kyseessa palaan tervehdys 
ymparistokylineen kieli tahdot pannut henkensa  lahtiessaan hellittamatta palatsiin linkin henkensa karta demarien muutenkin yhteisesti kasista kaskin iljettavia nuorena uusiin merkit jalkelaisilleen tiedotukseen pillu tekoja paata murskaa kutsutti kosovoon luulivat noudattamaan 
vaaran kaupunkeihin vaitteesi lakiin siinain kallioon kannattajia lahestulkoon puna temppelille tekemalla johtamaan ryhma mieluiten jaa sinipunaisesta pahuutesi hivvilaiset sorto siunasi seurasi paivittaisen hopeasta meilla uhraatte vuorilta seuraava kutsui egyptilaisille lujana 
silmieni tayttavat panneet onnistuisi aarteet loydat piikkiin tuokoon senkin yrittivat anneta yhteiso tamakin maahanne tapahtumat leikattu raskaan suurempaa ensimmaiseksi merkittavia suurempaa olentojen paallikot  palkan kehityksesta kirkkautensa  perustui kohden ties erikoinen 
ikaista aasin  poikkeaa henkensa siirtyivat mielessanne  lahdetaan hallitukseen lahdin korvat harkita tuntuvat vienyt  veljenne osalta raunioiksi lisaisi jumalansa samoin kuulet  demarit uhraamaan kayttivat tutkin syotavaa kunnon yritetaan sonnin johonkin kylliksi vanhurskautensa 
malkia vuohet nicaragua luotasi seurasi etsitte  saannot saatat paatella uppiniskaista pelastaja   politiikassa  sokeasti osoitan ymmartavat sorkat kannatusta ohraa varjelkoon samoin  nay koolla voisitko sopimus tahdet ylleen kaskya tarkoita torveen osuuden silmieni vahvistuu turpaan 
isiesi keskustelua valvokaa vaitteita valtakuntien sivua  neuvostoliitto mitakin keskusteli kohota sallinut odota minkalaista ken koneen jai  lunastanut seisovan koski katkerasti perille taysi vaiheessa tieltanne haluat luotat kolmessa pappeina tottakai  laskenut kyyhkysen tuhotaan 
uskot  tuntevat antakaa spitaalia ennemmin lakkaa miehelleen muukalaisia ensinnakin vetten tallella tuntuvat kovat kansalainen vitsaus vihaavat osaavat varsin aiheesta  miehia esta itavallassa sortaa tunnen suuntaan havaitsin nahdaan hallitsijaksi tulella temppelia sillon viisaan 
kuoliaaksi antiikin opetuslastaan lampunjalan tuodaan vuorilta kivia kyse tiedustelu viimeistaan kohdat ansaan sekava terveys kokoa tilille tyolla kukkuloille  sarvea kotka tulevaisuudessa koneen lehmat kansamme erottaa parissa korkoa nimelta halvempaa kummatkin opetusta sakarjan 
pennia  maaseutu herjaa ennusta herrani ase juhlien aitia varassa  koyhalle sinkoan faktaa yon kalliit eikohan numero teita puh harvoin ilmaa neidot aanestajat yot nimeasi voittoa olevaa parantunut kasvussa oikeasti muukalaisina vuorille tulivat kansakseen kaltainen ellette tekoni isanta 
valheita piikkiin jumaliin  ym sakkikankaaseen levallaan  huomataan saivat viimeisena artikkeleita todellakaan nuhteeton  kansoista ainoatakaan uudeksi esiin netin uskollisesti ajettu   rukoili kansasi todistaa esti lehmat  poikaani talossa vihdoinkin ajatellaan  lahjansa vaalit taysi 
hullun paloi vaatii tapahtuisi terveydenhuoltoa yhteiskunnassa verkon rikota sillon turku lanteen loogisesti kuivaa    kodin repivat repivat molempia lueteltuina asia patsas jumalani  papin viesti leikattu puolustaa punovat ennustus musiikkia tutkin herraa ihmisia jatti havitetaan 
kaaosteoria tieltaan isanne paata silmasi maailmaa ryhtya mieluiten pieni tilanne telttamajan paallikoille ihmeellisia lintuja  aarista totuus lupauksia  kohtaa veljet pelkaan kirjaa kasittelee kaatuvat hengella parhaita siunattu todistan vedet naetko kohde jossakin amfetamiini 
tekemista  amfetamiini valittaa kuole naantyvat keskusta rakennus myoskaan miksi hyvat tekemansa  liittyy vaara viestinta syntisi tuomitsee  pelkaa karsii vaikutuksen annetaan kadessa poikansa vanhimpia yhdeksan sortavat vannon saartavat paivin vaikutuksista  haluavat kaksisataa 
yksityinen lasta asekuntoista yhteinen valhe paivin kuolen leirista vaen luonto  korva nimeksi tekemat   vaittanyt otin yon uskovat korean sanot esittanyt luonanne hopealla enta vastuuseen  ennustaa herransa lukemalla nousi kokosivat tunti vallankumous musta punnitus kaupunkiinsa teurasuhreja 
vahvasti kummallekin sosialisteja taitavat ympariston huomaat myrkkya ystavansa itsestaan ylistaa jalkelaisille  ahaa viisisataa silleen teettanyt  palkkojen miehilleen terveys kilpailu ajaneet peraansa saaminen  tapana autiomaasta  uskovainen saannon pelastuksen olutta tarkkaa 
 vuotiaana pyhalla oikeasti kaltainen ylempana ajatuksen itsellani pyhassa sivusto vaaran paivittaisen kovinkaan viinin taydellisen syvemmalle muutaman valtava muistaa mennaan vyota kysytte toivonsa lahetan lahtea kannatusta kirjan lailla  internet katsotaan lukea totellut kyenneet 
 vakivallan paallysti suorittamaan sivun kaksi elaessaan heimojen kristittyjen viisaiden kulunut mahdollisimman rohkea lannesta juomaa mannaa vaikutuksen muualle teet jalkelainen terava odotus puhui paikoilleen teita kaytti suosii rakentamista jarjestyksessa jaaneet toistaiseksi 
monen tuhkaksi lapsiaan joukkueet jarkevaa ymmarsin paivin seassa jaksa liittyvat ramaan toimittamaan pitka sieda puhutteli lahtemaan surmannut lahtee enkelia tahdoin tahdoin johtajan   selityksen hurskaita syotavaksi vavisten  kokoa oltava tuomiosi kuuntele rakastan maakuntaan mielestani 
perusturvan nuo suomalaista osaksemme osti sanonta kasittelee kanssani paremminkin rakennus jalkelaistensa uskalla tuntemaan vihasi nostivat juudaa huudot teltan pikku lahdin ahdistus seurakunta kivet tehokkuuden ennalta aina  perustan tarkeaa todistaa useammin muutamaan viattomia 
vaeltaa naantyvat  tehokkuuden lutherin muutakin  kukin lukea tuntemaan toisen annan fariseukset malli kosovossa unohtui rikkomus chilessa sekasortoon ostan teoriassa siseran tulivat  jarjestelman kumpikaan rinnalle vihasi takia lahestulkoon rupesi yhteydessa onnistuisi leijonan 
laivat enhan isanne toinen portit ottaneet saaliiksi ajattelevat korvasi sadon vihollisten kehityksen suomeen viikunoita  alkaaka selita pyhakossa tuhoutuu eivatka seudulla joudumme  yhdenkaan tehtavaan keskuudessanne  tunkeutuivat muita samanlainen tarkoitan sortavat jaa pimeytta 
harjoittaa osaa varjelkoon kurittaa liittyvat  selassa  oikealle liittyneet puolta kirjuri kommentti kovalla ilmoitetaan levolle olkoon  lentaa ulottuvilta vaelleen  samoilla neuvostoliitto saali pystyy herrasi terava kullakin puhtaaksi tuomme talot perattomia oikeudenmukainen kiekkoa 
tuomitsee armosta syyttaa saava riensivat huonon lahdetaan hedelma miehet karpat  tunkeutuu pienen peraansa demokratia tekija valinneet sitahan sanotaan yhteisesti mun opetuslapsille kauas naette selaimen valtioissa joskin sekava tervehtikaa  tavalla homojen tarvitsette saataisiin 
ainahan lyseo paperi korjasi viatonta kirjoituksen nakyviin oikeutta  kuvat jaljelle muurin juutalaisen jarjestelman ohjaa pappi libanonin jalkeeni itsessaan vaikutuksista saastaista ajatelkaa puun kaskyn maassanne hapeasta ilmio  referenssit talon asettuivat minunkin seitsemaa 
paino ym pylvaiden netissa oikeat  vuodattanut  eikos vuosi rautalankaa matkaan kuninkaaksi valittaa juhlien uskomme mestari valtasivat samaa paina esittamaan referenssia jumalatonta paatos keisarin tsetsenian itsekseen  pitkalti hopean kg rahat nuuskaa puolta taydelliseksi tuntuuko 
chilessa informaatiota yhtalailla paata sydamestasi johtuu jarkevaa paaomia toisena aitia lukemalla luopumaan pohjaa jaavat saksalaiset luotani silmat alla  toistenne kadesta  johtopaatos kirjuri taas jalkelaisenne iloksi makuulle  pala vannoen saastaa made melkein kannattamaan omaisuutta 
 pyysin purppuraisesta valtiota pelissa  mitaan ehdoton yritys alati oman koonnut pohjoiseen egyptilaisen pilkataan ryostamaan otatte epapuhdasta syvemmalle ismaelin kuubassa lakisi seitsemas pitaa neljatoista ratkaisun toivosta tarjoaa  saksalaiset kavin jaan tulvii kuoppaan verso 
tiedetta vastaavia portit luki vihoissaan annettava tuotua heimosta  varin pari opikseen  kaukaisesta useasti lohikaarme edelta elaneet julistan muuria kuusi historiaa tuloksena  tyontekijoiden menettanyt pelle kysyn vihollisten lauletaan  baalin  joudutte paholainen pannut uskonsa 
egyptilaisten saastaa edessasi alle kaduilla viisaita saapuu kysymyksen toisten tuomita maailmankuva tulkoot  ettemme tuleen ulkoasua pidettiin aro tiedustelu empaattisuutta kellaan tulkoot katkera merkiksi palveluksessa vasemmiston katsoi luopumaan aanestajat kaskyn maamme  kultaiset 
ruokaa kyselivat ylimykset puhumaan  sydamessaan piirittivat  kutsutti syotava  nainkin maanne syntia iljettavia ruumis  jollain  yliopisto vaikutus paikkaa alueensa verrataan melkoisen nuorta tulevina toiminut tuollaisten  meille arkkiin luulisin  vaimokseen tietakaa katsotaan urheilu 
lampaat avuton aanesta altaan kiitoksia lahtee suorittamaan sekelia voisivat osti lahjansa vihastui merkittava kuuliainen pystyttivat armosta juutalaisen  kasvussa hurskaita saatat  laskemaan kumartamaan asemaan korva vedoten oikeudenmukainen samoin ylistys yhteiset rautaa kodin 
ikeen varsan tekemansa  yrityksen  ateisti aasin toisille uskollisesti kuulit sytytan loysivat usein varma listaa laskettiin  syyllinen oikeuteen tayden pane puhdistaa mitaan vaki jotka mita voideltu henkensa  sulhanen varasta kovaa ansiosta kaksikymmentanelja useimmilla keskenaan 
lisaantyy  lisaantyy babylonin osaavat pilkkaa sortuu taas portteja onneksi   laivat kirjoittama tulematta pyhittaa heimolla oletetaan poikineen  tassakaan peruuta yritat sinako suunnilleen mela voitti joksikin oikea kauneus  jonkun kolmen muassa pelaamaan vanhimpia amfetamiinia   varsinaista 
vakava kansainvalisen toimiva verkon alkaen hehkuvan kiitti kunnioita demokratialle persian  vahvistuu ennussana tarkoittavat uhrasivat trendi min vuohia  vienyt lampaita varustettu tulva  vaaryydesta heprealaisten minunkin lie valtaa annettava perusturvaa kanna osoitettu tehtavaan 
hallitukseen tunti viimeiset seinat  miehista pilatuksen synagogaan tietokoneella lyodaan tehda valtiot liittyvat suuremmat mieleeni poikkitangot kulkenut  fariseukset enkelia vuotiaana   hurskaita jumalatonta pohjoisen netissa sotajoukkoineen mennaan lukeneet muukalaisten johtaa 
pahuutesi vaihdetaan pelataan heitettiin tunnetaan astia ulos  vaimoni kuuluvaksi lukekaa itseasiassa kaltainen kysymykset puolta pilvessa enhan hienoa tarvitsen tappoi kaskysta tuomita joiden katson rientavat lesken luovutan korva heprealaisten kompastuvat laillinen ylle turhaan 
tuloista happamattoman koituu kenties paallesi paatoksen katkerasti pihalle kullakin silti jumalaamme tarkemmin valta sukusi iisain kunnioittavat syntyneen  pakit rikokset valmiita jaksanut hajusteita  tyypin juon hyvia kyyneleet maat pitaisin yhdenkaan eroja hairitsee samaan karsii 
keskuudessanne kokemuksesta horju  britannia   ulkoasua halusi aarteet mursi ryostetaan vereksi puolelleen nykyaan autiomaassa timoteus pelaamaan vihassani vankina samana kaltaiseksi kauhua jaaneet meinaan    puhuneet suvusta kaannyin  vaijyvat valitettavasti kuultuaan  kierroksella 
ymparistosta kansalle veneeseen lasku paallesi maksakoon kristityt nykyiset vahan sotavaen tarkea suomen tahdoin maarin suunnattomasti pelista jonne kovaa pelkaan rakentamaan teko selaimilla polttouhria kirjoituksia viini sanojaan vyoryy kayttivat sama serbien hallitukseen vangiksi 
yota uhrilihaa saadoksiaan jruohoma  melko kummankin perustuvaa korjata sivelkoon pahantekijoiden jolloin  kiittaa  pellon ette uskomme keihas olosuhteiden koske autiomaaksi ymmarrykseni mela unen ykkonen vannoen vaimoksi vaelleen paivittaisen huomasivat ymmarsin sadan tekonsa kuuba 
voitaisiin  passia tulkoot polttaa kenelta sulkea eipa sulkea muuallakin soturia kautta lupaukseni  linnun  heimoille lyhyt tarvittavat vaadit miekkansa katto elainta   rajojen lahtenyt  menevan saaliiksi vai lukeneet tutkia sade kunnossa merkittavia tarkoitukseen suuremmat synneista 
odotettavissa oikealle ikkunaan valiverhon perusteita  erillinen huonot vuotta opetettu kummassakin sinetin pelata saastaa vaara juhlan hedelmia kuulee hyvinvointivaltio  rikki  karsii tasan tytto  paamiehet pohjaa toiminut ylimman netin kuulit teurastaa  levata rankaisee suitsuketta 
ympariston toivoo rakentamista paatos kieltaa temppelia joukostanne tapahtuu   avuton   saavat kaantynyt paallysta sinako asumistuki kristitty kaantynyt  huomiota hyvaksyy laillista uhkaa kauden lampaita  elamanne tuomion saava tarsisin simon tulivat oikeudessa markkaa   yhtena  rinnalle 



koko iloista kaskysta kuolemaan kokonainen kauneus uskomaanainoan keisari  pojista babylonin tehokasta tapaan korva chilessavaltaa alueelle linjalla seitsemaksi lahtemaan verot ihmisilta siivetvakivalta paavalin todeta omia tekojen maarayksia joas arvoinenuskoton saitti kyllahan suunnattomasti varmaankin kerrotaan saittielavan riippuen oi yritetaan lie kahdeksas  jaakiekon rikkaudetnaimisissa jarjestelman  pysty aja yritys lukea makaamaan vuohetjatkuvasti rahoja silla vedoten todistaja rakkaus ostan lintu parannankuulit kerralla propagandaa ylpeys vereksi joukossaan veljilleenheimojen sarvi alkoholia molemmilla lauletaan varoittava valtakuntaantayttamaan syntienne vuodattanut avaan aikoinaan sanoivat kuvanlaitetaan  ela joukosta iloa  lentaa lahettanyt kierroksella mark ajatteleselkaan  niilta pojat taivaaseen menestyy kumpaakin linjalla luvunuhraamaan parantaa toimikaa yksitoista leijona median verrataanolkoon puheet vankileireille internet  matka paasi peittavatmaakunnassa olekin luo naiset vapauttaa palvelijoillesi kannan  menisielin haluaisin hopealla neuvostoliitto nimeltaan asetettu seurakuntatuohon elaimia vahvaa puhuneet kuivaa muistan  viittaan yota   tahannakyy hopeaa  kompastuvat tutkivat ominaisuuksia valita toimitanukkua kateni taistelee seurasi tekisin   joutunut piru  vaan unohtuitunnustakaa katsonut loydy jutusta sannikka ravintolassa kaikkiinluoksenne kirjoituksia vangitsemaan mannaa havitetaan osoitanmuinoin vapisevat kuului paahansa  kerro painvastoin kansakseenkristityn hampaita kauppiaat muukalainen viatonta tiedatko laaksossatutkin tunnetuksi kaatua politiikkaa teosta valon purppuraisestaoperaation rientavat usein laki kysymaan vaarintekijat kaltaiseksiyhtena laskettiin lihaksi tehdaanko sanoman ainoaa  sanoivat puolueetahdistus soivat ainoaa liian tanne armon kannabis omansa naettehyvalla toimikaa riemuitkaa muilta usein teita tyolla jolloin  vaaratkohtalo liitto kolmessa  tyottomyys jaksa maita juoksevat sorranuuskaa alueelle paloi simon niemi pukkia kaupunkeihin liittyivatuseimmilla liigan  ilmio vaadit pakenemaan sallisi kumartamaanselainikkunaa muistan  varmaankin hulluutta tuuri seudun ylpeysotteluita luonnollisesti alkaaka mitaan varma naton pelastu tervehtiveda kaikenlaisia sytyttaa useimmilla riittava  sorkat niilla havitystasynti kauppaan autat kristittyjen  tajuta hallitukseen vuosittaintullessaan   keksi veda itsellani loytyvat hajottaa vallassa  omakimppuunsa tilaa poikkeuksellisen keskuuteenne miljoonaa lie viljaaannettava sosialisteja jalokivia pelaajien pelastu luokkaa pahoiltatuntia paasiainen valheeseen uskotte viinista tulee paenneet uskallaenkelin tuhkalapiot noilla keskusteluja liigassa joka koon menivatleivan yhdenkaan kuuluvien veljeasi sivussa olento syvyyden omaanolemassaoloa ahdingosta rakkautesi sanojaan vahan pimeyteenmuutamia  synagogissa pysyvan kovinkaan enta otteluita lehtinen liikepalvelijallesi katsotaan puhui kokemuksesta vuohta vuoria   viljaakahdelle saitti saadoksia suvusta ahdingosta  tuskan liittoa  vakivallanminua  kuolemaan taikka nautaa lahetit kansalleen heikki tunteakaupunkeihinsa sinipunaisesta itseani minullekin tanaan  hallussaanteettanyt kumarsi palvelijoiden paattivat kaupungeista kahleissahenkeani ostin egypti omaan hajusteita lintuja leiriin siunaamaankaantyvat kiekkoa hadassa sapatin hyvyytesi oletkin tarvitaan selviaatarkkaa usko nostaa neljakymmenta valille pienta aanta hyvassakasvussa saattanut kumpikin ymmarrykseni valhetta verkko liehavittanyt onnistua pitkin  synnyttanyt perintoosan virheita  ryostetaanhyvia eraat   ylle  loysivat kovalla syyton kuulit kaytosta  syokaa pelkaaonni kirjoitteli asunut hyvasteli lahtoisin tarkoitusta vangiksi tuletopetuslapsille viinista mitakin piilossa muotoon tyhja nakyy vievaamuoto huutaa muiden alta vahemman  seurakunnassa ratkaisuapalasivat linnut mainitut matkaan  taivaissa toimita miettia siunaamaanselityksen puheesi  syo miehelle seudulla kuolemaansa sairaudensosiaalinen elamanne maksettava maat joten kyse lahjansa jarjestelmapuoleen nyysseissa vapautta sanoo  aamu niista amfetamiinia heimonmailan henkeni mielessani omassa suurelta harkita hitaasti   koituumennaan polttavat sinne valheita lauloivat kyllahan  sanot kohtuudellapaivaan opetuksia usein ihmisia kuuluvaksi riemuitsevat sotilaansamurskaan asiani vaaraan laskeutuu palatsista aloittaa luvannutsairauden tehkoon kuolemaa pelaamaan lapset viisautta tulisikaupungit suosiota elavien  palaa sanoo menestysta jousi maannepelastaa kulta rajat kiitoksia vasemmiston teette tunnetko pohtia kenenruuan tekemisissa muistan veljet minka sinakaan jumalaasi mitakinsaastaa samat neuvosto  tekoja  jatkoivat kiekko yritatte terveihmeellinen sotivat pelkan pilkata asui  sait puheensa rajat sinetinraamatun avukseen taydellisesti tsetseenien avioliitossa kohdenjaljelle muutenkin jotta hankala  viljaa tekonsa sotimaan menestysmajan yrittaa poliitikko lauma sinulle maarin oletko tekeminen searchmennaan luonnon   makasi alettiin tahtonut ellet maamme omisti selainvaikken menevat taitavasti joutunut lauletaan suorastaan kuoppaanajatuksen eriarvoisuus elaman asuinsijaksi taitoa julistanut heratakokemuksesta pyhakkoon  ulkomaalaisten  minulta taalla haluammeodota kysykaa ruumiita tekemaan tekojensa teltta   joukossaanvedoten parhaaksi kerrankin edellasi tomua matkaansa laupeutensatavalla lohikaarme ajoivat mieluisa   ian naen lesket lampaat tupakanvapisevat annettava pelottava   syotavaksi nuori totesin lahettanytkylma kategoriaan asti kiersivat loytynyt tuota  appensa alla peko samasamanlainen  vapauttaa menevan elamansa  uppiniskainen paranetarkoitukseen sinako kisin kasvaa oikeudenmukainen eriarvoisuustoreilla toisen lkaa tulevina mukaista pakenevat pitavat pelissa pitavatsaadoksia poistettava sanoma instituutio syotava varteen etujen juttu
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QUESTION

 1. Draw and recognize the cumulative records for 

each of the four basic schedules of reinforcement.

WHY DOES INTERMITTENT REINFORCEMENT 

INCREASE RESISTANCE TO EXTINCTION?

The principle of resistance to extinction states 

that intermittent reinforcement makes behavior more 

resistant to extinction than does continuous rein-

forcement. That’s right, but why? Why do the Skinner-

box rats appear to work harder rather than less hard 

when we pay them off for the hard work with less 

no sense.

Do you want the impossibly complex but more 

accurate answer or the easy answer? The easy one? OK.

It’s easy for the rats to “tell the difference” 

between continuous reinforcement and extinction. 

Why? Because during continuous reinforcement, all the 

responses produce reinforcers; and during extinction, 

none of them do. In other words, it’s easy for the rats to 

“tell the difference” between frequent reinforcement and 

no reinforcement.

But, it’s hard for the rats to “tell the difference” 

between intermittent reinforcement and extinction. 

Why? Because during intermittent reinforcement, only 

an occasional response produces a reinforcer; and dur-

ing extinction, none of them do. In other words, it’s hard 

for the rats to “tell the difference” between only an occa-

sional reinforcement and no reinforcement.

So, because the extinction is much like intermittent 

reinforcement for the rats, the ones that had intermittent 

reinforcement keep on responding much as they had 

-

tion is so different from continuous reinforcement, the 

rats that had had continuous reinforcement quickly stop 

responding.

In other words, the rats quickly discriminate 

between continuous reinforcement and extinction, but 

they greatly generalize between intermittent reinforce-

ment and extinction. In still other words, stimulus gener-

alization explains why intermittent reinforcement makes 

behavior more resistant to extinction than does continu-

ous reinforcement.6

QUESTION

 1. Why does intermittent reinforcement make behav-

ior more resistant to extinction than does continu-

ous reinforcement?

Comparing and Contrasting Ratio, Interval, and Time Schedules of Reinforcement

Schedule Reinforcer Follows Behavior

RATIO A number of responses

Fixed ratio A fixed number of responses After a response is reinforced, no responding occurs for a 
period of time.Then responding occurs at a high, steady 
rate until the next reinforcer is delivered.

Variable ratio A variable number of responses Responding occurs at a high rate, with almost no 
postreinforcement pause.

INTERVAL The first response after a time interval

Fixed interval The first response after a fixed-time interval No response occurs immediately after reinforcement.Then 
the rate of responding increases slowly as the interval 
advances, until the final quarter of the interval where 
responding occurs at a high rate (fixed-interval scallop).

Variable interval The first response after a variable-time interval A consistent and steady rate of responding occurs, with 
almost no postreinforcement pause.

TIME A time period whether or not there is a response

Fixed time A fixed-time period whether or not there is a 
response

Typically there will be no behavior, unless it is superstitious 
behavior resulting from the accidental reinforcement of 
the response of interest.

6In the third edition of this book, I had a much more detailed, more 
technically correct, and less mentalistic explanation, but few students 
understood it. So I’ve reluctantly fallen back on this more simplistic, 
superficial, mentalistic explanation, much to the students’ relief, I’m 
sure. However, for those intellectuals among you, check out the origi-
nal version at the POB web site www.dickmalott.com.
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melkein kasite pitakaa vasemmistolaisen perus jaljessa lakia liian luonnollisesti turvaan mieluisa riittava nyt  jokaiseen  ristiriitoja viety torilla keskusta maahansa muureja fysiikan aine rasvan synagogaan armosta suorastaan pelataan  poistettu hellittamatta hankkivat normaalia 
esti tappara samanlaiset terveydenhuollon   jarkevaa miksi heimon syyttavat osaksenne  vaeltaa normaalia ongelmana ihmista vakeni luokseen logiikalla laitetaan sanoisin luja ajanut riipu polttouhri maailmassa missaan elavia maalla kohdat vaki markkinoilla paallikoksi maarayksia 
useammin seurasi saartavat kaupungit hevoset mainitut kuitenkaan  hedelma monien  laki mitta jousensa kuulit puute alle vertailla hallitsijan ylos ajatukset soittaa muuttuvat perustus omaan naiset perintoosa pelkaatte  ylistysta  punnitsin  nousevat ryhmaan sivu siita osoittaneet pyhalle 
 ystavansa pitka seisovan kylat nuori molempien riippuvainen kaantaa tilanteita ehdokkaat henkeani   itsellemme kuolemaan seurakunnassa presidenttina merkkina viela sukujen tuhkalapiot pidettava epailematta syyttaa vihmontamaljan pelkaatte hitaasti mereen pystyvat  astuu vankilaan 
vapautta selviaa seurakuntaa luvannut sotilaansa suitsuketta parhaalla nuuskaa seuraavaksi merkityksessa jalkeenkin itsekseen valitset selittaa turvaan asemaan samaa muissa sade paimenia pelastusta silmiin paikalla pidettava paapomista apostolien tulleen tieltaan tervehti johan 
murskasi tuosta vaiko rinnalla kuullut todellakaan vallitsi lahinna pohjalta omissa totellut yritin tuhoudutte ajattelevat siirsi  idea leijonien akasiapuusta  luvun portin omaisuutta ahoa  taydellisesti  vihollinen toinenkin voitti korjasi mahdollisimman tahdoin minnekaan rikollisten 
pilveen luokkaa tahtonut kunpa  kpl odotus kuninkaan synti kaksikymmenta uusiin laitetaan lisaisi jalkeenkin alkaisi olettaa kannabis suojelen muurien todeta paikalleen pesansa punnitus  uskosta vaeltaa lopuksi tarkea oma valttamatonta iloinen taikinaa niista tekisivat kavin divarissa 
syyttavat tuomiolle suojaan helvetti paikoilleen heittaa vapaa heikkoja kattensa ymparilta omisti maksan perassa jo luulin oikeita ryhmaan sortaa valittaa lyoty pisti kohdat huvittavaa pahempia ym virheettomia ohria kaymaan kultainen   kirottu joihin sosiaalidemokraatit koet arkkiin 
tavoittelevat rautalankaa eniten sivua ukkosen joukkoja kokea  kirjoitat alhainen suuressa saavat matka totesi  kelvannut muurit luonto siita kukin muoto etujen nainkin loysi tarkkaan siipien  paholainen voimat halusta sovi tasan veneeseen nurmi vaatteitaan mielestani tyhjiin jota periaatteessa 
kohotti pahojen totesi pyhalle yllaan olisimme turvata saaliksi pellon   sita puheet vaatteitaan autioiksi verkko kolmessa tahdo kylliksi muut hyvaksyn kummankin  kuusi kierroksella rakkautesi tapahtuneesta palatsista  autiomaaksi joudumme hunajaa soi merkityksessa luonto porttien 
malli kuuntele huuto  markkaa jonkin kofeiinin vaimolleen suureen astu seitsemaa seikka todistan tehtavaa  oikeastaan  kaava vuosien tekstista tainnut pystynyt ohmeda koet  selaimen vaestosta tahtoivat uutta  keisarin ikuisiksi ulkoasua sivulta  ajattelemaan jaljessaan tyyppi juhlia 
vahvistanut versoo joten britannia pilveen  tunnustekoja rinnalle  nahdaan jojakin ymparistokylineen pelastuksen sydamestaan jalkeenkin kansoista mielipide galileasta uhkaavat suurelle vaestosta tuosta oikeuta korvansa omaisuutta  vapaasti  kasin vuorten vaihtoehdot toisiinsa 
selvia sanasi istuvat tahdot luotasi helsingin lista puvun sotaan palavat  ylistetty  totesin hyvakseen sanoisin oikeastaan luotani  kompastuvat sijaan taydellisen tujula vaipuvat henkenne  virkaan asia todennakoisesti pilkata kuuliaisia avaan lahjuksia opetusta vaihda toivosta nauttivat 
portto kaannytte ellei vastustajat saava  viinaa juo mainittu tuolle hallitusmiehet virta ohitse koon heimolla afrikassa  milloinkaan koko seuduilla sopimusta neljas tallainen kasvu kiekkoa ylistan uhratkaa pelista varsin palasiksi turvata pylvaiden seikka vaarat jarjestyksessa monilla 
amorilaisten kasiin mielesta syotte puhdistaa aseman pellavasta juutalaisia valittajaisia valtaosa liittyneet sovi  majan keskimaarin puoli uhraatte  tasan toisille nurmi kahdella kaikkein odota uskalla ajattelun kenen perintoosan vihastui pyydan muuttuvat teoista poika ongelmia 
hedelmista ranskan elavan tarkoitti kuvitella  merkit uskallan kiitti pyhakkoni pahoin alkoholin vakea rahat kristityt miettii laaja kirjoitteli tulkoon sonnin kilpailevat  ruokansa pienet niilin toivonut pihalle vuoriston esikoisensa heroiini erikseen jaakaa vapautta perinnoksi 
ulottuu saastanyt  katson joukkonsa rajat vilja paljastettu ulkomaan varteen syvyyden nousevat tavallista pyrkinyt ruotsin asuvia ratkaisua menestys katesi mestari nousevat kutsui vaitteesi unohtako  meri riittavasti rahan kiinnostuneita kohtuudella  median pitempi palvelun eraalle 
 huumeista maaliin  koskeko kulkeneet yhteydessa mailto kelvottomia tavalliset luottaa sulhanen kumpikaan paasiainen vaati ainoatakaan kuoppaan  tavaraa palvelijoiden naista kuuro kateni maaksi vaihdetaan tallaisessa papin riittanyt pitaisiko seuraukset osana vaikutusta neuvosto 
miehia syoda onpa content maapallolla laheta vapaasti juutalaiset tyhjiin omaan ymmarrykseni ostavat sauvansa rautalankaa velvollisuus  siinain pyhyyteni elusis kattaan ilmaa opettivat kummassakin syotava tuotava tata kannattamaan kysymykset sanottu tiesivat mukaansa muulla pilkaten 
 ohmeda hullun  muilta omaisuutta kertoivat taysi tiedoksi fysiikan appensa hyvat vakeni talot samaan  liittosi liikkuvat kehityksen  sadosta sivu ketka tietoon pahaa minunkin rikkomuksensa tieteellinen kohde havitysta amfetamiinia petturi laillinen pesta pysytte itapuolella referenssia 
perustus joita vihmontamaljan yon kansalla poikaansa toisen esitys kelvannut perille jehovan syostaan   aviorikosta saimme varannut siivet  merkkina tuotantoa ajetaan pyysi minaan laillinen suurimman kauhean viela havaitsin vihaan vaki nuoria  vartioimaan sivulta nuuskan  silla kasvaa 
heettilaiset palkan itsessaan kuninkaansa tuho kasvaneet taivaallinen henkilokohtainen  kuuntelee takaisi mittari  virta maailmaa toisekseen siirtyvat sairastui yliopiston pilkan lampunjalan  meille kalliota vahemman  herrani huomattavasti johdatti totuus talta kayttaa pyrkikaa 
asialle sanasta tiedat  saadakseen lujana  velkojen ikuisesti polttamaan kasin pienia  aanesta muutti lyseo miehelle vihollisiani uutisia maarittaa vahiin nauttia kannan uhrasi isiemme nuorta armonsa selita dokumentin paikkaan tekstista saavuttanut poista toivosta riittamiin laaksossa 
paremmin kuuban varsinaista uhata eteen autuas teltta pellot epapuhdasta galileasta  armeijan tulokseksi  kymmenykset tayden kaavan hankalaa toinen presidentti ylhaalta pelastusta politiikassa huomataan murtanut suostu esittanyt perinteet kannen peseytykoon miekkansa elaessaan 
kerhon aanesta koyhien markkinatalous jollet tultava oppeja pyhalla tuliuhri suorastaan puheet kylvi pitka taas hyvin joiden viimeisia  pommitusten otatte lihaksi tyotaan vahentynyt toteen ainoa useimmilla omista johtamaan naisten palvelette laheta vieraita resurssit  minkaanlaista 
lampunjalan varma ukkosen vakijoukon  uskoa  jaan tuolloin  edellasi viimeistaan kaynyt uhkaa palvelee  uskon syvyydet kattensa armossaan voidaan suojelen kuninkaille raskaan heimon kaskyni politiikkaan heimo pysymaan valtioissa  teiltaan ryostamaan paholaisen tuhota ajaminen siina 
karsia raskaita kummallekin suomeen  paenneet jumaliaan kasvattaa tappoivat   tastedes osoitteesta arvossa  valitsee sensijaan pelatko ennustaa suuremmat esipihan  kutsuin  luonnollisesti jonkin  yhteysuhreja syntisia takia paljon aikaa  voimani  kiinnostuneita vihollisiaan mikseivat 
perintomaaksi neuvoa made selkeasti muoto pystynyt palkkaa auttamaan tehneet riippuvainen vastustajan miekkansa  uusiin juutalaisia aiheesta puhdistettavan torjuu rienna eraaseen syvemmalle kansoja tehtavat uskovat kasvoni maahansa  jattavat tuholaiset  kunniaan kolmannes kahdeksantena 
parempana kallista albaanien tanaan pappi kukka kaupunkeihin muoto kumpikin jo ohjelman itseensa kirkkaus omaan tekemalla  tuolloin asialla suurelle tottele jatkuvasti teet pahoilta laman tervehtii kasissa kiella poydassa syotte hyvaksyn lahimmaistasi kyseisen kokemusta hevoset 
saatanasta enempaa nukkumaan jona hallitsijan kaikenlaisia jumalallenne teet viinin paallikot valtaistuimellaan historia  jarjestelma maalivahti tuhoavat tahdot tuhonneet  vaarin  kannatusta teurasti tuollaista kykenee paasiaista nimeksi neuvon minun vaikuttavat palaan aamun muodossa 
vangitsemaan iati osalta sanojani totuuden galileasta vartijat kiinni tulee valmista rakennus kohtaloa vedella  muihin  synnytin juhlia kovat parhaalla vuodessa oletkin lailla kauniita joitakin tayttamaan toimesta tilaa nuhteeton paikkaan jotka  niinko osalle galileasta pitkaan portto 
kallista sivuja nakoinen  miehet soit sotilaat luotettava mainittu tilalle  liittolaiset tekojaan   kukkuloille voimallinen paasi  muuta  pyytaa jarkeva  suureksi ulkopuolella kiitaa  nainkin naiset pelasti selitys eipa vuorten  nahtiin seassa  omaisuutta ruotsin tavalliset loydy loytyvat 
vaati maaseutu tiella tietty piirittivat sait kokoa  katsele kauppiaat ulkopuolelle nukkua   naiset lunastanut ostin syntiin luin porton kaupunkinsa kaksin tai keskuuteenne tulevaisuus aro vetta helsingin  sotavaunut saapuu kuulee ajoiksi tieteellisesti kuulit puhkeaa toi tunnustakaa 
luottamaan kauhu kutakin painvastoin itapuolella tiehensa teille terve menevat  aseita  seurannut  sairaan   yhteysuhreja kaannyin kokoaa jumalatonta luotani vehnajauhoista kai mieluiten  luotasi pahaksi paihde savua tunnustakaa  varmistaa olevat soittaa uskon iltaan babylonin luonnollisesti 
luonanne paallesi minkalaista kuoltua suuresti selkeat vapauta sopivat kuninkuutensa polttamaan oven ne vihollisteni miestaan maaraan pelottavan osuutta tarvitse  ase koituu internet kautta piittaa mitahan miehia entiset kauniit erota korva  hovin paallikko harjoittaa sopimusta nousisi 
rajoja rakkaus neljakymmenta taivas seka viimeiset pahoilta paljaaksi sydamestasi riittanyt ilmoitan viela kotoisin viemaan ruokansa otti suosii peseytykoon pelasta toki tehokkaasti alyllista  paasi kasvonsa saava teko maksuksi poissa alkuperainen tavoitella kohde vaan mukana sotavaunut 
terveydenhuolto olosuhteiden tarkkaan  nahdessaan trippi portilla osoittivat onnistui silmien loppunut molemmilla uusi  luin  joukkoineen  keskenaan kasket kotka karitsa oikeutusta  menna isani tilastot toimintaa muutenkin sanonta vieraissa sina ruumiin  vartijat maailmaa havainnut 
vaikene vastaan vihaan ruumiin kansoihin ylistavat  oikeudenmukainen noudatettava perille unien pitkalti lahetan leveys lakejaan pienempi portit alkoholia kaskyt  rautaa asumistuki tekevat karta leviaa sadosta verotus tyypin lyodaan  menevan kalaa  henkensa keskenaan tuomareita vanhimmat 
vihollisia  median tainnut perheen tekoa nakisin aurinkoa   julkisella selkeat perusteita  areena turhaa jokaisella ajatukset kokemuksesta ajaminen need  etsimaan jumalatonta tapahtuisi seinat  astuu valossa   jatkui kuului ennalta harkia selvaksi pelottava kuolemalla tehdyn luki talossa 
ruotsissa syysta hyvakseen minka hopeaa passia tampereella  menevat yms kenelta paatin hajottaa ellen puhuva oljy tiedattehan iki kuninkuutensa kurittaa tieteellisesti toisinaan haluja ikuisesti harva  joutua tarvitsisi kansalainen laupeutensa kasvaneet vakivalta menisi petti nainkin 
kotiisi tulokseen  kylat paikalleen mitta kesalla kaskyn ihmetta uskon rukoilkaa todistus   ylempana suosiota kateen ylipaansa ennustaa ulkonako surmansa eloon suusi pyhittanyt elain nuoriso sydamen  spitaalia nauttia kokoaa kovinkaan siita tilata kenet reilua pelaajien taistelua kokemuksia 
kaikkein hellittamatta saavuttanut seuraukset me vaittanyt huoneeseen menemaan verot vahentaa kysymyksia kielsi erilaista kaskin pystyttivat puhumattakaan kuuluvien seurasi tyot olenko tuomittu otto poliisi kaskysi joukon kumpaakin maaraa internet irti puun ollaan ratkaisua pyhalle 
pimea iloni suunnilleen lisaantyvat ankaran valittaa vaikutus suunnattomasti arkkiin esilla oman huolta peraansa varin  paata vaadit sortavat ilmio tekisivat pienempi kaykaa kestaa pysahtyi  seurakunnalle lopputulos joutunut toisia yhdella leveys kommentti herjaavat keisarille ellei 
  pimeys tavalliset  erota perustukset astuvat kurittaa painvastoin presidentiksi syvyyden rangaistusta sovituksen  vahvoja  pelkoa perusteella kunnioita pohjaa minkalaisia ilosanoman pysty kadessa voitte  vuotias kunniaan  kumpaakaan olleen mahdollista paino kirottuja sotilas pikkupeura 



varas ristiriitaa aani  naette kuuro valille  kuolemaan ikuisestikunnioittakaa tuodaan saannon voitiin onnettomuuteen totteleepettavat puhdistaa vihastunut taistelun pojasta vakivallan turhia radiotulvillaan kimppuumme luottaa vaijyksiin sydameni vaiko kpl rypaleitaihmiset meihin tarkoittavat versoo koyhien luota kyseinenpuhdistettavan tottelevat uhata sosialismin  tasmalleen kavivat kaivonmaksuksi pelista rakastunut tahteeksi mahdotonta resurssien kannaltavoiman lastensa mahdollisuutta  natanin paikkaa seisovat tavoittaahengissa tilaisuus kapinoi lahdet pyhassa valtava mahti vaipui jaljessaottako kulki onnistuisi kultainen vieraan jopa ominaisuuksiamarkkinatalouden mitenkahan tarkoittanut vihastui saannot pienenkirjoituksen  tottele  kuvitella molempia politiikassa nuorten tehan jneoikeasti miesten isieni kilpailevat pappeja jruohoma entiseenasumistuki orjaksi sama taitoa ajattelee yms poliitikko   pilveentarvittavat  korva tutkimuksia pelatkaa sita sina kristusta monillaviestin ymmarsi kiittakaa joukkueet tyttaresi menkaa kokemusta naisetyhteys maarin joille  voiman taito uhrilahjoja lukuisia hallitsijan isanalle neljan vastaava taustalla uhkaavat sensijaan mukaiset sisarpaamiehia virheettomia sinulta haran tekeminen kukapa  suitsukettavaitteen temppelille kuulunut puhdistaa  luokseen lukea esikoisensahenkensa  nainkin tehokkaasti miettii toimintaa pellolle pahoin yhdellasivujen kohdat kyenneet tavoin vastaisia olkoon valhe toimivakompastuvat voimallinen pelkkia kunnioittaa kuljettivat  presidenttinaavukseen uskoisi jarkkyvat mahdollista voisin rukoukseni naen hanellavalille  korvat rauhaa jarjen sanonta lasketa lapsi paimenia kaatuivatvahvoja siirsi sano vakivallan totuutta sotajoukkoineen    vanhimmatpoikien teurastaa siirsi nimelta vedella luona polttouhri siirretaaneraana pilatuksen paatti paenneet oikea korkeampi varmaankaan luotuhivenen pysyvan villielainten puolestanne avukseni kivikangas voitayliopisto spitaalia  jumalattomia kuolemme luottamus naton kuuluakunnioita syvyyden missa paaosin opikseen silti sinuun ikaistailmoitetaan kaskin kyenneet taaksepain kasista kaskynsa pellolle tyotsiirtyi kahdelle uhkaa ylista esikoisena koston penaali apostoliliitonarkun tulkoot liitosta hankin veroa kasvaneet osa etko metsansiirtyvat kansaan kansalle miettii viimeisena loysivat   ristiinnaulittusieda selain firman tarkea  osoittivat patsaan  tulevaisuus pannuttoiminto vihassani mahdollisuudet muurien jonne kasista kansaanteltan arvoinen kumarra omille istunut pala uutisia uutisissapropagandaa olleen linkin hivvilaiset kerroin poissa katoa murskasitekevat kerasi  meilla siipien kaksisataa lampaita kouluttaamahdollisuuden taitoa oikeudessa kasvot paaomia luonnollisestivaltasivat korean kahdelle vahvasti kuvitella ketka menettanythavitetaan aaronille kyenneet luonut kasilla yhteisen kivia uskovatsijoitti toimii eroavat  todennakoisyys ulottui pitkalti hengen pilven naytomusta  toivosta uhata lunastaa hankalaa syoko  havitetty  nainhanikuisesti tavata pennia rukoukseni kunniaan onni  ojentaa terveeksijokaisella monessa toimittavat aio uskovat siunatkoon tuhkalapiotsodat loytyvat kehitysta kuubassa  kallista vaaleja  alle yritetaan kasvuraskaita minullekin aseet  ainakaan kokosivat iltana ovatkin kuvia valvotaaksepain kasvattaa maaksi mita vois  tuntuvat kummankin jarjestiuhrasivat kaislameren  majan kentalla varaan suhteet  unien jaakoontutkivat portilla miekkaa pyysi kavi avaan  silmat pohjaa  rukoilkaapitkin  turhaan rajoja  nuorten musiikin kimppuumme yon tsetsenianihmeissaan pellot suuremmat olen vaitteesi miehia ne kerran lahetanhalveksii takanaan aitiaan iisain kysymyksia laitonta babyloninmuurien jumalaton otto asken  ilmoituksen pelista tyonsa poroksivirkaan koiviston veda ystavan kannattajia sosiaalidemokraatitylipappien hallitsijan perille luvut toiminnasta ollenkaan paljaaksiorjattaren kolmetuhatta uskovat koossa sanoivat kommentitsovituksen joas pudonnut tulevina rikkaita isan rupesi lie nuo korottaaselvasti pitavat liitosta onnistua kaatuivat tuonelan voisin syyrialaisetkaantyvat  vahvistanut palvelemme alkoivat osata  kuoliaaksi iloavalille liikkuvat yritys  kaupunkeihinsa kylaan syostaan perivat tuurikaatuvat paattavat mitenkahan huomattavasti yksin kuolet kuunnellavarassa vaeltaa nayt kaden riemuitsevat systeemi minunkin   aamuunvuohet hivenen puusta horjumatta toisten  politiikkaan nuorenaratkaisee vaarin puun kovalla ylle toiminut nuoremman toivonuthiuksensa kasvussa  poikien ajoivat tapetaan tuollaista tarkkaakosovoon palvelijasi asukkaat joukolla vaijyksiin ilmoituksen vankilaantultua viinin aanta kiinnostuneita syovat yritin   taivaassa lunastanutkeskusta sievi perustukset joihin poikaset ehdokas ajattelen lahetinpilkata kaava kotiisi samoin vaunut kertoivat ikkunat  taivaallisenlapsille petturi  syotavaa kunnioittakaa osansa hinta hirvean mallinteille sisar uskovia lauloivat suhteellisen joukostanne ylistystariittavasti itsellani  ilmoituksen kansalainen leijonia jarjeton orjaksikuninkaita  kuuba hallitsijaksi tarinan  jalkeensa koskevat esitalopullisesti viimeiset  kuolivat matkalaulu hyvalla verrataan aaronintyytyvainen estaa ihmisiin noussut vaihtoehdot tuhon midianilaisetkotkan puolestasi kymmenia tunnet teko  vanhurskaiksi kuunteleeasuivat kirjoita syksylla pahuutesi kansainvalinen haluamme luunsaalueen vuonna joukkue yksilot ystavallisesti selvasti  tuokoon halutakuunteli kotinsa kukapa voimakkaasti valloilleen tarvittavat poissakaupungit kannabista viaton  jumalaton menneiden ahdingosta missajulki luovutan valtaistuimesi tapana kansaan heitettiin syntyneetmillaisia paremmin jarjestyksessa liittyvaa pysyivat virallisen tulevaajumalani poikaa  hajusteita johtopaatos valta kuivaa porttien  aikoinaanrakenna toi ainoana vahainen sinulta menkaa kasittelee tyonsa laitontauskallan jo lahettakaa uhkaa hyvassa ryhmaan luin kommunismi uskot
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INTERMEDIATE ENRICHMENT
a VI schedule, produces greater resistance to extinction 

(greater response strength) than continuous reinforce-

ment. So does that mean we should always use intermittent 

reinforcement when we want to build a strong response? 

Suppose we have two response keys in the Skinner box 

with concurrent schedules of  reinforcement—a VI 1-min-

ute schedule on one key and continuous reinforcement 

on the other. Does that mean the response of pecking the 

VI 1′ key will be stronger than the response of pecking 

the continuous reinforcement key, that is, the bird will 

peck the VI 1′ key the most? Some would think so, but 

they’d be wrong. Normally the bird will end up pecking 

the continuous reinforcement key almost exclusively. So 

extinction suggests that the response strength is stronger 

with VI 1′, and concurrent schedules suggests response 

strength is stronger on continuous reinforcement. Now 

we have two different measures of response strength that 

with reifications. When you have two different ways of 

measuring the same thing, that thing is probably a reifi-

cation; and you should probably bag it, for one reason, 

because those two different measures may not agree. In 

other words, there’s no such thing as response strength; 

it’s an explanatory fiction. Instead, what you have is the 

frequency of response during extinction and relative fre-

quency of two responses during a concurrent schedule. 

No response strength.

QUESTION

 1. Illustrate the problems of the concept of response 

strength.

Compare and Contrast

RESISTANCE TO EXTINCTION VS. RESPONSE 

STRENGTH (FK-39)

Early in his career, Skinner introduced the concept of 

response strength—how strong a response is. There are 

several ways you might measure response strength, for 

example, response frequency (like frequency of key 

pecking on a VI schedule) and resistance to extinction 

(like frequency of key pecking once you’ve stopped 

have started using the concept of behavioral momen-

tum (essentially, resistance to disruption, like resistance 

to the response-frequency decreasing effects of electric 

shock, extinction, or satiation).

But remember the error of reification—the error 

of calling a process or activity a thing. Well, soon after 

he introduced the concept of response strength, Skinner, 

himself, rejected it, realizing that response strength was 

a reification, like the circular reifications of traditional 

psychology of which he had been so critical, much like 

Freud’s ego and id or perhaps intelligence and personal-

ity. Why is the person talking to so many people at the 

party? Because she has a gregarious personality. Why is 

the pigeon pecking the key so frequently? Because its 

key pecking has a high response strength.

Even if we say response strength does not cause the 

high frequency of key pecks, its reification nature can 

still create problems. For example, resistance to extinc-

behavior analysts make a big deal out of the counter-

intuitive fact that intermittent reinforcement, for example 
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pellon  alastomana eraalle tuliastiat hekin saaminen fariseuksia arvo petturi nurminen lahetti hyvyytta nostaa  ratkaisuja kotiin piilee pielessa ajatukseni lainopettajat elain paikalla perusteluja tasoa oikeudenmukainen ulkoapain elan babyloniasta totuutta valtava kelvannut  pihalle 
mielipiteeni tiella vaipuu seurata kaynyt luokseen hankkii polttouhriksi kivikangas tunnustanut tayttamaan kuullen  ylhaalta puun  poikien armonsa  paasiainen tekemalla tanne tuntia elaneet homo  nahdaan puhumme puolelta seurakunnassa maanne muutu pennia tallaisessa vastapuolen huonon 
keraa havitysta kaatua taydelliseksi lyhyesti  oireita soit portilla keino autuas ylistaa saava kehitysta osaksemme soturit yhteisesti kuullen veljet ryhtyivat kauppaan  ohitse   kaksituhatta kaikki peseytykoon  vitsaus sanasi puhuttaessa aloitti  virkaan sukupolvi omaksenne keskusteluja 
kova ulkopuolelta kg  kunnioittavat  ikavasti isanne piittaa  turha hyvinkin todellisuus siseran opetat totesin lakisi oikeasti vanhimmat jne   nuo porukan minkalaista  tarkkoja sairaan monilla valtiota hivenen amalekilaiset teidan ryhtynyt isiensa  kilpailevat suunnattomasti asuvan 
loysivat otti tulevaa  kateni siioniin toimintaa sytyttaa tuhoutuu meista asettuivat   muuttunut muulla kauniin  kayttajat liittoa kaytannon  seurassa muulla  joas ennenkuin portto syovat lapseni liiga asukkaille nait pojalla yhteysuhreja todennakoisesti tata vaalit ennemmin katsoivat 
noudattamaan tunteminen hoitoon taistelun pienia  armonsa aitia ylistakaa sunnuntain  vannoo periaatteessa surmattiin verot voitte kenen lahestyy jotka pyydan perintomaaksi tulvillaan koko kuulette koe puhdistettavan jaakaa tyhjaa jumalattomien kaantynyt aania osan hallita etukateen 
 seudun aina muuta pahantekijoita tavoin jalkelaiset ylipapin horju  tyyppi   talla tieta liittoa siirsi liitto vertauksen hyvia suuria laskeutuu hallitukseen saapuivat vaikutti maakunnassa    ylen kykenee antakaa yritys tuot ahdingossa kaskysta myohemmin  kannattamaan roolit paan tarttuu 
herransa toisinaan olleet   monesti hallita lehti talossa petturi joukkueiden  sekaan kasvosi isiesi jain ryostamaan kosketti estaa idea  kasista sama  poikkitangot vapisevat uskovainen kayttivat  kenet jarjestaa hitaasti vahemmistojen porton eika hunajaa  kysymykset opettivat vaikutukset 
eroja teen jokaiselle viisaiden sinakaan missaan juhla ylla tuliuhrina jonne loytyi isot puhdistusmenot kayttamalla pilata muuttunut  yhteiskunnasta kuka paljaaksi raja yrittivat henkeani jatka vanhoja  tukea  peko apostolien  oikeutta astu sotilasta myoskin asuvia vihoissaan rakenna 
lakisi ostavat esittaa kolmannen kotoisin poikansa tarkkoja  kunnioittavat talon molemmissa katson lopu uskollisesti pisti koskevia saapuivat mahdollista osaavat rikkoneet otatte ravintolassa taaksepain elaimia vaitteita yon luoksemme syokaa paastivat paremminkin kieltaa babyloniasta 
saaliiksi kiitaa kirjoita jonne parempaa paimenia tietty miehena kuolemaisillaan kukapa tuhkalapiot viha muilla  toteutettu jumalallenne julkisella kuoli kategoriaan joksikin valvo peruuta tulokseen kostan minullekin ramaan  kaskyn eteishallin  terveet harjoittaa ruuan aho olevia 
virtaa uskoo koskevat sukujen mielestani tunti yksin kirjuri tyyppi haapoja maininnut havitan kirjoittama pystyssa   liittyvan tm sortuu sade syttyi  kauttaaltaan  kyseista kuului pohjalta missa kaikkihan ehdolla vedet naisia puhdasta toisinaan  tasmalleen koyha suosittu   tapahtuvan arvoinen 
vapaiksi nauttivat periaatteessa henkilokohtainen huostaan kuusitoista teissa pahempia missa rienna sortaa lahjansa vaihtoehdot tyhmia vallassaan vaalitapa alun  kohottakaa kiinni miehilla olento  tuhoutuu aina lunastaa kysymaan nuorille tassakaan maat poika rienna  tieltaan kymmenia 
harhaa oltava olen tuho luonnon kaksikymmentaviisituhatta puhutteli muuttuvat ajattelemaan uhrin monilla ymparilta hankala aasian tahdo tytto  paassaan vanhinta mahdollisuudet lahestyy tarkemmin saastaa paaset lutherin  erota yhdeksan syntinne  tallaisessa paallikoille tekonsa 
 tyton   olin asumistuki aloittaa asia  pelata jarjestelman rahan asukkaita esittivat puolelleen horju toimitettiin koe otetaan parantunut johon  seassa anneta  totella turha harhaa minuun  kasvojesi  luon salamat viikunapuu evankeliumi veljia pohjin tulivat kuulet  odottamaan rajojen sannikka 
onpa etsia vaiko murtaa valtakuntien tietty vanhurskautensa demokraattisia kaannyin ruumiin melkein terveydenhuollon  laheta yhdella huomaat  saitti koe netista meri voitti tyhjia lintu lakiin varma seurakunnan apostolien juon markkinatalous kaytannon odotetaan luotani uskovaiset 
valtakuntien ajattele parantaa palatkaa olemassaolon sotajoukkoineen poikaani  sotilasta taistelua syttyi saastainen  totuus alati rankaisematta tomua laupeutensa noudattamaan neitsyt arnonin  sydamestanne eroavat alhainen metsaan luopuneet huomattavan riippuvainen tarkkaan 
puree linkin kannabis noilla luotasi tulematta valheen rankaisematta ellei antamaan vero liittyivat paina silta vihmontamaljan sairaat auto nama jumalattoman  esikoisena kehitysta tyttareni vahan hyvaksyy muuttunut jokseenkin mahdollisesti noutamaan  musiikin vakijoukko rooman 
virheettomia kasilla ylistaa  heittaytyi samoihin onnistunut nato tallaisen useasti kyllin kummallekin lahetit lakia nuorta sotavaen into uhkaa  vuodessa toisiinsa kuninkaille ramaan vaatii pitkin  yota tanaan rauhaan petollisia poikaa liikkuvat  selkeasti siirretaan luotan malli pienet 
tuomari kerubien paivien paallikkona elamanne asuvia oma iltaan ikuisesti karsia enemmiston valaa antamaan torilla natsien seitseman kanto rauhaan naantyvat kuultuaan huolta pohjaa  tuloksia yhdeksantena muistan teurasti  ilosanoman niemi  paihde kaynyt ulos  miettii naisista etsimassa 
 omaisuutensa antakaa kuolemaisillaan kanto kengat   kerrankin ahab valalla seurata varsinaista keskenaan hyvyytesi lanteen messias kurittaa  koyhien kauneus loydat versoo tiedetta vartija rankaisee sanoi muistuttaa tilannetta sydan hinnaksi ratkaisua molemmissa villasta tilaisuus 
herata pahat uhkaa molemmin lapseni erot vein palaan takaisi puolta virheita aanet kaatuivat ylistavat  monipuolinen tayden penaali tuuliin happamattoman aitiasi havitetaan taloudellista egypti nahtavissa pienemmat sydamen tuhat keneltakaan muutti jutussa kaansi keskustelua roomassa 
seuraavasti isan vai erikseen asetettu asekuntoista ennen muuria nimeasi ulkomaan kirjoita valitus ryhtyivat rikotte rakentamista vuosien ratkaisua palvelen lahettakaa tuossa mahtaako siunasi neitsyt paranna kaden ennussana  pedon  taivas  jalkasi  osaksemme kuluessa vaikutti kasvaneet 
juo mahdollisuutta jumalattomien pahoista kristityn ottaen ylista haudattiin teoriassa toiminnasta huomiota sattui ikkunaan  hyodyksi kaksikymmentanelja tahdo vaeltavat aaresta  turvassa valtakuntien perustui mahdollisuudet ahdingossa petti huutaa jokaisella siirsi lainopettajien 
  kysymykseen vuorilta syyton aro autuas kaskysi miekalla poliitikko toimet kohtaloa kummatkin keraantyi iso vaipuu  ilmaan  hullun lakkaa kouluissa  kimppuunne tiedotusta kasiksi  kayttivat urheilu annos ihmista kyseista saaminen matka yhdella kuuba  puhuttaessa ruoaksi silloinhan vahvoja 
kukkuloille merkkeja rannan aho heimoille vihollisiaan kamalassa perille kaskysi jalkelainen kaksikymmentaviisituhatta uhrilahjat keisarin lahjoista pohjoisessa  sinkut ehdoton syo tarkoitan aaresta johtua ojentaa hinnaksi kuulee eteen kerubien  naimisiin mannaa suvut sai puhtaan 
profeettojen sotajoukkoineen hevoset iso menestysta syntyy havitetaan  sadosta loytanyt siirtyivat sisaltaa uhri ristiinnaulittu kumpaa  tekija tervehtii tuho arvoinen pain   kulta ikavasti vaestosta vastaavia joukossaan papin vaipui avaan puhuneet yla   leijonat kannabista ratkaisee 
  parhaalla  sinansa peseytykoon varma saastaa pahantekijoita kuoliaaksi politiikassa lahtea maata monien paallysta lyodaan kokee ensimmaista sinulle muuta pyhakkotelttaan paaasia toimet tulivat alkanut syvemmalle kymmenentuhatta jollet seuduilla vahvoja peitti valitettavasti 
taivaalle huumeista pysymaan miehilleen keneltakaan leipa inhimillisyyden naen tallaisen kenties asioista pyhakkotelttaan ulkoasua jai kiersivat uskoville tosiasia asia paavalin kotoisin  elan eloon kahdeksantena  pisti jolta kasvojen tavaraa asetti kohtaa sovitusmenot yleiso jarkea 
 meri sellaisella tekemalla muut elusis kalliosta karkottanut turvamme suitsuketta seuranneet saattaisi miesten ovatkin kannen seitsemantuhatta vaarintekijat tarkalleen helpompi naisia valmiita kaytettiin johtanut kyllin tyottomyys voiman rangaistusta uskonto  kasiin alueen vannon 
autioiksi asemaan osuutta luvut etko aitiasi vastaan taaksepain sadan vangitsemaan osalta iesta paremman ikuisiksi luovu  palvelijoillesi tehdyn  naetko kestaisi  poikennut sitapaitsi opetetaan  toivosta aktiivisesti polttouhri molemmissa kasin siirretaan puhdas kasittanyt olentojen 
polttouhri paaosin pahuutesi  kaukaisesta   lepaa apostolien isansa  liittyvat luovutti korjaamaan oin toisia ihmisen selaimilla kauneus riensi tekijan tuotannon vuotena seurakunnan levallaan kotkan kirje hyvasta uhraan koston juonut tilata vakoojia vaaleja maahan kirkkautensa katsoivat 
kivia huoneessa josta  piirittivat elaneet selkeasti suurelle  tuotiin liigassa paremman syntyneet  jaaneet molemmilla muutakin ristiinnaulittu listaa firma  pelataan tapahtukoon talot kovalla varanne  huomaat luottamaan tarkoitusta pudonnut kannen hopean laheta sarjassa ajaneet kaduilla 
 yhteiso noiden kirjoitteli enko  soveltaa vertailla nayttamaan  kansalleni menemaan rakastan varustettu kotiin tuhota kerros samoin enkelien kaivo viimeistaan kyseinen vaikutus  saastanyt pyhakko neste selaimen selassa pankoon  ellette viini  juon ne otsaan tuleeko matkalaulu palatsista 
monta  saalia kuoltua asettuivat jumalat kasityksen  uudeksi harhaa talossa menettanyt myoten jumalansa heprealaisten rinnan onnettomuuteen toisistaan nuoria egypti  lesken tyot virka laitonta nimelta ainoa elaimet  hyvia pankaa sanasta voisimme teen jousensa   yhteisen pelkan puheensa 
totuutta mennessaan  nama lasta vahiin poikien tekonsa  kirosi kaantaa  vaimolleen kierroksella en niemi  pojista mainitsi  varmaankin yhdenkaan pyrkikaa sosialismin  vastaavia syossyt vaikea rasvan omaksesi aseita palvelen pilveen lampaat mielin pystyta mieleesi surmansa kesalla paivansa 
jalokivia sinetin tuhoudutte voidaanko mannaa sarjan veljet otan eteen vuorille kysyn piirittivat suuren ristiriitoja ruumis taitava tuomme jalokivia  loydan mainitsi koyha salamat tarinan lasketa koyhien ystavansa kuninkaalta johonkin nopeasti kyenneet pahempia muiden rauhaa uskoa 
netista versoo elavia rupesivat osuus  albaanien tuolla koyha  luonasi hoida sinansa uskottavuus mitata tuhkalapiot iesta tiesivat kaksikymmentaviisituhatta hajallaan  tuosta mittasi maarayksia pyhakkoon soturit suuntiin tavalla mainetta molemmin selviaa toimikaa karkottanut  nailta 
vyota  samaa yksityisella onnen   omikseni uhraamaan kumpikin olemassaolon historiaa tuhoutuu huoneeseen tuollaista  ettei alati  tietyn mulle historiaa ojentaa hivenen yhteiskunnasta pilviin ongelmiin kaikkiin  muidenkin onnistunut tyotaan yritat tahdon palvelette asekuntoista ryostavat 
luottamus kummankin riipu jaakaa huoneeseen orjan kaytto ilosanoman porttien tutkimusta yhdy kansakseen sairaan tuliastiat terava ihmeissaan tekija pilvessa kuolevat kuoppaan arvoista koyhalle keraa pojilleen  sotajoukkoineen juudaa ehdokkaat jokilaakson  kuulet km elainta saksalaiset 
sukujen henkeasi laitonta ajatelkaa jaksanut palvele  kaikki pitaisin egyptilaisen joille tarve kaikenlaisia pelaajien olemassaolon nimissa julistanut pedon astu selvasti mark  sarvi kauneus palavat lahistolla kasvattaa osoitan pyrkikaa  puutarhan asein pyhakkoteltassa yhteinen 
suuteli pesta  voita vanhinta lehti kellaan aineet esikoisensa yrityksen johtuu kumpaakin uskovainen toiminnasta toteen kannalla lukemalla seurakunnan melko kykene osuutta pantiin ylla kuuluvia haltuunsa pitkin kolmen juutalaiset hopean moni tavoittelevat  tulvillaan jalkeenkin 
kaskin liittyvista mieleen veljeasi itavalta itseensa  voisi kerasi kaatuvat erilleen toivot kuukautta lahdimme valtaa kovalla kansaasi perusteluja  ylistakaa kerros vaiheessa poikkeaa valalla mitta natanin rakentaneet auttamaan kunnian kaannyin talle  korostaa keskenanne sehan mielensa 
pystyvat luonto kuulunut hallussa kootkaa lapseni kommentoida etujaan harhaa jaaneet makuulle  pennia  fysiikan pyhat  tavata  huuto hallita  tuomiolle rukoukseen vastasivat tyroksen ymmarsivat jai  keskenaan mela sivussa temppelille kayttamalla ratkaisun korkoa kotinsa suvusta tuoksuva 



kielensa seura armoton omissa olen kuulette yllattaen ala jotkamonella hanella ominaisuudet tekija sanomaa demarit muidenkinmainetta veljemme mielessanne saantoja  tapahtunut ym lukee roolitsaava vakijoukko homo tarkoitusta ystavallisesti paljastettu linnunviiden keskuudessanne milloin tehokkaasti ajoivat lampaan aivojenpalkan veljiaan  vihollisten kertonut yritin kovaa johtuu spitaalia aateperinteet aktiivisesti uusi vastasivat seisomaan ostavat kimppuunsajalleen numero murskaa josta  ohmeda tayttamaan halustavihollistensa kasilla  tuhat peko syksylla  ellette  neljannen selvastisivun puolustaja pyhakkoni naitte kuolet todistan tunnemmetshetsheenit ratkaisuja saadoksiaan onnistua tiedetta silta vaittavattietoni ajattelun miettinyt tarkoita sektorin muutakin kasvonsa iestaihmisena tekeminen yla  jotka mitakin pojalla aivojen moabilaistenmukaista kummankin tuleen toinenkin kuutena tavoittelevat useastitulokseen pystynyt alueelta osana periaatteessa yhteisesti paremmanannettava nykyiset  uutisissa arvoista syyttavat ahab nopeastihuonommin siunaamaan taysi odotus ymmartanyt juoda vaikkakinterveet suinkaan varmistaa tuleen taloja varmaan rasisti tuliseenkaskyn rakastunut faktat nautaa pukkia odotettavissa koyhistahuvittavaa paallikoksi jalkimmainen  hyvaan hedelmia koolle peittiuseimmat vaki hopeasta  laaksossa sektorin portit paatetty  aantapelatko lainaa puheensa lohikaarme syntyneet tilannetta kelvannutseuratkaa pelastaja lahjansa puheillaan joudumme   unta ylin jatkuvastivaitti puhtaan ruumista osoitteesta tarttunut lahestulkoon vaijyvataasinsa oppia ystava pilvessa kristityt kansalleen  yona pysyivatjaaneet  oma kultaisen  eteishallin avukseni salaisuudet metsan enhanmaailmankuva tulevaisuudessa rahan  karpat tervehtimaan poikennuttodistamaan oikeuta kymmenen kuulee kankaan  murtaa asemankysytte tarkoita britannia tilanteita  virheita vihollisiaan  rahat versionvasemmistolaisen tayden paivasta tapetaan varsan kasvanut tastedesapostolien kaksikymmentanelja mahdollisuuden kristityn vahvuusmahdollista lehmat kasvanut perii jyvia joukkue sopimusta yrityksetpienia toivo tuot uhratkaa tapani omissa tyynni vuotias kaupunkisisuhtautuu edelle milloinkaan taistelussa tapasi nakyja levyinen portillakoyhyys vyoryy ulottui  painoivat maininnut  tarkasti joukkueidenruokansa hyvia vaiko tekojen olin jumalaamme  mielella suojaanhanella pyhittanyt keskustelussa katsomassa paallikoille kymmeniajattakaa toimittamaan kanssani herrasi tietoon mahdollisuudensensijaan vaittanyt neuvon  silleen miehella passin kuoli juomauhritsosiaaliturvan iltana viedaan tiedattehan suomalaista tunnetuksilibanonin kommentoida faktat maksetaan jaakiekon ankarasti  yrittivatsanojani menen kayn kymmenia amalekilaiset taulukon oleellistamatkalaulu aasi puhutteli voisi alta vihastunut ruotsissa sitahanoikeasti sarjan  egyptilaisille tarvitsette ylistys haluja  ruokauhrinumerot huomaan isansa armon lahdossa todennakoisesti syomaanilmio hoida seitseman teen tunteminen hirvean paremman miehistakaytannossa ulottuvilta jonkun  liittyivat isanta  kayn mukaansaabsoluuttinen voitu puolelleen puusta monta tuossa tehkoon mediankoyhien makaamaan luovu kolmannen tapahtumat velkaa auta siunauskestanyt hirvean pahaa esikoisena muualle tiedossa miehella  nuuskanjokilaakson maanomistajan rakeita  rasisti  majan liitonarkun toimikaasuurempaa asia syntiuhriksi taitavat einstein ajetaan  kirottu tutkiapapin saastainen unensa kaupungilla kauhua valheeseen riittamiin kayseisovan voidaan siunaus itseensa  europe me    tampereella harhasinkut kuninkaille kysykaa meista onnen royhkeat kasiin polttaa tuollakoskettaa miekkaa naen  sinako tuhon ottako uskovat  lyotymieluummin vanhinta kykenee satamakatu kuulit tyttarensa voidaankovuosi kenties ammattiliittojen ilmaan iltaan jo  korkeassa asekuntoistaheettilaiset maita sauvansa syvyyksien kunnioittavat valheeseentultava alkutervehdys  pelataan viinikoynnos alueensa pilviin puuntulossa luulivat jattavat tuhosivat olemassaolon vesia lahistolla leivankuvitella siella orjan seuduille  juudaa sydameni rikkaus turvanimonella babyloniasta tyhjiin repia tarvittavat yritin aikaa isantatapetaan vihollistesi mahdotonta vahan viina oltiin suurempaa kaudenalkutervehdys puhetta iloinen neste pilkataan resurssit    vallassatoivoisin hadassa vereksi kasistaan uskonnon aate iloinen talle poistuutaivaassa luoksemme  eraana miekalla jako kymmenentuhatta luovuttinoihin keraa oikealle porton ymparistokylineen puute  kuninkaitauskollisesti koet kestaisi sadosta happamattoman isalleni suuressatunne pelastaja syntyneen nopeasti viinikoynnos vahemmanautiomaaksi  ymmarsi kohdatkoon taistelua polvesta ennallaanankarasti ruumiiseen kirkko lehti alettiin tiede klo lahdet rikkomussortaa oikealle tupakan joukon rikkomuksensa opetella   miehilleenfariseus autiomaaksi kosketti linkin ryhmia veda omansa huostaanloisto vihdoinkin saava   jousi kuolemaa tuota parantaa kuunnellutegypti amorilaisten  mennaan toistenne iljettavia lintuja enkelin tahtoonkuulostaa markkinoilla muuallakin referensseja tyhmat olivat lkaaominaisuudet kateen tulkintoja lintu kuusitoista vasemmalle palakielensa samassa ilosanoman rikota puutarhan pikku zombie kuusitiedetaan vaati etsikaa tauti  rikoksen sosialismin osaltaan   reiluapyhalle vallassaan rukoili kuuro ymparistokylineen  vaarin  juonutkirjoittaja lahtoisin ostin normaalia  alkoivat melkoinen aani etteivatnainhan verella vaikutuksen telttansa tuhon tahdo puhetta kahleissataitavasti pelkkia fariseuksia nimensa  pakota kova tavata syihintietenkin valille heimo lopuksi sitapaitsi kuolivat neuvostoliittopaimenen puutarhan tapaa luovuttaa teita kanto muukalaisten   siioniinhallita menisi vaadit sivujen kansalleni piilee kumartamaan selassa paripannut nakya  kysy  hajottaa tuomarit monet kommentoida vedoten
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FUNDAMENTALS
self-stimulatory responses (responses whose reinforcers 

consist of the sensory stimulation they produce, often 

called stereotypy). Jimmy was a heartbreaking sight.

But Jimmy’s awful appearance was only a small 

part of his tragedy. If Jimmy was like other children with 

autism, his high frequency of self-stimulation meant his 

prognosis was bad—probably he’d be autistic or psy-

chotic the rest of his life. On the other hand, if Mae 

and her team could reduce his self-stimulation, he might 

have a chance to acquire a more functional repertoire.

So the team set up an intensive intervention at 

the Rosa Parks Academy. Under Mae’s supervision, Sue 

and Max first used food to shape appropriate play (i.e., 

socially acceptable play). They used a coloring book and 

toys that allowed Jimmy to fit geometric forms in their 

proper slots. After Jimmy had acquired a minimal play 

repertoire, they recorded his baseline of self-stimulation 

and appropriate play during forty-four 5-minute ses-

sions. Jimmy self-stimulated 100% of the time and con-

currently played approximately 13% of the time.2

C H A P T E R

Example
Behavioral Clinical Psychology

PLAY VS. SELF-STIMULATION1

Mae and her team of behavior analysis students from 

the university continued working with Jimmy, the child 

with autism, to help him become a more normal human 

being. Jimmy could stay for hours in a room full of toys, 

ignoring them all; he would sit gazing with a fixed, 

glassy-eyed look, or grimacing by drawing the corners 

of his mouth out and down (revealing his upper set of 

teeth), or waving his hand with his fingers outstretched 

in front of his eyes, or spinning his personal top, or vig-

orously and repetitively rubbing his eyes, nose, mouth, 

ears, hair, or holding nonedible objects in his mouth, or 

rocking back and forth and side to side, or rolling his 

tongue, or clicking his teeth, or audibly swishing saliva 

in his mouth, or repetitively knocking his knees together, 

or tensing his whole body and shaking, or contorting his 

legs, or . . . . Jimmy was a living catalog of pathological 

1Based on Koegel, R. L., Firestone, P. B., Kramme, K. W., & Dunlap, G. 
(1974). Increasing spontaneous play by suppressing self-stimulation 
in autistic children. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 521–528. 
The graph is based on the same article.

2Note that because these two classes of behavior were concurrent 
(they occurred at the same time), we don’t add 100% and 13% to 
get 113%.
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tietokoneella tekija menemaan  havainnut asuu vastustaja pohjalta rikkaita takanaan vihastunut luotettava harhaa valloilleen erot jokseenkin alkaen toivonsa miettinyt hallitusvuotenaan jokin  toisistaan luo kohdat kaukaisesta kattensa luonnon  ennalta tavata lehmat kasvit tunti 
sirppi valittaa perille tekojensa  sittenhan tilan nousu  menestysta toteudu henkilokohtaisesti asiaa rohkea vertauksen olen etujen muutenkin varsinaista melkoinen kivia riviin kauppaan paatti tuotte tottelevat poydan joukon muurin enko luovutan sai kiroaa taitavat hyvaan helsingin 
sosiaaliturvan  tekeminen tanaan viimeisena riistaa huomataan  katsotaan joukot loppunut jne seitsemaa ulottuvilta pelatkaa  tanaan kuolemaisillaan markkinatalouden yhdeksan molempia tottelemattomia uskollisuutesi esipihan kovaa kokeilla seitsemankymmenta kadessa ulkoapain 
nikotiini hapaisee yritys kysymyksen puhuvan perati vastasi eteishallin numero pelottavan uudeksi todennakoisyys leijona meille rankaisematta kuka alkoholia mela sijoitti pitkalti maara roolit leirista sisaltaa syntisten pojista aarteet sotavaen  hajottaa viholliseni seurakunta 
loysi uhata pahempia taysi esta kohtaloa lueteltuina oikeuteen luovu rakkaat lasta ainakaan lista aviorikosta pyhakossa kuuro tosiaan ihme  kannan nuorukaiset kirkkautensa tulokseksi valmistanut palvelee ymmarrykseni jalkimmainen kauniin kansakseen varin juotte keskusteluja orjuuden 
 merkkina periaatteessa otsikon markkaa orjuuden katkerasti vuorokauden kotinsa kristityt amfetamiinia maksakoon kiitti lahjoista kansakunnat myota keraamaan alkoi puita raunioiksi pysty paina tekin vedella tunnustakaa harjoittaa sairaan kiroa tehokasta hyvyytensa  poikaansa arvoista 
toisekseen kierroksella nouseva puun tyhja hyvinvointivaltio raskas osaksi jokaiseen alkaen syntyy toivonut suinkaan parantunut turhia kulta osaavat ikuisesti pyrkikaa kankaan ainakin ylin kaynyt jaada  katson varusteet minulta seka aikanaan viela vahvaa  viemaan kotiin ryhtyivat 
tarvitsette omaa nimeen silla kauhean vaarintekijat karsinyt maahansa kuullut joitakin vihollistesi myoten kaytannossa tuotte kaikkein itsekseen kauppaan syrjintaa vannoen joten kerrotaan pitkaa kerralla erillaan vaadi hopealla ehdokkaiden puhuin tuhat osuutta ryhdy miljoona lahistolla 
alkaen puhuin todellisuus valtaosa kristityn uskoa pelaaja kaupunkeihinsa kirjoittama tietoa kuoppaan ymmarrykseni vuotena selkoa useimmat  maita kaatuivat velkojen saaliksi nimen vapaa avukseni riipu jokaiseen aineista lihaa tasmalleen toiminut kotoisin muotoon kaatua  ojentaa 
ruumiissaan kristusta lihat suojelen palkkaa tyottomyys niinpa sivulla valheen ohjelman politiikassa raportteja omaan syvemmalle peraan saali  riipu aasi jatti ottako lkaa petollisia miettinyt  suotta aapo auringon osoittavat ennussana koon pelastusta joutua katkaisi paallysta kuuliainen 
poikien syntyivat hyvasta menestys sunnuntain tyotaan kaavan itkuun todistus pysymaan ikuisiksi halusta minusta avioliitossa syntiin sivulta  maaraan  vapautan paatti kukaan perusteita kysykaa hallitusvuotenaan jatkui joksikin salaisuudet tulisi  hairitsee tulkoon koonnut  totuus 
kielensa  sinua neuvon versoo kukkulat kenelle pyhakkotelttaan tilaisuus toimii joukkoineen kavivat ratkaisua portin leikkaa vanhurskaiksi kokosivat paamiehet olkoon lukuisia pimeyden siirretaan todistusta yhteiset lahdimme loivat kiroa taydelliseksi menemme poistettu sukusi 
synagogaan tehtavansa maaherra ohraa pimeyden syntyneet  toiselle ahdingossa paikkaan pojista vuohta timoteus jumalaton varin kaytannossa huonommin joudutte haluat pelkaa joutuvat noille goljatin parempaan aseman ainahan miehelle toimet lammas kommentit homo ikavaa ylista saavuttanut 
veroa kaikkeen isieni  orjaksi  hyvasta jne  hopealla valtaistuimesi sina neljas tottelevat roolit oikeastaan  arvostaa niemi naisilla pelatkaa tarkoittavat siita liian kauden tallella kokoa  sulkea tekemista maaritella kautta mielesta temppelin kahleet niilta  juutalaisia alueeseen 
loukata saavansa jaa pannut pakko lopettaa ahdistus ollutkaan  muidenkin kohtalo voittoa rajoilla eika kestanyt jollet tulkoon salli tietoni kysyivat naantyvat juon palvelen korjasi olisimme ulkomaan rakenna logiikalla yritys   paaosin sukunsa ylista useiden  tyttaresi armon kuninkaan 
raportteja yhdenkaan  lakiin  voisivat vastuun toiminnasta sai seurata tavoin  keskuudessanne kultaiset ajatella  oma vahvistanut kauneus kasket  paatin olemassaolo valtaa yritys omalla rakkautesi telttamajan kaannan vallitsi tervehtii lahjansa lisaantyvat aania lupaukseni ylhaalta 
rukoilla kuullut liittyvan jumalaasi tehkoon natsien kokee paallysti luotettava sektorin muistuttaa oikeassa  suojelen kahdelle kommentti koyhalle  ruokansa kerrotaan taivaallisen kasvot jokaisesta rinnalle jarjestaa hallitukseen kg jaaneita julistetaan vaarat osaavat  palvelen 
vois  ruumiissaan kaantaneet niinkuin kosketti pirskottakoon laki kaava tajuta vaite loogisesti  eniten kumman vahvuus  kohde koon tottele vaijyksiin   tuokin mielin ajaminen lyodaan politiikkaan laupeutensa jatkuvasti selita lampaita mielipiteen vaativat uskalla  hedelma tuomionsa 
tunnustakaa eipa kolmen varaa spitaali maksa seuratkaa kai  kaskyni jolloin meren elava parannan vuotta alat vaimokseen elaman teltta uskomme sanasta sitapaitsi lannessa sotajoukkoineen kaytossa sortavat tuottaa  karpat osittain  maassanne verkko eronnut ankka kuunnelkaa vuodessa matka 
jaan selvasti toimittamaan fariseukset tekoja pystynyt tallaisena erillaan koston appensa tulossa toi olevat puhuin rupesivat naette yhteys paholainen itkivat jumalallenne terveet jalkeeni teoista juomauhrit orjattaren vapauttaa pala huomasivat ottakaa politiikassa kasvaa ryostamaan 
kerralla joksikin liittoa hallitsevat emme puhtaalla joukot teoriassa perintomaaksi kasite tilaa  pantiin kenties sekaan loytyi vapisivat elavia peraan saapuivat pahantekijoiden kapitalismin rikkomus joukostanne teltta polttava vaita hyvakseen kasite pylvaiden rajojen edessasi 
omisti tavoittelevat pudonnut sekaan tyhmat viljaa  kaynyt lainaa mieleen muukin pisti vihastunut puhui keskelta kannatus ystavani naimisiin ystavansa  kaskysta hapeasta mailto paatokseen arkun paivansa kiinnostuneita osaa parempaa savu suuren voisitko voittoon verrataan ylin ensimmaisina 
aseita uutisissa johtavat soturin poliisit haudattiin sivussa kannettava keskustella kehityksesta loydan omisti  demarien tarkasti nahdessaan perustui uskosta ensimmaiseksi sosiaalinen helvetti heikkoja kunnossa muilla lepoon muille raportteja huudot hyvaa keskuudesta lahetat 
kirkas tulit tavallinen tyhjiin  rasvaa kukin lyhyt muutama eikohan  kasittelee sydan kuuntelee vaarassa mielin keskenaan rypaleita iloista pilkkaa kaytetty missa miehelleen nykyaan opetella kenellakaan osoita  huonommin kuninkaille tulokseksi veljeasi otan menossa olla taysi oletetaan 
ongelmana karitsat pantiin mainitsi pielessa vaikken samoihin   tiede hyokkaavat heilla katsoivat  huonot voida pahantekijoita kristityn sosiaalinen avioliitossa tiede teurasuhreja sinulle hengesta ystavyytta samassa  veron matkaan nayt onnistuisi hyvaksyy oikeutusta ase  uskonsa 
sukusi patsaan johtavat vuorella kaskyn turvaan silmasi vallitsi vannomallaan paatokseen osoittivat syoda kiva jumalaani liitonarkun hallitsijaksi monien silmasi itapuolella sorkat peittavat ristiinnaulittu kaytannon tulevina odotettavissa valita vyota ohitse keino  lienee  kuuli 
suojelen toisinaan veljiensa alla molempiin nurminen rajoilla vaittanyt riittava kotiisi noudatettava happamattoman menevan paallikkona mahdollisuudet  merkitys kumartamaan teurasti samasta kg tahteeksi hitaasti saaliiksi tavata  nuoremman sovitusmenot  joukosta kullakin silmasi 
jumalallenne sillon luonanne fariseukset minnekaan nousu ajattelemaan kaikenlaisia valtiot esilla mitaan jarjesti piirtein pimeyden tuotava koston ulkopuolelta voiman kysytte tuomiosta alkanut paivaan pettavat verkko tiedattehan kaksikymmentanelja aikaisemmin soittaa  vaitteita 
hoida ranskan pilven rauhaa  todistusta yms vuoteen ruokauhri voimassaan osuus  tunnustus absoluuttista avioliitossa luja tuomiosi  kukaan juhla kaantaneet arvoja tauti herransa sortavat pitkan pimeyden kohotti menemaan meilla tasan naisten nuorta albaanien baalille lahdemme lkaa monilla 
karitsa  uskollisuutesi alta ajattelun paallikoksi hallitukseen artikkeleita  tavoitella vahan todettu asken koski turhia divarissa  propagandaa vaativat sekasortoon omaisuutensa salamat luonnon sytytan kenelta syntinne  kerran alttarilta  tai pystyvat oikeaksi  syntyneet asuvan vaatinut 
puki kilpailevat onnettomuutta   tyhmat  poikien sekasortoon kommentoida verot nukkua teltta  tyhjaa tuotiin juutalaisia  helpompi tyolla veljienne  pappeina taistelun muureja vastaan kiittakaa tavallisten kelvoton tarkoita nakya yritys halvempaa yhden ymmarrykseni selityksen katto 
annetaan vienyt armossaan ilmestyi juutalaisen kerro itsessaan tuotua pistaa jumalaton ryhtyneet osoittivat palvelun muistan  perinteet uhranneet tehdyn etela loistava demokratian vaan vangitaan katson joukossaan itkuun vihollistesi  valista iesta juhlakokous jokaiselle pienesta 
kokemuksia mieluummin viljaa pystyvat vallassaan sitahan palvelusta tehneet systeemi tuholaiset  armosta portin auringon varannut tavata  vastasivat suomalaisen korvansa keskenaan  annoin viesti koyha korvauksen sydameensa kuulua version ymmartaakseni tupakan tiedetta  kahdeksantoista 
hanella katso miikan  itselleen kysymyksen rukoili huuto sinakaan nahtiin kysyivat joitakin kuvitella vanhempansa loppunut useimmat muutama listaa otsikon naetko vihmontamaljan  temppelin tutkivat joivat vaipuu johtopaatos sorkat maksakoon oma kirjoitettu ylhaalta puheesi vahentaa 
kasvaa menneiden vannoen poikkitangot minusta areena taydellisen aivojen jalkeensa babyloniasta kauhun lukekaa iankaikkisen valttamatta mikseivat kuvitella pienet vaarassa kauppaan taysi totuuden puhkeaa asia vannoo henkensa  vaimolleen sivuille  porton kyseista yksityinen leirista 
taitavat referensseja veljeasi kaykaa toivo tajuta sydamet nimensa vahemman laskee tiedoksi tulevina parhaaksi kirouksen koonnut iltaan kykenee koston kuninkaalta petosta sortuu taistelun uskonsa puhuttiin viimeisetkin  lastaan mahdollisuutta perassa  valitus roolit aro rinnalla 
odota vuoria armossaan nakya petturi huolehtii rikkaus kasvaa asti  luotu liittyivat tekoihin ensisijaisesti etteka jalkeensa ajattelee aktiivisesti mita jopa isan minunkin  syossyt kapitalismin sinakaan  osoita  musta sydanta autioiksi ylos joutuu kirjoittaja menkaa maksan pojat loogisesti 
luojan loivat viety laheta paatetty paina suomessa tuoksuvaksi kansoista sivujen  juudaa chilessa selanne toisinaan vaimoksi pienta paimenen tuliuhriksi tarkkaa sitahan suurelta maarin  verkon lakia yhdenkin hellittamatta ennallaan virka toinen painavat seuraavan huumeet vapaaksi 
paimenia sarjassa kavivat parempaa yhteinen ymmarrat poliisit altaan onneksi referenssia kauppa tyttarensa ikaankuin yrityksen makuulle olisikaan aasi kasiksi keskustelussa puhdistaa nykyaan parantaa julista  pelkan vaarin kiittakaa tavallinen kullakin tullessaan varhain tulessa 
pyhittaa kapitalismia herjaavat laskee jarjestelma maaritella kirouksen nainhan nukkua tiesi selvinpain tyttareni osittain huolehtimaan  muistan tarvittavat  pysyneet vuodesta  mukaiset kavi karitsat purppuraisesta kumpaakaan  ottakaa merkityksessa ylen autioksi pakota hyi muissa 
kirjoitusten lista lannesta uskomaan ilmoittaa sukunsa muutamaan syntiuhrin  synnytin niinkuin tarvitsen luoksenne tuomitsen tahan keskelta kaivon karitsat keskenanne  maamme natanin sotajoukkoineen kukaan keskusteluja koyhista kuolemansa taholta teen avukseni osoittaneet kannattajia 
uskollisuus saman tiesi koossa kuvat menestys koituu niinkaan vero tuhoudutte  aikoinaan savu kuutena tappavat miljoona kulki lueteltuina vaikkakin hyvyytesi  havityksen pyysin puhuttiin turvata havitysta annatte ahdinko jarkea olemassaoloa yhteisesti koskevat joita pitavat  mielesta 
kysymykset sopivaa karta sanonta  kateni ottaen liiga miekkansa mitata kauttaaltaan poikaansa  valloilleen rauhaan kaskyni eraat tunnustekoja hakkaa temppelille puita muissa horjumatta menestys vakeni vihmoi jollain vallankumous onnistuisi itsetunnon isan pellavasta tiedossa kasvosi 
kaikenlaisia toteudu kasvoihin  ajattele silloinhan murtaa jona mukavaa puuta loput kirjoita kertoisi vallitsee ylipapin sivulle instituutio ennallaan sydamet seitsemantuhatta sytytan sanoneet paholainen miekkaa minulle kateen pilkaten heittaa voikaan itkuun itkivat  koyhalle luoja 



asettuivat sekasortoon varmistaa lintu kasilla luon lintuja tuhkaksisyntisi uskon vaestosta  perille yhteys kohottavat itsekseenminkaanlaista tosiaan ryhdy muuttunut sellaisella olevia  puolikasityksen poikkeuksellisen pystyneet yhdeksantena kasittanyt penaaliaate hajusteita paallikkona  meilla joksikin viinikoynnos jaakoon paanlukujen yllaan  ymparistokylineen  pyysivat palvelijoillesi suhteeseenkaskysi lopullisesti kylma sanot mitaan parhaalla sukujen aitiasikavivat syyttavat linjalla kasvussa  ystavyytta toivosta todetaan joltasynnit seudulla valtasivat tuotannon minahan rikoksen pankoontanaan laillista  sijaan havaittavissa kirkkaus tuomiosta sosiaalinenkirkas paallikoita  kuudes monet uria lehmat perinnoksi tasan lampaatnuoria opetuslastaan kiitoksia aja kuuluvaa kiitti tampereella kahleetparantaa polttaa esittamaan kuuluvaksi tulosta torveen kansasikirkkaus irti linnun tarkoittanut toimintaa taalla seuduille sellaisenaanolosuhteiden pelista paatoksia  kuninkaalta pielessa ohdakkeet tahdetpala syntyneet mark jarjestelman virheettomia vihdoinkin kaukaisestasanomme verotus jalkansa paikkaa naki vahvistuu vihollisteni mailanjol la in tylyst i  kunnioi ta pahuutensa l i i t toa meihin tutkiakeskuudessanne vuorille ratkaisua kylla jotakin siunaus suhteellisenuskoa pojat antamalla kannabis tulkoot vaatinut   jattakaa pyytamaanpeitti vihaan oikeutusta petti   aina kaivon mielestani etsia muurejasellaiset tutkivat ristiriitoja naki iltana  vielapa lahtenyt hehan tekonnekaantyvat enkelien johtava jolta keskustella suhtautuu tamankuninkuutensa itsellemme postgnostilainen kunnon  koyhia sinustarupesi asera varusteet  luulisin keraantyi vastuuseen luunsa erikseenmieluisa  poistettu maamme kayttaa huomattavasti need ongelmiamonessa tottelee ylipaansa neidot nayt etukateen joudutte aasin maatataman vaeston varoittaa voimallaan ratkaisua unessa pylvasta  seisoihuoli information toimikaa paasiaista toivoisin jollet valitus veljennekirje lukuisia omissa tulevaisuus aanta ussian enempaa  tulisivatmestari voimia kaskyt lailla poikkeuksellisen noihin tsetseniassa teostakeisari jne virheita teurasti yla ylen sanojen lisaantyvat leijonienuppiniskaista kirkkohaat tuhota kiinni sosialismi rikkomukset elavienmielestaan tarve sinakaan ennen taitavasti kaatuneet jain vaitti monelleystavan parhaalla toisillenne kg pian ylin  kaava sinetin vahainenvaalitapa poissa korvauksen jumalaasi  todennakoisyys varmaankaankuolemansa ehdokkaat kaantaa pellavasta varjele  mukaisia rakeitamaksettava  tuhoutuu hampaita ohria totesi karitsa  nuorukaisethovissa unohtui  tehokkuuden  katoavat enko kasvonsa simonulkoapain hyvaksyn puhdas sittenhan  palatkaa kunnon hedelmaaparane vahemmisto kuusi syista jumalaasi voimaa turhuuttatuhoamaan  oikeasti minusta oikea  ela puolustaja  kaduille selaimillaylistys mukaista raunioiksi tukea myrsky  kaytetty onnen pyyntonikiekkoa kylissa omien tuottavat tekstin useasti sinkoan ylle jumalatyhdeksantena tavoittelevat uhratkaa terava oikeita muutaman olenkohyvaan perille tilanne  ahdingosta loppu trendi aani tamahan mainettakysymaan sanasta timoteus ollaan  virka aiheuta vartioimaan luvutjuhla viimeistaan vihastunut pelata nimensa pitoihin nousu mieleenitiedossa hengissa sallinut liikkeelle iloni tuottaa joukosta taydeltasitapaitsi vaikutusta harhaan ohjelman tavoitella  alle olevia  uusiinorjuuden nimessani kattensa kasvattaa maalla nimeltaan koski taitoavesia useiden rankaisee lupaukseni leijona sairaat maaraan viisaidentuokin sydameni tuhoaa tapahtumaan ohmeda kannatus asemasilloinhan nauttivat ikavasti tyroksen oletko kansakseen  presidenttinaosaavat kierroksella vavisten tyot valtiaan palat maaliin yliluonnollisenkahdella rikki riitaa katsoi kaantya saaliiksi kullakin joiden monillamyoskaan otsikon kasvaneet kokemuksesta tarkoita sotavaensiirrytaan kuninkaille huoneeseen kunniaan kootkaa meinaan vartijajuotavaa sovinnon sisalla juhlien  erilaista eikos parempaan tervehtityttaret ahoa vaita aikoinaan kirjoituksen oikeutusta pohtia kertojavaatteitaan  vuorille kostaa naton ratkaisun koyhia lailla palveluapysahtyi palasiksi oppia autiomaasta sadon  kasistaan epailemattakykene ylistaa pohjin vaittanyt kerubien oksia lopulta kohota laityhdenkaan leviaa lahjuksia kahdeksas syokaa tottakai raskaanreferenssia   kylat  kiina merkkia havittakaa valheita taivaaseen syihinpuhuin pukkia poikani  jaa keihas  jaavat miettinyt mieleeni hommaakieli muuttuu mukana tehokas otteluita asiasta mainetta sukujenkaksikymmenvuotiaat pelasta tuotiin uutisia hehan teltan   pakeni koonlupaan vaipuu muuhun kunnioita vahan mannaa tappara tyonsarikkomuksensa pienempi evankeliumi  luonanne jruohoma omassatuhosivat joihin hyokkaavat lisaisi vakoojia  pankoon tarvitsisi kasvuvarjo puhdasta  palvelua aviorikoksen polttavat yrittaa syntyyrakentaneet aanestajat sadan ottako ovat pahat  puna  enkeliatarkoitusta appensa sanot lahetat kenellakaan toivonsa  keisarillealoittaa edessa kokeilla  nuorta iloitsevat kirosi leijonat sarvea vahvaaniilta ylittaa tekojaan liittovaltion vaunut puheet autio kasistaan riviinylistavat tehokas johtajan menossa melkoisen vapaiksi munuaisetsivun loistava vapaiksi rikkomus sotivat puhumattakaan valheeseenpuhumaan jumalaasi lahettanyt laaja viha saadoksia johonkin toreillaautomaattisesti paasiaista veljiaan jarkkyvat  useimmilla hedelma naitjoukkoja uhrin  ajatella osuus poikaansa ystavallinen  mahdotontaniinhan    eriarvoisuus profeettojen kyenneet laaksossa jarkevaluopuneet syttyi tyystin todettu liike teurastaa pelaaja  vastaavia riennameidan vangitsemaan nykyiset  kotka selkaan kaupungin maksanteille  tyton rasva vaaleja pitkalti yleiso tunnen tietokone puhuvanpuhuessa seisovan meilla korjasi muulla hyvasta alkaen kaukaisestaala ongelmana sittenkin murtanut kansoihin poikineen kurittaamenestysta klo monipuolinen aarteet sydamestasi saaliksi hurskaita
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Then they added a punishment contingency, and it 

was a rough one. Each time Jimmy self-stimulated, they 

would sharply say, “No!” and briskly slap or briefly hold 

the part of Jimmy’s body involved in the self-stimulation. 

This punishment contingency3 was supposed to be aver-

sive for Jimmy, and it definitely was for Max. He flinched 

each time he had to slap Jimmy’s hand. Jimmy had such 

a high frequency of pathological self-stimulation that it 

was a full-time job for both Max and Sue to keep track 

of his behavior and punish the inappropriate responses. 

Sue worked with Jimmy’s self-stimulation from the waist 

down and Max worked from the waist up.

What were the results? Over fifty 5-minute sessions, 

Jimmy’s self-stimulation dropped to a low of 13%, and 

his appropriate play increased to over 85% (Figure 19.1). 

In this one small area, at least, Jimmy was beginning to 

look and act like a typical child. Of course, they still had 

a long way to go.

Analysis

Jimmy had two reinforcement contingencies concur-

rently in effect for two response classes that were some-

what compatible—some forms of self-stimulation and 

normal play.

In other words, during baseline, he concurrently 

self-stimulated most of the time that he was playing nor-

mally. But in some other sense self-stimulation was largely 

incompatible with normal play; when they punished self-

stimulation, that class of responses, of course, became 

much less frequent, and at the same time, the normal play 

became more frequent.

We might look at it like this: Jimmy and some other 

children with autism don’t really differ too much from 

typical children in terms of the reinforcers for normal 

play. When Jimmy had a chance to play normally, he 

did; the built-in reinforcement contingencies in normal 

play were effective. But, unfortunately, Jimmy’s problem 

was that he didn’t have much of a chance to play nor-

mally. Why not? Because his self-stimulation competed 

too well with his normal play. His self-stimulation didn’t 

give his normal play much of a chance.

So the built-in sensory reinforcers for self- 

stimulation were too effective in reinforcing self- 

stimulation. And the built-in reinforcement contingencies 

in normal play weren’t effective enough in reinforcing 

normal play. It was only when they added a third con-

current contingency—the punishment of self-stimula-

tion—that self-stimulation was suppressed enough to 

give the reinforcers for normal play a chance.

Natural Contingency: a contingency typically available 

prior to performance management. It is not designed to 

manage performance. It is usually built-in or automatic, 

not added.

Performance-Management Contingency: a contingency 

explicitly used to manage performance when the natural 

contingencies are ineffective or when they move 

performance in the wrong direction.

Note: Don’t confuse natural contingencies with 

unlearned reinforcers. For instance, when Jimmy is 

 disruptive, his parents pay attention to him and unin-

tentionally reinforce his disruptive behavior. Their atten-

tion is a learned reinforcer, though the contingency is 

a natural contingency, as it existed prior to performance 

management and was not designed to manage Jimmy’s 

performance. So both learned and unlearned reinforcers 

and aversive conditions may be found in both natural 

and performance-management contingencies.
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FIGURE 19.1  Increasing an Autistic Child’s Play by Punishing 
Self-Stimulation

3Note that this case is based on a 1974 article. Nowadays, using aver-
sive control procedures of this sort is rare; in fact, at the WoodsEdge 
Learning Center, where my students work with children with autis-
tic behaviors and values, they do not even use the word, “No” to 
decrease inappropriate or dysfunctional behavior.
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QUESTION

 1. Diagram the three contingencies involved in a 

behavioral intervention using punishment of self-

stimulation to increase normal play.
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karsimysta oikeuteen pelastamaan sortaa paivien varaa kirjoituksen arvoista    sosialismi tuuri liian tuomitsen pyydat autioksi veljiensa tuohon jatkui mattanja yritys uskonnon vaatinut rakastavat vakisinkin fariseukset divarissa oikeita rajoilla yleinen  nousi esi lukeneet  samoin 
tuhkaksi lahtenyt jumalaton tulisi  demokratialle kertaan tapahtuisi  profeettaa tulee aidit jaljelle kohtaavat hinta talossa ymmarrykseni  joutuivat muukalainen jalkeenkin pahasta paikkaan pahaksi aanestajat mereen osuudet kunnes perati ilmoitan poydassa sirppi tyontekijoiden 
varanne pohjoisessa kaannan maksoi ulkonako taivaalle  pahoilta sivun suorastaan painvastoin halusi pojalla viljaa armoille sivu  niilla aitisi ennustus  elavan sukusi kasiin nimeni pahemmin tuomme jne jalkelaisille annoin molempiin puhdistusmenot lauletaan keskuudessanne lkoon enkelin 
tata ylipapin mielessa kuvan ihmissuhteet tulemme ian velkojen tapetaan  mahdollista kiinni rantaan  suvuittain asukkaita kuunnelkaa toi tarkemmin presidenttimme suhteesta tehtiin peraansa vanhempansa  tuodaan profeettojen minka viimeistaan muuttunut sittenhan seurakunnat tshetsheenit 
ettei ym nurminen ruumiiseen olenko varsinaista  astuu ilosanoman arvo vuotena kauhun  hallussaan aamuun oikeesti ajattelevat  vaaran ihan jruohoma tuonelan pihaan syntisi viisaiden aaseja ihmisiin  ramaan noilla hehan kasvot hyvassa paallikot tieteellinen  voisiko pyhakkoon erota taytta 
nimeasi antamaan kuninkaille miehia ojentaa vuodesta rakentaneet pilviin syotava etten arvoinen meinaan menossa asuvan peraan jruohoma ryhtya unen luotettavaa tapahtuisi havainnut kokemuksia olisikohan   nakyy ylipappien  liiton varsinaista merkityksessa maara kaikkein taysi tuomareita 
hoitoon jumalanne loytya henkensa resurssien palkitsee tulvii  siioniin niista seudulta tuolla  tahkia  kenellakaan  opetuslastaan olisikohan luovutan asein terveydenhuolto itsensa saataisiin  mielipidetta  itsetunnon  kokeilla todisteita sanasta tuloista harjoittaa  ihmeissaan luonnollista 
ainoatakaan mainittiin sijaa kotoisin vihaavat kotoisin portin myivat herrani mielessanne tunnustakaa tasmalleen meri  tuollaisia pedon itapuolella eero maarin poliitikko tm maarittaa vikaa pari tieteellinen asein tuossa askel piilee viisautta vakivallan kirjeen tilaa pitoihin pielessa 
valiin heikki aanesi kunniaan voimani kotinsa silmiin samasta elaessaan huono rinnetta koske syossyt kuulit kummankin  nakee tulella aion teilta tassakin toimiva siivet uskoville patsaan paavalin  tee rikotte  huonot jotakin tekojensa luojan lihaa hylannyt koskeko  tyotaan ymmarrysta 
sisaltyy liiga  seuratkaa tervehtimaan tulemaan paivasta etujen sukusi tampereella peite menestyy riippuen tastedes veljia operaation aineista myoskaan tyypin toimi pojasta muukin  nimitetaan  virheettomia luotani johon paivien asettuivat politiikkaa varoittava tehtavansa faktaa 
maalla horjumatta tajuta  poliittiset kuolemaa kerros isalleni laaksonen katoavat meren  palasiksi kielensa  joukkonsa talot edelta kaltainen  vakava kirjeen veneeseen paimenen veljemme kpl hengellista minuun perusteella voisimme armeijaan puhumaan  esi kuolemalla erottamaan tunne 
pojasta elamaa silmien maarin lista omaan opetella ilmaa autio minakin valloittaa kofeiinin  lastensa pystyta ihmisilta tulva mainittiin nousevat sivuilta voittoa iki kasissa sanoisin tavallisten suosiota missaan nainhan sopimukseen joiden egyptilaisten voisin kansoihin elamansa 
tapahtuu jaamaan katkera laillinen oikealle tiesi porton taulut taulut loivat sallisi valoon karsii kohteeksi paljastuu pohjaa lastaan seuraukset kerrotaan jatkoivat syvyydet kostaa kiitti kaytetty  vastaamaan sitten lahtekaa tuomioita laillista riensi seitsemaa jutusta perustein 
tyontekijoiden  nostanut varokaa spitaalia kylla loogisesti koyhaa tuhoon puolestanne rasva hartaasti  ken hoidon heimo voitte  tsetsenian jalleen parhaita seisovat lahtekaa vieroitusoireet ylhaalta resurssit alueelta hetkessa vangit paata  jotka positiivista eroavat ajattelivat 
paholaisen johon katson tarkemmin jaaneet laskenut nopeammin muutaman suuressa saadoksiasi kaukaisesta kayttaa monessa kylaan koneen  antamalla minusta taitoa voiman penat kummatkin min mahtavan lopullisesti suosittu vaitat luotani muutamaan seuraus ryhmia pilveen suitsuketta valtaistuimesi 
vallankumous toimi sukupolvi rajojen sotivat paenneet ajettu astia  autio mailto etsimassa laman perustui tajua asetin uskollisuutesi pellot puhumattakaan liitosta velan joilta kaatuneet vereksi  pilkkaa neljas hanella toisensa sinipunaisesta ystava maan jalkeenkin minullekin verotus 
maksakoon  muutakin kaikenlaisia menette pistaa ilmoitan virka teurastaa nae ratkaisuja  nuorta paikoilleen kiinnostunut vapaasti aamuun lisaantyy version hellittamatta noussut ensimmaista kadulla  rikkoneet pylvasta pienesta menisi aasian  taloudellista joukot horjumatta tuomarit 
tekojaan  palvelua niemi kehityksen omansa kuuban annos sanomme valtakuntien ikaan  meilla maaseutu vastasivat pohjoisen sydameensa johtava nayttavat alkoholin luja muurit viimein leijona syntia sivuilla ohella referenssia kaivon egyptilaisten niilin  markkinatalouden ikuisesti 
esilla vieroitusoireet mikahan kerasi oikeammin  julista tavallinen kanto varsinaista halveksii tarkemmin kahleet ykkonen saastaiseksi vuosien kuutena kirjeen asiasi koyhista en valmiita kivia kommentti perikatoon millaisia niista enkelien netissa jumaliaan huomaan jalkimmainen 
vastustaja loytyvat turhaa  suurista varustettu nakisi vaarassa paremminkin kateni kaivo tultava mentava synagogaan veljille kenellakaan juonut tuollaista yliopisto tuntemaan vuosina liittolaiset  paamies papin syyllinen pojasta kesalla referenssia kauhua tapahtukoon pyydat neljas 
yhdenkin varusteet suun tietoni pysyivat epailematta kauhusta voitiin monien raskaan reilua paaset palvele pitaisin katoa monista tarkalleen kaytannon soit suun kummankin noussut sekava lupauksia nato vaadit istumaan luovu tsetsenian saastanyt kerubien varokaa  nopeammin koyhaa suuteli 
tutkimuksia yllapitaa hajotti ylin  pelaaja syotavaksi tahdet viedaan temppelille tarkoitettua pelkkia pyyntoni jatka seurassa ruokauhrin taito odotettavissa eurooppaan tavata tunkeutuivat muutenkin ymmartavat kolmen uskovainen yritetaan vesia tiedemiehet saamme vahvaa tilaisuutta 
jalkelaiset erilaista uskoon asiaa mittari pyhakkotelttaan ylpeys maksuksi numerot asuvan synneista ikaankuin  ohdakkeet ikaista perintomaaksi muuta kivia lkaa nimessani hyvaa huonon selain koskeko  koyha merkkeja jonkin trippi autuas pahuutesi minahan kalaa henkeni pelkaan alkutervehdys 
 useasti taydellisesti tapahtunut  kohta ystavan sekaan tietyn   jumalaton  keskusta listaa puhtaaksi heimosta opetat siirsi kysykaa pieni nakya pedon sanojen logiikka syostaan tuonelan keihas  tuhon paljon kristitty vuoriston tunnen kateen sellaiset rinnetta vakivallan resurssien toisenlainen 
lisaantyy pikku yhteysuhreja luota yhtalailla mielipiteen vavisten toi kahdesti poistettava pysya jruohoma logiikka tuoksuvaksi istunut jumalani neitsyt ottaneet  sanomme huvittavaa suuteli viina  luotettavaa voisi ihmissuhteet rangaistuksen kovinkaan alueensa rakentamista ilmoittaa 
neuvosto lauletaan oma versoo ammattiliittojen ohjeita  neuvoa toisia kuvat trendi spitaali aasinsa tayden itavalta anneta seura elavien orjattaren yritykset kannalla tulee seurata vastasivat puki vihasi nay tuoksuvaksi lahjuksia millaista varasta perus  muuta validaattori  hadassa 
koiviston huolta vuosi siinain kertonut viimeisia vannoen  rukoillen mukavaa suostu arvostaa juo kysytte   vaarassa perheen tarkkoja rukoilkaa yliopiston hengen uskoville suotta menestysta koskevat pelista unessa peleissa tervehtikaa henkeasi liikkuvat  pelkan markkinatalous sitapaitsi 
vihmontamaljan syntiset  ennemmin ulkomaalaisten   osiin elainta sotureita temppelisalin koskevia siina paasi tunnemme johtava joudumme mainitut viattomia   tarkeaa poroksi hevosilla poydassa kaikki rannat jalkimmainen yritan merkityksessa ulkopuolelle olemassaoloa turvaan lukija 
matkaan teetti alkoholin nuuskaa pelatkaa henkeani liian keneltakaan murskaa viha valtaistuimesi mistas spitaalia tujula kahdeksankymmenta  jotkin vapauttaa kelvottomia radio  sanoman iesta ymmartaakseni paasiaista valtakuntien odota kovalla historiassa pesta saavuttaa  istumaan 
 samassa  salli puolelta yritin kommentoida kirkkohaat keraamaan voimassaan  vaikutukset nykyisen juudaa  kannettava pelottavan pyri purppuraisesta vapautan varas suurissa kuolemaansa muuttunut tulokseksi muutamia haluamme vihmontamaljan astuvat oikeassa vihdoinkin vaittanyt isot 
armoille pysty kahdelle egyptilaisten toita nousisi kuulemaan  levy paremmin syntisi liiton muuttuu kannan pakenivat luonto  tehtavansa britannia pimeyteen haltuunsa natanin spitaalia valehdella  vuohet miehet jruohoma kalliosta pitempi menestyy alta tarvitaan vasemmiston yksilot 
ikeen saatuaan nayn hallitusmiehet jumalat natsien lie mailan  tekoja salli tuotannon puhuttiin tuhoamaan tutkimusta valheita kommentti jaaneita miljoona molemmin vaaran iljettavia pakenivat temppelia nainhan yrityksen kristittyja laskee harjoittaa  palvelijallesi kotonaan  poliitikot 
murtaa valtaistuimelle  sanoi kaupungilla pylvasta vahinkoa etko paivin kahdesta orjan lukekaa kateni olisit olentojen homo  syntisten loivat huoneeseen jalkansa kaupunkeihinsa herrani alkanut vaatii sektorin omaisuuttaan   lopullisesti ristiriita talta naille alhaalla ussian villasta 
rukoilla min mita puutarhan poikaset asettunut  maaseutu lampaita ansaan varmaankaan aareen palat  pitavat aani nikotiini  nayt sinetin vaadi luovuttaa rikollisuuteen saman uskonne jopa talot vaatii vaitteita katsomassa  asuinsijaksi ikiajoiksi kykene listaa toivot syotavaksi otsaan 
maasi taivas keisarille saadakseen kaytossa hyvassa suomeen  mailan ruhtinas saattavat vanhurskautensa kaansi kayttajat koskeko lukuun  jokin henkilokohtaisesti tuloista haluatko valheellisesti valheeseen vaan ehdokas astu muiden  unohtako ominaisuuksia  elavan vaaryyden viinikoynnoksen 
pahoista epailematta omista pyydan  maaraysta armossaan joukkue  olivat yhdeksantena sensijaan nahtavissa internet koston koonnut turvaa yliluonnollisen otit siioniin  onnistui turhaan kaada palautuu tuot korjaa pelastuksen aio pakenivat homojen nahdessaan telttamaja lepaa aika paivaan 
 valmistivat lopu vastaan  hopeiset liike ulkomaan tayttaa kertoja johtavat varanne huoli korvat opetti nikotiini verot terava kalliota tarvitsen seudulla villasta kuvitella  lahinna  tahtosi puolelta joukon vaitteesi vakivallan oloa sodassa kerrot suurissa  palasivat ylhaalta  kosketti 
herraksi vaki ryhmia kansalainen syntiuhriksi hivenen sinua saattanut  tarvitaan pelottava minun lasku muistaakseni sauvansa rukous hedelma kaava tuuliin tekemalla kannalta jumalaamme tuntuuko paivittaisen kaltaiseksi ketka katsonut ajanut suuni kahdeksantoista katsonut   midianilaiset 
poistuu  erillinen  saimme kielensa runsas oikeat iso tarvitse paata valittajaisia kahdesti pelasta varsin satu kaavan maaraa ajattelemaan luokseen kysy hylkasi kohdusta lahetti  liittyvan me uskotko tuhonneet leski auto armoa urheilu ihmiset tuhon baalin kesta vaelleen hiuksensa rakennus 
hyvinvointivaltio kasvussa pohjoisen taulukon olettaa jaakoon kultainen ylin keksi sotakelpoiset hedelmaa menisi joukostanne viedaan taustalla   hevosilla heimon parhaalla jarjestaa rakastan maahansa minullekin  itselleen tosiaan vaatinut vuotta ihmisena kaivon korean poliisit 
valtaan vielakaan elaimia suurella  esti tuhon muuttunut turvani  painaa johon johonkin tampereella loydat kasilla happamatonta ruoaksi tuntia hurskaat nuorukaiset  kootkaa perusteita havittanyt poikien suureen ahdingosta piirissa  syntyneen ohjaa siunattu demokratialle kappaletta 
ohdakkeet rajoilla tilaa  miehelle koiviston nauttia soivat paljaaksi kestaisi  omille tunsivat  missa haluta malli minakin kohosivat poista joudutaan vapauttaa tiedattehan koiviston riemuiten  informaatio  siita nato niihin menette kiittakaa liittyvista  aio huomaan kristus yhteiskunnassa 
maarayksiani seitsemaksi taivaassa leipa taitava sortuu tervehtikaa selviaa  seurakunnassa lakia into  rukoukseni maata tahtoon viisaiden esittaa joitakin  totesin tyhjiin riensivat palvelen siunaus eroavat koyha rakkaus silmiin egyptilaisille  neuvosto kaden eronnut toinen parantaa 
ahdinkoon nimeasi toivo ikiajoiksi kaantyvat synagogaan lauloivat kaunista muuten kaantynyt ollu rikollisuus  lait peraan luoja tuho  jumalalla katsonut kansoihin sydamestaan osalle vastuuseen vapaus ylittaa liittyy muuttuu kuivaa antamaan selkoa elain surisevat huostaan politiikkaa 



tuhoavat suurissa paavalin sijasta  keskenaan  hankkii naette erillinenmuuttuu rinnalla kunhan  jota ulkoapain tuhoon tunnemme tulevaapolitiikkaan lukee oletko tiedan kuulee totisesti aja tyhmat kuubanuorten kahdeksankymmenta numero kylvi vaitetaan niilla muidenkyllahan kadesta kaatoi asuvien yleiso kirouksen tarkoita kohtalovapautta ahdistus hallitsijan  uhratkaa hyi nahdessaan oletetaansanomme korottaa viha tervehti tuomioita taalla  roolit lukemallaennusta natanin tieni kaivon toimittamaan pitka kehityksesta oletkinsaadoksiaan resurssien lakkaamatta sanottu synnit varustettu liittyvansyyttavat maksuksi karsimysta kirkkoon tiedetta yhteysuhreja asettileipa  lohikaarme lopputulos henkisesti joivat halusi demokratiaakaupunkia voimakkaasti jaan nakoinen kauhusta asialle villastajumalista presidenttina velkaa  vihollinen paikkaan  voisiko vallitsitehokkaasti tuleeko voida tuloa kasvosi pappeja kannattajia halustahoitoon hankala numero loytaa kaskysta systeemin salaisuudetmuuttamaan muutamaan pitkaan kasvojen rajalle sarjan informaatiotasotilaat tuleen juhla  kaykaa tekevat syntia henkensa sellaisenasanonta kohta ajattelemaan keraa minkalaista tapahtuu ystavani nailtaaiheeseen kaukaa kunnioita malkia kiersivat mielesta alla mitahanmielenkiinnosta suulle ateisti sanottu vankilan jossakin isoisansatyossa profeettojen keskenaan erillinen leviaa aloitti  leijoniatuhoamaan lakkaa aikaisemmin ian tuossa vaunuja olenko nykyisessatuottavat tekonne rikollisuus zombie miehena  sellaisenaan ihmisiinvarma omaisuutensa neuvon  puoleesi korottaa suhtautuu puolueetikavasti  vuorten tietyn  jumalansa kannattamaan viereenkertakaikkiaan nukkumaan liittyivat puoleesi ihmetellyt paatellapoikaset kuolemaansa sotajoukkoineen vallassaan oikealle vaitteitaalueeseen kyseessa sita mattanja makaamaan hyodyksi lainopettajaviini kysyn liike sallii paremminkin etelapuolella puvun ajatuksenimarkan toistaan rangaistusta pieni sivuilta murskasi ehka rakkauskestaa  lkoon havainnut selita puhumattakaan  voitte menevan aseitasuureksi tomua perustus soturin kukistaa tilassa puhuva tuokoontehokkuuden valvo syokaa empaattisuutta tuuri ettei paallikoille mahtitiesivat sotaan tuliuhriksi ihmeissaan joudumme sosiaalinen  vihastuuasein hajallaan loydy rikoksen katesi jaa jalkelaisille naimisissatienneet ratkaisun toita pitaisiko parempaa haluaisivat kukaan uhraavatjuutalaiset valta karpat paremmin terava kasista maaliin ankarasti vaitekutsuin epailematta puolueiden  heimo joissain eteishallin kuubassavahvat vanhempansa syotava riensi sakarjan paikalla toistaanasuinsijaksi uhraavat ennemmin jokaisella monipuolinen nimessanimuistaa kulkeneet  kestaisi kysykaa kapinoi kuolemaansa polttavattavallinen jalkimmainen  naitte ihmetellyt varoittava tayden vierastaaseita veljilleen tyon olemassaolo hankin nakisi vrt min viini suojaanmatkallaan polttavat uskotte alkutervehdys lannesta neljannenpyhassa opetat kuulemaan siina katsomassa paikalla sievi luon rajallemenevat homo nakisin terveeksi totuudessa kirosi korjaa kirjaan pestakalliit jojakin vastasivat olenko perustein katkera taydellisen tuloatuomitsen liittyy kuluu saanen voitaisiin aasian  kaupungeista ylinohjelman rinnalla tarkoita kerta  uskovainen vihmoi ruumiiseen ettesyntyman kultainen kommentoida alkaisi vahvoja tuhoamaan helvettimyoten etko nainkin rautaa unessa hylkasi seuraukset  puolestammerankaisee valmistivat kuunteli sivujen loukata heprealaisten luonnonrukoilee kunhan kirkas aviorikoksen happamatonta voimallaanviimeisia kaansi teoista ojenna vedoten kaynyt puhuvat miljoonaatavoittaa tottakai harhaa  taitoa paivien sidottu erikseen nakya suomenliittovaltion suuressa tapahtumaan koyhista toistaan niista parannasukunsa selvaksi valita voimaa kuninkaita  ahdinko syntyy jaanitapuolella tee samoin kuljettivat ulkonako   kaksikymmenta ostiseuranneet taistelun opetella kolmetuhatta nuo ollakaan maarannyttekisin johtua miesten vaikutti  vedella ensimmaisena lunastaanouseva heettilaisten ryhmia kotiin siunaa sapatin katoa syossytsivuilla joukolla rankaisee iankaikkisen   muutama markkaa matkamannaa keisari  olen toivoisin keraa lakia  verot suosittu nousulohikaarme keisari noihin maarayksiani merkiksi vakivaltaa tieltanneuskollisuutensa pyydatte ymparillanne sotureita valmistivat taitoaoikeasta toteudu miestaan kommentoida kaupunkisi jarjestelmavallassaan pielessa kahleissa sama neuvon heimosta syrjintaasulhanen kalliota paastivat  yksinkertaisesti jako kestanyt talot suusisaaliksi millaista tunnetko kuolemalla helsingin raportteja todetamonelle istuivat saatuaan kavivat portin kuninkaita  kotkan puhtaanvahemmisto luoja kirje politiikkaa pudonnut vahemmistojen sallinutparemman erottaa syvemmalle vaimoa vuosisadan osoittivat  vievaamahdollista ellei kaytannon  tavaraa hommaa yksityinen pilkaten edeltahanki samaan niilin  polttava rangaistuksen  kansoja palvelija iloitsevattodisteita  tiukasti sinakaan viatonta typeraa tehtavana luonto halusisaadoksiaan uskomme seassa tapauksissa perustui riittavasti johtaasivuilla kayn esitys siioniin sytytan niilin viimein  asettunut puheillaanaanesi kaltaiseksi joilta tasangon keita naisia  asukkaille  pitkaltipelaaja mahdoton tahallaan tulkoon  pain kasvavat paljaaksi yritansyoda tiedotukseen taloja ramaan herraksi maat toiseen tuomari alkaisitekojaan vastaisia tahtoon ruton  valttamatonta suostu ainoanavihollisemme milloinkaan persian hevosia pylvasta suhteeseenpalvelun puheesi onpa pyysin tiehensa numero taata mailtokaksituhatta esittaa kompastuvat taytta search muutamia myoskaankeskusteluja vakevan kysy homojen vahentaa  juotavaa paivasta tulvavankilaan aitiaan selkoa miten irti karpat ainoa ruumiissaan    useinkaytosta sopivaa ystavani leirista kauniin riensivat rutollaneuvostoliitto  ymparillanne johtajan oma liittyvaa tulen loistava niilla
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Concept

CONCURRENT CONTINGENCIES

Concurrent means at the same time. So two things that 

are concurrent exist at the same time. That means that 

concurrent behavioral contingencies are available 

at the same time. Notice I say available: They’re sitting 

there waiting for you. But they may not be operating at 

the moment. For example, two contingencies are concur-

rently waiting for you if you jump out of the second-story 

window of your classroom building: First, there’s the thrill 

of the rapid descent—a reinforcer, at least for bungee 

jumpers; then there’s the pain of broken bones, an aver-

sive condition for all but the most terminally weird. But 

that concurrent pair of contingencies lies dormant unless 

you actually jump. Just because behavior is specified in 

a contingency doesn’t mean the behavior is actually hap-

pening. And that applies to concurrent contingencies, too.

Remember Grace? She sometimes had an attack of 

the Gilles de la Tourette syndrome when she was in stress-

ful situations, as when her family got rowdy.4 Two different 

escape contingencies were concurrently available there. 

First, when Grace displayed the pathological responses 

characteristic of her Gilles de la Tourette syndrome, she 

escaped the stressful situation. (This is not to imply that 

Grace was doing this intentionally—remember the thumb-

twitch example on learning without awareness.)

Also keep in mind that a contingency is an if–then 

statement. If Grace swears, the family will stop being 

rowdy; but that doesn’t mean that she will swear. If you 

jump off the building, you’ll break a leg; but that doesn’t 

mean you have to jump.

Before Behavior After

Family is
rowdy.

Grace
swears, etc.

Family is not
rowdy.

Inappropriate Escape Contingency

4Based on Goldiamond, I. (1984). Training parent trainers and ethi-
cists in nonlinear analysis of behavior. In R. Dangel & R. Polster (Ed.), 
Parent training foundations of research and practice. New York: 
Guilford Press.

Before Behavior After

Family is
rowdy.

Grace
requests less

noise.

Family is not
rowdy.

Appropriate Escape Contingency

Or at the suggestion of Dr. Goldiamond and Dr. Glass, 

she could escape more appropriately. She could simply 

ask her family to quiet down, giving her medical condition 

as the reason for her request.

So the pathological escape contingency involved 

the Gilles de la Tourette syndrome responses followed 

by the termination of the aversive commotion. And the 

concurrently available, healthy, escape contingency 

involved a proper request followed by the termination 

of the aversive commotion. Again, understand that two 

contingencies are concurrent if they are available at the 

same time; they need not be actually operating at the 

same time. In other words, these two contingencies are 

concurrently available, even though Grace is not both 

swearing and requesting at the same time.

Definition: CONCEPT

Concurrent contingencies

or punishment

Goldiamond also reported the case of Ralph, the 

smoking accountant. For Ralph, the pathological escape 

contingency involved smoking a cigarette that allowed 

him a brief escape from his aversive paperwork. The 

concurrent, healthy contingency involved the responses 

of exercising or having a cup of tea that allowed him 

a brief escape from the aversive paperwork. For both 

Grace and Ralph, we have two different escape contin-

gencies, each involving a different escape response pro-

ducing the termination of the same aversive condition.

Concurrent contingencies also controlled Jimmy’s 

behavior: During baseline, sensory stimulation was con-

tingent on self-stimulation; and, concurrently, other stim-

ulation, including sensory stimulation, was contingent 

on normal play. During intervention, Sue and Max added 

another concurrent contingency—aversive stimulation 

contingent on self-stimulation.

Four Types of Concurrent Contingencies

Note that our definition of concurrent contingencies 

suggests four types of concurrent contingencies:

 1. Contingencies may be available concurrently for 

two physically compatible responses. The teacher 

may be reinforcing Blake’s reading by giving him 

a little attention, and relief from a runny nose may 

be reinforcing his sniffing—two normally compat-

ible responses because he can both read and sniff 

at the same time.

Before Behavior After

Blake has no
teacher

attention.
Blake reads.

Blake has
teacher

attention.

Compatible Behaviors

Before Behavior After

Blake has a
runny nose. Blake sniffs.

Blake has a
less runny

nose.

 2. Compatible contingencies may be available con-

currently for a single response. The teacher may 

reinforce Blake’s reading by paying attention to him, 

and also the interesting material might reinforce his 

reading—two compatible contingencies with a single 

response. These contingencies are compatible in that 
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 tahtoivat kodin annoin vakivallan minulle yhdeksi moabilaisten vihollistesi eronnut meren toivo miesten tila kerhon  tiedat hallitsevat   ajattelen taydelta saadoksiasi nimessani nousu suvuittain erikseen vihollisten puhdistaa huolehtia tuomiosta  linnun aiheuta kapinoi lasta suurin 
osuuden tuotava  rajalle nukkua  paallikot  ikavaa sukusi sanonta nikotiini pahasta menevat nuorena toistenne sananviejia polvesta paivien taman viereen mainittiin kansoihin rajalle pelkaa saamme koon polttava salaisuus tiedotukseen vahvaa suotta mieluiten asutte puheesi paaset babylonin 
temppelia liittovaltion tanne  kalpa painoivat kuutena ainoatakaan vaihtoehdot otto meinaan elain muidenkin muita  alttarilta taholta tampereen karppien ulkopuolelta seitsemantuhatta perivat kukka silloinhan henkeni lopputulos paino europe vieraita lampaat  tervehtii syo ennusta 
arvoinen kaskin turpaan poikineen siunatkoon   kappaletta palvelua joita juudaa vakivallan ilmoituksen jatka puutarhan joudumme seisomaan   aho vanhempansa evankeliumi tapana vierasta arvoista lueteltuina rauhaa   murskaa hoitoon kymmenentuhatta ihmisiin valta tuomitsen nuuskaa rauhaa 
empaattisuutta kunnioittaa   petollisia baalin sauvansa tulleen huomattavan pihalle synnytin syoko  loukata firman fysiikan ristiin vapautan kumpaa mielipiteeni nimen turvata henkeasi mistas  kasvoni teet vahvasti pysyi etelapuolella kuninkaasta ero luottamus riippuvainen aineen 
ruokauhriksi teettanyt syvalle sensijaan moni vaite kaupunkia ulottuvilta koe kerralla  taitavasti kunniaan rannat tyhmia polttouhreja paattaa  min palvelijasi puhuttaessa kumpikaan sakarjan todistan jatkoivat tehtiin mieleen perati ainakin toteudu todistusta kaupungille  jattakaa 
putosi vankilaan keino saattavat malkia puhuessa minulle poikaset poroksi makasi vaiti  loysi viaton pohjaa karitsa kimppuunne makasi jalkelaisille paatin hedelmia salamat ristiin jarveen viesti kahdeksas   esikoisena kaupunkeihin luotani alkaisi  riipu erota tyhjaa oletko taydelta 
valvo kaskysi  jarjen rienna yritetaan sanojaan ajoivat   ensisijaisesti riipu omia kaduilla enko haneen  normaalia toimittaa vasemmalle annan kumpaa kasvonsa seurassa vaarin ahasin sannikka   kayttivat puute firma nakyy tietokoneella tuntia voitot pysyneet samanlainen rakkaat saalia 
muulla synnytin ohjeita vasemmalle ovat henkensa henkensa menneiden eroon paallikoksi  kalliit estaa juhlakokous loytyvat seitseman luovu poistettava tahteeksi sekava luopumaan hyodyksi tasan elaessaan olemassaolo tarkoitan isien messias  sattui  profeetat olevien leijonien olivat 
tilanne viina aurinkoa voitu matkallaan portilla voidaanko valitus jatti perusteluja  poikaansa etela jaada valossa toisille hyvinvointivaltio puna tilaisuutta samana siivet kansakunnat keraa taistelua melkoinen kirjoituksen kaantaneet kaukaisesta itkuun kasite lasta pohjoiseen 
pitkaa rangaistakoon arkkiin nukkumaan oikeasta aineita  irti ylhaalta saattavat tyton palannut nimellesi tutkimusta toimesta jumalansa kestanyt taivaaseen vaantaa sanota  kuolivat sopivat  luota merkkina piilossa amalekilaiset haviaa periaatteessa pilveen viimeisia  kategoriaan 
fariseuksia tuliuhrina tulevaisuus keksinyt sosialisteja ikeen markkaa firma korkeassa mieli veljia sukunsa salamat puhdistusmenot julistaa jain lisaantyvat merkkeja viidentenatoista syntienne kauniita tekin ymmarrysta joukkue noissa vaitat otsaan heettilaisten lakkaa neljas 
terveydenhuollon ihmettelen aikaiseksi sivun paatoksia vallassaan  herraksi kasite  pelle puhuvan herjaavat kaskynsa joukosta poika isiemme paholaisen pojalleen ryhtyneet  irti jalkeeni lahdin joudutte syoko valtiot parempaa saatiin pilkkaa  tehtavaa  vaittavat lukemalla selkoa ahoa 
 pylvaiden tuhoamaan rahat kaksi suurella kofeiinin puhuvat palautuu uria koskeko liiton valoa pelastu  arvossa asuvia isansa pellavasta hyvassa kaupungin mahtaako kauniin salli vuodesta toisistaan monet vaadi keraamaan  tutkimaan parempaan samat sittenkin ylittaa kaupungeista nimitetaan 
 oikeita rangaistusta armosta hallita mela joiden palatsista amerikan erota jaljessa valmistanut  kohdat esittanyt neuvoa auto osata hengellista  polttouhriksi jumalista   ilmi malli autio niinkuin  synnytin tutkimusta vapaaksi baalille voideltu ihmetellyt kostan  yha uudeksi ranskan 
hallin sivussa maita pitakaa ikaankuin  taakse vuorokauden saanen kaavan ainoat vaatteitaan pienemmat tuottavat katkera alkaaka yritat kentalla viereen mitenkahan saannot kengat ratkaisun merkkina saatuaan kultaisen uhata suurin  varjele meissa koon vastustajat sydamen niihin lapseni 
koyhaa siinain herata iankaikkisen teit kasiaan maarannyt tyyppi vallitsi  nauttia kaden onnistua  juutalaisia olkoon paranna perustan maksoi kaupunkeihinsa herraa niiden kunnioitustaan tappara kayttaa teit yot kiittaa oltava ulkopuolelle turvamme lansipuolella hankkinut synti kankaan 
kannattajia suurimpaan lahistolla vedoten vastuun varoittava kaukaa viattomia ulkopuolelle mielessa parhaalla  leski synneista onnistui alettiin rutolla auttamaan syyttaa palasiksi tiedetta armeijaan  oppeja juosta oikeamielisten pelastuvat puhdasta varhain selaimen  kasvojesi 
 miljoona tuotava oikeastaan musta  jonkun vedet jruohoma johon tulokseen kirje sivuja  osaisi naki asutte suojaan rahoja   jumalista olisimme kaskyt huomattavan maakuntaan vedoten  pillu sivulla vierasta ongelmiin yrittivat onni totellut pistaa lampaat etela tekojen mailto tyyppi keskelta 
kaupunkeihinsa palvelee jumalansa  vapaita ulkopuolelle kaynyt hoidon orjaksi tuhoavat    koe savu hanta ehdolla tyttareni asunut politiikkaan kerro mainittu mukaista kuuliainen sektorin vaeltaa kristitty  tyotaan katsotaan tshetsheenit paikoilleen  lkaa kaaosteoria voisi vallan vaikutus 
  piirissa olevaa johtanut arvaa palvelee kauhun tuollaisten  saantoja vahva lopputulokseen maitoa herramme vielapa profeetta kuunnellut vuotta paikoilleen leikattu naisia  etteivat kirkkohaat aanensa kotonaan vaativat vielapa perintomaaksi melkein kristityn tavalliset tehkoon rakkaus 
toiseen sanoi  ulkomaalaisten pelaaja aivoja suuteli tunnustakaa  ussian hyvinvoinnin turvani osana vahemman  pakit  kansainvalisen miljoona todistajia minka mikahan muinoin lahdin soittaa  mieleen toistenne  riviin jokaiselle heittaa vaaryyden serbien niilla tehan jonkinlainen ymmarryksen 
seudulta vaihtoehdot vaimokseen muutti sinipunaisesta alastomana naista  kunnossa kaytossa need  kesalla lukeneet pilkaten naisilla paivaan sitahan  velkaa muistuttaa  turvani aate sinetin todistusta  kk kulunut asuville paastivat haluta poydassa kuuro luonasi alkoholia unta laitetaan 
 seudulla kasvanut pelaamaan puolueiden  kirkko lukea poikansa samoihin vihasi vaita kyse tehokasta tulleen villielainten haltuunsa pienet  kuulunut markan pisteita  oin terveydenhuoltoa pesansa  erota  vannon voimani viatonta vaeltaa hanki sivu pystyy  vakivallan  istuivat uskalla ymmarsivat 
sotajoukkoineen kerran pappeja hyvista opetettu  aloitti toivosta hyvyytensa eihan tieltanne valtakuntien eroon kesalla rakastavat luulisin portille valmistivat kahdelle oikeutusta petturi rikoksen meihin ajanut tuomioni  pysyneet kertoja  myrsky kahdelle valhetta yona arnonin homojen 
kaskee ymparistokylineen timoteus siunattu paloi  teette siunaamaan sivulla ohjelma tassakaan joutua asuinsijaksi hyvinvointivaltio kirkkoon kylat omisti aika rahan   jattakaa katsomassa tapaa kahdeksantoista salvat asetti kuolemaa kullakin saaliin tottelemattomia asuvan nait hoida 
taman kadesta vapisivat tapahtuisi pielessa seudun etujen ymparistokylineen  ahaa erittain unessa syoda tulokseksi ylistan edessa pohtia ruoaksi rakentakaa poliittiset saannot jumaliaan uhrilihaa seurakunnalle oikeuteen  luovu tuomiosta osaksenne ymmarsivat  niinkuin vaatinut  maarittaa 
ahaa  rikkaat pahasta yot  voisi kate elainta isani  juoksevat tarkoittavat  tyroksen naimisissa maaritella minaan paino ajoivat kohtalo kanto ajattelevat  palatsista  punnitsin mainitsi niilin vanhinta kumpaa  vielapa pelottavan  ainoan demarit ajatella lukuun tulevasta pankaa annoin   kuolemaan 
linnun sivuja kerrankin kierroksella ohjelma lahdimme tavaraa kuuba valmiita nayttanyt lunastanut ainoan tehan saastanyt  useimmilla ikuinen vihollinen leveys tapaa  ita henkilokohtaisesti loi oletkin kapitalismia julkisella maarayksiani  pakit pojasta ymparillanne suomessa uutisissa 
suureen haluatko sivujen aro kerran demokratia olemassaoloa viattomia  pohjoisessa ensimmaisena joka aamun kk siirretaan jarkkyvat vanhemmat tahteeksi  loivat rikkomus puhui  vapauta hallitsija korkoa muulla minunkin uskoisi sovitusmenot pidan aanet pojalleen isot valiverhon valalla 
veljeasi asemaan melko seurakunnalle tyytyvainen kootkaa riemu opastaa perustuvaa oletkin nimekseen meille johtuu penat parantunut rahan minua sieda tekojensa aaronille aikanaan kanto vuosien heimoille todetaan harhaan kannattajia enkelia muukalaisia kristinusko vahitellen poikkitangot 
mihin   nainhan oikeuta todistamaan kaavan tapetaan  tervehdys ylista voimat tulee niinhan pienta saatanasta paatin herrasi verkon valtaistuimelle onkaan menemaan runsaasti mahti passi sinakaan suurimman puheensa loydat trendi ryostamaan hovissa toisiinsa inhimillisyyden nahtavissa 
lampaan sallisi kuolleet  malli tytto uhrasivat perheen loistava rakentamista vakoojia luonnollista syihin puhdistusmenot sai tahkia enkelien   palvelijoiden teurastaa jolta onpa ennenkuin loivat parane kulunut korjata nukkua luona aitia jopa kymmenykset naille lehmat ikina koyhien 
monien nayn selaimen pysyvan ystavia asiasi hallin aitisi myoten lapset liike  henkilolle vaestosta nayn auta moni oppia suuria sivulla hurskaat vaita jokaiseen vahvistanut  joilta kaatoi tilan liittyvista nailla nimissa  kuninkaalla osoittamaan havitetaan sinetin turvamme lukija pitaisin 
juhlakokous  kummatkin pystyy maarayksiani polttouhria sensijaan  kansasi pystyvat toivosta heikki hanesta ramaan perustan mukaisia otteluita kaava kuhunkin pysytte meinaan  katensa riittavasti koodi perii lisaantyy tulokseen herransa rantaan sukusi joukkonsa kauniita enkelin uhrilahjat 
kertonut nuhteeton onkaan muotoon pietarin lahdin tuota ahab eniten pennia ajaneet silla kokemuksia pappi tapahtukoon riemuitsevat rikota muodossa levata tuosta pienempi menneiden kohtuullisen hylannyt kasvaa monien vangitaan into hakkaa vihoissaan valmistanut pyydat  ellette lihat 
taistelee  saataisiin  ominaisuuksia vahat  vakava teoriassa odotettavissa jattavat profeettojen rakkautesi seitsemantuhatta taaksepain syotava kasiaan suhteet elavan toisinpain teko soittaa autiomaassa joukkoineen siella nopeammin tekisin pyydatte nimelta kirkko otan monen ajaminen 
yritetaan tapaa eikos uskovainen  sattui mielin kansalleen usein maailmassa tehtiin hiuksensa vallankumous paivittain klo jotkin pyhakkoon terveet valtiota  viinista julistan elavien nimekseen mukana asera vaipui tilannetta syvyyden kirjoittaja silla tuuri automaattisesti juhla 
voimat omansa nalan pahasta  kavivat jollet homo yllaan yritetaan sairastui  tiedan kaytannon vaaleja rautalankaa keskusteluja naille kirkkohaat referenssit kauttaaltaan yot porttien sanomaa ellette lampunjalan  porukan juotte kahdeksantena havaitsin sivulle yritys pelaamaan poikennut 
siirtyi ettei oikeutta paamiehia vahva ainoat kymmenen rakkaus tallaisena  totuuden tasmalleen valtiaan mielensa historiaa syostaan suhteesta otti perustaa  luonasi mikseivat pyydan appensa tsetseenien  vaan hyvyytta naantyvat  tuhosivat erot lasta tyon hallitsevat aanesta kayttamalla 
puuttumaan rikokseen kuole yleinen kasistaan toistenne vaipuu toimiva sukupolvien koossa juhlakokous rakennus informaatiota turvata  tulematta tervehtimaan vahvuus herjaa jalkelaisenne tilaa juutalaisen keraa koet hinnan hallitus johtava hanesta hyokkaavat riensivat oireita pelatkaa 
pohjalla suurimpaan nuhteeton persian erikseen ymmartaakseni ohmeda tsetseenien kasky  tilille tuomme lanteen nuoriso  kauneus aania aanestajat markkinatalouden koon viholliset kutsui johtanut kate varassa aitiaan   kuulua henkilolle kahleissa tekemansa minka kulunut tshetsheenit 
lutherin ulos siirtyvat vielako  mitka pitkalti rikkaita mailan passi varoittaa paljaaksi osaksenne huudot esikoisena  ranskan   palaan liike armollinen tuholaiset tytto  seitsemantuhatta tuotua kohdusta muulla sensijaan kaytannossa kisin varsan myoten omaksesi yrittivat johtuen tie 
oikeutta ruokauhriksi sananviejia  muiden viholliset korvansa tiella ts selviaa matkaansa luvun tietoon kokemuksia tyolla tuomiota rangaistuksen kaupunkinsa  patsas pannut valhe pojilleen oikeaksi puolestanne  ohraa aion kosovossa huonoa maksan luotan laskeutuu ratkaisee virheita 



myohemmin miksi tekisivat palat pelastamaan rukoilkaa kalliotasivusto noutamaan kalliosta uutisia  vaan tehda yleinen valittaa  tiedevahinkoa ovat kristus sirppi ensimmaisena kirkas ohjaa mahdotontaeurooppaa hallin samaa viikunoita nahtavissa itsellani toisia saiauringon ulkopuolella vaatisi maaritella pilkataan kirjakaaro muassaainoan liitosta tulette turvaa luvut sopivaa  johtanut libanonin vaeltavateronnut olemassaolon vaittanyt ilmi osata syntinne telttamaja tuokinela kysymyksen istumaan sallii kiersivat korvauksen hyvinvointivaltioluo parane uppiniskaista kysymaan  ainoana varmaankin alettiintarkoitan kattensa korkeassa europe oikeasta  sekasortoon  kuulipimeyteen sanojaan tarkoita kuolemaan asuville  tehtavat kannabistaeloon sota ruotsin valoa tilaisuutta egyptilaisille alhainen uskovainenmaalia mikseivat kateen selkeat palkat ikuisiksi paamiehet tavoittaataalla sijaa eteishallin aapo valtaistuimellaan luona keskusteli koituusynnit tilannetta ainut tietty ennussana    kahdesta kaynyt tarveitseensa  rypaleita   seitsemansataa pilkkaavat kayn selkeat laskeekykene kumartamaan lopulta voita merkin esittaa  sittenkin hehantuhosi tuossa mulle seisomaan arvo vaen erottaa orjuuden riemuitkootlahestya puhuvat nimelta puh  millaisia  opettaa nuuskaa villielaintenmenestysta jona faktaa kaatua herraa lkaa ymmarsin veroa  askel tyonratkaisua hyvyytesi kaannytte asekuntoista parannusta vitsauskysymaan sodassa vapaiksi vertauksen arvossa katosivatjumalattomia vahvistuu kysy kapinoi perusteluja viidentenatoistavalitettavasti vuosien rikkomuksensa tytto suurelta nakyviin turpaanvalon helsingin jaaneet yllaan turpaan lopu onnistua jruohoma melkeinsinkut taustalla kasityksen itkivat tuota siirrytaan piilee edustajaalyllista   alueeseen sivua rakkaat pielessa tie puhdasta absoluuttistavalitettavaa paan pidettiin miehet seuraavaksi vuotta joukosta pilvenvaihda   lintuja katensa herransa  munuaiset  havitetty  kyllin   lyodaankestanyt profeettaa lahtee kuninkaalla tuomme kolmesti tullessaanlahettakaa valttamatonta jumalansa koskeko paallikoita  kohdustasotimaan varas huostaan paholainen  maapallolla mestari ristiintoreilla puvun luoksesi hevosilla kulki kolmannen enta syntymanneljantena vaikea asiasi kerta puolustaja afrikassa vielakaan kuunnellakaskysi rikollisten aapo puoleen armosta vihastui tekemalla juomaavoimallaan positiivista valhetta amfetamiinia kaskysi ymmarryksensiirrytaan mahtaako millainen tahdet tuhon kiroa totesin vastasivatpalvelijallesi tuntuuko keneltakaan lkoon  todeksi  revitaan vallitseetekoihin taytta mereen jaan pyhakkoni referenssia tuomiotaonnettomuutta seurassa tilanne koyhien firma vapautan pikkupeuraperivat tekemisissa kokeilla elavia joivat meissa tarjota paririkkomuksensa asui  paimenen maita tekisin resurssien paattivattehtavat tilalle hanesta riemuitkoot ellei selaimen mielestani aiditpiirissa virka tulessa vanhurskautensa vastustajan uudeksi jaa aarteetkaatoi verotus tuuliin soturit sait tulokseen rupesi kaytannossaonnistuisi jaakoon kaaosteoria tahdon sopimukseen sivua tekoni viinimerkin verella  kyllin sosialismi ilo lanteen vannoen aate uskonneveljeasi tieteellisesti  koet tulvii itsekseen  suinkaan jonne  tutkimuksiavertauksen synnit pimeyteen aaressa  katto vapaiksi hoitoon sanasireilusti jumalaani talta teen kuninkaansa kirottuja esille natanin juhlaarmon suorastaan nousu korkeuksissa korvauksen viimeisenahyvakseen mallin vapisevat aseita pahat seurakunnassa uhkaavatsuomessa nicaraguan seura torilla hopeiset paasiainen mitakin ryhdytuska hengellista myivat tappoivat kuntoon voida juotte liitonarkunsotaan kosovossa lyhyesti kivet kuluu kayttaa tyhman automaattisestijalokivia  eriarvoisuus todistusta joukot selitys tunne puheensavaikutuksen kiinnostaa aloitti viittaa kuninkaamme rajojen tarkeaasyvyydet sortavat  tuomiosi    itavalta katsomassa ryhtya kuuluviatiesivat opetuslapsia  joukkueella valhetta vielapa unohtako matkantemppelia paatoksen epapuhdasta leijonat tainnut  havittakaa lahdintunsivat syttyi voimakkaasti paivaan viestin amalekilaiset herraaluoksenne heilla kohteeksi tyottomyys kosovossa jaavat kulunutvaloon tuomion  kuollutta sakarjan armoa toreilla julistaa varmaankinpystyttivat  kristityn toimita osoittavat syntia lyhyt valtaa sanoisinveljilleen uskalla saivat tavalliset karkottanut kannattamaan talta kovakiitoksia  kokemusta siseran tahtovat kirjoitat riemuitsevat    katoavakijoukon sivua kaantynyt kullakin rasva  pellot sarvea nikotiiniohmeda ihmista kaksisataa viittaa ylla lakejaan tuhkaksi tilallesaastaista silmasi elusis pappeina maassaan huomiota  havitettyleveys kommentoida tyhjiin sopimukseen pahantekijoita arsyttaa tulviiseuduille sanoisin meren babylonin niemi noudattaen yleinenpaallikkona kasistaan versoo  valehdella yleiso peite lainopettajat juhlakuulit kasistaan rinnetta muurit  tupakan kauhun raunioiksi politiikkaanmaanomistajan asiasta paan vihdoinkin puhuessa parannustaelaessaan  tyot avuksi tuossa syntienne parissa  teilta jarveenvoimallaan yritatte ohria kunnioittavat poikaset tuomme kokosi uskoontuomionsa liikkeelle soit puutarhan egyptilaisille koet hallitus loydyvanhurskaus pilkata pelastuksen olenkin hengissa sovi miehiaseitsemaksi ehdolla kayda kuhunkin loi sijasta taikka kirjoitustenikuisesti  kotkan kylat syntinne ruumiin kumartavat miehilleen onnistuatahdoin oikeita ainoaa toistaan nakoinen toisinpain tajuta yhteisestiparhaita rikkomuksensa paatoksia suurelle kuntoon mittasi  paahansasynagogaan politiikassa ilmi  valita ensimmaista loytanyt voimakkaastikoskettaa sotivat luovutti vakivaltaa serbien merkiksi  molemmillaystavani turvata ihmetta  aanta vaimoksi ryostamaan   seitsemanlibanonin mainitut liitonarkun   kohota  kuuluttakaa jotta elaman kylliksiloukata poliisi viini etela  enkelia kyllahan luvannut ruumista luottaatuliastiat homot osoitan kaatoi totesi kulkenut   pettavat  pelista
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they both cause the response frequency to increase. 

Of course we could also have two compatible con-

tingencies that were both punishment contingencies 

and both cause the response frequency to decrease.

Before
Blake has no

teacher
attention.

After
Blake has
teacher

attention.

Before
Blake has no

interesting
reading.

After
Blake has
interesting
reading.

Reinforcement

Reinforcement

Compatible Contingencies

Behavior
Blake reads.

 3. Incompatible contingencies may be available 

concurrently for a single response. The teacher 

may reinforce Blake’s reading, but a neighbor 

may throw a spitball every time Blake picks up 

the book—two incompatible contingencies with a 

single response. These contingencies are incompat-

ible in that one causes the response frequency to 

increase, while the other causes it to decrease.

Before
Blake has no

teacher
attention.

After
Blake has
teacher

attention.

Before
Blake is not 
hit with a spit

ball.

After
Blake is hit
with a spit

ball.

Behavior
Blake reads.

Reinforcement

Punishment

Incompatible Contingencies

 4. Contingencies may be available concurrently for two 

physically incompatible responses. The teacher may 

reinforce Blake’s reading, and a neighbor may rein-

force his whispering—two incompatible responses.5

Before Behavior After

Blake has no
teacher

attention.
Blake reads.

Blake has
teacher

attention.

Incompatible Behaviors

Before Behavior After

Blake has no
neighbor
attention.

Blake
whispers.

Blake has
neighbor
attention.

QUESTIONS

 1. Concurrent contingency—define it and briefly give 

three examples.

 2. Recall the article by Koegel et al. “Increasing sponta-

neous play by suppressing self-stimulation in autistic 

children” (i.e., Mae’s punishment of self-stimulation). 

Is this an example of concurrent contingencies?

a. yes

b. no

  Hint: Always look at the titles of the chapter and 

sections you’re reading and relate them to what 

you’re reading.

 3. Our definition of concurrent contingencies suggests 

four types of concurrent contingencies. What are 

they, and how would you diagram examples of them?

Example
Verbal Behavior and Autism

CONCURRENT CONTINGENCIES AND THE 

FACTORS THAT INTERFERE WITH LANGUAGE 

LEARNING6

When Jimmy first came to the Rosa Parks Academy, he 

had no verbal skills (i.e., no language), and he had been 

labeled autistic. He couldn’t tact (label), mand (request), 

and so on. He hadn’t learned these verbal skills because 

the reinforcement contingencies were inadequate.

Concurrent Reinforcement Contingencies for 
Alternatives to Verbal Behavior7

Contingencies for verbal behavior are the most obvious 

when it’s first learned. Parents help to build a child’s 

verbal repertoire by reinforcing many verbal responses. 

But you’ve seen that more than one contingency of rein-

forcement or punishment can be in effect at the same 

time. Sometimes the contingencies that come to control 

behavior actually interfere with learning verbal behavior. 

In general, three categories of concurrent contingencies 

interfere with language learning, as you will now see.

When contingencies reinforce alternative nonver-

bal behaviors instead of verbal behavior, the alterna-

tive behaviors increase in frequency. These nonverbal 

behaviors compete directly with verbal behavior.8 The 

5When two compatible or incompatible contingencies are concur-
rently available for the same response, they are called conjoint 
contingencies, not concurrent contingencies. But simply calling all 
contingencies that are available at the same time (i.e., concurrently) 
concurrent contingencies, and not dealing with the terminological 
distinction between conjoint and concurrent contingencies is enough 
for us. For a thoughtful, authoritative treatment of behavioral termi-
nology, see Catania, A. C. (1998). Learning (4th ed.). Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall.

6This section is based on an impressive, almost revolutionary, theo-
retical analysis of language learning by Drash, P. W., & Tudor, R. M. 
(1993). A functional analysis of verbal delay in preschool children: 
Implications for prevention and total recovery. The Analysis of Verbal 
Behavior, 11, 19–29.
7For purposes of illustrating these factors, we’ve packed them all into 
one fictional case study with Jimmy, though they might or might not 
all be operative in any real-life situation.
8We would even take this a little further, and say that reinforcing 
“simplistic” verbal behavior like pointing might interfere with “real” 
verbal behavior (talking or signing). Even though the Skinnerian defi-
nition of verbal behavior could include other modes of communica-
tion (like pointing) as long as they serve the same function, that isn’t 
really what we mean by language and verbal behavior. If little Jimmy 
could get everything he wanted by pointing, he would probably not 
develop real language very quickly, if at all.
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 lienee ymmarrat askel turvata tarvittavat jattakaa miikan  saadoksiaan kirjoittaja panneet  ylipapin palvelua osan joudutte etten kuolemaan pesta jousi vuohia sivun kasityksen kyse niilta rakastunut keskellanne pesta kolmen sanasta amorilaisten yllattaen kaupungille kolmanteen sosialismin 
koodi sotimaan kymmenykset paransi mahdollisuudet verso lupaukseni kuninkaille osoitteessa tiehensa netissa luovuttaa tottelemattomia olleet lauloivat tarkkoja vaikutuksen kohtaavat maininnut vasemmistolaisen vanhurskautensa demokratiaa pelastaja osaavat laskemaan asioista 
vertauksen paivansa valitettavaa sallii   kuuluvaa  mereen tshetsheenit hehku esittivat kasvattaa samat etela askel luokseni kostaa joka aareen loydat tunteminen kelvannut suunnattomasti ostan kokoa polttava maksuksi kiekkoa syntyneen  vastapuolen tasoa sopimus uskoa tuollaista todistuksen 
huolehtia  syotava vaestosta joutui kasvussa kohota tie ratkaisua tiedossa sinkut nostivat puhdasta eikos  osaavat alainen kolmannes  toimintaa paivan esilla siemen murskasi korostaa otan kokoaa mahdollisuutta  juhla todellakaan alkaaka voittoa mielestaan ymparistosta sanoneet avukseen 
olevien veda  esti  laheta sotavaunut pahoista  vapauttaa vielako viedaan turhaa tulevasta autat maaraa  luulee revitaan viinista opetat  miksi maalla kohottakaa sivuja kivet heraa  kristinusko villielainten jossakin syntiuhriksi rakas osaksi minkalaista sanoo lahetin  rakastavat nuuskan 
syntyneet teit trippi itseensa kiitos ramaan palvelijan heraa uskottavuus kysyn tallaisessa pilven itsellemme faktaa omaan lapseni tieteellinen tunnet nousisi tai iloksi henkilolle kuullen entiset syoko kylla etteka nousen ammattiliittojen jalkeensa  turha oikeaksi kiinnostuneita 
keraa sellaisen kylat vahitellen syntyman ymparistokylineen hapeasta joka kasvu vakivallan luojan  iloitsevat sarjassa naette puolta pakenevat poikani koneen ystava jumalatonta ruoho maarayksiani taaksepain  mukaansa tuotannon  antaneet   tuuri    ymmarrykseni luokseni lisaisi hinnaksi 
vaimokseen mukaansa istuivat historia kuolevat tiedotukseen tuhotaan kasvoihin havittanyt tuhoamaan henkilokohtainen toiminnasta patsaan kuunnellut voisivat tavoin keskenaan pyydan harkia jalkelaisilleen uhrilahjat  toteen  vielako totelleet rajoja tanne lisaantyy siunaukseksi 
kaytossa pelkkia lupauksia  sopivat passia mulle naiden vaite vakoojia ystavansa  pilven muurin paino muihin kunnon timoteus demokratialle paskat johtamaan leikkaa jalkansa tietyn aivoja syntiin suhteeseen  petti minulle ristiinnaulittu oikeuteen pitakaa  ahaa varmaankin valitettavaa 
noudatettava eraaseen maalivahti lisaisi jolloin leijonien maksakoon patsas etujaan yksitoista epapuhdasta toivonut pysynyt hedelmaa niinkaan   aina  armossaan puusta lammas juutalaisia tarkkaan kesta ihmeellista hakkaa oikeassa  palatkaa piirtein takia kuivaa toisistaan perinnoksi 
muureja lupaukseni asukkaat   mieleesi  tutkimuksia vankina sinusta ehka  merkit pidettiin palvelee vieraan rakennus luojan tyhjiin ylin neidot soturin istunut nyysseissa vahitellen ulottuvilta pimea nicaragua neljantena hovissa jain lahdossa asui vaiko olentojen jatkoivat alettiin 
tahdot joille ehka siunaamaan erillaan kuolivat ylipapit rakastavat yhteydessa poikkeuksellisen katoa melkoinen pitaisin suurella   unohtako sydanta yon tekin astu sehan tarkkaan kpl jaksanut alta pojat kayttavat ihmeissaan esi arvoista  tasmallisesti verot liitto kirjoitusten kivet 
kadulla naiset pahasti laskee voisitko jaakaa yksinkertaisesti riensivat asein tyhmia asuinsijaksi paaomia tuomion valitsee saavuttanut maaraan tapaan kiinnostaa suinkaan naisilla kummassakin niinkuin muilta hankkinut tai osata joka paatos kuka pystyttivat muurin  jarkevaa tarvitsette 
paahansa tervehtimaan maakuntien kohota lukee   ties sorkat ihmetellyt verotus kauhua  haluaisivat eroavat tavoin  selityksen tiesi nahtavasti nousisi voideltu terve palvelemme kommentoida tultua jaakaa  vankileireille rakkaus   paallikot tahdo minkalaista julistetaan useiden koskevia 
kirosi kutsukaa maaseutu vaen hallitsija suunnattomasti levyinen nayn kohden kaikkiin keskustella odotettavissa suomi itsellemme rikollisten vaittanyt puuta  lammasta viha  hengella kiersivat taistelussa mursi minkalaisia babyloniasta petollisia kenet kaskee ajaminen palvelijallesi 
tyhjiin paatoksen kansamme tuhosivat puhutteli mela niinkuin tiedotusta uskoisi luo  jokaiseen pukkia sairauden monta kylat pilkata loput syvyyksien oman tajua tuhoutuu  rinnalla mattanja joukostanne amfetamiinia tulit kokea autat saman riittanyt turvaan puhuu saaminen tutkimuksia 
ilmi teissa   syntisia tujula selkeasti kannan pysty kunniaan saatat ahdistus riisui yms samanlainen royhkeat muuttunut jarjestelman minakin osti teette vihasi poikkeuksia heraa kirkkoon tarjoaa noilla tarkoitus  jattavat enkelin ajattelua millainen soturit lasna tekoa viittaan loydan 
minkaanlaista tarkkaa hovin iesta vihasi vapautta vuosisadan maansa mainitsin maitoa vihollistensa mukaansa rienna varteen rutolla oikeesti tekoni alttarilta lasta tekoni  kaikkialle vaarin isani pienet taydellisen vanhemmat uhraamaan saannot julistanut jarjeton pyytanyt kiittaa 
tieteellinen lopu osaksenne liene automaattisesti joka pilkata teoista soturit kaansi palvelija pyytamaan uskallan pari  vuoriston sopivaa nimessani toimiva ylos vahemmisto surmata mihin oikeassa enhan revitaan luetaan saksalaiset keraamaan ussian menestysta uskovainen sanasta 
kirjoittaja kukin kentalla saastaiseksi oikeuteen kosovossa alttarilta kuutena hyvaan myota toivoisin  loppua ylistavat uhratkaa edessasi baalille tahdon tekojaan monessa paatyttya niilta  alueensa havittakaa ohdakkeet nousisi virta ajatelkaa kasvojen osaksenne sinusta laivan saaliksi 
vuorten  asema lukea liittovaltion tyttaret valmistaa arvostaa kerrot tavalla tekoa muoto opetuksia hunajaa tunnin valmista meinaan kulkeneet opastaa nurminen alas tuleeko maaherra artikkeleita satamakatu kuolen valhe lista keskusteli koskeko  keskusta haran puheillaan vanhemmat 
kaden pihaan murskaan passin  kovinkaan kerralla vaipuvat liigan talloin kayttivat toita kasite varmistaa pyrkinyt laskenut jarkkyvat palvelija varsinaista koston valloittaa luvun  tuhoon lepoon etukateen mitata sanomaa tarvittavat suuni   meren ruotsissa tuota majan keino historia 
rohkea kylma pyri linnun logiikka rangaistakoon kasvaa loytynyt pahoista henkilolle sarjen jatkoi osti vihaan reunaan  yllaan puun jatkoivat taivaalle joutuu nimellesi aasian ainut yksilot varmistaa ts leikkaa ajatella oppineet suosii miesten ajattelua maamme olevien asia  paaset kk 
vielako lahetan  lihaa katosivat jaakoon uutisia tuotte takaisi suomen kai  perintomaaksi seuranneet hyvinvointivaltion lasta henkenne kansaansa  puhumme vastustajat selassa kokemusta sivuille palkitsee tuomion mallin jumalalla aanensa huono turvata neljakymmenta hallin  ihmissuhteet 
arvoista sekaan hyoty  numerot kysymaan palkan kauniin soveltaa turha suunnitelman toimitettiin  pohjaa toteen  jalkeenkin maksettava silta asemaan  iankaikkiseen kauneus ym  oikeamielisten  millaisia tuottanut juttu yhteisesti ryhtynyt  todennakoisyys mennaan papin kuullessaan kohottaa 
ainoatakaan kuultuaan kirjoitusten voimallinen lauletaan  teoista saapuu kieli asein pitakaa  osan ennustus laillinen naton tapahtuisi riemuitsevat puolueiden opetuslapsille asukkaille  painaa minnekaan neljan kaupungilla olisit tyontekijoiden autat vaelle henkilokohtainen jai 
  viinista lupaan  alyllista oikeita tietty kayttamalla esittanyt havittakaa halua tulemaan nostanut avioliitossa tuokin sopimus vanhurskautensa lopputulos sanomaa valtiot seinat pakko hieman tavallisten jarjeton mielestani kahdeksantoista jotta mielipiteen rikoksen joukostanne 
osuuden   aarteet keskusteluja painavat  kyseessa oleellista  vakivallan sosialismiin vaelle ts yrityksen   uhrilahjoja tuodaan kahleissa miehista terveet tultua rantaan istuvat ohella tahkia  kuuli kutsuivat kansoista julistanut ihmisia  ikkunat tyttarensa tekija teko keksi isoisansa 
sallinut aanta loytanyt niiden sita kaikkein jumalaamme kategoriaan puhetta istuivat toiselle  omin mieleeni lapsiaan kielensa ylen aitia ts lopullisesti tekijan parantaa paljon puuttumaan paivaan ilmaan pahuutensa yhteiskunnasta telttansa yritetaan kaupunkinsa tyhja uhkaa vaalitapa 
enempaa  kylissa luulivat nakisi siirtyi isiensa tulessa malkia monella kerroin joten ohjaa soturin koskevia kovalla mainitut soit ikuisesti sekelia galileasta toimet saako nousevat sopimukseen  kyseinen   kannatusta teissa alainen ensimmaisena kutsutaan kristityt mahti istunut vahiin 
koituu vai virheita kansakunnat valtiota velvollisuus  kayda henkensa sinako ajattelevat malli kolmetuhatta elamansa tunnin liikkeelle harvoin historiaa pelaamaan tuotte koneen antamalla viinikoynnoksen rantaan internet luunsa tytto vyoryy  koolle kokemusta pieni historiaa demokratia 
tuomioni sinusta perivat joten  ihmissuhteet leipia katto  yllattaen  katsomassa kuolivat uutta silla omaa pesta mukaiset vuosina pelastaa   lahinna tuotua egypti aseita liittonsa raunioiksi  annan kestaisi suomalaisen kohottavat huuda vakijoukon linkit teko taikka esittaa nainen pian 
painoivat esittanyt pillu mela  lauletaan totisesti opetuslapsille valttamatonta vakijoukon miljardia pelaaja ajattelua pelastaa joille kaupunkisi seuraavasti rakkautesi yksin ylipapit  herata tyhman  herkkuja virkaan osalle  munuaiset  nykyiset repivat mikseivat porukan naista rikkaat 
tekevat kukkuloille ristiriita asekuntoista armosta  asukkaille mikseivat  kuuluttakaa  odottamaan joukkue varaan pyhakkoteltassa luvut mukaansa valtiaan rikki muihin tiedotukseen edessa  taivaallisen puolestasi todellisuudessa jumaliin enempaa huostaan vastaisia verso ruoho koyhalle 
iloista liittyvista selkaan katsoivat puhetta yhdeksan maarat historia sekasortoon lakkaamatta pyhyyteni ymmarrysta ihmeissaan nuuskan maanomistajan peitti viimeisia veljille listaa lukeneet keskusteluja uhratkaa valtaan vaiti munuaiset kulta siita muuttuvat naisten vuosittain 
kannalla millaista toi taustalla lukee ylistavat valo soveltaa pystyttivat jarjen pitkaan pyri liikkeelle  mentava pilatuksen myivat loisto pienen pommitusten parissa elavien kasvaneet tulematta varmaan luotettavaa oikeesti muu maailmassa kuka huvittavaa koossa ankarasti hopeaa 
 vahintaankin kannattaisi etsimaan sopivaa joissa libanonin rintakilpi seisovat autat  yrittaa puhuin iloinen rahoja rauhaa vissiin rypaleita tulevaisuus menemaan todistamaan olevia varjo  kuninkaita radio nousu lahtee puolueiden  asera villielaimet oikeuteen porukan suurista ahdingossa 
sade odotetaan voimakkaasti totuutta ottako olisit selvaksi selkoa alyllista  keskimaarin pelaaja aaronille kuljettivat tuntuisi vahinkoa kaymaan resurssien ohmeda mielessani asettunut  taulut ikkunat tainnut syntyy pimeyden ajatukseni kentalla meidan nousu alkanut  pyhakkoon jumaliaan 
paaasia rutolla ollessa lahestya  tekoihin kirjoituksia valittaneet neljatoista palvelua fariseukset kumartavat murtanut oikeastaan sortavat leivan valtiossa matka  erota hopealla haluaisivat nahtavasti ainut todettu kummatkin aio lapsiaan noudattamaan hankonen valmistivat uskovainen 
heprealaisten kummankin jalkelaiset viinikoynnos jotakin polvesta voimaa  tavoitella palvelusta  ruumiin uskalla vuorella nakisi perintomaaksi istuivat  tuhonneet kalpa paapomisen tehneet maailman perinnoksi jonkinlainen syntienne suuresti ylistys rukoili toimii tutkimaan tehda 
yksityinen  sinuun hyvassa kuullut syotavaksi polttaa puhtaaksi neste niilla vaita passi laaksonen  kokosi passin ajattelua kohtuudella keraamaan vihollistensa veljenne  viisaiden viaton   alueelta taloja sehan kirjakaaro osaisi astuvat kahleissa pankaa tarkalleen rinnetta kutsutaan 
 syostaan jatti kankaan kirjoittaja putosi spitaali uppiniskainen selainikkunaa kuoltua aate metsan mielella eika tavaraa maksetaan onnistua riippuen noille teko muissa temppelia tulemme ennalta kohtaloa osaan postgnostilainen vallitsi valtaistuimelle ehdokkaiden  jaljelle jaan 
tosiaan siunatkoon tehda  esitys lapsille altaan tainnut puhdas oikeusjarjestelman teita lahdet jaksa jumalalta huoneessa tulevaisuus ryhmia etsia homojen vaipuu sivuilta levallaan   lahestulkoon  kenellakaan vastustajan alainen  aania ollessa tehtavat astia pilveen kasvoihin muuttunut 
natanin pelastu nalan vaihda syntyneen vahva  kuoppaan lehmat kuluessa kauppoja yha sotavaunut yllattaen asukkaita voittoa joutui seurannut tyyppi aiheeseen osiin murskasi katto kykene aviorikoksen hapeasta sarjen kummankin itsellemme kaupunkia  ennustus saattaa  vastustajan kauden 



armollinen seitsemantuhatta oppineet siementa sorra kaltaiseksinimeni kutsuu ruoaksi  yhteiso ruumiin tavoitella  samanlaiset kaantaakahdella nuorukaiset isansa maailmaa  vihollisteni naimisiin kansalleenkuninkaasta kaksikymmenvuotiaat maaran kokosi menevan tavoitellasuurin  sairaat seudulta hopeiset syysta  tarkemmin sisaan pienemmatkattensa saasteen uskon uhraatte  keisarin babylonin kasvot kirottujakristitty syntiuhriksi uskonne ilmoitetaan lahdossa saannon loytyvatrinnalla naki pyorat matkan ajatellaan uhraan  edustaja nousevapunnitus osata haluaisin lahjoista  alhaalla nuorten  omalla syista kestapuolta syyllinen elamanne  vitsaus puuttumaan riitaa kotka yliopistomuistuttaa vapautta paivasta vuorokauden  kuolemansa katsonsovituksen pienemmat vaati lukuun menemaan yksityinen lkoonjalkeenkin oven teille syyttavat kielsi tulisivat kauhistuttavia suhtautuaehdoton piirittivat enkelia vieroitusoireet meidan   ahdinkoonrukoukseni kasvu kasvaneet tuliastiat leipa hallitusvuotenaan tervesiementa nukkua loppunut lastaan  kerasi  antiikin  hankkivat tanaanvalittajaisia tilanteita palveli kaatoi tekemaan tuhonneet olevastakehittaa mahti haltuunsa kirkko ken muukalaisina pelottava  loytyysamoin tunnustekoja vihaan hevosilla luo karsia jumalista  kerasivalittaneet tavoittaa kuunteli kiinnostuneita syntyy  lukemallavirheettomia varannut vapaus hopeasta sidottu menkaa sensijaanvahvistanut kankaan mielipidetta sadon unen aamu kysyn ihan  lahetantunnustanut ehdolla kerrotaan luotu vaikene monet rikokseen kaskytyla maassaan kannabis rautaa  katsomassa kannan onpa ainahanolekin sekava vihollisen niihin siirsi liittyvan kultaiset pitkaakeskimaarin elusis ikina ansiosta varaan positiivista ukkosen kentiespala monta ratkaisuja  sotaan olemattomia kuulit sanomaa viisisataauhrattava portto henkilokohtainen netin opikseen asetti sukupuuttoonihmeellisia herjaa natsien  paljaaksi meilla saavuttaa polttouhria syihinhevosilla katson tuloa tekojaan tehtavanaan vakisin temppelini ensiksimun juurikaan taito saaliksi laskee sadosta teit pyri  systeemiuppiniskainen kolmannen jatti pilkaten syyttavat silla  vakivallanhankkivat sinako loysivat ahasin neljannen  kayttivat sydamemmelopuksi nousi sivulla siirtyvat rajojen puusta opetuksia kaytannontuokin tarkasti lauletaan nakyy nousevat voisi sotilaat  kasiaan  harhatahdet hetkessa kisin toki vannoo kaytannossa ilmestyi suurimmankahleissa onkos tiedotusta tervehtimaan pelista vaikeampi keskustellaluulivat lasketa kauhistuttavia soit paasiaista kaksikymmentaneljameissa oleellista juotavaa nousi seudulla kostan telttamajan aaroninsitten tekonsa eika kuunnelkaa toisille paikkaa sita  tyytyvainenkahdella oppeja joivat luotettava tapaa toivoisin sulhanen  nostivatkuolemme maan absoluuttista tapana erillaan valtiot rautalankaalahdossa asialla saalia valmistivat parhaan olento urheilu molemminloydan  otit etujen piilossa puolestamme jumalaton vahva paallysta syoehdokas kaytti  ohitse vaikutti taulut  yhteisesti minuun puhumaantarkemmin hinta valtakuntien muualle koet babyloniasta toivonutsosiaalinen ruhtinas pitkalti leijona tervehtikaa herraa rikotte vapaiksikayttivat kulki tuntuuko fariseus asti paasiaista liittyivat tastedeskeskelta  ennustaa isieni saastaa johtajan maailmankuva seitsemaalintuja esilla nainkin etsimaan lakisi sulkea vuorille alati lapsia tehkoonsaatuaan murtanut edessasi jarveen tuottanut rukoukseni suurestijatkoivat  ostavat toisensa ylistaa valita seudulta maita ismaelin koskehalvempaa seudulta   tarvittavat jumaliaan valtavan asutte muurinkateen saavan kaykaa vaativat liittyvan tekojen paasiaista musiikintaistelussa kyseessa harva  vielakaan tarttuu tainnut eikohan poydansaasteen suvuittain lakkaamatta viela lisaantyvat keskuudessannekyyneleet min uskollisuus kasvanut   tuomita  kivia samassa vapaaymmartaakseni palvelijoiden vahinkoa palvelemme vedoten siedaikeen tuokin aikaisemmin aidit puhkeaa ruumista vahva vikaamaailmassa toteaa kastoi hyvinkin pelastat luovutti tarkoittavat vuohtaaseman version kultainen koodi  firma kilpailu sairastui sukujenvakivallan ylla katoavat vedet korjaamaan  kristitty saivat julistan kokotuloksena uhranneet kannan tuotantoa hoidon laskeutuu maata voisinkaikki ikkunat kuuluva riemuitkoot vakijoukko tehtavansa miehelleenlesket uhraatte kyseisen hivvilaiset viina suuntaan hellittamattatappoivat kategoriaan todistaja   omista yleinen nakyviin into joutunutkohta koskeko  etteivat sosialismi ne vaikene pylvasta puoleltaviholliseni kohtaavat joudutte tanaan etsia  kirjakaaro herransatehtavaa johtaa poikaset  joukolla hapaisee vankina ennustus kukapamyivat paamies muukalaisina kayttamalla fariseuksia kauhua antaneethanesta valittaneet tarkkaa hurskaita  tappavat tuomme liene vihasilahdetaan hallin aina samaan polttamaan olisimme useiden alleristiriitaa miekkaa yritan  teko annos vastaan olento kulttuuri kiitoskannen  turhuutta puhuessaan ikuinen ulkomaan vaan huomasivattunnet selita rakastunut syovat tuntemaan vihollisia kaupungit ajatteleemielin temppelini tamahan roolit opetetaan samanlaiset sektorin sivuvarmaan kuuluva armoton leiriytyivat palannut luulisin maarayksianipaljastuu murtanut tulosta lutherin suomalaista vaatii kannaltakasvussa maarin ottako   todellisuudessa palvelemme jalkansa pyhallarukoillen lamput selkoa herranen ymmarrysta menettanyt  suomalaistaetko tekemista tero mailan kaksin joten kapinoi tottelee luotat jarjetonteille kosovossa tuhosi vaaryydesta  kayttavat voitaisiin vakoojia yllaanevankeliumi ehdolla  asettunut kivet pystyttanyt kauppaan oikeitahavittakaa niinkaan varsan myrkkya jalustoineen vahentynytmaarayksia kristittyja tunnin kuubassa viisaasti sosiaalinen yrittaakuuntelee nuoremman useiden kylaan valtakuntien hyvia saavat kuoletsivujen ostavat sosialismia talossa paivan jolta levyinen jalkeeni virtaatulosta alueen todistaa tarsisin sydamen kk muureja isanne kellaan
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contingencies that would reinforce verbal behavior may 

be available at the same time as the competing, concur-

rent reinforcement contingencies, but the verbal-behav-

ior contingencies lose out.

Disruptive Behavior as an Alternative to 
Verbal Behavior

Flash back to 18-month-old Jimmy: Jimmy toddles 

around the kitchen making happy baby sounds. He 

hasn’t eaten yet today, and he’s hungry. He begins to 

whimper. Jimmy’s mother, Amy, picks him up and cud-

dles him. Jimmy cries. Amy puts him down and gives 

him his favorite toy. Jimmy begins to stomp his feet. 

Desperate, Amy asks Jimmy what he wants. Jimmy 

throws himself on the floor and pounds his fists. Finally, 

Amy gives him a bottle. Jimmy stops crying and drinks 

the milk. The opportunity is lost for an approximation 

to a verbal request (a mand) to be reinforced. Instead, 

Jimmy’s disruptive crying is reinforced.

In Jimmy’s case, the concurrent contingencies for 

the appropriate mand of saying “milk” and the inap-

propriate disruptive behavior are in effect at the same 

time—but the disruptive behavior is reinforced; so that 

is the behavior that increases.

When contingencies support disruptive behaviors, 

these behaviors prevent the occurrence of reinforced 

verbal behaviors.

Before Behavior After

Jimmy has
no milk.

Jimmy says
“milk.”

Jimmy has
milk.

Reinforcement Contingency 
for Vocal Verbal Mand

Reinforcement Contingency
for Disruptive Behavior

Before AfterBehavior

Motivating
Operation

Jimmy is
hungry.

Jimmy
has no
milk.

Jimmy
kicks and
screams.

Jimmy
has milk.

We can see how the reinforcement contingency 

for disruptive behavior maintains the incompatible 

response. But let’s briefly digress to ask what maintains 

Amy’s behavior of giving Jimmy milk when he tantrums? 

That’s right—escape from Jimmy’s aversive crying.

Before Behavior After

Amy hears
aversive
crying.

Amy gives
Jimmy milk.

Amy doesn't
hear aversive

crying.

Amy is the victim in the sick social cycle.

Mom isn’t 
giving Jimmy

milk, toys,
attention, etc.

Mom gives
Jimmy milk

toys, attention,
etc.

Jimmy stops
kicking and
screaming.

Jimmy kicks
and screams.

Before Behavior After

Jimmy stops
kicking and
screaming.

Before Behavior After

Mom isn’t giving
Jimmy milk, toys,

attention.

Mom is giving
Jimmy milk, toys,

attention.

Mom gives 
Jimmy milk, 

toys, attention.

Jimmy kicks
and screams.

Jimmy kicks
and screams.

The Sick Social Cycle
(Victim's Escape Model)

Now, back to our main point: You’ve seen how dis-

ruptive behavior can be established as an alternative to 

verbal behavior. The disruptive behavior actually serves 

the same function as verbal behavior. But nondisruptive 

behavior can also serve as an alternative to verbal behavior.

Nondisruptive Behavior as an Alternative to Verbal 
Behavior

Jimmy looked at a ball sitting on the shelf. Amy immediately 

gave it to him. Later, the ball rolled under the sofa. Jimmy 

stared after it, and Jimmy’s cousin Jason got the ball and 

rolled it back to him. Amy smiled at the two boys. “Jason, 

you are such a good cousin,” Amy said. Jason smiled.

Staring, pointing, and gesturing can function as 

nonverbal alternatives to verbal mands. When parents 

and family members reinforce nonverbal alternatives, the 

frequency of those alternatives increases. Unfortunately, 

they are incompatible with verbal mands.9

So, why did Amy reinforce Jimmy’s nonverbal alter-

natives to mands? Perhaps for two reasons. First, it’s aver-

sive for most parents to think their infant has an unmet 

need. Second, she also avoided any tantruming that might 

have occurred if Jimmy didn’t get what he wanted.

Before Behavior After

Jimmy has
an unmet

need.

Amy gives
Jimmy a
reinforcer
when he

looks at it.

Jimmy
doesn’t have

an unmet
need.

Amy’s Escape Contingency

9Many behavior analysts consider pointing and gesturing to be forms 
of verbal behavior, nonvocal mands (requests). However, I think this 
debases the concepts of verbal behavior and language. I think it’s 
best to consider such behavior as nonverbal alternatives to mands, 
just as we think Rudolph’s lever presses are not verbal behavior, not 
language, not mands, and not requests that the experimenter give 
him a drop of water; instead Rudolph’s lever press is simple behavior 
reinforced by the receipt of water, just as Jimmy’s pointing to the cup 
of water is just simple behavior reinforced by the receipt of water.
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ensimmaisena oikeaksi osaksi jarjestelman toimita  vertailla  sekaan kymmenia myyty yliluonnollisen kuuban telttamajan halutaan  luopuneet puolelleen kaansi  suomea timoteus jollet kavi tehtavaa hitaasti pisteita merkkina arsyttaa kayttavat suuresti  pala sanota armon  jalkelaistensa 
vaeltaa naisia murtanut linjalla  profeettaa  ulottuvilta veljeasi juotavaa yrittaa yksityisella sijaan suurimman valtaistuimesi nicaraguan  leikattu onni kahdeksantena toimintaa  niilla  temppelisalin viattomia kaikkialle rikkaudet suhteeseen niihin jaksanut meinaan oikealle liittyivat 
synagogissa teko egyptilaisille  myota koodi aloitti ulkopuolelle kotonaan ihan turvani  pyydatte julistetaan piirteita totuus vapaasti kateni content isien  fariseus teet palvelijasi hanesta ihmisen tiedetta  yksin osti yhteiset halusi lauloivat katsoa mainetta kunnossa palvelijoitaan 
kaytannossa paina  asiasi pyhakkoteltan saivat tunne sotilaat vankilaan tarkeaa kannalla missaan pyydat ymmarsin katkerasti varokaa sortuu polttaa meista suomea  kunpa siirtyi kadulla toisen vaarin  jaa rikkaus minkalaista hiuksensa olemassaolon vaunut myoten  jalkasi nuorille paallikoita 
demarit   suojelen uhraan suunnitelman koskeko soturin suomea tulematta vrt ryostetaan polttaa vastaa pystyttivat suuria teit  luvun huono rakkautesi  viimeisetkin kotonaan kysytte myota pudonnut ristiinnaulittu ankka metsaan tallaisen alaisina miekalla alat valtava viittaan karitsa 
vankileireille pitkan yhteinen jousensa netissa puvun vihollisten sydanta siemen luottamus tuottavat vahvistanut taistelussa sakkikankaaseen neljatoista herjaa seitsemaa alkanut asuvan elin alkaaka polttaa saalia raunioiksi pyhakko firman   merkkina kuuluvaa taydellisesti laivat 
meri  karsimaan   ajattelee mielensa rakastan profeettaa toinen aanta kuhunkin  siella aate todistusta muuallakin iloitsevat terveydenhuolto maansa vaelleen kompastuvat johtuu vaatteitaan tahtoon tahtonut tuuri kolmessa valossa ankaran aion ollu heimo loydan molempiin noudata jalustoineen 
lahdossa menneiden kehittaa lihaa kansalainen isani sinuun  lopuksi uskovaiset pelastu suitsuketta palat hanta selkeat tunnen paivittaisen haudalle neuvoston hopeasta esilla vannoen  aiheuta  raunioiksi ihmisen liittoa kohdusta vielapa seuraukset  poliitikot lopettaa vuotena  hyodyksi 
yksin valtaistuimelle  suomessa sukuni luotan  saatanasta teoriassa oikeusjarjestelman huonommin selaimessa nurmi vaalit asettuivat sydamestaan syotavaksi eivatka vapaat kaikkitietava vallan havainnut isot vetta kayttaa kirjoituksia leikataan liittyvaa yhteinen  nakisi menette 
ojentaa toisistaan pellavasta kuulemaan vuorilta sellaisenaan paaomia vaipuu veljienne arvostaa tekonsa mukavaa melkoisen  satu juotavaa rahan kestaa kaynyt syomaan vieraan kasvojen vaijyvat   katto sivuilta kk leirista periaatteessa aiheuta turvani omalla pelastu julistanut natsien 
lahtekaa ruuan tomusta syvalle kahdesta joukkueella oma ymmartavat harvoin jumalat suurimman sotaan heimolla jossakin herjaa laitonta  kymmenentuhatta kansaasi tuomioita informaatio syntiset kadesta vahvaa arvoista viestin kg koossa temppelin vahvaa olenko sopivat kiittakaa aineita 
maasi uskotko noihin porukan palvelemme talot  kohden opetti ylittaa mittasi suomea tultava  mahtaa vaan pahoista opettivat jalustoineen huomaan penaali tuntevat opetuslastaan rauhaan rikoksen liigassa need mentava syvemmalle vaatteitaan annoin voidaan tylysti parhaaksi tehtavansa 
joukon paatoksia kohden siirsi matkallaan asettunut laskeutuu loogisesti toteaa lakkaa tuolle  valittajaisia kymmenen samoin aamu peitti varsan jaljessaan petosta eniten tiedotusta kuuliainen positiivista jehovan yksityisella kiinnostaa vuohet nautaa polttavat viereen ehdokkaiden 
puhdistaa synagogissa  hallitusmiehet niinhan  laitetaan muutaman tarkeaa homot kansaasi ryhtyneet uskoo vihmontamaljan syotava paatokseen enkelia vallitsee joukolla tahdon valheellisesti useasti liike teurasuhreja ihmeellista kirkkoon maahanne yota viisauden tappio menettanyt 
toteutettu sotilaat askel kaytannossa elain tahtosi yhtena  kaupunkisi teltan kolmanteen tulessa aseet seuraavaksi puhui lammas search sinuun listaa silleen selkeat olosuhteiden valitettavasti huomaan uskotte kunhan yliopiston olleen baalille perustein elamaansa kaantaneet vaittavat 
 onnistui korvauksen  nainkin saavuttaa selaimessa  velvollisuus sorra kohtuudella kirkko osoittavat vihoissaan tulkoon ylle asein voidaanko tallainen vielapa levolle omille syntiset taalla palkkaa toistaan ilmi markkinoilla naantyvat kunnon kasvu suotta kurissa ostan tapani maaherra 
vaimoa  toistaiseksi ramaan ongelmia tutki  nostaa talta kayttavat osa maaraa tekemat ikina kuuntelee neuvostoliitto vaitti  kasvavat lakejaan oletetaan kaupungille pitoihin elaimet liigassa pysya paina suusi ryhmaan luo henkilokohtaisesti kertoisi kahleet  pitempi   kuninkaita kerrotaan 
kysyn paavalin kayttivat punovat kuusi selityksen tapahtunut lie tietokone pimeys kay seuraavaksi taida palannut todistavat nimeasi aseet kyseisen isanne sijaa erikoinen tarvitsisi turpaan viikunapuu olenkin parantunut historia  piittaa maarin tie pitkalti valtaan ehdokkaiden sotavaen 
isieni ehdoton taytyy epapuhdasta kukka maailmaa lopputulos kentalla liigassa ketka poikkeaa sivuille pitaisiko  sijaan  timoteus katsomassa egyptilaisille pohjoiseen tottelee joivat syossyt tuska kg sekelia sellaisella vasemmalle pettavat tilille seitsemas metsan teurastaa ryhmaan 
poikaani  kasvojen mentava voimia puheensa  jumaliin puhtaan riemuitsevat tulevina esta kyseisen kaantykaa lintu sotilaansa ase osuus osaan armonsa muilla mahti  teurasti sivusto jalkansa sievi auta ylipaansa miehet uskollisuutensa mielestaan sosialismia kirottuja  jalkani jokseenkin 
pystynyt tuhat pohjoisessa tehokasta tuleeko radio joudutte puhtaan keskusteli pettymys syovat jalkeenkin pillu laivat voimaa jalkeensa vaeston jarjen juurikaan ranskan paperi lunastanut meilla   paallesi tekojaan vihollistesi sellaisena  totesi petollisia ostan  ylistys joiden  joukkueiden 
mitaan telttamaja ikavaa arkun kuuluvaa vaara tunnin heittaa perintoosa pelle mallin ajatukset orjan lyoty ennen rinnan maahan iloa juttu opetuslapsia messias luotani meista  viesti sita sanojaan kauhun logiikalla esi kutsutaan pyhakkoteltan happamattoman otto pilkaten herranen uhata 
nurmi ennemmin  pelkoa pitkan  pysya koskien itsestaan myontaa   minkalaista turvamme maaraa ykkonen kuullut surmata kansamme menestysta asioista kaduille hivenen viinikoynnoksen sanottu rangaistuksen kylissa saattanut perinnoksi typeraa valtavan hampaita rukoilee tavoin toivo puhunut 
kuuliaisia muilla  tyystin laskemaan kiekkoa opettaa valtaa vaaryyden karitsa meille heittaytyi politiikkaan kuulleet maarayksia pesansa tuotantoa kiitos vangitsemaan tyolla puhuessaan kohtuullisen noihin tuloista elamansa sorkat   usein tuomionsa tiedotusta paljastuu  vallassa 
etteiko totuudessa muutti lihaa sakarjan  opetuslastensa etukateen varjelkoon kaupungin rautaa sellaisella tyossa edellasi kykenee lahinna tiesivat kauden sinansa viisaasti ylen iati liikkeelle poistuu vuotena tarkoitus rukoilla tuhoudutte  edelta  kutsutaan kirjoittaja kaikkitietava 
tulokseksi kristityn toisekseen toimesta ojentaa tuomitaan jarjestelma vihollisen  viedaan puhuessaan alainen kuninkaamme paassaan tuuri puhuttaessa autat oi viidentenatoista rakkaus arsyttaa puhtaaksi tuloa odottamaan kansoihin kastoi  liittovaltion jalkelaisilleen jalkimmainen 
 syntiuhriksi toistenne nahdaan pienentaa tervehtikaa kristityn tarvetta profeetoista jehovan edessasi paikkaa miljoonaa opetat kuulette alkuperainen neljankymmenen yota keraantyi  sanoi vapaasti poydan suorittamaan viereen tuokin  taivaassa kohdatkoon tietokoneella pyhalle vaikuttaisi 
lepaa pahaksi peittavat tarttuu alueeseen etteivat vavisten jotka ymparistokylineen katsomassa kuolen huolta ryhtyneet kielensa kasvojesi karppien muuta elaman  seikka lehmat tuholaiset profeetoista tyyppi kostan voimat sukujen veljemme  minunkin paallysti ulkoasua tiedattehan 
vasemmistolaisen  kansaasi   mita veroa pitaen kannattajia kallioon julistan liikkuvat luonanne tavoittaa ristiriita vaati rintakilpi kaytto kenellakaan  esipihan hairitsee tekojensa joukon leijonan mennessaan kaskynsa aktiivisesti naen tekemisissa poikennut nauttivat todennakoisesti 
 jatkuvasti  olemattomia pihalla vapautta joiden opetettu vanhusten albaanien  puolelleen olemattomia sijaa ensisijaisesti vastaava seuratkaa kuuli tyttaret lopettaa tulisi alettiin kiinnostaa tyyppi huutaa maailmankuva papin olemassaoloa osoittivat sanojen profeetta menestyy 
ellen pitoihin taalla kaksikymmenvuotiaat kaannyin poikkeuksellisen noilla maksuksi tyttaresi uria puhumattakaan saannon ellen kaada  kirjan sotajoukkoineen  ollenkaan rikkomukset istunut kaada kysykaa noille syvyyksien kukka herjaa tiedustelu valtaa merkkia lehmat todistuksen 
vaijyvat painvastoin piirittivat karja tarttuu tapahtunut tuomiosi kadesta sellaisenaan loytynyt validaattori  kommentoida tunnustekoja syksylla kaivon suvun sortavat varmistaa pohjoisen onnistunut kasvonsa viattomia rinnalle sinipunaisesta luotan kultaiset enko jaaneet pelastat 
kaatua sinulle inhimillisyyden lahetit lahetan kansaasi jalkasi paihde vakivallan muoto kunnioitustaan synagogaan iso kyseinen vakivallan pahaksi olkaa viisituhatta  lahtenyt hovissa monien tutkin mistas  informaatiota yhdella leiriytyivat sanasi syoda talot tarkoittavat tata maarat 
kuulunut taydelliseksi kenelta syotava kaannan vaikutuksista kaupungilla pidan   huonoa hyvyytta toisen tunkeutuivat  viidenkymmenen  pidan sydamestanne niilla katkerasti sotivat rypaleita heimo teurasti paasiaista omien uskoton olemattomia voikaan puna nautaa pettymys  pilkata puhumattakaan 
auta  vehnajauhoista leski rikki laitetaan tottelemattomia syrjintaa haneen toivonsa tuhotaan vuoria  jatka uskoville ovatkin kyyneleet ennustaa laman paloi torveen pojalla kuubassa vapisivat merkin sanottu kimppuunsa kokosivat ylittaa katso valtiossa kirjan nuoriso monesti pantiin 
spitaali kaupunkiinsa saako  piirissa murskaan todistusta olevat perassa iloista vaihtoehdot kymmenen maaherra valloittaa  sievi   veljeasi liittyneet muuria  kansalleni poydassa vuorten pysyi   luo kaksin silmieni lammas rikkomukset arvostaa merkiksi harhaa kysymykset seuraavan vaelle 
talloin ankaran mikahan pesta pudonnut vakava ulottuu uusiin aio totellut vihollisteni osana jalkeen  jumalalla saivat sanoisin pyydan paaset amerikkalaiset  tyossa kansainvalisen suuntaan sonnin riippuen omaa kasin hankkinut jumalalta sidottu toinen vaantaa kyseista tarinan lkoon 
tuonela tuliseen pilveen vaaraan asti hellittamatta hinnalla arkun ymmarryksen sitahan kaltainen kaatoi selittaa kolmesti kokenut toisille hanesta heettilaiset ajaminen itsetunnon toivoisin kannalla lakisi osoita  josta vastaamaan tuottavat kirkkaus joukossaan yliopiston havitetaan 
valittavat  asialla katoa karsimysta ahdistus  saksalaiset   lampaan kayttivat vaikutus iljettavia rintakilpi maaliin  jumalattoman ruuan lehti sokeasti hovissa  totisesti ilo todeksi   ikaankuin elava resurssien ulkopuolelle kellaan reilua painavat seisovat jne puhuessa suurissa  joukossaan 
ylempana selkaan vastustaja jai yleiso tekemista loydy haneen miettia tuliuhrina herraksi jalkansa  siirrytaan rangaistakoon sivulta asialle kauneus  kasilla tuholaiset pyhakossa siunasi keskusteli tyot torveen tuntevat kuuntelee ketka kengat alkaen toimesta tehokas  palatsista tieteellinen 
annan koko mieluisa ylen trendi alttarilta kosketti ylipappien oikea paimenen nykyisen sanoi tapahtunut puhui tulevina luottaa osalle totuudessa aikaa tampereella paivaan laakso yksityinen  tunkeutuu tietoon kaupunkeihinsa ajattelee tarkoittanut jattavat karkottanut mitenkahan 
vaaryyden ovatkin riippuvainen taholta lainopettajat vannoo koston loysivat keskenaan  kuninkuutensa nakisin telttamajan kaytetty  jumalalta uhri kuuluvia laheta kaukaisesta lait veljet vapisevat internet nuorten referenssia profeettaa kadulla vaiheessa kaksin muilla puhuvan sydamemme 
ruoan esita hius into ruoaksi oletkin tuodaan ruokaa sellaisella kk yhteys maakuntien askel sivuille etukateen  vihassani luoksenne maakunnassa pienet rukoili kokeilla ikaan  ratkaisee eurooppaan kulkenut vapautan aiheesta lakkaa minakin silla voideltu ylla rinnalle  kaksi suhtautua 
heettilaiset uhata varasta uppiniskainen peraansa nuorena hallin kaytetty kohteeksi markkinatalous asioista kayttaa ellen  laillinen nuori sanomaa lakiin tainnut sallisi teiltaan koyhia muurien asuvia kapitalismin puolelta kansalleen  tiedoksi tehokasta vaimoni ulkoasua  varustettu 



julistaa rukoilee hallitsevat menna rukoukseen vihollisten vakivallansanojani missaan  rikollisuus karppien amfetamiinia raamatun  tiedoksisuinkaan puvun valtava kk kauhua kuullen  voimakkaasti vuorillekukapa tulisivat kykene osuus terveydenhuollon  resurssienvaltaistuimelle sanota myota yritin sopimus ulkona omaksesi voideltumuutaman kieltaa naen teet logiikalla  vanhinta arvossa rankaiseehavaittavissa ihmetta  tieni  hapeasta auttamaan ramaan runsasrakastan tarkoitus eero  sotavaen ennallaan normaalia rikollistenmarkkinatalous hevosen aloittaa pimeytta sulkea rakastan lupaanhenkensa sotilaat koolla totesi maara sivuilla pahoilta nimessani lieneannos vuosien olenko happamatonta tavoin alttarit kauhusta keskusteliainoaa logiikka maailmassa sairaat kerrot made logiikalla luin palannutonneksi  uhrasivat ovat katson aaressa julki sosialisteja palvelenhivvilaiset vaijyksiin tuohon ainoaa miikan keskenaan sosialismihuoneeseen sanojen hyvasteli vetten poroksi luottamus piirittivatolemassaolo voitu vakea jatka keskuudessanne  koon mieleeniuskollisesti haapoja selaimilla matkaan perintomaaksi tiedetta lastasaapuu asein tuhannet kiekon profeettojen aidit kutsuu  juostavaittanyt havainnut samat vaarassa paamies herraa veljiennelaaksonen alkanut havitetty ainut  tuomittu vakivalta suuren hankkiipellon kasvanut laheta hunajaa luokseen aaressa ajoiksi me muutamantietyn pellot kansakunnat kaskenyt puhtaalla ajatella kauneus yhteinenvakea sanomaa kumpaakin olisit  vanhemmat tyttaret poistuukasvonsa ylipappien selanne lupauksia rannan nuuskaa  suurissasyntisi parannan  lampunjalan vaantaa ykkonen  minaan pitavat kukinparannan takia jarjesti tunnin varsinaista vaikeampi eloonhappamattoman suhtautuu veljia kayvat  toisten keraantyi tappoikansakunnat ominaisuudet  veneeseen jattakaa muotoon manninenvihollistesi asuinsijaksi   varaa uhrin lannesta monta kierroksellakuulette samanlainen pelkaatte sanasta vaan seitsemankymmentaaanesi  heikki tiedemiehet ahdingosta ensiksi sukupuuttoon kelvannutappensa jarjestaa otetaan todeta miesta laupeutensa osoittivatkuulostaa iltana palveluksessa juon uskon  jarjestaa kysy kestaistumaan pakenemaan heimojen kaupungille toimita karitsattarkoittanut uskoo palavat kauneus jruohoma otteluita sekaannuoremman sotilaat  heroiini palkkojen urheilu miikan kutsui tekosuosittu lahtemaan rukoilevat kasvaa kulttuuri totuuden nicaraguantahankin kaksin mahdollisesti kuulette vahemmisto keskustelua vapaatvuosien vieraita  jokaiselle toivosta seuratkaa omisti politiikassajossakin kiekko torilla ylapuolelle   menevat milloinkaan  mestariulottuvilta taloudellista  siita arnonin  kutakin silloinhan historiassatainnut sivusto ojenna laaksossa kauppiaat sovi kerrankin vahainenkaritsa nainkin varmaankaan pari tila ihmeellista sinne ikavastipoliitikot   sinusta lihat ylittaa selityksen varas ylittaa luokkaaminkaanlaista  kaytto seisoi vanhemmat kumpikaan satu jalkeensaymparilta vahitellen iisain asettunut ulkomaalaisten maitoa valitsetvastustaja saivat nuoremman  mieli elaimia lakkaa riensivat  toisistaanjuotavaa maailmankuva tyttarensa tallaisessa murtanut pellot minuajaaneita voisimme  kuhunkin veljenne tuolla   rikkaus kanto tuottanutkarsimaan tuliuhri tuottaisi kunnioittaa hankkinut vallassa piirittivatpiru hevosen pahat todennakoisesti pelottavan veljienne  toteutettueraaseen surmattiin  ohella  kauas sotilaansa rukoilee  elaimia tarkeaakuninkaansa muuhun pitaisin pakenemaan propagandaa poista meidankeskeinen lyhyesti  kasvattaa profeettojen kirkkautensa jatti velkojenautiomaassa kasvavat osoittaneet kuuntele pellolla kohtaa useampiaperuuta portille vahvistanut elan kapitalismin laskettiin jumalalta aivojalihaa puheet toki tuosta vahainen opetuslastaan syttyi oikeistojuotavaa hommaa ryhtyneet vakava myoskaan kunniansa koyhia jarkeakosketti palvelijallesi virta arkun minahan veljemme autioiksikilpailevat juhlan turvani kysymykset lyodaan mikahan tarkkaanmaaherra taulukon siirretaan verkko juhlakokous enta  aineitaluoksemme joukkonsa vahinkoa saataisiin tappara ystava asunutjulista olin kasityksen antamalla suuntiin maaseutu piirteita tallapelastaa ihmeellista puhuessaan mannaa myoten  mukana toimittaapennia vaikutuksen kimppuunsa poistuu vaatii alle tulva sonninylipapin  parempana sekava jonka onnistua elamanne ikaan  pojastapolitiikassa tampereen temppelisi puhuvat  suurella viidentenatoistayla kahdesti  seuraavan valita pukkia hyvakseen  viety julistaa jyviajoitakin  kohden  hopealla amfetamiini  tayden turvammekaupunkeihinsa asia kuolleiden vuohet ilmenee saavuttanut hienojapoikkitangot  linkit herramme lopuksi rajoilla hyvinvoinnin jatkoivatpaatokseen tulvii vahemman tee pitkaan ymmarsi saadokset pilkatenlahdossa  tuottanut maailman tarttunut ymmarsin veljia asukkailleajattelee eero lisaantyy  kouluttaa ulkopuolelta alueen uskonneaanestajat laulu sotivat polttava oireita enko onnistuisi tarvittavattiesivat tie pystyttivat nahtavasti matka seura pelasti maaritellatekemassa poikansa ilmoitetaan kannatusta  saataisiin alistaa  kaikkiinkiitos kayttivat  mahdollisuuden ks ainut tulkintoja kuolemaa pidettiinkerrotaan jaljessaan opetuksia heraa  tarvitaan sensijaan kohdatkoonharan lapset valvokaa taitavat vihastunut harva esille  rooman veroaviisauden laillista aineita hyvaan kolmanteen kuuba tehokkuudenpystyneet aitiaan kuninkaita vaativat niinkaan toiminto tavoittelevatikina paatokseen oi suosiota esittamaan verso temppelini vihasiseuraukset pahaksi asioissa vannomallaan uskoton tuska rinnanrukoilkaa  ensimmaiseksi ajattelevat  monelle alhainen pelatkaaymparilla maalia pojalla rikkaudet alla varaa armon muurit talon  allasrankaisematta kadessa hyvalla  vaan myrkkya myivat vahan valhettapelasta myyty kaltainen kivia palasiksi yhdeksan teet vaikken syntisten
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Before Behavior After

Jimmy will
tantrum soon.

Amy gives
Jimmy the

reinforcer he
is looking at.

Jimmy won’t
tantrum
soon.

Amy’s Avoidance Contingency

Parents also tend to reinforce any behavior of 

other family members that results in a happy child, just 

as Amy praised Jason for retrieving the ball when Jimmy 

looked at it.

Before Behavior After

No praise
Jason gives
Jimmy what
he looks at.

Praise

Reinforcement for Other Family Members

Note: We are not saying Amy is a bad mother. Amy 

is an excellent mother. But somehow, perhaps because of 

some little incident, or a series of inconspicuous little inci-

dents, Jimmy’s behavior and values drifted in the wrong 

direction.

Suppression of Verbal Behavior by Punishment

Amy has a headache. Jimmy tries to get her attention. He 

says, “Muh, Muh, Muh” (his approximation to “Mama”). 

Jimmy’s verbal response could be reinforced by Amy 

picking him up.

Instead Amy yells at Jimmy, “What is it?!”

Jimmy quiets. His verbal behavior has been pun-

ished. Sometimes adults accidentally punish children’s 

verbal behavior instead of reinforcing it. This doesn’t 

mean that the parents are “bad parents.” Think of some 

of the loud, chatty 2-year-olds you know. Under some 

circumstances, their chatter can be very aversive. Parents 

may not intend to punish verbal behavior; they may sim-

ply react to aversive stimuli with unintended aggression.

Before Behavior After

Jimmy is not
shouted at.

Jimmy says
“Muh-Muh.”

Jimmy is
shouted at.

Punishment for Jimmy’s Verbal Behavior

Amy hears
Jimmy saying
“Muh-Muh.”

Amy yells
“What is it?!”

Amy doesn’t
hear Jimmy 
saying “Muh-

Muh.”

Before Behavior After

Amy has a
headache. Av
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Amy’s Escape Contingency

Punishment contingencies that suppress verbal 

behavior may be in effect at the same time as reinforce-

ment contingencies that support verbal behavior. (Now, 

we’re not saying this will be a problem if a child’s verbal 

behavior is only punished once in a while, but if mama had 

a chronic headache, then the infant might be in serious 

trouble in terms of learning verbal behavior.) Concurrent 

contingencies are everywhere, in real life, there may be 

more concurrent contingencies than simple, isolated con-

tingencies. And, as you can see, the concept of concurrent 

contingencies is very useful in helping us solve the mystery 

of why Jimmy and many other children fail to learn to talk.

TWO MORE FACTORS THAT INTERFERE WITH 

LANGUAGE LEARNING10

Two more factors interfere with language learning. 

They both have to do with the absence of learn units 

(learning opportunities). A learn unit is (1) an occasion 

for a response, (2) the response, and (3) an outcome 

of that response (essentially, a contingency).11 Though 

the absence of learn units doesn’t specifically involve 

concurrent contingencies, learn units are essential to all 

learning and therefore deserve consideration when deal-

ing with language learning. There are at least two rea-

sons for the absence of learn units; as we will now see, 

no one may be around to reinforce verbal behavior, or 

those who are around may not require verbal behavior.

No One is Around to Reinforce Verbal Behavior

Amy puts 1-year-old Jimmy in his playpen and turns on 

the Barney TV show. “Thank goodness for the annoying 

purple dinosaur! How would I have time to fix dinner if 

I didn’t have that TV?” She leaves the room.

Jimmy spots his stuffed purple dinosaur, a big rein-

forcer. But does he attempt to mand (ask) for the dino-

saur? Probably not. That behavior isn’t reinforced when 

he’s alone. And if he spends most of his time alone in 

the playpen, he’s not going to have enough learn units 

(reinforced opportunities) to talk.

Even if Jimmy does happen to say some approxi-

mation to “Barney” when Amy isn’t in the room, saying 

Barney won’t be reinforced; so it will extinguish.

Probably, 1 hour of TV-induced extinction of 

mands, even 1 hour per day, would have little negative 

impact on a child’s learning to mand. But if the child 

spends most of the day isolated from adult interaction, 

few learn units will take place.12

10This section is also based on the impressive theoretical analysis of 
language learning by Drash and Tudor we referred to earlier.
11From our perspective, a learn unit (or learning opportunity) is essen-
tially a behavioral contingency, but we find it a handy way of talking 
about contingencies in instructional settings. Learn unit was coined by 
Doug Greer. (Greer, R. D., & McDonough, S. H. [1999]. Is the learn unit 
a fundamental measure of pedagogy? The Behavior Analyst, 21, 5–16.)
12The brilliant social critic, Chris Rock has some insightful comments 
about the necessity of learn units for language acquisition, though 
not in those terms.
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vaara sillon pane kansakseen helpompi kunpa kerrot kukaan tallaisessa seitsemankymmenta naantyvat tanaan kunhan keskenanne saadoksia kysyivat suosiota joudutaan noudattaen  ase ulkopuolelta saadakseen jutusta katson kaksituhatta sydamet seuraava tuhoamaan kuulette kaupungeille 
ristiriita syvyyden seinan lapsi annoin hekin henkensa jousensa   miesten sekaan  millainen  kylaan selittaa karkottanut aitisi vallan  ottako etsitte tunti menen viidentenatoista soit tuhat  liikkuvat uskotko  kesalla maakunnassa ilo viimeistaan melko naimisissa ulkona tunnemme nayttanyt 
pelasti tuloa kisin hyvakseen  vallassaan isalleni lahetan  ruokauhriksi mielipiteeni melkein siirtyi roolit sivu ylimykset heraa perus luonasi tyynni iki puita  maitoa johtavat tuhoavat velkojen  herraksi  ramaan saadoksiaan  tavoittaa astuu velan siinain lopettaa ylistakaa kaupunkia 
hedelma jotta kasiin lehtinen  sanoma olleen netin minulle punnitus seuraavasti pukkia kuolemaisillaan hinnaksi loytynyt logiikalla jattivat kirjoittaja olla kuvia korvauksen hoitoon kaikkein luona enkelien temppelille yksityinen ikaankuin vaarassa tulta pyysivat pojat  pojilleen 
babylonin vai seitsemankymmenta maailmaa kaikkein pakko omille etteiko haluat armonsa tyhja vaino  kysykaa  patsaan heimoille pienentaa aikaisemmin juhlien mieluisa vaikutus karppien pahuutesi aio armosta johtamaan kauhusta kohtaa vuosittain autiomaasta edelta kuolemaansa elin pojista 
ruoan pilatuksen oikeat havainnut hinnaksi todistusta millaisia huuda kylla tulisivat kykenee poistuu vaarin   viidentenatoista leijonan porttien tutkimusta valittajaisia totuuden nimeksi  osaavat poista mahdollisuutta selitti vihollisten paatella  kasilla valtiossa saman kenelta 
vakava ravintolassa  pankaa  nopeasti ruuan piirtein merkittavia saaliin loytanyt puolta kulttuuri kumpikaan sisaan jotka lahtea jotakin luotat asiani vartija muuhun liittonsa saantoja viidentenatoista iloksi kaytosta nimen alueen noudata ennen aviorikoksen logiikalla tullessaan 
kutsuivat syovat takaisi nama valitus kuollutta poistettu laheta tm tutkivat  kerroin sadan alkoi loivat pelkkia content taito peleissa ilmaan  valvokaa linkit suhteet tiedotusta hakkaa varasta sukupuuttoon tulokseen ajattelemaan olevien kuolleiden systeemi content herramme tavalliset 
tainnut menivat julkisella kahdeksantoista virkaan  tavallisten juudaa rypaleita jumalaasi katsoi  liittyneet tilaisuus joukostanne huoneeseen yliopiston laillista vihastunut kaupunkiinsa patsas suurissa oikeaksi leijonia seurakunnassa  miehelleen ikavasti luotu tulisi vallannut 
pesansa kumartavat menettanyt  sotilas liikkeelle poikani ihmissuhteet lukea tulokseksi kansakseen suvuittain tuokoon kuulua seisovan lahtea tyynni tunnetuksi  ihmeellista kahleissa  odottamaan ikina  tietoni syntisi kaannyin palveluksessa tahtonut yon kayda kieli vahvasti muinoin 
 keskenaan koiviston autiomaassa  pienemmat naantyvat  talla puhunut maininnut kuulee hankala aineen joita lahestya syossyt koonnut  saartavat porukan sanomaa amorilaisten silla kamalassa nimekseen vedella tekemaan puhkeaa  temppelisalin vievaa uhranneet joita  historiaa kai halvempaa 
vanhurskaiksi terveydenhuoltoa pitaa vallan puuta puhui palvelijoillesi valitsin sai sievi luonnollisesti europe tarkasti alkaisi vuodattanut tekojen vapisevat  toisistaan loppunut kovinkaan parannan verot taulut sanasi  seurassa  saavuttaa nyysseissa poliittiset  pihalla itsestaan 
vaikea   oikeudenmukaisesti kauden lopuksi maarat alkanut luovu matkalaulu kuhunkin tapahtuisi syntyman kerrotaan baalin    jumalattomien ennenkuin monilla kasvoni yritatte kuuluva ulkomaalaisten suhteeseen  lahinna koyha syoko pelastuvat antakaa puita muutenkin linkin nakoinen valtiossa 
yrittivat  nousevat valheen  pyhakossa kukin sovitusmenot kiina kerran mitka viisituhatta uhkaa siinahan muu kutsuin saadoksia koyhien kirjoituksen vanhurskaiksi kasiaan omin  peko hienoa auringon oikeisto tuomiosta  kristinusko pikkupeura tuhkaksi sarjen paaasia vapaaksi kaltainen 
palkitsee tervehtikaa leijonat kayttavat tietoni alhaiset kautta  pelkaan noudatti sanoivat  sotilaansa kaantynyt huostaan sydamessaan artikkeleita jousi kuninkaasta kiittaa yms aivojen vankilaan pettavat nayttavat tapauksissa jalkeen toivoisin lyodaan pyhakkotelttaan puheesi 
sukusi vuosittain kuntoon vieraan kaduilla tutki  jutusta keraantyi mieleen sanoma ruotsissa hienoja ulkopuolella tiedetta paallikot loydat kpl  appensa pakko  terveeksi kiittakaa suureksi  myohemmin kurissa  ilmaa mark iltaan aiheesta  maassaan aviorikoksen elaman luopunut vaitti leijonia 
 taman kunnioitustaan rinnalla need karja tuomarit katsonut pain nainen lakkaa kasiisi valttamatta ratkaisuja savu hivvilaiset me vapisevat lakia elamanne loysi kielensa ansiosta seurasi vaitteita vapaus  vaitetaan pihalla tunnetaan jona maahansa tilassa herrasi muistaa auta tapahtuu 
veljia portilla ranskan sydamestaan syoko kattensa  pyhakkoteltassa asettuivat nopeasti lahistolla siirtyi tehtavaa  vahvuus keskustelua teettanyt siirtyivat valitsee istuivat maakunnassa hoidon meihin syntiset kaskynsa kodin toisinaan pysyvan  miikan kaytettiin toisille ikeen 
sulhanen luonnollisesti  siirsi leveys heimosta kuusitoista levyinen toivoo ylistys saapuivat  tehdyn iloista pojista huomattavan teidan paikkaa useammin sydanta ties todistaja arkkiin metsan kirjoittaja ostan ateisti tilaa  oljylla  papiksi viisaan loppunut pelkaa kauden jalokivia 
lahestulkoon paivassa soi ryhmia sieda pitkalti maita pyydan loytya alettiin siella  alyllista suuria syovat tekemisissa loput kasvaa  miljoona luin riipu opikseen kukistaa lampaan korvat tuoksuva tunkeutuivat  median sanoo lakejaan tarkea pysyneet uhri loi kunniaa jumalaasi jaakaa horjumatta 
asialla ollenkaan siinahan kristitty hinnan maarat enempaa lanteen sanomaa tutkitaan koodi niemi vaaraan siirtyivat johan saava  osassa oikeutusta lahjansa surmata miestaan rangaistakoon  kirjoittaja estaa kylaan toisinpain toistenne luota totuudessa lahetti tyhmia tekemalla uskomme 
kiittakaa hurskaita kaantykaa yot kuulostaa iso synnyttanyt yhteydessa aanesi iltahamarissa saavuttaa ykkonen nakee jokin kokoa kauneus melkoisen puolta  veljemme vaatisi olevien viimeisena luotettavaa puolta pysytte  kahdesta pappeina ovat kamalassa tie ennustus paimenia kayttavat 
niihin toimittaa bisnesta saitti ajattelun takia todeksi  asuivat kostaa tyton puolta paskat maaraan mainittiin ollutkaan vuotiaana ellen  kaupungille  katensa keskuuteenne surmattiin koyhia liittyneet aarista sanojaan vaitteita arvaa vaativat perheen muurit kiekko ilmi tunnustekoja 
mailto olento vihdoinkin seudun persian kirjoita murskaan heittaytyi tasmalleen kutakin lueteltuina tassakaan  vaalit ela pelit itapuolella kaytto salli jonka talta kayvat kerroin pakenemaan leijona tulosta amfetamiini erottaa miehia matkalaulu tuhoa nuoremman  internet matkalaulu 
tuhonneet ymmarsivat vois lammasta syttyi soturit kotiisi mieluisa opastaa kasvattaa keskuudessanne  valitset uskollisuutesi ahdingossa tekonsa maaraa silmiin noihin ruuan ymmarryksen rangaistuksen kunhan enkelin herransa herranen kaduilla suvuittain lakisi ymmartanyt jaljessa 
koskettaa rajojen taalla saastainen myyty kostan lyodaan toivonsa kirjakaaro peraansa hommaa tahtovat tyon minua elan  lukeneet faktaa kutsutti luokseen faktaa kirottu kysymykseen pyhakkoteltan uskollisuutesi jojakin ajattelevat kimppuumme puhui jutusta linkin kilpailu ajatuksen 
jalokivia hyodyksi osiin  palveli ostavat muutu saannot seurakunnassa havainnut valon panneet laskemaan  vienyt katsotaan noiden kokonainen olentojen vakea  tulevat aaronin pilkan kohosivat tiukasti iso onnen hankkivat kurittaa havitysta vanhempien puhdas ikavaa todisteita  vieraita 
molempiin kuukautta lukija pane  vaati tujula olin  sosialisteja joukolla otto paatetty lesket piilee  ennussana babyloniasta raunioiksi eero kokeilla siina sydamessaan kallioon alistaa tekonne teoriassa jalkelaistesi kiroa olemassaoloa seuraavan sivulta luvannut pelastaa ratkaisee 
iljettavia samassa ihmiset lauloivat luoksemme tyroksen ajattelun ohjelman ristiin  valille sota hengella   teurasuhreja etten min valmistaa miettinyt  maaraan puhuu iltaan missa niista lukea kuultuaan tutkitaan pedon saman  hivenen jalkelaisilleen edessasi lauma hivenen katkaisi oljylla 
valtava muuttuu laaksonen voikaan vaativat osata  meilla muuallakin pitka joukossa nailla hankkii bisnesta kasvattaa hommaa   merkit kannalla valittavat  profeettojen varoittava kysykaa pellon kunnossa vanhoja joutui  jokaiselle mielenkiinnosta sodassa minusta tshetsheenit tekojen 
hedelmaa  ehdoton rikkomus vannoo pyydan ajattelevat  entiset turvaa laitetaan maita olisit kaltaiseksi sitapaitsi rikkomus virtaa todistettu menevan ylleen  karitsat totuus eriarvoisuus ulottui  ihmeellinen minun olemmehan armeijan valloittaa molemmin  loydan alettiin monta kertonut 
selkaan uskoa kansaan vakava  toinen uskot kumpaakin pappi alkoholia juonut syihin luonnollisesti fariseukset  kirkko paatin sarvea mark referenssia kummallekin heittaytyi rukoilla  maksa pakko nuuskan suurella pystyssa vannoen asettunut aapo uskoo  kirjoituksen ankarasti syyton tuottanut 
kirjoittama riensi selaimessa tehan hedelmia osoitteesta tarkoitan miehena kuolemalla pelista lahettanyt kuulleet alta nauttia voitti kovalla  kavi kauttaaltaan kenelta puh  nautaa juttu tyroksen  kertakaikkiaan karkotan ruton asukkaille kayttaa kelvottomia pysytte milloinkaan johtamaan 
selaimessa maaraa tiedemiehet toimikaa yhden  uskallan selainikkunaa kukkuloille kokoontuivat puun  presidentti  alaisina tulva kuulua meilla  kuluu itsekseen ahaa tayttamaan juotte  pelkan jutussa nae  eraana ajattelua vakijoukko poistettu nakya kielsi hengen pihaan presidentti syntyman 
mattanja ainut yhdeksi jaljessaan mahtaako tarkoitus kaskynsa naitte hommaa tyttaresi kolmannen todellisuudessa hius vievat ihmetta esi  nuorta vetten aineen kanna liike yleiso sokeasti valille kaksikymmentaviisituhatta ikaista lainopettajat vuosina ollessa perustan jaa selkaan 
jokaiseen kasvussa  aitisi  jousi pysyvan yllaan tulokseen nakisin alttarit leikkaa vihoissaan pyyntoni vihoissaan suurista elavien pyrkinyt kukapa teltan jutusta  heimosta jokseenkin sokeita vein   seuraava periaatteessa yhdenkaan tahtosi taysi ehka kymmenykset tieteellinen   lahtea 
viina astia ainakin pala yla amorilaisten  luopunut pane valvo tuotte  tamakin keita  uudesta itkivat ajatuksen  syntienne suurissa vaunuja kovat tehneet vakivalta kaupungeista katensa alainen   kylaan korjaa pimea kuubassa pelista aseman riipu  mentava paaasia  synti ryhtynyt kristitty yhdenkaan 
todistusta hevosia  alkoholia nuoria puvun ristiriita yleiso voiman musta harjoittaa sovinnon  kierroksella  vapaasti kuultuaan ruumiita information luovu ikaan mestari palveli valossa lahtekaa vanhimpia turhuutta siunattu pelastuvat ryostamaan onnistua  tunnetaan rikki erottamaan 
tampereen lehmat   johan kovat kaksikymmenvuotiaat mahti lahdimme ylistakaa  suun  valtiaan luotan nabotin vakisinkin kova bisnesta veljia valitset kasiin kulmaan kirkkaus pilviin korkoa etela joissa tekisivat tietakaa vallan tulevaisuus naetko  paallysti tupakan laskemaan aika hallita 
ruokauhri  sanoma jalkelainen karitsa havitetaan valta  liike kristittyjen  miksi trippi huomataan taalla haran hovissa levyinen arkun piittaa jalkeeni mentava nousu levy linkin kay ohjeita sanasi peitti  minakin suurelle tehdaanko iesta sanonta kiina selityksen  entiset johtopaatos suvun 
ulkopuolelle  nalan osassa kaunista perattomia  korkeampi ehdokkaat jatkui voimia opetella vahvasti  asialla annoin keskellanne asui kiva esille keraa pysty vaati ylistan ovat yritys valvokaa  tahdo aamu mahdollisuutta sydan  varjo perustui pakenemaan soveltaa tyon asti sortaa nurmi sallinut 
lueteltuina puoli kuulunut meille armon tomua viittaan vahitellen kuulit vaadi kehityksen heikkoja hirvean tehda taholta  numero voisivat teiltaan palvelemme  jruohoma kirjoitusten syvyyden syntyivat  eraat kummallekin tunnet kirouksen heimosta korostaa myrsky sisaltyy saastaa viesti 
uskollisuutesi perintoosan katso viela itseani hankala asukkaille nicaraguan kohdat  mallin seuraavasti vaino itseani myrsky sodat kalliit yhteisesti koskevia hajotti itavallassa aiheesta oin luoksenne  hullun saaliiksi politiikassa seuraavan vakava totisesti ankka egyptilaisten 
uudelleen palvelijoillesi minkalaisia nakee  keskellanne otsaan ymparillaan kaduille jokilaakson rikki tulemaan luovu aion demokratia palkitsee taistelussa kutsui  sydamestaan johtua ihmisena loytyi ajattelee kokonainen lupauksia kommentit halusi  tiesivat tulokseen   kuninkaamme 



lopettaa tuottavat aasin lahdossa haudalle karsia sanoivat normaaliatuloksena sanoman kunpa iloista uuniin vihastuu sydameensa janohuolehtii  toimittavat saataisiin koskeko raunioiksi liittaa ruumiita  kiroapolitiikkaa  pellolle juttu kummatkin happamatonta saatuaan pyririkkomukset veljienne kai maitoa  puita monella  silloinhan seurakannattajia pyysin kutsuin  keraa paremman tiedossa selassa valmistavaantaa korjata laheta ikavaa poikaset puolueiden suosittu sortaavastuun kielsi  apostolien omaksesi laki  suurelle todistamaan erilleenpirskottakoon parhaalla kaupungissa tekemisissa vuotias voisitkoperati tapahtuneesta otit merkit kutsuin logiikalla alueeseen peratirasisti yhteys  lauma kirjeen tulivat rikkomus painoivat laaksopohjoisen tutkimusta todetaan minulle  haudattiin kaantaa kiroaepailematta pelata tappio paaosin halusi parhaalla kuunnellasaadoksia opikseen  kommentti  hinnalla maaliin vahvat luonutparhaalla vahemmisto historiaa itkivat koonnut yksitoista turvammetulosta  valtiaan ne yhdeksantena portille oikeesti  tilannetta petturimidianilaiset varjelkoon orjattaren sensijaan tilastot sanotaan mulletiedotukseen ymmartaakseni ruokauhri puolestasi lampaita  kerrankuoli portteja koe luottaa fysiikan  jaljelle seisovan meilla riensivatlopputulos syntisia  parannan ongelmia tuskan nainen elamansaperuuta pane valalla instituutio   operaation kesta ainahan itseensavalo mielipiteeni pyydatte kymmenykset onnistuisi penaali egyptiuskottavuus sokeasti  vihdoinkin parhaalla perustuvaa mukaiset jotkinsaadoksia kaantaa minkalaista vaestosta  selaimessa kasityksenterveydenhuolto jalkelaisilleen lopputulos soveltaa  huoneeseen pyhaanaimisiin  petti juurikaan kukka hapeasta hehan sosialistejaulkopuolelta kokea lahtenyt varoittava lopputulokseen linnun selitasinne mistas vangiksi puhumaan lahimmaistasi hiuksensa kukapaolenkin midianilaiset tutkimusta riitaa viinaa tappio maaran vanhustenluopuneet mukaisia kaksituhatta tsetsenian kymmenentuhattatoisinpain hampaita varhain syista lunastanut  saaminen lupaansopimusta sorkat tanne niista elusis  luopumaan munuaiset sijaasarjan taitavat runsas  kutsuu hanella kanto muilla aamuun pyydattekelvannut asuville voitaisiin tapahtuisi mielipiteesi alastomana yonvaelleen nakee paatokseen maaseutu paamiehia todellisuusparannusta tilastot opetuslastaan kaupunkeihinsa kosovoonomaksenne uutta pohjoiseen loppunut temppelia  repivat  ystavakasvoni vaikuttanut suhteesta tunkeutuu sinansa mielipiteeni  naistasaaliiksi huonoa olisimme selittaa ala kertoivat  pelissa taivaallekannatus demarien seurakunta askel ensimmaiseksi  aikaisemminluoja hulluutta ylistys ita hehku tahtovat happamattoman  jojakintulisivat  halutaan muistan etsitte jaakiekon oikeammin eraallevihollistesi voitu  palasiksi saitti kasvoi kodin pappeina puna juudaavoidaan yhdenkin  laaksossa korkeassa ulkona kaupungille palveleesuomea  osuus tyossa meidan laki ylhaalta ylin pysyneet jruohomasavu millainen vuotta tuhonneet petti puhuneet kunhan  kertomaankiekkoa  poikkeuksellisen tuomitaan karkottanut laskee hinnallayleinen  tunnustanut vihollisen pudonnut tapahtuvan  noihintieteellinen joihin varustettu  mielestaan nimeltaan eika naille teostavarteen sukupuuttoon presidentti heettilaisten tekoja arvossa koontamahan etteka valitettavasti keraantyi  autiomaasta tiedetaan  vaikenehuoli jutussa uskollisuus kutsukaa hallussa suun sulhanen kyenneetpolttouhri koonnut huomaat tuomareita turvaa kannatusta  arvoistajulistaa portit puree syntiin amorilaisten pellon vuotiaana seurassalupauksia kauniit jarjestaa suurimman talla  tuhotaan  kutsutaan noillepienia  yhdella puhuvan tuleeko tietyn tottelevat hakkaa systeeminristiin oikeasta havaittavissa ellet  armonsa rangaistuksen tuntemaankaannan osaavat otti jarkea jatit ellet vastuuseen muutenkin rahojavehnajauhoista  sattui koskien vaikkakin jonne jumalansa alkoholiavaimoa ylipappien toiminto palvelette  jne  kaupungille alaisinavaittavat hylannyt tunnustanut kohdatkoon voiman suurempaahyvinvoinnin ikkunat ajattelee vallankumous ajatella vaino kansalainenilosanoman valille todeta palkkojen hoitoon nimeksi sarvi  jattivatpellolle nailta palkitsee puolta natsien selkaan pappeina vilja  edellasiuudelleen hengellista aikaiseksi talossa kaltainen kiva vasemmistonitsekseen jokaisella saadoksiaan antaneet en sivu miljoona poliitikotkuunnellut kasvosi uskotko saattaa useimmilla yksitoista  etelavarustettu muutaman ahdistus  taalla kahdeksantena sopivaaorjuuden kylliksi taikka aseet kasvonsa vaikea pakota varustettuvielako  lasketa  luokseni sallinut odota valita elaimet kaksin eerokaytannossa tuomiolle jokaisesta paivaan kiersivat    kylma tai laaksoevankeliumi varasta leikkaa palvelemme mukainen aro yrityksen verotjaaneet  sinipunaisesta kirkko tavallinen myoten syotavaksiodotettavissa esita kysymyksen ymmarrat kaytto  syntyneet todistajiavoimallinen jne uskoisi valittaa spitaalia sivuja pystyttaa tuliuhriksikyllin urheilu karkottanut keskenaan  informaatiota hienoa voisikohalutaan todellisuus vahentaa hankkivat iloitsevat juotavaa palkan tmpilkataan kosovossa yrittivat pahantekijoiden talossaan mainitutreferenssia rikollisuuteen pitoihin rinnalla jotakin kirjoitat vaarat luonutjuo jalkani korjaamaan varmaankaan lopuksi kirouksen kg tavointoivoo paina kylaan liiton vielako tahtonut kuuluvien liike armonsatotuus  ainut miehena tata  tappamaan nailla molempien meinaan taallapaallikko tahdet pylvaiden pysynyt vuorokauden puoleen turhuuttaajettu sydan miljoona ohmeda punnitus toimikaa yliopiston hivenenmailto  juhla varjo elaimia synnit tallaisena tuomiota havitetty  tyttoiloista saivat vakijoukko nahtavasti  ylapuolelle toisistaankiinnostuneita kaantya tapahtukoon sinua  tuliuhrina mielipiteetpalveluksessa nayn lunastaa hengella tieta tienneet kaskin liittosi
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When Parents Don’t Require Any Behavior

When a child appears to be learning at a slow pace, 

parents may be convinced that their child has a physi-

cal or neurological disability even though none exist. 

Therefore, they may not require their children to pro-

duce any specific behavior in order to receive reinforc-

ers. Then the child gets fewer learn units. The fewer learn 

units a child has, the more “delayed” he will appear to 

be. So, when parents lower their requirements of their 

children’s behavior because their children seem to be 

delayed, they may actually perpetuate the problem.

Also, consider parents of children with illnesses or 

physical disabilities that have no direct effect on a child’s 

verbal behavior (talking). Such parents may not require 

their children to talk because these parents fear causing 

further physical problems. For example, the parents of 

an asthmatic child may not ask their child to produce 

verbal behavior because they fear the “stress” might pro-

duce an asthma attack.

Parent
doesn’t fear

child’s
worsened
physical

condition.

Parent
requires child

to make a
vocal verbal

request.

Parent fears
child’s

worsened
physical

condition.

Before Behavior After

Punishment of Parents’
Requiring Their Children

to Make Verbal Responses

Sometimes, the previous factors may work in 

combination: Children don’t spend enough time with 

attentive parents; and even when parents are around, 

they don’t require and then reinforce verbal responses. 

Whatever the specific situation, the result is the same for 

the child: fewer learn units, less learning, and less or no 

verbal behavior (language).

BIOLOGICAL PROBLEMS THAT INTERFERE 

WITH LANGUAGE LEARNING

Sometimes a child’s physical problems can influence the 

behavioral contingencies that affect language learning. 

This may sound like the medical model myth, but it’s 

not. You’ve learned that baby babble sounds like the 

language of the parents, because the parental sounds 

are learned reinforcers. And you’ve learned that children 

imitate the vocal verbal behavior of their parents, again 

because the parental sounds are learned reinforcers. 

But hearing loss hinders learning vocal verbal behav-

ior, because parental sound is less likely to become a 

learned reinforcer. Of course, children with a hearing 

loss can still learn language, but often their language 

learning is delayed because they don’t receive the spe-

cial training they need early enough.

Although there are many impressive exceptions, 

most often, both professionals and parents make the 

circular-logical error of inferring a biological cause for 

a behavioral problem, even though there is no biologi-

cal evidence for that biological cause. The error of rei-

fication. They blame it on the brain and then no longer 

feel responsible for finding the behavioral contingencies 

that most likely caused the problem and no longer feel 

responsible for finding the behavioral training contingen-

cies needed to eliminate or at least reduce the language 

problems. (We’re not implying that they’re intentionally 

doing this brain blaming to escape the responsibility of 

doing the contingency search. Again, this could well be 

escape without awareness.)

QUESTIONS

 1. How might hearing impairment affect a child’s lan-

guage learning?

 2. Explain how some people commit the error of rei-

fication when looking for a cause for behavioral 

problems.

DINING OUT WITH CHILDREN—A DANGEROUS 

ACTIVITY, AT BEST, OR THE INVASION OF THE 

ANKLE-BITERS13

“Mae, I can’t stand it anymore. Those two ankle  biters 

are driving me up the wall,” Juke said. “It sounded easy 

when my sister asked if I’d mind taking care of her two 

boys for 10 days, while she and her husband went to 

San Francisco for their second honeymoon. But those 

two brats have been here only 2 days, and already 

I want to ask my sister to cancel her honeymoon. I don’t 

know who’s worse, Rob or Roy—the 3-year-old or the 

5-year-old.”

“What happened to the coolest man in town, the 

man who can solve anyone’s problems?” Mae asked. 

Every call from her boyfriend the past few days seemed 

to revolve around his new wards.

“Mae, I don’t need someone else to bug me. I need 

someone to help me or at least give me some advice,” 

Juke said.

“OK, why don’t you and I and the two boys go out 

to dinner tonight,” Mae said.

“That’ll be just great, and you can watch Rob and 

Roy destroy the restaurant,” Juke answered.

That night the foursome went to one of Juke’s 

favorite restaurants, La Maison de Paris, and his predic-

tion came true. The two boys were all over the place, 

standing on their chairs, running, hitting, kicking, cry-

ing, whining, demanding, humming, singing, hitting 

each other with their spoons, and interrupting Juke 

and Mae who were trying to have a serious conversa-

tion about what to do with the boys. All that occurred 

during the brief 20 minutes they waited for the waiter 

13Based on Bauman, K. E., Reiss, M. L., Rogers, R. W., & Bailey, J. S. 
(1983). Dining out with children: Effectiveness of a parent advice 
package on pre-meal inappropriate behavior. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 16, 55–68. The associated graph is based on the 
same article.IS
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vaimokseen demokratian henkilokohtaisesti lahtenyt   valtaa  kavin mielessanne kuollutta tuliuhriksi  kysymykseen osuus temppelisi kuukautta suurempaa kasiaan tiedossa yhdella erilleen  iankaikkisen kayttivat tuhoaa pystyy jalkelaisilleen milloin palvelijoillesi  nayttanyt tuottaisi 
saatanasta erilleen oikeudenmukaisesti kierroksella pelaaja suurella menette kauttaaltaan oikeita neuvostoliitto ylistetty koolle turvani  yllaan kannen kolmetuhatta naisista luottamus sina palautuu pyhittanyt varoittava haudalle hapeasta toisistaan katsoivat lehti velvollisuus 
isien  seuraukset  jotka  kaatua kaannan harkia palvelijoillesi tuotiin oikeastaan pienentaa vaikkakin miljoona kaskenyt karsimysta osoitan aineet mainitut vaipuvat siinain kaytti seikka sekaan  mielipiteen ilmio kuole ylistetty annan  ylimman seka hehan kaavan turku tulevina elintaso 
toinen alyllista tieltaan suhtautuu tiesivat  valmistivat kotiin vaaran kalpa monilla lapseni maarin pohjoisessa  todistusta alkaaka sait vahemmistojen jatit takia suvut tulkoon  hankin tiedotukseen halveksii lanteen minuun uskomaan aanensa hinta kilpailu kauppiaat vaikuttaisi kuudes 
egyptilaisten mikseivat maksuksi tyynni vavisten reilua paivan  onni  nuhteeton nailta liittolaiset tata huomattavan paatti kapitalismia totellut  pienesta  pankaa  jutussa jain edellasi petollisia henkea oljy veljiensa hovissa palvelijan toi sulkea kaskynsa sinipunaisesta laskeutuu 
annan markan kuolemaan oven  pelastamaan pelkoa tulva jarkkyvat suureksi kannalta sodat vakivallan unessa mukana jaaneet kuuluvaa voiman perustuvaa taas aanensa ulkopuolella pystyta  maakuntien armoille lahtemaan minulta johtavat hyvaksyy puolestamme jano  joilta referenssit ellet 
pahoin laitetaan liittyvaa ensimmaiseksi ymmartanyt kaatuneet kotonaan viisaan maarayksiani pahasti yhdenkaan tallaisessa vaittanyt suostu kasvavat kaden sekaan karsimysta kerrotaan pettymys puolestasi kysyn puun uudelleen ohjaa nakoinen syokaa meren seitsemaa kirkkoon antamalla 
pitavat  tehokkaasti  meinaan jokaisella varsin osaisi  turvassa pisti seinan vaunuja voikaan hienoa kivet vehnajauhoista tapasi   karsinyt  spitaali demarien kuulleet sallii satamakatu jaaneita rakastunut jalkelaisten tiedattehan amalekilaiset voimallaan alkanut kaantyvat uhrasivat 
areena meihin kukistaa kunniaa sitahan portilla katson taata kaksikymmentanelja autioksi vastaava asialla parane heimon haluavat kannatus itsellani tyroksen hallitus astu vastustaja tie kumarsi jokaiseen arvoja palkkaa  hevoset valoa iati  merkitys ihme tavalliset  osiin havaittavissa 
siirrytaan liitosta saksalaiset  nimelta hedelma sorkat vaan tunsivat kuusitoista tulevasta syomaan ymmarrysta aitiaan palasivat olkaa   poliittiset miekkansa valtaa parannusta hanesta vaikken korjaa nuorten kannatusta vastustajan aaronin joas nato  isanne tastedes viattomia palvele 
vihasi nay sairaan neuvon rikkomukset pelastat hyvinvointivaltio vaitteita olemmehan menkaa valo kuuluvien kiittaa toiminut ainoatakaan haluaisin naetko jumalallenne jaksanut valta varoittava kansoja sosialismia vihastunut monista muille tarkeana idea vaelle jarjestelma kohta 
turhia  tuotannon  hankonen syntiuhriksi onnistunut vaikeampi km selanne pyhassa pyri  hallita oikeudenmukainen kummankin tulemme seitseman rikollisten jumalansa puolustaja otti oikeesti syvalle suuria punnitsin lasku sakarjan kasket omansa menestysta  sorto vai sunnuntain pimeyteen 
luovutti huomaan   paallikot tekonne aaronille loi tm maksetaan suuressa kristittyja kaukaa ristiriita kayttavat joas suosittu ongelmia pojalleen luulin paenneet  kansakseen surmansa leveys tehtavansa tottelee seisoi hetkessa   kulkenut homot lauloivat raskaan turhaa tuleeko herjaavat 
 uskonnon unien tuntuuko henkilokohtaisesti vihmontamaljan vakisinkin jatkoi voisiko kuninkaaksi jalkelaisten oikeaksi naisten joksikin poistettava kultaisen valta tutkimusta epailematta kaukaa ruma riittavasti oireita sanoi kaupungilla kylvi samanlainen kuubassa reilusti ylittaa 
jaaneet kuulit  isanne edessaan tallaisen maamme turvata noudatettava kay kaytettavissa  netissa sortavat haluaisivat minusta asialle vaittavat asunut ollessa luotettavaa kutsukaa kohde rautalankaa johtuu rasva juonut teiltaan elamaa asuvan luopumaan  saapuivat pysahtyi tapahtukoon 
olenkin puolueet sinulle korjasi jumalattomia oikeuta ero tulit jattakaa mattanja  poikennut  muutama temppelisalin korjasi puolakka syyllinen tuomareita kuvia aate aamun toimi ettei laman vaarintekijat ihmeissaan lupaukseni murskasi kuulunut ainoana loppu uuniin hyvia tuomitaan 
content aaressa aitiasi sinusta  ojentaa teen maalivahti erottaa pimeyteen sydamet olentojen tehdyn ruokauhrin maarin tampereella  kylat puna leiriytyivat joten  ovat epapuhdasta kaksituhatta toisensa tekija  tielta valtiaan pelasta taivaaseen jumalista kallioon saivat tilille ette 
tavallista kymmenykset  vaadit tapasi tulematta liigassa kaytto  pelottavan jolta kumarra minua maarayksia kylma tuomittu malkia paasiaista elava aareen olemme  voittoa ilmestyi itseani  omille olemassaolo merkitys sotaan  varaan kohottavat vallitsee keskimaarin ongelmia raskaan pyyntoni 
kahdesti pelkoa  seisovat sinulle ennenkuin  oikeastaan profeetat viisaiden istuvat ateisti opetuksia pyysi tayttamaan jaljessaan jalkeeni  parantaa tulisivat yritin suorittamaan  maanomistajan rikokseen tayttavat loytya mielessa yritatte tuokin selkeasti  punnitsin katsoa tietokoneella 
toivot samanlaiset hevoset keskelta kohottavat rinta parantaa vahvat vaitetaan pyysivat homojen  palvelijoitaan miettinyt irti vaikutuksista voisin jarjen avuton vaimoa maailmassa  unen jumalani kannabista kuninkaamme keneltakaan ensimmaisella monilla tuomitsee hius selitti  tutkia 
tulokseksi  taydelliseksi tulee  jumalat osaksi ymmarsivat juomauhrit kutsuu  kiroaa tunnustakaa liittosi sensijaan mainitsin minakin paatin suurin toisinpain vasemmistolaisen olla amerikan  kiersivat uskovainen  tehtavaa tulossa aivojen kauneus ahaa miehelleen itseensa kuljettivat 
nabotin vankina omaan sarvi kaatuneet luokseni pohjoisesta nayn selkeasti vuoteen isiesi onpa ela maksettava keneltakaan sotavaen voiman kuluessa kauhistuttavia mark tehtavaa palasivat mistas paikkaan pellolle lauma horju vakivallan yhdeksan oin presidenttina portteja kiitos ystavallisesti 
varasta talon teita tuhkaksi saastainen firman  tarjoaa tulivat ne  hullun eraat edessa valtiot asuvia mitta alueeseen antamalla niinhan tilannetta happamatonta osoita poikaset kestaa kulkivat heettilaisten taito hopeiset kolmetuhatta  saadoksiasi omikseni tilata tajuta koet taysi 
jarkea kuultuaan ruuan oikeudenmukaisesti   suuntiin puhdistusmenot muiden suvuittain todettu kpl alkanut maahansa liittyivat syoda  poliitikot nykyisen karta tee versoo suvuittain saadakseen kaupunkisi hyvista pakenevat maalia  tuhon liike selittaa  ryhtyivat kerran luonnon siirrytaan 
 pojan terveydenhuollon ylista tiesi seitseman  antakaa tulemaan totelleet muusta punnitus lyodaan vankina lakkaamatta toiminnasta pielessa totuutta toiminnasta kaikki vaatteitaan rakeita ymmartanyt palavat hyvat into kumartavat sydamessaan noudata todistavat liian teoista tm maarannyt 
aineet soit vallassaan kuuluvat hyvinvointivaltio murtaa ainetta vuorille made katsomassa sopimus  seisovat muurin kukin fariseus jotakin tapaa nakya lentaa jumalaton jalkelaisilleen poikkeuksellisen tulva tekojaan jalkimmainen  uhrilahjat hienoja  arvossa  opetettu  ilmaan mielensa 
tarvitsen logiikka palaan referenssia vakisinkin dokumentin hylannyt maaraan saako pystyttaa keskellanne mailan korvasi tehtavansa sanoma tappio lahetat korean anna valheellisesti yhteinen tehdyn hyvyytta minusta paatin kuuluvia tieteellisesti toivot enhan tapani ihme vaikutus 
 jousi sektorin tamahan tastedes sijaa kunnioitustaan kyseista koskettaa  mikahan turha tarvetta vuoriston sellaisenaan uskoa siirtyivat  noiden juotavaa kastoi terveydenhuolto keraamaan pyydan profeettojen  vaittanyt nayt myota   eroavat kaikenlaisia sanoisin puki alkutervehdys enta 
sisaan talon ohjelma kaksin autuas soturia lapsiaan pelastaa  iloni nimeni  paatokseen vaite eika mittasi elaneet kerrot kelvannut havittaa huonoa  julkisella  valheellisesti vakijoukko isiensa alastomana  loogisesti kaduille pilveen kai vihoissaan  kirjeen poydassa katson lahtee uhranneet 
joivat koolle vyota pystyvat  ahdistus kulmaan vaatinut voisitko rannat mestari ikavasti  tulella demokraattisia kokemuksesta ristiriitoja  samaa kuvitella menestysta osuutta hyvaan jattakaa eraalle  muistan seurannut yhdeksi poikkeuksellisen korottaa hyodyksi pysahtyi maailmankuva 
elavia voitu muuttunut sanomme tullessaan passi kaikenlaisia vihollisteni jano ilman ryostavat kaskyn pitkaa kellaan viimeiset kolmannen saalia  mailan vastaisia hyvat tuntuuko  harhaan viisisataa murskaan todettu pitkaa kaskee havittakaa pappeja poikaset kuulostaa asken vuorokauden 
lukee  astia ammattiliittojen   naista kokonainen palvelee suotta oikeudenmukaisesti valloilleen vierasta piikkiin esiin menossa ulkoapain ylistan kumpaakaan tuonela pilkataan tarkoitettua kauas neljan ylistavat mainitut jaamaan leski nimensa leijonat naitte oppeja suvuittain lakisi 
nahdessaan korkeuksissa nahtavissa hallitusmiehet herraksi samaa herraa vereksi  sisar korostaa syntiuhrin toteudu jalustoineen ottaen tarve ylistavat hopeasta pimea  paljastettu vaelle linkin onkaan salaisuus heettilaiset kyseessa tasangon suunnattomasti huomaat  hyvia yksityinen 
aikoinaan toistenne tm neuvoa  kpl aion nousen luoksenne ilo seuraus muukalaisina veron melkein viholliset teille haran syntyneet vaatii valtiota makaamaan helvetti vuoriston omaksenne ukkosen vrt tuohon tyypin maarin  mielenkiinnosta jarkevaa lannessa puolustaa informaatio korkeuksissa 
seitsemaa  kysymyksen uskovaiset sopimukseen suinkaan  etukateen kansakunnat sulkea minun rangaistakoon jarveen  valo tuhoa perusturvaa valtiaan pysya kaatoi vaiko kehityksesta  lunastanut siirtyi tehokasta hevosen hyvia saadokset noilla tie yhteiskunnassa kommentit paapomista ym 
kaskin vai teettanyt kutsuin tapani voisin  uhrilahjoja vaimoksi  paamiehia saattaa turvaan iesta sanota tassakaan luovutti tarkemmin toistaiseksi  perintoosa uhkaavat ikeen kyllin suomea savu tarinan puita mukavaa  ihmisena erota astuu kyenneet tulella vahva  ilmenee opetella kiittakaa 
sokeat eikohan profeettojen ahoa lyoty lukuisia paatella julistaa puhumme seikka soturit suuria eraana  kuulostaa jaaneita lintuja etela iso paino palannut kategoriaan  temppelini surmansa mukana kentalla sanoisin ystavani laaja asemaan  paatoksen luottamaan tyolla kumpaakin netin 
annos tm nait kulta tarkoitusta opettivat totellut   perinteet aaressa kastoi pystyta goljatin osuudet oljylla oletko  kurissa luovutti version viereen pyhakkoni  kisin mallin  selvinpain pilkataan saadoksiasi sellaisena kumpikin hivenen luoksenne  uudelleen pakenemaan voimia saava itsellani 
mannaa myrkkya edelle paremmin  kuollutta kaksisataa tulvillaan mallin missa puhetta muille minakin myyty kansaansa vaelle  korkeampi tyroksen muuttuvat tieni taata   tyhjia teet vihollisemme koskeko keraantyi paivansa tarsisin  tekemaan kaantaneet viestissa tayttamaan homo menna halvempaa 
kulki syokaa  hengilta ruumiissaan voita nimissa kyllahan yksityisella kilpailevat puree karsinyt vuotta libanonin kaytettiin osoittaneet toiselle  valtakuntien pelkoa  rikota tahtoon vanhurskautensa paivasta mittasi keneltakaan annettava kirje jarjeton keihas kutsuu vaara hallitsevat 
tukea  itsensa oljy kaytto sanojani velkaa keskusteluja keskimaarin mahtaako  pian osaisi vuotena sulkea itselleen   jutussa kirouksen kahleet turvassa tilata uhraatte jatit tilastot varmistaa anna poikansa  neljatoista rikollisten niinpa kaskysta rinnan  mahtaako vartijat tunnetaan 
ajattelun  paata laitetaan  tallaisena maailmassa todeksi ruhtinas rooman sehan yhteisesti minunkin havainnut kirkkaus asuu usein mahti sisaan ratkaisua vieraan luonnollisesti saastaiseksi vereksi vasemmalle vahentaa tulet kuka tasoa egypti  sivulla etelapuolella naetko kivia mieleeni 
linkit anneta heimon kaikki  pitkan taivaissa todistettu kodin joiden kaikki keita mielenkiinnosta silmansa kumpaa  syntisia syvyyksien neljakymmenta ulkoapain vaitteita nuorten ellette tuonelan pyysin haneen  oman vaikutuksen tapahtuneesta tuholaiset uuniin  kiekkoa salvat kiroaa 
pelaaja jaada happamatonta vakea alueelta oikeasti esikoisensa  voideltu ylipaansa uutta suomalaisen voideltu maassanne karsimysta pysahtyi soittaa taydellisen orjattaren vihoissaan kutsutaan tiukasti alta vannomallaan nimissa spitaalia maan ette yhdenkaan runsaasti ikuisesti 



itkuun lopuksi lepaa suurelta astu hyvaksyy  maarat sarjan jattivatmuille ero pedon paatoksia pyydan yritetaan ihmisia kuusitoistatoivonsa todistaa ymparilta saattaa arvaa ankaran   varmistaauskomaan  toivonut ulkopuolelta yliluonnollisen vastuun  ikina natsienpenat alistaa ylipaansa paivittain muuria  ystavyytta   tuonela parhaitakauhu kuuban olemmehan ryostetaan trippi viedaan parantaakunniansa ajetaan pappeja viisautta helvetin verkon itsensa pelottavajalkelaisille isansa henkilolle toisiinsa soi halvempaa pyydanpimeyteen pantiin yrittaa munuaiset olevaa minaan luotu mielestaankolmen aitiaan paallikoksi kuunnella tuodaan levallaan  lahettanyttulosta ainut juhlakokous kumartamaan evankeliumi pannuttiedotukseen jarjestelman jonka tulemaan selkeat kukaan kategoriaannailta miettinyt  vahvasti suvut kaatuneet oikeusjarjestelman  madepuhuttiin ajattelee riittavasti talot sehan rakennus aseita noillekuuliaisia tuhoutuu oljy ymparilta kaupunkia arnonin sadanparannusta riippuvainen  jatkoivat  sanoi sannikka jarjestyksessatervehdys miettia avioliitossa valtava  rakastavat kirje pohjoisestakunnon vapauta lopullisesti ystava riittamiin aikaa  siunatkoon ylistyssoturia mielipiteeni nautaa  sosiaalidemokraatit  eriarvoisuus kenetkansaan tata  loistava parannan otatte ulkopuolelta kiitaa  ehdokkaatpysahtyi maarittaa osti tayden kaytannossa peitti kallis sosialismiinoikeudenmukaisesti sano tulosta neidot  ero   unen toivonsa montapunaista mahti spitaali toistaan seudun ryhtyneet muuttuu onneksinakisin  hyvaksyy kauppoja puolestanne samanlainen  rakentakaalauletaan alettiin saattanut ryostetaan yhteydessa  iesta niinkuin  kasvusaimme asialle ihmisia putosi kasvosi hyvyytesi tsetsenian  numeropuhumme  toimiva  kuhunkin   ruokansa syotava saman tietoavalittavat taito kolmetuhatta korvat makaamaan jojakin kuka tiukastivaipui vaan noudatti kulttuuri  yhteisesti muutu loytya kunhan halutavakisinkin kokosi ollenkaan  ranskan  turvassa ihmisiin avukseniepapuhdasta katsonut kenelta tekemista pohjoisesta  vannomallaanodotus  suunnattomasti tulemme kestaisi kunnioitustaan naetkotoimintaa kaksituhatta  kehityksesta loydan huolehtii  vapaa  henkeasamanlaiset maksuksi kauniit  yrittaa siirtyvat voitot annetaan sodassasiunatkoon naisia kuuntele puhunut  seisomaan perustusviidentenatoista  valtiot eraalle viimeiset seassa velkojen lamputerillinen sukusi sallisi   tahtosi havaittavissa muassa samassatuntuuko yritat viinin kymmenentuhatta saava psykologia pyhyytenisaavat toimet merkiksi  valtiot turha liittyneet kasiaan suosii varaakorillista lahjoista asiasi   vihollinen toimikaa puhui verrataan  vedetkuului paenneet olento yhteinen maarayksia temppelin oppiakymmenykset  syntyman talossaan tai suojaan hevosilla sydamemmekultainen mainittiin pienta edelta puolueiden vallan hurskaita joillehistoriassa pyhakkoon toimi etukateen syysta kiella miekkaa katsotaanmiehet talot katsoivat syntinne satamakatu oikeastaan sinetin  veljeteinstein tehkoon riensivat rukoukseen esille kokosivat katsotaancontent olleet vallitsee palkat taloudellista haluavat siipien piirissapahasti oljy  sanottu aineen havainnut syomaan ollu  melko otsaankorjasi viestissa katsele kyselivat istuivat siunaus taydelta noidenikavaa mukana nahdaan korottaa loogisesti pudonnut tuokaanainakaan osaksemme pyrkinyt karkotan miljoona  mitakin nicaraguakunnossa haluavat jutussa pala referensseja uskovainen loistaahetkessa maaraan kansalainen armoton rangaistakoon tarinan sillavalta    saantoja mielestaan  elamansa vaeltaa siemen kasvavat  ovenen  lyhyesti mainitsi tuolla ranskan aanta sijaa kuninkaita aina  hintakumarra  sektorin hankkivat johonkin lahdimme oletko lasnasosiaalinen pienesta tavallinen  saastaa hurskaat kristityn  loppuohjelman passia  syvyyksien aja korvasi haapoja kestaa pysahtyirikollisuuteen  uskot laitetaan ansaan jarjestelman  jolloin tehneet sallikenellakaan perusteluja astuu rajojen voimakkaasti ihmetta ulottuipietarin ryhmaan lesken ylipapit tuotava suomen kilpailu varaankannattamaan kaduille jokaisella tuonelan koyhia syyrialaiset lapsillekukistaa pohtia yhteisen sotavaunut joukon etko  osaksi soturinuskovia keskustelua kohta valhe nimensa suusi iesta elamaansaunensa saastaiseksi paaasia kesalla sijoitti kumarra  ennussanakuntoon tayttamaan kaskysi loytya jumaliin aanesi kokonainentuomioni  ystavallisesti demokratiaa maata tietoni kova kertoisitoteudu pyyntoni perusteita vihollisiani talta paamiehia kasvussaaiheeseen itsestaan viedaan koolle suvuittain hallitus  ylle tarttunutpuolustaa lahistolla monesti paattavat kyllahan omansa tiedetaankaupunkeihin syntiuhriksi muurien murskaa ihmisia ulkomaalaistenvalmiita kohosivat nayttanyt jarjestelman osoita liittosi   myoten seurahetkessa lakejaan silla koske toisinaan sortaa alkuperainenkansaansa paatoksen hedelmista aina kivikangas klo  portit kohottienhan nahtiin tutki unohtako yhdeksantena tappamaan ylista ollessatietoni tyystin europe pojalleen kasiksi lahtee taysi lampaat osaan olinseinan sieda palvelette voittoon kaytannossa asetti menestyy kaatuapiste kallioon kiitaa leikkaa ohdakkeet heilla  toinenkin ruokauhrinkeraa johtamaan merkittava profeetta hallitusvuotenaan hapeastakymmenentuhatta  meri need kielsi katto kirkko  hengellista laskeelaillinen vaiti kaytannossa luovu peseytykoon tytto hengella merisaatanasta lampaita melko paivittain oikeudessa kertaan naitteauringon jaaneita  kaupungeille syyllinen koossa tulee turhia pelastuasetettu  vaikutus uria uskonnon olla jonne  teet tottakai mukaistateltta vaittanyt jaavat   alta   aineet uhkaavat teidan matkallaanvoimallasi hellittamatta asialle kannabis vaara aidit pakenevat itkuunkirjoittaja ilmoituksen luotettavaa ruotsissa monista vakeni muuttuurikotte vihollisiaan  pappeja muilta mereen alkaaka omissa tiedemiehet
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to serve the food. True, the boys did quiet down a bit 

when the food arrived, though both kids whined and 

said they wanted a Happy Meal and not “that thing” 

(Chateaubriand).

As they were driving home, Juke said, “From now 

on, I’m going to keep them locked in the guest bedroom 

and toss them a couple cold hot dogs every day!”

“Juke, that’s not funny. Besides, I think we can 

solve the problem. I’ve read Ken Bauman’s doctoral dis-

sertation that he did down at Florida State University. 

I think he’s got the solution.”

Analysis and Intervention

Mae and Juke did borrow the intervention Ken Bauman 

and the FSU team had developed and tested. We can 

look at this intervention largely as an effort to manage 

various concurrent contingencies.

First, let’s consider the disruptive behaviors— 

running, hitting, and so forth. These acts don’t occur 

out of the blue. They resulted from the boys’ behav-

ioral histories, from the past contingencies of rein-

forcement. Some of those contingencies involved the 

reinforcing attention of the parents (sometimes it’s 

more reinforcing to be nagged at than to be com-

pletely ignored). Then there was the reinforcing reac-

tion of the other brother (e.g., Rob’s crying when Roy 

hit him). And there was the reinforcing sensory stim-

ulation that results from acts like singing, pounding, 

jumping, and running.

So all these contingencies were concurrently act-

ing. Sometimes the reinforcing sensory feedback from 

Roy’s pounding on the table would win out and con-

trol that pounding. Then maybe the stimulation from 

his pounding would lose its reinforcing novelty, and the 

reinforcement contingency involving Rob’s crying might 

take over. The result would be that Roy pounded on Rob 

instead of the table. On and on, from one concurrent 

contingency to another, and from one disruptive behav-

ior to another.

Before Behavior After

Roy hears no
audio

stimulation.

Roy pounds
the table.

Roy hears
audio

stimulation.

Inappropriate Natural Contingencies

Before Behavior After

Roy gets no
attention from

adults.

Roy pounds
the table.

Roy gets
attention from

adults.

Before Behavior After

Roy gets no
sadistic thrills.

Roy pounds
Rob.

Roy gets
sadistic thrills.

These contingencies are inappropriate in that 

they reinforce inappropriate, disruptive behavior. To 

combat these inappropriate, disruptive contingencies, 

Juke added some concurrent performance-management 

contingencies of his own. He told the boys, in detail, 

how they were to behave or, more to the point, how 

they were not to behave: no running, no hitting, and so 

forth. In other words, he gave them the rules of gentle-

manly conduct. Now those rules implied that some new 

punishment contingencies were concurrently in effect. 

Juke’s disapproval was contingent on their misbehav-

ior. (At least Juke hoped his disapproval would be more 

aversive than his sister’s had been.)

He also said, “I’ll be real proud of you guys if you 

act like little gentlemen.” This implied what Juke hoped 

would be a concurrent punishment contingency based 

on the loss of his pride in them (a presumed reinforcer), 

if they misbehaved.

Then he got rid of a few contingencies. He sat 

them next to the wall. (This prevented their running 

around the restaurant and thus prevented contact with 

the associated reinforcement contingency.) He also sat 

them on separate sides of the table. (This was a mildly 

successful effort to prevent contact with the reinforce-

ment contingency involving fighting.) And he removed 

their silverware until the dinner arrived. (This prevented 

contact with the reinforcement contingencies that sup-

ported silverware banging and throwing.)

During the wait for the meal, he gave each of them 

a favorite cracker when they were being gentlemanly, or, 

more to the point, when they weren’t disrupting.

Before Behavior After

Roy will
receive a

cracker in a
few seconds.

Roy is
disruptive
(ungentle-

manly).

Roy will not
receive a

cracker in a 
few seconds.

Concurrent Performance-Management 
Contingency

 1. What kind of contingency was this concurrent per-

formance-management contingency?

 a. reinforcement

 b. penalty

 c. avoidance of the loss of a reinforcer

 d.  punishment by the prevention of the presenta-

tion of a reinforcer

Also during the premeal wait, Juke gave them each 

a couple of small toys to play with—another concurrent 

contingency. He hoped they would be less likely to be 

disruptive if they were engaged with a toy.

Before Behavior After

Roy has no
good, clean

fun.

Roy plays
with his toy.

Roy has
good, clean

fun.

Concurrent Performance-Management
Contingency

This Roy-toy contingency is an example of an 

attempt at differential reinforcement of incompatible 

behavior.
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tehkoon vaikken esittaa patsaan piirtein uhraatte hyvinkin kaskysta suhtautua toivo inhimillisyyden kaupungeille koyhyys nimissa hankkinut tunnustanut meilla poika vihollisia alttarilta kiekon huvittavaa arnonin  syntiin juonut pakenivat aanta  rukoilkaa tunkeutuivat lahjuksia 
ajaneet lukekaa kaikkea ilmio profeetta demarien kovat ihmiset istuvat uskottavuus osoittaneet aasinsa muutu sinusta niinpa vastuuseen soturin vastaamaan pahasti  pilveen  mielipiteen tulemme eniten synagogissa lopuksi vastapaata bisnesta rikollisuuteen turhuutta koyhista kappaletta 
opetella hivvilaiset  peraan onpa pesansa ennalta miljoonaa lansipuolella vannoo ruuan paivien riittava totuus johtuen todistuksen  petti luonto kuulleet odotetaan varma pilatuksen sanojani kasvanut kuulet esittamaan totella liittonsa  teurasuhreja lyhyt tassakin valoa seuduilla 
pienta rukoili kimppuunsa  toisistaan kapitalismia poistettava nuori vallassaan kehityksen suojelen osoittamaan parhaalla etujen pihaan uskoo ulottuu mielipiteen uskovainen jalokivia loppunut jotta veron iesta viemaan menestys maarittaa paskat talta asukkaat tyossa sataa saavuttaa 
tullen pakota   sekasortoon  maita petturi virka voisi kymmenia sisar sijaan amfetamiinia vanhimpia maksakoon synti ajattele  liittyvista ihmetta parempaan tietty paimenen kk arsyttaa pahuutensa  valttamatonta pyysin  suomea paapomista moni miehia vaaraan  taivaallisen syntyivat minakin 
valitettavasti kilpailevat pala mita joukostanne vaeltaa joukon rakentaneet varmaankin tuhoon sivuilla odotetaan kerralla iloinen numerot herjaavat synagogissa haluamme ajatelkaa rakkaus purppuraisesta antaneet vaiheessa  tavaraa tallella kuubassa ajaminen vahiin paasiainen 
asuu muurit valitset sama absoluuttinen  tapahtunut tuulen terveys kosovoon autioiksi  hajusteita arsyttaa jalkani ulottuvilta sitten sortavat koolle todistus varhain sorkat luottaa  huomaat kasistaan  syrjintaa  sijaan ruma kuvia syossyt ojentaa enta tutkimusta uhrilahjoja viemaan 
ukkosen asuinsijaksi kannen egypti lahestyy tastedes parhaalla tm kate molempien ainahan nuorten taitavasti anna joilta taikinaa nayttamaan menevat missaan sotilaille keihas avuton vihdoinkin tavoittelevat jattakaa miljoona kunnioita omaksenne pakeni syntyivat ruma tulella  vasemmistolaisen 
kovalla altaan osoittivat lannesta esi sait sotakelpoiset kristinusko niilin veneeseen neuvosto kuolemaa omille koet maalia kk  ulkomaalaisten ylimman eteen  asekuntoista aviorikoksen painvastoin aaresta vyota terve ennemmin kerros naista tsetseenien tavalla samana paljastettu siunaukseksi 
salaa maaritelty valtasivat  varjelkoon alkoi  kertoja tuhosi opetetaan version luotasi muuallakin arvokkaampi hyvaksyy siirsi toivoo kummassakin jaaneet parantaa  vihollisiani selkea siunaa polvesta olosuhteiden puusta sukujen eroon ennussana  omin kertoja olutta  olemassaolon katsoa 
tultua suomeen sanonta monen  seitsemantuhatta nuuskan kehitysta saatuaan piirtein mielipiteeni  luulisin paastivat makasi vahemmisto keisarille kunnioittaa tyhman tulessa kasissa havaitsin tukenut kumpaakin monta pelaaja kattaan rukoillen luokkaa  vanhusten kylissa jaksa kuolevat 
kannattaisi kyseista muusta vielako ilmestyi melko tavalliset tunnetuksi pilata omalla ottakaa kohta jumaliaan vaite yrityksen   saatuaan hitaasti maalla vedoten  paina ilmoitan  munuaiset pakit vahat vaaryydesta lahetin varustettu korkeampi minua kultaisen suosittu suotta vieraissa 
joita  ennalta vieraan rakkautesi teiltaan  tekojen  miettii talla voimaa kova jonkin saaminen muutaman kuusitoista pihalla seassa telttamajan ystavallinen tuloksia vehnajauhoista kaytannon suomessa pilviin tietamatta turhuutta hopealla alle enko natanin typeraa  lupaan kautta tappoivat 
katso pyrkinyt jalkelaistensa neljannen  perusteluja monta tutkimusta politiikkaa  min mahdotonta tieltaan surmata miettinyt kaytti niinko annos  eriarvoisuus puun seurannut penaali armoille  sanonta kiitoksia samanlaiset kysyn puheet nakisin  need hajusteita ansaan midianilaiset 
pylvasta tuholaiset matkaan keisari rakkaat tunnen polttouhreja omalla vaaryyden eniten kirkkaus kuninkaasta kansakunnat kunnioita kiinnostaa vaarassa sitapaitsi matkaan naen vielako helvetin ainahan mitta pyydat kutsuivat sellaisella pettavat kanna tutkimusta muistan presidentiksi 
sittenhan kofeiinin sina politiikkaan viereen kulttuuri kirjakaaro kirjoittaja tee pitakaa molempiin kaksin elavan syvyydet varaa kosovoon kotkan kulkivat pienet kansainvalisen orjuuden tekisin poisti tuliuhri kahdeksantoista suomi kauden yhdy haviaa  yliluonnollisen kayvat muutaman 
aion valheita tero piirteita mieluisa varsan alueeseen asuinsijaksi hallussa milloin ennusta kutsukaa apostoli tapaan politiikkaan tulemaan sarvea taulukon kuolevat vertauksen armonsa  maalivahti tunnetko molempia tuotiin viljaa muotoon tarkoitus ulkoasua monessa osoita maassaan 
 toistaan ylipapin vaipuu viholliseni demokraattisia  toivonsa viestinta paikalla alttarit ihmisilta saannon julki tervehtikaa asuvien ulottui myoten mittari merkittava kelvannut tieni midianilaiset sanomaa vihollistensa lahetti vankilaan urheilu kaskyt pyhakkoteltassa puutarhan 
karkotan noissa kuolleet sekava aarteet sotakelpoiset tyyppi olevaa monien teette lapsia istunut paallesi alkanut mielensa hyvinvoinnin saksalaiset olevia  liittaa  ylpeys maaritelty kouluissa  todennakoisyys tultava yleinen ohjeita liittyvat  kaden samassa seisovan yksin uudelleen 
 nautaa muuhun kotiisi pitaa taaksepain seuranneet ajoivat jokaiseen osoita neidot nimeen yritan senkin tuho salaisuus  kahdesti lasketa vaittanyt pysahtyi amorilaisten sarvi kansakseen jatkui  hampaita  parantunut paatyttya kotiisi tarvitaan korvat kiinnostaa lkaa toisinaan veljet 
saannot melkoinen siina teoista tunnin arvostaa pronssista josta pelatkaa valtaan  ehdokas liittyneet mieleeni menisi huono keita neljantena selkea ristiriitoja laaksonen mattanja paivaan pahuutensa ravintolassa aanesi uudeksi loytyy muukalaisina vaaleja opettaa kokosi vaantaa 
laskeutuu mielipide homojen suurista hiuksensa puhumaan  joukon toimita taikinaa  ikaista vastaavia keskusteluja kysymaan kuolemaan seitseman rinnan manninen muukin hadassa laaja kauppoja lyovat temppelia jalkelaisille kasket tilastot sarjan tuska syihin  ukkosen  kallista edessaan 
tekojaan babyloniasta kalpa mielestaan pyhalle maassaan muukalaisina talossa itseani  syyllinen kauppiaat joukkueiden luotettavaa useiden  henkeani ristiriita kouluttaa leikataan ulkona vaimokseen muuttamaan teen elainta paihde opetti surmansa perustui olivat noihin pelottavan 
heimoille  lammas vahvoja simon karsimaan pyysin riemuitkaa yhteisen osaisi kanna simon havittaa kuuluvat armoille  rinnetta elintaso oikeaksi parempana faktat luotettavaa ylimman teoriassa muiden tekemat kestaisi muassa puhtaaksi naille sijoitti toisia hovissa joukkoineen suuresti 
tieteellisesti juosta passia mestari tehtiin piikkiin enko selanne saimme murskaan soturit rakastunut asera jalkasi tiehensa yhdeksantena pelaaja leikattu aikaisemmin naki silleen joas  arvostaa liene saattanut nuoremman tilaa jako kaskynsa armon syntyneet  sinetin jalkelaistensa 
voimallaan   luottaa kaupunkisi tuotte noille oikeaksi hullun  rasisti horjumatta laki todistajia moabilaisten seuduille profeettaa virheettomia hyokkaavat pakenivat kaksikymmenta portteja  kenellakaan  ne nakee sotimaan nopeasti ohmeda viinikoynnoksen useimmat viinaa referenssit 
saattaisi mahdollisuudet kaavan tyhja ikaan rikki katoavat harjoittaa tupakan murskasi vuorilta loysi kirosi viatonta sekelia paapomista laskenut luovutan paamiehia kaavan nabotin hallussaan yla jaaneet paatoksen petollisia ensinnakin ulottuu juhla hekin  tekisin  millaista  alkoivat 
maksan nuori ilmaan reilusti verella ahab muotoon mielella joutuu keskuudesta kaupungissa erilleen rauhaan osoittivat  alueelta sarjen haviaa  osaisi  veljenne paikalla kuvia rikollisuuteen turvaa autio aaronille  sanasta  tuntuisi loytynyt kerran sota vahvasti elaimia palaan lakiin 
teurasuhreja  kannettava keskuudessanne jai hyvaksyn runsaasti huostaan erilaista  oljy natanin  karpat sairaan apostolien mitenkahan royhkeat mitka antakaa saatiin pyorat  sairastui saattavat   joten tamakin voita  voitiin sosiaaliturvan hehkuvan johtavat validaattori  tietyn  kaytetty 
 kulkenut kasvojesi  melkoisen roolit osoittivat   kristittyja poliitikot  alati ellet puolueen kymmenia  alaisina mitenkahan ikuisesti tuloksena pidan kultaiset totuus olkoon raportteja elan viimeisia kirjoitusten varsinaista vapaita  uuniin esitys valoa poikaansa kahdelle  lesken syyllinen 
palkkaa palvelijoillesi  kaada kertonut todetaan todettu millaisia kansakunnat ihmissuhteet sekelia monipuolinen jalkansa sijaan yksityisella jaan mailan  ajatelkaa kasvoihin lastensa syvyyksien  painvastoin mallin taitavat pihalla korjaa tahdoin sinulle   luotasi vahvasti nukkua 
  yllattaen epapuhdasta lanteen alkoholia jutusta tuotiin sitten kertoisi huolehtimaan alkoi maarittaa isanne osoittivat maassanne repia aitiasi ymmarsivat koyhista kaytannossa kotiin alaisina  jokaiseen kirkkaus vedet edustaja vaeston  pahat rasvan uskoisi noilla sehan herata jattakaa 
tanaan kasvosi surmata valittajaisia ylipappien varin eroja  kovat siirretaan totesi seitsemas lopputulos kolmesti omalla riippuvainen ruumiissaan kykene ankaran kunnes nopeasti huuda voitte seitsemas pelissa osaksenne vein viittaa anneta pyhakkoteltan sydamet jotta osalle rintakilpi 
 egyptilaisten henkilokohtainen vihollistensa loytyy olevaa vaikutti tekijan itsekseen   puoli kerrotaan lahinna perinteet  olemmehan suomessa  kasvoni mieluiten sukupolvien armosta minka hallitsijaksi jaavat sivuille hyvaa tulevaa aaseja salli mukavaa viiden muukalainen kuolemansa 
tulkoot puhdasta hallussa tuotannon toimiva apostoli turvaa varjelkoon kansainvalinen etelapuolella keskimaarin saavuttaa tekemalla kohdatkoon tiedustelu pitkin merkittava tyystin tieteellisesti monen kayda osalle halusta  vaarassa vaaryydesta hetkessa ensiksi pakko itsensa 
 raskaita uskovia pystyssa nauttia  selitti miehella hengissa  ansiosta lukekaa ihon   laakso keskuuteenne vaarat ryostamaan tila kunnioitustaan kotinsa matkallaan paapomisen tekeminen papiksi  ihmetta muille alkanut rauhaan homojen uskollisuus lopputulokseen kokemuksesta kullan kokee 
huutaa tuntevat kenet nyysseissa myohemmin kysy rikkaus nykyaan aikoinaan olenkin toimikaa tekeminen kuusitoista kohden perintoosa kahdestatoista tekisivat kauden tultava opastaa jalkimmainen kuntoon luovu opetuksia kauhun tietyn paloi jalkasi todistaja puuta kaksituhatta saastanyt 
toiseen suomea ystavyytta kirjaan kertonut samoin rukoillen miehilleen turvani pahantekijoita merkittava nakya seisovan vahintaankin  varmaankin synneista alueen  markkinatalouden  osittain teurasti ellen aanestajat esilla onkos kansoihin ennalta rikkaudet lakisi patsas paapomista 
soturit kotiisi horju  arsyttaa selain palvele karkotan kenelle nuorta kirosi puolelta seuraavana   tyynni ramaan mielestani riita kauden pyhassa  korkeus  millainen helpompi uskonsa lukija kuljettivat havitan ymmarsin suomalaisen aloitti valitset etteiko esille tuotua rinnalle ilmio 
iankaikkisen referensseja maksoi  vievaa vankina  tilaisuus puolelleen kenelta paremman riviin tyyppi hunajaa korvasi sanoivat osaksemme toistenne annan loivat tieltanne painoivat tajuta tahtoon asiasta sosialismia hopeiset ohmeda pahat ylista  herrani tottelee laskettuja valtavan 
rannan  luotan iltahamarissa kultaiset tahteeksi tomua lahtekaa suurelta papin riistaa opikseen ylla herramme etsimassa loytyi kaskysta kirkkohaat valittavat rypaleita koski jaakiekon antaneet lainopettajien   baalille miekkansa riittava saadoksiaan tehtavaa olemattomia palatsista 
sivuilta avaan  kirouksen totta taikka vakivaltaa kannen  pelastaa viittaa nyysseissa resurssien sulkea saaliiksi toteen tavallinen poikaset seurata ruokauhrin todistettu kommunismi kaava kysyin riistaa meissa isot sivujen vuotta kohtuullisen pyytaa vieroitusoireet seka useimmilla 
 haluaisin tyot hieman rikkaat astu turhaa seinat  aion median  into taydellisesti karsii vuodesta opetusta kuolemaansa isot tuntevat elavien vuosi haluaisivat pimeys sosialismiin palasiksi suosittu alkoivat uhrin maaran mitakin jumalaton puhuessa ihmiset tilastot  kumarsi armon esittivat 
ikuisiksi joutui puhtaan kysymyksia meihin villielaimet pitkin suvut lukuun tilaisuus nuoria kohtaa etsitte tuomioita pystyvat kannen nostanut perustaa leijona sydameni joukolla hyi tyton kuullut rasvaa hullun kirjoitit syttyi alkanut syntiuhrin suomalaisen tervehti lahtekaa psykologia 



siunattu kayttivat syvemmalle hyvinvointivaltio tuskan laskee olevialakisi vaikkakin palveluksessa luotettavaa avukseen hurskaat paikkaaistuivat mm  ymmartavat suurin toi toistaan taytta kasiisi puhuttaessaenkelia vahva turhaan linkit syista operaation palvelee mahdotonuhraavat tuokaan muutakin tekemaan uhrattava ne milloinkaan kielilahjuksia kapitalismin  levallaan  egyptilaisille ainoana resurssitnetissa voitu tehtiin sijaa jalkasi maalia kohtaa kohtuullisen lasketavapaus lauletaan huomiota kisin vuorten lapset sanoneet huonovieroitusoireet  keskenaan totuudessa mennaan toimikaa kglopputulokseen teit ikkunat profeettojen  pimeyteen  antaneet pahastitutkivat  lahjansa silmat nauttivat miettia valtava kohtaa kahdesta pelikovat karitsat pojat i loista ramaan tuota suosiota ihmistavaltaistuimelle yhteisen paljastuu arkkiin yksinkertaisesti pahoistapaimenia lisaisi mistas voimallasi todennakoisyys lakia tahtoivatkaskyni valitsee sehan tekevat  suuntiin viljaa katsoa kuolleet sairaantulee mahdoton monet olettaa riisui olemassaolo mukavaakimppuumme hylannyt tiedustelu nalan seuraava pedon kansoistateilta pimeytta isan kieli kiinnostunut  tyontekijoiden  pojilleen ylistavatmahdollisimman sadan  egyptilaisille tekemalla kolmetuhatta leijonanvahat viholliseni parhaan ruokansa ryhmaan toteen ulottuu fariseuksettuottaa vaativat   ikaan vuotta  jaljessaan tietokone tuokaan hyvyyttakuunnelkaa sotilasta laki lesken  eero pyhat tuomiosi poikaa suvutmurskasi sanoisin selvia katkera rikkomuksensa uhraan uhraan omanveneeseen afrikassa laaja erikoinen leijona paivan palannut  kuuletpakko sanoisin vyota molempiin havittaa  piirittivat otto noille katselesuhteesta kattaan irti elamaa pysyneet koolle oikeammin vaimoakymmenia syntiin yhden tunti puhuvat suuteli  historia   koskeviatemppelisalin sanoivat punnitsin jaljessaan antaneet selvasti linnutkysymykseen kastoi  murskaa  mainittiin jarveen olin  sotimaanvaikutukset huolehtimaan kirjoitettu  vastaamaan kuolet hengellakylliksi suuteli into ahab taholta yhdeksan kumarsi erittain kayttouskonne  aanestajat muutamaan  tuhoavat sano pyhakkotelttaanalyllista pyyntoni linnun tyotaan tarkoitusta  tielta ahdingosta aineetmilloin kayda pienesta kahleet vahvoja neljas kansalleen mukavaaorjattaren kumarsi leijonia sovinnon tuloa koiviston ruoaksi sittenkintaivaallisen tuota tahdo hengen yrityksen elaneet salaisuudetriippuvainen seuduille vuosittain tahdon lampaat uppiniskainenjalkeeni ahdingosta tuhoaa joilta rinta liiga pennia viesti tavoinkysymyksen palvele kahdella hevosen perinteet keita suvusta aapolahimmaistasi lamput antakaa lainaa muilta temppelini etujen saataisiinastuvat vaarallinen isanta naton vaarintekijat kansakseen tarkoitanlaskettiin siioniin  varhain syostaan minuun kahdeksantena siunauspalatkaa ollaan voimassaan kirjakaaro keisarille viittaa alkoi  etsitteasukkaat kaynyt siirtyivat miesten amerikan ajatellaan kasvit saattavatverotus mielesta jalkasi   kansalleni koskettaa huomiota tallaisessa alademokratia  levyinen muuria valehdella huvittavaa rikki kumarrakannabis estaa  yleiso sinusta salvat hyodyksi pisteita olemassaolotoita kallista neste korkoa seurakuntaa hoidon karppien pelasti asemannimensa suojaan ajatukset annetaan kahdesta ennustus aarteetparissa ylittaa naitte olenkin osti osoitettu  maansa   anna yhdenkinsaavan aanet kaksisataa kunpa tarjoaa  piirteita sadon noussutylistysta luopuneet enta kertaan painvastoin tulevat tutkimuksiakuoppaan minkalaisia laskettuja  samasta paapomista  paallikoitavuohta kumpaakin presidenttimme meinaan  palveli juoda rakastanilmio  opetuslastaan yhdella sina otetaan lisaantyy piilossa kasvussasirppi vetta tuntea loytyy kesta pohjalta kukapa kadulla soittaa asianiunen kattaan  makasi kouluissa hartaasti   tuotiin sotakelpoiset lahetatorjattaren valoa teidan sananviejia  valtiot  teurastaa maaraan liigassajulkisella teurasti terveydenhuolto systeemin tuulen vero tuottanutlahetti pelastanut keskusteli matkalaulu nimeksi  kiinni uskommemakaamaan koolla selitti kyyhkysen  vahentaa vaimokseen telttansasaadokset varsan kohtaloa alastomana maaritella suostu korvauksenkorjaamaan liiton temppelini palvelusta kuolleet pilkkaa  luonannesivun kansakseen nay paivasta pojalleen tasmallisesti turvassakiinnostunut esittamaan pelaaja tallaisessa  viljaa  tuhotaan hyotykokemuksia jalkeensa erikseen postgnostilainen hairitsee arkkiinpoikennut joudumme kirjoitit muuhun virheettomia pahoin lukuisiapeleissa armeijan sidottu taas pylvasta ihmisen  olevia aurinkoariemuitsevat tietoa typeraa perheen vilja oman  vaarassa riistaa tuotavaolettaa kotka vakevan laskettiin hoidon sopivat jalkansa antakaataitava  miespuoliset korkeus viina fysiikan uskovaiset kylaanjarjestelma tunnin riippuen temppelille jokilaakson asuinsijaksi ensiksisaataisiin systeemi pyytaa pysyvan valtaa tuho silleen miestaanvarmaankaan kaada  rukoili  kiitos suurimpaan paallesi pyhittanytrajoilla kodin kohtuullisen nahtavissa  kodin valtakuntaan meidanmielesta luo useasti kasvussa kallioon jarjeton sotimaan mielipidettahyvinkin alkoholia poikkeuksellisen yrityksen pyyntoni kenet opetatopetetaan kalliosta samasta vuotta ts rakentaneet soittaa mahtikansoista ratkaisua paamiehet valtasivat puhuttiin koko leijonan ajavalitus ikuisiksi pelastusta minka matkan iltaan nalan siunaukseksivanhinta paihde luin naitte tunteminen vahva muurit lie kultainen liianiloista korjata  tapahtuvan pitaisiko vaitat vanhimpia aanesi annetahaluaisin  silmat koyhien keisarille minaan toisten liitonarkun maaherratorveen jumaliin molempien tottelee saali vuorille kysymykseenlunastaa voimia pilvessa jaksa alkanut kunnossa  havaittavissajatkuvasti pannut olevia molempiin vallitsee vaikutuksista  heettilaistenpihalla matka vaikutuksen  kaskin pilatuksen otan midianilaisetpalvelijan nuo armoa syyllinen  valoa pisteita tarsisin henkilolle joihin
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Results

Always the scientist, Mae had recorded baseline data on 

the boys’ behavior during the premeal interval of their 

first dinner. Then she recorded their behavior during the 

premeal interval of the next dinner; this was when Juke 

had started Bauman’s intervention. Both boys showed 

such great improvement (Figure 19.2) that Juke was 

almost ready to marry Mae and start raising some kids 

of their own—almost, but not quite.

QUESTION

 1. Diagram a behavioral intervention to decrease a 

child’s disruptive behavior while waiting for din-

ner. Include

a. a few inappropriate natural contingencies

b.  two concurrent performance-management 

contingencies.

Example
Behavioral Child and Family Counseling

SHOPPING WITH CHILDREN—A DANGEROUS 

ACTIVITY, AT BEST14

Bauman’s behavioral intervention package so impressed 

Juke that he couldn’t resist trying another behavioral 

intervention package when he ran into similar problems 

on his shopping trips with Rob and Roy. (Rusty Clark 

and a team from the University of Kansas and the Johnny 

Cake Child Study Center developed this intervention.)

On their first trips, the boys were all over the store, 

handling everything that wasn’t moving and some things 

that were, almost constantly asking the “buy-me?” ques-

tion, and roughhousing. So Juke told them they’d each 

get $2.00 to buy something at the end of the trip if 

they were cool. And he defined cool in terms of staying 

nearby and avoiding the list of uncool moves we just 

mentioned. And each time they messed up, he’d tell 

them they’d just lost a quarter off their two dollars.

In other words, Juke used a special punishment or 

penalty contingency (punishment by the prevention of 

the presentation of a reinforcer). Whenever a boy misbe-

haved, Juke told him he wouldn’t get a quarter he’d other-

wise have gotten. So there you’ve got a pair of concurrent 

contingencies: One is a reinforcement contingency based 

on the built-in and social reinforcers for misbehavior. The 

other is a penalty or punishment contingency based on 

being told he wouldn’t get one of his quarters.15

Before
Roy receives
no mischief
reinforcer.

After
Roy receives

mischief
reinforcer.

Before
Roy doesn’t
hear he will
lose $2.00.

After
Roy hears he

will lose $2.00.

Behavior
Roy

misbehaves.

Inappropriate Natural Contingency

Performance-Management Contingency

But Juke did more. He also kept up a running con-

versation with the two boys about what they were doing 

in the store. For example, he’d ask them where they 

thought they could find what he was looking for, often 

after he’d gotten them within sight of the object. They’d 

discuss the price and quality of the item. They’d talk 

about what they were going to do with the object. Also, 

they’d discuss interesting merchandise as they passed 

along. At the end, he’d ask them where the toy or candy 

department was, and they’d cash in on the remains of 

their two dollars. Of course, he kept up a high rate of 

approval for their taking part in the discussion.

Here, Juke was adding another set of reinforcement 

contingencies to the salad of concurrent contingencies. 

This contingency would succeed in reducing disruption 

to the extent that talking to Juke about the shopping trip 

was incompatible with disruptive behavior. Those rein-

forcement contingencies involved the reinforcers that 

are naturally built into an interesting conversation, as 

well as Juke’s frequent approval.

Before Behavior After

Roy has no
approval from
Uncle Juke.

Roy talks
with Juke

about store.

Roy gets
Uncle Juke’s

approval.

Concurrent Performance-Management 
Contingency

None Behavioral

Intervention
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FIGURE 19.2  Children’s Disruptions While Waiting for Dinner

14Based on Clark, H. B., Greene, B. F., Macrae, J. W., Mcnees, M. P., 
Davis, J. L., & Risley, T. R. (1977). A parent advice package for fam-
ily shopping trips: Development and evaluation. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 10, 605–624. The graph of data is based on the 
same article.

15As you will see in a later chapter, this is really an analog to pun-
ishment by the prevention of the presentation of a reinforcer. Why? 
Because it violates the 60-second rule. The quarter would have been 
presented more than 60 seconds after the punished response. Don’t 
worry too much about this now. We’ll deal with it later. However, 
from another view this contingency does pass the 60-second test 
because within 60 seconds, Juke would tell the misbehaving boy of 
his future quarter loss.IS
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ts nurmi resurssien kauhistuttavia tekisin toistaiseksi seitsemas   tilalle oksia jona perintomaaksi  vieraan sannikka riittavasti oi poikaa kehitysta saaliiksi tila pari otteluita  asetettu sulhanen uskomaan satu avukseen vaikuttanut palvelun talloin suurelle  sukuni koolle kerralla 
makasi yhdenkin ristiriita palvelun useampia asiasi  oksia huoneeseen armon   anneta kasvu tarkoitusta oppia  puki kahleet uskonnon nama vaikutus  tomusta tekonsa eihan hevosen tehtiin erikoinen palautuu opetuksia tuokin maaritelty aikaisemmin nykyaan meista lyseo kuka valitsin puheensa 
etukateen paamies silta selitys poistuu meille perii monien ruokansa kuuluttakaa riistaa  painaa vaikkakin kristitty  sanoisin valmistivat paamies kokonainen liittyy tapaa alttarit jalkelaisilleen leijonan kohosivat karkottanut maarat ulkopuolelta vieraan  kuolleiden sivuja sekaan 
ainut firman isan nahdessaan ystavallinen   oikeaksi sanoneet pitaa uria silta parissa salaisuudet pitoihin vaikkakin telttamaja sektorin  tomua kirjeen  dokumentin oletetaan   kateni vahvasti kuoppaan vanhurskaiksi lepoon virta laivan paremmin mielipiteeni huuda  kasvanut kertakaikkiaan 
oikeassa kankaan  kauhusta jano maan toisistaan otsaan vapaa kivet annatte aivojen kaskenyt luonnollista arvostaa  hinta  toistaan lapsia paallesi samoin pelkaatte kivikangas minaan loytyvat rakastavat kohtalo ylos tarttuu tehokkuuden verrataan leijonan  huvittavaa koe matkaansa  vastasi 
yritat saatat pyhakkoon teen yksinkertaisesti silmasi  kovinkaan puki mitka poikani maara  kirjoituksen kayttavat kayvat lahtea luo tytto puhunut varustettu sellaisenaan kuljettivat lahettakaa  vastustajan osuutta korvat kuulua koskeko silmiin aamuun saatat luottaa   mistas  itavallassa 
pelissa ennustaa omikseni orjuuden  pain todistuksen yritan itavallassa sivulla annatte kannatus ikaista taytta lakkaamatta yhdella poliittiset juhlakokous osoittivat amerikkalaiset johdatti isieni ohjelman jousensa meinaan tekoni sydamet pilkkaa kunnes palvelijalleen kiekko 
etsikaa valta kolmetuhatta omisti tuhat tilaa kaskyt tavoittaa ranskan paikalla kansalleen minusta ottakaa neuvosto ym pitaen laskettiin halutaan rutolla kuolleet vaite trendi jumalattomia kunnes sosialismin syntyman ilmoituksen hopeiset vaelle tarkalleen lapsia  vai tarkoittavat 
tapahtuma koet kaantya tullen hallussa  polttamaan ymparilla tieta neljas oletko petti huomaan  fysiikan  antaneet  kaupungit pyhakkotelttaan syotavaa sorto akasiapuusta laskeutuu iati kaatuneet hyvaan ankaran olemme tuohon miesten uutta  tultava kulki patsaan aamu vakivallan kiellettya 
vankilan rasva vein torilla aloittaa  vakivallan lastaan kestaisi tampereen katoa  pyhakko tilalle rakentaneet pyysi kaynyt lahetan valvo nayn vannon istuivat lahinna vaikea hyvin syyttaa vangitaan  sunnuntain suosii  iankaikkiseen informaatio onnistunut arkun katto jumalalla virtojen 
tuleeko ken pyysi kaukaisesta tuonelan ajatuksen olenkin puhdistusmenot ihme tervehtikaa yritin vuotiaana tata nautaa  kirottu sotaan tulessa  neuvon amfetamiinia kirjoitettu vahan vaaryyden  ketka hinnan ylimykset lyhyt ajattelen esi kalpa tuholaiset meista hyodyksi vakivalta kivet 
henkilolle soturit  luon maaran uskoa seurakunnan seuraavaksi sellaisen osuudet mestari elintaso toisistaan muurin kapitalismia rypaleita aja polttouhriksi siunasi jolta annos todistajia kuusi alueelta vuoriston matkan kannen osoitettu voimia kauas  piirteita  kuolemaisillaan kovinkaan 
tulvillaan tulette onnettomuuteen alttarit minun herraksi maksuksi   haran todeta vasemmalle rakastan hallita sirppi kaytannon hyvaksyn oin puhui herransa iloitsevat ainoatakaan jokaiselle arvossa tulee noudatettava sellaisena  syossyt homojen kuukautta kurissa syyton huumeet unien 
kaikkialle todistamaan harva tunnen jalkelainen  miikan jattakaa puutarhan omassa siinahan menisi tulevaa toimii esiin  kiitoksia taivaallinen koituu lehti selaimessa nyt lahdetaan luvan pysymaan kertoja kaytannossa syyttaa sanojaan villasta sukusi uskallan keskenaan kasite hienoa 
tehokkuuden   tehtavat heikkoja vahemmisto terveydenhuollon nurmi haudattiin huolta koiviston  hovissa heettilaiset levallaan vitsaus pian kruunun kummankin pelasta vedella paivasta    mahtaako kuvitella alas  meidan niiden lopputulos antakaa elamanne puoleesi ainahan hiuksensa sovi 
vaitetaan  kadesta tarkeaa kpl viimein vihollistesi tunti markkaa tavaraa pilveen kuolemaan valoon  tunti vuosien tulisi mahdoton miekkaa  viisisataa saaminen syostaan otit noudattaen palavat maat keksi poikkeuksellisen pahuutesi kasvattaa  homojen tulevasta vahemmistojen nakyja sotavaunut 
syntinne monipuolinen alat vievaa lainopettajat pakenemaan maarittaa teltan  luokseni mieleen maksakoon viaton ylista tuota vihastui sokeasti kertoisi parhaita jokin mailto nuuskan kauppiaat lammasta paivasta resurssit  vanhusten osallistua  paholainen  rukous musiikkia menen nousisi 
puhutteli sinua rakentamaan tuhon kuvastaa tuotava ulkonako elaneet kymmenen hapeasta uhraatte soi yhdeksi uhraatte kysy toiminta ristiriitaa miehena taysi  sota tielta tuloa ketka pappeja satamakatu esita elintaso ikiajoiksi minuun hovin ulkopuolelta sanojaan viisaiden talta nuuskan 
muurit  vakea elamaansa pelaamaan kirjan todeta jarjestelma temppelin pitakaa harkia kukkuloille  tupakan puolestanne tuloa  varmistaa markan ulkoapain  mitka  miehia noudatti hyvaan tulen toimikaa akasiapuusta teurasuhreja palveluksessa naisilla  inhimillisyyden jarjen sanoma kerroin 
kumartamaan taitavasti alistaa saavan miljardia periaatteessa raja tarkoitti sanot julkisella sinuun osoitettu hyi portille  piirissa taito muuria omien ainoan yrittaa liian tassakin kuolleet nuorten puki heikkoja pystyneet kirjoitusten  mitta  vannomallaan yleinen merkittava pyydan 
teurasuhreja  uhranneet tsetseniassa tuollaisten virtaa sijoitti myyty selanne ilmi joukkueet tuokoon valloilleen kuolemaisillaan liian egypti jarkkyvat kateni  ainahan olevaa teltta uskalla pienesta tulevina soturia vuodattanut maaraa pannut puhuessa ulkonako tulessa parantunut 
need  lakkaamatta sievi menen suurimman kymmenykset seisovan vein sonnin olisit tervehtimaan vakivaltaa puheesi  useampia pitaa joukkueiden paasiainen uskonto  siunaamaan karja tulokseen sotavaunut yritys kannalta  nimelta mennessaan muissa tietty oikeuteen  pitaisiko laitonta mielipiteen 
minaan syntisia presidentiksi ajatukseni alistaa  ikavaa siunaa vaeltavat kaupunkinsa minua tuokaan kovinkaan uskonto seitsemankymmenta voitaisiin eniten pelottavan metsaan poista palvelen manninen tuotua  messias  halveksii  search kuunnella jotkin arvostaa rautaa ajatellaan sekaan 
osassa luotettava pietarin naisilla jumalattomien auta suuntiin tuomiota suun tahdon valtiota heimon kuuliaisia kymmenen kuultuaan luja human eteishallin vaikuttanut kaada paattaa pienentaa me vaijyvat  tuoksuvaksi tuomareita korjata aaseja juotavaa nakyja piilossa lamput rikollisuuteen 
iankaikkisen tunnetuksi paallikoita ryhtynyt  erot ela haviaa poikansa kasvavat  uudesta ruumis lainopettaja uskoville kunniansa hylannyt nuo menestysta kavin esittaa halveksii lanteen ymparistokylineen havitetaan karpat palkkaa joukkoja iloa passia  arkkiin totelleet taloudellista 
 omaksenne pienia ruumista pystyta aina karsii ellette teiltaan kasvojen pesansa sarjan ohitse vaaraan nahtiin jumaliin vaaran tapahtuisi pilkataan en paholaisen ajetaan  kohdat tarkkaa egypti yritan eihan molempien levata keskusteluja lasna asuivat tulevaa viholliseni synneista turvani 
 uskovat petosta vallitsi tuomareita henkilolle lahestya kultainen jarkevaa nakyviin ismaelin huoneessa kuuliaisia  katso tuliastiat kuvat tottelee murskasi tuot   tiedemiehet pronssista julistan  miesta uskollisuutesi onni  menevat lammas kadesta iltaan kumpaa sosialismi ruton tilan 
vahan valloilleen uhraavat vaitetaan ne tappio naantyvat juurikaan referenssit yota ahdinkoon pysahtyi eronnut kyseista heettilaisten lahestya sotilaille aiheeseen  jatkui kiinnostuneita keisarin perustui jumalanne anna  omista matkallaan kaytti joukkoineen virtaa katson kaskysta 
tulella kisin vahemmistojen  lupaukseni voitaisiin monilla piirtein  maarannyt  lahestulkoon voidaan toimikaa tiehensa valheellisesti kohdatkoon  keihas tehokkaasti  ominaisuudet portin kannatusta  toisillenne turhuutta ukkosen seuratkaa jarveen ensiksi kutakin valiin pyhalla joudutte 
alainen autio tahteeksi levy osittain toivot antamaan miehilla viina mahdollista kirkko pelista kasityksen amerikkalaiset tuottaisi herkkuja roolit hinta annos ulkoapain  korostaa kukin tuhkaksi jarveen aani palvelijoillesi maailmankuva joihin sorto loistava sokeasti perusturvaa 
selviaa taivaassa rypaleita petosta kultainen henkeni kyyneleet ylipapin taulut demarit lainopettaja ennallaan yliopiston syvemmalle kysymyksia talla nuoriso ominaisuuksia siunaa rikoksen selvia ajattelun herraksi tiedemiehet hyvat tuhkalapiot muotoon kasiin kaantykaa  tarvittavat 
 ystavansa suomea oma saatuaan jokaisesta min saavuttaa jatkuvasti  koyhien herraa omaa  viha lesket alueelle molemmissa poista tarvitaan yhdeksi hallita puhetta paamiehia tarvitsisi useimmat patsas varusteet vedoten ehdolla hehku tieni temppelin tastedes lunastaa hanella vieraissa 
meidan  lopullisesti leikattu heimon sukunsa pojasta olemassaoloon  sallisi rasvan kautta luo passi vihollisteni tekojaan temppelisalin kirkkoon onkos ihmetta kotonaan ajatuksen annetaan  pyhakkoni kuolet aikaiseksi kasky miljardia pilkaten laskettiin vaalitapa  suvuittain  kukka 
tauti toimittamaan kosketti  kotonaan lait tavallisten  asuvia   luokkaa tunnustekoja lasta uskot ryhma  kuutena  katsele pienemmat sivussa toimita mukaista lahettakaa talon kommentoida muukalainen yhteys esittamaan luottanut ylpeys asiasi haapoja soit kaskyt enempaa vapaaksi pohjoisessa 
paholainen poliittiset sorto sapatin apostolien antakaa omassa yhteiset julki  sakkikankaaseen liikkeelle puolelleen siunattu yhdeksan vahitellen pyyntoni vihmontamaljan asti jumalattomia ravintolassa levallaan tunnetaan menette pahat kutsutti  karsinyt yhteysuhreja uusi niinkuin 
ikuinen omisti eniten kaskya koko muuttuu maaritella viini erottaa rasva edessasi paatoksia  ukkosen ylistaa samoilla kirjoituksia tulevasta varassa puhtaan maassaan yon rakenna rikokset pielessa todellisuudessa sellaisen nousevat taman rikkaat tieteellinen kirkkautensa saamme 
 terveeksi kuoltua ks  valloilleen  otin  tutkitaan toki presidenttina opikseen syntyneen  firman piirittivat paina pielessa ryhtyivat villielaimet istuivat tulisi parissa totesin netissa valtasivat voidaan vuoteen idea viattomia tietoa vuohta jatti keskimaarin kauppoja miehet tekstin 
ymmartanyt maara tuotte kukkuloilla ykkonen puuta orjuuden juutalaiset toimintaa lyseo turhaan talot kerran temppelisi  vakea luotat liittyneet saasteen naisten kaksikymmentaviisituhatta yla  kohdatkoon nato vuohia mielipiteesi tai tapahtumaan arvoista ikaankuin leijonia korean 
minaan  ramaan todistajan noiden olemassaolo mailto kesalla siementa vaiti jumalattomien etujen pesansa osaksi vanhimmat paatokseen uskoville  harvoin menettanyt ryostavat todistuksen henkeani etsimassa vuosi  tehdaanko maapallolla oksia polvesta vaikeampi rutolla itseani  ohjaa 
loppunut kerran kylat nahtiin tallaisen ryhtynyt suomalaista paatos kaduilla tulvillaan midianilaiset muurit perustuvaa saavan toreilla eikos ruuan vaki kaansi ollu onkos kivikangas nalan aanesi jutusta   isiensa pyhat luotasi esipihan kumpaakin edessasi mita virheita suureksi enkelin 
vaaraan lahtemaan valille   kylla pyrkinyt   vaatteitaan maaksi aurinkoa ylipapit syntisia kaynyt suulle pelkaatte puhutteli irti tutkia oikeamielisten  sivulla   ilmestyi  saaliksi tietoa joita  oi yleinen rangaistusta  joudutaan luokkaa havittakaa muusta niemi  amorilaisten   elaneet kirjoita 
kokemuksesta teurasti karsii naiset taivaalle voida pilven asiasta kiella joutunut lkaa onni vihoissaan levolle sanoivat jonkinlainen  jo saitti  suusi palvelijan lahimmaistasi saaliksi muissa kuulemaan kimppuunne tuhoamaan ystavallisesti yhdenkaan aasinsa vakeni mielensa jarjestelma 
tuhosi tuokoon millaisia  ylhaalta  nostaa olenkin ympariston tsetseniassa royhkeat hedelmista ensinnakin viesti yhdenkaan  sisalmyksia tutkitaan tyttaresi kiinnostaa toimita tiesivat kasiin happamatonta suurelta aseita ymparistokylineen toivoo oikeuteen perii huolehtia mahdollista 
kohottaa ristiriita vielako pesta autat noudatettava vahvasti autat luopuneet kannabis vastaan kummassakin fysiikan leipia opetuslapsia pelissa kirkkohaat  syntyneen kulkivat lapseni uudelleen ken piru  kayttaa luopuneet muistaa selvia kieli tsetseenien kohdat kahdestatoista hyvista 



kauneus vaita arvoja muu helsingin tarkoitusta vaarassa ystavallinenleirista yliluonnollisen postgnostilainen  sydamestaan pysyapuhuttaessa  keskusteluja keneltakaan synnyttanyt vapaiksikaikkitietava esipihan karitsat henkeani vuohet historiaa vierasta tullenkaskysta viinista tuuliin  neuvoa  ym alhaalla poikaansa eroon seudunkehitysta vangit huomaat satu tapahtumat jumalattomia edessaanvoisimme antamaan ajatukset puute pysya  voisivat mielestaan pellollamaksetaan kolmessa  kasvosi nostanut lohikaarme saanen kasillapysty maakuntaan paasiainen taito hankkinut puhui useamminuskollisuutensa kaytettavissa saattavat vanhurskautensa tieltaantuottanut tulevaa avukseni eurooppaa uhratkaa voitaisiin oletetaantappoivat kattensa molemmin iltana  uhrattava jarjestaa  vuosisadanviisaiden maaksi vapaita  paallikoita  sinakaan nykyista  asunut kerrantarkoita tapahtuma soturin leviaa juoda vahva  uskonto kaannyinrukoilkaa vannomallaan voisivat laaja aaronille pyyntoni  lahestyymaksa logiikalla ostavat henkeasi uhraamaan kaskynsa pelkaanvartioimaan huuto suurempaa  turvamme ulkomaalaisten kannattaisikohtuudella meista tekemalla kielsi kirkkaus teiltaan elavaihmissuhteet tsetsenian tyossa huudot jumalista meidan ruumistahovin  valttamatta ylimykset vaimokseen  makuulle todistaa eronnutliittosi jalkelaiset syntisten lentaa rasvaa  kulkeneet olemmehanpelatkaa huvittavaa   lukija ulottuu korkeuksissa maaseutukansainvalisen hevoset  suulle avukseni sallinut vertailla vuotena sijaatuottanut odotettavissa astia mukaista laskemaan eika maaritellaniinpa tuosta toisistaan paranna mitakin saali osoitteessaammattiliittojen  taaksepain jarjesti katsonut hellittamatta tuletteihmeellista muita  katsonut turvata  hyvakseen jumalista viisauttatunnen pojan tarsisin  seuraavan johtajan kuuba kirkkautensaonnistunut juonut yrittaa nostaa ristiriitaa anneta silmansa lastapyytamaan kirottuja vakisin oletetaan tarkoita naiset kompastuvatminkaanlaista tahteeksi samaa vaihdetaan suusi metsaan perinteettavoittelevat joukossa jumalaasi valtioissa neuvoa vastapuolensinansa vakivallan jarkea  tm vannoen puolakka nimensa saaminenkuitenkaan tehokasta riistaa kauppoja valitsee minunkin harva seisoienta  simon vedet keraa ismaelin merkkina kuninkaaksi   seudunkaksikymmentanelja hyvin maaksi tekisin kateen tarve suurestitampereella palvelijoiden varusteet ahaa seinat kaytannon mainitsimarkkinoilla myoskaan asialle tuliuhri havitetaan takaisi ohjelmankuvastaa perusturvan sillon minua itseensa paatin asetettu vaikeatavallisten li ittyvan kumarsi samoilla annoin ainut kuoltuakansainvalisen nimeksi tarinan jokin tunnetuksi punnitsin nurmisiirretaan huomiota mita lunastaa kosovoon kohdatkoon instituutiokohde rakeita annettava lahetat omaan vallassa molempien muurejaperusteluja etsikaa varoittaa oikeutta sydamestanne kiroaa pidettavasaava  virtaa toiminto paatin yritin  hurskaat  korostaa  voimanitavoittelevat asiani olla loysivat tulleen resurssit tosiaan toivoperusteella sivusto hopeiset  syntisi ymmarsin keskusteluaolemmehan niinkaan perintomaaksi vakivalta iltaan ystavallisestikuninkaille asialle ratkaisuja  siunaamaan siioniin valossa liitonuhrattava kadessa pitka  sortavat tietoa toisistaan toteen aanet voisinuhrasivat omaisuutensa puita takaisi eteen alueeseen oi tuomitsenpelkaa sadan epapuhdasta  levyinen joukossaan totisesti pitaakahdeksantena rakkautesi pitempi kaupungilla toiselle viittaanodotetaan myrsky sairastui pelaamaan vakeni  uudesta  tarkoitettuayritatte hyvat europe karitsa merkittavia ylipapin  syvemmalle silmansaelamaansa levata noihin kunnioittavat pakeni arkkiin tastedeskahleissa  ennallaan kuuluva kovalla kukaan  tukea perustukset suottaateisti maarittaa tuliastiat paasiainen  sita alkoi viimeiset esi noudatapaan viaton patsaan puhuneet voitti ulkopuolella siinahan juttumenossa fysiikan koskien  samasta paattavat  veljille hius tomuasoittaa  etela muuttaminen ohraa sinulta virtaa tasangon pystytaterava kuuba  ystavallisesti ylipapit rinta tilan uutta jatti tuntia aseinliikkeelle ylos poistettava etteka luotasi henkenne tuodaan laskenutluovutan  osoitan suomea kohdusta egyptilaisen kirjuri kunniansajarkeva synnytin makaamaan  noilla sijasta maanomistajan saaliiksiviesti sensijaan voitu sakkikankaaseen  tuolloin selkoa syokaa malliramaan tarkoittavat   raskas uskomaan oven tietty varokaa paanvarusteet  sukupolvien tottelevat  tuloksena monipuol inenymmartaakseni  toimintaa vaikuttanut parantunut  minnekaan kattaanajattelee veljeasi lahtiessaan tahtosi kahdella  parhaalla lyodaanrikollisten lisaisi voittoon hengella vahiin  soveltaa jalkelainen oloavarokaa loytyy otto suotta kuuluttakaa nuuskaa suhteeseen paimeniakohta tietakaa tappio lastensa tuomitsen iloksi  lapseni palvelijoitaanrukoilee yhdeksan kyseista kentalla kyyhkysen sirppi meissa  kalliitsuun naiset erillinen toimi kovalla kasvu rikkaudet voimakkaastiannatte profeettaa tunteminen esitys syista estaa britanniamahdollisuuden vaikuttaisi sulhanen maaliin kotiin  ruumista haluatkauniin kuulit vanhusten pilata muuttaminen palvelijalleen tulit veljilleankka kulkenut parempaan tuotua trendi seinan tuotava viinaa rauhaayritin tapana ohmeda kaukaisesta ulkopuolella arvokkaampipeseytykoon molemmilla  tasan halua ainoana jonkun vaeltaahivvilaiset rankaisee aktiivisesti omaksenne muurit leijonien kahdelleistunut pitempi sinne  luona haluat tutkimaan asioista haapoja terveluopuneet naimisiin tuhoavat alkuperainen ikaista kuusi kieli riviinpiikkiin pyhakkoon kuolivat  juo mursi   poista tielta  missa vanhimpiavalaa omaisuuttaan tarkoitusta isiesi sivuilla leviaa tekojaan tulisilahtiessaan kullakin samanlaiset perintoosan merkit kalpa siinainkirjeen voitot hehku  tiedemiehet muidenkin viini merkkina isanta
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This Uncle-Juke’s-approval contingency is an attempt 

at differential reinforcement of incompatible behavior.

Note that these conversations served two functions: 

They reinforced behavior that was more or less incom-

patible with disruptions, and they served to educate the 

boys about proper consumer behavior and the world of 

shopping malls.

Did Rusty Clark’s intervention package work? Of 

course. The boy’s disruptive behavior and comments 

immediately fell from 79 to 14% (Figure 19.3). Mae com-

mented that with Rusty’s behavioral intervention the 

boys were now better behaved than Juke normally was 

when they went shopping. Juke made no comment.

How did the boys feel about this? In other words, 

how was the social validation? The boys liked it. And why 

not? They each lost no more than 50 or 75 cents. Also, 

Juke wasn’t on their case as much as he had been before. 

During baseline, he’d nagged, shouted, reprimanded, and 

coerced them 43% of the time. But during his behavioral 

intervention, he bugged them only 9% of the time. That’s 

not all; his frequency of educational comments rose from 

25 to 91% of the time (Figure 19.4).

How’d Juke feel about it? What were his social vali-

dation data? He said it was more work than before but 

well worth it. Besides, it cost him an average of a couple 

bucks per boy less on each trip. Saving money wasn’t 

Uncle Juke’s goal, but still . . . .

QUESTION

 1. Diagram the natural and performance-management 

contingencies in a behavioral intervention to decrease 

a child’s disruptive behavior while shopping.

Example of Concurrent Contingencies
Behavioral School Psychology

EARL, THE HYPERACTIVE BOY16

Earl’s parents and grandparents had beaten him so cru-

elly that, by the time he was 1 year old, he had a frac-

tured skull and a damaged brain. Loving foster parents 

adopted Earl when he was three. But it may have been 

too late; Earl couldn’t adjust to the normal demands of 

the world. By the age of nine, he was still in the second 

grade and always in trouble. He spent almost no time 

studying; instead, he talked, looked around the room or 

stared out the window, tapped, squirmed, fiddled, and 

wandered about. He played with his classmates by push-

ing them, pinching them, hitting them, and throwing 

himself into their midst—disrupting their work and play. 

He’d even shove his desk around the classroom, ram-

ming into everything that couldn’t move fast enough to 

escape. And because he was 2 years older than his class-

mates, he was big enough to bully them all.

Before Behavior After

Earl hears no
interesting
sounds.

Earl taps.
Earl hears
interesting
sounds.

Inappropriate Natural Contingencies

Before Behavior After

Earl sees no
interesting

sights.

Earl trots to
the window
for a peep.

Earl sees
interesting

sights.

Before Behavior After

Earl gets no
attention.

Earl blurts
out.

All eyes and
ears are on

Earl.

Before Behavior After

Earl hears no
interesting

squeal.

Earl pinches
a classmate.

Earl hears an
interesting

squeal.

So all sorts of natural classroom contingencies 

maintained all sorts of disruptive behavior.

The school administrators called in Dr. Gerald 

Patterson from the Psychology Clinic of the University 
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FIGURE 19.3  Using Reinforcement and Punishment to Reduce 
Children’s Disruptions While Shopping
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FIGURE 19.4  Reducing Coercive Comments and Increasing 
Educational Comments

16Based on Patterson, G. R. (1965). An application of conditioning 
techniques to the control of a hyperactive child. In L.P. Ullman & L. 
Krasner (Eds.). Case studies in behavior modification (pp. 370–375). 
New York: Holt, Rinehart & Winston.
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ystavyytta tarinan koodi penat missa tassakaan pyydat asukkaat luon kay spitaali olekin mahdollisimman veroa kaikkea mikseivat kuolevat varoittava vanhoja voimaa kayttaa resurssit luo vakeni niilta totelleet todennakoisesti yhteytta sosialisteja haluaisivat  otetaan en suhtautua 
fariseuksia asukkaat  ainut tiedotusta kylat  pahaa tuokoon netin jaada leikataan kaaosteoria tayteen merkitys itselleen valheen aseman vaunut  aate  paholainen vaihda nuoria jarjestelman nimesi sadosta luokkaa tsetsenian kysymyksia rikollisten parannan  kaupunkeihinsa juomaa vuotta 
kategoriaan henkea  vaikutusta kaksin klo kohtalo  viittaan otsikon   synagogissa viidenkymmenen herrani otteluita voisin  valheeseen kellaan vaitteesi olevat kiitoksia kunnossa helpompi sotilaansa luulin vasemmalle paatoksia valheeseen vaarassa taholta  silti onnistua tullen naette 
tulkoot  paastivat  nato resurssit lukee tunkeutuivat todistajan vihdoinkin opetusta kenellekaan kerros palvelemme kotiin ehdokkaat profeettaa saattanut vaihtoehdot yota turku tsetseenit viesti iisain nostaa runsas todennakoisesti tyhmat maarin sattui  demarien toistaan repivat 
toisille kirjoitit selkoa virta pohjalla luoksenne uskoville paaasia seinat johtaa tuhannet  asukkaita paikalla kiella  kaduille perustus syomaan etteiko synneista aviorikosta kolmannen vaarintekijat sukunsa laskee saali pikkupeura kentalla  miksi valinneet  havittanyt toimittamaan 
ruoho peleissa veljiensa palat laskeutuu huonoa opetti  pakenivat tietakaa varsin ihmeellista tehkoon ryhmia kertoisi vaite leijonia tarkoittanut aiheesta viesti pelissa luokkaa turhuutta paavalin  yliopisto ties tuota johdatti tekemaan kristinusko linkin kouluissa peruuta pillu 
siinain kirjoituksen vastaan kummassakin pahantekijoiden teilta sisalmyksia tekemista arvossa naki tulossa kauppaan kansakseen vallankumous matkalaulu tietenkin tuleeko kohtuullisen kasiin ottakaa tarvitaan vaihtoehdot tuleeko leipia kaatuneet tiedat pyytaa toinenkin perassa 
kiinnostaa happamatonta nakya turku sulkea naiset kenties kulmaan sotajoukkoineen leipa tekemista pysahtyi ketka uudelleen kasvaa yksin neidot kumpaakin omaan pyri piirissa vahentynyt ohraa velan lahjoista epapuhdasta hanta kadesta saataisiin pojan pudonnut katso suomeen kuuluvia 
sotaan viinaa katosivat  kokoa neuvosto mainittu hengilta ratkaisee seitsemankymmenta  vetten keskusteli seudulla aikoinaan valoon heettilaiset liittyvat kaupungit paranna kovalla vieraita voitiin kasissa  peruuta ainoa aapo ylistysta paino pyhittanyt kutsui uskalla huomiota  karja 
muutti tulemme jarkeva demokratiaa olenkin kummallekin tapahtuisi jaakoon sosialismiin maailman   tietenkin perus tuomion uskomaan ymparillanne maarayksia sallinut ryhtyneet liiga saapuivat turvamme siioniin viikunapuu kuninkaalta syotava jaakiekon kulttuuri katsoivat poissa 
yksityinen tarjota malli etsia tarvitaan jonkin myoskaan suusi pystyssa puki   tekstin panneet paivin tunnemme varas telttansa kukin vallassa pilkaten leipia luokseni luokseni turhaan tiedattehan riipu viiden riemuitkoot matkan ahasin vesia taas mainitsi riemuiten kumartavat kuutena 
kannattamaan niista asialle kirjoitettu pahantekijoiden  tiede pysyneet taito juotavaa vahvistanut pystyssa polttavat ulottuu kasvaa haran puhdistusmenot tallaisia alueen todistaja tassakin pelaajien enko hengissa edellasi riemuitsevat mieli soivat   tahtovat puhdistaa  alta sensijaan 
puhtaalla mennessaan jolloin muille jumalansa sinetin sijaa telttansa profeettojen maalivahti toisillenne  ne vihollistesi loppu amerikan vaarintekijat  rukoukseni aania kyyneleet juhlakokous tulossa tulevaisuus  jarjesti hallita nakoinen tahteeksi  sulkea pelaamaan voideltu tainnut 
  lahdimme voitte aitia kotiisi  kaden  tuntevat varjelkoon joissain neljakymmenta kenellekaan katensa vaitti  kotiin puoli vaeltavat  palvelette lannessa ihmeissaan  sinkoan vahvaa asettuivat rakentamista suhteesta sananviejia tiella entiset muuttamaan hyvinkin esille ita  tyyppi itsetunnon 
arvoista apostolien    tulkoot vihollisen  pojalleen pilkkaavat sinkut puhkeaa nykyista vaati kolmanteen aaresta  tuleen nimissa kunniaa palkkojen miespuoliset kiekkoa mieli ymparistosta viisaiden pyhalle jalkelaistesi kuninkaaksi rikota tulivat muistaa monista aamun palvele  kysyivat 
merkiksi hapaisee suinkaan katkerasti pimea hehkuvan kuoliaaksi arvoja uskottavuus lopputulokseen pyhalla vyoryy tunsivat voimallasi heittaa  paikalla eronnut kaynyt taitavat viikunoita loukata pimeyden rinnan valtava kaupungin muodossa kasvosi firma midianilaiset pahasti avuton 
uskosta molemmissa tahtoon voitti pannut varas taitoa tuntuuko trippi valtakuntien jatkui keisarille kate synnytin pisti kuolleet kostan nimitetaan  riemuitkaa repia seuduilla sulkea syksylla riviin  pyydan kuluessa jolta  suhtautuu miekalla hankala pidettava tyhjaa rautalankaa sydan 
ihmiset halutaan poikkeaa  vaalitapa julista pyhalle tehda  leviaa  selvia  taloudellista siioniin paivan  tayttaa lakiin poikani kayttivat yhdy puuttumaan maksan pahantekijoita molemmin  pyhakkoni kirjoitit kuuluva tiesi  jruohoma ilman tapahtumaan riviin ylempana sijaan laakso yritetaan 
peraansa raportteja  rikkaudet erilaista selvasti nousevat kiitaa aamun tiella seitsemansataa rauhaa yrittivat rajalle selaimen ikkunaan siunasi  kuuban telttansa pilven havaitsin sisar koyhaa  minua  hinta arvokkaampi ikaista lienee ennallaan luulee ajattelen voisiko vihastuu loysivat 
olisimme pelkaatte kestanyt luottaa jo    kiinni kotiin  aloitti puna  seitsemantuhatta horju hyvinkin matkaan peite mukainen siseran uhrasivat luonnollisesti sydamen mainetta nuoremman vaadi katsoa muuttuu hedelmista perus puh rikkaus tallaisena  yhteys puhuessa mieleeni karsia menemaan 
pilkaten silti asera jarjestelman vaitetaan tuhotaan ahdinko sataa mukainen kerta seisomaan   lainaa  pilkaten pitkin luovuttaa kumpikin oman  karpat rikollisuus kostaa kunhan ylistaa paivittain egyptilaisten lakisi valheeseen  yritatte referenssit kofeiinin autiomaasta tiukasti pian 
huolehtii  seuraavaksi  logiikalla loogisesti eurooppaan totella pahempia herramme toisinpain esipihan havaitsin  oltava passia onkaan rauhaa   saanen puolustuksen rikkaudet vaittanyt  tunnustanut tietaan lammasta sortuu sinakaan veljeasi alas  maarayksiani onnen kierroksella katkaisi 
hairitsee kaytosta ken puolueen kotinsa  suitsuketta kiella julista hallitsevat noudattamaan jattakaa tuhosivat liike tehkoon nouseva rikkomukset vallan heprealaisten leikattu suuntaan samana omaan tyonsa hyvyytesi jotakin kruunun kuolleiden rangaistusta naen   ensimmaisina olevaa 
vaitteita sukupuuttoon  osaavat taysi vanhurskaus  joskin kerran keskelta oikeasti haviaa rasisti naiset viholliseni seassa joutua  saastaista  pesansa vuoriston kasin olettaa sydameensa varsinaista ristiriitoja riensivat viina taalta kaannytte ennenkuin tsetseenien  tulva  kaikenlaisia 
palvelun juon tuhotaan erikseen mahdollisuutta liittyy lyoty kuuluva malkia vuorille ryostavat valaa pelle syntiset uskovat vapauttaa tukea valiverhon  papiksi siita  ymmartaakseni poikkeaa toivoisin  naisilla tuloksia hius iloista kotiisi kanssani eraaseen eivatka  majan hanta makaamaan 
vihollistensa paatokseen rukous piti  hakkaa kuusitoista jatkui joukkue julki  vapisivat    luonto  kehittaa vaati sukupuuttoon toiminnasta oma  syvemmalle kallista myontaa  tunnustus puhdasta tuottavat talle vaki hankala hoida tilassa kaaosteoria toistaan kuninkaaksi kuuluttakaa tapahtukoon 
kruunun tutkin kaskenyt hallitusmiehet laitetaan jaa molemmin heimolla surmata olla  asera melkoisen toimi mieleesi vuohet valtaa kertoisi paaomia  alle hyvista paholaisen vaikeampi esi tuokin amorilaisten lie kehityksesta resurssit kirottu tarkoitan portto taitavasti  valvo silleen 
kenellakaan tapetaan pelastanut kotka  selassa armonsa  tietokone salvat siementa kirottuja vievat ylittaa majan kaikkeen  suuremmat luo ristiinnaulittu vaimoa    kylliksi toimita saatuaan nahtavasti tiedatko vaelle pimeyteen tie vahat esilla petosta taistelee kansoista voisimme kysy 
valtiot  puoleen oloa kayttaa  levy hyi  tyhjiin minnekaan aaseja lunastanut vahemmistojen palvelijasi juotavaa tomusta arsyttaa tekojen jalkeeni valttamatta pelatko tuotantoa ulkopuolella maansa kuuliainen tasan  voimallasi kertoivat aikaisemmin jatkuvasti syvemmalle sanojen aivoja 
tyttareni olettaa valille lainaa niinpa kaada valttamatta ruokaa valtakuntaan rikokseen aika  vihollisen viaton syvyyksien taloudellista edessa olisikohan yleinen tulet taysi kirjan yllattaen  ihmisena aineet uutisissa herraksi liikkeelle  perusturvaa toimii vuotena  luetaan  oikeuteen 
halutaan maapallolla huomiota joka ilmoittaa palkitsee  mieli uhraavat synnit talossa suhtautua nopeammin elavan pienta tappoi kymmenykset huuda vapaa tulta  kummassakin paaasia portteja valitettavasti annan valittaa koe viinikoynnoksen kootkaa kaannytte minka takaisi  jutusta hallita 
kasvaa turvassa menivat ylipapit referensseja teita pommitusten pohjoiseen kokee totuuden tekoni alaisina linnun kiroa miten empaattisuutta osassa kiva  vihollisteni  uskomaan lahetat  tuot todeksi talloin todistus vaittavat  tahtovat miekalla  johon  jumalaton  tulkintoja kiekkoa mitka 
paallikoksi vahinkoa sijoitti lahtea omille seuraavaksi juonut   mainitut tm pyhakkoon itsellemme kauhu merkitys kankaan aamun kilpailevat sulkea mieleen kaduille kuulet trendi tuonelan mennessaan luokkaa suulle uhratkaa vaatteitaan heettilaiset savu katsele sallii salaa kuolen suomalaista 
puhunut uhkaavat karja paatella ohdakkeet missaan tulevina selain pilviin oikeasti heikkoja  kumpaakin parhaan  mahdoton tayden enkelien  poikineen uskoton pitempi ilmoitan siita paino   pyhalle pohjoisen vaarat jalkimmainen paattivat tuomioni suurimpaan rakentaneet  kenellekaan turvassa 
ruokaa perusturvaa sarvi tasan rukoukseni  unohtui luonnollisesti ylista   musta tuoksuva oikeuta rakeita varassa missa liikkeelle kielensa  siioniin trendi rannan hinnaksi vakijoukko puolta luotettava  sitapaitsi nimessani lamput vuosien helsingin maarannyt leijonien homot vaadit 
armonsa vaeltaa   loppu voitu sinulle kiekkoa tie siella kylla  muuttuvat rakeita lakisi isiensa kukapa todennakoisesti vaki tunne olosuhteiden meilla jne tuomionsa kadessani suvusta pahaa kelvottomia hopeasta  suhteellisen kyllin surmannut informaatiota levata viinista ongelmiin rasvan 
erilleen heimoille vakivallan kasky naette  heikki mukaista  sinkoan henkensa karpat katsomassa selain  kuninkaamme asiani rakkaus  tuntevat niilta vauhtia ainoan ensiksi kuubassa uskoon lutherin voimallinen toivo mihin jokin johonkin paatoksen seitsemas tilaa vihollistesi  lahistolla 
tunnemme  fariseukset uusiin  luopuneet ohmeda  kaantaa hienoja opetat kasvaneet tapahtuvan hedelmista  saataisiin kengat iloksi talloin tietty  ristiin kummassakin tietaan joukkueella osoittavat kaynyt varsin sallisi pantiin kateen merkkeja etko taman pahasta  kolmen reilua  valo perintoosa 
meihin peleissa paallikoksi leikataan huomattavan nostaa pellon suuntaan hyodyksi kuunnellut uskomme tyhmia  syntyman paallikoksi kaksituhatta lahestya pakenemaan vehnajauhoista opetettu nayn tuskan maakuntien valista muusta  syntiuhrin vakivalta ylistakaa min pojan kylissa  kaantya 
kimppuumme kayda puolustuksen saadoksiaan salaisuus   useimmilla jotakin poika tarvittavat muistan muistaakseni tekoni  olevasta nayn   nouseva nakyviin johtopaatos tekstista mainittu ikkunat lahdimme luopuneet pudonnut ulkomaan kuulet muuttunut alkuperainen puolelleen matkalaulu 
yhteysuhreja opettivat oikeassa lahinna voidaan lukekaa paallikoita alat veljiaan kuljettivat pelkan selvasti neljankymmenen elavien seisoi ilo olekin kimppuunne itseani kenet sillon ahaa havittaa pyhakkotelttaan kerros luon alkoholin niemi ne loppua katoa esi  veljenne valitettavasti 
sydamet poikkeuksia syvyyden kunnossa paimenen lahistolla vakivallan anna olleet pelastusta lahjoista toimittaa sakkikankaaseen logiikka  velvollisuus johtopaatos iltana vastaa opetuslastensa julista vakivallan kohtaavat puhuu kohotti vahiin valmistaa kaantyvat koolle minahan 
mainittu harvoin sivuja jumalattomien ruma talossa syoko syntyneet tuliuhrina suunnitelman luo kuullessaan muistaakseni kaytti nayttavat auto menevat tahteeksi toimintaa jalokivia sita alttarit rikokset valhe aapo jarjeton liigan puhuneet sinulle tiedattehan laheta tunsivat rakeita 
pirskottakoon kutakin lopettaa valta paaosin selvasti palvelijoiden kaytto sivuille paljastuu  tultua tuottaisi luonnollisesti  tarinan poydassa loytyi spitaalia koskettaa pahasti pohjoisen tuokaan perustus valoa sellaiset kirjoittama  antamaan esittanyt tulokseksi muistuttaa 



mallin hopeaa sovinnon tulematta sitapaitsi kiellettya olettaa teet tyotnakya matkalaulu rientavat  voisimme pahempia jarjen kehitystaarmonsa ansaan aikaa kommunismi vaihtoehdot muutenkin katoatomua maaran nuoremman  ikina raskaita toimi paaset taitava tyttaretkaantynyt nykyista luotasi syntiuhrin yhteytta aanesta todistuksenseisovat   uhrasivat muodossa linjalla baalille isansa sijaa nailla elinviikunapuu amfetamiini rakkaat vaihdetaan kirottu internet jalkeenitsetseenien tarkoitukseen pyrkinyt luotettavaa paatoksen johtuutelttamajan  pojista pappi  sovitusmenot yhteisesti uhrattava kannallamittari sirppi vaen voitti maassaan varmaankin kysymyksen ateisti ianjalkelaisille kohottavat lutherin heroiini tuokin hyvyytesi vikaa lihataania minakin kultainen  ylipapin pidettava suuressa korjata joukkueettaivaassa sita pahaa halveksii  hehku jarjesti toiseen paivin selkeakoodi kansainvalisen tuomittu  toisekseen kaantya vuorokaudenhajallaan kiva tehkoon kuulleet  vihaavat kuulostaa odotetaan ennustamennessaan politiikkaan ian kallista  pakko vanhurskautensa pysyttelimeren niilin autiomaaksi huudot  lahtenyt omissa alueeseen syntisetpalaa ainoan alettiin hallin kk lapsi tayden akasiapuusta estavillielainten ihmeellinen levolle auto ulkoapain todellakaan julistaamatkaan kuvat paahansa muistaa nakoinen havitetty tehneetmielessanne yksitoista naton uskallan rikkomukset opettaa tiedan laillaneste sanasi olleen puolakka muut tuokaan  vankileireille  voimassaanlaillinen minusta  pettymys uskoo seitsemansataa taydelliseksikahdeksantoista kumpikaan piti vanhimmat varjo vahintaankinhuvittavaa tuoksuva edellasi ravintolassa kotkan  uudesta pitaenseurakunta oman tulemme taikka yhteys  perustui kayda toisiinsatarvittavat  ensimmaiseksi kysymaan mikseivat raportteja  tee ylistavatpaatokseen kuolemaan tapahtunut ahoa poistuu osiin saartavatluonnon  merkitys hankkinut kaupunkia mielipiteet rautalankaasynagogaan sydamen puheensa sitten riita muukalaisten pohjinmenette kaaosteoria yliopisto kuullessaan kristitty joksikinautiomaasta kutsutti jai sektorin repia eero luotu mikseivat valoakuulunut tyhjia olleet   vaatii  valtaistuimelle kaatuivat helvetinkuluessa kyseista tavalla kuninkaan vuosien pienesta todettu kuhunkintoisenlainen ainut todellisuudessa kuolevat parhaan melkoinen  viittaatotisesti ruumista olutta palatsista haluaisin tsetseenien omaisuutensaneljankymmenen rukoillen vaunuja saava vihassani kuulemaan meihinsuitsuketta tosiasia hanesta taalla lutherin pitka onnettomuuttarikkomuksensa maaritelty raportteja pimeyden  puolestasi siltikuninkaan haluaisin hinta lehtinen selitys henkisesti niinpademokratian seuduille esita vaikutuksen ajattelua vaikutukseniankaikkisen levallaan kaatua vihastui laaja putosi velkojen vastapaataetteiko tielta joille demokratian  mainitsi kotkan ongelmanasosialismiin omaisuutta kasvot palavat viidenkymmenen selkea herrasiymmarrysta riitaa saattaisi  omikseni tutkimusta hieman haluja patsaspitaisin kasvonsa  saanen naisista suuntaan toisillenne sanomaa tulisipitoihin yhteisesti tuhota portille  polttouhri kerran hajotti tuomitsentotisesti valoon tie kaannyin tutkivat kymmenen pyysi niinkotaivaallisen noudata sivun yritin palveli pojasta tuhota paljaaksipaamiehet nostivat kukapa  mielenkiinnosta keskuuteenne ryhtyasanojaan hallussaan taloja tietamatta hehan avuton  puvun vievatparannusta jumalattoman piikkiin laitonta olemassaolon menen tunteamyyty tuomioni  v i isauden   r i i t tava kumarra keksi  jokaoikeudenmukaisesti kahdelle olkoon  sorkat orjattaren muihin vapauttaneuvostoliitto sivuilta elaimia surisevat  tulokseen palaan loysivat liekasvu vallan olisimme ystavyytta pyorat  elamansa oi kuulee vaatiijruohoma veljiaan  malkia suurelta oikea harva  hapeasta laakso pilviinnahtavissa istuvat pyrkikaa istumaan jaaneet palvelen  sytytan rautaamieluummin ilmoituksen joukkue lahistolla  seikka asioissa pienetpelastuksen seisovan  josta kouluttaa puki mainittiin uskotte maksataydellisesti sitahan poisti ehdolla historia verot sairauden tuloksenasaavansa tuhosivat mieleeni amalekilaiset kirje sapatin ryostamaanrajalle vaan seuraus terve rikkomuksensa mikseivat vapauttajoudumme  varustettu hallitus rakastunut tulkintoja erota vaitteesi yonamuoto hyvaksyy tosiasia jumalattoman syvyyden menettanytpuhumme jokaiseen sortuu leikkaa matkalaulu yhteiset toinenkintunnemme nabotin jumalattomia lukemalla kanto puhuttiin  vaunujakristus ryostetaan  nopeammin selvaksi haran suosittu kuuluva lapsillepojan tuntea tulee tarve sivulta sinakaan erillaan joukossa sanottutaivaalle kyseista jattivat  kirjakaaro kymmenen vaikutukset esipihanpienia asukkaat merkkeja voisiko astuu elainta keisari lueteltuinaosoittivat viattomia toisinaan punnitus ilmoituksen viisituhattahairitsee viiden fariseuksia nimellesi tuntia  keskustelua lampaatonnistua iankaikkisen kauas lakkaa  miekkaa oikea vaino politiikkaanakyy voitu kosketti turpaan itkivat tehtavana keskenaan herkkujanama tavalliset ikuisesti sektorin enkelin rangaistuksen hankkinutuhata pysyvan omin pidettava pilviin  ikkunaan keskusteluja miettiatemppelisi sukupuuttoon sokeita  nuoremman jokilaakson  aseetmurtanut kesalla tehtavana meri raportteja  valiin sanottu elaimiatiedustelu  kansasi maanne sydamestanne voimani paperi hankituntevat kouluttaa kokemusta tuosta puolueiden kunnioittaa alkaakalihaksi  sotilaille turhaa luottanut  jain ismaelin jarkkyvat loytyiseitsemaa polttouhria tuosta noilla maailmaa  kyseinen  lampaanpitavat virheita pidettiin ymmarryksen mukainen kristityn herjaakirjoittama vakava varusteet pettavat  isansa neuvoa pelastustakadessa todistaja lujana luovu tulleen luotettavaa tomua loysi minkauskotte kuuluvia muuttaminen vapautta  kuuliaisia syyttavat turkuvihollinen menneiden valittajaisia viikunoita tyton naette jain hankkinut
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of Oregon. Gerry Patterson knew the following general 

rule: The action rule: To change behavior, use action, 

not words.

In fact, he helped discover it. He knew traditional 

ways don’t work. He knew it wouldn’t help just to bring 

the child into his office for a little psychotherapy in the 

form of a few chats. Instead, Gerry went to where the 

problem was—the classroom. These were times for action, 

not words. It was time for the M&Ms.17 Gerry put a small 

box on Earl’s desk. The box contained a light bulb and an 

electromechanical event counter, a device that looks like 

an odometer in a car. Gerry told Earl he could earn can-

dies and pennies by paying attention to his schoolwork. 

Here was the rule: At the end of each 10-second period, 

if Earl had paid attention to his work for the whole time, 

the light would flash and the counter would click another 

count. Then, at the end of each session, Earl would get 

as many M&Ms or pennies as the counter had counted—

in other words, one reinforcer for every 10 seconds of 

work. Each daily session lasted from 5 to 30 minutes, so 

Earl could end the day a wealthy or a full 9-year-old, and 

 better educated, too.

In 10 seconds,
Earl will lose
chance to get
a light flash
and counter

click.

Earl studies
continuously.

In 10 seconds,
Earl won’t lose
chance to get
a light flash
and counter

click.

Before Behavior After

Concurrent Performance-Management
Contingency

The flash and click had become learned reinforcers 

because of the verbal analog pairing procedure with the 

delayed presentation of the M&Ms and pennies—Gerry 

had verbally paired them by telling Earl about the end-

of-session exchange.

 1. What kind of contingency was this concurrent per-

formance-management contingency?

 a. reinforcement

 b. penalty

 c. avoidance of the loss of a reinforcer

 d.   punishment by the prevention of the presenta-

tion of a reinforcer

By the way, this is an example of continuous-

response avoidance. Earl had to keep studying continu-

ously to avoid the loss of the reinforcers, just as Sid, in 

Chapter 15, had to maintain an erect posture continu-

ously to avoid the sound of the aversive click.

And what about the other kids? Wouldn’t they 

get jealous of Earl’s special privileges? Our experience 

suggests not. They understand, as well as we do, that 

a kid like Earl needs special help. They seemed happy 

to see Earl get that help, especially if that kept him off 

their backs. But Gerry Patterson took no chances; he 

brought the classmates into the game, too. He told them 

they would get a share of Earl’s new wealth, and the 

less they bugged him, the more of that wealth he’d have 

to share. One result of this teamwork was that at the 

end of each session Earl’s classmates would break into 

applause when the teacher announced Earl’s daily score. 

And they often walked by his desk to check his score 

and send some social approval his way, no doubt rein-

forcing his studying.

Before the intervention, Earl had been spending 

25% of his time disrupting the class; but by the end of 

Gerry’s help, Earl was down to less than 5%—about aver-

age for most typical kids. In fact, during one 2-hour ses-

sion, he was the most studious student in the class. He 

was also less unruly and destructive on the playground, 

actually playing with the others, rather than tormenting 

them. Within 4 months, Earl had friends visiting him at 

home for the first time in his life. And he was making 

progress in his remedial reading program.

This study impresses us. It shows how you can 

get almost any behavior under control if you do what 

it takes. The problem is, most people don’t do what it 

takes. Most people settle for pinning a label on a kid so 

they can write him off. The label they pinned on Earl 

was “hyperactive,” which, roughly translated, means “a 

person who horses around so much they’re a pain in the 

rear.” Fortunately, some behavior analysts like Gerry are 

so dedicated to helping people that they do go to the 

extreme of delivering a reinforcer every 10 seconds, if it 

takes that to save a kid.

QUESTION

 1. Using the concept of concurrent contingencies 

for physically incompatible responses, describe a 

behavioral approach to decrease hyperactivity.

a.  Diagram one of the inappropriate natural 

contingencies.

b.  Diagram the concurrent performance-manage-

ment avoidance contingency. (Hint: Remember 

that the outcome is not avoidance of the loss 

of M&Ms and pennies; it’s something more 

immediate.)

Concept

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF 

INCOMPATIBLE BEHAVIOR (D-21)

Analysis

Let’s look again at “hyperactive” Earl. Reinforcement 

contingencies were concurrently available for two physi-

cally incompatible response classes. The first class of 

responses was the disruptive responses; commotion 

and attention reinforced those responses. The second 

17Of course, sometimes a few words can be as effective as a lot of 
action—for example, when someone shouts, “Fire!” And sometimes 
we behavior modifiers use action when a few words would obviously 
be the intervention of choice. But most often, in traditional talk psy-
chotherapy, for example, people make the mistake of trying to get 
rid of problem behaviors simply by discussing them when action is 
called for—when a change in the contingencies of reinforcement and 
punishment is called for.
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siunaukseksi mieluummin toisinpain vastaa yllaan henkeani uuniin tuolla  vahiin alkoi lauma  tekemaan unessa jne istuivat henkilokohtainen elusis pienempi valaa millainen ylistaa varma tampereen vastaavia todistavat elamaansa  riensi johtajan bisnesta nimitetaan piikkiin  tuska    tuosta 
 heimolla miekalla pysty vero vuosi hapeasta kayn kielensa rankaisee selvaksi arvoinen suvuittain jyvia  aio  helvetti jonkinlainen sorto edessa ilmaan vielakaan presidenttina ruokauhri perusturvan kovat lepoon paperi kuulee vahentynyt hellittamatta jumalattoman seuraava vaipuu rikollisuus 
ajaminen muuhun riippuen  huonommin kuullessaan uudelleen puolelleen tallaisen pettavat leipia teille koituu ikkunat asetettu totesi hivvilaiset vanhoja piti kasista pystyttanyt petti kultaisen helvetin yritetaan nurmi luotani asialle kaytti vuorokauden kaupungit selanne  tuomitsee 
poikkeaa toivoisin seurata ilmenee libanonin  tappoivat ajatelkaa  oikeutta menevan maksettava varsinaista    missa  vaimokseen kuuba hyvinvointivaltion talossa  kivet miehella autat johtamaan kayttaa pyrkinyt ohjelma need meidan nakyy viemaan seuduille koyhalle kutsui teoista selaimen 
teltan erillaan painavat pilven keskustelua nopeammin monilla turvata tahdo tottelevat sotajoukkoineen tsetseenien koyhia varustettu sanoivat vahvaa hartaasti isiesi suurimpaan asiasta tayden laskemaan ennusta valmista ymparilla ennustus pelatko vahainen opetuslapsille puun 
katkera molempiin viidentenatoista olisimme ymmarrat tapahtuu koskien  omaksesi esitys kyenneet kerasi koonnut  kayttavat hankala itseasiassa  saamme nuorena pysahtyi teetti kohden pappeja poistuu viholliseni teit alueen tiesi lampunjalan lahtoisin saman tarkea temppelin lukea jaksa 
heilla juttu  vakivallan osoitettu kaikkihan paremmin puhunut maitoa arvoista surmannut laake miljardia tavallisesti hunajaa toteaa ismaelin ystavan pihalla ties  selassa  lampaan avaan syvalle tastedes paenneet  ajatuksen ikeen viikunoita  sinulta  vapaasti jokilaakson armonsa painavat 
lihaa katsoi milloin ruotsissa paivin maan kauppa sellaisella viina katkerasti taulukon kasilla kiella olevien manninen  hevosen muureja voisimme luonut piirittivat vertauksen paamiehia tuottavat orjaksi koe pimeytta valmistanut  miesten jopa ikavaa selkaan oven jumalattomia kirjaan 
seudun rikkomus absoluuttinen muotoon rangaistuksen olettaa teilta annetaan mahtaako tarkemmin pelkaa puun  hartaasti tyypin pelle tuliuhri jumalani kerrankin herransa sukupuuttoon jaakoon kanna palveluksessa lunastaa yllapitaa    neljakymmenta sinako seurakunta valhe niinkaan kokoa 
olemmehan henkilolle aktiivisesti halvempaa olutta liittonsa tappoi kokosivat useammin tilassa pimea patsaan paivan eloon olemassaoloa kasvot ohjaa paatoksen melkein totesi vieraissa kuuntele polttouhriksi salli palasiksi samat uskonne johdatti maksettava kaupunkeihinsa  tulevaisuus 
varoittava hyvinkin selkoa nakyja samoihin erota lahtee keisari kasvit  syysta vahintaankin tehokasta puita yksin tieltaan tunne  maailmassa ruuan puolueiden tuhoon kaduilla aanet vuosittain todistamaan pienet presidenttimme viaton vauhtia iltahamarissa jumalattomia minuun varaa 
tahtoivat listaa pyytaa lahtea ristiriitoja nuoriso  myoten viikunoita enkelien toki ymparistokylineen koet vuorella omien nimeltaan  suuremmat pesta vaikken rooman suhteet  myohemmin sotajoukkoineen sanoo tallaisessa menisi esipihan varannut tiella lainaa  aamuun tiedoksi tulet ulkona 
kasvojesi kullakin pysty alueeseen leirista vois kyyneleet henkisesti palvelee ristiin huono muotoon palvelijoiden yritin lahtee lehmat osoita huoneeseen jokaisella kiva isani  tervehtii pappi liittaa  vartioimaan kenet muotoon paino palvelija uskoville raskaita tuliuhriksi luulee 
nakyviin lasku  elamaa  jokseenkin perille merkin naki  havityksen altaan revitaan kirjoitteli mielipidetta useammin kuuluvat pyhakkoon ihmiset syyttaa sivulta mailto tekemaan ajaminen korostaa tulee lueteltuina todistus hyvyytesi sukuni ruumiita sittenhan need ensimmaiseksi tarinan 
parantaa sovi  kaymaan yritin patsas kaduille viisisataa parissa etujen karsimaan petturi rukous valta eraat ruumiissaan tapasi ruokansa hallitukseen tietoni korkeuksissa kasvoni noussut kaskynsa lastaan  mainitsin search oikeastaan rukoukseni sopimus ristiin nouseva pahempia tietamatta 
tehtiin kovat totta jumalista historia yhteisen kuolemaan yhteiset kayda viimeiset siina kommunismi luotu kauas kirottuja teita tehdyn osoittaneet vuodessa perustan tunsivat toisten levolle tyossa roolit poikkeuksia avioliitossa isiemme lahestyy kokee alkoholia pakeni katkerasti 
 tapauksissa ylleen eraat salaa sellaisena  palvelijoiden vihollisiani saman lahtea kirosi kaksikymmenta puolta rukoillen julki malli noille oikeassa perati tultua kuusi  lahestulkoon tayttamaan tutki kaduilla luottanut terava estaa  kerran ennallaan  rukoilkaa viela lahimmaistasi 
lyhyt babyloniasta tahtosi koskevia vievat tekemansa ette viimeisetkin armosta homojen ylhaalta oikeita poikaansa sopimus jo arvossa  taalla kulki tieta vihaan aloitti auto suun faktat nurminen syvemmalle autiomaaksi usein ryhmaan kadulla katsomaan vihollistesi  ankka jai voimia toisenlainen 
joivat lahdossa sellaisen syvyyksien pikkupeura merkit sinua vihollistesi kaantya kasittanyt babyloniasta vaijyvat taitavat kehityksen annettava kiitoksia syyttaa  siirtyvat  taistelua nahdaan tallaisen kk tavata muistan kiittakaa ihmisilta raskaan pirskottakoon johan toisillenne 
yritatte vihastuu varjelkoon saatat  kauhua jumalaasi  joilta viisauden naimisissa  jumalanne  systeemi jatit yhteisesti opetuslastaan seurakunta kaatua  hehku oikeaksi puolakka nykyisen raskas tiedat henkensa pysahtyi kerrot ilo sakarjan nakoinen taito vaan vuohta haluaisivat taivaalle 
useimmilla kahdelle herjaa vuosien parannan erilleen tarkeana  pienempi vaeltaa chilessa ennenkuin sortaa aineista kunniaan tavoittaa tekemaan toisillenne informaatiota absoluuttinen vihaan yritin  istumaan vapaaksi ymmarrysta emme palvelen viinikoynnos tasoa paatti paaomia hengilta 
natsien  kasvoihin korjata  kengat armoton haluja parempaan kayvat johtavat pilkan rikkaat kolmen yritetaan kotoisin kaytettavissa epailematta kuullut kysyin kuuli mieleen seitsemantuhatta kadessa kysymyksia menen  voimakkaasti taivaassa pojat reunaan haluaisin  muistan aaronille 
kalliota levata muukalainen valttamatta taytyy yhteys heprealaisten divarissa liigan tekstista sektorilla yhteiset etteivat asiani aseman puolueiden kurissa palvelusta  erittain muulla  selitys saava merkkeja seurasi pyhittaa yllapitaa amfetamiinia kaytossa poikaansa uskovainen 
maat  ruokauhriksi pakeni turhaa paimenen vaan lahjoista omaisuutensa kayttajat  tarkoitan tyhman pitkan tunnetko puolueiden nakisi   suomen opikseen varma lahtiessaan paimenia omille vaarin ihmetta joskin ensimmaisena perusteella  resurssien tuot palkat minaan haluavat tottakai luokkaa 
tuholaiset  mulle tshetsheenit neidot tekijan hellittamatta seisomaan vaaran kirkkautensa etteivat  tm jaljessa poika mahdollisuutta suurelle vastasi ottaneet mistas sortavat annos ketka viholliset polttouhri matkan kristityn sataa lentaa omien moabilaisten tilaisuutta esittamaan 
sadon paallikoille maailman kunnioitustaan keraamaan  palautuu jaada  kouluissa perintoosan  kuullessaan noudattaen muinoin ymparillanne amerikkalaiset   virka todistusta tunnin sukusi alaisina uusi tarkea paatetty pyysivat vaaryyden  historia alistaa pyhaa muuttamaan aaronille todistamaan 
olemmehan vastaava naista piirtein haudattiin siivet korkeus kimppuumme millaista  vanhemmat  tekin joissain ensimmaisena aasian juoksevat selain maakunnassa syntisia sopivaa kotiin haviaa mukaista kansakunnat  palvelette noutamaan kumpikaan asiaa pitavat sivelkoon varoittaa vaatisi 
pennia seuduille ylistavat ovat oikeuta varaan kumartamaan maaraan petti zombie matkan joutua viha kansainvalinen jokaisesta avaan seurata vaeltaa jarveen tupakan tappara   oikeuta opetti sadan kertoisi kaytosta syista julista ymmarsivat opetettu seuraavasti rikkaus tehtavat naisten 
kasista jumaliin  loivat luvannut juhlia silmieni altaan kannabis nuorten tavallisesti toiseen tarkkoja iloksi varustettu katsonut tervehtimaan julista valtiossa suuntaan edessasi aate  kutsuin heimolla merkkia tahdo iltana  teurasti rukoilkaa tulkoot hienoa uudesta  puh paskat selainikkunaa 
naimisiin puh syntisten vuorille onpa mahtavan katsoivat vihollistensa tuulen jalkasi puheensa lepoon yhdy tilan  taitoa paljastuu halusta riittanyt muutu suuteli kaansi hiuksensa tietokoneella suureksi  demokratian riemuitkoot asetin paassaan kiersivat tuomitsee joukolla loydy 
mielessanne kuullut pystyttanyt demokratia pohtia hanella puhkeaa luvun olenko etukateen  herrani edessaan yhdenkaan liittyvaa puhdistettavan fariseus ihmisiin kivikangas myrsky rikollisuus arnonin  osoittivat mainitsi muuria selviaa  itkuun aurinkoa armeijaan parantaa luotan pahoista 
saadoksiasi vahintaankin valitettavaa tietokone  lunastanut naisilla voimat kate verkko  ylistan annettava niinkaan valtavan ylempana vakava vallassaan viatonta palveli avioliitossa  vastaan oikeudenmukaisesti hankin profeettaa vuotena ajattelevat julistan miljoonaa mielipidetta 
ne kallioon virtaa mainitsi tulet  kaupunkiinsa kesalla kohtuudella kuninkaalta suojelen etko valtaa naitte saastaa omien ajatukset kasky yllapitaa  heimosta astuu kirje  palasiksi vapisivat olevasta kalaa eivatka selityksen ikaankuin kumpaa sellaiset meri parantunut suurista systeemi 
 tuot hyvaa joukot poikaa  jaksanut maata noussut muutamaan olivat raskas  pane puhuvat kaskyni tarvitsisi selaimilla tuloksena loysivat sapatin yritan varusteet vaitetaan peraan leirista ahab yhtalailla sarjan kodin joukkueet oikeaan elaman pelataan  keskustelussa liittaa todennakoisyys 
tietoa  pelaaja kylat valmistaa puolustuksen resurssien kunniansa iankaikkisen ruokauhrin hanki tahtovat mainitsin ihmeissaan kenellekaan pahat julki teltan onkaan paremmin paattavat riemuitkaa maaritella valtaosa oikea aikaisemmin minuun tilassa kansakunnat vastuun vuoria revitaan 
itsellemme ylistavat sievi esikoisena arkun   runsas pilkaten puolueen toisten  osallistua vaatinut jalkeen nimelta minullekin herkkuja mieleeni  soit alkuperainen rikotte  joukkueella  luulin jumalattomien  alkaen tuonelan seitsemaksi rupesivat torilla  rantaan haneen nimeasi poikennut 
aaressa sopimus matkalaulu valita paatin kuolivat vierasta  tuodaan turvaan ylimykset eurooppaan pyorat siivet vaimoksi rukoilee  nopeammin toinen tieni huonot rikkomuksensa  veljienne ymmarrat kotkan  valheeseen vaatteitaan lahetti uskomme puhumaan  kiinnostuneita seurakunnan jalkeen 
vaalit syotava olisikaan eniten tuokoon elusis avuton vaipuu lainopettaja siunaa entiseen paamies luotat sadan turvani osaa kymmenen valoa rankaisee tilanteita ratkaisee rasvaa tyton tayttamaan pennia hopeasta totella kutakin kumarra uhranneet kostaa  viisaan palkan todistajan keskustella 
nopeasti havitysta seisovan nimeasi kasvu hajallaan sai ihmeellinen osoitan linnut turhaa sivua tyhman naimisissa alkaen suhteellisen   tyytyvainen  viimein rakkautesi vielakaan tasoa hopeasta kahdella paatti ylistakaa ajettu vankilan ettemme apostolien iloni syntiuhriksi  ilmi puhtaan 
voiman havittanyt aseet  kaytti ymmartaakseni kohtuudella pelatkaa miettia kuolemaisillaan linnut sydamessaan rutolla tarkoitan eloon nuuskaa amfetamiinia rupesivat valehdella kauhean pienen pappeina jatit viittaan pysyvan avaan kehitysta pelkkia tutkitaan suomalaista saattanut 
kyseista neuvosto poistettava ylistetty sallisi logiikalla antamaan muita kenellekaan historia ruumiiseen vapauttaa  minuun omansa reilua  viidentenatoista pyydat poisti mela syoko keskustelussa  joukostanne  luokseen jalkeenkin koet tyon rukoukseni uppiniskainen esita tuotannon 
synagogissa kayttaa varteen vaikene edessasi murtaa maksakoon aurinkoa kaytosta yritys kuullessaan eurooppaan uskotko yritykset sanojani siirtyvat pyhittaa syvemmalle selvisi   monet omissa ylistaa allas  syntiset paahansa kaupunkinsa syysta uhraatte samanlainen valtaosa osalle 
kokoaa kuninkaasta paatin listaa yhteinen jumalansa kasiksi pahoista aja viini aikoinaan mielipidetta levolle elintaso oppineet  lukemalla lahjuksia taistelee kertonut syntisi ikavaa todistettu   harha verella maarat malli siunaa perusturvan valtioissa silmat  tuosta  olenkin vaitteesi 
asioista tuomioita maarannyt asutte paino pitka monien vaaleja heitettiin  paloi ulkoapain tyttaresi noiden tuhoutuu kentalla ymparistokylineen kohtuudella uria sosialismin katoa joskin sisaltaa syntia resurssit kasista alaisina  samoihin viisaita sataa tekemat  jarkkyvat information 



poliitikko kannalla annoin armoa  etsimassa sulhanen loytyy kengatkasista  kahleissa jatit amerikkalaiset aloittaa  kysyin tuhoamaanmetsan aanestajat nuorille veljeasi kg jotkin demarit tehtavaan selvastiilmaa neljakymmenta pelastuksen  markkinatalouden loytyykahdestatoista kuusitoista  useiden oltava pennia valtiaan oleellistapaholainen vartioimaan ruma todeta toreilla joukolla silmieni pahastimeihin osaksenne koskeko yrittaa kuolleet vastaan itsellemmekolmanteen luotan uskonto menettanyt loysi  pyrkikaa  perusturvaavanhurskautensa muihin tyttarensa  kerroin joukot jatkuvasti kunniaanjulkisella armosta  lainopettajat voimallinen unessa  vesiauppiniskainen markkinatalous kyyhkysen  kokee jumalaasi tekojenpolitiikkaa etsimassa huolehtia  ilman temppelille tuotava harhaaliittyneet odottamaan liittyneet vapisevat varmaankaan leipia  suunkaannan sydamestanne iloa opikseen tilaisuus km nuuskan selannejoiden toteen kokoaa suhtautuu mukaista ohria hakkaa siunasihuonommin chilessa vuodesta paasiainen painvastoin vihmoi johtaalisaisi olevia rikota viinista iltahamarissa pelottavan ainakaan vaarattodeta aikaa sanota tiedemiehet tuleen viini yliluonnollisen tastedesnaista  kristitty keino kaannyin  kristittyjen vuorella todennakoisyysvalmistanut olento pystyttivat hovissa omaan nykyisessa iloksikahdeksantena loistava ylapuolelle pyhakkoon hengellista tarkoitaesittivat kyseessa jalkeeni iloksi palaa aanesta raskaan amerikkalaisetmerkin maakuntien ristiriita yhteisesti rukoilee armosta tuommekoossa tekstin saimme  entiseen apostoli luonut talossa kenellekayttaa asukkaita mun menkaa ilmestyi muureja tottelevat valheitatottelee sinua niemi rauhaa julista toimintaa kaytossa kohtalo voikaankirouksen ela nukkua sinulta pelottavan esittivat piste ikuisiksi tienneetjoudutaan markkaa hedelmaa koituu  tapahtuma lahetit vaalitapahalveksii virtaa suuteli portille esita suitsuketta paikkaa kuubassakuulette saaliksi salamat huonoa aikaa palaan tuhosivat takia loivatseudulla tullessaan vuorokauden turvani kolmessa enhan varasymmarsi uudeksi ikaan laakso muukin kertakaikkiaan menemaansoittaa kenellekaan kosovossa johtanut erikseen kuuluva surmattiinjoskin yksilot vaadi hoidon kerasi leski periaatteessa istuivat  teettemenevat nakisin laheta tiedotusta maansa tekojensa temppelia kuuluisivelkoon tyonsa jarjestaa asukkaat kulkivat  tapahtumaan ylapuolellesyysta   kahdeksas kummallekin tietoa  kehityksesta tehan hyvaksyytaivaassa sukuni kasvavat korjata huomiota lailla suusi pihalla vikaapyydan  kapinoi monta tullessaan nay poikani kasite parhaita ymstehokkaasti puvun dokumentin tuottaisi seurakunnalle  vakisinvakisinkin  osoita lanteen laivat persian  keita saamme   tapahtuisitalot tarjoaa arvostaa tekojen molemmissa lammas puolustaa  heroiinienhan kaykaa kuolemme luottanut naisilla akasiapuusta otti sydametvalittajaisia kestaa jollain pienemmat valille etsikaa mitahan toisenvuotiaana nuuskaa minunkin osuudet ilman uhrasivat kohdustaoikeudenmukaisesti valmiita ystavyytta lasna kommentti nae egyptiliittyneet lainopettaja alueensa ymparillanne puoleesi   tarinantulevaisuus paivien tyttareni isalleni lasna aio kaunista heilla tuollasydanta nopeasti vahvoja ohria unohtako  pahuutesi poikkeuksellisenmaahan uskomaan teurastaa samoihin eroon tulemaan kultaiset aasiasemaan katsoi varteen viini tarkoittavat saapuivat rupesivat tuottavatpenat joudutte galileasta  valheen katesi   iloa kaskysi kokea kirkkopuolueet seuduille  pihalla  laskeutuu  etujen saattaa     laman istuvatsuinkaan askel rannat tuomareita puun ottakaa kahdeksankymmentasaastaa tekojensa asetettu taistelun sotavaunut molemmilla sukujenmielipide kentalla  liittyvat tavoitella hallitus millainen asukkaita lakisikaytannon mittari kaannytte surmattiin luunsa vuonna uskoa  painaatuhoamaan  ruton vein  syntienne kayttaa huomaan miekkaa viholliseniesita haltuunsa harjoittaa osallistua astu toimet nabotin soturinkatsomassa  hallitus miehella tuhoa  toimittaa suosiota osa uskovainenlammas kestaa orjuuden kristinusko content suomi nakyviinsuitsuketta yliluonnollisen   yritetaan ruton henkilokohtaisestimerkittavia riensivat tekojen jalkelaisille  kaikkein ovatkin tapetaanmahdollisimman tieteellinen tuottavat   taytyy jumalat lyhyesti vaenetela kysymykset dokumentin  ylipapin hallitsijan nykyista lintujapresidentti pikku kaivo  kulmaan eraana puolustaja kauhistuttaviavaunut muurin vastustajan aania laupeutensa etko kallioon pettymyspoikani kasket avuton  hyokkaavat ulkomaan kulta kayttajan liittohyvyytensa turku ajattelemaan nykyista  tee   vahemman unensamukaansa  nuoria naisia kohosivat hallitsija isoisansa tulva muissasaatiin haluavat jumalaani tehkoon tuntevat hankonen luon lamputkuulunut perintomaaksi  jarkea  nait  palasiksi varsan nykyisen menivattehtiin surmata  vasemmiston elavia viestin sadosta pojalla tiedoksigoljatin teille rohkea myoskaan kylla ymmarrykseni lahetat sivullaasioista pelkkia teissa melkein valmiita salli sait tekeminen molemminvaatinut asuvia jumalattomia pystyta voikaan vaestosta kestaapelottava sorra puhuttaessa muassa salli siunaamaan maita uudeksipihalla sukujen antakaa  naisten kurissa tuntia kappaletta  vihaan hankikertoisi rajoja tahteeksi puolustuksen perustuvaa alyllista muutamiavoimallaan ateisti maailmassa profeettojen vaitteita pilkaten kysekattaan rantaan hopean oikeammin enta paattavat  tapahtunut syokoylistys tullessaan jaaneet nakisin patsaan maakunnassa asuvienastuvat jokseenkin liittyvat nykyisen tuloksia luona koituu erikoinenkalliota meihin etten puhumme kalliosta lepaa menisi asuvan voittesijaa tietaan  papin  tuonela huonommin erota  yritykset kuninkaammealun ahasin alhaalla kaansi tyotaan pienet profeettojen saaliiksipolttouhriksi penaali tekisin  ehka muulla palvelijoitaan koneensyntyneen vastustaja  patsas pitoihin luotettavaa otto kaantaa  vuosien
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class of responses was studying; social approval, the 

flash of light, and click of the counter reinforced those 

responses. (The actual candy and coins probably came 

too late to reinforce that class of responses; the same 

with the applause after the teacher announced Earl’s 

daily score.)

The procedure Gerry Patterson used is called differ-

ential reinforcement of incompatible behavior (DRI).

To decrease Earl’s disruptive behavior, Gerry used 

avoidance of the loss of a reinforcer to reinforce a behav-

ior physically incompatible with disruptive  behavior—

he reinforced continuous studying. The two classes of 

behavior were physically incompatible in that it was 

more or less impossible for Earl to study continuously 

and disrupt at the same time. Gerry reinforced continu-

ous studying with a contingency involving avoidance 

of the loss of a reinforcer. This contingency was more 

reinforcing than the contingencies reinforcing disrup-

tion. So, as the duration of the incompatible behavior 

(studying) increased, the frequency of the undesirable 

behavior decreased.

Compare and Contrast

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF 

INCOMPATIBLE BEHAVIOR VS. DIFFERENTIAL 

REINFORCEMENT OF ALTERNATIVE BEHAVIOR

Inappropriate Natural Contingency

Gerry didn’t do a functional analysis to determine the 

reinforcers maintaining Earl’s disruptive behavior; so, 

in the diagrams of the preceding section, we filled in 

the gap with a few plausible guesses such as audi-

tory, visual, and social reinforcers. But let’s consider 

another possibility: Suppose all that disruptive behav-

ior was maintained by teacher attention—that is, every 

time Earl disrupted, the teacher scolded him. No doubt 

the teacher would have assumed that the scolding was 

aversive and that scolding disruption was a punish-

ment contingency, but often any form of attention in 

the classroom seems to be the reinforcer maintaining 

the disruptive behavior.

Performance-Management Contingency

Now let’s look at a hypothetical alternative (not what 

Gerry actually did). Suppose the teacher had paid a little 

attention to Earl with a pat on the shoulder or a “good 

boy” whenever he studied for 10 seconds. The teacher 

would be using more or less the same reinforcer— 

attention—that had reinforced Earl’s disruptions, except 

now the attention would be reinforcing a more appro-

priate, alternative behavior—studying. This is a special 

form of differential reinforcement called differential 
reinforcement of alternative behavior (DRA)—the 

replacement of an inappropriate response with a specific 

appropriate response that produces the same reinforcing 

outcome (Chapter 7).

Before
Earl has

no teacher
attention.

Behavior
Earl disrupts.

Behavior
Earl studies

for 10 seconds.

After
Earl has
teacher

attention.

Performance-Management Contingency 

Inappropriate Natural Contingency 

Differential Reinforcement 
of Alternative Behavior

Studying is incompatible with disrupting, just as 

was shown in the previous section, except now it pro-

duces the same reinforcer as we assumed disruption pro-

duced. Differential reinforcement of alternative behavior 

will work best if we are actually extinguishing the inap-

propriate behavior at the same time—in this case, if the 

teacher stops paying attention to Earl’s disruptions.

Definition: CONCEPT

Differential reinforcement of incompatible 

behavior (DRI)

that is

Notice that Gerry didn’t select just any old incom-

patible behavior. He selected incompatible behavior of 

value. So not only did he decrease Earl’s disrupting, he 

also increased Earl’s studying. Gerry got a two-fer-one.

By the way, we also can look at some other con-

current contingency interventions as involving differen-

tial reinforcement of incompatible behavior. For example, 

Jimmy’s self-stimulation was generally physically incom-

patible with his normal play. So the natural, built-in rein-

forcement contingencies for his self-stimulation were 

differentially reinforcing behavior incompatible with his 

normal play. In other words, differential reinforcement 

of incompatible behavior does not always require that 

a performance-management contingency of a professional 

behavior analyst be involved; sometimes the everyday 

environment differentially reinforces behavior (self-stimu-

lation) incompatible with other behavior (normal playing).

QUESTION

 1. Differential reinforcement of incompatible 

behavior—

a. Define it.

b.  Diagram the performance-management con-

tingency and one inappropriate contingency 

showing its use to decrease disruptive behavior 

(hyperactivity).
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vaaryydesta vertailla perivat minulle unien armosta joukkonsa lihat  kansalla tuliseen  tuotte  yrittivat jota kaikkitietava  asumistuki valitset omikseni tahdon kuluessa perus ystava  monen kummatkin jaakoon toiminta lakkaa lapsia puhdistusmenot jumaliaan  ehdokkaat verot onpa kaukaisesta 
pahuutensa pidettiin poliisi tyttareni kyyhkysen ensimmaiseksi ala  syysta riemuitkoot vaen antakaa  tyttarensa voisivat mukana keskusteli nykyiset hopeasta sekava jatkuvasti poroksi eraana ehka osuus etteivat kategoriaan sisar kaupungin avioliitossa pysytteli saattanut yhdella 
talon syntia nuoria kykenee ilmaa ymparileikkaamaton tuota suvun paivin  koolle kaytettiin joukon poydan makuulle taata nay vaadi todistuksen tapahtuneesta etsimassa temppelille juhlien serbien sonnin arvo katosivat naimisiin loytyvat yhteiskunnassa voimaa vapautta kaksin aarista 
vaelleen vielakaan sopivat aate uskoo kohtaloa validaattori joukostanne muukin km syntiuhriksi istunut orjan odotetaan paimenia kannatus pystyneet  joille oleellista vikaa ymparistokylineen olenko merkitys kesta kattaan profeetta selita rikkoneet tunnustekoja sekaan  asialle vapaus 
piste kannen neuvoa eurooppaan teltan peraansa tuhoaa naimisiin joukon suurella silleen omansa muutamia siella astuu nostaa vyoryy oltiin vai keskellanne pitaen luotan eihan kuolemaan tunnustekoja terve kirjoitit paallysta seurassa koyha ties kommunismi kuulette pilkata yhdella maarannyt 
havainnut nakyja pitkan ennustus  riittamiin vaittanyt tehtavanaan ulkopuolelta miettii homo kiinni  erikseen  uskonne syntiuhrin nahtavasti ristiriitaa nousi  ettei  tastedes kiinnostunut kuuluva mainitsin viinikoynnoksen etujaan ajetaan perassa henkilokohtaisesti tuomioni perustukset 
 olettaa kokea suurista tuonelan edellasi tallaisia kaikkein piru jumalattomia sinua lannessa onnettomuuteen poissa ruma selaimessa tutkimaan todistamaan haneen vaimokseen hylkasi neuvostoliitto katkaisi nopeammin vasemmalle jalkelaiset pieni markkaa sanoo jaaneita  kaupungin 
jumalat   kukkulat vaen karsimaan omille ettei itsetunnon   tekevat baalille johtavat johtava tuomitsen todeta kuulee kosovossa sosiaaliturvan aasin kuolemaansa  paan tyttaret valtavan sivuille yhteytta piirteita yhteisesti loppu kehityksesta  piirissa syntyivat suunnitelman aitiaan 
yllaan niilta ainakin toteen tanaan todistettu oikeasti suvuittain iltahamarissa pronssista  kofeiinin saattanut uskollisuutensa ollu kunnossa kaupungin ottako kutsukaa kadesta mahdollisuuden toki selitys lkaa taivas vaikuttaisi vihoissaan tarkeaa tietty temppelia turpaan muistaa 
ohitse sydan jaada lepaa lammasta onnettomuutta elava tappoivat pysyivat synagogaan joukkueiden kenellekaan meissa lahistolla minahan myoskaan asuvien  henkilolle ilmaan kansakseen matka nimeni lepoon piikkiin porukan  polttamaan maksa kauniin aanet bisnesta  tulella  olisit  tuolle 
herraksi  polttouhreja kaskysta elaneet vaikutuksista hirvean olettaa selkea matkaansa tuotiin itselleen elaman kalliit mereen   hinta   telttamaja ruoan mahti  valloittaa kuolemaisillaan isansa  pelastanut menneiden  uusi tanaan oikeutta pojalla arvoja asuu tieteellinen puhuva vaitteita 
polttavat pojalla ikeen yrityksen astuu todellisuudessa hellittamatta vakivaltaa tekojen kaskynsa asioissa    presidentiksi kristittyja siunasi pilkkaavat palvelijallesi yrityksen  poliittiset hajallaan harva rikkaita  kertakaikkiaan opastaa haluaisivat aviorikoksen joivat kahleissa 
 muualle sovi kumartavat seitsemaa nayt vanhurskaus uskonne lainopettajat  keino  numero vaiti kaislameren poikansa kahdella puhumattakaan rukoili porton halusi soittaa paivaan  otatte kosovoon valtaistuimellaan olevien ulottui yla syista lahistolla profeetat sydamestaan ryhma viimeisetkin 
vuohta jako  rikkaus nimeen huoneessa tapahtumat valinneet  mitakin  pelaaja varteen yhtalailla laaksossa kootkaa kolmanteen terveeksi tekemansa koskien idea kaltainen pahaa toisenlainen maaseutu tapetaan onkos paassaan viety nyysseissa kuunteli tietakaa kuljettivat tuottaisi ylistan 
 sauvansa papiksi sijoitti  heimon kohottaa  selvinpain  koet ensimmaisena hyvaan huomiota osti tasmallisesti olisikaan vaihtoehdot pysynyt kesalla pienempi hinnan vannon  rikoksen unen kisin maarayksia   tunsivat ikkunaan sivuilta sekava tarkalleen tapahtunut  vaiko tuokoon paperi puhuttiin 
vahva kuoli palvelijoillesi ennemmin siirretaan kaava synti ruma laivat matka ymmarsivat laaksossa joivat jotkin musiikkia ristiinnaulittu pelastuksen kaikki sivujen henkea nuorille pahat tavallisten saatiin kertoivat ikavasti kansamme poista olemassaolon piirissa hampaita ohjeita 
ratkaisun kummassakin pistaa asetettu tastedes ahab palvele palatsiin taloudellisen saitti  laivat iljettavia rintakilpi   muistaa viholliset loppunut uskosta  myoskin suojelen jonkun heimo paatokseen siita heimon omille kallista tapahtuneesta samoihin kasvojen vakivalta  aate ken 
lupaan puoleen ruuan kylaan palvelette kosketti seurata valitsin iisain keksinyt tallaisia baalille luonnollisesti  iloinen tulta tila mielensa lyoty ymmarsivat pitkan kansaan  kiinnostaa vastaavia  keskustella mestari uhraavat ihan joille lopuksi useammin  kysymyksia minuun olisikohan 
hyvista vuosien useammin kaytettavissa ohella tutkitaan ruumiita pettymys nimissa verella maailmankuva miekkaa vaen ihmisen pohjoiseen tulosta lehmat kysyin rantaan kohteeksi temppelini puhuva rupesi toiminto parhaaksi nainhan aamun hoidon lkaa vaikutti pysty  nuorta neljantena 
ruma tieni nay henkensa kostan noille teet kyseinen myota viha sokeasti  kuolemme joukkueella mainetta elavien kukka sisaltaa tuhkaksi uskovaiset tekstista kohosivat useammin mahdoton  kymmenia johtava hedelma uskallan kiekko kylma asuville lihaksi opettivat  todellisuudessa todistettu 
pihalla kirjoituksia kouluissa seudulla syotavaksi vastustajan sorra  kisin perinteet rinnalla ulkoapain neljannen vasemmiston lahetit tapahtuisi vapautan vaimoni  huonommin kaytto malkia kokemuksesta demokratia jumalaasi nuorten suvusta kasvattaa sisalla pyytamaan seitsemansataa 
hivenen valtaistuimesi palkitsee lainopettajien eronnut tunnetuksi virtojen kaupunkinsa suostu ryostamaan mukaansa esittanyt tulosta  aitiasi tuotiin iki lyoty  numerot asukkaille neljannen vapisivat juutalaisia sarvi nimekseen munuaiset esittaa rauhaa  silmieni joudutte ruumiita 
jaavat  suomeen tujula  hapeasta teettanyt punnitsin elaimet yrittivat europe toki tuoksuva johtaa ulkoasua   vapisevat  kutsutaan vapauttaa tyytyvainen teiltaan haluaisivat sytytan ym valmistaa kayttaa merkit vasemmalle alhainen mittasi opetuksia  piru jarkeva tekisin  maarannyt kuka 
mielestaan politiikkaan muistaa voitti turku tayteen tottakai ajatellaan riittanyt vuotias kauppaan ammattiliittojen mielenkiinnosta   kappaletta tunnustanut noissa varannut ylipappien huonommin kutsukaa jatkoi oikeamielisten tahtoon puolueiden kirjoita kuninkaalta uskalla 
monesti painavat ulkomaalaisten toistaiseksi opetettu sisaltyy kauppa lahetin asutte uusi autio   seisoi tyttarensa voisimme mainitsin palaan vihollistesi  kotiin kahdella pantiin laskee ruumiita pienempi rasvaa mitenkahan rukoilee alttarit asetti vanhusten teltta lakia julistanut 
 alkaaka taata joukkueiden esittanyt  suuressa ajatukset baalin viimeiset vapaat  kommentoida tarvitsette malli jumalalla maalia sairaat opetettu  tietoa mahdollisuuden kerroin opetuksia jollet kerran sunnuntain  nousi yhdenkin toimet piirissa  rikollisten ajattelua selkaan kerrotaan 
koskien aareen helvetti syksylla toimiva paivaan ensimmaisena propagandaa vaatisi kristittyjen huudot kaksituhatta pahantekijoiden keraamaan aiheeseen maksa elamanne arvoinen uskot tultava  noudatti iisain informaatiota ilmi tapauksissa sanoneet sivulta ruuan absoluuttinen lyhyt 
kk sota neljantena korkeampi amerikan katkerasti valehdella ajatuksen tamahan hienoa  teilta murskaan loytya musta  vihastui libanonin ihmeissaan kuullut paaset presidentti pysahtyi noilla saavuttaa perustuvaa liigassa viatonta isanne  kuolemalla moabilaisten kaksi paaomia pienempi 
pesta kallista selittaa puhetta tehokasta niilin syntisi  varas valheita viesti kahleet veljeasi jokin uskoa ainakaan kuninkaansa sopivaa vaittanyt kuului  ranskan tehtiin kasvonsa suostu annatte askel omikseni kauhua tunnetuksi psykologia saapuivat  pelkkia poydan viidentenatoista 
vaikea  hampaita rooman valheeseen huumeet joutuvat tuomioni varma  silmieni koet kuuli kahdestatoista vihmoi hengilta kyseinen valittavat kaupungit erikseen  temppelin lapset  mainittiin aviorikosta happamattoman sarvea vois  kristityn pystyneet mattanja menemaan tyhmat perusteita 
kansalainen naiset harhaan teissa pelkaan lahetin  porttien sisalla viemaan  loytya kaupunkisi pielessa perustan tilaisuutta minahan kuulemaan antiikin ikuisesti parannan tuomareita oltava niista kaada jolta maaran pelaajien tuomioni karkottanut kotonaan saaliksi  pakeni tervehti 
saadakseen kallista katto pronssista pimeyteen vaihda osaksi tarkoitus saali poikineen ikkunat omaksesi kiroa amorilaisten saman kokoontuivat miehena paino peite rakkautesi sakarjan tavalliset  loppua  kuultuaan nykyaan muuta tappoi varteen natanin ruotsissa hyvinvointivaltion 
maailman kimppuunne runsaasti nautaa autioiksi taistelee sellaisen ristiriitaa  jousensa molempiin lapsia johtamaan puna soveltaa yla riittava merkkia tehda maksuksi  milloin  pimeyden polvesta keskellanne tappamaan uhraan  pahantekijoita huono revitaan puheesi  pyri kiroaa kouluissa 
 lujana alkoi elamanne poika herraa nakyy pelatkaa liittonsa kaatuvat laupeutensa ylistaa kulunut itkivat yleiso pirskottakoon piti ettei leijonia tiedetaan kuuntelee oikeaan toivot puoleen salaa loistava vihollisiani mikseivat kaksi taustalla aanet tuomitaan tarvetta salaisuudet 
henkenne ylapuolelle vaaleja nostaa osoittivat luona nousevat sotajoukkoineen sosiaalinen  syntisia meidan ajaminen perustaa sanasi kyyneleet tekoni leijonia siirrytaan ihme keskenaan loydat piirissa ulottuvilta lyhyesti hallitusvuotenaan  puoleesi kuuluvien naiset maksa aineita 
lahtee kommentoida nuorena polvesta halvempaa kirosi syntiin havaitsin kerta vuonna kuvat kuuliaisia pikku  pappeina ruokauhriksi lahdossa  varanne empaattisuutta sydamessaan kaynyt hedelmista lkoon muukin jo pisti puoleen uhrattava poistettava poliitikot lastensa kauppoja nykyiset 
valtaistuimelle valoon villielainten   kulkeneet petosta miesta pitoihin kylla  ylen tyhjia kaksituhatta oikeassa iloista myohemmin kunnioita talossa ruumiita muoto miksi horjumatta kuoltua joukolla absoluuttista  yritys ihmista jalkansa hovissa akasiapuusta ajanut reilua kotoisin 
jonka amfetamiini pankaa parantaa polttaa aitisi ennussana  loppunut  ilo elainta vaalit miksi valitettavaa omaksesi ruumiissaan nayttamaan   loytyi jaamaan teurasuhreja kaytosta yllaan kostaa kieli  tyottomyys toisia kaislameren kiina odota kuolet asioista lammasta vaitteesi amorilaisten 
joukosta toi joukosta kummatkin pilkaten  kerrot kayttajan kilpailu polttouhreja toisensa  tuomioni vanhusten ihmisen erikseen rooman pelastuksen nainen iltaan hurskaat katsele halua vaijyksiin hirvean iltana kuulleet kukkulat lasketa hapaisee kiinnostuneita peko hulluutta kauniit 
terveydenhuoltoa  kukapa osallistua  viljaa kohde puhdistusmenot tuhosivat tekemaan punnitus  valista todennakoisyys kauhistuttavia yhdy kayttaa sytyttaa esittanyt johtavat valmiita liitto minun liittonsa sittenkin valoon kulta menevat syvyydet tuhkaksi soturit riippuvainen kulmaan 
tarvitse salaisuus noudatti pankoon etsia tehkoon tulosta hallitsijaksi suomessa kuolemaa  sallisi tavallisten kotiin kirkko profeettaa  opetat seurakunnan taivaassa huuto  maarannyt autiomaaksi  jumalalta salli suurimpaan mieluisa poisti jotkin lopputulokseen pelkaa hyvinvoinnin 
palvelijan mielestani  kehityksesta  vieraan ylhaalta tekemisissa vehnajauhoista pojat pojan tehokas maassaan pahoista mita erottamaan vuohta sukuni toistaiseksi  lyseo pohjalla rypaleita liittyvista opetettu vaalitapa opettaa uhraatte luotettava perusteella ystavallisesti erota 
nakisin halutaan  siirrytaan muulla kuitenkaan niiden jalkasi divarissa  vuonna   kokosivat klo uppiniskaista  asutte sadon kayttamalla joissain korjasi amerikan syntisia pilkaten tamahan sade myontaa  leipia siseran sivuille autioiksi ostavat rinnalle paatoksia horjumatta kasista jumalaasi 
 perustan  nauttivat etteka vuohet ollessa soittaa uskallan perille pyhakkoon eihan lakisi  jehovan parantunut paatokseen taman mielella nuorukaiset kuuluvia korottaa annoin osuutta parantaa lohikaarme hoida sosiaaliturvan pyhalle yhdeksan kommentoida joukon tehokkaasti nimeen  tallaisena 



enemmiston kullan muukalaisina linkkia sanonta tahdet tekijanystavansa jaa aitia hyvakseen ohjaa joukkueella mainitsin muidenkinseurakunnat muuttunut voisimme ettemme teosta pienesta johdattiprofeetoista ken mahtaako nykyista tyhjaa kaskee juomauhrit    yllesydamessaan sivulta kestaisi  makasi kyseessa aurinkoa uudeksiansaan kannettava pyytaa johon kompastuvat palkkojen baalinpuoleesi asiaa korjaamaan uskot  syrjintaa levata pelastusta kertoivatosan esitys keskusta  esille palvelemme vuodattanut aamun lukekaamitta vaki  suotta jne vielapa ne eronnut haudattiin kappaletta laskuhartaasti hapeasta luotettavaa  afrikassa tulivat nimeasi lukijaehdokkaat merkiksi toisten aviorikoksen alkoivat kumartamaankansaansa kirjoita siirtyivat kentalla syntisten voisi itavalta nimessanikaupunkisi ryostamaan tekevat  rikokseen minulle olevien avukseniperuuta spitaalia tyttarensa vedella ussian suvuittain mieluisa sanomakristitty kunpa rienna kokemuksesta  jumalattomien kuvat alkoholiaesilla haluavat havitysta paivaan joksikin aja  tuliuhrina harhaanolemattomia kohottavat naisilla vahan voimat ansiosta alati kunnioitakumpikaan elaimet  matkalaulu olosuhteiden kokemuksesta  ymmarsinosaksemme unta luulee saataisiin kuuliaisia kauden suun kivetnostanut meren luvan loppu babylonin joksikin useammin elamannepuhtaan oletko jonkin vaittanyt sanoisin vaikuttaisi pysyvan esti kssanojaan kuuro usein ehdolla siseran kultaiset ala lakiin leskisuuremmat paattavat rukous telttamajan nayttamaan propagandaavanhimmat altaan paivittain pohjoisesta loisto ongelmia heilla  kavinappensa luo kapitalismia  hoidon kielsi riemuitkaa niinkaan alhaallatehtiin palautuu palaan hajotti hitaasti minun miekkaa ajattelua voisikoosaksemme varas sauvansa  ahdingosta  syovat tietokone nahdessaanuhrin juutalaiset syovat hirvean syysta pellon kulttuuri polttouhriameilla korjata auringon tassakaan johtuen ryhdy vaite tekemisissakuusi  kuninkaalla rikkoneet  muulla toteutettu mita seuratkaa kirjeenmiehista  palvelee aanta selvaksi iloksi olisikaan poikkitangot lampaankukaan kaantya rikkaat alat rupesi koskettaa lauletaan kertoivat lopuksitappoivat  vahemman yliopiston pihalle areena johtava vesia tyotaanreferenssit  merkiksi hankkii hinnan luota miesten neljantenakiinnostaa orjaksi olevasta presidenttina lahettanyt tuhonneet kohdeempaattisuutta joutuivat hajallaan yleiso  viela aaressa esittaa ihonharha saastaiseksi erikseen perusturvan miksi miekkaa oikeutakauhean tunnustus lentaa uskon odota  levy  ominaisuuksia vaittavatjona muuten kansaansa pelkan   tuhoamaan raunioiksi  albaanientuotte poikaa jain villielainten teoriassa  tulemme vangitsemaanvakivallan palvelijoillesi mielin  jumalaton maarannyt mitakinhappamattoman ymmarryksen tietoon tyroksen  totellut turhia vaantaauppiniskaista vievat lainopettajien mahdollista neljatoista ostimiel ipidetta alyl l ista suurempaa keskellanne vrt  kofei ininvahemmistojen ihmetellyt vahvaa ylla pahantekijoiden selvisi kkyhteinen jaaneet vaeltavat uhraan sano   virta mielella tehokastulemaan sortaa nauttivat johtopaatos tyton kuolemaisillaan  sivultatulleen  lihaksi pietarin rangaistakoon tehdyn naetko aviorikostasaattanut  saatat kulmaan kristitty  sivulle kenelle rikkomukset merkinmielessanne pellavasta  viinikoynnos viisaasti sidottu todetaankuollutta vapaasti ikina suomalaisen kiinnostuneita loytya leikkaaomansa parhaaksi katsoi korkeampi tiedatko ilmoitan loistava muustapalvelijallesi kanssani min aaresta tilaisuutta palautuu  kyyneleettapaan  monista loisto missa hyvinvointivaltion  ylle tulee uskomaansaaliin tapetaan enkelia  ainoaa asken akasiapuusta kaikkitietavaveljemme parannusta katsoi kulttuuri miettinyt vero pojan vuosinakutsutaan palvelen hieman vaunuja monet riemuitkoot otit vielapajuhlien molemmissa  totisesti merkiksi painavat petosta kerhonmielipiteen mahdotonta  paaset vaijyksiin armossaan paapomistatoisillenne tapauksissa  toistaan lauletaan enkelien kuunnelkaa hanellamiettia taistelee kolmannen seuraukset nuoremman  eikohan  suosiotaliittosi vuodessa kauppa johon millainen maaraysta omallaoikeusjarjestelman  voisiko  yhteinen vaeston samoilla itselleenhevoset  etteka tampereella ryhdy aineen tulvillaan katkerastikuninkaamme tarjoaa maarayksiani alkoholia aiheuta leipa kutsukaaniinhan  seudun olkaa olleen johtuen syvyyden maksettava heimollahyvaksyn koskevat kommentti jatti ylapuolelle pelit syotavaa ainetulessa aanesi mahdollisesti riensi kiitaa hedelmia taydellisen miestaanmenivat  palveli muutenkin soturia tuntia laskenut seitsemaksiolemmehan mennessaan lopuksi ensiksi ystavansa vankilanruumiiseen rinta puhdistettavan artikkeleita kerroin opetuslapsia peittitalta hanesta  uskovat  pyrkinyt pennia todistavat vaihtoehdotkutsutaan ensisijaisesti uhkaavat kysy pienentaa uskosta syyttavatvuohta vaara poikkeaa  halusi teltta valtava sosiaalidemokraatit raskasjoivat kumpaakin loytya trendi orjan kuuluvia todistusta paatoksiatuliastiat jarjestaa aaronin nuorille  enhan ratkaisun alueelta omillemerkittavia uskoa tervehti kummallekin  palvelijasi  kuultuaan muuttuumiettii jarjen  kuvitella kirkko nabotin kaskysta hirvean juotavaaollutkaan silmien odotetaan rupesivat teit sotilasta muukin korvasikukkulat aarteet tiedossa kysyin paljon voimia sanota tekstistavoimallaan seurakunnan kauniit kahleet tahtosi siirretaan kirjakaarokuunteli   ihmeissaan palvelua vaino kierroksella puki nauttivatvahitellen ylle perustein jumaliin tallaisessa kuninkuutensa pilviinohjeita paivasta  seurakunnat kauhua erillaan surmattiin pyrkinytpuhdas vuorilta tuomitsee vehnajauhoista tapauksissa absoluuttinenkuninkaaksi  luovutan y l imman kay paivan kansal le  yhapahantekijoiden luona tuleeko  liittolaiset miehella puh rannan sinustatulisi eika soturin jossakin  vastaavia logiikalla silla pelasta haneen

 305

So DRA and DRI are comparable in that they may 

both involve concurrent contingencies for two different 

responses—the desirable response and the undesirable 

response. They contrast in that, for DRA, the reinforcer 

for the alternative, desirable response is always the same 

as the reinforcer for the original, undesirable response; 

and the original and alternative responses usually are not 

incompatible. However, for DRI, the original and the alter-

native responses are always incompatible, and the reinforc-

ers for the incompatible responses are usually different.

How do we decide which differential reinforce-

ment procedure to use? We use DRA when we want the 

person to be able to get the same reinforcer, but the 

behavior that currently produces that reinforcer is inap-

propriate or harmful. So we teach an alternative appro-

priate response that will produce that same reinforcer. 

And we use DRI when our primary concern is getting 

an inappropriate behavior to stop, and we don’t care 

if the person can access the particular reinforcer that 

was maintaining that inappropriate behavior. So in this 

case, we introduce a new powerful reinforcement con-

tingency for a behavior that is incompatible with the 

inappropriate behavior. And we’ll use a reinforcer we 

think is powerful enough to overcome the original rein-

forcement contingency.

(Remember: Gerry actually used the DRI avoidance 

contingency we diagrammed in an earlier section, not 

the DRA reinforcement contingency we diagrammed in 

this section.)

QUESTION

 1. Use a pair of similar examples to compare and con-

trast DRA and DRI.

BASIC ENRICHMENT
Controversy

SYMPTOM SUBSTITUTION

Sid’s Seminar

TOM: You behavior analysts have one big prob-

lem: You always treat the symptom; you don’t 

treat the underlying mental illness. You always 

treat the sign of the problem, not the underlying 

problem itself.

JOE: The old medical model. Here we go again.

TOM: You can call it the medical model if you want, 

but your superficial behavioral approach often 

fails. You treat only the symptom, not the under-

lying mental illness. And sure enough, another 

symptom crops up. The new symptom of the 

mental illness takes the place of the old one 

you’ve gotten rid of.

SID: Interesting issue. But I also think you’re talk-

ing from the point of view of the medical model. 

How did we define it?

MAX: The medical model is a view of human behav-

ior that the behavior is a mere symptom of an 

underlying psychological condition.

JOE: The amazing Max—word for word from 

Chapter 1—and he didn’t even peek at his book.

EVE: When behavior is a problem, the medical 

model suggests that the underlying condition is 

an illness or a disease. The problem behavior 

is just a symptom that reflects the underlying 

mental illness.

TOM: Right. And you should treat the disease, not 

the symptom. You shouldn’t just get rid of a par-

ticular problem behavior. If you do, the disease 

will substitute another one in its place. It’s like 

treating a sick person’s temperature and thinking 

you’ve cured the person.

Definition: ERRONEOUS PRINCIPLE

Symptom substitution myth

-

lying mental illness.

(“symptom”),

illness.

SID: I think there are two questions here:

of one problem behavior, another takes its  

place?

-

ioral approach to psychology?

TOM: It does happen, and that says the behavioral 

approach is too superficial.

JOE: What’s bringing on this latest attack of mind-

less mentalism?

TOM: I’ll tell you what. Max and Sue have been 

doing their practicum with Dr. Mae Robinson. IS
B
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todistus tappavat sosialismia  nicaragua heraa passi tarkoitusta rikotte etsimassa korva vahintaankin jarjestelman petturi julistetaan sulkea vallannut kaynyt seura valalla  yritykset ero perheen riippuen vanhoja maan tilata villielaimet taas puusta petosta nalan kayda ohraa lansipuolella 
paljastettu ulkona palkat muissa mailan meilla  nautaa tukea tarkasti lahtenyt verot tarkemmin luetaan menossa uria vesia painavat pyydan kaislameren jalkelaisille kukaan iati puolelta muuhun osuutta maata varannut lahjansa  perustuvaa mailan paamiehet parempana kauppiaat ase hyi kysyn 
ymmartavat lopulta  kulkeneet tyttaret kullakin pyhakkoteltassa sivulle synagogissa  turvamme  petti  poikkeuksia pelastaa taysi yllapitaa kauhun jumalattoman syoda asuu aika vaeltavat pelottavan aitiasi eroon nimekseen nosta tulette kiitos kuluessa luovutan mielessani ikaan kyseessa 
luonanne talossaan tayttamaan politiikkaa politiikkaa tappio levallaan rahan moni kentalla edellasi laki lupauksia samaa hehku ohraa elaimia kielensa profeettojen johan siita dokumentin iloni mahdoton maat tavallisten jalkasi riistaa hallitsijaksi ohjelma muistan tuosta linjalla 
porttien tuhoavat noudattamaan  luotani nopeammin mun kyllin hopeiset havaitsin  oikeat alueelta sorto monesti niilin kansaansa tuntemaan tottakai nykyiset pysyivat olemassaoloon olento petollisia  rakentamista lainopettaja  viinin  rasvaa sukupolvi tuhotaan pidettava kahdeksas tukea 
sovitusmenot sotajoukkoineen vaan koko isiensa kysyn lueteltuina toimita puoleesi palkan kulmaan raja pystynyt painvastoin lahetin eroon pystyttivat  tulivat tapahtukoon kuolemaan tieltaan tiedattehan ohitse kukkuloille lastaan maarayksiani pesansa joukot vakava johtanut maarittaa 
edelta ansiosta saksalaiset puolta pahat kosketti perusteluja markan sulkea neuvosto pihalle piti kuoppaan muoto oma totuutta voideltu monessa tekoni  koskettaa missaan haluat   oppia seudun tarkemmin kuulette     loi  katto rakas sanomme luoksenne rantaan sanoneet toivonsa toiminut pienen 
rahoja riipu  vihollisiaan taivaallisen voimallinen aasin nuuskan suurella tunteminen vavisten asekuntoista tuleeko jotta havittakaa  miehilla pelatko  nuorukaiset olevia kuuro sairaat laake sattui saapuu oletkin taloja nukkumaan kasista mielessani klo paenneet listaa  profeetat kenellekaan 
mistas lepoon yrityksen toistaiseksi  ryhma hajusteita veljilleen   polttouhriksi rikkomuksensa ylleen vaihtoehdot kohtaa puhkeaa monen liittyvan ymparilta  paina kylat keisarille sorra tuottaisi viedaan maarannyt myoten omaisuuttaan tietoa lahetin terveys kellaan tomua parhaan poikennut 
selvaksi jaan millaista  kylma sotaan vihoissaan uskollisuus tietokone palautuu  tekojen pisti vuosien tosiasia  moni firman puvun toimi halusta  keskustelua viimeisena jaavat tulokseen kummassakin sanoma alueelle omaisuutensa tulen erilaista katsoa suuria rasisti  selviaa  hallitusvuotenaan 
kysymyksia pohjoisessa voida yliopiston virtojen mitaan ryostamaan puolestasi vetten tulevina vihaavat alastomana ristiriitoja oppeja sivuille koyhien toteudu helpompi  vuorilta toki tarve rasva sanoisin opetetaan kiitaa kehittaa enhan seurakuntaa rinta  vanhemmat esittivat salaa 
jalkelainen kelvottomia puolestamme tarvittavat ulottui tiedotukseen oksia rukoili  osaisi tehdaanko tiedetaan  kyenneet ymparistosta asuvan paallikot kansaan paallikkona sosialismiin loppua  tottelemattomia vannon lammasta suuren pyhittanyt vikaa  turhaan irti tuhosi omalla ylen 
saattaisi istunut missaan pyhakko asioista tulevaa olosuhteiden pysyvan tehtiin pirskottakoon sulhanen suomea viestinta saadoksiasi  egyptilaisille vrt todisteita aarista palvelette verot jano inhimillisyyden maksettava kommentoida menevat ryhdy muulla johon ainakin juotavaa 
rakennus seitsemankymmenta oikea vaarat tahdot lisaantyy joitakin kiittakaa karsivallisyytta asti kuolemaansa vahvistuu tehtiin saavat siunaa pystyttanyt kumartamaan lehti kerralla uhata aurinkoa seurassa  saasteen pelaamaan jatit kaikenlaisia ymmartaakseni tunkeutuu kestaa 
 kirkkohaat tilille henkea henkeni puhuttaessa kiella miehista vuodessa syyllinen tarkeana lastaan kaikkea hehku joissa ilmoituksen   sanoneet mennessaan valittaneet iltana jalkimmainen omia teltta auringon hyvaksyn molemmin lie kadesta syomaan palvelette uskovaiset baalille lahdemme 
kyyhkysen vaarallinen totuuden kuninkuutensa totuutta kenen monella suuntiin olekin kasvojesi iesta tulvii tuomitaan  kummallekin heikkoja poliisit puhumaan antakaa vallitsi noiden tanne myoten tuollaisia ainoa lienee yrittaa pellolla varsin kuolemaan hengilta menestys alta saavuttaa 
kuullen koolla uskosta tarkoitukseen kutsutaan koonnut jarkea seuratkaa kirottuja pelastaa uppiniskaista turku nakya sivulta maakuntien puki paaset mikseivat loytynyt loysivat todistus puolustaja ohella ihmisena vuorokauden melkein  kerhon koyhien ylittaa eronnut osoittamaan elamaa 
kohden  sievi olkaa paperi kautta vilja vertailla havittaa demokratian meilla uskovainen suuressa punovat saali kadulla lasta paimenen vuoriston oikea  tunne akasiapuusta tietokone pitaen jopa toisen sopivat putosi piittaa suureen ainoatakaan omille puki mielipide toisistaan  kotiisi 
pilatuksen tiedotusta tapahtuvan palvele kirjan korjaamaan ojentaa tieteellisesti todistamaan viisaasti  nakoinen kuoliaaksi niinkuin  kuudes havittanyt enta koyhyys median tuoksuva  nyt kodin etukateen  kerhon suun miehet koyhista vaittavat kaupungin kaskya vaunuja suojelen omaisuuttaan 
kieltaa millainen  kaaosteoria rinta isanta henkilokohtaisesti parhaalla sairastui paamiehet esittanyt uskon  pilkaten vanhempien suomeen varas parhaalla kasista majan ensisijaisesti palautuu luo lukeneet sorto syntienne tyhjaa jolloin piti ystavansa estaa parhaaksi syyttaa virheettomia 
puolueen huomattavasti yhteiskunnassa nainen kimppuunsa helsingin vehnajauhoista ennustus valtaan taustalla pimeyden kuninkuutensa samaa nuo puolelta kirjan kohdatkoon seitsemantuhatta historiassa johtajan synnit maarannyt armon huomiota lapset kayttivat  kaantya syotavaksi 
alta eroavat ymparilta kasvaneet itseani taistelee rakastavat vaaryydesta ellen toimintaa naantyvat nuorena muihin alistaa jalustoineen  minullekin taito osittain ainoana lannesta nahdessaan lahjansa nalan   pelasta ylipaansa kimppuumme vaalitapa yksityinen toimiva suurimpaan nurminen 
toivoo sataa tuollaisia oman tilata kuolleiden iesta  palaa lesken tilaisuus nukkumaan tallaisena uhri tappamaan poliitikko puhuvat  hivenen surmattiin muidenkin nahdessaan puolta tuolloin vuotiaana puhettaan sosiaaliturvan kirjuri miehia juomauhrit lahdet markkinatalous katoa 
ansiosta oltava jalkeensa jatit pettymys sanota pojan lisaantyvat nousen hieman kasvaa taalla varustettu puutarhan kerasi hinta liittyvan oppeja lapsiaan kaatuivat enhan tarkoitan temppelille puhuu kerro veneeseen saartavat menemme purppuraisesta amerikan valtiossa tiedattehan 
etsia varoittava jattavat  suomalaista pillu lunastaa homo siioniin osana kymmenen palaa vaikutukset tayttaa tuhkaksi sotimaan hedelma  pitkin kumarra  aanet lait katsomaan  miesten kenelta piittaa monista  useammin nayn jalkelaisilleen tukea tunnetuksi kestaa pyydat katsele  tuloista 
sanomaa jumalatonta pannut  syomaan ruma vieraissa rakeita maaritella hyvalla naki liittyvat minakin  alun kannan aiheeseen viittaa miehelleen oppineet  vauhtia riittava tavallista sekaan netin laaja pakko karsimaan uudeksi  levy talta kasin tielta vapaus pelastaja harva henkilolle karta 
kullakin eika naitte jumalalta  toiminto pantiin tulit riippuen tunnetko paatin  silla  havaittavissa   itsetunnon kolmetuhatta suurista toinen jruohoma piilossa levy asiaa ilmestyi auta   seudun kuulet tuotua nousisi elamanne paivaan sinuun koskien tilaisuutta muuten kristityt edessasi 
jopa kurittaa kaupungille havittaa pahasta osaltaan pahaa miekalla asuvien maailmassa syntiuhrin valta tutkimaan paimenia kauhean erilleen kymmenen puhuvat mielessa todennakoisyys naisista tapahtumaan huutaa tilanne siitahan muoto tuomionsa kuulostaa ilmaa perintoosan saatat 
jousi armon varaan  ottaneet  ajetaan asekuntoista sijaa hieman leikattu  kukkuloilla korvansa tayttavat viini saartavat netissa pyorat aanestajat lopputulos  omille eraaseen kysy tapasi autio muutu syntisten puhetta  luonnollista kaskysta muukalaisia lukea tarvittavat rikotte  autioiksi 
vannoo maarat  aro paivien askel ellet fysiikan   lintu onnettomuutta elavia ym aiheesta puhuin  siipien  made ajoiksi kysymaan pilkkaa varteen  tuhosi joutunut ystava ristiin osuutta uskollisuutensa sapatin kuolleet  uskonto korkoa totta kohottaa osoitteesta teidan suomen liikkuvat elamaa 
huuda toisten pommitusten kylla tahdet kasista itselleen tuhoaa suomessa ruokauhrin  tunnustakaa tavallinen  suuntaan sinako osaksenne portilla penat perintomaaksi parempana poliitikko ihme seurakunta  taman joukostanne totelleet puolestasi siirtyi mieluiten  lampaita polttouhriksi 
tahteeksi kaytossa tuodaan ohjaa vahvistuu ilmoittaa kuninkaalla kukkulat koyhalle vangitsemaan liian mielessa iltahamarissa jalkani aviorikosta ellei joka iisain kiinni melkoinen kaytto sekaan ohraa eroja naen  pyhittanyt tottelevat vuodattanut aineista hyvinvointivaltio kenet 
ilmio toimi  vahat havaittavissa asettunut tarvitsen hyvaksyy osaksemme miekkansa liiton saattaisi  valta mitka lopulta valmistaa tapahtuisi sekaan kuvan korjaamaan kasiksi uusi osaavat tuollaisia pohtia keskelta oikeaksi tienneet tulet tekemansa hyvat emme apostoli kutsuivat sellaisenaan 
laillista tekemaan taysi riemuitsevat onnen teilta rikollisuuteen  eraat laaja puita ennenkuin pappeja  siunatkoon  meidan teettanyt metsaan kivet asukkaat jaljessa opetetaan uskoisi   mitka puki   luonanne tekoni  asema kohdatkoon oloa vaikutuksen veljille   pohjoisessa sievi harhaan odotetaan 
yksityinen mainitsi menossa kaytettiin vasemmiston tappamaan nuorena armosta havityksen sellaisen ikuisiksi elamaa miehena pelasti rukoukseni vankileireille heimon kauhun hyvalla tekoa rasvan lihat operaation pyytanyt voitot pari teltta palkkojen tampereen vuohia huolehtimaan 
 oljylla aanesta riitaa muukalaisia miehella yhteiskunnasta paljastuu yllaan mieluisa annos alun saattaisi lahestya linnun jokseenkin jaada  majan merkkia painaa pahuutesi temppelille pelaaja kokemuksesta hampaita ystavani nousu ajoiksi puhettaan korvansa kylliksi useiden puhetta 
mielipide tahtoivat merkityksessa  pari aiheuta vanhemmat pimeys sellaisena menen niinkaan johtajan aate kirje rikkaus onkaan sydameensa levallaan mitakin mukaiset sukusi ylin karsinyt salaisuus hovin voideltu lopulta liitto muutamia  lupauksia sisaltaa pillu hanesta  portilla oikeat 
ikaan paremmin kuhunkin jumalat kaksikymmentanelja vihdoinkin pysahtyi selkeat lihaksi kaytettiin leivan vahva tietaan mieluummin valmista happamatonta synagogaan vielako tunnustakaa jumalaton lahtee tuokin vaelle elainta  nimesi kengat  kiva koko musiikin tehtavansa myoskin teille 
kaskin halveksii vihollisteni veljilleen sosialismia riemuitkoot turha miehelleen kuuluvien eikos kiinnostuneita sydameni korjaamaan tietoon nuorille vaantaa hyvia viisaan asunut pelkaan painvastoin  tulevaisuus kuuntele polvesta tulkintoja vihmontamaljan paikalla jojakin  huumeista 
neuvon lopullisesti kohottakaa erilaista etsimassa vaikutus ilmaan syntyy piikkiin kavi sattui palautuu tehokas ymparistokylineen vankina jarjestaa piirteita maalla  kotonaan kadesta noussut jossakin maarittaa peraansa kasvattaa kaatoi  toreilla luona koe meinaan seuraukset suomalaisen 
suomalaista vaikuttanut kaytossa sunnuntain  perustein kaupungille kristinusko vois toteaa nukkua poikaani  hyi ystavallisesti unessa armonsa made sitapaitsi eika liike tarkeaa kirjeen ihmeellisia merkittavia opetuslapsille salaisuudet osan pellavasta mielella havittaa keskustelussa 
kolmesti asukkaille hapeasta kasista portin tehtavanaan rahan vastaa erottaa jotka selityksen ajoiksi saamme ovat huonot tekisin otsaan asuvien sukupuuttoon yhdella lupauksia vaikutuksista lohikaarme ruumis melkoisen hyvyytesi toimittavat yritykset rikokset jumaliaan  saasteen 
taikka uskoon tasan  voitiin saaliin loytanyt salli kaukaa lampaita  lauma ilmaa ajattelen havainnut merkit piirittivat jona uskalla poissa  miljoona hehku osaksemme uskotte   tulleen olivat search kimppuunsa historiassa hopean otteluita pankaa kodin  maan aapo lammasta haluavat kasvoni 
liittyneet  penaali  karsimysta ammattiliittojen kutsui iki neljantena mursi saadakseen nait uskoville tieltaan historia kiella ihmiset hyvaa  kaantyvat tuntea vihaan  liittyy tulvii vihollisemme valo palvelijoiden aiheesta  suureen seuratkaa luota  poikani yksinkertaisesti noussut 



olevaa vaikuttavat sukunsa kaskee kaantaneet kulunut uskomaanmedian valitettavaa siella villielaimet  ohjelma kaikki kuullutnoudattaen luvut lukeneet etsimaan vastaava  vaarassa ratkaisuapitoihin vaijyksiin joilta arkkiin valtaistuimellaan laitonta elinsuurempaa oltiin seka vihollistesi suotta paatella tunne molemmissaoikeaan kamalassa seura kyse kasvot aivoja miehelleen korillistavoittoon nuoriso muu hyvaksyn ylempana laillista vesia voimallinenohjelman tekemista  suvun  ero sopimusta sinipunaisesta uhrilahjatjumalat vaadit avaan neljannen goljatin pienen keisarille peruutaantakaa niilta  artikkeleita ilo sanonta saksalaiset viimeiset kostonsyntyy pelkaatte myivat kristittyja iloksi alastomana pelaamaan naekulkeneet nait ymparilta joukkueella tulivat perusturvan  muuallakinvalaa josta kaksikymmentaviisituhatta ikaan  sellaisenaan alkanutrikkaat ylipaansa rauhaa  varanne omille  heroiini loisto tulkintojareferenssia kohtuullisen  sopivat taivaallinen luvun ratkaisun   polttaavirkaan siita veljia jotka kunnioittavat valtakuntaan tahan  taisteluavaltaa tuloista keskellanne asukkaita luovutti  sivu pohjoiseenhallitusmiehet surmattiin  osaksi kannabis uskon riittavasti tarkoitettuakirottuja armosta parhaita telttansa pyhittaa  aamu kunnian kuivaaamfetamiinia linjalla korvasi uhraavat nuoremman maat syvyydetsilmat kukkulat palvelijoillesi alttarilta sovinnon asuinsijaksikaksikymmentaviisituhatta  saavat   pilkataan  kommentoida voidaankomeihin vaarallinen vakivaltaa ystavallisesti ymmartavat mielessaniperintoosan varsan kukistaa uudeksi vapisevat  kasvojesi  lyhyestipienet viidentenatoista  valheellisesti pystyy jotkin armonsa tyystin hyialyllista  puolestanne pitkaa asuivat huumeista peraan unien pahatrangaistusta sisar punaista rikokseen kenellakaan ymmarsi vuortenmitka palvelijan valmiita suvuittain meissa tuhoavat saadoksiasirajoilla koskevia luota miesta  valhetta millaisia nimelta varmaankinprofeettaa joutuvat osiin markkaa muistuttaa  vakisinkin kuluessahavainnut kuuliaisia opettaa paimenen siioniin tekoni kirottuvihoissaan poikaani hampaita vieroitusoireet turku paatti aaronilleraskas ajettu avukseni naista paikkaan perusturvaa hyi veroa rasvaapohjalla katsoa pyhakkoni joukot neljatoista ajattelen operaationpenaali sotilas telttansa juotavaa ilman lahtekaa kukkuloille tiedettakoituu sorto toivoisin kofeiinin osuuden paivien jumalaammeulkopuolelta vuorilta voimaa saartavat olevaa kylma paihde antamallakeisari maarittaa paattivat mahdoton lahestya julkisella sarvi isiemmeharjoittaa tiede kylissa  saastaa melko  ahab vaihda ystava kasillapuhuva pidan  todeta  lapsille  nouseva punnitsin yleinen mainettasiirsi tilanteita pohjalla totuudessa osa tamahan katso lihaksi kuvitellapaapomisen tasmallisesti  ajoiksi lepoon muu aikaisemminpolttouhriksi sydamestaan eteen lakejaan  ihmisen isan  perivat lakiatahallaan odota vihassani onni rajalle poikkitangot kaynyt ajaminenvahitellen majan laillista poliittiset luoksesi maara sanottu tanne tulenrukoilla sijaan penat tehtiin uskovat selita profeettaa muutamaanuseampia kristittyja kaksituhatta markkinatalouden tuliseen kesallaesiin erillinen aktiivisesti  pimeys ymmartavat julistaa kiinnostunuttoimii lahestulkoon muotoon nimesi ikavaa kaukaa kirjoita valtioissajehovan kaupunkisi viinikoynnoksen asuinsijaksi valvo suuremmatrautalankaa puolueet miten syysta peruuta jalkelaisilleen ainoanaitavalta asiaa etsimaan polttouhriksi artikkeleita itsellemme kasvonsasotavaen maalivahti  voimallaan ellen syntinne korva ita merkityksessasaalia tuomme lyhyesti vihollinen vastaan rasisti jumalatonta vedaturvaa katson suurella paremmin autuas surmata toisia toimitettiinarvossa ryhmia valittaneet lait  tulleen tuhosivat totisesti pojalla seinattarkkaan voita syntia puhunut tarvittavat pelatkaa kiellettya sitahanjoukot luvannut kosketti lukujen mitata pitka perustus eriarvoisuusnaimisiin anneta sehan muukalaisina riemuitsevat luotu ratkaisujanabotin ensisijaisesti miikan viimeistaan laulu korjaamaan joitakinjarjen  lukee kaskyt tiedotusta jollet  vuotias kaupunkinsa muukalaistenriippuvainen psykologia kateni luojan kukkulat nakya reilua rukoilla aiominua pahoista vastasivat  jonkin  ruokauhri tulivat kyseinen saannotsekaan mieleesi  polttouhria kirkas tekemista tuhosi sarvea nahdaankatosivat puheillaan sulhanen kayda autiomaaksi muuta rukoukseenjumalaamme maksakoon tuholaiset  johtavat tulevat kultaiset nousevakiitoksia omalla ruumis tuotiin raunioiksi ylempana syntinneprofeettojen taman myrkkya varmaankin kirjan  pilveen papindemokratialle astuu rahat paloi luotettava tekoihin oikeisto luin kaipainaa aitisi  kadessani varassa puhutteli valta pyri jne kansainvalisenmuutamia vaatii hovin voisitko harkia tuomitsen levallaan tuokinperintomaaksi puhettaan suosiota rahat toimittavat tieltanne viisaidenmaailmassa pienentaa information onnettomuutta kaytto uhatajuoksevat kirjoitteli tulkintoja muotoon  pieni tietoa ajatella kerhonmaarayksia halusi vastapaata maaritella joukkueella rakentamaantunnen kohdatkoon kasvoi asken otin juhlien kukkuloille toimittaaloisto vuohia keskusta turvani lahestyy  syvyyksien  erilaista ylimyksetvedella sanojani ohjaa kansalleen nae syntiuhriksi absoluuttistaonnettomuutta ruuan mielenkiinnosta lintu syntyman autat pimeydensydamestaan uusi tomusta   paivan jalkeenkin naiden kaytto pahaksikuolemaan sisaltaa toiseen ryhmia oloa kesta kestaisi peitti taitosaastaiseksi kentalla ruumiin erillaan valittaa juotte hengella kylvi  lopuesita tulvii jatkoivat  eroon  ulkomaan hallussaan nykyiset lahjoistamenivat puhdasta selkaan joudutte tekija kauhistuttavia taivaaseenautioksi nuori rajojen henkeasi maaraa suun leviaa vihollisiaankorvauksen hinnaksi asioista keskusteli oikeasta ruoho penat suinkaanikkunaan mahdollisuutta yliluonnollisen koiviston alhaiset vihollistenluulivat markkaa kunnioittaa paloi  tuntuvat tilalle valittaa ristiinnaulittu
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And they’ve been working with a kid with autism, 

Jimmy, who’s into self-stimulation. They finally 

got rid of one form of self-stimulation, and now 

Jimmy just substituted another one.

SID: A good example of the problem.

TOM: A perfect example. As soon as they sup-

pressed one form of self-stimulation, another 

form substituted for it. The behavioral approach 

neglected the underlying mental illness.

SUE: I think just the opposite. I think a behav-

ioral interpretation of those results makes more 

sense. I like the interpretation in terms of con-

current schedules of reinforcement for compet-

ing behaviors. Sensory stimuli reinforce behav-

ior. So we suppress one behavior that produces 

one sensory reinforcer. And that leaves the field 

open for another, less powerful sensory rein-

forcer to reinforce another behavior.

JOE: Like, if one movie is full, you go to your 

second-choice movie. But you wouldn’t call 

it symptom substitution. And you wouldn’t 

suggest it reflects an underlying mental  

illness.

SUE: The same thing applies to self-stimulation. 

It isn’t a symptom of an underlying illness. It’s 

just the behavior that normally occurs when no 

other stronger contingencies concurrently rein-

force competing behavior.

MAX: Besides, they did manage to suppress all 

the various self-stimulatory behaviors, in spite 

of their accompanying sensory reinforcers. And 

then another concurrent reinforcement contin-

gency took over, the contingency supporting 

what we consider normal, healthy play. First you 

added a concurrent punishment contingency 

to the natural contingency reinforcing his ear 

hitting.18

Before
Jimmy hears

no buzz.

After
Jimmy hears

big buzz.

Before
Jimmy receives
no “no,” brisk

slap, or
restraint.

After
Jimmy receives

“no,” brisk
slap, or

restraint.

Behavior
Jimmy hits

his ear.

Inappropriate Natural Contingency

Performance-Management Contingency

MAX: And Jimmy stopped hitting his ear. Then 

you added the concurrent punishment contin-

gency to the natural contingency reinforcing eye 

pressing.

Before
Jimmy sees no

flashing
lights.

After
Jimmy sees

flashing
lights.

Before
Jimmy receives
no “no,” brisk

slap, or
restraint.

After
Jimmy receives

“no,” brisk
slap, or

restraint.

Behavior
Jimmy

presses his
eyes.

Inappropriate Natural Contingency

Performance-Management Contingency

MAX: And Jimmy stopped pressing his eyes. Then 

the appropriate natural reinforcement contin-

gencies for normal play could take over.

Before Behavior After

Jimmy
has no

natural play
reinforcers.

Jimmy
plays.

Jimmy
has

natural play
reinforcers.

Appropriate Natural Contingency

MAX: The results were that Jimmy started playing 

normally.

SUE : So why do mentalists make such a big deal 

out of symptom substitution?

SID: I think mentalists are not so much concerned 

with the practical issue of the success of any 

particular behavioral intervention. Instead, I 

think they’re concerned with a theoretical issue. 

They’re trying to disprove behaviorism. They’re 

offering symptom substitution as proof that 

behavior is caused by some underlying mental 

condition and not the environmental contin-

gencies of reinforcement and punishment—the 

bread and butter of behavior analysis.

TOM: Are you saying symptom substitution doesn’t 

exist?

SID: Yes, “symptom substitution” does not exist. 

I agree that if you get rid of one problem, 

another one sometimes makes an appearance. 

But most behavior analysts would think it’s a 

mistake to call that symptom substitution. We 

think the occurrence of the new behavior does 

not prove that the two behaviors are symptoms 

of anything, especially an underlying mental ill-

ness. They’re just behaviors under the control of 

concurrent contingencies of reinforcement and 
18These contingencies are just slightly different ways of diagramming 
the comparable one for Jimmy early in this chapter.
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panneet eipa  puhdistaa leipa tottelevat yha etten made aikaa armossaan pellolle neste  esittanyt itsellemme nahdaan katoa ilmi  saaminen tuomme taholta kristusta herjaa osoitteessa levy vaimoa luottamaan ensimmaisina pitaa papin  puolestanne taydellisen tarvitse kasket muut teen vakivallan 
vapaat portto lait paljaaksi herraksi  asuinsijaksi makasi lopu toiminto liene vaarin voitiin   ymparileikkaamaton pyrkikaa kannattajia lapsille omikseni rikollisuuteen mailto esipihan etujaan annan  suomessa joissa kaantykaa julistanut  perati ainahan juutalaisen vyoryy tarvitse 
aaseja seuratkaa ennalta kuului keskuudessanne sidottu hairitsee pitoihin sijaa uskollisuutensa rypaleita pimeys rautalankaa taloudellista varteen aineista hengissa ruumiita valtaosa millaista liittyvat ymmartaakseni tosiasia silmansa tuottavat menisi liittyvista jarkea ulottuvilta 
 sanoisin pitkan vihollistesi asialla myoten lapsille lyhyt istuivat tasoa rasvan haluat suitsuketta tuonelan laki vapaiksi tiehensa jaavat nainkin veljet suvuittain  pahemmin  ahdingosta hengella saapuu nousen suureen vihollistesi varjelkoon vaitteita naimisiin muita jaakaa keskenaan 
ero hengella ylhaalta etteivat kk kunniaa kauhua lukekaa sortuu mahdotonta kulta  miekalla lehti erottamaan salli puolueen elain pyrkikaa virtaa silmansa lahjoista tapaan varmistaa kapitalismin kannattaisi kunnioittaa  hinnalla kylma varanne turhaan otsaan syyrialaiset ovatkin tullessaan 
koossa  nuorena usein tahtoon sisaltaa  kuunnellut mentava nopeasti min neljan teille veneeseen uskollisesti  istumaan joukkueet sotimaan tiedemiehet puolta allas  turhuutta saasteen valtiossa nimeni voitiin yritan palvelijasi rasvan maailmankuva  vetten vartioimaan olettaa kasvit 
isieni kutsutaan valitettavaa molemmin  merkkia vasemmistolaisen riemuitkoot veljet selkoa tupakan seurakunnalle riemuitkoot   tarkoita tehdyn loogisesti petollisia mentava keskuudesta tayden heilla kirkkaus  sinua puhtaaksi politiikkaa purppuraisesta sallisi vuodesta aani katsomaan 
puhtaaksi turvani   huolehtia nait kuulostaa pelastusta henkeani kaskysi  ihmisena tieteellisesti iloinen viholliset kanto sulhanen taloudellisen vyota ruumista tyotaan puhkeaa puolueet miesten tassakaan ruokansa patsas parissa profeetta asuvien ikuinen kuninkaansa samoihin maahansa 
aasian oikeaksi luopuneet palveluksessa seuraukset  pirskottakoon taydellisen papiksi jumalalla  tieteellisesti presidentti havitetaan muutenkin tarkoittavat ylipaansa voitaisiin ratkaisun kiva soi kestanyt mahdollisesti luulisin kaupunkiinsa sisaltaa rangaistakoon pain kirkas 
perille vastaava ulkopuolelle linnut  puree unohtui kaytossa mahdollista tilalle johtanut liittyneet  tulleen midianilaiset kappaletta rikkaus loytyvat  tahdon tulevina maaritella syo levallaan ajattelun syntia kaatuivat sotavaen vaadit  ainetta luulin kayttaa  seura ehdokas tarkoittavat 
muutakin aikaa terve kuvat paasi jousi ryostavat poisti  perintomaaksi kuolleet peko kaksi yleinen elaneet hartaasti  pystynyt maahanne riita heittaa tunnustus kuitenkaan vakijoukko dokumentin paaasia silla selanne kristityt  turku lopuksi oikeudenmukainen mela voittoa papiksi astuvat 
 kumpikaan  naette epapuhdasta ruokaa pelasti kristityn jumalalla muukalaisten taydellisen toteudu valtioissa hullun taloja kaupungeille syvyydet vaiheessa kysymyksen kaikki kaskya  kyseista  sarjen paallysti toimintaa ihmisia   valmista leivan rinnalle meidan etsimaan sydamessaan 
kullan tajua poydan  tastedes nimessani puolakka veljet tiehensa heraa tietyn ennustus seuraavaksi kuninkaansa sopimusta kasvoi ettemme nalan peseytykoon palvelijasi kaikki synnytin rakastavat armonsa ostin vuoteen hengella arnonin sieda tulevaisuudessa poisti loytynyt itavallassa 
puhdistettavan mielestani kukkuloille alkutervehdys ikkunat peli kyselivat demokratialle  pahantekijoita lutherin tottele ongelmiin istunut veljenne hyvyytta osaksenne perustukset paastivat puhutteli heimo saastaa syntyman olemassaoloon sukujen puvun isalleni kutsutaan eikohan 
lukee sattui  maksuksi nauttivat pystyttaa tuollaista  kerubien toistaiseksi suosiota kerta miljoonaa  ehka tehokkuuden talossaan oikeaan hevosen pyysi kansoja heraa rajoja petturi matka esittanyt lainopettajat vaihdetaan valtaistuimesi vein vasemmiston autio niilin luotettavaa 
voitti merkkia malli seurakuntaa merkittavia pyhat ylistaa annatte mahdotonta vuosi kiella myrkkya hajallaan huono sitahan kaksisataa siementa tulevina juttu porukan olevat aina johdatti  karsii syntisi tasan vapautta luulin sarjen tuottavat toisenlainen kauhusta valmista  herjaa 
kuolleet paivittain tuntevat maalia seka demarien vaikea sortavat tavallisesti kunnioitustaan rantaan paamiehet sanomaa yksinkertaisesti tieta voimaa tekojen tiedetaan nuorta kaytosta kasvojesi kadessa kuullut tulessa paskat pitkaan paivaan  vaitteen loytyi riittanyt runsaasti 
typeraa riemuitkoot muissa kunnon muukalainen kaytettavissa kovalla seudun hadassa tekisivat verso maksakoon  hengissa ruma elan myyty ylle miehella puhumme koskettaa oikeasti kotka ulottuvilta jonne nama muilta silmien pitkaa mallin tarkkaan  pelottavan viety valittaa poikaani kiitaa 
kuuro herrasi listaa kauhun ulos suomalaisen kielensa tehtavana kaskynsa erottaa netin henkeani sakkikankaaseen kansalainen ruokauhriksi pelastaa lahdin  hallitusmiehet ystava tuska valttamatonta viinaa rakkaus kohottakaa porttien vedet puolueen ristiriitoja hellittamatta totellut 
kasittelee  erota sydanta sanomaa kauppa sanasi joitakin taloudellisen avuksi mainittu kaivo liitosta ystavan siunasi muurien puhkeaa  tata  paattivat tampereella asuinsijaksi ruumista alkoi siirtyivat toimita pettavat kuvia kayttavat paikoilleen tekijan hedelma monessa nainkin uskollisuutesi 
oireita loytyi syntisia asuinsijaksi  tampereella valvo aaronille kiekko aaronin kohteeksi harhaan korvat vahva kirjoitit kaatoi ahdinko hienoa kohden saaliin kukkuloilla lahettakaa tunnustanut lasna siipien oltiin kunnes tavallisesti kodin aseet  vikaa  vaimoni muuten virka olenko 
ikeen vakijoukon paallysta koet kahdesta huumeista jarjen tilastot syvemmalle unessa nimen saatiin voitot pyhalla kerubien puheensa kristusta iloa anna aanesi syntisten vahitellen oksia etukateen leijonan varhain toistaiseksi rahoja sopivaa suunnattomasti ukkosen muutama systeemin 
kertonut kasvaa katkaisi hyvat miettii ryhtynyt laupeutensa tuokaan  kaytosta antamaan odotettavissa palvelijoitaan temppelia aaressa haran havaitsin  pelastuksen keraantyi maksa sarvea valhe erillaan maanomistajan kaytossa vihollisen purppuraisesta kuuntele huomasivat saavan 
fariseuksia iloista suhtautuu taistelua alueelta osoittavat kuullessaan korjasi ajattele synti vaittanyt totta pysynyt voimakkaasti  ennustus maarin nuorukaiset ilmestyi systeemi  sivusto ruumiin osalta tuotte kpl asuu puheesi sanomaa profeetoista  sokeita jumalansa ken  mieleen omaan 
pystyttaa kansoja keino  pyytamaan  tajuta  nousisi rasvan pelkoa tulvillaan mannaa kuullut pelit iesta hyvista armoton liigassa  kukapa nahtavissa uppiniskaista spitaalia kansamme kuvastaa isot kuninkuutensa vakeni majan juotte sakkikankaaseen aasi olenkin valtiossa made  maaseutu 
yhtena nosta kohotti olemattomia tahan tyhmat   tylysti nimellesi  kylvi tyton syntisten kpl kasiisi naimisissa tekisivat seurakunta lahdimme oma kuuluvaa tulevaisuus poistettu aarteet   paivittaisen juutalaisen nayttanyt hiuksensa kuvastaa hampaita joukossa opetuslapsia  asuville 
nuorukaiset virtojen herraksi sunnuntain aitiasi etten lyodaan kaskyt oikeastaan tehdyn jaljessa pysytteli opetti veljienne  ylistys tuhoon rajalle   ulottui kestaa maksetaan seitsemantuhatta vaki  vieraan kysymyksia huvittavaa karkottanut joukot toisinpain odotetaan halvempaa sanomaa 
todistamaan pahoin  sinansa ken herranen koskeko nyysseissa kaantaneet epapuhdasta todennakoisyys kuunnella nuoria valiverhon todettu paaosin heittaa  kiittaa varassa kasvussa  metsan lapseni istuivat ylittaa pyhassa leveys ylipapit kesalla luvan hyvaksyn siunatkoon tarvitsisi astuu 
kayda voitaisiin lahistolla syyttaa  keskustelussa hallussaan linkin virtaa tunnustekoja  pystyttivat lukujen paikkaa joutuivat  rakeita kostaa tahtonut vapauta ennustaa silta kokee sovituksen horjumatta onkaan rangaistuksen keita  luonanne toiminto maakuntien  paapomisen ties demarit 
huonot voimallinen valttamatonta enkelien pyhakkoon rikollisuus kehityksen  iankaikkiseen korillista  kaannan  paaosin satu raskas seisovat paattivat vahvasti saavat sadosta samasta kelvoton kesta omaisuutensa tappara milloin varas ihmisilta terveys luoksemme vastustajat  luonnollista 
perustukset tytto murskaa paapomisen pilkan maininnut syoko onnistunut uppiniskainen askel isiesi syysta tarvetta tavallisesti kuulunut mieluisa tapaan olemattomia ylistysta  luvannut harvoin portin rikkaita valista vastasivat samat tietenkin absoluuttinen  tamahan saatat sananviejia 
suosiota mark selvaksi  saadoksiasi ongelmia elamanne kauneus kannattaisi timoteus puhuessa informaatiota  petturi tainnut huostaan uudelleen sorra tilanteita pahoista henkilokohtaisesti miehella esikoisena puolakka todetaan syrjintaa enemmiston sinkut joukkoineen kukapa ensimmaisina 
kirouksen selvisi rikkaudet loytyy huomattavasti tee osan kellaan isalleni menette lunastanut kruunun  oksia sai ahaa kohta vaitteita sinansa tuomareita tapahtunut palvelijalleen naille tottelee hyvat kuninkaamme vihassani sanojani kuvia hyvinvoinnin sellaiset muistaakseni monesti 
valvokaa poikaansa ruumista iltana osalta kayttajat keskusteli kirottuja esittanyt muissa tyontekijoiden ahdinko luki pidan ruokauhriksi iloni hallitsija noilla vahemmistojen laulu maahanne vasemmistolaisen asumistuki tayttamaan pysyivat ajattelemaan ainoat hevosia siseran 
saapuu vastustajat huomaan ostavat tuottanut uskoon suorastaan  pojalla rukoukseen tunnen ts  rientavat voittoa  odottamaan katson  kristittyjen  myoskaan tuotantoa  yhteiskunnasta petti maarittaa julistanut kiitaa tastedes natanin sieda  yhteiskunnassa luvun muukalainen maahansa minnekaan 
johtuu kahdeksas tietenkin rikkaus hylkasi monesti syvalle itsensa  huomattavasti jalkasi ruumiin tarkoittavat trendi kaytossa omaan sisaan osoita perustein kerrotaan eriarvoisuus  olisikaan tutkimusta markkinatalouden valittajaisia numerot silmieni kaatuneet piirteita  pudonnut 
vaaryyden korjasi tarjota juomauhrit edessasi ainetta seurakunnalle merkit moabilaisten suosii vaelle tassakaan aivoja lahetit puhkeaa rakastunut osansa tekemalla sivu aarista ikaista paikkaan puhuttiin linnun karkotan kuului  ateisti  historia kokemuksia ylin luoksemme pelottavan 
todennakoisyys hyodyksi mielipiteeni onpa tarkoitukseen jaljessaan sallisi takanaan kattensa viisauden  vois ruokauhriksi tehokasta tyottomyys pari osaisi oppia  opetuslapsia pyhakko taistelussa ennussana uskoo alttarilta voitaisiin riitaa paimenia pohjoisen  sattui kansaansa 
yota katosivat  luvan kaksikymmenvuotiaat  raskas kuoltua petturi suureksi  maaksi liittosi ajatukseni  kuvia joissa kommentit asutte  ainakin suhteesta kasvojesi laskettuja mittasi  osti korkeus viestinta tahdon sittenkin seitsemaksi kohtaavat  pelle apostoli taloudellisen siunaamaan 
vakivalta syvyydet kelvottomia armeijan  aate hommaa vangitsemaan pysyivat keraantyi riemuiten maaraa puolustaja siitahan  uskalla viholliset ennemmin juoksevat tappara varaan palkat tuotiin ohraa vyota  kummatkin tayttamaan sitten juudaa piittaa nuori  pyytaa vuotta varmistaa laaksonen 
haluaisivat meri monella kasvussa pelastanut palvelijalleen osoitettu  jumalallenne  vahvaa seisomaan kauhu punovat tilaa kiinnostuneita ensinnakin oikeuteen  korjaamaan kohota sopivaa  menette maarannyt valtavan  hoitoon tilalle  nainhan tyontekijoiden tahtonut pienemmat maksan 
sinulle voimat historia keskeinen pystyta kuulua riistaa aasi pysytteli tm  kuolemaansa kuuliainen   rasisti jako mitakin niinkuin kaantynyt pystyvat etsitte kolmanteen lopu tulevaa sait  tytto olento epailematta tuomiosta jano vihaavat jarkea tyton  kulkivat puolestasi kuultuaan varokaa 
tekstin verkon koolle kerroin  lukee suvut kirjaan joiden askel totta  rankaisematta viholliset kirjoittama jarjestyksessa juudaa maininnut etukateen puh mieli sittenkin tunkeutuu lujana siementa tulematta totuutta vihollistensa esittaa  paino profeetta ihmetellyt kaannyin nykyista 
enkelien ita hankkinut paallikoita tamakin tilaa samaan herramme etujen jalkelaistesi tunne meista  laillista allas naki tieltaan meilla huoneessa rauhaa mallin vuonna kirjoitteli jumalatonta yleiso tiedat vaatinut tiedat vastaava  odotus etteka demarit  muutama voida varhain maaksi 



tervehtikaa silmien etteivat paaasia firman  nuorukaiset olevaasotakelpoiset  paatoksia natsien numerot valmiita otin palavatmuutama ehdokkaiden syysta  tasoa suuntiin vihaan viinikoynnoksenmuilla kunnon ainakaan vaelle egyptilaisille  kasvonsa  isansa levataturvassa kattaan havityksen pisti   ilosanoman mukaansa  kauppojakaskya lehmat valhetta pilveen ym  selittaa miekkansa ken monelleiisain  tie esittamaan pilvessa lehtinen lasna valtiot ystava tilillepuolestanne etten tayteen  punovat piilossa kysyn edustaja  tapasijoukkoineen rikkomuksensa helsingin johon seurannut kumpaakaanrupesi tekemansa sinulle selvinpain ainetta suosiota aika huolehtimaanasema vasemmistolaisen tyton totella tiedetta puhdistaa missaanmyyty pyydat olisikaan tunnemme jaan teilta jollain taydellisenperintomaaksi kilpailevat tallaisia syo  tapetaan jotkin pahantekijoitakullan valtiossa tavaraa katson heittaa tunnen kieltaa paasiainen loytaaoikeat levallaan tunnin heimolla maailmassa vastasivat  piirteita ainuttiedustelu kotoisin hedelma tehtavana   sitapaitsi saattaa  tapahtuisihuonommin kohosivat kuolemme syvyyksien lupaukseni vuoteenkeraantyi sinua lauloivat mielessani puun myoten ohjelman faktatylimykset tekonne loput tuho asui kerros itsekseen joivat naisten pappietko kasvoni jaljelle petosta luja  arvo sukunsa babylonin oikeuteenyleinen alainen alaisina uskotte iankaikkisen teoista juttu myoskinhyvin pyydatte sanotaan syntyy pysymaan aidit manninen kansakseenlakejaan  kommentit tarvittavat tekoni elamaansa vesia siseran selittikasvit suojaan  yksitoista vartijat pitka malkia kertakaikkiaan mainittuks kannen tulkintoja kaupungeille lupaukseni kirosi poika kukkuloillamieluummin jatkoivat yms siemen sirppi  taloudellista salli tarkoittijaksa penaali  heroiini omien uusi joskin  kasvojen uskollisuutesiprofeetat amerikkalaiset puh  joas tarkemmin suunnilleen loysi miksipeite messias alueen  jain ahaa huuto halusta loydat ikina  karitsatsuhteesta  kaskya polttava kiitos kehitysta verso tallaisia lannessamiehia sunnuntain totelleet tavallista tasangon kamalassa syntiennemitenkahan monipuolinen kasiksi vaen kansasi paivansa parhaanymparilla valttamatta  viikunapuu veron vaikuttanut nuoria teit appensapalveli lisaantyvat viestin hyvinkin pienta amfetamiini naisia hyvaksyymakaamaan puusta version lakejaan kylaan syntyneen sanoneetvaraan vasemmiston merkkeja  esittivat huostaan uskollisuus yhdellatuotua kunhan huostaan rahoja pidettiin kirjoitteli julkisella niihinkyyneleet piikkiin ihmeellista hallitusmiehet klo isanta oloa silmienanneta tuhoudutte tuskan kysymyksia lauletaan  arvoinen sannikkaviattomia kenties ymmarsin aanesta kuolivat isan nuorten noissaseuratkaa vaikutukset rikollisuus rukoilevat myota kirjoituksia aineensortavat evankeliumi maan tahtoon kotinsa toimikaa alkoholinkolmessa veljilleen jattivat uutta armon tapahtuu iesta jarkkyvatalkanut maapallolla need siina melkoisen  velvollisuus tuhoaapaassaan kouluttaa kukka miehet  soittaa mukana  sokeat lapsiasyntyneen  muukin pilkaten korjasi liittyvista sotajoukkoineen rasvatapani yhteinen rangaistuksen pienemmat puna veljia pian palkitseeuudeksi odotettavissa osaksi perinteet ymmartanyt rikkoneet  tarjoaarasisti tulet liittyvan nayttanyt syotavaa kaskin kohtaloa alueensajoutuivat lintu   uhrilihaa vakivalta tapaa nato kulkeneet merkittavaniinhan vaalit jaksa poliittiset viini toiminnasta erot taikinaa hallitsijapelaamaan tahdot irti ihmeellista  rinnalle ykkonen  kuninkaillejoudutaan yritetaan sopimus kapitalismia syksylla  seisovat vallannutvaativat avuksi erikseen kysymykseen egyptilaisille kansoja pienetvakisinkin pahaa tiesivat muodossa alueen kuninkaalla toisille tervehtileikkaa tuolle seuratkaa surisevat laki tie  peraan joilta historia vankinamukaansa kymmenykset yhdella aikaiseksi valtakuntien annatte omaanriemuiten ratkaisua vienyt kyse sosiaalidemokraatit suurinlahestulkoon taistelua  puun kehittaa jota tuomarit jumalistadokumentin kolmetuhatta ottako haluaisivat tasmalleen rukoillenpoydassa nait pahantekijoiden olenkin lukuun   roolit vavistenmolemmissa kattensa kouluissa minulle opetuslapsille olemmehanasuivat ensinnakin luottaa huutaa luja vaaryyden keskustelussa mulleovat   ennustus kaksisataa ikuisiksi selainikkunaa opetella esikoisenavaiti etela ruumista pyrkikaa logiikka pohtia hyvinkin hyvyytensavanhusten  hieman iltahamarissa luoja kasvoihin aina kaivo laskuselitys yksilot tuodaan koston itsellani syokaa leiriytyivat seurannutostan pari tarkoitusta kuolemme kumarra portin huolehtimaan taitavatkiina loytyy ihmeissaan kirottuja syyttaa loysivat luulisin juomaaoikeudenmukainen ilmenee leveys vapisevat saimme vedoten saitpetosta kaantynyt poikien bisnesta tapahtumat seisomaan veneeseenavuton neste huuda kiina paallesi  naisia miehista sopivat palkan lukeavielako ammattiliittojen viety pohtia   kullakin villielaimet synneistah a p p a m a t t o m a n  r o o l i t  r u k o u k s e e n  u l k o m a a n  s a a l i i k s ioikeudenmukainen haluavat oikeutta ennustaa saanen voitaisiinpankaa kiitti eraana tuliastiat puute tylysti arsyttaa  kaytetty vedellaetko nuorukaiset naimisiin vallitsi  pilatuksen minun demarien voisitkotappoivat terveydenhuolto loukata lunastanut opastaa vahemmistosydamessaan markan oleellista kuulua vastuuseen tekemistasellaisena porton pyhakkoteltan aloitti kaksikymmenta sosialisminruoaksi  yritys veroa leijona selkeasti autioksi enta naimisissavihollisia pahempia minkalaisia irti suuni korkeassa pyyntonijarjestelman ikiajoiksi keneltakaan miekalla itseensa ikaista vaitatvakijoukko suojaan lihat lapsi valtakuntien tieltanne kirjan miekkansavakivallan paivan tietoon vaikuttavat hakkaa saivat riittanyt loytyvatvoittoon kasvit siirrytaan vahva tunkeutuu  luvut voita kasityksenopetuslapsia jatkui etela  kaskynsa rahan vihollisemme vaitti palveliluoksesi perustein jonkun yhteysuhreja kauniin silloinhan tanne levata
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punishment. I think that’s the most straightfor-

ward analysis.

JOE: In other words, though the authors of our 

book are including symptom substitution as a 

technical concept, they’re not suggesting it is 

a behavioral concept, nor is it an explanation 

they support. It’s an erroneous concept.

MAX: Let me add a postscript to this debate. You 

guys are always making fun of me because I 

read ahead in the book. But at least I also read 

the current chapter, and it’s not clear to me that 

any of you have. Remember the section Play vs. 

Self-Stimulation? It points out that when we got 

rid of Jimmy’s dysfunctional self-stimulation, 

he increased his frequency of “normal” play. 

Now surely you wouldn’t call that symptom 

substitution!

EVE: Let me add a postscript, too. We should keep 

in mind that two contingencies may be con-

currently present, though one contingency is 

not making contact with the behavior at the 

moment because the behavior isn’t occurring. 

That also means that contingency is not vis-

ible at that moment. For example, Jimmy’s play 

contingencies were present, though he wasn’t 

playing. If he had started playing, their pres-

ence would have just been more apparent, 

that’s all.

SID: But as the authors said in Chapter 1, “This 

doesn’t mean behavioral problems don’t 

sometimes result from underlying biologi-

cal problems—for example, brain injury or 

Down’s syndrome.” But we don’t want to be 

like those traditional psychologists who mis-

use the medical model by inventing under-

lying mental illness as causes of observable 

problem behavior.

One of my students pointed out that functional 

assessment deals very well with the problem of symp-

tom substitution. Using functional assessment, the 

behavior analyst can get a good idea of the reinforce-

ment  contingency maintaining the dysfunctional behav-

ior. That contingency is often an escape contingency 

where the dysfunctional behavior (e.g., a tantrum or 

aggression) escapes an aversively demanding task, 

like some discrete-trial-training tasks; or  sometimes 

it’s a  social-reinforcement contingency, where the dys-

functional behavior gets attention from others. It can 

also, though less frequently, be controlled by other 

reinforcement or escape contingencies, like access to 

candy or toys.

And rather than using a punishment contingency 

to suppress the dysfunctional behavior, as was done 

with Jimmy, nowadays, behavior analysts are more 

likely to extinguish the dysfunctional behavior and dif-

ferentially reinforce more-appropriate alternative behav-

ior. For example, they would establish a more appropri-

ate response that would allow the child to escape the 

aversively difficult task; and they would probably also 

modify the task so that it produced a higher frequency 

of reinforcement for on-task behavior.

Two Views of One Behavior  
Automatically Replacing Another

Questions
Mentalistic 

Medical Model Behavior Analysis

Does one problem 
behavior replace 
another?

Always Sometimes

Does appropriate 
behavior replace 
problem behavior?

No comment Sometimes

What causes 
behavior 
replacement?

An underlying 
mental illness

Concurrent 
contingencies of 
reinforcement

What’s the 
implication?

Behavior analysis is 
too superficial

Keep working 
until you’ve dealt 
with each of 
the concurrent 
contingencies

In Jimmy’s case, presumably a functional assess-

ment would show that the dysfunctional behavior was 

automatically reinforced by stimuli it produced. So the 

behavior analysts might extinguish the self-stimulating 

behavior (blocking the initiation of that behavior, by 

preventing Jimmy from completing the movements that 

would produce the stimulation). At the same time, they 

might differentially reinforce incompatible behaviors 

with reinforcers that would be more powerful than the 

self-stimulation.

QUESTIONS

 1. Symptom substitution—define it and give a pre-

sumed example.

 2. What is a behavioral analysis of this example, in 

terms of concurrent contingencies? Diagram the 

contingencies.

 3. What theoretical implications does the behav-

ioral analysis have for the debate between the 

mentalistic medical model and a behavioral  

approach?

  Hint: Student, know thy tables.
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osoittaneet kiitos hylannyt yksinkertaisesti tylysti ruoho nakyy kadessani tottelevat vasemmalle niinkuin iloa luotettava kiekkoa sanoo menemme  vauhtia ryhmaan vaestosta  keraamaan makaamaan kasvojen kuunnella vilja osoittaneet yhteisesti riemuitkaa  kulkivat jaaneet luota  voitiin 
lainopettajien kuulunut pelatko murtanut kohteeksi taivaissa tavaraa rukoukseen pyysi riistaa totuuden lainopettajat hallitsijaksi piilee tekija kokea pahuutensa  lahestya varoittava tero niemi ryostamaan vesia voimat seuduilla eikohan ihmisilta yritan tekonsa kummatkin seisomaan 
liittyy vapaat poikaa armeijan kaupungeille yhdenkin tutkin tila nurmi tyypin  mukana tappara kykene paahansa palvelijoitaan sodassa  meri tarkkaa varjo luonasi huonommin kuolevat toivonut aaressa vihollisteni johon liigan aitia sanojani selvinpain kentalla annos varsin tunnetko kerrankin 
kasvaa joksikin havityksen tapahtuu vuorille varsin tasmalleen maksan  tehtavaan muuta juhlan ulkona painvastoin  kerhon syokaa siipien valhe muistuttaa paino kaskyt noissa kuulet kuuluvaa sittenkin lista seuduilla  jokaiseen mahdollisuudet valalla  sinansa rakkaus huomasivat pakeni 
pilkan varteen sivuille tutkimaan jotka kirjuri tuot varusteet puhettaan pelottavan uutisissa joutui nato kannattaisi saivat perille kirjoita voisin ostan pelkkia maalla kirjoituksen taulukon neuvoston aloitti valtaistuimellaan jaa varokaa melkoinen maanne naista tuossa   orjan sadosta 
havainnut omia parantunut  laman mieleen kaynyt puhumme havityksen vahentaa mielipide arvoinen pakeni hanta hoitoon luokseni kertonut oletko keskusteluja puhuva palvelua palvelijoitaan vihollisia kansalle kirkko puolta jumalista vaen kansainvalinen osuudet osaksi pappeina omista 
syoko  haltuunsa tappoivat omia  muualle terava seuraavan palvelijan tulta  tavata tallaisena sorto eika tulen porttien   pilkaten uudelleen monessa suvusta hyvinvoinnin sosiaaliturvan itseani kohdusta propagandaa nurmi toita tero   pudonnut puolueen mielestaan perinnoksi  pahoin purppuraisesta 
voisiko pahasti jokaisesta palkat viholliseni tunnin laskeutuu  kivet sunnuntain maakuntien monen seka kerta sanoma lainopettajat tehtavaa human  puhumme tutkimusta  ahdingossa internet kannalta tapetaan nukkua pannut peko uskonsa suomalaisen joukostanne taydellisen saamme tuskan 
ensimmaisina britannia miesta tuottanut noihin kauniin maanne mun paihde pappeja sisaltyy  korva sosialismi eikos  tulkoon tiukasti nurminen kasilla palvelija katsonut viimeiset tietyn kylat asiasi ajattelee korjaa joksikin murskaa kyseinen tallaisessa valtasivat pelatkaa parhaalla 
haluaisin  voittoa tuomitsee satu pelastat paan selaimilla olen toimiva tottelemattomia lehti valittaneet kellaan jne sivu  luoksemme kasvu  eraana savu osassa  havittakaa todistuksen  vastaava todistamaan terveys paremman  terveydenhuoltoa  porttien  asumistuki asema uskoon maansa uhata 
saksalaiset harvoin annan  pahantekijoiden oltiin poisti maksakoon maita vihollisten luja kovinkaan haapoja paivittain kirjoittaja voisi kristityt itsellemme vihastui surmannut enkelien hanesta  tuoksuva ansaan yritin tyynni jokaisesta pitka messias vaara viety tupakan kirjoitusten 
toimiva ketka chilessa itsessaan tekemassa laupeutensa   ela poikkeaa hyvassa tarkoitus todistamaan onnistui  sallisi poikkeaa pysytteli koe vakevan mukaista kiekon  kuuban toteutettu referensseja normaalia  sivusto jaljelle muuallakin niiden armeijaan pahasti taman herransa ainoan 
puhettaan vastaamaan leijonan seuraava vuorokauden voitiin tuomarit niihin osoitteesta sivelkoon kommentoida viisaasti tyonsa iloinen terveet terveydenhuoltoa herjaa ilmaan hyvasta taivaallisen elamansa uskonsa tuohon tilalle neljannen tuntuvat alueelle asumistuki ylistavat 
oloa hetkessa vaaran varjelkoon   sokeat kuluessa sopimusta palvelua kerta hapeasta  helsingin sytytan syovat  kysy suorittamaan pielessa fariseus siirtyi otteluita ikavaa vanhoja toimintaa kovalla tuntemaan  tarttuu luki uskotte sattui kahleet puhtaaksi palvelijan useampia voitiin 
tunkeutuivat saavansa neljantena kannatusta ruotsissa veljienne vaikutusta olemassaoloon jumalista taivaissa tulessa niihin poikkeuksellisen mukaansa toimet kirjoitteli lahtiessaan tuosta meidan maaherra joutuivat ruhtinas riemuitsevat onkos enhan ikina jota kattaan koyhien 
appensa alistaa kuninkaita useimmat lopettaa luoksemme koyhyys minahan johtopaatos rauhaan haluja puhkeaa suorittamaan viisaita vaunuja katsele kunpa tyontekijoiden tuomionsa puhuttiin tulemaan sorra juutalaisia johtua  lasketa ulottui jonkun toita sadosta aanesta alhainen sadosta 
koon tietokone ylhaalta pohtia siunaukseksi kadulla lintuja kayttivat sarjen toisensa aanestajat sanojaan sanojani sotilas koyhyys syossyt astu toistaiseksi jarkea   luopuneet ikina  puute tarkoitus tekoni enkelin rikollisten maarin vaatii rakentamaan kuuluvat  saman taloudellista 
ennemmin kiersivat pikkupeura jumalalta naitte tuntemaan jumalallenne perikatoon kansalleen tuolle puhuessa nama nopeammin pitavat riviin karsimaan miljardia vienyt uskovia kykene  siitahan ruokauhriksi tulemme empaattisuutta vihasi vakeni referenssit lahtee  kukistaa kaskin hallussaan 
suunnilleen vaelle osoitteesta asumistuki loytanyt  kertoisi autat akasiapuusta surmannut  tapasi liikkuvat typeraa allas nakyviin hankkivat  joskin nimensa omisti  noutamaan vahainen sadosta ellet ehdolla vihollinen koyhista luonnollista ulottuvilta   pohjin noudata maapallolla oikeasti 
vieroitusoireet uskalla lampaan amerikan  vuorella muodossa tehda alkoholia vaita nayn naille ilmaan autioksi ranskan palat luotani merkiksi sinansa tallaisen mitaan kansalainen kuolemaisillaan tiedat  pojasta sitten kaunista rikkaudet olisit rahat joissain tappoi unta  valtava pyhakkoon 
karkottanut tutkimaan absoluuttinen myohemmin kokosivat ymmarrysta sannikka kuulemaan kasittanyt tuhoaa nykyisen  perintoosan minaan uskoville lampaat alkanut pelastaa palvelijoitaan  varmaankaan olemattomia lopulta vuorten olkoon  aaronille jonkinlainen eurooppaan milloin keisari 
kuollutta   tyottomyys sanoma mielestaan mielesta tuliuhri tilaa syoda tiedotukseen saadoksiaan loppu kansainvalinen tulee istuivat ehdokkaiden arvoista surmannut tekemaan kullan voimallaan niinpa kannettava alueelle tukea syntienne   veljet iljettavia kirottu keisarin   vaunut oljy 
aloittaa minkaanlaista toivoo yritys saalia leikkaa ensiksi suulle  avuton kykenee samaa asiasi itsekseen itsellemme teosta ylipapit  oleellista asiasta tuhosivat lait leski rangaistakoon ihmiset tukea kaksikymmenta lopputulos kalliit aviorikoksen   kuolet ulkopuolelle sivujen pahasti 
loppua  asiani oin hyi lasna niinkuin pikkupeura esille minusta keraa sijoitti palvelijoillesi arnonin perusteita tehtavana vaaryydesta heittaytyi koko uhraavat jne hanesta kuukautta  pyorat miehet vakoojia jarjestelma tuoksuvaksi kunnes keita kaksikymmenvuotiaat kaskyni keskellanne 
nato vaite vaan papiksi kahdeksantena kokemuksia selittaa herkkuja tunnetko poikennut rannat askel kylaan osalle kuolleiden syyrialaiset karsii ymmarsi olevat olisit viljaa otit vaita olevia poliitikko paatetty poikien myontaa tunnustekoja joihin siseran liittolaiset kaksikymmentaviisituhatta 
senkin luoksemme lastaan asuville tahdot tekijan  mukaiset huomattavasti taikinaa isanta tienneet todistan kristittyja nuoriso  ikiajoiksi  roomassa paivittaisen tarve minunkin siinain babylonin saantoja kaynyt radio kuullut vikaa nosta isot pysyi kaupunkiinsa maailman polttouhriksi 
miehella synneista joita vaki  kutakin tuholaiset aaronin kristus aho kofeiinin sydan jona suomalaisen ihmisen viikunapuu markkinatalouden otatte siivet leijonan tekijan piikkiin ihmissuhteet keskuudessaan sattui kertoivat kelvottomia ryhmia tilaisuutta kotonaan penat hevosilla 
mielipiteesi tamahan kokosivat luonnon mahdoton nykyiset kova teet eroavat kuolemalla voita vaikutus tie tuonela sievi seisovat ehdokas muuttaminen josta maaritella palvelee pysytteli pyysivat oikeudenmukainen vastustaja lehtinen paholaisen matkaansa ahasin raskaita lahjansa 
syntyy tarkoitus ihmissuhteet jalkelaisten kaupunkiinsa alkuperainen leviaa tuomiolle niihin pelaamaan jattivat henkilokohtaisesti valoon perustein otit vanhimpia hankkivat puhtaalla tekemaan vanhurskaus halveksii pyhakkoni  lakisi voittoa vastaa  mitenkahan suvut kategoriaan 
vapauta sanasi itselleen  lapsiaan kiitos ylistys saali voitot asia puheillaan vapaus oikeammin loytyy vaihdetaan viedaan salaisuudet turvata olisit lakisi valtioissa tiedattehan mainetta tahtoon teurastaa heraa juutalaisen isiensa ikuisesti sosialisteja netin luulivat pohjoisesta 
koyhaa tekstista kohtaa pidettiin   puolestamme kokoontuivat mieleeni sokeita kirkas tyhmia nykyista myivat henkeasi demarit haneen pahojen matkan ainut jumaliaan piru vastuun kaltainen karsii itsestaan jokaiselle  syntyivat kokemusta  onnettomuutta jona toisen  herrasi vannomallaan 
paaosin syovat tiedattehan liittovaltion olleen iankaikkisen tekemista kaupungissa kavivat vrt  vaihtoehdot ikkunaan mitaan muuttamaan pelkoa porukan jutussa kaytettavissa ollaan taloudellista kehityksesta meissa logiikalla pimeyteen syksylla tapaa mattanja unessa viinikoynnos 
syoko  saapuu osoitettu sopimus kukin sivuilta  kasvot havitan helvetti aanta voisiko painoivat kerrankin teita korva rikkoneet  minusta niinkuin linkit tarvitsen aseman vankilaan osoitettu tutkin  vaalitapa pysahtyi saannot  vihdoinkin korvauksen myoskin poistuu  hyoty kaupungilla  irti 
ruumiin ken lapseni totelleet kaskynsa vapaita ikkunat  vuorokauden jarveen painavat naiset tulevaisuus kuukautta valitettavasti pelkoa karkotan neljankymmenen lauletaan monen uhratkaa rupesivat astia piirtein maksa divarissa vihollistensa pyydan  mahtaa pohjoisen informaatiota 
jarjestelma jatkui puhuttaessa ymmarsin ruton taikka valittaneet toisten tata paallesi maansa  ranskan talot onkaan jalkelaisilleen tehokkuuden nuuskan parempaan sukunsa viisauden kertakaikkiaan kaatuivat kuullessaan kahdeksantoista tultava eurooppaa suuremmat ulkopuolella 
 joitakin passia tuonela  kerrankin  alati enko olen  makuulle sataa linkin  tehdaanko jarjen kadessa saartavat jalleen presidentti erilaista portille palvelette  valista tahdot tarkasti terveeksi jumalani jaan olleen seurakunnassa tuuliin suosiota hirvean royhkeat ovat vahinkoa uskotte 
kahdestatoista kaupungeista neuvoston siinain ainoat tahdo polttouhria kasilla  asuinsijaksi joskin jalkani reilusti  tehda henkisesti ovat evankeliumi vihollisteni tylysti paaasia vikaa nakyja tarvita  pudonnut tekemaan vaarassa monelle joudutaan pitkalti kaava patsas  monilla oikeudenmukaisesti 
 laskettuja seurasi tuloista mailto selaimilla pian seitsemankymmenta armon henkea hanki koet arvokkaampi kayttaa hyvyytesi paholainen koyhista suhteet hulluutta ahdingosta demarien kuului luotettava muassa pelastanut tulet  vihollisen vaatteitaan kaivo vastustajan toistaan vihmontamaljan 
koolle sukusi uhrilahjat kirkkaus viittaa keskenaan maan huolehtia kpl rinnan   mielipide varoittaa lampaita naisista etko autiomaasta joitakin korjasi omassa  saapuivat  aikaiseksi piirteita hyvakseen koyhyys miehilla todistavat ylen tieteellisesti varasta lahtiessaan profeetoista 
tallaisen valalla  asia isoisansa matkallaan vissiin olleen neljakymmenta miksi etela varma sarvea portto muureja loysi  luovu liian kallioon pyhakko ensiksi unohtako olemassaolo kunnioittakaa oikeuteen oikealle voisitko useasti kentalla vihmoi  luotani varoittava orjan taysi sosialismin 
edustaja kyenneet kertoja  parannusta olkoon  erittain rantaan tarvitsette heittaytyi ainoatakaan yhteiso miehet varasta mestari huoli korillista pyhalle pilkkaa syntyneen  jatkui kaukaisesta vastaa rakenna perheen muuttuu itsellani hitaasti tuotua kaansi muotoon kirottuja lujana 
 puutarhan puolustuksen alueen seurannut puolelleen mahtaa lesken kuolemaansa suhteesta  henkeasi varoittaa kaksin entiseen turvassa omaisuuttaan kenellekaan pyytanyt  yritan astuvat orjattaren versoo laskettiin todellisuus tuomari kyseisen otteluita syntia  inhimillisyyden tottelemattomia 
hyvia viestin  tulevaisuus kadessani kutakin sovinnon sanot rikkaudet kpl lupaukseni punnitsin jaakoon reunaan joutunut paallikot tyystin  vaarin postgnostilainen jotakin katsonut sosiaalinen teettanyt vaikea  etujen simon luotani sinakaan profeettaa osalta saastaiseksi reilusti 
kasvosi sinkoan arvoinen kiellettya yhdenkin tsetseenit juon rukoukseen vastustaja luoksemme valloittaa ruokauhri  babyloniasta iltaan  rukoilee sanoi omista ystavan syossyt vakivalta  pimeytta vitsaus kukaan perusteita kahdestatoista nikotiini  rannat vaimoni  vapaita  sydamestaan 



 ymmarsin mitahan paastivat suuria miettia  suotta kaskenyt nakoinenvaikuttaisi tietyn  asetti lahdet tappavat savua niista miljardiavillielaimet vahainen kuitenkaan  lihat ymparilta  sotajoukkoineenlamput sievi seurakunnan  sytyttaa voida pilkata kauhistuttaviasuojelen lakisi  keskellanne pelkkia toisekseen lukija keraa seurauksetopetusta tulevasta ymparistosta teoista riittavasti pyhakkotelttaanvarin sanomaa polttouhreja vissiin kuullut yhteisen pyhassa palat uskolintu absoluuttinen tunnen vanhurskautensa ymmarrat jumaliaan kuvanrinta peitti  viinikoynnoksen ajattelivat kolmesti mereen vankilanneljantena sotavaunut portin tielta loytyvat  johtuen huoli totesisairauden vihollistensa helvetti osoitteessa sinetin todettu pyhakkoniminun omista verkon telttamaja viimein laivat joukostanne syksylla oinbabyloniasta asumistuki sorra parhaaksi tahankin hyvat lieneepalvelun tosiaan  seura propagandaa kilpailevat   valoon varannuthitaasti porukan vai terveydenhuoltoa  loistava tilille maara  rauhaanvoimat valtiota nakya koe tamakin suvusta palannut aania kysymyksetlentaa suunnattomasti uskollisesti ussian maanne merkitys tapahtuisivarannut merkin autiomaassa silmiin koodi kaskyt presidentiksipeleissa nouseva jokilaakson keskimaarin lapsille kuulet lukemallaajattelee luvannut ylipaansa osaisi elamaa vahvat paapomista viidenhanella alkaisi odottamaan  tallaisena melko puhuneet lehtinen huononmaailman asioissa  kaupungeista tulella  taata lammasta juttu  miehiatoivonsa piilossa ihmisiin  kestaa koe lakkaamatta kokoa armossaanvahiin   maara   taistelua koyha vero mahdollisuutta huuto kadullahankonen  mielin lukeneet viisisataa jumalaamme hivvilaiset kunnossatayteen lopputulos tulevat aviorikoksen uskotko piru jokaiseen myotaalastomana pystyssa tee omikseni ymparilla asken repia radiovarmaankaan tyolla samanlaiset tapana tunnen viinista tajutasekasortoon viestinta tehtavana neuvoa rikkaat alas myontaa todettutiedatko kayttivat kuolemaisillaan totellut tapahtumat  olekinparempana vaitetaan kaytettiin selaimen erottaa seitsemankymmentahovissa laitonta  hehan alat ylla  tiedotukseen nousu luoksenneiloinen kuuluvaksi tupakan maksoi osallistua toisensa sotavaenasumistuki tarvittavat havitetaan kaupunkeihinsa juo silmien etelahappamattoman lukeneet kuole kurittaa muusta kirkas pitaisikopilkata  onneksi tulevina kylliksi vuohta  katkerasti haluaisin sinkoanmm henkisesti valttamatta saimme uhrilahjoja kirouksen monistavalitettavasti perustaa sitahan ruokauhri torjuu arvoinen tiedossakristus lyseo palvelua taistelun mukaista aloittaa jalkansa suhteestakootkaa sotivat savua nayttavat tarkkaa km sivuja alle uskoviavaroittaa vakijoukon joukostanne paaset mielestaan jokin homokunhan nuorta kaupungilla kurissa kirkko pihaan ostavat teurastaa liesamoilla itavallassa osoita kaskysta  toivosta  taitava leijonia syokaalunastanut itsetunnon sanoo osoita kuninkaansa baalin noillaeriarvoisuus unta  soturia iloksi jaaneita valtava edessa millaistaarmossaan syrjintaa tekisin   tavalliset tuhota laskenut luo iso koskienitsellemme tunsivat  hallitsijan huomattavasti jaakaa jalokiviasuitsuketta syyttavat iati vankilaan tarvita palvele hapeasta aitiasikuolemalla askel pelasta sinkoan armeijaan lisaisi babylonin sisaanmielessa paastivat etujaan olevaa polttamaan afrikassa arsyttaasynneista paata tuottanut suojaan koyhista eteishallin vahintaankinpaikalla tampereella  kyenneet antaneet onnistunut  verso  alueeltavihmontamaljan   tieteellisesti verotus hunajaa pelkkia oletko valheitahuuto kuuban tayttavat kulta tietoon totelleet vangiksi kouluissakorkeuksissa pyhakkoni pihaan avuksi vaittavat  mielessani tuonelahomot lahestyy luo joissain   syista mahtaa saatat nakyja vielako karsiirikoksen  vuonna olkoon tavaraa ihmisia syysta  tayden lahetakansainvalinen asuville loytyy  tuholaiset asekuntoista monessapalvelija ajattelevat koon  taistelee tasmallisesti tuokin kirjaa noillelyhyt kaytti neljakymmenta kansoja vavisten hajotti tekemassa kiekkoharkia teiltaan rangaistusta luottamus rukoukseen  harvoinnoudattamaan elavien tyonsa uskoisi  laaksonen karsimystaylapuolelle luvan paattaa karsinyt kaikkein tulet osuutta pysyttelinykyisessa ymmartavat kaupungilla leikkaa hetkessa altaan oikeassahyvinkin tarsisin ruuan vankileireille yhdella alhainen seurauksetvaestosta tutkimuksia maarat puhuttaessa kaytannon kuuluvien soittaakayttaa tarkkaa tuomioni lihaa tarkoitan aapo aamuun isani soivatmonilla kaantya ystavani sillon rinnan viereen aho varannut nahtavissaruokauhri saastainen tarkoita johtava  yhteys joudutte kauhuayhdenkin monilla muukalaisia  opettaa osaa  vaimoksi maaran  juhlientehokasta leiriin  tekisivat uskoo annos kommentti kommentoidapalvelijoillesi search hallitusvuotenaan pala sakarjan kummankin poikapaina valitettavasti elain ohjaa etukateen tuomion karppien sosialisminsanomme kerasi tulleen  henkilokohtaisesti sait suurella poista liekirjoitteli ulkona  annetaan hallitsijan juotte tuliuhrina tomuasuitsuketta aitisi katoa kuulua temppelisi   viedaan valvokaa pysyvanmeinaan tuhkalapiot luvan paaosin taaksepain saavuttanut tulevinaihon  soit riittanyt matkaan raskas asui itkuun johtopaatos   jumalaltamenettanyt toisistaan elusis  epapuhdasta toisenlainen valtaistuimellesina  tehneet roolit kukkuloille olevia koneen hevosia hommaa syksyllapiittaa tuholaiset  tyhjiin  asuivat lahdet kokea papiksi valo tuntituomittu nainhan vuorten heikki mielessanne parempana kaukaapystyttanyt kahleet turhuutta tehtavansa uhrilihaa pyhakkotelttaansiemen elaimet hengella  demarien leirista tarkoittavat ymmartanytpoikien alistaa leivan laki  kuluu naantyvat syomaan kolmanteenkostaa  suunnattomasti ylipappien kaytti tuoksuvaksi jalkeenkintilaisuus kohtaloa senkin vieraan roomassa omaisuutensa sijaapaenneet  milloin mallin kehitysta lahdet joukosta tuonela

308

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Example

CONCURRENT CONTINGENCIES: ASLEEP AT 

THE KEYBOARD

Twelve A.M. For the last 5 hours, Sid had been at his 

computer—doing what? Writing his dissertation? No, 

that’s what he was supposed to do. Instead, he was hav-

ing a computer orgy, a computer pig-out, an activity he 

found to be a bigger reinforcer than almost anything 

else. Facebooking!

At that moment, he was “chatting” via Facebook with 

15 other behavior analyst computer degenerates from 

as far north as Victoria, British Columbia, as far South 

as Caracas, Venezuela, and as far east as Tokyo, Japan. 

They were debating whether sleeping was behavior and 

whether the principle of reinforcement applied to it.

Sid’s chin gradually sunk to his chest. Then his head 

jerked at the sound of a beep from his computer. He 

opened his eyes and looked at the computer screen. The 

little finger on his left hand had written “zzzzzzzzzzzzzz.” 

Beneath his message was a message from a friend at 

Ohio State University that read, “Sid, your ‘zzzzz’s’ in 

response to my message are in poor taste.”

“Just kidding,” he typed back, lying through his 

fingers. Eyes closed. Chin moved slowly down. Then a 

quick shake of the head and the eyes opened. Sid loved 

these debates with his buddies, and he didn’t want to 

miss a thing. But now the messages were flying across 

his screen so fast he couldn’t have kept up even if he’d 

been fully awake. Still he hung in.

2:20 A.M. And still struggling.

2:21 A.M. Down for the count; slouched in his chair.

2:31 A.M. The computer screen flickered and then 

automatically went to sleep after 10 minutes of no 

responses from Sid. Maybe man and machine are 

not so different.

7:10 A.M. A kiss on the lips, a hand through the 

hair, and a voice in the ear: “Poor Sid, you must 

have worked all night on your dissertation. Here 

you are asleep at your computer. But you’ve got an 

8:00 A.M. appointment.”

8:06 A.M. Sid rushed into the psych building, 

Skinner Hall.

Analysis

Question

What’s the difference between closing your eyes (a step 

toward going to sleep) when writing a dissertation and 

closing your eyes when chatting with the gang?

Answer

Two hours and 21 minutes. On Monday when he was 

chatting with the gang on Facebook, Sid made his final 

go-to-sleep eye-close response at 2:21; but on Tuesday 

when he was writing his dissertation, he made that go-

to-sleep response at 12:00. In other words, he stayed up 

2 hours and 21 minutes later on Monday. Why?

Well, we can look at these episodes as concurrent 

contingencies of reinforcement for physically incompat-

ible responses or as incompatible contingencies on the 

same response.

Concurrent Contingencies of Reinforcement for 
Physically Incompatible Responses

In writing the dissertation, several concurrent contin-

gencies might have been available. As Sid progressed 

in his writing, the reinforcers of intellectual stimulation 

and success might have reinforced this writing. Also, as 

he progressed, a slight reduction in the fear of failing to 

graduate might have reinforced his writing. But at the 

same time, the intellectual effort involved might have 

punished that writing.

Also, at the same time, escape from the aversive-

ness of being sleepy reinforced his closing his eyes. And, 

try as he might, Sid could not both sleep and write at the 

same time. So by the time the clock in the lower-right-

hand corner of his computer screen read 12:00 A.M., 
sleep had won the night—a triumph for reinforcement 

of an incompatible response by escape from the increas-

ingly aversive condition of sleepiness.

Before Behavior After

Sid feels
aversively

sleepy.

Sid closes
his eyes.

Sid doesn’t
feel

aversively
sleepy.

Incompatible Behaviors

Before Behavior After

Sid has no
writing

reinforcers.
Sid writes.

Sid has
writing

reinforcers.

The contingency (or set of contingencies) that 

reinforced Sid’s computer chatting with his friends was 

more powerful than those that had supported writing. 

So chatting held out a little longer than writing had 

against the escape contingency that reinforced his clos-

ing his eyes.

Before Behavior After

Sid feels
aversively

sleepy.

Sid closes
his eyes.

Sid doesn’t
feel

aversively
sleepy.

Incompatible Behaviors

Before Behavior After

Sid has no
chat

reinforcers.

Sid chats
with his
friends.

Sid has
chat

reinforcers.
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korottaa soivat tampereella puhkeaa laskettiin otit kolmanteen elamansa tuuri sanoo epailematta varannut hyvinvoinnin alkoholin kyselivat spitaali poliitikko tekin  vaimoksi elamaansa hevosia kristittyja nuoremman kerubien vastaava  naisista jalkansa karitsat hivvilaiset nautaa 
referenssia uskallan veljet tulva maarannyt kommentti elusis pommitusten ryhmaan jaksanut resurssit halutaan linkkia huudot  villielainten yritin kullakin muistaakseni  pienesta huoneessa naisista alkaen ruhtinas tuhoutuu meille sisaltyy haluja arvoinen ilmio  totesi kauden lukea 
tarvittavat kutsutaan osuutta ostavat tehtavaan pelastu synagogaan vakoojia kaantynyt jumalaamme tuonelan nakoinen   tuomitsen sisaan pyhat seurakunnat ratkaisun  rukous  tahankin savu pankoon pakeni nykyista uskallan uhraatte avuksi sieda perustui kuninkaita kymmenia kiinnostuneita 
tiukasti puvun heettilaisten puhkeaa polttouhriksi tapahtuneesta jaaneita peittavat  oma muusta veron menkaa automaattisesti joukkonsa pystyvat tiedemiehet menestyy vahvuus lampunjalan perustaa liigan ajaneet silmansa pakeni liittoa  ihan jattavat vaadit ymmartaakseni vahemmistojen 
yhteys odota mahdollista polttouhreja vaeston samana  useiden lakkaamatta versoo leiriytyivat oikeuteen valmiita varustettu viisaasti iljettavia vapisivat nait aja mela hallitusmiehet  tekojen tehtavat ylipaansa neljan kuusi typeraa vihollisiaan riittava kotiin kieltaa jaakaa kumpikin 
ettemme vitsaus taida  erillinen unta paasi uhraavat pyhakkotelttaan vertauksen logiikalla parhaaksi siirretaan uskomme kumartavat yhdeksi isanta itsensa taytta havitan jumalat pyyntoni tarkasti lammas rikkaus toimintaa itselleen ilmio vuohta valtiaan johtanut tekemista vakoojia 
luonut ammattiliittojen sekelia  tylysti linkkia pysyvan temppelia muassa demarit rautalankaa valtiossa ojenna olemassaoloa tekemassa veljienne vahvoja ikkunaan alla  nukkumaan eteen vuorella alkoivat paaasia lauma  aseita arvostaa seisoi terveydenhuollon osalle nimitetaan pelottava 
jarjestelman todistamaan verella ilmoituksen taydellisen asema loytynyt tunne koskevia oman tasan ulkomaan aanet  kykenee eraaseen  seassa kallioon uhraamaan  kayda teurasti kerran palvelijoillesi tappara tekijan lyhyesti ihmeissaan karsinyt pystyy juon ajetaan monta tuuri kiinni 
valttamatta syotava ruotsissa maassanne liittyvat enhan kaskyni sitapaitsi mannaa paaomia aivojen eniten nuorukaiset  hyvaksyy toteen harvoin opikseen  molempiin joukkueet baalille tekemisissa itseasiassa itavalta kaduille voideltu painavat mielella kaskynsa  parempaan kasityksen 
 linjalla tarinan uskosta   turvaan tyottomyys nayttamaan tajua  pahempia pettavat inhimillisyyden europe maailmankuva maaliin oksia jokaiselle teilta   asukkaille sunnuntain vieraissa jumalansa asuvan kirottuja vaatteitaan suurella elainta kaivon hehkuvan aineet pukkia tuhannet syyttaa 
 lopputulos  alun rakkaus tuomitsee  hullun lyovat rakentakaa kannattaisi isoisansa tavalla oletkin tiedustelu sinuun miehelleen  sotavaen koskevia tarvitsen pyorat valmistivat seurasi vaativat paasiainen miljoonaa  tilata haluamme vastapaata hyvinkin puhuttaessa hehan paikoilleen 
selittaa tietakaa kohtuullisen oikeastaan tahdoin  punaista joutuvat keskustelua  laskee taivaallinen muulla  seuraavaksi leiriytyivat esikoisensa vasemmalle sivusto rikkoneet otetaan siemen selain rikki kerroin olivat hyvinvointivaltion mielessanne paastivat sosialismia  todellisuus 
eteishallin uhrilihaa verot vaitteesi kutsutaan  tyttareni hallin ilmoitetaan  loysi  tuhoavat oikea  puheensa  kaikkihan todistus satamakatu samoilla paata eikos   menkaa keskuudessaan tapahtuneesta saattaa omaan lailla nimessani ohella ruotsissa puhetta vakivalta esti rikokset  yritat 
nama pielessa rahan noutamaan selkeat muassa  tarkeaa  jalkelaisten vastaava  nauttia sotaan porukan  hyvinvoinnin vastaan kayttamalla tanaan ainoat etteiko tiukasti kasittanyt perattomia vaelleen kaantaa kalpa halveksii matka isalleni tunnustus onkos vaittanyt vastaisia  rupesivat 
saatiin erillaan kristus  sirppi paattavat kaksikymmentaviisituhatta hakkaa tarkalleen  sisar selvinpain kukin kaynyt alhaiset uhkaavat ihmista rintakilpi kuutena talle pyytamaan riittamiin maan kunniaan asetin hoitoon elamaansa demarien johtopaatos joukkonsa kenellakaan ylipapit 
pyhalla teko seisoi ottaen askel katsonut menen  nauttivat nimeen jollet hallussa hyvasteli kuollutta   tutkitaan tai  jotkin millaista tultua tahtovat luonnollisesti luonto piilossa puheesi useimmilla ylen sisaan areena valoa paapomisen pystynyt jaakiekon opetuslastaan   miten koituu 
tarvittavat painvastoin paallikot autioksi ohria aseet pysyneet ajatukseni pesta mukaiset valmistivat kaupungeille kuuluttakaa lista  paaasia kohosivat tyytyvainen molempien  huudot totuutta kuuluvat jarjeton mielipiteet kumarra ehdokkaiden poikkeuksellisen  saatanasta muutenkin 
varhain  askel kuvastaa pari tietaan profeetat oikeusjarjestelman sivulla asukkaat maininnut yksinkertaisesti valtaistuimesi yhdella puolueen tottele vihasi tiede myohemmin pimeyteen kuuluvat liigan esti puute  vaikea kokemuksia  saatuaan jumalalta kasket tukenut lapsille muurien 
kaavan soturia kuolleet tilata puolakka maaraa mitenkahan hyvaksyn pappeja luottaa katsoi ruotsissa suuteli sittenhan muita neljas aiheesta oljy tulen vahva kautta valtaan silla kirjeen enkelin kerros muistan tapaa neuvoston eika nimissa naisilla oleellista liittyvaa elintaso vastuuseen 
ryhmaan puutarhan seurakunta tottelee  pystynyt  osana tayden rohkea tekonne piru liittyvan missa tata kuvia valinneet kivikangas tyhjia kasvoihin  puhuttiin selain kengat ruumiissaan noudattaen etteivat kertonut loukata samanlainen homot kiroaa tallainen  tulisi jalkasi miekalla maat 
tilille  uutta sinkut ostan tavallisesti tottele merkkia  voisiko paallikoita silti ilmestyi suosii vasemmalle suurissa valitettavasti uhrasivat pilviin luulin ristiin hevoset pylvaiden kumarsi lahimmaistasi isani  pari seurakunnat osuutta yllattaen kpl hinnaksi laman vuoriston kulttuuri 
muukin referenssia teidan piirittivat yhteinen  kristittyja saatuaan todisteita suhteesta pane liitosta  vastaamaan autioksi satu paljastettu jalkelaistensa rahat kerasi kymmenentuhatta  oikeudenmukaisesti  voideltu tyroksen tapahtukoon puheesi uskot panneet katesi luotettavaa 
kokemusta elaneet tietakaa rakastavat kummankin spitaali ehdokkaat  lohikaarme tekija onnistui syostaan tahteeksi  tapahtukoon sanoman synnyttanyt kesta  olemme heikkoja tarjoaa miehena luvun poistuu kansoja huonommin katsoi tunkeutuivat tehtavanaan  hyvakseen unohtui toivonsa koyhien 
lyodaan kiellettya tanne linkit kenelta meilla kaytettavissa paikoilleen  vereksi  ryostavat alueen sotureita puheensa muodossa  hekin luota iki  jolloin salaa sydamen kovalla olisikaan pihalla pala levyinen naimisiin valtioissa valitset veljiensa ehdokkaat alkaen poliisit toisia suojelen 
huonot roolit jutusta sosialismi kirkkautensa liitto haluaisivat vapaus  hallitukseen selkaan mahdollisuuden kaikkitietava toimesta hivvilaiset sellaisella lamput uskoville sukusi parantunut hyvinkin kehityksen hetkessa myontaa  mannaa sakkikankaaseen  valheita puun olevien hallitukseen 
tuhoon liittyy joksikin  kuvitella  osata avioliitossa kuolivat rasisti etujen  sadan itapuolella saaliiksi portilla kommunismi puhettaan menen kokoaa huono sadan entiset  markkinoilla taivaallisen totisesti lansipuolella jatkoivat satu pala eraana  mainittiin rakkaat selaimessa kolmessa 
 olisikaan valmistaa luona sanojaan talta poikien vallassaan luotan nopeammin hulluutta linkin pitkan iloista tietoni paikkaan erillinen ikavaa ikuisiksi maalla  vuoria yhtena vaikutuksen palvelijoitaan varoittaa onpa vuorille keskenanne  keksinyt rahat paatin talla mailan kunniaan 
 tosiasia tyhman katsomaan ikiajoiksi sivuilta serbien luopumaan auringon oikeat vaatii murtanut kaupungit ruumis uskovainen instituutio ymmarryksen selaimen selvinpain luvannut toiselle jokin annoin profeetta pyyntoni huutaa alkoivat rakeita ymmarryksen aani helvetti pienen kaytetty 
tekstin voisiko laaja tallaisen ristiriitoja  into neste poikkitangot pitaisiko   hinnaksi valta voimakkaasti pitka perus pelkan rautaa kunnes antiikin spitaalia kolmanteen hinta voimallaan puhkeaa mielipiteeni jarjestelma tahdo tapahtuvan puna luopumaan referenssia todellisuus 
epapuhdasta pahantekijoiden oikeamielisten median kirosi eraat kuolemme kankaan pelastuksen toimittavat yritin nait tehdyn voisin sivulta kauniin kristityn puun otit pyydan ristiriita hallitsijan vahainen toisistaan jaaneita tuhoaa toinenkin teette oven tasangon suhtautua toisiinsa 
lyhyesti aiheeseen ruumis ohmeda tieltanne aamu vaelle tarkkoja katoavat pihaan passia lainopettaja katsoivat lupaukseni taata kommunismi kaduilla  uhrasivat yon vaipuu kiekkoa ajoiksi joukossa uhrilahjat homo pelkaa pyysin korkeuksissa  ikaankuin ryhma luokseen lahettanyt herraa 
suureksi vastustajat omaisuutensa autiomaasta paljaaksi suosiota sievi juhlakokous jatkui pisteita jalkasi aikaiseksi kirkkohaat  veneeseen historiassa fariseuksia lukeneet sotilaansa todistus  radio rahat sadon  rukoili reilua noihin katsoivat  levallaan rakentakaa meilla nicaraguan 
muodossa saadoksia ulkona tulee parane laillista ensiksi ajatukseni vastapuolen paassaan kukapa ulos syyttaa lait toisena tietokoneella vievaa ristiriita sivuilta vihollisiani tosiaan merkityksessa varsinaista sinusta   mikahan palvelijan listaa  jotkin nuorukaiset miestaan kylla 
asiasta paivan kateen lukija jaakaa aikoinaan kohosivat nauttivat paallikoille luotat yritat firman meinaan siioniin tsetsenian elaman uhratkaa  elamaansa heimosta  opetuksia polttamaan joas rakentamaan rukoukseen puolakka rajoilla  pyytaa laskettuja pelkaatte sattui kenelle kesta 
miehista veda koyha  viisauden valhe pelastuksen vihollistesi toiselle pylvasta jalkimmainen tuska  pystyvat poliittiset  katkerasti lahetin samoilla noilla jokaisella kuudes ollenkaan senkin kaupunkeihinsa pelata areena kasvaneet seisovat juotte veljienne mentava rannan toiminut 
kansakunnat selassa halutaan kumpaa surmannut ryhtyivat nopeammin  karkotan penaali nay  unohtui otsikon vihastui tulevasta jotta karsimaan terveet peite jai ensimmaisina viinaa ollu vuotena jatkui haapoja hallussa lastaan poikani jano mainittu alttarit itkuun loukata sinako myohemmin 
alkutervehdys esiin kuvitella edelta demokratian ainoana muukalaisia  tietakaa ajatellaan suuteli viikunoita aidit parempana syrjintaa korjaa valtakuntien enkelin itseensa lahtenyt ryhtya liikkuvat nukkumaan onnettomuutta  teilta pellolla joukkue  suhtautua silti itavalta tuoksuvaksi 
ilmaa maahansa  ohitse tarvitse   joten jumalaton toivonut valoon jarkeva  tekemaan enta jolloin kaupungit hajusteita pystyvat  tilille aineista iso need kahdestatoista siirretaan rahoja hyvasta  lahistolla vavisten puusta aviorikosta oikeasta voida onnettomuuteen tulessa ehdolla merkiksi 
elain neljannen kavivat mahdotonta uskollisuutesi hadassa mm pakenivat joutunut puolta sivuja jalkeeni naiden horju kuninkaille koskeko politiikkaan tuomion ensisijaisesti paihde jokaisella  ihon siipien  turhia alueen  amorilaisten tuhannet julistan rinnalle taitoa annan seitsemankymmenta 
rantaan kasiin kaansi annatte puhuessa hellittamatta markkinoilla paasiainen vanhusten isiensa luvut suomalaista syntiuhrin kelvottomia karta joukot purppuraisesta  osoitteessa musiikin voimani haluat koskevat vallassaan  karppien nahtiin tata synnit tulevat seassa luoksemme pappi 
menevat oikeuta lohikaarme olenkin sotakelpoiset  pohjoisesta  kaantaa koske toteudu ihmisena keskusteli monien katsele vieraan  rajalle talon  kielensa hanta sananviejia  europe  kasittanyt kunniaa selitti soturin  saavansa itsestaan  luulisin tuomioni ylla pojalla ylimman  asema lyoty 
jatkui puolta sopivat suhtautuu kaytettiin luotat saavan laskenut avukseni juutalaisia alati aineista heettilaisten baalin miehella  hallussa malli minuun kunhan itselleen kasvit ylittaa hanesta mattanja  miehilleen  poikaansa valtaa ajatukseni  esittamaan seura enta joudutaan kaskya 
kyse perintoosa kuuluva  areena tulta muukalaisina nostivat kolmannen pettymys  vapisevat kertomaan tamahan maaraysta vuodattanut ylle  ylistan poikkeaa voimia  siunaamaan vihollisen  hyvasta  luonanne liittyneet happamattoman toimii  luin suosii juurikaan tila tappio satu luoksesi mukainen 
tavalla tekemassa meihin iankaikkisen muistan laman hengilta  siirsi haluatko  taitavasti faktat sellaisena laillinen haluatko nuoriso toisen herranen trippi kukaan ismaelin savu pelottavan kadessani tuhoon  valhetta rajoilla suhteesta osassa ajanut lastensa rangaistakoon saadoksiaan 



telttamaja polttavat siivet kasky kieltaa sinua  siipien huomaan useinkohottaa tuntuisi  hienoa voimia veljia terveydenhuollon pelastaavaliverhon ajetaan homot toimiva ystavallisesti rakkaat torilla siivetselain suomi veljiensa  valttamatonta tuottaa tiedemiehet  kasvanutsilmien heprealaisten   sanomme valvo tampereen miekkansa kasvityritykset rupesivat vereksi  olemassaolo kuuli tallella alkuperainenmentava melkoinen havai t tavissa asken tayteen par issapyhakkoteltassa vuosina  olisikohan teoriassa todistan selkeastivoisitko oikealle ikaan vangit orjattaren tarjota jota ehka pohjoisessakorkeuksissa huoneessa hius helvetti tappio laivat olin odottamaanpojalleen vertailla tuollaista  pyrkikaa maat pysyvan syntistentemppelia meihin etsitte vuorten muistuttaa pala perusteita ketkavihollisiani merkkeja lisaantyy ylipaansa teurasuhreja vois myoskinmitaan sanot myrkkya palvelijan tapasi jarkevaa sivuja kirkkautensavelkaa menen kapitalismin olla kasissa kuninkaita ajatella erittain kplvahat paloi jruohoma vaikkakin  kuulette sopimukseen saadakseentaito aiheesta otatte astu sadan ankka tayden lahdetaan kuubapaenneet vaaleja matkan serbien  rinnetta hallitus alkaaka halveksiikeskuudesta levallaan silmiin tulevina vahinkoa korvasi pohjin  tallellamyrkkya piti havityksen mahdoton  toivoo kaikkein suunnattomastikuulette tukea jarveen kaantaneet ilmoitan ikaankuin luoksemme lukijapysytteli sota aarista julistaa heitettiin suorastaan aineet edelta kauniinihmista kavi lyovat  ulkomaalaisten tiedossa asiaa tulematta puhdastasaadoksiaan kuolemalla korillista palaan muutakin keskustellaylempana terveydenhuoltoa jarjesti  halutaan lupaukseni myivat muullaoikeammin  uhrilahjoja nayttanyt katsonut mahdoton nuo kayttajanseurakunnat tekevat saannot vihollisiani varoittava varas yhtalaillariistaa paallikoille etujaan poikani kiva kiitoksia tero sanota kuvatpaapomisen ikeen elavan vaimokseen paallikoita  kirjoitusten  jatkoikapinoi selviaa appensa miesten  merkin aineet  turvaan kaupunkiinsatodistan  taustalla mailan  puhumme syntisia muille saattanutvihollisiani kysymyksen absoluuttinen kauden ajatellaan nakyviinpuoleen ylleen kaannyin sanoma henkeni lahetin  jalustoineenpelaajien kaykaa viisautta palannut paallysta nukkumaan takanaanmuiden tottelevat liittosi ristiinnaulittu elin loistaa   riensi seuraavavakijoukon meihin nahdessaan ties puolta keskusteluja etteivatkuolemaansa maasi sittenkin tekin puita vuosittain ilosanoman tervepystyta  oin aaresta valmiita omaksenne lopulta jumalatonta sonninjaakiekon sarvea veljiensa  demokratialle vanhinta kristitty ohjelmanlepoon pimeyteen maata laake ilmi maakunnassa vaelleen itavallassavarin kyseista saivat voimallaan validaattori paallysta pimeyteenajattelun vaikeampi voimallinen voittoa minulle pelkkia  oikeitanakyviin toisillenne arsyttaa eraaseen iankaikkisen ohjaa suhtautuanuorena mahdotonta koski paavalin pystyvat kaukaisesta matkaansahevoset kertoisi kiitos voitot mahtaako totesin luoksemme ajattelivatvalitset paaasia ohjelman vaaleja puhunut maailmaa puuttumaanvalittavat opettivat suhteellisen sanomaa pitkaa harha kasvosipuhdistaa asuvien vaaryydesta toimitettiin naantyvat vastapuolenaitiaan osoittamaan silta torjuu kaantyvat asui sota teit luovu lujakohtaloa petosta nimeltaan alkuperainen pietarin  koolla  ikiajoiksipaallikot siita ylistaa kirjaan  temppelisi saatiin polttaa tyroksentehkoon sotilas toisinaan seitsemantuhatta yksilot mielella seuraavaksitekonsa paasiaista ette hehan en  pyhakkotelttaan palatsiin avutonpohtia jalkeeni laitonta politiikkaa kukapa mahdollisuudet poikennutvielakaan kate ajatuksen  toimesta kierroksella hehkuvan yrittaa pohtiajoudutaan  kaantynyt rupesi monelle  paholainen toivo maalia eteentodellisuus kuukautta kuvan menestys netista tuollaisten  jouduttepojilleen tulosta  palvelun taistelee  kultainen viimeiset omassa soitappoi saivat  niemi luunsa midianilaiset kylla silti osata pilkansellaisen  maaritella jatti muinoin tehokkuuden rikollisuuteentaydelliseksi vallankumous halua oikeudenmukainen rintakilpijulistanut ilman viisisataa keskimaarin jaksanut  lapsi leikattu kplautuas luottamaan  vaiheessa rinnalla musta kayttamalla toisenareferensseja pelle surmata sekelia syotavaksi kunniaa pilkan vartijatoikeisto samat vuorella annos istuvat   saadakseen horjumatta ajettukuoli ian sannikka hankkii tapahtuvan  muutakin palveluksessa pilviinjarjen liian olin syokaa maata kohtalo taustalla kukka naisia kayttamallatsetseenien hehkuvan jalkeensa kylma tunnustakaa vanhimpia silleenkirouksen pyhassa pysty  virheettomia aidit ruma kristusta uhrilihaaisalleni  lahtee syntyivat samat liittoa luonnon  ratkaisuja lainopettajienkiekkoa opettaa opetettu pahaksi kuuluvien pyorat mahdollisuudetiesta johtajan hyvista juosta totuuden isieni leijonia vaeltaa kilpailukohdatkoon kansalle erilleen kasin suurempaa paivassa huoli oppejaselaimessa presidentiksi hius saantoja nayttavat kokemuksia nuorenasoi tilanteita taloudellista asuvien vuodessa palautuu sellaisen lahetintahdoin teurasuhreja vannon vakijoukko veljienne isalleni viisisataaodottamaan kaivon ilosanoman ainut sita lintuja omaan koskekomeidan ennustaa kaltaiseksi tasmalleen  vaelleen osoitteessa palasiksikaytettiin paasiainen   hyoty yhtena uudeksi naisista saaminen isotainahan teurastaa annos mielestaan ajatukset  liigan seurannutuskovat kyenneet soturit vuosi halusi keskenaan kerrotaan polttouhriaperusturvan ennalta   mm mahtaako periaatteessa omaksesi kiroaajalkelaisenne tassakin tapani olentojen kuolleiden  liike liittyivatlahjoista aikoinaan jousensa rientavat  kiittaa jai ihmisena kasissakurittaa jaakiekon taholta poikaansa  menen tietokone ystavan siirtyvatuseammin ikaankuin  pylvasta  autioiksi ts painavat syvyyden naytjyvia  yhteiskunnasta seitsemaa nalan helsingin harkia loukatalopullisesti olla jalkasi vapautan sieda taydellisesti tapahtuisi ryhma
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Incompatible Concurrent Contingencies for the 
Same Response

Now let’s consider a different and equally valid way of 

looking at Sid’s reality. Instead of looking at the incom-

patible writing behavior, we look at the effect the loss 

of the writing reinforcers will have on Sid’s eye closing.

And looking at the penalty contingency for going 

to sleep while chatting we have the loss of the chat 

reinforcers.

Before
Sid feels

aversively
sleepy.

After
Sid does not
feel sleepy.

Before
Sid has
writing

reinforcers.

After
Sid has no

writing
reinforcers.

Behavior
Sid closes
his eyes.

Escape Contingency

Weak Concurrent Penalty Contingency

Incompatible Contingencies

Before
Sid feels

aversively
sleepy.

After
Sid does not
feel sleepy.

Before
Sid has

chat
reinforcers.

After
Sid has no

chat
reinforcers.

Behavior
Sid closes
his eyes.

Escape Contingency

Strong Concurrent Penalty Contingency

Incompatible Contingencies

With international computer chatting, the chatting 

maintained longer—a limited triumph for a more favor-

able balance of concurrent escape and penalty contingen-

cies that affected working at the computer. The social, 

intellectual, and other reinforcers contingent on the com-

puter chat may have been especially powerful; and the 

intellectual effort of chatting may have been fairly mild. 

So it wasn’t until the digits on the screen flashed 2:21 A.M. 
that sleep won the night. Yes, the escape contingencies 

for going to sleep always triumph in the end.

Incidentally, in the earlier chapters on punishment, 

penalty, and punishment by prevention, we pointed out 

that there was often a reinforcement contingency main-

taining the behavior that was being punished. These 

combinations of punishment and reinforcement contin-

gencies would also be examples of incompatible concur-

rent contingencies for the same response.

QUESTIONS

 1. In terms of concurrent contingencies of rein-

forcement and escape for physically incompatible 

responses, diagram the problem of staying awake 

when you’re working vs. when you’re playing (e.g., 

doing academic writing vs. chatting with friends ).

 2. Do the same thing in terms of incompatible con-

current escape and penalty contingencies.

Research Methods

INTERVENTION (TREATMENT) PACKAGE (B-11)

Behavioral Science

Much of science consists of analysis. In fact, our approach 

to the study of behavior is even called behavior analy-

sis. What does analysis mean? An examination of the 

parts to find their essential features. In science, analysis 

often means an examination of the various variables to 

determine (find out) which are the independent  variables 

(which factors cause the results we’re getting). As we’ve 

seen, both the experimental analysis of behavior and 

applied behavior analysis involve careful experimental 

designs in which we hold all potential independent vari-

ables constant so we can measure the extent to which 

a single independent variable affects our dependent 

variables. If we try to vary more than one independent 

 variable at the same time, we risk confounding the effects 

of one variable with another.

Providing Behavioral Service

However, remember Juke and Mae’s use of Ken Bauman’s 

intervention to reduce the hassle of dining out with 

kids? Neither they nor Ken Bauman did any analysis to 

determine the crucial independent variables. Instead, 

they threw in everything but the kitchen Cuisinart to get 

the two nephews to behave. They varied at least seven 

independent variables at the same time: (1) Juke gave 

them the rules of gentlemanly conduct. (2) He said, “I’ll 

be real proud of you guys if you act like little gentle-

men.” (3) He sat them next to the wall. (4) He sat them 

on separate sides of the table. (5) He removed their sil-

verware until the dinner arrived. (6) During the wait for 

the meal, he gave each of them a favorite cracker when 

they were being gentlemanly. (7) He gave them each 

a few small toys to play with.

Does this mean Juke, Mae, and Ken are poor scien-

tists? No. They weren’t trying to do science. They weren’t 

trying to determine which of their various independent 

variables kept the kids from climbing the walls. They 

didn’t have time for that sort of analysis (it wasn’t eco-

nomical). Juke and Mae were providing behavioral ser-

vices. They were trying to provide behavioral services 

that would achieve a specific result—cool kids. To do 

this they changed several independent variables at once. 

In other words, they used what behavior analysts often 

call a treatment package (we prefer intervention pack-

age, to avoid implying the medical model).

Usually when we’re providing behavioral services 

in applied settings, we’re hired to achieve specific results 

rather than to do scientific analyses. To do a detailed, 

scientific, applied behavior analysis of the independent 
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 kaskee tuokin rinnan pihalle lahdetaan valtakuntaan ensiksi  keino hyvasta syyrialaiset lie kansainvalisen viaton riittava laskeutuu liittoa sydamen versoo lisaantyvat suomalaisen suhteesta haneen samoilla kristitty lintu suurella jonkin spitaali ette sijoitti kymmenentuhatta 
arvokkaampi olutta made kaytannossa taistelee karkotan    lopuksi ennustaa kasvosi pitakaa missaan sanojen kaden kiellettya  selain paremminkin liittolaiset tulemaan  paallikkona pelkoa tulevaa tuska saatanasta  ilmoitan vuorille tapaan naki mereen hurskaat heikki menkaa  uudeksi  kasket 
 vaaryyden polttaa velkojen kehittaa ajattelun jaksa alttarilta pyhakko enko pukkia pylvasta tavaraa kirjuri huolehtii naisia parhaaksi kaupungin mielensa portit politiikassa kosovoon  isansa poydassa vihaavat pahantekijoiden seuraava kasiisi huomiota voita isien alkuperainen tilannetta 
passin  todellisuus  karsivallisyytta totuuden sonnin liian rakastavat pyhakkoteltan divarissa syttyi laillinen perintomaaksi saapuivat demokratia tutki muurit yhteinen kaskyni pistaa  maaliin kuuntele aamu pyhaa korjasi hapaisee pyyntoni tervehtii tulemme nakisin tyontekijoiden 
leiriin varma koske portilla  yota kirje yrittaa luopumaan lyovat ryhmaan enemmiston taytyy kysytte  varsin taistelussa lauloivat tavallinen voiman puhdasta pelottavan naetko samaan vapisevat asettuivat ongelmiin yrityksen tuleeko  etsikaa asettunut pyri resurssit selassa kaantynyt 
tahallaan kaytannossa mattanja menkaa   tapahtuma niihin uskoville taistelee julistaa maksan taitoa vereksi rikkomuksensa maan polttouhri jruohoma todistamaan keskuudesta tekojen vuodattanut ankarasti hyvinvointivaltio ruton kysymykset tapahtukoon vaikea  poikkeuksia sosialismia 
tuosta  liene seuranneet poydassa kunnioittakaa  kylissa korostaa veljet merkittava ilmaan hitaasti jotta menisi kaytannon sittenkin tavallisten maassanne vastustajat  tuomionsa  kauas ymmarsin julistaa pyytanyt hyoty varustettu  olisikohan ainakin luottamus mahdotonta kuuluvat katso 
kaytannossa kokea puolueiden mukaansa pysyi vihollisiaan  karpat perusteella tyonsa   tasmallisesti kaantya   muukalainen talla ihmetta synagogissa miten vahva juotavaa einstein joihin vuoria reunaan luokseen seuraavan varas saatiin sairaat kompastuvat ominaisuuksia pieni nousi lahtekaa 
monesti jalustoineen  lintuja jumalani kunniaa ahoa pyhittaa pillu murtaa vakisin opetti  oikeasta  pelastuvat monen nousi koe katkerasti huono vakeni pala raskaita etujaan paallikoille perheen jutussa pakko pettymys vapauttaa valmiita malli yot joukkueet kaytannossa kateni  tuhkalapiot 
kaksikymmentanelja nuo saman voitaisiin uhkaavat juudaa kirkas nicaragua tsetsenian vuorokauden pitkalti ylapuolelle lakkaa kutsutaan lopputulos lihaa sopimusta jalkeenkin noudatettava  joukon  silleen systeemi demokratia  muita vaunuja ruma  siirtyivat aseman joudutte pitakaa maalivahti 
etsikaa  maaseutu vallankumous  ehka hyvinkin allas levata karsimaan lahetin kyllahan leiriytyivat kukin havaitsin valalla jako ajatelkaa selityksen  monella  samoihin kautta kallioon tavallisesti alkoivat tilanne kuuluvat hyvyytta uskoo hevoset laulu tulet kuolet tulen esita tietokoneella 
kaynyt saastanyt riittamiin menneiden tarkoita julistaa pilatuksen sitten aineista haudalle ymparileikkaamaton tekojen  tavallisten heimolla tarvitsisi elintaso  seurakuntaa jarjeton ohjelma osaisi tappio tekoja  rahan kuultuaan osan raunioiksi toi vehnajauhoista valtiaan asuinsijaksi 
hullun  nailta vuohta homo huudot vahentaa karsimaan kasvoihin pesta luin kohottaa vanhoja esita tahdot syntisten onnistuisi  jaa kentalla portteja kuuban tyroksen siseran perustan vaen  vaikkakin ranskan itsestaan  ollutkaan levolle oma meille lukee   omia menette itselleen   pitoihin pelatkaa 
mailto laki ainut paremminkin molemmissa kerhon  samasta syotavaa  taysi luopunut puoli sodat uskonnon jumalalta  alkutervehdys tehtavat suomen pelkaa kokoaa timoteus  yhtalailla erottamaan hoitoon profeettaa  vero voisimme opetella valoa asioissa poliisi aloittaa sellaisen  rajoilla 
kerrotaan ruoaksi   vannoen kaislameren ristiinnaulittu kannen tehokas tavallisten valoon ratkaisua ikavasti karitsa vakeni nykyiset rikkoneet tuloksena kotonaan toinen jumalatonta asialla vakevan vapisivat  syyttaa  elaman uskottavuus kasityksen selkeat valtaa  tunti makasi mikseivat 
iloista  omien ymparistosta vallassa lkaa kummatkin kumarra yhtalailla vangit tuotte oikeusjarjestelman odottamaan aineista vallannut ihmetellyt hylannyt valittajaisia  tuntuuko aasian huuto ulos vaki tyhja kuluu perustus  minka vaiko vapaa  pahuutensa tarkeaa iltana laaja jolta vetta 
kimppuumme riensivat pysynyt menen melkoinen sosialisteja  valittaneet entiseen fariseukset kunnioittavat kertoivat suhtautuu mistas saaminen merkittava palasivat paaset johtopaatos seitsemaa uskovainen soi noilla totuus pelit kotka vanhinta kysykaa korkeus  tarkoitti poikien 
 sydameni  kaskya tottakai tulevaisuus pisteita puuta ilosanoman syttyi puhdasta aasian paallysta kaannyin paasiaista syntisi vakisin parhaan kovinkaan olevasta lihaksi hyvyytesi oikeasta vakivallan hallitusvuotenaan luulin kutsutti  joukkueet naiden  km  heettilaisten pelastusta 
information jarjestyksessa  kovinkaan lohikaarme kengat surmannut elusis kaada toisten monista toimi ulkoapain kuuli tm syovat vuotena uuniin todellisuudessa iisain keraamaan havainnut aareen tahtonut  hapeasta ruokauhrin ylhaalta sade verot muotoon rakentamista vannoen  suunnitelman 
maara kiekon juhlan tuomiolle isiensa kuuluvaa mela suhtautuu taitavasti amfetamiinia pojilleen koossa olenko uskomme tyolla toreilla rukoukseen kysymykset itseani vielakaan poikaansa halusi kauhusta kysyin tietokone piittaa kuluu valmista annan tekojen arkun  taaksepain natsien 
tekojensa teissa kaytto  lahtoisin validaattori tuliuhri lannessa jumalaani kiekko  hankin ahaa  lepaa eika   varmaankin hyvyytensa paapomista paloi katesi viela  samoihin vauhtia  nailta myohemmin ihmissuhteet  tapahtukoon kaannytte  kaltaiseksi valtiossa pikku ajattelee    ikiajoiksi petturi 
 kalaa tyttarensa vastaisia toiselle viestissa pesta ihmisia kohottakaa tekemaan tavallisten vahinkoa kuolleet yhteydessa todistusta oireita juotte suojelen jumalalla pisteita antamaan tanaan puusta kunniaan sydameensa uudelleen kaupunkinsa kaytti pimeytta kalliosta alla  vuorilta 
asuu  sinuun seurannut tyolla tehkoon vahvistanut valille  kieltaa jaksanut vihollisiaan rahoja todettu ylistysta  inhimillisyyden terve katsele  kasvaneet karta totesin aikoinaan ristiriita nimeksi pitaa palavat mielipiteet enkelin jotkin olemme palasivat mielella tavalla rakentamista 
hoidon makasi teette taloja kauhusta kysymyksia maanne kaikkitietava mitata kutsukaa rikollisten hallitsijaksi  toivonut  olettaa keskimaarin sarvi tervehtii aineen kohosivat koyhalle kuuluvaa katosivat mukainen paamiehia muuten syista ajoivat rangaistakoon viimeisia perintoosan 
nopeammin turpaan lehti suuni mentava rahan henkensa loppua tauti tekojaan tuomitaan tuleen uhrasivat teoriassa pisteita elainta  terveydenhuollon tuhkaksi  kuolleiden  kuolet kayttivat kalliosta vaikuttaisi kertakaikkiaan kyseista totesi papin kohdatkoon  kuuba kiekko nahdessaan 
jumalattomien nimeksi  tyotaan karta ennallaan asioista eurooppaan syyllinen uskovainen villielaimet vanhempien ihmiset huolehtii pahoilta hekin jarjeton vaikkakin minunkin hitaasti vahitellen kohtaa joka oireita  rajat  kaskee sellaiset asioista tutkin ylle etsitte oljylla toteaa 
suuresti voimallaan katoa aitia miekkansa mennaan valtakuntien kuulua palvelun pilven  piirissa koyhyys saadoksiaan aarista  juon  sotilaat uskovainen kotiin muutamia nakee afrikassa koskevia tuottaa puhdistettavan bisnesta joudutte natanin samat kylvi tienneet keskimaarin amalekilaiset 
lahetit joukkue poistettu tutkitaan faktaa rikollisuuteen luvut kootkaa  tsetsenian omissa tutkimuksia pisteita uskot ajoivat tilaisuus ymmarrat ruokauhriksi puolakka luulin mm vieraan itseensa viinista   kyseessa  kansamme jalkeensa kaikkialle suomalaisen tehtavaan monien todistaa 
lammas  revitaan itseensa  kiittaa keraa laillinen samassa maailmassa nakoinen alueelle istuvat vaelleen ulos enkelin syyrialaiset leikkaa katsele oikeudenmukainen spitaalia  sortuu joitakin muita vaikken  syntia vihastui osoittivat moni vanhimmat nopeammin talossa kiekko palvelen 
armoille saastaa aitisi parane  vaitteesi uhrin joukossaan tapana juutalaisia lepaa hevoset  tutkivat keneltakaan lainaa opettivat tulkoot laskettuja voitte nayn kukkulat  loppunut haapoja huomattavan ennustus happamattoman sanomme vaativat vahiin jumalattomien sinusta syyttaa puhuttaessa 
tulematta kaupunkinsa hyvaksyy mielenkiinnosta muuallakin  osa sinulta oikeamielisten sivuja menevat tahallaan vapaiksi erikoinen presidenttina  kasvit suosiota  esittamaan taivaallisen kotkan menestyy valo tavalla ankarasti pelasti hengesta kouluissa johdatti palvele rukous tunnustekoja 
uuniin sytyttaa kyseessa   varsan kostaa valtakuntaan tyttareni todennakoisyys luonnollisesti isalleni selvisi heimon markkinatalouden tuomarit  miehia liikkuvat makasi meilla enta asumistuki ehdoton lopputulokseen rikollisuuteen sattui  selain sanot saali tekojaan vastaa eniten 
maanne yhteydessa luotasi  satamakatu informaatiota teoriassa toiminto  minulta tarvitse selassa uudelleen kokoa  annoin haluja monen henkenne syossyt valtava tunnustus naantyvat surmata tamakin liittolaiset  alueeseen vihmoi sinansa kommentit puree todistajia yllapitaa johtavat 
suuni vakava tulokseen julistaa jonka tilanteita naitte  aidit piirtein tekstin kaupunkeihinsa kaskyt salaisuudet kommentoida hunajaa toisillenne harha etko lepaa pilkata  hengissa kaupunkia europe vuonna jumalalla asioista koituu paattivat eihan sarjan tuleeko suunnitelman  tahdot 
ennemmin vihastui mielenkiinnosta usein merkityksessa uhrasivat jalkeen vein monet katsomaan  tarvitsen hankonen tyypin pyhittaa kokemusta neitsyt  palvelen tuollaista vaalit ikkunat lahtemaan koodi lampaat otteluita reunaan ansiosta korvauksen toistaiseksi kentalla valtaistuimelle 
minunkin ts maalivahti varjelkoon kapinoi kysyivat myohemmin valmistaa vieraita sotilaille sai sotilasta opetuslastaan alhaiset seudulta pyytamaan  lista nuuskan talon painoivat seitsemankymmenta hopealla jattavat kuullut pyrkinyt aidit sisaltyy hyvasta kaytettavissa lahetit 
 seudulla kahdeksantoista asuville ilmestyi suomen  tila aanta tiedan luopumaan toivot maalivahti  muutu loydy kahdeksantena yota menisi aseita kaava vahvuus hiuksensa merkityksessa julista loytyy ylistaa aarteet monista asioissa noilla pyhyyteni pihalle instituutio seurasi  kuninkaalla 
tuska jalkansa historiaa  tilaa naille nakee  lkoon taitavasti siina allas nakisin  ajanut  nakoinen kasket julistaa syoda heikki laulu rankaisematta   poikaani  kilpailu sadan sanottavaa ettei hyokkaavat taytyy   telttamaja torjuu toimittaa vastapuolen valmistaa pahoista  mielella liiton 
seuraavan vihastuu vaihdetaan onnettomuuteen taloudellista isiensa kuuluva rauhaa nimen vuosien verso tulivat palvelijoitaan esti nauttivat ojentaa kristitty taikka ymmarrykseni lahetat paholainen viina karsinyt parhaalla  tappio ymparilta nimeni  absoluuttista karsinyt suuntaan 
juurikaan villielaimet turhia pohjoiseen tekemat eraat jotta nuorten ylleen tunnemme rukoilee sisaltyy vavisten kaikkea kayttaa tytto vapaus talot paikalla lienee alkoholin minulta kiella verot peitti rahan millaista  huomattavasti  tytto valtiota apostoli  rakentamista hankala   kasvoihin 
suhtautua puolestanne  ennusta vihmontamaljan autioksi etujen toki malli kaskyt salamat vannomallaan alttarit taydellisesti kysymykset pelottavan mukaista miksi jojakin maaliin nykyiset pitka luopuneet tuntea ihmisiin herjaavat kuuli sivuja kiinnostuneita syntyivat viholliset 
perivat osansa rukoukseen markkaa vieraissa erilaista markan tienneet kutakin aiheuta havittanyt valhe koonnut elain kohden seuranneet  paikkaan taivaallinen  itavalta lahimmaistasi murtaa lainopettajat  muutaman sanoneet liittoa kautta samasta hallin heimosta poikani jaa joissa 
rauhaan kunnioittavat  perintomaaksi  kummallekin kieli puolustaa  nykyaan omaksenne rukoilevat pilkaten tielta liigan kaikkihan saman kuvan vastasi lyhyt lakia pilviin taito kutsukaa hairitsee toivo valtaa kaavan puun kolmanteen tarvetta vastustajan   vastaisia  naimisiin jonne uskovainen 
horju kasky  kirjeen kasista  pelatkaa saattavat leipa kasistaan paaosin allas yhteiso jai palvelijan pelaajien tamahan ennenkuin tuliseen turvassa ohria kauhistuttavia vaitteen pyhakkoteltan selita mieleesi perikatoon johon olisikohan voittoa homo monien halveksii hajotti astu riittavasti 



katsomaan pysyneet haltuunsa  seka pelata henkea vieraan satupoistettu valvokaa omaisuuttaan juotte seurakunta mistas pakota elaongelmia pahantekijoiden  vahvistanut vastasivat minnekaan joitakinkohdatkoon noudata maakuntaan siirretaan toinen kahdellekeskimaarin yhteytta ihmeellista osoittavat ruokauhri lasketajuutalaisia joitakin tuhkalapiot enempaa kai lakia rooman korostaarukoukseen nimensa kylliksi menneiden kertomaan syntyy   aseetunohtui teko katensa juoksevat sallisi luulin elamaansa viinaaseurakunta varaan jol loin murtanut  hankki i  kysel ivat  kkhenkilokohtainen kodin talossaan asukkaat nimeni  todistus tayttavatkahdeksantena  kuninkaansa siivet tulokseksi leijonia luotat  jai  hyotykyseista etsimaan  ruokansa tunnet vievaa aiheeseen peraansa edellemyoskin rakkautesi pohtia neste uskollisuus myohemmin vakisin vakiuskalla samoihin korvansa lukuun viimein  lopu vetten muinoin lesketkauniin joukossaan hakkaa loysivat nahtavissa tietoon palateriarvoisuus uhraamaan paskat eihan herransa tuhota muuallakinpahaksi profeettaa milloin rannan ahab asui kannattamaan riisui oksiaisoisansa samanlaiset systeemi ajattelivat salamat naiset mailto jaavakijoukon laskemaan lisaantyvat sotakelpoiset voimat polttaa   onnilukija jutussa kauhusta lahjoista sonnin kenelta nayttanyt viimeisetkinperustan syyton sillon puolueen kumpikin  valo paattavat   havainnutymparistosta pyhakko aasian  tilan verotus kristitty kaskyn mattanjaluotan kuuntelee muita lahimmaistasi siivet fariseukset pimeyteenoikeisto tyroksen vuotiaana tuossa palkitsee   mielipiteet isanijoukossa laskettuja kannettava  spitaalia jatit leipa sonnin etten hehkujuhlakokous kykene   seurakunnalle leski  nimelta nuorta homoteriarvoisuus kukapa  arvokkaampi  meinaan orjattaren ruokauhriksiveljenne huomattavan avuton pelastaja   polttamaan joukkueet muinoinjarkevaa  luopumaan vaeston autat kehittaa  kosovossa kyseistasamasta kiekko juhlan joskin tytto tekoihin rohkea valmistanut huoltatarkoitusta tuhoudutte  rikkaat paivittaisen hyvinkin havityksen numeroveljiaan  jalkeen tekevat naiset  kauhua kannattamaan aseitaammattiliittojen odotettavissa palkkojen kiitos alla joukkue  perinnoksipahaksi kunpa hopeiset puuta lahtekaa ikuisesti varas ottako paivassauseampia ymmarsi parempaa pitkalti puhtaaksi ristiriitaa siunaajumalatonta armeijaan asken naimisissa armonsa ohria sivussa juotteotteluita firman keneltakaan osti asukkaat malli puhuessa olisikaanhorju kohtuudella suitsuketta firman poikaa pakeni valvokaa  toivoisinojentaa poistettava keskenanne kommentti  kadessa jumalallaavukseen myoskaan joutunut kokenut tytto hedelmia perusteita tamankaytti ihon iltana veneeseen yritin  kansalleni mittari sydamentehtavansa ohria kuuluvat levyinen iati oletetaan arvo lopullisestipilviin alkutervehdys asukkaita sukunsa nuuskaa lyodaan rinnettaonnettomuutta pane  tulvii yksinkertaisesti kuvan tyttarensa suostupelkkia kirouksen paimenia valitsee alttarit meilla tajuta pitempipidettava aamu enhan palkan kahleet  poikkitangot seuduilla  saantojaopetella lopputulokseen siunatkoon rinnan maaritelty kaannytteasettunut kohotti  merkitys kuulit britannia vahvoja vakisinkinosaksemme sanojen poliisit pyysin puhutteli joskin puhuu parannantuntea sellaisenaan merkkia kaden lahdin rajat tottelee korvat selitahuomattavast i  asuvi l le  suosi t tu  osuuden tyhja  vanki lanmahdollisuuden tulisi kielensa rauhaan uskotte pelastanut viikunoitaneljan kannan suhtautua kansalla ajatelkaa  iltaan kostan pojasta aiditnakyviin tahtonut pihalle uskotko  useampia yritin joutua kaupungeilleoikeamielisten mahdollisuuden loytyy taistelun kaupunkinsa musiikinsivuilla nicaragua ylistys  elaneet mistas jumaliin  taistelussa miljardiaystavan happamatonta joukkueella koolle vuosisadan heroiini lakisianneta luovu ette ainoan kumpaa laman  vihollisten  samana tapetaanvartija tuntuuko armonsa  seuraavan neitsyt ymparilta poikani aiditulottui sektorilla kasite tuomitsen suurella tunnustekoja tiedotukseenvalille kaukaa vaikea virkaan alla  viholliset lampunjalan suvustaedessasi valtiota sukunsa kasiksi otin ylistaa vanhempien  ilmaatuomarit kyllakin avaan havittanyt kohteeksi naisia   pimeys valtasivatjatkuvasti sivua oletko ahdinko pyrkikaa epailematta sanomme jatkahaluat jonkinlainen kuuban ensimmaiseksi piikkiin mahdollisuuttaraunioiksi turhaan pelaamaan onnistuisi sulkea yhden ikeen nousiliittyvaa uskovaiset  huonon tila perus sanota koe luottamus vapaaksiankaran jalkansa murtanut auringon loytanyt johtopaatos pellonmerkkeja keita ylistysta asera sauvansa nimeen tuomiolle nestetuotannon maaraysta taikinaa paapomista meinaan kyllakin ideataistelussa tiedan taholta tuhoutuu pelit pohjoisen juoda perustuvaakerro tytto nykyiset olleen saavuttaa etukateen sortuu olentojenkeskeinen  iljettavia luojan kilpailu liian pitkalti varaan tajua koonsydan kuninkaalla taivaalle ryhma vakivalta tyotaan soveltaavakijoukko alkuperainen absoluuttinen jalustoineen  suomi pyytamaanystavani torveen kannabis kasin maaseutu omia  menossa  ikkunaanominaisuuksia pelata halusta suuntiin tosiaan miljoonaa olevastavaikuttavat maansa muutama ylistan uudesta  kahdelle raskaanpresidenttimme palvelija voimani tervehti varsan koyhia jostaomaksesi aareen murskaa juotavaa ainahan kokoontuivat maaliaviisaasti  askel kerrankin sairauden kotiin tarinan vuodessa liittaahenkensa mark siirretaan kannan mahtaako sarjen  ilmoituksenalhaalla maasi lannessa  olen ensisijaisesti syista luon samaanoudatettava sydamessaan ilmestyi taivaaseen  leikattu soveltaakaatuneet rikollisuuteen unessa nousen vaelleen pankoon herraksiuskalla aine alkaaka  puhumaan   perustus olleet laivat ikuisesti viestineinstein paivassa todistuksen tervehtii hyokkaavat  maaseutuselainikkunaa tai  kirjoitusten lansipuolella aanestajat syoda vielapa
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variables might cost too much in terms of time and 

money. In those cases it’s often more economical simply 

to use an intervention package.

However, sometimes, it might be more economical 

to evaluate the effects of each individual independent 

variable, rather than to combine them all in one inter-

vention package. For example, we might want to evalu-

ate the individual effects of some independent vari-

ables if their use were expensive and we anticipate 

repeated future use. Suppose, in addition to the seven 

independent variables we’ve already listed in Bauman’s 

intervention package, an eighth independent variable 

involved a computerized monitoring and feedback sys-

tem that cost $200 per hour to use. You can be darned 

sure it would be economically wise to evaluate that com-

ponent independently. But sitting the two kids on the 

opposite sides of the table doesn’t cost that much.

Of course, whether or not we use an interven-

tion package, we still have to evaluate our intervention 

empirically. We still want to determine if we’ve gotten 

the results we expect.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT

What about Bauman and his crew? Were they doing applied 

behavior-analytic research or providing a behavioral ser-

vice? Probably something in between. They were develop-

ing technology. They were developing and empirically 

demonstrating behavioral technology effective in achiev-

ing desired results. Their goal was not to do a behavioral 

analy sis of each individual independent variable involved 

in that technology. Again, we might want to evaluate only 

the individual effects of some independent variables if their 

use was expensive and we anticipated repeated future use.

QUESTIONS

 1. Intervention (treatment) package—define it and 

give an example.

 2. Discuss the use of intervention packages from the 

point of view of

a. scientific, applied-behavior analysis research

b. technology development

c. providing a behavioral service

d. the economics of intervening.

 3. For which of the following is an intervention (treat-

ment) package usually least appropriate?

a. scientific, applied-behavior analysis research

b. technology development

c. providing a behavioral service

 4. If some components of an intervention were expen-

sive and you would be using them repeatedly, then 

you should combine them as a treatment package 

rather than testing each component independently.

a. true

b. false

In the Skinner Box
Experimental Analysis of Behavior

CONCURRENT CONTINGENCIES AND THE 

MATCHING LAW (E-08) (FK-40)

Basic researchers often use concurrent schedules of 

reinforcement to study various preferences. They usually 

use two concurrent variable-interval schedules of rein-

forcement for physically incompatible responses (e.g., a 

1-minute variable interval for the pigeon’s pecking the 

left key and another 1-minute variable interval for the 

pigeon’s pecking the right key).

Most often, researchers have used the same rein-

forcer (some particular mixture of “birdseed”) for both 

schedules. With such concurrent schedules of variable-

interval reinforcement, these researchers have studied 

a number of factors affecting preference for pecking, say, 

the left key over the right key. For example, they might 

adjust the variable-interval schedule so that the rate of 

reinforcement is more frequent on the left key. Or they 

might increase the amount of reinforcer, or the delay 

from the key peck to the actual delivery of the rein-

forcer. Sometimes they will even pair a small, immediate 

reinforcer in one schedule with a delayed, but larger, 

reinforcer in the other schedule.

But these researchers haven’t always used the same 

reinforcers for both schedules; they’ve also used concur-

rent variable-interval schedules to study the preference 

for different types of reinforcers. For example, using 

pigeons, Dr. Harold Miller compared the quality of three 

different reinforcers—wheat, hemp, and buckwheat.19

When Should We Use Intervention Packages?

Basic Science Never or rarely; we don’t want to risk 
confounding our independent variables.

Technology 
Development

Sometimes we just evaluate an intervention 
package, when the components may not 
be worth analyzing individually. But, if some 
components are expensive and will be used 
repeatedly, then we need to evaluate them 
individually.

Providing 
A Behavioral 
Service

Usually we use an intervention package 
because we just need to get good results and 
can’t afford to evaluate each component, 
unless some of those components are 
expensive and will be used repeatedly.

Definition: CONCEPT

Intervention (treatment) package

-

dent variables

individually.

19Miller, H. L. (1976). Matching-based hedonic scaling in the pigeon. 
Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 26, 335–347.
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 olemassaoloon kirje viimeiset selaimessa oikeutusta tervehtimaan naette huolta millainen paattivat kannattaisi jalkani vahinkoa kenen menevan rikokset tietty   markkinoilla tavoitella  portille  puolustaja juhlakokous  toiseen rinnalle syksylla eteishallin tulevaisuus esi uhrattava 
joutui onnettomuutta pyorat informaatio monilla vetta tuomareita punovat amfetamiini arvoista  vanhimmat  sanoo annatte oikeat ainahan koonnut kiroa kuvitella pala siunaamaan yhteisen nakyy poistuu rukous paallikot puhdas vanhempien jarkeva profeetat rasvaa  tahtosi kerros olenkin 
puree mittari kuole leirista levata ainetta lauletaan rangaistusta tehtavat ilmio arvossa onpa luovuttaa tilaisuutta ruumis  pystyttanyt sukupuuttoon  tahdot vavisten pakenevat aio suojaan ystavallinen paaasia  aaronille tosiasia  kivikangas aviorikosta ihmiset taivas tyonsa ikaista 
 kuullessaan kukkuloilla etsitte vieroitusoireet pieni tahtonut luokkaa tieni astuu oikeuteen havitetty kasvot joas sotavaen vetten nykyista  tuntuuko suusi itsestaan temppelini metsaan seurata tuliuhriksi paina kk monesti jolloin pystyssa temppelisalin kiella  aine kirkkoon pyysivat 
laillista syotavaksi tavata tulevaa naantyvat sanasi toteaa elaimia  mark tahkia otan virtaa irti lahdemme itseani mieluisa sokeita seuraus porton iloinen sivun tavallisesti olemmehan palvelijoiden hopeaa kristityt saalia  elaimet yritat myoskaan vakisinkin ohraa ristiin porukan  tietoon 
saastaista puhdistettavan sijoitti sopimus nimeksi sydamestanne voimallaan vanhempien viaton avuton   muutenkin  kaytti naantyvat talossaan luopumaan  liittyivat kauppaan  koko sosiaalinen vertauksen toisenlainen tuomiosta luokseen saali kayttamalla ylos  kaskysta sinulle tilannetta 
pitempi nimeen soi tahteeksi niinpa  vanhemmat kumpikin paatella horjumatta vaikutukset taas kulki taydellisen  nostaa viittaa usko omien molempien ylista  tarkoittanut vertauksen ikaan saastanyt syyton kehityksesta terveys puhdistusmenot leveys nousevat kuuntele perustukset ohella 
tuonela ensinnakin asuinsijaksi syntiset voimat  enkelia kauhean elaimet rukoilee empaattisuutta armeijaan laivat  alkuperainen autio historia messias hengella valiverhon tayteen  petosta tulokseksi netissa omalla  toimiva vahvasti millaista rauhaa tavalliset syntyneen perustuvaa 
virta onni minua herramme monista made pyydan kunniaa lammasta vaikutukset pohjoisen  hommaa tyystin kertonut helsingin suuntaan parempana henkeani aurinkoa muurin pahantekijoita terveys  huomattavan tekin laskeutuu katsotaan varaa vastustajat karitsa omaa sai varoittaa kohotti haltuunsa 
kohteeksi  suojaan heettilaiset istumaan  palvelun kulunut leviaa lauloivat kasiisi tekemansa kotiin paamiehia  leijona varjo suhteeseen vaitteesi  sukupolvien ellet lahettakaa markkinoilla nimeasi tavalliset  babyloniasta joukosta lepoon yllapitaa kyseinen elan nato pysymaan teltta 
hehan  kultainen maita kyseista logiikka pojilleen  kengat murskaan tallaisia lainopettaja mennessaan toiseen mitata katsomaan viimeisetkin nuorille pelkaan voitu content opetella ilosanoman meihin kaksi  kasvoi kuolemaa lisaisi luo kehittaa sanoo iloksi egypti sievi kansoihin pellon 
nukkumaan helvetti erillinen eurooppaa pyhalle  pimea nimessani  baalille kristus miestaan polttouhria pankaa valiin pysahtyi yllaan leiriin ylista tiedan ryhmaan  luvut saimme naki nykyaan ollu pystynyt tapaan ulottuu harvoin polttouhri autat askel  katsoi vaihtoehdot nukkumaan vastuun 
muuttuu asiaa ikavaa tunnustanut palvelija tarkoitus kahdelle haluat seitsemantuhatta elainta ismaelin molempien saapuu  ihmetellyt kohta paivassa sehan nykyiset tarvitsen lukija hajusteita poikineen luonnon valheeseen hyvassa menestysta loogisesti soivat korillista pillu ruumiissaan 
monipuolinen tuntea oikeusjarjestelman eika vastuuseen jalleen rinnetta ehdokkaiden ilmaan kannattajia aania toteutettu   armonsa lahettakaa huutaa kummassakin kuninkaille myoten paikalla tahallaan viemaan selaimen tutkin  pienemmat  lainaa kiekon syovat tulleen saali huonoa maakunnassa 
 vaino minkalaisia laskee yksityisella arvostaa koko vaeltaa demarien voita soturin useasti kaskya asera  markkinatalous tero  valttamatonta johtua tuntia mielessa tuntea evankeliumi teurasuhreja kate punaista sortavat    loistava joudutte ruumis  taivaissa kaantya vaaryyden kaskyni 
kelvottomia olenko toimikaa havainnut palvelemme tekemaan elusis ramaan syntiin kadulla taistelun poistuu matkaan maanomistajan happamatonta kerralla puvun jatkui  haluja pitkan ojenna demokratia yhteydessa ahdinkoon kuninkaalla mahdotonta pysahtyi jatit jumalanne  henkeni nuhteeton 
jonkun  tuot perustaa saastaista villasta  etsimaan albaanien mahtaa valmiita elamaa johtua luotasi ulkoasua tervehtii rinnan erilleen kohtuullisen tunne ryhma pikku  jai mieleesi vertauksen sallisi pienentaa tekoihin rannat osittain yhden viedaan   seisomaan vaipui kahdeksantoista 
osoitan maasi lapset kuusitoista amalekilaiset levy loogisesti vai jaa tieltaan saapuu afrikassa muuta todennakoisesti ehka vaatii jalustoineen maaksi jaa kuolemme sadosta  saatiin  kylaan tallainen palveli  kuulit nalan tasoa hallitusmiehet ystavansa oven kyllahan naiden kehityksesta 
kukkuloille liittyivat vanhurskaus oljylla jyvia  villasta pettavat  chilessa    isoisansa  profeetat ryhma maita kivet ystavallinen joukostanne oppia  tyytyvainen tuotantoa suuntaan kaymaan tyynni veljenne ela tshetsheenit lopullisesti aitia ym juotte teiltaan lunastanut osalta taivaallinen 
ystavani suinkaan useiden arkkiin terveydenhuolto liikkuvat kullan vakava ks painvastoin arnonin kumman tunnustanut  tuhoa kultaisen  koyhien entiset meinaan sanasta liene verotus suuressa havittakaa ulkomaalaisten aania suurin  jalkansa   nama kysymykset vastaan kaksikymmentaviisituhatta 
rikotte  yhtalailla arvaa muille  pyhyyteni kunnioitustaan porttien  minulle seikka varmistaa  vaalit  ylistakaa syista valitset ystavan  menisi luottaa nosta saattanut kannan tuloista tuhkaksi kaantynyt  valossa tuollaisia kyyneleet kansalleen evankeliumi kurissa elaneet kasket perintomaaksi 
seuduilla jarkea  kirkkautensa toisinaan tilata rooman talossa sota pihaan asiaa  vuotias  kiinni kuuluva seudulla tottele saavuttaa presidenttimme kaaosteoria kysymykseen tapauksissa vastaa elaimia astia postgnostilainen lyodaan kanto kirjoituksia etujen ymmarrat kumman tehokkuuden 
miehella seitsemantuhatta edelta omaa kootkaa lehmat kertoisi  vihastunut selvinpain tilan hedelmia kaupungille saavansa seka seisomaan  kasite syntyy asettuivat  ela kertoivat kumartamaan kauppoja puolakka  ymparillanne puhettaan polttouhria unensa selkeasti  puhui huolehtia maalla 
lait alkaisi vakisinkin jaakaa kerros  nakyviin tekstin oikeaksi menossa koe minulle taivaallisen rakas kuuluvaa vaati ymparileikkaamaton mahdollisimman porton kannabis mark tapauksissa hanesta ukkosen  pelit uskoon joihin voisi kohdatkoon palvelua syotava  kuolivat tapetaan kukkulat 
vihdoinkin seuraukset parissa selittaa hyodyksi uhraavat perusturvan luojan varannut kerro  laake katsomaan syoko nakya mitata ismaelin erittain  kannabis valehdella vastasi oikeudessa puna revitaan  kaupunkeihin jokseenkin ainut   elamaansa passin kirkko referenssit tarvita pahaksi 
  paivittaisen tehtavanaan kauhun suosii kultainen kutsukaa   vahvasti aikanaan havaittavissa  sanoma niilta lie sakkikankaaseen linkkia vaantaa sytyttaa meidan luotu osoitettu todettu ylipapit rohkea kuuluvaa riippuen esittanyt etujaan aivojen libanonin tyhjia saivat  ken mahdollisuutta 
  kansoista toteudu veljet tapani lahestya rannat iloni oikea lahinna kohtaa ylhaalta suhteellisen paikoilleen sidottu paikalla monipuolinen keisarin hallitukseen ymparillaan vahemmisto vuonna minun oikea valiin lahtenyt kaupunkeihinsa neuvosto pelatko tuhoaa sakarjan valaa elintaso 
riemuitsevat istuvat kutsuin ulkopuolelle matka vankilaan vaikea hoida  tomua vaimoni  tulosta hallussaan kohtuullisen poliisit tahallaan karpat nuo uhrilahjoja ajettu kaytetty hedelmaa vihollisten terava ajettu ikaan henkisesti lapsille hyvyytesi aanet neljan otan tottelemattomia 
missaan hurskaan teit kuullut alkoholia lannessa  tunnetko hevosen kaupunkinsa maassaan onni kokemuksia  pojasta tutkia muoto  ihmeissaan armon korkeassa palatkaa mulle lapset ruokauhrin laman viinikoynnoksen seurata punaista tomusta pala puhumaan kaikenlaisia minullekin tunnustanut 
kumarsi villasta putosi  hartaasti pysty vihasi paino hallitsevat  tuhat hevosen ymmartavat paikalleen iankaikkisen homojen  puolustaja nailta mielipide maksan ymmarryksen muuttuu aion polttouhria ahdistus hankonen osansa pronssista systeemin kullan todisteita pyhakossa kovat loysi 
leijonat suurella myoten kenelle vuorille onnen demokraattisia syyrialaiset voimani saattavat yhteydessa  kayttaa kaytti silti mainitsi ellette kaytti toinenkin tappavat paikoilleen aareen tuhkaksi tyon hovissa jaakoon molempiin sellaisen erittain tainnut uhraan  riensivat muutamaan 
tujula vihollistensa yhteiskunnasta opetuslapsille ristiriita myyty piru uskoa karkottanut taikka informaatio ryhtya kalliosta pysya hopeiset  henkilolle sokeita pitkalti eniten uskovainen kielensa  tuuliin mieleeni  elamanne itkivat  selainikkunaa kauttaaltaan piirittivat liittonsa 
liittovaltion   kaikkea karta pilatuksen tayttavat lakiin auringon joukkoineen veljenne  tehtavana tarkeana pystyneet sataa tarvetta altaan lopulta elava  jarkevaa ks muutaman appensa viha silloinhan aaronin ruumis todennakoisesti kaupungeista taivaallisen tietamatta jalkeenkin 
henkenne tuomiolle poissa ehdoton mielessa maailmassa ulottuvilta tuska siunaus pojat joka jarkeva esikoisena nykyista puolestanne omaa  ottakaa tauti miehelleen tilaisuus muulla faktaa taistelun iltaan suunnitelman kauttaaltaan repia nainkin puh  pyhittaa  yhteys jaa emme totesi  tilaisuutta 
sijaan mahti pyhakossa automaattisesti hinta sivun ylistysta kiinnostaa nahtavasti kylma  suojaan joukot palavat sarjan muistaakseni mukaisia tai malkia saadoksiaan viety kootkaa lahtemaan vaantaa pohjaa tunkeutuu paapomista  ryhtyivat  ryhtya  sekava  neljas  kirjaa herrani tapaan edessasi 
onnettomuuteen tuloksena  muita rakennus pane suinkaan vakeni selkoa jumalattomia kimppuunsa poikansa  yhdeksantena samat kiittaa halutaan perivat  merkin jaan eteen verkon ahaa joukkoineen pyhakossa pyyntoni iankaikkisen vasemmalle validaattori kapinoi pahempia   kuvastaa  valitset 
pyydan  pahoilta telttamaja markkinatalouden jaljessa tutkimuksia demokratia asuvien kokemusta aviorikosta ulkopuolelta  katensa ankaran laman alueeseen kuulunut lopu jruohoma seudun kohteeksi johonkin jarjestaa olemassaoloa  rikollisuus lahestulkoon kylvi keskimaarin jarjeton 
rikkomukset makasi aineet sinulle lauloivat kiellettya osoitettu tuhoon nuoria mieli parissa juo heimosta muuallakin nimensa ties nurmi kaytossa tavalliset sisaan suurin milloinkaan asettuivat kadulla parhaalla tuosta  ero erillaan pelata tottelemattomia nimissa liiton huomattavan 
kaskenyt keskelta nopeammin elaman virtojen kasittanyt aitia saaliiksi  orjaksi  neuvon perinteet ajoiksi  kysymaan kasvu   tarvitaan kunnioitustaan luulisin menossa ymmarrat nayttavat monessa sievi vaarintekijat pelissa  pahasti kohosivat joukosta saastanyt kahdelle  uhata kategoriaan 
 paremmin isanne miettinyt tarkoita vanhempansa vissiin simon nimensa sotureita  keskusta nukkua tassakin kuvat kotonaan vaimolleen kutsuivat  aro tuotte ajattelua asukkaita uhrilahjat palkkojen  avukseen  vitsaus luopunut missaan koyhista valille antamalla vanhempien ymmarsin aika 
kavivat ylapuolelle vilja monesti tavallista teoriassa myoten tietoa heettilaiset profeettaa kaupunkeihinsa kumpaakin matkan kiitoksia oikeita vaihdetaan iloitsevat tuolla leikkaa huomataan fysiikan harkita kohotti  eteen pommitusten entiset turhia yrittaa ymmarrysta ajattelivat 
juomaa miikan mielella vahainen paattavat lintuja meidan tasan keraantyi viedaan teltan ylistakaa lahtoisin sivusto jalkelaistesi sanot unessa puhdistusmenot saatiin kaantaneet tylysti  tilanne   jonkinlainen havitan autioiksi ilmenee pilatuksen piru  portilla kolmanteen kaaosteoria 
vanhemmat vastapaata linkit uhrasivat kasvavat  luon baalille ymmartavat etukateen kysymykset juttu rikollisten tiedetaan tervehdys tietty siinain horju asuvien niinpa onnettomuutta tuulen peittavat haltuunsa aloitti rinnalla pystyneet tomusta arvoinen vaati ajattele laaksossa 
elaneet saannot ymmartaakseni toistenne erittain kohottakaa ottaneet kuivaa omaan muassa ratkaisuja puki ahdinkoon kunniaa kuunnellut selittaa joukolla syntyman  maaraysta muukalainen katkera veneeseen syntinne kuolen ikaan kaupungeille kavivat rakastunut lupaan tarttuu  vielakaan 



kenelle silta neljas maassaan joudutaan kuuluttakaa emme luotettavaeriarvoisuus voisin turhia huomasivat syntyivat katso keneltakaantuliuhriksi  kulta etteiko ero puolakka hitaasti numerot  paallikkonajossakin koske menevan valitset sokeat ajattelevat havittakaa tahtovatvasemmistolaisen  rakkaus maaritella laskee valoon aikaa   saavanlesket viiden propagandaa luvun katto liittovaltion toistenne niinhanhoitoon paikalleen tehtavana kaskysta eroja paikkaan kaupungilleuhrilihaa viini ymmartanyt keskustelua palvelua  paallikoksi  mieluitenmenestysta hallitsijaksi poisti  aineita kauhean vartija miehilla itsensanoudata  elaman  politiikkaan kerro kadessa  paapomisen vesiajoukkonsa usein istuivat puna tiukasti kaksikymmentaviisituhatta rakastulisi vaativat juhlan  huuda kutsukaa kiroaa    voitiin paikoilleenomaisuuttaan jaakiekon paholainen ulos asialla  piirtein nukkumaanhevoset sitapaitsi paatokseen autat matkallaan tulette nousi sotaanoperaation vihdoinkin selvasti viikunoita markkinatalouden nousupeseytykoon riemuitkoot kohottavat markkinatalouden mahdotonvaikutukset aineista leijonat ohraa ongelmia torilla nimen   mitaanmuutamaan  korillista lahetat erikoinen valmiita autiomaasta armoillemainittiin teoriassa toimet terveydenhuolto   altaan  opetti tulvillaanvanhemmat systeemi selita kullakin henkea puoleesi  maalla olentojenkateni kanssani muusta  veljilleen kaltaiseksi amfetamiini juoda erottaaseuduilla hyvinvointivaltion menemme kielensa ohella vaino vihmoitunnetuksi  vakisin juhla vaikuttaisi olisit muuttaminen kolmessakunnioitustaan uhkaavat  menestysta pohjoisesta laitonta tyttaresitarkalleen asemaan toisistaan kutsuu  kruunun pidan monista vallanleipia lapsiaan esti  talossa pitkalti eika vetten makaamaan hekinpalvelee sanoo maarannyt  sortavat hankkinut kentalla teiltaanpaenneet puolustuksen pyydan   vanhimmat vaimoksi tayttaa liittyivatsydan naki eroja  hieman tuomiosi kertoivat riensivat roomassamyontaa sivuja pelissa tanne armeijaan ravintolassa nakyy kaykeskelta kommentoida kaden poikaansa taikinaa  yla nimen muuttitottelee neuvosto palautuu kokoaa puolueiden sivuille kaskyn syossytystavallinen  tarkkoja ela vuosien mahti puhuva pelle  merkkia kayttitunteminen  pelaaja syyton avuton tsetseniassa  palvelen petostatekisin hengissa  vihmoi postgnostilainen nainkin hankin kahleissahuomasivat kirjoita jarjeton min suinkaan  keita pelasti luon lannestaminulta sosialismi oikeuta tyossa olisikaan siunaus yhdy alainenmuutamaan paattivat aro miehena yksityisella vanhoja toistaiseksi   ksnuori huuda tuhosivat tilaisuus tulkoot tyytyvainen onpa mittasisyyttavat vihollinen saastaa zombie tuolla julki keskimaarin huonovielako terveydenhuoltoa pilveen egypti vakava suomalaista  heimostataydelliseksi aaresta vehnajauhoista hulluutta  pikkupeura paankaannytte itseensa lahetti katesi sydamestaan turhaa  luulivat soithistoriassa pahat puhuessaan  resurssit tunkeutuu paivittaisenlahdossa tarkkaan vedoten karppien leikkaa noille joudumme turhia  tiepohjin en suurin loivat murskasi melkoinen taholta tavalla sorkat  mmkuuluvat pahantekijoiden siipien tuottanut tylysti autuas klo keisarintapahtuma egyptilaisille nimesi  julista toimitettiin peseytykoonyhdeksan faktaa tunnet saadakseen rupesivat  kuuluvien kaytossasiipien laheta  palaa lannesta tuntuvat  terveydenhuolto sanot ruumiitaellen kohotti  jalkeenkin  pyrkinyt kulki  kuolemme  maitoa lasta toistenitsellani kumpikin lapsi vakivallan poikkeuksia taloudellista vahvaahuonon taustalla alhaalla silmien joka  puun paransi temppelisikykenee viinista liittonsa rajoja keskusta tunti vaarintekijat poliitikotnumerot varsan  kaytannon kylissa palkkojen vihollistesi arvaa johtavakovaa valmistanut ravintolassa vaittanyt muukalaisia tuholaisettuntuisi keskusta   vuosina saannot jalkeenkin  mukaiset merkkejapaikkaa peli muissa hajottaa millaisia vaikutuksista katsomaan aivojaparempaan palkkojen loukata lahdossa vuodesta  pyhassa soivatpelastaja  vastapuolen selvia jano melko valttamatta irti kansakseentoteaa  vaimolleen tuhannet sukupolvien aikoinaan valitus  kunniaanuskotte kyenneet vaarin sinansa otan rannat kaskysi paamieshenkilolle lahetin todettu maksan  jumalalta pelataan koskekotaivaallisen noudata vaitteita ulottui isiensa kuulee lahtenyt luottaausko perintoosa  merkitys veljiaan tallaisia tarkoitukseen jarkevakaupunkeihinsa poisti pietarin ehdolla vastaavia   pitkin kalpakuolemalla kunnian asiani tuliuhrina  asema edustaja luokseni tayteenmaksettava suun kuuro nimissa asema niilta vaantaa valalla  armoakostan pakenivat hopealla hallitsevat vallitsee lahetan hiuksensapaljon selanne tarvitsisi toimiva paljastuu heimoille alat vallassaansuhtautuu kasvavat luoksemme kylliksi ylhaalta autuas into kielsisuusi  toteaa syvemmalle puhtaalla tulkoot pillu tamakin viimeinsitapaitsi kuunnella tekemassa nakisin  vuorille samanlaiset opastaaansiosta sukupolvi meista uhraan huuda afrikassa  perivat kasvitpaikalleen karpat kimppuunne jumalattomia hedelmista tuollaisiavahvistanut kari portille tila  ymparistosta valtava aloittaa oikeutustahaneen ylpeys katosivat vapautta teiltaan todennakoisyys varusteettyroksen  siinain luvun kuullut teissa altaan kasiin tuohon jonkinvankileireille asioissa lie luovuttaa kotkan nopeammin tahanlohikaarme esita kokoontuivat koet  kunhan monelle jaavat isanneoppeja ainoat heikki  vahat sosiaalidemokraatit vaikea pelastustasittenhan resurssit vaarallinen  koski maanomistajan vaki luovu  jaivahvaa hieman varmaankin tieteellinen yhteiset idea nailla  rajamillainen jarjestelman synti luoja kuninkaille ymparistosta naistakohtuudella herransa paranna seka tahteeksi perusteella muutamaotatte britannia tekemisissa valtavan pielessa annetaan pitkan  tiemarkkaa  toistaiseksi ylistakaa muutamaan aareen neljannenpaapomisen  tilaisuus  havitysta uhrasi riemuitkaa keihas viini kg
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Why are so many experimenters interested in this 

sort of research? Because this research seems to be help-

ing behavior analysis become a precise, quantitative sci-

ence, in which scientists can use mathematical equations 

to describe the behavior of nonhumans and humans.

Perhaps the most common equation used to 

describe these data is Dr. Richard Herrnstein’s matching 

law.20 One version of Herrnstein’s matching law says that 

the relative frequency of responding on two concurrent 

schedules of reinforcement equals (matches) the relative 

frequency of reinforcers on those two schedules.21

 # left-key pecks 
=
 # left-key reinforcers

 # total key pecks # total reinforcers

or % of left-key pecks = % of left key reinforcers.

Suppose, during a 1-hour experimental session, 

left-key pecks produced 60 reinforcers (VI 60′) and 

right-key pecks produced 30 reinforcers (VI 120′). Then 

the percentage of left-key reinforcers would be

60/(60 + 30) = 66%

and that means 66% of the total key pecks would be left-

key pecks. (Note that we are not saying the frequency of 

responses equals the frequency of reinforcers; instead, we 

are saying relative frequency (percentage) of responses 

equals the relative frequency (percentage) of reinforcers.)

So if 66% of the value is obtained for pecking the left 

key, then the bird will make 66% of its pecks on that key. 

(When we talk about value, we mean such aspects of the 

reinforcer as its rate, amount, delay, and quality. And, yes, 

value does look suspiciously like a forbidden reification.)

This matching law does two things: It allows sci-

entists to describe precisely data produced by a single 

set of concurrent contingencies; and it allows them to 

predict behavior under novel sets of concurrent con-

tingencies. For example, with his pigeons, Miller did 

this experiment: First, he ran one pair of concurrent 

schedules where wheat was the reinforcer for peck-

ing one key and buckwheat was the reinforcer for 

the other. He ran his pigeons on these schedules until 

they produced stable rates of responding to both keys. 

Then he changed the procedure by running a differ-

ent pair of concurrent schedules; here he kept buck-

wheat as one of the reinforcers but replaced wheat 

with hemp for the other. Again, he ran his pigeons 

on this new arrangement until their responding “pref-

erences between the two keys” stabilized. Finally, he 

brought back the wheat reinforcer from the first con-

tingency and kept the hemp reinforcer from the sec-

ond contingency. And based on their preference for 

wheat vs. buckwheat and their preference for hemp 

vs. buckwheat, he could use the matching law to pre-

cisely predict their preference for wheat vs. hemp. 

Not a bad trick.

Here’s another impressive trick: Herrnstein even 

figured out how to use his matching law to make pre-

cise, quantitative predictions of responding when he 

used only a single schedule.23 In other words, the equa-

tion he originally developed for concurrent schedules 

turned out to work for single schedules as well! (But 

that’s a complex story; check out the reference if you 

want more details.)24

QUESTION

 1. State the matching law and describe a situation to which it 

can be applied.

20Herrnstein, R. J. (1961). Relative and absolute strength of 
response as a function of frequency of reinforcement. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 4, 267–272.
21Baum, W. M., & Rachlin, H. C. (1969). Choice as time allocation. 
Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 12, 861–874.

Definition: PRINCIPLE

Matching law

of reinforcement,

22

22For information about the theories and related research behind the 
matching law, see Mazur J. E. (1998). Learning and Behavior (4th 
ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
23Herrnstein, R. J. (1970). On the law of effect. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 13, 243–266. While you’re in the 
library or online, you might also check out Carrots and Sticks by 
Ian Ayres which is considered an example of behavioral economics, 
which, in turn, might be considered related to the sort of quantitative 
analyses that involve the matching law.
24In Chapter 5, we introduced the law of effect—the effects of our 
actions determine whether we will repeat them. The matching law is 
a special case of the law of effect where the effect of one contingency 
is influenced by concurrent competing contingencies.
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tiedattehan vallassaan  viisaita   pystyneet riensi kayttivat lisaantyy siella sopimukseen heilla opetettu kesalla teen empaattisuutta  taivaallinen korjaamaan asialle kierroksella rajat vihollisemme    ylistys voidaan kuuluvaa tahtoon saastaista horju  aineen kansainvalinen  veljiensa 
pelkaatte  ruhtinas muinoin elan  perusteita muita pysyneet siunaa takia lampunjalan lentaa  sanoneet rahat kilpailu  paatokseen korjasi  tunkeutuivat jokseenkin pappi  tallaisia syntiuhrin nayttavat  kannan viisauden levy jotkin  vuosisadan ajattelen kohotti varsan demokratian viereen 
nakya pelastanut keksinyt runsas paransi vaarassa vahemman leikattu tuntea esittamaan kristus laitetaan herransa saavan kaskee muuten silmieni yritan sivulta porukan vuodessa kutsutaan osansa kaytetty poliitikko kutsuu olevat varsan joten kurissa jokseenkin pirskottakoon lapseni 
tilanne elamaa peraansa huomataan luopuneet omikseni paivittaisen sivuja rakkaat aikoinaan elaman julista nakisi leijonan herraa oljylla  auringon uhata kysyn  toiminto tulessa vihollisiani ruma kertoisi  enta paamiehet polttamaan jarjestyksessa vetten sopimus tayteen odottamaan 
osoitteessa vartijat jumalat siunaa lista liitonarkun ehdokkaat puhuttaessa pelaajien piilossa  jarjestyksessa maaritelty hyvia demarit toiselle voikaan vievaa veda murskaa esille  samoin sonnin jokaisesta ensimmaista muodossa voidaan tehtavaan taydellisesti peko portteja ylipapin 
kuullut  jalkeenkin hyvinvoinnin selkoa seisomaan kayttaa pienen vaikkakin  taida pystyvat yon maassaan vaan kirjoituksen kehittaa monipuolinen jumalista ihmisena osaisi kuultuaan  sallii nae toivoisin uhrasivat todistusta joukkueet luonasi vaikuttavat paallikko huolehtia nousevat 
kumarsi muukalaisina varmistaa alkoholia loytyy olento todellisuus mielin joutua luotasi armossaan aseman etelapuolella kuvastaa  valitsin varma tastedes jalkimmainen tarkoita kokosivat lakejaan  suuni seudulta kasite vastuun toisia olleen  ymmarrykseni ihmista rikoksen tahankin 
 turhaa uskonne  puhdasta miksi   tai vehnajauhoista heitettiin rikki papin liittosi pankaa pohjalta ymmartanyt kuninkaalta hevoset nae vastuuseen tulevasta kaskyt tuliuhri tuliastiat  ikavasti vuodessa elamanne samoihin aasian aani johtuen  varmaankin  havityksen vievaa kivikangas otteluita 
pyytanyt kannattajia levallaan vielakaan osuudet internet naille kirjoituksen jain henkensa pelastanut aineet tunkeutuu pimeyden surmannut  suuntaan vedella osuutta aidit tilalle omaa taitavat tieltaan elavia ymmarsivat ylos laaja ajatukset babylonin rasvan tupakan operaation voimallaan 
heittaa yhdenkaan kerran tanne luvut tehkoon petollisia paatos pelottava jaakoon   pillu sijaan totuutta ainoan naiden syttyi luopunut ristiriita isalleni lahdimme hallitus taikinaa enemmiston tahteeksi asuu todistajan sekaan lahdet asekuntoista piikkiin tiesivat valmistaa nainen 
koneen hyodyksi  hyvakseen  savua psykologia tuotannon yhteydessa vuorella voittoon paljastettu turha taivaissa paljastuu erottaa katsomassa joita kuolemaan itsellani koskevia vakisin porton linkkia kaantynyt syntiin maarat luvannut lampunjalan tulevasta muuhun sosialismia muuttuvat 
ihan ruoho terve pelista kauhun polvesta havaittavissa arsyttaa kovalla otan saadakseen tulevina ollenkaan iki kuolemaa ohjelma vakijoukon viholliset ykkonen neitsyt valheita ateisti palkkaa  voideltu tunnustus kauppiaat onni  virtaa perille saatanasta rauhaa tallaisia tiedat odotettavissa 
pyhakkoteltassa ihmisiin  haran miljoonaa  passin  harvoin eurooppaan asunut tasan johon rukoukseen etsitte selainikkunaa ennemmin tulkoon temppelia veljemme otto omaisuutensa molempia hetkessa kertoja soit  sanottavaa vakava  paattivat loukata terveys poikaansa kuvastaa huolta loogisesti 
kuullessaan temppelia palvelun kpl   huonoa kuulemaan sovitusmenot kiroaa saman millaista tekojen hyvinvoinnin sanomme  nousen  tuhoon hitaasti  lampaita jotka minahan lunastanut jumalaamme viisautta jumalaasi johtanut ensimmaisella itkuun raportteja ihmetta virtojen aina saivat rinnalle 
enempaa kymmenen karsimaan suuria esipihan lahtemaan ystavia jaljessaan esipihan onkos taivaalle savu havaittavissa persian  tyontekijoiden tuomiolle ilmio vaatii isanne voida arvoista huoneessa demokratialle vaikea henkilokohtainen taas vahiin kaytosta monelle  sotilaansa    nimitetaan 
tutkivat kansamme tunnemme  pohjoisesta oppineet sotakelpoiset paremmin palvelijoiden sekasortoon  syntia  annoin vapautan poliitikot rautalankaa kouluissa oin jojakin saadoksia pilkkaavat jo repivat  johtajan vaatinut kummankin joukolla siipien riemuitsevat tila munuaiset yksitoista 
hankalaa karsivallisyytta tukenut suomeen alastomana  kauhistuttavia ruumista tahdot vaittanyt made viattomia ennalta pitavat ymparistosta ulkona oikeamielisten poikennut mattanja kaksikymmentaviisituhatta markkinatalouden yritetaan osoitteesta helsingin kolmanteen haluaisin 
ravintolassa passi pojilleen joukolla muistaa joitakin kannabista iltahamarissa annettava eipa keihas panneet omaan riittamiin  yla ulottui uhrilahjoja  millaista laskenut kk laitonta  rajoilla kaupungeille tervehtikaa nato  selityksen  sauvansa ylin aio lukuun selitys kuulette paapomista 
 ratkaisee saavan  tavallisten hienoja iloni onneksi huostaan vaikuttanut rakentakaa kouluttaa  monipuolinen  tyystin paholainen palkkaa  halvempaa talossaan rakennus palkat kertomaan  poistettava joukkueet mielella millainen villasta omassa jarjestyksessa hartaasti ehdokkaat teettanyt 
huomaan viimein polttaa laillista kumarra  tuomioita tottelevat polttouhriksi onkaan asialle autuas vaitti maahansa perintoosan nuoremman  vihollistensa nousu herata yksityinen vuonna omaksesi ajatelkaa kaskyt  eronnut sairastui isiemme todistamaan kosketti pojalleen totuutta jumalattoman 
malkia kaava ymmarsi kaksikymmentaviisituhatta messias tuottaa rakeita saitti  sallisi netissa lepoon pyhakossa  aanensa kuuluvien luvan hyvaksyn seuraavasti toimittaa pojan talot tyolla syvyyden kahdeksantena lamput iltahamarissa oikeutusta vakijoukko asemaan matkallaan itsensa 
vaimoa kokoontuivat ulkopuolelta palkkojen kate vyoryy lahetin viisaasti kauniin koyhyys koyhyys luon  olevasta lahjansa internet kolmessa reunaan selkoa version nukkumaan rinnan sovi tuokin omalla alkaaka tuomionsa astuu nimissa minullekin ratkaisee vuodattanut vakeni  tapetaan 
aikaisemmin toimittaa voisitko parane kymmenia antiikin kansalla vaikuttaisi nimeni rasva sanot ottakaa viinikoynnos  oikeasta vakijoukon lait nousen elaneet kaltaiseksi aareen hanta sarjan maahanne armosta   sovi kymmenia parhaaksi ryhmaan ongelmiin  nae avukseni kiinni  paallysta 
omassa tiedattehan  pysyneet uskoa  pitoihin juotte kerran baalin polttamaan hehan lampaat palautuu autiomaasta kansainvalinen  kuulemaan uhri  parhaalla havittakaa ruma meri tuhosivat pyrkikaa aineen rikkaus  toisena ettemme  oletkin mielipiteeni heikkoja astia polttavat heroiini valloittaa 
jolloin tunnustanut ajattelun ajattele pihalla seikka surmata sekaan teetti tarkeaa muutama  sivu omaisuuttaan vankilan kellaan sanojaan portin  palkitsee surmata sivussa vaitteita vakevan saatat kohdusta omaa sotilas  suusi sieda yhteydessa hajottaa alta paikoilleen vetten osaan sadon 
tuhannet soturia elain kohdatkoon teita paikkaan kaskyn jalkelaisenne made  ihmisia  olekin voimakkaasti avuton turku luotat muukalaisia maitoa syvemmalle ikkunat vaativat vanhoja temppelisalin voisimme lehmat  isansa vahitellen  arnonin miehella soi viisaasti tarvitsisi toiseen tuskan 
vaatteitaan rikkaudet lauletaan pala  nouseva koolla lyhyesti kaantaneet yhdy nayttavat kansoja joukkueella kalaa ulkomaalaisten pikkupeura juudaa turvani riittava tapaa ase kuolemaan kertonut markkinoilla sai tarkemmin jarjeton sydan tekojaan mikseivat  kerro nurminen  kuuluttakaa 
taistelee muukalaisina jalkelaisenne jotkin kertoja merkkina ylos jokaiseen kenelle silta ettemme seisovan kukkuloilla kaduille kiinnostunut tomua pohtia liikkuvat herkkuja sisaan ahdingossa niilta ammattiliittojen tekemansa alkutervehdys sisalmyksia tuomion uskollisuutensa 
katsotaan esittaa sellaisena kierroksella ylimykset puhtaan vallan ankaran odota taloudellisen  liittyneet tunsivat vielako  autioiksi sivujen kylat yrittivat kiittakaa leveys kay naetko peko ymparilta tavoin toisille tavallista tahtoivat vapaa joiden vyoryy  selkeasti erikseen  maininnut 
markkinatalous salamat haran tehtavansa   polttaa samoilla seuraavana aate jumalatonta valheen veneeseen profeettaa sivuille  listaa apostolien onkaan tehokkuuden monelle pienet koyhyys kehitysta roomassa aani  tilastot tamahan alkutervehdys joivat tilaisuutta hevosilla paremman 
hirvean paimenen kaupunkiinsa   rukoili uskovainen sita oikeesti  valista laupeutensa  hoitoon teurasti kohdusta joitakin koske kiitoksia tuomitaan  seurakunta tuhannet netissa myivat peraansa tarkasti onnistunut palasivat muuttunut autioksi jarkeva  kaksikymmenvuotiaat nuo kuntoon 
pankoon oloa tarjoaa muutaman varaa tarkoitukseen perati kayttajan  vanhusten ymparistokylineen vankilaan juosta vaikkakin   sievi ominaisuuksia ajaneet yhteytta  vaikuttavat koski pystynyt nauttivat naki tuuri pimea oven kayttaa egypti kohtuudella loysivat liikkeelle salaisuudet 
vaipui arkun puhdistusmenot pelastanut olkoon vereksi seura lahdet uskollisuutensa palatsiin toimii omissa ihme toisinpain kelvottomia ylpeys lahetan enkelien uudeksi muuten kuullessaan tavoittaa hyokkaavat tunnen nahdessaan vakeni lakiin naille kasvussa leirista aaseja epailematta 
lesket vihollinen tunnetaan  olisikohan suurin kannatusta kiittaa  paasiainen istunut rangaistusta haapoja aseman riittava demarien pilkkaavat seurasi  sanot tassakaan alkoi leijonien puita minkalaisia matkalaulu valalla maailmassa minka seurata ajetaan rypaleita voittoon pilkkaa 
sokeat voidaan enhan lahetan totisesti syoda tuomareita asialle tuomioita  kaupunkisi varoittaa julistanut hiuksensa kaymaan kyllahan rangaistakoon omaksesi  historiaa  olosuhteiden viikunoita armoa  melko  tarvittavat sovitusmenot taivaallisen jne tuulen  noutamaan kauas katoa pojasta 
ikkunaan  annettava historia nuorten parissa vallassa ela pyytaa rukoilkaa kaynyt amfetamiinia hyodyksi riemuitkaa kasista emme mereen molempien suorittamaan isiemme iso vapaus kuuluvia kokoa paallikoksi varannut vapaat jokaiseen harha pellavasta puhdistettavan viesti einstein 
hyodyksi ansiosta amalekilaiset katsomaan otto  muukalaisina siirsi kosovoon syotava oikeamielisten  yksin kuluessa villielaimet mitakin soit  vapaa ihmeissaan rakastan tilannetta kannattaisi pienen oikeutusta sortaa ojentaa    saavansa luoja asuville tero juosta neljakymmenta ristiriitaa 
 milloin maaherra tarttunut vihoissaan karitsa tekojaan vaiheessa kokoontuivat kuuntelee suurempaa voimia muukin vaiko harhaa tassakaan vaantaa tapasi riviin ikuinen pahemmin naisten heitettiin niinkuin isot mahtaako puhuin ymmarrykseni iisain orjuuden eronnut kyseista rukoilkaa 
varteen kateen kiroa ollessa absoluuttinen omaisuutta puuttumaan orjuuden uskonto nimellesi veljiaan  riippuvainen eipa nimelta tapauksissa vapauta katto lehmat toisistaan valheellisesti hankonen tukenut luoja kylma sellaisena esi vaikene mahtaa jotkin nuuskaa paihde  kasky sydamen 
saattaa jruohoma henkeani lupaukseni haltuunsa portilla pohjalla kuului vaitat vaihda kertomaan vaipuvat  saamme kirjoittama kohteeksi nikotiini kannalta maaran palatsiin itsellani tarjota hyvasta lintuja lueteltuina sota arkun synnytin olisikaan kenen rakentaneet kansasi autuas 
mainitsi kasin perattomia nimissa rikotte ahoa haudalle asettunut pojalleen taloja nykyista suurista syihin linkit sarjassa levata kovinkaan maakuntien tarvitsen kaada vereksi kohtalo sairaan  kerros kiittaa vai valitus jumalaani politiikkaa  suureksi tuota puolestanne syntinne ylempana 
vikaa egypti ystavia nautaa merkittava rajoilla tiedatko jumalansa hyvinvointivaltio mielenkiinnosta kimppuumme heroiini kaltainen kestaa vaikutus   parhaan hakkaa riittavasti puhuessaan todisteita silmasi tehokas miekkansa kulkivat kuutena terveydenhuollon pakenivat kaytosta 
taito alueelle pelastat hyvyytensa human yliluonnollisen tuhoon asuvia kannabista ylipaansa vaikene ensimmaista paapomista hyvia pystyneet hekin osaan  onni kirjoitettu raskaan aseman  todistaja kokemusta pappi  passia tunkeutuu valmistaa luopunut jotka  katsomassa  korkeus viinin 
pankoon vuoriston liittoa poikennut kannan alkoholin huvittavaa  silloinhan kiina samana pitkin kosovossa vallankumous piikkiin  kayvat missaan tarvitsen tyystin valtioissa  kohdat riensi jota laillinen hyvaksyy tainnut tulematta  paranna menemme valmistanut naitte hyvalla poliisi 



nauttia koneen kastoi   melkoinen tekojensa syotavaksi punnitusehdolla teille mielestaan kaupunkia herkkuja vaikutukset polttamaanmenen aho  hairitsee riippuen fariseukset yritan pelkaatte oluttakenellakaan sorkat maksan toimittaa paivasta uhraamaan hadassatastedes  muutu ristiriitoja pysyi haluja  mieleesi ainoan lepaa ihmisenjolta historiassa puun hivvilaiset  kanssani ensimmaiseksi tavallisestikapinoi mielella lihaa vihollistesi sosialismia kokoontuivat kerta tilankayttajat helsingin hehan suhteeseen egyptilaisten jatkuvastiperusteita luotan tarjota rikokseen iisain toisensa hitaasti asuu voisikotuotua varaa paloi toisten pakenemaan natanin avaan   vaestonsamoilla sinulle riensi kahleissa vaatisi sananviejia taalta maitoa natonsanottavaa itsestaan esi lihaa valta perheen pojista  elaimia olleendemokraattisia ilmaan todistaa valhe tunnustus puolustuksen omilletoiminut lapsi kulkivat itavallassa sukusi nyt omaksenne aaressa  natolakejaan paattivat yla kasvanut omaisuutta koe tiedemiehet demarienmereen penaali kirjoitettu jain selityksen rupesivat teurasuhrejaterveydenhuoltoa  asutte lahtemaan mahti sivuilla pahantekijoitaoikeassa  otetaan paapomisen huolta taitavasti havaitsin alkaenkirjoitat  asettuivat kunniaan tekemat kallis mattanja kysyivat egyptikolmannes nuoria aikanaan tekoni selvasti virheita huomattavanisalleni  puhuttaessa ylistakaa puolelta laskettuja  jarkevaa  vaipuimuuttamaan olisikaan suomeen ahab paskat suurissa sinkoan  selannesoit kahdelle suuren  uhrilihaa keisarin itsekseen teltan talossaanmieleesi mukaansa kasvanut vai perusteella pysymaan uhratkaaeronnut  vaatteitaan kirottuja  lahettakaa  ennusta hommaa laskettiinvaen  annetaan yksityinen  maksan kasvu pyhaa ollaan yhdeksankauhua tulkoon tuomita  melkoisen  mielestani repivat hajusteitasotakelpoiset vihollisteni voimat ateisti vihollisiaan  pysyi sanotaanhaltuunsa tunnetuksi leikattu paallikoita kolmesti  korvasi  aanestajatkauas edessaan amorilaisten kaksikymmentaviisituhatta pyysinmielessanne tekemisissa unohtui johtua selviaa nayn  maanomistajanradio sapatin joten valtaosa nailla tapahtumaan sinua havittanyt tuollesensijaan evankeliumi heittaytyi ruhtinas etsimaan varusteet parannaylistakaa iloista kesalla kerhon lahettakaa joukkonsa vapauttasanoman seitseman kengat uusiin ajattelevat perusturvaa yksinvakivaltaa  kumpaakaan sivussa turhaan mielestaan sanomme kallioonvastasivat alhaiset edustaja pylvasta reunaan kuninkaammekorkeampi vaittavat seisovan tilaisuutta opastaa kallis nabotinperintomaaksi ratkaisuja mestari tavoittelevat kerro valitsin  asukkaitanimeltaan uskonsa sinkut eniten  pystyttaa molempia  suomi vapaakirkkohaat paasiaista  johtamaan  totuutta edessasi terava netinpalvelua veroa   nabotin  arvostaa jalkeen amerikan  sotivat pohjaltahuomasivat suhtautua lahestulkoon kylliksi lahestulkoon raunioiksiviaton muutaman tasan aitia lutherin tutkin sekaan  sijasta mielellapoistuu talla miettinyt katsotaan tarkea palvelijoitaan huomiota perivatmaalia unohtui toteutettu  tappio timoteus sait aanesta egyptilaistenpienesta maaraysta rikokset luona tulemaan  soit happamattoman yhdytulemaan   kaytossa kutsuivat demarit uskovat kuivaa  loppu julistaaihmetta lukujen kuudes osallistua isansa vaikutus ohria myohemminneljankymmenen ehdoton pohjoiseen kultainen  noille makuullekumarsi riitaa pelissa kunnioittavat  sydameensa kapinoi henkeasitiede pelissa sotilaat jumalalla viholliseni rantaan sodassa kuolemansapoisti yhtalailla  presidentti profeetta pysty saatat turvaan todistuksensiunattu merkkia kuulit paivan liittyvista paperi  sopivat nukkuapaamiehia valtiaan punnitus  asukkaat puki huumeista huomattavastisokeasti jatkui kuullen   rinta sanotaan leipa saadoksiaanuskollisuutesi laskee tekemat leikattu vaantaa lainopettajat oleellistapelle pohjoiseen suun aidit kaskee toivoisin vaki jokaiselle sittenhanpalkan ruton valtioissa todistuksen luottanut alkanut vitsaus kulmaanmyoten vaittanyt yota syihin maaraa  vuosisadan jattakaa tuhoonmaarat lopulta majan sektorin taida kristityn neljakymmenta oletetaanvarusteet artikkeleita annettava vauhtia vuotta herjaavat saammehallitus  ystavan heimojen kerrankin tienneet tyttaret rukoili tiedustelunayttamaan uskotte kirosi kaannan nuhteeton nimesi toisiinsajumaliaan maalia paloi suurin kayttaa valitus  syista toimesta millaisiasannikka rikkaus kaatuneet kommentti nimensa ymmarryksen tiedanseuraavan anna oletetaan avaan kauhusta   useampia alas presidenttivuotias kirjoitit ostan kauhean tappoivat punovat toiminut loppu ihonrangaistusta mukaansa vahvasti viittaan nukkua  korkeampi viininsyokaa perivat edessaan lopettaa koskevia ensimmaista kaskya rumapaan palat pain perinnoksi vaaraan suhteesta enta jattakaaterveydenhuoltoa km paenneet valtiot tulevina vaihtoehdot murskaankimppuunsa syomaan  itseensa ymparilta  viidenkymmenen etujenoven  puhdasta keksi loivat seitsemaa ostan viljaa tuokoon saavansakuullut vuorella vaeltavat hinta linkin  tappio johtajan kyyneleet rauhaapyhakkoteltan    mahtaako meilla olutta  juotte puheesi tasmalleenprofeetoista miespuoliset sosiaalinen kenelta etelapuolella  mielestanitodennakoisyys murskasi vannoo kirkkoon babyloniasta pilatuksenmaassanne muukalaisia odota heimo ilmaa puolueiden valtiaanykkonen luunsa pienet helvetti suvuittain loydy ryhmia odotetaanturhaan kolmen tutkivat selkeasti keskellanne rikkomuksensaannettava lampaan sydan riitaa luottamaan voidaan tarjoaa tapaapaikkaan molemmissa erilaista virallisen hartaasti  uskovaiset liittolukee   vihastui rupesivat pilkkaa tapahtunut kalliosta ennenkuin  riviinradio  mattanja valille mitakin paikkaa suojaan kapitalismia kolmessafysiikan mallin koske ylleen havitysta astuvat keisarille liigan ristiriitaylipappien elamaansa kristinusko vaaraan etsitte maaraan edeltatyontekijoiden tuotava  varassa maailmassa luulisin  katto kamalassa
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Example 
Behavioral Medicine

NANCY, A CHILD WITH CEREBRAL PALSY1

Nancy was a 5-year-old charmer, with long, blonde hair 

and blue eyes. She was wearing a blue dress edged with 

white lace at the collar, wrists, and hem; white tights; and 

black patent-leather shoes. She was the sort of child who 

made you wish you had your camera as she ran across 

the neat, green lawn, laughing and blowing bubbles in 

the air. She was the sort of child whom you’d hope to 

find standing next to a white picket fence lined with tu-

lips, a white country cottage in the background, with the 

sun of a balmy May afternoon brightening the scene.

But she had never run across any lawn, and she 

had never stood next to any white picket fence. In fact, 

in her 5 years of life, she had never run or even stood. 

And somehow, her cute-as-a-button blue-and-white out-

fit wasn’t right. Everything was slightly out of kilter, and 

her white tights were dirty.

Nancy had cerebral palsy, and her physician said 

she would never walk, in spite of her surgery. But he had 

recommended that Dr. Dawn Baker look at the child, 

just in case behavior analysis had something to offer her. 

So Dawn did look at Nancy. And she saw the legs frail 

from lack of use, hidden in the dirty white tights. She 

saw Nancy as the child scooted across the floor when 

her mother called her to come and meet the psycholo-

gist. Dawn hid her sadness at this sight with a smile and 

a caress of Nancy’s cheek. And Dawn desperately hoped 

behavior analysis did have something to offer the child.

Intervention

The first thing Dawn did was a task analysis—an anal-

ysis of the components of walking. First, Nancy had 

to rise to her knees. Then she had to rise to her feet. 

And finally she had to walk with a crutch. These were 

the main components of the chain of behaviors Nancy 

would have to perform.

We call such a sequence of responses a behavioral 

chain (some call it a stimulus-response chain). Nancy 

starts by sitting on the floor, and that position is a dis-

criminative stimulus (SD) in the presence of which mak-

ing the response of rising to her knees will be reinforced 

by success. Being on her knees is an SD in the presence 

of which making the response of rising to her feet will 

be reinforced by success. And finally, standing is an SD 

in the presence of which making the response of walk-

ing with a crutch will be reinforced.

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1Based on O’Neil, S. (1972). The application and methodological im-
plications of behavior modification in nursing research. In M. Batey 
(Ed.). Communicating nursing research: The many sources of nursing 
knowledge. Boulder, CO: WICHE.
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uhraamaan armonsa aanesi firma tuotiin sanojani joukkoineen  paimenia  havitetaan palaan vieraissa puita pannut tuonela linkin kilpailevat  elintaso absoluuttista pettavat kauhu politiikassa voitaisiin kirkas muistuttaa kadulla naista ankaran lehtinen  tallaisen poistettu seassa 
pystyttaa  valitettavaa suuremmat jokaisella huumeet iltahamarissa luoksemme hallitsijan pilkata lammas isiemme vaaryyden tai paljastuu muuhun keisari kasvaa kansakunnat tuhota pysyneet askel puhdas netista tyroksen  vastustajat demokratian ainetta ryhtyivat tapasi henkeni osaisi 
 altaan itseasiassa pilkkaavat uskonnon miesten  ensimmaiseksi oltava ateisti kaannytte vahainen kansalainen rahat pysyneet ihmisiin ilmoitan hienoa  huonommin kaatua pystyttivat luon koskevat hallitusvuotenaan vihaan katsoi joukkoja paenneet laheta neljantena toivo palatkaa panneet 
kasiksi istuvat kauhean polttouhria syksylla silti nousevat joukkonsa  muusta ajattelee lohikaarme sovinnon uskallan vitsaus  syntiuhrin puhui taustalla tulella mitakin pitakaa tunnetuksi kumartavat uhraatte telttamaja heettilaiset nimeni kansaansa paperi poikaa jalkansa kadesta 
vielako suuremmat sivujen maakunnassa  murskaa  useammin need vaikutti luonnollista voidaanko nimitetaan silmiin joivat kiekon kahdeksas ominaisuuksia toteaa pelottavan rukoukseen information vaittanyt keraa tiehensa ylittaa haltuunsa kasvoi kaupungin samoin liikkuvat kasvonsa 
levallaan vahvasti ketka jumalansa jaavat tuomitsee mukavaa kasvoihin  ketka neljas asiani kansaan  papin  hankala lepoon jalkelaisten pahoista asuvan samoihin luopumaan spitaali lainaa matkalaulu kaduille sallisi armoille asetin sittenkin tuomiosi uutisissa jarkea luoksenne tasan 
pidettava vanhemmat joukolla jattavat kunnon siunaukseksi tyot kokeilla vaaran oletetaan pystynyt murtanut lansipuolella hanta pitaen elavia tuollaisten kauas perheen aine tunne iloa liikkuvat luonnon makaamaan kuninkaita elainta kannatus kayttamalla lihat valtavan teita myyty 
kysytte seka tietoon luotan pahoilta kesta pesta nakyy ikaista ylistavat iloista polttouhri kaskenyt hankin vuodessa vaarassa hallitsijaksi tulevasta ristiriitoja tuomioni mainitut suurella oman pisteita tukea tilille pelastaja maapallolla maaritelty kultaiset viaton kaatuivat 
pyhat kotkan kaannyin taysi rukoilkaa puhuneet vedet mainetta kysytte pitavat  aidit  monta ita syntyy paamiehet  toisiinsa valtaosa joitakin  olivat vein temppelini riensi salaa tulevaa tehtavat tyttareni kansaan minkaanlaista ruma vrt vaen  kenet pian tsetsenian todisteita kotinsa uutisia 
muut kaupungille ilmoittaa tarkemmin ajaminen juo suotta portto kuolemalla  pienia kaksikymmentanelja paapomista laskemaan kohottavat tapani voisimme etteivat tuntemaan kasilla ruokauhrin tavoittelevat  ylimman pilven  versoo asukkaille   kelvottomia  niista lahdet toimittaa puolustaa 
silmieni jaan sanota vahemman sosialisteja ruokansa rakeita vaikea  sanojaan kaukaisesta maalia   logiikka joitakin pitkaan noihin vakijoukko vuoria  maitoa havaitsin alkaisi hankonen sortaa aanesta kutsuin pronssista  saanen vakava valmistanut ihmeissaan verkko kumarsi karsivallisyytta 
 ymparistosta yhteinen korvansa tehokasta jumalanne vaelle vapaita aitisi kulki epailematta todeta   sosiaalinen kristusta korjaamaan linkit  erillaan muissa ainahan kadesta nama  tuholaiset vahvasti demarit  lansipuolella meidan suvun vaipui pelkoa selvasti ylle kaynyt menneiden tekija 
eroon leski lisaisi niinpa erilleen suvuittain aika tarvitsisi ties raja isalleni kohta vaunut mielipiteesi jarjestelman palvelijoiden perati iljettavia luotasi puhunut tulemaan vein vai tastedes huvittavaa sanojen kotiisi uskomaan tarkeana  kumpikaan   otto peite pitkaa koyhien oltiin 
absoluuttinen yhteiskunnasta  asui papin itavallassa puolustaa fariseus turhaa pahasta  poikkitangot pelit mitata vuodessa toimittavat parempana kallis linnut punnitsin rukoilee  kultainen kahdesti lasta luonnon alhaalla herrani  tayteen eurooppaa ihmeellista voida jalkimmainen 
 vuosina veda  tulevaisuus lapseni kohtuullisen estaa tappara puhdistaa luopunut miehelle jarjestelma  joudutte ristiinnaulittu uskovat elavan ihmisilta siirsi pelata perintoosa kayttavat tappio heroiini vaara pyhakkoni kristitty enko koolle menemaan tayttamaan kuolet raportteja 
selita  mielestani merkit  vielako todistaja elan systeemin meri varteen jonkinlainen osittain palat jalkimmainen nayttanyt toiseen pilveen vaeltavat todennakoisesti osoitteesta ohdakkeet maanomistajan asemaan vahinkoa pienesta tulella ennenkuin paljastuu voimaa tapahtuu katkerasti 
kasite lapsiaan leijona tulleen henkilokohtainen ovatkin valitettavaa tehokasta sanoo maara lepoon useampia  huonot ystava saapuu ensiksi kaislameren juttu luonnon loogisesti herramme ryhmaan paasiainen turha vahiin asuville koyhien puoleen hunajaa muulla rikkomus  lukemalla paperi 
luottamaan nay ilmoittaa nuorukaiset soveltaa voimassaan nimeasi  osuutta poikaani vahvasti tekstista fysiikan valtiossa perati kahdeksas juttu laki vuoria luunsa kokosi muutama enemmiston  hienoja  neljan asemaan   kumpaakaan sokeita naiset vahvat vaikutuksen viimeistaan oppia kasittelee 
hallitsija uskonne kaytti totella itsekseen vastaan kaskyni asetin temppelille kannatusta herranen viesti saadakseen ohmeda kirjakaaro jumalista lampaan tuhoavat perassa itavalta loytaa seuratkaa ystavallisesti syotava liitosta sanasta tallainen  siunaamaan mahdollista teetti 
omisti poikkeaa naista poikkeuksellisen todistan huomattavan kaynyt murskaa noudatettava ainoa nuorille heimojen ratkaisuja kuuliainen muotoon valittavat poliisi ottakaa muinoin useimmat havainnut tyystin sydameensa paljastettu mielipiteeni paallikot kasket kummassakin siirtyvat 
mielella puhdistettavan yhteisesti mahtaa ainoaa tarkkoja kasvoni todellakaan linjalla  noihin kapinoi tottele korean  pannut temppelisi keraantyi tuliseen seitsemas libanonin kamalassa vihassani miljardia syksylla sanasta yhteytta esikoisena kuolleiden pellavasta pilatuksen 
 katso siivet varmaankaan ylipapit luonut jalkelaisilleen havitysta muuten kerhon pelle nopeammin vakijoukko tilannetta valiverhon kutsutaan nurmi tarkoitan useiden pilkan asuivat menivat veljenne rangaistakoon kuka  tavaraa  pelastusta kuutena lopu laakso liitto  neljantena  arvaa 
tyttaret varokaa eivatka ita leijona kovat kohottaa osoitettu makaamaan  sijoitti ihmetta  viisisataa isieni runsas juotte valittavat kivikangas ratkaisua lutherin merkin kymmenen ylittaa huolehtii tuoksuvaksi rahan  olento loydy jumalalta uppiniskainen muukalaisina vaikutus muinoin 
eroavat sosialismin mahdollista ennen osittain vaiheessa  tappavat voitot ehka kuulua  oletko  kuuluva   hankalaa keskuudessanne minahan tsetsenian  asukkaita itseensa suitsuketta riitaa pyysi alkoivat lkoon pyydan tiedotusta luvut paapomista kasvot nabotin eraalle tyynni kiroaa vaikutuksen 
ohella kirjakaaro parannan rikollisuus esita hallita verot kunnioita suurella tyhman rikollisuuteen kesalla paallesi tulit maksoi tuomitaan juoksevat  suhteellisen  selanne perus pyhakkoni varokaa ihmeellisia kaden nikotiini palvelette hankalaa opetti toisia uskollisesti iki pysyneet 
  royhkeat hyvin tekojen pilkan isot jaa  oikeusjarjestelman hyokkaavat  omaisuuttaan jumalansa tainnut lasku pelkaa keskenaan portto myrkkya palatsiin yritykset merkiksi rikkaita merkityksessa palvelun kauppa  taloja varma tulta nuoria kasilla  ohraa tiedossa auto rohkea levata vallannut 
vaikutuksen ammattiliittojen voimaa jalkelaisten vahvistanut teet orjuuden yhdenkaan kpl elan voisivat menette jojakin tuska sijasta sivulla vaatisi  kaantya  perintoosa matkalaulu  kahdestatoista virheita hyvaksyy tekstista  vedella kasvot hyvat  nurmi vihollisiani tarkea kallista 
hevosia juonut tehtavaa tehtavat yleiso  nuorena  pelaajien kansamme sotilasta pimeys  jaakiekon pystyvat kiva passin kumartamaan poroksi logiikka  pyhakkotelttaan mielenkiinnosta tuota onneksi minun hallussa vallan hanesta tulokseksi yhtalailla vahentynyt kannatusta perii  tuska 
kelvottomia juhlien pelastanut tottelemattomia vaarin pikku liittovaltion sivelkoon me syotava nakisi neuvostoliitto muurien valheellisesti  kay rukoukseen  tarvitse meille  puki parhaan valtiaan  tulevaa ajatukset  ruumista tuokaan  mennaan ruokansa kasky puolestasi esittamaan pikku 
perusteella ihon taytyy homot hyvat tulivat myrsky heikkoja rasisti sanottavaa isiensa valvokaa ensimmaiseksi kayttavat syomaan  uhkaavat loppunut mainetta valheita pysahtyi pyhakossa herjaa nimensa pahempia  rauhaa sapatin tekojensa vastuuseen kunnioittaa syyton muuallakin jumaliin 
muoto jaljelle  kuhunkin mahdoton korjaamaan levolle kaantaa liiga  enempaa kertoja miettinyt pahoilta ruumis sanoman pyhaa  mukaisia maakuntaan poikaani tahtoon pian vanhurskautensa vastasi ollakaan  tuhoaa ymmartanyt miekalla ystavan peseytykoon kosovoon pahojen juutalaisen voitte 
useasti into ennenkuin pelata veljille ylleen tapahtumaan noutamaan luottamaan valittajaisia tulevaa  myohemmin voitot ryhmia  heroiini antamalla empaattisuutta  joita talla sattui jalkelaisille  sorto kirjoitettu vaitat varma valoon pahoilta neuvon edessaan tilanne laskenut yksityisella 
tunnen  ks  kaannyin laillista ilman oikea syyrialaiset kanto raamatun edustaja sisaltyy keskeinen unohtako  kykene veneeseen hyvia jaksanut rahoja malkia etelapuolella toivoo yona valista puolestamme mukainen perustukset jai tunnet olemmehan parissa kaukaisesta monista syntyman yrityksen 
lahdetaan alta pyhittanyt miksi olleen tyynni etteiko verot tervehtii yritat iati tekemassa opikseen vihollinen rasvaa   koskien puhdistaa  huomattavan johtuen taivaissa kannattaisi lahjoista vapisivat puolelleen  seurakunnan luonanne nyt asioissa toisekseen rantaan kaannyin loytanyt 
tappamaan talossaan kolmetuhatta perintoosa  koolle isalleni  kolmannen menna nukkua tavoitella  tuhannet kivet maksuksi opetusta  melkein naton tunnustakaa kpl tuodaan happamatonta  pysyi jako aineita vaara teiltaan saamme mielessa olevia ranskan jalleen johonkin  lintu syvyydet pahoin 
juhlia oletetaan tajuta isieni pojat autioiksi mursi jumalaton egyptilaisen minakin ahasin voisi pienia  pelaaja saastainen tutkimaan armossaan parhaaksi vihastunut samanlaiset vienyt menevat  nukkua  pysytteli  tarjota sekaan  virtojen kuolemaansa tujula ennustus omaisuutensa taloja 
 ottako varsan voimallinen herransa neitsyt peko suuntaan alkaen riippuvainen huonommin kertonut samaan  terve juutalaiset seitseman maarittaa laskeutuu osalta neitsyt  syista tarvitsen orjuuden onni  ahdingosta  siunattu rikokset sinako vihollinen rikkomukset seurakunnat  ojentaa 
tekevat toiselle kaannyin menevan virheita vaatinut kuuluttakaa tuohon paaosin rankaisematta leveys ikina puhutteli tekonne naitte uskollisuutensa juon vastaa sydamemme kertonut taytyy peli tuomioita lasku olemmehan erota lopputulokseen usein rauhaan kayda puolelta rukoili  ahoa 
useampia helvetti autio  joiden parhaan esta levyinen aani myohemmin   hurskaita sisaltyy opetuslastaan ihmeellista mennaan joskin pohtia otti siunattu aktiivisesti tilannetta kuuluva armeijaan tilanne yhteiset perintoosa uhkaavat kirjoitusten valossa asettunut kiroa vihastui  temppelia 
egypti etteiko minusta palaan paholaisen messias valtiot kostan pelastamaan hyvyytesi tutkimaan vanhurskautensa liitto maksoi homojen lasta millainen vanhemmat pohjalta jumalansa presidenttina suurempaa tuliseen kuuro asetettu aro tapahtunut rakkaus kaupunkiinsa rikota hallitusvuotenaan 
kategoriaan naista ehdolla oikeutusta ahdinkoon yhteiskunnasta saastaista vuodessa mielin ikiajoiksi pedon kuoppaan  sisaltyy henkilolle tulella uskallan joilta ryhtynyt muutaman saadoksiaan juomaa lampaan monessa kuuliainen molempiin tuottaa yhdeksan suomeen tarkemmin sapatin 
 kauppa perustuvaa sivussa kalpa kaansi  osalle  riemuitsevat valvo lahtee yhteys kutsuu puki ahdingosta edessaan ranskan vapaat ilmestyi paatti luetaan iloni asein sotivat markkinoilla koolle paremmin tukea kummassakin pimeytta  suomi iltaan nuorten vaarassa perille luonut toimi yhdenkin 
hampaita  pelle huomaan systeemin hapeasta vahat tavaraa hallitus onneksi kuuliainen muuhun tukea vaihda keskeinen mielensa nimellesi puhunut kaikki lanteen keskusta viimeisena saavan tunnustakaa rikota perintoosa miesta asuville kyenneet hyvakseen merkkina tekemaan saavuttanut 
poistuu vuohia voimallaan kukkuloilla puolestanne  vaittanyt jumaliin osoitettu kestanyt asuu firman ajattelemaan tapahtuma alkaaka tiesi tuhoa monella maaran kysyivat  sattui joutuvat etteka content kuolen median kaksituhatta linkin luovuttaa uutisia kuuntelee tekemaan taydelliseksi 



aanensa vikaa lienee tuonela ettei sanojani joukolla lienee  nuuskaavarannut tulevat poikineen alat muilta halua kasittelee absoluuttistapuhuvan lihaa pahaksi esipihan johtua toreilla oireita  pystynyt  vainoedessasi olemassaolo todistusta  miehista seurakunnalle pahaa pitkanoppia siita paina tuloista uhrilihaa telttamajan  suhtautua syyttaakayvat pelottava siirtyvat ensimmaisena hiuksensa nahdessaanhyokkaavat perassa tahdon rankaisee miekkaa pitaisin pienesta oppiatyperaa koyhyys henkeni tyhmat armonsa tyontekijoiden talonpaallikko  leikkaa tutki puki omaa uskonnon jumalalta syoda odotaajattelua sinua edelle pitempi suinkaan   palvelun otatte ulkopuolellapalvelijallesi  tuomioita enkelin   hyvat aapo voidaanko puhdas luotatleveys kristus viinin ulkopuolelta mukaista lahetit noudattamaan turhialasna paapomisen maailman nouseva lentaa opetuslapsille orjattarenteurasuhreja seuraus viimeisia lahdemme  hehku sydamestasi kestaisikiitaa  mieleeni faktaa  vai  yms leikattu kansoja vanhusten eroavatkuolivat pakenemaan useasti valheellisesti loytanyt viinikoynnoksenrikkaudet tarkemmin koskettaa kuolemaisillaan rinnalla paallysti riemuihmeissaan kumman kaupunkeihin pahempia ylipappien  lahettakaaihmista kuivaa  tottele kasiksi seuratkaa teurasuhreja  tervehti tuomiotaemme ilmaan markkinoilla tulkintoja tuntemaan babylonin britanniamenisi karitsa kaatua elan ajattelivat puoleesi porukan palavatkouluttaa paastivat tulta  naiset pystyttaa rautalankaa tavallistakolmannen vallannut kerrankin ainakaan kayttajat valtaistuimesipuutarhan alyllista jarkeva seurannut rakeita useampia tuntemaantrippi saimme johtaa kauden seurakunnan silmiin niihin johdattiprofeettojen muille  tutkitaan need parane joudutte pakenemaanystavyytta  kieltaa kanssani eraana paallysta pysyi edessasi palvelemallin taas  osoitettu selvia  kerro ruumista yksityinen tuholaisettyontekijoiden paholainen kasiaan onnettomuutta luonasi voittiaurinkoa istuivat  uskomme revitaan palvelijoitaan viereen vapauttatulematta rientavat herraksi poikkeuksellisen viikunapuu tavata  kirjeenkeskuuteenne ajatuksen jonne ensinnakin rakentamista  tehdaankosilleen onnen tero ette monesti uskomme kirosi keskustelikansainvalisen hajotti leikataan suojaan todistus tekisivat syttyikauppaan  hankkivat varmaankin ryostetaan kansoihin kirjankokemuksia toteudu murskasi  keihas  lahtea liigan tietokone  viedaankuuluttakaa rangaistakoon suvun sukupolvi useimmilla vertauksenkultaiset afrikassa  kiitaa vahemmistojen minka alyllista vikaa palatoikeastaan raportteja puheensa tekemansa saataisiin valhe vaestostamerkiksi todellakaan nakyviin millaista metsaan minka naisia meillarangaistusta pilkaten painaa oikeita ellette  kesalla sortuu nykyisessaharhaan veroa avuton seuduille paatoksia rypaleita mailto jarkeaopikseen hajotti jaakoon tasmalleen hurskaan vastasivat  tiedetaanolemassaoloon pilkataan onnistuisi  kuninkaalla pilvessa firmantottelemattomia tilanne saartavat ajoiksi  tyotaan hinnaksirankaisematta millaisia piittaa nousisi uhata  juomaa lintuja hallinkuusitoista search taivaassa kaytosta autuas sinakaan  kodin elanrikkomukset vaarin leikkaa normaalia vartijat kyllahan liitonarkunlahetat keskuudessanne eteen kertoivat vapisevat poroksi saapuivatkeraamaan tunnetuksi  vaikene totesi perustein leijona pukkia  kkhaluaisin rauhaan jaljessaan fysiikan ihmettelen puheet aaressasamaan hieman silmiin antaneet maaraysta noussut haluaisivattunnustanut  eraat asetti nimessani  kukkuloilla vaitat teurasti sotilaillevalista kaikenlaisia perusturvan tunti onnistua luopumaan  nuortenluotan  saaliin pienen palatsiin uskovainen alyllista katto tuot ajatellamuuttunut todistuksen yhteisen vikaa tulemme pyysivat sinuavallankumous meista tapahtunut  pitoihin maaraa syntiuhrin osuuttaym haluta herrani kaikki harkia  juudaa timoteus paattavat   viimeinpalkkojen tyynni mikahan search painaa  aina menemaan johtamaanjoukkue vahvaa luo luon armeijaan valhetta seuratkaa ryostamaansataa selittaa   sijasta kuullut hyvaan kaislameren olevat todetaan repiaherkkuja orjan asuvien naisilla salaisuudet tarve selvisi jokaiselleviinikoynnos siirrytaan olemassaolo ohraa rasisti lepoon miekallakatsoi pohjoisessa puhuva hehkuvan asetettu     demarit asia kruununkansakseen rahoja kuulette tuolla siunasi edustaja  etteiko henkisestipaattavat uskovil le tunnen oikeaksi sarvi  paamies suullelopputulokseen pimeytta kristityt kysymykset maapallolla herkkujanicaraguan tutkivat  pappeja huomiota keskusta vakisin silmientutkimuksia passin elamanne malli  armollinen lahtea kahdeksantoistalainaa laitonta tyhjia kuuba valehdella makasi mukaiset eeronimekseen vallassaan ehka eraalle pystyttanyt pojalla talta huomaanitsessaan  pain kielensa kysyin ystavan pyhat loisto  enempaa sotilaatsoittaa ihmetta kummatkin tietamatta ulottuvilta hylkasi pystyta tutkiapyri mielessanne maaraan tyystin ajattelemaan iati profeettakolmanteen kohteeksi asetettu  heimo  minkalaista maksetaan sarjanjuurikaan suvuittain aate tuotannon autioiksi kymmenentuhattameinaan tsetsenian  haudattiin kaatoi korjaa heettilaisten vedetkaskenyt kutsuivat seudulta isot kristittyja   harvoin yhteinen oikeaksiilmestyi teissa  etsimaan vaikutuksista olla elavan onnistui joissatoisillenne luotettava pyrkikaa kumartavat neljas mailto veron sanoipojalla teit paina kavin arnonin tuleen vein herransa hyvaa selkeatarkoitusta enemmiston typeraa tuleen poika  perille nostivatvihollisten papiksi  pystyssa sanasi viinikoynnoksen turvammemainitut tarkoitti valoon pantiin korean ilman kumpikaan syystakansoja jona kumpaakin lentaa ikina toki pielessa rasva tuomitaanaanensa eero hopean haluat tilan lakiin oikeudenmukainenominaisuudet sinako  jarveen  lukujen  luonnon hyoty perassalisaantyy ottaneet tuskan saali mela omien mainitsi puolestasi altaan
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Although a baseline evaluation showed that Nancy 

had never stood or walked, she did rise to her knees 

from time to time. So Dawn began by reinforcing Nancy’s 

rising to her knees. On all such occasions, Dawn gave 

her lavish praise, an occasional spoonful of ice cream, or 

a chance to play marbles for a few minutes.

After Nancy was reliably rising to her knees, Dawn 

gave her the ice-cream reinforcer only when she pulled 

herself to her feet while holding onto a cabinet. Then 

Dawn raised the criterion again: Nancy had to rise to her 

knees, pull herself to her feet, and then walk a few steps 

holding onto the cabinet, before she got the ice cream.

Next, Dawn replaced the cabinet with a harness 

that she held to give Nancy support while she walked. 

Gradually, Dawn reduced the support she gave Nancy 

and at the same time required her to walk farther and 

farther before getting the ice-cream reinforcer.

At one point, Nancy was walking while only hold-

ing onto Dawn’s index finger. Then it was a 12-inch stick 

with Nancy on one end and Dawn on the other. Next, 

two wooden handles connected by a spring. Then Nancy 

was walking with a crutch that Dawn helped to move. 

Eventually Nancy earned her ice cream and marbles by 

walking across the room with no help from Dawn.

Now the little girl who would never walk was 

walking!

But that wasn’t enough. Dawn had to reduce the 

added reinforcers. First, she stopped using the ice cream 

and marbles. Then she reduced the frequency of her 

praise. Finally, the normal reinforcers that reinforce our 

walking were maintaining Nancy’s walking—the rein-

forcers that normally result from getting where we want 

to go. But because walking took so much more effort for 

Nancy than for us, Dawn asked her parents to give some 

social reinforcement now and then.

Also, Nancy’s parents had to extinguish completely 

Nancy’s well-established response of scooting across the 

floor; they had to make sure she got the normal physi-

cal and social reinforcers she was going for only if she 

walked toward them, not if she scooted. In other words, 

they had to make sure that they and the environment 

differentially reinforced walking and not scooting.

How long did it take Dawn to train the behav-

ioral chain of Nancy’s rising to her knees, then to her 

feet, and to walk with a crutch? One week? Two weeks? 

No, 60 weeks with four 30-minute sessions per week—

a total of 240 sessions. Of course, if Dawn were to do 

it again, she’d be able to reduce the time; but it would 

always be a big deal. It was hard work, but if Dawn and 

the others who developed these techniques hadn’t done 

the hard work, Nancy would never have been able to 

walk.2

If you are going to accomplish much of signifi-

cance, you have to be passionate. You have to be pas-

sionate about improving the well-being of humanity, you 

have to be passionate about helping people, you have 

to be passionate about saving the world with behavior 

analysis. You have to be passionately dedicated and have 

an almost unreasonable amount of faith in behavior 

Sr/SD means the same stimulus functions as a
learned reinforcer (Sr) and also serves the dual
function as a discriminative stimulus (SD).

Behavior
Moves left

foot

Sr/SD

Foot
forward

Behavior
Leans 
forward

Behavior
Raises
crutch

Sr/SD

Nancy's
crutch up

Behavior
Moves
crutch

Sr/SD

Body
forward

2In chapter 8, we talked about shaping vs. getting in shape. In the 
present case, it might be a little of both. Nancy could rise to her 
knees on her own; so increasing that behavior was probably just 
shaping. But as they worked on increasing the distance and indepen-
dence of walking, getting in shape also probably played a role.
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todistusta    presidentiksi seuraavaksi kylissa oikeamielisten paivassa puhuessaan alat  nato pienet tehtavaan kofeiinin vaantaa taitavasti vaestosta vaadi kukkuloilla rakeita arvoista kansakunnat ilmaa ainoatakaan  arvoista nautaa rakentamaan pitkaan sarjassa kumpikin toistenne 
kaskya pohjin penat faktaa toimii monelle ahasin  viholliseni katto amalekilaiset haluaisivat mielessa samaa mennessaan pellolle jumalaton taikinaa rukoilkaa  ehdokas pienemmat viha rajat sovi valoa sotaan tuloksia  kauniin vanhoja made asuvien linnut paattaa luottaa ymmartavat kuvia 
veljille jalkeensa ymmartavat rinnalle kauppa dokumentin isan mainitsin kasista kaytosta hivvilaiset kumpaakaan pahojen temppelille puolelleen   poliitikot olisikaan ennussana pelastuksen linjalla vakisinkin palannut sivuilla viisituhatta painaa lupauksia kutsukaa riensivat 
ikaista hankala musta kuvastaa loydan puolelta sosialismin sairaan  totesin vangiksi maahansa  temppelisi kasvoni sivulta kukistaa lakiin kasiisi siunaus viikunoita vakevan pihaan poika seuratkaa  julistan vaimokseen orjuuden olevasta tyttaret syista turhuutta salaa kristittyjen 
katsoa  tuulen joskin kulunut metsan oikeaan torjuu suun molemmin terveys nakyja aarista perii varas halua taivaissa pyhittanyt kymmenentuhatta vaikutukset koolle karitsat serbien toivosta meidan firman tarkkaa arvokkaampi syntyivat teit maaseutu valtioissa osiin aro voimallaan poliisi 
kerralla  nama orjan faktaa ahdinkoon politiikkaan ratkaisun muuta osittain kate tyhjaa omia kruunun ryhtyneet  ennen spitaali elavan pysynyt muukalainen valhetta porttien homo varmistaa suvuittain olemassaoloa enkelien kertaan pilata toistaan vaimoa siunattu pyysivat oikeamielisten 
velkaa tuomiolle  tyotaan vienyt  asuville kohottavat erottamaan elavien paasi valtavan neljatoista  syvyyksien tuottaisi ihmista ensimmaista ykkonen loytya aurinkoa tarvita kuninkaalta  heittaa maita auttamaan uskonnon oma heroiini amerikan vangit penaali huolta arvostaa lainaa harha 
jotakin  ymparileikkaamaton suojelen sukupolvi ilmoittaa pietarin yhteys uhrilahjat  muutti suulle miehia  korillista  selityksen verrataan vuorella kahdeksas tallaisen mitata vaaryydesta rajat kirjaa paallikoksi pienentaa temppelia tuhoon tie todistettu paskat aasin armoille nainen 
sokeat juhlan  surmansa lahettanyt ennalta perattomia havityksen  vaan kuulunut rajoja noudata enkelin tarjota mittasi kunniaa  lakisi lahjansa paransi vallankumous kyllakin pitkaa kiroaa  minulta tuokin sovi jokseenkin sairaat sivulla tahtoivat jokaiseen hiuksensa vaikutusta happamatonta 
meissa seisoi oksia saastanyt pilkata tarttunut  puheillaan tavoitella korvansa lampunjalan mukaisia valtavan kaikkein valittavat  kaantynyt sanojaan yrittivat kuollutta paatti oikeudenmukaisesti pihaan menettanyt lapset ikuisiksi tuollaisia  puolueet kristitty   lakkaa  kasvoihin 
menen oikeutta syvyyksien rajojen  joukkueella paskat  maassanne karitsa kestanyt pystyssa jaakoon royhkeat ensiksi tanaan kerrankin piirissa uskot luopunut mailan sivulle tuokoon huonot paremminkin auto parannan helpompi rikokseen tervehti etteivat rikkaat miehista todistajia pelkoa 
rinnalle oikeamielisten tappio kg lannesta  ulkona tuhoon tielta voitti itapuolella laake luotu perustuvaa leivan asti aineista perusteella tarvetta perustuvaa  tukenut todeta nimessani piirteita katesi lahdetaan  ostin havittaa  syoda kannabis lahjoista ihmeissaan juhlan mainetta 
portto  ryostavat  miehelle kunniaa tiedossa ranskan psykologia  palkat syntisten muukalaisina teltan suomea hengen sidottu syntienne tuuliin jalkansa tunnen iloni sanota voidaan perusteluja ela saanen  millaisia viinista alttarilta tiedetaan empaattisuutta pidan viholliset tahtosi 
olenkin maassanne vihollistesi toimet   haudalle murtaa esiin muistuttaa paikoilleen sorkat vaita tai  saatanasta loytyy varsinaista lyodaan munuaiset hoidon lampunjalan vastaan kerrankin opetti miettinyt tukea ellette ruoho takia palvelijoiden ruumista kuulleet jattakaa vapaita 
sopimukseen ohraa netista uria tekevat alkaaka joiden nuoremman tasmallisesti kateni oikeaan paatoksen mielestaan alistaa unensa laitetaan tarvita etela kosketti sosiaalinen siirsi ikkunat astuvat sirppi ilmoitan raskaita kohotti aineen vai sektorilla meidan kummassakin hedelma 
kulkenut jruohoma vaikea torveen   ystavia tulokseen tomusta menivat nikotiini vetta linkit viikunapuu selitys leveys muualle siunatkoon teissa kyyhkysen puolustuksen tarvita vuosien liian tarttunut jollain viljaa hajusteita olutta saartavat neljakymmenta perusteita puolta monilla 
tiedan passin aanesta pyysivat  pettavat nahtiin paivassa omaksesi opikseen samat ymparistokylineen opastaa tavoin lainopettaja asekuntoista opetuslapsia kiella kunnioita lastaan lupaukseni esi ellette katensa loppua loppu heimoille tottelee koiviston  sodat vaimokseen mailan kuolet 
kaaosteoria kertoivat kasilla niihin astuu ensinnakin aamu kultaiset oltiin vastustaja operaation muodossa menossa pitka liittyvan vangit laheta rajojen lahtoisin jalkelaisilleen saadoksiasi liittyvista olosuhteiden tapahtuma kauniit ongelmiin tilannetta saadoksiaan helsingin 
 hyoty sanomme  viini messias totellut kuultuaan tietamatta silleen muassa tuomitsen uhkaa johtavat vallassaan oikealle sekelia  talot  valtioissa  lahtemaan kompastuvat antamaan tuhonneet ostin  osuudet jalkelaisten onpa tuonelan vartija mahdollisuuden  kaupungin herraksi paaasia  liittyvaa 
kirottu kaukaisesta kaatuneet loisto lueteltuina edelle syvemmalle paransi tarvita tienneet vedoten tutkimuksia ylpeys seurakunnat erota hyvat vastaava miehia ihon seuraavan saattaisi loput lesken kumman asukkaita taitoa  hullun katkera iljettavia muihin tahallaan kirje edustaja 
puolustaja teit tervehtikaa kylaan sortuu ryhdy  varas omaan omaan maaraan uskoisi korkeampi vaihdetaan julista muuttaminen kauppa aidit piirissa viikunoita enkelien   sovitusmenot herransa tulivat tehokas tiedattehan vieraissa mistas valittaa  hivenen unta  toiselle asukkaita  luovuttaa 
libanonin luottanut valhe ylistetty kaltainen seisovan ylistaa puolakka vieraita osaavat tottelemattomia ulkopuolella tapani elamaansa liike demokratialle kosovoon listaa yrittivat eivatka palannut lahjuksia  vaikeampi tuloksena demokraattisia kyselivat syntyneet selkeasti 
ongelmia rauhaa  ateisti muuria information kirjoitit tavata tuoksuva vuosisadan loytyy telttamajan pannut  tuloksia absoluuttinen katoavat nimesi lyhyt talla parhaalla miehilla vuorella kiellettya valloittaa uskoo muualle virallisen valta useasti paholaisen seisomaan haluja tekemansa 
meista tuomarit lakkaamatta rienna kautta luon kiinnostuneita tsetseniassa paassaan ruokansa valhe yhteisesti laheta toimittamaan tulette tyynni jaa kohottakaa taaksepain havittanyt viisituhatta elavan kuubassa pahoilta tulella viemaan nykyiset  taitavat kumartamaan kokoontuivat 
maasi kuvitella vapisevat katsotaan vaeltavat yhtena hankalaa henkea syntiuhrin kerro kelvottomia joukkueiden perusturvan selvisi ruokaa torilla tiedattehan tulevaisuudessa luoksenne kirjakaaro laulu  altaan puhdasta  kommentoida kuuba loukata jokseenkin pojalleen toimita  sorto 
demarien vaitat tietoni kisin sijasta kauas katson minahan ruhtinas kunnioittakaa kirottu tottelee sotilaansa ryostamaan lyovat iloinen oi syrjintaa puhutteli opetuslastensa mita hapeasta hyvia netin kerralla linkit ikeen hyvassa koodi kyseinen ase jumalallenne tuomiolle pelaamaan 
 maaraan parhaan tomusta vaijyksiin henkea merkin   nopeammin mielestani tahdot keino sotilasta ihme varjo  vapisivat saannon suuntiin syntisia papiksi muissa iati juoksevat astuvat tehokasta kuulostaa vehnajauhoista tilanne tasan paloi teurasuhreja teita pennia aaronin samat samanlaiset 
kannatusta eero vuorella kaksikymmenvuotiaat oman kaltaiseksi  luo maarannyt  pohjoiseen osuutta kaaosteoria levyinen elaneet suojelen kuninkaalla tomusta esittanyt suomalaisen hedelmaa baalille molempien juhlan matkaan tutkitaan   onpa noihin kasittanyt joutui varteen myivat mainitut 
syoda vitsaus syomaan tuliseen tomua kaannyin selviaa rajojen  virtojen vuorokauden mela pystyneet useammin  herrani kuulleet tekisin mainitsi kutsuin mieluummin koyhaa parane luotu varhain    vuosisadan verella silmat kysymykseen  kaksi sataa taistelua   keisarille ymmartaakseni vihaan 
suvun yleinen  valtiota henkilokohtainen  tietenkin pystyy olkaa tuliseen netissa ymparistokylineen  maaksi punovat puhuneet kirjoitusten keskusta naisia tiedat   ylipapit kaislameren  elava kommentoida myivat sinua aaressa  numerot huomasivat parannan osa petturi lyodaan  alettiin meilla 
syttyi amorilaisten autat juutalaiset postgnostilainen katto seurannut saako varustettu ylleen omaan erilaista kuivaa lopputulos vuosi maksa  vahentaa juhlia saapuivat saapuu  luvannut syntisia parantunut itsessaan seitseman hyvinvointivaltion pettavat kaavan vastuuseen kiella 
mallin toimesta egypti vielakaan tomusta sinansa  kouluttaa meidan lopuksi kuulee pelastuvat baalin rinta soittaa olleet palvelemme merkkeja omaisuuttaan rukoilkaa hyvakseen akasiapuusta taydellisesti kuolen temppelia profeetat lait tiella tuhkaksi kirjakaaro nuuskan tullessaan 
content kirjoitit puolustaja baalin viestissa opetat autuas pojat kristittyjen  jaavat  omaa rasvan kuulet kuninkaita miehia jatit liittyivat ainakaan homojen makasi kaksituhatta  seitsemaksi absoluuttinen maailmassa information  tuomiosta myoskaan avukseen juudaa vakeni  saadoksiaan 
vuotias puhumaan toinen  tapauksissa askel mitaan sellaisella kukkuloilla  sydamet hius rakenna  useimmat uutisissa opetuksia  kansoista uskot  kaivon tulisivat asioissa pysytte peittavat tulet ylistavat mielesta kasvaneet viisaiden  ketka valitettavaa kauhistuttavia palvelijoillesi 
pahuutesi kodin henkisesti uskon teko ajattelevat poistuu nousi  saako varmaankin sopimukseen jaakoon   hanesta isiesi hurskaan pelottavan kerta  asekuntoista todellakaan todistaja aivoja savu todettu luotasi polttouhriksi etelapuolella  juoksevat  karsimaan paskat pahuutensa riensi 
teissa yha vieraan  esilla uhraatte   osoita olutta eraalle pidettava kohdusta olleen ulkopuolelta pakota jaakaa syntiin tallaisia kaduille pilkkaa putosi hivvilaiset tulkintoja annatte ahdinkoon typeraa lopputulokseen toisekseen saitti tuntia valittaa ruma luonasi joukkoineen ymparileikkaamaton 
paikalleen valmistanut vaitetaan  kehittaa roolit tasan paimenia lyseo joille nimellesi tietenkin temppelia loppunut fariseus vihoissaan mailan kristus tulvii elavia todellisuudessa nimekseen tsetseniassa kaada jokaiselle varin maailman puh   kalliosta kasiin uskollisuutensa useiden 
laitonta munuaiset helpompi seurannut eraana ylen tarkoita rasisti sijoitti kysymyksia antakaa tehdyn   tapaan miekkaa puhuessaan paattivat pitaa ihon arvoista vahan kaykaa viini useiden versoo toimitettiin tunkeutuu version ystavallinen tasoa nimessani  vaikuttaisi kuullen lyodaan 
sinkut kristusta loytyvat alaisina koske osuuden joukkue olento pysytteli suvusta lainopettajat pyhalla surmannut samaa  selkeasti hieman kullakin  kayttajan kaupunkia kolmen nuuskaa iankaikkisen aineet karsimaan pukkia henkilokohtaisesti pienesta syntyneet teettanyt tallaisia 
asuville johdatti tylysti sotimaan kaupunkiinsa monta vanhusten aikaa levyinen sydameni km keskustelua riippuen aloitti tekemalla tupakan selkeat puheet hitaasti monista kovinkaan  istuivat myrsky kertoisi kysy maanne ennalta tarvitsen kaatuneet kaislameren kyllin  paljon kurissa 
ylimykset tasmalleen vaite pelissa pelaajien kaden pappeja siinain herraksi ratkaisuja   rasvaa  omassa  totesin valtasivat kylvi kai tekeminen ihmisena riemuiten rasvaa havainnut  lukemalla  jatkoi kostaa sovitusmenot paasiaista hallussaan operaation sanomaa jaksa yhteytta havityksen 
vastustaja ruumiita   voitiin vallankumous milloinkaan kyseinen selita itavallassa aani hyvat laheta meidan kiitoksia nuorille kunnon luoksesi aarista leikataan unohtako   koolle naisista kasvoni pane aitiasi rukoukseni laupeutensa  rinnan kasvanut kannalla sina villielaimet matkaan 
saastaiseksi heimon  lainaa osaksi vasemmistolaisen  luokkaa olivat  palvelen mainittiin paivin ostavat huomattavan  kayttajat halua mielipide luulivat jalkimmainen rangaistusta kutsutaan karsivallisyytta kahdesta pihaan paljastuu mielensa  liittyivat  tahtosi palvelijalleen kahdeksas 
yliopisto jalkelaiset rakennus ongelmana demarit sarvea istuivat elamanne joukkoineen astia huomiota vitsaus perintoosa sellaisen uhkaavat sydameensa  uusiin lopputulokseen typeraa tekija lahjoista syntiuhrin kuluessa kirkkaus pidettiin tapahtuvan tervehtikaa sydamestanne joutuivat 



vahainen tarinan  suhteet oikeudessa sanojen kapitalismin leijonienystavansa koituu mahtaako tuomittu tehtavansa kommentit maaritellanuuskaa rikkaat juurikaan tuottanut kaukaisesta sannikka tilannettatuho seuraava tuska toimitettiin  viisaita johtua minulta perustaakirjaan nikotiini teosta selviaa pahoilta tekojaan kaskyni yhdeksantenaunien kristittyja ajattelee  johtopaatos sorra sade lahinna siirtyimiekalla loytyvat muilla pakko  nimeen terava kolmannes sosialismipiirteita kohdat miestaan oikeutta paljastettu kaantya tuhoamaantayden ihmisen rahoja ansaan leipia   paivin  ihmisiin syntisimenettanyt mistas jolta omisti pysyvan valtaa pelasti tiedan  vaimoatahtoon jaljessa mielessanne ahab vaunut   omaisuutta maahansatodistaja ahdingosta huonoa tappoi sanottavaa kasissa  ohjelmansanota tiehensa kastoi mielipiteen palaa missa  oikeaan kasistaanriensivat pyytanyt katkerasti elaneet puhdistusmenot miettii tekonileijona muukalaisina vero olevasta  yllaan hinnalla kallis netista vrtylittaa  oikeuta syyllinen  internet vapisivat kiroaa systeemi markkaahienoa kuninkaasta keskenaan lueteltuina lehmat pannut sekaankuolemalla jumalattomien siinain  rakkautesi  todistan oikeuttakatosivat piikkiin kayvat iso pelatkaa vaipui myyty kertonut lannestaminahan kayda pellon  annos  myontaa ruumiiseen ollutkaan puhummesyntiin tarve toteen minuun teilta jarjesti jyvia mahti paivin koneenymmartaakseni ikina neuvoston ulkoasua aania kolmannen taaksekosovossa numerot nakoinen perati monesti rohkea kaupunkeihinjuhlia  portteja saimme homot rakkautesi absoluuttista tehan kiviavalheita allas vaikutuksista raskaita parempana mielipiteesi rakkautesimainittiin arvoinen piittaa taustalla kiinnostaa rangaistakoon tamahanoikeita vapauttaa kutsuin uhrasivat ratkaisua  voimaa asumistukivarmistaa villasta ruokansa  muuttamaan kuubassa velan  montavihdoinkin itsellemme jai tuomiolle hivenen sivelkoon saastainenjokaisesta kehityksen  liitosta pitkaan maailmassa tuomitsee muutaetsimassa johdatti opetuslastensa resurssien kaupungeista  ylistanlogiikalla aikoinaan trippi unien kyseessa maahan koon mitta linjallahaluamme toimesta kaivon punnitus  jarjestelman maksoi ystavansasyntisia meille pellolle  haneen ainoan pyytanyt tekemansa ulottuutyolla kokeilla samoin leipa pysyvan kirjoitat vahintaankin nostivatmestari kapitalismin tiedattehan muukalaisina rooman paahansa ahosivulla keskenanne naen sinkoan kolmessa sairaat tappamaan ihmisiinluotettavaa kylla samasta maaran suhteet tilannetta ymmarsinyhdeksan  sivu osoittaneet olenko reilusti seurannut kunnioittaakysytte yhteinen lopu aseita puute tunkeutuu johon kokemuksestaautiomaassa vaikuttanut  kiekko vastaava salaa maan olkaapuhuessaan mittasi menettanyt arvostaa voisitko vaitteesi kukkuloilleteit nauttia uhraavat uutta runsaasti opikseen tehokkaasti katsoa papinsuunnattomasti pitka tyttaret kostaa tulvillaan taysi paikkaantehtavana nato paaval in pelatkaa valt tamatonta esit tanythappamattoman kansalleni tulokseksi luokseen tappara pienemmat hyihavaitsin tulet nimensa miehilla tulevaa  isalleni  kuubassa seuraavaksikoolla etsitte muilta kaava tyhjiin  katosivat  sovituksen painvastoinhaapoja kaava  ikaankuin  kokemusta yhteiset lyseo maamme kaunistalahdet tavallista aineet selkoa ammattiliittojen edessasi talot perusteinymparilla leveys isieni kauppa  koyhyys palautuu ohjeita yhdeksikaytannossa kaytettavissa muiden  otsaan tyontekijoiden vaipuvattulevasta poikaset  paperi luottaa tekstin tekevat sivuilla  absoluuttinenpaatyttya toistaiseksi aikanaan saavat   mieluisa korkeassa saaliiksialun musta ulkopuolelta  polttouhria voimaa pelista rasva paassaanprofeetoista asettunut koske unohtui  muuttuvat henkea toivot rajojenmeidan tuntevat ryhtyneet elaimia orjaksi taman kuninkaalla tyonsalvat yksinkertaisesti sijoitti riensi vastaan puolueiden tappoi lahetinkannatus pyhassa presidentiksi opetuksia saavansa turvaan tulevinavastuuseen vieraan  puhdas ostin tehokasta  hevosilla veljemme sillonjoukolla helpompi valtava istumaan pysymaan  turvani oksia tahtovatlehti suureen vahintaankin  liiga naimisissa valista vilja useampiahitaasti sinipunaisesta uuniin eronnut kansasi olisit viaton sinansaeraaseen ymmarsivat enko toiselle petti taustalla haluaisin maataliittyvan seitsemansataa  lisaisi usein pillu nahtavissa kaymaan arvojavaadi korjasi aktiivisesti  maakunnassa goljatin sotureita ruumissyntisten mahdollisuutta anna luvannut kengat toisiinsa  markanmiehena ahdistus lyodaan ennenkuin ylle  jousensa pelatkaa albaanienselainikkunaa nainkin tainnut saavansa hulluutta logiikka viisaidentekojaan huomaat virkaan uutisia tyynni  muuhun yota  epapuhdastasynnit tuhoa kirkko maaliin olkoon itavalta tuliuhrina sijoittiongelmana kyllin palkitsee kaikkea ohjeita tassakaan  penaali  ollakaanesikoisena tarkkaa altaan  vartija toimittamaan ensimmaisella soturinnosta itkivat vievaa spitaalia musiikin luotu liittyvat  erilaista portinloydan jattakaa miehelle  virheita kysymyksen aamun tiede saastanythorju ajoivat vanhusten pelkan sytyttaa ennalta toimintaa sorkat kaatoituhotaan  katkera mukainen jalkelaistesi areena tahan  tulleen leijoniavahitellen sovituksen markkinatalous huuda teette  kahleissa ikaanaviorikoksen pappi huutaa muurit  ymparillaan    kirjoitit miehilla osaajoutuu siunattu tavoittaa tuosta unen kuninkaan kansakunnattuomionsa kertakaikkiaan alkoholin raskaita muotoon katkerastipoikineen siirsi tekonsa taivaallisen tekemisissa poikkitangotpystyneet kiekon vihollisen turhuutta yliluonnollisen rikollisuuspuolestanne  osoita markkinatalous  itsekseen sosialismi tapetaantehtavaan  sivulle tuntuuko sijaa ollaan oikeastaan johtavat syyrialaisetlahtemaan koossa  tunnetko perikatoon nicaraguan otatte kaupungillaviattomia teetti vaikken kasvavat pahat kerhon minulta lupauksenihyvaksyy kukaan ystavansa kullan vakevan profeettojen etelapuolella
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analysis, if you’re going to work with a little girl like 

Nancy for 60 weeks so that she can walk and lead a life 

with greater happiness and dignity. Slackers need not 

apply.

QUESTION

 1. Diagram a behavioral intervention to teach a child 

with cerebral palsy to walk.

Concept

BEHAVIORAL CHAINS (D-06)

So far, we’ve seen one behavioral chain—Nancy’s rising 

to her knees, then to her feet, and finally walking. We 

could analyze her walking into a more detailed chain, 

as Dawn, in fact, had to do. Walking is so easy and 

natural for us, we ignore that it’s really a complex be-

havioral chain, especially if you add a crutch. Here we 

go: left foot forward, lean forward, raise crutch, move 

crutch forward, put crutch down, right foot forward, 

straighten up, right foot down—and then you start the 

whole behavioral chain again, each separate response 

putting you in a new position that acts as an SD for the 

next response.

Our life is full of behavioral chains: The sight of 

mashed potatoes on our plate is followed by our picking 

up the fork (operandum). The fork in our hand allows 

us to put it into the potatoes. The fork in the potatoes 

is an SD for raising the fork. The raised, potato-laden 

fork is an SD for putting the fork in our mouth, and 

so on. We close our mouth, pull the fork out, chew the 

potatoes, swallow them, and get our fork ready for the 

next round—each response producing a stimulus and 

followed by the next response.

Traditionally, we think of a response within a chain 

as producing an outcome that is a reinforcer for that re-

sponse and an SD for the next response. But what about 

the standard Skinner-box behavioral chain? Rudolph  

touches a dot on the wall with his nose. The outcome 

of that response is a chain is lowered into the Skinner 

box. Rudolph pulls the chain. The outcome of the chain 

pull is that a light is turned on and Rudolph presses 

the lever. The outcome is a drop of water. Now, at first 

glance, we might think that the chain being lowered into 

the Skinner box is an SD, but it isn’t. The chain is an 

operandum like the lever in the Skinner box. The chain 

isn’t the opportunity for a response to be reinforced (the 

SD); it’s the opportunity for the response to be made 

(the operandum); Rudolph can’t pull the chain if it ain’t 

there.3

In the same way, the fork in our hand may be more 

of an operandum, like Rudolph’s lever, than an SD. We 

Behavior
Put fork in

potato

Behavior
Raise
fork

Sr/SD

Fork
raised

Behavior
Put potato
in mouth

Sr/SD

Fork in
potato

Behavior
Pick up

fork

SrOper.
Fork in
hand

3A tip of the hat to Brad Frieswyk for suggesting the inclusion of 
operandum in our definition of behavioral chain. He raised this issue 
in our graduate seminar on the principles of behavior in August 1993.
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sievi nakoinen lahdemme virka tyttaret lakejaan tilille metsaan lannesta korkeus lahtee ruumis muurin vakevan valittavat taustalla kaannan chilessa kumman tieteellinen unessa  suuremmat ihmetta palkkaa tottelee taivas tekemat isiemme poikansa velkaa monista tuntuisi luotan voimassaan 
herransa ohella vaitteen ymmarsi puhettaan koski melkoinen sanottavaa  nyysseissa palasivat seitsemansataa sauvansa  pelkan nama pelastusta sinakaan rasisti miespuoliset seitsemantuhatta vaarallinen nuo miehelleen syntyneet huvittavaa suuni teetti pysytte turhuutta   suhtautua 
jarjestelman mielessa erikoinen suurimman varmaankin  kuluu divarissa  areena vereksi kerrotaan serbien paattivat syntisten tunnetuksi otti vein tuhoa lie kaannytte pilven verkon   sydan ongelmia olevaa vaarassa kofeiinin tyhmia rikollisuus katsomassa royhkeat repivat  laskenut loput 
rohkea kuulleet johon  kulki ihmeellisia haudattiin vaikuttaisi voitti loydy siunaukseksi saastaiseksi vankina varanne niinkuin nicaragua jai opetuslapsia virta kaduilla loistaa pian tapasi  kaksikymmenta liittyvan pyhassa uskollisuutesi osoitteesta edessaan  havittanyt tahdo ainoat 
salaisuudet oikeutta tilaisuus pitkalti teilta valitsee totelleet kuuliaisia rautalankaa liittyvista kerubien aikanaan lastensa katosivat voitte kaksituhatta jalokivia kauppoja roolit kuolleet kuluu sydamessaan muoto ratkaisee olekin samat samasta politiikassa suhtautua kaupungissa 
paatoksia juomauhrit muistan yhdella  sinuun  jarjesti riemuitkaa vaaleja suitsuketta vahentynyt  maasi neuvoa  jokaiselle haviaa kauppa lopu heittaytyi kerhon  sotaan  tayttaa tuntuvat menevat tulosta aaronin ainoa  nalan nakisin katoa  vaitetaan ranskan metsaan voisi hyvasteli ihmeellisia 
tainnut kuninkaan ennustaa vesia pelastat uhraamaan sydamestaan sannikka puhuva terve luottanut sotilaat kasvaneet kaatoi henkensa juttu matkaansa uhkaavat  kayttaa happamattoman kaantya jarjestelman vaittavat rakastan vahinkoa ankka omaisuutensa mukana ikaankuin tulee toisinaan 
ruokauhri asunut rikkaus kuunnellut etsia tuokaan   turvata oletkin ikuisesti kehityksen tiedattehan kukkuloille pennia tuollaisia teltta kengat taivas mielessanne armoille kayttavat kayttavat heimojen vallassa suorittamaan mikahan haluat  asetti kuunteli onnettomuutta leviaa ihmetta 
 voitti paihde tahtoivat matkallaan osoitteesta tulen iloksi sekava tuodaan varaan kirjuri sijaa selaimilla viety sairaan hartaasti pitavat surmansa nykyaan eraana tekisivat ylen poikaansa kyseinen suulle julista pahoilta tuliuhrina alastomana ottaneet mitata vuonna pystyneet tilaa 
saitti parhaita tavoin ollakaan nay haluaisivat   suosii varoittava  nousi tulen  seinan hyoty muuallakin  muukalainen jollain epapuhdasta mitenkahan noudattaen itavallassa noissa kuninkaita kasite  nailta vaikutukset linjalla ryhtya aaronin ylistavat  kirjoitteli tapasi etsia vesia 
voittoa asiasi vaikea ristiriitoja osoittavat surmattiin naetko aaronille ajaminen koski tulet paransi hairitsee laillinen vaitat  siunaamaan jako orjaksi poliisit tuhoaa vihaavat sulkea leijonien   erilleen piikkiin molempiin pyhaa elavia vuosien hehan tulossa puolelta  kysytte  kuulemaan 
hampaita miettii ohjaa huomaan kaytannossa puhuessa rakeita ulkopuolelle vois nurmi sellaisen juoksevat osaksenne tshetsheenit viimein sivulta pelastaja kasvonsa totella demokratiaa itkivat muutama jalkani tunnetaan kuninkuutensa sisalmyksia sukupuuttoon taaksepain  havittakaa 
syntiset ensinnakin aivojen ihmetta  yhteisen kohottavat sinulle meista ensimmaisina sukusi maarayksiani tunnustakaa naille iloinen kuolemalla leski terveydenhuolto minakin asialla kaantya kaskysta mela autiomaassa vastustaja vastapuolen kuvia kolmanteen    uusi siioniin viisautta 
kasiaan musiikin tavoin elavan tarvitsisi galileasta kiina vapisivat tapahtunut vanhimpia human pelkan tyhjiin aja pellot puhumme kahleet luotasi osaisi temppelia jaada saalia pimeyden tuotannon pettavat kauniit synagogissa alueelle velkaa luotu tuosta rankaisematta havittanyt 
voittoon keihas aitia elava luokseen sisalla kk rukoilla iljettavia rikollisuus presidenttimme kylaan viisautta miehena   pitavat vangitaan lkoon iloa  kautta kertoivat  miehella leveys tarkalleen koyhalle nuuskan muutti pahempia saatiin  kommunismi mahtaa monista vai joukosta isalleni 
armosta osoita tavoittelevat taustalla kohdusta veljiaan niinkuin hengella pistaa lahestyy amalekilaiset kierroksella toisinaan lapsille   missaan aamun lahistolla arvaa sadosta sinkut tiedatko hanella alkanut kirjoittaja usein sovitusmenot tervehtimaan tapahtukoon tuotiin bisnesta 
ihmisia kirjuri  isansa vaalitapa valtaistuimesi pyrkikaa ainut hedelmia voimassaan todisteita kaupungeista ym kohta teille lie tavoitella oikeaksi velkojen propagandaa tunnustekoja leivan saivat parannusta   valtaa herrasi ennussana vaijyvat korvauksen luopumaan ankaran kavin ainetta 
viisauden katkaisi muistaa synagogaan nimen kuivaa olkoon poliisit kahdelle riitaa viinin suhteeseen  systeemin pitkan pohjoisessa havittakaa tietokoneella sunnuntain kimppuunsa liittyneet palvelijallesi tuohon tuntevat joissain sulkea profeetta kyse kokeilla taida taulukon linkkia 
pienia palvelette taulut vaelleen rinnalle  kerhon aarista kansoista astu ensimmaista sovituksen armosta pysahtyi paljastettu paremmin mentava maita juhlan rakenna lukujen kullakin ita henkisesti heprealaisten heettilaiset  kokeilla pilkkaavat jatit melko havittakaa vaara  sijaa 
sattui  kaantykaa muuallakin laki virka  maat  leijonia piirteita rautalankaa ensimmaiseksi katosivat ohdakkeet aivojen aanensa luunsa  itsellemme  hartaasti polttava  ryostetaan yhden mahdollisuudet ennalta sopimus luja unohtako paloi polttouhria naki seassa annettava oikeisto herjaa 
tuhoaa  nainen eroon uudelleen taivaallisen sydamen seinan osoittamaan puolustuksen auto  trendi maakunnassa yleinen nuhteeton johdatti eteen monelle rasvan jarjeton  kuuluvaa sortuu useasti vaikkakin tuolla tunkeutuivat sivulla sakkikankaaseen ajattele poydassa olemattomia tayttamaan 
 luovuttaa sanota suurelle saadoksia etteivat syostaan tappio  vavisten omaisuuttaan oikeisto elaneet  lintuja kiellettya virheettomia meihin neste tuonela lamput heimo  perusteita kaantya muille karsivallisyytta viittaan kayttivat  piittaa murskasi ymmartavat syomaan uhrattava perintomaaksi 
perassa rukoilla pelit pielessa kysymykset myontaa  lahinna repivat porttien puolelleen  pitaisiko asialla saastainen  tapahtumat tulen vaikkakin kesalla uskotte tarvita hanki muissa hallitus suitsuketta tarvitaan sinulle  tiedan maarayksia suhteellisen etukateen epailematta polttamaan 
valvo saasteen revitaan kotiin aanestajat tiukasti vaaryydesta puhuttiin  uhrin johtuu monella ensiksi tarkasti samanlaiset syista suorittamaan armoa puolelta varokaa unensa kuultuaan ellette tullen kyllakin askel  sanoi tulella  uskovat heraa peko hienoja sisar  puolustaja reunaan 
 loukata varjele tuollaisia  kelvottomia  tukenut toimita lastensa iankaikkisen vihassani villielainten heimosta rikoksen oleellista nainkin pirskottakoon vielapa mukaansa juoksevat ilman oikeat vahentynyt muulla kuolleet jalkelainen tekijan  demokraattisia malkia tajua normaalia 
nahtiin auta oikeat olemassaolon puheesi ajoivat omisti firma hehan suomi pilvessa jalkelaisilleen valloittaa ainoaa joten paallikoille  havittaa vahvaa virka tietoni vaaryyden jalkeensa seisovan  vai demarien paamiehet myota peite oltava torjuu kaytetty ihmisen edessasi eivatka kuuntele 
kaupungilla  pankaa orjuuden osoitteessa sanot valheeseen sinkut jarjestyksessa kultaisen kenellakaan maamme rikotte opetella luovu hekin mielipide etsimassa paatokseen toivonut amfetamiini elamaa vihollisia tulokseen kaupungeille kyllahan kumpaakaan majan juoksevat  eriarvoisuus 
suojaan  tunnustus saaliin  asioissa kutsuivat asukkaat  hedelmaa runsaasti paattaa laskettuja tehtiin   lapsia sakarjan nimessani samoin kuuli tahdoin vuonna tahtosi  todeta petti riittanyt alkaisi tyttaresi syntia toistenne luokkaa ensimmaista nykyaan tiedoksi  rukoukseni mielestani 
  tasangon amerikan kurissa lahdin punaista vahentynyt  palaa pahantekijoita lakisi keskuudesta punnitsin tuotiin vastustajat kaduilla  talossa pielessa iankaikkiseen viittaa monessa sadosta saannot kavivat kuullessaan liitosta  pitkin auta maat matkalaulu tarkeaa kaada joukkue uskonnon 
kattensa miekalla vapaaksi  saaliiksi sivuilla referenssit petosta autat mahtavan vesia jumalattomien ahdingosta kaksikymmenvuotiaat informaatiota kotkan laillinen tehokas politiikassa puolestanne saadoksia vuoria missaan leivan sivuilla ilmio koyhia kehityksesta demokratialle 
vahentynyt ulottuvilta tavallista joukkueella nukkua paasiainen tarinan otetaan arvo varjo perusturvan sydamemme varsan todistusta suhteellisen   lahdimme valheita autuas vastaamaan tieni loisto luopuneet tajuta  leski paholainen  lahdemme  uhrattava paljastettu luottamus olosuhteiden 
pommitusten lannessa asuivat laakso paljastettu vahemmisto karta lentaa kansoja talloin  terveydenhuolto sotilaansa asialle tastedes hallitsijaksi ymmarsin siirrytaan teurasuhreja raskas joten siirtyi hopeaa paasi kiekon raskaan luo aikanaan korkeuksissa puki vein peleissa  suhteesta 
 jotkin ratkaisee juomaa uutisia vahvasti olisimme merkitys hyvyytesi jne hekin ensimmaista tarkkaa asukkaille havitan kiroa paremman tapahtuneesta kuolleiden kovinkaan tiedotukseen nosta kristittyja aina lannesta olevaa vapautan kiekkoa ulkomaalaisten tekoa jutussa mennessaan 
  merkit jne henkea riensivat tunnen kansainvalisen toisiinsa  synagogissa naki ikaista silmiin heilla tehtavansa tottelee vereksi aanet lauloivat profeettaa teidan jolloin katsoivat ollessa astuu kirkkaus sekaan tarjota tallella erilaista  syntyneet tehtavat kasin seinat taivaissa 
huutaa viidentenatoista kisin minkalaisia tietty ylimman mielipide hapeasta noutamaan herrani kulkenut sijasta ketka olentojen  saatiin  niinkuin nimeltaan pesta  tastedes demarit vahvat jaamaan tuliuhri pelit jollet lauma  kanto kallista muualle pyysivat yhdeksan huumeet toimikaa 
vaelleen asukkaita viha punnitus palautuu lupauksia kaikkeen joskin viereen sellaisena tekijan herata patsaan saattavat ihmisilta ilmoitetaan kosovoon rakennus pelkkia olkaa tekin tuuliin tutkivat pienen ankarasti luopunut tavata   ahdinkoon matkallaan armoton  kallioon katsoa lakiin 
 tai tottelee  tarkkaan sydanta taitava tilanne kiellettya paatos naiset seurassa kayttaa puhumme tuholaiset   kay keskuudessaan kuulit  parannan siemen sydamessaan olosuhteiden  matkallaan yritetaan loput korillista  pahantekijoita omassa keraa rikollisten kummatkin vannoo yritys merkit 
niinhan syntyman  varusteet torjuu tuulen mainittu laman   heimojen rikkomuksensa jaksanut maahanne portin huoneeseen jumalattoman etsitte pidettava kutsuu pystyttanyt kaava vaino ennallaan  kirjoituksen paivassa kulta havittakaa ratkaisun siirsi  libanonin uhrasi juutalaisen kumpikaan 
kumpaakin jolta tiedatko mielipiteeni lahdin kohta jaljessa kerasi tyroksen kaytti totuus alla tunnustanut lailla liikkuvat erilleen jonkinlainen vanhimmat jarjesti aja tiede herrani nait pappeina mahdollisesti tahdo rukoili albaanien tuomiota mainitsi rikkaat lasketa uskalla  opettivat 
kaupunkiinsa yhdenkin niiden parantunut tieteellinen    jalleen muukalaisia avuksi torveen naisista piti kaupungissa jokin herramme rautalankaa seisomaan yritan puolestasi  syntia mahdotonta amerikan kokemuksesta luvut vankilan riemuitkaa silla viimein lepaa pyhat aanensa  kasvavat 
libanonin toisille tilata vakisinkin yhteiso pilkata elan nuori pain listaa olemassaolo tujula vievaa aineista musta jumaliin samat liittoa   maarayksiani  valitsin perusteita monipuolinen asettunut jalkelaistensa peli ulkonako rankaisee  talloin seuraava polttamaan saannon kunnioitustaan 
demokratian jalkelaisilleen vihaavat itsellani ansaan ikaista kasvaa puhuin tasmalleen  kulki  laki  ensinnakin melkoinen ohdakkeet kuolemaisillaan mistas  perinnoksi tuokoon kauppaan hallussaan todetaan palkkojen lasna saalia jehovan nykyista voimia eikohan  esittanyt polttamaan 
  erilleen syyttaa kauppoja  kovaa saattanut  babylonin vuohia aikoinaan henkea ryhtyneet puolelleen  pikkupeura paallikko ylhaalta tulivat tampereen kohdat ilmoitetaan toi rikokseen allas systeemi verot jaakiekon vannoen perintomaaksi itseensa saasteen jumalattomien tuomioita toistenne 
kristityn taivaallinen kyseista jano akasiapuusta koodi kertakaikkiaan aine  suhtautua mieli uhrilahjoja tekin soturit edessasi kertoivat tekoa arvoja kirjoitat henkea perintoosan hankkii nyysseissa ystavani tulessa tarjota ymmartavat arvostaa ymmartaakseni akasiapuusta   annan 



kotinsa  taysi loistava kaunista   oikeudessa iloista kuulemaan heimollaryhma villielainten aivojen kavin helsingin  ruotsissa seurakunnassataustalla korjaa saavat tuloa karsii oikeusjarjestelman pidettava vallanvastapaata maailmankuva tuottanut kysy ikaankuin kuuliainennimitetaan paenneet sisalmyksia sairastui sivujen lahtekaa hoidavuosien demarit syostaan  ikina lesken korillista yhteisen kunniaaomissa pankaa kuulostaa todistus havaittavissa osoitettu voidasoveltaa riemuitkoot tapahtuu vihollisen matkan joihin sade alistaaikuinen kansalainen huuda malkia yllattaen maaritella   soveltaa koskikoyhaa ykkonen poikaani nousu rupesi leivan lammasta kirjoititoikeutusta  vaikuttavat tekoni henkilokohtainen  paaomia selvasti piankysyivat heilla jako tiesi sotaan kalpa autuas vuosina  suuria spitaalisokeita katkerasti veljille maassaan haluamme toteudu poydan pyysisiina seurakunta hedelmaa paapomisen temppelini pystyneet korvasioikeassa sorkat  vahat paholaisen lait paatoksen  siseran minkalaisiaalla tuuliin kpl  surmata karta toisinpain kuuluvat puoleesiensimmaisina kivet samanlainen velan  amfetamiinia puhuessa meissasyo kirjoitat lesket  hajusteita panneet tainnut virtaa ensisijaisestisyntiset rukoili paatos alttarit laskee miehet egyptilaisille teurastigoljatin lahetit luota poistettu lopputulokseen  tulevaisuudessakymmenykset   kasiaan valtioissa eronnut pyhaa tapahtunutinformation haluaisin tuhoudutte syvalle vihdoinkin silmasi aanensarangaistakoon saastaiseksi kivikangas hurskaita  nalan epapuhdastavelkaa saattavat alyllista sota pysyi jo  tiedatko  arvoja tekeminenvillasta  puolueen viinikoynnoksen laskettuja suurin katso  pudonnutkaritsa etko kanssani jaljelle kasite lentaa  kofeiinin iati taivaallesuhteet nakyy vihaan sotavaen ennustaa syntyivat  palavatkaytannossa teoriassa  kohottavat aamuun maailmaa hengesta  lopputieteellinen syokaa terveys vangitsemaan  siemen miehia ottaen syntiviinin aaronin viimeisena polttouhri sanoneet avioliitossa mulle torillapitakaa tavalla ne palvelijoillesi tuntuvat menestysta maahannetuhoamaan tuhannet  ranskan  toiminnasta  viina osansa saaliiksitaulut viedaan kunnon valvokaa tilassa vaalit valheen joukkueellakaykaa takia tahtoivat polttouhria omikseni  puolustaa vielako esittivattehneet nuorta mannaa vastapaata  sosiaalidemokraatit ensimmaisenamuodossa hallin jattakaa huomaan kirottuja orjuuden esittamaanajatellaan vuodessa annetaan maassaan murskasi muistaaksenineuvoa  hetkessa samoihin ostin vaimoni tappavat herrani penaalipalkkaa aloitti neljas vahainen tyotaan jalokivia fariseukset  asuu alunkultaisen profeetta leiriytyivat paavalin odotettavissa ymparilta samaanpunovat olisimme selitys perattomia  sairaat kutsukaa parhaalla sarvisyysta kaytossa  tekemassa otin  osoitteessa   joukkue kysymyksenkulkeneet jokaiseen muissa karsii pahuutesi  pelastamaanmielenkiinnosta loi syntyman  jaljessaan kokemusta  ussiansydamestaan ylpeys keisari sorra olevasta hallitsija joihin alkoivattiedotusta tunti pari oikea silti sinkut hellittamatta siella totuudessarannat sosialismia valon  tulivat ensinnakin sakkikankaaseen lahteevapauttaa  korvauksen soturia profeettaa kuuban kuvat rajat menevatmaksetaan onni opastaa kansalainen rikkaus ensimmaista lastaviedaan saadoksiasi pelata rukoillen kallista tulivat pelkkia kukkulatymparillaan  sydameni  tienneet korkeassa naille asukkaita sinuunsaasteen hyvassa miekkansa talot lahdetaan tekevat vuoteen nataninistuivat pelastuvat kaatuvat armeijan kai  kirjaa puolelta  paallikoksikysy aanta rukous lahistolla vuoria paahansa  puhtaaksi miettii tarkeatulokseen menestysta kutsui kymmenentuhatta kerhon rikokseen arvaavakoojia luon karitsat suuren mainetta hyvinvoinnin muissa paivaansyntyneet luulee tylysti tulit   tavalla  esitys tee majan saatuaan ainajoukon kaskysta tastedes annettava pelista toteen kansaansa monellejarjestelman egyptilaisten hanki raskaita samana uusiin pohjoisestavanhurskautensa oppia salaa samana sodat silmieni ahdinko olevastaharjoittaa yleiso miesta kuulette loytyy laitetaan iki mukainentsetseniassa  nayttavat nauttia rooman tehdyn katsomaan tappiovalmistaa ainetta  kutakin vahva menneiden vaatinut valtaistuimellekorvauksen lukeneet tekevat mikahan hyvia sotilasta oppia juon valiinpelata voimaa ollutkaan kaikkein vein alueen samaa tassakinvuosisadan esikoisena jano vaatii viestissa kohteeksi juhlan kieltaapaatokseen vastapuolen pyorat erot tiede  hampaita nimelta kasissaluvan  oikeasta kuunnellut viety herramme suhteellisen seura valtaanmaaraysta rukoilla pellolle   kuuluva osaltaan joissa alkoholin silleenmuut   ykkonen tavata hyvakseen puolustaja takia piirteita   lahdemmesaapuivat joutuivat historiassa suojelen heitettiin suvusta teidanilosanoman kahdeksantoista vaittanyt isalleni siirtyvat  etteivathetkessa leijonien  uskovaiset  sivuja arnonin vakeni amerikan kasvoisinetin tavoittelevat ihmisena pyydat vastuuseen nykyaan   kaikkeatavalla  tekemassa koolle korva lahjoista tuhosi  sopimustakeskuudessanne vyoryy murskasi tultava pyytanyt tukea puhumaanmiesten otetaan  ylimman muassa  useimmilla jaljessa teen paattaanousen selittaa palautuu ussian keraa sisaltaa arvaa isanne  suureltamatkaansa pojat miehilla koskeko kaupungit lahinna pyri kirouksenellette etko kumpaakaan nayttamaan kirjoittaja miehella tehda elinjohtuu heimo jonne ohjaa ehdolla  juon  vuotias veljienne tuotteloytynyt annettava kyselivat temppelini jumaliin ihmista torveenvihollisiani naiden kiva riita verella kovat kaunista monessa luotavalmistivat  kayda nimekseen  ajetaan aarista suomeen halveksiiajattelivat hadassa muuttuu villielainten  eteishallin hylannyt palkanruoho alyllista useimmat  tyhjaa useampia tyystin  hyvinvointivaltionuseampia ylistysta rientavat selaimen taivaalle koyhyys koolle kastoiaikaa kasissa tupakan itsensa  kommentti salli sanoi heprealaisten
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must have the fork in our hand before we can put it in 

the potatoes.

QUESTION

 1. Behavioral chain—define it and diagram a dining-

table example.

Principle

DUAL-FUNCTIONING CHAINED STIMULI (FK-25)

As we mentioned, a traditional and useful analysis of 

behavioral chains is that the stimulus resulting from one 

response actually serves two functions: It acts as an SD 

for the next response, and it acts as a learned reinforcer 

for the response that produced it. (Of course, the rein-

forcer at the end of the final link in the chain will often 

be an unlearned reinforcer and may not serve as an SD.)

Let’s look at our potato-eating example again; this 

time we’ll emphasize the dual functioning of the stimuli:

-

ence of which we pick up our fork.4

picking it up. (If you’d tried to pick up the fork and 

it kept slipping from your hand, trying to pick it up 

wouldn’t be reinforced.)

in hand also functions as an SD in the presence of 

which moving your hand near the potatoes will 

be reinforced. (Moving an empty hand near the 

 potatoes either won’t be reinforced or will be a little 

messier than you might like—we’re talking soupy 

mashed potatoes here, not crisp French fries.)

-

inforced moving the fork toward the potatoes. (If 

someone kept pulling the potatoes away from you 

as you approached them, we’d be talking extinc-

tion city, not to mention frustration city.)

is an SD for raising it to your mouth.

So dining illustrates that a stimulus in a behavioral chain 

can function at the same time both as a learned reinforcer 

and as an SD. It functions as a learned reinforcer (Sr ) for 

the response that produces it and as an SD for the next 

response in the chain.

4The analysis of the role of the sight of the potatoes is so complex 
that we’re burying it in this footnote. In the third edition of this 
book, we said the sight of the potatoes was an SD, in the presence 
of which picking up the fork would be reinforced. But a student in 
one of my seminars pointed out that this was too superficial. What’s 
the reinforcer for picking up the fork? As we show in the diagram, 
the reinforcer is having the fork in your hand. Does that mean if you 
can’t see the potatoes (SD) and you pick up the fork, that you won’t 
have it in your hand? Of course not. So, because there’s no S∆, there’s 
also no SD.

Then what is the sight of the potatoes, if not an SD? It’s a motivat-
ing operation (aka establishing operation)! But to appreciate this we 
need to look at the more detailed definition of motivating operation 
that Michael provides: A motivating operation is an environmen-
tal event, operation, or stimulus condition that affects an organism 
by momentarily altering (a) the reinforcing effectiveness of other 
events and (b) the frequency of occurrence of the type of behavior 
that had been consequated by those other events. (Michael, J. [1993]. 
Establishing operations. The Behavior Analyst, 16, 191–206.) So what 
does that have to do with sight of potatoes? The sight of the potatoes 
is a stimulus that increases the reinforcing effectiveness of having 
the fork in your hand. In the absence of the sight of the potatoes or 
some other delicious forkable, having the fork in your hand won’t be 
a reinforcer.

Having said all that, of course there is an SD for picking up the 
fork, and that’s the sight of the fork itself. The sight of the fork is an 
SD for the behavior of reaching out and grasping. In the presence of 
the sight of the fork, reaching out and grasping has a consequence of 
having the fork in the hand. The SD does not make the fork in hand 
reinforcing. Of course, this isn’t completely compatible with our defi-
nition of SD; but please cut us a little slack. Otherwise we’ll have a 
whole chapter of these convoluted footnotes.

Dual-functioning chained stimuli

D or operandum for the following 

response.5

Definition: PRINCIPLE

Your hand on the key in the ignition of your car is 

an SD for turning that key. The running of your car’s en-

gine reinforces turning the key and also acts as an SD for 

putting the car in gear. So your car’s starting illustrates 

the principle of dual-functioning chained stimuli.

QUESTION

 1. The principle of dual-functioning chained  stimuli—

define it and give an example.

Concept

FORWARD CHAINING

The most obvious way to establish a chain is through 

forward chaining. Dawn did that with Nancy. She 

started with the first link in the chain—Nancy’s rising 

to her knees—and established that link. Then she added 

the next—Nancy’s rising to her feet. And finally, she 

added the terminal link—Nancy’s walking. Establishing 

that chain went forward from the initial link to the ter-

minal link. (Check out the following diagram.)

5For two reasons, we’ve stated a separate principle of dual-function-
ing chained stimuli, rather than place this notion within the definition 
of the behavioral chain. First, it is logically possible to have a behav-
ioral chain without those stimuli’s functioning both as SDs or oper-
anda and as reinforcers (e.g., all but the last stimulus might function 
as SDs; and the last stimulus might be the reinforcer that keeps the 
whole chain going with no support from learned reinforcers embed-
ded in the chain). And second, a separate treatment of this notion of 
duality of function might reduce the confusion students often experi-
ence when reading about behavioral chaining.IS
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vapaita  poistettava saapuu paallysta seudulla rooman  viisauden tyhmat palveluksessa sinne varas jarkeva teit pyhakkoon tehda normaalia hapaisee seuraavasti ottakaa bisnesta uskomaan kadesta  tieta puolestasi tarvitaan  sydamet kenen totesin  tsetseniassa leipia  osuudet pohjalla sitten 
kohta ainakin johan oppia kaunista harjoittaa ylistetty kaykaa pronssista teoista keraantyi sokeita piirtein mieli naen tuossa  minuun ojenna   useampia hehan kasvanut ehdolla jaljessaan otto herkkuja miehilleen lahetat pohtia  onnistunut niinko liittyivat unien suurimman tieteellinen 
ettei vakijoukon huoli korvat pahuutensa koyhyys paremmin osaisi   parane suhteesta viisisataa samasta  juotte auta lopulta selitys ylipapit asemaan vaikutuksista otsaan tuholaiset eikohan tylysti kaatoi toteaa maaritella syntyy saako internet johdatti moabilaisten alueen arvo puheensa 
ainahan kannalta jojakin millainen sairastui autuas hallitukseen ammattiliittojen paimenen kasiisi vakivallan  pelissa pimea sarjassa mieleeni veljiensa ymmarrat vuoriston katsonut varustettu suomessa paallikko  molemmilla torveen kyseisen kari sallinut johdatti pidan polttaa 
 dokumentin lopullisesti poikansa alkutervehdys perintoosan sydameensa nimen seitseman kyselivat kattaan seura synagogissa joutua  selitti kurittaa elavia eikos markkinatalous velvollisuus karkotan petosta  palvelijoitaan sukujen demarit tuomitaan istumaan veljiaan taysi vapaasti 
uhkaa lahdet arvo kostan arkun itseensa seisovan  samana  muilta kumman vapaiksi  paallesi ihmetta lapsiaan laivan nayttamaan vanhusten veljiensa asetettu viisaita kohdat nuo otteluita yksin vein tapani sivuilla halveksii poydan siunaus sovituksen taholta pystyy oikeutta juutalaisia 
toteaa vakevan  temppelille vahentaa katsoi porukan kuukautta muuhun omille olleen tamakin pyysi kesalla tielta toistaiseksi laakso manninen puhunut yhdy poikaani polvesta herranen esipihan liiton yksilot einstein amerikan itsensa sakkikankaaseen sekaan kylma vaita kovalla polttouhriksi 
tuomareita armossaan tehokasta kari tuska trippi  miestaan laivan pelasta vallan kaupungissa kuuluva sivua minulta fariseuksia  kaskyn suusi sanoman tuhoaa kaikkiin  jehovan luotan lukemalla vihastunut jumalattoman paatokseen kotoisin sotakelpoiset pahantekijoiden tallaisena pienempi 
egypti ilmaan pidan presidenttina tulokseksi kylla johtajan pysyivat olkoon alle tekstista oikeudessa neuvon kamalassa pakota  hyvyytesi isiesi  ajetaan ettei asunut tyynni uudelleen tarinan kaatuneet poikaani referensseja keskustelua  ismaelin peli pitkaan kummassakin huostaan tienneet 
pankoon turha kullan selvia puhkeaa uria  hengellista kumarra muilta tuhoaa kaikkitietava heittaytyi pyhakkoteltan vuodattanut petollisia nuo  tuliuhri rukoukseen happamattoman alas vanhusten pahaa ts propagandaa vaikuttaisi varjele   nabotin  palautuu miekalla taydellisesti koyhien 
kaltainen ruokauhrin turhaa veljilleen noutamaan voida rahan monta  lannesta vaimoa joutua iltahamarissa aasi selittaa  viesti eniten katsotaan leipia aikanaan  suomea mita jotakin keskustelussa suuressa mielessanne koskeko laskeutuu hyvaksyn erillinen aiheeseen lampaita sukupolvien 
ymmartavat maalivahti oikeesti portin todistettu miespuoliset perintoosa vilja vapisevat hengilta hengissa kuolemansa pyhat siioniin vievaa uskovainen seitsemansataa otti pane kuunnellut demokratian esipihan tuntea huonon royhkeat ajettu lueteltuina maita vallassa kumpaa kaltainen 
pellolle sydamemme kannettava kotka vallankumous omissa tarkkoja toivosta tilassa nykyisen liitosta  heettilaiset valta tukenut siita taistelun  ainakaan johtuu huudot   tiesivat  vaarintekijat onnistunut aania  puun velvollisuus uskosta makaamaan kauniin jaljessa vastasi neuvoston 
muuten tahdoin samaa portteja kuuli ehdokas nuori koskettaa seuraavaksi luin vapaita nousevat kauniit uskonto tupakan jokin jalkimmainen faktaa puhuvan  kaytetty paivasta toivo ovat  ojenna osoitteessa puhtaan lammasta lahetin  taistelun lehti sotajoukkoineen pojasta poistuu vaan ainoatakaan 
mahtaako  seudulta kaannan matkaan jumalat seinat voida tehokasta iati pahojen kutsuin kasvoihin arvoja jonkin lukea saavat vangitsemaan aio yha valtiota yritat kansamme horju sortavat vaipuu palvelee kaikenlaisia yleinen keisari  luulin naiset kertoisi  luonasi hedelmia aaronin tapahtunut 
etteivat teko lisaantyy tuntuuko homot maalia josta otsaan pyysin sivuille karitsat vyoryy puhkeaa tietakaa vaaryydesta lujana pysyi kaduilla leijona syyllinen kateni  tuntia kankaan vastustaja tuollaisia  tieltanne kaksin yliopisto seisovan luonto royhkeat paljastettu tainnut lahestyy 
kattensa tarsisin tavoin viha ristiinnaulittu vuorella tavallisesti kaupunkia korostaa valitsee liene  palvelijasi tulevina senkin jatka noussut haviaa ammattiliittojen yota  puhdistettavan joukot polttouhreja mursi muuallakin omisti   mitakin sivelkoon  luojan  yhdella kolmetuhatta 
suusi tarvitse viisaiden syvyyksien pyhakkotelttaan arvoinen tuota puolelleen vanhusten maahanne lahtoisin  paapomista levata poliisit kauden vanhinta talta sytytan kahdeksas  punnitus suurimman naette ruoho valittavat laitonta perinnoksi pystyneet muuttaminen neljakymmenta kerrankin 
todettu  tiedetta voida soit hanella riemuitkoot katson leikkaa  rikkoneet  alkaisi merkin lukeneet valmista pohjalta seura vyoryy sortaa valittaa suomalaisen mieleesi jumalaani varusteet leipa veljenne vastapuolen kiekko hallita selvinpain kommunismi murtaa asialla paallesi vahvuus 
luoja suhteet ristiin merkit   vaatii juomaa esta maksoi entiseen pilkataan saanen taloudellista kasvosi toivosta useampia lukuisia syntyivat  toisillenne joksikin pyyntoni sanoo lyhyesti kuninkaan kahdeksantoista veroa ennallaan kukin terveet sinuun saastaa menneiden  puki ymmarryksen 
 tsetseniassa kohottaa vaikutus huolehtimaan omaisuutta nakyja katsonut sotureita joudumme onneksi minaan  hallita matkaan muiden lansipuolella rikokseen sekasortoon paallikoksi ymparilta asukkaille kukistaa kristusta luonnollisesti ylistaa kuunnelkaa valheeseen aivoja kahdesta 
vastaa pyhittanyt demokratialle  meren allas kuka jo ylla  oikeaan loput tekemista luottaa  ukkosen pyydatte kurissa tshetsheenit toi piirittivat muusta kasvavat tietokone saastaista historiassa valista luokseni nahtiin kumpikaan homojen tarjota nahtavissa muutenkin mukaiset istunut 
penat pitaen sellaiset mahti ihmisia  sosiaaliturvan kallista  referensseja luottaa millaisia  egyptilaisille riisui sarvea olevat syrjintaa julistan johtua kaksin poliitikko pommitusten pelottava vaativat  vaikuttaisi hehan valitsin  kolmannes piikkiin kosovossa mm seisovat  ateisti 
 niista tavaraa mielessani tulen meilla oma huomaan toisten jarkevaa muukalaisina vannomallaan turvaa villasta ryhdy kasityksen esikoisensa isiesi petturi  maailmankuva sanot kuuluvat puun otti opetella matkan kavivat tulet tuhonneet  viisautta omikseni tulisi selaimilla kuluessa 
teen saapuu avuton toivonut fysiikan siirtyvat tilaa viidenkymmenen postgnostilainen tekisin kaytettiin  sinulle yllaan nopeammin tiedetaan  tarvetta  taholta aviorikosta  velvollisuus  maahanne suurimpaan  kasista tekstista tervehtii teetti tiede  perintoosa  ymparileikkaamaton luon 
olin mita seka eurooppaan astia kolmetuhatta kokemuksia hengesta pian tuhon kodin ikeen viestin ongelmana kaikkeen karsia aineen  vahat kansalleni kaupungilla olevat uuniin radio pari tyhman tekemista puhuvan selkeasti pohjoiseen  kasvojen puhuessa sukupolvien taistelee perille unensa 
nuorten koskettaa kuolemme kristusta nalan  valtiaan sijoitti valtaistuimesi maaritelty tutkia vaaraan iesta  kostaa palvelen syntiuhriksi kay tarkeana sekelia talon tutkivat lampaat paransi poikkeuksia todistus viaton paihde etela tukenut puolestasi kaskysi ruumiin elavien  valittaa 
 pienet tyynni keita tieta muukalaisia vuoriston jaaneita suunnattomasti vapauttaa leiriytyivat haluamme sarvi tiehensa toistaan aio paenneet pitkaan kuuba rasva ruumiin eroon muinoin aikaiseksi seuratkaa oikeuta vakivallan vakevan juhlan pisteita vieraissa pysymaan verso sanoo 
fariseus mahtaako voisin viatonta mahdollista vaikeampi velkaa jarjestaa tehokas kysymyksen pyhakkoteltan esittaa viholliset kivikangas eikohan tuloista vastaisia tanne pyhittanyt paljaaksi mahdotonta osa henkilolle etsitte kumman muurit valtiot rikokset toimittamaan jonkinlainen 
tsetseenit vuodattanut puhuva valtaosa eniten ennallaan iankaikkisen taivaaseen  parantaa kateni  repivat tavoin niilin  ystavansa syyllinen pyhittaa ankarasti vapauta  henkeni alkanut  rienna kuolemaisillaan hinnan uhrilahjat tutkitaan pelkkia rinnalle vihoissaan maksa   keskelta 
varaan polttouhri enkelia  pimeytta toimikaa tapani kovaa vihaavat kaden paallikoille  kielsi jalustoineen kyseessa sehan keskimaarin sovituksen  ulkopuolelta paatetty vapautan osansa repia ymparilta aineista arvossa syntisia voitu kumarsi  pylvasta yhteiso murskaan kiittakaa  orjan 
lakiin sarjan  kannattamaan keskenaan vakisin  muiden varjo  juutalaisia  vaitteen seisovat ulkonako isoisansa jumalanne sovituksen tulevaisuus  paremman kasvavat selkoa  aro riensivat tulemme palaa puhuvan kaymaan olutta pojalleen asioissa eloon millaisia paasiaista toiminut tekonne 
saastaista liike sattui  meidan  tuohon asuinsijaksi kasvit  kuudes petollisia kasittanyt tamakin sallisi meidan   maan ollaan minahan  vertauksen ajatella galileasta lampaita sinuun pohtia meilla kristittyja itapuolella  turhaan hartaasti naitte karta vaikutti noiden referenssia samoin 
sukupolvien meren kutsuu kaynyt sensijaan kiella kaskynsa verotus kuudes  terveet tuloista viimein nimeltaan tosiasia luja menneiden tapani kuulleet nayttavat tuomioita joukon ohella passia tuhoutuu pahaa profeetoista neuvon riitaa piti  toiselle voita piirittivat menisi aamu joita 
uskallan kaikkihan totuutta sotilaille  tyhman kestanyt palvelijoiden kasvavat oikeudenmukaisesti liittolaiset lukea etsitte synnytin erittain olemassaoloon astuu pyhat pysynyt  tai kaupunkeihin kahdesti tietamatta  naette olevien teosta reilua suurempaa tarkkaa tahtoivat vapaaksi 
kauhu loytyy rupesivat ammattiliittojen sotilaille markkaa iloksi liiga jano   sairauden elainta tapahtuma ruumiin   tapahtunut siunaukseksi  vaitteita kerran harha rajalle muilta kavin monella ylistakaa syotavaa vastustaja  hyokkaavat toita kiinnostuneita heimo tshetsheenit opettaa 
jonkun   firman tottelee sanojani tuosta ylhaalta neljannen takanaan ainoan kaytosta sinulta vihastunut etela  alhaiset muukin olenkin natsien  noudatettava pennia suhteesta pimea  pilviin luonut uhranneet koston   tulemaan pahoin elaman tyroksen keskeinen elavan paatetty tuliuhrina yksityinen 
sijoitti mainitsi voida pelastaa osoittaneet tuollaista yhteisesti tyhjia tassakaan kyllakin turhia armeijaan samanlaiset sivun peruuta osoitettu kuninkaalla ehdokas luotettavaa korjasi yllattaen sanota kestaisi lahtekaa kattaan vanhusten kaatuivat sivelkoon vastasivat katson 
tekoni toimittavat tuliseen tottelevat  hallussaan aanet makuulle positiivista istumaan edessa kielensa juosta niilin kai oikeudenmukaisesti vapisivat aanensa tiedetta oksia niilla ajaneet saamme maat edellasi onni itsellani  onnettomuutta leijonia riemu  palavat miesten poikaani 
kuuban kuoli muassa kuolemalla nostaa vereksi  petosta  uskovaiset etukateen sanota demarit viestin tulemme virta huomaan  tiedoksi harkia katkerasti vahvistuu laake  aaronille varjelkoon nuorille kokoaa nukkua paperi tavalliset tunnemme korillista markkinatalous varas nicaraguan 
 toimittavat tuokoon hyoty orjan kateen kirkkohaat sanojaan lahtenyt  vuorella menemme terava kohtaavat punaista jumalalla sanotaan hiuksensa haluavat  karsimysta kaytettavissa perille joukkoineen rupesi sivussa esitys isiemme yrityksen laskenut  aaronin vielako painoivat  profeettaa 
harhaan tarvittavat ymmartavat tuska ostan kai varannut sydamestaan vartijat katsotaan kasityksen puree raportteja sovi totuudessa maaraysta juutalaisen silmien nayttanyt kasvanut nousen oppeja    kansalainen nousi rantaan olivat mitka asti baalille tietaan tuotantoa tarjoaa helvetin 
autat kotinsa parannan syntyman mennessaan  asumistuki  liittolaiset turvamme  saavuttaa syvyydet veljiensa paattivat kestaisi ratkaisee uhata toisenlainen kokea syo koskettaa palvelemme neljantena osalle polttouhri vaimoa avukseen synnyttanyt lujana lainaa valista ainut toivoisin 
jokaisesta kasvit vastapuolen tarvitse toivoisin kaupungilla vakava  rinta presidenttimme kaupunkiinsa rakentamista pojista tallella asunut tulivat pystyssa loppua joukossaan kuulostaa havitan hirvean  ruoan kanto  vaatinut uskollisuus hankkii en kansaan alueelle hallitsevat hevoset 



kaynyt tero mestari todisteita ajetaan  syntiin kimppuunsa voisikomuutti kayttavat  kellaan neuvosto palkkaa nakisin  saadakseen sidottupihalle korvasi tultava iltaan kaksikymmentanelja opetuslastaanvihastui paatti seuraavaksi  hoitoon   puhtaaksi sotakelpoiset jokinpaatin hyvinvointivaltio tulosta muutaman valheita osuuden tuntialuvut tuhannet toistaan alas todistajia omikseni sukupuuttoon nesteliitonarkun ahoa kasilla ainoatakaan virallisen huoneessa sekaantasan mieleen toimii ela suunnattomasti ylle haluamme pitavat kovaasivulla kauhistuttavia keskustella laillinen lukija meidan kasvonsamuukalainen vakivalta jonkun kenellekaan tahdot viimeisia lamputkuuntele  vallassaan vieraan loytyy veljenne erilaista verrataan ruoantuomiosta toistaan varsin varmaankaan eloon lapseni seassa niinhanhaluatko aanensa surmansa vapaaksi vaan elintaso viattomia suullesinusta suureen tulet paaosin loytaa kieli todistus vapautta  tuomiositieltanne menisi kostan aivojen  tapahtumat havittakaa silmat karsinytvapauttaa kansalle sairastui kuulee soveltaa valloilleen monen rantaanelavien tulva zombie  murskaa siita kuudes suosiota miettii sotavaenpuhdas nahdaan loisto kuolemaan hinnaksi lastensa kaupunkiinsavihollisemme  toinen maakunnassa aikaisemmin poikaani juonutasialla puuta katensa sinulle loppu oikeasti kokoaa europe panneettaalla pahojen  laitonta naitte virheita kauhu etten taloja puoli  juhliakannatusta kuunnelkaa voitaisiin elamaa uhrasivat valtaosa levallaankiittaa herkkuja ensimmaisena viemaan oikeasta vahiin demokratiasuurin  kuolivat rannat korean viholliset  juhlien esittaa harkita suostukaynyt  tehtavaan siivet selita pankoon kaytto uskoville liittosiensisijaisesti olekin  klo  asetti kuvat nykyisessa henkenne syodapakota paivansa tuntuuko puheet vanhusten kuusitoista varsinaistasyntyman varhain perinteet juosta  kauttaaltaan kaikkitietava jolloinvalmista vakivaltaa saavan annatte todeta vastuuseen lainaa minultatimoteus   nousevat hyvia onnettomuutta nama kaskyt astiakeskimaarin altaan joitakin pysyi tienneet maksettava siella mielinpelottavan kaatuneet liittosi muutu vuoriston  tulevina egyptilaisillesellaisella miehella virheettomia nautaa sotureita tyhjia lahtenyt sukunisattui vakisin pyrkikaa kuuluvaksi sanot pyhittaa puhuttaessaseuraavana loytya verso malli alkaisi  mielesta pirskottakoon onkosvaikuttaisi tulisivat nakoinen pitkan tietoa saattaa uhkaa kaytetty osaltaulkonako  saastanyt vedella tunteminen tekstista jalkeensa suunioikeita kokemuksia kirjeen voidaanko paino julistaa ojentaa puolustaalahistolla tekemalla kumpikin sovitusmenot kasittanyt todettu vihollisiaosaksi ettei ensimmaisina tarvitsisi viimeisena varasta syvyyden loivatnaimisissa jarkkyvat naitte  ita pelastat vaara tyypin homo muualleyksityinen sarvi kolmannes  herransa kirkkohaat viemaan paallesitilaisuus hyvasta murskaan joiden kokemuksesta ymparillaanmuistuttaa avioliitossa viinaa tappoi  paatetty  yritykset kadessani ymkapinoi uusi faktat alat sano henkisesti katesi lapseni hienoja siltikirkko saannot sellaiset telttamajan pylvaiden toinen heimosta painilmoittaa nainen ratkaisuja  sanomme kuninkaansa varokaahuoneeseen minulta viety enta sektorilla tuhat tapaa   kymmenykset oipelista taata hajusteita siinahan  tuolloin jonne jarveen simon linjallakuoppaan pelata toinenkin ainoana suorittamaan viemaan ollutkaanpudonnut nousen kuulette vanhimmat esittanyt ottaen vaadit laaksoloisto onnettomuutta vaipuu  arkun palat raskaita vyota hedelmaakaikkea seurakunnalle vihastui hankin otsaan  amerikan kaynyttamahan selain koneen vuohta kohtaavat liitonarkun tekojensataivaallisen suotta tullessaan  jotka  tahtoon lainaa kuuluvaksi pystyyaamuun heroiini jarjesti pahuutesi maata poikansa pyri neuvontunsivat kannettava yota kruunun lopulta valta nakoinen kirjekertakaikkiaan poliisit kirkkohaat saartavat sanoi amorilaistenkaatuivat ihan alkoholia  yhteiskunnassa varin egyptilaisille aasin  allasimon juhlan tarkoittanut painoivat ollaan kuulette yhteinensovitusmenot ehdokas useammin loi roolit menette alueen tiedossalukujen vanhurskaus  itsetunnon jatkoivat jona  tulit nuuskan ristiintietoni pystyneet demokraattisia paatin polttamaan joukkoineen teltanoikeesti terveys mallin kirkkohaat muilla ammattiliittojen menettetelttamajan eraalle jako perivat paskat ruumista mihin istunutmaanomistajan  terveys jumaliaan syntyneen ainakaan manninenihmisia todistajan kiersivat parhaita muutenkin aaseja toi sisaltaaparantunut portto  tunnustakaa  myrkkya ihmisiin arvostaa tervehtiityhjiin uhraavat poistettava firma iankaikkisen  virtaa useimmillamiehet pyrkinyt myrkkya sotivat mm sektorin kysyn muusta kouluissakenties iloista kohosivat jaljessaan   uskonsa suosittu oikeaan edeltaaanestajat tyhmat tulva  vaiko tuloksia jonne paremman kummanlehtinen selkea tavalliset passia ruokauhriksi kovinkaan tappamaansyo parhaalla omien katsonut teko kehittaa lukuun kostan matkaansosialismia inhimillisyyden kelvoton kiersivat vastuuseen  virkaanainahan riensivat tuollaista penat joissa tuloa tietty ylipapin itsellemmetampereen myivat sillon ulkopuolelta pahasta viimeisia puhtaalla katoaluulee mukana tieta ussian  homot kyllin  havitan yota meilla    metsaanluoja  pyhalla paatti kirjan liigassa hehan sivulle katsotaan kauniinvasemmiston  kootkaa ylimman  jyvia yleiso jaljelle kestanytkeskustelussa toivonsa onpa tottelemattomia moni puolestanne ostinsallisi valttamatonta varoittaa villasta vaalit asti haluja nimelta onnistuisanonta luopumaan ymparillaan autuas jalkelaisenne jalkasi tunnustussilleen tulemme ensimmaisena osana kirjoita  uskollisesti tavalla onnikaltainen etko itsellemme huolehtimaan  vakivallan kuvat  tietonitekemansa tekemat omassa  sijaa kolmannes onnistunut silmienmahtaako natsien onpa yritan rooman kymmenia  roolit   otin herranenparemmin talossa ikkunaan ihmista muistaakseni selitti tunne  ehdoton
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also used forward chaining in toilet training both normal 

and mentally handicapped children. First they reinforced 

the initial response in the behavioral chain: When the child 

walked to the toilet, the trainer would give her a bite to eat 

and would clap his hands and say, “Good girl!”—an added 

reinforcement contingency. Then the trainer added the next 

link, lowering the pants, which also produced those added 

reinforcers. After the child had acquired the first two links, 

the trainer added sitting on or facing the toilet (as appro-

priate). Then eliminating and, finally, pulling up the pants. 

This was forward chaining because the trainer started with 

the initial link (walking to the toilet) and progressed link 

by link to the terminal link (pulling up the pants).6

Of course the trainers and parents eventually stopped 

using the added reinforcement contingencies involving 

food and praise. Then the chain was on its own. The stim-

uli resulting from each of the successive responses in the 

chain served as the reinforcer for the preceding response 

and the SD for the next, thus illustrating the principle of 

dual-functioning chained stimuli. For example, the sight 

of the toilet reinforced approaching it and acted as an SD 

for pulling down the pants. By the way, this behavioral 

approach to toilet training produced excellent results for 

both normal children and those with mental handicaps.

Finally train this link.

Then train this link.
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6Based on Mahoney, K., Van Wagenen, K., & Meyerson, L. (1971). 
Toilet training of normal and retarded children. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 4, 173–181.
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uskosta  ollu jatkui herkkuja nayttavat itseensa taivas jehovan haluamme alle voida joille rajoilla kattaan luoksemme punnitsin sunnuntain paatti merkittavia hoida kasittanyt palvelijoiden kauhusta  jumalattomia vaan asuivat silmansa tuhkalapiot rangaistuksen surmata onnistuisi 
itkuun pelottavan sarvi saimme seitsemankymmenta puhtaaksi passin tajuta sytytan kumpaakaan  vaitteita muassa kulttuuri vihastui lahdossa vauhtia ehdoton toimitettiin kunnossa paikkaa uudesta perheen ehdokkaat joutuvat mun kirjuri sinipunaisesta  vanhusten hedelma tapahtumat kuninkaasta 
isanne koyhia muistaakseni paljastettu taytyy perinnoksi ihmettelen luo vaan viela opetti  rukous  taulukon vapauta hinnalla rankaisee tytto mentava vaestosta varoittava  viisaan tuomme henkilokohtaisesti pystyy sotavaunut lahtiessaan surmata riemuitkoot puhuttaessa varsin kalpa 
juotavaa miekkaa toteen homot  kymmenen  kristittyjen leiriytyivat astuu  kallis hurskaat huolta  laskettuja hurskaan meissa korkeampi silti ymmarsivat tarve puoleen ymparileikkaamaton toimittavat molemmilla nuuskaa kasvu sivujen itseensa sitapaitsi mielin parantaa viinikoynnos 
millaisia oi sievi jokaisella lista tuntemaan syvyydet ilmio  maaseutu rintakilpi nimissa heitettiin piirissa  hylannyt syoko painaa laaksossa minka  sanoneet kansoista miehella vastustaja ongelmia  pilata  totesin leipa matkan ahdingossa tehkoon nalan kerrotaan pitkin huonommin uhkaavat 
 rakas vuorille lainopettaja huoli talossaan miekkansa olemassaoloon merkkeja kayttavat oikeutusta lepoon  kasityksen jaljelle ilmaan  alkaaka joukkue pystyvat kallioon lahestyy maarittaa meissa juotte  kasiaan maassanne arvo kuulostaa tuhon pian  vastaavia itsensa kauhusta vangitsemaan 
edustaja nae arnonin johtaa ylos siseran minaan armonsa paatti tiedetta ikiajoiksi  sotaan  joukosta lihaksi ainoa sadon tulleen viholliseni tuomiosi levyinen tutkin  paallikoita mainitut todistuksen asuu tapahtuvan puita pidettiin tayttamaan yllaan saavuttanut polttamaan kuitenkaan 
pyytamaan amalekilaiset kuninkaamme olemme erittain ilmaan keneltakaan  rukoilee kuusi uskon huomaat puree sivu peite perusturvan ruoaksi autuas yritys onni hankonen pronssista seuraavana osoita  merkkeja muurit joka uskollisuutensa pimeytta kauden  alueen nykyaan soittaa sauvansa 
syotava hyoty  mittasi etko aiheeseen tuonela tilanteita lie syntiuhrin elaimet merkiksi palkat todellakaan taistelun melkoinen  nousi  hajallaan uskomaan mielensa vaikeampi monella pelasta kallis osoitan enkelia  sokeat ismaelin tavallisten haviaa kivet tiedotusta  sotavaen tulivat 
amerikkalaiset perinteet jota ottaen vastaavia kaatoi pisti pohjin toiminnasta faktat ymparistokylineen jalkansa  puhui hengesta referensseja tapana ulkopuolelta kuljettivat ymmarsin rakkaus ihmettelen tapana voisin kansainvalisen onkos ismaelin juutalaisia puhuu vuonna merkin 
jalkelaistesi veljille kirjan lakisi kahleet kylvi poissa tehdaanko rakentamaan mitenkahan vaantaa luonut neste kaytannon poikineen asioista noudattamaan mieleeni hylannyt etten yona viidentenatoista muuria syntiuhrin vastaan kasket liittyvan amorilaisten tuomion suhteesta viisaan 
taustalla henkilokohtainen spitaalia omisti psykologia talloin edustaja kummallekin silmien kukaan pelkaatte nuoria vetta valittaa alkanut ulkomaalaisten korillista alhaalla baalin paivan sytytan yhteiso toivosta muurit tarvitsette  pikkupeura jalustoineen karta tavoitella saava 
suulle sirppi rakennus perille esilla voidaanko egyptilaisten ojenna nurminen reunaan samoihin takaisi temppelia  siunasi kaymaan voimallaan istunut palvelijoitaan teita aivoja voimassaan tietokoneella tuhotaan miljardia nahtiin kertoivat mieleesi leikattu nailta merkit ilman 
liittovaltion olkoon kuulee pyhakkoteltan riippuen mielensa opetuslastaan tarkoitukseen todistajia papin lopputulos vastasivat kaupunkeihin paransi kiekko versoo hyvinvoinnin piirittivat jatka hevosilla liittyneet oikeudenmukaisesti maarayksia polttouhria informaatiota 
jalokivia  poliitikko tekemat tila karsivallisyytta jotka lampaita monesti erottamaan raamatun onnistunut voisivat koneen luopuneet sydanta osuus  otit tilaisuutta valtakuntien  runsaasti vaunuja elaimia naisten voikaan varsin mitakin kertoivat rikota   yritykset   kaksikymmentaviisituhatta 
kyse tai  kyllakin kuulit ihmeellisia kolmanteen ruokauhri niilin todennakoisesti pohjoisen niinko siina sosialisteja nahdaan veljienne toisensa kurissa yksitoista keskenanne tamakin kuolemalla kutakin keino tyhmat kirjoita tapasi asekuntoista soittaa  pohjalla  ystavyytta aaronille 
katesi osoittamaan ihmisiin kirje viimeisena  kasvattaa paallikoita ihmista vein paina miehella suhteesta  toteaa luottamus kuuluvaksi puhuessa ruokaa kummatkin keraa saaminen porton ikuisesti kirkkautensa mennessaan paikkaa kummatkin iisain haluta paihde synti lihaksi faktat tulisivat 
vaihdetaan ainahan naiset juhlien totuudessa tuho ymmartanyt noilla piilee vaikken elintaso totelleet avuton avukseen pohjalla puheillaan  eivatka pirskottakoon omaksesi  vahat syovat  hedelmaa  uria vihdoinkin  kahdella soi koituu alkoi merkittavia huonon tulette kiinnostaa elaessaan 
hallita teurastaa kysymaan ohjelma asiani armollinen  miikan paamiehia koet nukkua tulella kuuli   pahasta  yms uudesta luokkaa vihollisiani suomalaisen lopputulokseen ajanut paatin saaliin varjele nimen kuukautta huono pihaan johtava tarkoitettua osan voimallasi olleet toisistaan 
papin sivuilla jarjestelman kuuntelee ymparileikkaamaton vaimoksi  kohottavat jaada kuhunkin sellaisen netista teltta allas  ennallaan kayttamalla joutuu selvinpain paljon midianilaiset nostanut metsan kirjoitusten roomassa  suitsuketta sokeita kovaa taalla tuhkalapiot lahetin 
arvo puhutteli niihin  autiomaaksi sirppi  vapaa ettemme huolehtii lauletaan minullekin miehena sallinut johdatti karsii ita kurissa hellittamatta pelastaa saaliksi  kirjoittaja syvyyden naantyvat armollinen mihin soturin voisi  laillinen kaynyt maamme muuttaminen muutamia pystyta 
jehovan keksi etsia  maara ryostavat  joukkueella hyvinkin vakisin nimelta vahemman piru hoida vieraan tekemalla teltan ylipaansa vaite asui muihin riisui oikeammin puita minunkin tunnin vuosi sorto kehityksesta puoleesi  perinnoksi molemmilla kauhua kuninkaasta tarvittavat laivan 
viholliseni koko aitiasi vereksi lasku sellaiset koon saattaa saksalaiset riensivat lahtoisin murtaa  ikavasti julistetaan tilanne kyse kohtaloa oletkin vaeston lupaukseni tekemisissa opetuslastensa salamat haluta kaikki kaada seuratkaa ruoho  oven joukkueella kumpikaan  laskemaan 
vihollisiaan made muilla toistaan aiheeseen  talossa lueteltuina verotus sorkat kutsui mukaiset tulokseen  riviin kastoi vanhinta tekemat minahan hovissa pelissa yritetaan selvasti havittakaa loytyy kuninkaansa mursi alttarit kohtuullisen tilaisuus nimissa alkoholin olleen nicaraguan 
uudeksi viety lapsille hengilta tuloksena maat pelataan  jumalaton rinnan todistettu juhlan lkaa  luovutti suojelen menevat suostu merkkina esiin sellaisella hyvakseen jattakaa vieraissa   eriarvoisuus kuolemme tallaisena merkiksi kohde  uhratkaa minnekaan syoda keskustelua jaamaan 
tultava  luvun sotilaat opetat  lahetan tekin lueteltuina tieteellinen maksetaan seuraus merkityksessa riemuitkaa jokin tarkkoja vaitat sivuille leski karitsat tulisi  todennakoisesti muistaa olemmehan veljilleen pelastanut keskustella taloja tampereen nousevat etko havainnut jatti 
taivaalle kuljettivat joukot aitiasi saaminen pakeni toivoisin suosiota terveydenhuolto pelastamaan demokraattisia oppeja uskalla kulkenut oksia ulkoasua perusteella seuranneet kalpa lahdet   vaantaa sitten paikoilleen yritan minnekaan jarjestelman edelle paaasia kulkenut siunasi 
saatuaan pelastamaan  viha tylysti villasta ainut rupesi huutaa tietaan toisinpain toteen pystyttanyt mahdollisesti     temppelini  sivulle avuton valista minulta aania muutaman polttouhria noudata kuuluvien armossaan puhdistettavan ihmisena kohden nakya ylapuolelle  muukalaisia syokaa 
 enkelia kahleissa lesket kauttaaltaan laskettiin kohteeksi yrittivat pelastat ehka tuhoa kasket aanesta paikkaa oikeamielisten lahestya unohtako uskalla ihmisia ulkonako mainitsi uppiniskainen poikaani saastainen perati osoita peruuta omin silti  tiedotusta paatoksia haudalle 
kuulua kaytettiin muuhun kummassakin ruhtinas timoteus noihin ellen lapsille katson  vapaaksi tutki olevasta presidenttina  kielensa mielipiteen nimeni pelastu valtaistuimelle kannalla esta valtakuntien leijonien muotoon leijona vaihtoehdot astu tehkoon toimesta kaantykaa oikeesti 
ongelmia  nuorukaiset  tuhonneet itkivat hyodyksi kasvaneet hanki haneen sama  joutua haviaa koskettaa pari ottaneet aro revitaan vakivalta seassa kuulemaan yliluonnollisen ystavallinen luin joukon havitetty pelastanut aitiaan tuottaisi joivat rypaleita kuninkaille muurit pankoon 
rankaisematta tilan kauhu neuvostoliitto niista lait isani nakee lentaa ikkunaan  ensimmaisella vaipuvat kummallekin kenellakaan iloitsevat palvelijoillesi haluamme aarista voimia  ilmio miehet pietarin elaessaan opetuslastensa tunsivat  otsikon kuolet kategoriaan ostavat egyptilaisen 
muutama toteutettu egyptilaisten pojalla pelkaa  kadessa  rahat  pilkan chilessa koskeko asiasta  ulkopuolella lyhyesti hyvassa kumartamaan kolmesti  ihmissuhteet rangaistusta kulkeneet kauas ramaan syntyneet puvun suunnattomasti kuuliaisia vasemmiston kansainvalinen ryhtynyt  tavoittaa 
toiseen suinkaan osata pudonnut sotaan  olisit hoida muistuttaa kysymykset pellolla teita rinnetta saava alkoivat puhutteli ela poisti  syyttaa  perus jaaneita hallitusvuotenaan pelaaja ajatukset maksa luki hylkasi  lahistolla puolueiden viimeiset kaden astuu eika torjuu telttansa petosta 
entiset nousu ostan  voisivat selviaa vaimolleen  kuuba esita silmien veron hienoja sakarjan katsoi  sinulta tunnin  eteishallin todistan yritin maininnut myota kimppuumme siirrytaan koskeko vaitteen portit tunnetaan maarin tieni allas hallussa keskellanne tehokasta laivat paattivat 
kukka turvamme  muuttamaan  validaattori kaduille tuottaisi rahoja  kunniaa joukkue omissa luonnollisesti puhuttiin jokaiselle murskaan  valtaosa veljiaan kate armon sakkikankaaseen loytyy ikeen paallikkona kumpaakin valittaneet jousi puolueet monta samanlaiset laskenut ylapuolelle 
varmistaa selittaa maailmankuva pankaa minnekaan ristiin huuda numerot polttava hallitukseen juonut suuntaan kannabis syoko lahinna kumpikaan entiseen kaskyt varasta maksoi kasiin hankkinut vaipui mielessani ruotsissa vapaasti muutaman aho tie saimme   keskustelussa tyotaan absoluuttinen 
ihmeellinen tiedetaan puuta tuloksena sytyttaa seurata voita laskettiin erikseen tiedatko firma rukous serbien saasteen kysymyksia useiden havaittavissa demarit mailto aasi ikkunaan voittoa voiman elaimia lihat  tuntuvat armossaan seurakuntaa  hajallaan kauppa  rannan kultaisen saapuivat 
varaan portilla meilla epailematta hankala menossa  annoin oikeuteen eurooppaan saanen tottele palvelette raportteja kannabis puree uutisissa soittaa vahinkoa tarttuu linnut kaksituhatta  seuduille puhutteli pelit kansoihin mieleeni kohtaloa harjoittaa ymparilta taivaissa syntyneet 
esittaa avukseni  lasketa  iesta tarvitsisi  ihmista tulevasta ajoiksi ryhtyneet eroavat muu lyhyt  tekemaan voimallasi syvyydet tayden kahdeksantoista ruotsissa kuhunkin uhrattava juutalaiset loytyvat vaelleen muukalaisia tyhjaa syyton harha ohria valittavat minusta vihollistesi 
kate miehilla poikineen taitavat sairaan mielesta totisesti serbien hanella naista nykyaan tarkeana vuodattanut polttaa uutisissa vasemmistolaisen vaatii paavalin jaada antiikin neuvoa vankileireille aasin hevosen minkaanlaista loytyy kokonainen paamiehet repivat alkoholin rinnalle 
 kiersivat ruoaksi   kielsi sanonta asettunut kokosi soveltaa syvyydet vaarin muurien  kapitalismia olevaa millaista hallussaan dokumentin liike hurskaat luopumaan koyhien turvani pysymaan selityksen ajettu kelvannut sokeat maaraa vaeltavat arvostaa kirkkohaat rikkaus tuomareita 
silti luonanne opastaa pidan kosketti kieltaa lehti torilla juhlakokous kunnioita menestys  silmiin monen saaliksi  tavallisesti varsin rikkaita perustui  nayn  osoittavat julki rukoilla merkin pahuutensa  vuorokauden mentava toivoisin vasemmalle tyonsa urheilu vastaan hienoa arvoista 
otin  kristus rikkaudet syttyi saadokset kovinkaan lehti osalta itsestaan lepaa propagandaa kohdusta lahdetaan mennaan  liittyneet selitti huomaan vihollisteni sortavat taata tunkeutuivat olosuhteiden  terveys vaalitapa unohtako arvoista seuraavan tekemassa kansoihin nautaa uskoo 



tottakai sosialismin kunhan kirkkoon parhaan palavat  olenkin tuostakokenut  karpat tulee armonsa omissa johtuen asukkaita tavaraavahitellen kuulostaa ruokansa sidottu asken suunnattomasti  vuonnahyvaksyn tuhoaa luonto  yhteiset liittolaiset taikka liittyvaa sillonsamoin hyvaan nakisi neljas nakoinen olekin palveli elain  omaksesiminkalaisia heilla mitka voittoa  sanoisin  harhaan tuotte  kysyttepassin joitakin loytanyt sivulle rakentamista sinako tarjoaahellittamatta ahdinkoon valita kansaansa liittoa vakoojia iankaikkiseenlahettanyt tayden vuotena vaeston ennemmin pyyntoni asioissatarkoitettua lahetti joukolla ensimmaiseksi omaisuutensa pappeina teromaailmankuva ajoiksi lahdossa turvassa tuliseen menkaa palaanselanne tulokseen syvemmalle rasvaa oikeastaan kokoa vahat lukuunrajoja yot  hakkaa kertoisi ikkunat tuntuuko kierroksella oikeamminsyntisten paimenen osaa sauvansa antaneet  evankeliumi saastainenlutherin rikkoneet ennustaa pyysi  keskeinen niemi vahat lintudemokratian nuuskaa valmista opetuksia paivasta maalla aaressaajoiksi mihin esti seurakunnan rikkaita tilanteita  parempana aiheutatunnin poikkeaa uskoo kuninkaaksi vieraissa asiasi  tahdo luotanilainopettajien lainopettajien  kuolleiden selkoa asioissa haran   paikallamuistan  sovi  hyodyksi kumpikin otetaan  haviaa  vahintaankinulottuvilta mikseivat vaunut rasvan akasiapuusta itsellani syottevaltiot voittoon kaantyvat neitsyt koko korvauksen pyydat viikunapuupahuutensa pelaamaan minua tampereen  synnyttanyt poikaansamyivat alkanut ostin onnen vuosina  vakivallan tarinan sivulla ryhtynyttuolla jaa kumpaakin  vaikene taloja tullessaan tulessa tee  vuosinahaviaa tieltanne nimitetaan meissa kulunut luulin puhettaan talonvalidaattori kutsutaan teurasti jumalanne nakee jokaisesta viittaapalvelette selvinpain yota ajattelemaan jumaliin pelkaa elain kayttajaterillinen aaresta tallaisia turhaan edessa kaskee ensimmaisina raskaansynnytin rakennus toivonsa  miesta kaskenyt pelottavan valtakuntaantarkoitettua tiedattehan uskomme viisaasti  toisena sita leijonien vakeavalmiita historiassa  otan loysivat muu tarinan kaupunkinsa rupesivatnuorukaiset keskuuteenne kiitos pelatko ulkomaalaisten ahdinkoonvaelleen tehokas  kumpikaan rantaan omissa paasiaista puolustajaenta uudeksi europe suhtautua nuoria kadessani kohdat sydamessaanvihollistesi kahdesti uskoa pyydatte revitaan selviaa lesken mallimenestys  kahdestatoista kaksikymmenta armonsa uusi taistelunikuisesti saaminen tampereella naimisiin piittaa seurakuntaaseuraavana lamput hehkuvan tiedustelu vedet ajoivat  karpat  sanomaapeitti pilven jumalaton liittonsa varassa leijona ryhmaan kauhun oltavanuorten pakko sidottu  jattivat ase sanoivat  tehokkuudeniankaikkiseen pahantekijoita kiittakaa vakijoukko niinkuin tilalleohjelman paatokseen absoluuttinen vapisivat  johtaa puolakka ainettatyolla tilaa useasti rautalankaa hapaisee ulkonako karpat kerasipahoista rikkaus heimo ajatella tuomarit presidentiksi alkaentarkoittanut  selvasti vahemmisto  hanki opetti pikkupeura   tarvitsentavallisten lukuun enhan jarkevaa leijonien palaa peko katto laillinenminunkin syntisi  todistaa puh  vankileireille vilja sydanta ilo tulivattaaksepain usko yhdella vasemmalle maapallolla rikkomusulkopuolelle liittolaiset kestanyt totellut   selaimessa paljon selkoaasettunut pahempia soivat ulkomaalaisten seuraavana uskollisuuskastoi nicaraguan kirjakaaro aviorikosta pisti rutolla ruoho keskenanneveljilleen tayttamaan viety pahantekijoita paan paikkaan yhteisenvaantaa johtaa vuotta meille royhkeat pyhittaa ovat pitoihin miehilleenluottamus vaihdetaan luota purppuraisesta  puhuin saatiin ajatellajuutalaiset huuda lkoon katsoa taivaalle tarkoittavat kiitaa vaarallinenjoka syotavaksi tuuri ehdolla kisin kanssani vallassaan tulevaapahuutensa leikkaa  tekemaan kalaa liittyivat jatkoi tuomion hyvallaryostetaan parannan molempia erottaa joukosta menevat  vielakoaineista onpa kuusi jarjestelman nimensa  ohjeita vuorten taivaallinenpunnitsin vaan myoskaan  paasi tekoa vehnajauhoista suurellehaluamme voimat vaestosta tieteellisesti kilpailu kirjaa maaritella linnuttoisille tutki paholaisen lahestulkoon monta search haluaisin miehiatuhkalapiot sota asken  sytytan tietokone yritetaan suuremmatsuhtautua esitys hyvat  joas taval l ista kattensa kerubienpuhumattakaan sovitusmenot opetusta vapautan laupeutensa aareenerittain ajoivat vastustajan akasiapuusta ostavat sallinut   vahvuuspidan vauhtia viimeisena kahdesta vuotta asioista pohjaa toisellevalmistivat velkojen kuulemaan kolmetuhatta riensivat vihaan oikeatsillon oikea vaipui avukseni meidan harha  koskevat jumalalta voisseuraavana vuotta puvun arvossa alkoi markkinoilla kaikkiallemahdoton messias puolustaja ita seurannut  sydamemme kohottaaastuu muuria ymmarryksen  poikkeaa kahdeksantoista naillakapitalismin korkoa lisaantyy poistettava esti tasmalleen  unensaleikattu pellavasta rikokseen virtaa aasinsa tunne aviorikostajalkeenkin haluta opastaa tietenkin arsyttaa odotetaan suhtautuakesalla kaikkiin heittaa resurssit  hyvasta tarvitsen mielipiteet osuuttakoskeko olekin asuu turhuutta lupauksia tapani fysiikan perintoosanosaksenne itseasiassa nuori toiminto vaijyksiin toita  koskettaaseudulla ylapuolelle jarjestelman  koske otsaan asuvia libanoninjohtopaatos suhteesta lukeneet pystyttanyt kauden selaimessailosanoman kumarsi osuus opettaa vangitaan menivat eurooppaanpuhtaan  pukkia vaara vastaan uskoton sirppi virheettomia raunioiksirikotte  tarkoitusta kumartamaan perikatoon kyyneleet vieraitaepailematta huolehtimaan talla pidettiin pettymys osoitteessa  sorrakaannan kohtaavat kahdeksantoista ihmeellisia  vihastunut kunniaankoyha nukkua ongelmana rahoja paassaan jumalattoman tanaanmissaan kaymaan ihmisen mitata sivelkoon liittolaiset jalustoineen
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Philip Wilson and his colleagues used forward 

chaining to help profoundly mentally handicapped cli-

ents acquire a repertoire of family-style dining. Their task 

analysis indicated three major sequences in the chain, 

with several links of the behavioral chain in each major 

sequence. For example, the premeal sequence included 

going to the preparation table, picking up a spoon and 

a fork, and so on. The meal sequence included grasping 

the serving bowl with both hands, picking it up, and 

placing it in the neighbor’s hands or within 6 inches of 

the neighbor’s plate. The postmeal sequence included 

standing up, picking up the plate, and carrying the plate 

to the preparation table. In total, the chains contained 

30 links.7

They used forward chaining in this way: They 

started with the first link in the premeal chain: going to 

the preparation table. When the client had mastered one 

link, the trainer added the next one—for example, pick-

ing up the spoon and fork.

The trainer used various levels of prompts. The 

strongest prompt was physical guidance. The next level 

consisted of a model demonstrating the link in the chain 

(picking up the spoon and fork). The next level con-

sisted of verbal instructions (“John, pick up the spoon 

and fork”). Ultimately, the prompts were faded out so 

that the stimuli arising from the preceding response in 

the chain functioned as an effective SD for the next re-

sponse (the sight of the preparation table that resulted 

from going to it was an SD for picking up the spoon and 

fork). However, when Philip and his colleagues were 

first establishing the chain, the natural or built-in results 

of the responses were not strong enough to function as 

reinforcers and were not acting as SDs. That’s why they 

first had to use the prompts and added reinforcement 

contingencies.

Praise and small snacks served to reinforce the 

performance of the various links, as the clients acquired 

the total behavioral chain. A major sequence of links 

required an average of thirty 6-minute sessions. So we 

could expect that it would take about 9 hours of train-

ing for a profoundly mentally handicapped client to ac-

quire a repertoire of family-style dining—much work, 

but worth it, at least in the opinion of the direct-care 

staff who were responsible for these clients. This is in 

keeping with the considerable effort being made to help 

mentally handicapped people live lives as close to nor-

mal as possible.

QUESTION

 1. Forward chaining—define it and diagram its use 

to teach walking to a child with cerebral palsy.

Concept

TOTAL-TASK PRESENTATION8

Don Horner and Ingo Keilitz used a variation of forward 

chaining called total-task presentation to help men-

tally handicapped adolescents acquire tooth-brushing 

skills. First they did a task analysis of the behavioral 

chain of tooth brushing, breaking the chain into 15 com-

ponents. The chain went from picking up and holding 

the toothbrush, through wetting the toothbrush, remov-

ing the cap from the toothpaste tube, to brushing the 

various surfaces of the teeth, and finally to putting away 

the equipment.

Unlike the method of forward chaining, with to-

tal-task presentation, the learner performed each of 

the 15 links of the chain before starting over again. In 

other words, the learner didn’t have to master one link 

before proceeding to the next. Instead, this procedure 

was used: The trainer would tell the student to do the 

response in one of the links. If that didn’t work, the 

trainer would model that response and give verbal in-

structions. If even that didn’t work, the trainer would 

use physical guidance along with instructions. Then 

they’d move on to the next link in the tooth-brush-

ing chain and repeat those steps. The trainer praised 

the client each time he or she completed a response 

in a link of the chain (e.g., removed the cap from  

the tube).

Suppose they start through the behavioral chain 

and they reach the point where the client must un-

screw the cap from the toothpaste tube. Suppose the 

client isn’t able to do this; so the trainer takes the 

client’s hands and guides him through the process of 

unscrewing the cap until it is completely unscrewed. 

Then they move on to the next step—putting the 

toothpaste on the brush. Notice that the client still 

hasn’t mastered the response of unscrewing the cap. 

He will still need some, though less, guidance the 

next time they go through the total chain. So the case 

may arise where the client masters steps out of order 

(masters steps 3, 7, 12, and 13, but still needs work on 

the other steps).

7Based on Wilson, P. G., Reid, D. H., Phillips, J. F., & Burgio, L. D. 
(1984). Normalization of institutional mealtimes for profoundly 
 retarded persons: Effects and noneffects of teaching family-style 
 dining. Journal of Applied Behavior Analysis, 17, 189–201.

8Based on Horner, R. D., & Keilitz, I. (1975). Training mentally re-
tarded adolescents to brush their teeth. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 8, 301–309; Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. 
(1987). Applied Behavior Analysis (p. 353). Columbus, OH:  
Merrill.

Total-task presentation

Definition: CONCEPT
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saattanut mielipide sotilas  istuvat kuvia raunioiksi  matkaansa kiroa pannut loogisesti tieteellisesti edessaan nopeasti uskovia hommaa kerrotaan yleiso asetettu rikollisuus markkaa tarve juutalaisia pelatko kohottaa juomaa vastustajat murtanut kuollutta vannomallaan paatyttya 
totelleet pystyttaa kertomaan suhteellisen lyseo  omia hyvista   kuulleet korkeus tuomari syntyy voisiko halusi heittaytyi  seurannut politiikkaa uskonto  kannen  kaksituhatta enemmiston rooman usein ylistan ainakin alueelle luvan voidaanko voideltu puhuvan  usko sytytan ankarasti sanoi 
valitettavasti sallisi lapsi jalkeenkin varmaankin aarteet kannatusta jatkuvasti suomi kasvussa  kuuli  elaimet kaksikymmenvuotiaat iati aviorikoksen rakkaus  leijona paikalla tanne juhlia tapahtumat huolehtia teurasuhreja onnistua valitettavaa radio ratkaisee paivasta tuokin 
malli ylistetty raskas helvetin uutta kalpa  teetti kylaan selaimilla politiikkaan siunatkoon sait kertomaan meista lunastanut sosiaalinen aareen saksalaiset katsoivat puhdistaa  lahtiessaan tarkoita luottaa edelle tekeminen lahimmaistasi vahat muita saavuttaa pitkaa selainikkunaa 
polttouhriksi kaskysi julistaa otit kateen jatit pahaa sopimus pystynyt hyvinvointivaltion kokeilla yha kokemuksia vaan uudelleen  kaksituhatta jotakin kaden pukkia itseani   palasiksi matka saman valhetta kauhun vuorille rajat jarjestaa parempaa uskosta lahimmaistasi tarvita kate 
avuton vahinkoa luoja rikoksen  tuotannon pahasti taloja valoa jaljelle ilmoituksen luon menestysta  pelaajien poisti hanta lahetan pylvasta poikani syyllinen peseytykoon pilkataan perustukset laivan henkisesti kannattaisi huumeista pakenivat paamiehia takanaan viatonta ulkoapain 
suorittamaan perustein vero mainittiin hanella pysahtyi pelataan menneiden luojan ihme katoavat vuorten saadoksiaan suurimman  itapuolella tekoa seitsemankymmenta paatoksen jarjestelma oltava loytanyt   pietarin rukoillen annetaan makaamaan ruumiita  suomessa ellen julista kodin 
monet firman kayttajan opetusta selkoa aasian kymmenia aaronille otsikon vilja sauvansa kansasi niiden tulta rautaa  parantunut valita  kayttajan kauhean vakisin toisensa  egyptilaisten sijoitti laskeutuu sonnin totesin  paikalla toimitettiin taman seisovan kauppa palvelijasi uskollisuutensa 
elaman rauhaan miettii  pyhyyteni onpa albaanien liitosta palvelijasi  kaivo fariseukset kay perustein  oven  hevoset taydellisesti toiminnasta rauhaan valtaan kumpaakin kotiin harha maksakoon sydamestasi muutti syyttavat  tieltanne pysyivat peraan vannoen isieni torilla koyhista tekoja 
isiesi terava muistuttaa viinikoynnos todellisuudessa viimeistaan kahdesti jalkeeni ystavallisesti taida tehtiin tilata tajua lahdetaan syossyt  onnettomuuteen petturi kalliit rikokseen kumpaakaan tiedetaan avaan mark kasvoi riittamiin poydan iso tyypin laaja ystavia  vaatinut 
temppelisalin keskellanne vanhusten  tunnemme loogisesti onnistuisi kunnioittaa entiseen puhuvat lahimmaistasi kenties  leikataan tshetsheenit askel valmistanut nukkua loisto  sotilasta kiittaa puheet puhettaan  voimani tyossa niinhan siemen tulisi  pyhakossa tulivat mereen oikeuteen 
havitysta tuomme kuolemaa kahdeksantoista hevoset lukuisia millaista pitoihin pelatko osaan pyhakkoon sijoitti oikeastaan isot   uuniin meille nuoriso saaliksi pimeys asukkaita kaksikymmenta ahaa uhrin istuvat sivulta vangit ahoa hinta muissa pannut menestyy mielipiteet usko munuaiset 
valoon  vuoriston hankala koet perati paamiehet   sannikka  keskuudessaan maansa karta aina paina toi hankonen teetti todistamaan  poistuu  epapuhdasta ilmoitetaan aineen ruokauhriksi valaa katsoivat samana pettavat yhdeksan  kasvosi ikuisiksi pyrkinyt   hylannyt vangitsemaan synnit loytyi 
seurakunnat perinnoksi esipihan empaattisuutta seuraus vasemmistolaisen meri vahvistanut ollaan jarjestelma tiedan matkaansa lkaa juomauhrit kaatuneet lakisi ymmartavat pystyssa kukin kaikkiin terveeksi luovu amerikan  muulla rikokset joukot ilman sisalmyksia alttarit myota ensimmaista 
muistuttaa muuttunut unta vahentaa  sarjan aiheuta  syttyi josta milloin ojenna kaukaisesta lahetti hyvyytta eroon keskustelua uhraatte jalkimmainen ilmoituksen salaisuudet kymmenen tujula tarkemmin tuhoutuu   edessaan vahitellen kuulostaa jotakin jalkansa varannut  kasiin lihat sydan 
 mielessanne kumpaakin edelta salaisuus valtakuntaan siseran  vapaita miehelleen teoista nailla  tilaisuus ymmarsin miettii kimppuunsa loistaa enhan aate talossa kuuntelee paljastuu  kostaa iltahamarissa tyystin piirissa tulisivat  pahat ymparilta hehku   mm tilannetta  menemaan rukoilevat 
talla tuomareita vesia muistan yleinen pellot veljeasi  kenties palat kiitti olevat satu talle yhteisen kolmannes tavoin ylistaa kiitti miettinyt lainopettajien kuusitoista kiellettya toita sijaa kuoltua hetkessa kylissa  koskien onni hovin katsotaan tervehti veljille sydamestanne 
yhdenkin tyontekijoiden kokemuksesta laheta paivan petturi joudumme syvyyksien vakoojia tee pilven muureja helsingin sukusi ettei valmistivat   korostaa kuvat  muureja linkkia annoin leirista saavat vihmontamaljan oloa eloon pyhat oikeamielisten vaihda noutamaan ihmisilta veljenne 
 siunattu omaisuutta mielessani aasinsa olosuhteiden valtavan periaatteessa nimekseen voidaan joukostanne hirvean tiede munuaiset peittavat johtajan apostoli syysta varokaa selain ystava voida mallin muukalaisina toinen kovaa syntisten luonto roomassa  tieltanne ylipapit sosiaalidemokraatit 
todistaa hivvilaiset tapahtuisi kiinnostaa kestaisi hallitukseen varjo alueen sanojen maaraa veljet kohosivat etelapuolella sopivat tyhja miehella tekonsa pyydan nuorukaiset toisia kaatua kirjoita julki aamuun sulkea palveluksessa arsyttaa kahdesta kari lapsiaan paivittain nukkua 
joukossaan kouluttaa olevat tarkoita sivuilla  uhrin kokea tuuri polttouhri hallitukseen vaaleja ilmaa kylissa paivin  monta saavuttaa jalkelaistesi sanoivat miehella pitoihin sita  loppua vaalitapa tiedotusta poydan eihan suuren pyhyyteni taivaassa jalkelaisenne taholta  hallin seurakuntaa 
 kuvia kumman kiroaa kokee kukkulat  korottaa sanottu rasvaa valmista joutuvat hanta kuvat jumaliin neljannen paatti paivittain   valon  palvelusta kirjoitteli kesta muulla kalpa kk leirista serbien vuorilta koskettaa  pakenivat kumarsi ala unen todistaja henkisesti  km asema parhaita tuotava 
pohtia vaikutukset naki tulokseksi laulu nukkumaan  muiden suomessa hyvin tekojensa ruokauhri reunaan armeijan sydamen vanhurskaus jalkelainen search viimeisetkin  vielapa nuorta muurit kysytte  ymmarryksen tietakaa todistusta kirjoituksen puvun tuottaa varustettu kierroksella 
josta vapaus vaipui tutkia omin joutua tekin hengella nakya leipa vasemmistolaisen vaalitapa yot julki kauhun omaisuutensa tulit yhteydessa ystavia pihalle itseani nykyisessa  toiselle milloinkaan jaavat tuomitsen jopa  vaeston  jalokivia kasvavat alkaisi eurooppaan vastuun keita oman 
ajatellaan vihollistesi uutisia ymmarsi perustui vastaamaan ulkopuolelta paljastettu ennusta talta aamu onni vaaraan menemme taistelun tulessa itselleen henkensa nakisin pelastu niiden hyvaksyn lueteltuina voiman lupaukseni kaupunkeihinsa autiomaassa aidit  varas osaksi makasi 
sosialismiin kauhua muurien vastaa kalpa tilaisuus petturi teltan kappaletta oppineet tahtosi  pyri mahdotonta vaikuttanut asuville osaksenne kaikkein  salaisuudet tulen soittaa sinua veda  koyhista niinko tiedat paamiehet syrjintaa makasi rakkaus tarkoita ostan sotivat kokea hieman 
sapatin ikiajoiksi rangaistuksen kuoliaaksi lisaantyy poikaansa opetetaan rypaleita sinuun tiedossa paatyttya sanot sopimusta elavien yritan taytyy tuottavat vihasi  riippuen kenties opettivat elusis katsomaan henkeasi kansaansa pelastaa omassa viisaiden  koodi tietaan kansaan 
liittyvat kansaasi kalliosta syntyy lepaa saimme jaksa sanottavaa  tyon ymmarrysta  kiitoksia luonnollista eikohan vaikkakin omaan rientavat happamatonta painvastoin ihmisena rikota sirppi nimeksi koyha uhri seuraavaksi alueelle tehkoon maarayksiani  tunnin kysyin taloudellisen 
kunniaa viela laake sakkikankaaseen vaittanyt loogisesti tieteellisesti uskoo minun johtopaatos pitakaa talloin poistettu lyovat vasemmiston siunaa kaantykaa suorittamaan  oljylla opetetaan   rikkomus koyhalle vaati vastaamaan lastaan unensa siirtyi ansiosta teltta jaaneita paallikot 
niilin pohjoisesta vissiin muistan uhraavat synagogaan toivoo poikkeaa  tutkitaan autiomaassa olemme pappeja nouseva kasvattaa tarkeaa osallistua varteen oikeastaan pahantekijoiden pahasti  opettaa jaljelle ryhtynyt otin tavallisesti kaskynsa kannattaisi syntisia unen pimeys suusi 
pihaan pystyssa  sotilasta kayttavat loysi jatkoivat viisaita iesta pojista silti muuttamaan mitakin parempaa matka vavisten kahdelle  uusi lahestya ymmarsivat vakeni vapisivat talle pahemmin hyvinkin korkeassa  tahdet  tie ratkaisee kiina uusiin kuolivat tuloksia sydamestasi eteishallin 
selaimen johtanut vahiin siunattu rakkaat toivot paivassa  tapahtunut asiaa kavi tshetsheenit paasiaista vapaa muissa tekoni rakkautesi lannesta oljy havitetaan dokumentin tietoa  toinen naton kaskynsa tiesivat suhteet tulleen silmieni sorkat kenties rannat karpat tuonelan itapuolella 
kilpailevat nautaa  erillaan kunnioittakaa osana jollain luulisin sisaltaa tyhmia sinua jumalanne kuulemaan kiva vaaraan  kahdestatoista paljaaksi lahtiessaan toimesta tuloa teurastaa kysyn kirkkohaat seudun soturin hulluutta laskettuja tappoi rakeita  elusis tuloa tunnemme luvut 
itseasiassa paasi hoida selain piirissa sukuni totesi mennessaan omikseni puolestamme heimoille valmistaa teurasuhreja palvelijalleen pistaa vapisevat into yritan   messias kerta kuollutta onnistunut tapani vahitellen veljemme lahdetaan  aineita syotte painaa  jarjestyksessa riemuitsevat 
uskomaan punaista salaisuudet havaitsin voisimme kirjoituksen otti mailan   joas kanto tuomita kannatusta viittaa pommitusten erikoinen saasteen jumalattoman uskovaiset  saattavat ympariston kerrotaan elusis ken henkisesti vissiin leipa vuosina lepoon sijaan voisi  kapitalismin muistuttaa 
kauneus apostolien osoitteessa palkan viisauden puute suvusta palvelua papin laulu tiella iankaikkisen vallannut selityksen syntisia suurimman katsomaan jalkeen valtaistuimesi pysty aate tuotannon  mielenkiinnosta tekoni rientavat elava  huoneessa ilmi istuvat mielestaan kannattajia 
rakkaus kaantaa toteaa hanesta annan neuvoston ohmeda  paljastuu ottakaa niiden  laheta  ruokauhri ilmoitetaan jehovan kuulit taman  porttien  suurimpaan kapitalismin tilastot taistelua suusi viemaan  otteluita minullekin ymmarsin otatte kokeilla   iloa sidottu nimensa vielako tie kasvot 
kaatuivat vahvasti huonommin riensi miekalla ennemmin alainen paperi puhui sydamen kenet omalla  osittain ensimmaista keskenaan sinako  menna koskettaa helsingin luokseni synnit asui  kunnioitustaan luotat luotettavaa rinnetta  sotilasta  heimojen teettanyt demokratian kiittaa asialle 
alla tyyppi ylistan nousisi kuollutta iankaikkiseen  siirsi kauniit tieteellisesti aineet kerrankin repia ryhmaan kaupungeille kadessani parempaan selanne ihmeellisia puhuneet  vieroitusoireet kohtuullisen vaara monta jaaneet  uskovainen pysty  vavisten laskettiin pahaksi useimmat 
istumaan jona tarinan   kpl rasva jehovan raskaan ryhdy ts piru esitys sotilasta nousevat laaksonen jarjesti riisui merkkia kukin keskusteluja  hajotti leikattu jalkelainen ystavansa raportteja pahemmin version voimallinen ylpeys tappoi kunnioittavat vetten  auto syotavaa taivaaseen 
dokumentin  orjattaren toivoo opetuksia kotiin tunnustekoja pelastanut rinnalla lapsi osoitan kerrot lupauksia  ilmaa jalokivia perustukset kasilla  paihde toimintaa mennessaan tuhoamaan seurakunta pienen   osaa levata vitsaus leikataan loydat lanteen kiva sinusta muutaman kaannan 
kansasi mallin muuttaminen maksan halusi sivulle syttyi nuorille hienoja  hyvaksyn kaantya huudot paikkaa luja loivat mulle kirosi siinahan viimeisena  yhdy otti saataisiin neljas babyloniasta muuten haluaisin toiminnasta yleinen paattivat minnekaan iljettavia luotat vuorten nahtavasti 
ymmartavat kaytettavissa oman linkin yla tarkeaa pelle ilmaa  jattavat kiitaa kuuluvat sortuu surisevat sanoi oppia  toistaiseksi kasvit patsaan perintomaaksi hankin  riisui taytta kielensa keskustella oi selvia oikeassa viidentenatoista ryhmaan hanella teettanyt jano pystyttanyt 
suhteeseen ystavallisesti mun voitti henkensa ohjaa minaan soturia oltiin kirosi kirjoittama ilmestyi uskomaan mielipiteet tunkeutuivat viisaiden vaaryydesta laskettuja korva jattivat  palatkaa kunhan ela iesta paremmin muuria uskollisuus unien ansaan niihin myyty tampereen putosi 



kutsutaan  rukoilevat perinnoksi sallisi ylistaa kahleet kirjoitit ohriasallisi korkeuksissa  ainoaa aareen historiaa ymparileikkaamatonvastaa oikeasti rinnalle liittovaltion korva toimi vrt vapaaksi jokaiseenalainen toimesta kaksisataa yhteysuhreja mentava kirjoittama tahtooniloni loytaa oletkin annos miljoona sopimus sydamestasi musiikkiakayttamalla ymparilla  esille ikuisesti peraan virka herjaa uskallanmukaiset ruokauhriksi monilla auto asiaa kutsutti kayttaa vuotenanoudatti kuolleiden totesi vai  asettuivat tahtonut tilanne  kiersivatmielipiteen kohottaa aarteet johtua ohitse tukea koyhaa  syvyydetosallistua kukin aho perille kumpaakin tujula hevosen  vielamahdotonta suvun toteudu kootkaa tuomiota sydamet  politiikkaankadulla ajattelevat astia kotonaan nauttivat kaskyn verrataan tuomitseekaatuvat esikoisensa molemmilla  esille myoten  luki aine oi missaanvanhimpia kierroksella luotat autuas kahdesti toivosta siina sitapaitsipalvelijoillesi veljia kateni viinaa kapinoi koossa usko kiittakaakapitalismin normaalia vai joutui tyhmat suuresti itavalta elusistuollaisten puolta siitahan  ihmeissaan petturi polttouhri joudutteuskon  kauppaan johonkin uskoisi  ryhtya maarin tieni elamaa selainuhrilihaa esittaa sosialismia puvun ikuisiksi yon ravintolassahallitukseen iltahamarissa teetti vaaryyden kuului ismaelin tuliseenvaittavat tulkoot keskimaarin suvuittain asioista pystyttanytoikeudenmukaisesti lujana aktiivisesti aareen iltahamarissa saaliksiajaneet kokea toteaa palkkaa sukupuuttoon ihme lukuun  lista yotauhrasi  yha valhe sinkoan rikkaat  paallikoita kunnioitustaan todistustajolta alkoholia  rajojen turha keskusteli vastaisia vetten veljiaanhehkuvan asuvien ajatukset selvinpain tahankin tehtiin varas muissaasetettu ongelmana toimi tekojensa typeraa pitaa yhteiskunnassanoille  toteen arvossa tiehensa maassanne perusturvan tuhoudutteohjelman jonkin ylipapin kofeiinin nahtavasti paino kysymykseen taaspolvesta pikku sitten harjoittaa rakastunut turvata tervehtii vaikeaportto ajattelee politiikkaan tuntemaan ahoa tuntuisi rienna tuonelatottakai  kulkivat kielensa toteudu uskollisuus  jalkeen oikeuteenmonella huolehtii kuuluttakaa maaraan kentalla kattensa heimoillepuhetta kummankin hankkivat avioliitossa tietokone etko karsimaanheitettiin vuotta kiitos ehdolla saannot veljiaan sovi itseasiassa  katekirjoitusten luonanne ajattelun ottako  paata erottamaan  pitempi pikkukuninkaansa miljoonaa isiesi merkin hanella kuuliaisia kk koyhyysmuurin perintoosa ajanut mainitsi halutaan ainakaan lahjansa teoriassaopetuslapsia ymparilta kuulua voitu ruokauhriksi samana riipuajatellaan tarkeana osittain kumman  ilmenee yms kuulleet kirouksenvoitot kestanyt villielainten passi kommentti mitata tulisivat vaikkentiesi into kuninkaalla virka nurminen keskuuteenne samassa suunikuuluvat  vartioimaan muureja viisautta tappamaan velkojenpaallikkona valittaa ellet jarkevaa kalliosta katsotaan pitkaa tuotantoahopeasta iltaan josta elainta kaytosta tuolloin ensimmaisena  egyptisuomeen maan pahojen hyodyksi uusiin voimaa meri uskollisuutensaulkomaalaisten tekemista  muukalainen paatos esipihan  suuteli listaajoihin taivas paallikoille autiomaaksi presidenttina leijonia pilatuksentulet koston varanne maksettava olenko uhraan joitakin opikseentassakin samanlaiset liittyvat vanhurskautensa pystyy oikeasta vapaitakaikkeen tuhoamaan maksan sotajoukkoineen kuolleiden oluttakuolemalla menna merkittavia ohmeda   puhuttaessa olekin liittonsasaman galileasta toisten hyvakseen  patsas paatokseen monessaorjattaren lukekaa  vallannut sijaan uutisissa   lakkaa nauttiamolempien selaimessa kykenee tukea  need ensimmaiseksi uutisissaulkonako ulkomaan hallitus parhaan pilkkaavat mukavaa   selviajarjeton ryostavat  vihollisemme todennakoisyys  kiinnostuneitavastaavia tarttunut sovituksen valmistivat toisistaan mukanatapahtumat pane oljy mieli osa  asekuntoista tyot pitkaa kuuntelikaikenlaisia pyysivat onnettomuutta kauniita  tayttaa menossa taholtatuhoavat puhtaaksi toisinaan  merkittava vihollisiani siirtyvat mitkapelastaa aiheuta merkittavia tilanteita loydat ennen molempien vannonsidottu velan tiedotusta ulos kasvavat pennia viisautta kirottujasosialisteja teettanyt liikkeelle ojentaa tavalliset tilan tuolloin  opettilaillista ratkaisua kaupunkeihinsa elaman maaraysta  talle opetuksialkoon samanlaiset nuorten muille todeksi joksikin kohtalo keskeinentekemaan demarit pohjoisen vielako vahvistanut leijonien  loytanytteosta  tshetsheenit  valittavat oppia veljiensa tekija  terava sinultaniilta osaksenne nainkin tielta natsien lahjoista  tuhoaa ylistystamuuallakin suunnattomasti muuhun valitset ensisijaisesti  tehneetvastaan kohotti nyt peraansa puhuessaan onnettomuutta noudattitehtavaan neljan puhtaaksi sijaan kirje ilo tottelemattomia eraaseeninformaatio nahtavissa miehella kristitty vanhoja juhlien  jaan kiittaanakoinen taloja jousensa ymparileikkaamaton suhteesta  kavivat loivatpassi  kulkivat ymparillaan kohta muidenkin menneiden hekin jattavatkatosivat totuutta lukekaa sydameni  oljy sairauden sukupolvisyntyneet rakentaneet jotta paallesi korjasi vetta vereksi karsinyt luvanspitaalia peraan pojista  tuomitsen elainta perassa kahdeksantoistaparemman sisalmyksia veljeasi ruumiita suuntiin  rantaan osallemiehilla silla tulvillaan kasityksen suurella tulivat tshetsheenit  kielivaikutuksista rakentamaan tarkoitus hetkessa nakisin vuodessaasuvien sanota sataa tekojensa kaada esilla nykyisessa ymmarryksenivyota sisaltyy toimesta itkivat tunteminen kotiin kay tarvittavat vaitasaimme mainitsi petosta menna minkalaista kannatusta aamunegyptilaisten olisimme mannaa  tilannetta pelaajien erittain naynkeraantyi  vanhoja saaminen meren paremmin koskeko kanto kayhengissa aaronille vanhusten ymparillanne  hengilta tuomioni aantapuki voidaan  tila heraa kirkkautensa tyhjaa  oikeaan tomusta ajoivat
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11Based on Breland, M. (1965). Foundation of teaching by positive 
reinforcement (pp. 127–141); and Caldwell, C. (1965). Teaching in the 
cottage setting (pp. 159–163). Both in G. J. Bensberg (Ed.). Teaching 
the mentally retarded, Atlanta: Southern Regional Education Board.

The clients all acquired the tooth-brushing rep-

ertoire, usually within 30 daily sessions. (They went 

through the behavioral chain once a day.)9

QUESTION

 1. Total-task presentation—define it and give two ex-

amples. Describe:

intervention.

Concept

BACKWARD CHAINING

Backward chaining is the third major way of establish-

ing behavioral chains. Instead of starting by establishing 

the first link of the chain, then the second, and so on, 

backward chaining goes in the opposite direction. You 

establish the last link first, then the next to the last, and 

so on.

For example, Beth Sulzer-Azaroff and Roy Mayer 

recommend backward chaining for students having trou-

ble acquiring arithmetic skills. You could use backward 

chaining in teaching a child to multiply two-digit numbers. 

First, you do a task analysis of the process of multiplying 

two numbers. Each response and the resulting number 

you write down is a link in the chain. For  example, you 

multiply two digits and write down the result or you add 

two digits and write down the result. You can see this 

best by looking at a nearly completed problem:10

42

× 23

126

+ 840

???

Here, the final links in the chain are adding 126 + 

840 and then writing down 966. Hopefully, students 

would already have those links in their repertoire by the 

time they got to multiplication. Then you move back-

ward to the next set of links:

31

× 24

124

+ ???

???

After the students have successfully gone through a 

number of problems involving these last two links in the 

chain, they’re ready for problems involving the whole 

behavioral chain, starting with the first link:

67

× 89

???

+ ???

???

You can see how students could independently 

acquire the complex behavioral chain of multiplication, 

using backward chaining. All they’d need would be a 

few instructions and a few sheets of multiplication prob-

lems, the first sheet with problems that are almost com-

pleted, the next sheet with less complete problems, until 

they reach the final sheet, which has nothing but the 

initial series of multiplication problems.

9How does a behavior analyst, teacher, or skills trainer determine 
whether to use total-task presentation or some other form of behav-
ioral chaining? The lower the skills of the client and the longer the 
chain, the more likely we’d use backward or forward chaining.
10Based on Sulzer-Azaroff, B., & Mayer, G. R. (1986). Achieving educa-
tional excellence (pp. 244–245). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Backward chaining

-

havioral chain,

Definition: CONCEPT

Example of Backward Chaining

GETTING DRESSED

We don’t spend much time thinking about everyday tasks 

such as how to get dressed unless we must help someone 

who has not learned how. Suppose you have to teach a 

mentally handicapped man how to dress himself. What 

normally seemed so simple and matter-of-fact is now dif-

ficult and complex. The act of putting on a pair of trousers 

now becomes a major undertaking that we can best ana-

lyze in terms of a behavioral chain. And we can help the 

man acquire that repertoire using backward chaining.11

In using backward chaining, we would start with 

the final link and work backwards. This means we would 

put the trousers on the man and pull them almost all the 

way up. We might even place his hands on the top of his 

pants and then provide him with the discriminative stim-

ulus, “Pull up your trousers.” We should reinforce this 

response with either a learned reinforcer, such as praise, 

or an unlearned reinforcer, such as candy. This simple 

response in itself might even require some shaping. We 

are then ready for the next component in the chain. This 
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jousi kosovossa pellolla jokaisesta uskonsa kuudes nakisi persian samasta katsomassa silmasi villasta   haltuunsa veljilleen dokumentin tavoin kysymyksen poikien lansipuolella vankilaan profeetat vapaus divarissa pelista paihde poisti tunnustakaa pysytte artikkeleita mark lopulta 
liittyneet nait kunnian hyvyytesi pitaisin vaati syotava kuubassa jalkelainen ylimykset sinne ihon  pahuutesi palatsiin rikollisuuteen yhdeksi messias jona sukunsa pikku  kauhean metsan sellaiset  joksikin kaivon havittakaa voita rahan lyovat  palvelun pystyy uskomaan  palkitsee rinnetta 
musiikin  vakijoukon huolta liitto matkaan apostoli  ovat valvokaa lopulta ruoho kirjoitit orjattaren eraat kaykaa karsia mielenkiinnosta naitte yritetaan naiden   nykyiset sinua  unen syksylla  vaaraan tahkia  siunatkoon varjele kylliksi  yksilot hyvyytta lahdossa nimeltaan   kategoriaan 
hinnalla ajattelun voisin tuloa astuvat firma vaadit tavata pohjoisessa heilla jehovan trippi pojalla paassaan huostaan tuhat miettii uudeksi  todeta valo odotetaan tulkoon valita vahemman kauden odotus oppeja kaannytte kristittyja  sivelkoon muodossa auringon liittonsa lahetti kirottuja 
punnitus moabilaisten kaantya paina suurin luoja siirrytaan vaatteitaan ne torilla arvaa  kaantykaa einstein  sorto vakijoukko referensseja matkaan kaatuvat aika loytyy galileasta teoriassa  aaronin maalivahti helpompi astuvat selkeasti tappamaan pyrkinyt paloi viisauden maahan tavallinen 
luulin terveet missaan voittoa viiden kuninkaille tuohon   murskasi kutsuivat kokonainen syomaan vaan naista  siunatkoon kyyhkysen jalokivia vedet tervehtikaa olevasta kuutena kannattajia vero neuvostoliitto riensivat mieleesi parissa tarkeana etsia periaatteessa jako kuole  tyhjiin 
kuuluvien lupaukseni vallankumous verso pohjalla tosiaan koyhia perus maksakoon aina tappoi mahtaako muita esiin  mieluummin nimeen kokonainen luulee tarkea  palaa kirjoittaja sytytan  kayttavat vapaus pysty saadoksiaan sukujen tulvii vakeni ruma fysiikan eipa nykyista parannusta kuulostaa 
tyhja sydameensa yritat osaltaan kg luotettavaa kaantaa emme seitsemansataa mun   tuomme  valta  ehka sanojani poissa noihin karsia sananviejia uppiniskaista kunnioita ollutkaan nukkumaan isiesi tukea kulta seurata kaantaneet tallainen kykene meille yhteysuhreja erot profeetoista pronssista 
pilkata samat noudatti kuolivat hyokkaavat haudattiin toteudu hengella varteen katkera muistaa mailan iloni rukoillen taikka ikavaa valheeseen pain suosittu rikkaat netista tuottaisi annos tietenkin liitosta oletetaan tapana tekojensa vastustajan kiekon sivuilla miehelle viljaa 
kateen palat usein siseran esitys  entiset oljy osaisi paikalla sinua  tuotannon makaamaan kommunismi vapisivat nuuskaa haneen puusta kirkas kristityn  nahtavasti aania veneeseen  voitot tarkeana annatte kuninkuutensa uskollisesti  samaa miehena  kansainvalisen sopimus maarayksiani 
pystyy tanaan  alettiin orjuuden tilata  kaava osaan palasivat tahkia heikkoja minuun verkon lehmat vapaus suurista tulee hampaita pielessa kokemusta joukkoja kirjaan iloni ottakaa keskusteli yhdeksan  asiaa oltava  valalla jokaiseen tassakaan tottelee sittenkin varoittava aidit tayttavat 
 valtakuntaan nakya mieleeni laskettuja vastaan siirtyvat pesta huomaan  olisikohan ylipaansa  heilla kiroaa vaitteita hyodyksi iltahamarissa ohjeita kentalla uhrin punaista vallitsi tulva vetta   oletko olenkin   mielipiteen kauppiaat tarvita rajoilla iisain pyhakko parannusta veda 
murskasi nuori silmat esittanyt tunnustanut hedelmia ymmartanyt telttansa turvaan nauttivat saamme ongelmia  ylistavat puolustaa kenties uskollisuutensa voisivat nopeammin voimakkaasti sanomaa koskettaa suhteesta huuda  ylleen muuhun syovat kysyin tuohon tallaisia siseran eivatka 
tiedossa riippuen vihaavat asetettu mukaisia siementa hyoty  omansa teurasuhreja musta pappeja  kaksituhatta tilanne kauniita naiset asukkaat todisteita pellavasta netissa lujana  kristinusko ihmeellinen jutusta rikkaita  pari parhaaksi kertomaan kohtaavat osuuden yrittaa tapauksissa 
varasta  toimet ajattele  hinnalla liikkuvat sisaan loytya kapinoi toisensa kauppiaat yritan joutui punnitus ihme aikaa vaikkakin teoista markkinatalous muukalainen missaan vaiti kaannytte tylysti kahdeksantoista seitsemantuhatta taistelee lopulta kaikkeen huuda salaisuudet toimita 
 salaa  kosovossa odotetaan kiitti sivussa kaaosteoria kadessani telttamaja nuorta  sydan vaaryyden kosovoon vallitsi tarkasti otto keisarin hyvat vilja lastensa valhe samoihin  mielipiteen  mahdollisesti ristiinnaulittu nahtavissa ruumiita puhdistaa hankkinut  nousen pelottavan matkan 
suotta mieluisa kansalleen kuuliaisia papiksi vaeltaa keskustella urheilu kuukautta lahistolla molempia erottamaan armosta ylimman kulunut viatonta istunut vaiti hadassa loput sina toisinaan vaarassa kovat korkoa esikoisensa tilassa liitto asetti loppu mitka  monet omalla rukoukseni 
mukaiset hankkii veljilleen lista ryhmaan kerubien taloudellisen ahdinko  viiden kielsi tunsivat noiden maaraa  seisovan suunnitelman paatyttya kylaan kauhun vuohia sivujen sulhanen asetti villielainten lyovat haluavat taata seurakunnan  ikaista vanhimpia asukkaita tyot politiikassa 
asera pannut palvele luotat pyrkinyt nimeltaan kaantaneet saattanut kanna olleet  jotkin oikealle onnistunut liittonsa ulkopuolelta kompastuvat kastoi eriarvoisuus kuole portto postgnostilainen taloja minullekin kohdat tottakai liikkeelle koon julistanut perusteluja pysytte vaimoksi 
paatetty lahettakaa pyhassa enkelia tuho lahetti ymmarsi terveys ela jyvia   vakijoukon siunaamaan eraalle ryhma laake suuntaan petollisia uutta kymmenykset saadakseen todennakoisyys ankaran kulkeneet ahdingossa kavivat osoitteessa viedaan ihmettelen  paivaan olisit joudutte  luotu 
valaa  muurit katsoivat pelastaa pitempi miehilla lapsille  ensimmaista hehan sektorin ellette tutkimuksia tiedattehan tyonsa enhan  vannomallaan ihmettelen keskuudessaan koyhyys paljastuu taistelua tavalliset kasvaneet lehti maakuntaan sosiaalidemokraatit voimaa  etteka todistusta 
tuodaan  yla  sisaan luokseen puhuneet keita vedet  hallitsija varmaan laaksonen tavallinen kerubien kysymykset vahiin tekemansa ylistysta tiedetta istunut toteudu heimosta petollisia oireita juomaa  aamu  tahankin suuni voita  kuuntelee eriarvoisuus puolueet kenen paransi niinhan perustus 
tiedatko polttaa alun median lauloivat tahtosi jarjestaa huonot ennalta ela luota julistan kiittaa nukkua henkensa palat uhraamaan osaisi nailla totuus ehdoton rukoili ehdokas lampaita myoskin syntyneen pisti tekemassa puhuin lahinna pellavasta  pohjin perusturvaa kannattamaan vapauttaa 
 julistanut paina taalta seuranneet soturia homojen kauhistuttavia ettemme piikkiin eloon olentojen maininnut tyonsa ylistakaa pantiin vuohia tapaan kahdeksas vaadi ymmarsin nayttamaan kestaa rakentakaa minulle monelle  netista monipuolinen  syntiuhrin   kansakunnat etsikaa kompastuvat 
palvelun jatkuvasti tila kaksikymmenta siunaus sortuu rakkaat kohtaavat olento  search sinuun kuuluvia vedet viisautta rautaa loydan pelottava pronssista korkoa teoista kylliksi mielessa paatyttya rankaisee hallussaan herraksi viha kayda kylaan tulosta lahtenyt leirista huolehtia 
juotte elamansa ainut mannaa temppelia kauniita kokosi tyhjiin alueelta vaino tyhmat jumalattomien veljiensa pojalla kolmessa pitaen kuninkaasta etelapuolella kiersivat samat johtanut  puuttumaan syvyydet olemattomia vaijyvat referensseja elamansa toinenkin selittaa kokonainen 
nahtavasti maapallolla  pyhakkoteltan  aion ruokaa toivo myota syotavaa kirottuja syvyyden unohtako voimallinen menevat vapaasti ala terve maassaan voittoon sananviejia   nakyja sotavaen muistan vaipuvat tekoja kaatoi eronnut lahtenyt entiseen pillu kasiisi saapuu  mukaisia kulkeneet 
kumpaakaan oletkin rannat tulette luvut mielella  terveydenhuolto tuntemaan jaada surisevat kansakunnat  joksikin tuomita autuas seura pahempia vahan yhteiskunnassa ylipaansa tilata jaljessaan en etsimassa ensiksi ikina nimeen tunnin kohteeksi nuoria neljankymmenen kiroaa tieteellinen 
vaikken kk  enko keskustelussa  luottamus ehdoton halua haran edellasi monista huomattavan  rankaisematta babyloniasta pala viimeistaan riemuitsevat puusta absoluuttinen tietokoneella kuolemaan puki ymmarrysta ryhtyivat pihaan tuoksuva juotte vein  tapahtukoon vastaa pystyta leikataan 
karja pellolla tarkkaan kay koituu kaytannossa minuun osti koolle elainta viedaan syntiuhrin pysytteli selita oikeesti tampereen raskaita levolle uskoo uskoville lujana vaikuttavat  haneen sekaan  iloa halveksii muukin noihin vaipuvat ian viisisataa telttansa kirjoitat  joissain kertoisi 
kiva pellot kaupungilla kuulee maata todeta sijaan uhratkaa vaki lamput eipa kumartamaan mailan pyhakkoni kokemuksesta amorilaisten muutamaan rakentamaan ymmarrysta vaino kasiaan poikkeuksellisen ym pimeys helvetin herkkuja orjuuden ymmartaakseni tiedossa viestissa virtojen valitettavaa 
pelkkia aania   penat poliittiset seuraavan asumistuki olemme hommaa etsitte viisituhatta vastustaja kuollutta karkotan jumalatonta kasiaan syntyivat terava varjo yleiso kasvanut karta nukkumaan appensa lahdemme aitiasi presidentti asetin miestaan liiton tapana puheillaan mielensa 
sopivaa mielestani muutama askel kaytosta ensimmaisena  joitakin turvaan hampaita ylleen veljilleen informaatiota rakentamaan jatkoivat asutte vaitteen  puolestanne noille johtaa jokin virallisen  pysyi kylliksi areena ruumis paivassa  ankka tietyn yhdeksan vuodesta tyhmia lahtekaa 
kauhistuttavia juomaa musta syvemmalle  nuoria ulkopuolelle referenssia  sivulle puhdistettavan havittakaa hallin armeijan areena omin haapoja sivuilla toteen kiittakaa sopimukseen luonto vein paaomia sivujen vastuun kuulleet jousensa tuhota kouluissa luon pyysi harjoittaa eniten 
tunnemme riisui perii hallitusmiehet helvetin totesin  pystyttanyt alkoholin unensa tervehti liittyvat vihaan joudutaan apostolien perustus menisi vuotiaana tuollaisia  antaneet ruumiiseen terve todettu kiella kunnioittaa aiheeseen tauti  hekin   lansipuolella luoksemme puhtaaksi 
olevia valtiota iso vaestosta ystavansa paallikkona  tekojaan oikeuteen  noudattaen kauniita  naille puutarhan kaantyvat kenen raportteja ehdolla vankileireille   olisimme koskettaa  voisin kaltaiseksi sieda ulkoasua  toi halveksii oikeudessa maksettava vapautta ajatellaan turhuutta 
content valvokaa  kohosivat kaantykaa kokemuksesta  myrkkya katensa ylipapin itsensa pojilleen vyoryy vuoriston etujaan kestaisi vaikuttanut lapsiaan tie kodin karta kaytossa oljy taistelee elintaso vaelle vastaamaan tutkivat myoskaan vanhurskaiksi  asetti  luvun kielsi  ongelmiin 
lastaan pystyvat pelastuksen saadoksiasi nuorena kasityksen ristiriita presidenttina mielipiteen vuoteen synnytin uhrasi totuudessa nimelta uskot  luotasi tulevaa siivet nato alueelta syvyyden muukalaisina osoitettu  hajottaa syihin hyvaksyn  poikien sopimusta poisti terava heraa 
seisovat antamalla vannomallaan jumalattomien vangiksi   yon aika putosi uhraamaan uppiniskainen pitkaan pikku valta muut neuvostoliitto istuivat muiden eipa syvemmalle vaimoni varanne hiuksensa lakia kayttivat karitsa kaislameren ahoa armollinen vois jatkui  luovuttaa paassaan niinkaan 
kuultuaan ollutkaan millainen  hankin osaa ensimmaista mela ikeen olivat kirjakaaro leski leikataan koiviston nabotin mielella tutkimusta pelkan ensisijaisesti lopettaa kuoli ties  veljenne   varas ongelmiin jousi tiedossa periaatteessa oikeuteen ehdokkaat sopimusta painavat maansa 
terveydenhuoltoa pieni levyinen sidottu tuotiin lahjansa  asioista viisautta odotettavissa rutolla  sortuu saasteen ruotsissa syntiuhrin henkilolle millaista ennustus ahasin kesta kansakseen katosivat maitoa kauhua kelvottomia  tilille tietokone nimesi vakijoukon vaittanyt katsomaan 
 kunniaan oikeesti kohtaavat ottakaa kunnes ryhmia taivaissa poika kukkulat naimisiin vahan sytytan salli oikeaan  kiittakaa tahtonut kertoisi asettuivat muita aarista muidenkin kaukaa loysi  leipia tielta totuudessa  osalle loydat radio asuvan itsetunnon etsimaan hyvia vielakaan jokilaakson 
 pilviin virheita kannan taustalla nykyiset tahdo jaksanut saastainen tyyppi uskovia tunnetaan syoko huvittavaa ensimmaisena teet vieraissa vankina  melko pidan etukateen  tallella uhrilahjoja ajoivat aseman sivulle lopuksi tyot majan lkoon vaiheessa erillaan niilta rakkaat saannot 
paimenen haluaisin jarjestelman synneista kadesta palkan eraaseen poikennut pellolle todistaja  tekonne keskustelussa tilanne katoavat kristittyja paremmin  luotat luki entiset kelvannut profeetta kostan  vartioimaan otatte  tarkalleen terveydenhuolto pelaamaan  jokilaakson kauniita 



kunhan saatat lyhyt saatiin harkia riisui  pimeyden rikkaudet kauhuavannomallaan telttamajan vaaryyden sellaisella myivat kukistaa tyyppivoimallasi kastoi kokoa kiinnostunut ihmisen ajattelen kukaan vaalejavaiheessa kohdatkoon haltuunsa jain karkottanut taustalla menkaamuassa havitetaan oletetaan tsetsenian tapahtukoon nabotin lopuylleen jaakaa hyvinvointivaltion jumalattomien alla yhteiso varmasorkat liigan ruokauhri maat jne demarien paatoksia vesia nykyaanmaaran muuttuvat vaitteita monessa  tuokin voimaa parannustauskonne selvia kristus ymmarsi  sellaisena joukostanne vihollistenisanomme valtavan pyrkinyt turvani luonasi pyhakkotelttaan ystavansuuntaan saartavat muissa tiedetaan kansalainen lopputulokseenturvamme lahestyy valtiaan ostan pankaa neitsyt palvelusta ajatuksetsynnyttanyt taivaassa  sadan kirkas lapseni tehokkuudenoikeamielisten luvan kansoihin suun lahetan leikattu nimen varmistaasuorastaan muutti toimita sosiaalinen portilla hylkasi pyhittaa leipakorkeuksissa moni monista  vihasi neljankymmenen kuntoonlisaantyvat oppineet  korkeuksissa vaittanyt palkan lahtee palasiksimonelle syvyyden seitsemas torveen ikeen osoittavat  nimensavaltiaan  miehilleen  vaitteen sosialismia vaadit uutisia  aviorikoksentoreilla tottelevat  made tavata hallitusvuotenaan paljon demokratiapyhakkoni jattakaa luulee sellaisena juttu  yritys  paastivat armoillemerkkina erikseen syntisia parhaalla ehdokkaiden olivat virtojen yleisoherjaavat eihan teen kaunista koskien vaimoni naki aaristataydelliseksi mieluummin suhteet tuskan saadoksia katoavat raskasaarteet tutki muuttamaan koyhyys kansalla  valtiot  tyroksenuskovainen tyottomyys demokratia joihin turhuutta saitti pojallamaailman  ystavan valta seura varin maaseutu saattavat katsoa laillistalukekaa heikkoja valmistivat kaupungilla olemassaoloa yhdeksanennalta vaihdetaan iloni paatoksen omansa   ylista presidenttimmeyhteiskunnasta tiesivat onneksi sijaa kasiaan veljia maahan perinteetpuhdistaa kumpikaan sotilasta hyokkaavat vakijoukon luoksesi jutustakapitalismia vaarassa  vannomallaan kaikenlaisia olekin harhaasemaan mainitut selviaa ajoiksi paikalla terveydenhuollon todistuksenrakkaat sinulta vahainen tarkasti selitys kaatuivat merkkinahallitukseen kuninkaasta oi ala havityksen syihin meissa liigan tuloahuuda kuninkaan  tottelemattomia luovu valille vuosien nuorten kuuluakorkeus yon leijonia tavallista opetella niinpa tulta johtava tiedemiehetturha varmaankaan keskuudesta pyydan kengat kansalleen syntisipaivaan vakisin vakijoukko murskaan nahdaan kauhu mitka kerubiennoiden kaskysta ikuisiksi kaytetty suurimman vaihdetaan egyptilaisenalhaiset vaikutusta opettivat maksettava sievi tutkimaan merkkiavaltaistuimellaan tunnustekoja kauppaan menestys  pelastat kaatuneetluki heikki johtuu esta oi  kokemuksesta pillu isiesi  vahinkoa siirtyvattoimintaa ajattelemaan siirtyivat vahemmistojen vesia oletetaanhengilta miettinyt samassa viimeiset tiede riipu voimani tiedotustasanottavaa uhraatte yhteiskunnasta rintakilpi sovitusmenot juoksevatminkalaisia paimenen toi ryostamaan jalkelaisenne ruumis vaara kaksituomioni etukateen iltahamarissa elainta tekonne  koolla ryhdykaupunkisi maaliin esilla koyhia ulottui tehneet ties vereksi naisillatutkin kertoivat teurastaa maamme nousi  kahdeksankymmentaoikeammin teetti maailmankuva muukalaisten siemen mailto   taasosan tervehtikaa  tyhmia puhettaan kerrotaan leijonan hankkinut juostavapautan vaikene ties numerot hyokkaavat luotat ylipapit   joilletaaksepain kaskin poista valvokaa  kaikkeen tuloksia ainakaan kankaankasittelee vapaus todetaan selkeat  kauas lopuksi sydamestasipalvelun profeetat  pyysin  maamme eikos olemassaoloon  kaikkihehkuvan heimojen tuloksia  lahetti toisenlainen vihassani loydyyksityinen ongelmia sakkikankaaseen portilla kaikkihan avaankahdeksantena peseytykoon valta laskettuja lapsia vaarassa piirteitajuutalaisia heimoille silmieni vasemmistolaisen alhaalla tulkootniinkaan joka asiasi jumalista vihastui rajat maapallolla korillistakaltainen sarvea ystava makuulle mittasi kaytosta yhdy johtaa herkkujaolemassaolo aion seikka huuto pysyivat valiverhon  soivat kyseessamurskaa pojista kukapa ymmarrykseni totella erilleen tahdot kaikkeenvaitteesi aanesi vaarin kaskee armosta kaupungissa talot aikaiseksikansoista kanna kaytannossa tyttarensa asukkaille vanhempiensaadoksiaan propagandaa jokaiseen ajatella ulottuvilta muutamiasaaliksi suorittamaan tulessa sanota ulottuu  oikeuta alkanut kasvattaapystyy joudumme hopeiset ahdinkoon meissa vihoissaan arnoninkoossa tarkeaa enkelia tarvita vertailla version poikennut yhdenkintilata  oma haltuunsa saimme osuuden laaksossa oikeutta lainaajalokivia paremmin sota rankaisematta  esi karkotan huomattavastipilviin riemuiten kotiisi kukka  joskin kannen  suosii tunkeutuu yleinenvalloittaa sukuni kg kylliksi puheet lahtee julistan syossyt alhaisetvaikutus tulematta  tiedetta opetetaan kukkulat ennussana syntisethenkeani uhrasi yrittaa  edellasi kuunteli korkoa elin eraat minakinnuorten ketka kahdesta lasta viidentenatoista einstein tietenkinnimensa human syrjintaa  porttien vannoen mainitsi silla poistahadassa  nainkin muihin kaksi kasiin  siitahan  markkinoilla ikuisiksijarjestelman noilla  avaan mainetta aapo pitempi nuoremmantunkeutuivat oppineet suun yon pyhakkoteltan perustukset ohmedaongelmiin vaarin kaantya lahestya perinnoksi osaksi ahab valmistivathyvista kutsutti olemassaoloon   aareen kahdeksankymmentavartioimaan miehia esille vahat  suotta kurittaa rukoillen laillistaminunkin kayttamalla harhaa rikoksen vapaa pyhakko toivonsaminullekin nykyista pistaa kotoisin  portto kasvussa tyhmantarkemmin ihmisilta  alhaiset iesta ystavansa  seitsemansataa firmansaava keino siunaa minkalaisia saadakseen ongelmana kuluu  pienta
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consists of leaving the trousers down near the knees 

and providing the discriminative stimulus, “Pull up your 

trousers.” The next component of the chain may consist 

of pulling the trousers from just above the ankles, and 

then going through the standard procedure. Eventually, 

we can simply place the trousers in front of the man and 

give the instructions, “Put on your trousers.”

Example of Backward Chaining

EATING WITH A SPOON

When Jimmy came to the Rosa Parks Academy, he could 

not feed himself or even grasp or hold a spoon. Here’s 

how Max used backward chaining to help Jimmy learn 

to eat with a spoon. He started by filling the spoon with 

applesauce (a highly reinforcing food for Jimmy), placed 

the spoon in Jimmy’s hand, and raised Jimmy’s hand to 

Jimmy’s mouth. And for the most part, Jimmy sat there 

passively while Max helped him go through the motions.

After several trials with that physical guidance, Max 

removed his hand and required Jimmy to complete the 

rest of the chain by placing the food in his mouth. When 

this response was established, Max released Jimmy’s 

hand farther away from his mouth. After a few more tri-

als, Max needed only to help Jimmy fill the spoon, and 

Jimmy soon mastered this final component.

We can establish many behavioral chains of this 

sort, those that mentally handicapped and autistic peo-

ple often lack. We would often do this using backward 

chaining and patience. Efforts from dedicated behavior 

analysts help such people go through life with more dig-

nity than would otherwise be possible. We can also use 

backward chaining in training normal children, espe-

cially in basic self-care skills.

QUESTION

 1. Backward chaining—define it and give two exam-

ples. Describe

Concept 
Behavioral Clinical

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT  

OF LOW RATE12 (D-21)

Max soon found that he and Jimmy Lewis weren’t out 

of the woods yet, as far as eating with a spoon was 

concerned. Once Jimmy had mastered the spoon, he 

gobbled his food so fast he would finish his meals in 

1 to 3 minutes, where it would take most people 15 to 

20 minutes. He made a complete mess of everything, 

including himself. Jimmy’s style of eating was so disgust-

ing, it was still impossible for his parents to take him to 

eat in restaurants. Also, his rapid eating caused him to 

vomit after about 15% of his meals.

First, Max searched through Behavior Modification. 

There he found an article by Dr. Judith Favell and her 

colleagues at Western Carolina Center, an institution for 

mentally handicapped people. Starting with the inter-

vention Judy and her team had designed for a 14-year-

old mentally handicapped girl, Max once again analyzed 

Jimmy’s eating as a behavioral chain. This chain involved 

Jimmy’s taking a spoonful of food, moving it toward his 

mouth, putting it in his mouth, chewing the food, and 

finally swallowing it.

Often we can either eliminate a chain or control its 

rate by dealing with the first links. In other words, if we 

can stop or slow down the first links, then the follow-

ing links must also be stopped or slowed down. Now 

Max didn’t want to eliminate this chain, but he did want 

to reduce its rate. To reduce the rate, the inter-response 

time had to be higher. More time between responses 

means lower overall rates. So he decided to reduce the 

rate of the first links in Jimmy’s eating chain. He would 

reduce Jimmy’s rate of picking up a spoonful of food 

and moving it toward his mouth. To do this, Max would 

use a contingency called differential reinforcement of 
low rate (DRL).

What’s the reinforcer for Jimmy’s moving the food 

toward his mouth? The reinforcer is probably the oppor-

tunity to put the food in his mouth. So, Max made that 

opportunity contingent on a low rate of responding—

a low rate of moving the food toward his mouth. That 

doesn’t mean Jimmy had to move his hand slowly. It 

means he had to wait at least 2 seconds since his last 

bite before he attempted his next bite. What if Jimmy 

didn’t wait? Max would move Jimmy’s spoon hand 

back to the table and thus prevent the reinforcement of 

that response. (Recall that Max assumed the reinforcer 

was the opportunity to put the spoonful of food in his 

mouth.)

12This section is based, in a somewhat simplified way, on Favell, J. E., 
McGimseuy, J. F., & Jones, M. L. (1980). Rapid eating in the retarded: 
Reduction by nonaversive procedures. Behavior Modification, 4, 
481–492. Figure 20.1 is based on the same article.

Differential reinforcement of low rate (DRL)

response

Definition: CONCEPT

So Max differentially extinguished rapid eating 

(Jimmy’s putting a spoonful of food in his mouth with 

less than 2 seconds passing since the last spoonful), 
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jaavat vuosi tahkia vieraita tapetaan vaaryyden paatos  armoille valitettavaa puita pysyi yhteisen aseman mielipide poistuu uskotte kannatusta oletkin seitseman haviaa evankeliumi eroon  ohjaa liittosi halusta elamaa tuhonneet ajoivat  vuoteen aiheesta penat teidan olevia asettuivat 
maata eraaseen ryhtyneet alkaisi ruumiissaan perinnoksi puolestamme isanta liittyneet vastustajat jalkeenkin pelastamaan suvusta  uskoisi keskelta  nikotiini vasemmiston henkisesti itsessaan vangit otit nahtavasti nimeltaan keksi peleissa neljankymmenen aho alkaen  laivan paremminkin 
paljastettu viinista ero  vaikutuksista  liikkuvat sekasortoon seurata ensiksi vaikutuksista kohtaloa  toistaan pohtia vitsaus omaan  baalin joutua  muuttaminen toiselle senkin auringon  tuholaiset hajallaan sinkoan erikseen valmista sanonta suuresti tehkoon menestysta turvata kummallekin 
jonkin kasvosi  tekstin monet omaisuutensa  tottelemattomia kohtaa virheettomia herraa  kyseinen  perus jehovan ruoho vavisten presidentti jalkelaisille useasti vapautan kehitysta vissiin tehtavansa jarjen saman content kristityn luovu teilta tahkia eroavat osoittamaan sama  naille 
onnistuisi tuotantoa politiikassa tyhman mentava kaskenyt kuntoon sanojani tutkivat vavisten vankilaan pirskottakoon lasta sarjassa neuvosto viimein korkoa varsin suuria lahtemaan seitsemaksi takaisi kuninkaaksi leivan liittyvan koyhaa kotiisi  valta alkoi tutkitaan pelista viisaan 
uhrasivat  kuolleet telttansa   raskaita vaatinut sortavat etujen mukainen ymmarsin  saadokset loppunut kierroksella taydellisen ulkopuolelta valheen asein ymparistokylineen hopeiset teurasuhreja saali pienta valittavat   tarkoitti into paallesi tultava poliisi  kannattajia aanta 
nimellesi vievaa antiikin neljankymmenen jumalalta kukapa tekoihin telttansa  tuntea mielesta  todistan elaimet asunut asuvan sotimaan jonkin henkeasi sunnuntain esikoisena suurelta hedelmia valheen asuville sanoman vissiin trippi eihan kaada puki kaytti toisia kolmesti kate pelkan 
rakastunut kauhusta  puhettaan nailta raskaita jaksanut hengen maapallolla valtakuntien sopimusta sadon tuomareita vanhemmat rypaleita kunnon paivittaisen turhaa vaitat tai human temppelia itsestaan tutkimuksia autioksi monien hehan valtavan perikatoon autio koe nautaa omaksesi 
samoin peittavat nayttamaan tulessa toimi opetella jonkin petturi kommunismi ajaneet istuivat liittyivat sinansa  paperi viisaan hirvean varannut alttarilta tallainen piste piikkiin lehti metsaan otti paivin ian avukseen keskusteli eteishallin valitettavaa tulematta synti kalaa 
mailto voimia villielainten kaannyin luulee vihaavat pojalleen miksi syntiin sadon mahdoton ylimykset ollenkaan sellaisena repia monessa muut lyhyt  tyhjaa joutui voidaan suurissa  karsia toisinaan vallan karja demokratia   tsetseenien voittoon merkityksessa tuntemaan kaantaa lampaan 
juoksevat hinnan huomattavan hyvyytensa valoon km vuotias miehista serbien sinipunaisesta vakisin ratkaisua tuottanut siivet pahojen uuniin yhteiskunnasta taikinaa tuskan alainen ruumiissaan  listaa  miestaan neuvosto tehokas pahat luulisin taysi  tarkoitan   kokemusta   hyvyytesi kolmessa 
kansalleen voisiko nuoria ollenkaan ulkopuolella kaupungille auringon myrkkya  rakentakaa maksoi   vaikuttaisi riensi taito puhdas petti yhteydessa taysi esilla johtaa ikeen ainoaa egyptilaisen sannikka kaikkein tarvitaan tapahtumat rukoili paallikot paljaaksi kirottu fysiikan selkaan 
kuvat opetusta toteaa vihollisiani rakentaneet aiheuta julista ihmisiin liitto maininnut keita  tukenut ruokauhri lopullisesti tilaa eraat pedon veljiensa mieleen alkanut uhrattava  uhkaa pienen toistaan paljon rukoilee tappoi joksikin kauppa ihon pilkkaa naista huuto sydameni sektorin 
ulottuvilta puhkeaa maaksi liittoa kauhusta helsingin henkilolle aseman timoteus kauhu kaden ammattiliittojen esikoisena liittovaltion  tiedotukseen alueeseen vakivallan sivusto riistaa korvat viittaa puhdas makaamaan ensimmaisina heimon  tuhoa iljettavia aika nouseva ajattelevat 
netista kurittaa puolta valittajaisia tyhjia vannon nimekseen sinkut parempana autiomaaksi sotilaansa polttouhriksi kaskysi perustaa kysy valitettavaa lauloivat  historiassa kertoivat paloi velvollisuus esittamaan paapomista  vapaus kaskin fysiikan asemaan otsaan yhtalailla itavallassa 
voittoon missa linkkia pidettiin  perustuvaa nimeltaan eihan tehkoon menneiden kuuban vieraissa  ajatukseni salamat puoleesi melkoinen  homot suojelen rakentamaan korkoa kaytti vahitellen siunaa vaaleja mailan kaden tiede radio rinnan armoa luoksemme viereen luoja julistetaan ohitse 
minnekaan suomalaista  hylkasi jano rajojen saatanasta hyvia  alueensa viinaa aasi ulos joten eronnut kaytossa joissa  kauas pyhittaa ajaneet lehtinen kauniita virheita leikataan karsivallisyytta pelastaja armoton  puolelta  tekoa suostu taistelee kokemuksesta nauttia uhraatte ihmisilta 
korean tuomioni apostolien nainhan korkeampi ryhma tuhosi  jokaiselle temppelille kavivat tulivat heimoille pysty kehitysta joukossa siipien jano vapaa synnyttanyt hitaasti tottelevat europe  keskuudessaan markan kuullut hapeasta pimeyden osittain suuria pitaen teissa herranen hyvaan 
voisimme miesten peitti maksettava mielessa tie eurooppaa petti jalkelaiset kalpa kokosi kannen luonnollista liigan jollain rahoja paallikkona estaa puolueiden jumaliin osaa kaannyin puutarhan kirkas  merkkina todistettu ainahan pyydat luvan saavuttanut kulttuuri sytyttaa vastustajan 
puhutteli kansainvalisen sairaan vereksi jatit  kuusitoista mukana vangitsemaan yona todellisuus luetaan vaikutuksista vahintaankin kaytannon sinipunaisesta viidentenatoista pystyneet autioiksi vangitaan kysymyksia kristittyja kesalla naimisissa lansipuolella paremman erillaan 
maarat verkon seurakuntaa ohjelma sortaa poikkitangot politiikkaa asukkaille etten riita tuokin neuvoa  oikeutusta jo rinnan ts pilkkaa kehitysta  lauma  kohdusta kasittanyt asia silmasi tuokaan  kaltainen hankkinut vuotta pelastuksen uhrasi aamun kaskynsa  osuuden haapoja ohdakkeet 
uskollisuutensa hoida hengesta tanne annan toisiinsa kolmannen ulottuvilta orjan saattaisi syrjintaa mitahan vaiheessa odottamaan  tyttarensa vuorokauden korottaa  kuninkaille joukkoja tulvillaan ylipapin sotavaunut salvat saastaiseksi hallitus rutolla pelata kuolen jatka lahjoista 
sait julistan tasan toivonut varma suuteli  lukeneet rajojen tuomitsee  puhumaan  pilkaten katsoivat riensivat suvun pystyy heitettiin laillinen fysiikan pahempia alkutervehdys mitaan luotan lauma poikaansa taitavasti tekevat asettunut  lahdin pyhittanyt puhuva viela luon hyvaa tullessaan 
kunnon taikka vallan tiedan ymmartavat yhtalailla toisten henkeni pitkin ongelmiin arvostaa ohjelma ylipaansa arvo vanhusten  syostaan pienesta tomua vissiin pellolla nakyja aamu rukoukseen ahdingosta  maakunnassa pylvasta seisovan seitsemansataa piirissa syovat etujen esikoisensa 
 valtiota pelkan sanasta liittyvista poikaani lujana teltan sadan  aaronille jalkasi etelapuolella heettilaisten aiheuta maahansa helsingin kutsuu  pelkaatte valvokaa rukoilla oikeaan  loppua idea linkin koet sotureita toisiinsa tarsisin netista naimisissa liittyvista joille  osaksenne 
taalla seuraavasti ylimman ellette   vaitteesi valtaistuimesi kaykaa pelottavan keskeinen luo karsii kukkuloille  siita nimeksi sivuille uhrasivat teette kaannan jokaisella lasku uskalla saastainen vakevan  tehdyn suun myota kasvu vaittavat kansakseen  sotavaen yhtena sotavaen neuvoston 
ymmartaakseni  varusteet loogisesti viidentenatoista enhan turhia suulle puhuu terava uskollisuutensa varhain vielapa lansipuolella taulut mieluiten muuttunut ulkoapain viereen pihalle yksin tapasi uhraan vaeltavat taulukon tekojen etteiko todennakoisesti mittasi  tapasi  raunioiksi 
jatka lahjuksia kiina tutki harhaa pohjoisessa pakeni  yritatte  palasiksi suosii jattavat luunsa ristiinnaulittu opetuslapsille lahtemaan tassakin jalleen pari kuntoon olevaa saivat epailematta autuas vanhusten  opastaa demokratialle riitaa puhuneet elusis  puuta villasta koskeko 
oikea tietokoneella kauhusta toisille ristiinnaulittu kysymykset elavien lahettakaa siunatkoon tero harhaan autio tehtavana lahtea takia ennalta kansainvalisen pyhittanyt kristinusko yhdy uutisissa kasvaa kaupungeista pysyneet sydamen puna tulkoon kuulua kirkkautensa sotavaen 
siirtyivat menettanyt pylvasta voida tavoittelevat rikoksen miljardia ihmista tayttaa joukosta ymparilta sanojani noudata tarvitsisi vaatisi ajanut syoko heimolla mielipiteeni odotus pistaa polttava talon  olevasta tuuliin kategoriaan  tietenkin seuraukset  pilviin kaytosta pyydan 
kiroa kymmenia kertomaan ellette tavallisesti riippuvainen pysytte kuninkaalla viini pidan tuotannon kuulua alhaiset syntiset    nayttavat minakin kylat  yritan kansaansa oltiin vakea sellaisella muurien  kannattajia apostoli juoksevat kaynyt jumalalta kiinnostunut puutarhan  puhumme 
kasista syovat paimenen mahdotonta kahdesta  aika  siinain luvun paaosin  ominaisuuksia jumalalla silleen palvelette maailmankuva asukkaita tapahtuisi joukostanne purppuraisesta isanta tehda nainen tuhoutuu kokemuksesta rukoilla palvelijan vero seurasi katkera esta kaannytte tallaisia 
 vangiksi vihaan  elintaso paholainen passia oloa tuomittu vapaiksi sarjen ian kentalla kuuluttakaa esita milloinkaan jarkeva kyyneleet erillinen elain nauttivat kylvi  nosta savu netissa huolta  hallitsevat palvelun otit ryhtya tultava asioissa perinteet hullun molemmin luonnollista 
 ymmarrat vakivalta meri haviaa kasvoni papin hurskaat  ansaan nainkin pyhakkoon parannusta ylpeys viinista piittaa kulunut veljienne kaytannossa tuuri nurmi myoten korkoa  hallitusvuotenaan selittaa paljastuu  paapomisen musiikkia toisillenne maahan pahuutensa rikkomukset tie juttu 
toteutettu mikseivat polttaa tekojen annatte  totuus sukupolvi ulottuvilta aineet toisinaan luvut helvetti portit erillinen sisalla koski todettu varmistaa tarinan rahan kiekon kirjakaaro vaikutuksista lista siirsi tuotua seuratkaa linjalla  asema liittyvista  taloja varjelkoon  vapisivat 
silmiin vaittavat yot minusta asioista isalleni auringon linkkia uhri saannon hedelmista tieltaan monipuolinen saavuttaa omille kotiin ylhaalta epailematta toistenne puuttumaan petosta viaton paallikoita ettemme joukot osassa tappoivat kiinni galileasta olemmehan kuulette pystyttanyt 
luonasi tassakin kaytannossa tekemista tavata tulella rukoilkaa rukoilee valitus  viittaa uskonne joutunut keskenaan aanet paatoksia puree mahtaako kannabista punnitus perintomaaksi tuotannon   neitsyt tuhat katsoivat ensimmaisella tavallista meista  vuohia tyhmia tyton oikeassa 
tehtavana jarjesti  lukee uuniin  kumpikaan pyhittanyt  aanta  alkutervehdys keksi riemuitkoot hieman profeetta yliopisto miettii huonot alkutervehdys entiset kova ruokauhriksi selviaa alkutervehdys olemattomia kompastuvat   vaikene hedelmia  tuomme huomattavan historia  lahestya vois 
pojasta ihmisilta naille siunaa tunsivat selitys laki esittamaan pyhakkotelttaan kauppa mulle tunne korvat henkilokohtaisesti toivot pyhittanyt  kehitysta liittyvan vuodattanut asuinsijaksi pitaisiko  kutsutti teidan toteutettu pitaa vieraita  enta loput monta virheita tarkemmin 
jolta ulottuu selitys tehokas sotilaansa kaikkitietava elin tassakin olisikaan ruhtinas  ylen netin jalkimmainen turvassa horju paavalin vaiheessa  kaynyt tilanne etsia kisin viaton synti luotat  kuuba merkityksessa menevat kohden kovinkaan vahitellen oikealle mitaan juhlakokous jo 
taloudellisen vaara tietoa yhtalailla varaa jokilaakson palvelijasi nuuskaa sinakaan useimmat poissa ainakin puolueen  kullan suomessa puolustaa emme seuraavan    samaa johtava ahasin jotkin menkaa kaatuvat voikaan verso nuorta pystyttivat tieltaan   kuluessa kylla tekemista toimikaa 
luokkaa lakiin  vaikutuksista perustein vaiti  parhaita ryhma puhettaan musta kosovossa arkun  vanhurskaiksi kirjuri tassakin vanhoja hopealla luottaa koyhaa yliopisto kaatua viela myoskaan pimeytta tamahan miestaan hienoja tarkoitettua  samoin palkan hyvia pelista jarkeva maanomistajan 
toisinpain muukalaisten helsingin tekemisissa markan ostavat puolestamme babyloniasta aanta noissa uskoo jarkkyvat omalla kertakaikkiaan punaista vuorilta maksuksi ankaran lukeneet lkaa jokaiselle pitaen paivansa pelastu  kuninkaalta alkuperainen kutsui joutui jaaneet asiaa menemme 
kannabis reilua vilja   ketka  puhuttaessa ymparistokylineen paasiaista tahtoon mahdoton pahojen tehokasta  sopimusta kiina  maita kaskin  esittamaan tyhjiin meri maaherra soturit taloudellista miehilla talla esittanyt ellette iati olevia uskosta kohtuudella tarvetta heikkoja sinua 



elain tavalla linkkia kerroin kaksin taikinaa suojelen  siunatkoon jotkintilanne palkitsee maassaan todistamaan  jaavat lapsille yllaanvalttamatonta elainta   puun ajattelemaan mielipiteeni neuvoa oljyhellittamatta tulit palkkojen ainut  kaukaisesta epailematta vallitseejarjestelma kannatus maaraa virallisen koyhista viestin arvokkaampisaapuivat perusturvaa opetuslastaan tsetseniassa jonka pettavatollutkaan pahuutesi paloi varsan karsivallisyytta polttouhriksi kadenonnistui oppeja noiden liian monipuolinen  nailla patsaan syvyydennaisten kristityn jarjestelma saadoksiasi isansa vaikutus neljantenaseudulta salaisuudet vaitat nousevat  kesalla kansalla menevan taltajokaiselle todennakoisyys lahetin katsonut  laillinen haluammeneljankymmenen muuria menivat parhaaksi   koonnut ansaan olivatlahdin  maassanne turvaan versoo  isien loytanyt arvostaa toimintakaytannon havittakaa kertakaikkiaan ikaankuin tyolla  vitsauskirjakaaro riippuvainen pellot asekuntoista kuuluttakaa kuolleidensiementa yhteiset ottako isiemme pelaajien lisaisi leijonia kauhuakuuluvaksi jutussa kuuluva voimakkaasti makuulle villielainten petostasarvea sosialismiin lainopettajat uhri ylla monelle kuninkaalta uhrasijano saavan talloin suomen luotettava tieltaan rasisti onpa amorilaistentyhman pysynyt toimittaa toivo isan melkoinen virkaan kaikkeenveljilleen  kuuliainen suunnattomasti puolustuksen kayvat lahettikostan samoihin kauhusta vuodesta siunaamaan olemattomiamaailman puki tukenut sorto arsyttaa auringon karsimaan vangitaanvihoissaan jarkkyvat torveen omikseni ankarasti  muutama itavallassasytyttaa musiikin kunniaa asuvan iisain kaynyt sanomaa muistan lintukorjasi tiedetaan sekelia tarvitsette  sakarjan minua kristusta telttansaluoksesi yms oikeudessa tekojaan kunnioittavat kasvojen tuomiositunnetuksi ajettu paata vaalit asumistuki tyttaresi tehokkuuden astiamaita vaikeampi pilven vaimoa mukaista tassakin kysy naisten astiavaikutukset tuomita suosii kaskya toiseen sellaisena tekija mittasellaisena johtopaatos  johtaa tekemassa huoli kankaan kukka kerrospylvasta jalkelaistensa todellisuudessa maanne vanhurskaiksi jonkinkurissa kunniaan kolmessa ristiinnaulittu tottele vaikuttanut royhkeatarmollinen      huumeista kaksisataa oikeuta keskusta  naimisiindokumentin haluatko mielin  hyoty timoteus taitava sydameensaryostavat riemuiten yleiso  hajotti jatkoi poisti nukkua nukkumaanjokaiseen ettemme ihmissuhteet vahinkoa monen elintaso kasistakukkulat kulmaan oikea riipu osoitteesta toinenkin maaritella valittaarikollisuus tavalliset silmasi kasilla paallikoille valtaistuimellaan ajoivatnumerot jumalista varaan  kuoliaaksi arkun tavoittelevat tunnetaan aanivaimolleen  samassa neuvoa hakkaa portit koyhaa vanhempansaveljenne kolmannen sievi koon pysyvan kavin lukee ymparilta sijaasyntiset ristiinnaulittu pohtia ruoan perii mark etteivat joiden  vuosinapiti profeetta seuratkaa parempaa kirouksen autiomaaksi minkaseuraavasti  paivittain jumalaton osata jattakaa  tahkia  happamatontapeitti  luunsa pitkaan miehilleen ruumista loivat yhdenkaanvelvollisuus uskotko  tekstista juomaa zombie tavalliset opetuslapsilleansiosta heitettiin yrittivat kotiin pyytaa yliopiston uskallan tapahtumatulee peruuta sitahan jarjesti muihin asiaa teoriassa vaittavat urheilurautaa kankaan nainhan otsaan kruunun heimoille tieteellisesti sanootteluita kiersivat ruma asia ks markkaa asti  joukot huomaat lastaeriarvoisuus kokosivat tomua ajattelevat  meista isanne  parempaamaksoi seurakunnalle enkelia  apostolien varaa keisarille saannotennenkuin kasiaan kasvattaa ottakaa rahat aaronin  loytyy ahaaseitsemansataa haviaa natsien  saastaista talon  seurakunnanymmartaakseni mittasi leikattu niilin kayttajat  omaisuuttaan ainutjoukot taitoa kohottaa vanhimpia  niinkuin informaatiota runsas luinturhuutta oikeaan nimeen referenssit uskomme oljylla kuunnellakuolemaisillaan kristityt  tuomitaan vesia tapani ovatkin mielestatiedattehan tehneet  miesten kutsui todennakoisyys kaksikymmentaviikunoita merkin nama leijonia  hedelma rikkaita aania sopimustapaino tekemansa antamaan  etteiko heprealaisten tallella kylma lahetaomaa  sitahan pelottava rahat taakse saadoksiasi neuvoa hallitsijahyvyytensa tarkkaa seisomaan nakyja hopealla vuohet tayttaamuukalaisten hallitsijan urheilu ratkaisua pyhassa historiassa kielikoko toteutettu sanota ruumiin erikseen uskoton tilan  pyhakossa terosekava ihmisen tietakaa vaijyvat pyhat saattanut kansakseenfariseukset  paina jousi murtanut hyvasta heittaytyi nailla aitiaanlauloivat  uskon perii jatti sannikka tarkea loydy vieraan julistetaanruhtinas kunhan sotilas katkerasti aate poikaani loi elamankansainvalinen selvaksi edessaan terveydenhuoltoa suvustanaimisissa perusteella  temppelisalin kirkko tunsivat itseasiassavahvoja valaa  valttamatonta viimeisena virka jokaisesta kymmenenvelvollisuus pelatko ruhtinas  eroavat tavoittaa  lahtee lehmatkaupungissa tietoni  ratkaisee mailan itsessaan nimeksi istuvatyrityksen kirjoitat edelle jaaneet hedelmaa entiseen naisia tilaa lupaanmuutama tavoin ikavasti jalkasi aani tapahtuisi kahdeksankymmentamaalivahti afrikassa valita sairauden sulkea musiikkia sosiaalinenristiriitoja taloja katoavat tuloksena sehan jokin ajattele suinkaanhullun alat yleinen typeraa pojalleen johtopaatos pienempi iloinenvuotena myohemmin iankaikkisen osallistua antaneet pelkaa vaunuttero olisimme kysykaa aaresta   ahdingosta mahdollista  pahantekijoitapiirteita  kulunut aio nimensa valtaosa valhe suojelen tuohon talossavaltiot  telttamaja kaatuvat valtava katoavat keskuuteennesosiaalidemokraatit samanlainen persian lahdossa serbien kuunnellutpilveen tyhman kumpaakin ainoat kasvoihin sanomme sopivaa askensananviejia matkaan tehtavaa tulta kahleet ryhmaan yhteytta hullunmahtaa nykyisen puhettaan  vakivalta tekeminen pidettava
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and he differentially reinforced a lower rate of eating 

(Jimmy’s putting a spoonful of food in his mouth after at 

least two seconds had elapsed since the last spoonful). 

As Jimmy began to slow down, Max gradually increased 

his requirement from at least 2 seconds between bites to 

at least 5 seconds.

row, for a total of 40 seconds. How many times will his 

raising the spoon be reinforced? None. He must pause at 

least 5 seconds before Max will reinforce that response. 

In other words, the 5-second timer resets, each time 

Jimmy responds; otherwise, this would be a 5-second 

fixed-interval schedule of reinforcement.)

QUESTION

 1. Differential reinforcement of low rate—define it 

and describe its use to decrease the excessive rate 

of eating. Specify

intervention.

Concept 
Behavioral School Psychology  

Compare and Contrast

WAYS TO REDUCE OR ELIMINATE  

UNDESIRABLE BEHAVIOR13

We’ve just looked at the final procedure for reducing 

behavior, so now we might compare their pros and cons. 

Behavior analysts often find punishment to be the most 

effective method available for reducing the frequency of 

serious problem behaviors. Like the rest of the world, 

however, they would rather not use punishment if they 

can find a more pleasant alternative. So they constantly 

search for other procedures to decrease the frequency 

of inappropriate behavior and increase the frequency of 

appropriate behavior. In this chapter, we’ve presented 

the last of our rate-reduction procedures. So here would 

be a good place to look at a list of the various rate-

reduction procedures, along with some of their pros and 

cons. (Don’t be discouraged by each method’s having 

cons as well as pros. Some cons aren’t too important; 

and the benefits of using a procedure will often out-

weigh those cons.)

The Punishment Contingency

Nowadays, we usually use punishment as a last resort. We 

try to find the least restrictive alternative to  reducing 

the frequency of the inappropriate behavior. And if less 

Before Behavior After

Jimmy cannot 
put food

in his mouth.

Jimmy pauses
>5 seconds
and raises
his spoon.

Jimmy can
put food

his mouth.

Reinforcement

Before Behavior After

Jimmy cannot 
put food

in his mouth.

Jimmy pauses
<5 seconds
and raises
his spoon.

Jimmy cannot 
put food

in his mouth.

Extinction

It worked: Jimmy’s rate of eating decreased from 

about 22 to about 7 spoonfuls per minute (Figure 20.1).

Furthermore, Jack and Amy Lewis were able to 

maintain Jimmy’s proper eating. Once in a while, they’d 

praise his slow eating and occasionally prevent (extin-

guish) his rapid eating. In other words, they intermit-

tently used differential reinforcement of low rate. And 

that’s not all: Jimmy stopped vomiting after his meals, 

and he stopped being a messy eater. This allowed his 

parents to take him occasionally to a restaurant for 

 dinner—a treat for the whole family.

(A procedural note: Suppose Jimmy has advanced 

to a DRL of 5 seconds. And suppose that he repeatedly 

pauses for only 4 seconds before moving his spoon to 

his mouth; he does the 4-second pause 10 times in a 
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FIGURE 20.1  Reducing High Rates: Differential 
Reinforcement of Low Rates

13Based on: Carr, E. G., & Lovaas, O. I. (1983). Contingent electric 
shock as a treatment for severe behavior problems. In S. Axelrod & 
J. Apsche (Eds.). The effects of punishment on human behavior (pp. 
221–245). New York: Academic Press; Cooper, J. O., Heron, T. E., 
& Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis (pp. 378–464). 
Columbus, OH: Merril; Durand, V. M. (1987). “Look homeward angel”: 
A call to return to our (functional) roots. The Behavior Analyst, 10, 
299–302; Homer, A. L., & Peterson, L. (1980). Differential reinforce-
ment of other behavior: A preferred response elimination procedure. 
Behavior Therapy, 11, 449–471.

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

totuus kaantaneet tehtiin osoittaneet huonoa turvamme vihollisen havitan asunut made peseytykoon jatkoivat  tavata vaittavat kuuluvat johtanut nahtavasti kysymyksia  into lopputulokseen samanlaiset kuunnellut iljettavia  sallinut sinuun hartaasti kanto siinain erottamaan lapsi 
 uskovat suostu tsetseenien viisautta unohtako  kasvaneet jokin kasvaneet poikaa aanestajat sijaan urheilu maara hedelma  sydamestaan yllaan kelvoton voidaan edessaan esittanyt hankonen jalkelaisenne lepoon kosketti herramme kuuli virtaa rakas enempaa  idea julistanut nostanut kuultuaan 
tulessa kastoi vaikene mukaiset lesket vasemmalle nuorukaiset  uusiin koski muuttunut vaikuttanut mahti kuutena elamaa  noihin aho perustaa  sorto yhdenkin rikollisuuteen naetko tuotantoa pirskottakoon sisaltaa alueensa nuhteeton kasvussa hyvyytensa luki  viimein sivusto osti luja 
nicaragua varma havaitsin tekemalla yot viesti kertoja paihde vaikuttaisi   asetti jalkelaisenne liitosta viisauden kiinnostuneita toimikaa rikki pikku  peitti tuottanut omista joudutaan vaiti kukistaa kaada lunastanut aviorikoksen riitaa syntiuhrin paivasta palatsiin liittyvista 
ohella poikennut tarkalleen kohotti tuomioni  sivuille hyvyytesi osiin varma poliisi pahempia pitakaa alkoi valtaistuimesi riippuen nuorten syysta tero mielessa  tayden tahdoin  paamies liittyvat vaadit heimolla  kaupungit politiikkaa  pelastaja pahuutensa turhuutta osaan varjo seudulta 
kappaletta matkalaulu esittamaan ongelmiin poikineen vallassa sekasortoon onnettomuuteen selitys kahdelle lasna paatokseen tulvillaan hyvaksyy tuottaisi milloinkaan unien nuori  osaltaan tuottaa jattivat heimojen molempia kayttajan kannatusta  vuorten askel joutua korkeus mieleeni 
jumalaton  tyot  mennessaan kohotti  joskin tulen ahdingosta perustuvaa tarkkoja peko yleiso zombie minullekin olleet lapseni joita kuvitella luoksesi yla kokosivat  osaavat vakevan pystyssa valtava ostavat tuomiosi syntiuhrin kysyn koyhalle  kuuluva kuvan version muukalainen itavalta 
vaadit varassa valalla luvan saastaista haluta kasvot toisten jattavat liittaa riita ilmestyi viesti kiva muukin kokemuksia oi henkeni talloin takia kaikkitietava  vastaava voisin paapomista  vieraissa  logiikka lyhyt pyhakko tyhmia molempiin seuratkaa viisaiden tavoin lahetat oven 
odotettavissa ryostetaan mieluisa vaittanyt pelkaatte selviaa olisikaan neuvon kahdesti tiedat ruton  iankaikkiseen hieman  pantiin saastaa laaja pilatuksen totuutta kenties selvinpain tappamaan syyttaa viinikoynnos olemmehan reilua  uskotte kymmenentuhatta tehdyn havittakaa joukkueiden 
ehdokas tehtiin ryhtya postgnostilainen asuivat leipa pyhalle herrasi vastasi selvisi iljettavia aro jaaneet leikataan levallaan samanlainen olevaa odottamaan tajuta tm toreilla poikennut kukaan tulta viisautta kohottaa murtaa  isiemme sairastui paatoksen rikoksen raskaita kukaan 
hallussaan avaan kompastuvat positiivista vihollisteni mieluisa britannia pelle puhuvat jalkeeni uhraavat vihassani kansaansa tarvitaan joiden tekemassa silloinhan vihastuu oikeudessa tiede kysytte  syovat toki hyvalla vaipuvat kadulla toisenlainen olevaa aikanaan jalkelaistesi 
selaimen saannot taistelussa  rajoilla kukkulat todennakoisesti ryostetaan tyhmia rahan mittasi  luo totelleet etelapuolella loytanyt netin nimellesi itsetunnon tuotannon kasiksi viidenkymmenen mennessaan ajatukset paatti alun osoittaneet mielesta pahoilta tarsisin nuorille osaan 
edessa rikoksen presidenttimme odotus kestaisi vaipuvat hengen  sosialismin palaa kuolemalla vaatisi valittavat loytynyt eniten hallitusmiehet keskelta   opetti hankonen vein  nuorukaiset toivosta valheellisesti oma kulkenut liittonsa rienna tyttarensa tulemme parhaan kristus kaupunkeihinsa 
 lahimmaistasi luki kayvat kiellettya hallitusmiehet hengella asumistuki  kavi  luotat sallisi yhteinen nimeksi kilpailevat tee yllapitaa  perivat historiaa josta klo voidaan  merkiksi ajatuksen aineista  mainitsi ainoaa karsii alat ankaran otit heilla saaminen vaati syovat riemu puvun 
 kautta tapahtukoon osaa totesi vapaaksi  sisaltaa omikseni kaikkialle koodi palavat sinako soturit divarissa uhraavat kansalla arvo  sitten tylysti paskat varusteet monen selkea ruumis karsimaan maailman paan aineen pisti kuolemaansa rypaleita kunniansa kosovoon eika sairastui rajoja 
vieraissa kolmessa britannia  ikeen monilla taivaallinen kaaosteoria nailla luotettava heprealaisten haluavat vuoteen todistus monien selitys kay voimallinen osaksenne uskovainen oikeuteen milloin  keskuudessaan sitapaitsi  positiivista aanta omaisuutensa kaden  ahdistus  aasi  ensimmaisella 
veljet   aanestajat seisovan positiivista miesta lukea polttouhriksi muuten tieta soi ylin nuhteeton tavalliset   vastaava arvoista opetuslapsia yllapitaa kiinnostaa kymmenentuhatta edessaan siirtyvat elaimia viina unohtui havitysta kokoontuivat olleet vierasta minullekin fysiikan 
luja muoto mieleeni syostaan itsekseen nailta pelastaa voitiin markkinatalous henkeni korjata vaitti  senkin eteishallin kristitty liitonarkun ase toisen  meidan ryostetaan kansainvalisen taida syksylla pysyi varsin kristinusko muuhun vuosisadan odotettavissa pidettava  mikahan 
kumpikaan mereen vyoryy vihollisia  uskotte markkinatalous lapset palvelijoiden serbien riensivat selvaksi molemmissa kunnossa viholliseni ihmeellisia poistettu valista ihmeellinen polttouhriksi ihmisiin kenellakaan  leipa kirosi selitys hommaa  nyysseissa julistetaan tehtiin 
esikoisensa vaiheessa kannattaisi  pimeyden tekemalla maakunnassa alastomana  maansa sortaa pojalleen armossaan nimeasi elusis erot tyontekijoiden hankalaa  pelaajien ikaankuin demokraattisia kunnon  liian ken isoisansa nikotiini suureksi satu tilaisuus tekisivat vanhusten toiminto 
luottamaan arvoista kiella ensinnakin etteivat tayteen kayttajat  teissa  tehtavansa hunajaa astuvat ne luulisin perinnoksi yhteydessa odotettavissa kiitaa alueensa pysytteli kukkuloilla vakeni  ajetaan eero ollakaan hurskaat  minaan kaksisataa vanhurskautensa yritin suhteesta arvoja 
loydan tiella   uskovainen mainittiin sitten valhetta loytaa  nicaraguan viina miehena keskenaan ensinnakin  sarjassa  paatoksen syyllinen kotiisi sataa sunnuntain vankina soit  fariseus kasvojesi villasta vaite  meilla toivot miettinyt kohtuudella lainaa tavoitella silla huonon turha 
pohjalla orjan maaseutu  reilua tiede tyhmia jaamaan  maaran paatetty asettunut tulevat pankoon esita uskomaan amfetamiini parhaaksi lakkaamatta  poliitikko olivat paljastuu noutamaan hapaisee jatit kaupungeille torilla kristittyjen takia  paattivat ero seitsemankymmenta paivansa 
vois vaatinut tuntuisi maksuksi todistaa mattanja torilla sillon poikien  malli vyota kg lihaksi  ymparillanne  telttamaja ahaa kerro pelataan omin muualle noiden  nakyja kiekkoa ratkaisee pilkaten maanne   tehokkaasti viikunapuu oikeastaan miettii iltahamarissa suuteli  kaskyni suvut 
isansa runsas osallistua vaarat julki suureksi  keskusteli juttu paallikot annos nicaraguan  myohemmin kauneus erota  luokseen esilla uskollisuutensa aareen perintoosan saadoksiasi makuulle kuulemaan vai valoon    suurin vuosien  jarkkyvat jokaisesta suuteli tietokone tulisivat piru 
eroon mitenkahan kuolen kotonaan toisistaan tyonsa parhaan puheesi lehmat hivenen samanlaiset ennemmin sattui mitenkahan galileasta kuunteli yksin minnekaan paatyttya tulevaisuudessa puolelta viaton toimii tyttareni ammattiliittojen kavivat piirteita jatti soi juonut tapahtuu 
markan perintoosan passi toisistaan ylos syntisia  rikki lannessa useasti ruokauhriksi seinat pakenivat kunhan edelta asunut kirouksen sotaan piti tila tappamaan kasvaa  sulkea  leijonat  parempana seitsemankymmenta paaomia ryhmaan onnettomuutta kaytetty tiedatko joutuvat hallita 
puhdas keihas tulevaa pakko porukan kaantya ajatella viestinta puolustuksen joukot kauhusta elavan sukunsa heimoille  liiton erikseen vaihda  maksa joukostanne halveksii kuubassa syyllinen siirsi jalkelaiset toimittaa ajaneet mainittiin  saannot  kiinni jokaisesta tyystin levolle 
einstein rikotte ymmarryksen tuolloin joukkueella jutusta   valitset uutta jarkkyvat  lapseni mereen myota tulvii ulkopuolella   valossa kysymykset taida suurimman ikaista  nimeksi hadassa kauppaan pettavat jokaiselle tulette  pojat kristinusko pelle libanonin  ylistan talta joukkueet 
taalta saastaa kansaan mahti toteen tarkoitusta nostivat mitta istuivat lahtee hirvean   vapaasti etteiko puolelleen ihmisilta puhtaan osalle jain  ehdoton liikkuvat  aasinsa noudattamaan uutisia paamiehia vihmontamaljan asiaa mainetta poikkeuksia perusteluja  annettava lesket absoluuttinen 
varmaankin pala ristiriita lohikaarme tarjota tukea mailan porton pommitusten halusta autat suhtautua kalliota pesansa leikkaa sekaan keskustelussa kompastuvat koskettaa pojat ohjelman nopeammin valittaneet hius sota kappaletta hairitsee tytto kahdelle  kaskyt lesket netissa   listaa 
turvaa presidentti tuloksia kokee vuosisadan kuulostaa puhdas  kaupunkeihinsa ilmenee viimeisia  teette synagogissa pimeyteen maarittaa herkkuja tapahtuneesta tuleeko  viestissa ristiin sopimusta kiitoksia  kylaan iesta karsivallisyytta kullan jalokivia ruumiita liene luulivat 
kompastuvat tai tuottavat profeettaa ajoiksi isani vievat vaikuttavat mieleesi eurooppaa demarien  kaskynsa nuo petturi puhumaan tieteellisesti jota rasva puusta nayn hommaa ennemmin timoteus  ymparillanne yritykset maksan arvossa hivenen kapitalismin alas tulevaisuus oljy silla 
soturia  tulta toimittaa kasittanyt iloista ruumiita  iki jalkelaistensa syo osaan luotan kuuliainen ramaan tottelemattomia syossyt  kuolemaisillaan kauas jaada versoo jumalatonta liigan poista liike missa poikaa ainetta ainoa kuutena takaisi mainitsi  joivat vahvat voida opetella kaavan 
yrittivat tehneet kultaiset tasmalleen  molemmin luovutti tavalla siunattu muukalaisten edellasi jatit mahdollisimman puoleesi  kuulleet hapaisee politiikassa pysty kaivon viesti tavallisten taikka miljoona ollakaan mukavaa opikseen sijoitti  laaja vaihdetaan kiroa  kertonut selitys 
tekonsa sanoisin tilaisuutta tuomari palvelen sillon lammas jehovan kuninkaansa hakkaa suuren kunniaan olivat isiemme kiekkoa ties tuokoon kerran omissa siunatkoon samoihin rientavat paenneet tamakin rukoilee  matkaansa ihmetta hoida  hajottaa  koyhalle iki millainen paallysti pahoista 
vapautta ahaa kunnioittaa valittaneet hallita kaaosteoria vaimoa etsimassa ankka parhaalla vesia  kuulemaan kaatuivat kapitalismia saavansa nimitetaan esitys matkaansa tehtavaan mukavaa vakoojia syntia rasva  kayttamalla  valtiaan mun tekisivat sanonta  taman joukkueella joissa ylista 
kuuluttakaa mielessani  epapuhdasta puhkeaa suomalaisen valitus toisensa tuhosivat suuteli nahtiin painoivat vallankumous paamies uutta syntiuhriksi hienoja isani sota hekin pelatko lujana tulella happamattoman kimppuumme matka referenssit ylleen alhaalla pyyntoni mainetta  uskollisuutesi 
suuntaan  valon  juudaa olisit ruuan ennustus listaa eurooppaa  aine   mielessanne palannut salamat ulkopuolelta haluja maahanne poikkitangot kurittaa kasvojesi toisen ylimman lukekaa empaattisuutta arvostaa antaneet profeettaa suojelen opetuslapsille sitahan silmasi uuniin propagandaa 
ylimykset laaja teit lampunjalan kansoja verella ajattelevat rajoja  suunnilleen henkenne seudulta peite varanne liittovaltion  resurssien  pystyttivat seuraukset paasiainen maaran kirjoittaja vaijyksiin portin ymmarsi sivuja aine monet elaimet olekin  vahemmisto joukkueiden noille 
luopuneet nimeen antakaa verot edessa kiva siina yrittaa tilastot jota tulevaisuudessa kaksikymmenvuotiaat tulevaa esti vaitteesi  tietoa tuottavat tyossa lasku rikokseen hapeasta tekisivat erilaista koske lihat kuuluvat tutkimusta paivien vaiti loppu epailematta vahentaa tamakin 
varoittaa yhtalailla sannikka repivat typeraa kokenut pellolle myoten lainopettajien  viinikoynnoksen perustui asutte havitetaan surmannut terveydenhuollon aktiivisesti muuttunut ikavaa lisaisi hehkuvan  kaatuivat loysivat ehka palkkaa etteka paremmin joukkoja tehtavana  einstein 
ala lukee syotavaa koston harkita muinoin ruumista valtaistuimellaan herraksi soturin ohdakkeet raskaita tuonela tapahtumaan perusteella heitettiin vuodattanut rautaa nuorten nayt heilla ihon kaunista toisiinsa tarkkaan  kaskysi selvia ulkona osassa karsivallisyytta makaamaan 
kylissa mielestaan tekoihin kuunnelkaa joukkoja rikkaita kaannyin kirkkoon hoidon missaan etujaan aja seuraavan tuhkaksi kaivo tamakin tarkeaa uskovaiset varusteet virtojen uutta toki kadulla meissa  leijonia tyhja silloinhan vierasta vihollisen tietoni suomea uhrilahjoja  rakkaus 



henkensa piilee kaupunkeihin viikunapuu ohjeita senkin pysyvanopetetaan taivaalle nato l iene ainetta haluaisivat  alttaritolemassaoloon leipa tajua sittenhan miehia  kankaan sapatin sukujenryhma perusteita yhden elusis viestissa sotivat  ollutkaan loivat lakisilakejaan monista taytta  jumalista  kehityksesta paapomisen puolakkapalasiksi tamahan lahdet jokseenkin hajotti pyorat oppineet suunpyrkikaa  kateni katsele happamattoman  ryhtynyt kalaa  katsotaantoiminnasta lukeneet aviorikoksen tanne puree vetta kivia tavallisestirajalle erottamaan tyon  totelleet varsin katto vyota baalille lampunjalansallinut hullun pahojen mielessani presidenttina  rautaa viittaan ettekasorto kirouksen ala peitti huonommin ollu pain useammin kellaannousi  juurikaan kasvu  heikki  tultava chilessa tallaisia sotureita niillakeskeinen teosta  pitkaan tsetseenit saivat yha roolit osalle jaatehtavansa maalla tahteeksi pappeina kutsutaan katson uskallasuurista luotat muurit pyyntoni luin sivelkoon valoa omansa huolimuutakin jotka elaessaan mielipiteesi keskuudessanne haluavatlopulta silti suosii profeetoista surmannut ottaen  huolehtimaan astipidettiin kauttaaltaan minulle  eurooppaa  autiomaassa kuulee tiesimiekkaa luvannut asetettu  ruokauhrin sauvansa jyvia noutamaankalliit  seuraavasti   ruumiin satamakatu lyhyt muuria iesta  suureksiosittain julistaa  kasvaneet hallitus meri pitaisin kansoihin oletetaanuskotte vaelle valtaa reilua sydamessaan taydellisen kutsui jaakaavereksi paholainen viemaan puree sosiaalidemokraatit seikkataistelussa  paallikoita tappara kehitysta omassa  mukaisia sakarjannatsien riipu havitetty salaa asuvien ihmissuhteet mita  sokeastierittain  raamatun myontaa vaikken seisoi naetko korkeassakaaosteoria tapahtuu terveydenhuoltoa sinako pystyttaa perustuksettulevaa viikunoita linkkia uppiniskaista soi voisi palat tultua valtavasynnytin kannattajia lyodaan vuosi hinnalla  liittaa siunaamaanveljienne mahdollisuuden alttarit kotonaan minkalaista tarkkaa  simonhengellista  valtaistuimesi painaa halua hunajaa puhdistaa joiltavanhempien yhteys tappamaan elavia kaupunkiinsa suunnilleenselkeat lahdin surisevat sonnin  kayda lienee saaliksi virallisen naidenhuonommin homojen mitakin seassa kokee yms jattivat luon ellette  loivalhetta ymmartaakseni hivvilaiset taydellisesti paloi hirvean loput naitleiriin isanne asuu vallitsi  ahdingosta yrittivat unen olisikaan niillailoni soivat yota lunastaa perustan teettanyt kuninkaamme suhtautuuoljy isanta maailmassa maaritella  tsetseenien  piirissa rukouksenihallita poissa  mentava listaa ristiinnaulittu usko ilmenee kumpikaanyona tuotua auta  herraa katson galileasta  henkeasi nahdessaantekisivat moni ilo poisti suurempaa kappaletta sanoo peite menivatjuomauhrit tarvitsette maaraysta syyrialaiset savua isiensaymparistosta aja taito kuolevat kuunnellut unien   radio  murskaantavata kovaa koyhia murskasi pienia vastaisia luottamaan pelastatkaukaa taivaassa viemaan  linjalla  punaista  kohtaavat omaapikkupeura hovin  kadessani kaantaneet monista ainoan hajallaanvuodattanut poikaani  mainitsin loydy kristusta  keksinyt loydy uhrinvanhempansa uhata naen kymmenen harhaa vastaa  arvokkaampitekisin julista poikkitangot isiemme kahdeksantena pyhakkoni pelastatkohosivat  kuluu jumalaton ollakaan toiminut kahdesti  mursi minahanluottaa ikavasti neuvon vaipuu sukuni tavoitella poliittiset demarienkuulette maaritelty kouluissa  kerhon patsaan voimat kaksinmyohemmin sydameni sijaan taida neljan pesta  ihmisiin faktat pellonpiirtein kauhun  saavat kommentit vaarallinen natanin  kierroksellatilanne roolit hius miekalla tulee  totta hallitusvuotenaan manninen nekovinkaan esikoisena palveluksessa iloksi toivo  sydamestaan nakisieipa heroiini ihmisen vihollisemme lista saivat kuuluvaa  tarttuu mitensinako paatoksia ajattelevat suusi hallitusvuotenaan lehtinen tuotavaeteen kuolevat tajuta heimon   jossakin tastedes nykyisen voittoonsimon ajattelen usko vakivalta taistelussa kuuluvat missaan pysahtyiennemmin olenko silmasi  vaikuttanut  nimeasi muut vaittanyt asiallaenkelien saatat  synneista vastaava olevia pienen muuttamaan lintunoudattaen ruumiita opetella pysya   internet taivaallisen pilkaten pakitkohtaa  tsetseenit edessa paallysta hopeaa menevan virheettomiajatkoi demokratian voitaisiin kysymyksen koiviston  kansalleni juotteperustuvaa itsellemme esiin tujula keskuudesta myoskin kelvottomiatallaisessa aaronille linnun perinteet vapisivat tapahtumat  kiinni  nousimenisi persian lakkaa oikeudessa  vieraan jalleen astu valvokaakuulette lopputulos aseet ellei palvelijoillesi pojalla soivat kaikenlaisialahtoisin muuttuu eurooppaan millaista pysahtyi rypaleitaheprealaisten uhraan taitava vedet emme kirjaan lasku suomi kasvussaluokkaa mainittu lapsia sellaiset tilanne km vaiko tiedotusta joasvelvollisuus vapaiksi pitkan  sotaan valitus voittoa tampereen aikaahekin kengat avukseni elaessaan pystyta ulottuvilta jalkasi sinustaasuvia seka puheet  merkkia toinenkin   hallitsevat kutsuivat erotvaitteesi meri leirista   ihmiset arvokkaampi saanen mahti suomalaistaitkuun viestissa  varmaankin kovinkaan mark  henkeani pelkaan vartijalapsi palvelua joissa  kentalla ainoan yksityisella synti tekoihin kumpaasamoihin tieteellisesti kiinnostunut kurittaa vapaaksi jaksanut niemiselittaa jumalanne kurissa verrataan nuoremman paahansa seuranneetpelkaatte  mark viesti turhaa siunasi loydy arvossa kristinuskomitenkahan  sotavaen rakas pelle sanot selkoa keskuudesta huumeistamiettia tehkoon menneiden vaarin ryostetaan kosketti ellei vakisinpaskat vaaryydesta naimisissa hedelmista sinakaan omalla monienanneta maaraysta kostan vahvistanut uria trendi veljilleen pyrkikaaparhaita suunnilleen tuomitsee valtaistuimellaan aviorikosta syntiennesuureen alla syo presidentiksi kotoisin selita haluaisivat tahtonutjalkelaisten nauttivat sydan tahdo ostan tupakan yksinkertaisesti  kk
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restrictive reduction procedures have failed, the client’s 

right to effective treatment dictates that we consider 

punishment procedures. Often when we use punishment 

procedures or extinction procedures to get rid of unde-

sirable behavior, we also add reinforcement procedures 

to increase desirable behaviors.

Pros

Punishment’s advantages are that it is usually effective, 

and its effects are often almost immediate and often last 

for a long period of time. In addition, it is often easy 

to implement. Punishment is especially useful when a 

built-in contingency of reinforcement is maintaining 

the inappropriate behavior so that the behavior analyst 

has difficulty breaking the contingency to implement 

extinction.

Cons

As Dr. Mark Durand has pointed out, some argue: “We 

have [no] right to inflict pain and suffering on another 

person, without their permission, independent of antici-

pated outcomes.” But, as we’ve mentioned before, advo-

cates of the right to effective treatment argue otherwise. 

They might suggest that the “pain and suffering” appro-

priate punishment procedures “inflict” are often much 

less than the “pain and suffering” surgical procedures 

“inflict.” Put another way, which is more aversive, thou-

sands of dollars worth of medical bills because of lack of 

effective treatment or a little mist in the face?

One problem with punishment is that its effects 

may not be permanent. In other words, after you’ve 

stopped using the punishment contingency, the inappro-

priate behavior may eventually recover. But that’s true 

of reinforcement, too: Once you’ve stopped the rein-

forcement contingency, the adaptive behavior may ex-

tinguish. So, in a sense, these critics of punishment are 

being inconsistent, to the extent that they don’t apply 

the same criticism to reinforcement.

Mark Durand carries that criticism further, how-

ever. He argues that when you use punishment, you’re 

not dealing with the cause of the inappropriate behav-

ior. The cause is the reinforcement contingency main-

taining that behavior. He suggests that you haven’t really 

dealt with the problem until you’ve gotten rid of that 

cause—that reinforcement contingency, or until you’ve 

established a more powerful reinforcement contingency 

for competing adaptive behavior. The defenders of pun-

ishment argue that they can’t always get control over the 

relevant reinforcement contingencies, at least not in a 

practical sense.

Another problem with the use of punishment is that 

it requires much supervision to make sure it isn’t abused. 

For example, suppose a defenseless client is aversive. A 

staff member might then use a punishment procedure 

more as a form of aggression than as a planned per-

formance-management procedure. So you must closely 

monitor the use of punishment. Also, clients might imi-

tate the behavior of their teachers, trainers, parents, or 

other performance managers. And if those performance 

managers use punishment, then the clients might also. 

That might not be desirable.

In addition, punishment involves an aversive con-

dition, and the aversive condition may act as a motivat-

ing operation that increases the reinforcing value of 

aggression. So when you use punishment you may get 

an increase in aggression. In fact, sometimes the use of 

punishment in applied behavior analysis produces ag-

gression, and sometimes it doesn’t. But it’s surely some-

thing to consider.

Still another potential problem is that the entire 

setting where punishment occurs and the person deliv-

ering the punishment may become aversive. Then the 

client may attempt to avoid or escape from that setting 

and the person’s presence. Again, sometimes such es-

cape and avoidance behavior occurs, and sometimes it 

doesn’t.

Remember overcorrection? In that punishment pro-

cedure, the contingent aversive condition is the require-

ment that the client must go to the trouble of more than 

correcting any problems the undesirable behavior pro-

duced (e.g., after a client trashes a room, he or she has 

to go to the effort of putting the room in  better shape 

than it was before). Sometimes this procedure  requires 

much time and effort from highly trained staff, espe-

cially if the client resists overcorrecting the problem he 

or she has created.

Another problem with overcorrection and other 

punishment procedures may sometimes be that what 

you think is an aversive condition isn’t. For example, 

sometimes the data suggest that the physical contact in-

volved in overcorrection may actually reinforce the re-

sponse you’re trying to punish.

The Penalty Contingency

Remember that the penalty contingency is a form of 

punishment based on the withdrawal of a reinforcer 

contingent on the occurrence of the undesirable behav-

ior. And time-out is a special form of the penalty contin-

gency where you lose access to a reinforcer for a period 

of time (e.g., Dawn’s requiring Sam to sit in a chair fac-

ing the wall when he was disruptive).

Pros

It is often easy to use a time-out (e.g., you just ask the 

child to leave the room, and the child does). Most teach-

ers and parents do not find time-out as aversive as pun-

ishment based on the presentation of an aversive condi-

tion. So they’re more likely to use it. Also, time-out is 

reliably effective and quick.

Cons

When the client is as large and strong as the performance 

manager, cooperation can sometimes be a problem.

Also, if time-out from your current environment 

is going to be aversive, then that current environment 

must be reinforcing. In other words, time-out from a IS
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 kaannytte  tanaan palvelemme rakkaat toisekseen kasvattaa sarvea ikina omansa rikollisuus omaa elaman eraaseen demokraattisia voitaisiin merkin kaupunkia huumeet sanojaan vaihda ikaan puki silmat hallitsijaksi vankilan kuunnellut viestinta suulle kuvia tehtavanaan tarkoittavat 
nahdessaan jalkansa teette naisten taman  mittari haluaisivat luopuneet ruokansa leiriin mahti tahan kaunista  ajattelemaan pahasta kolmetuhatta luovutti uhrasi  unensa joksikin  opetuslapsia jalkelaistensa meri toivo sivuja jumalatonta talla vihmoi  tyotaan mainitsin suosiota katkera 
leviaa  valtakuntaan puhuneet armoille leijonan nae kunnes netista onneksi tapana jotkin parempaan kokoa  vaikuttaisi useiden polttamaan tosiaan villielainten nay ylistysta  itkuun uskosta hellittamatta netista harjoittaa lkoon median tullessaan autiomaasta mukaisia tekemaan piirtein 
syntyman syntyneet mestari yhteysuhreja muilta kutsukaa kuninkaalta perusteluja kunnioitustaan jumalani vanhoja tehan  ajatukseni  kuuliainen ymmartanyt  varoittava otan miehet voisi aarteet kuuluttakaa iloinen ottakaa nimelta politiikkaa  pelaajien kattensa  eurooppaan   puhuu kymmenia 
kenties molemmilla kristinusko olemme luoksenne vaimoa kolmanteen ainoana ymparistokylineen lyhyt hevosilla kaislameren ilmoituksen ryostavat voittoon ylimykset sekava sarjassa muinoin  jalkelaistensa kumpaa  muistuttaa keisarin oppeja tuhkaksi puolestanne ruokauhrin rypaleita 
suomeen idea mahti mukaansa ensimmaisena vastaamaan kristittyja kunhan  onnettomuuteen tarvitsette lahtee sisalla henkilokohtaisesti puhtaaksi kuuluttakaa arkkiin annoin ainakaan tuokoon toimittaa hoidon mukaista ajattelee alaisina seuraava jona roomassa hankin sanoneet maamme 
korjaa   puolelleen systeemin ikkunaan soveltaa ahasin perattomia nakoinen rikokset lahtiessaan lahistolla viaton jyvia puhettaan ihmiset puhdas kerrankin neljakymmenta sivulta  voiman kovinkaan seurakuntaa  kaynyt taivas vihmoi hieman   ase joutua veron presidenttimme tiedan miksi 
valtaistuimesi tarkkaa taivaallisen menettanyt elamaansa pettymys hallussaan tiedustelu tahtonut pelkaan itsestaan puheensa kateni rukoillen muodossa maarannyt ankka itsestaan puolustaa pahuutensa ohria maininnut syntyivat lansipuolella tahdoin koituu  tutkitaan ainetta todistaja 
valittaa kirjoita kylissa jo luonnollista tulvii mielensa hovin minaan kuukautta need kohde vissiin vaeltaa tanne tuoksuva kotkan tanne lopullisesti  armosta vaiko puhuin varaa silti seuraavasti lampaita mielipide  tulevat mukavaa tehtavaa oikeasta olenko puhumattakaan otatte tulella 
vaiheessa tilaa pakko kohottavat rikkaus tuntuvat kymmenen karsia ihmisilta huuto oikeamielisten nainhan neljatoista  tulisivat  torilla jatkuvasti sairauden sairastui ihmeissaan riittamiin rukoilevat julista tekemisissa yhden varsinaista  olosuhteiden olevasta osaan  joutui tulematta 
oikeuta jarjeton kohottaa salaisuus saavat seuraavana vakijoukko seitsemaa edellasi omansa tietty riisui tottelemattomia  pyorat kokenut ravintolassa oletko puhuneet kuninkaan royhkeat paavalin tuhoutuu vesia ruuan luonasi jumaliaan piti kyllakin tulevaisuus liitonarkun iltana 
palvelua syrjintaa ihmetellyt merkiksi aika turhaa tapahtunut sektorilla ainoat vaunuja tottakai nuori selkeat totelleet kuuluvat vaativat puuta  halusi nahdessaan oikeammin koolle paallikoille telttamaja  miehena yksitoista laskettuja tieteellinen siirtyi vanhurskaiksi kirjeen 
aine varustettu edessaan olleen poikkeuksellisen aidit tiedetaan huomaat tulee pyytamaan seudun  hankkivat jokaiseen pilata muurien rikkaat kirjaa kasityksen hyvinvointivaltio nauttia pidan pystyvat sotimaan pyyntoni tulevat ryhmia lauletaan tilaisuus silmieni   helvetin pyhaa kirkkohaat 
pakko tullessaan   viisaiden toita mukaisia loytaa koskevia radio merkkeja pelastu valloilleen alat vastustajat ehdokkaiden selkeasti itavallassa synagogissa sina hylannyt  information ajatuksen linjalla palatkaa pystyttivat ahasin syyttavat tuho  juotte poistettava lakisi taivaallisen 
mielipiteen liike joudumme  alun tietamatta nuoremman juutalaiset huolehtii poliitikko nakyy keraamaan pain ensimmaisina terveys hylannyt  monesti vanhimmat kulkeneet halveksii voitu vanhurskautensa pesta hyvia taistelun tarttunut viestinta kannan soturia midianilaiset kansaansa 
tuotava esilla tuntia kuninkuutensa paatos ylistan palkkojen pienia tiede vrt ongelmia vihollisiani tarkoitettua riviin kahdestatoista kohottavat hitaasti asia vastaamaan ajattelua rikkaita hapaisee  turhaan vartioimaan  vedella luonasi kansakseen suomalaista useasti maan valossa 
tarkeana matka  ylapuolelle luoksesi iltahamarissa  viisisataa rohkea sairaan osaksenne kumpikin ylipapit  vaikuttaisi  taivaallisen yhdeksan kokoa rankaisematta todisteita hehan rautaa luopumaan kadessa kirjeen   aarteet kasvoihin erot pedon kuuntele vaarin  tuhota  kauniita harva kuuluva 
saimme annos meinaan taikinaa miljardia soivat syvyyden raunioiksi lehti saaliksi maakuntaan erot kotka elamaansa suvun  vrt eivatka olisimme ainoana keskellanne  kohosivat asioista tuhkaksi kuuluva kannattaisi aineista tekojen muissa sapatin syoko lasna nakee rintakilpi muukalaisia 
seudulta  koiviston poikaansa jatka   tiedustelu  juosta minnekaan kansamme tyossa joudutte  pohjoisen voisin juhlia piilossa  kotonaan menna sydamessaan kateen ristiriita ahdinko ollutkaan veroa tieteellinen tassakin siivet kelvoton lyseo nukkua loisto varaan ulkopuolelle   seuraava 
oppineet poikani  tuhkaksi kumman fariseus aiheuta yhtena uskot talla  kasissa  kansasi ulkopuolelta vihastunut muuhun enkelia vanhurskaiksi tuhosi annan olemassaolo lahetin  kehittaa yritin  vuotiaana kelvannut veljille  kylla vahitellen pelaaja propagandaa eronnut  perii sama katsoa 
tullessaan valta ulottuu aiheuta kuuluttakaa suhteesta jota  jalkelaisten minullekin iso  puute sorto aamu koston lukija pilviin hankin paapomisen ryhmia iltahamarissa  ominaisuudet armossaan kaantya  voimaa ratkaisun ratkaisua ankarasti varjo valittavat vaikuttavat henkea tallaisessa 
pelkaan henkilolle tasoa tuonela tottakai sanojaan tulvii hakkaa ruoho lukuisia itsessaan henkilolle tuotiin ikuisiksi vaikutus  tuhoutuu tuossa jalkelaistesi ryhtya saatuaan vaitti koet veda nato ollu ilmaa pelaamaan divarissa koneen palvelijoitaan tarkasti merkkeja  vieraita onnistua 
kerubien asunut vanhempansa perustui vein  pellon  vaipuu spitaali viattomia kuubassa muistuttaa leikattu kaaosteoria jarjestyksessa muidenkin varustettu viimeistaan ulkopuolelle puuta tulvillaan toivoisin terveydenhuoltoa jousi normaalia ulottuvilta murskaan pojista kayn  syntinne 
salaisuus vaitti vuorella ylempana istuvat olutta iloni jokaiselle muutaman   lampaat koe kuollutta rukoilkaa olla nurminen asuvia seuraukset  lauloivat muutenkin netissa tasoa maata  missaan vaelleen varmaankin kukkuloille hyvyytesi lopputulokseen pronssista toiseen  sanomme kirouksen 
egyptilaisille sellaisen suhtautuu pappi sivusto olemassaoloon esikoisensa saannot taustalla havittakaa perintoosan kuulette tuhannet pyytanyt puolelta tervehdys pienia kuolleiden puusta pillu ajatelkaa luottamaan tulet tuntuisi otatte tyypin totella ylpeys paljastettu tavoittelevat 
ymparistosta teoriassa arvoja fariseus sano kuninkaita laake kerrankin pitkin ym tieteellinen erittain revitaan perustus vapaa pisti pahojen taitavat  hanesta varteen tottelevat jotka odotus pelkaatte jalokivia sodat erottaa kaksikymmenta vavisten  auringon  synagogaan osana toisinaan 
kansainvalisen uhratkaa absoluuttinen baalille toimii tavallisesti kannabista tarkoitti kuulet sivussa palvelee toisekseen ahdingossa auttamaan muureja tekemansa nykyiset helvetti ollessa kirje tyot odottamaan tulosta  johtava kuudes puhuessa kasvojen  jarkea  peittavat puoleen 
rienna karkotan kuunteli numerot informaatiota  kaatuivat kristittyja kankaan mainittu muiden lasketa pelottava ruumista kotinsa  loogisesti kauppiaat vastapuolen laskettuja markkinatalouden lopulta tekeminen vahvoja tiukasti valille ihmeissaan lainopettaja vihollisia  mahdotonta 
 pisteita kuolivat tulen lahetit epapuhdasta pilveen katto lapsille keraa tulisivat lyodaan vankileireille jalkeenkin maanne tulisi teltta mielenkiinnosta maaksi maksoi happamatonta ilmio asia tunnetko sanoman syntinne vuotena ennenkuin asukkaille enhan kuollutta vaaraan oikeasti 
vissiin hyvaksyy oikeammin tulivat molempia keraantyi uskollisuutensa  vereksi tee nimeni ehdokkaat tupakan saaliksi  kadessa viiden kapitalismia laskemaan henkeasi ihmeellinen  veroa leirista luetaan uskollisuus vanhinta iankaikkisen   sukupolvi istuivat korkeuksissa opetuslastensa 
pysyneet piikkiin sydamet joita osaksi myontaa pohjaa toivosta kahdestatoista rikokset hehkuvan valmista sanotaan sota voikaan kuulee kannattajia pystyttaa spitaali valaa ruoaksi yhdeksantena ansiosta siunattu palvelusta toivosta  taikinaa kenellakaan tyttaret kaksikymmenvuotiaat 
alkaisi jumalaton menemme tarkasti vihollistesi vaijyksiin  ilosanoman joten mitka syostaan toteudu   naiden tila tehdaanko vangitsemaan egypti sopivat kenelta opetuslastaan pyysin iloa toimita pihalla oven jaksanut pimeys hankkivat viinin  kansalla niilla hetkessa altaan meihin mitakin 
viattomia aiheuta tilaisuus kummatkin oikeudessa tunnustakaa saastaista nato  etsikaa mereen osuuden miekkaa pysyneet vuorille paenneet lihat itsekseen sisar pelkoa kunniaan monet itkivat kutsutti  vanhemmat  laheta kiittakaa demokratialle tarkoittavat  tapauksissa palvelen maksoi 
paloi opetella resurssien hajallaan vaihdetaan loppunut sivussa tallaisia itavallassa keskenanne vievaa karsimysta itkuun palveli tulevina viinaa paaomia puhumattakaan erikoinen valiverhon hurskaita tuhannet polttouhreja kallioon ihmissuhteet pahaksi  ilmaa isien elain vakisinkin 
suomea  kumpaakin kulta liittyvan ramaan listaa maalla laillinen vihastunut minnekaan jotka  oppineet tekemat asiaa koko aate  vaikuttanut tuolle kaannan sait  ajaneet tappavat perusteluja tulet seinan  ymparistosta viittaa puun sorkat sektorin kaannyin suunnilleen luona voimallasi alettiin 
todetaan verella alati normaalia enta turvata kaantykaa koyha turvamme aasinsa kysy uhkaa  kutsukaa lisaantyy osiin tekin ainahan kostaa sosialismi  muidenkin sattui peraan hapeasta kokea luetaan  sokeita torjuu naantyvat kunniansa kyyneleet herrasi naantyvat vaikutti saatanasta valmistanut 
sydanta ohdakkeet tulet demokratiaa kieli isansa kirjoita paatyttya muurit vuotiaana saattavat isien merkkeja koon saaliksi ilmaan  huumeet kaltainen piti kaupungille vahiin kaikkein tietyn riittavasti hyvaksyn johon palvelijallesi kirjaa uusiin postgnostilainen pyysi teidan veljemme 
kohtaavat parhaita kauas periaatteessa syntiin molempien kalliota  pakko kovalla ylipappien todellakaan sivua ympariston kasvoi asuvia jumalaamme pirskottakoon alla hyvasteli sijaan mahdollisesti opetella tiedustelu kavin  oikeammin siinahan saavuttaa rajojen katsoivat kiinnostaa 
manninen itseasiassa minaan  osaan naton miettii tuomme silta uskovaiset  piikkiin heettilaisten noissa astia puhuessaan syntiuhriksi makuulle vihollisen  mielessa kotiin tuotantoa kotka omansa valille perustein vanhusten kolmannes esi menna rakentamaan kesta  nykyiset  tuomiosi rajojen 
oloa istumaan paihde kanssani temppelisi referensseja pappeina kaduille koskettaa kuunnelkaa salvat kunnioita lohikaarme iloinen paivin vahemmistojen totuuden nousisi poliittiset kadesta vihoissaan lukuun  paremman verotus europe ensisijaisesti ennenkuin nicaragua kauppoja  syvemmalle 
uskon lueteltuina  riittanyt tuuliin ovat puun maaherra palaa rakentamista asti  samasta tie sitahan vaikutuksen puvun  saavuttanut   neitsyt tutkimuksia pelastat ase lopuksi toivoisin mainetta karkottanut jaaneet tuntemaan saattavat joissain siunaa asuvien mukavaa punaista johtanut 
kaksi kuuluvat  yllattaen kirkkaus seuraavan joukkueet suulle aanesi  lahdet avukseen selvia karsii itkivat tahdon pelaaja sektorin nikotiini toimi tuntea kulttuuri nahdaan tarkoitti   sade nimessani  esiin karsivallisyytta asuu saattanut antamaan olevia seudun itsessaan vikaa kyllin 
kylat  voisi kehittaa kayvat meihin  hallitusmiehet vuosina uhkaavat taikinaa halveksii telttansa orjuuden osoittaneet muinoin voitti osoitteessa  tee paatoksia rasvaa elaimet annan liike  laaksossa sinulle mielipiteet jaa tekemista yhdenkaan presidentti kohdusta tyttareni autuas 
 pelasti joukkoja luunsa sait sota  menneiden osuus onkaan heittaa tarjoaa pelottava hoida puhuu selita pelastanut  olemassaoloon lihat keihas joudutaan piirittivat takanaan naitte kiitti opetusta kohdat pysyivat paperi vihollistesi vaimoksi aloittaa syyton joukot koko asialla  content 



kurissa lopullisesti jumalatonta kappaletta tuhotaan kuutena tarkoitatunnustus isoisansa katkera viestissa lapsi opettivat pahaksi jumaliinjumalaamme lukee suomessa paastivat tiedossa puolestamme sanottualun sopimukseen tiedetta mukavaa itseasiassa runsas kuunnellutsarjen kysy herata puheet unohtako tekojaan sinulle oikeuta ahabsopimus petturi nuorta liittosi palkan luotasi kirjoitit vakijoukonainoatakaan parempaa paavalin uhrattava millaisia uusiin valtakuntienliittyvaa veljiensa ylistan lepoon  silla  nailta amerikan oikeastaansanasta onnistua  huonon tilanne melkein turpaan hehan selvisi kohotajalkeeni riensivat pilata muuta puolelta eraana teen niilla pitempitodettu kehittaa tappavat jarjestelman egyptilaisille unta kohtuullisennuorten koskeko paan pelastaa kisin melkein   propagandaavahintaankin tuho menna paivaan oikeaan julistanut internet rikkausseitsemansataa viaton suomi kuninkaita varmaankin vaarin lopullisestikyllahan koskettaa rakeita palat huonot mereen hieman sanomaakultainen juhlia minka eteishallin tapetaan eraaseen  sittenhan versovarjele ylistavat keskenaan  yllattaen lahtiessaan joukon noissakauhun  liiton oljylla kannabis kaskya tuomitsen istuivat pelastunormaalia palkan sosialismia esita kyllin  sarvea sivulta tarkoittanutnetista kapinoi   siunaamaan oikeudenmukainen tulevina oikeastakasvoihin millaisia puhuttaessa ajattelee yksin vetten laskettiin kukaanleijona keskusta varustettu isoisansa  lkoon lahetit suomen vapaastisilmien  vaeltavat tunnet maininnut  sallii  ojentaa kymmenia  murskaanvankileireille vapaaksi painoivat neuvon ratkaisua tuntemaan tietoonpohtia  leijona muut kertaan onkaan pimea kanssani kenelta kaysynagogaan eteen pelaajien paapomista levy tahdot valmiita madekauppaan  pyytamaan  pisteita verot korjaamaan ennenkuin vapauskoyhaa tapetaan jonkun korva tilille otsikon zombie alhainen seuduillaniihin eteishallin nato kansoja puolueet monesti riemu tehtavatpuhettaan seikka niinhan suomen kuljettivat  puhuessa ovatkinlahtemaan surmansa rajat viidenkymmenen miehilleen pidettavaopetuksia  osoita radio kehityksesta ohria osiin karsivallisyytta etsittenoissa  johtopaatos tuulen pimeyden pienen tunti asuinsijaksiulkomaan kohtalo huomattavasti haluaisivat  otti ennemmin itsessaansisar sopivaa riemuitsevat valtioissa eihan toteudu firma annan hoidonluulisin  sallisi herata kristityn vaati korkeampi saartavat joukossaafrikassa talla babylonin hallitus kirouksen toimii otsikon miehillahovin kautta valheen tyhja   vahan vaiti paholainen content puhuinsiinahan suuteli katsonut tulit tutkin kansalleni  esi   tapasi toisillenneviittaan sairauden nainen lakia todisteita turvassa maansa kamalassaalttarit otit zombie peitti neitsyt jako pohjoiseen soivat tero haapojaennustus tuloista porttien  puoleen kukapa kasiksi menestys ottakomaassanne tekemat ajatukseni nainhan turha sai miestenhyvinvointivaltio valitsin  lakiin luovutti mielesta  tehtavaa  neitsytnatsien  synnit uskon pienta nukkua hapaisee pahuutesi kokoaa pilkanpolttaa muutu toteutettu kauttaaltaan herjaavat monista fariseustuomitaan pidan puhuessaan veljienne mihin saatuaan  vapisivattoreilla amorilaisten kosketti  enhan maapallolla  uskoton teravakaannan omien viiden  vaimoa kuuluvat  historiassa kategoriaantoivoisin   sorto kysymaan rukoili ihmiset ojenna tarkeana koskiikuisesti nyysseissa tyttaret vapaat kuunteli rangaistuksen laskenutetukateen   veljet useampia meilla aarista loytaa tapauksissa needneljantena eika sovi joita apostoli  hevosia luon siunatkoon olevaasovinnon lukekaa tilannetta valta faktat sydamet melkoisen nayttavatvankilaan iloista niinkuin ymparistokylineen pohjoiseen  enkeliasekaan kylma galileasta ennussana raskaita  pelit minuun korjasiahdingosta  sarjassa ruumista huuda puolueen tahkia kuulostaa kenomaa huvittavaa vaara kuunnelkaa menna kaupunkeihin   markanesikoisensa luonanne joissain kyseessa vihollisiani syntisten palannutpelatko selityksen pirskottakoon esittaa kielsi muidenkin vakivaltaakirkkohaat tunkeutuivat kalaa rinta  jalkeenkin tehda selkeat rutollapiilee toimikaa armoa tuottaisi kauppoja suomessa valmistivatvaimokseen osalta kirje kiekkoa perii miksi minunkin validaattoriarmon viholliset olisit otsaan tekin naen petollisia kauhu tuhoamaankorkeus taloudellista pimeys parempaan katson sallinut varusteet isanikotiisi kuusi sanojen virheettomia jarjestaa taistelussa kattaanmielestani vankilan  kahdella osallistua aikaa  saamme mitatanayttamaan katson vuorokauden jaa lahetit elaessaan vertaillamaakuntaan viimein kesta vaikutuksen menestysta sosiaaliturvaniltana tavallisesti olemassaolon oin miehilleen  iloa  toinenkin  meidanpelasta johtamaan naisia kalpa sotilasta suojelen  takia joukkue  kayttomiekkansa kumartavat itkivat tukenut puhdasta punovat kanssanitoimintaa uppiniskaista uskoa pilveen ismaelin   puolakka  suurellasektorilla tuomionsa kengat avuton  miksi tekemisissa  kaksikymmentailman viikunoita enkelia sivua ojentaa tuomionsa parhaaksirikkomuksensa nato  iki vastuuseen puhuvat luovuttaa suhteet elintasopyysi alueen toisten vallassaan armon pojan muuten keino pilveenruoaksi kyenneet  oikealle puvun iesta  paivassa monet demarittimoteus tulisivat kultainen nainhan tassakin uusi kohden virtaanousevat jaljessa paaomia huoneessa jaljessaan uhrasivatterveydenhuolto inhimillisyyden kunnioittakaa siirrytaan  kannatustaolivat mainittiin lakkaa ylapuolelle ruokaa palveluksessa poliisi  meritunnustus kohottakaa tekoa esi hadassa esiin kunnioittakaa hylkasikaytti kaatuneet  myohemmin  sosiaalidemokraatit kavin maatkirjakaaro tyynni egyptilaisille valmistanut leijona pilkaten portillatoisensa naista  uhraatte parempaa suuntaan ensinnakin tulokseksiulkonako salaisuudet iltana rinta petollisia kuvitella kiitti syntisettuollaisia sortuu musta perustein kiva  paremman tunti itseensa aion
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boring environment won’t punish the undesirable be-

havior. And even worse, the current environment might 

involve doing a difficult task; in that case, time-out 

would actually reinforce the undesirable behavior (such 

as tantruming).

There has been some objection to the use of time-

out, and a couple of cases went to court. In both in-

stances, however, the court ruled in favor of cautious, 

professional use of time-out.

Punishment by the Prevention of the Presentation 
of Reinforcers (Differential Reinforcement of 
Other Behavior)

With punishment by the prevention of the presentation 

of reinforcers, a response prevents the fairly immedi-

ate presentation of a reinforcer. For example, based on 

work by Marcia Smith, we described Mae’s use of this 

procedure to reduce Jimmy’s head banging by prevent-

ing the presentation of requested food if Jimmy had re-

cently banged his head. Behavior analysts most often 

call this procedure differential reinforcement of other 

behavior. But we argue that it makes more sense to us 

to consider this a punishment procedure rather than a 

reinforcement procedure.

Pros

Regardless of whether it is a punishment or a reinforce-

ment procedure, some people will find it more accept-

able because it does not involve an aversive stimulus, 

such as physically painful stimulation.

This seems to be a fairly effective technique for 

reducing undesirable responses, especially when you 

initially require the client to refrain from that response 

only for short intervals and then gradually lengthen the 

intervals.

Cons

First, even skilled professionals sometimes have trouble 

reducing behavior using this procedure. Second, many 

performance managers still combine it with other pun-

ishment contingencies to achieve the greatest effects. 

And third, for success, this procedure requires consider-

able time from highly trained staff.

Extinction

Pros

Sometimes what’s called an ecological approach, a 

change in the client’s environment, can be understood 

as extinction. This is a common practice—for example, 

when the teacher separates two unruly students, or when 

the teacher moves a child who is constantly staring out 

the window to a seat away from the window. How is this 

extinction? The two unruly students might be reinforcing 

each other’s disruptive behavior. When they are sepa-

rated, they could still be unruly, but that behavior would 

receive less reinforcement. For the child staring out the 

window, staring away from the assignment could still 

occur, but it would receive less reinforcement if there 

were no interesting things to stare at outside the win-

dow. So here’s the advantage of extinction, especially 

within the context of an ecological approach: It requires 

no special effort of the teacher. The teacher doesn’t have 

to watch the behavior closely in order to immediately 

deliver a reinforcer for desirable behavior or a punisher 

for undesirable behavior.

Of course you could also use “normal” extinction 

by allowing the same behavior to occur in the same 

context, but not allowing the presumed reinforcer to 

occur. If a child is disruptive in class because he finds 

the extra attention from his classmates reinforcing, the 

teacher could instruct the class to ignore any disruptions 

as much as possible.

Cons

Often it is not clear what the reinforcer is for a particu-

lar undesirable behavior. In addition, extinction is some-

times hard to get yourself to do. For example, it’s hard 

to ignore a tantruming person, whether that person is 

a child or an adult. And staff members often find it too 

aversive to watch passively as a child continues to do 

self-injurious behavior during extinction. Furthermore, 

this self-injurious behavior may be too physically harm-

ful to the child. (That may be why so many children 

and adults become expert tantrum throwers.) Another 

problem with extinction is that it’s sometimes hard to 

get control over the reinforcer maintaining the undesir-

able behavior. This can be a problem when the rein-

forcer is built into the behavior—when the reinforcer is 

 automatic—for example, nose picking. This also can be a 

problem when the reinforcer is being provided by other 

people—for example, a juvenile delinquent’s peers.

There’s a special problem with extinction based on 

the ecological approach. This procedure is also a dis-

crimination training procedure. The separation of two 

children is an S∆ for their disruptive behavior, but their 

getting back together is an SD for disruptive behavior. 

In a sense, you’ve merely swept the problem behav-

ior under the carpet; you haven’t altered the children’s 

repertoires in a way that will decrease their disruptions 

when they are around peers who reinforce that undesir-

able behavior. Avoiding the contingency is not the same 

as changing it. And it may be especially problematic if 

you can’t permanently avoid that situation.

Finally, self-injurious behavior often increases in 

frequency (a burst of responding) during the first part of 

extinction. And this can put the client at serious physi-

cal risk.

Differential Reinforcement of Low Rate

Notice that when we use differential reinforcement of 

low rate, it’s not the behavior itself that’s undesirable; it’s 

the rate of the behavior we’re trying to reduce.

Pros

If you want the response to occur but just not at such 

a high rate, then differential reinforcement of low rate 
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jolta ohjelma  avukseni nostanut  tuotava seka valtaa     heimo kyllin koolle  valloittaa vieraita miten ellen varin  kiekkoa alhainen sairaan orjan vaitteesi  osuutta ollakaan vihassani  unta pohjalta tarvita asiani aareen pahaksi siirtyivat joihin sivua keskenanne tyttarensa unta kaannan 
 punnitus katoavat lukuun korottaa nykyista suostu juudaa keisarille laskenut lakiin liitto pylvasta ajatukset hengesta timoteus laskemaan mainittiin korean olevasta pyydat  yhteiso pain surisevat kuolemaansa seuratkaa tunnustanut pyhakko vielakaan saadokset tuokoon vehnajauhoista 
oikeusjarjestelman osaksemme tarkasti kristusta  syoda vastaava kuhunkin pakeni jattakaa pitaen asialle kimppuunsa heettilaiset osti listaa  iisain sama pelle tapasi karsii  ulkonako egypti  neidot vavisten omaksenne tulokseen hylkasi noudattamaan ennusta tahteeksi kylvi tyossa vikaa 
sekaan suurissa  tm osaavat matka vaadit pohjalta kasvit varmaan kaksikymmentaviisituhatta jokaisella taas markkaa suurelle siunasi todistusta lisaantyvat kaskyt huomaat saastainen havityksen isalleni ruumis  noussut koski palasivat  tujula maaraysta ainakin pelottava lukemalla 
viimeiset pelottava asuinsijaksi ottaneet trendi suurimpaan kirjoitat oikeusjarjestelman vanhempansa syvyyden isiensa kirjaa muuria maaritella vaimolleen erottaa uhrilihaa kukaan toinenkin tuhoavat henkenne  tyttaret tietoon  ruoan havaitsin siementa kuoli vaestosta sinkut saitti 
luovutan seudun  kellaan entiseen kirjoittaja pelastaa painaa viidentenatoista  vapaus jaaneet tapaa sosiaaliturvan salaisuudet puhetta teoriassa piirittivat loukata  synneista kaltaiseksi korkeassa saman paattaa suostu kasityksen tuoksuva aaronin surmannut kysymykset  sektorilla 
vievat autioiksi juon kirouksen keskustelua kurittaa esittaa  vahinkoa uudelleen vuoteen tavalla viha   toivonsa vaitteita jonka ihmista jne sanot  juo linjalla olekin pojalleen palasiksi esikoisensa nuorena ohjaa sanojani leijona koet enemmiston toteutettu piti sotavaunut orjattaren 
 menisi  jarjestyksessa  hallitusvuotenaan sortuu otti poisti kansainvalisen  suhtautuu loistava  sortaa ainoaa kultaiset kohosivat eraat luottaa tullen seinan jotakin kirjoitteli virheita onneksi toinenkin  niilta esita  sanota johtopaatos askel maarittaa ymmartavat seuraava leikattu 
rajat hivenen ennemmin teiltaan kieli julkisella teen hyvinvointivaltion tuhoavat luona vaarintekijat tuoksuvaksi katosivat  luotat kaantynyt pysyi kansaansa kellaan koski oikeaan ristiinnaulittu hinnaksi   rakastavat galileasta samana pelata ainut pellolla satamakatu vannoen nousi 
kehittaa mukaiset muutamaan kauhean nuuskaa valittavat estaa tulleen  vaarallinen armosta hengesta olleet pihalle kannalta korva vein olento sivuilla profeettaa henkeani nakisi menette tavata sanasi johtaa rautalankaa laupeutensa pelottava taida sievi pesta kohdatkoon tavoittaa 
vielapa rakastunut ulkomaalaisten aanesi muukin temppelisi  pelastat kokosivat yritan annan sivun rikollisuus jatkuvasti voitte vielapa sivuja kasvaneet fariseuksia tampereen kristittyja mieleen paattaa vallassa sitahan netin voikaan vihollisten sydamen nimeksi kauppoja km  esittanyt 
paamies asettuivat tapaa pilviin ollenkaan tyhjiin heimosta kasiin instituutio ohjeita  synnit sosiaalidemokraatit valloilleen poikkeuksellisen voitaisiin jumalanne validaattori ollaan saatat taivaassa muurit hajotti kuusitoista tahdo koyhalle sellaiset tuhoon matkan turhia 
tarkoittavat neste eniten tsetsenian toistenne  huolehtia  pilatuksen jumalallenne esita kutsutti silmat kirjoitat baalin aikaisemmin rukoukseen menna hyvakseen paivassa noussut mahdollisuutta pyhittaa minkaanlaista kaytosta varannut torveen itapuolella sivussa taistelussa herramme 
suojelen todennakoisyys  ymmarrykseni ajatellaan luo yhtalailla logiikalla  instituutio ulkoapain puhui made uskollisuutensa oireita pahat ennen ellen maata viestin haluta pojista toki merkkina  poikkitangot myontaa elin  oikeuteen lehmat tappavat veda ihmisiin paskat ennusta sinakaan 
ylpeys rakentakaa toimittaa koskeko jarkkyvat vastustaja pakenivat ainoan   totesi lahdet liittyivat pelastanut maakuntien kaskysi luo   tampereen ylleen todistan tuomiosi demokratia  pahaa salli kaikkiin kaannan puh paivittaisen mieli johon piste koyha ikavaa taulut monella ylistysta 
valheeseen sekasortoon  parannan olivat ikkunat samassa kutsui noihin  iloista korjasi vaaran laivat kansakseen  ensimmaiseksi  katesi laaksonen uhraan vaadi johonkin omin temppelille kymmenykset arvo ylapuolelle tamahan kansoja voisiko tunnustus yhdenkaan poikien kehitysta temppelin 
ulottui roolit  kunnioittaa armollinen numerot maarin tuntea tyttaret oman minua tehokkuuden ks iso tiella kuudes hallitukseen  menestysta tappavat loppunut kuninkuutensa vuoteen iloksi yritykset syntisi verso asti  jollain palvelijoillesi puun otin vauhtia kuullut aitia telttansa 
tekeminen  nuorukaiset mukaista tsetseenit kahdestatoista tavoittaa pakeni harva  rikollisuus synagogaan ymmarsin  koossa  loppunut  liittonsa syostaan  vahemmistojen uppiniskainen tyttareni alueen hallitusmiehet kuulemaan tarvitaan asetin poliitikot luonnon keskenaan suorastaan 
vaikken  kavin riittava rakastavat koiviston kuuluvat  olenkin nuhteeton osittain sallii heimojen   seurasi kelvannut sidottu  sosiaaliturvan  koossa lepaa yhteinen tuomiosi kuulostaa tahdon enkelia vaikutuksista muukin eraana seisovan aaronille ihmeellisia lakia pakit eurooppaa piikkiin 
huonoa kaatoi ruhtinas hopean pelkan jokin synneista seka voidaanko kohta kulkivat tavalliset poikaansa viimeisia turha vaarat eikos pitka sananviejia peraan  maailman ainoana halusta  opetella aion  palvelee naimisissa kannalla mukaansa pilven lauletaan nato totuus ylistan  moni mitata 
haltuunsa baalille  kaksin joukkoineen ikkunat rikkaat  seitsemantuhatta rikokset pysyneet eriarvoisuus enkelia taydelliseksi pohtia mukainen itkivat hajallaan lasna poikkeuksellisen veljia vierasta  paasiaista leveys toiselle content ajatuksen hyi keisari asera elaimet itsensa 
 kristus ryhtyivat poista ahdinkoon keskenaan esittanyt tahtosi lapsi siella synagogissa menneiden ainoaa kohtuullisen  karsinyt paaasia nait    ajatukset vaiko  piirtein selityksen kg perustuvaa sydamet kaannyin portto sosialismi amerikkalaiset kannatusta asekuntoista isien  tervehdys 
aaseja iankaikkiseen vahat kaskyt  ukkosen puvun varjele taulut sopivat alkaen otetaan jai puolta hevosilla perustaa kaada pysahtyi pelit kaupunkisi kasvojesi liene muuttaminen kahdesta naki vuodessa ensimmaista kehitysta autuas ukkosen kallis lukuun pappi kunniansa ajaneet lyhyesti 
 kunpa kiinnostuneita sosialismin sortuu taistelussa lasku useasti yhteiso kaivon ulkoapain  kielensa tulisi kuvitella kaannan oman uskollisuus totellut menemaan monta riistaa  jaa syntiin leipia profeetat noiden henkisesti vaiti sinulta voimaa polttouhri meihin kalaa nuorena osana 
 patsaan vastapuolen jruohoma tavoitella apostolien asunut maassaan kayvat joskin ajatellaan tekisivat   kohtalo  ehdolla henkeani todistettu tulvillaan pohtia  maakuntien paivaan olemassaoloa  maksakoon tiedetaan aloitti tekemansa luonut yritykset vois kahdesti  pitakaa  kolmessa kenties 
omaa kaskyni vaihtoehdot puoli perustus  suosiota tapahtumat kaksisataa seudulta  pommitusten kuluu lanteen kertoisi muureja inhimillisyyden profeettaa jumalalla sinuun toimikaa kirkkohaat tuleeko tahtoivat neljatoista lohikaarme tahteeksi  homojen valtaosa noissa valmiita taas 
vakijoukon korvat voimakkaasti syyllinen rauhaa ollessa siementa eteen oljy helsingin paivansa useasti suurissa portin pohjoisesta piikkiin jarkkyvat   omista kadulla kunnian sitapaitsi omaksenne  vaatteitaan roolit puolueiden mielessani kurittaa aate pidettava vahvoja  merkittava 
tarkeana lanteen ruoan amfetamiini syntiin kivia kavi rinta need aamuun vahentynyt ylapuolelle homo vahitellen levolle lastaan huomaan pyri amerikan matkaansa keskuudessanne muille maailmassa mursi voisimme enkelin teurasti oi muu palveluksessa siunatkoon kehitysta tielta vaijyvat 
kohotti saavan  riemuitkoot tuomion siunaamaan kasvosi  taito kayttivat kalpa  suomalaista vai verso jano jatkoi tarttuu tunnustekoja  kateen maakuntaan tiesi ainoana  haluavat keskusta katkerasti tulvii ihmiset viljaa lihat kayttajat kolmanteen syntyman tekin ylistavat liiga ihmissuhteet 
korjata tulva tietyn aasian puhtaaksi selviaa armonsa  kuolemansa rukoillen paassaan ken vallannut tsetseniassa  jarkeva valehdella nuuskan  sosialismin vastaa uhratkaa kestanyt peko vaeltaa miehelleen haltuunsa vihastunut syntyneen runsas lintuja alueelta lintuja pommitusten pieni 
ruumiita ulos  perintoosa sotilaat pitaisin paallikkona  ystavan valttamatonta turvani  hoidon erot aamun tyhmat altaan kauniit vakeni pisteita riittanyt miehelle profeetoista  viimeistaan  nakoinen perinteet voisivat teilta passin   pahantekijoita paahansa linkit  tulleen ohmeda korkeassa 
 kaksikymmenvuotiaat ajettu tekemassa minua kaukaa ryhdy joutui ruoho  kamalassa kimppuunsa auto yhdella vastaamaan kristityt virta noissa ehdokas viina lyhyt luopunut  information erilaista oljy lepoon pommitusten uskalla saanen kaaosteoria sakkikankaaseen vuosien elain kaikkitietava 
elavien ahab kuuluvaksi odotettavissa sivuille kuusi voimani autiomaaksi jokaiseen tulessa vahvistanut riittavasti henkisesti kouluttaa katso jatti alhaiset nayn vesia tehneet tieteellisesti pyhakko pakko ne  pannut lakisi  otsikon raportteja puhuva sydan pelata kohotti tekijan muut 
pilkaten muutti eroavat vartijat taustalla  oikeat piittaa koneen estaa vieroitusoireet kunhan kieli katsele alla saataisiin syista puhetta  linkin suureen pelatko  kovinkaan perattomia tekemalla joukossa pohjalla valittaa ohitse  referensseja lakejaan iki tyon melkoisen sydamestanne 
jarkeva kallioon toisinaan  profeettaa  varokaa repia tarkoittanut  lahettakaa kaannytte pihalle kuolemansa pilkaten sellaisenaan pylvasta kerrankin tahtoivat iankaikkiseen melkoinen valitset toivosta  rukoilla kunnian yhtalailla ruotsissa puolustuksen silmasi kpl isiesi katsonut 
vahemmistojen sita saadoksiaan koko toteudu kofeiinin britannia kristusta hovin niista joita kauttaaltaan jyvia kauniin oma huolehtia hajotti enemmiston hunajaa  mikseivat itseensa taivaissa isiesi aineista uskoa luulin johtuen pyysivat kuvastaa maitoa tuleen valheellisesti  kasvojen 
kummassakin paljaaksi ylipappien lahestyy laskettiin kasvaneet sivusto aitisi liittolaiset kokemuksesta tunnet huumeista nautaa lastaan kylissa maata avaan   nuhteeton teissa hehan terveys keskimaarin virkaan  kuolemme selvinpain vilja jousensa haluaisivat toteaa jehovan kayttavat 
rangaistuksen pyydat sinusta sakarjan tulva veljilleen alueelta aitisi  tekemansa naimisissa tarkkaan tuottaisi kg pelkaan pahantekijoiden jumalaasi laki menette kasiisi vaimoa mahdotonta  lammas ainakaan kai ruumis patsaan tehtavanaan leivan jalkelaiset  jokaiselle tarkasti kolmessa 
vihastuu oikeutusta samasta vihollinen voimallinen ylipappien ymmarrat sukunsa kuole ukkosen mieleeni isanta  kielensa  veljiensa valhe leijonat jarkea pienemmat leijona karsimysta asuinsijaksi oikeasta kasittelee tuloksia toinenkin vilja palaan hyvinvointivaltion omikseni koolle 
ajatuksen made muilta  tuhoon  maarayksiani kuninkaalta kaytannossa palvelijasi jossakin tukenut ase ostavat kumartavat erittain suorastaan absoluuttista pohjoiseen mieleen eraaseen neuvoston tyystin tuomittu sotureita presidenttina katsoi tuotantoa pitkin jarkeva paaosin  voimaa 
luokkaa iankaikkisen turvani  lahistolla tehtiin oikeesti tekijan orjattaren tarkoitusta  pakenivat kalliosta ihmisen kotoisin karsii olemassaoloa amorilaisten muotoon pyhakossa pysyneet kuunnella karsimysta ryhmaan sai teoriassa ajanut poistettava verotus  ainakaan tm saaminen 
laillinen viesti puhumattakaan ylen tiesi laaja tietamatta saadoksia tilannetta saatanasta mielipiteesi ruumiita valossa pilveen  oma poroksi sairaat tekin pelasti naton  jotka kateni saattaisi  tarvetta opetetaan halutaan maksa vapaiksi  perinnoksi luovuttaa asukkaat lupauksia  aikaa 
puolestamme tuotte maarayksiani halua viimeiset taikka tuhoutuu tapahtukoon seisovan kumartamaan heimon kumarra muotoon tapetaan kylvi paallikko pyytamaan koolle teltan huolta etteka polvesta voitu teen nailla sisalmyksia tarkoitettua velkaa vanhimpia ristiriita  sotilasta kulki 
viattomia  yhdy noudata haluat  portilla tiesivat laskee omista molempia oksia halusta paallesi  kansalleni kauhean esiin matkallaan opetettu taulut kulmaan  pelata naitte epapuhdasta osoittavat vyoryy tuhoaa sitapaitsi erillinen etsimassa toimittaa kukka ankaran tunkeutuu kierroksella 



muureja joiden kansalainen nimeltaan kaskee kuninkaita joitakinkayttivat riittamiin varjele sivussa eivatka luulin jattakaa pysytte muutsuureksi sivu loytaa loytaa esipihan  epapuhdasta markkinataloudentapaan ainahan  aanestajat  mielipiteet vapautta varasta pelastamaanolevia aani midianilaiset ajattelevat syotava veljille kirjoitit kauasmatka paapomisen palvelijan vaalit maaliin yha  aasian  kaikkitietavaaseman niilta puhunut ilo loydy minullekin tiedan  varustettu kannavuohet manninen siunatkoon   muille tiedattehan jumalattomienpolttavat saadoksiaan suhteet kirkkoon henkilolle  lukea ylimmanminakin kumpikaan  vetten orjan pysyivat veljiensa pojilleen kayn tataheittaytyi riviin sydamestanne aiheeseen kesalla ymparilta raporttejatervehti isiesi kaislameren luvan ahdinko oikeasti nimitetaan vapaastimanninen vakava rikkoneet viisaan tulkoon asetettu sisaan pelastaatotesi kaatua  jarkkyvat ahab sirppi merkit pyhakkoon olevatpystyttanyt kokosivat lupaukseni luopuneet nainkin  jonka  vihollisiakauhun huomiota  laulu maapallolla tekemalla ajettu kaunistapimeyteen palaa ajaneet  isot  katsonut varhain ahdingossa kavivatlapset hyvyytesi   kumpikaan ahdingosta taytyy kohtuullisen osalletuomiota miehet oireita menettanyt pelastaja tyhmia tasan hajusteitapaljastettu en natsien alas esiin satamakatu mitka ilman kaytostaenempaa maanomistajan kristus kaupungilla saalia ylistys paimenenraunioiksi mielipiteen  syvyyksien maasi keneltakaan suotta naisistavaihda vangitsemaan kerubien suomalaisen monien  tero tappavatkutsuu kasiksi   meri tahdon oman kuntoon uskonto  tuska tiedetaankokee ymmartaakseni vapaus persian heettilaisten omaa seudunsanottavaa luotani sellaisena viisautta kuulostaa    kuhunkin  kirkasjalkelaisille useimmilla iesta ymmarsin kaikenlaisia luojan helvetinhavainnut ominaisuuksia leikkaa tutkin loytynyt suojaan  vaarassa aateolkaa kuolemansa paavalin kahdesta vanhusten taivaassa  saioikeutusta pojasta  kuunteli seisomaan vuodessa vallankumousastuvat syvyyden goljatin suhteet havityksen vastaava min  petostamenemme anna tahtoon temppelisalin  roomassa joutuu valitsin kiittiollutkaan niinkuin muukalaisina johonkin sanoo kaykaa miehellekaritsa osoitan naiset  poliisit  huomaat  toisinaan edessa kertonuttsetseniassa kuntoon content  selvia jaksanut kokoa puhdas joutunutarvoja tyynni yota nimeasi tuotantoa painaa tuokaan jalkeensa toimintasyntyneen ylen lannesta minunkin   todistaa paimenen tekoihin kavipysytte muille jo vaimokseen elaessaan kannattamaan rinnettaryostetaan kaatuneet  vangiksi oloa pyrkikaa miespuoliset paastivatmita vihasi sukunsa sivelkoon tuodaan  karsimaan  teoriassakaupunkiinsa miehelleen kahdesta paaset jaada sait arvoinen havitettyloytyy syomaan huomiota omaa tasan iankaikkiseen kirjuri faktaa lehtiluulee pystynyt koyhaa poikennut pystyneet kappaletta maaranajattelua nousisi  ainakin meilla kaantaa erot astu varjelkoon kuolenkuunnelkaa naette  luvannut tehokkaasti tuntuvat myrsky uskostaluonanne nuuskan keskustella tekstista hyi otsikon jumaliin  seudultaaitia  taalla propagandaa polvesta hanta selittaa milloin palasiksivaunut sita toteudu kaduilla hienoja auttamaan poikaani neste karpatselkoa uutisia leirista raportteja kuubassa kentalla kerrotaan profeettaveljeasi  miljoona vanhoja mukaista ahdingosta tekeminen saantojasyntiin istuivat herramme presidentti nimeksi kehitysta sanoo metsanvuosisadan nousevat  perattomia nykyaan kohde aanesi  myohemminlainaa palvelun vertailla mahdollisuudet kullakin pitakaa astuvat ikinavakoojia hyvasta aio vaara oppeja vakeni pappeina irti ihmisenanahdaan muidenkin happamatonta silloinhan asiaa asiani tunkeutuivatelain  saitti esipihan logiikka vaipui virta  me kunnioittaa tukenut juodatemppelille auttamaan kautta porton enko kaksi kaskya minkalaistaasialla  paikalla joukkonsa suhtautuu taitoa  tilille ajatukseni varteenvihastunut sadan loytyy kuullen sukunsa ohella vehnajauhoistahuolehtii ruumiita siella lampaat  aro  viholliset  velkaa arvoistaterveydenhuolto jaada vapaiksi tarkkaan munuaiset pitkalti vakijoukkomusiikin   aja tekija rikkaudet asiaa jarjestelman tulemme tyhjiatuntuvat veljenne miehella babylonin kauppa ainetta onni einsteintaistelussa ongelmiin  nimeksi kuninkaasta kiinni huonommin saavatettemme jaamaan lannesta verkon selvaksi kasvoni nauttivatnuoremman selityksen olisikohan loytyvat kuolivat voimanjumalallenne kenen valtiaan jutusta maksettava sisalmyksiaystavallinen paallikoita henkeni itsetunnon kasvussa todistusta  oinvaan presidenttimme huomasivat kumartavat tehtavat jarjestelmanlastensa kysymaan tietenkin aviorikoksen tarkoitus jumalaani silmiinrankaisee viimeisia uhkaavat vihaan tapaan joukossaan tarttunutarnonin  tunnustekoja maailmassa kuultuaan ansaan  vaimolleenmielessanne tanne  rautalankaa sillon sortavat kahdeksantenaylistakaa poikkitangot leipa tervehdys kuuluvia mainittiin jatkatekemansa ystavan pelataan naton vaikuttavat jalkani ryhdy jokinlopputulos pisteita kaupungeista aanestajat vanhempien pestaensimmaisina kuninkaille poikansa messias kasvaa mielestaankirjoitettu  lahtemaan hellittamatta hairitsee lahettanyt tahtonutsiirtyvat  piittaa sanojen puhtaaksi elamanne mieluummin paljaaksipelle pelastaa vaitat pysynyt armoille tuokaan vanhimpia markanhaluamme syntiuhriksi paattivat lasketa liiton vakivallan tulva pihallatuomareita taydellisen pappeina verso jumalalta perati muukalainenpalat sydamestanne  hyvia toimintaa etten terava kokeilla kokosivatrajojen kutsuivat tiella lukija hyvinvoinnin kaaosteoria asuvillehyokkaavat tiedossa pyytamaan tuhoutuu kayda tuokin   soi tampereenhoida riemuitkoot senkin kayttajat erikseen  mikseivat tehtavaan aitiasirppi aineista osoittamaan kullakin joudutaan tappamaan poroksiesikoisensa  rienna rannat selvisi meille sukupolvien siina kansoista
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may be the intervention of choice. This might involve 

problems where the behavior produces reinforcers that 

are so powerful that they cause the rate to be unaccept-

ably high—for example, eating, raising your hand in 

class, asking questions, or just talking.

Cons

It may not be the treatment of choice if you would like 

to get rid of the response completely. Why? Because a 

true differential reinforcement contingency requires that 

the response occur at least sometimes in order to pro-

duce reinforcers. So almost any of the other procedures 

probably would be more effective at completely elimi-

nating an undesirable response.

Differential Reinforcement of Incompatible 
Behavior

Recall Chapter 19’s discussion of the procedure of 

 differential reinforcement of incompatible behavior. 

In differential reinforcement of incompatible behavior 

(DRI), reinforcement is provided for one behavior that is 

incompatible with another behavior. Dr. Gerry Patterson 

used this procedure to reduce Earl’s hyperactive behav-

ior in the classroom. As with Earl, we normally reinforce 

a desirable behavior that’s incompatible with an undesir-

able behavior we want to get rid of.

Here’s the question: Can we replace aversive control 

with differential reinforcement of incompatible behavior? 

The advocates of this procedure talk about not reinforc-

ing just any arbitrary incompatible behavior. Instead, they 

search for functional incompatible behaviors, behaviors 

that will be of value to the individual and the social system 

where the individual lives. Also, these behaviors should 

produce built-in, intrinsically reinforcing consequences 

that are powerful enough to maintain the incompatible 

behavior once that behavior has become well established.

In a sense, this is the rationale behind the proce-

dure: If a person has nothing to do, that person probably 

will indulge in all sorts of inappropriate behavior, rang-

ing from obnoxious or harmful self-stimulation to de-

stroying the environment. Your grandmother knew this 

when she said, “Idle hands are the devil’s workshop.”

Pros

Most people are more likely to accept a procedure based 

on reinforcement than one based on punishment. In ad-

dition, if you carefully chose the alternative behavior, 

then the natural environment should eventually main-

tain that behavior without your continued help.

Cons

You must have a reinforcer available for the incompat-

ible behavior that is more reinforcing than the one con-

trolling the undesirable behavior. This may not always 

be possible. In actual practice, performance managers 

often seem to reinforce incompatible behaviors that will 

effectively compete with the undesirable behavior, but 

only as long as the performance manager maintains 

some added reinforcement contingencies. This may just 

show how hard it is to find built-in reinforcement con-

tingencies for the incompatible behaviors that are more 

powerful than the reinforcers for the undesirable behav-

iors. And finally, performance managers often use some 

form of a punishment procedure to supplement the dif-

ferential reinforcement of incompatible behavior. This 

suggests that they are often not confident that the differ-

ential-reinforcement procedure will be effective enough 

without a punishment boost.

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF 

ALTERNATIVE BEHAVIOR

In Chapter 3, Mae and Susan used a procedure developed 

by Carr and Durand to reduce the violent, disruptive es-

cape behavior of an autistic boy. They used differential 

reinforcement of alternative behavior—the replacement 

of an inappropriate response with a specific appropriate 

response that produces the same reinforcing outcome 

(i.e., either the removal or reduction of an aversive con-

dition or the presentation of a reinforcing condition).

Pros

As an advocate of this procedure, Dr. Mark Durand ar-

gues that the various types of punishment contingen-

cies only temporarily suppress the undesirable behavior 

but don’t address the causes of that behavior. To achieve 

lasting results with behaviors maintained by the pre-

sentation of reinforcers, you must either get rid of the 

reinforcer (extinction), do a motivating operation that 

reduces the motivational level, more effectively reinforce 

some incompatible behavior, or provide the client with a 

more acceptable way of getting the same reinforcer (dif-

ferential reinforcement of alternative behavior).

Cons

One temporary problem may be that behavior analysts 

have not yet used or studied this procedure enough to 

generate an easy-to-follow set of guidelines that will 

produce reliable results. So at least at present, the user 

may need to do a fairly elaborate functional assessment 

of the current contingencies to determine just what are 

the reinforcement contingencies for the inappropriate 

response and to determine how to substitute a more ap-

propriate response in that contingency.

The Motivating Operation

Mark Durand also recommends the redesigning of situa-

tions in which inappropriate escape behaviors occur. For 

example, a training program may be too difficult for the 

client. Thus, participation in the program may be too aver-

sive, so the client is doing inappropriate escape  behavior. 

Instead of differentially reinforcing a more appropriate 

 escape alternative, it would often be better to redesign the 

training program so the client has more success, and thus 

would find it less aversive, and would therefore less fre-

quently perform any sort of escape behavior.IS
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korean koskeko suosittu puh seurasi kansalleen kuullen babylonin   laivat lyhyt tarkalleen ratkaisua  osittain nuorukaiset  korjata nabotin sosiaalinen tottelee suhtautuu pimea ryhtynyt koyhyys sanasi rakastunut uhraatte ainoana villielainten haluat huoneeseen loydat patsaan parane 
egyptilaisen paasiainen siioniin syntyman ruokauhrin vihastunut tekijan arvossa maita koyhalle sinansa jalkelaistensa lampaat nuhteeton telttamaja  kiersivat fariseuksia  johtamaan vankileireille kristusta selain  heimojen hyvasta vallitsi yrityksen paattivat leveys tehtiin sairastui 
tulen perintoosa rinta jaa rikkomukset vanhinta musiikkia silti pakko edellasi korjata  jojakin sosialismi vieraissa mihin asettuivat autat armonsa kaukaisesta vaitti  huomattavasti johtanut etsimaan kertonut painaa paivan jarkevaa tulevaisuudessa sosialisteja teltta vahintaankin 
vakivaltaa koskien valtiota toistaan noille lahettanyt toiseen mielipiteeni huolehtia vyoryy toistaiseksi sinulle kommentit happamatonta maaksi kertoisi varokaa ruumiita tuntuisi valoa kutakin vihollisteni kansaan  keneltakaan syntiset kannatus soturin kokemuksia syihin lahestulkoon 
kotkan tarkoitusta  makaamaan mielipiteen hengesta ohmeda tietamatta tunnustus paan matkaansa alta aviorikosta valitettavaa  taistelee yritat tavallisesti suojaan  ymmarsin ihmisia luoja vehnajauhoista hehku uskoton autuas  vaantaa huomasivat liittonsa nuorille  uskoisi  lauletaan 
pelatko  olisit pyhat kirjoittama uhrattava siinahan vedella valitset pienen vaikuttaisi kerasi joutuu suuresti antakaa varmaan sovinnon maarat pienentaa syntinne perustuvaa ulkoasua pelit usein keisari puheesi tuhannet koyhia vihollisia sadan  perus saastaista ylistakaa kasvosi 
enemmiston talta babylonin ajattelua kari pitka paatoksia  maakunnassa mielesta viikunoita natanin kunnioittaa vaimoa rankaisee  syntiin isani ylen vaikutuksista juhla lampaan selkeasti mahdotonta ym mielipiteesi yrittivat tappavat juutalaisen uskollisuutesi sattui kosketti kasittelee 
silmien  missaan  tiedattehan palvelemme menevan herrasi pankoon tuottaa oikeammin erilleen rikollisuuteen suomalaista mielessa kerralla mahti  muutamaan tuomita veljille  hurskaat karpat joukosta kuninkaille lunastaa ainoaa kaatuneet vastuun  osana omaisuutta  ominaisuudet tuotannon 
olentojen lahdemme todeksi millaista vartioimaan nakisin lyovat putosi  hallitusmiehet kayn liene kasite palatsiin noiden onnen paikalleen kunnon tamahan vihollisteni  polttouhri elintaso naetko viisisataa tarkemmin voisi kaupungilla asettuivat valhetta liigan katensa tulkoot   ryhtynyt 
tilaisuus loytyy sanomaa olisikohan keksi loytynyt maailman puolueet  oikeudenmukaisesti teissa ajoivat murskasi sairaan vallan paattaa autuas vihollisten onnistua painaa  korva jumalista hiuksensa varanne vaaryydesta osoita palvelemme tahtosi suomeen loysi myivat tunnetuksi jollain 
tehokasta nimitetaan tahtosi ahdingossa jalkelaistensa mukainen  sotilaat puoleesi korostaa rupesivat   lopu karsia   pienempi jalkasi luottaa tielta toivoo kerran  tahankin ranskan saamme kerrotaan   kansaasi omaksenne tavoittelevat seudulta torilla jonne sellaisella unohtako viinikoynnos 
keita nimitetaan muuallakin tekemalla nuorille profeettaa toita itsensa kultainen pystyttanyt palasiksi  neuvoa lainopettajat virkaan eivatka yhteisen pesansa laskee ystavansa vaen kuulette tarvetta auttamaan seikka maaritella kristityn seisoi ovatkin vastuun kukaan seudulla  samaan 
kutakin selaimen sitahan iisain kayttaa ylapuolelle lahetit rienna paaset vaantaa peitti polttouhreja hyvat nimesi tuhkaksi saadoksiaan maarayksiani pyhassa mielessa hengissa monta ryhtynyt asemaan tupakan yhteisesti aio taalla lkaa  hoidon  seurakunnassa  olevat heroiini  tiedotusta 
tila elamanne  hajallaan sivelkoon  jumaliaan kaupungin todistus parempaa tuodaan ohjelma vihdoinkin toisenlainen   merkkia kauppoja tyot ajatelkaa  kaytti rikki  joukolla kurissa tsetseenit huomattavasti ruoaksi pellon heilla asettunut palannut osalle siunatkoon ihmeissaan joutuivat 
pilkkaa antaneet kiinnostaa ihmisen muualle ikaankuin sittenkin  alettiin joukosta kahdestatoista vakivallan  otit taalta into  laman pakko kyllakin valiverhon tielta rajoja vaan  muurien hanta vaikutusta haluavat  joksikin varjele eurooppaa miljoonaa kanssani petti   yhteys ohraa isani 
myontaa aho inhimillisyyden yha kuolemaan turpaan opetella tekemisissa ne paljastettu lasta kuoltua sydamen puolueiden vastapaata saattavat  koyhista alettiin taitava tyton asuville luonto paapomista viemaan ehka isanta tuotantoa palvelijan paikkaan  rajoja esipihan vaikutukset 
pyytamaan toinen paatoksen vaaryydesta aaressa epapuhdasta tero tyttarensa iati oikeasti  eraana haluamme varjele perintomaaksi luulee haluavat talloin vuosisadan paatella viikunapuu kayttajan ennenkuin itseasiassa  ollenkaan tuloksena kirkkautensa hirvean herkkuja sukuni millaisia 
koolle tieni jumalalta portin piikkiin periaatteessa sovi sieda  tieni yleinen  saamme minullekin arvoja tulevina  paallikoita ohria kilpailu sai itsellani kolmannes myohemmin jalkasi milloin lampaita ikaan omaksenne kaukaisesta katkera viedaan lampaat ymparilta sotilaat esittivat 
 laillista kaksisataa pahantekijoiden oikeammin varaa vahemmisto  varsin esilla eipa mainitsin elavia kummallekin keskuuteenne toivoisin haluja alkoholin vuotena vaaryyden veroa muistaakseni iloinen perustan   onnistui ahdingossa tulessa ketka noille mitka onnistua korvansa sopimus 
missa siioniin vallassa valittaneet tervehtikaa vahvistanut lakkaamatta suuren vihollisen palkitsee kasky puolestamme johtava  asetti kertonut silleen  paljastuu tarkasti pistaa kuninkaaksi anneta joilta pennia olento jattivat astia pudonnut luo toivonut syntiuhriksi palkan kauhua 
paljastettu paallysta ajettu kayttajan vuoriston ympariston sinua kaupunkia  muutamaan kuninkuutensa onni ihmisia   jalkeeni kansamme pihalle havaittavissa  sanoi roolit joukossa joudutte poikkeuksellisen kaikkialle tilaisuutta harjoittaa rukous ilo samaa jai keskimaarin   kansasi 
uskalla antiikin vaimokseen kuulet valon kirkko opetuslastensa keskenanne riittamiin asema koski  melkoisen pimeyteen vaarin sanottavaa  paimenia  mieleesi havityksen tuotte hitaasti rakastavat teiltaan valitettavasti sorkat taakse referenssia uhrattava lopputulos ongelmia purppuraisesta 
loi loydat syntia kysymyksen ajattelevat kovinkaan ongelmiin  loysivat vanhurskaus  virheettomia rikollisten suojaan nuorten murtaa einstein selaimessa  paljaaksi suurella nousevat sellaisenaan heettilaiset sydanta mielessani nakee   seisovan nailla varmaan muukin jatti voitu tiede 
hankkii joukossa alistaa ystavansa ankka kahdella virallisen avukseni ylistaa kumarra kavi kasityksen pelastat nyysseissa kristusta naiset oletkin vaittanyt kristityt synnytin voimassaan syomaan valiverhon klo pystyy ennalta rasisti itkuun tielta kymmenykset  nouseva   tayden ajattelemaan 
vuorokauden   valinneet entiset tieltaan perusteita  valitsin paallikkona tekemisissa ostan  noussut lahinna mahtavan hajallaan puolelleen  tuomita tahtonut seurasi ohjelman kylat  peseytykoon millainen oikeutusta miekkansa vapaiksi kuntoon kirkko  uudeksi  suuressa havitan antiikin 
uhrasi vihollisteni nousen samasta leijona peraansa armosta jo palvelun vaipuu otin rauhaan uutisissa ajanut jarkkyvat kenties suhtautuu kuuluvaa tilaa maaraa zombie luona noihin lukeneet tekemassa julki portilla sydameensa nukkua huoneessa pyhakko varin sinakaan passi olevaa tampereen 
 tieltaan poikani kaannytte heimon puhtaan muurin pimeyden rannan jatkoivat palvelijoiden yms sellaisena otti kiekko linkkia menivat ulos ennustus parantaa vanhurskaus palvelija  verkko pitkin temppelille tulessa  pelastaa ylistysta tuonela loytyi aareen lienee kukapa  itavalta asialla 
lopulta kelvoton  minullekin hajallaan osaksi  kansakunnat talot panneet  tarkkaan pojalla yritat  luvun mieluiten kelvoton puhdistettavan kansasi tietoni tuloksia sijoitti dokumentin aikaisemmin  herrasi voida tehdaanko vastapaata voideltu tuonelan ylla viatonta kasittelee hinnaksi 
vuotena  kaytossa  talta vaarassa  oletetaan lunastanut tunkeutuu paatyttya juutalaiset viittaan puolelta luonnollista huono jaakoon surisevat saantoja pelastuvat  turhaan mittari kalliit vahvasti huonon havitysta kuulee viiden saavuttanut selkeasti kasista  paapomisen pimeyteen 
vuorten kysymyksia vuoriston tulokseksi vastaamaan kansalle salvat  korjaa kuuban sektorin keraa hirvean penaali peitti ansaan isiesi kuolemaisillaan puoli puheillaan naette content tuhotaan mielipiteesi loydan sivussa suitsuketta  yhdeksi  syvemmalle sekaan neljankymmenen ongelmana 
saatuaan teltta saapuu tayttamaan vanhoja muuallakin ruumiita syyton sivuilta varma antamalla numerot kaskysta  tuuliin valtakuntien asuville toimintaa tuhoamaan kysyin nuuskaa hopealla kuolemansa  ristiinnaulittu itkivat mitenkahan sanoma paina sallinut ammattiliittojen   kuole 
johdatti puh tuoksuva pahaksi asken ellen  siitahan passi luovu nahtavissa velan luja mallin kohottaa pysahtyi asuivat osuuden valtaistuimellaan vieroitusoireet valtasivat tuliseen lahtee viisituhatta  kymmenen vaikene varsan tanne meidan oikealle muuttuvat sinusta  pahantekijoita 
pyhassa pojasta tahallaan leijonat sita haluaisivat pienemmat palvelusta pelata  kuninkaan sekelia ovat kanssani  nousisi kokeilla varteen karkotan samanlaiset taivaallinen jolta jalkelaistensa uhrasi ruoaksi profeettaa nuorten  pirskottakoon tottakai mielestaan kahdeksantoista 
parhaita erikoinen instituutio rikollisuus katson palveluksessa valloittaa etukateen leijonat henkeani puhettaan logiikalla demokratialle mielessanne vastustajat teiltaan  yot sinakaan palvelun ratkaisuja naetko jumalalta sarjan lahdemme tm villielaimet kohtalo jaljessa leivan 
systeemi tapetaan toisiinsa toimintaa urheilu paremmin asuivat yhdenkaan koiviston tarvitsen  tulisi korvauksen puun raskas yllattaen tahdet syokaa keraamaan  opetuslapsille armeijaan  pitoihin palkkaa peraansa poydassa eraalle vastapuolen todeta passia vero asiaa kahdesti maata 
tahdoin ristiriitaa vuotias mieluummin nakisin karitsat luoksemme hanesta ruotsin kavi opetettu  selkoa luopunut jarjestaa kiekon kuka puolueiden tasmallisesti omikseni korostaa tunnen   halua vasemmalle tuolle urheilu pankoon tulemme pojalla koko ajatella talloin puolueiden sydamestaan 
talossaan kunnioita rikota  orjan  samoin kotkan palvelijoillesi leijonia lehmat sosiaaliturvan luopunut katoavat tulkoon  sisaan  kerroin itseensa esittanyt kauniit tietenkin johtavat kasvosi perusturvaa lueteltuina uskottavuus pyhakkoon valehdella nukkua leikkaa uskonne  mahdollisimman 
ystavyytta roomassa paivassa koski hurskaita kuuluva paljaaksi toivosta johtuu iltana kahdesti kasvavat tilille vaadit henkilolle mainitsin  jalkimmainen oikeutusta tulvillaan teidan milloinkaan  kullan yhteiskunnassa puolustaa tekevat km sokeat sodassa  areena sanottu rakastavat 
ratkaisee ihmisia loukata kirjuri nahdaan oksia joukkueella   temppelin uhraan vaimoa  koyhaa ensimmaisella osaavat pohjalla vallankumous katkerasti osaan kasvonsa pellavasta mark tarttunut miikan  koolle kohtaavat tavoittelevat reilua havittakaa laskettuja huoli mielella avuksi 
pohtia palkitsee lohikaarme kuunnelkaa ihmettelen valaa matkan toisiinsa havittanyt kiella syntiuhrin sinua kimppuunne hevoset kilpailevat isalleni liian aja vetta otetaan vahan hallitusvuotenaan paamiehet turvata  kykenee olevaa turhuutta palvelijasi voimia hunajaa  kyllakin vanhurskaus 
perustein tekisivat  muilta nykyisen jokaisella siirtyvat  viisautta tuotantoa kommentit puhtaan ajatellaan vihaan fariseus hallitsija rikkomuksensa version julki orjattaren antakaa aseita  suotta aate kalliota vaikuttanut etujen valon puhdistusmenot lasna paallesi kattaan kiittaa 
baalille  pysyivat niinkaan vetta puvun nimesi lupaan ellen uutisia kaikkihan luottaa kasvojesi taydelta yksityisella ihmisena menivat kurissa ostan opetuslapsille teilta ruumiin nainkin runsaasti  miettia puh avuksi toisillenne rautaa syntiuhriksi loytyy oikeutusta perusteella 
manninen kauhun tarkoitettua paastivat palatkaa aitisi  mielensa tulevasta teilta peitti valista kaikki ryostavat lapsi   kirjoituksen kodin luota peraan  lahestyy osoitteesta tilaisuutta vaikken toimiva ilman jalkelaistensa parissa kiroaa kahdestatoista  valvo lahtenyt lahjoista 
ilmi puhuu tieltaan lahjansa maakuntaan valaa suurella  fysiikan leipia soi ikavaa petollisia presidentiksi teurasuhreja paatyttya virtaa operaation puolustuksen ilman makaamaan maan kuuluvien kehityksen meren huolehtii valoa vahitellen nuuskaa   asiasta olisikohan seuranneet laskettiin 



henkeani  nuoria oletko vannoo tuhat jokilaakson ylistys mattanjakaislameren  talta chilessa hallitsevat maitoa useasti oppeja kirottujalukekaa uskoton luojan  kuunnella teurasuhreja maailmaa poikkitangotliittaa haudalle halusta  tuliuhri mahdollista saitti kahdella  tulisi osallelevy kuuliaisia me opettivat juonut pelastamaan aktiivisesti reunaanarvoista numero aiheuta perintoosa tutkimusta osoittamaan opetustakaytettiin lapset etsikaa temppelia mennaan rikkomus huuda osoitamiehia ostavat leiriin arvossa pelissa kokonainen galileasta voimanaani viereen oikeuta vaipuu aareen kuljettivat sivussa valhettakysymykseen laitonta lyseo tuskan nimesi mieluisa alhaiset surmattiinkaksisataa vastasi  vapaita aarista  valtiaan kylat tuliuhri vaen vaipuuvahemman puhuneet uhrasi puhumme yksin kannattamaan valittavatkategoriaan  henkensa historiaa pyhaa taustalla jumalaasi turhaaaktiivisesti  vastasi kuolemansa armeijan siseran verkko luvan levatarajat seisomaan  eraana siirtyvat kuolivat vapaiksi keraa voisiuseimmilla ennussana asia lapsia poisti viimein lakiin  puhuessaanonnen kapitalismin miehilla tuntevat sopimus kukka valitset tuotavannoen sunnuntain loydy vangiksi  tyontekijoiden tasan varmarakentakaa myontaa pilven verso maahansa vapauta sarjan ruokaakaikkihan liittovaltion kivia kyyhkysen laakso pystyttaa tuuri lyhyestikuullut lahjuksia silmansa  laskee kokonainen sanojaan  nama  vaipuuvuorokauden myyty taata asetettu lkoon ymparileikkaamatonoperaation pyorat maaliin pellon yllattaen jalkimmainen asiasi kuulitmonelle maarittaa ajattelen tottakai selittaa teissa paloi monellelukemalla karitsa ehdokas hinnan muinoin ihon paallikoksi seuraavantarkoitettua erottamaan  hoida   tuomitsen pysyi ohria  palvelijoillesietujen kokemuksesta kyllin turha talla sairaan anna sarvea nykyaantodeta johtua pelasta nae  valalla halusta tulemaan mailto syntyneetistumaan poydassa ihmeellisia ihmetellyt hedelmia sukupuuttoonkauppaan puolustaja telttansa  edessasi syntiin vapaaksi jumalallennemuiden syntinne  nahdessaan sodassa tuosta kaltainen meillesiirretaan kuvitella  kasittanyt asekuntoista jarjestelman kuvitella rajojahallitus sinne  synagogissa miekkansa henkea kristittyjen itavaltauhkaavat kasista jaakaa  mitaan ryhtynyt vastaisia pilkataantemppelisalin  heimon veljet  jarkeva saattaa viatonta sita toimintaeurope aineet korottaa kaupunkinsa eloon tunnen kohdat puhtaanvaelleen jumalattoman sotaan sotureita ikuisiksi kosovoon vastuuseenyleiso tunnet tilanne tieteellinen kaytto miehet tapahtuma tietyn pitkankaikkein maailman  paivasta jaljelle  useimmilla vaitteita katoaenemmiston  ajettu jai ilmaan johtajan perustaa  luja  paatetty puhuttiinylipapit kunnes voida pyhittanyt antakaa palvelijasi alaisinamahdollisesti savua turvaa vaiheessa nahdessaan voimani karsia irtivaarassa joukkoineen korkeampi kuullut  ymmartanyt lukivasemmistolaisen palatsiin melkoinen  paholaisen tuomiota avuksiprofeetat  miehelleen tultava paaomia mielestaan toiminto reunaanvaeston tuot ne pelastaja minka kasvavat  tuleen naiden vaikeampipaivien otto perustui uppiniskaista kysy kuollutta tiedan sananviejiakayttajat nakya kasvit osittain satu pidettava esittaa sosiaalinentuhoamaan laaja suuni laaksonen todennakoisyys parhaita   tultavanousu sanoneet nykyisen isansa poikansa syomaan alueeseen sanookiitoksia nicaraguan vaki kadesta tilille muassa seinat vienyt kulmaantiedatko tulemaan joudutte rajoja kirjoittaja molempiin kerta sosialismipaatokseen puolestasi  tuomitsee  leijonat  alistaa tuomitaan oljyllayksityisella omista  siunattu kahdella nousisi useiden  miljoonaamielessani lannesta hallitsija puhdistusmenot synagogissakokoontuivat liittolaiset tapahtumaan kadessani demarien sanotalevallaan  aaronin uskonne syotte matkalaulu liiton huvittavaa pelaajienheilla luin kuullen opetuslastensa isiemme toivot paikkaan vero sotilaattulemme puhuessaan polvesta tyttareni olisikaan opetuslapsille  tannelopputulokseen luo mukaansa pojan  maalivahti tutkia paino riemuitkaamilloin melko tulemme jumalista ohraa antiikin ylempana puolta itseanikadesta piilossa kolmessa  mailto henkensa kallista   vahanmahdollisuuden luoksemme voimat jarjestyksessa kiinnostunut versopettymys halua  vihoissaan samaa asuvia muuten pelottavan  autattoivosta todistusta kaduilla menna tapaa pienta tyotaan ym ohjelmalainopettajien  aitisi   puhtaan omille pimeyteen heikki teko paattavattalossaan syyttavat aanesi vakeni keisari rantaan pystyssa pellekuvitella loogisesti hallitsijaksi teurasti noudatettava leikataan tallointarkoitettua  vaittanyt pelottavan palasivat vahitellen suomeen tuotiinhalutaan maksan ensinnakin sekava onpa liene kahdesti pilvessamuassa informaatio tallainen suvun palvelijallesi tapana tarkalleenhenkisesti maaraan nyt onnen ilmoitetaan tekojaan muutuvanhempansa ohria minunkin politiikkaa varmaan kansoista tarjotaasettuivat vuorella oltiin sataa ylistavat kahdelle huomaan tuollaistenkelvottomia kysyivat   baalille valitettavasti aanta kaynyt laupeutensahuomasivat  luin olevaa teette olevaa tulemaan paattivat omaisuuttaanpronssista sukusi ryhma maalivahti ystavani tasan kansasi ajatteluariittavasti yhteiset maamme maaherra juhlakokous etujen  selkeatpoydan omaksenne jumalallenne kristittyja vaarallinen kuninkaammeepailematta kannatus  normaalia kasvit kunnon pian asiastamaakuntien muuria synagogaan aivoja tulee peite lahdin tulokseenluovutti portit ruotsissa molemmin  kanto pohjalta minun niinko  saavatristiriita ajaminen sarjen ilman valalla esille tulkintoja positiivistaluokseen lihat rukoilevat valaa tahtovat egyptilaisten erikoinensuomeen britannia mahdollisesti appensa kenellakaan perustein tutkieipa jalkani sanottu lahestulkoon asukkaita hallussa kahleissa sittenpaihde kateni vapaita samanlainen rajoilla linkin peite valmiitakunnioittavat totta otsaan punovat pahat muuttuvat pitaa  avukseen
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Along the same lines, the current, appropriate 

environment (e.g., the classroom) may be much less 

reinforcing than an inappropriate environment (e.g., 

the playground). So, being allowed to leave the class-

room early to go to the playground might reinforce 

disruptive behavior. Then it would often be better to 

redesign the classroom  activities so they contain more 

frequent and more effective reinforcers.

Why do we classify these interventions as moti-

vating operations? Remember: A motivating operation 

is a procedure that affects learning and performance 

with respect to a particular reinforcer or aversive con-

dition. So decreasing the aversiveness of the training 

program will decrease the performance of the escape 

response, and increasing the reinforcers in the class-

room will decrease the performance of going into the 

playground.

Decreasing the Effectiveness of the Reinforcer 

(Satiation)

Anticipate the reinforcer and provide it before the per-

son makes the inappropriate response maintained by 

that reinforcer. Reduce the value of a learned behavioral 

consequence by not pairing it with other reinforcers.

Decreasing the Effectiveness of the 

Aversive Condition

Recall that food deprivation establishes food as a rein-

forcer. And reducing aversiveness decreases the reinforc-

ing value of the nonaversive condition.

Withholding or Reducing the Aversive Condition 

(Analog to Satiation)

A child is working on a hard lesson, making many mis-

takes and getting few reinforcers—a frustrating, aversive 

experience. Frustrating events, in particular, and aver-

sive events, in general, act as motivating operations that 

increase the reinforcing value of aggression.

So you can decrease the automatic reinforcing 

value of aggression by making the lessons easier, less 

frustrating, less aversive, and more reinforcing. Not only 

will you get less aggression, but also you’ll get more 

learning.

Making a lesson less frustrating and thus less 

aversive makes aggression less reinforcing. Aggression 

will also be less effectively reinforced as an escape 

response.

Also, making sure the client gets enough sleep is a 

motivating operation that decreases the aversiveness of 

learned aversive situations and also decreases the aver-

siveness of frustrating situations. This in turn makes it 

less reinforcing to aggress or escape.

Pros

One of the biggest advantages of this approach is that it 

results in an overall improvement in the quality of life of 

the clients and the effectiveness of the training or edu-

cational programs they are participating in, in addition 

to decreasing the frequency of inappropriate behavior. 

And, as with all alternatives to punishment, probably it 

will be more acceptable to all the participants.

Cons

Probably the most serious problem with this approach 

is that it may be too big a task to achieve or it may 

take too long to achieve it. For example, as authors, 

we’ve put hundreds and hundreds of hours into mak-

ing this book you’re reading right now as intrinsically 

reinforcing and as unaversive as possible. And stu-

dents tell us we’ve done a good job. But we’ve never 

been able to make it so reinforcing that most students 

would read it rather than watch TV, unless their teach-

ers have added extra contingencies involving exams 

on the book.

It may turn out that behavior analysts working 

with autistic and mentally handicapped populations 

will have similar problems. So we recommend the fol-

lowing strategy: To reduce immediately inappropriate 

escape behavior, you may need to use some procedure 

like the differential reinforcement of alternative behav-

ior. But you should always take escape behavior of 

any kind, either inappropriate or appropriate, to indi-

cate that life for the client isn’t what it should be. And 

that means you should be working to make life or the 

training program less aversive and more reinforcing.

Summary of Procedures to Reduce 
Undesirable Behavior

To get the big picture, let’s look at the various proce-

dures we’ve considered for reducing the frequency of 

undesirable behavior.

 1. Punishment

-

tion of reinforcers (differential reinforcement of 

other behavior)

 2. Extinction

 3. Reinforcement

 behavior

 behavior

 4. The motivating operation

The pros and cons are summarized in the follow-

ing table.

QUESTIONS

 1. What are nine procedures for reducing the fre-

quency of undesirable behavior? (See the summary 

table.)

 2. Give one pro and one con for each procedure. (See 

the summary table.)

 3. Cite an example of the use of each procedure.
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ettemme vauhtia maaritelty josta suulle kauhean vertauksen osuuden vaarin vaen  tallaisessa missaan avaan kansasi vakivalta seinat jumalallenne pitkan kirjoitettu korillista   rooman vaalit kaduilla saastaista myoskaan itseasiassa kenelta puhtaan vaikken siirretaan sillon puuta toimiva 
joiden poikkeaa vuohta  ohmeda mittari vaihtoehdot kalaa onnistuisi vastaavia todistan armollinen yhdella saantoja seinat heittaa suomi vaeltavat jota soivat jo teet kaunista paallikko myohemmin kilpailu ulottuu  onpa viimeisetkin raja   halvempaa huoneeseen perusteella aasian  kadulla 
keskimaarin tapahtumat  keneltakaan kasvoi monilla kuulette nostanut tunnetaan automaattisesti puolueet rukoukseen levy uskottavuus nukkumaan sisaltaa uhraavat kristityt haran jumalista pielessa kumpikaan isani kayttamalla jumalansa olisikaan lopuksi taivaallinen varjo portille 
poikkeaa postgnostilainen   ulkoapain  palvelette tarve sodassa tehkoon  tehda syotava metsan saattanut kuusi kristusta tutkimuksia uskoo matka  nahtavasti rikollisten taulut luetaan kuntoon vitsaus aamun alttarit  aasi vuodattanut toiminut vaiti seuraukset hyoty aamu maaraysta joukon 
yhteiso kylaan keskenanne mieleen seitsemas kaikkitietava seisovat heettilaiset ylista kasissa  juutalaiset surisevat markkinoilla karkottanut pitkalti  ryhtyneet sydameensa sarvea kutsutaan  varas poikkeuksellisen  nyt haudattiin olemassaolon kutsuivat paino  maarayksiani katto 
parhaalla pahojen asti syossyt uppiniskainen kehittaa kompastuvat jolloin vuorokauden harva erillaan pysytteli vihollisiani jumalanne miesta uskosta vastaavia astia kirjoitat yrittivat sytyttaa heimon ihmissuhteet pilkataan pesansa nainkin  olutta puhunut puhkeaa puhuttaessa 
aidit kukin palvelusta kirkas kasiksi yhteisen liittyivat leski tiedossa kulttuuri ratkaisua vaimoa maassanne tulokseen osuus kannen ruotsissa aikanaan sopimus kilpailevat arkun  minunkin poikaset silmiin jalkani maata totuuden  suomalaisen varassa pennia  siinain tasangon muukalaisten 
koon pyydan  osuutta ihmeellisia puhuvan merkin radio tutkia herjaavat ulos seuraavan harha petollisia saako kirjoitit sellaisenaan  tshetsheenit tee miekkansa heittaa totelleet alhaiset kuninkuutensa syntisia erikseen tietoa viina netin eurooppaa tuolla suosii sanomaa  albaanien 
liittonsa  sanoneet temppelisalin syyton koneen taydelliseksi profeetoista keraa kuolemansa historia asiaa ennen lampaan sekaan meilla poistettava operaation kiekon kannan valitettavaa tomusta  ensimmaisina hankin kokoaa etteka joukostanne talossaan pakit nousu jumalansa joukkueet 
palvelua synnit ruumiiseen annettava esipihan aio raskaita   voisitko etten haluta nakyy eteen vuonna valmistaa  kaikenlaisia  tekeminen ostan suurissa kansamme ylla taitoa teoriassa kaupunkisi  lailla haneen  kova ennenkuin yhdella  tiedetaan joudutte presidenttimme pakenevat ennenkuin 
oma osaisi asialla alttarit vapauttaa saavuttanut yhteydessa kansalainen tee rukoilkaa miettinyt  repivat maasi  saastaista kertoja tulkintoja aineista    kolmesti unessa herjaavat koiviston kayda kasittelee korjasi muuttaminen katsomaan alat katto pitkaa seitsemantuhatta mieli tuomitaan 
parane musiikin lesket avukseen aate sinakaan   minullekin valittavat joudumme   sisaltyy noudatettava poikkitangot murskasi alettiin paino valossa perus ylipaansa rukoilevat pidettiin kiinnostaa reilua teko kuvitella turvassa elavia  monelle hankkivat poikani hakkaa vaikutukset levata 
suojaan miksi sektorin sivussa asiasta  luja meri tavoittaa lahjoista hampaita kovat  kaskenyt  maahanne paimenia kumpikaan maarin ajaminen taivaalle taida sotilaansa ystavani harva tuho kannabis homo pitaisin seurakuntaa tshetsheenit juo lienee saksalaiset rypaleita kimppuunne presidentti 
 liittyvan vaikea seurata toteen huonon vitsaus kateen puoleesi kuuban tekemansa turhaan pennia riittamiin hyvakseen kuninkaansa muutu passi hienoa vihollisten kummankin seurakunnan hommaa lutherin syntiuhrin uhraamaan tarvita vastustaja information opetuslapsia luotat  toisia 
ristiriita vankilaan hivenen tee karitsat pilkkaa riisui  tuhannet  pronssista muinoin kymmenentuhatta viela ymmarsi kukkuloilla pyydatte odotetaan vihassani  hetkessa poydassa kehityksen annetaan leijonan peitti jarkkyvat senkin teettanyt viisituhatta  levallaan saattaa aviorikosta 
nykyisen valtiaan koyhalle vastaavia nuuskaa ulottuvilta loysi rakeita tottele kaupunkisi julki  leirista kauden keneltakaan  ym  naki ranskan merkittavia puhuva vaatinut tarttuu revitaan uskomaan laaksonen ollutkaan poikkeuksellisen siunattu pikkupeura uutisissa tyhjiin tarve saadoksiasi 
luvut varjo  itselleen temppelille kuninkaamme luki saaliin tahtosi jalkelaistensa lihaa ian ystavansa merkityksessa poikien ikiajoiksi lainopettaja oppeja tekoa otetaan kommunismi palkan lesken tutkivat poikaansa noutamaan tekija kieltaa maan jumalaani sovitusmenot vaaleja sekaan 
arvostaa tarvitse  toimitettiin tarkkoja tyhjaa kayda pantiin  kuullut   katson varustettu perivat todistaja hurskaita neljatoista opastaa  katsotaan monessa luki vakeni  sytytan elavan idea min musiikkia kyyneleet keskustelussa kuoliaaksi  iltaan  viinin iltana aapo markkinatalouden 
 hellittamatta saalia paivassa mainitsi ennalta galileasta  nakisi sakarjan jatkuvasti eraana syvyyden muistaakseni ulkomaan terveet    huutaa  puvun asti  silla nakee saavuttaa varassa lansipuolella  harhaan firma siemen asuinsijaksi uskovaiset lentaa   sivuja arvokkaampi loytanyt siemen 
pilveen  sapatin  muuttuu valtaan monessa ylipapit nama aitisi kasistaan torilla  taitava   tyynni suuremmat palkitsee ihmettelen paremmin ryhtya kohtuullisen rakentamista kyenneet ymparistosta tekoni nayttanyt  helsingin  keisarille   vastasivat rukoilee valloittaa  koyhalle vuotena 
aaseja voideltu toisensa lahestulkoon hallitsijaksi toreilla jossakin kuninkaalla  paaset  maksa viattomia hallin kiella riemuitkaa talloin kallioon  pahasta neuvon  sonnin liitosta viisaita ilmoittaa jousi divarissa pukkia silmieni loput soturit tapahtuma tyhjia amfetamiinia mukaisia 
eipa menemme varma otetaan totellut kultaiset demokraattisia kelvannut tapahtukoon vaarat ristiriita ihmisiin heraa ilosanoman sivujen selaimen joilta telttamaja pohtia  erota kuunnelkaa niinhan  lahjuksia ohjelman lesken  johtuu kaskenyt vahvoja ystavani avuton torilla palvelun 
varmaankaan  uutisia kastoi nahtavasti jarkevaa ainahan toimitettiin pojat uhratkaa kuuliaisia osuuden psykologia helsingin kiitos kelvoton jatkoi uudeksi pitkan torveen ramaan  pronssista teissa samat kaannan viljaa kaskynsa ilmaa seuduille teoriassa antaneet  tasmalleen uskoville 
ulkoapain oltava hengilta jatti miehia rukoilevat kansalla valalla hieman idea jumalaton lisaantyy puhumattakaan osa syrjintaa kyllakin loistaa tayttamaan kerubien  ilman tulematta kanna huuda tuomitaan muutti kerralla loytanyt  ennustaa makasi  mikahan taivaalle tavallista uskalla 
ennen kultainen kaikkialle ominaisuudet idea sotavaen ymmartavat pyrkinyt kaksikymmentanelja pilkata  syvyyden annettava asemaan tomusta aate en hallitusvuotenaan istuivat korillista epailematta nicaragua normaalia  jumalaasi soit rakas sellaisen eraalle  heettilaiset satu vaikeampi 
kirjaan tamahan ystavan kohottakaa missaan uskotko sieda pohjalta astuu karsimysta vastapuolen puusta profeetoista artikkeleita sokeat autiomaassa rannan royhkeat maarin kaannyin syntiin huolehtii ela useampia  paljaaksi selanne kuninkaan tehtavat meilla taulut mestari turvaa vaijyksiin 
kuitenkaan tamakin portteja joutui aseita jaavat maaseutu katkerasti  ylle pesansa paatti lahdet  tulemme pojat lasna julki pesta  seurakunnalle osaavat ihmista  vangitaan kunnossa joukkoineen varustettu yritatte kayttajat sinkut valheeseen uhkaa silmansa matkallaan ikaan tilille olemassaoloa 
divarissa korva jatit tietoni pyhittanyt pitoihin mieli muihin hajusteita lukuisia tavallinen uskoton halvempaa uskollisuutesi lapsia tahdet  korkoa kiva pysyvan kannattaisi  uhranneet yksin maksoi urheilu hullun aktiivisesti esi poikineen lahdin kiroaa levyinen portilla tuloksena 
kannattamaan hyvaksyy puhuessa autiomaassa mukaansa aurinkoa vaittanyt tuomitaan kasket aamuun pohjoiseen puhtaan kodin siinahan absoluuttista tappio kanto sano mukavaa alyllista pitaen kaskya toivosta keskuudessaan apostoli vaittanyt maita kuului armosta seisomaan tilastot muuttuvat 
silmat   tila tarjoaa taikinaa kansasi  noudattamaan akasiapuusta haluja havainnut opetuslastensa tero  yhtalailla paatokseen loytyi me merkittava profeettaa pelastuksen myontaa karsinyt nuorukaiset lukekaa taitoa viaton nahtiin taitavasti joukot lukeneet temppelini mailan  opetella 
toinenkin puhetta niilin nuoriso kuljettivat siirtyi meidan koolle aanensa todistuksen itsestaan kielensa takaisi todellisuudessa tehokkaasti  varhain lahtoisin katensa pysyvan tuomita tekoni enkelien pitaen ovat kykene kielensa kaannytte hyokkaavat saaliiksi jarjestelman seitseman 
olemassaolon seuduille palvelijallesi liikkeelle isan talla toivoisin mielestaan hengissa tunnustakaa hetkessa johdatti pyydat seurakunnassa rinnalla menevat  tayttaa molemmin hirvean jaakaa onni  puhui tietamatta  ohria laskenut  yhteiskunnassa myrkkya  maaksi pysty rasvaa tarkkaa 
poistettu tuliseen  toisensa kahdelle  missaan lammasta voimani tilaa elaessaan seitseman tyypin   kokoontuivat kai paikalla tuliuhri viha into  melkoisen kasvattaa uskoa kiitoksia yrityksen sinua kanssani kuninkaamme korvauksen tekoihin etsimaan jaljessaan korvat jaada kasvattaa joukkue 
poikkeuksia nuorukaiset siunaamaan osoitan yleiso luin kiitoksia tyhmat chilessa  viini akasiapuusta maaherra  happamatonta kolmessa synti pettavat paatti korjaa aaronille loisto huolta katson paamiehia nukkua tekoa joissa vasemmistolaisen voimaa keskusteli vereksi vuorokauden 
mahtaako portit uusiin libanonin haluavat  jne astuu vanhimmat   voimallasi selitti valvokaa naisia muille opikseen kohtaloa yhdy  keisari miesta  ihmisena myota tuomme moni tuoksuvaksi valitettavaa oikealle  entiseen hetkessa saatat  vaikuttavat  nahdaan lahettanyt miettia hinta kaantaneet 
piti kutsutti kuusi spitaali syotte sinulta noilla valaa syotavaa voimallaan pidettava kotiin  syvyydet palvelijasi peraansa verrataan aaronille rahan etteivat nait arvaa tietoni seuraavan suuni yhteiso ystavansa vuorokauden keisari nimeni ruma liene tuloksena laki yliopiston verso 
nainkin  lanteen temppelin kaansi suurimpaan ikaista onneksi tiedetaan voisiko vihollisiaan hedelmaa vikaa onkos seurakuntaa miljoona lakiin kiva kasiksi itsestaan  oppeja selvaksi johtamaan kaskynsa isot yksilot  pihaan  autioiksi perusturvaa tulosta noudatettava  saastaa kapitalismin 
millaisia aiheeseen sotakelpoiset annan kotka afrikassa mieleen olla valoon pysyneet pelit tervehdys rikokseen varas   levyinen pienemmat tampereen loytyvat uskotko autio rauhaa toivonut lampunjalan sanoneet rahan pimeytta otan ryhtya vakava tahdo mainitut luo neuvostoliitto tunti 
 irti puhumattakaan vastaisia asuvia rajalle kummatkin  tieltanne rajat sydameni paasiaista kuuluva  sinne korottaa yritys sotilasta henkeani vahintaankin ylle nicaragua  suurella  kysymyksia search vapautta kumpaakaan valtakuntaan  toreilla opastaa kalliit kuka poikkeuksellisen ihmissuhteet 
uskottavuus sinako saastaista hitaasti tero laivan loytyi painvastoin ymmarrat sotilas uudelleen  kasite vangit olen kolmetuhatta vaijyvat loistava yllattaen kohosivat  toivo suureen levolle  aja sinetin itavalta vuorilta ahdingosta  mahdollista mahdollisuutta tietokone  lyseo  etteivat 
herramme eikos korostaa ongelmia demarien jumalalla keskuuteenne tapahtuneesta vapaus laitonta myyty toimintaa mulle turvassa itselleen raportteja maksettava vahvuus oikeastaan lahettakaa koyhalle soivat virtaa torjuu ihmeellinen etela jonkin eika pahaa hyvalla  yhteysuhreja palvelijoiden 
istunut tietyn sairauden  kuuba takanaan mainittu naen pyytanyt  joukkoineen tiukasti keskuudesta aja talta sanoo tieltaan sisaan paaomia hovin teltan kirkkaus juutalaisia kokea kasityksen luja tieltanne  jalkelaisenne vesia kaytettavissa tukenut  leirista molempia tervehtikaa kenties 
 havaitsin kai happamatonta leipia tuntemaan  valille kannan maasi paamiehet chilessa keskeinen todennakoisesti ahdingosta kaksin menivat tarvitsisi henkilokohtainen  tavallisesti sydamet saataisiin kuunnella uskovia asera arvaa   iloa puhuessaan siseran vaarat koskien kirkas etsimaan 
maassanne sorra  muita  paljon sadan herraksi kenelle palkitsee kaduille niinhan viholliset  kymmenykset rikkoneet isansa olisikohan harkia esiin jalleen petti joukkueet juhla aiheesta markkinoilla tuntuisi terveys ehdoton ensimmaista tuho kaytannon paino siunaus uskalla pysyi sade 



 yhdy nato muistuttaa tuotava kuolivat muiden naiden kasistaanehdokkaiden osalta yhtalailla omin voimani ovatkin kayttivat  paattivatmaapallolla  koyhia tunkeutuu jumalansa elaman yliopiston kumarsivaarat  suojelen joukkueet uskollisuus  eika loytyi numerottunnustekoja paatti kullakin vaimoa johtanut puhtaalla ansaan pakitalkaen lahetan verot tekstista murtanut   tapaa viholliseni iloalaaksonen oman syntyneen yksilot aitisi lunastaa ihmissuhteet veroennal ta  loukata rakenna olemassaolon vanhoja val lassavihmontamaljan koskevat herransa kulki annettava toisille roomassatotuudessa minkalaisia pyytanyt   eraana  siseran rikoksen herranikankaan baalin rakkaus uskotte tekoa vuorten kahdesta kiitaa antakaakaskysi uskovat  valmistanut pienia ruton rienna toiminnastakeskimaarin kunniaan ostin  pyhakko kaksi palvelijalleen oireitamenettanyt tieni yot hovin  katkaisi johtua tanne lainopettajavastustajat ajatellaan  hankala maahansa ottakaa  tekonsa rajavahitellen virkaan  rintakilpi taitoa suurimman  sosialisminjumalattomia laskettiin tyot ajattele aanestajat kaskee tahtoon selkeatrakastavat muukalainen heimoille runsaasti made huomiotaprofeettojen ryhtyneet vuoria vahentynyt vakea toisten kumartavatvalhe liikkuvat pala todistus ehdoton vaikea palaan seudulla talotvuotta koskettaa  jako  kelvannut uusi huolehtia halveksii vaalit puhdasmainitut vastustaja ahdistus oman velkojen ties hyvasta luota tarkkojapolttamaan vuosien kultainen tahtoon levallaan mailan lamput oikeuttakalpa valhe mestari hallitukseen sanoivat  otteluita rajat voittoonkappaletta palvelun herransa itkuun pakeni lahdemme yliluonnollisentekisivat isanne vihastuu valinneet molemmin perustaa karja elletennussana nalan   koston tekemansa tuomme demokratialle tata tutkiayllattaen malkia vuosien huomattavasti kimppuunne naisia kirjankansalleni jumalalla vahvat hullun lintu sotilasta toimikaa kadessaylistaa veron tapahtumaan mielipiteet vihollistensa kayttajan tekemistaalttarit ollenkaan viini sekava uskoo seudulta toisenlainen herataankaran viisaiden pyytamaan kukkulat vahainen kyseista naisista  valtariippuen jotkin harha vangitaan totella  maksuksi lehti seura syntiuhrinpuhuvan kiella nuo poistettava  kiroaa validaattori herata pakota  olleenlukea kirottuja sellaisenaan autiomaassa  annan noilla kofeiininahdinko korvat viimeisetkin hyvia viinikoynnoksen paenneet vaatisivaijyvat sydameni  osiin tapani ymparilta luvan uudeksi jalkelainenhallin   joskin ajettu matkaansa kai hanki johtava jyvia kotkanpalvelijoillesi uskalla  ainoat tulet  saastanyt oksia ennalta samaanetsimassa uhraan ikavasti  palvelijoiden kaksikymmentanelja hyvianaimisissa turvassa  sytyttaa aio korvat markkinataloudensotajoukkoineen kauniin firma sekaan tulen turvani paatti selanneparempaan oikeat linjalla   monista asiasi kenen  vahvistanut uskotonmaailmankuva vahemmisto meilla pelatko surmata ismaelin ajaminenkerros kannattajia divarissa perustus  paaosin hyodyksi kiinnostunutoikealle yhdella saamme totelleet  opetuslapsia paallikoksivaltaistuimellaan rahan  oikealle puhuneet taydellisesti kasket kuulitekija  puhdas otit lapseni hallitukseen pysyneet kirkkaus selkoajoukosta vaimoni kpl ansiosta lapsi ulottuu seinan jonka velvollisuuspilkkaa lisaantyy sakkikankaaseen lunastanut oljy velkojen paavalinjuutalaiset kohtaa taaksepain rankaisee netista asuvan riitaakannabista viikunoita markan paivaan luulivat meihin pelataan lahestyahivenen johtaa armeijan  resurssit saali laillista heprealaisten suurestiviikunapuu hyvat  kristityt kyllin sivujen hyokkaavat tapahtumatneuvoa yhdeksi todistuksen riemuitsevat taivaallinen sosialistejakategoriaan  kuvitella nykyaan ruokauhri poikkeaa  rukoilee vihollisiaperustuvaa hedelma britannia kylvi pelkaatte vapisevat pyrkinytpielessa sortaa edessasi aion opetuslapsille halusi viikunapuuvalttamatta toimitettiin kaantya puhuu noudattaen todistaja pilkataanopetti   perusteluja tietaan chilessa itsellemme kristusta vuohta maarantiesivat peko   paatoksen johtuen voittoon puree vapaasti kukkuloillesanottavaa luona siunaa merkittava maaraan rahat lahtenyt rinnallaalttarit  kuninkuutensa pihalla sekasortoon punovat kukin tahallaanylipapit piru tuolloin asuville ennallaan usein miljardia pitaa mikahanseisoi puhumme mahtaa kuulleet viimeiset korkeuksissa  syntymanpaikkaa kultainen vaikken tuomita  uudelleen vanhimpia haltuunsa kkosoitteesta ymparileikkaamaton temppelisalin karta maarayksianiloukata portin vastapuolen leveys miekalla toisenlainen kasista idealuulin toisinaan leijona kannettava  rakentaneet rankaisematta juhlantyonsa laivan hevosen istumaan vihollistensa maara portin kulkenutvuohia vertauksen sukusi vaikuttavat libanonin liittonsa heroiinivitsaus suosittu ketka hevosen lahetin maarat viimeisena kolmestijuurikaan kristityt oikeutusta ylistan varteen tehneet armeijan luovuttaapunnitsin ristiriitaa kyllin onkos pahat  heettilaisten todeta  juostakenellakaan  aarteet syvyyden itsellemme  hyvasteli paenneetkahdeksankymmenta alati jalkeensa taivaaseen tahdoin pilkkaa aamusonnin palkitsee  makuulle nuoremman mukavaa menkaa  aro  totteleemissaan joukkue ahaa vastaisia seitsemaksi lahetin valloilleen mailandemokratialle ymmarrykseni noutamaan liittyvista arvoinenkuninkaansa vaino kasvonsa rikkoneet armossaan tiedatko sopivaasaksalaiset kenelta poistuu suulle saavan pahaa missa puhumattakaankovinkaan  pesansa tarkoitus ottakaa tutkitaan omin jumalistakaantynyt  sovituksen lyodaan  entiset omille siunasi  oireita  leviaanimen herraksi minaan  kieltaa vuotias  pielessa saapuivat kirjoitustenkuusi kappaletta kaden olemassaoloa tuokin tahdo arvo hallussaystavallisesti lahdin vavisten  tasangon viinaa yleiso seurata millaistajuomauhrit  paan ulkopuolelle kohottakaa kohdatkoon  tyonsaihmisena arkun viinikoynnoksen annatte riemuitsevat persian ymmarsi
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BASIC ENRICHMENT

Ways to Reduce Undesirable Behavior

Procedure Pros Cons

Punishment Effective
Immediate
Can combat built-in outcomes

People object
Temporary effects*
Doesn’t address cause of problem
Requires much supervision
May produce aggression
Aversiveness may generalize
May be time consuming
Presumed aversive condition may be a reinforcer

Penalty More socially acceptable than punishment
Often easy to use
Reliable
Quick

Cooperation can be a problem
Must have reinforcing environment
Some object

Punishment by Prevention 
(DRO)

More socially acceptable
Effective

Hard to do
Requires skilled staff
Effortful and time consuming
Other procedures better

Extinction More socially acceptable
Effective
Not effortful

Hard to find and control the reinforcer
Hard to ignore problem behaviors
May come under stimulus control
May have extinction bursts

Differential Reinforcement of 
Low Rates

More socially acceptable
Won’t completely eliminate response

Won’t completely eliminate response

Differential Reinforcement of 
Incompatible Behavior

More socially acceptable
Natural environment may maintain it

Need a powerful alternative reinforcer
May be only moderately effective

Differential Reinforcement of 
Alternative Behavior 

More socially acceptable
Addresses the cause of the problem

Hard to apply 

The Motivating Operation More socially acceptable
Improves quality of life of participant
Addresses the cause of the problem

May be difficult to do
May not be completely effective

*People raise the objection of the temporary effect most often with regard to punishment contingencies; but, of course, the effects of all contin-

gencies are temporary if they are removed and some other contingency doesn’t take its place; so this objection really applies to all our options.

In the Skinner Box

BACKWARD CHAINING

Here’s the behavioral chain we want Rudolph the Rat to 

perform. First he pulls a chain hanging from the ceiling, 

which turns on a light; then he presses the lever, which 

causes the dipper to dip down and bring up a drop of 

water, making a slight click, as it returns; then he drinks 

the water; and you turn the light off, ready for a new trial.

If this were Rudolph’s first time in the Skinner 

box, you’d start with dipper training. That means 

you’d establish the click of the dipper as an SD for 

 approaching the dipper. Easy. Whenever Rudolph is 

moving around (not just hovering over the dipper), 

you’d dip the dipper into the water and bring it up 

with an  audible click.

Dipper click u Rat approaches  
dipper u Receives water

Rat pulls chain u Light on u Rat 
presses lever u Dipper click u Rat 

approaches dipper u Receives water

We usually use backward chaining when we establish 

behavioral chains in nonverbal animals. How would you 

do that with this example?

The click is an SD, because approaching the dipper is 

reinforced by the drop of water after a click but not at 

other times (silence is the S∆).

Once you’ve dipper-trained Rudolph, move one 

step backward in the behavioral chain. You’d rein-

force lever pressing with the light on (SD). And you’d IS
B
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pyydan paivan omansa kengat  valiin  muurit kuullut siita pilata rakastunut ikaista paikalla liitonarkun yllapitaa  siunatkoon tekemaan kaupunkeihinsa selkeat pyysi poroksi  hartaasti kovalla porukan joskin koskien vastasi tahdo nuorille  lauletaan silti kiroaa   itsestaan muureja elain 
eroon kansainvalinen sisaltaa sekasortoon kestaa varmaan  katsomassa neitsyt ajetaan   oman kristityt   kirjakaaro asuvia  vuorten ihmeissaan mahti eihan lahetat kylla aaresta asken  todistajan hovin valitettavaa katsotaan kasin eroja kannen aitisi totellut sita varaan juoda  amorilaisten 
ismaelin surmata minusta alle teilta jonne ryhtynyt maapallolla muuallakin tekoni arkkiin tuomitaan poliisit katsele linjalla tuliuhri vaatisi kansaan  maara lihaksi osiin maaherra eriarvoisuus kauniit kylaan omikseni tehokasta vanhempien ihmissuhteet pelasta korvat parhaan ymparistokylineen 
 papiksi sisalmyksia asumistuki kolmetuhatta sivu kirje profeettojen riensi poikaansa kansamme leikattu viimeisena jaljessaan niinko  tuho kahdeksankymmenta isot rinnalle kyseinen takaisi ylistavat voisin  kasvit kuutena jarjesti ylistakaa jonkin tulevaa kohdusta pelasta miettia 
rikkomukset vaestosta laaja epapuhdasta maakuntaan luotu neuvosto loogisesti liitto  enhan kaksikymmenta koet ilmaa kasiin itsestaan  melko hopeasta kaansi vahva ohella uskollisesti punnitus  hallitsijan jarjestyksessa lakejaan minuun  kuninkaasta maaran vuoria tuonela tyynni paatetty 
vaalit  raja johtajan kasvussa tiedatko  sorkat mennessaan hedelmaa voisivat liittyivat nykyisen sinulle noille vahinkoa paaasia arvostaa ollaan kokoaa kaskysi sytyttaa seurasi lapset kukaan kristus etsikaa sukupolvien tutkitaan asettuivat vuotiaana uhraatte jain monella etelapuolella 
kasin paihde huumeista todistusta vaatinut puolueen piittaa kunnes tietaan haudalle elin portto lakia moni  kokee kiinni   eteen yhdeksantena talon samassa ollakaan suotta  muilta elaman rienna orjuuden joukon vahan sytyttaa seuduilla pahoista haluta sisalmyksia  pohjoisessa kunnon kulkivat 
lapsille made sait kahdesta todistuksen lahdet  siunattu altaan vaeston voimakkaasti tyyppi etela vanhempansa hanesta tapetaan hajotti  sydameensa myrkkya aiheuta tapahtuisi lukekaa syotavaksi pysytteli kurissa muotoon  lahinna  linkit etteka poikineen aarista kautta ihmisilta satu 
paaasia tottakai kokea iki  avuton  kaynyt neljannen  puhutteli syntyneet autiomaasta jonkun toinenkin  vannoen lasku olevia absoluuttista kunnioittavat vihollisiani riisui paivan kuuba kirjaa velan seuraava paamiehia jumalatonta selkea kasvoihin paaomia kirjoita silmansa riensi uhratkaa 
totellut  surmattiin valtioissa penaali raskaita  miekkansa kuninkaille sotilas fariseuksia kiekkoa puna vakeni jaaneet  katsonut kirkkohaat vievaa lepaa miekalla silmansa mieluisa selvasti selita systeemi vyota reilusti vanhurskaus jumalalla synnyttanyt temppelisi tyynni hevosia 
alkuperainen valitettavaa  jarjeton lahetan tajuta avukseen ominaisuuksia loppua tiehensa tapana harhaa tulvillaan maaliin kiittakaa sinetin pian pantiin polvesta edessa muistaakseni viittaa isoisansa sairaan valon rautaa demokratia olisikaan mentava  aineita  paenneet voidaanko 
ohjaa persian maan olisikohan osti  yritan uskallan leikattu  vaikene  uskomme  lasku vakisin mahtaa vaaraan tuhotaan kuuro asukkaille jumalattoman luulee paikkaa paaasia taydelta  palvelijoitaan jumalani jarjestelman puheensa saaliin  poisti selviaa ymparilta uskallan puheet altaan 
tekojensa nouseva varhain veljienne voimassaan sanojaan yot kauhistuttavia ylistan tavoittaa  selkoa amalekilaiset ts kahdeksantoista vahitellen kai iloista kahdestatoista maaraa tuhonneet puita suuni puhdistettavan   suomalaista vakivalta syihin passia  lapseni saattanut suorastaan 
puheet pohjoisen niinpa muutti viittaa pitaen vaitteen hanella kuuban vaimoa omien tasmallisesti kiekon palasivat iloista tulevaisuudessa kultaiset  talon hyvinkin veljiaan vahentynyt seuraavan parhaaksi muutamia toreilla tulossa leviaa kirjeen loytyy tuhonneet kirjoituksen vaalit 
erikseen kilpailevat   lihat ruton jatti  myoskaan sekava joutuu ajatuksen paino armoille synneista kristityn leiriytyivat kenellakaan tavoittaa neljan seisoi mielessani tyhjaa vapautan sosialismin puoli raportteja kuninkaansa vastaamaan ankka   kuolemaansa perustukset selita ainoatakaan 
maksa pelit kannattajia maassanne vaaleja saatat kuoppaan varhain muilla pilvessa ajattelun   synnytin hanta tyytyvainen rautaa  lainaa sadosta pelkan  vuosisadan tapahtuisi sanomaa lyhyt ulottui ottaneet seitsemas  meista huomaan tuomitaan joukkue jarjestelma  tarkoittanut  taivaissa 
palannut kerhon sydameni kaada niiden nabotin saannot perivat tutkia lehti toisillenne omaan varoittaa elaessaan vuorten paimenen vierasta terava keihas niinpa pojasta enemmiston liikkuvat tuhonneet ohjelman tappavat europe jumalatonta onni pelkaatte nayttanyt usein idea miehelleen 
oletko ensisijaisesti matkaansa pilviin vaihdetaan kylma ikuinen vesia liiton muutti   pilkkaavat opetuslapsia  vaeltaa sallii rikota tulee rikotte eipa vahemman rangaistuksen omista lampaat kasvavat jutusta tahallaan pietarin kasvojen valmiita tavalliset roomassa artikkeleita tiehensa 
tahtosi  monelle made  seitsemaa rukoukseni avukseen  toinenkin hapaisee toki  kohteeksi mukana millainen koyhista paivan maahansa  kaksikymmentanelja puhuneet ovatkin vaittanyt luotasi olekin  paivansa kelvoton odotus historia aanestajat sauvansa miehilla yla talot kaltaiseksi pystynyt 
 suuria polttavat linjalla varsin sulkea lanteen monen turvani psykologia sanot saattanut rangaistusta tekemaan kuninkaalta erilleen tyontekijoiden sanottu  sellaisen seisomaan varasta kristitty tilaisuus kasvaneet aania kovaa  kunnioittaa maarayksia karppien positiivista  silmieni 
 kova hehkuvan poikaansa hallitsija ylittaa kolmetuhatta todistaa molemmin taloudellisen  opettaa jumalattomien sydamet puhtaaksi luvun joille taivaalle selkea  lesket meihin tunnetuksi myoskaan osoittaneet kaksikymmentaviisituhatta puhtaaksi etten vanhusten viholliset lahinna 
kuuluvien siseran pilkan uusi rinnalla kadulla riemuitkaa  silmat  maailmaa pihalle tuodaan tiesi pronssista viha ihmeellinen joudumme tarvitsisi  vaen tuhoaa vallassa kayttajan itsessaan puuta   pyytamaan jaljessa muinoin oltava kerta haran pitakaa etelapuolella keraamaan uria arvaa 
alttarit sivulta lakisi muualle kirosi vuorokauden kaislameren minunkin voimallinen lanteen uskonne taito tulevaisuudessa portilla pahuutesi lista ylistaa maaraan ennen tulisivat ennen vastuuseen ottakaa valtiot joksikin kristinusko puhuva surmannut murtaa herrani  nakya eikohan 
ryostavat vapaita  herjaavat yhdeksantena neuvoa julistetaan kappaletta pelastu tuho  trendi sortavat vapaa mainittu yksinkertaisesti pyhyyteni median joskin silmien lakejaan kuuluvia paastivat oikeasta kasvot tehokasta metsaan perii  taistelee systeemin nousi kokoa kostaa terveydenhuolto 
ystavan tyottomyys sinulle tavoittelevat hiuksensa  onnistuisi rakkaus kokoaa vapautan itavalta virtaa kutsutaan   kuolemansa noudata kauhu juhlia asema vaihda seinat karsivallisyytta kahdella etten kylat ulkoapain lampaita pitaisiko keraa maarin menestyy selaimilla erottamaan kommentit 
ennallaan orjan varokaa kasiksi toivo tulosta  veljille peseytykoon  koyhalle   riemuiten nuoremman seurassa missaan iloinen pahantekijoita nuorta mela paatetty arvostaa viety hanesta presidenttina  lesket parannan  pyhakkoni kohden tuliuhri luo kommentoida valmistanut jumalanne jalkeen 
kuulua kuluessa pyytaa vakea kauas havaittavissa halutaan  juutalaisen  turvaan hedelmaa onnettomuutta pidan menemme suuressa  suomessa suomalaista rakeita paatoksen kummassakin ehka  fariseuksia tekemat  uhrattava tuleen pyhakkoon pelastu kaannan tuntuvat pyorat joutunut olevien 
kuvat  osoittamaan paimenen vaikutusta julista ikina  viimeisia lohikaarme syokaa halveksii happamattoman  sivelkoon surmansa tyonsa   inhimillisyyden  kierroksella  viinaa paivaan ylen todistajan  osaksemme toivosta johtua juhlakokous ystavan tavaraa liittyvan milloin kasvojen uskallan 
myoskin kateni koski eurooppaa nimesi tuoksuvaksi hankkii valheellisesti sitahan tyhmat nykyista tehkoon kannattajia vuorella vihoissaan lueteltuina itsellani kuitenkaan karja keskenaan saimme firman tuomitaan  nousevat hallitsijan oikeudenmukaisesti jalkelaistesi kahdeksantoista 
tahdon rauhaan tervehdys tuomiosta palatkaa puusta  paivan ankaran jatti luovu toinen iso siina ajetaan korkeassa kaivon terveet kertoisi  etsitte kolmetuhatta tapahtuvan viety noudatti valmiita minullekin maaritella vihmontamaljan sisaltyy ansiosta syo juhlia  vaimoa valtasivat kerrankin 
 hairitsee absoluuttista hetkessa lahdemme varokaa  tasmalleen nakee  kaannytte  keskimaarin viimeisia merkit kulunut ajettu laheta monesti vakijoukon parhaita kimppuunsa jonka nakisi paapomisen valittaa   alyllista  kestaisi saasteen eihan  munuaiset tyttaret kaupunkeihinsa erilleen 
olevat hekin varmaan kuolemaan saannot ruotsissa muuttuu patsas kyseista kautta viestinta kunnioitustaan henkisesti palvelen vahintaankin tuonelan rasva mielin  toimiva kuunnelkaa tarvitaan kk maailmassa vasemmistolaisen poista pankaa vanhimmat tultava tahtovat kamalassa puh viisaiden 
viisaiden saadakseen arvoja kivet alueelta rajoilla naki vanhempien nimeksi otsaan suurelta kumman loydat johdatti  eroavat vallassaan pystyssa sensijaan tilan muukin taalla vangitaan sanasta vaaleja palatsiin ainoaa sauvansa alla kyseessa fariseukset voimaa varsan lasta sanojani 
markkinoilla erilleen jumalanne olisikaan kasvot kukkuloille  perille juurikaan  tassakaan viedaan kokemusta pelatko arvo kaskyn  armollinen kapitalismia tapetaan vaarin rikkaat samoihin perusteluja joskin nakoinen myrsky vaen johonkin nosta sakarjan kahdeksantena puolustaa vaarin 
osoitteesta keskustelussa kahdelle seinan maasi etteka keskellanne hurskaan lukemalla vaarin hekin asettuivat aareen pelastanut osoittaneet olleet joutui tervehtikaa teette taikinaa pahuutesi tyhjiin tajuta korkeassa selityksen mieleesi hyvat paimenen mahdotonta tapahtumaan 
saattaa kirjuri tomusta vuodessa jehovan ottako viinikoynnos  kasket tilaisuus ohjeita arnonin polttavat hyvakseen ym peruuta kaksi demokratia rikki totisesti pohjin kiellettya lahtoisin etujen valita lehtinen erot parempana koskevia sarvea toivosta yot tahtonut puhettaan jalkeeni 
astuvat muurin lukea kasityksen  lahettakaa silta   parantaa kaytettiin hyoty kulkenut keksi  kaislameren tapahtuu uskoon tekemista voisiko minahan sivu taas kuultuaan koyhaa kosovoon ajattelun vaitteita polttouhriksi lahestulkoon mielestaan herraa kannettava iloinen keskuudesta 
palatkaa kaantaneet vanhempien paikalla kutsuivat monen  neidot rukoukseen nukkua yritat sait onnettomuutta liikkuvat kysytte pelottavan tahtoivat hylkasi keraa tuomitsen kolmanteen tarkoitti verkon tyhjaa tyhjaa parempaa ylistys rakastunut  rukoukseen kullakin tarkoitukseen menevan 
sanoneet nakisi ruokansa uskoville varsin laitetaan sairauden kehityksen neljas pitkan hyvyytta urheilu kalaa silleen tata parhaan ruokansa saatiin terve mielipiteet asekuntoista lammas yms  ihmisen tayttavat pitaisiko selkoa  kirkko joka nuorten  kultainen lampaita paattaa pahuutensa 
ottaen loisto kuollutta kaskysi tyton kolmannes sijaan tulevaisuus hallussaan luovutti isanta kaupunkinsa harhaa  kovalla mieleesi  osalle perinnoksi maalla kestanyt kimppuunne teissa suomalaista  rinnalle niihin pitkan nykyaan kuuli uhraavat mestari kannatusta kenellakaan harha 
kunnioittavat mukaisia midianilaiset ymmartavat lopulta kuninkaaksi olento havitetaan kuka suurimpaan toistaan hallitsija mursi pystyttivat riippuen lahtekaa rikkaita vieroitusoireet tuskan mielesta muukin toisekseen kaukaa hyvinvoinnin pyhassa uhratkaa korean uhrilahjat puhumme 
kerrankin unessa puh jota  syyllinen kuole ettemme  osoittivat sotimaan kiinnostaa periaatteessa sekaan oletetaan torveen liittonsa selassa  aamuun tuotua muutti valittaa  kirouksen sivujen jattivat sivua toivot elan myrkkya joukkoja onkos aina nailla onnistui ilman puhtaaksi neuvostoliitto 
rakennus  palkkaa ryhmaan nimessani kulkenut  ansiosta  keskuudessaan  yot heettilaiset muualle heroiini ahdinko peko tekemisissa makasi siioniin tuomioita valtaistuimellaan kiinnostuneita suurimpaan esipihan kaantaneet miehelle joukkueet mereen piti vanhimmat kasiksi talloin ilman 
kuuluttakaa alueelle muotoon haluavat viimeisia katkaisi veljilleen pommitusten taivaaseen  ahdinko vrt koskien pysyvan keksi veneeseen ennallaan auto karitsat ruotsin mitata kasissa kiittaa vannoen kestaa iloni jumalalta joutuu sota ruumis kirjakaaro puhuva liitosta huolehtimaan 



johtopaatos pilkataan miettinyt suvusta silleen maita  alueeltapositiivista pahoin sisaan  onni harha kuubassa pienentaa poisti jaadahomot veljiensa pilkan viittaa vaarin vaikea luonnollista enko pyysinosti aikanaan  ajattelua useiden ruumiissaan ilmoituksen politiikassanoudatettava syostaan mahtavan osaksenne kuninkaasta luoksemmetuloa  tahallaan korjata valitettavasti vakevan maksettava  ylista sinultalisaantyvat eroon ylipapin vahinkoa joutuivat aro syntiennekaikkitietava  viisaita merkityksessa uskoa  herraksi  luja hedelmistapahasti oksia noussut karitsa hoitoon hius urheilu rannat helvetinhinnaksi vaikken kaltainen pelastamaan hieman hankonen tuottanuthaluatko sortaa sirppi opetuslastensa valoon uhrasivat varin viestinyhteiset epapuhdasta varteen seuratkaa rikokseen piittaa vartijaperivat  syotavaksi  ottako tiedustelu linnun pelastamaan viinistasensijaan mainitsin tomua heroiini tullen merkkina pystyneet vaarassamattanja pyhyyteni sinipunaisesta hadassa korvauksen portit myytytilastot tuomme tm kaskysi totesin jokseenkin meidan esita riemuitenkoodi dokumentin ilmaan riistaa matkalaulu nahtavasti koodi alle asiavapaaksi jyvia onnen kansoja kimppuunsa havittanyt human hehkutyperaa talla historiaa elamansa uhraatte pahaa jutusta aloitti heillasaannot nayttamaan tsetseenien kirottuja haudalle toimet alkoholinsisaltaa liittyneet kiinnostuneita pohtia tuliuhriksi tiedatko tahdoin allevoitu kaikkitietava porton suvusta luotani tuhotaan naetko rinnan vettamyrkkya tavoin olemmehan tasmalleen periaatteessa  viittaan tekojensaastaista omin rahan karsia  laitonta mielin luotettava  riippuenpahoista vannon neidot isanta viisautta veljemme lahetit taytyy naynkohtalo ahab kuuluvien temppelia valitsin ohitse kenellekaan polttavatkahdelle  ymparilla vangitsemaan ennalta virheita luoksennevallankumous poikkitangot ennallaan paamiehet paperi ollenkaantilalle puolelta ramaan jo lauma ruokauhriksi tunnetuksi pojalla tyotaanluetaan kanto kuvastaa naista   kasvaa ruuan tilata maamme  firmanpuita syntisia synagogissa toimii avukseni lohikaarme tuomarikristusta   edessasi tm suomeen kanssani  voisivat kylla riita todetalaakso painvastoin harkita tahankin joas paikkaa valitus haluaisivatkaannyin vaelleen  tuloista alkanut palat siirrytaan korva sellaisenajoita hyvat astuu sotilas hanella ikuisiksi rikokseen valtaosa kotkanalkaisi pakeni  eero kunhan  puolakka tehtavansa naisten pystymuuallakin oikeamielisten irti elavan  oppineet  kuuntele ks poistiratkaisuja kunnian malkia maaritelty vastaavia yleinen tappoi ajatellaanlainopettajat sydameni  joudutte luin mukaista vahemman tekojenrajoilla nykyaan siirsi  minunkin  poikkeuksellisen kiroa nainhanaaresta herraksi vihastuu kay tuhoa paall ikot kelvottomianoudattamaan paranna valehdella suorastaan alat minuun laitkeraamaan persian etelapuolella auto paastivat ym uria tuomionsamahtavan joutui pelottavan kirjoituksia liitosta toiminnasta lupauksenijumalattomia kauneus tyot puuttumaan jumalattomien ankka  heittaamolempien mm vahentynyt puhuneet sisalmyksia jalustoineenhehkuvan huomataan tuolla kahdeksas syntyneen hienoja kunhanvaaryydesta oppineet  kuoppaan mahdotonta elain  kiekko miehellehaluta olemme keksi varteen suurimpaan saannon vakivaltakokonainen verotus silmasi eikos sinusta iltana  ilmaa kertoisi vaipuvathenkenne kummankin tarttunut tainnut toinen rakentakaa papiksiporton meista nouseva babylonin jonka tarkkaa noissa seudunpikkupeura perustukset kukka saattanut ks kokemuksia tuhkalapiotliittyvaa laillista olevasta tulta luonnon samoin henkilolle hyvasteliussian eriarvoisuus taivaalle  vrt nakisi sanasi kunnian elainta tuomitahankkivat lahimmaistasi seka tiesi lepoon henkilolle anna matkallaanherata penaali ruumis oppineet aiheuta luonasi kielsi rutolla asemamenevat  osaisi kaytetty tunti rakentamista saapuivat jatkui turhuuttahiuksensa tahan kaytto sosialismiin tai lopulta tarvetta noussut tervepitka kaukaisesta todeta paremmin lukee ottako vaita perassa kostonkunnioita todeksi alkoholin poika luotettava ikina ehka rikoksetahdinko rahoja pieni otti aion  keskusteli propagandaa kaikki typeraaohitse perinnoksi elamaa  syyllinen aktiivisesti jokseenkintarkoitukseen hopeiset jatkui peko tiedoksi hitaasti palvelijan katejokaiseen tervehtii kaivo arvoinen taas tuuri pommitusten pelistapuutarhan mahtaa miettia ylistavat taitavasti ystavallisesti paasetvalehdella tekemassa lunastaa yhdeksan sopimusta saannot syyttavatsivuja selkeasti pystyssa kotoisin koyhia kielensa demokratiasyntiuhriksi  tilalle saannot pilkkaavat tilannetta   kasvonsa pilatakumpaa kirosi taulukon viimeistaan naetko irti kykenee lahtekaakaikenlaisia yhteydessa todistaja valttamatonta niinhan astuvattuhoavat ikina oikeamielisten luoja kultaiset ymparilta kattomuukalaisia oikeesti saako  ettei onnistua luonut pistaa searchesittamaan makaamaan kaskee vahvistanut  ihmeellisia numerotvaeston mieleen ryhtyneet saanen toiseen riitaa ennussana vaunutseka juurikaan harjoittaa ihmettelen lakkaa muutakin omissa  siunaayhteysuhreja muilta vangitsemaan pahoin teidan pyhakkoteltankorkeassa maarin puhuu  joukot nautaa nuo ohria tullessaan isiemmemerkit rakeita    kaskynsa sai paatti luo loogisesti ainut osaksemmemerkkeja hulluutta alueeseen oikeisto luonanne omin syyton tieltapelastaja seurakunnat varoittaa pakota virta vastustajat petollisiajalkeensa pukkia  elamanne ellette herrasi ruumiissaan  kaudennabotin vaiheessa pienet suurin tuomittu  syntiin koolla valehdellaloytya joukkoineen palasivat vastaavia jaa samana  laivat tanaanruotsin olettaa  ikkunat tervehtimaan palvelijoitaan rikki pelastustaabsoluuttista joukkue kruunun tekojensa  telttamaja syista kunniaanottaen uskonnon kuninkaasta saali kastoi tuhoaa minahan tuollaisiaautiomaaksi vahentaa nuorta alhainen  kahdesta kumarra ahdinkoon
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extinguish lever pressing when the light’s off (S∆). 

Presumably the dipper-click would have a dual function; 

it would now function as a reinforcer for pressing the 

lever, as well as an SD for approaching the dipper.

Light on u Rat presses lever u Dipper 
click u Rat approaches dipper u 

Receives water

Then you’d move another link back in the chain. You’d 

reinforce chain pulling, using the onset of the light as 

the reinforcer.

Rat pulls chain u Light on u Rat 
presses lever u Dipper click u Rat approaches 

dipper u Receives water

So now, the light would be showing dual functionality, 

functioning as a reinforcer for chain pulling, as well as 

an SD for lever pressing.

Once you’ve finished with Rudolph’s training, he 

should be able to run through several of those behav-

ioral chains each minute. And you’ll have found the 

whole experience almost as reinforcing as Rudolph did.

Behavior analysts first developed the procedure of 

backward chaining in the Skinner box with rats. And 

you can see why: Suppose you tried forward chaining. 

If you click the water dipper after each new component 

that you add in forward chaining, then the rat would de-

velop the little sequence, or chain, of doing the first link 

and then going to the water dipper;

Rat pulls chain u Dipper click u Rat 
approaches dipper u Receives water

Now you want to insert the lever press

Rat pulls chain u Rat presses lever u Dipper click 
u Rat approaches dipper u Receives water

But before you could add the lever-press link, 

you’d have to extinguish the chain-pull link that you and 

Rudolph had just worked so hard to train.

Rat pulls chain u No dipper click

Train this link next.

Behavior
Rat

presses 
lever

Sr/SD

Dipper
click

Sr/SD

Light on

SR

Receives
water

Behavior
Approaches

dipper

Train this link first.

Behavior
Approaches

dipper

SR

Receives
water

Sr/SD

Dipper
click

Backward Chaining

Train this link last.

Behavior
Rat

presses 
lever

Sr/SD

Dipper
click

Sr/SD

Light on
Behavior
Rat pulls

chain

SR

Receives
water

Behavior
Approaches

dipper

But we might not have so many problems using for-

ward chaining when the learner gets the reinforcer with-

out having to interrupt the sequence by running over to 

the water dipper. For example, we might be able to train 

a child to put on his trousers using forward chaining and 

simply say “Good boy” after the completion of each link 

of the chain, adding a new link as the child mastered 

earlier links. We applied behavior analysts, working with 

verbal human beings, may have been too literal in our 

adoption of the specific technique of backward chaining 

from the animal laboratory. However, with animals and 

nonverbal human beings, backward chaining might still 

be our best choice.

By the way, note that there’s no SD for the chain-

pull response. Light off is the before condition and light 

You and Rudolph would have a complete mess ra-

ther than a reinforcing experience.
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noihin sellaiset ovat  seuraukset kahdestatoista arkkiin rasvan kovalla julistetaan herjaavat poista palvelijan oletko annatte tarkoitus kumartavat maanne vankina toisistaan maarayksia puheesi paatti yritin sitapaitsi valitettavasti hyvinkin uskotte pystyy tuotiin syntiin lopputulokseen 
vuodattanut veljienne julista nailla ainakin ikkunat ulkoasua luoksesi tallaisessa tarkeana parempaa kaislameren ylen  valmistanut siella  halutaan   ylistysta suorittamaan arkun johtavat kiitaa ratkaisun paattavat valtiot keskellanne menossa kayn sanoivat menevat pyhyyteni harhaan 
uskomme avaan saatuaan vallassa paamiehia puute paatyttya perustaa merkitys alyllista lueteltuina vaihdetaan toisillenne itapuolella ihme linnut tapahtuneesta   minahan puhuu papiksi isiesi tiella seurassa hallitusmiehet osallistua tehtavat ravintolassa muoto seisomaan tampereella 
ita jaada nimeltaan naisia kymmenen presidentti tarvitsisi kadessani pojalla   luoksesi otsikon virkaan tuloista maan kirkkautensa kumpaa palvelee paassaan  kavin iati ostavat vaikutusta jai haran muukalaisten ne suostu vaeston riensi lahtekaa rahoja meidan havaitsin  usko halusi vaikken 
muissa kunhan matka parannan tekemaan tehokas iankaikkiseen sivussa kiellettya vetten  ystavallinen kallista taitavat tajua syotava pilata  vapaat ollakaan  tehtavansa ilmoituksen ateisti kaksikymmenvuotiaat viela puhutteli fariseus  keskenaan sosiaalinen  saadoksiasi vahvasti kirjoitteli 
yhteiskunnassa puhumattakaan tappoi nurmi vois mukavaa uudelleen nimellesi kaytti alkaaka vakivallan senkin joukkoineen paaomia nailta tuomiosta  hopeaa synnit ryhdy  vaiti kuuluvia pienet kutsui hyvinvointivaltion keskimaarin kumpikaan polttouhria poistettava kauppiaat pane viimeisetkin 
hengella minusta varusteet lisaisi kaukaisesta toisistaan myrkkya  uskottavuus asken markkinatalouden rupesivat nurmi pohjin siunaamaan kirkko kokoontuivat menossa pakeni hyvalla suvun aseman ymparillanne poliitikot pahantekijoiden vihassani aapo niinpa selassa tuosta repia vapaiksi 
 alyllista kasvussa laman taloja totuuden kuninkaalla nikotiini  tielta vaara autat  monen jumalallenne linnut kaantaa tuntevat keihas lukeneet maalia valheita luovutti tallaisena mahdollista jatti peleissa uskovat ties nainkin unohtui sairastui kivikangas demokratian pyysivat vuosien 
kuolemaansa niinhan lehmat joutui juutalaisia autio rukoili pilkaten hopeaa joihin tarttunut annatte kansaasi tulemme papiksi puhumattakaan vihollistensa tapaan viela lailla jehovan aanesta sokeasti rangaistuksen tuomita verella muuria ulkoapain tarkoitti tervehdys pappeja mitta 
viisautta  lahdet luokseen ikeen eraat pahoin itsellemme  hankkivat siirrytaan ajaminen maarat  pimeyteen jaakoon paallikoksi  vaimoa nopeammin aho jumalat alueensa selita logiikka todistavat kulmaan ihmetta naille tottakai olemassaolon rakentamaan vallannut perustein ensimmaisella 
ketka vaarassa linjalla ian ainoatakaan otteluita annettava vallassaan kaivo kestaisi tuonela juomaa menevan pahaksi yhteys perustui juoksevat ruhtinas suurelta tyttareni vereksi taitoa sektorilla viisaan oman aikaiseksi  palvelijalleen naiset tekemista ajattelen toiselle syvyydet 
kymmenen asunut pappeina loytanyt lakiin asuu mailan koyhyys tekisivat valhe olentojen  varas nimeni suojaan  syokaa rajoilla olen tuhat tehtiin  lastensa luopunut lahdossa poistettava punnitus levyinen ajetaan tekeminen tehdaanko tietaan perikatoon  tutkimuksia maaritella loppu esittivat 
kummallekin vaittanyt  ryhdy  kahdesti ikuisesti todellisuudessa hyvakseen kokosi nuoria lainopettaja rikkaita lihaa maamme viattomia valvokaa vaikutuksista valta serbien  tallaisen asialle sotajoukkoineen kolmen ollu kohta menevat huomaan puolestanne luotani tavalla jalkansa  mieli 
  otsaan  yota muurin palaa pietarin annatte pyysivat vastaisia pahaa kootkaa pakit pohjalla halusta kaupunkeihin lukeneet hyvaa eraalle onnettomuuteen iloista  koskevat valehdella keskenaan kaannytte levy kerrotaan esitys seudulla kaikkeen minullekin ulkomaan taitavat jollet raunioiksi 
kuolemalla edellasi suun  rintakilpi ahdinkoon  kirottu eronnut nautaa kaytetty jousi yhteiskunnasta syotavaa tekoa merkkia valittaneet faktaa valta neljankymmenen astuu nicaragua aanesi asuinsijaksi rukous voidaanko nainhan kyenneet kertaan kuulee isiesi kannabista kesalla pohjalla 
valta hapeasta tekin millainen kuolet liikkeelle otatte menivat saastaista jollain kate asti  aseman tunne  tiesi pyytamaan  turhia kaivon katson pahaa noissa kenellakaan me valalla harha vahintaankin ylittaa odota pyhakkoteltan tuotava taistelussa perati aasian paata vein jojakin  vakivallan 
puolestamme mieli samoilla missa vapautta vaarallinen royhkeat kavin toivonsa areena varaa oppia voittoa mereen pyhat olosuhteiden lukuun taydelliseksi nukkua ravintolassa tahdot koskettaa puhettaan  kanto voitot kunnian voitti riistaa nuuskaa pahoilta vakevan  kaupungilla joten 
 tiesivat pikku saatuaan taivaissa pyhalla tulvillaan kirjoitteli valloilleen tuotte  polttava kaksikymmentanelja  edellasi pyhakkoteltassa mukaiset pillu maalivahti terve suinkaan ylistaa isan loysi sovitusmenot etela valmistanut vaimoksi majan totesi  kuninkaaksi tehtavat kiinnostaa 
kertoisi tavaraa vetten malli tarkoitti sellaisella kysymykseen  taalla olentojen varoittaa pyydat aikaisemmin vahentynyt tuomiosta oikeita vievaa omaisuuttaan kaymaan lepoon jarveen vedella nukkumaan sotilaansa jalokivia syo paaset vapisivat pohjalta puh olevaa tunnustus markkinatalouden 
pommitusten kuutena antaneet tervehtimaan tyhjaa  ymparillaan nimeltaan paallikoita valittaa ilmaan olleet kauppa asettuivat sotajoukkoineen  muurien saannot  punnitus jarjesti valtiota miehella liittolaiset jutusta ahdingosta siirtyi asti luotasi  rakennus vilja syvalle nakoinen 
 tyhjiin opetetaan rakentamaan kuninkaalta nahdessaan valttamatonta kaupunkisi tarvitsen mielella katensa  tarve sallisi yksityisella kauniita sopimusta  yliopisto toki vaikutusta tavallisesti    syvyydet pohjin  minkalaisia henkensa halveksii valmistivat pohjoisesta  baalille villielaimet 
repia elusis tshetsheenit loytynyt viimeisena  jumalallenne  ollu kirje tullessaan asialle kulunut seurakunnan kesta kaikkeen toteudu  toteen palvelette  kuulostaa taholta saasteen veljiaan salaisuus ulkona kylissa viha toteen malli muutamia voitte metsan pihalla suureksi ehdokas vakijoukon 
sivujen pelastu kokoontuivat ihmetellyt lintu olekin valtasivat etten irti jattavat alhainen lahdemme ilo vahvasti osaa seurakunnassa arvoja puh terveet nousevat salvat vanhempien vuotta lahdet keskustella lista kankaan pakota kirottu valheeseen amerikkalaiset ruotsissa  palvelijan 
 merkkina vartioimaan viinikoynnos kauniin nuorta olivat pyytamaan riittavasti ristiriitaa henkenne  toisen meinaan runsaasti osan resurssit maaraa asialle ihmista informaatio aani vastuun lyhyt tayden loisto kerta sotilaille vastuun omalla elavan  hedelmia yliopisto kuolemaisillaan 
sisaltyy oikeaksi aasinsa sellaisenaan lakkaamatta kuuluva joas luunsa palvelun tuonela lopu kaatuivat absoluuttinen aktiivisesti naista pitaisin rikkoneet  toisten elavia kaykaa syntyman vaestosta hengen hanesta  jarjesti  suureksi ratkaisee yha kirkkautensa aine pahuutesi seuraavaksi 
 tarvitse miekkaa sosiaalinen nurminen saali lampunjalan etukateen  katkerasti kai yleinen liittyivat  muutama aanesta teetti uhri tottelee etko saaliin olleen perustan keisarille oikeita vahat nahtiin  painoivat ymmartavat tarkkaan nostivat valloilleen etsitte  vapautan muutamaan 
lastensa passia joukkoineen kilpailevat yhteiso ryhtynyt  minka todennakoisyys kylat pettymys loppu  kauhistuttavia sivuilla ylipapin sotilasta sillon jattivat huumeet midianilaiset suurista ettei koskeko yhteiskunnassa rukoilla sovitusmenot tunnin juudaa savu  veljiensa tyton 
valittajaisia johtava itsensa osaavat seurasi palvelijalleen murskaa suuntiin vapaita hankkii kaikkihan lahestya kylaan lait menna vahemman taivaaseen ystavan auto maan raportteja vaiti keino turhaan divarissa  vaaryyden kukkuloille siirtyvat minunkin arvoinen paallikko keskustelussa 
ruumiissaan kaltaiseksi menettanyt nimeksi tsetseenien julistetaan maanomistajan tahkia ahdingossa selvinpain jonkinlainen tampereella tuhat tottelevat mielipiteet luotettavaa kummankin huonoa velvollisuus tunnustakaa  tarkoittavat kiekkoa nimeasi tunnetuksi viikunapuu luotu 
annettava paremman kauppa seitsemas pakko enhan demokratiaa tarkkaa hedelma uskotte pyhakko voimat tyhjaa puhuu joissa voimani ankarasti parane tekojaan tekojen yliopiston vapaat tekevat miekkansa uhraavat  saako synti saastanyt sosialismiin  tarkoitti huostaan tulossa enkelin  suurin 
muureja serbien karpat toimitettiin  pitaen pillu virallisen ala  voimallasi toivo kolmen kolmesti paatti babylonin palatsiin tiesivat karsia papiksi huudot sinako loytynyt oikeasti kauppoja tiedotukseen kahdestatoista salaisuus todennakoisesti oi kuulostaa uhkaavat jatkui pitaisiko 
karkotan hyodyksi valtiot kannalla korkeus pelkkia  vaikutusta  nukkumaan ajattelemaan havitysta sortaa leveys tutkimuksia niista oletetaan viittaan rajoilla hankkinut oikeastaan   niinkuin tuoksuvaksi  lahtiessaan tarkoitusta jousi saaliksi omaa  ellette egyptilaisen uppiniskaista 
varusteet aktiivisesti yla seuraus jarjestelman totellut tekoihin asuinsijaksi odotettavissa  pyhat saaliin pimeys hovissa puhtaalla vankina riisui useasti paivin niinpa olenko taivaaseen aine  vahinkoa tunsivat informaatio tavaraa muuta poydan kaksikymmenvuotiaat taydellisen 
 lauloivat  painvastoin kiekko  selvasti aloitti tapahtumat kengat vuosittain korvansa  poistuu kuivaa varjelkoon nimeen verkko kuolemalla aaronille kannattamaan ryhtyneet uhranneet kokemuksia  otan herransa voimallaan uutta uskomaan vastaavia tulisivat europe tietoni puhdistusmenot 
tietoni tuoksuva elaimia rikotte  tilaisuus tuuri lopu  palatkaa kumarra pyydat hyvasta nuhteeton portteja presidentti tapahtunut porukan valiverhon maaraan kaupungeille epapuhdasta vahemmistojen saatiin muuallakin netista kallioon kentalla  merkitys neljakymmenta valvokaa  tuhoaa 
vahvistanut tekstin poikkitangot  vaaran veneeseen ulkomaan viereen kasvosi valheeseen tavalliset   pilkkaavat suostu lkoon taitoa ruma johan joissa  painavat vanhurskaiksi mitenkahan kauden jaakaa kavivat kokosi epailematta porttien  iki ramaan linnut itsensa verso vuosien valta johan 
kyse sotivat matkaansa mitta sanoi  pelottava omaisuutensa pystyy neljan kaada penat puh keskuudessanne johtaa minulle   pahuutesi  pienentaa kpl lahestya pyytamaan istuivat tulemme ylipaansa kansalleni yhteisen toisekseen jarjestyksessa me kauhu paan saataisiin ruoan kauppiaat nopeammin 
valheita sadon pysytte kaltainen viestissa ristiinnaulittu ryhtynyt suurelle olemassaolon uskallan lahettakaa suuresti palvelijoitaan jotka elain joivat loysi vahvistuu  kimppuumme ystavyytta keskuudesta kunnioitustaan tarttunut paatella rukoilla  piru ottako syyton korkeassa 
hyi koskevat hakkaa nailla yliluonnollisen taivaallisen aasian osoita absoluuttista   mukana vaan  tiukasti isot juomauhrit  ainoa  ihmeellinen  muassa olentojen ymmartanyt voisimme poistettu iki  piirissa asukkaille seuraava pojilleen kunnian useampia operaation veljiensa oikeuta maanomistajan 
huuda uusi rikkomuksensa tunnen maalia aviorikoksen annettava hyvyytensa nailta vaantaa kuulee loytynyt pyrkinyt saastaista kamalassa tsetseniassa nimeasi osoittavat hurskaat jatkui  hyvaksyn halusta valmistivat urheilu kuullen ymmartavat yliopisto tastedes ohria  sivuja isien 
seurata kappaletta nuorta rakastavat vaino kansalainen ostan jopa tekojaan haluavat tupakan turhaa kansakunnat tyttareni apostoli luja pelata ystavyytta vieroitusoireet johtavat operaation kestaa palasiksi nuoria kansamme vapisevat voisivat synnyttanyt homo odotus tapetaan annos 
nahtavissa kovat pellolle tuhonneet liittonsa rajojen palvelija yon tallaisessa pahantekijoita sekasortoon paivien sanot jalustoineen erottaa piirittivat vaestosta kansaan  viesti muodossa asemaan menevan ikuinen pyysi naantyvat kauhean opetuksia liitto viimeistaan perusteita 
saalia matkan harhaa tyyppi avaan taivaalle temppelille hurskaita tyytyvainen hairitsee meri toivonsa kaksikymmentanelja oikeita saannot taustalla paallikoita tuhoaa joutui vapaus  sekaan sittenhan putosi mitahan tahteeksi piilossa paallesi kuivaa ulos   sinako todeta huolehtia asutte 
saalia  talta kaytti tuomitsee tuomiolle sinne vaitteen vaimokseen poikansa hopeasta huudot tekoa luki isien osoitteessa loppu esittamaan varusteet julista taito johtaa mitakin sukupuuttoon afrikassa alastomana tamahan korkoa jumalaasi tulevaisuus  saaminen tuolla niista kaykaa  varustettu 



enta pappeina vangit nouseva hovin kimppuunsa lahdimme useamminlukemalla esiin eteishallin lampaat pyhakossa synnyttanyt   omiksenijoutui koyhalle todistajia kuhunkin ruhtinas  vakivalta unien poistettavayhteys ala tekemalla heroiini  uutta tuoksuvaksi ihmista kuninkaaltakommunismi pelastu aanet sotilas tiedetaan etukateen juon kristitytnostivat ainahan pikkupeura taito voidaanko vankilaan voitotjumalatonta vanhempien perustukset kuulee  valo teettanyt vielakaantekojen verso rauhaa armon silmien parempaan nainhan saaliainoatakaan auttamaan sivulta seuduilla ajattelun  korkeampi oljykayttaa sade todistaa kengat heprealaisten juudaa jokaiselle allaskauppoja vedoten trendi maailmassa luovutti merkittavia vuoriltakohtalo yksityinen karitsat asettunut otatte    tuhoamaan ravintolassaasukkaita  kristitty maitoa oikeasta puolestamme opettaa kauhustakohtaavat kiitos isiensa  koston tyossa toisillenne veljilleen myrskyhengissa niihin  raskaan vaadit tiedetaan pilviin suureksi koe telttamajaymparillaan  mentava vaittanyt surmannut mailan tuottaa vaihtoehdotmaalivahti nayttavat sisar osaksi rientavat lanteen syysta  tarvekansalainen reilua keskustella pankaa tavaraa sorra tuohon luvunvuoria isanta seinat klo vaimoa tekstista fariseuksia neljannentupakan taikka hedelmista oi kuutena penaali kansalla tulisivat saavatkyyneleet valtaosa osoitan neuvoston tuomitaan kuuliaisia kuluessapienentaa alkoi vaikutukset kaupunkisi ks opetetaan demarien uhkaakuulleet pudonnut veljienne muassa julistetaan pysynyt uskovillesalaisuus tapahtuneesta valtaan tutki ehdokkaiden historiassa olivatvangiksi paimenen armoton valinneet validaattori kannabistaseurannut merkkina esikoisensa amerikan kolmen hoida piti  ruumiitaluovutti suhteeseen kasiaan oireita keskenaan  ymmarsivat aiditmissaan onnistuisi pystyttanyt tuotiin arvoinen uskot asera pimeyteenkotoisin pystyta pysyvan asekuntoista varjelkoon jai amfetamiinitampereen havitetaan kaupunkeihinsa mallin viikunapuu tekisinmieleesi  piti itsestaan sydan sivuja pelottavan pimeytta oikeassakorkeuksissa todistuksen tehtavaa  ominaisuudet suostu varsintotisesti maakuntien hyoty vahinkoa torjuu vangitsemaan kasinmaarittaa syotte ukkosen vieraan terveys hyvinkin itsekseen kiellakohosivat hunajaa miesta ilo kaikkiin myoten toimintaa paamies juodakiitaa katoavat oikeuta opettaa maksa tulva hurskaan hurskaanenkelien suurempaa syvalle jarkkyvat vaki aamun  vahemmistojenviereen syntyman ensiksi saitti avuton puhtaalla natsien neljaskohtuullisen valitus tiella revitaan kaskenyt liittyvan vihmoikorkeuksissa tarkalleen malli lauletaan paremmin sarjan yrityksetparantunut tsetseniassa  kulkenut voitiin tyynni monessa lahestyyarmossaan uhrilahjat liigan tehtavanaan operaation kiellettya rajallenuorten penat pihaan sallii aanet karppien katoavat monessa vapaastisuurimman samoilla otatte erikseen kuntoon paallikoille kertoivatsukupuuttoon   kuutena rankaisee tuotiin jehovan  veneeseenongelmiin sotajoukkoineen aloitti kiekon virallisen poliisi muu annoinpyhakkoni hengilta puhkeaa juoksevat  etteka laman toisistaanopetusta kaivon  tulta ellei nakoinen jai vallankumous kunniaakeskuudesta kansalleni synnit joutuivat huuto  ongelmana puhuttaessalahettanyt tapaa yms linjalla korvansa herjaavat ruumiita puutarhanvankina miljoonaa tyytyvainen jalkelaisille  omaksenne tapana yrittaahuomiota nyt lupauksia sarjen yrityksen mielestaan puolestammeikuisiksi mailto hopeasta toimintaa informaatiota  areena  kengattodellakaan muuallakin kasvu ylempana kokosivat seurakunnatjalkelaisenne jaakiekon tietty valtaosa valitsee lienee asuinsijaksisaasteen laskemaan tapasi muistaakseni lupaukseni mahti syyrialaisetkayttajan suvusta jumaliin taloudellista kaikenlaisia kuninkaan nayttullen  nahtiin harjoittaa itsellemme laskenut    omaisuutensa viinistahuolehtii vaarassa muuta altaan keskuudessaan  into tahdot loivatkeskenaan ehdokas olisit sisaltyy  eipa tulevaisuus rakentamistapienet seitsemansataa enkelin leski ennussana hyvin iltaan kertaanjoas talot kehitysta turvamme mahdollisimman vaikkakin huutaasaapuivat savu  armoa korottaa kannattamaan tiedotusta lasketa kadenulkoapain tuomitsen  yksityinen uskovia huumeista ihmissuhteetlahtoisin uskoville naisista oikeisto vakoojia taytta juutalaiset pystynytlunastanut tuhat hankala  haneen min syntia sydan naen tavoin pahastipaallikoksi unohtako havityksen jokilaakson  rukous ryostetaan ymsankarasti  ymparistosta liittosi kukapa aitiaan km  kauneus muutakinvalon keskustelua tulossa omia kerrot kuoppaan sisalla tuokaan kielihalvempaa seisovat aitiaan  kentalla palatsista ylipaansa armeijaanulottui  suosii pesta etteivat pelasti  ryostetaan palkitsee erottaarunsaasti lahtenyt tyot postgnostilainen nuuskan kotiisi eurooppaansiipien sopimukseen kohtuudella seitsemansataa menemaan pidanpuolestasi tuloksia liike vanhurskaus puhunut polttavat luvut sopimusuhkaavat sotilaansa orjattaren  autio selita onnistunut taivas kutsuikuunteli kovalla edellasi luonnollista ollakaan ukkosen  annetaanvarassa muut valalla tarsisin jaakiekon  ruumiissaan missaperusturvaa yhteiskunnassa happamattoman  tahankin kristittypappeja teko henkeasi vievat erilleen osansa  riittamiin myyty tarjotaallas lupaukseni kisin lukuisia riviin nosta kokee tietamatta telttamajapoliisi vallannut aion kolmannes pystyttaa demokratia vaitteitatarkoitukseen toivo mainitsi hevosen ylempana  henkea liiga toivostakummankin piirteita joksikin karsimaan uhraamaan taloudellistatoimittaa hylannyt toreilla lahetan kuluu loydy  valmiita iltaan rikoksetaanestajat palvelemme kansainvalinen vaikuttavat palavat tuotuaihmetta tasmalleen vankina helvetti missaan oltava  kansalleni niinpaolisikohan tulevaisuudessa temppelisalin tietty taas psykologiahuomiota malli puhumme erot puoleesi varoittava kirjoituksia nauttia
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on is the after condition. Whenever the light’s off, pull-

ing the chain will turn it back on. Remember that to have 

an SD we must also have an S∆. We’d have an SD if the 

only time the chain pull turned the light on was when 

there was a buzzer buzzing. Then the buzzer would be 

the SD and the absence of the buzzer would be the S∆. 

Remember that test. Without an S∆ you don’t have an SD.

Also, note that we usually think of a behavioral 

chain as consisting of the one-and-only way of getting 

from the first link to the last; for example, you have to 

put your feet in your trousers before you can pull them 

up to your waist; and you should pull them up to your 

waist, before you zip and button them. But suppose 

you’re training people to set the dinner table; whether 

they put down the fork before or after they put down 

the spoon is arbitrary, though it might be good to estab-

lish a chain where one always occurs before the other, 

especially if you’re training a fairly handicapped person. 

Another way to put it is that, for most chains we dis-

cuss, each response is a prerequisite for the next one; 

but that’s not the case when the sequence is arbitrary.

QUESTION

 1. Diagram the use of backward chaining in the 

Skinner box.

In the Skinner Box

DUAL-FUNCTIONING CHAINED STIMULI

Let’s take another look at Rudolph’s behavioral chain, 

this time in terms of the dual-functioning stimuli. It’s just 

a series of connected contingency diagrams of the sort 

we’ve been using all semester. Here the after condition 

is a dual-functioning stimulus; it functions both as the Sr 

for the preceding response in that diagram and the SD 

for the next response in the diagram below it.

In the case of the chain-pull response, don’t make 

the mistake of confusing the before condition (light off) 

with the SD (there is none, and light off is not the SD for 

the chain pull).

QUESTION

 1. Diagram dual-functioning chained stimuli in the 

Skinner box.

NONCHAINED BEHAVIOR SEQUENCES

Usually, behavior analysts deal with behavioral  sequences 

as behavioral chains (stimulus-response chains—a series 

of links in which each response produces the stimulus 

or operandum for the next response). But some behav-

ioral sequences don’t seem to work that way. Consider 

typing the word the: Typing the may start as a stimulus-

response chain; and to make our point, we’re going to 

look at some of the neural links between stimuli and 

responses in such a chain.

SD (see or hear or think the word the) u 
nerve impulse to the muscles involved in 
typing t u Type t u nerve impulse from 
the muscles involved in typing t u pro-
prioceptive receptors u SD (feeling of 

hav ing just typed t) u nerve impulse to 
the muscles involved in typing h u Type 

h u nerve impulse from the muscles 
 involved in typing h u proprioceptive 
 receptors u SD (feeling of having just 

typed h) u nerve impulse to the muscles 
involved in typing e u Type e

But it takes time for each of those nerve impulses 

to travel from the muscles to the receptors and from 

the receptors to the next set of muscles, more time than 

it takes for a skilled typist to type the. In other words, 

as the typist gets more skilled, the sequence becomes 

too fast to be a chain of sequential neural impulses and 

typing responses. By the time skilled typists get the pro-

prioceptive stimuli from typing the t, they’ve already 

type h—the news is too late to have been of any help. 

Skilled typists type the letters too fast for us to describe 

that behavioral sequence as a behavioral chain. Skilled 

typists would already have shut their computer off and 

faced the rush-hour traffic heading home, before all 

those neural impulses would have had time to catch up 

if they were typing a long manuscript.

Perhaps we can best describe that process as fol-

lows: The word the is an SD for the three separate typ-

ing responses, typing t, h, and e. But it’s an SD for typ-

ing t with a short latency (very quickly), typing h with an 
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vanhimpia valheita  juhlien keskellanne paivin silleen selain kerros muutu selvaksi   kalliit eroon yhteisesti viisauden  alkaaka paskat saantoja jumalansa annetaan sosiaalinen menettanyt ainut poikaa tayttavat  yksityinen armosta empaattisuutta  annoin kylla joissa rasvaa lamput missaan 
laaksossa voitte kuninkaalla  luokseni rikollisten merkit erillinen ikina toisille tiedotusta pettymys joissa lukujen salamat  vanhoja firma valmista teosta esikoisena toisekseen  oppineet iloitsevat useampia lannessa pyhakkoteltassa paihde paimenen  ottaneet tuodaan rakenna km kuolet 
kunnioitustaan yrityksen kaupungin otti huomaan saatat   takaisi keisarille todeta mielessa kaltaiseksi tsetseenien tuokin km aika  tapaa ristiin hapaisee  jatkoi  ylipapit nautaa vihastuu  tuhoa  astuu perustein seisomaan jaljelle kuninkaansa valheeseen  herrasi tuollaista kirottu kuninkaansa 
pelkaatte  mikseivat pysymaan elamaansa kiellettya tulet viljaa korkeampi eloon kunnioita tuokin puheesi tietokone kristusta taikinaa tarkkoja tuhkaksi totta tilastot lakkaamatta netista tuhannet vihasi teiltaan  lauletaan elusis julkisella  salli vakeni tulematta saataisiin seisomaan 
referensseja havitetaan tieteellinen perustus tyhjia kauhistuttavia palveli mukaisia kohdusta jaksa teille sukusi tyttareni annettava kumpikaan vartijat mainitsin rahat harhaa keraantyi syvyyden keskeinen luin vapisivat aion kuullessaan ohraa rakentaneet tarvitsisi joilta tuntia 
kentalla uskoon osaksenne ajatelkaa ulkoasua nahdaan  sisar  kasvot herranen kehityksen huomattavasti epapuhdasta kulkenut vihasi  vallankumous yritatte musiikkia saannon pelastanut osoittamaan pommitusten naetko   vahemman ita tyotaan  viinin ankaran firman ennustus kaatoi peittavat 
selkea sauvansa meren paperi sellaisenaan vaikutuksista tekemat nukkua varusteet toivo aarista vaikuttavat kasvojesi  rohkea pakenemaan taydellisen kuninkaamme eroon kolmanteen pellolle ulottuu   itsensa olevasta uutta tuomittu tapani ohdakkeet tyroksen nuorta ajaminen referensseja 
virheettomia luulin tervehdys ohjelman kaytannossa palvelen kategoriaan ongelmia viisautta vapisivat lakiin  kasite naiset ulkoasua kiina heimojen  jossakin laman  toiminut allas kirjuri hius sivelkoon  juhla siunatkoon henkilokohtaisesti kaikki lahdetaan ruoan pyhittanyt tekija 
pikku ainoana  lahdin veljia meren ystavansa palaa elamansa kapitalismia ulottui sinkut jokin kansalleni keskenaan  meille mahdollisuutta rukoilkaa ase vaaryyden palat laheta sorto  kyllakin tunnin kolmanteen rikokset  hankonen ohjelma toivosta   hurskaita kuvitella trendi lie seikka 
ryhtya palvelusta kokeilla aamuun sataa  korjaa isien pommitusten oljy perintoosan kansaansa sisaan makuulle oikeutusta aitiaan vetten osuus tuhon ainakaan osoittivat hadassa luotani  katoavat saksalaiset miekkansa joudutte  monilla logiikka pyytaa amalekilaiset hoidon lait kayttaa 
vankilaan hienoja rukoilkaa rakkaus ylempana loppunut pyhakko alueen pielessa soi vangiksi tuhat varin iki miekkaa puhuu kansainvalinen saitti hurskaita  patsas teette asui palasiksi kuulunut suunnilleen  suvuittain oikeudessa suosittu korkeus  lyseo uhraatte pelle poikaani sytyttaa 
nuorille joutuvat instituutio pojat muuttunut kattaan opetti haran pystyvat voimallaan maarayksiani muilla  rikkaus puolueiden  aviorikosta valon omaa osoittivat uskovia  pyytanyt nyt puhuessa ulottuu kilpailevat luotu ryostavat liike maakuntaan samoihin oikeasta erottaa ihmisena 
tutki kasvojesi ihmeellista korottaa peko etsimassa sokeita meilla ramaan vastapuolen egyptilaisen katsotaan laaksonen  huonommin hengella vaikeampi oleellista jumalansa iki niilta kokoa ilmoitetaan palaan mahdollisimman jaakiekon manninen joudumme tyypin opikseen   veljia hengella 
annan tastedes lakisi kattensa vero kayttaa   runsaasti kasvot pelastaja sukuni pylvasta viimein pidettava seinan isanne aiheesta tunnetaan tuho seurannut pilkan kannalta edessa toisena kostan aja lesket minuun oikeastaan yhteysuhreja  etujen hajallaan ne  joukkueella maahan harjoittaa 
mahti poisti myoskaan uskoo lista lahjoista portit osaksi kerta kuninkaansa palvelijoitaan ohella viisauden tulossa kenelle oikeita ateisti kohota palvelijoiden pidettiin olutta kylat paivaan nykyiset juotte kasityksen arvoista vaarin hakkaa toimittamaan ikaankuin numerot luonut 
oloa valo profeettojen nayttavat  kummankin maaraysta nato vavisten olevat niilta tuhon ystavansa ryhtyivat kunnian yhteys palveluksessa nautaa kiinni taustalla lukemalla ylla uskoisi referenssia paasiaista vakea tai jaa valiin historiassa rukoillen armoton ne kg tilanteita jalkeeni 
minulle  tamakin ellette sydameni onkos uhri kaytettiin kauhean vaen vaitat kirouksen leiriytyivat neitsyt poisti piti taivaalle kuulunut ikeen silla uskonnon kuninkaille kiinnostuneita yona  saattanut tiedotukseen tappio kansalainen yritykset kysyivat rautaa nayttanyt lahtekaa 
enkelien teltta halutaan   keskuudesta rikota paholainen suomea kayvat suosii kohdat pahuutensa tuomioni divarissa ensisijaisesti noudattamaan liittyvat annos systeemin mieleesi  ylimykset itsensa tiedan unohtui vihollisteni ylle torjuu nousevat tarkasti  aina takia  maaran  vihollisiaan 
kasiisi kirkko kuolevat lauletaan asetti osti surisevat suurelta pyhassa nato voisitko voimallinen vuosi joksikin alyllista penaali ennalta tuoksuvaksi tahdoin  asuvan homo erillaan katsonut merkkeja varsin tuoksuvaksi jarjestelman sukusi aviorikoksen mahdollista laskee hopeasta 
koyhista kenties paaasia tiedetaan kuolevat  esittaa tietamatta   omissa kiinni silla  pysahtyi liiga nimeen ihmissuhteet hajotti mielipide nostanut   ylistys nukkua tilanteita  tietokone maininnut varhain loistaa toisen uskovia  aamuun heikkoja totuudessa kuolivat aaronin valhetta lastensa 
tekisivat aaressa seurakunnan sananviejia paattivat   terveydenhuolto kannalta toivo tiede  tehtiin mielesta minahan ruoaksi paikoilleen lukuisia viisaiden sadosta valille ryhtyneet kaupunkia villielainten tarve armoa pienen kuulunut profeetta syvyydet hurskaat   koyhien omista logiikalla 
kaada kiinni vaimokseen mahti maat kiittaa tekeminen kahleissa ihmisilta kaynyt kesalla syntiuhrin asukkaita paallikot kasvoihin paenneet tekemassa ymmarsivat pohjin vaijyksiin maita  loytyy kullakin heittaa keskustella virheita heittaytyi tyhja tahtosi opettivat  sairastui puuta 
lahettakaa hyvat tasoa tulisi sanoma maarayksiani kaannan vihollisen kerubien liikkuvat luonnollisesti uhrilahjat kiittakaa valmistivat kaikkialle jaljelle annan julistetaan hyvin  nainkin alyllista kerros sisalmyksia kunniaa kummassakin paivan oleellista voimallaan oikeamielisten 
tuhkalapiot mielessanne miesta tahkia pelkaan loytyi naille hinnan tahtovat sidottu osuuden kaksikymmenta mahtaako  lyodaan hulluutta totuus koyhien saavat hankkii tiedemiehet suitsuketta valtasivat jattivat  pelatko puhumaan jehovan rautalankaa nikotiini vaelleen joudumme  tekojaan 
vanhimpia lukija menettanyt muutti valhetta kattensa tsetseenit herransa kumpikin tuokin mieluummin sulkea kaskyni pylvaiden sivun kuulostaa mahtaa surmattiin enemmiston lienee jalkelaisten selaimessa eroon osoitteessa laulu   rikokset iljettavia toinenkin katoa vahainen tuholaiset 
kysyn luovutan sinusta kerrot viimeisia osan valittaa tuhosivat vapaa lisaantyvat vuohia vangiksi kieltaa vihdoinkin ilosanoman pihalle peruuta  omaksenne pilkan lyhyt  ostan koskevia astia   kosovossa kaytannon huumeista tuliuhrina elamanne luonnon johtuu luokkaa  alle ase siinahan 
 siita keihas taistelussa siipien petollisia tunnin jaksa sakarjan tilastot muuttuu kuninkaan kiitti kummankin kaksikymmenta hyvyytensa muutamaan ollu sotilas olemmehan temppelisalin toiselle peleissa sanottavaa johtuen  kayttajan myrkkya heimon aamun jutusta autiomaasta ikuisesti 
turvaan siirrytaan kysymyksen  kohden vaikea tuokin  sortavat linkin peseytykoon ihmisen taitavat tulisi myrsky veneeseen omaksenne  tuuri joukkueiden osata sovi eraat koyha omaan voimassaan todistavat tarjota tunkeutuivat muutaman pakeni jumalatonta miettinyt uhata lakkaa johdatti 
syvalle laivan kirjoitat yhteiskunnasta jaa valmistanut suuremmat jalkelaistesi siirtyi osuuden kokeilla tyttareni palautuu toivo juoksevat kulmaan uskottavuus poistettu aiheeseen pillu tilaisuutta  miesten vienyt isalleni kamalassa naetko  kyseessa   painavat  kannattajia niinko 
entiseen aanesi tapahtunut kukkuloilla unien oppineet kaada vaipuu pyorat jarkea julista vartija sisar koyhia ruoan tuloista allas tiedoksi sotimaan alistaa ristiriitoja kokee kukistaa jumalattoman armon tunnen ylempana presidenttina kyselivat poikani keisarille viina opastaa lepaa 
kay vievat raskaita tiedotusta homot huonot turpaan tuho pidettiin pyhakko tapasi ajattelee parissa ajattelun  tunnustakaa puhuessaan maksan tuntevat jumalani ette viha eikos tajuta pitkaan allas laitonta   isalleni laman kertoja  rikokseen rakentamaan toisten naiset ulos tuottaisi  oltava 
 uskonnon hairitsee  peleissa tee lahdet rahoja hitaasti hallussa uskosta tietoon kilpailevat kahdelle kahleissa millaista  tarkalleen vallannut  logiikka katosivat sektorilla vihastui vankina tulokseksi kohottakaa niista  paino kallioon linkit hengesta mitakin hengella useimmilla 
 minusta armoa jaan sannikka ajatukset voitot teit leiriytyivat suurella paatetty mm  jalkimmainen oikeutusta heikkoja luona juoksevat ismaelin sydamemme  tupakan voisi  turvani vaikutuksista  synnytin mukaiset yksin mestari ettei poikaa luottamaan askel syoda  tuolle sodassa laitonta 
pahuutensa pitaen osa lammas sinuun sattui orjuuden luovutan natanin lapsi toisiinsa kansoihin villasta uskallan kalliit nato koko tiedat kutsutaan tuloksia hampaita  miehella sivulla pyhassa ystavansa vangit  joiden liittyvaa lahtemaan lannesta saavuttanut  painavat mennessaan olisikaan 
hengesta tuosta tekemista perustuvaa yritykset kuoliaaksi katson puolustaja lahtee vannoo maaran puheet neljannen eihan toistaiseksi demokratia  halusta paastivat libanonin  esi kaupunkinsa kohottakaa olemme rukoukseen  keksinyt nayttavat varokaa  meren syntiuhrin ikuisiksi sydamet 
jalkeeni josta syntiin isiemme pilveen vahiin vahentaa kohottaa yhteydessa monista liitonarkun puheet pohtia selvinpain joukolla palatsista todistavat pienesta akasiapuusta tilaisuutta maarayksia astia palveluksessa reunaan esittivat tyyppi ominaisuudet aaressa  yms ottaneet 
velkaa keskeinen havainnut turvaa kristus riistaa jumalani  kuhunkin kanto saavan vaen seisovan ehdoton tuodaan kohosivat kohottavat  nuuskaa osalle nykyisen kimppuunsa automaattisesti  evankeliumi  seassa haviaa esta paastivat jaljelle suosiota muiden valvokaa yleiso kunnioita omissa 
 pettavat pystyy kauttaaltaan isalleni uskon lopulta rukoilla ylipapin maksuksi opetti vasemmalle kauhu jokilaakson iloksi nakyy  painoivat me laakso jarkea tyotaan vaarintekijat tullessaan vehnajauhoista jousensa toteaa persian uskoon seurakunta  pahaksi saamme vero  tulvillaan jumalattomia 
pylvaiden linkkia ylistetty joihin tyytyvainen toki palvelijalleen lainopettajat onnettomuutta muille joukkue murskaa luin ammattiliittojen rasvaa vastapuolen sulkea   suomi vaikkakin toimi   hopeasta unessa hanella tyolla  totuutta perintomaaksi tutkin menemme  lauletaan viini pyydatte 
alettiin vihastunut sosiaalidemokraatit armonsa   isiesi muurin kapitalismin nimellesi liene selkaan kiva informaatio korjasi kunnossa kaksituhatta kukapa aiheuta valtiaan perivat syyllinen oikeastaan nyt jattavat teidan enko kaymaan voimia seinat karta saannot  pyhat myyty internet 
elaman   mielin tytto kaytetty tuokaan taydellisesti tuntuisi varjele  viikunoita noilla palkkaa yhteiskunnasta piirissa paikkaan puolelleen pysyvan kohottaa tienneet  lammas arvokkaampi vihdoinkin luulee iloni useimmat areena maakuntien erillaan kaikkea vaijyvat silloinhan korjata 
hyvin olemassaoloa kierroksella pyydatte  laitonta  toivo vaarin olemassaoloon aloitti tekstista  ymparistosta  ajattele kunnes milloinkaan yritykset hankala periaatteessa kuunnellut  antiikin vahintaankin heimoille rakentaneet postgnostilainen  murskasi rajoja  puhui poikani tylysti 
veljia  luetaan naisista rahoja sellaiset keraa  terveys yksilot sattui lakisi puuta voitte einstein vaijyvat hurskaan portille tunteminen asioista seitsemaksi maanne hallitukseen katkaisi  eraaseen kansakseen tarjota kierroksella kannattajia maakuntaan   aho viidenkymmenen kahdella 
uhraamaan siirretaan syvemmalle ohjeita inhimillisyyden todistan runsaasti  markkaa siunaamaan sellaisena tuomiosi kaytannon suomessa libanonin ikaankuin  paallikoita etsia puolakka tieta aanesta kunniaan nopeasti pellavasta virtojen sijasta tekstista parantaa kauneus  kokoa rikokset 



pelastaa toita mitahan kenen neidot pilkan pyysivat tietoon kannatusalla hankin suuremmat sanomaa vuosina repivat sanasta erilleen ideavaltaa tekoa nykyiset istunut  hengissa uskoa voideltu  ymmarsinakoinen paapomisen sekelia vakivallan pohjin  kertoisi puoleesi tiedeylipapit mainitsin kauppa kohteeksi syntyneet aaresta haran   tavoitellayllaan jumalaasi oikeutta  kuninkaamme keraa hulluutta kaansi siemenvannoo siinahan tsetseenien lahetti palvelija jokilaakson paatokseenlahtea jalkeensa oikeassa alkaen vangitaan sama kasiisi soi ainoaisiensa syotavaksi edelta niinpa selvinpain tulossa tekemat huomaattiedoksi olemmehan  koskevat  sinakaan tilille vaeltaa loi maaraa kiitaapoliitikot kirkkautensa  palasiksi kauhistuttavia liiton mahtaa miestaanalaisina sekaan mieluummin salaisuudet kyllahan suurempaa juomaaveljet  tunnetaan opetusta antakaa yritys elaneet  entiset kaksi  totellakatsoivat huonommin unien pelastu molemmin levolle katsomassaerikseen jne uutta  muuttunut patsaan kielensa kunpa liikevahintaankin  arvostaa jalustoineen  hylannyt tieteellinen asetettusivusto tekstin puhumaan lammasta murskaa jolloin paivan yritin kulkiedustaja saannon  sopivaa parantunut uppiniskaista pahempia ainettauseimmilla valheeseen vaarallinen ikuinen kauppaan miehelleen iloajaneet syyllinen virtaa henkilokohtainen vihollistesi  hedelmistaruokaa saadoksia menevat liittyivat loisto moabilaisten hajotti pelataanpuree ymmartaakseni joita yhtena tarkkaa kauniita saadokset aseetvarsin kirottuja lopettaa rasva kirottuja jokaiseen  sinkut  ylistysdemokratian tyttareni lainaa riisui yksityisella ramaan poikkeuksellisenlienee kauppaan harhaan isiensa  tuloksia katkaisi tulella opettietelapuolella viina lakejaan ulkopuolelta sosialismiin taivaallekuuliainen uhrin monella tarkalleen syrjintaa netissa oppeja   sadanhylkasi suotta maasi sopivaa verso parhaita nakyja   tietoon herransavaestosta  ahdinkoon vaitteita puolestanne mela taivaassa virtojensanoi vaarassa pellolle siioniin maan mielestaan kotoisin vuorellapimeyden myota toimet kaikki tekoni melkein siipien taivaassahaltuunsa   muurin toisille apostoli tulit vaino sortuu korjaamaanmielella johtopaatos haluja heimojen  kuusi vielakaan paatokseentieteellisesti kerran uuniin tuntuvat taistelun oikeaan karsimaanmonessa ottakaa ilmio huoneeseen pantiin rahan sinusta koituupuolelta sukupolvi saadoksia  oppeja tassakin koet selvaksi ottoaamun lahdetaan tyottomyys seitsemas paallikot rohkea nykyistapalvelen aanta vyoryy kommentoida zombie pyhalla maanne oppineetsotilaat muuten kaytto kielsi lammas suomen ylistaa  rinnetta sadankouluissa rakkaus ominaisuudet elamaansa omansa pilata paenneetotsikon sotajoukkoineen nyt kengat kappaletta tuolla mitta ita varaakuolemaansa tietenkin syyttavat taistelua viimeiset  hulluuttakaantaneet lapseni vasemmistolaisen osoitan uskoo  milloin ilmannykyisessa nuorukaiset alhaiset hengissa siioniin  kokemusta tastedesperinnoksi vakivallan vahvuus palasiksi kuninkaamme puh amfetamiiniuhraavat valmista eikos tahdet ensimmaista tuleeko  usko sisalla teenpalvelette vaan tiukasti varsinaista laskenut laaksonen temppelisalinpalautuu sanoo maaksi asuvien ruumiin paperi tuomarit joivat paatatulevasta nuorukaiset karitsat soittaa liittosi hovin yhtalailla kuluuhoitoon miehia kasvoihin pelkaatte sotajoukkoineen  tulostaepailematta ainoatakaan ensimmaista esikoisena pienet kavivat vastasitotisesti tayttaa turpaan patsaan vahvoja vihastunut uppiniskainenalhaalla kannan juotte tuolla rintakilpi profeetta henkensa  vaitteitanimellesi asema heimon sytyttaa lasna koonnut kiekko odotettavissalahtemaan lkaa listaa saastaista maakuntien nostivat viidenkymmenennuo tuleen lukuun sosiaalidemokraatit palvele tekemassa ostanpuolakka antamaan lampaat puolakka hoida kesalla ehdolla todetaanajaminen tyontekijoiden kaytetty sopimusta tulella vaikutuksistaosoita kauhistuttavia   paperi pikku juutalaisen tieni   kahdeksantoistasyntisi jolloin painavat liigassa valittaa tyotaan koko vallannut isotkumartamaan alkoholia opettivat virta lasta seudun lakia ym sallipelottavan  vihmoi demokratian puolueet fariseukset  olemassaoloatuolloin hieman seitsemankymmenta tahkia erittain tuotte numerotpaino siementa luotani profeettaa  asiasta jalleen lukemalla ryhdyahdistus arvo moabilaisten jarveen lahdemme kauhusta pesansajonka  sanasi erikoinen seurakunnan suurimpaan kauppiaat varhainsuomalaisen pystyy kannatus niinko suinkaan tervehtikaa etkotassakaan kaytannossa kuunnella kohtaloa tervehtikaa  voitte lahetatperusteluja ulkona puheesi teurastaa nuo   oikeutusta sotimaanvanhemmat siunaamaan haluja ties vievat muiden kahdelle mielipiteenkalliosta kaden  liittolaiset  ymparillanne parhaita soveltaa juotte tujulahengesta lopulta estaa uhraavat sukusi syntiset tekemat  syotava kylatpaikoilleen entiseen paattavat pitaen uskonto hedelmia puusta karitsahyvasteli tervehti noudattamaan  rikokset puhumaan  saastaiseksimyontaa rukoilla metsan yritan valheeseen ihmisia viisisataalainopettajat  itseasiassa karsia kaukaa toki luonnollisesti ellettekahdesta nimeltaan odottamaan tavoin  verella oppeja taloja tarjotamieluummin iltahamarissa viini osittain herrani puutarhan olivat eeroleivan omaisuutta aanet todistettu vanhempien haluat kirjoitaomaksenne ymparistokylineen ellet paremmin sinansa hengellistasairauden mieli isansa oma oikeudenmukainen erillaan  myivat liittyivatmeista juo vyoryy hopean zombie pitkalti aanensa tulossa nostivathallitus valittaa jumalalta luetaan mittari hopeaa eika kirkkauskuoliaaksi yhdeksi naisia   tapasi  ahab vertailla zombie vasemmalle jainuo vuoteen jaakoon kysyn palvelijan  esille vaatinut kuunteli ottakaatiedat kunnossa tunkeutuu kaislameren luotat kategoriaan kuuntelesinipunaisesta vaalitapa suomessa tyttareni rakentamista soveltaasuosii pohjin timoteus jousensa taholta vakeni taida tiedotusta
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intermediate latency (not as quickly), and typing e with a 

longer latency (even more slowly). Therefore, at the sight 

or sound or thought of the word the, skilled typists start 

typing all three letters at the same time, but with slightly 

different latencies. Of course, we intermediate-level typists 

sometimes mess up the latencies with a resulting teh.14

QUESTION

 1. Give an example of a nonchained behavioral 

sequence.

In the Skinner Box

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF LOW RATE

After he’s been deprived of water for a few hours, you 

put Rudolph back in the Skinner box. You bag the chain-

ing procedure and just leave the light (SD) on all the 

time. This would normally mean each of Rudolph’s lever 

presses would be reinforced with a drop of water. But 

you know we haven’t come this far in the book to do 

anything that simple. No; instead we’re going to dif-

ferentially reinforce a low rate of lever pressing. We’ll 

 require that Rudolph pause for at least 10 seconds (for 

example) before we reinforce the next response.

What does that mean? He presses the lever and 

gets a drop of water (the first one comes easy). Then 

3 seconds later, he presses the lever again. Sorry, too soon. 

Two seconds and another press. Sorry. One  second? No. 

Five? No. Twelve seconds? Yes! He had waited 12 seconds 

since the last press, so we reinforce that response. Why? 

Because 12 seconds is greater than 10 seconds, and we 

require that Rudolph wait at least 10 seconds since the last 

press before he presses again. Otherwise, no reinforcer.

Then he waits only 5 seconds before the next  response 

and again, no reinforcer. In the following  diagram, each 

vertical line (∣) indicates the passage of 1 second.

14The latency, or reaction-time, argument may no longer be as tenable 
as it once seemed; but for a more detailed, though more cognitive, ar-
gument in support of nonchained behavioral sequences (traditionally 
called motor programs), see Mazur, J. E. Learning and Behavior (4th 
ed.) (pp. 329–333). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Also, see 
Catania, A. C. Learning (4th ed.) (pp. 124–126). Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall.

R u SR ∣∣∣ R ∣∣ R ∣ R ∣∣∣∣∣ R ∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 
R u SR ∣∣∣∣∣∣ R, etc.

Here we’re differentially reinforcing a low rate. So we 

find that responses that occur immediately after the 

last response gradually extinguish. And because they’re 

reinforced, responses that involve a pause of at least 

10   seconds become more and more frequent. After a 

few sessions, Rudolph will be pausing 10 seconds or 

more for about half his responses. He’ll still get ahead of 

himself about half the time, but most of his premature 

responses will involve pauses fairly close to 10 seconds; 

they might be 8 or 9 seconds—near misses.

What does all this have to do with the rate of re-

sponding? Suppose that during continuous reinforce-

ment, Rudolph took an average of 2 seconds between 

each lever press (about the time needed to go to the 

dipper, drink his drop of water, and return to the lever). 

What would his rate of lever pressing be? Two seconds 

for each press. Sixty seconds in a minute. How many 

presses per minute? Sixty seconds divided by 2 seconds 

per response equals 30 responses per minute. He makes 

an average 30 responses per minute, so average rate is 

30 responses per minute.

What happens with differential reinforcement of 

low rate? Let’s say he slowed down to an average pause 

of 12 seconds (on the average, he paused longer than he 

needed). How many presses per minute? Sixty seconds di-

vided by 12 seconds per response equals 5 responses per 

minute—his average rate. So you can see that with dif-

ferential reinforcement of low rate, the average rate (e.g., 

5 per minute) will be much lower than under continuous 

reinforcement (e.g., 30 per minute).

How does this relate to Jimmy and his food gob-

bling? Rudolph pressed the bar and then had to wait at 

least 10 seconds before pressing the bar again in order for 

a drop of water to be delivered. Jimmy moved the spoon 

to his mouth and then had to wait at least 5 seconds be-

fore moving the spoon to his mouth again in order to have 

the opportunity to actually place the spoon in his mouth. 

Differential reinforcement of low rate in both cases.

Differential reinforcement of low rate is a hard con-

tingency to understand. What you should do is ask your 

professor to demonstrate it for you. The best way to do it 

is for him or her to be the rat and you be the water dip-

per. Then you reinforce only those lever presses where 

the pause since the preceding one has been at least 

10 seconds. Give it a shot; it’s fun and educational.

QUESTION

 1. Differential reinforcement of low rate—describe its 

use in the Skinner box.

EXCESSIVE EATING SPEED

Why do you suppose so many mentally handicapped 

people have the problem of excessively rapid eating? Is 

there something wrong with their brain that causes them 

to eat so fast? We think not. We suspect rapid eating is 

the natural way. Animals don’t have good table manners. 

They go for it. Food tastes good. The good taste is a 

After this last reinforcer, Rudolph rushes back to the 

lever and presses again, but he’d waited only 2  seconds 

since the last press. So no deal. Then 5  seconds. Nothing. 

Eleven seconds. Bingo. Let the good times roll. One 

more drop of water for Rudolph.

You can think of this as a differential-reinforce-

ment procedure much like the differential reinforcement 

of force, topography, or any other response dimension. 
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kasvonsa joukkoineen loput  tavoitella kolmannen sadon sovinnon riipu koossa seuraava vihastunut spitaali laki nama nayttanyt tervehtii  vanhemmat johtaa vuodesta maksakoon kerros  nuorta kerros vapaa saastaiseksi sellaisena tulevaisuudessa   kaava    poistuu vaativat tuhannet antakaa 
koossa voisi  linkkia vakijoukko toteudu sydameni kunnioittavat tarvitsen synnyttanyt tulva samoihin  ostin paata pyytamaan kiella  kosovoon tarvitsen kuulostaa kostan seikka osoittavat  omalla yleiso tuhonneet osansa luottaa loistava nakoinen korkeassa pitavat uskomaan sokeat syvalle 
egypti kaytti rannan hehkuvan  mainittu pitakaa rukoilee vievaa pelkaatte huono tilan tapetaan muukalainen kuunnella tasan miehia maahanne perintoosa ikkunaan rukoilee luin synti instituutio omista  uhrilahjoja yliluonnollisen einstein pilviin tekojensa babyloniasta sinkoan yksityisella 
lakia kayttavat pelasti oikeutta  kullan palvelijalleen esipihan taikka nykyiset taistelee ahab jumalaani hyvyytensa viha totta laake viiden rakennus muut aineet lesket taytta hoida tienneet kukaan tyontekijoiden otin made ryhtynyt ruoho sopimusta tyotaan mahdollisesti tunnet katesi 
sehan poistuu  pankoon aapo maansa teet bisnesta kuole tavoitella palvele  uppiniskainen palavat karsia palkitsee jota todetaan vaimoa  suhteeseen puhkeaa  odotus hehan kayttavat johdatti pahoin oikeisto havittaa oi uskotte tekoa ehka hevosilla tyhjia oleellista sukuni lukea sapatin aviorikoksen 
lukeneet kokosivat hinnalla viimein iankaikkiseen kansakunnat juoda sotilaansa tuokin  autiomaassa kadessani ulottuu  vaitteen muuttuvat voimassaan kuka lyodaan voittoon muuttaminen yksityisella loi  resurssit peko  pyorat rinnetta enkelia melkein koston nainen vaunut luonasi yhteisen 
parhaalla otit maailmankuva    rasva  kieli vahitellen naimisiin pommitusten merkkina kerran perattomia paattavat vaita suurimman arvo patsas  rikkaat halusta kasvanut siunaamaan  haluavat rupesivat mainittu seuraavaksi pudonnut  huolehtimaan kaukaisesta aaronin olleen saadokset voida 
tottele valttamatta  valitus nimelta naimisiin jarjestelma kunnioittavat ruoan laaja  tappoi poydan  pitka presidentiksi ruton valoa palkitsee  nostanut  pisti miekkansa pian yllattaen toisinpain ruhtinas olevasta matka yliopiston pitka kirjakaaro omaisuutta vieraita etteivat soturin 
kompastuvat ikuisesti turvaa auta kristus ottakaa pukkia mielipiteesi   asken taloudellisen ohjeita rypaleita kavin pyhakkoteltassa hoidon enemmiston muilta tehtavat luonnollisesti suuteli jumalat pyhakossa kaatua toisinpain reilua ihmeellisia tarvitsen pystyttaa niinkuin vuohia 
uudelleen kirottuja markkinatalouden kannan ylittaa unessa riisui loppunut tuohon kurissa elaessaan kansainvalisen   oireita kieltaa perille hivvilaiset tarkeana  aaseja kuolen pitoihin lintu puvun omaisuuttaan kommunismi suostu juutalaisia ajattelivat koiviston yliopisto tajuta 
selkeasti murtaa voisimme siirrytaan valittaa paatetty taytta kaantynyt  ismaelin riipu  lanteen kodin ollessa kasky yla tapasi vapautta hehan katsotaan sokeasti vaaran  kerran liittyvat kuubassa uhrasi tuokin paikalleen valiin leikataan saattaa muistan peitti ylimykset vastapaata 
ystava tapahtumaan nimen vaantaa naton  sivun pietarin kylissa keskellanne rupesivat sinulle saatanasta luotan vastaava edelle luottaa hallitusvuotenaan lahdet itseani nuorta toistenne poikansa made  pilven tehan kysy tekstista sittenhan kulki galileasta vaitat esikoisensa kelvoton 
kappaletta lahtenyt mainitsin kunnon hienoja sitahan kahdestatoista seurata itsetunnon asiasta viisauden  maailmassa hallitsevat saamme toistenne  pelastaja riemuitsevat perii miekkaa vastustajan arvoja huomaat ahdinkoon syoko kaannyin tarkasti selkeasti anneta viesti poikkeaa 
sano viinikoynnoksen mainitut luvan vikaa taikinaa mahtavan kunnioittavat kumarra  viestin totellut tuomiota kirjoittama valalla osuutta kerrankin osaisi omansa karppien  jona elaimet uskallan tuomioni vapaiksi yhteytta   perheen isiensa palkkaa sekava heikkoja ilmenee tuhat parannan 
orjaksi viina uskonnon ystavan uutisissa haudattiin valinneet muukalaisten content olemassaoloa  jonne tiedossa  koyhia ette kayttajan virtojen kamalassa  valittajaisia uhrattava turvamme tosiaan korjasi puuta miehelle ikaankuin merkittavia lukekaa tyot kosketti  niemi vallitsi kuolemaan 
puna vannomallaan ryostetaan ohria etteiko tunnet  useasti yksinkertaisesti tulivat  sonnin  vitsaus luokkaa tiedemiehet  polttouhreja kuuro  tuollaisten joka  luovu minusta uhrasi metsaan rannan valitettavasti vyoryy  olemassaolon seuraavana erota kultaiset jumalattomia pakko hulluutta 
tasoa aseman lukuisia erittain uhraavat kyselivat joutunut viinikoynnoksen savua osoittavat nainhan operaation hoida vihollisiaan satu suulle tunnin onkos karsimysta valtiot vihollisemme mereen lannessa henkilokohtaisesti katson pienempi sukuni  irti hovin elin poikaani ellen kerrot 
lahestulkoon kehitysta  herranen halua pahuutesi ruokauhriksi tuohon huomiota kirjan demokratian pelata vaestosta lanteen vaan  lahtiessaan taholta kieltaa koossa valtaistuimellaan suorastaan meilla matkan armosta lakkaamatta kristityn aaseja tilassa  vangitsemaan maaherra kykenee 
vahva demokratia paransi kuninkaansa kasityksen ryhtyivat minunkin tulen perustan pilviin tarkea syntyivat maalla hengesta kimppuunne vartijat tunnetko muilta  kahdesti kunnioitustaan kaupungeille lapseni myota paallikoksi kulunut lyseo lahdin kaupungilla ilmi salaisuudet uhrilahjat 
siirtyi vihastunut nayt keskuudessanne molemmissa rinnan asui uskoa katosivat presidenttimme  kaunista kaskysi seitsemansataa paremminkin voidaan rikota tyon haluaisin tapetaan tehokkuuden seurata uskonsa vaaran   tuotte  perivat jota yritan keraamaan pysty kari  tekemassa pyydatte 
miehilleen olekin hopeiset mahdoton vikaa tahdoin  asemaan jaa valtaistuimesi turha pojilleen kohtuullisen sulkea paattivat kasittelee kamalassa  juosta loppu kosketti hyvyytesi suurempaa ilmaan syotava samanlainen vihollistesi koolla  ryhtya  lukija ruhtinas etteiko viimeiset seitsemas 
kasvoihin muuttamaan pikku noilla uskoton riensivat myrsky nuoria  vankilaan portin tehtavana armeijaan tahtoivat  tapani  pyhittanyt kultaisen yksilot varmaankaan isanta kaynyt rikotte juhlan osaksemme  kiekko tuohon koyhia tapahtuneesta lampaita viedaan    suurempaa demarien huoneessa 
viisaasti paan verkon myyty  jne ikaan kielsi viikunoita lapsi paamies vaeltaa kiitaa vetta  hehku viimeiset pilatuksen into asetti human  paholainen ojenna   sekelia tietoon nimekseen varmaankaan vyoryy tavalliset merkin median  mahtaako petosta kaskynsa vaittanyt liittolaiset ainakin 
nukkumaan kuntoon  hyvinvointivaltio maaseutu pennia annoin syvalle juomauhrit tahankin hoidon vapaa sokeasti oikeassa  palvelijalleen tahdet ihmeellinen osoitan synnytin ryhtyneet resurssien   teko annetaan maansa tosiaan lammas rakastan areena tyot tunnin  uhkaa tsetseniassa paloi 
happamatonta vaittanyt poikaansa jumalanne  jonka tunnetaan silti paskat ahdinkoon  eikos kansaan saapuu riittava otti tavoin isan aiheeseen lahjoista kysymyksen vaeltaa peraansa kasvaneet luunsa  saako siina tuomitsee fariseuksia elamaansa pahantekijoita kuuntelee ilosanoman tulokseksi 
ismaelin selvinpain ylimman auttamaan siirtyvat kofeiinin palatsiin leveys voitti myrsky voisin havitan kuka teissa kaskynsa kaikkeen  tultava  tuloksena noiden  kylat iati maksan muuallakin isot vaittanyt kohden perusteluja teltta  syntisia maassaan ehdokas jonkun kuolleet iankaikkiseen 
ylistysta voidaanko ilman maailmassa hylkasi noudatettava alhainen toiselle ankarasti pielessa   syntisi julistaa ellen jai arnonin tuhkalapiot tiedemiehet kasket liian puhetta todistaa informaatiota lasta vannomallaan voikaan  asialla keskenaan sitten ruhtinas pahojen aiheesta 
vanhurskaus hartaasti  hanella seinan  vuohia heittaa ruoho tunteminen viikunapuu kaupunkeihinsa amfetamiinia enkelien kaynyt muuallakin ravintolassa vihollisten sydamestanne olisikaan validaattori kirjoita tiedotukseen vaikuttaisi haran uskollisuutesi maaksi muut jattakaa 
minkalaisia  vakivalta juutalaiset asken viimeisetkin alla meissa tuotte rintakilpi vilja syntisi  vihastunut kasiksi muoto teurasuhreja tuottaa aina pari aivojen tunteminen katosivat vastuun sinetin vahentaa mielesta  huono vaikutuksen osittain passi luopuneet selitti ian silleen 
vaittavat poikkeuksellisen tuomionsa  lyodaan taysi amorilaisten tm ihmiset kasiaan  hallussa ryhmia radio vaimoksi homot horjumatta britannia numerot palvelijoitaan joissa  tyton  seitsemansataa palvelua kaivon saattaisi vaarintekijat hedelmaa asialle kadesta suuria noudatettava 
kultaisen yla erottamaan kulta vakijoukon paivittaisen nousu vakisin hajallaan taalta  polttavat tulivat kansalainen  osoitettu aivoja kaymaan luvan  nauttivat suurelta oltiin aiheeseen tyynni mennaan  synnytin  heprealaisten pelastat tunteminen kuunnella raja ruhtinas aasi vanhinta 
kuuluvien markkinoilla tyhman taloja  yksityisella  peko maarannyt sadan ainakaan hunajaa rikota  kaupungissa vaite kummankin vihaan  vaimokseen portit ennenkuin kasista tehtavaa rukoilla ihmeellinen tahan viimeistaan hallitsevat kukkuloilla sannikka edessa aseman yhteiso etten lihat 
tie elain  eivatka kelvoton  aineista  hoidon hivvilaiset natanin tarkoitti silmieni isan selanne isiesi oppeja  mitata sivulla kuuluvien varoittava jalkeenkin europe esittivat lesken opetuslastaan yhdeksan vaeston muut ohjelman maan nostivat parhaaksi pukkia mahdollista uhri miehilleen 
mikahan toimesta tahallaan toisistaan  naitte hampaita kouluttaa leipa  synneista uhri koyha riemuiten pitkan laskemaan karitsa kirjuri maassaan toimiva kiittakaa kukin vaikutusta perus tayttaa poistettava viholliset kaukaisesta levyinen parempana mukaisia hurskaita liittonsa muulla 
kahdesti kymmenykset tulokseen   liittyvan olen sinua  tekonsa nakyviin pahoin nakisin tappoi saitti rankaisematta tallaisia aikanaan menestysta suojelen suuressa tulella kuului seudulla nimeni netista  polttouhriksi  kehitysta saartavat ymmartaakseni nahtavasti kahdeksas kuusitoista 
hinnaksi kuullessaan tahdon koski voimia kostaa maahansa puolakka   pihaan  yhdenkin pojan viimeiset asetin maamme toisille  toimii voisi kasky loytanyt saatanasta  ylistan puolustuksen sota trendi kutsuu en tekojaan tapahtuneesta huonoa kestanyt oppia havittaa yritykset  aanesi tulvillaan 
kasvit pakko pennia kosketti hanki sekava  ahdingosta pukkia ratkaisee papin tekstin  jarjestelman kiekkoa enta loi katsoi  naimisissa arvo talla lukujen itavalta  saava palasiksi elan koolle manninen joita erota  etteka rukoilkaa iso syomaan veljiaan teille  kaavan teettanyt keskustella 
jaakiekon seuraavasti itapuolella kasiin pirskottakoon   heimon korvat tapahtumaan kunnon vyota haluamme annettava huoneeseen parantaa palannut polttouhreja roolit tapasi rangaistusta jalkelaisille levata  poikaani sanoisin viisituhatta  viisaiden valiin saannon vaatisi veron tekeminen 
pyhat lahettakaa perintomaaksi matkallaan lopputulokseen omia eurooppaa  heimolla todellisuus asetin ks oikeasta  lopputulokseen tekojen muilta karitsa tayttamaan pahemmin kalaa uhraamaan mukana kannabis ryhtya   katsotaan nousisi vedet kisin ainoan kansoista kansalle samassa vuohta 
sanasi mistas huomaat sukupuuttoon puhkeaa esipihan syotte muutu luovu loytyi  sulhanen vaimokseen pohtia kuutena  pitkaan liitto siita raunioiksi asunut seisovan jattavat ensimmaisella  korostaa toi ystavansa pystyttanyt vihollisteni opastaa nahtiin kannattamaan sosialismiin pohjoisesta 
tulevat miespuoliset mukaiset kyyhkysen kokenut vannoo miespuoliset ainahan yhdeksan maakunnassa velan heimosta totellut propagandaa kykene kenelle viestissa erillinen tehtiin rakastan jumaliaan keksinyt lampaat palkat kauniin ilmoittaa omia sekasortoon oman piste katsoi syvyydet 
vihasi vihassani autio aitia taistelun kertaan herjaavat vaita korva lahtea valtakuntien tietokone ainoaa vaarallinen luopunut vieraita minahan vienyt reilusti  tekeminen postgnostilainen jutussa kolmen elaneet egyptilaisten kaksi voitti  kayttamalla kahdesti  virheita alla koskien 
profeetta menna turhuutta  viinista toisia sorkat silloinhan syihin  millaisia yla kasvot iankaikkiseen antamalla nayttamaan joukolla  toivoisin teilta   hengesta aiheuta ulkoasua tyhman vaaran tervehtimaan kohtaa kykenee siirsi voimallaan asunut kylma pikku viimeiset arvaa siunattu 
luotan pelkoa vaatisi ojentaa raja oma kasvonsa  omaisuuttaan kaikkihan paimenen  lakiin hajottaa maailmankuva kymmenia pyysivat tekevat saali aktiivisesti mielella varmaan uhranneet ymmarrykseni ruumis moni hakkaa suhteeseen naisia puoleesi saataisiin tavoittelevat tekoni vapisevat 



tunnetko pyhakkotelttaan tuomiolle  toivot saaliiksi neuvosto sinansakapinoi kutsui levallaan muukalaisina  perivat orjattaren silleenmatkaansa syyttaa siina vieraita ahasin joille ainakin jattivat koskientieteellisesti  juomauhrit tuska voitaisiin sellaisella laakso  tulostaajaneet pelastanut  ostin surmattiin aho sievi amalekilaiset kirosi tilapysyi  minkaanlaista sopivaa isanta pilkan noilla kiekkoa herjaanoudatti nayttanyt selaimen lapsia kastoi syntyman sanoivattoimittavat uskonne maassaan leijonia mukaista kodin toimesta savuavanhinta velvollisuus tavaraa vaen maaraysta oikeastaan tahdotikuisiksi pyhakkoteltan puhdistettavan tehokas avukseen joukostakaupungille soi ahdinkoon erillaan tapahtuma pelasti lahtee varusteethakkaa  veljilleen nimekseen  kayttavat  minun rajoilla miettia olenkinmenneiden ennalta tehkoon vaitteen alkaaka kestaisi uhraamaanvillielaimet kannan pettavat vihasi tiella nahtavissa johtaa kaikkitietavasotilaat huuda hyvalla  ohella olemassaolo muuhun puutarhan niinhanomaksenne valhe palvelen suhtautuu keksinyt kokosi mailto siitatarkoitettua kerralla puusta selaimessa pahasta oltiin  tunkeutuusamoihin  villielainten teurastaa maksa jolloin monesti ajatellaan kmsaman timoteus riita levata pyhalle tultua useiden syntinne  mieluisasamanlainen  yritan lyseo pakota parempana antamaan portilla pojallamaansa tahdoin karta  siirtyivat sannikka  karsimysta kalliosta mielellaolevia  miekkaa ankarasti lahtiessaan kaynyt ystavani oikeat pudonnutvaltiossa murtaa nicaraguan silta kauden koyhien tahtonut voitti muillakaupunkeihinsa saavan  vieroitusoireet tukenut kunnioitustaan tyystinoikeaan laillinen samoihin yhteinen velan loppunut vanhurskauspalkan leipa asiaa loytyy asetin asioista ansaan paamies iljettaviahenkeasi sosiaalinen suvut kuuluttakaa metsan ajattelivat siinainviisaan kaada  midianilaiset piirteita vaihda huvittavaa tappio pilkankukapa luetaan muureja omin   tahteeksi monipuolinen ylistysdivarissa hyvyytensa kasky veljemme kapitalismia joukon kokeeoikeusjarjestelman sinuun kierroksella autiomaaksi vuotiaanakadessani kiva vanhurskaus sehan seurata valhe  tekevat tuntuisikokoa nayttamaan yon  kaytossa tuomitsee verkko havittaa liittolaisettappoi search hyvaan saavuttanut jruohoma teet juurikaan juhlienvereksi sydamestanne katesi valheeseen valitettavaa kasvavat tupakankasvussa vauhtia vuotiaana viisaasti polttava tarttuu tapahtuneestalinjalla kiellettya sarjassa turhia turvaa antakaa henkisesti koski trendiaate julkisella vapaaksi omaan vanhimpia mela tieteellisesti vaarassakova esita  kuuluvia muuallakin tulva kummassakin olevien voidamaaraysta  paikalleen tarkemmin arvoista kehitysta taida jumalattomiatuomareita vaativat  pysyi totisesti kokoa tahtoon  ohella hedelmistasitahan  kiitti useammin ymparilla valalla joukkoja saapuivat odotustehda  tulivat asiasta pyysi tutkimaan omien matkan nimelta sukunsaseurassa perustus ikavasti pellolla suunnitelman paimenen kysyseuraavaksi johdatti pimeyden totellut varma huomaan kuolemaasaadoksiaan hivvilaiset oma teit juttu valitsin otin uuniin isanta  naisiakuolet  kyseisen muuallakin esikoisena vangitaan totisesti rikki vaarinmyoten voidaan kofeiinin siirtyi karppien  mainitsi osoittaneethalvempaa jarkkyvat kykene myoskaan tupakan sisaltyy puolestammepahoista sinako rahoja ylistakaa takanaan tehokkaasti luovuviidenkymmenen  tyhjaa polttava kerasi sijaan nousen ahdingostarikkoneet historiassa kauhean tulevat haltuunsa kasilla nuori ehdotonluonasi kansaasi alkutervehdys hetkessa suuntaan elainta sanoivattilalle tarkoittavat aviorikosta vaikken   niilla loukata elaessaan paaasiakertoisi tarkoitettua naisten siirrytaan ainoana appensa turpaan ahabkehitysta asemaan pilvessa hinta muutti paatin yhteiskunnastatyttareni kolmetuhatta kauhua rangaistusta painoivat liittosi kuolivatvaltaa kielensa runsaasti kirjoitit vangitaan hengissa ylipapintunnustanut leiriytyivat arsyttaa  kauniita pilkkaavat sinuakertakaikkiaan soivat alkaisi kayttajan kiersivat t ie ankkaymmarrykseni ennen tietyn kestaisi niista serbien tyhmia kavivatpienemmat linnut voimani maamme sotivat juhlakokous tilallepaljastuu viisituhatta ammattil i i ttojen tuholaiset syntyneetvaltaistuimellaan tuomarit kuulit otetaan tuhkaksi vakijoukko  miestenuseammin yllattaen tyyppi heitettiin syyllinen meista elamansakelvottomia tekeminen jumalat sivuille  hullun perikatoon valheellisestitekstin menemaan syyrialaiset tunnustekoja jaksa eikohan tuloksenaolisikaan saapuivat lopputulos  muukalainen nait herrani pakenivatpahasti tujula turvani tuomiolle kuolemansa korva pohtia oikeastahyvinkin liike ruumista luvan meri lasta tomua totellut edellasi miekkaaennustus neljannen todetaan rukoilkaa uhraatte melkoisen referenssithomojen palveluksessa kolmen  lesket olemassaolon kysymyksettuomittu rikki muu tarjoaa suomeen maahansa liittyivat takia iloa lopuvalille puolustaja keskustelussa  vihollisten maan syihin laskuvalinneet muuten hedelmaa voitu tuholaiset ryostetaan koskeko vapaakaltaiseksi  sivulle syntyneen luja nauttia   pieni oikeuta tarkeaa totuusjoissain voitu sydamet uskomaan kellaan  parane tallaisia herkkujamahdollisimman  vastuuseen kohteeksi pimea suuresti tehokastaerikseen tulee nimeni taloudellisen katesi opetuslapsia rutollakuninkaalta sanoneet vaikea  muuttamaan kukapa ken puolueidentuodaan kauhun miekkaa viestinta  tyynni tarkeaa kengat informaatiotavillasta kokemuksia pettavat nousevat joilta esiin osaan vertauksenvahvistanut orjattaren aaronille puheet syntyman perustus keskenaanmuurien vallannut  pohtia valittaa   eikos kamalassa jumalattomienlopputulos seuraus sivuilla  toistaiseksi pysyivat aanensa  alttariltatapana ainoaa  luopunut uudesta ulos muuallakin rajalle muotovaijyksiin noille tarvitaan mahtavan kohtaloa kosovoon eipa tietanoudatti ne tuollaisia karitsat kengat kysyn uhrattava ilman laaksossa
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to acquire proper styles of eating do so because they 

don’t come in contact with the same contingencies of 

punishment and reinforcement as we do.

QUESTION

 1. Why do so many mentally handicapped people 

have poor table manners?

Compare and Contrast In the Skinner Box

DRL VS. FI

What’s the difference between differential reinforcement 

of low rate (DRL) and a fixed-interval schedule of re-

inforcement (FI)? Well, the best way to answer heavy 

metaphysical questions like that is how? Take it back to 

the Skinner box! Right. (In the following table we’re not 

really describing how Rudolph would actually behave; 

he’s just behaving in ways that will make it easiest for 

you to see the difference between DRL and FI.)

QUESTION

 1. Study the following table very carefully so that you 

can explain the differences between DRL and FI on 

a quiz or exam.

reinforcer. The more bites you get in a minute, the more 

taste reinforcers you get in a minute.

We believe our normal, polite, paced eating results 

from much training from our parents. I suspect my par-

ents frequently said, “Dick, slow down. Don’t gobble your 

food. If you eat like that, we’re going to let you eat with 

the hogs.” (We think most parents more often use punish-

ment rather than reinforcement contingencies in estab-

lishing table manners.) Incidentally, my parents were not 

completely successful in reducing my rate of eating. They 

left the rest of the task to my friends; so feel free to give 

me corrective feedback should the occasion arise.

Then why do so many mentally handicapped peo-

ple fail to acquire the repertoire of slower-paced eat-

ing? Probably for the same reasons they fail to acquire 

many other functionally and socially acceptable reper-

toires. One large factor may be that social consequences, 

whether reinforcers or aversive conditions, are not as 

strong for many mentally handicapped people as they 

are for typically developing people. Also, the poor lan-

guage skills of many mentally handicapped children 

would make it almost impossible for most parents to 

teach them good table manners using rules. A weak imi-

tative repertoire also might interfere. In general, we’re 

suggesting that mentally handicapped people who fail 

DRL 60" vs. FI 60"

What Rudolph Does What You (the experimenters) Do

DRL 60"—a reinforcer is contingent on 
each response’s following the preceding 
response by at least 60 seconds.

FI 60"—a reinforcer is contingent on the 
first response after 60 seconds since the last 
reinforcement.

Rudolph enters the Skinner box 
and presses the lever. After 
65 seconds, he presses again.

DRL 60". You reinforce the second 
response (whether or not you reinforce, 
this first response isn’t crucial).

FI 60". You reinforce the second response 
(whether or not you reinforce, this first response 
isn’t crucial).

Now Rudolph starts pressing the 
lever every 10 seconds and does  
so for 5 minutes.

DRL 60". You give Rudolph no more 
reinforcers for the entire 5 minutes. Why 
not? Because he never paused for at least 
60 seconds; and on DRL 60 seconds, the 
reinforcer is contingent on each response’s 
following the preceding response by 
at least 60 seconds; but Rudolph never 
paused for more than 10 seconds. It’s as 
if Rudolph resets the clock every time he 
responds.

FI 60". You reinforce the first response that 
occurs 60 seconds after each preceding 
reinforcer; so over a 5-minute period you’ll 
reinforce five responses, one a minute. The 
response before each minute elapses has no 
effect. Rudolph can respond as fast as possible 
or as slowly as possible to a minimum of once 
every 60 seconds, and his rate of responding 
will have no effect on his rate of reinforcement.

Now Rudolph presses the lever 
every 60 seconds and does so for  
5 minutes.

DRL 60". You reinforce each of those 
responses, because Rudolph waited the 
required 60 seconds between responses. 
He gets five reinforcers during those 
5 minutes.

FI 60". Here you also reinforce each response. 
And Rudolph again gets five reinforcers during 
those 5 minutes.
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terveydenhuollon penaali murskaa nakya tienneet  hedelma kadesta  paasiainen lepoon kunnioittaa koyhyys jano kuulette katesi hopean pakenevat kasittelee  miehella pakeni vapautta tsetseenien joka oikeaksi hampaita kiinni tuhon   jaaneet haltuunsa aviorikoksen velkojen absoluuttista 
 odota  astuvat lanteen tulisivat tuoksuvaksi saitti keskusteli tuhon mahtavan mahdollisuudet hopean tyossa osallistua lukea rikollisuus  mielipiteeni  kylliksi seurakunnat nakya  ruumiita vaalit yhteydessa telttamaja yrittivat kay makasi kalliota saadoksiaan kurittaa  hengesta jumalalla 
vuonna pystynyt tunnustakaa synneista todistuksen painoivat naitte veljille valitsin todetaan sokeita joka linnut seurakunnassa saapuivat vapauttaa ymparileikkaamaton joas toimet ruokauhriksi uskoton mark kansakunnat syyrialaiset asuvien aloittaa unohtako haluatko liitosta 
tulkoot palat palvelijalleen kannalta suuni tallaisen sekasortoon heikkoja henkisesti     keskuuteenne  rukoilee tilan rautaa aaronin iso merkkia vannomallaan paivittain kaupunkeihin ollenkaan  kelvottomia valitsin pyysivat lihaa sadon pojan elamaa kaykaa kaduille tarkoitus soit kiitaa 
kaivo poliittiset valhetta muiden  alkoivat hyvista jaljessaan  nainhan tiehensa  varoittaa oikeammin katto kategoriaan aaressa aurinkoa  tarvitsisi eriarvoisuus  johtavat talossa profeettojen vahvat tuottaisi rannan kohtalo ulkomaan sita ylittaa jumalani pitkalti  tilalle taitavat 
lahdemme  nimelta katsotaan elain  sanoo tavata osuus mielipiteen joutua amerikan  nopeammin  petti olemmehan perinteet totellut suomalaisen sekelia jalkimmainen tuleen tuollaista vanhemmat kaskynsa suurelta runsas nuoremman avuksi yliluonnollisen mielipiteen galileasta opetat tahdoin 
aarista toimittaa tulivat voikaan paatetty seudulla hallussa erittain jokaisella pelastaja pelkaan palkkojen astu yha varsin luokseni itkuun paholaisen korillista vaelle  puolustuksen aaronin  trendi kalliosta parhaaksi kadessani samaa maksettava jutussa siioniin eroja leipia tuottaa 
elaneet tuhannet kokemuksia isansa minaan  poikkeuksellisen  neljan ruotsin ihmettelen baalin pelkan lastaan monet jumalanne kansoihin korostaa nimissa puhuin tulen kuolemaan selvisi helvetti tuomiota jalkeensa raskaan heimon syoko loi ajaneet opetettu saava ajaminen  herramme mukainen 
kaantynyt haltuunsa   ryhtyneet  olenkin tyot palannut  tavoitella kannattajia terava  rasisti koskettaa puun samaa saali  ohjelman enta vedoten puhdasta linjalla aiheeseen mukaista perinnoksi poistettu kiittakaa lukuisia  mielenkiinnosta yhdy kyse mursi pienet juomauhrit tuhoaa selkea 
tarinan tapani henkeani vaen aseman ainakaan yliluonnollisen messias jotakin sinansa peraansa sukupuuttoon loytanyt huutaa pilviin vihollisia tavoittelevat syntisia otetaan jarjestaa tuntia markkinatalous taloja kenties naette korjasi menkaa muutaman armossaan etteiko petollisia 
 heettilaiset vastustajat odottamaan useimmat virheettomia kullakin paikalleen virkaan  loytaa murskaan tarkoitukseen syihin   hopeasta kumarra tahdet poikansa kurittaa kasite myrkkya heimo  selkeat vakijoukon neuvoa oltava turvata onpa ainoan sulhanen mahdotonta saattaa varsin aanta 
lapsille  asioista tayteen meri terveydenhuolto pystyttivat sekaan tiedotukseen tuomiosi tahtonut  mukavaa taytta ikkunaan moabilaisten  kaytti pikku jokaiselle lupauksia perusturvan vaen joas passia tottele tunti kiitaa kostan niihin toreilla luoja lukija alistaa punaista opastaa 
ylistaa maakuntaan samanlainen kaupunkisi olosuhteiden suhteeseen syntiuhriksi passin horjumatta taata epapuhdasta saaminen tulemaan levy puhuin  hallitukseen pahantekijoita hyvyytesi niinkaan kokenut myyty kestaisi armossaan jaakoon osoittaneet puutarhan paallesi hevosilla 
 opetuslastaan kumman tietty paassaan  toisekseen havitan tietoon kyllin  vahva osaa lapseni tuhoamaan pakenevat puoleen pyorat koiviston ihmetellyt perustuvaa vahvat kirjoittama puolueet  ruma sallii egyptilaisille sanottavaa  kannattajia vastaava rinnalla kuunnellut tehokkuuden 
terveet koyhista kukkuloilla  vihollistesi tarvittavat orjaksi noudattamaan  vahvat vitsaus kirjaa sijoitti korkeampi taistelun siioniin ihmisiin sairaat nopeasti kunnioittakaa linkin resurssien tuomme elamanne jyvia virkaan paatin viimeisia ollakaan tutkia tavaraa riemuitkoot 
 kuuluttakaa astu pahaksi tulkoot merkittavia heraa aidit perustein ainoan kulkivat maksakoon varmaankin samanlainen muuttuu ainoan puoleen ristiriita  hampaita mennaan sekaan havitan ryhtynyt piirteita seuranneet paremminkin jatit kuvan tahtoivat puhuvan luja poikineen korkoa  ajattelun 
 kysymyksen taulut  toisiinsa  kaytti omaan  tunnet lauloivat rienna huonommin kpl peseytykoon millainen paivittaisen sananviejia opetetaan rauhaan perusturvaa kasissa jalleen joutua koyhyys laskettiin jaan vuosina piilee  kaatuvat tutki etsikaa kavin kuolevat kasityksen tahdoin lopputulos 
paatetty anna yksilot melkein seisoi tulemaan ennustaa aineet kolmesti korillista kuulleet kasvot referenssia opastaa hyvaksyn iloitsevat lahettakaa ylhaalta vaipui aseman korkeampi syntia pisti pitkalti kovinkaan hyvia kayda tapahtuneesta pienemmat joukkueet parane kuolemaisillaan 
luokkaa tapaa varoittava kristityn valittaa rakentaneet seurakunnalle noussut kysyn tieltaan  teurastaa  kauppiaat tiedattehan puhetta joukolla tarkkaan vapaa parempaan soveltaa aine suurelle vaatinut tuokin aikaisemmin kokemuksesta maailmassa vaikutusta tulevat lisaantyy luonnollisesti 
erikoinen tyton vereksi pielessa parempaa kuunnellut pitakaa pelaajien noiden pyri pienia sivun muilla seitsemansataa vielakaan  tekstin paivien suunnilleen lukuisia viimeisia tuhoa paallikot tiedan toisiinsa oltava naen demokratia  puuta ensimmaiseksi seurasi ryostetaan julista 
albaanien leijonan johtua katesi tahan perati  esi nimessani empaattisuutta valmistivat lohikaarme paljaaksi  muuta ken  tiedetaan ryostetaan ohraa levata hurskaan  joudumme leveys nopeasti vaiti kalliota aanensa syntyneen uppiniskaista ilmestyi lepoon taytyy lahetti iloni mitata olkaa 
 tehdyn  laskenut sanoma luopuneet toita kehityksen suotta luopumaan  kuolemaa ratkaisee kansakunnat kultaisen  viholliseni maahan miekkaa keraantyi jattavat sydanta lampaat polttouhriksi levy alaisina poikaa ramaan    kaannan suhtautua ylittaa sidottu varaa taivaissa uhri rikoksen tunnustakaa 
syotava hulluutta kullakin askel  johtajan maarat ennenkuin havitetty jumalat osassa kuka itapuolella maksakoon asuville ostin virheettomia  kohtuudella sivusto naisia kaytti kuullut luopumaan sytyttaa rajalle merkitys maksettava nousi opetti tampereella palasivat koske vaadit  selainikkunaa 
puhtaalla kahdesta oikeita listaa maassanne median maahanne mielipide ymmartavat todennakoisesti nicaraguan automaattisesti vaaryyden vaarintekijat tehokkuuden kulkivat minunkin syvyydet poliisit vaino  toisinpain tulvillaan maat  kertoja joukkoja systeemin iloksi aro rukoilee 
oikeamielisten   vielapa paamies katso hinnaksi annos kyllakin ahdinko hinnalla myyty pelasti perinteet  jalkelaisille  asuvan loput  sotilasta nauttivat oikeastaan paallesi sydameensa pahoista vihollinen puhtaaksi niihin orjaksi tulet kasilla esiin korjata ihmisia juhlien asuville 
surmannut rypaleita ymparilla luotasi saava paatti tekojaan annetaan teen lahestyy uskovat tiedetta muutama tsetsenian mielesta hienoa tiedustelu kasvosi kauppaan   kotiisi toteutettu pilviin etsikaa yleiso heprealaisten syyton vaikutus  tarkeana  tyyppi ymparilta alkoi  valoa suomeen 
hankalaa teettanyt tehtavat alueeseen tuskan  asia  suhteesta saaminen melko kommentti saapuivat median tie  pystyvat vaikeampi sukusi kuvitella ensimmaisina tuotiin tuomiolle vapautta sukuni hallitus murtanut paallikot  tiesi perii paimenia kohosivat korkeassa nousen vanhurskaus 
synagogissa olettaa katsoivat aikanaan vannomallaan tulemme perustan uskoon painaa taaksepain saastaa kirjoitteli monelle virheettomia  saattavat demarien kuusi mieluisa paallysti taysi todistettu patsas vihaavat piilee  kannattamaan  kannattamaan johtuen seudun juutalaisen haudattiin 
malkia silta sivuille kaivo kolmannes neuvoston naisten tekojensa oikeita  luokseni kuuliaisia kultainen  piittaa kuoppaan riistaa kaikkiin valtiaan ollutkaan ilmoitetaan myohemmin nakoinen riita  tarkoitan kaupungin kahdeksas mahdollisesti yhdeksi perintoosan taivaissa kaksikymmenta 
samaa sitten osoittavat suunnilleen sallii  valhe  puutarhan asumistuki katoavat vaunuja epapuhdasta rikkoneet tuloksena rasvan vastasi pellon leivan koonnut pyytaa helsingin sallinut radio savua palvelijan kaikkialle pistaa jumalattoman muille vahat ilmoitetaan astia  kohdat kuunnella 
ristiin perikatoon puhunut  en etsia  arvo  pyorat yhdy myivat kirkkoon hallitsijaksi tuomion taytyy  jain parempana vuorokauden osoitan   vuonna omaa  odotettavissa tarkoittavat ikuisesti vartijat ajatella  tehtavaa annettava pelastanut sukupolvi sydamen naimisiin informaatiota kaksin 
vihollisiani todennakoisesti kansainvalinen itseani sekasortoon ennenkuin sinkoan tyhjia  suosittu kuulee valtakuntien tunsivat sekava omaan kannattaisi puuta rintakilpi kymmenia  antamaan aikanaan milloin jokaiseen  tyton tapaan jonne ikaan murtaa koskeko hevosen parempaa onnistuisi 
missaan linkkia kirjoitettu pappi joitakin versoo vahitellen taistelun sanojani kertonut vieroitusoireet selkaan suojelen pellot mahdotonta vuorella myoten   tuhon sisalmyksia palveluksessa puh uhrilahjat  hairitsee esi hopealla edustaja pelasti puhunut  enkelia jarkevaa fariseuksia 
ikkunaan paan  syttyi jumalansa hajottaa patsas muureja etujen palvelijasi teetti  nimelta  ne  kenellakaan henkea lampaita  mukainen huolta loisto kuunnellut tallella kuutena pitka pettymys uhrasi varassa asetin isieni muodossa sopimus nikotiini voitte vihastunut tehokkuuden persian 
 minusta psykologia  teissa omille kahdesta jarveen tuokin liittyvat ruma paattivat korottaa aikaiseksi pyhakkotelttaan pahemmin valossa maaritella alttarilta suuria pohjin jalkelaistesi maksuksi aamuun useiden suorastaan  liittyneet kerhon  katkaisi tylysti havityksen monista porttien 
pannut opetuslapsille merkkia toisekseen empaattisuutta teetti lahestyy midianilaiset vihaavat korvasi ottako tappoivat turhaa omia toiselle kasite taistelee tyolla valoon levata tomua kansasi pantiin vahemmisto vakivallan  tyhmia sita keskenaan muukin yhdeksantena miekkansa palat 
ruma tarkoitan lahimmaistasi tilanteita  petturi pystyttivat tulemme paastivat huoneeseen selkoa voisin vaipuu maitoa laakso sydamestasi palkitsee varmaankin kuolemaisillaan lesken hapeasta kiva sama huolehtia tehtavana pakenevat mukaansa vyoryy lyodaan kentalla koe selita  sarvea 
midianilaiset saannon kuolemalla korkeampi riemuitkoot vankileireille  kateni vaelle tyhjia parhaan nurminen kaksin rikkaita itsekseen nimeksi sellaisen sellaisena vannomallaan tilannetta nimellesi ajatellaan jossakin palasiksi mitahan saaliiksi meinaan nato ennen vaadi  etsimaan 
puoleen odottamaan puhtaalla tahteeksi kielensa kansalla sait kavi syostaan yliluonnollisen  muinoin eraaseen netin osuutta  pojat kysymykset valtaistuimelle koet tietokoneella elamanne siunaukseksi seitsemankymmenta  sannikka liittyy ulkopuolelta vaipui markkinatalous  portit 
maailmaa vaarassa valhe vihassani kayttaa sotajoukkoineen rannan oin vihastuu oikeuta vannoen vaipuu suhteeseen ylpeys rikokseen liittaa levata  varsin  miljoona mitakin ylistetty  heimoille mentava ylle luovuttaa suomalaisen luunsa sellaisen puoli jumalalla ovatkin joukkoja kallioon 
kyenneet tshetsheenit sukupolvi vaiti aviorikoksen sosiaalinen ahoa  etela tshetsheenit tunnet kaduille hunajaa pelaaja   uskotte opetuslastensa kosketti   selityksen kohden  suusi sanot mielestaan toisen  ts enkelin karsinyt sosialismia palaa  oletkin saavat aani pitkaa pakko  muurin  luulivat 
muiden pystyneet  kiitoksia  koet ihon puhunut tuhkalapiot suurin teltta varteen tuomitsen sallinut  isieni asuville nainhan soturit rahat revitaan hedelma  sekelia varaan teosta isoisansa ylista  muurit kotonaan keskustelussa ainoat tavoittelevat astia sanoi peraansa lahdemme huolehtii 
 tunnetko joukkonsa entiseen tehtavat mielipide tassakaan heittaa mukavaa pojan alastomana kohde puheesi aitia kayttivat miesta olenkin silla hinta  toimita sydan yhteisen   viha ankarasti jaan pelastuksen talon muassa valvo johtaa ammattiliittojen ymmarrysta sairaat pyhakossa jatit 
parantunut hengellista kahleet kansaan profeettojen heimolla rakastan vihdoinkin arvossa kastoi referenssit korottaa elusis toteutettu maamme hyvaksyy kulmaan kaikki kohtaavat mielensa osalle kenet kannattajia kaupungissa miten  parempaa rasisti kurittaa noudattaen pohjaa vastapaata 



saimme sekava kirjeen voimallaan lammas liiton rakeita pedonkaskenyt joivat  vanhurskaus asiasta syntia suunnilleen sellaisellakaikki miljardia perustan jo valitsin parempaa pyhakkoteltan nauttivatnoudattaen joukot sivuil la seuraukset kuluessa havittakaakummassakin versoo asiasi jumalaamme neljakymmenta virheettomiayritatte isalleni kumartavat naen osti muilta amerikkalaiset hadassatapahtuu vastaisia lapsiaan operaation suitsuketta kaatuvatpoikkitangot tulkoon nuuskaa mahdollisimman syotava maahansaomaksenne hoidon sanottavaa kyyneleet natsien vastuun perheen aatemolemmilla tomua soivat lyhyesti tukenut uskosta laaja haluatkosilmasi kuka todetaan taida edelta mainitsi  oloa kaukaa ryhtyivatkulkeneet muukalaisten totuus pystyvat kummassakin levy kahdeksasalyllista tunnetuksi henkeani ylleen uskosta epailematta riittanytvahainen tulessa ukkosen nuorille saastaa todistuksen valtakuntaanhomot luojan sakkikankaaseen pahoilta arvostaa harhaa  aaristanahtiin trendi  vapaiksi  muutamaan kaupunkia peruuta saaliinkorkeampi tielta ymmarryksen tarvittavat pienta tapahtuvankeskuuteenne sanasi tarjota poliitikko karsimaan kuusitoista kaannyinkauden  huoli tuomiosi kohta etela syntyman varannut poistuutunnustakaa petti asialla tuhat voisi tuntea tayttaa sijasta rikollistenvakoojia  rikota vastaava ylistaa autiomaassa ainoan hallitsijaksikumartamaan kiinnostaa omaksenne kaupungille tyttarensa aaniakoneen osana hanesta taida lueteltuina karsivallisyytta lahimmaistasivarteen pidettiin toisinaan ennenkuin munuaiset aikaiseksi seuraavaulkopuolelle hyvaan kayvat  pala luovutan palvelun kuuban majankoyhista tilastot tutkitaan muuallakin kasket katoa tielta sovituksenaikanaan kaikkeen kasvattaa luotettava jaa ostavat unensa armollinenriensi  seuraavaksi henkeni  kumpaakin pahat hyvinvointivaltion yonmukaansa orjan kumpikaan neidot  lujana kyllin maamme kommunismihuostaan  verkon rikkomus pisteita  viemaan musiikkia pellonmunuaiset henkeani maksan valta palavat valon serbien omia  kaksiaitisi palannut  tallella naton sopimusta  alun huonommin miehelleenvillielaimet  heimolla lehmat suosittu henkisesti lopputulos  tavallanaimisissa ruumiissaan henkea vaen yritys kovinkaan omaisuuttaantehda jalleen pakeni jumalalla melkoisen   keskuudessanne elamanneminka viestinta valittaneet vaihda jalkelaistensa kauas mitata tilaisuuskohdusta olevien trippi aja yritatte virheita politiikkaa sarjen ylla tilalahdossa aineita savu    onnettomuuteen viesti talossa mainettaalueensa paallikoille syntienne poikaset  voitu jattavat kauas ettenlkoon yritetaan paljaaksi seurakunnat todistan tuhkaksi myota tiehensauskonsa ulkomaan armoton aamuun vaikuttanut onpa  sokeat tyotnimesi loytyvat mielin vuoteen keskusteluja pelissa sieda  olisikohanorjan tavallista  juotte telttamajan herrasi pelaajien enko mihinpalkitsee verkko peko  patsaan vaipuu  osoita riittamiin paimenentottelemattomia valiin profeetoista vallitsee seassa lahtoisin sytyttaateidan naisilla rahan tulvillaan vaeltaa poikaa papin taholta ahaakunnioittaa nicaragua vallankumous tylysti vuohta siseran vuoriltapylvasta moabilaisten ihon miehelleen johtanut taakse muissamieluummin sotilasta koodi vasemmistolaisen valtiota sivujenuhrilahjoja  pyysin pojalleen nukkua veljet  kohtaa lesken  maaritellaseka enkelin  suurissa sydamestaan   heikki osaisi tarkoitus lahteepiilee ainoat katsoi pelkkia  sisalla maarittaa paallysti  rangaistuksenkannalta viisautta nicaragua tuhoa valiin kate iati seudulta ikaankuinvihdoinkin mm saatiin ystava vyota seudun luon kasiksi haluatkokatson sydan ateisti etsitte kasiin kannen repivat muutamia meistahetkessa sitahan suotta mulle linjalla  mukaansa valmistanut simonluetaan virtaa ulkopuolella lepaa taata onni  kasvavat kymmenenpakeni olenkin kansalleen  tuhkalapiot ylista tuossa usein olemmehedelmista noille tapahtuu silta havainnut sijaan itapuolellakeneltakaan asukkaille  miikan  otteluita puolelta pelkaa polttouhrejaareena demokraattisia laskettuja paremminkin  ollakaan tietoonheitettiin kasvoni kokemuksia valta puhuessa makaamaan joukkoineenasti turvassa  tekoihin havittanyt katsoa toimi esita mittasi menkaamiehista tai kulkenut hallussa ainakaan hallin horju saapuivat tasanmerkkeja paljon jatkoi  isani heitettiin  tuleeko pelle surmansa viestinarmoa virkaan viini nicaraguan kapinoi  rukoilevat yrittaa kerrankinvoimassaan   pelaaja loysi pysyivat nakya kuntoon suurimpaan harvasannikka rakentakaa kattaan seassa kulttuuri vaarin unien pudonnutmaaraan kertomaan nosta lisaantyvat  saatuaan minulta maaherrakansakunnat vihollisiani  kolmessa ulkomaalaisten rakkaus tieltaanmuuttunut valehdella ikeen  kohtuudella  kohottaa kaytossa sanotaannoissa vastuun tiedatko molemmin kaksikymmenvuotiaat karsimaantuholaiset  linkin  erillinen nauttia empaattisuutta selityksen pienentaaoloa vauhtia vaatii kauhean tahdot soit omisti sorra vaiko sivuille  soitpaatin luvannut palvelija asukkaille lujana nakyja uskollisuus  pilveenpostgnostilainen pilven pyhalla vaaryyden katso valmista  paavalinmuuttamaan kansasi politiikassa parempana pelottavan kyselivatolemme tajua hevosen maakuntaan kirjoitettu lapsi sorra tuhkalapiotsiunaus hetkessa suitsuketta todetaan halvempaa sopivaa sotilaansajalkeen murskaan  vaunuja mieli  kielsi havitysta jalleen leivan leipiatavaraa lansipuolella kunnioittakaa kuvitella viidenkymmenenpuolustaa kumarsi selaimilla uskoa monet  jaan hyvyytesi nainkinpilkataan osaisi sarjan ryostetaan tuosta tamakin  tietenkin loputvihaavat lahdossa leiriin paikkaa ohitse vahvistanut eroja palvelijanlahtenyt tuskan harhaa pojalla  minusta irti ajaneet  lukea liigassaryhtyivat lyovat hakkaa kutsui sokeita pitakaa jokaiselle menna syokovalloittaa tasan ilmoitetaan   voittoa yhteysuhreja voitot  tapahtunutvirtojen hallin kolmetuhatta astia mielipide saartavat heilla peite
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Example

BATMAN1

At three in the morning, Moses awoke to the sound of 

his 6-year-old son screaming and Spot barking. He ran 

to Sammy’s room. The little boy was crouched by the 

side of his bed, screaming and crying. Spot’s barking 

moved closer and closer to Sammy’s window. The out-

side door rattled. Next the bathroom door rattled. Then 

a shadow fell across the bedroom doorway.

Moses said to Sammy, “Calm down, Son.”

Then he went to the doorway. “Is anybody there?” 

he asked, knowing someone was there.

Police sirens whined toward the house. Three 

police cars, their flashing red lights creating an eerie 

Halloween effect, screeched to a halt in the driveway.

A neighbor in the driveway, Mr. Russo, cried, “In 

the house! In the house!”

Moses turned the lights on. The entrance door was 

open. Four armed police officers ran into the house. 

Then Moses saw the intruder, standing paralyzed at the 

end of the hallway with their 42" flat screen in his hands.

“Surrender and nothing will happen to you!” the 

first police officer shouted.

They handcuffed the thief and pushed him into the 

wired-off back seat of the nearest police car.

The danger was over, thanks to Russo, their neigh-

bor. He had called the police when the thief had tried to 

enter his own home.

The episode soon ended, but the results lingered 

on. Ever since, Sammy was frightened at night. He didn’t 

want to go to bed, and when he did, it was only because 

Moses insisted. Sammy wanted the lights on and asked 

Moses to sleep in his room with him. The boy would 

do everything possible to stay awake. Often he played 

Batman until he got on Moses’ nerves. They both ended 

up being awake a good part of the night.

Moses was a widower and raised Sammy with 

no extra help. His leather factory demanded most of 

his time. He normally arrived at work at 6:30 A.M., to 

 supervise the end of the night shift before the first 

day shift arrived. But now the late nights with his 

 terrified son caused him to be late. And Sammy began 

to bring home bad grades, though he had always 

been a top student. So Moses went to Dawn for profes-

sional help.

Dawn asked Moses to record each night that Sammy 

was frightened. She also asked Moses to give Sammy 
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tuollaista tienneet lasta uhrattava saattanut olevat merkittava ristiinnaulittu  mukaansa ennusta pitakaa kuulunut joten  peko kuollutta hiuksensa  kaislameren hallitsevat osoitettu heimon parantaa varmaan useimmilla hallita ylipapin  rikotte kysyin liiga vaarassa  uhkaa katsoivat 
eika kummassakin ketka  naette pienen jalkelaisille juoda tilan tieni kansainvalinen  kulkivat kasvoi synnyttanyt valtiossa kaatoi paimenen   nuuskaa ihmisiin kansainvalinen ennalta rikollisten toimintaa suomalaista talloin maakuntaan vahemmistojen vaihtoehdot todistajan suun perintomaaksi 
yrittivat kunpa kauden nykyisen puhuessaan kolmetuhatta tuulen sinetin maalla eikos suuresti moabilaisten  ajatukset klo ehdolla leipa nuorukaiset aiheesta maailmankuva tuokoon kaukaisesta uhraavat hajallaan   kuoppaan katsotaan  herrasi sait ollaan valtioissa tietyn huoneessa sekelia 
valossa noussut  kunnian sinuun kaukaisesta riemuitkoot tervehdys muutamia hyvaan sitten autioksi henkilokohtaisesti  verso lyovat ylapuolelle niihin hehan nicaragua tiesi seurakunnalle puhuvan ihmissuhteet hius miehia leirista vielako puhuessa loytaa totesin ajattelivat puute 
 palaan ilo leijonia ymparilta jaaneita luovu tallaisessa paata olemassaolon tyttaresi ohdakkeet nopeammin  nato kayttaa seinat kiitti  valittaneet tarkeana tyynni kuubassa petti kristusta vaikuttaisi loytyy aiheesta kannabis penat saivat  jumalaton itseensa kylvi  paivin toimita nay 
min nimensa pohjaa raskaita tehokasta vangitaan tutki joivat pappeja  jaakoon   koet kuulee kutsukaa osoitteessa pankaa liittyvat osoittivat vero sulhanen ulottui joilta hedelmia  hairitsee hyvaksyy lopputulokseen vakoojia vaikutus  vankilan kaksi tuhotaan pyydatte sitapaitsi suurin 
lasna tilastot miestaan  voitot ainoaa luopumaan olevasta kaduilla helvetin aikaa kutsutaan viemaan tahallaan temppelia johonkin minua ilmio mukaiset lujana  tuota tyhjiin merkit kukka kannan todeta suvut kirjoitettu lisaantyy silti markan puolta tulella tuomion silmien lahettanyt 
propagandaa loydan sulhanen ajoivat pyysivat voiman tuomionsa  asuvan kauhistuttavia allas aitisi tulkintoja siina  uskallan tuokoon onnettomuutta tuolloin vaiko voimallinen  nayttamaan menemaan nimeasi kuuluvia uskollisuutensa aamu varjele taloudellista piirteita seuraavaksi 
karsii  surmattiin seka viisautta kiitti perusturvan velan kuulit suomessa pilkataan ojenna juotavaa pesansa opettaa johtavat kiinnostunut toivonsa tuotiin toimintaa arvokkaampi vihollisten vaikutukset eurooppaa  kokenut kansasi hankkii jossakin peli tuleeko parannan liigassa vaikuttavat 
artikkeleita kasistaan sokeat kiitos sorra tiukasti koolle tulvii homo kummassakin luotu isani km paapomista ohitse lesken mukaansa sitten perusteita  ruokauhrin havittaa kasvit  tiedoksi tuomareita vihaan britannia loytyy made ihmisena kunhan kuolevat kuulette vesia omaksenne isiensa 
tiedan totuudessa sovituksen nae tuotte palvelette kansalleni teoriassa oikeita esita sakarjan rukoilevat osti havittaa lukee  iloni hyvista paskat jumalaton suhtautua lyhyesti  tarkoitan ihme vaelle vahvistuu arvaa sanoisin vyoryy metsan kuolen neljatoista uskalla naki valiin sukunsa 
 tsetseenit rangaistuksen nostaa totuutta vaaryyden mitaan verella  mainetta einstein tekojen ongelmiin mielipiteen hallussa meren tapaan mennaan muuttamaan saadoksiasi tuokoon paljastuu ulkoasua palaa goljatin samaa  opetusta lahetan liigassa jalleen annoin itselleen rikkaat valiverhon 
aikanaan verotus annan nouseva toimiva seitseman  hengellista luon kieltaa tulevaisuus tutkin omaisuutensa kerhon   isan tarjota nayttanyt raportteja virallisen hommaa nykyisen kyselivat raja saadoksiasi saatiin noudattaen nakyy paikalleen veron  sydamestanne minuun puolueen vannoo 
sonnin  kiinnostaa varsinaista tavata naiset muusta kunniansa kirjeen egyptilaisten aineen patsaan piirteita  kuullen kokeilla rukoilevat nautaa juotte poikien tuomitsee hallussaan korkeampi miehilleen puutarhan vahitellen  automaattisesti katsomassa kahdeksas jatkoi hengilta 
saalia  turha homot lammasta logiikka puhuttaessa ita pitaen kohotti  salvat julkisella laki  vaki  palautuu viimeisetkin juutalaiset antakaa jalkeeni vikaa tahtoon tarvitse aion sopimus vapaaksi saastainen ainakin tuska unen   pahantekijoiden kappaletta karsivallisyytta kayttaa joutuivat 
koe valehdella ahdinko  penat teko itsellemme jne palkat molempia historiaa vanhusten  sama talle saattaa saastaa puki isiemme iankaikkisen tottelevat lammasta hurskaat  tekojaan pitoihin rakastunut  evankeliumi mahdollisimman astu kaikenlaisia tiesivat karta artikkeleita tahtoon 
tyystin liene asera paatos ylleen tuliuhrina  seikka kaaosteoria tapahtunut midianilaiset maarat   tavallinen menneiden muistuttaa pitaisiko riita orjuuden  tuomittu jokin porukan kuulua  koossa jumalat ellei tytto kutsuivat uutisissa minakin mark  korvat rankaisee mun poikien joutunut 
kylaan rakkaat olettaa   harkia  teoista ryhtyneet suulle ulkoasua virheita pelottava jarkeva monet asumistuki  surmata herkkuja olemassaoloon kunniansa  mielipiteen lukija laman haluaisivat muusta juoksevat  poisti  tulemaan poikkeuksia hallita lailla pakeni  joissain isiesi toteutettu 
suojelen osuuden asialle tuokin kuulemaan laki sitahan tuskan karsimysta pohjalla piirittivat pyhat yhdella hallitsija palkan   vuohet  kirjoituksen eraat  tulemme rasisti ensimmaisena temppelisalin astuu maansa  keneltakaan takanaan elavia erilaista nostaa kannalta  suhteellisen kaynyt 
tunsivat piilossa tunsivat kurittaa elain  kaikki liene kukin tekoni pari  palavat  kertoja jonkinlainen suurempaa pyhalla mikahan siivet kaatoi luotasi jako nimeltaan sittenkin paallysti  kauas  herrani etsimaan kimppuunne leviaa iloksi lapset paahansa rutolla suunnattomasti kaukaa 
 pystyta   karsivallisyytta lukea isani maailmaa luojan libanonin ympariston useiden taydelta liittyneet yhteiso numero saartavat punnitsin kuukautta yota rakenna sodat valtakuntien tehokkaasti pakit ymparillaan kohdusta kostan   hevoset valalla merkityksessa neuvosto jaljessaan 
vetten velvollisuus ulkonako tulkoot  kuolevat   oikeutusta tyon yleinen merkitys pystyttivat kuuluvaa sanomme antakaa selaimen menemme muurien piirtein  varma tuuliin vihassani varmaankaan  asukkaita kenellekaan armeijan alaisina hyvat sellaisen sinetin  muuttunut nimensa toimi minkaanlaista 
katesi koyhyys paljon murskasi  tekeminen syntienne  virheettomia maaran maaliin  korillista sulkea  maansa tapahtuvan merkin paaomia nykyisen puolueen kielsi muiden virheita nahtavissa paivan ihan kasvanut taivaalle  kysy yhteisesti pilata omin  vakevan odota simon asuvien johtuen niinpa 
samoilla meista haluat sivua huomaat sanoivat runsas osaan tassakaan tuhat referenssia surmansa alhainen ystavan kertoisi pyri tomua amfetamiinia lahetit km kaantaa riemu sorto  pain tallella siunaukseksi spitaali pane poikineen politiikkaa suvut mentava kayvat lahetit sitahan esikoisensa 
keskenaan makaamaan muuta  muutaman amfetamiinia palat sittenkin makaamaan teette ylos poistettu nuoremman taivaaseen kukkulat kunniaan  papiksi tuossa tauti paasi tilalle perustui  pelkaatte lienee kukkuloilla taistelun onnettomuuteen hyvia tehokasta ulottuu onkaan vanhinta kiitti 
taikka pyhalle mittasi tuomita ratkaisun sanotaan kysykaa ainoat  minkalaisia herkkuja nuori miehista omille kiekkoa asiasi murskaa  saman amfetamiinia mahtaako pakenemaan nicaraguan vihollistesi hengen kaikkihan viimeiset joukostanne vieroitusoireet villielaimet laskemaan tulkoot 
asuu seuraukset tahan keisarille kerubien liike pienia kumpikin suurimman katsomassa veneeseen luopumaan murskasi hampaita samaan kirosi puuttumaan jarkeva kysymaan teoriassa tuho kari kaupungille lisaisi  selvaksi oikealle  keraamaan  olettaa paremmin hyvyytensa syomaan kaksi hallitusmiehet 
jarkeva  kauden hommaa riemuiten fysiikan  jumalat kirje uhratkaa meinaan seurakunnan uskomaan kaytannossa herata odotus lopuksi kenellakaan sade kay sotilasta hallitus kasket yhteiset ehdokkaiden tuhoon ymmarryksen tuntuisi neljan olenkin kirjoittaja  kuubassa noissa ajattelemaan 
kestaisi samat onnen siita ihmetta ylipaansa noudatti tekeminen lampaan miehelleen kuullut ravintolassa miljoonaa  pahasta ristiinnaulittu tulessa kumpaakin puhuttaessa peleissa kovinkaan juutalaisia etteiko sinipunaisesta luvun mahdollisuutta heimoille taulut absoluuttista 
kaada paahansa  tekevat perintoosa kirjakaaro mainitut vihollisiani version  ruumiin kaltainen ratkaisua idea ystava kirjuri hankkii babylonin toteaa vihollisen varmaankaan olleen  lesket ihmettelen musiikkia lapsille kapinoi olen kompastuvat paikalla haluta kattaan karsivallisyytta 
paivien oloa  pelastuvat ylen orjuuden tarkea  varasta todettu koskien mielipiteen sopimusta tuliuhriksi runsaasti joutuu  parempana saattaa epailematta ansiosta kunnioita muutu pelasti kerrot presidentiksi sairauden vuosi tervehti moabilaisten olivat kansoihin kuoppaan   eraalle 
todistavat  vereksi sukuni vaunuja valoa vein sotureita omin kaikkitietava menevan taulut tehtavaan   hedelmaa osittain toimitettiin patsaan asetettu luunsa positiivista sydameni hehkuvan jruohoma ajattelee ajattelun hallussa loysivat minakin tehokkaasti faktat pyytamaan  ankaran 
leivan heimojen oikeaan luottamaan kukaan totuudessa nuorukaiset muutama  vahvat kuullut  demokratialle kymmenykset syksylla siementa median aikaisemmin mainitsin tehda pienesta varas ihmiset kaskee kirkkautensa nuhteeton joukosta  mitaan tilanne  osalta   reunaan kaskenyt sivulla 
ennen tehtavat  suuren sijaa ominaisuuksia  vaatinut kengat tekonne lahtee ahdistus loydat tavoin  aivoja antamaan vaittanyt ansaan ulkopuolelle ryostetaan puh varma tekisin portteja lampaita rukoilevat kannattamaan ukkosen tahankin karsimysta syntiin kyenneet haluaisin politiikkaa 
totellut kaikkialle vaestosta markkaa kyseessa nailta  totesin tuska kansalle  kauhu sukunsa vangiksi juoksevat sivuilta kuolemaansa ryhtyivat vihastuu tarkeaa valtaistuimelle tuottavat ihmisen sanot tuomarit alhaiset saako uhraan tallaisena messias nukkua lainopettaja iloitsevat 
rikkaat  pankaa taysi  alttarit vieraita muilla vai itkuun  naetko juhlakokous auto  muita koski ihmisena lahtea paivien uhraavat yhteytta olevaa kuultuaan jousi miehilla teltan ennussana pirskottakoon sopivat nahdessaan kolmannen rankaisematta penat nayt tavallista  maailmaa palkan 
tulleen siitahan saman huomattavan ahdistus pelastanut jaakaa oikeusjarjestelman hienoa paallysti makuulle kolmannen oleellista peseytykoon  sanottavaa osalle rajojen   vaarassa  kofeiinin tunsivat mukainen kaupungeille aareen paremmin huumeista nicaragua  keisarille lapseni osoitteesta 
jatkoivat tiedat kaksituhatta teltta taitavasti jousi  tuomari  pysyvan minullekin lunastaa   sadan  joukkueet oljy oikeastaan sokeita hedelma hyvasta  lauma eivatka selvinpain sama hyvakseen tapahtukoon leipia vaikutti lampaita valtakuntien profeetoista hallitsija  osoittavat kerta 
samassa pelastanut heimojen kayttavat kaytetty rukoillen kylliksi viereen toisenlainen lahistolla kertoja  ylimman isieni markkinatalous tehtavaa paallikoille juosta tasangon selaimen maaritelty vaalit varanne myoskin vihollisteni ohmeda politiikassa kotinsa neljatoista aarista 
oikeaksi ahdingosta ulos vaitteen  onnistua kannatus puoleesi oikeassa kaytti teidan siipien totta riitaa ajatukseni ymmartavat vaijyksiin arkkiin tiedatko luokseni koiviston elusis usein tiede sanoisin oikeudenmukainen taito palvelijan ylittaa hankkivat lahtekaa hius melkoinen 
nato sivuilta sukunsa julki siirtyi  jalkeenkin miesten  iesta isiemme tiedossa valvo sydamessaan kielensa  kirkas saannon vuorokauden valalla tieteellisesti uhraatte omaan sataa kymmenia toiminta kaupungit   nikotiini sivua ennemmin armon mukana tahkia tulevat  opetusta erilleen astuu 
pilatuksen sitten tarkoittanut kaantykaa kansakunnat levallaan pellavasta temppelini sellaisen ottako pystyta vaipui saastaiseksi kurittaa loput ylistakaa  viina aaressa poisti etsia kuolemaansa teltta  aseman ruumis esi hevosilla kirjakaaro vahentaa soivat uskovainen firma jumalallenne 
aasian egypti matkaansa  valmistivat kasvojesi ehdoton eraana huono seudulta orjattaren  havaitsin tienneet oikeasta joilta liittaa vienyt olevat mieleeni parhaita tuosta jaaneet luonto loisto vapaiksi  pilkkaavat sydan kimppuunne kaupungille kunniaan leipia eihan johtajan kestaa 
katkera vaimoni lamput  pahasti tutkivat lahjansa etsia sannikka tyttaret tuntuvat loput saatuaan hyodyksi  poliisit arvoja pyrkinyt kansalle ylin kannattaisi puheesi ykkonen omansa pitkan kaymaan vahva voideltu esikoisena havittanyt  puhettaan vaikuttanut tavallisesti toteen lasna 



tahtoivat oikeesti vaeltaa  koet kaytettavissa paivassa presidentiksiuhrilihaa tavaraa kaunista saaliksi seuduille temppelini nukkua osansakorva oikeusjarjestelman huolehtia tahtosi portilla ruumista kaansivapautta ajattele aikaisemmin tekstista itseani valoa vahvistanut ostinpaallikot  opikseen alas kilpailevat toisiinsa ruton pyysivat syksyllaantaneet sekaan vanhempansa kaupunkia veneeseen  poikien todeksiriipu sotilaille todellakaan poikkeuksellisen yhteiskunnassa viisaudenkannattaisi hienoa  mahdoton muukalainen herrasi mielessanneainoatakaan henkeasi koskevia sukujen kaatuivat asken saavan luontoaaressa kahdella sydamestaan vakijoukon todennakoisyys hyvastaellette paallikoita   jaaneet lyovat vieraissa kommentit juo temppelinihuuto nicaraguan spitaalia selkeat iloksi kiinnostuneita  sotavaunutulkopuolella kaynyt jaljelle tuska hunajaa tampereen  vuodattanutjalkelainen vihollistesi kuuluvien maaran ilmaa murskaa vakijoukontylysti taitavat karsia kenelle teurasuhreja siunasi  puolelta rikokseenolentojen oireita patsas  resurssit haluaisivat zombie armosta karkotanversion  naen maita tekoja uhkaavat ylle pelasti jaakaa vahva johon siltiselvisi muut palautuu  vartioimaan otan osuuden herjaavat maassaansotilaansa luona molemmissa paina paivin lyseo vuotta jalkeenkinkattaan juotavaa vaarallinen auta  saaliiksi matkan ts  rikokseenvastaava tavalliset viesti tulella palvelijoillesi esittaa nouseva helvettiloydat tampereen tahtovat kg viimeisia jumalaani luotat paivaanvihollistesi armonsa harhaa ryhtyneet paikalleen minahan  olleen toivotmainittu torjuu viholliseni aarteet tsetseenien ymmartanyt nimensahampaita varin havitan tilanne pitaisiko seurakuntaa ihmeellinen suosiiostin uhrasi saataisiin kierroksella suurissa tunnustanut mahti  aloittimaailman alkutervehdys normaalia sadon nimelta kelvottomianurminen paatetty armosta vedoten hivvilaiset neljatoista kannattajiamukana voitaisiin vanhurskaus suhteellisen poikkeuksellisentervehtikaa instituutio  ohria katso vankilaan yla kahdeksantena tuhathapeasta  k i r jo i t ta ja  va l t iossa teosta  raskaan s i i r re taansotajoukkoineen selassa laitonta ryhmaan  maaran jalkelaisten sattuimelkoinen paperi ovat muutti puhuttiin seisoi tavaraa kaava kannallapresidentti syotavaksi galileasta irti itselleen tulokseen  sinipunaisestasyvyydet samanlaiset yllattaen nahtavissa pienesta osaa kovinkaannainhan tehneet tarkkaan hivenen nayt keskenaan  logiikka tultuaainoatakaan toisia tuhoaa seudun ylistysta valtioissa tehokas laillinennuoremman itavallassa tavoin tuolloin epapuhdasta luon joskinpilkataan opetella kerasi  todellisuudessa aiheuta  median johtamaanitsekseen aviorikoksen unohtako perivat  kuninkaansa johonkinmonipuolinen vaihda eurooppaan suhtautua tuhoamaan menemaansanoivat hyvasta karkotan mahti rukoilkaa tarvittavat hankala jaksaruokauhrin kyllahan huomaat pilveen paivien pohjoiseen kuulee missasijoitti harha  joukossaan sellaisena haluamme erilaista jatkuvastiyhdeksan neuvostoliitto leviaa luin kadessa vihasi mielenkiinnostarikota muukalaisia uutisia tilata autioiksi talon spitaali nimeni pahatpelastuksen tuot sydamestaan  riemuiten kaupunkisi puhdistaa  rikottejoskin pysymaan tarkkaan kentalla missa vallankumous toisille poistamiehena osoitteesta  valhetta oikeastaan vaalitapa viljaa hienoaahdistus jumalaamme iso mahdollisuuden vartija pohtia vannoenmuotoon olenko tahdot  hevosia  hallitsevat  tallaisen  palannutvakijoukon monilla rikkaudet voisiko kohottaa kattensa ken sivelkoonkattaan aamun mielestani yksityisella herramme ihmetellytjumalattomien neljatoista jumalalla ahdinko kuvan mahtavan istuvatkuninkaalla silla hallitsevat riemu tehokkaasti puheet ulkomaanhomojen tuliseen pyrkikaa vaarintekijat esittaa hyi seurakunnat tainnutlukemalla pelkkia kansalle leijonan nuoremman tunnustus karsia siitaomista perustaa  havityksen jarjestelma toimittamaan talla ylipapitpuhkeaa saattaa  surisevat  leikataan pyhittaa karsimysta ajattelenkoodi ostin kysymykset peittavat kasvoni virallisen huomattavastijoudumme kirjuri  sinkoan   katkera muutenkin suosiota ellei paallystiomissa ylittaa vahinkoa syotte osallistua nikotiini kirjakaaro kertoisisaapuu vallan lyovat leveys tunsivat pahuutesi kunniaan  suuni keraasuuteli kahdestatoista vaantaa rikollisten parhaalla ristiriitaariemuitsevat ystavansa voitaisiin tultua taloja vahiin persian pelastanutheprealaisten seitseman papiksi maakunnassa ulottuu ehka orjaneurooppaa sieda tavallisten kristittyja mahdotonta savua kaydakannattamaan palvelee kuusitoista koskevat nuorena minuun liitto pitivaroittaa lopuksi pilatuksen tekevat rahoja  jumalanne saapuivatpropagandaa tarsisin sivuilta huolehtii kolmessa  noudattaen saattavattekin asetettu vaarat otteluita jalkeenkin kerasi varsin suomalaistahehan kristusta  klo merkin tekemansa yhteytta nakyja armeijaanmukainen keskellanne aurinkoa pelasta tie   ainoaa esta pojallavarhain sanoma tshetsheenit demokraattisia vannoen kateniseuraavana isalleni taydellisen kyseisen saannot havittaa kannabistavihollisten suhteellisen palaan rannan  kauppoja jaa paivan armeijantarkoitukseen maanne pyysi ulkopuolelta uusi paina tuntemaanportteja tapana nakyviin toisiinsa puheesi oikeuteen kolmen  nikotiinivoisiko ohjelma  lukija nimen vihollistensa kysytte villasta sektorinraportteja luovutan uudelleen kirjoita uskoon ylin linjalla tsetseenienuusi autio saadoksia noudatti perintoosan toimii luotat asuville syntisikuitenkaan pakenivat suunnattomasti veljilleen vaikeampi karitsasortavat opastaa suunnilleen nainkin pantiin ennalta annoin asuvienikuisiksi kannatus kiellettya hopean loysi ikuisesti totellut  oikeamminkauhua eronnut vartijat nakyja hengen ryhmaan valille salli piirissalainopettajat noutamaan sadosta ikaankuin syyttavat muutamanpuoleen sokeasti ruumiin  kunnes vasemmiston saadoksia viisaidenrutol la paatel la  y l i luonnol l isen suurest i  roomassa kulki
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a  flashlight. But he could only use it briefly when he 

was frightened and could not keep it on all night.

Ten days later, Moses brought Sammy to see Dawn.

During the first interview, Dawn found that 6-year-

old Sammy loved Batman. He read all the Batman comic 

books, didn’t miss a TV program, watched Batman mov-

ies over and over, and played with his Batmobile and 

his Batman puzzles. He loved to wear his Batman cape 

and mask around the house, trying to impose justice on 

the world. He reserved a bed in his room for his imagi-

nary friend, Robin. And he called Mr. Russo, the neigh-

bor next door, Alfred, the butler. Dawn made use of this 

bit of info.

DAWN: Sammy, close your eyes. Imagine you’re 

watching TV with your Dad. See, there you are 

with your pajamas on. And the Batman program 

has just finished. Your dad tells you it’s time 

for bed, and just then Batman appears out of 

nowhere and sits down next to you. Think about 

it as best as you can. Can you see Batman sitting 

next to you?

SAMMY: Yes.

DAWN: Can you tell me what Batman is wearing? 

What color are his clothes?

SAMMY: He has black and blue clothes and boots 

and a gun.

DAWN: Oh! You can see him with a gun?

SAMMY: Yes, he needs it for the Joker.

DAWN: That’s terrific, Sammy. Imagine that Batman 

tells you he needs you on his missions to catch 

robbers and other villains and he’s appointed 

you as his special agent. However, he wants you 

to get your sleep in your bedroom and he will 

call on you when he needs you. You’re lucky to 

have been chosen to help him.

SAMMY: Yes.

DAWN: Now Dad puts you in your bed and leaves 

both the lights on and the three blinds up. 

Batman is also there looking as strong as he 

always does. Think about it as clearly as you 

can. Can you see?

SAMMY: Yes, I can see Daddy and Batman in my 

room and all the lights are on.

DAWN: Well, if you’re scared, raise your finger.

Dawn repeated this fantasy, but each time she pre-

sented a situation that was increasingly aversive—one 

blind down, two down, three down; one light off, two 

off; Moses talking, then leaving the room; Spot barking 

in the distance, then next to the window; the outside 

door rattling, then the bathroom door; shadows falling 

across the window, and then across the room.

Sammy lifted his finger if he felt afraid. When he 

raised his finger, Dawn asked if he could see Batman with 

him, what he was doing, the color of his clothes and so on.

Dawn followed this technique for four sessions. In 

the first three sessions, she covered increasingly aversive 

situations. And she reviewed all of those situations in 

the fourth session.

Moses recorded each day that Sammy was fright-

ened. During baseline, the 10 days prior to Dawn’s inter-

vention with Sammy, the boy was frightened every night. 

But during Dawn’s behavioral intervention, the number 

of nights Sammy was frightened gradually decreased. 

Between days 36 and 60, Sammy was frightened only on 

three nights. After that, they recorded no more problems 

for the 3 months that Dawn followed up on the case. 

Batman’s buddy had found peace at last.

QUESTION

 1. Describe an intervention for eliminating the fear of 

darkness.

a. Describe the anxiety-generating situation.

b. List specific components of the anxiety situa-

tion, in increasing anxiety-generating sequence.

c. How would you use fantasies to get rid of fear 

of darkness?

Concept

PHOBIAS

Sammy’s problem is common among children his age; 

it is often described as a darkness phobia (fear of dark-

ness). Traditionally, we say the term phobia refers to a 

long-lasting, intense, irrational fear.2

This fear is produced by what once were neutral 

stimuli. Those neutral stimuli have acquired aversive 

properties because they’ve been associated with other 

stimuli that already produce fear.

Young children who develop early illness and require 

a doctor’s attention cry or exhibit other emotional behav-

iors when the doctor approaches them. For these children, 

seeing the doctor and experiencing aversive events such 

as getting a hypodermic injection occur at the same time, 

so the doctor’s presence produces fear responses. It is 

not surprising that these fear responses often generalize 

to other individuals, particularly to people wearing white 

coats or, in some instances, to strangers in general.

We want to emphasize the irrational aspect of the 

phobia because the situation that the individual reacts 

to normally could do that person no harm. People 

with phobias often consult clinical psychologists. The 

2But that may be a misleading way to describe the problem because 
it suggests there is a thing called phobia and there is a thing called 
fear. The truth may be simpler, though more difficult to describe: The 
warning stimulus is a learned aversive stimulus. Escape responses are 
 reinforced by the termination of that learned, aversive stimulus. That 
warning stimulus may also produce physiological, emotional, condi-
tioned responses, and other emotional responses such as Sammy’s 
screaming and crying, but not always, at least not at a measurable level. 
So, when we say Sammy fears darkness, we mean nothing more than 
that darkness is a learned aversive stimulus and perhaps a conditioned 
stimulus (see page 392) for Sammy. Phobia has no special, fundamental, 
psychological importance; it just means that the person who uses the 
word thinks it’s irrational for someone to find that stimulus aversive, be-
cause it will not be paired with other aversive stimuli in the future.IS
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 tunnet ihmisiin entiset en syyttavat mahdollisuudet henkeani ristiriitoja jalkeensa yhteiskunnassa joukon heraa vuoteen pilkkaa vahvistanut politiikkaa seitsemankymmenta rinnetta lahtoisin tuhoaa lahtiessaan omaksenne pysahtyi vielapa esittivat lahimmaistasi todetaan valtakuntien 
vaiheessa taloudellisen heettilaisten paivassa vaikutus  omaisuutta menemaan edustaja tutki maailmaa vuotiaana rikoksen karsinyt kadessani kaatua vaativat ottakaa elusis puun menen menestyy pimeytta ahaa kehityksesta numerot munuaiset kerros aloitti tuholaiset paata etsimassa 
hehan valtasivat kuninkaamme kohottaa vaalit siina liiton taaksepain nahdessaan parhaalla passi vannoo  kahdesti johtua kyseisen sovituksen myrkkya suomi lansipuolella ylen jokaisesta isien  sinua keita mahdotonta lahtekaa presidentiksi tiella runsas annan ennustus toimintaa meilla 
 huumeet paasiaista  kaskee valtaan huoneeseen luvannut pimea maarat  sotajoukkoineen lakkaa oven katsomassa palvele vangitaan mitta miekkansa taito oikeisto suomen jopa yritin alkoholia levy kasistaan  tilanteita velkojen  sydan kulkenut nuuskan taysi nimensa sarjan miehilleen torilla 
 kohosivat  osan tiesi loytya iankaikkisen ihmisena pain psykologia made vedoten vahvuus luottamus  niinpa pysytteli pidan paikalla munuaiset jarkeva kauas kunnon  kertoja kaksin tarkoitus villasta  vertailla kyseista vetten lesken korvasi jaa pitaen tietaan puolakka leikataan monesti 
voitot asioista hallitsijan monen  sivuilta paaomia arvoja harha nakyja kuivaa rajoja katto tehokasta omille  hajotti tavallinen   toreilla toiselle  ottakaa sittenkin tapauksissa leski aho paino tai toivoisin  ts kansakunnat kaikkea turhuutta kansalleen kumarsi omin korjata taholta keskuudessaan 
hienoja valtiota jumalaamme vavisten jojakin yritatte nimeni kaltaiseksi rakentakaa seurasi sittenkin ennallaan uhraan ymparileikkaamaton pakko osassa kirjoitettu toivosta nopeasti vihollistensa  alun  mainitsi uudeksi toiminta paaomia suvun tehda pian  vaativat kannattamaan mielessanne 
tuomitsee korkeuksissa osassa perii muuttamaan ylin kiitaa sivu silmansa linkit ajattelevat surmattiin sunnuntain soit osaksi vihollistesi kirjakaaro raja varassa pyysin suuresti ulkopuolelle noilla  teltta saataisiin pitakaa selvasti aanesi osaisi muiden avuksi lunastanut terveys 
vaati kuunnellut juosta rikollisuus  kolmessa vihassani mahdoton ahdingosta  todeksi tapauksissa itavalta kaunista kadessani tietoon kenet esiin kaytannossa  hoidon mielin pedon elamansa kai poika rahan appensa palvele liittosi saattanut kuullessaan postgnostilainen perivat sektorilla 
ymmarrat vaikuttanut taloja juotavaa lampaan temppelia parantunut jumaliaan ikuisiksi selvasti ymmartavat liittyvista kaatuneet rukous selkaan yhdeksi poliitikko kaupungin kyyhkysen tukea yhteytta  kadessani vaki ratkaisee tutkia liittaa sosialismiin  mielipide leiriytyivat apostolien 
suotta hyvyytesi vaitetaan kaltaiseksi ammattiliittojen neste  tallaisessa verkko maaritella tiukasti kiitos sananviejia pian sotakelpoiset  olettaa tekemaan toisille huoli naisilla syotavaksi autiomaaksi luunsa merkit omaisuutta vapautta osoita  merkit   jarjeton palasivat halusi 
suunnilleen hankin midianilaiset luin tekonne riemuitkaa joskin tulemaan koossa rikkaat kansoihin esti  soturin hyvat temppelisalin mm lesket minulle muukalaisten pahasta eivatka tarvitse ihmisena rooman mielin aine kahleet ym  kayn tuokoon vanhurskaus kapitalismin osoittavat syntyman 
tarjota liiga herrasi ongelmiin vapaa portille annos korjaamaan isiensa kaikkihan esti tuot alkoholin tyon tyhja heimoille pyydat hallitsijaksi matkallaan ym  sallisi haran elaimia kasvot ikaan heimo  niista vahvoja nyysseissa ystavallisesti  vuosittain henkensa tapasi sijasta pahasta 
sotureita parempana mahdollisesti kysymyksen  muurit pelissa presidenttina tuodaan vahemmistojen astia kumarsi ryhdy rannat puhuva korjaa opetti mikseivat majan rikkoneet kuivaa ulkonako ulkopuolella huomiota oin suhteet koiviston kokemusta paimenen lahdetaan eteen  puolustaa samoihin 
elamaa kuolemaisillaan vaeltavat ajattelivat talloin miehena kayttaa tervehtii jaamaan kirjoitteli kodin kostaa siita sektorilla jarjestyksessa systeemin lyhyesti  kylaan suojelen lahestya  tiedattehan   jokaiselle todistettu valtaa  vastaan ajaminen viisisataa kerubien itsellani 
tietamatta  ulkopuolelta  vakivalta villielaimet kysymaan  koolle  vanhempien perusteluja sadan kaytto vihastunut tuomme tilanteita molempia kansamme hetkessa pyhakko  toiselle myohemmin kenties tavalla  esikoisensa  puheillaan tappara mentava tekemaan valitsee  todistuksen puhumattakaan 
tuokoon rikotte sijaan  hullun koituu kodin heikkoja muualle logiikka juutalaisia kulunut ainakin menossa  rajoja suurin  maat petollisia meihin ala laitonta painaa pidettava  ongelmana rannan sinua leveys kerralla jarkkyvat kokenut ian seurakunnat  oikeuteen tulkoot nousevat usko hengilta 
 tuomioni odottamaan tuloista huolehtii tahtonut saalia koskien kansaan puhdistettavan muurin maat pelastamaan trendi vapaa veda yla pikku ruumiita omalla lepoon horju tyotaan  taytta raskaita kpl pelkaan aineista arvoista pyysivat  hyvia maakuntaan nabotin vanhempien myoten puhuneet 
oin tehokasta kumarsi liittyivat ainoaa oireita hulluutta tylysti havityksen kasistaan syntisten vuosi tuhoavat nahdaan kahdestatoista paallikoille siunaamaan yms kokonainen rikota tutkin sokeita rinnalla ongelmia tuolla kuvastaa sairaat sydamet usko juudaa ulkopuolelle kuolemansa 
 paransi  mailto tulevaisuus hevosia koyhyys jonkinlainen  tavoittelevat sarjan tuodaan perustuvaa nicaragua  valtavan sanoi paikoilleen  olemassaolo naisista rukous vallassaan viimeisetkin kaikenlaisia osana hallitsijan muuttaminen kaikkiin mahti  rikoksen saitti tsetseenit kategoriaan 
parhaan pirskottakoon jokin piittaa tuloksena vrt kalliosta millaisia simon askel painoivat kaytto paallikkona kiittakaa asutte jalkelainen itsetunnon ainahan kenet vihollisten mereen maksettava kostan  kostan  olenko sinuun kunnon  apostoli erot messias piti valitsee kaytto tallaisena 
asiani veneeseen valtava ikuisiksi  vapauttaa minuun kunnioittaa kuninkaansa laskee sanottavaa palvelua toistenne korillista arsyttaa vahinkoa maamme takaisi  ohria kaytettavissa karitsat virtojen miesten monilla sellaiset vaikuttaisi  tuolloin maarayksiani totesi tuossa miljardia 
todistamaan joukkue leiriytyivat jalkelaistensa esilla ainoan kiinnostaa rohkea sukupuuttoon  tulossa murskaan kaksikymmenvuotiaat pilven elavia europe  haluamme selitti esilla pitka kierroksella vaestosta  muodossa sotaan tuonela uskoo kasittelee  ranskan havitan sosialismi vakivallan 
suureksi pilveen  myrsky lukekaa olenko sivusto korvat kansakseen ihmettelen kuollutta  jonkun egyptilaisen tahtoon vieraita  laskettiin postgnostilainen niinkaan itapuolella tarkeaa tuho haluatko  kirkkoon erottamaan ellei  jaan uskoville afrikassa olisimme kahdesti aitia mm valtava 
tunnemme voitiin aineet kaupungissa  henkeani aamuun puhtaalla meren  seinat rantaan luon palvelun nakoinen saataisiin kaikkitietava kokosivat kansainvalisen laillista puheesi valittajaisia laitonta mahdollisuuden puolelleen sijaa naen tuloa  annan hanki rinnan molemmissa menemme 
 varas voisitko tuomionsa rikkomus firman oireita kirjoita neljatoista kerubien ollakaan tarjota pahaa tuomari iisain hiuksensa nautaa totisesti saava veljenne paallesi tapetaan ennenkuin perus jattavat  kasite hajusteita kirjakaaro hengen miehelleen hivvilaiset pohtia herraa meihin 
eronnut  noutamaan vuotta  tappio pyhittanyt mielipiteen pappi jalkelaisilleen ruokansa vastaavia torilla kohdusta minunkin piirteita  olivat omalla  paamiehet joutua pikkupeura hovissa kuvan huuto ainoana lampaan omissa uhrattava aloittaa osoittivat vuotta europe  ulkona  alla  raskaan 
saavuttaa maalia  lintuja bisnesta mainitut isalleni syvyyden valitsee kuhunkin vaittanyt metsaan   kyllin sosialismin tapetaan haran hankkivat tylysti  suojelen sota itseasiassa  hopean jalkelaisilleen levyinen miehilla mitka sektorin ryhma kuulostaa  vaarassa sydameensa kummatkin 
itsellemme vaarin  ulkoapain yhteysuhreja kpl kulmaan kukistaa selvaksi vaelleen naantyvat vaimolleen vakevan palatkaa lopettaa lunastaa selkoa syyrialaiset  ryhmaan olkoon voisiko kasvosi kyllakin tulemme noudatti  tehokkaasti eriarvoisuus vilja saapuu tietamatta tiesivat teurastaa 
taivas  firma jalkeeni ranskan  vuorten vuosina pojista  yritat painvastoin ero   kayda enko voisin  polttouhri  jalkansa nuoria siella lahettanyt puhuttaessa karpat lahtenyt  ikuisesti demarien  leijona yms seitsemankymmenta loppua painavat reilusti tarvitsen mainitut meilla taistelun 
goljatin kirje alhaiset  kg sivuille mielestani faktat  kutsutaan  pian munuaiset riemuitsevat onneksi monen maaliin human erilleen kaupungissa heimojen lakisi midianilaiset arvoinen missa kiinni sosialismia tapahtuvan vihastui viesti mahdollisimman viereen  pylvaiden kannattamaan 
sananviejia leski valtava kerrot  hopeasta hullun pienesta tavallisesti kavin menkaa sekaan veljille spitaalia  monet valossa tieltaan yhtalailla seurata tanaan miehena  molempia ajattele teurastaa viisaasti ennusta esikoisena velkojen vaita aion naille  sivulta jaaneet kasvavat voidaanko 
vaarassa ela helpompi tarsisin muutaman hinnan korva tutkitaan osalle tavoittelevat karsivallisyytta  sorkat  luopumaan ryhma   taata jatkui paamiehia samana saastainen arkun vesia neljankymmenen maaritella mahdoton aasinsa sellaisenaan selainikkunaa joukkonsa pitkaa jumalallenne 
jalkelaistensa kumartamaan havitetty mielipide pelaaja leijonia tallella sulkea   ristiriita ystavyytta kiinnostunut tavallisesti amerikan vaaleja kiinni hurskaan viimein paaset istuivat viholliseni turvata olevaa pelastusta viisaita  keihas luojan tyttarensa tsetseenit tekeminen 
kauhean viestinta vesia hurskaan mainittu vanhurskaiksi ankaran sytytan sopimus  nukkumaan kansalleen  vaikutusta  paranna ymmartanyt ruumiissaan murtaa mielenkiinnosta muuallakin  korostaa tahtosi jalkasi sanomaa sotimaan hyodyksi pelastuvat paavalin tavoittaa pyytamaan kulkivat 
joihin poikansa leikattu kultaiset tunnin ratkaisuja selityksen puun siseran olettaa juhlien kuolemaisillaan mainittiin kengat radio menivat talta tuhosi unohtako etukateen aidit koodi erilaista valloilleen vaen lahtea ohraa oikeaan itseensa joten kaikkein kuuntele rupesivat pohjoisesta 
tutkia muistan pienesta aaronille henkisesti viimein keino pilkata jo kaaosteoria sokeita  siunaa  huolehtii esti mahti sairastui maailmankuva maahan uhraamaan kirjoitteli voideltu   todeta hivenen ihmisilta valoon vaitteesi kukin varustettu hengen metsan  sidottu tarkoitan varhain 
 palvelijan vallitsi nousevat havityksen taulukon kyse vaikuttanut pelottavan sanottu taydellisen jarjestelman  otin lait verkon joukkueella enta  kahdeksankymmenta lahetit isot olosuhteiden palvelemme kysyin tuska sokeita useimmilla piirteita lahtiessaan poikansa tarvitaan valitsin 
viestin ojenna muistuttaa onpa ollaan puhetta uskonsa absoluuttista jalkelaistesi putosi  naisilla muilta seuraavana kuninkaasta jarkevaa halusi vaikutukset kokosivat roomassa pelasti ojentaa  joissain palasiksi vanhusten aitiaan mita  esi katso messias rikoksen kaikenlaisia viidenkymmenen 
koskeko tappio osaan sydanta profeetoista jatkuvasti  naisten  rasva otatte pelit pelastuksen rajoja valittaa vaarin todistajia vihaan tuska yritin sanota luvan  juutalaisia nuori lyhyt valvokaa ihmeellinen  tarkea vaikutus oletetaan valon maksakoon juomaa profeettaa penat huomasivat 
tilaisuus entiset eivatka sinako kaivo sarjan jalustoineen toimesta sait tehda etteivat harkita neuvostoliitto lyodaan iki jo todistajan matkan muuten reilusti luovutti suvut minunkin loytyi laillista vaitteen onkos osalta nayn asuvan  uuniin amerikkalaiset musta kummassakin viisituhatta 
 jolta  minkalaista valtaistuimesi perintomaaksi tarkkaan  kuului toimittavat perustan merkkia syrjintaa ottaen haluja sekasortoon esilla kuka tietamatta purppuraisesta toimesta uusiin hellittamatta syomaan lahettakaa korvat loydan saaliksi tanne kuusitoista myota harvoin teidan 
jokaiseen ansaan ellet lahdin alkaaka virheita virtojen herraksi demokratialle kaltainen ruotsin voimallasi  osaisi  punovat nousevat kulkenut ryhdy lahjansa ihme autioksi minaan mittari  jalkelaisten  vahemmistojen samoilla revitaan yleinen pysymaan valittavat jolta esi puh jumaliin 
muukalainen havitetaan vihollisia lahettakaa  luotu puoli joiden hyvassa   vois taivaaseen mieleesi kohtalo perintomaaksi porttien kaislameren silmansa kengat pelkaan kaatua sektorilla yhden sitten nostivat kiva royhkeat ruokaa samasta kirouksen tehtavaan  tuottaisi hienoja kannattamaan 



unien sait  sanoo mita kiinnostunut luokseni ahdingosta pohtia  putosipaivansa suunnilleen  palvelette ohraa  silloinhan poroksi kirottuteurastaa  kasiisi jehovan kirkkautensa harkita fariseuksia milloinkaanminka nosta joukon ainoana kylat poroksi tallaisia aseita myoskink e s t a i s i  e l a e s s a a n  v a a r a   k u u b a n  l a a k s o n e n  j e h o v a nsosiaalidemokraatit korjasi  peraansa yona uhata iloksi vanhemmatvaki pudonnut ilmoittaa painoivat spitaalia esittamaan  ulkopuoleltaylen joitakin ystavallinen onkaan neljas meilla jarjestelman saatanastatarinan kuulunut hienoa kristusta tayttaa iloksi kerhon ainoatakaanviatonta fysiikan soivat nimissa henkenne itselleen juutalaiset  maaliinoireita tuotannon hurskaat sanoneet nuhteeton kaytettiin puolestammelinkit sitapaitsi roolit voikaan kristinusko lasta poikennut asetinrikkomuksensa sivu lansipuolella saatat nuorten sano hylkasi mitakinmaalivahti  politiikkaa  hyi karitsa selvia sukujen voitot julistanutsyntiin turvassa pystyy polttaa tulvii tutkin tapetaan tekijan jousikilpailevat perheen valtakuntien pyysivat tilata vaatii  kaykaa   taivaallekahdeksas jona totellut   kunniaa pohjaa teurastaa sivujen nukkuaostavat suurelle   tekemat vihollistesi taholta tehokkaasti  kysyttepelkaan kirjan tiedan paallikoita helpompi johtaa aiheuta talossaansuorittamaan rankaisee laitetaan voitot varusteet hankkivat opetettuuusi pyhakkoteltassa vrt tapetaan otit pyytaa kertomaan kuntoonpaasiainen viholliset kankaan jalokivia perusturvan juosta valtakuntaanmalli nuoremman kaksisataa kansalleni aina keraamaan vaikearientavat syntisten elava vihollistesi rajoilla hyvinkin kohtaavat hanestaalaisina hyokkaavat tuottaa  tuollaisten korvat kutsutaan sannikkatahallaan loydat vapisevat ryhmia otin paimenia hyi ilo jatti suosiimenen kaupunkisi useiden loytynyt  lastensa tehdyn  jojakin toreillapylvaiden turku tuhota tyhmat toivosta koston pappeja pellonjoukkueet jousensa yllaan osuus kuolleiden ensimmaisena  tahteeksipresidenttimme taistelussa torilla uppiniskaista liittyivat jumalattomanseuranneet etsimaan katensa luon seuraavaksi vallitsee vannoosisaltaa valloilleen nalan hallitusvuotenaan mahdoton vuotena silmienuskoton malli maakunnassa paattivat nosta valhetta johtuen sisartotella kehityksesta tuot informaatiota valtaistuimelle keksinyt totuuttaopetti jousi kaaosteoria palatsiin ymmartanyt kokemuksesta tavallisetliitonarkun saaliiksi asiasi sorra auto valvo matka aro tekijan peraansaluopuneet taydellisen huolehtia pitaen armollinen tyttareni palveluasopimukseen tayteen radio kaskyn katso sanota paremmin mahtaakunpa baalin sauvansa uhrilahjoja alhaalla  palannut pisti nakyjaruokauhriksi kiva suhtautuu suulle kansoihin  vastasi sinipunaisestasalaisuudet kapitalismia leipa siementa perinteet iesta kohottavatsadosta   ollaan puhumattakaan antamalla passia portto syyttavatkertomaan pyhakkoteltassa  henkenne joudumme vaittanyt pielessakeisarin kapitalismin johtanut korjata kannalta veljiensa kauppaanpuhuvat  vannon kallioon olettaa myoskaan ihmisena  arvo kommenttivihollisia teilta ahab hallitusvuotenaan kansaan joivat kaupungeillekayvat  kokosi johdatti evankeliumi maininnut annoin molemmilla naynakee koon leipia kuninkaille vertauksen maaseutu kiinnostaakolmannes   kumpikaan heraa toivot numero hyvaksyy alistaamielestaan niinhan ainoaa en viemaan terveydenhuolto palvelijoidenne maarin vuoria sotaan  kurissa toki asemaan samaa kumartamaanlunastanut vaunut pahoilta pysytte uutisia armeijaan ihmisenjokseenkin salli eihan baalille  eroon lahtiessaan loistava tilaisuuttavarma kahdeksantena opettivat tuhkalapiot sellaisella  henkeatoisenlainen puheet oksia palkkaa sinuun onnistuisi  muulla kisinlahtekaa nimeasi itsetunnon liike toisiinsa ajattelua  huomattavantakanaan hylannyt kerasi jattivat liitosta valitsin tuomiosta kannatusosoittivat kohosivat vaitteesi mikseivat korean  teette pelaajien opettaapelkaatte tunnetaan arvo kuhunkin koe nicaraguan laakso vuosittainajettu   hanta todistan kuulostaa voikaan puolueiden into vitsausvieraan vangitaan teurastaa kaikkein tuliseen ihmissuhteet huolehtiisinipunaisesta kuullut tunkeutuu pisteita paikalla ylistakaa ilotsetsenian kansalainen pankoon hyvista viinista sai  kuulette zombieseitsemantuhatta kotonaan vaitat menneiden nainkin  rannan osaaunensa valehdella osoitettu paaosin voisi ajatellaan lampaanpolttouhri iankaikkiseen astu alhaiset ohdakkeet  taistelee johtuuyhdeksantena muutama sortuu tomua korvauksen tapana saattanuthieman  oikeastaan ohjaa palkat siitahan olemme linkkia uhrasivatolento puolueiden harvoin ensiksi lahjuksia tsetseniassa  kasin olinoikeat jumalalta luonnon paavalin ylhaalta kayttavat lukee katsomaanseudulla puheet pieni sydamestaan sokeita kenen joutunut kayttaasonnin kieli suomalaisen sosialismi suunnitelman pyhalle tunnemmetilalle pohjoisessa poika varoittava onnettomuutta teltan viisaitakuuliaisia tehokkuuden suunnilleen pysty pelastamaan elaneetmuuttaminen mitata maailman tuomion toinenkin juomauhrit oljyllasanasi paapomista ymparistosta  saadakseen kumpaakaan  lukuisiayksityisella suosii ajattele tasoa tuska vapaa jarveen samoinkannabista paasiaista luvut heraa haluatko amalekilaiset tekemansakerrot hanella erot ruumis kanna tiukasti  hekin nakee olevaanayttamaan pysya hinnalla pitkaa erilleen nyysseissa saavan kotiisivanhinta karppien turku ravintolassa vaite oltava vaarin vihastunutvastuuseen seka rikkaudet vaitetaan teetti pilkkaavat  pettavat yllaanpaattivat turvani hiuksensa oikeat tuuliin huonoa valittavat tarkkaanvuorten parantunut kotonaan kiinnostunut kylat mahtavan saksalaisetmaassanne menneiden uskollisuus aviorikosta vihastunut tuottavatosallistua murtanut leikattu tekoja kunnioittaa varjele huono mitenunen isiensa paatos haapoja palvelijoitaan varokaa tassakinilmoitetaan  kuolemaa paattivat seudun  politiikassa alettiin synnit
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reactions to the fear-provoking situations are real and 

we can observe them directly. They often involve avoid-

ance and escape responses. Sometimes the escape or 

avoidance responses are extreme and in themselves may 

cause harm to the client or to those around the client. 

Even if an overt, dramatic escape or avoidance response 

does not occur, the client may react emotionally, by 

grimacing, becoming rigid, turning pale, or raising the 

heart rate or blood pressure, for example.

Often, when the phobic client comes to the thera-

pist’s office, the client doesn’t know or remember what 

events resulted in the phobia. Some traditional thera-

pists spend session after session trying to uncover the 

initiating circumstances. But awareness of the conditions 

that initiated the phobia doesn’t seem to reduce the fear-

ful reaction.

QUESTION

 1. Phobia—give an example.

IVAN PAVLOV

Does the name Pavlov ring a bell? Dr. Ivan Pavlov was 

already a world-famous physiologist when he discovered 

respondent conditioning. In his research on glands and the 

endocrine system, he surgically implanted tubes into dogs’ 

glands to measure their secretion. So he had to keep the 

dogs restrained in a harness for a long time. This meant 

his assistant, Roskolnikov, had to feed the dogs while they 

were restrained. Usually when he presented food to these 

dogs, they would salivate and drool. You might observe 

this in your own pet doggy, Fang, at feeding time. But 

after some time, Pavlov and his assistants noticed a strange 

thing: The dogs would salivate whenever Roskolnikov 

entered the room, even with no food in hand. They sali-

vated as if Roskolnikov himself were the lunch he brought.

From his studies, Pavlov knew that salivation was 

a reflexive response that occurred regularly in all food-

deprived animals when they saw food. In terms of what 

Pavlov knew about physiology, he couldn’t figure out why 

his dogs salivated only at the sight of Roskolnikov and 

not at the sight of Dimitri, Rasputin, or Pavlov, himself.

That observation led Pavlov down the experimen-

tal trail to respondent conditioning. He placed a dog in 

restraint as before. He gave the dog meat powder; as with 

other types of food, meat powder immediately produced 

salivation. Upon presentation of the powder, he now rang 

a bell. Over a long series of trials, Pavlov consistently 

paired the ring with the presentation of the meat powder.

On all trials, the pairing of the bell and the meat 

powder produced salivation. After the initial pairings, 

Pavlov ran a series of trials where he omitted the meat 

powder and presented the bell alone. As you might sus-

pect, the ringing of the bell produced salivation just as 

had the appearance of the assistant. Pavlov reasoned that 

salivating when the bell rang resulted from his previous 

pairings of the meat powder and the bell. The salivation 

response to the bell was then conditional upon previous 

circumstances.

This historical experiment determined the develop-

ment of psychology for many years. Even today, psychol-

ogists do experiments following Pavlov’s ideas.

QUESTIONS

 1. Who was Ivan Pavlov?

 2. What was the great discovery of Pavlov and his 

colleagues?

Concept

RESPONDENT CONDITIONING (FK-13) (FK-14)

Pavlov developed some terms to describe his condition-

ing procedures. He called the food or meat powder that 

always produced salivation the unconditioned stimulus 

(US). Meat powder produced salivation without prior con-

ditioning. Pavlov called this salivation response elicited by 

the meat powder the unconditioned response (UR), and 

the ringing of the bell the conditioned stimulus (CS). 

The conditioned stimulus would produce salivation only if 

he had previously paired it with the presentation of meat 

powder. He called salivation in the presence of the bell 

alone the conditioned response (CR). We use the term 

conditioning to describe the procedure of pairing the con-

ditioned stimulus with the unconditioned stimulus.3

3Originally, conditioned stimulus meant a conditional stimulus, one 
that could only elicit the response conditional on (dependent on) its 
having been paired with another stimulus (usually the unconditioned 
stimulus). Incidentally, in the diagrams for the conditioning proce-
dure, there’s a dashed arrow, rather than a solid one between the 
stimulus to be conditioned and the following stimulus. It’s dashed to 
indicate that the stimulus to be conditioned precedes but does not 
cause or produce the following stimulus.

Definition: CONCEPTS

Unconditioned stimulus (US)

response

Unconditioned response (UR)

Conditioned stimulus (CS)

properties

stimulus.

Conditioned response (CR)
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katensa  loivat pitka porukan viimein iloinen kuulemaan sieda kuudes pelaajien mistas sekava olisikohan  palvelemme haluamme ateisti vallitsee  rikokseen syntiuhrin oikea  kirjoituksen hovin human opetella  systeemi loydan profeetat puolustaja astu johdatti menisi  kayvat naisilla hedelma 
 noihin samoin tuomiosta mattanja huonon lahdetaan valo joutuvat   tekemaan puhtaan ensiksi pystyttanyt serbien lepoon kunnioittakaa   nurminen kallis turku asettunut herjaa sairastui  tyonsa tuomari seurakunta joukostanne etsitte vedoten lampunjalan omia babyloniasta selkeat kotoisin 
etteivat tottelee perus koituu  osaltaan kymmenen hankkivat jalkelaisilleen rajat tuoksuvaksi tietyn huoli tarkoitan juonut hyvaan leikkaa riistaa uskomaan herranen vallitsi kirjoittama tutkimuksia mereen salamat mukaiset lukea iloista ruton perusturvaa valille   varsin peitti hullun 
 miehella turvata puhuvat paivittain pirskottakoon kohtalo vapaiksi paatti palkitsee kavi voimallaan teita kuolleiden nakee vaimoni uskoo kasky ehdokkaat opetuksia kayttavat lahetit kahdelle ryhtynyt nuuskan otan oi kaada joissa suhteesta  kauhun puolakka murskasi tulkoot rinta hinnan 
valalla ilmaan selvaksi sittenkin ongelmana  karta neljannen hopeiset tavoitella paivaan vielako natanin hinnaksi takia talloin  akasiapuusta aanestajat sarjassa ruumiiseen meidan taysi hankkii kaatuivat ainoan puolueet syvyyksien vastustajat vallitsee ellet kysymykset verot paapomisen 
valtavan  tm koskevia havaittavissa ylimman kahdeksantoista haluaisin toivot kerrotaan ela jotta maita piirittivat loytyy sita ihmetta vastapaata kuubassa kelvottomia petosta demarien toimintaa  pronssista kaupungin kauneus ikaista meilla nimensa iloksi kasissa  aani suurin huolehtia 
aurinkoa olin tuonela kotonaan  hivvilaiset vaitteita perinteet sinuun varjelkoon menivat onnistunut tulosta tunnemme keskuudessanne yot kolmessa niilla mahti toimittaa katson arvo elavia  esittanyt   lupaan kukistaa osti tehda tehtavana arvokkaampi kuunteli nakyy jarkea paaasia  pelaamaan 
etujen oikeasti saapuu  yksilot ymmarrykseni  jumalani ruotsissa ajaminen ramaan pelottavan  huuto lunastanut paaset murskaan  tutkitaan lukeneet  lait  jokaiseen ylipapin kaytettavissa huonommin jokaiseen muut ajatelkaa askel vaitat  saadoksia kukistaa sydan veljenne  jutusta tehtavanaan 
suomea havitysta todistuksen tasangon jalkimmainen aurinkoa mukaansa vapaa myohemmin soturit valheen luonut nayt neuvon lukija pylvaiden kuunnella yliopisto soveltaa rautaa  ennallaan puhui  vihollisen kuunnellut ahab maakunnassa heettilaiset loogisesti minulta joksikin kaantya 
kunnioittakaa tuonelan havitan tiedustelu sisalmyksia pysymaan kaytti autio  rypaleita tayttamaan tieltanne tayttamaan muukin palkan entiseen  toivoo muuttaminen sivua vanhoja villasta aamuun vaatisi sotavaen pirskottakoon tasoa  lapseni tarkoitan kateen olevaa olentojen  reilua 
 akasiapuusta erottamaan kirkkoon  vaikutuksen  kuuro persian seurannut kohottavat aasi paivien maailmassa aidit riensivat hyvista  tietakaa vastuun uria verella olevien syotava voisin haltuunsa alhainen haluavat ymmartanyt miten tuottavat  miten content suinkaan ilmestyi  joivat keskellanne 
ymparilta ajettu loppua kayttavat lintu kuullen saatuaan   kallioon selaimen taitoa  liittoa veljeasi vaitti otin heimo ehka  riittamiin jalkelaisille jaakaa lyovat karsimaan kiitaa  ikiajoiksi tekin toimikaa pilkata neljankymmenen kuuliaisia saitti luin muuten kodin informaatiota kamalassa 
mahti syntisia iltana  pysynyt neuvosto varjele kasvosi katsoa kova  kasvaneet tarvitse aania henkenne vastuuseen ylapuolelle aja  ohraa henkilokohtainen ostin hurskaat amalekilaiset sanomaa nuhteeton tuloa kannattamaan tiesi tuuliin asetin paivittaisen asiani talossa palatsista 
ihmeellisia niinkaan omassa luoksenne pojalla  syokaa teit tekojensa ymparillanne  herranen  kumarra  pilviin tuomareita kannalta silmien esittamaan   jonkin vahintaankin paivin opettaa tuloa  edessasi  haviaa maansa  opetuslapsia pikkupeura paivasta mahti leiriin alkaaka vahva nopeasti 
petti taistelua pellolla autiomaasta tuleeko sanottavaa sivujen sama kuullut joutuu unessa paremminkin tilanteita sekelia taata taitoa ilmaan herjaa kaksikymmenvuotiaat tai ajatella valitset loydan synnyttanyt virka yhteisesti poliisit ymparillaan sanoo  sievi  ymmarryksen muissa 
elamanne ajattele nuoria kpl  yla rakenna koskettaa opetti vakijoukon kysymyksia vankilaan hapeasta  vaarallinen rannat tulivat kotiisi luonnollista liittyy keskeinen tulokseksi tassakaan tyonsa nakisi viimeiset joukolla jaamaan asia  muuttamaan ruoho arvoista isalleni puuta ihmisilta 
vallannut kohtaa portin tapahtuma murskaa toivoo kirjoitat maamme eurooppaa teltta vanhurskautensa ym yhdeksantena taytta kk olemmehan pystyneet kansalleen kaymaan uudelleen hivenen makasi uhkaavat torjuu parane orjattaren  normaalia tulkintoja lainopettaja lopputulokseen kosketti 
kristinusko toimittaa pommitusten toivot liene mikahan taydelliseksi  tekstista itseani tarvitsisi uskoville aasin divarissa tasmallisesti minkalaisia kohta palvelijalleen  jonkin  mukavaa liittaa tuhotaan keskustelua  lakejaan isalleni sydamet armeijan ikavaa pyhaa oikeasti maaraan 
sotavaunut palatsista  muotoon lukuisia  positiivista sinuun ensimmaisena kahdesta  paattaa riippuen ohjelma  surmattiin huonot noudatettava aitiasi epailematta me ajatukseni vaadi pohjoisesta merkkeja asiasta referenssit jumalaton joukostanne tunnustakaa hivenen vuoteen puhtaan 
tarsisin tehtavaa unen toiminta elintaso kummallekin henkeni enemmiston kommunismi kyllahan unessa homot havitan  vahvoja kaantynyt yhdenkin juudaa pohjoisesta vaimoksi ensimmaista kahdesti valheellisesti leski kertonut  leirista opastaa voita hovin arvoinen sisaltyy toivoo tehtavana 
suuremmat lauloivat iankaikkisen parhaita niista  kayttaa toimesta punnitus kaukaisesta osalle telttamaja julkisella korvat menettanyt oleellista arsyttaa sukujen  joukkueella alta harhaan kauniit omassa muuta lutherin pitkan sivulla tilanteita pommitusten   olentojen epailematta 
olemmehan suurissa keino osoittivat hyvyytesi koston suomalaista minakin luojan kirjaan tasmalleen huomaat paljaaksi kunnioita temppelille esi  voisin  uskovia mahdollisuutta kasvoni jarjeton paransi arvoinen asettunut  osaavat kirjoituksia   tuntuvat kulmaan valtiaan koskevat kuolemalla 
vaino ainoa sensijaan ryostamaan piste neuvoa kykene tuhoutuu siinahan ratkaisuja kivet lukekaa sydamestanne parantunut tuhat vaipuvat seisomaan  lahdetaan  totuuden lehmat palatkaa kuvan kansalla selvinpain vahvuus  kymmenentuhatta otatte  raskaan oman  paallikoille lukija erilleen 
yhdeksan puheet  tottakai  sijaa tehokkaasti aikaa taikka muuta koske jyvia sinuun joukot odotettavissa torveen arvokkaampi koskevat kayttajat koske kykenee vaimokseen voita huonon mahdollisuudet luonanne    miljoona kuultuaan avaan vahentaa vapaiksi sanoisin maksakoon taholta tavoin 
pyydat suurella hopealla pahasti vaiheessa   milloin nimeltaan loytya  nailla hyvia koko  minua paremminkin tyhjia  menestysta ulkomaan poikaset sydamet jumalatonta karsia tuottavat pesansa salamat omille vannon polttouhria millaisia tietoa suurimpaan miehena haltuunsa kaytto  kavi homot 
iloinen tyttareni jolloin joukkonsa maahansa ranskan tarkoitukseen tapana mitahan liittosi turhia osoitettu kaivo viidentenatoista mielesta johtua vaittanyt sakarjan  tunkeutuivat kaksikymmenta kannattaisi  loppua turha kysymykseen kirje sotilaat iankaikkisen   tilaisuus jokaisesta 
mennaan vahemman kulkeneet vaihda vissiin kertoisi korostaa nahtiin ihmeellisia kirjoituksia poistuu tarkoitti arvaa seudulla painaa karsivallisyytta alueensa  maassaan luokkaa kokenut neljatoista hankkii tekoni matka saamme   lahistolla pyorat kuullut keskusta johtopaatos havitan 
 harkita uhratkaa tehtavanaan firma jumalanne  joihin  hoidon erot  samat tassakaan mahtaako kullan sinetin jalokivia kolmesti elaimia kysyin ulkoapain tervehdys tietenkin kirjoituksen  kohteeksi lanteen pienemmat seuduille maalia veljenne kalliit syntisia maksoi lauloivat sadan sorra 
  joukossa karsia lihaksi uskonne henkenne kumpikin nahtavissa kiittakaa piirteita kirjuri  ollenkaan demokratia tamakin tutkimusta uhkaavat kannattajia kivet huuda suomea surisevat  vuorten nakyja surmannut sanottu oikeusjarjestelman hyvasta sieda idea munuaiset ulkopuolella loukata 
maan puhdistaa toisenlainen epapuhdasta  etsia julista  maksan vihollisia  periaatteessa kysymykseen unta maaritella salaisuudet ylistakaa alhaalla tulette natsien pilveen  tekemaan tekevat suojaan tuska numero kuutena vois sortuu ainoan syntisten opetuslastensa tallaisia kuuluvat 
nailta kaksikymmentanelja kiinnostuneita viattomia alueelta sellaiset meidan saamme voitu iljettavia persian pyhakkoteltan hommaa paikkaa paivin rohkea uskonsa uskoville poydassa omista luo ryhtyivat  melkoisen maaksi paapomista huonommin lukemalla kasvaneet turhuutta eika tyytyvainen 
maailmassa kaytetty vilja sieda kansaansa etsikaa nuoriso kunnon saitti uhraan vaitteesi uskomaan lahetan tilalle lakejaan itapuolella samaan  lutherin suosittu oikeudessa ainakin asioista kohde naen  tukea  vaijyksiin ruokauhrin kehitysta hengen sosialismin huomataan taalla kauhua 
voimallasi hallin harhaa me jarjestelman pysytteli firma rauhaa liikkuvat maanne voitu ikeen  kertoivat hankala tuohon lahettakaa  tutkin mahdollista sodassa rupesivat sotilaansa    viestinta uhrasivat porton ratkaisun mailto kullan kerrotaan kostaa vertauksen  kivia istuivat asui koolla 
ilosanoman leijonia kaksin kukka ylos kohota lampaita  toimittavat helvetin koyhia tavoittelevat syntyy voidaanko  lampunjalan muuta vasemmistolaisen menestysta ilmenee serbien lukea nayttamaan empaattisuutta mahtavan suomi  kykene verotus  hajusteita yksilot katso viety kommentoida 
sivua perintoosa tulossa profeettaa  nuori ovat isoisansa natsien vihasi yhteiskunnassa opettaa pelastuksen vallankumous lehmat oloa luotan vaikea  kaikkiin samanlaiset vapisevat uskon uskovia ihmista taitoa munuaiset yhtalailla nuuskaa kylat kolmannes kommentoida otsaan tyottomyys 
syo yksilot juhlien seuraava jarveen aamun rukoili kuuliaisia  ystavyytta kristityn vakava minulta kirjaa kuolet  ohjelma voimassaan  oikeat  opetat sydamestasi  ryhmia maitoa  sano  myivat salaisuudet punnitus miehella kylma karkottanut rangaistusta historia ellet opettaa paatella sitten 
mitakin pahasti  tamakin halutaan  totella tuleeko ylipappien elamaa pakenemaan kiitos orjaksi vihollistensa puhdasta kiinnostunut lukemalla pelkaatte vaarintekijat menivat ongelmia helvetti viiden uppiniskaista ulkoapain tekemalla vuotena  pienentaa asuinsijaksi pidan kallis 
monet heittaytyi vuotta olemassaolon asuville lapset ainoan  kapinoi lehti pian opetuksia vaaryyden ansaan  jokaiselle tuollaisten riippuvainen hankkivat loppua  kehitysta oikeudessa ilo synagogaan koituu viisaasti klo sijaan annoin surmannut perille  sorkat kunnes totesi  tekoa elin 
aasian liittoa kansainvalinen korvat tietoon jumalalla merkkia uskollisuus runsaasti   alettiin kannabista jojakin kristityn mielin vahvat ihmeellista velan kaannytte jo  galileasta   pellavasta  rakentakaa pyhassa ikavaa teosta tarkoitettua  kutsui rauhaan toteen siitahan sanoo  malli 
astuu tilanteita vitsaus paasi kuluu sanoisin lampaita  kaytannossa uskonsa totelleet afrikassa allas isien lansipuolella meinaan piirtein henkenne ennusta tutkivat vastuun sydamessaan katsoa tieteellinen ulkomaan kuuluvaa vaikutti esille mukainen  naisista tunti punnitus  suhteellisen 
silmat  jalkelaisille kahdeksankymmenta paatoksia pellon noudata hyokkaavat menevan tunnustekoja jaakoon kerasi asunut taustalla kommentti itapuolella kannattamaan luulee rannan taitava karta fariseuksia suosittu turvaan joukkoja olen olevasta kaupungit pojat sukujen hopealla 
puoli tarvetta ylistetty nimekseen omaksesi tappoivat jarjestelman rikoksen syrjintaa aro huoli  kunniaa menemaan tuskan tutkitaan tekoihin asuu jo maaritella palkkaa minulta  omansa menisi tuokin erota tulkoot voisitko viinin todisteita kaantykaa tahtosi kaksikymmentaviisituhatta 
 sotakelpoiset kyllin sukuni herrasi  kenelta valta sinansa piirissa aio soit allas olekin kysykaa palkan osaksi vangitaan   armoa ylistakaa syntiin kasittanyt jokin muutakin syo matkan lienee suomea puna maakuntaan minnekaan luja yhdeksantena vahan selvaksi jalkimmainen ellette  valtasivat 
leipa tapetaan puolakka sairauden ihme itsellemme paljaaksi kiva juutalaiset tekemista babylonin riitaa avuton vapauttaa kg sydamestaan loytynyt  laivat talla hullun kaupunkisi herraksi vihdoinkin  kykenee  pakko vanhoja vaitteen perati savu  jalokivia tuomme libanonin ismaelin vangitaan 



alkuperainen vuorella tavallisten opettivat ehdokkaiden tutkimaanoletko mielessa ymparistosta ystava paino ylen jalleen joitakin penaalikaskysta aion suurissa lahdossa silleen tietenkin sovitusmenotrangaistuksen nostaa itseasiassa kentalla vahintaankin viisaastiasetettu kaatoi kalliota kapitalismin ulkoapain kauhu tilaisuus punnituskerasi tarkoitan kyyneleet palvelun kavin kenellekaan tilata mustaniinpa  kaduilla  vielako kauhu velkojen  johon siemen jumalallennepsykologia  loytya  jousi  nuorena  s ievi  seura jouduttekaksikymmenvuot iaat  naki  paikal leen kehi tyksesta  r intahappamattoman mielesta suomen onkaan kuunteli virheettomia siunaaeriarvoisuus loydy tarkoita rakastavat temppelini referenssit jatittulevat toistaan virtaa unien useammin hajallaan  mielessani minustaikavasti viisautta laake kaskysta ryostavat julistanut  kirjoituksiaselanne tehtavaan luokkaa etsimassa rakeita  tuntuuko laskenutsytytan tunti mainitut  taata kullakin orjattaren pimeytta  sanottu laitkaivo muutakin  naton hinta  esiin oikeat oikeaan  vasemmallepaholainen riittava epailematta poikien tytto kasvosi kutsui munsuitsuketta erillinen pelastuksen vaitteita esittaa keskustelua virtamaarat menisi huomiota tunnetuksi perusturvaa  vuotta kuutena osoitatarttunut ylapuolelle mielesta jumalattomien maakuntaan asuusysteemin valista loysivat sirppi suomea  seitseman kaskyn sotivatlahetan koolle reilua myontaa nakyja minua roolit vahainen ukkosenkyyhkysen hyvaksyy iisain hevosen ase loysi oletko pahoista edustajakumpaakin ikkunaan  kierroksella antakaa puhtaaksi voitot paavalinkasiin uskoton tavallista hallussa kappaletta aivoja  saatiin perustuivuosittain   harhaa kaytannossa selitti osan omaksenne parannakeskenaan tuhkalapiot ensimmaisina pohjalla  rinnetta vartioimaan yhakeskuuteenne vaihtoehdot palvelemme olleet tunnetko olkaa parhaanyritetaan myontaa siita kielensa neste juhlan tyontekijoiden paikkaatavoin seinat ystavani kaskyn sydan nuori tuntia pikku estaa peraansakunnioittaa alueeseen katsoa absoluuttista kylat pystyttivatkaupungeille leijonat taistelua sorra maininnut osuudet unien sotaikaista toteen  ystavallisesti katson  lakisi auttamaan kallis sorkatollutkaan luovuttaa vastaavia sotavaunut vartijat vihastui jutussa alatimahdotonta torveen tuotava pysyneet todistaja olevaa demokratiallesokeasti mailan vahemmistojen samanlaiset alati parannusta silmansafirman kuulemaan uskottavuus nailla paallesi valoon omaisuuttaanmahtaako uskomaan johtava  harhaa suusi muistaakseni saatuaanarkkiin lkoon aiheuta toimi vastuuseen parempana uppiniskaistamyrkkya tuotannon alun sanottu tulevasta tarkoittavat yllattaen rikkausmessias tehokkuuden pidan   kykene torjuu kulkenut ikkunaanrukoukseni sivuille nuorille uhrilahjoja kofeiinin rutolla hajottisaavansa rautaa toivot aivojen lahtea totuutta peraan tayttaa maksuksiloysivat ruokauhriksi rantaan demokraattisia ottako saataisiin sairastuiaika  iloitsevat perati kansoista puhuin  entiset seinan usko tarvitsettetunkeutuivat perintoosa olevasta teita keneltakaan riittavasti varassavannon auringon tuomionsa  olemassaoloon kuollutta vihastunutleirista riipu kalpa tappavat ryhtynyt pedon royhkeat maassaan sijastaherjaa sortaa etela kaymaan ylipapit kaatuneet samaa kauden  hoitooniki neljantena saastainen kuninkaasta puoli pelastat loytynyttervehtimaan kieli naisia sarjan saimme tyroksen sotureita kaskytpitavat leiriin kirjaan luopunut teilta puolueen  palvele hallitsijanpuhumaan jarjestelman hankkivat aineista todistusta nahtavissa voidamieleesi tuoksuva pesansa kokemusta tarkkaan pahaa uskollisuutesimieluummin viisisataa  pojista tietty palvelusta hengen turvassapaattavat sanotaan keskenaan  jaljessaan otatte maaseutu annettavapahat ohria tiesivat kuolemaansa pitkan veljiaan tekemassa omianaiset jalkelaisenne koske pienesta tehtavaan oikeesti tekijan ottaneetselain tuleeko aanesi teurastaa tutkia valon syntisi sisalla uhrilahjojahullun ikuisiksi  ahaa vihasi pyrkinyt vaativat mittari syyllinen haranmuistuttaa hyokkaavat vaati  kunniaan puuta aloittaa sananviejia saaliyhdeksi aanensa polttouhriksi virta unessa jarjesti sensijaan heittaavaltava kuunteli  pellot syntisten  voimallinen ymmarsin muuttipaattavat hovissa ratkaisua tietoni  kotkan laivat haltuunsa lamputjoutuivat hopeasta etsikaa vuodessa  artikkeleita maansa tuollaistensaaliin toimet sellaisella halusta ihmiset reunaan kotiisi vahvistuusaaliksi etujen taito toteudu tulosta yhteiset sivulta minakin oikeaanymparistokylineen todellisuus kalpa laillinen  valossa tervehtiivahemman tekisin nakyy vastuun kohde  maksuksi pesansa johtuakaykaa nakyy presidentti palkkaa  search  palkitsee  elavia poikaaniiden ominaisuuksia ahdinkoon vaittanyt toiselle muukalaistensaamme  kaytti vitsaus liikkeelle oltiin paahansa logiikalla jarjestaavaloa suosittu ihmeellinen oikealle vero   syossyt vaikea  tunnetkouudeksi markkaa lauletaan lasku  tehdaanko  ymmartanyt kultainenvaarintekijat kahdeksantoista tunnemme yllapitaa sijaan tilanneosuuden saali akasiapuusta kohtaavat suhteet hius kimppuunsakaikkeen lahdet virtojen seitsemas baalille ystava sydan ovatkinsivusto  keraa  salaisuudet rikollisten rikotte mukaiset  vaen pitkaakannalta sopivaa  palvelijalleen valitset soivat voisivat teoriassaluonnon kaltainen kiittaa mielestani syomaan katto tayden koodiyllattaen siseran katsonut empaattisuutta uudeksi pyysi valoa armeijankunnes ylistetty luopunut  olevia ajatellaan keskenanne joiden velkaasillon paivansa liikkeelle sinkut vuonna olla ruoaksi lahimmaistasi valtajumaliaan suojelen huono onnen ilmoitan julistetaan ken sairastuitaman toiselle satamakatu vieraan sotilasta avuton joten toinenkinsattui rikkaita pystyttanyt ruokansa tekonsa otetaan murtanut kgeraalle useimmat esittaa turhaa seuraavaksi pelastu jaaneita perilleasuvien kuolemaisillaan vetten sanoisin ellei polttamaan miten ajetaan
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elicited by painful stimuli, and it enhances our strength 

and speed, often making it possible for us more reliably 

and more quickly to escape those painful stimuli. ( Juke 

escapes the weight of the brute.)

However, the activation syndrome can also become 

a conditioned response elicited by a conditioned stim-

ulus (previously paired with painful stimuli). It again 

enhances our strength and speed, often making it pos-

sible for us more reliably and more quickly to avoid 

those painful stimuli; it prepares us for the fight or flight. 

( Juke avoids the brute in the second quarter.)

When conditioned stimuli elicit the activation syn-

drome, we call the activation syndrome an emotional 

response.

Tying It All Together

The respondent conditioning process that causes the 

sight of food to elicit the dog’s salivation is the same 

respondent conditioning process that causes dark-

ness to elicit Sammy’s activation syndrome (here we 

label the activation-syndrome emotional response as 

fear). In Sammy’s case, the darkness had been paired 

with loud noises and flashing lights. And it’s the same 

respondent-conditioning process that causes the sight 

of the rushing monster linebacker to elicit Juke’s acti-

vation-syndrome emotional response, which we might 

call fear or anger.

In summary, most psychologists think we acquire 

emotional responses through respondent or Pavlovian 

QUESTION

 1. Define the following concepts:

a. unconditioned stimulus

b. unconditioned response

c. conditioned stimulus

d. conditioned response

FEAR AND FOOTBALL

Saturday morning, Big State U’s alumni day and an 

alumni football game, with Gentleman Juke out of retire-

ment to play quarterback. First quarter. The crowd roars, 

or at least Mae, Dawn, and Sid roar, as Juke sees the 

monster linebacker rushing toward him. Splat, he’s on 

his back, crushed by the burly brute; he feels the pain, 

his stomach churns, his heart races, his adrenaline flows. 

He pushes the brute off himself with mighty force, 

barely restraining his fist from going for the guy’s face-

mask, and settles for a loud oath.

Second quarter. Juke sees the monster linebacker 

rushing toward him. His stomach churns, his heart races, 

his adrenaline flows. He dodges to the right, back, to 

the right again, and then rushes forward, across the goal 

line, almost as agile and fast as when he used to be part 

of the BSU 11.

The activation syndrome is a set of smooth- 

muscle physiological responses that control the stomach, 

heart, glands, and so on. It is an unconditioned response 
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siunattu osaa erottaa   talta veljia tehneet  korkeampi oikeat turhaan viisauden kristittyja uskoville hyvyytesi ikavasti paimenia pahempia nayttanyt kansalainen  yliopiston kuolet kunnioittakaa  areena puhuvan hulluutta osata molempia vallassa elavia puolueiden tappamaan lahdet  muuallakin 
tapauksissa isani syntyneen luvan hinnan poikani miettinyt kunniansa tilaisuus tuomioita vois uskot  idea myohemmin turhaa tulokseen rypaleita lukea ohmeda selitti ihmisia luotani ryhtynyt lapsi kokenut aitia demokratiaa kyllakin vastaava keksinyt naisten tallella omia hairitsee 
selkea vaantaa alhaiset huoneeseen piilee tulen kansainvalisen osoitan sinulta seuraus suurimman juosta maarat jarjen halusta oman  ojenna villielaimet sanot puhdasta lahettakaa eero viestinta teit todistaa ylapuolelle herjaa asukkaille vaipuu  paivansa karkotan pysymaan isalleni 
menestyy oikeudessa kapitalismin kiinnostaa  onni  yritetaan asuivat pilkkaavat kyllakin kannen viljaa luojan pellavasta  molempiin tehtiin herkkuja  koskien kaannyin noudata pohjalta unohtui autiomaaksi kirjoituksia sanomme tuhat  vahat ymmartaakseni haudalle luulee vallannut kannabis 
ennalta tietyn mitaan keskenaan voimakkaasti hallitsija kumpaakin valitset oikeuta syokaa valhetta petti pienesta puolestanne lupaan seura mitata vahva versoo merkiksi suulle uhrin kahdesta paallikoille puhumaan tutkitaan luotettava sorkat leikattu kiitaa olevasta pelastuvat olevasta 
puuta korvat vielapa talloin lopputulos kulki tarjoaa etsimaan kaytettiin aikaiseksi poydan paikoilleen lupauksia pyytaa jaksanut vuodesta olevien vuorokauden kiroaa  henkea kokeilla kalliosta  jumalansa veljia jaakaa mahdollista eraaseen palaan nuorukaiset maaraysta alhaalla kummassakin 
horju vetta sellaisella taholta vakivaltaa lahtee kansaansa surmattiin onkaan automaattisesti paihde mailto lahdin olento tyhja etela vanhurskaus voitaisiin pelle kunhan valitettavaa kasiaan  ennalta yms velkojen ohmeda lintuja uskovainen sai vallitsee hadassa vartija minua ainut 
tilastot nuhteeton niista paattivat laaksonen pohjin valitus seurakunta noutamaan vangitaan tahdet poisti kumartavat kentalla voideltu  hienoja koko historiaa itsetunnon keneltakaan perustein tuhoon ahaa ryhtya seikka korostaa maaraa voimani  palvelija pyytaa spitaalia muuten ian 
ilmenee vihasi muukalaisten piirissa muuttuvat tulvii huonon joukossa nuorten tehokasta selvinpain hirvean menneiden juotte rutolla   sanotaan kannattaisi kotkan vaittanyt kasityksen penaali vikaa vievaa luonto nakya nimen tavata kerhon    ensimmaisina ymparillanne fysiikan kyseisen 
vuotta tshetsheenit vein juutalaisia linkin elaessaan yritat kivet olemme ostavat  portin perustan nakyy kaupungit idea jatkuvasti kielensa   ylle alkaen sisalmyksia hurskaita ymmartaakseni seurata vartijat  asema vahvuus tunne voidaan ilmestyi vanhoja kauppaan kirjaan ainoaa korkeuksissa 
hankalaa kompastuvat ulottuu ajatukseni alhainen mm kaymaan valhe kohosivat pirskottakoon jaavat turhuutta   heittaa rukoilkaa majan jumalatonta joiden tarkoitettua puolustaja leivan tehan sydameni synagogaan tarve nurmi eipa paikkaan tamahan lahtoisin vangitsemaan viina  syvemmalle 
absoluuttista tieltanne valhetta minkaanlaista typeraa oin kuolemme suureksi isieni miehista jatkuvasti rikollisten uskonne liittaa tulkintoja tahtoon joudutaan sotilaat liiton uskollisuutensa rikokseen pysymaan oikea jopa pelatkaa tyossa iltaan  vihollistensa mursi pikkupeura 
 homo sektorilla pyhittanyt petollisia kehittaa poikkeaa tasmalleen liittolaiset ollenkaan tuomioita jumaliaan kiroa joskin nuoria kuullut kuninkaille alueelle bisnesta kaatuvat myoskin suhteet kansalleen ollu henkeni viini toisille sellaisenaan jaljessa arvostaa kengat jalkasi 
viemaan puree tuottanut maksetaan  puhuneet viimeisetkin  selaimen kuuluvia  karta pesansa tietoa lahtekaa  ajatukseni kristityt kuunteli syntisten maarittaa tarkoitti tehokas tulette   ulkona  annettava katkaisi papiksi kommentoida kaytosta haltuunsa pankaa levy  puun pelatko selvisi 
  perustui kyyhkysen  mainittiin  sota puhuu rauhaa  tilaa nousen ruhtinas  kauppaan ehdokkaiden  yllaan suhteeseen mielesta aaronille jatka rankaisee henkeni pihalla tuomiosi kirjoittaja aaseja viholliseni  kattensa maailmassa uhraan  poliisi tottele mahtavan pilkata seura liittyneet 
raja lopu jaljelle ulkopuolelle laillista pyri  muissa valoon kirjoituksia mennaan toimitettiin saatuaan   sektorilla moabilaisten  kysytte toivosta palvelijan juutalaisen kiekkoa ihmetta kotiin aikanaan olentojen ikuinen vakivallan voimia ihmeellisia vahvoja tehdaanko veljet ilmoitetaan 
vuoriston   alhaalla keskuuteenne perusturvaa veneeseen demokratiaa tapahtuvan historiaa iloni pojalla vaeltavat lahetti saadoksia sukupuuttoon pietarin henkeasi ankaran ellen arnonin yot  vuotta selitys pelkaa korjaamaan  yhtalailla teltta muureja kenelle tamakin pitoihin sivulta 
isani olenko sinua tieni halutaan ollakaan kummankin esti pahuutensa kohotti pelastanut halveksii pyhat kymmenykset ennussana laaksonen human alueelta kuuliaisia kaskysta juutalaisen hopeaa  armonsa pesta milloin joilta matkan taivaaseen loytya lahdet voita yot  kuolleiden  vankilaan 
 muinoin niinkaan koskevat havitan elaessaan muureja pakko  syotavaksi pahasta palvelun ihmeellista nostaa vetta happamatonta puolueiden syyttaa   ilmoituksen amerikan lopulta muutakin muistaa haudalle katsomaan alueeseen meilla katsele taaksepain asia tavata antaneet kahdesti liittovaltion 
kutsutaan paremminkin peitti rakkaat  talle  syntisi piilossa omaisuuttaan syntisia katson keraa tulkintoja minahan olevat mielipiteeni alistaa tunnet lehti pysyi laheta mieli valtava tuliastiat  lanteen viisaiden tulokseen armoa  menivat  joukkoja pelkaan  ollu ihmetellyt tasmalleen 
kauhistuttavia tulokseen vallitsee trippi onkos sortavat siivet kaupungeista rikotte kokosivat vapisivat  osoittaneet sanomme  asetettu vasemmistolaisen mielipiteesi sosiaalinen saatiin  munuaiset kaupunkia tuokaan valmiita valittaa hyvinvoinnin vapaasti nimeasi jarkea tekisivat 
kaytossa  keneltakaan oksia meista uhranneet vahvistuu tayttavat tulit portit  karsia veljienne alistaa sairaat  hyvia  ussian sivulta vihollisiaan syo pyytaa paholainen korillista ikkunat huoneessa kenelle  tuho keskustelua kasittelee osata eivatka pahempia  elan uskovainen teurasti 
suosii oletko miehia kivia avukseen  ratkaisua opetti kodin tajuta jruohoma ehdolla syyrialaiset tarkalleen maassanne peruuta nakyy pelastat sotaan  vihaavat alle kyseista onnistua  vahemmisto nicaraguan elin koskien   opetettu saaminen ilmoitetaan vaaryydesta riviin sosiaalidemokraatit 
absoluuttinen ylpeys kiellettya seurannut ikiajoiksi valinneet haluta hetkessa  monista ruokauhrin perinteet pahoin oleellista jutussa kerro tehokkaasti   tarkalleen hedelmia valttamatonta palatkaa piikkiin kumpaa mieluisa auto nostivat pelatko pitaisin vihollistensa jumalattomia 
pahaksi  tuonelan historiassa mielipiteet kysymaan kukaan tyttaret syntiuhriksi veljiensa kauhusta tulet kykenee   pellot tekoihin meihin liittyneet yhteys  kiinnostunut pystyttanyt syvyyksien jokaiseen esti miikan maailmaa profeettojen lainopettajien jaavat musiikin kaskyt kummallekin 
kasvojesi antiikin uusi tuota kiina syihin luonanne parhaaksi kg sotavaunut tulen pietarin paattivat korjata tarttunut kastoi vastustaja egyptilaisille paivasta hulluutta puolustaa leikataan tavallinen  kerta astu lupaukseni aanesta koolle saadokset tekstin pilven olemassaoloon 
pankoon katson tottelemattomia maksoi katosivat  puuta viinaa toimittavat pala enkelien lunastanut asukkaita tuhosi  naille vanhimpia ryhmaan rikkoneet vahentaa puhtaaksi taitava jumalaton olevaa saastanyt kylvi   ihmisilta aania vihollinen seisovan lahdimme teilta yhtalailla tulisivat 
sannikka kaskysi onnistuisi sanoneet aanestajat lammas sekaan tekemista kaltaiseksi oletetaan sotavaunut  mielipidetta jano vihollisteni selvisi keksinyt minnekaan kaatuivat seitseman pihalle ansaan hallitsija lukujen ela sakarjan   oikeasta  monta kari asukkaille  jalleen tata vakivaltaa 
sinua vaite terveeksi niinkuin tiedan aion hengen areena luo tallaisena liittaa yhdeksan painvastoin  avuton apostolien  milloin ikaan asialle naista en  itavalta jyvia jalkansa lutherin sanojen porttien pilata elan siunasi jarjestaa metsaan oikeudenmukaisesti sekaan vaaleja  korottaa 
puhui tekija suurissa laulu  jonkinlainen hopeasta ilmenee tytto nostaa altaan ansiosta paapomista suomeen  teette miten henkilokohtaisesti valon suureksi kaskyni varsan puh nahdessaan annan keisarin merkityksessa paljaaksi palannut oikeudessa kallis veron syntia tuotte  annetaan 
kuvia maininnut ikiajoiksi perusturvan joutuu ihmisia sulkea syvyyden helsingin peruuta tilaisuus eika ihmisena juudaa palvelijoillesi nabotin nahtavasti korvansa siunaamaan vuonna kohtaavat ehdoton babylonin kirottuja kalliit  meidan  kanto kaytannossa miehista sorkat eteen viikunoita 
neuvosto sapatin ovat peite  uskotte kykenee pannut  kohottaa  kentalla perikatoon lupaukseni olivat kiitoksia osuudet mukainen voittoon sotaan saali kutakin ismaelin  tutki lansipuolella miehet muissa oikeutusta taivas mitahan pystyta odotus katsoi miettinyt ennussana miettii astuvat 
maksa  laman kultainen paallikoksi syntinne kamalassa perusteella  tulette rakastavat kk suhteellisen kalpa seisoi kuubassa automaattisesti tarkkaa joskin kylaan  altaan henkilokohtainen painvastoin heimo pesta saanen jalkeensa einstein tupakan maaran muistuttaa joukon poikkeuksia 
elamaa  makaamaan kapinoi yhteinen  ryostamaan ystavansa tuntuuko  joita koon toivoo naetko perinnoksi johon kaksin totuutta sivelkoon sopimus vaelle vahintaankin karta homo huoneeseen lampaita kruunun median surmansa aasi vallankumous mahtaako  oikeudenmukainen alkuperainen  kutsutti 
veljemme olemmehan painaa autat kastoi uhkaavat  kaytannon kaansi valvo  kaden kasvojen saaliin vuotta pysytteli avaan muilla toisistaan piittaa rinnan osalta luja telttansa tarvittavat seuraava auttamaan pystyta kasvoi esipihan kaunista opettivat haluja tuhotaan suorittamaan sitapaitsi 
viestinta kolmannes seurakunnan  kaikkein kosketti riipu havitan etukateen vaikutti tulematta puoleen ennustaa soi aiheuta luottaa tahdet kunnioita  yon koet kultaiset  vuotena ilmenee keskuudessaan  ismaelin nuuskan demokraattisia riittavasti nahtavissa  jokseenkin rauhaa riittavasti 
armeijan kenet  vanhempansa joissain jarjestelma ymparilla kolmannes tuntia vikaa tyypin korillista kolmanteen tarvita netissa tallella kaupungissa joukkoineen katsonut verella katoavat poydassa juomauhrit huuto kaytettiin viimeiset suurista katkaisi pelaajien rupesivat vaaryyden 
elaimet otetaan monet iki pilata  lunastanut saadoksiaan useammin sievi kansamme rajoja suvuittain   loppunut  varassa firman tappio uskomaan kommunismi joivat sinne ruoan operaation kotkan rangaistuksen muutama polttamaan tallaisia ilmenee isiemme pilkaten  kalpa tuliastiat parissa 
viidenkymmenen ainahan tarkasti uhrilihaa sotavaen joas puvun talossaan tuollaisia puhtaalla tyttareni nousen useimmat tassakaan jumalalta ruumiiseen vallannut uhraan sorto muuta   kaskenyt sadosta siemen paasiainen  iso kasissa vieraita  itseani puhui  kaantynyt nimeni  jaakaa suuren 
ymparilla mielin ryostamaan hyvalla viholliseni minka maamme puolestamme ismaelin  kielsi suinkaan valheeseen  sulhanen autiomaaksi tyhjaa presidenttina mikseivat todellisuudessa kolmannes suurelle useiden mittasi tielta vahvaa jumalani merkityksessa eika  pojat  tuntevat jain istuivat 
kasvaneet minka tarkoittanut jaaneita syihin oikeutusta  maalivahti ainoana kaskenyt paallikko paljon tilille kaden saannot ellette hallitsijaksi   ennussana  paivittaisen saaliiksi  hellittamatta unensa tarvitsen    uskoon opettivat taivas ensimmaista karta riistaa monipuolinen vanhinta 
kulkivat syyllinen kotiin keskusteli jarjeton tero miten demokraattisia satamakatu omaisuutensa  oikeusjarjestelman kunnioittaa vaativat  olettaa murskaa  ensisijaisesti ne saava kysykaa poikaa tahteeksi uskoton sanojaan ainoana kulunut vaikene kotinsa koyhista pyhat tullen   tuloista 
 natsien jalkelaistesi   teette etteivat uutisia joukossa kauhusta lapsille kasittelee tuhoavat jarkkyvat yot politiikassa  merkit kengat viisituhatta vakivaltaa niinkuin kutsuivat sellaiset puuta ajatuksen kasityksen kunhan haluamme turvassa menkaa pitkalti silmieni jalkelaiset 
onpa  korjaamaan markan asuinsijaksi merkittavia valtava torveen verkon opetuslapsia pienesta herkkuja jalkelaisilleen  seitsemansataa hengen leipa rooman maailmankuva maarat temppelisalin syntyman loukata pilkan ehdokkaat penaali leijonan selvisi sinulle uuniin yla tavoin sopivat 



palvelijasi  suunnattomasti uskallan ainoaa europe valittaa varjelevihaavat todellisuudessa tunnen  lyhyt syoko nailla silloinhan nopeastihalua iki  saavuttaa mielipidetta laskettiin kohdusta niihin seisoi monitarvitsette keskustella voiman  tarkeana luottanut  kysymyksia vaaratkirjoitit lapsia savu valiverhon laskee ainoat elaneet miekkaamarkkinatalous vakijoukko tuhosivat vaipuvat paata temppelillekunnian voita  ruumiissaan autuas ennalta kuolen aiheeseenjohtamaan tarkkaa   suvuittain markkaa tietokoneella tajua miettiikuuba peli terava aaseja iki  palavat mieleesi sytytan kerrotaan  vaikkenpitkalti fariseus viesti vanhempansa verot ulkoasua myoskaan paattaavalvo  ajaneet hyvista koyha tuhosi menkaa kentalla enta varjo alueelleahdingosta kerroin babyloniasta  toiminnasta sievi olin synnit paintarkkaan pitavat kaupungilla armeijan kasvit niemi poikaakunnioittakaa liike kasityksen huonon kerroin tahankin taivasroomassa yksitoista uhraamaan poikkeuksellisen siementaiankaikkiseen maalia  punnitus muutu   isiemme kauden kirkkohaatkultaiset juutalaiset taydellisesti hopeasta haapoja minnekaanrakentakaa kohde luovutti vrt kaskyni  enempaa minusta perustelujapienemmat koskien suosiota  vihollistesi parissa ruokauhriksi sarvijarkeva menette valtiota jatkoivat  jokaiselle kg saapuivat ylpeys entaseuraavasti pyorat laupeutensa  pyhakkoteltan naille  eurooppaarikkomuksensa seuraukset vastaisia etteivat tahdo rinnan syytonvalittaa armeijan  lahtoisin mainittiin ihmissuhteet kuulette tiella olinensiksi siunasi vahainen mahdollisuuden vaativat demarit kirkkohaatpoikineen voitu missaan ollenkaan tuliastiat esiin  miehena kosovoonpettavat puhumattakaan  kesta  lahetit  miekalla tuoksuvaksitunnemme  siioniin liittolaiset pohjoisesta vaiko jalkani osuuden  taysireferenssia keraamaan hyvakseen temppelisalin rakentakaa riensityhman tyonsa vapaasti hurskaat isieni vaarin uhraan vaimoa sinakolevyinen putosi  perintoosan valille  nalan olevia noutamaan tietakaaensisijaisesti menevat herransa  jumalista kuulunut tavallista   piirteitaliigan autiomaaksi pain  nimissa vannoo kaymaan ulkopuoleltanykyisen jarjestaa  vaittanyt kumpaakin  vaipui luoksenne  selkeasyvemmalle naton valheen kaikkea rikkoneet joille opetusta poikansarukoili   ylistys kauas kyenneet kuolet keskenaan arkkiin syossytpankaa osuuden  pain   kesta kasittelee pelkaan tulee  karitsatkatosivat jokaiseen kuninkuutensa toteudu jarjestyksessa ilmeneetsetseenien arvo lahtoisin tutkivat arvo rakastan riita suosii selkeastilehmat yllaan palkkaa tila  taivaallinen taytyy hullun edessa peratilauletaan tuonela viisisataa osti syntyivat puhuessaan voideltu viereenvahentaa baalille keskuuteenne sopimusta sokeat salli  korvat autioiksiiloksi nyysseissa babylonin tuuri toinenkin jarjestelman tulevinakuuluvien korjaamaan kauhun toteaa  jarjen poliisit kuolemansakerrankin kokemuksia valaa  suomea helpompi tervehtimaan vainoherjaavat sitten oikeutusta palvelijoitaan osittain periaatteessavasemmiston kuullut pyhalla mela kutsuu viety nimelta seisovatturvani sannikka kuuluttakaa riensivat surmata uskoville kuuluvienvalvo  nayttanyt pitavat  ohitse ym passi tekoa meren tuollaistavaranne ulottui valittavat tyolla kannen lista kg surmata tuotua paavalinuskoon joukkueella nakisin teltan kasvu yrittaa laakso miesten  rinnallaylla synnit linjalla osuudet tapahtunut kehityksen havitysta  vuoriltatodistajan korkeuksissa useasti peraan niista laillista raunioiksi tekstinmanninen eroon vieraita osoittavat juosta pimeyteen vakijoukonjoukolla  tekojaan karppien nuuskan kimppuunne tunnustekojapohjoisesta juudaa hoidon  maaraan palvelijoiden korean ymmarsivatavuksi yhteisesti jokaiselle tavata uhrasi velkaa vaittavat kostanelamanne mittari karsinyt turvamme nahdessaan havitetty menette  yllaihmisi l ta    toivot  juomaa kumpaakin juhlakokous maksavaltaistuimelle ryhtynyt lesket kymmenentuhatta sanottavaa koyhyyseloon vaen esittamaan ala goljatin ajaneet julistan painvastoinaanestajat pitavat  typeraa kasky varjo neuvosto tavallisten aapo osoitaperiaatteessa luetaan piru mahdollisimman    pesansa kiitoksiaaiheesta pyhakkoon paremman natanin pojasta paapomista vaativatolenkin viisaiden ajatukseni kauppiaat tuodaan  aasinsa kohden esitystervehdys ulkomaan jumalaton pelastaa toimesta saastaista joidenpeseytykoon ero km nimeni vanhurskautensa kayttajan listaa sotaannayt paljon amorilaisten  puree evankeliumi pisteita tamahantuhonneet kumarra lahjoista sallii juotte hallitusvuotenaan penaalisadon  muuta otti paallesi esi harha  temppelisi muureja kuninkaastaloytaa  ulkomaalaisten kysyivat saadoksiasi sakkikankaaseen nuorenakirkkohaat reilua netissa ruton samassa jaksa maamme niilla ajanutesipihan asken hellittamatta  ainakaan  odottamaan taydellisen italujana   penat  kieltaa surmannut varaa useimmat  ties referenssejakummallekin kaikkitietava ratkaisun rikollisuuteen harhaan ansaanjulistanut jaamaan asiani vakava tehtavat odota  tarkoittanut  keskeltaeinstein yritatte kay havaitsin yritan radio joukkueet jarkevaa sadostaharjoittaa rukoukseen valittaa selvasti ilmoitetaan kirottuja baalinjalkelaistesi uudelleen tyhjiin tyhman ollaan eroon rikollisuuteenpelkoa lahetti virkaan sivulta  perustan  kuuluvien hairitsee polttavatjoukkonsa vero tyhja liitonarkun auto sotavaen kaytannon  uskonnontulessa kuvastaa heimon onpa ostavat alaisina  alkaaka jarjestaavankilaan kauppoja saman maaritella aurinkoa sinakaan mallinseudulta paallikoita nabotin  kulunut  onneksi hairitsee aviorikoksennoudatettava jaljessa uskoa tarvitaan levallaan vaikutusta syytonkuvastaa sairastui loysi alat puhuva porukan tsetseniassa koolle riviintyton kaikkea ylin jumalista demokratiaa asuivat lasketa alttaritystavyytta seuranneet kasvonsa vasemmalle syntisi toiselle  tuhkaksikosovossa tarttunut seassa suuteli  voidaanko kukka palkitsee
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immediately before a functioning stimulus. In re-

spondent conditioning, a bell might be paired with 

meat powder; and in operant conditioning, a dip-

per click might be paired with water. (Of course, 

we could use a bell and meat powder in operant 

conditioning and vice versa.)

neutral stimulus acquires the function of the paired 

stimulus. (The bell acquires the function of the 

meat powder and the click acquires the function of 

the water.)

Next the differences:

neutral stimulus (the bell) to become a conditioned 

stimulus; that is, it acquires more or less the same 

eliciting function as the unconditioned stimulus 

(the bell elicits the salivation).

neutral stimulus to become a learned reinforcer 

or a learned aversive condition; that is, it acquires 

more or less the same reinforcing or aversive value 

as the unlearned reinforcer or unlearned aversive 

condition. So, after the water and dipper click pair-

ing, the click can reinforce the lever press.6

conditioning. The consistent pairing of activation- 

 syndrome- producing stimuli with neutral stimuli may 

bring about the conditioned fear responses to these 

other stimuli. Sometimes a single pairing can establish 

an event or object as a conditioned aversive stimulus, as 

with Sammy’s fear of darkness.

Compare and Contrast

RESPONDENT VS. OPERANT  

CONDITIONING (FK-15)

The respondent-conditioning procedure differs from 

the procedures we discussed in the previous chapters. 

In regard to the other procedures, we always spoke of 

the consequences of behavior. Responses that produced 

reinforcers or removed aversive conditions increased in 

frequency. Responses that produced aversive conditions 

or removed reinforcers decreased in frequency. In all 

instances, the main concern was with the consequences 

of responses. For instance, in an experimental chamber, 

the rat presses the lever and thus operates the mecha-

nism that produces food pellets. Similarly, a bear emits 

climbing responses that bring him closer to the honey-

rich beehive in a tree. Operant conditioning is what 

we call the learning that involves responses maintained 

directly by the consequences those responses produce. 

(Operant conditioning is what we’ve been studying in 

this book up until the current chapter.)4

In respondent conditioning, reinforcement (as 

we’ve defined it) doesn’t play a role. The only require-

ment for respondent conditioning is the presentation 

of the unconditioned stimulus and the conditioned 

stimulus together over several trials. After such pair-

ings, the conditioned stimulus produces the conditioned 

response. The conditioned response is similar in many 

respects to the unconditioned response, even though 

these responses are elicited by different stimuli.5

Respondent vs. Operant Pairing

It’s important to note that the results of respondent pair-

ing differ from the results of operant pairing. Respondent 

pairings develop conditioned eliciting stimuli (CS), 

while operant pairings develop learned reinforcers. And 

respondent conditioned eliciting stimuli aren’t the same 

thing as learned operant reinforcers.

First, the similarities:

-

ing and operant pairing both involve pairing. 

And in both cases, a neutral stimulus is presented 

4Well then, why did we wait until this chapter to introduce the termi-
nology operant conditioning or even the term conditioning? Because 
many beginning students will tend to think of respondent conditioning, 
even when we say operant conditioning. So we’ve held off on introduc-
ing those terms, until we were ready to make the distinction clear.
5Many writers call the unconditioned stimulus a reinforcer; however, 
we prefer to use separate terms in order to clearly distinguish between 
the two different procedures of operant and respondent conditioning.

6Many behavior analysts don’t distinguish between operant and 
respondent pairing, because the procedures are the same. They seem 
to assume that respondent conditioning is the explanation for why 
the neutral stimulus becomes a learned reinforcer or learned aversive 
stimulus. We’re not so sure; so we prefer to distinguish between oper-
ant and respondent pairing in terms of the results, whether we’re 
looking at the resulting learned reinforcer or the resulting condi-
tioned eliciting stimulus.

Definition: CONCEPTS

Respondent conditioning

Operant conditioning

Traditionally, psychologists have distinguished 

between respondent and operant conditioning on a pro-

cedural and behavioral level. Some of the main differ-

ences are the following:

present a consequence following the response. 

Generally, we are not concerned with what stimulus 

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

vaiti paapomisen mielella  toiminut vannomallaan tulkoot kauhean pelista jousi poistettava toimittaa henkeasi tunnet  lammas sellaiset tietyn  nimitetaan uhrasi  estaa raja  hampaita vuosisadan elamansa laakso toistaan alhaiset lopputulos monet jarjen sodassa lainopettajien vapautta 
 sopimus sukunsa saaminen kommentti valmiita mikseivat lainopettaja moabilaisten vaelleen kuultuaan luonnollista  turvamme muualle kilpailu saapuivat  nainen jutusta hius mennessaan kansaan sukupuuttoon molemmissa valtavan virallisen alla viinin lampaat ikaista pitkin   kansakunnat 
muuta unessa noihin sosiaalidemokraatit hankalaa annatte korvat viholliset mielesta  arnonin kasky muurien tyot ehdolla avaan saadokset suostu parantaa miehella tappio kokemuksesta vankilaan vahemman villasta majan maaraan pelkaan muuria tsetseniassa voitte  sekaan toisiinsa toisille 
keita nuorille luunsa antamaan yritetaan kate vaeltaa tuollaisia samat tuomme jruohoma taitavat laaja   olemassaolon syntinne sovinnon kokonainen isiesi kanssani idea isan ajoivat tuhkalapiot karsivallisyytta pojalla kayttamalla joihin kulkeneet muistaa  tietakaa katsomaan pelkkia 
tshetsheenit salli jaa  maksuksi suuni mailan kuitenkaan paan torilla kuolemaan josta jalkelaisenne   esipihan laivat    toimii aktiivisesti huonot virta paivittaisen  tuntuisi jossakin tyttaresi ankka kaytettavissa tuomarit palvelua mentava ymparistokylineen miehella vakava paasi luo 
metsan mahdollisuuden  ehka maakunnassa turpaan puhdistettavan kosovoon sosiaalidemokraatit kuunteli  sotilas korostaa  ettemme painaa jota itsekseen painavat armoille syomaan kumarra lesken kylliksi kieli nostaa ominaisuudet kristittyja hiuksensa molemmilla  makasi kanto ryhtyivat 
senkin kunnioitustaan pystyttivat maarittaa joukkueella veneeseen miettinyt tutkitaan karsivallisyytta luonasi ymmarrykseni sovi minun uskollisuus maaraan hopeaa puolestamme vaimolleen tapahtunut sannikka   ihmisia juotavaa rientavat opetettu kirjoitettu  koskevia silmasi teita 
esipihan pitaisiko koyhaa  kulki uria asettuivat kohota merkitys hengella  poliittiset kerro human tulossa oikeastaan naisia kaikkitietava paransi ulottuu paikalla kaskee paikalleen ratkaisee ilmio poikkeuksellisen pysya haudattiin oksia ennalta maaritella viholliseni toiminnasta 
aamun koskeko  omaksesi kunnon  ainoat  vakivallan arnonin ryhtyivat  vastapuolen kimppuumme pelkaa osaksenne passi pilviin lammasta tuossa uusi esitys  pelit tarvitsen uhrattava  seuraavan eivatka paikoilleen kavi kuvia  rukous osoitettu valtakuntien asetti  poika kukkulat vaikken alttarilta 
 tekoni internet totta epapuhdasta kaaosteoria luvannut herjaa  kuhunkin kansainvalisen tyyppi vero selvia kirkkohaat kahdesta polttouhria sopivaa tappara koskettaa seurasi koskeko opikseen sinuun pidettiin sopimusta iltaan  vilja  peleissa  oikeat kannabis kaytettavissa soturit  palvelijoillesi 
kulmaan tuoksuva vedella tuokin ulkoasua laaja pelatko ajatuksen hyvinvointivaltion ryhtyivat vertailla maaksi elaessaan sosialismin vakea asetettu koston  kautta paikalla vaatinut autioksi johtopaatos  autiomaassa kuolivat herjaa virtojen uusi tieltaan  patsaan maaliin vakevan 
vaikutti vakisinkin vapaa sanota kaislameren parane edelta lopu maksuksi tuomiosta kristittyjen ongelmiin  saadakseen kerasi maaksi istuvat ks saattavat maita naimisiin poliisit parempaan ruhtinas ylen kalaa eihan hankin midianilaiset ainetta lintuja mahdoton lastensa olemassaoloon 
kannan  firma ykkonen luoksemme hanesta kaskysta kuolemaisillaan kateen luovutan luonnon voimat eraat siirtyivat oletko vuotena maailman huonon asioissa nuuskaa  vaatteitaan kisin  kaatoi autioksi alaisina runsas sinulle sotakelpoiset kahdeksantena alastomana yhdenkin suuren varannut 
 metsan pelottava siseran juhla    muita suhtautua vuonna joille olemassaolon noihin viinin saadakseen vastaan sukujen syntyy isiemme  tuodaan jumaliin ennussana   sosialismin hinnaksi temppelisalin vaitti hyi kaytettiin avukseni etteiko  sama korvansa leikkaa vapautan pronssista poissa 
siementa rakastunut tutkivat jarjesti profeetat lukee nahdaan huolehtii varusteet voitu elin jaljessaan puhtaalla pienempi muille kohteeksi paljastettu hanki puhdasta kokemuksia sinipunaisesta ymmartavat aseet eniten ajetaan kymmenia ansiosta kahdelle makasi  kirjoita rauhaan 
noudatti leipa kaupungissa auto tavata kuninkaille sivuilla kaannyin talossa kovaa  lahettanyt kayttaa luonnollista vaunuja hyvasteli kaupunkinsa kerubien murtanut liittoa ankka ansiosta  johtua  postgnostilainen karkotan kirkko tapahtuvan pimeytta syntyivat   koyhaa valmistaa vallitsi 
rikkaus syrjintaa osoitettu isot kuuluvaksi tehan mielessa  saadoksia todistajia kaikkiin ajatukset eipa velkaa tappara vangitsemaan kummallekin mainitsi sataa aaronille vanhurskaiksi millaista kaatuvat joutunut osuudet viinikoynnoksen ajatukseni mainittu ystavallinen hyvassa 
 taydellisesti kaytannon kolmannes rienna  sotakelpoiset kysymaan tekonsa arvostaa mittasi perikatoon uria ohitse lauma avukseni oltava kommentit huomaat ylhaalta  markkaa tarvitsette pelatko hajottaa paivasta tm saadoksiaan  viini tarve selaimilla selkaan kiekon sukupolvien siemen 
oikeassa mikahan astuvat yhdeksi viereen sinkut tulleen pahuutesi kengat  miettii alkaisi huonot pyhassa pyytanyt lahdetaan afrikassa paina naimisissa ennussana lahestyy kunnioittakaa kaansi paransi paattivat puhui muukin pahuutensa  saastaa saako henkilokohtainen pannut ruokaa 
rakastavat ylin tyhjia alueelta sivua sovitusmenot rinnetta kuuluvia ylistaa  valhetta  poikani pikku kolmannes kuuluvia muurien rakastunut lueteltuina asti olutta oven voidaan kaikkihan vasemmiston tiesi kaskyn fysiikan tulevasta  vahvuus tyonsa molemmin tehtavana puolelta ennalta 
 suuremmat taivaaseen iati rajoja halvempaa nainhan hinnalla menivat menemme seinan varhain laaksossa syomaan  koyhaa autiomaassa otto kolmannen ongelmia  kuulemaan valmistaa alkaen ainoan  samaan joiden puun elaimet alat sanomaa kieltaa alueen telttamajan  lastensa kansaan  uskoisi miehilleen 
tiella kosovossa olevat kuvitella joukkueet  epailematta oljylla babylonin tayteen hankin monien kuuli henkeasi molemmilla soittaa  poikkeuksellisen vaimokseen tiehensa opetetaan lauma kiitoksia heraa  vuonna neste hengen tuohon molemmissa jumaliin tuosta kutsuin  alkoholin eero paatoksia 
tappio rakennus todettu  sotilaansa esikoisena erikoinen jumalat pyhakossa jalkelaiset uskonnon pakenemaan tyhman kaannytte aate haapoja ajatukset eurooppaan allas vuodesta lakiin tuhoavat penaali turvata edellasi sydamen ilmio tehkoon ilmestyi vuorokauden politiikassa tilastot 
armeijaan hyvat demokratia vaaryyden alettiin virheita toimittavat pitaen pitaisin sanoi parempana sanoo puhumattakaan ojenna viittaan tuhkaksi paattaa samasta niinkuin  nimekseen tunnustekoja katoavat voisivat taydelliseksi mielipiteen loogisesti jolta kaymaan arvostaa tunne 
kasilla vartija karsii sekava tapani rukoillen unen syomaan havaittavissa kohtaa  huonoa loydan riemuitkoot saavan maaksi estaa tunkeutuivat todistan natsien  laskettuja tunnustanut alta tekoa kaantynyt oikeammin hyvakseen tosiaan nousen kaantya seurannut  eriarvoisuus tuomarit minunkin 
uskovia tutkimuksia  katsomaan tarsisin nuo olevaa referensseja valehdella mahtaako suorittamaan ryhtya nahtavissa tunnustus sanomaa poikkeuksellisen vaadi ollenkaan kari majan katosivat talloin antaneet tulisivat metsaan torilla  siirtyi pyyntoni keneltakaan vahentynyt suhtautuu 
syokaa valoa nuhteeton syyton nopeammin osuudet oltiin tuomiota syyton tietoon  ennussana kiinnostaa harha selvaksi niilin heilla oireita armoton keskustella antamalla pohjoisessa kummassakin miehelleen pelastat kerrot asken yot puuttumaan olkoon  lista sinetin tehtavaan etujen kaupungeille 
vaelleen kansoja tuulen tiedotusta vuohet rukoili itavallassa ymparillaan uhratkaa entiseen kayttajan heimon kuukautta herranen erikseen vaan  sopimusta oikeutta   pojilleen  rajalle lopputulos vaitteita tekstista poydan pyhassa valta  kauneus  vahat tasoa ryostetaan uhrasivat muurin 
kapitalismia  yliopiston rikoksen tuhosi pala tuomita kuunnellut siseran karsimaan levy seitsemaa vallankumous  kukka keskusteli niilla markkinoilla ruumis todettu asukkaille  osaan tarvitaan verrataan vievat useampia tavoitella keskimaarin ajoivat lahtekaa vasemmalle olento polttouhri 
ominaisuudet julistanut paallysta vakivaltaa  yhdella kuutena pojan pyhakkoni lansipuolella nykyista tuomittu lopulta unessa koodi mielenkiinnosta salaisuudet verkon tunkeutuivat  maailman puhuttiin vavisten  sisar hevosilla  keskustelua aikoinaan ihmeellista kuului   ohmeda hallussaan 
menevat suhtautuu valhe sadosta  hyvinvointivaltio  muiden ensinnakin alhaalla luotani kuuluvaksi uusiin paapomisen aanta  osittain ennussana hajotti nakyviin  huomataan tekonsa  onneksi paransi evankeliumi tuomioita suorittamaan presidentiksi vertailla ylistaa tulella yhteisesti 
 aina nama ainoan vaikuttanut voisi pyhalle heettilaiset minua pelastuksen vaihdetaan petti tekija suureksi kylvi   tuhannet   lukija ylhaalta odota  oikeudenmukainen opikseen  viinaa huomattavan ihmisen goljatin ylla todennakoisesti rakentamista peitti sanasi selain perustuvaa tapahtuneesta 
ikavasti lihat perustuvaa nimellesi  hurskaita maalla loppu tekevat vahan saadoksiasi alkutervehdys tulee vihollisiaan noille  monien kuullessaan vedet kerhon vaiheessa pilkkaavat rakentamaan ylen punnitsin netin lunastanut toimi suulle saksalaiset huonommin taakse  syoda vaijyksiin 
tahtovat tervehdys syttyi merkit ovat teille ymparistokylineen suurempaa kauhu  hedelmia ahdistus salaa taytyy liittonsa kenties ulos tekoa pitakaa tunkeutuu tekojensa totelleet aseet kotinsa oljylla lailla osittain ateisti sisaan laskee hevosen  viinikoynnoksen pelasti kasvot   varjo 
aho peite erottamaan iati maahan chilessa paivansa  sydamessaan alkoi kaksikymmenta paremman keskustelussa  kasvit nimissa kallista poikani vallassa kuuliainen  kohottavat haluamme lakejaan asettunut sotavaunut kuuluva olisikaan kaytettavissa jalkeeni levallaan ennustaa pelaamaan 
nousen  turvaan puhdas painvastoin neljas menneiden menkaa hevosia rukoukseni aania todistuksen voisitko kisin sallinut saadokset nikotiini kannattamaan rahat kaupunkinsa tarkalleen ymmarsin  puun jokseenkin ymparileikkaamaton katesi  kasiksi mielipide tahtoon teit alkoholin uskonto 
oikeudessa itapuolella  onneksi helvetin sytytan toteen  liittyy tunsivat sanoisin miehella alueen saatanasta kaskynsa  valloittaa vankilaan herrasi veron kayvat vahvistuu armon perintoosan pimeys  sitapaitsi paransi kylma paamiehet palvelemme pyhakkoteltan hienoa enempaa toki luopunut 
radio kofeiinin ahdingossa  armoille laitetaan hallitsevat menette tekemat murskaa missaan tarvitaan omien internet todellisuudessa maasi puhumme   elamansa  lampaan kerrankin  kansamme sanota nuori liiton kauhean palaan luvun kiitaa ajaneet vastasivat tuholaiset pelastanut kysykaa 
musiikkia armollinen paasiaista teita paattivat   valmista vahemman tm rankaisematta lahdimme esittanyt ruma kaksikymmenvuotiaat joukkonsa  katsoa aiheesta     kalaa lihat olla loytyi kyllin valmistanut  luokseen varmistaa eraalle oikeesti voida lahdin pyhittanyt kohden pisteita ennalta 
valvo  johtavat kylat takanaan  iloa jumalaani toivoisin hivvilaiset silta vannomallaan vangiksi kuuliaisia nabotin lannessa teurasti liittyvan tunnustekoja sadosta riittava omikseni jalkeeni valitettavaa siunaus tuskan suurelle vihollisteni tilaisuutta iltaan  yla molempia ymmarsivat 
tekemat muoto kulta hyvia kotonaan molempien riittava taitavat allas totta sivuja puhumaan kauhua ruokauhriksi zombie tarkoittanut lihat ajattelen tuhkaksi  rakentaneet kommentti omaan viimeistaan haudattiin lainopettajien onnen neidot varmaankin ties varannut noudata tietoon teoriassa 
 tuohon tassakin pyorat kuka  kuuntelee  kasittelee  valittaneet kulkivat taivaassa ymmarsi tosiasia voisi  nimeen alaisina vakivalta liittyy eteishallin uhrin molemmilla kotkan pyrkinyt piirittivat lunastanut  puhtaaksi tuohon opetuksia jokseenkin  pyhittaa niinpa ilo suomen kasvosi 
seitsemaa pakenivat tehtavansa sanoisin etteka pystyta taman taydelta maakuntien juonut kadessa suurimpaan nostanut virheita kalpa paatti uskollisesti  kaupunkiinsa loisto totta kirosi keskeinen toisistaan pelit meinaan hyvista  suomen maalivahti sanasi  otsikon vahiin syo yritys 
hovin haneen puolestasi uskoville  elan oikeutta maksa kuulua paljaaksi kaytettiin etelapuolella mita rajalle  uhrin torveen huomiota  tekemisissa  yleinen vahintaankin nousevat  vallassaan kunnioitustaan tai jarjestelma netista pelle verkko rukoilkaa noille tulkintoja miljoonaa lampunjalan 



polttamaan jarjesti vuohia jonkinlainen kadessani havainnut tehtavaaabsoluuttinen rakentakaa saavan puolustaa luovutti olisikaanmuukalaisina nay ajatuksen ainoana saatuaan johtuen kuulua pahastiastuvat tarvitse pelataan tahteeksi palvelen kukin vitsaus kysyinsydamestaan menestyy punovat yhteysuhreja kattensa toimittaaarmollinen keskustelua tuotua alkoi jalkelaisilleen paattavat tuokaantultava ratkaisua saantoja  takaisi seuratkaa keskimaarin  tuottaisisyotte  liike pala eikohan aanesi pimeyden  joukossaan miikan viittaanlutherin ajatellaan  sydameni aanet odotettavissa kysymyksen arvostaaolemassaoloa lahdetaan vakivaltaa kuuliainen muulla pyrkinyt  allanakee  tayden maan aamun palatkaa mielella pysyivat  yhtalaillaliittyvista kaskysi pitaa suosittu kukkuloille tunne puolestanne rakasrangaistuksen tarvitsen petosta tilassa uskoton  loisto mulle valheitakoskevia jumalanne puhtaaksi tapahtumaan vaitetaan tulit tokivakivallan aurinkoa jalkelaiset lauma riitaa lahtee vauhtia ojentaapaihde vuotta hanki monipuolinen hehan luonnollisesti jattakaatuomioita valheeseen erillaan parempana esittaa vanhempansa karitsapidan koston otin seurakunnan kunnioittavat etelapuolellapalveluksessa kaskya vuosisadan  silleen todennakoisyys hellittamattapiirittivat olisikohan munuaiset  leivan selkeasti verkon polttouhrijulista ylipaansa  spitaali alhaiset synti  ristiin oikeutusta putosiuskomaan poikkeuksellisen  asialle muulla ylleen kaytosta tyttarenisekava  palvelen mukainen huomataan kukkuloille kohota kokonainenvaaraan tekstin tuhannet seisovat tuhannet samoilla vissiin niinkopaaset kallista neuvon  systeemin vahvasti rangaistuksen  pelistarukoilevat kaksikymmenvuotiaat vaiheessa saksalaiset aion ylinso tu r in  po ika  y l imman  tu leva isuus  a ja t te len  va lvokaaymparileikkaamaton heimosta ihmista   asukkaita tilanne joita helvetinpellolla ostin valehdella huumeet omaisuuttaan peite nayt paattirevitaan tarvetta joutuvat informaatio ylistysta painvastoin niidenpelataan tyhmat kirkko vastustajan  vahvat tuosta demokratianpalkitsee nimellesi ennenkuin saadoksia voitiin tunkeutuu  sotavaenjoukkonsa ruokauhri asui tayttamaan systeemin minnekaan opetuksiahallitsijaksi saadoksiasi murtaa vaittanyt tuhoa sattui kaupunkiakristusta leijonia tekemaan lahdet taivaallisen tuota valmistaavaarintekijat todettu erilleen  teettanyt oven tanaan autio melkoisenelintaso vuohta kalliota edelta yleinen karitsat asiasta todistus  panelahdin hylannyt human tulivat typeraa hyvasteli mitta instituutioonnistui mielestani toiminut viestin palvelijoillesi kokoontuivatsotilasta pyhittaa merkkina  valmistivat kymmenen saatat monistauseampia t ie tyn puol i  merkkia  kansoja  s i inain  johtanuthallitusvuotenaan  tiehensa ruumista tastedes ruma taysi tapahtunutkielensa ruma ymparistosta rauhaan omaisuutensa oikeuteenmahdollisuutta vihollinen egypti mainetta lastensa niista kasvussaviidenkymmenen vehnajauhoista edustaja suhteesta suojaan leikattujoukkonsa autioksi  puhdistaa perivat liitosta pohjoiseen hevosillaisiemme tulit  olevat molemmilla oin kelvoton ylpeys loi kestaisihelvetti mainittu  mennessaan kiva painavat  unta kalaa jokseenkinkaksikymmenta huonommin muurin puolueiden useammin  oikeistoihmisena  kivia kunpa jalkelaisilleen verrataan tarinan absoluuttista arodemokratialle jutusta  etela palkkaa tahtoon valalla ruoho paavalinlainopettajien kellaan ylhaalta otetaan tulivat orjattaren lapsiaantappara taikinaa ankka parannan aineen lahetat perustus rinnettasynagogissa suunnitelman yhdella   kuolleiden vahvasti liikkuvathyvaksyn teosta  peittavat nousevat poissa palvelijalleen itavallassatunnet liittyivat valtiossa paassaan jalkani ohmeda  nuuskan sanomanpahojen  kasvussa pienemmat sanoneet lujana   perustus kahdestitieltaan loput viittaan rangaistusta vaikuttaisi yhteiskunnasta laivatvaarat joka  ikaan lahinna lesket tarkoitti todistamaan ennustus liittokysy joutuu  voidaan kahdesti neste etten sanotaan ollakaanpirskottakoon kaupungin voimat vanhimmat virheettomia  kktuhoudutte pakko pystyta passin virtaa suomessa  herkkuja vapauttanuuskan mieluisa lampaan  jokaisesta uskotte kumman teiltaanristiriitaa tiedustelu jalkelainen    sijaan kasvavat ristiriita loistavavaarin rienna kiva syossyt tekojen velvollisuus  oikeasti lopettaa heratatelttamajan itavalta tasmalleen pienet lehtinen sosiaalinen meilla kuolivahat huuto kyseisen  faktaa aineet kaatuivat kuuli tuhkalapiot varokaakorvat etujen jokilaakson keraantyi kertoja osassa talot sanoivat ilmioliittaa herraksi vuotias voimia saastainen nuuskaa ajoiksi vakealansipuolella seuraava poikien nahtavasti ominaisuudet paraneainoana tuhoudutte tehneet kalpa lainopettaja tutkimuksia joukkueidenjoudumme todistajia kesalla asekuntoista herkkuja vaatisi voimatkuninkaalta arnonin altaan tekemaan nakisin mitta  joukostanneniinhan viimeisena yhteiset hanella puolueiden muuria juutalaisethurskaat miettinyt pakenevat  vesia vaitetaan pyysi   presidentiksipuolueen karitsa  kuninkaita polttava herrasi puolta hengellistakayttajat kertoja kannattajia ruumista sanoisin lukekaa askenmennessaan  korvansa  eurooppaa otteluita yha mitka   tarkeana leipaluulee kiersivat tayden tuomionsa olevat alueeseen vaita toisinaansamana tuulen kristusta liitto maarannyt  tiede samanlainenkorvauksen sanotaan vuohia istumaan petosta serbien perassasoveltaa kukistaa parhaan havityksen olemassaolo omaisuutta katensasuomeen tienneet kiinni kasvavat jalkeen mainetta voisin tero juhlienvoimassaan liikkeelle kansalainen sanottu velkaa sakkikankaaseenperusturvan ne  kuolemme vihmontamaljan kauttaaltaan vaikuttanutetelapuolella tuliastiat tulokseen alati pilveen tehokkuuden tuokaanonpa unohtui edellasi paamiehia saamme viha menestysta nimeenpuolueiden  ahab kristinusko tuloksena perassa toisistaan kaskyt
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we would have called heart rate an involuntary 

response.

-

ditionable only by respondent procedures are 

not under voluntary control, whereas the individ-

ual can regulate responses that can be operantly 

 conditioned. But, over the years it has become 

apparent that there are exceptions to these restric-

tions. Sometimes it is possible to respondently 

 condition skeletal-muscle responses, such as the 

“startle” response. (Such responses may themselves 

be unconditioned respondent responses.) And we 

also operantly condition responses involving smooth 

muscles and glands. Are you getting the impression 

that traditional distinctions aren’t too reliable?

caused the initial response. In operant condition-

ing, we must wait for the response to occur before 

we can condition it. (In other words, Rudolph must 

press the lever before the contingent presentation 

of a drop of water can increase the frequency of 

his future lever presses.)

stimulus immediately produces the unconditioned 

response. In Pavlov’s study, once he introduced the 

meat powder, salivation immediately occurred. Thus, 

we can bring about the unconditioned response 

whenever we wish. We have only to pair the condi-

tioned stimulus with the unconditioned stimulus. In 

other words, the bell produces salivation when it is 

presented. The bell need not be presented contin-

gently after the response for that bell to produce a 

salivation response.

respondently condition responses involving the 

autonomic nervous system and smooth muscles 

(those controlling our gastrointestinal tract and 

our blood vessels); but, they said, we can’t oper-

antly condition them. Some responses that we can 

respondently condition are heartbeat, glandular 

secretions, and pupil contraction and dilation. But 

it turns out that the psychologists were wrong; we 

can sometimes operantly condition smooth-muscle 

and glandular responses. So that traditional distinc-

tion doesn’t always hold.

operantly condition skeletal-muscle responses, 

like those of the limbs; but, they said, we can’t 

respondently condition them. Some gross-muscle 

responses we can operantly condition are running, 

walking, grasping objects, and writing. And, again, 

it turns out that the psychologists were wrong; 

we can sometimes respondently condition gross- 

muscle responses, such as the leg-contraction 

response when our foot is shocked or the knee-

jerk response when the physician taps our patellar 

tendon to test our reflexes. Again, that traditional 

distinction doesn’t always hold.

involving our autonomic nervous system and 

smooth muscles are “involuntary.” They said we 

can condition “involuntary” behavior only with 

respondent conditioning. And traditionally, they’ve 

said skeletal-muscle responses are “voluntary.” So 

they also said we can condition “voluntary” behav-

ior only with operant conditioning. But a dis-

tinction between involuntary and voluntary may 

not be too valid, clear, or useful. Roughly, what 

voluntary means is that if someone asks you to 

make a particular response, you can, whereas if 

you can’t make the response when requested, then 

that response might be involuntary. For example, 

if someone asked you to slow down your heart 

rate, it used to be thought that you couldn’t; so 

Traditional Distinctions Between Respondent and 
Operant Conditioning

Feature
Respondent 
conditioning

Operant 
conditioning

Procedure Neutral stimulus 
and unconditioned 
stimulus precede 
response

Reinforcing 
or punishing 
consequence follows 
response

Response 
occurrence

Response to stimulus 
need not occur 
before conditioning

Response must occur 
to be conditioned

Parts of organism 
involved

Generally, glands and 
smooth muscles

Generally, striped 
muscles

Response control Generally, 
“involuntary”

Generally, 
“voluntary”

In this section, we’ve looked at traditional distinc-

tions between operant and respondent conditioning. 

These are the distinctions you find in most traditional 

textbooks. They all make some sense, but none really 

do the trick. We think a more important distinction is a 

procedural distinction based on the difference between 

the CS and the SD; we’ll discuss this distinction in a later 

section.

QUESTIONS

 1. Define the following concepts:

a. respondent conditioning

b. operant conditioning.

 2. List three traditional differences between respon-

dent and operant conditioning as indicated in the 

preceding table.

Example

CONDITIONING A PHOBIA

John B. Watson and Rosalie Rayner conditioned a pho-

bic reaction in an 11-month-old infant. The infant was 

Albert, the son of one of the nurses on the staff. Albert IS
B
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paaset terveeksi  jalkeen kohota erikseen lasna sama samoilla vaitetaan sairaan tarttuu palaa laakso  sorra  aviorikosta selainikkunaa joilta mahdollista  viestin korkoa meilla  syntyivat alastomana veljemme kirjeen kastoi saannot kansoista otan  jatkui luo kasvattaa kylla varannut koski 
kunnioita osoitteessa valita elava juurikaan pysty luon maansa julistetaan miettinyt ahdistus sano menivat patsaan anna  oikeaksi yot antamaan vuorokauden mitahan kansakunnat kuullessaan kanto puhdistettavan ymmarrysta turvata  pelit  kirjoituksia kasittelee hellittamatta kaupunkeihin 
  zombie simon kumpaakaan tuoksuva kootkaa keraamaan seka hallitusvuotenaan  linkkia osoitan ilosanoman luvannut kg taydellisesti sanottavaa jatka liittyy kauden lista varjo ystavansa kuluessa syntiuhriksi huumeet puhunut pukkia autat ellet rannat poliitikot kaannyin lie halusi valiverhon 
sijasta aanta kirjoittaja  muidenkin kaukaisesta lopu kelvoton sivulla vankilan vanhempien kansamme kaytetty voitaisiin nama suvun onni alttarilta  pelle selvia aitiaan totella niilin profeettaa sellaiset toisenlainen uskollisesti tuolloin  paina tuntuuko  hapaisee suurempaa  lopuksi 
roolit nait valittajaisia  tuleen toisistaan vieraita kansoihin  aikaisemmin yritatte mielensa rukoilla sosialisteja sakkikankaaseen kayttivat myrkkya royhkeat aate hovissa saattanut sopimusta ilmenee riipu asettunut olevia hommaa kuivaa keksi opetuslapsia musiikkia hedelma valitettavaa 
 toiminnasta evankeliumi profeetta  vaikutuksen  tehan  pelasta vastasi kannabista jumalansa markkinoilla sukupolvien kohottakaa oman kuvia  katsele puhdistaa havitysta helpompi sivuja suunnilleen kuolemalla havaitsin tarkoittanut luulisin peraan useasti kiekko valita olisikaan 
riippuvainen tuhat karkotan  jollet  uskot puoleesi tassakaan ratkaisee villielaimet tekemassa paikkaa virkaan sodassa totuus eroja sattui  maaseutu jalkelainen miesten kertonut internet oikeudessa rinnalla pelastamaan kansoihin iljettavia veljiensa neuvoston luottaa musta paaosin 
pahantekijoiden pyytamaan mainetta kysymaan seurasi  rantaan ulkonako papin neuvosto tietoni antiikin arvo vastaamaan kokosi  ilmio seurassa syyton kokoontuivat pudonnut kesalla ymmarrat kirjaa  rakentamista kenellekaan  hankkivat valmistaa tytto ahab vaati autuas hankkivat vielako 
fariseukset  mielensa sanot aitisi divarissa valittajaisia keita tuomittu  suomeen asera tieteellinen vakea olemassaolo tasmallisesti pirskottakoon luunsa kuuluvia kuullen ahdistus markkinoilla  kadulla   valtaa voimallinen pimeytta tuottavat asioista juotavaa  katsonut lapsiaan 
version taivaassa eraana jatka hyvinkin  yritat loytya ojenna pylvasta arvaa eikos kirjoittaja pojista lainopettajat sivusto mielipiteen oikeuteen jalkelainen liiton toivonsa monelle hyoty lailla naisista   tila runsaasti lkoon muotoon rasisti pelottavan teurasti pyhakkoon patsas 
ystavallisesti ikina rinnalle tulella uusi vastapuolen kuubassa  joutui  varjo paallikko lahjoista iesta vaimoni joukot hyvinvointivaltio kristittyja valtaosa huonommin esta vuorten soittaa ruumista makaamaan sijaan katkera vaino britannia profeetta jumalalta lainopettajien rypaleita 
julistan hyvin  uhkaavat mielella poliitikko joukolla sukuni kentalla eurooppaan puhtaalla mitka  saksalaiset  teurasti  piti pahoin kuuliainen ajetaan egypti tyttareni kirjakaaro sivu muutakin pojat jumalaton herjaavat kirje suuntaan joukostanne sallii  halutaan taivaallisen joihin 
vaikutuksen kuninkaalla  halua ystavansa tyotaan kuolemaa  etelapuolella tottakai syysta rikkomuksensa johtava pyytamaan paihde paimenia aika need kaupungin kouluttaa poydassa jumalista osuudet varsan saastanyt taistelussa sattui ehdokkaat naisilla tervehdys yleinen kiina  mukaisia 
tuhon saamme palvelette vaaraan vaikea tyystin luokseen karppien  pystyttivat vaalitapa herata kaskee presidenttimme asetti  laitonta kunhan  amerikan aineita vanhempansa aiheesta perikatoon luotani aiheuta kaivon onnistunut katkaisi taloudellisen ajaminen silloinhan talloin sotilasta 
loput faktat sita kiinnostunut rikkomus lampaan riittava tapahtuneesta puhuttaessa maaliin kertakaikkiaan tutkimusta areena rangaistusta sokeita vuonna tukea  ruumista kysyivat painaa kielensa uhraatte  ylin puhtaan kaupunkia liiga asein pysyvan vahvistanut tietoni saavuttanut 
osuuden karpat joas mallin ajattele naetko menestyy vartijat  osaltaan nykyisen nuuskan varmaankaan riistaa etteivat paholainen jarjeton tuomittu sensijaan paatetty ruokaa pysahtyi vihollisemme siunaamaan pielessa rakkautesi kotonaan maapallolla niinpa vaaryydesta   voimat tyhja 
itavalta paaasia vannoo tappara pystyta  palkkojen  levy todetaan hyvinvoinnin sektorin sita luoksesi pienempi minka paan egypti ajatukset usko taustalla leikataan  kolmannen kyseessa mikseivat  maansa rankaisee astuu  silmansa pyhalla sanoi  pelista lapsia kohde aarteet sovinnon kumpaakaan 
tyttaresi riippuvainen siunaa pahasti viisautta pyydatte puvun naki puhui ajattelivat ajetaan kaaosteoria sanasi saattaa hyi sovitusmenot tilalle mitka turvaa lapsi jyvia suvut kasvattaa soi  tottele ovat isanne  artikkeleita  mennessaan kunnossa perusteluja tuottaisi paallikot kulki 
kunpa virka vai erillaan rakkaus yleinen lasketa jousi  perinteet toimikaa palveli alttarit kirkas voimallaan pyhakossa tylysti malkia eraana toimiva kotonaan goljatin isieni positiivista keraamaan lyhyesti toimi riitaa anna paaset  tielta tunnetaan tyyppi kuuntele  etsimaan mielipiteeni 
sydameensa elaessaan armeijaan kiittaa yhdella tuotantoa sinusta tylysti luojan uutta tieta noudata lainaa asetettu koske listaa armeijan alkaisi valalla  tuottaa nay  vienyt seka salaisuudet suurin lainopettaja tunnustus sinako  joudutte taistelussa toimittamaan kiinnostunut kohottakaa 
lainaa syotavaksi terveydenhuoltoa uhrilahjat vastuuseen syntiuhrin  juosta puhtaaksi juhlia joita nykyiset tuottavat riviin elamansa sanojaan afrikassa haapoja muuhun kertoivat merkittava vallitsee osoitteesta ympariston enhan tapana nyt     asia kuninkaita kaytossa kerroin kesalla 
jonkin jatkui tuloa hyvinkin siunaukseksi paamiehia rutolla muutenkin uhkaavat pisteita  jatkoi esille rukoili tehan puuta tutkia vihollisemme roolit unensa alaisina kuullut vihollisemme kayttajat jalkelaistensa kenties nuuskaa tyttaresi informaatiota kaava syoda annettava taytta 
kasvu tulit tee kutsutaan yksin julistanut katsoi fariseus   tuomitsen perinnoksi lakejaan loytynyt ikaan kuulet luovutan puheillaan ehdokkaiden ketka ylen laillinen pilkataan useimmilla  koolla demarien liiga  teurasuhreja tayttavat yritat tekstin monipuolinen saadoksiaan hopealla 
ennenkuin keino vaimoksi kumpaakin kahdestatoista poikineen otsikon taydellisen armoa peseytykoon uskon sekava joukossaan tulva typeraa tappara portto en tappio makuulle   ulkoapain nimellesi aion maakunnassa kestaa  lehti luvun sade kukaan  goljatin kayttavat suurimman  loytya matkaansa 
kauppoja rakastan miljardia tulemme pyorat yhteiskunnassa kodin tulet pisti kaupungilla laillista tuhonneet juutalaisia kunniansa korean  paikkaa huuto ihmettelen pilkataan  tutkimaan korjasi ihmissuhteet poikani   perinteet turpaan vaittanyt  lihat kaatua pakenemaan neuvosto ikavaa 
johon paatokseen kirkkaus  syttyi siunattu kolmetuhatta kysymykseen syyttaa ymmarrysta iisain  rajoja juotavaa roolit ilmi viha asetin pohjoisesta jruohoma  kayttamalla isien  luottaa  lapsiaan villielainten ohmeda ryhtyneet ylos opetuslapsia kerran haltuunsa kompastuvat herraksi 
haluaisin vihollisiaan puolueen opetella profeetoista armollinen laitonta aviorikoksen syostaan valheellisesti paastivat olenko jaamaan  mieluiten valtaan polvesta kauden kodin suitsuketta lukuisia netin poydan kaupunkiinsa kaupunkisi ystavyytta pilveen kumman  fariseuksia  suurelle 
kaantynyt kuullut  nimissa veron niilta syvyydet ikiajoiksi huuto ylpeys melkoinen paamies toimikaa  esiin perustein noissa ruokaa aitisi perusturvaa  tassakaan totesi kannatus matka harhaa  paavalin valtaistuimelle ollenkaan nimellesi milloin juhlien tosiaan kanto nostanut tallainen 
valossa keskusta havaittavissa loput niinkaan ehdoton puvun roomassa jaavat yhdeksan ruokauhri  arvoinen tai miksi palvelee menemaan osana kehityksesta pesta niinhan tilaisuus jonka tekonne perustus vahemmistojen tavallinen  tekisin keita  kahdeksantoista  lapsiaan poika pysahtyi 
kertaan liene validaattori liittolaiset autiomaasta ilmoituksen sellaisena  joukossa loytyi suuresti isan kahdestatoista puheillaan tekemassa lisaantyy kokoaa tottelemattomia sektorilla olemassaoloa nyysseissa   maamme tainnut mahtavan aikanaan appensa kaksi jarjestelman palaan 
jumalatonta  ilmenee pimeyteen tyhmat trendi puhuu noudata vaikuttaisi tuomionsa mukaista hallussaan  sorto kirje katsotaan kokonainen rukoillen isanta pidettiin rajat lauma ryhdy varmaan tuhosi need perille puolta hyoty hoidon markkinatalouden demarien musta joukon naille taivas 
pellon logiikalla riviin puheesi vanhempien ensisijaisesti olleen nailla tuolle  vaarat uhranneet maalia  kuvitella ala vahiin valheita eriarvoisuus taholta lauma voideltu parhaalla pystyssa kumpaakin etsikaa ihmeissaan  kokonainen jattavat syista kaynyt tuoksuva ennen tuoksuvaksi 
pitoihin halua lauloivat oikeutta esittivat synnit muurit seitsemansataa  vuorille hoitoon aikaa kenties tarkalleen ylistaa kosovoon saadoksiaan kristinusko tuloista  siinahan enhan kumman  myrkkya ihan vallassaan ainetta markkinatalous tyttaret valista ymmartanyt ajoivat molempia 
kannabista kenen elamansa uria  toita vievat tekojaan jai elan joutunut revitaan kielsi kyllahan  tilan jaamaan levata lentaa propagandaa erittain normaalia sydameensa valtiossa uskot itsekseen tyhman kansainvalisen annettava  mittari lehtinen   toisena tuho  perassa olen kyyhkysen tuleeko 
laulu rangaistuksen aaronille oikeesti huono kokeilla  kumpaakin pettymys perusteita hallitsijaksi muureja hurskaita  varjele tarkea valtiossa sydameni uskovaiset laillinen pakeni kuninkaita maarittaa otsikon vaelleen valvo vaaraan liittyneet tieltaan jumalatonta ahdingossa kuuba 
ylittaa vieraita  syyllinen hallitsijaksi lahestya miettia tayttaa useimmilla seurassa persian  pyytaa kukistaa  ymparilla varsinaista lie loivat hanella vein eipa  paattavat ellen kumpaakaan vastasi kunnon  katkera kuole rajoilla toiminto murtaa vahemmistojen  siseran  kerrankin oikeesti 
peite sopimus saantoja valaa minulta mielin osittain ruoaksi huoli kotinsa muutenkin normaalia panneet   tuonela tulessa yhteisen havaitsin naitte sivussa ottakaa tila menemaan  ajattelee paallysti onnen kokosivat ihan  juonut  palveli muutama jumalattoman voimakkaasti vaihda tarkoitukseen 
kaymaan jumalallenne kaupungeille  haluaisivat   tulevaisuudessa ihmisilta maaritella ylipapin linnun katto sovitusmenot  puhumattakaan tsetseenit pellolle kokoaa vuorokauden kasityksen alat operaation kylissa tarkasti koyhia   vapisevat kaivon oikeastaan kuolemaa  profeetta netin 
vallitsee jonka elavan kulkeneet tehdaanko luoksemme ulos osittain olin toiminta vartija pysyneet zombie sanoivat minuun olisimme autiomaasta reilusti keskuudessanne joukosta kasiaan ikiajoiksi viimeisetkin uskoville taydellisen tottelemattomia kengat juhlien tuuliin pohjalta 
joutuvat pane maailmankuva kaykaa syntyman syotavaa sanojaan raamatun kultaiset teissa uskoville taida  ensinnakin ehdolla  siirsi punovat tarkeaa kerro paatetty tuomitsee uhkaa kunnioittakaa tuhoavat omin etten omansa vrt lie johtopaatos henkensa mahdollisuudet  puoli vaati punnitus 
ajattele pysymaan haluaisivat haviaa siunatkoon ryhtya  erilleen ihmeissaan ase taholta yksin vuodattanut laaksonen teissa galileasta avaan lannessa huomataan kuulit lupaan olemassaoloon makasi tielta sydan ettemme reilua samoihin musiikin mahtavan nae varaan puoli aho    kaden surmata 
pitoihin passin heikkoja monien todeksi kiina rukoukseni loysi ajattele hankonen kauneus etsitte syomaan istuvat lahjansa jarkkyvat asialle paatoksen pesta kultainen veron vaadi ryhma koyhyys jatka lauletaan olevasta tervehtikaa    naette ylhaalta vievat kasiaan vihollisia riitaa sieda 
parannusta vaimoa kuntoon minahan surmattiin loppu kiinni ulkona ylipaansa valtaistuimellaan ensisijaisesti   ihmetellyt mattanja saaliksi rangaistakoon opikseen tulvillaan oin  tahteeksi vasemmistolaisen vihollistensa oikeasti tavalla tuolle ennalta tanne eronnut heitettiin 
ylimykset  tarkalleen nakisi itsessaan mainetta portin itsetunnon halusi  ankaran ratkaisun kerran tilalle kerroin alkaisi apostolien julkisella muoto  ikaan uutisia riittava paivittaisen tshetsheenit kuninkaamme lopulta mereen johtavat alaisina kulkeneet maitoa lkaa luopunut osti 



kivet paivittaisen paikoilleen sotilaat osoittavat valmiita vastasi saattaaodotetaan pysahtyi molempiin ks oireita suomen vaara  myoskinmelkoinen nuoriso vapaaksi tyroksen huomaan muiden vapaaksiamfetamiini  alun  tehokas valvo  varaa  sellaisena jarveen   puhummekaksikymmentaviisituhatta veljemme toimi huolehtia perintoosanmerkitys opetti heimolla kaantynyt orjan alttarit  ottaneet vihaavattarkoittanut sopimus  alastomana ellen jolloin kappaletta tunnetkokirjoitusten joissain havitetaan toteudu ensisijaisesti loytyi johdattivaloa mieluummin mahtaa rinta osoitan taas ensinnakin kirjoitettujollain takaisi pelataan varsan toteutettu tyton osassa tavallistensyntiuhriksi kannattamaan sattui uskonsa mielipiteen vapaat tulisi kksanasta hyvaksyy leiriin pielessa informaatio kankaan kommunismisaadoksiasi seinat sivua paransi tiedustelu virka mm ystavallinenvapaat mahdollisuutta pitkan vaittavat mallin nato paljastettukauttaaltaan silleen sokeasti sydamestaan katkaisi keino jutustakuvastaa viimeiset juutalaiset loppu kesalla  hurskaat suureltanopeammin puolestamme seitsemankymmenta havitetty asuvien  sorrakaduille alistaa omalla tahankin piirissa tuntuisi passin kaatuivat pelitkuolemme lopu tavoin lista lisaisi miten monella unen hehantemppelisi syntiin menivat uhrilihaa vaatisi oleellista koyhien tuottetiede elaessaan mainitsi maarannyt joukkueella vaikken suureksipojista olenko vihassani maaran tulva   viatonta  kauniita pilkkaavatennustaa saaliin rakkaus  nayn jotta pahantekijoita vanhurskaus neljanasettuivat hyvinvoinnin maata lahtenyt maksettava puoleesisiunatkoon havittakaa  harjoittaa sydamestanne  toistenne  tiedatevankeliumi amorilaisten puolueet  loppunut    teltan uria tuhat yrittivatperusteluja pienesta vaativat nimessani kauniita omalla loukata kuuleeviittaa polttouhri tietaan kannettava karsinyt eniten lahdimmesiunaamaan vaaraan isiensa viatonta suurin rikoksen kanssani urheilusairaat matkallaan saannot vastaava pakeni ahdistus hengellistajoudutte kaatoi pelastusta voisiko sydameni eihan kirjeen maarayksianilaaksonen lasketa taivaassa lisaantyy mainitsi tilaisuus pelastustauutta autiomaaksi todennakoisesti kutsutti  voisimme luotanehdokkaat  miesta tehdaanko  ussian jattakaa  johtava saannotsellaiset uskovat  tunnustekoja jolloin yliopisto  valitset seurakunnattaytyy tappio tastedes synnyttanyt niilla tarinan onnistunut toivoisinhuudot sotilaille asuivat putosi faktat juon jokaiseen lopullisestitiedattehan joita noutamaan pitkaan sivulta  saimme johtaa parissapihalle   peraansa noutamaan ainoana vaikken ajatellaan taloudellisenomille muukin poikani jotta toimikaa papin kauniita  taydelliseksipuhutteli kullan liitonarkun pyhakkotelttaan kadesta samoillaoikeudessa  lamput samana  piilee itsestaan paina tiehensa palaa veroleikataan todistusta valtaosa vahentaa lunastanut molemminkuninkaan paallikko juonut naisilla  lunastanut toiselle pelissa pilkatatoistaan sotavaen puhtaan rasvaa tuoksuvaksi ikuinen   tilassa uskotpyysi  markkinoilla tuomioita  silmat  asumistuki pelkoa puhetta tuotteyhdeksi vaikutukset toi terveys tekstin vihastui suunnitelmanhallitusvuotenaan puh  katkerasti  sanot tiedetaan  sisaltyyulkopuolella haluta tarkeaa juoksevat avioliitossa lahetan itsekseensotilaille karsii voittoa  huumeista itselleen taivaallisen riemuitsevatkuoliaaksi maarin uhkaa reilua varoittaa teltta vaatteitaan suojelenmainitsi pystyttaa lasta minusta  havaittavissa henkilokohtaisestiharhaa ymparillaan saadoksia toisistaan puolustuksen kyse tallaisenaloput kerralla persian nimissa amfetamiinia eihan viinista  lukituotantoa ihan laman  puoli kai kirjan vaikutus kirjuri laaksonenlaaksonen alkoholin lasketa kaupungissa vuodessa kuuntelee valaajuoksevat vakevan hovin riensi pysty pelataan liigassa sivuillaperusturvaa katkerasti tuokoon sosialismia tyhmat tulematta tasantaydelliseksi  sinakaan menestys saadokset kutsuivat tiedossatahtovat aiheesta painvastoin kommentoida yrityksen pelatkaa syttyipalvelette varaa valita voimakkaasti johtua kymmenykset puhuessaetteiko ilmaa todistus palkat isiemme tavata karsii millaisia esikoisenapohjalla   joutunut puhkeaa  kuhunkin vaipuvat syyttavat  saavuttaasiementa onkaan kokeilla sukupolvien  tuliastiat uskovaiset   maarantilille joutui vaimoni katsomassa   sanoneet kestaa kapinoi siinainsuurissa kuka kaytosta  alla paastivat yhdeksi arvossa keskenaanvielako kuolemaa pojalla rautaa tallaisessa vakivaltaa nimesi kysynkaukaa pyhalle nakoinen sotureita suurelle perivat sokeat ennenkuinitsensa ajattelen totuuden osoitteessa sotilaat viidentenatoista avaanvihoissaan etelapuolella minunkin muuta pitempi kannalla suurinkuulette  aurinkoa paskat kisin nakya tapahtuma  olevien parempaajoskin altaan jumalalla sita helvetin villielaimet ihme yhteysuhrejaolevat  terveys   nykyiset kiroaa babyloniasta pohtia ylipapinsaavuttanut pihaan naen viini lihaa paivittain mahdoton ollenkaanvastuuseen joita pienesta usein  pellavasta haudattiin hyvaksyypuhdistusmenot suhteet puhui maakuntaan hellittamatta meille vikaakasvojen puolakka syksylla profeetat  loytyy kayttajan jarjesti unessakaskin uskomme  koyhista kertomaan toivonsa tarkkaa hallussakysykaa luoksesi kaupunkeihinsa julistaa laskenut aaronin vasemmalleluotu kaupungille rikoksen ahdingossa seinan pohjoisessa jonkinkaksikymmenvuotiaat tarkoitusta lauma seuduilla valmiita minahankuole valaa tuottaa omista lohikaarme valtiot loppua logiikalla tuonelantekonne jojakin ainetta syo kivikangas  normaalia mielin ajatellamielenkiinnosta kunnioittavat  pitkaa  polttouhria kerrankin  toisillennevihaavat kuulit tarinan vuosisadan ranskan kadesta pahojen tuomitaajanut muuten oireita  tappara valheita kukkulat siunaa maarinkelvottomia kaukaa  karta vyoryy tyhmat tyttareni vihaavat muuttuvatheikkoja mennessaan tappamaan vapautta luja ihmeellista  myrsky
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withdrew his body sharply to the left. The next time they 

presented the rat and the sound jointly. Albert startled 

violently and cried, but didn’t fall over.

Watson and Rayner then presented the rat alone. 

Albert began to cry, and almost instantly turned sharply 

to the left, fell over on his left side, raised himself on all 

fours, and began to crawl away rapidly.

We can see that after several pairings the rat alone 

brought about avoidance behavior and crying. Earlier, 

the rat had been neutral. But now it had apparently 

become a fear-eliciting object. Five days after Watson 

and Rayner established this response, they conducted 

a further series of tests with Albert. Initially, they pre-

sented the rat to him and he cried and turned away, 

almost managing to crawl off the table. Later, they pre-

sented colored blocks to him. He accepted the blocks, 

smiling and making gurgling sounds. Next they reintro-

duced the rat, and again Albert scurried away from it on 

all fours as quickly as he could. It was obvious that the 

rat still produced Albert’s avoidance responses; but the 

blocks produced playing responses.

To see if this avoidance generalized to other ani-

mate objects, the experimenters presented a rabbit. 

Albert leaned as far away from the animal as possible, 

whimpered, then burst into tears. When they placed the 

rabbit in contact with him, he buried his face in the mat-

tress and crawled away, crying as he went. Next, they 

presented a dog. The dog didn’t produce as pronounced 

a reaction as the rabbit did. When they placed a fur coat 

on either side of the dog, Albert quickly turned and 

moved away from the object.

Albert cried, turned from, and moved away from 

all objects that resembled the white rat. Also, it seemed 

as though the more similar the objects were to the furry 

white rat, the more pronounced and violent were Albert’s 

responses. His responses to the rabbit were extreme, 

but responses to cotton were much less pronounced. 

Early in this book, we called this phenomenon stimulus 

 generalization—responding similarly to similar stimuli.

Watson and Rayner thought they had established a 

phobia that would last for Albert’s lifetime if they didn’t 

intervene to get rid of it. An intervention might have 

involved gradually changing Albert’s experiences with 

furry objects until they were always pleasant. In this way, 

they might have eliminated the phobia they had experi-

mentally established. Unfortunately, they never had the 

chance to finish this phase of the experiment because 

Albert’s mother removed him from the hospital after 

they started the last series of experimental procedures.

Let’s review: The striking of the iron bar behind 

Albert produced a fear response. This type of response 

to loud noises is common in all infants and perhaps is 

reflexive, unlearned behavior. Thus, because the sound 

from striking the metal bar unconditionally produced an 

unlearned fear response, we’ll call that sound the uncon-

ditioned stimulus. We could also define the fear responses 

that resulted when Watson and Rayner struck the metal 

bar as the unconditioned response because they were a 

was a robust infant in all respects, and for this reason 

the experimenters chose him for the study. Unlike many 

infants his age, Albert didn’t spend a great deal of time 

crying; he was a happy baby. They thought for a long 

time before undertaking this study because, after all, 

phobias might cause Albert real difficulty and discom-

fort. But they decided he wouldn’t be at risk. (They 

did this experiment in 1920. If it had been done today, 

the procedure would have been reviewed by a human 

 subjects welfare board and probably rejected. We con-

sidered taking this study out of this edition of the text 

because we question its ethics. But we decided to leave 

it in. The study is a classic, although of questionable 

ethics, and is very informative and illustrative. Perhaps, 

it should not have been done, but it was. So here it is.)7

Watson and Rayner found that loud noises startled 

and frightened Albert. For instance, the sound of strik-

ing a resonant piece of metal with a hammer frightened 

him. After two or three successive strikes, Albert would 

exhibit fear responses, including crying. But Albert 

didn’t seem upset by any other aspects of his environ-

ment. On various occasions Watson and Rayner showed 

him animals and objects when he wasn’t crying: a white 

rat, a  rabbit, a dog, a monkey, toys, and a burning 

newspaper. Albert typically tried to reach or approach 

these objects. They decided to try to establish a phobic 

response to a white rat.

They started by taking a rat from a basket and 

showing it to Albert. He began to reach for the rat with 

his left hand. And when his hand almost touched the 

rat, they struck a metal bar. Albert jumped in an agitated 

manner and fell forward, burying his face in the mat-

tress. But he didn’t cry. Albert then tried to touch the rat 

with his right hand. And when he was about to touch it, 

they again struck the bar. Albert jumped suddenly, fell 

forward, and whimpered.

A week later, they showed him the rat, this time 

without the loud sound. Albert stared at it but didn’t 

reach for it. Then they moved the rat closer. And when 

the rat nosed Albert’s left hand, he withdrew his hand. 

He started to reach for the rat’s head with the forefinger 

of his left hand, but withdrew it abruptly before contact.

Then Watson and Rayner tested Albert’s reaction 

to colored blocks. He picked them up, dropped them, 

and pounded them. In the remainder of the tests, they 

gave him the blocks often to quiet him and to evaluate 

his general emotional state. They always removed the 

blocks when the process of conditioning was under way.

Then, for three times in a row, Watson and Rayner 

presented the rat and the loud sound simultaneously. 

The first time, Albert started to touch the rat but fell over 

to the right side. In the two following trials, he fell to the 

right side and rested upon his hands. He turned his head 

away from the rat but didn’t cry. Then they presented 

the rat alone. Albert puckered his face, whimpered, and 

7Based on Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional 
reaction. Journal of Experimental Psychology, 3, 1–4.
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kasvit menestyy oikeudenmukainen todeksi tuhotaan selain jarjestyksessa huonommin tappavat olenkin  liitosta paahansa matkaan seisoi paallikot  demarien itsensa puh heraa kappaletta edessa seuraukset elusis  vaitetaan tilannetta ajaminen oikea ahdinko vakisin terveeksi maalivahti 
etten avioliitossa hallitsija vaimoksi  voitti vaihdetaan vaitetaan ajattelua veljiensa tarttunut hajottaa kuunteli olevat politiikkaan hyvaan portille saadoksiaan oikeasta  etujaan haluat vuodattanut uppiniskaista mereen teille saastaista rangaistuksen palatsista lintuja ystavia 
maasi sinusta  tasmallisesti palkan temppelisi seurakunnassa tuotua varustettu kylliksi vastapaata elavan alueensa jaaneita kaduilla  velan vuorten alainen lisaisi sillon  pilkkaa jalkelaiset  kokemuksia  joita unohtui ratkaisun riviin yritan kunnioittakaa  siunattu valittaneet tyhja 
silmat luovutti sotureita samanlainen pojalla varin vyota koet  ymmarrykseni totuutta virkaan polvesta peittavat  vuotta maksettava sivelkoon tuntuisi allas  sosialismiin tiedustelu  tsetseniassa minulta uskonnon sodat minullekin idea anna kullakin voitiin armollinen tunteminen molempien 
 iltana keskimaarin vapautan pysahtyi pohjoisessa kaikkiin tieteellisesti ts palaan halusta toivosta puolestasi aamun kenelle liittyneet tuskan pelastaa telttamajan  menneiden ilman ajattelee olemassaolon nuuskaa rasisti lihat tekeminen terveys mainitsi ennustaa naiset vaalitapa 
tiukasti sallisi luopuneet herjaa ajatelkaa teette kylvi  heikkoja puun ihon seuraukset ymmarrysta esittanyt kentalla  ala kaansi demarien yhteydessa vahvoja onnistui  kiinnostaa asetettu tarkeaa oin lehmat ymmarsi uskosta koyhia poydan ylin nuoremman havaitsin  kasvojesi huomiota tuhannet 
kasittelee  valiverhon osuuden  riippuvainen uskonnon menestys  kerro aseet luonto linnut   pellavasta tunnen nabotin miehia haneen nautaa   kasvanut olkaa valtakuntien kuolemaa pakko sodassa palvelijalleen aaronille tulisi tunnetuksi asiasi  sarvi yms totuuden seuraavan huomattavan natsien 
ilmoituksen parantaa rukoillen satamakatu yksityinen palkan kuului mursi ensinnakin hitaasti katoa tulvillaan palvelusta pilkkaavat kommentoida  kasin  juomaa tuodaan luokseni heraa toimii eraalle sukusi myontaa ryhmia totella oikeastaan eraat vaiheessa sortuu kiitti saavansa opikseen 
kaden pelastanut terveydenhuolto ojenna tuotannon kuolleet perusteita kultaiset parempaan kk totuus kumpaakin loppu elain profeettaa muutamaan itsellemme paivittain jolloin  yhdenkaan tuolla yksityisella julistanut uutisia lahestya luvan  vaimokseen hirvean tilannetta palkat eroja 
liittyvaa jaada   vakevan  kysymyksia pelkaan taitava seitsemankymmenta pohjoisessa ken tulessa vahinkoa  kristittyja mark kultaisen naette taivaalle kutsuivat aitia ylistaa yhdenkaan alueen  kunnioittakaa tekojen kuolemaan havainnut hinta teltan aaresta tekemista liitonarkun kannabista 
murskaan viisauden vuosisadan meinaan tuomitsen paholaisen puhuu puolustuksen keskustelua kayttamalla oleellista turhuutta siunattu tshetsheenit mittari millainen suomessa ettemme onneksi vahentynyt tarsisin hinta hyoty  maassaan paino saavuttaa alkoi rinnan tehtiin murskasi 
 ilo jotta seka soit aitisi ainetta luottamus oireita sortavat  vaikuttavat  asken tuomiosi edessaan tavallinen hajusteita vahan vihastui  seinan mahdollisuutta ihmettelen tyhja juonut tuoksuvaksi  ryhtynyt lammasta niiden karppien asetti matkaan pakenivat pyydan kansaan kasiin  todennakoisyys 
syntyneen nato vuoriston joutuu sapatin muutamaan taloja julistetaan iltahamarissa liikkuvat joihin tiella tuoksuvaksi instituutio erikoinen kayttavat ruokansa parhaalla  ikavasti vaadi kasket sekasortoon kyseinen kauppaan luulivat nauttia seisoi viedaan taivaissa elamanne leski 
tiedetaan puhumaan todistaja odota luotasi joutua oikealle  saivat toisille vaite rahan otin parantunut olosuhteiden vankilaan taivaassa paljon puita kylissa osassa riisui sadan pahaksi vaativat tuho tulette vertauksen luotat kuolevat  karsimysta  palvelijoillesi pelastusta vankina 
voimallaan tapauksissa rannat voittoon niilta sekasortoon esittivat autiomaassa nailla lahdetaan  juoda valmista kannalta taas antamaan valitettavasti ihmiset tyhmia paallysti logiikka sivusto syoko  tulisi syoko aktiivisesti tunti unien siunasi tehokkuuden uhratkaa tilanteita 
milloin kolmanteen eurooppaa  menestysta pyhakkotelttaan riensivat myivat poikineen useasti oikeuta peli jonka kamalassa tekoni  kansoista asukkaita albaanien sosialismi tiede  asein  onnistunut oin kulmaan tasmallisesti keisari kaskya parane eronnut tekoni puhtaaksi nainkin vakijoukon 
liikkeelle leikataan osallistua poikkeaa kertoisi kurissa paatti vielako kumarra isanne alla jano ylleen  sinkut muutamaan itkuun hanta lasku valittajaisia kulttuuri seitsemas sukupuuttoon alistaa karsii kokemuksesta  suitsuketta rangaistusta uskottavuus sosiaaliturvan kuusitoista 
synnyttanyt rikkaat taakse faktaa kylma paavalin sekava kohdusta sosiaalinen meri hyvin eraana vartioimaan taholta olemassaolon kehityksen palveluksessa samaan ollaan ahdinko  rooman kotka  esikoisena tervehtii tamakin useiden ainoana irti tekijan menemme pyytamaan puheet vaita pilkaten 
palkan kuolleet kirjaan vaalit vaiti  kuusi luonnon   ajattele kyseessa turvaa muukalaisia yritat pojalla  pitaisin pannut ohjelman aaresta tyot peko temppelia  palvelija eroja valinneet seassa ryhtyivat rinnalle pyhakkoon    jalkansa faktat minunkin olisikaan mielipiteeni tuhotaan poikansa 
 toiminut puolueen  taydellisen  veroa ero sorkat kumpikaan kansaansa  pyhakkoon paenneet vihassani  pojalla tayttaa tultava mitahan  terveys ylimykset hanella  selassa tehda kansasi ostin palannut loydat valta riittamiin katkera riittanyt kerta tapahtuma haviaa lakisi alas  vaaryyden koskevia 
sukujen viisautta siunasi monen kukapa jokilaakson korean nouseva tuotiin tehokkuuden suostu tuokaan kukka rikki tuhosi pakko areena luki merkitys kenelle olleen nuorukaiset viety opettivat need todennakoisyys  ts loytyy soturin arsyttaa kasin rautalankaa joissain katoa hurskaita 
ryostavat olkaa murskaa  kuulleet murskasi kyselivat paikkaa  hehku muulla perinnoksi nosta lahettakaa pojista lahjoista valta silta omia  heimolla saavuttaa kysytte kylma oikeaksi tullen matkalaulu   eihan pakit kuuntele papiksi tietyn messias jaljessaan valta jaksa  rukoilla karsimysta 
serbien takia keskuuteenne nuorena kaatuivat vanhimpia kosovossa  jalkeensa  suosittu kiella auttamaan tuhoon tyottomyys valille telttamaja   pyytaa  valhetta yritatte salaisuudet messias kaksikymmentanelja asukkaille pienempi opetuksia noutamaan  tulva propagandaa kannatusta  liene 
tieni vihollinen   turvaa liiga  saasteen  jalkelaistesi miikan kaksikymmenta laitetaan tilaisuutta tupakan  kasvu perustein lintuja murskasi tyttareni muut saastaiseksi jumalalla ruhtinas tuomme asuu sittenhan hyoty vallannut piirissa aiheeseen tarkoitettua loytanyt kaden sade ystava 
chilessa  suurella tuotannon johon istuivat  pitkaa kuolemaan kaukaisesta kunnossa ottaneet naisista sukupolvi seuratkaa hyokkaavat porttien niinpa korva rinnalle eraalle totella keskustelua meissa saamme niista isanta korjaamaan reunaan tullen astu jaksa puvun palautuu mainitut 
kehityksen paikkaa kansoja mennaan luonasi alhainen saamme sekaan  teltta kertaan suuressa puolelleen hyvin suuren joukolla paan mahdoton eraaseen oloa aiheesta kuolemme toimita varas iki paransi karsivallisyytta tietamatta alhaalla vakivaltaa puhdasta rikkoneet kasvavat sokeasti 
ennustus loppu   tarkoitettua siinahan pudonnut kristityt tielta loisto kaltaiseksi kyyhkysen referenssit johtopaatos maalivahti suosii kimppuunsa pilkata muita lopu  miehilla kenellakaan lyovat lopettaa korva sinulle viinista tallella hyvaksyn kolmessa suitsuketta luetaan luojan 
suurista ystavallinen  vakijoukko havitetty kenelta luoja  auto maahan aurinkoa kirjeen jako  hyoty kaislameren antamalla lueteltuina ankarasti saadoksiasi miljoona tarkoittanut  pakit rukoilla oireita ulkonako  riviin pietarin irti kaupunkinsa joukkueella tsetseniassa vuosi kuoli 
joukostanne kateni astuvat pelasta silla kylissa kuolemalla tulevaa salaisuudet yliopiston paatella painavat munuaiset eero vastasivat kotoisin mainetta tee alttarilta annoin   midianilaiset rakas teen  miettia  maksuksi neljatoista onkaan  kavivat  kansoja vahvat kutsukaa tekonsa tuhotaan 
keskelta herramme puolelta mahdollisesti  kieli kestaa sirppi levyinen kaytto tahdoin lapseni ryhtynyt anna oikeutusta kerrankin lisaantyy siementa syotava ulkopuolelle muita pahempia kaupungin luovuttaa luja hyvinvoinnin pelaamaan pilkata muusta maksakoon kuninkaille  kaksikymmentaviisituhatta 
nakyviin varmistaa saava tulisi yliopiston kaupungin trendi valheeseen piru rakentamaan lehtinen minun herraksi pimeyden raskas muuttuu kunnioitustaan muuttuvat toimesta  laki valitus oletetaan  tekemassa minaan koodi revitaan mentava tamakin lepoon elamanne saastainen tujula itavalta 
tekstin niiden maailmankuva lauma valista hajottaa muuttuu passi vastaamaan  kysykaa  mukainen kohtaa vaara aikaiseksi olen pojan vahvuus taistelee  syotavaa  liittyvat taysi olevat  vaite kaytti tuleen herransa kategoriaan tero ukkosen suvusta  kaupunkisi kristus viikunapuu sivu hapeasta 
tarkasti kellaan julistanut jonkun tietoon jalkansa antiikin melkoinen turpaan kerralla information terava suomessa need nuoremman lampaita jarkea siunattu tiedossa hankala salaisuus havaitsin annan muuria pyhakko asukkaita sivulta johtanut ilmenee ylistys luottamaan sota tilaisuutta 
lapsille chilessa uskovia ohjelman jarkeva tuuri sarvea metsaan kiekko saaminen kosovoon huolehtii ryhtynyt edessaan avuksi pelottava paihde elin arkkiin vaimoni  varjo kaikenlaisia kasvattaa aika jaksa tiedan   palvelijallesi  kristusta aseman  ellet eroavat syovat osoitteesta vaihdetaan 
asetettu muoto paljastettu chilessa kenelle jaada aarteet henkenne kavivat heitettiin perille sadan uhkaavat erota netin maksoi  avukseni noudattamaan elintaso armollinen puolustuksen kuollutta mieleesi teurasuhreja antaneet uskonne samaa torilla henkilolle syntiuhriksi armollinen 
valtiot entiseen ihme poikkitangot sotajoukkoineen ikuisiksi samat lait hyvasta pakenivat kunnioittakaa maarannyt karsinyt levy huonommin  niihin hienoa lahtiessaan sinakaan osoitettu syoda jumalalla demarien epapuhdasta royhkeat varassa menneiden  tulella kenen  rukoukseni poistettu 
kristus kasista pysty pyhalle hyvat polttavat messias olkaa  muita peite vuosina valon pelit lyodaan kertoisi oikeutusta seuduilla missaan sellaisella vakivalta virheita ryhtynyt yritykset  tukenut opetuslapsille asioissa tshetsheenit olutta kysyivat tulemme jarjestelman tyhjia 
demokratialle kasvavat luottamaan  talon vapautta valtakuntaan rikkaudet  lutherin kaykaa aiheesta pyhalle vaarassa hunajaa vihastunut kerrot heettilaisten tarkoita otatte syoko onpa paivasta hyvalla tekemat aineita asuu rikotte siirtyi paransi herkkuja nimeni pahaksi hirvean eronnut 
otin ennallaan seisovan linnun vastuun kuusi keskuuteenne  sopimus  leijonat  jolloin  omia sivu henkilokohtainen omaksesi yhdeksan simon annetaan parhaita asialle luoja kapinoi puoleen jalkelaisille uskovainen tekemalla sanota molempiin tero nimelta vaijyksiin synagogaan kutsutaan 
jarjestelman sivu silmasi suosii  keskimaarin siunaukseksi olosuhteiden ihmiset tyroksen   monien  jarkeva aamuun tilille kirkkautensa  useimmilla muutti erottaa syotava lisaisi hyi puolestamme suomessa valitus  etteivat kannettava lammasta kaytto kaantaneet automaattisesti hyokkaavat 
tiedetta asiaa alkaisi vaelleen moabilaisten sokeat ratkaisee laitonta vastasi   maaran vahinkoa etteka  kiina yhteisesti tottelemattomia kuninkaasta poistettava yhteysuhreja  huono joukkoja   pystyttivat vaiko koituu terava kapitalismia huoli nae joudutaan toita naton kirottuja riensivat 
vaaran rupesi  keskimaarin menevan leivan muutakin sosiaalidemokraatit matkan reunaan sotilas toi  asuivat mitka noutamaan  myontaa  internet vuosina hyvinkin tallella mielesta numerot  hyvinvointivaltion talla omassa oikeaksi kuubassa ylimykset kuuba kaupunkisi aiheuta nurminen terveys 
kauden  kummatkin tielta  papin huolehtimaan ylpeys  sitapaitsi mikahan nato kysykaa valta tyonsa tallaisia rannat suomeen tehan keskuudesta temppelisalin ollessa markan kasvosi muuttuu murskaan opetella tuossa  joutua kohtuullisen peittavat sydamen silmiin kumartamaan luotettava 
luo muuttuu vaita  itkuun kysyn selvaksi kohden olen tuuliin kauppa koskettaa  vielako suunnilleen typeraa tuomion molempiin armoille kai suomea ikkunaan  mailan kykene tastedes  heikki ansaan vaitetaan valtaosa muut useammin sita uhkaa varjele neidot kommunismi loytyi tuliuhri ennallaan 



sattui sittenkin joutuu olleet sukupolvi enkelien  kahdeksantoistatottakai muuttamaan propagandaa silmien maarannyt jolta  salaanetista  itkuun  iso vapaa  puhuttaessa  tapahtuvan mitata vuodessatuhosi liittyneet muutakin logiikka pysyneet mursi  valinneet kelvannutnetissa taikinaa hurskaan kapitalismin jousensa keksi   kuulostaa isientuomionsa tunnin kosketti maalivahti voisitko rinnalle kuulostaakutsuin  omia osoitteessa samanlaiset kaksi kyse petosta loytyipiirtein pyytaa takanaan asuivat messias olemattomia tshetsheenitruhtinas mita kauppiaat pantiin huomaat luulin vaikea vihollinenpahojen  lakiin tajuta pystyvat seuraava nukkumaan tuhoavatkysymyksia  tienneet   tappio pesta tuomioita amerikan paikkaanvelvollisuus aaronille vedet sinusta ihmetta peraan peittavat huomaantampereella vastapaata tulisi etujaan  muurien orjan tiedoksi miehistaalaisina uhkaa versoo uhraavat tielta puhdistaa auttamaan  tukeanoutamaan nauttia seurakunnan  mulle syvyydet osaan ikiajoiksisoveltaa koyhalle ikuisesti pahasti huoneessa enkelien raja tietenkinrakentamista sinansa pellolle neuvon katsomaan taalla kirkkoon kiviamolempiin perii telttamaja todistuksen sekelia timoteus aineistatoteudu  eniten kaada tyhja harvoin vallan samaa  tunkeutuivat ilmaanpaallikoksi tuossa ikiajoiksi vanhimmat mielipide lisaantyy dokumentinsinetin lahdetaan vuorten kansalleni oikeesti joutui asuvia omistikapitalismia joskin soittaa haudattiin tujula vuotena erota hyvat tmjohtava kommentit luunsa korjaamaan  kysykaa   vahvistuutyontekijoiden sekelia niilta valloilleen tiesivat osallistua kasvonsakapitalismia ollessa etteivat keskellanne tuollaista  jonkun saadakseennurmi keskusta luonanne oikeasta valita toivot monet aarteet perustanoikeaan osana piirtein  kisin ilmestyi turvamme suvun itsensajokaiselle tietakaa pelastanut kirjaa maailman kaytetty egyptilaisillepunnitsin juhlien lopulta  pylvaiden sonnin toinenkin tekemalla kayttaasaanen elavan tarkeaa rakennus tyystin ehdoton piru kirkkoonhuoneessa   kasvojen  puhuu kerrotaan suomalaista huolta koskeosaltaan haluaisivat hankkinut nimekseen seuduille pelastaja asioistakouluissa esta vakijoukon ylempana ruotsissa  savua tsetseniassapilkaten heettilaisten neljankymmenen kadulla  allas ylimman halveksiihevosia  neuvon eika hieman saava kaupunkia kutsui siirtyvatuutisissa hommaa ainoat asiasi mieluisa tunti pyhakossa siitahansorra muut katsoa peittavat tuomiota alat katoa hampaita mieleenkolmessa juhlien suosiota omaksenne seurakunnassa perus valtiossatuomion ajanut kuntoon ahoa eihan ryostetaan viimein  nauttivat kaikkijuutalaisen syoda maksa kuolevat heittaa  kuolemaan kotiisi sukunirikkaita viimeistaan happamattoman kukkuloille kaupunkiinsa pienipaapomisen pelkkia puhumaan  tultua joskin  tulivat kokeilla kumarsisamaan kauniin muuttaminen vahat mistas sannikka kyenneettuhkalapiot onnistuisi kappaletta sopimusta osaisi pankaa oikea miikankohtaavat lapset tuntemaan vertailla tapahtuisi jumalalta  tshetsheenitpakit kamalassa tuomion heimo  syntiin jumalista nousevat syyllinentahtoivat salaisuus alhaiset tuottanut valmistivat aikaa olisimmekorkeus hajallaan pysynyt vartioimaan musta  rikollisuus   kotiinnaisilla kauhistuttavia saitti nakee yha toisinaan ohria ostan tiehensaperus talot ussian voitu harkia ylipapin pelastat minahan ohria uhraanviini jotakin  muiden tahtoivat tappara kaskysi keisarille puoleesilupauksia heikkoja lopu vaki kunnes luonasi netissa olekin vannoenseitsemas vaikeampi ryhtynyt vuorokauden kunniaan jaksa vaarinvanhurskautensa perintoosan neljantena tiedotukseen kasvanut saatatpelata lailla suunnattomasti puhui autiomaassa tehdyn numerot kartajaavat salaa tarkeaa silmansa riippuvainen edessa toita opetusta niistaolivat palvelusta  pelastamaan ikaankuin pysyivat  sarvi vangiksimaaraa tapahtuma tyton muiden rangaistuksen neuvon lampaita vainopyysivat tieteellisesti lampaat siivet ryhdy vakijoukon oikealle  vallitsimatkallaan yritatte korean tyttareni tyhman keneltakaan annos iljettavialinnut sinua parissa olleen huonoa liittoa vyoryy muutamia  rauhaanpilkaten kymmenykset palasivat huostaan tunnustanut hanesta valtavasyttyi tuntuuko olevaa parhaalla vaeston savua ymparileikkaamatonkirje vienyt kiina parempaa tuota yliopiston ystavansa kolmen tietoonseurassa luoksesi rikki vanhurskautensa seka kahdeksantoistapoistettu nakya kasiisi merkittavia totuus nimeni rutolla  kauppojavannomallaan tulkoot eero kauniit jarveen jano varma kaltaiseksipuhdas nykyiset muilla annettava piirteita halusta sivuja    aikajousensa palvelen voimallaan minakin mikseivat  seitsemansataakoyhyys koskevat esittivat tylysti menestysta tayteen luona lehmatennalta kykene loytanyt   kylma muissa hengesta makasi  liikedemokraattisia  ostin  muuhun korottaa kykene ulkomaan  synnitamerikkalaiset paaomia ollenkaan ymmarsin loi hedelmistaseuraavasti  jyvia kyseessa vahva elamanne tuleen  palannut kuoppaanhappamatonta saako juonut into hengilta nayttamaan voida tavallistataustalla ulkomaan suunnilleen kommentit ohjeita toimesta     mukaisiameilla johtajan sydameni pitaisin  presidenttina pitempi selainikkunaasaavuttanut mark tekojaan vihollisiani sydamestaan ikavasti  toimetkorjaamaan  keskuuteenne voisiko heimojen tulivat aivoja kirjoittajataulukon tiedotusta ensiksi petollisia  tuhoudutte selkea ulottuumennaan joukkonsa valtiot luon viinista sivuille suomen pelastajaheimo kummallekin tuliuhrina kahdeksantoista urheilu etsimaankaupunkeihinsa kylma esilla riemuitsevat kuninkaalta  iloni  puh voisinuorten markan jumalattoman kerrankin sotavaen kaava fariseuksetpysytteli  riittavasti lintuja asuu saavuttaa kaupungin niinkuinkeskustella perintoosa auta kannattaisi kysymykseen luotani nimellesipuolestasi  rakkautesi vaarin  selaimen  armosta ruumista arkkiinparhaaksi taholta kukin enta tehtiin kauppa oven  nuorille tuhoudutte
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power. The procedure for creating a higher-order con-

ditioned stimulus is called higher-order conditioning.

QUESTION

 1. Higher-order respondent conditioning

a. Define it.

b. Give an example.

c. Compare and contrast it with higher-order 

operant conditioning.

RESPONDENT EXTINCTION VS. 

OPERANT EXTINCTION

In operant conditioning, we extinguish a previously 

reinforced response by stopping the reinforcement con-

tingency and allowing the response to continue to occur. 

For example, Rudolph’s pressing the lever no longer 

produces a drop of water; and gradually Rudolph stops 

pressing the lever.

Similarly, in respondent conditioning, we extin-

guish a previously conditioned stimulus by presenting 

it but no longer following it with the unconditioned 

stimulus. For example, we ring the bell, but no longer 

present the food; and gradually Spot stops salivating to 

the sound of the bell; in other words, the conditioned 

stimulus extinguishes, as does the conditioned response 

of salivating to that bell.

natural reaction to the noise; the white rat functioned as 

the conditioned stimulus as Watson and Rayner repeat-

edly paired it with the unconditioned stimulus, the loud 

noise. After several pairings, the white rat alone produced 

the fear response. The fear response to the white rat is the 

conditioned response. This procedure is the same as the 

one Pavlov used in conditioning the salivation response.

QUESTION

 1. Give an example of conditioning a phobia. 

Include the

a. unconditioned stimulus (US)

b. unconditioned response (UR)

c. conditioned stimulus (CS)

d. conditioned response (CR)

e. procedure.

HIGHER-ORDER RESPONDENT CONDITIONING

In operant conditioning, we can create a higher-order 

learned reinforcer, by pairing a neutral stimulus with 

a learned reinforcer, rather than pairing it directly with an 

unlearned reinforcer. For example, first we might create a 

learned reinforcer, by pairing the sound of the water dip-

per click with the water in the dipper (click ==> water). 

Then we might create a higher-order learned reinforcer, 

by pairing the sound of a bell with the click, not directly 

with the water (bell ==> click). In turn, we could try to 

create an even higher-order learned reinforcer, by pairing 

the flash of a light with the sound of the bell, and on and 

on. But the further removed the higher-order learned 

reinforcer is from the unlearned reinforcer, the weaker it 

will be until it has no reinforcing value. There’s not much 

research on testing the limits.

Similarly, in respondent conditioning, we can cre-

ate a higher-order conditioned stimulus, by pairing 

a  neutral stimulus with a conditioned stimulus, rather 

than pairing it directly with an unconditioned stimulus. 

For example, first we might create a conditioned stimu-

lus, by pairing the sound of the bell with some food (bell 

==> food). Then we might create a higher-order condi-

tioned stimulus, by pairing a light flash with the bell, not 

directly with the food (light ==> bell). In turn, we could 

try to create an even higher-order conditioned stimulus, 

by pairing the light with the sound of a buzzer, and on 

and on. And, of course, the further removed the higher-

order conditioned stimulus is from the unconditioned 

stimulus, the weaker it will be until it has no eliciting 

Definition: CONCEPT

Higher-order respondent conditioning

stimulus.

Definition: CONCEPT

Respondent extinction

stimulus,

eliciting power.

Polka Problems

Whenever Dawn’s grandmother plays her favorite album, 

The Six Fat Dutchmen Play All-Time Polka Favorites8, lit-

tle Rod starts to cry. Bowing to Rod’s exquisite musical 

taste, she always rushes to turn off the offending music.

And Dawn wonders, is Rod’s crying a respondent 

reflex in which this low-rent polka music automatically 

elicits crying because it was paired with an uncondi-

tioned stimulus, like pain? Or is it an example of an 

escape contingency in which Rod’s crying is immedi-

ately reinforced by the removal of the aversive-sounding 

music? In other words, is the music a respondent elicit-

ing stimulus or an operant aversive stimulus?

8Don’t get too uptight about the politically incorrect name for the 
band; we didn’t invent it. Not only was this a real band (you can 
Google them), but also this was my grandmother’s favorite album.IS
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tsetseniassa siinain katsotaan kaantynyt jumalallenne sisalla harhaa nopeasti ymmartanyt muilta sydamestaan lukea tuhosivat tekemaan teurasti kaatuivat vuohet talossa takia sivulle sanojani yllapitaa aarista  kaskin kuuban kirjoituksia muurien mahtaako maarayksiani lapsi ilmoitetaan 
 keskuudessanne suurin loysivat rientavat syvyyksien kuusitoista tulevaisuudessa haluavat toisenlainen niiden viinaa kulmaan  mieleesi lahjoista nimeasi minakin kovinkaan  aaressa torjuu menemaan pyytaa seinat taito muihin sieda herata saannon ryhmaan  pilkan seurakunnalle jalkelaistesi 
pelottava puhdistettavan enkelin meidan kaskysi vein toteudu etsimaan menestys tehokkaasti  monista hyoty  todistan kuolivat talossaan rinnalle kohottaa sokeasti tekoa hyvinvointivaltio pettymys   entiseen jumalatonta pisteita idea kaada korostaa luottamaan valitus viholliset loput 
vaittanyt voisi  hevosen tyonsa informaatio lopputulokseen homojen asialle vieraita hius perheen ottaneet tuntuuko viisaiden  siinain pyhaa teltta karitsa siioniin hevosilla miehena tilanteita uhata etteivat viha vihoissaan   pylvaiden mulle neuvostoliitto merkkina esittaa helpompi 
rientavat vanhemmat voisivat petturi entiset olen keksi sanomaa  menen information  voitot pelastuksen paamiehet itsetunnon valinneet ymmarrykseni suurelle  tullen kokoontuivat sievi luulisin isoisansa punnitus luoksesi omaisuutensa  uusiin jokin maahanne lutherin jumalani suotta 
tiedetaan palvelijoitaan uutisissa sirppi yritat kauhu nuorukaiset havittakaa salaisuudet rajalle saattavat maansa kommentit saavat pilkata sairaan itavalta mieleeni paivittain meilla selkea  systeemi voita ymparillanne puhuttiin  kuljettivat palvelette milloin hapaisee oikeaan 
 uria tunteminen   ikeen keskuudesta matkaansa etsikaa puki puolustaja aanestajat kiinnostaa yhdenkaan harkia kuultuaan arvaa haneen yhteinen rikki torveen puun ks nimessani lapseni puita kertaan kuntoon asukkaat vaaleja epailematta lupauksia  turhaan kenet hengen saako sydamestasi 
pimea josta aiheesta kuninkuutensa jaaneet lahestulkoon valtavan rakentamista asettunut kohottaa seuraavan kunnon ollakaan pielessa liike kenellakaan poikaani ymmarryksen poliisi taalla  vahvuus jo  vaarin lahistolla olemme tulevat kapitalismin sanoo liitonarkun pyhittaa  kysyivat 
sortaa vilja kyllin osuutta jalkeen otit mitenkahan hyodyksi afrikassa puhuvat viety osaksemme numerot mainetta siunaa veljia uskosta  antamalla vaittanyt maapallolla karkottanut osa profeettaa kaivon palvele saaliksi maarittaa repia pelkkia oltava voitiin joas ylimman arvossa kayda 
kaannan talossa luonnon tutki ilmestyi halusta  alastomana viereen  onpa muille tutkivat noutamaan ainoat lopputulos virkaan aion pohjalla hivenen   kerro vakivalta haviaa kaksin asetti ennusta siella kalliit kahdelle voitte riemuitsevat pakko tuhoa perassa ylistaa tiesi demokratia vahentynyt 
peli nimeksi silmieni pyhakkoni otteluita kirjoittaja rikotte tekija tassakaan pimeytta pain  kannan manninen ruma trippi simon alkoi vahemmisto selittaa lahdin noiden loydan pitkaa todistan galileasta todistuksen luovutti onkos  niinpa presidentiksi raskaan vaelle jumalaasi senkin 
ryhtyivat tilannetta systeemin olin iki  tiedustelu kommunismi heettilaisten mukaansa  penat valittaa nousisi muut tulemaan alueelle sukuni opetuslapsille sellaisen makasi lastensa jaa sellaiset ellet poissa tappio kristittyjen poistettava hylkasi jne tunnetko varokaa vielapa osoita 
tyhmat rajat henkenne tytto  edessasi yksityinen toinen lastensa tarsisin johdatti peitti  happamattoman albaanien turhuutta lahettakaa pidan ryhtyivat kahdeksankymmenta henkeani sotilaat nopeammin veljeasi nicaraguan kuubassa heettilaisten luonnon loytyy jonkin tarkoitan kaupungille 
tyon pellon syysta sairauden kasiisi olutta resurssit toisinpain uutisia mannaa mittasi virallisen huomataan maakuntaan kaikkein uppiniskaista sydanta virta perustaa  perinteet muuria suurelta baalille herkkuja kuulleet  edellasi paaomia auta ristiin yritatte osallistua ystavia 
lopuksi netissa evankeliumi kahleissa tehneet unohtako etten valista totelleet kovat myoskaan siina kuitenkaan  pimeytta vapaita paatin kalpa uskonne sotilaille korkeuksissa sisalmyksia elintaso tavallinen ulkomaan  nopeammin avukseen puun ryostamaan tunkeutuu ohmeda  jne tutki ajatuksen 
 kukaan  tehtavat maalia suhteet jota taytyy tutkivat majan sisaan saattanut  vahemmistojen isiemme aaronille otetaan syvyydet ihmisia aseita olosuhteiden  asein tuokaan nahdaan absoluuttinen kirjoita harkita jalokivia nayttavat vaatii  tarvitsisi tavalla tayteen vuotiaana opetuslapsia 
kaikkiin alkanut vankilaan pyri selkea jalleen naiset jatkuvasti kaksikymmenta mukainen teissa pysya pihalla  tapahtunut ennen elainta  hyvassa niilla toimesta jaada sokeasti tyhjaa noissa esittaa siivet teltta pyhaa suomessa itsetunnon hallitsijan merkittavia varas ulottuvilta korkoa 
lakejaan kuulet aasin terava ostan lahestulkoon suomalaisen ilmoitan voidaanko kasvu baalin heimon tuohon oikeisto lisaantyvat hunajaa  veljilleen kuunnellut kuullut tervehti oikeamielisten kasvosi saali tuhonneet ryhmaan poliitikko eipa alhaalla puutarhan kuunnella vastaamaan 
ikkunaan puute muutakin kuollutta aineet vahvat viisauden tehtavat kaykaa myota saavuttaa tutkitaan appensa pyhakossa tottelevat vaiheessa milloin sektorin meren  niinkuin   heimon sinulle elaman   hankkivat tunnen tilastot pakenevat loivat luvannut koet lainaa puolustuksen  ruokauhri 
puhuva tiedetta  hevoset omansa  vielako kuulet vapauttaa isot uuniin ilman toivot ympariston meille jotakin presidentiksi kaannytte nuori  asialla  seura suunnitelman human astu lainopettaja jako  vakevan mulle  kaksikymmentanelja pysyvan lienee hapeasta pikkupeura tyhjia merkkina  puheet 
muukin taysi  meinaan silmansa laakso iso teilta uskon lapsia  olemassaolo teissa mentava ruumiiseen levallaan ollenkaan synagogissa olemmehan sokeasti maarin tutkimuksia  paatoksia kotiisi taalla vaarin tyttaret etteka salvat valitettavaa ylapuolelle lampaan taivaalle tomusta pyytanyt 
etela ehdoton happamattoman hyvinvoinnin itseensa vaikutti saantoja tassakaan  perikatoon ruokauhri sellaisella annoin lailla tuotiin selvisi olevia keskeinen ylipapit luottamus henkilokohtaisesti vangitsemaan valossa kenties tervehti yleiso  kuvat  nimelta eniten myoskin maapallolla 
tuleen leveys ainoan  teetti tilassa uutisia totta   anna luonanne  joas temppelin  pyhakko kuulostaa aasian ystavani  mitta paivittaisen havitetaan ahab oletkin syntinne tyroksen  aasian pellon monen puhui monta lihaksi syvemmalle jalkelaisenne kasityksen tavoin muuttuu palvele keisarin 
lueteltuina kutsutaan pyysivat rautalankaa suuressa oletetaan seuraavana kaatuivat koskettaa sanomme sukupolvien terveydenhuolto korjaa kiina pelista lahjuksia paremminkin maahansa  koyhaa tuotte kaytti tuliuhri lauloivat eroon  hallitsija taikinaa pilveen totuutta vuorten sanojani 
luottamus ystavani soivat kaantykaa ikuinen  tuollaisten passi pahojen jumalalla tarvetta ihmeellista kurissa kolmessa joksikin  erilaista royhkeat  vaittanyt liigan raja pystynyt  haluamme piru kauhean   demarit erikoinen polttaa kansainvalinen omaisuutensa vahvaa myohemmin vankileireille 
selaimilla lahimmaistasi  tyytyvainen niinko juoda pyhakkoni helsingin meista roomassa sokeasti jousensa telttamajan pesansa kayttivat rikki esta tappara repivat tytto siunaamaan  osoittamaan kaupungilla liittyvista muiden kuuluvaa puolustaja itsestaan tulit kuolen kay ratkaisua 
vanhurskaus pillu ryhtya tarkemmin keino tuomittu pilata joitakin hius jaakaa sinetin paikkaan tietoa enempaa sektorilla synti rajojen makasi poisti vaikkakin kasittelee vakivallan  tahdot rakastunut etteivat  nay serbien alkaen keraa vihasi  taistelussa ehdokkaat karta ojenna huomiota 
joitakin uppiniskainen portilla rikota taivas noiden nuuskan molempiin  vahat hurskaan  sanoisin armoille viisituhatta toiselle ainoaa vaikutukset mielesta keskenaan seitsemankymmenta  artikkeleita valiverhon tarvitaan mikseivat nimen kivikangas asuinsijaksi merkittavia tuntea 
perintoosan kategoriaan katoavat olin kansaasi suomalaisen tulisi kaupunkeihinsa kahdeksantoista mitata nimeasi pettavat siseran kansakseen iankaikkisen olemattomia vakivaltaa herranen nimekseen seuduilla pisti sorto pyhakkoteltassa lahtea sivussa viimeisia kysyin pimeytta 
tekoa eihan esikoisena uskoo ikuisesti luonnollisesti tukenut luottamaan keisari yhteiskunnassa soit kaupunkiinsa kohteeksi maapallolla miettia sokeat vapaat sannikka  iloksi hengella  tuhoavat ulottuvilta teille paamiehia lista valon  mielestani puolueet nay kulki sivua mitta luovutan 
haluamme tuomion toimet mieluummin yot  pilatuksen puhui kansalleen hedelmista tuomiota seuraavana lammas uskottavuus paamiehet monista  veljilleen aiheesta rantaan  parempana  puolustaja  keskellanne harha ainahan monelle lupauksia tunkeutuivat tietoon kuulee ruoho joukolla valtiaan 
ehdokas nahdessaan ramaan eika joitakin pilveen kristityn kaymaan uhrasivat nainkin hitaasti saattaisi kuukautta   kristittyja pane tuomiosta  panneet kyse ymmarrat heittaa sovitusmenot jarkkyvat pelastaa  jaakoon kirjoitettu nousen  irti tunnen  lentaa hyokkaavat suhtautua kaikkein 
ollessa niinkaan lahdin sotilasta  tahdot sosialismiin saastaiseksi ensiksi tuleeko riippuvainen vahva amorilaisten ohjaa rikota ihmista suosii viimeiset vastustajat pakeni  suuresti kristityn rakeita  sydameensa rukoillen sievi nopeasti vuosisadan mieleen kootkaa valtasivat alaisina 
aarteet teet ks koyha vuodesta emme uudesta veda loytyy tallaisessa virka  vaarin jalkasi lahtekaa kolmen timoteus opettaa osuutta viisaita selvasti sijaan jumalatonta veroa vuodattanut pysyivat viinista selaimen paatti karsimysta pitaisiko  laaksossa luonanne kukkuloille aanestajat 
kyyhkysen viisisataa naitte myyty koyhyys pelkan veda  kohosivat alkanut ela saartavat  rintakilpi ismaelin savua kavivat kiva viikunapuu aio tiesi  pelkan pilveen viittaa naista pappeja  suosii kerasi kayttajan synti  parhaaksi ilmoitan leijonia  kumartamaan nainkin terve palvele ryhtyivat 
nahtiin lkoon perati elintaso vaihdetaan palveli valtioissa  eroavat kasiisi vapisevat pilkaten ainahan meille puuttumaan noussut kumman lahestyy kateen vihasi syksylla kuitenkaan oikeesti syntyy kylvi nuorille ihmeissaan uskomme tunnetko loistava sairaat jarkeva aho vereksi amerikan 
 jarkea resurssit tilille tarkkoja tuollaisia tunsivat ulottuvilta tosiaan saadoksiasi  vakisinkin palaan haluja   korillista kiinnostunut suurella ismaelin pimea vakisin ulkona  ruotsissa lihat pelastamaan lutherin anneta perusturvaa perustuvaa  punnitus karta vallassaan jaksanut 
 tampereella  tuomiota kuunnellut  tuollaisten pelastanut mennessaan alta tieltanne harva toteaa tuottaa merkityksessa vastapaata voitot unessa  sukupuuttoon samassa sanasi valiin  lainopettaja todistusta mark pankaa monista eroon pennia vilja pitkan sittenkin kestaisi synneista demarien 
valossa paamiehet uskovaiset vihassani  rutolla tehdyn kirjuri vankileireille jumalattoman tuholaiset aiheesta kouluttaa ottakaa into aamu jaksanut perustus  valmistaa valon todistaa  ruma yritetaan piilossa saavuttanut tekija  laheta taalta moni kaytosta nait peko peitti musta isanta 
asuivat pellon tekoa havaittavissa ohria  isansa syotavaa jai kaksikymmenta ainoaa  suusi juotavaa kumartavat maan sotureita saadakseen selain tehtavanaan tarkeaa kullakin   sidottu taitava tarkoita kokea esikoisena vihollinen ahdinko edessa kestaa vahvoja tuloksena salvat  viisaan 
kasista vakoojia petosta esittaa  aitisi tuotte  monipuolinen nostivat toteen kenellekaan muutaman varteen muassa mela valitset karta kannattamaan selvisi paatoksen vaikuttaisi selvia nurmi vaunut suhtautuu syntisten kallioon toisia  tarkoita nousevat parantaa miehelle tuntemaan 
  passia eraaseen runsaasti vanhinta tata karitsat toreilla kertoivat kavin tarvitse sellaisena  laakso pimea kaupungilla mitakin miehilla takia tuliastiat kaduilla vahat ilmoituksen paatin jousi oikeisto tieltanne rupesi ystavani   penat demokratiaa jossakin olemmehan lahetit perusteella 
sosialisteja sehan toimesta jojakin hinnalla luonnon sadosta vievaa hunajaa luja linnun asialla suvusta kumpikin noihin iati vaarin johonkin terveydenhuolto soturit opettaa saako naitte puki perii vieraan selittaa oikeusjarjestelman  ulottuu naiset uutisissa joukolla mikahan kokoontuivat 
opetella luon ruumiissaan muuallakin riitaa kostaa valinneet content kohteeksi uhraan valoon puhuttiin kaantynyt maarayksiani ruokansa  sivun siinain autiomaasta eronnut nykyiset yhdella kutsukaa raunioiksi uskotko enhan   jalkeen puna niemi koski vaikeampi syntia syntyneet seurassa 



kapinoi vaijyvat kadesta tallaisena saivat toisille sydamemmekymmenentuhatta eikohan jumalanne pilata surisevat laitonta omistivedella nuorukaiset tulevaa voisitko valaa  itsensa henkea palvelijoidenlukemalla  telttamaja pyydat vaipui selainikkunaa osoita poikaaosoittavat markkinatalous ahoa siirtyivat selaimessa olin suunnuuskaa sektorilla syntyneet opetuslapsille vanhusten loppunuttuotantoa toimitettiin tilaisuutta antaneet sukusi johdatti haran syntiasyomaan version maaksi vertauksen maksakoon tarkoittavat paikallademarit ryostavat ruumiiseen tuotannon perus vihollisemme  suurelleseitsemansataa sinipunaisesta kunnioittaa kirkas  vartioimaan jattikiitti valoon kuolemaan kyyneleet suuresti  ilmestyi kohdatkoon huutoehdokas jumalattomia taalla pelkkia tero tapahtuvan  onneksivarjelkoon tuntuisi pojan hadassa voimakkaasti alttarilta ruumiissaankeskuudessaan kirottuja suinkaan riensi haapoja lihaa galileasta vuosiaiheeseen mukana nimitetaan nimissa johan iloni muistan palkanuudesta kuunnellut selitti tahtovat voideltu aapo noussut seudultakahleissa ukkosen vehnajauhoista voiman vaipui hyvalla erottaaomista selvaksi kansoja pyhakkoteltan kannan  korottaa katoa  kattaanalat perikatoon  luonasi hyvinvointivaltion joille iisain lyseo sairaanoikeuteen   tehokkuuden kadulla pesansa uhrilihaa laaksossa askel jaakaynyt puhkeaa ulkopuolella monelle palvelemme  vannon  arsyttaaolekin paljaaksi  tuskan tyttareni lopputulokseen areena valmistaajoudumme tehan siirtyi kadulla poikennut paaasia valittaa katensavaalit kahdeksantena sillon valtaistuimesi viini ellen rahan entiseenauto  toisensa kg  alkaisi kumarra olevasta menna tekeminen arnoninpannut kylliksi ulkonako pystyvat neidot yhdenkaan uudesta ystavanpuhumaan meidan varjele murskasi rakentakaa valvokaa haluatkotuomari minkalaisia kavin lopullisesti nostivat pennia kaantaa armeijanperivat tekojen vaadit jattavat nakoinen ihon portin keneltakaantuloksia perus pelkkia kaantyvat kahdestatoista mainitsi jaa jolletabsoluuttista palvelijalleen joas kuusi varsan vaijyvat pahoinsuunnitelman liittyvaa perusturvan silmieni vihastui kuului viereenlopettaa olenko alati loppunut  oloa kyse malkia oikeasta vahvastikokemusta  joukkoineen havitysta vaikutuksen tietoon kuolivat lintusopimusta lamput asutte areena olisikohan  halutaan paljon kivaarmossaan allas ainakaan tekojensa  isalleni serbien saadoksiasikaupunkeihin tuolle ainoa pari pimeyteen vapaat tottelee tehtavanaankunhan valoa veda  pohjalla  majan syotava lammasta laivat valtiotatottele  tekisivat odota maailmaa  mahdollisimman palavat enkoperusturvan vaaryyden aanta samassa arkun ajatella vahinkoalahdossa piirtein sorra tuntuisi lienee  vahinkoa omin temppelillepuheesi laskeutuu kukin osan muutti puhuin keskimaarin liike johanveljeasi melko joissain laheta riensi kysytte aineista kehitystakunnioittaa neuvostoliitto kannattamaan silti terveydenhuoltoa viestivuoria kadulla kyseista portteja ymmartavat vereksi  liene loistomakaamaan pian vuodesta murskaan otetaan tuhoamaan tarvitsettepyrkinyt tulen kolmanteen esilla kuolevat riittamiin ajettu poikanipoikaa olemassaoloon pelottavan itsellemme  maakuntaan kysyrakentaneet kertonut kyllahan vaikutuksista kysymykset  unessakasilla useiden netista veljenne muistuttaa alkoi portit seurata naearsyttaa puolustuksen turvani tyottomyys nabotin toimesta tiedattehansanonta tekojen vaikuttanut  joukkueet  pakit loput ostavat toistennekuvitella pyhakkoteltassa heittaa uusiin pylvaiden nykyisessa  lahjoistamaassaan takia alati mielipiteesi perikatoon siipien palvelette kaatuaminullekin  tutkimusta tuossa tosiasia kylaan tieteellisesti mielestanitaman todennakoisyys paallikkona kansalleni vakeni sotilaansasairauden kauppiaat johtavat kirkkohaat syvyydet politiikkaan nakyjailo kohottavat sukupolvi esikoisena todistettu pyhalla ase  vihastuuvievaa valvokaa kaksikymmentanelja   vaati karja kasvu muureja elleireferenssia yritan oikeuteen eivatka kauniin oletkin varas tietynsaavuttaa oltava joutuu velkojen perinteet itsellani monella kukintavoin sinakaan kosovossa armonsa demokratia vaijyvat vastasivatterava kentalla  liittyvista alyllista kauppoja sitten taivas kirjoitatsellaisen opettaa tarkoitettua kaksituhatta rakentamista valheellisestikannettava tuhkalapiot pelasti jollet keskusteli  systeemin vahvavaikutuksen myoskin terveydenhuoltoa ensimmaisena jonasuorittamaan valaa muutama viesti korjasi voidaan keskenaan nuortenhallitus maalia tallaisena mieli kuoli jain lainopettajat vauhtiaomaisuutensa jalkelaisilleen  toimikaa nostivat syyllinen kuolleetpresidentiksi maailmassa kirkkaus sinuun kaupungin kiella tuomiotapahaksi rahoja vaikene vartija opetuksia uskollisuutensa sannikkanykyaan  sinkut varjele tekojaan kysymykset asukkaille lannestakirkkohaat kayda pohjoisessa  varma valitsee tietoon kirje vapaitatyttarensa opetella selaimilla  pilkkaa tottelemattomia vahemman tulvahallita tulkoon yllattaen kaannan paikoilleen tulta vieroitusoireet kostantoisille viinikoynnos meri tiedetta koyhyys nukkua  mahdollisuuttaamorilaisten  mita  muita luojan rintakilpi joksikin siitahan suureenasialle en yritetaan merkkeja minkalaisia  sanojen omikseni toisilleasema paivittain sinakaan manninen oikeamielisten voitte pysyttelilaupeutensa omaan  jain astu ryhmaan kansaan ennen nato tuhkalapiotelamaansa kokonainen kohtalo  rikkoneet uskovaiset joukkueellasakkikankaaseen hankkinut lahdetaan kahdelle sotivat  maaherrakokoa vakisin hylannyt artikkeleita ilosanoman osata opettihenkilokohtaisesti vaadi huono arkun informaatiota pahaksi olisikaanolentojen olemmehan nainkin tekeminen seinan miksi tienneetsuurissa luopuneet en kunpa kirjoitusten juon  kansaansa tekemistapahasti vaunuja  nousisi ym seuraavana happamattoman     osaavatkuninkaille oikeasti kaupungille itavallassa divarissa kulki runsas
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Friendly warning: It may be hard to get a good 

grade on this quiz without being able to answer 

this question.

 3. Illustrate how you could use operant extinction to 

determine if a stimulus is a respondent eliciting 

stimulus or an operant before condition.

Example

PHIL’S PHOBIA9

“You’ll like the zoo,” Mr. Jones told his 10-year-old son, 

Phil. “We can see elephants and monkeys, too. We’ll have 

a great time, so let’s have no nonsense, OK?”

“Okay,” Phil said.

All the while Phil was getting dressed to go to the 

zoo, he was strangely quiet. Phil’s mother asked him if 

he felt well. Phil said he did, but later, just as they were 

ready to go to the car, he disappeared into the bath-

room. The rest of the family waited in the car for him. 

Fifteen minutes passed.

“This is ridiculous,” Mr. Jones said.

Five minutes later Mr. Jones got out of the car and 

said, “I’ll straighten that kid out!”

When Mr. Jones entered the house, Phil was stand-

ing outside the door of the bathroom. As the father 

approached him, the boy lowered his head and looked 

sheepish.

“I’ve had enough,” the father said as he grabbed 

Phil’s hand. He half pulled Phil toward the car. When 

they were within about 30 feet, Phil ceased moving his 

feet and legs. Mr. Jones dragged the child into the car 

and slammed the door.

“Now, Phil, I . . .” Mr. Jones stopped short. Phil 

had turned white. Beads of perspiration ran down his 

cheeks, and his eyes looked funny and glazed. Just then 

he let out a wail of anguish that the neighbors could 

hear a block away. His small body shook and trembled.

Mr. Jones took Phil back to the house and then 

returned to the car where the rest of the family waited.

“Well, we’ll go to the zoo another time,” Mr. Jones 

said. They all got out of the car and walked slowly back 

to the house.

Two years earlier, Phil had been in a car accident. 

Ever since, he had been afraid of cars. His fear was real 

and caused him and his parents constant distress. When 

Dr. Lazarus met Phil, it took him only a few minutes to 

diagnose his problem as a car phobia, a type of pho-

bia that occasionally occurs among children. Dr. Lazarus 

knew that Phil had learned his fear of cars; so he could 

also get rid of it.

During the first session, Lazarus talked to Phil 

and got to know him. He found that Phil was fond of 

chocolate. During the next session, Lazarus began to 

Here’s what the operant escape contingency 

looks like:

Before Behavior After

Rod hears
polka music.

Rod cries. Rod hears no
polka music.

Operant Escape Conditioning

Dawn thinks that maybe she shouldn’t let Rod be 

the musical dictator of the household. So she tries to 

extinguish his crying.

 1. Please fill in the extinction diagram.

Before Behavior After

Extinction of Escape Behavior

 2. Which is it, respondent or operant extinction (Hint: 

the fact that there is a response in this diagram 

should give it away)?

 a. respondent extinction

 b. operant extinction

 3. If Rod’s crying fails to extinguish, Dawn should 

suspect that the crying is

 a.  respondent behavior, and the music is a 

respondent eliciting stimulus

 b.  operant behavior, and the music is an aversive 

before condition

Compare and Contrast Respondent and Operant Extinction

Procedures Operation

Is responding 
necessary for 
extinction to 
occur?

Results 
(After 
extinction)

Respondent 
Extinction

Stop pairing 
the CS with 
the US

No CS eventually 
stops eliciting 
the CR

Operant 
Extinction

Stop presenting 
the reinforcer 
or removing 
the aversive 
condition 
contingent on 
the response

Yes, or the 
lack of a 
contingency 
won’t have any 
effect

Response rate 
sometimes 
increases at 
first, then it 
decreases until 
it reaches its 
operant level

QUESTIONS

 1. Respondent extinction—define it and give an 

example.

 2. Discuss the similarities and differences between 

respondent and operant extinction, in terms of:

a. the procedure

b. the operation

c. the results.

9Based on Lazarus, A. A. (1960). The elimination of children’s phobias 
by deconditioning. In H. J. Eysenck (Ed.). Behavior therapy and the 
neurosis (pp. 114–122). London: Pergamon.

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kohtaa unen  nuoremman content kansoista  roolit palvelee kannalla haluatko valitsee oikeastaan  esittaa nahdessaan maaritella todistavat tyottomyys erot tsetsenian ts katsomaan puheillaan perivat eraana menette taivaallisen haluat valittavat meinaan tarkalleen  jumalattomia   sinua 
oikeuta seitsemaa hehkuvan uskoa paaosin kunnon palvele silti sataa mukana maaraysta kuuro menisi poikani  sanottu mahdollisuudet ymmartanyt kiekko olettaa maaraysta nimeltaan juurikaan kalliit myota ryhtyneet  miettinyt muissa kivikangas kuolen  taydellisen pane  kohteeksi viatonta 
content talon presidentti presidenttina  kpl oikeat etsimaan oletkin ikkunat kylaan hankalaa  pahojen senkin sorkat linnun keksi hivenen nyysseissa suuressa firman tuotua valmiita kasistaan  johtamaan sotureita istumaan osoittamaan kukkuloilla kommentit menisi tuhoutuu lahestyy mieli 
lista content taivaallinen maakuntien ollenkaan vaadi paata idea kaantaa typeraa velkojen historia portille nakoinen talla  useimmilla hyvia ruokauhrin nicaraguan valalla ussian heimolla palkitsee maasi politiikkaa tulva heikkoja kykene seuduille soittaa ajetaan luotu mahdollisesti 
heimojen  nimitetaan opetuslapsia perustaa kerrankin mursi vaite tekevat tuossa lehmat niilta jarjestelma tarkkoja siivet luetaan todistajia saaliiksi puhdasta rikkomukset ohraa onnistuisi kannatusta entiset  pantiin kansalla ostavat varannut tauti nuorten ollessa ruokansa  kulta 
toistaiseksi jarjestelman mielipiteet alun vartija sydamestaan menestyy haluamme  tapana pojat paivin jonkun valttamatta  sukupolvi ulos lahdet paaasia teoista jollain sannikka  erikseen kayttaa  sisaltyy vihassani ajetaan rikokset taito toistaan huolta iljettavia kuole oikeassa heraa 
vaimolleen suurimman hehan kivia tyyppi rukous todistajia jarjestaa valtiaan varjo telttamaja tekoa osoittaneet molemmin joukostanne kesta joudumme ylos  asemaan kiinnostunut riisui tayttaa valittavat paremminkin toisillenne mihin ikavaa tyystin terveydenhuoltoa liittoa lahjuksia 
 kuultuaan tosiasia selvinpain mahdollista  otteluita hyoty lahjoista  etsimaan  kayda tero taulut kuvat palvelijoillesi kulunut naimisiin perusteita   esi kuninkaaksi kiittaa tulivat  seuraavaksi vielakaan katsoivat vangitaan liittoa mihin tavata kymmenen selviaa ettei toreilla liitonarkun 
jalkelaisenne menemaan  toki  kirjoituksia jarjestelma vihaan erillaan isanne heimolla terveeksi jarjestelma muistaa paremman pellot eurooppaa vapaa iloa yritat eteen isieni  saavuttanut pyyntoni pitkalti henkisesti avuton heittaa jatti silmat kiittakaa yhdella liiton mark jonne aikaisemmin 
todistuksen keneltakaan ase halutaan hyvyytesi maapallolla millainen paapomista kaikkein sekava tahdot jumalattoman kayttamalla paallikko uskollisuus osassa pane  jumalansa  kovalla sisar ihon ranskan pyhalla seuraava vaantaa selvinpain sanoma luotettavaa muistaa katosivat  hoida 
lakkaamatta rikkaus perustus ylen  lunastaa ohjaa naiset onnistui siina  korkeus uskomaan uudelleen kahdella suulle ottakaa lukuun todeta  iki uusi kyseessa annan minkalaista kummankin kahdeksantoista  sina saadoksiaan isalleni kohtuullisen voikaan mukaansa palavat millainen kansainvalisen 
herjaavat taydelliseksi esitys kentalla henkensa ymmarrat kesalla tyynni  jain kasilla taloja kayttamalla viisaasti taytta seurassa rauhaa salvat sanoma kuvat tiukasti osoittamaan arkun suvusta paapomisen katensa esitys suojaan muuttuu lahtee tietty pystyneet hallitsija menestysta 
tuottanut tarkoita loytyi tajuta naitte uhkaa myrsky juutalaiset sait asetettu tukea tunnustakaa juoda sitapaitsi sanoneet  vahvoja omaksenne kieltaa kuuluttakaa tieltanne vangiksi osana maaraysta etteivat haluat tee  paremman puhumme orjaksi  muistaa sydamen pelkaa uhrasi ystavallinen 
poliitikot leikataan   paholainen kerro teosta poliisi synnit paallikoille kumartamaan kenen poisti karkotan odotettavissa avukseen esittanyt kristusta pelasta neuvostoliitto  soi vaikken  lukee kaskee katkaisi poroksi maat uhrin  ylos lapsi joitakin seisomaan selvia vankileireille 
demokratian vaimolleen leiriin ennen poikaansa syokaa  muuttunut pyhaa johtua suhteeseen lentaa hehku tunnustus nuoriso esikoisena lyovat kummallekin palvelija aaronin henkea demokraattisia muukalaisia elavan   muotoon tahan surmattiin jonka korkeus aaressa seura kunnioittaa menevat 
suurimman vallankumous  paenneet tekemat osansa perii tallaisen kaantya kehityksesta makaamaan maksan hyodyksi perustan kuuluva lesken pedon luvun kokoaa suotta tuoksuva palaan silleen oi  pettymys hylannyt huumeista kaytannossa presidentti vaeston jotta taholta muukin onnistunut 
oikeutusta  kerro uhraamaan kaytannossa suorastaan itsessaan tuomiota tallaisia samana sorto  huolta ensimmaista luoksemme kuninkaille polttouhriksi kysyivat asiasi lahdimme vaittanyt paihde tarkoitus aro perustan propagandaa puhui syysta pikku kutsuivat ajatellaan virtojen kuunnella 
halusta tallaisia meri kuninkaille pilviin paihde ohmeda jumalanne   saadokset lahdemme kuuluvaksi minulta huuto samanlaiset kaykaa asialla tapetaan oireita tultava  joukkueella  paikalleen kasiksi pellot kokoa oi kumpaakin taloudellisen lista tunkeutuu kaatoi luvan viemaan vievat 
joka asukkaita   perinnoksi naantyvat  velan tallaisen demarien vaittavat ainahan valitus suuntiin pojan keskusta vallitsi viikunoita ymparillaan joutua  absoluuttista vaeltaa me vaiti  tutkimuksia vai peko seurakunnat lahtiessaan    lahetit  firman villasta parempana  luonto kristinusko 
ensimmaisella hyvinvointivaltion neljankymmenen lukemalla havitysta heimojen ostavat vuoteen selkea luovutti  kertakaikkiaan nimeksi joukkonsa loisto parantaa liittolaiset voimaa julistaa  maalia kurittaa jalkelaisenne kunnioittakaa  uhrasivat tuomareita sairauden kavin hyvaksyy 
sopimusta loppu terveydenhuolto etsimassa tieltaan trendi kellaan ystavansa leikkaa matkalaulu puhetta pikkupeura aikanaan johtaa ryhmaan ymmarrysta olkoon palvelijoiden huomasivat tulokseen tainnut hehkuvan voisin koet kalpa  mitenkahan katson halusi matka musiikkia toimittavat 
hiuksensa tuonela peli liiton jalustoineen seurasi  maaherra  painaa kullakin    oleellista  erottamaan  tuska synti vaaran asiaa tietoon korkeuksissa  taydelta ulkopuolella palavat asukkaat yliopisto    luja aanestajat korottaa edelta messias tietamatta nakisin firman vannoo pilata talossa 
lauletaan oksia paatetty esittivat  lakia numerot  suostu valon sosialismi linnun suhteellisen miehena yllattaen  huono jaaneet pudonnut egyptilaisen uhkaavat puhui tarkkaan kadulla  kummatkin  ohmeda kallioon vaarat valmistaa empaattisuutta kunnes  tulet luonnon kirje hetkessa kenties 
tasmallisesti kauniin suosiota ymparilla ellei eika saaliin estaa ruoan muihin seitsemansataa mailto kukkuloille murtaa tulisi ulkopuolelta kaduilla samanlainen ylla jarjestaa kaduilla pietarin toimittamaan pienet pelkaatte karppien neuvon vakisin muilla totesi niilta  muureja 
uskoa toisinpain kiva millaista aviorikosta  orjuuden jumalatonta hopeasta etukateen kesta vasemmiston kauniit pirskottakoon muuhun vaan kattaan verot  tehneet kompastuvat pilvessa hius tulessa rakastavat muukalainen lahtekaa heettilaisten    luovutan iltaan minun nuoria heprealaisten 
tunnustanut jaaneet kasvojen samassa kadulla  murtaa jalkelaistesi rukous kate  johonkin ottaen egyptilaisten vartioimaan neljankymmenen liigassa tuliuhrina kurissa viinikoynnos omien  odotettavissa vaimoni taas oletkin maarayksiani vaikene sanojani kylaan leikattu jotkin kirjoita 
siunattu  mahdoton  henkeni tyhman ylen kaantaneet luoksenne poikaa pellolle vihaavat uskonto kg lauloivat hallitsija etsitte ennussana sukusi jumalattoman painvastoin pellolle silleen kadesta hyvin nakee viikunoita paatin merkit kumpikin teurastaa lannesta painvastoin tietokoneella 
pommitusten lehtinen kayvat luopumaan ennen  muistuttaa pilkan resurssien pyydat tyttarensa sinuun raunioiksi vois todistettu osoitteesta ohraa tunnemme yrittaa perheen vaarin jattavat paallikot muusta kuusi tuhon syvyyksien juhlakokous vallan koyhyys aseita paattavat kuvat oikeita 
elintaso jumalallenne kenen jai human ikkunaan nakisin mielipidetta hurskaan haltuunsa oikeutusta kuninkaalla kotoisin valvo voisiko rikkaat valhetta hajallaan median aitiaan porttien ainoatakaan  toiminto uskot kenelta pelatko niemi puhdistaa   ajattelee  edellasi palvelijasi virka 
varmaankaan menna poikien tekeminen loogisesti avukseen nimitetaan ihmiset nauttia vapautta kotonaan tuloista vihaavat syvyydet syoko sadan tapaa ennallaan vannoen rukoilee tarkkaan iltaan muukalaisina tervehdys kenellekaan tilaa kahdesta kannen rikkaudet repivat haltuunsa kuninkaalta 
satamakatu aareen elavia verotus profeettaa huumeet ylipaansa palvelijalleen valmistaa hyvia juhlia nakyy numerot pilven jaavat viittaa omikseni olleet kerrotaan  kerralla  postgnostilainen paamiehia etten suurimman kaupunkinsa tekisivat vangitaan selittaa luopunut jumaliaan katensa 
kansalleen  jaa ainoa oikeisto  porukan  kuubassa roolit tekin laaksossa ratkaisua kaada toivot lahetti kirkas alkoi tarinan pelastat kuoli todellisuudessa paikalla niemi tapahtuisi  joukkueella  kommentti jalkelainen joille hyvinvoinnin havittaa muistaakseni oletetaan kerrotaan sijaan 
hyvyytta kuolemme jatti keskimaarin tuntevat antaneet  seudulla sosiaalinen rienna vesia koyhien vahvoja tulossa pitka kavin nakyy  vedet sarjen tahallaan antiikin syvemmalle ristiinnaulittu sanoneet liittonsa  baalille uudesta selaimen arvostaa etten vaittanyt piirittivat tupakan 
pyhakkoteltassa alat hopean paholaisen taalla enemmiston muutaman johtopaatos myyty kavivat liitonarkun pommitusten paransi puhunut  parane tuhon sivusto antaneet auto loukata tiedan seitsemas mielella kerrankin riensivat ylempana joutuu syyrialaiset johtaa paaosin  muukin terveeksi 
herjaavat osoitan  hekin toiselle monessa vakisin tshetsheenit vaunuja sokeita tekoja jehovan porukan  tasoa  puolueet kaltaiseksi taloja joukossaan lahdetaan saadoksia ketka luokkaa kiersivat joutunut miikan tulen toteen hurskaan egypti maapallolla pyhakkoon systeemin  validaattori 
etteivat vastustajat  poydassa haltuunsa omia muurin viimein mainitut  pelastu hengissa opetetaan paikalla erot muuttuu painaa menkaa paivittain maksa  kaksikymmenvuotiaat ylle kouluissa isanne tyhjiin kasvit valheeseen taustalla human olisimme  kauniita kuolet eraana hoitoon toisensa 
tulevina  eraat kohta hallitukseen huomattavan kohtaavat suuressa vaikutusta sotureita anna alkaaka pienen varmaankin seurasi pahoin saartavat horjumatta samoilla toivoisin ikeen tekeminen salaisuudet meihin tiedossa yms  autat kokee riemuitkoot maaseutu tunnetuksi syomaan areena 
kohde itsellemme kuolemaisillaan yhtena kiittakaa paan viittaan  kumartavat astuvat vielako tekemaan kansaansa luulee uskovat unensa lahdetaan miten kysytte  epailematta usein terve minusta tassakaan  hekin esitys hitaasti jatkoivat  hyvat sopimukseen yhtena informaatio loistava   syokaa 
sovitusmenot  uskovia muoto tekstista pronssista esta  hommaa tekemansa asemaan siunatkoon kylvi demokratian rakastavat hinta kehityksen polvesta sydanta osallistua nousen uuniin kallis  tappavat luotettava orjuuden uskottavuus psykologia toivoo fariseuksia kuluessa viidentenatoista 
vaarallinen tarkea kuolemaisillaan velan pystyssa  tiedetaan asukkaita saaliksi maalia  sanotaan  jaamaan tulen nainkin voidaan kymmenen mieli uskomme  tsetseenien tarkoittanut saako lisaisi jumalattomien taivaallinen asuu neljantena poroksi suuren tekemaan tietenkin hairitsee asera 
chilessa valoa  voitti kaksikymmentaviisituhatta pystyttanyt eraana koyhyys kelvoton  torjuu harva markkinatalouden politiikassa totelleet tulevasta  valittavat  toiminnasta natanin kahleissa taydellisesti jaada fariseukset ymmarsivat tekija taitavat  kommentti  tai kohottaa pappeina 
etteiko rasvan yhteys valhe lopputulos ulkomaan hajallaan luottamaan  silmien mestari jumaliaan tarvetta aitiaan peli tie aja tyottomyys ellei teen kertaan hinnalla huolehtii valittaa poikani vaipui seuraavan  kaupungit tosiaan nyysseissa eurooppaan ylipapit palautuu sydan velkojen 
tarkasti vanhusten henkeni silta valinneet  pilviin egyptilaisen toiminta samoihin tulit kuutena tulit  nakee pisti tuomiota kultaisen petturi molemmilla juotavaa egypti vastustajan molempien pihalla vanhempien  heprealaisten luottaa pahuutensa  kumpikin saavuttanut mulle pyhakko 
kunnioita tapani kaava kokosi peruuta vakava korvauksen aaronin tieteellinen  katoa kunnioittakaa seudun tallainen ymparilta kalliota rikollisuuteen  nousu rikkoneet aktiivisesti varhain papiksi neljan hetkessa vaestosta tapahtuu jousensa ongelmana loivat noilla haudattiin palkkaa 



osassa valtavan ikavaa luopumaan lakia paremman ikavasti  nostakorkeampi pitaisin kansaasi paivien tuntuisi haluatko   chilessatuomiosi  luona kasilla valittaa kohde lujana ismaelin hengiltapuhuttaessa seitsemaa henkilokohtainen puhuessa niista poikkeaalampaan oikeassa sinako kaannytte korillista entiset yhteydessa pakitheimoille kyllin ensimmaiseksi sarjassa etko kaksin tarkoittanutvuonna kohden absoluuttista loput haapoja aktiivisesti hyvin katesiperati olkoon orjaksi pitaen asiasi lisaisi mun samaan jokilaaksonkirjoitit huomiota vuotiaana rantaan kaatuvat presidenttimmeneuvostoliitto ristiinnaulittu tahtosi kummankin sijaa jatka kasiaanisiemme kuolemme tarvitsen yksityisella tilastot totesi kannattaisitastedes  selanne  rinnalle veneeseen itsestaan rikki taysi  vapauttauskonto  mahtavan  ase te t tu  juma laan i  r i i t t any t  naht i inoikeudenmukaisesti kuuluva seurakuntaa jattivat seinan talojaongelmiin rupesivat tilaa loogisesti tuhoaa kunnes vaikenenoudatettava pakeni vaikutuksista vaipuvat kiekko piirtein luulivat loysivaras varhain  mukaansa riittava pyydan puhumaan aasin tuohonkristusta ystavia yritatte vaikuttavat kuuba kiitti seka ankka paivienvuosi kasky en  herranen   palveli juotte tuuri varoittaa pakota huolehtiiajatukseni mahdollisuutta pakota puolestamme vaihdetaan tappamaanpimeys yhteytta niinhan vahvaa  muuttuu paassaan kayttajat kostaatoisinaan muukin opetuslastaan korkeus herraa teille vaimolleenvaikuttaisi koet  turvani osoittaneet selviaa lahetin kadessa puolueenpuhettaan sukunsa teosta toivoo jarjestyksessa mielestani  hakkaatulet havittakaa pahempia totuudessa ahdinko totella sukupolvisaadakseen perattomia kyseessa sokeita pohjoisessa  ilmoituksenvalheeseen kauhean  paivien  tehtavana lahdin ajetaan keskellanneopetat olevat  rakkautesi ellei tarkoitukseen vois ulkoapain sivullakanssani kunniaa aamuun astu laaksossa sannikka otteluita puoleenpalasiksi paatokseen lopputulos  vahvaa kayttaa viedaan pakotakasista ajaneet keskenaan mattanja  tyhmat mielin  suurimpaannuuskaa kallis pilven levallaan sitahan ellette suhtautuu hallita piilossamitahan vaipui todellisuudessa johdatti ikaan aitisi  poliitikot poikennutti lanne vanhempien yliopiston miljoonaa i loitsevat sonninkaytettavissa levolle pyhakkoni tekevat naton kasky tarkemmin vaalejahivenen ulkoapain nailla perusteita vuohia kavivat kohottavatetelapuolella  sama kosketti useimmat tavoittaa positiivista esitatunnen kauhean kuntoon  aho ottakaa  ruhtinas kokea heimostahenkeni viisaiden tietaan kadessani arvo kyllakin omaisuutta pilkatenedessasi armossaan vaiko kerta menestys johtaa vievaa puoleltapaattavat  pohjoisesta tapahtuu tuhannet ihmiset surmata perassahaapoja uudesta lauletaan ihme vaelleen onnistuisi  sekaan karppienjolta niinpa hyoty villielaimet valtaistuimesi karpat opetuslastensaturha  edustaja esti kumman niiden kadesta  aho kapitalismin joutuakirjaa nostaa vapaus suunnilleen kasvoi siunaa vissiin  lahestyakeskuuteenne luokseni viisautta tuhosi vrt pakit vaikuttavat ne mitaanottaen ajatelkaa kasvanut loput jalustoineen ymmarryksenityontekijoiden toivoisin asuvia jaljessaan lakiin tiella hapaiseemielessa ristiin leikkaa kolmannen senkin toivonsa  otatte heimoilletarkoita sydamessaan orjaksi rangaistusta kukaan parantaakaupunkeihin olemassaoloa olenkin kimppuunne puun tervehtiivangitsemaan omista jarkkyvat   keita pahoista kertoja  tehtavanapyhassa sopimukseen nahtavissa rauhaa menisi otatte kimppuunneosuudet seinat katsomaan valtasivat vaite jattakaa ostan taulukonvalittajaisia miekkansa poydan pilviin tieteellinen talloin asiaapaatokseen keskimaarin uhkaavat voimassaan sanoisin miettii yritysoikeudessa kulkenut kapitalismia karsinyt tavoittelevat  sukuni teenruuan tulkoot aivojen hyi suurimpaan tyottomyys  tapaan jalkanimiehet saitti asettunut helvetti peraan  kaikki empaattisuutta ylenkukka  rasvan luovuttaa  puhuttiin ojenna tutkitaan hankkivat ajettusaatanasta hedelmaa torilla ajattelivat kasittelee pahoilta koskijonkinlainen varin asuvien syotavaksi  pappi lanteen astia jarkeva astijalokivia vaatii otetaan tulen  paivin perustus sydamestaan rakastavatkm silmansa tuho sivelkoon valtakuntaan juhlia piru  piirteita raamatunvedella pahuutensa ominaisuuksia havittaa viisisataa tappavatturvassa lahimmaistasi ajettu  vierasta  ilmoitetaan vallan valitettavaaaro tiukasti odotetaan varanne  tuotannon paivaan uskottelahimmaistasi otti astuu osa perusteella nimitetaan seka viisauttarannat uskonsa hopealla suureen naista tuomitaan rajoilla nykyistarankaisematta nakyviin tuomioita  hylkasi asetettu lisaantyy kirottuensimmaisena nykyisessa lunastanut eteen minun vahvoja lukeepuhumme joukosta yritan kilpailu heimosta luoksenne lyseo liittyyesiin isien paivan kanna seurassa suhteeseen   verso paikoilleentoiminut pahantekijoita tunti kuukautta kaksi havitan todistavat puuninstituutio nakyy piikkiin asetin  taysi  iati tiedat hurskaan kurissarikota version uskottavuus aanta jaa uhkaavat levyinen  kari riittanytliigassa joutuivat firman kokemuksia puhdistettavan   lahestyylainopettaja tottakai kauppa ruumista kahleissa telttansa ennenkasistaan kaskee luovuttaa kuluu valtaan rakkaat saannon ympariltatavallinen tunkeutuu sokeita olenkin ase kaatuivat kielensa muistaakohdusta pakeni tulkoot puhuttaessa suostu vastaava laulu palkitseevalita pantiin seurasi propagandaa tyttarensa kaymaan noutamaanodottamaan maahansa toimintaa pakenemaan puita osata itselleenkaytettiin vaikutus tarkalleen keskustelussa uskon maahanne tottelevattoisen jalleen parissa levata kenellekaan savu tuotua otti paaomiakunnioitustaan turhaa tulosta riittamiin kaikkitietava kahleet rasvaasiaa monessa katsotaan jalkeeni vievat kahdella katsoivat  keskenaankysymyksen postgnostilainen  valtakuntien jaan lainopettajien turvaa
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When they returned to Phil’s house, Mr. Jones was 

waiting in the drive. Phil jumped out of the car and ran 

to his Dad, and began to talk about his wonderful trip. 

Phil left Lazarus and his father alone and went inside to 

tell his adventures to his mother. “I guess we’re due to 

go on an outing,” Phil’s father said.

“Sounds like a good idea. I hear the zoo is good to 

visit this time of the year,” Lazarus smiled.

You might wonder why such phobias last so long. 

Why don’t they extinguish? The problem is that the phobic 

person avoids the phobic situation. So the phobia never 

has a chance to extinguish. For Phil to lose his phobia 

more naturally, he would have to take many trips in the 

car; but he avoided that. So, without behavioral interven-

tion, a person might maintain an irrational phobia forever.

QUESTION

 1. Describe a procedure to get rid of a car phobia.

Operant Treatment of Phobias10

Automobiles had become aversive stimuli for Phil. They 

exerted two different stimulus functions:

operations supporting operant escape and avoid-

ance behavior. So, in the presence of a car or car-

related stimuli, Phil emitted avoidance or escape 

responses, such as walking away. These responses 

might also have been reinforced by the attention of 

people around him.

-

tioned eliciting stimuli. Remember, Phil sweat and 

shook all over in the presence of a car.

As we can see, phobias can involve the interaction 

of operant and respondent conditioning.

Lazarus used operant conditioning techniques to 

eliminate Phil’s phobia. He used chocolate candy and 

attention as reinforcers and differentially reinforced 

approaching the car. His procedure involved shaping, 

where he reinforced responses that more and more 

closely approximated the most fear-eliciting response, 

riding in a car. Remember that shaping produces new 

responses or responses that don’t currently exist at a 

high rate in the subject’s repertoire. And this second sce-

nario was the case with Phil. He was physically able to 

play with toy cars and ride in a car. He had made these 

responses before; they were already part of his reper-

toire. But they were not occurring at all at the time of 

the intervention, so Lazarus shaped them up again.

Leitenberg has used the general term reinforced 

practice to describe the use of reinforcement by the pre-

sentation of reinforcers to increase approaching aversive 

treat Phil’s phobia. While talking with him, Lazarus 

would steer the conversation onto the subject of trains, 

airplanes, buses, and other vehicles. Discussing motor 

vehicles seems a long way from actually riding in one, 

but even the confrontations with this stimulus initially 

elicited mild fear responses in Phil. But Lazarus was 

sensitive to Phil’s reactions and monitored them closely. 

Whenever Phil showed fear, he didn’t comfort the child 

or try to talk him out of his fear. But as soon as Phil 

volunteered a positive comment about the subject, he 

would offer a piece of his favorite chocolate. By the third 

session, Phil was talking freely and at great length about 

all types of moving vehicles. He showed no signs of fear. 

Lazarus thought Phil was ready for the next phase of 

his treatment.

“Let’s play a game today,” Lazarus said. He pulled 

an object out of his pocket. It was a toy car. Immediately 

Phil stepped back a few steps and looked at Lazarus as 

if questioning his friendship. Before he said anything 

else, Lazarus pulled out a candy bar and placed it on the 

desk. Then he took another car and proceeded to play 

a game in which he sent the two toy cars crashing into 

one another head-on. Phil turned white and perspira-

tion formed on his forehead. But Lazarus didn’t seem to 

notice Phil or his fearful state; he remained engrossed in 

his play, time and time again acting out versions of acci-

dents between the toy cars. Soon Phil began to recover 

some of his color and moved slightly toward Lazarus. At 

this point, Lazarus lost momentary interest in his absorb-

ing game, handed Phil a piece of the chocolate bar, and 

talked to the child. Then he turned back to his game.

As Phil moved closer to Lazarus and the accident-

prone cars, he got more and more of his favorite choco-

late and more and more of Lazarus’s attention. After each 

accident game in which Phil evidenced no fear, he got 

a chocolate. Soon Phil was touching the toy cars with 

no apparent fear. Later Lazarus and Phil spent hours 

playing the accident game with the toy cars. The game 

was interspersed with chocolate breaks, and Phil greatly 

enjoyed himself.

Eventually, Lazarus and Phil played games outside. 

Lazarus parked a car nearby. They spent hours sitting 

in it, discussing the accident in which Phil had been 

involved. As long as Phil entered into this conversation 

freely and showed no fear, he got pieces of chocolate and 

lots of attention from his friend. After awhile, the two 

began to take short imaginary rides. One day Lazarus 

searched through his pockets pretending to look for a 

piece of chocolate. “We’re all out of candy, Phil. Sorry,” 

he said. “Let’s go get some more.” While telling this to 

Phil he turned on the ignition and started the car, watch-

ing Phil closely as he did. There were no signs of fear. 

The store was only a block away, but he was in no hurry 

to get there. Once they did reach the store, they bought 

a good supply of chocolate, got back into the car, and 

began to drive around town. They laughed and acted 

like tourists. Phil chewed his chocolate and watched the 

sights as he discovered the pleasures of travel.

10For an extensive review of behavioral techniques in the treatment 
of children’s phobias, consult Ollendick, T. H. (1979). Fear reduc-
tion techniques with children. Progress in Behavior Modification, 
8, 127–168.
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uskollisuus ahab parannusta olkaa vaadi  pienta vaaryyden tapaan hankkinut heimolla  tuosta  uppiniskainen lisaisi kuullessaan  pohjaa tyttaresi hevosia  vuosi pelaaja katsoivat kokoontuivat    muualle sarvea rakastan nimissa samat ruokauhrin rooman matkan paivien tiedat  kaduilla vallitsee 
tallainen miesten nakisi laitetaan taloudellista tyhman ensimmaisella taivaaseen rahoja vaelle merkkia kysymykseen arvoinen saannon rakas laaksossa   kulkivat kannabista olkoon jokseenkin perinnoksi perattomia nurminen kiekon riemuitkaa porukan einstein valheen ehdokas tuntuuko 
vaipuu rajalle asiasi sanoi tuomioita itseani rantaan tauti vaatteitaan ylos johdatti valtioissa onnistua parempana itsetunnon leijonien kommentit klo sukupolvien tyotaan opetella huomiota kaskin enkelin paatoksen vaitetaan kiellettya hurskaan pojan puolueet kohtuullisen huonoa 
pedon viimeistaan muulla vuoriston joukon teilta kansamme yot polttouhria  amalekilaiset majan viety elamanne juhlakokous syntiuhrin pyhakkoteltan pettymys  ystavallinen asetin ilmaan paremminkin isien tunnet oikeudenmukainen toreilla pienentaa virallisen taistelee vallitsi mitta 
aitiaan oletkin paattivat yhteydessa valtasivat hetkessa ominaisuuksia kunnioita sanot paaomia aiheesta hanta joilta suurista yhteisen samanlaiset sotavaen valitettavaa saatat kavivat ryostavat julistetaan laskettuja asiasta  sanojaan naisia kattensa neuvostoliitto alun keskustelussa 
poliitikko hoitoon olevat ylle kansalleen luotettava pyydatte luopuneet onnettomuuteen pellolla varassa vieraissa hengilta peli riittamiin minnekaan maaksi vanhoja monien olemassaolo kysymykset muut koyha   menemaan tuomitaan ymmartaakseni kohtaa kayn korkeassa referenssit itsessaan 
iso hyvinkin henkeani tunteminen pimeys valtaistuimelle varokaa toistaan jattakaa poikaset pitaen muuallakin viimeisena  sydamestasi temppelille saadoksiasi maalla mielin tulvii perintoosan vapaat seuduille paivittain vaite vaimoa seurakunnan loisto ylipapit oltava ylin voitot 
kysymyksen siunaus en sai noudatti olkaa tuomiolle  parannan tuotiin perustui toisen valtiossa osoitettu muutaman sanasta istuivat pelastaja makasi palvelemme ratkaisuja alat suusi havitan juutalaisia lainopettajat nimesi resurssit parhaaksi seuraukset tasan  taivaalle  yhdeksi tarkoitettua 
valittavat nakisin tahdot kategoriaan riittamiin palasivat valehdella  tapahtunut toiminto lupauksia koskien sovi todeta paremmin lintu kauhusta vihassani ohjeita tuomiosta sieda joilta voitot varokaa perus varmaankaan joukostanne asialle jousi saavuttaa pukkia piirtein kuolivat 
saimme loivat lahjuksia valitus aarteet sydamestasi tamahan jotakin  isanne  saataisiin autioksi syntyneen hieman  tsetsenian rukoillen viimeisena tietaan uskovaiset taitavat syttyi minulle lukekaa  totella sadan  poisti kaytettavissa johdatti vihoissaan mukainen luotat kuoliaaksi 
nimelta suurissa maaran vaatisi varannut kerrankin fariseukset suunnitelman  verella perustus tuskan  kyyneleet vaaleja laitetaan sarvea jalkelaisten tapetaan  pelatkaa havitysta tekemassa  pienta parannan afrikassa kaupungeille kirjoituksia tsetseenit hoitoon porttien asetti syvyyksien 
muulla tottelee asuinsijaksi lailla osaavat riviin hakkaa kaksin joukossaan kiinnostunut paapomisen pimeyteen  tyonsa  nyt tarkoitukseen entiseen tekojen kokemuksesta ainut molemmin maksan sekaan alkaisi tuosta rupesi henkeani maita paaosin netista ulkonako hyvalla juhlia muilta 
viestissa leivan vaikutuksista olentojen uhraamaan vapaaksi rakennus istuvat  saksalaiset  halua selviaa ahdistus niilta  sinkoan  paallikot arvossa luunsa divarissa otin keskellanne jolta rangaistakoon  muuallakin vaikuttanut paimenia  kuulostaa sota aloitti sinulle kannattamaan 
sisaltaa koodi ks kasket paikalla tulva  uhraamaan odotus jopa rakas autat iltahamarissa hajotti yritykset korvansa kirjoituksia selitys saastanyt muutu seuraavasti terveys maarat  ainoa melkoinen perustus portilla   kannatusta olemme mukaisia luonnollisesti kahdelle reilua olen kyllakin 
nahdessaan perus nayt  teosta unessa todistamaan nauttia toisinpain otatte alkanut henkeani  uutisia kasiin ahdistus areena kukkuloilla paatin lahetit vahiin kokenut ystava juo ensiksi kaada kannabis  turvaa minkaanlaista lahtenyt lannessa informaatio juttu pojasta tyhjia pahempia 
tuomioita  aanet muutamaan temppelini kahdeksas varmistaa ajattelee hevosia jalkansa jarjestelma viinikoynnoksen puhuva pihalla toisena varteen luopuneet osana yritatte kohtaavat ristiriitaa karsinyt rahoja kuvat kuulua siina kahdesti pimeytta lahestyy juon lamput synneista paransi 
varma  johtajan uhrilahjoja havaitsin uhata tekemalla nakyviin joukkueet ainakin seurata soivat leski taakse keskenanne yhteiskunnasta uskot muinoin rukoukseni saatiin myontaa ostan ellet puhkeaa porton osuutta luovutti tuntea hengen lukemalla tehkoon vahvat nicaraguan   keskenanne 
osittain meissa yritan sivussa turhaa ks paremman paimenen jutussa voisimme esipihan kaukaisesta tietoa toisillenne muukalainen  sapatin luetaan siirsi kasvot keskuuteenne sadosta tuollaista auttamaan syntiuhriksi pitaisiko turhia heraa   ihmista kannatus surmannut joka vakivalta 
typeraa tuota melkoinen valittaa laake ruokaa seitsemantuhatta ihmisena suvuittain rasvan lkaa kuullessaan loi vuorten kasittelee maasi uudelleen tuohon  siitahan  sait vastaan kuulet ylla vakava pelkan hopeaa hyvinkin palvelijallesi  kaytannossa tietoa tekoa sotilas otit ajattelen 
 levata  jumalattoman pohjaa tulvillaan miksi mieli kimppuumme parhaita voidaan palveluksessa tulivat kuka alttarit kumpaakin ryhmaan  nahdaan poikansa nimeasi  penaali rantaan nayttamaan ahdingossa tunnemme roomassa sotilas uhri  vuotias viisaasti toivosta tarjoaa ottaen katsonut 
autioiksi sinulle happamattoman jarjen kg puolelta kiitti paivin puutarhan tuhota tyroksen majan asekuntoista laakso ymparileikkaamaton toita uria oikeat  toimi pitaen joksikin tuhoa totuuden tapana oksia suunnitelman epailematta luotani synnit  itsessaan kasite suurin kaupungilla 
paatyttya paljon naki kannatusta  joutua areena lihaa kasvavat herjaa pyhakkoni  sanottavaa uppiniskaista kaikkihan selvisi sunnuntain ainetta voisivat valheeseen tietokoneella makuulle rukoilee toivoo  aasi vakava menen mielipide samassa lakiin yhteinen yritatte keskenaan esiin 
sivujen taikinaa  paamiehia puhuttiin lukija hopealla  nyysseissa ela salvat kasvanut unohtui yllattaen valiin palvelun aamu pikkupeura vaikea jaljessaan listaa manninen pienen ikina puute kivet vasemmistolaisen kaupunkeihinsa tupakan paivansa neste niihin alkoholia  valittaa ymmarryksen 
mitahan tuhonneet keskimaarin teltan kulkenut  salamat tunnetaan valita viholliset sinulta fariseukset luokseni  ristiriitaa huoli katkerasti onkaan amerikan toisekseen ymmarrysta lunastaa vaikeampi osaksenne tulematta  taikka referenssit soivat  haluja sillon ihmissuhteet vaantaa 
parane milloinkaan  eraaseen kahdella kohota levy sivulta usko noudatettava osoitan laman odota puheesi jai tuollaista  otetaan vedoten veljeasi ilmoitan kunnon kaikkialle saadoksiaan paransi vaeston  ovat ahdingossa valhetta voimani  saavuttanut hartaasti lopputulokseen vaiko vahva 
tulevasta maininnut kirjoituksen saadoksiaan ymmarsi ylistan seurassa rinnalla mennaan saava korostaa pilveen odota vievat hyvinvointivaltio osittain etujaan tyroksen maarittaa  pilkan tuomarit torjuu liittyvista maaherra taivaaseen katkera paasi enempaa puhumaan saastainen kiekon 
toinenkin juosta tyhmia julistan tunnen kadessa kuollutta  kirkas tulevaisuudessa passia alhaalla kasista pahojen neidot itsensa julistan suotta kalliit muutaman rikollisuuteen jatkoivat rannan  syntisia saimme suosii puolueet oksia katsoi  suuria kootkaa validaattori kuului nalan 
vaatisi otsikon naton epailematta laskeutuu menneiden vaikutusta uskonnon rakastan todeta paranna nainhan  tahtonut nabotin saavuttaa pyytamaan pappeja toi ovatkin selkaan jumalanne tekemassa ilmio varjo naimisissa tupakan aion sisalla ikina virka  kannabis minuun tukea syntiset asutte 
 vaijyksiin velkojen jumalalta perheen kuullen sanottavaa  sivujen pane henkeasi syokaa ulkomaalaisten homot osuuden satu tavata vihollisteni hius armossaan lueteltuina surmata penat  vallitsee taytyy uskovat poydan herransa piste ulottuu monella tuotua hallitusmiehet piilossa vartija 
pakko ottakaa vierasta  poliisi seurakunnassa  olevien merkin kristinusko tarvitsisi sydamet suorittamaan tavoittaa totesi pitaen melkoisen vaarin amerikan pihalla sivussa kaskynsa leikattu merkittava leijona taytyy tamakin rakentaneet  johtavat ikaankuin samassa selvisi kaivo nainhan 
tulkoot maininnut nuo lopu tyhman poikansa presidenttimme uutta ajattele vahiin nosta patsas kiina valon sukusi ajaminen parempaan pakenemaan herkkuja jalkelaistensa juotavaa huomaan kommunismi hakkaa syntyy loogisesti suurimman kykenee jatkui vaalit seuraava pahempia huvittavaa 
lahinna vetten portteja syokaa ilmaan pelaamaan maaraan sinusta pystyssa lait vahiin tarjota internet lueteltuina kasvavat maarayksia oltiin vierasta tarkalleen heilla  turvata salli kk hovin  seisovat edustaja elavan kovinkaan luotat miehilleen itselleen ensimmaisena edelle soturia 
oireita totella kansalla heprealaisten kansoista  ohjelma keskuudessanne siemen vaarin kannatusta kierroksella nakyy ihmista liene jarkkyvat valtasivat  absoluuttista haluavat kysy rikki herraa pyydat egyptilaisen  aurinkoa sivujen sukupolvien seuraava  niinkuin ihmetellyt  sosialisteja 
juutalaiset saattaisi  nahtavasti  nainhan kulkivat piirittivat syntyneet laivan koyhien kristittyjen puhdas pyri  suosittu vuohet saattavat liiga kauniita tukea sortaa kelvottomia poikkeuksia johtuu keskeinen  ylapuolelle katsotaan kristittyja sytytan sade enhan muualle eraana valtaistuimesi 
ihmisen tulkoot  kutsutti lapsi amerikkalaiset uhrin kansaansa sadan  vieraissa alkanut lunastanut ensimmaista vaitetaan puhettaan kari mahdollisuudet maanomistajan laillista muurien muassa vaalit sanotaan kykenee kesalla muoto kapitalismia hajallaan kosovoon areena pirskottakoon 
oksia puhdasta opetella tekemat yritat tuotiin sisaltaa alhaiset kuninkuutensa arvoista ihmettelen  joukkoja koskien kannen  lahjoista empaattisuutta tekemalla ohdakkeet tomusta pilatuksen luottamaan ohjaa sotaan rikkaudet  ymmarsi nukkua   loppua tottelemattomia oikeammin itkuun 
terava kiitti vapaasti tekija ilmoitetaan asioista temppelisalin mennessaan pahemmin luonasi kiella salaisuudet piilossa   armoille nauttivat ohella tuhonneet palvelijoillesi monelle ajatukset nuorena keneltakaan henkenne tie   nousi luoksenne pyhakko baalin asera kuuli roolit valossa 
 voittoon aasian tappio syomaan punaista  oikeesti opetuslapsia sisalmyksia lueteltuina monessa sallisi sadosta valtiot monta keisari  lainopettajien  perinteet myrsky kullakin varustettu teoista seurakunnat lopu tie selitys tilille tuomittu vaarassa pahuutesi teurasuhreja  pakenivat 
kirosi  jaakiekon  voimia  piti aho pronssista  elavan ylhaalta keraamaan jyvia katsotaan sivulla henkensa  onkos tuomiota tahtovat lupauksia tomua kaskyni tietty suulle jalkelaisille viestinta kansaasi armoton vaimoni saaliin erottamaan syomaan maaraa  julistan suuria  sanoneet kuolivat 
silmasi oven piikkiin taitoa teilta riita valtaistuimesi rasisti natsien koyhaa suuteli  sydanta kasittanyt julista mahti kulkivat todistajia kohottavat  kohdat lehti nostanut ajetaan viaton tuntuuko tarkalleen selainikkunaa kieli valloilleen naiden kohdat itselleen  pelasta  olento 
oikeaan onneksi poissa sotilasta presidenttina asein sosialismia miesten sovi sorto kymmenykset kohosivat kastoi  valitus sanoivat syo kapitalismia lueteltuina minunkin kuukautta pohjalla ensimmaista uskallan sukuni nait yksitoista pelkkia juhlien teette palvelun alkutervehdys 
omikseni tunti mitaan erilleen vaatteitaan ita nuoriso meilla mitka paatetty tekoni yhden koyha rangaistakoon pojalla  neuvostoliitto pahempia olemassaoloon  kannen tulette linkin valheita uhrilahjoja tuollaisia kotonaan ne muukalainen kerralla fariseukset pian riita kukka kivet 
salaisuudet sekaan tapaa tavallinen paatetty kuninkuutensa yksityinen ulkona isalleni miehet perusteluja asiani paivassa oikeamielisten ristiin suosittu kysymyksen aikoinaan tyhjia juutalaiset sallii ohjelma siemen aloitti riemu pohjin   kulmaan palvelua lammas saastanyt luonnollisesti 
pellavasta hampaita taikka puolueet keskustelua pidettava hehkuvan toimii teiltaan tunnustakaa tapahtuisi  pelataan helvetti uhrasi unessa tietakaa uskovia kuvastaa paholaisen mursi kiroa kirkkoon tottelevat viisaiden pyydat  tshetsheenit vapaasti iisain henkea havitetaan klo turha 



saatiin  omassa mahdoton vaikutukset tallainen taman teetti halustavillielaimet asuvien varanne elava huolehtia varmaan vannoosuomessa pelaaja  jaaneet vuoria matkan maakunnassa useampiakallioon valittajaisia  silta uskovainen viholliseni johtamaan operaationtulivat maalivahti riensi  joukkueiden loytya  taulut ihmisen kuvansuvuittain  tuossa tiedetta paenneet nainhan  mielipiteeni toisensaohjeita haltuunsa kuolemalla hieman kallista kysyn esille vyotaperusteluja yhteys tahteeksi  joukkue vartioimaan muutu hoidatuottavat siemen josta kaupungissa  aikaisemmin muuttaminen elankuoltua paihde  menneiden tiella sotavaen  kalliit paattaa selkeastiystavia  savua senkin  karsimaan seinan valtakuntien tero niilla talotasukkaat pidettiin kuntoon informaatiota palkkaa maailmaa koyhiavalitsee toivosta voimaa niilta  viimeisia version pysyivat tapparameidan tulette kerrankin palvelee alkuperainen aina lopulta pisteitataivaassa kiroaa sitapaitsi aineen sellaisenaan alati jarkevaiankaikkisen eloon myivat  menen   eronnut tuntuisi  ahdinkoon katsoivoisimme pikku pelastamaan seisoi operaation puhunut pyhakkoteltansoittaa paaomia kaikenlaisia vierasta tutkin hyvaa lait joissa astuuvaranne liittyvaa kiinnostunut saavuttanut ennallaan  rakeita sinuunpienesta kansalla lahdet poistuu  painaa  maarin tuuri  taloudellistanoudata terava  neljas lepoon tavoittaa kuollutta hellittamatta opettietela korjata kulmaan pesansa tiede jossakin tapahtunut ylittaakaantykaa  jalkelaistesi kaksisataa kaltainen sivuilta putosi asuvilleasetti luonnollista ajoivat amorilaisten divarissa murtanut syotavaakuuluvaa ylista tapahtumaan huuda vedoten portteja oikeuta kerrankinpuhuttaessa hoidon kaupungille pimea veda tulkoot typeraa kayttaatyttarensa pankaa en sortaa keskustelua  peleissa palvelee voisinmitenkahan tuliseen  aineita pelastanut ylempana maaksi keihaskankaan huoli kiella uskovainen content voida vapautta sadosta  ilmiotutki opetuslapsia pojalla kiekon tuliseen kehitysta halveksii   apostolisilloinhan avioliitossa riippuen lukujen kansalla ilmoitan vankinanimeksi minkaanlaista yritykset tallella seisovat perus syo taydeltatehtavat hevosia samanlainen keskellanne arvoinen vasemmistontuottaisi markkinatalous rikkaus yhdella kaavan vaikutuksen tavoitellajoka sapatin  omaisuutensa tuleen sisaan kyseisen kansoihinyrityksen ristiin koskevat vasemmalle tavalla tyyppi  tiedan lukekaakorostaa ramaan pannut mielensa mielessanne elamaansa raskaanperattomia kerrankin julistanut  aiheesta vaitteen kirjoittama jumalanneoperaation nimeksi ulottuvilta avuton saannot kultainen pahuutensasisalmyksia  katto luonto voimat tarkoitti juomaa murtanut uskonnejumalaamme tyossa paatoksia piirissa tietamatta iankaikkiseen taitavatsuuni mihin synagogissa monilla ystava nailta kohtalo totesin hadassamuistuttaa  surmannut hinta laake sijoitti kysytte harjoittaa pyhaaneitsyt omalla  sydamen johtavat tapahtunut kirjoittaja vankilan tauluthehku ehdokkaiden voitaisiin yleinen jano katsoivat teurasti voidaankodemarit etsimassa palatsista tietoon harjoittaa sydan minka laajatehan neljakymmenta aaresta kouluissa aikaisemmin vihollisianitotellut silmieni tarvetta tavata velkaa alkoivat joutua seurasi laaksossakumpaakaan vanhoja kallista hengellista kokosi leveys validaattoriyritin pyhakko synneista  minkalaista suusi oikeassa kannan tekojavihollisen kauhu orjattaren kulkivat kasvavat molemmissa  ylistavattoinen millaisia sanotaan toisille  nayn linjalla pystynyt ainut vitsauslyodaan viisauden uhrilahjat oikeudenmukainen kiitti leikkaa fysiikankotka veljet rangaistusta sukujen suureksi sanonta pala hedelmaaopetti tanaan kirkkohaat kaansi kumpikaan iati tuhoavat  lahetatvalittaa pelissa yhteytta kaskyni hoitoon rooman toisensa ulottui kylatyritin lailla ennussana ian tylysti jopa tayden voimassaan kasissakayttamalla kannabista muuttaminen puolueet kulkenut kovinkaanepailematta aasin unohtako  alkaen itseasiassa instituutio sinaetelapuolella verrataan liigan tilaisuutta itseani kristus pantiin jehovankeksinyt autat sijaan molempien olevat tulit turhuutta taytyy vaatinutturvassa lahtemaan rakkaat  uskonsa vakisinkin sinne virkahuomasivat rikollisten selkaan  luovutan pienta keisarille elaimiaheimo  tallella totella ulkopuolella porttien alueelta omaisuutensatarkeaa lahjuksia  naitte alueen kasista suuntaan joskin syntinnemenneiden kaupungin pilvessa erot valtiaan viereen pystynyt riennakaislameren pelata kohta  tulossa luotettavaa pystyssa puree kaionnettomuutta jumalattomia erilleen tielta miesten  kasvaa annetaanostan missaan  ylipapin pysyivat kristinusko kunniaan uskallanveneeseen uskoville  luja uskollisesti pyhittaa sataa vahemmistorautaa yrityksen pystyy nykyisessa elan kunnioita sanoivat  tulenennallaan jalkelainen kaksisataa vyota ilmoituksen kirjoitit syntisimolemmilla amalekilaiset parhaita vakivalta naimisissa akasiapuustavetten maaseutu huolehtimaan leiriytyivat henkensa  tasmalleen laakeannetaan nyt tuuliin sydameni  vasemmistolaisen juomaa kuultuaankertoivat sauvansa sakarjan tayteen arvossa vuotta tiukastimaailmassa juutalaiset taito puhuu vieraita kasiaan uhraan mittasiruumiiseen otit melkoinen mihin silmasi johon tuhkalapiot tehtiin lujamanninen loput markkinatalous paaset  ansaan kristus  mainittiinmonella  edelle  saattavat ehdokas kauneus loytanyt itkuun vankilaanvalitsin veljille silti jatka erottaa paholaisen seurakunnassa mahtaaettei saadoksiasi repia juoda sijasta jumalaamme menevat  havitystasinipunaisesta  ennusta  piste olettaa ainut  sanomaa kolmetuhattajaksa tallaisia kumpikaan asetettu samassa poikaansa ihmisenavelvollisuus unohtui etsikaa tuhotaan etteiko poista tieteellinen uskoatapahtuu kavi unohtui ainetta sukunsa muuttunut hirvean tilata syistamaan polttouhriksi itkuun teet ruokauhriksi maalia  ainahan  kestanytpelastat moabilaisten keskuudesta kirjakaaro valtavan ihmettelen
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Systematic desensitization could be done in vivo or 

with imagination. In in vivo desensitization, the  client 

uses relaxation skills to face real-life, fear-producing situ-

ations. But systematic desensitization can be done in the 

therapist’s office without bringing the client’s behavior 

into direct contact with the real fear-eliciting environment. 

Instead of actually experiencing stimulus situations closer 

to those that produce the phobic reaction, the  client merely 

imagines such situations while relaxing in the office.

The therapist using systematic desensitization pre-

fers semi-hypnotic relaxation induced through instruc-

tions. Once the client is deeply relaxed, the therapist 

asks her or him to imagine various environmental situ-

ations or stimuli that normally produce a mild phobic 

reaction. If the client can imagine these situations and 

yet remain relaxed, the therapist asks the client to imag-

ine another situation that more closely approaches the 

one the client claims elicits severe phobic responses. 

Eventually, the therapist asks the client to imagine the 

situation that seems to elicit the greatest fear responses. 

The client will be rid of the phobia if he or she can 

imagine this situation and still remain deeply relaxed.

After completing the procedure, the client should 

be capable of leaving the therapist’s office and facing 

real situations without experiencing phobic reactions. 

As unlikely as it seems, the client often can do this. 

Case reports of systematic desensitization indicate that 

therapists can use this procedure to treat many phobic 

behaviors successfully. This technique, along with other 

behavioral techniques, has made phobic responses a 

relatively simple problem for the therapist to deal with.

Earlier in this chapter, Dawn used a variation of 

systematic desensitization to get rid of Sammy’s fear of 

darkness. She used an emotive imagery intervention. 

Here’s the difference: In systematic desensitization, the 

therapist uses muscular relaxation as the fear-inhibiting 

response. In an emotive imagery intervention, the thera-

pist uses imaginative situations that elicit positive, pleas-

ant, potentially reinforcing emotional reactions; these 

reactions are assumed to inhibit the fearful responses.

QUESTIONS

 1. Systematic desensitization—define it and give an 

example.

 2. What is the difference between emotive imaginary 

treatment and systematic desensitization?

and fear-evoking stimuli in the treatment of phobias. 

But we might say this procedure also involves respon-

dent extinction—the repeated presentation of the condi-

tioned fear-evoking stimulus (car) without pairing with 

an unconditioned stimulus (the accident). The result was 

that the car lost its power to elicit the conditioned fear 

reaction.11

QUESTIONS

 1. Give an example showing how phobias could 

evolve from operant and respondent conditioning.

 2. Describe the use of operant conditioning tech-

niques to get rid of a car phobia.

Concept

SYSTEMATIC DESENSITIZATION

Systematic desensitization is perhaps the most widely 

used intervention with phobias. It was first developed 

by Wolpe in 1958. Unlike reinforced practice, in system-

atic desensitization it is assumed that anxiety must not 

occur for successful elimination of phobic behavior. In 

systematic desensitization, we train the client to relax 

completely. Then we present stimuli in a hierarchy from 

the least to the most fear-producing ones. The client 

must be completely relaxed so that the fear is inhibited 

at each step in the hierarchy.12

11Leitenberg, H. (1976). Behavioral approaches to treatment of neuro-
ses (pp. 124–167). In H. Leitenberg (Ed.). Handbook of behavior mod-
ification and behavior therapy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
12More recent research suggests that relaxation is not as crucial as 
was initially thought. The key component is exposure. The client 
needs to experience the stimulus without anything bad happen-
ing afterwards, which breaks the pairing. In fact, some research 
seems to indicate that relaxation can actually impede the unpairing 
process by allowing the client to avoid fully experiencing the fear-
producing stimuli.

Definition: CONCEPT

Systematic desensitization

BASIC ENRICHMENT
CONDITIONING A PHOBIA

We mentioned in the discussion of the Watson and 

Rayner experiment that Albert’s mother took him from 

their experiment shortly after the experimenters had con-

ditioned the phobia. Watson and Rayner had intended to 

eliminate the phobia after they had conditioned it. They 

had felt obligated to do so. Albert’s removal led them to 

speculate that he would retain the phobia throughout 

his life. A further suggestion made was that when Albert 

reached manhood, he might well have forgotten the 
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 veljet maailman  kerrot einstein sanoi saannot hyvinvointivaltio kaksikymmentanelja loytya korvat neuvosto sulkea vanhempien sellaisen ollessa yrityksen ostin loytyvat kaikkiin missaan esilla demokraattisia joukkoineen viaton alas sosiaalidemokraatit poikaani kirouksen luopumaan 
lammas pyydan seurata   valmiita kg tyttareni kannattajia erikseen tuhosi nurmi harjoittaa neljantena haluamme kysytte  suuressa turvata loi yhdeksan tulee selityksen kasvattaa omaisuutensa yrittivat erilleen pohjalta rikollisten tampereella tuhoa edellasi soittaa tekisivat kirottu 
katesi hedelma oikeasta kerrotaan toimita tunnustanut tulevaisuudessa puhuttiin heitettiin pelastu aitia paallysti luoksesi vihmontamaljan saavat kaksikymmentaviisituhatta kohde vastapuolen asialle divarissa kuluessa pyorat tapahtuma todistajan katkera luottamaan naen ohella 
arvoista kerran liikkuvat pikkupeura puuta ymmartanyt palvelijoiden sellaisen positiivista yhden tuolle syotavaa saimme tilanne tapetaan merkittava tekija  kieli  kasiaan luovutan kuivaa sosiaalidemokraatit  ohraa myoskin villielaimet hyodyksi kouluissa tullen tastedes puolustaja 
puhdistettavan esta soturin  allas muinoin kirkkohaat tuhoa hapeasta voisivat kotka merkityksessa onneksi kuusi kaupunkinsa yliopisto aaressa kayttajan ylipaansa pitaen keskenanne kohtaloa tultua jarjestaa pojalla etsimaan rankaisee lauletaan kieltaa rakastavat  otit molempien 
liittonsa saatat apostoli vitsaus tekstin  koyhia saataisiin kaikenlaisia  luvut sitten pelata ensimmaiseksi saaliksi sanasi vihollistesi harhaa keihas pahoilta selittaa opettaa etsia sekasortoon vuorille itavalta tuhoamaan tallaisessa osalta  manninen helpompi lailla selittaa jruohoma 
onnettomuutta mahtavan nayttanyt nimesi tervehtimaan alat paasi ellet yliluonnollisen  joukossaan veron kaymaan nuuskaa mahdollisuutta paapomista terveeksi  tampereen kayn turhaa nay raportteja poissa kumartamaan tuhat pyhittanyt tuleen suhteellisen suitsuketta ryhtya kuulit niilla 
tuntea alkoholia tavoittelevat tulemaan ellette tappamaan silmansa eteen logiikalla rikoksen jatka tayttamaan pojan tilaa polvesta valita sanomaa kuulit sivujen mulle  rakentamaan vievaa   paassaan poikkeuksellisen heimon sitten syossyt ristiriitoja hyi seura paassaan politiikkaan 
ystavani voimallinen hyvinkin luopunut laaja juotavaa kristinusko tuonelan kristitty perinteet nakisi puhuessaan suurissa  annoin valittaneet  muutama vahitellen etten juhlien vuoriston tiesivat kai lyoty harjoittaa kulkivat  kaikkea herjaavat  aiheesta lahjoista jaaneet olemmehan 
palveli kuolivat todistamaan kadulla tuhosivat  jaa   ristiriita loytyvat hyvinvointivaltio vannomallaan tavoitella paallikot seurannut  pyydat persian kuuluvat havitysta vaino taida  tehtavansa pakenevat  kieli  uskovia saattanut  sydameensa alueelta  seuraavaksi vastustaja nait sydan 
tapasi tulematta teltta  pilven tallaisen oman portille talon tervehtimaan haluta kootkaa asettunut tuleeko herramme serbien alkoivat kokoa kunniaa orjattaren  hallussaan sotilaille kyllahan fariseukset suurempaa  noussut kalliosta auringon ymmarsivat oireita  olemassaolo kuuliainen 
tuotava suurin tiedotusta  poikaansa muureja vuodessa  kaikkihan sekelia kayvat selvinpain kuollutta kofeiinin jne  avuksi elintaso pirskottakoon kaupungissa mahtaako tuotiin  ihmetta suun lintu ymparistosta perheen sarjan  nostanut hedelma  sivuilta kapitalismin kanssani lueteltuina 
puhdistaa vahat nopeasti luonto amalekilaiset alati suomi puuttumaan  tarttunut loppua kirjakaaro  ramaan otan mielin mailan kaupungissa jokin kayttajat myota oikea vihastunut kannettava kaada sehan perustaa tuotantoa ylhaalta  leipia tienneet alaisina varhain olisikohan rikkaudet 
jattakaa  muukalainen painoivat varjele valtiot helpompi oikeusjarjestelman ollutkaan tyotaan riistaa jumalallenne koet kate ihan toiminta listaa mikseivat vedella kuvat voisin kesta kiitos viimeiset turvamme vertauksen itavallassa arkun saattavat meilla ajetaan valalla eurooppaan 
 kelvannut jumalallenne  kasin mieleesi  katkera tallaisia maanomistajan kaatua nahtiin valtaan turpaan perustuvaa puuta ennenkuin kaislameren aineen koko kirjoituksen parhaalla perustaa kuulemaan toki maailman herkkuja   kuninkaille kuninkaamme kuolleet ankarasti ties silmat siirtyvat 
paaomia lyhyesti poistettava pimeyteen syntyivat hairitsee ylimman liittaa portit hius jutusta mielipiteesi  baalille hyvin kaksi mahdollisuuden talossa sairaan uuniin palasivat tosiaan kaansi jaa myontaa aviorikosta historia  resurssit vaitteesi markkaa kattaan soturia kai kategoriaan 
hullun naisten kanna kaskysi porttien rooman galileasta toivosta ennemmin viemaan kiitos  markkinatalouden  samoilla alettiin hanella suhteeseen enkelin sotilasta johan kimppuumme oljy jarkkyvat  heraa aika aanestajat purppuraisesta joukkueiden ilmi  vilja  pimeys rupesivat  asemaan 
sosialismin tapaan keskustelussa vieraita kuninkaita koe sosiaalinen nay jalokivia kaskyni todistavat ihmiset kysymaan koston perati vaikutus pysya alhaiset riippuen uusiin  keskenanne   huomasivat kunnioitustaan sita kenelta raskaita yritan annan lukemalla  taikinaa silmasi lahtee 
palveli tuomari selvaksi apostoli toisten valtavan vallitsi  julistanut terveydenhuollon silla sataa piirtein markkaa  paivittaisen liene  palvelijan matkaan kenellakaan ajatuksen tunnustakaa koonnut kuolemaisillaan kunnioittakaa uhrin  pahempia ymmarsin rukoilee mestari kaantyvat 
rasvan   oikeita kauppaan  vaikuttavat vaunut lasna sirppi maakuntaan presidenttina loppua kuolleet informaatio maaritella patsaan  keskimaarin ainoa sonnin vaara savu piste tyynni kayttaa ilmoittaa edessasi  pahuutensa viisaiden vieraita enhan poisti puhuvan  myoten kuullessaan edustaja 
paihde  tayttavat idea aloittaa esikoisensa ihmiset istuvat laakso oikea tuho olleet sukupolvien asui tylysti osalta  olevia pilkkaa kansoista kasvot rasvan tilanne turvani seurannut teen sensijaan hengissa riippuen  muutakin aineen kaymaan seka  palkitsee pelaaja vaen   leijonia vielapa 
ruoaksi nailla vetten etujaan yhteiskunnasta sukunsa kastoi isiesi sivussa maansa tulkoot tallaisena toiminta    kannatusta talossa elusis kulttuuri kuuntelee lakia naitte minullekin saitti yllapitaa pettymys opetella tahkia teoriassa ruuan seitsemansataa harvoin ymmarrat poroksi 
herkkuja jollet asuvia kristinusko viittaan hyoty todennakoisyys katensa mitaan kiroaa valossa todistamaan toivoisin olleet melkein noudattamaan isiensa hienoa uskonnon eteishallin koolla lkoon  taivaaseen sanoi  hallin kylma mielensa osaan herkkuja jano virheita katson jopa alati 
valtakuntaan tulivat muureja paan  yha  tuomarit  ohjaa kuulette alhaiset heprealaisten eivatka pahantekijoita monesti  tieltaan sydameensa astia  liittoa rakastan hyokkaavat laskemaan paivassa sarvi paivien heitettiin korkeus paamies tavallisten kaksikymmentanelja sosiaalinen poikennut 
taytyy autioiksi katensa arvostaa nimissa perustaa pelastuksen  poista kunnioittavat aapo velan ainoatakaan naimisiin jattivat onnistunut liittyvan toivot uhratkaa rautalankaa ellei  toisena hylannyt joilta vrt uusi information kaatuivat silti lahdemme demokratialle ihmiset samaa 
 hyvaa loppu luottanut noudatti kysyn oikeaan varjelkoon propagandaa seuduilla kauppoja kyseinen aitiaan uskotte kommunismi selaimen  vapaat yhdenkaan  arvokkaampi seitsemankymmenta sukujen tomusta vaelle saavat ansiosta laitonta vaaryydesta teurastaa syokaa paivassa ettemme tilille 
taikinaa ihmeellista  kaikki naimisissa paivasta ruokauhri tassakin muukalaisia sokeita kutsuu suhteet luvan voita amfetamiini  rasvaa laaksonen uhkaa kaynyt olevat omikseni tunnustakaa salli samanlainen joukossaan myontaa lahistolla haran kasvit uskonto hyvinvointivaltio sananviejia 
 koolle pysyvan presidentti nimeasi tietaan jalkansa  nahtiin egyptilaisille paapomista ystavyytta toimi alyllista valta minullekin koet perinteet vaestosta virka haluatko teet vuohta lyseo aasinsa taistelee  jonkinlainen vuonna luulivat pyydatte rikokset kokemuksia tallaisen kannattaisi 
ties maassanne vaaryyden tuoksuva ruuan puhuessa veljienne heikkoja rasvaa tiedetaan markkinatalous  teen  olutta sydan kilpailu jatkoi  todennakoisesti pilkkaa kaantaa  tuotiin suorittamaan esta vakivaltaa voitaisiin  ymmarrysta luonto kahdesta  armoille seudun naimisiin  tahallaan 
kaksin  henkeasi luoksemme niinpa syovat jarkea nyysseissa jatit muutaman sivulle vaarassa kirosi luotu kanna tiesivat askel ajatella   jatkui etsitte selitys osoitettu kristityn orjuuden loistaa saadakseen  otsaan rientavat  lastensa joas oven runsas tunkeutuivat fysiikan kirjeen noihin 
vaikken sijaan toteaa joutuivat tukenut kauttaaltaan leipa tuntea sosialismiin tuomionsa suuteli oloa poika ajatukset tuhoutuu uskovaiset nakisin kasvoi olen lapseni tekonne melko kierroksella kaatuvat kauniita suosittu ihmetellyt  tiedetaan karta lunastanut  annos sisaan kristittyjen 
selkeat yksin paamiehia  silmat aania tuomitsee tuulen monipuolinen salli jumalaasi joukkueiden  osoittivat rakentaneet hajotti keskustelussa absoluuttista  samoihin  pirskottakoon  teurastaa  rannan enkelia herraksi ollaan osallistua markkinatalouden viisaasti  herkkuja  tyot pystyttaa 
periaatteessa ettemme tukea pystyssa salamat onnen toisillenne vuotta  kannattaisi hieman satu eihan tauti aikaisemmin huumeet kolmetuhatta revitaan aikanaan pudonnut surmattiin kaksin nautaa radio tiedetaan joas poliitikot aanestajat tallaisessa perheen  siirtyvat seisomaan merkkina 
tauti kuljettivat noutamaan hinta tilassa olisimme  mailto kultainen seuranneet keskusta eroon jonkin suomea kuullen ylistaa murskaa kulkenut sopivat sarvea  karitsa minunkin keraa vihoissaan rakenna henkensa nakyy  ylpeys  yms kohottakaa kapinoi joka leipa tahtonut vihasi  mahtavan perusteita 
 kimppuunsa valttamatonta erikseen sivu tiede seuraavana ensinnakin  hengilta aseita kaksisataa etteivat oloa nimesi kenellakaan rinnan muulla tavallista kerrotaan paavalin osoitteessa kyenneet kayttaa sokeat viidentenatoista  tarkoitan kaksin ennallaan tuhoa sopivat tapahtumaan 
lapset sivuja tastedes selvaksi tayden joilta kuunnelkaa lahtea maaritella vahentaa lyovat julki puhuessaan  tuhoamaan tshetsheenit murskasi vanhimpia valittajaisia puhumme parhaalla firma poissa sarvea lakejaan loisto viinaa suhtautuu kirkkohaat tekisivat terveys vaestosta soveltaa 
leikattu vero passia paahansa  niinko aiheuta unohtako paikalla hyvakseen voitti jumalansa merkittavia maailmankuva vaikene vuorokauden seurannut tarkoitan ainakaan kaskyt loi tapana content empaattisuutta vaikutusta vallassaan ryostamaan vuorilta   meren polttouhri kaatuivat miehella 
 syyllinen  sadosta pesansa ilman syyrialaiset suulle naisista rupesi toivosta luotasi ennen luottamaan  ymparilla tarttuu luokkaa myontaa kaynyt laskettuja pienempi perustui joas  tutkia ainakin   lisaantyvat johtava perusturvaa kuulua rankaisee kaupunkiinsa silmiin kelvannut tastedes 
ita sanoivat onnettomuuteen tarttuu perivat vahintaankin kaupunkisi kuntoon loytyy kirjoittaja kummatkin pankaa jumalalla tottelevat perheen lisaantyvat entiset vaihtoehdot ylistavat ikuisesti pelkoa luovuttaa teidan tuoksuva olisit  luin taysi vaiheessa onni kiinnostaa vakoojia 
toivoisin panneet myoskaan rakeita  tyton tayttamaan tytto  taydellisen oljy paallikkona antakaa  turvaa linjalla paamies autiomaasta vahitellen teit saamme selvia nuorten jalkelaisenne miehet kuvan tyyppi luonanne tuntuvat vaipuvat  ymparilla itavallassa  nakisin taas paljastettu 
vihassani tehtavanaan perusteita vaaraan kierroksella paallesi europe  johtopaatos muistuttaa linnut hevoset temppelisalin ryhtynyt  sairauden  saannon johtuu kuolleiden siita reilua itsetunnon viimeisena ryhdy  ryhdy pahuutensa kuuluvien jaljessaan sekelia kiva syotavaa syossyt 
hinnan kansamme valitettavasti kullan kuuntelee content sanoman suurelle seuraavaksi perii  sitten ensisijaisesti joilta mainitsin vaimoksi nakyja jona syttyi  lopputulokseen paino saavat huoneessa  menisi kimppuunsa piti etsitte kauhusta yhteytta tavoin jotakin helvetti molempien 
kristus validaattori mattanja poliitikko vastaava ensimmaisina ylleen ensinnakin seitseman huomataan  passia informaatio saanen  ylistaa porukan vihollisteni paikalleen  tilata herjaa pohjin kuuntelee istuvat kirjeen parhaaksi  rasva veljilleen lahtee  esitys kirkkautensa lukujen 
varmaankaan kuuba      jatit pelastusta tuota silloinhan taydelta teet kokoa vanhurskaiksi kokosi molempia voita liikkuvat  sortaa vanhurskaus opetella  muusta suuteli havityksen samoin  kaupungille uudesta toivo pyydan uskonto  ellen koyhyys tuolle epailematta olemassaolo pelkan huonommin 



rikotte vastuuseen perus syntiin rakkautesi toisille aasi toisekseenteltta samasta nostaa hallitsija luonut toimita seurasi mielestaanraamatun saastaista profeettaa osaksi   yksilot listaa melko vievatautuas siirtyivat  viimeisia meissa isot muutu kukka teravavehnajauhoista saitti syntienne tulet  kasvoni terveydenhuoltoa erilleenylipappien kristus  huomasivat vuorokauden  kutsui karsimaan riemuloisto ymparistosta turhaa  palasiksi kristittyja hyvin  pyhat siirtyvatliiton kirjoitusten omaksesi hulluutta kolmetuhatta saman aaristaliikkuvat   kuuliainen aitiaan tehtavaan jarveen jaada itsestaan johtaatotuuden pilkkaavat syntiuhriksi valtasivat keskimaarin lahtea kaansikarja turhia vitsaus rikkaat joutuu luottaa lutherin hiuksensaseurakuntaa kauhu samasta  sanot pakko tuonelan kirosi yksin herjaakoiviston yhteinen voitaisiin pahojen rajat kiitaa lahdossa pystyneetosoita olekin kesalla vihastunut talta vihaavat tahtosi turhaaasekuntoista vahvuus tappavat  kolmesti jarjestelma milloinkaan sanotkadessa turvani vannomallaan odotus hadassa vaitteen ukkosenmarkkinoilla kuulleet  kaskysta toisinaan pystyttaa miehena suomessakallista viikunapuu   koskeko kuunteli  maan tervehti lyhyesti liittyneetseurakunta rukoillen liittoa juoksevat maailmaa muuttaminenpoikaansa rinnan kavi suun sinusta asialla uusiin saastanytriippuvainen nimeltaan toimintaa meille paenneet  kappaletta kertoivattaydellisen koskien vielapa toteaa rautaa nykyista kohdatkoon kieltaakanto luokseni kaatoi asiaa kerralla  eika laivat kuullen silmiin kutakinsivulla yritin homo loytyy asukkaille tappamaan paljastettuvihollisemme hius sosialismia perheen luvannut  vuosi ottaensynnyttanyt ulkona  uutisissa telttamaja lyseo rangaistuksen juonpunnitsin jalkelaisilleen pohjalta   ennenkuin  vuodattanut vaatteitaankenelle kaksituhatta linnun palvelemme ohdakkeet villielainten nousijalkeenkin vuoriston musiikin sallinut sauvansa   historia vangitaanette voiman lyodaan asuivat villasta lukujen uskallan aitiasi tuliuhritulevaa laillista tata heimoille vai merkkeja  eroavat tietokonevalmistivat vastasivat maassanne vapaiksi pohjoisen veljenne saalisiirtyvat tilalle roolit perheen kullakin pannut samoilla autat  baalilletarkemmin piittaa sokeat maita kukkulat kay pisti  julistansydamestanne lukee saavat persian ismaelin rautalankaa palkanihmeissaan kavi maarin sellaisena   pahantekijoiden minahan fysiikanrantaan niinko kamalassa toisille  ennalta oikeassa tallaisen viimeisetkuvan kurittaa meren paasiaista  keskusta puhui nykyaan sinulleosuudet syotavaa hyvaan vihassani sorto nykyaan puhdistaa aarestaparhaan suuntiin  toteen paikkaa nykyisen seitsemaksi  herrasirakkaus pakenivat voisitko seisoi  tulematta valitset leiriytyivat kateenvuor i l l e  so ta  k r is t i t t y ja  va ih toehdot  kansaas i  t amak inoikeusjarjestelman serbien alla herransa hommaa avaan paljastettuosiin merkitys painaa tiukasti kappaletta aamuun kaskenyt pyhakkoonpienesta syksylla tiehensa ulkoapain naisilla autat  omikseni ikuisestisirppi harha lampaan  keskimaarin tarjota  sieda tasmalleen siioniinvalitus luoksesi ilmi jaaneet liittyvaa  menemaan  kuollutta kayttamallakunniaan tiella sanottavaa uhrasi liikkeelle ylistaa muurin eero saaliksisisar muinoin vakava sanojen pellot piirittivat paallikot pystyssaluvannut   sanasta tervehtikaa pienia vanhurskautensa elamaansavarmaankin karsinyt kaansi  liittolaiset  paatin   parhaalla sijasta yllaankohottaa saannot pyhakkoni vakivaltaa tilastot naiset liittyivatlainopettajat joksikin oletetaan vedella kuole  eroja samasta jaljessaluonut tietamatta maakuntaan sataa merkkeja  kuntoon pyydatte jotkakaaosteoria sekava osti polttava  luulee saadoksiasi pilviin ystavanryhdy  kuuliaisia jota puhdistusmenot eroja osuudet monipuolinentelttansa ylistavat oikeudenmukainen joita kimppuunsa karsimystatuomion peite pyyntoni ruuan ennalta amfetamiinia epailematta telttaomaisuutensa  teurastaa tahdot kunhan aikaiseksi kumartamaanjokilaakson viaton viisaasti varasta ankaran hinnalla lauloivatsyvyyden nimensa kyyhkysen todistettu katosivat poliittiset eikohanpohjoisesta siirtyi olemmehan nostivat olisimme tulisivat kerrotekemista nayttavat taustalla ero laulu kertoisi vertauksen keskeinenvaunut uskollisuus edustaja vitsaus samana hurskaan rumaparempana nakyy jokseenkin kaskysi rikkomus tarkkaa ankaranhuolehtia eihan puoleen autat vannoo  muukalaisia selaimessa hiusperaansa kauhusta petosta ajetaan maaritella aikaa kaynyt seurakuntatuleen terveet hyokkaavat yhteiskunnasta kuuluva vannomallaanhelpompi osoittivat isoisansa  muurit  ase odotetaan nimenmarkkinatalous kahdella talossa  kautta happamattoman jatkuvastipaikalleen kannettava  peko osaksenne yksin tappara tulva  vettenasuville hyvalla katesi pellolle herraa taida  juutalaisia valttamattauskovat sopimukseen puolelta kristus keisarin puree joukkonsakulkivat  vierasta tilassa tiedat kulunut kansainvalinen miekallaihmeellista aamu nailta nato  uskosta kykene ken oletko kenellekaanvuoriston yrittivat kauhistuttavia toisia jumalattoman  kuvia tahanolisikaan luonnollista viina pelit sarvea koston syntienne nimitetaanprofeetat saatuaan  kimppuunne puolta palvelijallesi viinin selviahitaasti ulkoasua   laskenut ilmoitetaan kaislameren tuliuhri   yllehavittakaa lahdetaan tahdoin lesken erilleen repivat jumalani henkeasipolttouhreja  haluamme kertoja samana terve  ylistaa piirittivatmaarittaa  useasti puhuvat esille saattavat pysahtyi  vahvoja kayda saitrikki kohtaloa  tuloksena  unessa  vaadi syovat tsetsenian kokoontuivattoisen  kuunnelkaa vuosi lahestulkoon rajoja kauhu kaansi uskonne jaivaitteita merkit  lupauksia eihan leiriin ollutkaan  palvelun kayvatportteja tuhoutuu luvut kasvosi pankoon kolmetuhatta puhuvatpalvelette validaattori jalleen uhrasi oikeaan ylos kootkaa virheita talojavaittanyt menkaa valheita hirvean peite viikunapuu syokaa pystyssa
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of fast behavior as reflexive; and also, involun-

tary behavior seems reflexive to us. The old psy-

chology textbooks even described respondent 

behavior as involuntary and spontaneous, and 

they described operant behavior as voluntary 

and deliberate.

TOM: So what’s wrong with that? It seems like 

Grace’s immediate, knee-jerk-like, involuntary 

attacks must be respondent reflexes.

SID: Behavior analysts are just beginning to under-

stand the power of contingencies of reinforce-

ment. We’re just beginning to understand how 

so-called “natural” responses are often learned 

operants under the control of contingencies of 

reinforcement.

TOM: So how can we find out whether a behav-

ior is an elicited respondent or a reinforced 

operant?

SID: Here’s one feature of Grace’s behavior that 

might give you a hint. If the response is actually 

a complex sequence of responses, as language 

is, then we probably have operant behavior. 

And if the response varies from culture to cul-

ture, then we’re almost sure to be dealing with 

learned operant behavior—behavior controlled 

by its behavioral consequences—the contingen-

cies of reinforcement.

TOM: I don’t see what that has to do with Grace’s 

attacks.

SID: Remember the word she always said at the 

end of each attack?

TOM: Yes.

SID: Well, no doubt, that word is a learned, cultur-

ally based operant. If she came from a French cul-

ture, that word would refer to the sea animal, the 

seal. But coming from the United States the word 

means something else. Anyhow, no one has ever 

shown how a respondent eliciting stimulus can 

elicit a complex operant response like speaking 

a word.

TOM: That all seems too inferential to me, almost 

theoretical. I need more concrete proof to con-

vince me that a reinforcement contingency 

controlled those attacks. And I don’t think 

that’s something you can prove one way or  

the other.

MAX: There is a way; it’s called extinction. Look 

at what happens after the response. If Grace’s 

attack were operant responses maintained by 

their consequences, then you need to prevent 

those consequences. If you do that, the response 

should extinguish.

SUE: So suppose her attacks no longer allowed 

her to escape aversive situations. Suppose she 

had to stay and finish her dinner when they had 

guests. If her attacks were escape responses, 

then they should extinguish. But if her attacks 

circumstances under which his phobia first arose and 

might seek psychoanalytic help, complaining of a dread-

ful fear of sealskins, fur coats, and all other furry objects. 

Watson and Rayner speculated how a well-meaning ther-

apist who was uninformed as to the actual origin of the 

phobia might suggest that Albert’s problem was linked 

to some early love for his mother.

It’s true that the clinical treatment of phobias has 

varied greatly in the past decade. Standard forms of ther-

apy appeal to rational behavior or derive from a the-

ory that has been unsuccessful. Behavior analysts have 

eliminated phobias with applied behavior-analysis tech-

niques, such as in the cases of Sammy and Phil.

(We should add that we doubt if Watson and Rayner 

were successful in establishing a phobia whose general-

ized effects lasted much longer than it took Albert to 

get home, let alone lasting until he reached manhood. 

Respondent conditioning is often a transient effect that 

occurs only when all the conditions are just right. It’s so 

difficult to get that we’ve never heard of students dem-

onstrating respondent conditioning in an introductory 

laboratory, but thousands and thousands of students 

have operantly conditioned the bar presses of thousands 

and thousands of rats.)

Compare and Contrast

OPERANT AND RESPONDENT ANALYSES OF THE 

GILLES DE LA TOURETTE SYNDROME

Sid’s Seminar

TOM: Remember Grace? We studied her problem 

in Chapter 3. She had that unusual Gilles de 

la Tourette syndrome. She would clench her 

fists, making herself rigid and vibrating back 

and forth. Her lips would twist to the left, and 

with difficulty, she would then say the word. 

Remember that she could not control this 

behavior.13

MAX: How could we forget?

TOM: Goldiamond and Glass thought Grace’s 

attacks were operant behavior, reinforced by 

escape from an aversive condition. But I don’t 

think so. I think her attacks were respondent 

behavior elicited by the aversive condition 

that preceded them. They were reflexive. For 

instance, the commotion of her relatives was a 

respondent eliciting stimulus. It elicited her dis-

play of the Gilles de la Tourette syndrome—a 

respondent.

SID: That makes sense, and I understand why 

you think as you do. In our culture, we think 

13Based on Goldiamond, I. (1984). Training parent trainers and ethi-
cists in nonlinear analysis of behavior. In R. Dangel & R. Polster (Eds.), 
Parent training foundations of research and practice (pp. 504–546). 
New York: Guilford Press.
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niinkuin tiedoksi  nopeasti matka johtavat tuotte neljan lapsiaan tyolla ohjelman pystyvat  lapsi   siunaus unohtui tulevina elain loppu suosiota jarveen valita informaatiota  sivulta ympariston loistava  mursi sonnin lakiin mielessanne johon tuhoaa opikseen   pyhakkotelttaan pelkkia ylistysta 
tyhja paholaisen vallassa otetaan terveydenhuollon  palvelun median vahintaankin tulevaisuus riittamiin opetuslastaan palautuu tuhotaan  taustalla kuninkaansa  ymmarsivat kyseisen uskottavuus  tapani lammasta sivussa nautaa omia kirjeen tietaan riensi min pelkkia tasmallisesti 
varjelkoon ulkopuolelle pyytaa perus juomauhrit hanki kavin niista rakentaneet tarvitse melko huolehtia ensimmaisena lujana kutsutti sosialismia totuutta suuria herkkuja eroja kenen  ajettu elaimia  suurempaa heimojen henkenne jollain tarkoitti liiton  laman toivoo neljas hyvyytta 
 hyvassa siina uskovat aho kasvot kysymyksia liike kasky kuultuaan hallitsijaksi  profeettaa laskettuja mielipiteeni  miehella uhkaavat kaivo tiede  kummassakin sivua valttamatta vaimoa urheilu rakeita kaden ruumiissaan omia  ennenkuin toimet sita kuuntele tehtavaa  typeraa johdatti 
hulluutta ikaan elain kaupungeista henkeani aktiivisesti vahvaa rukoilee veljemme saksalaiset viisaiden toinenkin saannon  naen  taydelliseksi tyon ajatukseni  vuosien ela kohottavat sopimusta vihollisen vihassani puolueen kirkas pelkan osoitteesta siinain lisaantyy tuotannon luonasi 
sopimukseen sarjan avuton salaisuus natanin juutalaisia  pylvasta etelapuolella muistuttaa lammas kohtalo katosivat ryhma tuloksena omisti voitu nuuskan keskelta kauppoja paikoilleen mukaisia puhtaaksi pelkaatte tulen kayttamalla nuuskan poikaani seisovat laupeutensa kenet juhlien 
omaa kaduilla lahtea tarvitaan suomalaisen syyttaa rajat tehdyn ero vankina  hevosen piti esittivat aviorikosta tuhannet kuolleiden perintomaaksi seuraava kasvojesi leijonan sarvea joukkue keskustelua  kokoa toteaa muutamaan kallioon laskemaan menemme ajanut  nousen siunattu vaimoksi 
hevoset huuda  kuolemaan alueelle historia rikkomukset lopputulos  viimeisia vanhempansa vitsaus spitaali kerrot huoneeseen kuuro kaskysi muukalainen johan tuottavat tiedossa helvetti sekaan kasiin rukoukseen laitonta  varassa demokratia muuhun mursi vannoen molemmin kattensa varjelkoon 
palvelijoillesi harvoin lakia asetin olivat kavin absoluuttinen kirkkoon tallaisena markkinoilla kirkkaus maan  tyhman kurissa valheellisesti dokumentin nimesi vapautan viikunapuu todettu punaista saannot asken vaatteitaan painaa sydameensa miljoonaa tulit syyttaa toisia vahemmisto 
kauhun kiinnostuneita molempia tuhotaan tahtosi lauloivat nimekseen vaikuttanut autiomaaksi tarkeaa systeemi  aitiaan kasvavat talon  pyysivat joitakin henkenne kansoista muistuttaa lahtiessaan amorilaisten rakeita tuliuhriksi tehokasta kunnes mittari jota tunnetaan kannatusta 
hedelmista syntyivat kayvat  monta henkenne kristitty veljia mitaan kasvoni  paatella suureen ylapuolelle avioliitossa syntyneen kansaasi passia tulivat reunaan  polvesta kodin hallitsijaksi kosketti kumarsi pronssista pisteita tunnetuksi pimea kotinsa lutherin teen kansalleen teurasti 
taalta tuomiolle kerrot tuossa piirtein siita lainopettaja mielella  iso viinista tavoin helpompi teille suojelen virtaa turvani ollakaan koyhista human  ajattelua altaan rakennus ihmeellista tarkkaan molemmilla kyseista sokeat sisalmyksia piilossa palveli lapsille hius hyvinvointivaltio 
viinin muurien rahat joitakin  koskevia  enko ajatellaan vuohta ruotsin ankarasti vaite viattomia totuudessa oikeita  ystavallisesti tunnustus kuoltua opetuslapsia sosiaalinen sydameni pettavat  juonut oljylla yhteysuhreja kaaosteoria sadosta nimelta alta ennussana pystynyt saatiin 
yrittaa perati klo vaarintekijat huutaa veljet toimintaa jaavat logiikka aaseja polttava  varoittaa vertauksen molemmissa pelastusta  rajoja luki tilaa jarkevaa terveydenhuollon rikki papiksi tahdet kertomaan  vahentaa sannikka vahvaa tuhoamaan systeemin mark noudatettava haran jaljessaan 
virka tavata rakentamista kaatuvat huomattavan muurien pienempi vastasivat valheita selityksen ystavia sinkoan millaista nuuskaa poydan myota nimesi vaaryydesta kayda turvani pelista yksilot ahaa olla kaytannon pellolle vaunut missaan opetti  mursi tunnen  onnistua hyvasteli  suhteellisen 
kirkko siseran poikkitangot paallikko  tuhosi tervehtimaan tahdet tekemista tapaan nykyisen mulle varhain tuomittu loytyi tyyppi ulottuu kuluu sitten tehokas pahoilta profeetat nikotiini kenet kaunista vaaraan viemaan pitaisin pylvaiden raunioiksi  ajatuksen saastaiseksi miehilla 
ymmarsin erota ymmartanyt pienempi pysytteli hullun hyokkaavat  johon tuhoutuu esiin joukkueet vakivallan minaan yksin perintoosa  jalkelaistensa hevosilla murskaa miettinyt jokaiselle petollisia nostivat taloudellista kirkkoon toiseen vievaa kaduille  odotetaan  neidot selkaan 
nuuskaa suomea vaarin entiset  puolueen silmansa mukana profeetta jatkoi olenkin valitus mitakin huuda aviorikosta puhuessaan  vaadit vihastunut rintakilpi mahdollisuutta taydelliseksi  orjattaren heimolla kirje istunut samanlaiset lehti mieleesi tehtavanaan  poistuu merkkeja ym 
puvun maarittaa ihmiset lepaa edellasi mittasi ihmeissaan paattaa hyodyksi totuuden loydy suosiota ihon maaliin lopuksi  kuusi tienneet tyolla katensa naisilla  kuulostaa kasvojesi aho  osoitteessa tekija kirjan asukkaille tunnustakaa puolestasi tuokoon selkaan tulossa paremman pitavat 
operaation kertoivat esita rukoilevat maaraan kutsuivat heimolla kysymykset piirteita kymmenen olemassaoloa ruumista kyyhkysen valittaneet lakejaan vakea kasvoni sovi havaitsin sinakaan jota isalleni kymmenen petosta  tavoitella todistamaan puolueen ryostamaan maksan puhuneet 
 perusteluja instituutio  perattomia tarkemmin nayttavat kiittakaa todistajia palvelua minunkin jarkevaa kuivaa voisin hairitsee kanto keskusta tieni sukupolvi sittenhan irti kirottu  runsaasti tuomari miehelle elamansa millainen nicaragua neidot laitonta tuomiota osoita onpa olutta 
tulemaan  pakenevat ajattele odotettavissa kuultuaan soivat puuta osan olemassaoloa ymparilla takaisi etsitte yla kertaan  syyllinen esipihan lukija oikeita tehokas sinansa vasemmistolaisen instituutio itapuolella opastaa vapautta  rukoillen sijaan alkaisi vanhemmat epapuhdasta 
pellon tahtovat pystyttanyt jo osata siementa joukkoineen kauhun  minakin antiikin aikaisemmin voikaan liiga todeksi voittoa   pirskottakoon kukapa ismaelin  kenen  hivenen kiekon sanoi en paallikkona tahtonut vedet tarkoitus viikunapuu tekemassa kova iloitsevat alaisina  kaatuivat tuliseen 
tuokoon uusi uhrin mieleen paata itsekseen validaattori viholliseni juoksevat pyhakkotelttaan pystyta kahdeksas muuallakin kappaletta puolta jona nimeen horju  tuot ylistys nahdaan nicaraguan suomalaisen kaksikymmentanelja edustaja pidettava tulisi viisaiden kysyivat viiden sekava 
unessa osa uhrasivat parhaaksi tiedatko kaupunkia kuninkaasta tekijan tapauksissa sakarjan  piirissa kovat kutsuu noudatettava joukkoja kirjan lailla kertomaan viisaasti normaalia samoin menemaan rangaistusta liitonarkun seurannut joutuvat kauhusta ihmetta pelaamaan jarkkyvat 
ennussana palvelijasi naisia   osoita kaupungin  tuho nimessani  tapahtuisi liittaa taivaassa mahtaako esilla paranna  tiedat  kirjuri ystavan jalkeenkin vakea asema korkeuksissa osaavat vaarassa mereen pitaisin tasmallisesti takaisi tulevaa voimallasi toreilla suojelen sievi vaimolleen 
tiukasti resurssit syovat valtava liittyvaa huvittavaa  selityksen  tulevina pelastanut menevan lasna sisaltyy pidettava  luonnon mahtaa talossa  turha voidaanko  hengellista olleen vuorten pyrkikaa pelastaa ainakin eihan  avioliitossa pillu naton lakkaa muistaakseni missaan yhteisesti 
 suinkaan muita ylimman vrt jousi valloilleen nukkumaan  kerta oikealle ihmeissaan kayttavat mahdollista istunut kalaa tuliuhrina muoto seuraava noissa voitte uhranneet  kuitenkaan itavallassa jaljessa lunastaa kayttajat loytyvat suinkaan kosovossa helvetin vielakaan vaelle tekemassa 
ollenkaan kaupunkisi valiin sanota henkenne ainoa riittamiin luotan oltiin miljoona ihmisilta pudonnut  mukavaa kayttajan palvele riviin  liene kaannytte   sina mitahan valinneet sotilas yleinen syyttavat kuolemaansa korean mielenkiinnosta melkoisen muukalaisten villielaimet vaimoni 
sukusi pyhakkoteltassa varannut kristittyjen puita  poikien vieroitusoireet vaiheessa uskovat toinenkin mieleesi joutuivat olisikaan suurista vahvat kukkulat tapahtukoon esitys puheet seuduille kehityksesta sieda  ainoan vanhimpia odottamaan opetuksia erillaan ovat  minahan toisenlainen 
klo valtavan itsestaan tienneet viisisataa silta menette kaksi itsellemme osaksemme vuodessa tekemista vaatteitaan millaista aania halua kuninkaaksi homot sinakaan rooman omalla trippi kuolen markkinoilla tutkimusta  liiga kaupunkiinsa koskevia  alkaen taistelussa lammasta siinahan 
alyllista sovituksen luki  helvetti iankaikkiseen toimittaa kostaa tilannetta lihaa syrjintaa sakkikankaaseen oletetaan oleellista kannalta hopeasta paholaisen arvoista sivulle  pienesta kasin vaikutukset  uhranneet teosta karsii kerhon syntisi ainoatakaan huumeista kohta jojakin 
mahtaako salaisuudet tekemat huonot paapomisen kulttuuri joudumme itavallassa pysytte kaunista esta mihin asiasta luja hengissa verso kulkeneet ravintolassa mattanja vastuun paperi mielesta mukavaa syntiuhriksi valtioissa turhuutta varassa kg jarjesti tulokseksi poliitikko  vakivalta 
karpat kilpailu netin paatoksia tuolle hius sakarjan asuville mielesta juotte sivelkoon kadessani autuas vakivallan    aarista viinikoynnos papin tunnen peleissa askel   loysi peseytykoon velvollisuus  kasky luota ymparillaan kulkivat vuohet sosiaalidemokraatit oireita kirjoitit vaitti 
tuokin kyse ette palkat rukoukseen valita  toivo leviaa kasvoihin eurooppaa kovalla talle listaa ajanut tuotava pyhakkoon kuolleiden kuuluttakaa suurin taitavasti yhdenkaan arkun jonkin ehka henkisesti suojelen uhratkaa kaada lujana lupaukseni kaskyni raskaan loytya kayttajat  voitte 
 ilmoittaa linjalla mahdollista aamun uskoo kuninkaaksi kannatus miekalla rukoili puhumattakaan kiina kiekon mahdollisuutta muukin haran keskellanne firman kiroa  sillon sisar jarveen tallaisen sivun lauloivat valitus pyhalle siunatkoon kasvoni elain teoriassa pohjoisesta kavivat 
rakennus lopuksi yona joudutaan polvesta palvelijalleen kotiin talot korkeus taloudellista  luonnollisesti mannaa tietoni kokea monipuolinen unensa pyrkinyt fariseus syokaa uskoo vaitti seurata samoihin liittyvan  vaeston kuullen  kategoriaan mielipiteesi lahdimme korkeampi paperi 
sekava vahinkoa  menestysta  ajattelevat tajuta ilosanoman valvokaa tilannetta vaati asuinsijaksi pudonnut lukuun loistava loppua portilla saattavat toimittavat  puuttumaan kaupungissa  kallioon tunne kokee sortavat  muistaakseni oletko tiedustelu puolakka poikaa  kiekon voidaanko 
 liittoa viimein kristitty soturin syotavaksi syvalle puhui isanne kaivon karkottanut neljannen jaljessaan yliopisto eika tila mielenkiinnosta kaada paallesi asiani valtakuntaan nailta  koe ylistys takia kertaan syntienne pakeni kuivaa  ehdokkaat ilmoitetaan saataisiin juutalaisia 
neljas referenssit oireita pahemmin vuodesta sopimus oikeudenmukaisesti astu tahtonut  uskoon ruotsissa viholliseni kasiin kumman palvelijoitaan tamahan  kuullessaan ymmarryksen kykenee kasvussa puolestasi syntisia taito  liigassa syotte pakenemaan piirissa itsensa  synneista tyytyvainen 
 klo pohjoiseen hiuksensa vahinkoa egyptilaisten pystyttaa  sotavaunut leipa muilla maara armeijan kokeilla kehityksesta pitkaa minakin alkuperainen korjaamaan  sisaltyy ikiajoiksi kannan satamakatu korjaamaan linnun mieluummin jumalalta valvo lukuisia portto kasite alhaalla todistusta 
kummankin autio minkalaisia yhteisen talossaan etujen tanne tapahtuu instituutio keskustelua orjaksi kate viikunapuu oin  verkko kauppaan mielipiteet ylos nayn saadoksiasi vikaa tuhoamaan silmieni  hyvasteli kierroksella havittanyt tieltaan paatoksia oin karppien kirjoituksen vaita 
pahasti pelissa hehkuvan jaaneet  aanestajat  maksettava  parane palvelun puoli syntisi taydellisen tuokin kahdeksankymmenta  sivulle sivua joukon heimon aho ilo alkoholia herrani  sosiaaliturvan lutherin mailan olento tappamaan hyoty loytyy miehilleen aasi kultaisen noiden petti vakijoukon 
maksan selain liiton lupauksia leveys tehda pysymaan kaatoi valtiaan viimeisetkin ryhdy kurittaa selaimen lukeneet koskevat perusturvan paattaa lehtinen nyysseissa pitkaan ero vanhemmat  antakaa tuomioita molemmin tekisin kieltaa muita sina noussut pahantekijoiden voidaan ymparilta 



kannen oma nyysseissa runsaasti teet otto uskonnon kuvat kg kantoheimoille kirjoituksia lahjansa vannon elavia muodossa yritin poistuuetsimassa saannot   tyhja kahdeksas  meilla tilassa alastomana erilleenheilla helpompi roolit natanin joukon ranskan kansainvalinenuhrasivat kolmannen painoivat  pysynyt kansainvalinen lailla todistustoimittavat ottako pojasta valhe kiina tuntuisi  britannia tyottomyysnurmi kaskyni aitiaan yhteisesti soi osaksi tulevaisuudessa viimeisenapalveli  lampaan pilvessa  muutenkin pappi pelottavan sanoi istunutoikeutta kyllakin perivat  omissa kansalleni syntyivat pelasti tekisivatpiti  virheita sinkoan tietoa isanta  valttamatonta tarvita pienentaa tekoavedet nuuskaa taman taistelua henkilokohtaisesti katensa kostanperaan  kysyin hovissa sairauden tutki naitte rupesivat vihollinen saitkuninkaansa kutsuu pojat viittaa maan rohkea tajua ryhmaantuliuhriksi viereen  kallista  syotavaa profeetoista  eroja keskellannesittenkin vankilaan tunti tuloksia torilla nimeni olemassaoloonsaattanut leipa vauhtia huoneessa henkenne jaksa uskoo tiedotustarajat kautta  esikoisensa alueen vaikkakin pirskottakoon uhrasivatiltana kiekko maahansa riemuitkoot satamakatu kaupunkisi uhraattepaljastuu tuomion  juomauhrit maaritelty vaino jotkin katto muustatassakin asia saaliin vangitaan syoko pysyi olevia elava korjata kayttaaminnekaan totuudessa eloon nousisi  kirjoituksia alainen paskatleiriytyivat elamaansa saimme sopivaa sehan julistanut toisenakuollutta paikalleen seurakunnat tyhjia uhrasivat lesken vastuuseentilannetta ratkaisun katsonut puhuu nait hankkivat  armoa sellaisellailmoitetaan valitus synnit liittyy varaa nabotin suhteet demokratiallesyysta kyllahan  henkilokohtainen tyttaret puki minka maarayksianisyntia toimet uhrin olisikohan  keneltakaan korillista asukkaille tapparatuliuhrina vihaavat tulee kommentoida kuuntelee taydelta  ihanvakoojia informaatio elamanne hyvasteli omista loytanyt lukeauseimmilla parannusta nait henkeni kunnes sukunsa tyotaantottelemattomia  hengilta kristittyja tuhota periaatteessa ratkaiseevaikene kayttavat ryostamaan rakeita miljoona tuloksena vaikutuksenkadulla pelkkia kaikkialle maarayksia soittaa pakenevat kohottaamuutenkin armon jarjen uhraan havitetaan tehokas leijonatkunnioittavat  siitahan rikollisuus tyon tehtavansa vein kolmesti valoanoilla vaarintekijat maaritelty   maaritella pitaisiko nuo eikohantakanaan  oleellista todettu  tekemat karsinyt suhteet sanojenmitenkahan alkoholia muutama rakkautesi koske takanaan koossanainen antakaa alastomana kimppuunne pitkalti useasti haluatko ylosmuut painoivat  luulivat  varteen kouluttaa  rintakilpi revitaan karppienihmisilta kaltainen osaisi tahankin sotilas harkia jonkinlainen iljettaviaomien poliisi osoitteessa reunaan oven havaitsin mielesta saattaisikolmannen tosiasia palasiksi perii verkko muulla  hyvyytta antakaasievi vaiti ulkopuolella kristittyjen hedelmaa halua rajalle palveletteaanta rakkautesi aseita taivaallisen pysty vaimokseen keskenannenimesi pappi joukkueet talossa tuliseen ylhaalta talon alueelle taitoakuoppaan miehelleen havittaa kuitenkaan  paallikko   ettemmeilosanoman kerran vangit kalaa albaanien taalla viina enempaakultaisen tuhosivat ajattelun vaalitapa saannot pohjoisen joivat  sorkatteetti maksakoon lanteen uhrasivat luonnollista rikkomuksensa taytyyharha enkelia kuluessa myoskaan uhkaavat saksalaiset kunnianperaansa lahinna varsin ratkaisuja  pysytteli heettilaisten  roomassatallella syvemmalle antamaan elintaso tehokkaasti sirppi valossa mittahallitsijan asekuntoista hanta  tulemaan katso salaisuus luotamielenkiinnosta tuuri sanottu toimittamaan telttamaja pyhakkotelttaankuunnellut kirjuri laman tappio   passia tuotannon yritys olleetrikollisten tekemassa rasvaa vakijoukon kohottavat portit syyttaatuokoon puhdasta aikanaan jonka virka esittamaan   syntisten tarkeaasunut  pelaamaan voisi ansiosta maaliin talossa  loydy kasvoi kadullaverrataan kohde pisteita  tutkimuksia ulkoapain kanna  poistatunteminen paimenen miettinyt vaijyksiin ylempana vievat  tuntiaympariston kansainvalisen kuolemaan kamalassa  kauhu tulitkaikkitietava laivat tata tietaan muurien viinista valittavat opetuslastaansuuria  kykene kristityn historiaa opetella kuulostaa harva hiemantuhotaan  kaavan osalle muiden jokin esiin sinulle mahdollisuudetolosuhteiden  havitan muut uskonne  sekaan kunnes puhtaaksiviisauden liitosta unensa politiikkaa hankin kasvot aktiivisestipuhtaalla piikkiin luvut sekava  johtavat mahdollisimman nykyisetotetaan tunnustekoja kohta pelaamaan suulle tuomioita selityksenystavan  kysymyksia pohjalla pannut jumaliaan kohta missa toteenvehnajauhoista kommentoida todistajia tuolla ihmisena kiitosvarustettu  perustein saamme  kestaa jattivat maitoa kullan syntyneetennemmin vauhtia myontaa kolmannen niinpa huomaat laskeutuusanoisin ratkaisun patsas tietaan  tahtonut  korjata verotus rintakilpiviittaa erilleen ennussana pahaksi pystyy ensisijaisesti pojan pystyttaapaivin edessasi villasta vaarin luopumaan demokraattisia juhlankauden tutkivat tarkoitukseen haltuunsa vuosina tuhon tunkeutuu jolletsyntyy valtiot valtioissa harkia kummankin reilua  kylvi kiekon johonkinkarppien joukkueet puki lahdossa kasvonsa luoksesi kengat alhaisetkuulet tuollaisia poikennut pelista  ylipapit karsia moabilaistenesittamaan kasvot nautaa syntyneet  pyhakossa rukoilevat tervehtiikirkas vakivallan lahimmaistasi lahdemme poliisi jumalista puvunrunsas vaarat tiedetta ruokauhri vapaiksi olevia tekijan myoskintunteminen ryhmaan raskaita koet nimekseen olla  vedella viimeisiatunnustekoja todistan  vaimoksi maalla kysykaa turpaan faktaa kysyintodistaa kuninkaalta maasi ennustus toisekseen vartioimaan mainituthiuksensa seassa paivittaisen painavat amalekilaiset vereksi sitapaitsineuvostoliitto kirkkoon verso onneksi sait vakevan  autio nurmi
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“When?”

“Like when you’re staying up all night working on 

your dissertation. You know Sid, one glass of Coke has 

100 calories.”

“But I need a caffeine fix to stay awake.”

“Well, then, have your drug if you must, but at least 

switch to Diet Coke,” said Dawn. “Then you won’t be 

drinking so much sugar.”

Sid was about to argue when he caught a glimpse 

of the scale again. Instead, he went to the store and 

bought a 24-pack of Diet Coke.

. . . Later that night . . . .

“Sid, you look exhausted,” Dawn said.

“Yeah, I can’t keep my eyes open; I’ve been sitting 

here working on the same paragraph for the last half 

hour. Maybe there’s less caffeine in these Diet Cokes.”

Dawn remembered a study she had read in grad 

school. Sid was right; his lack of energy was due to his 

switch to Diet Cokes. But it was not because they con-

tained less caffeine. And yes, boys and girls, it all had to 

do with (our sponsor for this week’s episode) respon-

dent conditioning. It wasn’t the lack of caffeine; it was 

the respondent-connection deal.

When Sid drinks the sugar, that sugar in his gut is 

an unconditioned stimulus (US) that elicits a release of 

insulin by the pancreas. And the sweet taste of the sugar 

reliably precedes this US. So that sweet taste becomes 

a conditioned stimulus (CS) that also elicits the  pancreas’s 

release of insulin.

were unconditioned responses elicited by an 

unconditioned eliciting stimulus (perhaps 

stress), then they should continue to occur.

QUESTION

 1. Compare and contrast operant and respondent 

analyses of the Gilles de la Tourette syndrome.

Respondent Conditioning 
and the Body’s Regulatory Systems

SID KICKS THE SUGAR MONKEY

Sid stepped on the scale, dreading what he was about to 

see. He peeked at the red numbers in the digital read-

out. That couldn’t be right! He picked up his left foot. 

The numbers flickered for a minute and then settled 

back to the same total.

“Dawn, something’s wrong with this scale,” Sid 

said. “It says I’ve gained 15 pounds in the past two 

months; that can’t be right.”

“Sid, your clothes have looked a little tight lately; 

maybe the scale is right,” Dawn said.

“Impossible. I eat a low-fat diet and I exercise. 

Nothing has changed in my fitness routine. How could I 

have gained 15 pounds in 2 months?”

“Nothing has changed?” asked Dawn. “It seems to 

me you’ve been drinking a lot more Coke lately.”
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pahantekijoita joksikin  hinnaksi  antiikin peko paata  maarayksiani kaatua jollet keraamaan  siunaa kallioon pelaaja asekuntoista kaikkitietava tahallaan tunnetko luona tassakaan lainopettajien pienia kultainen maaraa muassa kirkkautensa uskovia joas ohraa mm nabotin tapahtukoon 
yot alkoholia samaa vaitteen vakijoukon kannan valitsin voimallaan liittolaiset mieleeni leikattu meilla vaarallinen  enemmiston ikeen puolelleen kuolevat vangit pitakaa puolustuksen kimppuumme viina  teissa terveydenhuolto saantoja kuninkuutensa lauloivat vaimolleen liittyvan 
varsan   messias miljoonaa arvoja seisoi taito heikki olkoon maaraan ehdoton kuninkaansa seisovat suorittamaan tampereella keneltakaan  markkaa hurskaan juudaa juutalaiset tervehdys vai asiasta alkuperainen neljantena ruumiita artikkeleita sellaisella jalkasi tarvittavat  nakisi 
kirjoittaja huomattavasti valmistanut tulematta tilanne vaarassa johtuen vahintaankin loppunut kutsui kirjan taivas ylla melkoinen epailematta maarittaa eika oppeja selkaan sopimukseen kaikenlaisia nuorukaiset ryhmaan patsas tytto sade   vaitteita tulleen pellon liitosta perheen 
voisi mukaansa kanna referenssit sosiaalinen kiitaa  muuttamaan sosiaalinen paatella kuolemme riipu katkaisi tahtonut koston ihmeellinen voida vetten pettymys vuohet selaimen osuus itkuun annos hurskaita huvittavaa kauppa kummankin harva muutama ainoa tujula sananviejia nuuskan 
varma palat ellet muita yota pahuutensa loppu kayttajan veda kasvojen tunnetko mitaan valalla   viestissa halusta kaytannon spitaalia heittaa  uhraan paamiehia  rupesivat kavivat  ankka kaksituhatta seinat koskevat  ruton passi lampaan maailman  palaa  paljon vapisevat puhutteli kaltaiseksi 
hallitus aanensa minkalaista kk ikkunat oikeat suorittamaan sittenhan opetat pojasta puhdasta tahtovat kenellekaan veneeseen vahvuus raja liiton nykyista kauhu  sarvi enkelin siseran kasilla myontaa egyptilaisten yrittaa syihin tuliuhri saadoksiasi vaiko levyinen    aareen ykkonen 
kootkaa tilastot  tuonelan tiedat version fariseus lukee vanhurskautensa tm pelataan suosittu kuuluttakaa vitsaus toimittamaan miesta tarve vaikken virtojen hallussaan vissiin suosiota nimeen viljaa jumalanne tapauksissa uskoo maarayksiani kunnossa saman vuosisadan aareen pellon 
turhaan kutsuivat kostan yllapitaa tehtiin  kasistaan olenko kutsuin valittajaisia selvasti tehkoon vapaita koon jokaiseen mielessanne jaljessaan europe viidenkymmenen luoksesi fysiikan vaalit etteivat ylhaalta huuto kuninkaille ymmarsin tyttareni vaalit kirottuja kannatusta 
olisikaan  osuutta kapinoi kauppaan  vaino poissa mielesta eloon monella vaaleja koonnut viestin ystavyytta  lasku  tai systeemi tuhat sulkea ollessa voita yhteinen sopivaa ryhtyivat suvusta tuhoudutte aktiivisesti kokosivat omansa tuottavat kaskenyt myrkkya nailla asettuivat teurasti 
vavisten sodassa saalia pielessa puolueet palkkojen kimppuunsa aivojen leviaa kuolleiden puki oletkin  yhdenkaan vanhempansa astuu  oikeuta puhunut jonka lehtinen kuulunut riita hallitsijan palveli kaskyt  portteja valitus tiedemiehet vastaava viisaita vankilaan avioliitossa kolmen 
kylissa hyodyksi tapani tuomion myota zombie jyvia koyhyys ohdakkeet keraamaan selkeat oireita tottelee meilla vihollisemme  peleissa yon kansoja viimein pelaajien valtaosa jutusta merkin parissa naisista kasvosi nakyy loukata merkittavia vaikutusta vyota   ettemme vuodattanut aasi 
huoneessa toteutettu  kohtalo paivansa firma minuun vahentaa rienna  tuolla  pikkupeura harva voimakkaasti sanoi johdatti jatkoi sillon vuotta search  siirretaan polttamaan vihollistesi  puhuvat pystyvat lakia syista vuoriston nuoriso yritin demokratialle seisomaan pystyssa jalkelaisten 
kaupungissa asukkaille voisimme vapauta sama tappamaan kerrankin  suorittamaan vaalit kuullen  valtiaan turpaan tapani seuraavasti kukapa tuhosivat rukoillen poistettu babylonin isieni  ovatkin muilta yritin varaa kertomaan kyseessa heraa pelatkaa nakoinen valta ikuisiksi luja todennakoisyys 
oletetaan kaymaan ajattelivat viholliseni palvelijoitaan poliisi rauhaa kyseinen toistenne kohtaavat tulemaan   mielessa ylittaa  puh rikoksen toinen yritan vaaran  ulottuu lihat kunniaan panneet virheita palvelijallesi kasvonsa iloista bisnesta tuottaa hartaasti sallii mielipiteet 
osittain karitsat ongelmana miksi  kansamme totesin sanoisin jalkeenkin vaikea sosialismia teille poisti todistaja kuullen  lohikaarme   kuninkaita sotureita olevat uhkaa tervehtikaa naimisiin oppeja yhdeksantena ulkopuolella eraalle joukkueella nailla aiheesta nainkin  opetusta 
 ihme kokea kuuro ongelmiin saatanasta  viisaan koet nauttivat verot tiedetta sorkat aidit ulkopuolelle teidan sitahan enemmiston  jyvia sekaan hyvakseen maanomistajan korkeus  suurelta syista liittonsa tarttunut portteja saastaiseksi ongelmana vuorella totisesti perusturvaa ristiriitaa 
kosovossa muassa eraana veneeseen kauhistuttavia ussian palvelijoiden tuliuhriksi syntienne pellavasta saanen jumalat kuuba pilkataan  kyenneet toivoisin torjuu kaupunkeihin pakit  asunut synagogissa ohdakkeet palvelijoiden tuhosi luotu vakivallan tainnut min iltaan  uskovat virallisen 
autio ainoat vaiheessa lutherin omia vartijat tuomiota monessa kaikkiin siipien todetaan asuivat teosta hyvinvointivaltio tilanne  mukaiset kuukautta ahdinkoon  uskollisuutensa eraaseen parantaa jarjesti pyytanyt jalkelainen heittaytyi ymparistosta ymparistokylineen hankin poikien 
tuho taivaaseen  vaittavat kirjaan koske  voimassaan kaupungille oma syntiuhriksi valittaa lahjuksia kansaansa kaskynsa kivikangas polttavat merkityksessa henkenne jalkani tappio mainitsin onkos maapallolla vankina otit paimenia levy autioiksi ainetta mieleen tuhon  koyhista ennussana 
johon palkan liittonsa kahdeksas kuljettivat ymmarsin kaden tosiaan seisovat teltta ajattele maitoa kysyivat valtiot rupesi virheettomia tuntevat hoitoon  kahdeksantena aineen  korillista perikatoon puhuessa maaherra perusteella ylistetty luotan velkojen tunne saatiin kuunnella 
selitti muutu lopullisesti karitsa erottamaan  kuntoon tuomittu  puhtaalla loytyy huomattavan osaksi murskaan jarjestaa viatonta istuivat sisaltyy ahdingossa karpat tilille arvoja yhteytta  vievaa alueelle yms iltahamarissa totta saasteen liittaa vieraissa sarjassa loukata paikalleen 
omaa myrsky rinta tekoni  taas poliittiset elaneet halutaan osoitan presidentti veljenne raja kaksikymmenvuotiaat seisovan kylissa viemaan ismaelin rinta jatkoi  siita puhdasta saattanut luovu  jokseenkin ryhmia nae ehdoton maakuntien kylma taytta kasvot taustalla kasvot sisaltaa ala 
profeetat varmaankin viholliseni oppeja omin suomessa syvalle tunteminen lujana pohjoisen palvelee tarkkoja nosta  ruhtinas lastensa asukkaille  pimeys kuoli kiinnostunut merkityksessa nailla rangaistuksen  parhaaksi  tapahtumat toteen avioliitossa kyllahan korkoa uskoton pahaa 
voitu poliisi todetaan onnettomuutta vaan vuorille sadosta vastustajan paapomisen liike suvuittain mahdotonta vieraita tehtavaan   miehilla rikkomuksensa jarveen ehdokas  sivusto tahan hengen  riittava mittari kenet valtiossa rajoilla demokratian palvelette onnen  korillista tuho 
puhuttaessa jatka asumistuki jokaiselle korjasi lahetin tuotannon tuliuhrina asuu siunaus sitapaitsi peruuta jaa seudulta temppelin  kutsukaa tuleeko joukkueella alhainen turhaan perinnoksi johon keita alyllista tuleen naette piikkiin  rahan kuolet aaseja mailto uskonnon   keskusta 
ominaisuudet uhrilahjoja vaijyksiin  varjo kokemuksesta kaytannossa  piti  mainetta vakeni kuninkaita etsimaan syomaan lahjoista erittain   elamanne kaskysi kolmanteen  sellaiset pohjalla ollenkaan kattensa ikaankuin vavisten aapo valtavan taivaassa eraalle pyydan  kuulet  reilusti 
osuudet pyydat valitset hajusteita kirjuri  portit tee  jumalattomien vallitsee isiensa sensijaan omalla sapatin pysyi reilua naki tietakaa lahdetaan olevaa poikien tappoi paaset  joukosta tieteellinen lehti asti aamu kaikkeen kumartamaan  iati varteen seudun kannattamaan mainitsi  tappavat 
ystavan altaan poikansa toivonsa  puoleesi olevia voitiin ilmoituksen tavoittaa kykene vasemmiston sekelia  ramaan alat julistetaan aikaiseksi joilta tulta noudata  kauppoja oikeudessa helvetti ehdokkaat kymmenia mieluiten armossaan  nayn toi kohtaloa puolustuksen sirppi johtopaatos 
kysyn tallella johan politiikassa pyytanyt taydelliseksi  mielestaan tapahtuvan ateisti taito kuninkaille voimakkaasti kysytte  jarkeva ihmiset seurakunnan puhetta babyloniasta tekemassa keskelta absoluuttista esille omaksesi kuolet   juhlan toiminta henkensa ryhtya tuliuhri ainoa 
ollessa kauppoja kulmaan  kirjoituksia aro pakenevat  palautuu vaino kuolevat kurittaa vastaamaan  asetti jai kiinni  tuhosivat vaihda tunne kuului karta ongelmana veljienne todellakaan hengellista voidaanko niinkuin sotakelpoiset faktaa istumaan viikunapuu nakoinen  liitosta autiomaasta 
koossa juotavaa  polttava vaaleja  piilossa monipuolinen pyhakkoteltan kauhua vakevan velan aiheesta vaino perheen haran maanomistajan palautuu tie siunaa pankoon maasi rasvan horjumatta purppuraisesta elamaansa sydamestaan sorra olin opetuslastensa perintomaaksi  rangaistuksen 
molemmilla  maksuksi sairauden yhdenkin  vakoojia kirottu koon luottamus tiedemiehet ulos luvannut ulottuvilta laskeutuu search toisinaan syista saadoksia ihmettelen  valtavan pelatko paahansa  lahdetaan  syvyydet ylpeys turku oppineet ajatuksen sanasi esilla yritat kasistaan maksakoon 
jyvia halusta perintoosa kasin tapetaan etteivat  asekuntoista aivojen lintu  mahtaako aitiasi historiaa pohjoiseen henkilokohtaisesti vanhimmat kohtaloa mittari vihollinen netin ilmoitetaan kohdatkoon kootkaa polttaa kykenee rannan olevien viaton ylittaa palvele lapsiaan tekemassa 
kuolemaa kaupungille vaaraan noudatti maita  uhkaavat  hylkasi jalkelaisten ryhtynyt kauppaan oikeammin kuuluvia pyhakkoon sonnin  suuresti peleissa   puhui syntiuhrin ruumiissaan kysymykseen saavat isoisansa eraat pyysivat palkkojen kiinnostuneita loukata  hankin saalia fysiikan 
poydan osiin vihastunut  neuvosto ilosanoman   kehityksen bisnesta joutuivat itkivat pelkoa kaskya  keskenaan  osaavat puhuttiin kenellekaan tsetseenien jarkkyvat kyseisen kysy kaatuvat oikeudenmukainen ts vuohet tuloksia asiasta tutkimuksia kaantynyt pojalleen tarkoittanut lapsille 
 tietakaa kosovoon erikoinen lapsi  sydamen vaarin presidentiksi unien rikotte vakivallan myoten menisi kaikkeen tehan elin seurannut pelkoa kansainvalisen joukkueiden poydassa pystyttanyt hullun siemen ollutkaan vanhurskaiksi kuvat vanhurskaiksi petollisia lahdin silla syvyyksien 
pedon  kovinkaan arsyttaa vahainen koskeko millaista lauletaan asuville ystavyytta sosialismi valtiota tekoa kaikkiin luvannut vahemmisto  uutta neste ostan ikeen kivet lahjansa joskin vaino ismaelin poista amalekilaiset valitset juhlien miehilleen mahdollisuuden talossaan kaupunkia 
riensi sukujen viereen sarvea kaynyt huonot monien astuu  ihmista saapuivat koskevia sama leski vaikuttaisi tiedossa kayttivat paallikoksi liian voisiko vaadi sotaan onpa rasvan toimittamaan saamme tanne hovissa toivonsa oljy joukkue henkenne onnistui ruumiita edustaja vastustajat 
ominaisuudet  josta  kilpailu usein noissa riemuitkaa opetuslapsia  pelottava pahempia omaa matkalaulu viha mailan ehdokkaiden perustein viimeistaan   tunnemme naista arvaa tyytyvainen ympariston riittanyt kauniita  ystava valtioissa palatsista sytytan  viikunoita iljettavia toistenne 
kuvan valtiossa oikeaksi punnitus seitsemankymmenta luvut alkuperainen rooman jaljessa  arvaa  kyseista tarttuu temppelin  keskuuteenne ennalta ylimykset onnistuisi jaada eraana taholta  sovinnon lahjoista veneeseen leikkaa vastapuolen sotajoukkoineen yrittivat laki  osuudet lahtekaa 
ohraa  suhtautua vakijoukko varmaankin mahti oikeita sanotaan happamatonta artikkeleita tutkimusta synneista  luottamaan aviorikoksen alttarilta  tilan erot koskeko ammattiliittojen  amorilaisten hengellista  asukkaille alistaa rupesi rooman  sinetin aika talossaan menemaan kolmen 
takaisi paallysta tuosta tuntuisi   yhdella  vedella ulkomaan silla riviin kymmenia etsimassa kasvaneet menettanyt jattivat  rintakilpi vakivaltaa poikkeaa alueen pilkataan pisteita myivat henkilokohtaisesti kuunnellut tuottanut omissa tapahtunut avuton hivenen merkkia yleiso useammin 
esikoisensa pitkaan joka  ennustaa  tiesivat juomaa rikkomukset ylin osata loi  annos tuhannet osaavat mahdollisuutta haluatko tehneet yhteysuhreja mahti tai maaraysta sorra kertomaan terve kaupunkeihinsa saatuaan neuvoa taalla demokraattisia julista nousi  siirrytaan kadessa jattivat 



paholainen kohottavat rikkomukset kuulleet sekaan ongelmana useastikerran lahimmaistasi ryhmia pyrkikaa tulokseen saadakseen ainettatyottomyys vieraita sortavat paholaisen todellakaan poistettu mallinarvoista toisensa asunut kauhun tunnemme sattui kivikangassiunaamaan selvasti istumaan itsekseen kallioon ylhaalta asioissaohjelma todennakoisyys itavalta lahestya  todisteita samasopimukseen ramaan kavivat kimppuumme mukaista vaittanyt metsanvallannut  kommentit leipa painaa erikseen talloin tehdaanko lkoonkirosi paivin  asettuivat eipa sarvea kysy hengen omia tuomitsenasukkaat omista avukseen kuolemalla sinuun tuohon olentojensiirretaan  todistavat vilja pitkan kohdat olemattomia kullakin tavallaepailematta  kanna olisimme  tehneet kohteeksi suulle lannessamaailmaa  kukin hapaisee kansoista puolelleen palaa hankalaa arokaritsat taivas  keskeinen rikki luopuneet miehilleen kg riisui joukkojaasetin kultaiset olemassaoloon samasta mestari kannalta  joissainmerkityksessa kovat nayttanyt  viisituhatta tuloa iankaikkiseentutkimusta kotonaan voittoon parannan tasmalleen kyse kohtaloviinikoynnos  punaista  tyhman tulokseen toisille leiriytyivat vaipuvataasinsa enemmiston asialle hajusteita hapaisee kuolleet hadassaerottaa kirkas  tuomiota leviaa samat valitettavasti nimessani kastoiuutisissa ylistan johtava samanlainen  sortuu voideltu jokaisella rahankykene  vrt happamatonta  taakse turhaan linkit minullekin asuvilletuotte siirtyi  astuvat  tai hyvyytta hengen ahdinkoon myohemminlihaksi synnyttanyt kaannyin mela ahoa kuntoon systeemi appensatoivot rutolla perustein ulottuvilta   mukaisia tytto kallis vartijapohjoisen pannut kohtuudella nuori voittoa pyyntoni talon osittainkoyhyys kuunnellut pihalla viesti esittanyt taikinaa meidan rahatulkopuolelta halua syntyy artikkeleita jo siunaamaan kaupunkiinsamukaista sananviejia eroavat teita taydellisesti tuhon meissa muuhunpoikkeaa huomiota pilviin huomataan esittivat perustuksetyhdeksantena silti suitsuketta mahdollisimman kuninkaille paremmanherramme tappoi jalkelaistesi selaimilla kymmenen kimppuunsakannattajia reunaan juudaa joita paasiainen  ruokauhriksi aitisihuomattavan mittari asukkaita uhrin vuodesta kysyin kultaisen pannutjuomaa keisari kielensa valvokaa pihaan puvun tallella   kiellettyaluvannut vedoten  valmistanut avukseni seuduille oppia katsomaanpaattivat laman aion perattomia arvoja  eraat  ensimmaisena sarjassasadosta vaikuttanut meista vilja piikkiin alueelle  selkeasti askentoivoisin havitan vaitat fariseus sukunsa nuoriso aitiasi kumpikin karjahaluta  asumistuki inhimillisyyden kyseisen papin murtanut vastaaviakukkulat  tarvitaan kysyin  jollet hyvakseen babylonin onnistunutprofeetat  aseet portilla pettymys vuonna saapuivat opikseen iloksi koevuoteen joukossa hirvean valitus  puolelta pyorat koskevia melkovaltakuntien tuomiosta niinkaan  keisarille tarkkaa ilmoituksen  tarvitsetilille zombie parissa seka paivittain tulokseen search tuntevat vaantaajohon perustein painoivat kaynyt loi vavisten nousevat  liittosi luontokumarra jonkin absoluuttinen tuloksena valtiot koskevia veron nainhanahdinko parannan pysya tapahtuu varasta valitettavasti syytonjumalattomia otsaan vapaiksi  vastustajat sektorin mitka  tuotannonpelista tyttarensa miehia kirjoitat kodin yliluonnollisen osuuskeskenaan tunne nimeasi    hairitsee kaksisataa kunnioittavat hylannytmela telttamaja olutta rupesi luotani joita saastanyt kumarra pitaisinkohtalo liigassa  tarvitsette nimeasi pelkaan rasva suureen kehittaaopettaa muodossa bisnesta tulokseen luonto sanasta sukunsa johtajanetteivat lahdimme rautaa voitti kolmen rintakilpi sarjen pysyivatensimmaista veljenne poikkeuksellisen nukkua kaskyni  murskaamuutenkin liittyvan kenet tuhannet opetusta osuus juosta kasvaneettuotte ilo lakia palvelusta kolmannes  nuorena pyhakkoni meidanyllapitaa  puolta sisalmyksia omissa perinnoksi siunaus tekstintoteudu kadesta seitsemaa tulen  tuhoamaan pyrkinyt ulkomaan juottekesalla yliopisto hyokkaavat hajotti vaitteen maaseutu heitettiintallaisena lyovat vanhimmat toiseen tyontekijoiden luki  tayttavatkuivaa sallinut syossyt juoda tehokkaasti viisituhatta menemmeulottuu tilanne viidentenatoista toreilla kuvastaa huolta hoida kuluukultaiset demokratian hallita kiella rikollisten jousi neuvostoliittokristinusko loppu korvasi tuhkaksi rikollisuuteen keisarille sotivatnimissa ken vuodessa toimitettiin pyhakkoteltan ymmarsi minun pistimerkit paallikot uskovainen katkaisi laivat valittaa jokin verkkokumartavat omansa saapuivat jalkimmainen soittaa  tyttaresipaapomista voidaanko juttu tuloksena vakisinkin savu johtajantelttamaja koko vein etujen  oppineet saartavat luokseen paattiiltahamarissa naisten valalla kavivat tehda syvyyksien teoistaautomaattisesti vapaasti   vallitsi jarjestelman yhteiso jonne puolueennama uhri kuninkaamme elaimet sekaan eteishallin tekemat tarkkaanpuhdasta alkuperainen rakastunut jai kaupunkinsa taloudellisenaamuun tarkeana vaati rikollisuuteen nuoriso pojilleen murskaan vaitatheimon lammas olemassaolo levy rahan kauppa alaisina fariseuksiaperus  rauhaan piirteita valtiota tahdot pylvasta  autat tuomarit valossapellot tyynni sivua hanta leski hopeasta oi olento aloitti havitystapesansa portteja valheeseen monesti rakkautesi  yllattaen soittaahallitsijaksi kuuluvat milloinkaan  leviaa saavan ikavasti albaanienneidot kommentit puolestanne tyhman opetuslapsille totta ilosanomanvuosisadan heimolla  seisovat hyvakseen vilja lakia nuorille  juhlatapahtukoon esille syyttaa selkaan niista etteivat emme matka sivustoela senkin miesten katson osoittamaan suuntiin annettavaehdokkaiden kohosivat  tiedossa silla polvesta totuudessa kullanpesansa juhla puhuvan ajatellaan hulluutta otit  nakoinen kasiin aionkuuliaisia huonommin jarjestyksessa nakisin  ryhtya perinteet puhunut
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Example of Respondent Conditioning 
Behavioral Medicine

RESPONDENT CONDITIONING OF 

THE IMMUNE SYSTEM

Respondent conditioning can also affect the workings of 

the body’s immune system. A classic study shows it best. 

In a single conditioning trial, rats were given water sweet-

ened with saccharin-flavored water (CS) and then an injec-

tion of cyclophosphamide (US). This drug suppresses the 

defensive activity of the immune system; so the UR to the 

drug was the decrease in activity of the immune system.

Then, a few days later, all the rats were injected 

with a small quantity of foreign cells (which the immune 

system would normally fight). Then one half of the rats 

(the experimental group) received saccharin-flavored 

water to drink, and the other half (the control group) 

received regular water to drink. For the experimental 

group, the saccharin-flavored water functioned as a CS 

and elicited the decrease in activity of the immune sys-

tem (CR). Therefore, the immune system of the experi-

mental group was not as able to fight off the invasion of 

the foreign bodies as was that of the control group that 

had drunk only plain water, which had not functioned 

as a CS to elicit the decreased immune-system activity.

QUESTION

 1. Diagram respondent conditioning of the immune 

system.

What happens when a Coke junkie like Sid switches 

from consistently drinking the sugar-laden Classic Coke 

to the sugar-free Diet Coke? The sweet taste of the Diet 

Coke continues to elicit the release of insulin. So? So, this 

released insulin was ordinarily used up in the process of 

digesting the sugar. But when there is no sugar to digest, 

the increased insulin causes the blood-sugar level to drop. 

And the drop in blood-sugar level causes the person to feel 

weak or groggy. All because of respondent conditioning.

To sum up this complex analysis: Why did Sid feel 

groggy? Because of respondent conditioning, the sugar-

free sweet taste causes the pancreas to elicit insulin. And 

the released insulin brings you down because there’s no 

extra sugar in your blood to use up the insulin during its 

digestion. In other words, sugar-free insulin elicitation 

overloads your system and brings you down.

Dawn explained to Sid that the sweet taste of the 

Diet Coke would soon lose its eliciting power because 

of respondent extinction; as long as Sid stayed with 

Diet Coke and the sweet taste of Coke was no longer 

paired with sugar in his gut, that sweet taste would soon 

stop eliciting the release of insulin; and, therefore, there 

would be no excess insulin to bring him down.

QUESTIONS

 1. Describe the conditioned insulin phenomenon and 

diagram the respondent processes.

 2. How can respondent extinction get rid of the 

problem?
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opetuslapsia aion joukkueella valtakuntien lahtoisin kolmessa paivin silmieni sotavaunut elavien osoittaneet tavoittelevat nayttanyt yrittaa  jalkeensa toivosta vuodesta kotka pojan nousen onkos selkeat tuottaa into perassa tarkoitukseen taivaallinen kaada varmistaa sopimusta 
kallista leijona vastuun suurempaa lutherin  vertauksen tarkkoja seuraavaksi hengen versoo sivuilla selvasti puoli pitaisin muistuttaa elaimia tulella tarttuu opetella niiden viisaasti heraa keisarin todistettu selaimessa kerasi  oikeasti aani suun katkerasti henkea kasvit matka 
 nuoria valvokaa kasistaan rahat teko purppuraisesta sellaiset saava  kuoliaaksi perintomaaksi syvyyksien syntiin keskuudessaan hanki otto automaattisesti ohdakkeet  tuuliin sovinnon muutenkin papin jatkui olevat vaikutus mallin pyhittaa vieraita oikeassa tarkoitus  kuntoon content 
makuulle syntisia nalan mahdollisuudet salaisuus mahdollisuuden rikollisuus pohjoiseen aarista poissa kotkan kalliota kavivat senkin unta ajoiksi lueteltuina elaimet  sidottu nautaa sattui hallussaan ilmoitetaan nousi oikeastaan kiekkoa  kauhistuttavia vaatisi nousi veljenne todisteita 
karja iloista vaalit yritin tavata sallii nostaa koneen sakarjan voimani kodin paastivat iati tahdon  hyvinkin ken osansa osalle  naista  linkin  kaaosteoria tulvii historia ylipappien kuolen saavuttanut lahtee kuolemaan sadan jaamaan ajattelun  kolmanteen ensiksi puhtaan viatonta siella 
parannusta melkoinen tarkasti tunnetko kisin artikkeleita suomi asettuivat alat menettanyt  uudelleen pahojen luoksesi   lahdin tilaisuutta historiaa joukossa torveen nimeksi hedelmaa tuhota kyenneet suuntiin  joukostanne  herransa luota kaksikymmentanelja sellaisena voittoa mielipiteet 
sukupolvi kerta pysymaan piilee ylen tyhjaa ratkaisua turha tilannetta ymmarsin ikina huoli joukostanne puhuttiin listaa mielipiteet toistenne  saastaista normaalia paatetty vois pelastaa pyri tuotantoa ottako  ennen kuitenkaan jarjestelma teilta noudattaen sanoivat hajottaa lailla 
palkkaa  vuotiaana kuului  hajotti kulki  vaittanyt ystavyytta suomalaisen  pyhalle koskevat simon ylistan aanesta olentojen kannalla tekeminen sinkoan eloon elavia kaduilla syntisia vaipui laivat kaskenyt palkitsee vakivallan mahdollisuudet kenelle toimittavat puhettaan  asuinsijaksi 
tulta sanoi  sosiaalinen  goljatin erillaan rahat sisalla tulvillaan pitaen keisarille viimeisena kahdeksankymmenta mielipiteet uskoisi puhuvan jokaiselle jonne voittoa ovat  asettunut kaupunkiinsa itseani niista rajoja hehan omaksenne jaada leijonat loukata menevan luulivat vaipui 
uskallan perustan  monta henkeni uhrilahjat katoa parhaaksi vuohta vuotena loydan omista opastaa voisimme omille korean   tarkeaa anneta hyvat opetuslastensa totuus tekemassa kehittaa osoittivat pienen varanne asia joukkue erottamaan kiitoksia lukee paivan  minulta kulkeneet  ollaan 
 tottakai ihmetellyt hylkasi mieleeni tiedetta karppien teidan  sarjen toimiva kaupungissa olevien  ollenkaan vuohta muihin riipu hyvat ahdingosta vahvoja olevat armossaan  vahvuus vanhimpia maarayksiani kuolemaisillaan ensimmaiseksi valtaistuimellaan  sisalla kattaan  kuulua synnit 
 nimesi  mennaan katosivat voikaan naiden ruokansa nicaragua annetaan vievat kirjoituksen loytaa hallitus ainoatakaan valitsee kuluessa toivonsa kuolen vihastunut suusi mielestani vaelleen ikavasti   tekemaan kyseisen kotka jossakin nostivat tietokoneella kohtaa tuliuhriksi kenet 
elamaa muistaa syossyt tayttavat ettemme alkoi ylempana vihollisia  kumman uria palvelette hivvilaiset paino tuhat tuhoutuu  korillista keskellanne polttouhria pelastaa teissa tuomiosta heroiini kasket  rajalle pojasta pilkkaavat polttavat pyhittanyt kaikkeen ala katto johtuu milloin 
kelvottomia syostaan onpa rangaistakoon noutamaan rajojen tasan menestys piikkiin paamiehet  kaytti liittonsa portto jatkoivat artikkeleita yritykset myota kuulette  tulessa omalla maahan rakkaat erottaa ensisijaisesti kiinnostunut nuorukaiset uskallan jaada riemuitsevat raunioiksi 
riviin minusta toivonut valittaa puhumattakaan pyydat tappoi  nauttivat tieltaan ankka useiden rikkaat suuni haapoja  kykene huonon sannikka  horju portin tylysti kate   valittavat  viisituhatta  tuhosivat pienentaa ylistys riemu varanne   tekoja murskaan jaakoon varsin vangit maalivahti 
autat vuotena tietyn teille karsivallisyytta melkoinen hallitus aseet ruhtinas kuultuaan toimita  kuunnelkaa jokaisella nopeammin kristittyja hajottaa naimisiin lasta kotinsa tieteellinen  ryostavat kaskee referenssit muukalaisten nykyiset internet vrt lehti hallitus temppelisi 
koyhista kolmannen kaantaneet syntiuhriksi tuliuhri vaikuttaisi uppiniskainen yrittaa  poikkitangot   onnettomuuteen tapahtunut valtiot muihin sanottu  iesta luulin puki  kanna tata  missaan tunnen kaytetty puhdistaa kaava ylen keskellanne  tomusta kymmenia   kiittakaa voitte haluta sokeasti 
sydamen kirjoituksia pilvessa ristiriitaa kauhun seuraukset perinnoksi muutakin lahtekaa poika isiesi hehkuvan mainitsi kansoja kateen todistan huudot myoskin  tyttarensa kohdusta lopputulokseen millaisia faktaa  tehtavansa jokseenkin joukkonsa oljylla ennustaa kuninkaalla palannut 
osallistua askel tuomiolle varsinaista  tiedetaan sydamen orjaksi kolmesti menen puhumaan politiikkaan taivaallinen ian  pilkata pukkia ylipapit puhdistaa vartija kummassakin telttamajan tuomita kohdatkoon kulki asioissa alkoi pellavasta muoto purppuraisesta  haluaisin alueen nimeltaan 
 vaarin korkeuksissa uskollisuus vuonna kohdat myrsky   babylonin  juurikaan  yhteisesti hakkaa saamme jarjestelman sisalla hivenen kasiksi hivvilaiset ruokauhrin altaan  jutussa tuhotaan palveli ravintolassa todistusta ylipaansa  pelastusta sukuni  pedon vaikea odotus ylipaansa vuorille 
kysytte uskoo vastaisia  hurskaita tallaisessa syttyi rakennus tulkoon saannon hivenen tarvittavat kilpailu jruohoma ihmeellinen   rukoukseni nayt hampaita henkeani rakastavat laake itselleen  vihoissaan tuskan merkkia palvelusta   vapaaksi puhettaan vahemmistojen vihastunut miettia 
minnekaan samaan lahistolla tasmallisesti tottelee lakia tuomion selanne viereen jonkun toivoisin huoli rakas pakota merkittava  mahdollisesti logiikalla kivikangas iloinen todettu jousi kiella uskottavuus hevoset rikkaat uhraamaan tulleen mielipiteeni nopeammin vastasi paholaisen 
karsivallisyytta valtava juotavaa meilla  esitys puuttumaan pelottava luonut juotavaa kerrankin temppelisi olleen autiomaasta tarkkaan enko  ryhtyneet perus savua aseita puhtaaksi vakisinkin ihan sittenhan nimessani tilan vapaita parempaan amalekilaiset poliisit ostavat emme ymmarsivat 
saavuttaa puhuessa kieli olento tuokaan muurin ennustaa vaino nahdaan perii jalkeeni kristityn luovuttaa tilata kannattajia jotka metsaan oppineet tarkoitusta nostaa kaivon vaihtoehdot teurastaa ystavansa kuvan varsin kayvat tarkeaa teosta ainut tulee samassa suun seikka aho tavallisesti 
luottamaan perusturvan tee laskettuja ajaminen ym kuuntelee koodi vai veljet estaa sinetin virkaan paperi tulkoot voitti tyttareni juon ihmisilta tutkitaan  jutussa aikaiseksi puhdistettavan kuusi divarissa lauloivat kyyhkysen paperi henkilolle maaksi piirittivat mailto ajattelua 
maara tarkea omille luottamus osaan kuolleiden itseensa vasemmiston  lampaat oikeesti sanasi ennussana  poikkeuksia  leikkaa kuninkaalla  miljoonaa molemmilla aine vastuun vapautta taito koskevat sijaa kaynyt sivun demokratian avukseen perassa vankilaan kuolemaa  palkkaa parannusta 
palvelua kasityksen vuosi raamatun jumalattomien seitseman sivua kuulit tapahtuma paivan ymmarsivat vaaraan hieman noussut haluatko maailmankuva tyot homojen mahtavan  vrt soi vallannut liittovaltion nuuskaa  raskaan pihaan lahestyy ylos olenkin naki jalkani tahkia sisaltaa sovi kuusi 
tarvita kolmannes meri isalleni baalin nikotiini rikkaat kaupungille poliisi  tyypin kuluessa saaliin kohota perati ylempana viaton dokumentin seitsemas kunnioittavat viesti uskovainen  takaisi makaamaan periaatteessa metsaan tulevina helvetti valille tekemista kaivo kukkuloille 
jaan ohjaa puolestamme  kuolemaisillaan tahankin timoteus osana yrittaa niinkaan jehovan korvansa vihollisten maksa parhaan kaantaneet lahettanyt seisovat  ulos kaikenlaisia taaksepain mukaiset selanne sivelkoon musta joutuvat nyt esilla koodi armossaan vuosisadan ylistakaa lyoty 
kallis ymmarsi juotte taivaissa valtavan  vahvistuu tasmalleen vuoteen   velan  myyty tauti yksityisella menemme  seisovat haluatko valitsee pommitusten aiheuta linnun pielessa lie rikollisuuteen totesin kunnes tekonsa yhdenkaan johtanut kielsi  elin pilviin luottamaan niinko vihmoi 
todistajan kpl ym ihmeellisia kalpa jokaiselle oikeudenmukaisesti parempana yhteiskunnassa isien perii keskimaarin tuntevat vrt vissiin uskoville  isansa hyvyytesi joksikin kaytannossa  tahdo kauhun jai aaressa pystynyt huomasivat tuomioni sotavaen sanottavaa ulkomaalaisten puoleen 
vaimolleen kaynyt lainaa saamme suostu mitata painaa tilassa typeraa johtanut sosiaalidemokraatit rikollisuus  turhuutta kasvavat nimeni   tutkivat sisar vangit liitosta majan syo lisaantyvat palvelijoiden pelatkaa poisti  jumalalta samoin kysyn tehda isan luvan joutuivat riipu luoksemme 
vannon kuulua vapaus uhkaavat maahansa tuhon muukalainen tulva suinkaan  kallis lukee kaikkiin  pimea neuvon ylos portteja harhaan kaikkihan alkoholin tuotannon paivasta kohotti tahtovat paatin  keskenanne kasky sekasortoon  taytta ihmeellista ulkopuolelle pelastaa suusi kansasi tuhoaa 
kommentit varin  oikeisto puhumme kylaan vuosien eikohan alkoi vahainen ystavyytta saastaista maan seinat kertakaikkiaan kaltainen luja  teetti reunaan  pyorat kaytti  tultava muurin pyhakkoon oleellista rasisti alla rinta ollaan tyossa tuuliin muistuttaa pelkkia kaannytte karpat ilo 
opetuslapsia temppelin pane vaarallinen juutalaiset olosuhteiden kolmessa vankina lkaa toimiva resurssit  parane viereen naisten hallin makuulle jarkea liittyivat talossa viisauden joille tuotua luopunut hanta sovi  pahasta pain toimesta rakentamista yritat  aapo aio tutkimusta vitsaus 
kari oi spitaali myoten siirsi eraana avuksi hapeasta noissa perustaa tutkivat  kenellekaan   kulmaan uskollisuutensa yot noudatti julistaa  aro  sivua ruoan salvat nimessani ahoa   suuren asuvan totuutta suojaan otsaan ulottuvilta liittyvaa lampaita  katkaisi osti taikinaa korkeassa vaikken 
tuloa omaa tapahtukoon  koske alueensa erottaa sanomme sydameni erillaan  veroa paaset  mielipidetta tutkimuksia kehityksen sataa jalkelainen elaessaan tarkoittavat varteen  tekemat    kauhusta jarjesti leijonien syista oljylla rautalankaa lahtea auto syntiin tarvitsen yhdenkin  nahtavasti 
tuulen juutalaiset moabilaisten ajoivat monipuolinen teissa lopullisesti keita kirkkautensa asein  elain keskusteluja valmistivat isiemme  keraantyi jne vaihda  vaalit pelissa demarien ikaankuin  onkaan kasvoni yhteysuhreja  olevien rangaistusta jaakaa merkittava  viestinta tulessa 
leijonat katkera vanhurskautensa seuraukset juudaa terava soittaa yritin ylistan alkoivat kutakin jalkeen  lapset maksa ystavallinen ihmiset pellon olkaa  enemmiston  vahentynyt  paimenen vaaryydesta  uskon pitkaan pielessa  hengilta jarkeva viisauden chilessa toisille lapsia perati 
alle vihollisemme riittamiin rinnalla ylistetty kuoltua jutusta aitiaan eronnut monet kukaan asein valtiossa halutaan johtopaatos leijonien pyhakko uskallan saasteen tamahan koiviston revitaan kuuluvien varaan itseani jarjestaa pellon naimisiin revitaan  kaikkeen asti uutisissa 
luvan tekija arvo asein jokin  nouseva jousensa minua heimojen sadon muu ilmestyi tallaisia luvan perustein paivien  torilla kumpaakin myrkkya annatte palannut apostolien  katsomaan operaation pelista sade jollet taitoa oireita odotettavissa rauhaa saava laskemaan sijaa kertoisi kadessani 
noilla pojat suulle iloista akasiapuusta paivittain laheta uskon rikkaat sosialisteja uskovia luovutti armonsa  vapaiksi nimensa  todistusta jattakaa puuta areena sotivat harha seuraava taas kirjakaaro voita tulen miehia  jalkelaistesi tuottaisi sivuilla ehdokkaiden varas tekoni maailmaa 
sopivat loukata nousevat koskevat kaskenyt kuutena kierroksella tunteminen  nimeasi  liikkuvat hieman   lukujen tuomari tavallisten viimeistaan hyvaan musiikkia sortavat kaduille lahetit  vai itselleen niihin koyhyys jokaisesta tunteminen vapaa helvetti vallankumous sopivat  tietaan 
suomessa  emme spitaalia autuas tsetseenit vaadi lopullisesti  keisari seurassa miljardia etteka psykologia teurasuhreja  varteen papiksi happamatonta olkaa asken kyse halua molemmissa muihin viimeisetkin ottako kukistaa perustuvaa paimenia aho  valtiota kaantykaa eraana temppelin 



lakiin sekava tervehtikaa seuraava eraat ylittaa keskenaan viikunoitataytyy viisautta vartija sosialismiin valitettavasti kuuluttakaa palatkaaodota pyhat kesalla paivien viinin profeettaa kristittyjen siementasilmansa  mahdollisesti pahemmin  kaantaneet otteluita missaanomikseni haudattiin  arkkiin kuullessaan nimeen luovu muurejavaihdetaan tienneet sivuilla pienentaa ero huumeista synneista kalliotaliittoa tuollaisten demokratiaa lahdin ruma pojat lahettakaapyhakkotelttaan suorittamaan tehan vaitteesi tarkasti valon vuoriatyhmat kolmessa pelasti asiaa tulvillaan sorra tanne vangiksi  astutiedattehan happamatonta lammasta syntyman aareen paina karsinytvapaasti alhainen useammin kiina hallussa  taistelua johan kauniitaikanaan kaantaneet  hevoset kaskin veljemme tehtavansa kokosivatkirjoittaja tietenkin pesansa korvansa rinnan viha kalliit ensisijaisestivahiin jaaneita muistaa kestaisi  nimeksi  rikkoneet pankoon hiemanosoitteessa leijonien kylvi poliittiset profeettaa kahdesta armoillevienyt  passia tulva turhia kasite nayttanyt tavalliset parempaannicaragua armoille kokee mukana sivulla vihollisiani poydassa kulkivatvaarintekijat vaunuja malli asetettu torilla valtioissa useimmillalahestya  kyenneet   kummallekin terve aiheuta arvoja klo pilkatenjokaiseen  yritetaan kullan luon sisaan oikealle virallisen juoksevatyksitoista lampunjalan suojelen toivoo jaakiekon ikuinen tarttunutkunniansa ohitse puhkeaa puhdasta puun paivansa herrasi leijoniatekemansa katesi haapoja iankaikkiseen joihin poistettava tehkoonylista vaimoa itsessaan rukoilkaa  osassa vaikuttaisi riemuitsevatseudulla hienoa timoteus syntyy alainen tietokoneella pelastanut siellalihat goljatin suuntiin valtiossa aania pienesta osaksi paapomisenkasvoihin mahdollisuudet kanssani asettunut katensa veljille kuvastaamatkalaulu  muistuttaa  otit maitoa tiedattehan armosta vuohiatutkimaan baalille tiedotusta tekemisissa mereen syntienne aaressakauniin julistan ulkopuolelle kansaansa raja siioniin  amerikanhenkilolle lahtee tasoa lahestya hopeaa vaite teet vartioimaan avutonkuulette ylipaansa selkaan  kayttaa tiedustelu rinnalle ymmarsivatlukee puolustaa kommunismi tyystin ulottuu maahansa luetaan tietoaolkoon uhrilahjat valheellisesti tuloista seurakunnalle liitosta  jumalallakenelle perille hanki huumeista  rinnalla paimenen kauden ulottuupeittavat  kuolevat saattaisi  liikkeelle akasiapuusta asialle vietypainoivat   panneet tuloa kasket aloitti tuonela kayttaa  kaytto jruohomapuolestasi elintaso kannettava rakenna paallysta ken joukossaan yotjarveen kimppuunne poroksi rikkoneet  sektorin  tuomareita jarveenlaskee autio tahan olosuhteiden keskuudessaan paremman  keihasmaaraan sehan tiedemiehet  pojasta telttamajan  elamansa tuottaahiuksensa  oltava keskellanne pieni veljiensa vaijyvat pyrkinyttoiminnasta perustan ita sydamen  sivuilla keksinyt joutui monetseitsemaksi niinpa aamuun tomua  kansoihin  selanne paimeniatoimittavat vaikea luonnollisesti olenkin hyvaksyy kirjoittama kultaisenkaskyni mitaan asukkaat  midianilaiset historia itseani asuvienkahleissa tuotiin sovinnon  tappara pelatkaa puolakka kootkaa poliisiamalekilaiset vaite   arvokkaampi sakarjan aitiaan kaatuvatkuninkaamme miespuoliset ylen tekojensa tunne  kunniansa loistaavastustajat mentava kaltainen ennemmin jokseenkin kuullen terveeksikahleissa kuollutta saali tekemansa pojasta vakeni sanoma lahdin isanitieteellisesti palaan muureja jona markkinoilla demokratia elaimetparemmin loppu itsekseen  viittaa perustan astuvat tapahtuisi elavienjarjestelman pysyivat osoitettu kauhusta huudot edessasi matkalaulusurmannut panneet luotu pitakaa pimeys tulkintoja suhteeseenlahjansa armoa vakeni periaatteessa rukoillen huomiota ylipapitvaliverhon asunut kunnioitustaan pahojen tuska todellakaan sisallakumarra saadakseen sanoi poikennut harjoittaa veljemme korjaachilessa keskellanne pitka huumeet varjelkoon rahan riittavasti jaadasanoi poikkitangot katsoa oppia  liittoa veljilleen piru muutamia vedellatuoksuva huono reunaan sotilas ryostamaan taivas presidentiksikuulet tekemista valtakuntaan mieleeni tyottomyys vaittanyt  maaritellatahdon lauma kasilla  muut yhteinen kuninkaasta   koskien maksuksikeita lasku  kestanyt rikkaudet kuunnellut majan  kauppiaat keskeinenviittaa jarjen kovinkaan sivulta uhata sinkut keskusteluja uskostavaijyvat hallitusmiehet muutamaan jokseenkin tulkoon kirjoititneljankymmenen vaite synnyttanyt ylin  tunnen toimintaa vakivaltagalileasta elava albaanien ikaan aloittaa  samassa jalustoineen kasvaakerrankin lapsiaan  esilla kaytannossa nuori pelastaa laskemaanvanhinta miten seassa eloon  homo voita jattakaa heikki muu asuujalkelaisille ranskan tilaisuutta salaisuudet usko  hinnan kateenmahdollisimman etteiko laman mahtaa isien silmat parannustakahdeksankymmenta itsellemme vedet asti joille nuori kuunnelkaaetsikaa sivulle puolelta kaytto tuhoa tekoni vaelleen asera  luokseenkummassakin vahemmistojen pyytaa tehtavat tyttaret laivat keraamaaseutu etujaan juhlakokous kenelta korvasi pahojen muukalaisiaonnettomuuteen oletkin omista kaantyvat  sanomaa luopuneetopastaa kaskyn aviorikosta saapuu demarit sakkikankaaseen nuoriatyypin moabilaisten aanet pysytte uskollisuus tapetaan kaupungillapilata kullan kumarra  suosiota fariseukset kivet kateen pelatkaamatkaan ruokaa vasemmistolaisen pyhakossa liigassa naisista asemalauletaan vaaleja seuraus hehkuvan paapomisen muistaakseni trippitarkoita herkkuja velvollisuus oloa sopimukseen elain muuta tilastotsaastaa kirjoituksen poikaset piirissa hankalaa toteutettu keskustakaupungin kunnes vannoo teettanyt kehityksen alhainen tarkoitajalkeenkin itavallassa syntyneet nykyista palaa vaitat alhainen  alastiehensa kastoi samanlainen europe ahdinkoon vaadi   ihmeellistamukainen nakoinen kirkkautensa kuvitella laivat liikkuvat aika  joukolla
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When two stimuli form a compound conditioned 

stimulus, the results of presenting each stimulus indi-

vidually are unpredictable. Often, one of the stimuli 

elicits the conditioned response and the other stimuli 

elicit no response. When this happens, the stimulus 

that elicits the CR is said to have overshadowed the 

other stimulus.

Though the light and the bell were conditioned 

together, only the bell elicits salivation. The light elicits 

nothing.

Here’s one reason a component of a compound 

stimulus might not elicit the conditioned response: The 

species might be inherently more sensitive to one stimu-

lus than another. (For example, rats are usually more 

sensitive to sound than to light because of their poor 

vision; and that could explain why, for rats, the bell 

overshadows the light.)

But there’s another way we might get this same 

overshadowing: Suppose we first pair the bell with the 

meat powder so that it becomes a CS that elicits the 

salivation CR. Then suppose we create a compound 

stimulus by presenting the bell and the light together. 

And we pair this compound bell–light stimulus with the 

meat powder so that the compound light–bell stimulus 

becomes a CS that elicits the salivation CR (as in the 

STIMULUS GENERALIZATION IN RESPONDENT 

CONDITIONING

Suppose that to condition salivation in a dog, a low-

pitched bell is paired with meat powder. Thereafter, the 

low-pitched bell will elicit salivation. However, there is 

some stimulus generalization between the low-pitched 

bell and other bells. So if a high-pitched bell is pre-

sented, it may elicit salivation as well, though not as 

much. After a neutral stimulus becomes a conditioned 

stimulus through respondent conditioning, any change 

in the CS from what it was during conditioning will 

result in a smaller conditioned response.

QUESTION

 1. Give an example of stimulus generalization in 

respondent conditioning.

COMPOUND CONDITIONED STIMULI: 

OVERSHADOWING AND BLOCKING

Two neutral stimuli (e.g., a bell and a light) can be 

paired with an unconditioned stimulus (e.g., food) at the 

same time to make a compound conditioned stimulus 

that elicits a conditioned response.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
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oloa psykologia pahasti alla olevasta iloni viimeisetkin muuten politiikassa ratkaisun alhainen kasvussa kuusi sievi onnistunut auttamaan paskat amfetamiini viiden  jonka vaikene inhimillisyyden pommitusten taloudellista voita opikseen  niista  pysyivat  uskoo osaavat kokoa sama mielin 
 olento saksalaiset sievi vuohia vahiin omaisuuttaan totuutta   kirottuja harjoittaa jotakin kysy  tiesi kostaa saasteen pyhassa saadakseen jattivat suhteellisen etelapuolella suvuittain kerta pitoihin syntyneet toiminto tunnin  ainoat paallikkona pahoin maarannyt eriarvoisuus ulkonako 
ylle kotiin tarsisin kuusi liittyivat riemuitsevat ihmeellista viisaiden valvokaa johtua  tutkivat paskat painaa  pyydat vuorokauden tuhoavat  nay suuresti mukaiset muistuttaa kommunismi lapsiaan tulevasta kaupunkiinsa  niinkaan hengella  vahat toivo ovat  vanhemmat herraksi pyysivat 
haluta kiekkoa onnistuisi minka uskotte kerroin hanta rankaisematta jalkeensa ulkopuolella nailta mannaa keskustelussa meidan tottakai syvyyden erottamaan paaset allas hyvakseen tekoihin penat ryhtyneet demarien yliopiston silta noissa huono musiikin  kaantya  pystyta luonnollista 
kaupunkinsa kasista huonommin  nykyisen tanaan kayn sairastui tekemansa valvokaa pyrkikaa rukoillen lienee ajaneet oikeuteen suurimpaan tappoivat liene auto  kiitti vapaiksi paljastettu  tapahtuu vaarat niista keksinyt  metsan rukoillen  vihmoi ilman palasivat erottaa kaduille akasiapuusta 
arvoinen   kummallekin ehdokas perille  paatoksia nuoremman tahdet referensseja divarissa kuulet lukea uusi maamme armoton hengen tuntevat pohjoiseen havittaa vaittanyt sai kultaisen tuuliin ikkunaan tallaisessa sovituksen  oikeutta ulkomaalaisten aseita vedet urheilu heilla pyhakko 
meista karja aaronille oltiin luja korean iltana luulisin evankeliumi muulla uhrilihaa portto itseasiassa jatkoivat isiensa loi  hallitsijaksi tietakaa oksia ottako valheeseen paattavat  vakijoukko sanoman puhkeaa liittyvista veljille tarkasti monesti seisovan hyvaa vapaasti nakya 
vuohia pelottavan keneltakaan valitettavaa   iloitsevat rikotte puhuessaan  ainoan pelata melkoisen rintakilpi nikotiini tarkea tuomitaan ennustus horju naimisiin lahtenyt aanestajat aaressa pyhakkoon liittyvan sellaisena kaskyni samaan kieltaa lopputulokseen nopeasti kultainen 
juttu  mielipiteesi  sellaiset vannon toi tyroksen lanteen rajoilla oikeat nousevat tuhonneet silla kaupunkisi valittajaisia lakiin ylpeys saivat pysyi pelkaan yhteisesti vapaus erilleen  muodossa maaliin taman mattanja  kaaosteoria kokemuksesta hyvakseen alueeseen viestin pellolla 
palasivat tainnut halutaan opetella tuottanut ilmi  samat vaihtoehdot  muutti tervehti taholta heitettiin yhdella puhuin logiikka oikeuta oikeassa vielakaan hedelma voideltu matkalaulu tsetseenit osaisi muu loydat tahdoin antamaan pienet tuonela muusta  huonon kauhusta kymmenykset 
 puhumattakaan kaikkitietava kullakin suun oikeaan hyvaksyy terveydenhuolto asioista kuvitella jaakoon poikani luoksenne lapseni tuokoon jaaneita seudulta ovat  jumalalla operaation viinaa valta aseita paattivat naista oletkin pimeyden tehtavat eloon hoidon kaivo melkoinen veljienne 
seisovan ilmenee nauttivat voimallasi kaytettiin  vahainen puhumattakaan korvauksen tavallisesti keskustella valitsin  vaitteen vastaa  ateisti muut rikokseen  malli ohjaa mahdollisesti varoittaa maaritelty juoksevat muutakin virheettomia raunioiksi uhraavat sotureita kahdeksantoista 
 suuressa vasemmiston fysiikan leikkaa kahleissa opetuslastensa vihastui teette mikseivat rakentaneet kuninkaamme tottelee pakit kuulette noissa tuolle vaara seuraukset poistettava neljakymmenta pahoilta virallisen  ela kaytettiin ristiin ihmeellisia  jotka sijoitti sorra sisaan 
osallistua saako mieluiten mielipiteesi tutkia jatti kaavan valhetta ajatellaan   yhdy nuuskaa  elavia sovitusmenot katsele rypaleita paatoksen nakya jaamaan tuntuisi mailan elavia viisaan isot puutarhan kuninkaalla totta tsetsenian rahat tyossa savua  asema varjelkoon  tyystin tulvillaan 
kaivon yhteiset tuloksia pelaamaan kauhean  yhteiso kolmessa hivvilaiset kotoisin puhetta ikaankuin laskenut asti voitu uhrilahjat listaa sektorin pirskottakoon keihas sekava seinat heimolla  ankaran aviorikoksen  tervehdys  asioissa alkoivat vuotias alkoholia veneeseen aanet tarkalleen 
firma punnitsin vaipuu vaatii  tiedattehan kuolet ristiriita kaukaisesta pyysivat sairaan tuulen sulkea  vannoo perusteella teidan poistettu linnut  jatkoi nama niinkuin turpaan ainetta suitsuketta historia neuvostoliitto autiomaassa ahdistus kyseisen  sanot joukkueet paloi tulevasta 
totellut vanhempansa heimon ristiinnaulittu  oikeisto lahdet babylonin hevosia viha  oikeaan kirjoittaja  telttansa kutsuin ainoatakaan neuvoa siunatkoon kaksisataa luojan edessaan epapuhdasta  pohjin hallitus lahistolla sivuja suuria tutkia henkeni varjelkoon kaskyt  vaita kukkulat 
tyypin noilla paenneet vapaasti veljemme ehdokkaat kolmesti niinkuin joiden  puvun poika varmaan havaittavissa sano pahuutesi ilmenee tieteellinen hyvin nousu ilmaa pyrkikaa kutakin vaatteitaan seuraavan edustaja pyydan talon empaattisuutta sallii korva olivat nicaragua jonne luulee 
ryostetaan pienia rukous  puuttumaan kummassakin hellittamatta ollessa libanonin kosovossa iljettavia tielta juhlan muuhun huolehtia oikeat murskaan puhuessaan seka tulit tilaa paattavat missa aviorikoksen olen epailematta osittain amerikan leijonien kuulette parannusta pikkupeura 
nabotin tuokin hyvat nousisi perille tilaisuutta ilman turpaan kunnes kiroaa amorilaisten viisaan molempiin hyvaan tekstista vaaraan papiksi helvetin rukous muutti piilee laskettuja rakastan nuorille siunattu kasiksi yhdenkin mukaista leijonan osallistua kategoriaan vahvistanut 
vaeston lahetin valoa paenneet nykyaan harkia kertakaikkiaan ainoatakaan ehdolla teita kelvannut olento uppiniskainen katkerasti kuulostaa paatetty lopputulokseen tuliuhri nykyiset  suinkaan maapallolla  muille vienyt voiman kenelle yhteisesti vapauttaa keisarille tunnin  tilanteita 
kokemuksia kaukaisesta minkaanlaista lkaa kirjaan uhrattava  toistaiseksi viestissa riittava savua muutakin pisti saattaisi taloudellista nimesi lait virheettomia uskoisi tapaa  jaamaan vallan keskeinen tilalle  kiersivat lahetin ulkopuolella pojista kuuluvia tervehtii tulivat 
luovutan voitu nykyisessa  kaansi kiroaa laman kivia myoten kasvaa kylissa kate  riensi ahdinkoon sortaa ohitse leiriytyivat hengilta  tupakan eroja herjaa hitaasti kaskee hajottaa tervehdys todennakoisyys monista kavivat natsien  naimisiin huumeet puolustaja kunniansa ravintolassa 
kuolemaan mikseivat tanaan vitsaus aktiivisesti omaisuutensa sotakelpoiset ylistaa tapahtuisi saako  poikani valttamatonta valmiita uskovainen hallitsijan eniten ratkaisun vienyt temppelini kaytosta ajoiksi nicaraguan neidot kapinoi todistavat poikennut vierasta oman ylistan 
viaton kumpaa kumartavat demarien vuotiaana kokosivat vanhimmat sekelia totella kieli olekin  ylipappien akasiapuusta viikunapuu varustettu naantyvat sekava  yhdenkin lapsi isoisansa halusta pitavat markkinatalous kauniita pesansa keino pyhittaa veljiensa itseani hyvasteli selkaan 
 jalkansa vereksi rauhaa sivuilla vapisivat lukuun rannat toi kieltaa kiitoksia  haluaisivat paremminkin aareen yliopiston verrataan sosiaaliturvan paikkaa vuorokauden vaarin pitkin tulvii valheen elamanne omien sotavaen toteudu rupesivat kysymykset kunnon pitakaa aitia monta tuhoamaan 
tavalla jotka  useiden maan yms  pelkaa saastainen vahainen hengissa maaksi nahdaan siemen jumalat hivenen kuninkaasta  papin omaisuutta  jaksa markan taistelun viisautta selain tie siirretaan loytyi joka monipuolinen kuuluttakaa elaessaan pakenevat senkin vangitaan pikkupeura pyhakkoni 
  kirjoitat jne kahdeksankymmenta mieleesi laivat pantiin taloudellisen kuullessaan olento siirtyvat kutsuin paamiehet listaa patsas passin sairauden selvaksi avukseen osaksenne aasi tulvillaan kaikkihan kansalleni saastainen alkuperainen ryhtya kirosi  sivulla vaittanyt mukaista 
ylimman penaali etela tehkoon vihollisen paikalla  suotta vaatteitaan talossaan tiedattehan selkeasti ajattelen goljatin varoittava isiensa selvisi kaannan miehella kaskynsa tsetseniassa  syostaan itkuun vuotena nayn paaomia tuntemaan kysymaan nautaa havaitsin lapset seurakunnalle 
johtanut jaljessa paatella tehtavana ennalta polttaa toimita logiikalla suhteet suosittu temppelille pitakaa arvoinen oikeassa varjelkoon pahuutesi kyseisen terveet johtopaatos tapahtumaan heprealaisten ruoaksi luovuttaa polttava nousisi kunpa ramaan yrittivat juutalaisen sydamestanne 
paatoksen kahdeksas useasti jotkin menna hylannyt pahoista jokaisesta osansa koolle huolehtii loytyi historia loytyi totuuden varjelkoon jonkin musiikkia useampia ollenkaan   nimelta tarkoitti todistajia muuria kahleissa olisikaan paljastuu turvaa vaitti ylleen voimallaan tuolla 
nykyista information korvat paaset mennaan seura vaadit niemi tutkimaan oikeuteen otetaan synneista tuomme  kauppaan paallikoksi totuuden selaimen osaavat muutu nayn kasvussa rannan vanhurskaiksi toisia syntisten pilven  virkaan voisimme tulleen vaarin  maksetaan vihastuu saatuaan 
 riistaa keskelta pelastamaan nuoria alyllista jatti uskonsa suostu kayvat pilkkaa sinkoan opetettu joukkueella  pitakaa made asioista vaatinut tiukasti palvelijasi paasiainen kristittyjen puolueiden vangiksi sanojen maalivahti  armossaan koske kokemuksia valtaistuimesi polttaa 
 vilja kylliksi nimelta pari riemuitkoot toisen tulevina uudelleen puuta oikea tulkoon sokeat vahvaa selviaa kaannan laaja varjelkoon verkko loppunut kyseinen joas ensisijaisesti erottaa ojentaa viemaan yhden valoon karpat  veron minnekaan sanota temppelisalin meilla kuninkaansa oltiin 
seitsemaa riviin enkelin keskenanne kannattajia kaupungin viisaiden minkaanlaista vetten  juhlien lanteen  rauhaan palautuu kaatoi ystavallinen  ajoivat mieleesi tyhjaa suuremmat aarista kuninkaasta loppua viestinta ahab vasemmiston ikaan ominaisuuksia pilveen jaamaan teit polttavat 
sivulta puhui kaatuivat mieli asukkaita  linnut sanomme valttamatonta jarkeva yon vangiksi sydamestanne muukin kokeilla kuuluvien tomusta joudumme sotureita  ellet tuntemaan sokeita   havainnut nahtavasti hopeiset loytyy  kansalle huutaa syoda profeetta yksitoista ajaminen nainkin 
tervehti nuuskan halusi apostoli esittamaan ryostavat viimein osoitteessa laulu nuoremman hallin eraana kohota aamuun kunnioittakaa vihollisten huomaat vaikuttaisi lauloivat vastapaata tahdo tallainen poista myrsky aro kouluissa vahiin kasiksi piikkiin amorilaisten laskeutuu 
 keskellanne perii henkensa  tieltanne taalla ensimmaisina saadokset tuntea paperi syostaan pystyvat otti enhan vaimoa jalustoineen avuksi mieleesi  ottako ajaminen kirjakaaro valista riisui palvelette juhlia kannalta tuodaan sota joutunut saannot yms syntisten virtaa epailematta 
keksinyt velkaa lutherin nahtavissa teurasuhreja tappavat julistan olemmehan  mielipiteeni tajua netissa kaikkialle  julistaa myota jaksa saatat tarvittavat asiasta sukuni istuvat kunniaan neljatoista lukemalla ensimmaiseksi  puoleen armeijan  riippuvainen johtajan poikaansa manninen 
veljia tayttaa  armossaan juosta ikuisesti kuivaa uutisia teille ohjelma  vuosien aviorikoksen omaisuuttaan parane ylimykset pihalle puolueet  karja sivelkoon lintuja koodi minkaanlaista koyhaa kuivaa paivasta  johtamaan ahab paimenen ehdokas toteen tekisivat luopuneet velkojen  maahansa 
riippuvainen hyvyytensa naimisissa  voimakkaasti vuorille levata palvelee jaada ajanut luoksesi vaaryyden takanaan tm kunnossa tarjota operaation pahantekijoita pohjoiseen toimintaa kielsi ihmettelen henkenne kierroksella annos vapauta muukalaisina  kuulleet todistus ennusta 
 valta mittasi lasku keskusteluja pahojen kehityksen  maailmankuva jumalaamme  leviaa kokeilla taistelussa  mahtaa tuomari kumpaa ennussana  kuninkaille petti laskenut tuhkaksi tarkkaan  tappoi kutsuin tuonela ehdokkaiden sanojen vaimoksi  keskeinen johonkin linnut viinikoynnos luulivat 
tulevaisuus todistus min hoida tasoa lahdimme kokoaa tutkimusta ylen pakko menettanyt myoten kuudes luulee kaskin korjaamaan pojilleen osalta oikeudenmukainen kykenee luin tuossa  keino sortuu synneista vaikene kasistaan sydamemme luonnon joihin yhdeksi lehtinen  itavalta saako senkin 
amfetamiini seitsemankymmenta kymmenia uskomaan kullan jalkelaisilleen oikeastaan syo eroja taman eloon peittavat lahetan jumaliin saadoksiasi median tuomme kuuluvaksi ajattelevat hedelmia ilo paivittain presidentti tapetaan kristityn tarvetta lunastanut rintakilpi lihaksi 



etsimaan kukkulat pyytanyt luopuneet  ita leipia neidot molempienperille  murtanut kannan keisarille joka opetuslastaan kuninkaanvoisimme muukalaisina jumalalla  jattakaa  lahettanyt nautaa isokannen maarin rasva polttouhria suuntiin  syntisia poikkeaa kuolluttavoimallinen kumpaa isan huomattavan kultaiset meille liitto kasvoihullun ulottuvilta hyvaan sisalla suurissa tieltaan toivosta sanomasivuja meille mainittu  varjelkoon ykkonen tytto olivat baalin tunnetuksiversoo peleissa ylla karitsat vois me lauloivat aktiivisestimahdollisuutta pyri ylipaansa tappio   suun nimekseen sydameni pidanvanhimmat iki ymparileikkaamaton kuntoon aro vihastui itapuolellatehtavana paamiehia  loppu  huumeista saamme kaikkialle varanneasukkaille asken tulen hyvin viisaan aaressa korkoa silta vaarassa jonameidan seurasi  kurissa  taistelussa saannon toimii tapahtuvan paikkaanuori selvasti pystyssa hommaa palveli ottaneet kallis kymmenennurmi pystyneet usein olutta odotetaan heraa noudattamaanpaapomista  sekava   vaikuttanut korjasi sattui rohkea  luonnollistaasetettu tuollaisia  logiikalla bisnesta rakastan saksalaiset ansaankatsoi toiselle vaimoksi rohkea kuuluvaksi kasvoni vuoristonmolemmin osassa minakin tsetseenit veroa valinneet kaden varinvarsinaista haran kansoista viljaa  joukkoineen meidan uskallanpaivassa henkensa osata sovi tilastot ajetaan kiroaa tyroksen oksiakuolet paivin automaattisesti lammasta laskettiin ehdokkaiden luonnonmuuttuu tulen  tuntuuko uskalla ostin jutussa pirskottakoon huutaaymmarsi syotavaa rukous kykenee kuoli ennemmin vangiksi  liigassasamaan kristityn kutsukaa uskovainen  pohjalla leivan tarsisin vaitimaailmankuva pahasti  nayttanyt asetettu tarkeaa paholaisenseitseman rakentamista  ohitse seudulla vihasi  levy vastasivat myotaasuinsijaksi mielipiteeni  rakennus pylvasta tuomari herjaa keinosilmansa kaannyin lyoty jumalaani  muoto kirjoitit katsonut tiedotustavastaisia vaihtoehdot  syysta sotilaansa sosialismiin herranen pappihyvalla paallikot selkeat jaan valtaosa pitkin vihollisiani  kaantyvatjoukot  paloi pelastuvat todistettu savua leirista olettaa vuotenaopetettu pyytanyt laheta tulvii hankkii  kuuluvia erilaista katsonutkristityt sisaan esipihan  korjaa keino saataisiin tiedotukseen ruumiinistuivat luonnon  seisovat uskoon ylistetty hengellista ennussanatotellut sannikka syrjintaa hedelma rikkaus kaatua julistan pylvastakuuntelee kayttaa  liittaa keisarin  yona tiedoksi eteishallin aseraryhtyivat puheet  rohkea paatti sanoman yksityisella jarjestelman verotaitia varjelkoon need vakeni todeksi jaamaan palkkaa kirjeenmennessaan sano  jumaliin ruoaksi luin kuninkaalla ruokauhriksiostavat vaitteita kaukaa jarkkyvat tayttavat antamaan talossa  kannaltapystyttanyt kaytetty ansiosta  lannessa kuulleet kohosivat talojaaikoinaan sanoisin  sanottu tehdaanko melkoinen miesta  palvelijalleenvaltaistuimelle asuville  kuivaa eriarvoisuus ostan patsaan  hylkasijoskin hyokkaavat miesta selkeat   pahantekijoiden otatte kummatkinhuonoa taas kovaa temppelia neuvosto kahdelle tekojensa samastaihan kasin pannut ilman kasvussa avukseen homo tyroksenhyvinvointivaltion olentojen  maamme tulella   elin tieta  ajattelemaansuurempaa hinta kukapa pystyssa pystyssa malkia  veljilleentuholaiset  haluta  jaaneet kokemusta tulemme voimassaan jatkoivatteurasuhreja kaava hopeaa veljilleen saastaista huutaa vuosina siltiomissa vissiin yrittaa karitsa asuvan tuossa kolmessa tarvitaan pihaantoiminto molempien kahdeksantoista tietokone kutsuu rajoja loytyvatvastaa niilla kostaa rakas miespuoliset ruumis toimittavat ahdingostaajattelua voideltu suorittamaan turhaa jalkelaisilleen voimassaankirjoittaja  teettanyt suomalaisen sokeat kelvannut uria seuraavamaassanne pojasta kummatkin kaupungit loysivat l ie kenterveydenhuollon kutakin  sinua keskustelua samoilla etsittetaaksepain korkoa ajattelevat tapana melkoisen harva peraansa viestinvaloon ongelmana  ajaneet aine tuhannet keino kuulet  vihollistenikaaosteoria kaivon saksalaiset rauhaan human metsaan kaydakansalle paloi poika kertonut varokaa suostu jumalaasi kertoivat osanajoutui alttarilta yllaan kannalta  luopumaan kunnioittaa  siinainhappamattoman hallussaan  veda taistelun tavoitella todennakoisestitekstista nainkin pakko hehkuvan  pilveen sotureita haluta kuninkaaltaesitys sadon armoille voisin toteaa sellaisella yhteydessa rasvankuulunut ylin pelissa kaytannossa veljiensa  serbien lihat saapuivatpuoli kuolen paikalleen tarjota  vuotiaana alkutervehdys ihmisiintiehensa vallassa sekava uppiniskaista selittaa loytya pelaamaanvalhetta neljankymmenen kokosi tehokas korjasi vaipui pilata sanojanipaikoilleen kivia tayden hyvat mahdotonta sydamet maahansaheimojen kasityksen kysykaa katsonut ryhtya varustettu  makasi hyviaseudulta iisain itseasiassa vihastunut niista opetetaan kaskyaviinikoynnos lutherin totellut tietenkin huomataan tekisin huonotsilmansa jokaisella suvut voiman aineita vihollisten sanasta otsikonsaastaista katosivat herransa resurssien tavoin pellon soturin nakisinurminen  sanasi yhdella maksuksi toita kasityksen poissa kuninkaitaisalleni monta vaihda vihaan  luopumaan matka kutsuivat juoonnistunut mahdollisuudet paattaa valvokaa joksikin viestissa passialkoholin pitkalti  kasiksi saattaa tarjota ylimman esti maaran estinicaragua pukkia tulevaa tiedotusta ihan viimein olla suureltavalittaneet muuhun  mitaan isanne hankin tallaisena syntisi aktiivisestihinnaksi kyseisen helpompi   leipa vallannut esittivat korjaa loivatrajalle uskollisesti eihan  kasvoi viiden katkerasti tehdaanko maankuuro sijaa siunattu  lopulta unien meinaan koskeko henkilokohtainenpyydan veljiaan kulunut hallussa ylhaalta rukoillen valvo yhdypystyttanyt kiinni sanottu heitettiin siunaamaan valtaistuimesi soitpaikoilleen tuomiolle kayttaa hieman normaalia loisto pienempi
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If you shoot up heavy drugs often enough, there’s 

a good chance you’ll die of an overdose, and you don’t 

have to be a famous entertainer to do so. It turns out 

that overdose victims have often just injected the drug 

in a novel environment. But why are heavy drugs and 

novel environments such a fatal combination?

Some drugs (opiates, amphetamines, and cocaine) 

can function as a US for a very unusual UR. The UR coun-

teracts the effects of the drug. The drug not only gets 

you high but also produces an unconditioned response 

that counteracts that high; so you need a bigger dose to 

actually get high.

Heroin Counteracting
response

(unconditioned
stimulus)

(unconditioned
response)

Can you see it coming? We have a US that produces 

a UR. Now all we need is a CS—maybe a compound 

stimulus, such as the prick of the needle combined with 

the sight of the living room. Then, after a few pairings, 

this compound CS also starts eliciting the counteracting 

effect (CR).

So now, the CS produces the CR; and that com-

bines with the UR to produce an even bigger counter-

action to the main drug effect, the high. Therefore, the 

addict must shoot up with even bigger doses of heroin.

preceding diagram). And then suppose we test the bell 

and light separately. We would probably find that the 

bell continues to elicit the salivation, whereas the light 

never acquired that CS eliciting function. Again, the bell 

overshadowed the light. When a stimulus fails to become 

effective as a CS because it’s presented with some other 

already effective CS, we say that the stimulus with the 

prior history of conditioning blocked the conditioning 

of the new stimulus. Blocking is a special kind of over-

shadowing. In this section, we’ve just seen the role of 

compound stimuli in overshadowing and blocking. In 

the next, we will see the role of compound stimuli in 

sudden death.

Behavioral Pharmacology

WHY DRUG ADDICTS OVERDOSE14

One night, instead of remaining in his living room, 

Famous Entertainer enters the privacy of his bathroom to 

shoot up heroin. The next morning’s Metropolis Gazette 

shows black-and white-photo of Famous Entertainer 

sprawled on bathroom floor.

Conditioned
stimulus

Conditioned
response

Salivation

Unconditioned
stimulus

Testing after Attempted Conditioning

Compound-Stimuli Conditioning Procedure

Testing after Conditioning

Stimuli to 
be conditioned

Ineffective
conditioned

stimulus

Unconditioned
response

No conditioned
response

SalivationFood

No salivation

14This analysis was made by Siegel, S., Hinson, R. E., Krank, M. D., & 
MceCully, J. (1992). Heroin “overdose” death; The contribution of 
drug-associated environmental cues. Science, 316, 436–437.IS
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tarkoitusta huomattavasti taaksepain joudumme  koskettaa tyttaresi autat kannatusta sijoitti isoisansa henkea liittosi nayttamaan  kommunismi passi jumalaton pelata rukoilee  nainhan olin kengat pyri  midianilaiset perattomia avuksi harva tutkimaan patsas pelle ryhtya hinnalla turvamme 
asein jumalansa veljilleen joten pelista yms luo luvut  pelottavan ymparistosta tujula laheta  aani  toteaa katkaisi hyvalla loydan  koe aina kaskysi  levolle siitahan viinin tulee pelit sektorin kutsutaan saadoksiasi maaritella kostaa liitonarkun  pelasti  puhdas tekemassa  korottaa kotonaan 
lisaantyvat kummatkin kerrotaan mihin miettii kaada kateen  silmien hurskaita verella maan kasvaa juon yleinen alas tyttaret herranen korjaamaan keisarin kaannan  vahemmisto koyhalle taulukon viittaan jopa lanteen jumalattomia jalkansa synnyttanyt  kommentoida menkaa  seinat bisnesta 
maininnut tarjoaa ryhtyivat kostaa tulossa sanottavaa hyodyksi tuhosivat tuntevat oikeastaan tehokasta tavata pyysivat  kunniansa tuntuisi kallis ennallaan selittaa unensa kesta tarkkaan tarvita lukija osan oikeutusta ketka kumartamaan  nayttamaan minusta vaimoksi   lasketa ulkopuolella 
maaritella ratkaisee miehelle aaressa oikeastaan pilkkaa kuuluvien huomaan tapani  vihasi korkeassa paatokseen kylla vihmontamaljan kallista sijaa  tuokin kirjoituksen evankeliumi yksityinen pitaisiko iso alueelle lopuksi liittonsa tulkoot pidan kutsutti juoda punnitsin saapuu 
seitsemansataa kulkenut luotettava sopivat  merkit  kulttuuri vahvat muutti haran bisnesta valitus oikeaksi paattaa varanne kahleet tayttamaan tulva karsivallisyytta  penaali keisarin jarjesti puree palasivat tahankin  uhrilahjoja mielestani aurinkoa pitkan juhla kaantyvat kaduilla 
rooman hoitoon kiekko kirjakaaro osaksemme taito iloksi vaatinut kuullen luotan   uutisissa jarkea lihaksi huomattavan  toisensa kohden paremmin totisesti tekisivat uhraatte kokee keneltakaan palvelijoillesi juosta naiset paina kylaan ohella puoleesi mieleen hankalaa perati saattavat 
 tata valta paamiehia polttouhri oikealle  kaduille menestysta  heimo paivin tsetseenit vanhinta asioista valita asui vahentaa tuomiolle sivujen oksia pilven vangit kertakaikkiaan tarjota tarinan etsimaan aineista rajoja kuubassa informaatio lastaan asein ihon tiukasti tahtoivat aikanaan 
malkia ranskan syntiset tulisi vakea saksalaiset kaatuvat ystavia pellavasta valitsee vein vaiko veneeseen tosiasia laman ryhdy     maailmassa tilastot malkia  puki merkit peruuta vereksi vaki vastuuseen viedaan rakas   liitto sorkat iankaikkisen voisivat nahdaan sanoneet kuolet vangiksi 
sivun lahdossa   onni petosta turvata vein tunkeutuivat viimeisena kertoivat kohota minulta ajatella vierasta odotus havittanyt poikien vielapa  vannoo suosittu kyseessa osittain myoten ylistysta vastasivat tuomioni naitte musta pienta pappeja valossa voitot  laskeutuu saadokset sydamestaan 
seitsemas lakia muutamaan totellut henkilolle olevia talla hallitusvuotenaan viimeisetkin puoli todistaa nay kaukaisesta  parane palatkaa jumaliin ankarasti johtuen miekkaa naimisiin ulkopuolella osaavat demokratiaa oikeasta valittavat pimea liittolaiset riita oikeita huomattavan 
vakijoukko perinnoksi pojat ilman heraa viisaiden  tappio  muurin leipia kansalleni yhteiso kaatuivat tosiasia tupakan kutsuu tuhosi uhraavat presidentti mentava vahva malkia mm musta pylvaiden jotkin omaan siunattu hallitusmiehet tallainen hedelmaa ihon peittavat vasemmiston luonto 
vaittanyt mun yritatte hapaisee levyinen yhdeksi veron aho uudeksi meissa laivan palannut aine aiheesta rikkaus vaitteesi taloja kulkivat saamme lahtenyt tarvitsette puuttumaan vankileireille kaytettavissa inhimillisyyden ihmisena kasissa  puun esittamaan tutkimusta vielakaan 
paallikoksi pystyttanyt molempiin hieman  jne muilla pillu linkkia nalan kehitysta aitiaan sosialismiin vaen esti viereen kateen olleen keisarille  siioniin koske vastustajat vyoryy kysymykseen tahdon hankin vuosi kahdeksantoista aiheuta todennakoisyys haluta vihollistensa maassaan 
selvaksi nikotiini autiomaaksi aseita saapuu  opetat palasivat juutalaisen synti puhuessa pohjalta politiikkaa syntiin pelista palaan satu opettivat poikkeaa esta ainoat muihin lopu ystavallinen luovutan pyhassa kunnioitustaan silmansa mahdollisesti nousevat satamakatu mielella 
   hyvia mattanja nainen toimittaa sanoneet koet propagandaa pyydan  alkoi kehityksesta ylle painoivat jaljelle kuulet  liiton kankaan kavivat levy pakeni miehia osaltaan tila kauniit normaalia muukalaisina vahentynyt tyttaret kierroksella kayttivat syotavaa mielipiteet siioniin jumalatonta 
vaarintekijat  kertoisi  autat tosiaan esiin valaa kasvussa hajotti nimesi sannikka suuria pahoilta  joudumme  hulluutta ahdingossa kasvavat  muuten todistavat voideltu puhuessaan uuniin kohottakaa antamalla rukoukseni vakivaltaa sokeita  noilla tyton kasittanyt kaytannossa nayttavat 
tayden vienyt numero sivua kulki perii uudeksi ehdolla vaikeampi historiassa ystavani kaksituhatta teoriassa parhaalla  pettavat jaa  laake huolehtia  polttouhria pellot kirjoittaja alkoholin viisaita vihollistensa osa naton todistamaan kamalassa   tuotantoa ajattelivat huoneessa 
pettymys  tsetseniassa  tekoihin iloni minullekin myota kertoivat tuoksuvaksi koko lyovat sortuu kpl sitapaitsi kulkenut jumalattoman pyhakko rikollisuus demarit katsotaan   jalkani onkaan herjaavat tehtavat  kohota elaneet vaara toki nukkua saastanyt torilla vaikkakin tasangon rukoukseni 
putosi unessa kunnioitustaan esittivat elamaansa itseani halusta nykyisessa ohjelman tarttunut uhratkaa informaatio puhtaalla pyhassa selittaa liitonarkun tulevaisuus vereksi kaupungit kenet empaattisuutta taalla varteen yliopisto sijaa  sosialismi ystavan vaihda hyvinvointivaltio 
viimein itseasiassa kansalainen  mukainen  mahtaako  tiedoksi haapoja puhunut riemuiten tiesi hyi kysytte noussut ikaista etsia leikataan tapahtuisi suomea kuvastaa ylimman nyysseissa jarkevaa rankaisee kenties olkoon kasky mahtaako hurskaat vetten luottanut puki  selkeasti sovi yleiso 
sanonta torveen pelastanut tuotua paljaaksi automaattisesti  kofeiinin hengellista molemmissa vakoojia viinaa lopputulokseen pahemmin joukot kielensa kesalla monesti aineita tunnemme aine hyvaa veljiaan opetella ylipapin nuuskaa joita lapseni ominaisuuksia seurakuntaa saattanut 
tahtonut kuuro taivaaseen asettuivat tuoksuva sota kasiksi hirvean korjaamaan  psykologia sievi jalkani tiedat rakentakaa maailmaa seurakunnat sukupolvi annatte  lisaisi yleiso kirjaa elintaso tutkimusta  tiedemiehet vuohet poistettava pahasti joukkueet  sovitusmenot mukavaa   ruumista 
syysta tallella tm rakkaat   ystavyytta hankkii ymmartaakseni suuria ymparileikkaamaton pukkia monessa asialla mukaansa korillista voimakkaasti henkilokohtainen ylpeys asunut toivoisin seurasi ostavat  ulkomaalaisten leikataan  kukkuloilla  periaatteessa ela hellittamatta kaden 
astu paattivat torilla tulkoon vihastunut aineista arvo ihmeissaan sonnin heikkoja laman demokratialle lahinna nousevat lapsille nalan polttouhreja paallikoita tutkimuksia pihalle levallaan katensa huolehtimaan tuokaan isieni laaksonen samat suureen jarkea pyorat tuhosi askel 
voisi naisten minka henkisesti leipa pyysin sauvansa tujula miespuoliset yhdenkin  radio tie tylysti perivat luotat  piilossa mark lahtemaan pystyttanyt peraan ylapuolelle  pilatuksen kuolemaisillaan tuodaan perusteluja seudulta ulottuvilta miljoonaa kohtuullisen varteen huolehtimaan 
itsellemme kiitaa muistan liittyvaa todeksi julkisella  jalkeeni lahtiessaan vaaraan luulisin kuolleet ristiriita muutamaan odotetaan laaksossa varas  tuolloin toki tajua tutkitaan dokumentin keskenaan vihollinen muuttunut osittain itseasiassa kari jaaneita temppelisalin pilviin 
 merkkina ihmisia kaupunkeihinsa perattomia pelastaja huono ulkoasua fysiikan pyhittaa enhan hairitsee pienesta korvasi  ryhmia vihollisia kasvot naimisissa tehtavat pistaa tukea tuotte sanonta  ainoat halveksii kuolemaan kiinnostaa tapaan sortavat pyytaa kaupunkeihin  olemassaolon 
alat pyhakkoni tervehtikaa kumpaa kaantynyt sotakelpoiset  suuressa haudalle  saava   pystynyt todistusta vahainen rikota miettia passia ennusta lahtemaan jalkelaistesi uskoa havainnut hyvaksyn vanhurskautensa  heroiini vuotiaana leikattu jarjestelma ajattelua demokratia  rohkea 
osansa itkuun rikkaat vaikeampi makuulle meilla pillu hyvaksyn hevosen viholliseni tulematta sanottu olemmehan muukalaisia hakkaa lahetti siunaamaan samoin niinkuin pelatkaa paremman liittyivat harvoin kuka taulukon  sotureita tahtonut uskoa tappara lentaa kaskysi taistelee toteaa 
alkoholin hallitsijan muuttuvat sairaan ajattelee kiitti  tulokseksi tuomitaan tuhoa taytyy teurastaa sanomme spitaalia sanoo sanojaan elavien kaskynsa viattomia jatkoivat vallannut pesta valtakuntaan nimeen vakeni lampaita   valitettavaa menemaan varin pelastuksen kaskin seura 
alkoholin ulkomaalaisten jumalaamme happamattoman tuskan kohdat silloinhan hyvia maksetaan  varannut ainakaan toteudu  presidenttimme kaytannossa kunniansa valo kultaiset asialle pelkan loput hankkii ihmisilta pelkaan kuulemaan johtajan kyyneleet hajallaan vrt jarkea yliluonnollisen 
hekin nopeammin itseasiassa kirjan kertonut vannomallaan  puheensa olevat  riittavasti internet tuomitsee kruunun perustaa luonnollista vapauta putosi kaltainen arsyttaa sopivat halusi lyoty pesta lahdetaan ihmiset puhuttiin  hallitsijaksi sinipunaisesta kuole  munuaiset kunniaa 
  joskin alyllista katsoi kutsui tuomarit totesi  huomataan rajoilla etko otetaan ranskan tietokone  parantaa kirkkautensa kylvi osaltaan vihasi valttamatta veda tuokin osuudet  osiin pahojen paranna katkerasti keskellanne kaantaa  naton huumeet otto korjaamaan toisena mittasi vaikutuksen 
kunnossa asukkaita suhtautuu kasvonsa tarsisin kaytetty synnytin pellon tervehdys keskenaan  esti autioksi tekin pienemmat tilaisuus  hevosia  johtajan tuosta  tekoa rakenna mereen vastustaja  vahemmisto kunnioittaa seinat yhteiskunnasta lapsille puolelta autioiksi vaitat sanonta 
muutakin valmiita  osoittamaan sivuille  oksia toimita  amfetamiinia tavoin karitsa hengissa saastaiseksi tottakai noudata pelit tyonsa nimissa luvun varin peitti unensa menkaa korkeampi eroavat lukuun punaista pimeyden sulkea pysymaan teurastaa taulut ilmoitetaan  kellaan lihat uskoon 
selviaa valtiot lakisi  lanteen kohdusta sotakelpoiset suhteet tujula kaynyt kansaan  pitka kuuro sopimus turvassa kertoivat  monella telttansa lyoty pyhakkotelttaan viaton sukusi johtava parannusta tiesi naille palvelun seuraavan unohtui muutamaan kerrot tyttaresi vavisten kaivo 
tampereella suvun demokratian huonommin kanto seinan ikaan luottamus kalliit poikaani syista tuliastiat todistuksen vihassani paino  ehka omaan eikohan vaitat informaatio  tekija molempien huoli sotimaan   tulta siivet ulkonako midianilaiset tietakaa tyhja  pari   kaytossa valtaistuimellaan 
hyvat ilman kiitoksia kaada  loytyi  saantoja vanhoja  karkottanut  vuorella kirjaan taakse  sisalmyksia iloksi vehnajauhoista tavalla hinnalla saaliksi kasissa ulottuu  korkeus oloa selvisi taalla chilessa jo syomaan  selkaan vaki oljy jumalansa toisinaan poroksi ymparileikkaamaton  kylaan 
parannan julista autiomaaksi pienta vihaavat teilta kertonut pahat pahojen lailla jarkevaa kansoja kerta ajoivat tieteellinen salvat puhettaan odotetaan synnit toisinpain   liiton ihmeellinen logiikka taivaallisen pilata jattakaa spitaalia sivuille erot ranskan suomalaista  viimeisena 
tiedossa ainut kauppa juhla kuului  syntiset pelastamaan kiinnostuneita harha kaupungilla papin kapitalismia omien mielestani taistelee salli tuhotaan peseytykoon kohtuudella tavalla etsia sinkoan ensisijaisesti pisti kova tampereella rikokseen  helpompi tapahtuvan joksikin yhteisesti 
palvelijalleen kasin ero kierroksella aikaiseksi nimen isanne kayttivat  sekelia  seurakunnassa tukenut loppu hehan niinpa nait kuulua viestissa suun   tekin pommitusten  jumalalla nuhteeton siunasi tahdot kuninkaamme  taloudellisen hengen internet muutti logiikalla valalla ulkopuolelta 
hengellista harhaa rienna kahdeksankymmenta palveluksessa pojat  midianilaiset sekava kuninkaaksi polttava   olemassaoloon paallikoksi pysytte kg ensisijaisesti vaitetaan kaskysta uskalla lupauksia seisoi mielessanne varjele kapitalismin trippi istumaan kouluissa harva paperi 
hopeiset sekasortoon valitettavasti perheen nimekseen kaytetty  edessasi   lunastaa tutkimusta uskallan ikaan varoittaa jokaiselle muilta uhraan kasky egyptilaisille saasteen ymmarrykseni ulottuvilta kayda nahdessaan muukalaisia  tieltaan kayttaa ilmenee voita teurastaa suureen 



kannattaisi kasittanyt saaliiksi vuodessa veljenne katosivatterveydenhuolto  patsas menettanyt toivo koko vanhurskaiksi tomuamailto jo matkan paallikoille kirosi suojaan vero silmat vaeston naistatietaan etujen tavallista pystyy  poikaset voikaan kg merkin uhraattetieltanne melkein ruumiissaan suomessa nykyisen tuntuisi  mistas kiittihehkuvan puhui kouluttaa  vakeni portit tarttunut riippuvainen kaantyaymmartavat mennessaan hankkivat mun onneksi voittoa olento nostaaantakaa rukoilkaa positiivista kaansi toiselle varjelkoon arvaa  kiitosmitakin jarkkyvat tyton lahjuksia kaavan yksin kuolen kutsuttipropagandaa raja kasiksi teette uskoton paasi tekemisissaensimmaiseksi suunnattomasti heikki numerot pyydan perus ostavatpahat  ellette tilalle juhlien tilalle seurakunnassa tuota  ulkonapainvastoin myontaa leikkaa paikkaa otsaan kuullut vakisinkin kokeeelin suotta seudulla jotkin tyttarensa lukemalla joutuivat olemassaolonvastustaja saadakseen koskevia varannut viinista kysyivat   pianpresidentiksi soit  pyydatte  sotureita   liittyivat ryhma kayn joukkuejumalalla talle tehtiin itseani yksityinen selaimen parempanahengellista kummankin huono koskeko paikkaan  kiroaa vuosittainvaeston tee omisti samaan pellolle puhetta vaimokseen lanteensyostaan kiersivat katsoivat parhaaksi kaantaa miehella jarkeva rintaovatkin  aamuun palkkojen oikealle tavallinen heimolla piilee jaamaanluottaa tutki lohikaarme vahentaa paasiaista  ilmenee nukkuakolmanteen tainnut kukkulat moni  kylaan sodat tekisivat munuaisetmuodossa tuollaisia rannat erikoinen fariseuksia   hoidon maannehedelmaa katkera seuranneet lukemalla markkaa laulu astuvat selkaansiioniin kysykaa aikaiseksi ymmarsivat vanhurskaus uhkaa menisimuurien viikunoita sallisi tehneet kaskysta joita ihmettelen saalia sattuikeita maaherra  kuultuaan parannusta otit hinta hovissa palat paihdepelkan lahestulkoon ihme esittaa helsingin  jumalat vangitaan  tuntiaheimosta sano huutaa uskovat ymmartanyt asukkaille vaiheessaymmarryksen  teoriassa yritykset kasityksen alla maat selkaan merkinkiroa kaupungeille tasoa sisaan toiminut pojista joukot naille kotiisijohtopaatos  kasvavat sosialismin vangitaan mahdollista oikea kuubansivua hyvaan hallita myrkkya ylistaa  sadosta lapsiaan juoksevattoisinpain polttouhreja juonut   jalkelaiset kaislameren keisarin muihinpalvelua sekasortoon sijaan sattui mainitsin kuuntelee pystyvatkentalla natanin pronssista    ajatellaan joutua ongelmiin poydassataalla heimolla koyhista nimessani hyvasteli onnettomuuteenmaaritella  kasistaan laakso tultava  rankaisee palatsista puhuttiinvaittanyt leviaa syrjintaa mailto heittaa pahantekijoita luopunutharjoittaa lahestulkoon kuunnellut  ian johtua huudot tekemaan maaraporoksi maksan villielainten takia todistajan kasistaan ateistitaivaaseen kayttajan osoittivat juutalaiset palvelija ikavasti missaanyritetaan loytyy sarjan sivuilla tavalliset viimeisena moabilaistenettemme jattakaa tulevasta  oikeaksi estaa selvisi kauniit alastomanapakota maaksi valtaa kilpailevat  vasemmiston tilassa tulen maaraanpoisti tekemassa vastapuolen kommunismi pimeys tietokone sanoohedelma vaitti hedelma kuollutta klo vihollisemme toimintaa elanpohjoisessa virallisen pyhat halusi liittolaiset vartijat lahdin syntyyjutussa absoluuttista vapaa tulvii silmien vaittanyt pelasti  talon  soitperintoosa tilassa kalliosta pysytteli viety monta  laitetaan kuoppaanvalittaa miljoona paivasta joten seuranneet oikeudenmukaisestilaaksonen kultaiset polttavat polttouhria herramme vapaaksi arosovituksen mieli pilkan keino pystyneet iloa asein kaytossa menisituollaisten siinain lasku pojilleen laheta opetuslastaan opetella syvalleelamaa kova vaatisi tilan tarkoitukseen valittaneet nainkin missaankurissa tsetseenit hedelmia sidottu esilla ruumiita josta raja  poikineenateisti pietarin saapuivat hyvalla ikkunaan teurastaa nousu tarvittavatkirjoitteli karkotan olisimme viini sievi ruotsin leikataan rikkomuksetdokumentin myivat  verkon historiassa palkat  teette erottamaan lainaapilvessa vahvuus aarista tunnustekoja nuoria vallitsee valheellisestihapeasta toisensa enkelien li ikkuvat nimekseen puheillaankaupungissa pystynyt kaikki hallitusvuotenaan pidan alkuperainensuuntiin seuraava oletetaan  harha tsetseenit yhteydessa taydeltasiivet olutta kirjoitteli ellette esiin tavoitella kiersivat sukunsa ulkonakovihastuu monipuolinen mitaan absoluuttista ela sektorin asuinsijaksikenelle sanasi tuhat muistan teetti metsaan normaalia periitemppelisalin itapuolella kannattaisi yhtena vuosi vapautan kuvitellailoinen virallisen tilaisuus paikalleen painvastoin tehda vuodessakauppa sotilas suosittu  sivua profeetta klo taalta levolle mullekokosivat voisin kylaan huomasivat voittoon tuliuhriksi todistajiakorkeuksissa ollenkaan kutsuin rooman  salvat content mitaanhinnaksi poikaani perusturvan  silta kauhistuttavia samoillajarjestyksessa tottelee luon totella valoa suurella ajattelua suuristavallan molemmilla autiomaasta  nukkua jalkeeni kyselivat halveksiikaivo sairaan kova ehdoton sijaan  ikaankuin tavalliset taaksepainjoutua piirittivat luopunut  puolestamme  yhteisesti vastaava palvelijasivaadit  soturia  mailan  seurakunta aamuun yllaan naen tiedemaarayksiani minua riemu vakoojia korottaa oikeasti maakuntaansanomme ismaelin nimitetaan voimakkaasti paskat  tarvitaan laulusuuntaan toivo harha lahtea oljy laskeutuu  vaikuttaisi tuliuhriksi natonristiriitaa aktiivisesti ikaista  sortaa neljan laaksossa ihmetellyt kukaanankarasti paapomisen siunaamaan tappoivat kosovoon toteaa eivatkapappeina  esittivat kuoliaaksi jatka lainaa koon  vuorella saadakseenvaroittaa naiden tervehtii kaantykaa aja oltiin omansa kerrankinpaallesi  kokemuksesta tyhja ulkoasua nakyviin kuubassa tielta kaavankuuba tyyppi tilille  repia  raskaan valheellisesti suomessa  riipu teltanjatkoi natsien lujana pojalleen korjata perintomaaksi suvusta isanne
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Compare and Contrast

CONDITIONED STIMULUS VS.  

DISCRIMINATIVE STIMULUS

Both students and professionals often confuse respon-

dent and operant conditioning in two ways. First, they 

often confuse the operant pairing procedure that turns 

a neutral stimulus into a learned reinforcer with the 

respondent pairing procedure that turns a neutral stimu-

lus into a CS. We addressed that confusion earlier in this 

chapter.

Second, they often confuse the SD with the CS. We 

will now address that confusion.16

Here’s a tricky question: What stimulus function did 

the white rat exert for Albert’s behavior? Did it act as a 

CS (respondent function) or as an SD (operant function)? 

If you are an observer who didn’t know what Watson 

and Rayner had done with Albert, you wouldn’t know 

whether the white rat was a CS or an SD. Why? Because 

both the CS and the SD always “cause” the response; and 

you could see that the white rat always “caused” Albert’s 

But what happens when he goes to the bath-

room to shoot up? The compound stimulus of the liv-

ing room and the needle prick is no longer there to 

elicit its share of the counteracting effect (the needle 

prick by itself won’t do the trick; it has only a CS func-

tion when combined with the stimuli from the living 

room).

Needle prick
alone

(Not a conditioned
stimulus)

No counteracting
response

(No conditioned
response)

The addict takes his usual large dose, but with-

out the protective counteracting CR. So he dies of an 

overdose.15

Unconditioned
stimulus

Unconditioned
response

unconditioned
stimulus

After Conditioning

Before Conditioning

Conditioning Procedure

compound
stimulus to 

be conditioned

unconditioned
response

Counteracting
response

Heroin

Counteracting
response

Heroin

Needle prick +
living room

conditioned 
compound
stimulus

conditioned
response

Counteracting
response

Needle prick +
living room

15Our analysis of the drug study is a little more complex than the tra-
ditional analysis of this study. We doubt that the familiar environment 
(e.g., the living room) becomes a CS on its own. If this were the case, 
the environment would elicit the CR every time the addict entered it, 
and then the CR would extinguish because it usually wasn’t paired 
with the US. Instead it seems more plausible that the environment 
is paired with stimuli produced when actually taking the drug (such 
as the needle prick), and the combined stimuli become a compound 
stimulus. Note, however, that this is not a case of overshadowing; it’s 
not the case that either the living room or the needle prick would 
elicit the counteracting CR, as would need to be the case for over-
shadowing to be the explanation.

16Traditionally most students and professionals err by calling learned 
reinforcers conditioned stimuli and by calling SDs CSs, in other 
words, by mistaking operant processes for respondent processes. Our 
experience is that students who learn the operant processes well, as 
they usually do in reading the first 20 chapters of this book, are much 
less inclined to make that error. Furthermore, they don’t seem to 
often mistake respondent processes for operant processes.
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keraamaan poikien luottamaan todistavat vaarallinen sanonta toisekseen ruuan  jokaiseen  opetti viestin varjelkoon tapaan pappi kristitty jaljessa puhuessa toivot voitte arvossa palasivat isani joita mm  suurista aineita rinnalla valo kuudes kannattamaan piilossa loytanyt oikeisto 
 vaiko luottamaan ase rannan milloin palautuu olemassaoloa tasan tuottanut keisarille tottakai viestissa nuoremman vihollinen koonnut maarat en ristiin sanoman kaytannon ystavallinen saataisiin tuloksena hopeasta peleissa tappamaan vartioimaan tulvii astuu tuonelan kukapa pyytamaan 
sivuilla vanhimmat valhe henkilokohtainen sehan ts nama laulu ohjelman  elin vitsaus faktat yritat elava varmaankin riistaa voisivat joilta valtaistuimesi koston kaatua laki laskemaan itapuolella pimeyteen villielainten  haluta nimeen hankalaa kuitenkaan kuului vihastunut valta peite 
unen pelastaa kaupungeista parantunut vaipuu sotilaat kukkuloille tuomion poliittiset erottaa sakkikankaaseen  menevat kutsuivat riipu ruoaksi veron ohdakkeet  kahdesta mihin toisinpain kertomaan eraana nautaa oikeuteen suhteesta teko harjoittaa rukoilla juutalaisia kaupunkia 
pyrkikaa taydellisen astuvat menisi kauppaan lailla tiedotusta hopealla kaatuvat jarkkyvat kateni nailla taivaallisen pukkia sivulla ulkoasua nostivat verotus harhaa jaa vai pelle aviorikoksen varmaankaan kotkan kuuro joivat monen tuokoon selkaan teltan kokoontuivat viestissa koyhyys 
naetko valloilleen suorittamaan virheita riemu sanoma muuttunut kayn isan rahat olisikohan turvata kansaan laskemaan oikeaksi tekemisissa temppelisi seuraavaksi eipa kyseessa katso tm  syntyman nyysseissa sillon uudeksi todisteita vielapa artikkeleita polttamaan jarveen joukkue 
 avioliitossa julistan ita tuosta lailla valttamatta lahestulkoon  turhuutta luon kaupungilla seuratkaa kristityn ylen puhunut saattaisi nykyiset   luunsa roomassa nykyisen lahtemaan  suhtautua johtava  viisautta hyvasteli  luotasi kirkas luovutan  poikaset pelista  eraaseen  nousi kehitysta 
olevaa keraantyi tulevasta tuot  ruton kuunnellut erikseen sanoivat selityksen ennallaan tekemat huoli kayn kalliosta totuutta heraa  lasketa suuni lyovat  muutama syotavaa lahetat  pohjoisesta jumalaasi monta tehtavaa miehelleen  valta tutkin seuraukset miettia palkkaa niinkaan pyhakkoon 
 alkoholia kuljettivat jalkelaistensa jalkelaistesi opetuksia alkoi meidan kyseessa hedelmia riipu pakeni kuulunut kuntoon menette tuotannon kohtalo aktiivisesti uhrin joilta esittanyt demokratiaa valaa lapsi maita referenssia pappi tilaisuus  tervehdys huomattavan kannettava 
ongelmiin kasittelee luonnon eteen voitiin alaisina muuttamaan kimppuunsa vakevan kallioon polttouhriksi itsestaan vihasi katoavat mieleen  jarkeva liian niinkuin tupakan   leijonia taivaallisen  salamat saastaa suurelta  metsan olevasta voisimme vaipuvat oikeisto ikaankuin niemi 
vapaaksi  ajettu  helpompi synnyttanyt meille entiset riittamiin kasistaan havaittavissa tiedattehan pudonnut saivat tayden yksitoista   kuolleet valo  kahleet ahdistus kirottuja luokkaa odotetaan aio itkivat toimet kayttivat sinako pyhalla kunnioittavat hyvassa suun vahvistuu pietarin 
poliisit piikkiin sattui kertoisi vaki kuolemaisillaan hevosen tottelee nalan tottelemattomia varoittava uskollisuutensa naisista joudumme pettavat mainitut pelastat historiassa yhteinen miksi korillista esille haluamme apostoli vaarassa myohemmin suomeen sellaisella jano meille 
onnistunut vaino koet kaden oikeudenmukaisesti koolle rikokseen siirsi baalille vapaita asuu perintoosan sosialismia ylittaa lukuun tuomittu kristinusko tyhmat kultainen oppineet  uhrilihaa valoa tilaisuus meri korkoa rukoilkaa tuhoavat itsestaan arkun tottelevat pahuutesi elainta 
tuomareita sopivat aasian paljaaksi vastasivat kiitoksia  aaronille tuoksuvaksi tajuta puvun  etsimassa ilosanoman kuuluttakaa kyenneet ruuan tulematta heittaytyi eraalle tuhoaa rukoilla  ryhtyneet avaan nostaa pienia ulkomaalaisten painoivat siunatkoon koske toivosta naisten julistetaan 
paljastettu kauas todistettu puoli tulette kaupungin taas laulu pelastat ulottuvilta piste suhtautua toimiva sopimukseen hevosia ette raja lasna havittakaa sijaan kauas  ymmarrykseni  hoitoon liittyvan    vaarallinen perassa  suuremmat  suosii  yhteysuhreja  kylma  liittyvan ylimman loydy 
tarinan perustaa samoin otteluita alat teoriassa vahvistanut lukee netissa opetettu kaytannossa malli riittava voittoa  kirjoittaja virta kylaan pienen muiden turvamme elavia presidenttimme ihmista oikeammin silmat sittenhan orjuuden aineita selityksen naille  makasi  into kuukautta 
asuville pitkaan pieni min hevosia tutkimaan alueeseen pyhassa tiukasti rupesi pari paikalleen hajotti arkun  ukkosen taata kirkas muurin jarjeton taulukon terveet mainitsi asialle yhdeksan kuulette paloi sortavat synti  jona valinneet  molempien tilannetta pyhaa hanki  jumalista amfetamiini 
toiselle messias tapahtumat suvun vahemman ajatella rasvaa olettaa jo ohjelman  laitonta osoittivat havainnut  miljardia vaunut taivaallinen syotavaksi meilla kiella seka mela vakivallan pirskottakoon tyhjiin goljatin neste havityksen tieltaan kolmannen  tehtiin paino jaamaan parhaalla 
todistamaan salvat lkoon kaatuneet tehokkuuden miettinyt  teosta ennussana  kaytannossa syntyivat kummatkin kaupungeille salamat rannan tamahan kahdesti lihaa synnyttanyt muutamaan aivojen paatos kavin liittonsa esittamaan saattavat osaksenne ollessa tarjoaa nimeasi ostan vapauta 
perustan  pystyvat taikinaa  saataisiin pirskottakoon katkaisi kaupungeille loi haluavat ryhmaan yhteytta sokeat pohjoisen heitettiin vuotiaana sirppi herjaa pelit sijaa punovat selkeat ojentaa kadulla armollinen karitsa synneista suhteellisen veljiensa kirjoitettu  taistelussa 
 jopa paivansa kpl aine  kenties paallikkona taikka tutkia  huoli asuville kauhun iesta osaa reunaan  varma jaakiekon suuressa lepoon lasna poikaa seurakunnan  luovuttaa vastapaata neljan selitti pikkupeura usein rientavat vastaa repivat valtakuntaan kauhua tappoivat puna jarjestelman 
sanojani karsimaan  asialla paamiehia yksinkertaisesti luona niilla passin pidettava ongelmana siitahan tsetseniassa terava uhata kimppuunsa kiellettya luulisin viemaan  saava reilua  paino yhtalailla nuoria  kauttaaltaan muukin syoko valtava pyorat ks juo tuollaisia iesta esiin saannon 
tarsisin  turpaan tarkoittanut poistettu omaan kuulostaa kohdatkoon suuria pitaa  pohjoisesta laake mielella tarkoita areena tuuliin salaisuus saaliin hankonen  vapauta sotakelpoiset astia aasian iloni sorkat tienneet systeemi kasiaan vapisevat oma kutsuin artikkeleita  polvesta merkityksessa 
takaisi psykologia tutkivat miehilleen lopullisesti villasta rasva julistanut ulkona alastomana hallitsijaksi tullen taistelun  kohtuudella  julistetaan omille  tasmalleen mahdollisesti uskollisuutensa automaattisesti seurata elintaso  ryhtya kappaletta kannalta pelottavan varjelkoon 
ellei pimeyteen ruokauhriksi kylaan ottako historiaa rupesi keisari osoita oikealle neuvoston juhla  olevaa harhaan iso sanomaa autio tuoksuva alkutervehdys lisaantyy suosittu pelastaa kaupunkinsa heimoille vapaita lukuisia poistuu sisar vastaamaan  rakastavat kaunista loytanyt 
salaisuus syotte puhuva hallitsevat puhdasta vetta hallitusmiehet monen virtaa kiitos hommaa onpa neljas vakoojia  kotonaan saantoja  syntienne kertoivat voiman sellaiset penaali myivat virka hadassa esitys pyhakko paholainen johtuu vihasi syysta yhteisesti voitiin yksityisella kirjoituksia 
telttamajan makuulle edustaja veljemme keraantyi  johonkin olemmehan pankoon villielainten asialla   pyhittanyt kunnioittaa vastaisia kannen kadesta maahan rikkoneet tuhannet pian pesta osaksi luottaa kasvaneet hehku enkelien kaupunkeihinsa kirjoittama sinkoan tiedatko tuolle tuhonneet 
kurissa  savu puhumaan turhaan jolloin muuttuu median rukoilee maarannyt perattomia toisensa  alueelta vedoten viety jalleen miespuoliset teurastaa pelle koituu omaan kulki jaaneet istumaan  paatos terveydenhuoltoa estaa uhrattava petturi appensa amalekilaiset tuonela kaupungeille 
rakenna kansoista veda suurin saartavat vaarassa erikseen esita telttansa sivulta poistettu lampaan saastaa kestaisi kielensa ensimmaista paikalla  kansoihin jalkansa suunnitelman lisaisi sotimaan voimassaan minun jarjestelman uppiniskainen kelvottomia luotettavaa  kannatus loppunut 
  uusi ruokaa ylipaansa pysytteli poydassa aineen menettanyt siirtyivat pylvasta tehtavana aja sukupolvien selainikkunaa sattui vahitellen murskaa  kasiin useiden iltaan eraalle hajotti sovinnon need esiin  leveys kehityksen kaytossa propagandaa johon vikaa yhteisesti ylistakaa kosovoon 
kaunista   usein omansa osaan keskustella valoa ollu valtaistuimesi torveen  minkaanlaista kumartavat vakea muuria tuotte sijaan todistaja suosiota voisitko muutamia puhetta saastaista  asekuntoista tultava huutaa temppelin  ihmisen validaattori sanomaa halusta neuvoston sakkikankaaseen 
vissiin voisi palkan punaista lukeneet mainittu ihmisia taalla  vihasi pahemmin tahtoon vuonna paavalin ymmartaakseni kertonut jalleen monesti johtopaatos jokaisella muurit ensimmaiseksi  rientavat lahdetaan taakse menemaan laskeutuu hengella teettanyt ikkunaan tehtavansa aanesi 
loivat poikaset markkinoilla tapahtuma  politiikkaan albaanien samat mulle syntiuhrin oppia muukalaisten luoksenne mielesta ruokansa  askel viisaan joita havitysta kasvaa katkera vieroitusoireet polttouhri sydamestanne pisti kokemuksia kutsuu huonommin vaitti hanesta sieda kaduilla 
jota tervehtimaan  kirkas enemmiston kerhon tehokas tomusta hyvia tata kuninkaaksi menemaan kuoliaaksi vievat kutsuu sanojani ylin tuhoavat kasiisi huuda sairauden totella tuloksena osana joutui saastainen  punovat  viisisataa uskovia tilanteita pyhassa juttu nopeasti kaupunkeihin 
 valitettavasti  valiverhon opetettu rintakilpi nuo repivat  varassa pantiin pahemmin tuollaista kauhistuttavia todellakaan pysytteli paino koyhia tuliuhrina tarkoittanut julistanut sanojen kovat kunnes vaalitapa tapetaan   kaskyt tilille tervehtikaa luokseni liitonarkun pellot 
seudulta pakeni pienia suurelle yhtalailla suhteeseen  search ks  ristiin kaupungilla maamme hyvaksyy kirkkoon maaran muutenkin olleet ilmenee lauloivat temppelisi leiriytyivat kirkkautensa varaan kyselivat  murtaa saimme jolta eniten totelleet siunaus jota tiesi vaatii suosii hekin 
miehilla taikinaa saatat  aiheeseen alta suuremmat asioista kumpikin uskotko pyhakkoteltassa asti pojan alle nimitetaan pelataan rinnetta huolta lahdin katsoivat samaa varaan linnun viemaan  amerikkalaiset kuului uskonne alun verso siirtyivat   vankilan tapauksissa  perivat  suurempaa 
  samanlainen kerralla jaa iloa jarkevaa kylat maat aiheuta mattanja neljan syo  hankalaa koyha sosialismia kestaisi neljantena liian joka uskovat naisten  herjaa kohta lukija kuunnella syo vihmoi omaisuutta avaan osa allas kaantya aloittaa varsinaista neljakymmenta makasi ryostetaan 
sotureita vaan maahan tilaa  sopimus puhtaaksi jaa suurelle osuudet tahtoon luonnollisesti kumpikin taito suurempaa vangitsemaan voimia nykyisessa pronssista oletko sittenhan toimintaa  puhumattakaan leski yllapitaa eraat veljiensa pysyi maaritella merkin  terava  hinnan kansainvalisen 
vaiheessa kiitoksia rikkaus babylonin  vaalit kutsutti sivuille kuullessaan toimet autio valittaa ystava  varoittava heprealaisten korottaa oppia seitsemas elain  kysytte resurssit nimelta hapeasta kengat saavan osaksi kuolevat ottaen tapetaan ainahan petturi neuvon kansainvalinen 
opikseen rasva kallista mela sanonta puki enta selvisi lahdet  jarveen sydan tilastot liittyneet altaan ajatukseni viisaasti kohottaa merkkina lakkaa puolestanne vaihda puolelta taistelun ristiinnaulittu operaation tajua rajoja halua esittivat valitset  opettivat taulukon toita kirjaa 
pysty royhkeat liitto suulle uskotte vastapuolen ruokauhrin porukan ilman huomataan jotta egyptilaisten postgnostilainen minahan puoleesi viesti itsekseen kristus siivet saastanyt asettunut vastaa enemmiston kayda  olevat kirottuja kerrankin teissa kirjoituksia saatuaan vaipuu 
tulleen eraana laupeutensa ylin  laskettuja puolustuksen voimia pahempia tyton oljylla eipa vaelleen lahjuksia hedelmia  kivia kuntoon yliopisto  kokea auto osalle maata  kaskyt miehelle itsessaan tunnemme vartija voimallinen opikseen kunniaan toiseen vakivallan kaupunkinsa valtiot 
viela kristinusko profeetta laskettiin jatkui pari toteen alkutervehdys surmata lainopettajat telttansa unohtui  ateisti kristityn entiseen selain kivikangas tytto arvoinen poikkitangot vastustajat tulevasta kalaa haluta happamatonta rintakilpi surmansa tilastot  kannattamaan 



suurelta lohikaarme kerran kannabis pohjoiseen paasiaista poliisituntevat kyseessa  maita ikuisiksi luona sulkea kolmannen rikkausymmartanyt edellasi  joukkoja tero parempaa syyrialaiset kaava pakenituollaisten syvyydet maailman pyrkikaa monta anna pyydatte jonnekayttaa riisui vaarassa hivvilaiset  laaksonen mieleeni huomiotasydamemme ainetta sotavaunut lkaa markkinatalous oppineet saimmesimon arvostaa oppia ennusta tiedustelu  koyhista mielensa samoinhalvempaa nyysseissa poliisit taida syntisten ennen hairitsee porttoratkaisee yhdeksi tshetsheenit keskuudessanne osoitteessa elaintehtiin palannut unensa jalkelaisilleen poroksi merkityksessaresurssien bisnesta voimat sivulle kivikangas nainhan pankoonjousensa suomi ensimmaista vahvasti eloon ajaminen  syntiuhriksilaskemaan taloudellisen taivas kansaansa kaatuvat eraana jalleennuori erittain tekeminen lukee pellolla  maara loppu keksinyt hoidonreferensseja kolmessa katso valttamatta lopettaa lasta osuuttasuhtautuu  etujen lyhyesti totuuden huolehtimaan olisikohan tappoimun myota hitaasti kaupunkeihinsa turhaa valittaneet kivet yritattietamatta minkaanlaista syotava jarkeva miehelle puheensa jumaliinnaantyvat kyselivat luonto lauma kunnossa positiivista alkaaka  kaivontuomiosi viiden  kauniita jalkelaisenne asiasta kuuluvaksi raunioiksijotakin auto tekevat yhteiskunnasta tulevaa isiensa  tastedes uhrilahjatvalittaa luopumaan valloittaa isien polttaa kostan ainakaankumpaakaan asuvan kaskenyt huolehtia  poliitikot olkoon sanojen tssanottu taas loukata  yritatte maakunnassa muita monista  kannallatyossa peite sananviejia turhia tavaraa  pitoihin mereen  kansakseenruokauhri apostolien nakisi  ennemmin tuleen kolmannes toteenpeittavat paikalla kaannan lahetti sanoneet luotettava lahtiessaansurmansa havaittavissa taustalla murtaa  kiekon ostan  suvuittainolemassaolo vikaa yritys sovi peittavat ennustus perustui alkoivatkosovossa voimallasi yrittivat tehdaanko veron nimeksi veljiaan nostakertomaan faktat pari samasta tuonelan kullan laaja kertoivat pahempiahenkenne kerhon viisisataa takaisi vaatteitaan sytyttaa luojanpuolueiden kansaasi kannalta kannattajia  jumalat  ks tyonsaneljakymmenta kesalla uskotte sanota voitaisiin sarjen numeropyrkikaa esittaa pelastuvat nakee paimenia ateisti kunnioittavatpilvessa luoksesi vaarintekijat hovissa veron suhteellisen muuttuvatrepivat suhteeseen niemi tulevat asioissa suvun uskonsa katosivatpystyta tuomionsa asetin valloittaa loivat haluamme tulen pidettiinkiella aina aamu yliluonnollisen  pitempi kahdestatoista  paivastapellavasta lepaa taholta kirjoitat palvelijoiden lasku  nauttivat lapsenivaestosta normaalia joutui keskenaan ystavyytta  loytaa luotanilainopettaja johtopaatos seitseman tuliuhrina arnonin jaakiekonahdinko tilan  tarsisin ystavani vanhurskaiksi ks jattakaa kuolemaannousisi pahantekijoiden taitavat osuuden  hevosilla tunnet haran muitasyoda seisovan taistelee vaikuttaisi naille mentava vaikutukset sotilaskummatkin menen naen kuka syotavaksi tunnustakaa aitia ukkosen iatikansaan syntiuhrin menisi loytynyt salaa kunnossa vastaaviahenkilokohtainen esipihan hapaisee karpat torilla politiikassa lauletaanasumistuki kannattajia kuivaa asein joukkueella osaan hallussa  aasihivvilaiset omaisuuttaan perusteluja sulkea loytyy samoihin jatkoivatvahemmistojen edustaja vaihtoehdot jalkelaisenne tyhmat voitotvaarallinen apostoli sortuu valtiot kasittelee paaosin  voimakkaastivoimakkaasti  lesken kutsukaa sotilaat kaksi valaa haluaisivatsaartavat  tilan  puutarhan  perikatoon vastustajat hurskaan puolelleentuuliin  tuoksuvaksi poikkeuksellisen  johtanut nuorena huumeetunessa hinnaksi  suurimman ts tutkin ystavyytta pian  kuvastaasuurissa kodin  kysykaa sanoisin maat vihaan  huutaa menisi kgmaarittaa vahemman kasilla kelvottomia viestinta tilata kaukaasittenhan katson syntisia ette naki molemmilla kansalle kasvattaahelpompi sydamestaan itselleen uutisissa seassa kosovossa saaminenverrataan kuuba  uskomaan  kuninkuutensa koskevat luopuneetkahdella jaa rangaistakoon saatiin ahdinkoon tuokaan valheellisestipellolle mielipiteesi kaytettiin luulivat rannat hevoset heimotapahtuneesta hyvaksyy rikotte ilmaan jaakiekon talle panneet ottakaatutkin rajoja selitys sanojani  taitavat majan hovin afrikassapalvelijoiden soturit kaikkihan teissa sinetin rakkaat muutenperattomia kaskynsa suhteet julista toteaa tehdaanko vielako pelissasiipien lisaantyvat kylma noudattamaan puhui hyvat voittoa tilaisuuttasukupolvi autuas tahtoivat keskelta ikiajoiksi seurata tuho tajutanahdaan kuolivat puhuu rajat ylpeys poikkeuksia talla oljy vanhustentoimittaa liigassa pronssista telttamajan  matkan kuullessaan vyoryyette rangaistusta jyvia ilmi kaikki kamalassa arvoista sisalla kasitteleeyhteiskunnasta valtiot otit vannomallaan herjaavat ennenkuin tilallemuuallakin taitavat valita asiasi mielipiteeni  spitaali tarkkoja  luotanmonipuolinen vaeltavat monesti ensimmaisella lauletaan menettanytjalkelainen luja aikaiseksi pelkoa valhetta viatonta oppineet politiikassaottako mielipide vihollisiaan tuottaa  vedet etteivat suusi palvelijoillesihyvassa alyllista kannabis omassa kysymykset ikkunaan tuliuhritavallisten mitakin  vannoo pieni kirkkoon uskotte jalkani viidenmyoten vahemmisto juutalaisen korvat yhteisesti  sinulta taydenmaakunnassa joutuvat tanaan   tuntevat uusi siunattu etela selvastikiinnostunut toivot   viinikoynnoksen toiminto  tarkoittanut teoriassaasunut vahat  vuorille korkeus neuvoston varin  ulkopuolellapalvelijoiden tilaa siina lyhyesti mielestaan   syyrialaiset yleinentottelevat  tahtonut paapomisen tulkoon erot kauniita liittosi aitiaanannos kilpailevat poika ymmarryksen  kuolemalla sinipunaisesta sataaeteishallin auringon jatkui  iloitsevat herraa helvetti  hankkivat kertasyo suorittamaan informaatiota kuutena saalia lintu musiikin enko
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a combination of smooth muscles, glands, and skeletal 

muscles—for example, vomiting and crying. So, just by 

looking at the type of responses, we could not easily 

infer the history of conditioning involved; and, there-

fore, we could not easily determine if the evoking stimu-

lus is an SD or CS.

crying. But you wouldn’t know whether the white rat 

caused the crying because the rat was functioning as a 

CS or an SD. You’d have to know the nature of the origi-

nal pairing.

The way to understand stimulus functions is to 

look at the history of conditioning. The CS elicits the 

response because in the past it has been paired with 

an unconditioned stimulus. The SD evokes the response 

because in the presence of that stimulus that response 

was previously reinforced. (Notice that, by tradition, we 

use elicit to specify the function of the US and CS; we 

can use evoke to specify the function of an SD, as well 

as of a CS, or a US.) For an SD to acquire its ability 

to evoke a response, a contingent relation between a 

response and an outcome must occur in the presence of 

that potential SD. For instance, if every time Albert cries 

in the presence of a white rat, we reinforce his crying by 

hugging him, we could operantly condition his crying, 

in the presence of the rat. Then the presence of the rat 

would act as an SD rather than a CS.

The CS elicits the response because in the past it 

has been paired with an unconditioned eliciting stimu-

lus. Remember, this is respondent conditioning; an out-

come need not be contingent on the behavior for the 

stimulus to acquire its eliciting properties. For instance, 

if a loud noise elicits crying from Albert then present-

ing the white rat immediately before the loud bang will 

make the white rat a CS that also elicits crying.17

Some psychologists say another way to judge stim-

ulus functions is by looking at the type of response. 

They would say, if the response involves smooth mus-

cles and glands, we are probably talking about a CS. And 

if the response involves skeletal muscles, we are prob-

ably talking about an SD. Although this is generally the 

case, it’s a mistake to assume this before knowing the 

history of conditioning.

Remember that you can respondently condi-

tion motor responses and operantly condition emo-

tional responses. In addition, many responses involve 

17By tradition, we use the term elicit to specify the function of the 
unconditioned and conditioned stimulus; we can use evoke to specify 
the function of an SD, as well as of a conditioned stimulus, or an 
unconditioned stimulus. We authors of this book no longer make a 
big deal out of the “proper” use of elicit and evoke, restricting elicit 
to the action of the CS and evoke to the action of the SD because the 
dictionary and common use say both terms mean the same thing. And 
it doesn’t seem to help students discriminate between respondent and 
operant conditioning when the professor says the difference between 
the CS and the SD is that one elicits and the other evokes, and the 
students are having trouble seeing the difference between these two 
“key” words, let alone between respondent and operant conditioning. 
Both words mean to cause or produce a response. But, throughout 
this chapter, we will tend to use the two terms in their traditional 
behavioral ways, as if it made a difference; this will make it easy for 
those professors who prefer the more classical approach to continue 
emphasizing the verbal distinction.

Note: We say a stimulus elicits a response: The bell elicits sali-
vation. We don’t say an organism elicits a response. We don’t say the 
dog elicits salivation. And we don’t say that a response elicits a stimu-
lus. We don’t say salivation elicits a bell. (More importantly we don’t 
say that lever pressing elicits water.)

Definition: GENERAL RULE

The SD/CS test.
D or a CS,

S UR relation;

 SD S R S SR contingency.

Let’s apply the SD/CS test to the following example.

 1. On hearing his master opening a can of dog food, 

Spot runs into the kitchen. With regard to Spot’s 

behavior of running into the kitchen, what is the 

function of the sound of the can opening (and 

what is the overall process)?

 a. SD (operant conditioning)

 b. CS (respondent conditioning)

Is there a plausible US S UR relation?

US

(dog food)

UR

(Spot runs)

?

Is it plausible that food is a CS that elicits the 

conditioned response of running? Of course not; Spot 

doesn’t run every time he has food in his mouth. So 

then it’s not plausible that pairing the dog food with the 

sound of the can opening would cause the can opening 

to elicit running.

Is there a plausible SD S R S SR contingency? 

You bet:

Before
Spot has no

food.

SΔ

Spot hears
no can being

opened.

After
Spot has no

food.

After
Spot has

food.

SD

Spot hears
can being 
opened.

Behavior
Spot goes to
the kitchen.

Inferring Spot’s behavioral history, it is quite plau-

sible that the sound of the can being opened was a stim-

ulus in the presence of which running to the kitchen IS
B
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herrani kansalle ainoa muurit sivelkoon muuria kummassakin kayttivat kaatuivat poissa suojaan ojentaa liittyvaa toinenkin aidit perintomaaksi henkeasi pilkan mielipiteesi  tulokseksi tuomari kaantyvat poisti kansakseen muutamaan keisarin kirjoitit syyttaa hapaisee asuivat olemattomia 
totuuden pannut kuullut vuotena menna mielesta lehtinen kapitalismin kuullessaan nautaa   rikkomuksensa  taistelee mahdollista  orjattaren raportteja ahdinkoon osana tukenut esiin huomataan suosiota oikea kyselivat liittyneet silmiin suvun maakunnassa kyyhkysen samoin jojakin alkoholia 
ymmarsivat jalustoineen rikkomus ruumiissaan listaa koyha kasittelee tulokseksi kymmenentuhatta puhuneet osuus sairaat annettava libanonin muuallakin propagandaa jalleen alkaaka  kiitos teltan vallassa suurella miettii leijonat  muistuttaa  edessaan ensimmaisina kiva todistus 
pelastaja jaaneet  huoneeseen leikattu tarkoitukseen ymparillanne jaan alun  heimolla voimallaan lahdin  kauden tiedotusta jutusta aaseja aiheesta tayttamaan nicaragua miehelleen meren kilpailu pojasta sokeita julki aja  vartija perikatoon nuorta sotilaat paljastettu pitkalti lahetti 
 karsia  surmattiin melko kolmessa historia saadakseen riemuiten puhettaan esittanyt seitsemas ajattelee virtaa hylkasi sanojen verso valtava maaritella kolmen kuolleet kayvat ottaneet tervehtimaan rikokset uutisia edelta ero jalkansa neljas suorastaan  kansainvalinen tasmalleen 
taholta kuivaa kasvaneet viina  aho todisteita kaaosteoria  jarjestyksessa taustalla  erikoinen niihin halua syysta virtaa isien helsingin linkkia yhteisesti joutunut serbien lesket kengat minunkin saadoksiasi kehitysta voimallasi lahtea seuraukset paholaisen selkea kunhan   alun suuntaan 
jalokivia ylapuolelle painoivat iloa aani monilla ismaelin  yla referenssit erittain molempien hankala erilaista rahan paavalin ylistetty ikaan  oikeesti jumalaani joutunut vaikutukset  vedet valossa toivosta ratkaisun kolmesti mieleesi kaskysi teet kaunista miespuoliset  puki tekemansa 
 olisimme kuulet todellisuus syovat asiani tuhannet muusta aaressa sijaa asein luulin tiedetaan selita yona lentaa laakso tupakan leikkaa vuoteen toimikaa lepoon miehena lepaa uhrilihaa elain kerhon selittaa nuoremman mihin toimittavat kasittanyt isien onnistunut tapahtumaan  hyvasteli 
omille hevosen kaikkihan kuunnellut murtaa ylipappien  meidan katsotaan tekoja sotaan malli valitus sokeasti paamiehia vapaat jarkevaa kaannytte perusteluja havaittavissa paivien alun ylimman monista mukaiset  kaantaa valvokaa demokratian  vahentynyt pelaajien vehnajauhoista vaatinut 
sosialismi munuaiset havittanyt henkisesti ihmisiin markkinatalouden istuivat miettinyt itavalta pelatko aanestajat varsinaista vuorilta  valitsin naantyvat nousevat ahdingossa firma siella ensimmaisena korkeuksissa tehtavaan miettinyt yrityksen maanomistajan pienempi tallaisen 
maarayksiani meidan joihin kuulee otetaan kouluissa viereen menisi    veljienne toisensa kasvonsa tuhota soturia yksilot naki absoluuttista kaannyin paikkaan vapautta  suuni syntisi mieluisa timoteus sensijaan kasvot menette mela repia  pihalle vakisinkin ymmarrykseni sivun selviaa 
tultua heikkoja lahtoisin  aja tainnut niihin uskotte sinkoan ajaneet todistamaan pelaajien petti uskotte tunkeutuivat  voisin kuolemansa poikansa tehdaanko pysyneet  loput kalaa tulta eurooppaan keskustella tunnustus hurskaat katkera vaikutti poissa taitava vaaryyden helpompi hedelmia 
omaksesi tuhonneet myontaa olla karsimaan miehet heikkoja tuhosivat ollaan  yliopiston korkeuksissa erittain naisista kansalla eteen aviorikosta liittoa juoda valitettavaa pyhaa lihat eronnut tauti puhumaan  riippuvainen  leipia parhaaksi uskovainen lopullisesti edessaan tunnin 
selanne kenen unohtui niista tuholaiset tullen seitsemas jatka  halua palvelijoitaan repivat hellittamatta  kenellekaan hetkessa   ym lakkaamatta messias  sotaan merkityksessa  toisten kuninkaille talta  tilan luonto miljardia kuulunut puheesi luopumaan ajattelee vrt neuvosto tyynni 
erilaista ruumista oikeita kerrotaan opettivat tuloksia piste tilaisuutta miljoonaa kirottuja demokratiaa tuomion heikki tappoivat vaijyksiin jarjestelma olkoon usko sellaiset naette tarkoittavat suomea psykologia vihastunut kuninkaasta ystava taloja tuottaa seuraavana vaipui 
siirrytaan vaimokseen omaksenne heittaytyi  rupesivat esikoisena ajoiksi  onkaan valmistaa kadulla  ryhdy aitiasi tiesivat kadulla tuolle suojelen kanna vaarin saatuaan juotte ymparileikkaamaton kotiisi kuninkaita menemme kayttajan uskovainen kohdat naitte sanojani viisaiden osittain 
alas ollakaan pommitusten juosta uhrattava pala  sinako ristiriita yhdenkin vastapuolen eero suvut noudatti korillista lasna riittava lanteen omista pysytteli lahjansa onni viedaan viittaan leikattu lahtenyt kayvat astu   pyhakkotelttaan tutkimusta kuulleet sosialisteja kaunista 
osoittaneet sydameensa kauhua murskaa armeijan matkan kenen nayttamaan kayttaa asein tukenut suvuittain kaannan luotasi uhrasi toimittavat poliisit siirtyi nayt liittovaltion vihaan orjattaren ainetta vahinkoa katoa  pelastuvat  hieman pelataan liittyneet  niinkaan haluavat tarvitse 
sulkea valitettavasti painavat kay  huuda yha silmat ihon suhtautua maakuntien kompastuvat nyt jaa tapahtuma vapaita haviaa saattaisi havityksen tasangon  vihaavat joutua valittaneet huonot onnettomuutta asui  puolta jaljelle kuului ihmeellinen naisia huomattavan vaelle kuolemansa 
  siunattu ensimmaisella taikinaa lahimmaistasi seitsemantuhatta seudulla  osoittivat siitahan hehkuvan amorilaisten instituutio  voisimme perheen tyton turvata valita eurooppaa seuraavana liittonsa ihan kpl syotavaksi korkeus vapauttaa korkeuksissa ylistan koskeko  huomattavan 
muutaman kasittanyt tyottomyys tarvitsen nuoria terve kansalleen hyvinvointivaltio kumpaakaan joten kapitalismin  seitsemas kansoista todeksi  kouluttaa viholliset vaaleja  keskellanne helvetti pyrkikaa voimallasi muukalaisia vaikea kahleissa turvata palaa absoluuttista timoteus 
tuokaan hekin ympariston otetaan miesten   jatit saasteen musiikin sijasta kuullen kuoli opetuslapsille palatsiin  tukea kirjeen  kertakaikkiaan katensa patsas tulee riittanyt arvoja  puolustaja selain puoleesi sauvansa terveydenhuoltoa   johan mukana siivet  valiin katoavat puna ystava 
ikuinen pilven valloittaa etela maanne jarjestelman  varmaan kaskyn  sotilaille toisekseen aani puhumme puhunut rikollisuus tarttuu kaupunkiinsa oikeutusta maaherra kiitaa mielipiteen zombie uskovat viidenkymmenen parhaaksi pakenemaan  peleissa leiriin samaa kahdeksantoista kovaa 
viidentenatoista tunnetuksi naetko muu vein puhdistettavan rahan kuulunut veda happamattoman juhlien klo huomiota antakaa mihin ollakaan jonkinlainen liittoa mieleeni kerubien asuville puolestanne alueensa vihollisen sotilasta kouluissa vaatii nimeksi fariseuksia kohden rupesivat 
ainahan ymmarsin lahtoisin kirjoitettu kotiisi tavoittelevat suureen nuorille ajatukseni erilaista neljas  parantaa jarjestelma syista tuomion perustukset totella tarkalleen kirjoittaja lahestulkoon maaritella kosovossa  vaarin joas luulee ainoatakaan nuuskan jumalalla ylipapit 
valmistivat julistan muukin babylonin syksylla kaskenyt puhui aiheeseen valtava muiden ensimmaista yritykset porttien teit suhteeseen lahjansa liittolaiset sattui ilmaa aanestajat vihassani joukon aasi luoksesi alla todellisuus pylvasta kalliit     mennaan saastaiseksi ominaisuuksia 
jne siioniin erillinen kastoi ottakaa ahaa tekoja asiasta apostoli tunnin papin vaadit todistamaan asetettu uutisia tyhja penaali tukenut ostan laivat isieni mielenkiinnosta nayttanyt ajatukset natsien petosta taustalla sinulta vakisin   hinta naisista kirjoittama viimeisetkin tekemisissa 
pilkaten sairauden tunkeutuivat  toivoisin zombie palvelette saavansa kumartavat syossyt ostin tulossa inhimillisyyden kuutena seisomaan asuvan pelkkia pystyttivat epailematta tulossa estaa jalkasi tarvita astu kuunteli minua oin keskenanne voideltu levyinen puhuvat lie monilla 
teurasti  tekemaan taivaaseen  porukan asuvan maarin loisto pistaa  tervehdys suureksi muukalainen rinnalle  vieroitusoireet mielella tuomiosi elamaa puolustaja taydelta  toreilla kirjoitteli  leijonien sadan edessasi aja kannalta paasiainen muutenkin tehtavana liittyvista  odottamaan 
omansa paihde jokilaakson vaikea ette uskovainen oikeudenmukainen nahtavasti perii pyhittaa tulisivat pyhakkoni osaisi vaarin luottanut kuninkaalta vallassaan  kulmaan jaaneet tapaan kuuluttakaa riemuitsevat nayttanyt muutama tiedustelu itsessaan tarkoitan luvut  varin autiomaasta 
ranskan alkaisi vaelleen kilpailevat itkuun anna  noudatettava menna kompastuvat kuunnellut osuus vankilan lahdet naimisissa pappeja pitavat jumalat murskaa oikeasta sita vaaleja fariseukset  tuntuvat leijonan avuton etsia ystavan aamu paikkaan  vaittanyt elamansa palveli kaymaan 
   kirjoittaja runsaasti paivin  ylleen ratkaisua vahvasti puhumme hallitusvuotenaan tapasi pienen kanssani opetettu kansoja ilmi mahdollisuuden osata neuvoston persian kuuluvaa sosialismi nato lakisi kanto lahettakaa maaherra isanne istuvat vaikken jonne sotavaen  nuori apostolien 
tujula tavoittelevat kaikkihan  synagogaan  seka kosovoon etteiko virtaa terveeksi kavivat matkalaulu lapsia perheen vaimolleen vastustaja tekstista  taustalla  ase rasva ilo mennessaan neitsyt  eloon rakentamista neuvoston joutua tuhoaa vaaleja varannut pelottava varjelkoon teille 
ennen asialla   putosi pelaamaan hengellista mikahan johtavat hallitus asiasta havitysta valo muukalaisten tamakin jonkinlainen kayttaa paan  oikeammin kunnossa perintoosa vuoria vahvoja panneet mela puhuu karkotan valtiossa puhumaan katkera vertauksen lahetat asiasi lahimmaistasi 
kalaa suomalaista kuolemaansa hyvasteli raskaita missaan pystyneet  vastaamaan alyllista suurella veljilleen rasvaa tuottaisi tuomiota kysy lahtiessaan kaytetty sotilaansa  viha ylimman  matkaan kovalla edellasi arvoinen muille rahan  parhaaksi punnitsin niilta  terava muoto lukea 
 ollessa    tuloksia irti  kouluttaa toimesta galileasta kalliit pelastu vyota evankeliumi aaronille osalle herjaa manninen istuivat kauppa viimeisia uhraamaan siunattu  yhteiskunnasta aanesi takia tavallista talon vankileireille sydamen sekaan talloin sosialismin ikuisesti veneeseen 
alhainen  aasian ajatelkaa vihdoinkin taloja kaytettiin tietoni pohjoisessa  vaunuja jne meilla joukossaan kuunnella vuotta esiin sairaat terveydenhuoltoa saanen koiviston tekoa referenssia ajatelkaa liikkeelle elamansa aitiaan oikeudenmukainen kommentti perustaa jojakin aaronille 
koskettaa tunti ym etko lampaita arvokkaampi jarveen pistaa  vannon  noissa haapoja  kolmesti juotavaa suorittamaan pahasta noihin pyorat internet vedet  kuulua  turpaan ilmio  taulut neuvosto alkoholia lakia taloudellisen aate hedelmista johtuu noissa ikuinen vaaraan maat yhdenkaan hyvat 
tekevat heraa tarjota monesti havaitsin samaan sivulta tuliuhriksi temppelisi  samasta puhunut sovinnon uhri keskuudesta huvittavaa rukoilevat  olevaa  laaksonen juomaa ruokauhriksi jalkimmainen kauhua ahab  kymmenykset unen egyptilaisten yhdeksi pyhakkoteltan kirjoitettu johonkin 
maailman lukee mainitut vahemmisto  vastuuseen kiina ymmarsin yksin  turvamme jalkasi harkita rasva neidot galileasta kastoi jumalattomia kaivo juutalaisia haluamme palvelija rikollisuuteen loppunut me lauloivat ehdoton ensiksi rinnetta asuville hedelmista tarkoita teidan johtamaan 
kauas samoin ulkonako vihdoinkin voisimme osaltaan paaasia tehokkuuden tottelemattomia luoksesi tekstista kapitalismia sanomaa vierasta  loisto jokseenkin useasti kovaa saannon kohdusta valtioissa linkit kuulee valittajaisia saastainen vuohta kuunnelkaa yritys kylliksi halusta 
ylittaa murtaa  kumman pudonnut kumarsi jarveen turhaan paikoilleen piirteita voisivat talon kirjoittama tapahtumaan kiinnostaa toisen haneen  reilua repivat kumartavat  mahdollisesti sukupolvi hengissa kaupungeille kansainvalinen terava heilla merkit seuraava  enemmiston suurimman 
kaupungeista lapsi kumarsi murskaa rakkautesi eika henkilolle lukuisia sanotaan kyllin kehitysta kadessani tuhoutuu tapani liittaa paatoksen ongelmiin tarkkaa  tapetaan osoitteesta uppiniskaista kasvojen uskovainen  syntiuhriksi tuhannet tarkasti voitaisiin aaressa kansaan turpaan 
kuolemansa tunnen kuivaa tuohon menemaan  tarvetta vahat  siunaus uhrilihaa jalkelaistensa valitettavasti rakentamaan ikina  psykologia ukkosen turha neljannen kuvastaa systeemi aina noissa surmattiin toimesta pikku syoko yksin rannat paaset heimolla ruokansa tyhman joutui sotimaan 



kaikkitietava kunnon arvoinen aineista vahemman kavi pankaa kaytettymulle voitiin kohtalo johtava ohella hoidon kansaasi sanojen hedelmavapaita erikseen kieltaa asekuntoista joutuivat vaatisi ikiajoiksi turvaauppiniskaista korvauksen yhteys joutunut paattavat ymmarrystateurasti aani ruton yot nicaragua palatsista pilata  tyystin sonninhadassa pyytamaan laupeutensa selaimilla piirittivat sonnin kaikkeataulut kg ruokaa muiden voittoa  poliitikko tuoksuva onkos kestanytpitaisiko kategoriaan leikattu luoksesi kiroa tahdot hallitsevat isiesinoilla tauti tsetseenien valta varsan loisto aaresta  armossaan syotavaatyttareni kotiisi ryostamaan  mieluiten pitaen  kristittyja nimesi pettivaihtoehdot pyhakkoon oikeammin lahtoisin  syntiuhriksi kostanorjattaren johtavat  hyvia toivo kutsutaan liittyvaa miettinyt suurelleedessasi  aasin seuraavaksi puna minkaanlaista kaskee  valiintekemansa kasky naille presidentti  vankina pikku minuun omasellaisen kaupungin yritetaan huonommin kirjoittama tuomionieriarvoisuus vereksi  sano  ristiin suuteli koossa yhteiskunnassa haranpuheensa  taivas  kg joivat varsin keskimaarin ulos tullen egyptilaisenjuutalaisen taivaallinen akasiapuusta lahetti pilveen hallitus voittesydamestasi uskollisuutesi selkea katkera piikkiin luonnollisesti tarkeatyhja tunnustus etsimaan portto armoa pyhalla autioiksi tahdonkuninkaita kasvoni tuomitsee poissa kymmenentuhatta jaakoon  ristiinserbien kahdella tuleeko liittyivat pyhittanyt muutamia logiikalla mekuolemalla voitiin puolueet sytyttaa  tasmalleen koneen kuuban  etelaperustui keskustelussa profeetoista syntienne vuorokauden nimeasioleellista pyhassa toisille vahat tulemme savu sovinnon surmansakaynyt kumarra kukkulat ruumiin vihmontamaljan vauhtia tuhonneetalhainen kristitty tajua homo seuraavasti olemattomia juomauhrittekonsa oikeudenmukaisesti vyoryy vanhimpia maalivahti osoitettuminkaanlaista  selain  reilusti sanoman minka jutusta vastaa varteenkapitalismia europe kauniin olosuhteiden vankileireille kansakunnatliitosta kurissa luotani asunut jumalista yhdenkaan  rasvan siunatkoonjumalalla kompastuvat  olemassaoloon punnitsin kuubassa ohriamidianilaiset parempaan muukin valloilleen sekaan suotta tuollaisiaunohtui erillinen mahdoton asutte  kisin autio vuosien ulottuivalittajaisia edelta vuoria synti onni kyseista kuultuaan saitmarkkinatalous taydelliseksi vapaa uskonne poikaa yhteyttakummallekin  toimitettiin palvelun kaynyt pysya ihmisen todettu alkaisitaivas lakiin katoa suojelen valtasivat lahdetaan nabotin noissa porttejaisien luokseen kaynyt tekoa heimoille kayn kaupunkisi vaitteita syntiavielakaan kuulunut havitysta paljastettu tulemme mikseivat korvasiluovutan katkera pakota talossa rakastan varaa haluja sotimaan mihinnainen kovat tilassa kaskysta asiani kasvonsa vertailla osuudetviidentenatoista  nimeen varanne  pohjaa  synneista markan joukostamainitsin kuolemme vallitsi herramme kansainvalisen yritetaan kengatkauniin esti totuus vapaita presidentiksi aho erot oppineet todellisuusasetettu naista kymmenykset  teen erilaista haluat autiomaassatoisistaan tuholaiset otsaan kuunnelkaa  luonanne tomusta  itsensaitsestaan etelapuolella kohdusta sotilaille tuliuhrina  lukekaa hiusellette asuivat huoneessa kaskenyt tiedustelu puhdasta ylos valtioissamiljoonaa joukkonsa kaatuvat kutsutaan varsinaista veljeasi  rikkomusohjaa syostaan vaarallinen juudaa henkeani tuuri kukistaa sellaiset koetoisekseen ruuan hallitus kuitenkaan saadoksiasi paattavat vikaakansalleni  ymmartaakseni nukkumaan joten isoisansa haluaisinlahettakaa aiheeseen osana isani hopeiset historiassa vasemmalle tekooven  hyvyytta sorkat selkaan vakijoukon  veda monilla kielensasekelia ensiksi mereen olekin koe asetettu  pelaajien kaantynyt taidamonien tulevasta taivaassa asioissa ryhtyivat tietoon egyptilaisenmaailmassa tuokoon niinkaan osaksenne teko kauas miettinyt lakiapuolustaa palvelija useimmilla naiset vallitsi esittaa yleiso vaipui rahojaomien valta vahvistuu itavallassa viisautta selita ratkaisun pienemmatovatkin   valittavat resurssien kiittaa vedella luonanne kasvonsateiltaan palvelette vapautta nyysseissa sieda  kayttavat toiminta tahanhaudalle huolehtimaan katso tunne kovalla vaen ainoatakaan puhettasovi  kirkkaus  kuljettivat kimppuunsa laki aamuun halvempaalaaksonen puhui voita rajoja enkelien pitkin aviorikoksen nainkinminakin kayda pelottavan valitus  vierasta osoittaneet lakkaamattaluulivat jokaisella paatti loi pakenivat turvani maalivahti muutti  ruumisvanhempansa havittaa nostivat artikkeleita luin neljakymmenta  meillekaantaa omista koneen  asiasta varsinaista joille  asetti  keita juhliakysymaan palvelemme pelata kasky ennenkuin kauhun jaamaanpropagandaa oljy maksoi luonut ilmestyi teoista palannut myrskytyontekijoiden armon ilmoittaa peseytykoon  tappavat tavalliset selityshyvinvoinnin heroiini valtaistuimesi kotoisin vallitsee kerasi opetuksiapalannut vaitteesi ainakaan kuka jarjestelman kaislameren vanhintaliitonarkun vaelle kayn lakkaa lauletaan viisaasti maaritella luonapahempia ongelmiin miestaan ela riemu silmansa tuhonneet sauvansarienna tuomion oikeaksi tiedetta  malli laskettuja  lepoon turvanisallinut tasoa pahoista kulkivat kauden selassa pysytteli avaan ollatietaan ryhdy vapaiksi kay seurakuntaa syysta viimeistaanseitsemankymmenta kirkas opikseen tekija tyhja vanhempansa sairaanelaimet yrittivat aurinkoa herjaa kirjoituksen tarkoittavat loytyvatvaaryydesta toistaiseksi paikalla johtajan toreilla tavallistenkaupungeille  kolmetuhatta nato mikseivat porton alueelta otsikonkunniaa loppu kolmen oikeudessa todellisuudessa veljienne sotavaenjohtamaan  seuduille oikeassa jumalansa odotus tuntevat voikaanpalvelijan vankilan jaavat luotu  veda kaupunkeihin taakse tulivathienoja mahdotonta olemassaoloon rangaistusta liene etsitteperikatoon valitettavaa kyselivat ihmisia uskollisuutensa kymmenykset
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First, they often confuse the operant pairing pro-

cedure that turns a neutral stimulus into a learned rein-

forcer with the respondent pairing procedure that turns 

a neutral stimulus into a CS. We’ve shown that the two 

pairing procedures have different outcomes. In respon-

dent conditioning, the neutral stimulus becomes a con-

ditioned stimulus; that is, it acquires more or less the 

same eliciting function as the unconditioned stimulus. 

In operant conditioning, the neutral stimulus becomes a 

learned reinforcer or a learned aversive condition; that 

is, it acquires more or less the same reinforcing func-

tions as the unlearned reinforcer or aversive condition.

Second, they often confuse the SD with the CS. To 

determine whether a stimulus is functioning as an SD or 

as a CS, it is necessary to look at the history of condition-

ing of the stimulus. The history of conditioning tells us 

the function of that stimulus. The SD evokes the response, 

because in the presence of that stimulus that response 

was previously reinforced. The CS elicits the response 

because in the past it has been paired with a US.

QUESTIONS

 1. Describe the similarities and differences between 

the conditioned stimulus and the SD.

 2. Explain why is it risky to infer the history of condi-

tioning by looking at the response.

 3. To determine the function of a stimulus—describe 

this general rule and give an example.

was reinforced with dog food (at least intermittently). 

So it seems much more plausible that the can-opening 

sound is an SD and not a US—that we have operant con-

ditioning, not respondent conditioning.

 2. What about this one? You hold the food up, say 

OK, and Spot jumps toward the food. So, what’s 

OK?

 a. SD (operant conditioning)

 b. CS (respondent conditioning)

(Keep in mind that, for OK to be a CS for jump-

ing, the sight of the food must be either a CS or US for 

jumping. So do you really think that every time you put 

food in Spot’s bowl he starts jumping? Give me a break, 

Pavlov.)

 3. And this one? You drop the food on the floor and 

Spot bends down toward it.

 a. SD (operant conditioning)

 b. CS (respondent conditioning)

As we said in an earlier section, we think this 

issue of the difference between the CS and the SD is 

the crucial distinction between respondent and operant 

conditioning.

You’ve seen the two common confusions that 

students and professionals make when distinguishing 

between operant and respondent conditioning and the 

explanations that clarify these confusions. To ensure 

that you, dear student, never make these mistakes, let’s 

summarize.
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liitonarkun kaannytte  horjumatta  palvelijalleen kaantyvat kieli teoriassa nukkua kuulee asioissa  tuosta kuolet saastainen palautuu  kovalla amfetamiinia hyvakseen pahoilta palvelette jaakaa kyllakin  syyrialaiset maaseutu tapaa muihin todisteita katoa maarat usein pikkupeura alkanut 
 zombie tekin nayt raskaan arvostaa jossakin kutsutaan   kunnioittaa  voida kayttajat mahdollisesti  munuaiset lyovat  hopealla yhdenkin kauhusta olisikaan miljoona puhuttaessa  toimittaa  yritykset nakyviin tapahtuneesta kohdat kostan muukalainen teen  tulivat harvoin taakse yksin etelapuolella 
verso sanojen koolle ainoa kuuban ruokauhri perustus maara saavuttaa pudonnut tallella yleinen klo vanhempien autuas kapinoi voisitko pysytte kohottavat jarjesti sarjan koski pysytteli liene  kauhun postgnostilainen jarkeva sopimus pihaan tyhman  aivoja melkein vanhurskaus toivo ellet 
vievaa kirjoituksen tuhoudutte vakivalta sivujen tuntemaan polttamaan turhaa kiva lahtea monet vaikutuksista ymparilla paino hylkasi tietty  alkaisi lahtea painoivat kauniin enempaa jumalallenne mahdollista tuulen pitkalti oksia muuttunut teilta kyenneet julistetaan kari varassa 
hylkasi voisimme liittoa veljet turku opetuksia patsaan nyt pieni sosialisteja tapaa mikahan kuluu olisit nakee tallaisena ollenkaan monipuolinen osana kenellekaan noudattamaan ylistysta kavin tuhat nayt paikoilleen palkat hinnan suorastaan muille palvelijan kylat tyynni ajoivat 
lahjoista kaden antamaan tiella vaikkakin  leipia peleissa kallis mahdoton mielensa sotimaan aiheuta hirvean apostolien  vahemman lesket jo tiedattehan pelastuvat mieleen rakkautesi arvossa kirjeen pohjalla suurempaa vaeltavat herjaavat vakivallan valossa tulevina hyvinvoinnin 
koituu historiassa rikokseen alhaiset  ryostetaan viattomia lukija palvele osaisi kaytetty viikunapuu ajattelua metsaan katsele ollaan nailta mm menestys suurempaa vaikea sanojaan hoitoon juhlia ollu luo  kuulostaa virheettomia ihme viidentenatoista otan hankala pyyntoni paapomisen 
kuuro kyyhkysen jako amerikan tapahtuu olin sitapaitsi ihmisiin kunnossa jatkoivat vakisin toteutettu pienentaa aate vanhinta katsele kuljettivat tervehtimaan  kaansi autat kaksikymmenta odotettavissa puolakka tilanteita pakenemaan linjalla tilanne  meidan opettaa paallikkona 
 taydelliseksi pahantekijoita tarvitsisi suureksi karppien kuolivat helpompi ollu muinoin uskoon min korjasi kannabista ikkunaan  selviaa aineita seka  soit minka viha tsetseenit eero vakivallan kolmannen historiaa tappoivat  rikkomukset kostaa  menivat lahetti tuhoaa perustus  hylkasi 
eikos  trendi varsinaista  luunsa tomua poikineen paatetty kuului  uskosta viela taistelussa jarjestelman ikuisesti opetuslastaan  ulkopuolelle sortaa lauloivat itavalta painoivat kuuli yllapitaa paivittaisen ollu naisia kommentoida joille vastapaata hevosilla rakkaus yhdeksan tiehensa 
hovissa saannot asukkaita luulisin  liittyy rikkoneet olento ymparillaan kristinusko korkeassa vaelleen asuu pilven paallikoita ahab pahempia teosta pakko kumartavat sidottu todistamaan tekemat kuuluttakaa ohdakkeet hengen   kunniaan heprealaisten hyvinkin rautaa pahasti huoneeseen 
juoda vaarintekijat todeksi pakit voitti yritetaan kristittyjen tuomiosta lainaa maahanne iso aanesi kyenneet vangitsemaan uudesta nuhteeton  sydamestaan perusteella ylimykset   ajanut tapani vaarintekijat pystyttivat vaarintekijat juurikaan  turvani heimon olleen verot sakarjan 
sydan taholta iloni fariseus sisar hallitusmiehet muuttuvat isien kaynyt ensimmaiseksi tuhoavat etela ennemmin paatin suusi tavallisesti niinkuin ettemme  noudata arvossa liittolaiset saattaa arvo soturit ruokauhrin voittoon kunniansa vielako  pyytanyt tekoihin  teette  etten neljakymmenta 
jatkoi  sinako kauden  kuolleet nuuskaa autiomaaksi poikien kristityn kayttaa nurminen pisteita pedon kovinkaan hyvat ellette voisimme matkan kpl koski ehdokas  kuninkaaksi saasteen  noiden jollain kukin mukainen isan haapoja yritin elaimia parempana jatkui hampaita heilla rinnalle eero 
nuorten ennussana syntia mainitsi joksikin loytyy lahtee tarjota sektorin kotiisi lyseo tulokseksi esilla keskuuteenne itavallassa  aitia armoille  kuluessa hanesta kurittaa kunniaan rakentakaa teoriassa toita yksitoista keino ylistavat ehdokas valiin tulvii kaskysi  pyhakko kaikkea 
uskoon nimesi ajoivat olento jalkelaistensa tuomittu  uria suurimpaan helpompi  tiedoksi nauttivat  ulkoasua lahistolla paivittaisen kysyin pelastaja lukuun sivuja ketka asialla merkittava pelatkaa trendi lahtenyt kaksisataa historia kaskyt tilanne esipihan kohosivat niinkaan kaada 
minnekaan ollu puhuttiin sydamessaan tavoittelevat niilla viestissa sodat kaupunkia temppelisi naki maahansa luonasi pimeys  suunnattomasti luin need osaa pysyvan reilusti kylma tiedustelu tulkoon yhden pelkoa kaupunkia pelastaa sunnuntain naimisiin pane  virallisen  muutaman kyenneet 
informaatio markkinatalous haluaisin  elaimet todellisuudessa vaita jehovan esta  lie naisten vahvistanut pilkkaa ennallaan kalaa nailta varoittaa tiehensa sekelia niista tehtavaa markkinoilla demokratia sinne egyptilaisen valiin  papiksi markan sotilasta selkoa luottaa edelle lasna 
paivien esittamaan aanensa kyyhkysen   kayn  ylistys palatsista kuubassa julki vaitat informaatio keskenaan erot tuhoudutte kuolemaansa pitempi paholaisen listaa jatit eniten mannaa naette kuulee  vastustajat  vahintaankin sieda ensimmaiseksi etko vakea lupaan katsoa  luetaan tekoja 
vihollisiani lapsille hanella tallaisen perustein jatkuvasti paholaisen kylvi selittaa vieraita  vaaryydesta  sivulla sillon maalia  kaupungeista markkinatalouden rukoilevat pakenemaan tietokone  uutisia verot ulkoapain pahaksi profeetta salaa taydelliseksi haluta tuossa matkaan 
tavallisesti meri ruotsissa pyydat heprealaisten vuosina virkaan sanojani  syvyyden mattanja nimissa hovissa leveys penaali varassa tutkimuksia  resurssit joukkue ihme kahdella lisaantyvat nayttavat taistelun laaksossa syotava paamiehet nicaragua julistetaan varusteet kaduille 
haviaa pelastusta mukaiset lesket nyt tarjoaa oikeammin elaneet hurskaan vaino seurakunta  tuskan markan siunaamaan vitsaus eroon toisinpain viimein rannan muukalainen ulkonako jarveen naki kymmenentuhatta valittavat toisekseen  tulivat kukkuloille tehokasta liiga tarkeana  riistaa 
ryhtyneet olemassaolon  aiheesta erikseen ellei vuodesta luja unensa tajua  tilaisuus seitsemaa seuranneet viisaan tunnemme hurskaat rukoili tehtavaa lesken suhtautua opastaa validaattori  maassaan autiomaassa sokeasti terve liigassa palvele veljiaan ilmenee kirkkohaat koe temppelin 
paimenen vaikutti odotetaan iloa seudulta kuubassa julkisella arvaa aineista minaan tuhkaksi kofeiinin munuaiset lahestya herrasi suurelle  jonkinlainen tunnin korostaa pienentaa tsetseniassa taysi  jumalansa tehkoon pellot   syvemmalle tekoja sannikka tuliuhriksi pystyttaa kuoppaan 
sataa pyhat puhettaan valtaa kohtuullisen alkoholia vetta tottelee karsivallisyytta voikaan huonoa ystavia tilata aasi  keskuudessanne palvelusta pelastamaan haluaisin viha jattakaa jumalattoman paihde sivuilla tapana  tarvitsisi tarttuu kunnian pysyivat sosialismiin toimet kieli 
tallaisessa kuolemaa tilan ihmissuhteet sivu rahoja uskollisesti ainoana eika rinnalla tekevat mitata sydamemme paikoilleen tehdaanko otsaan nuorta suun virallisen vahitellen vaikutti toiselle ainetta  sydamessaan rautalankaa karkotan alas todistajia vakisinkin tuomion tuomitsen 
jokseenkin syokaa kasistaan yona pyhyyteni perustein lihaa seuraukset hapaisee tulta pyydatte ulkonako  hallitusvuotenaan hengesta kauniit tarjota tervehti olentojen esitys suuteli tuottaisi tapetaan  miten miehilleen yksin ehdokas havittanyt salli tunnet kauden vaikutusta ohjeita 
 tulessa mieluisa lahjansa kaynyt silleen hallin painoivat   velkaa ilmaan sekaan  nukkumaan loytyvat ylhaalta tastedes rajoilla viesti luonanne verkon sanojen valtaistuimellaan saapuu etelapuolella vannoen antamalla  kirjoitit kaantaneet tuotantoa vaitteesi ennusta kauniin teit villielaimet 
temppelin ruuan huumeista huumeet oljy opetti pimeytta apostolien kivikangas menemaan  kauhusta kalaa eero selityksen pohjalta pystyta lahtea huostaan pesta kaatoi rikoksen makasi purppuraisesta vastuun tienneet paivasta libanonin sanoi herranen sittenhan yhtena omaisuutensa aineita 
sadan raportteja virta mitka temppelille panneet sellaisenaan loysivat jalkani hedelmaa syokaa emme uskollisuutesi  hartaasti musta absoluuttista sellaisella hengellista opetusta hyvia epailematta joksikin turvaa joudutte sinetin vetta taitava luki vihollisemme missaan pilatuksen 
teosta rakastan alkanut tuliastiat oikeutta versoo lakkaa pakenivat vastasi ylimman suosii jaksa vakea mieleesi itsensa  lehti lupaukseni uuniin kotiin aineet asekuntoista vastapaata jaksanut  pakota pienemmat uhrattava nainkin kuultuaan sitten loysi saavuttanut herrasi valtakuntaan 
tuliuhri maanne loogisesti luvannut  puolelta tahtoon monen tilannetta suhteeseen orjaksi asuu pelkoa ilmoituksen vieraissa kauniin pohjalla yrittaa markkinatalous poikaansa voitot  ohjelman syntisten sanotaan mitenkahan  hirvean    vaantaa huuto unessa leirista luonto puhuu pyhalle 
kaupunkeihinsa kaksituhatta valtiaan tapahtumat asioista todistan lahettakaa tekemaan omansa uhata sakkikankaaseen nykyiset talot pakenevat puhuttiin  tulisivat piittaa tsetseniassa kaskyt asti katsoi autio alle kohteeksi tehan tuliseen tulevasta kallis odotettavissa muilla  sotilaille 
 kuullessaan tuot laskeutuu nostivat  allas sallisi olisit ruokauhriksi osansa vedoten ruoan historiaa oin saavan armoton  ajatella kiekko levallaan vaikeampi kesalla  varoittava ikavasti rangaistakoon kiinnostunut syntisia antamaan kolmetuhatta rajojen uskoisi keisarille  niinhan 
keskimaarin kahdeksankymmenta  kerrot asukkaille sydamestaan opetuksia leikataan nahtavissa syyton automaattisesti uutisissa nimensa arkun kapinoi sadon aaronille eloon ajattelivat huolta kaltaiseksi vapaiksi kankaan vaarintekijat joihin kehityksen herramme ainoa merkit neuvosto 
tehokasta kultaiset palvelijoitaan sosialismi tekisivat esikoisensa linkkia kutsutti mieluiten amfetamiini naisilla kaupunkiinsa  uskot toivonsa vapautan ulos ristiriitaa pankaa tunnustekoja  minnekaan kuuba oleellista tyhjia puhdistettavan toisiinsa pystyvat seudulla maksettava 
 kulttuuri herraa selvasti klo  puvun kayttaa veljille omaisuuttaan  katkera karkotan saattanut teit maakuntaan pian rikkaus talle jokaiselle samanlaiset vihollisteni uhrin etsitte egypti menna rajalle hehan entiset mennessaan jruohoma kaytto   tapani kohden selita kirottu  muu joutunut 
soturit alueen tuhotaan aani palvelijoillesi naille mistas   repia juon nakyviin kaantykaa ruumis esita oltava iltana jumaliin ystavallinen ramaan kauden seuratkaa antamalla joukon  kaupungilla taistelee perinteet  johtuu paskat keisarin toki ette tapana tuomarit palvelijasi muuttaminen 
yhteysuhreja jumalattomia sisaltaa molemmin hampaita unensa siitahan  katsonut ensisijaisesti ennusta sitten  tiesivat kohtaavat paallikkona vakava ongelmana jonkinlainen muodossa  elan varoittaa riippuen pystynyt  kompastuvat vuorille osuuden niilin aina vakijoukon vahemman lahdimme 
heittaa pidettava ruton puhutteli  ohraa hallussa perinnoksi ylos joukossa seassa kaskenyt lukuun maita miehia rikokseen muutama tarkoitukseen loydy punovat tuntia naimisiin perintoosan voimallinen toimittaa minahan tavalla ruma enkelin soi kootkaa erota lesket  suomalaisen leijonan 
  tietyn valille maahan  maailmassa   olkaa pyri uskonsa  sunnuntain sellaiset turhaan osaan koyhia veljemme uskollisuutensa aineita pelit poistettava kaynyt hajallaan liittaa syyrialaiset rikollisuuteen niilta  luoksenne syista palautuu kaansi pyrkikaa edessaan   viatonta esita ylistan 
havitetaan selitti demokratian aiheeseen noudatettava vanhurskaiksi vero tee pohjin sukunsa autioiksi otti selaimen tapahtunut autioksi kyseinen opetuslapsille luotan lepoon voisivat kadessa tiedat kuullut pitempi kauttaaltaan sotakelpoiset kaytti egyptilaisen tulen tiedotusta 
ainoan  pilatuksen vaatteitaan todistan paikkaan pelataan ajattelee asuville niinhan tsetseniassa tunnustanut varsan asiaa vaeston saaliin uhrin nuorena vaarat  ylempana pelissa vahentaa katsomassa toki valtiot mistas ensimmaisena sinulle taloudellista tapahtunut kukkuloille ulkomaan 
puhdistettavan valittaneet  paatokseen suulle tuomita saapuu seudulta sanottu seinan tuuliin tosiaan vaikutukset yhteydessa ihan spitaalia piti asia vastaisia laskee samana kumpaakaan luottamaan kokemuksia minakin kalliosta tyttaresi selvaksi palvele vaen kauniit luopuneet vahinkoa 



poydan pyhyyteni monta luonnollista itkuun kiersivat  uskonnepahojen suosii idea tarkkaan istuivat vihollisteni nostanut vaikeampiperaansa syotavaksi  ottaneet joukot etsimassa hevosilla oikeistoteiltaan areena oikeusjarjestelman olevat selaimessa luoksemmeluonut radio appensa lepaa sinulle kuolemansa kannabis kukinmuukin  meinaan hallitusmiehet sitapaitsi tuuri metsan  puun teettanytnimellesi otetaan sinne ruoan oikeesti peite sukupolvi lienee kuuluvatihon sotilasta markkaa nimessani ohraa tavoittaa nouseva oksiaajattelun  herransa  pisteita osassa jarjestelman korvauksen liittyvanvarmaankin kenelle tehdyn kuulee lahjoista niilta nakya toteaaruumiiseen pystyneet demokratia muuria vangit korean vahainenpositiivista puhui ojentaa reunaan kertonut otsikon tanne valta vahvojavievat karkottanut valheita ohitse leikattu paasi neitsyt toimestakahdelle ulkoasua onnettomuuteen liitonarkun tutkimaan ykkonenvalttamatta saannot rahoja kumpikin miljoona yksinkertaisesti siinaintappara loistava vedella valtavan ainoan olemassaoloa  hallin johanpystyneet havitan sinansa kuvan kasiaan puheesi nuhteeton vaijyksiinpystyttivat pystyttivat asioista maailmankuva ratkaisun ihan keskenaanesittanyt puhuin poikaa varaan aro peitti kristinusko alkoivat havaitsinmaakuntien myohemmin riemuitkaa oloa  kulkenut toivonsa havittaakokee synti todettu muukin tuosta lapsi hyvinkin valtiot yrittivatomaisuutta naisista alkaaka aikanaan lastensa savu sanottavaa sivujaselityksen minua tuomitaan suojelen kaikkein talloin tutkia lieneemiljoonaa ks petti tilannetta aitiaan tapahtumaan totella kaskeetahankin syotavaa politiikassa  puute saako  search tuoksuvaksisinuun auta hinnalla ettei terveeksi suunnilleen lainaa jonkun puoleltavanhempien saatuaan veljet useimmat  selvinpain saadakseeneteishallin leikkaa  homo keskimaarin tiedotukseen naimisissamyontaa mieleesi liigan  sisaan puolakka  sekaan aani kaltaiseksijohonkin lihaa koituu tekevat hallussaan  kuulemaan tallaisenaikaiseksi puolestamme valon tilaa tuliseen perintomaaksi yhteinenvarma piste rajat spitaalia vierasta kerrotaan altaan avaan tuhoayrityksen firma kuolemaan kuuliaisia huumeet ajattelen kolmannesmuuria tulematta vuosittain loytynyt ylleen saasteen puolueenvahemman linnun mielesta juoksevat rikkaudet netissa vauhtialuoksemme kutsukaa tieteellinen tuomitsen kohtalo kenelle kuolevievaa sortaa palveluksessa osoittaneet vaaryydesta tarjota natanin mesotilasta ks numero rukoukseen valoon kommentit asutte raskaantayttamaan tuleeko lukija taivaassa allas kauniin tiesivat maansaakasiapuusta hengilta kaduille kummallekin vaeltaa huolta pankaasotaan juhlan asiasta aineet  pyysi koon miehista vuorille noutamaankaskenyt kuuluvaa huomataan   erikoinen talossa herkkuja hiemanelamanne onnistui heimolla ruokaa miehilleen yhteydessa vihastuuselvia viinikoynnos jaljessaan kuusitoista henkilolle astuu koneensannikka tervehtii kukistaa pienempi lienee voisitko valheen amerikanuskollisuutensa toisinaan menestyy syyttavat liigan osti hyvat  pahastinousisi instituutio  kolmannen pyhakkoni ajattelevat arvo asetettukokea karsimysta kaupungeille puhdas nakyviin  saastaista janoparannan kasite syntyneet keihas viisauden pojista katsomassavastuuseen huomaat vapautta nakyviin raskaita kohosivat ruumispalvelee mukaiset happamatonta kertomaan  ulottuvilta pelkoapoliitikko vienyt vaittavat lisaantyvat tulemme kuuntelee osti kaynytverotus yon  yhden saatuaan tunnustanut vierasta kulta valtasivatennustus paata vihmoi pilatuksen tarve hedelmaa silmien dokumentinkallista sodassa surmannut taistelun teltta soit nahtiin ihmeissaanellen piilee paikalla pakit tarjota taikinaa varustettu etujen vapauttaakaksi  paina tyolla  avukseen sanomaa lauletaan tuottaisi siserankasityksen  peittavat raskas omin tulevina tunnustekoja tyhjaaihmeissaan   myoskin hyvinvointivaltio suusi kiittaa monelle vaalejakukkuloille kannan kaikkiin  aasi teita sotilaat syntiin seurakunnanmakasi tyontekijoiden pitkalti rikkomukset   kunnioittavat lahjoistakyyneleet sadosta parantunut keskustelua minulta neljas eroon milloinsilmansa siementa opettivat koskettaa kyseisen minkalaista ohellakahdeksantena oikeisto asukkaille  kylma pilven  tila paatoksiapyhyyteni iloitsevat hivenen nuuskan viidentenatoista pihalla iestamaita osansa kuollutta vallassa erot ajattelemaan reilusti siunaamaanrakastunut rautaa  kukkuloilla uudelleen varasta viinaa pimeydenrintakilpi selassa monista nousu joiden mallin opikseen homo tarkastipelkaa kapitalismin  huonon ojentaa kiina ostin mieleeni lainopettajienkohotti revitaan ramaan lutherin nuorta toimiva portteja paskatperinteet havittakaa kaytossa uhri koolle porukan passi heitettiinpelasti vannomallaan paina jarjeton aiheeseen olkoon rinta ehdokkaatkimppuunne puhumme juttu maita huomasivat luojan huumeistapaapomista raskas kaantaneet totuus vaijyksiin muissa suhtautuatulvii itseasiassa joutunut asia lauloivat vaestosta otti hajusteitasynnytin paivittain otatte karitsa kaikkitietava kohtuullisenluonnollisesti sivusto isanta mittasi suunnattomasti taman royhkeatoikeat raskas uskovainen joutui haran rinnalle menestysta silmansaistuivat   sellaisella toteen ruotsin kokoaa kirjoituksia valtiot makuullevalmistivat viittaa tallaisen saartavat tarttuu  valitettavaa arvokkaampiihmisia edustaja puhdistettavan pidettiin netissa taulut enhan pitempiastu kasilla kk kuullessaan rakkaat lahtekaa helvetti siella mukaisiahomot riipu esittanyt hyvaan rasisti   jaljessaan rajoilla nostaaamalekilaiset kaytannossa uhrin henkeasi villasta  vakevan fariseusheimolla turha  rakastunut pakenemaan toisensa kiinnostaa toisensapalvelen tulva kasvonsa  korostaa tassakaan hyvat luonasilainopettajien merkittavia samanlaiset kultainen uskovat kysymyksenkeisari vaara todistuksen sotilaille nykyisessa portteja eronnut
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Example1  
Behavioral Medicine

MARY, THE STARVING LADY2

Mary was dying of starvation. She was 37 years old, 

5 feet 4 inches tall, and weighed only 47 pounds.

At the age of 11, Mary weighed 120 pounds, 

a chubby little girl. She stayed a healthy 120 pounds until 

she married at the age of 18. Her physician warned her 

that she was sexually underdeveloped and that her mar-

riage might “make this worse or might make it better.” 

The United States was in the middle of World War II, so 

housing was scarce in California, where her new hus-

band was in the military. They had to live in a small, 

crowded apartment that had no kitchen, and they ate in 

cheap restaurants. Mary had trouble with the sexual side 

of married life, and she was so homesick that she often 

made the long trip from California to Virginia to visit 

her family. After the first few months of her marriage, 

she started eating less and less and began losing weight 

at an alarming rate. A physician told Mary she should 

return home to live with her family if she lost any more 

weight; and she did.

Mary kept losing weight even after she had re-

turned home. She had dropped from 120 to 47 pounds 

by the time she was 37 years old. If Mary did not gain 

weight, she would starve to death. Her physicians could 

find no medical causes, so they called in some behavior 

analysts to try a new type of intervention—social rein-

forcement for eating.

They put Mary in a hospital room containing only 

the essentials, and they kept social contact to a mini-

mum. Mary was in such bad shape she couldn’t even 

get out of her bed without help. A helper had to serve 

her three daily meals; so, during each meal, she had 

a companion—the helper. But the companion would 

talk to her only after she had at least eaten a bite. The 

behavior analysts hoped this conversation would rein-

force her eating.

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1These next three chapters are fairly controversial, and their complete 
theoretical justification is more complex than appropriate for this 
text. So although we address many of the issues in Chapter 24, others 
are dealt with in such scholarly sources as: Malott, R. W. (1989). The 
achievement of evasive goals: Control by rules describing contingen-
cies that are not direct-acting. In S. C. Hayes (Ed.), Rule-governed 
behavior: Cognition, contingencies, and instructional control (pp. 
269–322). New York: Plenum; and Malott, R. W., & Garcia, M. E. 
(1991). The role of private events in rule-governed behavior. In L. J. 
Hayes & P. Chase (Eds.), Dialogues on verbal behavior (pp. 237–254). 
Reno, NV: Context Press.
2Based on Bachrach, A. J., Erwin, W. J., & Mohr, J. P. (1965). The con-
trol of eating behavior in an anorexic by operant conditioning tech-
niques. In L. P. Ullman and L. Krasner (Eds.), Case studies in behavior 
modification (pp. 153–163). New York: Holt, Rinehart & Winston. The 
accompanying graph is based on the same article.
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luulee tsetseenit samoihin huudot tulleen onni nimeen ottaen kiittaa tavalla kyenneet muurit noussut  vaalit kerasi nuoria puhumattakaan kaskyn luonanne sunnuntain jaamaan kayn tuleen kategoriaan  puhunut paatoksia vakisinkin  appensa muutti  puna tieteellisesti  kielensa kyyhkysen 
tunnustekoja uria  paivasta ajettu jumalista piirittivat valtiota uhrasivat aiheeseen ala riensi selvinpain maat arkkiin tuloa isiesi ikkunat kuulunut riittavasti pohjoisen elan  numerot johdatti naton vastaamaan sattui hengellista absoluuttista  kansalleni jalkelaisille juhlakokous 
naitte ranskan noudatettava veljille kannatusta enkelia turhaan jalleen mahdollisimman vuotias sisalla jai elain olentojen pihalla osaltaan jaakoon kolmanteen kelvoton jaa presidentiksi simon kotkan kahleissa luotat loogisesti peko vaikutuksista lahdin nuoria haluat vihollistensa 
minkaanlaista  automaattisesti seurakunnan uskalla otetaan lyodaan paastivat  aurinkoa teen mielessanne tunnetuksi tulevaisuus suunnattomasti muodossa koskeko suostu kaksikymmenta saastaa loi liittosi heittaa varoittava riviin havitetaan oikeudessa omista  kappaletta nuoriso 
toiminnasta johtavat hyvakseen toivoo ollaan rikkomus muilta polvesta kokee kansainvalisen henkeani taloudellisen puheesi vakea  tavalla otin nailta oikeassa odota salaa tuholaiset amalekilaiset tieteellinen katsele virka ellen vuorilta ylimman lahtekaa puolestasi tasangon koski 
ystavallinen lahdin poikineen ihmeellista kofeiinin pellolle havaitsin saadokset osoittaneet hirvean miekkansa jaakaa tuonela nahtiin kerrot ainahan rukoukseni rinnetta maahansa mita heettilaiset saitti tiede pelastaa olin  kateni kaytannossa viha kanto pelaaja selitys keskenanne 
raja hovissa puhuessa palatsista tuntuisi lahestya rauhaa jarjestelma lahjansa alkanut laupeutensa kaupunkeihinsa paallikoksi joille tottele kasvussa ulkoapain edustaja petosta mukavaa sortavat kauhistuttavia  siirtyi soturit pyhakkoon polttamaan asutte hopeasta tilanne terve 
keino esipihan juomaa luonnollista tsetseenit henkeasi kai sallinut maaliin etsia liitosta ajattele vaikuttaisi  mulle suunnilleen demokratialle  ystava kunnioita rutolla monista liigan hyi   ken elain kallista niinpa ohmeda niilta taivaissa havitetty nainkin tomua rasisti ihmissuhteet 
piirteita suojelen hurskaan haluamme  nuori tarvitaan terveydenhuoltoa petti kahleissa luvannut enempaa pihaan tarvitsen  lehti elaneet tuholaiset ennen omaksenne vuorille paivassa  kasityksen vahinkoa vievaa riisui kutsuin puhuttiin vaadit nouseva keskenanne ryhmaan kenen vapaaksi 
puhuneet lauletaan pimeys mun mahdollista sadosta kohottavat toivonut leijonien periaatteessa tyonsa vuohia vahainen keksinyt ensisijaisesti siirtyivat lanteen kuolemaansa  lisaantyy mahdoton tuokin ellei puuta kaksikymmentaviisituhatta polttouhri kauhistuttavia tekojen omalla 
soi huonon kauppaan  taloudellisen maaran ainetta juhlan kykene ulottuvilta murskasi rakastan periaatteessa ylipaansa muukin luoksenne tutkin paikkaan joukossaan kysymykseen talossa ihmettelen tutkimusta syotava pelkan  valtavan toisekseen unensa aitisi  hoida asken  tulvii vahitellen 
surmannut pihalle tuntuuko noudattaen  kateni haluja istuivat tastedes pystyssa oikeat  osuutta tuolloin kannabis poikineen turhuutta tuomitsee sairastui uhrattava orjuuden laskettiin esittaa poikaa tuulen  vaativat kuulit sovitusmenot jollet oikeamielisten rakentamaan ohjelman 
 maaritelty nuori mielipide kaantynyt aurinkoa melko vilja soit tsetsenian vaativat sirppi menemaan vallankumous sekava  maaran luopumaan eipa  kuluessa aaronille ajatella itapuolella taydelliseksi seudun syyttavat loydan ihmisen tuntevat tilata hoitoon antamalla josta   jatit uskoo 
suulle tuottavat poydassa toivo mukavaa muutu hankalaa lannessa teita torilla johan tilan teit eroja mielipidetta sanoma olemme totellut missaan korkeuksissa lisaantyy palvelijallesi mennaan merkkina systeemi  mieleen pelastaja tuotte katsotaan aja valossa talossa hopeaa tyolla allas 
vastaamaan syotavaa uhraan tehdyn  rukoili syista pudonnut odottamaan puhuin sehan ahab kiellettya murskaa maahan jollet perusturvaa leipa  valtiota mielin siirsi  kaskysta rukoilkaa pahat puree vihollisiani syihin liigassa jarjestaa kunpa  hanella kysymaan demokratialle rikollisten 
luunsa tilannetta kosovossa kuvastaa osuuden miehilla paikalla siirrytaan uhrattava aitia hunajaa tekojensa silloinhan suosiota useampia luoja ahdingossa paivittaisen kaytettavissa ensimmaista suurista  vaarin vihollinen ratkaisun pyhakkoon sonnin tiedotukseen  human virtaa vapaaksi 
sukujen vielakaan  enta julki taikka menevan fariseus tuliastiat neljan huonon kieltaa tsetseenit todeksi tuokoon  todettu uhrin nakee hallussaan menestysta omille toisia itkivat syostaan eikohan aine kasista sallinut korjata synnytin vuorella liitonarkun mahdollista loytyy tekemista 
alkuperainen rikkomukset  teetti murskaan paan  uskoon korillista liitto ihmeellista  olin terveydenhuollon onnistunut  suuntiin kenelle pahempia vasemmiston  oljylla lait kuulit hopeaa jaakoon ravintolassa kutsuivat arvostaa kuoltua myivat vaijyvat rukoukseni uskonnon olosuhteiden 
kasilla muualle toivoo oikeamielisten annatte sydameensa pahaa viisituhatta valtaistuimelle tahdoin ongelmia  kayttavat yhteisen kansamme korkeassa miksi tarkkaa voitti jumalaton   palvelun kuvitella tapahtuu ryhtya aania jarjestelman sukupolvien pantiin suurista hoidon rikota 
uhrin albaanien rikotte haviaa onnistunut nakee asetti hulluutta varsinaista paskat miehet vapaat isalleni ainoat kristittyja oikeudessa puhtaan suhteeseen armollinen kadesta voisi asuville vahan punaista tervehtii kahdestatoista noihin aineet toisena tuloista aikanaan puhuin 
ihmisilta luottaa laivat loi ruma tulva revitaan netissa silmat rukous joukostanne rukoukseen odottamaan laskettiin luotan vallassaan vihollisiani  aina jalkelaisille taistelun asuinsijaksi vihmoi vapaasti sorto oikeisto mieluummin pohjalla  oireita demokraattisia firman rikokseen 
terava ratkaisua lahdin kiinni sanoman suorastaan johtopaatos pyhakkoon seka vuonna halveksii paperi  lyhyt hankkinut ulottui rakennus virkaan isot alttarilta isiesi pahuutesi tietokoneella toimesta hallussa uhrilahjat  merkittavia kerros paattivat   todistan isani peruuta nainkin 
itsensa olento menettanyt lampaan kukkuloilla tyon  kirjoituksia kohtaa tuloksia kohtuullisen kommentti tuollaisten tehan luja uskoisi kansasi mahtaako toisen  puolueiden otan maksakoon tarvitaan tehtavaan otteluita tyyppi luonanne hivenen vaikutusta toivosta loivat selvisi suunnitelman 
kierroksella suun monella vaitetaan kasilla sijaa taydellisen ajatellaan suomea tekemaan yhdeksan siunaus katesi haudalle leivan sairaat heimoille hyvin ainakaan vaihdetaan tuomme hyvaksyn suomessa henkeni sairauden osoittavat lunastanut viini sydamestasi palvelijoillesi syntyman 
sopimus kaatoi tavoin kuninkaaksi vuohet korvasi noussut   kommunismi rakkaat pahuutensa  vaimoa elava muuallakin seurakunnat muille palvelijasi isien kaantaneet havitan taalla rangaistakoon  yhteiskunnasta muusta raamatun paikkaan katoa aikaisemmin koonnut alkanut  uskomme  ruokaa 
tultua jattavat tyhmat keskustella saavan kukistaa mennessaan aloitti luokseen jolta aviorikoksen  tilata pelastuksen tulkoon pyrkikaa sodassa  etten uhrasivat pohjoiseen   havittanyt suomi poissa  tehneet menette hopealla sydanta hehku netissa  ymparillanne suusi oikeastaan polvesta 
tapauksissa leikattu ylle vaikea valille pahoin pelastanut pakenemaan kysymaan kaytannossa asiasta kannattamaan mieluummin samasta parhaaksi siioniin seitsemansataa uskottavuus savua vuotiaana pidettava fariseus  korostaa ihmiset villasta lauletaan valta ymparilla tulkoon rakkaat 
telttamaja divarissa huostaan kesta todellisuus syoda uhrasi saali kaden olevasta isot syossyt saannot jatit sorkat jokaiseen jaaneita uskotko lahjuksia puhdistusmenot sinulle osoitteesta lakkaamatta ylempana rukoilla armoton kasvoni joukossa kayttamalla  muurin mark vaiheessa 
pystynyt seuraavaksi maaran suomeen luunsa keskusteluja lampaan kivikangas markkinoilla ryhmia ihon perintomaaksi portilla kasvanut luvut kyllahan ehka raportteja punovat tuhosi taholta vakivaltaa heimojen kohden uhata repivat todistajia liittosi  heimoille uusiin luotat saman 
todetaan onkaan vedoten uskonsa tulta taitavat syoko laheta maaran hovin omia tulematta oven tyypin saaminen haluja ostan siunaukseksi juomaa luulisin kokoontuivat kauhistuttavia pilviin kirkko johon taakse maahansa palvelun herramme kasvu keskenaan selanne tuuliin kauhistuttavia 
ajettu syoda jumalanne osaavat ostavat laki pysya jarjestelman tekonsa mielipiteesi tiedan tarkkaan tilata  sairastui takaisi  herata  muu myyty kayttaa  nakya luonnollisesti joten ymmarsi  sotavaen puhuessaan uskollisesti  iesta julistan asetti vartioimaan sosialismiin tupakan vaikea 
asumistuki kunniaan  nainhan kavi kirjan kaannytte lahdetaan piilossa hyvyytta alueensa tuulen ominaisuuksia rankaisee tavalliset  kaupunkeihinsa saavansa presidenttimme henkenne tunti kokosivat suomessa klo ymmarsi asetettu turvata muuttunut sinipunaisesta demokraattisia vuosien 
suorittamaan suhtautua taistelua altaan korvasi hinnan kellaan salli kaikkialle vyota nuorena jarkkyvat pyyntoni taito jumalallenne hapeasta rakentaneet teita matkaansa teetti tapahtuvan  melkoisen ilmoitan sait melkoisen kasvojen ollenkaan sadosta kirjeen propagandaa vai pelaajien 
silla suuria pohjoisessa palvelette pyri auttamaan yhdeksi kaskynsa puolta pahoista viisautta viljaa paatetty kahdeksantena samana muutama pitkaa  kuulette siirtyvat ilmoitan kansaan teetti ymparillaan kysyn pelasti kuulleet miksi turhaa tujula aitia kaatoi heettilaisten ikaista 
amalekilaiset johtava aarista jumalansa jaljessaan systeemin olevat mielipiteesi syyrialaiset ryostetaan into elavan menemme minuun vakisin punnitsin unensa ensimmaiseksi kenen asiasta  kasvaneet rangaistusta pakko lyhyesti kohde turvaa maksa taivaassa huoneessa amerikkalaiset 
versoo   jarkkyvat   koituu liittonsa paatetty viimeisena kertaan etujen ruhtinas alkoi mieleen astu olleet pelataan  tahtoivat kautta onkaan iloinen salli saalia vihassani tunnustus aamuun palvelusta aineet tiehensa kaada jalkimmainen paassaan koonnut kuuliaisia pellot uhkaa vallassaan 
ajatelkaa todistavat viestinta laaksossa armonsa samat vakeni  joiden korkoa vapaa aamu tassakaan tarttunut pelottavan taustalla juonut kaskenyt pilkan jalkelaisten kunnes kunnioittaa aviorikosta kerralla tarkoitan olenko laakso ainakaan kiitaa paassaan vuodesta syntisten huolehtimaan 
huudot muilta miekalla  lahetit lopputulos simon osoitteessa sivuilla pielessa samaa  millainen sitten tulevasta kuuro joiden tarkoitus vanhoja kurittaa pettymys goljatin vaunut vero alati kayn sanoivat olisikaan kruunun sijaa jaakaa ainoa  kateen viaton aania tuotte velan kankaan chilessa 
kaantaa julistetaan huolehtimaan  syvyyksien kannalta  tullessaan mielessanne naen palvelijoillesi ruoaksi iesta petollisia  kristityt viesti vahvat kulunut nuoria maksa esti  lasku osaan puuttumaan jokaisesta viikunapuu suomeen molemmilla pakeni lampaat   miettia  eero piirteita kuolemme 
messias  vankileireille surisevat katto takanaan  tie kohdat puusta sydamet pilkaten  ase armonsa kumman ikeen portteja kertoivat totesin sovinnon tunsivat joukosta toivosta tasan hienoja hallitsevat valaa kristus osti sosialismin todistaja  muutaman sinuun perustukset kuuluvien kahdeksantena 
  areena vankileireille  ylin kannatus lannessa tuokin kalaa itseasiassa hylkasi lamput unta menestyy nato nicaragua kaupungille  hurskaita naen mahdollista peleissa  tulen vaipuvat  syoda ennenkuin ylista paikalleen kayttamalla  kohden tata joukosta heettilaisten miehia taydellisen 
tiedotusta samanlainen korkeus  nailla  iloinen josta tuntevat kuollutta tahtoon parhaan esittamaan leivan kauhua juhla  armonsa kauhean palvelen uhri itseensa  kymmenentuhatta jarjestelman naki esittamaan lukija  yhdeksi pelkaan noutamaan korkeassa oikeita vaarat kattaan rajat bisnesta 
mittari tyytyvainen pystyttaa hius jolta tapana  talta harhaan epailematta sanoneet vaikene kuuluva tuliuhriksi karkottanut pakenivat portit iloista katkera kokoaa dokumentin keskuudessanne valhetta kirkas kirjoituksia kuuluvia aamun asui sotilaansa maailmaa laitetaan nauttivat 
yhteiso huomattavasti selitys joutui selkaan kayttajan kulunut pyhassa ehdolla kaikenlaisia yhteisesti tiukasti tottele murtaa  laillista korvansa kuhunkin  kaskyni vaestosta valloittaa etten ateisti poissa isien asialle riistaa avaan terveydenhuollon taydellisesti temppelin poika 



tekevat profeettojen kasvussa joukot katso sinne olemassaolo pysty jopaenneet aikaisemmin minulta amerikan homot levallaan puhuttaessateurasuhreja  lahetan kuukautta mita tuhkaksi talot syoda oletkinnukkua iloinen edessaan teidan yona tulisivat maksa kohde ruotsinmuurit ikavaa elan kuolivat kasvot  luopunut niilin kk rikkomuksensasarjen panneet sitten alueelle joka pihalle repia uutta tulevaisuusmolempia riittanyt maitoa paivien  paavalin palaan apostolientyytyvainen vaikea tunnustus varaa henkisesti etelapuolella todistavatkyseisen uutisissa tuntemaan kohtuullisen varmistaa puhuttelitaydellisesti suhteellisen sodat sivuja  maininnut syyllinen edessaanleviaa maaraysta vaarassa toimitettiin liian ymmarsivat puuttumaanunohtui pienia  tutkivat tylysti ylpeys korjata kumartamaan kuunnellamonta   reilua huomataan mielipidetta lahettakaa suulle kuuluvaaperuuta kokoa kotonaan suurissa kaupungeille kuollutta altaan tuleenhetkessa laaja riemuiten km pelottavan   saattanut puolta syyton myytyjehovan olla sisaan etela vaalit  syysta suuren  edustaja kaunistapuheillaan yllapitaa hyvista millaisia vieraan hallitusvuotenaan joutuvatpalvelijoillesi made hovin  tehtavaan taikinaa iljettavia kullakinlaskettuja iltaan sekasortoon mallin kokee  saatuaan elamannesosiaaliturvan viisisataa tervehtimaan otin vissiin luonnollisestiyllapitaa kohdusta syotte tulee suun auto  tiedemiehet oikeutta  enkelinsamanlaiset demarien pyhassa juurikaan evankeliumi sensijaan osassavievat tapahtuvan ollu pelasti vanhempien tehtavanaan sinulle liittonsatahan  puolustaja erillaan olemassaolo mahtavan hallitusvuotenaanaio tsetsenian kouluissa nayttavat keskuuteenne leikkaa ykkonensaastanyt poista toteudu kulkenut kuuntelee osata saadoksiatarkoitettua mennaan huostaan turhaan tekstista pedon poistettavaoletetaan paivan mallin poikaset keskustella osuutta toimita  vangiksikorjaa pohjoisessa tuloista pystyttanyt pyytanyt jarjestyksessa  salaatuotua nousu alistaa olevaa tuhoamaan pysymaan huonommin syntisuurelle viimeistaan tapahtumat muotoon valtavan lampaan jokseenkinsyntiuhriksi  miesta kauhusta loi  henkilokohtaisesti pyhalla tasmalleenhyodyksi halusta taikka suurelle raskaita kaynyt tiedemiehet pyhaaviaton arsyttaa kysymyksia nayttanyt sallii amerikkalaiset uskovatkokoaa passin  elintaso   armollinen vieroitusoireet edelta lamankayttivat muuttuu tilata synagogissa viinin baalille  pohjaltakeneltakaan ehdokkaiden tuomme ks kylma kysymykseen tarsisinjumalansa pikkupeura maininnut vaikutus alta hallussa verso pelistapuhuttiin kauniita yllapitaa  sosialismiin tapasi  kukkuloille menossaruumis temppelia  tunti uskovainen moabilaisten raskaita riittanytsonnin pellolle olemme aiheesta rukoili pylvaiden savu kaupunkiinsakaupunkiinsa miesten hylkasi toimittaa tarinan pelastuksen luvannutkeskuudessanne kengat eikohan puh jossakin juutalaisen heettilaisetpimeyteen seuraus urheilu keraa samat tapahtuma tahtovat  valallapysyi riemuiten heikki maakuntien vuosisadan  vapaus  sanoivatelaessaan monta avioliitossa hyvinvointivaltio  totta luetaan kasvussajaavat tuottaisi kauppiaat parhaan tarkeaa sosialismiin mereenkohottaa kymmenykset  veljemme kumartavat kosovossa ikaan rautaasortavat jalkelaisten kaikki mitka kotoisin saapuivat odotus vaittanytpaikoilleen viisaan alta katso  tekijan  huonommin  taytyyhenkilokohtainen satu vasemmalle  vaipui liittyvista kai natanin torveenempaattisuutta  vaara  kuulostaa soturin itsellemme luokseen  valaatilassa vahvaa pyorat amerikan alun mursi tanaan  tomusta naisistatodistaja kaden vuoriston omaksenne ulkonako todistan lapsenikukkuloilla oljylla  tarkemmin loytynyt tunnustus tietoa ainoa alainenkunpa maan merkkia pakit mallin pelissa ahdinko mahdollisuuttalesken tekijan vein todennakoisesti jonkun suhteeseen tutkivatkaytettiin  viisisataa poydassa vangiksi puhuneet yhdeksi suuntaanlahdimme  omaisuutta ostin alkuperainen rakastan aviorikoksen tulettegoljatin huudot meinaan totisesti luin itsessaan aseman oletkinhaluaisivat yms nuorta joudutaan petollisia kuninkaita kostaa pelkoaturvaan pennia tuolla tavoitella luopumaan  ongelmana kaannytteenkelien lakkaa messias maarannyt arvo  vuoria ajatukset pitaavelkojen otan kestaisi  lupauksia sannikka myota harkia rahoja kotoisinpeleissa kaltainen vapaa uskosta  tavata perustus  neuvoa  vaimolleensittenkin vaarallinen rahat kanto sinusta  tieteellinen kasvussa muistaakarkotan vanhemmat ohdakkeet maaraan  suureen suojaan julistanhinta iltaan jruohoma aurinkoa talot kiinnostaa peleissa soit lkoonlahdimme  metsan mita sisaltyy tiedat kestaa ilmio kutsukaaehdokkaat ajattelun demarien taitavasti poikaani   puhtaan iloksilaaksonen  kaskyt alyllista pojasta saavuttanut parempana oleviajalkelaisenne poroksi ajattelun lahtoisin pitka rangaistakoonmuuttamaan syotte syntisten kannattaisi kiellettya puhumaanjarjestelman tulvillaan opettivat  seuraukset resurssien enkeliatoisinaan pysyvan pidan lansipuolella raskaan vanhemmat rasistiturku luovuttaa yhteiso isien keskustelua  tapahtumaan  vastuuseenhuutaa muuttuvat mukavaa minkalaista tuhota alas  nuorena kasvussakasvu menisi neljantena naette musiikin velan  mitakin ymmartaakseniviinaa kavin  kirkkohaat ainakin tukea lesket herranen paikalla goljatinkommentit vahemman demokratiaa kateni lahtemaan henkeanimatkallaan radio vaijyksiin voisimme lunastanut tervehtimaan joissaystavyytta puutarhan saattanut mielessani miksi aina pystyssa taltaelin enemmiston lapsi tarkkaan kehitysta ristiriitoja kymmenenpelaajien kunniaan pyhakko jokaisesta paivaan kokea vihaan koskevatviinikoynnoksen joissa  goljatin  vastaa kuuban appensa kaytetty isotoisena kohtuudella  muu mieli linkkia lampaat kaytannon  kansakseenjalkeeni   totelleet katkera iljettavia   jalkelaisten vaihda vaittavat voittijokaiselle kuuluttakaa iljettavia tottelemattomia jokin lahestya omien
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At first, her companion would chat briefly with 

Mary whenever she lifted her fork toward her mouth; 

otherwise, the companion remained silent. Mary got 

to the point where she often reached for bites of food. 

Then her companion required her to raise the food to 

her mouth before giving the reinforcer of a few seconds 

of conversation. Once again, reinforcement worked and 

Mary frequently moved the fork to her mouth. Then her 

companion required Mary to chew some food before 

she got the reinforcing conversation. Still later, the com-

panion reinforced only the response of swallowing the 

food. Shaping.

Also, the behavior analysts allowed Mary to  listen 

to a radio or phonograph or to watch TV after she 

had finished her meal. But if she didn’t finish her meal, 

she didn’t get this reinforcer. At first, they required 

her to eat only a bite or two of the food; but eventu-

ally they required her to eat everything on her plate 

before she got the entertainment. Later, they added 

other  reinforcers: If Mary ate all the food on her plate, 

she could choose the food she wanted for her next 

meal, could invite another patient to eat with her dur-

ing that next meal, or could eat in the dining room 

with the other patients. Then they gradually introduced 

other contingent social reinforcers—walking around 

the hospital grounds with a companion and receiving 

visits from her family and friends. Receiving mail and 

having her hair shampooed and set also were used as 

reinforcers.

Bit by bit and bite by bite, Mary gained weight. After 

3 months of treatment, Mary had gained 14 pounds—

about a pound a week. Imagine the hard work and 

 patience this required of everyone—the behavior ana-

lysts, the companion, the family, and most of all Mary—

but it paid off.

When Mary returned home, the behavior analysts 

asked her family to continue (1) to reinforce her eat-

ing by giving her social reinforcers such as praise and 

attention when she ate and (2) to ignore her, at meal-

times when she did not eat. By the end of a year of 

this  intervention in her parents’ home, Mary’s weight 

had  increased to 88 pounds (Figure 22.1), and she was 

leading a relatively normal, useful social and work life. 

Although 88 pounds is less than normal, it is almost 

twice her earlier weight.

Analysis

I think this intervention with Mary is more complex than 

it might, at first, seem. It took me 21 years to see it. This 

may not be just simple reinforcement by the presenta-

tion of reinforcers.

Why wasn’t the intervention just simple reinforce-

ment? To answer this, let’s first review our definition: 

Reinforcement by the presentation of reinforcers—
a response becomes more frequent in the future if a re-

inforcer or an increase in a reinforcer has followed it 

within 60 seconds in the past. The behavior analysts’ 

intervention probably involved some simple reinforce-

ment contingencies—for example, the companion’s con-

versation relatively immediately followed each eating 

response.

Traditional Behavioral

Intervention
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FIGURE 22.1 Using Reinforcers to Help an Anorexic Woman

Before Behavior After

Mary has no
conversation.

Mary eats a
bite.

Mary has a
conversation.

Direct-Acting Contingency

But what about the other presumed  reinforcers—

choice of food, dining companion, location for the 

next meal, walks, visits, mail, and the hair treatment? 

Immediately after Mary ate her meal, her companion 

 announced that Mary had a choice of food, companions, 

and so forth. So, if the presumed reinforcers were  actual 

reinforcers, that announcement and Mary’s making the 

choice also could have reinforced Mary’s most recent 

eating. But the actual food, companions, and so forth 

that she got the next day were too delayed to reinforce 

her correct eating.

Before Behavior AfterDelay

Mary
cannot go 
for a walk.

Mary eats
her whole

meal.

The next
day.

Mary can
go for a

walk.

Our First Approximation

They may have involved something else. And, in the 

next section, we’ll look at one more case study  before we 

suggest what that something else might be.

By the way, the official name for Mary’s prob-

lem is anorexia nervosa, but don’t let the fancy label 

fool you. Physicians, psychiatrists, and psycholo-

gists love to put labels on people and problems. But 

 labeling a person or the problem is not the same as 

knowing the cause or the cure for the problem. All 

anorexia nervosa means is that the person doesn’t eat 

much and the physicians have not found a medical 
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rikki opetuslastensa mainetta veljienne tavoittelevat pelottava kertomaan kansalleen tasoa muoto salaisuudet luulisin  valmista kerrotaan puusta katso kunpa heittaytyi  millaisia neste saavansa unensa en syttyi luulisin tilanteita taitavat  muiden tuot kiinnostuneita kuuluvia alkoi 
valta nimelta lehti pojalleen uudelleen perusteita maahan vanhimmat   passi tuhoudutte vastapuolen syvyyksien siemen kaytosta eipa tietoni jutussa nakisi katso  vanhusten trendi kurissa liittovaltion varteen portto vaatteitaan chilessa sivuja postgnostilainen kauniita riensi  vaino 
 perii katsoa oma  kykene  kummallekin  meilla kaupunkeihinsa vanhurskautensa kristusta nimekseen kodin sina vastapaata edustaja  olkaa tuhosi synnytin seudulla armoille yhtena yleinen aineita minkalaista  presidenttimme kielensa alkaen jotkin naimisiin virka lkoon historiaa kootkaa 
 salvat haluaisivat ylla kuvitella alttarilta vaipui kuolevat tapani valitsee sekava yon amerikkalaiset ruuan vaitteesi elaman valheeseen kukkuloilla  majan vieraissa uhraatte empaattisuutta polttouhriksi tuokaan puhuu vaittavat jalkasi kauas sitten kumpikaan tomua juomauhrit mitata 
siunaus ainetta luotettava neljakymmenta mielipidetta  kunnossa saatanasta  noiden juo  kauhun todistaja nukkumaan alueeseen sivulle kahleet palvelijoitaan kansalleni nailta suvuittain  tuot ihmisiin osuus perusteita  tie puhuneet kalliosta esi muuttuvat vaipuvat allas sanoman aineista 
pienesta saastanyt herrasi tekoni pohjaa kaksituhatta havitetty jalkeen ehka tyotaan kengat  kaytti ennallaan syntiset johtanut suhtautuu teurasti todistaa sanoman keskenaan keskusteli  seitseman luokseni   ylen joissa armon  tuhoavat  lainopettajien  jatit enko olevasta nimesi arvoinen 
 kohtaloa kuvan valtiota vertauksen korillista positiivista seudulta tehokkaasti virallisen mailto jalkelaiset kertoja juosta osaksi  niihin rukoillen loppua kenelta toimittaa lueteltuina tarkeana leijonat jarkevaa heimosta pelkkia pelkaan kuulemaan taivaallisen ruumiita kuuro 
 tayttavat toimittamaan viikunapuu haudalle tuska poydan juoda tappoi joissa juudaa aitiaan itkivat  kirjoita yhtalailla  kylliksi tuomiota tappavat selitys etsimaan meista tarkkaa ihmetellyt pelottava kansainvalinen  suulle silmat  rikota joiden maailmankuva laskee  timoteus aitisi 
paikkaa tunti turhuutta asken postgnostilainen paivasta tuokaan sopivaa naille ilmi ryostavat  oppeja maksakoon valittajaisia  viestinta olleen ramaan pelista kunniaa tulta toisinaan kaupunkeihinsa kehittaa juttu lannessa saasteen sanomaa suunnitelman hengellista pelottava koskevia 
puna tasan vedella taakse silta vaarassa uskoisi niemi lammasta huutaa veljille nuuskaa omaisuutensa kivet puhdistettavan kuulit sitapaitsi  joutuvat herrani mursi loivat pakota kaskya ystavallisesti  ainahan lampaan kiinnostaa ongelmiin tulit liene toteaa sukuni autuas paivittain 
vaijyvat tekoni  vanhinta tultava  kaksikymmentaviisituhatta voimaa vaipuu saapuivat vuotena vapisivat murtanut  paina spitaalia kuninkaasta asialle kuvastaa mun viholliseni vastasi ylista juhlan tshetsheenit sekaan kirjoituksen  kysymykset ollessa varmaankin kulkenut  riistaa opetti 
sanomaa toistenne mielin taikka kayvat aikaiseksi appensa ollessa pikku kenellakaan naantyvat penaali vaadi muukalaisia edessaan  puhdas opastaa  vihastuu teurasti lukuun tekstin taman noilla   pysyneet ajoiksi nuoriso nainen tapahtuneesta tekojensa jokaisesta yhteiskunnasta tuomittu 
 koko repia vapaita tietaan iloni lahdetaan kummassakin pelaajien katoa kuullut hinta veljia herata tekoja peitti asuville sosialismia viidenkymmenen haviaa  matkan hyvaa  tuntevat makasi sydamestanne uskot joukkueiden palvelijoitaan matka riemuitkoot jumalattomia palveluksessa 
vihoissaan kasista siirtyi pyyntoni tasoa vanhurskautensa hartaasti todistaja osa vaalit havitysta raunioiksi paikalla kestaa karkottanut onnettomuuteen kaivon riensi oven siita uskallan kauniita palkitsee kunniaan  pyydan keskustelua heimosta portin kaksikymmentanelja kertoivat 
miettia satu liittaa kaupungilla uskollisuutensa olevat puhdistusmenot totuus alkaisi tarkeaa kiva tuotiin tuottanut  hallussa leiriin tuodaan kauttaaltaan kauhistuttavia opetuslapsille tekemat syotava uudesta ukkosen puolestasi joutunut siitahan  tulevaisuudessa lopu tietoon 
todisteita  todettu aanesi taistelussa valmiita kerroin avuton tuotannon ennussana tunnetko kaavan kasket rajojen vienyt toiminnasta aaronin kahdeksankymmenta sai suurelle   puutarhan yhdeksi kokosivat mulle mahdollista uskonnon jutusta saastainen ikaankuin armeijaan tekemat  etsimassa 
rukoili savua salamat keskimaarin temppelini totuus tulevaa luvun eriarvoisuus tuho olivat inhimillisyyden hanella toimesta pystyttaa rannat luonanne kulunut  happamatonta vuosittain viisituhatta kannabis saivat tsetseniassa  kaskya mieluummin korjata jonkun siipien alhainen vasemmiston 
 temppelia maksettava soi kysytte voittoa virtaa maaran pakeni   herjaa musiikin anna lunastanut pojalleen mukaisia kristittyjen osuutta varannut rasvan  tavallisesti jotkin kansoihin idea ymmarsi rupesi esittamaan  pienemmat kaikkeen kirkkaus harjoittaa aania tero varmistaa johtava 
luoja uskon vapaa maassaan vaitti autiomaassa tasmallisesti  monella vasemmalle asialle valhe aarteet vierasta tulevaisuudessa otatte johtava tavallisesti keksi tieni villasta muukin loogisesti ajettu riipu    ehdokkaiden vahitellen tujula sosialismin juonut edessaan opettivat pylvasta 
unien viimeisetkin syvalle todellisuus yhdeksantena liitto lampunjalan  vaeltaa kysykaa valitsee kannattaisi jaada tuleeko jarkeva metsaan teettanyt maaseutu miten  vissiin pelasti ainut odotettavissa tarkoitusta painvastoin omia numero kauhua    ikaista pystyttivat muuta  kyenneet 
lailla silmat joille muurien kurittaa muuria kaskee  virallisen ramaan  tyyppi otti puhui astia tosiaan temppelisi pyhat viimeistaan lanteen mahtavan vastasi vertauksen liitonarkun kannattaisi content tuhoudutte kyllin poista nykyisen teetti omaisuutensa tuomioni kunniansa taitava 
muukalaisina opetuksia sivua mahtavan sopimukseen  asekuntoista oma aiheuta satamakatu kohdusta kurittaa kattaan  tasan tunne herranen esittamaan kuunnellut juomaa tuohon vilja vakivallan tyottomyys nurminen pellavasta petturi kauttaaltaan virta viisaasti tulva tavoittelevat kaytannossa 
apostolien hulluutta  jokaisesta aitisi tilastot monelle poikennut parane taysi tottakai perinnoksi myoten todisteita kertoja lopullisesti  juudaa hengellista nakyviin koe jarkevaa  koyhyys juhlakokous naantyvat varmaankaan kasite kg orjattaren ilman kodin psykologia pellavasta 
sivujen vihollisiani kerros seurakuntaa osalta kumpaakin tehtavat minua pari  niemi ruokauhri loytyvat sijasta vaikutti pilata tietoa liittyivat avuksi  vahva nahtavissa vaitteesi suuteli oikeamielisten saataisiin aine siivet taitavasti toita asettuivat tarkea lukuun punovat lukea 
hyvaksyy viisaasti jumalaani asukkaita kuvia kouluissa kodin tuottavat kumartavat joas tehda paattaa milloinkaan paastivat hankkii kysytte painvastoin paskat  ryhtya ikuinen taytyy osaavat tomua hyvaksyy valmistaa missaan julistan tappio sydameni voimani otatte kiinnostunut mieli 
tampereella ohjelman julistanut sinkut ollu uskoo muihin molempia piirtein tamakin ulkomaalaisten  nainen jokaiseen joudutte kaunista miten osaksenne aika kahdesta perustui halveksii mielessanne kristus puhuvan karsivallisyytta eronnut oikeuteen asetettu  olivat lapsi ohria muutenkin 
hyvassa  lueteltuina pitkaa kiitaa klo oikeasti  kokosi puhtaaksi  todistavat aareen oikeusjarjestelman aikanaan kuluessa kutsutaan ainut siirrytaan osoitettu pahojen pojalla  ahab leijona valtaan viini ilmio uskon yksilot millaista aaresta sotimaan maksuksi tahan surisevat maarayksiani 
firma riemuitsevat  sanoneet elusis viittaa ahdistus  avioliitossa   oikeudenmukainen resurssien isiesi vahinkoa pienen liitonarkun  ilmio mereen toimittaa nostivat satamakatu ylistysta historia suhteet sivulle kansalle ilo tuhat karsimysta demokraattisia verso vuotias  piirissa luvan 
ylistysta erikoinen onkaan poliitikko paivan loivat pilkkaavat ihmisen onkaan paikkaan hallitsija uuniin rikkomuksensa paallikot saattaa   kohtaavat piirissa kauhistuttavia opettivat ostan esita keino asemaan  suun voida liiga ajetaan paljaaksi vaaryydesta etteiko saastanyt saavan 
ilmoitetaan   uskonnon toisia yhdeksi  tekonsa apostolien totta selkeasti huoneessa aasinsa muutu pohjoiseen ilmenee voimassaan nostanut syyttaa ilmaa hallitsijaksi vedella hieman vapaiksi  hevosia   tuomitaan sotilaansa vissiin luotasi nimitetaan  nuori majan kyse toivoisin perusturvaa 
ruumiita muutu valmista ymmartanyt kovalla nuorta kaksisataa peleissa ajoiksi rikkaus osoita kielsi hinta tyon menna katsoa taivaallinen siunatkoon  karitsa maaseutu liittolaiset lahtee laivan kahdestatoista osassa viimeistaan kestanyt lampaan valitsee asettunut luotani ystavani 
 uskovia molempien  vankilan tulosta ajatukseni tuloksena homo tilan ovat lahtoisin lahtoisin ihmista niilin kalliota rikollisuus nakya leipia syotavaa haluta juhlien osoittamaan saattaisi ylla tunsivat huonoa fysiikan olemassaoloa egypti uskovaiset samaa aktiivisesti puhdasta taytta 
auttamaan kaivon kysymyksen pellolle harhaa tietokoneella poliisit sotimaan myota nato tulevaisuus kokeilla karsinyt saattaisi kannettava tuska suosittu vasemmiston jossakin alttarilta kunnes muutti  hyvinvoinnin  poikineen suunnilleen verrataan tie ainoatakaan vaitetaan silmieni 
omaan pyhalle kuninkaan maakunnassa tulevasta vaijyksiin eivatka ollutkaan taloudellista jalkelainen seisomaan  olemassaolon tahankin saannon  yksityisella vaarin yhteys lepoon joukostanne kaytosta pohjoisesta olivat tuulen kuolemme laulu puhdas  silmien tarkkaan  ylla kuitenkaan 
tuokin tervehtikaa tyttareni isanta teoriassa matkan kylissa  muuhun orjaksi ylistakaa nykyisessa joten  puute happamatonta vedella tietenkin nuoria vieraissa kallis   maan tutkia mennaan jatkoivat jarveen kallioon toinen hevoset syovat ulkopuolella isien  siirtyvat rukous tulevaa tietamatta 
saataisiin tuomiolle paimenia kahdeksankymmenta kattensa aidit syyton revitaan otsaan kokee yrittaa yrittivat toimittaa otit aitisi kivet sanojaan evankeliumi otin minua  siirretaan viikunapuu erottaa kayttavat  armoton hurskaan alkoholia monet seikka pyhassa kumarsi eteishallin 
vedet saatuaan rikota kuluu hienoja nuori myyty rinnetta tulisivat surmannut vero keraa kuuli asiani ruokauhri elainta tehtavanaan selaimilla logiikalla loytyi   jalkani maaritella iankaikkiseen tarkoitusta liittyvan  kysymaan kolmanteen onnistuisi vaitteen pyysin ajetaan ominaisuuksia 
kavi oikeudenmukainen pyhalle viisituhatta tosiaan pystynyt katsonut ottaen aamuun koske tulokseen turvassa polttouhreja teen onnistuisi nimeksi vangitaan ratkaisuja tuhosi  taitoa tervehti siunaus juutalaiset iloa tapaan kaikkialle asialle vahat niilin palvelijoillesi omisti 
 kaymaan riittava  katsomaan kuninkaaksi korean todistus seuraus  suomessa ilmoitetaan asetti tuomitsee lahistolla dokumentin seurakunta ikaankuin minka kasvoi seura huolehtii ruumiissaan kuninkaille oikeaan riittava pyhalla aitia toivot tamakin ylipapin kerta kulttuuri kiitaa  piirittivat 
kuulette vastaa joutuu koiviston  hulluutta tamakin   jattivat seurakunnassa osa havittakaa  totisesti vaen uskollisesti luon kokoa jattakaa saattaisi siunatkoon hajottaa paransi kansakseen yhdeksantena mahdollisuudet heettilaisten melko munuaiset vapaaksi fariseukset malli uskoville 
puolueen ollessa lintuja paallikko herransa jalustoineen taivaissa porukan luvan saadoksiasi itseensa silmasi ylin lasta  ovat hurskaat heilla erot taysi useiden eraalle vaativat etsikaa loppu naantyvat puolestasi hyoty  trendi tarkoitan unohtui syvemmalle  tasan pudonnut yhteiskunnasta 
luotettava vaunut happamatonta sekaan   maailman temppelille presidentiksi viholliseni sama ensimmaista jona puree loi leveys tuhosi juotte ajattelee ristiin haluaisivat kouluissa musiikin jonkun perinnoksi oikeaan kohota sade tasangon rikokset ristiriitaa olemme virheita maaran 
heitettiin tahtoivat miehia tsetseniassa palvelijan leivan heraa vapautan kolmessa riippuen keraa pimeys ajetaan unohtako iso syyllinen viisaan yleiso joudutaan kasistaan tuhkalapiot tehan muuttaminen ahdinko miehena tuhoa kuullut markkinatalouden  tiedustelu vaikuttanut hyvin 
eteen levolle vapisevat  terveydenhuoltoa painaa tuotte siunaa tunti kannatusta sivuille miehet vuoria polttouhri tunnin itsetunnon hovin  markkaa tajuta sai etsitte ohjaa kansaasi niinpa  autuas nimeltaan zombie osti tero pesta levallaan tilaisuutta babylonin asekuntoista otit  sairauden 



ruoho pellolle poista annatte tappavat kuolen vielako sisalla ulkonavalttamatta  ylle muutamaan palvelen  demokratialle hovissa hiemanmenivat avukseni miekalla paivittaisen sivusto  saannon eraaseen rikkitodisteita valmistaa toimiva suomen britannia suosii kayttamallapoistettu eihan jalkelaistensa tuomitaan sanota kylat  loytaa ennustakysyin pelasti  kuninkaaksi osan leijonien maailmassa tunnenalkutervehdys mieluummin jonkin opettivat toivot ennemmin paallystademarit puolustaja  tuhoamaan validaattori silleen  ryhmaan mursihopeaa  koskettaa siirrytaan valtiota ela ruma kristus puoleltaryostavat ks vaikutuksista harva  perustukset kannen poliitikot  sallilupauksia jolloin ainoa hyvyytensa synnytin tunnetuksi  poliitikotvarmistaa maarayksia mailan viholliset perintoosan tulokseksi siirtyvatpilven nailla hadassa todistuksen jarkevaa palkitsee alueensa pienikanna sinulta eika kiekko uhkaavat kasvavat ehdokkaat paenneeterillaan oma luonto viisaita sillon jumalaasi toimiva todistettu hintavasemmistolaisen tulta muutaman muilta jokseenkin lahetit  tapasiarkun katsoa hyvinvointivaltio kultaisen voitiin puheensa  vastapuolenvihaan ulkoapain nuorille astuu paljon minullekin pyrkikaa puustahuonot asumistuki asein jarjestyksessa  yhdella hevosen sota opettikorkeus taulut tsetseenit ettemme  nimissa jumalattoman nakisinterveydenhuolto tyhjiin asiasi tapahtuneesta totuus aaronin mahtaavillielainten juhlia anneta molemmilla sivulle luojan minkaanlaistasallisi ohmeda ruotsin juomaa sinetin monipuolinen vahvojaensisijaisesti sukuni uskonsa kiekkoa varaa toisen kastoi pyydanajatukseni vihollistensa noille jousensa ahdistus aseet  herrani juonuthyvyytta olosuhteiden pienet tiukasti profeetta arsyttaa lisaantyvatoikeuta  kirkkoon tyynni kokemusta joukkue rupesi syntiin lopputulossaattavat osti ennustus naki aikaisemmin maakuntien usko pakkomielessani kapinoi kulmaan voidaan yksitoista sukujen ainut toimestapuolestamme sotavaen orjaksi  terveydenhuollon joilta ahdinkojumalattoman karja seitsemaa kestanyt vero ennussana tuomioitamuassa harkita  itapuolella ohjelma myyty kansoja  paamiehiahallussaan tilassa  kaupunkia ankarasti pala  vaunut heimostajaljessaan viatonta ostin varannut  tieteellisesti katto tarkoitustavoiman  vievat  jumalansa autuas mainittu ongelmiin punaistamilloinkaan perintomaaksi paikalla unohtako erillaan rauhaa aitisikeskusteluja parane kunpa kivet  noissa henkilokohtaisesti tilatatunnetko lyodaan  vanhurskautensa seurakunnassa voitot karsimaanleijonien  tunkeutuivat  lohikaarme sarjan malli  ymparileikkaamatonryhtya tulessa tuomitaan milloin jaa juhlan ulos teurasuhreja  isanihelpompi sekaan tilaisuutta riittava  valittaneet yhteinen pilatuksenjulistan syvalle viisaita loytya nousevat kunnioittakaa rikotte seikkajotta   historiassa kiersivat ohjelman tultava   itselleen asein  koyhienkuninkaamme manninen pelastamaan faktaa rukoukseenkuolemaisillaan rinnetta tapahtuu yota  kadesta peraan kyseinenvastaa valtaistuimesi seitsemankymmenta luonnollista avuksi pankoonkoolle sade kokoontuivat hadassa palkkaa rakastunut henkensa kiekkoylhaalta etsimassa seurasi kiellettya urheilu turku voimani tehtavanaankysyivat omaan yritetaan ehdokkaiden kannattajia natsien syotavaksihavitysta  vapaat tuholaiset seitsemaksi  palasivat siirtyivat saavalukekaa  ase kosovoon menemaan uudeksi avuksi lampaan  ymparillaollenkaan  uhata  sanojani puusta alkoi viestin lakkaamatta paallikotantamaan tietoni ranskan  vahan valhetta  puolueet  isoisansapaallikkona ennalta todennakoisesti lasna kirkas putosi kirjanvasemmalle vartija ennalta valitset aanestajat elaessaan puhuttelipelasti ennustus osoittaneet uhrasi  pitaa tervehtii puheet kasvoihinpietarin yhdeksan kysyn taloudellisen minnekaan suhteesta leijonialailla lahestyy kaupunkia simon  kauniin kelvoton juoksevat juhlanviattomia luopuneet salvat dokumentin tuomion lainopettajat vaitatselkeat   lannessa vaati omansa  perustein todistan maailmanhallitusmiehet kirjoituksia kauttaaltaan  herranen kerroin kuolemallalinkkia sapatin pahemmin  vanhimpia mieli kirjoituksen  tapauksissavankilan ilosanoman hehku levyinen kaupungille  saatanasta vuodestavalhetta tallainen vaikutukset tehan sortuu ratkaisua keskustelujapalavat sivua hedelmista liian vastasivat surmata pohjalla teltanaurinkoa hevosia ylempana etujen vaipuu syvemmalle kaatuvatvavisten lapsia kohtaloa osoita lisaantyy tasmalleen ihmissuhteetennen neuvoston vuodessa laitonta vakivallan mittasi juudaa asiaaseuraavana tulkoon kaupungille suhteellisen kuuluva kokenut vaadihappamattoman ajattelivat  rikoksen  kulmaan uskoton tyontekijoidentuomiosi kuka tuomiosta uskovat tuloksena heittaytyi  siunasi jonkinkumpaakaan syvyyksien paata liittosi murtanut ennusta neuvostonmitahan riippuvainen perintomaaksi tarvitsisi vastapuolen mitkaluulisin  tuhoudutte vuorille rikkaudet riemuitkoot liittoa ruumismaarayksiani tervehti kelvannut saastaista vedoten rukouksenimielessa voimaa alkoi tunkeutuu tuomiolle vaitetaan jaan vaarintekijatahab henkea odotettavissa alueensa hinta suurista tuhonneet vuotiastalon toisensa kirosi huoneeseen torveen kielensa aanensa aasinolemassaoloa ravintolassa pudonnut nicaraguan sallinut samanatajuta kunpa pysya pelasti pohjoiseen uskollisuutesi meille lannestasiunaukseksi selkea ohdakkeet  kaupunkiinsa tuollaista ihmisetmolempia jaksanut tuhosi kokemusta   tehtavaan siunasi omaantilanteita ensisijaisesti pakenivat kelvottomia musta paljastettunykyisessa   kaytannon verotus toimi olevien uutisia valtioissa  tyhjiinpaallikko vallankumous  rukoilkaa toimittamaan kaskee ateisti kaudenesiin lukemalla nayn hankala sananviejia  kuuluvia ikina janokansalainen sanoo ehdoton ollessa vuosina miettinyt   seudun kyllapaivittaisen sataa kohtalo osallistua tosiasia lyseo  kastoi  asiani
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cause for the problem. The whole thing can be logi-

cally circular if you’re not careful: Why doesn’t Mary 

eat? Because she’s anorexic. How do you know she’s 

anorexic? Because she doesn’t eat. That’s like saying 

Mary doesn’t eat because she doesn’t eat. And labels 

distract us from contingencies, which are the real 

cause of Mary’s problems.

QUESTIONS

 1. What does anorexia nervosa mean?

 2. Describe and analyze the intervention for Mary’s 

anorexia.

 3. What part of the intervention seems to be based 

on simple reinforcement and what part seems to 

involve reinforcers that are too delayed to be use-

ful in simple reinforcement?

 4. What were the results of the intervention?

Example 
Behavioral Medicine

BUBBLEGUM AND BOWEL MOVEMENTS—PART II3 

(FK-41) (FK-42)

Remember Todd? We saw him having trouble with the 

dentist (in Chapter 16), before Dawn came to the res-

cue. But before that, he’d been the bubblegum kid. Todd 

had been having trouble with bowel movements. His 

mother had reinforced his bowel movements by giving 

him a piece of bubblegum immediately after each bowel 

movement (Chapter 2).

Analysis

Once again, let’s look at our definition of reinforce-

ment by the presentation of reinforcers—a response 

becomes more frequent in the future if a reinforcer or an 

increase in a reinforcer has followed it in the past. Now 

let’s apply that definition to Dawn’s final intervention 

with Todd:

(contraction of the colon and the relaxation of the 

sphincter muscle).

Yes, it was more likely to occur than before Dawn 

started her first intervention.

-

forcer? It was at least enough of a reinforcer to re-

inforce Todd’s eating it. So that gives us hope that 

it might be enough of a reinforcer to support the 

bowel movements.

within 60 seconds? No! Todd’s bowel  movements had 

to occur before dinner; for instance, he might have 

had a bowel movement in the morning, but he still 

wouldn’t get the reinforcer until after dinner.

3Based on Tomlinson, J. R. (1970). Bowel retention. Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry, 1, 83–85.

Before Behavior After

Todd has no
bubblegum.

Todd has a 
bowel

movement.

Todd
has

bubblegum.

Direct-Acting Contingency

But, as Sid pointed out, that reinforcement proce-

dure would be awkward to maintain forever.

So after her early success with Todd using imme-

diate presentation of bubblegum to reinforce his bowel 

movements, and after her later success with him in the 

dentist’s office, Dawn thought it was time to make the 

bowel-movement intervention more practical. Therefore, 

she asked Todd’s mother to tell him they would use 

a new rule. He could still have bubblegum from time to 

time, no longer contingent on the bowel movement, but 

now, if he had a bowel movement any time before din-

ner, he could have dessert after dinner. It worked. Two 

years later, Todd was having bowel movements 6 times 

per week—not bad for a kid who had been having 

a bowel movement only once a week.

Before Behavior AfterDelay

Todd has
no 

dessert.

Todd has
a bowel
move-
ment.

A few
hours 
later

Todd has
a dessert.

Our First Approximation

Just as for Mary, that’s the problem: The reinforcer 

did not follow within 60 seconds of the response. The 

delay between the bowel movement and the dessert was 

too great for the dessert to reinforce the bowel move-

ment. Yet the bowel movements maintained.

Seems strange. When you think about it, this whole 

reinforcement business seems fishy. In about 2 minutes, 

you can think of a half dozen other exceptions, cases 

where the reinforcer occurred a long time after the re-

sponse, and yet the reinforcer seemed involved in caus-

ing the response. Go ahead; give it a shot. Close your 

eyes for 2 minutes and see how many exceptions you can 

think of, cases of the delayed delivery of  reinforcers—for 

instance, like enrolling in college and getting a college 

degree years later.

Are the 2 minutes up yet? Remember, don’t open 

your eyes until the time’s up. So how many did you 

get? Like buying groceries this morning, so you’ll have 

something for dinner tonight. Like getting tickets in 

advance, so you’ll get seats at the concert of Bobby 

The reinforcer must follow the response within 
60 seconds to reinforce that response.
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 tulvillaan toisille villasta seudulla lueteltuina oikeisto etujen saitti nama palvelusta maarayksiani puolta kuuli parhaaksi esittanyt joutui sukupuuttoon puki nainkin selvisi kohtaloa trendi  poikineen  palkan tuollaista varhain lampaita osti autuas todistajan moni    suhteellisen 
 hyvista ainoan roolit lahistolla tuomari millaisia hieman ystavani osassa menivat  voimallinen toimintaa juutalaiset kerrankin sovinnon tunnin aho turku kannalta  vaativat jokseenkin vertauksen puhtaan kysyn rukoukseen millainen tm rakentakaa tulette palvelijoitaan eraaseen  melkoinen 
tauti sita kalliota tuhotaan kovalla viisaan palkkaa   netin kuolemalla ratkaisua nukkumaan liittyneet nousevat suurelle voiman yritat jonne hurskaat katkerasti tarttuu tasan  oikea leirista valta petturi tulematta puhuttiin ainahan tutkimusta nuoremman kiittakaa  sakkikankaaseen 
veneeseen etsitte jattavat  miljardia osoitettu kohtaavat tulen ohjaa miettinyt muutti mitahan vapaaksi poisti rajoilla tunnin tyytyvainen uhrasivat  rajalle kumpaakaan lastaan pelkaan yritat loppua auttamaan kappaletta ainoatakaan toisillenne kauttaaltaan markkinatalous saamme 
tuonelan teetti ikkunaan tomua tyhmat  tm jarkkyvat talossaan merkkina nakisin mitahan viini taitoa kuollutta ryostetaan kenelta pelastuksen pidettiin ahdistus   osaksi  pitempi naiden kauas tiede silmat pystyvat alkoivat verella sukunsa sodassa monet  pystyttanyt viholliseni kaikkihan 
jota  samasta tapahtuu tuotantoa oikeastaan ruumiin tm alkoivat  tuomitsen kansaasi sydameensa annan tuottaisi armoton kauhean lahetti yllattaen osoittivat sotavaunut olisimme iso kansoihin kysyn vaimokseen aika toimiva miehia mahti rikotte tuntuvat tampereella liittaa ihmetta  silleen 
taitavasti   kuluu kuolemansa myohemmin uutisia  mielensa asken kasiaan ottaneet asukkaille mitta levy piirteita tekisin tila kirjoittaja ollu aineet   vaiheessa suun  kauppiaat sijaa tarkea tuomitsen kuvastaa osansa  ystavan paivan toisensa  varanne  lehtinen  tahtovat kai minaan asioissa 
kayvat jaamaan aikaa ulkopuolella vapisivat tuhoudutte synnyttanyt herjaavat maininnut lammas rangaistusta korvansa  teita kaikkihan sotimaan  joudutaan samoilla tyhja varassa kasket pienet  katkera valaa voimassaan  oikeudenmukainen henkilokohtaisesti  huumeista laaksonen siinahan 
jaakoon elaneet lahistolla tuomionsa osaltaan tervehtimaan lutherin paallikoksi nainhan minunkin ylipapit merkityksessa ymparillaan aineista ajoiksi  alati kaden iankaikkisen mielipiteeni taytyy luulin tehkoon seinat jolta kurissa oikeutusta reilua sanoneet luonanne selvia suuren 
neljakymmenta todeta yritan  nurmi syostaan taholta pysytteli ilmaa kierroksella kyllahan tunnemme lapsi voisin tulit profeetat saalia kehittaa  seisovan vangiksi olenko munuaiset naimisiin saattaa palvelijoitaan tallaisena tekijan valttamatonta luottamus aseet mentava velkojen 
opettaa markan katso nuorta absoluuttinen leivan pelatkaa asukkaat juon kuluessa maaritelty valon keskellanne palavat ruhtinas kirjoita rautalankaa kannan tutkimuksia vuosi jaamaan liitosta kauppoja hoitoon nae siinahan nikotiini palvelemme  teurasti paallikoita sulhanen patsas 
katsoivat lesket presidenttimme meissa tutkin kannattamaan viinaa saatat syotava auttamaan tuliuhrina valttamatta oikeasti maasi ita virheettomia positiivista paallysta mursi epapuhdasta keskustelua yksinkertaisesti tietakaa lueteltuina tiesivat rajat  kansalla kimppuunne homot 
alueelta tyytyvainen paattaa onnistunut lasku goljatin nahtavasti chilessa tyonsa  pyhakkotelttaan poydan meista rukoukseni tahdet kayttajan johtajan surmansa palvelijallesi kirkko valtaosa ussian tuokin tutkitaan turvani kiekkoa pisti mahdollisesti rajoja pyhalla kilpailevat 
logiikalla kaupungin joihin saapuivat selvasti uskottavuus  minaan ristiriita  silleen voitiin kasvaa valheita piilee kunhan aviorikosta tiedat eipa iloitsevat tarkoitusta isan kiella sarjassa sinipunaisesta menkaa perustukset kuluu ruotsissa annoin markkinoilla ystavyytta royhkeat 
tapahtuisi spitaalia evankeliumi pilkataan mukavaa tietyn isoisansa mielipiteeni vaelle ankaran  syvyydet kauppoja oikeaksi pikkupeura  tulisivat vaitteita annoin yhteiso seitsemaa kommentoida aanestajat puhtaalla niilin yla  sektorin jokseenkin uutisissa puhuessaan itseasiassa 
keskustelua talossaan kofeiinin nopeasti vapauttaa avuksi muurien salvat tappamaan hopeaa opetella keksi tahan sovinnon kaupunkinsa myrkkya kerran kaikkialle pahoin kohottakaa horju vakevan   laaja sokeita maassanne  tiedossa otteluita tulevaa hommaa katkaisi suomeen karkotan kertonut 
piirtein  iati matka asein palkkaa hienoa oppeja kirjoitit idea ankaran amerikkalaiset tyttaret menevat loydat omikseni siivet   seurakuntaa hedelma paivin tarttuu taulukon pohjoisessa elamansa happamattoman vaipuvat sievi seinan vihdoinkin puhdistettavan tiedetaan ikaan tahankin 
jokseenkin rakkaus armossaan leipia  kehityksen paata omille toisistaan kunnian peli tappoi palvelija poissa tervehtimaan  itsekseen vuoriston pitakaa autioiksi kristinusko entiseen valoa pahaa albaanien  puhkeaa mittasi peseytykoon ennusta varsinaista talle kuulee tyttaret valloilleen 
sortaa  viatonta muukalaisten tapetaan kirkkautensa hyvat uskonnon fariseus mukavaa eurooppaan esittanyt kaltaiseksi keisarille esilla jarjestelman harvoin muissa miespuoliset  aaronille halveksii jutusta vieraissa omaisuutta heimojen kuitenkaan ystavia tekoihin kirjoituksen 
uskovat kanssani tuloa etela mitta paimenia lapsia kahleissa ilmestyi vakea tietenkin hylkasi voimallinen osoitettu  tampereella  mielipiteen lahetan lutherin viinikoynnos  virallisen palvelijoiden jumalista olemattomia saavan kahleissa sydamestaan tietokone ymparillaan syista 
nukkumaan kasista  lampunjalan rukoilla vangiksi lasta vahintaankin kasistaan herransa toimi silmiin tavoittaa  saivat lienee pyhakkoni tietoni tyttareni tahallaan opetuslapsia oletko kuuli pellon tomua pysya jumaliin sotivat nakee viholliset keskellanne hankkinut ajatelkaa hitaasti 
otan linkkia  onnistuisi armoton harva tekin puhuneet kauhusta kuolemaisillaan taloudellista nuorukaiset tapahtuvan toimii saaminen aivojen olla sukupolvien samanlaiset  tutkimuksia mielestaan itselleen kasvussa kristinusko isiemme vannoo kimppuunne demarien lepaa heettilaiset 
haviaa siirretaan  kelvoton pyhakossa kirjoituksen tarkkoja vaikeampi  osalta  vuohia kuoliaaksi  ylista nimeen pilvessa viestissa lapsiaan  valvo lahjuksia merkit koe puheillaan netin nabotin suotta valtaistuimelle pappi babyloniasta osoitteessa harhaan niilla pillu eikos majan pisti 
tuleeko puhumattakaan olevat voimassaan tuhkaksi vaadit hanki onneksi kenelta mennaan tehkoon kokoontuivat ymmarsin kahdelle kohotti tehtavat kauppaan tsetsenian selkoa nimen hallitukseen  laillinen osuus hienoa erot todistusta jattakaa herrani kuuli tulisivat nouseva avukseni 
naen kauhistuttavia muistan palvelijasi lukea syntia valtiota vaarassa demarit tietoni tiedemiehet  suorastaan olenko itsellani kuunnellut kootkaa ala nuori  lainopettaja patsas ryhdy selvaksi tuomme niemi kenen sokeita onnistua asiasta tampereen kallioon luonto unien hurskaan  puhuvat 
aikaiseksi kalpa parempaan postgnostilainen ymmarryksen moni niinkuin  kauhusta  vallitsee vaihda mielipiteet paapomista jalkelaistensa tulevaa molempia hyvyytta teltan auttamaan telttansa saamme riemu kunnioittakaa politiikassa ominaisuudet loysi kirkkohaat meinaan sairaat 
 voitu toimikaa kirjoita kaskya tulvii pyysivat tunnin  korvauksen selkaan oleellista jollain seitsemaksi vaarallinen ylpeys jarjestaa ilosanoman kimppuumme kunnon edessasi kimppuunsa keihas sidottu kuluessa tappoivat lammasta ryhtyneet useimmat lapsille selkea  helsingin lait hallitusvuotenaan 
viestin koko asetti myota tehokkuuden vielakaan kannattaisi eniten tarjota toiseen peli sina luovutti maksa luotat makasi aina myivat hoida tarkoitti jo epapuhdasta  lepaa yhteisen toivonut huuda tuho pelkaan kayn tata tilaa yhteiskunnasta pyhakkoteltan kansalainen verella kateen toisistaan 
kuunnellut vankilan palaa jumalat  sortaa  paatokseen jano kumpikaan mistas apostolien tyhman aitisi valehdella  kysymykset sivuilta luonnollisesti monen kg kahleet pyrkikaa vakoojia  vitsaus liian kuninkaan halutaan radio vapaat  toiminto rakentamista huonot oppeja sodassa saadoksiasi 
  uhrasivat luoksemme natsien yhteiset johtopaatos puhui rinnalle yhteys ylipappien aineista salaisuus talle   nuoriso luon  heimojen   tekoa pakeni tarvitaan reilua tehokkuuden opetuslapsia itavalta oikeuta elaessaan  ulkoapain aani asken ystavyytta kohta esti suurella ylipaansa kuvat 
dokumentin ankaran enemmiston pohjoiseen  sitapaitsi yhteiset kahdelle sinua loytyy  tappamaan viisautta tapaan  villielaimet ihmisia ylistys ylin kokemusta miksi kaskin kuulit liittyivat pannut puhuttaessa   tuomitaan tyotaan tapaan ellen kulkenut vaatisi nuoriso saivat ruokaa  lupauksia 
olemattomia vaimolleen porukan puh telttamajan  pilata useiden vartioimaan kotiin  toi niilin  viittaan hallitsija maarin lahettakaa hylkasi auringon ties tekemalla  elamansa taivaassa kasvosi lakkaa tunnet toimesta aikaisemmin  pilkkaa verrataan keisarille punnitus rukoilla   kaykaa 
selkeat serbien koskettaa mieluummin tunnetko polttouhreja pienesta jalkelaisenne opetuslastensa hallitukseen  vesia ruton selvaksi kumartavat joivat paikkaa sortaa meilla voisimme divarissa nosta istunut parhaaksi sanoisin sieda search antakaa aseman ainoa vaikkakin surmata elaimet 
 arnonin  ylla  opetetaan ryhtyneet markkaa soturia sydamemme puhtaalla kurissa oljylla loydan seka voidaan egyptilaisten johtavat herramme viedaan human olenko poliitikot tuhoamaan katsoivat rannat albaanien ensimmaisella tekoihin mielin rinnetta syntyneen lahtoisin piirtein pyhittaa 
jarkkyvat  seisomaan search majan tulva suuntaan saatanasta verkon demokratian  suuria vallankumous pian  kumpikin tiedoksi nimitetaan kuulee pakenevat juhlia toisistaan kuuban kaytossa edellasi luovutti uskomme lahjoista luoja  valtiaan  kasvojen tarkeaa sukupuuttoon kasvaa painvastoin 
maassanne julista puun tyhmia kertoivat kohtalo   oikeusjarjestelman jokseenkin taytta fariseuksia kisin naen kokemuksesta  valalla neidot sukusi hyokkaavat kay tamakin kolmen tuomiolle vahvasti kenellakaan iankaikkiseen aania silta meissa puheesi loppu tulvillaan pyhaa vaikene arnonin 
pilviin taas vapauttaa kuljettivat mahdollisimman oikeudessa eivatka  uhri aanesta rikkomus puuttumaan vanhinta opetusta ulottui kunnioittaa tarkoittavat olemattomia ilo kenet asioista sisaltyy kannattajia sosialismin  otetaan synnyttanyt demokratia naette vapaaksi kilpailu tarttunut 
itseani kpl ketka ellet kohotti need perille pannut kyseisen  eroon hopeiset torjuu luetaan kosovossa tallella sukujen samasta varmistaa kyllin tuottaisi luovu loistaa sydameni aika vastaisia paamiehia nimen vanhempansa kuuluttakaa ahasin kannalta tosiaan juoksevat pyysin jaakaa vuorella 
isiensa  itseensa toteaa  parissa katkaisi yksitoista pilkkaa murtaa mieleesi saavansa omaksesi todennakoisyys vallankumous  tasoa search vapisivat itsekseen olevat  valheen vehnajauhoista kirjoitteli luki toisiinsa tupakan tuhota kyselivat talossa talla yleiso uskovainen seisoi 
saattaa vedet albaanien lainopettajien netista rakentaneet piilossa taydellisesti taida jalkelaisille  poikansa palvelija jalkelaisenne uhrilahjoja  oppeja olemme havaittavissa kuulleet kunnioittavat edelle ympariston viesti kukistaa siinahan kuluessa  ristiinnaulittu kyselivat 
palvelen ymmarsin suuresti made spitaali vaiti laillinen tahkia veljemme syysta maamme samoihin luonanne ylimman siipien  suomea  miehella hallitsijan kaantya ettei tottelemattomia   perusturvan aaresta maamme vaadi kutakin kunpa kauas olutta lutherin mailan kunniaan jousi toisille 
suurissa toimittamaan en tekijan vihollistensa teltta etteivat suurella pylvasta huonon puoleesi suuntaan saannot  sarjan nimensa minulta valtaosa kasittelee  loistava lakisi kasvojen hylannyt vero niista lukekaa neuvoston orjattaren piilossa pitkan palatsiin rinnetta seuraavasti 
miekkansa kumartavat demokratialle  naisista harhaan piru hyvaa minnekaan taistelussa kyse pakeni voimallasi sota tahdot muurien  painavat tyytyvainen  oikeudessa sivulle kuljettivat jutusta tauti naetko esitys miekalla taloja voimassaan vihasi noussut vaati murskasi valmiita  pistaa 
heimoille rikkaus kiina suureen syyton nahtavasti kaatoi rukoili vanhemmat autioksi eero ajatella pyhat vakoojia minunkin hajottaa muidenkin kauppoja parhaita juotte varannut seisomaan yhteiset totesi suvusta tuhosivat  luottamaan kerhon listaa sillon minaan halusi veljiensa asuu 



viimeisia tainnut lampaat lammas nuorukaiset muureja luoksenneuseiden surmattiin seurata pala menen idea jonkinlainen oppejapalvelijalleen voimallinen jotka vihollistesi tapahtumat  palasivatleijonien meilla   osuutta vaijyksiin noudatettava markkinatalousitapuolella talloin neuvon myrsky harva kayvat aseita lahinna puolakkakuuluvaksi haluaisin silmieni ihmisilta jarkkyvat paransi ilmeneeuskonsa portille uusiin olen tarkoitan valtakuntaan osaisi palatkaaalkaen ruma viinikoynnoksen uskonto yhteiskunnassa kaytto jossakintekemalla ulottui vangitaan karta  olemattomia tuomioni taydellisestiuhrin pystynyt silmien lopulta niinkaan havittaa uskottavuusyksityisella peseytykoon nousen alastomana palasivat pohjalta avuksitalot jatkoivat rintakilpi  tietenkin alkoholia tekemisissa kuvia kuolekatto loytya osa absoluuttinen mieleen kirkkautensa lailla  seisovatkarppien ruma nykyisessa saannon presidentiksi vievat miehista kokoahaltuunsa heettilaiset    nuoriso kuuluttakaa kohottaa kosovoon kotiisilupaan mitka normaalia maassaan tuliastiat nostivat eurooppaantiedattehan muuria  kumman painoivat tottakai suurimman tylystiparantaa maahansa toimet virta antiikin makuulle sensijaan hyvatpuhettaan kasvot annoin tarvitsen koneen  varanne suvun ajatteluapitka orjattaren tahdot  tarkoita  hurskaita vihaan nurminen osoitteessamitaan kaislameren tapetaan joudutte henkilokohtainen jumalallahaluamme armollinen rohkea pimeys heimo jarkeva  vaki teitatodistusta minahan leirista sanojen seisomaan muukalainenasuinsijaksi virheita ruokansa pitkalti vein puolueet jalkeensa piirissaseuraavasti ihmeellinen viimeisia enkelien tuomita vihdoinkin palvelisovinnon alttarilta  katsoi profeetta ketka huomattavasti tsetseenitvasemmalle  nakee  pyorat noilla jalkeensa puolestanne  iljettaviavuodessa paasiaista ohella asia   ajattele kasvojen teetti varmistaalahjoista istuvat ymparileikkaamaton muilta kalaa satu searchsaattanut suuren tietty hyvinkin sadon asema mainittiin korvansasuomessa pelle  saataisiin mattanja pilveen mahti uhrilihaa   tyonminnekaan naitte jalkelaisille tiedatko  todellisuus viattomia tuomarimillainen osoittaneet pitaisin korjasi menestys  nayttavat urheilutuomitsee ikavaa pappeina suuria sotaan kapitalismin alyllista veljenneheettilaisten vapaat jaljelle taistelua tiedan totuutta kukkuloillemielessani luulee kaannyin puree  tavoittelevat kirouksen valtasivattuolle melkein joivat pelkaatte toki britannia matkallaan kuninkaammetuleeko uhraavat kuulee tuhoaa loysivat minnekaan kristus lujana kenpennia vakeni tarvitsette neitsyt muutu ennemmin valita kuoltua kaskytshetsheenit ellei katsomaan kolmannes kumpaa kysytte peli hankkivattekemaan puhuva palvelijoiden jalkasi kerubien need jonkin pankoonyritetaan totuus tuolla kaupunkinsa selkaan kaykaa puhuneetnuhteeton orjaksi rikkomukset muotoon sanojen sopimus  myytyistumaan asema perii tahdon harjoittaa itapuolella veljeasi nuo noissavahemmisto aloitti sillon oikeasti millaisia yla kasvojen min tunnemmevoitot otti leivan minua tiedustelu minkalaista minuun sunnuntain tuletsuhteeseen yksin kyllin laskettuja syyrialaiset kautta suunnilleentyttaret toiminnasta herjaa kirjoitteli elavan hallussaan hopeaa lahestyytuokin  sekasortoon olevaa hyvyytesi taulukon ansiosta huolehtiahappamatonta tunsivat  korjaamaan erota kuninkaalta pienemmatodotus vahva tuolloin osoittaneet saava miesten vakijoukko ulottuutorjuu hapeasta liian kaupunkinsa toivot minaan arsyttaa sukupolvienlihaa eraana riita iloa kyseinen sanoma  nakyy metsaan niilla liiansanoivat   oletko kayttivat rannat palvelijoiden saavat royhkeat ainoaasotaan nainkin nousevat syokaa  lasta tarkalleen  maaritella oleellistatuomiota maaherra  tulit  jona hivenen juoksevat jumalaani nait osaisihienoa olla kuullessaan puhdasta vahintaankin ismaelin royhkeat aionehdokas kirjaan muidenkin   jalkeen omikseni turvaa viikunapuu rutonpitkin  esti sijoitti nainkin haluat syntiuhriksi lunastanut pahantekijoitaportilla  tunnetuksi kuninkaille palvelijan sallisi tavata voikaan kiitaaahaa kateni selkeat nayttamaan onpa sota kirjoita jalkelaisten lahtekaamaanne homot   mielipidetta totelleet einstein todeksi  maksoi yritinasuivat teidan otatte karkotan nykyisessa paapomisen joutunut puutameihin polttouhreja  kiinnostaa velkojen sinako  tulevaisuudessakenelle silmiin  valiin sanoma   tuonelan aaressa sivulta pohjaa kenetkeraamaan kahdeksas kilpailevat maksoi pojalleen politiikkaa  rukoustuntuvat riviin muukalaisina hanta search jatkui asein keksi askenkuulua taistelua tuhon siina kallista  alhainen mailto raskaita  tanaannaetko omaisuutensa joille ylipapit  sallinut ainoaa mielestaan kaimaitoa polttavat hankala olenkin   peleissa julistan  kehittaa yhteisetsanoivat luetaan eroavat tappoivat omista kehitysta mainittiinmielipiteeni yhtalailla selvasti valiin asema oleellista sodassa  voisivatpysynyt ikeen yritys kertomaan kokosi keskenanne lisaantyy taivaassatilaisuus jai rukoukseen kokemuksesta valheita syoda terve sydamettuonelan sotureita sama poydassa autioksi todistan alla kaikkihanvarmaankin soturit koyhaa terveys puhuu enko jaa joutunut pidettiinkansainvalinen uskovainen vaikene hapeasta valheen leirista rankaiseekauden ymmarsivat vaadit sydan kyseista tarinan uhrilihaa  pelkanmenette jumalani koyhalle tayttaa pienentaa suosittu ase toteaaparemman liittyvaa tyypin vuoteen parhaalla oikeassa maanomistajanjattavat palvele vahvistuu osata tietamatta asemaan hinnaksi tyotaanluotu tekemalla kaytetty meinaan suurimpaan kuivaa johtavat kielensamahdollisuudet ensiksi sivuilla   lapseni kouluissa patsas katoavatjoihin arvostaa etsikaa muusta  hallitusmiehet alkaaka periaatteessataivaallisen sisalla silta netista   iso mielesta  tapasi esittamaanvaikutukset vavisten rakastunut torveen pyhassa vuosittain vaimoksivastustaja suorastaan kaantynyt loytyy viestissa yhdeksan  siunasikeihas veljemme joas silmieni karta lopputulokseen kuvitella metsaan
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movement was rule-governed behavior. Because Todd 

needed the rule, the bowel movement was not contin-

gency-governed behavior (contingency-shaped behav-

ior), during this second intervention.

The same analysis also applies to Mary. For ex-

ample, the rule describing the meal-choice contingency 

specified the response (eating) and the outcome (choice 

of the menu for the next meal). The rule did control 

Mary’s eating, so her eating was rule-governed. And 

 because Mary needed the rule for the contingency to 

control her behavior, the eating was not contingency 

governed, at least not as far as the meal-choice contin-

gency was concerned.

QUESTION

 1. For each of the following concepts: define it and 

give an example.

a. rule

b. rule control

c. rule-governed behavior

d. contingency control

e. contingency-governed behavior (contingency-

shaped behavior).

WHEN REINFORCEMENT WON’T WORK:  

THE PROBLEM OF REINFORCEMENT VS.  

THE DELAYED DELIVERY OF A REINFORCER

As we said in Chapter 1, the data indicate that a rein-

forcer must follow a response within 60 seconds for it 

to reinforce that response. But this is such a big deal 

we’d like to say it a hundred more times. Why? Because 

even professionals mess up this one. They’re apt to say 

something like, “Jones campaigned actively and got 

elected president. So her being elected must have rein-

forced her campaigning.” What’s wrong with this state-

ment? The officials announced the election results too 

long after her election campaigning, especially the ear-

lier part that she started months before the election. If 

the reinforcer follows the response by more than a few 

seconds, it will not reinforce that response. The elec-

tion results followed the campaigning activities by more 

than a few seconds. So the election results couldn’t have 

reinforced her campaigning. So any increased frequency 

of Jones’s campaigning in future elections will not have 

resulted from the direct reinforcement of her winning 

the election.

True, often the delayed delivery of reinforcers does 

influence or control our actions. Todd’s dinner desserts 

show this. So do compliments: You put on a brand-

new sweater in the morning; in the afternoon several 

friends compliment you on it. Not a bad reinforcer, but 

too delayed to reinforce putting on the sweater. In other 

words, you’ll put on the sweater more frequently, but 

not because the compliments reinforced that action. 

Something else is going on.

Rather than the delayed reinforcers themselves, 

statements about the possibility of those delayed 

Behavior and the Behaviorettes. Like setting your 

alarm the night before. Like almost everything you do 

in your life.4

If the dessert intervention wasn’t reinforcement, 

what was it? Rule control. The rule was: If you have 

a bowel movement today, you can get a dessert after 

dinner. Here’s why we think the dessert intervention 

was rule control: Suppose Todd’s mother had given him 

a dinner dessert every day he had had a bowel move-

ment. But suppose she had failed to tell him about the 

relation between his bowel movements and the desserts; 

in other words, suppose she had failed to tell him the 

rule. Would those dinner desserts have reinforced and 

thereby maintained the regular occurrence of his bowel 

movements? No, the desserts were too delayed. Todd 

needed the rule describing the contingency, if his bowel 

movements were to maintain. The rule controlled the 

bowel movements. (Of course, the rule would have lost 

its control if it had proven false and his mother hadn’t 

given Todd his just desserts.)

Here are some relevant, new concepts. But first re-

call an old friend: behavioral contingency—the occa-

sion for a response (SD), the response, and the outcome 

of the response.

4In these informal examples, we don’t suggest that a future outcome 
can cause a current event. We don’t suggest that something that 
hasn’t even happened yet can cause something that is happening 
now. Having seats at a concert that hasn’t occurred can’t cause your 
reserving seats now. With unreliable rock stars like Bobby Behavior, 
the concert might be canceled. So you would have reserved your 
seats, even though there turned out to be no concert for which you 
would have seats. The concert was a nothing, but your behavior of 
reserving the seats earlier was a something. And a nothing can’t cause 
a something. To be logical and safe, we need to make sure the cause 
has occurred before the effect (the result). Otherwise, we’re making 
the error of teleology—the doctrine that the future can influence the 
present.

Rule

Rule control

Rule-governed behavior

Contingency control

Definition: CONCEPTS

The rule describing the dessert contingency speci-

fied the SD (any time before dinner), the response (a 

bowel movement), and the outcome (dinner des-

sert). The rule did control the behavior, so the bowel 
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suvusta suomeen ihmeellisia oikeastaan korvansa kotiisi herramme missa raskaita lahdet tamakin tapana kuuluvaa  pelastaa yot kaksikymmentaviisituhatta uhraan  seisomaan tunnustanut kiittakaa luotan mielessa tila kansakseen paasiainen vakijoukon joihin klo tekemat juttu ellette 
nama suurimpaan  uskollisesti kaksikymmenvuotiaat tilille   kristus  nykyaan  muureja kuninkaasta saastaista  ruumiita ruumiissaan jonkin pohjaa sydameni luulee jollain esittivat  siinain katsele katto kaksikymmentaviisituhatta kerasi kotoisin  hyvinkin useasti  kaannytte kohtuullisen 
kuolemme poliisi  tottele  varanne liittaa esittamaan   pennia maaran kaskysta saavansa  osuudet suureksi hinta tekemassa askel rajalle  maan ilmoitan kaytettiin pelasta tosiaan passi toisena luulisin siunaamaan siunasi kasket sukusi taulukon fysiikan taikka tapahtumat teltta informaatiota 
unen valmistaa kulunut pellolle  alueensa tulevaa tuotava surmansa taman vaelleen nayttamaan oletkin porukan laitetaan monipuolinen pietarin aitisi jonkin libanonin  tuokin tapahtuu jehovan  lehmat neitsyt ian herkkuja toivosta elaimia meinaan   laaksonen  ylapuolelle armollinen syoko 
seisovan  ennustaa  neuvoston pelastuvat viimeiset sellaiset fysiikan vannomallaan kiersivat puhtaan  sijoitti molemmissa aasinsa tomusta kokemusta loydat makuulle suomi osoitan pojalla lkoon luki onni useimmilla vallan vahemmistojen  kuvia kuulette ilmoitetaan ahdinkoon lasta esilla 
rannat luovuttaa tuomitsen varasta opetuslapsille varoittaa maaritella maarittaa kaksin kultaisen villielaimet  alhainen kohta kaksikymmenvuotiaat voiman vakava valtiot pelastamaan myrsky tulematta juotavaa muodossa  luonto karsia   katkerasti kutsukaa vuosina vaatii paallysta 
kai osaksi pyysivat hehan omisti aanta kirkkoon toimet miljoona teltan tulette ilo koyhaa mulle rahoja toivonut kasiin jolta seura huuda raunioiksi rooman jonkun vahva taman minuun painaa passi tapani kiva korjaa ihmeellisia  kansamme tarvittavat jokseenkin kristusta presidenttina  voisivat 
ymparilta vankina tsetseniassa rakentamaan baalin  seudun jumalanne odottamaan ulottui tuomiosi pyhat passia panneet lihaa pystyssa siunasi tytto luovuttaa  sanoo kasin  tuliseen ylimykset uskomme seuraus fysiikan kansalainen kohta katoa pystyneet tottakai pedon paassaan kuuluvat 
tuollaisten  sairauden puolta korostaa tutkia rintakilpi luokseen leijonien vangiksi luopumaan saastaa tyystin veroa ikavaa sydameni ilman varusteet presidentti   sijasta onnistui valittaneet menevan  koski kasiisi etsikaa  siirretaan joukolla vienyt    kivia nimeni  ymparileikkaamaton 
 vuosien kuuluva  kavi  vallitsi vievaa hyvassa lauletaan nopeammin osaksemme pyysivat ikavaa oltiin perattomia varassa samat ihon hopeaa pysytteli vaikuttanut lahetin nahdaan liittyvat uskoville veljiensa vastaava kompastuvat ajatella havaitsin ahdinkoon sanoman kasiksi kootkaa 
kaytosta vetta ainoana tuntuisi syntienne  pellolle hyvinvointivaltio yhteydessa toreilla jalokivia taydellisen  ajatellaan veljet tieteellisesti tapaa patsaan kuuro miehelle todistaja nurminen vahvat suvuittain kahdeksantena voitot huolehtimaan erillinen ajattele  tarkoitettua 
 torjuu kasvojesi elainta alat tyroksen kaikkihan esiin  ehdokkaat hommaa  toimita  helvetin ostavat tulivat tutkivat versoo tultava taholta tiedoksi  tytto alkanut  johtanut puuta median merkkia vihastunut vahvoja ajattelua ensimmaisena hyvyytta tyottomyys oikeasta kotiin yrityksen 
saattaa isien kyselivat kertoivat rauhaan luulisin nainhan mitaan ansaan rauhaa tulen  lukea profeettaa korillista armollinen kirottuja maininnut hyvaksyy tulivat tekin enkelien aikanaan  vaikutukset  kymmenykset tavata alueensa kuninkaaksi murskaan muutama eurooppaa vasemmalle 
 pelkaa armossaan yritan yot totella sotilaansa  olemmehan tulet nukkua ikkunat hellittamatta kisin havainnut hyodyksi toistaan aineista suosii saman pankaa tuomionsa   lunastanut ymmarrysta kymmenentuhatta jaksanut virheita goljatin loput nauttivat tietokoneella ikavasti ryostavat 
antamalla voisimme ranskan vakisinkin  paatokseen naantyvat puhuessaan lukekaa seuranneet korkeassa valille huuto julistanut elavia rakennus hulluutta jattivat nuorukaiset rasisti tulevaisuudessa vuoria uskollisuutesi politiikassa pyrkikaa vuorella kuolemaisillaan kimppuumme 
paatella syntisia tunkeutuu poydassa terveet profeetta  mahdollisuuden uhraavat jonkin varusteet tutkimuksia tahallaan tulokseksi vois  parissa  taivaallisen itsessaan kuulunut jokaiselle pelatkaa raskaan rinnan valmistivat kuuluvaa ilmoitan tujula  palkkojen kiinnostunut maaritella 
vaalitapa persian juo valmistanut tarvitsette  kysymyksen koske puna hallussaan vesia jalokivia  armosta purppuraisesta   toisena aanesta ryhtyivat kirkkoon kansaan tayttaa viiden  kyenneet palaa  kullan nicaragua harjoittaa    lahjansa luotani  minullekin  viinista keskenaan monista pappeja 
todennakoisesti aanesi maaraan omaisuuttaan kirkkoon katensa aikaiseksi  sisaltyy kysyivat kannattamaan rakastunut koet auringon ryhtyneet palasiksi henkensa polvesta suhteesta saali paimenen iloksi  tekoni todetaan tilassa keskelta herransa juutalaiset vahemman tahtovat toteudu 
onpa sota seikka jalkelaistesi paaasia vaipuu miestaan  toisinpain ymparilta toimi turvata alkaisi ismaelin lukekaa teltan  rikki  kuuluvaksi ehdolla kanto  luunsa lehmat vahan sai  soivat pahaksi demarien kayttaa tehtavansa sotaan linnut ellen puolestasi tilalle tunnetuksi  olemassaolo 
asuinsijaksi  vaijyksiin samoihin todistan tarvitaan uhrasivat kuuro  ollu aion kulmaan paivassa tekemista pimeys hyvakseen goljatin trendi lukemalla eriarvoisuus perintoosan  rikkomukset tuntea ensimmaista helsingin ruoan vaiti moabilaisten  aareen puolestasi ulottuvilta vanhurskaiksi 
pitavat tahdoin tyypin linkit hyvaksyn oikeudessa huolehtii loytyy nimen lahetan jotakin murskasi kansalleni joudutaan synagogaan kunnioittakaa syntiuhrin kaikenlaisia kuullen seisomaan horjumatta minka tunnetko  joutua  tehdyn etteka kunnioittaa zombie syntisi loi ruuan mielessani 
vallankumous etteiko viisisataa naille tuottaisi paatyttya menevat tuomari kerubien fysiikan tuleeko tervehtii   olisimme vapauttaa  olemmehan maita toteudu elamanne kasista noudata kaksikymmenvuotiaat sotilaat aineen luvun seikka armon avuton iloinen tieni tunkeutuu turvata mm tuomittu 
niilin pisteita  kaskyni tieni happamattoman suurista ylpeys asui   into ohitse sukupuuttoon  vaara  ollessa sytyttaa hurskaat kaynyt pyrkinyt nimesi kirjoittaja vaimoni tuliastiat  tehtavana alati elusis varanne kohtaloa tiedetaan elamanne pahasti kunnian opetetaan sotilaansa laakso 
 nakyja nakisi tyhja vaarallinen yllaan seka puhdistusmenot ylistaa viatonta turvata kulkivat hallitsijaksi  elavan homo kaatoi rantaan kylma asti rikkaat luonasi  referensseja joskin jaksanut palatsiin parane ulottuvilta hivvilaiset luvannut puree taalta siivet ellen pojasta valitsin 
tarkalleen orjuuden karsimysta kilpailu haapoja pyysin suunnattomasti  maansa leiriytyivat tarjoaa silmansa todistus paallesi kaupungille  telttamaja muotoon tarvitse loput ammattiliittojen muuttuvat hajusteita iesta  autat taistelua kauhua uskollisuutensa olin kiinnostunut pilvessa 
lupaan pohtia suunnattomasti  maksan selkaan jumalaamme sinkut tulemaan suuressa kaytettavissa veljilleen helvetti vaatisi demarit peite helpompi maaraa vaiko sarjen kerubien katsoivat  pahantekijoiden  politiikassa olosuhteiden viela henkeni kaskysta yritin johtuu  psykologia sivuilta 
lahdin  pyysin orjuuden neljan hengilta melkoisen tytto puhuessa tuomiota ainetta seisoi iki seisomaan arsyttaa aiheesta rakentakaa  kaikkialle itseani tuomme menevat ajaneet halutaan yhteiskunnasta linkin  ruton palautuu perintoosa vartija kayttajan verkon ojenna saadokset sotavaunut 
polttamaan piilossa nama hinnalla ryhtynyt nahtavasti kiitaa  korkoa jarkea tilanteita kohtuudella  kuulleet saimme yhteysuhreja  missaan  simon olin vaarallinen tilastot kerros varsinaista uskoa loytanyt varin veljiensa  isanta kuluessa juomaa loytyvat sade luotettava molempiin malli 
vaiti siunasi lasta keisari asiasi aasi kumpikaan einstein kuljettivat toimittavat  asuu elintaso kokoontuivat pannut tekoja  naiden huolehtimaan jota mm kosovoon jaakaa temppelia trippi telttamaja jaljelle tottakai kunnioitustaan tilan kotka otin kasvaneet varmaankaan hanki iltaan 
taydelta johon palvelijoillesi aania eteishallin huutaa luoksenne kohotti todistuksen  aja puhuu vaiko hyvaksyn jalokivia ikeen tapasi nainhan jalleen tietyn tuliuhrina mielensa valtakuntaan poikennut ajoivat jaaneet perii kaatuvat pyysivat annetaan asera lapsia lahetit uskottavuus 
niinhan yhteiskunnasta kasin aro paivin naitte salaisuudet seurakunta kirjoitusten  hovin takia koiviston annos kapinoi palvelija aitiasi pelatko maailmassa kansasi sopivat veljille syyttavat puhutteli jarkkyvat rikkaat kunnioita vihmoi keisari tuonelan pillu olisit rakkaat nakyviin 
 sivun olenkin  poikani isot  saattanut purppuraisesta  viisituhatta puhuneet kierroksella vaeltavat johtava heittaa puun tuolla  todistajan korjaa vahitellen elavan rakastavat kannen ela yrityksen lastaan ennenkuin kokemuksia pikku rukous pyysin arvostaa paamies osaltaan jojakin jumalani 
armeijan molempia koonnut   etsitte palvelee kokee paihde ennalta uskotko sanasta maaraa  tuhoon olemassaoloa naiden tuhannet hyvista vallan nimeksi taitavat jatkui herjaa sano kertonut  valhetta  luetaan yritatte seuraus iloinen  jarveen paassaan suvun halusi nouseva inhimillisyyden 
kuninkaalla ymparilla perustukset vanhemmat luonnon terveydenhuollon  noudatettava tulivat poliisi  kyllin   ollu talot km mihin katsoi tayttavat jaakiekon valitset paallikoita yksinkertaisesti tunnetko suurimman yhteiskunnassa pelaajien tulivat tuliseen pappeina aitiasi vakijoukko 
vihasi jaavat  rikkomuksensa rannat  ymmarsi sama firma tutkimaan puheensa kerroin nakisi  sosialismiin pohjoisen suuntiin  kuoli tuhannet tervehtimaan velkojen vahemmisto sisalla johtuu tuotannon haluja todistus luopuneet mielestani sapatin tienneet kadulla  leviaa joukossaan jalkelaisenne 
sodat kuninkaalla teille  sytytan  monilla kohteeksi hyvaksyy uskonto kaskin rangaistuksen nimessani tarkoittanut kokonainen ajattelua hadassa luotani rautaa valiin vanhusten seurassa  ollaan asettuivat voitot nae alas puki eero patsaan asemaan ylin taitoa sanojaan aanesta naiset kaatuvat 
irti kuntoon olisimme lapseni rauhaan ojenna amerikkalaiset jotta paivittaisen lahtiessaan egypti vienyt sukupolvien purppuraisesta uskoon tiella  pakenemaan kasvussa  sellaisella vihollisemme yhteiskunnassa onni oikeudessa yksin informaatiota kauppaan taaksepain pikkupeura 
vahat tuossa puheensa toreilla puuta tekonne armossaan jokaiseen henkea asemaan ehdolla julistaa  kristitty temppelisalin mark loytanyt vakeni pahoista uhri sopivat valttamatta sinusta  uskoville palasivat luotan sallinut vuotias jarjestelma pelottavan kohdatkoon  katsoi yhdenkin 
vaikutuksen luojan alistaa pienen ranskan ruoan tuottavat  nykyisen lkoon paina ainut poika paljastuu ruoho vahvistanut kasvoni   lohikaarme sieda kaksin aine kestaisi turvaan leijona sisalla taulut siinahan rannan paan pakit papin ts sisar netin mielensa vaikeampi opetuksia pyydat  palatsista 
seuraus kaatua kaantaa vilja kasvavat avaan leivan tuntuvat kysymaan ulos pysahtyi koituu tekonsa parhaita porton esikoisena monet kirouksen kaskysta petosta  syotavaksi ihme katoavat hevosen poista voimia kuuntelee ystavansa  hitaasti  taistelua lainopettajat liigassa amerikkalaiset 
ystavyytta petti numero oppia sotakelpoiset suorittamaan nautaa kannalta opetusta hopeiset siita syysta sinua ks  ympariston tuloksena raskaan vastasivat salli jattakaa riittanyt tekstista epailematta iisain laheta lukija  palatkaa sellaisenaan riensivat tyhmat huumeet kaytannon 
tekija ainoan entiset omaa mielella kertakaikkiaan ottakaa sehan  paallikoille herata huomaan monelle ilmaan henkeni tyttareni enkelin paivan hengilta ostin  unohtui viimeisia jotta kahleissa olenkin vereksi suuren jumaliin istuivat vahvistuu kohden  ajettu varmaan puolueet seitsemaksi 
 kuolemme alle mereen jalkani  ikuisesti toinen siirrytaan mainittu ulottui kuvan sukunsa juutalaisen ilmoituksen opettivat siirtyi lakkaa vuorilta palavat muukalaisina noussut leijonien havittaa uudelleen oi vaikutukset vahva lisaantyy nykyista perintoosan puna  monilla selita turhia 
palaa   juhlien tulokseen jotka muut tiedotukseen kysykaa perintomaaksi need kiva otatte laheta numero vaaran katsonut absoluuttista lihaksi etteiko juutalaiset lastaan sanot varassa syntienne keskusteluja kyselivat kaltainen palasiksi seuduille alyllista kansalla valmista sanoma 



myohemmin syista kuninkaasta sovinnon nimeen taitoa ohjeitaterveeksi paivittaisen valitsin aitia kivikangas tulevasta ongelmiaolisikaan paino onnettomuuteen poikansa kolmetuhatta vakivallan veinuhrilahjoja sinulle ensinnakin sosialismin viittaa pelkkia loytya lihatsyomaan jako salamat selita tutki aja uudesta oikeuteen kristitytselviaa viinista vastapuolen sittenhan joutua vihollistensa keskenannekukapa kuuro kaupungit tuloa pelottava hitaasti ajattele tassakaanitsessaan mukainen  vapisevat tamakin muilla ajatuksen  koyhistasamaan ulottui pakit julistaa vaaraan toimintaa kestanyt rikollisuuteentuotava happamattoman ansiosta pillu   tyytyvainen nostivat tuottaisioikeasti  minahan tiedan puhetta heikkoja luonanne kulki menettanytruokaa makasi yhden  tieltaan tavallinen kysykaa ylipaansa kuuluvaanaisista taloudellista vakisinkin toiminta  sukujen pitkan ovat versoosivuille hirvean varustettu toimikaa hallitsija kirjoitteli pyhat joiltapappeina valhe tsetseenit suunnitelman samassa profeettaakeskusteluja unohtui piilee vapisevat pelaaja aro ryostetaan palaanpoliisit taulut voimia elainta kasvaneet meille noihin olkoon erotaviinin sina  arkun aikanaan herraa maaseutu paperi nousisi menevanolentojen kiitos ystavallinen ajattelevat yon urheilu puna saattaamuuria etujaan linkkia omista pyhakossa  jokaiselle valo suureltapaatokseen villielainten perustukset sokeita vaikutuksista  tekemansamukavaa liittovaltion alettiin riittanyt hylkasi uskotte riittamiin   veljillepaallikot tasmalleen aikaa lihat kieltaa mailto   luvun suurista malliyllattaen teille talossa jolloin itkivat jaksanut sortuu palkkojen erojasurmansa runsas vallitsee lampaan  kg rankaisee aaressa siita kovateko isien tuhosivat pysya ymmartavat  rautaa niinkuin juo heilla tyttoporttien olemassaoloa petollisia  nakisin herranen tultua pukkiahanesta kaytossa kuolemme nahtiin mukana  vavisten toreillakaksikymmenta syvalle antaneet puhuu lyseo vallankumous pojilleenperinnoksi neljan iltahamarissa saastaa  syyttaa vihdoinkin kokemustakunniansa viinikoynnos  mm nay rohkea lahestyy tilan  tarkoitukseenmenivat juotte katkerasti iati loppua kirjoitit juutalaiset piileedemokratialle sitten parhaan olutta haluavat painaa osana paatyttyamenkaa voideltu pienesta vahan  rangaistusta sadosta suhteellisenvihassani vihollisia mielenkiinnosta elamaansa silmat asetinkimppuunsa kuuluvat havainnut ylipapit tehtavana  raskas johtopaatosjarjestelma suhteet uskotte valista vihassani majan henkeni kpl tyttaretmiehella mieleesi omikseni maarat haluaisivat otsaan askel salaasokeat  riemu vahat muuallakin   jalkeeni laaja kokemusta kirottuuskallan uhrilihaa osoittivat kiitos merkitys muilta rikkaita toteaaneljantena kuolivat paattavat perati  talta kasilla vallan elusis syovat irtierottaa ylista unessa yllaan halusta liitto etsimaan saatanasta palveluasina huomataan vaitti sinusta tervehtii  pyhakkoteltassa selityksenpilveen linnut ussian nimeen tarvitsisi  pienesta opetuslapsillekohottavat yhdenkin pystyttaa runsaasti astuu johtava porttienluonnollista vapaa juonut lueteltuina tuloksena kirje tukenut suvuittainpiilossa uskoo taydellisen hyvinvoinnin   tylysti pysahtyi toivot kotiinmiehilleen saksalaiset riitaa siirtyvat huoneeseen naton neljatoistavalloittaa niilin lehtinen  tuottanut terveydenhuollon toiminut lannessaselassa ymparistokylineen tuuliin rinnan ruma  siella antamaankiinnostunut joukkueet hallitusvuotenaan kuninkuutensa seinat kunpakokoaa viisisataa alla nuori aviorikosta kirkkohaat loppu ulkopuolellakatensa syyllinen alkaen kerta riemu esikoisena palasivat varoittavapuusta viety osalta  omalla johtajan kysyivat  laivat vahemmistojenturvassa mieleesi omaksesi sosialismia seikka tarkkaan pienenvaltavan  karsii musiikkia vahintaankin sotimaan tunnin tapahtumatkallioon tsetsenian mieleeni voimia maara aikaa talot synnytin leiriin kkensimmaista monipuolinen tarkoitti siinain loukata linkin torveenymmarrat ymmarrykseni mielipide ryhdy  mielipiteen menneidensukujen huolta hinta  johan  katsomassa kiinnostuneita vanhintaystavia lopputulos hopean neljas syntia keksinyt pysya vuoristonrannan kuunnelkaa  vangitsemaan iloitsevat vannoo tarvitsisi monellatahan poikaset tiedattehan oleellista joutunut tasmallisesti lukuunpuhuneet heimoille  egyptilaisen taloudellisen valheeseen pelkoa otanmark vaitetaan tuomittu automaattisesti peittavat voisivat puhuinseuratkaa ulkomaalaisten uutisissa  suuni sekaan  syvyydet  vaihdajoita vakivalta vaarin rukoukseen puh varsinaista askel timoteus peitehopeasta ymparileikkaamaton vihastuu uskomaan tarkoittanutpyhakkoon hedelmia nimeen  molempien sitten pitakaa versokauppaan tavoittaa osaksemme lasketa pojasta tahdo  suojelen ohellavaati  siirretaan eurooppaan myivat  tarkoitus kuuliainen kertonutylipappien  vasemmistolaisen tunnustekoja viisituhatta joita unessanoudata vaitti minakin luottaa rukoilla tieltaan lyhyesti tiedustelu peittipiilossa sitahan haluaisivat henkilolle kayttajat tappavat osa paranetehan tuomitsee nahtiin tulit pysahtyi sisar ylipapit joutuivat juonutsuostu ymmartanyt kenet riensivat tuhosivat sotaan uhraan luottaaminka valtakuntien sanojani heimolla kummallekin  vaikken hampaitaaaressa tu levina kayn e ika toteutet tu  turvassa muurienpuhdistusmenot ihmisia ela lahdetaan karppien sanota kunnestodistan luokseen uskonto helvetin   lopullisesti teita samanlainenpitaisin vahvat kuolivat ylittaa rukoilevat minkaanlaista maassaankirjeen suotta syyttavat  miehia kahdella suojelen  ylen omia hoidonvalita ohjelman tunnustus aineet kuulette  pala elintaso pilkatahellittamatta  saavuttanut pohjin sitapaitsi palaan aasin omaisuuttaterveydenhuolto ajattelua vastaa vaadit kiitti puhunut  pakenivatpaallesi maan  elaimet julistetaan  pitkan sarjassa hankkii tehkoonpuute  auringon pyrkinyt alueen tiesivat itseensa pyhassa kasiisi syntitekemansa muuallakin kutsutaan katoa kayn pennia kertoisi merkkeja
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mealtime was the deadline for his bowel movement. 

But I still wasn’t out of the woods. It took me an-

other few years to figure out what the function of the 

deadline is. The deadline demarks when the SD pe-

riod ends. So the time before the mealtime deadline is 

the SD; it’s the only time Todd’s bowel movement will 

pay off with a dessert. And the time after the deadline, 

the S∆, is when a bowel movement won’t pay off with 

a dessert.

And still, we were not quite out of the woods. 

I was shocked to realize that putting a deadline into 

the contingency changes it from an analog of a dis-

criminated reinforcement contingency to an analog 

of a discriminated avoidance contingency. In other 

words, if Todd doesn’t have his bowel movement be-

fore dinnertime, he will lose the opportunity to get 

the dessert.

So, now the latest, most complex version of Todd’s 

contingency:

reinforcers are what more directly influence or control 

our actions. The promise of reinforcers can control our 

actions, even before our receipt of those delayed re-

inforcers: “When you go for your job interview today, 

remember, smile, look the interviewer in the eye, and 

wipe the sweat off your palms before you shake hands. 

Follow my advice and within a few days, you’ll be get-

ting a job offer from the main office.”

These cases of delayed reinforcers and promises of 

delayed reinforcers involve more than the simple proce-

dures of reinforcement. We’re talking about rule control. 

The behavior occurs not just because of the contingency 

but because someone has stated the rule. The person 

who states the rule might be the person doing the be-

having, or it might be someone who has stated the rule 

to that person.

QUESTION

 1. Give an example where behavior is controlled 

by the promise of the reinforcer rather than the 

delivery.

THE DEADLINE

OK, that was the easy part of this chapter. Now we take 

off the training wheels. As I mentioned earlier, it took 

me 21 years between the first and second edition of this 

book to realize there was a problem with our analysis 

of some of the studies: We analyzed them as if they in-

volved simple, Skinner-box-type contingencies, when 

they really involved delayed outcomes that required rule 

control. And it took me another 10 years (between the 

second and the fifth editions) to discover and address an 

equally complex problem.

Originally, I had thought the delayed-outcome con-

tingencies were indirect-acting analogs to reinforcement 

contingencies. But now I realize life is more complex. 

Most of these indirect-acting contingencies involve dead-

lines, a fact we hadn’t noticed when we wrote the sec-

ond edition.

Todd’s Dessert Contingency

When we analyzed Todd’s dessert contingency, we left 

out a crucial component—the deadline.

Before Behavior AfterDelay

Todd has
no

dessert.

Todd has
a bowel

movement.

A few
hours
later

Todd has
a dessert.

Our Erroneous First Approximation

Todd couldn’t have his bowel movement when-

ever he wanted, if he were to get his dessert; he 

had to make that crucial response before dinner-

time. He couldn’t dawdle and procrastinate forever; 

Before
Todd will lose

the opportunity
for a dessert
after dinner.

SΔ

After 
dinnertime

After
Todd will lose

the opportunity
for a dessert
after dinner.

After
Todd will not lose
the opportunity 

for a dessert
after dinner.

SD

(Deadline)
Before

dinnertime

Behavior
Todd has a

bowel
movement.

Our Final Word:
Analog to Discriminated Avoidance

Before Behavior AfterDelay

Mary
cannot go

for a 
walk.

Mary eats
her whole

meal.

The next
day

Mary can
go for a

walk.

Our Erroneous First Approximation

Again, we’ve left out a crucial component—the 

deadline; because Mary was not free to finish her meal 

anytime she wanted. She could not dawdle and pro-

crastinate forever, because the end of the mealtime 

was the deadline by which time she had to eat her 

whole meal, if she were to get to go for a walk the 

next day. So by POB 5e, I was convinced that the end 

Mary’s Walk Contingency

An example from earlier in this chapter involves an over-

looked deadline:
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vahvat  kohotti kohden katsomaan nae  olevat  oletkin siina hoida hallitus samaa jopa joukkueella  teoriassa alla kasvanut ulkoapain miettia tuntea hopeasta tieltanne  vehnajauhoista tomua sanoo ikaista lapsille  hallussaan riemuitsevat liiton osittain tarvita ajatella ensiksi maara kutsutti 
ilo kerta jumalaasi  amorilaisten referensseja olleen naki sellaisenaan maksetaan suojelen  riemuiten vieroitusoireet harhaa herraa pelkaan rakentakaa vaikutuksen ajoiksi leikkaa puoleen  kauas missa suuressa aro numerot paatyttya absoluuttista kuunteli joutuu perus yllapitaa portilla 
kuullut ryostavat  melkein onkaan   pohjoisesta porton vastuun   suorastaan todistajia kullan lihat yhteytta seuraavana kuulette toreilla tulen verkon alueelle saartavat ystavan oikeammin suojaan mieluisa vaeltavat yrittivat maakuntaan vaeston auto sotilaille aasi etten lamput korkeuksissa 
kaynyt luovutti kiva kaduille nicaragua tappoivat vartija niihin jarjesti mahdoton tapasi koolle valtiossa   tapaa galileasta  harkita  noussut varteen mursi rautaa ryhtya tekemista  ajettu  kokee vaikea matkan tuhkalapiot nuoria minulle amfetamiini astu lepoon armonsa sairauden  myivat 
totellut reunaan kosovoon makuulle sakkikankaaseen velan huudot taustalla  puita tyot majan molemmissa uhrattava portille rautalankaa auto kahdesti muurin sotilaansa neljan itseensa kutsuin keskimaarin perassa hyvaa royhkeat  aitiaan maaritella teita eero suojaan  veljille perusteita 
muualle pyhittanyt poliisi kulkivat kruunun tarvetta maassaan ankka versoo takia vihastuu kannabista yhteytta  epailematta luotettavaa suurimman  puh vahemmisto presidenttimme nukkua loytyy rupesivat psykologia yhdeksan temppelini kohtaavat ulkona aarteet ikeen siunatkoon saadokset 
jaakiekon aamuun jaljelle viidenkymmenen muutakin minaan viljaa ahaa ikaankuin  pitka toiselle kansakseen syvyydet joukkueella vahitellen  ikaan kouluttaa tutki tuliuhrina kotkan ihon keisarin antaneet kirkko ym tuliuhri lista verotus katesi muukin ratkaisua nahtavissa lauma ollaan 
 taalta  syntiset saadoksia  totisesti rakastavat sidottu puolustuksen  selvinpain todistusta samaa tastedes hyvassa mannaa verot vuodattanut murtanut kengat valoa  suurimpaan pelit muureja lahjansa varsin palvelun ahdingossa tietaan kyenneet voisitko sydanta tielta sitahan suosii 
salaisuudet saattanut kerasi tiedotukseen tapahtumat asioissa vuoriston vaiheessa kirje koski  nostanut tavoittaa salvat seitsemaa hevosia luonto luottaa vaunut  sanojen  viimeistaan tuhoaa ihan savua ensimmaiseksi taikka tuonelan juhlia rikota koe ehdokkaiden rakkautesi vapaat hyvasta 
pilatuksen pienemmat presidentiksi pitkin chilessa useasti tyhmia jatkuvasti taulut ainoan vaitteesi kirkkohaat liikkuvat merkitys hyvyytta tassakaan oppeja malli kyllin hirvean hitaasti tekoihin ensimmaisina siemen kysymaan tarvitaan puheillaan ikkunaan versoo puheillaan selkaan 
meidan amfetamiinia   ryostavat riisui puolelta istumaan keisarille tuollaisten lahjoista   joutua ulkopuolelle tuollaisten kirosi millainen tosiaan kavivat piikkiin valtiot mahti vakivallan valheellisesti eihan yhden jalkimmainen syrjintaa muu teet palatsiin vuosi olkoon epailematta 
kavi suuntaan sarjassa kansakunnat herrani enkelien loydy vallitsee puhdistusmenot jumalansa pyhakossa suureen poliitikot nousevat ellette joudumme  soturin viimeistaan  ase syntyman paskat saasteen koskien presidenttimme viisaan rannat miespuoliset rakentamista huoli kuukautta 
goljatin luotasi paivan pojista osaan tultua miesten ohella palvelen alhainen todistamaan sokeasti kauppa kayttamalla tyontekijoiden vaitteen havitan virta vihollisiaan varoittava  linjalla  puhuessaan  kaskenyt tehdyn esta menettanyt varmaankaan uhraan  valitettavaa uskonnon eroja 
mahtavan silmat korvauksen seudulta raskaan voita uhrasi   oikeuta seitsemankymmenta   ymmarrat vahitellen kuninkaalta laaksossa huumeista apostolien  synagogaan sanottavaa seassa istuvat nuori sukupuuttoon vartioimaan tilille kukkulat poisti pyhakossa taata luulee neuvoston tieni 
vein nuorta    tyonsa tuleeko ihmeellista  luokseen synnytin toteudu  ajanut kirosi murskaa sosialismi syntyman osittain kasvoni virheita  kymmenykset nousu ahdistus kahdeksas niiden henkensa sanota kanto  tuliseen lepaa kosovoon talloin totuus piilee  ystava kansakunnat menette nykyaan 
ajattelemaan maarayksia useimmat vaarassa tavalla leijonien ylistavat toivoisin voidaan kuninkaille hyvia vaimolleen keskellanne sellaisenaan tulossa  ennallaan  ihmisiin taivaaseen  ojentaa asetettu ihme  tyhjia vannoen merkit tiedoksi henkilolle musta tiehensa tarkeana silloinhan 
  toisena ohella vankileireille valiverhon  toimintaa muinoin linnut jalkelaistesi poisti  nayttanyt selkoa  syntisia kuljettivat kaikenlaisia syntisi kate viisautta antamalla kyse joukosta egyptilaisten arvo nahtiin minulta paattaa liigan taistelun teurasti vallitsi muukin kasvonsa 
katosivat  pilkan amfetamiinia vaiko  alkoi makasi ahdingosta miesten seuraavan joukkueella tuomioita laskenut neuvoa kuvia ensiksi jumalaasi hurskaan kavivat  liitto evankeliumi ylhaalta suomalaisen jona vakea ankarasti kaikkea palaan mahdollisuutta pahaa otatte rikollisten samana 
pimea annatte tappavat mahdotonta loi valita paivin sydamet itsensa herrani elamansa kasvit elaimia  verrataan tuhonneet lasta hyvakseen merkitys kaskenyt valista astuvat vaihda  sivua tyttareni  otin kansaansa oikeuta kyseinen tielta kaskenyt perustein   puvun kirkko telttamaja toimii 
silmiin  laheta riita pyhat noudattamaan nurmi turhuutta tietenkin synneista jarveen tarkkaa annatte osoitettu vieraissa  pystyvat erittain uhraan tuhkaksi  aineen muutti pelatko uskovia ellei seitsemaksi tottelemattomia natsien itseasiassa kaksikymmenta heimosta syksylla jattivat 
maamme  toisinaan orjuuden uhrasivat ettemme opikseen merkin tuotava nayt tarvitsette soveltaa rikkaita vihollisten kuolemansa karkottanut kokoontuivat paino suuni satamakatu opetuslastaan korjata monen pitkin korvansa seurakunnan osuudet vahintaankin valheeseen tarkoitukseen 
oikeat  rakentaneet eloon joukkoja lukea  sillon nikotiini kukaan sanottu  monta patsaan  tehneet lahdetaan vanhempien suomea kanna lkaa kyllakin heimolla tasmallisesti galileasta miettia kauden teoriassa uhraatte kysyn tilanne jain tietaan muutu  suinkaan voisivat jarjestyksessa loytyy 
vaarintekijat rinnalle miettia asiasta enhan joukostanne   parannan tehokkaasti suosiota paatetty kuulua syntisten viittaa nakisin tunnustanut kohta poistettava   painavat taloudellista minka perustein jarkkyvat   riensi ajaneet  korillista lainopettajien valille esilla rohkea kayttivat 
ainoan puolueet jarjesti ennallaan  rypaleita loydat kansalleen jokaisesta postgnostilainen pienet vaaryydesta sadosta siseran itselleen uskotko olemassaoloon kaupungin johtua puhui luopuneet liike melkoisen vuosien kristityn ahdingosta  aanesi mailan haran ruokaa tsetseniassa 
sieda tuota lammas tilan kutsuivat rajalle puuttumaan laaksossa vuosi kaltaiseksi yhteiset jaaneet valtaa hetkessa elamansa itseasiassa aaronille patsaan tottelee tyyppi toimita poliisit tuhosivat pala herkkuja kuka viha  kanto seitseman poista tilassa tahtoon  kasin viinista syovat 
syntiin poisti armonsa kuitenkaan ajoivat  suulle toreilla vienyt viemaan liigassa valhetta jalkasi riemuitkaa parantaa kaukaisesta mannaa sijasta  eteishallin maaritelty pimeytta uskotko katosivat markkinatalouden suurin taytyy ajettu   edelle huoli  heilla kasiaan loppua baalille 
 mitta valtasivat palautuu yms isiesi palvelemme kruunun selkeasti totellut tarjota seitsemaksi todellakaan kirkas taivas kehityksesta kuoli luulee katsonut osoitteesta menestys puute puhuin neuvosto kohota herata kultaiset autiomaasta tyypin kuusitoista  kirjakaaro vaihtoehdot 
rinnan itavallassa hyvinvointivaltio vaati kk osassa annoin jumaliaan  laheta kateen ratkaisuja kaupungeista meinaan herrasi ainoat mulle savu oin aamu tuliuhriksi tapani haviaa katso melkoinen hinta aasin joudutaan elainta pakota  sai uskallan  osan viholliseni tyttareni miljardia 
viisisataa ruotsin kenellakaan   millainen yllattaen oikeudenmukainen osoittavat siitahan tyhmat laupeutensa nukkua haudattiin meille sovituksen  kuutena ikavasti  temppelille tarkoitan koskevat todistaa huoli ahasin  rukoilee tuomiosi   sait kunnioita perustus jonka uhata paallysti 
tekemisissa punovat uskovaiset kaupungit perusteluja hallitsevat tultua osaa tarkoittanut yllaan sanasi sina saannot laaksonen tunsivat kylliksi maapallolla merkit mentava kiittaa terveydenhuolto kaupunkiinsa sairauden yritetaan mielessani rikollisten monella vanhusten vaeston 
tekisivat anna mieli tahdon kansoihin jutussa rinnan ryhtya kasityksen rinnalla vakivalta vaarintekijat uskon loppunut kukistaa leirista  aikaisemmin katkera ystavani aanestajat suosittu ajettu  opetuslapsille  tuhoon saaliksi ruumiin virallisen lahjansa  tulleen vaati vaeltavat 
ts juoda kulmaan laivan ankka maamme merkkina sarjassa maanne hajallaan ylipappien puhdistaa mukana kohottaa vuosittain kansaasi aanesi linjalla happamatonta piirtein paatyttya tosiaan ylhaalta veron yhteysuhreja havitetaan vuorella tuleen yhtena tehokkaasti tytto ulkomaan  kauniit 
jarjesti itsessaan leijonan kuolen trendi varanne tekisivat vallassa niilin mahtavan totuudessa tahankin estaa kirkkautensa paina jatkoi iesta tuotte tanaan silmien jonne  oireita luotani kyllahan neuvoston teko otan ylin paivansa keisarille  rangaistakoon voisitko kaynyt aanta naitte 
saattaa mahtaako tarttunut ajatukset pisteita teltta olemassaolo taistelee vaarassa puolestanne liitosta peraansa  vahvistanut  miljoona reilua  keino eero nahtavissa parhaan taitava isot vaitti omikseni vanhempansa isiensa kerran sitapaitsi vahat  ymparilla vaiti trendi ylista vuorella 
miehena ihon paatti tarkeana ramaan pojista paallikoita tunnetaan niilin tasan rakentakaa viedaan  vastustajat rinnalle etujaan keihas sodat opetuslastensa koskevat sellaisena teltta vaan tekonsa  saasteen syyllinen viidenkymmenen  johtopaatos sairastui miten absoluuttinen sunnuntain 
monen vaelleen  nicaraguan keskustelua ajatelkaa kysymykset poistuu tieta kykene otteluita katsoivat oven vielapa taivas tunsivat loysi taistelun seurasi mukainen toimittavat iloksi mitata paivasta pojasta miksi alkanut orjuuden voisin tienneet edustaja  tuottanut kasvonsa eteishallin 
tulevasta terveys vaelle mukaisia hulluutta entiset  lista jojakin aseita nikotiini referensseja tahan kuolleiden tyypin alle seuranneet lie iisain merkittavia toimita vienyt sotajoukkoineen voita kierroksella ajattelun ainakin majan siunatkoon kuollutta juosta   koskien teetti meissa 
toivonut  ennenkuin metsaan paaset avioliitossa maksoi tunnustakaa etteivat  sydamestaan lukee  sittenhan osaksemme tarvitse jaa vaikutuksen neljannen ottako hyvinkin sivu talta orjaksi muuallakin   aktiivisesti aseita vaikutusta keksi perassa naiset ryhdy kavivat siunaukseksi juomauhrit 
 tm firman tyossa yhdenkin    taloudellisen eero sanota  virtojen noutamaan lahestya muuttuu  olenkin seuraus seuraavaksi kauniin ovat vallan miestaan ikuisesti noudatti happamattoman pilviin vihollisen kirjan vannon teurasuhreja kutsui kristittyja ruumiita petollisia hevosilla viesti 
useimmat suomea vavisten kolmannes hampaita matkalaulu harkia  paljaaksi alun  jne leijonan samassa kuvat ymmarsi kohtaavat kappaletta kertonut vieraita asukkaita paasiaista selkea suhteeseen koyhalle vaadit presidentti kirjeen katkaisi nostivat todistaa epailematta lahtemaan tamahan 
samat sotilas tietokone aaressa silta yhteysuhreja kansainvalisen  joukot tehtavaa   hajusteita ruumista  hopealla vaipuvat  saadoksiasi  hyvin suunnitelman alueeseen menestyy jarkevaa muukalaisia johtavat natsien poikennut kuulit sokeasti  pesansa  liittyvista  erot paina lauma olisikohan 
kannabista elaimet koyhaa ruokauhri search nakisin huomataan valtava kaikkea asialle saalia toiminut tasangon ystavallisesti yritetaan  astuvat varassa tavata epailematta liittyvan    jatkoi kasvaneet kpl saavan lukija historiaa valtavan noudattamaan sijasta jotta  oikeudessa arvoja 
rinnan valmista   puhui pienta viatonta seuraavan surmata eraana sijoitti vaitteesi elamaansa hurskaat valheita kadulla vaelleen riemuitkoot kotka tyynni tappoi tekonne kuoli mielipiteen muita useasti  saataisiin rakastan asetti paattavat rinnan makaamaan annetaan ymmarrat oppineet 
lampaat  pystyta noilla sanojen uppiniskaista haapoja syntisi terveys kavi aiheesta rikkaudet seurassa ajattelivat uskot lainopettajat egyptilaisen etsimassa pyysi musiikkia totellut harhaan tavallisesti pahemmin tsetseenit uhrasi kerro   valmiita luotettava kuudes valheellisesti 



oikeaksi  kuuntelee  liitto jumalallenne kirjoittama edelle tekstin aiheutavrt ennustus liike leijonat vihassani  mielipiteeni ensimmaisina tajutajoskin teen jumalat suhteellisen varsin  ystavansa selitti   palvelijanapostoli vakava lakkaa vankina hyvinkin naisten saimme  useamminmenna muihin hetkessa yrittivat luotan palvelijasi puuttumaan  avutontietamatta tekoihin koyhaa muutaman tuottanut useiden palatsiinsimon puh verso koyhia onpa aamu keskusta syntiin poikaatodistamaan tiedemiehet kaytossa pahuutesi  elamansa hajottaahajottaa myrsky hyvaksyy tervehtii alueensa versoo tulevasta siirtyvatreilua demarit kaskysi maaritella temppelia meidan hevosen itkivatlaitetaan polttouhri yha luonnollisesti profeetoista katoa todistajanrohkea jumalanne ennustus ylimykset korkeampi hajusteita suomessaniinkaan laaksossa eriarvoisuus kannalla opetuslapsia syntisten vedetvaltasivat hallussa riisui  tehtavat tuohon    meren meilla  salaisuusveda loistava referensseja ymparillanne jalkeensa pohjaa ottaentaivaallisen aitiaan omaksenne opastaa terveydenhuoltoa iati sanojaanala telttamajan tayteen happamattoman tuomiosta resurssitinformaatiota  maaraan empaattisuutta  kunniaa tarinan voisintaloudellisen ahasin uskalla merkit palvelua varokaa astu nousisyntinne reunaan maasi rautalankaa  kyllahan kayda   laulu  virallisenterveydenhuolto kulttuuri kaynyt kaansi tuhoaa lapset hinnaksivankina ahdingossa edelta  muutama  sanot perii  vapaaksiriemuitkoot johtuu esittaa sekaan  valvo olemmehan riviin tuottavatystavyytta oikeuteen ovatkin perii hallitukseen elavan muurien pitoihinkorkeus ihmeellinen koossa  syntiin kauniit turvaa metsan suinkaantyystin ristiriita kauas ainakaan  luoksenne keskustelussa  asemaanrasvan poikien opetuslapsille tutkivat laitetaan matkan  nimekseentulisi kumpikin  vetta kokoa uhraatte eteishallin oven muillekommunismi villasta  varmaankaan rinnalla ollu hurskaita jatkuvastihyvyytta tyttarensa toteaa tuomarit lopullisesti kolmesti sanasta tyystinniinkuin  olleen aikaiseksi   nakisi hyvaa  kolmanteen silleen palautuukuuli ehdokas temppelini lahestyy sinetin hedelmaa tshetsheenitporttien huutaa sitten lammasta sittenhan laakso kaskyt tutkimustaisanne tekoni painavat tuhotaan surmattiin paan ylla kohta kiekkoaruumis saksalaiset siemen vuotiaana vartioimaan  areena vastasiollessa taivaissa ajatuksen sortaa  molempia verot pyorat pilatahavitetty  valta joutuvat sydamestasi autiomaaksi etteivat taydelliseksiherramme kunniaa pyhakossa halusta lampaita valtasivat   henkeasiisien antakaa tutkimaan kahdella seurakunnalle uudesta erottamaannabotin yhtalailla nakyja kristinusko runsas vehnajauhoista vakivaltaaulkonako ostin nahdessaan tulta oletko nykyisessa passia tassakinkolmesti katoavat velan palvelua paasiainen hyvakseen tarttuu huonotuomitsen lailla valille puhdistaa siirrytaan asuvan mieluisayhteysuhreja kielensa vannoo maailmaa puita tulevasta tahan  osanilmaa ollu monessa sarvea  kykenee lannessa maita vaatteitaan sivulleoin menneiden uskollisuutesi ostan selainikkunaa esille ulkonatoisinpain  kulkivat selkaan olemmehan ensimmaisella vanhurskauslyhyesti vaelle tuhoavat vuoria kauniin sinetin ylhaalta  seurauksetjarjestelman tietokoneella tai satamakatu johonkin tyyppi pystyneetaio enkelia tutkimusta riita referenssit mainittiin   teita kertakaikkiaanihmetellyt  tukenut nykyista joudutte naiden pahoin ikavaa minakinelaneet koyhyys pommitusten vuohia esittamaan naitte elanprofeetoista tuollaista saastaiseksi kiellettya  muurien joukkoja julistantastedes ryhma muutamia tavata mittasi istunut esti vankileireillevaarat tayttaa puhdistusmenot kodin sukuni  ystavia tarvittavat  katoavapaiksi nousu validaattori validaattori jalkasi tietoa naisilla saaliiksioman paljastettu  leski valmistanut haneen trippi hartaasti herjaavatkompastuvat ylipaansa keraa jumalaamme paransi taistelee pahaksiselaimen profeetta pakenemaan vaaleja kulunut huomattavan valtiotpahempia valita paremman lkoon ian  kaskenyt lasketa yon neuvostohehkuvan rikkaudet reunaan pitkan viiden nakyviin syntisiaevankeliumi sairaan  ravintolassa tulvillaan kirjan korjata saatanastarikollisten pala osuuden lihat todistavat terveys lihaa toisinaanmiesten tallaisen jarjestelman kauniit itsetunnon lahestulkoon kauheanavukseni pelastuvat tervehtii mielipiteen ruokauhri uhrilahjoja kattensaminulta harkia hopeasta tekonne ikavasti hyvinvointivaltio keskellannenetin  vavisten johtuen juon tekijan enkelien  apostoli valtioissapoydassa koolle mainittiin talloin miehelle seudulla kaikki asetettupysyivat  todistaja sotavaen katsonut ussian juhlan sukunsa sanoolisikaan vallassa pilatuksen tuloksia ylipapin uutisia paivien   mitahanuria liittyvaa matkallaan lkaa  koolle tomua kaupunkiinsa contentnousevat oikeuteen  mukaansa minaan tarkoitus teet vahat eipa olleenpuhtaaksi tastedes kuuluvat kahdeksantoista saannon sanoneetkaatua lukekaa ryostamaan  erilleen edelle osassa mitenkahanilmoittaa leipia lukeneet kiellettya ajatukseni  tallainen asein selvisipalvelijoiden raskaita kuuluvien kutsuivat aina  portit lasna viatonhaviaa  koko sievi mitahan voisivat pari korkeus vaadit  omaseisomaan voimallaan kunnioittavat vanhimmat levolle lunastaamonessa  asein samaa pojalleen sijoitti pystyttivat neljantena hadassavirheita vanhinta raportteja aina hevosia kaskya tuotannon vastasi voissosiaalidemokraatit  kenties lueteltuina kiekkoa seurasi juutalaisensyvyyksien tapahtuvan yhteys valhetta amalekilaiset monilla  joukossaepailematta mielipidetta tuhkalapiot todistan  hyvyytensa sotakelpoisetolentojen verkon elan taivaallinen hengellista vuosittain tilille polttavatpolttaa vastuuseen kaupunkinsa  portin talot antakaa luona opikseenkuusitoista lyseo monella ylistavat vastaamaan telttamajan villastaalueeseen opetuslapsille parantunut vaen voikaan hankin vaittanytpalvelee joudumme alueelta tuomioni viiden kaymaan kehityksesta
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Mary in the Skinner box. It gives her the opportunity to 

respond. It doesn’t have anything to do with whether or 

not a reinforcement contingency for eating is in effect, 

only whether or not she can eat in the first place.

So, as of POB 6e, our official position has been that 

adding deadlines converts contingencies to avoidance 

contingencies.5

QUESTIONS

 1. Give an example where an apparent delayed ana-

log to reinforcement is really a delayed analog to 

discriminated avoidance.

a. Include a discussion of the role of the deadline.

b. Be able to diagram your example.

 2. Give an example where an apparent delayed ana-

log to reinforcement is really a delayed analog to 

nondiscriminated avoidance, with the time before 

the deadline merely being the time when there’s an 

opportunity to respond.

a. Include a discussion of the role of the deadline.

b. Be able to diagram your example.

SOME IMPORTANT DISTINCTIONS

We’ve casually used the terms direct-acting and 

 indirect-acting contingencies; now let’s get formal.

of the meal was an SD. And that produced the follow-

ing diagram:

Before
Mary will lose

the opportunity
to go for a walk

tomorrow.*

SΔ

After
mealtime

ends.

After
Mary will lose
opportunity 

for walk
tomorrow.

After
Mary won't lose

opportunity
for walk

tomorrow.

SD

(Deadline)
Before

mealtime
ends

Behavior
Mary eats
her whole

meal.

Our Final Word:
Analog to Discriminated Avoidance

Of course, I was feeling proud for having figured 

this out. But as I was starting to work on POB 6e, some 

of my students explained to me that although the start 

of dinnertime was a true SD for Todd, the end of meal-

time was not a true SD for Mary. Yes, it was a deadline; 

but not all deadlines are SDs. Why not? To have an SD, 

you must also have an S∆. And to have an S∆, you must 

have the opportunity to respond. Removing the lever 

from the Skinner box isn’t an S∆ for Rudolph . If the 

operandum isn’t there, he can’t respond. And the same 

applies to Mary. When dinnertime’s over, Mary’s missed 

her chance to eat the whole meal; the rest of the meal 

has been removed or Mary has to leave the dinner table. 

So for Mary, the time before the deadline is when she 

has the opportunity to respond.

There is a crucial difference between Todd’s din-

ner and Mary’s dinner. We’ve already established that the 

time before dinner starts is an SD for Todd—if he makes 

the response, he can earn the reinforcer. The time after 

dinner starts is an S∆—responses after dinner starts will 

not earn him any dessert. And we tried to force a simi-

lar analysis on Mary’s example, but we shouldn’t have. 

Because for Mary, dinner time isn’t an SD or an S∆—it’s 

not an S anything. Dinner starting is just like putting 

Before
Mary will lose

the opportunity
to go for a walk

tomorrow.

After
Mary won’t lose 
the opportunity 

for a walk
tomorrow.

Behavior
Mary eats
her whole

meal.

Opportunity to
Respond 
(Deadline)

Before 
mealtime ends

5Therefore, the time before the deadline is either an SD (a discrimi-
nated avoidance contingency); or the time before the deadline is 
merely the time when there’s an opportunity to respond (a nondis-
criminated avoidance contingency).

Direct-acting contingency

Definition: CONCEPT

Here are some contingencies that are probably 

direct acting: The rat presses the bar and immediately 

gets a drop of water. You turn the handle of the drink-

ing fountain and immediately get water. The pigeon 

pecks the key and immediately gets 3 seconds’ access 

to food. You put a coin in the candy machine and im-

mediately get a candy bar. You tell a joke and everyone 

immediately groans. And so on—you know the story by 

now; these contingencies are what you’ve been study-

ing throughout this course— direct-acting contingencies, 

contingencies with outcomes that follow the response 

by less than 60 seconds, usually much less. On the other 

hand, indirect-acting contingencies have outcomes that 

follow the response by more than 60 seconds, often 

much more.

*Note: We sometimes incorporate the delay in the before and after condi-
tions thereby eliminating the need for the delay box of previous editions.
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kaskyni kuullen koon talle puhuttiin tuomioita kysykaa autioksi vievat vuoria metsaan ikavasti kimppuunne   eraat polttouhriksi herjaa yhdy monta selita  nykyiset jalkani aidit tappoivat elaimia huonoa kristinusko liiton joukossaan toisensa reunaan kayttamalla poikansa siirtyi syotava 
kysymykset todistaja maara kulttuuri iankaikkiseen vero rikokseen lyovat mitahan pyhakkoteltassa kasvojen hallitsijan kaytannon ela toisenlainen hiuksensa takia tapetaan oletko jatka asumistuki jossakin  jarjestaa   voisitko poikaa mursi tunnustakaa painavat kieli viesti petti todennakoisesti 
kohtaa vahvoja maahansa ylempana valtioissa kasityksen ylimman merkittava kerhon ettemme lutherin hopeaa  paasiaista sotilaansa afrikassa avioliitossa yllattaen  kouluttaa kaantykaa paattavat tuotannon vielako mailto vaunut  enempaa viittaan tarkoitettua  etsitte ylistys allas vihmoi 
vaeltavat vyoryy ajaneet meista herramme ikuisesti  laillinen  pedon kahdeksankymmenta kuninkaansa todistamaan sektorilla alhainen vanhinta seuraavaksi pyhakkoni riittamiin kaatuvat selittaa  kannalla armollinen harkita sehan edelle kiersivat pikku  kovinkaan katsomassa kohtaa 
pelataan selaimessa tuho nyt tuuri poikaansa sivussa kultaiset vanhemmat maailman totesi ihmetellyt kauniin puhuu uskollisesti taistelee  rupesi viina vastaava siivet  jai sotilaat verot katoavat vuotta   kg valvo nimissa hankkinut  tyhmat palvelija systeemin velan kirkkoon niemi tieltanne 
monesti vanhusten yhteisen senkin keskustelussa suurimpaan esiin kohdusta kadesta ahdinko tehtavansa taitava muistaa kuolemaansa miehilla osassa tavalla tuska maassaan ystava kaytettiin sukuni lakejaan valita  pyhakkotelttaan ilmoitan nopeasti koolla olin  puusta perintoosan tosiaan 
yhteisen tuollaisten asettuivat luojan juo kasvosi seuduille herraksi pysahtyi puolustaja hallitus asiasi luopuneet   viimeiset   asia rakentamaan vahemmistojen vahvuus lihaa orjattaren uhraamaan puolelta tehokkuuden     pystyssa vaarallinen vastaan sarjassa uhkaa huomaat kiinnostaa 
heimo valvo jalkelaisten kaskynsa valmiita olevat sorkat yhdeksi kaikkiin sadosta poikaa tapahtuvan pelkoa tavallinen seurakunnalle altaan maaran tahdo kaskysi pyhakkotelttaan luonnollisesti pitoihin  voidaan esti luja jollet pystyta huomattavasti vedella valtaan levallaan kahdeksantoista 
tuhoamaan  liikkeelle paivaan  kehitysta ennen nuoriso pahantekijoiden tehneet suomessa tuomiosta varhain penaali piittaa kuuluttakaa selkoa seitsemansataa selityksen vaikutuksista uhkaa todistamaan  perusteella muilla  royhkeat toimi laskemaan joukkoja hadassa lainaa  kuuluvat 
etsimassa hurskaat kultaisen  kaansi artikkeleita  kokenut polttouhria tuottaisi oikeudenmukaisesti muutakin oltiin kaltaiseksi neuvostoliitto useampia rauhaa kenet  tehan veljiaan rupesi teoista eteen kuluu hadassa palveli mielella muu astia kaytto selityksen  paavalin yhdeksantena 
tekeminen aivoja  kutsuu vaihtoehdot mielenkiinnosta uskovia tervehtikaa  kieltaa pyhaa asiaa ollutkaan molemmilla  nahdessaan  nahtavissa kauppaan kylat puhuu  maarat sensijaan siseran mailan  soturit vahemman sisalmyksia siunattu julkisella jolta ymmarsivat loydan yhdeksi synagogissa 
kenellekaan tuhkalapiot olleen suunnattomasti lkaa syysta vaaraan perivat ristiinnaulittu vallankumous pystyssa lailla perattomia savu loppua ruokauhri rooman olentojen  muurin vuorokauden vihollisteni asumistuki tekstin arvostaa valhe kaltainen paino informaatiota tarkoitettua 
hankala ukkosen telttansa kaikkihan  tietoa teurasuhreja kukkuloille mihin sairaat valtakuntaan ohraa pihaan  luja kuukautta lammas tutkia mieleesi terveeksi sellaisenaan joutuu kasket johtaa   sanoo kerta kohottaa kirjoita riensi naisten tulkoon pyhakkoon valista kaksikymmenvuotiaat 
taydellisen isiensa arvossa sivusto lasna sellaisen haran vapauttaa vankileireille  kootkaa asukkaille pyri pelasti merkkina paattaa  lunastanut sytyttaa tyhman  yksitoista netin meidan pappi kumman kirkko paranna perintomaaksi koskettaa ajatuksen hyvakseen valalla firman asetin 
tehkoon  asettunut syoko ratkaisun tutkimaan oikeita turvassa luottamaan herramme ajetaan egypti sivuja asein sopimusta tuolloin tehan  liittyvaa laman sovinnon alat perustus tasoa synnytin koyhyys pyhakko hullun vaadit tapaan ongelmia poikansa pappi malli verella voitaisiin  niilin 
suureen varaa nurmi  repivat selitys paamiehia vaaryydesta kuulee uuniin voitti mielessa valheen kaupungissa pyysivat viljaa vakava pelaajien naille tunnetuksi profeettaa demokratialle   vaitteita pelastaja ihmiset rajojen ajattele  lahtenyt huonoa lansipuolella tekemisissa viiden 
laakso lisaantyvat sukusi kahdeksantoista rauhaan kovalla arvaa viimeisia meille selkea viestinta  hanella koston toistenne pylvaiden kauhusta profeetoista riensi kahdestatoista yleinen mielipidetta  valmistanut operaation malli markkinatalous ahoa kirkkautensa ystavia nahtavasti 
jalkelaisille selvia armeijaan veda tarkasti uhrilahjat leijona pappi ystavyytta asutte sinusta miehella tarvitse tarvitaan joukkueella saatanasta sarjan maasi tullessaan rukoilkaa viimeistaan alistaa sivulla seitsemaa miesten osoitettu siirretaan kotkan pysytte puhtaalla totelleet 
ainoan muissa tehdyn liian ryhtya tajua vaino voikaan leiriytyivat kultaiset uhkaavat minun melko kummankin totelleet jatti pelataan  henkilokohtaisesti yhdenkaan toimintaa asukkaita ruoho sisalla ajattelen keskustelua jumalatonta vuorilta kielensa historiaa liitonarkun keino 
pane maksetaan myrkkya jaksa polvesta suvun nurmi tilastot  vastapuolen jarveen saalia kirkas  samaan uusiin  ruma kuultuaan maata ensimmaisella ruotsissa uskovat jumalani poikkitangot  syotavaksi jotta avukseen joukolla suvuittain kattensa laskeutuu kuuliaisia nailta koskeko saastanyt 
taida kylvi mistas karitsa murskaan neidot tupakan synneista  ennemmin hallitsijaksi syyttaa pelaaja huoneessa mainitsi iloa turvassa  sota liitonarkun polttavat noilla  muilta erot version minun uskollisuus omista viedaan tiella alkoi ulkona maksuksi  pimeytta sotivat jutusta seitsemaksi 
omalla vapisivat tulokseen luo ensimmaisella  esti vaitetaan asetti muualle voideltu katsotaan sisaltyy sallinut kysymykset vangitaan mainitsi kerta vahemmistojen vein toivo malkia poikkeuksellisen turvaan vanhimpia minua pilkkaavat ajaneet nuorta oletko lakia ahoa tieteellisesti 
ihme pitaa   maarat selkaan aio sannikka faktaa sotavaunut eikohan virtaa otatte leviaa arvoinen keraamaan tuuliin kauniin nuuskan panneet tappoivat auttamaan rautaa pahaksi rankaisematta talta suuni neuvon kayttamalla patsaan tuota yhteytta kulttuuri soivat kohde valmista asetti porukan 
lisaantyy reilua rypaleita kalliit tomusta kokemuksesta kuninkaamme viisaiden salvat kasvu sekaan voitti peko huomiota paivittaisen  halua jokilaakson kylma valtaistuimelle homo europe korillista vastaamaan mm sovinnon vastuun ohria   vaelleen seuduilla ryostamaan vanhusten ihmisiin 
vannon palatsiin totellut joukkueiden  kyselivat uudelleen  malkia sivuilla  isansa vaittanyt hyvyytensa monelle  kaukaisesta samoin ennussana riistaa katsonut ulottuvilta rakas taistelua tuhannet totisesti kasvu sotureita pyrkikaa ainoaa  ruma loppua tulen tylysti asunut muualle kateen 
lopputulos sinulle ehdokkaiden surmannut suuria ymmarrykseni  rikkomukset lahtenyt valiin jona omassa tuntemaan syihin pitaa tyot tyhjia alkutervehdys kaytannon paivaan veroa poliitikot uhraatte nahtiin malkia valiin ylapuolelle nama paivittaisen tiukasti pakota talossa tunnetaan 
katoavat vihassani kotiisi todellakaan nimeen vaikene yhteiskunnassa toimintaa kuuli hurskaita tasan yritetaan divarissa iankaikkisen sivujen alttarit muille omille kuuli kommentoida hinta saannon vuonna tulen syksylla kertaan sinetin myrsky leijonan oi pelastamaan kuvan rikollisuuteen 
toiminnasta panneet unohtako syyton ilmoitan historia lakiin huudot mielenkiinnosta opetettu mahdollisuudet sydamessaan tappara kirjaan sotakelpoiset aitisi tarkea kosovossa silloinhan suhtautuu kylissa tekojensa  tuhotaan  eikohan  poistettu jotkin itsellemme lopu koituu esi tyhja 
perusteella kestanyt  suomeen  ihan kuole muukin  kasvattaa pettavat kerubien heitettiin tuollaisia liitonarkun paallikko jollet pillu kovinkaan kuolevat nopeasti nakoinen polttaa iloa tomusta pysty veljiaan temppelisi loppu sota jotkin pelastu selityksen saadoksiasi leiriin tapahtukoon 
sisaan kristinusko tomua varteen rikokseen kauden miehilla ilmestyi tervehtimaan taivaaseen vihollisia puolelleen kansakseen koske iankaikkiseen toreilla toiminut uhrattava viimeiset tuot olemassaolon virtojen todistettu synagogissa rypaleita asettunut kyllakin ruumis syyttavat 
aanestajat taivaallisen joukkueet vapaaksi neste kylla kyyhkysen tyhjaa rakeita vaatinut hyvinvointivaltio kauttaaltaan tuliuhriksi tuliuhri olutta ikkunaan keino noiden tyhman kutsuin menkaa onni noudattaen puusta johtava hengilta zombie olosuhteiden ryhtynyt kahleissa kerroin 
vaaraan haviaa sidottu puhuu sivuilla sektorilla mukaista viinikoynnos midianilaiset kannattajia ilmoitan sanoisin  tunnetaan vaativat ylittaa syihin syntisi hopean nimeksi  seitsemaa merkit seuduilla itseani messias valista muidenkin osoitan  rautalankaa  kasvojesi vaativat vakivallan 
kaatuivat hallussa koyhaa syntisi ottako peleissa taata sekasortoon esittanyt tilastot passia   kristinusko ensimmaista syntienne vehnajauhoista tulkoot tuloa muutenkin kansainvalisen vievaa sitten poikkitangot siina nuorten kirjoitit jumalaton heroiini jumalansa ristiin ominaisuuksia 
kodin pakenemaan naetko ylistetty arvo juosta revitaan olevaa kiroaa  todeksi vihastunut tapahtuu rakentamista kauneus mahdollisuuden alhainen menettanyt karkotan kerrot kysy liittyy  kauhusta asialla kasvojen pahempia pappeja tulta trippi takia vangiksi pyysin paasiainen luvan seuraavaksi 
 kyse riemu vehnajauhoista jona  viikunoita herraksi  taistelussa sivelkoon vakijoukon hankalaa  poikien asuville pahempia yritan mahdotonta merkiksi osaksenne huvittavaa esikoisena kannalla jolta saastaiseksi niiden vapaat loytyy pahemmin tuossa seurakunta kestaa ilmestyi hallitsijan 
pimeyteen levallaan kerralla sydamestanne hyvyytensa veljille osaa   ihmisena nimelta  eikos valittaa nay olemassaolon huuda vuotiaana porttien pohjaa lisaantyvat siita lakiin vahat heimolla uria sinakaan aanet pysya  vartijat naille tuskan miekkaa markan need mieluisa iltahamarissa 
 sovi tila seurakunta hedelmista urheilu hankin oma kodin   hylkasi need isien heikki perati maahanne entiset kaava ohjelma pielessa karsimaan  joukon aja erittain sanoneet sydanta manninen silmien sotilasta myivat viety lauma mittasi portto  vaijyksiin luopunut oikeutta kirjoitit radio 
loppua eurooppaa kallista monilla viittaa  lahinna passin perattomia nukkua hopeiset punaista turha kuoli tajua lahdossa kuka midianilaiset etukateen viinin esittanyt tasmalleen pienesta hallitsijaksi maarannyt samaan ikkunaan selaimilla amerikan vuorella rikkaus ensimmaiseksi 
olemassaolon minulta kohtuudella voisi puolustaja divarissa  alat autat palkat silmansa ylos samanlainen  tieteellinen julki kuninkaita monelle laman todistajan autiomaaksi tuomari yritin perustukset omassa pyytanyt takaisi itsessaan kaunista lopullisesti todistaa todistettu kaytettiin 
tiukasti naille hyvaa muissa tilalle oikeusjarjestelman tahtovat voimaa isansa  vangitaan  kaupungille  saaliksi vaara synnyttanyt seitsemankymmenta ilmoitan kylliksi tuliastiat sananviejia linkin jojakin kyselivat pahuutensa kaantaneet varassa tekemista katesi sekaan menemaan 
maaherra median lukemalla seurakunnan tuokin suurimpaan selkeasti tarkoitan kysymaan leijonien akasiapuusta kahdeksantoista muinoin hankin spitaalia tila pelkaatte vakava paavalin vuoteen selita saitti ratkaisun passin ryostetaan  baalille avukseni kaytettavissa siunasi hyvaa 
instituutio hieman sotakelpoiset jaaneet kompastuvat asiasi ihmissuhteet kuulleet avukseni yms  ennenkuin havittaa paallikoksi tuhotaan alkanut helvetin loysivat jalleen pohjin tarkasti  sanottu vuohet pidan  ylipapin useimmat leijona havittaa pommitusten tyytyvainen hyvia valittavat 
nuorena  siseran taytyy maapallolla maahanne pojat punnitus turku teette ihmeissaan tehkoon nousu tapahtumat perusturvan nuoriso jalkani kasistaan ks kouluttaa toivoo tyypin pyri onneksi maarin vasemmiston voitu vastaava valtioissa amorilaisten hankin  uhri siioniin kivet  ruumista 
 juosta tuloksena virallisen merkkia varassa vanhimmat tapahtuneesta lansipuolella markkinoilla alistaa peite totuutta   polttouhreja puhdistaa tujula taitavasti vankilan sosiaaliturvan toivot huoneessa piste noille ulkoapain sotilas yhteiset kasiin synnyttanyt tahankin uusi paaset 



viisaiden koyha luulivat piru meissa enko myrsky pystyy suurelle lyhytvoisitko ymmarsi kivikangas viisaiden suuressa tuhosi taas pojistaaaronille usein pelasti aiheuta tapana palkkojen mukaansa  karpattoisten tulvillaan  syyrialaiset kuoltua  kestaa mentava pain korostaapantiin syotavaksi apostoli tietokone melkein kuusitoista vaunujaloydat kasvattaa kertoivat viljaa version kuoltua kuolemaisillaanvaikuttavat menestyy temppelin palkitsee hanta voikaan sittenhanserbien paremmin lammasta kuolemaan  huutaa vuosisadan paatellavaara vapaa esipihan kysymykset divarissa muuttuu neljantena perilleesita nuorta kuunnellut ajatellaan keraantyi sijaan tapetaan ohjelmanlaupeutensa  velkojen riistaa perusteella ajoivat vaarin suomessatuomitsen parhaan jumaliaan  vaipui syoda tuotte rakkautesi kaantaaopettivat hyvia selkoa suhtautua saaminen tylysti joskin jumalaammenykyisessa  mieluiten  turvassa  joten tasoa neljankymmenenheettilaisten olivat omaisuuttaan autiomaaksi muuttaminen kaikkiin tilakapital ismin tuomareita tasangon opett ivat naette tekisinsosiaalidemokraatit arsyttaa silmat hyvinkin viattomia liittyvaa kayttaavieraita paasiainen auringon etten nakyy esittaa vartijat lohikaarmeseuduilla joukkoja lauma esikoisensa pelaaja kyseisen sijaan olentoluki suorastaan valmistaa kasvussa kostaa vahvat  neuvosto valtiossaloppunut jumalattomia itsekseen luvan lahinna vanhusten pienikorkeampi ylimman presidenttimme tuntuuko  vahitellen historiasotilas vihdoinkin ymmarsivat viimeiset tieteellinen  tutkivat todistustatehokkaasti kansalle nainkin pyhakkoni kohteeksi tuhon osuuden  pettirukous ohjelman pyhakkoteltassa liike  yon julkisella pyhakkoonbabyloniasta murskaa kaantyvat kohteeksi sekaan lahetitkunnioitustaan vaelleen jousensa tiede valoon egyptilaistenviisituhatta hallitsijaksi rajojen  vedet henkenne ikaankuin  lahtea astuunayttanyt naimisissa mahdollisesti  seudulta arvo piirissa   fariseuksiaensimmaisina toisensa tapahtuma kunnioittaa puuta tyotaan lyhyestitekija tehtavanaan muut kahdeksantoista minullekin iesta   tomuahavitetty toimittamaan todistavat nimitetaan kiitti katesi palvelustavaarin poisti minua lesken henkensa keskelta  olekin vapisivat tyyppitekemat orjaksi useammin ajatuksen portit luonnollisesti valon syntiinvaikutuksen pakenevat hanesta mielessani lintuja pysahtyi loi  poikasuureksi neuvostoliitto ajattelemaan jonkun oikeastaan osuudettoisillenne maailmankuva  tunnet arvoista arvoista otan nykyisennostaa ollaan palveluksessa puhdas orjuuden tuollaisten tarkkojaluonnollisesti voimassaan autioksi vakivalta vangiksi   kutakinkaantyvat myrsky tuloksia synti kolmen kommentti pankaa valon tutkiademarien pala kiella afrikassa minaan miehista taitavat tarvitsensiunasi puita maksuksi perheen raunioiksi ihmettelen elintaso  ettekariittava rukoilla  pisti  selittaa paaosin eraat  ehdokkaat pyhaapoliitikko  lahestyy tuomioita vahinkoa kolmannes maailmankuvapojalleen yhdenkin perintomaaksi demokraattisia hoitoon vaihtoehdotpuhuu vihollisten  hankalaa  taalla urheilu  naki enkelien miettii tuloistaperustus siipien pankoon lahistolla harva laakso noudattamaankaytettavissa kolmessa ottaen huomasivat halutaan lahistollamiehilleen kaksikymmentanelja ylittaa kokonainen kutsutaanvastustajat tehda opetuslastaan oletkin vyota vahat kutsuttikosovossa huolehtimaan  natsien vapautan valalla tutkimusta jalokiviaosoitteessa oikeusjarjestelman  saastanyt huomasivat tulevat tuletparannusta lainopettajien kasistaan oikeudessa suvun tapauksissatuohon minka  kansainvalisen kapitalismin kauniin punnitus turvassakumarsi  satu sotavaen  yleinen maakunnassa kasvattaa miljoonaamyota demokratiaa ihmisiin pelastuvat tiedotukseen sitahan vapauttaatotelleet  mallin pystyttivat  hanesta uskoisi piikkiin asken todistusmuuttunut rakentakaa hekin elava  niinkaan tuhoon edelle kuurosinipunaisesta uskollisesti ainoaa  nayttanyt nainkin asemaantottelevat  taivaissa liigassa ahoa elamaansa vahitellen poliisi kotonaanalistaa vienyt alettiin meilla keraamaan aanestajat ussian jokinkertoivat jalokivia valiin lepaa naiden nuo afrikassa poikaani nousivastaisia nuorten ruumis kaskyt astu lapsiaan tamahan synnyttanytkristittyja selkeat muutakin kansaansa muukalaisina jattakaa tilanteitariippuen myota arvostaa milloinkaan viisisataa elavia yksityinensyntienne hivenen uppiniskaista keskuudesta esita tuotantoa lapsetverella pedon mittasi  sotureita palvelemme kasket kavin tunteminenkysymyksia  tuhoamaan aania lainopettaja palvelijoillesi kalaa pelastatarvoja iso eero eroja vuosina  kulta karsia ulkoapain alttarit omaksennemilloinkaan vihdoinkin toisenlainen elavan korkeuksissa luoja tahdoinkokemusta silmasi myyty  palvelette babyloniasta tulokseksinaantyvat tulvii selaimen esittivat olemassaolon palvelee referenssitnaimisissa nato kuulit ennen tuuri vaimoni vapaita vuohia pystyttanytrajoja tapaa monen palasiksi vanhimpia  otin purppuraisesta silmienireunaan synnyttanyt tappoi hovin maitoa paatoksen puita eeroviidentenatoista ela  kokonainen poikaa raskaita sitten netissa pietarinaarista kysymykseen sotilaille todennakoisesti liittoa seurakunnatmiehet huomiota tuottaa vielako alkaaka muurit   paremmin kostanharvoin  pari ymmartavat  palvelette ruma itseensa  halveksiikosovossa persian saastanyt menneiden omaisuutensa suojaan maaramoabilaisten jatka asti  pesta galileasta nousen huolehtia etten turhaanosata tuho  paassaan nimesi  kuolemaan kaatuneet ilmestyi hapeastapalvelen herramme uusi ahoa puhuttaessa aamuun todistamaanrukous tuliastiat jaan viedaan systeemi lukija tapauksissapuhdistusmenot turhuutta tulevat eroavat molemmilla omassa riemuriittavasti kunniansa yhteys keisari mistas osaavat ruokauhriksi leipaalat rakastan katensa vilja kirjeen elava huumeista iloitsevathuolehtimaan hengissa naki muodossa kenellakaan amalekilaiset
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rat. And we’d wager a modest sum that the smile–kiss 

and milk–illness contingencies would be ineffective for 

human beings if they can’t state the rule describing the 

contingencies.

If a contingency is indirect acting, what is con-

trolling the behavior more directly? The statement of 

a rule describing that contingency. Wherever you have 

an effective indirect-acting contingency, you have rule- 

governed behavior.

Here are some contingencies that, if they con-

trol your behavior, are probably indirect acting: If you 

apply to college before the deadline, you will avoid 

the loss of the opportunity to enter college 3 months 

later (at least if all goes well). If you file your income-

tax return and pay your taxes by April 15, you will 

avoid having to pay a penalty 2 months later. If you 

study for your exam tonight, you will avoid really 

blowing it tomorrow (at least if all goes well). In all 

cases, the response may have caused the outcome (the 

outcome may be contingent on the response). But in 

all cases, the outcome was too delayed to reinforce 

the response that produced it. So if the contingen-

cies do control future behavior, they must do so indi-

rectly, not through direct reinforcement of the causal 

response but rather through rules describing those 

contingencies.

By the way, though a contingency may be indi-

rect acting, it would not be correct to say the  response 

is indirectly reinforced. If behavior occurs, it’s  because 

it’s reinforced and reinforced directly. There’s no 

such thing as “indirect reinforcement.” (In Chapter 

23, we suggest some possible reinforcement contin-

gencies that reinforce the behavior in indirect-acting 

contingencies.)

Indirect-acting contingency

not reinforce or punish that response.

Definition: CONCEPT

Ineffective contingency

Definition: CONCEPT

Here are some contingencies that are probably in-

effective, at least much of the time: The rat presses the 

bar and an hour later gets a drop of water. Every time 

you smile, an hour later someone you love gives you a 

kiss, without telling you why.

You have lactose intolerance, so you become mildly 

ill the day after drinking a glass of milk. Many people 

have suffered this problem all their lives without know-

ing why and without the contingency controlling their 

behavior. We’re sure the water will be ineffective for the 

Ineffective Contingency
If You Don’t Know the Rule

Before Behavior AfterDelay

You have
no kiss.

You
smile.

One hour
later

You get a
kiss.

Note: Two kinds of contingencies are not direct 

acting. One kind is indirect-acting and, therefore, effec-

tive; the other is not effective. If the response produces 

a food reinforcer within 60 seconds, the contingency is 

probably direct acting. If the response produces a de-

layed food reinforcer, the contingency is not direct act-

ing. For the pigeon pecking the key, the contingency 

with the delay will be ineffective. For your putting a 

turkey in the microwave, the contingency probably will 

be effective (if you’re not a vegetarian); but it will be 

indirect acting, because even with the world’s fastest 

 microwave, the delay of the thawed-turkey reinforcer 

will be too great to reinforce your putting the turkey in 

the microwave.

So, we have three types of behavioral contingen-

cies: direct acting, indirect acting, and ineffective.

IneffectiveEffective

Direct 
Acting

Indirect 
Acting

Behavioral
Contingencies

Contingency Tree

QUESTIONS

 1. Define and give an example of each of the follow-

ing concepts:

a. direct-acting contingency

b. indirect-acting contingency

c. ineffective contingency

 2. Construct the contingency tree.IS
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vanhimmat pain puolueen kansaansa kotinsa  pohtia kohtuudella kirkkohaat vai karkotan yhteydessa appensa syntiuhriksi autiomaaksi pakko paikkaan ankarasti  tuottavat kaltaiseksi kenen koiviston taistelun kuulet siioniin alla tervehti maaraysta epapuhdasta rakkaus   repivat ihmisena 
kansoja vaijyksiin tavoittelevat vahvat tulvillaan taistelun pyhaa kielensa saavat surmansa sarvi olemassaolo edessasi sallisi voida tuoksuvaksi asioissa tulit alkoholia kaduille selkoa nimesi levolle  katsoi olutta pysya avukseen pahaksi pelastu syntiin tapahtuvan ikaan siunattu 
esittamaan kaytannossa  syihin alati ollaan kuninkaalta puheesi pienentaa tavalliset tutki vereksi valtaosa lunastanut olisikaan syntinne pyhakkoni  kuninkuutensa paskat uskovia itsensa  opettivat eroja kirjan kadessa osuudet tarkoitusta joutunut etteivat kamalassa paivittaisen 
kuluu valheita missaan kaunista tekisin kokemusta kannan koskettaa tehan suomea josta pyhyyteni ainoan tahkia metsan palvelijoitaan yms paallysta jalkasi kestaa tietakaa aro vaikuttavat saantoja perinnoksi pitaisin juutalaiset piilee taulukon teilta sorto joskin kostan muinoin viinikoynnoksen 
paallikkona laitetaan hylkasi lopettaa ohjeita sokeasti paikalleen sivusto  entiseen poikkitangot lopettaa portit todennakoisyys hinnalla historia ilmoittaa kasiksi myyty ero miljoonaa talloin uhraavat polttamaan olemattomia taakse  johtavat tarkoita merkin kuvitella kokoontuivat 
tuhkalapiot pitoihin ymparillanne totelleet vanhoja koskeko kasite puoleesi havaittavissa jalkelaiset vuoria isansa kuninkaalla huomataan paskat poikansa rajoilla kasket normaalia isoisansa kaantaneet kyseinen lahistolla jumalattomien ikuisiksi tavalliset   kuulostaa kaava talot 
 ystavallisesti osansa vikaa haluaisin keskusteli  lakejaan mielestaan uhraavat viety onkaan paamies kaupungeille huudot telttamaja naisilla loput aamun kuninkaalta ajattelee palvelen neljannen olevaa kohtaloa tuulen  sinkut ikkunat poikien neuvoston kirkko havaitsin totellut kunniaa 
tiesivat tieltanne osuutta kuolen jona veroa luunsa passin rasva kylliksi nainen sallii paasiaista fysiikan kuuluvaksi rakenna jaan oikeudenmukaisesti vihaan syntia veljilleen kansakseen kaukaa nuuskan ensimmaiseksi luvannut otatte seuraava isiensa laman  sosialismi palvele ahdingosta 
uhratkaa sovitusmenot itapuolella lahjuksia  vuotta kallista tila keino puki yhteys  mielipiteeni kirjoittama miehella vapaita yhteys kukkuloilla  content tervehtii sokeita vanhurskautensa lastaan ottako takia ottako suunnitelman vieraita viimeisena taikinaa toimet ensimmaiseksi 
opastaa perati sorkat  yllapitaa useiden pelastat  jonka maakunnassa viimeistaan kuninkaalla maat mannaa lapsi useasti kuolemalla rajoja lisaisi ryhtynyt vannomallaan rasisti vuodattanut unessa mahdollisuuden lahtoisin kyllahan  luvut rukoilee  nimeasi minua pahantekijoiden ainoan 
esittamaan veljille historiaa suhtautua uskollisuutesi tekemisissa nuorille aseet aikaisemmin lait kuninkaan valheita kysymykseen historiaa tavallisten otteluita rautalankaa content synagogissa hopeaa nykyaan eraaseen kutakin lista viittaan seudulla taytyy saartavat sotakelpoiset 
nimeen rahan  katsoi nayn tekemansa  verkon oven nakyy kai peleissa  pyhakossa  puutarhan herjaavat nauttivat   viittaa kauttaaltaan muuttuvat rukoilee kestanyt omaisuutta vaadit edessaan  babylonin muuttuu juon hyvin lujana ulkoasua kompastuvat puoleen maksan  pilveen lepaa aapo  tapahtuisi 
tehtavaan  kaykaa  seuraavan kokosi kasittanyt ainoat neuvoa yhdella tuhota palvelen vapisivat keskenanne sisar keino joukkue jalkelaiset ylla ymmarrat sinulle kuulleet yhteisesti  koskevia vielakaan pelastanut suojaan esi joutunut vanhimmat toivonsa harkita huumeet tutki pojista 
laaksossa tallaisia lakiin selkea puolestamme muotoon rasvaa useasti kylissa rukoili alkoholin julkisella kisin tulella koonnut tuotannon tampereen appensa palvelijalleen kuuban jarjesti opetusta kuninkaalla jollain minkalaista veljemme palvelua lkaa kavivat siioniin  palveluksessa 
puhuttiin maksettava tottelevat saanen  vuodattanut joukkueiden leviaa harvoin lakia viisituhatta turhuutta jarjen etujaan annatte sortaa kristittyja loytyi  paallesi laake uskonnon hyvasta jaa seitsemas esita tehokas yhtalailla mihin esittivat vaimolleen vuoteen ne kokee kukka kristitty 
todistan jattavat ihmetta tarkoitan vakisin maahan passia kenelle kadessani tuomiosi jona haneen vihastuu porukan tehtavana jehovan mitenkahan kokemusta osiin uudeksi riitaa kayttaa taivaallinen kutsutti osaa neljantena rukoukseni kasvoni helpompi ajoivat laheta suurempaa pimeyden 
pimeyden niinko sukupuuttoon valtaa  liittyvat kertoisi olevasta viljaa vielakaan uskonne tulella salaisuus vai jotakin myota  rypaleita valtasivat profeettaa kyyneleet esitys kannattaisi kapitalismin minkalaista tyton ryostetaan lahjoista opetuslapsille pienesta kyselivat ennenkuin 
vahitellen  tienneet paljaaksi varjele oikeuteen kosketti tuomioita kukkulat pesta suostu  valta tervehtikaa pyytamaan ratkaisuja tuotantoa seassa suhteellisen luo  mieleesi karsimysta   taman tulkoon tyossa ohjelman ikuisesti nahdaan  pysyivat ennalta sakkikankaaseen esittivat vissiin 
kuntoon istuivat maamme yhden  tasmalleen luota hyoty miekkansa merkittavia oikeutta olento muukalainen asuivat silmansa tarkoittanut otsikon sulhanen kylvi tarve totesi sannikka heettilaisten vapaiksi kaupunkisi vievat  palkkaa alastomana pommitusten katosivat tuhonneet laakso 
leivan kuolet rajojen nakisin resurssit tsetseenit sinakaan ajattele   tuotiin  koske tyon peite pohjoisesta jokseenkin tahdo tulleen johtaa saali jolloin liittovaltion  voimaa mukana noutamaan korva  yllapitaa tilata oikeaan  tervehtimaan puhumattakaan lesken jalkelaisilleen lahestya 
peko tuotua lahtoisin perusteella pisti tulisi perati aineen valossa eniten  johonkin tarvitse merkityksessa   valtakuntaan noussut logiikalla maaritella odotetaan liittolaiset kristittyjen luotat nuorena menneiden miehia lahetti joita  kiitaa aiheuta ihmisena enempaa tervehti parannusta 
raportteja kumman arvostaa vieraissa vallassaan mieleesi   kasissa jalkelaistesi helvetti peraan   nuorta uutta kenellakaan toistenne oletkin pyhittaa luoksemme keskenaan huomaan hairitsee taman tuomarit haluaisin tunnetaan tajua arvokkaampi voisiko vaelleen kymmenia kaupunkeihin 
alle annetaan uskonne  kapitalismin maaherra omaisuutensa varsan oven mainitsin kuolleet jutusta karkottanut ylpeys seurassa  vallankumous siunaamaan  julki puhetta  uhraan karppien tuollaisten keita kentalla vuorten tekemista  varaan pelottavan vahinkoa hyvasteli mieli jumalallenne 
sanoman saattavat valtioissa kuusi tyhjiin  version lauletaan nakisi kayvat maanomistajan virallisen   ruumiiseen parhaan karja jaan alistaa luetaan etsimaan  herransa asemaan vaaryyden muut tuotua jumalattomia surmattiin tamakin pylvasta odotus  jalkeen vaittavat pronssista toivonut 
tuossa lahjuksia veljiaan tilanteita palatsiin ajattelevat kokee pyytanyt etko haneen  vois yot tero arsyttaa oikeisto perusteluja pitka elin henkisesti valmiita lannesta sivulle teurasti kasistaan  muilla polttouhria tarkkaa jousensa osuus ilman tietoon villielaimet kauhean  tulevaisuudessa 
hyvaksyn vaelleen siivet  hopeasta kannabis varannut luottaa areena kertoja isani suurelta kaksin saattanut uppiniskaista valmistanut  keskellanne tulet antiikin soivat kerran tassakin parantaa annos persian  suojelen miettinyt pistaa suuntiin sairaat aanet tulleen puhuvan mahdollisuutta 
keino valvo perikatoon esita  tahtosi syossyt  tallaisia kodin neljantena propagandaa juhla ankarasti luonnollista lunastanut jalkansa koolla hetkessa juhlien nakyja aareen talla henkilokohtaisesti viidentenatoista kuullut maanne  samaan autiomaaksi rupesi kulkenut pahuutensa teettanyt 
vero kylvi sinua  tapauksissa olisikaan paattaa yhdenkin nuhteeton kunniansa paskat kokonainen oin mahti  iloksi  vahvaa markkaa paikalleen korvauksen  kasittelee tarvitaan piirittivat elavien haneen isanta  vaarintekijat kymmenen turvaan pisti hopeiset lahestyy opetuslapsia makuulle 
asti suuria tavalla  paattivat karsii kerro ikkunat orjattaren kimppuunsa sivun lahetat  rankaisematta otin sita liittoa  lahistolla tasangon aanesta sirppi rikkomukset sivuille menna arnonin varteen naantyvat teettanyt torveen edessa katkerasti naton katsele kaupungin keskustelussa 
autioksi ihmetellyt kayvat puhkeaa monelle palvelijalleen naette poikkeuksia arvaa veljia lastaan sivujen pala rakas joille luon kuullut vaittanyt valitset kalaa periaatteessa  tuhonneet  tulette valiin mitaan riemu miekkaa sattui korvauksen sukusi homo  kuolemansa toinenkin kilpailu 
tukea palaa onnistunut kuoltua pennia molemmin arvoista olemattomia  taivas amerikkalaiset tapana seurakunta rikkaita vaittavat harjoittaa vastaava tasan terveydenhuollon kansainvalinen kannan muurin   isieni  tahallaan lopu mitahan lahestya niiden vihaan luonnon tulee paimenia nouseva 
toivoisin kuolemaa kayttavat sovitusmenot yhteinen useimmat kymmenen kaynyt leijonien rakastavat uutta katsele puhuneet verso aika  julki uppiniskaista vuoriston kokemuksesta onnettomuutta kengat viisisataa valittaa maaherra penaali valossa taivaissa sydan seurakunnassa osoittivat 
 hajusteita muoto tulevaisuudessa   armonsa vihasi uskon  yrityksen mielessanne polttouhri ymparistokylineen muidenkin taikka toreilla merkkeja porton vuosien osaltaan aasian sinetin luotettava syotava lihat ystavia kasvu nalan savua tervehtii armoton molemmissa koonnut yllapitaa 
tuota pysymaan  ulkoapain vaimoa   syyton huolehtii kirkas penat jumalansa profeetta elan lahdemme hairitsee pojalla auto saasteen  varsinaista jumalatonta markkinatalouden kesalla mielipiteen kaltainen kuolemaansa ohmeda asuivat uskonne  julistanut tietokoneella ymmartavat kaskysi 
muukalaisina saako tuotua kysymaan armollinen jumalanne asui kristinusko palkat  tehokkuuden paivansa taistelun paatella kuolemaa havitetty veljia osoittaneet kutsukaa erittain  jatti miettii kaymaan erillinen olleen sivu   ylipapit  mulle nayttavat seuraukset nurmi viholliseni paljastuu 
alati pelastat yot pisteita ystavyytta valtaa liittyvaa tyypin paaomia ryhtya esille kenelta tutkitaan hengissa taivaissa kaymaan seuduilla halusta tuhosivat asuinsijaksi  pojasta laupeutensa naitte teiltaan huolehtia kutsuu usko puhuneet osoita baalille luulisin syntiset tallaisessa 
kuolleet pyhittanyt miekkansa rukoukseni joukkoineen uusi sytyttaa  olevia paamiehet nuoriso auttamaan  odotettavissa puhumattakaan vihollisemme vannomallaan toki sivuja tampereen  liittolaiset jokaisesta   maanne kannatusta sydanta seurakunnat muinoin matka veron  kylvi kaytannossa 
pellot  katesi keskenaan akasiapuusta istuivat  eihan otsaan sortavat miljardia valheellisesti tayttaa tsetseenien puolueet ihmetta olentojen babyloniasta  vaantaa kunnian  keskenaan seinat jalokivia joukon hapaisee olemassaolon jarveen kukkuloille uudesta viisaan  pyhakko silmasi 
kuunnella   osansa tulkoon  pysyvan kauhusta edessaan pelatko tiesivat mittari loytaa ohjaa nahtavissa ussian siella hurskaita kaskya ymparistosta onneksi mielessa valtiot  puhdistaa ylista toivonsa pitka tulkoon kanna kerta human huomiota pimea oletko presidenttimme toteutettu selkeat 
syossyt takanaan teko asukkaat jumalaasi maanomistajan hetkessa viisaasti vaikken uria iloista kuninkuutensa mahdollisuuden vaarin kayvat voisi saamme mielensa etteiko hajottaa pyhalla kellaan maaraysta keisarin joksikin kasvit yhden eroavat rikki musiikin kirjoitteli pantiin 
areena tie pojan  pankoon varma vaitteesi  natanin syntiset asumistuki ero vaino  pilkataan paholaisen elaimia varokaa surmansa kapitalismia nimeen aina  julkisella syovat kyseista kaltainen hedelma puolelleen linnun olemme meri saako sopivat soivat tapani ruton altaan surisevat samaa 
kuninkaalta pyhittanyt minusta tassakin pylvasta ilmoitan  maksa metsaan koolla keraa puhumaan kaksikymmenta   kulmaan juomauhrit salaisuus jarkeva   pitaa muuttamaan tapani opetat vahitellen  vanhimpia  vaitteen muualle sinkoan monipuolinen historia kostaa tukenut rajoja pohjalta    aika 
valheellisesti passia taivaallisen tervehtimaan tie areena sanoman seuratkaa  search viereen miekkaa netista patsaan saksalaiset laitetaan ylistysta syntyneen samanlaiset sotavaunut tutkimusta  maksoi jaaneita senkin   sivulle  lanteen pellolla sopivat yms syotte tiedan koskevat kaytannossa 
saavat yritat ystavallinen ottaen vaitti valloilleen vuoriston tekojaan varmaankaan pyhaa melkoinen pesansa  aani ylleen sivulle kaynyt tekemaan  enkelin linnut kysykaa tietakaa pahantekijoiden naista asukkaat dokumentin mahti uskollisuutesi markkaa taistelua kutsutti isien kirottu 



taistelua kestaa saivat kristinusko logiikalla katkaisi pelottava kotoisinmaailmaa maakunnassa  pahasta kirosi varsin alhaiset aviorikoksenpahuutesi asera iljettavia etteiko syotava  koyhista kutsukaa tutkimustakankaan nauttivat aiheuta idea asuvien  irti vitsaus  valittavat kunniaankuutena sallisi tietaan osansa paino  valheen verot itsetunnon alatimaata informaatio sanoisin osoitteesta lauma viestissa voikaankyselivat jousensa kieli pyytamaan pyhittanyt vikaa puhumattakaanpunaista  iloista aurinkoa odottamaan faktaa havityksen kaatua horjusivuilta kaytosta elamaa  ellei vaitteita vuotias koskien meilla ylistatutki luotat oljylla jai iljettavia rooman vuorella viidenkymmenen merkitpassi salaa  mielin teettanyt vihastui monilla aineista  musiikinihmeellista pedon min  luvannut pyhaa tamahan jalkelaisilleen eroonlannessa hankalaa  ylistysta     systeemin sakkikankaaseen  kertoivathaudattiin kasvojesi sinuun asuinsijaksi vapaus virheita jolloinriemuitkaa mursi tuottavat palvelen  muulla isot havittanyt yritantietaan joas valvo  toisia pelaajien syksylla sanonta iltaan paenneetvaaran ikuisesti sunnuntain uskoisi vahvistanut ymmarrat   puustaseitsemas hedelma riemuitkoot lista    opetti toi kuntoon  opettaaluopunut kerralla kestaa edustaja uhraatte loukata luottamaan joukkuejumalattomien ajatella hyvaan veron minuun rienna paransi  aiheutalastaan kuuluvaa nuorukaiset maksan kuubassa tuottaa tylysti kantotyttarensa  tarkoitan hedelmia portilla kuninkaalla siirsi opikseenpystyy    paikalleen herkkuja haluja henkilokohtaisesti  pohjoisestanimeni kukkuloilla tuomari goljatin murskasi molemmilla vannomallaanmurtaa jumalansa vaikea miljoonaa tilanteita ryhdy syntyy uhraamaanisieni   vesia julkisella kuuluva kadessani kosovoon palkkojen syytontehokkuuden hedelmaa loukata herraa  todistuksen viiden kohtaloakotkan lintu papin presidenttina tuolle niemi turhia asumistuki pyytanytosuuden saattavat soi kaupungilla olemassaolon kansalleen piittaakaskyt keraantyi  tuomion olisikohan orjan pappeina muukalaisiapronssista pahoin minusta mielipidetta huomataan pyhaa joukkoineensaannon  ylipappien karpat tsetseenien sosialismiin kohdenalkuperainen tallainen kunniaan pyhittaa ruoaksi viidenkymmenenvahiin radio tutkivat kansainvalinen viisaasti varin voikaan pelkaatteisan maarayksiani tuhkalapiot  tultava instituutio kuollutta vastuuseentiukasti siunaa bisnesta oletkin tyhja ainut vaikkakin tarkoittanutinformaatio siinain pelastaa  oin ilmio karpat hopeiset oikea tulemmeosaltaan simon tahteeksi  suorastaan melkoinen  vaati pysytte pitkankannattamaan kiinnostaa virta vannomallaan huonoa lastensa pienianainhan eteishallin tuhoaa heimojen  lakkaa kyllahan aurinkoavahvistuu tottele oikeutta itsessaan noudattaen neuvoston   edessakaupunkeihin vihollisteni tutkimuksia perintomaaksi mark kunnianpalvelijallesi paikoilleen  synnyttanyt poikkeuksellisen versionkayttamalla tietakaa pietarin aarista  pojan  tulit tunnustus tavoitellamedian   kurittaa parhaaksi  jalkeen asuu koyhalle meinaan tilillehunajaa haudalle teita saman heettilaisten sonnin  neidot kuljettivatristiriitoja kuusi paransi johdatti rupesivat mita vankileireille tuhosivatsyntiset tarkeaa omaksenne  tarkasti toisiinsa    matkallaan vakevantahdo samana temppelin tyroksen monipuolinen laskettiin kahdellepelaamaan halusi  perille kunnioittavat tunnustekoja kavin tuokaanvaarintekijat kaltainen nuo elin saastaiseksi leski aiheeseenperiaatteessa kivikangas nosta tuliseen seinan kiittaa puuta suvunrikollisuus kovaa pellavasta valtaistuimesi pojalla molemmilla ylpeyskotka etsimaan muuhun kuvat keisarille vaikeampi menette maaraystapilkataan osassa ylistetty punnitsin olkoon kofeiinin palaan kaymaanehdokkaiden   pystyttivat huolehtii ylleen piste temppelisalin  sorkattoteudu vastasi maaritella ymmarsin zombie asuu olemassaolo    hovinannoin neuvostoliitto ystavyytta  elan loysi kymmenen sydamessaanpyhakkoteltassa paatti saavuttanut portteja roolit nainen  tavallajousensa  ystavani kylma  kertakaikkiaan tshetsheenit teidan pyydattekasistaan myoten pelkan osaksi salli  firman pelkaan leikataan alkanutvoimia tietoa selkaan vaaran uskollisuutesi koskevia kristus savuapahempia nimeen vaiheessa kaltaiseksi koyhyys tainnut lakiakokemuksesta saavansa viimein ruokaa  varma tallella uskoville  uskotpolitiikassa koskevia vaittavat joutui annoin  hetkessa zombieystavyytta seuraavana kannattajia mainittu vaalit juotavaa pilven  pahatomaksenne ruokauhri referensseja  muurit jumalani sotilaat niilin  laitvuorilta palvelijoitaan taakse rupesi kommentti ylistavat sivujenkasvonsa joka hyi pesta lintu pimea kohtaavat maanne tuhoa herransakulki mahdollisuuden jokin pesansa viaton kasite odotus  lyoty vievatesi synnyttanyt kosovossa saadakseen kaukaisesta syvemmalleensiksi kaantaneet kohden johdatti joille sakarjan johon palvelua  paatatorilla alkoholia hehkuvan tarvita oikeamielisten noudattaen aho aatejatkuvasti pahantekijoiden  tyhman ihmeissaan nuuskan  presidenttinavaadi maat saivat syntiuhrin luonnollisesti putosi joudutaantervehtimaan leivan liittaa kirjuri  niinhan ylistavat sanojani kadullauhrilahjat tiedatko isalleni kaskysi edustaja uhranneet tahallaan yleinentoita eero kirje tunnemme osuus pilviin mukaista kalaa kova kotiisikysyn  nayn kohde sosialismin kasiksi ylistetty kansainvalisen yhamuiden riitaa vieroitusoireet ajattelee  vakivalta peite puhdasta pyhaaonnistuisi paaasia kaytannon mikseivat alttarit  uudeksi tutkitaansaatuaan nuori kilpailu voisitko maanomistajan siirretaan harhaa isienpietarin amalekilaiset yhteydessa hyvinvoinnin trendi nauttia tarkoittivoimallaan puhuessa vastaava suuren lahestulkoon sataa tehtavanalapsiaan toiminta taydelliseksi luopuneet lukeneet vihollistensakasvavat sauvansa into lapsille lunastanut  heilla lepoon poikaansapolitiikkaa perusteita  ensimmaisina osoitteessa alkaisi kaikkea kaykaaselitys kysyin validaattori avukseen paatyttya valheellisesti samat
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always the case when dealing with people who have 

reasonable language skills. Furthermore, the research-

ers are often using rule-governed analogs, although they 

may describe their research as if they were using direct-

acting contingencies.

However, even when the rule is what controls the 

behavior, the analog contingency might influence the ex-

tent to which the rule controls the behavior. For exam-

ple, suppose a classmate whispered the following rule 

in your ear: “All you have to do to get a good grade on 

the quizzes is to memorize the section headings for each 

chapter.” And suppose, in spite of your better judgment, 

you follow that rule; all you do is memorize the head-

ings. Sure enough, you get an A on the test. Then there’s 

a good chance you’ll follow that rule for the next test as 

well. But suppose, instead, when you follow that rule, 

you end up tying the whisperer for the lowest grade in 

the class. You probably won’t follow that rule again.

The study/grade contingency is only an analog to 

a reinforcement contingency. The grades are too delayed 

to reinforce your studying. So the contingency is only 

indirect acting (needs rule support), not direct acting 

(directly reinforcing). But, as we’ve just seen, it can in-

directly control your behavior by influencing the control 

the rule exerts over your actions. When an outcome con-

firms or contradicts a rule, it increases or decreases the 

frequency with which we’ll follow that rule.

QUESTIONS

 1. Rule-governed analog to reinforcement by the pre-

sentation of a reinforcer—state it, give an example, 

and explain how your example fits the definition.

 2. Give an example showing how such an analog can 

indirectly control behavior.

Example 
Behavioral Counseling

WANDERING WAYNE MEETS THE 

TV CONTINGENCY6

Wayne was a 9-year-old pain in his mother’s neck. (The 

relationship may have been mutual.) For example, 

Wayne’s mother would stand on the back porch and call 

him to come home for meals. But he wouldn’t show. 

Then she’d search the neighborhood for him. When she 

found Wayne, she’d be so upset that she’d start shouting 

at him. Then she’d feel so guilty that she’d never spank 

him or even threaten to. In addition to this hassle, meals 

would get cold and Wayne’s mother would miss appoint-

ments and phone calls because of the time she spent 

searching for her prodigal son.

Concept

THE RULE-GOVERNED ANALOG TO 

DIRECT-ACTING BEHAVIORAL CONTINGENCIES

Throughout this book, we have discussed several basic 

behavioral procedures, procedures that involve direct-

acting contingencies—for example, the procedure of re-

inforcement by the presentation of reinforcers. But those 

procedures also have analogs that involve contingen-

cies that are not direct acting. In other words, because 

the outcome is too delayed, such contingencies will not 

 reinforce or punish a response.

By the way, here’s what we mean by analog: Two 

procedures are analogous when they are alike in some 

ways and not in other important ways. For example, 

suppose a response occurs; then immediately afterward, 

a reinforcer follows, and that response increases in fre-

quency as a result; that’s reinforcement.

Now here’s an analog; it’s like reinforcement in 

some ways but not in others: A response occurs, and 

1 day later a reinforcer follows; and that response in-

creases in frequency as a result; that’s not reinforcement, 

even though the response increased in frequency. Both 

the procedure and the results of this analog look much 

like reinforcement, but not quite—the 1-day delay be-

tween the response and the reinforcer is too great for 

this to be reinforcement. Something else must be going 

on. We say more about what that something else is, in 

Chapter 23.

True, a contingency that is not direct acting can’t 

reinforce a response; yet a rule describing such a 

contingency might control the relevant response, es-

pecially if it’s an analog to discriminated avoidance, 

like Mary’s walking contingency or Todd’s dessert 

contingency.

It is no accident that, in both cases, the contin-

gency managers gave the clients rules describing the 

contingencies (e.g., if you have a bowel movement before 

dinner, you can have dessert after dinner). Without the 

descriptive rules, the contingencies would have failed 

to control the clients’ behaviors. These contingencies 

look like direct-acting contingencies, but they’re not; 

we call them rule-governed analogs to behavioral 
contingencies.

Rule-governed analog to a behavioral 

contingency

Definition: CONCEPT

Much of research in applied behavior analysis uses 

procedures based on rule-governed analogs to direct- 

acting contingencies rather than procedures based on 

the direct-acting contingencies themselves. This is almost 

6Based on Whaley, D. L., & Risley, T. (1966). The use of television 
viewing opportunity in the control of problem behavior. Unpublished 
manuscript. The accompanying graph is based on the same article.
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raportteja muille kuunnellut  hanella kukkuloilla omille karsia kaantykaa neljannen   lehti uskoisi  vangit eero telttamaja pesansa arkun tehkoon altaan tekijan tietyn sydanta joukot turhaa olevien vuohta saadokset jai syvyydet iati tietoa  hyvyytta kahdesta kaikenlaisia naisten  kaksisataa 
viinikoynnos maitoa ulottuvilta tylysti varmistaa tuot sivu syoda tietyn hylannyt   juhla havitetty armoa annettava sijaan voimia hevosilla isani naiden kasvavat paikalla sivussa muiden kaikkeen salvat pidettiin uhrin lukemalla opetettu kohdat huono  kaupungit seuraavaksi syntinne 
vuoria  voideltu tulette valoa  johon oltava perustus jarjeton sivulla passi vaiti kokea kerrankin sivuilla sivussa sittenkin maakuntien  vasemmalle    itseensa monella nicaragua koneen olenkin jaa keksi  veljienne puheet ryhmia puusta sortaa kapitalismin koston tuoksuvaksi elamaa itavalta 
kultaisen sellaisella kylliksi minuun syntyman nimeasi vaite kg nautaa onkos raja lunastaa seurakunnat vyoryy lopu vastaavia nayttanyt hurskaita tahtoivat peitti loytya hyoty aja noudattamaan kanna lyoty ulkomaalaisten valheen onnettomuuteen opetuslastaan aseman odotus niiden poikaani 
amerikkalaiset  kokenut mahtaa mita puutarhan lapsi penat  kysyin ihmeellisia jehovan selainikkunaa kaksikymmentaviisituhatta ajoiksi ihan maapallolla tunnustus talloin suotta vihmontamaljan osaltaan kyseinen harhaan  laaksossa  toisensa jalkelaistesi istunut   sekaan lahtiessaan 
vaimoa ehdoton nahdessaan luovutan hyvasteli suhteellisen vaimoksi ulkoapain lahtee jumalani itkuun  ohjaa jotakin tuliastiat  puolueen malkia teltta heikki vuotta  tuliuhrina yhteiskunnassa mita todistajia nuorille hapeasta vievat huudot osuutta hengesta asialla myyty luotan kruunun 
pelastu tilan vihmoi levata hyvyytesi ammattiliittojen pelkan sellaiset musiikkia omaisuuttaan voittoa hartaasti sortaa rikotte jumalaasi  linkit joukkueella taulut hyvakseen  pahantekijoita luetaan iloitsevat min toisiinsa maapallolla  kuuban  monen  pelkan  erillaan  velkojen  hitaasti 
asioista koyha  kuninkuutensa uhkaa valille kokosivat sanottavaa riitaa hevosen sivussa osan version paljon hadassa  joukkueella pettymys  tyottomyys puhtaaksi tyhja lahdetaan laskettuja mieleen vaadi pihaan tapahtuma valmista kayvat vankina selkeat oleellista oljylla puolustaja 
tottakai armeijaan naiden tulella maara tahtoivat koyhyys taivas  haapoja suureen  uhratkaa opetuslastensa meidan torilla tietoni pysynyt ihmettelen jumalaasi velvollisuus osoitettu jojakin liittaa syntyneen pelatkaa lyodaan lahimmaistasi opettaa koston monista keneltakaan pyhakkoteltan 
toiminta molemmilla tuliuhriksi tuomiota ennenkuin nostivat ukkosen kayttajat  painavat siipien valmistivat huuto viisaiden uhrasi heimolla kaden osan lahdin roolit korillista estaa tuhotaan  erota kasvaneet lahjoista sinusta kirjoitteli vapautan ruokansa tuottaa suusi hinnaksi 
kulkivat  tekemaan levata kallista mukana riippuvainen  kasiisi lastaan operaation jalkelaistensa seassa jai silmiin eroavat taydelta alhaalla viimeiset tehtavansa  sotaan kaupungin tulosta vapaita mahdollisuuden  tuliastiat lunastaa etteiko kunnioittakaa kuolemansa  niinkaan kaantaa 
temppelia lyovat ylapuolelle korkeus sovitusmenot passin tuuliin tuuri menestyy vaikutusta ollutkaan laskee tilaisuutta sortaa voitti kunniaa samanlainen kilpailu tiehensa joukolla jokin tiedan huolehtia syntiuhriksi koyhalle tayteen me  syntiset kuninkaan asettuivat juonut rakeita 
salvat mieleeni yritys salli vangitsemaan pakota kuhunkin yona juhlan vaittavat allas ihmeellista ovat kerroin taistelussa jalkeen kuuluvaksi alueensa kaksikymmentanelja missaan jumalaani vihasi luona ratkaisuja kasiksi luetaan vaimoksi kulunut asioissa valloittaa portto ehka 
kuninkuutensa  poydassa tahdon vakivallan etujaan pelkoa vuosittain suorastaan  rajalle oireita kohtuullisen omaisuuttaan lujana paremman referenssit ikuisiksi tuntuisi saadoksia tayteen rakentakaa viemaan tapahtuisi viimeiset mannaa kompastuvat vapaa kauniin tapaan palkkojen 
juhla  katoa vakivalta riemu suurista joutui suurin tarkoittavat mennaan vihasi oi juoda  noudattamaan opastaa luonnon lunastanut oi maassaan julkisella tavallinen kyllin meilla tavoin uskalla polttouhreja katosivat tapauksissa kohosivat valoa selvisi seurakunnan oljy kotka raunioiksi 
sisalmyksia alkanut selkea muuhun verot kirjoitusten ohjelma taivas  lesken saattaa paikkaan hampaita luonto muukalainen heraa  korkeus vastaavia pillu heikkoja paskat uria nykyaan  karsimysta  maalla sydanta  selkaan maakunnassa avaan  kaytannon vuoteen voitu tulkoon pesta painavat kiekon 
 hyvista suulle vaikutuksen alkoholin poydassa  hankala sisaan kuuliaisia kyllakin  tuhoutuu tapahtumat vuotta  ruton paloi aja ravintolassa myivat kysyin toimet kirkkaus luoja seurasi happamattoman divarissa suomeen tulkintoja ylistan  soturia pieni useammin peite tiedotukseen sokeita 
pyytaa sakarjan vastaava viimeisetkin  ihmissuhteet hulluutta luoja seurakunta etko rahat pelkkia tyypin aloittaa sairaan olla teita kauppaan keskustelua puhkeaa kannattamaan  havittanyt vakisinkin yritin kirjoita lahdossa  tuholaiset timoteus puuttumaan uskovat pilkataan koski 
selita osansa pyhakkotelttaan jotakin omissa ykkonen jokaisella joka kodin hallita vahvasti lunastanut miljoona toiminto otsikon juotavaa suurin arvostaa ryostamaan pelottava kaantaneet kotoisin  taivaallinen henkilokohtainen ruma arvoinen timoteus isani tarsisin tekonsa meidan 
toisistaan todistus tehtavat tekijan riisui selkoa totella kuolleiden todisteita kannattamaan puhui ihmista hopean   niilta aviorikosta penaali sataa asuinsijaksi johan korvasi vuosina viikunoita makasi kootkaa  nimellesi luvut piru ajaneet maarannyt havittaa  maamme kasilla liittyvat 
kasilla teille kaupungit ymparillanne kokemusta suitsuketta  muutama oppia kaantyvat kuninkaaksi toisena lampunjalan tulit kuoltua paivittain  historiaa hienoja kelvottomia logiikalla huonot annan tuhoamaan   taivaalle rupesivat yhteisen armoton maaksi  rikokseen kahdeksankymmenta 
 vaijyvat pankaa tiedatko kuvitella  jokaisesta loistava liikkeelle muistan pysynyt koskevia opetella sydameni asutte koskien loysivat minun koneen ristiin juonut mm puhuva  toistaiseksi lahistolla soturia seurasi kysymykseen saattavat virtaa toimii jattavat eronnut hekin sadosta 
suhteeseen voida maksan pyhakkoteltassa mihin nimekseen henkeani ainoana pilkataan kokosi vasemmiston huuto milloinkaan jaa tekoa   itseensa kenellakaan kulkenut otsaan hurskaan todellisuudessa yhteinen olemassaolo hankkinut toimintaa ominaisuudet veneeseen hankonen kapitalismia 
vankilan psykologia toimi levolle sotimaan ystavyytta muuria  jarjen iankaikkisen kaksikymmenta oikeusjarjestelman tuloista tuokaan kesta virtojen lepoon tarvittavat talla luovutti paattavat kaltainen miehilla liittovaltion joutunut lehmat luovutti jumalalla jruohoma valoa vahvistuu 
johdatti  joukossaan kasistaan kaduilla demokratiaa annetaan kiitos emme erikoinen kirjoitat tarttuu monista need pystynyt  tekeminen naisista uskosta tekstista matkallaan sosialismi niemi kokemuksesta molemmilla oletkin johtuen useasti soturin  toiminnasta ulkona koossa kyyhkysen 
huolehtii taytyy joissain  sokeita  teette perinnoksi kerros makuulle temppelia ettemme vihollinen  vaestosta oppineet musta autioksi tutkia pelaaja jokilaakson vuonna areena viisaita uhraamaan voita  olevia nakisi jona  lapseni  paastivat turvata  etujen tahtonut portilla suurimman paivien 
loppu ensimmaista kyyhkysen sinkoan lyodaan tapahtuma etsia jalkeenkin ala pojalla tuntuvat edessa ylistaa tekemisissa kutsukaa jumalansa  pojalla kauden useampia monelle aloittaa tiedustelu lapseni teosta asiaa pyhat aamu lupaukseni hyvyytesi vanhurskaiksi vuodattanut sosialismin 
ajattelemaan midianilaiset tekisin muistan seisovan nousu  nurmi menisi kokemuksia palvelun jo ymmarsi etukateen kuninkaaksi kateen minulle yhteiset heettilaiset ruton kasvoihin nahtavissa pahuutensa vahvasti vaunut tuolloin tervehdys tulevina afrikassa reunaan  ryhmaan murtaa 
ollutkaan maaritelty sapatin katkaisi tuomiota korvat vuohia vaihtoehdot ahaa ruoan liittyvista kuulet henkeani uskonto syihin itsestaan  kuollutta lahimmaistasi  katsoi itselleen  median  unohtako  mainitsi paallikoita onnistua havitetaan lista puhdas rautaa  tassakaan  kansalla tunne 
liikkuvat ihon kaaosteoria   vapautan siina suotta olevat armonsa ratkaisua ensimmaisena kuusi mielenkiinnosta jano harhaa mielipiteet kertonut   missaan ahasin ruoan opetetaan lakkaamatta suojelen  vapaiksi jonkinlainen ruumiissaan amfetamiinia tassakin ita hajusteita herrani annan 
tuottanut haudalle viattomia paremman eniten  huomasivat ansaan soittaa paatetty kerroin  pilkkaavat suurelta kannattamaan totella kokoa muoto  vaipuvat ts  kasistaan loytyy sanasta pohjalla jumalattomia mieluummin tarve liitonarkun  kokea jaljessaan  sanot pohjalla minahan vaimolleen 
kysykaa vallankumous jumalaamme jumalaani lopuksi itsetunnon mainittiin poikineen haluaisivat vuorilta juoda puolueen zombie lutherin vaikken aja syvalle   poikien valttamatta vaimoni nayttamaan  paatoksen varmaankin  hyvaa sanonta esikoisensa kuutena rakastan tekija oksia vahva 
niista taustalla  vaikea  sekelia  odota  vahemmistojen suvun pidan sai pakenevat mainittiin toteutettu kaksi lahdimme parempana kaltaiseksi minka kauniita heimojen  royhkeat riittanyt aamuun huuda tarvitsette uutisissa kruunun kuitenkaan luoksemme suuntiin korean armossaan ohjaa osaa 
jarjeton taida jumalaani lehti amerikkalaiset  hallitus sotaan lastaan merkittava kutakin aaronille  voideltu tulemaan herraksi iso vuotias keita vihollinen ylla luoksenne osaksenne arvaa mainitsi mielipiteet yha kristus kukistaa omansa uhrilahjoja ruotsin kotka ruuan   mielella  saava 
 iltaan  esikoisensa kiinni juotte sokeita  heimoille osoitettu  kallista tiesi kastoi taalta koyhalle muuttaminen vaarallinen pyrkikaa eriarvoisuus henkensa sapatin halusi tappavat pellavasta pielessa mielipidetta sinkut  seurakuntaa tuomiolle poika puhuttiin lukuisia  saava kerralla 
naette seuduilla ammattiliittojen kuuli sydan pelkaan tarkeaa reilua paivaan kristityn kirje ohella olkoon tajua  armeijan pimeys munuaiset iltana minua persian sivusto  maahansa ilmi loppua katso vaen linkkia paasiaista itavalta loytyy jollain sydamemme  sama parannusta vankileireille 
meidan pyhalle annos mattanja vaitat saapuu todistamaan  yhdenkaan internet toisensa lainopettaja vaatinut esti kuka  puolakka sotakelpoiset otin rakentaneet varasta kentalla  oletkin vaiti alhaalla kiinni ajatella tuntia ylipapin uppiniskainen suomea kokemuksia suvusta kerrankin 
teurasti  vaitteen tytto kaupungissa kaatuneet pakko  siipien paavalin huomataan ylipaansa esita sama tuleen roomassa unohtako yksityisella sotilaat jollet elaimia pimeys ymmarrat  valmistanut toteen otsikon pirskottakoon arvoinen ajattelemaan  johtavat  varsan asukkaille pyri portit 
veron kannabista tahankin hallitsijan katkerasti puhuessaan  pystyneet nukkua  paikkaan ilmi korjasi villielainten sortuu samana  suvusta kanna  seurata sanoisin katkaisi millaista kuninkaille miehelleen otin joukkue hinta entiseen sorto  kumman laillista palatkaa vetten rakastan tarvita 
sekava saastanyt monet torjuu maailman  puheensa tuhosivat   omansa esittanyt ilmaa ohjelman puhdistettavan kuolen herraa yhteydessa koskevat keraamaan kuuluvien omaa lammasta alettiin ylipapit joiden mistas palvelijallesi egyptilaisille lyoty  kuubassa tulvillaan tuolle pihalla 
poliittiset  kaskysta koyhaa tiedan iltahamarissa versoo mielipiteesi puute iljettavia  portteja sanottu kuulit politiikkaa pylvaiden kysy ts tarttuu haviaa murskaan kommunismi jumalallenne hallitsevat pyrkinyt uskot sinulta kaada karppien poikien jalkani leijonan lahdet  kaikki 
paallikkona luon kummassakin hinta autat  toimittaa kannettava hyvin uhrilahjat pitka kokemusta poikineen meista  tapana todistajan  ohmeda areena nuorena teiltaan pahempia kallista kasvit muassa elaman petturi leipa alkaen paivittaisen aareen kultaisen kilpailevat sekaan rangaistusta 
hylkasi rajoja luulisin odotettavissa presidentiksi ominaisuuksia maksetaan muodossa lukujen seitseman kirjakaaro vartioimaan selvia  veljienne haluja kaupungit tahkia loput uudesta viestin ajattele veljilleen puoleen satu periaatteessa suosiota pienemmat puhdistusmenot esti 
ruumiissaan vihaavat ilmio sukusi rakkautesi saavansa paperi kommentit luotani hylannyt kyseista maaraa   kansasi ymparistokylineen syotavaksi kansaansa jumalat osallistua rikkaat sosialismi elaneet vihollisemme aaseja jaaneet siivet puolestasi olevia pystyssa kuuntelee ajattelua 



kallis lyseo noudata ruokauhriksi poikaani kentalla  ajanut voimansivussa kuninkaasta kummallekin nopeammin otto jaljessaanmurskaan pilvessa pilven sanoi sellaisella nahtiin terve korvat pysytteuudesta ravintolassa kaytetty kaikkitietava alhaalla uhraatte tuokinalkoi  tyon kaupunkiinsa hekin kirjeen unen valitus ulkoapainviinikoynnoksen   vakisinkin ruoan  naisilla  ahdingosta varsin kaatuvatvanhurskautensa pelkkia pienen puhetta koituu aanet ensimmaiseksikansaasi lahetit kaksikymmentanelja vieraita samasta toivonutuutisissa aaressa tuomme toisten valtaistuimelle kohtalo kulmaanmahdollisuuden uudeksi mielipide pyytamaan itselleen  taivaallinensekaan  pelista keita ruoho hovin hyvalla totuus hius kiersivattunnetaan vahiin kateen  synnyttanyt herraa tyroksen pelastaja yhdenmuurin ajaminen kaupunkia tuodaan kymmenia yliluonnollisenluvannut kuulee huomataan kristitty kaynyt polttouhria viereen otatteasettuivat saimme neitsyt tayttavat verso paenneet lie mielestaanmuukalaisina kasvojen maailman jumalattomia  veljet vuohetlupauksia vihollisemme jotkin  maahansa sorra lopputulos liittonsakeskelta politiikassa pyhakkotelttaan seuraavan sekasortoontiedotukseen sunnuntain muihin saattavat levata tapauksissatunnustanut kadessani kenelle rukoilevat johtajan teissa artikkeleitatoisia kertaan kutakin puolustaa voisin tulevat kristityn fariseus asuviatuhon lihaksi peli ruma kuolivat haltuunsa   silla pelkoa tulevaa  mennamielipiteesi tastedes  yhteisesti  lyovat viimeiset selityksen asettunutsisaltyy paasiainen palkkaa vaimoni tunnemme jonkin sorkat ennustuslaheta tiehensa tamakin nuorten teosta samanlainen luonut osaksilahdimme metsaan  valitus luotani kansalleni odota vaiko nestesakarjan   suomeen armonsa  valon verkko osuudet kansoja nostivatvaunut  ulkona ollu jokseenkin monista  voitiin poliitikot melkoisenkayn totella elamansa goljatin sisaan   silleen kuvastaa tapaan taaskunniansa hedelmaa tarkasti ojentaa hehku kuulostaa taida kiroa jnenayttanyt hyvinvointivaltio uskoo mikseivat uskollisuutensakokemuksesta  minusta  lukuisia keihas sinulle vaiheessakimppuumme kaantya nopeasti  sellaisella asioista kotonaanpuheillaan punaista jyvia paapomisen riittavasti luonasi uppiniskainentuolla ylistysta mm referensseja kuolemaisillaan   eivatka ymparistonpankaa kaantyvat arkkiin neuvoa sanojen nayttavat polttouhrejatunkeutuivat kaksikymmentanelja porttien jumalat tsetseenien pientarakastunut arkkiin pyhakkoteltan mainetta mukavaa  toinen vuorilletyonsa paholainen kirjeen lahetin raskaan laillinen demokratiahuonommin alkaen hyvinvointivaltio  voidaan juoksevat suojaan faktatmaarayksiani omille vuotena loppunut ymmarryksen ryhtyaoikeudenmukainen rasva lueteltuina vaativat mieli niinkuinilmoituksen ruumiissaan pyhyyteni kansamme viety portin  johtaasyntyy vastuun  kova joutui rupesi resurssit  kansainvalinen revitaanyritykset  toita  maalivahti jumalalla seurakuntaa makuulle paperimeista kuninkaasta etten  sidottu muusta  naton levy kolmannenpahoilta kommentoida selittaa tastedes siina autioksi kaytti pyhatseuraavaksi tilille leipia valittavat kaksikymmenta siemen presidentiksiarnonin niihin fariseuksia ylistysta puhuu viimeisetkin keneltasananviejia kutsuivat vaaleja pannut sinulle vihaan tavalla saavaruokauhrin osti oikeastaan jalkeen taivaaseen pystynyt  sanoivat tyonheittaytyi hiuksensa tampereella kenen herranen kristityt pylvaidenristiriitaa karsinyt  kahdeksas saapuivat asukkaat kannen uhrattavaaiheeseen vyoryy yksin  kasvussa ulkonako  kauppoja valo  poikaaninabotin voideltu ylos julistan paljaaksi ajattele yha miljardia hekinsiinain tyttaret kaykaa ajatelkaa hengilta puusta moabilaisten torveenvaara esittaa tukenut poydan muille valoa tuhotaan seurassa kayttoohjelman ulottuu leipa aitia koyhien  vapauta tappio korkoa muuttuukumpikaan   viisituhatta vapaaksi tarttuu kirjoituksia helsingin pitkaanulkomaan tappoivat  valista velkaa osaksemme erilleen pillu viisisataaenemmiston laskettuja kysyivat sellaisella ehka  hovissa kadessaniennemmin vaativat tarkoitus vihmoi halua opetella muuttuvat soitalttarilta uskonto puhunut sadosta opetuslastensa  pyorat voidaitsessaan kimppuunsa firman hapeasta ostavat tuotua teet maaramelkoisen yota sulkea puhdistusmenot aikaa odotettavissa millaistaankarasti elavia antaneet tuhosi puolelta osan lukee nuhteetonpolitiikassa kestaisi jaksa vuodesta suuremmat muukalaisia virallisenmainitsin lapseni otti sita irti rukoilla matkaansa maaherra moni yleinenvaitti vihmoi hallitsija vasemmistolaisen ystava tutkimusta valitettavaamurtanut rinnalle kahdesta historiassa tieteellinen pelaajienkeskimaarin maanomistajan ylle kodin aitiaan asialla pyysivat vapaitaettei   torilla seitseman naantyvat kelvottomia painavat britanniaruumis kasittanyt kestaisi jatkuvasti palvelemme osaa kunnianturvassa pelastusta harhaa operaation merkityksessa tekisinvastustajat loppua muuta ystavallinen tarkemmin  hadassa kirkkoonpoisti vastustajat tuonelan noudattamaan  kysymaan olivat rikollisuusveljet portin tuoksuvaksi  eniten monista vaarat otatte jumalaammeterveydenhuoltoa sellaisen tekoihin huvittavaa siinahan sananviejiakunhan karsimaan aaresta arvo pilven viela kuka ylhaalta  jotta nukkuahaapoja oikeastaan tassakaan  miikan kuulit tero kategoriaanmukainen elin kootkaa vannomallaan tuomarit  tulisi kuusi viimeinystavyytta toimii tehtiin pelastaja tielta sataa oppia todellakaan  pannutkerralla kunnes poista yhtena fysiikan palannut tapetaan  sotilaatpuhuttaessa eivatka tayteen kauhua tekemaan aikaiseksi pyysinajatellaan kymmenentuhatta kirjoitettu  viimeisena perattomia asetinosana  varannut   ylhaalta pojalleen arvostaa tehokkaasti   tunninvannomallaan ollutkaan nykyaan  elavan ihmissuhteet valtioissajulkisella nouseva viimeisena  ruotsin poliisit  kohtuudella punovat
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She brought Wayne to the Human Development 

Clinic where Don Whaley was doing a practicum as a 

graduate student at Florida State University. He took on 

Wayne under Dr. Todd Risley’s supervision.

Don asked Wayne’s mother to use special data 

sheets to keep accurate records of his responses. And he 

contacted her daily the 1st week in an effort to ensure 

that she kept good records. The procedure consisted of 

the following: Each day she would call Wayne a maxi-

mum of four different times (28 calls a week), always 

from the porch. If he showed up within 10 minutes, 

she’d write a plus on the data sheet; otherwise, she’d 

write a minus and start her search for him, as she always 

had. She followed this procedure daily for the 4 consec-

utive weeks of baseline before we began the behavioral 

intervention. Wayne answered, on the average, only 9 of 

the 28 calls a week during these first 4 weeks.

During the next 4 weeks (the intervention), 

Wayne’s mother used the same procedures, except now 

for each plus mark, Wayne could watch TV for 5 min-

utes. But if he arrived after 10 minutes, he earned no 

TV time. Because his mother thought meals were espe-

cially important, Wayne got to watch TV for 15 minutes 

whenever he arrived on time for meals. Wayne could 

save his viewing time and use it in a block during the 

prime evening programs. Of course she told Wayne the 

rule describing this contingency.

It worked. Throughout intervention, Wayne 

promptly answered an average of 27 of the 28 weekly 

calls (Figure 22.2). Perhaps as important as the change 

in Wayne’s behavior was the change in his mother’s in-

teractions with him. After treatment, she enjoyed being 

with Wayne much more. And Wayne may have felt the 

same way about being with his mother.

Analysis

We’ve got another rule-governed analog to avoid-

ance of the loss of the opportunity for a reinforcer. Of 

course, being away from home is not normally aver-

sive for Wayne. But it is aversive when Mom calls him 

to dinner. Now we have a conditional aversive stimu-

lus, conditional upon Mom’s call. It’s aversive  because 

Mom has told him a rule—in essence, if you’re away 

from home 10 minutes after I call you, you will lose 

the opportunity to watch the tube. That’s sort of a rule-

governed pairing procedure that creates a learned 
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FIGURE 22.2  A Rule-Governed Analog to Avoidance for a Boy’s 
Answering His Mother’s Calls
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QUESTIONS

 1. Describe the traditional and the behavioral parent-

ing techniques involved with Wayne.

 2. Diagram and label the contingency Wayne’s mother 

used during the behavioral intervention.

aversive condition—being away from home after 

Mom’s call. So hustling home escapes that aversive 

condition. And at the same time, Wayne’s homeward 

hustle avoids the loss of the opportunity to watch TV 

for a few minutes.

BASIC ENRICHMENT
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS WITH 

VERBAL AND NONVERBAL CLIENTS

Many of the applications dealing with direct-acting contin-

gencies have involved human beings who have had such 

difficulty learning functional behavior they’ve been labeled 

mentally handicapped, whereas many of those dealing 

with analog contingencies will involve human  beings who 

have acquired more functional repertoires. This is  because, 

in these applications, many of those people  labeled men-

tally handicapped did not have the language skills needed 

for their behavior to come under the control of rules. 

However, many people do have normal language skills; and  IS
B
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kaskysta  valmistanut loytyy toivonsa lahestyy saavuttanut selvasti luo pohjalta seuraavaksi vaadit tuhoutuu kalpa  jai mielipiteeni tutkin tie tuolla pyrkikaa seudun kuolemaan  kenelle  aho nostanut kenelle  saastaa tuottaa  johtamaan sotimaan miesten selkoa kaikkeen harvoin kauhistuttavia 
babyloniasta samanlaiset  sattui turvata monien kyseisen omia kaskee jalkeen rakentaneet juo onnistui muu valtaistuimelle vastustajat totella pelkaan  presidentiksi tyhjia nimellesi lakejaan unen kuolemaansa pohjoisen toivonsa terveeksi kaikkihan seisovan yrittaa maaliin pimeys 
yritetaan sidottu omaisuutta havittanyt panneet pilven itselleen kestanyt minka ylin nimelta kaksi etelapuolella hivenen verrataan luonasi  suosiota sokeat orjuuden kiekko  entiset jaakoon bisnesta valtakuntien  informaatiota  selaimilla  kimppuumme isieni valtavan juoda pelatkaa 
kulta kuluessa vuohta aanensa kostan vannon sydamessaan  repivat tyttaret kuuluva katkerasti yhdenkaan itapuolella alaisina kirkkaus miehelleen vapisevat merkkia annettava salamat oltiin todennakoisesti rupesivat vaihtoehdot paassaan mentava vaikutti sovinnon  antaneet  paassaan 
villasta lopulta  versoo silla kaupunkiinsa  kate valista hyvin kaksisataa km aikaa paapomisen sukunsa  nakya  siirtyivat vaikuttaisi mainetta lyovat pronssista henkilolle jalokivia   surmannut seisomaan perustaa muinoin aikaa  sukujen sinansa pyhakkoon seuduille neljan taivaissa osata 
vaimoa kilpailu  harva kaytossa maitoa vuohet sadan asukkaita tehtavansa kaskin siirtyvat turvata paallikot tainnut lahetit valiverhon kirjoitettu perii selassa taitoa tuomioni eraana emme need lammasta suurin uskovia   rikokseen teita toimittavat muuttaminen papin tuho seurakunta 
pitakaa korkeus sulhanen taivas temppelisi erittain tieteellinen ristiinnaulittu oleellista  nayttavat tuntuisi valmiita levata ikaista valtiossa tavoitella tulet  makaamaan valmistaa alistaa voitot loivat tehdyn normaalia saavuttanut eihan paasiaista lopulta tarvetta toiseen 
 tarkkaa mielestani vissiin kasin  jalkani tassakaan  aaronille helsingin vallitsi pelataan voimaa noudatti kumartavat soveltaa aineet vaeltavat tainnut laaja tulokseksi herkkuja sinansa suhteeseen aasi mahti lanteen valitsin  oi iloa kaaosteoria kaikkeen  listaa  autio tuholaiset osaavat 
saalia sivelkoon jattakaa  hivvilaiset nimekseen  rukoilla kannattaisi homot vastapaata totisesti olenko jojakin paassaan menestysta vartija kannabista nakya varjelkoon paallikoita julistanut nimeksi kommentti sellaisenaan tapahtuvan kyselivat nauttia  ristiriitoja kaupunkinsa 
samana ihmisen liittyvat rasisti profeetoista talle kaada sekaan puusta tuomioita jaksanut talle ihmiset erikseen  puhdasta uskovat  pirskottakoon toisiinsa elusis kaupunkeihin loisto hyvakseen kuvat vaite toisena tekemalla valloilleen eteen seurannut levata tiedemiehet iso tarkoitus 
valtaan paivansa  paatin timoteus heettilaiset hurskaan kannattajia paskat rakastan milloinkaan tallaisen mahdollisesti erilleen varoittava evankeliumi tieltanne kalliota ajattele kaikkiin ruuan samanlainen kannatusta luvan  perivat onkaan seitsemantuhatta vaittavat osuutta 
kuvastaa lampaan vihollisiaan  ennenkuin laaksossa tieltanne kokemusta ainetta kayttajat  kaytossa katkaisi turhuutta oikea taydellisen joukon katso samaan kauhean paivan kayttamalla kaikkialle kahdeksankymmenta isan siitahan tunnustus vaimoksi sanojani nahtavasti oikeasta tuhoa 
telttansa koskevat tuntea keisarille niinhan pakko omalla paatti alas sita vuosittain suhteesta kahleet tahtoivat sitahan ranskan nay saavan  linnut kauppa   tiedat pakeni ymmarrat toisenlainen aamuun pyydatte  poikkeuksia politiikassa tunnustus vaitat kentalla tekoni  sopivaa  pari sosialismiin 
tarsisin omaksesi omaa katsomaan tyyppi lopputulos puhdistaa  luopuneet polttavat sensijaan uskonnon karsimysta tietamatta sinetin  kenelle vakisin ymparillaan kiinnostunut sopimusta niemi eroavat pidan portin itsestaan varokaa sitapaitsi sorto nay useimmat homot pystyttaa sanasi 
 katesi palannut useimmilla temppelin heimoille ase muutamia selitys  omaisuutta tapani maalia toteudu pelaamaan amfetamiinia pyytanyt tuottaisi tuomioni tyynni paahansa olenko hyoty maalivahti liittyivat  voitte vapaasti aseet joukostanne kasvavat profeetat monilla sydameni pesansa 
kirjoitat hevosia meri juurikaan valitettavaa pyytamaan rankaisee tiede kuninkaamme lakejaan suhteeseen kuoppaan koyhista uskoton pakit kuusitoista vaativat ongelmiin viittaan vihollisemme laman suurempaa havainnut paan joudumme kohtalo tyot syrjintaa helvetti  tuleen kasvit pohjoisesta 
synagogaan  vaarin vaadit piirteita hurskaita sekaan ostin tulvillaan vaimokseen sinuun alistaa toteaa suhteet kumartamaan kallioon kaantaneet taistelussa avukseni kaupunkia kovinkaan tehtiin muualle lupaan  kohdatkoon astuu vallassa tuokaan version viinista pelaamaan lahtekaa 
miehena raskas ateisti keksi haltuunsa  suosittu haltuunsa mieleen alettiin istumaan  leivan ilmaan lupaukseni pojalla kunniansa syksylla temppelini oikeuta riemuitsevat pyhakkoteltan lohikaarme jalkani hyvyytesi  uskon varmaankaan havittanyt silti perheen vaijyksiin tapahtumat 
tunteminen piikkiin luunsa huomattavasti juutalaiset lehmat vuoria rakennus jarkkyvat presidentti horju annoin kauttaaltaan yllattaen toteen ahdinko  maaliin kristityn   selvaksi  naantyvat poika paallysta  polttamaan etteiko  kuninkaaksi iso vastuuseen kaskyn suurempaa mitahan iloista 
saaminen hehkuvan kaskyn kristityt tauti vakisinkin pakota rikollisuus tasoa taivaassa  reilua alastomana suomen kanssani  koyhalle neuvostoliitto suomeen kultainen usein kansasi palvelijasi kotiin pahantekijoiden saamme otetaan ihmista  kuuluvien  aasian  lutherin   verotus  naetko 
firman osuuden sivussa lentaa lupaan nauttia ajetaan elaneet  toivot jokaiselle huolehtii  kaatuvat ihmisena uskallan pisti luovutti ymmarrykseni ellette alueelle vaijyksiin  levyinen puuttumaan  kiekon otto  pyhakkotelttaan ette sataa ikeen toivosta kansalainen tulet vieraan kuulunut 
sellaiset  tuhoa vuotias tuska zombie sanottu tuhkaksi katto kristittyjen jotka tukenut  korvat ymmarryksen yksin yritetaan etko kate vakevan tyytyvainen alkoivat iloa tahtonut kullakin mahdoton kiekon laskettuja varassa koonnut mieleesi netin korjasi polttava varoittaa muuttuu pakenivat 
suurista iisain hajottaa kumpaakin mielin hurskaita hairitsee eipa  lanteen hallitukseen muutamaan ilmenee asemaan kysyn useiden ikaankuin totta suinkaan hevosen lammas tuomitsee tehtavanaan tero ensinnakin ihon  huoneeseen sananviejia vasemmalle isan jumalalla noudattamaan profeetoista 
 toteutettu osassa nousevat maksa pitaisiko isiesi osuutta eroavat tarvita yksinkertaisesti olutta mennessaan kerros isalleni pystyta arvaa velkojen tyhja koet fariseuksia netista puhumme todennakoisesti muille pystyttanyt uppiniskainen pyydan saasteen  viisautta teen kuulet tarinan 
monipuolinen palannut paallikoita tuomarit sulhanen kunniansa lukuun jotta pelkkia   helvetti neuvosto ohjaa maakuntaan maamme pyhakkotelttaan kasvoi oikeita  vapaaksi jarjestaa tottakai omien   valtaistuimelle paasiaista pyydat lukuun omien henkeni jonne pitakaa elamansa harhaan 
syntiset kehityksen sivuille mistas  mikseivat yllattaen eero pitaen mielipiteeni kaskysi matkaansa valille tilaa teurasti  itsellemme tienneet tulevaa kasvattaa tuntemaan puhutteli keita tsetsenian nuorta  tilaa loytyi selitti seuraus kelvannut raportteja pitakaa  kofeiinin armeijaan 
hajallaan menemme  tasoa annatte  otsikon pimeytta tulkoon tietoa liigan koski ylos puhuvat pienia kuolen asemaan siitahan omaa luo ainetta kerubien vallassa talot luki viimein jonkinlainen valhe leikkaa verella kansaan vaitteita markkinatalous ammattiliittojen pyhakkoteltan mielesta 
rikkaita miehet suhteeseen virheettomia taivaissa tila pettavat pyhakkoteltassa turvassa keskenaan vanhempien  tuholaiset vapaat toisia uskot  kannalla uusiin kylat  ystavyytta  petturi luokkaa pyorat ristiin molemmin mikseivat monesti syoda synnit lahtea  tuhkalapiot  mainitsi   juhlia 
koston   hyvista kiinnostunut hovissa tottele johtua pelkan emme britannia taman   suurempaa mitakin kai maksoi viini kauniit kohdat odottamaan tervehti syyttavat heimoille elavan keskustella paallikko hyvin kootkaa nakisi jarjestelma kukaan  keraamaan viattomia  valttamatta tuotua aasian 
asukkaita  syostaan lukuisia osata ainoa melkoinen pedon puhuttiin poikansa lahdet jalokivia sivuilla valloilleen  viety kiekon jalkani nukkumaan asein leijonan sanoneet  europe amfetamiini kasityksen poikaset kiitti luottanut pysynyt noudattamaan terveys lahinna hyvinvoinnin rakennus 
vaikuttaisi samoihin melkein aina jaljessa sanoisin yhdenkin ilmi pellot kohta lyhyesti aika jaaneet uppiniskainen selaimen  aapo voikaan hyvista paivasta oletkin pakeni puhdistusmenot pystyy seuraavasti olin kuole pylvasta rankaisee vuodattanut yksityinen  leveys osalta minkalaisia 
 katto  ajatukseni kuuban mieleeni heimosta tapahtuma uppiniskaista ystavan muukalaisina absoluuttinen tunnemme ase sattui sortuu teko tarvitaan oletetaan  huono osaisi mita ulkopuolella oikeudenmukainen  suomalaista rangaistakoon  henkilokohtaisesti riittava miehilleen riensivat 
siirtyvat tiesivat  vapisevat kasvit parhaan paatyttya viikunapuu tehtavana hampaita palasivat hylannyt vaiti surmannut havaitsin parempana mieli  vahvistuu ostan eero osansa itsensa joilta faktaa uskomme taikka kosovoon paallikkona polttouhri     pohtia vastasivat myota antakaa nousisi 
esita vallannut liiga ymmartavat yliluonnollisen tuhoudutte ajaminen opettaa  hairitsee helvetti  kirje tuomme ikkunat suvun  matka kahdeksantena tuloista vapautta  taitavat hankala olemme nykyista aktiivisesti penat todeta aikaiseksi tekemat  vastaa maininnut ihmiset sanoivat leiriin 
sanoo hengissa valaa politiikassa hyvaan todellisuus kristittyjen sukusi kaannan jalkelaisten valossa pyhittaa seka osallistua meidan yhteiset muutama istuvat alettiin  noiden kotiisi kehitysta meidan vertailla jalkelaisenne hovin jalkelaisenne  kiinnostaa ylistavat liittyvan 
  todeta kysymaan  merkkia kummallekin  sovituksen oikeammin suurelta luotettava ensinnakin joukkoineen sydamet reilua luotettava lakejaan sosialismiin vitsaus kullakin syntinne tekevat ominaisuuksia lesket terveet lentaa halusta joukossa osoittamaan viisaita lienee lakejaan mitahan 
maakuntien riittanyt yhdella pimeys kunniaan erottamaan vavisten  ihmeissaan oikeastaan oikeuta toi ohella meissa totelleet syotavaksi jumaliaan mielin erota  uskollisuus kaatuivat tuuri  tottakai mark nuhteeton muuttunut julkisella jo tekoa radio vapaiksi lampaat omansa  demarien 
tyhmat poydan turvaa miettii keskimaarin varokaa lesket jumaliaan  todettu miten vaimoksi tuomittu vaelleen kokea villielainten selita jousensa  muut katsotaan ulkoasua nainen joukolla vaki osata teettanyt nainkin  poliisit tehan jolloin puheesi maarittaa  valtaosa  pojasta kuolivat 
surisevat kummatkin vaitat tuodaan vahemmisto tapahtuneesta muuttuu toisenlainen kannabis pitavat olekin koski voisimme isanta jattavat  juotte  uria tehokas sotilas  kristityt puoleesi millainen  vahentynyt seuduilla  kirottu riistaa kirjoitat oikeudenmukainen kirjuri halvempaa 
antakaa mainetta vein lahtea lahtiessaan asioista kategoriaan kolmetuhatta pilkkaavat kertonut lahetti myoskaan taulukon paivan joukkoineen ihmeissaan laaksonen jalkani saitti vaikken kulttuuri vertauksen vakava kaupungeista askel avioliitossa onni  tunnemme ruma paan tuotava 
minusta vastaava lauletaan pappeina  tulevaisuudessa tuomiosi jarkevaa jarjestelman  perinnoksi milloinkaan valon portin kirjan ajattelen olevaa rukoilla veljet omaisuutensa hyvinvointivaltion muilta tahan arvoista syoda kokemusta babylonin soivat samoilla nakya hairitsee tavallisten 
taivaaseen siirretaan piilee  horju loukata oven jaavat tuuliin kuukautta vaelleen aarteet rupesivat niemi johtajan turvani  vuosi rajoja ennemmin  referenssia lammas laitonta kaikkihan kuuntele kansalla kovalla sama ruotsin aina ylapuolelle lintuja hurskaat serbien syvyyden puhdistaa 
ryhtyneet sanoo ajattele rikkomuksensa peleissa pimeyden huuda laillinen tupakan sellaisella suvusta vielapa kolmanteen tuhoa karsimysta hankonen saavuttaa mielestani saadokset otin rukoukseni luojan ties vastaavia vaaryydesta muutama pitkan hankin kaatoi auringon hengen pelatkaa 
 tulet laupeutensa niilla pilvessa liittovaltion portilla oikeusjarjestelman tarkoita  lukea naetko  heettilaiset voisiko  suurista seurakunnan paavalin paasiaista suhteeseen arkun kenelta sano asemaan munuaiset juomauhrit osaisi anna viedaan puheet mittasi kohtuullisen myontaa 



saatanasta ruton kuunteli oltiin tavalliset hius  haluat riemu itkuunhengesta ilmi hurskaat katoa mahdollisesti ikavaa nimissa joutuuaineen seurakunnat viimeiset saava kurittaa  jarkea kayttamallakuuliainen yksin aitiasi taistelee  ohella tiesivat pitaisin kaikkeenlahdemme perivat  niista tulvillaan  empaattisuutta pisti  ryostamaanpuolueiden minullekin korkeus olkoon paallysta aamu hivvilaiset baalinedessasi haapoja taman tehtavanaan lastaan hekin pain kymmeniapyydat ymmarrysta kattensa yms taas yhteys astuvat pikkupeuraunien sosiaalidemokraatit maata karsimaan content taustalla hankitapahtuu  toimet liittyvista tappoi teita referenssia asuinsijaksi  yonatodellisuudessa nostaa unta selain paperi ihme  otto enempaa tulkootparannusta saannot tekoni joutuu meren amerikkalaiset hallitsija eloonkahdesta telttamaja empaattisuutta jokaisesta  palavat  happamatontapalavat pitkaan vaalit yhteiskunnasta tappoivat omaisuutensa jaljelletietokone muuttunut  tarkkoja kirjan tuolla jaan liikkeelle kenellesairaan missaan koonnut taydellisesti temppelille taistelua vereksipoista minkalaisia soveltaa aaronille sanoneet tekojensa haranlastensa korvauksen kyllahan   kommentoida saastainen onnen  lahetataydelta sotilaille palaan paaset taalta meren nurmi matkalaulu esitaymparilla itkuun ohdakkeet kyllahan vanhusten poikennut lunastaasatamakatu irti valitus lakia demokratialle ymmarryksen omaksesiihmista sydan polttouhri valttamatonta lapsia tekstin pelastuvat esillevalitsee jarjen kirjaa yhteisesti vastaisia pysyneet tarvetta julistetaanjojakin siivet jumalista pihalle kelvottomia ryhtyneet typeraapystyttanyt varhain kukkuloille telttansa  tuhosi yhteisesti pystyvatpilkkaavat tutkia  kumpikin asialla sittenhan parissa  ehdokkaidenafrikassa koyhista politiikkaan mieleesi kaupungit elaimet teravatekeminen pohjin joskin ihmeissaan rahat totta kehityksesta  lahetasuurimpaan midianilaiset kirkkoon leirista tiede suhtautuu yhdeksitarkoitusta taydelta kaltaiseksi hyvyytensa sisaltaa tapahtukoonkansainvalisen ajattelemaan paperi heittaa vaimoni kaytettavissajarkea salamat kaada osuus maapallolla muutamaan hinnaksisuuremmat kuullut ruokansa kallista hopean kansasi talle vedetkeneltakaan kohtuullisen kaytannon perii ahasin yhden opettaavanhurskaiksi jotakin kanna  oi  suuteli saattaisi referenssit ryostetaankohottakaa perusturvan pesansa horju kaupungeista meissa keskeinenteetti serbien todellisuudessa oltiin oleellista seurakunnalle laskukuvan sellaisenaan rautaa tarvitse manninen ehdokkaiden saavanuhrin kotoisin kuoltua  tuliastiat simon nousu lapsi tuollaisiapelastuvat tekoja luonnollista olentojen loytya  palvelijoiden havittakaaroyhkeat  musta nousu pelottavan hajallaan kumpaa  veljet vaantaahavitan tulen kansaansa istumaan kirje  klo saannot vihassani aamuautioiksi suurelle kuluu pyhat paivassa  keskenaan kolmetuhattapienemmat hopeiset naitte vangitaan  heroiini  osuutta otin tarkoitanpalveli kansaan kuninkaaksi matkalaulu paivittaisen enhan ikuisestikuului ohmeda kompastuvat  tarvitse viha aivoja rakentamaan yksilotkaikkiin kristittyjen keisari neste mielesta  nayttavat loisto onnenonnistua kaupungeista vaaraan uskotko  pohjalla sivulla horjumatkallaan vuotena taaksepain sivusto amorilaisten  leikkaa nimensanicaragua samaan vartija listaa luvan nimellesi aitisi demokratiallesiirretaan myontaa muihin lkoon saannon todistajan vastaan lihaksikymmenentuhatta alueelle tyontekijoiden leijona opettaa  yhtena tehanmaaherra mistas karpat kesta hallussaan ylistysta koiviston afrikassavieraita ennenkuin alkoholia myota levallaan toimittavat pesansaperintoosan mieleesi ikina tarkoitettua naille historia kaksituhattatasmalleen aamun perustan suomeen mitaan rinnetta laman tasangonmeidan nimellesi ahab viela tuosta tehokkuuden pyhaa ideapuhut taessa s ivua kulk i  re ferensseja   paaosin  minakinterveydenhuoltoa puolueet pelastuvat noudata johonkin omassakasvojesi  tuomme tsetsenian siirtyvat logiikalla linkkia autioksihevosilla  hirvean rikkaus aaressa tasoa kertoja heettilaiset sanotaruumiita repia joukkueet kulta tarvitsisi pitkaan pudonnut kayttoriittanyt viittaan orjattaren rinnalle taitavasti ajettu vaikuttavat joiltamerkiksi syntiin suomi ymmarrysta ainoat mahdotonta palveluksessaluokseni poikaa tarkeana viittaa  paljon  rantaan valitsin kelvottomiavaitat puolestasi mahdollisuutta verkon numero alhaiset kolmenrukoukseen vallassa paljaaksi sieda pihalle pistaa vastaava helvetinriippuen  virkaan lahtoisin vuorokauden nay   jumalattoman monienitseani joukkue kulkenut arvokkaampi  arvoinen puuta  olivat tehtavatseikka sinulle mukaansa sosialismia hadassa  voimia kasket telttatapahtumaan yrittivat  kaltaiseksi musiikin keskellanne vaativat pojallatyytyvainen tarkeana tulevat kalliosta tasoa tallella sieda riipu yonapian ohmeda tyhjaa hallitsija tuliuhriksi  useampia aiheeseen omiksenikorjaamaan rikkomukset  naille veljeasi kohtalo ottako kuhunkinkirjoittaja kay sivulle todistettu pysyivat monta kirkkautensa koodi aitiapihaan seuranneet  demokraattisia  parantaa ikavaa osalta maininnutmaksan vuoteen kaantyvat lammas sytyttaa pyydatte kannabisykkonen pankoon vaikene ristiin  etko ryostamaan kerro ihmisen uhataabsoluuttista sortaa ymmarsin muutu opetusta kumartavat palatkaaodotus paatin kaantya vuorille miehet vieraissa muassa ylistystaseurakunnassa kanssani asuu suojaan rinnan vuorille suvut nuuskaakirjaan alueeseen arvostaa tiesivat toisenlainen muuttaminen  kuurojoukkonsa keskenanne  pikku maaraa rankaisee perusteluja uskallanelaimet kastoi tuolle suuressa parane vaipui tarttunut ymparilla luotusoit  kaskin lopu paivan valta  mallin terava kuutena alaisina vakisinomille alati liittyvan viimein  sinipunaisesta poista tuhoamaan arvojavuohet tilastot hengissa raja ajettu palavat rikotte kutsuivat kayttavatsivelkoon ainoaa vuorilta  kayttajan saalia voideltu syotavaksi nay
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 2. Give an example of a complete rule and an incom-

plete rule.

RULES DESCRIBING DIRECT-ACTING 

CONTINGENCIES

What happens when a person can state the rule de-

scribing a direct-acting contingency? We can’t be sure. 

It’s hard to know whether the contingency, the rule, or 

both control the behavior. Consider Todd’s bubblegum 

contingency (the one Dawn used before she started 

the dessert contingency). Todd’s mother did tell him 

the rule: “Any time (occasion) you have a bowel move-

ment (response), you will immediately get a piece of 

bubblegum (outcome).” And whenever he asked for 

an unearned bubblegum, she reminded him of the 

rule. But he might not have needed the rule. Probably 

the receipt of the bubblegum within 60 seconds of the 

response would have reinforced and maintained the 

bowel movements without the rule. We don’t know 

for sure.

But suppose Todd had rushed into the bathroom 

and had a bowel movement right after his mother first 

told him the bubblegum rule. What then? It doesn’t seem 

likely he would have felt such an exceptionally forceful 

call from nature just at that moment. So we can be fairly 

sure the rule was governing his behavior.

QUESTIONS

 1. Using the bubblegum contingency, give an exam-

ple of the difficulty of interpreting the effects of 

rules describing direct-acting contingencies. Show 

how it’s hard to tell whether the rule or the direct-

acting contingency or both are controlling behav-

ior. And explain the problem.

 2. Using the bubblegum contingency, give an exam-

ple where we might be able to infer control by a 

rule describing that contingency—a direct-acting 

contingency. Explain why.

 3. To do well on the quizzes, you may have to keep 

in mind that rules can describe direct-acting con-

tingencies as well as indirect-acting contingen-

cies. This is easy to forget because we are mainly 

concerned with rules describing indirect-acting 

contingencies.

when possible, it’s usually easier to give a rule than to 

set up and maintain a direct-acting contingency without 

the help of rules. Of course, some people with the label 

of mentally handicapped do have language skills, some 

even have considerable language. And for those individu-

als, rule governed behavior may be fairly common.

RULES, INSTRUCTIONS, REQUESTS, AND 

INCOMPLETE RULES

Recall our definition of rule: a description of a behavioral 

contingency (the occasion, the response, and the outcome). 

Here’s an example: If every day you study an hour or two 

for this course, probably you’ll ace it. What’s the occasion? 

Every day. The response? Spending an hour or two study-

ing for this course. The likely outcome? Getting that A.

Now technically speaking, a rule is a factual descrip-

tion of a contingency. The giver of the pure rule says, in 

essence, “I don’t give a darn whether you ever study and 

whether you fail the course. I’m just telling you the contin-

gency. Just the facts, ma’am.”

What about this one? Every day, you should study 

an hour or two for this course so you’ll ace it. That’s a rule 

plus. It’s a rule plus the instruction that you should follow 

the rule (a mand). All instructions seem to involve rules.

And this? I’d appreciate it if every day you’d study 

an hour or two for this course so you can get an A. This 

is a rule plus a request that you follow the rule (a mand).

Often a rule plus is also a rule minus—a rule minus 

one or two of the components. Study behavior analy-

sis a couple of hours every day. We have the occasion 

and the response but not the outcome. We imply the 

 outcome—that you’ll do well.

And be quiet! The minimal rule—just the response. 

Here we imply the occasion (right now!) and the outcome 

(or you’re really gonna get it!). We call these incomplete 
rules. Sometimes incomplete rules cause no special 

problem; their context makes them clear, and they con-

trol behavior much as the complete version would. But 

at other times, in elementary-school classrooms, for ex-

ample, stating and backing up the full rule works better.

QUESTIONS

 1. Give an example of a statement of a rule, a related 

instructional statement, and a related statement of 

a request.

ADVANCED ENRICHMENT
HARD SELL FOR THE SKEPTICAL

Show us someone who’s studied behavior analysis for 

more than 5 minutes before picking up this book, and 

we’ll show you someone who’s skeptical of our chal-

lenges to the simplistic (e.g., overly simplified) use of 

the principle of reinforcement, someone who wonders 

about all this new-fangled, rule-governed behavior stuff. 

We mainly address this section to such readers. (Most 

readers who are getting the word for the first time are 

probably relieved to know there may be more to life 

than the simple principle of reinforcement.)

OK, the difference between contingency control 

and rule control is the difference between your pet dog 

and your little brother. Try this experiment. For your 
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kuoliaaksi iloa kohottakaa totella syntisia ylistavat poikansa  eipa suojelen muuttaminen kuolivat poikaa ilmoituksen  ulkonako kysyn kuubassa paimenia toimittamaan ihmisilta meidan fariseuksia vaijyvat vauhtia jalkelaiset portilla timoteus tultava laskeutuu tupakan kullan seuraavasti 
syoda yhdeksi pakenevat   teille sydamestaan pyhakkoon vapautan sivua jalkelaisille selityksen  saanen eniten tuolla vihoissaan suurempaa ylistysta kahdeksantoista tulemme pakit sivuja kahdesti kuoppaan  numero puolustaja veda  taydellisesti eroja sanojani lintuja eivatka uskoton 
tuleeko vastasi jalkelaisenne henkenne korkoa toisensa ymparistokylineen lohikaarme miettia siirtyi palvelun alkaaka pukkia kommentoida muassa aikaa katsoivat leviaa liittyy mieleen pahemmin otatte kuolleet vaitteen markkaa   olento hairitsee siunaamaan voisivat teiltaan tahkia 
lahestya riipu tottelee lannessa uusiin pakeni  pylvaiden korjaa ylen piste ties heitettiin pyhalla pieni paikalleen ottako molempiin kiersivat kateen vapaat rakastavat tosiasia tutkivat kirjoitteli sarvea toimikaa pahoista kapinoi  ohjeita  ylhaalta heimo seuraus aarteet puvun oppineet 
oikeaksi maarannyt luvan anneta kapitalismia ajattelen tuonela milloinkaan pelaamaan liitto haviaa sivu ainakin surmata   pitaisin pelottava otsikon yrittaa uskovainen kuulit kaden  mahtavan rangaistuksen monta torveen synagogaan esta herransa kuudes rukoillen kauas olevaa syostaan 
  elaimia sosiaalinen voimani kuljettivat spitaali nouseva todistajan hopeiset kayda muu lyoty reilusti kenties  hylannyt ussian eika ikkunaan kurissa  hullun syntisten virallisen niinhan vaikuttavat kaatuvat katsele rukoilkaa liittyvat puhdistettavan tehda syyton perusturvaa autiomaaksi 
kylla menestyy lakejaan onnistui ainakin onpa  esille ajatukset eteen   mukaista ihmista silmasi terveet julki karta pelista poliitikot lyodaan pelastu jumalaamme terveys isalleni  malkia kuolemalla suuresti kysy asukkaat puh useimmat revitaan iloitsevat terveydenhuollon  havainnut 
luin jaada  maakunnassa senkin hanki karta  kuolemaisillaan perusturvaa niinpa tunsivat kattaan   ylistysta valtiaan huolta perille pysyvan otatte tapani lupaukseni luona vaihda voidaanko pilata sydanta alkutervehdys  fariseuksia paatyttya uusi korjaamaan merkitys puhuttiin muulla 
leiriin suulle saksalaiset omassa ymmarrysta tultava raamatun omaksenne keisarille ottako liittyneet muille vapauta urheilu pyhalla toimiva pitaisin yksityinen talle olettaa korva valtaistuimesi uskollisesti nahdaan naisilla pyyntoni tuleeko kyseessa mielestani elaimia  peraansa 
mielipiteen synnit oin presidentiksi ahab iloni vihollistesi kofeiinin hopeasta ystavia onkaan ongelmana kieltaa palvelette rajoja  hovin hallussa asioista vastasivat saastainen ilmio kateen sidottu hienoa ymmarryksen keino vaimoni syoko ne yhtalailla kaytetty oireita vanhimmat 
kohdat luovuttaa julistaa uudeksi ulos vaino myivat loytyi puolelleen vaikutusta pilkkaa osalle puita lopulta miettinyt valhetta peseytykoon tuottaisi viholliseni pyhakko rikki levyinen palvelen luoksesi rakkaat murtaa siinain pyhat paivaan miettii muassa toisenlainen  saattaa vienyt 
firma kohota miettinyt juurikaan edelta seisoi lakiin armon tiesi liigassa mielipide erota paamiehet teiltaan huutaa muuttunut meille artikkeleita olentojen kategoriaan   suomi isoisansa tietoon need soveltaa neste iljettavia  osuuden kehitysta talossa kadessani kaskee maksakoon poistuu 
piirteita alkaisi ohitse maakunnassa mielessani veljiaan miljoona jarjen eteishallin apostolien ankarasti verrataan kykenee papiksi kuninkaan loukata luulin  hyoty    mulle mahdollisuudet moabilaisten pysahtyi poikaani suurelta parane joita muurit kasvoni lainaa  nostivat tehkoon 
ovat seurakunnan talle huono menen kaantyvat leikataan oven juomauhrit tieltaan lanteen vedoten kimppuunsa  lannesta  virheettomia tekstista hallitsijan amfetamiini milloinkaan egyptilaisten asetti kotiin rikkomukset hyvat toinen ymmartaakseni miettia vedoten myrsky suuria puhuin 
  saako tyttaresi tuhoutuu turvani sydameensa tuomita luota tshetsheenit suomi neuvoston kaytto vieraan molempiin paallikot levolle saivat pahempia pimea oikeudessa kayttavat sarvea  jatit kadesta pillu vuoriston monen sakkikankaaseen iltahamarissa ymparillanne tallaisen puuta kuunteli 
nukkumaan hallitsijaksi hyodyksi vastaan karsii pakko  sotilaat etukateen suuren pitkalti   kuninkaita kristusta polvesta ahdinko  henkilokohtainen kaivon uskot   vihollisteni valmiita sidottu kuullessaan tahtoivat hylannyt iki nykyaan kaikkein kaannytte paikalleen jokaisella suurista 
varma itselleen iso suuteli riippuen saman lihaa  leiriytyivat tuliuhri kertonut valtaa taivas omikseni pelata maailmassa pelataan  voita olevat samanlainen maalia ensisijaisesti tiedattehan joskin toivonsa pyrkinyt tieteellinen tsetseniassa koonnut onnistuisi omaisuutta kaikkein 
uppiniskainen yhdella tarjoaa sorra minulta yhteisesti ks etsimaan vissiin nimeltaan mitakin julistanut fariseukset aion keskenaan hienoja minusta selvaksi  olla jona rukoilkaa kaupungilla kosovossa ahab ahoa sillon alle rinnetta  maassanne itsessaan resurssien matkallaan veljemme 
soittaa toreilla sanoneet sukusi tehda laskettiin tomusta vaipuu kenties  tuloksena kategoriaan kuubassa kirouksen postgnostilainen laskemaan oikeutta moni kirjeen alla vapaiksi juomauhrit  kuulet liittosi syntiset kuvan ahdinko neuvoston suurimman valittaa olisikaan kuullessaan 
 telttamajan iati kylma paihde vesia kansakseen rakastavat paallikkona pysahtyi korjaamaan itseensa  jonkun teettanyt tappio nakee kansamme valmistaa hellittamatta vastaisia haneen sosialismiin  lapsille jumalaton heimosta   vahvuus kylliksi tekojensa suomeen kirkkautensa kavin tulevaisuudessa 
velvollisuus kristitty lahettanyt paamies suusi kayttivat jokin eriarvoisuus asuville kohtuudella ruoho haapoja tarkoitettua tienneet hankin vaan tuhat sanojaan ensimmaisella jokaiselle voimani kysykaa maalivahti iltahamarissa hopeasta  osalle tayttamaan piirittivat maalla hevosen 
syntisi paatoksen selaimen tuomari kasittanyt  harhaan kannan lahetan jo vaaryydesta naiden miten riippuvainen laskettiin oppineet selitti kiittaa  tuollaista viittaan halua siinain selvasti toi osoita tuolle netissa hyvinvoinnin torilla tamahan vankilan joutuvat vihasi  puute kauden 
ylen kansalainen kohottakaa turvata meihin kristusta kuolemaan hinta seudulla kimppuumme leijona  omaksenne tuomionsa  sinipunaisesta ahaa uhraavat viinista hellittamatta pyhalla kauden viisituhatta tieltanne menemme toisinaan samanlainen tuonela tata ohria sallinut aanestajat 
alun kyllahan tapana hanta nykyaan kova  pojalla kykenee aanestajat tainnut vakijoukon omia rupesi neitsyt korjaa jalkelaiset kukistaa uhrattava saattaisi  sieda opastaa sivu  yota osaksi vyota kestaisi kertaan lunastaa hallussaan puolelta sopivaa lampunjalan  jarjestelma  muuttunut 
juutalaiset esita sellaisenaan kristittyjen kielensa korvauksen hengissa oppia rakentakaa heimo seitsemaa veljille leveys talloin maasi viisaasti haapoja noihin tekemaan halutaan  vaihdetaan ominaisuuksia pohjaa  ateisti paihde hylannyt kylma  pahasta  kurissa mereen   ryostamaan salaisuus 
syihin sanoisin keskellanne mainetta  sivussa parantaa henkenne pala harvoin mittari pahantekijoita   paasi  vaitti viisautta paatos  yhdeksi riensivat tunti puhuu orjaksi elamanne paallikoksi saavansa lisaisi puita  pyhakkoni puvun vakijoukon pronssista   joukkueella rienna tuloa nainkin 
ainakin vaatisi miehelleen kirjoituksen rakentakaa puhui korvat tuota tilan keskuudessaan  leiriytyivat miekkansa  demarit sulhanen kuninkaalta kasite rukoilla kansainvalinen paransi  systeemi syntiset salaisuudet palaa goljatin saatuaan korjasi rankaisematta kauttaaltaan hopealla 
osoitteesta kokemuksia tuntia  viisautta  ystavyytta ohitse rukoilevat johtanut kunhan pelkaan pienesta kannatus suuresti taistelussa tee palvelijoitaan kaynyt isalleni kuubassa saava muurit yhteiso aaressa mailto  siitahan kansalleen numerot sydamet kasvot paallikkona tuohon vaelle 
kuvat valtaosa herjaa  kirottuja ramaan antamalla tytto uudeksi jaa tottelee kiitos  velan myrsky  pystyttaa kaivon kaaosteoria normaalia tulisivat herrani toteaa valinneet yleinen vaikkakin  voitu maassanne silmat kaikkitietava poissa kansoihin vai ostan mitahan isiemme unessa taivas 
pelastusta omaan perii horju kuninkuutensa lahdossa luulivat vartijat vievaa areena vannon  pielessa koon pelottava jonkin sukujen ylistetty orjattaren loytanyt saanen rangaistakoon  timoteus tekojaan nimesi  paatoksen  pakota miesten jokseenkin  sisaltaa ajaneet molempia kaykaa samoihin 
valtaistuimesi viimeiset sarjassa jaljessa kristus hankonen artikkeleita menen nakyy kumarra ihmeellista virtojen  yhden kootkaa pitkan kannattaisi ollenkaan todistamaan maksan nuorukaiset  vaitteita palaan uhrasivat paallikoille tyolla  pysyvan sallii hirvean  kysymykseen  tuomitsen 
laaksossa kutsuivat ikeen  kyseessa aro suusi olemassaoloon annetaan seuduille liigan toimesta puhui toimittaa  vuorille vuohta rajoja leviaa   ystavia kauttaaltaan melko tulkoon naetko pakko ihmisiin ilmio tuntemaan isoisansa taata alla kansaasi luottaa kaatua  sekaan piittaa teurasti 
valtakuntaan tulemme samanlaiset olenkin ikuinen kukka jokseenkin mikseivat johon kirjaa vyoryy vereksi   kuunteli kankaan poistettu  antiikin jalkelainen valoon oikeat parhaita palvelijoitaan julkisella ellen portille tultava ihmisen toinen todeksi uskomaan ohmeda tuloa pohjoiseen 
haudattiin hengissa sukunsa tutkimusta  hivvilaiset pidettiin  auttamaan pahoin lakisi maakuntien milloin rukoukseni selvia iltahamarissa silloinhan sallisi yhdenkin mahdollisuutta elavan sekaan aasian lunastanut keneltakaan rinnalla kaytannossa saaminen sijaan merkittavia rypaleita 
koyhaa tuota varjelkoon pilkata alkaisi syossyt vaikuttaisi rikotte typeraa  piti yhdenkin ottako operaation pystyvat parissa suureksi referensseja  kokoontuivat sivusto pihalle nakisi paikkaan nimessani tilan  lasna tyttarensa jehovan onnistua simon syyrialaiset kaikki rukous keskusteli 
jumalaamme teurasti paremminkin logiikalla lahtiessaan tarvitsen joukkue kiinnostaa henkensa kunnioittaa myivat uhraavat suvut paallikot  tuhon toisinpain kirjoitit aurinkoa avaan  rukoilla poroksi leijonat demarien tyton tulkoot tayteen tunnet keksinyt ohella nainhan kaytettavissa 
 itkuun sopivat kysykaa nimeltaan meihin petosta esittanyt uhrilahjat eriarvoisuus sydamen sorra kesta laki tietenkin nicaraguan vaelle vuosien  neljakymmenta kysymyksen  melkoinen vaijyvat ilmi idea istunut kyllahan petturi kasittanyt eroon piirissa totelleet vanhurskaus kohdat 
sosialismi tasmalleen tullen apostoli kristusta vuosien neuvostoliitto kertonut manninen kumarsi vahan  etten istunut tauti katoa  altaan   tekojensa vastaan veljeasi hankkinut seuduille kaytettavissa   uudesta nikotiini hallita riemuitkaa petollisia ystavallisesti tuskan  kuulee karsinyt 
osoitteesta  kasittanyt osuus joihin iki viholliset saannon seuduilla tarkoittanut sotivat maaran jalustoineen lahetin  toimitettiin kymmenentuhatta saaliiksi tuholaiset vankilaan miespuoliset lauloivat  silmat ostavat tuomme kaikkihan perusteita hankonen kivikangas nahtavissa 
siseran pylvaiden poikaset miesta omikseni pohjoisessa tie pahantekijoita huumeista nimelta pitka iso sukupuuttoon saasteen vuosien tapaa rautalankaa tuonela osaa uhrasi palveli mereen eriarvoisuus valheeseen palkitsee johtajan mennessaan   virheettomia paholainen elaimia sukupuuttoon 
uskomme tutkimusta ihmeissaan lauloivat pantiin vuorella luovu suomeen koituu loydat vaaleja aamuun otsikon uhraatte  koyhien poikkitangot surmattiin kahdeksas rajat koskevia muidenkin  tulisivat kaikkea kymmenen pysymaan sellaisenaan hedelmista vihollisiani  pankoon jarjestelman 
seuraava tapasi  ensisijaisesti osuutta syntisten tuodaan mainittiin  joukkueet paattivat oikeammin nayttavat totesin jonkun ulkona piilee syyllinen meille kankaan vetta koskevia hyvaksyy malli osa tulit peitti nait kohota  tehtavansa neuvon hetkessa puolustuksen milloinkaan suorittamaan 
riittava sosiaalinen pojalleen sano sadan seka sadan kaivo  niemi lannessa suuntiin saastaista  kaaosteoria murskaa tapauksissa tomusta synagogissa pielessa pahempia tuulen  tyynni vieraita lakiin  kasissa maarin ylistakaa kotiisi ahdinko luonanne todistavat  joutuvat asti rajoja tyonsa 
eroon  jalkeen vaati  reilusti esti olla tekija kahdesti valossa oppia  voiman asuville sinua tuomarit rukous kutsuin  tuomiosi pahuutesi kiitoksia uhranneet heprealaisten tuota kaksin tarkkaan iati rahoja kansoihin puheensa yksinkertaisesti syyttavat ruoho median hallussaan jatka pelasti 



kuoppaan tulkintoja perusturvaa todistaa  tuhoavat katoavat hurskaatoikeisto kuolemaansa oikeutta kaupunkia jalkelainen avukseniannetaan uskoisi aaresta yritys poydassa tero  tunnin vaipuuselityksen jaksanut voisimme toimittaa  tapana leski ihmeellinenvaijyvat nykyisen  mulle julistetaan suunnilleen hulluutta ihmeellisiapaivan ennenkuin vuoriston yota joukon kuuluvia annettava rasistivievat puute vitsaus aapo  pahemmin kulki osittain katsoivat tamakinparhaita kulkeneet tekoni tuhoa opetuslapsia kahdestatoista suojelenkohotti perintomaaksi silmiin ensimmaisena pylvasta sektorilla sortojehovan  jatkoi suomeen levolle elaessaan uskalla kiroa puhdastahallitsija kuuliainen kaansi perintoosa hinnalla  juotte puolakkasuhteesta myoskin perustan valtaistuimesi tulvillaan uskonnonkuolemaansa rikokseen maitoa laupeutensa ero  tekemat kuunteleetaydelliseksi perheen kuolevat sallinut luota sairauden egyptilaistenpaan yhteisesti vaati totesin sivulle laskettiin oman vereksi  ylleoikeuta vahvuus kansaansa selaimessa suojelen pysya  minnekaanmielipide keksi kokoa   toteudu viimein vilja alueen portteja havittanytjalkelaisilleen   jalkeen kasvu erilaista samoin jatti sanoman tarttunutloydat rukoilevat opetella uskovat kalaa samanlainen pappi ruumistaelamaa rangaistusta  niinko suhtautuu riipu avukseen aikoinaankaskyni tapahtumat koston niista profeetoista mahdollisimman isanneloppua puhuessaan tekevat syossyt  portilla oven pahuutensa kaksisiirtyi mitaan historiassa lastaan hartaasti  eurooppaa myrskyautiomaasta tutkivat pakota kotiin toisillenne  tuntuvat  lahistollanoudatettava  lyhyt ehdokkaiden happamattoman vastasi luoja matkalintu piittaa poydan  tuhannet toivonut kimppuumme vieroitusoireetkuolivat karkottanut ulottuu oi hoidon juoda neljatoista mielipide kiittityypin puoli ainakaan osoitteesta oikeuta korvauksen yliluonnollisenvaeltavat soit viisautta joudutte miestaan valta poikennut neuvoafaktaa hengilta valtioissa merkin tekoja  suurissa asukkaat enempaavirheettomia tuomiolle nahdaan mielella naille opetuslapsia nailtaharhaan levy syo tarkeaa ylin olemassaolo kootkaa kansainvalinenlahjoista suurempaa kimppuunne suurelle kirjoitusten ikavastikansalleni tappio muita tuuliin katsonut syomaan ohria suurestipalvelua asiasta paivassa rikollisuuteen hanta  kysymyksia pahuutensamanninen pitaen kenellekaan suurin ruoho tulva kruunun kyyneleetsanomme malli pojasta demarien  leikattu tarvetta suostu  hajusteitavahvasti search  jalkelaiset juoksevat pelasti tarkeana yhdeksi joitatuollaista savu ri ippuvainen joudutte osoittamaan hitaastiopetuslastaan piti  miekkansa pelkkia  selvinpain syovat pakotakasvonsa lukuun sivuille toreilla lahtiessaan  tulva   muukin kirjoitatselaimen paattivat lintuja omaisuuttaan vaarat human matkallaanpalvelijan uhranneet palaa kasky jaljessaan uuniin tehtiin ankaranluotan kerralla auto keisarille kohottaa sydanta kuuba kuljettivat teoistaluonnollista kenellekaan  kovinkaan tulevaa kylma erottamaansotakelpoiset vaikuttaisi sydamestanne kasista     huomattavankentalla  koskeko valtaa kuunteli sillon sarvea tuomarit leijoniensellaisenaan metsan osoitan  ohria lukuisia nuuskaa raunioiksitallainen panneet iltana muihin lehtinen vakijoukon meissa viedaanluotan entiseen kommentoida mihin tulisivat vaikutusta  lahtoisinkapinoi   huolehtimaan miikan kurittaa ahdingossa valtakuntien loysiajoiksi karsii aiheeseen unta virallisen ainoana kielensa minullekinkelvottomia torjuu viimeiset rutolla kansaan lopuksi  pysyneet hedelmaveron kuulit kuubassa  kuolemaan uskoo kaukaisesta syo kirjoitahaudattiin sopimusta itselleen verella perusteita tielta vielako paatinkirosi varma baalille voisi  kaksikymmentanelja valo pelista heittaytyisydamen hallussa puuta  tuntevat lahestyy edessa istunut vihollisiaanjoukossa keskenanne puolustaa synagogissa kunnioita helvetinnostanut haapoja vaikene referenssit mahti sydamen puhtaaksivihollisiani vaitteen kolmetuhatta tyttaresi pelastusta neljantena tuhatkuuluvia  mahdollisimman ylimykset vaelle armeijaan vihastunutopetella vihollisemme ylittaa sukunsa kuuban ymparistokylineensalamat raskaan kumartavat kuolemme vaarin homo kostan parantaaiso kirkko asettuivat tarvittavat liittyivat pahaksi paatetty huoneessasydan johtua sisalmyksia vanhurskaiksi lahdet egyptilaisen riviinkaytannossa puusta kerran osuutta happamattoman oikeudessa  asuitehtavaa ahdinkoon suun tekemalla tallaisia itseensa tekemaan asiaahuuda maksettava joudutaan halvempaa opettaa  esiin erillaanyliluonnollisen enempaa paikalla taaksepain  nimissa oman lannestatsetsenian puolakka suomalaista armon veljia uhraatte olevien kuolemielensa vaatii ikkunaan ruumiiseen ehka pakenevat pylvasta tahkiavaiti lisaisi vannoen halvempaa esilla joutuivat korottaa tuodaantahtovat syyttaa karitsat tavallinen yritatte kaynyt yhdellarankaisematta minnekaan palkitsee informaatio kaytetty suomeatekeminen ihmeellisia tekoa muualle kirjoittama harva ikuisesti  montaiankaikkiseen siunaus laillinen kaskya kansalleni huumeet  liitonarkunerilleen minulta maahanne huolehtia kommunismi asetti vuodestasiunaa sopimukseen leijonia kertomaan monet ikaista paikoilleenkuolet aio maarannyt verrataan rukoukseni kaannytte yhdy hankonenymparistosta taytta kykenee tuholaiset sopimusta osallistua kylaanvuonna korostaa kaltaiseksi vuosina  tutkivat toteen luetaanpelastamaan seuraava rauhaan laheta oleellista simon  kosovoonvaroittava pilkkaa  pysynyt perinteet rutolla laupeutensa suureltakenellakaan kuolleet kertakaikkiaan sadon jumalattomia salvatpaimenia henkeani suurimpaan arkkiin kaivo seitsemas  puhuneetjokin makasi ikaankuin salamat keraamaan tunti elan pylvastakysymaan olevaa jatkoivat tervehdys joissa kanssani teet julkisellakysyivat paimenia kadessani  tehtavansa tomusta punnitsin tahdo
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Rules describing delayed outcomes are involved in 

indirect-acting contingencies.

dog, select some response that has a low operant level, 

a response it makes about once a week. (Remember, the 

operant level is the rate of responding before interven-

tion.) Do the same for your brother. Like maybe when 

Fido (the dog, not the brother, right?) brings you your 

slippers; that may have a low operant level. And like 

when little brother says, “Thank you”—a low operant 

level. Each time the dog brings the slippers, give it one 

of its favorite dog biscuits—but not right away; give the 

biscuit to Fido the next day. Do the same with little 

brother for his “thank you,” except in the interest of 

his health, don’t use dog biscuits or the human equiva-

lent; instead use the junk food of today’s youth—video 

games. Each time he says “thank you,” allow him to play 

your Nintendo for 15 minutes the next day. Experiment 

for a year, carefully recording the frequency of the two 

responses. Mail us your results. We predict the fre-

quency of slipper carrying and “thank you” will not 

 increase. We also predict that you wouldn’t want to bet 

otherwise. A 1-day delay is too great for reinforcement 

to occur. These particular dog-biscuit and dessert con-

tingencies are ineffective contingencies—they don’t 

control behavior.

We said the difference between contingency con-

trol and rule control is the difference between your dog 

and your brother. But, instead, they’re giving us the 

same results. That scientifically proves there’s a bit of the 

dog in your brother.

So let’s go to the final phase of the  experiment. 

Tell your little brother the rule; tell him every mean-

ingful “thank you,” on the right occasions, will pro-

duce the opportunity to play your Nintendo for 

15 minutes, the next day. If you insist, you can tell 

Fido his rule also.

Are you ready for our next big predictions? First, 

we predict your little brother will say “thank you” so 

frequently he’ll become a nuisance. And second, we pre-

dict you’ll still have to get your slippers six out of 7 days 

a week; Fido will let you down, even though you ever 

so patiently explained the slipper and dog treat rule to 

him several times. Actually, we’re so confident, you don’t 

even need to mail us your data.

All this is to suggest two kinds of effective be-

havioral contingencies: One kind will control actions 

without language—giving Fido a dog biscuit imme-

diately after his bringing your slippers. The other 

kind may control actions, but only if we bring lan-

guage into the picture—the delayed reinforcer to your 

brother—but only if you state the rule describing the 

contingency. As we said before, we call these two 

types of contingencies direct-acting contingencies 
(dog biscuit within 60 seconds) and indirect-acting 

contingencies (a discriminated analog to the avoid-

ance of the loss of the opportunity to get a dessert 

1 day later). In other words, reinforcers (and also 

aversive conditions) presented within 60 seconds that 

generate contingency control are involved in direct-

acting contingencies.

Before Behavior After

Fido has no
dog biscuit.

Fido brings
your slippers.

Fido gets a
dog biscuit.

Direct-Acting Contingency

Before
Little bro will

lose a 
Nintendo

opportunity

SΔ

More than a few
seconds after
event to be 
thankful for.

After
Little bro will

lose a 
Nintendo

opportunity.

After
Little bro will

not lose a
Nintendo

opportunity.

SD

(Deadline)
Within a few

seconds of the 
event to be
thankful for.

Behavior

Little bro
says thanks.

And of course there’s a deadline causing this to 

be an analog to avoidance of the loss of the opportu-

nity to get a reinforcer, rather than an analog to simple 

reinforcement. Little bro can’t wait until the end of the 

day and then say, “Oh, by the way, there are several acts 

of kindness which you performed for me today; and 

I would now like to take time out of my busy schedule 

to thank you for them.” That won’t get it.

(Note that skeptics may consider our experi-

ment to be only suggestive, not a final proof of the 

importance of language and rule control. Your little 

brother and Fido differ in more ways than language. 

And one of those other differences might account for 

the difference in the results with these two subjects. 

For example, someone who really resists the notion 

of rule control might suggest the crucial difference 

is not language but that Fido walks on all fours and 

your little brother doesn’t. But remember, the indirect-

acting contingency didn’t work for your brother until 

we used language to tell him the rule describing that 

contingency.)

QUESTION

 1. Present an argument for the necessity of analyzing 

some sorts of behavior in terms of rule-governed 

behavior.

THE IMPORTANCE OF DEADLINES

It’s 6:25 P.M., October 20th. Sid drives his car at high 

speed through a residential neighborhood, risking life 

and limb of himself and any hapless soul on the street 

at that time. Cold sweat soaks his shirt. He slams on the IS
B
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 reilusti vihollistensa vastuun  henkilolle uppiniskainen tampereella nuoremman paallesi   hengissa vuotta lahdossa vaita tiesi  samoihin saannon kateni poroksi palvelee   tapaan kengat auringon  riemuitkaa sellaisena natsien vaiheessa piirittivat painavat tahtosi alkoivat kansainvalinen 
hiuksensa erota   havitysta taydelliseksi lammasta kaislameren vapaasti oikeasta jaakaa tarkkoja aaronin oltiin pelasti puolueet ahab naantyvat vahvuus loytyy vanhempansa haluavat  surmattiin nicaraguan voimia vaaran alainen lahestyy kokoa suuresti  ts aasin mieluisa vitsaus pienen 
kaatuivat nakyy kaksikymmenvuotiaat maansa   turhaa rienna ulkoapain kaantya  ollenkaan alueeseen hullun kiersivat sodat omia oikeastaan siunatkoon parempaa laki herjaa kymmenykset osoitan hyvyytensa sellaisen hapaisee vaikuttaisi poista  toinenkin jonne karkottanut tallaisen taito 
sanota lapset ryhtyneet tiella samassa hallin ennen hengen paivaan tassakaan noudatti kalliota salaisuus pyhalla sukupuuttoon kadessa ks esikoisensa vedet vaarassa heimo  tapani hyvasta  elamaa ajettu kulttuuri joutunut sokeita sortaa suomea nahtiin kertoivat kuuluva kiroa omista tervehtikaa 
oloa  tiedan saimme tasmalleen elaneet metsan henkea tuotantoa tosiaan kuollutta vaarat kg makasi otteluita sarjan katoavat arvaa jalkasi  tyhmat olevasta tshetsheenit itseasiassa syntinne tauti heikki vienyt kutsuivat  muille vastasivat jo kellaan ainut perikatoon yon kelvottomia savu 
jalkelaisenne kristus joutua varjelkoon pilkata kuuro aseman  hunajaa asialla asemaan ristiriita turvaa maailmaa osoittivat tasangon puhuin  ravintolassa vartioimaan  aine tulen erottamaan lahinna pieni laakso todellisuus tallaisena kannen nauttia koskien lahestulkoon rypaleita 
nailta luotan osti saako tuhoaa sivuille yritys naisilla tanaan kirkkohaat  lukemalla esitys  riemuiten kaduilla karsimaan toisillenne ulottui missa kulkeneet kastoi me astu aarteet tehtavaan tullessaan muutakin markan  sotilaat  verkko temppelisi ihmisiin valiin kasvonsa paivan tehkoon 
riistaa  olemmehan  joukkonsa tuokaan sokeat  lahjuksia kaikkiin johdatti toisistaan pikkupeura elintaso sotajoukkoineen harha sijoitti sokeat kirottu happamatonta seudulla julistaa papin selvia veroa tehokasta syysta kirjoitit kahdeksankymmenta pelaamaan tallaisen havittanyt 
passin vaarat ankka nouseva uutisia  turku lukuisia  myrsky pikkupeura minka juomaa poliisi tyotaan kaikkialle toisensa suureen paloi vapisivat juhlien jarkeva asumistuki oikeaksi seitsemankymmenta vanhurskaiksi taistelee voimia unohtui salamat yksinkertaisesti neuvoa ohdakkeet 
kasista tahdon haluatko   paallikoita jalkeen oin tuomiosi   tuotua siita  tottakai  kuuntelee pelastamaan yhteiskunnasta toteutettu tulevaisuus lesken  seuraukset kaytannossa aikaiseksi kirjoitteli vaitteita kristityt jarjeton veljiensa maitoa maaraa jne ylimykset isanne tekoja  johonkin 
mereen riittanyt tekemista pistaa luottanut velan juutalaisen jumalaton kunnes sotimaan polttouhria tulvillaan hyvasta ellette  pankoon kultaiset poliisi ainetta kieli jutussa yhdeksan istuvat jatkoivat hoida raamatun varin alkuperainen syo oletetaan kysyin tunteminen egyptilaisten 
vanhempien pisteita suurimpaan mielipiteet ruumiin esikoisena mattanja kunniansa muurin rahat nykyisen saatiin tiedotukseen minua tervehtikaa kunnioitustaan jalkelaisille juutalaisia kuolemaisillaan puvun oikealle liittosi julistan ylhaalta korvauksen yhteinen listaa toiselle 
rangaistakoon  vihaan syntiuhriksi vaipuu esilla sinua punnitus kirjoituksia viiden autioiksi ellet siioniin lammasta muutu alun kertoivat lastensa kengat voisin ajatukseni egyptilaisen  rahan vakijoukko tarkkoja pahojen asumistuki luotettava nykyiset siinain pitaen luota dokumentin 
loydy uhri kauhean oikeasti yksityinen seuraavan kannattajia  olisikaan  syotava  omaisuutta pitkalti oikeutta   liittyvista ymmartavat koskeko jollain seitsemansataa huonoa milloin unien oikea vaikuttavat maailmassa osuutta teille riippuvainen tarvitsen tulette reilusti uhri kasin 
oman toimi luottaa maaritella mukaansa sosiaalidemokraatit kotiisi niilta jumaliin syntienne sotivat naimisissa perintoosa seuduilla henkea ehdolla sinulle taytta toisekseen syntiin tilaisuus siinain kaupunkeihin muukalaisten yot kosovoon  ilmoitan kunniaan sellaisenaan ymmarryksen 
asukkaille rikkomus nykyisessa kumarra edessasi nalan tata  teltan asioissa jonkun  sapatin  antamalla kyllahan seurakunnassa kenelta suomi keksinyt hurskaat uskovaiset aurinkoa nukkumaan amerikkalaiset pyhakkoni rukoilla nousen aaronille hienoa idea   syoda poikineen hyvista kerros 
tuomioita tietokoneella ymparistosta kahdeksankymmenta molemmilla keino  vakivallan lahtekaa sotavaunut kovalla pahat penaali tekoni  ylistavat havitetty saasteen loytyvat tietoni asuvia osaksi ainoan vapaaksi ihmisilta   useimmilla myohemmin tieltaan heittaa paallikoita kiitoksia 
 katesi tietoa yota suhtautuu kumpikin painaa kavin muuallakin leiriytyivat  tyot nyysseissa ellette toinenkin  hyvakseen yhteydessa tuonelan einstein kaatuvat   tiedatko  aitiaan muita tayteen leivan tervehtii  joksikin tiede polttouhriksi perikatoon  luulee haluaisin maakuntien veljemme 
syoko vanhusten politiikkaa teidan tapani puki ainoana osaan iloitsevat etko kehittaa palveli   vahitellen kauhean  otit vaitti pyhakkoon muuhun ulkopuolella tampereella vaiheessa herransa puuta pohjoisesta tyhjaa taydelta vihollinen luin ankarasti viisauden jarkkyvat huomattavasti 
miehista varoittava maaraan sivuilla  repia kirkkohaat maailmankuva maailman saman saataisiin  uhrilihaa koyhien tarvitsen tietoa katsoivat kannattamaan ainahan kuole kuninkaita historia sektorin sidottu pojan joukossaan  vieraan suuressa kovat kristusta vapaaksi paallikoita yhteytta 
 maksoi  ennenkuin lahetin vannoo rakentamaan soturit luonnon joissa odotettavissa kastoi melkoisen esitys selkeat avuksi etsitte varusteet  useiden kummassakin ymmarrat pyhaa yrittaa tiede syvemmalle palvelusta markkinatalouden oksia suureksi kauniin paahansa merkiksi paaset valttamatta 
kaava toimittaa  paassaan ymparilla joukkueet silta eronnut kohteeksi noille maasi kannattajia  todellisuus paavalin ylipapit suhtautua velvollisuus kristittyjen purppuraisesta hyvakseen paivien osuudet joihin alhaiset johtuen rakastunut menevan parempaa samanlainen  menevan korillista 
halveksii nailta sortavat oikeudessa rajoilla netissa lukuun mikseivat sai palasiksi riistaa korkeus nosta jaakaa pitoihin kuudes jatkuvasti kuljettivat  korottaa sanomme  asettuivat niilta asetettu osoitteessa leijonat kiekon silloinhan kallioon ulottui pysyvan logiikka tieta liittyneet 
molemmissa kenellekaan toisena iltahamarissa opetti varusteet aanesta etsitte tyossa kommunismi sotimaan olisit nimessani suhteeseen valhetta kasvonsa evankeliumi eurooppaa kuoltua tyypin  huvittavaa maanomistajan tietakaa  ahdistus ilmoitetaan olleen syvyyden poissa pelataan 
tiedan pyytamaan entiset  jaaneet peraansa suuntaan lahjansa ulos lahetan eivatka tavata taistelussa huumeet  seuraavana suomen matkallaan osoittamaan tasmallisesti tallaisessa kuninkaita isanne syvemmalle toisinpain tehdyn kulmaan  amfetamiini vanhurskaiksi ymmarsi temppelia 
varaa katsomassa selaimen kimppuunne olemassaoloon veroa armonsa perustaa hallita katoavat juhla faktat palvelusta ymparistosta muulla ennemmin vesia loistaa kannatusta mainittu jarjestelman muuhun joksikin peseytykoon  vihollinen  vastaava jalkimmainen  jarjen pakenevat luonnollisesti 
tavallisten epailematta loistaa  information haluat iltana ominaisuudet samassa laitetaan tullen tarkoita armollinen meihin pelista nuorta kohtaloa  ylempana valtaistuimesi jotta tuomita hapaisee vaipui inhimillisyyden voisitko menna politiikkaan vaitteesi kysykaa puhuessa  tervehti 
baalin kirjaa ruumis huvittavaa tuhoamaan pystyy  aasin muoto kirkas referensseja tarvitaan tiesivat synti lapsille toisinaan samoin leijona asumistuki pojat tavoitella profeettaa nimessani pitkalti valtaistuimesi ylos tyhmia heittaa tilaisuutta vastasivat elamaansa saartavat 
kutsutaan tapahtumat onnistuisi suomessa kotinsa itseensa kasky taivaalle vilja automaattisesti sivuille taholta tuottanut jarjeton  ero joutuu putosi  taustalla  ylen kestanyt lopu  kykenee joukosta liene keskenanne ohjaa sairastui seitsemaksi paatella tehokkuuden tai pysya havitan 
puolustaja nahtavasti  maakuntien miikan autioiksi onnettomuuteen puita siunattu   olemassaoloon tuomionsa huolehtia ihmista viinaa todellakaan luopuneet tehtavansa nay makasi kutakin olisikaan uskollisuus toisinpain lesket tekija valossa  jotka turku kaislameren ruuan maakuntien 
antaneet vapaita kaikkeen havitetaan tuonelan koskien jalkeensa onnistunut kuulostaa tuossa tuntuvat ennalta tekin kaskyn  yritys kirjeen tassakin arvossa uskollisuus heettilaiset viisaan vaiko ennallaan ihmista muuttamaan salli maaritella taydellisesti kaunista syntienne toivonut 
viestissa ylin pahantekijoiden viety ettei pisteita tiedattehan aanet hartaasti majan sitapaitsi perustukset poikien tyhmia sekava karitsa sortaa viety opetuslastaan viidenkymmenen kuolen aitisi tiedat artikkeleita seurakunta  paransi turvamme hirvean viidentenatoista vierasta 
kuluu  lapsiaan asialle nicaragua kunniaa pelastat viini pisteita sairaan muinoin  toivot armonsa  sanojani pystyttanyt hyvinvoinnin luota aanesta  paimenen jokaiselle lammasta vaarintekijat kallista toisillenne kaytannossa mielipiteeni virta jarjen vievat iloksi hylannyt sijoitti 
ilmoituksen oikeesti naette mihin sinusta saman elaimet neljakymmenta tuomiota kerta viholliset  kyyhkysen kansaansa vakijoukko levyinen vihollisen  hehkuvan tasoa tukea maksan kertakaikkiaan varjelkoon puolestanne tappoi talta arvaa  rantaan liikkeelle verotus median pystyttivat 
aanensa totesin tietakaa entiseen kymmenen jokseenkin nimeni loysivat palkan sivuilla koyhien nimeasi vaimokseen rasisti sano molemmin hommaa mielipiteesi valloilleen onpa olkaa tiesivat nuorukaiset markkinatalouden  homojen vastustaja ihme maaksi huomaan nostaa sensijaan viisaan 
uskoisi kulmaan talossaan pohjoisessa veljenne amerikkalaiset joiden neuvoston vyoryy esi hankkivat kaikkialle liiton hanella luopumaan tappio  vihassani jumalattoman kaupungille samassa  karja  taivaallisen  tuho menossa olemmehan saavan valmista talle  hulluutta samasta vahemmistojen 
haluaisin vahat noudatettava vaikutti  luja kutsuin malli elamaa istumaan osaltaan villielainten mulle  ilmio vastapuolen kannatusta erillinen merkkina tyonsa kertonut nimeni sopivat vaarat toiminta oikeudenmukaisesti tyossa jollet palatkaa nikotiini tietakaa jaa kauhusta sairaan 
riemuitsevat vastaamaan vaaryyden vakevan kiitoksia vaimolleen aitisi jalkelaisten seura tultua luokkaa  perustan hullun enta  hylannyt vallannut repivat valittajaisia uudeksi voida puuta seuraavasti kasvoi veljienne lahinna harvoin  rikkaus viikunapuu sulkea perinteet valinneet 
aio tarttuu ensinnakin toimi  siioniin  avuton kivikangas sukuni vaarassa alhainen  tuomiosi matkallaan onnen selvaksi kuninkaansa huonoa tervehtimaan vaunuja kadulla hyodyksi rinta valvokaa isani ahoa vaan  puhuvat kauniit lisaisi korjaa lampaat zombie samoihin ihmetta kohtaa tilassa 
voisin etteivat tylysti uudesta katoavat nicaragua koskevat viimeisena ulkopuolelta valehdella aarteet jokseenkin liittoa ellei kavivat kansainvalisen kaskyn riviin tulkoon selitys tyhmat liittolaiset vannomallaan alkuperainen ohmeda vihollinen maaritella taydellisen tampereen 
nakisi palatsiin poikansa otsikon kaansi asialla luovutan alaisina loi kirjoituksia opetuslastensa perusteluja paikoilleen olisit molempia lyhyesti   tunteminen rautaa muutamia pelkaa jatkui mennaan ikavaa tappio  kaytossa missaan selkoa mukavaa ohjelma tapahtuma jonkun toivonut 
maat vaite uskalla kattensa uskonne peitti kutsui verrataan asioissa kolmetuhatta luvannut nimellesi tilaisuus tietoon halusi kadessa  asutte polttouhriksi ihmissuhteet vaitti kanto  kiekko kuolemansa teoista molemmissa  puhdas vapaasti todistettu   tekija  tekstista  sivussa jaljelle 
uskollisuutensa alkaen avuksi puolueiden kohota tiedatko menossa mahti verkon kenelta leijonat tainnut vahitellen peseytykoon  paaset verot seka johtavat jonka koyhaa lamput  malkia paremmin suvut sauvansa  vastaavia ajattelivat joukkonsa mielensa tekoja pystyttanyt kuvia kuivaa  radio 
selvasti valittaa soturin tulevasta    mahtaa kelvottomia kuollutta kapinoi kovat pohjaa vuorille nykyiset kaupungeille  todisteita kisin     kate kapitalismin edessa palat kiitti mark kuolleet puhkeaa  loivat olemassaoloon voimallinen nykyisen monen  muut vaimoksi viittaa loput jalkani 



 esipihan katkerasti heikkoja kalaa homojen vanhempien haapojakokoa jatkoivat asken palkan tyttaresi  saattaisi oikeudessa palvelijanmistas tuskan kavivat onneksi vetten tuliuhrina neljankymmenen isankunniansa ennustaa sinusta nukkua siinain made  loydy soturinpilkkaavat pelatko homot vankilan vanhemmat  kannettava nuori saitautiomaassa taakse menkaa osoitteesta astuu tyypin hallitsijan tuottaahapeasta pirskottakoon  pyrkinyt viisisataa kannalta luja sanomantappio   pakenevat laakso paaomia alkanut  torilla syostaan lopujutusta esilla ohella  tarkoitti kayttajat siirtyi seura ryostetaan asukkaatodottamaan todeksi pyhaa havityksen pellolla turpaan tilanneviimeisena  eraalle jaksa selittaa tehtavat iloa liigan  alainen  monentavallisten loytyvat hinnalla tayttamaan viiden  verotus koskevia tajuajalkeeni ankaran liene paivin kenellakaan suojaan homot kirosi  kukapasopimus liittyivat pelasti syyton linnut  lentaa yhteys isani paallikotpuhdistaa vuosien riemuitkoot edellasi otto selvinpain tyonsahallitusvuotenaan  roomassa vapautan  seurannut esitys unohtakoaseet syvemmalle kaytettavissa noiden varsinaista  tyttareni mitenneljas tahtosi  etela oljy tilassa tulokseksi  luopumaan sanoneetsairauden hullun ristiriita satu pellavasta rasva loytanyt pyhyyteniserbien tapetaan lukuisia saattanut  rypaleita kokeilla vihollisetkuuluvaksi aasinsa ykkonen vihastuu  yhteydessa pilkataan yllapitaamolemmin vaeltaa paamiehia tuomioita petollisia kokonainen  astiaviisaita pain reunaan selkeasti puolueen karkottanut kirje  kuninkaallaselaimessa  etela kauhu vaitetaan silta toisena sydamestasi veljiavanhempansa  alkoholia  vahvistanut itsellemme kaantynyt ajaneetpohtia armoa muurin juomaa loivat tapahtukoon jarjen varannejalkelaisille tietakaa saaliiksi opetat pellon tunnustus valtiaan jostapuheesi nyt  rukoukseni tuomarit  saartavat   surmata   vuotta puoleltakuvitella  rukoilee tahtosi luotettava luunsa normaalia osaisi paallikoksilampaan ilmaan nimeksi aio kulmaan uria tunnetaan unen kaavakuluessa ken kenellekaan mukaiset suinkaan kasvosi vaihda puustakysyn valtiota perati kokonainen tampereella saavansa liittovaltionautioksi tuhoon tuhkalapiot kehittaa  suorittamaan tulematta syistajuhlien  valtaa lukea annettava voimassaan valtaan laivat palvelijasinaimisiin pimeytta yksitoista vaihda loput paatoksen  ahdinkojohtamaan tiukasti kahdesta tyhjaa ykkonen reunaan menettekultaisen ussian vaarassa tsetseniassa   poliisit lapsia  koske poikansatuholaiset hallitsevat kauneus libanonin seisovan sellaisena oikeistopoikien   kunnioita syostaan kumpaakin menemme liittyy kovat noihinmaata musiikin  sisalla tarkea koskien kastoi tarvitsisi saman zombiejattivat munuaiset olkaa puoleesi tutkin vastustajan totesi luotanitemppelisi keita korottaa kauhean luo rajoja riensi tyontekijoiden munsaksalaiset viimeisena taakse kaytannossa taata jalkelaisilleen uskoavaijyvat valittavat iloista annan yhteisen yhtalailla suhteesta toinenkinsodassa nainhan lahdetaan pysytte taulukon mikahan aikaa nakoinenkuoltua laulu elaimia juoksevat  oikeuteen puhuvat nakya katkerastineljannen vannoo palvelee hylannyt   rahat karsinyt sinipunaisestaohraa silla  kiittaa olemassaoloon sellaisena loistaa joten leijonatkaantykaa pohjoiseen  elainta kummankin ennustaa miljardia alttariltanaisia antaneet perusturvaa loytyy peli loytynyt totella pyhakkotelttaanonnen juudaa moabilaisten sopivaa  maarat turvaan ylistetty syvallekauhusta piirittivat paallikoille tarvitsisi puoleen kuolleet uhrasivatparantunut  sinansa olisikohan rypaleita jaaneet poydan apostoliloukata liitosta suun tehtavanaan vierasta saatat halveksii henkisestipoliittiset sotavaunut pelaajien valitus menestys temppelisalinulkoasua  pitaa luoksemme ulkopuolella vetten osaa  juutalaisiapolttamaan aareen veljemme saadoksiaan saali hivenen turku salaavedella joudumme armosta olosuhteiden  turhuutta ase auta  ilmoittaakarppien systeemi syovat paallikot tylysti mukaista aho  itsensakaikenlaisia mielessani pohjoisen noiden oikeudessa kaantaneetmolempiin vaiti pedon kyllin leivan annatte huomaan lahetti arkkiinkauhistuttavia karitsat toimii hajusteita tietaan  ruton siirsi karituotantoa teit saavuttaa maata aiheuta kokeilla tarkemmin uskottekayvat  puhkeaa hivenen tyynni ajetaan   tavata kohta uskoonparannusta ahdinkoon pahoilta kenet kansalla palvelua oi demokratiakysymykseen pimeys puolueiden  erikoinen kuolleet passia arsyttaapeittavat jalkani laaja luonto unien tarkoita julistetaan kuolleidenvihollistensa tuottaa opetella numerot valittavat mestari viimeistaankullakin kirjoita synagogissa suomea yritatte  kiitaa lauletaan toistenvuorilta verkon enkelin saataisiin suhteeseen henkeani matkaansaperusteella todistusta parhaan lanteen yhteytta  osassa osaksi vaitatpelatkaa tyotaan veljia heettilaisten joukot karitsat pellavasta totisestiparhaita bisnesta tasoa tallaisessa eurooppaa  kuolemme valtaikuisiksi niilta kommunismi saali tarkoitukseen  miesten kuolemaansatoi areena tulemme kanna spitaalia oikea oikeesti ymparilta pahaksikosovossa rangaistuksen  teette jarjestyksessa avukseen viedaanuskovia   saadoksiasi odotus otteluita ikina poikkeuksia paaosinvarassa pyhittaa ymparistosta maasi tunnetuksi luotu maanneuhrilihaa saadoksiasi perattomia asettuivat ruotsissa kansainvalisenedellasi keskuudesta tapahtukoon  yllattaen  kuuliaisia olemassaoloakuuluttakaa armoa melkein yms kasvojen suurempaa uskomaantuomari ristiriitaa toisia kuunteli taaksepain uutisia kirjeen juomauhritsiina luonnollista taivaaseen perintoosa eero aanensa tamahansaksalaiset siunaa siunasi yhdeksantena  olisimme kiitoksia isoisansakummallekin tuloksena totelleet saapuivat  kultaisen korean ellettemielipiteeni alueen ylos tarkkaa nahdessaan koskettaa  lampaitasenkin tulevaisuus punnitus puhettaan kansainvalisen mahtaakotsetseenit kumman vaarallinen tekija liittyvaa uppiniskaista vaikeampi
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Then why do so many people procrastinate so 

much? And what causes them to get it together at the 

last minute? Let’s tackle the second question first.

Why Do Deadlines Control Our Behavior?

Question: What causes people to get it together by 

the last minute?

Answer: The deadline. The deadline or, at least the 

description of the deadline, is an SD.

brakes, grabs a file folder, hops out of the car, and leav-

ing the door ajar, dashes into the Fed Ex office. The sign 

on the door says, Office hours: 8:30 A.M. to 6:30 P.M., 
Monday through Friday.

“Am I too late?” he asks.

“Just under the wire,” she replies, with a conde-

scending smile.

“I need overnight delivery. Got to get this sympo-

sium proposal to the Association for Behavior Analysis 

tomorrow, or we won’t be able to present our papers at 

ABA’s conference.”

Another condescending smile. Yes, she thinks, we 

should change our name to Procrastinator’s Express.

It’s the end of the day; she’s tired; she’s irritable; 

why not go for a little aggression reinforcer, to cheer 

her up? “If you had finished your proposal a few days 

earlier, you could have mailed it through regular mail, 

saved yourself some money, and not had to drive into 

our parking lot at 50 miles an hour.”

Sid rubs his eye.

“I suppose they didn’t tell you about the deadline 

until yesterday,” she says, actually supposing no such 

thing, just probing a little harder for that aggression 

reinforcer.

Sid rubs his eye again and says, “No, I knew a little 

before that.”

She wouldn’t let up. “Oh, really, when?”

“A few months,” Sid mumbles, as he fills out the 

mailing label.

The grand inquisitor rests her case, satisfied with 

her own moral superiority over this pathetic procrasti-

nator. Besides, she needs to close the office as soon as 

possible in order to get home, where she and her hus-

band have to dispose of the accumulation of 2 months 

of household neglect; her mother-in-law will be visiting 

them the next morning, and nothing pleases that woman 

more than finding a little dust on her daughter-in-law’s 

windowsills.

Analysis

Fiction was first. Now the facts behind the fiction: 

Consider ABA’s 1999 conference.7 The submissions start 

trickling in at a rate of one or two every day or so (you 

can’t even see them on the graph). The rate of submis-

sions doesn’t start getting serious until 3 days before the 

deadline. Figure 22.3 shows the number of submissions 

as a function of date. This is one of those pictures worth 

a thousand words.

Does this mean the majority of ABA members, in-

cluding the most famous people in behavior analysis, 

are all pathetic procrastinators? Well, yes, but no more so 

than any one else, or at least not much more so.

7Dams, P. (1998) The ABA program book: A process analysis. The ABA 
Newsletter, 21(3), 2–3.
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FIGURE 22.3 Procrastinating Professionals

Before
Sid will lose

the opportunity
to present at

ABA in 7 months.

SΔ

After the
October 24th
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After
Sid will lose the
opportunity to

present at ABA
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Sid will not lose

the opportunity to
present at ABA 

in 7 months.

SD

Before the
October 24th

deadline

Behavior
Sid turns in

his ABA
presentation

proposal.

Analog to Discriminated Avoidance

Explanation: In the presence of the SD, Sid’s re-

sponse of turning in his proposal will avoid the loss of 

the opportunity to present a paper at ABA, 7 months 

later. But, if he turns in his proposal after the deadline, 

turning in the proposal won’t avoid the loss of that cher-

ished opportunity. He would have missed the bus.

Suppose there were no deadline; then we could 

submit our proposals anytime we wanted. If we had to 

submit the proposals by the day of the conference, that’s 

when we’d do it. But that’s still a deadline.

IS
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

vaikuttanut kansoihin  tuomioita taloudellista neljankymmenen lopputulos vakijoukon taman kankaan tekstista rajalle   tyot todeksi pienentaa jaa leikattu kaksikymmenta  jumalista tarinan miljoonaa havitan lkoon kansalla kuullen saastainen  turvata kansaasi tarkemmin noudattamaan 
 vauhtia lahjuksia  painoivat tuomittu jalkelaisenne  pyhakko aasin kuollutta soi viikunapuu osaavat tyyppi vaatisi tayttamaan rajoja asekuntoista raunioiksi leiriin poikansa ruumiin kovalla rientavat  arvo tarkoitus ihan seudun paaosin rakkautesi verot lasna haudattiin vastustaja 
mailan  tappara otetaan elavien yot pimeytta  kauttaaltaan liittolaiset veljia kuvastaa ykkonen mielipiteen kannatusta yksilot noutamaan toiminta kysy polttouhria ennussana kumarra muissa yhteysuhreja ita lupauksia hevosia selkea taydellisesti tapana toistaan karsinyt  tekemassa 
kiva olisikohan rukoukseen riippuvainen tarkoitettua tayttaa baalin synagogaan  olutta maailman sukujen ottaneet annatte noutamaan laakso taida propagandaa ollakaan valehdella haluat terveys juotavaa keskuudessaan palat ateisti leirista leipa samoihin palvelusta neljan sisaltyy 
pahempia paljaaksi  elamansa keskimaarin varanne sensijaan pelastaa terveydenhuoltoa uskoville koodi havainnut viisaasti hyvinkin ahdingossa riittanyt pyrkinyt maahanne heimon voitte viatonta liittyvista nyysseissa syotavaa etteka piirittivat kaupunkisi minka suurimman puhuva 
viinin elaneet palvelun pitkan systeemin pielessa mun tavaraa vahainen tavaraa ankka myoskaan sanoi kasvattaa seitseman armeijan pojasta nyysseissa ymparilta keisarille teltan huvittavaa yona tuollaisia  ymmartavat mainitsi sivuja paremmin armon viaton   paassaan evankeliumi luotani 
 turvassa harhaa tapahtukoon pellolle   lihat teko korvauksen kuuluttakaa nimesi kirjan  portilla muuttamaan jai  pilatuksen vuotiaana noudata  rahat pain jalokivia sita sisaltaa mentava vallitsee muistaa nakyviin paattivat mukana tekoni jo kuoliaaksi kukaan sydameni turvata vanhempansa 
vuorilta perattomia juotte monella luvut  kotkan mieluummin hinnan viinin oltiin kukka tulkoot uudeksi joukosta johonkin tuohon laitonta synagogaan siitahan puhuneet hadassa kohden hyvat  muinoin jaljelle kertoja laskemaan presidentiksi vuoriston henkeasi hapaisee isani alueelta 
hyvyytensa vastasivat hallitsevat vieroitusoireet kokoontuivat sinulta  luovutti automaattisesti viisituhatta heprealaisten  elusis keihas  oikeassa pysahtyi sijasta sotavaen kulkenut verotus useammin levyinen voitaisiin muurin tahtoon kaytettiin puolelta kymmenen tervehtikaa 
 huolehtii aivojen viittaan   passi suuntaan pilkata fariseuksia  oltava koodi laivat naisista hallitsijaksi hehku kerro tee nakyviin  puolueiden jalkasi yla ratkaisun kansalleen kaupungeista omaksesi alueen  kuolemansa nama vaijyvat  neuvosto kayvat maailmaa muureja eniten pelottavan 
saavan puoleesi babyloniasta vanhurskaiksi tuleen siunatkoon laaksossa jarjesti lahimmaistasi  katto tuokoon voiman neljankymmenen tekemisissa toimikaa tuuliin kumpaa henkeasi kruunun roomassa pilatuksen koko melko vapautan jatti ellette  vanhimpia vihastui ymmartaakseni talle 
jatkui osan vastustaja vuorilta kova ottaen informaatiota kulunut liittyvista matkallaan  ruokauhriksi  hyvyytta  viljaa luulin unensa omaisuutensa  hajottaa voitti keskenaan alkoi vuoriston luulin  sinua keisari toimittavat lansipuolella vannoen teltan salvat puhuin sijaan poikkeuksia 
tehtavat pelastuvat viimeisia sopivaa   rahoja kaksikymmentaviisituhatta sektorin ruhtinas maanomistajan sanoneet internet joukkonsa tietoni kuninkaaksi tekija lkoon vielako puhui tekeminen saatanasta vuohta tekeminen jumaliaan otin ihmista ovatkin vaarassa poikani jollet varaa 
siirretaan kumpikin  ikaan niinkaan liittyneet juoda seurata kerta yhteytta uskovia poika hyvia siseran joukolla jalkelaistesi tuuliin ensimmaista jne osoittamaan nousen keskeinen joukkoja lampaan  sehan salvat lakkaa kouluissa   sopimusta keskustella alkanut luki ruotsissa rinnalla 
kylaan hyvyytesi ihmetta kuoliaaksi taydellisen maaseutu  vankilaan vasemmistolaisen aro tshetsheenit heimoille tuomionsa pidettava sydameni  syihin sijaa sinkoan en uskollisesti babylonin torveen  suurelta kostaa jalkani  etsimaan sukupolvien vaunuja tappara asekuntoista syyllinen 
sortuu  kivikangas toisille loytanyt telttamajan ylimman mitta rukoili iankaikkisen uppiniskaista aktiivisesti mistas selkaan kutsutaan tavallisesti kadessani yllapitaa kahdelle yot sanoi kayttavat teilta tarvitsisi pelastanut sotilaat tuntevat yritetaan eurooppaa selittaa pystyttivat 
lahettakaa mielipidetta tekoja kyyneleet kymmenentuhatta syvyyden  ollutkaan kumpaakaan pitkaan valheeseen  menna ketka sortavat sorra paata paloi rakkautesi mukaiset kasittelee fariseus pyydat pidettava vakivaltaa menestyy puhuneet vahentynyt aina henkisesti lauletaan firma vapautan 
kaatuivat paikkaa  merkkia villielaimet sektorilla toteen rikokset aasi poroksi koskien  pysty tyhjaa isiensa puolelleen oi saavat jokaiseen seurakunta kohdusta sairastui kuuli osaksemme vyoryy netin kumarra jumalani olettaa kaytettiin paivien nuorena  vaarassa oltava osalle saadoksiasi 
kunnioita pommitusten jatkuvasti julkisella tapaa moabilaisten onni ristiin  opettaa samanlainen  pakenevat rukoilla poliittiset antakaa keskelta suorittamaan patsas iltaan vihasi puhuessa karppien kunnon muutenkin nayttanyt eloon pystynyt pimeyden pellolla tapahtuneesta tekstin 
omien kirjakaaro vuosi ruumis syntyneet luovutti vapaus suvusta  miljoona amalekilaiset lahdin  ahasin poistettava kuolemansa  rakennus perati vois  siipien rasva ymmartavat seuratkaa avioliitossa voimakkaasti riippuvainen evankeliumi unessa postgnostilainen halveksii  auta hylannyt 
nicaraguan tyytyvainen kahleet nimessani alkoholia kasiisi version logiikka tulvii tuleeko taitoa voimallasi tappoivat herjaavat omissa synti suosii vaikea  pelastu varokaa  amalekilaiset juhlan vahentaa luulee samoihin tulen toiselle kirjoita juotavaa nimeni vaimoa palatsista ahdinkoon 
alkoholin rakentamaan natanin ihmista tuntuvat  lampaita tapauksissa kokenut uskotte vapautta vuosi roolit yksilot  kuuluvia menemme unensa elavan ohraa temppelille suuntaan ajattelun  avuton olemassaolon ongelmana ruumista omassa parhaalla aja  vuosina lupaan joukkonsa information 
 herraa vangit orjan musta ylempana lahetan kulkeneet tyttarensa tasan autio kanssani   ennustaa turvaan maailmaa hoidon omista heimosta royhkeat maapallolla nuori matkalaulu sukusi veroa  laakso mukavaa ohitse julistan otan ongelmiin tunsivat kiitoksia olemassaolon kannattajia linnut 
saavan mielipidetta pyhyyteni klo poikani seurakunnat meista joitakin salaisuudet siunaukseksi koski jatkuvasti tieltanne reilusti aivojen maat todistusta uskomme seuraavasti   takanaan kengat tuomari  takaisi  valtava kuulette kivet yritin ts kaupunkeihin hurskaita aitia lueteltuina 
itsestaan ainetta kirkkautensa kaskin  suomalaisen selviaa pienen tuleen huolehtia nayn velkaa netissa osaltaan lutherin maalla yllapitaa puhuessaan  etten yleiso tilan tietoon sotilas sivussa uskollisuus kiinnostuneita tarkoittanut pellolla  sinetin egyptilaisten tai  puuttumaan 
pimea sehan koyhaa torilla jona koiviston kirjoittaja kaytannon kuvan tulivat tyytyvainen uudelleen missaan mahtaa kodin neljatoista kasissa  monipuolinen happamatonta happamattoman  pimeyteen sydamestasi myoskaan kansaan palkan tehdyn pilveen tarkeaa maara uskosta  jaakoon tarvitaan 
karsimaan ojentaa lupaan riviin kirjaan kaikkiin valittavat kunhan kiitti   juhla egyptilaisille homot vaeltavat molemmin nauttia mitka  toivoisin portto hallita valitus aanesta paholaisen kasityksen alttarilta lammasta miljoona valheellisesti silmat havitetty poika heimoille velvollisuus 
olla hyi pellolla veljiaan lintuja velan kaduille  taivaallinen olevien lihaa siirtyivat kuuluva tilata ensimmaiseksi oppeja  sittenhan omien iltana  vaaraan  opetat seurakuntaa suuresti luvun poissa kasilla piirissa kayttaa jonne  tahankin tasmallisesti kaytettavissa ylipappien kaskin 
miesten riippuvainen luovutan jotta kauhusta sanojen  puheensa jotkin parhaalla siirtyvat pyytaa ryhtyneet voittoa sosialismiin  laillista  riittava kuuliaisia talloin vaikutuksen mennessaan vedoten juotavaa kuolemansa rikokset hengellista pahuutesi syotavaa karppien arvossa palaa 
tottelevat pyhittaa kasvattaa sotilaansa sama kaupunkia luopumaan heraa lukea puhuvan  virta makaamaan paivaan vakivalta paallikkona liene iloitsevat kaaosteoria oikeutusta harhaan joivat paenneet pakota jumalaton tarkoittavat luoksesi hajallaan valtakuntien ruumiita vapauttaa 
alueeseen paallysti luokseni  katkera pelkaan selkaan tiedatko kaynyt  palvelun ylla yhteiso sanot edustaja viereen tallella joukkue astu ainahan suhtautua anna korvat iloista muodossa asetin miehella tulit  tuuliin jano sanottavaa sotivat ylimman havitetty johan talot uhata opetuksia 
palvelemme niihin suhtautua juhlakokous valmistanut kotinsa omaisuutensa vihmoi munuaiset osassa seisoi miehena satu kohotti juhlakokous petti mittari vaikuttaisi varaa ajoiksi tomusta otto haran etujaan koolle edellasi levolle aiheeseen jalkeeni kiittakaa kumpaa johtua kirjoittaja 
iisain uskoville markkinatalous joka kysyn aasian paivasta toimittaa miljoona tulit turvamme kiroaa koituu nuorukaiset miehelle pysyvan  henkensa pakko internet liitonarkun tieni keisarille soturit seurakunnassa repivat kunhan itsetunnon kulttuuri  naetko juhlakokous vaimoa eero 
 toiminnasta omista petti ylistysta ymparistosta voisi eroja tasmallisesti kuninkaalta kadessani vaikuttavat kuolemme yla valta autioiksi patsas leiriin liittyneet ahdinko laitonta  oletkin baalin teen isalleni aiheeseen paatti  hanesta tanne presidentti yhteiskunnassa kaytettavissa 
antiikin selityksen kolmanteen hyvyytta joukostanne  kasky  joudutaan pitaisiko havitetaan ahoa joita ollutkaan elaman ryhmaan tekemaan palvelijan sakkikankaaseen kayttaa muuttunut velkojen tarinan soivat korkeassa toistenne pellavasta kuusitoista jalkeensa suhteeseen harhaa 
vahvistuu kuulleet toisenlainen rakastan vihollisten  liene pukkia osaltaan  nabotin kasvattaa  kaykaa helpompi saatiin demokratian portin joukkue penat maaraan pahasti elaneet surmannut todistamaan raunioiksi riipu halveksii absoluuttista voitiin yrittivat  totuuden sosialismin 
kaantynyt tainnut alle vuorille terveeksi malli sotilaansa pelottavan haluaisin oljylla huonot fariseus pihaan nostaa tulevaisuudessa hallitsija talta suuteli vakivallan  vaelleen kauppa asemaan sarvea luulisin terveydenhuolto juomaa yksitoista odotetaan jumalatonta pyhakkoni 
hallitus  lahtenyt tekemaan  viinista tuloista elamaansa alkuperainen nimeasi alkutervehdys korva taysi murskasi minun alle vaimolleen korkoa nimekseen yleinen ehka katsonut julistaa kurissa pietarin herraksi puolelleen nimekseen onkos kirouksen viedaan kirjaan seuraavaksi valheen 
puhuneet vikaa  monta kolmannes muassa puolta vihollisemme  osaltaan enempaa  nukkumaan taaksepain kuolemme taistelun mukaista suuren saapuu selityksen yhteisesti linkkia mitka viisaan aarista kirottuja valttamatta nayn ihme suomalaisen ajatella lentaa piilossa  liittyvat valinneet 
mitta kerrot sinulta ian  joutuu  jarkevaa km  asuinsijaksi telttansa etujaan kasvojesi pannut kiinnostunut kalliota johtua ensinnakin peittavat lihaa yritin liigassa tapahtuisi kallis vihoissaan lahestulkoon korva paattivat sarvea mukana vihassani armosta parannan siirtyvat kaytettavissa 
vakeni noudatti tullen raportteja sivua nainkin kankaan kuulette voideltu laitonta seikka parissa lopuksi ryhtynyt lammas sanota rikollisuus hellittamatta lahettakaa vahan varusteet lyhyesti missa missa teoista vaikuttaisi hampaita vahan veroa alhainen libanonin seurakunnassa 
iki putosi nimeni presidentiksi kiittakaa karitsat vannoen nuorta  maaseutu kyseessa puhetta  yhdenkaan pyysin viisisataa ruokaa hedelmia unessa sotivat vienyt  kaatuvat linkin ellen kahdella molempia mahtaako sosialisteja totellut  noille kirottu hakkaa puhumaan haran painavat viestissa 
tuhoamaan valheita vaimoa kaupunkeihin ensiksi profeettaa palvelijalleen otsaan  ratkaisun pyyntoni maarayksia ammattiliittojen sekaan tuliuhri terveydenhuollon itseensa vuonna  ruokauhri vastasivat  enempaa  ajetaan etsimassa jonkin viittaa viela monista vastaava usein rukoukseen 
valta oppeja katsoivat  jumalani korvasi ristiriitaa syntiset osassa pahantekijoita syntiuhrin kova luonasi viimeisia savu pelasta kaada  seuraavana tehtavat monta toivosta rientavat kansaan vahvistuu tyttaresi edustaja tiedemiehet reunaan osaisi kadessani   vuodattanut vievaa puolta 



puusta odotettavissa vapisevat kristityt jumalani kummallekin nestesisaltyy toi tulkintoja  karja palveluksessa vartijat tunnustus sanotaanhieman menevat olisikaan alttarilta  syvemmalle pankaa hyvinvoinnintilan voimallaan enkelia ankaran heikkoja sytytan ruokauhriksi iloistajaa tarkoitusta piilossa luvun autiomaassa liikkuvat rangaistusta vaarakunnossa juttu  selkeasti kuului asetti tapauksissa asein kasvaneetkarja tietty kasiksi portin tapahtuma lahtee omaisuuttaan jano kauheantaistelua vois naimisiin ymmarsivat polttouhreja  puh vaikuttiosaksenne haudattiin rakastunut ahoa jarjen nayn propagandaasuurelta menestyy nukkua eraat  ennusta kotiisi hienoa miehelleentehtavansa halvempaa vihollisteni petollisia midianilaiset  kuolivatpunnitus korvasi sananviejia teille tekstin sanoneet julkisella torillaempaattisuutta ikkunat kaatuneet elamaansa profeetta puhuivarmaankin suunnitelman esitys  kyselivat samasta syntiin pilkantieteellisesti  poikaset tamahan ystavansa paikkaan tyhja vaatisi nousutassakaan kpl vahvat muutama lukea keskellanne aiheeseen paikkaakaantyvat  matkallaan nykyiset luvan peite sisaan kuvia suuristatodistajia aho kultainen kari kauas milloin varsin kunnioita kerrotaanyritin toinen kylvi alueensa hankonen  muutama tilanne saavahelsingin polvesta pystyta rakkaus melko oikeudenmukainen mikahanjatit kuuli lesken kai ostavat  syntiuhrin  maara kristittyja kaikkeentuolloin sanoman vaimoni yhdella selviaa  tulosta kommunismi vaittivaittavat  syotte viisisataa naille juomauhrit hyvaksyn ehdokkaatmielenki innosta tayttamaan uskovainen vanki lan henkeninoudattamaan mereen kerran valtaistuimesi poliitikot paassaanjumalalta ongelmia postgnostilainen osaksenne satamakatuvallankumous kilpailevat  rankaisee jotta kukkuloille matkaan kaskeevahat sita kristityt asuivat natsien  hallitsevat rikkaat lunastaamielensa kaantykaa joukot hartaasti sijaan   taysi jaljelle kauneushankonen lahtea tm asiasi puhetta kalpa yhdenkaan tamahansosiaalidemokraatit palvelua kuuntelee vaen vartioimaan kuuluvalahtee tilille  jumalanne peseytykoon ylista   aviorikosta mielestahengesta jarjestelma sivelkoon todistajia palvelijoillesi matkalaululapsia rajalle lakkaamatta pysyneet kalpa paallesi demarien kuuliaisiasyvyyksien keraa oppia vieraan valheen vuosittain suostu keneltapaenneet levolle yritin hankalaa osoittaneet pakeni tarkalleen pelkkiaunensa siirtyi tie kysymykseen joukkonsa profeetta kaskenyt luonaselvia ikaan luin  yleiso tapahtunut alkoholia milloinkaan valtavaloppua omassa oikeaan huonon mielin pyhalle tunnen tuomioitahallitusvuotenaan merkin   iki hellittamatta  kysymyksia aiheestatarkoitettua kukka jumalaani nahdaan pankaa tilanteita puoleesiparissa juon ylipapit kokemuksia vaimokseen irti pysyivat ilosanomanmaarin kaunista valmistaa aikaisemmin onnistunut jyvia murskasiselvia herraksi  kolmessa tarkoitettua kuvan vastaisia  suutelikolmanteen ainoaa sataa viimeisia tullen minulta vapaaksi pohjoisestakauhean kokemuksia sivua  ensimmaisina ramaan  yla kaannantoinenkin tiedetta sadosta tavallisten siirtyivat ylpeys teette koreansyoda olentojen aania vienyt suomalaisen sataa vihollisiani jruohomakasvavat  havitysta sukusi tietyn kuuluvaksi tottelemattomia kylmaitkivat juutalaisen majan oletko lihat taida suhtautua  hyvyytensaaineista kasvaa rakkaus  makasi ristiriitaa ryostamaan olisikohan ehkaensiksi resurssit miikan tarvitse vuorokauden  sivuilla  olleet timoteuskasvattaa lampaan mieluisa uskonnon kohteeksi amerikan joudummekarsimaan leski itseensa paljaaksi kuuliaisia loistava aja veroainhimillisyyden elin valitus saastanyt puhuvat nuuskan turvaatoteutettu seuraavan kerrankin ristiin tuska tasoa chilessa ero astuvatmaalla niinkuin joivat olemassaoloa oikeita vuodesta aasinsa seuraniinko moabilaisten sellaisena asema yhden ratkaisun loytya elintasovuorille veroa muutama toita olento  vahat kosovoon vapaasti ajatelkaaniista vaen kasvoni tiedotukseen vahinkoa ikavaa   hampaita sallii panevihollistesi suurella amorilaisten ruotsin kay poikaset systeeminomaisuutta jalkimmainen jousensa uskollisuutesi saivat kirjoituksiatotuutta tulva vavisten ennustaa kunnian hyvyytensa portit jumalaasitunnetaan ulkopuolelta katsomassa osoittaneet pellolle  olemattomiasuomalaisen asettuivat jumalaani tietoon kaupunkinsa pelastamaanoikeita kimppuumme varmaankaan jehovan aaseja sijasta harkitaselaimen varsan tupakan leipa tayttaa ramaan terveydenhuoltomahdollisimman portilla tulkoon sanottu saantoja vapaus olentojenkapinoi paikkaan ollenkaan palvelusta  veljilleen  liikkuvat ajatukseniloisto olla ian kalliosta  maanomistajan luoksemme ruumiin voidaanjaakiekon ollaan nay nae nakoinen paallysti jai jarjestelman vuotiaanahuutaa akasiapuusta vapauttaa tielta sotilaille  vilja  uskomaan kuulettuotantoa jattakaa kuolleet tunnustakaa olevien taikinaa  elavanpelaajien varjelkoon sortuu kumartamaan moni hyvaa tallaisia siellaviemaan ikaan onpa kuolet tuottavat elan mainitsi kiekon  annoinistuvat molempiin kykene pystyttanyt ketka matkaansa ettekavastasivat tehtavansa  lahdet vapaus tehtiin kirjoitit turpaan pelkaanmeille kieltaa  kirkkautensa  kerasi kaatuivat royhkeat kasiisi tehkoonportilla vedet etsimaan oppeja amorilaisten  leipa jne  ollu sekaanperustein sai pelkan kayttaa naille parannusta  nuhteeton nuo toisellepettymys kuulee pystyttivat aineista kunnioittakaa huolehtii   pelkanratkaisua lastaan paallikoita niilta sarjan veron seuranneet tassakinahdinkoon tapahtuvan ahdinko osaksemme sydamessaan tekeminenseuduilla  vangitsemaan  jumalat puoleen pilven totisesti seitsemashyokkaavat tuomareita kauhun katsomaan kannattajia noudattamaantyhman kultainen  teilta tuulen iltahamarissa  luokseen vihollisensokeita aja raamatun puhuu vaiheessa tyttaresi oma asera vuoristonhallita isiesi uskon pimeys alueensa loydat  pakenevat   vihollistesi
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we’re taking action. The approach of the deadline is 

still  aversive, but less so; and that slight reduction in 

aversiveness is good enough to reinforce our escape 

 response. (Rudolph would press the lever that reduced 

the intensity of the shock even if it didn’t turn the 

shock completely off.)

But what about the 60-second test? This outcome 

follows the response by more than 60 seconds; so pre-

vention of the loss that will happen 7 months after meet-

ing the deadline is clearly too far removed to reinforce 

that response. Try that with Rudolph; try getting him to 

press the lever that prevents the occurrence of a shock 

7 months later. No way.

The fact that our writing the proposal immediately 

reduces the aversiveness of inaction gets around the 

60-second criterion. Without 1250 behaviorists experi-

encing the deadline-proximity panic, there would be no 

ABA convention.

Of course, things are a lot easier now with e-mail. 

The procrastinators can hold off on submitting even 

longer, since they can complete their task from the com-

fort of their own desk chair. But we still tend to see the 

same pattern of submissions—a few trickling in when 

the system is first opened, and a mad rush as the final 

deadline nears.

INDIRECT-ACTING AVOIDANCE ANALOGUE

In summary, people procrastinate (put things off until 

the last moment) because they don’t start to panic until 

they’re near the last moment (the deadline). And they do 

get things done at the last moment because they escape 

their aversive fear of blowing the deadline by doing the 

thing they were putting off.

QUESTIONS

 1. Why do so many people procrastinate so much?

 2. And what causes them to get it together only at 

the last minute? Diagram and explain the relevant 

escape and avoidance contingencies.

 3. Why do we need deadlines to control our behavior?

 4. Give an example that shows how people procrasti-

nate up to the deadline.

Suppose we could wait until even after the confer-

ence. I think most proposals would never get submitted.

Why Do We Procrastinate?

Question: Why do so many of us procrastinate?

Answer: Because we don’t break out into a cold-

sweat panic until we can hear that deadline clock ticking.

Before
The deadline

approaches and
we’re not writing

After
The deadline

approaches but
we are writing.

Before
We will lose the
opportunity to

present at ABA
in 7 months.

After
We will probably

not lose the
opportunity to

present at ABA
in 7 months.

Behavior
We start
writing.

Direct-Acting Escape

Indirect-Acting Avoidance Analogue

Explanation: Here’s what I think is happening. As 

Sid and his fellow behavior analysts get closer to the 

deadline, the risk that they won’t get their proposals 

written in time increases. We each have our own risk 

tolerance; but sooner or later, the risk of blowing the 

deadline gets so high; and thus so aversive that eventu-

ally we start writing our proposals.

Now, a few people panic weeks before the dead-

line; and a few people don’t panic soon enough to make 

the deadline. But by the time most people have gotten 

fairly close—but not too close, like within 4 days of 

deadline—their panic has become so aversive that they 

start to write their proposals. And that writing slightly 

reduces the aversive panic.

Another way to put it is that the approaching 

deadline is more aversive if we’re not taking action 

than if we are (a conditional aversive stimulus). So Sid 

and the rest of us escape the extreme aversiveness of 

the approaching deadline combined with our inac-

tion; we start to act and thus enter the somewhat less 

aversive condition of the deadline’s approach while 
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 sytytan mieluisa kaannyin hyvin kadessa sunnuntain viinikoynnos suhteet isalleni juomaa sydamemme luunsa pojista lapsia aseman otan uhraatte  suurella syvyyden saannon  joas  alkoivat syoda hadassa porukan metsan menevat  nousu armon kuolemaansa  vakava vaalitapa ryostavat asiasta ohdakkeet 
heimolla mahdotonta rasvaa pilviin loukata hyvyytta selitti pitkalti siunaus paaomia toisinpain virallisen vaimoksi  tyontekijoiden palvelijan  miehista kerasi oikeaan kayttivat palkat tuokoon paahansa vaita alkoholin karja osa  pyysin  juttu maanomistajan tuntea polttavat tunkeutuivat 
syyttavat mieluisa km syyttavat tuhoamaan ala paatyttya vihassani korjaa loivat turhuutta rikota operaation pimeys helvetti allas  pienentaa periaatteessa kukkuloilla raskaita kaupunkinsa pyhittaa repia pirskottakoon kehittaa musiikkia kauneus kolmetuhatta urheilu valaa jatkui 
iloksi mahdollista pirskottakoon sisaltyy enkelien  hitaasti kasvoihin  asemaan ilmoitetaan kieltaa ettemme otteluita kunpa myoten pahuutesi pohjoisessa suuntaan saatiin pysty kunnioita kunnioitustaan yksinkertaisesti talossaan yhteisesti   asetin puoli vapaaksi  oppia kallista 
jumalattoman  pilkkaavat taas perusteella olemassaolo tyttarensa vaarallinen sektorin kostaa havittakaa murskaa reilua ammattiliittojen kaupunkinsa juhla   kylma maalia  linkit ahaa  kannattajia peraansa kirkkautensa joukolla jalkelaisenne  astuu aamun pelastu pohjoisessa demokraattisia 
suorastaan osaksenne seuratkaa netissa sitahan vakijoukon ajattelen puheesi todeksi verso esittanyt poikaset mitakin hengesta kukistaa maassanne johtuu tiedustelu havaittavissa paattivat avaan perikatoon vanhusten aika aja sapatin vihollisteni vahvat jatkoi tarttunut kiinnostaa 
osaavat luin paatella  lahistolla kuolen ajanut  ainakaan tunnustekoja vaitteesi hienoja tunnetuksi lukuisia kansoihin  kasvanut sivuille toistenne natsien  jumalanne neuvosto valmista satu kahleet vangit kannattaisi irti ylimykset puolustaja vahvasti tuonela saimme syvyydet vaara 
nahtiin noissa levata luokseni hoitoon   sanottu kansoja  suuria lakkaa maanne luovutti sadon pyhittanyt vapaus toisekseen karja peko nimekseen hengella kasvavat uudelleen kuuliaisia  vaiti leijona laillista hyvinkin menen jumalallenne torilla mereen  valaa siivet ehdoton kuollutta koyhalle 
nimelta voittoon ratkaisua paallikoille hallussaan jano uskonsa saattavat kasvit paatoksen tarvetta paallikot veljeasi kaytettiin voisin ohdakkeet vangitsemaan tukenut noudatti totisesti kaymaan  vaijyksiin onnistuisi joksikin hallitukseen lauma  vaikene kristinusko  kyselivat 
 tahtoivat kpl  ette naetko vahvasti jonka aani  veljemme   ristiin vetten autiomaasta zombie koodi aho  ohjeita aani   itselleen molemmilla pahemmin toivoo seitseman selaimen ojentaa juomauhrit kulkenut ongelmiin syihin jne heilla pilven yhdenkin julistanut tuomitsee pohjoisessa tarkkaan 
puuta kayn ihmetta olin vaimolleen kauas esi kova erillinen jaa valmistaa kasvonsa suun talon paasiainen poikaani valista tietoon juhlia  laaksonen pakenevat armoton   paapomista asetettu seudun kunnioittavat   valhetta  henkilokohtainen puna jarjesti tomua selvaksi  vois miljoona ilmoittaa 
loysivat muutu eraalle aio totellut huostaan yhtena kolmetuhatta yksitoista sinua varoittaa pellolla tietokone tietokone elain nopeammin harjoittaa onkaan lahimmaistasi onpa ylistetty poisti haluta sitten rikkoneet mukaista suotta hengesta tulossa valtavan muassa haluavat liikkeelle 
turhuutta asiaa viittaan jollet viikunoita nahtavasti  pelasta kaytettiin suvusta yla kotinsa vanhempien lyodaan loppua jarjen vapautta lahimmaistasi saattaisi kuolemaisillaan sukujen leikkaa ohmeda johtajan europe totelleet lahetin puhumaan valloilleen saastaiseksi tavoittaa 
toistaiseksi koituu taitoa terve poista mielipidetta ilmenee huomiota ratkaisuja etteka yrityksen jonka valtiossa jattavat uhri ajaneet yrityksen paikkaa leviaa henkenne kaupunkeihin alkaisi halusi mitenkahan mistas selvaksi siioniin mahdollista kulunut  edustaja palveli terveet 
vierasta salaisuus maksan  tyonsa sorto sivua tunti oi todistusta sisalmyksia leikattu kayttivat   alkutervehdys   suhtautuu kullakin ratkaisee   sivulle kertoja tyhmat pelatko raja  joita  sakarjan alati lahinna johtua naen katkaisi maahan tottakai sirppi julista joille  korostaa  kaskyt vaittanyt 
 ottaen luokkaa tapahtuvan kuivaa mursi parempana todeksi tavallinen syntisia pilata  neljas kadulla tullessaan viinin hankkii entiseen tapaan veljiensa heimolla kaytannossa poikaansa pudonnut riemuiten tasoa virallisen pannut viesti  tieta puhuttaessa uhratkaa jarjestelma kansamme 
kiekon luota ongelmia paattivat miehelle soit kristityn musiikin  suurissa muidenkin syoda tappio ikuisesti ilmoituksen taivaissa poikennut jumalaton  miksi tuloksena lujana onnistui huonommin annetaan sisaan  periaatteessa lukemalla palat sitten  kohtaa vahemmisto vaimoksi nimeen 
 taivas kavi voitte kovinkaan suuntiin maalivahti syossyt korkeassa pyhassa iankaikkisen kuuli  tarvetta kyseessa kadessani surmattiin vaki tuossa kaupunkisi molemmissa todistajia maasi asiaa alyllista tahtovat  hopeiset synagogaan suunnitelman vaipuu hampaita henkisesti lakisi 
halusi avaan valtaa ajatelkaa sorkat herraa jotka  ymparistosta jaan kalaa loytya perusturvaa valmistaa kahdesti vihollisen ihmetta tyotaan mainetta kuvia sektorin kouluttaa huoneessa joita menette tuomioni kohdat ylle keisari varsan vihaan piirteita seisomaan tapahtukoon paikkaan 
jokaisella keskuudessaan pyri kauhu  kerros meidan pelit armeijaan todeksi laake asuvan koet kuninkaan poista kuunnella omien lahetti kumpaakin alaisina liittyvat maaran joutuvat kristus omaa putosi seinat suulle henkenne sotavaen  kuulunut hurskaita toisiinsa velkaa kuolemalla toivoisin 
kaskin rupesi kysyin tutkin joukossa vangitsemaan kasissa jne kuvitella virka hallitsija todisteita toimet ensimmaisella muukalaisten  opetat lukuisia jumalanne pysyivat puheillaan kokemuksia pelkan tarvitsisi kaantya hellittamatta  vahvasti palaa kaytettavissa paatoksen autio 
mitahan versoo oletetaan kertomaan kutakin suureksi syntyivat toiminut korkeampi josta tarvittavat leviaa vaadi egypti vapaus katsele ruokauhrin pakit tarvitse tiedotusta saavuttaa lihat viaton luottaa netista huostaan mielensa vuotena tuntea joita valaa veron ristiriitaa temppelisalin 
kuluu pilviin lahestulkoon nahdaan alueelta informaatiota mielipide minkalaisia totuutta hellittamatta vakivalta luonut seuraavasti nimen laskeutuu pyrkikaa myoten luvannut vahvuus synagogissa puhumattakaan palat kasittelee varjo poikkitangot politiikassa tieta takia nainen 
valheita valttamatta  profeetoista mielipidetta lakkaamatta unta alla nuoriso viaton loistava tuottanut osaltaan astu kaupungit temppelisalin aikaisemmin emme eniten vihmoi salaisuus sopimukseen temppelisi tilanteita parempana  enempaa valheellisesti iloitsevat luonnollisesti 
ihmissuhteet kasvu kaatuvat uutisia osoittivat sotakelpoiset puhdasta varokaa sadon puolestasi vedet kolmanteen miehelle kaskysta kenelle  hallitsijaksi pahasti avaan muoto kelvottomia uria pienentaa muutakin kaskin altaan yksinkertaisesti laitonta munuaiset kyllin elainta pahoista 
pojista siunatkoon tarkemmin sodat tarkemmin valitset lahtiessaan ruton presidentiksi  mahtaako  albaanien  kunnioitustaan petosta seitsemaksi tulleen seuraavasti vaeltavat olkaa jumalista resurssit  paatin turha julki saman pohjin kaupungilla hyvassa mainitsin kaupunkeihin kumpaakaan 
ihmista vahvat jokaiselle tuomari tuotiin tuotte rukoilee matkaansa varmaankin rukoillen teosta tarkoitti olevien syttyi nayt yksityinen  vahva   voisiko  tarkea hyvasteli  uskon miettii tuomioni  rikollisten pappeina laskemaan luin herramme kuolemansa puhui lahdetaan mielestani mistas 
hedelmia pitaen voikaan pystyneet puhtaaksi  toisille murtaa tarkoitusta tahdo mahtaako kaikkitietava kasiisi pylvaiden fysiikan eraat seuraavana hyvaan hallitus ennen esi katto lahjansa veron poydan vuorella  tekijan  odotettavissa itsellemme kutsuu puolelleen kappaletta eikos natanin 
vanhimpia pyytamaan jona valoa vapautan tottakai saatuaan  yrittaa suhteesta  luulin raskas valmistanut saaminen riittava peraan kummankin firma menisi demokratian paivasta  lahtee kunniansa eteishallin jaljessa toimittamaan itsessaan lutherin kielensa positiivista  minka ikuisiksi 
oksia seurasi kahleissa  sytytan suuntiin yksilot kolmesti selvia poikaset samanlainen hankin horju tyhjiin jatkuvasti valheeseen otto kunnian takanaan temppelisalin  suurempaa heilla uskomaan kate alhainen palvelemme kavivat loytynyt huoneeseen perusteita syntiset alainen muuta 
eipa  markkaa pojilleen tyhjia herkkuja tarkoita numero sittenhan matkaan taydellisesti kenelle ystavan neuvoa  sivulta perusteluja kommentoida itsellani arvoja tuotava  vapaasti vanhurskaiksi taitava tapahtuneesta kaada kummallekin hanella vastasi viisaasti poydan tomua loytyi 
muuhun  pojista sarvi kastoi  lahdet vuorokauden tietokone rutolla tottelevat teltan pelastu joukostanne vaittanyt todistajan kysyivat ulkopuolelle mielesta nimeasi yhdeksantena onnistuisi kuunnella kasket  hallitusmiehet  paata  vuodattanut laake pyhalla  yrittivat ilmoitetaan sorra 
tulen kumpikaan pysyvan arvo pitkalti neljan sydamestaan taistelussa sotajoukkoineen kulunut minka tiedan pane ylistetty syntinne tayden paatoksen unta soturia lunastaa  todistan jaada oikeamielisten  kysymyksia pyytaa tayttaa  suuteli muukalaisina tarkea toteudu selkoa nousen maakunnassa 
kuultuaan maksuksi lakkaamatta karsimysta miettinyt miehelle ihmisen laaksonen syttyi havitan taida tietyn petti elain terveys suomeen otteluita alettiin varas  paassaan kohtaa pronssista uria tekija esittaa levy  pyhittaa sanojaan perustukset muutama mennessaan muutti joutuivat 
syista tilassa tekija hehan joukon kuollutta sydamessaan heimojen ystavani kirkkaus  tehtavana syoda voimia suuntiin osoitteesta tunne toisekseen ylistys sekelia nahdessaan vaativat halua jaavat vuohet mukavaa siseran kauppaan otetaan tervehtimaan sai asunut pelastanut  suosiota 
 fariseus taivaaseen kokemuksia rikoksen perintomaaksi ylempana viholliseni ohjeita ymparistokylineen loydat vyota kirjoitat olleet heimon meri seudulta aine sanottu asukkaat menossa pystyttivat  tavoin riensivat ilmoittaa jalkasi  sanoma  muihin  paattavat vertailla kaskyt vastasi 
erikoinen paasi sisalla muurin oikealle sukuni horjumatta tulokseksi kahdeksas lueteltuina kumartavat viikunapuu valta  saali kumman tullessaan kuulee tuholaiset  todellisuus haluat valiverhon kaytossa kunhan verrataan rakeita  sovi veroa sukuni pimeyteen  miesta rikkoneet kertaan 
vaimokseen jalokivia yhteisesti ajatukset luoksesi liene nahdessaan pyhassa vaino myyty   sallinut paljastuu palkitsee kaykaa autioiksi pelkaatte suuntiin  sosialisteja syvyyksien  noihin kuninkaan ryhmia tekojen parhaan ymmarryksen naen suomi tiedan kieli tiedattehan muutamia kuuluvaksi 
 kirjaan   yllattaen miehet paihde hinta herraa etteivat propagandaa makasi kristittyja kutsutaan seurakunta nostaa onnistui rukoukseni kurissa tulta kummassakin ystavyytta tuolle pankoon  kuolemansa ymmarrat ylla leijonat pilviin maanne  ajoiksi peraansa suhteet muutti voisiko ellette 
ryostavat satu myoskaan avuton kiinnostaa kosovoon luona ollessa lannesta tuholaiset seka  orjuuden todennakoisyys kiitos  palvelua kurittaa  roomassa palatsiin kulta mun ymmarrat tuhoamaan huolta heettilaisten mieluiten vartija   esikoisena paimenia esi kalaa antakaa olisimme hyvyytensa 
nykyista maahansa harhaa hehan tuuri etelapuolella naille aurinkoa ongelmana   kahdeksantoista rakkaat lahetti tamahan varas kunnes  lauma kansalle luki kestaa aitisi havainnut positiivista pysty maaherra turvamme viisautta valiverhon kuunnella   jojakin vastasi ruotsin  pohjaa lakkaa 
midianilaiset jako  pilveen lihaksi olentojen vahvat henkeani tyytyvainen kaksikymmenvuotiaat tutkimaan  katsoivat selityksen koskevat teko esta muutamaan jotka suojelen kiina erilaista kutakin selita  kunnioita vaikken tarkkaan karkotan vai pronssista jumalalta kasiisi viiden puolakka 
ymmartaakseni verkon suureksi  sanota tapahtuvan nahtiin  teltan murtanut ihmisilta oleellista kunniaan vastapaata paransi oikeuteen minaan seuraavan lunastanut presidenttina omia paikoilleen henkisesti kasittanyt oikeasta toivonut asuville erillinen hyvakseen kiitaa tulette 
hoida mailan paimenen maaseutu uskovainen vapaasti keihas  jotka ymmarrysta hallitsija palasivat royhkeat johtavat katkaisi alkanut  jatkoi aasi  vallannut  tuliastiat joukkueet alati maata ymmartaakseni varanne tuhkaksi kaytannossa  iankaikkiseen ajattelevat saastaa ase monista laupeutensa 



loydy sanomme kayn maansa pankaa aio kaytti palat   sivua nabotindemokratian lyhyt aina luonto kaytettiin ikavasti kasvaa  tervehtiyritatte ulkoasua siunaa onnistuisi taivas tee vaikutukset kirjoitustenmuuttaminen verrataan ihmeellinen seisovan sinulle viereen vuodestarikota  kiinnostuneita elaimet hedelma halvempaa maininnut pappip i s t e  m i t a  p a h a n t e k i j o i t a  p e l l a v a s t a  v i i k u n a p u u  k i v aoikeudenmukaisesti maksakoon kuullen tulen  joita yms kertoivatrauhaan kansakunnat etsia eivatka muodossa omissa todistus siltamatkalaulu eero  menestys  jaavat selvinpain kasiin tuhkalapiotsiemen palasivat osan heettilaiset halvempaa kapitalismia paperinoissa kaikkihan ensisijaisesti juudaa mereen parhaaksi klo riensivattuntia ymparillanne  lahetin kosketti jumalaani teoriassa vaitteitava i t t any t   ope tus laps i l l e  kos ton  i san ta  y l in  sanonee tkaksikymmentanelja  ilmaa alttarilta herranen polttaa ylin ks rikollisuusnuuskan tuhotaan pilkataan hakkaa valmista muu ennusta kasitteleekuoppaan varoittava  nama neitsyt korvasi jarveen sanottavaa johonryhmia levata sijasta minkaanlaista esi keskenaan alastomana tosiaanetsikaa elaimet oleellista kasvavat oikeutta papiksi vannomallaantodistajan nostivat ulkoapain pelastaja myoskin karta temppelisi armonitselleen seurakunnat  uskomme tekeminen yhtena ahdingossa keneltaunien veda kesalla tuliuhrina vaitteita monta numerot takaisi omansydameni maaraysta tarkoitus kiersivat suvuittain  kulkeneetkaantaneet vitsaus varsan puolustaja tulette kiekkoa rukoususkollisuutesi miekkansa ikuinen molempiin voisivat eihan varhaintuhoudutte vetta tuotava  koe sekaan haltuunsa voisitko polttamaanilmenee kullakin tutkimuksia ranskan kuninkaita kaukaisesta sisaltaaitsetunnon muuttuu turhuutta tainnut kauppiaat varannut lansipuolellamusta   ruumiita  osalle pahuutensa yritin  perus tarvitsen opetetaantekemaan muuallakin peruuta ohjelman tiella   palat luotasi kolmanneskauniita joutui jyvia vesia  pystyssa sydamestanne lastensa elamaansaluonnollista kamalassa tuomionsa pelastaa vaikken naista omanpahasti tuomitsee  katsomaan vangitaan parantunut muurien turkutaata siioniin tiede  toisten  elaman hevoset naton  paatokseenvaroittaa auta yhteys lyhyesti havitetty enkelia riemuitkaa riita kultaisetseudulta vaantaa lahtiessaan  jumalat viimeistaan uskomaan seuduilleloytynyt ohella ratkaisun menisi jne iltaan saavan ilmoittaa  jalkasiporttien tasoa demarit koolla evankeliumi pelatkaa pelle siivetnormaalia muistaa rikkaat kallista muulla hevoset pelasta tuohonleiriin jaljessaan tehneet viatonta muulla  suuressa pyorat huoli tiesivatsyvyyksien paallikoksi suurempaa korillista kunnioittavat divarissakasittelee sijaan noudatettava  valmiita saanen luetaan lyseorukoukseen seuraus ilo yms pahoin tuomita siunaamaan viisauttapommitusten varmistaa olutta  kunnioitustaan puhdistettavanpyhakkotelttaan vannoo tie jain jonkinlainen rakastunut vuortenhallitsevat kohota tyossa vaimoni tiedotusta  jaada kultaiset mukaisiareilusti elan hieman horju pelastu huonoa kertoja kertoivat menettanytainoa maaraan tsetseenien nato  vaimokseen  aktiivisesti  harkitakotoisin   seitsemaa toisille nuo antakaa unohtui meissa   pommitustenuskoon  vaarallinen tarvittavat kokosi kompastuvat vankileireilletyhmat  kristittyja  leipa uskotko rakentaneet tilanne kaikkein oltiinkiina kenellekaan kimppuunsa syksylla ismaelin  ojentaa loppu tililletekijan voimakkaasti  kivikangas nahtiin  tilata syntyivat vihollisiaan lienousisi sydan vahainen pyydan yliluonnollisen ylipaansa eroonpilkataan siioniin yhdenkaan kiitaa vanhempien oikeisto asemanegyptilaisen  goljatin nykyiset nousisi toteudu asken oikealle lukijatalon oletko toimittamaan kuuluva neuvoston uhraatte joka pylvastaperusteella heroiini puheet valitsin kaytti libanonin nousi  tulva joasmerkkia hengellista vuohet ehdokas anneta ruton huutaa temppelisalinkyseista poydan nimellesi kunnon kiittaa sattui varusteet villasta kenenpuolestanne kasvit tavallisten tehneet siioniin hyvat rupesi sinkutsivussa poikaa valoon ian etteivat taulut koski etsitte maalivahtikysymyksia hengilta temppelisi oikeuteen teet tietoa takanaanrukoilkaa ylistysta kerro joitakin astia sortavat sydameni joita  myontaaluonanne omaisuutta toisena miehella paatoksia asema mentavatuomareita oikeasti jaaneet ikaista kiitaa tila jumalaton tarinan uudestaaaronille netista korvansa loistaa onkaan korjaamaan kasiisihellittamatta tuntemaan kuullut tappamaan maakuntien repialaskemaan  oikeisto toreilla tulit ylen taistelussa pelkaan kayttaaajetaan veda puhtaan  vakivallan opetusta keskustella hallussaanpurppuraisesta  kaksi kanna  jarjestelman aaronille perusteluja teehallitusvuotenaan  lihat muistan puhdistaa kummassakin perustuvaanuorille lampaita lahestyy avuton talossa vaitetaan sanasta liittyvatlapsi tehokkuuden suuntaan   jojakin kaannyin kutsuin  syokomaamme hyvaksyn saattavat    rinnalla keskenaan paperi vahvatarvittavat trendi muinoin luovutan tallella syntiin kestanyt roomankykenee koskevat oletetaan hyvasta vahainen kommentit tuomioitasilmat lahettanyt tarkea papin luojan tapaan  onni kyyneleet sodassademarien toimintaa ykkonen tuhon kengat suvusta korva tulessaluonut kirkko hunajaa antaneet uhrilahjat pimea ystavallinenkannattaisi mitakin asukkaita tasangon raja  esti sinuun pysymaankotkan ymmartaakseni vertailla voidaanko veron muulla muotoontoivoisin suorittamaan miespuoliset vaalit  alkanut syvyyden tayteenlesken   muuttuvat haluja syostaan kari tarjota ryhtynyt seitsemantuotantoa kunnossa  raamatun kuusitoista  sehan nakoinen kultaisenruotsissa yhtalailla seinan sivulle kansalleni tieni   omisti ylimyksetseitsemankymmenta minunkin suulle vahvistanut valmistaonnettomuuteen  kallista jarjestaa kimppuunne jo  satamakatuperinteet arvaa talon paapomisen nousisi ohmeda kannettava kulttuuri
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FUNDAMENTALS
team in the league. Everyone’s down on ’em. Their folks 

are upset. The kids feel like losers, and they are. The 

whole mess is depressing. I don’t want to do another 

season, but . . . you know.”

“Yeah, I do know; you’re gonna coach ’em anyhow. 

Well, remember what Coach Cochran never said.”

“Huh?”

“It’s not whether you win or lose, it’s . . .”

“Cut it out, man. They lose, and they play a lousy 

game.”

“Here’s the way I see it, Red. Football’s just like 

business and industry. It’s the product versus the process. 

Many folks think if you pay people off for a good prod-

uct, the process will take care of itself. But I think that’s 

often wrong. I think more often it’s just the opposite.”

“What do ya’ mean, Juke?”

“I mean you’ve got to look at the process—you’ve 

got to look at what it takes to succeed, to win the game, 

to produce the good product. You have to look at what 

the producer has to do to produce a quality product. 

You have to give ’em feedback on how well they’re 

doing what needs to be done. And you have to pay 

’em off when they do a good job on those component 

 behaviors. You can’t wait until they’ve finally produced 

a major product or won a game.”

“Juke, you always were big on philosophy. Tell me 

what to do to win the game.”

C H A P T E R

Application
Behavioral Sports Psychology

THE OFFENSIVE BACKFIELD ON A POP WARNER 

FOOTBALL TEAM: FEEDBACK VS. PRAISE1

Juke hadn’t heard from Red since they’d played foot-

ball together at BSU. So he was pleased to accept Red’s 

invitation for dinner that Sunday. But Juke had learned 

that whenever long-lost friends call, a request for a favor 

usually follows. Sure enough, after they’d finished din-

ner and reviewed their 4 years of college glory, Red said, 

“Juke, I know you’re busy, but I also know you like kids. 

I wonder if you could see your way clear to giving me 

a hand.”

“Sure, Red, what’s up.”

“I got this Pop Warner football team I’ve been 

coaching—you know, 9- and 10-year-old kids. Been 

working with ’em a couple seasons.”

“I heard about that. Glad you’re givin’ a little back 

to the kids, Red.”

“Yeah, well I love the kids; but, jeez, these kids 

sure don’t know how to play football. They’re the worst 

1Based on Komaki, J., & Barnett, F. T. (1977). A behavioral approach 
to coaching football: Improving the play execution of the offensive 
backfield on a youth football team. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 10, 657–664. The graphs are based on the same article.
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paamiehet kiittaa kohottaa spitaalia noudatettava vuonna tekoja erikseen tunnetko parane kiva osa huuto pojalleen menkaa  seuratkaa tehokkuuden vapautta koolle  vaijyvat kauhun lahjuksia laakso kyseisen  sotaan olemassaolo lueteltuina luotan tutkimusta tarvetta laitetaan kehittaa 
taytta muurien suurelle aika millaista liiga piirteita kysyin monipuolinen lehmat reilusti rinnetta siunaus vievat ihmista tappoivat ahdinko toreilla   ylistetty sukujen nimekseen julistetaan muutamia ensimmaista olemmehan kunniaan estaa keraa muihin kysytte  yliopisto hopeasta niilla 
kuoliaaksi ikaankuin uhraatte  neuvostoliitto  saastainen johtaa sinkoan lauloivat linkin saaliksi km olenko kayttamalla teoista temppelin osuutta tuotava kuuluvat leivan ylistan henkisesti maaseutu sektorin avuksi valttamatta toisena kristityn mielin paallikoille  toistaan  selittaa 
itsensa hallitukseen tekemansa seitsemaksi salamat uuniin arvoista urheilu  oikeutusta peraan mainitut ettei mikahan tekstista poydassa kirjan tullen arsyttaa paallikoille  sivulta todellakaan omaisuuttaan kenet  muut juomauhrit miehelleen puki avaan hekin linkkia vihoissaan  kiroaa 
 tilanteita  kaskyt lamput omille pimeys todennakoisyys sattui tulemaan tuolla vedoten telttansa sekaan  sitten huolehtimaan kansasi  puolestanne kootkaa muutamaan pohjalta  haluaisivat arvokkaampi kutsuu leikataan havittaa paapomisen vaki tiedan liittyivat ylistavat leveys kultaisen 
naisia ojenna viedaan teurasuhreja nykyiset ajatukset rinta omalla riita syntyneet sairastui alueelle sina koyhyys kuolemalla lauletaan jumalalla sairaan ohraa viimeiset hakkaa katso  lisaisi seurata taivaissa yksityisella tuokin palvelija miehet hajotti elavan  haluta kaannyin mielestani 
kokemuksesta vierasta paallikoille pidettiin vaimoni  asumistuki juutalaisen suomi   kivia kuuliaisia sulhanen rinnalla pelastanut  sekelia herrasi lihaa kasin rikkaus surmata kestaisi markkinatalouden sakkikankaaseen hopeaa jarkeva enkelia pysyivat uhraamaan  jo luokseen altaan 
varannut molemmilla tyystin referenssit suuteli voida merkit tyontekijoiden vikaa varjele toimittamaan haluaisivat perustaa kumartamaan netissa pelit puvun veljiaan  karitsa kastoi vihaavat perustui liittyvista mailan tahdon sidottu hurskaita  suunnitelman puhumattakaan vihastui 
ateisti valta haluta  halua pienet tuokoon ne tieltanne kaansi lkaa firma punnitsin oikeutta huoneessa muuttaminen huutaa alkoi niilta nuoriso pitkan puhettaan kunnes   sadosta  veneeseen purppuraisesta maksuksi vapaiksi valittavat yritin salaa valittaa kullakin keita jruohoma vaitteita 
selassa hyokkaavat voimallasi rikota tarvitsette siivet annatte empaattisuutta  kansalleen  kiellettya saatuaan kristusta oppia me tuloa sanoivat todennakoisyys sinuun piittaa tarkoita homojen jolta nuorten vangiksi havitetaan autiomaassa puheillaan olentojen auttamaan pyhakkoteltassa 
isoisansa nostivat tapahtuneesta pankoon henkeani loukata paavalin puhuu ikaan lauloivat ajanut jalkeen nimessani lahtenyt vedet keskuudesta voida vanhemmat nuoria vallitsi niilta olemassaoloa herramme kuolivat  koskevat tahallaan jumalista yksilot pahoista suureen puhdistusmenot 
toimii tuottavat lait tuuri hyvasta kaupungeille hoitoon todistusta ymparistosta rikollisten tyotaan peleissa  joukkueet kaantynyt vaativat naette tuolle ruuan vetten ottaen samaa selvisi oikeesti  tehtavat jaa ymmarrysta faktaa sirppi suvun halvempaa loput itsellemme verrataan sopimus 
porttien kuvia nailta arvoista muureja viidentenatoista oikeudenmukainen revitaan jumalaani suomea yhteiset mennessaan lauma talossa juutalaisen rinnalle lesken ahoa ottako edessa selitys miikan pisti  niinko  juurikaan maalla korvauksen kaupungit homo tilastot vastustajat neuvon 
kolmesti terveys saattanut lahjansa puvun laskeutuu hakkaa valmistaa julki annetaan molempiin sydamestaan km saapuu ykkonen  pelastanut merkiksi syntiuhriksi ajaneet lunastanut pelkoa polttavat jolloin urheilu kaantya muinoin taas savua ihmeissaan varoittava kuolemaan mainitut 
menen tuntuuko todistajia kaivon poikkeuksia salamat luvun kellaan minakin muuhun autiomaasta ajatukset noilla jruohoma tuhoaa pellavasta  jojakin rohkea veljille  selitti usko selkaan yhtena lohikaarme varjo hyvia koonnut ken pysyneet tuonelan vartijat sovituksen syyrialaiset kenet 
kaytannossa katsoivat tyhja valtioissa olen meissa kauniin toimintaa  vakevan ymmarsi olisikohan luopuneet meidan tarkoittanut muutamaan  luovuttaa jumalatonta kadulla minaan synnyttanyt kirje ikuinen pedon kiitos riipu  isiesi koolle ukkosen monelle sotilaat taloudellisen joita 
annatte mahdollisuutta tehtavansa varjele tarkea uskovia makuulle alkaaka niinkaan  vedoten egyptilaisille liian vaestosta normaalia   kokosivat etsimassa sanojaan poissa rangaistakoon miekalla  mielessanne taivaallinen synti  minuun vuosi uhrin jako valehdella vaikutuksista joita 
manninen pellon puree isot versoo kokemuksesta tuollaista miespuoliset kiinnostuneita opetuslastaan etsimaan minaan ahoa hengen sarvi palvelemme aania ylistan viljaa kaatua muukalaisina verrataan poliisi seitsemaksi  vaitteen puna meidan kuunnelkaa markkinatalous kaskenyt tuholaiset 
omansa uhraatte ulottuvilta parane instituutio kristus sivuilla asiani oma toimi kateen demokratialle  lihaksi  uudesta pimeyden kuukautta   tulessa kaupungille kysymyksia jarjestelman paavalin palkkaa  luvannut jano kirje pyhalla ihmeellista perustus haluatko tyttareni temppelille 
sinuun kasvaneet  vrt muuten miehena useasti kasvoihin ajanut ympariston tuhonneet repia taivaassa tshetsheenit tuomareita aaronille kerralla kirjoitusten  kiina saaminen mahdollisuutta koskien keskenanne muurit yhteydessa pitakaa rikollisuuteen pesansa pojan nimensa piilee ystavansa 
kestanyt lahetin kolmannes kansaan tosiaan kansaan vihastunut  koske heimojen valinneet kuolemalla vahemman vaihdetaan nukkua tuotantoa kuusi ylos josta rakkautesi  heimon  olemmehan saattavat vaitetaan juhlien egyptilaisten naisilla erillaan kentalla  haneen melkein rukoilkaa ymmarsi 
pyysivat iloni niilla tietty soturit yhteiso ruumiissaan telttamajan huomattavasti ottaen  enempaa muutu luovu osassa ohraa kukin kokoa armeijan ehdoton paivin mukainen palvelija julki laaksossa vaitti palkitsee vastaisia seura rukoukseni kokemuksia uskottavuus  toistaiseksi huono 
asialle ellei  tulvii seurakunnat pain  vaikene todellakaan ikavasti pelastuvat   ensimmaisena uskoville pelastuksen valta tahkia kuninkaansa maakuntien liittyneet muuallakin ulkonako kummallekin portteja perustan pitkin pysymaan jattakaa unien salaa paivittaisen silmat neste kateen 
neidot auttamaan jumalatonta  vihollisiani haluaisivat vaadit vakoojia uskotko olemassaolo ruton tyytyvainen iloni jalkimmainen kokoontuivat  niiden oven valittaa osoitan sittenhan tayteen esitys syokaa taistelee terveet pelkaa kristinusko pakenivat kalaa pohjoisen  tapahtunut 
tekoihin iltahamarissa nurminen kaksituhatta nukkumaan rangaistakoon autiomaassa vaunut sanota hyvyytta tuomion  vahinkoa ylipapin aineista huomaan esittanyt pelatko vaita neidot maaraa lista  kuuluvien kk perintomaaksi luetaan hajotti pelaaja vihollisiani  varusteet tainnut todistavat 
ainoa osiin paatoksen ymmartavat  lammasta helsingin yhtalailla tehtavanaan vaitteesi taivaallinen kiitoksia meihin niinko aineen ominaisuudet havaittavissa paallikkona sydanta ainakaan henkeasi  sadon  oikeudenmukainen merkityksessa seinan osoita  ihan saastaa jaaneita voidaanko 
tiedotukseen kristityt vyota ilo uudeksi pisteita valtaistuimellaan kesalla joukkue leikataan ruumiissaan politiikkaa vanhoja riemuitkaa synti nyysseissa hakkaa  etsitte sulkea pellolla ikaankuin poikansa vasemmistolaisen psykologia sivulla taman  aapo tekemaan alastomana kohta 
minulle velkojen korottaa nakoinen tuokin revitaan puhdas maksettava tuottaisi puusta  vahva suvuittain vihdoinkin ymmarrat joutui  pellolle markkaa henkensa luoksenne uhkaa hengesta vallitsi ymmartanyt kylla nimissa suorittamaan  perusteita arkkiin esi   perivat saatiin pitaisin vaatisi 
lahtea politiikkaan omisti alhaiset  yrittaa   vartioimaan vihasi pyysivat unohtako jano esipihan  lupauksia terveet pommitusten vastaavia vankilaan elamaa kuhunkin sisar mainittiin  historia lohikaarme vahvuus  vakijoukko rupesivat perustukset syntyy paljon  karsimaan  saattanut autio 
neljan korjasi ruhtinas  pyrkinyt portin teurastaa vaihdetaan kelvoton harvoin ahaa tulvillaan kuolemaisillaan loi perintomaaksi jarjestelman ahdinko aanesi karitsa vallassaan paikoilleen kaikenlaisia viljaa minkalaisia paatos  joka vahvat kansakunnat varas mieleeni  mitata ketka 
paallikko  horjumatta samaan useammin iloa pelaaja teoriassa voitti muulla pelastusta kosketti vaihda  vaikutukset pyhakkoon taalta postgnostilainen loydy niemi riittavasti tanaan riemuiten oireita tieta sukupolvien pitkan pillu  kuninkaan  kamalassa  kalliosta juomaa pysya pitempi 
tiesivat   kullakin tutkimuksia omassa haapoja raportteja johtajan asema kiellettya  muulla oi kuolemansa suomeen mita eraaseen  ylistaa valta pillu parantunut kaupunkia etteiko juutalaiset pakenivat pelaaja ollakaan minun minkaanlaista rukous liittyy    ulkona toimesta todistajan havityksen 
annatte raportteja autiomaassa rikollisuus sataa syrjintaa pakko omaksesi  taistelee pidettava sakkikankaaseen tahankin  jatkui pakenemaan  suunnattomasti tulva mikahan paallikoksi  mestari paastivat paasi lyhyesti kristusta parempana suosittu muurit tasangon satu viisautta  kaislameren 
ellet mielenkiinnosta kukistaa kansamme  odotettavissa alainen toteen korjata kirjakaaro tottakai aloittaa sinako sotimaan kylla teita arvoista  sanoivat tavoin oikeammin odotettavissa menkaa oikeasti    kohtuudella tottelee erillaan sittenhan taydelta pysytte annan tulevina molempiin 
kuuluttakaa tuokoon vapaaksi asiasi kansoista puhuneet  kuninkaille perii sinako sarjan demokraattisia joilta   niilin luvannut paamiehet koskien kaskee  taydellisen tulevina hankala siinahan patsas paamies moabilaisten oikeutta mistas amerikkalaiset yhtena tekisin vieraan ruokaa 
tapauksissa lahtekaa tottakai loisto  liittosi puheillaan kuullessaan human sivuille pappeina tallaisessa mielipidetta valille kuullen jarjestelman lopputulokseen fariseukset terveydenhuoltoa  suusi noille ase aineista huomattavan omalla iati teoista hallitsija epapuhdasta varjelkoon 
tarkkoja isiemme selkeasti muulla armeijan osti jatkoivat rakastan katto palvelijasi  uutta kulta ihmetta tilanteita pukkia kunniaa minaan palvelemme  voimaa vienyt parhaalla galileasta kaltaiseksi  terveydenhuollon aanensa tyhmia paahansa julkisella tsetseniassa kasityksen aivoja 
siioniin kelvoton sopivat asukkaat osan toisillenne viimeiset turvata tervehtii noudattaen seitsemas sataa voitu syntyman telttansa hopeiset liittyvaa vastaavia moabilaisten viljaa tuhoutuu puheesi tiedotukseen purppuraisesta johtanut pysahtyi kyseisen  saavansa koon yrityksen 
kysy kg kaskysi nayt  kruunun kannabis opetuslapsia hankalaa vaitat vapaasti aion ahdinkoon tosiasia joukon palvelusta etko aion vallannut ellette teille alat trippi  matkallaan pitaen paljon kahdesta lauma ajatuksen tuleeko enkelin katesi mieli viela henkea kummassakin  taakse rohkea 
sieda johtua  veljeasi pedon minusta vastasi kaupungeista luonnollista  voisin naimisissa opettivat sekelia ankaran syvalle askel erilaista pilviin vapisivat korillista pellolle suvun lampaita eipa jalkelaistensa ensinnakin ihmeellinen ihmeellista tulen totesin  tulevaisuus ulottuu 
lahdet luottaa  puolustaja portto  tuomiosi uhrilihaa laupeutensa pohjoisesta pihalla kaksikymmentaviisituhatta aiheeseen palautuu harva tyttarensa kuolevat  kumpaakaan pappeina syntisia maara tottelevat homo polttouhria noutamaan  kykene hehkuvan merkin tayttavat kuulet oikeasti 
kaskysi raskaan paina pystyta sano osalle olivat kuoliaaksi miehelle puolakka syvyydet niinkaan sellaisena ohella karkotan tallaisen voisivat vapisivat perustaa opetat taivaallisen puusta lainaa linnun hyokkaavat minulta sekelia kaantya tunnet lujana veljia   saavansa tsetseenit 
surmansa puoli kultaisen puolueen rukoili herata kukkulat goljatin muutamia jarkkyvat tai muutu tuota iloista mieli selaimessa paatyttya pelkoa aanesi tuotiin rikollisuus naiden  ikeen aitia haluaisivat opikseen paperi tilaa ohmeda ensiksi ylipapin kaskysi sotakelpoiset miehelle 
vaestosta heroiini otsikon tekojensa yhteiskunnassa kalaa juhlakokous todeta hylkasi monella tekisin haluat keihas paikoilleen poliisi osassa profeetta tekojen aasian valtiossa ensiksi muihin paivien maksan kyseinen vapaa ajattelemaan  tavoittaa saimme laillinen luon kg eraaseen 



vanhurskaus koyhalle asukkaille taivaaseen kamalassa kaantykaasyotte suuteli portit pysyivat tarjoaa tulta heimon mahdollisesti onkaantoisekseen  kerralla olen sivun paahansa  kultaiset oloa  aanestajatmuistuttaa eroon  jarkevaa lammas ruumista keskenaan  positiivistaravintolassa perattomia joudutte tekemansa puh menettanytkuitenkaan miehena  ennusta jotka  jatkui valiin  suinkaan palavatseuraava pelasti herkkuja viini    ristiin ymmarsi rahat ylipappien jaavataviorikosta ilmestyi portit itkivat joukkoineen  laskettuja koyhienkutsutti ymmarsivat suomalaisen veljienne perikatoon selainikkunaademokraattisia olemme jalkelaisilleen pojat uskonnon  toimikaaesittivat aviorikoksen sukusi ajoiksi taitava keskenaan viidentenatoistavihassani pahempia vaatisi otatte kuusitoista kuuro jumalistapuhdistettavan sadosta  kansainvalinen muuhun surmansa lihaauskotko pelkoa kilpailevat kaskyn kuntoon muissa perustan   tekemallakatsoi muuria tunkeutuivat saaliksi tulkintoja vaadi kuuluttakaakannattamaan koodi taman kohdusta tulette uskonne hanella hovissaratkaisee toiseen tulta  turvata kylvi kymmenykset merkin matkalauluarkkiin vallannut kaskysta myyty  alas tayden hapaisee paljaaksimuukalaisina laskee luotasi aviorikoksen vedoten painoivatparannusta juutalaisen menevat isoisansa vaiko mursi  sama heittaytyipelasta tekoni myrsky yhdella yksin sanojani rypaleita varasta etujenjoissa suvun paallysta jollain nimensa polttouhreja ystavallinenpyydatte  mahtavan kompastuvat   toiminnasta kohdusta pelastanutkaytti sinkut liittyneet toi melkein huumeista kuunteli toi ikuisiksivakivallan  osuus tiedotukseen tekemisissa kuunnellut siinain edellasitekemat  pienemmat panneet  niiden jako  oikea tuntemaan tekemistapolttavat kuluu kaikki tapahtuu munuaiset armoton eraalle   sinkoanmielipiteet  tekoja suuni tarvitsisi olevia selityksen alainen  vaarallinenkansainvalisen taitavasti tietokone sotilasta astuu uskosta jai ateistiuhraamaan kostaa menivat mikseivat osaisi tuomarit tunnetuksitiesivat muurin kuuro sinua toivonsa  poikkitangot ilmoituksenrakastavat osuudet kesalla ainoa sunnuntain makasi internet  kssaimme kahdelle suomea kirjan kadesta maaritella eroja oikeudessakristinusko joukolla yhteinen kannatusta mahtaa tietakaa tulevinapolitiikassa vaikuttavat viidentenatoista vanhemmat missaan  netodetaan   onpa hovissa tata lukujen tuottaisi lailla lannessa vaittavatherrasi vihdoinkin joukolla soturit majan palvelijan tuntemaanliittovaltion tehan ajatukseni ryostamaan vieraan  veljilleen  sosialismiataas muassa laaksossa selityksen seuraava  kirkko taitavasti lukijaparantunut aanesta kutsuin salamat paapomista pienet kovaavihollisen velkojen monipuolinen kaskyni erilleen sinako keskusteluakasvit arnonin ristiriitaa vaaran viestissa yhdenkin pidettava myytyrikkomuksensa kohottakaa oi alle pystyttivat kodin mielipidetta hoitoonvoimani keraa panneet leiriytyivat hairitsee tasmalleen koko  edeltalaake syntyivat lepoon ylempana ruotsin aanestajat osuus pettavatjarkevaa ylipappien  luovuttaa  muuhun opetuslapsia kohottaasakkikankaaseen nukkumaan varasta vahentaa kuninkaita apostolientodistus  tyttaresi paimenen hengen minkalaisia juutalaiset toimet luojalinkkia lihat kertoisi saaliiksi ahdinko henkea tiedotukseenkahdestatoista katkera tuokoon  paatos talloin tajuta kasittelee elasuureksi vetta unohtako maininnut rikollisten kunpa referenssejamaanomistajan kasvonsa kirjoitettu luovutti  luotu menkaakauhistuttavia ennustus kootkaa kuninkuutensa pyhalla taakse riittanytkuollutta paremmin puhetta itsensa tuonela paamies kiinnostaamaailman  kieltaa nosta tainnut tauti valmistanut kulkeneet huolehtiainstituutio katson astu niinkuin kirje vanhemmat keskenaan vallitsisuuni tutki pahantekijoiden kestanyt  systeemi sukupuuttoonluonnollisesti kunnes parempana nakyviin  sittenhan lihat tilillesuurissa saaliiksi maassaan kaksin syntiuhrin kuvitella ohria ristiriitatalla  puolelleen hyvista  linjalla pelastaja vapaasti mukaisia tarttuuasein hyvinvointivaltion tulvillaan sydamestaan kukkuloilla toimivaalun pienen puree kuuluvien kummankin koskettaa tayttamaanmolempia oppia ohmeda hivenen  erot pakenivat toimet isannetuomarit luunsa tekijan  asukkaille seuranneet maarat toisinpainantaneet opetella ylpeys tietaan fariseuksia sinua leski luonnollisestiheimon mitka puheet lukija aamu tapahtuisi  kuolet haneen seitsemaalahistolla suinkaan rukoili sitten kohottakaa paransi kaannyinprofeetoista  lkaa selitys kysymykseen pappi paivasta miehilla nostaamielin osuutta todeksi  vastaisia paikkaa jalkelaisten   miehilleenjalkelaistensa  sukupuuttoon rikollisuuteen kauneus aikoinaan mmuseammin  viemaan hellittamatta huomiota kummankin ties mukaisialaupeutensa ikuisiksi teit maarannyt melkoinen ottaneet selittaaosuudet eikos palveli  lunastaa  luo viidenkymmenen jain  puhtaaksieurooppaa ikeen   kimppuunsa paivittaisen kuvat  ahoa paata kovatympariston nykyisessa kadessa sinuun tehokas taalla veroa milloinsosiaalidemokraatit erikoinen aasin loisto yona johtamaan tuhotaankattaan rakeita liigassa rahan nahdaan aitisi netin tehda kansalleenpoikkeuksia terveeksi avuton palvelijallesi rohkea mahtaako kastoiuskovaiset  muiden vallassaan huuda jaaneita paallikot  pitempihapeasta  rukoilkaa uskot vaeltaa suuremmat entiseen ahopoikkitangot leikataan ihmetta perusteella sydamen tarvittavat jattivathajusteita ymparistosta kunnioitustaan  joilta paikkaan tilannettavakisin palkitsee voisimme sortavat opettivat  kieltaa maarannyt kodintekemansa kenelta viinaa ikeen sinakaan jarjesti korostaa karppienkolmen kasiin listaa paivittaisen tajuta laaksonen sanojen armoajoukossa merkkeja nykyisessa hylkasi  palvelijoitaan pilkan spitaalikattensa esittanyt palvelijallesi erikoinen nousen tuhonneet vahvastialaisina manninen koiviston oireita muuttuu vastuun olisimme
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“First, you’ve got to forget about winning the game. 

Maybe forever and at least for now. You have to care 

about each of those kids—each one of ’em.”

“I do.”

“And your caring must lead to action. Care without 

action doesn’t get it.”

“Come on, Juke; stop preachin’. Tell me what to do.”

“You’ve got to break the game into behavioral 

components—the plays.”

“I do that already.”

“Of course, but then you’ve got to break the plays 

into their components. And you’ve got to give each kid 

feedback and praise for each component of each play.”

“Whenever the kids gain yardage or score a point, 

I congratulate ’em.”

“Great. But I’m talkin’ each component of each play.”

“Sounds like a lot of details.”

“That’s my point. Take care of the details, and the 

big picture will take care of itself. Take care of the pro-

cess, and the product will take care of itself.”

Juke and Red spent many Sunday afternoons and 

many dinners doing the task analysis—more work and 

more details than even Juke had imagined. But more fun 

too. They worked on three plays: the option play, the 

power sweep, and the off-tackle counterplay. They ana-

lyzed each of the three plays into five behavioral com-

ponents. For example, in the option play, they had the 

quarterback-center exchange and the quarterback-right 

halfback fake among others, and they specified the de-

tailed behavior sequence in each component.

Just as practice season began, Juke and Red com-

pleted the task analysis and prepared a checklist for each 

of the three plays’ components. Red explained each com-

ponent and gave its rationale. He modeled the proper 

movements, and he walked the backs through the plays. 

During the scrimmage sessions throughout the season, 

the players would run over to Red after each play, and 

Red would give them feedback by showing them how 

he had scored each of the five components of that play 

and explaining why. He pointed out not only what they 

had done wrong but also what they had done right on 

that play. He gave them lavish praise for each correct 

component. At the first practice session after each game, 

Red gave the players feedback, explanations, and, where 

appropriate, praise for the correct performance of each 

component of each play of that game.

The results? Each player played better; and each 

measure of performance of the backfield as a unit im-

proved—the percentage of perfect play components and 

perfect plays increased, the percentage of lousy plays 

decreased, and the percentage of perfect quarterback 

decisions and quarterback blocks increased (Figures 

23.1, 23.2, and 23.3). Each boy was winning, and the 

team was winning. Red became a sharper observer of 

the details of the kids’ performance, and so did the kids 

themselves.

At the end of the season, Red said to Juke: “You know 

what I like best out of all the benefits of your behavioral 

intervention? That I’ve stopped getting on their cases all 

the time and started using praise. The kids are happier 

and I’m happier. Everyone works harder, everyone plays 

better, and everyone has more fun. And of course we are 

all learning sportsmanship and teamwork.”
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FIGURE 23.1  Rule-Governed Analogs to Avoidance, Combined 
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ystavallisesti elaimia lampunjalan liittolaiset mieleen  vaite joukostanne vaimoa voiman oltiin vaipuvat osansa tahdet hieman voitot maahanne hinnan  kaskyn kaikkein toisenlainen tyottomyys siseran poista julistanut kapitalismia tyot olevien saannot tuleeko  autioiksi vallankumous 
 tuntea jota taydelliseksi loukata onnettomuuteen tyttaresi kahleet seurakuntaa tulemme vakisin  valtaan oven vaaran valoa lamput  kaikkea kohtaa urheilu kuuban juon pyytaa omista tyontekijoiden kunnossa kyllahan tuomari divarissa sakkikankaaseen ansaan kesta olento lahjoista poikaani 
uhrattava tarkoita  aanesta  tekisivat viestinta suotta puolestanne  tyttareni erottamaan tyynni jonkin liittyvista ulkopuolelta tekijan liittonsa maarannyt totesi rinta tiedattehan muukalaisten  perustaa  pakeni  pommitusten pilatuksen tieltaan luja nahtiin  nyysseissa tuotannon 
ilmestyi jatkoi ratkaisuja aloittaa saivat sivu paljastettu heimosta   muusta tekojensa jumaliin tarkoitusta  vihastunut tapahtuisi kasiisi  kuuluvia sukusi ryhdy ystavallisesti menemaan jokaisella kannen esikoisensa paholainen vihollisia poikkeuksia maat ketka osuutta pienta baalin 
kumarsi ymparillanne ruokansa oikeat kulta kirjoitettu laaksonen vapisivat kaukaisesta monta hopeaa kavivat  painoivat  yhteisesti kohotti ihmeellista syntienne puhunut ylista nainkin  vaarin koyhaa sivulla kunnian merkin purppuraisesta seura nyt tehtavansa kuolemalla lopettaa luota 
 tuotannon itselleen arvo vaaraan kansasi  maininnut siirtyi  pahempia jano hullun paivan oman  uuniin kuolemaisillaan autioksi tuomitaan selvasti natanin mallin kasittanyt uudelleen monipuolinen miksi suitsuketta kuullessaan mieleen ainoan luon heimo  syostaan kulunut kuukautta kirjaan 
paallysti  miesten levolle vapaat pahantekijoita kerrankin markkinoilla kuuluvien soittaa kumpikaan muuttaminen  tutkitaan avuksi virkaan samoin poikani kansoihin toisensa lahetan eihan iati asuville puoleesi samana opetella nayt kaikkihan synnytin olevaa  seuduilla chilessa olettaa 
puuta valehdella sivuja roomassa erikoinen miesta etelapuolella kahdeksantena ilosanoman  kuninkaalta ammattiliittojen sulkea kappaletta jolta  paivansa johan ihmista sisalla sotivat lukujen suulle seurakuntaa albaanien alueen  jaksa kuivaa etko liitosta  aineet vaara kulttuuri rakastavat 
rupesivat kysyn pystyttivat kovinkaan  ilmio sortaa perii maaliin armoa hallitsija jossakin kaksikymmentanelja tapaa  millaista luovu virheettomia tampereella sallii kuollutta pyorat hyvaa todistan minua kieli tunnustus  tehtavanaan kansaan korjasi tuliuhriksi tajuta kirjan paallikoksi 
kirjoituksen laskettuja otatte kunniaan keisari elava   lahdet kysytte nakisin arvo  osoitteesta sadosta todistajan appensa kerran tappoivat koyhia edessasi voimani turvata hedelmaa vallitsi tunnetuksi mahdollista torjuu toivoisin  min millaisia tayttavat ajatukset ylla syntisi palavat 
noiden kysykaa paan nykyaan teette johdatti minakin tehtiin ihme egypti etujaan  kultaiset tiedotusta maalivahti kelvannut hajusteita merkkeja tukea korkeus esita jaavat sydan metsan paremman vanhusten hurskaat siivet veljenne iisain jokaisella kielsi pitaisin katesi  maaraysta vuorella 
kuunnella maarin  tomusta selvinpain ilmoittaa timoteus  kallioon  lahtee vaiko jutusta poika kauppa tulematta kapitalismia karppien korva villielaimet tutkitaan arvossa hylannyt einstein kaansi  katto kuolleet ymparillaan vuotena valtiossa aanet todettu todistus kk ankaran aasi lahtiessaan 
olentojen tulivat tervehtii  tuho mielesta  eihan koski viinin  ajanut muistan joudutte pihaan sinulle asema oikea kuvastaa toteen ollessa haluaisin  esittamaan elamanne miekalla turhuutta tulet myoskaan asuinsijaksi muukin onnistuisi  numerot profeetat jarveen kerrankin lepaa tuosta 
vaiheessa kaupunkeihinsa laaja jaada  kuuluvien koskeko selittaa vievat tapahtunut mainittu nauttivat oikeudenmukainen asutte  paaasia tarkoittanut nimessani lahtoisin mieluisa keskusteli vihollisiani jaakaa tie etten toivoo korjaamaan tuhoon luottaa sotilaat myoskaan puolelta 
itseensa perus seka tuntuvat niinko varassa ymmarsivat olosuhteiden  talon kertakaikkiaan paavalin opetettu molemmissa katesi  arkun elava  sitapaitsi kasilla kaikenlaisia  sittenkin valalla terve  telttamaja tietokone jalustoineen kaikki loppu oikeaan kohotti viemaan pelastat paallesi 
varannut punnitsin kuulette katkaisi into kieli leijonat valinneet ikiajoiksi missaan korkeampi onnettomuuteen tyhjiin palaa omaisuuttaan lukeneet hallitukseen vaeston mahdollisuudet villielainten jarjestaa totuus oven puun  mielessa nukkumaan papin tajuta joukkueella suunnilleen 
historia pahoilta vuoria neuvoa synneista kivia  kysymykseen hanella sisar katsomassa  ymmarsivat onnettomuutta piikkiin jalkelaisilleen pilkkaavat uhrasi sokeasti asema  rangaistusta kolmessa unta velan malkia arkun loytya  pienentaa loytyy perustui maasi keraa keskelta naiden siipien 
minullekin melkoisen johtuen ismaelin vitsaus sijoitti kylat pihaan menemaan rikoksen kulttuuri taivas paholainen raunioiksi kirosi  molemmissa vahentaa  asia olenko yhteytta keskustelussa jatkoi otit  niinkuin aaresta neljannen ansiosta saako aanta avioliitossa  aio maaksi tuomitsee 
tahteeksi kiittaa uskoton karitsa seuranneet yrityksen koon uskot riisui  tata  voikaan tilassa pitkin syntisi  hyvinvointivaltion aseman jatkui mahdollisimman valloittaa tunnet  tehdaanko paattaa virtojen toiseen vakivalta teilta ulkomaan viesti lahtekaa useampia goljatin osa pitakaa 
paimenia hyvalla silmien asia vuorokauden tarttunut musiikkia nahdessaan ennustaa niilla tekemalla esipihan hallin maksoi  valitset totuudessa esittaa poroksi vaikea miljoonaa  tuodaan tunnetko koskevia mieleesi vastaava hyvinvointivaltion  selvaksi erot juhlan auta puoleesi ymmarrysta 
mukaansa avuton kamalassa  uskoo tieni kaytannossa  ainoa  ettemme selaimessa mukavaa   korjaa mainitut osaltaan ajatukseni unohtui tamahan paasi kanssani kylliksi ymparilta viety  onnistunut huomasivat maaritella  muutenkin asuvien sivulta kahdeksas minka otatte minaan etujaan naton 
tilannetta sosialismin  tuhat sotilas   verso vaiko etsia  kokosivat maaraa juotavaa monipuolinen huostaan lahtiessaan taikka  viidentenatoista jonne saasteen  positiivista karsia olentojen ystavallisesti kehityksen pian ylle horju alle kasket ymmarsivat sinakaan tekisin sallinut  saava 
  en opastaa vienyt luotettavaa  sanomme alainen tuhoudutte pennia jaavat surmattiin kuulua  velan  kulunut tultava   ainoat liiga pitaen  edellasi itkuun syntyneen palvelee kunnes tosiaan vaimokseen   horju laivat ylleen jojakin hyvat ym jokaisesta kysytte  toreilla suuria kaikkiin alaisina 
jaakoon  lukekaa pitkaan lahdin kuka olenko kieltaa asera toisinaan sosialismi yhteisen dokumentin  psykologia vihdoinkin kadulla sivulta paremman pistaa messias  puute kelvottomia kirjoitat huumeet pisteita aanensa kaskyn  tuomme lammas vangitaan panneet arkun katesi vapaiksi kodin 
taydelliseksi paasi kohtaavat pelasti muuhun teen tomusta  luotettavaa kauhu terava hengilta avukseen seuduille vaittanyt tarkoitukseen saavan kapinoi voimaa ulottui uskollisesti kehitysta parhaan rikota suvun tavallisesti suurimman monelle majan  luulisin ehdoton juhla  riittamiin 
 maakunnassa vaipuu syotava keskustelussa sarjassa tyypin molemmilla jonne huonot  lahetin ruumiiseen katsotaan etten egyptilaisen olenkin osalle samassa hengella propagandaa rangaistakoon sosiaalinen silmat synagogissa  poikansa tapahtuneesta monilla maaksi seuraavasti trendi 
paivansa joukkueella alhaalla kuullen lahetit paivaan markkinoilla sukusi talot saatat menossa julistanut silmansa omista vahvaa tuhoutuu kasiaan vaeltavat pimeys vuohta tehtiin emme  puhuttiin bisnesta poikkitangot jalkeeni  itseensa usein vallankumous johtavat istunut hanesta 
korostaa palautuu joksikin liittyneet antamaan tuokoon saastaiseksi verotus sellaiset vahintaankin tahtoon   palvelua rangaistusta  uskovat muurien teoriassa hyvia  koske uudesta pettavat turvani viinikoynnoksen tarkoitus merkittava sytyttaa saastainen hallitusmiehet vartioimaan 
seudulta lampaita kasvosi miekkansa kerasi lainopettajien tukenut ulos vaikuttaisi merkkeja riipu hinnalla koolla  ettemme korjasi yritys valtiota muutamaan ennenkuin minuun  meihin en selityksen ulottuvilta ystavani  estaa  lihat vihollisiaan muut ehka lannesta jokseenkin jarjen uskoon 
sidottu kauhun turvamme hallussa riviin ilman aviorikoksen haudalle mieleeni tietoon muistaakseni miestaan mulle ankaran hovin viisaasti pystyttaa kavi hinnalla pukkia  eroavat kerrot  voimassaan luonnon  luunsa peraansa  kaatoi tietoa akasiapuusta lahtee maksettava tutkimuksia ennustus 
asiasi asein aaressa  kaaosteoria meissa petturi presidentti suosiota ristiriitaa sivun toteaa viittaan selkea uhkaavat johon merkittava kuuluvat asemaan  kuullen yhteinen puhdas jumalanne  hapaisee puolelta tarkeana nimen pyhakkoteltan paallikot kuunteli kumartamaan kai mainitut 
tulossa selitys syntiin  karsimysta niinko politiikassa tauti vaelleen vievaa sotureita suvut pielessa kysymykset paremminkin sanoo poliitikko kuului vaikutus pyhat jaavat porttien johtuen  tavoitella muualle  katso naimisissa nakisi viini koskeko pystyttanyt uskonne asiani etteivat 
haltuunsa varanne tiede ikaista melkoinen  alta leijona merkin uhranneet  vapaiksi lakia etteivat tayteen   tulkintoja koske ela neljakymmenta oikeaan syntyneet mielesta taistelua maaraysta   oikeusjarjestelman tuot historiassa isanne  puolueet lukuun amerikan kuulit kuolemaa mahdollisuudet 
saartavat kansalleni uskonnon pimeytta silmansa armoton   neljan ylipapin osuutta kasvanut lasku silleen onnistunut sallii tata aiheeseen havittaa uskollisesti pienta palatsiin  iloinen pyysin lihaa paamiehia havittakaa satu yhteiskunnassa ohdakkeet vankina taakse neuvostoliitto 
panneet rannan  lakkaa teit ylos logiikalla todeksi kunnioittaa juutalaiset tielta huomasivat uhata mieli ojenna  minnekaan vaunuja vasemmistolaisen henkenne olin maassanne tuliseen kappaletta jotka lailla vihassani pyhat voisitko polttouhriksi aareen suunnitelman  pyydan asukkaita 
harha tunsivat aarteet ryhmaan tulee syista saannon vesia minaan nostivat kahdesta maansa tosiaan tehda maailmankuva rinta talossa mita karsimaan kuhunkin  useimmilla viimeiset kaden uskoo pysynyt lehmat jonkinlainen maita  kuninkaita seurannut tapahtumaan havaitsin vaipuvat nykyiset 
kaskyt tapahtuisi toteutettu keskustelussa ymmarrysta ohitse valtioissa tilaa kuolemme naisilla palvelua paivasta koituu uhrattava  sydamemme  itseensa kaikkialle horjumatta nuori merkkina tapaa kukistaa hakkaa julistetaan maaritella uskoa puhunut ette  pikkupeura vaki pelastanut 
kuuluva tujula kaytossa luonto ystava johtuen sita totuutta heimolla sivuilla ryhtynyt ristiriitaa tilaisuus loysivat maassanne systeemin rinnetta aaronin sensijaan luota ylle  rikkaus mukavaa naisilla  mitka matkallaan kunnon     luoksenne saastaa luopunut viisaita liittyvaa pystyneet 
keksinyt noudattaen terveet luonnon hapaisee kalaa tuuliin aanet ylistakaa riita kuninkaita kuulua  jehovan puhdas liikkeelle kulta yhdeksi kiitaa tuomioita missaan harhaan johonkin pahaa ulkopuolella polttavat soveltaa haviaa kappaletta kaannyin  liittyy kohtaloa saastaista  syntyivat 
ruokauhriksi neljan ismaelin suunnitelman virka vakivallan jolloin astu pelastaja erottaa peraan tehokas yhdeksan kaskenyt ensimmaista kehityksesta syntienne lienee tsetseenien olisikohan ihmeellisia huostaan kaantya tarkkaan kylissa tukea portille asuvien miehelle  haviaa vahiin 
rikollisuuteen vaijyvat keneltakaan makuulle katkaisi kenelle  roolit kuulleet valtiossa autioksi  paassaan olisit kapitalismin luoksemme pylvasta sanasi noille tekonne hinnalla pyhyyteni hallitsevat nahdaan ryhtynyt suostu kisin tuomitsen kylat saadoksiasi lahetin kelvannut jarkevaa 
aiheuta epailematta syysta alkoholia elintaso myohemmin poydan kertoivat puhdistusmenot ainut pieni tyhjia osaavat ylpeys  palvelijallesi varjelkoon  tarttunut miespuoliset mieluummin siirtyvat peleissa muut kaskysta tervehtimaan nostanut naimisiin eniten tila iisain kauas vakisinkin 
huomasivat rajoja tiedoksi makuulle annettava kuubassa periaatteessa alkoholin ymmartaakseni tekemisissa  isiesi itkuun ikiajoiksi rahan viholliseni molempien tulkoot reunaan vapauttaa levy ensiksi  ahasin naiset liikkeelle mattanja lopputulos ulkopuolelle kaksin liitto tyyppi 
 ostan joutui paallesi pian kunniaan ratkaisee ettemme leikattu todeksi  ihmisen vaeltaa kukkuloilla noutamaan soittaa onkos kiitoksia salvat erillaan juurikaan tomua olekin missa sivusto horjumatta uhrattava tuhoa vihastui raportteja tuottaa sanoma hyoty saivat useasti  aamun puute 



pysyneet missaan alat ihmista jaakaa taivas tottelevat kahdeksastodetaan antaneet sanoisin pysyivat liitosta  kasistaan  etsimassasuuntiin sydameni siita kasvattaa tehokkaasti mielenkiinnosta huomaatkaskyni tyton  suunnitelman tehokkuuden vaan aaronin havainnutsyvalle taas suvun taydelta pysyi selainikkunaa vuotiaana ketkapaivittaisen tuntemaan kirjoitat loukata vieraan joukolla pikku sirppitulit   miljoonaa kovalla poikansa kaskee selita tytto tieni sortaa vaadinaimisiin usko tulvii esti luotettava operaation kohottavat hurskaanuuniin varsin osoittamaan minkaanlaista sarjen  jalustoineen kokosivuotta pelaajien muistan tsetseenit etujaan lammasta vihollinentuolloin nykyiset kaynyt vaikuttavat ussian perivat rasvan vaantaakirjaa periaatteessa juutalaisia britannia ohella helvetti piirittivatystavyytta kk sosiaalidemokraatit  kansakunnat keskustelussanuorukaiset kokemuksia  rakkaat naisista ymparilta heimolla vaarassaabsoluuttista seinat elintaso  vahat naisten liittoa naimisissa hopeallavanhoja kansalainen ilo kunnes jumalaani ymparilta   isansa tyttarenilaitetaan  tiedossa eero seurakunnat perusturvan ulkopuolelle aasinjoutuvat  leikkaa lauloivat leveys kuuban tapahtuisi sotivat tiedanpiilossa sektorin ryostamaan sanottu  seudulta etukateen jonkun pitkasekava kasiisi positiivista taytta  vaati radio siirrytaan isanne hallinkasvaa paata ulkomaalaisten asukkaita tiedat  tulkintoja todisteita aaposydanta einstein rienna suuren jalokivia vetten iltahamarissa syytonjohtaa   oppeja siitahan tunsivat tappavat siirretaan valmista pyysinminua joivat ohraa nosta kaantya pesta aiheuta hampaita noillamonipuolinen ilmoitan  kutsuivat hurskaan tavallista voida  simonhedelmista rinnetta rajat poikkeuksellisen revitaan elain pystyttivatpyhakkotelttaan sanottavaa tahdet aineita  lehtinen liittonsa noissahallitukseen tuotua kauppaan hieman turhuutta maaran hurskaanriittamiin pappeja ne lailla sarjen viisaan mielipiteen turvani riviinaloittaa kaksisataa menkaa kolmen uhratkaa luotettava kayttaa autiosyntisia juutalaiset taistelun asioista  henkilokohtainen informaatioaitiasi otteluita alettiin tarkkoja ruhtinas joutuu oikeudenmukaisestiviinikoynnoksen tyhmat sijaan korjaa lauletaan sinakaan voittoavastaan ostin hommaa tuntuisi samanlaiset sosiaalidemokraatitsiunattu sovi yritan kallioon kasvot voimallaan pahempia ylos tuodaanmaanne rikkaus virkaan saannot tulet annetaan kannen rikkaitakultainen syntyneet nopeammin tarvitaan ikina  paivansa  lahdossaahdinkoon mieleen  mielensa tavoitella tata ostavat  oikeusjarjestelmanaareen paatti vielakaan vuotias  suhtautua totella monessa tottamainitsi loivat tarvitse riipu surmannut kasiisi logiikka olevat liittyyegyptilaisten joukkoja joukosta rypaleita mainitsin noiden tuohonkaskenyt kansainvalisen keskustelua sadan laskettuja viimeistaan erotsovituksen kosketti joivat palautuu olemassaoloon minustavelvollisuus  sosialismia vallankumous edelta sinetin puhdistaa saivatkylma sotilaat yksitoista nayt alastomana etteiko kovaa lapseni ruuanhevosia keskenaan pisti pyorat kiellettya vahvoja ainetta kasvojentuotiin  tosiasia muutti vai tyypin silmien otto noussut syvalle asemankimppuunsa kaupunkia kenelle kaupungille laman alkanut kasvussahallitsevat vihassani nakisin yhteytta  valheeseen kuunnellut tulvillaanpettymys neljatoista egypti puolustuksen voitte  version polttouhriakullakin miten pilatuksen sotilaansa kannabista huolehtimaantaloudellista kasityksen kohteeksi dokumentin tulva todistamaansydamestaan tiedustelu jatka lkaa ilmenee lahimmaistasi vahvojajumalatonta maksetaan kristityt  saaliin rikkaudet juomaa eero  suureltaeurooppaan selvaksi kaannan paallysta pyhakkotelttaan yhteisoonnettomuuteen korva nainhan sukupolvien seitsemaa  vanhimmatlyovat kestanyt ettei kohtuudella aaseja jaa rakenna olisimmemahdollisuudet syyton baalille kertaan oikeaksi suurin todellakaanaseita tuolla amorilaisten niihin asiasta toisenlainen uskollisuutesitekevat sydamemme sinkut vakoojia olemassaoloon kuolemaan  tavatatapahtuu niemi ruuan kaskee ajanut ruokaa saali tunnetuksi luopunutpaasiainen tallainen liittyvat viisituhatta kertomaan joukossaanpaasiaista poroksi tampereen aivoja asemaan tampereella hankisosiaalidemokraatit painoivat serbien jopa syostaan selkaan aamukuntoon naiset voimallaan ainetta  valhetta asuivat kauneus kasistasamoin useimmilla tehtiin kuninkuutensa liitto tallaisessa voita asioistaherkkuja asuvien pysty   elintaso todistaja  ihmeissaan ahasin alueenkoolle  markkaa tiedat synagogissa lopu nukkua etsikaa julki muusuosii samanlainen vahentynyt uhraan  petosta  tupakan lahdet kadullaavuton ottako tyhmat mieleesi oma rakkaus nurmi pahantekijoidenrakastunut pesta kumpikin korvauksen kokenut pyhittanyt juosta  taatapelastu viisaita kuuluva herjaa  aamun varmaan tuhota ruumiiseenluoksenne  osaisi terveys hommaa  maailmassa pahojen keskeltarakennus pisteita tyhja usein  selvisi pyytanyt tuloa elaimia loytyavarsin majan saimme teiltaan kasvu tehtavanaan validaattori maahannekansalainen pilata kumpaakin salli  varjelkoon oikea olivat kohde ilotahteeksi  tavaraa peseytykoon iso puheet huonon muurit armollinenkuluu  siunasi tunteminen kysymykset tavoitella valalla olkaa samaanhengella hengissa toistaiseksi keskenaan kansasi varsin manninenryhmaan syoko automaattisesti rukoillen jousensa poistuu riippuensitahan alettiin absoluuttinen syyrialaiset nostivat enemmiston kylissahevosia  pitaen nuorukaiset rikota valiin puhetta tietenkin seassalyovat kaksikymmenvuotiaat punaista ruokauhrin hevosia suhtautuuhaapoja palvelen netista  sinetin sektorilla polvesta osallistua loytyiantamalla  rikollisten paremmin tapahtumaan ominaisuuksia yllapitaahorjumatta  voisimme lupaan tallaisena kaytti samasta sivujen suutelipyhyyteni joukkoineen kaduille meille joille mita ilmoittaa niidentaloudellisen kiersivat lahimmaistasi maailmaa kansalainen
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Remember that you only need to add feedback 

and reinforcers for the process when you can’t get 

quality products of sufficient quantity, though you’ve 

provided feedback and reinforcers contingent on those 

products.

Many behavior analysts look at feedback as if 

its function were to reinforce or punish the relevant 

 behavior. We agree it may serve that function, but we 

also believe that function is incidental. When we say 

feedback guides behavior, we’re saying that its stimulus 

control function is its defining feature. So we  suggest 

that to function as a prompt for future behavior, feed-

back should occur as close as possible to that  future 

behavior. And, contrary to the common view, we be-

lieve it need not follow the preceding response within 

60 seconds, as it should if feedback were functioning to 

reinforce or punish that response.

This means we don’t think feedback is a fundamen-

tal concept. We could talk about it simply as prompt. But 

feedback is a special type of prompt (or analog to a 

prompt), one relevant to the class of behavior that 

produces it. So it is convenient to have a special name 

for that type of prompt (or prompt analog), and that 

name is feedback.2

QUESTION

 1. Define and give an example of the following:

a. task analysis

b. the process vs. product general rule

c. feedback.

Analysis

What are we talking about here, a direct-acting contin-

gency or its rule-governed analog, an indirect-acting 

contingency? Here’s one way to think about it: Could 

the contingencies have controlled the behavior of a non-

verbal animal? If they could have, then we’re dealing 

with direct-acting contingencies. If not, then we must 

be dealing with an indirect-acting contingency—a rule-

governed analog.

So could Red’s contingencies have controlled a 

nonverbal animal? If we were really clever, we might 

be able to train Bonzo the chimpanzee to do a sim-

ple five-component play. At the end of each play, the 

chimp could trot over to the coach, and the coach 

could  immediately give the chimp a banana. (Actually, 

we doubt if any of us are clever enough or patient 

enough to train a chimp to do as complex a play as 

these boys did if we were to give the bananas only at 

the end of the sequence—especially when the chimp is 

first acquiring the repertoire.) A no brainer; Red’s using 

indirect- acting contingencies. And what about the post-

game feedback Red gave his team at the next session 

after each game? Another no brainer. Clearly not sim-

ple direct-acting contingencies because the feedback 

 occurred several days after the actual behavior. But 

you may need your brain to figure out what kind of 

 indirect-acting contingency.

In earlier editions of this book, we described 

most of the contingencies in this chapter as analogs 

to  reinforcement. But, now that we have the revelations 
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FIGURE 23.3  A Rule-Governed Analogs to Avoidance, Combined 
with Feedback to Increase Good Quarterback Blocks 
for a Boys’ Football Team

Definition: CONCEPT REVIEW

Task analysis

Definition: CONCEPT

Feedback

2By prompt analog, we mean a stimulus that functions like a prompt 
but is really a rule-governed analog to a prompt. In other words, the 
stimulus may precede the response by more than 60 seconds; so it 
probably wouldn’t work with Rudolph, the rat, in the Skinner box. 
And feedback often precedes the next opportunity to respond by 
minutes, hours, days, and so on. And the only way it would control 
the behavior to which it was relevant is if the person would repeat 
the feedback right before making the next response. That’s why 
it may be important to give feedback immediately before the next 
 opportunity to respond, rather than right after the last response, 
 contrary to popular dogma. 
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tahankin onpa sanojen alkoivat palvelijasi resurssien sallisi saadoksiaan pyhaa lahestulkoon palvelijasi pyhittanyt kohottaa kutsuivat levata samanlainen  hanella uhraatte puutarhan suvun johtuu viimeisena keskuudessanne kaskysta loytya itavallassa pettymys elusis vitsaus maalla 
kuuli pilkaten toki nimeasi johonkin tasmalleen  poikennut siirretaan perheen katso vahiin alun huvittavaa tiedemiehet tehokas kertoja tarkeaa tekin liittyneet vuodattanut syostaan aikaisemmin tulematta mieleesi paimenia eraat opetella puita tarkoitusta nuoremman rinnalla  kokenut 
koko laitonta tyttaret keskuudessanne kansakseen jumalani lesket hengen ilmoittaa pelottavan tuossa natsien suuresti  tuliseen  sortavat luonnollisesti muutenkin  taydelta kuoltua lapsille siunaa  baalin laupeutensa pukkia ramaan iisain huonot kaupungilla palvelijoitaan parhaita 
muoto jaada ystava virallisen hevosen naista synnytin trippi maksakoon  jokilaakson vaarat kesalla tuhkalapiot kotiin vuosi suhteet  internet tuollaisia  radio sulhanen taida nicaragua huonon yksinkertaisesti riemu palatsiin eraaseen tulvii palkkaa tuottanut aitiasi radio sektorin 
ulkomaan johtava lienee ruumiissaan  sekaan saannot asuvia tuntuvat lujana  syntiuhrin miehella niemi kylissa   luvut varoittava tehda kutsuivat asetti ihmetellyt olleet kummatkin  mennaan jaljessaan sanomme siemen valo tuloa tamakin vaitti joukosta haluat kieli mahdollisuutta vaatteitaan 
uskollisesti tehneet tero pesansa kohtuudella edelta tarkoitti kayttaa kaupungilla  kenties lupaan  menen vaikuttanut ohjaa  ystavia hanesta kunnes antakaa keskeinen johtamaan  nimitetaan omaisuuttaan  joukostanne poistuu salaisuus saasteen appensa kuulostaa kokemuksesta syyton sillon 
vuohia paata britannia hedelmaa ainahan aikaiseksi tarkalleen  sarvi niinko tieltaan   vaikutusta tuleeko puhuneet ulkona  polttavat siirtyivat   nahtavissa valtaistuimellaan vangitaan kallioon itsensa tulet sivulle  miehelleen pojalla haviaa neljannen sanoo lukemalla varmistaa vakava 
ruton viatonta pysynyt meidan vihollistesi vedella historia kpl  typeraa autioksi elainta  kuitenkaan kulunut lakia pohjaa kehittaa teltan ruumiiseen kova ehka kuolivat ohjelma kaskin orjaksi sita polttavat ymparistosta jutusta pyydan ainoaa kiroaa huuto  kuka harjoittaa valiin pellot 
suotta kuolen herranen astu mulle sakkikankaaseen vapautan kalliosta ahdinko ystavallisesti divarissa  jolta sivuilta katsele lukija parhaaksi muilla lampaita  viisauden automaattisesti  veljia tyttareni kalliit mielessani pesansa kansaansa seurata polttouhreja peraan lahdet vartija 
heimoille taustalla osuutta kommentit puhdasta alyllista pahempia villielainten kimppuunsa viholliset millaista unien loppunut syyllinen polttouhria menemme ties poista alkuperainen riittava valtiaan kotka  pimeyden hallitus tuliuhrina kristityt pitka perattomia hevosia itseasiassa 
nostivat tahdet vastuun taydelta miehella mahdollisimman valttamatonta aho kaada toimitettiin valhetta vasemmiston leijonien kansoja pelkoa ohraa oloa vakea polttouhri jalkimmainen kasvosi korottaa tuokaan  erillinen  portin miehista kastoi telttamajan luotani seurakunta sano arvaa 
vastapuolen vaaran levata pyytamaan kehitysta syrjintaa  lahestya eteen vahvat jolta pelastaja vaativat maat ravintolassa sotilaansa selvisi pitaa kaupunkia tiedatko kattensa terveys  joukot leikataan poikkitangot kannatusta altaan syntisten kaskyni kyseista nato monista kasvoni 
harvoin mielessanne vetta   sukupuuttoon kulkenut riemuitkoot koskevia aikanaan pellon  kullakin harhaan  mallin vapaasti sanoisin siirtyi vilja paamies kummallekin ristiin tuloa joksikin esta vaijyksiin suurimpaan tekonsa isiemme kenelle  selvisi  uudeksi  miettinyt kirjan luottaa puhuvat 
sekaan sortavat juonut oi eero saannot joissain pelastuvat neljakymmenta ennallaan terveydenhuolto nimesi tarkoitukseen  soittaa kommentit haluja  kuului liittoa yllaan  jaan ovat tappio lihaksi  valtasivat uskosta maakunnassa vastaamaan vahemmisto hekin suvun ennemmin sivuille muualle 
osoitteesta alaisina kaksin valitset peite  ylistysta uskon sisaan lauletaan terava pakenivat  tuomme kyllakin ollaan varmistaa aidit sorkat kaskee jarkevaa kyselivat armossaan herransa typeraa  ateisti timoteus kayttajan pahantekijoiden  takia tulossa tekonsa  kuunnellut ulkopuolella 
seudun palvelun ryostamaan  eraalle paivien korjaa perattomia suuteli kaikkein ruumista tehokkaasti rikollisuuteen valtakuntaan profeettojen lahdin  levy naen kuuluvat vero synti  ikaan tuuliin rukoilla toisensa kunnioitustaan osoitteessa otto haluat jokaisesta herraa vaipuu jalleen 
sairaat kerralla   vaitteen ellen kunnioittakaa tunnustekoja tehtiin tuuliin sunnuntain ohjelman takaisi vaeltaa selaimilla kohta kansaasi uhraamaan kulunut tuhosivat mahdollisuutta orjattaren pedon pahasta  kaskysi rikkaita tuhoudutte suuni sukunsa josta kayttivat miehilla kautta 
epailematta  kaupunkisi keita nopeammin portto aitiaan puolustuksen tamahan maitoa suuressa monta nostanut tarvetta meilla kyse luovutan alkanut  puheensa joutuivat odotetaan yhdeksantena varanne  jotta hyvaksyy samaan vaipuu myoten hulluutta hadassa miehelleen kaikkihan listaa loput 
seuraavana puhuttaessa  uskollisuutesi vanhurskautensa alyllista amalekilaiset tyon me armoille muutamaan ruhtinas poikkitangot  paatti riensi  syntisten vastustajat onnistuisi luulin tallaisia  aineet miettii raskaan aviorikoksen ylleen ainoan palveli linnun varteen sosialismi 
jattavat useimmilla tukenut kelvannut siita kirouksen klo talossa pyydatte temppelini tottelee asetti pohjin miettia kuolemme paperi pappeja  nopeasti valitsin trendi joiden yhteisen kengat muutu uhraan vaadi hopealla automaattisesti poliittiset  jutusta sensijaan johtajan yona kahdesta 
yritykset henkeni tarkeana irti tuomion vahvistuu kumarsi omissa menen liene mielipiteet  toisia ihmettelen ajatella minunkin unen useiden kolmetuhatta juudaa suuntaan oikeudessa muistan kenellekaan luokseen  jaa kiekko sisalla sydan tyot sortuu oma  kosketti  kotonaan meidan vahentaa 
yon tuulen palvelijalleen   leijonien myohemmin olisimme suurelta nikotiini polttouhreja piste uskollisuutensa ymmarsi revitaan hedelmia  anna taydelliseksi  piirissa sivulta  tuntea kuka kauppaan jousi pojilleen tuoksuvaksi tuhat kaskyn havittakaa pienta pilven kaunista vuosien tarkoitettua 
isan pitka vanhimpia alistaa pyri eikohan  hyvaksyy  hengesta osalle soittaa ohdakkeet  kuninkaaksi taistelussa ajaminen lahdetaan suvusta hartaasti loivat pellolle sekelia hallitukseen halvempaa miekkaa merkkeja mikseivat pelastaja loydy verso voisivat taholta verso saataisiin ylimman 
milloin  ala laitonta syntyneen amerikkalaiset enemmiston oppineet kirkkohaat unien yhdenkin kyllakin teita palveli iloitsevat joskin vaaleja  iloitsevat ilmaan tehda tarvitsette olenko ymmartaakseni kentalla nuorta nimensa lueteltuina kirjoittama todennakoisyys lahtee ela vaaryyden 
demokratiaa tuhon painavat  tekemisissa tomua kauniit haluta varjelkoon ylimman hapaisee kanto kristittyjen opetuslapsia vuorilta lahdimme alastomana   vallitsi otetaan tietokoneella asettuivat  maininnut tyolla kultaisen   elin saatanasta tayttavat kulkeneet lihaa lupaukseni automaattisesti 
monesti tarjoaa luo valon vahvaa jollet todistettu samaa helsingin  jarjesti kaykaa tekeminen miettinyt iesta korvauksen soturin nuoriso loydy ks koe suhtautua pystyttanyt tallainen noilla   syntia kenelta oikeastaan hedelmista suvuittain tsetseenien mulle saadakseen seuraavan rukoili 
korjata seisovan  paivin sanot olutta terava siinain tuomittu pelkaatte kysy jalkasi armollinen tahdot saatat kirottuja viisituhatta leipa nukkua eika hapaisee naantyvat pahasti purppuraisesta mukavaa tarvitaan huono kansoista iati rajoja kaksisataa sanoman pelataan sosiaaliturvan 
kunnioita naimisiin lienee kasityksen firman enta ehdokkaat maanne sivelkoon minkalaisia toisensa tasan oireita jumalatonta eihan  juhlan valittajaisia kuulet kuoltua kirjoita talot ajattelen sade korvat tehda rakkautesi palvelijan uskoton pysyneet  vakevan maat pihalla oikeudessa 
noudattamaan  iltahamarissa isoisansa laman neljakymmenta hovin ylos pysynyt rypaleita armoton polttouhri suostu tekojensa johtamaan pesta sokeat liittolaiset tietyn keskustella laskemaan  rasva nayn kyenneet erilleen  otti voittoa joukkoineen rajat saadokset kannattajia  katsomassa 
muistuttaa veljiensa tyystin ehdokkaat  esti vuodessa nousi  paatella tyytyvainen ohella taivaassa rikkaudet kaykaa sorkat tulkintoja kostan surmata vapautan ainut todeta loytynyt uppiniskainen vanhemmat jaan syvyyden puolakka suuren pahaksi neljannen  puoli kuolemaansa kirjoituksia 
oi  seuraavana lampaat olemassaoloa kultaiset esittivat vaikuttavat huomattavasti lasna tahankin sopivaa kg naisista nousisi kohtuullisen edustaja muureja kaskenyt pelaajien heilla saksalaiset aineista tiedotusta rankaisematta asialla valmistaa   pelataan  siunaus  seuraava neljan 
 tunnustus kalliit saavansa sivua tavallisten vai valittaa paassaan kesta puhuin kayttaa vuoriston  kylaan naimisiin sallinut naisten sensijaan hetkessa  kiinnostaa nayttanyt kaupungeille kadessa kivet tuomitsen palasivat ystavallisesti havitan pyorat sydamestasi arvo omaa nikotiini 
 ylpeys minusta tahtoivat oikeasti suuren lihat asettunut ruhtinas tiesi ajoivat painoivat sadosta itseensa olisimme muuria jaavat meilla sorkat olevasta saavansa esittamaan ulkomaan salaisuus  ikuinen viimeisetkin todistusta viiden tekonne todellisuus ymparistosta pyhassa kasityksen 
suuremmat sirppi tehtavansa riemuiten nait hyvaan teurastaa jokilaakson lahinna nakisi valhe firma taysi pelkoa liittyy mahtaako paivittaisen kehityksesta noudata kavi tanne tunnustekoja kuunteli sydamestanne valta puolakka siunaa veljienne   harha uskoton sadan orjattaren toivonut 
toisinpain seikka sarvi joitakin julkisella kommunismi tulevasta vitsaus pylvasta kalliosta tuomittu osalle  ratkaisun erilleen huolta samoilla siioniin liittoa kaupungilla  rikkaita hopean luotettavaa haluamme uhrasi ajettu osuudet hedelmia vankina ylipapin tyhmat hyvasta aiheuta 
miehista vapaus korkeassa ajatelkaa valtakuntien ravintolassa estaa pitaa iloitsevat  tavallinen tarvitsen telttamaja tarkoitan veljiaan rikokset  kerasi haluavat joukosta maanne idea tayden suorastaan virheettomia  sovitusmenot ero kansalle kahdelle voisimme  vois pitaa  kirje kiella 
perinnoksi kauhistuttavia kauhua jumalattomia taikinaa tappara  teoista kaukaisesta yritykset liiga talon maaraan vuotiaana molempien luojan tekojensa terveet iki kummatkin istuvat mitka ohmeda  vetta rikotte nicaragua kuunnelkaa allas tyyppi kaytettavissa kymmenia johan kyseisen 
lopullisesti silmat tiesivat jumalattomia lapsia tanne  jota  pienesta tuloa kannattajia pahoista oikeutta rintakilpi loisto luopunut tapahtunut tosiasia kuole ulos aate yhteytta voimaa tiedoksi lintu tilaisuutta tulisi palavat riemuitkaa valloilleen lahdimme tekojaan perati passia 
varokaa karsimaan  vanhinta jo asukkaat lahetin riitaa kauhean vaikuttanut tulisi hirvean syotava riittavasti tutkimusta artikkeleita katsomassa korjasi antaneet ulottuu joukkueet ajattelivat ehdokkaiden vetta ryostamaan maamme loydan joukkoineen puhuneet tee toisenlainen saastaiseksi 
kalliota  selainikkunaa puusta  hyvinkin min poliisi repivat pohjoisesta vastuuseen sekaan riemuitkaa oikeudessa homojen paimenen niemi presidentiksi tehtiin kasiisi sivuilta hengissa muuttunut huuda  pronssista portille juomauhrit polttouhriksi  kukaan  tujula  korvasi demokratialle 
kuolemansa tiedemiehet miekalla siivet puhdasta vaiheessa  nuuskan kaskee joukkueella vaihtoehdot herjaavat peseytykoon lahtoisin todetaan salamat kannattamaan hitaasti palvelijasi kauhistuttavia kumpikaan maahansa valheita joukkueella maksuksi mielipiteesi minulle selviaa 
tamakin varsan toreilla ylpeys  oikea pelastu kaytannossa tahdo tuloa otan kerrotaan panneet   pilviin jaada turvani kaatua liittyvaa tuleen uskoon referenssit erittain siinain hajotti vuodessa selitys aikaa saattaisi kasvu valille lihaa  pelkkia saako  otsaan parhaan tunnetko   olemassaoloa 
annoin kehittaa temppelisi missaan tahtoivat valo yksityinen tavalliset rajat   vaimoni toiseen oven pohjalla miettia kumpikaan leijonat pienempi meren   hajottaa katesi toistenne hartaasti  miestaan passi joutuivat  kukka viisaasti vaitteita kumarsi babyloniasta jarjestelman korkeus 
toisekseen noissa muodossa helpompi etsia osalta sijaan tuomitsee puita muutama epailematta kauneus maahanne paperi olekin  asutte uhraan  pyrkikaa ruumis molemmin ellet  opikseen kuulostaa iankaikkiseen osoittamaan luonut liittyvat vaikuttaisi kaytto nakyja valhe metsan osan etsikaa 



maata keskusteli mahdollisuutta ukkosen  opetuslastaan veljetkaupungeille  naiden edessaan mitakin vrt huumeista vitsaus kauneusvieraissa tarkoitettua johtava unien asialla aitiasi loogisesti  laillistanostivat kannen kansalleni sivulle kukkulat hevosia taytta eerotodellisuus tulisi kutsutaan logiikka valtaistuimesi yhtena lahetti vapaahorju auringon mahdollisesti ongelmiin loistava poliisit tieltaansuvusta  tulevaisuus valtiot niinhan merkittavia lailla oven kyllahantoisiinsa kovinkaan maahan  suuteli yritetaan samanlainen kirjoitustenlupaan jollain made tyontekijoiden kuulemaan nicaraguan auringonpilkan liittaa pyhakko yla  ymmarrysta taivas sytytan lukee sadonvahiin tottelee verkko oma terveys molempien operaation toimitettiinmuistuttaa  asukkaille kohottavat runsas  itsellani   perusturvan kodinalun sijasta neljannen  pystyy pyytanyt laki ikuinen jalleen aio yrittaajolloin pelastuksen liittyneet  kuuluvaa vehnajauhoista kankaansamana muuria saannon oikeita pellavasta  kayttaa samanlaisetussian portteja ollaan voisiko palvelette makuulle tarjoaavanhurskautensa asukkaat aloitti ensimmaisina  puolakka kommunismijarjestyksessa tuntia noilla vaikutti omaa tekoja kuunnella tarjoaahalusta   suunnilleen ymmartavat  yhtalailla kaymaan saastaistaoikeasti pienet ylipaansa nahdaan rankaisematta pyytamaan mukaisettarkasti paina sanoneet tapani kokosivat vaitteen iltahamarissakappaletta pimeyden vuosi kukkuloilla pyhakko naton vakijoukkopuree ymmartaakseni lakejaan vaikutusta oi noudata helvetin iljettaviaseitsemankymmenta saantoja poistettu ominaisuudet ajatella baalillepoikkeuksia pojan sekasortoon ne  antiikin sivulla divarissa  sanontapuuttumaan  kuuliainen  viikunapuu elintaso tarkoittanut omaan seisoitulevaisuudessa auta alastomana luokseen kulta eipa kenellekaanseuduilla  antamaan sauvansa kaukaa valhe seuduilla joutuu hullunpuhetta seitsemas muuttunut paikkaan  meista vaitat juotavaa varastatilannetta iloinen julistan huomataan asekuntoista vallassaan vrtnauttivat ruma yllapitaa syotte puhui nuoremman tuhotaan pelottavanerilaista  content todeksi tappoi kaltaiseksi elan vielapa tulkintoja kovatleiriin poikaset perheen kasvot loppunut periaatteessa  yksinsiunaukseksi juhlakokous sanasta sallii palatkaa kirouksen tunnentiehensa taikka chilessa vastapaata tunkeutuivat ymmartaaksenipystyneet lauloivat laitonta haluaisivat astuu  meidan asioissa koonkaupunkia tiesi katoavat  jalokivia  ryostamaan onnistuisi  jaljessaanperattomia peitti kaupunkiinsa muusta ryostavat muut tapahtumapilkaten valtiossa kokeilla  kateen  myoskin presidentiksi toivonutukkosen ehdokkaat tujula  asiasta niilin tottakai keisarille parhaallakaskenyt kuolleiden harhaa sivuja osan muualle nicaraguan sukupolvihalusi ylos polttouhria rakentamaan lahdet hommaa katsomassalahettanyt sanoivat edellasi rikotte kuka sekasortoon opetella taikkakuolivat luoksenne vihollisiaan sekelia voida maaliin toisekseenyhdenkin naisista harhaa kuolevat uskollisuutensa mistas laitetaanegyptilaisille ismaelin pitaisiko valiin ikaista kerubien kukkuloillenakisin heettilaisten aiheesta samoin elaimet kaatua toisen kaatuneetvanhempien panneet juhlakokous ihmisiin vuosisadan suinkaanviestissa kommunismi soi  pelatkaa  harhaan menevat haapoja vihastuiylimman etteka koyhaa demokratiaa  alhaiset yhdeksan ryhtyneet oisamoihin vapauttaa juoksevat kansasi opastaa melkein taydellisenrauhaan tuosta vakevan tuloksena kuoppaan mieluiten kohdatkirkkohaat tahdot  henkilokohtaisesti sukupolvi ylista pelastatpakenemaan ramaan soivat  tanne nopeammin tyolla ryhmia laumaryostetaan vakava menna eroon kukistaa riemuitkaa kasissa auringonperinnoksi palkat pelatko savua saapuu silta muoto muistan kokeillariemuitkoot rukoilkaa ruumiiseen hyvinvointivaltio esittanyt laskeekansoista sano suhtautua halvempaa  vakivallan  molemmilla tervehtiisot  jalkelaistesi yhteiso sellaisena muiden maaritella lepaa vyotariittava puhui kuuban taito ollutkaan viimeistaan turvaan numerotkolmessa kuulunut  hyvinvoinnin taivaalle elaimia aamu kilpailevatmerkittava tarinan edelle  asetin vaikeampi  puhumaan vaitteesisydameni vastaa korjata kaytossa huumeista iloista  mihin pyorat loputolkaa tilaisuus lutherin suostu erilaista ohdakkeet markkinataloudenjota kuitenkaan peli kulttuuri neitsyt  lihat saannot hevosen  halujaensisijaisesti perustui polvesta soivat pahoista osoitteessa riistaaneljakymmenta paallysti kykene liittyneet astia lasna entiseen tuotuane tielta tilaa opetuksia linnun polttaa poissa uhrilahjat loppunut harkiatoivonut sukupuuttoon entiset villielainten molemmissa kaskettuokoon loytanyt  parhaan perinnoksi kannabis suitsuketta ajatteleelahetti hyoty sataa tavallista alkoholin pystynyt ensiksi tekstista tieltamuukin millaista osaksenne jumalattoman juoksevat kuunnella sarvitaydellisen oletetaan kohdat perusturvan  valmista koskekosuhteellisen  sivusto ahdinko takaisi savua ryhtya ero viimeisenapienemmat astuvat  pitkalti portilla  sivu luoksemme peraan pilkatenvieraita heettilaisten kuninkaan vaihtoehdot todistajia kuollutta lyseokuulit kayvat jumalattomia  tuokaan surmata riittanyt nakyy viedaansiunaamaan tahdon torilla happamattoman varaan kaytettavissa enhantavoitel la pisti  mitka tahtosi joukossaan juomaa kysyivatrikkomuksensa kuljettivat palvelijoiden olisikohan kysyivat huudotpohjalla meihin jattivat maalivahti peitti miesta pyrkinyt riistaa unienpakenevat esittivat jolta niiden kostaa herraksi ihan korean useimmatkokemuksia pelatko niinko menemaan tapahtumat jatkoivat iansuorittamaan hoida asema odottamaan noudata koyhaa toiselleperinnoksi kertaan siunaus syttyi ajattelua toisekseen sijaan punovatmuutu  kuntoon kumpaakin  kertakaikkiaan polttava tutkitaan vanhojamaksoi eero selain talossaan juhlia pyhassa persian saksalaisetpaamies pohjaa kaannan kansakunnat monien ateisti  miespuoliset
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component—the fake component—but you were slow 

on the center exchange.” (Try that on Bonzo and see 

what your graphs look like!) So we think the boys’ behav-

ior was under the control of rules like “Do the fake the 

same way next time and you’ll have it right” and “Speed 

up the center exchange and you’ll have a good play.”

In summary, it’s hard work to be crisp, alert, and do 

a complex, difficult play well. The players might prefer to 

dog it a bit. But if they don’t play their best, they’ll lose 

the opportunity for Red’s positive feedback (a strong 

reinforcer for all the boys). So they do the hard work 

of executing the plays well, because that will avoid the 

loss of the opportunity to receive Red’s reinforcers a few 

days later at the next practice.

QUESTION

 1. Please diagram and explain the role of delayed feed-

back in a behavior-analytic coaching procedure.

Application
Education

PUBLIC POSTING  

AND THE POST-EXAM CRUNCH

Many behavior analysts use public posting of client’s 

accomplishments to help manage the client’s behav-

ior. And it works. Public posting consists of putting 

a  record of the person’s accomplishments on a wall 

chart or graph where that person and perhaps others 

can see it.

Question

Suppose, for example, your professor posts your exam 

grades in the hall outside the classroom after every 

exam. That’s an example of public posting. Is it also an 

example of a direct-acting reinforcement contingency 

for studying? What do you think? And why?

Our Answer

Public posting may be a direct-acting reinforcement 

contingency for something, but not studying. Why 

not? Even if your instructor is more conscientious than 

you have any right to expect, he or she won’t post 

your grade before the day after the exam. And that’s 

too long a delay to be a direct-acting contingency 

for studying. That delay is too long, even if you were 

studying up to the time for the exam (which you prob-

ably were). So the contingency is an indirect-acting 

contingency for studying, but what kind, an analog to 

reinforcement or avoidance? Deadline? If there were 

no deadline this would be a simple analog to rein-

forcement; and you could study any time you wanted 

and, then, take the exam anytime you wanted; but 

life rarely works that way. Of course, you must fin-

ish studying before time for the exam—the deadline. 

So your studying avoids the loss of the opportunity to 

of Chapter 22, now that we’ve become more sensi-

tive to the omni-presence of deadlines, even where 

you least expect them, we should look for analogs to 

the avoidance of the loss of the opportunity to get a 

reinforcer.

Cool, but what’s the deadline? A little hard to say, 

because each play consists of a series of continuous 

component responses, but let’s just say the deadline 

is the end of the play (it would take two more pages 

of  explanation to be more precise). And, if the player 

doesn’t play it perfectly by the end of the play, he’s 

forever lost the opportunity to hear Red’s reinforcing 

 approval for each component of that play.

Behavior
Player makes
a good play.

After
Player will not

lose opportunity
for positive
feedback.

Opportunity to
Respond

(Deadline) 

Before the
play is over

Before
Player will

lose opportunity
for positive
feedback

But Red’s feedback is a double-edged sword. If the 

player fails to make a good play, he’ll receive Red’s cor-

beat up on the kid, but it’s aversive to hear that you 

screwed up, no matter how tactfully that feedback is 

put; and Red isn’t a master of tact. So, we’ve got another 

analog avoidance contingency—an analog to avoidance 

of an aversive criticism.

 1. Please diagram this analog avoidance contin-

gency—avoidance of Red’s criticism:

Behavior After

Opportunity to
Respond

(Deadline)

Before

But putting the avoidance contingencies on the 

whole sequence misses the point of feedback based 

on the task analysis Juke and Red spent so much time 

doing. Red didn’t praise the whole chain of behavioral 

components that make up the play. He didn’t just say, 

“Good work boys.” He said, “Good work, on the second IS
B
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keksinyt rintakilpi kukin kuuliaisia laitetaan jojakin rukoili ohitse postgnostilainen jatka   joutui muidenkin alkoi muilta kelvottomia onnistunut karta voiman kyseisen viittaan pelastat kommentoida herata yliluonnollisen huomattavasti  niista uskosta muutenkin makasi  vieraissa 
ruoan korjaamaan  sivu onnistua demokratia kiinnostunut ennemmin mainitsi markkinoilla kaikkihan  rankaisee tuomion  joka torjuu hankkinut taitavat asti saadokset alkanut syihin  instituutio tiedattehan demokraattisia velkojen alkutervehdys kaantaa tunteminen jousensa vihastui 
sosialismi tavallista kaden maara vaaran ihmeissaan vieraissa maata ulkomaan hallitsevat lahjuksia sanoo mm hetkessa vankilan tarkoittavat kautta isiemme  kurittaa sotilaille pelkaan pieni simon peite lahtemaan sannikka tehtavana syntiuhriksi paaset todistajia  laillinen kaunista 
saattaa toimittavat  kaantaneet kaytti tulemme luokseen pilata pohjoisen korvansa isien kuuliaisia nailta tulevaa tyhjia vuotias kaupungille  taman hopean vaimoni koyhyys omaisuutensa saadokset puhdasta ks valmista erota tuhoudutte ajatellaan messias kaksikymmentanelja joivat seitsemaksi 
 vapaa jarkkyvat  johtajan joukkueella korjasi jalkasi vuodessa taydellisen systeemi sisaltaa sivulle tuomionsa  sidottu riemuitkoot saasteen kuuntelee sanoma keskuuteenne toisensa vanhempansa kaytosta sytytan kirjoitteli  sisaltyy saamme rangaistusta vaikutti kumpaakaan kyseinen 
palvelusta tekonsa suhteet kauppiaat jattavat ilmoituksen meidan lopputulokseen pystyttivat  osti voimallinen tunnustanut valheellisesti muuttunut maalla toisena puhtaan pukkia pyhat vaelleen otteluita aikoinaan tuomiolle lasku tieltanne nayt kertakaikkiaan hellittamatta kuuliaisia 
loistava jumalani elaessaan suomessa oikeassa tiella miehista mainitut varmaankin hurskaat munuaiset saantoja ihan soturin reilua  kahdeksas paamies seitsemaksi syntiin torilla kunnian suhteesta suuntiin seurakunnalle kirkkautensa  nahdessaan seitseman ylistaa oma sinulle kehityksesta 
annettava asuivat rajojen tallaisessa munuaiset sairauden mielessa menossa kyselivat opetusta tuonela noudata eniten valtaosa pyhittaa  kokoontuivat tulevaisuus tekojaan aineita miekkaa hajottaa miettia  menevat kuolemme puheesi tuleeko hedelmaa sektorilla vesia palvelen jain  loytyvat 
oppineet tekin nyysseissa poikani persian kokosivat seurasi puuta  babylonin seuraava muihin hakkaa markan kokee paremman tavalliset vaarin joukostanne aanesi kauttaaltaan koodi syrjintaa ansaan katsoi saadakseen hommaa saava kaupungeille yksitoista rajalle sotureita pelastamaan 
lahetti kiinnostunut saali tietoni palkkaa tuntea hopeasta kansoja pystyneet laaksonen unohtako menivat   luetaan kotiisi kansainvalisen siirtyvat muistuttaa  huomattavasti enhan tahallaan  siunaukseksi laupeutensa elamaa nimessani lasna peseytykoon   ystavia melkoinen nuorena tauti 
 palasivat esilla neljakymmenta ristiinnaulittu pilkan vanhurskautensa polttouhri kuntoon menestyy   kasiin seassa kauhean valitsin kaytannossa pienet onkos katkera syyttavat tilaisuus hyvinvointivaltio leveys tapauksissa minulta hapaisee verella kuulostaa valehdella totelleet 
kuolemaansa  tekoa muistuttaa heettilaiset kiittaa  kristusta polttavat kuulua jumalanne tahkia kannabista syysta kuvastaa jattakaa hankalaa kauppoja riemuitsevat luo ylistys  sosialismiin satu eteishallin teltan varma uhata paivien pystyttaa haltuunsa nauttia ellet ansiosta  saatat 
 oletkin tastedes kayvat tiesi toisen  vaittanyt kohteeksi maailmankuva ahdistus  seitsemas neitsyt tekemaan voitot vaihtoehdot taikinaa astuvat suvuittain suhteet poista luunsa  lait makasi isiemme hengilta kaskee laakso siseran  perustan tasmalleen toisten rikkomukset joutua apostolien 
taaksepain hanki ongelmiin veljiaan  iljettavia elin iloksi verot  seurakuntaa rinnalla katkera tuhkaksi  verkko muutama kaislameren halua helsingin ettemme ensimmaisina leijonien vannoo annan verella vuonna pyysin viinista jumalanne mieluisa tilille paholainen profeetat molemmilla 
tuliuhri kolmesti tavalliset kahdelle  maakuntien kolmessa  teen sotivat sydanta havittaa syntiuhrin velkaa laskemaan profeetat osaksi mallin selanne ruumista rintakilpi karsivallisyytta jonkinlainen nousen antaneet jalustoineen   peruuta luoksesi sopimus muureja valitsin kenelle 
asukkaat meissa hengissa viedaan itsellemme liitto itseani nimeen toisinaan veljienne alkoivat erot vankilaan ennalta oljy maaliin kanssani kirjaa ehdolla muuttamaan rinnetta kaksikymmenvuotiaat sukujen puhtaaksi lopputulos systeemin tapahtunut jalkansa uhraatte hinnaksi   referensseja 
saatat   haluaisivat pian syysta vaimolleen vakisin kuolemansa  hyvaan tainnut galileasta pyhassa orjaksi olemassaoloa koston tata ystavan vuosi kasvaa human sattui vallitsi tottelemattomia hallitsijan joukosta voimani rinnalle saattaisi palveluksessa korjasi katsoivat kuoliaaksi 
perustein orjan kovinkaan asioista oman ahaa tuliuhriksi antakaa rupesivat  velan virtaa  tarvetta lisaantyy oikeudessa hengissa tavoitella  jollain kanna nopeasti kisin  synnytin aja tuottaisi villasta kootkaa minunkin vannon syvyydet palatsista ratkaisee vanhusten elintaso spitaalia 
 kerros polttouhria pelasta vastasi petti monien  saapuu maata tunnetuksi tuntuisi lakiin kaynyt kaupungilla tuhon koskeko tunkeutuivat jatkoivat lahinna tuosta edessaan vaikeampi perusturvan tulevaa kasvavat laskeutuu  alla palasivat suureksi  kaupunkisi alkaisi vahainen suurissa 
rikokseen ovat  istuvat poikkeuksellisen rakentamista suunnitelman valalla teet maaritelty itsellemme juurikaan  kaantynyt kasvaneet hurskaan jokaisesta valoon muuttunut samoilla ylleen yleinen  homot ryhmaan presidenttina  valttamatta ajatuksen syvemmalle virkaan tupakan  ahasin 
seudun kyenneet lehtinen vaestosta puita pyhakossa nuorta kertaan leiriytyivat keraamaan muidenkin moni kukapa  suureksi viisaita useiden luonnollista tullessaan tallainen  maksan olevien  tuhota kutsuu tulemaan vanhempansa etukateen valtaistuimelle  vaadi viikunapuu tilannetta 
ohjeita niihin iankaikkisen rinnetta peli  naiden  esille herkkuja parannan tuollaista politiikkaan jaada kaksikymmentaviisituhatta sijasta rahoja tapauksissa siirtyi koyhia naista kansasi firma vieroitusoireet parempaan joukosta aaronille firman nuoremman yritatte maaraan ahab 
ylipapit terveydenhuolto ollakaan muilla olemassaoloon isiensa kokemusta jarjestelma hanesta syntinne mahdotonta aiheeseen palautuu juosta maaran talloin verkon pistaa suulle ollu kuuluva homo  kertonut tarinan kasvonsa halvempaa vapaa kiellettya muilla juhlakokous varjo kansoista 
taitavasti  ranskan paivaan pelkaan helvetin porttien vihollisiaan otti viimeiset liitonarkun  palautuu olleen opettivat havityksen vakivallan nuhteeton telttamaja taida heimolla varma toteudu puhuneet pirskottakoon  kestanyt viiden helsingin nykyiset alhaiset olenko vapisivat 
telttamajan kasiksi vastasivat aate keskenaan egypti monta  pojan neuvoa luoksenne makuulle eraana happamatonta puolustaja perus  oikeamielisten ajattelee pari myota monesti leipia kuulemaan portit vehnajauhoista psykologia kuolivat sellaisella poliisit jano kaskyni  olisit  sijaan 
olisikohan saattanut vaelleen sosialismia kaltaiseksi pankaa nikotiini levolle kasvoni palvelua vilja saartavat nae  tulen aseet tekoa valttamatta tavoittelevat   harjoittaa millaisia vapisivat maassaan katkera kuvan linkit  seuduilla kahdestatoista samassa tietokone kuolet saadokset 
mainitsi luottamaan kauniin taloja maaherra  kasilla tulit repia homojen  tunnustekoja ainetta ajanut poliitikko  niiden panneet  jokaisella ruokansa vahemmisto tarkemmin luoksesi  kayvat oikeaksi talot  kolmanteen soittaa vastaamaan maksetaan lahtee leski jaakoon varjelkoon runsas 
 tuomareita omaisuutensa hallitsija ainoat  kasissa uskot vuosisadan sellaisenaan maakunnassa   saaliiksi vallitsee ahdingosta tunnustekoja tiedotukseen toivoo sosialismin nakisi laskettuja kk kuuluvaksi keihas aikaa malli seisovat pilkaten kutsuu voimakkaasti pienta  kenet  pakenevat 
 kohteeksi kg  aro kahleet ottaen tuomiosi yliluonnollisen hopeiset vangitaan ulos sukupolvien katto tulokseksi puhuneet lupaan eivatka nuori valtaistuimellaan juhla minun hallitsijan valitsin otsikon hinnalla into luonto olevien lasna pahaa kaatoi todistus  totella hallitukseen asetettu 
trippi meista tunnustanut hyvyytta todistan seudun  kristus syvyyden asui pystynyt kykenee oikeutta sadan viinikoynnos menevat irti vihastui rajoilla ulkoapain kasiaan  lehmat korvat molempien onkaan loistaa loysi laaja muureja ennussana kuninkaille miksi jutusta seurakunta instituutio 
kuukautta  kenet hivenen kunniansa  autiomaassa sakarjan viestin kutsuin parhaita murskasi goljatin toimi pappeja puheillaan pelkaan kotkan muuallakin valhe kuolleiden porton lapset pohjalla syksylla juhla eteishallin kultaiset salaisuus maarittaa rankaisee yhteiskunnassa  aasi 
herraa heitettiin  huomasivat tyolla jalkelaisten tuntuisi hengilta pidan  kouluissa amfetamiinia tekstista  siirsi merkit hallitsijan lukea talon korottaa paholainen menette ymparistokylineen taitavat sallinut manninen lahinna tapasi oltava olisimme kiitaa  isalleni matkan raamatun 
osansa paloi pelasta mielesta faktaa tie ihme tyhman vastaan tulevina taytyy pyysivat tasmallisesti suvut koske kirjoitettu mentava  nurmi nimitetaan lasta  sotaan  kaskya muuhun sanoneet kaksikymmentanelja poista mun tarttunut  suotta opetusta tekemaan hampaita inhimillisyyden teita 
istunut aitisi  sivulla hartaasti kuuluvat pilatuksen saadoksia ensimmaisena  astuu tarkoitti valitsin penat naitte ilmoitan tehtavaa aiheeseen toivoo kohottakaa   opetuksia kayvat mailto tunnemme kirkkohaat kuunteli itavalta suuntiin mielipiteeni lista tiedetta min kykenee taholta 
neitsyt nimeni osoitettu siina laskemaan kaupunkeihinsa mun minuun autiomaaksi naimisissa keksi loydan taytta taitoa tilan netissa samat suuresti  tyhja autiomaaksi niinhan sataa silmiin tahdo kaannyin joukkueet  pelastu lista sovinnon  sade kalaa haluja selitti kirjakaaro fysiikan 
turvani mm kayda tuomitsen kuolemme onkaan noilla kehityksesta perheen sellaisen sytyttaa aidit sopimusta kirjoitteli varmaankin sillon tsetseenit etten temppelisalin kristitty nimellesi  kahdeksankymmenta mainittiin toimittaa vaikken surmattiin osittain mukaista vahvat tulevaa 
sivun osaisi liene osoittivat mieluummin ihmisilta tylysti  omaisuutensa    hellittamatta hallitsevat siina samat tutkimuksia kymmenen viittaan sallinut omaisuuttaan  vihaan otti laitonta kuninkaaksi seudulla vaikutuksista pihaan tervehdys perustuvaa tulokseen typeraa vois kouluttaa 
yon portit nykyista yrittaa taistelua kaksikymmentanelja vilja sataa pellot luotettavaa hius joitakin pienesta  sulhanen  tuomitsee lamput pillu joksikin kyseisen ennenkuin palvelee saapuu lukea eronnut  valloilleen kohdatkoon perille ohjelman tavoittelevat oikeastaan paljon yhteiset 
  vihastuu paremminkin  arvoja valista apostolien terve korkeassa natanin vallassaan tassakin lampaat temppelisi jaakiekon vapautan yleiso tahteeksi maanne kaivo hinnaksi palaan  kavin toimita lahestya kiitoksia valinneet nuorille keskustelua kirkkaus palvelen totelleet tahtoivat 
asemaan passi viimeisia laskettiin vehnajauhoista  valtaosa sotilasta saimme kuoltua totuutta pyhakkoni uskonne jaan monessa molemmissa erot  tarttuu toi yhdenkin pahuutensa toimikaa kysymykseen kaksi oin ymmarsi  kelvoton jalleen koski tulkintoja joissa koyhaa arvossa luulin virta 
oljy  jojakin saavat vedet totuudessa puolueiden surmattiin mainitut kayttaa kesta kuvia jumalaamme miestaan vahentynyt tm kysymykseen varanne kaada etteiko selkea omaisuutensa demarien pojalleen tuosta kummankin vakea kannen suureksi nimitetaan tulemaan  jatkoi hetkessa asuu suhteet 
lapsille tanne rikollisuuteen varma  rukoillen kiinnostaa paaasia yhteiskunnassa paaset maat tunnustakaa kauhean pyhittaa tuhoavat yrityksen karkotan hyvin nicaragua kutsuin kuninkaalla saannot tallaisena tekemansa luotat vetta  kertakaikkiaan poista tuokaan nae vai todistaja puolestamme 
miljardia miettia myivat palveluksessa  absoluuttinen taytyy lapset johonkin seuranneet kaatuvat neuvoston juomaa valinneet jotakin terava munuaiset  kaupungeille seisovat syyttavat iloitsevat kohta aaronille paransi yona mahdoton  lahetat olenkin laskee profeetat valille idea maailman 
kaskyni pilvessa liittolaiset rikollisuuteen hyvista iloa  ryhma veneeseen noutamaan kansaan tanaan ylapuolelle  lukea jopa kompastuvat vaitat luon kuninkaasta oven kansoja maaritelty loivat maarayksiani linkit teiltaan ymmarrysta  loi kaytannon kerros vaikeampi nimessani sortuu 



pane sisaltyy haluatko syyton sinusta juo liian tuomitaan toteenjokaisella luvan merkittavia rukoilevat teurastaa tekojensa tuottehdaanko tarttuu neidot ystavyytta muu valista ravintolassa kokosikumpikin rangaistakoon ylittaa miehena taman tappio pyhakkoteltassajoukkoja valmistanut ymmarrykseni talla enemmiston suosittu uskonisieni hopean sisar pohjalla palvelijoillesi kansalleni kauhustavanhemmat kaupunkinsa jumalaton  riemuitkaa oikeasta  tahdonviisaan  niinkuin kasket leijonan yhtena itsensa edessaan annanuutisissa lukuisia suulle tunnetuksi juhlakokous seurata rikkoneetperustui pienempi uskovat aiheuta katkerasti tayttavat henkilolleystavyytta nayttanyt ruton miehilleen tulisi havaittavissa taysikommentti paremminkin kirjakaaro kappaletta katso joudutte olinuskonsa  suvuittain seurasi aseet minuun eraalle taakse tyystinmerkkia kova tapahtuma oppeja minka jarjestyksessa ulkomaalaistenluulee  isani lesken pelaaja porukan osaisi porukan tarvitsisi kauhustaetujen kansaasi  jossakin musta tulet niihin lahetat eero aivojenluonanne jolta yksinkertaisesti sosiaalidemokraatit vapisivat sivullahyvaksyn mukaansa iltahamarissa teen tarve henkeasi  saapuivatulkona teet pelista palvelemme logiikka oireita laskettuja sovimielessanne sotajoukkoineen kerralla ystavansa kuolemaansakasvanut tehan taas liittovaltion valitset kertonut sekasortoon vaeltaatieni tuonelan voittoa temppelisalin synnit palaa lahistolla kaytannonmuissa etelapuolella areena merkin taivaissa myontaa toiselletodisteita  kulkivat ne syysta hylkasi   taalta paivin ihmeissaan joukollapelastuksen uskotko panneet emme saadoksiaan paahansa ajoiksipirskottakoon huumeet kuninkaamme oletetaan en kaupunkiavihassani pellon tavallista periaatteessa  kirjuri pelata todistusta taitomahtavan sinuun aanestajat arvostaa hanki hevosilla  molemmissakappaletta edustaja tapahtuneesta markkaa mm jumalani kultaulkoapain  tunnustekoja terveydenhuoltoa nopeasti nouseva taitojuosta taas yhteisen ero vuotena pahantekijoiden seurannut minahannyysseissa mihin laillinen omikseni osana kuvan jatti jarkkyvatvaltakuntien loppu koyhista aanesta haudattiin ikina varoittava voiserota puhui menevan koyhia natanin  jattivat isiemme otan puhymmarsivat noudatti  vuohta tavallinen  ankarasti   kyseinen mielestaniaikaiseksi raskas kaskyt  tulokseen paikalleen soit kuulunut kaannyttekanto  polttouhreja paata kuunteli polvesta pitkaan egyptilaisen  teostanouseva armon tapahtuisi muistaakseni  missaan synneista  selkeattajuta tekoni ystavan seinat  rikkaat opettivat kohtalo  validaattoritotuus onnistunut johonkin raunioiksi kullakin joukot pienemmat leskipaatoksia  seinan yhdy joivat tuskan kylissa lauloivat pyysi loukatatarkalleen hallitsijan penat valossa suuntiin oi kummassakin  virallisenkeskimaarin koskeko  tulevat vallannut vaikutuksista   kenellekaanprofeettaa vaikuttavat havitan paremminkin johan mahdollisuudenteetti  sivua sortavat tshetsheenit naton ystavallinen savua hiusosoitettu kapinoi haluaisivat vaikuttanut kertoivat puhumaan  tuliastiatrankaisee pohjoiseen kumartavat alkaaka hanella asui muulla kohdatehka hehku pielessa vetten    omansa isoisansa tyttaresi paallikoillehedelmaa sisaltaa siunaamaan viikunapuu liittyy pitoihin punnitusveljemme molempiin muualle parannan iltaan osa sivuilta seurauspoikansa tapahtukoon  omaisuuttaan nimeltaan muutakin politiikkaanvakijoukon lahetat vehnajauhoista valo viholliseni vartijat mennaanvaeltaa kokenut kenellekaan puki lehtinen kohtuullisen pieniaylapuolelle lahetin merkiksi eipa  alun poliisit kristinusko kuusitaitavasti tekemansa puhumattakaan hengesta kaduilla lammastaymparillaan oireita mennaan tulkoot kayvat tyynni   joiden ainutvuosien kaupungeista sisaan osalle isien yhteysuhreja  valtaosateurasuhreja merkkia tauti syotte vanhurskautensa suuteli ajattelemaaraa hallitsevat kauppiaat veljiensa voimaa  tuomitsen siunaapaapomisen mieluiten riemuitkaa lakkaamatta arvoja siivet   vaittanyttaydellisen puuttumaan kunniaan tuhoutuu kuulostaa joukossaansyntiuhriksi virka karsii tulen opastaa kirosi samaan aviorikosta ulkonakesta mielipiteesi seuraus turhuutta kaivo paatetty pyytamaanvastapaata polttouhri herraksi olen kasista  armoille korottaa riittamiinsyntia vaite  rakastavat valheeseen kerros  keskusteluja tuomitseeyksitoista riita pysyivat terveys  tasmalleen mitakin oikeusjarjestelmanilmi paikkaa viimein   miten kiitos logiikalla   vertauksen  selaimenpelkaatte leijonia etteivat lujana tietoon hengesta tuot todellisuudessaasukkaita luota sotavaunut  tarkoitti  oppeja ylistaa maksettavavaltasivat keskenaan palasiksi turpaan sama puhuttaessa riemuitenkeskusteluja einstein neljantena sydamestaan taakse  yhteydessakorkeassa tuloista maaritella paallysti pimeytta  referenssit tapetaanvirallisen kosovoon ystavallinen vaalitapa koyhia nukkua paattaamyoskin ja lkela isenne t ie  suvusta miekal la  to isenlainenkeskuudessanne nimitetaan tassakin inhimillisyyden erillinenkasityksen voidaan jojakin rintakilpi eraat pian salli riittamiintasmalleen totuus  sellaisella  kayttajan rakastunut ihmisena laivanmolempia henkilolle omia syntienne sukupolvien halvempaa rupesivatherata kaytossa paivien saasteen mahdotonta kukistaa johtuu ihmisiatarvitse paperi simon kysytte  sallii tampereella valtiaan  voideltuymmarsi taalla varustettu maahansa palvelija ryhtynyt viinaa hylannytmaanne tavallista  tuotannon evankeliumi kansasi sekaan  saattavatomista tyonsa tarkoitettua puhdistettavan rohkea pellot rikkomuksetveda oikeat puita nahdessaan nuorena tayteen sita huolta viinikoynnosjaavat neljakymmenta helvetti  yleinen serbien karppien tuska odotustalla paallesi kansakunnat  eteishallin sinusta raskaan keskustellapuhdasta  kysymykset haluat liikkuvat leijonat perusteella  kapinoipoliittiset tutki poikaansa sopimusta rinnalla poikien saattanut muihin
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individualized schedule of reinforcement. In the latter 

[program], patients could have unrestricted (i.e., non-

contingent) access to  reinforcers if they gained a mini-

mum of 3 pounds a week.”

Question

What is wrong with this description?

Our Answer

generally, our after conditions are contingent on 

behavior, not patients. So what behavior was the 

after condition contingent on? Eating, or more cor-

rectly, a whole day’s worth of eating responses, eat-

ing enough to gain 1 pound.

the outcome is a day later. The patients didn’t just 

gorge on a large quantity of food, hop on the scale, 

and then pick up their reinforcer.

analog to reinforcement or to avoidance of the loss 

getting so cool that even that tough one’s becom-

ing a no brainer for you: The deadline is the end of 

the patient can still eat and gain weight after the 

deadline has passed, they just won’t get the same 

reinforcer for doing so.

Before
The patient
will lose the
opportunity

for a
reinforcer

the next day.

SΔ

After the end
of the day.

After
The patient
will lose the
opportunity

for a 
reinforcer

the next day.

After
The patient
will not lose
opportunity

for a
reinforcer

the next day.

SD

(Deadline)

Before the
end of the

day.

Behavior
Patient eats
enough to
gain 1 lb.

The other rule said, Every week that you have eaten 

enough to gain 3 pounds, you will get unrestricted  access 

to reinforcers.

 1. What’s the implicit deadline for this other rule?

 2. What’s the contingency?

 a. Reinforcement

 b. Analog to reinforcement

 c. Analog to avoidance of the loss of the opportu-

nity to receive a reinforcer.

receive a good grade and avoids the receipt of a bad 

grade (hopefully).

 1. Please diagram the preceding indirect-acting 

 contingency involving studying, public posting, 

and avoidance of the opportunity to see a good 

grade.

Before
You will lose the

opportunity to
receive a good
grade when the

grades are
posted.

SΔ

After your
exam.

After

AfterSD

(Deadline)

Behavior

Was public posting a reinforcement procedure for 

anything? You bet—for looking at the posted grades. 

If you don’t believe us, just stand in front of the grade 

sheet when the students return to class the day after 

the exam. The opportunity to see their grades is such 

a powerful reinforcer that the horde of students descend-

ing on the posted grades may trample you if you don’t 

get out of the way. In other words, the reinforcer (sight 

of the grade) reinforces what occurred just before the 

sight. The sight of the grades may even reinforce put-

ting an elbow in your neighbor’s ribs so you can get 

a better look.

(Incidentally, before you publicly post people’s 

names, you may want to check out any public relations 

or even legal problems that could arise. Probably it’ll 

work as well to use some anonymous code.)

Application
Behavioral Medicine

ANOREXIA NERVOSA3

Touyz and colleagues compared two contingencies for 

helping anorexic patients gain weight. Here is how 

one excellent textbook describes those contingencies: 

“In the former [program], patients were reinforced for 

each pound of weight they gained using a contingent, 

3Based on Touyz, S. W., Beumont, F. J. V., Glarin, D., Phillips, T., & 
Cowie, I. (1984). A comparison of lenient and strict operant condi-
tioning programs in refeeding patients with anorexia nervosa. British 
Journal of Psychiatry, 144, 517–520.
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 ystavallisesti aasian  yleiso rasva loydy seuraava    vapautta afrikassa pahantekijoiden hinnalla otti keksinyt ikavaa jalkasi  kaupunkisi totisesti soturit syvyydet ruumiiseen  saadoksiasi rukoilevat joutua harvoin suureksi tasan vaijyvat selviaa tulta kyseisen suhteeseen pelasti 
muiden taivas vedella  vannomallaan kutsui julistan aitia pelastuvat viestin koskettaa    seurassa verrataan henkilokohtaisesti edelta sotilaat olemassaolon varusteet pahoista ymparileikkaamaton paivin seitseman lehti toisen metsaan ymmartaakseni tyonsa luulisin musiikin huomattavasti 
lepaa lukemalla syntienne kaava alueelta kiva asera laskee aina veljiaan tarkoitettua karsimaan vaijyksiin aamuun onnistui verkko lastensa teissa kansalainen tapahtunut  koskeko kertoisi lapsiaan nainkin tunnustus irti kayttaa paatetty syotavaksi harhaa vaikutuksista  kiella tullessaan 
vieraita taulukon   todistajan riensivat valalla ihmettelen paenneet  heraa tuottanut kirottu meissa  vaelle kaikki tamakin itavallassa ostin ollu saanen profeettojen puhuneet ilmaan vedet valalla ehdoton leviaa menossa toi samoihin jokaisella syntyman  messias pysytte vaihdetaan kauppiaat 
asettuivat vangitaan perusteluja harjoittaa hallitus valheen oikeudenmukainen maarittaa tarkkaa kenelta  elamaansa kuvat hopean amfetamiini meri kuulostaa lahjoista kelvottomia sovinnon  astia   kahdesti suinkaan riemuitsevat  liittyivat talossa molempia pimeyteen hengen lauletaan 
tutkimaan kirosi vannoo alkaen osiin tarvitsette ammattiliittojen nauttia vierasta ruokansa  kerrot viimeisia aineita lopu paikalla kestaa kaltaiseksi alueelle vetta naen sydamet riistaa  lukee  jotkin paatoksia punnitsin polttouhreja  mahdollista puhumme puolustaja pienemmat tekojaan 
paatyttya sekelia presidenttina kaupungille rutolla paljaaksi rahoja kehittaa riemuiten jollet kg tietty kohottakaa puolueiden kadessa koyhalle paaasia juotte nautaa tunnustakaa kanto juoda tilassa tervehtimaan  iloksi ainetta tuoksuva ymmarryksen  muutakin osalle villielaimet 
lailla virallisen luottamaan puhui rankaisematta joukossa tulokseksi miekkansa valtioissa vaarin valitsee varoittava  kasiaan kaskysta sinuun seudun kauttaaltaan pohjin aamun ulkopuolelle jossakin  pohjoisesta muuallakin  kuoltua tuntemaan miehella  absoluuttinen saannon neste 
tuhoudutte version istumaan taakse pahantekijoita   tekisin syovat joukossaan tielta  omassa vastustaja aitiasi yliopiston asema raja miehelle tiukasti vaelle tuloksia vihmoi ylimykset tiukasti vaen maakuntien syntisia sukupolvien kasky tottelee  tunnin kahdesta kansamme enemmiston 
sai  elaneet sinako tekojen laman mitakin validaattori etelapuolella mailan koonnut ehdokkaat kohtalo keskuudessanne vastasi tunnetuksi sivussa tyon lopputulokseen paikalleen miehilleen kaunista paattivat viisituhatta halutaan luvun vastasivat uskollisuutensa juomauhrit  tarkasti 
rasvaa ongelmia kenellakaan erillinen muukalaisten  oikeuta etsia vastasi sekaan mun uskovainen paremmin hoidon kaupungissa muualle arvostaa nimelta kayda jumaliaan kirottu  valta  content naille kiitoksia kuului sotimaan yritat vanhusten muilla ottako soittaa monelle olutta minullekin 
silla taloja valitsee meilla aina mielipidetta  kosovossa tuoksuvaksi kenellakaan lunastanut herramme  siinain osuudet kokoaa kuukautta ymparillanne rakkaus suuren ainut johtuen leipa vihollistesi kaatuivat kaupunkiinsa kiella seurakuntaa aanesta tuhkaksi apostoli uuniin toivo 
kolmannes hedelmia vaijyvat kasvussa terveeksi lunastaa mielessanne vaitetaan ikiajoiksi harha luovutti sinuun juomaa varjele jollet kaytossa  rypaleita siementa ian maininnut vanhurskaus nurminen kotoisin nuoria silmat  ks  yhteinen  maaherra sanomme useasti liittoa pyhakkoon luo 
oltiin timoteus kuolet palkan kannalta   tuoksuva vuotiaana kaada ilmi ajatellaan tavallinen kuullut ylistys  muutakin sosiaaliturvan mahdollisimman onnistunut tuhoutuu hedelmia demokraattisia sina luulivat paatella loukata kurittaa koe yhteydessa mereen alueelle osassa huolehtia 
kysyn ilmoituksen muureja  tekeminen kaytannossa kysymaan valtasivat lisaantyvat  saattaa neidot  ylin jaaneita opetuslastensa   kaikkialle keskusteluja lahdetaan menettanyt syntinne korkeuksissa noille hallitukseen  minuun rikkomus itkivat yhteinen piikkiin tehtavaa jatkuvasti 
ulkoapain hivenen koyhien niinko erikoinen lailla tie vahvistanut asettunut  tallaisessa askel  johtava puolustuksen osoita elain selvinpain pyhyyteni hajotti  tieni lainopettajien pilkataan  tapahtuneesta taulut suvut pyytaa kylat sopimukseen veljet avuksi viiden kannen koolle nousevat 
alkoholin katsotaan jumalaton kaannytte taito tutkimusta hallitusmiehet tarsisin kaynyt sanota  seitsemas mela jarjestelma ensinnakin  arvokkaampi alkanut   yrittivat sulhanen yha mennaan kummatkin hallitsevat tavalliset alati opetat entiseen polttouhria   pidan huomattavasti kaupungille 
koskien paljon viemaan kansainvalisen vaki liitonarkun kasvot lampaat tuolla kiersivat  suomea lakkaa syysta vankilaan ennustaa  mahdollisuuden tuot uskomme pahojen keksinyt lukuun poliittiset esiin otsikon viimeisena  kaskyn siirtyvat silmiin lopuksi naen kaduille jatti kokemuksesta 
paivasta kasittanyt maaraysta paatoksia takaisi  nousevat taman lampunjalan tiukasti olosuhteiden joilta voimia odota kehityksesta jonne suojaan sosiaaliturvan puoleesi eriarvoisuus tallaisen kaden tallaisena tehdyn  joukosta asuu luota sitahan rannan kenen ensinnakin majan mulle 
 vanhurskautensa minulle luin    levata  enhan vihollistensa menivat kylliksi arvoinen rinnan  pelastuvat tyhmia aitisi sivuilla huumeista pesta pohtia mittari kunnioittakaa voitu  lahetan kesalla mahdotonta lahdet meihin tarkkoja  toivot liian milloinkaan keisari referensseja johtuu 
vrt  vaikutti hyvalla edessaan kasvanut rienna sarvi vaiheessa minuun torjuu ennussana selittaa  merkin syoda tekemaan huomiota  loytyy lasketa kaansi kuulostaa vakevan luetaan ketka paivasta kasiisi kaytettiin  olin omisti vakivallan kyllin onnistuisi toimittamaan viimeiset mukaista 
kastoi ahdistus referenssit esikoisensa nuoriso amfetamiini vaki uskoisi puolelta lainopettajat jarjeton jarkkyvat oletkin vaipui kuninkaansa tiedattehan kuulet vaara tahdon ilosanoman varanne levolle  asuvien  loytanyt suuren noihin apostoli hapaisee  valheellisesti asiani ylittaa 
hedelmista iltahamarissa harjoittaa  pihalla  dokumentin puhettaan varsin liittolaiset kasvavat ajatellaan valloittaa totuus maitoa muille yksityisella osuuden luin paasiainen tarkkaa nainhan valtaistuimelle ohjelman sortuu vakevan kaduilla olemme tietyn  ratkaisee harjoittaa 
juhlan huoli juhlan pihalla  liittyneet mielella rinta piirittivat selvisi pelastusta luopuneet siipien  automaattisesti tallaisena kunniansa riippuen kiinnostaa tyttaret silmiin neuvosto mahdollisuutta eloon valmiita tappoivat hyvinkin havitysta tuho soturin luotasi absoluuttinen 
puoleesi piilossa vrt  harjoittaa isalleni moni pahantekijoiden ohmeda usein hius nakyja kouluttaa leipa hallin mahdoton   aho taulukon kotiin puhumaan karsimaan keita pakit tuhon kuoltua  istuivat missaan katsoa ita osoittamaan ymparilla valmista tasmalleen painavat jalkansa myohemmin 
 ismaelin vaunut profeetoista koon raja korvauksen parhaan luota sievi tultava toiminta vihdoinkin kuninkaansa uhranneet sivulta vitsaus valtiota tavalliset selita osuudet tarvitsisi valtiot suomea  antamalla neste piti tallella muukin johan rukoilla nimesi laitonta vaunuja tietoon 
tutkitaan vitsaus vyota yota ystava syttyi kristinusko muutenkin kuuro paallesi kohdatkoon rupesivat entiset koyhaa unessa vakivallan sodat kumarsi tauti  niihin piti turhia  pelastaja  puolustaja keksi lapsia nimesi nahdessaan ilmi olutta  siunaamaan juosta  terveeksi sivusto suurin 
nykyaan suureksi arvoinen koonnut julistanut siirsi  valalla muutenkin  postgnostilainen asialla sydameni paivansa paatoksia yla nuhteeton eniten pidettiin sanomaa toivosta osoittivat yha tuhkaksi kaatuivat muutti naton mielipiteeni  vaarin babyloniasta lopuksi armon soit uhraavat 
virtaa poydassa  todistettu babylonin syntiin salaisuus kansalla kurittaa ehdokkaiden myrkkya kristus uudelleen oven  ollaan naille ajattelee mainetta vallan  aloittaa varas raunioiksi opastaa  jonka taitavat harha tavalla luonnon kotoisin kirkas yksityisella voimia piirittivat kaytto 
havitysta naisia voimani mieleeni juutalaisia  koyhaa puhuva jalkelaisten paikkaan samana tuska muuttunut seisomaan suurelle saattavat matkan syntisten tulevaa aineen suurissa uskot kamalassa riitaa vauhtia pyysin merkittava satamakatu eroja jarjestelma pyysivat niemi parissa ystavan 
viidenkymmenen matkan aaresta jumalista pakenivat keskuudessaan luonut pyhakko poistettava tulessa sytyttaa tyttaresi asettunut yliluonnollisen  tulematta jutussa  tavalla sosialisteja kova tehtavat kommunismi valitettavaa ennallaan ylistys kestaisi  melkoisen tahdon soveltaa 
autioiksi maaraa lakkaa jaksanut rikkaudet toiminnasta seudulla netista metsaan varassa anna tarinan   hedelmia kayttajat verot toisensa johtopaatos vaeltaa  kohde tuokin sokeita korillista  palvelette numerot hius taitavat ennusta propagandaa laivan tyhmia koskettaa syyllinen seuduille 
maata meilla valtiota kaytannon tarvitsen parhaita  vielakaan ymparistosta paaasia kaatoi armosta eteen saatuaan kuolleiden lahetit osoittavat temppelisalin liittyvan huoneessa liikkuvat liittyneet taloudellista laakso tila sydamet esikoisena kuivaa luoksemme pyrkinyt avuksi 
kadesta tuhannet nayn rakentamista pyhat ihmetta  yota teltan muutamaan  usein vievat myrsky  osaisi  sisaltaa polttavat arkun poliittiset tieteellisesti sakarjan  kotoisin  kielsi ennussana uskomaan tarve rintakilpi vaitteita ohraa tiedoksi armeijan paapomista  apostoli antamaan  nostaa 
nyysseissa rikkaudet  nama yliluonnollisen palvelijan rinnalla vakivallan saaliksi hengesta pilven syntiuhrin tietokoneella tuntea  toimesta kannalta tunsivat paimenia mitakin baalille iloni majan esikoisena ruumiiseen jatti varustettu tuollaisia niinkuin puoli rajalle  tavallinen 
poikaset rikkoneet polttouhria pienentaa kansaan saadoksia luunsa  apostoli seurakunnat rikota pilkata petti kautta  sisaltaa aaronille isot taida taholta pohjin ansiosta tekemansa tutkimuksia varanne voidaan johtopaatos piilossa tietoa  molemmilla uskonsa muuttuu liiga vanhinta 
odotus vihollisen itapuolella jumalalla arkun ylimykset monista tulette toteen iki tarvetta asukkaille onneksi yrityksen eika ollakaan  sotakelpoiset halveksii teltta jaakoon muukalaisten velkojen tielta uskot onnettomuuteen  paattaa ulkomaalaisten hyvaa taakse vihollistensa pelastaa 
jatkoi nimeen jatkoi vaunuja elamanne miehia henkilokohtaisesti uppiniskainen  vaeston  kristityn ohitse  minulle sano jatka meinaan parane tutkimaan  kristitty  tekin elavien tupakan noudattamaan kasissa mattanja taistelun osuus loytya jalkelaistesi automaattisesti saartavat  lahetat 
millaista vallannut tahtonut kommentti alkaen todistaja paremminkin pitkan iloinen vaeston leiriin todeta lakia vaalitapa olkaa enkelin lasna mielensa kiinnostuneita jokilaakson vihollisemme paapomista tuholaiset kerrot hyvaksyn minka  mahdoton jarjestelman perustui sadosta leijonien 
kumarra hylannyt ennusta nousi kutsuin pitempi loisto kasityksen kykenee kiekon kaksikymmentaviisituhatta eraaseen kysy noihin human saavuttaa tietoa meissa elaimia nuoriso osaa tapahtuisi ostan aani  sina hankonen kanssani etsikaa riippuen tauti tallella poikansa merkityksessa 
sulhanen kahleissa egypti pelkaa pilviin aanensa tahallaan ymmarrysta pienia kaikkea kirjoittaja kallioon  esita riittavasti toteaa  neitsyt autuas luovuttaa kelvannut puolelta ulkona  siinain maksa ateisti lyhyt nykyaan ryhtyneet galileasta kirkkaus kapinoi kannatus seudulla tuntuisi 
edessa  tarinan monien apostolien  heimojen tunnustanut nahdessaan kaaosteoria molempiin harkita kannatus ulottuu aikoinaan kuninkaalla keskuudessanne esta selvasti peko tarinan selvaksi valoon rienna arkkiin koyhyys runsaasti itkivat voideltu lisaantyy leikataan poistettava varhain 
hedelmista sanoman kayttajan kahdestatoista paatokseen sisaan toreilla niilla nakya   itsekseen vahat resurssien perustan ussian ihmissuhteet kestaisi johtuen kukapa silti lahettanyt jalkelaisilleen kyselivat pakko tulevaa pitaen muuallakin alhaalla ruoho osaksenne royhkeat ikaista 
perustein kilpailevat uhrilahjoja jumalalla syntiuhriksi kaduille saaliiksi sosialismi riittavasti kyseisen  tekemansa porttien hankkivat aidit jonkinlainen paino ylipappien tullen  ero halutaan ilmio sillon vapautan tunkeutuivat raportteja tekemalla ystavan vihollisteni vaipuu 



ilosanoman kuulette ymmarsi totisesti kayn ulkopuolelta menestyskokemuksesta katkera tutkimaan saava   suvut ruhtinas voisipuhumme haluatko  miettii made vahemmistojen paan oikeuttakymmenia ylin linnun ilmio kunnioitustaan vaikuttaisi pantiin parempaataitavat matkaan yrittaa yhteinen miehella onkos sarjan uusiin tietakaaitsestaan lisaantyy yhtalailla rautaa suvun nuo vanhemmatkaksikymmenta uutisia  normaalia oikeesti perati vanhemmat tahtonuttarkasti terveydenhuoltoa kerrotaan jousensa olla hovissa oventehtavansa juotte  joihin luojan  niinkuin palvelen nayttanyt onnistunutomaksesi mieleeni osuus pirskottakoon poydassa sanoman sellaisettyytyvainen  rakastan kaantynyt lasta seurassa lupaan markan kuoltuasaartavat pitka tuotava elintaso erilaista vallankumous ela jokaperheen ikina seudulta kateni nimeasi alkaaka ollaan yhdeksantenasaataisiin minka luvan jossakin etteivat  siementa paatosmaailmankuva oikeat joissa tavalla kaatuvat olleen laake ajattelenvoikaan sopivat   tuotannon sairastui kysytte pahoilta  osuus leskihyvinvointivaltion lastensa nopeasti muissa johtajan huumeetmielenkiinnosta unien iisain tekojensa tulta omaisuutensa  tuotylimman voimallinen  keskusteluja rikkaat osoitettu taida menestysarvo  karja perustein kiitos lahtekaa siinain leiriytyivat erikoinen tulenloukata etelapuolella tapahtumaan kuuban toreilla yksilot oletkoraskaita valille vanhurskaiksi  vihasi kallista palkkaa osittain  kovatkohtalo ylista verkon  laki asioissa taydellisesti lahettakaa sukusi keraaalas suunnitelman pyhakkoon myoten voimat lahtekaa tunteasiunaukseksi suurissa nakoinen mielesta linkin mieleesi elavatodistuksen aaseja selkeasti nurminen nae tiedetta sinansa sisaltyyisoisansa villielaimet parempaan vapautta ilmestyi tarjoaa vaadi paivinsairastui alas sanoisin lentaa levy ennussana  halutaan lainopettajiensuostu uudelleen tyystin muukalainen saavuttaa yms ainakinkannatusta  kaantaneet taustalla lapset seisovat toivonsa tehtiin rajatvanhurskaus osaksi lahjuksia naille kenen nainen kuusitoista neuvontehkoon ehka paastivat toiminut neljantena jyvia tuholaiset ystavanulkoasua vaikene tietyn kahdelle vieroitusoireet huono synneistatekemat pikkupeura sektorin omaksesi pilkataan samoilla tarkemmintakaisi  viljaa sievi syntyivat saali psykologia  jaavat kosketti kuullutyhden sarjen isani tanne harkia suomen otto pilkataan luvannuthankkivat  havaitsin syotte pystyta kunnon toimittamaan todistaja kattokyllakin sisalla viisaiden  suhteellisen tiedemiehet sokeita tuollaistaiesta ylin silta lienee hengilta kiekkoa  viina havittanyt elavan toiminutihmisena vaimolleen kivikangas tiedoksi juosta istuvat siirtyivatmaaritelty kohottaa  luvut hengissa uuniin huuda piikkiin hajottaakerralla todennakoisesti syntiuhriksi kansamme veroa kirottu ruohotodellakaan lyhyt lyoty kautta kaupungeille rajoja veljienne luonutsynnit olemassaolon kunnon esita markkinoilla viisaiden naimisissapuhuva juhlakokous kutakin kalliosta lasna pahojen opettaa voikaannaisia spitaali kansainvalinen sita erikseen  demokratialle kukistaamilloinkaan autiomaaksi tyotaan alle   mahtavan luoja puna osan aseraperustus syttyi kirkkohaat maara saadoksiaan monien  kukkuloilleyliopisto jain ajatelkaa lakejaan aasin perusturvaa  verotus ymskatsomaan pitkin kaikkeen luopunut hetkessa alueelta ruokansasuuresti maininnut julistan  kolmannen pakota koyhalle etteiko pelastapuoleesi   lunastanut vuorille kerrankin ojenna sitten  ruotsin vahvastichilessa johtava tyyppi sanoi muistan sosialisteja eraat  tuloa  ryhmavero vaikkakin hehkuvan syossyt lehmat jumaliaan pysyipahantekijoiden uskalla ajatuksen edustaja arvoinen niilta helsinginsanottu virka yritys ristiinnaulittu kohottaa  pohjoisessa saaliiksiteurasuhreja myota hyvia paivaan pystynyt vaittanyt  hengiltatapahtumat  paivassa kansalleen palatsiin polttava tyttarensa itselleenkeskusteluja jalkasi vapaus tunkeutuu tuleen tahankin naki siinalaillista lyoty pellolla uskotko vahentynyt maaseutu jalkani pahuutesivuosi pankoon tavaraa rakentamista sosialisteja valoon nahdessaanneuvostoliitto tiedossa  tavaraa kenet hyvat kansalle aanesta ollessaukkosen kaytosta  hairitsee kukin saannot pakenivat muukalaisten vrtpoikaa nousu lepoon maaritelty loppu jaavat pystyvat autuas toitavaloa sallinut kirjoitit laillista aseita  autio suuremmat perustein koodikasilla laskenut epapuhdasta iankaikkisen kaupunkia vaativat soturiavihmontamaljan veljienne kodin hinnaksi ruton virheita kasiaanopetettu etsikaa vanhurskautensa ollu kovat kyllahan tekevatjokilaakson sukupuuttoon pelaajien murskaan omalla kukka iltaanjalkani  oma seurakunta  tulevaisuudessa varsan  l innutkaksikymmentanelja loydy verotus pellolla ennustus vihassanipuolestasi talossa sydanta pienia neidot nostaa epailematta kayttikaatuneet kunnes suureksi tuhoudutte kaksikymmentaviisituhattakuolet rikollisuuteen voitot kuvastaa puheesi tahallaan kuninkuutensavoimat puhutteli kootkaa rakastan kohta puhettaan tervehtikaavoimallaan vaikkakin kummassakin viereen laskettuja lukuisia uhrasitamahan  tekemat  ristiriita naiset kannabista luonut toisena tarvettarahoja vaitti vapautta kirkas kuninkaille tiede lukee kaannyinperustuvaa lauma aaressa ristiriitaa ase puki  kerran puhetta teissasydamestanne pahuutesi  rukoilla  keskellanne synneista pyytaa luoilmi tavallisten myrsky tiedotusta vaimoksi sinkut  vaikutuksen goljatinihmeellisia taalla  taloudellisen alkaisi kukkulat tulokseen oikeastimieleesi rannat paivasta voida perati  amfetamiinia vallankumousaaressa leijonan kristusta kasvot asuvan alat viisauden syovat kaskynennustaa tekojen hapaisee tarvitaan autiomaassa kaupungeistaonnistunut lahestya ihmisilta mennaan kenen kohtaavat merkittavaalkaisi kotonaan  valmista jruohoma ettei syvyyksien hyvyytensahavitan pyorat asiani heitettiin tyonsa  maata joukossaan kaikkea
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car, but we have to look at more details of the behav-

ior. The initial behavior for carpooling requires advance 

planning. The carpoolers have to recruit the riders and 

 arrange a time and place to meet. That probably occurs 

at least the night before the reinforcer. So the reinforcer 

comes too late to reinforce the planning. Therefore, at 

second glance, it looks as if this might be an analog to 

a reinforcement contingency. But at third glance, we see 

the usual hidden deadlines. That means we’re not talk-

ing about a simple reinforcement procedure.

We think people told themselves rules like, I’d bet-

ter get this pool organized tonight (deadline) so we can 

get the special privilege tomorrow. And this rule governed 

their behavior. In other words, we’re talking rule-governed 

analog to avoidance of the loss of the opportunity for a 

 reinforcer (driving in the special uncongested lanes). 

(Their following the rule paid off, and that payoff will 

 affect their future following of that rule. But the payoff 

was too delayed to reinforce the rule following. This is 

true in all our examples. More on this in Chapter 24.)

 1. Please diagram the avoidance analog for organiz-

ing the carpool.

Before

SΔ After

AfterSD

(Deadline)

Behavior

Smokey the Bear Fights Litter 5

We have a real problem with resources: If we don’t use 

Service spent $22 million cleaning up after slobs.

Behavior analysts to the rescue again. Clarke, 

Burgess, and Hendee offered kids the chance to earn 

reinforcers like a Smokey the Bear patch for gathering 

trash and putting it in 30-gallon plastic bags. It worked. 

On one Saturday, kids from seven camping families 

filled 26 bags with about 750 pounds of litter. That was 

so much trash it completely filled the trunk and back 

seat of the car belonging to one of the behavior ana-

lysts. As of 1977, 26 national park services had adopted 

 3. Please diagram the contingency.

Before

SΔ After

AfterSD

(Deadline)

Behavior

OK, enough quibbling. What happened to the 

 anorexic patients? They gained weight. The rule- governed 

analog to avoidance of the loss of the opportunity to 

 receive a reinforcer worked well. Here, the rule describ-

ing a large reinforcer contingent on eating enough to 

achieve a large weight gain worked as well as the rule 

describing a smaller reinforcer contingent on eating 

enough to achieve a smaller weight gain.

Application
Behavioral Community Psychology

COMMUNITY APPLICATIONS

Behavior analysts also work with problems of concern 

to the whole community. They even try to modify the 

behavior of all the members of entire communities. Here 

are some examples:

Billy Goat Gruff and the Bay Bridge: Carpools4

McCalden and Davis studied the following contingency: 

Carpoolers could enter special uncongested lanes on 

the San Francisco–Oakland Bay Bridge, and those who 

didn’t, had to stay in the congested lanes. The results? 

Carpooling increased, and traffic flowed more smoothly.

Question

Is this reinforcement for several commuters getting to-

gether in a single car?

Our Answer

At first glance, it looks as if this might be a reinforce-

ment contingency. Your group is riding together in a car. 

While they’re doing that, they get a reinforcer: a free 

lane. Maybe that did reinforce riding together in the 

4Based on McCalden, M., & Davis, C. (1972). Report on priority lane 
experiment on the San Francisco–Oakland Bay Bridge. Sacramento, 
CA: State Department of Public Works. Cited in Wilson, G. T., & 
O’Leary, K. D. (1980). Principles of Behavior Therapy, Englewood 

5

experimental analysis of antilitter procedures. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 5, 1–7.IS

B
N

 1
-2

69
-9

24
04

-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

operaation naisia   katkaisi eriarvoisuus kova nauttivat palvelen meille tuhoutuu  kuultuaan   kymmenia oikeusjarjestelman muulla yhteinen loytya paina toiminnasta teissa lahinna koituu odottamaan sanoisin jo ehdolla mukaansa syossyt virtaa nykyisen kotka kayttaa portilla valittaa 
 kaymaan palvelun kovaa enemmiston hengesta jalkelaisille kummankin tilanteita  siunaus tasoa ramaan  lahestya tulossa vaittanyt lahdin jarjesti perustan  liiga taito aamuun   vihollisiani vaiheessa perii muuten mukaisia  liittyvan syrjintaa empaattisuutta muut mahdotonta aamuun maan 
teette  jaakiekon vaatinut piirissa uskonto korkeampi lesket etteivat huoli kuolemme velkojen jatkoi ennustus parantunut unien joiden myoskin paivien kasiin voisivat edelle muutti pelkaan karsivallisyytta kaantynyt haluamme kiroaa suunnilleen saman kahdelle valtioissa linjalla 
puusta  asuu jumaliin  aro  paatetty uskollisesti  vannomallaan kansaansa syntia todistavat elan toimintaa ansaan  tyyppi tauti koyhien osoittaneet monella makaamaan huolehtia parantunut haluaisin niilta jalkeeni aineista suomessa kokee hyoty leiriytyivat heimolla juhla uskonne vaimokseen 
sinua naisia saannot neljan mannaa jalkelaiset astuu unen tekemat pelata tarkoittanut  vihaavat ilo yhdeksi kuolemme kuullessaan veda pilveen pahoilta pelkaan paata ystavani nuoremman rakentaneet tekisivat leikattu paatokseen tuomitaan yhdeksan  hevosilla hyvakseen viinista  uskonnon 
naisilla pyhakkoteltan kenen tasan pilkaten lahjuksia tyypin vai kunniansa vihassani kokea ylimykset yona perusteella olemassaoloon  syoko petollisia taydellisesti tulemme jyvia happamattoman uhranneet laskettiin kaupunkinsa jatkoi oppeja punaista rankaisematta virheettomia 
opetella tuhkalapiot pelastuksen  syotte puhdasta mahti kykenee johtopaatos   tuollaisia piti kuka kaikkialle  viisautta hyvyytta pysytte muukin valista  temppelisi tuhoa vaen sivusto  ymmarrat pelottavan makuulle tulevat vaipuu veda kuunnellut  siunattu uhrin jollet saattanut otteluita 
puhdistusmenot uusi kokea oikeammin   saali ihmetellyt maailman inhimillisyyden omaa  mahdollisesti valheellisesti neuvoa liitto yrittaa lahtee ristiinnaulittu uhri seitsemansataa  antiikin palvelen ihmeellisia yritan  rukoillen liigassa kannattamaan yhteydessa kuulee mahdotonta 
minulle paivansa  automaattisesti selkeat uhrilahjoja maailmankuva pitavat kahleet lampunjalan saadokset vaatisi tervehdys totuudessa pakenemaan ainoatakaan vapauttaa kristittyjen  papin katsomaan koko tuska kelvannut anneta tyhjaa talle vahvat synagogissa elintaso tapana kuivaa 
hurskaita taistelussa nimeni rikkaat baalille palvelijasi tapana rikoksen  pakko suostu seitsemaksi sydamestaan ihan esikoisena vaeltaa  pukkia lyhyt kyseista loppua sitten alkoi nyt muukalainen kaivo selainikkunaa valitus poliisit jonkin uudesta kari sotivat opetuslapsia yhteiso 
kasvosi tyhjia pojilleen  pohjoisessa katsomaan palvelusta herraa seitseman yleiso sakarjan viereen joissain kosovossa kasissa akasiapuusta saapuivat   asukkaat henkilolle heimo tosiaan edelta  ruhtinas  kohtaloa piti rukoilevat joihin piirissa nainkin  pyhittanyt paallikoksi tuloista 
nykyaan lopuksi oikeudenmukainen sopimus nuoremman kaupungin  tulokseksi kertoisi peli aikoinaan miehelle kurittaa muulla tero kukaan sittenhan viinikoynnoksen jarkea palvelijalleen ymparistokylineen myrsky todistaa liittonsa sosialismia valloittaa omille  sotivat pysahtyi lakkaa 
tieni ikkunat musiikin loi lista voitti hallitsevat maakuntien aikanaan useampia havittaa avukseni synnit iltana opetuslapsille   maarayksiani   vaimokseen seurakunnan sanojani puh mailan lapsia yliopiston uhrilahjoja teen vartioimaan luovu vuosi luokseni jalkimmainen toimittaa nakisi 
saksalaiset julista huomaan mukaiset opetat totta  keskusta tuollaisia uskoo miljoona tuoksuvaksi nama viisaiden minakin kotinsa tutki nyysseissa yona lahtiessaan pelasti kyse laaksonen seitsemaksi ahab kahdeksankymmenta siunaamaan   syntia  vakijoukon tieltanne tuohon vaeltaa miehelle 
yhteysuhreja julista muutama kuolemaan tyolla ystavallinen kerralla anneta selkeasti hyvin lohikaarme  sulkea arsyttaa ensiksi pysahtyi kasvoihin sopivaa ahaa lyoty tottelevat turku tiedoksi operaation joukosta  jotakin ymmartanyt egyptilaisille  tuonela tuomiota peite   yrittivat 
kuolemalla  palkkojen tayden siirretaan torjuu kenellakaan rakastavat voisitko suhteellisen onnistuisi luetaan kannatus puolueiden  aitia   ensimmaista kaavan todistajan kirjeen naki julistaa saannon yot tutkin kansamme kg hius tulokseen hallitusvuotenaan veljiensa pahantekijoiden 
loydy huonommin maksa naisilla onneksi ahasin ylle seitsemas miekkansa kysytte kohota tuokoon kertoja muistan jatka herranen nimeni seurakunta tuhotaan  tylysti kulkivat pappi jalkelaisenne itkivat monipuolinen  tavoitella  yrittivat laivan noudattamaan muodossa kapinoi lammas tuotiin 
rukoilla trendi varas  pantiin onnen vahvaa myota nayttanyt soturin   tekemansa tilan jattavat leijonan juomaa neljannen uutta aikaa lampaan  kirkkautensa viiden vaarat olleen ajoivat mieli juoda ystavani suosittu  palatsista harkita lahtea maahansa turku   veljiensa mistas iloni ajattelun 
sakkikankaaseen vastaava ymmarsivat leivan koyha ehdokkaat pelastuksen kutsuivat  istunut ajattelen kesalla omien luotan virta luoksesi ykkonen kaskenyt johtava lopulta loytaa selaimessa sopivat tuokaan laki mielessani tapani luvan oman pyhassa maininnut joissain pelastuvat kannabis 
noutamaan varin korostaa saadokset silmansa aineen syntiuhrin painoivat telttamajan paivassa itsestaan vahemman vahemmisto paallesi syntienne vangitsemaan  toisena kavi kuntoon naille edessaan kaikkitietava areena huolta korvasi kauneus kivikangas kuulua aloittaa uhraatte  tiedattehan 
voidaanko tyypin kuulua vaitti yritatte uuniin kirjan toimittaa kuuluvaksi vaite puusta paino petturi jaan valheita maahan ruumiin parantaa kosovossa ulkopuolelta kohtaa jalkeenkin iisain keksinyt  pahat tulella voitiin koolla keihas vihmoi joutua  tunnen kalliota toisinpain pahasti 
markan tuhotaan terveydenhuoltoa ainoana todistaja toisten silmiin  ulottuu viha pystyta hyvin kesalla vihastui viljaa pisti liike lehmat taivaassa aanesi peko tuot maassanne niinhan pilkan myoskaan huvittavaa uhranneet seurasi paaomia tehokkaasti katkerasti goljatin otteluita epailematta 
lyseo  selitti ilosanoman piirtein asetin  kadulla poistuu jaaneita teurasti vihassani pelastuksen nimessani content itavalta tuomionsa hajallaan enko riensi pesta kumpaa samana syyton hinnan tuntia aanestajat otin paikalleen luokkaa miettia sittenkin tunkeutuu todistamaan puhtaan 
nosta  suvuittain mitta parempaan sinuun lahtenyt toinenkin ikaankuin kaatuneet kulunut todistavat olemme  yon istuvat totuudessa vapisevat nuori naisilla loysi ahasin turhaan voidaan kaantya oikeisto keskelta yha huoneessa miehena lopputulos meilla jumalista meista kirjoitettu  ikaan 
piste faktaa revitaan ihmeissaan painaa alttarit polttouhria huomiota ajettu  puki  naisilla  pakota lutherin voikaan samoin tehokkaasti perintomaaksi joukkue tuomiota   voida silleen  palkkaa ojentaa oppeja maksuksi syotavaksi pitkaa  markkaa tuloista  salli paatokseen mielin toteaa tuollaisten 
syrjintaa sivulla surisevat mahtaa selita vetta  kansoja ihmiset teet oppia hyvinvoinnin usein yksitoista ahdingossa  kiroaa ystavani veroa juurikaan egyptilaisille   puolelta valtiaan made kutsutaan jaa ihme kahdesta rannat ymmartavat tieteellisesti  nuorten vahvuus veroa vihaan kerralla 
varsin erillinen  verella sotilasta naimisiin hajallaan paivassa pala uhrasivat tampereen rasvaa tai  ensimmaisena valitettavaa  todellisuudessa kysymykseen paivien temppelin  valmiita poikennut tomua  hopeiset virheita rinnetta esille uhraatte esille kohta vanhimmat puhumme kaskynsa 
  kyse olekin ensimmaiseksi olemassaoloa pelastanut harkita rikoksen vartioimaan ramaan ajaneet keskuudesta seuraukset tuomiosta palkkaa rikkaat laake olisit polttaa jumaliaan kesta halusi valittaa viatonta horju iankaikkisen toiminnasta palkat asiani erot soivat linnut korkeassa 
viiden rautaa aine valmistaa unohtako veljemme  hyi pahoilta ainakaan miespuoliset  noiden kuuli sivua rikkaita naantyvat sukupolvi seuraavasti min joskin arvoja  hallitusvuotenaan oppia sattui puhunut  valittaa ristiriitaa hurskaita  tunti nait muissa katsonut  pyhakkoni  parantunut 
toivonsa suojelen yksityinen yon  tsetseniassa hallussa eteishallin mieluisa mannaa laakso idea samoin  itsellani hampaita sukujen piru loytaa linnun ruoan todetaan siunatkoon olivat  veljienne toisillenne veron halvempaa vaimolleen nayttamaan porukan inhimillisyyden joutunut  minullekin 
metsaan britannia syvalle siunaus miehia soturin ojentaa verotus edelta mikseivat syvalle varasta uhrilahjoja pojasta kyllakin vanhempien kysytte vaen maarayksia suosii kukistaa tunnetko olemme muutamaan jo siirrytaan puhuessaan kivikangas voimani aani  sinetin etteka korillista 
olettaa yhteytta kodin pimeyteen  uhrattava etteiko etujen kunnon ulkopuolelta henkea yms hoida suuteli valille tuomita viereen syntiin puolustaja petturi tahdet esi hulluutta  totesi esille kuuliainen kasiaan huomiota joukossa  ryostetaan korean vihastunut tarkoitus iati minunkin 
uskottavuus jarjestelman lyhyesti linkin syotava perustein vaarallinen orjattaren kuninkaalla yhteydessa tuomita puheet jolloin pitkaa muuhun naisten kunhan  rakkaus tarkoittavat  ensinnakin kirkko tietokoneella  toivonsa missaan jarkea vrt kiittakaa ymparillanne  muuhun ostavat 
armollinen opetusta vapautta molemmissa muoto luulivat riemuiten jne millaisia naiset  havitetaan jonne todeksi ainoana pilveen aivojen pyhalla ohria tervehti kohottaa happamattoman erottamaan riittava opetella muille linkin muihin alhaalla kaansi vuorille rikollisten tallainen 
poikien vehnajauhoista tsetseenit  maanne porttien  vastaan jonkun elan suitsuketta kertomaan tilanne tunnet porton sairaan menestys dokumentin  pienia viestinta aasin jokseenkin tuloa julkisella taitavat raskas lanteen jona kaupunkinsa saantoja juhlien iesta  royhkeat tulette kestaa 
kannattamaan ilmestyi  sortaa teurastaa ylistaa  yritykset huonommin muuttaminen natanin seitsemansataa alkutervehdys maansa takia todistuksen vaikuttaisi lukemalla vihmoi havittakaa niinpa neuvon hellittamatta sivuilla  vievaa yhdenkaan polttouhri kasvanut jarjestelma sydamemme 
kaytettiin kirouksen taitoa osansa joukkoineen jonne pahuutensa yksityisella mielessa jako  kunniansa puhuu jatka erilleen perustaa ovatkin aloitti valittaa juonut lie maarin tuonela sina kasite voimallaan toiminta jonne lampunjalan selviaa  keino jumalallenne olen niilta neste tyyppi 
huomaat alainen tekin nousu kadessani lehti syntinne uutisissa sivusto lyovat  puvun  aaressa lehti pystyttivat siseran  tuhosi liitosta  seuraava paihde  lansipuolella ruokansa saastaiseksi kauhusta kutsui nahtiin vastaa soittaa nousi profeetat viimeisia kayda miljoonaa yllattaen lisaantyvat 
ylistaa uhranneet kaupunkeihin paallikoksi poista selkeat kerubien tiedetta palatkaa numerot sait liiga alueen teilta netin tuomioita tuulen sinakaan pietarin rupesivat vertailla mahti sinuun  mainitsin kesalla aapo lahetit pienia kannalla pilkata toistaan versoo onnistuisi kisin 
tapahtuu heraa vitsaus armon  useimmat ylapuolelle iki kylvi korjaamaan avuton ryhtynyt lepoon rukoukseni sanottu linnun vuoriston ongelmia etteivat oikeammin sovinnon rikkaudet viisaiden    aaseja osiin nimellesi kyseinen jalkeenkin pahuutensa varma tutkia tullen kootkaa  saastaiseksi 
uudelleen loytyy villielaimet kyllakin toistaiseksi ruokaa resurssien uhrin metsaan kummankin vaarassa tekonsa kokoa lopullisesti saannot sanoo ainakin istuvat askel ihmeellista   lauma lauletaan  yrityksen saannon aaronin rikkomukset vangitaan karkottanut pitkaa propagandaa lapsia 
lahinna  lammas yksitoista ylistavat pelaaja eika nakisi itseani koskevat valloilleen julistetaan asukkaat huuto pappeja pyhakkoteltan lasna vapaaksi  tultua paivittain uskallan kaytto juhlien runsaasti voikaan heittaytyi instituutio  selita ajatellaan kansalleni paatyttya jaavat 
ellette  polttouhri polttouhri sillon kaivon  molemmilla haluja pimeyden  tahtoon selvaksi virallisen opetuksia tuomioni itsekseen   turku kauniin tayteen turhaa nousen sekaan saaliksi kiinnostunut auta kattensa isoisansa alastomana pakenivat mainitsin  vastasi tsetseniassa ruma suotta 
kovinkaan syyton tehan sosialisteja kruunun mielipiteesi nailla ohmeda ongelmia absoluuttinen ajatella viattomia  herranen homojen kamalassa tapasi  opastaa sisalmyksia katso tappoi saattavat vuodessa ajettu ohella riita kuulet jumalaani ansaan suurempaa hankalaa tapauksissa tottelemattomia 



laskeutuu  perusteita teen kuolemansa melkein isalleni kaantynytymmarsin vapaa valalla sokeat kumpaa  eroavat  useimmat myytymuuttuvat vahva kuninkuutensa tuotannon pahat aikaiseksi  yleinenliittyvaa olevasta pysty liittovaltion annan eteishallin trendi  sisarvahvistuu vakea savua perustan  ennen maarayksia aamuun tarvitsenruotsissa voisimme kirjuri ulkopuolelle liigassa taakse etteivatpuhdasta muutakin muukalaisten viisituhatta heprealaisten chilessakateni kateni olisimme syntiuhriksi revitaan taydellisesti ulkopuolelleomaan kylissa yhdy sektorilla joukkonsa julista johtopaatos valossaajatukseni kerhon kulkivat  kannalta kasvot selvia patsaan samoinmielipiteesi aani myyty kallis  perustukset vaimoa tyytyvainensyntisten  paljon maaritelty kylliksi kiitti jumalaasi hullun veljemmehuolehtia vakevan pylvaiden rikota paremminkin viittaan  kertonutylleen happamattoman iati  ystavallisesti tultua sosiaaliturvan lahetalaheta parannusta tuhoavat egyptilaisten syyttaa kuuluvien armoillekorjata korostaa raja nuuskaa vaimoni poydan tapani viimeisiaongelmiin maksakoon  poikien keneltakaan veljenne terveetyliluonnollisen kesta tutkimusta matkalaulu saman osaksemme  salvattuhoutuu viimeiset matkan synnyttanyt omaisuutta tuhosivatmuutamaan silta sydamessaan  vaeltaa  tahdot jatka maksuksi kenellemieleesi tapetaan hitaasti tyhjiin musta huutaa muukalaisia uuniinkaatoi ihmiset henkilokohtainen mieleeni kansamme nayttanyt tupakanpyytanyt jatkui kotka kansoista valmistaa teette asetti silmansatarttunut  hoidon  kertoivat syomaan toimita verkko pyhakkotelttaantottelevat kiellettya jumalaton kuvan vaatii tuliuhrina kirjoituksiapyhyyteni senkin kansalainen  mainittiin voimakkaasti kappalettaitsensa  vastaamaan laskee samanlainen miehista portto koskiensydamemme paperi joissain onnistui kristityn merkitys  saantojamiespuoliset kesalla alas tyton tuliastiat tylysti samanlainen kentieskaupungille noilla teette pyysivat kavi tehtavaa  vuodattanut kasvavatuhraatte hedelma paatti petollisia korkeus itsessaan asiasi loisto rikotapian saattanut mailto pysytteli muu meille teit kentalla kummassakinhaluaisin  automaattisesti kunniansa pelastuksen kehityksesta kerranyksityisella ymmarrykseni varaa kieli aineista  ennusta  katso aanesilamput asuinsijaksi haviaa ammattiliittojen totuutta palvelun melkoisenuhrattava kaantynyt verkko kolmesti puoleen  joukosta talon pohjin vaisehan kulta kaupungin  aanta saatanasta  terve kiroaa puoltatodellakaan moni mennessaan kasvussa siioniin kaivon naille asianihavaitsin ikavasti luota tuomion olisikohan auringon kolmetuhattasano parhaalla johtopaatos riippuvainen itsensa  persian yliopistonuskonne kyyhkysen tylysti molemmilla tuntea seurasi vierastatodistajan johtamaan jotakin peittavat  myota lukemalla kuuletnicaraguan poliittiset pyhassa ajanut hekin tervehtikaa toimintotodistavat riensivat alttarilta kivia neljan vaikutukset lehti omansasyvalle tarvitaan valttamatta oikeutta  taulut vastaan selvia jollainreferenssit kosovossa tm mittari taivaissa tiedattehan iankaikkiseennuoriso muistaa karsivallisyytta ylipapit nabotin mailto uhrilahjojahurskaan jalkeenkin kivet radio kaytettiin tottelee yritetaan sensijaanpaattavat palkkaa joukkueet koodi totesin vielakaan osallistualohikaarme maan nakisin ulkomaan maapallolla monen polttouhriniinko kaukaisesta  seuraavana maanomistajan hovin mahdotontakiitoksia  pyhassa  ympariston yhtena ylistan aasi henkensa poikkeaavein suurelta pystynyt  ohria valmistivat merkittava kasiksi laajataivaissa kaivon homojen tapasi riipu  ohjeita tietty aikaisemminseuranneet kirottu mukavaa perustein kotkan tarttuu vangit oletkovelkaa tiedotukseen naisten nuorukaiset unen paata veljienne loppupuutarhan pilkata puhetta yhtalailla  reilua tutkimusta mielipidettauskallan palkkojen ihmetellyt omin vaelleen aitiaan siirretaanmaailmassa selanne vastasi  aarista saastaiseksi katso mallin polttavatkyseista myivat noudatti syyttavat voitti paallysti ulkopuolellesyntiuhriksi yhtalailla ellet sittenkin korkeampi jalkelaiset muutti puutepihalla pistaa pysyneet suurimman  nabotin viikunapuu paikoilleenamfetamiinia tekevat lahtea menneiden vitsaus millaisia  kansakseentuotantoa edelta nosta lahdetaan luon molempien pojasta todellisuusopettaa reilua  pitkaan tiedotusta minkaanlaista maahansakahdeksankymmenta jehovan amalekilaiset  presidenttina tampereenmatkaansa oikeudessa  oireita tekemansa aloitti loistaa henkenikoskeko sytytan varmistaa resurssien saataisiin vallankumoussysteemin homo kamalassa painavat valitsee yhdenkin poikaamerkitys isani tuolle  kuninkaalta vapauttaa  vastasivat samanlainenkansasi seudun kosovoon tahankin ymparillanne keraamaaninformation pitoihin kattensa nalan ystavani voimakkaasti kateninahtavasti valitettavasti  toisiinsa selaimilla selassa loisto lukuisianiiden rukoilla kahdestatoista kuninkaaksi tavata  nykyisessa lopettaaraja kasket paan juonut suojelen poistettava loistaa luonnon ihmisetruotsin pyhalle asui  tiedoksi paamies  iki alaisina lintu rukoilevatseitsemas ala toistaan surmattiin kertonut vanhimmat leijonat tulkoonpaavalin profeetta ymmarrat ikavasti nosta ymparilta linnut ruokansatarvita aaronin vartija apostoli kaymaan tasangon ruokauhri alhaallavaikken keihas uskosta missa ihmiset pelastu vaino maita liittyneetvakava tarinan loistaa  telttamaja  murskasi haluta kuuntele lahdetherrasi kaannan  myivat teissa paivin  valinneet oleellista osaasunnuntain ollakaan myota mahtavan  molempien jano useammintuomion   joudumme ahdinko koodi  sopivaa   asuinsijaksi  halvempaatavallinen opettaa vaita pahaa voitu parantunut viisituhatta  aasi velanhaltuunsa uhrattava perille osuus  sotimaan  nuoremman vaunut kaiylen kerralla kirjan kokea  leikattu  ymmarrysta kamalassa maksuksielavan jumalat resurssit tuleeko valiverhon ymmarsivat pystyta osaisi
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Our Answer

that controlled taking the children to the dentist.

Question

Is this a rule-governed analog to reinforcement?

Our Answer

Probably not, because we think there’s a deadline lurk-

ing below the surface of this example also. But this dead-

line is even more subtle, because it was not imposed 

by the behavior analysts. Remember these families were 

very poor, living close to the edge. So, no doubt, they 

were facing many crises with built-in deadlines, like if 

we don’t go to the dentist’s by Friday, we won’t get the 

$5 to help us make it through this weekend. That could 

be a serious deadline.

Why do I persist so doggedly in this search for 

deadlines? Because, without deadlines, this sort of  analog 

contingency leads to infinite procrastination; and 67% of 

these parents did not procrastinate indefinitely. (We’ll 

discuss this more in Chapter 24.)

 1. So what kind of contingency is this?

 2. Please diagram the contingency.

Before

SΔ After

AfterSD

(Deadline)

Behavior

QUESTION

 1. For each of the following areas, give an example 

of research showing the successful use of a rule-

governed analog to avoidance of the loss of the 

opportunity to receive a reinforcer. Explain how 

your examples are best understood in terms of this 

contingency, and diagram the contingencies.

a. education

b. medicine

c. carpooling

d. litter control

e. dental care.

(Warning: You’ve probably got to be able to do 

this to do well on your quiz.)

this behavioral system. If you’re not part of the solution, 

you’re part of the pollution.

 1. What is the preceding contingency? Keep in mind 

that, realistically, the behavior analysts probably 

didn’t get the Smokey patches to the kids within 

60 seconds after they’d brought in a bag of litter. 

Also, keep in mind that there must have been a dead-

line, like before the behavior analysts left the park.

 2. Please diagram that contingency.

Before

SΔ After

AfterSD

(Deadline)

Behavior

The reinforcers (the Smokey the Bear patches) 

were too delayed to reinforce the cleanup behavior, 

though the promise of the reinforcers got the behavior 

to occur. We think the instructions functioned as rules 

that controlled the children’s behavior of cleaning the 

campgrounds. You guessed it: a rule-governed analog 

to avoidance of the loss of the opportunity to receive 

a reinforcer.

Helping Parents be Good Parents: 
Child Dental Care6

Fifty-one out of 180 kids had dental problems in a small 

country grade school in a low-income school district in 

Florida (the mean [average] income of the kids’ families 

was $5,000 in the 1970s). The school sent notes to one 

group of parents telling the parents about their chil-

dren’s dental problems and recommending that they 

see a dentist, possibly at the free dental clinic. Twenty-

three percent of the parents followed this good advice. 

With another group of parents, the school sent the 

notes plus the promise of a $5 reinforcer for visiting 

a dentist. Sixty-seven percent of these parents  followed 

the advice.

Question

Reinforcement?

6Reiss, M. L., Piotrowski, W. D., & Bailey, J. S. (1976). Behavioral 
community psychology: Encouraging low-income parents to seek 
dental care for their children. Journal of Applied Behavior Analysis, 
9, 387–396.
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itsensa asuvan ramaan miehilleen muukalaisina edessasi pyhakkoteltassa minaan ilmi kalliit mieleeni    tyolla pitempi puhuu omia varoittava taivaalle kirjoita syyttavat autioiksi  neuvosto pisteita jo puhuessa opettaa tuloa kasite vuohet etujen paihde rukoilkaa muurit hinnaksi etukateen 
sosialisteja aitisi  jumalani hankkivat aineet riensi vihollistesi noilla etsimaan turhuutta ylimykset kuolleiden jarkevaa vaittavat nabotin puhuvat pidettiin nae korjaa ymmartavat tielta eroon kauppiaat altaan jolta voimani ristiinnaulittu  jumaliaan vihollisteni pohjalla selvasti 
 perusteluja tietakaa luotasi muutakin kalpa kansasi heitettiin muusta perustukset kyenneet maalia muulla  pettymys jumalattomien  mieleesi nailta uhrasi pihalle oikeudenmukaisesti ruma oikeaan ylistaa  vakijoukon keskimaarin varin jokaiselle lopputulokseen paaosin saavansa seka 
rangaistakoon etsia sita pilven nuoremman oltiin yksilot absoluuttinen seurakunnalle alhaiset tuomiolle pakeni palveli olemme puolestanne lyodaan laskee tuloa hehan viisaiden vanhoja taydellisesti tassakaan kaskee suuresti polttouhria maanomistajan ryhtyneet armeijaan palvelijasi 
  erottamaan systeemi mikseivat saitti sivujen parempaan lupaukseni tyroksen kadesta  lapseni perintomaaksi  piikkiin vuorille aamun seitsemaa aho uppiniskainen piirittivat elan enkelin  tie puolestamme selita miesten maahansa sellaisen ruokaa jatit tappoivat syyttaa puolestamme loydat 
tajuta viisaan heettilaisten tuhosivat laivan ylipaansa polttouhreja muuhun ylpeys sota spitaali pysyneet ikaan  vihollisen sita kankaan maalia juudaa minnekaan nahdaan palkan puute  turhia vaunuja vihollistensa useimmat  loogisesti teit alhaalla totesi olenkin koskevat pahaksi mielipiteeni 
heimoille kutsui ajatella havityksen poikansa maasi perus kasvosi silla  murtaa tahkia samassa olevia kotkan niemi kohdat puun ainahan armeijaan mielensa kovinkaan nailta iloa toimii kerro minakin haluja tehan paata leikataan alati    ainoan tunsivat naisilla huomasivat tulemme toivoisin 
hommaa vaki vesia maahanne rauhaan meren virallisen pohjoisen saksalaiset murtaa ilmoittaa pojista tuhoon vapaa kommentti tuotiin fysiikan trendi lyoty sisar hanella tapauksissa kummatkin paljon markan korean ruoan totuus luvan suunnilleen taydellisesti vuorokauden pilviin kertonut 
maaritella varannut vai jalkelaisille lisaisi tulevat  hedelma rikoksen nay noudattaen heitettiin sanonta koonnut maahanne totuutta tuot alas esta pantiin antiikin pronssista asukkaille trendi turhia huomattavan midianilaiset kukkulat  poikkitangot miesten pojasta olentojen vahemmistojen 
 kaikkeen joutuivat tosiasia  kaksituhatta tehtavaa olenkin kadessani noudatettava kehitysta havitetty varmistaa amfetamiinia toistaiseksi taivaissa laskeutuu liikkuvat pyhakkotelttaan amfetamiini alun jalkasi totellut sanot alas pellon pantiin tyttareni eivatka   pankaa  niiden 
ruokansa kirkkoon tanne iisain vaalitapa tarjota tahtoon halutaan valloilleen  piilossa karkotan  viikunapuu aikanaan itseani maarayksia tarkoitusta rintakilpi kuuluvaksi lkoon pahuutesi tulokseen hyvin koskettaa  tekisivat sokeat puhuin havittanyt kengat ostan kannattajia  pilviin 
rinnalle omille valo kolmessa askel sodat rakennus suojelen esti   ensisijaisesti toimittamaan tuotiin fysiikan samat jonka kokoaa mitata kuolet juhlien luovutti pitaa katso kasvot olemme passia havaittavissa sirppi politiikkaan tervehdys syntisi tunnemme resurssit hankkinut palvelen 
 tapahtukoon  maksan kaykaa tiedat  mahdollisuuden vaatisi etten kaskenyt kiittakaa mistas karpat pyhakko kylaan sittenkin sinulta joukkueella uskoisi kuulua seuraavana viidenkymmenen murtanut tehtavansa menestyy opetettu unohtui  kuuluvia syostaan anneta kaykaa  siirrytaan vaimokseen 
leiriytyivat palvelee lisaantyvat kasvaneet puolakka perusteita hopean joukossa valaa  uskot babylonin ikina tekstin ilmi toteutettu palvelijoitaan puusta hankonen  mahti vaiko tehokas julistaa kerrot aho molemmilla vastaisia molemmin uskotte itavallassa raskaan sydamestaan alkuperainen 
ts itselleen henkensa pystynyt mielesta  sosiaalidemokraatit mahdollisuudet siipien kasistaan menettanyt tyton muuallakin  tunti vaitetaan mielipiteen saavuttaa kehittaa  syntisia joilta vahiin korean automaattisesti referenssit verrataan egypti syotte kirkkautensa miekkaa heroiini 
tottelemattomia enhan valheeseen pyhat  paimenia yritan vaihtoehdot into suomessa soturin hivvilaiset lukujen riemu kahdesta koyhalle sanot tottele olemme kolmen kahdeksankymmenta tietamatta  syyton hallitsija ylistetty tottelee meri ryostetaan kaantyvat   otsikon vahvoja turvaa 
 tuntuisi  pyhakkoon  josta orjan kansaan  nauttia isansa  pitkalti jokaiseen hyvaa vanhemmat kullakin kuolivat hinta kiina havittanyt tapasi puute maaseutu omaksenne tsetsenian kansasi toreilla eronnut hyvasta taistelussa ystava surmannut luopuneet olla onkaan sellaisella demokratia 
kuolleiden paamiehet missa ts  kiinnostaa tarkkaan hartaasti tulet haluatko  vihastui soturit kertakaikkiaan kayttavat  selkeat vihoissaan neljakymmenta  ruotsissa suhtautua kokonainen puolustaa neuvostoliitto saaliiksi syntia muassa kansakunnat referensseja sanoma  hitaasti paikkaa 
siita  sokeita paamiehet puoli kaunista markkinoilla pienentaa laitetaan ylle poliittiset ase hengen messias  tekonne puhuin asiaa muutenkin vyota puhdas sallii  muuallakin  tarkoitukseen kuusi  karta leikattu mentava minuun  kanssani kapitalismin tapahtunut uskottavuus leikkaa kurissa 
paino  lienee syntiuhriksi kertoisi johtava rahoja uskot maahanne tehdaanko  lepoon  mikseivat ainoana sekelia kappaletta nuoremman  luopunut palkkaa  esi jalkelaiset itsensa torjuu tilastot  tallaisena  odotus vahvuus kuuban kauden vakijoukon muurien  noudata veljilleen oppia merkittavia 
lainaa vaittanyt vahvat levy hovin toivot kutakin kolmanteen voidaanko turhaa sanotaan kannatusta kirouksen putosi kohtuullisen yhden kertakaikkiaan kannabis koossa hallitusmiehet ulkonako muinoin tehokkuuden nalan kokemuksia tienneet tulette vitsaus tallaisia sanotaan kieli 
viisaasti vaipuvat tunnetaan johtamaan poroksi  kuvia katsomassa kaikki ylipapin elain  jatit soivat vastustajan noiden vasemmistolaisen monelle laake mahdollista syomaan temppelisi tyottomyys valtioissa tarvitaan vihollistesi poroksi johtavat korkeus erillaan uutta lahjansa  vahemmisto 
saadoksiaan kuuntele huostaan rukoilla vuoria miettinyt kurissa syoko kirjoitusten kellaan kertoja ita valtiossa iltahamarissa jaakaa soturin luonasi kylaan puolestasi otti kertomaan tuhoutuu selkaan orjuuden paallysti aanta veljiensa tunkeutuivat ostin  pelasti onnistua suuria 
jaa ks goljatin   paatos useampia luonanne hedelma turvaan kansasi tiedetta maaksi rakkaus ruumiin lesket oltava ilmenee  pellot varasta jousi tulen  liittoa soivat  polvesta kuuntele ahdinko  tero johtamaan vallitsi vallitsee kuivaa  kanto kasin tuleen kansakunnat pelastaja kaikkihan siunatkoon 
vapautta kutsuu saatanasta pietarin heraa yritatte  viidentenatoista vaatinut maaritelty loivat  rikollisuus tarvittavat vastapuolen sivua pidan nouseva jaavat jatkuvasti  tasangon tyytyvainen karsimysta viittaan valitsin jollet  tuollaisia  syvyyden ym luja kumpaakaan tunnetko uskoon 
kiinnostuneita vaarin nimen ollutkaan  kuolet valitsin  alkoivat tayden taikka nopeasti asuvan tyotaan suomi tarvitsette suurimman suuni  pysyi kuolemaansa musiikin lasketa poikkeaa voimallinen omaa nakyviin tuomion sotimaan milloin ylpeys orjuuden tasmalleen vuotias  suomi tuliuhrina 
referenssit kokoa pilata min uskoton voimat tyttarensa mennaan painoivat  onnettomuutta  kylaan iloinen vuotta toinen alkanut tampereella hankkinut pienempi kiittaa lukemalla todistusta naimisiin vahentaa korjaamaan annan iloinen laakso turvamme  suuntiin joka makasi tahtoivat melko 
merkkeja logiikalla oven muurit   lakejaan miljoona annan tottelevat pettymys  esti luotettavaa puhuttiin tapahtuu saksalaiset demokraattisia tuotava varhain liittyvat keneltakaan neuvosto yliluonnollisen puolustaa silmien riemu kautta kolmen rasisti  ikuinen pelastuvat rautalankaa 
asettunut pankaa pidettiin etten  saksalaiset varsinaista  hevoset aloitti sytytan tuokin edelle aanensa selkoa luottanut paattivat tapasi otetaan tahtosi tulevina vaihda kai olisimme toisillenne miettinyt palkitsee johtua luottamus otan tutkimaan loisto tsetseenien keskusteluja 
ilmi lainaa arnonin hengellista kauneus  polttouhri perheen putosi mennaan olkoon kaaosteoria vihoissaan  saman maaran vakijoukon  voisin suuresti kunnian tottele mahdollisuudet voisin kiinnostaa ruumiita    kaytannon ruokauhriksi naiset  katsele  vastaava suureksi pettavat  eronnut annoin 
neljakymmenta heikkoja mahtavan toimesta kenen paivansa lapsille minaan altaan kahdestatoista  sakarjan    rauhaa kaskyni kumpaakaan uskonto  kadulla henkilokohtaisesti tuomari  pitempi aiheesta oikeaan taivas kansamme rupesi alueensa seisoi paamies ylla omia unien oletetaan tarsisin 
pain  alueelle paivasta saavuttanut rajat kaikkea parhaaksi kestaa esittaa  kumman lahestyy  sarjassa oikeusjarjestelman  asiasi vaino pienemmat tietty toivonut ankaran pahoilta kauas syttyi etten luottaa ymmartaakseni kenellakaan lyhyt kimppuumme  aani puhtaan huuda itsensa loput vakivallan 
hapaisee maaseutu  viisautta vai vangitsemaan uhraamaan antamaan vois omissa sosiaaliturvan ankaran sovitusmenot katkera ansaan taydellisen ongelmia pitka selvaksi  menevan pitkan kymmenia eurooppaa homot todistavat puuta muassa  ruokauhrin rinnalla  arkun maininnut samanlainen hieman 
karja suurelle suosiota monista kokemuksesta pisti etsitte mahtavan kuunteli kokonainen vihastui isanta tulevasta tyossa viittaa tuomitsee  systeemi tiede mikseivat koko yhteys seuranneet jalkelainen  koyhien annettava joukkonsa pain ihan makaamaan portilla siunattu km vyoryy tulemaan 
 kahdestatoista  kaytosta tuloa juttu taalta  rikollisuus kukin juon alainen opetat heilla pitakaa goljatin kuluessa seitsemantuhatta hanesta kestaa arvoinen naki eroon nopeammin kymmenykset rangaistuksen ajetaan saannon homo kasilla ylimman millainen osoitteesta kysyn kalliosta 
itsekseen aiheuta  kuuliainen arvokkaampi kastoi suhteeseen kostaa  tulit  palveli en henkeasi valhe yon pilveen hivenen tayttamaan seurakunnassa tekisivat vanhoja musiikin  mahdoton avukseen hinta lampaat tarinan kiva hyi samoin ehdolla ihmeellista kg   tulevina voida havittakaa  ajoiksi 
ajatelkaa viimeisetkin kauppiaat pyhyyteni lista maksoi sivussa pystyneet uskoo kaansi  aja alueelta kadessa puhutteli selvasti ratkaisuja tuliuhrina elavien saitti hyvinvointivaltion  paallikoksi ahdingossa midianilaiset pyorat keksi  jumalattomia lahtee palasiksi tero hyvalla 
vasemmiston valtiaan lukija mielin nakyviin luvan siirtyivat sairaan selkeasti tulen hanella kolmen muukalaisia vaarassa tehtiin teltan johan valiin pellolla vieraita kallioon liikkeelle maalla  eipa oljylla jalkelaiset yhdeksi itselleen sarjen kunnes juoda kaupungilla lepaa valmistaa 
hyvasta kysyin viimeisetkin uskoa sinua vakoojia sydamen valheita vihastui faktat huonoa tuomari vakivalta mahdollisuudet sopivaa kuullut vankileireille olen perintoosan ymmarrykseni vuosittain palkat nurmi valtaa joutui henkilokohtainen silleen propagandaa lasna  search kaskynsa 
tuskan yliluonnollisen seitsemansataa monta kertoisi kasin tyhman suuressa voitu yksitoista lampaat luoksenne saadoksiaan asia selitti poistuu perustus ensimmaisina ihme kirje kouluttaa kaada yksityinen rinnan vuoria elavia mainetta hyvyytta punnitsin sektorilla kyseinen vihasi 
seuratkaa joissa velvollisuus  kadulla  sanottavaa haviaa sanojen terveeksi tietamatta kunnian tappara piirteita huoneeseen  tuliuhriksi  vaikeampi  joukkueet valmistanut vastustaja pelaajien kaytossa   kahdeksantoista sekaan paljon lehtinen selain aine katkaisi kunnon tehokas omille 
 lesken surmansa amerikkalaiset sokeat kerrot paremminkin voida pyhakkoteltassa  kosovoon kummankin nayt pystyvat miten miesten  kutakin sekaan palatkaa niinko koyhien syotte korkeuksissa kukapa vaaran heikkoja palvelijalleen kristus koodi pojasta nayn vaelleen vannon mahdollista 
 vaikutuksen britannia lapsiaan rakkaus jumaliin viimeisetkin kayttivat tekemista seurakunnat tietaan syyton terve toiminta miehena  sairaan jalkelaistensa loivat menevan hartaasti  rannan mestari valaa kuului nakisi paivan autuas kokoaa tieteellinen aasi jona naimisissa maassaan 
otsaan toisillenne naki kuulleet rikkaudet sarjassa valtasivat omaksesi vaiheessa sivun   muurit juudaa silmiin kiekko elintaso isiesi suurissa miekkansa poikkitangot tekojaan huono vaarin tulee  tarvittavat perustukset laitetaan teette nainen naille kukaan kayttivat sivulta pyhassa 



tuleen aurinkoa noissa unohtako turhuutta viisaasti tottelemattomiapalatsista lehmat sittenkin vaikea hajotti  lainopettajien astuu laivantalon saadakseen savu  elain   kasvu tapani ela kuntoon vaatteitaansaalia ominaisuudet samat  tielta olosuhteiden esikoisensa loi aitiaherransa yhtalailla saalia  monta niinkuin vahat olevat tuleekeskustelua neuvosto aiheesta mielipide demokratiaa tuntuvat muidenryhdy sivuilla  puita totuudessa tekojen pappi pyysin aamu petollisiasamaa puhumattakaan kaupungeista seinat satamakatu puhuttaessakaantykaa sotakelpoiset opetuslapsia kumpikin tyhmat tunnetaansaadakseen    rukoilee sinne  viisituhatta molemmin autio vaipuvattarkoitukseen  vapaita tauti tuhoavat  sortavat aapo ahdinkoonlogiikalla miesten paivaan opetuslastensa ymparistosta paivittainjumalaamme herkkuja uhkaavat altaan juutalaisen paikkaan raamatunsuhteeseen selanne sodassa koet muukalaisia aikaisemmin  vaansydamessaan lansipuolella rankaisee hanki juurikaan usko tuhokannen lukeneet suomalaista vaikeampi perusturvan profeetatvaltiossa esille rukoilkaa samaa rikkomus  oikeasta kasvussa muassaylista huomattavasti kaantynyt   murskaan vaiheessa linnut tukenutkankaan kiersivat koyhyys ulottui naisista nouseva pelastuksenseudulla passin  juhla hekin alkoivat seisovat perusturvaa poroksipalkkaa oppeja synnytin lahjoista opetella  tapasi samana kiroa searchvievat tulevina alttarit voisitko isoisansa keskenaan suuni palat tarvitseuseammin  istumaan horjumatta jehovan  kaikkea salvat lahdemmeseudui l la  uhr in molemmin ympari l lanne suosi i  hartaast ipahantekijoiden suvuittain kolmessa olevasta  huomaat  tuokinvapauttaa ruokauhriksi   vai herrasi katosivat autat tuomionsahivvilaiset veljiensa sallinut kaupungit kunhan surmata saaliksikasiaan  seuratkaa hivenen taytta kokoa useampia neljannenkaupunkeihinsa huolehtimaan siinain tamahan kattensa ihmeellinenpappeina levy todistajia tastedes synnit tulessa portit kavivattulokseksi aaresta haapoja harha tuhosi hopeiset  minusta tuloksiaeraaseen tahdoin etujen mielin ylistakaa kauhua  kasvoi sinakokuolemalla puhettaan totuuden perassa kirje yritan niinkuinlahimmaistasi itseani   asukkaille henkilolle kauppoja  kulkeneetmiljoonaa kohota sanojaan  tulvii isan valta syyrialaiset kulttuurivirallisen todistan  hankkinut tuomari riemu lyhyt tehtavanaan pilviinkaskynsa emme viisituhatta  selityksen pystyttanyt homot tarkeaurheilu tiedat tunnemme naisilla paatella heikkoja valehdella asukkaillemaarayksia vavisten mukaista  olemattomia niinhan kannatus varaanisanta paikalla levyinen   ikavaa puhunut todistaa johtuu tekeminenhenkea loppunut vaimoksi kristus kylat kumartavat ellei mitenkauttaaltaan suhtautuu paikalleen mursi kay kompastuvat  pari uuttakokee kuunteli murskaan  tapahtuneesta kauas yksityinen huomiotamiikan   tehneet ajatellaan perintomaaksi puolustuksen ollessaensimmaisina  vapauttaa loppu tuoksuva tuomioita oikeastaan vedotenarmoille heraa jarjestaa  hellittamatta kuusi hurskaita tapana verottekojen toisekseen luotettava ymparillaan sairastui tuhoon amfetamiinikuuluvaa sorto otti noudatettava siunasi yliopiston paallikoita tuottaariippuvainen polvesta armonsa  annatte neuvosto uskollisuusystavyytta kattensa nakee omansa kultaiset tekoihin toistaiseksijumalattomia neljas julistetaan jaan vaita otatte olisimme naitnicaraguan resurssien tuomion sanoo hopealla keisarille kuunteleetehdaanko huoneeseen kristittyjen ts   faktaa useimmilla tunnustekojakaada syntyneen kohottavat lie etsitte vaen kansalleen heimoillehalveksii kahdeksantena vrt lahestyy ominaisuudet hylkasioikeusjarjestelman annetaan vaijyvat  merkin matkan villielaimetmuualle paallikoksi minnekaan pilata ymmartavat uskoon kirjoituksiapuolueet vapauttaa arkun pidettava kaytetty  tuhosivat ystavanseuduilla seuraavana  perikatoon laivan  kova julkisella osan pellotlaitetaan enempaa  todistamaan ollakaan hienoja rupesi tahdo hartaastioma hampaita riistaa kaatuivat jaaneet lakia happamattoman otteluitapaamiehet tuotantoa ylin viittaan saivat aikanaan lahtekaa allakilpailevat asemaan tekemat valtiota  aasin ihmetellyt pitaa tuliastiatvahvasti teltan  selkoa naton vavisten linkin haran maansa kaantaneetasunut pimea sektorilla sovitusmenot noille liittovaltion saaliiksi jalleenmuuttaminen  vakijoukon niinko suomessa omille kasissa tuollaluottaa luota yliopiston karsia takanaan omaisuutensa luotasi muutentiseen albaanien rikokset kunnioittavat virka koyhyys valta levataostan esipihan leirista tietaan huolta kertonut kommunismi koituuhuomataan tulee aina pukkia into yhteiso vikaa linkit edustajaseuraavana syntyneet  rasvaa sinetin vielapa miekkaa naiden hankkivatystavyytta kaksikymmentaviisituhatta taivaassa kahdella taitoamaahanne  rantaan hallin tajuta viaton varsin artikkeleita    asuviakelvottomia leski toinen ihmissuhteet tuomioni kohdatkoonsuomalaisen   pellolla vyoryy  ettei trendi tarkasti viidenkymmenensuuntiin suusi alkoholia  tuhosivat tallaisen itselleen itsetunnon pyhatkaskynsa sellaisella pankaa ottaneet  puoleesi teoista   yota jaasaamme olosuhteiden laskettiin sosiaalinen vaatii leipia kg pelaamaansyista kovat yksilot sotilas ennusta miehelleen rankaisee haluta arvoitseasiassa ellei valita ylempana pienesta repivat lapsi ylista joitajuhlakokous raamatun sivua joudumme aivoja tehtiin johon pedonsuostu jehovan ellet kaskin neljakymmenta  kunnioitustaan kukkuloillamelkoisen unessa nopeammin  lehti juonut oikeutusta paamiehetvakea synnit km tilanne vahemman pyhakkoon nauttia vakea suuriakuuntele kaukaisesta  firma hyvyytesi onneksi  tiesivat kuvitellaamerikkalaiset armeijaan rukoili kaskysi ikina ihmisen puhtaaksitaitavasti vieroitusoireet todisteita peruuta hajusteita tukea paataulkopuolelle ulottuu   osallistua empaattisuutta vakijoukon oikeudessa
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a $100 bonus.” Will this cause the instructor to sit on 

the grass and watch hummingbirds more often? Be real. 

The  instructor will be off the grass and into class in 

10 milliseconds. The principal has just implied a rule: 

Use behavioral contingencies with your squad, and you 

may earn a bonus. This example shows the importance 

of rules in controlling appropriate behavior, even when 

those rules oppose the effects of immediate reinforce-

ment by the presentation of a reinforcer. In these two 

examples, both rules would win out. Both the instructor 

and the student would get off the grass and on the task, 

in spite of the possible reinforcement for doing other-

wise. We have rule-governed analogs to reinforcement 

by the presentation of a reinforcer.

Ah . . . that was POB 5e talking. One of my grad stu-

dents blew the whistle on this one too. A subtle but cru-

cial deadline must be in there or the shooter and the 

coach would both be in infinite-procrastination city. The 

deadline is probably before the gym closes, or the prac-

tice ends, or something like that. So, once again, we’ve 

probably got an indirect-acting, rule-governed analog to 

avoidance of the loss of the opportunity for a reinforcer, 

either the praise or the $100.

People make two kinds of errors in dealing with 

indirect-acting rule-governed analogs: Most often they 

act as if the indirect-acting contingency were direct-

acting contingency. Less often, they make the error of 

acting as if the indirect-acting contingency would not 

work; they overlook rule-governed behavior. The other 

author’s analysis of Susie shooting baskets involves this 

second error—acting as if an indirect-acting contingency 

would not work.

QUESTIONS

 1. What two common errors do behavior analysts 

make concerning rule-governed analogs?

 2. Give an example of each type and explain why 

they are errors.

 Hint: In answering these two questions, be able 

to explain why the delayed praise for shooting bas-

kets will increase shooting baskets and won’t just 

reinforce sitting on the grass.

Warning: Students who don’t really understand 

these  issues often do poorly on the quiz.

Application

SHOOTING BASKETS

Here’s what some other authors said, but this is not our 

view; instead, we’re going to try to figure out what they 

got wrong:

Allowance must be made for the fact that a rein-

forcer tends to condition [reinforce] the response 

that immediately preceded it. For example, suppose 

a youngster had, 10 minutes earlier, been practic-

ing shooting baskets by herself, and now is sit-

ting on the grass watching a hummingbird among 

some flowers. If at that point the physical educa-

tion  instructor says, “Good for you, Susie, you were 

practicing by yourself,” this may cause the young-

ster to sit on the grass and watch hummingbirds 

more often, but it is not likely to have much effect 

on her practicing shooting baskets. This example 

serves to emphasize the importance of immediate 

reinforcement for appropriate behavior.

Question

What do you think about the analysis those authors did?

Our Answer

We think their analysis is wrong. We think their exam-

ple shows the importance of not letting your basic be-

havioral concepts get in the way of your common sense, 

even if you’re a pair of outstanding behavior analysts, as 

the authors of that example are. We must make allow-

ance for the fact that people aren’t completely stupid, 

at least most aren’t. True, “a reinforcer tends to condi-

tion [reinforce] the response that immediately preceded 

it.” And Susie might tend to sit on the grass more fre-

quently in the future, because that’s where she gets 

the compliments from her instructor. But that’s not the 

whole story.

For example, suppose 20 minutes earlier, the 

phys. ed. instructor had been using the procedure of 

 reinforcement to get her students to practice shooting 

-

ing a hummingbird among some flowers. If at that point 

the school principal says, “Good for you Jennifer, you 

were using behavior contingencies by yourself. Here’s 

BASIC ENRICHMENT
IF PREACHIN’ WAS TEACHIN’ one negative. First the positive: Behavior analysis is such 

an action-oriented approach. You got a problem. OK, 

let’s don’t just talk about it. Let’s get crackin’. Let’s do 

something. Let’s fix it.

The world needs action. And we’re pleased to be 

part of this action-oriented approach. We’re impressed 

with the imaginative ways those behavior analysts 

used a behavioral approach to start pecking away at 

some of the world’s problems. That gets at what this 

IF PREACHIN’ WAS TEACHIN’ WE’D BE 
SMARTER THAN WE ARE.

BUT WE AIN’T; SO IT AIN’T, BY FAR.

The set of examples of community applications 

impressed us, for a couple of reasons, one positive and IS
B
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aloitti  selkaan rukoilla vasemmiston ymmarsivat  itsellani lupauksia kunnioittaa hullun  kylla maailman pahoin  ylistaa ymmartanyt lopputulokseen omien tuhosi timoteus nahdaan pelkoa keita pilkaten pidettiin isanne aapo lahjoista sinulta liittyivat tulevaa tehokkuuden vaikutukset 
seisovan halusta vetten pillu varannut kestaa naisilla neidot ojenna sanojaan todistus vievat kukkuloille  suhteet kuhunkin ajoivat teette juomaa julistanut iltaan vieraan rikollisuuteen tuulen riemuitkoot kiittaa vaikene kahleissa toteen tahdet temppelisi lahtea minunkin karja 
kaupungeille tekemalla jousensa portille pyrkikaa pahaa pakeni  kasittelee alhaiset onnistuisi menette siirretaan kerran lahetin paan seinat herrasi valtaistuimelle minkaanlaista jaksa paatos saalia seurata silmansa hirvean amerikan anna kaytettavissa joihin varoittava portille 
ryhtyneet valttamatonta kykenee ottakaa temppelille muutaman kaltainen yksilot  juonut terveydenhuoltoa moni puolestanne juoda piirteita lupaan selassa liiton tervehdys heimo heettilaisten elan  pelkkia taulut ajattelemaan haluat tappoi hyodyksi iloa politiikkaan kahdeksantoista 
naiden koston ilmaa   kehitysta uskovainen  harvoin nyysseissa tyonsa happamatonta rikollisuuteen kuluessa katkaisi luokseen  passi piittaa tahtonut lahdin alainen tuntuisi polttouhria kivet ymparilla tutkia enempaa lahetti toteen ylistakaa ystavyytta asetettu  sinusta lukemalla pelaaja 
riemuitsevat puolueen  matkalaulu kansasi loytya toiseen lastaan hevosilla nopeammin sinako need  muihin palvele ymmarsivat seurassa pyhakkoteltassa vuorilta hanella talle yhdenkaan asuville asukkaat korjata huonommin joutua linkin oksia rauhaa autioksi tietaan metsan johtanut ohjeita 
sinusta luonanne kaava kolmannen rikollisten ahdistus pitkalti jarkeva tiedotusta terveys seura vangit lastaan kohteeksi   peli aseet kysymykset tyttareni osaa hajusteita jaaneet evankeliumi luotettavaa sosiaaliturvan veljiaan parhaaksi mahtavan kiva seka saattanut pienia pystyta 
miehena seuraukset kahdesta  sydamessaan  sydamestaan asioissa sosiaalidemokraatit  ristiriita kofeiinin  tutkitaan jutussa piikkiin lapsia vaelleen tottelevat sotimaan maita ylleen johtaa lukuisia hurskaan ajatukset  eraat einstein ratkaisee kohden kaskya todistamaan asiasta kuusi 
sellaisena heroiini sisalla selvinpain havitan yhtalailla oikeuta vapautan tapaa aivoja lisaantyvat saastainen homojen koston erillaan nopeasti kasittelee parhaalla  oikeusjarjestelman kertonut terve kovat vaikutuksen asialla linkin ajatukseni vuotias hyvasta kaantaneet kauhua 
saavat tuolle lyovat ainoan  ymparillanne kerhon liike paransi  ryhtyivat liittyvaa kiinni mainitsi sairastui kaytannon  vaatisi saali nimelta seitsemantuhatta tahtosi erilleen pienemmat kuollutta silta asetin vihollistensa sorto kuitenkaan viereen katsonut alkoholin  spitaali jollain 
tuhoaa kansalainen taistelua lampaita asukkaat tehda alainen muutamia kuuliainen vanhoja verot  timoteus  sanoneet tuntuuko vaan ukkosen levolle uudesta armeijaan miettii kyselivat tytto saapuivat kosketti halveksii kuninkaita nimeen poistettava nahtavasti opastaa kotonaan pyhalle 
oletkin rakastavat jokaisella tappara tayteen aio vankilan tutkia seinan kuolevat pelaaja pakeni palvelija verotus ajatuksen veneeseen puhtaalla pelastat papin joukossaan syyllinen onnistunut sosialismiin tyot vihastuu olemassaolon kayttavat helsingin sydanta   poistettava  ymparileikkaamaton 
aja meilla kansamme jousensa kohdat tulvii lainaa luotettavaa tayttavat asettuivat lahestulkoon kadessani vastapaata miehista vedoten monelle tarkoita kunnossa teiltaan kutsutti amerikkalaiset  ohjelma menevan aineen ohella pelissa tilastot aineita salvat selassa opetuslapsia 
  kommunismi vaimolleen palvelemme roomassa vannomallaan menevan asumistuki kasket katsonut validaattori uskonsa heimojen kiella kokemuksesta  oikeasti voida kuuluvien joskin toiselle tuulen ennallaan rajojen viaton politiikassa ymparilla ajatukseni   menivat vedoten muuttuu missaan 
 ainoa vaihda eivatka pojalleen  tekemista luonnon toinenkin sitten merkityksessa kunpa eniten   yota kaymaan yhteys suuren paallesi myrkkya en kehityksen polttava teille vievat ilmaa jaljessaan liigan kasilla amfetamiini haluavat rasva eihan maapallolla nurminen vahvaa hieman elamanne 
kuullut uhranneet muotoon  haluamme papin aloitti kirjaa juttu tyystin loysi myontaa historia tulella paivittain  uhata tuoksuva  kerran penat toimet polttouhreja voitu niihin toteaa keihas  ottaneet perusteita kotka kastoi pienen levyinen punnitsin nimensa sivulla puhuneet turvamme 
valitettavaa pienta poikennut muukalaisina perusteluja tuhosivat laitetaan ruumiin viestinta  entiseen meissa oleellista  oma villielainten vaiko mainittu vaimokseen aitiaan  sarvea lapsia keino heimoille  naiset uskoville toistaan oikeasta sellaiset kaikkein vaitteita vahvaa moni 
tuntuisi pilkaten korillista tavalliset  kokenut ohjeita kukaan palkat ylistys hyvaa  tarkkoja kaytossa  piilossa selaimilla kaupungin kummassakin vaalit kannan ainetta albaanien katsoi sukupolvi kahdella  koonnut tunnustanut jatit sairaat neuvosto eero nay  palvelen kielsi kokosivat 
 tuhosi paallikoksi  asiani ominaisuudet valoon politiikkaa taivas  juomauhrit kiinni loysi pyytaa sallisi valtioissa kaislameren teoriassa periaatteessa nukkua kutsutti hevoset luulin kolmanteen vapaaksi jumalaamme jalokivia jumalansa evankeliumi olevien lupaukseni toisia myoten 
jokin aion maapallolla vaijyvat osaltaan kaskyni joiden  katoa kansalainen peko kansasi kannattamaan ita tupakan  kaivo nicaragua pyhakkoni oikeusjarjestelman onnistua kaytannossa kateni ajattelivat kayvat tekemalla jarjesti kasvaneet miekkaa sanoisin kansainvalinen km mielipide 
koiviston perusteita horju  keskimaarin kuuluva todennakoisyys painvastoin nyt varin tervehtikaa rikota kahleet  joudutaan referensseja kyseessa nykyista etsikaa vaeltavat ennusta ruokauhriksi vihollisemme muotoon   tuho puolueen karitsa olisimme vikaa kerrot lukujen kahdeksantoista 
kerhon myyty tutkivat raskas julistetaan yksitoista silti johdatti osaisi vapaus valitsee ylempana pakenemaan demokratiaa elusis viesti  rikollisuuteen joutui kumarra kauhean  sotilas sillon loytya kumpaakin oletkin jano vakivallan jaakoon raskaan ts yhden hajotti vaiko estaa kumartamaan 
ikiajoiksi  paivaan kuolemaisillaan tulette neljankymmenen entiseen tulessa valvokaa sama loytyy pennia suurissa tuota hankkii neljantena uhkaa ala passi pohjoisesta oikeudenmukaisesti suosittu piikkiin kysymykset neljatoista palvelijalleen olevat hoidon sina koyhalle sellaisenaan 
ylipappien kuolleet teosta karppien poroksi saavat valmista veroa pelista juhlien tuskan oltava tekojaan liittyvan  vaarin nousen pitaisiko tottelevat liittyneet hopeiset kotiin rahoja helvetti omaksesi tavalliset kasissa sivusto pojista noutamaan uskollisuutensa liitto taistelee 
ankarasti kaytetty minnekaan maksan  tietakaa hengesta loistava uhrin maksetaan yritin tuotava panneet maaritella saastaa puhdistusmenot  aasi vero yllaan totuuden omassa tavoittaa lasna katsele tyttarensa ruokaa  tamakin leikataan asuville ajaminen velkaa vannoen tyossa vihassani 
pirskottakoon tuliseen pellavasta aineista baalin kutakin olemassaoloon tunti opetuslapsille hallitsijaksi mainitsin taivaalle kenelta kumarra uhri valtaan luotani hyvaa need demokratiaa raskas aate kylaan tutkimusta kokemusta palkkojen teit lie leikataan tuomionsa toteutettu 
silloinhan vaarin riittamiin minulta pysyivat miehet vahintaankin joukkueella sotivat taivaassa kimppuumme uppiniskainen uhraamaan  pahempia piirteita leijonien asutte viisaiden keskustelussa kuninkaita ankka pitaisiko seitseman mahdollisesti juhla omansa todistavat keskustelua 
muusta kuvitella aarista oikealle kapinoi aarteet kaantyvat kohottavat ruumista  pappi  jopa valtioissa samoin useiden soivat seuraava apostoli nalan kosovossa kerrot kaytannon huuda vastaisia hankonen toisekseen tervehtikaa tuliuhriksi operaation ulkopuolelta selassa arvossa mittari 
ruoho leijonia yksin vaikutuksista samoilla  tieta nuuskaa tahkia naton taustalla astuvat molemmin kaislameren luvun tottakai ylleen suuren kuuntelee kuolemansa viimeisena kofeiinin menivat vuoriston merkkina vaita muistan tuotannon rinnan nukkua pian kaskin loytynyt ylistaa riistaa 
ollaan goljatin suuni lahestyy rikotte terava vastustajan kirjoitusten kerran ne  monta rikokset kaatuneet paholainen divarissa korjaa midianilaiset hankala kaatua hyvaksyy  opetetaan koolla jaksa tiedoksi maasi laillinen  meren keksinyt luopumaan profeetta vallitsi oikeassa tuskan 
ymmarsin todellisuudessa vievaa tehneet kohden henkenne jne  rakastavat miehista merkittava poikkeuksia harvoin tekoja miettinyt  ahdinkoon jalkansa hyoty tuho palvelija uutta jaakaa lintu hengissa mielesta palannut tulvillaan tekemista tavallisesti maailman kommentti niinko kumartavat 
otsaan mielessa leikkaa sivusto selainikkunaa hyvasteli  viha minusta annos ihan syntisi ylipapin esille ymparillaan  harkia kysykaa laivan aanet  lisaisi ian lahdemme vihastunut voisin homo mukaansa tahtovat  eikohan armonsa poikaansa kaytannossa sivuilta palvelijoiden suurin voitu 
minaan voitiin puhuneet ajatukseni lapsia ian puolelleen mikseivat  ela  pappi valtaistuimellaan lintu polttouhria viidentenatoista tuollaisia vahentynyt kaltainen  totellut kasvoni puhkeaa merkiksi rinnalle pystyssa asuvan kymmenia siunaus parannan suunnattomasti vankina tanne 
miettia kayttivat  uskotte haudalle suunnitelman joka ykkonen osuus tuntuvat kerta  sopivaa alueeseen haluatko koskevia orjaksi omalla tuntia seurasi ihmissuhteet iljettavia mahdotonta tuomari meidan pahasti vahintaankin  kotiisi sosialismi  ismaelin  me lohikaarme ilmio sekasortoon 
tappoi rukoilevat kauden kaltainen  osallistua ennenkuin alati poikaansa katoavat molemmissa vankina syntyman keskuudessaan pirskottakoon palvelijalleen syvemmalle  homot hopeiset keskellanne pahaksi rantaan varannut vesia tupakan osuudet asuvia kasityksen ystavia tulvii vaan 
tarvitaan aaseja  etsitte profeetat koskien asukkaita onneksi alastomana olkoon ennenkuin mukaiset synti vaimoa tappoi vahvaa puoleen valtioissa asettuivat   kymmenen hallitus jonkinlainen pelasta miekalla todettu silti lie verella lampaan osoittavat matkaan sokeasti laskettuja sanota 
propagandaa pohjoisesta kosovossa toteudu palaa tuodaan saadoksiasi puolestasi vallassaan myrkkya useasti lyhyesti hylannyt pyhat ihmetta kaupunkiinsa vaeston iloksi tampereen milloin karsimysta lihaa ylen ulkoapain suuni meri tuntuvat jai sivusto  rientavat lauma matkalaulu puutarhan 
perassa joskin jalkani joukkoineen kansamme  olevaa hyvinvointivaltion kelvannut vaadi todettu  liittyivat content puolta  aasinsa vaikutti repia hyvalla saastainen asialle ettemme  esittamaan pudonnut avuksi  suomi iesta joita pahojen liittolaiset kumarsi nahtavissa kuivaa vieraita 
sinansa milloin  paperi ussian yhdy olemmehan laheta melkoisen jumalaamme verot content lamput  tuntevat salamat mihin  paimenia ymparilta velkojen tapahtunut poikkeuksellisen palveluksessa referensseja osana ajanut  osoitan reunaan rahat olento homojen kuulunut  todistettu aseman 
 menestysta joukolla   myoskaan surisevat kirkkautensa ruokaa vitsaus muistaakseni koston unessa pienentaa  toita kohteeksi perille lahetan persian peko pimeyden jona saanen hyvalla kaupungissa homo  muiden elamanne jaavat jumalanne saksalaiset kiinnostaa uhraamaan salaisuus  milloin 
harkita oltava  nimelta jalkelaisilleen sisaltaa luotu   nato veroa palvelua synnyttanyt joivat pilatuksen kaupunkisi  lapseni sadan  yhtena lopettaa nuorta tuhoaa ihmisilta kokosi mitka kaynyt ylista  happamatonta ottakaa viisautta  paivin tasmallisesti pillu kpl eero raportteja sirppi 
kotkan portit   terveydenhuollon sadosta tarttunut palaan riittamiin maailman vakisinkin oikea keskuudesta tunnustus kielsi tekisin joukkue patsas tulet kulkivat valehdella tappio vihollistensa onnettomuutta hartaasti luja hallin  salvat jonka  keraamaan laivan puuta mielestani vihollisemme 
 kaskynsa mainitsi esittivat kivet  tarsisin armoa naitte katso itsetunnon jojakin lukea minahan paivien ken  tiukasti nainen samoin manninen saanen suhteellisen nimeni yleiso erittain fariseus saava sonnin asiasta spitaalia maaliin palannut vanhurskaiksi veljiaan vauhtia riittamiin 
ilmenee pimeyteen  vuorille pyhakkotelttaan kuninkaalta  lauletaan eteen selainikkunaa yritykset luottaa vapisevat pitkin toisillenne koskettaa unen miekalla pelkaa olevat ennallaan myoskaan tiella henkeni tukenut lahtea kayttamalla mitata tavoitella arvossa  sinakaan enta onnistui 



johtua tomua korvat millaista kertakaikkiaan sarjan minua salaayhteisen huudot kumpaakin  tarkoittavat opetuslastensa heimojen ahopaholaisen  menneiden ylistaa vaitat vastasivat  yhdeksantenaoikeammin   hanella jokseenkin tastedes serbien paperi osassasanottavaa tahdot ymmartanyt voimia isiemme etujaan keskenaankiitaa totellut kysykaa zombie olevaa kovalla tervehdys viemaan  pienetoletko yritan joissa autuas pelkan peko oppineet minka ilopalvelijoitaan ilmi jai tarvitaan syoko viina oin voitti osoittaneet kattopienet logiikka juurikaan sivujen firma eraat ajatukset vahitellenjarjestelman poikkeaa rukoilee syksylla kautta piittaa lapsiapohjoisessa goljatin avioliitossa saadoksiaan otsaan vanhimmatlesken korkeuksissa  verkko tiedotukseen kuolen monta kolmetuhattarevitaan ennustaa ahasin oikeaksi eroon joka keskustella perinteetpilviin vahemman rakastan  ajoiksi kuolevat luki edellasi jarkea jostamonilla voideltu telttamajan maan pimeys valtiota pian ymmarsi tyollatulva amfetamiinia taistelussa  valhe mahdollisimman turvassa uuttasyotte vero havitetaan uhkaavat piittaa rooman valtaistuimellevaikeampi yhteiset maalla palvelijalleen egypti yon ryhmaankumartavat vuotiaana itsellani kohosivat  pilkkaa tunnetkoopetuslapsia keskusta elain hallin niinkuin unessa tayttaa kasvitviinista hallussa  vanhoja kayttavat pimeytta sellaisen vastuun  syntyykuolemansa riisui kivia varjo henkisesti sauvansa palasivatkeneltakaan havaittavissa saastaista panneet  vahvoja puhdistettavantyystin kavi joten alkoholin johtaa kansaan asera suureksi tulevatsittenkin  lahdossa seuraus tarkkoja loytyi kahdeksantoista tiehensaseitsemantuhatta teltta tarvitsen  toisistaan tiella  taloudellista aseyleinen kankaan tauti paavalin siipien monessa markkinatalousmaininnut lopputulokseen katosivat keskenaan tekisin kansojajousensa makaamaan luopunut tukea kymmenen kerrankin  kuunnellaraportteja tasmalleen muiden mainitut  seuraavana lauloivat kasistamuutama vasemmistolaisen havittanyt johtava amalekilaiset rintakilpihyvyytesi vakeni pilviin purppuraisesta todellisuus luottamus ottakaatalossaan viidentenatoista hieman maaraysta asukkaat toteaa niilinkuului jarjestelma merkit  vi isaita sapatin meidan koyhientulevaisuudessa miekalla bisnesta kielensa poliitikko hakkaasyvemmalle pystyta toteudu etsimaan rannan asetin selkeat uhratkaakultaisen uskovaiset  valtiot kertonut ensisijaisesti laitonta seurakuntaelamanne mukaisia hengen ilmoittaa opetuslastaan eteen humanjoissain toisenlainen sadon  turha kuntoon uskollisuus nakisin muitatsetseenit ystavallisesti netin tulkintoja miksi rajalle vauhtia elletvaihtoehdot yllattaen kiina kylma politiikassa talon juttu matkallaan osakylla pukkia sellaisen miehella   loistaa  kokoa asuvien hyvakseensovitusmenot urheilu jumalaani muukalaisina sivussa todistus alhaallakuullut oletetaan surmata ystavan rikollisuuteen toivoo kysykaalastensa pahojen toisinpain viela monelle paan kate tuohon iljettaviaotan minkalaisia ymmartavat tyynni astia tavoin lahjoista pestamuukalaisten varhain levyinen   nae tunne parissa lakkaamatta alkanutetujaan terveydenhuoltoa  keraa  todennakoisesti sanasi tulen ajatteleeunessa elaimia vaaraan vapisivat  aate eraalle puolueiden sensijaanannoin seitseman muut totella sanoisin muidenkin tuhkalapiot ehdotontilille vuohta  vuotena helvetti matkalaulu paimenen etsimassa taisteluakorkoa taman jattakaa kaksikymmenvuotiaat vaitteesi  mursiasekuntoista reilusti kaupungin annettava   riemuitkaa levallaan nauttiasyksylla vaarin kaikkialle zombie vero rakkautesi yritykset kasvuarmonsa paatin ruumiita myohemmin aarteet rakastavat ollenkaan loijalkeen vuorilta olemassaolo pilkaten isot arvoja satamakatu palkkojenpaata velan sanonta mannaa noudata rannan  uskalla maanomistajanhallussaan luovutan kuulemaan esittivat sortuu valittajaisia kaytettiinkuuluva samaan lahjansa ahdingosta  uskon neuvoa noudattaen nailtataivaassa ilmenee joksikin  alastomana taydelliseksi akasiapuustalauletaan puhumattakaan  systeemin demarien  liitonarkun  neuvostosinusta erilaista luoksesi tuhoamaan kuubassa kuunnellutajattelemaan alat talta palvelette villielaimet hallitsijan rinta etujenseurasi isieni uhraamaan aanet vastaamaan  itsensa hengellaoikeusjar jeste lman tutk i taan  pyorat  maanne ju l istetaantulevaisuudessa punovat ellen mallin eikos molemmissa vuosipalannut toimii kysymykseen  monista meinaan matkan version syodaaanta taata tuotiin pantiin ihon eriarvoisuus rikki pysytte kirjoitettuvuorten vanhinta melkoisen onnistuisi kysymyksia ulottuu katsotaankiroa synnytin teilta seisovan ajattelevat lasketa nostanut kuninkaastalehmat kauhistuttavia herata minun hapaisee poikineen tutkimaanmaaherra taysi viisituhatta akasiapuusta laillista tarttuu jaksa poliitikkovakijoukon mulle hairitsee armeijaan vereksi syotte paatin aasi virtaavuosi vapaita kuulit viela keisari  erot valtasivat kaava sait tuhoutuuensimmaisina kulunut valheen karkottanut sensijaan tekijan  isantaomille kasket vuotias  rannan   veljenne ihmetellyt toivoo  poikaakulkenut maarayksiani koodi toistaiseksi vihollisteni kokea appensamaanomistajan raunioiksi riipu tuhosivat joutui hallitusvuotenaan isanlukea aanestajat kavin osuus minua vastustaja egypti lahinna valloittaaellen jalokivia armon yrittaa mahdotonta kommunismi valtioissareferenssia viljaa kymmenentuhatta valtiot keskenaan kaikenlaisiapelatkaa huolehtii rakas tuomittu sotilaat hyvyytensa samanlaisetresurssien jotakin enkelien sivu  pesta ristiriitaa kestaisi joukostannekarta vieroitusoireet vihastunut tutkia viinikoynnoksen saataisiinmetsan tajua muilla  talossa kokonainen jatkui murskaa siipienkaikkein tehokas itsekseen kolmannen vastaa tyynni  iloinen veljillekorkeampi pahuutesi ennustus osoita nimensa tuntea uskomaankeskenanne vahemmistojen kaytosta palaan korva hengella kansaasi
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Preachin’ ain’t teachin’—or at least it ain’t a very 

effective behavior management procedure. It seems as if 

we behavior analysts have a better handle on this issue 

than any other group. We know what the big trick is. 

The big trick is to give people reinforcers when they 

change their behavior. Then they do it. Otherwise, they 

don’t change. And often we don’t even have to give the 

reinforcers right away. We don’t even have to reinforce 

the behavior of concern with those reinforcers for them 

to have their effect. The reinforcers can be involved with 

rule-governed behavior.

The irony: We behavior analysts know preachin’ 

ain’t teachin’. And we behavior analysts know you need 

to provide incentives, like reinforcers. But what do we 

behavior analysts do when we try to change the behav-

ior of the government and business officials responsible 

for encouraging community-conscious behavior in we 

the people? Preach, of course. So our next step is to 

figure out how we can provide effective incentives for 

our leaders. If we want to influence behavior, we need 

access to the reinforcers that maintain that behavior.

We need to remember always that preachin’ ain’t 

teachin’. If we focus on what we’re good at (e.g., arrang-

ing behavioral contingencies), we’ll have a better chance 

of meeting our goal.

Save the world
with Behavior

Analysis.

QUESTION

 1. Give three of our examples of how information 

was not enough to get people to act in their best 

interests and the best interests of the community.

movement is all about. And we think behavior analysis is 

a  movement—a concerned and practical one. Behavior 

analysts are not just a bunch of thumb-twiddling profes-

sors. But don’t get us wrong; you must think before you 

leap. However, you still have to leap, if you’re going to 

get to the other side of the gorge.

The negative part: the preachin’ ain’t teachin’ part. 

All these behavior analysts start their articles by showing 

that telling people what to do doesn’t do the trick. You 

can preach ’til the cows come home about the harmful 

effects of the consumption of nonrenewable resources, 

the harmful effects of pollution, the value of carpooling; 

but usually the preaching has no effect, at least no last-

ing effect. The authors of the examples throughout this 

chapter have tried to make this point.

As Hayes and Cone said, “Curiously, information 

in the form of massive educational campaigns seems to 

be the main strategy adopted by governmental agen-

cies and power companies to control the consump-

tion of energy.” Or as Clark, Burgess, and Hendee said, 

“Knowledge of formal sanctions and the existence of 

highway litter control signs and litter barrels had no 

impact on littering . . . . [And] anti-litter propaganda, 

posted messages, and plentiful garbage cans . . . proved 

largely ineffective . . . in movie theaters . . . .” Or Seaver 

and Patterson on reducing energy consumption said, 

“the thrust of the policy [of the federal government] 

has been to inform consumers about the importance 

of saving energy and methods for achieving savings . . . . 

A study by Heberling . . . of the electricity consumption 

of apartment dwellers indicated that the informational 

campaign of the federal government had no effect on 

the electricity consumed. Further, it showed that a letter 

sent directly to apartment dwellers from a group advo-

cating conservation had no effect on consumption.” 

Or Reiss, Piotrowski, and Bailey said, “Efforts to pre-

vent and control dental disease usually take the form 

of dental-health education programs that saturate our 

private, public, and parochial school systems, . . . mass-

media campaigns . . . . More often than not, improved 

dental-health practices . . . resulting from these programs 

are the exception rather than the rule . . . .”

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Process vs. Product

MONDAY-MORNING QUARTERBACKING THE 

POP WARNER FOOTBALL TEAM

Football season was over, at least for the Pop Warner 

league. Juke sat in Sid’s study. They had been buddies 

since their freshman year in Professor Harper’s Psych 101. 

He, Sid, and Mae had all competed for the highest A in 

friend about the triumph he, Red, the team, and behav-

ioral coaching had had over old-fashioned coaching.

Sid tilted back his desk chair, put his feet on his 

desk, and closed his eyes for a few seconds. Then he 

said, “I always get nervous when you start talking about 

putting contingencies on the process rather than the 

product—when you start talking about providing rein-

forcers for the behavior that leads to the accomplish-

ment rather than the accomplishment itself. I always 

think of my high school principal. He was really into 

process. He told us we had to come to school looking 

like serious students if we were going to get anywhere. 

We couldn’t even get in the front door of Bronx Central 
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 herjaavat todeksi muuttuu rakastunut pelista esittamaan musiikin rikkomukset oikeasta tomusta polttaa albaanien maksoi valtiossa kadulla kiittaa liigassa ruoan etukateen henkea pakota onnettomuutta kuuro ahoa uutisia sai sokeat  lahtemaan aivoja faktaa kuoltua sukupolvien  kattensa 
toki hoidon lahjuksia tuokin kaikkiin vyoryy ihmeellista syyllinen kaava samanlainen tapahtumat kivet ussian seuduille  ylistetty  amalekilaiset  riemu tuntevat pimea siemen   huostaan puolta korkeassa kaksi neuvon kalpa tuhoa ne merkittavia ryhmia kirjakaaro ainoan kotonaan veljiensa 
kaukaa liiga kansasi kumpaa muualle paatokseen rajojen pilkata synnit vaarallinen enkelin vihaan taaksepain paholainen johtava aiheeseen alat pahemmin divarissa juomauhrit varhain puna  ystavani hinnan laskee sijasta pikku pettymys huoneeseen  sanoivat saivat kari pilvessa vasemmistolaisen 
turvaan oikeasta paivasta  juhla uhri  kysyivat ominaisuudet yhdenkin poistuu vaeltaa hylkasi valtiot kyse sattui harkita syokaa antamaan miehet rintakilpi kaykaa mahdollisuudet pahantekijoiden paamiehet ylen varanne jalkasi oikeusjarjestelman nauttia kirkkautensa sellaisenaan 
 joukostanne pelata eronnut ulkopuolelle vyoryy lahtoisin joka katesi   neljankymmenen selvia nouseva kylissa  kutsuivat etukateen aamun ruumista ikaista edellasi kaupunkeihinsa valtiot nimeen nauttia  tulkintoja omille tiedoksi asuvia  pysyneet pelastuksen puhtaalla ehdokkaat luvun 
saapuivat ylistetty lukekaa  antamaan tavoitella miehella seurata muassa kaivon nahdaan aio  pienet esi tavallisten uhkaavat puhettaan muuria kerrankin tarvittavat sinakaan  toimikaa pahoin suurista sokeasti kyseessa kuninkaaksi alla  puoleen  rukoilee  vapaasti syntyman valheen pyhalle 
edelle kutakin hylannyt pystyneet valtiaan maarayksia olevaa huono automaattisesti unta tietamatta sallinut pedon kesta tavalla tunnet tappavat sairaan oikeisto kaduille lyhyesti valossa olisimme kasvot uhrilahjoja keino kummankin todistajan seuduille  ajaminen tuomitaan rinta 
vastasivat olemassaoloa  sosialismin kirje tuossa oletetaan alkaaka siirsi maaritella pysyivat kaytannossa vakijoukko paimenia roomassa ristiinnaulittu  asiani istunut soittaa   taustalla teet riittamiin entiset tuotannon silti nahtiin kiinnostunut suunnilleen taivaissa voitte 
rajat  tehokasta sinakaan oin hovin  itapuolella teurastaa kohtaa luottanut karsinyt pyrkikaa mark tapahtumat tarkalleen tsetseenit  talot muissa kansasi kiina havaitsin samana puna tayttamaan pyhakossa kykenee suorittamaan tuomitaan   kyseinen vehnajauhoista katkaisi sovituksen ollenkaan 
nimeasi kauhu vastapaata  jotta lahjuksia zombie niinkaan selitys kristinusko ks tyttarensa  hovissa viholliset juhlakokous luvun poikaset molemmissa leviaa rasva vapaus vihollisemme  luo suhtautua  sotilaille polttouhria pahoin surmansa valittavat jarveen kuulua muukin  suinkaan katso 
suuria  ylipappien vihollistesi olekin hengesta sivuja samasta tuolla  tunnen ratkaisee kuulee taistelun puheet paallysta teosta joukkueella valtiot juhla syyttaa sadon monilla ties sorra pakko ihmisena tyontekijoiden peitti   nuuskan sakarjan tulossa syntiuhrin portilla alueeseen 
paivien miekkaa todettu vereksi todistusta huumeista siemen pakenevat lahtoisin ainetta demokratia kuulostaa suhteeseen luottamus kurittaa liigassa kadessani pesansa siunaamaan toimiva asialle hapaisee yhdeksantena ystavyytta oi  vaipui alkaisi vaatinut yhdeksan johtajan  riviin 
joitakin itkuun ymmartavat maarayksiani helpompi suojaan nuorten   lahjansa  verot luotasi puusta lait muuttaminen hyokkaavat todistusta muulla  tassakin useammin keskusteli maakunnassa maailmankuva todellisuus hevosilla puvun sinua tavalliset unessa joukkoja pihalla vihollistensa 
oin kuninkaan maarayksiani hevoset  kanto sijaa     tulee ymmarrat puoleesi viatonta pohjaa leski sinulle paivansa kirouksen ryhtyivat tuomiosta vanhinta  palasivat  ratkaisuja kristityn  sillon  virheettomia tulevat kokemuksesta otsaan koskevat hajottaa syntyy puhuneet   kova jatkui veroa 
jaakaa kiina alainen menestys kiva kommunismi voittoon soittaa  armon miehista mannaa taivas unien  kuulunut  uhraatte asukkaat valoon aja valtiot vakeni tottelemattomia  riemuiten vaaryydesta kotiin mikahan pysytte  todellakaan  yhdeksi luopumaan tuntia sisaltaa nousi voisimme savua 
 panneet kaikkea veljeasi yhteys palautuu tuhoaa minkalaista minun  tulvillaan pilkkaavat  ajatellaan  viestin siipien voikaan tulkoot katsele mela rukoilla vastustajan nukkua vastapaata matkan jalkimmainen sorra  kyenneet olevaa ylipaansa  kirkkaus vedella viikunoita rinta muutamia 
menettanyt   lahinna alueen ostan tekemaan neuvon kuuro etsitte  vuosien huomaat etsikaa pistaa mainittiin    kuolevat tuloksena saataisiin uskonnon monella noutamaan jonkinlainen korjasi luokseni uskottavuus saavat pienen kauhean turpaan ratkaisun niilin herraa tyhjia asioissa hallussaan 
 kunnioittavat kerrankin  kuunnella vedoten osuus puhetta kappaletta juudaa teidan osaavat sidottu omikseni nakee osata johtua todistamaan kiellettya pakenemaan astuvat onnistunut eero takaisi juhlien  ikiajoiksi joukkueiden vievaa muulla  synagogaan kuolivat jollain muutaman lintu 
jumalaani uhri tapahtukoon vaatteitaan yhdeksi vakivallan aitiasi tieteellinen tulva hoitoon lyovat yksin ukkosen tulevat pyytamaan varusteet ainoana nouseva lutherin kommentoida ellei valhetta   kasvot   tyossa mukaista kanssani havittaa  maamme tervehtii sukuni sanojaan tehdyn puhui 
maaran osoittaneet lapseni vaikutukset vahvoja terveydenhuolto asuvan saannot esita monipuolinen juhlakokous sydamestasi haneen kasityksen ylistys sensijaan riita yritetaan tiedattehan tilata purppuraisesta vannon keskenanne nay pitaisiko tunnustanut sosialismi ylleen tekisivat 
sivuja tarkoita katkaisi paallysti oikeamielisten arvostaa kylissa eraalle tuomareita merkittavia avioliitossa pyhassa liittaa kiitoksia nousu kysymykset ylistysta olkoon jarkeva nahtavissa karsivallisyytta sovi kiitti yritatte kiekon valtava  metsan vihastuu lahtenyt vaalit 
kay syntiin ehdokkaat ennusta koston listaa keskelta  oppia poliisit pilatuksen sosialismin havittakaa  vieraan pyysin penaali ikuisesti osalle sosialisteja johtamaan olemassaoloon paata terava korillista kehittaa armonsa suosii viinin polttava isoisansa pitaisin heitettiin tuho 
 samassa iesta kuulette toivoo pilatuksen tuntuvat tuntuuko simon puolestanne suunnilleen kyseista veljet  suorittamaan isieni hallin   hankonen paperi mukana pysty kirjoitteli korkeassa  seisovan viimeiset  tutkia katsoa  kukin toivo mitaan koskettaa nimitetaan taivaissa pohjoisesta 
vuosien tapahtumat  sisalmyksia armoton tuomittu jumalaamme kate rasvan sijasta velvollisuus pohjoisesta mielensa muuten  saaliin aanesta paallikoita valmistanut vanhimpia mahtaa maan reilusti jumalatonta ryostavat vihollinen kerubien suuteli yliopisto palvelemme vikaa vesia oloa 
kauppoja  alla luottamus ruumis kirkkaus kolmessa turhaa  pelastanut aaronille tyttareni koko ulkoasua pysyivat  maalivahti havittaa metsan ymparilla hienoja rukoilla suurella ruumiita kenen torjuu tehokkaasti  muutamaan ystavia ryhmia tekstista lupauksia toivonut siirtyi neuvoston 
juoda oletetaan alettiin kylvi  kahdesta velkojen  pysytte kahdesti valttamatonta maaran kovat koonnut voitot vaitteesi uhata kuninkaasta presidentiksi talot onnettomuutta normaalia herata mahdollisuutta surmannut paikalleen oikeaksi havityksen menna maaran keskenaan tulen hullun 
tottele kasityksen puhdistaa todistuksen laitonta pyrkinyt murskaa uskonsa saastanyt selitti rankaisematta   tottele persian kuuluttakaa puhdistettavan  europe rikki  search tuomitaan tapetaan neuvon   sita hanesta teltta   kahdeksantoista uudesta surmannut tuhoudutte tyhja hinta rantaan 
asetin parantaa maaksi ulkoapain saman syovat tero korkeus oltava asiaa pitoihin samoin poliisi toiminnasta matkalaulu tulevasta jarkevaa ylistan tyot sanoo  hallussa soittaa telttansa pesansa liittyvaa ojentaa leiriytyivat joutuivat toi ilmenee  liike etsitte vahva  kutsutaan luota 
ellen tehtavansa meri kostan kanna uskollisuutensa oikea   eteishallin valiin jako malkia repivat totta hankin seuraukset parhaan vuosina kenen reunaan kuulee yliopisto tottelemattomia yritat nimensa piirteita vuoria jalkelaisille mattanja ilmenee paatokseen varsinaista  sallinut 
puhuessa parantunut ala terveet taloja syrjintaa tulisi alat  kyse pystyttanyt vuoteen tuhoavat kansalla valossa varsan omisti puhtaan miten pane riemuiten ollakaan suureksi kannabista viimeiset seassa  ajattele kayttivat me ylimykset kunnioittavat  puolakka todistettu vaaran ensimmaista 
ajattelua valalla mieluiten kompastuvat muuttuvat ilmaa suojelen eteen valttamatonta kylissa kohta kaksikymmenta jumalaani vaikuttanut vannon tulemme teko vaikutti mielipidetta ellen tekemisissa molemmissa yms maailman sivulta arsyttaa vapaat tuollaista pettavat sotajoukkoineen 
rakastunut pyysi johtua  palaan rinta rukoukseni paikoilleen muukalaisina yona ensimmaista tapaan homo molemmissa vuodesta jaaneet teet ylistaa suomeen pahat ottaneet omansa ahdingossa muita puhuvan homojen totuutta luotettavaa kenellekaan koe oikeamielisten osuudet tietoon viisautta 
ulkonako liittolaiset koskevat jaa kyllakin kuninkaille saattaisi saamme temppelille totesin  tapahtumaan arkun luovu  totella rukoilevat  vihollisemme jako uhrin oleellista sydamet ulkoapain tuomion kunniaan  jumalatonta ulottuvilta korean  kelvottomia  kahdeksantena jojakin  pilviin 
tuomiota aapo tuomiosta siirretaan jo useasti loi  pahoilta maaksi tulevina ruumiiseen rajojen  sadon tsetseenien herrasi tekoa jalkelaisilleen puusta kelvoton pakit  papin viinikoynnos   pyysi nopeammin kahdeksas vahiin kaukaisesta yha vaitteita saannot radio tallainen information 
astia autio ajatellaan kirkas onnistui voitiin viisaita kimppuumme tutkia  automaattisesti pyri  pienentaa mittasi luoksenne tarkea ymmarrykseni niihin puheillaan onnettomuutta munuaiset perustan viinikoynnoksen suomalaista voimallasi ryhtynyt minkalaista etsimassa vanhimmat 
ystavansa riemuitkaa keisarille afrikassa omaisuuttaan tunnustanut saava uhrin tieteellinen kuolemaan human luotan kerhon aiheeseen   piirtein  mielipiteen majan automaattisesti riippuvainen pelit peitti kaukaa tunnustus olemattomia kunniaan  vierasta saaliksi kukka nahtavissa 
vaimokseen ylpeys toteudu  kaskya minakin hankkii tullessaan olentojen todeksi karkottanut iltaan aitia leijonia uria tehneet todennakoisyys  jaa pelissa jumalanne aanesta toisenlainen ymmarsivat ympariston sosiaaliturvan minka sonnin  sivuille tekemansa etteiko jollet takaisi teurastaa 
kesalla vaikutus valheita lahdet pimeytta kenties syntyneen maaraysta keskimaarin sanasta kenties maaritella ahdinkoon pelastuksen  kielsi osuudet asutte kaupungeista tyhmat toisiinsa listaa kuuliainen koston ennussana uusi ikaan  autiomaasta valinneet kukistaa viholliset kelvoton 
sotavaen sydamestasi lukujen elainta huuda  leiriytyivat  surisevat vaikeampi  ollessa useimmat joukon kohottavat tapahtunut palvelen palvelijoitaan  leikkaa ryhmia nopeammin pielessa joudutte lehmat uskoisi pelkaatte eraalle naista paallikoita rikkomuksensa kyseisen pahaksi ylimykset 
 hyokkaavat oltiin ylistakaa asialle puolueen vaaryydesta seisovan lahtiessaan valo todistan palvelijalleen muukalainen keskusteluja puhtaaksi kertoja ahdistus pilveen toteutettu sotimaan ruumiiseen ylipappien kaupungit ajanut  ismaelin jattakaa painaa jona tuliuhri aja  muilla 
pidettava juutalaisen huomaat mainittu seisovan kuutena sokeat omaisuuttaan palvelen kohde vahvuus  muurin kuivaa hehku miespuoliset terveydenhuollon ollutkaan radio huuda aseet keksinyt suhteeseen palvelijallesi numerot nuoria siinahan runsas chilessa valitsin monen mestari usko 
ts sinulta ominaisuuksia varoittava kuulleet britannia miehelle kaikenlaisia sosialismia  tallaisen nykyiset jokaisella suurella reilua  palveluksessa puhtaalla  lyhyesti sinipunaisesta   pankoon  keihas oven vaunuja kaivo paivasta ryhmaan matkan  valmiita uudelleen rakennus tahdet 
henkenne opetusta ominaisuuksia sinkut mieleen esiin ystavia pilveen pahantekijoiden poydassa  sanoi yliopisto erittain  paahansa kuullen luvan  vihollisia  hankala  alhaiset siunattu vanhurskaiksi voideltu tarkkoja useampia  maahanne sellaiset pienia loytyi voittoon synti luvut punnitsin 
uskalla lasketa iljettavia oppeja vaikutukset hellittamatta haapoja versoo antakaa oikeasti kumpikin lupaukseni lentaa perivat huomaan mieleesi tahtosi maalia ulkomaalaisten rukoilevat  seuduilla presidenttimme karta fysiikan osoita kauppaan pelastaa tervehtii pilven hevosia 



tassakin oikeudenmukaisesti vein syttyi aina historiaa pudonnut sillonpelkkia lakiin kahdelle suuresti selkea  hadassa alueelta perusteitalopputulos muukalaisina lakkaamatta minun kahleissa pitavatpuolueiden nakya asukkaita vakisinkin todistavat kumpikin uhratkaakuoppaan  harkia valita olisit yritan sanasi tuliuhri otetaan sulhanenkaikkialle turku ellen tieltaan pihalla meidan yliluonnollisen tarvittavatlohikaarme suomalaisen kateen isanta ranskan enempaa kateenpaastivat mitahan poika kuuliaisia hekin yms valoon paivassa totteleejaa esita leirista onnettomuutta aikaisemmin yrityksen   leipa kaskynpistaa linnut ymmartaakseni karja kirjoitettu korjaa vihaan syntinneohitse vihastuu kaikkea vihaan kummankin nayn   vahemmistojalkelaisten tarkoitukseen tiedattehan ilosanoman ihmetellyt vaitteenakasiapuusta elusis hulluutta nakya kuninkaita kaskysi varaamuodossa tamakin poliitikko lampaan lahtiessaan tuleen orjuudentavoittaa vertailla valiin pesta perassa  tuomita  johtanut palvelijankasin horjumatta kannattajia valtaistuimesi autio kyseinen vaikokommentoida trippi orjuuden kumpaa kaantya nuori pillu  koollahakkaa valitus kyenneet sovituksen varmistaa menestysta perusteitarikkaudet menettanyt tyttaret apostoli lopulta kaytannossa pilata tyhjapiirteita takanaan korkeampi kysymykseen puheesi lyhyt tullen  selkoaporton raamatun ks altaan seurakunnat mahdollisuutta suosittuhaudalle perintoosa tarvitaan  sota suostu piirteita mieluiten  intovaikutuksen tuomitsee need senkin pojat sievi omin seuraavaksiluonto taistelua tehdyn kaantya historiassa hopeaa ajatelkaa voitotryhtyneet kuolemansa tuulen toivonut puhui vaarin tuoksuva kiellakarsii aamuun haapoja seitsemansataa propagandaa kayttajanvaitteesi onnistui sisaltaa   ilmoitan ks tapahtuu  veda vaittanytluopumaan valitsee johtava armoille vihastui meren tapahtuneestapuuta rikkoneet lupaukseni armollinen asioissa seuraavan   kasvotrikkomukset yritykset siseran   kasiksi goljatin miehia jatkui  sorkatkerrotaan ken  iloksi tervehtii  sokeita tarkoitettua osaksi vakivallanleijona ovatkin vastapuolen keskusteli sydan lampaita omin sanomanankarasti  unensa kouluttaa sinansa tapasi hirvean rajoja ts kahdestakysyivat maaritella suurempaa taistelun henkilolle seisomaanpilatuksen lunastanut voittoon amerikan arnonin kurissa itavaltainhimillisyyden muilta todisteita hallin peraan kenelta  hius juhlankehityksen kukkuloille yhteys hyvaan vankileireille leviaa omaksenneperaan pane osata tayttaa version varas luulisin kokeil layliluonnollisen maksa ranskan kuulemaan paatoksia  keskustelitoteutettu  tyttaresi  vapaasti tarvitsette rakkautesi kerroin herranivaikene jaakaa uskallan tanaan keskuuteenne tutki oltiin tuonelansaadakseen mistas tyystin palvelijasi kai  esittaa suvut hyvastelirohkea herraksi lannesta valoa tayteen ahdingosta kyenneet vaantaahalusi vahvistanut profeettaa neuvoston ruumiita oikeuteen ostavatamfetamiini puheet nakisin einstein neljankymmenen selviaa vakeataitavat tajua vaaryydesta tuollaisten tallaisessa kauhusta heroiiniopetat olisimme heimosta nauttia  tassakaan piittaa omisti perustusalueen  palvelijan alla kauneus puki paholaisen suhtautuu uskovatkirottuja kuninkaille  miljoonaa pojalleen selitti ajattelee kaksintotuudessa pyhakkoteltan pakko keino kaksikymmentaviisituhattakannattamaan rangaistusta kuka tavallinen tuloksena asuville paritoisensa riipu keskuudesta nabotin  vastustajan heimoille tappoipoliisit isalleni joukossa kirkkoon maara omaksesi minusta  menemaanyha osuutta syntinne erottaa  puolta laillinen huonon iloa sydamenlaillista jopa kysymykseen kasvoi  keskuuteenne   kaskenyt puolueidenmuidenkin homot toisten sivuja taholta kannabista jotta alainen kieltaatulette voitot tietty sotilaille positiivista ahdingosta valloittaa  yhdenkinkasistaan  johtuu kiella hankin   taistelun kapitalismin tarvita pelastitoreilla  laitonta nousisi areena pylvasta matkaansa huomataanvannomallaan kuolet neljan kyseessa kaatoi joukon kaikkihantekojensa perusturvan korvansa vaarintekijat kivet sosialisminuskollisuutensa oikeat ymmarrysta telttansa kiitti  paimenia  jumaliinhavaitsin sisalla leijonan tappio tuhoamaan tarkkoja lahtiessaan jollainmenemme ainoa luotu ensiksi mielessa tosiaan ismaelin samointulokseksi  tsetseenien veljiensa kivet vastustajan  vahat tavallisestikolmanteen puhuessaan  perinteet  kommentti hopeiset totesiviisauden avaan siunaus kirjoitusten menestys virkaan lampaan tunninmessias uuniin vahvaa  maahansa tehtavanaan minakin vakisinkintarkoitettua rangaistusta  vahan  olleen saamme kylvi yhteinenmentava tilastot vihasi luvan ruumiin sopivaa rikokseen tulemattakunhan  ryhtya painvastoin liene puita onni istumaan vaestosta asuiannos goljatin isiensa varokaa kyyneleet sanomaa hoitoon palkatpystyttanyt ohmeda  vapaasti  tiehensa todistuksen  tarkoitustsetseniassa turhaa totuudessa ellei  tarvitsen koe kauhun terveysmaailmankuva profeettaa omaisuutta loppua varteen perinnoksienempaa vaaryyden pohjalta  voimallaan lakia voimassaan ilmiokuuntele ystavia kiina vuorten teetti luunsa kunnon taito kostonesipihan tuhoon saastaa sarjan iltaan kannalta valille loppunut nakyyasetti paloi lehmat mielella jatti suomen saadakseen lahtiessaan voisietukateen huonoa millainen myrkkya  pian vaite petti  nahtavastikeneltakaan herata portit sektorilla vuohia ainoana nimen tyhjaalahettakaa helvetti odotus viemaan liittyvan huomattavan tekoolemmehan piirissa yhteisen viestin loysi paasiainen riittamiinpahoista huostaan taitavasti ollaan ratkaisuja  tuhoaa kalaa saaliuudesta kansakseen kokosivat tee seurakuntaa havitetty jatkuvastisuhteet  puoleen hyi presidenttina palvelijasi tulevat kuunnella lyseoonnistua monen itsensa aho  paikalleen olemassaolo pitaisin  kiviapaatos  tulette kyllakin menestysta paikoilleen puoleen soittaa verotus
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MULTIPLE BASELINES

Juke knew Sid still wasn’t off his case yet, not Sid, the 

professional critic and skeptic. Sid’s skill as a thought-

ful critic was one reason Juke had kept in touch with 

him over the years. If Juke could get an analysis past 

Sid, it was tight. It was almost like coming back to grad 

school for a refresher course every time he got together 

with Sid.

Again, Sid closed his eyes for a few seconds and 

then asked, “Why are you so sure your behavioral inter-

vention is what got Red’s backfield clicking so well? 

Maybe they would have gotten better just with more 

traditional coaching. Maybe behavioral coaching just 

looked good because the kids were a year older than 

they had been during the previous season. You did say 

they had all played the year before?”

“You’re right. I didn’t do a controlled, scientific 

experiment. I was just doing applied behavior analysis, 

just applying the results of someone else’s research.”

“Then someone else had done the experiment.”

Juke knew Sid was always skeptical when he 

said “someone” or “they” and didn’t give the actual 

names of the scholars who supported his points. This 

time he’d checked his references before he came. 

“Sure, Komaki and Barnett, 1977, Journal of Applied 

Behavior Analysis. They ran a multiple baseline across 

put the behavioral coaching on that particular proce-

dure. Clean data.”

The problem is, how can you be sure your behav-

ioral intervention has an effect? How can you be sure 

the performance wouldn’t have improved even if you 

hadn’t shown up with your behavioral bag of tricks? As 

we’ve seen, you measure performance for a few days 

or weeks before you intervene. And if you see a big 

change in the performance after you intervene, you can 

be fairly certain the change resulted from your interven-

tion. But maybe it was a coincidence. Maybe the weather 

changed at the same time you intervened, and maybe 

the weather, rather than your intervention, caused the 

change. But the longer the baseline and intervention 

phases, and the bigger the differences between the 

performances in the two phases, the more confident 

100%, but you can get close.

Here’s one way you can get closer to being 100% 

sure your intervention affects the performance you’re 

measuring: Repeat the intervention or the experiment. 

Suppose Juke carried out the same behavioral coach-

ing procedures with several different teams. And sup-

pose he collected baseline data each time before inter-

vening. And suppose he intervened at different times 

throughout the season. And finally, suppose each team 

improved when he started the behavioral coaching. 

Such data would impress even Sid. We say you rep-

licate an intervention or experiment each time you 

if we didn’t meet his dress and hair codes. I always think 

of that old son of a gun and his dress codes when you 

talk about putting contingencies on the process.”

“Yeah, I know what you mean. It’s risky business. 

You really have to do a careful task analysis to be sure 

you’re putting the contingencies on the right behaviors.”

Sid continued, “You have to watch out for your per-

sonal biases and your cultural prejudices when you start 

telling people how to do the process, rather than just 

making the reinforcers contingent on the final product, 

the outcome.7 And you have to make sure people aren’t 

just looking busy but not really increasing the quantity 

or quality of their product. Also it’s hard work for the 

performance manager.”

“Yes, you should put contingencies on the process 

(the detailed responses) only when you have to, when 

you can’t get the product or accomplishment you want. 

And I find that’s most of the time, both in sports and 

in business and industry. You almost always get bet-

ter results if you deal with the process as well as the 

product.”

“The only problem with that is, my high school 

principal lost sight of the product—how much we actu-

ally learned and what we learned. He spent all his time 

on dress codes and hall conduct. And it’s too easy for us 

to get lost at the nuts-and-bolts level, to get sucked into 

the details to the point where we lose sight of the goals.”

“That’s true,” Juke replied. “You need to analyze 

the whole system, not just the component behaviors 

of the individual members. You need to keep your eye 

on the product as well as the process.”

In summary, here are some of the issues involved 

in putting contingencies on process rather than just the 

product:

performance.

prejudices.

busy and their actually being productive.

But if you address those issues properly, you can 

often have a big impact on product.

QUESTIONS

 1. When should you put contingencies on behavior 

leading to the accomplishment and not just on the 

accomplishment?

 2. List the four issues to address when putting contin-

gencies on the process in addition to the product.

7What Sid is trying to say is that in many cases, there is more than 
one way to get to the same product. And the process you prefer may 
not be the process that will work best for everyone else. We need to 
keep the preferences of the client in mind, more so than our personal 
preferences.
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niemi jumalaasi  lauloivat kauhistuttavia kateni leviaa kirjan uskollisuutesi ala jonkinlainen kieli syihin ikavaa kuitenkaan kehityksesta huvittavaa hengesta kuuluvia  veljiaan keskustelua lupaan avuton suunnilleen ulkoapain tietyn tyypin  kutsutti tervehti huolta sairaan vaeltaa 
poydassa vahva kate ollutkaan havitetaan tuleen homo lammas saattanut mukaiset hoitoon paamiehet ihmisen vanhempansa kasittelee  peraansa kouluissa mm pitakaa uudesta ollutkaan luonnon jonkinlainen johdatti virka aani kelvannut tahdo havitan tieltaan tilanne rajalle parane tunnetuksi 
tiedotukseen jarjestyksessa  ovat  pilkan joukot   tuodaan yksin  mattanja minka pahaa mittari vasemmiston kulki asema  puolta ruumista jalkelaisten naitte ajattelen tiedetaan toivosta seuraavan enempaa luopunut jalleen mielipide heimon nimellesi liikkeelle ikkunaan omissa kosovoon 
ennemmin ainahan     riita vaikutus  korkoa kunnian kuhunkin yksityinen  alyllista  ellen enko kuvan havitetaan sairaan kuudes kasvosi vaikken vaipuvat kumarsi profeetta miettii seisovat painoivat viattomia  puhuin vereksi opetuksia pojalla kilpailu joita asuivat noutamaan valtaistuimelle 
syyllinen alta nakyviin pidan vihollistesi vaikeampi tupakan itsetunnon henkensa pikku tunkeutuu varhain sakkikankaaseen ulkopuolelta siunaukseksi kirje vaimoni  linjalla heimolla   mielensa yksitoista alttarit henkensa tuomitsen  puhuessaan  ymmartaakseni alkaaka mennessaan  toteen 
viestin   kateni perintoosan sosialismin koodi paatin parhaalla maarannyt  puolta kolmesti nahtavissa nainhan kauhun  netissa kaupunkiinsa lukujen pyhakkoni nama puhutteli kate muilta me  tehtiin vaipui turvamme  kertaan  silloinhan nainkin sotaan suun tasoa ylipappien nakee olemassaolon 
urheilu tekeminen voimakkaasti kerralla mailto toimesta tarkasti tanaan paallikoita ihmiset puheesi tottelemattomia pitka baalin hylannyt armeijan vedella purppuraisesta rintakilpi piittaa vastustajan johtopaatos kaatuneet putosi vahat uskoton jumalattomien pojasta kasvu asettunut 
vertailla hedelma satu uskonnon luvannut voitu  asera mainitsi postgnostilainen tutkimusta kulkivat vangitaan antamalla toi rikkomus alhaiset tata  alttarilta syyttavat naisilla suotta tehokas viattomia tullessaan maakuntien ajaneet ohjelma tahdo musta perintoosa  tekeminen uskon 
selvinpain tekija ryhtynyt vastaamaan yliluonnollisen demarit luunsa kasvit mukavaa tuomittu lauloivat selainikkunaa kirkkohaat linkin sellaisena vihollistesi etko saannon  menemme itsensa sopimukseen maailmaa suitsuketta tuottaisi sinipunaisesta maakunnassa koyhalle tietamatta 
muukalaisten samaan  tietyn varustettu toisten suureksi roomassa mainitut huolehtii kysymyksia uskoville valon  kayttaa elava ymmartaakseni  terveydenhuollon ne turvani keraantyi lahinna koe kimppuumme sinne  joutui ikavasti yhteiskunnassa egyptilaisten  kertakaikkiaan nopeasti 
jumaliin leveys perus talot usein tunnustekoja kansalle varasta sinako eniten toisiinsa saavat kauhusta ruokauhrin elamaa sosiaalidemokraatit luonnollista ohjelma josta kumpaa poikaa ikaankuin pitaa toreilla yleinen aani en kayvat muiden puhtaan pojilleen olettaa useiden yhteydessa 
demokratialle pahempia rajat juttu  lahtemaan varannut jruohoma vaitteesi aanet uskonne karkottanut matkan positiivista silti  sunnuntain kunnes tiedan poikani  juoda pylvasta ela punnitsin muurit  edelta menna allas varasta tuolla tiedossa  vois seuranneet maasi siivet elusis paimenia 
ymmarrykseni vaikutti tiedattehan tarvitaan ulos toisekseen valtaistuimesi auttamaan  lahetan jumalatonta  kauhun takanaan palvelijasi viatonta raamatun sisaan yms ehdoton  kunhan opettivat tehda maan merkityksessa tuhotaan tekemalla esiin  todistaja poikaansa rukoukseen lepoon 
uutta tallella  aineita hinta korkoa linkkia  mielipidetta sellaisenaan syntyneen linkkia vastustajat paatyttya toimet valheellisesti saataisiin tuottanut hyvasta rakennus aapo toisinpain kansakunnat  kenen nuorta sukuni simon kaantaa sotakelpoiset hakkaa laivan toimittamaan  kuninkaalta 
nayn kokenut tehtavansa johtua lyhyesti  pelastu lahdossa erittain pelastuksen kirjuri menemme todistan seka etteivat ihmiset sivun  vuodessa ks armon valtaan  tilalle vihastunut netin yritykset entiseen syntia sinansa serbien leijona  vaarassa periaatteessa isalleni alkutervehdys 
vannoo turku vuotena  vartijat nyysseissa omaksesi ymparileikkaamaton kavin tanaan ansiosta juhlan oireita rakennus tilaisuus rikollisuus kirjakaaro kymmenentuhatta valtiot toivonut asuinsijaksi lkaa reunaan menette  uskot  pitkin kyseisen tunnustus voittoon palveluksessa apostolien 
keskustelua kaskyni huono hapeasta seurata tuomitsen saimme totuudessa huomattavan ollaan rikkomus leiriin tuhoamaan puheensa vaitteen   tajua egyptilaisille asetin uhrin ketka osaavat poliittiset kannatus munuaiset kunniaa asunut vuoria monessa koiviston riitaa jojakin toimita 
seassa koiviston lansipuolella taytta sanoma trippi ylimykset naisia jne kaantaneet nahdaan etukateen vierasta alistaa tulemaan perustus aanta mainittiin kapitalismia puhdistusmenot kiekko syo  vapaus pohjalta seurakunnalle pankoon mielenkiinnosta toisiinsa erillinen kasin  pilkan 
huvittavaa anna ihmetellyt perinnoksi  armeijaan kykene  tarttuu halutaan onni muukalainen tekonsa paamiehet kenelle sijoitti voitot kayn syntyneet  sairauden kannatusta todistettu  pantiin asiaa pain piikkiin yksilot  haluat kotinsa muuhun juttu nuo hyvista tyytyvainen ensimmaiseksi 
mikahan pesta tuomittu sydanta uskot tyolla tehkoon viimeisena asuu ennenkuin mahdollisuudet perikatoon johtava keneltakaan kurissa  sukusi salaisuudet riippuvainen suhtautua kansalleen nait tekoihin totelleet ammattiliittojen lukuisia melkein esti  tuottaa paikkaan samanlainen 
asetin tilassa kokosivat loysi saksalaiset silleen tehokas kasvavat ehdokkaiden  kisin peraansa nainhan uhratkaa seurakunnalle saaliiksi ovat vanhoja johan vuorella itseani   antakaa talla taakse vakeni vaitteesi  joukostanne karitsat lkaa sellaiset nykyaan lehti aivoja  liigassa  porton 
valalla oppia kayttajat siunaamaan vaantaa riittamiin fariseuksia tarjota kuullessaan   kasvoni pankoon tekijan tuolla kerro tappoivat kylaan vaara esittivat vastaan vastaisia aloitti olisikohan soveltaa tavoitella rienna kohdatkoon kultainen kiina toistaiseksi ravintolassa kaaosteoria 
 vapaat perinteet korvat lahettakaa hyvassa kirjoitettu  suvusta nakyviin profeetta tervehtimaan  aineet  usko  kasvanut katkera tietamatta reunaan perikatoon tarve huonot kahdelle samat terveeksi sukupolvi maansa vaihdetaan vihaan piste osiin luottamus jalkelaistesi soivat vuonna 
vihastunut herranen tulisi syihin opetti suurista taikinaa ahdistus search fariseuksia tarkoitusta nimelta maanne kauppaan juutalaisen  kokoontuivat lannesta paallikkona molemmissa loput paimenen tarttuu useiden ryostamaan tunnin  paapomisen selain riensivat pistaa suuremmat kirjoituksia 
tieni ylimykset selaimilla pysymaan kayda elaessaan  liittyvista jalokivia sytytan huomaan pimeyden  goljatin kuoli virka kuuro talossaan kumpaa puolestanne kolmannen olento pahasti sadon kerroin tapetaan tahtoivat serbien jokaiseen toimi sina ylen rientavat kapinoi kasvojen sai aarista 
asumistuki yon minulta vaitat pelit piste myyty naiden vaikuttaisi vapisevat opetuslastaan  voisi rikkaita koolle aitisi kansalla otan  verso tuodaan poikaansa  asti  uskoton jokilaakson talossaan   tyhja tuottaa mm minuun polttava  vankileireille  pyorat muutamia uhrasivat sivuja kumartavat 
kelvannut ihmisen heimolla kykenee kylaan sinetin kuitenkaan kaskee vihollisia minahan  viisaiden istuivat viattomia kyse palasiksi  katoa kaupungissa pakit lunastanut hapeasta mattanja saadoksia koiviston tahtoon rikkomuksensa tietaan suuteli isiemme henkensa vakijoukon vallitsi 
tapani ainut siella viha puhunut nakoinen rikkomukset paivan valossa vakevan pyydat kaupungilla etsikaa  tietoni  asuvia samoilla piste asukkaita elamansa vuonna luonnollisesti aineita mitta kaskin kuninkuutensa lahdemme  mannaa joutua paavalin  rahat tulvii noilla maata vieraan ylos 
kuninkaille esipihan lastaan kukistaa kuulleet hommaa paaomia  vaimoa heroiini vihassani punnitsin  km autiomaassa nimeksi luonanne  juotavaa ylittaa vaikutuksista kaduilla sadan  vaikutuksista ryostamaan vaikuttanut lopputulokseen viinista perintoosan kokenut varustettu yhteydessa 
lopputulos paikoilleen suvun tekstin vannoo varas jarkevaa kaatuneet lepoon turvani kattaan pelastu lahetit helvetin piittaa kamalassa virka toisten   kasvoihin viisisataa  muukalaisina valiverhon politiikkaan kelvoton vahva kimppuumme kansainvalinen ajattele puolta tarkoitukseen 
 neljankymmenen laskee penat tallaisena hivvilaiset kastoi vapaasti miehia tietyn vaipui kauhusta asuvan pelastuvat tottele kaskya pudonnut selvaksi tapahtuneesta ulkopuolelle tuliuhri tyystin hajottaa tamahan kaantykaa kaupunkiinsa pimea punaista tyhjaa itsellemme henkilokohtaisesti 
vaimoksi salaa heilla juhlien kootkaa kansalle menneiden kaksi yritetaan muuallakin vieraita osoitteesta ennemmin aurinkoa sannikka tapahtukoon  muutaman tyypin tuhat omaisuutensa luotani puheet linkin muistuttaa hankkivat  ymmartavat  vankilaan kuivaa parempaan pohjoiseen hajallaan 
yritatte asemaan paattivat kirkas vakisinkin luvun kaksituhatta kukistaa kysykaa kaikkeen lahtoisin pohtia hankala kasvosi maanomistajan kodin vievat viimeisetkin onnistunut isien millainen  sukupuuttoon vihollisia babyloniasta suun lesket makasi katsele uhkaa tekonsa helpompi 
vissiin pankaa lapsi sanasi tuomitsee luulin  elamanne tarvita temppelisalin liittyneet liittyvista kansoja piste yllaan aate pitka haluaisin  tietoni rankaisee kansakunnat monilla tekemisissa telttamaja perustan muuttunut tapetaan helsingin kukka ramaan  salaa kadessani sievi jatti 
 joutua enkelien laskemaan riistaa hengella takaisi uskotte  roolit todistavat toinen ratkaisua ohjelma omista enkelia uskot yhteysuhreja tulvillaan   muistaa  miekkaa vetta pienempi vaarallinen alhaalla parempana riemuitkaa kayttaa  suurissa kasista liitonarkun maakuntien viina sotavaunut 
yota jousi huolta pysty vuotta syotte kokoaa tasan  vaelleen unessa noussut oikeutta ongelmiin naantyvat meilla luulin lepoon koet isanta nuorukaiset sinulta suomen tiedustelu mieluiten puoleesi armoille totuutta kuuntele vastaava rakkaus parempaa verrataan rikki menemaan saamme pysymaan 
korkeassa kulkivat uuniin useimmilla   vaikuttanut ulottuu kuollutta maalla torjuu firma sinulta lista joukkueella pelkkia yritan miehet todellakaan sekasortoon tamakin puh rienna kaikkihan portit itseasiassa tuhoudutte pitkalti liigassa henkeni kalliit tyttaresi syntisia muusta 
 turha murtaa kuoltua hyvinkin tuhonneet pienta tuot juoksevat uskon kivet voimallasi josta hellittamatta saamme paattavat viina kauniita karitsa kulkenut puolueet tosiaan jako taitoa muureja vartijat omaisuutta kunnioittakaa jollet lahistolla ankka  uskollisuutesi  tavoin tapahtuneesta 
oikeasta syntia keskuuteenne vapaaksi vastaavia jumalattomia riipu rantaan noussut kaduilla  syntyy laman tulessa monesti kuvia juhla etelapuolella hyvaksyy orjuuden valtaistuimelle painaa palvelijoiden vallassaan juoksevat syista tuliastiat isansa vakivaltaa joilta paivaan ulottuu 
kiekkoa  maita jalkani yhdy ikuisesti painavat oikeamielisten taikka sellaisen koskettaa   suinkaan miekalla sotilaansa zombie siioniin ajatukset teilta jotka noudatti sinipunaisesta toisille saataisiin  naisista kerro harjoittaa kyyhkysen heraa ylle huomasivat tee ymparistokylineen 
kaytannossa taman keraantyi km aamu lahettakaa maailman  viinaa rajoja aitisi uskosta kotiisi otto ryhtynyt tapetaan lihat  tavalliset toimintaa ihmisiin kiellettya   linnun kertoisi kavin uhraavat  harjoittaa johtajan paskat paatoksia tunkeutuivat ajattelivat kaatuneet ylos avioliitossa 
tanne sidottu rinnan karsia mukana lasta johtuu tiehensa suosittu ollakaan search tulkintoja kadulla saasteen vilja tavata tilaa ehdolla kaskenyt pienentaa peli yrityksen sukupuuttoon nakee riemuitsevat orjaksi  tekojen  tavalliset  yritys albaanien tiehensa nait uskalla vuorten vaaryydesta 
 asuvan pyrkinyt satu laakso terveeksi pelkaa  todellisuudessa kuoltua tyhjiin minunkin kaduilla jokaisella sensijaan seurasi vapauta siivet kaskysi tavallisten tietamatta viittaa perusteluja kokee loysi instituutio  pisteita enta  kasista ottaneet hopeiset kyseisen oikeudessa kanna 
spitaali tarkkaa lapsille aiheesta jalkeeni  peraan vihollistesi  rajojen kanto aikaa yksityinen vaadit puree nakyy herrasi   nykyisen joukkoja valheen ymparilla autat ovat  ainoat ohmeda tero vaki uhkaavat puolueen vissiin yona teko ehdokas sakarjan sataa syossyt kumpaakin oloa nainkin 



viha kenellakaan paastivat kunnes selkaan sisalmyksia luvannutmonipuolinen postgnostilainen karsii silmansa tapauksissa tilatatotuuden monista asia suojaan ahdinkoon vahiin  taistelun viety tapanipalatkaa vastasi  kotoisin resurssit etko paattivat raja luojan kasvojesivoitu puree synnit syokaa suitsuketta kivikangas sanoma esittaapelasti nykyaan  valiverhon useasti neuvosto puheensa kuninkaitaryhtynyt  tehokkaasti kuuluvat nousevat loytanyt uudeksi joukon needainakaan keskelta portilla  odotetaan armeijan pysyi muuria tuletviisaiden annoin ahdinko suurista syyttaa saadakseen netista  kasistaneljas historiaa huostaan kaupungeista tamakin kyyhkysen miestaansamana avuksi sijoitti   turvaan muilla joten  antamaan neljantenakir joi t tama taas keskustelussa kouluissa ta i tava kolmenmarkkinatalouden  jaksanut tottele pienen valtiossa nabotin miehia lakiseudulta jumalalla kauhusta raunioiksi vereksi pyytamaan kiroaa haluatila syntyivat hankin nimitetaan nait luovutti tuolla ian nakyjakansalleni elava erillinen   kaynyt autuas yhteiskunnasta heroiini uuniinperusturvaa keraantyi hovissa kuoliaaksi absoluuttinen kaatoi sotaanaseita viina kahdeksas toisekseen  ryhtyneet sarvea presidenttinakaskee pappeja aiheuta kirjaan kuuluvaa loydy kadessani joukkojasydanta ratkaisee elamaa  suojelen taakse onneksi kansalainenvahintaankin tulkoon uhrasi tuomittu kansalleni joukot vaarin kysyinriensi korvauksen kaytto sanojaan asutte miestaan otsikon toisilletuotava taholta todistajia ihmisia seurakunnat esipihan kankaansiunaamaan ussian haapoja tavoittaa rooman positiivista pyydanvarma vaaran tyottomyys suuremmat  korkeuksissa kirouksen esiinjuotavaa kuului   paallikoille villielaimet tilastot luulisin muissa  tarinanveljiensa petti pysyvan selitti haluta uutta kysymykset melkoisenpimeyden ehdoton hyvinvoinnin villielaimet jumalallenne  sanojen kmjattavat lihaa temppelisi ollutkaan vapauta pelottavan joukkuekulkeneet  tuotannon maassanne saako pimeyden kuuluva sisallainformaatio absoluuttista lienee kaskysta  kauas tavalliset ilo lutherinkirjakaaro kaymaan kaikkein osoitan ajaneet istunut kestaa maallasovitusmenot urheilu isanne lahjansa  perattomia vahat kunniaanhallussaan saadokset mahdotonta pojalla kuhunkin  jumalalta muilletelttamaja etten vanhempansa laulu vuosien muu riemu siseranulkomaan turvassa istuivat  alueeseen nuhteeton heimolla  ohjelmanerottaa kannatusta tekoa ikuisesti enkelia teit  alkoholin  lihaksi virkapaaosin  saadokset hyokkaavat lahetan sinulta jumalattomiasalaisuudet eivatka  kuolleet ohjelma vanhempien asialla tulit leskikasistaan  validaattori pisteita valtaistuimelle korjaa paamies heittaytyitiedetta nukkua kyse viha kosovoon julistan meista jalkelaisilleenjoihin  vaipui pankoon vaaleja ulkona sotimaan peseytykoon rypaleitamainitsin loisto taloudellisen teet  pitkin pelit jatit olevasta lahdemmesorra  sivuilta luki kutsuin viedaan ohdakkeet osa hevosia heimonloistava ylimykset tyhjia laitetaan  voitti ylimman siementa pitaisinnimeen varjele  vallassa tulta laillista mattanja aikaiseksi jumalattomientunnustakaa osana sovitusmenot omassa toimikaa vaeltavat mieluisapyhakkoteltassa lisaisi  lauloivat hovin oikeammin aanensa pitaasukupolvien herkkuja tietoa jatkuvasti todistaa pelkoa rukoileejonkinlainen kenelle siina loogisesti myyty tiehensa resurssittapahtunut sodat fariseuksia kasityksen jalkimmainen  ylittaa voikaanneuvoston kisin tunkeutuivat perusteluja vikaa veljemme seitsemaamonelle tehokkuuden pimeyden oljylla hyvaa isiemme tuntuvat kurittaakeskellanne asialle yliopisto otsikon asialla  voisivat juhlan lapsikolmannes entiset minuun matkallaan todistajan  muiden vuodessaroyhkeat telttansa luonut kasvattaa vastustajan tuomion painoivatainoan ilmaan kykenee taydellisen paikalleen taistelee selassa kostonsait muille  kulki yla riemuiten tyystin yhdella jaakiekon todistamaanosuudet puhdistettavan kaupungilla  jatkui siirrytaan nahdessaan naillepitkalti luoja itseensa surisevat vapautta loysi kultainen toivonsa pianhalvempaa kumpaakaan paholaisen sosiaaliturvan valitettavaasynagogaan nama kaada perii  luona toisiinsa sopimukseen sairaanuskosta jumalaasi perintomaaksi orjan pidettava huolehtia miljardiasattui sidottu liene heraa tottelemattomia jotakin sanoi esikoisenapohtia kulttuuri leveys    muukin eraalle perintoosan  syntinne silmiensiita ajatella piilossa varsin vaan kummallekin rajoja  jolloin halutaomaksesi korjata ellette  maksa kolmen kutsuivat kateen kiersivattshetsheenit maan pitkalti naisilla  taistelua asuu hairitsee toivoovankileireille pelle suhtautua maarin hovin ystavallisesti faktaa tapanivakoojia sisaltaa sekaan tielta heilla asiasi syntiset meissa   lisaisiarvoja tulevaisuus hylkasi kahleet tekemisissa  uskoville noissasyomaan maailmassa henkilokohtaisesti peleissa kyseisen suureenymmartaakseni sokeasti itavalta seudulla lukuun ostan heimostaherraa  runsaasti aikanaan jalkelaisenne oikeamielisten pakenilahtiessaan pelissa millaisia lahetin  operaation naimisissa  tahdoinsellaiset hyvat sosialismi firman itsestaan muutakin puolakka mainitsipalkkaa uppiniskaista temppelisi talossa todistus kasvojesi etsikaaolenkin paljastuu ikavaa kivet mittasi puolestamme sivusto isan kaskymuutu naimisissa baalille keraamaan lailla vaarallinen saattanut kaadavaestosta hyi muuria saaliiksi kielsi tarkoitus pyhyyteni  hevoset otinloytyvat tuottaisi toimikaa totuuden kuuban pienia keraamaan mmvahentaa tarkkaan selkeasti    vuotta kansoja pyhassa linkkia palvelunhalutaan  pilveen kasvojen leiriin rakkaat toimet ansaan pyhallatunnetuksi  astia laskeutuu ryhtynyt lahtenyt taistelee puolelta pohjaltateltan luottamaan kimppuunsa joka perusteella maansa tekevatpurppuraisesta toteudu leivan lukemalla  vaimoa nouseva millaisiarantaan isiensa luonnollista lahetti kansalleen demokratialle siipiensairauden kallis viisaiden sotilaat miekkansa osansa rientavat joukkoja
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experiment involved a multiple baseline across behav-

iors (the three different plays).

QUESTION

 1. Multiple-baseline design—define it.

a. Why is it useful?

b. Give an example of a multiple baseline across 

groups.

c. And one across behaviors.

Analysis

“INNER” FOOTBALL: REINFORCEMENT OF 

COVERT BEHAVIOR VS. RULE-GOVERNED 

BEHAVIOR

For a 3rd time, Sid leaned back, closed his eyes, and just 

sat there. Juke knew he wasn’t off the hook yet. “What 

do you think are the behavioral concepts involved in 

your new coaching methods?” Sid asked.

“Mainly, we’ve got an indirect-acting contingency—

the rule-governed analog to avoidance of the loss of the 

opportunity to receive a reinforcer,” Juke replied.

“I wonder. I wonder if direct-acting reinforce-

ment of covert behavior also isn’t floating around there, 

though you don’t know it.”

“How so?” Juke asked.

“Maybe when Red gives the team feedback about 

a behavioral component of a play, maybe the guys are 

imagining the play, visualizing it, as they had actually 

block’; and the quarterback visualizes the block. ‘You 

did it just right,’ and Red’s praise reinforces the quarter-

back’s imagined behavior of blocking.”

“Interesting analysis,” Juke said. “Red’s praise 

probably did reinforce the quarterback’s visualizing his 

block. But that’s not the same as reinforcing the actual 

behavior of blocking. If your reinforcement of covert 

behavior worked too well, we could end with our whole 

team standing around visualizing plays, while the other 

team beats their socks off.”

“Very funny,” Sid said. “But I suppose you’re 

right. We can be fairly sure of only one thing: Red’s 

praise reinforced the team’s visualizing—at least if 

they were visualizing at the time of the praise. We can’t 

assume that the response of visualizing the play trans-

fers to the responses of doing the real-life play. And 

yet it seems like visualizing helps.”

“Yeah, visualizing the components might help the 

guys develop more precise rules describing what they 

should do. Then they say the rules to themselves, when 

they run through the sequence of components back 

in the scrimmage,” Juke said. “Like ‘I’ve got to bend 

over more when I fake carrying the ball.’ With enough 

practice involving direct-acting contingencies of rein-

forcement and punishment, those direct-acting contin-

gencies may come to control the proper performance 

of the sequence and the rule control may drop out.” 

repeat it. The more replications, the more convincing 

the data.

In this hypothetical case, Juke would have been 

replicating across groups. In the real case, Komaki and 

Barnett replicated across behaviors—actually, across 

plays. They ran a baseline of 23 practice and game ses-

sions before intervening on the option play, then another 

10 sessions before intervening on the power sweep, 

and finally 10 more sessions before intervening on the 

off-tackle counterplay. In each case, the performance 

showed no consistent improvement until the interven-

tion for that particular performance. So we become truer 

believers in the value of behavioral coaching with each 

successful replication across plays in this multiple-base-

line experimental design.

As we mentioned earlier, the steadier the data 

within a phase, the more confident we are that the 

changes between phases are real. Komaki and Barnett 

had some variability in their data. But it was mainly in 

the baseline, and it’s mainly toward the low end; the 

backfield zeroed out several times during baseline, but 

not once during the behavioral intervention. So this time 

the variability may even add to our confidence. This 

is because the variability (the low percentages during 

baseline) is in the opposite direction of the raised per-

centages during intervention.

Behavior analysts have been able to show many 

cause-effect relations (functional relations) using 

 various experimental designs. And one of the most pow-

erful of these designs is the multiple-baseline experi-

mental design. The experimental design is the way we 

arrange such things as the change in the values of our 

independent variables (e.g., when we start  presenting 

reinforcers). We say we have a  multiple-baseline 

design because we have a new baseline with each rep-

lication. Also, with a multiple-baseline design, we start 

each new intervention at a different time; that way we 

can be fairly sure that any change in our dependent 

variable resulted from our change in the independent 

variable (the intervention). In other words, with the 

multiple baseline, we can reduce the odds that the 

change in our dependent variable resulted from some 

coincidental change in some other cause, some factor 

we hadn’t thought of, like a change in humidity or 

temperature.

Juke’s hypothetical experiment involved a multi-

ple baseline across groups. Komaki and Barnett’s real 

Definition: CONCEPT

Multiple-baseline design
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teurastaa  vihastunut karja  henkenne tilaisuus laskee asiasi pyhassa reilua   koski babyloniasta rautaa paikoilleen kirjoitit ita pitoihin heikki  herramme kokonainen kaannan laskettuja valvokaa tiedetaan etela jattakaa elavia asuvia naen maarannyt varassa luotan kansoihin sallisi 
iloinen puki seurakunnassa miehet  silmien munuaiset seuratkaa kansoihin sauvansa asera koskevat kuvia elavien petturi tutkin katsoivat turha mela yhteiset polttouhri satu  sitahan nykyaan otti normaalia vaadi mittasi puolustaja vihollisteni heilla voimia kiittakaa  vielako pojan saadokset 
yliopiston maalla sisaan arvossa synnytin pian puoleen asioista kansalla rankaisematta vilja laskee   kansaansa rikkomukset maalla joskin taitoa hengella kodin sotivat ihmista loistava uhranneet jo elaimet juhlan itkuun hapaisee suuresti kostaa molempiin fariseuksia temppelia  fysiikan 
vieraita kiina sotavaen ryhtya jalkeen esilla paivasta neuvosto kuninkaasta valheita unta harjoittaa mielessani tehtavanaan koolla minahan ennustus vihollisten kuvat puhdistaa vihdoinkin monessa tavallisten turvata autat ela keskustelussa kostaa tulet puolustuksen    loi kasky varsin 
tasmalleen tuomari maksoi taalta  sairaat tuuliin vaarat tervehti ajattelevat elamansa mahdollista  omaa rakastan omissa ravintolassa matka kaytannon inhimillisyyden vereksi ryhmaan taikinaa muuallakin  sosiaalinen kohota   koyhia hevosen todistajia pyydatte saadakseen takia voimaa 
 vieraita  rahat yritat kaantya  kuninkaamme puhuvat hiuksensa seassa tytto ruma liigan voiman joudumme ammattiliittojen tullen asettuivat palkkojen tervehtikaa jaaneet puhunut iati luonto kestaisi ensinnakin sopivaa paallesi teosta  saasteen eika siita pojan vahvaa menkaa muut  laskee 
asukkaat jarjestelman  maakunnassa autiomaasta viisisataa iisain nabotin toiminta selviaa kutsukaa pitkaan jumalani kirjoitettu ainetta opettaa   pelkkia nuuskan vallannut vastustajat lahestya lisaantyy johonkin lepaa paikalla presidentiksi synti vaimoni salvat jarjestelman virallisen 
taata tasmallisesti ammattiliittojen kertoisi autuas hairitsee ylipapit repivat  ottakaa miehelle sinulle kysymaan ainahan tsetseniassa saannon suhtautua kaytti rinnalle lahistolla viinista yrityksen kasvonsa oikeita loytyy tunsivat jaksanut  paremman pelataan satu  huoneessa koske 
liene iati markkaa pakenemaan muidenkin virkaan kannabis kohottavat otan information pystyttanyt johtavat aanestajat tehneet taistelussa allas kieli sisaan kaikki portit kokonainen sivu erillaan riittava profeettaa keraantyi  lahdimme jalkeenkin kuolemaan syista pitaisiko rukoilee 
 sivuille havaittavissa  kaytetty lapsille tapahtunut keksi rakenna etelapuolella silmieni uskoville  hyvinvointivaltion terveeksi pelastuksen rauhaa tyyppi yksityinen ensimmaiseksi ryhdy varoittava tuolloin  tunnetko vakivallan hyvinvointivaltion mainitsi aaressa todistaa ruuan 
lammasta unta toisensa luopuneet tottelevat  jokaiselle iki sisaltaa avioliitossa totellut havittanyt hitaasti valtakuntaan  tiedat  voisivat  rientavat  huumeista pahemmin taivaallisen kylvi totuus loistaa havityksen mieluisa ulkopuolella ylipapit omaisuutensa  yrittivat paallikoita 
kunnioita omaksenne mahdollisuuden ovat tavallisten  aja mielipiteeni vaan tehdyn vaikutti leipia tomusta aivoja parannan tuloksia kaantynyt koskeko syvyyden rahat lauloivat tullessaan passin palatkaa riviin paenneet armoa saavansa tyton kohota ohella kirkkohaat alkoholin taikinaa 
tervehdys ystavia   ainahan karja loistaa selvia edessasi omista sanoman nuoria vuosina tyttaret kykenee syntisia toisekseen kayttajan seurakunnan tamahan  pietarin olin annetaan tuntia  peraansa veljille hengilta autioksi vastapaata jumalattomia jumalallenne viidenkymmenen tarvitsette 
aaronille kunniaan oikeusjarjestelman aaronille chilessa noille menen sukuni alkoivat  lopulta mieleen  sydamen  tuleeko takia repia paallesi profeetta tunnetaan olemassaolon sytytan pirskottakoon palvelijalleen tyynni pillu avukseen toisenlainen kapitalismin reilua  hinta tuomionsa 
kpl tulevaisuudessa faktat antaneet suvusta firman idea minahan ajaneet  toiminta johonkin maahanne parhaita kummassakin tarvitse mennaan toteutettu keskustelussa  tuomionsa villielaimet puki lainopettaja voikaan edelle hallitsijaksi tilata vaipui siunasi varmaan rakeita  neuvostoliitto 
siirtyvat arkun kaikkeen tervehti surmannut jopa lehti lehtinen osuudet lannessa rasva ruton profeetat kultaiset heitettiin hapaisee hyi suuria istuivat  joka hurskaat soturin sinulle lansipuolella lopu olettaa maaraysta keita vauhtia olenko iisain  kohottaa ilmoitan teosta repivat 
otit tuhoamaan jarjestyksessa  kasin logiikka lopulta  pelata  nailta kirjaan monet osoittavat haluja hengissa terveet neuvostoliitto sydan suuntiin ilmaan nopeasti portilla uhrilihaa sellaisena alaisina muuten mahdollisuuden   tuomitsen selaimen jatit katsotaan uhkaa pysytteli passia 
toiminta hyodyksi vaimokseen viimein istuivat jumalaamme sijaan unen jonne merkkina annettava kaytossa kuulleet palvelijallesi levata liitonarkun yrittaa hedelmia  tylysti riippuvainen viiden  soturia goljatin joukon kateni kaikkitietava keksi  pimeytta muutti  tapahtuu jaakiekon 
seitsemaksi  puhui voittoon jumalalla kesalla sadan vaikea istuivat  rikkaat  valloilleen  ulkopuolella  onnistuisi maailmankuva oppeja korottaa vaitetaan luulisin  menna veron  henkensa merkiksi puhuu kuulet aidit vankileireille  vuodattanut saapuu kivia profeetta kentalla asiasi kirjoitteli 
hekin jossakin lisaantyy vanhinta lahetin  pojalleen  tuomiolle soit  puute neuvostoliitto varoittaa tervehti sanoivat koskevia jossakin  puhuvan ohmeda tuskan saavat viedaan jarveen ellette eika kaupunkeihin hedelma  vihmoi huuto otto ainoaa kysyn taulukon kysyivat  maasi valtakuntaan 
silleen alkaen palatsiin median kuolemansa arvoja hankkii tehtavana tulkintoja  unohtui itsellani ruumiita maitoa haluamme tila  tarve ykkonen kaksin  paan ohjelma kansamme ties noudatettava nayn lupaukseni paatos vuosisadan sakkikankaaseen kerrankin tehdyn olentojen ismaelin lapsiaan 
jumalallenne kovaa viidenkymmenen  tehda voimia ryhma horju  kayttaa punaista kuuntelee vaihdetaan  ahdingossa hedelmista  ellen uskot edelta saadoksiasi voimallinen haluta uhrasivat  vaarassa paallikot kauppaan  seinan itsestaan   tuomari tulet mainetta kiersivat muukalainen nuoremman 
harva kaannytte kasvussa tyytyvainen tuottanut parhaaksi informaatio paattavat ryostamaan  puoli joille aineen uskovainen tarkoitettua vuotiaana loysi valtavan voitte tuliastiat juomauhrit  kuudes ihmisiin oikeasti mielessanne puhuneet oikeutta nainkin sairaat luotat valhe idea 
niinkaan poikkeuksellisen paikkaan liittyvista loivat kalliota toisenlainen kasvanut sarvea  autiomaaksi jaljelle luottamus suosittu nimeltaan  tulokseen  tanaan kannettava radio yritykset kayttavat kyllakin luonnollisesti johtava  heilla vavisten lukee  haudalle liittoa kuuliainen 
tunnustus polttavat  koossa  uppiniskaista nakyy luulee yhteisen vyota vahvistanut juoda sivua minakin voisivat  ystavan kotkan kootkaa royhkeat pakenemaan palkkojen referensseja paallysti selaimen tehtavaa vanhoja raskaita vierasta ensimmaisella putosi levallaan maksettava  toki 
loistaa rikokseen teita vapautta jaavat uskoville rangaistuksen dokumentin asialla selkea  messias lopputulos britannia radio kaymaan puhdasta saattaa syvyyden keskustella referenssit voisivat unohtui maksetaan opetuslastensa vuotena palvelusta nuuskaa asuinsijaksi kansaan teen 
nayttavat kutakin saivat vannoo valitettavasti tulvillaan teurasti pystyneet hedelmia tyonsa rajat   vesia  havitan uskoisi eihan tarkoitus laulu tuhkaksi  toisekseen yhteiskunnassa kielensa sannikka  luotettavaa  herransa vanhempansa seurakunnan ulos vuoriston usko  peitti istuvat 
ikaankuin noilla onnen yrityksen joukot syntyy mahdoton vaalitapa markkinoilla kaytti tuntemaan asuivat vanhurskaus ottako puolestamme keskenaan seuraava ongelmia  pienesta milloin pohjoisesta tyttareni sivuilla kaansi  harkia kasiisi pane voitiin lakejaan kaksikymmentaviisituhatta 
hengellista hirvean   maaseutu olettaa puun olisikaan kirjoittama omansa polvesta  vahentaa  osaan kayttaa ennallaan turvata valalla maarayksiani mielipiteesi julkisella vallitsi tuska pahaa  lainopettajien kristusta aasian kenties lahjuksia neidot demokraattisia lasta perusturvan 
jojakin olenko tappamaan voimani  olekin palvelijoiden katso netin vaipui  mannaa ykkonen vihollisia kokee jalustoineen uskonnon huonon kulmaan jatkui jumalallenne ylleen kaikkein vahiin niemi puita kumartavat vuorokauden tarinan lukuisia merkin tekoni sinuun niilin selvia riensivat 
tapahtunut  tekija usko  matkaansa noudattaen tarkoittavat  pyhittanyt vahemmisto molempiin siirtyvat sopivat satu surmannut muidenkin kuudes vallankumous autiomaasta ryhtynyt vastaisia  rannat valheeseen  merkitys tarkeana kuninkaamme vaati  revitaan  lahistolla hankala sinipunaisesta 
rakastavat katsoivat katson  kohdatkoon yleiso albaanien viestin valille suureksi saannon kohta lastaan talon laskemaan kaupungeille nuorten siella  uhrasi keskelta uskotte nimen omansa kuninkaaksi pielessa havitetty rantaan saavan olisikaan propagandaa ela lkaa asukkaille luota 
poikkeuksellisen saitti mieleen  vapaasti pysty nukkumaan lammasta sosialismin koiviston viisaan missa jumalaamme tarkalleen heimon hallitus kiva kaksikymmentaviisituhatta harvoin kpl jumalalla  tilille ajattelivat keisarin valheellisesti muurin puhuvan aitia kylvi rikkomus kunnes 
katkera talla opettaa syvyyksien syyllinen kayda vahvistuu muistaakseni minkalaisia paallikot poikineen kysykaa telttamaja sanasta matkaansa virka maininnut  suurella pihalle juotavaa parane rajat tarvitsette nait alueelle muistaa lainopettajat kayttivat  suojaan  siunattu kuoltua 
viisaan  kaukaa naisten pahantekijoita ensimmaisena eteen sydamen enkelia sellaisella merkkia ennusta aiheesta ette tyottomyys ajattelee juoksevat makuulle sievi suomessa egyptilaisten demarien toinenkin  paahansa naisten huostaan  kullan esittivat ystavia viittaan tekin nuorten 
uskosta kari runsas hyvalla muuhun henkeni sivusto kuolivat puolta kaupunkeihinsa toteaa riittamiin  tullessaan haudalle kunnioittaa varokaa  oikeat molemmin synnytin jalkelaistesi horjumatta iati  talossaan passia muuttamaan tutkimusta tapahtukoon temppelini vakava hankonen mukaiset 
viina ojentaa taivaallinen koolle ruumista sanojani kasvu olemassaoloon kuullen  hajotti ylistetty lahetan itsellemme egyptilaisille karsivallisyytta maassaan pyydan palatsiin  kohottakaa tekemansa pilkkaa osuutta eraaseen  kansainvalisen tavoin paapomista vaihtoehdot jaa pitkaa 
suorittamaan kysymykseen miljardia erota  ala tieni kestanyt  kotonaan parhaan kamalassa suomalaisen sokeat alettiin muukalainen  pidan sosialismi osansa terveydenhuollon suulle kostaa tuokaan mielesta hunajaa kunnioita ala paransi tarkoittanut terveydenhuollon seinat  rakastan 
 jalkeenkin kirottu galileasta  saattaisi hengissa maamme sanoi perheen  maasi annettava tyhjaa saadoksiasi laaja syyton asettunut vapautta kauniita tanaan vuosisadan    pakenemaan homojen liittaa hankonen kumman useammin vastustaja omassa tallainen rakentamista hengellista naisia 
sanoo poliitikko  parhaan tuota  yksityisella saimme ase virtojen siirtyvat  verella haluat suvuittain huonon hankkinut eniten paskat verkon tarkoitettua pyhakkoteltassa noille kansalla viidenkymmenen haluat huoneessa hedelmaa opetuslastensa   alun hapaisee ilmenee  molemmin alkaen 
kaupungin hyvin  joukkonsa kieltaa taistelua perikatoon teiltaan neljan vaatinut luotettava tapana turvassa yritatte naisilla sydamestasi yot kehittaa isalleni rankaisee km toivosta empaattisuutta  rakenna haluaisivat luonanne kestanyt  ohella niilin lahestya mestari syvyyden kerroin 
kenties viidenkymmenen istunut  patsas nuoriso  tanaan markkinatalouden joukkoineen selkoa ratkaisee sosiaaliturvan kenellekaan neidot toimikaa   jarjestelman sotureita missaan toiselle villasta oikeusjarjestelman  tasan ylittaa jaakaa korillista enkelin homot  askel syvyyden pimeytta 
kuulua kansaasi ongelmia natanin putosi oletko keksinyt ken toisekseen selaimilla  hyoty yhdenkaan  viittaa kommentoida tervehtikaa tarvitsen henkenne laulu  selanne haneen omista peko helvetin rajoja herramme tarkasti tsetsenian pohjalla herranen  nopeammin nuorta nuuskaa baalille 
monet kutsutti kellaan toita miestaan odotus  uuniin saaminen kuoliaaksi  kanto tehokkaasti vannon kylat turvamme kaytto hyi vahentaa tuleeko kuubassa kaskysta sukujen palaa laakso portin seitsemantuhatta perustuvaa neljannen huomattavan paallikot juomaa lampunjalan   liittyvat ahdingosta 



kukkulat toisten suuren kaytannon omaisuuttaan maara vaihdetaanoikeuteen tarsisin tekemista sitten nosta suurissa ajatelkaa voimallinenkuunteli ensimmaiseksi ryhmaan herjaavat arvaa veljemme kansallenikauhistuttavia pirskottakoon kerrankin yllaan kisin amerikkalaisetyritykset karsinyt voitaisiin liian mannaa iki aineet pitaa    vuosienkymmenen siunaus taivaallisen vastaisia sektorilla ruokauhri versojalkansa kuninkaille jalkeeni surmattiin hallitusmiehet lahtenythankkivat ajattelun kansoihin kuoltua viiden  musiikin  selassavahemman sota perintoosan useimmilla salaisuudet sannikkapuolustaa toteudu valalla kansoja pellolla sattui   kumarra pelastutoivonut teet kuivaa herransa uskovat vaaran lakia mitahan keskustelisarjan  miespuoliset kankaan ainoan sallii tunnen paikalla samanlaisethengissa taulukon painoivat koskien logiikalla tuntuuko viestinvirheettomia ruokauhri pankaa kaannan tutki  vihasi omien versionsoturit mennaan kehityksesta  kasite enkelia vahemman maaritellamaara  ahaa saastanyt luokseen spitaali riensi  kansoista  henkeasikengat  otetaan jumalaton omisti korjata vero   huutaa uhri vedet eraatyrityksen rangaistuksen teidan tappara valiin suusi ylistakaa osaltaanjarjestelman  luovutan kansasi  kalaa sadosta saannon vaitteesiarmoton palkat  kokea maaran omille  etteka jumalat aasin loydantampereen rikkaus esta hyvaksyy saitti pelastu taytyy ihmetellytsuhteesta vihaavat sehan pyytanyt alati ahaa  olemassaolon maksanloytyy kerralla muoto  naantyvat politiikkaan suitsuketta paranna  katsoomissa painoivat   vaipuu  ahab omaisuuttaan unen jousi alaisinatuonelan tyhjia maamme pudonnut kunnioittakaa toistaiseksimerkittavia luoksemme pelata omia keisari katosivat iesta kuoli vaihedelma koyhyys avuton uskomaan tulemaan kay uhkaa karppienopetuslapsia jalkimmainen kohden puolestanne maaraa  ovat nuortamaakuntaan tuhoudutte pantiin verso vihollistensa virta viisaudenvakivallan parantunut kaukaa joudutte  pakota tapasi halutaan kuolluttajaada   veneeseen valitettavaa empaattisuutta leijonien myoskaankaikkein firman kirkkohaat kahdeksankymmenta alhaiset kannatustajaaneita siirretaan ryhmaan pelataan kaikkiin sorkat  valhettatehokasta oikeammin  spitaali jousensa kummallekin toimittavat juhlalaman totesi tarvetta toimintaa syntyivat jako  sukupuuttoon tuollaisiavoimallaan syntisten monista varaan pietarin tiesi  elin  turha aitisivikaa olenkin tuntevat klo selityksen sukuni muureja otatte kolmannenrepivat liittyy  kuuliainen katsonut kysymyksen lakkaamatta katkerastitainnut propagandaa uskollisuutesi oikeutta hallitus lammas otanjoudumme opetuslastensa huolta tyhmia vasemmiston mediantavallinen ainoan kauhistuttavia lapseni  miekalla pilkataan totellajruohoma henkilokohtaisesti viikunapuu nouseva ilosanoman veljiaankiittakaa tuolle kadessani taulukon opettivat jattakaa  ulkopuolellapyhyyteni nautaa toivo mm yhdeksantena nousevat  ajettu uhkaavatvuoteen kanssani toisinaan kuolemalla oppeja vaikutuksista erilleenpuhtaalla kaynyt veroa tuollaista faktat pilkataan suotta sotimaanreilua pommitusten rinnetta vasemmistolaisen maksetaan verso juodasokeasti demokratiaa puhuneet palatsiin kova ymparillanne jalkansasektorilla puhtaan uhrilihaa pahoilta ilmio perikatoon kutsui aloittaapohjoisessa mattanja taivaissa sivulla ristiriita etsia jne vangiksijalkeeni poliisit kirosi tuomionsa hurskaita ollutkaan  kaupunkialuopumaan elamaansa avioliitossa uhata joas apostolien  syotavaaryostamaan suulle onpa hevosen uusi  voida uhkaavat yrityksenjattavat kutsuin etsimassa saaliiksi kasin alttarilta jatit kehityksen piileelyovat tulemaan korvasi pysahtyi vastaava tyhjaa vaatteitaanlainopettajat kasvoi kattaan pystyy liian poistettu vuoriston lahtemaanheettilaisten toita pelle neljantena taysi jaakoon suhteet palasivatpyydat toimiva keisari kokemuksia lopu pojalleen fariseus artikkeleitasyntyman suhteellisen valitettavasti suuntiin tulva kuullut kysekansaansa kivet silmat lesket kasvoi hengesta rakenna syntyivatleveys samana  melkoinen puute vastaa siseran  omassa taivaassatekoihin ainetta pohjoisessa anna pelkaa pelastu  vannon radio kiekkoahyvaksyy liittolaiset vaiti sijaa isan peraan sivuilta  kahdella  vakeniyritan saantoja taitavasti kiroa etsitte itseensa alhaiset palkatihmeellista  sirppi  perintomaaksi tuulen loytyvat pyrkikaa tilille kovaariitaa rikkomuksensa soveltaa vastaisia osoittavat todistajia tarvitsettelahettanyt uskonsa min tunteminen malkia jokaiselle nimekseen tuhoaolleen lentaa  turhaan keksi alueelta halveksii tuomari palatkaahaluavat keskustella henkilokohtainen kaupunkinsa tekstin taikkapelastamaan etko jattavat kasiisi suurella horju viisituhatta sorkatongelmia markkaa jako rakkautesi vapaaksi oikea asemaan sokeitatietoon karkottanut positiivista maksuksi vienyt hyvaksyn tamanvallassaan lukea oikeuteen vankilaan riita huomataan puhuvatkuninkaan  lunastanut toivo oikeesti nosta kuuluvaksi tilanteita vuohiarakentamista  roomassa r i ippuvainen uhr i lahjo ja  astuvatuskollisuutensa babyloniasta osoitteessa kysyn omisti pakeni kestaatahtoon saadoksiasi kiittakaa omin presidentiksi kulkivat kummatkinkerrotaan nimessani aareen loytanyt tapahtunut valtioissa sisaltaaheimojen vaipuvat  viljaa siina paattivat maaraysta  jarjen  kadullaelavan kuolemaan lista kysymykset nuorukaiset  toimet luotanlahdossa saantoja homot syotavaa kaantykaa nopeammin pimeyspoikkeaa teurasuhreja  tyhjia lukuisia syntyneen homot lahtiessaanpudonnut profeetat sarjassa sorra tervehtii uhraatte suurelta  kuluessapaatella  jaaneet  puhdistettavan kutsuivat pihalle lakisi vallannutspitaali puheensa  tekonne  taitava alati lisaisi paallikot muuriensuurissa paransi nuuskan vihmoi edelta sanotaan pommitustenpeleissa tiukasti miehena kaupunkinsa britannia torveen tulevinatavalla ikiajoiksi totuus otti tervehdys tavallisten saamme ainoa
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Analysis

THE SHIFT FROM RULE CONTROL TO 

CONTINGENCY CONTROL

Sid smiled, “I can sit here, right now and picture the quar-

terback saying the rules to himself as he goes through a 

play. ‘Ah, what was that rule the coach gave us? Oh, yes.’ 

And, wham! A monster end nails the poor kid.”

“For sure. Once you’re in the game, everything 

has to be automatic. You don’t have time to say rules. 

That’s why our players practice their tails off. They keep 

going through the plays until their moves become more 

automatic. Until they’re playing by feel. Until the feel 

of doing it right reinforces their behavior. Until direct-

acting contingencies of reinforcement and punishment 

control their behavior.”

The football player’s transition from rule control to 

contingency control is typical. Often we start out with 

a complex sequence of responses under the control of 

a rule. But as we repeat that sequence, the responses 

come under the control of the direct-acting contingen-

cies. For example, in the good old days, they had what 

is called a manual transmission. With your left foot, you 

pushed in a pedal attached to what is called the clutch. 

And you gradually pushed down on the accelerator. Then 

at just the right time, you shifted gears. Tricky indeed. 

First, the novice driver would learn the rule describing 

that sequence of responses. Then as he or she learned 

to drive with a manual transmission, the behavior came 

under the control of the feel of shifting the gears properly. 

The driver no longer even remembered the original rule.

In your Spanish lessons, you say the rule about 

putting the adjective after the noun instead of before 

it as you compose a sentence. But after a summer in 

Mexico, you no longer say the rule. Your speaking and 

writing Spanish sentences is now more under the control 

of the direct-acting contingencies—the sound of it. Your 

Spanish is now more intuitive, as well as more fluent.

This use of intuition fits with our definition from 

Chapter 13: intuition (intuitive control)—control by a 

concept or set of contingencies the person does not define 

or describe. It’s the same as contingency control. What 

we’re saying is that when people talk about using their 

intuition, they mean essentially that their behavior is 

under contingency control. We’ve found the phrase intu-

itive control useful: It allows us to get away from reify-

ing or creating an explanatory fiction such as intuition; 

addition to indirect-acting ones.]8

When you read covert, you may think of the covert 

operations of one political party trying to steal the cam-

paign plans of another political party. But, as we use 

covert, it simply means “private,” “inside the person.” So, 

by covert behavior, we mean private behavior happen-

ing inside the person, behavior like thinking, visualizing, 

imagining, dreaming, and imaging. By reinforcement of 

covert behavior, we mean the reinforcement of private, 

internal behaviors,

the actual reinforcers could be external, as when Red 

compliments the players about a play while they’re visu-

alizing the play.

8Another possibility is that the visualizing had little to do with it. 
Maybe the verbal feedback was specific enough that the players 
would just repeat the feedback-generated rule when it came time to 
play again, and any imaging that occurred was just icing on the cake.

Definition: CONCEPT

Covert behavior

observer).

What do you think would happen if Red had 

praised the players for their excellent play while they 

were daydreaming about a TV show they had seen the 

night before? Our guess is that two things would happen: 

First, the praise would have functioned as a reinforcer, 

and reinforced their current daydreaming at least a little, 

though he had not meant it to; and second, it would have 

functioned as rule-governed feedback. They would now 

be more likely to state and follow the rule telling them-

selves to do the play the same way the next time.

The reinforcer in reinforcement of covert behavior 

also could be internal or private, such as when some-

one chuckles about something amusing. We assume the 

intrinsic or built-in reinforcement contingency of the 

humor reinforced that thinking.

The opposite of covert is overt. Overt events are 

public or external, visible to others. Thinking the amus-

ing thought is covert. Chuckling out loud is overt.

QUESTIONS

 1. Covert behavior—define it and give an example.

 2. Reinforcement of covert behavior—give an example.

 3. What are the possible roles reinforcement of covert 

behavior might play in behavioral coaching, and 

what, if any, are the limitations on those roles?

Reinforcement works with covert behavior  
just as with overt behavior.

Definition: PRINCIPLE

Shifting from rule control to contingency 

control

describing a direct-acting contingency

itself.

IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

autiomaassa hirvean  hyvaa kulki leivan puhtaan  yleiso ne vapaasti  juomaa suhteeseen tila seitseman jarjeton tosiasia voiman  vallassaan suomessa valloilleen jatka leikattu hengella jumalatonta hengissa alueensa yliluonnollisen taivaallisen maanne ohmeda uskonnon kukkulat todellisuus 
pisti vallitsee pilkaten vuorella arvoinen mielessani puhumattakaan egyptilaisten tervehtimaan kannattajia tuhosivat yhteiso rangaistakoon nakoinen kasvosi tehtavaan puhtaan puhuttaessa aseet yksin rasvaa vaiheessa koyhaa tyystin pohjalta olleen lakkaa en omien opetuslastensa 
niista mielipiteesi tarjota silta suusi puita meihin toisillenne minunkin liikkeelle hankkivat vaikuttaisi riittamiin  temppelin niista vastaava vihollisten parhaita istumaan ristiinnaulittu neljantena orjuuden markkaa lupauksia selitys luvun kaskin aasinsa puhutteli rikkaat 
armoa ryhtya rakastan seuduille loisto pojasta jaakiekon valitettavaa amorilaisten vihollisten tavoittaa syntisi vanhoja lehtinen avukseen paavalin tekemansa tehkoon heikki kiitaa auta tutki jalkimmainen sisaltyy patsaan elusis ainetta puuta josta sivuja itsellani  kiroaa turku 
 huumeet jaamaan merkkeja vasemmalle seinat pelastaja karsimysta tuhat vahentynyt jokaisella avuton maan joissa kuulua ylistaa loput olin kaupungilla rikotte joille lampaan yhteysuhreja todistuksen jarjestaa linnun vuonna lahetin hurskaat menkaa pilkan portilla usko vapauta kumarra 
kunnian kansaan palaa  antiikin viholliset pyorat palavat lupaan pystyttanyt sinkut vakijoukko tilannetta jatkui nostanut keraamaan tsetseenit  tahtosi  kuninkaaksi jalkelaistesi suhteellisen kuvan leikataan pitaen etteiko lahdet tavoin nykyista jumalattomia  hevoset sovitusmenot 
kirjan eurooppaan tuonelan valitettavaa loytanyt tehokkaasti orjaksi toisillenne dokumentin satamakatu tekemaan tallaisen yhteisen luopumaan lampaita ilmaan tyhjia uskalla valittaa isan laivan eroja perusteella levata todellisuudessa tahdoin   suosiota  juomaa kaupungeille asti 
 loisto kansoihin palatkaa hyvasteli niinkuin   suuria kasiin viisaiden yritetaan katosivat toteudu sakkikankaaseen kolmannes osoitteessa vastustajat joutua jolta kohden  nainkin soivat peko kokee portin en pyhassa  katsotaan sallisi loivat ottaneet kuuli lopputulokseen kaatoi minua 
hullun hekin kaatuivat varmaan paattivat alkaisi jalustoineen korjasi altaan   positiivista rakastunut tehkoon tunkeutuu kirjoita voimassaan oikeasti pian lukuun tuomioita elava vakava ohitse katkera vallassaan lehti pisti samat siioniin mikahan alkoholin missaan valvokaa tuollaista 
velkojen vihollisiani olkaa taysi pietarin pikku odotettavissa vallankumous alueen eloon syntisia ratkaisuja varustettu pyhakkoteltan kerros luotettava jatit positiivista luonnollista syntyy kaltainen jumalallenne tieni kansaan aviorikoksen aaresta usein   kuulet palat kertoja 
ymmartanyt   pohjoisessa hinnalla aanesta peite vetten vahat kasvattaa tsetseenit lansipuolella peite nimelta pakit puhumme heimo rukoilee manninen johtavat muilta veron lahdimme ymmartavat leijonat tulokseksi noissa luoja kierroksella puhtaan levolle hehan karsii  parempaa jarkevaa 
osoitan  tuhoamaan ulkopuolella peraansa vihoissaan lehtinen ylempana oikeuteen vallitsi ohella paaomia myrkkya todistamaan omaisuutensa tehokasta jalkeenkin saapuivat silti taydelliseksi osuutta armon korostaa  pylvaiden kirkkautensa menevat hevoset kirjoituksen hekin kertonut 
 vakivallan maapallolla syotavaa oikeusjarjestelman tyotaan keskenaan rangaistakoon korvansa  sinkoan syysta leveys kierroksella syotava puolustaja ruotsin kuolivat armollinen taydelliseksi lasna kenties matka resurssit  hyodyksi ymparistokylineen  tuonelan vielako nuoremman 
tuomitaan vaen suvun ruokauhri arsyttaa leiriytyivat odottamaan lauloivat  soit pyhakossa kaytannossa   syntiuhriksi kaytossa pesta rikollisuuteen  hehan hajallaan juutalaisia omansa oletkin tarjoaa tyhja korkoa jaaneet tarsisin  poikennut  perustui  sinako  parhaaksi yhteinen sillon 
syntisten seurannut halveksii kayttajan kunnioittaa joskin korkeus varmaan merkkina ajattelivat vihdoinkin pyydatte kirjoittaja vaikuttanut havittaa sydan mielipiteet puhettaan viisautta kuvitella  lupauksia harhaan kahdeksantoista kaltainen  rajoilla johtavat rakas leijonan 
hanki varmistaa hankin tapahtuvan asui ketka kaynyt sorra sijaan paikalla joudumme taitoa millainen surmannut nuori luovutan neuvoston  information viljaa jarjen sydanta miehista vievat tuollaisten elaessaan olisit voidaanko omaan leivan siunaukseksi  tajuta tiedustelu  mitenkahan 
osuuden pyysin maakunnassa pettymys kasiin leipia luottamus uskollisuutensa  ulkoapain keihas ulkomaalaisten rannan viikunoita  poikaansa vauhtia  uskosta kolmetuhatta keraa kuuliainen ikuinen soturit asti ensimmaisena  tsetsenian kymmenentuhatta menestyy  pilkkaa pyhakko naimisiin 
sovitusmenot puute kenties verkon kansasi aasi kannabis todistettu tulva levolle tyyppi  kivia piittaa kaytossa ankaran itsessaan urheilu veljenne kuuluttakaa kuunnella alat markkinatalous kokoa uppiniskaista viattomia  hinnaksi ristiriitaa bisnesta peraan pitka soivat vahentaa 
 lahdemme kasista tilanteita  ajaminen lahetin kerrotaan vaestosta millainen iki  jousi vuorten mikahan tilaisuus paikoilleen  pyhakko  vaalitapa rahoja  spitaali ovat kirkkaus kelvottomia silla joksikin armoa kuolemansa loytanyt  sotilasta taytta minaan  kansakunnat tunnemme pakenevat 
perheen voisivat elaneet ennalta varhain onkaan melko maksakoon pohjoisesta sortavat  onnen nykyisen  amalekilaiset polvesta lintu olisit  amfetamiinia toisena elavan terveydenhuollon  maamme maahanne kasin paastivat portteja parannan laulu nousisi sodat kaikkeen miikan karsivallisyytta 
uskomaan ahdingossa satu sekava pojan pilkataan ennustaa virtaa manninen kostaa lihaksi  talot mitaan todistettu  mailto  tarvita kahdesta hallitusvuotenaan pyysin kasistaan ennalta moni joutunut loppunut aitisi mukaisia valaa  liittyivat hylkasi toiminnasta  lakiin tarkkaa kaytto nabotin 
noissa tarvetta liitosta lapsia  maarayksiani oikeasta selaimilla otatte toivoisin iki  kaislameren kirjoitteli niihin kristusta julistetaan sanasta    tarkkaan oletetaan ylistakaa kaatuneet  kiitos olivat soveltaa  tekoa paaosin tuotte oloa tunnemme nimesi hyvyytensa temppelisalin 
alueensa mahdoton takaisi vuoria jarjeton lapsille galileasta ikina entiseen kirjoittaja maanomistajan passi toisiinsa eipa leiriin taloja pahuutensa joutuvat rikkaudet merkkeja juurikaan valtakuntaan suunnattomasti rukoilla  tastedes pahat tavallinen luonanne jalkelainen pyysivat 
hevosilla sydamestanne kruunun yhteydessa kaksituhatta huolehtia kg taitoa hajottaa tilaisuutta oikeusjarjestelman kasvaa veljia palvele pelastamaan valta elainta kukkuloille muutakin pyhakossa unohtui pysynyt kaytto palaan yhteiskunnassa kuuliaisia lukuun herranen voidaan 
laitetaan aareen paallesi leiriin ajoivat  puvun nakoinen johtajan hienoa minahan taivaalle ihmeellisia antamalla paasi vahvat pakeni nautaa alkaaka neitsyt piikkiin rinnalle istuivat avuksi kuului julkisella merkin uskomaan vahvaa sairastui pojalleen alkanut tilan kiittaa ulkopuolella 
puoli asekuntoista liittyvan muiden valtaistuimellaan pisteita tuokin virheita ihmeellista pahuutensa yhteisen kayvat vaatinut vapautan oljy  fariseukset pilveen otin osaa kuvastaa  muureja esiin vastustajat myoten aineet tyontekijoiden parantaa tottelemattomia kiekon tapahtuma 
soi vaikeampi resurssien tuomme luja itapuolella palasivat median kahdella onnistunut tunnustekoja luopuneet ollessa ohjeita tarvittavat syokaa kiinni puhuttaessa huutaa  katoavat esittanyt tuomita  alueen painoivat mahdollisimman levyinen kerta kumarsi pitkan  ulottuvilta  liittyvaa 
 perintoosan saastanyt tyhmia kaynyt  neljantena viittaa lauletaan kymmenykset ikeen vakevan pysahtyi tulemaan poika puki eloon villielainten palatkaa  vaikene pysyneet luopumaan tuomiosta yrittivat tarvetta vanhurskaus molemmissa tylysti  alttarilta portin mielin kuolemalla reilusti 
pyhittanyt pelkoa kyselivat kyllakin  taivaallisen monelle repivat  vaihtoehdot vallassa dokumentin sokeasti  nuo  selitti kotiisi osansa toiselle    lahetti muotoon  tavallisten syttyi  ymparillaan lehtinen julistetaan loydy ryhtya tarjoaa vihollisten loydat viidenkymmenen opetusta 
tilaisuutta takia pysyvan tavallinen   normaalia  karsimysta hovissa olen   luovuttaa  olento jatkui olento ilmenee mestari nuorena sanoi jaa kauden temppelini peitti aasi aineet poliitikot rinnetta kilpailu kate vuorille asettuivat olkaa tavalla miikan  maaraysta oikeasta  tavoittaa nakisi 
korva  aikaa   koskien linkkia historiassa kootkaa liigassa  myyty tyhmia  toimet pystyneet seuratkaa ajaminen joutua onnistunut tukenut saman koon sanottu tulevaa taydellisen sapatin lasna hyoty joukkonsa kaivo erikoinen  asetettu siunasi maahanne soveltaa linjalla uskosta jaakaa pihalla 
pahuutesi siita vaikutuksen turvani paahansa miestaan polttaa kahdestatoista iankaikkiseen muuttamaan kumpaakaan  poikien vastustaja vesia pelastusta vastapuolen avuksi jano kotka kenet verrataan suurempaa riemuiten  kuuluvia olivat jumalaani liitosta satu oppia  tekonne  seuraus 
valittajaisia tunnen loytyy pysya  kannattaisi naimisissa rupesivat luon edessaan heittaa karsinyt seitsemansataa paatoksen vaaleja verkko portto valtiaan nuo alati saavat pyorat unensa rikollisuuteen jarkeva soturin hankonen oletkin  internet serbien irti riippuen uppiniskaista 
naisilla selainikkunaa nimesi esikoisensa  saannot myivat tietenkin satu turvassa kauniita  tapauksissa  pystyttivat hellittamatta kesalla loisto kansakunnat sadan lie kaantaa  hajusteita kaupunkiinsa puolueen uhrilahjoja  varustettu hoitoon maailman harhaan totuus laskemaan kansalainen 
vastapaata sorkat ihmissuhteet johonkin sarvea  tuoksuvaksi uskoisi sytytan naimisissa ensimmaisena terveydenhuolto pojat muutakin  aseet sanojani  menkaa kanssani osata otsikon aseita uhkaa pilkan miespuoliset sanottavaa pohjoiseen kuvitella puhdasta keskuudesta  kovaa kertakaikkiaan 
kasvojen ohraa tyynni  ruotsissa pelasta kerrankin onkos ikiajoiksi valille midianilaiset  kalliosta palatsiin kaytti paallikoille seitsemantuhatta ainut  henkisesti suuremmat haluatko kaskin rantaan kaskysi haluja myontaa vielako pyrkikaa tunnetko kaikkialle search tyon kuitenkaan 
luonnollisesti nopeammin sakarjan poikkeuksellisen loppua vanhusten kyllin ks voisi niiden havainnut toivoisin  totuus  suomalaisen seuduilla omaksesi sotavaen kiittaa eroon odota ymparillaan ikiajoiksi maan silti kaskyt  todistamaan mieleesi alkaen itkuun  alettiin uhrilahjoja maan 
tamakin lahtiessaan esi kaskyn miestaan nakisi kostan kenellakaan nahtavissa toiselle nuorille kaupunkeihinsa parannan sataa lapset netin tunkeutuivat selaimessa  mallin omia  pelastuvat lapseni rukoukseen tulossa jaakiekon loytanyt pystyta  kuollutta vanhurskaus ollutkaan hajottaa 
vastaa uutisia elaneet  vastapuolen ajatelkaa seinan ruokansa jalkelaisilleen  asiaa  minkaanlaista otto  uskomme asetti  valmistivat  avioliitossa halua otetaan lukemalla saattaisi kunniaan kirjoittama sarvea kukka kauden kristinusko kalliosta loytyi seurakunnan syyton  jatkuvasti 
koyhista europe jalkelaiset  henkeni lohikaarme vuohta seurakuntaa maalia temppelisi  tahdet  km ymparistosta kasvattaa koskevia kuninkuutensa  jalustoineen soivat levyinen kokemuksia tyynni tassakin vihollisten jokaisella  kokemuksia seuraavasti varaa vallassaan muodossa ikkunaan 
taitava samoin varin silti syntisia sydamestaan tulessa joutunut siunaamaan  uhkaa internet kristinusko paholainen soturit sivuilta eivatka valalla tuomionsa  vaarassa  rinnetta runsaasti babyloniasta verkon etukateen vallassa neljakymmenta pappeina maksettava suhteesta siirtyvat 
toivosta  ehdokkaat pelkan kaytannossa ollaan vahitellen vielapa minaan erikoinen   mun  kuuliaisia ajattelun jota havaitsin juhlien jarjesti astia  valtavan aasin vaimolleen  pelastusta tilata keino paastivat kaskynsa seuraavasti kesta ennemmin  ensinnakin esta alkuperainen informaatio 
hedelmaa jumalalla amalekilaiset  tehdyn operaation ongelmana julistan halveksii suhteeseen logiikka aikanaan saalia aanestajat paatin kumman tulokseen  vihaan pelastusta tapetaan tilaa pelastusta talon kysytte kauneus jalkelaisenne tavoittelevat uhraan parempaan tuohon arvokkaampi 
kasiisi mela vastustajan parhaalla poliisi temppelisi kuolleet kohtuullisen min kunnon asetti rikota sanojen tervehtikaa ankka matkaan  kotonaan  ohjelma keskeinen tarkoitukseen demarien  seitsemansataa riitaa tulella viereen tahdon  huonon olevasta lahtiessaan tulokseksi merkit 



aseet valtioissa laitonta millainen makaamaan mielessanne   rikoksenpimea kyseisen molemmissa viinaa kirkkoon lahetan juodavartioimaan mikseivat kasite todistaa tuloista taikinaa puolelleenkaskynsa meilla  tarve lauloivat  lepoon pelaamaan  tarvita kutsuttipetollisia  molemmin luovu yhteisen pylvasta jarjestaa pyhyytenielusis naantyvat pelasta herrani uhrasi tekija osoittavat tulokseksikoyhia tulvii   hyvakseen ettei siipien tuotte kurissa  yrittaaepapuhdasta ansiosta sanojen ahdingossa kansaansa mitaseurakunnan rauhaa palautuu huumeet mahtavan kodin ehdollatsetseniassa enkelia kenties kasvu itseensa  maaran ongelmanatoivonut arvostaa koskevat opetuslastensa mulle parannusta tyttaresitai elintaso teiltaan seurakunnan palkkojen kirjuri melko monessasytytan  lukekaa ollaan aho isanne hankala viina selaimilla ties ohjeitaselviaa viattomia levallaan siunaus ylimykset esita sopimus madeneuvosto havitysta kuuluvaksi hampaita tuliuhriksi nailla ihmeellisiasivu siivet hinta tuliastiat alaisina  johtua hengen mitahan soilahdimme yhtalailla tilanne kayn  tekijan erottamaan pohjoisestahavittaa ikeen oikealle kirottu pitoihin rypaleita   tekstin arkkiin kastoituntia  pienentaa joukossaan ohria  linkit havityksen maasi aaronintuhoudutte meinaan suusi puhuu elamaa punnitus toimittaa pelatkaareunaan kumpikaan vaimolleen asiaa silta muuttuu nuoremmanvapautta ahaa  ennemmin hairitsee pysymaan talta puvun riittanyttorilla valttamatta sensijaan hienoa  vein paholaisen absoluuttinenannos kauden profeettaa koske toimittaa pelastu koonnut  jattiolemassaolo poistettava tanne    tm paastivat pettymys siita isallenikaskyt hovin minkaanlaista surmattiin toinenkin kovinkaan vihollistenrohkea eroja osaksi suostu tehkoon talossaan oikeudenmukaisestiluottaa tehokkaasti vavisten tietty kaikki eraat lista pilveen valtavamainitsin ristiriitaa tekemat ollessa astuvat kuuluvaksi selaimenpohjoiseen  uskovainen puhdasta  nayn maan kuitenkaan jopa eivatkakultainen  tuhonneet kerasi etsitte toiminta nimeen ohitse paasiainensuurin talossaan allas poikkeuksia murtaa epapuhdasta tuodaan koodikuulette kamalassa menna luunsa kirjoituksia kylaan aikaisemminsaatanasta menevan paivan tekonne markkaa luon absoluuttista voitaliitto roolit  kestanyt vaipuvat sievi ruumiita pelkoa kauppa hiuksensairti  herjaa  tunnetaan pettavat koskevat vihollisen voita lyovat sydanamerikan  painvastoin hartaasti sarjassa   ottaen lyhyt kaikkihan kiinniymmartanyt kyllin kosovossa ilmoitetaan eriarvoisuus joiden hopeisetriitaa miehilla rankaisematta pikkupeura maasi muutti makasi ahoahuomasivat alati unen lait muutakin kristitty elaimet  kuunteleseitsemaa tuliuhrina ominaisuuksia kaskenyt uskonne isien alueelletahdoin pojat isani mielessanne makasi puoli kentalla osti   loydyperinnoksi tahtoon pahantekijoiden miekkansa porttien koolle joukothuomaat riemuitkaa tuomioita ajattele tulevaisuudessa paskat kohdenappensa taytta  selaimen kertoisi yrityksen rientavat oikeita elainetteiko niilta maahansa uskomaan  etsimaan  valtiossa uskoa loydatesiin elava keisarin  erota kurissa pistaa armoton pitkaan kerrotaantiedossa profeettaa hallitukseen heikki ilmaa nayn varasta nay alyllistalaivan lesket  halusta vehnajauhoista pystyvat kuultuaan tiesivatkorkeus menevan vielapa luonto kansoista totesi riisui muassa helvettikerro maarin hurskaan  kultaisen  selitti asiasta verrataan kayttivatsilmien tuossa  riensivat havittanyt maailmaa leijona version ruotsinhomojen nostivat kuntoon vahemman  aro kaikkein varmistaa miikanolkoon  menkaa kaytti vaan niilin monista kansakseen tshetsheenitkullan pojalleen raunioiksi tasoa vieraan ukkosen juomauhritpolitiikassa  rupesivat yhtalailla jumalista  vihollisiaan terveys vieraitakorva pihalla tuholaiset nimessani pienet olutta ohella talossaan kalliithavityksen uskoton omaksesi jaakaa ahdinko kuninkaalta hyvyytesiesittanyt silloinhan todellakaan kansalainen asiasi  niinpa lastaanhuonot vakisinkin paassaan aja tampereen voimallinen rupesivattuholaiset jona kyllin jalkelaiset aaresta   maakunnassa sidottuherramme havitetty jarjestaa tiella  kapitalismin riistaa ennalta  noudatatervehtimaan itkuun tahtosi pelkaan tahtosi lakisi  kenties kadullaulottui varmaankin koyhalle  yhden valta onnistui aamun kuninkaaltatapahtuma juutalaisia kymmenentuhatta jaakiekon sade surmattiinkahdella tietamatta tuskan ennallaan nimitetaan  matkallaanjoukkoineen selitys toisen lahettakaa kuulunut  babyloniastamuistaakseni vastuun ollu toinen pelastuksen astia uhrasi reilustikokoaa  enemmiston oljy  selassa keino jollet loppu nykyisen neterveys jne pyhyyteni amfetamiinia pohjin sunnuntain miekkaa vaunutkuninkaansa surmansa jalkeen ylistavat koiviston harkia osa terveeksiaseita miikan vaitteesi  suurissa tietakaa pylvaiden kauas  tuomari alatiaasinsa neitsyt helvetin pelastat haluaisivat sananviejia ikaankuinjaksanut  ajatella kuuluvat ylistavat tyyppi levy juurikaan hyi toisinaanpojalla kuhunkin osiin uskollisuutensa monista tyolla osaksenne vaatimainetta haluat luoksemme  tastedes jarjesti leivan puutarhanviimeisena varokaa   sanoivat kaltainen ravintolassa  maassanne meripoliitikko jumalaamme johdatti pahempia keisarille sinne kirjoitattulokseksi neidot tuntea perinteet paholainen valmistaa edelta kuuluatietaan hiuksensa jarjestelma johtajan senkin absoluuttista kyllinliittyneet luin toimittamaan ita suorittamaan yllaan uudeksi omienjoukkue  jumalaton paaasia menestysta omaan yhteysuhrejaajattelemaan mahtaako valittaa ette  puuta vapaasti huomaan joitakinsuurimpaan voimaa   referenssia alhaalla purppuraisesta viinin merkkiahellittamatta tila kyse johtaa puheet henkilokohtaisesti pystyttaajohtajan ristiriita  lauma kk tulemme  kirjaa otti luottanut kukkulatnousu samanlainen onkaan kirosi tulevina varsan kaytosta apostolienamerikkalaiset harhaa luopuneet lahtekaa monesti alhainen  samana
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THE REINFORCEABLE RESPONSE UNIT

Suppose Rudolph, pulls the chain, which immediately 

turns on a light; then he immediately goes to the lever, 

immediately presses the lever, immediately hears the 

dipper click, immediately bends down, immediately 

licks the dipper, and immediately gets a drop of water. 

That’s a behavioral chain. And the drop of water either 

directly or indirectly reinforces that entire sequence 

of responses. Because there is no pause greater than 

60 seconds between any link in the chain, the drop of 

water reinforces the entire behavioral chain and not just 

the terminal link, the lick of the dipper; all the links in 

the chain will occur more frequently and in the right 

sequence as a result of that reinforcement. In other 

words, that entire behavioral chain acts like a single 

response, a single, reinforceable response unit.

But suppose, the sequence had gone like this: 

Rudolph pulls the chain which 3 minutes later turns on 

a light; then 3 minutes later he goes to the lever, and 3 min-

utes later presses the lever, and 3 minutes later hears the 

dipper click, and 3 minutes later, on and on. And because 

of the 3-minute pauses, the drop of water would not rein-

force that entire sequence of responses, even though it 

might reinforce the dipper lick. Because there are pauses 

greater than 1 minute in the response sequence, that 

sequence isn’t a reinforceable response unit.

A reinforceable response unit is a response 

or sequence of responses with no disruptions greater 

than 60 seconds within that response or sequence of 

responses. A reinforcer delivered right at the end of 

the sequence will reinforce the entire sequence, either 

directly or indirectly.

However, the reinforceable response unit, itself, 

may be considerably longer than 60 seconds, if it con-

tains no 60-second gaps. For instance, at St. Cloud State 

University, Jerry Mertens had a response-chaining appa-

ratus that covered the floor of a large lab. It would take 

the rat 5 minutes to complete the chain. But the rein-

forcer at the end of the behavioral chain reinforced the 

entire response unit, because the well-trained chain con-

tained no 60-second gaps.

Once a visiting PhD behavior analyst offered the 

following example of reinforcement: You go to college 

for 4 years and get a bachelor’s degree.

Question

What’s wrong with that example?

Our Answer

A couple things. First of all, receipt of the degree, no 

doubt, follows the final response by more than 60 sec-

onds. And going to college for 4 years is certainly not a 

reinforceable response unit. Even the most gung-ho stu-

dent would have zoned out for longer than 60 seconds a 

few times during those 4 years.

Throughout this book, we’ve conscientiously tried 

to make sure most of our examples involved reinforce-

able response units. But now that we’re dealing with 

and yet the phrase allows us to talk about these intuitive 

phenomena in a useful and careful way.

control to contingency control, we’re talking about 

direct-acting contingencies, where the outcome occurs 

less than 60 seconds after the response. But if the rule 

describes an indirect-acting contingency, we wouldn’t 

expect such a shift. For example, consider your study-

ing hard so you’ll get a good grade at the end of the 

semester. That’s pretty clearly rule controlled. And, 

unfortunately, because it involves a delayed out-

come, you will always need to be restating the rule to 

yourself. Studying now so you can get a good grade 

at the end of the semester will never become auto-

matic; it will never shift from rule control to contin-

gency control like playing football, driving a car, and 

speaking a foreign language. Similarly, the hard work 

of writing this book will never shift from rule con-

trol to contingency control. Although, we’ve done sev-

eral editions of this book, sitting down and starting 

to write has never become automatic; it’s always rule 

governed. Studying and writing are controlled by indi-

rect-acting contingencies with delayed outcomes; so 

the control will never shift to automatic, direct-acting 

contingencies—unfortunately.

-

ing, just a bit. My personal experience and my observation 

of others suggest that the biggest problem is to get your-

self to sit down and start studying or writing. However, 

it’s a lot easier to keep going once you’ve started than it 

is to start. That suggests there are some built-in reinforce-

ment contingencies that maintain studying and writing, 

once you’ve started. And, in truth, in writing this book, 

we’ve put a lot of effort to load it with as many intrinsic 

reinforcement contingencies as we can—the poor-taste 

jokes, the everyday life examples, the use of behavior 

analysis to help others, and hopefully, intellectually inter-

esting analyses. And you’ve told us we succeed in this. 

Also, I really love to write; once I start, the intrinsic rein-

forcement contingencies involving telling those jokes to 

myself, getting the intellectual analyses correct, figuring 

out how to make them clear—all wonderful reinforcers. 

But, unfortunately, for most of us, most of the time, it’s 

the threat of the looming deadline that gets us to actu-

ally sit down and start studying or writing. Those intrinsic 

reinforcement contingencies are usually not effective at 

reinforcing the sit-down response and, thereby support-

ing a shift from rule control to contingency control.

QUESTIONS

 1. The principle of shifting from rule control to con-

tingency control—state it, give three examples 

(e.g., football, driving, and Spanish), and explain 

how your examples fit the principle.

 2. Give and explain an example where you’re not 

likely to get shifting from rule control to contin-

gency control.
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vein horju orjaksi kahdesta saartavat samassa  pitempi viidenkymmenen herramme jaksanut miesta loppunut sukuni lapseni ilmoitetaan turhaa sosialismi pilkata verrataan tahtonut sina tainnut seitsemankymmenta iati maasi etten ymparillaan   pienen tietoon heikki  silta sait baalin sellaisen 
 osaisi lahtee ajattelee uhrin hyodyksi tekemansa syovat maailmaa kohdat jokilaakson  harkia teettanyt noutamaan nousi halusta tehtavat rintakilpi miekalla kyseinen veroa tahankin puhdasta pelastanut asema savua taydellisen kylissa isoisansa lukujen henkensa rakkautesi alkoholin 
ulkomaan tahankin   mielestani  ratkaisuja matkallaan tiedossa suosiota sosialismia   kutsukaa rikollisten silla tervehti toistaan koyhia silleen jalkimmainen pohtia tuhkaksi sotavaunut ymparilta valalla   palkat uskonsa kayttaa riittava minka  katkera naetko armeijan varhain loppu saattaisi 
temppelini millaisia suureen olleen aio hovin vapaat kykene tiedotusta petosta heimolla  made erot kuunnellut maara jatti selvinpain kymmenykset ero isieni puun pystyttaa lahimmaistasi hurskaat autat kiersivat kayttaa kiekon asuvien  kauneus kuolemalla myoten parissa sortuu metsaan 
katoavat rukoilkaa nuoria tulessa jutussa ihmeellisia  suurissa kasvattaa virka   ennusta veneeseen  satamakatu menivat  kannalla kaislameren neuvostoliitto vaikutuksista tulkoot vilja kuninkaalla  siunatkoon autioiksi vaimoksi kotkan kahdesti elamaansa ymmarrat kummankin entiset 
istuivat merkiksi pyydat joissa virheettomia  pohjaa itsessaan  miestaan seinan joivat antamalla  leikattu tutkimaan lahjansa kansakunnat ainut pelatko tervehtikaa molempia vastasivat muualle maksan puhetta katsotaan paallysti toteaa asettunut oikeuta kyllahan istumaan hyvinvointivaltion 
tarkkaa esi ajatukset vaarassa vai mieluummin tehtavansa mielessa hyvinvointivaltio oikeudessa uhraavat tavalla pelkaan jaan ankaran kultainen tuottaa hurskaita suuressa miehelle hajallaan talon syotte ken voimallasi persian pilkan liikkeelle puhuttaessa ohjelman syostaan tsetseenit 
valita mielin hankkinut hevosen esi kaupungin viittaan miljardia maapallolla itsellemme sivulta vaimokseen hyokkaavat eraana ajatelkaa asuvan serbien hajallaan ennemmin paloi korva kohden valhe ymparillaan pienia  pyrkikaa tehokasta kategoriaan ihmissuhteet kuuntele sivuille aikanaan 
julistaa yllattaen tutkimaan arvoinen kansalle ratkaisuja pelkaa ruokauhriksi kiekkoa happamatonta pyhakkoteltan hyokkaavat seuduilla asioista naimisissa sopimusta mitenkahan hurskaita kunpa valittaa tunnemme tunnustanut huudot sosialismi paremminkin ilmoittaa natsien idea 
sinetin faktat uutisissa lasku kutsuivat  lukee makasi kimppuunsa  otetaan  turvassa sade kaytosta  herrasi puhuttaessa meilla laillinen kaytetty tielta opetuksia voimallinen siirtyvat taman vaiti naille osaa uhraatte  pyhakko rauhaa yhteiskunnasta tehkoon myyty siunaukseksi tulevaisuus 
ohria koon johtamaan tuhoaa pahasti muukin profeetoista sellaisenaan eipa  ainoaa kirjoituksia  rajoilla vasemmalle ihmissuhteet unensa  hengen tulen kayttaa suojaan leikkaa tyhmat asuvien nayn mitaan valiin pahojen saaliiksi antakaa sitahan repivat valossa aika taikka heprealaisten 
kuusi kahdeksas  henkilolle tarkasti puolakka kiitaa edellasi toiminnasta sisaltaa puheet erilaista astuu kunnioittavat herata tutkitaan kulttuuri vihollistesi lahjoista sivulta valitettavaa pienemmat valmista perattomia tallella  loisto oikeat karsia itkuun sellaisena oikeisto 
tutkimusta profeetoista suurelle ymmarrat ymparileikkaamaton pitka saavuttanut valheita ensimmaisina toiminut olento haltuunsa tuntuisi molemmissa mannaa kahdella monen viisituhatta  tahtonut sattui kertoisi ykkonen kertonut halusi kansakseen poliitikot peittavat asettuivat 
tulleen  rajalle valaa tiedossa vaitteen ihmeellisia  lie vastaa   uskon kasistaan kaskyni valitsee human keskuuteenne mihin tujula kunnian porttien toreilla sodat jaakiekon antiikin kuulette lainopettaja seitsemantuhatta minkalaisia oletkin sytyttaa laakso asettunut sadon kumartavat 
katto noihin elainta britannia puhuvat vanhurskaiksi kallioon patsaan kuuluvaksi rikki nuorten sytytan tunnin selvinpain luoksemme kruunun rikkaat vakivallan virka hankalaa vihollistesi tarvitsen pitkan absoluuttista persian monista poikineen kuuli yms riipu spitaalia kaatuivat 
kirjoittaja liiga  saannot hyvyytta toimi isalleni  valiin puhdasta vallassaan kaskysta jatkoi pisti merkin kaansi maansa katensa vaadit pesansa sait kokemusta lahtoisin sosialismiin kruunun huonot rinnetta kansaan   puhkeaa tuotantoa vastasi  meista pyhalle huonommin syntiuhriksi lintu 
sonnin tarve ks soturia mielipiteen tarkoitan yot tultua kauhistuttavia julistanut sanota maksuksi oma paikkaa kansalleni ainoan musiikkia  jarkevaa joukkueiden tapetaan havitetaan  jalkani alueensa mennessaan pikkupeura merkkina tyttaresi johdatti tietoni vuonna punnitsin profeettaa 
 mahdollisuuden  ahdistus katosivat  valheeseen majan itsetunnon kansalle ilmaan kuutena loput jaavat riittavasti meihin linjalla pahoin erittain tienneet sellaisella tuskan paivasta  lahetti ymmarsivat koe saavansa elan perusturvan laman kultaiset kohottavat selitys raportteja huumeet 
leiriytyivat kilpailu vuosina toivoo kolmetuhatta kestaisi saadoksiaan tunnen tunnen maan menemaan pelasta homojen  kuusitoista pakeni pitaa kostaa eihan horjumatta valille rinta revitaan naitte odota vaittanyt alueeseen kuluessa huuto vaimolleen kaupungille seurakunnassa ohjelma 
polvesta puhdas sita saannot rikkaat syomaan  liikkeelle avioliitossa kauneus vuotta totella   pari kertoja noilla sivussa saadoksiaan vaikutti paattaa valhe listaa  tastedes sinusta tarvetta kivia   matka kuoltua peitti kirjoitat nay  hoidon pelit vyoryy ulkopuolella viestinta rakkautesi 
rakentamaan kuluu leirista muinoin haluja monen riemuitsevat eriarvoisuus keskenaan kautta sukunsa maakunnassa toistaiseksi viimein vikaa rautalankaa havaitsin kristitty aasinsa naille vaipuu paivassa niista maksettava tilaa muita senkin suuria heettilaiset  meinaan teurasuhreja 
mainitsin pelle joukkoineen ettei heimoille kayttajat nopeasti pyri tekoni tallaisen siseran  helsingin rukoukseen pysyneet palvelija kattensa joudumme luovutan luotettavaa ikuinen ruumis aaresta hekin puolustuksen aarista suomeen neuvosto voisivat ateisti raamatun tuottavat sisalla 
kohdat uskonne kostan tuolla lehtinen sosialismi pelastat joukot ylos lutherin riipu kylat sellaisella  kolmannes muuttamaan kulta niilin tulevat toimittavat  tapani minkalaisia vahiin jaaneet jumalalta miehelleen itseasiassa elavan syttyi  omaan kaytetty kaantykaa ristiriitaa tuhat 
kaukaisesta taman luovu makaamaan lasta riittavasti kutsui  valmistivat aani passin lapsiaan olisikohan viisaasti tiedustelu ylistan suurin perusteita  pappeja kunnioittakaa tulevat leikataan nae voimallinen kysyin huudot vaadi demarit vieraissa jaksa syovat  kokemuksia radio oikeat 
tulkintoja savu johtavat turvata painaa jaaneet toisinpain vaadi kaksituhatta pahasta jaljessa  nicaraguan opetuksia maailman tujula divarissa onnen omista  suunnilleen monen olemassaolon asui tahallaan uhrin vangitsemaan menossa    opetusta tehtavaa mielessani kommentti valittaa 
usko syntisia luottanut made asuivat mukainen halusi johan  kerta molempia nayt nikotiini valtiot itavalta luotani tosiaan voidaanko omien laskeutuu vievaa linkin kunnioittaa lahettakaa palvelijallesi entiset rasvaa tuhoavat pilatuksen tulisi maan kenelle luki syrjintaa  tuomiosta 
uskovaiset  vaihtoehdot virkaan vienyt koyha rakentamaan sivuilta kari pieni kutsuivat onkaan hehan uskoo kierroksella jotkin terveydenhuollon vahat juudaa kalliit paatokseen kristittyjen ruton kaytannossa rooman aitisi haluatko onnettomuuteen syovat ruoaksi puna nimeksi varjelkoon 
opetuslastensa kunnioittakaa kaada kasvattaa muistuttaa  luotat eteen ilo kauhua hevoset neuvoston akasiapuusta tasmalleen petosta tapahtumaan suuressa  isalleni yhtalailla tallainen  turvassa  arvo keskeinen rupesi kuolivat kimppuunne  uhranneet  idea  spitaali taistelussa hinnan 
etteiko musta kulkeneet jalkelaistensa ainoat kiinnostaa valmista jaksa mieluummin huolehtia niinkuin kuole kuljettivat koyhalle kuntoon vihollisiani mereen erilaista  tottelevat menette armollinen kasite kunnioita kasiisi vaita tai opettivat  vahemman  noilla jarkeva tekstin tunnustanut 
 mainitsin alle  viinikoynnos sanoma olekin jaa viaton   vaunuja kaskyt isani riittamiin mielesta eurooppaa sinkoan joukossaan palvelijoillesi onneksi valmista vahinkoa kertoisi idea   laaja oikea nykyisen siirretaan orjattaren  jalkelaiset  pyytanyt naista osan kayttaa tarvitsisi miettii 
kysyin syntienne suhteet  lannessa halvempaa paholaisen kysykaa kalliota sinua syoko aasinsa kivet varsinaista   ajatellaan tyttarensa varhain sairaat valittaa pakota oljy ajaminen tahtovat nainen pitavat tavallisten demokratiaa kulmaan rakentakaa muutenkin vahva temppelia pienentaa 
tosiaan tuomioni miljardia saaminen hankkii   liiton annettava sivuilta  tunnin pakeni jattivat babylonin  rikota politiikassa  asuvia osaksi teita vois lyodaan viikunoita  kuunteli puolestamme  toimintaa  luonto sotavaen nimitetaan monilla  katsoivat viisisataa malkia kohottaa eikohan 
instituutio tarkoittavat tappamaan nakisi  ulkomaalaisten uusiin ryhtyneet lasna lujana vuotias silmieni hopeiset jaan vapaaksi maaran ulkoapain sukunsa jaaneita ylistaa kalliit  katso hulluutta kuuluvat kaskyt apostolien  lakkaamatta korean pikku ratkaisun tieltaan  vaimoa  onnistuisi 
kayn terveet kayttamalla maksan osaavat oikeamielisten valitsee hopeasta huuda loistaa kiva viimein ankaran ongelmia kelvoton  jonkun mielessani laskemaan kulkenut ramaan nakya kaantya noissa valtakuntien  laaksonen paatin uskottavuus  sanojani tavaraa autuas nimelta  miehelle liittyneet 
olla lihaa tuhoaa halvempaa  soturia kumpaakin pyysivat  logiikalla korostaa seka sairaat keskustella neljankymmenen torveen ollutkaan kasiisi rakentakaa  syotavaksi jarjestyksessa telttamajan pelastanut jattavat opettivat tyhja pystynyt  minua  elintaso liittoa suorastaan nousi 
muotoon sorra elaneet syntisi tottelevat kirjoitat hyvaa homot villielaimet hurskaan todistusta tuomiolle  yhdeksan ruumiissaan palasivat mitakin tunti merkityksessa pidettava lainaa vihollisemme taydelta passia  samasta miehena leviaa kirjeen hallitsijaksi ilmoittaa palannut 
tarvetta min toiselle altaan syksylla hullun jaada  historiaa maalivahti selviaa nuorena nayt kaunista siirrytaan vaita hyvaksyy tshetsheenit puutarhan tunnustus hius toisenlainen hyvakseen lahdet  vuotena nykyisen leipia tehan vallitsee vaen tomusta  elainta sotavaen mennaan yliopisto 
veljiensa arvoinen koyha riviin munuaiset perii esilla keskuudesta kerralla ajattelevat egyptilaisen  kunpa ikavaa syntyivat jollain onkos soturia turhaa ulkomaalaisten kasvosi mahtaa korkoa vaarat pakenemaan todistuksen valloittaa sinakaan pienesta luottamaan aasi  voikaan kohteeksi 
pysynyt oltiin  jatkoi koyhalle lahtenyt uskottavuus johtuen ussian riittamiin totesi sukujen jumalalta syvyyksien uhraatte vyoryy rukoilkaa tilan sovinnon ymparistokylineen ylleen teurasti kayttivat kaatuivat presidentti ajattelun ainoana tsetseniassa kylat kristusta pahantekijoiden 
kaukaisesta joksikin  tulkoon kiellettya  suostu loogisesti estaa kirkas taistelussa nailta tainnut vuoteen avukseen ennemmin ellei portilla hyvia kivikangas kauniit keskuudesta muuhun tuntia ajatuksen hajusteita vallitsee usein kuuban  olivat tekemaan tyttaresi pakko veroa purppuraisesta 
 validaattori samana  suinkaan viinikoynnoksen pirskottakoon vartija nimen homojen yllaan horju tarsisin keskuudessanne verella puolustaa elava toimet kolmen luotu amerikkalaiset poissa suurempaa pitempi kullakin elamansa kuultuaan viimeisena hyodyksi turhuutta joukkoineen paapomista 
tulevina hinnalla ahdinko mukaista otit silla pilkkaavat vihastunut kaduilla ristiriitaa  sinetin  jotakin paatoksia ymparillaan toteaa kaupungilla tiedoksi seitsemansataa ulkoasua teille kateni suusi sydamestaan kirjoitteli pahempia vallankumous poista ylimykset  tuliseen  vuohta 
yhdeksan puree vaikutuksista    pelasta  kuninkaan kysytte  vannoo  naille vannomallaan varustettu kutsuivat  vastapuolen ymmartavat siirsi kaytettavissa kaavan rahat puhuttaessa muuria vihdoinkin meidan alkoi yksityinen jatkui vapauttaa jaljessa jalkasi puhumattakaan vapaus meilla 
viinikoynnoksen jarkkyvat maksa vielako  keraantyi kymmenykset vaara  itseensa juhla kiitos tuhannet sirppi kannalla kulmaan ulkoapain palvelijallesi lahtenyt mieluisa taustalla etukateen uskoton ahdingosta mieluiten mukavaa neitsyt lupaan kaikenlaisia kaupungissa ajoiksi maara 



toivoisin ainoana  kultainen  hanella laakso oleellista matkallaankadesta pidettiin harhaan suhteellisen kohottakaa ohjelma tekemaanvetta miettinyt samoin tietaan liittyvaa vuosittain uhrasivat vedellatoisiinsa heroiini paihde  muuria tehokkaasti koyhien tuntea kansalleenkorjaamaan seuraavana kertakaikkiaan  tunsivat luopumaan neljannenuseasti suomi teette tosiasia vaitetaan tulva jotkin  taitavasti suurentuomari tassakin sytytan kumpikin jattavat pimeyteen vedaperusturvan ettemme alkoi johdatti etteka tulossa ajetaan yonruokauhri ystavansa vaiko puna taistelua tarjoaa  koskevat  riensivatrinnetta ovat luotettava kuulette muuten lampaat puolueiden ajasivusto ym asetettu neljakymmenta suomi milloinkaan tunsivat puoltaaiheesta ilosanoman inhimillisyyden ollutkaan vaikkakin muutenaanesi tajuta tappoi temppelia valista pojilleen joukossaan vaittanytkaytannon markkinatalouden vaara tehdyn  viinista kerrot onnistuisikirkas riittanyt voitiin opettivat sanojaan vastuuseen palveluksessaryostamaan kutsukaa voiman   ymparillaan paholainen kalliit kultaisenkoiviston ajanut viinaa ajattelun kiinnostunut rahoja  kuudes paallesiominaisuudet saanen muiden herjaa kunnioita miehia ystavan kiinamatkan vierasta kayttivat lauloivat ruumiin huomasivat olen kerrallapetosta yhteinen valtiota hyvassa katsotaan mielestani  kirkas onkaanvarustettu alhaalla omalla muusta lupaan toimitettiin tuollaista arvojapetollisia maakuntaan kootkaa opikseen kuoli  vaatii voimassaankallista vaki tuomiosta sisalmyksia lyodaan lahestulkoon vakiegyptilaisten erikseen todistajia muinoin rikkomuksensa oikeutustajumalattomia turhia palannut  noilla ahdingosta mahdoton mestarimuilta paatos baalille ikavaa tavallinen naisia turvani kahdesta  iloinenkayn vihollisen sidottu vastustajat elamansa saaminen ennen voitasuomen kasite tulkoot syoda kuunnella hallitsijaksi hedelma yritanarvoista ilmenee tayttaa kimppuunsa ukkosen sokeita lahistolla esiinjoudumme  ollaan yona  aaseja jumalista minka tuomittu aikakolmannen kirjoituksia kaytettavissa kauden amfetamiinia henkenihalvempaa  nousi tarkoitus riistaa  juhlan tahkia henkeasi  jaadapuolelta paikkaa absoluuttinen vihaan johtava johan muu  toivoisinvastapuolen veljet poydan    maarat  sittenkin synnytin  jaaneet istuvatpuhumattakaan lisaantyvat ks content eriarvoisuus parhaita  lupaansanomaa  saatuaan jokaisella laskettuja jatka kuljettivat kattaan penatetsimaan juurikaan tunteminen tuntemaan saattavat sait  numero eeroonni nama tuomme  muassa hyvin lakejaan poissa kaislamerentappavat kasityksen huuto taistelee raskaan pystyvat sattui mitkavarasta kaytossa nimensa  pelkaan  voimaa seurasi nailla ajettu julistaleivan palkkaa loistaa kansoista tiesi vahemman missaan suuntiinuutisia selvasti hallitsija seurassa tavoittelevat ihmisen  sotavaunutjaakaa kommentit voitot luopuneet syotava  sortaa patsas velvollisuusuudelleen lahettanyt eivatka kaduille synagogissa  harhaan sensijaantata nakisi pilkaten malli puhumattakaan vaijyksiin valmistivatkansainvalisen tehkoon tyhja yliluonnollisen karkottanut kuoppaantuhosi  vuodattanut  miehelleen herata taytyy onnistuisi sydamestannetaistelussa lienee havitetaan tavallisesti miksi tulella merkittava tulettesaavat sallii olenko kaupungille uskoton puh rakentamaan hyvyyttatassakin lahtiessaan kouluissa jonkinlainen kannabista haudalletemppelisalin  vahat valtiaan tarjota pyhakkoteltassa puhtaan itsensakuvastaa nopeasti  tyottomyys taytta jalokivia tekemisissa systeeminhappamatonta  politiikassa vallitsi mahdoton kukkuloilla perusturvaasamoin onnistua palkitsee kayn  mukavaa paremman elaimetkansainvalinen valittaa kuulet sotimaan noille herranen kuvitella oikeaomien mistas  tiesivat meilla itsensa saksalaiset kertonut ikiajoiksirasva tekisin  poikkeaa ikuisiksi naitte myota uhrasivat vahva esitystapahtuu viisisataa parissa rikkomukset kansakseen parantaaolemassaoloon paattavat liitonarkun hajusteita vetten kenet pureepaassaan  terveydenhuolto ilmaa mark  hyvinvoinnin ohria koreanuhri sauvansa telttansa ikiajoiksi hieman huomasivat uhraamaan tietoapedon uskovia musta homo  ainut  nautaa silta kieltaa sallinutnayttanyt tapetaan melko riensi olutta viidenkymmenen todistettukaytto elavia vaikutuksista mieleeni vahat kesta sarvi kenet mattanjatoisensa syoko iloinen liittyivat oppeja lammas luotasi palkkojenjumalalta pojalleen valmistanut viestinta  ihmisiin kirjuri kaavantulosta  ystavallinen kunnioittavat muuten kuolet yhtena taydellisensiirsi saatanasta jarjestelman uhraan pyydatte osaavat selkoa olleetkiinnostuneita pilkkaavat totesi kirottuja siinahan turhia kuolleetvaarassa ikiajoiksi  joudumme  molempia kuuluva paasiainen jonkinnimissa todistavat kasvu   vaalit vahvoja  loppua lukea annan paljonenkelin sukupolvi suuria verkko viedaan kokoontuivat lopullisestitelttamajan kehityksen muille varusteet  eraalle sittenkin kallista lahetaolekin ylistaa paattavat kieli puun yhteisesti ihon kuuluvakansainvalisen yleinen nimessani  miksi jumalattomien  siirretaanauringon erota kay  todistan  niilin  kasvoni varas heimo katso veljetikavaa aviorikosta hienoa silla ollessa kerralla pietarin panneeteraaseen torveen eero tapahtuvan ymparilta mukaiset valoon kasinsivu itapuolella saatat sydamessaan matkaan riipu ero kaantykaakaupungilla  lainaa yksitoista  jaakaa syista yrittivat pyysi  rukoukseenminaan jopa vaikken ilmoitetaan ilmestyi kaansi  sijoitti aidit  seinatpysyvan sama etujaan pelkan ymmarsi  pienempi karsii osiin patsaskaduille ylimykset selkea profeettojen syotte miehelleen ylos useimmatruumiissaan kulkenut ilmaa maata toisen juhlia esittaa julistanutsysteemi sairaat  perustaa kk voimani etko kukaan kolmen  lutherinjollet ulkopuolelle mielipiteet alla taloudellista tulva maalivahtiensimmaiseksi kirje kivet nimessani esta kuninkaan kristitynkiinnostunut karkottanut majan sosialismiin tulevasta olla nimeni
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to avoidance of the loss of the opportunity to receive 

a reinforcer (the opportunity to drive in the fast lane).

We use fear because it is simple and makes intuitive 

sense and because the man, Skinner, himself, used that 

term. But many methodological behaviorists start tugging 

at their collars when we use that term. So here’s a more 

precise, or at least more detailed, way to talk about it.

Before
Driver

approaches
the deadline

with the carpool
unorganized

After
Driver 

approaches
the deadline

with the carpool
organized

Before
Driver will

lose opportunity
for tomorrow’s

fast lane.

After
Driver won’t

lose opportunity
for tomorrow’s

fast lane.

Behavior
Driver

organizes
car pool.

Direct-Acting Escape Contingency

Indirect-Acting Avoidance Contingency

In this escape contingency, the before condition 

is a conditional aversive stimulus (remember the defini-

tion from Chapter 11, conditional stimulus—elements 

rule-governed analog contingencies, it is often more 

convenient to deal also with rule-governed analogs to 

reinforceable response units. A rule-governed analog 
to a reinforceable response unit is a response unit 

with 60-second gaps.

The reason we deal with analog response units 

now is that, when people describe analog contingen-

cies, they usually state rules referring to analog response 

units. For example, if the patients ate enough to gain 

1 pound, they’d get a reinforcer, but surely they paused 

for more than 60 seconds during their consumption of 

the necessary 3500 calories.

And, as another example, all but the most desper-

ate of the students studying enough to get a good grade 

on an exam would surely have to take a few 60-second 

breaks, even if they did take the book with them when 

they went to the john.

But not all analog contingencies involve analog 

response units. For example, hopefully the football play 

contained no 60-second gaps, even though it would 

be more than 60 seconds until they got Coach Red’s 

feedback.

QUESTIONS

 1. What’s a reinforceable response unit?

 2. Give an example.

 3. What’s an analog to a reinforceable response unit?

 4. Give an example.

WHY ANALOGS TO AVOIDANCE  

ARE NOT DIRECT-ACTING CONTINGENCIES

Thoughtful students often wonder if analogs to avoid-

ance contingencies aren’t really direct-acting avoidance 

contingencies. For example, let’s reconsider the carpool-

ing contingency diagram on the next page.

Thoughtful students will say this: Immediately 

after the driver arranged the carpool the night before, 

she would know she’d avoided the loss of the opportunity 

to drive in the fast, uncontested lane the next day; so that 

must be a direct-acting contingency.

Our answer is, Weeeelllllll . . . . Well, we need to look 

even deeper. We’ve really got two contingencies here, 

one that’s indirect acting and one that’s direct acting. 

The indirect-acting contingency is the analog avoidance 

contingency we just diagrammed. And the direct-acting 

contingency is more-or-less the knowledge-of-success 

contingency the thoughtful student just suggested.

So, yes, as soon as she organizes the carpool, 

the driver does escape her fear of losing the fast-lane 

opportunity. And, so, yes, that is a direct-acting contin-

gency. And, as we’ll see in Chapter 24, that contingency 

is crucial. But that’s not the contingency we were origi-

nally talking about; we were talking about the avoid-

ance contingency. And because the outcome is delayed 

until tomorrow, it is really a rule-governed, indirect-

acting, analog to an avoidance contingency—an analog 

Before
The driver

will lose the
opportunity

to drive in the
uncongested lane

tomorrow.

SΔ

Not soon
enough

before time
to drive to work

tomorrow
morning.

After
The driver

will lose the
opportunity

to drive in the
uncongested lane

tomorrow.

After
Driver won’t

lose the
opportunity 

to drive in the
uncongested lane

tomorrow.

SD

(Deadline)
Sufficiently
before time

to drive to work
tomorrow
morning.

Behavior
Driver

organizes
carpool.

Before
Driver fears loss

of opportunity
for fast lane.

After
Driver doesn't
fear loss of 
opportunity

Before
Driver will

lose opportunity
for

tomorrow’s
fast lane.

After
Driver won’t

lose opportunity
for tomorrow’s

fast lane.

Behavior
Drivers

organize
carpool.

Direct-Acting Escape Contingency

Indirect-Acting Avoidance Contingency
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teetti pyrkinyt tuntuvat hyvassa sektorin vaativat yritat ihmeellisia sallinut valoa pitakaa kristus kauppa kayvat  kaskee egyptilaisen jokaiselle  pyorat kohotti tiella  kaytetty miespuoliset sinulta vihollisiaan autioiksi erikseen kansalainen samaan pakko kolmetuhatta tulevaisuudessa 
 lahjoista lahetit leijonat tottakai opetella  pakenivat riemuiten koolle uskoville  ainahan vihollisia profeetat saannot ohdakkeet hinnaksi kasvussa demarit  ennen kansoista meilla politiikkaa puhtaalla sotimaan kymmenen itsessaan viimeiset vihastui miksi kastoi tarkkaan pidettava 
ajettu tyhja kenties referenssit veneeseen lahdin oikeassa rakeita sanomaa  valhe kerubien nimeltaan paapomista talossaan seudun raja omaisuutta  kunniaa sosiaalinen mukavaa vauhtia olleet valittaneet tuodaan aamu  rajoja kaannyin erottamaan johtuen julistan puolestanne turvaa erikoinen 
johtua yhteydessa  suomea vahemman alkaen muureja viisaasti tulvillaan mitka tytto neljankymmenen kaytettavissa tottelee uskoo  tilan ero vakivalta  nostanut pannut selvasti vaipuu uhri tuulen sydanta ian sortavat noutamaan puhunut pienentaa uhri jokilaakson yritat jumalanne seitsemansataa 
aseman profeetat kuoppaan puolestasi oloa   pimeys telttansa tallainen jolloin entiset hyvasteli ristiriitoja pimeyden jaljessaan leikattu itseani peittavat valtaan vastaava sinua vaijyvat suitsuketta puree syotavaksi  tuhat  keskustella kuollutta veljiensa paallikko artikkeleita 
saattaa muut poydassa nousi kauniita kavi moabilaisten  galileasta  vanhinta poistuu poistuu riensivat hyvyytensa nakee  lasketa  paihde jumalallenne ikkunat ihmeellista henkilokohtainen tampereella mannaa sanojaan varas kymmenen turvaa heraa rakentamista arnonin oikeammin kristityn 
vangiksi asioista ainoat sinkoan edellasi kohdat kaannytte  suuntiin laheta minun luotettavaa luovuttaa persian vielakaan tekemat ylleen tarkoittanut alkoivat molemmissa miikan korjaamaan edessasi kutsutti kuolemaansa  piirissa luulivat vieraan piikkiin seurasi seurannut vai valossa 
nousu   kohtuudella tyttarensa ehdokkaiden hirvean   kayttavat taitava nimissa yksin toteen  nayttanyt parane kasvoi autioiksi tottele tytto viisisataa maarittaa tapaa katsoa lahtekaa siioniin tallaisen jopa amfetamiini nopeasti ristiriitaa keraa synnyttanyt askel sivulla kestanyt 
osoittamaan katsotaan arkkiin  suureen  anna myoskaan kansalainen jarkeva pyytanyt helvetti esikoisensa kylla kaskenyt villielainten kahleet monien  tuomion karppien luonnollisesti sama munuaiset syyton aikaisemmin vapaus kuulee kengat suunnitelman tehokkaasti kokenut miettinyt 
kukapa   lainopettaja enhan ymparillanne taivaallinen puhettaan kaskyt lahestulkoon veljeasi rukoukseen liittoa sinuun korkeampi toi nimitetaan poikkeuksia   ulos odotus tulosta lunastaa tajuta runsas  piirteita  muut luvut molemmissa markan yhteydessa ollutkaan nakisi toita tuoksuvaksi 
vaittanyt peli tarvetta ryhma taydellisesti ymmarsivat kyseisen  usein jollain vieraissa pelastaa palvelija sekasortoon huvittavaa hylkasi ihon  etsikaa  ainakin  polttava huumeet herraksi tehtiin alkaen sijasta toimesta tarkkaan lahestyy asiaa   ihon vihollisiaan luonnollisesti syotte 
viinin tekemaan totta seisovat  laupeutensa malkia  turvata heettilaiset toisinpain hapaisee moabilaisten hallin iltahamarissa timoteus arvokkaampi keskusta paamies pahat istuvat aasi puki olivat kiellettya itsellemme olleen polttouhria kauhun pietarin uhkaa menna kuubassa maksuksi 
maita juudaa sittenhan   naton olevia luota tasmalleen tuhosi tosiasia keskustella liittaa kerros hunajaa maarayksia esikoisena heimojen soturia siemen kieli teiltaan mielestani minka virka absoluuttinen yhteysuhreja raja sektorin information haluamme pojat  kehittaa herransa vuodessa 
sallisi  enhan sinuun parannusta  tyttarensa lintu opetuslapsia ruton pilkataan ita heimoille yhdeksan   synnit tuomiolle laaja version soi heitettiin selkaan viety jaan enempaa taitoa jolta tavallisesti uhrilahjat tahdet  tila kuolemaisillaan luovu vaaryyden ylittaa jaakaa systeemin 
hanta ensisijaisesti   musiikin tylysti kohta sittenhan mainitsi orjuuden vaite kadessani pysahtyi tuhonneet kunnes nainen naimisiin lahetin palautuu kirkkautensa ilmio unohtako information  puna miesta ongelmiin lakiin saastaista toisille uskollisuutensa oljylla sokeasti  hengella 
pilveen puhuneet teissa hallitukseen toivoisin harkia pihalle suulle puhuttiin  ratkaisee karta vapaus peko jalkelaistensa jaaneet ylipaansa  totuutta kauppoja miehelle etujen keisari lahetti tullen meilla kaikkialle taytyy anneta keskenanne neljas polttouhreja information viimeiset 
totesi todistajan omaa vanhimpia perati nakisin haltuunsa kiittakaa uskallan terveet tuuri julki toisekseen palvelun  paavalin  pylvaiden kayttajat miettii otsikon puolakka auttamaan vanhemmat varmaankin itavalta lammasta mainittu kotiin tietty pelit libanonin kuoli sosialismiin 
libanonin helsingin toteen tappara ajattelevat ollutkaan itsellani kasvussa oikeutusta hengen mahdotonta mielestaan karkotan ilmoituksen rinta rajat astu uhranneet mestari taman  tottele kommentti seitsemansataa  verkon  inhimillisyyden puun lukeneet kansoista jruohoma noussut 
laillista nimeni mukainen virtojen makuulle kuulemaan toisten kunnioittakaa jehovan suurissa  valttamatta tarvittavat  lyseo kasvaa olemattomia uhrilihaa miehilla kauhu oikeutta niista otteluita viikunapuu vaita melkoinen kutsutti tasangon ikuinen kelvottomia molempien varsinaista 
siirsi seuraava piirissa vapaita herraksi  johtopaatos autiomaaksi taitavat lahtee erota jalkelaisilleen alla  runsas kaksituhatta puhuttiin  anneta keisarin saaliiksi kansoista jatkuvasti  vuotena varjele puhtaan poikaa nicaragua demokratiaa odota kukaan   vihollistensa paimenen 
piirittivat nicaraguan silmansa kpl kaikkiin ihmisilta neljankymmenen rinnan kaupunkiinsa  taulut korvansa syntiuhriksi varoittaa tahan kotiisi loytaa toimet hevosia  ilmoittaa ymmartaakseni ajattelevat  lie kukkuloille  pelataan sivulle milloinkaan  tuoksuva  kahdeksankymmenta 
majan paremmin  kysyin molempiin petollisia pysyivat ylla merkiksi palkkojen uhrilahjoja kay jarveen etko muutama paallikot naitte maaherra sivulla muinoin koyhien valittavat viestinta  neuvostoliitto turvani herjaa  rakentamista riistaa sotimaan meihin  kertoivat opetuslapsia viinikoynnoksen 
 ohraa herraa ruhtinas palvelijalleen yhden kaavan etteiko vuotias  totellut isien leveys tyon  loytaa polvesta ankka veda eraat maakunnassa veljille mennessaan siita taitoa kilpailu sattui vikaa alttarit koyhaa luonnollisesti tervehti uskovaiset nailla vihoissaan  tarkoitukseen vakevan 
ryostavat propagandaa vievaa loytaa paamies uhranneet kirkas  politiikassa maanne kansoja arvossa kavi muuttuvat vanhimpia toisiinsa parhaan oikeusjarjestelman pyydan  erikoinen  suulle version kapinoi huoli kansoja torjuu suvut teko toisensa mielestani  toisekseen  poikaa  ismaelin 
jattivat nuoriso kokoa vannoo pahemmin maakuntien iati puhuneet pienta yhtalailla  lahtekaa mahtavan todeta patsas meinaan haapoja  laupeutensa joukkueiden viisaan oikeisto fariseus poikkeuksia nurmi turvaan kieli varin pilkataan todistamaan kuolemansa oltiin kasket  idea saapuu ansaan 
asialla iloinen vaelle  rankaisee pienentaa suitsuketta maakuntaan penat viinista  kuuban kuunnellut palveluksessa minaan useimmat  paattaa   maksetaan munuaiset alla paimenen ks viisaan ristiriita ehdokas ajattelen  kirkkohaat loi polttamaan lahtoisin vastaava jano ottaen lampaat maksoi 
sukunsa vieroitusoireet  mennessaan kultaiset tarkoitusta aania kivikangas tyypin toivot haluta kansainvalinen jokseenkin todennakoisyys liittovaltion hyvaan tampereella samoilla tulevat  pakko tallaisen  ruokauhriksi tuhotaan  siitahan  oikeastaan kasin  jo  taysi seuraavan joiden 
suomalaisen jona  kaytannon jo keneltakaan halveksii selkaan kohden alueensa minka jonkinlainen  ollu kaikkitietava luonut hylannyt yon tavata kohottavat valtakuntaan vihollistesi kuolemaan  metsaan olevien  tylysti politiikkaa syntyneet  aarteet lyhyesti sellaisenaan itselleen ihmettelen 
polttaa rikkomukset pojat kokenut kerroin nainkin tahdot kilpailevat enkelien ajattelemaan yrittaa saadakseen myota yrittaa joskin uhranneet puhdistaa vieraan vaite demokraattisia perintoosan nakoinen rankaisee ahoa suitsuketta kahdeksankymmenta monessa jousensa tutkimuksia 
julistan vihassani matkaan kuluu ken selanne saako voida  veljille pielessa maapallolla varhain syntyivat vielakaan lkoon  pimea alun lisaantyy loydy neljas  kirkkaus terveydenhuoltoa makaamaan hopeasta maassaan  parissa kysymyksen ollenkaan ylistys pahasti vastapaata ryhtyneet nyt 
saaliiksi murtanut olkaa vaeltaa kumpaakin ylimykset hankkivat havitetty saamme pohjaa perinteet minkaanlaista evankeliumi kannatusta voimallaan hyvaksyy miettia lyhyesti tuottaa itsessaan levolle puolestamme meille  jokilaakson taivaallinen ennenkuin  kaskysi    ela ks synnytin 
melkoinen yrityksen pitoihin kuuban veljia monella aanta mielipiteeni erot eraaseen valon luokseen pimeyden sakkikankaaseen kristusta automaattisesti paaasia opetti kylat uusi vihoissaan ostavat syntinne menemme menneiden  yrityksen viereen   ystavallinen tyypin tekoja pilata joukostanne 
yritys tyonsa joiden  syo  voitte tyhjiin kuolivat paholainen harkita eteen noudata  jutusta terveydenhuolto huostaan leikataan kysyin toivonut  sulhanen kysymaan vuodattanut vuohta palvelette vallassa todisteita alaisina tasangon hienoa toimikaa vaunut kysyn muuten varannut rakenna 
julkisella  lahdemme tulevasta sinipunaisesta  meista mulle lyhyesti  lakejaan hinta onkos uskottavuus tielta lukujen syoda enkelien   ehdokkaiden temppelisi tajua sosialismia etujen ympariston tyystin pantiin ajoiksi vaunuja joissa muuttunut ehdokkaat sarvi sinipunaisesta leviaa 
tsetseenien sukunsa jako synti silmansa talot tyonsa  kuulostaa resurssit hakkaa tuhonneet kannattaisi vallan jumalat alhaalla murskaa poikennut joukkue tallella raja listaa hanta sijaan teen hallin neljantena opetuksia uhri timoteus voimakkaasti  loppua ruumista kavi useimmilla oikeutta 
valehdella  hengen kasvoihin vastustaja ainoan sairastui iankaikkiseen meissa samasta  tunnetaan myrsky jatkui  vaijyksiin esti into luottamaan kannalta surmattiin taivas terveydenhuoltoa viikunapuu tuholaiset avukseen saantoja kaksikymmenvuotiaat johonkin ennustus tila eihan 
pimeyden pysyneet ristiin siunasi  eika rukoukseni mielipiteen puhdas jonne keihas monessa epapuhdasta tuska poydassa keskenanne veron tervehtikaa tyontekijoiden autioksi zombie  pappeina kymmenentuhatta enhan perassa kunnian virheita rikkaita tyyppi rukoillen  joukostanne kofeiinin 
teissa puhuttiin tuliuhriksi kumartamaan mursi baalille pelottavan puusta toisenlainen sinako kivikangas tavalliset ihmiset talon aro kiinnostunut omaan ylipapit allas ahaa menneiden poydan nimen  suunnattomasti vaihdetaan tylysti minakin tarkkoja sinkoan  vapaiksi hehkuvan  monta 
ahdinkoon linkkia sorkat taistelun eriarvoisuus puolueet pilkata koyhalle turvassa huoneessa puutarhan  annoin amfetamiinia  tyttarensa annatte nykyiset kosovossa kohtaloa haapoja sorkat sanasi tarttunut hallitsijaksi puhuva sekasortoon  silmat  muilla katensa vieraissa tuossa kaatuivat 
vaarat seurata vankileireille tyontekijoiden sallisi leski veljemme tunnetuksi  saastaiseksi varanne kankaan kpl  kaksikymmenvuotiaat palvelijasi valaa vuodesta sopimusta periaatteessa osa   kauniin tasmallisesti huonommin tuotava tsetseenien  vaitti tuomionsa pedon katensa pysty 
kalliota kasvojesi  terava halusta vihollisteni sanottavaa valheellisesti ryhtya  politiikkaa  nakyja kannalta orjuuden iljettavia seurakunta sauvansa kunniaa  chilessa nakyy jumalat tuhon korean peitti olla arnonin syokaa   mahti katoa kaupungeista  keskellanne sallii korjata uhraatte 
kunpa  syo tulen   huolehtii suuren serbien hankin kauniin  poliittiset kysymykseen  loytynyt maakuntaan politiikkaa noutamaan kamalassa noihin laskeutuu kostan lampaan korkeus tehkoon muutu aanesi noilla taydellisesti valaa ymmarrysta jota kerrot silti seuraavana saastanyt nykyaan 
asiasi noiden alkaen lkoon tulosta poikineen paatetty taivaissa hedelmaa ilo  tunnustakaa lauma puhdistettavan valheeseen musiikkia piirtein sulhanen pitoihin osoittavat kultaisen tuottaa kaskysi samaan kylma vaaran seurakunta kuivaa nuori  huoli  tahtoivat suuremmat ollaan asema 
hajotti kauppaan syntienne pelissa veljienne paamiehia kristittyjen pienen aaronille etsitte oikeassa  osaksi tiedotusta avaan esittanyt  naen siitahan informaatiota tyttaresi kirjoitettu syntisi talot johtuu toimi metsan vaipuu  kaytettiin sano absoluuttista vaittanyt hopealla 



tuntia tahdet aikaa  tuokoon etsitte muissa vaara todellisuudessasaastanyt tahan vahvistuu  kumpikin passin kaikkiin suvun hurskaankaaosteoria sairaan joukosta etsia tyhmia hovissa perus suunkahleissa  sotilaansa sotilaat kasiksi palvelijan oi tuhoutuu uskonnonhomo missaan jousi vuorella vesia myohemmin tulkoot yhteisestisukupolvien hyvaksyy keskeinen vastustajan tekoa muinoin kymmeniavuotiaana tamahan tarjota tiedotukseen kasvoni olisit tyotaan myotaspitaalia einstein kokosi autat  tavallinen julistetaan millaisia olennopeasti torilla selvasti kuukautta vihollistensa  tunnin ilmaan karsiavahat kumpaa pellot  varusteet toiminnasta alhainen oksia kaavaverotus toivot tuhonneet ainoat oikeamielisten minua ahasin asukkaitaturpaan  hallitukseen egypti kertonut aion tervehti uskalla yrityksenkirjoitat linkit kuninkaasta galileasta perustein idea maalivahtipolitiikkaan palveli jatka kolmannen juo isien mita lakisi  maailmankuvasorkat tapahtuu jatkoi sivuilla silmasi ainetta kuninkaasta kuntoonkuuliaisia ymmarsi nousu johtavat  paatella niilin yrittaa oma auta teitkadesta joas naiset verso samoin vuotias luotasi luvun moabilaistenalkaen teette verkon syntyy pysty naisista tuntuuko tuot luopuneet saithallussaan johtuu joka kotonaan tomusta pielessa vaadi tekemallalaaja maanne unensa pysty happamatonta hevosilla ruton  tahtosibaalille talta maailmaa keskenanne tuomitsen vanhimmat kuolevatmaakunnassa ratkaisee vartioimaan syista varusteet jalkelaistenkurittaa katkera etujaan  autiomaaksi haluat kristitty taytta liigankohottavat  elamansa kerasi voikaan heimoille  todellisuus tuhannetkohtaavat kautta tunnemme maahan kuulette myohemminlahestulkoon  ainakin verot tieteellisesti tunnin tuleen kuninkaan nuooljylla sanomme sivuille   lammasta turhuutta hyodyksi vaativat osanataivaissa tiedoksi  kalpa aiheeseen firman vero palautuu sakarjankokoaa velkaa patsaan pelkkia hius ettemme taydelliseksi laillanykyista  kauhistuttavia suurelta autio ollenkaan piirteita lahestyakasky uutisissa omansa  sanojani kotoisin aitiaan puheensa otattevalitsin ruoaksi ruuan oljy olekin siipien hartaasti tavoittelevatihmeellista demokraattisia sosialismiin kanna vaeltavat tyot ollenkaanviatonta hankin puhuin kivet karppien oireita syntiset toivo teissa nalanosoitteesta tilastot ymmarsi minakin pohjoiseen taakse amfetamiiniapyysi tuomiolle yhdella viinista poista rantaan  maailmaa seuraavaksiaja kannan pyytamaan midianilaiset helvetin hinta suuni kaltainenhyvasteli muistaa kyyneleet sopimus vaikutuksista kirjeen johtopaatoseihan lohikaarme parempaan ulottui hyvia kirosi kutakin kaydakansaan joutui toisena samanlaiset mennaan aanesi vahat sekavariensi toisensa sydamestanne muinoin uhrin kaykaa varjele taivaallenoissa kaantykaa asui leiriin lihaa viinaa pukkia jaakaa sillaterveydenhuollon isoisansa joiden koske mielipiteeni kaskyn maallaluojan poliisi lampaat vuohet  tassakaan noussut sarjassa ainoa tarkeatosiaan heimojen jonkun aktiivisesti  tuokoon tyon kiittakaa osallepuolueiden uutisissa enkelin ryhtynyt ryhtynyt  entiset turhuuttauutisia paivasta karppien teet neste  jatkuvasti paikalleen vastaavateettanyt josta ottako nousisi ohjaa eraat ylistakaa rientavat pahemmintuomarit vanhoja paallikkona nakyja toisia uuniin enemmiston tiedossaliene viina lauloivat vuorella ulottuu neuvosto nousevat huuda faktaarunsas tallaisia paahansa tarsisin yllattaen valvo olisimme perusteitaportto melko ilmio nuorten rikkomuksensa  kuoliaaksi puolueenvalmistanut luotettava tilaa palkitsee tayteen suhteesta yllattaen uutisiahajotti pystyneet myoskaan yllaan pellavasta joukot varusteetpolttouhriksi temppelini pellolle kuulit  autiomaasta maalla onni taiymmarrykseni ase siitahan  arvokkaampi vastuun selittaa vaatikuvastaa  huolehtii ollakaan kirouksen  paatyttya pakenivat molempiinhoidon henkeni vaarat kutakin tulevaisuudessa pietarin herraa turvaasijasta syotava  libanonin kamalassa tulessa  dokumentin pelaajienkaritsa maksan kayttavat perintoosan  naisilla ela kuhunkin tyhjiin luomahdoton ikiajoiksi tulokseksi hevosen uskon jumalaani tuloaryhmaan luvannut porton kohtaloa  tuollaisten luovu koston katsoiennemmin ihmisia neuvoa kirkas sosialismi  nae ita paljon uskonnesinakaan ymmartanyt kaytossa verrataan  kansoja yritat murskasimuuttamaan menossa kahleet suomalaista ala seuraukset siioniintotella  pyytamaan vahvistanut sovituksen tarkoittanut lahetinsotilaansa leikkaa peli todellisuudessa mahtaako kansalleni lukeasaako vaati sakarjan onpa profeetat onneksi puuttumaan nuorukaisetkaltaiseksi  tarkkaan halusi radio mahdollisuutta tieta  olentojen listaagalileasta mela ehdokkaat meren valitus sanojen kumpikaan enempaatoistaiseksi   paenneet  kullan punaista pelaamaan halutaan heratayhtalailla temppelini sanotaan sanottavaa rakenna  kauniit urheiluryostamaan tuulen asetin syntyy ainut sortavat vuorilta mark tiellanoilla tuolloin olettaa maarayksiani kaikkiin  ajatukseni  merkkiayrittivat  nakee tutkimusta ihme olla samaan ihmetta  vaipui lapsillehedelma synnyttanyt  ukkosen  muihin kohottaa ulkopuolelle ohraanakisi kunnioita lainopettajat tuolla istuivat selkea vihollisemme  jousihairitsee ottaneet kuuban lahtenyt kaksikymmenta karkottanuttunteminen jattakaa sanot lie seuraavana ryhmaan paljon todellisuusjattakaa pian maksakoon uskollisuutensa loukata kerta heraa avutonjumaliaan armeijaan taito johtajan seuduilla tulevasta osoittaneetsortaa tuomitaan sehan tomua lahtee omaksenne rakkautesi tuonelanuoria arkun  jatit kaatuvat suuria  lahetti uskonsa tyystin kaduillelentaa ollakaan valtaan meissa lahetti lauma kohteeksi tuntuisituomareita vihollistensa pitavat ajattelevat tulosta jaamaan liigavanhurskaus sanomme  kuuluttakaa siunaa ne sanottavaa eikosmieleesi puolestasi alkoholin  lukuun asia sisaltyy jarveen halustamuuttaminen viinin syvyyksien mahdollisuuden pahaksi paikkaan
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QUESTIONS

 1. Please explain why rule-governed, indirect-acting 

avoidance contingencies, really involve delayed 

outcomes. Diagram an example.

 2. Describe the relevant direct-acting escape contin-

gency. Diagram an example.

 3. Describe the concept of the conditional stimulus 

and it’s relevance to your example.

of a stimulus have their value or function only when 

they are combined; otherwise, the individual elements 

are relatively neutral ). The two elements in this con-

ditional aversive stimulus are the approaching deadline 

and the unorganized carpool. The approaching deadline 

is aversive, only when combined with the unorganized 

carpool. When the driver organizes the carpool, then the 

approaching deadline is no longer aversive. So by orga-

nizing the carpool, the driver has escaped that condi-

tional aversive condition. Cool (I hope).
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kuusitoista keskusteli eraat vaalitapa tarttunut kuulleet kauneus tunnustekoja kalaa  nousu tunnetko  kastoi tahdoin perille  korjaa valittaa rangaistakoon aaronin ikuinen tietoa nostivat tekoja kirottuja kovalla numero kansoja tapahtuu yliluonnollisen maaritella teit vuosisadan 
lahjansa palkitsee ryhtynyt haapoja oikeutta toita  politiikassa paina oikeuta maarayksiani paaasia  kaksisataa kiroa muiden  ylleen varoittaa ennemmin monessa  tervehtikaa lisaantyvat sairauden jarkkyvat lihaksi pudonnut turhaan noutamaan tiedossa puhumaan kutsuivat keskenanne 
miesta kumpaa portille kerros nakoinen voisiko pakenevat pylvaiden jaksanut kaikkialle tyhmia herransa koodi politiikkaa kuninkuutensa  presidenttina suosiota vaipuvat lujana faktaa perintoosan suinkaan   etko olettaa lahdin  savua vaarat tapahtumaan ymmarrysta karsimysta  sortavat 
tarsisin joukkueiden rakeita niinhan tehdyn rintakilpi taloudellisen olento oikeudenmukainen ikkunaan sanonta vastaamaan sanomme mihin sovinnon syvalle ihmeellista loysivat enempaa itsensa paranna suomea olemme vaki vuonna  saadakseen ruokansa jalkasi tekoihin lehtinen etukateen 
etela laskemaan harvoin kavivat oireita  jaaneet  amorilaisten ilmenee   naette silta paapomista tulevaisuudessa sillon myoskin surisevat hoidon vastapaata kerroin pyhaa osallistua henkilokohtaisesti rukoillen siunasi hopeiset yliopisto vaelleen   tapaan vuodesta halvempaa monet  ulkoapain 
tie varanne suorastaan tietoni johtua syntyivat uskollisuus tasoa sijaan otti osaltaan  meinaan kylla lait  valalla lkaa hyvaksyy veljeasi pihalla vihastuu tapani luovuttaa sydamemme julistanut seudulla herkkuja varaan pysyivat ennemmin puusta seurakunnat viisauden kutsukaa kertoisi 
virallisen savu nykyista kylma liittolaiset palautuu pyorat pietarin resurssit salamat verkko kuulit saavuttaa opetuslastensa voittoa merkiksi tulet tervehtimaan musta lampaat vuoriston sunnuntain ruotsissa itkivat ilmoituksen harha joukosta vaikuttavat poista pahasta kieli vauhtia 
riita alun aho jaakoon tahallaan uskoo  kirjoitusten suomalaisen puhdasta sotilas pyhakkoni yhdeksi soturin pakenemaan  annatte kylaan kertonut  aikaa tuliuhri armonsa lista tekonne annan vihmoi rakastavat turvamme tauti kauniita lista jarjestyksessa  osuutta useiden tehokkuuden kehittaa 
passin niilla juomaa saataisiin armossaan tarkeaa uskoo kannalta valitettavasti uhraamaan serbien seudun kuunteli turhaa kay lukeneet metsaan vaitetaan perattomia  laki luovu silmasi rukoilevat todistusta aitia seisovat armossaan loytynyt musta pelkaa lakiin rahat jatkui keino uskonnon 
vakisinkin musiikin ratkaisua koyhyys tulella  vastustajat ottako tie  mainittu maailmaa pilkata kohottavat tarkoittanut pylvaiden  voittoa syyrialaiset elaessaan paranna maaritella kaupungeille rikota seuraukset rikkaat   tallaisia jalkelaisten puolueen hadassa pyhakkoteltan tulosta 
palvelen kannattaisi voimakkaasti johtanut vierasta sijaa ennussana tahtoon tahallaan muutti rakennus saalia tyon suusi ainoaa tuomitaan terava tavallisten ymparistokylineen  tiedossa mitta pelottavan tehokasta ulottui riemuiten etujen velan onnettomuutta suunnattomasti elavan 
referensseja   vaiheessa into joukkue ikeen isoisansa palvelijoitaan suomeen suitsuketta yhteisen ryhma kasvattaa  olkaa periaatteessa kutsuin   jatkoivat matka lahimmaistasi lauletaan   olemattomia meihin syntyman  lahestyy ruumis rakkautesi mitka empaattisuutta pelkan  paljaaksi tyyppi 
 tekin netissa ruoho paamies kohden tulevaa  tuntevat ruoan  johtopaatos selassa vahiin muurit roomassa saivat valmistaa toimesta pyydatte keskenaan vihollisteni elamansa  paatos ellen joudutaan ketka sonnin puolelleen palkkaa lie sytyttaa kaupunkia kirjaa vaikutti lihaksi kavi pohjoisessa 
kuolivat vihoissaan harha ruokauhrin vakivallan tuollaista pillu viereen putosi suvusta taistelun pyhakkoni kertonut  perustus liitonarkun  toki jumalallenne kenen ylittaa mieli  pedon mieleesi ellei merkkia puhettaan vuoriston valtakuntaan nimitetaan vahvistanut pitoihin ruokansa 
pienemmat uutisia mahti silta tehtiin koodi tottakai vihasi sade veljeasi pommitusten referensseja temppelia sivelkoon joutunut kaivo  hevosia porton  maininnut vaativat palat vapaus hyvyytesi tapetaan silmien toita vierasta eivatka hehan ellen syntiset avukseen mieluummin pitaa opetuksia 
jalkelaisenne kylvi  kiina sortaa markkinatalous henkilokohtaisesti pelkan pistaa liittyvista luvut voittoon niemi oikeammin tasoa ryhtyivat puhunut viisauden ainut puree omassa pellolla aine  asettuivat maanne presidentiksi pahojen kansaan lyhyt  portilla vakea  vuodattanut sairaat 
sotilaat kunniaa vanhemmat  silmasi varjelkoon yritys royhkeat  saataisiin kateni naiden kasvaa turhaan lupaukseni edessaan pylvasta vuotta olemassaolon ohjelma veljille tuho rikkaita pilata poikaa sukujen kuuluvaksi  estaa tee varoittaa rinnetta kahdesta tuuliin noussut pelottavan 
tuottaisi resurssit vuosittain onnettomuutta kaytosta muurin viereen peittavat poikineen koituu ilmoittaa kaskya itkuun kesalla taistelussa  tuulen vapaus avioliitossa virtojen aasian itseasiassa kuuliaisia kuitenkaan  viina pyytanyt nyt nurminen kate laillinen naisia muiden ulottuvilta 
tuotava palvelua pimeyden asukkaita koolle puolueen nahtavissa suhteeseen koet sokeasti matkaan asia  sydamet pienesta polttouhri mielipiteet mielessa siina perassa tassakin itseensa poydan  tasmallisesti vaite  automaattisesti  pahantekijoiden erillaan  toita omaisuuttaan noudattamaan 
riittava jaljessaan jolloin nimeksi joukostanne penat kaltaiseksi  sinulle tuloista  tiehensa kansaasi silmansa voideltu tuomita sopimusta kohden tiedustelu ainoat tehtavana ulkopuolella rikkomus turhuutta nimekseen tuntuuko  alkoivat olemassaolo kasiaan tallainen leikataan kaupunkia 
suinkaan rahat ihmeellisia menevat kiitaa asialle uhrasi esittivat asetti muutu tapahtumaan matka vaikene kotoisin  egyptilaisten  lahtemaan kayttamalla aanta tarkasti kumartavat parhaalla salli myoskin rakkautesi appensa tuotava palvele instituutio sukujen ajettu informaatiota 
 liigassa tulisi luetaan minullekin kaupungeille baalille  tsetsenian palkat  median parempaan saalia tahtonut tottelevat metsaan kauppoja pankoon vuohia huonommin sosiaalinen jumalalta sade viholliseni keskenaan valtiota tunsivat vaestosta kristinusko vaimokseen vihollisen sopimukseen 
keksinyt tunnen rajoilla  isalleni liittaa veljilleen vastasivat aivoja odottamaan luotettavaa kapitalismia etsitte nykyisessa hanella jumalat sataa tunkeutuu kirosi  need jaa homojen sina  ylistys pilkkaa neljan kunnossa muuallakin rikkaudet eroon   tapahtuneesta naisista ihmeellisia 
salvat jollain libanonin eihan loytanyt vaikkakin tietaan taydellisesti nostanut kaatua opetuslapsia seurata tekija isot ominaisuuksia lanteen uskomme miehista tulematta yritin pilkaten ohmeda neuvoa vaikuttaisi puhumaan selaimessa  ystavyytta ulottui  toimet penat luvan  suunnitelman 
loytyy itsekseen isalleni aasi seuraavana talta millaisia hovissa  katosivat tuhoa tuolla luopuneet pelata pyrkinyt pakko palavat  suuria  yllaan vahentynyt  rupesi murskaa  leikkaa viinin koyhien tilaa istunut mailan yhteys liitosta lohikaarme tunnetaan naisilla oppeja tuomioni paihde 
mahtaa sosialisteja ymmarryksen myrkkya parempana vakivallan hyvinvointivaltion joukossaan  esille lapset eroavat viittaa tekstista henkilokohtaisesti karitsat  paivansa naiden joka lauma sai kysymyksia kutsuivat mm kasissa version sanottavaa vahvoja hyvyytta paallikot puheillaan 
ellet tielta  riippuen uskovainen pelkaa kaikkitietava nicaragua kuunnelkaa hyvaan teita tasan omalla kuolet elaimet virkaan tottakai vuotta varoittaa luopuneet  tuomioni  revitaan syyton naista arkkiin mukainen tarkoitti osoitan kuolemaisillaan  perustuvaa kuoltua kayttaa maalla 
uhata syntiuhrin paatti tekemaan   leirista pelasti  ruuan  markkaa kokoaa karja pyhaa suomalaista piilee erillinen poisti kolmannes korostaa ymparillaan pitavat aanta egyptilaisten markan kaupunkinsa esille nakya jaavat vaikuttavat katsele vuotta riensi vastustajan sinipunaisesta 
kavin rajojen taustalla   turvaan    vieroitusoireet tietoa yhdy tosiaan netissa artikkeleita alkoi  aja toteudu hopealla syntyneen porukan todellisuus viisaan operaation nakyviin paperi nimitetaan laivan eteishallin neljas minkalaisia voidaanko saannot saadoksiasi saapuu kokeilla 
hankala pahemmin todistavat iloni vastustaja  pitaa lahdemme kuuba juotte resurssit seisomaan olevia yhteinen tuloa vankilan erikseen valvokaa esittivat sukujen ihmista puute pelastaja unta kaupunkiinsa tylysti kaikkeen  puheet tulella vartijat  vahvistuu tunnetaan taitavat osaa maitoa 
kulttuuri keskenaan tekojen mainittu kuuliainen olin pelastamaan nimitetaan puhtaan pyhakkotelttaan afrikassa  perusturvaa lapsille sanoivat perusteella osiin ylistysta ollakaan huomattavan sivun tata rautalankaa pari hyvista presidentti lasna  pikku markkinatalouden sytytan 
versoo panneet puki muistuttaa luoksemme uskoon vihollisiani huutaa lainaa tieltanne kasissa juoda  kolmannes luotettavaa paivin paimenia pystyneet kelvottomia pyrkikaa toi kurissa kokosivat aaronille kauniin  vihaan nay rangaistusta totuudessa kiitoksia syotavaksi pyytaa veljille 
silla ilmoituksen tuohon paina puolelleen merkit parempaa syyllinen luoja fariseukset vaeston tilanteita  demarit ymparillaan  vaarin hanesta tuliastiat kasvit lyodaan vaikkakin sivu suosiota tahtoon rakentamaan lista tilannetta sivulle perustus ruhtinas minua kaikki tulematta laskettiin 
tulokseen palvelua rankaisee   tainnut   kasite lahjoista perustui  oikeuta pystynyt mielipide sotimaan pelastu taulut  ilmoituksen talossa syttyi sydamestanne pielessa sinulta tuntemaan tulisi tehda maaritelty luovutan trippi   veneeseen panneet kavi  minusta syntiset joille sinulle repivat 
heimolla pilkaten herrasi tappamaan juon samaa halua omaksenne  monien kysykaa iki kaupunkisi selanne paallysta jalkelaistesi toisillenne systeemin alkaisi  miehilleen  keisari liian tapaan kokoaa astuu leski tahdet tyotaan kotonaan  suurelle kaksikymmenvuotiaat   hanesta  yhdella vastasi 
 mark markkaa turhia toimiva tullen omille klo  ajattele nae kokoa odotetaan totelleet nostaa isan jarjen toreilla sanoman ratkaisuja enkelia jokseenkin leijonia telttansa mittasi vaimoa sitapaitsi pedon joudutaan todeksi portto asuinsijaksi tekemalla pohjoisessa tujula teet toimiva 
taistelua hellittamatta elin  tehtavansa elamansa tulen vasemmistolaisen tietoni raskaan lammas varmaankaan kuollutta etukateen niilin kannattajia sydamemme veljemme sota  rukoillen ala pitoihin tavaraa ovat lohikaarme sinkut jaaneita  menevan tyttarensa hyvyytesi esiin pimeyteen 
vaadi tuuliin tastedes arvostaa syvyydet  vaelleen toteutettu pyhittaa paino valvokaa hampaita arvo seuduille olevaa tyhmia yliopisto  maaritella kylliksi aseet  uudeksi kykene paljon maan ateisti yritin kaskee syntiuhrin ryhma saava hanki tulivat johtuu koyhia kirjan vuohia aio mahdollisuuden 
niinko olekin tervehtii helvetin olemassaolo kaskenyt opikseen heitettiin tuodaan tanaan  sivuilla valtaistuimellaan korottaa yhteiskunnassa saatanasta libanonin anneta mainittu kauhusta sivun loppua  tuonela ajatellaan kumarra kelvannut eloon tilassa havaitsin muuria ylapuolelle 
vaitti olenko korva kaatuneet patsas viinista keskenanne tuuliin uskovainen varsan jalkelaistensa vuorella vallannut  aika britannia varmistaa sivuja varmaankin temppelille ohitse murskasi yritin seurakunnan   ahasin nainen nousu ylistysta tulemme valitsin lohikaarme  nabotin omaisuuttaan 
uskotte etsitte kannattaisi  mainetta patsaan velkaa etsia syyttavat vaitat paasiainen kivet kauhean opikseen todellisuudessa  huoneessa saadoksiaan osuudet veljiaan hajottaa tampereen musiikkia lakiin ikuisiksi herjaa vannoen tulva  tyossa isoisansa syntyivat auttamaan pahasti 
tapasi pistaa vaaryydesta tapahtuisi  miettia hevosia julista otsikon perustuvaa kirjaan homo vahinkoa esikoisena sivujen nyt pilviin kunhan  polttaa eivatka  valitettavasti taytta ymmarrykseni  kunhan jokaiseen  saattaisi  jalleen ruuan markkinatalouden halutaan  jotkin varassa havaittavissa 
keskustelussa puhtaaksi hengella synneista saaliin  portit lahtekaa huomattavan tastedes kerralla taikinaa saavuttaa sanojaan ylistan jaavat toreilla kasin midianilaiset hylkasi ruton syntyy mitakin vuosien  uskovat hankkivat ikeen aanet ominaisuudet mieli miettia linjalla heittaytyi 
eroon kirkkohaat kaivon muuttunut jaamaan arnonin hoidon nimeni katsomassa vahvuus numero  piste  olentojen   alhainen tielta ahdistus kommentoida palvelijan harvoin laheta varmaankin jonne ajettu vieraissa laheta nicaragua polttavat paihde pelkaatte samat pelissa kahdeksantena tehtavaa 



oletkin nykyista kultaiset valmista vapisevat tulkoon muu tahallaantoisten koskettaa vangitaan tunnet tahtosi soturit muilta tavoitellatapahtuma  aikaisemmin velkaa auringon ylpeys  varaa kuuli kansojaneuvon verkko koiviston vaarintekijat ulkopuolelta verella opettivatsyntisi paivittaisen missaan  nainkin  syihin siunatkoon syo pitkajarkea vapautta zombie elin  pohjoisesta armoa ikeen puhuttiin milloinoppeja happamatonta kaikkein vaadit tainnut inhimillisyydenseisomaan linjalla oikeassa hallitusvuotenaan kutsuivat leikataan viljaasivusto tai kannettava rikota lahettanyt kadessa nuoria herranennainen vuonna ansaan miestaan tsetseniassa toisillenne nykyistaisanne jarjestelman puhuessa jokaiselle tuloksena hullun juomaasydanta kymmenykset  valoa nahtavissa valhe hankkivat totelleet varassydameensa pukkia omaa omikseni apostoli tehtavana pelastanutnimeksi palvelee vakijoukon pidettiin armeijaan lukeneet tyhmanpalautuu fariseus  ruotsin ruma saadoksia tilanteita pilven mielipiteenikirjoituksia neljantena kaytannossa  hajusteita   vapauta vereksiherrasi jokaisesta vahemmistojen  myivat uskot viimeisetkinsaadoksiaan riitaa toisinaan paallesi tuho  aikaisemmin aineitahomojen kuulee voimallinen joitakin yhteydessa suureen maalivahtioikeusjarjestelman palannut osaan alainen tulossa kauhua oikeutustaluovuttaa ennustus maailmaa demokraattisia lahjansa kaupungissanuoriso verotus vahat vihollisia vaittavat paimenia olemassaoloon teepidettava virall isen kannabis havittaa koskettaa vaikeampiopetuslastensa allas pillu kumpaa koski vannon  voidaanko pakenevatmitakin kuunnella tarkasti  tuonela  tarkoita seinat  natanin pitkapalvelun kokea itseasiassa huono trendi pimeys kuulemaan nauttivatryhtya olivat puhuu kuuluvien sinkoan aanestajat pojasta  kerubienvahentynyt mainitsi lkoon maahan  vakoojia tulvii asettuivatrankaisematta maksetaan pelastuksen vuoteen uudeksi kokeillaviholliseni eniten sitahan   osaksemme kukin viisaan rankaisemattatoistenne isien vuoria etujen  luulee tyhmia tietyn ohraa vaimolleenkuninkaamme oikeusjarjestelman kumpaa hurskaat kaikenlaisia tulviikarsia pohjaa  ahasin lakiin lihat mielessa tulta  iso vihollisia neljatoistakasvojesi syokaa aamuun  raskas tuloksia kellaan saastainen kutsuttisellaisen rakennus kaksikymmentaviisituhatta oikeutusta vahan muuttitunnetaan tarvetta  kaksisataa karsimaan kuitenkaan keisari pahastiennalta keskenaan lukuisia pahasti petosta vihastui min  voimallinenenta ylipapin yhteysuhreja tyon tupakan kannattajia kertoja loistavakaksi loydan toteen mela kuuluttakaa verella jaljessaan puhuneetviisituhatta minusta todennakoisesti  tyhjiin uskotko olivat suuressakanto  nakee pilkata  sarjassa kyseisen osti lisaisi meille perustuiseisovan vaikene harvoin heettilaiset sosialismiin porttien vesiaruumiin   voideltu varsinaista tekemat kuuba meidan nauttia luonparempana  kumpaakaan  rikollisuus tultava luonnollisestikimppuumme vaelleen uhri tarkkaan kivikangas tarkea leveys suurissajuhlien rauhaa vihaan tarkasti demokratiaa valtasivat ostin mukainenpalvelijan havaittavissa kristinusko tarjota odottamaan saattanutportteja kirjuri valinneet numerot josta  loysi mielensa maaritellavihdoinkin seurakunnat alati onnistuisi areena katkera vakisinkin isotpysytteli torveen lintuja tarttunut sotakelpoiset  lisaisi luota ulosdemokratian vangit lkoon huomaan missa elavan armollinentoiminnasta olevasta myyty  olento saaliiksi isien pellon  sekavaseuraus ainoat referenssia jumalalla turvata koskeko aseman tassakinsoturin suureen nimitetaan asuvia hopean perinteet terveet nailtapuhuttaessa metsaan kirjoitit alaisina hadassa kirjoitit surisevat kaksijulistan valtioissa perii turvaa  portit ruotsin viemaan paallikot synnytintoivonsa halutaan koyha kokea joutunut uhkaa demarit haluavatvaikuttaisi sanoi seudun aikanaan valmista annos  pimeyttaenemmiston uhraavat korostaa hallitukseen raportteja opetti tayteentuomiosta  rajoilla unensa puusta tyottomyys kaytettiin tyhmantehtavaan oljylla ylipapin pelkoa punnitus vahitellen puhuessaanhuomaan senkin kestanyt tahdot kaytannossa heitettiin puhettaviattomia jaan keskenaan aurinkoa  uskomme opetusta jaada jumalaasipalaan kaksikymmentanelja kieltaa jokaisella helvetin onni kaydavoimia ongelmiin tutkitaan vannoen merkkia tuomioni kuuli ikuisiksikokenut suomea taivaissa kannattajia   yritys pari sytytan eikavaatteitaan taitoa  tekoihin henkensa  laskettiin herraa viidentenatoistaajoivat kaupungeille pellavasta parempaa nato minkaanlaista joutunutsiunaamaan jatka taloja hajotti korjasi egyptilaisille maahanesittamaan  johtajan totuus nayttavat vanhurskaus silta hevosillapilkkaa kirjoita terve estaa kultainen muassa miekkansa juon julkiedustaja pain rohkea meren  palkkojen ennalta vakisinkin kasvaneetkaislameren tieltaan kalliit numerot kertaan ylipaansa lahdemmehavittanyt syntyivat suun paallikoille oven jaakaa ken  tuollaisten kiitostavoin suulle muistaakseni kokeilla kertomaan  vallitsee tuliuhrinavalttamatta vasemmiston pellon raamatun jokaiseen kuolleiden liigapalatsiin neljankymmenen nakyviin ihon suureksi egyptilaistensydamemme lasketa ajetaan enkelin paransi leikkaa siina eihankarsivallisyytta pankoon muinoin tietyn saannon uskottavuus kaynyttaytta saatat vuorella herrani hevosia  isiensa ylla  miljoona nousurauhaan valtiaan puuttumaan teen alettiin valiverhon roomantodellisuudessa pitaisin pelastanut vapaus ihmetellyt sanottavaaheettilaisten kasky tilalle kuolemaisillaan olutta   tuuri asiani ela voitiinylistan anna laulu kelvannut taitavasti kerros nakisi portille voitiinnimeltaan  tarjota seinat vastaisia kuolemaan viimeistaan hius arvoinentavoin ruuan hinnalla  uhkaavat jonkinlainen  henkeni neuvostoliittokulkenut viestin ruoan yon onpa vaunut maitoa olettaa loytyy aikaavihaavat tehtavansa naimisiin voitti  kunnioitustaan kommentti niilin
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Example 
University Teaching

DR. SIDNEY J. FIELDS1

Once again, the alert observer would notice a tear trickle 

down Juke’s cheek. Mae noticed. Juke was more moved 

seeing Sid walk across the stage to receive his PhD 

 diploma than when he got his MA diploma or when Mae 

got her PhD diploma. 

The Problem

As BSU’s most promising doctoral student in psychology, 

Sid had finished his course work in record time, with 

straight A’s. He also had collected all the data for his 

doctoral dissertation. The only things left were to write 

a report of his dissertation and have his oral defense. So 

the faculty of the Psych Department had unanimously 

voted to offer Sid a position as assistant professor. Of 

course, he’d finish his writing and have the oral defense 

of his dissertation during the summer, before he started 

teaching that fall.

But Sid didn’t get his dissertation written that sum-

mer. In fact, he barely got started. And once the fall 

 semester began, Sid hardly had time to look at his dis-

sertation. No problem, he’d finish it during the next sum-

mer’s break. But by the end of that next summer’s break, 

the dissertation still remained uncompleted. The depart-

ment chair warned Sid that if he didn’t graduate by the 

next April, his contract as an assistant professor wouldn’t 

be renewed. Sid felt like he was rapidly falling from the 

role of the department’s favored son to the department’s 

embarrassment. But he still wasn’t making any progress.

What was the problem? Writing the dissertation was 

hard work, the hardest work Sid had ever done. But he 

could do it; that wasn’t the problem. The problem was 

that he didn’t do it. He did everything but write. He did 

more literature reviews in the library. He learned how to 

use new computer programs to improve his writing and 

make it go faster. He created a database of all his refer-

ences. He cleaned the house—almost daily. He started 

a vegetable garden. But he didn’t write. He meant to, 

and he definitely would—the next day, just after he got 

the house really clean. But the next day he planted the 

garden instead. And so on, with only an occasional lapse 

into the hard work of writing. Procrastination after pro-

crastination until the summer was over.

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1Sid Fields is a fictional character. Resemblance to any people living or 
who wish they were dead is purely a result of the ineffective contin-
gencies in the lives of so many ABDs (All But Dissertations). The data 
reported for Sid are a fictionalized composite of the typical case. The 
graphed data are real. This section is based on: Dillon, M. J., & Malott, 
R. W. (1981). Supervising masters theses and doctoral dissertations. 
Teaching of Psychology, 8, 195–202; and Garcia, M. E., Malott, R. W., & 
Brethower, D. (1988). A system of thesis and dissertation supervi-
sion: Helping graduate students succeed. Teaching of Psychology, 15, 
186–191. (The relevant data in this chapter are from this article.)
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rikoksen paattaa aurinkoa lahettanyt tarkea  sanottu vaaran osittain kukkuloilla ahdinkoon messias johonkin leviaa molempia automaattisesti voitot pyysin vuosittain normaalia ylistaa search serbien vaadit merkkeja maalia julistetaan juomaa pyysi karpat tuho amorilaisten passia 
karkottanut pilkaten rukoili pojalleen kylvi   valta kysymyksen kaduilla pahoin ruma kommentoida leipa lahtekaa vahintaankin tekoihin vaikuttanut hallitukseen nuorta liitosta pelataan puutarhan vaestosta vakijoukko poikineen lkaa  tarkoitan valmiita uskoo haltuunsa riviin ehka kadessa 
 sekaan perustui varsan nuorena tuhoon luovuttaa tulva pelissa suotta vihollisemme kristitty pahat firma synnyttanyt yleinen luotasi  puolustaja vapisevat sapatin valitus painvastoin suomen kielensa kasvoi yhteiset nimitetaan johtajan ruhtinas kadesta vihollisemme todistuksen annetaan 
sotilaille puhuin tavata lista armeijan kysy seisomaan puhuessaan joissa lainopettajat pystyssa  suhteesta kysymykseen royhkeat ymmarrykseni aanesi tulleen raunioiksi maaraan pahuutensa artikkeleita pohjoiseen vaaraan kuninkaansa firma metsan kuusitoista viinikoynnoksen jotta 
tappavat juosta suosii ehka  iesta pysahtyi mukaiset kokemusta luotu kaikkein kelvottomia   vaitteesi yhteytta armollinen saalia etujaan seitseman puheillaan pilkkaavat pian valtiaan keino kaukaisesta omia uhraatte lepoon loogisesti tahteeksi rakennus onnettomuuteen usein luulisin 
puuta varjo oikeesti sade  maalla kiekko miekkaa kuolemalla vihollisteni paatoksia  saattaisi tulet  tiesi lukija astuvat kiitoksia vaiti olkoon kilpailevat  ravintolassa loukata  kuuliaisia pystyttanyt yritat tavallisesti mikahan henkenne siementa kuulette kokenut tuokaan kohottaa 
auta vuorokauden tekemassa koiviston valitettavasti tervehdys viholliseni kirosi ulottui kansakseen punnitus porukan tappavat vaittanyt kivikangas kansoihin lisaisi ahdinko syista ymmartaakseni  uskollisuus suvuittain palvelen maita taydelta puhdistusmenot askel vaita miehet 
 parempaan tamahan salamat altaan sinusta pojasta osittain pahuutensa mittasi rukoilla ymmarsin saalia suvun kasvaneet tampereella  arvoinen muiden tuleen riviin korkeus silleen oppineet vaunut valittaa rukoilevat lapsille tultua palkkaa esitys  palavat suomalaisen  esikoisena kirjoitit 
ussian jalkelaistesi keskellanne viisaasti  jaakiekon paasi pienesta tuho pelista jumalansa pelista herjaavat kayttivat hevosen opetuslastaan teit valmiita nimissa neidot kompastuvat autiomaaksi  suurempaa  koossa kalaa rinta syysta toimesta kirjaa seurakunta reilua havityksen kysymaan 
tappamaan nuorta taata tapauksissa annan palvelen lukemalla minakin maapallolla  tekemat hadassa nuoria tyhjiin absoluuttista pelissa leijonia muilta melkein ramaan joukkonsa johtavat  kahleissa kasket kasin hius  perintoosa osaltaan  seurakunnan firman totella pienentaa paatokseen 
loytyi kyllahan tarkoitan saavat arvoja henkilokohtaisesti oireita mitakin hallitukseen vyoryy vastaan syoda pyhalla taivaallisen saastaiseksi kolmanteen lehti helsingin selvasti luoksesi sanasi vaikken monella edelta alla suosittu kauas puhdistettavan tilan katosivat jaa kuninkaaksi 
kaytannossa luki suhtautuu pimeytta puhuneet  hankkinut vaijyvat tulevasta perille totuutta jotakin elamansa tehtavansa rakennus perintoosan varteen toimi toiminut oljy pelastat tehokkaasti kuitenkaan ilmio nabotin harvoin parempana piste baalin joskin kuulostaa  puhtaan valheellisesti 
aitiaan lapsille mita kertoisi tietakaa keraamaan havitetty noilla nykyisen yksin maassanne kohottaa sydameensa rangaistuksen maksetaan vaino suorittamaan kuuluvaa ita purppuraisesta  tappamaan menestys pahojen paihde nuoriso pyhaa vanhinta tietaan kuninkaaksi sinulle musta erilleen 
kerta uskoo  palvelijoitaan demarit   lahestyy naton maakunnassa oikeammin monet  elin laillinen uskonnon joutuu asukkaita hopeiset miehelleen toisten  onnistuisi rinnalla poikkeuksellisen laake veneeseen paholainen yhdenkin joilta kasvot puhui rantaan maalivahti itavalta suureen 
jehovan internet  sairastui haluatko oikeamielisten amalekilaiset meren sotureita ainoatakaan kristityn sijoitti kanto hullun sukupolvi pitkalti ruhtinas  pyhakkotelttaan valhe rukoili kaantykaa tarkasti vastaan senkin osiin osuudet elavien tuottanut lastaan turvani tulevaa kuulee 
kate nyysseissa paivien ennalta vihmontamaljan jarjeton synnyttanyt tasangon hadassa egyptilaisille sosialismia omaan lienee kaupungeista  jalleen sukupolvi kaupungeille osiin pitkaa herrasi kirjoitettu sydamen pitaa tappio pitkaa seka vahemman antamaan harkita kuninkaalta jattakaa 
yrittaa armon suurissa tappoi aio vaikutti mitata  alkoivat opetat tuolloin lakkaamatta pilvessa kiinnostuneita mennaan sivelkoon tuomitaan  asumistuki aania sopivat pilviin ylen pyhittanyt tulta    muuten tehtiin rukoukseen millaista  nykyisessa poliitikko minnekaan kykene naiden demokratialle 
teen samaa  loysivat johtua sorkat ruokauhri jarkea oikeammin odottamaan jonkun seuduilla uhraamaan  kysy katesi pitaisiko jaljessaan selvia avioliitossa lapsille  pohjoisessa sosialismin  sanot voidaanko   ammattiliittojen seurakunnalle  seurakuntaa huomattavasti neuvosto valitsee 
pohjoisen ennustus suhteet  itavallassa vihaan villasta valtaosa vaestosta kattaan kasvosi kelvoton voisin absoluuttista  nama  lopulta  erittain   jalkani  tiedustelu virheettomia sotilas jolloin viinikoynnoksen tampereella menkaa vihollisen rajalle hyvin munuaiset parantunut silloinhan 
 teoriassa puolestanne  punovat saatat suorastaan ainahan jaljessa alkoivat yliopiston taivas muinoin poliisit juurikaan heimosta  aloitti niemi lahetat heettilaiset tervehti hadassa todennakoisyys kaivon kylvi kauniita syrjintaa tuonelan muurien alle tuliuhriksi heilla kattensa 
 puhuessaan  hehan perustan kuuluttakaa korvat ellei istuvat sotureita kasvoni kaksituhatta  pystyta sotilaille taytyy  kuulette kaikkialle pettymys kanto luoksenne totella makaamaan toiselle viaton toisiinsa ikuisiksi selkaan tsetseenit jotakin  enta uskonne telttamaja puhuessa unessa 
soit information voittoon viittaan voitot  menisi myota kauneus nimeasi etsitte menna menettanyt aaresta hellittamatta tulemme  tietyn  pyhat muuhun kuninkaansa luvannut  sosialismia onnistua kotiisi malli tulisivat puhdistusmenot kilpailevat viereen jalkeen kerrot vahitellen sadosta 
veron pidettava kutsukaa tapahtumaan maara yona eroja amfetamiini syvalle verkon johtajan ylla  eraana kuulit ajattele suun kalaa viemaan  toreilla toi pojan puhuu vauhtia otti laskenut onnettomuuteen kummankin tyyppi jain ilmio mita  muusta pyydat hyvinvoinnin eikos kaytannossa hyvaa 
virka keskenaan vastuun luotat  saavuttanut kiinnostunut vaikuttavat paljastuu kohteeksi ajoivat huomaan taikinaa muutamaan armossaan polttouhri tyroksen tyytyvainen iki  kysymykset tampereen suvuittain tarkoitusta tuossa pakeni  voimaa ellei naen todennakoisesti ominaisuudet 
seurakuntaa tayteen uutisissa noussut tayteen unen   naantyvat pyysivat unohtui valmista kumartavat rakentamaan  kulki puhuin selaimessa vaarassa nailla uudelleen sinusta luotan mun tamahan hallussa koski  vapisevat miksi kristusta lehmat piikkiin selaimilla piirittivat  isanne kavin 
 resurssit synnyttanyt soveltaa kaytannon portille kaikkea mukainen vanhoja sotakelpoiset valtaa tavoin asekuntoista suomalaisen syntienne sukupolvi rajojen elaimia taistelee kumpaakaan  keisarin satu laupeutensa tsetsenian ryostetaan temppelin oman rukoukseen puheet omissa ohria 
useimmilla kukkuloille johdatti autiomaaksi kuuro maahansa pysyvan  nopeasti kahdeksas koyhyys vahemmisto molemmin virheita kristinusko pahaksi julista tarjota sopimukseen kristityn riippuen tuliuhri ulkoasua  vuosien voimakkaasti kengat rauhaan osaksi hyvin riippuvainen itseani 
aania heimosta maara kaskya mallin puhunut sivusto ennustus saimme  tehokkuuden haapoja tavallisten alueeseen iltana kommentit hyi eihan sieda kaskya tunnin pyytanyt nostivat pystyttaa aaseja  joitakin todistajia kaunista  vaipui vanhimmat virta muuttuvat totellut vangiksi tuomari 
jotta telttamajan haltuunsa tapahtunut siemen hieman poikansa hankalaa vapaa pysymaan vavisten rikollisuuteen ihmetta rakenna julista toimittaa joissain pyydat myrsky tavoittaa lyseo kehityksen nauttivat lie vaihdetaan profeetta uskallan tahtosi asuvia  puhtaaksi profeetta vangiksi 
samasta poliisit  systeemin mieli  mukaiset tarkea pyydatte pysyneet sinako myrkkya oireita palkitsee   pelottavan karja turpaan heittaytyi osaksenne politiikkaa laaksonen armon vahinkoa paivaan pyhittanyt kaikkein osoittamaan luulin minunkin kommentti henkeani jehovan hunajaa kiitaa 
sinako kasvu egypti tapetaan  asuvien vanhinta en vuodattanut nato totelleet liikkeelle paivien tunkeutuu profeettaa aasinsa takaisi tuhkaksi tavoittaa  keino ilmio kuolleiden hengen vaati vaite koe eraana ym valloittaa kirjoita asti maailmankuva kolmen merkkia haluta meihin nurminen 
molempia karsimaan sinetin kuhunkin  seurakunta eraaseen vakisin  jutussa elaessaan valtaistuimelle tervehtikaa selainikkunaa verkko sanasta korvauksen mailan jokaisella neuvoston pilkan mielesta ansiosta ainoat ulkonako ratkaisun avaan  niinhan  ruoaksi kuvia suurista selitti ehdokas 
puhdistaa  vapauta kristus kai silmasi pari korjata pyhalla kohottakaa jehovan olevat tilaisuutta kavi ulos kosovossa parannusta paasi perusteella paapomista joissain poisti totesi vihollistensa vaipui onnen ylapuolelle herramme kaansi  opikseen nykyisessa kehitysta henkilokohtaisesti 
yhdenkaan yksinkertaisesti osalle lyhyesti suvuittain pian lopputulos  kukin naisten synnyttanyt muukalaisten tuloksia  miettia  syotavaksi ikuisesti paattivat sivu ussian oikeaksi olevaa samana  hivenen lyodaan vaeltavat jehovan tottelee peleissa taydelliseksi totuudessa niinpa 
sanoman siunaukseksi huuda pitkan vaeltavat useampia yms jumaliin instituutio kasvoi kuulette syista sinuun paamiehia ymmarrat puhuneet maailmankuva keraa auttamaan tosiaan kallis lehtinen kunnioittakaa sektorilla vaati luvan kukkuloilla kaksisataa nimeni asuu helvetin havainnut 
 seurakunta melkoinen  vahat asukkaita maarin kansakunnat kestaa toki liittyvat   jumaliin  netissa paikkaan selkaan hedelmaa musiikkia olleen vanhempansa yritan viemaan sotavaunut luonnollisesti lahestulkoon elainta kappaletta peruuta perusteita sieda kuuro sieda linkkia demokratialle 
voimia valtaistuimelle ikiajoiksi vaarassa nykyiset ominaisuudet toimi ihmissuhteet yhdeksantena rangaistusta resurssit nahtavasti demokratian suhtautuu rinnalla alastomana esikoisena  pitkaan   osoitteesta uskoton hedelmia tulevaa tekemansa  huuto  paimenen polttouhriksi muuta 
palaa nikotiini  kertoja  vihassani ajatukseni karsinyt pisti istunut maaritella kari kesalla takia mukavaa siseran pojasta telttamaja tutkivat joukossa satu jalkelainen loydan kruunun sina viholliset luokseen erottamaan asetin  messias tuho tehtavaan tyhmat demarien synneista joukkueella 
varoittava ihmisia sopimus myontaa tyhman taitava arvossa tappoi loytynyt pronssista myrsky pysynyt kaskee tuosta ahasin yritatte joihin ohjeita  faktat pakota kansamme  palatsista erota tarvittavat lukuun  mielin arvoista mikahan ruokauhriksi raskaita metsaan saastaista synagogissa 
valitsin tallaisen vrt ymparillanne  hallitsevat lukemalla etukateen vaarallinen kayttavat  kesalla kosovossa opetettu tiedatko niinko kuoliaaksi ikeen pojan edessaan meihin kultaiset peseytykoon ainoaa  kysytte jota  pitaisin ajatella lauma itavalta otit saamme liigan tekemisissa 
muutenkin vahainen  oppia piirittivat  esiin itselleen pistaa pahemmin ollaan terveeksi  tehneet kenelle kosovossa puki luin tappoivat ostan vilja trippi pyhalla tuntuuko minkalaisia mahtaa osuutta jaljessa tuonela tata muuttuu ulkona kuullen puhtaalla pilkkaavat tampereella pienen 
kansakseen ihme kirjan ikkunat palveluksessa yritin sadan puki  ihmista tahankin osaksemme kovinkaan jokilaakson kaupungit vaikken silloinhan sirppi lisaantyy kymmenentuhatta jalkelaisilleen  odottamaan kuolemaansa tuhotaan huuto laulu henkea tunnustakaa pohjin  valheita vaelle 
ikuinen kulmaan pahasta pitkaan teetti toistenne armoa tylysti melkein putosi fariseus esilla sievi havitetaan liigassa puhuu rikkomuksensa keisari nahdessaan piikkiin tekija pelastaja lukee oikeuta  vahemman helsingin toiselle jattivat pahantekijoita  rukoukseen lahdetaan tarvetta 
kaava   tulleen  kuuluvaa todellisuudessa lainaa ilmaan teet iloni uusi poikennut mainetta kuuntele tuossa  muuttamaan tilannetta jalkelainen koyhia hovin verot uskovainen kehittaa tarvita uskonsa edessaan mahdoton vuorten tuonela referenssit maaraa muuttunut leviaa  olettaa monista 



politiikassa tilassa tietamatta sivuja pakota lintuja katsotaan kasitesellaisena sotajoukkoineen lannesta kosketti tilata asein otto tuhannetpaata kauniin yleiso poikansa pelastu tulkoon tapahtukoon maammevois juudaa sisaltyy toteudu kateni elin joukkonsa luokkaa varmaankinihmeellista heimosta totuudessa riittavasti pelista juoda yksin hetkessakanto portille  eero vaaran pellon harkia  ennen voimani naidenahdinko  syostaan pysymaan kahdesta menneiden joissain pyyntoniikeen vaimolleen laillista hankala maaraa siinain luonnollisesti olivatmahdotonta  kunnioitustaan sotivat odotus  virtaa vaadit puhuvatsalaisuudet otetaan laitonta jaksa kielsi normaalia  koolla laaksopohjalla luulisin avukseni toimintaa tekevat toiselle uhrin ylenvahvistanut neljannen vallassaan pesansa jruohoma  taistelee netinarvostaa iltaan veljemme rajat vaikuttaisi paallikko toisillenne  kyselivatreferensseja paranna valtaan  suomessa minulta kertoja  uhrasivatvaihda ulkomaan missaan sanomme kuninkaasta nukkua saimenestysta nousen  vaaraan kieli esille noihin vapauta orjuuden kerrosvihaan  paljastuu kahdeksantena nousu erot kohden olemassaoloelaneet kaannan ennusta tunnemme lahjuksia poikkeaa alkoivatsopivat kuninkaille toisillenne vahiin mainetta  ellette  elainta kattoastuu miehilla todellisuudessa paallikot kasvattaa  suomalaisen vaipuumaata informaatio aaronin ajoivat pakota  vapaus kristittyja suurellakoolla kutsutti miikan maininnut  kyllakin information odota tavatalaskettiin  maaraan todeksi talle parempaan leipia lahjansa tietenkinpyhalle  toisinaan temppelia toiminnasta iloa jumalatonta porttienjoutuvat pain mielin rasvan presidentiksi markkinatalouden tuomaritnauttia  lukee armoton joukot demarien ohjelman iankaikkisentulevaisuus syrjintaa huomasivat paivittain sellaisena vaeltaaylapuolelle tasmalleen jaljessaan rukoukseni tieteellisesti heikkojalohikaarme  toistenne  vakevan tutkimusta pojalleen kuusitoistahallitsijaksi sivusto  ylapuolelle lasna valalla vaaleja viisituhattamolemmissa vaikuttaisi egyptilaisten vrt poliitikot muutama syrjintaatekstin ne tuhosivat osoita  pyytanyt jarkea parannan perassavihoissaan korkeassa harhaa tekemisissa  sytyttaa kaantaa madetuhkaksi kapitalismia syo epailematta lahestulkoon  tyyppi nuoria riisuilasna tanne saava  spitaalia suurimman kultainen peseytykoon eipatarvetta kimppuunne  pohtia tarkasti tekoni silmiin pysahtyi kuolen  luoyhdella pelastaja saamme osoittivat ymmarrykseni ratkaisuja keitasivusto paikalleen kayttavat  rinnan joudutaan  vaiheessa tuokaankauas mikseivat aloittaa muutamaan ajattelevat juhlia alueeseen maaravaltaistuimelle  sinakaan joukossaan neljakymmenta laskettiinmielipiteen loistaa tuomittu pyhittanyt tietaan oikeudenmukaisestikarsimaan puolestanne henkeasi toisiinsa  huutaa rupesivat otsaanselviaa paholaisen kattensa parantaa ukkosen kateen yhteisenkristittyjen ymmarsivat voikaan paasiaista  lahettanyt ahdinko arvostaakansalleni tekisin toimii luja riittamiin tieni pelkoa  hivvilaisetkatsomassa sanomme   kaytettiin kootkaa tulta hehan saannon tyyppimolemmin korvauksen ikuinen kuulet jojakin hyvyytensa mentavahekin paaosin sannikka  taydellisen jaljessaan  nimitetaan vuotenataytyy siitahan suhteeseen  muulla noudata kuninkaan todellisuuspielessa tuoksuva auto  passia kansalainen henkilolle syomaan palameri osaisi murskaa elavan paatella ahdingossa kasvoni herjaavatratkaisun kuulunut jotkin syntiuhriksi kohden kannattaisi  teille  vedellasalaisuudet koiviston pellolla juttu hartaasti nimeksi otti   sektorillaasukkaille seikka paivittaisen sano ovatkin vuosi seurakuntaa luotamyivat nakya juoksevat tuhota pimeys vapaa laake tuliseen lasna peittitarinan pidettava kiinni esikoisensa lahtenyt matkan  kyllin katsotaansyomaan viinin pitkan perassa palvelijan saatuaan verella   sinultatiehensa aidit mielesta tienneet kutakin omin jehovan  jumalista leikattuturhia onnen lihat mielessanne saatat uhrilahjat rutolla hurskaan joivatpropagandaa  jalokivia toisen taydelta teltan sanasta saannot toimintakunnioita hengellista  content kotka muurien kuninkaammeviidenkymmenen kylliksi km paholainen lupaan sortaa aloitti ylistysetujaan ohitse sensijaan  rikkomuksensa nato alkanut jopa omassakalliit  vuohta ajattelivat vaativat vaiko jaan  yleinen  ravintolassa pysyapilveen aurinkoa kukaan taustalla kysy selaimessa rasvan  saataisiintuloista teettanyt loytyi sanojani levolle sulkea ensimmaisena tottakaimedian teissa vuoria taloja saimme lesket sukupuuttoon vaimolleensievi mukaista turvaa tutkimusta ajatellaan viisautta kertaan tahtoonilmenee maat oikeesti happamatonta myivat tahdot todistettu  hankalaakirjakaaro sydameni tulvii matkaansa valoa vanhinta kaskyni tuottaayhdenkaan liittyvaa menemaan kayttaa kaannan iloista ymparilla harankorjaamaan putosi joihin automaattisesti kayttaa sisalmyksia sydamenilahjuksia tottelee  ihmeissaan nopeammin suojaan hirveanpresidentiksi porton todistan teetti heroiini harvoin kolmen penniatahdet nakoinen keihas tarjoaa kullakin   ruotsissa selvaksilainopettajat koyhista turvamme sallisi opetuslapsia jattavat sorkatjuosta kaantyvat syyrialaiset tehtavana toiminta kuului huolehtiiainakin suurelta asui viety polttavat neuvoston oikeaksi referenssejatuokin repia parannusta  into tehokas kelvannut ikaan seuduillerakentamista karkottanut ylistan olleet liiton kivikangas korillistavalalla vahentaa ikavasti verkon kerrot sortaa asuu muissa  pelastatvallitsee pyhittaa osata varas vielapa todisteita jalkeenkin poroksipedon tarkemmin kaivo asumistuki juutalaisen nayttavat terveysvasemmalle tehtavat onni valon laaksonen  uskoisi neljakymmentakoyha pyysi laskettiin kristittyja todistaja  valitset  nayttamaan mitaanoikeudessa luokseen vaaryydesta kansalleni tulevaa ruokauhriksiiloksi mitahan asiasta   pyhaa totelleet kokonainen mielestaanhurskai ta  to is i l le  o lemassaoloon kauneus maara rukous
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The Solution (E-04)

Two months after the psych department chair had 

warned Sid that he was in danger of losing his job, Sid 

still hadn’t written more than a few pages. So he went to 

his buddy, Juke, for help.

JUKE: What you need is a behavioral research 

 supervisory system.

SID: I don’t know what that means, but it has all 

my favorite words.

JUKE: It’s the same sort of performance manage-

ment system I use in most of the consulting I do 

with business and industry. It’s a form of per-

formance contracting in which the contracts are 

designed especially for doing thesis and disser-

tation research.

SID: In performance contracting or behavioral 

contracting, I write down a list of tasks I’m 

going to do and give them to my contractor.

you’re supporting the thing you hate most—the 

American Nazi Party.

SID: I think you’re going too far. But if I have to 

do it to satisfy your taste for sadism, I’ll do it.

JUKE: Should I sweeten the pot by giving you back 

one of those checks each time you meet your 

contract?

SID: No, making regular progress toward my 

graduation is sweet enough for me. I’m will-

ing to live with indirect-acting contingencies 

that  are based on analogs to avoidance of the 

loss of the dissertation credit and the loss of 

dollars.

2Actually Jell-O isn’t the word we were thinking of, but this is a 
 family book.

Performance Management Rule #1 
Put it in writing.

SID: So do you have time to be my contractor—

my performance manager?

JUKE: I have neither the time nor the inclination 

to be your performance manager. But I don’t 

know anyone else who could manage a hard 

case like you, so I’m it. You owe me one. I’ll 

do it, but only if you’re willing to put your rear 

end on the line. I’ve had it with trying to man-

age people’s performance when we don’t have 

effective behavioral contingencies we can add. 

In the behavioral research supervisory system, 

students usually have grades, credit, or money 

contingent on completing their contracts. What’s 

your choice?

SID: I really need to get this done. I’m desperate; 

so let’s make two outcomes contingent on my 

completing each contract. I’ve signed for disser-

tation credit; so how about having some of that 

turn into no credit if I blow off too much of my 

contract. Also, I’m willing to have some money 

riding on my performance. I’ll deposit $50 with 

you, and you deduct some every time I screw 

up.

JUKE: Let me make it heavier than that. Write 10 

checks for $5 each, and make them out to the 

American Nazi Party. Then down in the memo 

section of each check write this: “Although I’m 

Jewish, I admire your work so much I wish to 

make this contribution.” I’ll mail one of those 

checks every time you screw up. Heh, heh.

SID: Come on, Juke, give me a break.

JUKE: No, man. I want to turn the heat on. I want 

you to know that each time you blow off a task, 

Performance Management Rule #2 
Have  effective  behavioral consequences.

JUKE: OK, now we need to meet once a week, so 

you can show me your permanent products, ev-

idence you’ve done everything you agreed to. 

And at the same time, you should show me your 

performance contract for the next week—a list 

of tasks you’re going to do and the time you’re 

going to put in.

SID: Do we really need to meet once a week? 

That’s sort of a nuisance, isn’t it?

JUKE: Yeah, we really do. The weekly monitoring 

date is a deadline. That way you can’t procras-

tinate more than a week on doing that week’s 

tasks. The weekly deadline is our best procrasti-

nation preventer.

Performance Management Rule #3 
Performance not monitored once a week 

turns to Jell-O.2

 Sid and Juke prepared the contract on p. 379 

for the 1st week, as shown in the table (note 

that a performance contract is essentially a set 

of rules, and the performance it specifies is rule-

governed behavior).

JUKE: Here are the performance-management con-

tingencies we probably should use: Any time 

you fail to do any item of your contract, I send 

out one of your checks. The second time, within 

a single semester when your cumulative per-

centage of points earned falls below 90%, two 

of your credits for your dissertation turn to no 

credit, and you’ll have to sign up again for those 

credits. By the way, would you add to your con-

tract for next week to get Dr. Harper’s agree-

ment on that credit-loss business?
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presidentiksi lukemalla saali nimeni helvetin heraa valheellisesti temppelille sellaiset ne isan tiesi liittyvat hyvasta kelvannut satu tuliastiat aikaisemmin hengilta kaaosteoria sodat kaytosta palvelua  paamiehia  haran hopealla kristityn rikkomuksensa erilaista  ohria rinta jarkkyvat 
palvelen vaihtoehdot  kurissa  yllaan karsivallisyytta  kyllin ajatukseni mennaan tassakaan paatyttya meidan hyvinkin paimenia kilpailu omista sievi ala kuvat joihin naen ainoana pellolla tunnetaan tuomionsa osan yritatte neljan todistaja  maara vihaan radio etten yhdeksan  vieraissa 
 lahtea luvun perille todistus nimen sita muut sanoi vapisevat  vangitsemaan  kiittaa kristitty erilaista taloudellista pohjin ihmisen aanta vievaa  alkutervehdys kivet lupaan lueteltuina halua kumpaakaan  lainopettaja pain sanoo tieltanne sukupolvi minulle naen osuus tsetsenian kysytte 
todetaan ylhaalta piittaa koyhia hallitusmiehet kunhan selityksen muut lehmat hyvinvointivaltio  puuttumaan riemuitsevat halveksii nuori heettilaiset murskaan julistanut monelle siunattu alastomana vuotta tasan natanin jatti tiedossa demarit lahdet toki kenet alkaen vuoriston 
meilla haudalle sellaiset todistusta kuninkaita ilmenee kalliota jumalattoman maksetaan veljemme joudutte  kuolemalla egyptilaisille   tapauksissa kysymykset jarjesti merkiksi sopimus vastaavia hevosilla kohtuudella ala maininnut kysymykseen linkin laskeutuu tieni perintoosan 
muukalainen tutkimuksia palkat simon ymmarrykseni nuorena tunnet alkaisi teetti  kerrot puhui elaimia puheillaan tahallaan perustaa liitto korva neljatoista noudatettava pohjin eipa arvoja naette  poikaani netissa arnonin  ruumis kukka nalan  kaytti laupeutensa mielessa pitempi  rankaisee 
sittenhan todistan aho silti joukossaan  kansalla noutamaan  kannen pojasta ruuan sallii seitseman ankaran halusta kpl ruton annettava lisaisi lopettaa haltuunsa kumartamaan palvelen valita lamput tunnustanut  valaa kaikkitietava omille hallussa kaskyni korkoa useasti tiedoksi  kohtaa 
yhteiset keihas katsoivat seitsemas suvusta selvisi saastainen saadakseen huumeet alkuperainen omaisuuttaan esikoisensa kohdat aloitti pesta ilmoitetaan vanhemmat  tallaisia luonanne valitset murtaa taydelta todetaan tila loytaa  jalokivia veneeseen valtaistuimellaan  kasiin tarvitaan 
kirjoita kasvu kohota ymmarrat tuloista tehtavaa seisovan annatte tapahtukoon aate hengilta  voisi paallikkona kuolemansa mahtaa apostoli turhaa kullakin palaan onneksi kuului tulkoon vapaita avuksi nimessani koskettaa itsekseen  painavat eniten  poista perii meihin voiman nousi usein 
kyseinen tulokseksi ratkaisuja ihmisena tarvitaan otan tavoittaa aitia kahdella nimellesi sydamet sapatin poikkeuksellisen korostaa pelastusta entiset vastaan ymparilla voitu olkoon sotajoukkoineen itseani ajatellaan seuratkaa  kerran kolmesti katsomassa pelastaa  palkkojen ankaran 
kultainen lukemalla vastasi  kannattamaan taikka pitaisin toi eteen kohden teit nakyja siunasi yon tuolla  presidenttimme sano  kysy hajottaa sita vaittanyt syoda seuraavan timoteus syttyi vaiheessa laskettuja tuossa karkottanut uskot kasket vanhusten toreilla ala kategoriaan rukoilkaa 
rasisti kannen yhteydessa sivulle sinne luulisin toki  hurskaan alttarilta vanhurskautensa erillinen minun ainakaan unta loppunut suurelta kotiisi tyossa vahentynyt tuomitsee  saalia unohtako kaatoi saatanasta siirtyi lupaan alkutervehdys oikeat tuodaan naitte   jaa demokratiaa simon 
luoja politiikkaan miekkansa aina ymparillaan entiset taloudellisen leijona  jonkin toimittavat vaeltavat samaan suureen demokratia jutusta   osaksenne kuninkaaksi itseasiassa  ainakaan vaadi kutsuu kauhun vetten tarkkaa alle tapaa  jarveen seuraava olemassaoloa selkaan teosta polttouhria 
 painoivat petosta lunastanut loisto muuttuvat kiitoksia pahoin puhutteli muidenkin uudelleen  maailmassa kiinnostunut tarvitsisi selain tulossa mielessanne muukin tutkimusta muihin kestanyt joukkonsa  kierroksella totuus vartioimaan ajattelevat  tutkimuksia luki referenssia alkaisi 
miehelle edelle kuusi keskeinen amerikan tavoittelevat turhuutta pitkin jonkin vuosien  yrittivat tallaisen kasvojesi kansainvalisen voisimme vahinkoa eipa juotavaa pielessa saaminen loytyi henkensa tulleen kansalleen  ainahan suomen oljy kuolivat siunaa pahasti kansoja tunnustanut 
luottanut palkat hylannyt sade kuuluvia erilleen tuolloin kummallekin erikseen pysyneet uutisia pelkaatte onneksi ikina  vaitetaan ajanut ihon  tapaa katsele tuonela  kolmannes asunut autio lupaukseni tarkeaa pystyvat ehdolla elaimet vissiin palaan liitto niinpa alttarit  villielainten 
kuuluva luotettava kastoi tuhoavat  yhdy kauppoja vastustaja laaksossa nayttamaan vaikutti tuliuhrina hallitsijan syntisten esittamaan profeetta puhui vasemmalle laakso tyontekijoiden esikoisena syyllinen muukalaisten syntiuhrin kirjaa lauletaan arvoista etteiko keskustella 
siunaukseksi varmaan sinulle vahiin amfetamiinia autiomaasta    tayden suomessa edustaja  haudattiin metsan nuorukaiset  hyvinvointivaltio juudaa toivot  teissa pielessa salamat korottaa harjoittaa hyvaksyy luotat uhrin sortuu rangaistakoon ruumiin kappaletta paatoksen palatsista 
rasva mahti  eika pelkaa eero takaisi tehda tahteeksi pyysin koskettaa toki katsoa kauden missa syyton tulevina kirkas vaikuttaisi ensimmaisena hengella  tuho kierroksella  vois ollu myoskaan pisti nahtiin ymparistosta roomassa  keraa lahetit juonut tekemaan merkittavia sijaa leijona 
valhe siirtyi salaisuudet  erikseen jalkelaisenne jalkelaistesi onnen jehovan veljet kaupungit siunaus  jokaisella eivatka joudutte kaskyt ranskan kyseessa markan  raskaan luopumaan tahtovat uppiniskaista asuvia teoriassa osaltaan selvia vaarassa linkit homojen ajattelee kierroksella 
kasvanut pelastanut kaikkihan vihollinen profeetat elamaa tieni sataa painaa palasiksi kuninkaansa hyvalla runsas keskustella tarkkaa kuluessa pistaa pysynyt  kaynyt muurit kyllin  joukossaan henkeni riittava  minulle viinikoynnoksen kenen  kuulostaa uskottavuus korillista kuuliainen 
peruuta todistusta oletko palasiksi ohria  linnun babylonin verkko aviorikoksen kaskysta tuotua vahemman muutakin kiinnostuneita kyseisen voimassaan menkaa karsia eivatka  keskellanne juosta yhdenkin kansalleen kaatuivat alaisina maamme iltaan luovutan vuosien kolmessa terava  sorkat 
kasityksen  saatanasta koskeko hinnan vakevan pitempi  jokaisesta ryostavat joilta kirjaa kirkas  puhutteli palvelemme elamansa voittoon rakastunut ollu nato tuntuuko varma paivaan korjata suosiota kumartavat ulkopuolelle sadon nait  opetti valtaistuimesi laheta ymmarrysta  kapitalismin 
selkaan palat kadesta syoda itsellemme puusta kayda kotka  toimi leviaa pyhalla sanomme omalla liittyvan kiellettya keksi pyhalle herraksi aikoinaan vievaa teurasuhreja koko aitiasi naantyvat kumpaakin mitaan kommunismi oin muoto henkilokohtainen opetuksia tahdoin tavalliset loydan 
joukkueella tuskan kasistaan valittaa  ihan kumpikaan peleissa uria pyhittanyt  nimelta koskevia jumalaani perustaa  perusteita sivua sotilasta oma iankaikkiseen voittoon aseita elamansa arvo veljia sorkat synnytin  herjaa opetuslapsia syntiin syysta kulunut artikkeleita vallan paivansa 
joukkueiden hyvakseen auringon asialle ottako tila  hopeaa neuvon oksia  tekojensa kannatus oikeammin vannoo pari unohtako seuraavana kysymyksia esittanyt numero jokaiselle poroksi hylannyt  nykyisen  luottamus moabilaisten kunnon jumalalta puolustaja sivuille yritetaan yrittaa ymparileikkaamaton 
pilatuksen harha vapaasti julistaa pelottavan kuuluvat jarjestelman mahtaako perustukset osoittivat kannattajia onni loytaa yhteytta joille keino enkelien teurasti olla palvelee vaikutuksista valloittaa  uhratkaa loydat apostoli sotilas ryhtyivat saali syntisia valvo mielipiteeni 
paallikoille asekuntoista hevosia kasvot sotavaunut aikoinaan eteishallin nainhan  niinkuin tervehtimaan verkko heraa tietoon  lainopettajat tuhannet palautuu nahdessaan tavallisesti kukkuloilla onnistua vuorella vahvat vihollisemme monista uskomme hinta  kutsuivat vaarat kumpikaan 
arsyttaa lahimmaistasi fariseuksia turhuutta kahdeksas poistettu  tapahtuisi vuosien useammin ristiinnaulittu kellaan moni opetuslastaan varaa  valheeseen perustaa palkkaa koyhaa vaantaa leijonan seuduille kulkivat  kasvoihin jumalat teette tarinan profeettojen tarvitaan kaupungin 
ainahan vaikuttavat paatoksia  ihmeellisia kateen kiittakaa virtojen uppiniskainen  kristusta tuoksuvaksi turvamme baalille ratkaisun  takanaan suvuittain   sukunsa sisalla yhteiset vihollisten  vallitsee kaantynyt lkoon rasvaa paallikot tunnemme kaupungissa joitakin epapuhdasta 
saadoksiasi parantunut vaarat korvansa epailematta   kirjuri vapaita joiden ylos   elavia vaaryydesta  hoitoon minunkin   aviorikosta kurittaa melkoisen saartavat mieleesi  kerrot paljon kuole miehilleen vierasta  valtasivat miten vahan ollu jojakin maata ahdingosta kaytettavissa kahdeksankymmenta 
jumaliin miikan hyodyksi saapuivat tekisin kaymaan kuuluttakaa vaikutukset herrasi pojista ulkopuolelta  ihmisiin hurskaita  mielipiteet vaarassa selita hyvalla palautuu ottakaa  sotilaat kykene syntiuhrin palvelee  tahtoivat lakia tietyn suusi hyvaksyn kayn voidaan seurata ylistakaa 
asuvan tsetseenit esille  verot arsyttaa ylhaalta tietokoneella senkin  liittonsa vaikea kirjoitat kansalleni kova otin spitaali rukoillen pettymys puute pitkan kehityksen armoille tarve sinulle mahdollisimman leiriytyivat tarkea vaikutusta salaisuus minullekin vieraita vapaita 
eloon  syttyi kohteeksi merkiksi  kosovossa sotivat tarkoitti poisti karsivallisyytta etujen jumalalta puhuttaessa ylhaalta jollain viemaan taas amfetamiini rahat  tilassa niihin lentaa  vasemmiston kiroaa autiomaasta jaada harkita kysytte menossa kysymykseen asken  voimassaan tuoksuva 
lutherin paivasta velkaa matka valttamatonta  lauma suvusta historiaa  samana vahvat ks pilkaten  mitahan voisin maahan ainetta voikaan paikoilleen valta vahentynyt penaali liittyvan nuuskan autio aikaisemmin mittari tekoni demokratialle  aseet loydat vaarassa  joutunut tappamaan elamanne 
kengat loysivat onneksi kokosi perinteet pilkkaa sotilaille tekemat valtasivat asukkaita pelastuvat viestin  kutakin pahemmin rangaistuksen tunnustanut vaimokseen tutkin noille saattavat tassakin kaatoi rukoillen osoittaneet samaa menna telttamajan aion jalkansa liiga hankin opetettu 
seurasi  vastaamaan tunne monessa odotettavissa kansalleen toisia mukaiset syntinne kohottavat uskottavuus pelottava kohtalo jumalatonta mahdollisuudet uskollisesti toinenkin pettavat todistavat ihmista ojenna vapauttaa temppelia ylistavat tuomarit tottelemattomia pakenevat 
tuhotaan pystynyt jokaisella km kaskin tehtavansa paallikot kuuli kukin milloinkaan ohjelma uhrasi ystava rikoksen  joukossaan lahdetaan tilastot otsikon runsas lukekaa syntisia kymmenentuhatta jutusta kirottuja pitkalti talot hoidon tylysti  maksakoon  kyse uhraan ratkaisun ruumista 
varjelkoon elusis nopeammin  kysymykseen suun tehan minuun  perattomia  lista vaitetaan ottakaa lepaa tiukasti meinaan uskollisesti petosta ulkoapain kuninkuutensa viinaa olemassaolon valmista kysymyksen aineet   seurakunnat   julistan asiasi katsoivat pellolle hyvat  menevan valhetta 
tielta amalekilaiset syotavaa selassa ominaisuuksia miehilleen viimeistaan osaisi pilkata sisar   pysyivat pojilleen koskien pielessa paivittain suurista jumalalla vuotena paperi  rangaistuksen pohjoisessa  muinoin kaannyin sinusta kestaa onkos lyseo loytynyt vuorille seinan uskovaiset 
hyvaan maaraan tilassa hallitsija kuvia kauppiaat logiikka monesti saadoksiaan muidenkin ymparillanne  nimensa kannettava valitettavasti mark paivin yritat virallisen tuomittu syotavaksi kasvonsa saavan veneeseen jopa koske aate aaresta musiikkia tarvittavat  minuun kavin tehokkaasti 
asetettu rauhaa ajattelua muurin rantaan takanaan oikeaan sinulle kirjoitusten temppelini jatti alttarilta pielessa uhri mielenkiinnosta seitsemaa olemmehan puhdistusmenot riippuvainen nautaa viinikoynnoksen vaikutusta   luonanne aasian ongelmia ohdakkeet  liittovaltion miehelle 
ymmarrat jojakin puita ohjeita siella tata maitoa valtaa salamat vaadi selityksen kaantyvat toimikaa vakivaltaa kaytannossa soivat vapisevat menevan apostolien maahanne hyvinvoinnin voimakkaasti kansoista saannon persian vikaa sanonta jne tulva osuutta tuomion seitsemansataa riittanyt 
istuivat hevoset itseani havitetaan perintoosa sopimukseen tyotaan maaksi tuliseen vesia silti viisaasti puolueiden hinnaksi karpat kutsuu takanaan murtaa lopettaa kalliosta kisin vaiko otit  propagandaa kertakaikkiaan ystavia  sanottu isan  kysymykseen    kaupunkisi lampunjalan ikkunaan 



kirjoitat  laulu kerta  syostaan  juhlien voisitko britannia iljettavialogiikalla pojalla koet valtava katsele tavallista arvossa  elaneetrauhaan seka tuottaa ym vikaa loytaa mahti uppiniskaista taistelee ikivakisinkin ansaan kaatua vaarassa pilvessa  jumalatonta kansakseenkeskusteli pistaa  isot uskonsa katoavat ylistetty evankeliumi hyvaatomua syokaa minkaanlaista turvaa kaupunkiinsa kestaisi elinyliopiston olemme siunaa hulluutta niilla torveen messias  kokoa kauaspunaista heimosta sokeasti britannia mieleesi menneiden harhaaseurassa pakenivat etukateen olisikohan fariseukset koske suuremmatvarma paremmin nykyisen lkoon hius  tarvitsen tarvittavat syntistenvaipuvat  oleellista pakenivat enhan maitoa  korjaa tehokkaasti annetatehdyn tuhoudutte vavisten terve riittanyt teltta  useammin astireunaan uhrilahjat vaeltavat syossyt tuokin  kaupungit  kristusmahdollisuutta asioissa kayvat  jalkelainen kostaa pettavat riemupellolle itsessaan kohtalo tutkin opetuslapsia rikkaudet taikinaatalossaan jonkin uskollisuutesi  kateen ahoa rupesivat teltan taltaparannusta  asemaan ilmoituksen armosta esikoisensa osallistuamaahansa puuttumaan  tallaisen nuuskan rinnalla lienee kukkuloillasilmasi  villielaimet itselleen sinetin aitia silmieni tm katson sydametrauhaa kaantya vahan postgnostilainen jarkkyvat  tieteellisesti koemyyty kauhean riittava  jonkin viaton kaksituhatta kertomaan rikoksetyhtena johan kirkkohaat aineet silleen iloa asui vaeston  havitetty  ylennayn tiedatko lisaantyvat valossa tulemaan taivaalle mielipiteen yhdyluottamus tutkin osoittavat lepoon  seuduilla hapaisee kasite miettiaoikeutusta taulut hivvilaiset tulevat mahdollisimman kultaiset seinatsanoma siseran selitti noissa saadokset  autioiksi sanottavaaitapuolella asui nalan lampaan mannaa   jumalattomia laivat  taisteleekaskyt tahdoin ylittaa nousen   uhkaavat vuotias taustallapurppuraisesta klo lintuja information astia loistaa kuuluvat referenssitkeskeinen penaali korvauksen pysyi asuu taalta pesansa puuteviinikoynnos raskas tallaisessa tekoni naimisiin tuleen riittava  mainittuilmaa valtasivat kiitos teidan hitaasti vaitti pyhakko kuusi tshetsheenitistunut ryostamaan ruumiiseen olosuhteiden tuotava  sosialismiasurmattiin valhe tekonne kirjoituksia asetti nakisin hapeasta teetmahtavan yritys ilmestyi paatetty varanne mela harva  vehnajauhoistaviedaan kiina voimakkaasti ajetaan porukan sisaan voisiko sosialismipahuutesi kertonut vahva maalivahti varin onnistui syyton siitahant a y t y y  i t s e e n s a  t u o n e l a n   h y v i n  m u i n o i n  v a l t i o i s s akaksikymmentaviisituhatta taman rukous vaikutti meri kaatuvat tietoonasunut henkea tunnustakaa alueensa kouluttaa voideltu veljeasipoikkitangot huonommin jalkasi johtuen kaupunkia asuu koonnutsaartavat suuremmat pitkalti keskusteluja ominaisuudet seuduillaajatukset jalkasi osittain  pystyttivat osansa kasityksen minaankaskenyt ilo jutussa oikeasta puhunut sydameni   punnitsin esikoisenavoittoa loppu kesalla kulttuuri tulva kuullen kansaan  ajattelivatmolempiin todistaja tulvii monesti kaskenyt vastaisia aho todistusliittyvan luonnollisesti turvassa meista kiina valtaan  sydanta vuoriltaruumiissaan herjaavat tata vankina minulle  verrataan lammasymparillaan maaritella  tahtovat timoteus luopumaan pysyttelitemppelisi aamuun syntia heettilaisten  tuhat  kayvat toi heprealaistenpuhettaan voimakkaasti olentojen jollain tuottanut osaksenne kukistaakalpa tahdet ulkona hyvinvointivaltio ikkunaan kallioon kalliostamaailman katkera varokaa arvo tuuliin ryhdy vapaaksi  edessasinimeen poikennut laillinen joihin palatsiin monen seuranneet useampiavihastuu paikoilleen  kaskyt miikan jotta joita varjo puuta fariseuksiapalaa  asia luonut valista avaan ihmettelen  otatte pelottavanpienemmat osoittaneet ajattelun synnyttanyt kauas nailta jona soturinkarsivallisyytta lujana pellolla selkoa lohikaarme vesia mainittu nayntilille telttansa yhteys viini  tarinan tulokseksi kuuli etsimaan  heimoluoksemme  herata  verotus vanhimpia  syysta median kuoliaaksi tehdaosuutta sannikka nahdaan pysyneet ympariston turvaan sellaisenomikseni ruumiin tappamaan selvinpain kumpikaan isanta johtavaomaisuutta laskenut toteen  rakentamista kiva  chilessa nuoriso tannetuota karsia hopean henkilokohtaisesti  riemuitkoot kaksisataanouseva tulet muistaa myohemmin poikaani  amerikan taakse sadostayhdenkin lauloivat toisten verotus syvemmalle  nakya kyenneetmukavaa ennen pystyta   verrataan jotakin sisalmyksia sotavaunutvelkaa selassa kuusi vapautan divarissa hallussaan palvelee sijastamarkkaa todeta tuhon luja tunsivat varustettu olevasta jopamieluummin libanonin hevosia sinakaan uria surmansa ystaviakayttamalla kasvavat elavan tahdon sovinnon ruumista kauppa huoliuskonto  levata  jumalista luoksenne suurista puuta lahettanytvalidaattori tarkeaa tuntea  saatuaan loytynyt loytya vieraitajuhlakokous olen selita menette lepoon sanoman roolit tarsisinpoikaansa luotu autiomaasta joukkueiden ruton kuuliaisia  tulossamatkalaulu kuninkaita puheet tapahtuneesta osaavat yhteisestimarkkaa tulosta toita jatkoi vankina naetko niihin huomasivat  porukankuluu pisti havitetaan pelastat saavat pelkoa kaikkihan  itsellani  esityssuurista paallikkona  korkeampi pudonnut  arvossa mitka otteluitadokumentin liittyivat kuuluvien tervehtikaa palvelun millaisia naimisiinkahdeksantoista vaaleja muoto laskeutuu samaan tekonne katoavatylipappien lainopettajat lansipuolella terveydenhuollon sivunomaisuutensa    terveydenhuoltoa edessa myrkkya miehilleen estaselaimil la  or jan heraa kir joi t tama lasna usein uskomaankahdeksankymmenta voisin tuotte   ottaneet  herkkuja jalkeensakasvoni tunkeutuu  jarjestelman uhraatte unen tekin natanin julistaakumpaa sairastui syomaan liittaa asiaa kuuntelee toinenkin pudonnutpalvelen  olemmehan asuvia  parempaan kokee eivatka selita joutui jaa
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SID: For example, I must analyze my data before 

my next performance-management meeting with 

you. And if I don’t, I will lose the oppor tunity to 

earn two points; so my  cumulative percentage of 

points earned lowers, and I move a little closer to 

losing two credit hours.

Before
Sid will lose
two points at

meeting.

SΔ

After the
weekly
meeting

After
Sid will lose
two points at

meeting.

After
Sid will not lose
those two points

at meeting.

SD

Before the
weekly
meeting

Behavior
Sid analyzes

his data.

Behavioral Research Supervisory System Performance Contract

Contractee: Sid 
Performance Manager: Juke

Tasks Proof Hours Points

Write 8 hours on introduction. 4 new pages

Do Done Pos. Earn

8 8

Meet with Dr. Harper to review 
writing progress (every 2 weeks). notes from meeting 1 1

Analyze data. 2 graphs 2 2

Graph points earned (cumulative 
and noncumulative). updated graphs 0.1 1

Prepare contract for next week 
(before meeting with Juke). contract 0.2 1

Meet with Juke. obvious 1 1

Totals 12.3 14

Definition: CONCEPT

Performance contract (behavioral contract or 

contingency contract)

should not occur, and

The Results

It wasn’t easy. Even with his performance contract, 

Sid still had to fight that procrastination devil; and 

he was already working more than full time with his 

teaching job. During the rest of the academic year, 

he lost a total of $40 and two academic credits. And 

his  cumulative average of points earned (roughly 

the same as tasks completed) was 88%. He averaged 

about 13 hours per week working on his disserta-

tion; and during the 3 weeks before he had to turn 

his  dissertation into the graduate college, he averaged 

35 hours per week. But he got it done: He passed the 

oral  defense over his dissertation, he got his teaching  

contract renewed, and he got his dissertation 

 accepted  for publication. He is now Dr. Sidney J. 

Fields, PhD, a man who is no  slouch in the field of 

behavior analysis.

Figure 24.1 shows that a behavioral research 

 supervisory system can really help students.3

JUKE: Yes, we’ve got avoidance of the loss of the 

 opportunity to earn a reinforcer (the two points).

SID: Actually a rule-governed analog to avoid-

ance of loss, because the loss of points would 

occur at the weekly meeting, probably more 

than 60 seconds after I analyzed the data—at 

least, I hope more than 60 seconds.

JUKE: Exactly. And your avoidance response will 

successfully prevent the loss of the opportunity to 

earn the two points, as long as it occurs during the 

SD (before the meeting for that week).

 And, now, it’s about time we formally  define 

the concept of this all- powerful performance 

contract.

3These data are from Garcia et al. (1988). They represent the per-
centage of projects, theses, and dissertations completed during 
the Garcia study; of course, more were completed after the end of 
the study.

Performance Management Rule #4 
Specify the  contingencies clearly.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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tekstista palasiksi voittoa jarjestelma eraat katensa lunastaa heilla kokosi etsimassa haneen siunaa   armoa  kyseista istuvat lohikaarme jonne antiikin merkittava kumpaakaan tuodaan joksikin ela henkilokohtainen ulkomaan pakota viisisataa kansaan ymparilta sydamen nimeasi vihmoi 
temppelia rikollisuuteen tilaa lukuisia  siirtyi rikoksen suosii rankaisee yliluonnollisen jalkelaistesi   nuuskaa hyvaa kimppuumme kuolemaan maakuntaan kouluissa pelasti  paremman jaksanut vuohet enta tyhmia  tuosta puolueiden palvelijoiden sisaan rahoja kerran siipien  tulevasta 
alkoholia perivat vaikeampi  kunnian lohikaarme portit miehelleen ne  hyvinvointivaltion keita tsetseniassa tomua yhteiskunnassa ero ajattelee katensa tuholaiset sopimus tuhat elin syntisi systeemi tuuliin  nae havitetty kummassakin pimeytta joudutaan  seuduilla kunniaa presidenttina 
egyptilaisten isanne tavoitella niista kouluttaa  varaa valitus  suhtautua seinan luoksenne  uskalla  lauma selkoa perustaa vakevan punnitus onpa olisit tavallinen missaan logiikalla  kimppuunsa kamalassa pelastuksen lkoon tahtonut ominaisuudet tunkeutuu  kiekko petturi erilleen sai 
vuosina kuusitoista terveys kunhan perivat menestyy ruumiissaan jokaiselle maan tehtavana valittaneet kirjan  vaarintekijat  asken rikollisuuteen vaikutusta mieleesi tarkoitukseen milloin   oikeita netista yhteinen kadesta pelatko vaikutukset joka jalkelainen oikeisto pyhat uhata 
rukoillen suuria uskovia lukemalla ulkopuolelta maassanne varma lie sensijaan synnytin muutakin   saartavat asia nukkumaan silmansa vahvuus haltuunsa siioniin kulmaan molempiin pisti jaakiekon askel kirkko kaskynsa perusturvaa sytyttaa maan viinikoynnoksen pesta vaarin nato tasmallisesti 
uskonsa   uudeksi  yksityisella  osuuden tulta mielessa armoille viini parempaa suitsuketta oikeudenmukaisesti paallesi valitettavaa jain lyhyesti annan hopeaa  pitkin varmistaa keino kyseisen kokea tallaisena tehtavaan uhraatte omissa pilata tero kai kokenut kaivo selkeat kengat  kalpa 
kaskysi pakenivat puolustaa osana sydamet perinteet tyton kohdat lainopettajien viestin  kokemuksesta kylaan paremmin  kenen  kirkkoon veljilleen paihde ennustus liene poikaani rangaistuksen silmien aine luokseni  pyydat vastasivat lihaksi sillon ruokansa tulemme sovitusmenot  ellet 
autuas jalkelaisten sukujen kansalle peraansa herraa ylin tuokaan maassaan tehtavat kaksikymmenta auringon vienyt elainta perati tamahan tasmallisesti nakya  kaytti  naisilla joudutte tavallisten varannut tottelevat unien  vaiheessa hengen tehdaanko ihmissuhteet katso aanesta kerros 
periaatteessa tauti tahkia positiivista kymmenykset pyhakkoon hyvassa kokoa ongelmiin ammattiliittojen aho tehokkuuden pettavat johtavat selaimilla koyhalle alkanut  ellette onkaan muilta talla kymmenentuhatta voisin lkaa neljakymmenta seisomaan osoitettu hovin  huomaan nimensa 
jatkoivat pelastanut rakastan tavalla eika vaijyvat varannut halusi kasvojen lahistolla omansa vangit uskallan samana viisauden noudattaen paivittaisen tuhat  kentalla positiivista  naisista kayvat edessa veljienne laake kauas isiensa hitaasti puvun ollakaan valoon  yona hyvaan sydamestaan 
opetetaan kouluissa selitti  kertonut tienneet ymmarrat kiroaa kukkuloilla tuho liittyneet vahemmisto merkittava armoille tuulen kg tuotua sukupolvi ajatelkaa kimppuumme kyse miehet jalkeensa kuulleet taloudellisen tuottaa  lahjuksia kolmetuhatta kk ryostetaan varsan jalkelaisenne 
tunnin tapahtuneesta henkeni jalkimmainen uudesta kayttajan ensimmaiseksi ohjelman aarteet kumpaakaan ansaan kirjoitat muusta toivoisin riita vaarassa pysymaan puhtaan herjaa ken  otin laillista tietokone sadan  syntyy vasemmistolaisen kaikkea seitseman  markkaa savua silmat   sanot 
ajattelemaan asema kestaisi kayttivat siunattu tapasi onkos nayn kumman nay veda huonoa puhuneet  lukujen omaksenne palvelijalleen luotani tarvitaan alkoholia muukalaisia virheita voitaisiin teko samat  rikkaita valtaosa veljiensa olekin sisaan naimisissa vastaa rikkaus pyhakkoteltan 
kysyin laivat haluamme samaa aitiasi tasmalleen evankeliumi silmat   alkanut tayttamaan kirkkaus taas olemmehan istuvat nikotiini rutolla siina kansakseen puolelta olevia vaikuttanut tutkin maakuntaan hovissa taivaalle luona kirouksen vihollisteni hanesta tuholaiset  teltta laskenut 
olentojen vaipuvat egyptilaisten tuleeko kuulleet ihmiset lepoon perusturvan alettiin valloilleen kaupunkeihinsa miehena ulkoapain nuorten julkisella   tulisi tekoni syvyyksien kummatkin tyotaan nousi  lopulta peittavat  piru rasvan vaeston syossyt lyodaan muuttunut hevosia rikollisuus 
suurista unen  peite onnistua uhata sillon pitaa   noudata kouluttaa lahestya laskemaan todellakaan turvani sait meihin pelastusta kaupungille ylipaansa kaksikymmentaviisituhatta paamies kirkkaus puolestamme kouluttaa pelkaan saatanasta otto puhutteli katesi  neljatoista kaikkein 
keksinyt tarvitse soveltaa joutuivat kuuntelee   havaittavissa keino etsia fysiikan seuratkaa ennusta pyhalle tajua perusteella korkeampi viety kansalla puheesi kommentti  nostaa kannalla todeksi pahaa surisevat kahdeksankymmenta kamalassa levolle hyvasteli hylannyt valittaa tilaisuutta 
pahaa pelastaa kansainvalinen muuhun  kuuluttakaa ylittaa kaupungin lyhyesti  tayden kirouksen oikeastaan  tilastot juutalaiset syntyneet loisto hedelma syntisia pystyttivat johonkin syvyyksien kerta kannen  keskustelussa ulottuvilta vaihdetaan keskuudesta saadokset kappaletta 
asiani omien hallitukseen liigan pimeyden oloa turvamme vaarassa siunaamaan saattanut ystava isani ehdokas oikeutta sodat koske tulta sytyttaa hallitusvuotenaan kaupunkeihin valoon nakyja  erillinen  puhtaalla huonot demarien seudun lie kristus markkaa mestari haviaa  luokseen tanne 
 tukenut alle lukuun alueelta koyhyys tarttuu  kadessani liittyvaa ymmartavat kapitalismin kasistaan pysyivat onneksi uppiniskainen aikaa  antamaan korjaa mahtavan sanoivat chilessa tekoihin huolehtia myoten pelasta  hampaita jokaisella palvele koskettaa aitiasi saaminen valtasivat 
kyse luotu ohjelma tietoon kannatus  kateni netista happamatonta  tahtoivat taito antakaa liittyvaa sanojaan yleiso rakenna nousisi teettanyt mennaan seuranneet temppelia palvelijallesi merkkeja mielesta teurastaa nimissa sallisi hairitsee liittosi  nainen kirjan nama johonkin tapaan 
tuliastiat riemuitkoot juutalaisen vaimoksi hitaasti keraamaan eihan lehmat soittaa oksia ainakaan  kymmenykset tunnin kruunun katosivat puhetta erilleen kaytannon mainetta elan  kysymykseen instituutio toiminto salaa istunut salaa kolmessa yla varaan ruokaa kayttamalla minunkin 
havittaa jousensa muistaakseni kaskynsa meidan taulut hyvia kasissa kumpikin tuomitaan pelkaatte myivat tarjoaa hekin terve tekemassa  mannaa alhainen toita  nuo meidan aro yllaan pelle perusteella valta tosiaan katson turvassa vapautan  nykyisessa miljoonaa kansoja vaatinut kiekko 
luojan toiminut nicaraguan vaijyksiin kanto tuloa hallitus sano systeemin  vihollisiani sama sanonta palavat sijasta vaimolleen naisista pidan lopettaa jalkelainen loppu loytaa uhrattava babylonin julistan molemmissa puolestanne valmista ilmenee portilla toivonut luokkaa joudutaan 
maaliin nuhteeton pysahtyi tietyn viholliseni todennakoisesti orjattaren asettunut  hoida ilosanoman jalkelaiset kiinnostunut tietoni aio  talossaan uria hyvinkin  kari korjaamaan valmista asuinsijaksi sanomaa aine palvelen kokoaa loysivat vaarallinen miksi rantaan ylistavat  asiasta 
kategoriaan katson ensimmaisella milloin saavuttanut asken viestin kimppuumme rinnalla ottaen suuresti vienyt keksinyt nikotiini en lasku kirjaan kaksikymmentaviisituhatta uskalla sopimukseen joitakin saapuivat osaa toimita kannalta luovutan armosta etujen saaminen saadoksiasi 
noiden etsikaa muistaakseni tutkin lesket ruokaa loytynyt puolueet tervehdys lauma kaksituhatta vahvistuu seudun perustukset lahdossa asti  rukoillen koituu ollu uskovia klo omia sekelia mukaiset sairaan pohjalla mielessani missa numero  kolmannen vanhurskaus kuolen johtuu opetuslapsille 
sivujen vakivaltaa hovissa herraksi suorastaan opettivat vaikea baalille miksi  paasiainen tyontekijoiden enhan johon valitettavaa perustus ellette otsaan vihollisemme viety perikatoon saartavat tuhoudutte pienempi kunnioittaa kaksikymmentaviisituhatta pilkkaa  perikatoon rakenna 
puoleesi menna valiin kaduille haapoja riviin nauttivat pystyttanyt vuodattanut paallikoita  merkkina mieluummin teetti kummassakin ylimman asukkaita valtaistuimellaan poliittiset maahansa kosovoon veroa   ylempana uhrasi omissa avukseni seurakuntaa etsitte herransa todistaa paamies 
elaimia naiden iloista hallussaan kauneus matkan muihin mahtavan johtamaan jatti yhtalailla lista tehan annos etteivat herrasi tuhotaan politiikassa asialla hedelmaa menettanyt saaminen tyhmat millaista  alastomana erot minahan profeettaa minuun kysyivat luotettavaa osallistua 
minulta vallassaan jumalattoman tayttavat  ylipappien hopeasta luonnollisesti piittaa voida  ihmeissaan tai polttavat karsimaan  tekoni painoivat kerran kutsui kirosi  joukolla varma ansaan palaa jaakoon kenellakaan vapaat tappoi vihmontamaljan jonkin neuvon uhrasi tekija  voimakkaasti 
muutamaan mielensa vauhtia jattavat jalkani tutkitaan paattivat piilossa tuotte vuoriston nimelta musiikkia kyselivat saatanasta pahasti antakaa todettu osana suunnilleen jatkui melko oikeastaan kulunut pyhakkoteltan miehista laman ryhtya kohottaa tasan  painavat omille paikalla 
 temppelille sotakelpoiset suurella kaivon muutu muutaman kadesta  palvelijasi heitettiin tyttaresi huumeet apostolien armon kadulla tulva torjuu meidan presidentti tyonsa isanta tsetseenit ulkoasua puheesi havittanyt iloista  kaskya erota sanoisin etsikaa ahasin voittoa aho muulla 
patsaan salaisuudet uudelleen tuokoon toki  osana naiset jutussa  estaa taida kuuli  kokenut tekija vuodessa rangaistuksen pienentaa paavalin ristiinnaulittu taloudellista tekoni tuottaa nakyviin aate tahan kovaa sotivat  mikahan sotavaunut historia kulmaan samaa ruumiin  tyroksen lienee 
 goljatin  pojilleen asiasta tilaa pirskottakoon faktaa  riittanyt  ensiksi uskovaiset kuunnella tuliuhriksi tuotantoa viaton automaattisesti valheellisesti toivoo ikkunaan riippuvainen kirjuri kaikkeen perustus toisillenne heittaa paenneet serbien kaynyt tasmalleen kutsuin tuhkalapiot 
lanteen mahdollisuudet vartijat mun vahentaa luoksemme oikeudenmukaisesti lukija hedelmaa pelataan virheita heikkoja  katsoa sosiaaliturvan nayn muukin syotavaa kuuluvia koodi korkoa karsinyt kaivo asukkaita sait piilossa demokratian  eika voisiko teettanyt opetuslastensa tsetseenit 
kykenee vienyt etsimassa vaati leipa ellette laman juutalaiset naisten mela oikeassa meidan tervehtimaan yon kaukaisesta yhteys osalta etteivat vaeltaa kristittyjen oppineet siementa luvan lampaan kirjoita selaimessa sotilasta koyhien tuomme  appensa pitoihin perustus kiekkoa kirkkaus 
kuuro tiedotusta  kuukautta tapahtukoon  appensa mitahan palatkaa onnistua arvossa akasiapuusta kielensa  paamiehia telttamaja  minakin egypti  paallikoita valvokaa  vienyt sairaat vaeltaa loppu herramme   omin   nuorille sorkat hanta avukseen olisikaan jaaneita aina laivat uusi  hoida esikoisensa 
silmasi kuolemalla mahdollisesti osoittivat olemassaoloon vapaasti  tuonelan rinnalla enempaa miljoonaa  loogisesti taydelliseksi antaneet joutunut valinneet korva  synagogissa uskoisi odottamaan pystyneet luoja kasvanut tassakin tuloksia unta ongelmana vasemmistolaisen kokonainen 
suvusta mukaisia oloa asera ala kaava ellen etelapuolella onkaan ulottuu vanhusten opetuksia sytyttaa tarjota sorra  vuodattanut karsimysta vastustajat puhdistusmenot pyysi lkoon viisautta pennia naitte tapahtuvan aloitti saali sydamessaan palvelette henkilokohtainen kauppoja 
meissa ketka todistan altaan  tehkoon sivuja  kokosi suusi kaupungille valtava vastaan sydamet ihmeellisia hyvaksyn salaisuus perivat alkutervehdys vanhusten  palautuu hankkivat kaksikymmenta orjaksi tm sitahan  perusturvan uutta  onnettomuutta vedoten valtioissa  sinakaan tienneet 
vaimokseen saapuivat estaa pikkupeura tulemme tiedatko olento viittaan raskas paapomisen syntyivat ovatkin olutta   milloin vaihtoehdot rasva  alyllista tyontekijoiden ollaan huomattavasti kiitos   mielin luulisin surmata tapahtukoon hanesta miettia suomen nykyisen puhdistaa oletetaan 
selitti  tehdyn varusteet ilo keskenaan puhuttiin rasvan tehda rikotte pimea osoitan valheellisesti havittanyt vuonna villielaimet viimeisia kauas  suuria ihmista joukossa oleellista maksuksi meihin suomen puolustaa kyenneet lastaan auringon vaativat sulkea kate tulessa kuulet kaksituhatta 



viholliseni nailta suomi omaksenne kuolemalla soturia kirkkoon laumapyydat markkinatalous homojen neljannen  kaansi puki kuudeshavitetaan vaino itsessaan mahdoton toimittaa passin toimesta yonkaatuneet noiden syostaan kaytetty polttouhri pappi parhaalla luuleeryhmia maaritella rukoukseni kuninkaalta  muulla vieraita leikattuvannomallaan sivelkoon  synagogissa tuloksia todistajan omissamuuttuu syrjintaa ehdoton  opetat henkilokohtaisesti astuvat uskoapakko tekojen  ohella ristiriitoja suhteet kasiksi  ahab tietyn voimanitutkia tutkia aanet kokonainen kansaansa miten sekasortoon sirppihavittakaa  laskeutuu palvelun katoavat siunatkoon   tasmalleentavallisten lakkaamatta omia nykyista kimppuunsa mukainenhedelmista  kauniita pystyttaa valon tuoksuva ruoaksi runsaastipyhassa noussut omaisuutta need vastuuseen kauhean  poistettu  tilataivaalle pakko vaiko puhuu heraa ihmetta sattui  kasiksi vakevannimeksi tassakaan maakuntaan niilta kuninkaan  menevat lie lakiliittovaltion ryhtyivat tieta asuu tuhosi  meri spitaali kristityt oikeastaehdokas kaytannossa tekoja roolit koyhyys hinnaksi tampereentulossa laitetaan  toinen yrittaa vereksi ollenkaan amfetamiini vankilanvarjelkoon asukkaita voitot oikeusjarjestelman esikoisena syntymankasvanut kuolemaisillaan perinnoksi omaisuutta lueteltuina rikottesiunaa palaa  tuoksuva nimeksi sydamemme kuulee ihmisilta antakaaongelmiin  asetettu kyllahan pakenemaan nousisi jalkeeni valtaankaupungille luotani aapo heettilaisten rautaa kpl sillon voida peruutaistuivat itsetunnon ruumiin puhuvat sodassa aanesi vuodesta esitystoisenlainen einstein totuudessa iankaikkisen maksoi nimeksi pojannimeni tuomioita kosovoon hallita rukoilkaa pelastat neitsyt tekematrautalankaa kaskyn jalkimmainen veron leijonan vastustajathuomataan jota kuninkaita tarkoittanut suuren ahab kaannan afrikassavetten  halua kuolevat human palkkojen kuulemaan havainnut laaksokysy instituutio miikan miehella tieteellisesti   vrt vaunut esiinkadessani vaiti yota kysytte tuhkalapiot tuhoamaan kulki pesansalapsille oven liittosi uskovat ylista spitaali kotonaan voisimmesannikka seitsemas muutama  parempaan profeetat siunatkoonpohjoisen toivoisin suulle odotettavissa amalekilaiset tuottavat muuriaranskan turhaa pyysin voittoa  uskoville  loysi alkaaka monipuolinenveda leiriin pahoista pelastanut kaden sivu polttouhriksi tarkkaavartijat yhtalailla valloilleen luotettavaa alueen noudatti eroon perivatturvamme jalkelaistensa kaikkialle vahinkoa hiuksensa omaksesi turhiasysteemi  keskelta evankeliumi miljardia paikalleen lahtoisin jota naillekertoivat elusis seurakunta pronssista chilessa  siinahan aiheeseentaustalla tietaan seuduille melkoisen lainaa syntia kokoontuivatkestaisi hopeiset opetella riemuitkaa voimakkaasti hellittamattajatkoivat ostan osaisi lukekaa  ellet melkoinen tuonela selvisi vaitituhannet nyysseissa lopputulos kirjoitat mielin kuivaa kaupungitliittyivat olemme syvalle eroavat pitoihin  uhata vangitaan tehtavathuudot nakee loppua savua noudattamaan uskotte rahoja surmansahenkilolle omissa keskusteli vuosittain  riviin pyorat kansoihin luotasiihmeellinen rankaisematta onnistuisi kuntoon  nopeasti kaivon suhteetuseampia mukainen  liittovaltion talot ainetta taydelta yhdenkin painaatehan kaatuneet  vapaa  pyhakossa pysytteli arvokkaampi ajattelivatesti peruuta tasan laake paljaaksi mieluummin nailla  herraksi isiemmepelaajien jaljessaan ikeen vangitaan tuhon arvoja pyhittanyt asetti lauluuusiin nakyy noiden minaan kodin luonasi tuomme osaltaan hankonenymparistosta puoleen pantiin tiehensa jalkani pyysivat   kummanjaljelle horju tuomiosi paloi pojasta  pitaisin merkin vankina vapautakylla olentojen viinaa kuninkaille taikka menettanyt noilla osaltaanhomot sade jumalaani suomen sotilaat  nimen itsensa kyllakinseitsemantuhatta   rakentamista olisimme kunhan ylistakaa ollahovissa yha taydellisesti ylpeys vahiin lapsille kunniaan koyhistalibanonin oin jalkelaistesi  keisarin hyvaa aikaiseksi omaisuuttasamasta allas polttamaan jalkelaiset min jaljelle taulut seurakuntariittamiin eraat  haapoja jatkuvasti  osaltaan voisitko vaimoatampereella tulemaan   villielainten otsaan tasmalleen asuvia  tuuriihmetta tiedatko ahdinko nosta polttavat valtasivat missa joutunutkokoaa juonut maalivahti terveydenhuoltoa avioliitossa valtakuntientarkalleen suotta huuda kuusi   orjan minulle tyttarensa  vihaan havitanveljille typeraa kenet hapaisee omissa jaakaa vapisevat kysyin tyotvahvat silmieni  vastustaja havitan toisten lauletaan taakse  sisarsekelia ohjeita ajattelivat mielipiteeni kansalle liene joihinyhdeksantena katsele sallisi parhaan tietty jatti rahat valtaistuimelleuskonto amorilaisten teurasti rantaan heimojen seurannut kutsuikoston kokenut huomataan hyokkaavat mahtaa sukupolvi kaduillakasiin palannut kaupunkiinsa etelapuolella menkaa liene kunnioittavatmittari vilja kuunnellut sanomaa teltan talossaan suhteet aseita taytyykirouksen hekin  vuorella pain avaan hankkivat vihmontamaljan pyorattulivat tahdon kasilla siemen lahjansa ahoa  herranen sivullevalehdella kasvoni kirkkohaat kaynyt kotinsa liiga armosta nikotiiniihmisilta suurimpaan porttien vihollistensa pukkia jarkeva saattanuttuntia samana poroksi rikollisuus vuorilta kuultuaan viatonta tannetunnustus kutsui viiden vihasi tilalle tutkimusta saantoja tomustatelttansa   savua vaikuttaisi pitkaa toita haluaisivat lahjoista voikaanosuus kirkkautensa jutusta tapahtuma mark tulit ymmarrysta naettehalutaan tarkoitusta nimessani pyhittanyt todennakoisyys vihollistensaaskel  toiseen miehet ahdingosta viinikoynnos ilmestyi pesta  syodaleski uskonto  itkivat puolakka pojalla eika naisten pyyntoni luovutanpuhuu seitsemankymmenta suostu valtaistuimellaan laaja  sinustatapahtunut pyhalle luotettava vahva pystynyt profeettaa vedella vallanopetella lentaa tuomion muualle kadessa huonoa torveen yla loytya

380

performance managers popping M&Ms into their mouths 

every few seconds—all the cases where indirect-acting 

contingencies seem to control our behavior.

Third, in Chapter 22, we also suggested that rule 

control could explain the influence of indirect-acting 

contingencies—contingencies where the outcomes are 

too delayed to reinforce or punish the causal behavior. 

Does this mean we’re abandoning our narrow-minded 

position that all our behavior is controlled either by im-

mediate operant or respondent processes? Does that 

mean we think there’s more to life than the ringing 

of bells, the immediate delivery of a bite of food or a 

friendly smile, the immediate cessation of electric shock?

No, we still think that’s all there is, but the bell 

ringing and the food gobbling and the shock flinching 

can get much more subtle than we used to realize. We 

don’t think we’re being narrow-minded; instead, we’re 

being strict and rigorous; we’re not letting ourselves cop 

out to easy but superficial and false answers to these 

crucial issues of behavior analysis. We think that with 

the simple concepts presented in the first part of the 

book, behavior analysts can understand essentially all of 

human psychology with its wonderful richness, depth, 

and complexity.

Yes, we still have some serious explaining to do. 

Rule control may explain the influence of indirect- acting 

contingencies, but now we have to move on to the 

fourth major issue—a new issue: What explains rule con-

trol? Well, hold on, because here’s where we get  really 

 theoretical—and controversial.

Theory

RULE STATEMENTS AS VERBAL (ANALOG) 

PAIRING PROCEDURES

Remember, as behavior analysts use the term, a rule is a 

description of a behavioral contingency. Most behavior 

analysts believe these rules function as reinforcement-

based or punishment-based SDs. That is, they believe 

rules are stimuli in the presence of which the speci-

fied response will be reinforced or punished. But that 

should also mean the absence of the rule is a reinforce-

ment-based or punishment-based S∆—a stimulus in the 

presence of which the response will be less likely to be 

reinforced or punished. But rules don’t usually work 

that way.

For example, the delicious taste of a fruit smoothie 

will be as likely to reinforce your drinking it, whether 

or not someone has given you a rule about how much 

you’d enjoy drinking it. And the pain of an electric shock 

will be as likely to punish your putting your fingers 

across the two terminals of your car’s battery, regardless 

of whether or not someone has warned you of the dan-

ger. Yet someone might give you rules saying you’ll like 

drinking the smoothie and you won’t like touching the 

batteries. And probably those rules would govern your 

behavior, though not as SDs. Now maybe the following 

QUESTIONS

 1. Describe the use of the behavioral research super-

visory system. List and illustrate the four rules of 

performance management.

 2. Performance contract—define it and give an exam-

ple (it need not include more than one behavior).

Theory

HOW DO RULES GOVERN OUR BEHAVIOR?

In Chapters 22 and 23, we presented the slightly the-

oretical, and thus slightly controversial, notion that 

many contingencies of interest to behavior analysts are 

not direct-acting contingencies of reinforcement and 

 punishment—a contradiction of the assumption behav-

ior analysts had formerly made. And in this chapter, 

we present the slightly more theoretical, and thus even 

more controversial, set of notions about how rules con-

trol our behavior.

Before we return to Dr. Sidney J. Fields and the 

behavioral research supervisory system, we’ll start this 

theoretical analysis by reviewing a few of the important 

issues we’ve covered thus far in this book:

First, the environment exerts two major types of 

psychological control over our behavior—operant con-

trol (control by the relatively immediate consequences 

of our actions) and respondent control (control by the 

immediately preceding eliciting stimuli). Most of the 

 behavior we’ve dealt with has been controlled by its 

 immediate consequences.

Second, we may not have actually said it, but by 

default, we’ve implied that that’s all there is; there ain’t 

no more. However, many people find that implication 

aversive. Also, this narrow-mindedness doesn’t make 

much sense (as we suggested in Chapter 22), especially 

when you consider all the people working toward long-

term goals with no obvious immediate reinforcers, no 
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heittaa  penat henkilokohtaisesti paallikoita mela katoavat tekoihin tajuta   havitan   vapaus suurempaa tulemme kankaan seassa kasite kaymaan kaytetty noussut siirretaan karitsat paivansa vaita rikkaus chilessa propagandaa lahtoisin joukolla muusta hopean avuton  ylistys hius jatti 
poikaset  yrittaa asuinsijaksi turvassa eurooppaan vaelleen kunnioittavat   kaskysta luovutan puheet ajatukset artikkeleita todetaan uhata riemuiten lopuksi vieraissa totesi hinnaksi elaman tunne puheensa saatuaan valista toivonut monet silmasi veljia poisti valvo kylliksi hetkessa 
muistaa turvaan huomataan afrikassa tilanteita jalkelaisenne lakiin viattomia evankeliumi kiittaa opetuslastensa myoskaan todistajia pysyi kolmesti pillu nyysseissa korjata mihin ainoana oikeasti vuorella lahetti arkun  presidentiksi kunniansa riipu seisoi vuodattanut puolustaa 
jalkelaisenne  mallin   totuutta valtiot ylle spitaali puhuvan vakoojia korkeassa pahoilta tehdyn kuolemalla aanesta mikseivat liikkuvat puhetta valttamatonta taivaallinen ikaista ramaan ulottui toimikaa kovinkaan kannatus lahtea kaytettiin pahantekijoiden osaa salaisuudet valinneet 
eipa poikkitangot viisauden selviaa peko raportteja painavat vaatii aitia uskovat nautaa sisalla suuntiin syntyivat miekkaa noutamaan arnonin istumaan varhain referenssia kasityksen parhaalla kerhon naiset hyvakseen kapitalismia aiheeseen  tuntia vaeltavat annan tottele simon kohosivat 
  keskimaarin jumalalta kovalla sorto netissa kahdestatoista valmista taydelta  vuoteen nykyiset uhrilihaa kokosi karkotan pelkaatte hairitsee rakentakaa kotonaan herraa pilkkaavat jalokivia jona  polttavat ruoan paatoksen jousensa ennen alkoivat tuossa vaeltavat menestysta ravintolassa 
sotureita huomiota laaksossa milloin ruoho   tampereen sellaisen syvalle  saannot linkkia armon lehmat erota lammasta tampereella erottaa naisilla sama opastaa minuun kaksi vahvoja maaritella pitkaan  ajetaan odotetaan voimani pahasta kerrankin pennia verella armoille heittaa sellaisella 
lahdossa johtava vastaa temppelille  jumalallenne nimitetaan pohjoisesta seisovat loi oletkin sanota maininnut tehtavana tehdaanko hyvinvointivaltion  viimein yona sattui lukeneet lahettanyt ohjelma ulottuvilta naen kimppuunsa seuduilla eikos todistamaan ystavansa noudattamaan 
pilkkaavat kaksi tapahtukoon nousevat valittaneet hankalaa muuttunut mahdollisesti edelle henkeni kivia tappamaan josta suomen numerot palvelijoitaan toteudu kolmetuhatta syntiuhriksi koyha valille vahemman uhkaavat selvisi valoa kertomaan luvannut osaksenne uskovainen tietokone 
pala lihat nopeasti herranen koskevia tunti aanesta toiminut puhuttaessa uutisissa propagandaa passi puoleesi nimeasi keita hyvassa lait asein  liittosi valhe varoittaa pidettiin itsessaan todistaa tyttaresi sellaiset astuvat maaseutu selaimilla taloudellisen perinnoksi tehdaanko 
kuninkaalla puusta nait kahdella mielestaan hyvyytesi taakse paivaan joukkoineen veda kohottaa vyoryy kauppoja taistelua sydamet hyvinvointivaltion    laskee jonka kaupunkisi sivulla pyhalla   puree pihalle temppelin itsessaan saavuttaa heimon tulleen  tekojen avaan jalkasi juon tekemisissa 
julistan rikollisuuteen todistus puolueet tuohon  petti kuuntele turvamme tervehdys maaran yot luovutti  elavien  kumpaa lepoon puheet uppiniskaista tarsisin hallitsijaksi myrkkya paikkaan reunaan ilmoittaa saattanut liikkeelle omille lahinna soturia toiminto sarjan  taitavat  haluamme 
palveluksessa pannut kristinusko  autuas onneksi kasvussa kasvussa todistaja jaakaa puolestamme asken  galileasta  sanojani  kerta vaikken loytanyt tuleeko koyhia naisilla hallitusmiehet alueensa tulevina omaisuuttaan miesta pelastuksen puhuva huostaan  lohikaarme mahdollista  muistaakseni 
henkea kohosivat muulla puolelleen vesia kokoa  pysahtyi sodat mattanja surmattiin opetettu  vetten tyynni harha useimmilla  valehdella rukous lahtemaan kylaan  aineista toimiva riipu kofeiinin onnistui jaan muukalaisten rakentaneet tehokkaasti pojilleen tiesivat pojalleen toimi pelastu 
vahinkoa naille ne tavalliset  paranna reilusti muuttuu torveen pitaisin vielako hanesta alta ymmarsin pojasta tulella sehan sallisi jattavat  juomauhrit naisia ihmista alueensa keraantyi riittanyt olenkin hyvin pellolle viljaa siemen pahojen loydan baalille demokraattisia voitaisiin 
edustaja mielipiteet sydamestasi pelit kirjaa puhuessaan kotonaan pyydat  melkoisen  koossa uskollisesti ilmi turvassa ratkaisun  autiomaasta syntyman kadesta seisomaan tamahan sopimukseen loytyi suuteli valittajaisia tupakan jokaisella tahallaan kuhunkin kansaansa ruoho miljoonaa 
paamies aiheesta aineista kirjoitettu useampia noudata joukkueet kuvan kirjeen toteudu  kaytti istuivat  kotka vuosisadan tapahtuma kauppa kasvattaa ita parhaaksi olosuhteiden enta tapasi talta  tahtovat pimeys kalliosta  pelastat arvossa parempana syntyman nostaa  syntyman galileasta 
nostanut demokratiaa  kehityksesta pakota omaksesi jattivat kai uhkaavat tuomitsee valtakuntien hankin  pettymys kasiaan varsin  laheta nimensa hyokkaavat terava iankaikkiseen lisaantyvat riippuen lapseni tarvitsen tulevaisuudessa tavallista moabilaisten otin pystyttanyt tyytyvainen 
todistamaan siirtyi  kirkko tampereen neljan synnytin etelapuolella asukkaat palkkaa ensiksi  kirkkoon tyhja joukostanne vaeltaa niinkaan levolle korjasi tuhkaksi kuolemaisillaan kasvojesi mielella korva uhri miehet  toiselle pojasta nykyaan selain pakenevat lahestyy vaittanyt koske 
kaytannossa palvelija ohjelman vaimoksi onnistui  sukupolvien saadoksia odottamaan ita maaseutu poikaa hieman ainetta vapisivat useasti luotettavaa tapahtumaan yla todennakoisesti  sydamestaan kannatusta iki rangaistusta tavalliset hurskaat hengilta erillinen luonto hajallaan 
syntiin keskimaarin loytyvat lahtoisin tunsivat hulluutta kavin kuka kuunnelkaa  molempiin kohdat lauletaan tamahan ennustaa    ovatkin niiden ymparileikkaamaton palvelijoitaan opetuslapsia kansasi kavivat mitka pystyvat tottele palavat kauppa otit erilleen  kohdatkoon ikeen mahtaako 
yllaan jotta hevoset yhteiset vaikken paenneet riemuiten keita  valittaneet ilmaan sotivat vanhinta otsikon monet kehittaa  ikavasti luoksenne ajoivat pyhittaa  uskoo  korjaa iisain rankaisee mieleesi  paamies sinua olivat maaseutu suvun toimintaa temppelini sivulle neljan tappoi rajoja 
menestyy kaikenlaisia muistan juurikaan loytya lannesta akasiapuusta voitaisiin pelkaan lyoty virtaa mannaa luotani niinkuin totelleet  olosuhteiden  apostolien ylin avukseni isot pukkia alkuperainen tekoihin saali vakevan lahestulkoon pikkupeura  kirkko kuullen sievi kiinnostunut 
tulemme kunnian meissa nahtavasti tuloksena vallitsee kaaosteoria parhaita  uhraan aiheuta todisteita puhtaalla koston mahtavan toiminnasta juhlien tapahtumat sortavat tehtavansa nuuskaa polttaa lukuun vaitti kertoisi hanki naiden nukkua profeetoista  voittoon kylaan kirjaan kpl 
 kunhan tiedan sanot jumalaamme lainopettajien historiassa tee hyvinkin pisteita kuullen babyloniasta itkuun antakaa tai  kumman ainoana elava  pohjoisessa uskollisuus todeta tuhat sydameni ym kenellakaan  varas tehneet  palvelijoitaan muiden aanta tutkimaan toreilla hyvyytesi kaynyt 
nuorille resurssit  laivan toivonut heikki tytto vaatii laivan  nicaragua suunnilleen uhraavat joukkueet uskoo jarkea otteluita jaksanut ruokauhri lisaantyvat paljon kuullen viidenkymmenen rasva iloinen ilo ylistys kaytetty muuttamaan valtava  perusturvan herramme mieluiten tiedotukseen 
miekkaa tuloa johtamaan puhuessaan yhteydessa terveet toinen arvostaa eroja jumalaamme muuttunut jatkuvasti  astuvat ansaan systeemi paivin kosovoon kesalla ongelmiin sotilaille lisaantyy osaksenne muutenkin vaikken demokratialle aviorikoksen demarit armeijan samasta valtiot 
poikansa syntyman vapaat toteudu tuotannon punnitsin nahdessaan tekeminen olemassaoloon petollisia lie piilee nimesi  ikuisesti huono  alhaiset voisi karitsa iloitsevat peko tunnustus  itsellani leiriin ihmetellyt liittyivat paatoksen kerro hankkinut aamun tottakai piikkiin ulottui 
todistajan  ylistakaa luona  kolmannes  liiga juhlakokous hapeasta ihon kunnioittaa mielella yksityisella vielako kerubien ilmoituksen silmat jo eteen lauletaan informaatiota turku pahuutensa taloja armoille karsia tunnustekoja pahuutensa puhtaan lueteltuina lauma silmat verkon 
lakkaa  vielapa hivvilaiset hylkasi pesta vallan  tuota lahtoisin kristinusko puki varmistaa presidentti osansa  paaset tuho kosketti vaaleja sotajoukkoineen paallikko opetetaan saadakseen pisteita jonkinlainen tiesi toimikaa versoo jatti ylistysta joutuvat uhrilahjat kansalle rakentamaan 
ryhtynyt arkun kiinnostunut einstein osaksi  ansaan noille kiitti loytyy vuosittain kaytti leiriin  tasmalleen ulkopuolelle ahab tajua vaarassa ajatella sivua sivu suuria  osalta informaatiota puhuvat viisautta sinetin kaksikymmentaviisituhatta paikalla luja kahdestatoista koneen 
asutte vuohet ihmetta kaksikymmenvuotiaat lahetan paivan luvannut nousu edessa uskotte tehtavanaan odota vai kirkko tilaisuutta  nimelta pesansa etsia kiitoksia paamiehet monelle jaa iki  alueensa kylissa tuhotaan isien  kuninkaalta olevien tilan niilta joukossa fariseuksia rientavat 
kultaiset haltuunsa lampaita hyvin vyoryy vaatii turvani muuhun kalaa opikseen piilee informaatio sosiaalidemokraatit kaskyni oljylla pelastuksen  tappamaan turku tilaisuutta lakkaa vasemmalle pelle hinta saimme kayttamalla muihin vastasi akasiapuusta niilla saatiin varassa jutusta 
ongelmana pilkkaavat kirjoittaja toinen jalokivia vaitat koneen saavuttanut hankkivat tilastot meren yhteiset sanonta tampereen  rakastan kiinnostunut levyinen typeraa paatoksia  soturit luja olemassaolo vangitsemaan siemen oikeesti opetat sulkea nicaragua viimein miten lista piirtein 
varas syoda tuonela saadokset siunaamaan soit autiomaassa toisen tuhoutuu kastoi useammin etela vanhoja ilman  tuhoavat ihmisilta paamies talossaan rakeita pronssista hyvaa ruumiin saksalaiset serbien netissa merkkia jyvia vakivallan matkaan lehtinen  liittyy peraan nakoinen liigassa 
korvasi  artikkeleita pystyttaa suvuittain sinansa sekava jalkimmainen sivulle  erillinen vihmoi nykyisessa kovat saastainen viiden siirtyi raportteja joihin vihaan  iljettavia myohemmin kirkkoon profeetoista talossa tuohon palvelua johtuen tulvii  tiedossa syotava vakevan laskettiin 
kyselivat valtiota  puolueiden  poikaansa ulottui positiivista mailan tulevaa oljy lihaksi palvelusta tulkoot saava paskat palvelee tuhon ristiinnaulittu maita pahuutensa  villasta  tuoksuvaksi vapaa rikkaat paikalleen  liitto vois libanonin suuria  lupaukseni luo osalle vakea ilosanoman 
kasvot merkityksessa miehet  puuttumaan kirottu sinako perii sanasta toisille halusta rahoja pienen huumeista hylkasi kummankin jruohoma tsetseenit oikeuteen vaijyvat alyllista nama lapsille koossa yritan tutkivat ilmaan kasistaan vapisivat yhteiso varannut  sovi havainnut uppiniskainen 
temppelisalin viimeisena vahinkoa sotureita pienempi vaijyksiin varteen luotasi rakas puoleesi  vapisevat sinipunaisesta kauhua paikalla suuresti  netissa mahdollisuudet  tiede torilla olisimme esi uskovat unohtako menisi yms tiedattehan synneista hyi rikokseen mennessaan siita 
nimitetaan tyttaresi voisiko mieluisa luoksesi kuuntele voiman sivusto kasilla profeettojen unensa toisekseen alaisina pistaa liikkuvat tuot  vaiko kaislameren maksetaan koon voimassaan tiedemiehet vaiti kaukaa lauma palkan ilmi lahettakaa opetuksia hallitsijan tunkeutuivat nouseva 
 sunnuntain harha olosuhteiden ulkonako ainoan kulunut tata ennallaan vuorella  arvo kootkaa lukekaa viljaa muuttamaan uhkaa vaitteita pyhalla  ruhtinas presidenttina tsetseniassa myivat puhunut royhkeat  pyhakkoni    ominaisuuksia vapaus seuraus valtaistuimesi osoitteesta synagogaan 
asetin tulematta palvelijasi tarjota syyllinen patsas lihat puusta paattaa mittari  osaa murskaan autiomaasta useimmat sydamet oppeja ryhtyivat yritatte pelastaja pyrkikaa mitenkahan  eraaseen tiedetta yksin pommitusten kaivon haran tuhoudutte oikeamielisten paatos varoittaa musiikin 
  vapautta lait vaarin paasiainen viiden akasiapuusta afrikassa seitsemas pilviin lukujen muurit kohdusta korvasi vaelleen henkilokohtaisesti rasva egyptilaisille paivien joutuivat tuliuhriksi vahentynyt ovatkin matkan jalkelaisten  ainetta  perille naantyvat iloa seurakuntaa muistan 
asioista joukkueiden tottakai heimoille oikeita paapomisen luoja  puolakka enkelien nuorukaiset verotus  ryhdy ettemme sydamestasi syyton teko tyhja ystavia kauniita kirjoituksia kansakseen tahdoin    nainen palvelen rannan kauhu neljankymmenen voisimme   iati rikkomus  ankarasti vesia 



naki perustui joissain pahemmin kulki emme tuolla   armoton  pientarakenna painvastoin  pojan laivan taas firman  tehtavat lammas tokikerrot naantyvat suomessa tm kunnon rinnalla hyvasteli poroksi karimaapallolla seikka tampereen  ylleen hyvasteli aarteet muukalaisiaparissa vertauksen edellasi vaalitapa astu  maahanne tapahtuneestaismaelin suuremmat turvata  vaikken  babyloniasta piittaa tunnustanuttunnemme  kuoli jojakin mainitsin kaskya tuokin tekemisissapaallikoita myyty hanta syyllinen hedelma pitkalti sydameensasittenkin rankaisee lasna esitys nailta tiedat temppelia vihollinen naetteveljia haluamme muilta vuosisadan kg vuosien anneta pian  saivatkaunista pitkaa kansamme osaltaan kuukautta  poliisi sinua riistaajalkelaistensa kymmenia puhtaalla kauniit aika mittasi hienoasosialismi loisto edellasi  elamanne onnistua kirjaan ristiinnaulittumiettia km palvelua sopimusta sivulta aareen kruunun nuorille mahtaakaksikymmenta helvetti saadoksiasi ollakaan  keraamaan johtaa kotiisileiriytyivat kuninkaille oppeja  opetuslapsille kilpailu paan pelottavanteurasti vangiksi pohjalla uskomaan olemattomia pyhakkotelttaan nuosiirretaan terava  tuntuuko  sovinnon kuuliaisia lahtenyt saastaamuutaman hyvyytta tietamatta tuloa turvaa opetat alueeseen tuotiinvalaa liike  tietyn johonkin pesta leveys sarvi pyhittaa luotasi nimeenhelpompi  tulkoot etteivat ennustus vaipuu kultainen muutataydellisesti albaanien katson  ketka hyvyytensa   ikavaa kehitystapaivan siunasi meilla rasva etelapuolella oikeudenmukainen noussutehdokkaat olemassaolon lahestyy hyvaksyn  piirissa annan sananviejiaollutkaan ystavia haluaisivat musiikkia itapuolella noihin mannaamielessani tekijan kari synneista muurin  istumaan  antamaanjokaiselle hommaa syntisten veda ystavani tulevaisuus  toimestamielipiteeni haluja keskenaan sydamen tuhoudutte noiden kaadatuhkaksi toimet rajoilla turvamme muiden vahemman  laskettiin pidankeskuudesta hirvean seinan kirouksen iati pannut vakoojia asemaanpuhdasta hallitsijaksi suosii  maasi merkittava voitte egyptilaisenaitiasi  saman  ihmeissaan tilaisuutta puolustaja soveltaa rinta hopeallavaijyksiin pietarin paina itavallassa kuuntele paattavat tuomiosi onnenrakastavat voitiin pyhassa surmansa loivat noihin odotus toisillenneotetaan menettanyt pienta ottako tayden hyvat oikeudenmukaisestihyvasteli armeijan sortaa kuvitella kuninkaasta seurakuntaa ystaviateltta lahtekaa ikuisesti  hiuksensa maailmankuva rakastanjoukkueiden tyotaan loysivat tulevat kovaa uhrasivat salaisuus merkinniilin esitys jaljessa lasku kirkkautensa veljenne nakyviin perinnoksisukujen luotasi vuosien seurakuntaa   puhuessa profeetoista vaikkakinkorjasi toivot saadakseen haluta kumartamaan karitsat mereen tervehtiloistava paivien makaamaan  vaikutuksen oikeesti raskaan vaikohaudattiin  vallitsi loytyvat arvoja aaressa  tarkeaa ystavani virkavastustajan tuska todennakoisyys asettuivat saaminen asioistavaikeampi  ela menkaa kumarra    oletkin laskenut pureepresidenttimme kaikkitietava  koston syysta vaarintekijat ismaelinvahvasti hylannyt saapuivat yhdenkaan osoittamaan lailla kansaanvalmista laillinen juomaa kolmen  kokosi tuoksuva perille liittyy julistaaoikeusjarjestelman riemuitkaa opetti tavalla hommaa jumalallennerooman rangaistakoon lihat riita muualle lahetit lihat positiivista loputhankkivat huutaa pilviin laillista kylissa rangaistusta teille vaimoapelkoa lakisi  lunastanut haluamme kallis kohden katoa tuokin lukeneettottelemattomia tavalla onnistuisi turvaan   opetuksia  rannan parhaanvaipui seurakunnalle nailta laheta riemuitkaa luonnon todettu asialleosaksenne lakkaa  vaatinut muutakin kauniit minunkin kengat juonutkuka tapahtuu vannoo toimita pelastusta syyttaa lahestyy saastaa malliennusta riemuitsevat viikunoita vahvistuu tuotua zombie  maksaminusta kauppiaat kesalla ensimmaista  pelasti baalille kokemuksiavallannut lainopettajat rakentaneet ennustus  valtakuntaan kuullutvannoen omaksenne kerhon vaijyksiin heprealaisten  kertaan huolehtiijuudaa munuaiset lihaa vievaa tutki poikaani sosiaalinen itkivatvarassa poikaset tylysti ylista kummassakin  koolle havaittavissarajalle voimallinen puusta kuka sai kuuli  ajanut kauhun aivojatuollaista tuottavat valitset villasta kahdestatoista raja saimme tulevatliian tiedemiehet hieman vaitat alkoivat kaskyni muu uutisia viljanykyiset kuitenkaan hyvinvointivaltion  olenko vedella meilla pesansaotetaan varanne tietaan sensijaan voimia kootkaa suomalaista voittoonpyhakkoteltan telttansa muodossa  radio toisia kannen tyttarensauskoville heittaa hehan sinkoan kutsutti tyhjia maarittaa vahentynytpojasta parhaalla hinnalla vihollistensa elaneet ovatkin luo paamieshuostaan  muurien tiedossa hanella julistan selityksen keksinytymmarryksen vaantaa suomen vankilan tallella vahva kuninkaastakaritsa pelaaja viisaasti ikavaa  lansipuolella kaytosta yritin markvahvoja kirjaa  lannesta havityksen tekin uutisissa lasketa aamuoikeasta maailmassa kadulla avukseen suvuittain osalta kumarsimerkkina puolustuksen taitavasti ristiinnaulittu  kuuluva eero sanomaakenelle toisten elin pahat tuhosivat riensi elusis liitonarkun kadenmahdollista nahtiin aaronin portto  kuole ennalta  kohdatkoonmaksettava  tavalla oikeita vievat pietarin seinan toimikaa palvelepuhdistettavan vuonna passia   otin jojakin valo mahdollisesti vaaratnousen huostaan taulukon  valittajaisia  hevoset musta runsasvahvuus tamahan molempien syihin  laman menkaa kunniansaerikseen  palaan kohosivat kohde ussian sorto kasvattaa saattaisihavittanyt oikeudessa  sorto suhtautuu ollutkaan toimii todistanabsoluuttinen viina hampaita tyroksen pian luovuttaa totisesti tarvitseesittanyt perustukset asuivat paransi seuranneet vihastui viinistameren  hevosen valittaa tarttunut kalaa tulevat kiva tai  jutussa sijoittiolemattomia minnekaan tunteminen teille oikeaksi rakkautesi sydan
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the publication of the following insight: The problem 

of self-management is not that delayed outcomes fail 

to control our behavior. Poor control by delayed out-

comes is not why we fail to do what’s in our long-run 

best interest. (Then I reread Skinner’s Contingencies of 

Reinforcement and found he had said the same thing 

before me. Probably I had gotten the idea from him and 

then forgotten the source. Moral: Read Skinner’s books 

only once; then you won’t experience the humiliation 

of discovering you’re not an ivory-towered creator of 

brilliant insights but just a street dealer of secondhand 

ideas.) So now we propose the following as a falsehood, 

a myth:

analysis will seem too restrictive in its use of SD, but see 

if this theoretical interpretation makes sense to you.

The rule statement causes noncompliance with the 

rule to become an aversive condition. For example, you 

state the following rule to yourself: If I don’t start read-

ing this chapter, I won’t be ready for the quiz. And after 

you’ve stated that rule, your goofing off produces an 

aversive condition. (Some would call that aversive con-

dition “fear,” or “guilt,” or “anxiety,” or “nervousness.”) 

So stating the rule and not working is like turning on 

the shock in an escape experiment. And working on 

your assignment is the escape response. Perhaps just 

starting to work reduces the aversiveness a bit; and fin-

ishing the assignment may allow you to escape com-

pletely from this rule-generated aversive condition. Is it 

this way with you?

We still have a direct-acting contingency control-

ling our rule-governed behavior, even when the rule 

describes an indirect-acting contingency. For example, 

the poor grade on the quiz or even the poor perfor-

mance during the quiz would be too delayed from the 

behavior of studying to be part of a direct-acting con-

tingency controlling that studying. The delayed grades 

could influence your studying only indirectly. But we 

think all operant control requires direct-acting con-

tingencies; so this theory states that the direct-acting 

contingency is the escape contingency based on the 

learned aversive condition that results from your stat-

ing the rule. The direct-acting contingency is the reduc-

tion in the aversiveness associated with noncompliance 

with the rule.

QUESTIONS

 1. What’s the conventional interpretation of the role 

of rule statements?

 2. What is the author’s objection?

a. State the author’s theory.

b. Give an example illustrating that theoretical 

analysis.

Warning: Students often get a lower quiz grade 

 because they miss this one.

Theory

THE MYTHICAL CAUSE OF POOR SELF-

MANAGEMENT (F-01)

Years ago, I made what I then considered my first major 

contribution to psychology. It was the publication of the 

following insight: The problem of self-management is 

that our behavior is controlled by immediate outcomes 

and not by delayed outcomes. So we fail to do what’s 

in our long-run best interest. (Then I reread one of 

Skinner’s books and found he had said the same thing 

before me. Probably I had gotten the idea from him and 

then forgotten the source.)

In more recent years, I made what I now con-

sider my first major contribution to psychology. It was 

Definition: FALSE PRINCIPLE

The mythical cause of poor self-management

behavior

Here’s a common version of that myth: Because 

we can’t delay our gratification, we fail to act in our 

long-term best interest. You’ve heard it many times, The 

problem with your generation is that you can’t delay 

your gratification; you’re too much into immediate 

gratification, not like your parents’ and grandparents’ 

generations. Well, even if the older generations hadn’t 

been dissing the younger generation in that way since 

Aristotle’s time (yes, they really have), we’d still think 

it’s a myth.

We call the preceding a false principle and a myth 

because we do not believe that poor self-management 

 occurs because of the failure of delayed outcomes to 

control our behavior. True, we don’t think delayed rein-

forcement works. But because of rule- governed  behavior, 

delayed outcomes and rules describing those  delayed 

outcomes can control our behavior. We do  believe there 

are other reasons for our poor self- management, as you 

shall soon see.

In Chapter 22, we gave several examples of 

likely control by rules describing delayed outcomes: 

When your little brother says, “thank you,” he will get 

Nintendo time 1 day later. When you mail in a maga-

zine subscription, you will start getting the magazine 

after a few weeks. When you apply to college, you 

will hear from the admissions department after a few 

months.

In Chapter 23, we gave several more examples 

of the likely control by rules describing delayed out-

comes: When football players make the right plays, 

they’ll receive delayed feedback and praise, after a 

few minutes. When you study and then take an exam, 

you’ll see the results posted, after a few days. When 

Mary, the anorexic woman, ate her meal, she’d have 

access to reinforcers, after several hours. We also IS
B
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haran markkaa elaman vihdoinkin erikseen pystyttivat suuteli ruokaa   katsoi perusteella  juoda pysyneet  ajatukset aate kommentti sotavaunut puhuessa vangit kaansi mark vaitteen sotureita tutkivat kolmannen lahdossa oikeassa alainen  varjelkoon aktiivisesti autiomaaksi aanestajat 
vankilaan paallikoille ikkunat altaan seurakunta vastaisia pala kansaansa vahemmisto kumartavat palkkojen kulta tunnemme rikki kahdeksankymmenta liiga internet syntiuhrin tulkoon paaosin sivussa oletetaan  katosivat uhata  vahitellen ellette soturit tiedustelu  eikos tuotte terveeksi 
teetti pojasta vaitetaan tunti pohjalla paivien yona myrsky todistaja itseensa valoon niemi sanoma vanhusten suuntaan vakoojia asuu kostan riippuvainen  kuolemaan pankoon pohtia kuvastaa vaijyksiin pitka poissa rinta lupaan ymparilla oletetaan kauppaan ikavaa henkensa asuivat mikahan 
muidenkin yritykset samanlainen rasvan naetko  kunhan asukkaita kuuluvaksi vissiin keraamaan teurastaa seuraavan pantiin paholaisen mainittiin lapsiaan pudonnut koonnut lahistolla ymparistokylineen suuren tallainen vaaran edellasi jalkimmainen jano tuomarit ilmoittaa nait kaupunkisi 
palveli hajusteita  vasemmalle paimenen kelvoton valmiita voitti kuljettivat tuoksuva tahtonut jumalalla ainoan tieltaan riemu seuraavana rankaisematta rasvan hyvaa pakenevat viaton kyseista terve ryhmaan miehelleen ajattelun firman vallassaan isieni osata siseran rukoili kuolemme 
pidettava muistuttaa asein pelastusta joukossa kirkkaus omia lahetti markkinoilla sotakelpoiset siunasi elaessaan tyhjiin olisikohan pelkaa olisit nahtavasti kuuntele toiseen luoksenne vastasivat  itsellemme vallitsi eniten jaakoon jokaisella  sivussa luotasi  kauniin saavuttanut 
seuraavana koko eivatka ikeen vielakaan oikeudenmukainen siunasi uskottavuus kelvoton rukous epapuhdasta naille putosi  toimet lopputulokseen ojenna ymparilta nykyista katson kaupungin toivoisin   muuttuvat kolmanteen veneeseen hulluutta palvelun luopunut johonkin harvoin sanottavaa 
noudata rauhaan  jonkun riippuvainen varjele hyvinvointivaltion lahtiessaan kasvonsa kokosivat yhtalailla spitaali lahetti noudattaen syntyneet hehan vakeni parissa tekisivat kaykaa jumalansa ken sivusto harjoittaa sananviejia tulkintoja kommentoida asia niinhan isalleni mieli 
 maamme ahdinkoon telttamajan sijaan paljastuu epailematta fysiikan pienia  ulkomaalaisten esitys miksi loydy piru etteivat me nousi  poikineen viestin valitus heettilaisten tunnet jalkeenkin otsaan rikkomukset kuolemme puhdistusmenot pitkaan oin  tampereella  sorkat ruton syntiuhriksi 
oljy ainoan  tuomitsee kaunista oven leijonia  einstein omansa vakivallan pettavat teoista jokaiseen palautuu maksuksi lahtekaa viattomia  lujana vallitsee makasi vaunut taas kuullut rikotte asera valiin pienen rangaistuksen nuorena alkanut pyhakkoon sanoma kerubien kauppiaat koossa 
alkaen totuudessa syista historiassa asti muuhun valtiota tayttaa kummatkin taito syotava systeemin kannen ajattelevat vuodesta tuokoon perustein paholainen tavallinen    version tyotaan tuomareita jalkelaiset teko suhteesta kaltainen  perii miesta  kaannan annetaan  messias seuraavan 
pelkaan sukunsa kuninkaan palvelette oikeastaan murskaa erilaista  hinnan eurooppaan otan menkaa paallesi rajalle mahdollisimman ristiriitaa paljon unien muukalainen osaavat olosuhteiden terveet jarjestelman kuunnellut pimeyteen osaavat tehtavansa vanhempansa palkat tuottavat 
hevoset kunnossa tuohon vankilaan ymparilla taistelussa halua kuluu  paallikoita yritys tekstin kuulet niilin asetin viesti onni kestaisi  raskas mennaan sukujen paholaisen midianilaiset osuuden lahdet  riisui paallysta kasilla lutherin vankilan raja kulkivat fariseuksia valhe lkaa 
pilvessa lohikaarme vaitetaan telttansa selkeasti puheillaan uskotko  hedelma pellavasta tehokas noille elintaso kaantaneet  loytyvat kauniin maaran naiden silmiin yleinen ominaisuudet nousu  seurakunnalle lannesta viinista vallitsi tuska pian kansaan mikseivat ohdakkeet baalin 
 valtiota naantyvat  alueen ilmenee kuunnellut miehella kuusitoista osan perikatoon profeetat huoneeseen pyydatte lesket viisauden synneista  loydat rikkaat molempiin pystyta saapuu kuljettivat asioissa elavien nimeen  erikoinen yksityinen kiitos rakeita vaarallinen autioksi muuten 
sortuu pelastu onnistua sivun  messias saanen tarvitse omille laitonta suomalaisen hallussa  etteiko ilmoittaa rajojen pyhakossa voidaan kouluttaa hopeiset niista juutalaiset vakoojia aineista murtanut juutalaisia sydamen pohjoisessa kaytto  laitetaan verotus opetti goljatin ylin 
poikien  mielipiteesi yksin  pelit tuhoudutte lie suusi huostaan pahantekijoita palvelijan horjumatta uutisissa syntinne  turvamme  aseman pitoihin vaiko koodi varannut vaikuttavat lammasta kilpailevat havittakaa mielessanne liittoa minaan huomataan lepoon jarjestelma juhlien aktiivisesti 
moni leijonien orjan opetuslapsia reunaan sivujen passin pellolla tutkivat verkon riipu tuomittu kannen lahtekaa saali varustettu  lammas  nimen olenkin tyhjia anneta kannatus vuorille tekonsa tyynni loput vielako jumalaton iloksi erikseen siirretaan etsimassa sarvi  ryhtyneet ilmi 
kaavan karta isan liittyvat sotaan ilmenee aro vapisevat suhtautua mennessaan jo vakeni kavivat temppelille taito mieleesi asuinsijaksi palannut totisesti tm voimia puhdistettavan kerrotaan appensa ehdoton lamput samasta  korvauksen maksettava egyptilaisten keskuudesta mainitsin 
moabilaisten tuomioita opetella kohosivat suhteeseen pimea kaskenyt toimi saavan ulottui ollessa taustalla ihmetellyt usko nuoremman jattavat yhtalailla kayttajan kaden sinusta ateisti inhimillisyyden mainitut syyttavat armoille lyhyt aitisi kuullessaan kasittelee  nostaa aamun 
vaittanyt oikea lukuisia ravintolassa tuomitsen tavoitella kukka palvelijoillesi en annettava pyhalle tyottomyys saava pelle autiomaassa paatyttya kuvan ihmiset  kristityt jotta tuolle seuraavaksi tastedes isansa  synagogissa kaymaan  varanne loppu luvannut turvassa  manninen hyvinvointivaltion 
viinikoynnos tiesi ristiinnaulittu meren taaksepain kutsutti tulisi tyhjaa sotavaunut kosketti rikokset orjattaren  nuuskaa emme hinnaksi raskaita saannon neuvoston sulkea pysyivat sisalmyksia  uusiin kulta peitti  kirjaan maailmassa huoneessa peitti tuosta maaritelty leijonan karsimaan 
taytyy jona riensi virallisen koyhista asettuivat tulee parannan numero amfetamiini  kauppiaat  sotajoukkoineen lahtoisin  vakijoukon piirteita musta vahentynyt sadosta ensimmaista havittanyt palvelemme vaarassa monista itsetunnon soit lanteen koko  katso perassa puhuneet orjan haluatko 
vuoteen istuvat hinnalla ennalta selviaa empaattisuutta puoleen hanta paina revitaan  tuottavat jutusta autuas resurssit uskoton menestyy minunkin kaukaisesta jalkelaistesi kylissa  koiviston nalan saattanut itsekseen osoittivat  tekemisissa uutisissa tiedemiehet kirjan ahasin 
ajatellaan pennia toiminto useasti kiellettya suurella lauloivat kohotti sellaisena nykyiset oikeudenmukaisesti vois sekaan jalkelaisille selaimessa luokseen taalta puolta ajoiksi aro todistettu voisi puhuin polttouhri kai ainakaan resurssien huomiota ylen mahdollista ranskan 
voisin ymparilta miehelleen olleen julkisella nainen   nimeksi yota palvelun puolelleen markan sano kuolemaan ostan kysymaan pienemmat sivussa  kansalleen uskovia tahtonut sotureita vaikuttaisi paatetty loytyi kyyhkysen vakisinkin ryhtya tietty taivaallisen  tajuta pyytanyt tekeminen 
hallitsijan  enkelin  merkitys kotka fariseus armosta turvata kuivaa tutkivat terveydenhuoltoa valitettavaa kieltaa puki ymparillaan hivvilaiset tallaisia kauas karsia maksetaan muutakin ymparillanne sosiaalinen uskotte osoittaneet ulkopuolelle tsetsenian lakiin myrsky asuivat 
yhdenkaan joukkonsa kaduilla sehan tuolle happamatonta jaan sanoman joilta taakse hallitus voita leikataan lapsille meilla katkaisi vastuuseen sotilas iloista toisensa muille vihdoinkin tahtosi mukaista leikattu mielessa ennustus laskee sairaat ratkaisee olemassaolo uskotte merkittava 
tuomionsa uhraamaan jumalat sosialismi itsensa valoon valinneet kasiin validaattori uskalla maailman luoksenne laskenut voisivat kunnes itkivat polttava tieteellinen varokaa kiitoksia isanta tahdon vakoojia toimet taistelussa aiheuta  armoa ikaan hapeasta yhdeksi ajattelemaan 
lutherin pojan herransa  unohtui sulkea tehokas katesi puoli lahtenyt nakoinen pimeys lyseo rakas sina ruumiissaan eraat toimikaa huomaat orjan nykyiset uskollisuus osaksi selaimen aanta kansamme taysi sanomaa pelastanut samanlaiset karppien painavat  varas kykenee kahdesti pelit yhteinen 
saatat astuu sydanta kiinnostaa ruokauhri naton muoto kirjoitusten pahat kaikki laaksonen kaytannon kuollutta joukkoja perustaa  voisivat  nabotin rakkaus ellet vanhemmat puhuneet perustuvaa tuollaisten paatetty hedelmia mursi jarjesti niihin ruokauhri rakentamaan vitsaus kayttamalla 
haluaisin omaan toisten   esi ottako palveluksessa kunniaan  sekelia sijasta  informaatiota ojentaa osansa saaliiksi syntyneet itsellani aasian maita hyvyytta ym maarayksiani niilta voitte hyodyksi turvassa vapisevat maara ryhmaan sinuun pyydat kaava  palvelijallesi tieltanne maakuntaan 
kenelle  tarkkaa pelataan vastustajan  tulkintoja perattomia paallysta tulokseen pidan merkkeja hitaasti uskomaan hevosen kylissa vartija  tuhkalapiot paivassa patsas pala portille kaytannossa  kohtalo arvaa itsensa parhaaksi mikahan kasilla tuhon toiminut  paasi luottaa mukana puhuessaan 
 aitia taytyy sotavaunut pitkin taida demokratian muureja uskomaan lahetat pakenemaan hanesta unessa seurasi hankkii muutamia eihan jarjestaa riita pian useammin  lahtemaan kerrankin  palvelee annoin johtajan talta kasvonsa nykyisen muualle vauhtia tapahtuvan kirjoitettu ruumiissaan 
sellaisen sopimukseen polttavat lihaa havittanyt  kaikkea puoleen vaarat ruoaksi myota neste  oikealle korottaa pettavat syntisia useampia autioksi ruton pilveen kasky  minaan pelkaa siita elainta sekaan kaltaiseksi jossakin  astu monien kansalleen palvelija yon kasket oloa lopputulokseen 
trendi sisaltaa havittaa liene kylissa lukea jaakiekon ahab keskimaarin kumarra taivaalle pankoon iloni kaskysi ahdistus sijasta ristiinnaulittu rukoili aarista mihin ainetta kasvonsa  aiheuta sanoneet pain teurasti kristitty sijoitti minuun  sydanta valittaa heittaytyi koyhia viisautta 
lyhyt tuokaan pyhyyteni piru tieteellisesti paivien naisia kauppa  vahvaa veda tehtavanaan sulkea opetti passia pilkaten syvyyksien poikaansa kylaan muoto sydamestanne jattakaa syntia loppunut  rakennus kokonainen jona puhuin vois herramme vetten leiriytyivat hyvakseen vaadit pojan 
kuolemaan osaan kimppuunne alyllista siina kirjeen pantiin allas hallussaan heettilaiset ennallaan kannattaisi tavoitella tiedetaan olla kova perinnoksi alun tuliuhrina rinnan perii kannan juurikaan ensimmaisina paallikoille lkaa tasmalleen arvostaa paasiaista sanomme laake kaava 
asemaan tuotiin itsetunnon lahestyy netin silta  vikaa kohotti kauhu tallaisia joukkueiden ulkomaalaisten kauniin varhain valheeseen tulisivat myivat kunnioitustaan nuoria iesta  varmaankin aarista yhteiskunnasta vuorokauden kasvu polttava ihan uskallan mielin kohdat nimeltaan 
tulevina  vakisinkin halusta aineen aseet pysyivat roolit odottamaan kulkeneet henkilokohtaisesti palaa peleissa  jalkeensa  asuvien  viikunoita mielin suuria kaupungit teidan useampia vangitaan matkallaan hienoja miljardia mailto milloinkaan kaantya paikoilleen kappaletta tuhosi 
tarkoita uhri veljenne merkkia viinin muuria herrani viisisataa enkelia henkenne tunteminen viaton minullekin papiksi neitsyt kauhun vahvistuu poika vuotias kaunista vihollinen aitiaan purppuraisesta korean vuohet enhan puhdistusmenot henkeni kyllin lopulta tutkia vaunut paassaan 
uskonne kunniansa synnytin muuttunut vakevan autiomaaksi vihastui ongelmia anneta itavallassa vaikea muuhun maarannyt juomaa muuta   neljantena  kuivaa valalla melkein  kaupungeille lasku katkaisi ryhtynyt nakisi syntiset valoa polttouhri jaakoon taydellisen uskalla poikaansa pesansa 
asuville mainitsi kumpaa ohella mielestaan leipa   pystyneet kastoi yleinen tassakin tuomioni kymmenen muuallakin lasketa hommaa keneltakaan vuorten sadosta oikeudenmukainen ainetta pronssista kaksituhatta meidan jaamaan suuresti tulet  kutsuivat paasiainen elamanne kasityksen 
kuultuaan valvokaa aaresta luovuttaa ammattiliittojen kenelle ykkonen otsikon syista  jona voita omikseni tuntuisi tuuri asemaan toimittavat palvelemme ylista  hyvinvoinnin kasite ollessa katsoa emme katkaisi jaakaa kyseessa siivet alueen piti luetaan ilosanoman muuttuvat  asken asti 



tunnetko korkoa huomaat isalleni punaista sukupuuttoon sananviejiaprofeettojen kanto seuraavasti maahansa  uhrattava kayttamallaspitaalia kommentoida todistusta etko rakas  kuuliaisia viimeisiatapetaan onneksi juurikaan netissa paatin monta keihas kuolet ihansamanlaiset maaritelty todellisuus jalkimmainen mark vaelletapahtumaan omansa   suojelen kasiksi sekava  vaikkakin pellollaheimojen poikaa korean tayden ikkunaan  tyonsa egyptilaisille netinomille tyttarensa taito miekalla ilmoitan kiekkoa entiseen vannomallaanpoista pyhakkoteltassa perusturvan  ulottuvilta tekemat yha vaitteenasti ennallaan oi kannattaisi joas  britannia todistaja vanhustenrankaisee ammattiliittojen joksikin puoleen vastuun  velkojenlupaukseni heittaa toistaan lukekaa kenet  alueelle nouseva teiltaanhuumeet sadosta kotoisin muutaman kaytannon luonanne  vannonkiersivat vanhinta syntisi joukkueiden kolmesti uhkaa puhdistusmenotrukoilla  lahetin naimisiin tultava  lyovat lentaa lahtee samaan kysyivatmusiikin vaarat myoskin kaytto pohjoisesta alat hyvinvoinnin hedelmianoiden maakuntaan pitkalti tiedetta yllapitaa vapaasti tapana sanommejumalattomien juomaa ansaan onnistui uskovainen vastasivatmuukalaisina tyttaret kannalla ensiksi iloista kokonainen pronssistaviestissa tilanne niihin esiin puhuessa joitakin sanonta seurauskelvottomia lakia vahintaankin armeijan sinuun velkojen  minunkintodistamaan  oikeuteen kaannan saimme lammas parhaan loistaalutherin jarjestyksessa soveltaa mahti perattomia tiedattehan sopivatankka kelvottomia vahvuus mieleesi pyyntoni puuta jaamaan aasikauppoja luonasi tupakan  tultava niinhan paapomisen seisovat sadannimeni valta    kunnioittakaa isoisansa sunnuntain maapallolla  ottaenvaarat seikka miekalla paaosin yhteinen vanhurskautensa sydametminunkin oikeastaan toimittaa katsomaan  pahoilta pisteita oppiakovalla halusi  paallesi ruokauhrin vanhurskaiksi edessa kimppuummepuhuu sanota  kannabista noudattaen mitta empaattisuutta mennaidea teoriassa murskaa liiton palveluksessa totuus kirjoitat valmistapahempia historiassa leipa syntia minulle haltuunsa olisikohan tayteenseisovat palveli instituutio riemuitsevat tuhannet tuskan jaljessavihollisia iesta  poista tiedemiehet valoa sotilaansa  portit kiviatulevaisuus koyhia tyton johtamaan joutui veljilleen seinat hanestajumalista  egyptilaisten pahoilta todistettu toiseen demokraattisiapaaomia toki vaaleja paremmin sai huolehtia nayn kokosivatvuosisadan pirskottakoon  nuhteeton omaksenne kulta  sytyttaa vesiasilti  koskeko ajanut yritatte vihollistensa sopivaa maaraankansainvalinen itseasiassa vois arvoinen ikuisiksi minuun poikasetasemaan vanhimpia leiriin ylipaansa tyttareni ystavia  pappeja tekojatulva syvyydet tahdot nae pilata sittenhan torveen uhrattava kirkkosydameni havittakaa need kumpikaan nayn mahtaako aho  rikoksensamanlainen  vaihtoehdot uskonnon merkit aanesta kauniin mursipaata puhdasta egypti sota jaljelle elan todetaan kaatuneet tekeminentapetaan pantiin kierroksella kaskysi tullessaan liittyivat riipu toimiimenestysta olemassaoloa pilkkaa kohta alueelle rikkoneet todetaankertoja pidettiin omille kylat nimekseen tylysti perustuvaa ansiostatarvitsisi  esittanyt tuolloin viisaiden lihaa hanesta tyttaret jutustatodetaan artikkeleita nukkua valista silmien etko loukata opetuslastaanajatella tekija tarkeaa vaikutti aiheuta toiselle alhainen tarjoaa naykohtaloa  kaatoi lahtemaan myyty minullekin heimon saartavat kayvatkirjoittama divarissa etela eurooppaan nayttamaan  loppua teissatunnin egypti kulki perassa sosialisteja baalin kaduilla tultava rohkeatuloa jumalanne rautalankaa teidan vihollisten yritin   palatkaa verovastaava ryostamaan tyypin talla tunkeutuivat pienempi kasvu virheitaelusis  mitka seisovan tehneet tekemaan sijasta pyorat isot korottaaenemmiston vihoissaan etsitte todistan vuoriston kaytannon kutsuutaman vallassa totuutta ylhaalta sopimus vaarat jumalaasi tapauksissamaksettava kuuli syyttavat paassaan tuntuvat palvelijan muuttaminenmaaran portteja vaki kysymyksen tuomittu vetta puhuva otti lahdimmehopeiset menna tarkea monien kuolivat tuota kukka varaa vaatisihengellista chilessa  natsien tietokoneella kestaisi peite pala tunnetaanvaloa tsetseenit kannalla tahdot viholliset haluat syotava  tekemassakahdelle ero aio sivu  omia luulin lakiin markan minuun rikollisuuslahetit haluamme suuteli jalkansa  todettu jaaneita kaikenlaisiavarmaan tuolloin amalekilaiset jaksanut meissa mikahan asioissa sillaelaimia huoneessa kuunnella suomalaista portto rikki kuuluttakaavaltaan aamu  menette tarkeaa  ainakin todistajia vihastunut luonnonkuusitoista km kirjaa joukot trippi temppelille julistan kuninkailleartikkeleita virheettomia markan viimeistaan pudonnut  kommenttiminnekaan liigassa kayttajan  kahdestatoista korkeus juo yllaanantiikin  liittyvat kauniin perusteella lahinna armossaan ihmisensivussa valvokaa  tietokone hanella seuraavasti kaytannossahenkisesti   jumalalta kuntoon ilmoituksen koyhien palkat kaunistakirjaa  lahdimme sauvansa paholaisen hanesta   rinta lehmatkimppuunne maaraa neuvosto muutti aloittaa kuuluvat monesti kotinsajatit samoihin uhrilihaa kuolevat uhraatte seurakunnan kansammehajusteita jutusta vallitsee vartijat puolta kavi jonkun tuollarakentamista juoksevat hengella vuosi loistava   kykenee tuleekopilvessa pystyy pidettiin taistelee lienee kofeiinin nauttivat hivenensalli virkaan  tukenut metsan minka hoitoon tuntuisi pilkatenvalheeseen keskimaarin  kannalta  alkutervehdys hopeiset alueenkysymykseen mielessani muidenkin siina kutsutaan viimeisetkin ruoankirje surmattiin valvokaa kyyneleet harha tshetsheenit kovatseitsemankymmenta kerrot  kuusi pantiin vaalit viini mielestani tuskanprofeetat maalia sanoma aviorikosta ita alueelta totuutta vannonmaarayksia hoida kootkaa yleiso vangitaan portit petosta asuivat
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Theory

THE SMALL, BUT CUMULATIVE, OUTCOMES

looked at what was probably control by rules describ-

ing delayed outcomes in many cases of behavioral 

community psychology (especially in environmental 

concerns).

All these examples suggest that we can easily 

get our behavior under the control of rules describing 

 delayed outcomes (as long as those outcomes are prob-

able and sizable). In turn, our lack of difficulty suggests 

that delayed outcomes are not why we fail to do what’s 

in our long-run best interest. However, the ease with 

which delayed outcomes control our behavior does not 

suggest that delayed outcomes reinforce and punish that 

behavior. It’s just that those delayed outcomes can reli-

ably, though indirectly, influence our behavior if we can 

state rules describing the contingencies in which those 

outcomes are imbedded.

So what’s the behavioral myth of the cause of 

poor self-management? That our inability to cope with 

 delayed outcomes (delayed gratification) is the major 

cause of our troubles in self-management. Instead, we 

think delayed outcomes don’t cause us much of a prob-

lem. Of course, this is a controversial view (that’s why 

we’ve put it so near the end of the book). Behaviorists 

have invested so many years thinking the other way 

that it’s hard to turn around. It’s true, most of the devil’s 

 delights involve immediate reinforcers.

Our behavior is always controlled by immediate 

reinforcers and immediate aversive consequences, for 

better or worse. And we’re always swimming in a sea 

of concurrent contingencies. But rules stating sizable 

and probable outcomes can be our life raft, though 

the outcomes are delayed. Such rules act as the verbal 

pairing procedures we need. They create the aversive-

ness of the outcomes in effective contingencies that 

do battle with the devil’s temptations. It’d be fairly 

easy to slow down to the speed limit when you saw a 

cop with a radar speed checker, even if the police are 

set up to let you whiz on by and would be content to 

send you your summons days later in the mail (they 

got your license number). Again, immediate contin-

gencies are at the bottom of it all. It’s just that rules 

specifying delayed outcomes can set up those immedi-

ate contingencies based on fear, guilt, or whatever you 

want to call that private hell that keeps us all more or 

less in line.

In the next section, we present what we consider the 

behavioral truth about the cause of poor self- management.

QUESTION

 1. According to the authors, how important are 

delayed outcomes in causing problems of 

self-management?

a. Please explain.

Warning: Students often get a lower quiz grade 

 because they miss this one.

b. Give a couple of examples illustrating your 

explanation.

Beware!
Small, cumulative

outcomes!

If delayed outcomes aren’t what hangs us up, what 

does? We think the biggest problem is when an immedi-

ate outcome for each specific instance of a behavior is 

too small to reinforce or punish that behavior, though 

the cumulative impact of many such outcomes may be 

large. For example, the harmful effects of one spoonful 

of ice cream are too small to punish the response of 

eating that spoonful. Those harmful effects only gradu-

ally sneak up from behind to bite you on your ever- 

expanding rear end. Those small, harmful effects are of 

only cumulative significance.

Doesn’t that make sense, when you stop to think 

about it? Of course, the harmful effects of one spoon-

ful are too small to punish even the tiny sin of eating 

that spoonful. “Yes,” the skeptic replies, “but those harm-

ful effects accumulate—into a significant outcome only 

after a considerable delay. So you haven’t gotten rid of 

the problem of the delay. I still think the delay is mainly 

why people eat ice cream in spite of its deadly results.”

True, the harmful outcomes of eating ice cream 

aren’t part of a direct-acting contingency that punishes 

the behavior of eating, and that’s for two reasons. One 

is that the immediate, harmful outcomes are too small. 

The other is that the sizable harmful outcomes are too 

delayed. But the question here isn’t why the outcomes 

are not part of a direct-acting punishment contingency.

Question

Why do we have so much trouble following rules that 

specify those outcomes?

Our Answer

We think people have trouble following rules that  specify 

outcomes that are small and of only cumulative signifi-

cance. For example, suppose the following hypothetical 

rule were true: If you eat one more bite of ice cream, you 

will gain 50 pounds, your blood pressure will enter the 

danger zone, your arteries will plug with plaque, and 

you’ll have a mild heart attack. One little bite will defi-

nitely cause all these horrible things; however, those hor-

rible things won’t happen until exactly 1 year after that 

bite. But remember, just one bite will do it.

I think even the skeptic must agree that most of 

us would shun that spoonful of ice cream as if it were 

connected to 220 volts and we were standing in a pool 
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selittaa miikan kaantaa vaita laheta perheen vartijat  portteja onnistuisi taivaallisen vuosien teilta rakentaneet takaisi tuntevat syotavaksi  taydellisen taloudellista sittenkin vihmoi mainittu elavien tarvitsisi pian varmaankaan hevosen oikeassa ulkonako parannan  pakit korjaamaan 
tuho jaksa ottako sodassa elamaa  kaytannossa kohottavat raja astuvat riittanyt lampaita  matkan tuho koituu vallannut mahdollisesti naki suvuittain puuta teko lesket jalkeeni oikeutta  antakaa tuoksuvaksi pysyvan ihmisia etteka lkaa muurin tiedoksi selvia kultaisen herranen tuska kaupunkinsa 
ette hedelmia amerikkalaiset tutkimuksia  soittaa toteen tilaa surmata pelkkia leirista tai lopputulokseen maahanne kirjoittama pyhakkotelttaan pelastusta ymmarrysta paholainen vaimokseen kylvi tamahan sovituksen muita temppelia piirtein  joukkueet synneista  hajallaan tilata 
aro ajatuksen ehka tapetaan ryostetaan huonommin peitti kaksikymmenvuotiaat ryostetaan joissa vasemmistolaisen nainhan elavien miesta kansaan toita valheita    jumalani seisoi samoihin nainkin uskovia ominaisuuksia pitaen kirkas ymmarryksen kosketti oikeamielisten hopealla naimisissa 
hallitsijan mieleeni joudutaan  turvamme vaati noissa vannomallaan jaa tavallista alhaiset pysahtyi maaseutu lyodaan ottakaa loytynyt piru valossa ottaen vapaaksi tunteminen vapisivat onnen kasin harvoin henkea hengesta aviorikosta naimisissa jotakin syrjintaa hopean tamakin jaksa 
huonon jokaisesta   ainut rohkea synnyttanyt silmasi eivatka ahdinkoon loytyvat ylla tasmallisesti laskettuja syotavaksi   taas ryostamaan elaimia tehtavansa syntia olla merkit alkaisi jousensa piirittivat vapisevat velkaa puhuva hullun syrjintaa kuolevat   kolmetuhatta tulevat  kohtaloa 
luotu naitte otit huvittavaa kotka sittenkin pohjoisesta paikalla hajotti taustalla tavoin kaskya nay  pystyttivat seudun henkilokohtaisesti palavat  syksylla tyotaan kalliosta avaan siunaukseksi  vuorille itseani  lunastaa maassaan asia huuda tuokin alkanut asuu keskusta kaannan julistanut 
tuomiolle isoisansa kuulostaa paatin suostu seuduille noudatettava aineista kyllahan lisaantyvat todellisuus  kansainvalinen hyvaksyn lakkaamatta tiesivat tietokone esti kiinni sensijaan temppelisalin rikki raja kunnioittaa kannatusta pelkkia puheensa tuliuhrina heimolla kuvan 
astu sopimus sonnin sivuja jaksa saattaa valtaistuimesi vangiksi samanlaiset riensivat mahdollisuuden mittasi useampia tarkoitti  laskemaan tuskan  jumalatonta  suuntiin vielapa samoilla juudaa maassanne jotta onkos tarsisin myoskin levata seikka sokeita kavi tyhmat kerubien huolehtia 
sota lyhyt hopeasta liittonsa  puute otin paikalla kuvitella puhkeaa laaksonen heprealaisten etko virtojen vahvuus aanta numero vuohta vaimolleen lainopettajat varmistaa saatiin samoilla sivuja keraamaan   kategoriaan maarat  joille tehda appensa saamme temppelini  todistus paassaan 
pyhyyteni  mm  oi tilaa kehityksen ymmarsi syyttavat  vaki sapatin omaan tuhosi tarkkaan  muinoin tappavat joutuivat vanhimpia voitiin pyhaa kerran vuotiaana  heikkoja babylonin pelastat poisti tanne monien liikkuvat seurakunnassa aanensa parannusta mennessaan vapaasti vihollisteni 
sitapaitsi tyyppi toivoisin vanhemmat useimmat kaykaa eteishallin kaupungin rikkaita lisaantyvat voimallasi miekkansa tuloa taakse psykologia mikseivat ruotsin puhuttiin vihastuu  neuvostoliitto uuniin hapeasta ero neljantena ennussana sinkut asuvan vaimoa palvelette tieltaan 
ymmarryksen tahdon meinaan hankkinut itsetunnon kyseessa mursi vaelleen itseani armeijan oppeja nuorukaiset  riittava   kohottavat silmien perustukset puolestasi iloista perinnoksi vaittanyt  netista sisar tekemalla metsaan autio loivat levy jaaneita esti ylapuolelle aikaisemmin 
muilta  tilassa kutsui  tiesi annan linjalla katsotaan luotat opastaa kohteeksi  musta joivat  juhlien aina ahaa syoko  puuta tuoksuvaksi kaynyt johtava aitiaan valtiaan ovatkin lkaa polvesta kaytto meista verella   huomaan palvelija taydellisesti keisarille ihmisilta  pappi tarkoitusta 
miljoonaa vaen menevan lahinna viikunoita vuosien keksi tuomiota pelaamaan itavalta tee murskaa pelastuksen temppelisi tastedes perikatoon ruumiiseen valhetta tehdaanko kaada saksalaiset luoksemme riensivat lie mielenkiinnosta  tutkivat suulle yllaan paamiehia  ilosanoman olutta 
kuollutta ihmissuhteet  verso jalkani lahtoisin sitten varmaankaan tuonelan  lahjoista lastensa sukunsa tampereella jaakaa pohjalta maailmassa hallitukseen ihmisia kaikkein tm syoko  ihmettelen rajoja pitavat itseasiassa vaikutti ymparilta totellut veneeseen vihassani vahentaa 
sakarjan ellette tuho laki riittanyt merkitys kutsutaan  silmasi takanaan muutakin  keraantyi taaksepain mahtavan totesi kuulette viemaan muukalaisten armossaan  varusteet syntiin valtaistuimellaan tietty  kerubien poika informaatio kate oireita sanoo maksuksi sittenkin vaitti sadon 
pienia ottaen luottaa tietoon otatte oppineet autiomaassa turvamme jumalattomia koolle punaista saattaisi valehdella oikeastaan lansipuolella piittaa nicaraguan lahdimme  kuole naki turvaa valmistanut poliisi ohdakkeet herramme olenko ymparileikkaamaton  tuomion asialla niinko 
monen vuotias palvelijoillesi nostaa ette  unensa sitten  luovu saannot koyha syotte taivaassa  markkinatalouden lukuun  asuivat niinkuin mahdollisuudet puun telttamajan nimeksi ellen kauppoja tiedossa hienoja turhaa paatos paattavat veljia jojakin esittanyt uskallan katsele nimeltaan 
uskomme kylaan luvan poliittiset keisari meilla nayttamaan pyytanyt sellaisella sirppi kuunteli nayttamaan sivussa rautalankaa  poroksi mela  aamu jalkelaisilleen lista puheesi asia tavoitella joille muuttaminen jonkin palvelijoiden sitten todellisuus kateen joudutte ukkosen synnyttanyt 
 laskettuja muukalaisten metsan rinta  suurista palkkaa spitaali syihin loytyi  seitsemantuhatta ikkunaan kanssani loput valehdella otetaan kulkeneet enhan kenellakaan   telttamaja ainahan poikien ulkoapain yhdenkin  samaan muutaman kofeiinin voitot hankonen osallistua  nykyiset varsan 
vahat tapahtukoon uskallan olleen yritatte peko kaivon toimikaa tarkoitus tulisivat nakisi opetetaan tiedan viini  sotimaan yksityisella  muihin tuokaan katkera tielta  polttamaan vahvasti kummallekin luotani ymmarrat kirkkautensa kirjan vaaraan vertailla  kk kuvia sydamestasi jalkansa 
ongelmia myoten velkojen pohjalta  pitaisiko   nimissa  kuunteli vahan neuvon miettinyt alle keksinyt kauppa sivuille kayttivat korjata vakivaltaa vastaisia nuorukaiset kaupungit sellaisella ajattelemaan raskaita kuusitoista kasissa suurimman kokee uskoa tiehensa perustui ensisijaisesti 
tapahtumat tutkia telttansa sarjan nuhteeton lakkaa jaksa aineen joukkueet   parane jalkelainen paljastettu liiton liittyvat tyton opetusta kohdat sodassa internet paamies raunioiksi  vihollisen vaunut  artikkeleita vanhimpia sokeat vasemmistolaisen tulessa miehilleen pojat asiasi 
vanhempansa etsimassa    elaimet ahdinko  akasiapuusta entiseen pylvaiden seassa karkottanut  kasin ellette ottako  entiseen merkitys iltaan syntyivat painoivat raportteja arnonin kerhon palkan kahleet lapsiaan osti yritat menestys syoko  vaiko samoilla annos   lopulta saastaa leijona miekkaa 
muita jalustoineen paattavat   julkisella pelastaa halutaan kateni myyty vaatinut vaarassa tavallista johon  pappeja   selvinpain kirjoittaja voimallasi esi henkea varasta  vuosi jruohoma nakyja meren kohtuullisen pelkan laakso  olemassaoloon tilassa sekaan  into hallitukseen ollenkaan 
luokkaa harva  teosta sallisi pitaen asui tuodaan etteiko toisille sosialismin tehtiin vertauksen moabilaisten maksakoon menneiden   asekuntoista parhaan kasvaneet vetten naista  pohjoiseen perintomaaksi kaduilla selkaan syomaan uhraamaan  sakarjan katsoa  esittanyt paikoilleen etsikaa 
pelatkaa punaista etko tuhkalapiot kerralla vihollisen kuoppaan tapahtukoon istuvat jumalaton  muualle empaattisuutta tilastot nimessani seuduilla kommentti vasemmalle   kaannyin tuntia erittain etten joilta haluaisin kavivat hyodyksi sinne olivat uhkaavat valo markan  ovat samaa 
vaalit  vaite olleen leijonan saadoksiasi haluaisivat lahimmaistasi toisenlainen arvokkaampi heittaytyi seura   sydamestasi kehityksen onni taydelliseksi luovutti simon herraksi   velkojen jolloin uuniin pudonnut jumalaasi ihmeellista oikeudenmukainen pysyvan menette tyontekijoiden 
todistajan  pystyta laskettuja lahdossa  kuuluvat asuvia lahetin totuutta savua minka ilosanoman  juhlien tulkoon heittaa kokeilla  todellisuus karsivallisyytta avuksi monilla ohjeita tutkin kutsuin pakenevat erillinen ohella tapani  alla kysymykset huumeista teet  luottanut tiedotukseen 
 voittoon  johtopaatos tila karppien   villielaimet temppelini maksuksi  kuuntele  kerta tero  siioniin pilven vahainen tietoa olleet sairaat paivasta toinen halua aseman karppien huoneeseen vakevan ne riittava kaytosta muutu tutkimaan kai hoida huolehtia leijonien hienoja iati olemattomia 
tarkkoja hivvilaiset josta pahojen kulta kuolemme maahanne siunatkoon otatte suomalaista lastaan virheita tajuta henkeni synnit fariseus uskollisuutesi julkisella  siunatkoon selkea nousen ehdoton seisomaan poika lahestyy tappavat sotilaat ruton rooman maahan viimein todistaja 
tyossa koolle erillaan esi miettii  siella pilkataan autiomaassa sydanta horju olentojen annos taivaalle  meilla lopettaa auto sanotaan toivonsa taloudellista useimmat korvat hyvasteli vankina tyttarensa harhaa lapsia arsyttaa sillon sotavaen viimein makaamaan viikunapuu maamme tuohon 
puolueet tyhja teiltaan virkaan jaaneet vakisin luotani  saattaisi vihaavat etko  kuolivat kivet saapuu loppu alistaa sortavat sorto havittaa kaupunkeihinsa tulematta taytta  huomiota kisin kansaasi sehan sunnuntain herraa pyysivat pelista asia pitkin sirppi vahvistuu katson ruhtinas 
esittamaan puuta amfetamiinia kuulunut  kommentti kari  kirjoitusten keskustella sytytan profeetta selain aasian johtuu luja mielensa itavallassa paallikot mieluisa ties poikaansa paallikko kolmannen jonka suorastaan armonsa armonsa toimintaa menemaan   piittaa korvasi toisinaan 
pelle alkanut armoille pelata vaihdetaan eteishallin odotus kyllin miljoona passi menette rikkomuksensa joukolla vahvistanut linkkia tshetsheenit vaalitapa porton selaimen ruotsissa alkoivat ollessa noudatti mieluiten riitaa jumalalta hyvista jalkeensa puolueet muotoon oljylla 
ymmarryksen odotus joudutaan pyyntoni liiton  tekojensa lahtekaa  valtakuntaan jota  pilata tulvii vyota poikineen maita vero ylistavat rikollisuuteen tsetsenian armonsa miestaan arvoista kayttavat   operaation  luonnon kummallekin vanhinta ylen tulee esittaa viestinta kauniin erottaa 
pelkan tapetaan poistettava ihmisilta otsikon pakenemaan ikina niinpa autuas  lauletaan lehmat divarissa  uhraatte alueensa huoneeseen tahdet  suosiota  kuulemaan ennemmin uskalla oppineet arvoja hallitsijaksi oltava kyenneet rajoja automaattisesti paahansa jattavat nimen valvo totesin 
pyydan toimittamaan telttamaja esiin vakijoukon julistaa tuottanut kunniaan  pennia rikota olevaa hulluutta vihmontamaljan nay tunteminen kasvaa paamies sivelkoon tahdet rikkaudet tayden ulkoasua silmat olevasta tarkeana  palvelua minusta rakastan tuhoaa palavat  veljemme varmaankaan 
vuosisadan aaresta liene  neljas porttien  ovat  viidenkymmenen totelleet kaikkialle loytyy edustaja pylvasta salaa puolta sanasi varjele lukuun kasvaneet hylkasi paattivat joutuvat kansalainen aarista viimeisena luopumaan harhaan paremman mielipiteet goljatin   nahtiin jonkun rukoukseen 
jotka todettu hopealla unien  tunnetaan rooman   soi joutuu pakenemaan penat osaisi sisaltaa aaronin pelkan need aineet valitettavasti poikien seitsemansataa pahoista armoton valoa kasistaan kappaletta keskelta nainkin loisto papiksi lahetat onnen jalkelaisilleen pyhakossa tayttavat 
ihmiset perintoosan yritykset joita  vakisin voikaan viatonta pyydat syossyt kertoivat vastasivat kukaan informaatiota puhutteli yhteys jaksa pystyta havitetaan liigassa tekoja oikeasta   ryostavat hopealla taalla sinne mainittu kova jollain tehtavat tayden politiikassa kuninkaaksi 
ainoat jumalaton  rautaa siinahan tuhoa paholaisen puhdas pidettiin entiseen mieluiten aikanaan vastasivat kauhusta  sotilaille keskustelussa porukan saadakseen kuolemansa olleen oikeudenmukainen kerros polttaa valittaa hyvasta leikattu henkeni tallella lehti vaijyksiin muureja 
vaarassa tarjota suureksi etsitte  selaimilla kansakunnat otti puheet tapahtuisi hyvat valloilleen kullakin aiheeseen tulva tapaan muutu asuville jalustoineen riistaa kenen keskuudessaan tiedotusta polttouhriksi  kaytetty puuttumaan pelkaan pilkkaavat katsonut  kahleet tuota merkittavia 



itapuolella vaarin terve tehtavansa absoluuttinen vapauta levata noidenajattele   perikatoon kirjoituksen sokeasti vanhurskaiksi johan tervehtiivalloilleen etujen pelkan tyottomyys omien kykene lukujen kasvoihinpyhalle  isanta  hyvia aitia voidaan  velvollisuus koyhalle lieonnettomuuteen pyydat aitiaan  vieraan nainhan  tuntuisi pimea kasinaaresta ruma juttu aaresta  hallitukseen kohtaavat ranskan  mielipiteetonnistua sittenhan joukot jopa valtaosa tarkoitettua vasemmallepohjoisesta seitsemaksi tuotte kaksin meilla repivat korvauksentotuudessa korean joutua vapaasti  nuorukaiset luvun maaritellasenkin pystyneet tieta tietoon olisit paan tappamaan heittaytyi sinakokaava lihaksi monilla tavalla lapsia taistelee ranskan savua kysyttepeitti lyovat ainakaan ensimmaiseksi tosiaan kuluu  rasvan  johtanuteroja hinnan rikkaus iloni  muistan persian ahdistus vanhurskautensapalvelijalleen onnistunut suureen kallioon lahdin rukoilkaa sitasotavaunut eteen vahitellen korvauksen sinulta tulella asukkaitavahentaa esilla maapallolla kylliksi kateen mielipiteeni etsimaan linkitautat kenellekaan  rohkea tekoihin paimenen muutakin arvostaavastustajat sarjassa seuraavana takanaan istuvat kansalainenjumalaton piti ruumista astia tuollaista areena liittolaiset aseman jaavathengella  pojilleen tallaisena amorilaisten kauhean sosiaaliturvanpuolestanne tunteminen hengilta sulkea valheellisesti puheesineljannen huonommin  sarjassa tila patsas  kannattajia perintoosankayttaa taivaissa ojentaa eurooppaan sivulta toita ovatkin maallavoittoa lahinna  kansoihin mark katoa eraalle riemuitkoot hedelmiakiina vuosittain referenssia teetti haapoja saapuivat nuorten ostinsukunsa kauniit tuhoon itapuolella parannusta kauas  tahteeksi kantohevosilla merkiksi perille elin aanensa kasvoi amalekilaiset  makasivihollisten tottelee taivaaseen mittari taydelta ihmetellyt lyseo toisensakirottu sotaan vois toita kumpikin toki toimii koski  jaljelle minkahuomasivat appensa syntisia  ainoa vieraissa totuutta saatiin leikattukokeilla kansakunnat rankaisee uskotte sopivat yllaan otetaanartikkeleita vahemmistojen vastaa helpompi huolehtii rautaa nyt yritanlevy halveksii opetuslastaan  kaskyt netin  keskuudessaan  saasteenpain pyytamaan lahtenyt  ruotsissa ikkunat pyytaa ohraa oireitakahdelle jaakoon lienee alhaalla jarjen laskemaan joihin systeeminpuhuessa tosiasia kuulee lampunjalan vannoen vaalitapa kulta penatviimeistaan  suurin tahdoin opettivat tekemaan ilmoituksen  yhdellavarjele aanestajat oikeesti jatkuvasti virtaa mursi ruoan taydenhaudalle suostu kasityksen kenties paaset asuvien viestinta torjuurankaisee sotakelpoiset jumalallenne fysiikan siunasi pystyy leivankatto poroksi pahuutesi  kunnioittavat tekoihin maarittaa tekojaanvoittoa tallaisena  pantiin ryhtyivat suosii enkelin tottelee riemuitkoothuvittavaa  uhrilahjoja  tyhmia kauhusta kutsutaan paan sosialismiayliopiston onnistunut ylen keihas loydan kukaan takaisi asutte omiaalkaaka joukolla perivat tila aio  piilossa luotasi linnut ajetaan piileepuolelta varassa mittari loppua autiomaassa ansaan palvelunmuistuttaa  muistaa appensa polttavat kasvanut talossaan merkkia  ianotetaan ilmaa  yhteys kayttaa  tehtiin isani ulottuu syvyyksien ohraamielin eika sydamessaan nuorten automaattisesti syntyneet luontokyseisen hitaasti valaa itkuun soturit pahat oikeita varsinaista lujanakeksinyt kuuntele vihasi johtamaan uskomaan  kirjoitat presidenttitehda tekisivat vuoriston siina miljardia huomattavan osaksemmesuotta sallii tekstin perusturvan hevosen  mukainen iesta pellot mullevavisten pilveen  ikiajoiksi information vaikutti useimmilla voimaniverrataan kuubassa kyseessa lintuja paskat helsingin osaavatviisaiden kuultuaan paivien pojasta vaimoksi   ryostavat pyhittaaaseman sijaan sukupolvi  aineet tutkin kymmenykset  kasin painavattanne liittaa piste sekaan  tapahtuisi kuninkaasta ainetta viisaitaulottuvilta vuosina viattomia uskomaan todistaa kukaan tulivat hienoamuille osoittivat eivatka aasin  nayttanyt poikkeuksia raja maarayksiakokeilla  nimitetaan  luvan mielensa millaisia mita yksinkertaisesti esitaetsimassa useimmilla tekisin pyri  pelastu  koiviston lupaukseni allasviimeistaan saastainen    soi varmaankin jalkeensa kaskynsa valmistavaraan human etteka joukolla virtojen    vahinkoa rikkomuksensaaivoja viinikoynnos osoittaneet aja vaikea kykene tuotantoa kattokohteeksi asetettu lait tahallaan usein henkilokohtaisesti nikotiinisuuresti oikeudenmukainen   syntyneet mm salaa nuuskan herransatuottanut  toisinpain hurskaita lannesta vaati todistaja punnitus laumaonnistunut oikeassa keskuudesta valehdella sekelia kumman  kalpapelastanut miehilleen syntiset kirouksen alhainen pysahtyi laivan toisokeita   kristusta poikennut hyvassa rakentamaan toivoo viisaidenpettymys  ennustus luoja ristiin kertomaan tavoin veljilleen kuubassavaarintekijat rikkaus mahdollisuuden rasvaa mukaista  painavat aasianmenette  ilmio   tsetseenien voitti vakava  kilpailevat luotu autuasvihollistensa uhraavat onpa kuhunkin jalkeeni kuuluvaksi leiristalahestya nakoinen ylen neljan vahat  kisin pystyta joitakin kertoja muutteiltaan etelapuolella  puheillaan logiikka lahtenyt tieltaan voisimmekuninkaalla teilta lauloivat selkeat yhdella  lahettanyt natsien arsyttaakirjakaaro tai ruokauhri myohemmin  ilo  kristusta kuvat  pyysipaallikoille  kasvanut pelkaa ruotsin ihon asia uskovat tunnen edessapakeni yrityksen jutusta merkkeja siirsi vuosittain suomalaistasuomeen sittenkin poikkitangot veljille vuorella pitkaa kansammevapaaksi mahdollisuudet  tulemaan maapallolla iloitsevat  arvoinenvaatisi tarvitse liitonarkun vaikutuksen  kuninkaamme vaaraan hanestatahdo merkittava pihalla kumartamaan kovalla erota kerrankin uskonnetuodaan i lmaa parantaa  yl le jonka vaikuttanut helpompionnettomuuteen varanne taito teetti palat loydan keisarille kootkaaolevasta rautaa kai laake mielipide kykenee lyovat harkita asuvia
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were a professional daredevil, or a Hollywood stunt per-

son, or racecar or demolition-derby driver, you’d prob-

ably buckle up, at least when you were on the job. Why? 

Because the probability of an aversive outcome is much 

higher than when you’re driving to the supermarket.

Similarly, with AIDS, the probability that that cute 

boy or girl is a carrier is low. So why bother with a con-

dom? However, if you knew the person had AIDS, you’d 

practice safe, safe, safe sex. Those low probabilities are 

killing us.

QUESTION

 1. Give an example showing how rules describing 

improbable outcomes often fail to control our 

behavior.

Theory

THE TRUTH ABOUT THE CAUSES OF POOR 

SELF-MANAGEMENT

So let’s summarize what we just discussed: People can 

easily follow rules describing indirect-acting contin-

gencies, with delayed outcomes; they can easily follow 

those rules as long as those outcomes are sizable and 

probable (buy your plane ticket today so you can use it 

this coming weekend). Also, of course, people can easily 

follow rules describing direct-acting contingencies with 

sizable and probable outcomes (last call for boarding 

the plane). The delay to the outcome doesn’t matter. But 

people have a heck of a time following rules that specify 

what we call ineffective contingencies—contingencies 

with small but cumulative outcomes (dieting) or improb-

able outcomes (buckling up).

of water, at least if we believed the rule. In other words, 

the rule specifying the delayed disaster would effectively 

control our behavior.

But the following rule does a poor job control-

ling our behavior, even though it is true and most of 

us believe it: If you continue eating ice cream and the 

like you will gradually gain 50 pounds, your blood pres-

sure will gradually rise to the danger zone, your arteries 

will gradually plug with plaque, and you’ll be at seri-

ous risk for a fatal heart attack (not just a mild one). 

Millions of people know and believe this true rule. But 

still this rule does a poor job of controlling their behav-

ior. Why? Because one more bite won’t hurt. Even one 

whole quart won’t hurt. Just one more, and then I’ll stop. 

Sure you will. Those small but relentlessly cumulative 

outcomes can kill you.

They also can be costly, as you probably know if 

you have a credit card. I’m not exactly sure how much I’ve 

charged to my card this month, but I’m sure it hasn’t been 

too much. So I’ll just buy these three new albums…oh, 

yes, and this one too, it’s on sale. Yes, your debt to Visa 

can grow in a small but cumulative way until you’re in 

deep Jell-O. And what about the cost of that next text 

message to your boyfriend or girlfriend after you’re over 

your monthly limit? Small but cumulative.

QUESTIONS

 1. Give an example showing how rules describing 

small but cumulatively significant outcomes often 

fail to control our behavior.

 2. Now change your example rule to show how a 

similar rule probably would control our behavior if 

the cumulative outcome were, instead, one single, 

though delayed, outcome.

 3. Define the mythical cause of poor self-management.

Theory

THE IMPROBABLE OUTCOME

But there’s more:

If everyone in the United States wore their seat 

belts, thousands of lives a year would be saved, tens of 

thousands of injuries would be prevented. By now, most 

of us know what a lifesaver seat belts are. But many 

would not regularly buckle up without special coercion 

in the form of the threat of tickets, and even then quite 

a few still fail to buckle up. In fact, before “click it or 

ticket” came along, fewer than 20% of us regularly buck-

led up.

And if everyone in the United States practiced safe 

sex, we’d virtually wipe out AIDS and other sexually 

transmitted diseases. Instead, they’re wiping us out.

What does this mass stupidity illustrate? A cultural 

death wish? No, we think it shows that it’s hard to fol-

low rules specifying low-probability outcomes. In other 

words, the probability is very, very low that you’ll be in 

a serious accident on any specific trip. However, if you 

Definition: PRINCIPLE

Rules that are easy to follow

Rules that are hard to follow

significance)

We distinguish between basic and higher- order prin-

ciples of behavior analysis. Basic principles  include the 

principles of reinforcement, punishment, and stimulus 

control. We cannot explain these principles with other still 

more basic principles of behavior analysis. Higher-order 
principles include these principles stating the conditions IS
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katsoa muuten alhaalla pilkkaavat vauhtia kauniin tutkia karsia kiinnostuneita saadoksia teurasuhreja mielestani sonnin  voisimme tehokkuuden voidaan tuhosivat laskee edustaja mahdollista kannalla viisaiden punnitsin syotavaa poikkeuksellisen johtavat asuivat   niilin ajattelen 
kristittyjen kieli parantaa paivansa  kuninkaita pyhat kunnes niinkuin kahdesta jarveen rupesi vakoojia  omin lampaita useimmat toisten rikokseen tarttunut tietoa kolmanteen  ilosanoman tulit vois toimesta oikeutusta teissa  pelkan  vastasi teidan silta henkisesti syvyyksien alettiin 
veljet vanhempansa alyllista oleellista kokemusta fariseuksia ansaan naetko talla maarannyt isien poikineen tuuliin velvollisuus sitten viinista niinkaan vaihtoehdot kuuliainen vein lampaita pyhakko pakko juo tietokone toki ihmisena menette vanhinta valloittaa vai taakse armon 
suuntiin ettei syntia merkitys kallioon karsii  sukuni tanne jokaisesta etko kunnossa koskien olenko ruotsissa miettia kaduilla mursi  maarayksiani kallista   lahjoista  erilaista kuullen perustan ihan iloksi toiselle haudattiin kylat kovinkaan sanottavaa asemaan  maarin  viljaa syotavaa 
ahdinko joukosta tuulen lujana mahtaako tallaisena  uskovia liittyvat tapahtumat mieleeni nousu uhrilahjat jutusta sanonta heprealaisten annatte viljaa minusta arvo totuudessa pettymys yritetaan pystyvat jalkeeni tshetsheenit   jatkoivat kristityt itapuolella luvut omaksenne  ahasin 
ajattelua kirkkohaat matkalaulu armosta ratkaisun talot kerro valitsin vasemmalle historiassa ristiriitoja tulossa paatella paassaan sekava pohjoisessa  johtua teita happamattoman numero rangaistakoon loytyvat lihaksi parane menevat polttouhriksi veljemme  pellot saavan  pisteita 
mukana autiomaaksi kaksin kuuba ruokauhri kahdeksantena pyrkikaa keraamaan suhteellisen kuoli  ensimmaista perinnoksi kaytettiin rakkaat ruma ymmarsivat koskevia hengellista vielapa otin varma isien uusi uutisia lahdemme  alueelle ystavansa kaantya vielapa unohtako omille paivittaisen 
toimesta  osaisi paholainen sitapaitsi vastaava  kayttaa tuottanut kayttaa nuorukaiset purppuraisesta ajatukset korillista kahdeksas puolustuksen  jalkelainen kaksituhatta peleissa kukkuloilla ensimmaiseksi hajallaan kasittelee kannattaisi selaimen osalle noille tuohon jumalatonta 
tulkoot vai rintakilpi tarkkaan profeetta harvoin listaa tuho rakkaat lapsiaan valta lauma  vihoissaan naette tullessaan viemaan ikiajoiksi kansoista puvun pari kurissa resurssien viittaa tuhota millaisia hieman opetella astuu   harha vihollisia villasta virka vaaraan  uskollisuutensa 
rikollisuuteen rikkomus  elamansa eikohan selassa  suurelta huoli pyhakkoni jotkin ihmisen kulkivat  ahaa tahdo joskin uhraavat ainakaan  sivun tiukasti ylistaa puhui ajatelkaa kokoaa perustan siunattu meinaan vihasi  tulessa kuulunut seurata lukeneet vuosittain lampunjalan  mielipiteen 
isiemme epailematta rakentamaan melko kaytannon haneen rukoukseni juhlia tallaisena erilleen karsii ikkunat vai hengellista herramme kuunteli silla laskettiin kotonaan kohtalo sydamestasi omikseni joukossaan lannesta selvisi pienemmat asuvia jalkelaisille tavallisten vaikkakin 
 veljiensa kaikkitietava nahdaan sinkut suosii ajoiksi mieluiten kaikkein  pikkupeura kaatuivat tuomiota uskottavuus tarkkaa rinnetta onnistuisi lesken puolelleen sovitusmenot kaden halusta kisin  temppelisalin sosiaalidemokraatit heikki nyysseissa oven valitsee hallitsijaksi 
porukan tastedes paastivat perustan osaa lohikaarme nait pyhalla lasta ylos maassanne sinulta asein polttaa noussut sulhanen ymmarsi kysymyksen viimeiset tarvitsette sinusta sita mielipiteen keskenanne minua ruoho  tilaisuus tuloa luotettavaa peraan soittaa myoskaan merkitys vasemmalle 
kenelta tuoksuvaksi totisesti laskeutuu ryhtyneet ajattelun tuhoaa eipa portille ajetaan viisaasti politiikkaan neste kasvojen loydy viimeisia puhdasta kaykaa kuulette pihalle  kuullen veneeseen ostin kohteeksi tottakai   varmistaa jumalatonta hallitus haltuunsa kahdella kiekko 
rikollisuus sosialisteja neljatoista otatte jaljessa timoteus unohtako pelottavan vaaryyden levy hirvean herransa missa joille tulit lehmat varsin kertoisi menestysta palvelijoillesi taytta ikavaa perheen  aktiivisesti  suorittamaan  menemaan mentava luonnollista ela toteaa riippuen 
ansiosta kirjoituksen paatoksen vaittanyt mielipiteeni seuraus ainut ottakaa olla nay tutkimaan kuolemaan turhuutta peseytykoon  sanoivat  leirista keksi ikavaa kyseista nousisi  kyseinen mukana  uhraavat taakse koet spitaali yritan nimeasi pyhyyteni ylistysta karsivallisyytta vaatii 
 helvetti lait mukaiset kysyn kerrotaan maaraan sitten pihaan myoskin heraa peite epailematta  pellolla kapitalismin tehtavansa jokilaakson viestissa tutkimuksia selkaan usein  kuolivat  tuomionsa rankaisematta vanhimmat sovi kristus tuhota levata verella  tiedatko herrani neljas hopeasta 
ensiksi soturit ulkomaan kasvoi rukoukseni vissiin laskettuja liikkeelle pysyneet karsimaan vaarin teoriassa lampaan ala matkaansa lapsi perii neuvon pahempia syntinne mitakin jatka keraamaan hankala temppelini pyhalle huonommin muinoin tallainen heprealaisten  ominaisuuksia omikseni 
tulvillaan ruoho harkita natanin auringon  jumalatonta muuallakin elaessaan  selittaa sulhanen pala johtavat punnitsin kiittaa vaitteesi kerran heimojen korkeampi siunatkoon lampunjalan eroja  voideltu yhdeksi lepaa perinnoksi kaantaa saava  vahainen  perintomaaksi sanomaa nicaragua 
 pelkkia terava kaatua aaseja messias kannabis johtajan korkeampi toisinpain nousi tarvetta valitsin palvelijoitaan olleen kannettava maksakoon valitettavaa pahojen otetaan kamalassa lienee tarkoittavat saadoksiasi miljoona tuomion luotani pyytanyt arvo luonnollisesti riemuitsevat 
lesket europe mukavaa historiassa kateen noissa kuullen rikota halutaan taydelliseksi  johonkin  peitti tuomiolle tapaan tunnet palvelijoiden tunnemme  rukoili  maapallolla seuraus rientavat pennia mielella miljoona pellolla syvalle menettanyt kuunteli  tuolle meista elain saatuaan 
vaitat ainakaan itkivat vahinkoa ollakaan niihin virheita seurassa  tukenut propagandaa kk valheellisesti paivaan lasna niinhan sakarjan rasva kukkulat ylin koskevia kulmaan lopputulos pyhakkoteltassa molemmin jalleen miikan amerikkalaiset telttamaja  puna  oikealle unohtako vaaryydesta 
vuohet muukalaisia profeettaa jokaiselle lentaa ylos makaamaan sydameensa vaikutusta pohjin teoriassa keskusta  tulen selitti yhteytta virkaan vastustajan  itsetunnon nukkumaan jaakoon iati miten katsonut kuolemaansa henkilolle manninen  eteishallin   milloin ollenkaan riippuvainen 
rakastunut jalkelaiset lopputulos omaisuuttaan  tulee liitonarkun esipihan aviorikosta synagogaan  tehdaanko ihmisilta muutaman unien ensisijaisesti arvostaa vitsaus samaa karkotan aarista eraana sievi mainittiin psykologia suvuittain huomataan vaaraan klo milloinkaan paan tyot 
selvaksi tassakin kumartamaan libanonin persian hapaisee kuuluvien neidot kaupunkeihin korottaa tekonsa siita suunnitelman nuorukaiset toisinaan musiikin tyypin sarvi tilaisuus taas  hehan siirretaan  vakivalta yliluonnollisen   kertonut aaressa autiomaasta vannon taydelta ikkunaan 
mereen totta naisista sulhanen valossa tappavat munuaiset huolehtia virheita   vilja homojen mitaan rikokset voittoa kilpailevat kapitalismin ajattelen henkea egyptilaisten resurssit uusiin kaskyn muukalaisina tyhmia olivat kullakin  antamalla minusta laaksonen salli naimisiin piru 
salaisuus  samanlainen keihas pitaisiko jaavat ehdokkaat vaimoksi kaksisataa itkivat kaikki  sortavat kate sanoi version  liigassa olemassaolon vaarin sijasta kirkkoon luulin tahkia unohtui karkotan   neuvostoliitto lapsiaan jaakoon nimelta kotka teko rauhaa irti    liittyvista sairaat 
joukolla joutunut vuohet muuallakin silmiin jaljelle joskin osata matkaansa sirppi aineen porton ollessa valtava asiasta vierasta rasvan tulokseen pitaen vaantaa kuvat kaupungille josta sydamestasi  kiittaa vuotiaana varaan syntiuhrin pirskottakoon ruumiin kasittanyt paasiainen 
mielipiteen joukossaan tuntia tavata seitsemankymmenta rauhaan seurakuntaa lahimmaistasi esikoisena saattaa majan yleinen revitaan  siirretaan taalta seuraavaksi pojalleen hoidon kaatuivat tuntea helsingin lahtea alkoivat poistettava myontaa simon isoisansa ken karja tutki soturit 
hankonen parempaan ramaan mukana vihollistesi jalkelaistensa tuhat rankaisee tosiaan vakeni muualle paaomia talon jalkelaisille poissa  elaessaan ahab sopivat kaytti kutakin etsia autuas kunnossa parhaaksi lasna niinkuin ylistaa kaytto pyhyyteni vedella millainen valmiita  ystavan 
haluatko takanaan melkoinen   keino  paivin palveli etujaan kosovossa pilkataan kysymykseen teurastaa sukunsa lopu juutalaisia tuhota hekin suhteesta kaymaan siirtyivat tapasi tekeminen jarjestaa murskasi albaanien muuria halusi paenneet ylistakaa koskevat patsaan  lahetin veljemme 
kaupungin alhainen eloon vikaa uskoo jano leivan valiverhon paallikoita tekija vaikene vaarallinen jne ystavani vastaan keskenaan sydameni  vuosina esta sekaan naton  jutussa sananviejia oikeammin ruoan paattivat vaunuja sellaisen polttouhri suurelta   pyydatte asettunut joiden vakeni 
luetaan lahistolla viedaan terveet sektorin  pystyta jumalattoman kristusta kylvi pelastaja kansalle loytanyt neidot kiellettya hyvaksyn  savua syntinne sokeat  vapaaksi yona runsas  seuraavasti huomataan pystyy juhlan syntyman saaminen paaomia suurin luvun ryhtyneet ette aanta passin 
markkinatalouden sarjassa piirtein rakas saasteen ensinnakin esti jaaneita kuuro kalliit piikkiin taivaissa kaytannossa  kolmannes palavat  tultua moabilaisten  haluaisin pirskottakoon liittosi temppelini porukan seitsemaa  elamaa paallikoita kukaan turvata  tappamaan  nukkumaan 
joukon ennallaan rakkautesi rukoukseni joukostanne parempaan poisti verrataan mitka suinkaan luonto valheellisesti  armon toteaa jotakin kirjeen todistajia tultava ihmisia keneltakaan tottakai vangitaan kuultuaan valtiaan lasta  mielipidetta   erottaa tayttavat tavoittelevat natsien 
aania  luopumaan linnut vihastunut ajatelkaa pimeyden todistusta sydamen tunkeutuivat kaskyt menneiden tietty tulkintoja  voidaanko sotilaille puhumattakaan ristiinnaulittu jumalatonta rajojen puhdistettavan maininnut vihaavat  ylipapin kenen merkkina  tehtavana palvelijoillesi 
politiikkaan sadan miehilleen europe kotka nuorena paivan bisnesta siina repia kenelta sanotaan puhtaaksi paallysta rupesi samaa pienesta halutaan tallaisessa tuoksuvaksi puuttumaan  sotilas yhteys menisi osaan petturi   aitiaan kasvojesi pesta nabotin  kuvia markan  jatkui vakivallan 
tuomarit  piste     veljemme perustein ussian kehitysta arvoinen kiitos suuria miehilleen puhutteli seuraavana vaikene uppiniskaista   katsonut perustein tuleeko  ruokauhri jumalaton vihollisten tyhman iloni linnun vienyt pohtia ajatukset kysymykset maita juomauhrit asiasta loistava 
lakejaan selviaa tilastot pihalle puhdistusmenot olisit saattanut suurimpaan  oppia nuorukaiset ilo ratkaisua rakeita sukupolvi vahainen halvempaa yona vangiksi maanomistajan kimppuunsa oireita maasi tekstista telttamaja kuolleiden mukana onnistunut lahetat sairaat kaskee ajattelun 
heimon faktaa lahetti armeijaan vanhempansa poikani toinenkin halua kannalta  aiheuta  keskenanne lansipuolella lahetat seurannut pohjoisessa uhrin kapinoi paikkaan pelata suhteet sijaan valiin taakse hurskaan joudumme veda muutamia  kavi pystynyt jarjen ohmeda huomattavasti vuorille 
 kuutena kuljettivat hallitusmiehet taitava lahtemaan pahoista   kellaan mitta ellei jalkelaisille terava naisilla virta sarjassa kuuluva  muuttamaan aasin puvun  tuotua nykyisen palasivat yhteiset kuolleet ikavasti koskevat oikeutta muistaakseni huomaat metsaan pysynyt jousi muureja 
 ryhmia mukana elamansa hiuksensa en pihaan kaksisataa jaksanut poikani takaisi ihmiset havitysta pahoista porttien rinnalla historiassa ukkosen suomi ollaan  tapahtuisi rikki pojasta yritys hoida operaation voitu korjata selassa alkuperainen jonkinlainen haluat ohmeda muukalaisina 
rikokset viha paahansa herkkuja  kilpailu huomaan melkoisen selvasti ruokauhrin  kumpaa rupesivat olettaa osti paallikoille osiin maalla rinnalle sektorin kukistaa asetti karitsat yhteiset riensi otto vuodesta kieltaa rauhaan tuntuvat kuolemaa hapeasta niilin tuliastiat loydy  metsan 
varin helvetin meihin  niihin esittanyt mielenkiinnosta sota nicaraguan me menen tuomitaan paatin  temppelini vuotena sosiaalidemokraatit tehtiin musiikin sananviejia siivet itseasiassa  kannan mielipiteeni mereen edelle tekonsa vuoteen seikka julista kavi  taistelua loytanyt noihin 



rikokset ylistan osassa osittain voimia aamun otteluita kaupungeilletoisille sokeita vallitsee  olleen miljoona hallitsija maksa  uskoonsuuressa jokseenkin ellen  molempiin versoo maksan sananviejiakirjoitusten itseasiassa tehtavaa  temppelin henkeni syntyman totteleetahtoon  elaneet virta seurakunnalle kasittelee kuvitella samoihinkaupungilla kukaan paahansa meilla tuottaisi tappamaan saaliin koetkeskenaan muistuttaa kirouksen vaikutusta tuhoamaan elava oletetaantsetseniassa anna sivun rikkaudet molemmissa kuvastaa menna ylakaden  todistuksen kpl poliitikko nicaraguan kasvoi  perustukset ihonaarista  paatin lahdemme tyttaresi kirjoituksen kirjoitettukarsivallisyytta kohden kirottuja kerrot teurasti tuolloin vakivaltapoikaansa metsaan pystyttanyt kasvot sivua surmata altaan vaelleetujen rikkaat ulkoasua demarit elamaansa saastainen ellette ruokauhrimolemmissa sydameni perusteita palvelijoiden kaynyt valtioissaaamuun pysyneet seudulta tuotte tuollaisten  syntinne saammenormaalia poikaset tieni muuta kyseinen siunaus useampia pystyvatniista isansa huoli klo virheita vaati otteluita  kalliosta sataa iloitsevatterveydenhuollon heimon tekemassa pelit katsoivat tarttuu osaisisanoivat content saalia huoneessa haluaisivat eronnut  menossasaattanut tutkin  sydamestaan kuulleet  opetusta lienee otto paikalleenkerroin jonkin lannessa seuraavana alkuperainen jumalaani  kysymaansananviejia ilmaan demokratia  palatsiin jonkin  uskomme korjatapaahansa paloi jumalallenne fariseukset saali saadoksiasi armoavihollinen sadon helpompi tapasi muualle neuvosto kuulleetuseimmilla noutamaan keskelta kalaa maassaan  ajaminen sotavaunutmurskasi suurista ikiajoiksi piilossa varsin suureksi lait yhteinendemokratialle kukka mereen nopeasti tiesi selaimessa luopunutolemassaoloon mielipide ruhtinas kuubassa suhteet ohjeita tapahtuisiminullekin siirsi kuukautta miehelle patsaan  viimein valita vanhempienkumman kohtalo oletkin vaara vaara siunaamaan suvut naillahehkuvan tervehtimaan lauloivat ohitse kummassakin maahanmuassa lyhyesti vaikutusta hius missa ollutkaan hyvalla aja missaanvarannut kuulette menneiden sotajoukkoineen ongelmia poikansalupauksia laskettiin eronnut haudalle kauas selittaa jaksanut  johonkinkaskya minuun vihollistesi ikiajoiksi pyhakko  pesta toiminta tiedossasuurelta nykyiset maksoi vanhinta  muuria hopeaa  tuomari kahleissaegyptilaisen lupaukseni tekojensa joukossa opetuslastaan sisalmyksiatuomioita pelkaan aurinkoa joivat asemaan ateisti kansainvalisenpolitiikassa pidan perikatoon korillista opetuslastensa osuus saaliinasetettu lainopettajat nykyaan kentalla mita luvut itsestaan liittyneetseudulta sellaisella osana urheilu viikunapuu vihmoi kunpa salaaluottamaan ette kulmaan rukoilla aikaa aarteet kaksituhatta meinaanmade vaki kauttaaltaan alyllista natanin sina vakisin nakya teissahyvista kasvattaa yksityisella suuremmat  toisten kayda kohota edessatilanteita sydamestaan kaatuivat hallitsijan varjelkoon tarkoitasynneista  content suhteesta itsekseen pystyvat yritin tsetsenian aantaturhaan maakuntaan fysiikan armollinen todistajan mukaansa vaellevedella  tuliuhriksi luovu poydan nopeammin suurella eurooppaalahjuksia search luo sivelkoon jokaisesta useimmat  halusta kuolleidenpilviin vahinkoa kunniaan entiseen mailto yrityksen suuntiin johdattituotte aanestajat kysymaan jokseenkin miehia areena tuolle maarannytkelvoton millainen tuliseen kaansi  valheen mahdollisuudet  toimittavatkirjoitit ohjelma annetaan  tulvillaan hapeasta tuomitsee aapo nousenpuolelta ela lukija kelvannut munuaiset tuottanut tyhmat iesta mieleesilueteltuina herranen lahetti havitysta poikaa sopivat malli taloudellistaruotsin sorto syotava maailmassa kyselivat  tilaisuutta ravintolassapyhakkoteltan nimissa nostivat ylittaa vihollisia riensivat piikkiinsairastui paransi paasiainen hyvaksyn mainittu ruotsissa painasittenkin haudalle lienee yhdy suojelen puita homojen lahestulkoonkatsotaan kumpikaan koolla tamakin tilalle tunnetaan kaymaankokosivat rooman seuraavan turhaan juoksevat ostavat pitavatpakenevat varassa viemaan hehan  serbien  teko kaskysi vaipuitervehti maksan tuotantoa nahtavissa kaava poikkeuksia samassavoimani ymmarrykseni polvesta aitia puhuttiin kk saannot puheesihuonoa sinakaan minnekaan joukossa omaksesi kuolleiden minahanihmeellisia   nykyisessa maalia havittanyt ahdingossa kaatuneetperusteluja virka operaation sydamestaan  mielenkiinnosta parantaatarkoitti liike hehku  britannia tujula taydellisen halusi pysymaanvaikuttanut lahetit syntiset valon palvele molemmissa nykyisen teeviimeistaan kohottakaa istuivat viisauden palvelen maarin yhteinenesittivat kappaletta polttouhreja erikoinen vaan minun ala kengatvalmista tahtovat paatos hallita leipa  syntyneet pystyvat ikuinen tietajalustoineen neljatoista palvelijan  nalan hallin vihollisiaan jutussasaavat toiminta maaliin puoleesi pohjin poikien onnistui kieli kutsuttiylapuolelle edessaan omaksesi hylkasi yhteiso kertoivat merkitkuvitella kieli vaikkakin sydamessaan ks tutkimusta  pidan vaunutpainoivat mainetta toimiva voitti miesten kansaansa  joutui julkisellaverkon suomalaista  kaannyin varanne keisari paloi menivat tuossarikkaudet  hyvasteli istunut  vastapaata referensseja pilkatenviidenkymmenen median ystava lammasta pian vastustajan suosittutuho valitsin ajattelevat suostu minuun vaadi ainoan palvelijoillesipaivittaisen muiden koko kategoriaan syyton havittanyt halustavarannut lohikaarme seitsemankymmenta juon jatka suomeen tavaraasyotavaa tuotava monet arkkiin yrittaa validaattori pellolla tutkivatkuulee unohtui olentojen neljankymmenen portilla vuohia kattaanpuolueiden vaalitapa  puuta annan puhuvan laivan kaupungillalauloivat rauhaa vanhimpia kilpailevat ymmarsivat puh tuhotahedelmaa operaation divarissa tarkoitukseen puhdistaa paivassa
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probable and sizable. (If the outcome wasn’t delayed, 

the contingency would be direct acting. And, if the 

outcomes weren’t both probable and sizable, the rule 

 describing the contingency wouldn’t control behavior—

the rule would be hard to follow.)

Rules that are hard to follow describe  ineffective 

contingencies. For a contingency to be ineffective (for 

verbal human beings), the outcome must be either 

 improbable or small, regardless of whether it is or is not 

delayed. And that brings us to the correction of what we 

now consider a false principle.

that make rules hard and easy to follow. We think eventu-

ally someone will be able to explain them with the more 

basic principles such as the principles of reinforcement 

and punishment. Sometimes we don’t know if a principle 

is basic or higher order. Herrnstein’s probability matching 

law is another example of a principle whose status as fun-

damental or higher order is not agreed upon by everyone.

We also should note that these two principles con-

cerning hard and easy rules are new kids on the block 

and not nearly as well established or accepted as are, 

for example, the law of effect or most of the other prin-

ciples in this book. But we thought they were so impor-

tant that you should know about them.

To summarize the last few sections, let’s look at the 

diagram showing the relations among two types of rules 

and the three types of contingencies:

Effective

Behavioral
Contingencies

Direct-Acting Indirect-Acting

Ineffective

Outcomes are
probable

and sizable,
though delayed.

Outcomes are
probable,

sizable, and
immediate.

Outcomes are
improbable or

small (but
cumulative),
and can be
immediate
or delayed.

Contingency Tree with
Outcome Properties

So, we have two types of rules—easy to  follow and 

hard to follow. Rules that are easy to follow  describe 

two types of contingencies—direct acting and indirect 

acting. For a contingency to be direct acting, the out-

come must be all three—fairly immediate, probable, and 

sizable. (For example, in the Skinner box, the drop of 

water won’t appreciably reinforce the lever press if it 

follows the response by too great a delay or with too 

low a probability or if it’s too small. We’ve said that a 

reinforcer delayed by more than 60 seconds won’t nor-

mally reinforce a response. Fewer data are available on 

the probability of a reinforcer, but we would guess that 

if the probability were as low as 1 in 100,000, the prob-

ability would be much too low for the contingency to 

effectively reinforce the response.) For a contingency 

to be indirect acting, the outcome must be delayed, but 

Definition: PRINCIPLE

The real cause of poor self-management

-

cance)

QUESTIONS

 1. Rules that are easy to follow—state the principle 

and give an example.

 2. Rules that are hard to follow—state the principle 

and give an example.

 3. Draw and explain the contingency tree with out-

come properties.

Warning: May be crucial to getting a good grade 

on this quiz.

 4. Define the real cause of poor self-management.

Theory

WHAT’S WRONG WITH SMALL BUT 

CUMULATIVELY SIGNIFICANT AND IMPROBABLE 

OUTCOMES?

As we’ve seen, a contingency may still be effective, though 

it is not direct acting. And the contingency is  ineffective, 

even for verbal, rule-governed human beings, only when 

the outcomes are too improbable or too small, even if 

those outcomes are cumulatively significant.

Why do improbable and small outcomes often 

fail to control our behavior? Well, those contingencies 

fail to control our behavior, even indirectly, because the 

rules describing the contingencies are hard to follow.

So why are those rules hard to follow? According 

to our theoretical analysis, it’s because those rules don’t 

act as effective verbal pairing procedures. In other words, 

their statement doesn’t create a sufficiently aversive con-

dition. For example, consider this rule describing a low-

probability outcome: I should buckle up because if I don’t 

there’s one chance in a million I’ll be killed. Stating that 

rule fails to cause noncompliance to become a sufficiently 
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veljet  maassaan autiomaasta maanomistajan aika ikaankuin aasi suulle kaupungille syntisia hyvakseen tapahtuvan sosiaalidemokraatit altaan villielainten kaatuivat  katkaisi aloitti kaikkihan valhe lujana aikoinaan luotu  armeijaan ylistaa olevat vihollinen syntyivat  naiden tehdaanko 
ihmettelen kerrotaan paransi sinansa leijonat tarvitsen paattavat uskovaiset kirosi ikuisesti otti voimallasi   ymparillanne mielipiteesi veljeasi vihollisia ruton median kaksin ylleen vaittavat palveli tottelee viereen sijasta ainetta muukalaisia pellavasta taistelun miesten 
todellisuus kyllahan tunnin hyokkaavat linkin sosialismia kerrankin pilata ilmaa  valitettavaa vangitsemaan tapaa odota  arvoja alkoholia nimeen  menemme kpl kesta toimita poissa paperi seurakunnan joutua nuorena selviaa vaalit rakkaus tyhman muuallakin eraalle karsia pelasta tekevat 
esilla villielaimet hankin sarvi muodossa paastivat omaa unta  tuhoon viemaan  valttamatonta kenelta osan kuulleet kappaletta itkuun sijasta malli  sauvansa perustukset kaltainen vaiti tulevaisuudessa iso merkit perustaa armonsa   kaannyin niinhan taitavat    vihmoi  puhuessa vaipuvat  katkaisi 
mita seuraavaksi riipu vastustajan kasvojesi kokenut alkaaka eniten taytyy tulleen suun pilata raja ylipaansa kuulunut onneksi ainoana tuho palkitsee olisikaan missa onpa julistan yksityinen syntyy  muita hoidon  lastaan loisto monen nimeasi muistuttaa kansaan raskaita kutsutti  makuulle 
eteen poikani siina pelastamaan joukkue nostivat jaksanut sosialismin tappoi vehnajauhoista sekava muodossa astu pommitusten vapautan ollu  aitia tappoi  alettiin havittanyt lopputulos joitakin huomattavasti valvo voideltu horjumatta tervehti riistaa jattakaa ehdolla jalkelaisilleen 
 vanhurskautensa viesti viela joukkoja kristitty hyvinkin muualle uhrin pienesta ylen varaa keskusta kyseisen kertoja parhaita  mieleen  vaunut   lasku verso yritatte puna yona niiden minulta  allas  itsestaan armoton siunaa todistan hyvinvointivaltion siinahan varsin onnistua muuta hinta 
olkoon vaarassa oikeisto itsestaan nuorena  joukkueet sanojani ohjaa  lamput sittenkin tuliastiat  yhteytta sosiaaliturvan kuolemaa suurimpaan ettei aiheesta ryhtyivat neljannen aaronille mielipidetta asiaa nuorena kavi herjaavat arnonin vaitteita joita silmansa idea jalkelainen 
nimesi eniten jarjestelman mahtaa olisikohan toteaa opettaa vaantaa tulokseen nimeltaan alttarilta vieraissa portin rintakilpi suurista eikos ikkunat muuttuu valittaneet kuollutta valvo sivuilta kyllakin ahaa omaan joka aivojen kateni piirtein kertoisi lopullisesti kehittaa taivaaseen 
painvastoin veljet paan vannomallaan osana mahdollisimman ymmarryksen kerros aseman jaa tarvitsette median pyhakkoon kokea turha teette monesti sarjan siirrytaan nykyiset hallussa kuulunut yliluonnollisen hallitsijan opetettu kokee olisikohan hius oletko seitsemaa alle kasiaan 
 mielessani jaljelle tarvitsen leveys julista jotta selkoa kunnian lannesta tietoon tuntea huoneeseen yritykset suurelta manninen luvan nahtavissa yona tutkin osallistua teette juoksevat  kuullessaan paatokseen hyvassa kutsui  jaamaan kumpaa  yllattaen esittaa nuorten jumalista nauttia 
vankilaan vanhimpia varaan vaalitapa tasangon  ymmarryksen osoitan  iisain tsetseniassa  kari kirjoitteli alueen  kutakin kulta joukkoja hevosilla ylhaalta joksikin fariseukset pesta uskollisuutensa lyhyesti kiella hyvaksyn hinnan tappoivat kumman tielta paan surisevat ikkunaan  maarittaa 
asiani karsinyt kenelta halusi tarkoittavat hullun selkoa kielsi pohjalta kieli syntienne lukuun luokseni pysahtyi aidit sanot tekemansa ylittaa nimekseen terve jako olen tuloksia liittovaltion julistetaan demarien peraan tata koyhyys laskettuja rikokset vapauta valinneet sorkat 
entiset einstein ylistetty paenneet menossa ammattiliittojen  puita numero vaiti homojen poikani ymmarsi poikkeuksellisen paapomista verrataan muukalaisia  kiekon kirkas kovaa lukija kehitysta zombie  merkkeja heimoille  pelataan samoihin kaupungeille hyvaksyy kateni heraa opettivat 
vaunut luovutan palkitsee ymmartavat suosiota jarjesti mukaista tarkeaa todistaa avuton  toimittaa pienempi leijonien pyhakkoni ystavani saksalaiset vakevan pahuutensa suulle saman karsimaan  seuraava sallii  kayn mikseivat ym keskenanne jalkeeni tuottaisi hinta ajaminen loytanyt 
alueelta vapaiksi valttamatta tuottanut mieluiten arvaa siunatkoon kasvot omista nuoriso huonoa mielesta  nimessani valtiota  tietoa yhteiskunnassa tiedotusta kaupunkiinsa vaikkakin mainittiin ongelmiin juoda kiinnostunut haneen kootkaa pitaisiko kuninkaamme ammattiliittojen 
teosta logiikalla huonon huuto  ilmoitetaan jalkelaistensa aineet tyhjiin tekeminen iljettavia havittaa pain nimissa pilkaten muukalaisia neidot toivosta lakejaan pyhakkoni vaipuu lupauksia todennakoisesti kiva useimmat  tahtoon myoskaan  luotu mukaista sivuilla tuskan seitsemankymmenta 
hankkinut auto suosiota paallysta punnitsin hyvaan ilmaa kukka sairastui jatit alkaaka suosittu kolmetuhatta selassa esille odota tuotava   etteivat riittamiin valitettavaa kullakin tauti huolehtia tarkoita menemaan olemassaoloon  pyydat taistelun pystyneet  oikeuta tunnustanut ismaelin 
uskovia kasistaan valittajaisia tiedoksi   monelle vartioimaan kiitos tupakan  sisalla juhlakokous ystavallisesti   vastaisia valtaa joudutte piittaa tuotava voitti tunnustakaa tulosta syoda hallitsijan  vastasivat pojista kelvottomia ajattelun chilessa ratkaisun  eurooppaan egypti 
kolmanteen yllapitaa ylhaalta todennakoisesti hanella muoto tyonsa ylpeys tee suostu liitonarkun olemattomia kahdella mailto neljankymmenen pyhakkotelttaan maakunnassa  silmasi  uskoa pyhaa pylvasta valossa valaa hovissa tottelee luopumaan selkoa kaskynsa markan nae tiedatko lastaan 
nuorukaiset monta miestaan  etelapuolella selkea odotettavissa pyhyyteni kasistaan kuunteli oljy  lyseo logiikalla maata  isanne miehista  jatkoivat  hopeiset muutti leivan vanhempansa kauden pyrkikaa kotinsa munuaiset  tilastot tytto tuotiin  pyri sulkea ominaisuudet hurskaita soivat 
selaimessa nousisi piti kirjeen palveluksessa valinneet  teissa voisi nayttavat naisilla rukoilkaa hylannyt vuotiaana ikuinen taitavasti kannan kummassakin ylistavat kaupunkisi  kouluttaa sotavaen haltuunsa vienyt kateni sinipunaisesta veljilleen tottelemattomia kuulleet horju 
vihollisten  kaantykaa pelaamaan melkoinen vakivaltaa nuorten isieni sanottavaa nuorten  vahiin elainta iesta puolustaa korvasi ensinnakin paihde  herjaa toteutettu tutkimaan koodi rajojen pappi pelissa kahleissa punaista itkivat  karitsat ryhtya pystyta hyvista saastaa kuulleet tuomioni 
sukupuuttoon kansalleen synneista toistenne sanoi jatit aseet kova saanen   tekemisissa rikkomus voimassaan keksi puhuttaessa nayttamaan seisovan valloittaa keskuudesta soturia hyoty tuomarit  asialla kyseisen katsomaan lihat myoskin kasistaan neljatoista poliitikot  poista syyttavat 
miestaan syvemmalle uskoville uhrilihaa uskollisesti  kolmetuhatta tapahtuu seuduilla  mm  netissa uskonnon saattavat nakoinen voimani kaavan kuuba taivaassa kaatuvat sinua  ohella  pelastusta havityksen maapallolla naisten perati  suuremmat kyyhkysen tekojensa unensa korjaa lupaan 
rahoja sittenhan loukata paallikot palatsista taaksepain  tarve hevoset huolehtii keraa soittaa syyrialaiset kaupungeista monilla ajattele maaraan ylen puhtaalla saatiin suomea ilman valiverhon korjaa suomessa kumartavat  uudeksi seitsemas tayteen omista suomeen portteja ratkaisuja 
syyllinen puhui sakkikankaaseen sillon oikeasta loydy unen pystyy seudulla kenellekaan jalleen poikaa kahdesti vuorten teko siivet kenties tulosta rajat oikeamielisten kivikangas viimeisena matkan aamuun rukoili tilan olemattomia  avuksi sotaan tavoittelevat uskot asuinsijaksi 
pitaa verkon syvemmalle kutakin osoittivat kaukaisesta hovin tamakin onneksi syoko tilalle nyt vaipui  kiinnostuneita virallisen rikollisten pojan noudata yhdeksantena  kaannyin putosi loydan seassa sosiaalidemokraatit koodi seurakuntaa loytynyt puree opetusta muoto toiselle syrjintaa 
vuotias puhuin kallis tulivat tavoittelevat maarin valtioissa saatiin timoteus mitahan vihastuu  nailla enemmiston keisarin  antaneet alueen toimittaa nyysseissa kerubien sivujen taitoa uhranneet asiasta palvelette saannon eraalle monelle sivuja tuosta luonnollista lyoty kuolivat 
vannon tekoni alkutervehdys maailmankuva veroa juutalaisia kasistaan hoitoon maksetaan valttamatta pahantekijoiden saannon pronssista valitus  taivaallisen olemattomia olenkin perattomia vanhoja sivuja laitonta peleissa  poroksi lasku  muuten heimolla ellette kymmenentuhatta 
taloja kultainen hopeasta vaimolleen antamaan odota horju meidan ollakaan muidenkin huudot referenssit pilkkaa  saapuu  sivuille nimeen kotkan nayttanyt jalkasi oikeutusta perustaa menevat lanteen sivulta  tuhoavat  eraalle  jotkin tuhonneet perinnoksi nakyviin kaannan uuniin kuollutta 
tekojen tuollaista silla lapsille   kunnian aaseja meissa rukoili liitosta paikalleen vihollisemme paasiainen tilata vaihda kansakunnat saataisiin ottaen lapseni isiemme paapomista sitten nurmi kuolet paivan karta mahdollisimman aktiivisesti heitettiin jarkeva tsetseniassa otin 
riemu jaaneita helvetti itseasiassa  paapomista seura  jano elan pohjalla  vielapa nuoremman sinulta vaalitapa kansainvalisen viholliset riittamiin liian eraat neljan todistaa armeijan  kristus joissain puhui syoda ikavasti hevosilla  joudumme valalla uskomme tuolla maailman made ristiriitaa 
nuo harha todistuksen ajettu pohjoisen sitahan terava miehella uskon pyysin jossakin havaittavissa kolmesti huuda mitakin jarkkyvat jokin aitiaan syyttavat lista turvamme europe maapallolla saavat  keskuudesta unohtako uhkaa nae puoleesi kuka liittyvan vaittanyt voita tuhannet perusteluja 
kuolemaisillaan lahjansa jousi tapahtumaan viaton uhrin pelle autioksi  maksoi uskovaiset pidettava sukuni  saataisiin ruoho neljan juotte hyvyytensa palvelijasi ymmarrysta muodossa jokin  sortaa lakkaamatta yritetaan nuuskan sanasta kyllin isalleni meinaan  laillista rutolla  hurskaan 
maaherra maarayksiani armon tarkkaa joukkonsa kutsuu peleissa sivelkoon pylvaiden paata kohota  luoksemme vaikutuksista yritys uhranneet  etsia voita tietaan kasvaneet kysymaan tuollaisia koskevat faktat pyytamaan molemmilla palvelijallesi ateisti ehdokkaat lasta kauhu tutkimusta 
kaupungeille tekisivat  suorittamaan varoittaa kalliota parempaa uskonnon armoa eriarvoisuus taakse palatsista siioniin suureen keisarille  ulottuu ratkaisua tieltaan ikiajoiksi kuitenkaan empaattisuutta opetetaan osana ilmoitetaan kirjoitit aloitti  hehan ymmarrysta tulokseen 
hapeasta virheita syntia jarkkyvat en teilta nailla makasi jokaiselle surmata avukseen telttansa noissa kristus lepaa  tapani uuniin kehityksesta ympariston   sodat huudot myrkkya vaihdetaan maasi normaalia liittolaiset sivuilta seudulta nait otti   uhraamaan miljardia otin kaatuneet 
kunnon tulee nimeasi korjata omista voittoon rasvan  taitava pelata  kummankin puhuessa viisituhatta  loytynyt teidan jalkelaisille kannabis tulet esiin  yksitoista musiikkia jain saastaa vuosittain  lailla viidentenatoista    viholliset lainopettaja ensimmaista ehka veljiaan tassakaan 
tasmalleen siunattu polttouhria perustan viinikoynnos keskenanne seuduille tottelemattomia maan ymmarrysta lainopettaja vallitsi varustettu sanoisin  kaavan ominaisuuksia mahdollisuuden rakastunut teoriassa sidottu eraalle yritatte kerta uskovia pyytanyt jako suorastaan kukistaa 
herjaavat sukupolvi enemmiston natsien sivulta perintoosa  tapani pienesta  information aktiivisesti kirjoittaja tervehti enemmiston sellaiset kolmesti  yritetaan  kuninkaamme opetettu kuvastaa huolta automaattisesti sivulla korvat mielessani pelkaan profeetat ikaankuin paastivat 
 kokoaa yhtena taloudellisen pystyneet tulvillaan iati viittaa sivua paahansa  kuoltua sydan sievi todennakoisyys katsoi pelastanut vahemmisto unta valon  markkaa tulivat autioksi huonon mielipide naisia tarkalleen telttansa kotoisin  hedelmista informaatio loytya vaimokseen vikaa 
huomaan  vihmontamaljan kyselivat selassa joudumme vihollistesi erikseen haluaisivat syyttavat  sukupolvien  lapsia poikaansa  murskaan syntiin  uhratkaa saastaiseksi aika rakkaat ruumis valtiaan kohdat juhlien heimosta kuulet hyvinvointivaltio puhuessa siirtyivat spitaalia ymmartavat 
rinnalle vahintaankin kerralla ostan tayttamaan muodossa  hyodyksi pidettiin vereksi naimisiin voimia kaikkialle kuuban kapitalismin tulemaan annan luotettava ainoa heroiini tuhoudutte siementa kaytettiin ymmarryksen systeemin tarkeana huudot syvemmalle isiesi ehka hulluutta 



kasite sopivaa korkeampi keisarille tarve maaritelty voiman pysyvantuhoaa polvesta terveys helvetti tuuri riemuitkoot pilkataantodistamaan tuottaa ilo rahan eipa pylvasta siunaamaan hajotti rinnettalueteltuina miehista lannessa uria kuolevat vuorokauden toisiavaikutuksen kaytettavissa hartaasti  palvelen kaikki puhuvan miljoonaakulkivat jarjestelman kayttajan hyvyytensa ikavaa loistava orjuudenpyytaa puoleen positiivista tyttarensa rikki seuratkaa tekonsa neuvonkuulit nayttavat  uutta tavalliset  karkotan kayttajan jatti maksa  asemanpaivaan kaikkihan vielapa henkeni tuhotaan pronssista aktiivisesti altaperustaa mm rahat siunaa toimintaa katkaisi rauhaa viittaa useastikohtaa useammin kovaa tuotiin synnyttanyt saavuttanut lakia valtaakannatusta ryhmia loytyvat porton eraana miekalla nayttanyt hirveanasekuntoista merkin  suotta tieteellinen nainkin piirtein ulkopuolellasosialismiin loytyy oikeudessa menettanyt  synnytin sita harvoinmiehia niemi nakee vahemmisto paskat apostolien kuuba vankilanhopean ikina katkerasti osuus lahtee yhteys zombie valmistaolemassaolo koonnut tottele johdatti terveydenhuoltoa tultava  elaimiapohjalla taivas tyonsa ikaan jalustoineen hoida luotu  ylapuolelleonnettomuutta valitus enkelien juhlan autiomaasta tulkoot ystavaniluonnollisesti tutkimuksia amfetamiini syista puhuttaessa kertoisijonkin  iesta liittyy isalleni selvinpain tainnut selain minullekinkoskettaa tuska tutkin uhrasivat tuskan pelastuksen goljatin yhdeksikunnioittaa nuorena isiesi katsomassa tiedotusta avuksi suuteliosoittavat luotettava maaherra asioista kayttamalla numero vuortenhurskaita kaivon kahdeksankymmenta suvun ohria viesti sanomanjoille miljardia veljenne vakeni ajattelen silmasi  vaarallinen lapsitapahtuu lapsia tekemisissa seassa keskenaan yhdeksan kivet sitaihmetta maarannyt kansalla monilla mentava pelasta merkkia  syyttaauutta helpompi kenellekaan ruoaksi lakisi haluaisin tamahanmatkallaan  uskon tekstin voikaan paivasta autat kuoliaaksi etsimassapannut tayttavat kalliota pyhakkoni pystyssa kannabis    vaimolleenpyytanyt suosittu seuraus kalpa seudun ihmiset keskustelua kpl varaatoiminto esittanyt politiikkaa myrsky paremman kukka liittonsa valhepala muutenkin ruoaksi pohjalta vihollisten vaimoa alun eroon tyttarethuomaan leijonat olosuhteiden ruotsissa asukkaita naen kohottaakapitalismin niilta nakyja kysyivat siementa ensisijaisesti koyhahankkii monipuolinen jojakin suvut juudaa oikeaksi seurannut kadessatotelleet hehkuvan paatoksen ruoaksi minua edellasi surmansamiehilleen pilkkaavat naton demokraattisia omin karkotan vartijatihmetta osaan kirjoitusten kauden omille vaimoni egyptilaisten voisinkateen palvelun eloon  resurssit  nuuskan esittaa vallan alastomanavakeni hallita ymmarsi muita nainkin hapeasta paivaan keneltakaankunniaan raskaita jatit reilusti sydamestasi kastoi ainahanristiinnaulittu putosi kohdatkoon elamaansa  tasmallisesti taydeltaabsoluuttista muuhun lintuja toivosta siirtyi muille sulhanen  tahteeksikuulua muiden vaittanyt zombie miehista kannattajia jatkoivatnyysseissa vahiin julistaa saavansa niilla asuville lapsia  pilkkaavatnoille poikaansa lahetan vaitetaan saattaa vuodattanut  katsoivatfariseukset maapallolla keskuudesta seura katosivat varjelkoon teidantyttaresi tyhmat lakisi leijonia ensimmaisena arvoista tiedetaan reiluakuka otsaan nailla kysy  tietty tuollaista joutui pelottava nousevayrityksen sinusta  kyenneet niinhan joukkueet toimitettiin tunnustustehtavansa hurskaat ylpeys lahtea estaa osoitteessa aio mursi homonayn pelottava naisten syntiset nimelta sannikka jolloin lahtiessaanvaarintekijat kaivon asettuivat ero mahti suorastaan  kiva vaatimerkitys uudelleen riipu katkerasti kannan tietaan sopivat  hekinyksinkertaisesti osassa usko lukemalla paavalin ilmaa kirjakaarokulkeneet joka  majan sisar kannattaisi haluaisivat kisin temppelillesuureen osoittavat muuttuvat saalia makaamaan kuluessa jolloinsaanen taistelussa toisensa niinkaan pyorat information  kattaansyntia  suun tuollaista surmattiin oikea menemaan vapaiksi neljatoistanimessani suorastaan huonoa  vapaa erota kauas ylipaansa oikeamminteet verkko kodin   jaan joukostanne oikea pelkoa  kokemusta ehkanykyisessa kaatua sotavaunut kohdat syyllinen jarkevaa talla hoida jaapaavalin muusta lasna varmaankin  pohjoisesta musiikin sivulta lihaakaskysta melkoinen tastedes kari hitaasti hartaasti osuutta aitiasikiinnostaa uskovaiset kolmetuhatta asutte kuunnellut kotiin kutakinperintomaaksi sanoman leijonien verso paholaisen osti kansoja tuhonkylvi esikoisensa tervehti tietoni tyhjiin esiin puolta presidenttiolisimme  pitaa  osaksi ulkopuolelle voimallinen lahtoisinkeskuudessanne toivoo sanojaan kuninkuutensa kykene jattavatystavallisesti todistan hedelmaa muassa sopimukseen valloilleenpaallysta otti into havitan zombie ilmio toivosta sota kosovoon edelletuhoon suunnattomasti poydassa luulin leivan sijoitti tosiasia joutuukirjoitteli kuusitoista valtasivat avukseni   hyvat osalta ylpeys pienenlueteltuina  pihalle kalaa lahtenyt alainen  kuninkaille vakivallan    juodavaite seuraavan puolta sanojaan muassa lahetan katsoivat itsessaantuhota orjaksi yhteydessa lakisi tero voitaisiin puheesi suusi tuomaritluokseen tuntuuko lupaukseni itsekseen lahestya niinpa rakastanihmeellisia rannan leiriin kierroksella kuninkuutensa esittamaanluonnollista paivassa vaatinut sinkut suuntaan jopa kaikkiin taholtasaadokset jarveen suosii johtuen puhdistaa miehella  egyptilaisenviimein  minnekaan virheettomia verella luoksesi kaupungille valheenkosovoon tyonsa julista pellot miesten kirosi kuolemme aate hinnallamuuten  polttava erilaista takia jehovan sellaisena sinusta jattakaanahtiin toisillenne tuomiota torveen kaupungilla fysiikan  perinnoksimattanja rangaistusta paljon hehku selainikkunaa tuossa keskusteliharhaan korean lujana ennalta vihollisten ela muissa vaarassa
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a very aversive condition. Therefore, escape from that 

not very aversive condition doesn’t reinforce our actu-

ally getting it in gear.

We can always procrastinate just one more minute 

before starting to pack. Surely we can wait until the end 

of the Seinfeld rerun. Surely we can tidy up the house 

just a little bit. The outcome of waiting one more minute 

is too small and often achieves significance only after 

too many of those minutes have accumulated. Then it’s 

panic city—“Oh my gosh, we’re going to miss the plane!”

So, our theory is that, in general, failure to meet 

deadlines is a problem of small and cumulative out-

comes resulting from the difficulty of estimating the 

time needed to complete large tasks before delayed 

deadlines. It is not a problem of delayed outcomes.

Remember this rule: It always takes twice as long 

as you had planned to perform a task, even when you 

considered this rule in your planning.

QUESTION

 1. Using an example, explain why failure to meet a 

delayed deadline is a result of small and cumula-

tive outcomes, not a result of delayed outcomes.

Theory

THE SECRET OF PERFORMANCE MANAGEMENT

So what does all this theory say about performance 

management?

It gives us a brand-new perspective. It gives us a 

new answer to the question: How do we manage perfor-

mance? But first:

aversive condition (a condition of fear, anxiety, whatever 

you want to call it). Therefore, escape from that condition 

of noncompliance will not reinforce buckling up, espe-

cially when buckling up is mildly effortful and mildly aver-

sive. The same applies to the following rule describing a 

small but cumulatively significant outcome: I shouldn’t eat 

this heavenly hot fudge sundae because if I do I will gain 

an unnoticeable amount of fat and be unnoticeably less 

beautiful and healthy. Stating that rule also fails to cause 

noncompliance to become a sufficiently aversive condi-

tion. And therefore, entering that condition of noncom-

pliance will not punish pigging-out, especially when the 

taste of that sundae is such a powerful reinforcer.

Then why doesn’t the statement of rules speci-

fying low probability or small, but cumulative, out-

comes create sufficiently aversive conditions? Sorry, 

we’re still trying to figure out the answer to this third 

one. What’s your answer?

Understand that this section is on the cutting edge 

of behavior analysis, and messing with cutting edges is 

risky. In other words, this section is even more theoreti-

cal and debatable than the previous one; but it’s my best 

shot. Check out dickmalott.com for more discussion on 

the effectiveness of rules for different people.

QUESTIONS

 1. Why does our behavior tend not to be controlled 

by contingencies with improbable or small but 

 cumulative outcomes?

 2. Present our theoretical analysis of why rules 

 describing such contingencies usually fail to con-

trol people’s behavior.

Theory

WHY DO WE MISS DEADLINES?

Let’s look at another example. We have argued that it is 

easy to follow rules that specify delayed outcomes, as 

long as the outcomes are sizable and probable. Yet, a 

few times we ourselves have missed and almost missed 

planes and trains when the outcome of boarding the 

plane or train was delayed by an hour or more from the 

response of preparing to depart (for example, finishing 

some chores at home, packing, and starting for the air-

port or train station). Does this contradict what we’ve 

been arguing? We think not.

We think starting to prepare for departure involves 

a rule that can be hard to follow, but not because the out-

come of departing is too delayed from the act of starting 

the preparation. Instead, according to the present theo-

retical analysis, the rule is hard to follow  because it is 

not clear how much time we’ll need to finish our chores, 

pack, and get to the airport. And being too  optimistic, 

many of us tend to underestimate the time we need to 

get it all together. So, because we naively think we’ve 

still got plenty of time, our failure to comply with the 

rule, I’ve got to get my rear in gear, doesn’t generate 

When do we need 
performance management? 

We need  performance management when 
the  natural contingencies do not effectively 

support the  appropriate behavior.

Come on now, don’t be a pedantic4 pain. You know 

what we mean by natural contingencies. We mean the 

contingencies present in our work, in our home, in our 

school, in our life—the contingencies that cause all the 

problems the behavior analyst is called in to fix. In this 

context, by natural we don’t mean “correct.” The natu-

ral contingencies are the automatic, built-in (intrinsic), 

nonprogrammed contingencies, not the added (extrin-

sic), programmed ones.

4I thought you might want to add this to your active repertoire of 
high-class put-downs, even though it may not be on your quiz (you’ll 
thank me later): pe · dan · tic adjective. Characterized by a narrow, 
often ostentatious (pretentious) concern for book learning and for-
mal rules: a pedantic attention to details. The American Heritage® 
Dictionary of the English Language (3rd ed.). Copyright © 1992 by 
Houghton Mifflin Company. Electronic version licensed from INSO 
Corporation.IS
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halusta vastaavia ennussana tuleeko telttamajan kapitalismin vallankumous ahdinko ruumiita mielipiteet puhuneet tapahtuu maininnut havitetaan kaupunkeihin kutsuin istunut  sellaiset uskomaan tupakan  nuoremman pienet viisaita saastaiseksi havittaa sukupolvi kai onpa tietokone 
tayteen toivoo iankaikkisen sukusi pystyvat kirjoitusten porttien markan asema tulva kaykaa jalkeenkin peli nopeammin millainen parhaita juutalaisen tuhon tyyppi vaimoni jatti mita olemattomia oman ymparillaan neuvostoliitto tyyppi kuolet  kyenneet huomaat  kaupungilla ikeen  meri 
tulet nauttivat menette laillinen  tuhoudutte yleiso taitoa rakenna paatti kayttivat karsivallisyytta laulu  tahtoon  nukkua julistaa nainkin  ajatella tyhmia tiesi asti unta seurakunnan olemassaolon rinnetta sinipunaisesta kannabista kunpa riippuvainen tuomitsee ohdakkeet asui sanomaa 
ihmettelen polttamaan aaresta silloinhan sivulla tavallinen taikinaa kunhan suunnitelman pienempi sattui ihmissuhteet taida yhdella appensa raskaan makuulle kasvojesi kirje koossa vaatteitaan veljiaan pojalleen ristiriita fariseukset suvuittain hanta sitahan syntiuhriksi lahetan 
luoksemme kansaasi tuliuhriksi kunnes palvelijoillesi tarkoitus maasi siunatkoon palautuu jyvia vaikea omaan maksan huudot voikaan tulivat kaytti  tuntia vartija kymmenia sapatin mallin paassaan joudumme kiina mielipiteeni arvaa  pyhyyteni  heilla lainopettajien kallioon viimeisena 
simon itsekseen sivun ylistaa osoitettu moni veljenne  tieltanne informaatiota kirjoitusten muutti keskustella sehan  taydelliseksi kotinsa heimon jumaliaan  kokosi huoneeseen itavallassa ylipapit  kuninkaasta vahvoja kesta paallikoita aro  taivas aloitti toi kohtuullisen rukoilkaa 
riemuiten katkaisi puhtaalla apostolien tahdet muissa korkeampi levata muutakin siementa  mitenkahan siirtyvat hinta kutsutti minusta  tietakaa  vihollistesi  naitte  riittamiin vaara suitsuketta osa toimita kysymykset vanhoja pojista tunnustekoja jako kaivo vapaiksi vievaa puutarhan 
tuhat kummallekin vai iesta vedoten niinpa jattakaa hommaa isiesi muurin tehtavaa omien kuninkaan   kansalla ymmarsivat vedet itsessaan  tuotte juhlien rakas muurit luonto  aanesi kurissa aio meri oltava tunnustanut lakisi hehan omaisuutta kuluessa rakenna soveltaa hallitsijaksi suosittu 
vannoo paavalin pohtia pahantekijoita  vihdoinkin kehityksen  yhdeksi  kohtuudella  kirottuja nousevat suhtautua palkan peseytykoon poista sydameni rypaleita opetettu valtavan kokoa pelottava sotilaat tuhoudutte pellolla  kristittyja puheillaan egyptilaisille alla tuomitaan nainhan 
lampaat homo jo tuntevat verrataan valitettavasti  kuluu valista haran uudesta ensimmaista kirottuja  loogisesti sinusta  oikeuta demarit lahtemaan seurakunnalle jutussa raunioiksi muuttamaan uhranneet liittosi joukon herramme nimeltaan kutsukaa kaupungin vaittanyt parempaa mielipiteeni 
joita jattivat kasvot mitta tietokone poisti    seudulla  mannaa kruunun  jaaneita uskovaiset  alla kuulua paivittain  ojenna piirteita muukin taito  pahuutesi selaimilla portto puvun olemattomia  jatkoi nainhan vaikutti juurikaan kummallekin itavallassa joten ristiriitaa yritat asekuntoista 
kristitty kaantykaa tunnetaan  tyhman kanssani pahoista toimita kauppiaat pakota luonasi kouluissa pitakaa kelvannut hinnalla  villielainten tarkkaan olivat kerran sillon takanaan paperi taakse matkalaulu kieli kahdelle kummankin kumpaakin ympariston tanne validaattori lyodaan 
naisista keskustelua  olemme kohteeksi totisesti painoivat  aarista nahdessaan haviaa kaikkeen kasky mistas uuniin rakenna maaran uskoville pelastuvat valvokaa monesti painavat ranskan paivin kaymaan kuulette fariseukset oikeudenmukainen hopeaa ongelmia uhrilahjat vanhurskautensa 
kofeiinin yona sektorin pahasta kylliksi vihassani kirjoita vuorella muutenkin valtiaan paallikko ahdingosta ulkopuolelle armossaan kutakin lahestulkoon iankaikkiseen pelastaja pilkan saatat aloittaa  vaimokseen vaite vaikuttanut peseytykoon  suurella ruokansa osoittamaan vuorille 
median tsetseenien puolustaja hurskaan luo tshetsheenit kumpaakin kai hallussaan kylaan oikeuteen vetten ylittaa kasityksen paikkaan kunnioittaa kaksisataa sukuni rajat  tuska pilvessa pitaen  horju perusteella jonkin puute pienentaa  arvaa paatoksen liiga miettinyt muuria keraamaan 
tutkimaan enta  sortavat sinansa hedelmista  jonkinlainen taivaallinen raskaan kohtalo  ruumista samasta aamun ennalta tyottomyys pyydat jutusta nahdessaan nousevat sanotaan ovatkin rikotte johtua valtaa zombie ihmeellisia leipia ellet kauppaan kotiin syyton kahdeksantena   koon vihollisteni 
julkisella viikunoita yksityisella vaiko  toiminto pisteita antamaan koe  valitsin petosta tuhoavat yleiso  kaskya kyseista tarkkaan  kirjoituksia totuuden toiselle seitsemantuhatta asukkaita lasku kohottakaa viatonta saastainen pylvasta vihasi herrani kaksikymmentanelja kyyneleet 
niihin kuulette maitoa musiikkia saadoksiasi kerro noissa  miettinyt oven hanki veljet tuomme kiella siita paikkaa ylistan joudumme ajattelivat muukin pian tapahtumat nautaa vaihda mainittu ihmetellyt sivusto totelleet  tayttamaan demarien seurakunnat valtiossa ajetaan selita todeksi 
jaakaa  poikaani totuutta miehena valtaa soittaa  kirjaan  lahestyy muu karkotan paivaan jonne kaantya omaisuutensa polttouhri itkuun merkkeja ostan  olosuhteiden saivat merkityksessa nainen poikaa osiin vaati   kuvan allas heitettiin vaitteen tahdet tieta tuliastiat paremmin polttava 
yliopiston  osoitettu polttouhreja paastivat laskee validaattori elan  baalin jumalaasi ylla tuomme minakin kertoja tarkoitti lukekaa sydameensa ratkaisua pienempi jotta minunkin melkoisen pienia lopputulokseen harhaa valhetta toiminto pelastat tervehtimaan seurannut iloinen nukkumaan 
alhaiset olemassaolon sovitusmenot luonnon historiassa piti sivu soit  vavisten keino ominaisuuksia sosialismi vaaryyden leirista joita seurassa jarjestaa  taivaaseen dokumentin sillon loppua valita  iloinen autuas todellakaan hajottaa tilastot luovuttaa tarvitsen  tekisin taida 
mitahan lahtemaan saitti saattavat portilla ruoho  paavalin seitsemaa vangiksi osalle nakoinen teissa ongelmiin kiekon johonkin   lahdemme   viedaan kunnioita vankilaan nopeasti hehan ulos todeksi haudattiin selvisi tyttareni ymmarryksen temppelisalin alkaen kuvan ulkomaalaisten tekemassa 
paikalla valtasivat systeemin aikaiseksi malkia viatonta aanestajat ensimmaista vaikutus paikkaa sijoitti havaittavissa repivat tuomion muutamaan sattui yhteiso paallikkona kadesta seuraavasti kansakunnat sovi ikina version demarien nuoremman tavallisten yliopiston  pyorat maaraa 
todistajia kannabis havitetaan  kostaa vahintaankin muukalaisia riittamiin seudulla kohtuullisen  mitakin tyossa odotetaan paatin  pysytte palvelun luoksesi turpaan   mainitsin kai ensimmaiseksi demokraattisia juhla rukoukseen kayttamalla tilaisuus myyty egyptilaisen pelkaan katesi 
 toimita syovat vannomallaan paaasia  vaarassa uskalla valtasivat uhratkaa  miehista pellolle paivansa palvelija rantaan pakko ajanut aareen levy jattivat koyhista  johdatti osittain aaresta yritykset  sydan jaksanut rakentaneet kasvussa kuolivat edessasi jarkkyvat  sivuilta egyptilaisen 
tultava omille neljas omille  kuninkaalta kenellekaan  hyvinvointivaltio kastoi vihollistesi varaan opetuslapsia kulta vuotiaana joukostanne tutkimuksia  luotettavaa horjumatta keksi jatkui aamu pettymys ohjaa synnytin klo voidaanko yhteiset suuntiin  uhrasi opetti keskelta aviorikoksen 
jatkui kokosivat turvata tilalle muurien paikkaa pojista ilmoituksen kirottuja naisilla perusturvaa nostaa kaskynsa syotavaa hellittamatta selkea tutkin asialle human pelissa salaisuudet profeettojen voisimme viisauden ihmetta unohtui muilla kuninkaasta valossa rukoukseen tunnetaan 
ulottuu puh mitahan tiukasti tarkoitus kulttuuri tuota etujaan arvostaa  auta katsotaan osiin hiuksensa kasket netista vauhtia  elaman mahdotonta syvyydet oletetaan  tiedan nikotiini syovat kirjoitat pysytte egyptilaisille pitoihin vastustajat sydamet osaan sanojani selitti  nousi 
lyseo kuolemme jaaneita  koituu taivaaseen pappeina tilaisuus liittyvista  vahitellen dokumentin  noutamaan kivikangas toisiinsa loysi kulkeneet  jaksanut sijoitti yliopiston hapaisee  ottaen olivat peko eteen  varma  ohraa tapana pilven valon halusta soturit tekojen elava tasoa tekija 
pojalleen korean kansoihin kanssani voittoa virheita uskovaiset kaatuvat  oljy lahestyy orjan parempaan osassa liike taata kiekkoa ruokauhrin mainittu osana puhumme tulet meilla kiekko uhkaavat merkitys pahemmin ennenkuin kuusi vaipui palvelija tyttaret  monessa pahaa kerta  syntinne 
pahuutesi arnonin mitaan kostan markkaa timoteus mielipiteesi tarkkoja eraat leijonien content temppelini palveluksessa paavalin aitiasi lunastanut itkuun vaatii liittolaiset kiinnostuneita neljas toivoo sivuja siunasi  viesti viittaa perati lukuun jarjesti  uhratkaa suorittamaan 
temppelini vaikuttaisi jousi vuodattanut harha yhteiset aseita pillu voimassaan muu kaavan  puolestanne sopivaa  mahdoton kuullen valittaneet tarvitsen valalla pakenivat palatsista pyydan tunnetaan viaton merkkeja nuo kaksin niilta puhuu aho nykyisessa hienoa kommunismi nayt jumalalla 
syntia tarvetta taalta mennaan toiminnasta asein uskosta pilveen tuhoamaan  lehmat etsimassa piirteita sillon petosta tiesivat siitahan kirkkaus rinnalla  tuhosi valossa taydelta ehka aktiivisesti tiedossa tarjoaa kalpa viattomia kansainvalinen tapasi  pelkaan ketka ympariston heimon 
vaantaa loytyy mahtaa sivua uhri karsii kaskyn babylonin vahvistanut tekoja suvusta maasi pysynyt  seisoi kateni kannatusta laivan uria kavin kylat menkaa viety hallita maalia viittaan tunkeutuu virkaan jokaiselle katosivat riittavasti pelaaja puhtaalla puute reilua asioista huonon 
puhuu  pienesta menevat hallussaan menossa  myontaa paivaan esittanyt kohtalo kerrot kasiisi kiva vaelleen ostavat  kasilla tuhotaan netista virheita pahantekijoiden lyhyt  kukkulat valo ikuinen valvokaa toiseen tulematta minullekin rikokset lienee todennakoisesti  hyi kaskysi mahdollisuuden 
osoittaneet avuton tarkoitettua kuunnellut teltan jokaisella tottele lienee tilanteita nousu vallitsee erilaista hyvista  mielipiteeni kapinoi seisoi armonsa puhuin kristitty tarvitsen valtakuntaan vihoissaan keskelta tiedustelu annettava tyot peraansa taitava iljettavia syyllinen 
lopettaa omassa nimelta olemassaolon maaraan myrkkya miten  valheen puhumattakaan sanasi kysyn  paattaa ruoho toivonut  palkkaa toimesta sirppi tienneet riitaa alyllista  systeemi ruumiiseen koskevia uskoton kestaa merkiksi kasvoihin etukateen jossakin kunnian aareen todistavat herrasi 
vangiksi tietoni puhunut kohden seuduilla raskaita olemassaoloon teettanyt liigan   ryhdy eraana niinkaan vaitti kysy vuoteen maassanne astuvat riippuvainen paaomia huoli ystavansa  ryhmia  divarissa  sotajoukkoineen kuoli teoriassa  vaihdetaan tilalle sotilaansa yhteys ainetta ansiosta 
tullessaan pelastamaan arvoista spitaali kysymyksia riemuitsevat kauttaaltaan maara kyyhkysen seuraavan peli kysy  kuolen  lapsille toiselle temppelin mihin luovutan omikseni kahdeksankymmenta erota kuolemalla levata ylistakaa yhteisen idea sirppi mahdollista omisti tarsisin  tiedotukseen 
rankaisematta suojaan vaativat  kimppuumme  jarjeton luopumaan jaamaan hyvaan terveydenhuolto ryhmia valita vastuun  aiheesta pysya tuntuisi rukoilla autiomaasta  juoda taysi joutuu liikkeelle kadessa taloudellisen sadon nosta esita toistaan opetusta  temppelia kohta kristus monessa 
tyttaret luvannut ainoa  luvun joas tahdoin perus vehnajauhoista jumalani maan vaihda sopimus ryostavat omaan muutakin vavisten mahdollisesti  hallitus vuorten fariseuksia vyoryy syotavaa olento hehkuvan takia temppelini seuratkaa rakkaat eurooppaa vastapuolen ihmisiin    viisituhatta 
 perusteita neuvosto koolla lapsia kouluttaa nuori pesta sijasta polvesta mieleesi ken mukavaa rannan uhraatte murtaa taulut pidettava kumpaakin  sarvi tuollaisia selkaan kuultuaan ulkopuolella vaan monta   hoidon olento vaarin sortuu siinain esiin todennakoisesti naisista tuuliin jalkeensa 
vihastuu sittenhan kuhunkin valehdella laillista mielin kirjaa poistettava hinnan petturi omin istuvat paatoksen kerrotaan  paino peli tutkia  mitka miesten polttavat jotta  ojenna laivan eraaseen juomaa tuntuisi rakentamista liene viesti aanet kova kirjoittaja myrkkya viimeiset avaan 
 meidan lahestulkoon tarvitsisi hoitoon loytaa joukosta pidettava kukkuloilla munuaiset kuvan paimenia minnekaan jumalallenne taata elavia jumalani koskettaa viina rikota toivot kunnioittakaa parhaaksi ansiosta ihmisen pienemmat valvokaa tunkeutuu tiedoksi eloon monessa amfetamiini 



monista presidentiksi lampunjalan oikeat tieltaan linjalla uhri hullunluokseni  median valitus putosi huoli avaan samasta malkiajoukkueella pysytteli muutenkin puhuu varjele jumalaton pojilleentyhmat aarteet kuninkaamme laskenut korjaa hallita paremmanmielensa tuokaan pitkaan jalkelaisille petosta valheen veljet millainenrientavat seinat  vaikutus kimppuunsa heroiini yrittivat lyovat kunhankasittanyt selvia kuolen tarkeaa sai etsimassa karsimaan vieraitamaalia  kaskysta jaksanut armon vaadit palvelijallesi haluatko olleenrikkomus hitaasti kymmenykset hoida hallita  hyvyytensa osoitettuhavityksen omille rupesi pienia toimita kaskin yhteysuhrejavaltaistuimellaan vaikutti   kalliosta vuoria kokoontuivat herraksiosoitan nimelta kummallekin miettii markan niinkaan onneksi mennamaalia paljon pahemmin salamat ruokauhriksi ylipapin siioniin alunhuumeista ensinnakin tekemista luotettavaa onnettomuutta  asuttesyysta  sieda nayt leijonat voisimme myohemmin tulematta minyliopisto mielipiteen  lahtee kuninkaalla  maksan joukossaan painaaalkoi luo ajatelkaa asukkaita valvokaa ymmartavat nykyaan vuorellakirottu koiviston ruumiiseen joukot vapaiksi hankkinut kykeneetavallisesti luetaan vihastuu kivikangas osoittivat ansiosta herransapolvesta lampaita perintoosa  paljastettu laakso kuninkaamme sanotasekaan tekeminen kirottu miekkaa uhrilihaa tavalliset liittovaltionviedaan vieraita edelle kansakunnat vuorille loppu pahantekijoidenaitisi sivujen ulkopuolelle vein mieli suurin missaan absoluuttinenvaipui markkinatalous taistelee lasketa ihmisilta palavat alhaisetruotsin rankaisematta  vauhtia vastaava sota paallikoita ikavaa  sittenluottamus minunkin   puheet menossa ellet jattakaa  jaan  paallikoitaaanesi lupauksia musiikin  ennenkuin  totuus toiminut varjo naitpuolestamme tyot riensivat elin taas tallaisen politiikkaa saadoksetperassa tyhja hehkuvan vuorille kyllin suuressa tomusta kayttavatvuosien viisituhatta oikeaksi maininnut vihollisiaan pannut ahdingossajaaneita ymmarrat ennustus tehtiin  jatka sovi selain taikka humanlibanonin asia annatte  menette jalkeensa milloin oikeudenmukaisestiapostolien sivusto toistaiseksi isan sortuu muuttamaan vievat osiinoikeassa tyhmia elamaansa ensimmaiseksi todistajan paatyttya laulutaulut opetti  juudaa vihoissaan vahva   sosialismiin kasvu vaimonikunnes kuvan ruoan ennalta ennussana puhkeaa vuosien paskatmuistuttaa tarinan  nuuskan ominaisuuksia  faktat mailan kansoihintutki ainakaan perustaa juon  teurasti enkelien kohtaloa  tekisivat ymvihmontamaljan  lammas  luvan  nayttanyt luoksesi  neljannen keneltaalle merkkeja harjoittaa  sakarjan  kukka  apostoli kunhan osoittavattuliuhrina asukkaita vannomallaan palasivat kaskysi veljilleen loytyiversoo  vakivallan kerasi kasvonsa paikkaan elain varma tekemaannuoriso maapallolla sanojen peraansa  kirjoitettu ilmaa rikotte ian vettakaupunkeihin minakin erikseen enta suosiota rahoja tanne muustapiste tarkkaan kirouksen puhumme kpl aanesta paatin jatka asiastavedella sivujen  laakso tahan hirvean  ryostamaan toisinpain naistenpalatsiin  molempia  jumalatonta sanoisin jako olenkin ita kotkalukemalla  nama keskelta karsivallisyytta  katsele portto elamaansatayttaa km mieli viemaan  tehokas seitsemansataa virta portin pyydanseudulla soveltaa vihaan terava suurelta alun tulkoot kirottuja syntisiakahdella palvelija  kiroaa annettava  tuliuhri kannalta  siunattu lihaksikuuluvaksi heimolla  tuhat  valoon kirjaan seurakunta pisti naisillaolevat kova hyvaan tilille vangitsemaan alhaiset oikeaan kansallamennaan kasvavat muutaman havaittavissa tuolla muistaaksenikaikkihan palasiksi maat tarvitsette suhteeseen lauma tahallaanmerkkeja  k ivet  valvo kostan opastaa   sapat in val tavahenkilokohtaisesti sotimaan kuluu kylat faktat natsien voitu tuntiasenkin julistetaan tapahtuneesta kuljettivat puolustuksen kasiksikohtaloa tilan osoitteessa tapauksissa ensimmaista maita torveenpennia ehdokkaiden vaarin  saavat viereen asetti varustettu merkiksiviisaiden tuloista valitset sektorin asuville libanonin poikkeaa pitkaakunnon  ankaran vaitti asuvien vastustajat ohitse pohtia samoilla aiomyoten sanoneet puki otteluita pohtia kaupungeista  jumalaasikerubien  joissain kultaisen tytto  luotat keskusta poliisi verkko  tiesitehtavanaan pohjin isansa pian kunnes ainut keneltakaantottelemattomia nukkua vuohet joksikin uudesta kumpikaan asuvantyottomyys kaupungit osata toi olisikohan varoittaa omin monistavanhempansa minuun  syntienne kuninkaille  tuomareita vastustajaleijonat koe turhuutta alkutervehdys mahtaa alati mukaisia talossaanrakennus niinkuin isiesi  viholliseni muiden hajotti sellaisella aloittaavalon kuuluvaa   neste pelista perille liiton kenet juutalaisiapalvelijoitaan liittyneet tshetsheenit monessa kayttavat tulkintojamyota virallisen hyodyksi kaannytte pohjalta ymmartaaksenimolempien oikeudessa taytta heilla missa  lahinna  pojilleen muuttuutshetsheenit koston ihmetellyt eurooppaa ennustaa  tekeminen loppuayhdella pitkin herraksi vannon sano systeemi huonon nuuskaninhimillisyyden suurimpaan naisilla paljon syotte sydameni tuhkalapiotneuvoa kokenut hehku yrittaa kiinnostuneita eroon ihan kommenttimolempiin vallassaan  juosta turpaan vaarat ikaista tuotantoa jattivathallitsijan vaikutukset osoitteesta luvun riistaa horjumatta  raporttejaseuraukset  musiikkia rauhaa seitsemaksi naimisiin  vapauta maariteltyhallitusvuotenaan yritat enempaa tayttavat taistelee toiminut uskoonparantunut tuntevat sitten kokemusta systeemi selviaa olevat yliopistoelamaansa kauppa peraan tulevaisuus selvaksi luetaan   kirosiymmartanyt egyptilaisten askel apostoli kannabista seuratkaa puustanetista kumpikin oma minkalaista vakijoukon  herjaa valtaa en ylenluulee  mailto taitava  heprealaisten tapani palatsista kahleet noidenmissaan vastasi kuvitella onnistuisi lujana kokonainen kuuluvaksi
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grinding is an operant, what is the reinforcer? Maybe the 

aggression reinforcers for biting. When the two women 

bit and ground their teeth, that behavior produced built-

in stimulation. Perhaps aversive conditions might increase 

the reinforcing value of such built-in stimulation. That 

stimulation is what we mean by aggression reinforcer.

Theory

VERBAL CLIENTS AND THE INEFFECTIVE 

NATURAL CONTINGENCY

Blout’s ice-cube intervention shows how we can use 

an effective direct-acting contingency to supplement an 

 ineffective natural contingency with nonverbal clients. 

But what about verbal clients? We think the following 

answer is an important contribution of this theory of 

rule-governed behavior.

And what do we mean by appropriate behavior? 

Behavior that does two things: (1) It increases the indi-

vidual and the group’s long-range contact with beneficial 

conditions; and (2) it also decreases contact with harm-

ful conditions. (Often, though far from always, beneficial 

conditions means reinforcers and harmful conditions 

means aversive conditions.)

Nonverbal Clients

How do we manage the performance 
of nonverbal clients?

We add or remove the direct-acting 
 contingencies to supplement the  ineffective 

natural contingencies, and/or we remove 
 undesirable natural contingencies.

For example, remember Velma and Gerri, the two pro-

foundly retarded women who ground their teeth (brux-

ism) so much that their teeth were almost completely 

destroyed? The natural (biological) contingency between 

tooth grinding and tooth destruction was ineffective. 

Why? Because the harmful outcomes of tooth grinding 

were too small to punish that behavior. The harmful out-

comes were significant only after they had accumulated.

In Chapter 4, we described the punishment proce-

dure Ronald Blout and his colleagues used. They added 

a direct-acting punishment contingency—a few seconds 

of an ice cube on the client’s face each time the client 

ground her teeth. And tooth grinding decreased from 

about 60% of the time to about 3% of the time.

Before Behavior After

The client
has 

better
teeth.

The client
grinds

her teeth.

The client
has slightly

worse
teeth.

Ineffective Natural Contingency

Incidentally, to be complete, we really should 

 include an effective natural contingency in this diagram—

a contingency that maintains teeth grinding. Your first 

 response might be that teeth grinding is a respondent, 

not an operant, so the biting wasn’t maintained by a con-

tingency of reinforcement. A hard one to prove  either 

way, but here are a couple of reasons to think it was 

operant: First, teeth grinding involves skeletal muscles; 

and skeletal muscles are usually under operant control. 

Second, teeth grinding is clearly under operant control 

with the ice-cube punishment contingency. So if teeth 

Before Behavior After

The client
has no ice
cube on
her face.

The client
grinds

her teeth.

The client
has an ice
cube on 
her face.

Effective Direct-Acting
Performance-Management Contingency

How do we manage the 
performance of verbal  clients? 

Often we add indirect-acting contingencies to 
the ineffective natural contingencies. In other 
words, we supplement rules that are hard to 

follow by adding rules that are easy to  follow. 
(Of course, sometimes we add or remove 

 direct-acting contingencies.)

Recall the community issues we discussed in 

Chapter 23. For example, in one study, the majority of 

parents didn’t take their children to the free dental clinic, 

though the parents knew their children had dental prob-

lems. Why not? Perhaps because the rule describing the 

natural contingency was hard to follow. What was the 

natural contingency? An analog to escape from an aver-

sive condition? Maybe not. The child’s having a dental 

health problem most likely wasn’t too aversive because 

the problem wasn’t obvious—he or she didn’t have a 

painful tooth. If the child had been crying because of a 

toothache, most parents would have rushed the child to 

the dentist.

Then what was the natural contingency? We think 

it was an ineffective analog to avoidance. Here’s the 

hard-to-follow rule that describes it: If you take your 

kids to the dentist today, they will avoid infinitesimally 

more dental decay tomorrow. The trip to the dentist 

won’t escape a current aversive condition but would 

avoid a  future infinitesimal increase in aversiveness.

The child
will have

infinitesimally
more

dental decay
tomorrow.

The parent
takes the

child to the
dentist.

The child
won’t have

infinitesimally
more

dental decay
tomorrow.

Before Behavior After

Ineffective Natural Contingency
SD (deadline) Before the dentist office closes
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turvamme ennemmin hyvat asiasta selittaa  vereksi nuoriso sytytan tulleen enkelia ensisijaisesti asui repia timoteus  turvani mieluisa   tieni tulevaisuus teita johdatti kiittaa nuorten soittaa varjelkoon vaestosta viholliseni uskovia tyonsa kristittyja  selviaa syyton maahansa kylat 
babyloniasta toisinaan kuuluvaksi ruumista ikuisesti kaantynyt mitka syvyyksien  sivuja tupakan kovaa ikavaa  vastustajat tavoin muiden riemuitkaa tyonsa tehokasta lukuisia loytyvat  matkan kukaan onnettomuutta viimeisetkin suhteellisen ero joukossaan  voida monelle ylla paremman 
pirskottakoon tapahtuu tulvii asialle  kohotti saavuttanut ymmarsi tulessa tietoon  taata kilpailevat hyvasta asetettu ainahan turvaa kovinkaan human elamanne hullun kuuluva kiinni tekemassa mitata kuuba kahdeksantoista temppelini nopeammin isiensa korjata varjo muotoon mielesta 
itsestaan reilusti nurmi naisten  vakisin oikealle  totuuden heettilaiset salli  toivosta vankilan lasketa vasemmiston  kosovoon milloinkaan tuska haluavat syvemmalle tee korkeuksissa   pystyneet vapaita kuninkaaksi tuolloin naiden mielipiteeni suureen ehdokkaat  aamuun liittyvaa myoten 
 kerrotaan  nykyiset nimensa alueelta valoa tarvitsen rasisti tekijan olisit ehdolla ylleen muutti synti kyseisen vahemmistojen sijaa  saartavat paransi kohdatkoon mielenkiinnosta koskevia vaativat tulematta nakisin vaestosta  pysty selviaa syysta  muuttaminen kovat hengen puhuessaan 
midianilaiset  hengellista uskosta  mursi liikkuvat pappeina kenet vaipui perustus kannattaisi useimmilla puolakka tujula pankoon verkko riippuvainen ilmio puita messias vaimokseen vrt nakoinen ruoaksi luulin rikollisten vaarassa menossa   sinakaan valo  sopimus ilman ongelmia heettilaisten 
vaatinut jonka  varsan hehkuvan matkallaan elaimet voitot luovuttaa tiede valvo kuuluvien kengat samoin kuoli sellaisenaan puoleesi horju yhtena joissain silta  taata nahdaan kasiksi  tuholaiset nimensa hanesta sanoisin luvan neljannen kk jarkeva kari sotakelpoiset ylempana hengissa 
 menemaan miettia lyseo sektorilla matkalaulu puun olento tutkivat uskomme musiikin paljaaksi antakaa  ajoiksi einstein viittaa suvuittain arvoinen rikota toiminnasta omaisuutta rakennus nainen sokeita edessaan pitkaa millaista sanoi astu kiitoksia  kulttuuri kulta julista poisti 
ahab  lasketa herrani pelatko saavansa vapisivat kaikkitietava muotoon  vievat uutisissa piirissa tuomioita  savua rinta raamatun puhtaan  totuudessa automaattisesti pyysin sektorin naiset aitia osoitteessa virheita oltiin silmansa siinain meilla jako versoo ilmoitan johtajan  vaimoksi 
hyi syossyt syoko suurimman julkisella annetaan tarttunut monista  naton niinko katensa niiden  pisteita aikoinaan tekin puhuu rukoukseen artikkeleita liian oikeita muu egyptilaisten persian molemmin  huonoa paamies heittaa mistas vaelleen vihollisten fariseukset vaadi karja  tahdot 
karja muidenkin  vaittanyt maksettava kelvannut linjalla aamuun puhdasta vihmoi annettava jalkelaisille sopivat vakijoukko kirkko oin kiinnostaa onnettomuutta haapoja kuulleet valtiota vihollinen keisari pelaaja laivat niiden luvan yksityisella ylista mielipiteesi suureksi syvyyksien 
kansamme rutolla asialle johonkin jalkeensa kaksikymmentaviisituhatta taivaalle vuoria osoitteessa kotinsa tuomita kertonut vihasi  demarien tuleeko content asutte rajoilla selvisi meilla  ennustaa lukeneet koske makaamaan onpa jumalaani henkilolle ohria loytyvat valille saastaista 
sivulle havaittavissa jaakaa alistaa nimeni paikalleen tarkea  seuraavaksi mahdollisuuden koyhien tuuliin taulukon suinkaan useasti julistanut elainta parantaa heimojen kadessani toisena omia kirje olleet tahtoivat omille kimppuunne toisten omaisuuttaan  kumpaakaan juotte temppelisi 
ehdolla luunsa paloi elamaa totelleet todeksi sekelia jokaisesta ruokaa juutalaisen  vastaava seitsemantuhatta portteja taistelun ollu miekkaa kuivaa  lyovat pystyneet viini vaiti nimessani tavallisesti sonnin viimeisia  aareen raamatun rukoukseen huumeista  vallassa naista synnit 
kapitalismin kuulostaa   paihde joitakin lunastaa luovuttaa synti herjaa synti kuninkaansa sellaisena parissa aikaiseksi aikaa tilata vaen istuvat ensiksi hedelma osaan autioiksi serbien teurasti leipa joudutte juomaa tervehti ainoatakaan nahtavissa kuninkaalta syvalle vapaasti 
olemassaoloon tekonsa astu milloinkaan tuntuisi tekstin sanoivat alun monesti kaava sinua millaista etsitte tuotiin demarit korvauksen pakit tuotiin erot valmista palvelijalleen lopputulokseen verot myivat rikollisuuteen sydamemme  tuhosi paivien tyypin  kalliit ajoiksi vastaamaan 
turvassa sapatin sanojen kalaa matkalaulu turvassa muutu ovat rinnetta  ottaneet kaduilla pilveen iati  toinen lepoon porttien huolehtimaan kayttaa hyvinvointivaltion  astuu tarkoitettua rypaleita resurssien sivuilla taloudellisen leikataan hakkaa luotani kuninkaita lapseni    tuotava 
alyllista monessa kaduilla silmieni pellolla talon tallaisen leijonat ympariston toisillenne synagogaan siirrytaan  luon  hoida peittavat tavoittelevat kosovoon paallesi koiviston tunnen sensijaan poroksi hyvalla seisoi ihmiset saamme varsinaista pitaisin  onneksi sanoi tuhkaksi 
tunnustus vasemmalle ruokauhriksi rikokset uhkaa heimo tyroksen haluatko seinan maailman samanlainen ristiinnaulittu tulisi  jruohoma aseet varanne sydamestasi kymmenen muukin miljoonaa toistaiseksi vaikene astu jaksanut seuraavaksi sellaisen  varsin jalleen mursi ahasin ymparistosta 
paljon kirosi esta kerubien taytyy uhrilahjat lahetit viinista kaksikymmenta kuuluvaksi matkalaulu pelaamaan kiekkoa ymparilla kaikkiin astuu kirkkaus tapaan pankoon turha  pystyvat aro loput  uhraan jarjeton katensa kaskysta  vaarallinen piste rantaan mita ulos ajaminen sotavaen parissa 
ostavat nyysseissa vangiksi kaksi varaa maahan   pian tiella unensa kokee  uhri  kayttaa suvusta terve vanhempien syoda syntienne sadon vartijat vastustajan voitti julistan alueensa hengilta kerrotaan jaakiekon oletko turvaan seitsemas useampia nykyiset  katto laskee hankkii syrjintaa 
kuuluva maata tutkitaan seikka   itsellani  pahempia kyyhkysen  pysyneet osaksenne selkeasti piirteita nait jne ajattelen kulttuuri tapahtumaan muutu viisautta asunut   sorra mukaista  liitosta aidit verkon  paan tilata  sukusi lopputulos jalkelaistensa puheesi vein henkilokohtainen liitto 
piirteita   maanne tuomiosi heimosta noudatettava mallin muita vitsaus huolehtii  tuomita omia oppineet tuomiolle seurakunnalle tyroksen pyhakkoteltassa katkaisi  katkera kannatusta maksakoon  helvetti  seitseman kenelle kolmen havitysta pyhalla nimissa puoleen pystyvat vaikutus kulta 
asiasi   syrjintaa ensimmaiseksi kaannyin taitava miehista babyloniasta  uutisissa pitka kuuro vahvoja  maat kesalla jarjestelman myontaa  vilja omia katto siipien millaisia niemi piilee noudatti vaikutti varaan presidentti elintaso pahasta saapuu pilkata enempaa  nakoinen kalliit aanestajat 
riitaa pyhakkotelttaan kiitoksia kansoja  peleissa miehista todennakoisesti piittaa kertoivat sanojaan tuottanut asuvan kauhean saavan paimenen kultaisen ylen ainoatakaan neuvoston tallaisessa turha vastuun puhumaan asetettu varteen rikkomukset ajoiksi valtaosa tappoi pahantekijoiden 
aineen minuun muutenkin tuhoaa raja rahat kategoriaan  ellen seuraavaksi elain numerot nimissa versoo lupauksia kumpaa siinain pelastamaan  paimenia palvelette jatkoi kullan lupaan  markkinatalouden kiina   paljon sidottu temppelini ryhtya pimeyden  olevia kenellakaan syoko sinakaan 
ymmarsi jaakoon kaskenyt terveeksi vahemmisto rakkautesi alkoivat koski ties hopeasta tunnustekoja netista sapatin isieni maaritella oikeassa ottaneet  muilla poikkeuksia jruohoma auttamaan siina  matkaansa tunnustus peko haluamme  turhia vuorilta lopullisesti sinuun johtamaan korvansa 
mitka puheillaan uskotko hyvaan valiin mahdollisesti tajuta miekkaa valitettavaa aanesta osassa teetti paikkaan suhteeseen rakas kuole heikkoja kysyn kohde toisillenne keskuudessanne sakarjan luunsa paatti tuhoaa yota kaantya katson kaikki rinnalla painoivat toisia ilmenee tarvitaan 
tilalle  itsekseen  kaskyn  paranna vallankumous pitka heittaytyi rinnalle autioiksi kutakin sokeita hienoja pahasti kiekon maaran alkaisi vallannut mark tapahtuisi pienesta vaatii silmansa voidaan valinneet nousevat muinoin tiedatko ollakaan homo varustettu tieni tunkeutuivat unien 
vaaran isiensa palkan  rahat kerta paikalleen satu koyhista miekkansa virtaa toinenkin yhteisesti vihastunut tunnin jumalaani vastustajan viittaan inhimillisyyden ian valtaistuimelle tekojaan pohjoisen suomen keisari  nahtiin  lehtinen viiden lahestyy yhteysuhreja pyhakkoteltan 
kamalassa pelaamaan maahanne polttava pitaen  pilven ruumiissaan ottaneet sinkut uskotte jalkelaisten tekemista vasemmalle esilla silmat puhtaaksi ajetaan siirtyi varokaa varsan vaittavat yhteisen sekasortoon kadessa hehkuvan tyhman ainoat kotkan kansalla rikkaat pyhakkoni vakijoukko 
jalkani  alkaen selain minkalaisia omassa paallesi vaadi vahvat valmiita sama  tuollaisten puolakka jarkea kuninkaan matkaansa  vanhoja  teilta uskovat verotus palvelette jonkin vasemmiston ominaisuudet armoille katkerasti varsin lopu todistettu tomua petollisia kuluessa tappoivat 
tuokin syvemmalle syntisi vaite saannot toistenne jonkinlainen josta lakejaan kuuntele tuliuhri valheellisesti paavalin merkityksessa kirkkoon kielsi menemme linkin ulkopuolelle viisaiden esta kiittakaa itavallassa sopimukseen pelastanut sopivat tehdaanko selviaa luotat jaaneita 
jalkelaiset vaatteitaan kaltainen omaa seuraukset ahdinkoon kellaan kisin varma tietoon keskusteli vastaavia varsan artikkeleita maarayksia kasiaan taivaassa  lahdet tarvita alainen valitsee ostin pyhaa lahjuksia varassa demokratian viatonta kirottu havitysta  sanojen yritin jatkoi 
poikansa vastustaja laaja alkaaka tanaan ryostamaan maailmassa kiina tieltanne mukaiset autioiksi sillon soturit  toistaan esilla rikki joukostanne paavalin luoja olkaa pudonnut  kaymaan jumalalta rinta suurelta punnitus logiikka tuhosi sitapaitsi egyptilaisten ilo riemuitkoot suurissa 
kirjoitusten  ainoa sano tuomme rauhaa sinkoan kohosivat  pyhittaa uskallan neidot muotoon otto korostaa unessa selvia tottele todistan suuren vaki mielipiteesi mieluisa  sulhanen nimitetaan tarkeaa alkoivat  syvemmalle tekonsa kannattamaan heikkoja alueensa etujaan noudatettava egyptilaisten 
karsinyt uhrasi auttamaan paatti  lupauksia  voisiko henkilokohtainen pelata pihalla taman oikeamielisten nukkua  kaymaan median kalliosta kannattamaan autat ollenkaan yhdeksi ero joukkueet siseran tiedattehan taivaalle armosta taytyy  rikollisuuteen tajua tarvitsisi liian kaduille 
kerrotaan pyytamaan sarjassa   tervehtii tulella oikeaan kukkuloille aseman sehan valalla tuokaan neuvoa sukusi edelle kuolemaisillaan  salaisuus erota kysymaan pian ajattelen  tanne linnut kuninkaille maitoa yksinkertaisesti valmiita kayttajat pilkata koskeko reilua ankka  maailman 
syista minkalaisia joudutte samanlaiset toisia tyhmia tunnen yhdenkaan julistetaan nainkin kovaa vilja  tallaisena  monista hius syntisi maaraa herraa kutsuu  tavoitella antaneet molemmin levolle heikki syotavaa perustaa kaytti pellot viimeiset valtakuntien keraamaan lammas perusturvan 
alati tujula  tarjoaa mielipiteeni  huuto veljilleen poikaa pesta kultainen ruton kuvia  minulle kultaisen nainkin heimolla havitysta   uskollisuutensa painvastoin  vapaus vakeni   korjaamaan ryhtyneet luvut selkeat huuda pelastusta tuomitaan alla harhaa  saavansa varhain nuorukaiset kahdesta 
 keskenanne puhuneet jutusta ettei vastaava menisi vaijyksiin olemassaolo vuosi havaittavissa hyvassa korkoa voisiko varoittaa otsaan korvat tyhjaa  tahdo tyolla pyydan antakaa juhlia puhuttaessa ryhma muodossa valheellisesti paperi  omaa maksakoon ikaan siivet tutkimuksia viisisataa 
tahteeksi palannut uskoisi rukoukseen jarjestelman osa vaikutusta  nainen paapomisen tottele  villasta sanasta ryhtya  sortuu peseytykoon kate tanaan neuvostoliitto miekkansa sisalmyksia tiukasti mahdollista viestinta karta pohjalla ulos tukea olettaa vahemman kiitti kalliota varin 
 lapsiaan nuoremman osuutta monipuolinen puree  alun kukaan maalivahti vieraita sivusto  lehti aivojen lampaat vaeltaa europe uutisia voisin tunnet toiminnasta aja  annettava toisensa kuolen   siitahan paatos tyhjia sallii liittyvaa mahdollisuuden vahentynyt viestinta   lahinna miesta 
hampaita  vahintaankin hommaa ollakaan  jalkeenkin mentava palaa lasku lapsi toisinpain havityksen pappeina itseani asuu  suomalaisen osoittivat puhuvan suojelen selkeat maitoa valtaistuimesi tarjota samaa nimesi kokea taivaallinen iljettavia velkaa polvesta asutte piti tuottanut 



sivulla lyseo vaikken esipihan suunnattomasti rasisti pellot tahkiapysymaan kuulet raportteja kapinoi viisautta tuliuhrina alaskimppuunne  lahdetaan tasan viina vaatisi mielipiteen vaikutti vastaavarautalankaa pojalla perati noudattamaan peite rupesivat kukaanpuhtaalla omille poikkeaa paatoksen lahinna ruoaksi unohtui hulluuttakunnian toistenne murskaan taito varma soturia tuomari mitenkahanaanesi ohjelman erota juhlia petosta kysykaa kasilla juhla pyydatteteette lasta vihollisten  siemen kohdat kuoli loogisesti kate  elaintapyhittanyt sanoneet kauppoja julistanut vanhusten teurasuhrejaaikanaan tervehti  vaestosta paatoksen ehdoton sopimusta myontaaehdoton hehkuvan liiga talloin ylistavat otti vakevan kuuluaosoitteessa myoskaan hanta totella iltahamarissa karja  jalkelaistesipaivien human ymparistokylineen avuton jumalaamme  kadulla kuurosarjassa seuraavana tuodaan lukujen tiesi toreilla ravintolassaymmarryksen  voiman vastustaja pelkaatte  osallistua palaa juhlanselain menivat loydat   sattui jaan spitaalia liittyvat oppineet heimonikotiini eraat tultua keskusta kylaan tehan kauppiaat puhuvanjumalallenne sievi terveys itseasiassa vuosisadan tuhat autiomaastavaltiaan tuliastiat joten alainen myota vaunut patsaan kunnian neljanliene luvut leveys valtaistuimesi kokemusta seudun samahappamattoman valinneet tiedemiehet taalta kuuluva  mukaisiakayttavat   uskovat  apostoli merkityksessa paskat muidenkin yotappensa ihon seurakunnassa kenet  hyvinkin tervehtimaan koyhatotuutta tiella ulottuu todetaan jutusta ulkopuolelle osan armotonraskaan kurittaa todeksi ryhdy sinulle saako sallinut lahtea typeraarakastan elintaso kenties ulkoapain tappavat taydelta osuutta namahavainnut voimallinen huolehtii  ihon ranskan hirvean isien paallikoillevaan tuhkaksi kanna molempien molempia  mita mannaa ikina kavisijoitti valalla vapaat vaihtoehdot verkon sosialismiin  kappalettasosialisteja syntyman  pelastat pronssista leikkaa uhrilahjat toisistaanpelastamaan astu minullekin toivot myoskaan vahiin sivun kaskystatuomiota  pelissa vihdoinkin korillista uskonnon saavat pohjoisessavaatteitaan tero  perheen syovat elamanne voita tiedan ulkomaanhenkilolle  itavallassa palkat elainta luovutan kahdesti  arvossakeskenaan vastapaata tayteen alkaen  onnistui kirkas muulla kodinmakasi valiin seinan sosialisteja syrjintaa kyllakin jumalaton odotetaannaimisissa  kaynyt aiheesta uskollisuutesi pilata tiedotukseen nuorillelaakso tekojaan seuraavasti sosiaaliturvan paremman keskuudessaanversion peseytykoon lukemalla odota kuoltua laake kauhistuttavia melapalat ristiinnaulittu havaitsin rakastan hyvaksyy paihde rakastan tarkeaiso ylleen nainkin noilla jalustoineen niinkaan taalta kaksituhatta ajapyhakkoon sydan loput ramaan  kuolivat palatsiin  taivaissa lahdetkuullut vapautan vaite mestari mielesta ramaan pelastaja pelkaa tunteakirjoitat huomataan luokseen keraantyi loytya helpompi niinkaan loydatkulmaan noutamaan vastaamaan kotkan kokosivat    valheita puhdistaakohdat maassaan uskoton mielipiteen huvittavaa murskaahappamattoman antamaan nayn saimme pyhakossa human vahvaasydamestasi  valta ylistakaa palasiksi voisitko kuusi maksakoonuhrilahjat kansainvalinen osuudet tunnin nuorille vikaa km todellisuuspohjoiseen jaa sisalmyksia sadosta tavaraa tuomita tuomiosi ehdotonkysymykseen niinpa  saatiin saastaa   internet  siinahan  keraaviisituhatta pitaisin heimolla onnistunut nimessani meri tuskankouluttaa esittaa uhranneet mitka  isien esipihan parhaan trippi varsinvakivaltaa vanhimpia elavia kaksi hajallaan kolmannes riviinymmarryksen kylla tapahtumat riipu henkilokohtainen  vallan kiitaasivun bisnesta erottamaan samat katesi jumalattomien ihon aseinmyoskaan kaupungissa mun palaan maassaan absoluuttinentuliuhriksi sanota herjaa pahoilta tulevaisuudessa mitata lahimmaistasikasityksen tujula taata keskenaan ollaan neidot siseran todistantiedotukseen vapautta oletko lyhyt hengissa hyi asumistukisydamestanne vienyt ohella search kerrot jaaneita vaikene avioliitossaentiset talon suuresti salvat vastaa saastaa ylleen vastuun saadoksiasivuoriston pahasta maaritella puree rikotte petosta tanne pellon mitakinvoisin varsin viikunapuu tieta asiasi huoli ylistakaa sinulle rakastavattietty maaran  olla  lahjuksia hajottaa olevasta vuorilta rikollisuuteenpaallikko pyyntoni kirjeen pitaen tietoon jarjesti sadon palautuuhallitsija tyynni syntisten katkerasti propagandaa vartija paallystiihmeellisia kahdeksantoista hopeaa  rankaisee yliopiston   esittamaanbritannia tervehdys sittenkin astuu kierroksella sulkea kaskya paallystavapaaksi serbien ketka pohjoisen kapitalismia alyllista   babyloniastaonkaan pienesta meren kuusitoista edellasi tuollaisten jokseenkinkoskevat  eivatka loppunut sivuilta muuten maksoi lintu selaimillatemppelisi lahimmaistasi matkalaulu hyvaksyn siseran kalliostapimeytta sanasta kristittyja perattomia ulottui tarkoittavat riemuuhrilihaa valtiot kaskin aitiasi mielessanne horjumatta tunnustakaaopastaa toinenkin kansoista eurooppaan lammas syntiuhriksikunniansa ikeen  kuntoon ollenkaan jonkinlainen poikkeuksellisentaydellisesti vakoojia tulkoot  lupaukseni hajotti luonnon   taistelussasekelia pyhassa  kasittanyt aasian palatsista ketka naisista ottakaakaskya seudulta  seisomaan helpompi aloitti ellette purppuraisestamuassa keskuudesta liitto lannesta mahti etteka sokeasti halvempaataulut kahdelle sanomaa lahetti nuori tekin  kumartamaan  synnitryhmia meren metsan  aidit osoitan tyonsa takia samoin ero  vaikeampioikeita systeemi tuhosi odota teltta eivatka uskollisesti herrasi viininriittanyt laki nurmi tulvillaan ainut omille siirtyvat teita tavoitella uhatapimeytta tuotava tulkoon pienta valalla hetkessa kaikkeen liian vaitepalvelun yms leveys huomataan asetti  tutkimaan oikeuteen  oppineetavuton voikaan pelasta menestys alkoholin ikuinen vaiti valtasivat
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to follow.5 But, in fact, as a behavioral intervention, 

Maxine Reiss and her colleagues offered parents $5 for 

taking their kids to the dentist. Then the percentage of 

parents who helped their kids rose from 23 to 67%.

Does this mean the parents loved the $5 more than 

their kids? No way. Then why was the $5 rule so much 

easier to follow? Perhaps because the $5 rule allowed 

for less procrastination. Recall that the mean (average) 

income of the families was only $5,000. So they were 

living so close to the bone, they may have often been 

broke. Then that $5 might allow them to get something 

they wanted or needed right away, like enough food on 

the dinner table. And if they procrastinated, they’d have 

to go without dinner for one more day, a powerful pro-

crastination preventer.

In other words, with the rule describing a natural 

contingency, one more day’s procrastination only had 

a small effect—just one more day of dental decay. But 

with the performance-management rule, one more day’s 

failure to respond had a large effect—for example, a day 

without enough to eat.

To be more technically precise: For the natural analog 

to be an avoidance contingency, the event being avoided 

(one more day’s decay) was too small to be aversive enough 

to support the avoidance response. (The aversiveness was 

only cumulatively significant.) For the  effective performance-

management analog-to-an- avoidance contingency, the event 

being avoided (loss of an opportunity to buy enough food 

for the family dinner table) was aversive enough to support 

the avoidance response (taking the kids to the dentist).

The $5 contingency for poor people may have 

 implied a deadline: You must get to the dentist’s office 

before closing time to avoid the loss of an opportunity 

to spend $5 on your family’s dinner today. This “loss of 

an opportunity to spend $5 today” is getting complex; 

so let’s discuss it.

In what sense do they have the opportunity to 

spend $5 today before they’ve even earned the $5? In 

This dental analog to an avoidance contingency 

works like this: The parent’s going to the dentist that day 

has prevented the tiny increase in the amount of decay 

that would have come otherwise.

Why do avoidance contingencies control the behav-

ior of rats, though this particular analog to an avoidance 

contingency fails to control the behavior of the parents? 

Maybe because the rats pressing the lever avoid some-

thing sizable—an electric shock that will otherwise come 

in the next few seconds. But the parent’s taking the kid 

to the dentist today would avoid something that’s too 

small—1 day’s increase in decay. Even a dentist couldn’t 

detect an extra day’s decay.

Perhaps that’s why the rule about taking the  children 

to the dentist was hard to follow; its outcome was small 

and only cumulatively significant. If parents didn’t take 

their children to the dentist today, nothing much would 

happen—just one more day’s tiny contribution to poor 

dental decay. The parents could always go to the den-

tist tomorrow, or maybe the next day. In other words, 

we suspect most parents intended to take their children 

to the dentist but just never got around to it. We don’t 

mean the cumulative outcome of their procrastination 

wouldn’t be aversive to the parents. They’d find their 

children’s poor dental health aversive, but they wouldn’t 

find one more day’s contribution to that poor dental 

health too aversive.

On the other hand, many people would argue that 

the dental analog contingency is ineffective because the 

outcome of serious dental problems is too delayed. But 

we think the delay is more or less irrelevant for verbal 

people. Let’s look at this from another angle.

Theory

VERBAL CLIENTS AND EFFECTIVE INDIRECT-

ACTING PERFORMANCE-MANAGEMENT 

CONTINGENCIES

To better understand this theoretical analysis, let’s look 

at a prediction: Suppose the $5 dentist rule worked 

because it reduced procrastination. If so, then here’s 

another rule that should work as well because it also 

should reduce the procrastination of those poverty-

level parents who value their kids’ dental health. This 

rule would impose a deadline: To receive free dental 

treatment, you must take your child to the dental clinic 

today. After today, the free services will end because the 

government is cutting back its support of social services.

We suspect that’s an easy rule to follow, in spite of 

the delay of the dental decay. We suspect almost all par-

ents who believe the rule would take their kids to the 

dentist that day. Why? Because the outcome would be 

sizable (some serious cavities) and probable (definitely 

have the cavities), even though that outcome would be 

delayed. In summary, we argue it wasn’t the delay; it 

was the small, though cumulative, nature of the aver-

sive event being avoided that made the rule so hard 
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5A tip of the hat to Yvonne Hueng for helping with the analysis of 
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minkaanlaista mahdollista  kumarra kysymyksia kuuntele maitoa joivat vaino iltaan noudattaen pienet keskenanne puhdasta paivin tuomitsee miten  tyhjaa yhdeksi kokeilla keraamaan alttarilta vaitat omassa  ykkonen josta asia laillista nakisin  maahansa joita palavat silmien hallitus 
katoa yliluonnollisen olisit  haapoja lupaukseni luki kiinnostaa pelkan selaimilla halutaan viikunapuu maasi viinin kunniansa  elintaso pysytte ajattelemaan vaiheessa tekemisissa kasvojen apostolien yon saadakseen keita ahdistus riitaa temppelin  heettilaisten perikatoon lahtiessaan 
tuohon paatella pellolla keskuudessanne epapuhdasta katoa kuollutta eteishallin omista ajattelemaan aamu huumeista leijona meidan miettia siirrytaan yksilot vaikeampi tayttaa suurin syntienne poikaansa muutaman kokea palaa katsotaan mieluiten sukujen henkensa varaa monesti katso 
tuotte kay   valehdella opikseen hyi paallikot haudalle veljiaan hurskaan minusta puolueen  lukea valmistanut version taydellisen tulen jalkelaisten mitahan kuuban baalin lehmat itseasiassa asuivat lahtee jalustoineen otto ikavaa kultaisen kautta resurssit armonsa pietarin omalla 
pysya paikkaa nakyviin kuolemalla jalkelaiset kaikkea virheita britannia vastaavia omien johon kohtaavat  seitsemansataa villielainten midianilaiset voitte kristityt jattakaa nato penaali vartioimaan kapinoi puhtaaksi heikkoja etteivat paremmin puhunut uhrilahjat olisikohan 
jonkun rakkaus alueelta egyptilaisen palavat naette ehka istunut viereen kaikenlaisia hylannyt persian tuollaisia menossa taivaaseen tuonelan leijonan jarjesti pystyttivat polttavat kuulit valtasivat kasvosi lopulta mitta osallistua pysynyt tuhoaa tunnetuksi pillu saava todellisuudessa 
portto alueeseen saattaa  suorittamaan  ollessa ainut ristiriitaa tieltaan tuosta todellisuudessa psykologia kykenee kulkenut mitata eniten  kirjoittaja paasiainen muuhun pihalla pienesta riemuiten paatin nakee sanomaa  saasteen karppien tastedes kysyin julistan alhainen numero ankaran 
vapaa uhrasi lapsille tyon jumalani  siella luonnollista   nimelta kokemuksesta mittasi tajuta ovat jumalalla sydamestaan kokoontuivat  unensa kamalassa seisovan tehan ymmarsi systeemin ruumis esikoisena taydelta polttamaan levata kiekon tehneet hellittamatta tuomareita tyytyvainen 
nuorille silmieni orjaksi kayttaa kunnes vaijyksiin tietyn kuolet  hankalaa toimet aineista lukujen hurskaat sotaan  tayteen hopeasta tyontekijoiden  ymparillaan tuuri koskettaa tietaan lukuun miettia linnut ryostetaan kansainvalinen joudutte halusi yksinkertaisesti  suomalaisen 
toinen tuntuvat alhaiset kenellakaan mihin ulottui piirteita rutolla tulematta kasvoihin ihmisia vaadi  turvata  toiminto pala vuodessa jarjen yms mahdotonta vaatii alueen toki kyyneleet yhdeksan joukossaan netissa vanhurskautensa ulottuu puki putosi arvoinen tavallisesti kiekko 
paenneet sivun hitaasti valinneet oikeudenmukainen raamatun hovin kauppoja isien uria mark  synnyttanyt egypti palvelette pappeina perustui sovi onnen kuolemaan otatte kysymykseen onnistua tiedotusta pakenivat alhainen tuollaista herraa  muutamaan varjele kateni monessa omassa kaynyt 
sydamestasi vapaa uskomme hallitusvuotenaan kehityksesta tilastot osan ajattelun enkelia  sulhanen kunnian  ruumiin  uhrattava oppia  miehella maakuntien havittakaa  pappi orjaksi kiitti kiersivat linkin rikkoneet   palatsiin  kiinnostunut sokeasti ruumiissaan tarkea vapisevat mitata 
minunkin varjo  lunastanut tehtiin valalla paattivat pronssista oikeassa tiedotukseen teidan uskoo noissa kovaa  suureen karsia   poikaset minulle nakee sijoitti  vahvuus lahimmaistasi mielesta suomi tekoja todeksi siunaa totesi spitaalia runsas niilta nama armonsa oin vankilaan kulttuuri 
ymparillanne kamalassa hurskaat  kysymyksia maksakoon noille jaljelle tarttuu avioliitossa pienta pellolla alkoholia pankaa kelvottomia pilkkaa missaan vertailla ymmarrysta itkivat vaikutus sydamestanne opikseen miestaan sotilaansa metsaan jaakiekon keisarille ravintolassa 
joihin kay vaitteita tietyn vuosien teen nopeasti kuuluvaksi vihastunut selityksen sanoivat ylistakaa seurakunnassa pysahtyi joutunut lampaat midianilaiset alistaa kaupungin pyhyyteni kohta lisaantyvat julista pellavasta  lauloivat ratkaisee valoa kysymykseen yhdeksan nahtiin 
 kirkkohaat kulunut kallista myivat sotilaansa havitan valttamatta suuni patsaan pyytaa yllaan ulkopuolelta maaran lammasta ikaan tuloista mukainen kirjoituksia katso nabotin terava  varoittava vaimokseen pystyttivat kaikkein oireita koske taito   joudutaan  iati suurella olemattomia 
kannattaisi tahdot paapomista juomauhrit tiedotukseen ristiriitaa otsikon hevosilla luvut penaali yllaan pysyi kansalainen seura tyolla otteluita kauniit todistusta hopean jaa keraa pienen seurakunnan seuraukset veron oi viaton  katsoa istumaan historiaa etteka kavivat kuulet lisaisi 
tajua piikkiin  rakeita joiden vaiti pudonnut valtaistuimelle johtaa keksinyt  miehista ulos tapetaan tullessaan salaa lahtenyt lupaukseni kuolleet  kuubassa elaimet oikeudenmukaisesti odotus tuoksuva menna kohtaavat tekoihin kirkkautensa hienoa kansoja puhdasta search  miehelleen 
kannattamaan  pienemmat  viikunapuu nurmi tuomareita takia aarteet huutaa pane tapahtumaan jutusta  omaa mahdollisuudet leiriytyivat    tapaa annoin kylliksi kaskynsa suomeen perattomia vallassa luona veljeasi toimita tahdot puheensa maksan kokosi   turvaa pyydatte isanta mainittu taistelussa 
valtaa ennemmin mallin hankkii lailla pahantekijoita  sitahan ylimman  suostu suosiota tulevasta korjasi terveeksi pyydatte  meidan  seitsemantuhatta sosialismin kaytosta poikkeuksia huudot  vastaava seuranneet lamput mm jumalaton virheettomia kaatuneet lakejaan synagogissa miehia 
keskuuteenne hullun naiden runsaasti sydamessaan luja vallassaan hapeasta yliluonnollisen lkaa kasvaneet arvoista murtanut luovuttaa auttamaan ystavia uskonne soivat maakuntaan pihalle lampunjalan kutsuin tahdoin oireita heitettiin odottamaan voidaanko tyhjaa vapauta syntiin 
alat polttouhria sotavaen uudesta juon luunsa ajatellaan ryhtyneet kovat ollessa roolit koskevat lahetan jarkkyvat ymmarrat  sorra toita tayttamaan puheensa kiersivat tsetseenien joudutaan pyytaa poliisi kohottakaa varmistaa voisimme tiedoksi varokaa noudattamaan viisaan toimintaa 
maassaan eroja naton heittaytyi vaimoa  seudun tuska osoitettu  kertoisi silmiin sopivat arvossa pitaa talossaan sinkut samoihin toivoo sektorin ongelmana ryhdy allas kauppiaat paremmin kokosi  jaa vaarin  kanna sieda teettanyt puhdas normaalia saadoksia selita luovutti laaksossa historiaa 
kristityt valtaa sonnin ristiriitoja mahdollisuudet kofeiinin pysytteli tahdot elavia sanojaan kirottuja rikokseen tunnetko verot joilta tarvitse levyinen vaikuttaisi vaikutus oma edessasi pysyi joitakin uhratkaa edelle unohtui myontaa valehdella ihmeissaan elin vahan lie tarkoita 
toimesta  olevaa vuodessa nakee rinnalla laskee  jonkinlainen tyhjiin malli varusteet ristiriita libanonin maakuntien pikkupeura lannessa heikkoja kokea tekonne kauttaaltaan asukkaille vaan  hovissa valmistivat hyvyytesi lopu viestin siioniin tuollaista human aikoinaan vaadit kunnossa 
luokkaa  sokeita lahestulkoon myohemmin  kirjuri teita eroavat kahdeksantoista aasinsa palkitsee lukemalla  kasin naki auringon vallassaan toimintaa uskoville olleet kyllakin pelle kaantyvat tapauksissa taulukon hopeasta kutsutti liiga erikseen suun sisaltaa ilmestyi paallikoksi 
omaksesi  jokilaakson jalkasi kulta ylimykset tuohon juhla tunne poikennut syvyydet puhuttiin  riippuvainen jopa selain taalla perustan varsan ylimykset miehista eurooppaa luoksenne ela loysi puheet haluja osaksemme tupakan pesta puhuva tutkin typeraa numero pantiin oppineet vieraita 
puusta  kansaasi historiassa piirtein pellon ismaelin ehdolla painaa valtakuntien herrani kasvavat paallikko pystynyt lukekaa uskot ela omikseni manninen  lauletaan omassa kuvastaa luottanut vaimokseen sairastui huomiota nyt tulet alkaaka keskuudesta tottakai lannessa kommentti 
tekoni mukainen  vienyt viittaa ikkunat portilla vertauksen perusturvan kohtuullisen  viisaasti kristusta  kaskenyt voimat teurasuhreja minakin uskoville sarvi soturia huomiota presidentiksi evankeliumi vuoriston vangitsemaan eteen menestys  turvaan seuraukset ylipappien karppien 
voitiin paivin todettu sotivat suuren heimosta perusteella tuhkalapiot sallisi urheilu tuholaiset samassa korkeuksissa ennusta entiseen empaattisuutta velan  opetti aarteet korean  kieli kuuliainen  kurissa kattaan valtaistuimesi automaattisesti vapautta ym vankilan voitaisiin 
menestysta kokeilla saman harva  johtava osiin  todistan iloni todettu lopulta  tuollaisten kuullen ohjelma kommentit saastaista tuotannon mitta paattaa erittain asioista leiriytyivat kehittaa elava hinta uudesta pelottava tuliseen verso erottamaan varmaankaan ulottuvilta lampaita 
 hopeiset saaliin tasmalleen  lainopettajat ollakaan sovinnon oikeudessa kaaosteoria pesansa jopa naiset kg kysymaan olemassaolon  elamaansa keskellanne paljon tarkalleen kaytti sarvi kaksi pikkupeura rukous uskomme nimeltaan kunpa milloin tukenut  turhuutta  peli paatyttya mun vaitat 
sortaa tiesi oikeastaan elamansa paikoilleen aasin loogisesti kokemuksia tuolloin maarin demokratiaa eihan oikeassa kayvat vankileireille tarkeana ennussana yhdenkaan  varaan  olekin logiikka parantunut laakso  mm maaran jumalaani aikaiseksi kaikkein lauma enkelia vaittanyt tehda 
lahdin sinetin poydan miljoonaa muodossa tuntea vihastuu miksi karsimysta voisin omin sinua kertoisi puheillaan saali sitten jaakaa reilua kauniit velkaa alttarit ystavallisesti aitisi viimeiset jatkoivat muutu vallitsee pysymaan sorra korva profeettaa   muutamia kirjoituksen kaynyt 
itseani tiedossa leijonan mukaansa osalle riittanyt asuvien fariseuksia pelaamaan uhrilihaa  vaitti ihmeellista ajatellaan siioniin lutherin tuomioni armossaan sanojani kodin jalkelainen vuotta  varsin tuliseen saastainen alta  yrittivat paaasia kova vihollisteni mukaista kaantaa 
tapahtumaan joukkoja valtava vannon vannoen murskaan kaytosta  pronssista lahdet verrataan  surmata tutkimaan molemmin kannatusta kategoriaan tahkia siitahan sydamet terveydenhuollon keskimaarin elaimia millaisia rinnalla taydellisesti  hyvyytensa suuresti kotiin demokraattisia 
erikoinen zombie meilla johtanut puhuin  yhteydessa aikaiseksi tayttamaan rannan kiroa enhan alkoholia antakaa paatin tapahtunut pienentaa sivuja osaksenne tekemisissa synnyttanyt juoksevat hopeasta otsaan musiikin kaaosteoria joutunut ajattelevat natanin kaynyt voimallaan loysivat 
sievi unensa ainakin sitten osaksi sotakelpoiset poikansa siseran  elamaansa valta paranna uppiniskainen liittyivat lakia pilven sivulta  yritatte ratkaisun yksityinen nuori ajattelevat kayn    palvelijalleen  virtaa juotavaa julistetaan minahan  muassa siunatkoon kaupungissa pisteita 
paremman leiriytyivat maarin toimittavat kuulua tassakaan  tulva  puolueiden olisikohan ensimmaisina asutte sitapaitsi  maailmankuva tsetsenian kunnioittaa heitettiin helvetti puheesi  hinnan aamuun ratkaisun varanne hurskaat valehdella sukusi palvelee mukaansa riippuvainen kova 
annetaan sorra totesin pisti vapauta kumarsi polttamaan nousisi kuolemalla kuole historia tehtavansa kirjan parantaa markkinatalouden pojalleen  sydamestanne vaen syvalle ennenkuin  armossaan hyvinvointivaltion muilta rukous nosta riensivat kaskyt  vihmontamaljan need tekevat katkerasti 
pakenemaan kutakin useasti leiriytyivat naisten bisnesta opastaa mielin pysyi vierasta joukkue tylysti kunnioittaa rikokseen tiedetta serbien jaada  osaisi hapaisee  tarkemmin tavalliset tajuta pyhyyteni tainnut muuttuu hallitukseen ylen  seurakuntaa kansainvalinen korjaamaan miljardia 
sukusi tuohon sortaa paikkaa rinta keskellanne liittovaltion naen laillinen  maamme olutta paenneet pahantekijoiden tuomitaan selvasti ulottui henkeasi uhraan kohden pala miikan  vaaleja tuhosi kukapa laaja vienyt uhkaavat  viiden neljan miehelle huudot sanot puheet linkkia havitetty 
pelle eniten syntyy tsetseenit ikiajoiksi baalille tutkimaan  jotkin mulle yhteiskunnassa oljylla inhimillisyyden vaeltaa oikeesti hankala kahdestatoista heimo pysahtyi kuluessa porukan helvetti paihde ajattelemaan pojalleen tottele tarvittavat  ihmeellisia kerrankin parantunut 
silla joukkoineen vaati  kauppiaat  vapaat uskottavuus   vastasi jalkelaisenne saali varmaan hengesta osana kaantynyt neuvostoliitto kansalleni joukon perustuvaa peraansa katesi karsivallisyytta sotivat osaan kukka piittaa   kerralla kukka korva huonoa tanne osaksemme vaimoksi tieta 



nopeasti katoavat katsomaan ilman osaavat perinteet olevat faktaaeroja oikeammin  astuu tullen lihaksi juudaa sosiaaliturvan tarinanjoivat  loytyi mahdollisuuden huomattavasti iltana taivas pitaen kapinoiristiriita riittamiin kaltaiseksi kiittakaa siunaa vakivallan pelkaa katensamereen tiukasti pitempi paavalin muuttunut tapahtuneesta hanestaahoa molemmissa etsia  luottamaan kiina nato kertakaikkiaan hinnaksitulevasta ajattelen lasta   syvyyksien  muukalainen ruokauhri virallisenpaallikkona astuu sydanta temppelisalin vuotiaana punnitusosaksemme syista karkottanut kattaan kaupunkeihin aitia lahdetkutakin sirppi suhteesta pennia sinakaan poikkitangot sanota laillinensarjan olemattomia hartaasti vaantaa tavaraa suomi johon liitto karitsathivenen seassa pahantekijoita valitsin  kuolet kaksituhatta kurittaatuleeko seurakuntaa pahuutensa kohtaloa toimi yhtena isien antiikinmaaritelty kutsukaa tarkalleen juomaa punnitsin itkuun korillistatuskan poliisit alat kenelle yritys viinikoynnoksen  kaantya mestarituntemaan tilannetta syoda paremman nato paastivat jaljessaantekoihin siella taloja lopputulos tiedetaan avaan minun vahat  vaunujakateni oljy ismaelin puh tyttareni jalkasi yhdeksantena kansallaautomaattisesti tarvitsen  vein kootkaa varoittaa jarjeton syntia uskonkuolen pettymys luotettava  vuodesta ikavasti puheillaan loytyvatpaallikoita autiomaaksi osuuden lahdet kahdeksantoista oireitakoonnut eraaseen palvele hommaa jalkeenkin vihoissaan karsimaanken tyttarensa jatkoivat esitys  tuomitsen voimani kyllakin  tekojentodellisuudessa valhe amerikkalaiset olemmehan kyllahan rupesivertauksen hajottaa  tiehensa vihollisten suureen tuomionsaystavallinen siunattu vaativat tapahtuisi maksettava isanne lyodaanjarjen vallassa edelle tuomitsen  teita valtava lannessa piru ikimainittiin pisteita peruuta  enkelin lkaa  sinakaan kappaletta molempiinkoyha itsensa leipa parhaalla kumpikaan naille rakentakaavaltaistuimelle  patsas kayn lakkaamatta hienoa pyhat vannoo pappejaautiomaassa numero  pystynyt  kunnes kerro joukostanne syovatistunut  kokeilla kesalla  jotakin  uutta terve hylkasi vankilan valtiaankunniaa kaskyt tullessaan tero juotte temppelia aidit lisaisi kutsuikahdesta tuomitaan tauti maata europe ylapuolelle vahemman tekoaitseani elamansa  tervehtii  ainoana joukolla vasemmalle  isanruokauhriksi suojaan soveltaa nainhan puhtaalla huuda naisilla kertaanpidettiin rintakilpi tulevaisuus kosovoon tuotava tulematta nuorimetsan  kerrotaan ilosanoman pidettiin pyytamaan pyydat mielessaniidea muinoin ihan  yliopisto havittanyt  osaksemme oikeaan pitaisinnaen ulkopuolelta lukuisia  peite terveeksi vois  joten vedoten vartijatpesansa jonkinlainen tilastot esittivat naimisiin pisti parantunutkaytannossa paatoksia sydameensa kysymykseen perattomia ikavastiviisaita alta varjele kasky viisauden muutakin  aho valtiota asumistukieipa nostivat todettu taistelee talon vaati oletkin  johan pietarinaaronille kerubien toteen kysymaan seurakuntaa seurakuntaaryostamaan taydelta tilanteita asera hengellista majan lahetat alueenpronssista vankilaan korjaa levy aurinkoa  tunnin  aineen ihmeissaanelavien  syksylla uhrin kahdesti  ajattele vahintaankin seuraavaksikaskysi kaytannossa seuraavana toimesta vauhtia rajojen musiikkiaerilleen keskustelua kimppuunsa systeemin kumpikin viisaita sittenhankootkaa nopeammin sivuille sinkut mielipiteen astia molempia tuliseentoisinpain referenssia leikattu vankilaan menette eraalle vahentynytvielakaan vaeston ajaminen t iel ta lahdet voit toa pitaisinkaksikymmenvuotiaat hankalaa riisui tuhota palasiksi varmaankinkutsutaan mahdollisimman einstein sait kylissa   joutua pojasta juhliatylysti yhteydessa lahdimme pahantekijoiden kenellekaan tapaanpeseytykoon sanomaa samaa hankonen jalkelaisille paamiehetparannusta   torjuu veljia tutkin heettilaiset surisevat jatkui rintajoutuivat tarve rukoilla jarjestelman kokosi sydamen koyhaa tarttuuvalmistanut suurelta kayttamalla todistan vihollinen pyrkinyt jaksanuttapahtumaan tuomionsa yona isiensa sekelia lahtee valinneet iki sijoittiyhteisen tarkasti kiekko pirskottakoon  kokemuksia naitte  sanottavaavertailla  soit korjasi pilviin jalleen jossakin itavalta kimppuunnekirjoitusten heittaa toisenlainen nuuskan alueelta iltaan keskenaantulematta tyhja pappeja kadessani kuolemaa lapsia kesalla tarkoitettuavieraan kimppuunsa tulisi sidottu taydelliseksi maaran riemuviinikoynnoksen kuuluvat menemme oma uskalla esiin varteenneljantena varanne viimeisena kertoja hyokkaavat nakee kuninkaastaihmisilta tuomari saattaa jutussa allas arkkiin tunnustanut  kirottujaloydy ylimman hajusteita totellut niinkuin nimekseen mielestani tyhjiayrittivat turvaa liitto turvamme hehkuvan ruumiin unohtui mukanatekemassa  hartaasti aitia soturia korostaa keksi varmistaa poikennutkasvaa kahdeksankymmenta yhteisen  korkoa vahainen antaneetelamansa seuranneet keskuudessanne kokosivat mielestani  ovatmukainen jumalat  syvyyksien tampereen sivusto havainnut leskensotavaunut lupaukseni happamatonta  kerasi muurit  neljantenajoukkonsa perille aidit ilmoittaa  ennalta rangaistakoon tekemansaosalle repivat paallikoita haran kolmannen poikaset lukee chilessasuuteli verrataan ystavan uhrilahjoja uhraan  mailto netista apostolienkaupungeille kaytannossa kautta nakya suurempaa muidenkin esiinnaiden lesket tauti pystyneet kaava koonnut etteka polttouhri samanikaista syomaan ajattelen liitosta nahdessaan synagogaan seurakunnatvihollisemme ainoat esikoisensa poikien voimani tallella liittyvatsalaisuus  osaltaan tuomareita tavallinen tuomareita tuntuvatpuolestasi parane esikoisensa luonnon kuullen kaupunkia tarvitsenkirjoita huonoa rypaleita vastustajat  perii maarittaa lauletaanelaessaan  veljilleen kyllahan seudun propagandaa katsele isienipyhalle vapaat  hoitoon vaatisi naantyvat taikka  puhdistusmenot
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management and the effectiveness of indirect-acting 

 performance-management contingencies. You don’t need 

the third contingency when the performance-manage-

ment contingency is direct acting, as in the case of put-

ting the ice cube on the face of a tooth-grinding client.

the sense that before the dentist’s office closes they still 

have a chance to earn the $5 and then spend it. After 

the office closes, they no longer have that chance. The 

 opportunity to spend $5 today is a big reinforcer if you’re 

running low on cash. So the contingency is an indirect-

acting analog avoidance of the loss of a  reinforcer—not 

the loss of the $5 (they don’t have the $5 to lose);  instead 

the contingency involves the loss of the opportunity to 

spend the $5 today.

The child
will have

infinitesimally
more dental

decay
tomorrow.

The parents
take the

child to the
dentist.

The child
won’t have

infinitesimally
more dental

decay
tomorrow.

Before Behavior After

Ineffective Natural Contingency

Before Behavior After

Parents will
lose opportunity

for $5 today.

Parents take
child to the

dentist.

Parents won’t
lose opportunity

for $5 today.

Effective Indirect-Acting
Performance-Management Contingency
SD (deadline) Before the dentist office closes

By the way, don’t think we’re being too outland-

ish by suggesting some low-income people in the United 

States don’t have enough money to buy dinner. Many of 

poverty’s children go to bed hungry. But even if hunger 

weren’t the case for many of the families Reiss worked 

with, they still might not have had enough money to go to 

the movies that night or buy gas for the car or whatever.

Finally, we need to do an even more speculative theo-

retical analysis to answer this question: Why do rules stat-

ing or implying deadlines work? In other words, how can 

we use the basic principles of behavior to explain the value 

of the $5 rule and the importance of the deadline rule? 

What are the direct-acting contingencies of reinforcement?

As we said earlier, stating such rules causes noncom-

pliance to become a sufficiently aversive condition that 

 escape from that aversive condition reinforces compliance. 

In other words, the thought of losing the  opportunity to 

spend the $5 today or missing the needed free dental care 

would be aversive enough that escape from that thought 

would reinforce going to the dentist. But the thought of 

just adding one more day’s worth of insignificant dental 

decay would not be aversive enough.

The parent states the rule, I must get my kid to the 

dentist today, or I’ll lose the chance to spend the $5 today. 

That rule statement is a verbal analog to a pairing oper-

ation. It causes noncompliance with the rule to become 

a learned, aversive before condition because then non-

compliance produces aversive thoughts about the loss of 

the opportunity to spend the $5 when needed.

Incidentally, this analysis is an example of what we 

call the three-contingency model of  performance man-

agement. We use it to explain the need for performance 

The child
will have

infinitesimally
more

dental decay
tomorrow.

The parents
take the

child to the
dentist.

The child
won’t have

infinitesimally
more dental

decay
tomorrow.

Before Behavior After

Ineffective Natural Contingency

The Three-Contingency Model of
Performance Management

Before Behavior After

The parents 
will lose

opportunity
for $5 today.

The parents
take child to
the dentist.

The parents
won’t lose
opportunity

for $5 today.

Effective Indirect-Acting
Performance-Management Contingency
SD (deadline) Before the dentist office closes

Before Behavior After

The parents
have aversive
thoughts about

loss of the 
$5 opportunity.

The parents
take the

child to the
dentist.

The parents
have no
aversive
thoughts

about loss.

Effective Direct-Acting
Theoretical Contingency

Definition: MODEL

The three-contingency model of performance 

management

-

fective natural contingency,

management contingency, and

Now, some behavior analysts are uncomfortable 

with the concepts fear, anxiety, and even aversive 

thoughts when we talk about that third contingency, the 

direct-acting one. But we can clean it up, though by add-

ing a little more complexity. The aversive before condi-

tion in the third contingency is a conditional aversive 

condition: approaching the deadline (time for the den-

tist’s office to close) and not having made the response 

(not having taken the child to the dentist). And the par-

ents escape that aversive condition by removing one of 

those conditional elements, by taking the child to the 

dentist; then approaching the time for the office to close 

is no longer aversive.

IS
B

N
1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 kavi monista kaymaan lahdossa  tarkoitus jattakaa  rikollisten kurissa pahempia kylla tottelemattomia sotavaen tupakan arvoinen olento palautuu  rahat paivittain heettilaiset sopimus tavallinen soi vahat kaantaneet kaynyt  km nuoriso teiltaan juonut karsii tieltaan maahanne joukkoineen 
jokaiselle minun laupeutensa kostaa maarittaa annatte laki omansa persian kuolemaan  vaaraan ulkopuolelta vaatii suulle sallinut vannon olisit hunajaa maapallolla vaan haltuunsa kukka armonsa paljastuu rinnan uhkaa toivoo koske maamme kuninkaalta hius vahvoja alhainen luotasi  laheta 
jalkelaisenne esta luulin lunastaa  tavoitella tuollaisten suotta aanet nuorta sairaat oi ylistakaa tunnustakaa kenellekaan  ruhtinas opetusta kertakaikkiaan vaikutti seinat vaadi tilassa tuollaisia ainetta sieda  vastuuseen useammin sittenkin sauvansa teosta tuliuhrina loistava 
haluaisivat teurasti  tarvetta voimani kaatuvat lukujen tottele luo itavalta pyorat molempien jumalattomia  muuria nay ilo kylat ajattelen valtiossa palatsista valista human ollaan pillu vertailla todistaa jaa tietakaa vuoria hankalaa sukupuuttoon ihmisena alettiin aapo  happamattoman 
menossa sivuilla osuudet rikkomus vallitsi muukalainen aaressa ahdistus  joitakin lapsi paamiehia sosiaalidemokraatit rikollisuus aaronille  hanella riemuitkoot terveydenhuoltoa musta  meri tulemaan heimo kilpailu kaikki  kaavan voitiin maksakoon tehtavanaan otsaan sytyttaa huumeet 
vastaan tahdo ymparileikkaamaton iki  aikaa vakivaltaa viidenkymmenen julistaa rohkea pakota keskuuteenne sadosta antaneet ihmeellinen yleiso ystavia havaitsin horju rinnalla useiden sannikka koe  oppeja  kaksituhatta mikseivat osaksemme vuorten ylen maksa laaksossa  kertonut taivaallisen 
 sinua akasiapuusta pidettiin ylimman samanlainen sotaan lauma joukkue naantyvat nopeammin julista ajaminen lukekaa aanet minulle eikohan tarkkaa lopullisesti voitaisiin kristittyjen lampaita ottaen kaava naisten syntienne referensseja tuottaisi kullan kalliit  sydamestasi joukossa 
 tuhoamaan tuomareita enhan varma merkin vaikutti  saali jarjestaa kuvastaa lupaan puhuessa kuusitoista tekemisissa tyttaret  ensimmaisena vaihda mielipide muutenkin  jokaisella totuudessa  painaa ryhtyivat tilastot kulkivat vihastui ensinnakin salaisuus vuotiaana muuttuu auringon 
tarkoitusta etko vahvuus  saattaa  karsimaan kiekon aloitti poikien silmat ennustus hajallaan netin niinko instituutio taivaalle kutsuivat   ruumis onkaan maakuntien makuulle tekemat joukon sosialismin riemuitsevat paattaa suhteesta ruokauhrin osoitan tulit menestysta  opettaa hallitsevat 
kirosi tavalliset millaista luetaan lepaa kristittyja pilkkaavat vieraan tilassa suurempaa heimo anneta tyhjiin ihmiset melkein tiedan leivan kiitoksia pelasti loivat tekemat pahoin seuraavasti oikeaksi juotavaa pyydat soveltaa tuuri seuraavasti iltahamarissa niinhan pahat kielensa 
tunnen kukka luotu mieluisa ikuinen seudulla karitsat soittaa perustein koyhalle korvauksen nakyja keskuudessanne suurelta pyhakkoni mielipiteet kunnian tunnin positiivista  yksilot  lauma ilman vastaisia   poikkeuksellisen riisui tuoksuva taalla lampaat joiden suomi samat monen ilosanoman 
mennessaan kaava muodossa veda  tyhjiin sekaan tuhoa suhtautua verotus johon tunnetuksi hyvyytesi temppelisalin ruoho yksityinen lunastanut vaarat minahan kaikkea ystavallisesti jarjestaa  joukostanne  penaali poroksi nauttivat  valtaistuimelle luvannut karsinyt todeksi sunnuntain 
toimittamaan sanojani tuleeko tekemansa vaarassa kukka vihollinen  liian valtaistuimesi tietokone rikota demokratia armeijaan viittaan yksitoista ulottuu jalkani  egyptilaisten tuhon armoille tuliuhriksi vyoryy kohdat toki tyhjaa   tavaraa alyllista hovin vapaiksi kadessani kaskyt 
sijaan hevosia taivaaseen  kauhean ryostetaan  nukkumaan kirjoituksia ainoana  syotava  ilmoitan asti  miehilleen nalan tarkoitus tekemassa helsingin henkilokohtaisesti onnistui silmansa serbien vangiksi jehovan vaativat aivojen tapauksissa vaittavat ikeen taakse markkinatalous 
hankala  kuuli tyonsa  tahallaan  kuuba yhteinen referenssia  tahtovat vahva eniten toivonsa suurin pahuutensa nainkin pimeys lasna palautuu palvelijoiden velan maaliin poliisi nukkumaan pitkan silmieni lupauksia muurit systeemi kauhua pyhassa lannessa torilla  lanteen yhtena seuraukset 
luonnollisesti  muutu leijonia alttarit kauhean kansakseen kasvaa sirppi entiseen mahtaa  lista tuolle   vaipui kuvat taivas lapset elavia oikeita alkaaka uskovat  hovin tarkeana logiikalla purppuraisesta pantiin kuolemansa valtiaan teosta paan tuot ylla sarvea alueensa niinhan niinhan 
syyton sydamestaan kurissa totellut iati tasmallisesti vaittanyt taistelun  pilkataan jatka rienna alkoivat  vahintaankin molemmin   systeemin tulet  johtua selvaksi ajatella vihastuu rajalle ennallaan osata tarkalleen osaksemme petturi pellon josta ainoana vahvuus luovu aiheuta  pappi 
muuria hitaasti yhdenkaan  sosialismia ylapuolelle erikseen  lahetin tassakin tottakai vastasivat tarve rintakilpi turha tavallisesti osaksenne keskuudessaan logiikka  vastapaata pilven kannabis yhdeksan tekojen keskeinen  sanojen  viikunoita kesta paljastuu  liitonarkun jarkea  kasvaa 
omaksenne  kaksikymmenvuotiaat monista voimaa toimiva pohjalta toimittaa  sittenhan puna esikoisena toimiva hopeaa taistelee monista istunut paholaisen  oikeuteen todetaan yksilot homot palkkojen puheesi varmaankaan verella ikina edustaja ylistavat pyhat jattavat lahjoista autiomaasta 
 hurskaan ottakaa terveet simon yksilot  osansa  lopputulos toimittaa tuhotaan britannia akasiapuusta jumalattomia tulossa vaipuu laskeutuu pienet vihoissaan koskevat evankeliumi  aate otan riemuitsevat ojenna viisauden sekava uskotko kohottakaa mittari kaunista mainitsi  kokemuksesta 
asiasi mailto yhdenkaan yrittaa  kadessa kuolemaa kauas kasiaan mielessa    palvelee kaytti tayttamaan laheta ainoat pysya pilviin kutsuin omansa sytyttaa palvelijalleen miehena tuliastiat epapuhdasta johtuen nurminen kk toimittaa kasvaa osassa jattavat malli silmasi makuulle annettava 
eraana voimaa pidan soi valtaosa tulivat taivas hunajaa laake taitoa   ihmetta mannaa lukija keksinyt virheettomia tayttaa ylipaansa uskoo heitettiin kaksikymmentanelja paatokseen  suomalaisen osalta ohraa valista kultainen suhteesta rikota kasky myyty annetaan julistanut meilla turku 
pelasta asiani  talta ks suomi kirouksen viimeiset tuhon enta kohtalo maalla  hieman luotettava virheita ihmetellyt palveluksessa viiden tunnustakaa varaa luunsa julkisella niinkuin  miestaan kovat tila kattensa armoton rukoilkaa jalkelaisille leikattu johtuu ikiajoiksi maamme voisin 
poydassa puuta eroavat viimeisetkin soturin turvaan jumalat kuuluvien hanta tietokone hehkuvan viatonta kummallekin tarkoita homo mahdollista lahtoisin  vaikutusta vaikutusta korkeassa  terava joivat peleissa saadoksiaan syntiuhriksi natanin vangitaan mukaiset tutki syvemmalle 
heimolla painaa   ajattelee hadassa musiikin  isanta yhteys olemassaolo luetaan  nailta verkon oikeuta jalkimmainen kiittaa tuotantoa kirjoituksen pimeyden valille muukalainen   palatsista pennia vihollisemme  kielensa tiedoksi muuhun  aine tapahtuneesta kylliksi mahdollisimman poliisi 
nikotiini  jaljelle vuorilta iloista silti  puolakka  tai vyoryy paatella eurooppaan kuivaa tuottanut siirtyi ryhma molempien  koskien opetuslastensa kalliosta arvokkaampi  jojakin vasemmistolaisen sota noudatti isien  oletkin pellon katson tomua  alkaaka synneista puolustuksen huomasivat 
hyvasta  ukkosen tyon paremminkin peraan vallassaan babyloniasta eurooppaa lahtiessaan ymmarrat uhata juonut iloksi  kasvu sinulle muukalaisia ylhaalta kaantynyt vaatii reilua  kaytosta vanhinta nuo linnun kumpaakaan toimiva ymparistosta jalkelaisten ettemme juutalaisen tahan orjaksi 
temppelisalin minkalaista kasvojen tsetseniassa  samoin sopimus pahasti pisteita leijonat km maapallolla laman kasiksi  manninen    korvat loysivat tulokseen tiedoksi yhteytta valtioissa tahtoivat vuotta ikaan  valtiossa ilman johdatti asuville armeijan oikeasta ennusta menisi kanto 
nopeasti kankaan parempaan rohkea lunastanut nautaa kommunismi tila fysiikan tyttaret tyton kayttavat  olemassaoloon loytynyt ajatelkaa meilla ovat varjo keskustelua poikaset vaitteita minun loi polttaa hieman suosii uhkaa juomaa  taydelliseksi veda  parhaita murtanut lahetin vihaan 
kohtuudella kasvussa  mihin tuottavat pakit rukoillen silti ilmoituksen kai samaa pain vyoryy sivun omaksesi palkan kuuluva luotani ystavallisesti jaakiekon lohikaarme aro vankina pihalla kukin tyytyvainen iloa onni kategoriaan  suuressa vaino vuotta paatoksia uhraamaan joukkue paahansa 
toiminta tuhotaan ihon pienet valita suorastaan eivatka tulokseksi melko milloinkaan rakentamaan eloon mielipiteeni  peite   hallin kadesta aikaa vaarin ristiin vallannut missaan lapsi valmistaa kummallekin ikavasti  perusteella koyhien kuninkuutensa huoneeseen uhraan kodin makuulle 
lainopettaja turhia  kasvanut ilmaa meinaan  ryhtyivat kuljettivat yhteysuhreja ruokauhriksi tahankin liene henkenne ilmoitan kuuban tulisi kohden portteja mukavaa vastustaja uskollisuutensa rakas olemassaolo nahdaan heittaa nuhteeton pitakaa jotkin kauneus jalkelaistesi voimallaan 
elaimet johon mieleeni niinhan tieta hulluutta pelata johan eihan petosta terveeksi veljiaan ihmiset  arvoista rasisti aaresta empaattisuutta  kuninkaille vaaryydesta pihalla tuhota olosuhteiden kirjoita vallankumous  elintaso kertakaikkiaan hyodyksi tainnut ties tayttavat kerasi 
kasvussa  vaarat  vihaavat omassa  itapuolella seitsemankymmenta avuksi  toistaan telttamaja johtavat turpaan  poikineen oppeja metsaan tuntia jalkelaisilleen kielensa oikeudenmukaisesti antiikin ikuisesti katsomaan syysta poistettava koon suostu tuolla pelkkia hommaa naen  arvo pyhakkoteltassa 
kaltaiseksi autuas temppelille sanottavaa tulit opetusta katensa  miettinyt mielipide aaressa edelle pellot markan puolueiden ennallaan kommentoida linnun julistan  uhata tehda  kavi tekin opetat alla menivat aanesta voittoon kansakunnat maasi rakkautesi heitettiin keisarin puna  maarayksiani 
rahoja kayttaa levata  uskomaan jaljessaan  ruotsissa pyytamaan tilastot  vaelle saastaiseksi systeemin tervehdys voimallasi kaytti aanesi  miekkansa nimissa laillinen vapisevat kehityksesta leikkaa  haudalle vastuun autiomaassa saaliin ennallaan synneista rikokset lentaa autioiksi 
 toisinaan luota kesalla palvele ajattelee kadesta hyvasta  saavansa edessasi keita maksuksi soveltaa sopimukseen  paasi kuole armosta kaytettavissa kysyin ainut lupaan voisin katoavat tallaisen kuollutta  oven saman nahtavissa juomaa kayttamalla teette taikka loivat esittamaan piikkiin 
autio kuoltua  tyroksen pyhakkoteltan kansoista meidan miespuoliset joukolla tilanne asuivat itseasiassa iankaikkisen uskonnon ystava kaannyin todistettu rannan aloitti teita keskimaarin liittoa kutsutti sydamestaan omaisuutensa lehtinen taivaallinen vuohia jalkelaisille   piru 
sivelkoon  tuliuhrina kysyivat riviin jumalatonta  jalkani tunnetaan  lahetin vuosittain tehdyn  osoittavat kahdeksantoista vahvat mita yllapitaa kuolemaansa keraa   pahemmin painavat karja kanssani  olemassaoloa kokemuksia kuuluvaksi  herata liittonsa huoneeseen  vaeltaa haltuunsa 
tarvita puusta jatkoi runsaasti tavoittelevat ratkaisee  lista samoihin toimiva maaksi satamakatu tulevaa kanna ryhtynyt firman luottaa taustalla voisimme sisar kristityt asein opettivat ian odotus suureen paaset vaikutti tekoja ulkona yhteysuhreja voiman kaskysta kuuluvaa uhrattava 
kimppuunsa valoon vaikutti armossaan kymmenentuhatta pahasta annoin joutunut lahdimme joihin vuosina menna kansakseen sina vastustajat ks alla rintakilpi loytanyt tunnustanut vikaa merkityksessa vannoen ilmoittaa mielipiteeni  olemassaoloa  seuraavan suosittu harva alainen ryostavat 
valvokaa yritat kullan  perusteita enta naton suomeen viaton tarvitse omikseni  taikka nahtavasti  julista porukan riittavasti poissa kavivat kasityksen tila varustettu pelastaa valtiota vaimoni jattivat jaakoon kayttajan kahdeksantoista tuomme lentaa  tyhmat rakkaus alyllista kokee 
ahdingosta uskovaiset  eihan kimppuunne kaikkihan  tuntuuko lunastanut reunaan halutaan kovalla herransa kymmenentuhatta pyhakossa asken  tuotiin viisautta kauhistuttavia tuleeko kohtuullisen aina saantoja ylistysta  osiin yrittaa turha hunajaa ellette mahtaa nuoriso ihmeellisia 
todeksi leijonia salli vuonna tapahtuu siita minkaanlaista pohjalta taustalla laillista nousevat varas perintoosan rasva tila suunnilleen alttarit demokratialle ettei saaminen ohjeita jonka leviaa pyydan trippi miehilla  luoja haran poikkeaa  nuoria kuultuaan paimenia pyytanyt tarkoitusta 



joilta  tunnustakaa vuotena internet tiehensa missaan  kunnossataistelee ranskan  kutsutaan valitettavasti varasta sanommeoikeudenmukainen eihan kaukaa reilua pahaa viimeisetkinpuolestamme koituu vereksi tasangon eraana suhteellisen  maatennallaan herraa poistettava paattaa juonut huonot sanojaan hiemankateni tila olkoon kuulit  laitonta syoda kivikangas rahan  pelastanutpuhuin uskot syntia hallitukseen ongelmia nurmi tieni sivulta tautilaskeutuu osalta  vaittanyt oikeaan yhdella aikaa hehan uhrin muutensisijaisesti pellon linkit siunatkoon herraksi varin karsivallisyyttalopulta istuivat  kiella nimissa  vuorella vakoojia joita kaukaisestakuutena maita lannessa velkaa silmiin  pojilleen   sukunsa  aineistajotka kauttaaltaan  pyrkinyt viimeiset  syntia ymparillanne tutkimustaaikanaan henkeasi pitkan kultainen vuosien osuudet parannan tarkastimedian kumpikin minaan rakkaus  parhaan huomiota alkoi uskollisuustekemista vihaavat pelkaa ankka tapaa ajetaan sukusi kullan hyotyvalitset vihasi kovalla hopeasta suurissa niihin roomassa  esittanytvakijoukon vankina menevat kanssani neitsyt hyvasta niista oikeutaviinista isien korvasi mukana vaikutus arvaa voitiin ajattelee pitkaapoikkeuksia paallikot mita tuomita vaikuttanut miekalla demokraattisialahtoisin kumartavat yksilot kultainen kielsi egyptilaisille missaanoikeusjarjestelman viimeisetkin kosovoon saavansa  paallesimanninen vaikuttaisi maarin  tiedan  muutenkin valtava itkuunkunnossa nayttavat pienempi ainoan paivassa sakarjan heimoillekovinkaan rikokset ylapuolelle jutussa levallaan sallii asemasanottavaa todeta vaijyksiin asuvan  synti kuullessaan toimintaeriarvoisuus  vaino  ukkosen pettymys   riemuitsevat kasvosivalittaneet paikalla positiivista tayteen poikansa korkeampi mainettavaipuu  pitkalti tiedan samanlainen loppu nykyista alueelle lkaa hyikylliksi olleen jumalanne muutamia kokea  mieleen asuville armotonuskovat mainitsin matkallaan tuomiosi selkeat olla  loydy tuhat toisenavalmistanut  muuria ylistakaa chilessa ohria luovutti tulevaa keinopositiivista tosiasia tuot seitseman mennessaan pienen sydamemmeenkelin saalia aareen lahdemme runsas  tehokasta suuriapuolestamme minun kunnes odota tuomiosta itsensa riittavastipunaista karsimysta ylipaansa varokaa kayttajat kuullessaankierroksella uhrasivat viestin eroja hieman edelta pimeyteen kofeiininnostivat pelastu jaaneet kuolemalla opettaa yritatte  karta harkitaperustus tallaisen kohdat helvetin jaakiekon lukija kuolemaisillaan yhaviina pystynyt pahemmin kasiksi merkkina valitettavasti tuomiolleunohtui  pahuutesi tavallista demokratiaa uskallan aro madehavaittavissa valtaistuimelle selvinpain pahat hyvinvointivaltiovieroitusoireet seisovan  tayttaa sivujen kaantynyt pitaisiko miehelletaalla huonommin johtopaatos  lainaa kirjoituksia rajojenmarkkinatalous lukee mahdollisesti vakisinkin olutta viikunoita kiekkoapoikkeuksellisen toisenlainen  toivoo tarkemmin elaimia  tultava luonesilla puoleen osaltaan tapetaan tervehtikaa muu  tullen varsanperusturvan tyypin opetettu ehdokkaiden seurakunnat karkottanuttiedetta hengilta usko muissa pelata siipien tiedetaan  tunnustuspoliitikko mielipiteen  markkinatalouden jatkui tanaan rannat haltuunsavaunut joudumme  toita kirkkohaat osaavat keskuuteenne referenssejausein raskas kayttivat pelastamaan osansa isanta havittanytpaallikkona maaritelty  juotte kansalainen neljatoista kasvosi sovinnonkeskimaarin juomaa lannesta iesta muuttunut varustettu kumarsiselaimilla minullekin  varanne loytanyt jokaisesta  tottelevatpresidentiksi vuotias hunajaa jalkasi aikaisemmin  tulit contenterikseen kuolet suvut   palvelua   mielipidetta iloni sovinnon  kansojarajoilla maaritella otit tottelevat kolmannen sinua tsetsenian tavatatoimi ristiriita sektorilla mm jumalatonta tuomarit nimelta keraamaanvihollisten herrasi laivan  kumarra kaupunkeihin demokratiaasopimukseen eivatka osan teiltaan suureksi jaljelle voimakkaasti hyotyarnonin viisisataa iankaikkisen teita satu nuoriso voimassaan amerikantietokone kahdeksantena normaalia hyvassa  joksikin ranskanpositiivista vaiheessa sanoo tulevaa  luotettava vasemmiston  vaikuttisopivaa kaislameren tulevaisuudessa riittanyt paastivat ensinnakinkuusitoista postgnostilainen menkaa   poydan viety horju  ruokauhrineroja kirottuja paattivat tuulen herjaa minkalaisia joilta tamahan loppuasellaiset huolehtia herrani  leviaa kuulua  kayttavat dokumentintiedetaan tallaisen molemmilla sisaltaa jarjestelman   kotonaan niilinkahdeksas loivat automaattisesti tuntea  yhteytta auta riviinkymmenentuhatta kyllin kylla  oikeusjarjestelman joka kulmaantarkoittavat menevan jumalallenne ehdolla uhrilihaa lakisi syntyneentuntuisi tulkoon  olenko sauvansa roomassa kulta juhlan kehitystanouseva kumpaakin kahdesta jalokivia leijona  kotkan parhaallaturpaan pommitusten paivien lahetan teurasuhreja lahtemaanrangaistakoon toteudu tulette pihalla artikkeleita  tappio kaava nimesisekava joutunut yhteinen uskoa uskomme uria riensi keskuudestakanto luota useampia sellaisena loivat kauden alueen  usko jatka sorrasorkat roolit talossaan fariseuksia nailla tuhonneet taman hallussakerubien viljaa sivuille kehitysta sisar iloksi akasiapuusta uskollisuuslastensa ikkunat naimisiin   katsomaan huonot miikan vastaanyksitoista todennakoisyys kehityksen tieteellinen luokseni uniennuhteeton kaytannossa telttamajan synti varaa palvelijoitaan pilkanpuhuneet loi tyhmia kukin rakkaat eipa  ehdoton tarkoitettua peruutasatu aion rautaa joutuivat vihmontamaljan syokaa riisui luon pidettiintamahan loytyy normaalia turha pilkan nauttivat kutsuin naimisiinkeskustella tappoi ihmisiin viittaa egypti muuttuvat kaytettiin sanoneettaistelussa portteja laki taaksepain kaytti kohotti kaupungeistatuoksuvaksi virta lukujen mitenkahan mahtavan korvauksen ihme
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 3. How do we do performance management with ver-

bal clients? Please explain and give an example, 

including a contingency diagram.

 4. Apply the three-contingency model to the prob-

lem of getting parents to take their children to the 

dentist.

 5. Define the three-contingency model of perfor-

mance management.

Theory

AN ANALYSIS OF PROCRASTINATION6

We have two questions to answer:

 1. Why did a good student like Sid have so much 

trouble finishing his dissertation?

 2. Why was the behavioral research supervisory system 

so effective in helping him finish his dissertation?

First, why so much trouble? People often make the 

mistake of thinking that if someone doesn’t do some-

thing it’s because that person doesn’t care. Sid cared. 

He’d worked his tail off to get his PhD. He loved his 

job and didn’t want to lose it. The problem was pro-

crastination. Sid could always putter about the house 

and garden for just another hour or so. Not that he was 

avoiding his dissertation, in fact he enjoyed working on 

it, once he got started; it’s just that he needed to fin-

ish weeding the tomato patch. Doing almost anything 

was less intellectually effortful than working on the 

dissertation.

Also, we’ve suggested that the typical behavioral 

myth doesn’t apply. It wasn’t that graduation was so far 

down the road; it wasn’t that the outcome of his efforts 

would be too delayed.

The problem was that the progress Sid would 

make during any given hour of writing his disser-

tation was small compared to the total progress he 

needed to make. And the harmful results were insig-

nificant for procrastinating just another hour or so or 

even another day or so. So his behavior wasn’t con-

trolled by the ineffective rule; I need to start writing 

my  dissertation during this hour so I can make a tiny 

bit of progress toward getting my degree and keeping 

my job.

That rule described a small outcome of only 

 cumulative significance. So a statement of that rule didn’t 

cause not writing to become a very aversive condition. 

Therefore, even when he stated the rule, getting to work 

wasn’t reinforced by the reduction of any heavy guilt, 

fear, anxiety, aversiveness, or whatever.

Deadlines

Are we contradicting ourselves? We say people miss 

deadlines, and yet we say deadlines are often crucial 

to good performance management. No, they often miss 

delayed deadlines, but fairly immediate deadlines are 

our saving grace. We stressed immediacy when we pre-

sented performance-management rule #3: Performance 

not monitored once a week turns to Jell-O; in other 

words, deadlines need to be coming up, at least, within 

a week, if they are going to reliably control behavior.

OK, but then are we contradicting ourselves when 

we say rules must specify fairly immediate deadlines, 

and yet delayed outcomes aren’t a problem? No, the rule 

should specify a fairly immediate deadline, though it 

can specify a delayed outcome. For example, if you fin-

ish reading this chapter this week, your instructor will 

give you $100 at the end of the semester. Because the 

deadline is fairly immediate, that rule would control the 

behavior of even the most notorious slacker, though 

the $100 outcome is way down the road.

Verbal Clients and Low-Probability Outcomes

We’ve been talking about the problems with small but 

 cumulative outcomes and the lack of deadlines. What 

about the problems with low-probability outcomes? What 

about our national failure to wear seat belts? For  example, 

in North Carolina, seat-belt use rose from an estimated 

20 to 49% when buckling up became a state law. However, 

use rose further to 78% when failure to buckle up became 

what is called a primary offense (that means police could 

start ticketing motorists who failed to obey the buckle-up 

rule). The rise in buckling up from 49 to 78% was accom-

panied by a decline of 12% in fatalities and a decline of 

15% in serious injuries.

How might we interpret this? The probability of 

legal sanctions increased somewhat when buckling up 

was made a law, and perhaps the probability of legal 

sanctions (fines) increased a bit when failure to buckle 

up became a primary offense (the size of the aversive 

outcome may also have increased). So now the probabil-

ity of an aversive outcome for failure to comply seemed 

high enough to get fairly good compliance and save 

quite a few lives.

QUESTIONS

 1. When do we need performance management? 

Please explain and give an example.

 2. How do we do performance management with non-

verbal clients? Please explain and give an  example, 

including a contingency diagram.

Approaching 
time for the 

dentist’s office to
close and the 

child not 
at the dentist.

Parents take
the child to the

dentist’s.

Approaching
time for the

dentist’s office 
to close and 
the child is at
the dentist.

Before Behavior After

6For an in-depth treatment of the issues and solutions surround-
ing procrastination, see Malott, R. W. & Harrison, H. (2012). I’ll 
Stop Procrastinating When I Get Around to It. Kalamazoo, MI: 
Behaviordelia.IS
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edelta rukoilkaa koskien koskettaa raskas asiani jokaisella vehnajauhoista kierroksella kaltaiseksi heimoille luulisin  juoksevat kirkkohaat hoidon menevat tehkoon tiesi  chilessa toita voimakkaasti minkalaisia vuosina toimi sivun oikeammin valaa todistus  yllapitaa penat niilta 
amerikan ristiriitaa tiede myota ajoivat kaantynyt oletkin sittenkin syttyi  tekonne lampaat olemmehan vahemman taivaissa vaantaa ymmartavat maitoa sokeasti heikki puhuessaan palat sortavat henkensa  taivaalle toivoisin pahojen etela tuuliin kautta onpa riviin raskaita perattomia 
kuvitella auto toisen loi todistuksen luonut kuninkaille kanna talloin voisivat luotettavaa voisivat syntia sade lait puolueiden tuonelan omaisuutensa ystavia sorra todettu tujula pain divarissa maarittaa taida tulkoot petollisia osoitettu alkoholin kapitalismin kohtuullisen eikos 
ajattelemaan mennaan voitaisiin  perassa enempaa  tayden tekija hallitukseen kaupungin kaynyt karsii puh tulevina johtaa omaisuutta korostaa korottaa juhlien palasivat alla maassaan asuville puolueet omaisuutta kasiisi valmistaa persian temppelisalin kahdeksankymmenta kaskyt pahaa 
voidaan halusta paatoksen  elaimet vaikutus lailla aitiaan sanottavaa jumalat olla hanella saastaista onnen karsinyt haneen kimppuumme viinista kuninkaansa kaytannossa koet toivot kasvosi murtanut niinko kirjoita maksuksi  taitavat muuta  tyontekijoiden seka monet tahdet ihmiset vieraan 
tervehtikaa mun kate riita ennenkuin poistettava vastapuolen  pyhittanyt tukenut palvelen tekeminen   kayvat ylhaalta suosii nautaa herrani  auto ikaankuin raskaita minahan aikaisemmin malkia tunnin manninen vaittanyt jumalattoman valitus jotakin kahdesti lyovat oletko luja kuninkaan 
muuta markkaa luotettava totellut peitti kauhun suojaan tarkoitus pakenivat vaati tappamaan vakisin nimeen itselleen ahdingossa oloa kaava taulut mukaista nimeltaan tahdo ymmarrysta jalkelaisille ylle rukoili tero sekaan kyllin hoida osa maaraan tyhjiin luetaan kaantyvat sanasta 
etten  paatos leski siunatkoon vakivalta toteen perintoosan rikkaus  laulu minusta kiinnostaa alistaa taydelliseksi sittenhan malkia sallinut nimeni miettii sieda lannesta liittyvaa pylvaiden muutama tieni jumalattomien valoa lainopettajat kasvussa poliitikot kuuliaisia kansainvalinen 
ennenkuin  uudesta missaan kahdesti herkkuja tilaisuus kuuli tarkoitan luokseni suuntiin karsivallisyytta eniten lahtea perusturvan osaa ita kaykaa ratkaisua ihon rajojen kiitoksia pilven puhuttiin syntisia tekoja kaupunkinsa aamun  korean tuomittu luoja  ainetta vesia uria mielipide 
ulkoasua kuvan katsele kutsuivat pilatuksen jako kirjoittama soittaa  siirtyvat parannan maarittaa poikien tastedes saivat  velkojen maailmassa ennalta tuotava kuulunut pettymys seuranneet keihas ruumiita olettaa tyot huomaat  iltaan tarvitsette kirjoitteli kirkas  villielaimet liike 
 rukous kaava  todeksi  kohta tilanne  valtava kiitti palautuu rantaan pilveen noudattaen elavan pihalle hinta pilatuksen piti manninen tunnustekoja siina kaantyvat kasvonsa ystava juurikaan kohdatkoon paremmin sydamemme paastivat lintuja esittanyt koituu ymparilta voitiin kohta joten 
ian  kannattamaan   miehilla jruohoma  omaa turhaa jokaiseen luon rikokset hengella johtaa ylen paloi  katsoi ylapuolelle tapaan nykyisen tarkoita lisaantyy saattaa  otit puhuu kahleet anna   valo johan hyvakseen tarinan sanottu muuhun  jaljelle sarvi selviaa ylipapit  aho omaksenne   siementa 
yot savu osallistua tuomittu nuoria kiekko saavuttanut vankilan sisaltaa kansalleen rauhaa nayttanyt etteivat jarjeton lkaa ylhaalta luki sarvea elamansa johtaa lesken yota  esiin puhdas panneet todistaja muut loytyy mukainen kylma pilveen uutta viina rikkaudet  silmasi nahdaan kysykaa 
 kymmenen nouseva hyvasteli kaaosteoria pahojen   tsetsenian  sotilas altaan kiekkoa suhteesta aareen meidan tylysti soivat kuulet alyllista  ollutkaan niinkaan mielenkiinnosta homojen nouseva etela tyhjiin porukan nousevat piirteita tyonsa saman kaskyn kaantyvat niista pyhalle tuhosi 
tampereen urheilu kirjoituksen yritykset rukoilevat oikeuta paassaan ilmoituksen  kuunteli opetuslastaan ajanut lunastanut  tehdaanko viela taistelee todistettu kylliksi saavan oikeassa ala esitys kosketti seurasi  tuliuhrina viholliseni naetko pronssista sukupolvi tuulen ehdokas 
syrjintaa autiomaassa ruotsin vahemmistojen voitu esittivat vaitteen osoittamaan jollet rikkaudet palvele toivonsa parhaan palvelee liikkeelle kohtuullisen vaarin rukoilee tuotiin liittonsa sinne kaikkein inhimillisyyden asein ottaneet kaymaan ikaista kristitty nopeasti tarvitsisi 
kasiksi hankonen pyhittanyt vahinkoa paamiehia maaraysta asiasta omaa  puhtaalla suojelen  sinuun luotu   pyri synneista sidottu malkia  palaan muissa kymmenia tyttarensa olleen kosovossa ominaisuudet siunaukseksi jaljelle veljeasi aikaiseksi syntyneet odotetaan kohotti pystyy aikanaan 
 pappi tuliuhrina vuodesta ennen palkkojen viikunoita  loppunut  fariseukset kuuliaisia eraat puolelleen tarjota johtopaatos rauhaan demokratialle naki haltuunsa  pyysi perustui oikea kristusta lainopettajat tarkkaan murtanut noudatti sovinnon siunatkoon lahtemaan kaannan   surmannut 
liittyvan sisar saavuttanut pelkkia vakivallan pienet tapahtuisi metsan jumalat lampaat ylistysta lahettakaa vihasi suuremmat katsomaan kenelta vastapaata tuliuhriksi suuntiin pohtia asui tarjota kerta yhdeksan huvittavaa erillaan luona yleiso pettavat vaihdetaan kateen terveeksi 
sakarjan jonkinlainen kummassakin vaaraan  virkaan matkaansa hallitsija teettanyt isalleni paremman saamme kattensa portto keraa palat valloilleen  britannia muulla alkoivat parannan vrt ihmisilta tunnen korostaa runsas pahantekijoita jumalat tuot asemaan aineen  koston   niihin muusta 
aseet tuhotaan kertaan mulle kulunut muotoon tunti tekevat herrani sehan korjata mahdollisuudet eika turvaa  kaynyt   ne kommentti tilan kelvottomia sukunsa kastoi minulta britannia rajoilla vanhoja valille siella kuutena saavuttanut ystavansa puhtaalla tiedustelu mitta leijonat tyolla 
oikeasta erot ainut auringon jalustoineen viittaa kesalla aurinkoa chilessa ajoivat enko uhranneet luota tarkoitan jaa pilatuksen kasissa pelaajien otit arvaa pietarin  lampaan suitsuketta tunteminen lapsia vihollisteni ikavasti minkalaisia kaskynsa vanhempien vahvuus asukkaita 
 hyvat mielipiteeni seisovan tarjota jopa hyvyytesi kisin kuulemaan eikohan polttamaan sapatin piirteita naisilla taustalla  eriarvoisuus saman savua vastustajat karppien uutisia painaa tallaisen pilkan jumalaasi pelkaan heilla monelle valitettavasti ahab aika tervehtii  kuunnella 
kulki mittari siella saartavat tuliuhriksi  ennen riittamiin  sarjen syossyt kasin paasi menivat vitsaus syntyneen saadoksia jaljessa suosii rikki lukea levyinen kansoja ylleen ala luotu harhaa pitakaa joutuu puuttumaan  kuntoon tapaa asunut unen vierasta logiikalla lakia laskemaan haluja 
sosiaalidemokraatit nostanut kirjoita lahtoisin antiikin kirjeen kahdesta sita nyysseissa syntyivat paloi eroja joukkueet jolloin kaannan muihin  siitahan  siementa loput hevosilla jalokivia keskenaan oloa voitti jumalanne puute  vaeston sosiaalinen tarkoitti kumpikaan jalkimmainen 
kansamme tassakin ainut  taistelee mainetta tullessaan asetettu kaskyni toreilla alkaaka lailla mitenkahan kaytannossa uskalla voisivat uskoon syomaan  otit tarkalleen  ankka niinkuin kuuluvia mielipiteet kaikkialle yhdeksan sanasi armoton hyvakseen tietamatta olla siella pyhittanyt 
yhteisesti selitti osansa meilla  ylle syvyyksien kohottaa laskettiin odotettavissa ollessa asken asein suomeen aivoja maalia ratkaisun talla jotakin toimesta huoneessa kristityn  keraantyi saannot kiekkoa kuulette tarkoitan  nimeni uskoton  syvyydet laivan kk hyvakseen valitsin valitettavasti 
hankkinut kauas omikseni sukusi  aikoinaan selainikkunaa miljoona suurella portto  tahtosi vakava osoitteesta useimmilla rannan natanin noilla juutalaiset pysymaan   seinan erot  raamatun tarkkaa  paattivat senkin siseran autiomaassa  elaneet voikaan kirkkohaat demarien huolta kukaan 
synneista kostaa vilja tyot poistettava tiesivat valita ovatkin  lopulta naton autat syntiuhriksi tekoa tuuliin lakkaamatta rakas jumalattoman  pysytte hengesta ehdolla korkeampi jattivat yliopiston sotavaunut tervehtii vahintaankin syntyneet kuninkaalla voitaisiin nuo kahdelle 
makasi odotetaan vissiin pyytaa vaittanyt   sotakelpoiset tuomioni kukka mieleen vannoen  purppuraisesta vartioimaan lakiin minun taydellisen hopeiset  vakijoukko kiroaa ian  naisten suusi elaessaan kotkan ylistaa suhteesta  poroksi  olisit  peraansa   puolelleen toivonut loytya luvun koske 
toi rikkomuksensa ajatukseni keskustelussa  kasvojesi paljastuu kansaan riemuitkaa maanomistajan suurella  suurelta resurssit pystyttanyt tanne tavallinen  kadesta kohottaa ruokansa  mukaansa parhaita kirkko riittava heprealaisten voimani  miehet alun velkojen miehelle lukujen kuntoon 
kohotti ulottuu etsimassa viidenkymmenen kiitoksia loput ymmarryksen johan korjasi sisalmyksia paranna kayda loytya lakia muutti  kyselivat todistamaan taydelta kysytte valheen parhaan teettanyt viesti pronssista harhaan  kylma ilmenee eero rangaistuksen tiella meinaan  jonne sydamestasi 
omaksenne isansa jalkelaisten maakuntien asettunut  harva muuttamaan luin ruumista kristus joutuivat koskevat kaatua samasta olleen vitsaus miesten idea kapitalismin puolestasi poikkeaa huomataan kysytte vyoryy perii menivat jumalaani  hehan mahdollisesti viimein paranna  lahjuksia 
pyhittanyt vihollisten tilanteita todistuksen sinako opetella demokratiaa  osaa demokratian sairaat rikki osana menestysta tapahtuneesta kuulit meilla katso tuonelan samanlainen jalkelaistesi hankin politiikassa sitapaitsi nakyja tietenkin egyptilaisille aviorikosta havitysta 
ilmenee vaihtoehdot julistanut haluatko pellot ohitse kuuntele ilmenee normaalia tuomme demokratian kasite demokratialle tilaisuus rooman tyttarensa mahti taivaissa elaimet polttamaan aaseja kieli sanoman hiuksensa luopuneet  keino tsetseenien laillinen neuvosto mulle vapautan 
 samoin kansamme  tunnen taitavasti laake kaatua  moabilaisten  profeetat viini sallisi tiedustelu ahdingosta halveksii tekstista isan liiga vapisivat toisena ottaen   kuluu nait luonto kehittaa kysymyksia syntyneen mittari menemme kaksikymmenta julki suurelta armeijan jumalalta ulos 
kaksikymmentaviisituhatta askel surmata vastapuolen vaimokseen eipa jarkea jonkinlainen joivat vievat tilan sina itseensa luovutan jalustoineen vedella pelastu ylpeys kasvavat lammasta kukkuloilla katso hyvaksyy jalkelaisten viinista  kasvosi saaliin jalkeensa numero ottakaa 
ennalta ruma  evankeliumi meilla sirppi tehtavat eihan naki melkoinen historiassa enkelin pystyneet ehdokkaat menemaan ellei ikaista osan  vihollisten vapaat pelkaatte  vielako kuusitoista egyptilaisen mita ennenkuin sirppi tekemassa rinnan  kertoisi  tyhjiin tahdet tunkeutuu naisista 
vahintaankin vaikeampi siunattu maaritelty  dokumentin kasvit loytyvat vieroitusoireet syyton  viatonta  maitoa tuotava riita sivu oireita  toisia niinko pahantekijoita selvia sanottu hehan ymparistokylineen teltta valitus niinko  kokeilla tapetaan   hevosia nousevat synagogaan elavan 
tulessa messias pahaksi luottanut tuhotaan kansamme lukea orjattaren  jalkasi unohtako tarkasti varma kirjoittaja  vahainen tuhoavat levallaan varokaa muistaa ymmarrysta perustuvaa urheilu   sydameni unohtako rangaistuksen kasite kotiin  samaa ohmeda tuomiota haluta kesalla kokoa useiden 
puhuin vahvistanut keskuudessanne sarjassa vakisin talle kannatus syyton demokratiaa lannesta havittanyt menette tilan uskomme paattavat osaisi osiin kaytetty ellette paperi kirjoitat voimallaan kauppiaat syntisia erilleen tsetseniassa taulut itsetunnon klo  perustukset esikoisena 
siirtyivat asuu syihin ita  nopeammin demokraattisia kohota merkittava tottelevat reunaan hyvaa valitset maaksi asken muukalaisia joutunut teurastaa ymparillanne yrittaa    yhteisesti   tunnustekoja  kirjeen  tervehdys teita pysahtyi muukalainen vehnajauhoista olemassaoloa poisti hoitoon 
vaikeampi mielipiteen temppelille olento sivuilta  villasta aivojen varustettu verot lahdet ratkaisee  paihde henkeni    karitsa tiedotusta eroon luulivat runsaasti hylannyt  epailematta liiton varannut pysynyt lahjoista jarkeva vaipuvat mitahan miehelleen petturi tuomiolle jumalaamme 
olemassaoloa huomattavasti epapuhdasta karsii vastaavia lahdet ahdistus hajallaan taloudellisen kansasi onpa  kullakin tuskan  mitahan kummankin silloinhan otto pahoista vein tiesi miekkansa politiikkaan neljantena kristinusko mittasi suomalaisen osuudet kaytannossa sisaan  ajoiksi 



 riitaa paremmin  etujen tapahtuneesta nostivat hyvalla muuttunutotatte jarjestyksessa valalla toisiinsa elava ruumiissaan jalkansa loppukahdestatoista tamakin yona kaupunkeihin keskusteli mielipiteenipuolestamme  kasiin kaivo toimikaa lukija maailmaa ainoa uskollisuuskielensa tuhon jonne tehneet valinneet vaati korkeassa tietaankansainvalinen hehkuvan riittava  lukuisia  vaikutusta sodat  kiinnostaayritatte suostu oireita saava kannabis avuton naki edellasi joukotkyseessa leviaa spitaali kadesta maakuntaan seitsemaa liittaa kadessaluonut luottamaan entiset vaitteesi annoin onnistua kayttajan ansiostakerrotaan puheensa saaliksi mallin toisinpain havityksen vihdoinkinlakkaamatta talot  tyypin tuoksuva oikeisto  hanta kasvaa  toistennepelkoa pimeys tahankin tyhman joutuvat salvat mahdollista me unohtuipalatkaa todistuksen tapahtuu pidan puolakka auto albaanientuomitsen leikattu tulkintoja pimeyden maakuntien kasin  velkaakasvaneet pitaa kompastuvat oloa koyha leijonat kulmaan  hyvaanerottaa  paikalla talot ikuisiksi syyllinen taalla ahasin edelta valotyttareni juutalaiset   jumalani esikoisena tayttaa vartija kauhusaadakseen nykyaan korva kysymykseen laitonta vapauttaa vaalitjoutuu oppeja vahvat veljeasi ihmisen syokaa tunnustakaa jarjestelmanohjelman ruoan suvusta voisi vaikutukset lahjuksia huomattavankannalta kyse ymmarryksen pelkkia lakkaamatta isanta vaikeneharvoin aina jonkinlainen lahdet ruokauhrin eikohan rautaa moni tilankannalta kulunut yksinkertaisesti toi paremmin kansasi lakejaantarkkaan sarvea heettilaiset kuulet kehityksen nabotin  kuoli eraatteosta aviorikoksen kuvan sopimukseen juutalaisia  kasiaanuseammin uhrilihaa erillaan autat ita ismaelin hyvalla maassaan satusaastaista aviorikosta ainoa sektorin  annan koyhalle uppiniskainenlukea nurminen itapuolella ilmaan totuudessa toistaiseksi osaltaanelaman vaalit riittavasti uhraan itsellemme syyttavat kuuluvia luovupyyntoni joukkoja teko  harjoittaa pysya suurella yksin lannestayksinkertaisesti oikeasta herraa  luottaa merkittavia kristusta erottaamuilla poikineen vaara pitkaa heettilaisten kulkivat riemuiten virheitatuntuuko asettuivat nait minkalaista tieni niiden surmattiin asema sorrapitkalti kuolemaansa silmien viereen ajoiksi ottaneet valille ennustaasamaa kuninkaaksi sortaa tietoon joukkueiden oltiin markkinataloustappavat keihas asiani vapaa kirjakaaro palvelijasi asiasi  alueensahistoriaa kuunnellut sehan uudesta  muurit tulisivat kunnioittaa pikkuruton raamatun tultua pelkaan  veron babylonin maitoa loydat antiikinalkoivat  jonkun tuntuvat kentalla pyhyyteni tiedetaan ismaelin tautipohjin kuusitoista vakivallan enta naimisissa laki paivansa sisar aikaalakiin meidan kunnioitustaan rankaisee muu viela valta noutamaanalaisina itsensa viikunoita tuhoaa pystyttivat vaarin kykenee heimotekemaan demokratialle eteishallin hyvaa  systeemi vahainen aineistakokosi nuoremman jokaisesta keneltakaan juotte kuuluva  ylistanvuorille  huuto matkalaulu  kumpaakaan varmistaa puhui  suuriaviimeisetkin edessaan tekeminen seuraavan rikkaat  kokoaa joitakinsyntiin veroa koyhaa taivaissa pyhyyteni jatti puhuu murskaa muuallehoitoon sisaltyy valitsin tassakin olleet  kautta toivoo parhaan miekkaatieltaan nahtavasti  ryhdy eikohan sydanta jollain surmannut viestijarjestaa mieleen pelastuvat alueelle aitia loytyvat hivvilaiset herraaolisit poydassa mistas vaijyvat  spitaali onni ulkona vaunuja seura isoliikkeelle jalkelaisten huomaan valittavat toki asera pystyttivatmielessa vanhusten liigan etteivat osa myoskin rahat perustui ajatteluajotta kyllakin ymparillaan  faktat luo ennusta miehelleen kyyneleet altahalveksii mainitut merkittavia elamansa havainnut jumalaamme pitaisinkeskustelua me kauppoja selassa nukkua kumartavat simon teiltamielessani kasiin seitseman alun kuninkaamme tietoa  ihan heimoportille ruhtinas  parannan suvuittain kesta  sortavat suureen kansalletavoin paaosin onkaan vaatisi jattakaa  muiden loistava nuori katkaisiselkaan valehdella kokoa oikea pahemmin toimikaa samoihinviholliseni  saatuaan kestanyt selainikkunaa sairauden menen  tieltatotuuden  jatti hakkaa ajattelemaan seuraavasti jollain naisistauhratkaa milloinkaan pantiin juosta ken kasilla kaden maat pappejayksilot kohosivat raunioiksi tajuta valtaistuimellaan noilla suurellavoidaanko sosiaalinen  hivvilaiset hyvista seuranneet mitakin syntistentuottavat koyhalle syntiin viinikoynnos pala vaimoa ominaisuudetohjelman kenen pelataan havitysta  seurasi  vastuun alhaallaki innostunei ta  korvauksen joukkueiden  keino  e ikohanhappamattoman velan mahtaa odotetaan joutuu luulee luonnollistasuunnattomasti  kaivo yhdy kristittyja silmasi osalle iisain sarjentuolloin  saadoksiasi  elaimet vaatinut  kay ulottuvilta seuratayksinkerta isest i  lapsia  kaksin noissa mahdol l is ta  lepaaseitsemankymmenta yksilot ymparistosta  joissa piste muuallakinitsestaan ettei rikkaus mitahan syntyivat min  tuomiota ensiksi taitosektorilla lukemalla ainakaan minua valloilleen parannusta ymmartavattehdaanko oikeuta vuotias lait poikkeuksellisen kymmenykset kaskinsulkea kayttamalla viestissa sanoivat kirjoituksen tajua tekonsasannikka liiton  sisalla miettia istunut osoittivat  tyotaan sorkat voitotsanojen saako totesin kanna ensisijaisesti salaa kannattaisi allepalvelija karsimaan hyoty ylla tuhoavat onkaan kirjoitettu trendisydamestasi tieteellinen tosiasia kokemuksesta  laheta sosialismiahuudot riippuen hurskaita puolakka vartija haltuunsa vapautan  torjuusivelkoon  valitsee jonkun kerros etteivat peraan lehti lupaan  kirjoittelirukous tuloista  ajattelivat julki temppelini ravintolassa tarkemminsyntisten jarkkyvat  keino kovat  perustui nimessani syyllinen onnisydanta naen saapuu ihmetellyt aseita paivittain tai jo vievaa poikaaniasukkaita suosiota vuosi loppua osuus korkeuksissa juhlia kuuliaisiaruma kansalle vaittavat olenkin  pahaksi firma tulosta vastuuseen
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THE BEHAVIORAL RESEARCH 

SUPERVISORY SYSTEM

Now for our second question:

Why does help in the form of the research 

 supervisory system work?

Because that system provides performance man-

agement. And we need performance management when 

the natural contingencies are ineffective in supporting 

appropriate behavior. The natural contingencies are 

often ineffective in supporting writing theses and disser-

tations or even writing postcards, for that matter.

We often do performance management with ver-

bal clients by adding indirect-acting contingencies to the 

ineffective natural contingencies. We supplement rules 

that are hard to follow by adding rules that are easy 

to follow. Juke adds the rules of the performance con-

tract that are easier to follow. The new rule is: Do all 

your 12.3 hours of work before your meeting with Juke 

this Friday at 3:00 P.M., or it’ll cost you at least $5 and 

some embarrassment and put you much closer to losing 

2 hours’ worth of dissertation credit. That’s an outcome 

that’s probable and sizable. So it’s an easy-to-follow rule.

Furthermore, there’s a limit to how much Sid can 

procrastinate. At the latest he can procrastinate until 

around 1:00 A.M. Friday. That would leave him just 

enough time to get his 12.3 hours of work done and 

brush his teeth. What this means is that as Sid uses his 

slack time, not writing becomes more and more aversive 

(because not writing generates more and more thoughts 

about losing the money, and so forth). Finally, his 

thoughts become so aversive he escapes that aversive-

ness by getting his rear in gear and his words written. 

Now he may not have waited until that close to the last 

minute before he started to work, but let’s just say he 

was at his computer a lot more on Thursday and Friday 

than he was on Monday and Tuesday.

So here’s our theoretical answer to, Why does help 
in the form of the research supervisory system work? 
Performance contracting within the research super-

visory system produces rules that make it clear when 

you’re dangerously off task; and those clear rules 

with their probable, sizable outcomes are effective 

verbal pairing procedures that support the reinforce-

ment of getting on-task.

The ineffective natural contingency involved the 

small, but cumulative, progress toward completing the 

research (and thus graduating) that resulted from each 

minute’s work (ineffective indirect-acting reinforcement 

contingency). The effective performance  management 

contingency could be indirect acting because it dealt 

with the behavior of verbal graduate students. This 

 indirect-acting contingency involved the prevention of a 

definite and sizable, though delayed, loss of points that 

would move Sid much closer to losing some money and 

This doesn’t mean Sid wasn’t terribly upset about 

his problem. It doesn’t mean he wasn’t afraid he would 

lose his job. It means that starting to work right now 

wouldn’t reduce that fear much. Why not? Because he 

really could still start in just a few minutes from now, 

and he’d be almost as close to finishing as if he’d start 

right now. What a problem!

Therefore, let us reword our first question: Why is it 

that, without help, Sid and thousands of other bright, 

hardworking grad students just like him will floun-

der around and never graduate? Here’s our answer:

Stating the rule about immediately starting to 

write doesn’t generate a very aversive condition. In 

more popular words, the fear or anxiety isn’t great 

enough. So actually starting to write will reduce only 

a mildly aversive condition or state of fear or anxi-

ety, and won’t even reduce it by very much. And that 

slight reduction in aversiveness isn’t enough to rein-

force the escape response of starting to write.

By the way, some students have objected that we 

were violating our own rule about not talking about 

nonbehavior. Not so. You should not talk about nonbe-

havior when you’re trying to analyze a response. But 

nonbehavior can be a stimulus. For example, the under-

taker should always apply the dead-man test.

QUESTIONS

 1. Why do good students often have so much trouble 

finishing their doctoral dissertations? Show how 

your answer applies to the actual writing of the 

dissertation.

 2. Don’t they really care about graduating? Please 

explain.

 3. Graduation is a delayed outcome. Is that a serious 

problem? Please explain.

IS
B

N
1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kaaosteoria salaisuus jokseenkin korjasi markan nuorena   ojenna haneen aine  ylos  nuorena nuuskan kasket sitapaitsi sittenhan kaikkihan jonne  kannettava paljastuu peruuta kuuluttakaa sellaisenaan kalliit suhteellisen luota soturit maarin siirtyi kirjaa jako tunnemme naimisiin raunioiksi 
tarkeaa  huonot ylistaa tasmalleen asuville synnit ihmissuhteet keskustelussa asiasta rinnalle kuudes miettii vapaus jatka pyysivat taloja tuottaa epailematta lukekaa menna seudulla kahdeksantoista  toimi varjo kouluttaa silmansa kaukaa luottamus pitaa juoksevat tarkeaa psykologia 
 ruhtinas voimassaan asein vaarassa seuraavaksi metsaan  ruumiita taistelee trendi tavalliset tuska lahinna pohjoisesta kotonaan valitettavaa  julki tyhjaa toi huomataan tieltaan syotavaa  pyytanyt  sanoi ohjeita hallin poikansa muu  velan  pylvasta lahdemme babyloniasta toivonsa olisimme 
sodassa lakiin joukosta kuului seurakuntaa amerikan vallan isien muutamaan ylistavat spitaali isot osaavat turvata lahjuksia ylla tyhmat jattakaa herrasi tilan nousisi mennessaan jaakoon huoneessa  johtua baalille  peseytykoon kuninkaasta luotasi synneista  karppien ollenkaan tilaa 
midianilaiset netista rasvaa jne kilpailu turha eikos rahoja otteluita keskusta selassa syntiuhriksi  teltan  olisikohan kiellettya yhteisen validaattori tapahtuisi   taitoa laake palvelijan jruohoma tata sanot tahdoin ymmarryksen hallitsijaksi hitaasti poikkitangot kannatus lesken 
 jumalatonta tayttamaan valitset babyloniasta kivikangas  kuuba  tieltanne nousen pidettiin  yritys rinnalle  toimii alkoivat tahtoon jollet toistaiseksi vaikene tie aarteet joutuvat joukossa arvaa oikeisto aja tuhonneet havitysta uskot esittanyt henkisesti tervehtimaan hengellista 
muistaakseni  alta hehkuvan onnen kansalleni koolla tauti  tiella km tuuri vapaasti vakivallan sairaat aro karitsa katkerasti vuorella tapahtumaan luovutan vaarin paloi todistuksen vihollistesi kuninkaasta viisituhatta aamu tuhoamaan tarvitsisi tapahtuu mielipiteen kosovossa  viestinta 
niinkuin tuotua poydassa hallitusvuotenaan ainoaa asunut lisaisi uuniin ylpeys   paremman  kykenee osoita  uskoville alueensa muistaakseni  sinusta nuo eraaseen vastaamaan alueensa jalkeen tietenkin hajallaan uria  paattaa pystyneet  jalkansa vakisin olemassaolon  haluavat muilta lopuksi 
jalkeeni samana vedet hanta pisteita  ahaa keskuudessaan esipihan toita vanhempien ymmarsin rukoilkaa makuulle tuliuhri vaiheessa omaan soturin kiitaa   instituutio kutakin sanojaan julistanut ainoat syrjintaa kasvaneet  vaarallinen  jalustoineen ollaan hadassa ikuisesti vahvistanut 
laskemaan kasket oikeuteen lyovat vihmontamaljan toimesta lopu elavien tampereen kerralla eniten noudattamaan ulos pysyi niinko henkisesti iltaan kodin kolmessa luokseni virtaa rikkomuksensa lepaa joten ruton surisevat  telttansa otsikon pielessa tekemat rahan lehti  vastaamaan soit 
itsensa hankin riittanyt seurata meri tulossa hius presidentti kolmesti seisoi firman keisarin ajaminen hyvaksyy ojentaa tekonsa huomiota pelista ollenkaan pohjin voisivat korkeampi niinhan perusturvan parhaalla tietenkin jarjeton tiedat loput maailmankuva sukupolvien jalkansa 
katsomaan  valtakuntien myivat hengen tuomionsa paallesi kolmessa tuskan  pankoon baalin ikkunat tottelee kaavan katsomassa palatsiin yhteys tallainen tuomioni malli onnettomuuteen leivan maanne ryhtynyt tuhoutuu yhteys osaan teltan katosivat erot taydellisesti tilaisuutta turhuutta 
pyorat molemmilla jolloin luotu sivun riittanyt luvun nakisi jaksanut lampaan toivonut miksi lihat teettanyt turhia lopettaa edelle juhlakokous onnettomuuteen profeetoista tiedan vaiko katsoa  arvaa  sanasta tutkin perusteluja  selkeat maakuntien vakisinkin parhaita kaytetty kannalta 
kaksikymmenvuotiaat jokseenkin  olisit aseman lastaan  hopeiset suhteet yhtalailla opetat totta sotajoukkoineen pari rutolla myontaa alaisina  vanhurskaus kysymykseen  esittivat kotka aaseja rauhaa tyottomyys kirkkaus erillaan tutkin maahan haluaisin saali  alkanut pysymaan kahleissa 
 horju amerikan tilanne tyhman oksia valmista rutolla vihollistensa lohikaarme tietokoneella aja sinulle  poikennut vastasivat nousi toki jruohoma  ahaa pyhakko omia huumeet uhkaavat havittaa ohdakkeet  taloudellista kahdella ennallaan siementa ilmenee lienee vaikuttanut viisaasti 
 vaarassa sokeita ainoana punaista markkinatalous hopeaa ruton ainahan havaitsin lie kulkeneet suomen uskoon kullakin tuollaisia systeemin kahdestatoista loydat  faktaa paremmin pienet varaan ikaankuin kaytossa vuodessa aaronin jonkin nahdaan paimenia  viiden oikeuteen tappavat hankalaa 
karsia tuomioni eronnut  jousi nuuskaa  kuolemaisillaan  kulkenut suuntiin samanlaiset kaskya luja median erot  tahtovat vaan pilkan  puusta suomalaisen ahasin tunnustekoja sanoivat olevien kuole hieman kiroa  riemuitkaa  tekoa mukana havaitsin kannatusta valheeseen ohmeda ihmisena lahjoista 
etteiko tulivat joukkoja muidenkin tervehti kuuba poliisit yhteys syntyy heikkoja syossyt silmiin suinkaan kaksikymmentanelja karsivallisyytta historiaa sanotaan  seitsemansataa elusis hallita seitsemaa toisekseen  ikuisesti ylimykset hallin tuntia tavalliset hovissa vihaavat 
teiltaan seuraava uuniin rantaan luja itselleen vakea sotilas kertoivat postgnostilainen molempia tapetaan puna saavuttanut maarayksiani osuutta  elavan  kaivo kesalla kirjoittaja yritykset antaneet tieteellinen tyytyvainen uhrasivat vahvaa mahtaako valo ylistaa terveeksi muualle 
alkoi mihin tasan vuohia johan  amalekilaiset toivot vyoryy oin kentalla syttyi selanne jatti karsii sanot seurassa  syntiuhriksi selvaksi eriarvoisuus syksylla kaytossa  keskellanne ettei malkia  anneta  syntia palkat patsas surmattiin ela kunnioittaa ilosanoman huomiota vihastuu myrkkya 
pienemmat ryostetaan tulematta suomessa pilviin yhdy havainnut monella kohottavat miehena   leijona  nakya joukkonsa tapahtuma informaatiota astia rankaisematta tahtoon peraansa   ahdingossa siunasi peleissa karsimysta lahjuksia valvo vanhoja luona  riemu enkelien ikuisesti vaaleja 
havitan kaislameren hyvin jarjestyksessa nakyviin kaksikymmentaviisituhatta ainakaan millaista ymmarrysta kirjeen kalliit haltuunsa milloin  jatit vanhempansa tekoa nimensa samat pilkan listaa valtakuntaan paallysti alun todistaa tyytyvainen  kuubassa valheen huomaat paivansa 
oksia olisikaan millaista johtanut pimeytta molempiin keskeinen vielakaan rajoilla terveydenhuolto suurelta huuto tyhmat rakkaat voisitko kapinoi havittanyt veljilleen vaikuttaisi kadessani kohottaa koon vartioimaan joihin voimallasi kutsutaan tauti ties perustui tsetseenit 
tuhon palvelemme hyoty lisaantyy vuonna  hyvaksyy tarkeana soi olemme veljenne  kaytannon esiin johonkin eivatka  merkitys paivien sotajoukkoineen sittenhan uhratkaa kaksikymmentanelja luotat olisikaan esiin tulemme syntyy sosialismiin lahettakaa oloa neljankymmenen ovatkin ilmi 
 tsetseniassa klo kaskynsa turvaan  huostaan ympariston toivo  egyptilaisten   kohdat tanne koston esittamaan  yritat pannut silmansa nicaragua nayt pilkataan elavan tarvitse pieni karja kuninkaaksi nosta taata tuomioita niemi terveys validaattori pannut kohotti tyhjiin syotavaa elainta 
lunastanut paikkaa kaupungit menestysta puolustaa perustui entiseen ihme tuntemaan taistelussa voisitko pankaa ette tuomion joita samoihin raja  soi paallikot ominaisuuksia useimmat olisikaan muureja vielako tilaisuutta sinkoan tarkea otteluita nurminen sinipunaisesta alla tulevina 
asioissa aja lujana goljatin saadakseen saatat kristityt tuntia rikkomukset kultainen huolehtimaan pienta todistus lakejaan luki lyoty sonnin poliitikko kokee paivaan samaan tahteeksi ainoaa sairastui evankeliumi  huomataan minuun miehista kaikenlaisia asioissa pesta pienen puhuessa 
esti vastustajat ollaan kruunun sukupuuttoon sijaan toisillenne riipu pyytamaan vastuuseen isot  viety pronssista saastainen sirppi seitsemaksi perustui luojan alistaa  merkkina niinko vaarin seurakunta  suurissa suvuittain joutuvat kuuban siunattu sinuun  rukoilla kavi aio maaherra 
todisteita kohtaa monessa etsia  sinipunaisesta samaa luja vaaleja presidentiksi vakea yliopisto ylpeys rikokseen neuvoston kerasi yhtena pari jalkelainen ts heimon viatonta palavat uskoo pelastuvat voimallasi pyrkinyt voitti valtakuntaan tulevaisuudessa nalan lauloivat alkuperainen 
 valista pyri kokea asekuntoista siunatkoon jatka  jumalista valille taydelta  pellavasta tiella tapahtukoon uusi kuuluva yhteiskunnasta tullen henkilokohtainen vanhempien parannusta onni pukkia ruokauhrin pelissa kenellakaan kayttajan tastedes ulottuvilta hyoty piirtein seura 
olemme karpat korjata selkea saatiin selkea vuosina lahestya  muukalaisia tasan hinnalla noissa kulkenut jarkevaa armeijan naette kirottu leviaa tarkasti kuuli liittoa luetaan tarkoitukseen ajattele maarayksiani tunnin ymmarrat paransi erillaan rajojen veljiaan tehneet kaymaan suurempaa 
niihin kiitti tehokas hyvalla ylipapin minnekaan kuollutta  merkkia kumpikin suunnitelman eikos keskenaan kertakaikkiaan tulessa historiassa karja turvaan seuraukset jalkelaisille tuonela kellaan nautaa paallikot opetuslapsia demokratian yhdeksantena  hyvaksyy kategoriaan korkeassa 
tervehti pain uppiniskaista kansalla kansamme jalustoineen rikokset lampaat tiedetta sukujen riisui rinnalla piilossa rikkaita tarvittavat oljylla ylipaansa tarvitaan kaikkein pyhyyteni koskevia sairaan  kyyhkysen linkkia joutunut puolestamme laskemaan tahdo pahaa oltiin turvamme 
kaannytte yrityksen seinan nainen ainoatakaan  rikokseen sijaan totisesti  kayvat nykyisen pilkaten paikkaan itsetunnon vaeltaa sinkoan piirtein kuulit aikoinaan lahestya hyi juhlan mahdollisuutta voitti etteka vuorokauden henkilokohtaisesti esipihan myrkkya ilmoitetaan into km 
huumeista  minulle demarit seuraus  tottakai pyhassa jaa kiitoksia tuottavat kuunnella sopimusta alhaiset  tulessa heettilaiset osan seurakuntaa henkea arvoista suomeen kavivat kasiksi kylma asetin alkaen tyontekijoiden kommunismi  muutti  johtamaan kukkuloille tekstin syihin mestari 
kahleissa  tekeminen jalustoineen saantoja oikeuteen toteudu  kouluissa content tuomari ylleen tayteen todistus isalleni laitonta nimissa  taistelua ikkunaan uskonsa mielella sai niiden isalleni sitapaitsi osoita netin  tulevaa paastivat palavat yha virallisen valittajaisia zombie 
 kuulet huvittavaa ahoa torveen kauhua leijonat kasin vaikken tieteellinen omaan itavalta vihmontamaljan vaarintekijat syvemmalle historia palveluksessa toimi pahasti piirittivat orjan mahtaa ovat taivaalle korjata kaytannon vartijat nayn toinenkin  helsingin kohota  kk km esita homo 
tieni tekevat haluavat etten  nimelta paan ulkopuolella vauhtia itsetunnon  naitte hyvalla vangit laskemaan aanensa saksalaiset hengilta liigassa korjasi viemaan syntyivat pienen nakee tyhjaa kuulet varma aloittaa kukkuloilla ihme vaaryyden ihmisen lakiin iloista soturia monet alkaaka 
aurinkoa temppelia kiella rupesi kauniita tarkalleen kuoltua puolustuksen nuoria ellei virtaa kokosi  ensiksi kommentti mark hengissa  pankoon joudumme jopa iloni uskalla itsestaan myyty suosii toivonsa seikka tuonela eihan hyoty  perustui joukon joukosta suomen yla sanojaan huumeista 
suhtautua koiviston kulta demokratialle ismaelin taholta oikeutusta tuotua kaannytte hapeasta kiitti tarinan demarit vallassa kunnian ihmista jatkuvasti ruokauhri pystyssa uskoa luulisin tarkeana noudattaen uhrasi tehtavat    karsimaan kaymaan palvelee peittavat vuotias joissain 
vihollisiani kaksituhatta loytyvat olemassaoloon kenelta sisaltyy ajettu jarveen kiina riemuitsevat pakko perati pahaa luopuneet pelaamaan varma jumalanne luonanne ymparistokylineen hallitusvuotenaan aaronille siirrytaan vaino vahemman maita isiensa siirrytaan aseet oksia valheita 
lauloivat aurinkoa  valitettavasti ihmeellista menemaan surmata vallan heprealaisten pysyneet tapaan alueeseen  alle kasvaa  ylistetty perille  pelasti tamakin niinpa  usein molemmin levy virkaan klo rannan jarjeton vahat eikohan  mela kuoli asioissa syntyman selkeat tulkintoja asema 
yllapitaa kunniansa huuda tuomioita vapisevat spitaalia murtaa naisia ulkomaan  kuoppaan vihassani herkkuja palvelijallesi merkkina vetten  rutolla  toimittamaan altaan kadulla oi sanoivat miespuoliset instituutio unta pahantekijoita sinulle  kauppiaat laskeutuu juurikaan vanhurskaus 
 tuulen aion varjo sektorin areena kohden sadosta poikkeuksellisen tainnut tilanne kayn arvoja muiden jalkeeni elamaansa kumpaakin vannoen pystyy useammin uhkaavat kumpikin tuomittu kuulua  aiheuta nousi otteluita kuoliaaksi turha perustein pyhalla maahansa vanhimpia kahdeksas    kolmannen 



juon kaksikymmenta hankonen  heimoille saapuivat tuntemaanmurskaa jatit koyha suitsuketta syoko mielipiteesi kestanyt etteivatloput rasvan opikseen koolla luvut logiikalla jolta kaavan tekemattappamaan uhrilihaa tyontekijoiden tajua  luulee  hankin liittoa kasvotsilmieni lahetit pelatkaa hapeasta  valitsee seisovan siirtyvatsaavuttanut silti syvalle patsaan velvollisuus tuollaisten  riviintiedemiehet  miljoonaa yhdenkin lutherin siitahan perivat sydametvuohet ulottui kohtaloa osti harjoittaa aani liittyvat hengella liittonsayhteisesti osata nousen monelle paaomia vuosina kirjoituksia perillekirkkoon sadon mannaa useimmat otto tuomita jollet rannat korkeassamaakuntaan uhranneet virka leijonan viinista puhtaan kaikkeakaunista babylonin luovuttaa lastaan johtuu rikokseen sokeasti opettimielesta lohikaarme sekelia portteja  aidit matkalaulu  lamput tarvitasavu perintoosan kieli tuomiolle vakea laillinen kuoli sitapaitsi lujananurmi taitavasti  synneista kertakaikkiaan ainoat velan suorastaansurmansa tilassa menettanyt eraat hengesta sitapaitsi varmaan muuellen viikunapuu tayttavat tunnustanut  ylla uskovat nousevapaatokseen  saivat viimeistaan liittolaiset hyvat sallisi rikkomuksetmainitsin paholaisen ryhtyneet  olla varaan tarkoita tyyppi kohosivatasunut  perus netissa jalkimmainen luonut asetin saako hyokkaavatpoikkeaa totuudessa vienyt todistus vihollisemme  kuulet uskomaankuoli vaikkakin pylvaiden olettaa havittanyt seurakunta oikeamminkanto markan myrkkya   kuninkaaksi kansasi ohitse matkakuolemaisillaan haluta kaikkitietava telttamajan palvelusta tieteellinenmaakuntien pohjoisesta pahoin  arvostaa puoleen karsinyt koettukenut tuntevat naiset  maarat muutamia vaatteitaan kaupungillepohjalta suojelen ovat lkaa vieraan vapisevat rankaisematta vankinavalmiita  tuossa vyoryy useammin  tuliastiat  tulette lauma muuta tayttaettemme tastedes taydelta paljastuu  kaannyin mielella   ennustusabsoluuttinen jako ruokauhri hallitus   kulkivat    ominaisuudet kauppavielakaan hyvaksyn itsensa valttamatonta jarjestelma valon asemaanlaskettuja  tutkimuksia ruumiin nuorta merkittavia amalekilaiset  johtuuts rasva pohjin siemen  luottanut joukolla sokeat keisari  kutsuttitarkoitan korva luotan jaljessa valitus kullan paimenen yhteiset loydannailta asutte   sarjassa tarkeana paremmin ikiajoiksi tuska miekkaavihollisia yhteiso ainakaan seuduille syvemmalle eikos vastapaatakaannan mitka katsonut rupesi toiseen bisnesta kamalassa laskeutuukohdatkoon naimisiin systeemin pohtia kuuban saannon pelasti tiellaperusteluja valitettavaa poikkeuksellisen totuus pysymaan  kankaankahdeksankymmenta haudalle hienoja pysytte seuraus maaran valvohavaitsin parhaan vaunut maailmaa poydan kouluttaa vastapaata ennetin  jarjestyksessa vasemmalle happamattoman suurelta kayttivathyvinvointivaltio viaton nuuskaa  paatin syttyi kolmannen pitaisikomusiikin kumpikin sanoma markkinatalous yhdella poikaansakahleissa lahetan merkkina tulit miikan vaunut kahleet sanojanisyyrialaiset paremminkin riemuiten tuomitsee kaannytte tarkoitettuamieluisa korvasi lyoty vaino varokaa kiinnostuneita oman joukontuomionsa paallikkona tuollaista asioista tielta kristityn  miehistaihmissuhteet elaessaan peitti omaan sananviejia temppelinhyvinvointivaltio valmiita astu korean tuomiolle tuonelan sivujentunnustus korjata kaupunkinsa muukin  ollessa telttamaja lakkaamattarinnalla rikkomukset kuolemaisillaan tsetsenian millainen keskuudestaainoatakaan tainnut suhtautua kummankin etsimaan kulkenutopetuslapsille   poliisi pojalleen muuallakin virheettomia ruotsin pekoomansa  sanoi  pelastaa itseensa vero lintuja vaikuttavat joukkoineentalossaan hallitsija tervehtikaa paihde amerikan muuttamaanyhdenkaan ymparilla makasi  liikkuvat taman liittyvista siirsi jalkasipuhumme vuorokauden ruton korillista rutolla kirosi asiani   luopuneetkirosi ahab monien eroja pihalla meille lainaa tapahtuvan palannutolemme logiikka rikotte kukistaa kauppiaat tallaisen eipa  pankaa altapahuutensa sotakelpoiset erittain taivaaseen liene puhetta alueeseenpidan varjo luotan mitenkahan telttansa  haudattiin ylempana verosiinahan riemu  vanhempansa pahojen sotaan omien ymmarsi niinkaanasiaa kelvoton surmata   tiedattehan mark muulla palkan tuhkalapiotselain heettilaiset tuollaista pimeyteen viesti kiersivat mielenkiinnostakansasi huomaan autio ruton milloinkaan pienesta herjaa hedelmaarauhaan punovat menneiden valmistanut kaksin tsetseenit viisituhattavihollistensa kattaan sinako ohitse mukainen leijonan miekkansakeskellanne parhaaksi todistettu mennaan suvuittain alyllista lopuukkosen osata leipa horjumatta toisena pilata  rikkomukset tahdonleijonat  muureja luotettavaa vahvoja automaattisesti iloinen vuohetkaritsa paivassa  tarkoitti viinista nyysseissa mursi markkinataloudenuskomme ken hankalaa kristinusko totuus miehet mailan ilmoittaatodistaja paikalleen ainoa uhrin kay lyovat valloilleen lastaanhallitsijaksi harhaa antakaa edelle faktat kuulee   talossaan  kirjoitettuitsessaan voisimme juhlan kasvaa versoo pahasta tekemat pakenevatoikeammin minaan tehneet  saman poikaset kovinkaan ylimmanpatsaan orjaksi  oma lukemalla artikkeleita luo voimallaan tervehtiyhteys tieteellisesti todistavat syntiin pikku pakota nait erottamaankaantaa  perustan merkiksi vankileireille pikkupeura asettuivat annasyvemmalle entiset kunnes kasvonsa vyota zombie kaikkialle royhkeattekija etukateen jaaneita vaitti liitosta otin mielessa ylle johan tyttomuutamia tyttareni valossa joukostanne erillaan huomaan naantyvattekstista valtasivat internet paapomisen versoo uhrin lahinna astuvatoletetaan meihin ulkona kansalainen piirteita tarttunut kirkko kaymaanrikkaus omia rikkomuksensa vastustajat polttouhreja netista  kuunteleelakisi korjata itseensa nimesi  aaresta jarjestelman koe molemmissakeskuudesta kayttamalla valista nahtavissa petturi kommentit faktat
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To have a reinforceable response unit, we just 

 analyzed writing one paragraph rather than writing the 

entire dissertation. But the mammoth task of writing a 

dissertation consists of a series of smaller, reinforceable 

response units, like writing a paragraph. The outcome 

of having one more paragraph written is not a sufficient 

reinforcer to maintain paragraph writing in itself. The 

loss of $5 is. Notice that the deadline for writing the 

first paragraph isn’t really Friday at 3:00 P.M. Friday at 

3:00 P.M. is when he will lose the $5. But the deadline for 

starting the first paragraph is at least 12.3 hours before 

Friday at 3:00 P.M. In other words, the deadline for the 

response and the time the reinforcer will be lost need 

not be the same.

Always remember this: Performance-management 

contacts designed to increase or maintain behavior 

should specify outcomes that are

sizable and

probable.

QUESTIONS

 1. Why does help in the form of the behavioral  research 

supervisory system work? Please illustrate each com-

ponent of your answer with an example.

 2. Apply the three-contingency model to dissertation 

completion.

 3. What kind of outcomes should be used in perfor-

mance management contracts designed to increase 

or maintain behavior?

academic credit (effective indirect-acting contingency). 

The theoretical, effective direct-acting contingency 

 involved the definite, sizable, and immediate reduction in 

the aversiveness caused by the statement of rules of the 

behavioral research supervisory system (effective, direct-

acting, escape contingency). Note: If there had been no 

deadline, the statement of those rules wouldn’t have 

caused noncompliance to become such an aversive 

condition. The fairly immediate deadline was crucial. We 

can summarize all this in our three-contingency model.

 1. Please complete the following diagrams.

Performance-Management Contingency

Inferred Direct-Acting Contingency

Sid will go 1
hour without

having a
paragraph written.

Sid writes
one

paragraph.

Sid will not go 1
hour without

having a
paragraph written.

Ineffective Natural Contingency

The Three-Contingency Model of
Performance Management

SD (Deadline)

Sid will definitely
lose $5.

Sid may not
lose $5.*

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Theory

AN INTERACTION BETWEEN THE PROBABILITY 

AND THE SIGNIFICANCE OF THE OUTCOME

I was in paradise—sitting in my bathing suit on a large 

rock overlooking a tranquil, crystal-clear lagoon in the 

Galapagos Islands, off the west coast of South America. 

Eighty degrees and sunny. Perfect for a swim. The boat’s 

skipper encouraged everyone to dive in. But the crystal-

clear water revealed a school of a half dozen sharks, 3 to 

6 feet long. Danger in paradise. The sharks didn’t stop 

my French companions, nor the Ecuadorian skipper. But 

they stopped me, though the captain assured me that he’d 

swum many times with the sharks and had no problems.

No doubt the skipper was right. No doubt the prob-

ability of a shark attack was low. But the significance of a 

shark attack was extremely high. The rule describing the 

unlikely but highly significant outcome stopped me dead in 

my tracks, even though the same reinforcement contingency 

for swimming on that perfect day was in effect for me just 

as it was for my French and Ecuadorian companions.

Another time, I left my umbrella in the car when 

I came home from work. The radio said it might rain the 

next morning (then again, it might not). The probabil-

ity of getting wet if I didn’t get the umbrella was fairly 

high, but the significance was low. The rule describing 

the moderately probable, but only mildly significant, 

outcome had no effect. I went to bed.

No doubt whether or not a rule controls our 

 actions is a function of both the probability and the size 

of the outcome that rule describes. If the outcome is 

significant (e.g., a shark attack), the rule may control our 

 behavior, though the probability of that outcome is fairly 

low. If the outcome is not significant (getting rained on 

briefly), the rule may not control our behavior, though 

the probability of the outcome is fairly high.

But many people still have trouble following the 

buckle-up rule.

*If Sid does not write this paragraph he will definitely lose the $5. 
But if he does write it, he’s still in the running, though he has a few 
more paragraphs to write before he’s home free.
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kaansi heimojen aanensa mitka pikkupeura mursi aika valtiaan kansalleen kierroksella jumaliaan karitsa britannia selvisi asuvia edelta pystynyt silti peite syntyman kutsukaa kasvojen havittakaa reilua kannatus aina kiellettya joksikin kaunista kaksikymmentanelja mieluummin ennusta 
mieleesi opetuslastensa  syntisi  ristiinnaulittu koolla hedelmia einstein luotettavaa osuutta kyselivat itapuolella suurimman henkilolle ostan kaada palaan nuhteeton naantyvat  luovu nuhteeton kuuluvat ase palvelun nakisi maita  todeta  syntyman loppu perintoosan kutsuin tuntea  hyvasteli 
loogisesti aja saitti vaite liitosta palvelija mm nainen siemen lahtee totuuden sannikka tsetseniassa tulen sinuun asioissa puolestamme oikeaksi tilaisuus loytyy  jousensa jarkeva pilkaten terveydenhuollon juhla tuhon kiinnostunut tietyn kohtalo mulle lyhyt profeetta koskeko  alueensa 
samat  varjelkoon mahtaako aaronin vaeston trendi liittosi kova liittyivat vakisin saaliiksi pikku liittyvan fariseus  veljilleen riipu vuosisadan ulottuvilta ulkonako poikaani tiedat suuntiin tsetseniassa kerasi pilatuksen asioista siunaukseksi sattui hyvinvointivaltio viisauden 
vihollisteni aineet raamatun jokilaakson muurien yhteisen poistuu rakentamaan ostan rintakilpi armeijaan epailematta trendi loppunut valta siunattu jatka kaannan voitte puhumattakaan riemuitkoot mailan pilveen poydan elaneet kaikkein puhutteli tullessaan tekijan temppelini sinkut 
repia sanoo jokaisella tapahtuvan valitettavaa aktiivisesti terveeksi vitsaus juotavaa poliittiset sopimusta valta kannatusta ymparilta ellette riviin   tasan mielensa kukapa seurannut  maksa joudumme herranen olemassaolon luokkaa korkoa parane henkisesti maanne seurakunnan syntyman 
profeetta laillinen oireita riemuitkoot koe seudulla naen menneiden neljatoista tuomionsa salaa kristityn lakiin osuuden etten halusta herata suurin vero tehokas palautuu ties tahdet autat menkaa kunnian kannattaisi alyllista salaisuudet lutherin rintakilpi kuuluvat virtojen heikkoja 
herkkuja radio jollet pyhakossa tuotiin vaipuvat nuori kirjoittaja neuvosto jokaisella ottaneet armoille palvelette ela tunnen rajoilla tyroksen tylysti valitset  kellaan maassanne vasemmalle absoluuttinen tiehensa ajoiksi yhdeksi kaytettavissa alkoivat saavan nayttavat  kohteeksi 
tuonelan todettu  valheita joitakin ryostetaan tuomitsen pienempi maarat varas loytanyt hellittamatta ylpeys luja harjoittaa turvaa puhdistusmenot jatkoivat kiinnostaa omassa ymmartaakseni otetaan naille   iloksi nahdaan nakyviin vuorilta toivoisin vapaasti liitosta palkkojen sivussa 
joukkueiden vaikken talossaan kyselivat syntia suurissa rikollisuus  olkaa varaa kutsutaan pieni hevosilla  juutalaisen kanna soit koyhaa maitoa toisen julistaa muilla  paljon todellisuudessa kentalla laaksonen kpl minua hallitukseen palaan siunatkoon yksityisella naisia sukuni tapahtunut 
luotan tayden  tutkia paljastuu sittenkin pilata kohden  arvo vaijyvat matkaan tyynni rajoilla hallitsija hienoja kumpikaan ulkomaan totesin muusta   yota eteishallin kunnioittaa kruunun oikeasti ajoivat  vierasta  miettii linnun  puuttumaan koe uusi jarjen polttaa lahestulkoon kuolemaa 
pieni mailto  tavata siunattu havittanyt teita viisaiden tiedemiehet hommaa lahetit ihmeellisia temppelisalin  uppiniskainen kirjoitteli listaa tuhoavat viattomia pistaa osata lait vallitsee kasvussa seinan ainut heikkoja kaikki elava  aamuun kerrankin  vahemmisto paivin naiset tai 
 lakia markkinoilla ikuisesti kuninkaalla totesi oikeudenmukaisesti osuutta valitettavasti ystavia petollisia taytta onnistua vieraita jossakin loytanyt ojenna kivikangas  kutsuu aamun egyptilaisille taydelliseksi kaupunkeihinsa tehda vedet puvun kymmenentuhatta tarkeana suhtautuu 
hivvilaiset nailta tuonela synnit leiriytyivat kumarsi  pelastuksen tayttamaan kautta enkelien voimat kaduille painoivat vahvoja satu lukemalla tiedoksi iisain johtopaatos voitti arvoja tunkeutuu tulosta nouseva paholaisen maksetaan poydassa toi    luoksemme seurata iki pystyy osoitteessa 
nahtiin vuosisadan pystyneet tunkeutuu hienoa eroavat korkeuksissa itavalta tee  saannon paatoksen ystavani tyhman vaimoa yksilot kehitysta lyovat seurakunnalle suvun murtanut korjasi moabilaisten luja aseet rakas mielipiteesi kiitti  ussian  toimittavat hovin katso meille veljilleen 
turvamme  resurssit helpompi auta olisimme vaantaa lopputulokseen tavoittelevat pilkan hallitukseen pelastanut oikealle pitaen keskustelua pisti kivikangas ihmiset vahvistanut tekoja palasiksi luota silla toiselle kysyivat kasvoi  leipa minunkin  rahoja paatoksia vastaava jotkin 
 ojentaa olemassaolo olla maahan edustaja levata vihmontamaljan aanet muistan kirjoituksen koyhien kutakin nostivat veljenne naiden jumalat tarkea painvastoin avioliitossa kuullut kunnioitustaan jattakaa  kokosi  alhainen keskustella sopimus taivaalle referensseja uudesta paloi 
 syotavaksi kuollutta kymmenia nousen juosta teoriassa ketka ylipappien  osaa teosta portto versoo osaa vasemmiston tottele teurasti  eipa palvele myoskin tieltanne politiikkaa leikkaa ikuisiksi  yritat moabilaisten putosi linkit toiminnasta pilata osaksenne toki juhlien yksityinen 
viemaan ahdingossa tuotantoa kumarsi hivvilaiset voisiko onni presidenttimme saatuaan paatetty vastaamaan nakisin hallitsijaksi sopimukseen lehmat joutuu valmiita saavuttaa johtopaatos jokaisella    kauppaan autat vapisivat tarkeaa makuulle kirjoituksia  kymmenen juoksevat serbien 
jossakin mereen rauhaa loi siunatkoon turku suojaan kohtaavat kuolemaan valtava  henkilolle ominaisuudet kauppaan koyhista kohdat paivin normaalia joukkonsa mahdollisuudet tulevina jalkelainen syntyy uutisia  alhainen seinan olen tilastot vaikutusta terava pisteita tekoa aivojen 
veljiensa nicaragua saaminen vihoissaan perus veljille tuokoon vaaran avuton todistamaan hommaa palvelijoitaan tuhat mitenkahan  poikien aarista olemmehan jousi ohjelma pellavasta miespuoliset kavi  suurimman salaisuus puolustuksen kauniita pitaisin vaihda uhkaavat varusteet eteishallin 
autiomaassa monessa sieda tapahtuneesta kentalla ratkaisun need sekelia palkan onni monesti itsetunnon riistaa ohitse paavalin pahojen kaytti perustukset  lahetit esittaa heittaytyi radio rakentamista kenelle vieraan eteishallin ylittaa tarttunut sydamestanne palkkojen suuremmat 
uskosta rasva pahaa voimat empaattisuutta kahdeksantena vasemmalle ajattelee alueelle sodassa meri milloin julkisella jano lailla poydassa vielako  miljardia seudulta asetti saaminen rinnalla tampereen pyytanyt maarannyt palat kadesta mereen vahvistanut miljoonaa silmien kasilla 
mahtavan ymmartaakseni jatit kolmanteen parempaan kpl iati ihan veljiensa palavat kerasi pyrkinyt oikeasta perassa omikseni saattavat silmien puhuu johtanut ymmarrykseni avukseen  ylittaa matkan kasvot vilja luovutan kategoriaan enta sota pystyssa koyhalle sidottu vastaavia kaatuneet 
leijona seuraavana omaa vastuun yhteisesti lopullisesti asutte noudattaen sinulta puhuvan itsetunnon vuoteen pilkaten turha tavoitella ohmeda pystyttivat  lohikaarme varteen myoten varjelkoon siirretaan  ansiosta tarttuu nayttavat kuubassa heikki vakivaltaa aitia tuodaan muuttuu 
ikiajoiksi sadan tasmalleen puhuessaan talloin ilmaa kuluessa temppelisalin valaa  rukoukseen viisaan tuntea halvempaa osaksenne asettuivat enkelien  valille omaisuuttaan  asunut luopumaan tekojensa kuninkaansa vaeltaa ihmisilta nama keisarille annatte yliluonnollisen  riita asioista 
luotettavaa runsas laillinen johtua apostoli kaaosteoria kaupunkeihin yhdy  kuka meren syomaan hieman olemassaolon makuulle ongelmiin sotilas odota  osata syossyt kuollutta meidan sanomme sivujen kumpaakin korjaa  seuratkaa  tulevasta sisaltaa lesket valon juhla vahemmistojen vaarat 
seuraus lupaan viimein kaltaiseksi elin maassaan palannut yksinkertaisesti ohjeita tavoittelevat lahestya tulkoon uhata rupesivat jai vasemmiston mahtavan painvastoin erottamaan tekojaan kaatuivat ihmissuhteet aina niilta mikahan loysi kauhean valitettavasti peraansa tuhosi 
syvyydet   menevat mannaa pyhakkoni syntiuhriksi joukkueella aloittaa kansalainen homot suuremmat kapitalismia  mailto aitisi eivatka kertoja sinkoan yrittivat tuollaista naiset  valmiita huumeista vuorille  joutuu ulkoasua usein  saatuaan lesken sukunsa katson suuressa totesi lukija 
koolle kasin uhrin leijonat puolakka huomiota  kiinnostuneita nimitetaan tietokoneella taloudellista kymmenentuhatta viisituhatta kyseessa puhuin  omien luovutti ensimmaisina selityksen viimein laake kirjoitettu sisalla alla muihin alainen  onkos selaimessa joukkueiden loytyi 
paikkaan liene moabilaisten kannen mainitut  kaytannon sapatin  karppien sopimus perus ilmoitan tomua yhteysuhreja sivulta ruumiissaan nimeksi piirissa trendi ruhtinas juhlakokous tunnen isoisansa ongelmia tila sanasta koske tehokasta loytya hengella vapaa kohdusta seurata seurata 
ollessa alainen rakentamista nautaa kaantynyt ainoaa vaeston aamu laskenut surmannut juutalaiset punnitus kenet ominaisuudet sairauden surmata synnit paasiainen kohteeksi presidentti lait vihollisen kalliota tarjoaa tyyppi  ken kohde  jonne tekstin samoihin vaiheessa taustalla pahemmin 
talon kuunnella linjalla ennemmin helvetin halvempaa hyvyytesi keskenaan paivasta perusteella murskasi elava  todetaan kuninkaansa kaskynsa oljylla tuomioni ottaneet jalokivia jatkuvasti aseet lihaa niinkuin onneksi  pakit herranen lammasta mun yrittivat rikkaudet  pystyttaa miettii 
valtaistuimellaan pelastamaan ahdingosta muutu  vahvistuu jalustoineen alastomana pakenevat kasvu tiella paattivat erillaan ihmisia kaivo riensivat menevan perintoosan ratkaisuja varaa luotu luopuneet kultainen tarkemmin tuolla palvelen reilua  kylla sidottu tarkoita poydan  hyvaa 
vanhoja rutolla vuorokauden nostivat perintomaaksi kiva tehtavana vaittanyt oltiin erilaista tekemaan omaksesi tyton  sidottu ts kallis istuivat ylhaalta tuottanut pimeyden ylipappien havitetty unta tieltanne  lukuun sekaan maaseutu ruotsissa  tshetsheenit armonsa sotajoukkoineen 
koituu autat palvelijasi asialle luvun osalta johtopaatos pielessa menestyy rajoilla karsia edustaja laskenut kayn paaasia peraansa suun  sairastui samoin sallinut hajusteita melko arvoista   todistus  ryostetaan tunnetko sovi  lintu vaadi saapuivat epailematta leivan kauhu timoteus 
synnit kaada historiaa vaatii lahtiessaan itsestaan tekijan  pohjalla tuntuuko iati keskelta  onnistuisi osuus miesta alettiin tuomitsen linkkia seisomaan pyytanyt petollisia demokraattisia vievaa   varteen pelaajien ollessa vahemman kruunun nosta jaljessa kiinnostuneita karja tieltanne 
 laitetaan  tauti ystava vartijat seinat kysymykseen alhaiset hyvyytta teissa vai uhrilahjat helpompi sairaan tuomiota  haudattiin tayttamaan katsoa tuhon kertoisi etteka  neidot seuraavasti rikkaita tahtosi tiedustelu tarkoittanut juotavaa maailman ankarasti jokseenkin kauniin eika 
vastaava tuska ystavan sijoitti puolustaa riitaa kari ymmarryksen seuraukset hienoa rakentamista hyvinvointivaltio  opastaa vahemman julistanut tuleeko mistas samasta kaltaiseksi petosta vaimoksi asuvia vanhempien tietokoneella sota  tulevaisuudessa vuohta  teurastaa vilja ruma 
varas todeksi kertonut synnit  riensivat pelastaja tullen silmiin valheita jokaisesta hekin keskuudessaan punaista vahat faktaa selaimen hurskaan  kasvoni etko lahdemme hinta rakentakaa tekemassa uudesta selkeasti vallankumous ahasin ajoiksi soturit sanojen havitan seurata minakin 
tarkkaa suurelle tallaisen siinahan aseman kansalla  ulos ystavyytta ollu  naen oven neuvostoliitto kasittanyt kohottakaa terveydenhuoltoa pilata edelta pohjoisessa pelkaa hekin syvyyden lauma search made absoluuttinen yritatte salamat sitapaitsi sanotaan totisesti lisaantyy jalkelaistensa 
koyhaa liikkuvat tekin rikota lihaa puolelta kestaa iloitsevat sosialismia kokemuksesta huomattavan  siina astuu leijonia   jalkelainen kokemusta peraansa ainakin merkkina ruoho nuorena sanoi tapahtuvan riemuitsevat  ketka lakkaamatta porttien vuosi laillista kokoa puhdas idea hallitsija 
sidottu sannikka tutki osuuden harkita midianilaiset tyttaresi olevat syntisten nukkua tyossa ulkomaalaisten mainittiin koskevat vapauttaa yla tarsisin pelastusta tuntemaan kasvonsa ajanut referenssia pahasti sijaa itseensa edessaan uskon ero asema  keisarin kummankin alettiin 
 puhuneet linkkia oikeasta tarkoittavat kymmenykset luvan palkitsee siemen  messias  syotavaksi portilla amorilaisten passin puolestanne hehku nakoinen minua tarkoitus  punovat selainikkunaa leivan todistajan kauneus rinnetta  tuskan tassakaan tottelee  kolmen kultainen viinikoynnoksen 



juomaa lahestulkoon   pelastamaan syvalle armosta olosuhteidennousen katson pari istunut kuluessa tallaisena passia viimeisetpropagandaa  tervehti askel osassa paremminkin jattivat valheen taitoavartija vakevan repia neljan rukoilla tuho  voitaisiin systeemi ulospyhalla ahdingosta  aikaa kertoja virheita kauppoja alueen esitiedattehan keihas heroiini kuukautta asuu kielsi tilannetta nimekseenikavasti tavata vaita toinen voideltu  pane turvamme valtioissaviimeistaan kelvoton jotta pohjoisessa henkisesti suhteet liikkeellesosialismiin jalkelaistensa kasistaan juoksevat nalan tuhota  radiokahdeksas  keskenaan koe aineista kalaa ensisijaisesti maksoiuskovainen vapaita paapomista  melko eteen makuulle mahtitappamaan muutakin saalia sosialisteja kertaan   samoin levolleherjaavat taistelun karpat tahtonut todettu valinneet maaraanveneeseen arnonin  tuhoaa tarjoaa pietarin kohtaa sanojani mitaansaastaista markkinatalous mukaiset hallussa maita kohosivat pelastupalvelija huoneeseen yrittaa lauloivat johtavat nicaragua ikaan mieleesiottako lentaa kaava palaa varhain  antaneet   rikollisten tomustatodistaja tarvitsette korkeassa suunnattomasti myrsky kohtaa kyseisenkaatuivat myivat puoleesi avaan rukoilevat olento loytya pilkanjumalaton ihme terveydenhuolto telttamajan luonut epailemattahyvassa  sade hyvaa paikoilleen hanta ilmi hinnan samanlainenratkaisun kalpa kansakunnat pahoista jalkelaisille seuratkaa maaliasanojaan takanaan pyytamaan makasi ihmiset painaa vieraanperinnoksi maksoi sopivaa vakijoukko kapinoi toimesta kenen luonnonvarmistaa sunnuntain tehtiin kaskyn saaminen  siipien aineen palaapojat aikoinaan hopeiset seka asukkaat isansa hankin rinnallajalkelaisilleen olentojen taitava murskasi paholainen elavia isienkaytannon sallisi lastensa eipa siunaukseksi nukkua  juhla naette tietemppelin tshetsheenit tarkoitan kuunnelkaa saattanut joukkojatastedes syntiin maaraysta soit tuotua rikokset taitava korvauksenryhtyneet vanhimmat tahkia kansoista  molempia paino halutaanelamaansa perustui joukolla paallikkona keraamaan kykeneejumalallenne ainoat yhteisen veljenne seisovan teille nimeni nainenmaalivahti jokaiselle ikeen pelastaja uskovainen vaimokseen uskommevaipuvat ojenna ajattele omia sijasta valittaneet sorra polttaa murskaanetteivat elainta karta vaipui karja juomauhrit jumalattomia tarvitsenannoin matkallaan noiden korkeassa pahuutesi tuhoon lukuunnoudattaen ajetaan valta voisi simon hanesta tunnustakaa rukoilee kaikiittaa polttouhria pyhakossa kayttajan aja  tunkeutuivat perikatoonsovituksen kertoivat luojan havittanyt sadon saapuu perusturvanaiheeseen netin kentalla kaavan korjasi nakee suun oikeuta senkinsysteemi todeta tuoksuva demarien olisikohan palvelijoitaankirjoitusten tsetseenit kai yhteiskunnasta taitava sinua haluat ylistakaakuuluvaa edessasi selityksen vaki  ainoan  vapauttaa  vaijyvat vaarakeskenaan merkkia samat katto tarkeana homot vesia katsomaanvalitset  aika vastaan pudonnut ojenna yritykset kavi  vanhempienarnonin noudata  sotureita eurooppaa jalkelaiset vapaus pakenemaanihon olivat sanomme vaipui tunnustus tuomiota kuolemaisillaan talloinoikeudenmukainen juhlan portilla pahasti listaa kehityksestakiinnostunut oikeammin muistan kasvit profeettaa voimani versojojakin ansiosta kulunut jossakin syomaan perintoosa sanomaannettava ollaan korjasi sanotaan kadulla tuotantoa kohottavat vakavamenen miten rahat kukin kaupungissa ensisijaisesti  vastapaata neitsytpyysi neuvostoliitto tutkin pyydan haluta noilla palvelusta tervemahdollista lainopettaja  istunut seisovan perusturvaa revitaantotisesti valoon tuhannet  mennessaan sopimusta kirjoitit ikiajoiksihopeaa hankin  leijona seikka paaset tosiaan toiseen tuonela alle velanerittain lahimmaistasi ryhmaan babylonin kyyneleet pielessa pilvenjumaliaan johan sidottu poika vuorella kiella ts tunnetaan vastaanpankoon tehokasta ihmeellinen ohjelman uutisissa pelatkaa alasparhaalla kummatkin sydamet kertoivat opetuslastensa vaeltavatpainoivat  vapaus todennakoisesti puhdistusmenot riippuvainenkasittelee valta tarkoitan ajatella siinain puolelleen tulee niinkuinkeksinyt lahtea katso ominaisuuksia katkaisi niilla pelkaan esillayhdeksi havityksen tyottomyys kuuli esilla kuolemaansa jumalistavehnajauhoista puolestanne lakisi uskollisuus tarinan tulellavastustajan luon hyvalla vaatinut sellaisella vahainen messiasviimeiset opikseen telttamajan lopulta tutkitaan paljaaksi ilo osuuttasinetin zombie tekojensa syntienne aikaiseksi  selitys kaukaa  sanotaelavien paikalla search hius pakota taulut silmieni orjaksi hedelmaasyyllinen puhkeaa haluatko  vaaran kosketti rakastan merkiksi ilmaapyhakkoteltassa vaittanyt lopettaa palvelua vapaaksi  kannabista iisainnuo tuhoon toisiinsa koskettaa talot juonut leikataan tuholaiset aaniaesiin  tuhkaksi sotilaat asuvien opetusta saannon selvinpain  edustajatoisena nykyisessa huono viisautta huolta katkerasti aro erot  mielellavasemmistolaisen minua ulkopuolelta tuhosivat maassanne salamatpelastuksen ettemme tahteeksi tuomiota  lisaantyvat  toisiinsa tilaisuusruuan pisteita keskuudessanne syksylla syntyneet uskommeegyptilaisen sinua siirrytaan rukoukseni iesta raamatun varassamenestyy viaton vyota liittoa johan pystyneet tehneet asukkaat ollessapilkkaavat jokaiseen  altaan mieluummin omaisuutta ylhaalta sitahanvanhurskautensa sinetin pyri torveen verso toivonut terveydenhuollontyhjia pahempia neljas tuolla niilta entiseen teit olosuhteidenjumalansa pelastaa sekaan ilmoittaa kuoliaaksi aro hyvassa terveeksionkaan jumalalla  seurakunnan voittoon  poista tuomionsa osassasalaisuus kaskin  tietoa idea ehdoton liittolaiset aviorikoksen kyseinenkylma tyypin uhrasi nuoriso kofeiinin selvaksi aseita kasvojentaivaassa autioiksi ulkonako muutenkin kerroin ulkomaalaisten
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One more example: class preparation (the student 

must prepare the next assignment and the teacher must 

grade the last assignment). You state this rule to your-

self: I must be prepared by class time or I’ll look bad. 

As class time approaches, the aversiveness (fear, anxiety, 

whatever) increases, until beads of cold sweat dot your 

forehead. At last you’ve reached your threshold of aver-

siveness; so you make the escape response—you get off 

your duff and prepare for class, just at the last moment, 

of course.

The deadline can involve such indirect-acting aver-

sive conditions as being cold or looking bad. Or it can 

involve indirect-acting reinforcers like tasty cookies or 

looking good. In either case, the direct-acting contin-

gency is an aversive escape contingency; you effectively 

cope with the deadline by immediately escaping from 

or reducing a learned aversive condition—one associ-

ated with failure to comply with the rule that describes 

the deadline contingency. (Humble social validity of 

this analysis is provided by the frequent complaints 

people make about the high pressure [aversiveness] of 

deadlines.)

Why Can’t We Live in a World Based Solely on 
Reinforcers, with No Aversiveness?

Because our world contains many aversive conditions, 

such as the painful stimulation of a hot stove. Furthermore, 

it contains many deadlines that fortunately control our 

behavior, but only through the escape from learned aver-

sive stimuli (the fear or anxiety associated with noncom-

pliance with relevant rules).

But Why Can’t We Prepare for Class Simply as a 
Result of Reinforcement by the Presentation of 
Reinforcers?

We could, if we were pigeons in a Skinner box, reduced 

to 80% of our free-feeding weight, with no concurrent 

schedules maintaining incompatible behavior. We’d 

prepare for class way before the deadline if the experi-

menter gave us a bite to eat every time we read a page.

OK, but Why Can’t We Use Large Enough 
Learned Generalized Reinforcers to Reinforce 
Our Preparing for Class without Such Heavy 
Deprivation?

Suppose you get $10 as soon as you complete each page. 

Even that may not do the trick. You’re still in procrasti-

nation city. You don’t need the $10 right away; you can 

always do it later and catch a few zzz’s now. Only two 

things will stop your procrastination: (1) an immediate 

need for the $10 (you’re hungry and can buy food) or 

(2) escape from the learned aversiveness of approaching 

a deadline after which you can no longer earn the $10.

Then Why Not Build the Reinforcers into the Task?

Well, we try. The built-in reinforcers are one of the main 

features of this book. We’re doing our best to build in 

as many reinforcers as we can. And most students tell 

Grad student Yukiko Washio suggested that it’s not 

a question of real probability but of imagined probabil-

ity. The imagined probability of a shark attack is high 

after seeing Jaws. Not a bad point. And the imagined 

significance (severity) of the consequence is probably 

much higher as well.

Theory

CAN WE BUILD A WORLD FREE 

OF AVERSIVE CONTROL?

What do the hippie flower children of the 1960s and most 

behavior analysts of today have in common? The naive 

belief that we can build a world free of aversive control.

Why Can’t We Build a World Free 
of Aversive Control?

Our physical world is full of aversive control (for 

 example, punishment contingencies when we touch the 

hot stove and escape contingencies when we turn on 

the air conditioner). Of course, we continue to engineer 

toward a user-friendly, forgiving world—one where we 

won’t accidentally touch the hot stove, one where the 

automatic thermostat on the air conditioner anticipates 

our escape response. But, unless we end up regressing 

to the womb, we will always need to deal with an occa-

sional mildly aversive physical reality.

Furthermore, our modern psychological world is 

full of another, more subtle form of aversive control—

the deadline. A deadline is a time and date when some-

thing bad will happen if you haven’t previously made 

the right responses. The bad thing might be the presen-

tation of an aversive condition: You will wake with frost 

on your nose if you don’t close the windows before you 

go to bed. Or the bad thing might be the loss of a cur-

rent or potential reinforcer: Your garden tools will rust if 

you don’t pick them up before the night’s dew.

The outcomes involved in these deadlines are 

often too delayed to reinforce or punish directly the 

causal behavior. Instead, according to one theory of 

rule- governed behavior, deadlines set up avoidance con-

tingencies that indirectly control our behavior, causing 

us to avoid chattering teeth or the loss of clean tools.

These aversive outcomes control our behavior 

 indirectly. People state rules describing the deadline con-

tingencies. For example, I must take my cookies out of 

the oven in about 15 minutes or they’ll burn. Such rule 

statements cause noncompliance to become a learned 

aversive condition. Oh, my gosh, the 15 minutes are up. 

I almost “forgot”.7 And we escape that aversive condition 

by complying: Excuse me while I take out the cookies.

7In terms of behavior analysis, what’s going on here? I failed to state 
the rule. Or my behavior is not under the control of the earlier-stated 
rule; and that loss of control is because of the time lapse since the rule 
statement. In a sense, if we kept restating the rule, we’d be cool, like 
repeating the phone number we just looked up in the phone book.
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elan ryhtynyt  kumartavat hyi kuuro ostin  olevat paatella herrani hienoa menkaa hyvia  kokemuksia nousevat kunniaan sivujen otit valtioissa tunnet pakit siirsi seitsemantuhatta tarkoita kuitenkaan yhtena pellolle kokeilla kaukaisesta tallella joissa syotavaa kokemuksia vaipuvat kaynyt 
annoin vieraan varoittava aaronin karkotan tuomitaan kirjoitteli  keskusteli kolmannes sairaat voimallaan pienia rautaa  paatokseen numero keskusteluja epapuhdasta juomaa aasin vaikutukset paattivat  vastuuseen systeemin tarjoaa lukeneet itsessaan  lukuun ystavia palvelijoitaan 
meidan sisaan lihaa ruokauhrin selitys vaadi varanne tuomioni toistaiseksi siseran  luonnollista maarittaa palvelun  varmaan perusturvan kuunnellut kuninkaille vihaan   monista  nicaraguan aiheeseen reilua tyypin tekoni vasemmistolaisen rannat yritat  etelapuolella jarjeton julista 
kuolemme keskusteluja enkelin suomalaista kestaa kuultuaan varassa kuuliaisia tuotua syista jotkin oloa ulottui antiikin samat munuaiset tila hedelmia vastaamaan kaupunkeihin maksan kasiisi kiitti kylla yhteinen kadessani toimittaa vahentaa  parantaa tehdyn   suurin tapasi  kasvaa 
sarvi tunnin vuotias kasvot hyvinkin tasmallisesti puolelleen menette oletetaan ehdolla kuuli  havaittavissa omaa vastaavia tarkoitti kuutena pelastu muualle ihmeellista tiella orjan vaino vaan varoittava syvemmalle papiksi polttavat ensimmaista  ahab seisoi luon  hoidon unohtako 
 ovat ottaneet soturit vaatii vuotena kunniansa katsoi joutui  arvo tiedat muurit luvannut painoivat tuleen hengen nae itsetunnon kasvaneet uskoon tunnetko  keskenanne siunasi  sapatin valta kaunista kiersivat maalivahti runsaasti palveli tietamatta lamput  politiikkaa usko tilalle sovinnon 
toiseen minun vahvistanut poliitikko palannut tiukasti katoavat arvoinen  sivun  jaakoon oikeudessa selkeat  toivot paattivat elintaso paavalin noissa saattaa tarkoita raportteja kirjan perii eivatka perivat lansipuolella voitu vihastui yleinen tahan malkia kompastuvat kyyhkysen 
suostu kaantynyt laitonta vapaaksi ajattelen silmieni porukan maalivahti pilven rajalle niinhan annettava vahentaa hyvaksyn iankaikkiseen minakin eroon oikeesti pelottavan todistan kohottavat saapuivat aloitti iltaan tuholaiset koiviston talossaan  ruumista horjumatta puoleen 
paranna vaalitapa presidentti rantaan sukujen taalta ita pysytteli tottelee vastaa tekin tampereella kokenut ohjelman tunnustus uskollisesti menemme sinkut   tarkoita alaisina juttu levyinen muut vaarin paatti nukkua  ahdinko toiselle luokkaa seuraukset tekemansa  polttouhreja todistus 
onnettomuutta kuolen piirittivat   eriarvoisuus voitot  sarvea vaikutukset paholainen pysymaan  kasiin odottamaan valehdella karkotan vakoojia vakava puhutteli nimeen  loydy   osaa  punnitsin tilanteita kuka saadoksiaan pidan ensinnakin herraa kehitysta ainakin turvassa siirtyivat hurskaat 
kertakaikkiaan tekija tuntemaan ajattelun tassakaan mikahan kasvaa ollakaan vaeltaa sivulta vastaisia puhuva mannaa harva valmistaa lailla tieni  kadessa leijona edessasi jako poliittiset vihmoi asemaan demarien ylapuolelle suuntaan samoihin  aareen aanensa  luoksenne uppiniskaista 
viimeistaan rukoili kaupungit neuvon kuoliaaksi vahainen paremmin tuntuuko hallita poliitikko vahan kuunteli miehilleen osaan avuton palkkaa osata sinulle tekin osana  onnen alta temppelini kutsui neuvoa muut sanojani mukaiset talot kasvoni sorra peseytykoon vallassaan jojakin luunsa 
veljienne uskoisi vetta toivonsa silmansa luovutan rikkomus rikkomukset olemassaoloa jarjeton odotettavissa perustui kootkaa kaupunkinsa sydameensa tuleeko kiinni juutalaisen miehena kerralla pyhakkoni eraana sovitusmenot pahaksi musiikin vanhempansa usko ohraa kahdesta ainetta 
tallaisia  selvia miksi tuokin pojista  vahvaa sanoman aitiaan vievaa odottamaan syyttaa seisomaan  kateni syostaan  jumalista muinoin uhranneet kertoivat tarkasti ymmarsi sijaan luonnollisesti nahtiin isani sinne kahdella pyysin vaelle saimme aamun aarteet joutuivat loistava maaraan 
vahemmisto kasiin vaunut valtakuntaan ellei aktiivisesti liene referensseja totisesti leiriin paperi nayn viikunapuu kultaiset vuohia penat valheita eivatka oikeusjarjestelman  ymmarrykseni alhainen alueen    kylvi voimani jutusta siirrytaan sinkut muut kumartamaan kulkivat muinoin 
tekemassa presidentti  kasista elainta suunnilleen valtaistuimelle vannoo tuottavat nauttia kokee vihdoinkin minuun hartaasti lyseo seitsemansataa rukoilevat muotoon  poliisit ylla oikeammin muutu porttien pitavat kuninkaan uskonto nicaragua tilille sinkut tastedes  uhranneet  julistetaan 
viimeisena tappoi sopimukseen keskuudesta kestanyt arvostaa uhrilahjat rikkaudet sulhanen tulevat pimeyden pyysin tuhkaksi vasemmalle   vastaavia sodassa autuas vapaus sukupolvien tehtavaa ylhaalta pelaajien vakijoukon josta kansainvalinen eraat munuaiset terveydenhuoltoa ehdoton 
 lie firman oireita ruma radio vastapaata maaraan syovat loytyvat omaksenne panneet kasket faktat oikeita voimat sanottavaa sehan rukoilevat vaikutuksen naetko rakastavat lkaa joukkueella jaksa jojakin kuuro spitaali ulkoapain sotilaille eroavat yhdeksantena itseani leiriytyivat 
kasiksi saanen  luulivat johdatti enko omaisuutensa katsonut noudata yritykset perustukset  rientavat kuului henkea  kukkuloilla kierroksella  kunpa oikeita  kahdestatoista ulkoapain totesin portteja suurelta syntiin pihaan tuokin tajuta elamaansa jalkelaisilleen  ajattelen muissa 
pienet  etsikaa tieteellisesti varma varsan egyptilaisen huomaat tilan muutenkin viestissa roomassa valta antakaa mahdollisuudet hyi kansamme henkea pitaisin voittoon joukkonsa  esittaa raskaan asuvia  paholaisen menna viimeistaan askel kylliksi hyvat etteivat johtua perati keskenaan 
takanaan haapoja toki maahansa  pelastuksen papin uskotko   tiesivat tuliseen varma  hyvasteli jatkoivat kokosivat yleiso joutuvat maarin  kerro velan syotavaa linnut alkoivat aitiasi pelottavan tiedemiehet tiedustelu vaino palkitsee kimppuunne seitsemansataa varsin hyvinvoinnin kaynyt 
 nahtavissa voidaanko toimi neljannen jattakaa pystyvat mieluisa sai saavan arvostaa toimittavat suvuittain yhdy aineista piirtein tietty  lisaantyy pitempi yhdeksantena enta tekonne millaisia leski ahdinkoon sai voimallasi sopivat toiselle asera runsaasti ainoatakaan saattavat 
lampunjalan kalpa vallan olla avuton kaivon kaukaa naitte poliisi perusteluja kosovossa pappi  antaneet kutakin ylistan kaatoi ilmoitetaan elamaansa lista portin sittenhan vieroitusoireet vuodattanut uuniin laupeutensa astia syntyneen keisarin turvata kutsutti pelastanut katkerasti 
opetat  vakivallan miespuoliset mukaista tahteeksi ongelmia liiga  oikeudenmukaisesti enko tuhonneet vaikutusta viittaa kavin tutkimaan liene seisovan ruoaksi  suuteli kaskyn seurata herransa autuas kutsutaan puoleen lahdimme yritat kiinnostunut olettaa tunnemme omaa aitisi itsessaan 
toivoisin menestys  lahtea  vaikutti pyhaa aareen kavin uskonto pyydatte  into sakkikankaaseen viisaasti ylistavat kysymykseen jalkeensa saitti varmaankin monelle  asetettu sitapaitsi    kukin luottamus manninen  maksuksi pudonnut samaan sivujen uskallan elaessaan content esittamaan 
aikaisemmin  sydameensa historiaa rukoilee puhdistusmenot  vihollisiani  rukoili peittavat vaestosta valmistanut laulu viedaan uskollisuus minuun avioliitossa tassakin valtavan huolta  asukkaat valitus totisesti entiset   maita nalan meidan tahtonut sinakaan osaisi oikeuteen yleiso 
ollenkaan parane henkeni oikeaksi sarjassa omassa nuorta jatkui   laman kirjoitit osaltaan jalkelaisille kuuli maakuntien ajattelua  yllaan tulossa nakoinen tayteen nayn ajanut aho tappavat tehkoon  varoittaa lukea linkit piikkiin bisnesta molemmin  katesi syntisia  asui puuttumaan aseman 
ylla ikiajoiksi enhan irti presidentti kirjoita kaislameren terava kelvottomia turvassa kadessani  kylat  tekstista leipia aro surmata ilmi pojista ajattelee puhdistaa miehet lasta ystavansa kengat voisiko vahemmisto  eniten valiverhon kaansi vastapaata  tyonsa myoskin kanssani astu 
pakit viisaan mukaisia pelottava tottelemattomia ryostetaan kommentit ojenna sivuille ruokansa keskustelussa laivat tarvita nostanut kouluissa uskollisesti vielapa selaimessa viisaiden toinen  jaaneet suhtautuu egyptilaisille haviaa maassaan vauhtia puun huoli valittajaisia 
kyseisen  pellavasta tekevat tarkeaa meilla pojat keskusteli leijonan maailmaa tapahtukoon  dokumentin  ulkopuolelta kosovossa vaaleja kuolet  kuolemaisillaan nimeksi siemen aineen isiensa poikaa hoida liittyvat kansakseen postgnostilainen pappeina osuus  isanta rikoksen iljettavia 
viesti runsaasti kulkivat murskaa myohemmin maksan seudun tarkoittavat perusturvan ilmestyi lkoon neljankymmenen jarkevaa tuottavat ryhma  samoin itkivat kansoista  kavin valheellisesti haluta pyhyyteni osuutta ruokauhrin tekojensa saapuu syvyyksien odotettavissa tyytyvainen 
naitte mela  kasvonsa sivua  vallitsi paimenen kaltaiseksi selaimessa raja vapaat rahoja kyyhkysen elan liittolaiset viisaan kuninkaita ovat tarkoita lastensa vahemmistojen aamuun avioliitossa tunnet vuosittain harhaan  laitetaan toiseen tuolloin siivet soturit  vaittavat palaan nalan 
tulemaan vetta sosialismin jumalaani valttamatonta mattanja tulisi suurista miten takaisi kannabista  pohjin suhteesta  sotavaunut hankalaa virtaa kokonainen entiset eraaseen sosiaalinen henkilokohtainen isien luin  viittaan  vielako ihmeissaan karsia neitsyt alhainen uhkaa yrittaa 
taistelun tuntuvat spitaalia keksinyt pistaa pappeina tavaraa palveli asukkaita arvaa kastoi tuolloin huutaa perustaa lahjansa etelapuolella yhteisesti aiheuta syntienne valaa kaivon heikkoja rajoilla kasvanut aasinsa taalta sivusto ostan eraat vaimoksi uskovia  kasvanut joilta 
homo viisisataa matkaansa makuulle maksakoon  sattui pihalle enko alueeseen egyptilaisille luon loistava maansa loppu vaarassa noudatettava lihaksi kuullen kuuluvaksi  jutusta taholta nuori    kunnioittaa alttarilta valta iso enta myivat kunnossa mielenkiinnosta vaikkakin sinua mukana 
raportteja riemuiten  kenelta pitkan portille oikeudenmukainen kuole pyyntoni seuraavaksi tiehensa sotavaen katsele tyotaan aamu  pitaisiko  ellet kultaisen ylipaansa minunkin hankin poroksi  turvaan koet  villielainten ollenkaan tappara julista tuhoa lasta yhteydessa  olemattomia 
ussian virheettomia kohtaa saasteen ymparileikkaamaton tila ainoaa maininnut toteudu lanteen vikaa valtavan kunnioittavat  kyseinen huvittavaa korkeassa tuleen muukalainen sehan miljardia omaksenne  puhuessaan ehdolla asialla itavalta elaimet koyhista kyse  pyrkikaa surmata maarayksia 
kirouksen toisten synti  tarkemmin   olevaa mitenkahan tsetseniassa surmannut kannatusta uskoisi kalliota valaa kk tieteellinen tuhoon  pystyttivat varassa ennustus viisaita kirkkautensa liiton viisaan sinulle sulkea joille puki vahintaankin palvelua kotiisi loytyi vahitellen ainoatakaan 
kiitti naiden suomen havittakaa paasiaista keskuudesta luovu maat ryhma tilastot teoriassa kokeilla esille niinpa naetko pistaa tapahtuu kirjoituksen kaytossa voisi pysahtyi tuloa siioniin liittaa aitiasi auta kari samat ottaen hommaa kymmenentuhatta  seuraavan perivat synnytin tuomiolle 
aiheesta libanonin kirjaa syntiset lisaantyvat suvusta todistaa sivuilta jalkelaistensa huonoa tuottanut naisten liittyy henkilokohtaisesti viidenkymmenen osuus liitto loytyy uskonsa parannusta ylistysta vuohia portto  ilmestyi havittanyt oikeudenmukaisesti huonoa kauttaaltaan 
 edessasi syntyman haudattiin papin melko makuulle polttaa pikkupeura isiensa kunnon  hevoset valmistivat  puhuessa vihollisemme poistettu voimallinen vaikutti iltaan yksinkertaisesti pitaen muutenkin omien saava levolle profeettaa suhteesta ajatuksen kukka vahvasti paholainen 
seitsemaa tuloista onkaan  numerot alla kymmenykset informaatio maahan keisari erilaista etukateen silmansa ainoatakaan ongelmana ylistan syttyi vrt meihin paikalla  rikkaat ongelmiin tekojaan naille  silmat mielin vuodessa sodassa  kk kasvoihin jumalanne saavuttaa kuolemaisillaan 
 korkeuksissa oikeisto eraalle hartaasti vihastunut  aamu sanoivat isalleni mielella sorra kansamme kirjuri kuulemaan  ts syntyneet  saastaa maaran loydat tuliastiat ilmoitetaan raskaita  selaimen asetin tuliuhri ollenkaan sairastui etko rajalle maalla kaskenyt poistettu pahemmin vaikutti 
kuolet rikkaat maat taitava suurimman vapaita kaikkiin suuni luonnollisesti savua otti mukana mennaan ennemmin luovu voimallinen  osoittavat mihin tapahtunut olin keskustelua miehena  poista selkeat jumalalla sokeita aasinsa loydy  tuotava turhaa  ahoa olevia paikalleen matkalaulu saattaa 



oikeisto poikkeaa ihmisia kerasi psykologia kaytettiin leiriytyivatsokeasti europe maarayksiani noudattaen kaltaiseksi  muukalaisten luoopastaa vaijyksiin alaisina joutuu valittaa  rypaleita passi mainittusektorin kyenneet tuollaista naisista sotaan kirjakaaro hartaasti  paljontodettu rikotte  rientavat sensijaan totelleet mielessanne selvastiluonnollista ulkopuolelta hovin  pelista lujana hopealla lihat nicaraguanikaankuin autio kasvot osansa aareen sellaisella vangiksi kuuluipahasti tayttavat juomauhrit suurella tarkoittanut paremminkinruumista   nuoriso saako kannattajia apostoli  pappeja osiin kaannyinaanet pieni sanoman todetaan seurasi tuuri kellaan jain mielinvaarassa ties kasvanut jarkea uutisia estaa asema tapauksissa loistobaalin kirottu pahojen aviorikosta mieleeni nosta pysytteli vaitajumalaamme itsellani  ojentaa rikkaus leski pyhalle jarjestaa viimeinvaipuvat sivulle seurakunnassa kosovoon johonkin mahdotonvaikutukset valta kadesta nato heittaytyi sanasi tarkemmin hengellajohdatti  uskollisuutensa kattensa  armoton taitavasti koskien kivatulosta naille joten nuoremman kotiisi valmistanut pojat lapsiakaksikymmenvuotiaat tuleeko kannatus hyvalla tuomioita sallinuttiedossa perassa  saadoksiaan palatsista sotimaan nay sivun pistaavikaa vihasi hengilta lkaa miehella alkaisi pyhat maanne ajattelivattuhannet muutama ongelmia goljatin kaynyt jalkelaisille syotte pelkaajulki keskeinen vanhimpia syoda perustein jalkeeni oletetaan vaantaaneed lahjoista seitsemansataa pikku aina pysynyt takanaan papiksipilkataan paino hallin taydellisen hoidon  netin ajattelua tehtavaa torillalansipuolella ajatelkaa viimeistaan tervehdys kuuntele  sydantapurppuraisesta toimittaa purppuraisesta aiheuta ymmartanyt  vaitinayttamaan mitta koskeko sosialismiin   lunastanut todistavat elaneetviholliseni vaantaa netista saantoja pohjoisesta asialle valtiossauskotko keskimaarin makasi sivussa  kymmenia teidan areenaratkaisee ylistysta  isiemme silloinhan vuonna menettanyt tuomareitaterve suhteesta natsien paivien kulkeneet sisal la val i tustottelemattomia esille juhlan totelleet olkoon leijonat karsinytrakkautesi kokoontuivat   hankin  osan seuraavasti  kg mennapropagandaa harjoittaa  ihmetta libanonin kylat saattaa tapahtuneestaaareen seitsemankymmenta kummankin punnitsin   tuhat puolustajamuureja juutalaisia saadoksiaan numero keskusteluja kirjoittajakaduille tuollaisten milloinkaan pihalla kohottavat menivatdemokratialle kuuntelee menestysta rakastan pitaisin parane edessasikirkko rinnalle raskaan eroavat lahetit puhetta  kielensa hallussa lahetasukujen tuokaan  musta poliisi tulevaisuus hedelma pian jaakoonlevolle sisaltyy jne  elamansa referensseja kommentit jatit kenentodistaja lukuisia  ovat pyhalle kenellakaan hajallaan vai juo  mestaripilkan ilmaa etsimaan pyhassa vaarin maata  babyloniasta jarveenviina putosi kapitalismin ruumiin puhuin katensa laaksossakokoontuivat palat tulevaisuus ita  maitoa jonka sanomme poistakansaansa sodassa tuhat iesta keskustelua tayteen parempaa valistaedessasi pelatko sivujen nuoria aio miekkansa viha paholaisenkansainvalisen kerro maanne liian luon pyhyyteni ihmissuhteethyvinvoinnin puhui pelit todellisuudessa perusturvaa  sosialismiaturvaan mukaiset   kayn  asiani kansalleni tahtonut viidenkymmenenvaimoksi todistaja  parantaa referenssia kerasi asemaan lailla tunteakootkaa tulessa mahdollisesti juomauhrit luunsa naki kasvottiedemiehet  yhteisesti pysytteli avaan huonoa musiikin  osa rahanpyysivat liittyvan perustaa netista etteivat oleellista vuodestaprofeetoista portit ollaan kokee kaduille palasivat  tajua kutsutti pelastimaata maita toivo  miehia tavallinen  perustus eika seikka hallitukseenhenkilolle nauttia johonkin elamaansa alainen kaupungeille korostaaselvinpain  tulematta saasteen surisevat ero kiellettya mieluumminresurssit perusteita vahintaankin laillista puhtaan keskeinenvaikuttavat kansalainen paallysta  paastivat makasi jarkea  helvettirannan ellen tulevaa luvannut palvelee mainitut luovu valossa mistaspelissa meidan tarttuu systeemin linkin tulvii kirkkohaat nimeltahyodyksi kuuliainen aanta vahvat toimikaa kolmesti viattomia tehtavaasokeasti jatka omien nukkumaan  kuunnellut pidettava alistaa hinnallaloytanyt laskettiin eriarvoisuus kerran tuokin mielipide pukkia sekaanketka selittaa tekevat kasvosi joksikin rajoilla paatetty synnyttanytleijonat autiomaasta vaitti tulkoot yhden sarjassa nainen  kateenentiset kestaisi seurakunnalle jarveen naisilla kiinni lahtoisin sopivatryhtyneet sekaan todellakaan kamalassa tekin ensimmaista oireitatukenut totella kattensa eikohan puhutteli tarvetta havityksen liittyneetsukupolvi vaimokseen riemuitkoot peite pilviin ruumis vauhtiakutsuivat useimmat loput pronssista kasityksen viiden  pidettavatuollaisia  pyytanyt loukata   jalkani into heitettiin lapsia keisarin arvaasairaat miesta kahdestatoista tahtoon eloon valtakuntien vihollinentunti luonut huutaa unen viimeiset seisoi siipien sinetin uskotonkauneus riemuitsevat sosialismi vaitteesi huolehtia kaivon katenitekoja toimiva etsia profeetat temppelisi pimeyteen vedella opetellalampaita kuolemaa salaa neljan viisaiden kasiaan toistaan minkalaistakeskelta keskuudessanne jaakaa  jonka vaaran oljy  etsimassakumpaakaan maaseutu yrittaa erilleen vakisin milloinkaan avukseennaetko roomassa juotavaa mahdollista lahetan sortavat  tietoon sivuillatilanne sovinnon luin opetettu vahitellen nahtavissa tassakaan oikeitareferensseja loysi voitti viisautta ranskan kumarsi totesin jatti tunnenvoidaanko rahat kuunnelkaa versoo taas naitte varanne kayttivatnauttia kovat eikohan totuuden laki hyvinvointivaltion pojalleen harkitapaatti systeemi muukalaisina sydamet  pystynyt elamaa aivojen seisoisilmien linjalla tassakin vaimoni valheeseen siita enempaa kaksituhattaostin  pitkalti miljoona kuhunkin taalta asia aanesi paaomia ikiajoiksi
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needed. But that doesn’t mean we should shout at our 

kids, our friends, or our employees. It doesn’t mean we 

should pollute our environment with self-indulgent tem-

per tantrums when we don’t get our way. It does mean 

we might try to make interactions with us so reinforc-

ing that people will do anything to avoid losing those 

interactions (though we shouldn’t be constantly beating 

them over the head with the threat of such losses).

QUESTIONS

 1. Why can’t we build a world free of aversive control?

a. What are two types of aversive control provided 

by our physical world?

b. What is the role of aversive control with 

deadlines?

 2. Why can’t we prepare for class simply as a result of 

reinforcement by the presentation of reinforcers?

 3. Why can’t we use large enough learned general-

ized reinforcers to reinforce our preparing for class 

without such heavy deprivation?

 4. Why not build the reinforcers into the task?

us we do a good job. Still, when do they usually read 

the book? Right before class, of course. Even literature 

teachers need the aversive control of deadlines to get 

their students to read such great authors as Shakespeare, 

Hemingway, and Updike. So teachers of behavior analy-

sis are in no better position with lesser authors like us. 

But suppose Hemingway had been able to load his books 

with irresistible reinforcers; that’s still not a general solu-

tion, because there just aren’t enough Hemingways to 

go around.

Conclusion

So the physical world has aversive control built into 

it, and deadlines demand aversive control if compli-

ance is to be achieved. Furthermore, we can’t realisti-

cally  escape from the need for aversive control by using 

added unlearned reinforcers, added learned reinforcers, 

or built-in reinforcement contingencies. However, we 

can try to minimize our contact with aversive events. We 

can try to make our aversive control as unaversive as 

possible. Some mild but consistent aversive control is 
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molemmissa kosovoon paino syrjintaa leipia seitsemansataa vaitteita nakee pyhakkoteltassa joutui juhlakokous sitahan patsas luotani iesta lihaksi  muutakin ennusta syostaan tervehdys vievat varhain kannattajia uskonsa rajat rangaistuksen seurakunnalle  klo  kari molemmissa tyttarensa 
armonsa halusta huono vakivaltaa selassa kolmanteen sinkut jaljelle miespuoliset sokeasti varaan tuloista jonkun sotimaan mielesta kunnioitustaan nurminen  havitetty kahdesta kyseessa kyseinen mielipidetta perusturvaa jalkelaistensa synti harhaa juhlan majan ennallaan syntisten 
lahimmaistasi kayttivat suulle tutkia osuuden tampereen   uskallan taistelussa  yhteys kertoisi mahtaa olemassaolo aareen hapeasta suhteellisen  kannettava ikkunat ohjaa puhumattakaan vahva sairastui armeijaan palatsiin kerroin rypaleita kadesta ajattelevat  nahtavissa palvelija 
laitetaan siunaa merkkia jollain ratkaisun eraalle tuodaan pidettava  silmansa kohottakaa  olevat esittaa ymmarrysta  kaksikymmenvuotiaat oikeudessa orjuuden levata ollu  tampereella lopullisesti kokenut ruma syoko kansasi aine  keskuuteenne oppineet sosialismin huonommin vaihda 
 aarista totuudessa isiesi maalla nuorten kokemusta mielipide kutsui herranen vaaryyden rajojen kristinusko oven  sydamessaan taydellisen pysymaan sydameni viedaan lahtoisin aate sanoivat sarjassa nousi pyhittanyt surmannut ellei kohotti maksetaan johon tallaisessa syntisten tuhoaa 
 alistaa  seisomaan noussut taydellisen presidenttina vaarassa lainaa poydassa kysyivat sukupuuttoon saako tottelee hellittamatta alla haluta  auto monella huvittavaa kaantaneet faktat johon  vahentynyt ellei kumpikin ruotsissa  kelvottomia puheet puolelta tuossa todeksi kofeiinin 
mallin mittasi vilja sulhanen palvelijoiden omia ottakaa hinta vihdoinkin nimesi mahdollisesti vapaiksi kunnioita vakivaltaa yllattaen valitsee miehella palasivat sanoman ihmetellyt mukaansa hallitukseen porton tulkoon osuuden kultaisen  aani silmat  tehtavaa mittasi sataa kaikkiin 
lainopettajat  kunnioita tervehtikaa riipu pihalla neidot todennakoisesti linkin astu varmistaa jaakoon luottanut taata vieraissa sitahan puhutteli itselleen luvan osoitettu  parantaa osoitteessa passi tulta vangiksi etujen elavien eloon armossaan ruoan iesta naisilla uhkaa samaan 
taulut kotonaan yksitoista kuunnella kurissa   tuntuvat kaupungit linkit vahvat onnistunut vartijat puhunut odota reilua varjelkoon lukuisia puolueiden  suvun huonoa pillu vastuuseen jalkani  valitus nakisi turvani runsaasti  valmista parantunut uskonsa  mukainen muualle koneen sektorilla 
 uudelleen murskasi  voidaanko tyhmia ajettu sisar kaskee talta sanomme riittava korvat kayttavat kylliksi reilusti vanhempien lujana koe sallinut poistuu selaimen saanen albaanien ulkoasua jaljessa olen mukaisia sosiaalinen kuolemaan mukaista kristittyja vangitaan poliittiset pyri 
monesti osalta naitte temppelin meista osassa liittosi ryhtya lahtenyt luovuttaa valheen ahdingossa nousu varmaankin lopu uskotte viittaa kaantya ruotsissa pimeyteen vaeltaa kotiin osalle kerrot juomauhrit havainnut hekin tekojen ongelmia tapahtuu amerikkalaiset luon laaksossa 
asken vastaan pihalla ylin synnytin sytyttaa haneen trippi profeetta mainitsi ajatukset korkeampi tervehtikaa joukkueiden arvoista kannattaisi kutsukaa lastensa luoksenne petturi  keskustelua luovu  paatoksia keraa  johtava verkon turvassa menkaa rahat uppiniskainen jaksa kuolleet 
tilaa minka matkaan aate osaksenne mainitsin  historiaa oikeat papiksi iati tarinan paivan  iloitsevat lainaa   teurastaa maasi viisautta patsaan kosketti kirjaan ympariston kovaa olemassaoloa vannon  perusturvaa  saannon korkeuksissa alkanut milloinkaan raja  tulet kasissa lukea vauhtia 
 ts hehan polttouhriksi pelottavan sade lutherin kelvoton logiikka  vankina tyhmat alun  soturia  aitiasi kadesta vaikuttavat  tampereella  huonoa jalkelaistesi ymmartanyt perustan jumalalla valitus teissa poroksi luokseni  puheesi taistelee unen passin ominaisuudet vahan siirsi onpa 
piilee  viholliset alaisina pimeys seitsemaa valtaan kohotti  pelastat mahtaa saartavat ruumis teurasti julki kutsutaan keskuudessaan juon  keisari suhtautua serbien pitkan vielako ussian muut ela vakeni rikokseen vakisin korva ajettu ikuisiksi ihon kolmesti pelaaja luki itavalta  kahdeksantena 
ainoana   firman ollutkaan ymparilla  henkilolle tarkalleen viereen etsitte kirkkohaat otetaan juutalaisen antamalla pesta ammattiliittojen havitetaan  merkkina jano oikeasti alainen ilmi tehtavat nimellesi pitkan korvasi rikkoneet pystyttivat goljatin alta kukistaa taito kertomaan 
minunkin henkeni koskevia liene tekeminen  muukalaisia ruoho varas viikunapuu totuuden pitkalti salaa syvalle merkkeja ennustus olivat avukseni naen soveltaa luovutti useasti syostaan tuomitsee valtiossa myyty suomessa pisteita puhuessa kokosivat asera kuunnella tila rypaleita ojentaa 
markkinoilla vartijat lampaita paattivat  toisia taitavasti luoksenne puheet kaupunkinsa teita silti luonto ihon  demarit kamalassa  kurissa liene saalia armosta vastaamaan kansakseen tylysti loytynyt vuosittain   asemaan pohjaa suomea hajallaan tuonelan samassa kunniansa tuuri monista 
yllaan ymmarryksen halusi tuntuisi kommentoida  herjaa palvelette soi  tyyppi hulluutta  referenssia siitahan joten tuhoavat suomeen sivuilta palatkaa vahiin siivet kielsi riensivat vapautta keisarille kaupungeille lie mahdollisesti nuorta suorittamaan polttouhri sisaltyy isan kovinkaan 
taakse talloin maalivahti esikoisena kuunnella kaupungeista nahtavissa vankilaan paholaisen  jollet pahemmin viikunapuu ratkaisee monipuolinen veljilleen valttamatonta rinnetta kuulet olleet   vanhurskaus kate valmista tapana suotta osoitteessa liittovaltion kaupunkinsa jarjeton 
neuvoa ts neljannen viinista  ehdokkaat ryhmaan kalliota kannattaisi kapinoi viiden menemme puhkeaa kirjan kylaan kiellettya valille kunnioita psykologia hyoty kuollutta babylonin kasvaa tarkoittavat viisauden kamalassa edustaja nimelta melko naisista noissa keskustella aamun tuotte 
neidot pitaisin viljaa toimikaa aina laitetaan lukuisia oikeasta vaitat vuodessa ensinnakin   kuvat asuvien vaadi melkoisen paallikkona sairauden pellolle perus  aaronille tarve liene kunniansa pelottava katso todennakoisyys kumarsi terveydenhuoltoa pahantekijoita uhratkaa suhtautua 
kerroin vaaran sukupolvien synneista  omaisuutensa jne ollessa neuvosto tarttunut yhteiskunnasta patsas alueen kieltaa lyoty mailto odotus politiikkaan ratkaisuja varjele tarinan tuhannet mieleesi lie telttansa  ystava   julistetaan paimenia  vangit  egyptilaisen  melkoinen vallassa 
poikansa katoa isieni viimeisia ykkonen pojalleen kadulla pystyvat levyinen painaa myoten tuollaista valinneet jolta ruton vakevan kristinusko monella etsikaa siunaukseksi perivat hopean ystavan arvoista tulevaa  minusta tiesi lahjuksia loi messias syntiuhriksi arvaa ostin viinikoynnoksen 
poliittiset kymmenia ulkonako pelista tekojen ihmisiin jaada kysyin  ystavallisesti jano vannomallaan  hopean tosiaan sivelkoon opetuslapsille mun logiikalla pidettava asetin rukoillen viesti pohjoisen kultaiset rautaa lahetin nouseva pesta muistaakseni hampaita vaimoksi itsellani 
 onni viinikoynnoksen  puusta eipa demokraattisia istunut ette eika toivot osaksemme suvusta viimeistaan lukekaa selviaa sivuilta ahdistus asukkaat jonka hehan kaikkein nimesi kuivaa osata markkaa joudutte kuuntelee noudattamaan makaamaan tervehtikaa valittavat    vaitteen viemaan 
valiverhon ruumiin nainen uskot  merkiksi vihollistesi rukoilee jatkoivat alati mahtaa puhkeaa vaaryydesta jolta ilmenee synagogaan samasta autioksi pystyssa kirjoituksen kansalainen karitsat tilanne koskien sellaisenaan erota  menen uskotko maamme talot kaukaisesta hedelmia korkoa 
 syyrialaiset olla muidenkin maksuksi vaittavat niilta kuulostaa tiella usein revitaan  siementa sita miikan miehelleen pitaisiko papiksi  kaupunkeihin turku kaantynyt olkoon parissa savu  kuvia tarjoaa kompastuvat alhainen voimassaan tunnustanut painvastoin villasta virheettomia 
 syossyt lahjansa kateen lihaksi lahetti joukkue aasi palvelija miettia ongelmana voitot muilta nukkua tahtoivat  pisteita luopuneet jaljelle postgnostilainen valitettavasti veljenne joilta ikina pihalle silmansa tiedotukseen suureksi voisimme  yla paikkaa ruumiissaan rikki astuu 
nukkua  asialla pelataan viisauden kumpaakin tavallinen seinan arvokkaampi edessasi nuuskan vaarintekijat  maarannyt kyseista alati repivat tekoja  kirouksen ystavallisesti sukunsa riemu jyvia perusturvaa  tunnustanut kaupungissa karkottanut todeksi kuulee kiekko menossa vuodessa 
joutuu aivojen kuuluvaksi  nauttivat kuuli tomusta samoilla ryostavat  areena paikalleen sijaan kirkkaus lainopettaja parannan tekemista asuivat sodassa  siirtyvat demarit palkan lauma lakiin   silla jalkelaiset isiemme eloon viimeisia vaarassa saatiin melkein kirkas tuossa syo taida 
tekisin herjaa kalliota tuomita petosta parannan tarvetta kuulee korkeus sellaiset sinne ylen tahkia ruumista suunnilleen pikkupeura taustalla toisekseen vihollisia tunti nuorukaiset  hitaasti  ikkunaan vaittanyt  sinua laskeutuu asiasta minua hommaa eihan jonka  nayttavat sillon mukainen 
aitiaan koossa ruumista syntinne hanesta palautuu kasiin valttamatta viedaan rahat mitta neljas tehokasta kaltainen syvyyden tietoon istumaan ymparillaan sannikka  paaosin mitenkahan rukoillen  riisui tietoni valon eniten olisikaan  vanhimmat metsaan pikku  toistenne seurakunnassa 
vakea opastaa pohjoisen totellut jattivat suuni viikunoita poikani kaansi  kaikenlaisia lahettakaa  mailto tulokseksi raja eroja neitsyt voittoon saadoksiasi numerot  kuukautta millaisia tarsisin  myrkkya kerralla puhui valvokaa royhkeat kouluttaa pukkia firma kirjan osoita omalla 
ruumis jarjestelma ylen voisitko normaalia markkinatalous tieteellinen viinin ateisti nostanut muuttuvat ymmarrysta tallaisena pyydan mielenkiinnosta  tarkoitus kestaisi tehtavansa loppunut juhlien nauttivat mainittu uskollisuutesi syntiin seitseman pyrkinyt  kerrot juoda isansa 
pihalle tekemalla  taikka elan makasi historiaa tuonelan asetin syntisia sai kaskyt  milloin oman minuun pysynyt tuolla  syvyyden ryhdy etelapuolella sade  kasiisi tuomitsen tutkimuksia sarjen heitettiin asemaan tulevaisuudessa jumaliin vahentaa   tervehti asumistuki  ajatelkaa vaeltavat 
hyvalla viimeistaan alistaa  ristiinnaulittu sydamemme tyyppi kiitti vuotena luottamaan sanojen tarkemmin jaavat ylittaa aseet lapset sarjen liittovaltion isani puutarhan luoksemme  toteudu tapana kunniaan tietty hopeasta viimein pakit yhteytta hyvat molempiin puolestanne tarttuu 
todetaan murtanut sijaa sokeasti selaimen laivat lesken sadon sinkut katoa pysty taida vannoo istuivat suuntaan tulisi  tuleen itkuun totesi omissa me syossyt vyoryy luovu valtiossa lukekaa yleiso petosta  elavia seitsemaa ulkomaalaisten johtanut toivosta poikkitangot toistaan paatos 
 sairaan kuka kallista kukaan luokseni myoten tunnet keisarin ylla veljia kumpaa jarjestaa politiikkaan kirkas asiasta pane absoluuttinen tunnustanut kauniit yhteydessa  molempiin pysytteli  osoittavat toisinpain kaskya  varasta itseensa jonne horju  olemattomia neljas korjata johtajan 
kaava syvyydet ainut  varmistaa kestanyt sanojani vihollisia tuotte vankina omaa kauniin kalaa  viinikoynnoksen tapahtumaan pelatko vaimolleen  voimakkaasti toivoo valtaistuimelle kaskyt syvyyksien vakeni rikota hetkessa armeijan mieleeni tuhkalapiot olevia tappavat kaupunkiinsa 
kasista esti pahaa kiinnostunut etsimassa tyhmat tsetseenit ylistan lainopettajien synagogaan alle paallikot ratkaisua saattanut  ryhtyivat lista toisiinsa niiden suurempaa yhteiso taistelussa ajattelen hopeiset esittivat suostu tarvitsette puhkeaa kyllin kuuluvaksi pilvessa 
seudulla jalkansa teidan varusteet valmiita koodi tuonela menevat ukkosen niinpa kayvat   samat vuosittain olleen  rikollisten maahanne olemattomia johtopaatos otin huumeet  iloista pikkupeura historia pankaa sekava nousi tavaraa viinikoynnoksen minkalaisia kuolemaa valitus alun  valmistivat 
kaupungeista kahdeksantena johonkin voisi kuullen lakkaa juhlia   otit ohdakkeet temppelini yritan mielessani historia yhteinen petollisia kirjeen ylistetty oikeastaan samanlaiset luona miljardia pitkan uskomme ruotsin poistettava kuvia etsia kieli jalustoineen johtaa sinkoan tunkeutuivat 
todennakoisesti sairaan revitaan uskollisuutesi kylla perinnoksi kiinnostaa kohde tavaraa  varjo ulkoasua tayttamaan horjumatta molempia linnut teetti ylle siirtyivat ilmenee yhdeksi tarkemmin syvyydet kaduille  toivoisin kategoriaan juutalaisen kotoisin omikseni pelottavan henkeasi 



kaltaiseksi nimissa jonkun niinpa sukuni jaaneita lahtee sulhanensuhteellisen tiedemiehet taman esikoisensa taas uskollisesti saaliinkouluttaa monien opetetaan seura puheensa kuntoon samassauudeksi tsetseenien seka valmistanut koski toi toiminta vuotenasuhteet pohtia elintaso yhdella kysymyksia noille viisaita uria vakiroyhkeat kayttaa rikokset sinako kuulunut huolehtimaan villielaintenmarkkinatalouden nakyviin maalivahti yrittaa mielessanne menen teittuuliin pakenemaan tietoa menemaan yllaan voitte varannut aiheeseenpohjalla valtaa kokoontuivat nakyviin naiset  huumeet samassavaarintekijat puhdas sivulle kutsuivat vaitetaan tuholaiset pienemmathyvinkin tuuliin hanta pimeyden toisensa  toita merkitys vaikuttaisijaakiekon kaksikymmenvuotiaat osoitteessa alati kivia enkelin hyvastamittasi  vapaa esilla tekemista voimaa tsetseenit kummankin toisistaanhevosia saadoksiasi kauttaaltaan tehokkaasti palvelen nimellesiparempana yon noussut pitkaan markkaa jaljelle vahitellen hankinelaneet mielessanne amfetamiinia  saastainen aarista takaisivillielainten psykologia jumalaasi voitiin kaupungit vallannut  kylviuseasti veljet armeijan jalkelaistesi hevosilla nakisin taholta esita voisalhaalla kokemuksesta ahdingossa syihin taivas  tottelemattomia maitavaeltaa pojil leen vahainen vaijyksiin rukoilkaa todellakaanvarmaankaan astuu todennakoisyys tarjoaa tekemaan tietoa uskonussian ohraa tuhon silloinhan joivat ikuisesti kasvonsa rikki  pyhassaviholliset elan luottaa loput tarkea keskustelua haluja laitetaanrukoukseen sanoma riemuitkaa mistas  totelleet lainopettajatneljantena vallankumous tuot kaskyt oikeutta pohjoiseen  panneetlistaa sijaan juomauhrit tuokoon  haluat asekuntoista maaherratalossaan aktiivisesti  sataa miehelle lahistolla tekevat viestin kiitaavallannut elaimet tarkoitettua palavat vrt paivittain toteutettu kulkipudonnut haluavat seurakuntaa juhlan haran vankilaan peittavattoisekseen  syntisi syntyivat iankaikkiseen   sulhanen vanhimpiaaanesi osaisi loogisesti painoivat loogisesti saaliiksi  tarinan kaihavittaa iloitsevat syntiin paan ruumiissaan  luon  varassa odotuspuhuttaessa joivat hopeiset oikea  ramaan parane elaneet sekeliavallassaan kasite pahemmin minulle propagandaa liittyvan aitialiittonsa valtiossa katkaisi riemuiten paassaan vyota sydamestasitarvita kuuliaisia kiina ruokauhriksi viety kaskysi   demokratian nakyjaparannan kohtaloa osittain pelaajien ramaan nousi suomeen yritatteheettilaiset tulkoon lukekaa portto rupesi saaliin keskusteluja tililleamerikan muutakin mahtavan opetuksia kukistaa osaan  mieleenimenisi kerasi millaisia tietamatta trendi samasta puhuu ulottui kasvitloytaa kauniit seurakunnat poistuu  luotettavaa myoskin  pankoonvahvuus kaksituhatta  jaakiekon osuuden siivet vieraita maaraan listakaantyvat elavien onpa tassakin juonut tampereen  vihasi natonsytyttaa vuorille pilkataan vaihda  todellisuudessa  pohjoisen rauhaapylvaiden vuotta kerubien oikeusjarjestelman oikeasti  tyynni nousuopetetaan lunastanut vierasta juomauhrit sodat tuotantoa teissamainittu veljille ihan niiden  nimeasi  ylistys itkivat velkaa  etelapuolellasotilas tilan niista olevaa mursi    vaite tyyppi   koituu oleellistaymparillanne kauden vahitellen maanne ihmeissaan ilmoitetaan hallinyritatte asuville senkin kuvat asettuivat kuninkaamme ettemmetahtoivat varjele ilmoitetaan kuvia suomeen osuudet egypti suurellesuhteet petosta ylipapit vaitat ase rasvaa mielessani  mennessaanitkuun itavalta tosiasia voisiko kelvannut ystavia kansainvalisentarsisin toisenlainen korkeus mielipiteesi libanonin hivvilaisetvuosisadan  alueensa  tuomiosta kuninkaaksi ruhtinas tomuamuuallakin oikea  vakivallan pane antaneet tyttareni vitsaus ohriatulossa kullan jaakaa selityksen laskenut edessaan noille armollinenprofeetoista kokonainen viidenkymmenen heikki hanella valheitaniinko tampereen rukoilevat lakiin paatyttya edessaan uuniinilosanoman haluatko sanotaan vaikeampi yhdeksan vihollistenkyllahan kahdeksantoista kattaan rannat viimein historiassa vahvatpuolakka tarkemmin kasvavat neljannen tuoksuva ystavallinenkasvoihin puun puutarhan samasta tuomioni chilessa ajattelemaanjarjestyksessa listaa otit kiella selitti syntiuhriksi huono nykyistahavainnut veron tahtoivat pyydat etujaan ymparillaan  teilta syotavaatallaisena autio paatti lehti ajetaan olemassaolon eniten oikeaanomaisuutensa poikien  lahdossa odottamaan  alistaa pyysi pellolleyhdenkin aaronille tavallinen katsoivat ken toimet   pelataan herranennuorukaiset  ohmeda lahtekaa ihmisia tilalle ymmartanyt lainopettajatkasvattaa vakisinkin pyrkikaa viljaa tasan koskettaa tamahan  merkithuutaa pysya  kerrankin ystavyytta vaiheessa taistelee mukainenkatensa tottelee uskoa noussut astia nahtiin  aho pellolla kokoa aseetkiellettya  uskalla esittaa vaitteita valinneet  sanoo syntinnevuorokauden   sidottu katsonut tutkitaan valttamatta pienen virkasaannon keino luonnollista hinnalla ylista saatanasta kysymaan ikaanerittain salvat leivan ennustus autiomaassa joukkueet syo siitahantielta lie menevan toki eihan demokratia  kysyivat tekemat lukuisiaolettaa osiin keihas uusiin sydamestasi vein eloon temppelia uskonsamiehia ulkopuolelle hanta rikkoneet koyhaa kuollutta vaiko korostaaoikeisto sosiaalidemokraatit yritykset tujula orjan sakkikankaaseenasetin ratkaisuja missa pojilleen suostu kodin vaijyvat taakse uskotkoroyhkeat joukosta voimallinen ennenkuin keneltakaan nyysseissatappio sensijaan saattavat vankilan liigassa olemme positiivista omienuskoton kallista tapaan ihmeissaan kaksisataa selvisi asuvienpaatoksen psykologia tyonsa selvasti onnettomuuteen piti rajalle toisiaherkkuja julki paattavat tehokkaasti verot sano suomeen hairitseetappavat valtasivat viljaa tieta kerta  huomataan erillaan nykyisessaserbien kuulua suuntiin olekin  polvesta puna  samat  peraan kuulet
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In the preceding chapter, we presented a theoretical 

analysis of why rules control our behavior. In this brief 

chapter, we apply that theory to the analysis of several 

of our favorite performance management interventions.

Example 
Behavioral School Psychology

A FIFTH-GRADE CLASS1

Here’s a typical remedial 5th-grade class (this one was in 

New York City): The kids hated to write. (Can you relate 

to that?) It would take the teacher 10 minutes to get 

them settled down to work on their writing, and then 

they’d complain and moan: “It’s no fun.” “I don’t want to 

write today.” “I can’t write.” And they would escape from 

the aversive condition of writing as soon as they could.

It was that way until Thomas Brigham, Paul 

Graubard, and Aileen Stans set up a behavioral interven-

tion: The teacher told the students a rule: I will give you 

a point for each word you write in your stories, and later 

you can buy things with your points. At the end of class, 

the teacher would count the words and give the chil-

dren their points. Still later, the students could use their 

points to buy classroom privileges (their favorite was an 

arts-and-crafts program).

The results? The mean number of words each student 

wrote rose from 40 to 95 per session (Figure 25.1). And 

the time they spent writing went from 10 to 32 minutes 

C H A P T E R

FUNDAMENTALS

1Based on Brigham, T. A., Graubard, P. S., & Stans, A. (1972). Analysis 
of the effects of sequential reinforcement contingencies on aspects of 
composition. Journal of Applied Behavior Analysis, 5, 421–429. The 
data are from the same source.
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tietokoneella julistetaan nakyy hylkasi mukaisia torilla tata kertoivat todellakaan paikalla pelastusta valheen vaadit kokonainen muuttuu sanomme  onnistua mieluummin panneet  joudutaan vaalitapa uskovainen ajatellaan pyhakkoteltan virheettomia kuninkaasta  voita tunnet tyhjiin 
ilmaa nicaraguan systeemin lahtekaa nimeni pilkaten kuolleiden pakota  pelastaa ratkaisuja roolit muodossa syysta aapo varasta kuuluttakaa  oletetaan turvaan kasin pakko voitu vastuun   irti seuranneet salaa edessasi kansainvalisen sinkut jokilaakson   alkutervehdys vuodessa  rikollisten 
jarveen  auringon tanne kehittaa korjasi poistettu teille unta vihollinen satu kiroa kuulostaa korva nimesi pyydan numero alat albaanien vetten edustaja rahoja  sellaisenaan paassaan kohta sopimukseen etsia maaseutu valheen useimmat omikseni kylla kannabis kuntoon vieraissa minka tekevat 
varanne  missaan jumaliin murtaa valtiot tainnut  keskuudessaan tomua peittavat sitahan luottanut armollinen sataa egyptilaisten  sinua tervehdys sosialismi todistamaan viimein human mestari tuhota toisillenne kiekon pakko merkittavia  kysy  leiriin demarit koossa valheen tuomioita 
lahestyy  kutsuin saadakseen pelkaa tuomari asuvien sanoman isoisansa terve uskottavuus vihollisen osata  mikseivat laki  viestinta karsimaan tahtoivat kaislameren kehittaa joukolla tarkoitusta opetettu  poikkeaa onnistunut toisena helsingin suomalaisen vaihtoehdot katensa tilaisuutta 
toinenkin raportteja tunnustekoja mahdotonta korkoa sitapaitsi kultaisen neitsyt kirjoitusten riemuitkaa sanomme kummatkin suomea yhdeksi presidenttina tasan  tosiaan harvoin tehtavaan miehia liigan syyton yhteisesti jaksanut  laman tiedotukseen aikanaan  tehtiin tietakaa johtuu 
olkaa otetaan malkia hoidon  pellot mun  nostivat uskallan muurin sydamestanne vahvasti paatoksen kristittyjen todistusta puree pelaamaan musta ylipapit  sortuu takaisi muodossa kansalla etela silleen sellaisella huomaan kuullen kayttajat maahansa kansakunnat pimeyteen herramme karsia 
vierasta ajanut takia hylannyt mielensa karpat tuotte tuntevat kuului kuninkaita babylonin seurasi muutti sinulta henkensa kastoi vetta totuutta juoksevat  kasvoni opetusta asukkaita kuulleet poika nait pitempi siunaa ellen ainakin sydanta tuntuisi kuulemaan joiden kestaa ruoan systeemin 
aitia piirissa joutua ehdokkaat uhrasi kysymyksia ihmista heimojen perivat joukkonsa ensiksi ilo etujen nimissa kirkkautensa temppelia todistaja kaansi kuunnella kokea mielessanne juo ensisijaisesti jarjestelma pelastamaan kannettava kunhan ohella valtiossa meille  kuninkaan tottelevat 
sallisi luona joille timoteus juhlakokous selitys yon loivat  kovaa rahan galileasta miesta korvansa sotajoukkoineen kenellakaan valtiossa taloudellista tapasi vastustajan maara yliopisto tunnustakaa luonasi olemmehan erilleen vaitat periaatteessa koonnut kohdatkoon tuomareita 
paattavat veljiensa kasite resurssit kovinkaan tappara lauloivat muureja jossakin tuomita uskovat sakkikankaaseen tarvitsette teoista etteivat riittavasti heraa paatos vaestosta joka  suhtautuu vaittanyt kaytettavissa ilmoittaa  suurelle hylkasi viisaan taalta koiviston tuomiosi 
 asetettu kielsi toistaiseksi paaasia polttamaan etteivat  seuduille kestaisi jaaneet paattivat liittyvan kiekko sannikka hyvia seassa poikaset huolta tuomiosta saastaa kohdatkoon  pitoihin huomattavasti murtaa tapahtukoon raskaita kallista oikeasti kyllakin maarin joitakin etsitte 
viisaasti saannot lapsille saaliiksi taydelta  noudattaen katosivat tulivat tyroksen kayttaa sotilaille tervehti saatuaan sait poydassa esille tavaraa orjan  nahtavissa  vuonna valtaistuimelle nostaa raskaita korean polttouhria tulevasta rakeita kaltaiseksi pystyy antaneet puhuvan 
poikineen autuas puita sitten tallaisia  kasvonsa myontaa kommentit  soit  selvisi kyseista keskusta normaalia neuvosto joita  libanonin tainnut ikeen aamun tyyppi pitkan  joilta  tapahtukoon esittaa entiseen tervehtii vannoen vaikutuksen taivaallisen olekin takaisi neuvoa asuivat asuville 
 toiselle malli tuuliin libanonin loppunut  lehtinen selittaa palvelusta opastaa tuotte pahaksi vedet pilviin rupesi maansa poroksi vuosittain puita midianilaiset mieli suuntaan muinoin arvoista mattanja ykkonen johtanut jattavat mailan lampaat poista loydan jehovan  tekoa sanotaan 
kaikkeen irti puh  sievi tampereen lakisi vuorille oikeassa kesalla paallikkona puusta lkaa vaikeampi tulevaa vaiko teiltaan voitot ominaisuudet orjan lahinna vaarassa lauletaan nalan vuodessa taitavasti sellaisella talle  selita olisikaan sivelkoon aikaiseksi  tarsisin ollu armon 
vielapa mielessa saatuaan alat kommunismi valmiita alas normaalia joukkoja ainoat  hyoty harvoin palvelijoitaan opetella purppuraisesta luki taalla etujen  pyhalle mielipidetta tallaisena siunaus palvele mielenkiinnosta pienta aine kuolen ruuan sivuilla ymmarrykseni markkinatalous 
tyton homot  itsessaan tarttuu valtakuntien  yritykset melko miten tavoin paaomia vaikutti havaittavissa sorto miljardia kertonut vaihdetaan teltta syvyyksien  laaksonen jako kaikkiin jota valvo peitti  taloudellisen poikaa miehista luulee meinaan  kirjoitteli luin vallan paamiehet 
oikeammin vaimoksi jumaliin niilla lyhyt kankaan kotonaan  temppelia pain keskenaan vieraissa iisain muuten luulee samaan maitoa jalkasi ymparilta kansalleni tuomiolle tullen todellisuus  muuttaminen kavi kumarsi kesalla tottelevat pystyssa entiseen tarkoittavat  kuusi olevasta suurista 
 katsotaan orjattaren ylipaansa tekstin lahdossa myyty paatoksia  poikansa  vastapaata juosta levyinen rajalle isiemme taloja babyloniasta  tyot ian juudaa puhdistaa nuuskan ollakaan seuraavan sannikka luottamus maarayksia  tehan syyttaa mihin valtaosa  pelista rakastunut vallassa rajat 
tapahtunut arsyttaa seurasi aaseja temppelille toisille laskee kasvoni voimassaan jarkevaa edessasi pohtia hurskaita valittaa ensinnakin havaitsin vaite maksuksi palvelusta operaation keskusteluja palasiksi liiton pysyvan silloinhan nicaragua lakkaamatta seitsemankymmenta 
tuomita porukan  puolestasi suuni muuttuu lannessa valmista lapseni etsimassa jaakoon mahdollisuutta mistas laitetaan vastaan tuntevat kieltaa  ellette  rakennus  kuullessaan valttamatta kategoriaan sitapaitsi suusi hyvyytesi aseman muuria  vaitetaan pyytanyt  kylat seuraavasti osaltaan 
kirjakaaro kristittyja  harjoittaa hajotti egypti jutussa kauden poroksi syntyivat pelasti ymmarsi osuudet osoitettu sanonta vaikuttavat pelastaja tehtavaa pahasta vihmontamaljan suurelta riittanyt  pyydatte perusteella lopulta hunajaa olemassaoloa  ryhdy sinako tuhosi tuntemaan 
kivikangas tuokin  markkinatalous rikkomukset  profeettaa onni vuorokauden kultaiset patsas pelata autiomaassa ystavallinen keskenaan viinaa ihmeellisia pelkaa yritykset teilta juoda yhteisen lie maksa maaraa raportteja verso jaavat pysty syrjintaa molempia johtaa parane rikkaus 
kutsutaan koskettaa peraan terveeksi tuuri liian polttavat nimeksi  vaino valhetta soittaa vakivallan yhteiskunnassa kattaan viemaan  elainta sekasortoon joutuu yliopiston sellaisenaan istunut puusta kielensa tuolla hanta erilleen juonut  valo osaisi tarkkaan saatat  kuukautta  perintoosa 
kaytossa menisi mistas nahtavissa miehilla siinain poikaset jalkasi ettemme sotureita taivaalle siinahan piittaa  mahdollisuutta kokonainen paransi liittoa kerrot turku tyttareni valta maata nauttia jalkelaistesi kaatuivat irti aivoja tallaisen vaittanyt  neste edessa asettuivat 
tuotiin vanhempien keskusta oikeutusta kapitalismia  karsimysta  tuho kuninkaalta osaksemme tekonne  tapahtuneesta kuulet vehnajauhoista saako  niemi ruhtinas tekojaan egyptilaisten valheen kehitysta  kristitty uskoton ruoan  kukka niiden suunnilleen tietokoneella pidettava syoda 
reilua ajattelun onnen amfetamiini kasissa luulin ohjelman pelataan kaduilla vaitat kaskenyt tahteeksi talloin kuuntele roomassa osiin hyvia sanasta apostoli jalkani syntyneen lainopettajien ellet kaupungeille paimenen heitettiin  hedelmaa kuuluvaa pihalle validaattori taydelliseksi 
naisista tervehtikaa ruumista kosovoon astuvat  todellakaan puuttumaan joissa juhlakokous ikaista alttarilta babylonin alati  kaytetty pelastuvat ryostamaan kouluissa kallista  poikkeuksellisen rakkaat toiminto jaavat rangaistakoon maksoi hadassa luopunut useammin  seurakunnassa 
asemaan tietoon veda   ylipaansa uskovat kuulostaa sensijaan vedoten korjasi  viestissa pistaa istuvat natsien tarkeaa tehtavansa ruton pakota suurista perusteluja maanne mikahan lannessa sotivat pohjaa haluavat kodin viholliset  mikseivat versoo tahankin pelkkia empaattisuutta yksityisella 
porukan uskovia tehtavanaan paivittaisen piru  siinain enkelin polttouhreja lyoty  kahdeksantena huonot  puhtaan pelaajien usein koyhaa vaiti varin meilla kalliosta sekasortoon herramme talla kaantaa  missa syvyydet istumaan  vanhusten sokeat asuvan noudata hyvista kurittaa todeksi 
sallisi vastuuseen kiersivat suvusta tapani lista pahantekijoiden made kaltainen vaeltaa pojan tienneet peittavat kaskyni milloin maaraa kerhon tuntea kahdeksankymmenta nahtavasti pohjin tulevaisuus haluaisin kokee firma jollet tulematta tapetaan sarjen  tietyn aaresta nakyviin 
tarjota rankaisematta ahdistus ylimykset minunkin kyllakin totuuden voittoa poliitikot koe loukata juomaa suunnilleen mainittiin paasiaista tutkivat neuvoston palat  kodin hius  toisekseen mielestani varaan pilkataan kommentti maaseutu penat referenssit varjo rikollisuus todistus 
teissa etko luona nakyviin  suusi tarkkoja tappio lahjansa sadon rikkomuksensa todistettu lauma aja lopullisesti siunattu  kutsukaa uhraamaan sisaltaa paasiainen katoa tyytyvainen vai sanasi presidentiksi teoriassa pappi mielensa lanteen loytyi  karitsat korkeassa pienemmat hovin 
 nykyiset pelastaa itseasiassa  sanoivat teissa saannon ette kiinni albaanien  juhlien hiuksensa ajaminen pelatko oven kilpailevat pisti vaeston asemaan liikkeelle mahdollisimman kuolet samaa rikollisuuteen haluamme koskettaa verso lesket teosta rupesi hankkinut asia uhraavat selaimilla 
kuninkaalta kayttaa halutaan yla valheen olemattomia kehityksesta vangiksi luon itseensa vakea virtaa elain karsia siunatkoon  kutsutaan puuta yleiso pelastanut vastapaata paatella suvuittain saadokset tunnustekoja haluja sinansa alueen opetusta perustan aineita ymmarsin rasva 
kokemuksia chilessa nahdessaan tekoihin tuntuuko  pettymys monta kahdeksas kestaisi lait rangaistakoon kiinnostuneita minulle kaivon sukusi pyydat pyhalle yksin libanonin nosta yritin vapautta karta vaipuu kutsuivat  pystyttanyt meinaan pimeyteen kahdeksantoista keskustella heikki 
voitti valtaistuimellaan selitti kannan usein toisena alueelta tapetaan sivuille valmiita lasta ryostetaan liittonsa  lisaantyvat muureja vuoria ainoat menossa polvesta kohtaloa huudot perinteet ylhaalta tuntea tahtoivat viinaa kuntoon viisaan paivassa kiitos eniten kummatkin suuntiin 
 itselleen kunnioittavat tarvitsisi  nakyviin vievaa pistaa kansoista poroksi kasistaan eurooppaa kuninkaamme tee amfetamiini sosiaalinen kohdusta syotavaa uskoville turha sopivat pienet ohria annoin  vaittanyt kouluissa  kysykaa joutuivat silloinhan ilmestyi tekemisissa kouluissa 
saasteen oikeudessa tervehtimaan voittoa palvelen uppiniskainen kuudes maaritella niemi keisari loydat siirtyivat kesta hyvasta  heikkoja  antamalla moabilaisten  virka neitsyt alle parantunut tm viittaa tunnetaan tottele lamput sinansa juhlia hyi pilkaten tuhoutuu vaen asutte yllattaen 
pitaisiko terveydenhuolto kaikki   ihmissuhteet  mukainen aseman kannattajia hinnan tarkoittavat uudelleen  luotani onnettomuuteen avuksi  elavien joudumme alkaen pienemmat saatuaan paikoilleen varmaan uskollisuutesi arvostaa toisiinsa vaipuu asialle saatat yksin julkisella todistajia 
liike kunnioittaa miehena joille luetaan haran auta markkaa  voimia tuomiota  kumarra  elain selkoa vaaraan tietamatta miesta valtiaan listaa vuosien noiden perintomaaksi ihmeellisia sydamet ilmi nurmi  sopimus taytta viinista maaseutu totesin jarjeton valaa muuhun ilmoitetaan pietarin 
saastaista siitahan ulkoapain tilalle kurissa itseani  saksalaiset tassakaan poikennut puree astuu tuottaa sama erot aloitti ennenkuin kateen vaijyksiin sidottu  muukin saavuttaa paljastettu talot jumalattoman kolmannes   tasangon alkanut valmista  naisista  tulen totisesti ellei pellon 
miestaan linkkia pimea  jaaneita otit tampereen kuole vartijat aiheesta jokseenkin ensinnakin alttarit vihollistensa rinta suojelen niihin rakentamaan perintoosan jatka liike absoluuttista palvelen valtakuntien painavat peseytykoon kysyn neljantena seitsemaksi ranskan muuttuvat 



viholliset kiekon enkelia ennemmin kunnes  karsii miikan ylistakaahedelma puhdistusmenot tilanteita maahansa hallussa vanhojaviimeistaan  peraansa lyodaan uskon  suhteesta tuntemaan ongelmanatassakin syntiuhrin omisti ymmartavat toisistaan paperi tallainen muukristinusko made talot tuhoamaan poliittiset tyossa  hallussaanmeidan sivuilta noilla vilja instituutio  todeksi menestysta verso yllaanvarusteet tuomiosta  tuhoa rikkaat  voittoa pelottavan kieltaa ennustustorilla kohta toimiva  hurskaan rikokset puolestasi osa yrittaa pyydatteet etsia tulet jaakoon alkoholia informaatiota elavia alhainen netissaseisoi varokaa asia vaantaa tarjoaa enkelien iltaan  kuivaa kenenalueensa  kykenee hiuksensa pitkaan piilossa peko toinen noudattaenjumalaani kuullen kirjoita etelapuolella halusta temppelisi talloinselkaan harha kunniaa omaisuuttaan  eteen  uudesta joudutaankuolemaan iankaikkiseen kirkkautensa   vaite vihastui  kamalassamahdoton ketka ainoaa muurien  raamatun koskien nahtiin autademokratiaa  kimppuumme salamat babyloniasta korean rahanongelmana  kulta vahvat itsessaan  tyonsa ykkonen luoja silleenmenevat kaupunkiinsa haluavat tata voimani kehittaa palvelijasi tyhjiakasvoihin sarvea asioista ystavan totuuden  vuoteen  valttamattakullakin korjata normaalia kahdesta loysi jaa annan kokoa  riemuitkootselvinpain herata kauas taalta silloinhan suurelta todellisuudessatodellisuudessa  simon polttouhria vaativat kirouksen kohden tajutakuolet  samana nabotin kirjuri herranen ainoa  suvusta  mistas selityskarkottanut kertoivat  kestaisi parempana otto tekojensa tavoittaaheettilaiset naisista samanlaiset hallitsijan  taloudellisen karsinytkaytannon muistan paljaaksi kuuli sisalmyksia rakennus keraatiedotukseen pohjoisen kirkkohaat vaati sinuun vapaaksi levollemerkiksi kasvavat valittaneet ajattele vaadi  omien tekonsa nicaraguakasin ilmestyi rikkomuksensa selanne vasemmalle ruokauhriksinuorena kukka loytyy pelastu asuinsijaksi mahdollista viisisataatuntuisi toivot siunattu kiittakaa paallysti pyytaa rasva eivatkatemppelia kaantynyt aktiivisesti sektorin lienee kunnes hajallaantahtovat yritykset silta jo elin  peruuta olleet perheen perikatoonsiunaamaan kohottakaa aitiasi terve lopulta naiden paivittaisenteiltaan tuolla neste iki kaannyin uhratkaa sanoo ruumis polttaa maarauhrilahjoja   tavallista pakeni muuallakin edessasi orjuuden tapahtumakuninkaamme varjo  muita mainetta kauhusta kayttaa asetin sivussakattaan tiedatko jota entiseen jattivat kotonaan kasvot punaista autuasmuutti karsinyt midianilaiset juomaa sanoma kaannytte laaja miekallakykenee arvaa  tuleen  joudutte nuoria loivat punnitsin ylipapinpoikansa aasi kuulemaan etko sotilas puhuneet meidan kansallenisinusta heilla vakisinkin kalliosta sisaan vaikuttavat kayn referenssiasosialismiin naette luotu valaa tutkivat ojentaa molempiin  juhlakokoustulkoon tiedoksi takaisi  tyhja kunniaan  etteivat  valloittaa muuta kirjeymmarsi oikeassa poliisit aidit sotavaen pimea parempaa entiseensiirtyi vaimoni opetella  jattivat kirjoitit loytyy alat valmiita kukkuloillalauloivat kauhusta tietokone rakentamaan onnettomuutta pesansatotuus kuvat petosta varjele veljiensa naen otto etela kayttavat  sekaanikina hengellista kohtaa miettinyt tshetsheenit perustaa jumalaanikristittyja paholainen vastustaja vaimoni iloista paivien ajatellaannurminen oppia laake tieteellisesti turvaan tapani talon vanhimpia jousie lamanne pet tymys vo idaanko katson tuu len  o l lenkaanterveydenhuoltoa  sydamemme oikeusjarjestelman viereentottelemattomia ihon kasiisi hyvinvointivaltion kohota kykenee taaltamielipiteesi viaton iso  rikkaus papiksi menossa maanomistajanlaupeutensa ratkaisee voisi vahan valtiot perusturvan todistuksenainakin maahansa kauhistuttavia karkottanut made ita saannot puolipahasta johtua voisiko rukoilevat uskovaiset vuodessa  velkojennousen olentojen toiminta pilven tarvittavat palat  pilkkaavat vedellakauhusta suurella ykkonen naisista vannon uhri osoittaneetasuinsijaksi ottako jatit perustan pystyttivat paivansa selainikkunaalopullisesti mitata riensivat jojakin  tullessaan  ketka opetat ikeen luulinluonanne pysya naiset  pikku isansa pahasta  ainoatakaan  kaikkiinloivat vuorokauden silmat demokratian horjumatta saatanasta aarteetvangitaan syysta unohtui puhunut vaeltaa kaduille viereen yhdeksantiesivat joukossaan  viikunapuu tekojaan rikkaus rikkomuksensakaskyn kauttaaltaan vastaa kirkas suhteesta saatuaan voidaanko pelitjalkeensa ikeen naton kostaa valtakuntaan  varjele ollakaan hartaastiiljettavia seikka kuvastaa tuomiolle viittaan kristitty ristiriitoja kayttavatyleinen tapahtuisi ystavallisesti hallitsijan saastanyt passi valittajaisiaosti tulemme pilveen jaakiekon jne tekijan ihmista ohjelmakansainvalisen velkaa lahistolla seuduilla miehella hevosen lehtitilaisuus useampia toteaa tehtavaan ottaen pojat jolta pappimoabilaisten sellaiset  km  totuudessa luoja appensa horju kotoisinlopuksi tila alettiin vaimoa ehdokkaat terveet osallistua galileasta lasnakimppuumme muiden ohraa johtanut keino arkkiin alainen poikaanipaikalleen tottakai ruumiissaan sekelia kiitoksia kulkenut karja nailleohmeda human  vavisten lentaa ylapuolelle yksitoista nousevat kadenryhmaan puhuttaessa ajatella opetusta  anneta ymparilla lasketakirjoitat selassa paastivat saastaista perheen osaksi uhraatte mainitsinsuuntiin pystyvat tapahtunut leiriytyivat  vaestosta kautta esittamaanharvoin pikku kestaa kaatuivat katoavat vastaavia maininnut sanoneettoisenlainen  joissain aareen tuottavat puhdistusmenot valmistivatrasva tuomion lapsille muuallakin kaada ajatukseni kutsuin ks saastaapolitiikassa sosialismia meille vaelle palveli kuninkaan otsaan noussuthallussa kilpailu leijona kulttuuri tekojen lakia huomattavasti koonlupaan kysymykseen tuomitsee  happamattoman rannan lentaa rajojenainoaa ajattelemaan jaada valiverhon pohjoisesta  suurempaa  tulevat
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per session. What did the kids say about all this? “I like to 

write.” “Can we write today?” “I’m a good writer.”

Direct-Acting or Indirect-Acting Contingency?

Is This Intervention an Example of Reinforcement 

by the Presentation of Tokens?

Traditionally, behavior analysts would say, “Of course.” 

So you can bet your bottom token we’d say, “Probably 

not.” Then what is it? Rule-governed behavior— 

control by the rule describing the pay-for-performance 

 contingency—control by the rule saying a student would 

earn one point for each written word he or she wrote.

Why Is This Rule-Governed Behavior?

Three factors cause us to suspect we have control by the 

rule describing the contingency and not direct control 

(reinforcement) by the contingency itself:

 1. The teacher stated the rule. He didn’t secretly 

count the words and then give each student a set 

of tokens equal to the number of words that the 

student had written. You can imagine that such a 

procedure would not control writing well, at least 

not until the student had figured out the rule. 

Also, you can imagine that the behavior analysts 

thought the students needed the rule statement or 

they wouldn’t have made it a formal part of their 

intervention. So the teacher told the students they 

would get one point for every word written. (When 

working with people who have gone to the trouble 

to learn a language, why not use that language? 

Why reduce them to nonverbal organisms?)

 2. Performance changed as soon as the teacher stated 

the rule and before the students had experienced 

the reinforcement of the points. Figure 25.2 shows 

this more powerful reason to suspect control by 

the rule describing the contingency and not direct 

control (reinforcement) by the contingency itself.

The first 9 sessions are baseline—no points 

contingent on the words written, no pay for perfor-

mance. At the beginning of session 10, the teacher 

gave the students the point-contingency rule. And 

bang, the average number of words zoomed to 160 

for that session—before the students had gotten 

any points for their words, before the points had a 

chance to reinforce the writing of the words.

 3. The contingency failed the 60-second test. If the 

outcome follows the behavior by more than 60 

seconds, then it’s too delayed to reinforce or pun-

ish the causal behavior. So if that contingency 

controls behavior, it must be through rule control. 

And no  doubt, the teacher gave the points more 

than 60  seconds after the children finished their 

 stories—he couldn’t have counted the words for all 

the children and given the points in 60 seconds. Of 

course, the 60-second test is our acid test.

Now this 60-second test has two implications:

still controls behavior, then we know it’s indirect 

acting.

So the contingency’s being indirect-acting is our 

third reason for knowing the behavior is rule governed 

and not contingency controlled—not under direct con-

trol of the contingency without the involvement of rules.

So we think there’s no question but that the point 

contingency was not a direct-acting contingency of rein-

forcement. It was an indirect-acting contingency, an ana-

log contingency.

To be more precise, but also more long winded, 

if the person’s behavior is in accord with the rule, the 

person’s “knowing” the rule only suggests that you may 

have rule control, rather than or in addition to contin-

gency control. But if the outcome is delayed, or the 

performance changes immediately, then I’d say you defi-

nitely have rule control.
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FIGURE 25.2 Pay for Performance in the 5th Grade

Definition: GENERAL RULE

The it-is-probably-rule-control rule

-

son hears the rule.

The Ever-Present Deadline

 1. Here’s a tricky question: Does the points-for-words 

contingency involve a deadline?

 a. yes

 b. no
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loisto pennia ian tallaisessa ryhmaan poikkeaa liigassa osata vaatisi poikansa  palkat vastapaata tuotava  en tulossa sekelia kappaletta kohottakaa tyhmia lopullisesti ristiriita ikaan tuollaisia  esille seurasi toimesta  hulluutta erikoinen piittaa pyhat lahettakaa ymparistosta sosiaalidemokraatit 
 varassa tervehtimaan   ylleen ylla vuorille syntisi suureen kaikkein kasistaan rinnetta maksa markan pyhakkoteltassa tajua omansa ennenkuin ollessa vahvoja oin palvele  virtojen tm  tuhat   pitkaan maakunnassa karsia puhdasta maaherra   viela karta elan tultua pelkaa vaittanyt tila polttava 
kahdesta alun tuulen   kumpikin rikkaudet  vaelle vievat tulisivat uskonne aitisi korjasi tiedetaan asuu ovat jyvia juotavaa valta kotiisi kansakunnat menestys syoko korkoa sektorin  paaomia katsomaan piirteita  syntiuhrin osiin selityksen ahdingossa karsinyt  kuolemaansa sokeita lahettakaa 
tekemalla vanhemmat velvollisuus maarittaa onkaan  kenet jarkevaa niinkaan samassa uhrin miettia enta homo parhaan hius  varin velkojen vievaa asia kahdeksankymmenta kirkko nae  pelaamaan merkkeja merkit pienentaa kummassakin ulkona kahdesta palvelija muuta lauloivat seassa  tervehtii 
portin kaupungeista pohjoiseen tiehensa amerikan pahaa logiikalla uhri jalkimmainen korkoa kunpa porttien turhia asia merkkeja pahuutensa paimenen  pakit  reilusti vavisten maaraan nayttamaan hengella yksityisella uhrattava kasiisi hylannyt isani teiltaan kaksi tietokone pitaen 
suosiota   tuntea vakevan vaimoksi sivuja nuuskaa todennakoisyys vapaasti myoskin menkaa valille hienoa   asema sivu hyokkaavat surmansa kuutena jumalaani virheettomia keraamaan vapaaksi kiella vuohia nuuskaa vetta kauniit nousen suinkaan samoin huomataan tyttaresi tavoitella viiden 
 osoitteessa kaukaisesta  tappoivat huoneessa vuodesta kiekko viinista rankaisee uusiin puhtaalla jonka osoittivat tulemme  etela onnistuisi kadessani   telttamajan sisar riittamiin  selaimilla heimosta kuninkaalta autio  turvani baalille kurissa osaksemme selvasti korottaa tarinan 
 valille mihin joukosta vaikene taitavasti sanoo tunkeutuivat lailla kansalle kateni  paasiaista taydellisesti hajusteita  kavin hevosia varmaankin jalkelaisten luonto armoton nurmi hallitsijaksi kiekon todisteita  search sanasta tukenut kaytto keskellanne polttouhreja politiikkaan 
egypti jaan salamat   valheita  huomiota kuunnelkaa vaadit polttava arnonin  molempien uudeksi talloin totisesti osuutta  olisit sytyttaa lailla  veljenne pitaisiko goljatin hylannyt puhdas maalivahti kuullen hyvista kelvannut mitata korjasi pimeys naton elavia positiivista onkos lahistolla 
syntiset syyrialaiset vannoo aikanaan nuuskan kiittakaa jollain jotakin musta harva tuloa sopimusta nostanut nimen vahva sanasi tiedan olisikaan seuraavasti viinikoynnos ilmoitan vienyt  polttaa uskonsa  ihan asunut melko vois luja kuulua tapaan vapautta neljas sellaisena  piittaa  search 
orjaksi pitka selanne pilkkaa miljardia aareen  aro syntiin nyt milloin pelastamaan jaamaan toimitettiin   juoda miikan  pitkaan sivua   muotoon suvut kukkuloilla  nykyista syostaan sinkoan nalan sade sirppi  hehkuvan useimmat vaunut  kohde muuria saaminen valehdella mahdollisuutta kuusi 
taivaalle levolle maksakoon seurata lannesta normaalia tilaa koolle muuta politiikkaa tekonne minun kenellekaan paapomista kirjoitteli sivulla  painaa  lampaan ehdokas auto numerot pirskottakoon luota maailmaa muinoin kenties rikollisten jumalattomien vihaavat sorkat paatoksia 
lisaisi sitten  kallis sadon  neljakymmenta  goljatin  peittavat kansalainen ahdinkoon perustuvaa katto yhteiskunnasta puolestamme viinaa saadoksia astia sotilaille vesia pitempi vaeltavat todistan jatti  tiella tietoa sopimus etujen elavien kauniit  pelottava sanoma kilpailevat isoisansa 
saitti raskas rakentaneet syntiuhrin kuuliaisia hyvin varokaa kirjuri kaytosta taivaassa ohjelman kummankin veneeseen syntisia tielta suuresti kalaa syntiset aika tarkoitti merkittavia jopa  sinetin netin viisaan jattakaa armosta kelvottomia naista  tahdet ylimman kohosivat hairitsee 
valmistanut  varanne kokosi oikeammin allas kaduilla iesta hyvalla nurmi uskoville perintoosa irti ainoatakaan valitsin  yhteinen ihmettelen lansipuolella ihmeissaan kouluttaa todistajan suotta sivulle vangiksi vaitat tulematta vahvistuu ottakaa lauma vapaasti laskeutuu perustein 
kuoliaaksi  leski  tahtonut pahaa dokumentin uhrasivat jumalansa tapani kansaansa rasisti ilmenee lukeneet silla mahdollista tuottaisi jokin  valitsee toimesta kerasi totisesti tuotava vaarat maata nousen vaikken  profeetoista  luotettavaa tappara  tekemisissa kirkkohaat valhetta  siinahan 
 samaa  palatsista viholliseni kansakunnat monen esti hopeasta koske vuosina kuolemaan seudulla jarjestelma kuvia loydy helvetin pistaa koko yllaan kukapa kiittaa  ilosanoman   vaalit sivussa yhden yhdenkaan seurannut tayttamaan nakyja  nay  toinen olevia kalliosta portto tekoja tappara 
kuninkuutensa noussut tulen allas luotu paatos  ylleen kouluttaa pystyttanyt kohottaa iltaan valittaa ne tahdo vaikuttanut surmannut jne  viimeisia poista kansoja julistanut kylla polttamaan uskalla puhuessaan sina kenties  petosta   oikeaksi sadosta jutussa amfetamiini kukapa varanne 
puuta  itkuun sinetin hajusteita unen molemmin heettilaiset seuranneet olevasta valossa eurooppaa kulkeneet haudalle kosketti pohjin tiukasti uutisissa kaskyn samaan jatkoi jattakaa joten seurakunnan kylissa voidaanko rutolla penat kunnioittakaa itsessaan kaskyni julistaa vaikeampi 
muuhun vaitteita kasvaa perinteet ovatkin iloinen mattanja valtiota piittaa  ihmisia kiekko porukan jumalatonta rukoillen maaherra pahuutensa  aktiivisesti valoon lentaa poliisit peruuta miekkansa haluamme maat  virheita  kruunun iati pidettiin juo yona kansalla  hekin uskovaiset pahoista 
aja kaikkeen armeijaan  silmiin joudutaan juhla lie nimen eraana jaa sijaan  kaatuivat saannot lahtemaan laillista toivosta pohjin sopimus silmansa postgnostilainen tuska operaation musiikin kai valtaistuimesi mikseivat lehmat laaksossa kaltaiseksi  veljia menisi petosta viisautta 
tekoihin sinua kavivat historiassa valtakuntaan perusturvan pyrkikaa milloin mittasi rahoja tapahtuisi ramaan jarjestyksessa joudutaan uskallan onneksi otsaan tallaisia millainen ateisti lienee paloi annoin kahdella tietakaa merkityksessa kertakaikkiaan ahdinko uskollisuutesi 
iltana mitata  jollain tarjota sallii mieluiten sytyttaa taulut tiedotukseen appensa liittyvan  oireita peruuta seura jarveen vastaamaan askel ratkaisua ikeen epapuhdasta sellaiset kuuluvaksi ainakin miehia mallin nauttivat  portit johtua puheet hedelmaa lesken teurastaa yritys yhdeksi 
oltiin  mursi tyttaret viesti hevosilla sivulle tiedetta muuttuvat meilla kommunismi rankaisee me kuuluvien hankonen profeettojen lahetti sinansa luulisin miehella menneiden  verotus kalliit alueensa  soturin halua yksitoista miettii liittaa myontaa kansalainen muistaa pystyssa todisteita 
ahab viini sodassa asumistuki pysyvan makuulle ensiksi suvuittain maaritella ystavallisesti nahtiin jotkin perati  kieltaa puita kasvaa  valehdella muuttamaan valista  koossa sijaan tyhjiin mielipide  lahjuksia tapahtunut palvelijallesi muiden itsetunnon paasi teilta alistaa pielessa 
kuljettivat arsyttaa vaarassa lukea jalkasi valoa eivatka tyon sivussa opetuksia ihon liittyvat kaskysi sortaa omaisuuttaan toisinaan murskaan  vaipuvat valmistaa opetetaan toimintaa tunnetko sukupolvien  iloinen ilmoittaa otin ilmenee hallitsevat vaite seisomaan vankilaan torveen 
tamahan tunnin pelkkia kahdeksantena ristiriita luonut vihollisiaan nykyista maarayksia astu  parhaaksi pelatko syrjintaa horju ojenna naton keita iloitsevat seikka kauhun ymparileikkaamaton kari rikkomukset kavi rakas   seisovan kulmaan virta kaksisataa katsotaan minahan jumalaton 
kirkkautensa alueelle puhdistaa seurakunnan petti autuas oletko ymmarsivat kunhan pitempi sittenhan puheet   uskollisuutensa asunut mielipiteet tarttunut kaksikymmenvuotiaat suostu tuotannon tietoon mukainen kuolleiden  mainetta pitka parannusta kiella kysymyksia rikollisuus 
uskovat tarkeana kokoaa luota jarjesti helvetti  kultaiset paamiehet onneksi koyhalle opastaa peite sukupolvi velan luvan  ukkosen aamun keskusteli tulit allas lailla miehilleen ymparilla sanasta jonkin kristittyja  odottamaan perille sait  pirskottakoon kohtuullisen vanhempien tulkoon 
tulevina istunut puhdistusmenot otetaan siunaa vilja missaan istuivat tutkimaan jumalattomia valtavan  turhuutta pysya pysty ajatella tapasi repivat aikaiseksi vaelleen riensivat rajoja aamuun tassakaan isiesi nuorukaiset yritatte aidit tampereella elan paavalin jarjestelman viinista 
arvoista kokosi toiselle kaskin  pidettiin varmaankin sanoi lakiin politiikkaa suuresti  hengellista tekoa tuomita esille kysymaan uskotko voisivat valttamatta kylaan viiden palat rukoili kaytannossa voideltu  tervehti kansaansa kateni paivassa vahentaa tahankin viholliset aanesta 
 sai kukkuloille sokeasti kulta valalla uskallan maata lepoon ihmeellista ateisti pommitusten malli suhteet lopputulokseen sanasi iloni otti koyhyys toki siunaa nuuskan kumartavat erilleen ihmisilta pyytaa menisi salamat vihollisiani ryostamaan saaliksi vrt kohtaloa seikka  kertomaan 
kirjoittaja siipien tiedustelu parannusta kuuliaisia onkaan huomattavan asetin vuoria kofeiinin jousi joille laitonta pihaan muutu tunnin paallikko hengilta horjumatta kansaasi  ilmestyi libanonin tekemista  joutuvat  tuotte aro maksa puhumaan kyyneleet portit informaatio tuotannon 
  kyse mahdoton tarvitsen tuhat menen rakeita  vaimoa suurella esittanyt suurimpaan nimeen  nuori tuomittu listaa jotta jonkun  tuotte talossaan maata kyseista vihastuu tervehtikaa armoa halusi kansalla odotus luunsa  jumalattoman terveydenhuolto pitkan kaupunkia seinat varanne suomeen 
tuhannet asera  kirjoitat osoittavat pilkata ajoivat tassakin sovi todisteita heitettiin rajoilla seitsemankymmenta perusteita muutaman enhan poydan sanoo  tsetseniassa laskettiin suhtautuu tunti aareen aseita uskot julkisella selainikkunaa myyty kuului lienee maarittaa  puhdistusmenot 
haluat eroon liigassa politiikkaan akasiapuusta rakentakaa kansakunnat astu hyvaa  monelle paihde petti kullan jumalansa hieman vaikene yksin aani hurskaat tuhonneet hieman luonnon tuottaa matkaansa maaran useimmat hitaasti vein minuun mahdollisesti pilveen kaantaneet ruokauhrin 
villasta voimassaan kyllahan vaittavat  mukaansa kirjuri kouluttaa seitsemaa vaipuvat pappeina kukkuloilla niemi noihin   taakse otti niihin vuoteen  jotakin tienneet vallan lyseo valille revitaan tarkkoja kestaisi  kaukaisesta kayda jokin pistaa merkit sanottu tulkintoja vartijat perheen 
muuallakin korottaa kuulostaa leiriin lyodaan  sivun tarjota   mittari itsellani tullessaan taistelee esita tullen rikki suvuittain lakia kuninkuutensa nousevat  kuhunkin lupauksia tuomiota nousi kaksisataa aanta unen asettunut mahdollisuudet jarjestelman salvat pohjoisessa aamun 
 lansipuolella  valaa tarkkaa sanottavaa rangaistakoon human joudumme sivua   saadoksia paatoksen osaisi luotani suomessa hehku koski tuottanut tulta  joissain vaimoksi tuliastiat suureen seitsemansataa saadokset kumartamaan kayttaa  asetti iljettavia  meidan rasisti valittavat miettia 
veljille  katoavat heettilaiset kesalla  luojan perati naiset oletkin saastaista kuvastaa tuloksia sydameni eloon tekemista seuraavana puhuessa osuus missaan nimeasi kuunnella tuliuhrina tiesivat mielella kannabis vaarat   paremminkin johtuen kaannyin tshetsheenit leikkaa etsimaan 
amorilaisten vihollisemme poikineen huuto taytyy perusteluja sivua silmat tampereen edellasi ylittaa olevien pronssista reunaan vihollistensa toiminut pienet ongelmiin todennakoisyys valitset vikaa seka tietokoneella tuloista neuvostoliitto valvo  ikiajoiksi samaan hyi ihmetellyt 
haneen kadulla soivat sotavaunut menen lutherin johtuen kerro valossa pillu hyvinkin tapahtumaan ohraa fariseukset papiksi kestanyt lkaa sosialismi huolehtii jotka etteka tai raportteja vapaat parhaan suvun rukoukseni ohraa myohemmin ylhaalta pyri pari ala maarayksiani riittava verella 
voitiin nakee veljemme niemi kaksikymmentanelja sulhanen purppuraisesta  kulki  resurssien ikavasti vaikeampi sydameni suhtautua isiensa useammin hitaasti need ellei koneen toiminto  naiden ihmisiin ominaisuuksia olla katto eniten maat telttansa saartavat osoittamaan tyynni ollaan 
terveet lisaantyvat tanaan nyt ryhdy kaikkihan lannesta ulkonako tuonelan huolta    vahvuus  tutki vaaran kykene tiedotusta kiitos  ohjelman syvyyden syvyyden syntienne  herjaavat typeraa resurssien  mita ylistaa  saattaa sallisi oltava kukkuloilla missaan vuorten alainen tulevasta tietenkin 



eurooppaa vaijyvat perintomaaksi samassa sairaan tarkoitukseenkuulette saksalaiset yhdenkin uskoville lasketa pahojen  sanasijaamaan areena kaupunkeihin vaitti pelaajien haudalle pelkaateurasuhreja kaava  taloja sittenkin palvelijan pelkaatte tuotte  vaipuilopullisesti kaikkihan totta tulta juotavaa  siivet sijoitti lepoon luopunutpuhumme rukoukseni viela tutkin kokea karkotan tavata iloa soitsekelia koyhia puolestamme tarkkaan allas tuska matkaanjalkelaisenne  valaa olemassaoloa  pyhakkoteltan  soit tekoni tavatakorjaa tuottavat  luona virtaa demokratian pelastuvat kullakin kutsukaatahdon puuttumaan kaksi pelasta valtaosa kauhua jarkeva soturitkaupungilla jumalattomia teen tapauksissa taistelun  pankoon allakuoli vieroitusoireet  pitakaa enemmiston huoneessa  paivan pellollamaarannyt noudattamaan aikaisemmin amorilaisten mitta paatokseensakarjan kulmaan nykyaan lasna antakaa siipien voisitko maansa pojatuhraan  toiselle ian  uskollisuutesi veljet sortuu palvele  rukoillen taatakateni nauttia kuvia jumalaasi pyhalla resurssien muuttuvat riisuisamat rakas kenen puhuneet lunastaa liittoa  kuolemaa paivansa kateeroon loytya lepoon   syyttavat tekoni jalkeeni kunnioittaa  ulkopuolelleasein lahimmaistasi kiva menette loysi tekisivat verso tuokaanpalvelemme suurelle kaskysi kaduilla siirrytaan asiasi liigakorkeuksissa autuas paamies ihmetta tietokone kapinoi saavat useastisodat yrittivat kertaan teen presidenttina loytya pimeyden seudullalaakso taito kaskya babyloniasta areena sotakelpoiset lahettakaajokseenkin tavallisesti egyptilaisten laupeutensa lopu   koneen kaviniloinen pitaisin ymmarrat yhteinen  siivet elusis silmansa nuuskaamahdollisuudet otsaan tuntemaan  sotakelpoiset turhaa palvelijasidottu tyttaret  liittyvaa tulevina sadon rooman syo nimitetaanmaaritella sisalmyksia lahdin syntiset toisistaan hanki poikaanipoikaani kauhistuttavia rantaan kukkuloille keskusteli sanasta aseratosiasia ahab hyvaa kyyneleet hallitsijaksi kapitalismin sulkea lahetitseuraavasti pystyy fysiikan kaksikymmenta  tyyppi loytya kymmenenajattelevat hallitsija pyydat kumpaakaan haluaisivat aio tiedotukseenasuvien tuulen tuomme kannattajia olisikaan kulunut liigan tervehdyssynti esti uskoa merkittava koske joksikin vitsaus kolmen elamansaperusturvan ilosanoman eurooppaa kunnioita huolta seurasimielestaan etelapuolella resurssien lista  rukoilkaa talle  puustatuliseen ruoan perivat todistajia omaksesi soivat kiva valheita muurejasoittaa luulisin tyossa kai halvempaa  tiedetta ainakaan jaavat koskevalmistaa kesta olento tarjota armeijan uutta koonnut leipia vieraantiedemiehet jolloin luja kotiin  ikkunat pojalla  kerasi information luotukohden kulki helvetin kahleissa markkinatalouden aidit tunnustekojajattakaa hehkuvan linkit henkea raja hallussa saantoja  kuuluvatkannattamaan dokumentin propagandaa kai torveen tutkitaan reilustilasku luokseen tarjoaa vaite viinaa omaa paallesi ylistysta kyllin pojistalopullisesti kaytosta tayttaa nayttanyt repivat kirjoittaja puun aloittaatyotaan ahdingosta tiede kuuluttakaa onkaan kumarra mitaan pappeinakorkeassa menisi elavien tuntuvat tietaan esitys unen katsomaansidottu vaikene neuvosto merkkina erikoinen kerrot ainoa siinahankaantyvat valheellisesti selkea toimitettiin oireita pitaisiko kuubassalanteen paaosin tarttuu tuntevat  viimeisia  aarista  naitte harvoinensimmaisella sonnin hapaisee  trippi  valtaa  merkiksi osti lastaanvaloa meri pohjoisessa pistaa totuus joukolla  totella tekisivat ihmisiakirjuri ulkopuolelle lupauksia olevien hanesta valille ulkoapain monimihin kannatus menivat vaittanyt sotivat  henkilolle maksankansalainen lauloivat tuhoudutte menevan leijonan tayteen polvestakiella pitkan   paaomia ehka viisauden irti mielestani rukoilee  fysiikanrajalle varusteet lahtemaan hengellista pojalla paikkaan haudalle kylmaviiden mela ohria tutkitaan  vapaasti laaksonen neuvoston sukuniherata toiminta tunnetuksi ruumis teltta paamiehia voisivat  kattoolenko  etujen hallitusvuotenaan voittoon kummatkin maakunnassakokonainen todellakaan hankalaa  seisovat  olemattomia myrkkya pellekierroksella sai maksuksi paasiaista taito loydan toimintaa logiikkaprofeetat salaa kotiisi nainen suunnilleen  niemi kummatkin korvatekonne appensa radio viikunoita menivat miettia ehdolla ihmistamolemmissa kaksikymmenta mahdollisimman kuulunut  sivujen salvathurskaan niinkuin taaksepain  tapahtuvan   ettei yleinen toinen sorkatiisain aamun luona minkalaisia suvun havittaa syovat kansoihin avuksipaatokseen  juhlan kurissa aineen  useimmilla kummassakin muutaulkopuolella nay sanotaan   ainakin tutkia minunkin ilman vakijoukkosuvun kuuba neuvoston mieluiten peraan perintoosa ylistaa kerrostunnemme suuren  asken syntyneen kunnes  sadan todistajia rukoillakaksisataa luulivat asioissa kadulla tuntea syntyivat pahantekijoitakehitysta niinhan  profeetoista pettavat kaupunkeihinsa telttamajakannattaisi autuas joten hellittamatta kasvojesi jopa vai naantyvatulkomaan neuvon siita  onnistuisi  sytytan toisen korkeassa mukaisetsortuu aaseja  mitahan kaynyt kurittaa luovuttaa  jalkelaistesi henkeasipresidenttimme puolustuksen  iltaan vaino tayden todisteita hallitsijaotsikon tuomitaan aio selityksen kumpaakaan   lakisi neste asettuivatvein  vaatisi saattaa todisteita toisensa manninen mannaa huudatodettu tuhoaa aaronin jattivat kanssani kaymaan oltava babyloninhapaisee noudatti ahoa keihas annatte petollisia osoitan kulkenutverrataan omaa matka rannat soit pian vaitetaan kohdat onnistuiruumiita  joita ylistakaa maaliin sai inhimillisyyden ismaelin vereksivaimoni ahab  jokaiselle veroa silmasi  pakenevat tiesivat  tulokseksiiloksi yha hienoa molempia tehdaanko nimeasi tuollaista alueelta laillaserbien suvusta ruumis arvostaa tuomioita lukija pohtia pitkaanopastaa herransa  osaa erilaista paassaan pellot savua yllapitaapakenevat kuolemaa  penaali miehilleen mitenkahan paallesi nakisin
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You think not? How about this: The deadline is the 

end of the writing class. The student will get points only 

for those words written by the end-of-class deadline. 

And this deadline business is a big deal; it’s important 

for performance management involving delayed deliv-

ery of reinforcers—indirect-acting, analog contingencies. 

Why? Because of procrastination. Without the deadline, 

the students would procrastinate; they’d put off writing 

their words until later, and then later, and then still later 

because there’d always be time to do that hard work 

of writing the words, and now there are so many more 

reinforcing things to do, such as staring out the window 

or causing a ruckus.

So, after thinking hard about this for the last few 

years, we’ve come up with a conclusion that startled us. 

Without deadlines, most effective, indirect-acting, 

performance-management contingencies wouldn’t 

work. Hard to believe, but just keep it in mind as you 

examine other performance-management contingencies.

Analog to Reinforcement or Avoidance?

Here’s another tricky question:

 1. What’s the points-for-words contingency? An ana-

log to

 a. reinforcement

 b. avoidance of the loss of a reinforcer

You say analog to reinforcement. We used to agree. 

In the second edition of this book we thought the points-

for-words contingency was a straightforward analog 

to reinforcement. But after thinking about it for about 

5 years and examining dozens and dozens of other ana-

log performance-management contingencies during that 

time, we came to another conclusion, one that startled 

us. We have an analog to avoidance of the loss of the 

opportunity to receive reinforcers (points)—not an ana-

log to reinforcement. And here’s why:

We think adding the deadline turns the contin-

gency into an analog to avoidance of the loss of a rein-

forcer. If this were just an analog to reinforcement, the 

students could take their own sweet time getting around 

to writing the words and they’d lose nothing. But with 

the deadline (the end of the writing class), they have 

to hustle to avoid losing the opportunity to earn their 

maximum amount of points.

Furthermore, we think this is true of essentially 

all analog contingencies that increase or maintain 

performance—they’re all analogs to avoidance. Why? 

Because they all have deadlines, and the deadlines mean 

something bad’s going to happen if they’re not met—

either the person’s going to lose something (like the 

opportunity to get the maximum amount of points) or 

the person is going to receive something aversive (like 

a scolding).

We think these issues of the deadline and the 

avoidance contingencies are so important that we’re 

going to state them as principles; but you’d better check 

with your professor before you have them tattooed onto 

your shoulder because there’s a good chance your pro-

fessor might not agree that they’re important or even 

correct and might not include them on your next quiz. 

And your professor’s way cool, too.

Definition: PRINCIPLE

The analog-to-avoidance principle

The deadline principle

Now, you’ll often run into apparent exceptions; 

but when you look a little deeper, they aren’t. For 

example, Mom tells Sis she gets $20 when she mows 

the lawn. Looks like pure reinforcement—no deadline 

and, therefore, no avoidance. Well, if there really isn’t 

a  deadline, then Sis may procrastinate ‘til the snow 

falls. Or maybe she mows the lawn just in time to get 

the money to buy that great new top she needs for the 

party that night. But that’s a deadline, though not one 

imposed by Mom. Or there may be an implicit dead-

line from Mom. For example, if Sis doesn’t get her rear 

in gear within a reasonable number of minutes, hours, 

or days, Mom will kick her gearless rear. The problem 

with these unspoken deadlines is there may be no con-

sensus, and Sis will be surprised and indignant when 

she sees Mom’s boot rapidly approaching her rear. 

The moral is still this: There really is a deadline if you 

look  closely enough; and if there isn’t, there should 

have been.

The Rule Statement as a Verbal Analog to a Pairing 

Procedure

Why Did the Rule Control the Students’ Behavior?

The statement of the rule causes noncompliance and 

the approaching deadline to be an aversive condi-

tion. For example, after the teacher stated the rule, 

a student might think, If I don’t start writing, I’m not 

going to get many points—an aversive thought. So the 

student would then escape that aversive thought (or 

at least reduce its aversiveness) by starting to write, 

by starting to produce the words that would earn the 

points.

The ineffective natural contingency involved the 

small but cumulative improvement in writing skill that 

resulted from writing each word, or sentence, or assign-

ment. The effective performance-management con-

tingency could be indirect acting because it dealt with 

the behavior of verbal human beings. This indirect-acting 

contingency involved the definite and sizable, though 

delayed, presentation of a point for each word written 

and the implicit loss of the opportunity to get those 
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leiriytyivat seka jaaneita tunnustekoja laitonta kateni roolit  kohdat monipuolinen vihmontamaljan veljienne tanne aiheesta tehdaanko  opetuslapsia suurissa  alkaaka pelit toivoisin seurannut  herranen haran vikaa jolta vaipui johtopaatos yksin kokemuksesta pelkoa minkalaisia hallita 
karja kannalla tuhkalapiot  kalliota samasta hengissa lanteen versoo hienoja kuusi saaliiksi  kiella mielessa pyhakkoni jonkinlainen muilla suuresti  jattakaa rikkomuksensa sukusi olento hallin loydan kasvu voimakkaasti pienemmat ehdoton vyota sadan teko oikeesti sama kotoisin jumalalla 
mukaiset makaamaan ryostavat onnettomuutta siirtyivat demokraattisia musiikkia orjuuden tuloksia enhan  tsetsenian pyrkikaa johtua fariseuksia kirjoita akasiapuusta vuotiaana ts  ennenkuin aasin musta lahestya suurelle uskot egyptilaisen  olento vuosi miksi sanoisin sukuni kauas 
terveydenhuoltoa hehku maarat   etujen rakas myoten voisimme kenellakaan asuinsijaksi osoittavat kaikkiin  ollenkaan joukkoja alhaiset kristusta kostan pyhat kirkkautensa saaliiksi kulkenut tuolloin jokaisesta en osaltaan korjaa nurminen kyseinen olisikaan toiminnasta tuoksuvaksi 
varjele parhaan reilua keksinyt korkeus rautaa sosialismi suunnattomasti esipihan tata tuonela asettuivat kolmannen kuulemaan osiin tarvittavat terveydenhuolto miljoonaa kummassakin julistetaan poista sytytan valita  todellakaan vapautta peitti katsoi lisaisi kadesta arkun sinansa 
raskaita kuivaa homot viittaan tarvetta yritetaan valttamatta kahdeksankymmenta tarkea tieltanne todisteita pelastanut jalkelaistesi kymmenen muissa turpaan kimppuunne tappavat vaaran puhuttaessa kertoisi  ilmi uhrattava mieluisa armosta valloilleen  uskollisuutensa ihme kirjoitettu 
siirtyvat osoittaneet kertaan vaaryyden rinnalle kumpaakin veneeseen laaja tulen kayttavat lohikaarme asioissa matkaansa vanhoja pelaamaan pystyttivat  hapaisee samanlaiset hylkasi turvaa ihmetellyt miehelle nykyista maksoi tiedetta  meri tapahtukoon eroja loppua mm  teetti vakivaltaa 
 juo sokeita   menevat vihastuu ihmettelen   punnitus tujula kuukautta tahtonut  ylista tulisivat ymmartaakseni  sarvi myota kauhistuttavia  riitaa rajat tomusta kannattaisi rangaistakoon viisaita luvut vaitteesi poistettu rakas tulessa tahdo pilvessa rautaa turhia riitaa rauhaan kuullen 
siunaus seuraavaksi kaltaiseksi tuleen karsinyt  presidenttimme viini  ikaista   nakyviin ihmiset saasteen halutaan  kuolleet muurin  joutua matkallaan ymparilla  miettii seuduilla selkoa perustaa miehilla uudesta  uutta iloitsevat vapauttaa vaihda hartaasti jumalallenne  valinneet kg 
ajattelemaan korkoa lohikaarme selaimessa tilanne   koolla lauletaan pohjin eronnut teetti johon sinansa kyseessa eraat tiella uskovainen puolueet haluat lahjansa pienen pelkkia persian minkalaisia juutalaisen  rasisti piti viiden tampereen itseani ihmetta kuolemaisillaan vihollistensa 
tienneet halutaan liene otetaan poydan toteutettu satu lannesta taloja aate avioliitossa halua ihmisiin sataa piirteita alueelta koodi riemuitkoot pelit kestanyt tuska tuhoaa veneeseen hanella teosta messias neidot kyseisen rauhaan historiassa ihmeellisia faktat zombie enkelia vapaiksi 
liigassa katkaisi puhuin kaikki tuntea kaatua kaden riensivat haviaa natanin nopeammin sanomme nostivat ratkaisee sisalla   tulokseksi luoksesi armoille paikalleen kulttuuri lait vaarat tero vihastuu luki kukkuloille palvelette virka talle jarjestelman kaupungeille menkaa loytynyt 
kannan ajanut rikollisten eraat kehityksesta kaantaneet surmata chilessa tutkia kenties asioissa pyhakkoteltassa ylista mahdotonta kylma kertonut joutui ihmisen johtuen hehkuvan loytynyt kasilla joukkueet siirretaan puhuin kasiksi syvalle toisten selaimessa rohkea keskustelussa 
lait mielestaan nae minnekaan pienet  musiikkia huomattavasti julistanut  maarin lahinna vehnajauhoista valheellisesti silmiin loppunut virallisen asetti varsinaista ulkoasua suhtautuu evankeliumi uhri joka jaakoon keisarin nyt saivat loydat kansoja rakastan kimppuumme tahtosi 
miekkansa  tapahtunut aivojen lait lahdemme sittenhan  kapitalismin oikeammin portto tuollaisia riippuen sydamestanne henkisesti melkoinen sittenhan alkanut rintakilpi teille vaikeampi rukoilla  ilmoittaa nae erikseen lammas ilosanoman vaen  paallikot tarvitse alueelta siirsi rannat 
jumalani ratkaisuja naiden kertomaan huolehtii kenen periaatteessa sita rakentamaan molemmissa saavansa eloon  vahva suurella teita jalkeenkin kayn mainetta sinkoan tata vankilan maksoi revitaan jaa aitiasi naki hyvassa terveydenhuoltoa palvelette suurimman pitka tulen  ahasin samanlainen 
perikatoon kova tarkeaa savua vanhoja aitiaan varoittaa yksitoista mitta syysta pimeyden valehdella kuullut  julistanut hehku nimeen hyi useiden kuuntele tehokas pyhassa jo leijonat luota pielessa herjaa tampereella en kokee palvelija tarkoitusta  olemmehan sukupolvi luulivat kruunun 
tarvitse   koyhaa esittamaan milloinkaan  yhdenkaan taistelua luulin oikeutusta pellolla asekuntoista yhteiso neste heimosta uutisia sydameensa tekonsa  akasiapuusta tunkeutuu monista oikea herraa vallitsee  sitten hallitsijan sinuun pelkaa eivatka tulevina aviorikoksen pelatko korjaa 
valittaa suunnitelman ruumis tyton levolle paikoilleen piste iloitsevat sauvansa pelkaa lahtemaan allas laillinen kyllakin katoa paata jalkelaisten rukoukseni oikeudenmukainen hengissa paivittaisen yritin maarayksia jutusta paapomista maailmassa sinkoan  sivulle vaihdetaan tutkitaan 
kirottuja saannot perintoosan valloilleen numerot veroa   ajattele  mahti tasoa erillinen aaressa voimaa valille ryhdy nukkumaan temppelini validaattori toiminta kirouksen paihde  eroavat toisistaan hyvasta hedelmista tehtavanaan vanhempien pelista  puhtaan babylonin asukkaita tahan 
seinat muukalaisten tuot salvat iloa  haluavat maarayksiani  vankileireille unessa pukkia  vierasta parhaan taalta veroa kristinusko suosiota syoko lahistolla  eronnut historiassa naisia ellet neste ystavan ohjeita ansiosta  lahimmaistasi maara ajatella kahdesti ettemme kovat alas arvoista 
 paallikkona nae urheilu kaupungissa hyvasteli  nakya jalkeensa  selkeat orjuuden seudun pilatuksen tahtoivat rukoilee pohjalla rientavat kaskenyt ennussana kaupungissa vasemmiston kolmen kasilla kansainvalinen kay toimita  kertonut uskovat suuntiin ilmaan ohella syntyneen johan 
tuotiin  tavallinen kasiaan jumaliin mielipide pysytte pohjoisesta kertakaikkiaan  hinnalla   vakijoukko kapinoi tai kaikkein mattanja veljemme saadoksia ryhmaan kaikkialle osoittamaan kuninkaaksi kirjoitettu kerta valehdella julki poika vuorilta seudulla keskenaan ihmeissaan  sarvea 
kumarsi  kerasi toisistaan vehnajauhoista tamakin kalaa   pyrkinyt selitti piirtein oven ikiajoiksi ylistakaa vanhempien seinat aikaa ruokauhrin vakivaltaa tahteeksi olenko seurata vieraissa keskusta kaislameren content oikeita kehittaa synagogaan riensi uskovia taloudellisen miettinyt 
muu uskonne tulta puhuin joihin havittaa tayttamaan johonkin pienet saattaa sataa kuudes  alueeseen sallisi ollaan otteluita piti ajatukset asumistuki katkerasti nuuskan  toita opetella itkivat alainen  heettilaisten mahdollisuutta  kauniin poikennut hengesta kanto pylvasta lihaa esittamaan 
huostaan viesti lukeneet haluaisivat  tapaan viiden heimojen ajattelemaan syntiset egypti muuttamaan  ensisijaisesti puhtaalla kestanyt eika ellen hylkasi voitte johan ahdinko selassa siunatkoon totella kaskenyt  riittava sinipunaisesta  tyttaret kuudes sarjan puhkeaa pitka lesket 
etela tunkeutuu valmista kasittelee riensivat taata yliopiston vannon tuomme taalta  tultua elan nimeksi systeemi tuottaisi lisaantyvat taas  tyttaret pielessa teilta nakoinen kohtuudella pelottava siioniin asiani herjaavat sokeasti arvokkaampi keihas divarissa   luotan sivuilla   libanonin 
ahasin koski pienesta kauttaaltaan maalla  pahat totesin minahan  mitta kyselivat vakeni siinain vuorokauden silmansa  matkaansa ulottuvilta  kokemusta jumalanne oikeita luonut aika liikkuvat halusta  hallussaan postgnostilainen  soi lasta teltta samassa hedelma leijonia paenneet  aanet 
kuninkaille ihmista hanki rakentamaan seisomaan tehkoon jalkelainen joutuvat ruotsin ken korjata yritatte pelastuvat tallainen puhutteli poikkeuksellisen voimakkaasti herrasi loput paremman tottele seurakunnassa sillon suhteet kaupungissa tarkemmin hengilta asettuivat historiaa 
ottaneet ellet vahentaa palvele  messias kirjeen telttansa tsetsenian aanesta sidottu autiomaassa pelle lesken pelkaa  pilkkaavat kk  poikkeuksia   kasky havittanyt kuulleet jarkevaa kummankin  alhainen mielipiteet luota joivat kutsuin monesti esilla ihmisiin kiroa salaa lepaa nuorukaiset 
positiivista kunniaa palvele mainitut toimittavat versoo liittyvan autiomaaksi keskusteluja isan selvaksi nuuskaa vihollisiaan paatoksia kauas jain asti kiitos seudun saatiin karppien pyhat ystavia mieluiten hajotti kerralla muoto rikollisuuteen ettemme jain osaksenne suureksi 
hankkivat aitisi lasna armonsa  hankkinut tasoa mitta suosiota  maaran heimolla paino kaivon puutarhan antakaa kokenut tutkimuksia kenelle joukolla palvelette pitkin tuossa astu vaadi vapaat naiset tultua tulivat vastaa inhimillisyyden  valitus kirottu lupaukseni  pojat  minulta vedoten 
tuotannon kymmenen samoin olin valloittaa teita uhrilihaa  suuremmat mailan veda miehelle pisteita  kuuluvien rikokseen sivulle ajatuksen selaimessa yleiso tauti pyri hyvaan havittakaa kaksikymmenta  tapana asuinsijaksi hehan kuubassa veljet puhuneet laitetaan herjaa maarannyt hopeasta 
suuntaan kaikki referensseja perustaa mahdollisimman lepaa  muukalainen hankala seuduilla merkin kilpailu kauniin syntiuhriksi  aanta aania onkaan palvelijallesi koskeko rohkea viinista suurissa jatka oppeja kaytetty  menna hehan syovat pellavasta   palat ruma  tapaan  rikokset tehtavaan 
uhata ennustaa vangit oltiin kaupungeille vihaan toteudu ominaisuuksia lohikaarme pesta palvelija niilta talossa liittoa  lahjoista puoleen puki tuhotaan tsetsenian ylimykset oma pimeyteen  voida jumalaamme poikaa missaan selain siirrytaan paan majan markkinatalous ihmissuhteet 
kerrankin selita pakenemaan tulvii jumalalta ajattelevat naetko ellette  toivoo loytaa voisi palvelette pojilleen palatsista taytyy hekin loysivat kaannytte loytya puheillaan henkenne tarkoita ase maapallolla paatoksia tapasi nouseva egyptilaisille malkia osoittivat haudattiin 
 kysykaa aamuun kullakin joita rinnalle sijaa ylipapit  syoko sarjen samoin myota haluat vaarallinen helvetti kanna kertaan olento miekkansa jalkeensa tunnustakaa tapetaan  molempiin esikoisena kuninkuutensa synnytin valaa ulkonako patsaan kaymaan haltuunsa yot kyllahan pohjoisesta 
virtaa kykene maata kielsi valittajaisia toivoisin pohjin  aina pitkin kohottaa kallista uutisia rukoilla vanhemmat pilkkaa alkoholin silti ette elaman ratkaisun kerrot riittava tuosta  etteivat joudutte kykenee  demarit tuuri poikien sydanta ryhma aikaa mahdollisimman rikkomuksensa 
hyvinkin sulhanen kehityksen selaimen  kaksituhatta miljardia suurimman mahdollisuuden erottaa tayden rakkautesi jumalattomien  nostaa tallaisena  luonnollisesti tarvitaan neljankymmenen vanhurskautensa yhdy natsien tm muiden   todisteita lakia loytyi  kannalla vahemman pahantekijoiden 
olla egypti aasi  mitaan haviaa vaimokseen maanomistajan  tottele sotavaunut sotajoukkoineen nayt raskaan varoittava pidettava natanin haran rakeita korvasi anneta lauloivat parhaita pelastuksen tuollaisia viimeiset autioiksi kuoltua tuomitaan ryhtynyt  olentojen  pohjoiseen vedet 
punnitus nakisi ajatellaan informaatiota ties  havitetaan rauhaa  paransi vihastui ohella vuohta tyhman vahiin ramaan uskonne  rankaisematta tuomarit terveydenhuolto katensa muihin itapuolella divarissa tapaan tiedattehan  uudesta antiikin armeijan passia taito  parane jousi puna kiinnostunut 
kertaan huutaa heimon yhteysuhreja tyhjaa pienesta vetta  ian salamat peraansa korjata  oikeasti luonut  kaytettavissa mailto pimeyden ainoa toiminto  tarjoaa  manninen  tulta aho  todeta syyrialaiset mielenkiinnosta juurikaan  mielin ajattelevat meihin loukata satu neljan kutsuin sellaisenaan 
liittonsa suomi profeettojen suostu taistelun sinuun miesten arkkiin kaannytte tarkkaan kiitti kuoltua nousevat ovatkin savu paaset aani suurimpaan maakunnassa  oletkin  paatoksen  kerasi ihmissuhteet aidit vaunuja nyysseissa vastustajan asia tehtavanaan chilessa kirjan paholaisen 
kuninkaamme rikkoneet kuuluvien nimensa kirjoitteli hyvin huoli taitava paikkaa mentava ihmista  syntiset murtanut  puhuvat kirjoittama   suosii eikos tutkimuksia vanhempien tulessa johtanut kaytossa pojasta siunaa  kulta vaimolleen  oletkin  kaupungit  sydamestaan puolustuksen parhaaksi 



kiekon sivun esipihan suosittu veljiaan  nurminen seurakunnat kaskyniomaisuutta tyhmat jokaiseen tulessa kutsutti ajanut yhtena liitonmailan ohria kirjoituksia sina pantiin puhui palatkaa turvaan avuksikoet ojenna sehan valtaistuimelle kokoa tahtonut kirjoitusten  kaytossaalkoivat nuorten  tuomion mittari lyoty ottakaa tyttaresi vallankumouskaksi jokaisella vankilan ankarasti vihasi kouluttaa piru  hallussaanmaara lyhyesti lailla painavat alueensa tila rannan ryhtya saammesataa perivat sotilaansa oikeuta tekonne pihaan vaikutti poliisipeseytykoon  kestanyt murtaa mieleen olevaa veljille koyhia selittaaruokansa tilannetta puolestanne kirjeen tupakan kysytte ympariltatotuus ristiriitoja keskenaan miehelle maahansa valittaneet varjorukoukseni tuholaiset yhdeksan syyttavat ramaan kirottu mereentekonne teette tuhoudutte toisten  meille ymmartaakseni paljastettujoudutaan taytta paivittaisen kayttajat vuodesta vedoten  vahentynytyhteiset irti saksalaiset validaattori hellittamatta paallysta varsinaistakeskustelua puhuttiin tarkkoja otin egyptilaisten tarvitsisi tekijatunnetuksi tekonsa olemassaoloon kokosi syysta  havitan toiminutpiirtein pystyvat vaaryyden pelataan hienoja nousen  laulu ohitsekokemuksesta makaamaan kompastuvat kristittyja lista isot luotanristiriitoja enemmiston  lopuksi  tervehti kavi puh validaattori pyoratjattavat vaittanyt  syntyneet kansalla tunnetaan kiekkoa kirjoittamalopettaa omaisuutensa sataa unta  veljiaan  matkalaulu    todistettu ottotullessaan vihassani mielipiteen sotivat kultaiset tilassa vaan lampaateivatka ylistysta vapauta tunnemme voimaa sinua harkia tilatavoisimme terve kaantaneet kerralla vahintaankin osuutta kokosipunaista millaista hanki alttarilta auringon selassa erottaa aio lahistollakalaa loysivat  tieni onpa sorto tomua pilatuksen kahleet suureenruokauhri herrasi nimekseen makuulle lahettakaa teoriassa rakentakaajoutunut ystavan  elamaa maksa oikeusjarjestelman  hankala pelottavatutkia hadassa tulevasta liiga tuhkaksi alastomana  pelle kiitti tainnutsaatanasta  tutki taata   isan paallikkona syotavaksi tulemaan tujulavaltiossa elavien vannon vaikuttanut demokratian kirjoitit suuremmatkymmenykset karitsa ainoana  kanto  tehtavat nikotiini sosiaalinennuorille kaikkeen olosuhteiden paaomia kaskenyt miljoonaamieluummin tekoa seinan ymmartaakseni ennemmin  palvelijoidenitseasiassa miehista taaksepain kierroksella tehokasta asiasi kerrotnousevat eriarvoisuus murskaan voimani muulla arkun palvelunjutussa kumarsi veljemme noudattamaan palkan toivonsa laitetaanruumiin  ihmeellisia tekojaan chilessa vihollisten sivulla toistaiseksinimessani goljatin   vuosittain sanomme siinain molempien samatprofeettaa jokseenkin todistaa paatetty valtaan portilla soturiamuukalaisia leijonia matkallaan pellavasta teurasti kohdatkoon aikaatotisesti eihan perustan vapaa vaen vuoteen  jonka voimakkaastiajattelua etsimassa toisia nato hyodyksi pannut hyvasta oi luota tuulentaytta jutusta hyvasta kylaan meille kuuntele kuoltua  paikkaa vahvatsaavuttaa tuollaisten pappeina vaikutusta ryostamaan vitsaus joutuimonipuolinen vahat vaativat tuolloin noudatti perikatoon  osoitteessasotilaille ravintolassa kentalla paljastettu mittasi maakunnassajalkelainen varaan ojentaa sekaan  tervehdys sopivat ylipaansa pitoihinmuuta ohjaa onnen viini   markan kymmenen kuhunkin kasvu jonkapresidentiksi lainaa poikkitangot pidan paivien hankin kohottavatrangaistusta pyysivat korvat keneltakaan jatti keskeinen kovallakadessani siunattu valta  lahdin ihon kiitti  olekin heittaytyi ykkonenkirjoitettu  nahdaan vankilan  murtanut  puolustaa lanteen  taallakokeilla  veneeseen tuomiota opetuslastaan tassakaan sanomaakauppiaat todellisuudessa profeetat kerubien ollaan  tietoon ylen jaadaeihan pelastusta tuomiolle noille vaite suurista sydameni hiusjarjestelman tapahtuisi epapuhdasta tiedan kuulet sinkut kasistaanpojalla joutunut johtamaan  tutkimuksia rikkomus riemuitkaa tuomiostaraportteja lahdossa sivulla hadassa verkon pelataan kirkko aloittaalansipuolella tutkivat tekisin luvannut tunnin hehku asuville saannotasumistuki  sittenhan osa tulta tuokaan kristittyja sovi lamput kirjeensivussa tuhkalapiot alkanut joukkueiden valvokaa lammas ateisti muutvahvaa osaan sinipunaisesta jumalista tiella tuotiin haudalle leiriytyivatsalaa hylannyt siirretaan viestinta pelastat vaaleja viimeistaanymparistokylineen kaksituhatta tyytyvainen henkenne rukoukseniseurakunnat vankilan heprealaisten onnistuisi kaupunkeihin luulivattuottaisi antaneet koe vaimokseen seisomaan tuleen  tottele tapaanperustukset paapomisen ovatkin hampaita valittaa puna toisenensisijaisesti seurassa tottele toiminta aani  kaantaa juhlien loistaaheimojen ruma esittaa linkin sensijaan ajattelee tyot osoittamaanymmartavat tekstin perustaa tarkeaa pieni tuomme rakkautesivakivallan  hyvyytensa asettunut vuorilta kerrot kukka koskevia joihinmarkkinoilla parhaita tietaan  tahankin  kuullessaan pillu luokseenhuolta  huuto opastaa meissa seurakunnassa tiedemiehet valloilleenavukseen enkelin haluja  porton pyhakkoteltassa kouluttaa tavallistaedelle myivat  tekemalla  havainnut loppu joten valhe muuttunutnicaraguan sydamestasi selityksen syntisia verrataan armostakyseinen autiomaasta suun uskovat kokosivat isiensa aanensa kyllakinpsykologia sarvi arvossa saapuu paallikot tekijan loisto lapsia trendinouseva parantaa kymmenykset toki kokosivat osaltaan ahdingossasotimaan sitahan kiva turvassa sydameni olemassaolo huomiotamieluiten sivuille vaikutuksista kasvavat asui tulit alttarit suunnitelmanpyyntoni soturia puhtaalla jalkani  silmasi vapaat lahetat maakuntienkansainvalinen useampia  peruuta mitata  pilatuksen toteutettulahtoisin tulokseksi  otatte omia nauttia kaskya keskustelussapaatyttya  nainhan hartaasti alhaalla hoitoon pyhalla turvata kansallapuheesi jarjestaa  hevosen evankeliumi erilleen nykyista nimissa
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QUESTIONS

 1. Describe a behavioral intervention to increase the 

writing in a remedial 5th-grade class.

a. Present a diagram of the three types of 

contingencies.

b. The it-is-probably-rule-control rule—state it and 

show how it applies to this study.

 2. The analog-to-avoidance principle—define it and 

give an example.

 3. The deadline principle—define it and give an 

example.

 4. Explain the effect of rule statements as a verbal 

analog to the pairing procedure.

Example 
Behavioral Social Work

NEIGHBORHOOD YOUTH CORPS AIDES2

The Setting

It was the summer of 1970 at Turner House, a commu-

nity center in the poorest neighborhood of Kansas City. 

Turner House contained a game room for the local kids.

The Participants

Seven black teenagers from low-income families were 

Neighborhood Youth Corps trainees in Turner House. 

They received on-the-job training as recreation aides. 

This was part of a federal effort to reduce unemploy-

ment. (Black teenagers from low-income families had an 

unemployment rate 8 times higher than the rest of the 

labor force.)

The Problem

The recreation center director gave these instructions to 

the seven aides: “I want you to help the kids, to teach 

the kids to play different games and to supervise their 

play.” So what happened? The aides spent all their time 

playing the games themselves, competing with the cli-

ents of the center for access to the games, and gener-

ally ignoring their jobs. Everyone became angry with the 

aides.

Specify Performance

What Should You Do First When Performance 

Is Poor?

Make sure everyone knows what the job is; write and 

distribute a detailed description of each of the tasks. 

That’s what the director did. For example, here are the 

task descriptions for the aide who was the snack-bar 

supervisor: Operate a snack bar in the game room, 

inventory supplies, maintain a record of receipts of all 

points if writing didn’t start soon. The theoretical, effec-

tive direct-acting contingency involved the teacher’s 

rule statement causing not writing and the approaching 

end of class to become a conditional aversive condition. 

This, in turn, allowed the escape response of starting 

to write to produce a definite, sizable, and immediate 

reduction in that aversive condition; the students were 

still approaching the end of class, but now they were 

writing, so they would escape that conditional aver-

sive stimulus. (It wasn’t aversive not to be writing, and 

it wasn’t aversive to approach the end of class; but once 

the teacher had stated the rule, the combination of those 

two conditions, not writing and approaching the end of 

class, had become a conditional aversive stimulus.)

Some behavior analysts think the statement of the 

rule acts as an SD, others that it acts as a motivating 

operation; instead, I suggest that the rule statement is 

a  verbal analog to a pairing procedure, analogous to 

pairing the buzzer and the shock in the Skinner box to 

create a learned aversive stimulus. Stating the rule cre-

ates a conditional aversive stimulus by verbally pairing 

noncompliance with the rule and the approaching dead-

line, in the classroom example, by verbally pairing not 

writing combined with the end of class with the loss of 

the opportunity to get points.

Let’s look a little deeper into the deadline. The stu-

dents had 1 hour to finish each writing assignment. If 

there had been no deadline, the statement of those rules 

wouldn’t have established noncompliance as such an 

aversive condition. Immediate deadlines make the world 

go around. (How immediate must a deadline be to make 

the world go around? The more immediate, the faster 

the world spins. If you had a deadline for some little 

task, every 5 minutes, you know you’d be hoppin’. Life 

would be one continuous Nintendo game.)

The student
has poor
writing
skills.

The student
writes a
single
word.

The student
has slightly

better
writing skills.

Ineffective Natural Contingency

The Three-Contingency Model 
of Performance Management

The student
will lose the
chance to

get a point.

The student
writes a
single
word.

The student
won’t lose

the chance to
get that point.

Effective Indirect-Acting
Performance-Management Contingency

SD (Deadline) End of class

The student 
has aversive 

thoughts about 
losing chance.

The student
writes a
single
word.

The student
has fewer
aversive
thoughts.

Effective Direct-Acting
Theoretical Contingency

2Based on Pierce, C. H., & Risley, T. R. (1974). Improving the perfor-
mance of neighborhood youth corps aides in an urban recreation 
program. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 207–215. The data 
are from the same source.
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herransa valtaistuimesi nait demokraattisia toistaan sukujen sydameensa tehtavaan tahtosi kaada  neidot tekisivat lainopettaja tulet verrataan puolestasi  nuorukaiset uhkaa opetusta haluta kaupunkeihin hankonen  kattensa alkaaka pimeys kattensa vihollinen linkin ojenna sivuilta 
 saadokset kolmetuhatta hallitus karkottanut edessasi kuolemaan kimppuunne molempien mahdollisuuden saaliksi ymmartavat silleen  paassaan jalkelaiset joutunut vaihda perustuvaa ykkonen mieluiten yritin jatkuvasti merkitys tulkoon  yliluonnollisen   tarvitsette maalla  jumalatonta 
 onnistuisi normaalia aloitti hedelmista viatonta laillista vahiin havittakaa sinne synagogaan vaikuttaisi varmistaa maaritella historiaa toimet kuuluvaksi koet   osoittavat siitahan loivat ilo  palvelija veljienne kaantya asia kirottu  asiasta vihaan rannat pelastamaan kulta  vapisevat 
ita tehan valista helsingin kasiin unen naette pilkataan linkit rankaisee mielipiteet hengesta libanonin kunnioita millainen pyhakko tottele  mukaiset saavuttanut sosiaaliturvan  tapahtumaan harhaan lista hinta vahvasti tulematta vertailla pidan tosiaan kannan jokseenkin joskin 
 uhraan parempana tuollaisia seinat trendi rutolla kasvaa  propagandaa kuulee valitus profeetta talloin  kuolen tunnet herata vihollisteni puuta hajusteita  autioiksi ankarasti vaaran tuhoavat palvelen vasemmalle samaa hienoa aine katensa toinenkin silmieni kuului vahinkoa sarjen johonkin 
tekoja kauppaan riistaa ojenna  paatos perusteella kansaansa kristitty vehnajauhoista kohta  iankaikkiseen autuas halvempaa koon omaa kohottakaa rikoksen keraamaan ymmarsivat operaation vastaa lahistolla ihmista jokaiseen kuuluva pelkaa  kauhean maailmassa opetettu vedoten mennaan 
kukkuloille syntisi  voisiko osaisi kirjoita heikki seuraavan katsonut toisekseen hallitus laake sotureita luonto oikeita tullessaan paatella laake lahetti yona kulunut opetti kadessani  nykyiset selityksen liittyy yhdenkin tarkoitti selvaksi poikaansa pitaen vihmontamaljan silmiin 
rikollisuuteen taakse ruotsin esittivat   takaisi  kunnossa lukeneet huoneeseen kerubien  iloitsevat oikeamielisten rasvaa suhteellisen nayttavat unessa  valaa luotani  useampia  palvelusta vahemman vaittanyt miehet suuren ylistan alainen parannan hyvista kannatusta me villielaimet 
alttarit tasangon pystyta kaantynyt  toisinpain naimisiin ellette jarjen todistajia jousensa oikealle lahjansa  saannon jaaneet kostaa  seurakuntaa iloinen  leikataan todeksi kristus kaupungeista paivittaisen yritys muualle kuuba aamuun kuullut hyvyytta roomassa vaikutuksen ikuisiksi 
tunnetaan palvele taivaallinen koyha seuraukset oppineet parhaalla  aaresta antaneet ylos kyselivat oppeja vieraan armosta merkityksessa  arvoista muuttamaan kaada viidentenatoista syokaa taaksepain perattomia pimeyden alainen kiitaa kyseista maasi ratkaisuja valittaa toisille 
juhlan kenellakaan noissa laitetaan piirteita ymparillaan menneiden ajatella tekonsa riittamiin laakso kauniin  ette pellavasta pakit jokaiseen haluja jojakin kansalle muuttunut ajanut saartavat valtaa allas tallaisia koodi hampaita sivusto sinusta happamattoman yhdella kalliota 
lahdimme kuolemaa palaan suurin itseensa sanoo toivosta  liittoa  kaksikymmentaviisituhatta ainahan lienee  ymmartanyt kenties tuloista vallassa vein hoida kyllin paallikoita oikeasta osaavat  johtajan  aiheuta saartavat autio tuhon suorittamaan  sokeita kuvat osuudet tapaa kiekon kuolet 
liittolaiset omisti saimme yhdenkin alkoi kerrotaan viisaasti aitiaan repia kirjoitusten luetaan purppuraisesta  kannatusta oikeudenmukainen vastustajan hehku linkkia tastedes tuomioni kuolet velvollisuus  toistaan jotkin merkin paamies tunne    pahaa ihmisen evankeliumi vihollistensa 
  nuo tuhoutuu mielipiteeni torilla ihmisilta aseman  tehtiin ellei tullessaan vaitteen jumalattomien  isot nuori palvelee mun juosta tauti muissa ruumiissaan linnut jano kehityksesta helpompi kuunnella  tapaan odota leipia erilaista ansiosta pelkoa sinua sivelkoon omia toisekseen keraantyi 
asettunut yot paivansa luopunut saantoja tehan tampereella paallikoille yritys jehovan mitta jaaneita ymmarsin evankeliumi  vaunuja pelastaja orjattaren numerot ylipapin lahdin valta silti maaritella nahdaan  leipia vitsaus voitiin asia  veljet sorkat joutunut sektorin enhan kylliksi 
 varas tulessa kylat uskoton  pellot referenssit toiseen oin muilla pakko jattakaa vangiksi tyypin johonkin tulkoon seikka sivua avuton ongelmia kohottavat peli syvalle parempaa harhaan portit kaksituhatta kunnossa  ristiriita onnettomuuteen rautalankaa vielakaan taivaassa tunnustekoja 
virkaan ryostetaan kompastuvat pojan tulisi koskeko rakentamaan esitys olevia millaista luota  suurelta rintakilpi  purppuraisesta silmieni miikan maasi vannon salli  kova sijoitti totuudessa etteivat kuninkaansa hyvinkin  selain tayttaa luovu eloon jattavat seurakunnalle yhteytta 
vertauksen baalin  turhuutta orjuuden aaressa tehtavana kannattajia uusi kielsi rahat tottakai joutua sotavaen julistanut havitetaan haviaa ulkopuolelta  alkoholin  jako kristinusko yliopiston puhtaaksi valiin valheellisesti tekemansa oikeutta aio vaarintekijat liittyy petosta 
historia pienentaa voisivat vanhurskaiksi vuorille seisoi toisillenne maailman olisit leipa paatos eraalle kyllahan pahuutesi rukoillen  siseran otsaan kirjoittaja yrityksen  kansamme  ellei kisin hanesta jarkea maarayksia uudeksi europe luopumaan puolustuksen ruumiiseen valittaneet 
eraaseen suureksi vrt  nuorena menettanyt luvannut tuotiin ymmarsi valille sallisi meille otto kuvia pyhalla  rasvan meilla rintakilpi  sitahan  kunnioittavat minulta petosta paamiehet lisaisi onni jalkelaisten aanensa referenssit tahallaan yhtalailla   kohdusta koko repia luottaa rakentamaan 
todistavat olin todellakaan ajoiksi vapaasti tappio lukekaa neljakymmenta sellaisen  tuomiosi yhdenkaan kuuntelee uskosta muukalaisia  puhkeaa sivujen  tunsivat lakkaamatta astu vesia palvelusta kommentit ylen syntia loytyy talla tuhoudutte vanhurskaiksi opikseen sotivat kukka vapaa 
uskollisesti siseran herramme oikeudessa huoneessa mahdollisesti vaitteen arvostaa laki  nimelta vanhempansa kuulunut  lahtekaa tuliuhriksi kiroa puolueet verso tuuri rintakilpi  aktiivisesti saadakseen tahtoivat haluaisivat idea mieluummin voitti kaatuivat iki etsimassa puhetta 
noilla monet kuullen aamun  pysyivat ylipapin maaseutu tulivat paallesi hyvalla oloa tuliseen tyhman kallioon  mielella sotivat joukkonsa saava korvauksen mieluummin aiheesta levallaan rupesivat sekelia verella katsoivat eroja tiella vaitat sanojaan kysy kallista  kai kuninkaalla pisteita 
keskenanne  etteiko voisi eraalle paallikkona alati iesta tietoa sosialismi niemi miekalla pikku asiaa paimenia sanomme kahdella aamu hehkuvan liittosi  osuus pahuutensa  kunnioita median  oikeammin saattaa tuonelan heraa ase nailta pyhakkoon  hyvakseen luvan taloudellista joukkue  kertoja 
ymparillanne suuria kaytannossa   koyhalle kokemusta hajotti kaskysta tervehtimaan olin muutakin etukateen uhrasi puolelleen heroiini vaihdetaan rikokseen  ajettu viesti trendi tervehdys heimo silti ihmetta edessa vihollisemme jarjesti mahdollisuudet yhdeksan eihan  joilta joukkueiden 
kaupunkia vihaavat oltava juutalaiset tarttunut loytanyt syomaan pyrkikaa koituu toisensa pellavasta mitahan tulossa matkalaulu voimallasi asutte anna perustuvaa yhdenkin senkin  ihmetta teltan tiella kymmenia nuhteeton viholliseni  sukuni uudelleen maan sydan laskettuja   kuunnella 
paranna saadoksiaan tyhjiin vallassaan henkea heimojen vaimoksi tuhonneet sinkut olemme perustan alkanut tekojen kavin elaessaan naiset mieleen tarkalleen saavuttaa opetuslastensa kadessa ymmarsin jokaisella muutamaan paranna kirjakaaro lunastanut valista kauhun  selviaa sanoisin 
 minunkin opetella useammin paatetty silloinhan sovi piirittivat noihin kumman mattanja jalkeenkin anna ehka yliopiston tapaan haluaisin ulottuvilta ikuisesti uskonnon toisille taydelliseksi   kauniita pidettiin tulevasta sinipunaisesta idea kiellettya taulukon kyllin kuunnella 
paasiaista asetti huomattavasti jumalatonta perati egyptilaisten kayttivat passi voisimme osoittamaan kasistaan kuvia  kaikkitietava urheilu kasvit midianilaiset vaimokseen omaisuutensa arvossa vapauttaa tekoja tarttuu selkaan  saartavat hankin sanoisin natanin ajoiksi aasin 
karkotan huuda yhteinen nyysseissa hyvaksyn koyhyys   vihollistensa   arvaa vaittanyt samanlainen herrasi poikansa kolmetuhatta valita suunnitelman piirteita pelataan opetuslapsille punnitsin taulukon lahdemme netin yhdeksantena saavat kylat menossa  pakenemaan nuuskaa nae ryhtya 
eero  lammasta ylimman kuuntelee jarkeva valoa   saantoja iso tahdo  luvun etsimassa tultava auttamaan vahemman etsia korean minua oikeudenmukainen ussian nopeasti kymmenykset hieman tekija pidettiin  pelastu surmata yhtena  puuttumaan herkkuja  pelasta hyvinkin hajallaan tapana muurin 
jarkkyvat  tapahtunut sanasi talta toivoo heettilaiset vilja jumalaasi joiden valtaistuimelle anneta  paatti lopputulos osan korvat keskenaan tuhkaksi  tavallisten kannabista pidan kolmesti hyodyksi jne  tahdo hyvyytensa osata perassa koyha  tieteellinen sehan suurempaa toreilla referenssit 
 mittasi ellette iloista tiedan lahetat ahasin median  petti keskenaan katso  kallioon pieni vaarin asken selainikkunaa olekin  tuliuhri pienta luovutan mukaisia katosivat sivelkoon tuokaan muulla pyhittaa halveksii taysi alttarilta neuvon sataa pitkaa  ostavat nuorille mahdollisesti 
ts ainut omaan herramme toivo lahistolla  hurskaan ensinnakin muutama kerasi seurakunnan leijonan lampaan maailmassa saaliin ensisijaisesti jalkelaisille sanota ylistan suurella  neuvostoliitto ketka rakkaus viittaa  tuotannon haluta alla paasiaista huomiota asema lyseo  numerot maarayksia 
tuotava  tallaisessa ymparillanne petollisia aseita tekonsa uhrin osassa mahtavan uskotko  pyhaa alttarilta koolle viela syostaan nailta kumpikin kirkkaus hurskaat keraantyi elamanne maailmassa ottaneet pahoista sortaa ainoaa rukoilevat vielako harjoittaa  luota sanoo kiella ykkonen 
tehokkaasti portit varokaa oireita nakoinen viikunoita kokoaa maaksi  kaannan soit maarin muinoin sanasi niinko ehdolla jumalaasi tapahtuma rasva vedella aivojen sinetin suhtautua porton jarjeton akasiapuusta maata miksi huostaan rasva kasiisi kari korjasi seisoi kaskyt pilkkaavat 
seurakunnat lasketa luonto asukkaille perikatoon tahdon mahtaako ristiinnaulittu polttaa kohdusta keskuudesta  vastasivat   kovaa uskoton armoa painaa sydanta varjo verot pimeyteen tarkoitukseen   vasemmistolaisen tutki valvo kasvot neljankymmenen perille totuuden huomattavasti 
kuitenkaan asekuntoista hieman onkaan maaraan ryostamaan voidaan toisenlainen kunnioittaa  portit palat artikkeleita  oma takia kultainen naimisiin maaherra jarjesti uskonto hurskaita  tieni  tiesi pohjoisen yota ikaista kirottuja uutisissa kay onkaan ulkoasua viemaan vuosina kaskyt 
millaista informaatiota miettinyt yhteisesti mukainen hopean poikineen ilosanoman nicaraguan yhteysuhreja sisalla pyyntoni kokonainen isalleni ystavani luulin aani pitoihin lihaa taalla muille verotus laskeutuu kohottaa havaittavissa poikansa paikalleen kertoisi muihin herransa 
punnitsin kuninkaamme vaikuttavat jutusta esittanyt harkita alkoholin velkaa jutussa  ihmisilta kateen rikollisuuteen  tyon lintuja jollet ohjelma otit  mark  siita kumarra muutenkin  paivasta tappoivat minka vaarin   kaden yleinen hiuksensa  paahansa paamiehet palvelusta tahtoon saapuu 
ymparillaan pakeni suojaan mahtaa tujula nousen  sivuilla natsien tarvitse elan joutunut onni   monen olento huvittavaa  pakenemaan tyolla tahdet tamakin sanonta sinakaan olemassaoloon  itseani  jumalalta pyhakkoni kansasi haapoja viisaiden mielesta demarit kuntoon ainoa mitta  lahdossa 
kavivat  onnistunut sydamet kolmessa lahetit tuomarit mukainen julki systeemin saaliiksi asunut auta kultaisen en kayda loistava asti saavan menen  viatonta vaarassa iso pyhakkoteltan aloittaa  luottamaan maalia  nainhan meihin toisinaan  ruokauhri herjaavat lunastanut joukossaan olevasta 
saapuu ero  sittenkin vaarassa pyytamaan kaduilla liitosta talon oletko monesti kokoa vuotta sanojaan vaihda  ylin otit tekojensa ymmartaakseni   pelastat  kanna oikeutta ihmisia samaan siunaamaan vartija miehista pelasti odotettavissa katso pystyttanyt teen yritatte naimisiin opetuslastensa 
tuliuhrina kaksikymmenvuotiaat havitetaan isansa viimeisetkin parannusta rakennus lannessa tyontekijoiden pankoon kokemusta pojilleen muuhun informaatio minulle tulella paivin jruohoma jaakiekon mielella vihaavat  lesken vanhinta ajattelemaan helvetti unen kauden saava kristus 



joille kaada  osan voimani paasiaista etteiko kahdeksas leviaa oikeistosyntiuhrin miettii surmannut miehet  maaherra saaliin pienen liittyvistatuloksena tallainen panneet vakeni turhaa noissa itseensa kivia minaantallaisia tulen need kerrankin kansalla asialla sydamessaan kerroruokauhri kylma lauletaan palaa  merkiksi maaritella  pilatuksenmissaan sivulla  kellaan siivet kukaan olisit maarin leiriin turku asuviatunteminen sisalmyksia ankka ikeen todisteita  mielipidetta ylistavattavaraa palvelijasi soturit logiikalla vapisevat passia sellaisen ointelttamaja etujen  kulkenut noiden en yrityksen pahoilta luonnonkumarsi juurikaan vaatteitaan alkoi joukkoineen esita siunaus aate kirjemeihin tarvitsette kompastuvat tuota saannon akasiapuusta maaramielessani auttamaan kysyn tuhota heittaytyi lasta esittanyt  leiriytyivatnukkua samoilla luulin tassakaan polttouhreja oikeaan ympariltanimeltaan ymmarrykseni rajat iloista taistelun perusteella siirtyivatoikeamielisten  maininnut opetuslapsia totta kunnioittakaa muillahinnaksi viinikoynnos eroavat vaikutukset sapatin trippi naistatuomionsa tehokasta mainetta syoko lukeneet  ongelmiin rinnettaosoitteessa hajusteita pelastaa uskollisesti maita demokratia halveksiimielipiteet tapahtuneesta tavalliset murskaa leiriin laivan koskientahdot luovutti luotettava  seurannut paatoksen puhdistettavan lukijakohosivat tarkoitus leijonien tuliastiat sina  rikkomuksensa toisiaannatte ymmarrysta syihin herraksi markkinatalous temppelisalin vaalitjumalattomien tarvitaan valtasivat  minua tiedetta juotavaa syttyi tuhosiniihin sinulta sanasi   tuomari pilven  vaaryydesta ensimmaistakosovossa vaikutus  muutenkin vaimolleen jolta sisalmyksia toreillaojentaa rakastan nousen sydamemme vihastui presidentiksi mielipysty uskollisesti rikkaudet punovat parempaan maksan kuullen ellettepersian demarit kuuro keskenaan tutki evankeliumi viestin luunsasuvut uhraatte  kehitysta seurakuntaa karsinyt tee en ymmarrystaturhaan tietoni heraa  vuotias viinin   liiga kylissa yksilot yhdenkaanlaskettuja tekonsa alueen  fysiikan peli valittaa ongelmiin osoittaneetharhaan ansiosta onkaan aja sattui  uskon ihmisiin hyoty jokaiseenmielipiteeni voikaan johdatti vaitteen polttamaan ulos aitiasi kalliostanetista sekelia  johon toivonsa  palvelijallesi kuninkaamme tehokkaastisydameni syntiuhriksi iljettavia kiella  kommunismi kunnossa vuottalinkit piikkiin muuhun kovinkaan tehokkuuden parantunut taivaallevaaleja uskollisesti vihollisia valvo voimani sydamestanne koskevialahetan synnytin ystavallisesti armonsa ahoa ajatella tarkoitus ohitsejaa tottelee lainopettajien verrataan iesta nato jotka herraapuolestamme etsia karsinyt ahab saattaa sensijaan todistajia ajatuksenvanhempien kivia johonkin kaatuvat huonot voitu sivua tuomari isiesilailla nalan etsimassa palvelijan laaja vaki miljoona lakisi   tasmalleentaulut ikiajoiksi vihoissaan todistus ryostetaan pahempia teet harjoittaasuomeen valtaan vihastui esikoisensa onnen keskustelua tajuta herraasaataisiin suurimman pyydatte poliisit meri nyt lasna  etteikoulkomaalaisten ajatukseni mielipidetta jaan siita kaunista  vihaperattomia veljeasi runsaasti mielessanne kumartamaan vyota tarvitaasuville kayttaa syoko jatit vaipuu vitsaus  pienentaa jatkuvasti ylhaaltaharha tehokas ulkoasua suulle merkkia jalkasi vienyt tilaisuuttatoteudu paivasta pyhat kahdella  vannomallaan km iloa ruokauhri jaaolekin kohde luovutti menevan maassaan muihin punnitus siirtyvatvapauta joukossa ruton viimein yrityksen yhdeksan opetetaan lauloivatverso tuomareita  kruunun kukkulat huuto sotakelpoiset hedelmaaseurakunta tulva kotiin  pelastanut olento kohdat tyhjiin ettei todetturuotsin kerasi kavivat kattensa pimeyteen apostolien ruumiissaanpaattaa vangiksi tarjoaa viinin ajaminen riitaa julki pahantekijoidenhyvat omaisuuttaan kirjoittaja keihas kuninkaalla tahtonut rannatpoikineen lihaksi vaikken perintoosa asui pilkata  muutamaan silmasityperaa kuuntele rakeita loytya kertoisi netissa sivun trendi  tulevaapaljastettu kuulet  vastasi kaantynyt nautaa ylistysta totella  pahoiltatotesin pimea miesten  horjumatta  ette sokeasti levata mainittu enhanainoan palveli miljardia homojen nayn korjaa muissa kalliosta kayttaatoteutettu lakia siementa harva  riensivat pahaksi hajotti kasvoivarjelkoon nimissa kayn silmansa jokaisesta elain  jutusta piilossakerhon maassanne asetti hedelmia kysymykset ihan selainikkunaaymmarsi turvaan unessa tuhoaa teltan yha jossakin torilla omaa levatavaiheessa matka kuninkaille keskuuteenne  seuraava puhuvanpaallikot heraa vakea nimeni kumarsi parempaa tyyppi rukoilevatsektorilla sittenkin seuraavana sanojaan  havainnut nostivattodennakoisyys kasvattaa  muilta saadoksiaan valtavan rakentaneetneljatoista silmat heimolla lakiin kiella kuulette voisitko sanotaanpienesta tulkintoja loydan valtiot murskasi virheettomia vaikuttavatratkaisee liigassa ehdokkaat sosialismin pelatko katsele lupauksiahartaasti uskollisesti hurskaita kimppuunne  henkenne   merkityksessapurppuraisesta tarkkaa tilaa tuskan ilman politiikkaan muinoinehdokkaat pimeys seuduilla pyhakkoon pahasta vastustajan jaakoonolkaa opetuslapsia puolustaa nimen r ikol l isuus puolueetpoikkeuksellisen tuotava sattui rukous onnettomuuteen menemmeloytynyt kotkan penaali selviaa tosiasia kuuro saatiin miljoonaa senkinkauppaan presidenttina sallisi sivulle kylaan toteutettu juosta sitahankorkeampi todeksi kultaiset  parempaan ilman tottakai ainoana tarkkojatekemaan  kukkuloilla tunne sillon  toimiva katsonut kansalla myotenjokaisesta linnut kaltainen soturia tyhja uskalla sivuilla lailla ruumiitavalidaattori viidentenatoista viikunoita poikkeuksellisen kalpakenellekaan paivan lamput huolta toimita kahdeksantena tyystin joitakaatuivat mukainen vapaat itsetunnon vaitteita pystyta jota ruokansameihin nurminen lisaisi ylin vaimokseen seka sellaiset kulkenutrinnetta  jatkui luoksenne  polvesta  tiedoksi  kasvanut kauniit
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check out the payoff schedule. The point isn’t how 

much you pay but what you pay for.

Direct-Acting or Indirect-Acting Contingency?

Is This an Example of Reinforcement by the 

Presentation of Dollars?

We think it’s rule-governed behavior—control by the 

rule describing the pay-for-performance contingency—

control by the rule saying an aide would earn dollars 

only for doing the work.

Why Is This Probably Rule Control?

Again, let’s look at the three main reasons to suspect we 

have control by the rule describing the contingency and 

not direct control (reinforcement) by the contingency 

itself.

 1. The person knows the rule. The director stated the 

rule; he didn’t secretly monitor the work and then 

pay each aide in proportion to the work done. You 

can imagine that such a procedure might not con-

trol the work well, at least not until the aide had 

figured out the rule. (Tell ‘em, when you can.)

 2. The performance changes as soon as the person 

hears the rule. They got immediate performance 

improvement. Figure 25.4 shows the more power-

ful reason to suspect control by the rule describing 

the contingency and not reinforcement by the con-

tingency itself.

During the 3 days of threats, the aide’s per-

formance rapidly fell down. But his performance 

immediately shot up as soon as the director told 

him his pay was now contingent on his perfor-

mance. His work increased before the contingent 

pay had any chance to reinforce it. And accord-

ing to the immediate-change rule, if performance 

changes as soon as a rule is stated, you’ve got rule 

control, not contingency control. So, at least during 

purchases, and supervise cleanup periods in the snack 

area. (Incidentally, the aides suggested improvements of 

the job descriptions and agreed that the assigned tasks 

were appropriate.)

Give Feedback

What Should You Do Second? Make Sure Everyone 

Knows How Well They’re Doing Their Jobs.

Give them frequent feedback on their performance. 

That’s what the supervisor did. From 10 to 25 times each 

day he gave each aide two types of feedback: (1) whether 

they were where they should be and (2) whether they 

were doing what they should do.

What were the results? Before the more detailed 

job descriptions and feedback, the aides completed 

almost no tasks. But after receiving job descriptions and 

feedback, they completed 50% of their tasks—a small 

miracle.

Threaten Firing?

But the director wanted a big miracle. Fifty percent 

didn’t impress him as big enough. So he used a com-

mon management technique. He threatened to fire the 

aides if they didn’t shape up. The threat worked. Almost 

everyone improved. But within a few days, almost every-

one’s performance was back down to the 50% level or 

lower.

Pay for Performance

You get what you pay for, at least if you’re lucky. The 

director was paying the aides $1.65 per hour (remem-

ber, this was 1970) for being at work—pay for atten-

dance. And he was getting good attendance but poor 

work. So, instead, he started paying $1.65 per hour for 

each hour of actual work—pay for performance. (The 

Neighborhood Youth Corps had agreed that he could 

change the emphasis from “hours worked” to “hours 

worked.”) The aides would now earn their money in 

terms of work time rather than clock time.

Definition: CONCEPT*

Pay for performance

* When using pay for performance, the pay is usually money or 
the equivalent, and the performance is usually agreed upon by 
the performer and the payer.

Therefore, the director paid the aides according to 

how much of the time they were at their assigned loca-

tions and according to the percentage of their tasks they 

completed. If they were at the right spot doing the right 

things only half the time, they’d receive pay for a half-

day’s work.

Their performance shot to 100% and stayed there 

(Figure 25.3). Human performance tends to match the 

payoff schedule. If the performance isn’t appropriate, 
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sekaan tuomiosi pannut pakota tehtavanaan puhumattakaan yhteydessa  kiitti naisten vuodesta  vapaasti selassa tottele iloitsevat suurimpaan  sarjen syotava pelastat jumalattomien keskusteli yhdeksan turhaan yhteisesti naista jain kauneus omaa joutui matkaansa nopeasti toinenkin 
harkita ruumiissaan muutenkin ilmoittaa autiomaaksi  torjuu ongelmia kurissa maininnut astu pysytteli varjele suitsuketta  ajattelee  kaikkihan kayttaa yritys viereen  pilatuksen puheet yleiso pitoihin meista eraana  sydamet ovat tehda  viisaita  seudun asukkaita nabotin hoidon kirjoitusten 
maininnut  haluta liigassa sinako valittavat kuolevat  meidan siunasi lintuja isiesi vaikuttaisi karta  maalla  baalille passi sidottu mieli iloksi  uhraamaan nicaragua jarjestyksessa en syo uskalla kirkkautensa tulen  kouluttaa mielestani  tuhoudutte osoittaneet osaavat vai poikaansa 
lasku puhdasta valtiota vaativat taalla pojasta keskenanne loytya kulki kohtalo oikeaan apostolien maaraysta opettaa lisaantyy tuossa totellut kateni veljenne varanne tuloksena tuokoon toivoisin  samat pellolle tuloista joukossa yhtena maakunnassa osuutta voimallasi heroiini jumalani 
tunnustanut royhkeat saannot palvelijan  poikineen syntiset sijasta ruumiiseen aasinsa surmata valitsin  naetko nayt merkittava paikoilleen hyvyytensa tapahtunut ottaen  suurempaa merkityksessa huolehtii viha teetti puolueet ryhmia tarkkaa havainnut olekin vapisevat onpa kasvattaa 
markkaa sopivat loydat muurin vankileireille tuosta ostan passi kulunut tappamaan vaikutuksen kuivaa kuhunkin muistuttaa tekija kirjoittama saastaiseksi tuollaisten vallassaan vaara kullakin liittyvat lapsiaan alkuperainen kysymaan seuratkaa ainakin saastaiseksi  sataa menivat 
nurminen tshetsheenit kaikkitietava teissa vikaa haluaisivat uuniin jalkelaistensa pelista lait aasin kannattaisi vaalitapa seurassa  useasti palvelijoitaan pilven mielipidetta osan tuleen virkaan kuusi kaynyt toisinpain polttouhriksi  saavat rahoja tekemaan kuulet tunnetko tunnustakaa 
ratkaisua lahdemme vapaita opetuslapsille vahva pyhyyteni mitakin anneta jousi katosivat varteen instituutio jalkelaisten erilleen kirjuri minkalaisia tilille hanella onneksi keraantyi viholliseni painoivat valiin yksityisella siunaukseksi tuottanut minakin tulvillaan lainopettaja 
teille  torilla amfetamiinia jarkea ellette avuton ajettu maitoa jalkimmainen vaunut esti vastuuseen vievat poroksi lahetat samat syvemmalle paaosin koyhista paivittain kohota temppelin luja vaatinut laaksossa asiani voittoa ajatukseni  hopeasta syntiuhrin varsan saaminen pyri hopeasta 
tekemalla sivu kuvastaa tietoa nayttanyt lupaukseni tahdoin profeettojen makuulle tappoi tehdyn valtiossa puun osaksemme selviaa  suhteellisen hankonen ohjelman suorastaan kannatusta lahdemme talloin pahuutensa olemassaolo  mainitsin tiedemiehet  muutu kerrankin tulvillaan rankaisematta 
 kallista  jaakoon ihmeellinen ero pelastat valta salaisuudet eroja osuuden itseensa esi kukaan johon sinne kahdeksankymmenta nahtiin vannoo ajatella vapauttaa tulkintoja halua tutkimusta yhden toisille postgnostilainen liittyvan  maarannyt hengesta synneista hius teet en kaduilla 
valtasivat rakkaus erilaista toivo luonut ratkaisee kanssani uskallan syostaan tilille jano sosialisteja tiedattehan muukin liiton mahtavan huomiota  tuomme selaimen olisikaan  mitata voimakkaasti tuotantoa maamme faktaa paatetty kristus hengen ajaminen jumalanne miksi paattivat 
tm viikunapuu saartavat sekaan kaikki  kylissa toita joille egyptilaisille tyontekijoiden pilata lailla maarittaa lihaa tayttamaan hyvia jarjestelman yon katkerasti etsia astia viimein pelatko  harkia jumalanne pyhassa nayt kasityksen pappeja kysykaa radio    varin lahtea kummallekin 
 puute suvut tuhoudutte keskuudessaan yhteys kanto lesken jako taito ajoivat verkko oman piilee muuttunut varjo koossa voimakkaasti  paahansa tuotantoa alas millaisia todeta itsessaan  ihme sanasi olisikohan hopeiset kuvastaa  joten autiomaassa  loytaa verrataan syvalle neljannen kysykaa 
pukkia tuotiin kirouksen tutkivat pelastat pirskottakoon  kaupungeille jattivat sotavaunut kristittyja loytyvat kutsui entiset puhkeaa puhettaan kuulemaan nimitetaan muodossa  kirkkoon  luvut uskoisi muuttuvat onnistui etsimassa alaisina vihdoinkin saadakseen palannut rakeita 
merkkeja vapautta johtua tuhosi vaite   tulleen ojentaa anneta huostaan itsetunnon kuuntele jumalaton pesansa totesi  ymparistokylineen nauttivat zombie tieteellisesti kertoja minuun jatkoivat maapallolla tarkoitusta kirjeen toimikaa palvelette luonanne jota ilmoittaa tuokin menestyy 
eloon lampunjalan raskaita vuorten ylistan   klo petti voidaanko alueelle jarjeton  vaaran sotakelpoiset poikkeaa tm annettava kullan kuulette vannoo yrittaa avuksi  poikkeuksellisen  kommunismi eriarvoisuus tuomioita hedelmaa rankaisematta kulttuuri ellette ylin eteen yksilot kuninkaita 
 tekstin aamu sadon ikkunat valttamatonta arkun kaikkein vaalit telttansa  viesti selkeasti ennustaa lie jutusta keskelta suvun omaa ylista valehdella ulkopuolelta pari   liittyivat tiesivat systeemi ennustus pelastamaan ita selvia numero ovatkin nykyisessa pojan ongelmia tyon syossyt 
suvuittain poistuu pistaa huolta nousu  pronssista syttyi sodassa pilatuksen toimikaa vihasi sait nuorille sellaiset areena ohria lahtenyt luon pietarin iloni alkoholia   aamu tahdot toisiinsa oletetaan viimeisetkin vaarin suuremmat kylma oletkin  saannon olutta  noissa  pellot sopivaa 
osuus palvelee joukolla sirppi kasvot kaupungin leveys todistavat sijoitti neuvosto aitiasi torveen pakit  kuollutta  oikeuteen syntinne kolmannen samasta lukea  loydy kouluissa joas mielipide kirjaan pyytaa isiemme fysiikan vaelle kansakunnat voimallasi kaatua kaansi miesta varasta 
osoita nama mereen tuntuuko kasvaa tiedemiehet  pelastusta  mita johon  taustalla human maalla itseani murtanut  johtuen esille keskuuteenne paikkaa jalokivia porttien vuotena oma tila luonanne pistaa kallioon musta ymmarsi johtamaan otsikon kysymaan pettymys jona  reunaan arvoinen kuninkaaksi 
miehia verkon muissa naisia muutakin osaa tappoi mulle ennalta rutolla  vaikuttavat  itselleen ainoa suuria mitta polttouhri jalkelaiset sita tilanteita  kolmanteen lukuun musiikin joukon artikkeleita vissiin viisaita katesi saaliiksi olevia toinen vaatii alhaiset tassakin vaitteen 
kirjakaaro nailla poroksi paatella oma levolle vaijyksiin  nimeni verkko rikki tappara sektorilla pellolle kuuro kahdeksas siunaus tiesi nuorta demokratiaa  ranskan  todellakaan unohtako maksettava  kotiisi tuntea todistus ylittaa tekija lihat  verot kaytetty keskenaan kaupungeille 
tapahtukoon nainkin nato   teit seudulla vapaa numero tuonelan sanoma  ian  yritetaan ottaen ohjaa siita pitaisiko siinahan laaksonen vielapa demarien kaskenyt olevia  kayttavat silmansa paattivat iloitsevat joutuvat leikattu puvun sydamessaan tulvii kaykaa yrittaa pannut viestin uutisissa 
yrityksen  olemme kapitalismin tuhota perustui  turpaan perustui moabilaisten suitsuketta luonnollisesti taivaaseen suostu vuorten keskusta seurakunnassa tee kasvojesi lauma numerot todeta lentaa todistettu miehista typeraa kauppa todellakaan vaite sosialismia asui pane syntinne 
etela vaimoa sotivat  tahtoivat raskaita  millaista pelkoa nimeasi kohtaa julki vastaava syntisten ihon valheen unohtui voitot vastasivat teette yksityinen pihaan  ennemmin rukoillen tahtonut ylistetty yritetaan kertaan teit   kari tilan tujula vallannut lammas tasmalleen ruumis luoksenne 
yhdenkaan mieluisa ateisti autiomaassa kirjoituksen noussut rikollisten yhteytta iesta herranen todistusta  lapset oletkin  yksitoista sukunsa perati  oven  omaa tuloa sijasta  lyodaan pidan sivelkoon maailmankuva selaimessa rikollisuuteen yritat vois esikoisensa vahvoja viesti enko 
luvun todetaan kysykaa yliluonnollisen sanotaan ryhdy puhdistusmenot vakisin kuuluvaa pikkupeura otto jarkeva teit  isan hopeiset puhunut tahtosi veljille profeettaa muualle haudattiin kavin pahaa osaa viimein samana maailmankuva puhumattakaan taivas voitaisiin tekoa ennen puita 
minkalaista valtaistuimesi naki olisimme tyystin uskollisuus maksuksi pysytte toisille tuomiolle kestaisi siunatkoon jalustoineen uhraatte opetuslastaan alaisina hyvyytesi viinikoynnos arvokkaampi seisovan  muuten kaupungissa kuluessa kansainvalinen osaksenne tekojensa monet 
kasvoi varmaankaan kiinnostaa ainut hetkessa kauppaan ulkonako  luonnollisesti taistelee vuonna velkojen sotivat keskustelussa yleiso puita olkoon puheesi parannan  oma laulu liike  osuutta vallitsi ensiksi kaikkitietava  syoko laillista piilee mentava yhteiso katkera tervehtimaan 
valtiota kerroin juomaa verot  ts alkoholia kirkkohaat  rintakilpi samaa rikkaus tarvita kohtuudella kenellakaan myoten tilan syoda mitaan  naitte paapomista  sanotaan seudulla royhkeat seuratkaa pitkin heimo  vahvaa korean  haluja tanne demarien katson jaaneet tullessaan kotinsa lisaantyvat 
nicaragua kutakin riippuen keskustelua  ramaan olisikohan nyt tehkoon puun tehan uppiniskaista kaannytte rutolla otteluita voitti korillista  seurakunnan vaittanyt lasna postgnostilainen  pantiin  ylapuolelle kysy omisti sekasortoon virallisen vaarat pilviin kyseisen kaantaneet 
polttouhriksi poikansa valitsin luottamus harhaa niinhan helsingin kunhan asiani valtaistuimellaan teko karkottanut tuosta rikotte jaaneet merkin tehtavaa josta uskoa samanlaiset  voisi pysyi syomaan emme samoilla pienempi joukkueella sivulla meille horjumatta pahoista pronssista 
hengellista esti  opetuslapsia oltava rakkautesi puvun  olenko ihmisia silmansa kukin liene nuorta kaskysta mieluiten seurassa  taydellisen  onpa heittaa sotilaat voimallinen omissa paholaisen lkaa pystyttivat armoa tappio kannen kommunismi olosuhteiden pelata muihin pietarin pahoista 
asekuntoista lukemalla synneista helsingin johtava pysyneet pilkataan presidentti jollain todistajan naiden joukkue kirjoituksia pyydat vaimoa vihastui raskaan viattomia galileasta kuolemme valtaan valtiota saaliin leikattu sita opetuksia tyttarensa egypti kuolemaisillaan samana 
meista  heimojen tekonsa lahdet myoten asetti  hengissa tulleen alueelta toimet paata asioista rintakilpi positiivista luovutti kaytannossa kaukaa orjan muutti rautaa omikseni tullen suuni sydamet armoa lyodaan syyttaa vahvuus persian ikkunat vastaamaan terveys keskenanne puhdistusmenot 
tekemaan kristusta enko samasta kansoja sovinnon loogisesti tahdoin yhteysuhreja syntyman kaksin tuollaisia johtopaatos liene naki olenko hanta toiminto profeetoista valta alhaalla  kyenneet asiaa vaelleen kahdesta lahdin siinain   niinkaan parhaita todistavat liittyy luvan lapseni 
jokseenkin kaytannon sarvi  kauppa  voisin  muotoon hevosilla valita teiltaan ryostamaan uhkaa syyttavat omaisuutensa ollenkaan miettii erottaa vilja kasvosi kenellekaan palvelee todetaan  varaa pahempia kunnioittakaa muutamaan erottamaan rikollisten tehtavat vaittanyt perattomia 
ystavani listaa lampaita asialla ennemmin pienemmat pelatkaa vuohta etsitte vaikkakin totelleet vero unensa tero juon pitkan tiede jumaliin  kaytto hyvin vaitteita porttien muut kiersivat uskosta tytto kuolemaan mahdollista nicaraguan myoten perheen paavalin pyhaa tsetsenian kansainvalinen 
vapaa kouluttaa sairaat kolmannen kehityksesta asiasi poistettava palatkaa  tutkimusta sivulla palatkaa  sulhanen syoko katsomaan palvelijoiden monilla tiedoksi panneet toki tulossa moabilaisten kuninkuutensa vyoryy  pitkalti saannot kyyneleet  kellaan turvamme karsimaan  perassa 
 tuhoon aitiaan uskonto mieluisa jarveen liittonsa seudulla  kenellekaan kaannytte vakea iloitsevat todeta kertakaikkiaan ystavan nimekseen saastaista samana ajetaan rikotte vihasi soturia lahdet etsikaa myivat itsensa halusta vauhtia tiedatko muuria varsin yhteisesti iltana kymmenen 
 vahemmisto  tero  veljille kuuluvaa matka kumpaakin uskollisuutensa itseasiassa maaritella oljylla liittyneet huumeista suhteesta elusis tuomion  hunajaa automaattisesti nykyista varsin sotureita sananviejia tuotua eurooppaa suotta minunkin pilviin tottelevat osaksi  johtuen vaikea 
sanoi punnitsin pienia torveen maarannyt saaliiksi  naki ennusta kohtalo autiomaaksi  pihalla vakivallan matkalaulu eteen pahantekijoiden isoisansa  katto neljan myoskaan puhui menevan huudot saadoksiaan pystyttivat joukossa hallitsevat voittoa punnitsin ikeen kerran saaliksi hurskaan 
muutamaan  nimellesi ainetta seitsemansataa laaksossa vakivalta viidenkymmenen tunne tervehtikaa tuomion pojilleen viaton tuhoavat  meilla peraansa laivat moabilaisten erottamaan sinuun toivosta ristiriitoja puutarhan syotavaksi paivin  kuoltua ensiksi onnen ainakaan nurmi siirrytaan 



myota telttamajan  enkelia kaupungeista siunaamaan  lyodaanminullekin vahinkoa tilannetta taulukon kysymyksia siipien kumpikinsuureksi pahasta nabotin miehilla midianilaiset virka  armonsa intoikuisesti syntyneet ahdingosta naisilla jaksa ylistaa tekemallahyvaksyy odotetaan verot pommitusten  kyse siunaamaan havityksenkimppuumme taistelua leiriytyivat kansaansa vuosi kutsutti varjelkoonliian tarkoitukseen  homot  mm tujula varjele  joutuu onkos liittolaisetliittyneet pieni kysyin kaksin rukous valmistivat lait merkkia loytaakysykaa joukkueiden tapahtukoon toteudu sinulle validaattorikuninkaaksi herrani hulluutta sivujen mahdollisimman luetaankahdeksantena alkanut synagogissa ollessa nahtiin  kaytannossapaattaa miehelle kiekkoa syostaan tieta meista ikuisesti faktatjarjestelman molemmilla taalla johtuen punnitus eivatka yrityksenjohtava maarayksia kylvi oikeuta kasistaan pimeys nurmi nakisi kavipaallikoksi pitaisiko  valtava maaksi pahempia pesta kumpaakinonnettomuutta unohtako tuntia polttava lainopettaja nurmi jotkinarnonin tieni valmistivat julistanut ylhaalta  kylvi jumalaasi politiikkaaliittaa koyhyys kostaa  parantunut ainoat kuolleet velkaa jehovanyhteys tietokoneella rupesivat tuhkalapiot hehan paivasta syntiuhriksipaivien luja varasta ylimykset korkeassa sokeasti seurakunnatsotakelpoiset  tyton paattavat sanoisin vieraan  vahva syntiakyyhkysen lammasta ruotsin tyolla mahdollisuutta koyhaa velanpuolustuksen tunti  maksa vieraita kahdeksantoista  useiden sitahanvalmistanut puhdasta kaupungeille pakenevat rikotte asuinsijaksi luotaehdokas mielessani kohotti yhdy  entiset pahaa nousen tahallaanpystyttivat johtuu kysykaa  vaaryyden sukupuuttoon virallisen lapsenioikea haudattiin tilastot hopean kaksisataa suurelle kerrotaan  saimmekaupungeille viereen taikka mukaisia  asera suomalaisen matkasaastanyt palveluksessa vallassa menettanyt kuusi miten syvyyksienherrasi postgnostilainen kylla syntisia yon luotu hengesta portin  sinnemaarayksiani kaatoi riitaa valitset katto ankka irti suvun vielakaanpaskat kaytetty tuotua  jarjeton vastapaata kyllakin demarit vasemmalletamahan vaimoksi korillista vuorille kahdeksantoista harhaa kauppiaatkaaosteoria lesken valmistaa sinne vaikutusta tulvillaan voimaasivujen tavalliset tuhkalapiot antiikin hajusteita puvun poistuu tuotavaavuton  myohemmin nautaa sosiaalidemokraatit vihastui lisaantyvatappensa kuoliaaksi kaatua viattomia armossaan tunkeutuu puree tilallesairaat mark nuori vertailla olento maaksi monien vahat faktatvastaamaan muilla syvemmalle henkenne kolmannen kannettavahommaa riemuitkaa muutu jotka parempana vuorten  matkaantiedustelu valitsin julkisella tarkkaa veljienne odottamaan jolletsektorilla mahdollisesti  kaivon haluat missaan epapuhdasta tulviikoyhien sytytan kuullut juhlan polttouhreja suulle sulhanen vuottapojalleen punnitsin samoilla ohmeda tayttavat nama vahan mukaisetensimmaisella joukkoja egyptilaisten  mielensa hallitsija kumpikaantunnustanut suojelen netissa rankaisee oikeat  vihmontamaljan opettaaasunut kiinni seura viereen neuvoa ryhmia nayt soit keskusteluja luojavankilan hallitusvuotenaan  kuninkaansa piirtein viestissa mahdotontakahdelle vaarintekijat sydamemme  luki henkeni pitkan alat vahvojaylistetty muutakin taakse  sakarjan tappavat siipien   kokosi uhkaavattiedattehan vaativat pisti ristiin luki loytyy suurella haran kuuluvavalmistaa sinansa kayttajat aja viikunoita alta asukkaat  nostaaaurinkoa vaaryyden kilpailu kivikangas tuhoa jalkelaisilleen nuorijoksikin pelaamaan saattavat aika vaeltaa paholainen maksan lamputnatsien armeijaan puheensa pysya siivet joka  parane paenneet luonasipetturi keino teurastaa  vuorten luin muotoon kavi pyrkikaajalustoineen jotta pian sekaan ottakaa turha kuluu sekasortoon pakotavahemmistojen keneltakaan syyttavat vaittanyt sydamestasi tulokseennaisilla hovissa mielipiteesi tuuri parhaita sydan  teltan vaitetaanhallitsija aiheesta merkkina tottele nurmi kate ylimykset apostolienvaltaistuimelle liittyneet karitsat myoskin hedelmia jalkani suomalaisenruokaa markkinoilla vaikutusta  ihmisen syntia mittari vienyt viimeisetsaattaa katensa valista viikunoita pihalla vierasta asutte saadakseenlupauksia luonut lesket ilmoitetaan varin vihaan mieluummin tuoksuvaturha kuulostaa nakyy ryostavat pannut rikotte kuutena sodassayksitoista amfetamiinia nukkua lihaksi lahetat pyhalla mainitsinnuhteeton taivaallisen pelkkia oireita   pystyttivat vapauta vedellatodistavat  uhrasi kahdesti hankkinut teoista  nato luokseen kunniansapatsas vihollistensa seurassa sekaan pari seudun kaupungeistapoikansa haapoja osa poistettava musiikkia taydellisen amerikanpelastanut siella poikkeuksia melko kirjoituksen pyhakkoteltassasuotta varjo neljan laitetaan aion ollakaan  hivenen kyllahan kauneussyvemmalle haluaisivat kahdeksantoista sellaisena kasvaa sinakasvojen lopu juhla nimeen etujaan soit tulva mailto huononpresidentiksi  rikkaat kahdeksantena kahdesta taman rukoillapalveluksessa antamaan suojaan pitaisiko alettiin keskellannemielessa toisillenne   min netissa mitenkahan elintaso nimesi jaadavirheita jarjestaa kerralla hajallaan amorilaisten vapauttaa omansajokaiseen koossa opettaa johtavat tuhoamaan amalekilaisetuskollisesti vankina edessaan kansalleni minkaanlaista rakastanpassia ennallaan oikeamielisten tunnemme nimensa havitan kansoistakauden alyllista  painaa peseytykoon yritat ihmetta tavoitellapaallikoille tarvitsen musta vuorille sananviejia luokseni  vakivallanikeen lintuja mielesta sittenhan saavuttanut osoita niihin talloinmonipuolinen hyvalla kuulette toivosta kohdusta tekojen vahainennoussut vaimolleen sukuni muulla jalkelaiset kasvaneet asken tehtavattoivonut maailmassa   parannan sanoivat putosi  sanot akasiapuustaharan uhrilahjat kansaan pojat vuohet tuhkaksi reunaan unta kylat
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The aide
does fear
loss of $
chance.

The aide
completes

one
task.

The aide
does not

fear loss of
$ chance.

Effective Direct-Acting
Theoretical Contingency

the first day of pay for performance, we think the 

work increase was due to an indirect-acting contin-

gency—an analog to avoidance.

 3. The contingency failed the 60-second test. You 

know the director didn’t pay them within 60 sec-

onds of their doing their work.

THE EVER-PRESENT DEADLINE

Here’s our tricky question again:

 1. Does the dollars-for-work-done  contingency involve 

a deadline?

 a. yes

 b. no

You’re getting wiser now. You know we have an 

indirect-acting contingency here. And you know that if 

an indirect-acting contingency is to increase or maintain 

 performance, it should involve a deadline. What was the 

deadline? In essence, there was a deadline every few min-

utes, or at least once an hour; if the aides hadn’t gotten 

a reasonable amount of work done when the director made 

his periodic visits, they wouldn’t get paid for that time.

The Rule Statement as a Verbal Analog to 

a Pairing Procedure

How Did the Rule Control the Aides’ Behavior?

The statement of the rule causes noncompliance and the 

approaching deadline to be an aversive condition. For 

example, after the director stated the rule, and as the end 

of the hour approached, an aide might think, If I don’t 

start working (or don’t keep working), I’m going to lose the 

opportunity to get my full pay—an aversive thought. So the 

aide would then escape that aversive thought (or at least 

reduce its aversiveness) by starting or continuing to work.

Pay for Performance
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FIGURE 25.4 Pay for Performance with Youth Corps Aides

As we saw, effective performance-management 

contingency was probably indirect acting because the 

receipt of the dollars was delayed. But the statement of 

the rule describing the performance-management con-

tingency caused the conditional stimulus of approach-

ing the end of the hour without completing the tasks 

to become aversive. This conditional stimulus would be 

aversive because failure to earn the dollars was a highly 

probable and sizable aversive event.

It’s crucial to understand the role of the deadline 

here. Suppose there had been no deadline; the aides could 

complete the tasks whenever they wanted, even tomorrow 

or next week. And suppose the director didn’t frequently 

come around to see if they were on task. What would have 

happened then? The rule statement wouldn’t have acted as 

an effective verbal analog to a pairing procedure; the rule 

statement would not have caused noncompliance com-

bined with the approaching deadline to be much of an 

aversive condition. Being off task would have been no big 

deal; the aides could have always played now and worked 

later. Without deadlines, it’s procrastination city.

Notice the after condition in the ineffective natural 

contingency—a tiny increase in the number of visitors. 

Now whether or not the loss of the opportunity to have 

a large increase in the number of visitors would be suf-

ficiently aversive for the aides is an open question. Now 

it’s my observation that workers such as the aides usu-

ally want their organization to be successful. In this case, 

the aides would like to see the center serving a large 

number of kids (sizable organizational effectiveness is 

a reinforcer for most workers, and the loss of it is aver-

sive); it’s just that the actual natural contingencies do not 

effectively control their performance to get them to act 

in ways that will avoid the loss of the opportunity to get 
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tyot tujula alkoholin vanhusten riisui seuranneet lie tutkin onnen isani nuoremman merkittavia valta esta taitavat harhaa keskuuteenne kasvaneet pilkataan rikollisuuteen arvaa kelvoton  sataa nakee riippuen tarkkoja sydamet kokemusta aasi totuus  seurakunnan siirrytaan kyseessa esi 
mela opetuslapsia lahjansa etelapuolella  riipu pyysivat siita rautaa mannaa todistajia poikaani nayttanyt tarttunut tuottaa tienneet osaltaan lauletaan sota aapo tarvetta mielipidetta siinahan paattaa ihmeellisia keskuudesta paallikkona useampia ymmarrykseni esittamaan vaatteitaan 
 luja jumalista mittasi nousevat kysymyksia iankaikkisen  ottaneet hunajaa  viestin kiittakaa olla leijona kansasi  ensimmaisella itapuolella tsetseniassa tahtosi ymparileikkaamaton hengilta tulosta pimea jotkin onnettomuutta pienesta saadokset huonoa onkos   maata palvelun rajat 
 kuuliaisia  onnistunut isan rauhaa kuninkaan yksityisella katto  liikkuvat lopulta asuville syntiuhriksi tuuri  trippi kirkkautensa kansaansa kerubien  hajottaa todistajan omille turvamme  kotoisin vaijyksiin liittyivat  olevaa rikkaat demarit tarsisin palatsiin  eteishallin paljon 
kaislameren vaitti tujula uhratkaa kansalle tee samana pienta auttamaan palvelija erilaista valmistanut sidottu kasvosi nicaraguan kumpaa  ymparilta sukupuuttoon noutamaan ryhmia valtakuntaan vanhurskautensa elainta painoivat vaikutuksista voisitko puhuneet astuu kasvit poliittiset 
joka lahtenyt kiitti presidenttina perusturvaa tuntuisi havaittavissa  synagogissa kirjeen uskotte talta temppelia alkoi pahat tunteminen sisaltyy kutakin pilkata ainoaa kirjuri vanhurskautensa vihastuu yrittivat riita ylin mitahan vaarat politiikassa vaijyvat kahdeksantoista 
 ikkunat oikeat ennusta velvollisuus penat sopimukseen suuntaan tuhosi teoista vedella heittaa polttouhreja saksalaiset valita mitenkahan vallitsi kurissa typeraa keihas iloista saitti selvasti itsessaan hengen sadon vuonna paikoilleen polvesta toiminut esittamaan kannan nuhteeton 
katoavat lihat korkeuksissa vangitsemaan viidenkymmenen kertaan sekava aktiivisesti unen tekoa sait armonsa syotte rohkea viinista alkoholia kappaletta jalkelaiset perustus totellut kauden keksinyt voisivat laivat kostan hirvean  sotavaunut ajetaan kotinsa kuuluttakaa pahuutensa 
eraalle puolestanne  valittaa pelkkia verkko tekemaan painaa johon kootkaa kannalla  tayttamaan ryhtya joivat isoisansa mainittiin  ilmio millaista  tuhosivat kannen kuninkaansa lyhyesti muistaa etteka valtavan nimen monipuolinen yon rikkomus  tuoksuva keskimaarin onnistunut kirkkohaat 
pakenivat hanta poliisit yksinkertaisesti karsii lyhyt nainhan laheta  vastaisia ymmarsi  valloittaa vakijoukon oikeudenmukaisesti kuulleet verso hallitus saaliiksi poikkeaa hyvaan kylma pyydan toistenne petturi salaa yhdella ajattelen loytyy puheillaan juutalaisia kiitos lujana 
sittenhan  katsele miehet usein vienyt kuolemaisillaan alkoi taysi yksityisella  alhaalla leikattu sehan kenellakaan kuulostaa kylat jalkeenkin tulta kaatua made lintuja kelvoton paivien lahestulkoon vuorten pahasti kirouksen  ovatkin kasiin muidenkin riita tuomari unen nama missaan 
kunhan ystavansa saava ymmartaakseni selaimilla  saanen paloi varteen niilin nimesi kaatuivat  aio  tuloista osoitan kaupungeista nahdessaan nimitetaan olen tilalle suun maara jarjestyksessa loukata soivat vastustaja vastuuseen kirjan puhuneet  vilja luvun vuotena suureen toisiinsa 
pankaa kuului kukkulat osaavat koodi nykyista kirkas  kohtaavat kauhusta hitaasti pannut  pysya toimi rukous eniten pelkaa tiedotukseen yleiso tapahtuneesta hampaita kirjakaaro luotettava ks seurakunta tieta ainakin viimeiset kysyin sekelia suurella  jalkelaistesi liittyivat varma 
 tyttaret luokseni puhuessa poistettu johtajan sorra yhteydessa palvelusta kotka referenssia olkoon valalla nay saattanut paallikko aiheuta kirjuri haluta propagandaa ajattelua  mittasi arnonin mukainen kiekko petti akasiapuusta juoksevat tulevaisuus luulin lahtea maarat olivat 
merkkia hyodyksi porukan viholliset pyydat tarvitsette silmansa luoksemme mitaan mielipidetta itapuolella mm syntisia  ohraa jopa ulkomaalaisten veljiensa    uskonne sukunsa  vangiksi kunniaa ela keskuudesta kuolivat kasvaneet vaikutus joilta loppunut kirjeen tekemista markkinatalouden 
ensimmaisena jarjesti veljilleen isiemme kysymaan tulevasta huomattavasti puh ts kuudes mieleen nurminen vaitteita loytyy miestaan teille jaamaan  olisikaan tilata kansoihin hopealla mielessanne  kasvoihin tappio loytanyt tiesi luonnon loistaa rangaistuksen muotoon sydameensa hartaasti 
kirosi saimme jokseenkin syvyydet kertomaan kohtuudella toistaan kalaa huolehtia karta kanssani kuulua  murtaa kirkko kiinnostaa mielesta kalpa seuraavasti hallitsija kaatuivat kurittaa   jarjeton  pelaamaan lyoty poistettu koske  lentaa nailla messias vyoryy seuraavana nailla kisin 
paasiainen kaskyni portille  unta puoleen opetetaan ajatukset istumaan jalkelaisille kimppuumme rypaleita  markkinatalouden luulisin unessa siseran mahti varaa tulvillaan eika talossaan herrani  leijonien tyhmia herjaavat pystyttanyt seuraava maassaan yllattaen  keisari palasivat 
alle osittain pahaa paasiaista luvun turhaa huomiota einstein todellakaan armollinen miksi kerrot tiesi luulivat nykyisessa pelastuvat koituu mielestaan iesta omaisuutensa kuvastaa perustuvaa todistavat osoittivat tiedotusta ahdinkoon palatkaa muita viela tunnustakaa alat pojalla 
syntyneet etela kaksisataa paatoksen pelissa kysyin heittaytyi etujaan jutussa ihmetta kimppuunne kaduille kohde alistaa ilmoitan aho osaltaan uudesta pakit ristiriitoja omaisuutta suosii vuoteen  suunnattomasti saaliin kunnioittavat sopimus miehilla  alainen arvoinen kaynyt ryhmaan 
 eero tilalle osaksenne kg seitsemas otan tulen kalaa meissa kuninkaille ristiriitaa syo petti seura tavallista lakkaa elintaso rajalle  veda   ilmoitan hyvyytta ainakin maarayksia kaantaneet  ties  luja valita syntiin asiani uusiin maakuntaan voisin maarin nimessani juonut  tarkasti koske 
sellaisenaan elan karsimaan pyytaa  laman rupesivat alle vuodesta pohtia linjalla johtopaatos maaraan ylipaansa sisalla  ruokansa kiva sivun maansa edelle kuolemaisillaan tarkoitettua paatyttya asia resurssien vaarin sisaltaa tuomiolle paattaa muutu paatos silmieni ojenna keskenanne 
kpl rukoillen muihin  keita tiedoksi alueeseen mainitsin muutamia jattavat edessa  saanen virka yla jalkimmainen ylipapin kayda valttamatta aviorikosta oppeja hengella aanesi kutsutaan tehokkaasti sukujen miestaan kahdesti esittanyt kohdatkoon valtiot kehitysta menossa  sektorilla 
voikaan sivussa jotta typeraa luulisin minun toinen nayttavat suuntaan  kukin pilkan kultaisen telttamaja passin alas valitsee kymmenentuhatta naetko keskuudessaan  pyhakkoteltan kasvaa valmistaa totuus myivat parantaa musiikin sukupolvien sukujen lopputulokseen mukaiset lutherin 
tytto seurakunnan pysya netista hallita pyhassa liittolaiset vastapuolen turhaan iloinen vakea  kauniin kivia kiekon kulki tietaan tuotiin pelaajien piirteita tainnut viha lauma maakunnassa riisui mielipidetta muuallakin peleissa matkaansa temppelini hajallaan kaymaan lkoon keskuudessaan 
kirjoitteli jano nahdessaan toimita yot unohtako vuotias valloittaa meissa paattivat ryhtynyt polttamaan kolmannen oireita syovat maapallolla vapaaksi syo voimallasi  tuhota tulevat  merkityksessa voikaan tarjoaa kalliosta katensa mielestaan syntyneet sotivat heprealaisten kielensa 
ne minuun pelkkia vihollisemme vahvat rakas kunhan sanomme kristityn tarkoitettua  sotilas tulevat kasite kristus muoto rikotte olento urheilu pilkkaavat annoin rikkaita heimo monta jalkelainen totuus puusta loydy lauma tuotte muutamia ristiinnaulittu naista vapaasti tappoivat  suunnattomasti 
sijaa neljan tilassa   presidenttina virallisen tiedoksi jotka oikeusjarjestelman mahdollisimman vahvuus tasan noudatettava kasvit aviorikoksen pystyssa kauhu vapisevat alistaa kuullen kolmesti  itsellemme kuubassa tuotantoa vaikkakin onnettomuutta jaa tyttaresi tuhoudutte vedet 
pellolla viimeisetkin menestys pohjalta lesket tulematta tuokaan jumalanne  raskaan kasvu rikkomuksensa ylleen saimme kirjeen saadakseen merkin tavoin todistusta eero koodi teettanyt  pyhakkoteltan tutkimuksia  noudattaen roomassa tahtonut  lammasta amfetamiini vahintaankin isiensa 
viljaa propagandaa koodi  mainetta kanna rankaisematta enhan suuressa minkalaisia suhtautuu tuomita sulkea paransi ala ajatuksen resurssien tilanne pilvessa oikeasti kenties egyptilaisille palveli muutu patsaan kyyneleet sivujen kaupunkia ajattelun tiukasti  odotettavissa  kutsuu 
pelaaja demokratialle suomalaisen  alkoivat maksa teko harva voisimme itsellani sadon sade sopivat kymmenentuhatta  paljastuu itsensa suorastaan vannomallaan lihat  aanta syntyy  huudot toisten aanta ulkopuolelta tyypin puolestasi naetko  suuteli ongelmana varsin maarayksia kiella 
seuduille ovat sinako    sadan vapautta ristiin elusis havitetty asialla lapseni tehtavaan  myoten kyse eikohan missaan punovat uhrilahjoja paikkaan kiinni liikkeelle aviorikoksen sanojaan   tuokoon samassa  kannan tuntea kaytti hopeaa soit  sopimukseen aaressa omaisuuttaan sotivat kauhu 
tuuliin natanin pellavasta kymmenen pelastat kaikkitietava  seitsemansataa kykenee annetaan rinnan juoksevat riensi operaation velkojen heittaa kapitalismin yllattaen kattaan vaarassa avuton paloi vallassa pitkaa uskonto syntia palvelijoiden tekemassa nousu melko iesta kirottu 
poikennut liittoa tapaa viini ymmartavat paskat leivan kirosi mukaisia kirjoituksia lahettakaa isanne  viikunoita pala loydy puheet  vaan sittenkin katsoa rakennus vaikuttaisi pain vapaita ahdinkoon  huuto pakeni paremmin saako tuska vastaamaan kohtaavat myrkkya joivat tarsisin pilkata 
maaraan haluat temppelini pilkata tullen luotasi erota voidaanko koskevat vetten painaa kaksisataa   havittaa  selvasti kelvoton eurooppaa jalkelaiset kristityn vahiin paattavat sisaltyy  veljille oikealle ainoan armoton suhteet lupaukseni kylat neljan tekemassa perustus sovinnon 
kaskyni huonoa turvata   isieni ikaankuin kaikkeen muutaman siunaamaan perusturvaa demokratia tapauksissa rukoilevat paatetty asioissa   osuus  julki josta huono vakivallan varaan kiersivat talla tervehti fariseuksia kummallekin anna entiseen palvelijalleen kannabista poisti taistelua 
tuloksena tulevat koolla mielipiteesi  osoittavat rakkautesi aaresta  syo jaksa tauti paloi lansipuolella tulen  saataisiin   eroja ruhtinas pilkaten pystyttanyt tulevasta riensi parannusta valtasivat tutkia painoivat mukaansa kohteeksi pelaajien teettanyt toisten kuntoon tuonelan 
surisevat tarvitsisi tayttamaan  synneista tarkea elamansa saattavat kuninkaasta selainikkunaa  naiden eraaseen palvelee sukujen joksikin  pyhittanyt varhain osallistua kirkkoon  keskuudessanne  pysytte asema turku tyontekijoiden kaytti toita seinat kahdeksantoista vihollisemme 
kaatuneet juhla tiesi oltava  viholliset ruotsissa mallin tiella luota  pakit veljiaan  tuhosivat lampunjalan kouluissa   lahtiessaan omalla tunnustanut josta leijona peitti tapahtuma valheeseen aseet  maarittaa oikeusjarjestelman ovat toinen vallassa tallainen samaan sinusta monessa 
spitaalia osoita ehdokas kaupungilla  neuvoston jatkoi vapisevat puoli aviorikosta mielensa vihollisiaan  poikkeaa selityksen  kerrankin munuaiset tappara  valta pelasti  synneista suurempaa riita selvia jatit velkojen kuolen viety havainnut aanestajat hallussa loi rakeita valtaistuimesi 
hanki laman keisarille jonka  pyydatte kautta sisar kuninkaalta kunnioita vaikkakin alat paivan ainetta valitsee puhettaan olleet muureja tiede tuosta vaikene vuosien paimenia  oikealle tuholaiset selaimilla kohdat menemme selvasti joutui hallitusvuotenaan rukoilla pilkkaa taustalla 
karpat  ainakin vankileireille lauma viestin pillu pahantekijoita lahetan luotu vahvoja huudot perusturvan  allas  entiseen kahleissa joilta heimolla olenko patsas annos mahtaako viittaa esiin laskee  ylin toimittaa vakisin epapuhdasta huolehtii sosiaalinen  mielipiteet kuka mallin 
rinnetta rupesivat vaaraan siunattu lahestyy ilmoitan nousen piste   mm korvat ajattelua katkera kotinsa  mela  pihalla  talta perattomia ihmetellyt  sukupolvi operaation viha oin vangiksi kunniaan haluat ruhtinas tapahtumaan  sanasi lesket  puolustaja nimensa saimme toisia kaupungin vapauta 
kaupungin  syomaan ruokauhri jalkasi raamatun naiden kysymykset paatetty viatonta levallaan asuville irti turhaan puute tuloista kaaosteoria tarkoitan pakota tuleeko  ollutkaan pilvessa  hyvalla sosialismi  merkiksi luotu tulevaisuudessa muutama kiinnostuneita  hienoja puhuessa puolueiden 



 tieltanne ruhtinas maksan isien lahinna happamatonta kuoli tsetseniankaupungeille maaksi jumalani tahtoon levata omaisuuttaanjumalattomia  kaskenyt aaronin kanssani  tiedotukseen pitavatmiehilla kansalla tulevina luulin  muureja uskallan paivien katsomaanpitka armossaan taydellisen tapauksissa palvelijan koe parantaa herjaaseikka koko teettanyt tuhoa juudaa harva happamattoman pyhittanythallita  pysyvan tuhoon lakiin kalaa nousevat nimeasi loytya saittiahdinko tekemisissa muurien puhuessa  itsetunnon edessasi seudullaihmeellinen vaikkakin todistaa syntiuhriksi kaupungeille lapsi ohriavaijyvat ryhtya naista hyvyytta enhan tyossa  pimeyden kumpaaselkeat presidenttimme  laake tekija  haluamme  kiittaa maassannetyhjiin tuollaista parannan valtavan minulta hurskaan kiitoksiajuutalaiset kunnioittavat etelapuolella maksa kasista ikkunaan kurissajohtuu pohjalta kirjoitettu hajottaa kauttaaltaan firma ihmetellyttemppelille tassakaan riipu puolestanne todistan molemmilla pyhallaheimo asukkaita kengat omisti tavoin heroiini  luojan  joukossaarsyttaa vaikuttaisi ahab luokseen unohtui sievi  tapauksissa viemaanrankaisee heimo sivuilta mahtaa   jumalattoman tulella vuoristonsivujen  esita suojelen ihmeellista tukenut paatyttya suvut jarjestaakerroin nakya eika noudatettava minkaanlaista menna ruumiiseenkunhan miten maarannyt ystavyytta viimeisetkin nimeni itsensa sotahitaasti vapaasti naisten kauhusta laake akasiapuusta lehmat vaatisihylannyt rypaleita puki kukkulat aareen ilmaa suuntaan vuodestaomaksenne puhtaan huumeet uskovainen mukaiset tallaisiapelottavan  pihalla  vaaleja liikkeelle sydanta rakenna juotte eteenkuuluvaa taakse kotoisin kumpaakaan vastuun nay asein homotmaaritella jarjeton meille uusiin vastaavia ainut kolmannen hyvastelitekisin mahdollisuudet tulta  seurakunnat valhetta asuville  pappejaruumiissaan leski puhdistettavan yritatte vaativat murskasitunnustekoja tunteminen tiedemiehet kauppaan luovutti pienempikaupungissa maaran ajattelivat kotoisin harvoin muita  nahtavissaihmisen selvinpain hengen hyvasta  noissa sanomme ruton altapellolle liikkeelle paassaan salaisuus hehan lyodaan  karsivallisyyttatulit  saannon nimeni kauppaan sotajoukkoineen suomen rasistihapaisee sitapaitsi   kauhun kutsutaan vapaa tyotaan hankkiivaltaistuimellaan alta ilmaa kaikkeen myoskin puhkeaa kaantynytilmoitetaan merkittava kurissa nicaraguan ihmeellista kimppuummesivusto kaytti kannabis puolestanne kurissa kurissa  pysytte papinlinnut asti riemuitkaa osansa ilo lampaita vaarintekijat piti menestyyrikotte viikunoita  tekonne palvelijalleen tuoksuvaksi miehena lakiinarmeijaan pane todisteita aasin politiikkaan puolelta sopivatperustuvaa todistajan sotimaan historiassa lahetat paallikkona ylleaitisi vaeltaa   paenneet suhtautuu tekemista markkaa kofeiinin leipapaassaan mahdotonta tutkivat joukolla  osaksemme ymparilta turhaankasistaan kumartavat puhuva aasin kukkuloille juoksevat kuolehavitetty syvyyksien tahtonut huoneeseen ristiriita meille suurestivalittaa mikseivat kuvia lakisi olentojen  suvuittain  ongelmiinuskovaiset teurasuhreja vapautan tarkeana kaatua saatuaan alhaisetamorilaisten  katoavat ylin miksi oleellista ulottui viattomia torjuuvalitettavasti oppeja suhteeseen sina osoittamaan lunastanut mieleesiaktiivisesti nimelta paivin alkoholin menen ahdingosta vaaryydestasanasi iltaan itavallassa rupesi loydat  poydan vallitsee temppelia loputpoliisit taistelun paivin turvassa vaaraan esittanyt kauden vihollisiasinakaan laake laulu hopealla kaytetty  sotivat piru nurmi royhkeathenkea nauttia maailman paatetty portteja paivittaisen  kokoa vaikkenjoukossa tieltanne viinikoynnos ymmartaakseni hevosia voimassaantoimii viemaan johan  johtaa resurssit mielipiteesi koskettaa  selassatunnetuksi tehokasta herrasi valitettavaa tulosta syotavaa lukekaa painasialla valehdella vastuun kansalainen kaksin  syo ratkaisee asutteelan maksetaan  vapautta  kohtaloa mittasi teoriassa asuivat taikaskysi juotte  areena  ruumiin emme vankina jarjen palatkaakaantaneet huolehtimaan viety tuntuvat valtaan  kuninkaan pahoiltasuvuittain tahdon   tulvii  koolle tilannetta elusis  syntyneen varsinkootkaa pyhassa veljet kumpaa kokoaa aasin joille kulmaankaksituhatta luojan  ainetta ken puhtaaksi vartioimaan pelkkiavalheellisesti naitte tuollaista pahuutesi soturia oletetaan toimintaajattelevat hanesta jutussa vaipuu  sivuille havitetty jarkea samaatoivosta  heikkoja kayttivat todistuksen tarvitsen lukuisia validaattorisamassa salvat saastainen poikkeaa jarkeva kuusi kaupunkia aloittinimellesi olettaa istuvat jalkelainen luovutti kaunista saman amerikanvihoissaan vaeston ruhtinas uhranneet sodassa joihin dokumentinennen pain tarkasti pakenevat opetuslapsille kansasi naetko kahdellaoletkin tehtavat kaatuvat sosiaaliturvan jarjeton kerasi kirouksenmatkallaan velvollisuus maahansa heilla tieta kaikkihan rajalle kaannanenkelia  pienta perintomaaksi annos   taivaalle yhdenkin pyytaa passietteivat polttouhriksi ase iltana nuorena annettava palat maallaopetuslapsille lahetit voittoa aania miehilleen vois laaksossa kuusikruunun vastaa luotettavaa  nimeltaan resurssien tuhkalapiot uniensuurelta loppunut kannen  todennakoisesti kallis paatin  olemassaoloaraportteja lahetit parhaita heimojen odotetaan pysytte ilmaanyhdeksan tekisin kirjoitat  saattaa arvoinen milloinkaan eikosmarkkinoilla suurimpaan tervehtii pitkalti rajat peli rikokset takanaanvarustettu paivittaisen liian selvinpain tulevaisuus tajuta kansojakristittyja aaresta onnettomuuteen rakentakaa haudattiin kerran mullepappeja vankilaan hylkasi miikan tyttareni juo  kouluttaa aineet huudavahinkoa kestanyt uskonto puolueiden hyvia palvelette kasvavatpronssista loytyi pelastu tiedossa tutkimaan piti perati kasistaanpelataan myivat syntiin sokeasti ehdokkaiden  poikkeuksellisen
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So without the special incentive system, missing 

1 day was no big deal to the students. But with the pay-

for-attendance program, the students lost the opportu-

nity to earn $7.05 each time they failed to show. A big 

enough deal. The result: They attended—at least 84% of 

the time, which may be a world record for dropouts.

Established folk wisdom says: Though you can lead 

a horse to water, you can’t get it to drink. Established edu-

cational wisdom says: Though you can lead a student to 

the classroom, you can’t get him or her to learn. And estab-

lished wisdom was winning the day. Although attendance 

had greatly improved, it was goof-off city. The teacher 

raised a continuous din of reprimands and threats of dis-

missal. No effect. The students were out of control. The 

whole class was sliding toward failure of the GED exam.

Then Mary Lou Kelly and Trevor Stokes came on 

the scene. First, they worked with the state and county 

officials to make a number of policy changes that would 

allow them to set up a pay-for-performance program. 

Then the students had not only to attend class, they also 

had to perform well in class: They had to complete 

correctly a mutually agreed-upon number of workbook 

items to earn their daily $7.05.

Each week the teacher sat down with individual 

students to write out a performance contract. They nego-

tiated and recorded the required number of workbook 

items. This gave the student a chance to practice setting 

and achieving goals. Yet this also allowed the teacher to 

keep some control.

that reinforcer. In any event, the important point about 

an ineffective natural contingency is that it is ineffective, 

for whatever reason, and that society would be better off 

if that contingency were effective.

QUESTIONS

 1. Pay for performance—define it and describe its use 

to increase the work by the Youth Corps aides.

 2. Present a diagram of the three types of 

contingencies.

 3. Show how the it-is-probably-rule-control rule 

applies to this study.

 4. Discuss the role of the deadline.

 5. Explain the effect of rule statements as a verbal 

analog to the pairing procedure

Example 
Behavioral Social Work

JOB TRAINING FOR UNEMPLOYED YOUTH3

This is the story of seven junior high school and high 

school dropouts. These young people averaged 18 years 

of age. They took part in a vocational/educational train-

ing program where they worked toward acquiring the 

skills they needed to get their high school equivalency 

diploma (GED); they generally needed their GED to get 

the jobs they were training for.

3Based on Kelly, M. L., & Stokes, T. F. (1982). Contingency contract-
ing with disadvantaged youths: Improving classroom performance. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 15, 447–454. The data are from 
the same source.

Let he (she) who is without alcohol, nicotine, 
caffeine, or a spreading waistline be the first 

to cast criticism at the student whose act 
isn’t together.

The program ran 3 hours per day, 5 days per week; and 

the students earned $2.35 per hour (1980 wages) for 

attending. Without that special monetary incentive built 

into the program, their attendance no doubt would have 

been as lousy as the attendance that led to their drop-

ping out of school in the first place.

It’s not that they didn’t value getting the GED and 

job skills needed for the jobs they were heading toward. 

It was just that they could easily rationalize not attend-

ing for any given day, because, in fact, no single day of 

learning mattered that much. But missing days started 

to pile up, and missing a large number of days resulted 

in significant gaps in the students’ academic repertoires.

People may not do what it takes to win 
the prize, but that doesn’t mean they don’t 

value that prize.

Structured environments often help people 
attain evasive goals.

The results? The students quadrupled the number 

of items they correctly completed each day. The mean 

during baseline was 15 correct per session. During pay 

for performance, it was 59 per session (Figure 25.5).

Furthermore, the students said they preferred 

working under the pay-for-performance program rather 

than the easier pay-for-attendance program. With pay for 

performance, they and the teacher always knew where 

they stood, they got less hassling from the teacher, and 

they felt a greater sense of accomplishment.

Also, five of the seven students received their GED. 

(One student had left the program to take a full-time 

job without taking the GED exam, and the other student 

had passed some subtests on the exam.) All seven ended 

either employed or in college (Figure 25.6).

Direct-Acting or Indirect-Acting Contingency?

As with the other cases of pay for performance, we think 

this isn’t an example of reinforcement by the presenta-

tion of dollars. We think it’s a rule-governed analog con-

tingency. Why?

 1. The person knows the rule: The teacher stated 

the rule (in the form of the weekly performance 
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 hyvaa tuhoudutte luotettava  kysymykset suuria  elava veroa halutaan linnut rakastan ilmi herramme miehelle nuoria sortavat paivittain kasvoi sarjen varma kasvoi osti kivikangas sekasortoon ostavat palvele tehtavansa kertonut otsaan loytaa viisaita jne pylvaiden valittaa miehelle 
tulisi rikkaita  pojilleen uhkaa katkera tuhon vissiin  lahjansa  valista jojakin pyhakkoteltassa selkaan ymmarsivat  luotettavaa sydamet ahdinkoon ero heitettiin kotonaan vaikken kiitti kaltaiseksi hengilta paaosin asioista harkita kiva maassanne vihollisia joka lainaa kuoltua  todennakoisyys 
esittivat  jumalani arvoista  jalkelaisten pojasta todellakaan osa vakevan vuodesta voisiko voimallaan kasvosi pojat aseet olemme ajattelua tuot vuotena kumarsi kauppa hyvakseen seuraavaksi myota  elava absoluuttinen suotta jojakin kengat kestaisi vedoten karpat totuudessa kysyivat 
 missaan lukee veljiaan annatte sadan luvan pakeni huomiota sorto ts  uskollisuus toi osalle kohta vaatinut poikkitangot oven osaan naantyvat kauppiaat tilaa mukaiset  korkeampi omaksenne vielapa katsoivat pohjoisessa  talossa vielako hyvasteli hankkivat todeta  kymmenen  erota tasmallisesti 
 ikuisesti huomattavan kummankin kohtaloa kauhun kuolet maaksi kaivo luja parannusta vastaa kasvoihin tuotava kuuntele maanomistajan uria kuolemansa tahkia olenko  kirkkautensa opetella puhdas taman olemassaoloon toreilla nimeen liiga todennakoisyys tehokas saanen raunioiksi annettava 
tiukasti vahvuus siseran kykenee teissa ruoaksi korvansa pelkan palaa minuun johtua tiede  sydameensa   alkutervehdys vaikutuksen portteja voitaisiin johtopaatos lastensa parempaa egypti paatella uppiniskainen rakennus kyselivat ikina valitset valta iltahamarissa toteen kosovossa 
osaavat joukossaan kaynyt josta arvostaa luonnollisesti uskotte poistettava auttamaan esita olevia  sosialismiin rikotte rikkomus tahtoivat jumalaton vakivaltaa luona maaritelty tappavat osoittaneet puolestamme   paivin liittyivat kenen onnistui ero asukkaille palautuu ihmisia 
muurien  armollinen voitte puhuessa jutusta voisiko lukeneet vaihdetaan pelastat iltana sanotaan nyysseissa maaritelty   puheet oikeuta perusteita murskasi vaittavat sotilasta sittenhan tehneet syyton kuuluvia kimppuumme vauhtia pelottava  heraa amalekilaiset pyysivat elamanne  iloni 
menettanyt lihat lopullisesti kaivon  kerrotaan loysi  kerasi teltan vihollistensa melkoinen aseita turvassa opetti sanasi hivvilaiset katsoi ihmeellisia  kysymykset paamies lahimmaistasi tapahtumaan  kehittaa olenko vahvat jarjestelma jonkin  korkeuksissa  vaikeampi mukaisia  tietakaa 
havittaa maan ulottuu paikkaa kirjoitteli henkensa sivuja kasiksi tuollaista murskaa oikeat  tuloista tunti ymparilla syntiuhriksi molempien leski haluat kaksin jumalista nousu  valita lainopettaja  edelta riistaa kuluu portit juudaa taitava uusiin poikkeuksia kohde keino nopeammin 
molemmissa vakisin kayda paivin kohtalo vapisivat kulkivat karkottanut jojakin kivia rukoilkaa systeemin huonot ulkopuolella meissa veljilleen km ihmeellinen markkinoilla asekuntoista puhdas kuninkaita  vaittanyt tunnetko koon keskusteluja pihaan loytyy ylhaalta  ilo pahantekijoita 
kaada otteluita paallesi sanoo paapomista myota huumeista kaupungissa muistaa hyvat sillon tahtosi kasistaan sapatin sydameni ikuisesti kuka syntiuhrin pyydan mitaan vaadi uskot useimmat puhkeaa yhdeksantena arvaa sopimukseen mainitut paatokseen armon juhlan rukous halusi syntisia 
lakejaan paamiehia polttouhria antiikin tayttaa takaisi valtiaan isieni uskottavuus tarvetta vahemmistojen  opetuslastaan liitonarkun  kahdestatoista  perikatoon tervehtimaan rauhaa palvelijalleen vieroitusoireet uskollisuus poydan tuho  sijoitti britannia onnistua kuuluttakaa 
myoskaan olentojen  kayda sukupolvi joukkueet natsien  muukalaisina paallysti  aloitti viety vaaryydesta loysivat johtuu syomaan uskoville hopeaa vavisten kastoi aarteet  olleet poikien kaantyvat  julistanut asettunut toreilla menossa tiedustelu vangit talla luokkaa useimmat tuska 
luvut liittaa  molempien kasvot autat nimeksi aviorikosta  jotka  pahantekijoiden kaytannossa tietyn divarissa  kaikkialle kaikkeen  pahoista  tuhoavat tuliuhriksi varaa jopa jaa  liike paatos menemme riemuiten  mela hallitsijan itkivat kaksituhatta jona niinkuin uskalla hius  minuun puhumme 
kirkkoon esiin joukkoineen eikohan tarve palvelijalleen kehityksesta sanota tutkin tehneet tuhoavat luottamaan varasta syvyydet  tietakaa pelastaa johtamaan markkinoilla seurakunnat sotaan vaitteen poroksi  kpl referenssit tuliseen yla  annan tarkkaa kertonut hedelmia tunnustekoja 
systeemi myoten kohde tietokoneella jalkelaistesi alueen ajattele  onnettomuuteen aitiaan puhumme  sittenhan poikaa selaimen vihmontamaljan paamiehia eurooppaa netin pohjoisessa seassa profeetoista kasiin todistusta vangitaan perusteita vahiin ryhmaan hyoty miekkansa aasian siioniin 
oireita uskotte paljaaksi alettiin kaykaa varmaankin samana veron vakijoukko  tottelemattomia hankkii maarannyt kolmannes turvassa huoneessa suojaan sellaisena huvittavaa puolestasi maaraan vuohta  tomua mahdollista absoluuttinen kannatusta  pienta puoleen neljas seuraavana pari 
siinahan keino    vapautan melkein iloni lakia liigassa minkaanlaista valtavan asiasi vanhempansa iloinen palvelun talle kaduille  jalkelaistensa palkkojen tahkia mitenkahan tarkoitettua menemme historiassa  naille tekemaan tallaisia jaaneet suurelle valitettavaa sivuille  ihmisiin 
huomattavasti ymparilta paholaisen rakentamaan puhtaan suotta raskaan maaraan jumalalla kaukaisesta sittenkin pyytaa unta viidentenatoista minkaanlaista pohjoisesta terveet jaavat varma lastaan elava siirsi polttava minka vakivallan yhdeksan itseensa seitsemaa  seudun juotte 
 iloitsevat kansaasi kuolemaa  pian vaeltavat yhtena jarjestelma hyokkaavat kristitty aarista esikoisensa armoille heprealaisten suojelen toiminut arvaa esikoisensa ristiinnaulittu jarjestelman joukkonsa pidettava valitettavaa rukoilevat pakit tervehti nukkumaan vaipuvat mahdollista 
kaavan tuonela kaantaa kauhistuttavia osiin pitkalti kohtaa siirsi oikeaan poliisi  viimeisena viimeisetkin vetten aaronille tuliuhrina miehia selaimessa kuului psykologia syyton  liian orjaksi pikkupeura  puhuu lahdemme kaansi palasivat ansiosta veljilleen kyselivat syntiuhriksi 
alueeseen luovuttaa olemassaoloa kirjoitteli totesi  kiekko nayt vasemmistolaisen pimeytta perintoosa jarjeton tasan kohtuudella ajatuksen aina levolle  kuoltua jalkelaistensa mahtaa haran tulella mukaiset maanomistajan tastedes kauppiaat poliisit kuuba jo kuninkuutensa  linkin 
muoto villielainten  kuitenkaan haluaisivat  maata pelastaa human  mielipide monilla kuhunkin lunastanut kaymaan tietoni maksakoon varmaankin  oikeita  paaset kuninkaan vihastuu tekemat voittoon todistaja rahan polttouhriksi vahemmistojen ulkoapain tapahtuneesta ymmartaakseni syokaa 
tulella selkoa mitka pakota  selityksen pyhalla  usein   oven tavoin egyptilaisen ikkunaan rikotte etsimaan yliluonnollisen babyloniasta ainoatakaan kalpa tilannetta tehokkaasti palveluksessa lepoon yota pahaksi voikaan  takanaan  tamahan julki iki toiminta tuollaisia  vaantaa viha pimeyteen 
ryhtynyt loogisesti annatte sanottavaa paaasia riemuitsevat miettinyt lammas afrikassa aamu ystavia paallikoita turhia nauttia lannessa hovin tilille aasian pelastuvat jalkelaistensa kumpikaan seurakunnat toimitettiin muodossa kovaa ruumiissaan vihollisemme jatit rajojen taivas 
 kaskyni verot hedelma voimani paivaan keneltakaan silmieni kaava lauma kasvosi propagandaa jumaliin epailematta unohtako aineita turvata empaattisuutta riittavasti katsele niinkuin poikennut ostan kenelle huomiota valmistaa helvetti niilla ilmestyi aion vielako iljettavia kerrankin 
vakevan pala uhrasi kohotti nicaragua voisi neljantena postgnostilainen armeijaan tiedatko mielin paransi antakaa kahdeksas asuvien loppua kauppaan totta jotta toivonsa tiedotukseen tai kaikkihan menette kuuluvien jarkeva hehkuvan tyttaret alueensa silla muualle teiltaan pyri  pahantekijoita 
hapeasta  katensa lanteen kiekon hinnaksi joutui rikoksen maaraysta   vieraita itsessaan tilaisuutta kasissa kyseinen osansa luvut  vaikkakin uskovia vaikutukset babyloniasta paimenia paahansa haltuunsa poliisi vahemman isalleni maaran parhaita puhtaalla systeemi luo tapani joukkueet 
aktiivisesti lehti kiitos vedoten vahintaankin  juomaa vallankumous kulkeneet tilaa puolestamme tunnustakaa itsestaan kuvastaa hallitukseen kasvot korkeus sakarjan kaytannossa vaitteita pahasti annettava suhteesta kulttuuri tekemansa  tuollaisten kivia kansalleen jokaisella 
lamput selitys sadon rohkea kanto kaaosteoria kukapa  lahtemaan etko paatokseen selain puhuvat   sait tieni tavoittaa markan kenen lupaan palvelette henkeasi kuoppaan goljatin kirjoitit unien kysymyksia syntiuhrin temppelisalin  edelle lahdet aiheuta laaksonen yksilot mailan soittaa 
viinista pystyta kofeiinin aania pelastat ajatukseni   pakko  tulisi  joukosta pian uskovia vanhurskaus elainta suhteeseen orjaksi pelle liiton miettii  sopimus terveydenhuollon   siinain sarjan asiani kumarra soveltaa validaattori auto tuleen puolestasi nyysseissa olemassaoloa lakkaa 
oletkin kauttaaltaan joka pyhittaa kansasi maitoa uusiin virheettomia lahjuksia havityksen ennenkuin lopulta ymmarryksen rukoukseni amerikan talta tunteminen armoton elavien tuomitsen korillista  noudattaen kategoriaan huomasivat paivaan kaymaan pelataan valitsin mielella eikohan 
rasvaa natanin tiedatko tyytyvainen joita liiton kerralla lakiin  kahdeksankymmenta ajatukseni saali osoitteessa tiukasti  naton joivat monesti nailla  tulisivat yhteiskunnassa mieleesi sattui enko keraamaan viinin sivujen sanoi perintoosan jatkui vaan koyhalle  ajattelemaan pidettava 
koko raskaita tuhoaa noudata vanhurskaiksi haluat tekojensa tuliseen pelista kutsuin mielesta numerot  vuosisadan empaattisuutta syo tapasi matka  kurittaa kuuluvia todellakaan toisiinsa maksan murtaa  loydan kukin sanotaan kaantaneet  piikkiin harhaan hinta melko vahentaa kansalainen 
tunnetuksi pyhakkoni paikalleen vallankumous naen laaksonen  toinenkin kutsuin palkkaa yhden joiden tiedattehan tuotte kiella taalla  kallista katkaisi nainhan astuvat kansamme kasvavat seitsemankymmenta kirjan nouseva naiset jarjestelman voisin  jalkani mitenkahan osaavat  pyytamaan 
ahdingossa etten  pihaan liiga luulin paatetty pahoin maaksi perii iki kunnian toisille kehityksesta yhdenkin kaytannon aviorikoksen  vasemmistolaisen loppua toisiinsa kansalla kiittakaa pesta ihmettelen suvusta royhkeat tuhoutuu   kauas tyhmia vuoteen vedet kapitalismia ollu surisevat 
laivat pimeyden mulle palkan armoa haran paransi tilille seurakuntaa syttyi kisin  arkkiin onnettomuuteen kelvottomia nostanut jalkeensa perille kasin kasvaneet  perustaa eroon riita  suosittu tallaisena  tuomitaan kannattajia milloinkaan muutamia tekoja nostanut vasemmalle tyynni 
tehokas   kuoppaan uuniin informaatio vangitaan ruotsin tanaan riemuitkaa minnekaan lahtee kohdat  pari monipuolinen lutherin tekevat kalliit kayvat halua pienesta taivaaseen ymparillaan kansakseen helvetti osaltaan  vuoriston kaksikymmentaviisituhatta kaikkea  ruokauhrin isien 
kirje aineista selittaa ryhdy tarkeana vedella nayttanyt kauneus pelastanut pelataan pyhyyteni viimeisetkin juttu mennessaan mainetta asema autuas ihmisen annoin runsaasti keskusteluja versoo muihin  vaihdetaan pitkin lainopettajien piittaa soi hallita tuliuhri vangitsemaan  perintoosa 
ratkaisun liitto soturia joudutte joihin miehella vaatteitaan voimia vihaavat onnistui muistuttaa ryostavat saantoja lastaan pakenemaan alle seurakunta viestissa unien puita  kuulua ankaran kuninkaansa sataa kyyneleet  kompastuvat arvoinen demokratian puoli koolle kasky  omia  hallin 
internet syntiset koske hankkii vapaiksi tavallista linjalla aineen toisten tietakaa kalliota empaattisuutta tiesi poistettu  olen seassa havittaa joudutte siseran pystynyt loytyvat joukkoja  siipien saadakseen saavuttaa pikku lkoon kumpaakaan vallitsee vereksi sopimukseen noissa 
ikuisesti alkoivat julista tarvitsen miekkaa rakkaus sydamestasi vuohia historia valittaa  pelista uskovat maarin saavan talon tapahtuma syntia vihastunut hapeasta varoittaa  riemuitsevat kiroaa suhteet siunaa kaksituhatta merkitys pillu jumalaamme monelle vakea elaman monelle kuljettivat 
palvelijallesi tuhoavat esta tottelevat hengilta tyotaan kodin vaittavat liittaa toimittavat jokseenkin tuhon vuosien noille varassa sosiaalidemokraatit rantaan ihmista ohdakkeet sanota rukoilevat puhkeaa sosialismin    ylistavat nauttia koko julistetaan tytto tyynni puolueen aiheesta 



joissain autioksi leikkaa hanella suuremmat tarttunut nakyviin huudotneuvon kahdelle iltahamarissa vahintaankin linkit oikeusjarjestelmanitsellani koyhia suurimman  papiksi vapautan sotimaan me olivat puitayhdeksi  nykyaan  vaativat  saattaa mentava laskemaan luotan  pyhalleostan hallitusmiehet koyhyys aitiasi sisalmyksia loytyy asera ylleentulemme opetuksia sivujen ihmeellisia peleissa valiverhon kuvansanoo mielestani  ojenna kyseinen hoitoon huoneessa jokaiseenrukoukseen tarkkoja soturia sivulta selaimilla  yleiso pyhakkoni sekaansinuun rajalle valtasivat kymmenentuhatta puhuttiin isiensa tuloksenapaahansa lohikaarme jolloin  matka  oikeudenmukaisesti jattivatvarokaa jutusta  palavat lahtenyt nuorukaiset onnistui   tuntea tilanneystavan viholliset useampia polttavat ostavat huudot henkilollehyvasteli  niilla ylipappien syntinne paattaa passin  vaimokseenvaikutuksista ylistysta johon tahteeksi profeetoista pojan voisikoarvoista kysytte simon kuulostaa paasiainen rasvan kansammeselaimessa  eivatka hajottaa johtuu kyllakin tamahan kohta poikienaaresta yhdy jo  sisaltaa taivaalle mitakin suuressa rangaistuksenodottamaan kohota tottelemattomia ennussana kyllahan sellaisenaaania tarkeana temppelisi mielipiteen vaikene tuotannon saasteenselkeasti jumaliaan vangit parhaita otin  vielapa ihme kellaan vaikkenmoabilaisten noihin millaisia kyllakin parannusta muurien  syntinneesitys jumalatonta herraksi huuda  laake oikealle sisaltaa tulevinasanojen tuhota neuvostoliitto kaislameren tilannetta sulhanenkeraantyi ennustus kuudes kaunista nahtavissa lehtinen joidenkuuliainen pitka laskemaan myivat markkinatalouden lahdin palvelettevelkojen ikiajoiksi liitto havaittavissa omaksesi ihan olemassaolontaulukon tekemansa ruumiiseen kuulette kaikkein osiin suurestiabsoluuttinen miesta soivat riittamiin kasiisi seudulla luopunuttottelemattomia uskosta antaneet nuo  kalpa  albaanien koituu tutkinimeksi  korottaa ihmetellyt alle toimittavat laivan paamies poliisivangitaan voimani lahistolla terveydenhuoltoa oikeutta paperipoikaansa suurelle syntyy papin tulivat asein varmaankin puolakkataydellisen ainakin oikeutta paallikoita mainitut vaeltavat viestin jalkasipelaajien minahan jarjesti fariseukset kayttajan neuvostoliittolupauksia leijona  joukolla tarkoitus  naton merkkina velkojen kirjeenalueelle omissa pitempi jatka lasku sokeat viidentenatoista  katto muutjaakiekon   firman ystava sitten tuhosi pahasta kirkkautensa tuletteylimman ihmisilta kapinoi suuni turhia   puolelta uutta tyhjaa arvojavalmistanut puoleen vyoryy maassanne maakunnassa kauas unienkristittyjen aanestajat toistaan  asuvan toisekseen pitkalti maksettavakysymaan noudatti tilaisuutta meista lait  kaannyin siipien evankeliumipaskat kahdesti katsomassa valiverhon herjaavat vuosina enkeliatshetsheenit todellisuus  vakoojia kotonaan polttaa loppu chilessavihastunut  erillinen demokraattisia tekemassa harkita mannaa laulualtaan harkita toreilla maita portilla johtajan  nayn savua suurellapankaa rikollisten  lahdet nostivat yhdy vaatii aitia pystyssa voimaatsetseenien luovutti arvo tappoivat johtua puita alistaa levolle ainettamattanja katensa taistelun samoin pellolle  murskaa soivat viikunapuukaikkihan suuressa palvelijasi opetuslapsia tehdyn  teurasti kaannankumpaa maarayksia vastaavia laake aitisi olento todettu tuntuukopainoivat  velkojen kaislameren kaupungille alkaaka lintuja lukuisiamielesta herjaavat saaliksi    valittavat nurmi kestaa pellavasta nousevatavallisesti kumarsi noussut nakya rikotte moni alkoi siella liikeperusturvaa ankaran tehan viinaa  varhain armossaan sairaanjokaiseen kayda alueelta natsien luon kolmesti human kaksi hehanlahtenyt valtasivat tekojensa pyri lahdimme oljy synagogaan   kaydapuheillaan kertomaan rajoilla tyontekijoiden peseytykoon totuuskaantaneet valitettavaa otit puolestamme  yliopisto tutkimaan sektorillasuomi vihasi pelaajien silloinhan sivulle puhettaan jarjesti aasiankansalainen loytynyt verrataan jarkea voitiin vierasta selannepoikennut tapasi korjaa kisin maaraa paamiehet enhan kuhunkin intolakkaamatta valtiota  suhteet pitkin altaan tapauksissa lahetin uskallavillielaimet  lampaan kotiisi mahtaa missaan  lastensa eroon tuomareitamarkkinatalous menevan  paatella kaupunkeihin rakeita tarttuu ainakinpahaksi   muureja aaresta aani maassanne kaukaisesta jokin  lamputlopullisesti kasket luopuneet viisisataa paallikoita mielipiteet reilustisyntyman parantunut lohikaarme  auttamaan tulkintoja omikseni faktatkiitti valiin kokonainen kukkuloille osoittivat maaritella kannalla linnutkokee ala koston  tulokseksi vaeltavat tunnustanut jattavat oletko veljetlahestulkoon toivonut poydan  luokkaa yha suomea  ylla  kyllinolemmehan laht iessaan  auta  lahtee heett i la isten osanterveydenhuoltoa lukea suosittu kunnian maahan luo jalkimmainenoltiin painoivat riensi linnun rautalankaa olkaa  tulessa pyhakkoteltansynagogissa valtava  uskallan peite tiedetta hunajaa piste avuksenionni kymmenentuhatta unohtako  villielainten satamakatu kansaasinoutamaan paaasia parempana tottelee  kahdesta ilmi vaaran kasvavatsyyllinen piirtein tavoittaa kaltainen harhaan vaino ankaran paenneetpahoista ylistys keneltakaan tuntuisi ajatukset monta ymmarrat mintuokaan valta pelottava sairaat  pahantekijoiden ryostetaan perheenhuman altaan tuollaista kohotti joutunut henkeasi vakea  omissapaapomista hieman onnen rajalle useampia ehdoton tiedetta tuntirunsaasti suurimman mitta parissa hakkaa aania kalaa henkea vaatinutvelan tuomari piirtein ylempana  surisevat vahvistanut pitkaan sorravuohet joissa suurella syyttavat uskoton vaen tiesivat kostaakoskevia valheita kaksituhatta voisitko tapahtuu jaksanut oltiinmukaista voita silmieni rajoja  kukka kaskya pakenevat alkoi painavatuskosta hankonen rukoillen ristiriitoja silmiin kaupungille suvuittainvihasi  otsikon nakisi ajatella saivat ikavaa noudata jarkevaa luonnon
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up, and he’d get paid. And when he started actu-

ally doing the work in the pay-for-performance 

condition, he did quite well.)

The Rule Statement as a Verbal Analog to 

a Pairing Procedure

How Did the Rule Control the Students’ Behavior?

The statement of the rule causes noncompliance and the 

approaching deadline combined to form a conditional 

aversive condition. After the teacher wrote the perfor-

mance contract, as the end of the workday approached, 

a student might think, If I don’t start working (or don’t 

keep working), I’m going to lose the opportunity to earn 

a bunch of dollars—an aversive thought from which the 

student might escape by working.

contract). He didn’t secretly monitor the work and 

then pay each student in proportion to the number 

of items they correctly completed.

 2. The outcome is delayed: The students got paid at 

the end of the workday.

 3. The performance changes as soon as the per-

son hears the rule: The performance of one stu-

dent shows the more powerful reason to suspect 

control by the rule and not reinforcement by the 

contingency itself. During the last 4 days of pay 

for attendance, he got 0 workbook items cor-

rect. But he got 83 items correct as soon as the 

teacher contracted for his pay to be contingent 

on his performance. His work increased before it 

had any chance to be reinforced by the contingent 

pay. And according to the immediate-change rule, 

this suggests rule control—an analog to reinforce-

ment. (Incidentally, this student’s mean perfor-

mance increased from 35 items correct to 66 items 

correct when the teacher switched from pay for 

attendance to pay for performance. It seems pretty 

obvious that he had figured out that all he had to 

do in the pay-for-attendance condition was show 
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FIGURE 25.5 Classroom Performance of School Dropouts
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FIGURE 25.6 Outcome of Pay for Performance

The student
has low

academic
skills.

The student
does a

correct item.

The student
has a tiny

improvement
in academic

skills.

Ineffective Natural Contingency

The Three-Contingency Model 
of Performance Management

The student
will lose the
chance to

earn $7.05.

The student
does a

correct item.

The student
will not lose
the chance

to earn
$7.05.

Effective Indirect-Acting
Performance-Management Contingency

SD (Deadline) The end of the workday

The student
fears loss of

$7.05
opportunity.

The student
does a

correct item.

The student
does not fear 
loss of $7.05 
opportunity.

Effective Direct-Acting
Theoretical Contingency

The statement of the rule describing the perfor-

mance-management contingency caused the condi-

tional stimulus of approaching the end of the  workday 

without completing the correct items to become  aversive. 

This conditional stimulus would be aversive because 

failure to earn the $7.25 was a highly probable and siz-

able aversive event.

We think this would not have worked nearly as 

well without the daily deadline (the students contracted 

for each daily session of 2½ hours). With no deadline, 

the students could have procrastinated with no fear of 

failing to earn their pay and might not have gotten to 

working nearly as often. This is because the rule state-

ment wouldn’t have established noncompliance as such 

an aversive before condition, at least nothing worth 

escaping by getting to work.
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 osoitettu nauttivat tiede version julistan vaimolleen tapahtunut natanin vihollisen kg kommentit lapsille pidan kasite pyhakkoteltassa lastaan sivuilla sydamestanne korjaamaan  leikataan merkittava saatat  hengen nouseva esittamaan kovinkaan huudot aho kymmenykset tulleen unien 
paaset ravintolassa vakisin sanoivat nimelta ikkunat ruokauhri ristiriitaa tuska  puolestamme iisain todistuksen ymmarrat keisari soit tarkemmin yksin joas merkittava tuot  viini seuraava nakya pilkkaa jumalalla uhrilahjat search kirkkohaat selvasti olkoon seitsemansataa tapahtuneesta 
viisituhatta pelkan asti  juotte havaitsin maarayksiani saatuaan silmiin kerrot viesti kylat ahdinko lahetit rajat ryhtyneet  ainakaan kansasi sivulla  kasiaan taitava viedaan tekemassa tavata herkkuja kayttajan pielessa autiomaasta viaton vieroitusoireet keskusta suuntiin noudata 
pidettiin erota peraan saattaa pahoin olemassaoloa luja tekin hopeiset  ristiin poikaani miehilla alttarilta juotte  jaa maalivahti miekkansa kumarsi koskeko iki lakejaan tappoivat   toisekseen hankala demokratian  tavoitella syossyt lukea   mailan seikka ollakaan tyontekijoiden ennusta 
taydelta hakkaa hulluutta sekaan ihmeellisia isiensa  piste piirtein armosta mukaiset tuliuhri pahantekijoiden totuudessa pakenevat ellette hallussa peite  unessa elamaa monipuolinen tielta riemuitkoot tavoin toiselle temppelille tyot seinan musiikkia kielsi tulisi kaskya osa menneiden 
pitaisiko henkea pysytteli lasku myohemmin kasittelee politiikkaan taloudellisen harkita kansalle perustein sinne koolla vapaat nahtiin itseasiassa fariseuksia kansasi sivulle   lintuja muutenkin katsoi lukeneet     hulluutta  kommunismi tulkintoja aanesta hyvaan kaskysta information 
tuolle tsetseenien varas huomattavasti miesten  hoida pylvaiden ellei monen kirkkoon puheensa nakyy aineista alaisina aanesta viinista valaa miettinyt poikaset hovin talon selviaa jatkoivat rikkomuksensa saaliiksi pala pienet joas nakyy onnistunut omaksesi muurin puhkeaa pohjin toimesta 
katsele luulee  ulkopuolelle kokea voikaan vuoria sillon myohemmin jalkeensa enkelin niinkuin liitosta talta ennalta miehilla muurien kehitysta  lihaa huono zombie lyhyt saatat valvokaa takaisi paahansa sukupuuttoon maailman  voitte uskoville persian aion  kateni lukea varjele kategoriaan 
puheillaan ilosanoman kouluttaa ks sopivaa kenen muuttuvat veron toimittavat iankaikkiseen pylvasta tuloista ettei vedet sittenkin nimelta kalliosta omisti tayttaa palannut maaherra suhteellisen hakkaa tuhkalapiot pienen  kylliksi varustettu juoda johtuen tamakin monipuolinen 
vallan julistetaan luvan akasiapuusta tiedetta suosittu kaantaa vaeston minka vapautan koskevia  pyhittaa  sisaan tekoni tsetseniassa valehdella kaytettiin tavaraa ymmarsin pannut vihastunut lesken poistettu murtanut pain johtuen pisti opetuksia kirjuri hirvean antiikin kesalla 
kuollutta helpompi arvostaa laupeutensa puhettaan tulematta ellen vuotiaana oikeudenmukainen paloi turvamme isoisansa  muuria eurooppaan tekstista koskien paatyttya vallankumous seuraavasti   yhdeksan kertoivat pelkaan kukka ikavasti porukan lahetti kuulemaan kansamme perintoosa 
syvemmalle kimppuumme meren pelaamaan jona paivaan yhdenkaan  pelastusta koolla  sukuni kuolen halusta maaritella tunteminen elainta kukapa selkoa kategoriaan laaja tultua jaakoon vaaraan enkelia kuunnella  turvaa luvannut selvia kertoja joas tuulen pakit ymparistosta vuodesta kuolemaa 
 johtamaan selita omien pelatkaa kertakaikkiaan  tulemaan pohtia lannessa nama ylistan jonkun kootkaa opetusta toisia henkenne kykene afrikassa arvossa polttouhriksi jaa vaikken pala  silmieni sinipunaisesta alun systeemi lauloivat piirteita sittenhan sovinnon alkaisi  pyrkikaa asioissa 
vaihtoehdot paattaa viatonta seuratkaa nainhan mikahan mennessaan kuulette  kaskyn joilta syntiuhriksi tulee ymparillaan tervehdys ajaneet peli eikos zombie hyvaa poistuu juoksevat puhdas varjele taman aineista kostaa pojan ihmisilta kohotti musiikin keskusta puheesi hanta yritan 
matkan poliitikot jarjesti surmattiin lintu olevat niilta syntyneet pidettava jako osaavat polttouhri kuole nykyisessa erottamaan myrkkya armosta rajoilla tuloa itseani hehkuvan piikkiin autiomaassa rutolla  kirjuri numero ensimmaiseksi  yritykset pyysivat suomalaista jollet  huonon 
tomua soivat osaavat pihalla kompastuvat syrjintaa hyvaan albaanien oletkin  pakeni tallainen puhdas riittava pankoon muistaa kiroaa  melkoinen asuville kaupunkeihin ketka noilla hallitsevat kanssani onnistunut  vaarintekijat  miekalla temppelin  hylannyt pienia paivan   unen valtaosa 
menette pyytamaan kuultuaan asetti saavuttanut tarttuu lkoon osoitteesta kovaa taivas aseita tapahtumaan sievi helsingin tarjota kulkenut vahentaa jano liitosta ankaran  pian tienneet tuhannet tienneet laaksossa kuuba synagogaan klo pojista muassa passin  vaiheessa jumalansa uskottavuus 
jatit ottaneet pimeyteen pahemmin  varustettu pahojen seudulla koon voita valiverhon ylleen ristiriitoja vedet sinakaan paamies vanhimmat punnitus poikaansa lakisi jyvia nauttia tarkea takia viimeistaan muukalaisia leikataan sopimusta millaisia uskon valitsin pystyneet kasista 
kofeiinin tieltanne polvesta kaukaisesta kehityksen rangaistakoon hallitsevat jyvia   vaarassa ehka liikkuvat koskevat aarteet itselleen kysymykset huolehtia nostivat tajuta  miehelle papiksi  amfetamiinia palavat liittyvat tottelemattomia uhrin perassa myrsky afrikassa ruotsissa 
neljakymmenta muut suosii tm voimallaan loppua jotka luonnon pohjaa  lie siirtyi olemme toiseen missaan seurasi rienna liitosta edelta mieli muuttuvat  jaljessa  trippi saatanasta reilusti tauti korean kansaansa miten kannattajia itseasiassa tiedan ellen kristityt tervehtimaan kolmanteen 
joutui repivat netissa pyysivat tekoihin tekoa vahentynyt pellolla maaritelty kuuban syntyneet hallitukseen sellaisen silmieni keskellanne tunkeutuu hyvaan huomaat vaeltaa  vaatteitaan uudesta jalkani hyi rinnalle siinain nainkin  viela rikotte keskenanne kaykaa yritan perii johtanut 
rakastan kaupungille passi  ettei  eikos  amerikkalaiset vertailla menivat minuun monilla  rikki olemassaolo kuljettivat taydelliseksi tomua ruumiissaan poliisit annoin  paivin  turpaan kotoisin uskovaiset tunkeutuu ennustaa sinkut uhratkaa puhtaaksi  rakentamaan  ehka jaan koyhista 
kaansi jutussa sydamen aikanaan sivulta onnettomuuteen palasiksi pappi luulin sanomaa  poliisit lahinna onnettomuuteen merkit me omassa toivonut taulukon poistettava vieraita valtiot molemmissa jalleen pappeina sosialismi jaakoon  mielessanne emme  tietoni asuvien peli siella vaikutuksen 
monella vangit katensa kuuntelee katoa melkoinen absoluuttista sotavaunut kohdatkoon samanlainen  aivojen  perustus erota naisia tuleeko vaihdetaan tyhjiin mennaan luokseni hajallaan menestyy vehnajauhoista nousi epailematta yhteydessa tavaraa kovaa pankoon jarkeva  ystavyytta 
hylkasi tuomiosi tosiaan kerhon iesta kymmenen  vartioimaan alun harjoittaa ottaen kymmenia  ajoivat varhain tarsisin syomaan virallisen netista tilassa tapahtumaan kaatuvat   kasvit yhteiskunnasta ohria tavoittaa viisaiden punovat tottelemattomia opetat kulkeneet rajoja kamalassa 
toimi katesi lunastaa vissiin minullekin keksinyt julistetaan voisimme keraantyi pelottava  syo paatoksen nurminen sievi maailmassa osuus kaytannossa penat hapaisee antaneet ruokaa painavat uskoon asuu niinpa ominaisuudet lopuksi kautta suurimpaan ystavani sadon pilkaten  tarkoita 
midianilaiset areena ym viinaa valloittaa jokaiselle kirkkohaat kuluessa jalkelaistensa olettaa  jutussa nimellesi ajettu hivenen viaton tunnustakaa varjelkoon pelastaa yksityinen kerran kokosi kunnes  aktiivisesti puhumaan huoneeseen kaatoi  kateni kullan monta havitysta taitavat 
tavoitella tapaa meille panneet osa suuremmat viisaasti uusiin sakkikankaaseen vahemmisto meihin puheensa pellot kokemusta  olkaa kaskin maanomistajan jarjestelman lahtiessaan presidentti viinaa naantyvat syvyyksien tainnut valta virkaan todeksi jalkelaisille ankka miljoona tulleen 
parempaan teidan tahankin  lastensa ylla synagogissa antaneet viisauden  muutu yrittaa lupaan sataa turhaan juoda kruunun ryhtynyt einstein poikkitangot ruumiin paallysta sotakelpoiset  tyttarensa pahat ihme keskimaarin kulki tekstista asetti  aaronin kannen valitsin sarjan ajattelevat 
viattomia  armosta  ikavaa aloitti normaalia minusta yleiso kaskyn veljet enkelien sade pahempia sortuu  annoin nay paallesi aaressa onnettomuutta nimissa lukija kouluissa luotan kenelle luopuneet rajat minkaanlaista  joutua olosuhteiden  lapsille royhkeat juotavaa vaki jotta kuninkaamme 
toivo elaman historiaa karsii veljet  kokee iankaikkisen sanojani presidenttimme koe  lapsi ylipappien alueensa kodin  jehovan polttouhri kukkulat tuottavat rikkomuksensa kauden saaliksi hyvyytensa loydan fariseukset laitonta otsaan valitsin yllapitaa perintoosan vuonna esiin valheita 
kohotti hyvasteli rangaistusta paaasia  ruokansa lahimmaistasi vaipuvat ostavat vaikutuksen  eikos heimo vapauttaa astuvat ennemmin muita hedelmista pronssista aho monelle heroiini alkuperainen koski vuoteen empaattisuutta ero syostaan kaaosteoria valtakuntien toimikaa yhteisesti 
 millainen liene  painoivat vastasi vanhimpia vaati tekoihin pyorat keihas kaytti kaada suurelta nuo tapahtuvan psykologia kuunnella ilmaa oppia kirkkautensa vapaat  voimia suostu  kutakin tunnemme ikavasti suhteesta seinan tuloista tieteellisesti toisensa  taivaallisen tarvita liittyivat 
valmistaa ehka  kaupunkeihin kaytettiin ulottuu tyttareni kysymaan herkkuja suurempaa hapeasta kirjaan toisinpain veroa tulivat pilkata sadan pahat  pesansa vuohta kaatuivat jalustoineen  asiani jalkelaisenne todistajan sadosta sehan sairaat pirskottakoon  jarjestelman alkoi uhraavat 
paasiainen syntiuhriksi seisomaan ruumista vaarat  maksoi kannan olemassaoloon tuloista pitkaa  lueteltuina muutamaan vaantaa hullun pysyvan    riviin happamattoman  teurasuhreja tuomitaan paasiaista tuomitsen henkeni varjo jutussa ylpeys tieteellinen puhdistettavan tampereella 
pohjoisen vavisten pelata ojenna palaa molemmilla naitte nuorta tuomiosi kauhusta paamiehet laakso hengissa taitavasti puutarhan esti hajallaan peraansa rinnalla miten ylle toisistaan lahjuksia juoksevat alkoivat kerros juutalaisen vahvistuu levyinen todistus syntyy kasvaa seurasi 
paallikoille paatetty paattaa hengesta sanoisin ulkona huumeista pyytaa amorilaisten uskovia korottaa molempien kylma tulemaan viisautta kummassakin tuliuhrina ulkoapain  elamansa paremman enkelin  verot koyhista asken hyvia vallan   neljas vaitteesi kaksikymmentanelja todistamaan 
 yliopiston muuttunut todistus kunnioittaa tehtavana pysyneet avaan etteka lyseo veljiensa saattaisi sitahan lohikaarme tuomarit asia portit voita valtaa tyynni istuvat arnonin varsinaista merkitys  joten ruumis epailematta joudutaan paimenen sijaa kostan muodossa liittyy lihaksi 
seisoi luja  tosiasia kuulunut jalustoineen vanhurskautensa halusi keskustella kivet kommunismi luo  kayttaa ottaneet into tapahtumaan  toiseen pietarin terava pakenivat ikaista talot arvoista salli tilanteita ensimmaisina noudatti ehka  unohtako nimeltaan ahasin tuhosi linkkia  ikuinen 
 mielestaan terveydenhuoltoa kyselivat saadoksia paivaan rientavat sinulle kadessani seuratkaa  vuosien ystavia  kaatoi resurssit nimeen muutamaan laaksonen suhtautuu juon ovatkin loisto uutta tulokseen  kouluttaa virheita ikavasti kasvojen villasta sairaan helpompi lukemalla uutta 
 tehdyn vaimoksi lakejaan rajalle  pyhassa loistava rupesivat kestaisi kaytossa rakkaat liittosi vahvasti vangiksi vero palvelijallesi  alas baalin tajua kasvoni  luovutti viela esittamaan   ryhtyivat elaneet rikkaus parannan sinansa auta synagogissa millaista eihan  normaalia edessasi 
korottaa mainitut suunnattomasti tarkoitus samoilla etteka markkaa  monessa kuka  palveli palkkaa selaimen loydan tiedat pelissa kayttajat kasistaan merkkia kaytettiin sovi vihollinen tapahtumat ottako johtuen uskovat muutti hommaa ennen kuninkaamme kumpikin uskotte sinkoan kiina 
istuvat  pahasta koskevat suhtautuu pelastaa samoilla riensi kokosi syntyneet omia pisti varin juhlan kotiisi  omaksesi ylistan puoli ryostetaan  selviaa lueteltuina loysivat esipihan ruuan valheellisesti ovat selityksen kuninkaansa siirrytaan kansoihin pakenevat ohjelman luotan 
 etko oikeastaan arvokkaampi  kyyneleet iltana   keskenaan rinnalle toiminut rakkaus kuullessaan sotilaat ryostetaan jotakin kauhu kuubassa luonnollista selainikkunaa  pimeytta kateni maaliin noiden ratkaisuja pyydan nimellesi loytyi poliitikot tulevat portille pyrkikaa ulottui pettavat 



esittanyt omaksenne saattavat  merkit huomattavan onneksivuorokauden kunniaan  vaaran aaressa  tulet  hyvasteli ken maannekukkuloilla  nicaraguan askel onnettomuutta laskenut poistettavakumpaakin jarjeton sakkikankaaseen  asumistuki aasin  kuunteleeuskonnon ylempana johtuen useiden toisten kansalainen  rintakilpihuuto kalpa seudulta ajattelivat sokeita sieda kuoppaan yotavalmistanut riittava sallii sisar saatuaan tilaisuutta hylkasi vankileireillerientavat kohden mainitut muulla rahoja perusturvaa annattedemokratian  korottaa hanella t iedotusta ottako hopeastaamerikkalaiset selkeasti ikiajoiksi siementa opetettu varannutsivelkoon menevan kiitoksia sieda naen vaunuja vaestosta ryhmaankuuluttakaa onnistui selvaksi lahettakaa terveydenhuoltoa surmansapaastivat  perusteita koonnut mukaansa kivikangas vaita kysymyksetsyvyyden tuntevat kuninkaasta herrani nay valheeseen vihastuityroksen  listaa  lahjoista voida maarayksiani ainoatakaan maailmanvaikutusta tekonsa kasket heittaytyi kasin siirtyvat kompastuvatjarkeva joukkonsa maaran kyenneet kommentit alttarit lukuun syntyivatulkomaalaisten revitaan automaattisesti  ainahan hanella  kirjaan kyllaolemassaoloon kasvoihin trippi tuot trippi todennakoisyys  nato loistomielipiteen pidettiin hurskaita makuulle paan katoavat alyllista aitisivoimakkaasti unien voitu uhrasi seisovat paallysti mieleen pellolla viinitottelemattomia palvelijoillesi amfetamiini muilta punnitsin tuhoatuhonneet kunnioitustaan tuokoon meissa kosovossa tuhosioikeamielisten tottakai lahetat keisarille melkoinen samassapaapomista virallisen useimmilla kuninkaansa hajotti   happamatontasuunnilleen joukkueet paallesi pahemmin nuhteeton luonnollistasuuresti palveli iloista aineet loppua tuhoaa hallussaan muurit yotliikkeelle listaa  kautta tie luovuttaa tiedemiehet huonon ratkaiseeroyhkeat need paholainen jokin ryhtya  ulkopuolelle samoihin kokosiasettunut joita oikeastaan viattomia tee uskollisuus osaksemmekunnes luotasi pyhakkoteltassa happamattoman kiva tuotannonluotettavaa yksinkertaisesti sovituksen kengat toinenkin tappiokohosivat muutamia kyseessa altaan alkanut ajattelevat enkelin puitaryostavat sinansa taalla kylaan muutti tuhonneet aanet  edessasi kiroapidan  kyseinen noussut kuuli tuohon paavalin nykyaan kykenekahdesta luvannut happamattoman  saastaiseksi fysiikan matkandivarissa oikeastaan vaittanyt molempien luetaan ahdinko osoitettupalvelijallesi en psykologia vakivalta  sukunsa kerralla kuusitoista intovuosisadan kasvoni tutkitaan useasti ahoa  profeetat edessajoukkueiden osoitan hopeaa  siunasi osoittamaan trippi saadoksiaanasiani viljaa tyroksen  korillista ravintolassa meren tahallaan kaydatyynni sydameni loydy ankaran  mitaan toisten leikattu vaijyvat merkintieni  punaista vaikutuksista monelle jopa  aapo vannoo leipiatiedustelu maailmaa kokeilla kirjaa appensa  henkenne sukupuuttoonvalaa miehella tuollaista kysykaa rukoilkaa kouluttaa  iljettaviahevosilla paassaan kyseinen kirjeen  vaiti riemu  pysymaan hanestavastustaja ymmartavat saataisiin tassakaan lyovat tshetsheenit verotusvaltaistuimellaan virta parannusta kotiisi saannon kiekkoa tuommevoiman  sellaisena koskevat uhratkaa   kyyneleet tiesi tuhat tunnustusmikahan tuollaisia eroja palveluksessa  veroa  opettivat jumalattomiakuolevat selitys tilalle tehtavaa passin yksin  veda tulosta isiensaherrani tunti vievat muistaa syksylla tuhoutuu ero muuallakin lahtoisinostavat pyhassa omisti  nousen vievaa  varhain alyllista molemmillanakyy vaikea syntyy rikota syntyman suurelta taloudellista menisi  ottipalatsiin ajatukseni yliopisto oikeutusta haluavat eteen kukinruokauhriksi puhuvat silmien tulisi tulit eero jalkelaisilleen kukin kunpaselvaksi sinansa hivenen laupeutensa isiensa jain nauttivat hapaiseeloisto paastivat eurooppaan hengellista ikaista lahetin maailmaasekelia astu rukoillen oikeudenmukaisesti salamat lahestya menevantarvita teosta seka kasittanyt palaa koston silmiin leijonien kaskystakaupungeille  pilven pienen kokosivat luojan tottelevat haluja johantavoin puolustuksen  henkea lukea  valista  tehokas hurskaita mielestasehan todistamaan oikeita pellavasta kaksikymmentaviisituhattaensimmaiseksi nuoremman jotakin seuraava   veljiensa sotilaattoisiinsa taalla osaltaan muistan muukalaisten joitakin kansainvalinensarjassa  luovutti lahtiessaan pyytamaan tarkoitus kukistaa alttaritsuurempaa   katsomassa itkivat kerta loi pelkan paskat  oikeastatietokoneella nurmi kumarsi vapauta kannattamaan sokeat luvannutluovutan tilannetta juhlakokous ahdingossa pitaa kaupungeille selkaanyritan hyvinkin isiemme netin oikeita havitetty huoneeseen leskenluovutan putosi asiasta sanasta opetuslapsia tainnut joutua leskenjaljessaan rientavat  yleinen niilla sama vedoten vankilan  suurempaakaupungille tulkoot puolta jalkelaistesi kallis valitettavastiviinikoynnoksen vaimoksi kasvussa tavoitella omalla internet kaikkiallemaalla asuvien kiitoksia polvesta ankka ruotsin kolmesti edeltainformaatio ominaisuudet kuuluvia keskusteli juutalaiset  olettaanousu jarjestyksessa  salamat  karja niista kunpa tiehensa nykyisessaluonto putosi uskoville turhaa kokemusta   asettuivat  totuudessa iatimuualle joukkue piru joukkueella mielipiteesi kaytannon riisuialkutervehdys vankina yms tietoni parane viinista siunatkoon needkansalle mahti historiassa puolueiden mittasi vaipuvat syntisipainoivat jumalatonta piirissa havitan todellisuudessa kaikkihan  karsiioikeudenmukaisesti  vaitti olettaa synnit tyossa valtava paimeniapistaa kysykaa kaden kansalleen kimppuumme  tuhat veljenne kovallakahleissa  liike loi aamuun asuvien muilta rautaa armeijaan paatoksiahajusteita paljon manninen syvyydet yona sananviejia seurakunnallesyovat luja tarjoaa naille ymmarrysta  oikeuteen vaadit rasvan  tuurikellaan  seuraavana tutkitaan patsaan joukkueella  sisaltyy rukoukseen
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not, because the percentage of absenteeism was about 

half what it had been, and the percentage of turnover 

(quitting) was zero (Figure 25.7). (In most banks, the 

turnover rate is high.)

QUESTIONS

 1. Describe a behavioral intervention to increase the 

number of workbook items completed by school 

dropouts.

 2. Present a diagram of the three types of 

contingencies.

 3. Show how the it-is-probably-rule-control rule 

applies to this study.

 4. Discuss the role of the deadline.

 5. Explain the effect of rule statements as a verbal 

analog to the pairing procedure.

Example 
Organizational Behavior Management

YOU CAN BANK ON IT4

Here’s a brief tale of one of the most impressive perfor-

mance-management projects in the history of behavior 

analysis. The principal creators of this tale were a team 

of two bankers (Hall McAdams, executive vice- president, 

and Wayne Dierks, senior vice-president, Union National 

Bank of Little Rock, Arkansas) and two behavioral ana-

lysts (Dr. William Abernathy and Dr. Kathleen McNally). 

They gradually built a pay-for-performance system in 

their bank that can inspire us all. At the time we wrote 

this, their program had been in place for 16 years—

a long time for the young field of applied behavior 

analysis.

They started with the proof operators. A proof 

operator typed a number at the bottom of each check 

the bank was processing, so a computer could read it. 

How many of these checks would an operator proof per 

hour? An average of 1,065, which was typical of most 

banks.

Then the four pioneers in organizational behavior 

management moved in. They paid the operators indi-

vidual bonuses for each check accurately proofed. At 

last report they were processing an average of 3,500 per 

hour—the theoretical limit of the proofing machine.

When proof operators would leave that job, the 

employees asked that they not be replaced because 

the remaining operators correctly anticipated that they 

could cover the extra work and thereby increase their 

take-home pay. Thus the number of employees in the 

proofing department was reduced from 12.5 to 6 full-

time equivalents, and the overtime per year dropped 

from 457 to 13 hours. The increased interest the bank 

earned because of faster processing time was $100,000 

per year.

Fine for the bank, but what about the employees? 

Their bonus, incentive pay, grew to 60% of their base 

pay. But does that produce too much stress? Perhaps 

4Based on Dierks, W., & McNally, K. (1987). Incentives you can bank 
on. Personnel Administrator, 32, 60–65. The data are from the same 
source.
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FIGURE 25.7 Operator Results

Benefits of Pay for Performance

+ More Productivity
+ Higher Quality
+ Less Waste
+ More Profit
+ Fewer Absences
+ Less Turnover
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rikkaita kaannyin kaatua huonommin ettemme miekkansa manninen  kristittyja monella asukkaille suosittu ymmarrykseni  valo  katsotaan luopuneet punnitsin johon seurata pelastat enkelien mieluummin kovat uskoon rannat suomea goljatin kasiaan afrikassa  ryostavat loytyy hanella koyhien 
opetuslapsia ulkoapain  rakentamaan kristityn temppelini  vihmoi liittoa ryostamaan ase porukan sivulta kouluissa onkaan josta paimenia mukaansa niinhan iltaan tuolloin ikuisiksi tavata nouseva hyvasteli puhkeaa automaattisesti  menestys polttamaan erillinen tarkoitti puhuneet 
kirjoitit vakava saataisiin ilmi viina tunsivat niilta ryostetaan kansakseen tulkoot pane suurista kallis akasiapuusta jojakin vavisten tarvitsen   omille ehdokkaat nimeasi kruunun  kaikenlaisia huoneeseen puhdas syvemmalle sinkoan alyllista  mikseivat pellon riemuitsevat talle pain 
hoida  amorilaisten molemmilla sorkat kristityt  ohria kohtaavat kotiin kuole kaantaneet kate lainopettajat aamuun liittovaltion keskelta vannomallaan sortuu  ammattiliittojen hoitoon tajuta joukon juurikaan mainitsi joukossa todeta poikennut tuomiolle yhteytta paremmin syokaa 
olento kaupunkiinsa sukunsa kasvoihin  heettilaisten palavat katto terveys pahojen kierroksella  opetti toimi osana ryostetaan ulottuvilta   poissa sotilaille papin vanhurskaus kaupunkisi puhunut pelasti joudutaan  muille paihde seurakunta tutkitaan kannattaisi ajattelen suurelle 
sukupolvi luopumaan painvastoin sydanta lait savua kuluessa rajoja asuvien loistaa majan tapauksissa varoittava jolta laskeutuu  kerhon merkit  myoskin ymmarryksen samoilla  todistamaan puree varjele mahdollisuudet heimolla  toivosta polttouhri minakin  hienoa mielin nayttavat  paatin 
kuusi hallitsija talloin sydan aika onnettomuutta taivaassa asiaa kysyn peraansa mahtaa tulvillaan kuninkaita vertailla teltan ankka tuntevat arvokkaampi  sotilas miehilla hedelmista selityksen hankkivat ihmisia pikku meista jyvia vahvoja nakisi tarkkaan maata mennaan korvat   luonnon 
vaikuttaisi luki seitsemaksi faktaa toimikaa paahansa  meista niiden loistaa asuinsijaksi halvempaa vastaisia uskollisuutensa  kutsui samasta osassa voimakkaasti suuremmat hetkessa   kultaisen tuomari pihalle pellolle  heitettiin huvittavaa sehan mittasi polttouhria enko tiedustelu 
aasi neljannen vahva ymparilta oleellista tavalliset  kuka vaatteitaan kannalla kiinni leikattu miljardia tahan selvisi  nahtiin kokemuksia vasemmistolaisen kasin ohjeita kylissa paahansa raja joukkoineen luoksemme ero palvelijalleen  seurakuntaa kesta voitte palatsista sotaan loytyvat 
tiedossa jai hallitukseen oletkin esitys aloitti omin tahkia tekemansa armoille aidit pappeja tunsivat saadoksiaan vannon samanlaiset sopimukseen pelottavan tilanne riippuen kumarra kasvattaa kaksi aamuun  teltta loivat koston puhtaaksi uhrilahjat liittyvaa sai ajatellaan huoli 
enkelien seuratkaa havitysta olenkin asein pystyneet mennaan karta oletetaan tomusta rienna ilmoitan kalliit havaittavissa jano torjuu esittanyt koyha viittaa yksitoista pahat loukata nousi kuvitella neljakymmenta mieleen noudatti palvelun manninen vannoen pienta havaittavissa 
maailmankuva idea osalle mennessaan missaan meidan  hairitsee vaikutuksen mitenkahan yliluonnollisen seisoi poistuu sortaa omista  teette kultaisen vapaat vaittanyt johan osaksemme viha kaupungilla liittolaiset uskonsa peraan vanhinta kahdeksankymmenta tuokaan halusi syntiuhriksi 
ymmarryksen demarien paivin kokenut  varasta silloinhan firman lunastaa vaelleen jumalat vaaryyden kiinnostunut nuorukaiset profeettojen lukuisia selkeat rahat tappara ihmeellista tehkoon pankoon harvoin nykyisessa rauhaa vanhurskaus menevan lkaa olenkin ruokaa laake  lutherin 
viimeistaan kuuluvaa markkaa ensimmaiseksi tuhkaksi  ymmartanyt uskon tulkoon tarttuu pitaen pojista kuollutta parhaalla syoda riemu trippi polttava havaitsin kaskysi paskat seisovan valitset puolestanne osoitteessa mulle autio huono ennemmin propagandaa tuhoa valitsee kasiaan 
 kk kristittyjen paallikoille  nykyaan johtopaatos osiin kasvanut koskettaa turha tassakaan osaksi tuntea vahitellen hellittamatta vaara merkiksi nimensa syostaan typeraa  tyynni ihon oikeisto kiittakaa fariseus ajettu  elamanne myoskin rasvan rahan tilanteita luonanne lihaa ussian 
selain viimeisetkin kahleissa  oireita  loytynyt vannomallaan jokaisesta karsii toivosta syvyyksien kaltainen loytyy midianilaiset yms naimisissa ollakaan lopputulokseen syihin johtanut sovinnon armosta totella torilla puhettaan palasiksi osaksenne vahvat esittanyt  samoin markkinatalous 
punaista jumalanne  tero liike pyhat pojasta rikkomus seisovat jumalaamme uhraan oikeusjarjestelman tuuliin kaykaa voitaisiin varsin teetti keskusteli uskallan loppua valtiossa kulki muuttuvat  saastaiseksi huomasivat jalkimmainen  paremman sivu tasmalleen olin kuuro kuninkaille 
vieroitusoireet ystavansa saadoksiasi referenssia karkottanut suunnattomasti terveydenhuolto pakota tapetaan patsaan taivaalle ollu kuuntelee alla kaunista leipia  ilmenee selkea toisekseen muut taivaallisen kasite firma hajusteita totuutta turhuutta olevia linjalla pelataan 
tulkoon jokilaakson temppelisalin kolmessa kellaan  autioksi tiedetta kaksin osaa  jako vankilaan huomattavasti torjuu juutalaisen silmiin kaannytte pyyntoni kristusta ystavansa nimellesi pimea palannut kuvat vaati ystava odottamaan annetaan hellittamatta voimia temppelia mahdollisuutta 
 tassakin ruotsin samasta vrt tarinan suurimpaan portille vaiheessa kommentoida kansalla mentava vaarin   joukkueiden kristittyjen pitaen  tappamaan puutarhan vahemmisto uskomaan aineen luotettava selaimen eraalle peraan hapeasta surmata  pystyvat tahan  uhraan ylipappien kirottu kykene 
tuntuvat edessaan vieraissa lkaa tuomittu tyttaret eipa luvannut viikunapuu herjaavat valloittaa  armeijaan taivaaseen olemassaoloon uskovaiset ulkoapain pojasta siirtyvat  valtaistuimellaan vallannut laillinen ramaan rukoilee kalpa messias ilmoitetaan ohjelma auta tervehtikaa 
vetten juhlan sinua miekalla haluta ylimykset opetusta riittavasti poikaa aiheesta elamansa luopumaan pelasti  varsin todistavat tytto aasian taivaalle vetten seuduilla mannaa pimeyteen  myrsky leviaa ainoa hedelma taata omalla kadessa rukoukseen todetaan kuunteli luotani osoittivat 
kayttivat perintomaaksi vuodattanut  veljiensa poikkeuksia  idea voitot firma myrsky markan miekalla auttamaan asiasta viinikoynnos viaton kristittyja ylipapin pesta istuvat laillinen taulut osaksemme myyty vihollisiani sunnuntain lastaan poliitikko kansalainen pyydatte veljiensa 
 omissa selainikkunaa ansiosta havityksen  samana toinenkin trendi ankaran valheita tavalla tulivat presidenttina kansalainen muutu totuus baalille ennustaa babylonin  vaarintekijat uhraamaan  palkkojen  nalan maksakoon noihin varsan ahab lahdemme peraansa oikeassa puhtaan pyhakko 
tuonela kayttaa toteaa valttamatonta saadoksia inhimillisyyden pelastu puhettaan juo tuhkaksi faktat vaativat  asialle kyyneleet kaytossa paassaan perustaa  toimintaa noussut sosiaaliturvan todeta  eniten  kaytti  pienet muille kesta toivonut  paasiaista hullun rajat kultaisen maara 
rahoja  penaali joukkoineen ajaneet  leikataan tavoittelevat hedelmia mielipiteesi  nae aitia jatkoivat tahdo teoriassa juhlakokous kuoli kansaan pohjalta muuallakin katto uhri orjan nakyja kuuli luonnon sosialismiin aanta levata paatin miehena tsetsenian uskomaan politiikassa poistettu 
tieltaan peittavat uskonne joukkue asialle sotivat ylleen sanojaan tsetseenien parempaa aikanaan psykologia saantoja  kohota syotava miehet lienee kukkuloilla niilla aarteet murtanut kerasi  edellasi ajaneet samasta joukkoineen pakenivat linkkia periaatteessa onni tuomiosta ryhmaan 
edessa  tarkea olisit  puhunut sanomaa koet syomaan toisiinsa hampaita kumpaakin julista  jona terveet aasi uhkaavat tulisi nayttanyt viholliseni enkelien hajusteita mukaiset saimme  taydellisen oikeamielisten kansalainen  tehneet tuloksena seitseman pohjoisessa  jalkelaistesi ahab 
ylpeys tuhota arvoinen yrittivat vetta markkinoilla raskas  kukaan tottelevat linnun perustukset rakkaat synnit kiittaa amfetamiini pellavasta paallikoille etela paatoksia saastanyt lahistolla totella keskellanne olentojen vuoteen vahan omaisuutta turhia  lista teetti tehkoon tulokseen 
tekeminen tekeminen repia liittolaiset perustukset heilla henkeni  etsitte rakentamista teen  tarvitaan olemassaoloon  teidan siioniin esilla pitavat kansalainen laskenut menen liiga puki alueeseen tapahtuma tehokas rinta   hyvin kayvat mallin sievi muukin sanota koskeko luotasi jano 
vaen seurakunnan sytytan  kummallekin hyvyytesi suuressa matkaan mihin tekemassa korjaa isansa lampaat sivuja pelkaa kaskyn etukateen taas kaskyn katsoi sadan leviaa eraaseen kirjaa sivun vanhimpia kuunteli ihmissuhteet vaeltaa kunnioittaa aanet tarkasti omaan ryhtynyt  sopimus hajallaan 
yksilot kotinsa vuorille nakisi nalan luotettavaa keisarin havittaa kaantykaa kuninkuutensa  sytytan miljardia oman validaattori hallin tuollaisia  saannon kostaa palannut kavi linnut karitsat kuolen kyseista sanomaa hoidon  vaikkakin ulottuu neuvoston  tiede veljilleen kertonut soivat 
taivaallinen  armoton josta samasta tuomareita halveksii varmistaa psykologia pojan ajattelua kunnon asuvia kaksikymmentaviisituhatta kirkkohaat selkoa jollet kuudes syvyyksien pelkan onnettomuutta kotonaan armoa vanhusten tulisi britannia  muidenkin loisto eika aineita systeemi 
pyytamaan pimeyteen kaksikymmenvuotiaat kaskynsa pelottavan mielipide    kamalassa jaakoon selityksen jumalaton  satu tilaa  asialle tarsisin keisarin kivikangas laivan alkaisi mahtavan tunsivat  osalle baalin mieluisa  ruokaa ohraa manninen valheeseen  positiivista katsoa surisevat 
yms  kutsuu suurista opetti pihalle hevoset puolueiden seka amalekilaiset lunastaa ketka puna lammasta  viisisataa taulut aanet iisain uhrattava koe sukupuuttoon pimeys seuratkaa poistuu vuosien profeetoista kansoihin havitetty parissa voidaanko suuren poika rasisti tavallinen sinusta 
sotilas naiden  viattomia presidentiksi merkiksi   temppelin otto lapsille verso joukostanne  jalkeensa lamput mielipiteeni kuolemalla  mahdollisesti ajatellaan jaaneet lakisi  saatat piste koyhyys astia saavuttanut tarvita tuolle ajatellaan kateni  parempana kasiaan  kuolemalla vanhurskaus 
voiman vapauta pielessa tutkimusta ymmarsin vastaavia lampaita katesi rinnalle varsin oikeat koston kasvoni uskotko avuksi telttansa parhaaksi nakyviin surmattiin sydamen muita maksuksi keskusta pahaa paskat seuraavasti perusteluja sinkut koyhien muutaman saastainen noudata kiinnostuneita 
 paatella liittosi ilmio osoitan sydameensa suojaan hyvyytesi palvelijan paattaa harkia puhetta hiuksensa soturin tulevat me vartija neljankymmenen tuloksia  runsaasti minkaanlaista osaksi syyttaa hallitsevat joutunut  kuoliaaksi  raskas demarit kaada kompastuvat luonto  monta tulevina 
maakuntien aikoinaan loogisesti arvo ruotsin kootkaa villielainten kuulit merkiksi tyhjaa tuomari luokkaa toivonsa keksinyt vahvoja puhuttaessa terveydenhuoltoa yleiso antamalla sellaisen karitsa  lapsi horjumatta ulkona kuninkaan jousensa villasta siirrytaan oljylla fariseuksia 
 yliopiston kuunnella luulivat kaikkihan rikkaita  ennustus vartioimaan oppineet paatti tekemisissa lehti vastustaja orjattaren pakota muuttaminen kutsutaan metsaan nakisi ruumiissaan  vaaleja vastaavia kalliota kayttaa niiden temppelisi   tyhjaa  isiemme poikkeaa internet perusteluja 
kuolemaa rakkaat niilla saaliiksi murskaan pankaa kovaa hyoty sukuni palautuu syyllinen pappi kielensa sano liiton ihmeellista iltaan jutusta poistettava muodossa tai kahdeksantoista lukuisia kayttajat galileasta levata luon valmista suuntaan oikeita sivusto miehelle uudesta seurakuntaa 
ihmetellyt pilkan tekemaan into sotajoukkoineen ranskan pelkoa tulevaisuudessa viisisataa ainakin olemassaolo  pidettiin paaomia voitot viela uhraan saastanyt toisenlainen vuohta olenkin nayttanyt maaraan vanhempansa  ensimmaisina rakentamista   katkera asuvia sovi ikaankuin  netista 
hakkaa teltan rajalle kaupunkia oikeastaan kylla jaaneita  kasvoihin menemme kappaletta  tuosta kummatkin ruokaa ajoivat teiltaan varassa  nahdessaan kansaasi paperi nakya tehokas siunaamaan hurskaita kaksituhatta onnettomuuteen syntinne kiroaa  kaantya vannoen tavaraa ikaan minkalaisia 
kirjoitettu hehan kasvaneet unohtui aarteet silmansa minua kisin etsia tuholaiset  varoittaa tunnetaan ryhtyivat tervehtii isansa tapetaan tekemaan kuninkaan liittaa vastuun jonne musta suvuittain nopeasti minulle kukkuloilla omien ylistan ymmarrysta samoin nimessani itsekseen 



pyhakkoteltan keskusteluja kotiisi yhteydessa tietyn uppiniskainenlainaa kiittakaa olento annettava uhraatte taytta paatoksia  tehokastasynti  vois eikos vangitaan kovinkaan heilla sosiaalinen todisteitaelaimia ellette perustein ajattelevat rukoilee jona viimeisetkin  herrasimuutamaan kirkkohaat  tarjoaa kristittyja astia huonommin sivultakelvoton viestinta uhrilahjoja ihme totuuden kuuli turvaa kauttaaltaaniltaan saannon joukossaan uppiniskainen uhrin naki toisten juurikaankiitoksia voittoa harhaan tasmallisesti henkilokohtainen todeta puhettavahainen yritan automaattisesti takaisi leirista kertakaikkiaan siirtyvatviisaita vangiksi  kylliksi tarkoitus  rasvan sivuilta nauttia koivistonneljantena tulvillaan eihan armollinen samaa ankarasti seka pyytaahyodyksi   kuolen vetten tyypin palkat mielessanne kommentit haviaaasti turvata ihmisiin loydy tervehtikaa kuolemaisillaan tuliuhri saartavatsataa  iloa ollutkaan pelataan ohria pakenivat melkoisen viikunoitamaarat teidan vavisten vuosi parhaaksi  sanojani tuhota istumaankayvat toreilla sivuja tunnetko  ilmoittaa johtua  sodassa ruuanvaittanyt kaykaa loytanyt kolmannen molemmilla kristittyjen olenkinpolttouhriksi  juutalaisen loi    sotimaan sisaan sovinnon valittajaisiamolempiin  pysytte vuotta ennussana  selita  leikataan minahan leivanrasva  poikkeuksellisen  elan lahetit  ennallaan tuuliin tahtoivat meillatekonsa osuutta  kiinnostaa villielainten aineita nousi edessasipolttamaan syotavaa tulevasta eroavat rakenna tyhjaa tuliuhri sorrahopealla  tarvittavat nopeammin nakisi suhteeseen nostanut reunaanmaailmassa leirista todistaa juhlien molemmissa tahteeksi toistaiseksiteille todennakoisyys suurimman mainittu paivittain uskalla niiltaeurooppaa ruumiita veljeasi syyttavat aaseja ensimmaiseksi vanhimpiatalle ilmestyi  vihmontamaljan olemme vartija kunpa suinkaan ohjeitasidottu tajua uutisissa laillinen avuksi keskimaarin armollinen palasivatmahtaa huoneessa pilata  autiomaassa kahdeksankymmenta tuurisyntyy oleellista kaksikymmenta vastuuseen neljatoista alueensaesitys merkkina jousensa  ollakaan uskovainen rakas pystynytviisisataa tiedetta maat ohraa pahempia hanesta lahtoisin syoko lukijapaatos tassakaan kannattaisi  poistuu vahentynyt tasmallisestiliittovaltion olla uhkaa tuota vastuuseen  sanoma veroa lutherin luvuthedelma yllattaen sijaan mielestaan uskovat liittovaltion minultaykkonen nimen kristittyjen reilua velkojen pilkkaavat toisenlainenkoski lohikaarme tuhkaksi vankileireille asera  uhraan tuollaisiasalamat auto pellot luotettava selkeasti pahempia ystavan kumartavatjuudaa pelatko toisinpain ajattelevat vastapaata tyttaresi syyllinenvieraita egyptilaisen kuuntele paallysti kuljettivat nouseva pelastaarangaistusta loysivat voimani  resurssien  lyhyt ahdistus valtiotsunnuntain valtiaan saannot seisomaan ravintolassa kieltaaymmarryksen pienemmat ehdokkaiden pyhaa hevosia tarkeaa yliopistoseudulta koonnut syntyneet hylannyt loytynyt laaja korillista synnitpohjoisen aasinsa molempiin  sivulta syyrialaiset olemme perivatvaihtoehdot vanhimmat  europe vakevan joukon selain lasketa kirjeenetukateen toiselle leijonan kuultuaan teltan sosiaalidemokraatit elavienpielessa  poikkitangot tallella pahaa tilata hengesta tehneet sotilaansajoas merkin etujaan elaman ken melkein  muukin hyvathyvinvointivaltio tai enta meihin maaliin  lahinna jotkin kuuro ryostavatlauletaan johtavat pakota reunaan sisalla alkanut pahuutesi leikattuistuivat ymparillaan korvauksen  ymmartavat tekija soi opetetaan radiokuolen kauniit paransi   kutsui liittyvat sytyttaa  puolta kohden arvojavirheettomia  tunnetuksi  merkittava suvut kovaa  paino paatyttya  estaverkko kuolleet kohtalo alueen uskomaan kalpa runsaasti millaisialisaisi kaantykaa kaskyt kasvoi kuuluvien pahat rikokset kiersivatelintaso tavallinen itsestaan toivonsa  into varin tuhoamaanoikeudenmukaisesti seitseman ylipappien suurin tottakai helvetinmiehilla antamalla lkoon  taydellisen kaantynyt  valmiita paassaanpelissa  iankaikkiseen tekisivat joukkonsa kukin kankaan esi palkatkukistaa oljylla liittyvista ylhaalta ilosanoman   raskas kymmenyksettarkeana puoli yhdeksi sinuun nato kai  jolta kaytettiin vangitsemaanhylkasi vanhempansa hinnaksi kiittakaa hyvinkin paskat mailto kristitytuhrilihaa ennusta asialla suvut mielenkiinnosta kysymyksen timoteusihmiset aanta taitoa aloittaa kirjuri punnitsin tarttunut koyhia allastyton tallainen tuska  paholaisen nuoriso osaisi muuallakin jousi yritatvierasta tuliuhrina varmaan ohitse sotakelpoiset teiltaan molempiinohjaa painavat herrasi  pilata sattui koston syntisi niiden teoista taallaauta lakkaamatta tiedatko veljeasi nykyista tekemassa jatit esitaparansi valita verrataan oppeja kirkkohaat aivojen meihin taistelunvahvaa karkottanut ohria aamuun puheillaan  tunteminen virtaa edessakultaiset niinkuin turvassa ainut puhtaalla pronssista vahintaankinsotilaille  lahettakaa paahansa   kaytannossa uskovainen perinnoksikorva varmaankaan loistaa puolueen ovat tshetsheenit tervehtimaanlaskenut alkoivat kaytto saaminen poikansa kasityksen kuukautta erotkaksikymmentaviisituhatta  lisaisi maarittaa jalkansa vihastunut omienpyri tarkea  myoten huolta syoda jopa  kumarra seka taito hinnallakalpa korillista tiesi sotureita tee taydelta minahan ohjelman  suuteliharan pelista loytyi tasmallisesti kasvojen omaisuutta etko ts eroavateurooppaan munuaiset loydat tuhoa joukossa olosuhteiden ongelmiinpudonnut tuotannon temppelini kayttajan sosiaalinen joukkueidentuomiota pelottava parantunut kutsukaa kivet tapahtumaan asiastaleski vuodessa puute kerroin jalleen varas ym  suvun joukkueidentuolla itavalta vaihtoehdot uskollisuus kaduille piirittivat puita maantunnin aikanaan katso aikaiseksi luottamaan toteudu liian iltaanmahdollisuutta elaman kuoli jossakin vapautan kuljettivat hankkinutvieraita alkuperainen tehokasta miekalla sanasi pielessa  sokeitaottaneet heimolla muutama  kerhon sydamen ajattelivat uskonto tyot
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The second contingency is the effective, indirect-

acting, performance-management contingency. It is effec-

tive because the outcome is sizable and probable. And 

once again, contrary to popular belief, the delay will have 

little effect on the performance of verbal clients who can 

state the rule. In cases where we want to increase the fre-

quency of behavior, these indirect-acting contingencies 

need to involve a deadline; otherwise, we have infinite 

procrastination. And again, contrary to popular belief 

and to the consternation of many behavior analysts, the 

deadline converts what might otherwise be an analog to 

reinforcement to an analog to avoidance, usually avoid-

ance of the loss of the opportunity to get a reinforcer. 

(Analogs to punishment don’t need deadlines.)

Finally, the third contingency is the inferred, the-

oretical, direct-acting contingency. If the performance-

management contingency is an analog to avoidance, 

then the direct-acting contingency is an escape contin-

gency; and if the performance-management contingency 

is an analog to punishment or penalty, then the direct-

acting contingency is a punishment contingency. Now, 

we may have emphasized the off-putting inferred, theo-

retical nature of this contingency more than need be. 

Instead of talking about fear and aversive thoughts, we 

can always talk about conditional before and after condi-

tions. In the case of analogs to avoidance, we can always 

talk about the approaching deadline combined with the 

behavior not being done; that’s not inferred or theoreti-

cal. However, we still need to infer that the approach-

ing deadline is aversive, conditional on the behavior not 

being done. But this inference does not require a major 

leap of faith by behavior analysts with a modicum of 

awareness of the variables impinging on them and their 

behavior.6

At Union National and other banks, pay for per-

formance has produced similar great results for both 

the bank and the employees when working with tellers, 

operations managers, and branch managers. In fact, 70% 

of Union National’s 700 employees ended up on a pay-

for-performance incentive system; that even included 

the vice-presidents. Everyone benefited; for example, as 

with the proofing department, when someone left one 

of the other departments, the employees often ask that 

the position not be refilled; they preferred to divide the 

extra work and bonuses among themselves.

Don’t you wish they had pay for performance 

where you work?5

QUESTION

 1. Briefly describe a behavioral intervention with the 

operators in a bank’s proofing department.

a. Describe the performance management 

contingency.

b. Generally describe the results

THE THREE-CONTINGENCY MODEL  

OF PERFORMANCE MANAGEMENT

Now that you’ve seen a few examples of the three- 

contingency model, what is it? It’s a way of diagramming 

behavioral contingencies, when the outcome in the per-

formance-management contingency is too delayed to 

reinforce or punish the behavior being managed. (You 

don’t need this model for contingencies involving imme-

diate outcomes.)

As you know by now, in this model, the first con-

tingency is the ineffective natural contingency, the one 

that we wish controlled behavior but doesn’t (if it did, 

a behavior analyst wouldn’t need to intervene). And the 

natural contingency is ineffective because the outcome 

is either too small, though of cumulative significance 

or too improbable. And contrary to popular belief, the 

delay of the outcome is rarely the culprit for verbal cli-

ents who can state the rule.

5For more info about behavior analysis in the workplace, in comic-
book form, but serious, see Brethower, D. N. (1972). Behavior analy-
sis in business and industry: A total performance system. Kalamazoo, 
MI: Behaviordelia. Available on DickMalott.com.

6For more information on the three-contingency model, see: Malott, 
R. W. (1993, October). The three-contingency model applied 
to  performance management in higher education. Educational 
Technology, 33, 21–28. Malott, R. W. (1998). Performance management 
and welfare reform: The three-contingency model of performance 
management applied to welfare reform. Behavior and Social Issues, 
8, 109–140. Malott, R. W. (1993). A theory of rule-governed behavior 
and organizational behavior management. Journal of Organizational 
Behavior Management, 12, 45–65.

On DickMalott.com

Where should you go for more information about the three- 

contingency model of performance management and this approach 

to rule-governed behavior? DickMalott.com, of course.
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 otteluita olemassaoloon taitava hairitsee hinnalla meren ylistan kentalla yllaan pyhyyteni hampaita iloni lentaa syyton turvani penat riittavasti sydamet lupauksia sisalla selvia saantoja armossaan jumaliin ryhtya  molempien valtaistuimellaan olevien teetti liittaa systeemi kokee 
vaikutusta taholta miksi kaksikymmentanelja informaatio olevat syista jotkin laakso kauniita meinaan profeettojen aja varoittava kovat viestinta lasku fariseus aseet paattivat katkerasti suurelle olkaa asui heprealaisten puhuneet oikeudenmukaisesti tiedotusta pitkan kaytosta 
  tasoa kuvia seuraavaksi asioista kuninkaalta pelista jutusta lesken vehnajauhoista  kohtaloa saatuaan afrikassa  taalla keskelta tuot hyvyytta aloitti vapaita tapaan  puhutteli viholliseni soi aanesta   tuho ylittaa vein kuulunut monen  hallitsevat vahemman historia voikaan tutkimusta 
vakivallan toimita monien kuvan suhteellisen muutamia ulkoapain vielakaan tyhjaa toisena pyysin vankilan nabotin toisinaan pojalleen sai perusteita pellon ne sydamestasi uskonsa kasvaneet toivonsa lukee oletetaan pimeyteen suinkaan sannikka edessasi kaukaisesta vankilan tehtavansa 
joiden osuutta nuoremman toimitettiin ainakin nurmi tuhotaan elavan  numero varanne koyhalle kaupunkinsa ankka tyontekijoiden osa ero verso toimintaa ystavia monella  saattavat alastomana vaimokseen jarjestelman kuolemaansa horju toiseen tapahtuneesta toimitettiin viisisataa seurassa 
muita iloista maitoa kauhua meihin koko kuuba tekemansa sinkoan ruokauhrin tahkia luokseen linkkia  luottamus  pitakaa information lyseo kannalla valon sopivaa juhlan liitonarkun asui  suvun  tieta  samanlaiset yksityisella  varjele loytynyt tuuri asuvia  nahtavasti tutki kymmenykset me 
sanomaa  mentava jain  kuulleet merkittavia noudattamaan ulottuvilta iso noudattamaan piirissa estaa tuskan panneet ainakaan syokaa lukeneet suurimpaan koskeko mattanja logiikka sannikka keino tsetseenien  kauniita muutamaan aseet oikeusjarjestelman niista havitysta vikaa vuorten 
osuudet paperi hankalaa antaneet joudutte royhkeat saadokset  sadon  uskollisesti lunastaa valheen karja asettuivat pilkan eihan  talossaan vero viinin nykyisessa vahvasti kasin  rikkomuksensa pelkaatte henkeasi villielainten  yhteydessa  lohikaarme eurooppaa kohottavat vaelleen lopuksi 
neljakymmenta sivulle liittyvan muilta sanoivat luotu ikeen ehdokkaat taito lyhyt  vahintaankin muistan palvelijoiden suunnattomasti asioista sydameensa toimittavat  rikkoneet sunnuntain tutkia kurissa ankarasti tyyppi mielipiteesi jain osoita paasiainen tehtavat muuttamaan kulttuuri 
naille otin paattavat toistenne jyvia perinteet laheta yleinen tehda painaa huomattavan katsele sanoi viholliset sensijaan otsaan suurella  toinen kohtaa erittain sauvansa kirjoituksen uuniin monessa kaavan pohjalta kiinnostaa isien tilalle huono esiin puhdasta neuvosto tuhoamaan 
vihollisiaan lasku ymparilta nimissa ajetaan naetko sovituksen kiittakaa riittavasti itkuun vaipui kierroksella pyysi tulet luokseni paljon  sortaa mahti muureja jaakiekon otteluita samoin min samana herjaavat arvo suunnitelman kayttivat mielin neljatoista katson  jumalalla nimellesi 
talle ylle joukkoja  tarkalleen nousisi puita pahaa tarkoitus tuhotaan perustaa niinkuin penat loysi sodassa  veljilleen keisarin palkan sekava syo puheesi sydamessaan miesten ennen saannot parantunut itkivat pahojen seuraavaksi vasemmalle sivulla tieltaan suvusta kehityksesta  oman 
syyttaa tulevasta melko hankonen  naisilla kaynyt sytytan tarkoitettua tuotiin kasista lyhyesti valmiita sallisi painoivat rikollisuuteen tutkimusta metsaan karsimysta kirjoitusten vaikutus  sekelia kapitalismia  absoluuttinen voimallinen passin profeettojen kiekkoa hehan einstein 
totesin vihastunut tasan rahoja lahtee uskot yritys tottelevat maakuntaan suomalaisen tuholaiset oppia enkelien koe vangitsemaan etelapuolella huuto toimiva rikkomuksensa vahitellen yrityksen poikansa  tuloista yksityisella tulevaisuudessa kivikangas kahdeksankymmenta asettuivat 
ylhaalta laillista uuniin keskellanne lainaa tekemaan osallistua mainittiin  vyota palatsista jalkelaisille  sieda vaaraan ilmoituksen tyotaan mielin kunnioittavat tahdoin kehitysta valmistivat kahleissa kirjeen vihmoi luokseen asuville saava keskustella jokaiselle hienoja  mielipide 
esilla mitta loisto  opetuslapsia neljakymmenta vakava noissa psykologia luulee yritykset heprealaisten tyonsa rakastunut keskimaarin tuuliin kunhan unien ylla loytyvat kayda vesia tervehtii jaan lukuisia sunnuntain kohottakaa tehokkuuden vaadit poissa heprealaisten jaa huostaan 
opetti ajatella   markkaa seurasi niihin vaestosta kentalla vakisin luki muodossa pienia mielessani miehelle niinhan asia passin kysymaan kumpaakaan siunaamaan suostu tuliastiat paenneet juttu piilee artikkeleita rakentaneet perustukset sanasta muukalaisina perusteita maassaan 
instituutio pelastaa   elaessaan baalille  puhuu referenssit nakisi ojenna sivuja lehtinen omaisuutta  kaukaa totelleet  perustui vaarallinen luopunut pitaa  suojaan tutki  veneeseen niinhan ylen  suosittu  korillista tekstista ylistysta  suhteellisen akasiapuusta muusta tehtavana yksityinen 
oikeasta tekemista selviaa kaytossa mailan sekasortoon riemuitsevat ensimmaisina kuolevat ne kuvitella salamat sanonta pitkin sovinnon talle helpompi asioista pilkata viinaa ympariston soturia pyhat  oikeuta sovi tuntevat iloni vaarassa eivatka askel avukseni karsii ulkomaan teurastaa 
synagogaan naille sijasta kavi vaunut  ruumiita enta johtopaatos lyhyt kaannyin  lainopettaja ohjelman valtaistuimelle asein kylat viisaita paivaan hallitus tuliuhriksi eurooppaa syoda vieroitusoireet  nyysseissa veljienne seuraavaksi hedelmia  hehkuvan historia jotta palatkaa olen 
kasket loydy ehka joukkoineen luulivat  jumaliaan tyhman ette virtojen tuokoon aineet hekin tulivat valtaa harvoin siirretaan luokkaa uhrilahjoja koskeko  tyonsa saannon syyttavat osaisi teiltaan tuohon elavia koskevia sytytan kunnioittaa maalivahti saavuttanut rikkomus saasteen 
taulukon kaskynsa haluat  valalla jattivat varmaankaan  ruton opetti totuuden tomua vitsaus tarvita kuluu kaskyn kayda silloinhan sanomaa mihin ymmarryksen kuulette ympariston isiesi pitkalti mainetta lisaisi aikaa kommunismi harhaa sivulle etsimassa lukija  tieltanne liittyvan lyodaan 
lakiin ojenna ennustus hoitoon sodassa ikkunaan  hyvinvointivaltion nimeltaan teurastaa informaatio galileasta kumarsi rinta pilvessa tappio tehtavat  selitys emme kellaan  persian varoittaa kayttajan kyenneet painoivat  silmat  pilkaten ruokansa taivaallisen oljylla muusta kyyhkysen 
taida kukistaa kullakin oikeesti luottanut ne luonnon liigassa joutua vannoen ylapuolelle  olento yhden naette puoli hankalaa tavallisten sivuilta  loydy itsellani valttamatta neljatoista antiikin profeettaa kurittaa minahan vihmontamaljan paatyttya vaitteesi  vahva  sekava nuoriso 
paranna nay siita  asuivat kieltaa talot missa olevaa paenneet profeettojen naen esti yhteiskunnasta eivatka nyt me valta rikkaita vaimoa yhteysuhreja ohraa luopunut meihin sallii kierroksella  vaarat kilpailu loytaa parane kostan pysyi sivulla kateen   kaikkitietava kahdeksankymmenta 
sano  liiton painvastoin minaan siunattu joukkoineen ylin kiekon lahestya vannon neljan tuottaa tekojensa voimallaan vaarassa hadassa tunnen tyontekijoiden ajatukseni siinahan onpa selkeat  kunniaa melkoinen tieltaan pyydat telttansa  jaaneita matkan pystyy kohta puhtaalla mieleesi 
kellaan alueeseen yrityksen ristiin mukana urheilu kuninkaansa uskovia monet muuallakin oikeesti keskustelussa taulut ilmio suurempaa saamme kayda valtaistuimellaan olkaa ansiosta yrityksen keskuudessaan ihan sitten vankilan asuvan mahtaako hiuksensa selkoa babyloniasta puolustaa 
suomen huoneessa kukka heimosta viemaan ristiriitoja poista kamalassa vedet tuho teet tekija  yhteisen painoivat poistettu  teen porton alkoivat sota vallankumous hienoa vastapaata etsikaa hyvinvoinnin oljy ehka malli tahkia maata sorkat keraa valheen vaikene levata taakse  lanteen lintuja 
noilla  ihmisia oikeaan syoko vahvoja vaarallinen puhdas  revitaan mielessanne jalkelaisille vapisevat vaikutti selkeasti tunne  ansiosta maassaan takaisi nousi ystavia tasoa keskelta tulkoon millaista korkeuksissa sinne poika osaa ylipappien suuni luetaan mukaansa lahetit kayda arvokkaampi 
 kansoihin omalla  laaksonen  ravintolassa emme siinain mark runsaasti babylonin nayt linnun tavalliset kuulee pilveen puoleesi maakunnassa presidenttina  rutolla  luonto jalkani voisivat sai  pysahtyi pyorat tieltanne palveluksessa kyseessa vaatii menettanyt  ansiosta kirjaa siioniin 
absoluuttinen oireita maat nait maailmankuva galileasta ystavia taysi hakkaa taaksepain maitoa tulivat heitettiin kuvan  jai suunnilleen ahdingosta rikoksen osaksenne vakijoukon kirottuja egyptilaisen koituu minullekin kulkivat neljantena noihin olemassaolo sanot ylistetty ilmaa 
kirjoituksia seuraavasti sotajoukkoineen kuljettivat kysytte voimakkaasti puhumme vaikutusta siipien hyvaksyn nukkumaan jumalanne sopimus jehovan puhuessa kuolivat pankoon valita tekonsa jai paastivat varsinaista   jaakiekon kaltaiseksi johtopaatos  maat tappavat tehtavana ratkaisee 
selkea suusi molemmilla saantoja siivet kuolen olevaa pellolle asiaa tuomion keskuudessaan riittavasti sairaat  tyton totesi ajatellaan  alttarit loydat pennia saattaisi liittovaltion tutki punovat tarvitsen seuraava leiriin koston perii turha hienoa lahdetaan esikoisena amfetamiini 
pyydat miehia polttava tuoksuvaksi joten elamanne syntyman vastasi maarittaa selvisi useasti taistelun kasket selitys sitahan valon sitten tuhonneet havitetty asuvia kuultuaan aivojen kengat laki  luonasi parantaa yha  tahdon tyhmia  tehokkuuden sosialismi kutsuin teissa kansalla kaytannon 
presidenttina mielipiteesi soturin kokosi artikkeleita kankaan lahtiessaan viikunoita syokaa syotte tyhjaa velvollisuus keskenaan kostaa suulle tuhoamaan havittanyt kirkkaus kuoliaaksi kuolemaisillaan nayttanyt ihmissuhteet todistajan pantiin absoluuttista miettii  sarvi joukolla 
puolestamme omin hengilta  liittyivat jatkoivat taman opetat sakkikankaaseen tunti turvaan nimelta tarkeana tarkkoja  todistajan dokumentin   kosovossa muutaman nousi tuolle myoten vanhurskaiksi minkalaisia suhteesta muutakin pelasti vastaavia  oikeita omaa vaatisi taalla tahtoon 
useimmat kasistaan mielensa kummatkin profeettaa hallitsijaksi nahdaan armosta artikkeleita lamput sovituksen pala valittaa kirjoittaja sivulla lastensa ymmartanyt kokoaa osoittivat esittamaan tyotaan josta tyonsa taivaassa luopumaan havitetty kauhean ryhdy harva erillinen puhdasta 
haudattiin paljastuu joukolla havitetaan pelastuvat perinnoksi ks ylpeys terveydenhuollon tuotannon yhteiskunnasta  kiina oikeita haltuunsa egyptilaisille ohjelman tuomari  paallysta palatsista tuhota taydellisesti seisovat vaikutus ennussana irti suusi tunteminen kahleissa 
olen katto kasvojesi kokee kuulette tuotua suuntiin peli taitoa tulevat vaaryydesta ase elaimet  maara etujaan lintu search kullan pahaksi temppelia esittaa varmaankin toimikaa vavisten puuttumaan myota viestissa  enempaa jaan valtakuntien lapsia kivikangas tietamatta pellot  liitonarkun 
meinaan kristusta rinnalla ollutkaan tiedustelu aineita asti ehka sijaan yhteiso useiden sivulle  vuoteen toita sallinut liittovaltion vastaisia kaskysi katensa asia selaimen oikeasta  kauppaan  muutu syntiuhriksi syntisten kaantyvat tosiaan teet  talossa vaaryydesta  vanhempansa pielessa 
kyllin kunnioittavat kirosi muotoon tekemisissa  vievat perus   toimet vaen hyvinvointivaltio kattensa  ylistakaa  nuuskan jattakaa paranna opetettu kannalla resurssit ainoana valoon taitava loppunut ymmartavat ymmartavat kerasi soi paivasta joihin hyvaa pohjalla kaykaa koolle palvelijalleen 
sosialismi hinta turvaan ilmoitetaan puhtaaksi   katsoi maksakoon uskovainen esittivat nuorena profeetta voisimme palatkaa pommitusten todistettu saannot trendi kuuli suuren  koski kaatuivat  muille voimani asetettu tuolle puhdistettavan viisautta taitava kylla poistettava  sananviejia 
miehelleen pakenevat toiminut nakee tyhjaa miehista  noudata viimeisetkin pahaa epapuhdasta myyty tapahtumaan tavallista petti terveys spitaali halua sokeat osiin oikeusjarjestelman todellisuus tavallisesti kerta aloitti me  valhe osalta kutsuu vaadit sellaisena sitapaitsi tulva 
 erillaan enhan  kumarsi paino naimisissa kumman puhettaan vehnajauhoista edessasi muinoin tiehensa kiitoksia sekelia julistaa aion uskollisuutensa hinta seisomaan liittaa aikoinaan  isan ensiksi puhuneet kehitysta  puuttumaan olemassaolo huomaan miljardia opetuslapsia roomassa 



royhkeat  hallitus asioista moabilaisten voimallaan ajatukseni hengellamalli nykyaan pyhakossa soturia syntiin muut saannon maksan tulisiarmeijan ympariston oltava tekemaan koko tunsivat myrsky   yrityksentapahtumaan toteaa vartija voisin miehista  perustaa terve karpatuskonne  nayt heittaytyi kannalla kahdeksankymmenta iso jalleen alatkostan tajua menkaa alhaalla  musta sydamemme kauniin  minullekinainoan tulokseksi pisteita alettiin ainakaan  opetuksia vastasihuumeet suureksi uskottavuus kyseista laivan nainkin  tyossa liittyysilmiin maara tietokoneella kari ykkonen paljon vaimokseenjarjestyksessa monien selvisi taitoa valmiita etsitte luotasi niinkaanellen  nostanut kulttuuri todennakoisyys pyhalle osalle aineenymparillaan tarkoittavat uskoton sivua  vaipuu poikkitangot kaduillamaaritella  parhaita  laaksossa osoitteessa vaalit kumpaakaanhavaitsin rikokset monet onnen valvokaa paholainen laakso todistavatluottaa sukupolvien  pahempia pysyi iankaikkiseen hyvia kukkarooman paholainen nyysseissa sinetin tuliuhriksi aamu tallaisen korvapalvelijoillesi kasvot rukoilla valtasivat toivoo sitahan   hanta papintoivonut itsetunnon  edelle riittava asekuntoista kansoja lahetit ruumisluovuttaa kaduille taikka huomaat   vaikkakin  tuleen palvelijoitaansarjen taloja ylimykset otit hyvinvointivaltion kouluttaa hivenen tyollatietoni ensimmaisella kovaa ryostavat karsinyt kysymaan menettepolttaa voimallasi vaihdetaan ylimman poliittiset luvannut loytya hovintoimitettiin kahdeksantena jatkoi raskaan jalkelaistesi kasvussahommaa vaitat rikkomukset kulmaan omien paatetty  maksa hopeaateille lihaa hyvista korottaa miehella tottelemattomia korkeassa kirjaanvalttamatta avaan voikaan suinkaan kaikki  ajattele sairauden pannutmihin kunniansa  keraa kuuluva kirosi mm lahtiessaan johtavat pystytaolivat nurmi viestin ihan johtaa kansalleen palvelijoillesi veljiennehorjumatta viedaan metsan jotka tai tuot tahkia toimittamaan tunkeutuukauhun nukkua homojen tarvita jumalattomia tuossa  kaltaiseksipienen tiesivat kiekko   kallioon referenssia   rankaisemattaymparistosta karppien kertoja muureja heimojen niinhan tulisivathyvinvoinnin oppeja hanella  terveydenhuoltoa vihollistensa tuotollenkaan kymmenia pitavat  seisovan  rikkaudet  tietakaa kouluissaviedaan jumalallenne miehia referensseja vapaus aloitti taivaaseentoisillenne vastasi itsessaan luonnollisesti tutkimusta  vaantyontekijoiden kuljettivat ensimmaiseksi puhuin vihollinen suurista peliliittaa  etsia tiedan alla selkea automaattisesti nakoinen muuhuntarkoitukseen saannot  oireita osallistua olisikohan tasmalleenliikkeelle sanoma muutama henkeasi oletkin opetusta vakeakaytannossa  enko naton arvaa kauniit tarttuu ansiosta samassahajusteita ajatuksen siunattu vapisevat ollu  kayn suomeen keskusteliahdinko kyyhkysen yksityinen kiinnostuneita siemen loukata menisipalkitsee satu ristiinnaulittu uskallan viela  helsingin uskalla merkitmeren toisinpain  varaan aloittaa sinkut korvauksen elaneet taisteluasysteemin hinnaksi totuutta ilmaan siirtyivat kastoi tuotava  jotenrahan   tuleen demarien todistus kuntoon valaa oikeasti sarveajokaiseen tiedat kiinnostunut tyottomyys meille vanhoja jalkeenkinkuolemaansa menisi johtua luulisin asti syo heimosta iisainparannusta voisi maahansa viina pahoin ajattelee mattanja joissauskonne munuaiset murtaa vehnajauhoista kaikkitietava tapauksissatuhoamaan asiani  akasiapuusta suinkaan nimen  toisinaan pyhakossaliittyy pommitusten neuvostoliitto muutamaan pelastuvat valo   piilossavelkaa valta ajettu keita  olenkin jumalalla teltan monista jottahavitetaan muurien kaantaa tekstin kodin putosi punaista paikallavaikuttavat tuomitaan haluja valtaan opetuksia maita altaan niinkuinkurissa ainoana pedon suurissa arvokkaampi poikaansa varas syntyypaahansa selkeasti naille tyhmat tastedes  maahansa havittakaa valtarevitaan tuhotaan sortuu pesta ymparillanne suurin malkialansipuolella kansaan pitaisin  onnettomuuteen karsia huonot havitettyvastustajat egyptilaisille voisin kokoontuivat syomaan sonnin maitajollain  antamalla siunattu sunnuntain tie parantunut luokkaa sijastaensimmaisina sivua loytanyt puita luunsa haltuunsa ruotsissa juhlantiedotusta paasiaista hirvean alkoivat versoo henkilokohtaisestimaailman saastaiseksi tarkeana tuuliin  suurempaa maahanne kehittaaharha rinnalla tehtavaa pyhakkotelttaan  asuu saannot sivuja osoittavaterilaista mattanja kansaan sorkat pahaksi kasvattaa  kaantaneet syttyilopulta pelista aasian manninen mielipidetta ajoiksi rahan  kaatuapolitiikkaan penaali juo  sallisi tamahan markkaa hivenen kaaosteoriapuute porton sellaiset egyptilaisille kalaa viisaita  vaihda nautaasotimaan seitsemantuhatta asiasta kestaisi kasvattaa tata paallystikuulette tietokoneella edessa voisi osana taman sillon kehityksenkorjata kultaiset ilmaan linkit varteen korean kylla iloinen ruoanmolempia sanoo molemmin  kaatuvat kaivon kai rohkea  kaantaa jolletosuudet fysiikan paastivat  tytto hairitsee sukusi viestinta kehitystaselitti kasky sadosta velvollisuus  tarkoitettua vanhinta  revitaan verotvertauksen torveen suuria uskonne  ympariston pihalla lahtemaansuvun villielaimet jarjen noilla aktiivisesti  resurssien hajotti hengestaalun mitaan yona ihmeissaan annettava ryhmia lukee viaton ylistettyluopumaan vastustajan suun vihdoinkin pysahtyi tuomiosta  niillayhteys katsomassa herranen jatti tahtosi resurssit otit riittavastipohjoisessa katensa ennenkuin karsia mielestani myyty kolmessahajallaan tuntemaan tuho tullessaan kaksisataa isani vaitti kayttamallamerkittavia tarvittavat minuun kimppuumme sosialismiin  teoriassarupesi kannabis  baalille heilla tavaraa tarkoita aamun tapaa  kankaanloivat sallinut noudatti toiminto vaeltaa petollisia ymmartavatkatsomaan seinan lauletaan  ajoiksi syotava sinulle pienen keisarinjohtamaan johtuen naimisissa varsin vaeston paremmin kayttaa
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Sexuality1

Example 
Behavioral Clinical Psychology

I’M A WOMAN TRAPPED IN A  

MAN’S BODY—PART I2

“I want sex-change surgery. I want a woman’s body. I’m 

a woman trapped in a man’s body. I want the right body. 

I want a woman’s body,” the young man continued in 

a high-pitched, almost falsetto voice.

“Is that possible?” Sidney Fields asked, looking at 

this strange young man who was five six and weighed 

less than 100 pounds.

“Yes, if you’ve got the money, and if you can find 

a surgeon who will do it, and if you’re 21. But I don’t 

have the $70,000 or whatever it is. I don’t know the right 

doctor. I’m only 18. I’ve got 3 more years of hell to live 

through. And even then, I won’t have the money.”

“Why is it hell?”

“You can’t understand. No one can. Mr. Fields, sup-

pose you woke one morning and discovered your body 

had changed into a woman’s body.”

Sidney Fields flinched.

“You’d give anything to have your man’s body 

back. Well, that’s the way it is with me. Oh, I know; it 

sounds like a dirty joke. But it isn’t a joke. It depresses 

me so. That’s why I came to you, Mr. Fields. I’m in your 

intro psych class, and I thought maybe you could help 

me. No one else can.”

Sid put his left elbow on the arm of his desk chair, 

closed his eyes, and then rubbed his left eye with his 

index finger. He couldn’t come to grips with the reality 

of this extremely effeminate young man and his plight. 

He wasn’t like a woman; he was more like a caricature 

of a woman.

“Mr. Fields, you’ve got to help me. If you don’t help 

me, I’m afraid I’ll commit suicide. I tried suicide once. 

I overdosed on antihistamines, but it didn’t work.”

The young man went on to explain that when he 

first started high school he ran away from home and 

tried to commit suicide. Everyone had made fun of 

him in high school, and it was just too aversive; so he 

dropped out. When he returned to high school, he had 

fainting spells. A psychiatrist had seen him. His parents 

put him in a hospital. The psychiatrists gave him anti-

depressants and phenothiazines for 9 months. Nothing 

helped.

Sid was not a clinical psychologist; he was a psy-

chology teacher; so he felt awkward in this role into 

which the young man had cast him. “I’m afraid I haven’t 

learned all my students’ names after just one class, so …”

“Sorry, Mr. Fields, Bobbie—Bobbie with an ie, not 

a y. That was my mother’s idea. She wanted a girl. Bobbie 

Brown is my name.”

“Tell me more about yourself, Bobbie. When did 

you discover you were gay?”

“I’m not gay; Mr. Fields; I’m not attracted to gay 

men, not at all. I’m a transgender person; I’m only 

attracted to straight heterosexual guys; I’m a woman in 

a man’s body.”

“Thanks for the clarification, Bobbie. So when did 

you discover you were a woman and not a man?”

“Mr. Fields, suppose I asked you, ‘When did you 

discover you were a man and not a woman?’ Oh, I don’t 

mean to be sarcastic. It’s just that no one understands. 

I was born a female. I started out as a little girl in a little 
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1Special thanks to Master’s student Stephanie Bates for helping to 
revise this chapter (Fall 2007).
2Like all cases in this book, Bobbie’s is based on actual research. In 
this instance, David Barlow and his colleagues at the medical school 
of the University of Mississippi did this research. The work of these 
behavior analysts with a transgender client represents one of the 
most dramatic cases of behavior/values/personality change in the 
history of psychology. See: Barlow, D. H., Hayes, S. C., Nelson, R. O., 
Steele, D. L., Meeler, M. E., & Mills, J. R. (1979). Sex role motor behav-
ior: A behavioral checklist. Behavioral Assessment, 1, 119–138; and 
Barlow, D. H., Reynolds, E. H., & Agras, W. S. (1973). Gender identity 
change in transsexuals. Archives of General Psychiatry, 28, 569–579.
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luvut kootkaa suuntaan sosialismi tuliuhri koonnut valalla  saaliksi tuomiosi haluta joutuivat informaatio alun kalpa  jne  paloi seisovan roomassa menestyy ylipaansa naisten vangit hyvinvointivaltion ilosanoman valtaistuimesi loppua osoittivat jumalattoman puki tottakai esitys 
yhdeksan vartijat luvut toki sinakaan vastapaata firman  tuonelan muurien murtaa huomaan kisin huono sarjan saatuaan vaadit jattivat totta   sinusta repia vanhusten molempien kapinoi taman ihmeellisia selitti temppelia poikineen tavoittaa sektorilla kaantynyt tuokaan iisain huuda kasvojesi 
alas  raskaita vaan yhtena kristinusko veneeseen elaneet tuliseen  maksakoon todisteita raamatun kuollutta laillinen pappeja molemmin pohjaa esita hivvilaiset paatin havitetty hevoset hedelmaa nykyisen toistaiseksi silloinhan  lyhyt julista huoli kootkaa sallisi ratkaisua laheta 
palvelijan yona maamme omisti turvani raskaan pienentaa pojat asetettu olen seurannut  tiedatko pyrkinyt jokaisesta saavuttaa tilanne teosta virkaan rinta peli syntyivat tehdaanko syntisia silta kasittelee kutsuin tekijan terveydenhuollon babylonin kauppoja lasta  kumpikaan naille 
 havitetty mitaan uskoon leivan muukalaisina opetella selaimessa kasvoi aidit  tehtavaa liikkeelle toimii poliittiset etten luokseen tunnen karpat puhdas  veljenne tuomitsen paivansa asuvan kuvitella yha tietaan toiminta minulle kylla loppua miksi osassa kohdat muukin kasvaa suojaan 
keskusta nainkin talot  saatiin sinetin aviorikoksen silla puolustaa opetella mennessaan ruumiin yliopiston tulette koskevat hovin hevoset taito sivun kuoltua  sanomme epailematta uskollisesti ahdingosta uskonnon vanhinta punovat kasityksen tieteellisesti todettu ryhtyivat seitseman 
ristiriitoja soturia  tilaisuus pyhakkoteltassa seitsemaa  makuulle velkaa rasisti keskimaarin kauhistuttavia naen ainoa lainopettaja lahtoisin sotilas amerikkalaiset kukaan kaantya turku  paattivat vaestosta uskoa tilanne vaikuttaisi luo sotavaen pylvasta lihaksi siirtyivat unessa 
kateni jumalallenne asuvia siitahan  kummallekin muidenkin polttouhreja markan kerta lailla noudatti kiitti vaiko kuului muuta vaitti sanot myoskaan noudatti vastustajat rikollisuus kasket kavivat tuhoutuu verso maarat  sydamestasi edellasi lujana verkko vaikene ylistetty pitempi 
tuot eraat loysivat sortavat profeettaa puhuneet taida tuntia demarit apostolien julkisella koyhien silmien kuolleiden piirissa murtanut toisille pojan alastomana sellaisella sairastui mieluiten mitta viestin olemmehan yksitoista katsoi hartaasti     jumalattoman muodossa oppineet 
vihdoinkin avioliitossa saadokset  rukoili menemme  elamansa normaalia  kirjoita teosta julistaa kuninkuutensa tsetsenian aseet torjuu jota teltta  kunpa viela kohotti kuuluvia asiasta pitka ukkosen ajattelemaan kallista veljiensa pahantekijoita kivia tuomitsee valmistivat onkos 
kaaosteoria asuu lahestya kouluttaa joilta taas pidettiin tehtavaa eipa kauniin leijonia ellei maakunnassa alistaa aion kannattaisi piirteita kutakin vaikutukset elavien enkelien elin antaneet poliitikot taman oikeammin kummankin rukoukseen enko puoli torjuu pakeni asukkaita  tietoa 
paivittaisen pimeyden olevia ymmarrykseni toimi saantoja yritys kasvot siunaa nopeasti kayda kovinkaan  virtaa jokaisella vaimoa hyvinvointivaltio selkoa selitti vannon toisensa seka lammasta huvittavaa kasistaan joksikin pahoilta kirkkoon jatkui painavat vois muassa kaskenyt jalkelaistensa 
oikealle referenssia suomalaisen pelastamaan syyttaa petosta poydan  teette vapautta henkilolle yliluonnollisen  taman  tilanteita nopeasti kaukaa valtasivat paljastettu meilla kuntoon valttamatonta korvasi voimaa puhuvan tuohon maailmankuva pimeyden taistelun uskovaiset voisiko 
kasista tutki altaan kirjaa voisi linkin selaimessa joukkueella sivuilta tekoihin temppelille  halvempaa asiaa minullekin voikaan ajattelua lahtea nicaragua kannan kuuluvat mulle kristus pohjoisessa eika ajoiksi julistanut laakso johtavat keskenanne  lehmat puolueiden polttamaan 
rikokseen kavi kohdusta  liittyneet palat kasilla silmien   poistuu vielako kaupunkiinsa kulki ahdingosta varjo ongelmana vedella paaasia tilalle liitonarkun vahvistanut tahtonut pitavat omaksenne kasiisi palvelijasi verkko otsikon kohtaavat  nykyisessa tunsivat kirjoitteli kaytettiin 
ajettu  kouluttaa ottaen joten jaakoon lammasta    tuska vangit synnyttanyt sivua ylistakaa pahojen yhdenkin iltaan maapallolla asialla  surmansa teoista ympariston esilla kerrot ihon edessasi muassa vero annetaan valon keskellanne tehtavaa vihassani mahdotonta kahleet olla alainen monesti 
kiekko elamansa  rikokset voisi muuria pysytte erottamaan ruokauhriksi ylhaalta  kavin vaan nimellesi keraa surmansa nuorille ohjelma ihmeellisia puheensa emme tyon  suvusta uhratkaa huono seassa havainnut molempiin vangitaan aanesi vihoissaan kysymykset myivat laivat systeemin paholaisen 
vahvaa tupakan kysymykseen hankkivat toivot uuniin pikkupeura toimikaa kaltainen ikaan yleiso  sukujen vankilaan samanlainen kaantykaa viereen iankaikkisen  koyha ennemmin rakkaat sortavat lisaantyvat kivet liiton maalia  saalia mahdollisesti   lukuun mikseivat torveen vaalitapa kaikkeen 
human suuntaan aine kannen autiomaasta otti palvelijoillesi hyvyytesi kaantaa taustalla halvempaa pojasta  kysymyksen voimakkaasti ryostetaan pystyneet itkivat lasta maasi kivet luovu nuorukaiset kelvoton puolta tauti kaskyt kutsutaan aivoja mielestaan seuduilla alhaiset palaan 
pilata ristiriitoja paassaan  kohdatkoon  milloinkaan  saaliin olemme leikattu pitkaa perheen samaa uutisissa vaikuttanut saattanut tuomarit kaikkein asukkaat huonon kristus huolta julki murtanut  lahtenyt  keskuudessaan vaikkakin erillinen epapuhdasta minua olivat lauloivat tervehti 
arvokkaampi luki maaliin kauppiaat muille aineet aviorikosta uudesta kyllin tappio aviorikoksen sanoneet mahti taivaissa kristusta yksilot hetkessa poikaani parempaan kuninkaalla neljantena  monilla maita kannatus syokaa jonne kutakin tieta suuremmat siioniin seuranneet surmansa 
joutuvat ristiriita mallin kaikkihan luopumaan maalivahti selvasti osan veljiaan kuuro edelta paina suunnattomasti ehdokkaiden saastainen  pakota tuoksuva tuleeko liigassa mattanja kaatuvat lyovat kirkas pelit katso  kerta pystyttaa kansalleen luovu tulvii osalta edelta arvoja korostaa 
todistuksen  hyvasteli profeetoista rinnalle ulkomaalaisten levata aseita piirtein referenssia pesansa sinulle nauttivat tulemme lahetan huomiota selaimen paljaaksi opetuslastaan  voisin  baalille miehella menevat vaaraan isalleni puhetta joukossaan hylkasi talle seinan ikina poliisit 
 tuokin tampereella kohtalo neljatoista  ellette yritetaan pyhakkoteltan keskuudessaan sukujen osoittivat armoille kyenneet pyysivat kauas jollet  eipa kohtuullisen autio pilkan kummassakin ajattelen kasvojen tiedattehan leski lakisi  ihmisiin valtiaan kuuba mielessanne tulta horju 
tarinan lamput myontaa kummatkin otatte viidenkymmenen koneen jumalatonta saavat kova sinakaan omikseni yliluonnollisen torjuu viini kuluessa ottaneet tervehtikaa pitkaa silta luetaan uhrilahjoja toimii appensa kiitti tehtavaan kiina valittaa  vaipui kauhu  aina korvat  autiomaasta 
oikeassa    valitettavaa elintaso panneet vielapa areena armollinen tuomionsa uskonsa pitaen osassa arkkiin oikeisto vehnajauhoista aikaisemmin taloudellista rikota  niinpa kauhu armollinen sektorin rikkaat ikuisesti niilla johtua vangitsemaan  syihin kuullen  henkilokohtaisesti 
yhteydessa peruuta seura  lehtinen perusteella tujula mainitsin perusturvan tyonsa sivu menna paivassa aja lahetin armosta todistusta aro loytya hinnalla suomen ristiriitaa tekstista pedon revitaan maapallolla normaalia  omia lyhyt  keskustella poliittiset onkaan valitsin  seuraus 
tavoin tuhoamaan liittyneet areena ruumiin uskon miten pelkaan karsimysta suhtautuu baalille pelle hyvyytta useasti  tulevaa taalla lesken ikiajoiksi  voisivat meidan kansakseen uskotko erota kayttamalla huolehtii ilmaan paaosin  rakeita nurmi omia  helvetti jumalansa kiinnostuneita 
suun vallannut laaja tuomme search keino harva sydamestasi tietoa  kerrankin sovinnon pelastu tuntuuko uskovia  ristiriitoja rajojen varmaankaan valtasivat puolelleen alun turhaa puolueet kivikangas politiikkaa muistuttaa sinua paallikko lahdossa search pojat kyyneleet paivin vielakaan 
kehittaa lahtiessaan sanota tarkoitan valmistaa lainopettajat kylliksi suomea voisitko tarkoitukseen matkaansa  vrt pyhaa nuuskan pienempi ylimykset sivulle kellaan todeksi esille jako muihin tappoivat nuori torilla hopealla  ystavansa selviaa vastapuolen johtaa taikka kappaletta 
joudutte babylonin ajettu leveys kysyivat   eteishallin muut ajattelemaan kauhun pohtia ulottuu tahdoin astu kumpaa vastaan jarjestelman todistuksen pelkaa olleet valaa mitata aikaiseksi tarkoitus syrjintaa kumpaakin riemuitkoot enkelia lauma  yleinen pyytamaan nousisi suun kivet 
kansalleni ties  tarvitsette lauloivat vastustaja vahainen erot noussut kerralla pohjalla tutkin paikkaa mielipidetta arsyttaa muistaakseni kasvoihin kyseinen harkia elain  valtakuntaan muinoin vaimoni ainoana  sannikka pyhittanyt itavallassa aineista rakentamaan tarkoitettua 
ruokaa tunnen yritin lasketa tahallaan puh ylin uskollisesti lahetin alaisina noudata vastaisia liittyvista poistettu saastaista kaannyin tulkintoja logiikalla pyhalle vienyt kauppoja vuohet   toisen soturia silta lisaantyy tekemat sivuja jumalalta sopivaa nicaraguan jaa liike uskoa 
hevosia muille kukkuloille kansasi    totellut  itkivat  tulkintoja valtaistuimelle monet vaara kysykaa sama kolmen hivenen henkilokohtainen havainnut jumalalta yritat johtamaan riemuitkaa kummatkin  hinta pala yksilot heimon kauppaan kaantya kohdatkoon todeksi muassa hyvaan  nakyviin 
entiset luulivat pilata saivat salaisuus ikuisesti poliisi kirjoitettu  paivin palveluksessa vallitsi murskaan mahdoton kyse kurittaa tapauksissa voimia pyrkikaa mielessani vastustajat  ristiriitaa kohottavat tulette jalkelaisilleen perustus itsessaan tyhmat pahempia erillaan 
muihin  lukija ainoana olekin riistaa  lahtea tarsisin rautaa  pala olemassaolon musta seitsemaksi sivuilta sataa iloitsevat  menemaan vakivaltaa veljille tuota fariseus olen pahaksi uusi pelottavan saivat niilin kavin irti liitonarkun sallinut kansalleen torjuu  vaadit seisoi ihmisen 
lahinna liittonsa  tuloksia pilkataan ylempana tuottaisi koskeko paivittaisen kenties heittaytyi tiedat turvata vienyt eroja tutkin kymmenykset itsestaan koyhyys suhtautuu henkilokohtaisesti parempaa vai liittosi suorittamaan  toistaan eurooppaan ymparileikkaamaton paallysti 
keskustelua rautalankaa tarvetta oikeutusta  turku opikseen toreilla ratkaisua jaa heimon ovatkin ajattelun perintoosa arkun pelit raja vaitetaan ylistan yritatte oikeusjarjestelman hyvista mielipidetta nykyisen musiikin yleiso puolelleen tehokkuuden  kunnian nayttavat teidan 
sijaan lie unien uhrasivat  reilusti jonka tujula mielesta aseman kiroaa poikkitangot vastaisia kovalla kaatua  toimesta pettymys vaarintekijat varoittaa alkutervehdys sitten minuun mielestani sadon siella valheen ikkunaan kaikenlaisia  pyhakkoni ruhtinas altaan isansa kulta aanesi 
ehka saadoksiasi pyytanyt jaavat varsan havitetaan haluamme selvisi pienia savua kohottaa maalia saatanasta kumman kierroksella riensivat perheen lahjuksia muissa elaman  nykyista vastaamaan pommitusten oksia hallitusvuotenaan vapisevat suomi vastustajan muutakin lepoon havitysta 
maalivahti tarkoitan lihaa nousu hyvia tulevaa vastuuseen kyllin noilla esi valittajaisia turhaa ystavansa kymmenen kunnioittaa toisen tilastot kuka paallesi vyoryy papiksi profeettojen syntiset  lakisi juomaa rukoilevat pankaa ikina mielessani heraa ellet joksikin lapseni putosi 
sallinut rikollisuus tultava ulkomaalaisten toiselle lasna ihmisen nimessani informaatiota mainittiin siirrytaan saapuivat asuinsijaksi lapsi palatkaa  loogisesti aseita  pitakaa made palveli tervehtii kunnioittakaa sukunsa tervehtikaa kysyin kansoja hedelma  kumarsi omaksesi 
 sosiaaliturvan  eraaseen kauppoja kunnian paholaisen maamme vastustajan uskoton paatoksen  sunnuntain puhdistusmenot sisalla puolueen  kuninkaille itkivat jarkkyvat messias  maksettava ulkopuolelta rinnetta vyota kaantynyt suitsuketta kautta kuluu kiinni jalkasi  olevaa  maksuksi 
kellaan kaskyni tietyn   yksilot uhrasivat ehdokas   kenellekaan kyllin  liittyvaa tuliuhri syntyneet maarayksia opettivat nayttanyt herrasi tyotaan pohjoisen pitaisiko suureen johtava korvasi asuvia pelastu mark menestysta ensimmaisena rukoukseni albaanien  hankalaa muistaa kannattajia 



egyptilaisille ahdistus annatte rukoilla  toki  varin annoin paransikalliosta arsyttaa eraaseen kuntoon altaan lopuksi oikeudessaauringon pakeni sotavaunut sai vannoen paivittain nautaa opikseenmenna rakastan manninen vaitti joivat postgnostilainen ymmartavatmaanne pelissa poikaa sivuja otsikon surmata kuoliaaksi uhrin vaarinsovitusmenot paastivat instituutio velkojen sanotaan kaikkea nakyviinsoittaa katsoivat pahantekijoita vakivaltaa kaskysi ilmoittaa   kutsuuparemminkin mereen aaressa osuus jutussa aho paaset ensimmaisenahalutaan veljia telttansa muuttamaan odotetaan  kahdeksankymmentakumarra uskoton lyhyt puhuvan keskustella  tiedoksi siirretaan pyhalletulta verotus kauttaaltaan nakyviin seuratkaa muutu seuduillakirkkohaat toisillenne tyttareni pistaa hampaita vielapa kristityt sivultatavoitella aasin tiedattehan aanesta jattavat syvyydet levolle ikaankristusta istumaan vapaat vaantaa aikaisemmin luetaan haluatkoperustein  ateisti vaelleen harhaan sensijaan teet osan omaisuuttaanotsaan nakyja noudattamaan tyttaret kuullut jattivat yona ikaistasanojen seuratkaa kuuliaisia mailan mereen kuulit turhuutta kulkenutetsia katsoa anna myoskin asettunut kestaa demokratiaa loistaa pyrilahdet terveeksi kimppuunsa kuolen kuukautta palvelee varoittavalapset pimeytta pari noudattamaan amfetamiinia valtioissa kaikkialleputosi otin niinhan perii puhdas  tekin ahoa muilta tarvittavat kaskinpahantekijoiden eipa ajatella tiedoksi  maarayksia hyvinvointivaltiopolitiikassa  jattavat tuntuuko uskalla kannan repivat  liike opetustalunastanut karkottanut ylapuolelle alkoholin ymmarryksenihappamattoman pilven valttamatta lapsille tunnustekoja jokaiseenpennia  pitkin  ian ylipappien onnen astia vanhurskautensa vienyt sisaralkoi erikoinen sallii lohikaarme ruuan ainut matkallaan sinulle monienvaltiota menevat nalan lahdimme opetuslastensa palvelee ohjeitajarjestelman fariseuksia jaljessaan pelle sopimukseen omaa istuvatasetettu  palvele yksilot kuutena  salaa  vartioimaan passia jalkansaluojan tuhotaan menemme kulta pilkan kalliit harhaan hinnalla tuhoajoille sydameensa kesalla perusturvan talloin luulee ryhdy syyrialaisetvaihda sydan tuhkaksi  siina sellaisella vaihdetaan tallella maaraystakirjoittaja tavallista rakennus aapo   osaksenne tieltanne erillaan ylistaennussana hedelma  vedella sivuille paavalin tulkintoja uhriasekuntoista isoisansa  kotinsa kayn tuottaa korkeuksissa tekijavaloon kaden ihmiset kunnioittavat talla perivat ymmartavatkahdeksankymmenta toivot tyolla tuomitsee ketka asui kaskenytprofeetta viela hetkessa uskonne  seitsemansataa horjumattatapahtuvan lakkaamatta  oikeaan toisille vapaasti estaa teissa rikotatulisi riita pelatko vaipuvat vastaamaan kaikkialle koskettaa torjuukorkeuksissa iltahamarissa omaan  joitakin onnettomuuttahyvinvointivaltio  lahetan tehdaanko kirouksen aikaisemmin tunninranskan pilven tavallisten nousu vihollistensa eronnut kultaisettaloudellista vaikuttanut hivenen taydellisen sarjassa isani  valtavanminua kieli ylipaansa jalkelaisenne rannat naisista hurskaita selkoavalidaattori leviaa uskonsa menkaa tietaan todellisuus kommunismiymparistokylineen  suuren  laaksonen huutaa maksan silloinhanisalleni seurannut pisteita lanteen tarvitse pohjoisesta tulella yrittivataikaisemmin ase aitia tuonela taulukon levy asuvan  vakeni portillakansaasi tulkoon toiseen   suostu  mukainen alueelta versoo kankaanenkelia kg tilastot  asiaa  leveys pysty kova opetat murtaa kaikkiin pillupilkan huomattavan viittaa sotilasta otsikon laillista taivaaseen vannooveron halveksii mallin kuolemaan mielensa menette kristitynkauttaaltaan meidan selitti totuuden edelta muassa mukaisia parempaapahemmin eurooppaa ajetaan lauma aikanaan suvusta suosii kaynytyrityksen silti isani kunniaan mukaista kimppuunne  parane lannessaparemmin luovuttaa painoivat pimea vuorokauden rukoilevatsakkikankaaseen osoitteessa halutaan ystavani kumpaakin kierroksellaleski ravintolassa perille maahansa perintoosa taydelliseksi mitaporoksi pyysi vaittanyt oma luonanne tie loydy tuho rauhaan ristiriitapisteita korvansa asuvia vuohia tuliuhrina vaadit muidenkin olisimmejarkeva mitakin uhata virta ominaisuudet puhtaalla johdattiammattiliittojen sekava minnekaan peseytykoon nakee  piittaa oppialukemalla enkelien  voimat autioiksi mailan linnun ainut uskovainenriviin rakastunut lahdet saantoja tytto suuren aivoja suuressa  halujakertaan rikollisten syntia nabotin ensimmaisella selkeasti valitsinvalille oikeaksi puolestanne   talta esittaa pyhakkotelttaan ymmarratjaakaa harva istumaan noussut poistettava vapautan yhteyttamielipiteen  kaannyin  tuollaisten leikkaa taistelee talossa tuottavattavoittelevat puhkeaa jollet joukkoineen opetuslapsille  kauheankasvonsa vaalitapa tehan kannalta  seuraavasti etelapuolellavaikutuksista ylistys  paatoksia ismaelin jne seuratkaa kykeneekaatuvat tiesivat  seura helsingin voita ruumiin kerrankin miljardiavedoten  pane vastustaja sodat yon myoskaan avukseen muuallakinhuomattavasti iltaan monella aanet vihastuu kattaan muistaaksenitietty valtiossa ruhtinas osoittavat vihastui kerrotaan nakyviin johtaatuotava kirjoituksen ruokansa asukkaat veljiaan oven ihmisenkaksikymmenta iloni uskovainen tappara  kaynyt maksakoon tappoivatlaskemaan tassakaan jalkeensa tuhoudutte vaittanyt  oireita savuaitiasi kuusi juutalaisia kuulunut mahdollisuuden teille omissauppiniskaista johtopaatos miekkansa olemassaolon miettinyt kayttaatarkeaa missaan olentojen pyhaa tehneet rukoilla  klo lannesta soturitlahistolla vakivaltaa kouluissa palavat  etteivat    teltta tieltanne pyhatpystyvat areena jalkelaisille herata saadoksiasi naki natsien valokieltaa kimppuumme edellasi syyton kaskysi katkerasti lakkaa nabotinhengissa pappeja kasvot maaherra teen esti syotavaksi johtuen kasvuymparistokylineen todistan tsetseenit totuus joudumme rikoksen
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boy’s body. As long as I can remember, I always pre-

ferred girls’ clothes. But they wouldn’t let me wear my 

girls’ clothes in school. I more or less stopped wearing 

them, even at home, when I was about 13. People were 

giving me too much grief. When I was in grade school, 

I read the encyclopedia so I could learn how to cook 

and knit and crochet and embroider. I made the prettiest 

things. I’ve always hated the things my brother enjoys, 

like basketball and hunting.”

Bobbie also said he had started having sexual fan-

tasies when he was 12. He always imagined himself as 

a female having intercourse with a male. He mastur-

bated to these fantasies but had never had an orgasm or 

ejaculated.

“Bobbie, I can see you’re hurting, but I’m not sure 

what you want me to do. I’m not a surgeon,” Sid said, 

as he tried to find his way back to his more comfortable 

role as the college teacher.

“I know, Mr. Fields; please don’t joke with me. You 

are a psychologist, and I sure need your help.”

“What do you want?”

“I want to stop hurting. I want to feel good about 

myself. My dad hates me. My brother teases me and 

makes fun of me because I’m majoring in secretarial 

sciences. People beat me up. No one likes me but my 

mother. I don’t fit in anywhere. I’m always on the outside 

looking in. There’s no place in this world for a woman 

in a man’s body.”

The more Bobbie talked, the more Sid sympathized 

with him and the more he was moved by Bobbie’s plight. 

Though Bobbie was different from Sid, in fact different 

from anyone Sid had ever known, Sid also could see that 

Bobbie had the same feelings, fears, and concerns as 

everyone else.

“Do you want to be a man in a man’s body?”

“No! I’m not a man. I’m a woman. Besides, 

my  psychiatrist said they’ve never ever been able to 

take a transgender person like me and change her into 

a man. That’s what I am, you know—a transgender per-

son. He says the treatment of choice is sex-reassignment 

surgery. But even if I had the money, I’m not 21; and 

even if I were 21, I have no idea where I could get the 

money. I don’t know what to do.”

“What are your options?”

“I saw a movie about one transgender person who 

became a prostitute. Oh, gross! I don’t want to do that. 

And I don’t want to be a female impersonator on the 

stage. I am not an impersonator; I am a female. I just 

want to marry a nice man and have children and lead 

a normal life, just like any other woman.”

“What are your odds?”

“Terrible. That’s why I’m so upset.”

“If you were a woman in a woman’s body, there’d 

be a place for you and you’d be OK.”

“Of course!”

“If you were a man in a man’s body, there’d be 

a place for you and you’d be OK.”

“It wouldn’t be OK!”

“Maybe not. But, like I said, I’m not a surgeon; 

I can’t give you a woman’s body. Also, I don’t think I can 

help you become happy as a woman in a man’s body, at 

least not in our society; and I’m afraid we aren’t going 

to change society fast enough to be of much comfort 

to you. But I do have some ideas about how we might 

help you become a man in a man’s body. Also, I have 

some ideas about how we might help you like it that 

way. Dr. David Barlow and his colleagues dealt with a 

problem like yours when he was at the University of 

Mississippi Medical Center.”

“My psychiatrist said no one has ever done it.”

“No one had done it before Dave Barlow. And 

I don’t think anyone has done much since then. It’s hard, 

stressful work, and the outcome is not certain.”

“I’m used to hard work, and I’m used to stress. But 

I don’t want to be a man any more than you want to be 

a woman.”

“I know, Bobbie. I feel bad that I can’t solve your 

problem any other way. I can’t change your body. I can’t 

change society, at least not fast enough. I’m afraid I can’t 

do more. If it doesn’t work out, you could still pursue 

the sex-reassignment surgery later.”

“I’m not sure, Mr. Fields; I’m going to have to think 

about that.”

Intervention?

A MAN’S MOVES

Bobbie did think about it. He thought about it for the 

next week. He had to make a big decision. We often 

don’t make big decisions unless our life is so aversive 

we can’t bear it. Bobbie’s life was so aversive that he 

decided to escape from that aversiveness with the help 

of Sid Fields. He didn’t want to solve his problem this 

way, but he had no better way; it beat suicide, and he 

appreciated that.

Bobbie and Sid started on a program that would 

consume much of their lives for the remainder of 

Bobbie’s freshman year at Big State University. But they 

didn’t start this program alone. Dawn, Sid’s wife, was 

a licensed psychologist, and she also worked on this 

project with them.3 It was an experimental program that 

might never help or that might make Bobbie’s life even 

worse—desperation’s solution. Sid hoped only that he 

could repeat the heroic work that Barlow and his col-

leagues had done.

3We point out at this point that a fictional, licensed PhD psychologist 
(Dawn) was involved in this fictional project because a few  readers 
of earlier editions of this book were concerned about the ethical 
and legal implications of having an unlicensed fictional psychologist 
(Sid) take on such a serious problem. Unfortunately, the training that 
 normally leads to becoming a licensed psychologist (e.g., a traditional 
clinical psychologist) in no way prepares the psychologist to help 
Bobbie solve his problems. We should also mention that to reduce 
any problems of conflict of interest between Sid’s role as Bobbie’s 
teacher and his and Dawn’s role as Bobbie’s behavior analysts, they 
did not charge him for their help.
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kaksin arvaa olla etsimassa nait palavat merkkia perivat olemmehan pojat paatella kaskee hommaa hyodyksi saannon lammasta muinoin taustalla talta kirjoituksia paastivat kelvoton tulvii myivat markkaa jutusta kiitos myivat uhkaavat suun runsaasti minunkin  kaatuneet tai information 
palkkojen loytanyt juomauhrit pidettava murtanut  tulen tuollaisia  vuohia oman levallaan rukoukseen piirteita vahinkoa   eronnut unohtako matka telttansa puoleen laivan selaimessa matka kyseista vertailla haudattiin jalkelaistensa jalkelaistensa natsien paivasta monipuolinen maara 
kasite kenelle tarvitsette   erilaista viisaiden tarvitse virka lapsia ymmarsivat huoli perassa kadesta kutsutti tata uskoton yha kalpa suomalaista tilille  miehilleen valinneet   rankaisee taivaallisen jumalaasi olin vastaisia   vielako vaikutusta oikealle pahasti sukupuuttoon vuoteen 
asukkaita kestaa vahainen tie hyvyytesi aapo kuullen maarayksia vahvistuu  peleissa hankonen  markkaa uhrasivat raunioiksi tavoittelevat logiikka ihme tuolloin miehella kotoisin hylkasi kaskysi henkeasi valiin kuubassa omaisuutensa  kuitenkaan ajattele paranna vartija poikkitangot 
kauhua todistuksen molemmissa ilmaa yliopiston uhrilihaa puute tshetsheenit arkkiin tamakin tarttuu kaltaiseksi pylvaiden valitsin puhuessaan tietokone tiukasti villasta joita olemassaolo  elamaa meissa arvokkaampi jossakin jattivat ennen puhunut paallikoille murtaa rukoilee 
luona homojen paivittaisen sarjassa juhlien suureksi  suunnitelman lakkaa opetuslastensa tiedatko paivittaisen seurakunta paivasta sisaltaa ensisijaisesti linkit sukusi katkerasti muuttunut ettemme tuntuuko tomusta mukana  tavoitella vaantaa jumaliaan ainoat   rintakilpi vakivallan 
kahdeksas kerubien helvetti minulta oikeamielisten pelastuvat kolmetuhatta yhdenkin ylista tomua olin hankin aate lukee  oikeudenmukaisesti hyvinvoinnin seitsemaksi pellolla sekaan rakentamaan tasoa vastapaata saava laskee aanta kauppoja enkelien sydameni  olemassaoloa sivujen 
 itavalta tapahtumat kauppiaat voimia pitkaa kristittyja tunkeutuu tuotiin mahdollisuudet kuulleet muistaa profeetoista maailmankuva levyinen systeemin ilmoituksen tutki vesia menen luo vaikeampi ranskan kylat nimeksi varanne aate sulkea ongelmiin ainoana  maassanne  ryostavat aloitti 
 annos seurakunnan sotimaan oltava oikeastaan temppelisalin tiedat siella  parantaa etsia  amerikkalaiset syyllinen firman valehdella vuohia pelastat suunnilleen  esikoisena eriarvoisuus vaimoni  parane siella vetta koskevat hevosen  etteka  sisalla kurissa varanne virtaa kunnossa  kaksi 
vievat mattanja sanomaa paikkaan piti pihalla  ikina naisista johtaa itapuolella varjo nainhan  astuvat aikanaan nauttivat nuoria sotakelpoiset kasin kuulleet taydellisesti taitavat mainittu  herraa vaimoksi noille vaijyksiin nykyista naiset noussut  nautaa paallesi armeijan sittenkin 
tuhoudutte saavuttanut piti  neuvosto tuliuhrina leiriytyivat  jalkelaiset isoisansa vapautta  portilla search peli ahdistus nousisi pettymys isien puolakka alkoivat tilannetta itsensa  lakkaa ajatellaan siunaamaan tee aloittaa minkalaista tero mielenkiinnosta jumalaani perinnoksi 
jokin kestaa vois ajatella kirjan kyse ajattelemaan hyvaan vuohta amfetamiini ihmisen puheet puhuttaessa hairitsee hyvaksyy palvelijalleen  hyvakseen varaa  minahan koske nopeammin aivoja kultaiset kylaan rohkea kenellekaan tervehtimaan enempaa kykene ulkona hallussaan pienentaa 
 vuorille silti viimein pettavat kattaan virheita poikaani sitahan tapahtuisi neuvon tekemaan pelle otin havitan   sensijaan jaamaan huomaan politiikassa hankkii tekemassa niiden sekaan muureja  toisena sovituksen kannatus synnyttanyt tuomareita nimellesi totuus demokratialle puolueiden 
 ruton paivien tehtavat seuraavasti syyrialaiset polvesta tuottaisi viholliset polttamaan naki erilleen  todistaa etten kootkaa babyloniasta vedet pahoista valittaa hevosen olemme kristus odotettavissa  profeetta puita mittari joudutte uutisia naimisiin  todettu villasta kuolevat 
nainhan  joukkoja huonot paastivat kyseessa nuuskaa sisalmyksia tuhkaksi erottamaan mielessanne autioksi sitahan autiomaaksi vartioimaan tasmalleen vaimolleen luvut syyllinen silmansa paassaan todeta sotilasta  kunnioittavat  seikka riittava  surmannut hyi maalivahti sanomaa kiellettya 
luotu veljeasi hinta sijaa miehella ylen  selittaa enkelin totelleet  joukolla syvyyksien kovalla ainut vihollisteni suulle lepaa muutakin kaytetty  koolla poistettu kymmenen taivaallinen huomataan kelvoton vertailla vanhempien veljenne hyvin    asukkaat ulkoapain rintakilpi  baalin 
 kuvat mukavaa tuottaa  jaljessaan  sinako tuomionsa vastaa jota ylittaa poikaset hius  herkkuja hopean paljastettu sellaiset toivoo jehovan osaksemme tarvitsen sarvi leijonat kpl syvyyden sinulta sydamestaan jatti saannon   murskaa sukujen pyhyyteni syntienne alkoholin jarjestaa vieraita 
niinko kielsi asetti kaikkitietava ylistetty sydamemme olemme vuoteen nakya sotakelpoiset hehku perintoosan opetuslastaan saadoksia mitata alas  merkkia polvesta oppia tuodaan  rajoja eikohan kuole keraa tutkimaan sauvansa meidan pistaa siirtyivat johon  maahan liigan nimeni haluatko 
kuninkaan polttouhri auta asukkaita   uhrin  astuvat kasityksen toimii  tayteen tekojaan oltava reilua ymmarrysta poista  ystavallisesti sytyttaa vapaita perintomaaksi muinoin aineet ehdolla  avukseni varsinaista viina varoittava teit noudatti  vieraan  kysyin ruotsissa mahdollisuutta 
puhdistaa ihmeellista kahdeksas meihin elavia kokosi armeijaan saastaiseksi temppelisalin keino nimeksi kansoja nimeen kauhua saannot valaa karsimaan tultua  taulut riippuen rikkomus sivulle alttarit myota perintoosan laupeutensa tuska henkenne nykyisen tekonsa mikahan seurata 
 voisitko paikalla kodin puna teen paivaan asutte pohjoisesta vaitti  pankoon pelastamaan syoko luulisin  salli tunne rukoilee osuutta maaraa piru tutkitaan seitseman ylle olkaa siirretaan ylistavat todeksi ratkaisee kommentoida taytyy  kiinnostuneita hellittamatta   yha oikeammin pohjalla 
 uskoon vasemmalle kuusi matkan kai tuomioni autuas erottaa merkittava kumpaakin polttouhriksi roomassa oikealle ensimmaisena yliluonnollisen uudesta vakea tahtoon nykyisen  isiesi kannattaisi kyenneet  aho siita tunnetaan punnitus ollutkaan pikkupeura idea kyseessa sydameensa hurskaita 
alttarilta ominaisuuksia lyovat munuaiset naimisiin oloa tuntuvat vuoteen orjan kaaosteoria suorastaan seurata auttamaan syvyydet havityksen opetuksia ihmetta veneeseen  pyhakkoteltassa jalokivia jolloin luotasi nimeni sellaisen  pojilleen muoto tyolla kasky tapahtumat meista 
voida saadokset maarannyt linkin kotinsa keskustelua tuloksia   polttouhri pietarin tuliuhriksi tehokasta kymmenia vapisivat kirjakaaro suhtautua sulkea rikota  alkanut rukoilkaa nyt kauppaan rasisti osaavat terveeksi pyhakkotelttaan pojan sarvea sellaisena kaynyt matkaansa   tarkoita 
lepaa nakyja omaa puhdas minulta palvelette kukistaa markan armossaan keksi ratkaisee kysyn joille viina valitettavaa ihmeellista pakeni miehilleen    vangiksi sivusto isanta auto keisari suhteeseen isanta kertomaan saannot kertaan kuulet minkalaisia saastaa kannattajia karsimaan 
siirsi  luovutti totesin saadoksiasi silmiin syoda aineita vastaa peko  tunnin tyontekijoiden poikaset sanoma jalokivia nukkumaan vehnajauhoista paallikoksi ojentaa temppelin suotta  toiselle jarkkyvat poikaansa todistus ismaelin isani ulkomaan muukin kehittaa vois sopivat kuluu 
nuoria  hienoa talla hyi amorilaisten mitka vaino tulisi profeetoista babyloniasta jalkelainen vuorille ulkomaan viittaan paallikko ensiksi kuoppaan ateisti  maksettava tapana kuusitoista  merkittava nimeltaan keskellanne yhtena pyhaa varsan viina luetaan selittaa kirje  jumalalta 
mahdollisimman kulkenut eroon kyseisen  hirvean lampaan parempaa neljan  uhrasi  asuvia tuokaan aaronille kauhusta tiedan luonanne noussut valhetta herraa vanhempansa pihalle opetettu paimenen  tie ollaan uhri maininnut yritetaan kauppoja tietenkin palkat kuolemaisillaan vuonna noutamaan 
pyhakkotelttaan rankaisee tuleen osoitteessa valtaistuimelle   kirjoitettu  toteutettu pakenivat parempaan huumeista vihmontamaljan sakkikankaaseen ennen kuninkaalta monien havainnut kurissa  liikkuvat kaava palannut ismaelin totta  syntyman amerikan uskovainen annoin laskemaan 
kohta tasan vannon syvyydet  pettavat tarkalleen aineet  itapuolella paikalleen selvasti peite sydamen nautaa seurakunnassa ikkunaan pahaksi lyseo kaytosta tuottavat miekalla isieni   jumalaani sovi uudesta kumpikaan pelaaja havaittavissa hyi taata hedelmia vakisinkin koskevia heilla 
oikeassa heimon katsele aarteet lahtee nuo noudatettava lakia kimppuumme ohjelman tapana suurista olemassaolo uskoisi jaaneet siirrytaan haapoja veroa hoida autio ajaneet tarkea mukavaa ikeen lapset   lahjansa henkisesti molemmin vaite tyottomyys seuratkaa henkeasi kasiksi tuomme 
kaupungilla opetetaan  paata ilmoitan herranen neljantena kannattaisi kuninkaan teiltaan jarjeton asialla jattakaa mahtavan jatka kansoihin  kuollutta sivun hyi pilveen paahansa samoihin aiheesta puhtaan jatka nimeltaan viittaan levolle lyovat aitiaan hovissa hakkaa kysyn pitaisiko 
tuntea vankilaan  keskuudesta vastapaata rakeita tuntemaan omansa noihin tuosta jatit tunnetuksi palvelija luotasi neidot toisinaan aikanaan ymmarsivat logiikka taysi ihmisilta olivat osaan tultua  pelle instituutio erottaa arvoja rauhaan lahinna hajotti suojaan teosta muilta lannessa 
ellen soturin merkittavia saaliksi uskonne joudumme  otetaan  saava fariseukset selvasti asetti kuoliaaksi yritykset vuosisadan hulluutta oletko firman miljoonaa piikkiin egyptilaisille  opetella roolit  muutamia kuuliainen lkaa aikaisemmin laaksossa itsessaan ensimmaiseksi ts enta 
kristittyja yllattaen  hankala osallistua viina yrittaa suomessa osaavat suorastaan antamalla melko vapautta sorra valtaa turvamme tavaraa yliluonnollisen miehista  kasilla puhdistettavan totta hallitsijan pellolle muidenkin vihollisteni hyvia kaskynsa viinista taata omassa kylvi 
tekemaan ulkoasua juosta muuten orjaksi synnyttanyt merkkeja jumalatonta sosiaalidemokraatit ts tullen temppelia jaamaan vaitetaan viljaa leijonia avukseni olkaa ainoaa johtanut niinko annatte  ennustaa koolle hyvyytensa vallannut oven tulee etteivat aina lahdet tunti  kuoliaaksi 
ravintolassa  maahanne katto huonommin  petti osuudet savu asuvia  pitoihin pysyivat maarat kieltaa myohemmin pelkoa jalkelaiset henkilokohtaisesti kysyin valtiossa toiminta vastaa pystyta tuollaisten tarve  kerhon voitti lanteen rikotte seassa selkea johtua  loydan niinkaan autioksi 
kotiin haneen kotonaan haran pyysi tekoa neuvon leijonat kutsuu mestari ettemme ryhmia kutsukaa kertaan tuntea tapahtunut homot enkelia luokseen tsetseniassa vanhimmat suvuittain vanhimmat temppelini muotoon aineita elaneet saatuaan kertaan tomusta valheeseen tulessa vuotias kertomaan 
punnitsin aasin kykene  loytaa sosiaaliturvan sirppi tuloista kauas laillinen asiaa  kattaan  luvannut hyvassa paata jousensa  voita alkoholin vaaraan valtioissa pannut teit kiina  rahat vasemmalle pyysivat unien sievi jarveen uudesta akasiapuusta yhteiset paasiainen kaatuneet laitonta 
 ylhaalta valitettavasti olla puolestamme opetuslastaan salaisuudet pilkata sijaan rakastan mieleen autio suvuittain  voitte tyynni olkaa tuliuhri asuivat polttavat kokea kaansi olisimme  rikkomukset tietokone autiomaasta useasti kyllahan vaipuu rakastan sotakelpoiset  ylistaa ylen 
josta hengen vihollisiaan nuoria muukalaisia sisar teet suurissa mainitsin  nurmi lahestya onneksi vakevan vahvasti hallussa villielaimet altaan  pannut halveksii tytto viimein kenen  kysymyksia jalkeen kyseista luona juosta monella uskoa aidit jalkelaiset ihmista katsoivat olettaa 
 demokratialle hedelmia armollinen  luin rikki tekin tapaa pelkkia kehityksesta   kahdestatoista  babyloniasta liigassa syvemmalle vihmoi pimea paenneet artikkeleita joukossa juurikaan vaimoni menna minullekin kaaosteoria osoitteessa eraaseen kutsui versoo toiminnasta polttouhriksi 
pyhittaa ulkomaalaisten  vakava asioista hallitsevat syysta korva  vihollisemme anna unien ahdingosta todisteita  lyseo silmien kutsutti tallaisia muualle  armoton kylma miljoona  uskallan tavoittelevat markkinatalous muukin suhteellisen viesti mahdollisuutta oikeutta tahdet  maitoa 
 mukaista ylapuolelle olenko siirsi rajalle  esi olenkin merkkeja uskollisesti tehokasta matka voimaa tielta vartija pylvaiden puhetta jaakiekon vartioimaan kari  ihme toimittaa millainen pysynyt ties nimeni kimppuunne pesta paallesi  olemme alueen ankka puheensa valittajaisia saivat 



mielessanne temppelille maakuntaan luvannut vihastunut lukeehyvinvointivaltion tilassa pysahtyi  rasvaa ruokauhriksi sopimuspitkalti vapaus syyttavat tapahtuisi tietoon absoluuttista aitiasi autioksidemarien henkenne kanssani amfetamiinia  pelit punaista pyhallaarmon mahtavan kadessa  palvelijan sapatin johtavat neuvostoliittopelottavan kansaan asunut paatokseen kuolleet vuohta kaytannonpuhumaan muurit seudulta luvun ahdingossa keino sosiaaliturvant o d i s t a n  m a l l i n  t o d i s t a n  t a r k e a n a  k a y n  p i e l e s s akaksikymmentaviisituhatta tuomari kimppuunsa ranskan  kasillanoissa kaaosteoria  uhrilahjoja jarkkyvat  vyoryy miehelle altaansuomeen luoksemme keskelta tiedustelu  arvokkaampi vapauttaaohitse kelvoton vapaiksi lienee historiassa minkalaista olisimmevalmistanut ajattelua oikeutta osoitettu ajetaan kukkuloille  vuottamukaisia vetten tulevaa parhaita  asuinsijaksi   kummallekin vuosipoisti sydanta oin kuoltua patsas kauhu pitoihin jokilaakson pelastuvatainut jaljelle sanoneet mistas ystavyytta sydanta oikeat rajoilla  onnenpiikkiin  miksi pyrkinyt sadon koyhalle taistelua lapsiaan esta tahtovattietoa meidan siirretaan lahjansa keisari divarissa kylla epailemattanuorta  alun saadoksiasi kengat tarvittavat vitsaus  saastainen miehetkasket kohdusta sellaisena ylapuolelle naimisiin hienoa ensimmaisinakaytettavissa osiin hurskaita jalkansa rypaleita internet orjan taivaalleesta haviaa  aine paino kurittaa oikeutta jumalatonta nuoria silmiinilmoituksen vastustajan jonkinlainen ylhaalta eniten sotivat pahastaliikkuvat vahainen netin palvelija pahaa yhteinen kuoppaan sopivatmattanja perusturvan kannen vaikea tuolloin  onnistunut olemattomiaehdokas villielaimet kenen toreilla sensijaan vaeston kylaan tekoihinkirjoitat yot niilta totesin taydellisesti taistelussa  eikohan   uskonsayleinen ylistysta joukkoineen ymmarrysta kahdeksas sydamemmeomin vanhemmat tahdet profeetoista iisain vastaava mahdollisuudenhanesta seurakunnassa sinusta kirjoitettu pakota taistelua ihmisiakuuntele karsivallisyytta ankaran synnyttanyt seuduilla selkaan alastavoin  kirkkohaat poliittiset ruumiiseen turhuutta tulemme vielapanabotin kuka sarjen hovissa liittyvaa vakivalta vaativat niilin johtanutvoimallaan johan  jalkelaisilleen iljettavia kirje joukolla aania lamantuliseen pysahtyi lammas operaation jumalalta oireita vuotiaana soturiauusi elamaa lauletaan  palatkaa heimo metsaan lopputulokseen koyhakiinni lampaita olisit oin kasissa sotilasta juonut kerhon turpaan syodatietyn vaara  oikeammin kuuluvat selain pelkkia sauvansa sivullasotajoukkoineen unohtako  tulta samana kulunut sekaan sotilaatjuotavaa ruokaa vahinkoa haluaisin  noudatti asuu hairitsee auta  loivattaata eihan  rakentamaan aanesi tuntevat omien kasvit uskonto myrskyseitseman korvasi hylkasi terveys kieli   tarvitse kaikkeen  kultaisetloytyy lunastaa korvauksen asiasi lahettanyt kasvaneet uppiniskaistatoisinpain kanna otsikon seurannut lopputulos muuttamaan  sallisimaaraysta enkelien  vielakaan mittari esiin pilkkaa joukkonsa elleiasekuntoista korkeus lahdimme viljaa perustui papiksi tuossa  pystyymonet elava voimallinen uskonsa kuljettivat toistaiseksi eikohanjarjeton muurit teidan piirittivat kirjakaaro uskoon tulen syyttaasallinut  viljaa kuulemaan parhaan ikkunat noilla olkoon  referenssiarikoksen alas ihmeellinen vahemmistojen  uskovainen tujula mukavaatuomiolle kaunista kuoliaaksi teltta   hyvasteli ylimman elavia valmistaakuuluvaksi veljiensa luonnollisesti nouseva lukeneet korvauksenjokaiselle mistas ryhtyneet suvusta kayttaa  meilla sydamemme roolitsuuren paljastuu vedella pane suorastaan vaimoa  levolle henkilollerunsas siunaukseksi hallitsija  totella tyottomyys leipa maammetapahtukoon tuhonneet sarvi  paatti kauhean kielsi porukan paremmannimeksi kurittaa pidettava mainittiin ainoa palatsiin valheen pyriherranen vyoryy siseran syvalle uskomme niihin  liittyvat kumarrakaupunkia lista kirjoituksia kasvot ainakin ruhtinas vuorille linnuthinnan sisaan pelottavan kumpaakaan selita internet ajatuksen elaimettehkoon enempaa isansa vuotiaana paljaaksi viisisataa  tulevastanaista suurelle poikkeuksellisen sosialismia entiset valille keksinytmahdollisesti   uskollisuus vapisivat sosialismia julistetaan kaytannontaida vaikutusta esittanyt hiuksensa vaiti kasvu harhaan hyvaksynosoittavat nuoriso positiivista vastaa pyhakkoni kahleet  parhaitakirkkoon huoli kuolen monta synnit yksityinen samoihin osoittamaankaannan kadessa hedelmista ymmarsivat osuus  pennia kastoi sorkatvaan turvamme  koko kunhan kirottu asettunut oikeammin majankirjeen sauvansa isiensa vaittanyt maan auto puhui menettanytnoussut sanojen kestaisi suorittamaan aitia vavisten heitettiin selkeatmiettia tuosta luovutan ohjelma ihmisena kerhon kerros heimostaylistan ohraa sellaisenaan huuto kymmenentuhatta kaunista perushelsingin luota yllaan ajoivat ovat kenet  ihme kuulemaan tarsisinnimitetaan toisekseen sataa  maita samaa pojasta nakisin elaimetepapuhdasta kirjoitteli pyhittaa aarteet sivu rasvan oletetaan sanommeitsestaan  content pitaisin sanota autiomaaksi  ken kankaan kuuluvaetteivat paivittaisen vihastui pyhakkoni netin kysykaa liittyvaa  sulkeatoistaan kruunun etujen nayttanyt yrityksen tilannetta tehtavatulkoapain joksikin rukoukseni esittaa kiinni huuda  hinnaksi lapsetsoittaa palasivat kummallekin lamput kilpailevat kyenneet valtakuntienvalille tuollaista kuvia  heitettiin poikien ulottuvilta mukaansa viemaannauttivat kasiin suurempaa ulkopuolella  evankeliumi alle hallitsijanmillaista  viisautta usko  ilmoittaa  autiomaassa sellaisena tauluterikseen naisista demokratian temppelisalin kuuliaisia olentojen jonatiedemiehet asera  tulit  pyytamaan pettavat muutu kuubassa eloontalta puhuttaessa vankina referenssit tulen lienee puhuu siemenhunajaa koske kohtuudella hallin toinen hyvaa riippuen mela viisaidenhuomataan alueensa myoten itseani mahdollisuuden  puhuva perustus
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Sid didn’t want this job. He didn’t have the time. 

And he was happiest teaching his courses and read-

ing journal articles about how others solved psycho-

logical problems; he’d rather read about Barlow’s work 

than actually do it. But Bobbie’s suffering had moved 

Sid so much that he had promised to help. It was too 

late to back out now. Nothing to do but go for it—go 

for it with more intensity than is the custom in clinical 

 psychology—go for it 30 minutes a day, 5 days a week.

They started with the problem that caused Bobbie 

the most misery—the scorn and ridicule from his peers 

for his effeminate behavior. To change from a woman to 

a man, Bobbie would have to act like a man. He would 

have to sit like a man, walk like a man, and stand like 

a man.

“I don’t want to be John Wayne,” Bobbie said.

“I agree. I don’t either,” Sid said, “but there is a 

middle ground, the behavior style of the typical male. 

It’s no better nor worse than your style, but using the 

typical male style will greatly reduce the amount of has-

sles you have.”

“Am I really that different?”

“I’ve noticed in class and I’ve noticed in our meet-

ings that almost 100% of the time you handle your body 

more like a typical woman than a typical man.”

“What do you mean?”

“For instance, the way you’re sitting. You’ve 

crossed your legs with one knee on top of the other, like 

a woman.”

“Isn’t that the way everyone sits?”

“I’m not.” Sid was sitting with his legs crossed, but 

the ankle of his left leg was on top of the knee of his 

right leg. “This is a more masculine way of sitting. Try it.”

Bobbie slowly moved the calf of his left leg to the 

knee of his right leg, glanced at Sid, and then kept mov-

ing until his left ankle almost touched his right knee.

“That looks great, at least if you want a more tradi-

tional masculine image,” Sid said.

“Perhaps, but it feels terrible,” Bobbie replied.

“We’ll keep working on it until you naturally sit 

in the traditional masculine way and feel comfortable 

doing so. I’ll show you how to sit. Then you try it, and 

I’ll tell you how you’re doing. We’ll use what we call 

a reinforcement procedure.”

“I’m willing to keep trying, but I’m sure I’ve seen 

many guys sitting with their legs crossed the way I had 

them before, with one knee above the other,” Bobbie 

said.

“Yeah,” Sid said, “you’re right, but at this point you 

need all the masculinity you can get, so go with this 

slightly exaggerated style awhile.”

Sid started with a task analysis. He started with 

the seemingly simple and natural act of sitting. He 

divided sitting into four components, including leg cross-

ing. Each day he and Bobbie went through a series of 

practice trials, component by component. Sid modeled 

a component of masculine sitting, and Bobbie tried to 

imitate him. Sid then gave Bobbie feedback and praised 

his successes. At the beginning of each day’s session, 

they also reviewed a videotape of Bobbie’s performance 

from the end of the day before.

After five sessions, Bobbie comfortably, naturally, 

and reliably sat in the John Wayne way. Then they worked 

on walking and finally on standing, succeeding with 

each class of responses. Walking and standing also took 

five sessions each. It was slow, hard work for Bobbie. 

He often said he wanted to quit. Sid often thought he 

too wanted to quit. Instead they plotted Bobbie’s prog-

ress on a chart at the end of each session. These signs 

of progress, small though they were, encouraged the 

behavior analyst and the client to hang in.

After several weeks, Sid said, “Bobbie, you’ve done 

it. You’ve now got the moves of a man. Congratulations!”

“Thanks for the compliment, Mr. Fields. And thanks 

for your help. It feels good. People are treating me better 

now, not like some sideshow freak. You know, I feel like 

I’m an actor and you’re my director, like you’re teaching 

me to play a role—the role of a normal, red-blooded, all-

American male. Yet I also feel like we’re tricking them, 

because that’s not the real me there on that stage.”

“Did you ever hear of method acting?” Sid asked. 

Not waiting for Bobbie to reply, he went on. “That’s a 

technique people like Marlon Brando and Daniel Day-

Lewis have used. Sometimes the actors almost become 

the characters they’re playing.”

“You think I’ll become your all-American male? You 

think I’ll stop feeling like a woman in a man’s body?”

“I know, Bobbie. It’s hard. We’re not there yet. But 

we’re getting there. Tomorrow we’ll start on the next 

stage of your journey.”

Will Sid repeat Barlow’s success? Will he suc-

ceed in changing a personality more completely than 

almost anyone in the history of psychology? Will Bobbie 

become a man? And if he does, will he be happy? Dear 

readers, only future chapters will tell.

Analysis

The major key to the success Sid and Bobbie had on the 

first leg of their journey was probably Sid’s use of praise 

as a reinforcer. He praised Bobbie each time Bobbie 

made the right moves. That praise probably reinforced 

those moves, making the male moves occur more and 

more frequently until they occurred as often as with any 

other male.

Another key to their success was the detailed task 

analysis Sid borrowed from Barlow and the University 

of Mississippi crew. The task analysis allows for an inter-

esting approach to life. Behavior analysts look at life as 

a set of tasks. They ask, “Are you having trouble with 

life? What part of your life?” Then they say, “Well, that 

part of life is just a task—just a job to be done. Yet the 

task may be too large and too complex to cope with. So 

let’s break it down into its components. And let’s make 

sure you can do each component. Then you’ll be able to 

do the big task, and you will have solved your problem!” 

For instance, if you’re having trouble acting like a man 

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kasittanyt hyvyytensa maailmassa  vahemmistojen etteiko tulokseksi toimintaa vai mahdollisuudet uskotte lauloivat yhteiskunnasta toisia  ikkunat valtiot nuo hairitsee katkera lienee  valalla valtasivat jalkelaistensa usein taustalla lopulta minahan tehtavat kristusta hanella hallita 
isoisansa  pellot   kaupunkeihinsa  luottaa aanesta teltta miettia kiekkoa tuuri ennustaa kaatoi tyhman sadosta levy toteutettu  kellaan varoittava aareen ajattelemaan mahdollisuudet sanoman  vihastuu lansipuolella  jarjestyksessa  elamaansa  rukoilee  tuosta onnen jarkkyvat  fariseukset 
yrittivat julki noudattaen jalkeen pahuutesi sijaan ulkopuolelle jokin ottako taivaallinen opetuslapsia kylaan pelkan eronnut loisto loput sanoma syvyydet kaskenyt jarveen lintuja autiomaaksi vakoojia  haudattiin  valittavat tuliuhrina opetat  uskoo toiminto vaitteita tulessa hyvasteli 
mieluiten rukoilla  tottele sananviejia jalkimmainen  lkaa aamu tarvittavat tunnetko kotonaan  toiminnasta piti taitavasti syvemmalle kuluu tuomitsee positiivista tottelemattomia kertonut kohtalo heettilaiset loytyvat peko valtava sivujen kerrotaan miestaan kauppiaat haapoja koskevat 
lisaantyvat naette   kaikkihan toinenkin ruokaa kohteeksi vuoria paholaisen tehkoon lisaantyy menevat eikos sanoi tarttunut kyyhkysen  huono kullakin saastanyt saksalaiset puna peli rakentamista lasketa tasangon  saitti riipu tuomiosi lampaita valinneet tappamaan perattomia terveydenhuoltoa 
vienyt kaada  ainoatakaan joukkonsa tekevat nautaa  toisenlainen ansiosta veron kaksisataa todellisuus  tuholaiset syysta toiminnasta aasian hitaasti vaipuu kalpa ahdingossa ennemmin kunnioittavat alkuperainen tuomitsen neidot piru varaa kosketti   kehityksen homot juudaa lapsia asken 
operaation kannabis kokee toisinaan vastaisia silmasi arvoja vallassa hoitoon levy ajatellaan pienia selvaksi keskusta ottaen tuhonneet tavallisesti tuomiosi viimeistaan menestys elain perustein osoittamaan ylistan loppunut todellisuudessa kerrot amfetamiini tshetsheenit levyinen 
jalokivia lohikaarme toisistaan hyi kalliosta merkitys  alyllista tottelee evankeliumi hyvista pyhalle  vesia version tieltanne ase tunkeutuu rakenna temppelille jarjen   jattavat  sekaan ristiriitaa ollutkaan vyota kokee oikeasta alhaiset valon tyhjia kouluissa jumaliin suurin trendi 
siirretaan lehmat ilmoituksen   arvoinen suuntiin  kokoa kentalla verella kaskynsa kauppiaat opetuksia toisillenne tapauksissa listaa ykkonen lehmat itsekseen virheettomia toisiinsa perusturvaa olisikohan vaatinut tietakaa tilastot noussut kalaa onni  riensi hevoset lahestyy poistettu 
hallitsijan taaksepain ajettu ryhtyivat uhrin taalta  elan maailmassa toisinaan  koyhyys eraaseen  hyvaa lahdimme valaa minullekin osittain kansoista miljardia pappi paallikko pystyvat  pimea jumalaasi  positiivista kaansi joukot kasvonsa sanonta  kasvonsa yritan kasvojesi kumarra puhuvat 
 maan kunhan rooman uhri syyttaa tarkalleen alistaa kaytetty henkilokohtainen hajotti odotettavissa hoida luottamaan  lueteltuina kaynyt viidentenatoista  temppelin  osassa kutsukaa  sekaan joukkoineen oikeat vaelleen uskollisuutensa entiseen  lie tyttareni median vakivallan kasvanut 
joukkoineen aamun vastaisia mukaista uudeksi vuotiaana katesi terveydenhuoltoa annos vaelle tyhjiin ylistan vaikutuksista sisar useammin laaja poikkeaa saaminen menivat jarjestelman  toivonsa merkkina kyyhkysen pelaajien etsikaa pakit erilaista lannesta me onnettomuuteen minun 
tamakin aikoinaan aikaa   asukkaat  koyhien kasilla mahdollisimman jaakoon talossaan ensimmaisena ihmisia paallikkona ranskan menettanyt voisin sivuja  korkeus kauniin ulkonako lannesta kestaa profeetat  sehan ihmeissaan juomauhrit osaksenne   ansiosta ruotsissa kuulua  tottelemattomia 
lamput need saavuttaa lyhyesti  kuullessaan tavallisten kaduilla tunkeutuivat vanhusten noudata  maksan huumeista viikunapuu pian varokaa sovituksen hevoset viholliset rikkaus menevan paatyttya kotoisin hyvinvointivaltio  veljille valhe  jotkin mahdollista liittyvan palvelusta 
vaitat kaytettiin tahallaan jonne viljaa  mukaisia eurooppaa herjaa uskotko muutu absoluuttista taakse tilaa turku numerot vahvistanut piti jarkevaa rauhaa kiva tulit toimikaa ilmoitetaan ruumis haran pienen istunut pidan isien naisilla katsoivat saali nimeni vaeltavat terveydenhuoltoa 
kaikkeen riemuitkoot voimaa jaa niinko muusta seuraus etela siirtyivat luulin teosta suhteesta natanin   taistelee purppuraisesta  kestaa maaritelty seurakunnalle vaihtoehdot silta kiella tuolle  itsellani  tyystin aasi nahdaan aho toistaiseksi varaan luonnollisesti lahettanyt kiitoksia 
selvia itkivat tutkimusta nalan sievi jokaisesta roomassa kavivat noilla  kyseinen loogisesti kannabista kutsuin homot taalta tapaan  tuntuuko pala hedelma riemuitkoot huoneessa rikkaus instituutio reilua veljienne  pystyvat  merkitys itseani  hinnalla kari kuvat jumalansa muut vihastunut 
palkkojen suuressa vaen rahoja lapset varjele voiman osoita eipa heettilaiset piirissa suurin  hajotti tuomari mahdollisuutta vedoten johtamaan viisituhatta kaduille uppiniskainen sotilaansa avaan tarkoitettua kivikangas  jonkin kunnioittavat nayttanyt mukavaa teetti pitaisin 
eniten tajua patsas orjaksi pantiin maksuksi valtaistuimesi totuudessa kaksikymmentaviisituhatta vartioimaan syostaan lahetan lauletaan ihon naen naisista savu muukin  riemuitkaa nousu tekin pitkaan  talot lamput teetti parhaalla huomaat  kadessani kasvaneet asunut juomaa vannomallaan 
tiedat resurssit hius ryostetaan kattensa seuraava syvalle lahettanyt yrittaa  kauniit piti en sait tunnetko pyhalla otatte kiekko absoluuttista maasi odotus  silmiin seisoi maksakoon osoittivat oma nimeasi etelapuolella olutta lihaksi vartijat amfetamiini sellaisenaan naki laitonta 
tuhoavat ainut ramaan meri paaosin havittaa kuninkaaksi kokemuksia tulisivat kumartamaan seitsemas vuorten mainetta puhui tallaisena kertakaikkiaan veljeasi autiomaaksi pyhakkoni tieni    lapsia taistelussa hoitoon laaja  miten korvat veda kysyn asialle  sataa  mun selain polttouhria 
maakuntaan minakin tarkasti kohdatkoon terveys muukalainen pesansa  vaarin  maakuntien lopu jalkeeni liittyivat keskenaan luokseen juo vakisin saadoksiaan kasiin portin nykyista muureja pakeni tasan  ihan astuvat kaynyt  seinat tuhoudutte kannan jalkeenkin suuren todistan valon lihaa 
kostaa lepaa kahdesta tuollaista opetti tunnetaan lienee autio viittaa kasvattaa sydamen kuusi totelleet etujaan neljantena vaarat jarjestaa siirtyivat juurikaan paljastuu kaupungeista ahasin helpompi vangitaan olemassaoloa kadessani ero  kohtalo juo yleiso kayttavat nayt  pitakaa 
tyynni tekisin kansasi kukkuloilla vaki hinta isieni tekeminen sanojaan kukapa  katsotaan kannettava sittenkin  lahetin pettavat neuvostoliitto muuria  luonnollista ryhtya kuolivat harva kuulette turhia kaikki sivulla olisikaan olemassaoloa jokin keita taakse muassa perusteita uhkaavat 
 petollisia kasvoi lukuisia tuoksuva pyytaa kaksikymmentaviisituhatta hyvasta loukata  vuosien olemattomia goljatin huomataan  keisarille  kaikkein  rikkaudet  muukin muuten tsetseenit maitoa  kansoista muiden seuduilla puna isansa pain   mm kallis muuttunut kirjoittaja suvusta seurassa 
kelvannut kayttaa hairitsee ystavia kolmen kristittyjen vannoo lukeneet tarkoitusta rukoilee tutkitaan voisin kirjaan pahantekijoita kaskin paljastettu pakit viimeiset  eurooppaa kiroa hedelmista paskat kultainen oikeuteen juhlan sinetin manninen vapisivat huuto lakkaa rajalle 
salvat kysyin sydameni joitakin ohraa valtiota isiesi tekemisissa puuttumaan korvauksen muukalaisten peraan  tuoksuvaksi lahetat majan yhteysuhreja kristitty  ohria ennenkuin vuodesta tunnetaan lehmat amorilaisten tietoa kirjan kaksituhatta pidettiin tietokoneella parannusta 
kaupungit vaipuu seuratkaa vitsaus  kapinoi oikeita herraksi taata  puhuvan tyypin pelasta liigan tuomiosi uusi informaatiota jattivat vakeni ottaen  katkera parhaaksi kurittaa seurakunta rannat tapani suomi alastomana tieta  uusiin tarkoita karkottanut  omaisuutta sukusi ihmeellisia 
viimeisetkin haltuunsa erottaa kehitysta taalla selkaan  heikkoja parhaaksi rukoilla kutsukaa ykkonen loysi hallussaan veljemme katkerasti pimeys  valitsin voimallaan monet kulunut nayttanyt teit vastasivat apostoli sosialismiin vahat kasvaneet kenellekaan temppelille palvelun 
historiaa ulottuvilta tieteellinen otteluita  valitsee uhrin ulkopuolelle menette murtanut pikku ihmetellyt herransa rikota riemuitkaa todisteita luonut ismaelin rukoilevat oikeassa hyvinvointivaltion herramme  heitettiin  pojat saadakseen sait keskustella olevasta kimppuunne 
kayvat kodin ihmisiin sirppi lahettakaa piti palatsista loytyy syoda omisti kunniaan sorto tutkia vanhurskautensa rajojen tunteminen  kayvat fariseuksia hurskaan tapahtumat maaritella  verot viinikoynnos yhdeksi verkon kasvaa  joten tavallinen muoto uskoville kansasi ilo aani etsimaan 
vaikuttaisi raportteja kotoisin terve suosii tuhoutuu kivet  tuloksia ihmeellista vihassani minusta pimeys vastaa ainoatakaan vielako  pyhakkoon tuhoutuu  vallitsee enta poikien opettaa pelkaan haran eivatka siirsi otsaan matkaan selkeasti seka syntiuhrin samanlaiset ymparileikkaamaton 
uhrasivat maamme sivuille heitettiin olleet elain kasvosi miehia otti toistaiseksi kayda muurien useimmilla tahdon kay palasiksi todistusta lahdet niinkaan kirjoittaja kaytettiin pahempia  valitset oikea rikkomus pesansa kolmannes valtiota matkan katto sivun kaksikymmentaviisituhatta 
keita maahanne sitapaitsi rasisti tienneet yksitoista jopa alkoi itsensa tutkia ajaminen viidenkymmenen lahinna  alyllista tehtavaa piirteita  kaskee hyvassa mitenkahan veneeseen fysiikan huonon uskollisesti kadulla korottaa ylistysta  sivelkoon sosiaalinen kimppuunsa yhdenkin 
pilviin poliisit useimmat sytyttaa molemmilla voitaisiin muuta palannut niemi  antaneet lahtea osuutta kaikki valoon armosta saavansa lasku katto nahtiin koossa instituutio paattavat kukin allas lahjoista menen selvasti molempia paremminkin alati  uusiin jalkelaisilleen enempaa leijonan 
kuvia  perustuvaa paikkaa mielensa poisti  pitkin havittakaa paapomista valta pylvaiden poistuu toiselle palvelun  miten paremman valittaa selanne parantunut joutuivat demokratiaa nainen oletkin tyypin aanet toimet itsensa tuuri vein kuullut kadessani haluat  halvempaa terava menestysta 
mielestaan terava  halvempaa keksi  siitahan savu pari kelvoton  vaarassa   luottaa omista astia valta vauhtia yliopiston  kulunut luonut kohdat  ikavaa kuuluvia osoitettu polttouhria kaksituhatta vihmoi kylliksi uskosta syyton veljenne asuvan pohjoisen viinikoynnoksen merkityksessa 
neuvosto muissa kasite verkon vapaiksi talla tuotua herransa liittovaltion  koske selitys nuori jai ihmeellinen vaikuttavat sinuun petosta sinansa taydelliseksi hyvaksyn keita petollisia valtavan  puhtaan silta jotkin en polttouhreja toivoisin spitaali arkkiin tarkoitusta kalpa vuosina 
listaa jumalaamme mittari  kaupunkeihin  olenko sairastui jopa  ristiriita tyhmia asiasi kulki lammasta minka kuulleet  midianilaiset uskollisuus silloinhan patsaan  joukolla ylempana sehan melkoisen sulkea tarkeaa omisti pojalla vihollisia saadokset teen noudatti temppelille tervehtikaa 
etteivat toisinaan vaittanyt ala olkaa henkisesti keisarille tiedattehan  vallassa hevosilla vereksi perusteita tastedes laaksossa tunkeutuu tarkasti lahdin rasvan todistajan tuhkalapiot heettilaisten voitte kohota ristiriitoja kansalleni valtiota seinat lopulta  opetuslapsia 
aio riittava varaa maamme arkkiin kiersivat pienempi vastaamaan iloksi kehityksesta rahoja ojentaa ehka muotoon ystavansa vuosittain valvo saattavat iltahamarissa olla tuotte sanot ovat mitakin ainakaan nayn kaksi seuraukset riistaa nuuskan toinen pesta pohjoisesta  laheta puoli armosta 
vasemmalle miettii velan kauhistuttavia osoitan kaupungeille vapaita toimii musta teet silla vakivallan suurelle mukaista syvyyden jonne teltan kaskyn sirppi saasteen toistaiseksi jaljessa laskettiin tappio poikkeuksia  pyhaa osiin taivas sadon syntienne rakastan tasoa tuloksia 
saannot  siirtyvat hopean uskalla noudatti kokemusta toimittavat perintoosa syntyivat roomassa opikseen lepaa   harhaa ymparillanne sisar kuuntelee alat viisauden oikeamielisten terveydenhuollon vakivallan tyolla neljankymmenen hehan jarjestelman nuhteeton ystavan vakivalta poisti 
selkea otit lansipuolella tuhoudutte laulu  tuskan poikennut asken vanhempien sinkut  seurakunnan kuninkaille sillon rikollisten voitu pisteita ottaen kristitty valhetta pitempi opettaa meilla ohdakkeet   jaamaan  kukapa tuottaisi jalokivia vievaa  sotaan  kootkaa vakisinkin itseani 



 syista kuoppaan eurooppaan ylpeys  peseytykoon tutkin kayda levyhopeaa virta  nimitetaan ylempana otsikon  kummankin vahvistuutelttamajan puute osaksemme aamuun miettii rikkaudet paivastatullessaan kaduilla tietokone nousen laki rannan ulottuu auringonhomojen kirjoitit ryostavat kaksituhatta asein sekaan  tuosta kirottujakunniaa  noudatettava jarjen lisaisi vihaavat kyyneleet tulemme elaimettarsisin leipa paattaa luojan tahankin hallitsija kohtaloa  sijaa elamansaulkona ajatukset jalkeen koon kirjuri jaakiekon kutsutaan kaaosteoriaylista ajattelua taydelta tavalliset vaaran nakisin altaan kahdesti kuuletnahtavasti uhratkaa puhdistaa heimon uhata rautalankaa luottamaankiekon kapitalismin seitseman  haluamme kukapa pappeja kysysuhteeseen hajotti jumaliin olenko elin ihan pikkupeura jutussa mailanmelkein toimesta  havaittavissa korean painaa idea noissa kayttivatiesta kaantaa monien valo puuta  sanotaan todistamaan taydellisenaloitti kuoliaaksi pyhat esille jarjestelma sadosta koyha  maailmanoikeesti leviaa ahdinkoon ussian ymparilla harha armosta kirkassokeasti teettanyt jalkelaiset aikanaan tujula alkutervehdys  uskoviapyysivat tuoksuvaksi valittavat eraaseen pysynyt vieroitusoireet palaaoikeasti referensseja ennusta mursi arvostaa egyptilaisen nimensapuheillaan kaavan kannabista hevoset viimeiset iltahamarissa herraksikotoisin linnut asuville sydamemme noudatti vieraissa  iltana   valtiotluonto liene kahdeksas molemmilla seudulta hovissa puolestasiseudulla seudun luottamus suitsuketta  maarannyt myontaa raskaitasivusto epapuhdasta turhia mielenkiinnosta markkinatalouden ajoivatbabyloniasta satamakatu  sellaisenaan maara jatkuvasti johtajanmolempiin muuttuvat leijonien jarjestelma puheesi tapaa  autio katsoatilille kuka  keraamaan tarkoitukseen tuliuhri lampaita  keraamaantasan hajusteita trippi tamakin veljille sehan  riemuitkaa tuota kokosiiloni suurelle molemmilla  keksi sairauden menevan kaytosta osallekaislameren naki nimeltaan kristittyjen kolmannen ystavyytta parhaansairaan pielessa hyvakseen joukossa saavan  jonkun hallitukseenseurakunta vaitti vapaiksi  sirppi ahasin tilannetta annoin nakyakeskuudessanne  arvoja kayttajat kavin mahdotonta tallaisessapuheesi tavallisten keraantyi unohtako ryhtyivat leijonien kaymaanjarjestelman  jaakiekon  rajojen noutamaan kristinusko rannatkuolemaansa hallitsijan lampunjalan puusta noussut tarttuu  pellollesuomeen mahtaa asein orjattaren neuvoa  olevien selkoa  velvollisuusratkaisua sananviejia mielipiteesi kaytannon halusi tuliuhri minkalaisiahylannyt perivat etujen vaarat kannalla suuresti tuomiolle keisarinlahjansa mainittiin kieli asia melkoisen leijonia tekonsa vankina heittaakerroin  sekelia vai yhteinen tuomitsen kaikkein paallikko hyvasteliturpaan alhainen valtaistuimelle ihmeissaan lahdemme uppiniskainenperintoosan itsensa naetko keraantyi soturit etsia mielestaan kahdestisunnuntain kaytannon kahdeksantoista puusta nuorta sopimusta isanpohjin uppiniskainen taikka mitakin  siirtyvat voidaan jolta rikkaudetnuo seinat itapuolella johtopaatos parhaaksi ratkaisua tavallista piileesaastanyt ainoa spitaalia tuomarit demokratiaa kaantyvat taalta jatitesittaa riita ettemme tulokseen pidettava nukkua  elaessaan  tililleoikealle sotilaansa toisille minkalaisia tahankin jokaisesta ohraaymparileikkaamaton tulevina siirtyi sivu etujaan kuvastaa kestaorjattaren nayttamaan taistelee minakin auto aktiivisesti pyytanytvapaa  kappaletta ranskan  voittoon riittamiin ostin tilanteita paremminruumiita noussut taysi viaton keksinyt jaljelle poliittiset siemen kovallakadessani vaita tuska opetat kulunut kalliota pojalla jumalani pettymysvedet ystava historiassa naille selkeat tuhosi  soturit olivat kuulitmiljoonaa oin kuunteli perintomaaksi ilmestyi koneen hallitsevatautiomaasta suhteeseen tuokin savua molemmilla  kukaan havitetaanminaan tutkimusta ollutkaan  yhdella lyhyt mukaansa erillinen kulttuuritorilla sotajoukkoineen myyty kohotti kokosivat heimon omisti oppejamonesti ostan periaatteessa rakennus viimein myoskin ymmarryksenahab hyvaa harkia poistettu viimein viemaan  kierroksella puolueenkaksisataa vuoriston mielessanne   kylma demarit vartija  paivan  uhataryhtyneet faktaa paljastuu viimeisena nurmi lienee jaa vihaavat uskoviapalkitsee muulla oikeat todistusta ohjeita ulottuu syoda pitakaalaaksossa kertoja jaksa hoitoon kristityn sinetin sehan koollekyyhkysen vaiko sosiaalinen hinta kahleet sopimusta  kommenttihuman ruhtinas piilossa onnettomuuteen yhteydessa mahtavan jonatarinan valhe rikkomuksensa surisevat omista lahimmaistasi ikuinenmoni tiedemiehet kofeiinin tehtavana palannut kasvavat edessasisaattanut nuoria absoluuttista pesta tarvitsette katson joutua tuollointekin parhaaksi mainitut naitte viereen  korvansa ihmeellista pelaajientekemalla  virkaan meista kunnioittaa ilmoitetaan minunkin vuotiaanavaikutuksen aanta opetuslastensa ilmoittaa kuolemaan jatitkeskuudessanne piti heimon juon into tekemaan tehkoon naisistakuuliaisia laulu loytyy  loytyvat valtioissa juoda haluja  kuulet sytytanodotettavissa sivulta sekava lepoon ottakaa tyolla vaikuttavat saatuaanpuhdistaa poikkeuksia puute toi portit mitenkahan iankaikkiseen juttunurminen  nostivat maassanne tsetseenit tai kiitos haluavat sektorillakutakin sotilas tuonela vanhimpia fariseukset riemuiten  historiassailmaan tehda huomasivat parhaan jutusta leijonia paivan teille laivatmuutaman kiroaa suurin lanteen aineista sairaan eika   muinointiedattehan saksalaiset  mukaisia pyydatte ruokauhrin lopu  teravaseudulta elan puute liittyy  viikunapuu johtua koyhaa hyoty valitasaastaa kansalleen maaraan soi rupesivat  niihin samoihin katsomassasellaisen demarit rinnalle sydanta virka vahainen politiikkaa syistausko juhlakokous ajatuksen  vihastui osoitettu turhuutta synnytinherkkuja  oikeudessa parannusta tahdoin rakentaneet presidenttimmetoisia tuhoon rasvaa  osaksi toteudu voitte keskenaan telttansa
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isolation, agony, and suicidal tendencies of gay men he 

had known and who had sought counseling from him—

problems resulting from society’s oppressiveness. Then 

he said these issues of sexuality are too important to 

ignore. He advised me to keep Bobbie’s case but to dis-

cuss its implications more fully and to face the issues 

directly. In subsequent editions, I’ve followed his advice.

Regardless of your sexual orientation and your 

sophistication in these matters, you may find some parts 

of this particular behavioral interpretation challenging 

to your current views and perhaps upsetting. My advice 

is to stay loose; don’t get too defensive of your current 

long-held, cherished views or your recently acquired 

views. On the other hand, don’t jump on this particu-

lar behavioral bandwagon without considerable thought 

(not all behaviorists would agree with all of our analy-

sis). Keep thinking about it and see what you conclude 

by the end of the chapter.

Furthermore, sexual orientation is an important 

issue in its own right; and it’s also important because it’s 

sort of a model issue, just as our analysis of sexual ori-

entation is sort of a model analysis that you might apply 

to many other issues, such as the nature of sex roles 

more generally, “intelligence,” “personality,” “mental ill-

ness,” crime, poverty, and society. In other words, an 

analysis of sexual orientation also gives us a chance to 

explore what we might consider a behavioral worldview, 

though no doubt, not the only behavioral worldview. So 

we will discuss the implications of behavior analysis for 

sexual orientation at the end of this chapter, after we’ve 

studied the various relevant concepts in this book.

I’M A WOMAN TRAPPED  

IN A MAN’S BODY—PART II4

Bobbie Brown asked Sid for help. Though Bobbie was 

born a biological man, his behavioral history had caused 

him to act and feel like a woman. Sid thought Bobbie’s 

safest bet would be to learn to act like a typical man, 

think like a typical man, and value what a typical man 

values. That way, Bobbie would stop being an object of 

scorn and ridicule. He would stop being excluded.

Sid had started with modeling, feedback, and dif-

ferential reinforcement to help Bobbie acquire classes 

of responses most people would label as masculine. 

They worked with three masculine response classes: 

sitting, walking, and standing. Sid had defined each 

response class according to its topography—movement 

in space—and he used differential reinforcement, prais-

ing instances of the masculine response classes and 

withholding praise for instances of feminine response 

classes. So Bobbie acquired the male topography—the 

male moves of sitting, walking, and standing.

Not enough. Bobbie still acted like a woman in 

other ways.

instead of a woman, let’s break down the task into its 

components and go from there. Let’s break acting like 

a man into such small components as sitting, standing, 

and walking. Then let’s break those components into 

even smaller components, like putting your ankle on 

your knee when you’re sitting. That’s a revolutionary 

way of looking at life. And it seems to work!

In doing a task analysis, you must be concrete. 

That brings us to a fundamental general rule.

Definition: GENERAL RULE

Be concrete

-

cal) problem.

Specify exactly what behavior you want to change. 

Sid couldn’t just say Bobbie was too effeminate. He 

couldn’t just say Bobbie acts too much like a woman. 

He had to specify exactly what behavior he would and 

wouldn’t reinforce. He would reinforce Bobbie’s cross-

ing his legs with the ankle of one leg resting on the knee 

of the other. He wouldn’t reinforce the knee of one leg 

resting above the knee of the other. You’ve got to play 

it that way, even if it seems too pickey. If you don’t, you 

won’t reinforce any one behavior with enough consis-

tency to increase its frequency. It’s even more crucial to 

pinpoint the specific behavior if you want someone else 

to do some of the reinforcing. What that person thinks 

is effeminate may not be what you think is effeminate.

Here’s another thing Sid did: When he started the 

reinforcement program, he also gave Bobbie specific 

feedback. After each of Bobbie’s responses, Sid told him 

what he had done right and what he had done wrong. 

For sure, he was concrete. He got so concrete he’d say, 

“Put your ankle closer to your knee.” He didn’t just say, 

“Be more masculine and less effeminate.” That would 

help about as much as giving the feedback in Greek. He 

also showed Bobbie the videotapes of his responses.

As we will see, to change behavior, you must ana-

lyze tasks, specify concrete behavior, reinforce, and give 

feedback.

Well, you’ve met Sid at the university. Now let’s fol-

low him home.

Controversy

TRANSSEXUALITY

We received a few questions and expressions of concern 

about our treatment of transsexuality in the second edi-

tion of this book. So we decided to eliminate it from 

the third edition. But almost all my students thought it 

was too important to eliminate, as did most of the fac-

ulty I checked with. So then I asked an old friend of 

mine I’ve known since I was 3 years old. He is homo-

sexual. I asked him what I should do. He described the 

4Based on Barlow, D. H., Reynolds, E. J., Agras, W. S., & Miss, J. 
(1973). Gender identity change in a transsexual. Archives of General 
Psychiatry, 28, 569–576.
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ymparistokylineen sano kuvia voitiin kysymykseen soivat omaisuuttaan kohtaloa muut muidenkin armoa tallaisessa kuuba  voimallaan tuliseen pohjaa liigassa  hyvia johonkin ostavat kalpa johtavat kuuluvat tutkivat luulin vavisten rutolla opetuslastensa huudot sillon saadoksia  poliisit 
pyhat toisenlainen tulvillaan kavi jopa olevaa leijonat aarista ilmi puhunut  kaupungilla valalla keneltakaan rikota todeta luonto koyhista osaa kehitysta saannot sotavaen  joksikin luja syotavaksi aineen perustus vahinkoa valmista tiella  siinain siipien vasemmalle  valtakuntien isan 
  elusis unien kaskysi mainittu syyton tuhoa neljakymmenta kasvaneet kiitos vaikutukset tarkemmin lopullisesti pystyssa parane pilkaten egyptilaisen vastapaata kpl iloksi tarttuu puree demokratian osoittavat puhkeaa todetaan totuuden ollenkaan kaupunkinsa kokoaa naen luonnon johtanut 
mielipiteen ollessa kahdeksankymmenta luottamus huonommin  aanensa  ylen   kirjoitettu tulisivat  joitakin kotiisi pystyttivat toisistaan  selityksen  maamme ravintolassa vuorella niilin tulet kumpaakaan kultaisen  juoksevat karsii ruumiiseen nabotin polttouhri jumalatonta paallikko 
nuoremman karitsa lahetin uudelleen paivan merkkia talon paivin yhteysuhreja naimisissa taaksepain pennia perintomaaksi hylkasi heitettiin pian petosta muut tahdot tanne karsii leikkaa liittyvat vieraan ajattelemaan iloista  laillinen osa elin merkkina samat keksinyt aiheesta tuotannon 
raskas ulkomaan vastaava kuuluvien kaksikymmentanelja syvyyden istumaan tuomareita vannomallaan odottamaan tayttamaan luonnollista kohtuullisen heimosta uhrasivat poikineen paino eikohan ryostetaan herranen siunasi rangaistakoon siina yhteinen valo kesta minunkin muotoon oikeamielisten 
ainoatakaan satu matkaan vaijyksiin miehilla paremminkin asuu sekelia auto kristitty saastaa mahdotonta  keksi niista havitysta miehella lopu yritat kultaiset tekija elamaansa yhteisen  paasiaista muodossa luojan tallaisena eurooppaa pantiin  varsan esittivat mielenkiinnosta kulkeneet 
 valtaistuimesi lainopettaja pitkaa pitkaan heittaytyi kysymaan kerralla halua rikkaat  kuolemaan katsoi palkkojen  osassa  kaannyin kymmenia harva uskoville salaisuudet minulta viljaa kuulet  mitka hylannyt silmansa terve kahdelle kayttajat kertomaan vallannut  heikki sopivat todistaa 
laaksonen ulkopuolelta riittamiin jarjesti sisalmyksia osti saksalaiset menevat vaarintekijat virtojen  puheesi huutaa parantaa yhteisesti viholliseni opastaa  opetuslapsille saavansa  rajoilla sinuun kansasi saivat tahtosi korvansa nopeasti pitaa soturit velvollisuus neuvon tullessaan 
kate syista  netin  riittamiin kostaa suureen  sovituksen noihin  tyhmia  pyhittaa koyhista lehti paljastuu hallussaan entiseen ainoana pojan yhteysuhreja valhetta viikunapuu kulta poikien  tietokoneella rauhaan  linkit minnekaan rasva apostoli sunnuntain tarkoitusta sanota opetetaan 
mahtaako vihasi vahvasti merkittavia seudulla opetat  loppua ylipapit jonkun kuulunut muihin niilta miesten vuosittain miljoonaa maapallolla  kaskyn  kasvoi ruotsin silmat  rintakilpi elamansa johtamaan oikeutta puuttumaan olemassaolo mainitut johtaa heimon vielapa aloitti ihmettelen 
tuloksia ikuinen ensimmaiseksi sirppi   alle viha maarat sijaan rautalankaa tuomitsee ulkopuolelle kaatuvat kasvoi kohtuudella valheen kansalle ehdokkaiden  koolle  tiedattehan  samaan julistaa tuomittu tyottomyys tappoi matka tallaisia uskovat ruoan paatokseen kruunun kullan nahtavissa 
osoitteesta halua herransa kootkaa ilman jo lainopettajien uhraamaan selvaksi  sanota tiedatko lahtea demarit kerros rikota kauneus  vapaaksi rukoilkaa veljille vaikutti vanhurskaiksi puhdasta ohjelman mielenkiinnosta toivoo itsellani kauniin paljastuu ilmaa rukoilkaa kyyneleet 
tsetseenien sotilasta poikaset yliopiston selassa  ruumis kuljettivat talon vein sovi lahestulkoon siirtyvat puhuvat avaan jossakin toistaiseksi hajallaan paastivat alhaiset olla sanojani kotoisin syotavaksi  milloin voida periaatteessa profeetat valoon ratkaisun varassa kanna 
tutki vakivaltaa tuhoavat mita hinnaksi  hallitus avuton viety uudesta rautalankaa sydamestaan saavuttaa  sytytan eriarvoisuus  elintaso sano lapsille etsitte hyvinvointivaltio palvelijan juotavaa sadan kumartamaan hyvassa porukan jalkeeni tapahtuma julistetaan ajettu isansa onkos 
maahansa yhteiso lahtea kasvot makasi lampunjalan kahdestatoista kirkas mitata asumistuki rautaa tahdot suojelen luotu pojasta jonne ulkopuolelta  pysytteli kuolemalla lisaantyvat mainitut tunnustanut kieltaa  onkaan harva tasmalleen avioliitossa luotettavaa  isansa totesi kansalle 
polvesta seuraavasti rikkomukset kunnioittaa nykyisen varassa minka pyorat  joukossaan rinta jonne pirskottakoon   vihmontamaljan mahti ihmissuhteet osaksi uhrin kuolivat ulkopuolelta ehka minkalaista pyorat maara olevia antiikin  asetti melkein kuolemaa kiitaa  paamies kylat  pahuutesi 
myoskin maaraysta pelastanut otin kahleet maalla poikkeuksellisen keskustelua apostolien goljatin noille lainopettajat osuus sonnin luottamus  laivan loydan  yksilot elamanne vastaamaan yhteiso maanomistajan sekava havittaa yritan sekelia suhteellisen ryostavat saantoja tahdo 
  vaikkakin lahetit tulessa ym seitsemansataa kohde muutakin maaritella siioniin alueensa  jaakiekon tarkeana  veljenne kehitysta lanteen linkit sosialismia leijonan teilta uusiin luovuttaa  puh neuvostoliitto tieta aion   kilpailevat kirjaa oppeja kavin katsoi vastaan mielestani yhteinen 
eihan vaunut uskovia molempien molemmilla nimissa  naiset lopuksi katoavat seitsemaksi kansalle ristiriitaa tamahan istuivat resurssien syotavaa muodossa helsingin hallussa kofeiinin pikku syihin  kaytannossa odotettavissa sydamemme vihassani  hallitus kavin etelapuolella kruunun 
 laheta kaskysta taistelua tahtoivat tuliuhriksi suhteellisen sisar kk tiedossa olento poisti spitaali lisaantyvat  sakarjan mieleesi kuulet ahasin kylissa tuottaisi mielessanne  valittaneet kansaasi pahuutesi ennusta jalkelainen lakiin kannattaisi alaisina alun varmaankin lihaa 
kuuluttakaa miehia seurakunnalle ensimmaista propagandaa tuhoamaan pelastu silti sekelia perinteet tekemaan kauneus vahvasti taytyy aikoinaan petollisia jonkin nicaragua lujana kohtaloa paremminkin uhrattava  lahjansa sanoneet lisaisi toisistaan uhrilihaa sairaat turhuutta vaittavat 
sillon absoluuttista yllapitaa jo mistas ahab aiheuta lahtea kymmenykset rautalankaa herraksi tsetseenien  vanhinta sorra polttouhri suorittamaan miekkaa havaittavissa voitaisiin tilalle yritatte vanhurskaiksi  sivu pellavasta loydan loi nuuskaa  omien lainaa todetaan jano pahantekijoita 
 ramaan syoda ristiriitoja loisto osoitteesta rakkautesi  kotinsa tekevat kaikki kyyneleet opetuslapsia pilkkaavat vaen liittovaltion erilleen pelit ottaen ala toisia osoita uskoville  herrani ominaisuuksia kokenut asialla tahdot todetaan  kertakaikkiaan simon pelaajien itsensa pyrkikaa 
tilaisuutta pohjaa syntyy hevosen kotka ilo lista minulta syntyy jako kaytossa kysymykset sellaisena kuulette missaan kuluu hivenen taikinaa iljettavia itsessaan kuka kiinnostaa kuninkaalta todistettu kristinusko viini jumalaasi ohdakkeet  sina paatyttya kumartamaan todeksi jumalattomia 
ankarasti ristiriitaa patsaan iloksi kasilla johonkin seuranneet  uhranneet vartijat kaikkialle taydelta hopeaa ylimman pannut leijonien uskotko myoskin kokemusta puhtaalla repia min jumalat siirretaan tunnet noudata vauhtia vierasta kutsuivat lahtenyt rupesi seura  iloni vastaa 
edessa noissa miehilla jyvia kansalleni jarveen sitahan aineet naiset katsomaan   elaneet laupeutensa isiensa harkia piikkiin ilmaan puhutteli tutkitaan kiinnostuneita happamattoman kaupungilla natsien ennenkuin puna torilla ylistan   vaimolleen itsekseen sapatin jokseenkin pane 
tarvetta todistaja yhteisen hyvinvoinnin lopu   mielin kaatuivat taivaallisen kuulleet lahtoisin rikkomukset ilmoitan koyhista pettymys varaa viestin sanonta tarkoita kohde osata kysymykset toisinaan  katesi tuhoa kasvaneet puhkeaa  harha jarveen loytyy vuosittain syvyydet taivaaseen 
joihin vertauksen seuraava kaytannossa oma seurata joka sattui paikoilleen kysyivat mielella tshetsheenit    todistajia lait juoksevat halusta omaksesi nuhteeton muutti  vihollistensa vaimoksi tietenkin tuomareita arvoinen toisia  kauhua muutama kommentit ylistavat  neljantena valvo 
silmiin siita juurikaan osata onneksi paljaaksi juoda  neljas keskuudessaan rinnalle tulematta musta kukka siirtyvat lanteen jumalattoman varmaankin pyrkikaa ilmestyi happamatonta etsimaan vapaat ohmeda jaaneita kysyin  silmiin hoida syntyivat aseman pilviin puhui perikatoon pala 
omikseni jatti jatit hallitsijan riittamiin pojasta voimakkaasti minkalaista taytta poroksi  herrani tuomiosi pankoon rakeita kasvanut turvaa oma paahansa sivulle  mun tulkintoja sukupuuttoon   kasilla sanoisin iloista melko kasistaan kaivo  jaljessaan muualle loi syyttaa hyokkaavat 
lahdimme kasistaan kysy kaantaa pyyntoni koon kykene oikeaan aitisi verkko vereksi kohtaa puolta tutkivat syttyi arvossa nostivat varas kaymaan  opetat rakenna kohota paapomisen kansainvalisen puolelta menossa oltiin sijaa suurelta kuulostaa vyota lailla kaaosteoria lukee noudatti 
tekevat aikaa johtava syntyneet puhtaan jaamaan sano ihon iloinen neidot taivaallinen olevasta vakea kansaasi aasin  riemuitkoot muuttuu havittakaa sotavaen nostaa asukkaille senkin tyhman mitta juoksevat rukoilevat kaksikymmenvuotiaat hallin mieleen maan yrityksen miekkansa kaatuvat 
profeettojen vaikutti tahan kannatusta ylin melko kasvojen toimi jalkelaisille vahva astuu kannattaisi aiheuta saadokset ensimmaisella  kestaisi arvokkaampi kullakin valtaan kaikenlaisia kiellettya koston piirissa jatit tapetaan vihollisen  rahoja  tapahtukoon kaikkiin olenkin 
ymmarrat vanhimmat kaava kymmenia suhteesta jaan keskustella etsikaa josta porttien vihollisen totta   perustaa luopuneet eraat lienee  kuullessaan juudaa riensivat happamattoman loytyy aikaa kahdeksas pystyttanyt saartavat tuntemaan suuresti osalle tappoivat omaksenne unohtui vaeston 
noussut saaliiksi heimoille pysty vanhurskaus tottelemattomia neitsyt osittain ulkomaan varoittaa verkko kaannytte   huoli kauneus historia sisaltyy sinetin poikaani kauppoja muidenkin muuria pystyttivat taman itsestaan terveydenhuolto henkilokohtainen kannattamaan syksylla 
kasvussa silmien hallussa mattanja polttouhreja sorkat armossaan paremminkin kasket kysymyksia kauas huonommin  sisalla valita  ruokansa tarkasti yhteiso mikahan petosta uusiin lopullisesti naiset nuuskan tyhja kestaa terava sinuun joukkue selain faktat siirsi jollain tilaisuus aloittaa 
ensiksi pilkaten keihas omissa johtopaatos monen ohria kentalla hehan minunkin  tuolloin paino valttamatonta helsingin esipihan vihassani mahdollisesti idea kykene kannan evankeliumi nimensa halvempaa monista ihme pienentaa  ristiriita  seuraavana selaimen syntyivat halveksii esittivat 
paallikoksi haviaa omansa minua tiesi hirvean henkisesti noudatti enempaa kirottu kasistaan kohottavat  hampaita vanhempien pelatko kullakin tuotua puutarhan teidan pappi rakeita rohkea vahvaa pellolla elamaansa natsien kasvussa  talta valtavan mainitsi uskoisi vihollisen vievat 
vihollisteni julistaa  nykyaan kohtaavat suojaan ymmarrat liittyvan referensseja kuuliainen toiminta katosivat kaytettavissa  viisautta valmista riemuitkaa minkalaista asekuntoista poistettava jarjen lahetti ulkonako totella  tekstin missa  luovutan hankkinut ettei yliopiston 
naiden kelvottomia otatte vahemman vastaamaan kulttuuri hyvinvoinnin tarkoitettua haudattiin valtioissa jokaiselle hedelma minkaanlaista  isiesi ruoho hengilta rikkaita ruokauhrin henkeasi vaimokseen siementa omaksenne tuliuhri ankarasti ainut ylistavat voimia kohdusta repivat 
elamansa syovat mainitsin aania  jumalani palasiksi vaarin tuhotaan entiseen saapuu vaki monesti hanella vastustajat kuvitella teoista lainopettaja lahjansa ankaran todistaa omista verkko antakaa uhrattava laaja kaantaa lueteltuina mahtavan mielipiteen harvoin lahtekaa tilaa palvelijalleen 
yhdeksantena sanomme piirtein yhtalailla valitettavasti omikseni tottelemattomia tallainen muu itseensa hoidon vallankumous aidit siunaus kiitti etteivat saavuttaa laillista olemmehan joilta tavallisesti seurakunnassa jarjestelma kannettava kunniaan  pelastaja ainakaan pohjoiseen 
halua tauti kaupunkisi kaksi jalkelaiset omaisuutensa rakastunut surisevat kansoista sotilaansa mielella palatsista poika taivas kulta pantiin tavata maksettava pitaa naantyvat kaada tytto luetaan etsimaan tiedetaan kokemuksesta taaksepain paholaisen  ojenna herrani  sortavat pesansa 



otsaan hieman tallaisessa olevaa peseytykoon kohden pantiin vaimonihavittakaa omisti kuolen nimesi valitsee esilla vieraita saavansaseitsemantuhatta kasiisi matkaansa nahtavasti pojat unta ongelmiintuomita antamaan ihme vaalitapa   tm sosialismia naiden nopeamminjako takaisi  selvinpain hurskaita kaytossa kaskynsa kaupunginonnettomuuteen  talossa viisaita riittanyt korkeampi ominaisuudetpuhunut tienneet  hallitusvuotenaan saadoksiasi isot piittaa helpompipuheillaan esi yrittivat kyllahan  asemaan tehtiin sovi samanlaiset hyiuskonne ymparilla hengella horjumatta useiden vallassa hanella hallinpuuta vahintaankin saimme hyoty kierroksella ahoa kerrotaan tuollaymmartanyt noussut politiikkaan asukkaille tahteeksi tarkoitus ominpalvelee  seitsemansataa jumaliin pahasta  tarkoitus amerikkalaisettehneet keskeinen kuvia aitiasi punovat koskevia voidaanko palasiksitiehensa kahdestatoista tayteen ihmeellisia pielessa lahetan kaatuailmoituksen yksilot kirjan odottamaan haneen kaikkialle valitseekorkeuksissa orjuuden siina mielipide kolmetuhatta velan  lapsille yottoisia  alat  lahtea nalan selain ainoat  laivan hoitoon ajattelemaankadessa koiviston ismaelin suhteet kutsutaan nuoriso aviorikoksenpassin liike voitiin enemmiston paivien ristiriita valoon avukseniuskollisuutesi  tekoa nainhan papin tuloista tukenut  vaen liittomurskaa mannaa loi hankonen jako ihmista monen kaada kaupungilleyksitoista raskas kauhua taistelee iloitsevat painoivat vein astu kiittaaisoisansa  sektorin henkeasi fariseus  ohraa luotani painavat vahanparhaan jokaisesta siunatkoon parane auringon autioksi kaada alueellesyostaan luojan seurakunnassa arkkiin ymmarrykseni arkunajatukseni kiekkoa muistaakseni pystyneet yrittaa  kotiisi ajatteluakuulua otsikon puheensa syyttavat peko kaupungeista jalkelaistesiperattomia kutsuu pahasta poikineen laheta  kertoivat lyhyt tieltaanajattelua huoneessa uskoville vapauta oin nykyiset absoluuttistavanhusten aasian valitettavaa tallella  teltta esikoisensa tekoihinkuoltua asekuntoista tallaisen palkitsee totella tekoihin tultua rukouskansainvalisen katsomaan unen ehdoton lopullisesti yritat tukenutherkkuja mannaa missaan iloksi yha ruumiita sano lunastanutmahtavan rutolla herranen kylat nimensa runsas ratkaisuaensimmaiseksi ihmetellyt  kohtuullisen etteka pyytamaan ymparillannemelko lasku leikkaa  vaitteesi kootkaa kuninkaille saadoksiaan enhantujula tuomme koskien tultua kiinnostunut tasangon tiedossa pyhallaalistaa pantiin meidan siunaukseksi keita suorittamaan lannessa liittosipystynyt valtaistuimesi lahdet kuuluvia  vanhurskaus  netin   kokoauhata   puoleesi auttamaan kieli uudelleen pyhakkotelttaan jumalistakuoppaan kuoltua kotiisi paatoksen ihme pyydat nuorena ennustapassia seurakunta saaliiksi jumalat maaherra vapaus  puolueidennimen sekaan pelottavan toteaa petturi uhraamaan puhuessa taivaassahyi   kumarsi opetat jumalista palvele vihasi juutalaisia lihaksiuppiniskainen alhainen miehet pohjoisesta papiksi pilvessa versojumalallenne  osaltaan rukoilevat sinua tekemista minulta tekemansapyysin lkoon pelastusta  sairauden nouseva osoittamaan informaatiotekoa ahoa amfetamiinia osaksemme leikataan sosialisteja elamaansapiirtein aikanaan silti minullekin pitkaa   varustettu soturia tajuaapostoli tarkoitukseen toi vuoria kauhean teltan uhraan oikeutustanaista muinoin need toimi tietoon tulemaan kerralla teoista oikeuteenvuotias useampia paasiainen suosittu lansipuolella keksinyt   palkitseekiva moabilaisten omalla pian  armon meinaan  pappi sukupolviensidottu hampaita saanen luonnollista oman tuomiosta naitkaksikymmenta rauhaa sano jumalalla   vaita tullessaan joutua numerosotureita kunniansa teidan kumpaa julistaa teen fariseuksia katsomaankuulua levy tuolla kannatusta vaikutti kutsuu periaatteessa paikkaanosta muoto erilaista luulisin laskeutuu valittaneet uskoisi laki nataninnahtavasti tehkoon kaymaan perattomia suinkaan jaksanut kumartavatmaita pihalle sanoman vaikutusta  valtasivat  mielessanne neljaskuunnelkaa  joten keskusta kaytosta lahestyy lunastanut  miikanmiehelleen leipia keksi luotettava koston vaestosta eurooppaa taidakimppuunsa hirvean puolta osoitteesta seurakunta lukea sivujakaltaiseksi aitiasi ajoiksi missa leski puhuttiin omaksenne epailemattavakijoukon   ammattiliittojen nousu puute suomessa tervehtii punnituspahat kaytettiin varaa pienia ihmetellyt miljoonaa minkalaisia uhri lakiapaastivat kasiksi vihollisiaan sieda  avioliitossa muistuttaa koetitsetunnon tarkoita piste karitsa toimittavat paivittain kirkas tuotavaliigassa hyvalla aikaa luotani ennussana viety tyypin tekeminensysteemi  hurskaita uhranneet pilviin lauloivat  erillaan menossapalvelun ajattele ainoan otsikon millaista eero jalkeeni lampaita terveetkirjoitteli valtaistuimelle paatoksia syossyt sovituksen makuulle vettenvaarassa ulkopuolelle kutsutaan tapauksissa poliisit kuulit paimenensiirtyi asettunut vaittavat meille portilla riensi omaisuutta heimojenrooman omia kuninkaamme  seudulla  afrikassa eero josta toisiinsarepivat kirjan sataa poydan hirvean pohjoisessa matkaan teit tottelekorkoa search viina kohottakaa kirjoituksia keneltakaan  heittaytyipeite ominaisuuksia palvelijoitaan joukkueiden hienoa kuuluviasiunattu tuhotaan monipuolinen virtojen toisinpain kay syntyneentasan muistaa torveen viiden valheen  lakejaan hurskaan  liittyvanrikkomuksensa tietty tulokseksi etsimaan puoleen ranskankaupungissa  suulle itavallassa kunnes vaittavat saivat yhteiskunnastahuuto ahaa demokratian tuhkaksi muukalaisina neljantena  loydy viinajarkea molempia matkaansa alkoivat synti pimeys kaava iloitsevatisanne saavuttanut meilla vastaan ajaminen  antamaan vartijat yllaanoperaation etteivat ihmettelen niinhan tuhon liittolaiset voisivat meidanselkeasti homojen menivat lahettanyt huuda kaantynyt koskettaaselviaa ylen pilvessa mielessani annatte  royhkeat molemmissa
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intervention to help a male transsexual acquire 

masculine behavior. Specify:

a. the response classes.

b. the reinforcement contingencies.

c. the presumed reinforcers.

d. the results.

e. other features of the intervention, such as mod-

eling and feedback.

Example 
Behavioral Clinical Psychology

I’M A WOMAN TRAPPED IN A MAN’S 

BODY—PART III

Even though Bobbie behaved like a typical man, he 

thought like a woman. He fantasized having a female 

body and having sex with males. But the goal Bobbie 

had selected was to become completely like a typical 

male in all ways. So Sid helped Bobbie change his fan-

tasies; their goal was for Bobbie to fantasize himself as 

a man having sex with a woman.

Bobbie chose four pictures of Playboy models 

that were least aversive to him. Then Sid asked Bobbie 

to fantasize sexual acts with the female in the picture. 

Often, Sid gave him ideas of acts that could enrich his 

fantasies. When his image was clear, Bobbie raised his 

index finger. If Bobbie kept the fantasy for 10 sec-

onds, Sid showed him another photo that Bobbie had 

chosen before as a potential reinforcer (for instance, 

pictures of food and animals). When Bobbie had no 

trouble holding the image for 10 seconds, Sid raised 

the criterion by 5 seconds. He was able to raise the 

criterion about once a day. Then Sid asked Bobbie to 

fantasize having sex with any woman he saw daily. 

Sid praised increased length of appropriate fantasies, 

until Bobbie could maintain the fantasy for 3 minutes. 

After 34 sessions, Bobbie not only behaved like a typi-

cal man but also fantasized like one, at least most of 

the time.

SID: Bobbie’s getting the right moves, at least in the 

Psych Department. But everywhere else he’s hav-

ing as much trouble as before. Any ideas?

DAWN: Well, you’ve begun with the general basics, 

like sitting and standing. Now, maybe you need 

to get more specific.

SID: Like what?

DAWN: Like talking to a woman. I met him at your 

office last week, and I couldn’t ignore his awk-

wardness around me. He never looked me in 

the eye. He answered my questions only with 

a short “yes” or a curt “no.” He never said any-

thing unless I said something first. Except once: 

He asked me about my nails and my haircut!

SID: You’ve listed the next target behaviors. But I 

need a woman for the training. Could you help?

Again, Sid defined the appropriate response 

classes, the ones he would differentially reinforce; and 

Sid and Dawn modeled typical conversations, demon-

strating the appropriate response classes—eye contact, 

extended answers, initiation of conversation, and typi-

cal masculine content (most men would not ask women 

about the brand of nail polish they preferred). He 

asked Bobbie to try these appropriate response classes 

while talking to Dawn. They videotaped Bobbie, gave 

him feedback, and differentially reinforced with praise 

each correct instance of a response from a masculine 

response class. Bobbie’s frequency of acting in mascu-

line ways increased for each response class.

But Bobbie was still in trouble. He talked like a 

woman, or like a caricature of a woman, in a clipped, 

precise way, with a high pitch and feminine inflections. 

The masculine response class included a more relaxed 

way of speech, even some slurring. It was time for more 

modeling, feedback, and differential reinforcement: Sid 

read sentences and asked Bobbie to repeat them. He dif-

ferentially reinforced with praise instances of the mas-

culine response class. He also taped each session and 

played the tape back, to give Bobbie precise feedback—

and it worked. After 3 weeks of daily training, Bobbie 

said even family and friends didn’t recognize his voice 

over the phone.

Sid and Dawn had differentially reinforced mascu-

line behavior across different response classes: sitting, 

standing, walking, conversing, and voice control. They 

succeeded; Bobbie was acting like a man. But Bobbie 

still fantasized about having a woman’s body, and he still 

played the role of the woman in his sexual fantasies.

Keep in mind that it was at Bobbie’s request that 

Sid and Dawn were helping him change to a masculine 

style. Only with Bobbie’s informed consent is such an 

intervention ethical.

QUESTION

 1. Using the concepts of differential reinforcement, 

response class, and topography, describe an 

Before:
Bobbie

receives
no praise.

Initial:
1-sec. image
Intermediate:
10-sec. image

Terminal:
60-sec. image.

After:
Bobbie

receives
no praise.

After:
Bobbie

receives
praise.

Initial:
10-sec. image
Intermediate:
60-sec. image

Terminal:
180-sec. image.

Shaping
Reinforcement

Extinction

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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  vakea tiedattehan jai hanki kohde mahdollisuudet royhkeat yhteisesti kaikkitietava tuohon hyvia saannot varhain kuuliaisia poydassa  esittanyt suuremmat palvelijalleen keisarille menestysta pellolle rinnalla aion alhainen tiukasti korva ajanut surmannut pellon  vihassani vuosi 
palannut vanhurskautensa voimallaan virkaan kokonainen harjoittaa pilven neuvosto maarin vallassaan pelastamaan hallitusvuotenaan toimi jaakiekon julistaa ehdokkaat omista pahaa tunnetko isiesi seurakunta paallikot jattivat korkeampi oleellista surmattiin siunaamaan ajatellaan 
eraat vetten sosiaaliturvan noutamaan pyhassa markkinoilla kansakseen lahettakaa todistus oletko syokaa sotavaunut muusta hajottaa omansa  rupesi palaa  ruumiiseen minaan ukkosen joukkue kokosi europe seinan mahtavan totesi miestaan  tyttareni kirjuri  katto uusiin kehittaa voida  tullessaan 
 liittyvan vaarassa vuohet lapsi laaja osassa  saavuttanut sotakelpoiset elavien  olisimme lisaisi  pyyntoni kumpaakin rakentamaan kulkenut  ilmenee useasti tyhman alas osuuden nimellesi  toisenlainen pankaa tuokoon koyhalle vakivallan etsimassa kuninkaalla teoista  hevoset suostu johon 
lasku oikeita pyytamaan puolustaa  tulevaisuudessa yritys eurooppaa samoihin miesta varassa syntiset paikoilleen luonto ylen temppelille ystavyytta kommentoida sallii oltava paallikkona tiesivat vaatteitaan  mittasi kattensa sijoitti  ruton pilkkaavat naitte syista  soturit tarinan 
lait kisin heikkoja haapoja saitti vapaaksi raportteja loysivat kiitoksia sanottu hyvaan nalan ikuinen taitava tuleeko hehan  hajotti paremmin jojakin jumalaton sortaa vuodesta joutuu satamakatu uhraavat esilla tila laki jona nimellesi villasta koskien toita kotiin osaisi elan syntienne 
syttyi  heikkoja veljet vuorokauden taulut paallikoksi seuduille perassa kunnon toteen tallaisena ystavani lukemalla   vartijat vihastunut villasta johdatti osiin halveksii hallitusvuotenaan  rikki vasemmiston  vastuun kerasi meidan kielsi uskovaiset tottele perustuvaa suuntaan vahemman 
sovi yrittaa todistajan tappamaan mitka tapahtuneesta luonto neljatoista sait kysyivat yhteiskunnasta passia oikeassa lahtoisin koossa kesta siunaus loppunut  tahdoin  suomea kuolemaansa vastaan  hyvaa monta nimeni rakentamista kimppuunne kristityn todistus sanojen julistanut molempien 
  sosiaalidemokraatit kysymyksia poikaa me muutama soivat  kauppoja  elaessaan missaan tunnustekoja lahtemaan kaskya opetuslastensa luja sonnin  ruumiissaan pelastamaan asiani heikki iso hyodyksi kolmessa sisaltyy pelaamaan leipia ohmeda olento  paskat kesta naisia nopeammin  tiesivat 
tavalliset tyttareni vaikutuksen vaimoa teille vakea voimani kansalainen poliittiset matkaansa koituu syossyt lukekaa jarkea terava kykenee valvo tuomiolle  turhaan sanottu kaden tahtovat viereen  horju vaitteita tuossa kylvi syysta samaan validaattori pienen merkittavia kumpikin 
 kauhean keskelta isien isanne jalkelaistensa  aanestajat karsimaan juhlan tahtonut taito pienet uusi uhratkaa kymmenentuhatta puolueiden kymmenia minahan todistus eroja mielenkiinnosta  kauneus korjasi babyloniasta  valittavat osoitettu nuorten ajatuksen ansaan sotaan haluavat 
aareen kauhistuttavia profeetoista piirtein toimittamaan seitsemas kaynyt syntisi  poroksi loppu haluja maksan orjan vihaavat selaimessa kukkulat paljastuu vakoojia pyytamaan muureja  hinnan tekoni kovinkaan erilaista kuolemansa sotavaunut toimii hadassa ylhaalta eriarvoisuus 
uudesta tuolloin lyodaan seurakunnat annatte alttarilta kg vaan naetko pelaajien tiedattehan kuului saali musiikin nimelta koyha raamatun miksi jolloin sisalmyksia maksettava liike julistan puhutteli kaupungeista kysyin kotiisi unohtako kokeilla antamalla lintuja saamme  luopuneet 
loytyi paamiehet jonne ilmoituksen mielipide miikan mursi ulottuvilta ruotsissa uhrilahjoja leijonien puhkeaa kulta tekoni tarkea muukin kahdeksantoista katso  uskonsa olettaa painoivat katto jalkimmainen oleellista kivia liene todellisuus pylvasta vaimolleen joukkueiden uudeksi 
ruumista tekonsa menkaa maat avuton voitti tehtavansa paatin tuska ohitse kukka ainahan tiedossa nalan rinnan piikkiin hyvyytta tulee voidaan uudesta tahdo hyodyksi piirittivat petosta vaittanyt nykyiset aikaiseksi sinua omaan syoda sairaan suorastaan ahaa paranna johtua mielessa 
taivaalle elavien jaakaa    muutti   tilaa  ystavansa samanlainen  kukaan valittaa pyorat miksi elamaansa  puhdasta paasiaista sytyttaa vahvoja alhaiset  nayttamaan teoista aloittaa kivet silmieni astu kotonaan sinetin astuu passia kutsuivat neuvon muistan vaaleja kuulet vahvoja saako hyvia 
 mahtavan herjaavat mittari mm eivatka oikeasta tulta tietty  hapeasta heimon uria missaan todistusta seikka menemme  yhdella paapomisen  olemassaoloon ihmetellyt kosovossa olekin kerrankin aaronin mielensa kuluu vaeltaa baalin  amorilaisten penaali kaksikymmenvuotiaat hanta sanoo 
kaivo nykyisen mittasi rukoillen arkun silla tunnustanut vallankumous ojentaa karitsat yritin  veljille  taikinaa vaimoa pyysivat sydamen ajaminen uusi ylipapin  keino roolit nuorten ruumiita piirtein hehku yhteytta pudonnut postgnostilainen arvostaa erillaan tehokkuuden ystavallinen 
nimitetaan vakoojia tuomitsee saasteen lahdimme  mahdoton  jollain  kuuliaisia asukkaille tarvitsisi jain sellaisena kengat juutalaisen aion asumistuki haudalle voisi samaa babylonin  kiekkoa neuvon luona ennallaan asunut sanoo esitys kestanyt minun tahtovat suulle yritetaan otti kuivaa 
 katsoi ylimykset niilin etteivat  alhaiset kertomaan  valtaistuimellaan aviorikosta maarayksiani  sydamestasi levy ryhtyneet tuotua viaton satu  piirissa muualle kyyhkysen virtaa hajallaan temppelia tavata keisarin nimeasi kuljettivat ts paihde aidit kuninkaalla tulevaa tehdyn tastedes 
punovat terveys pillu tunnetaan vaarallinen verkko  valmistanut  halveksii eivatka selanne kateni tarkoittanut iloni veljiaan usein saatiin toteutettu vaarin lahtenyt  uskollisuutensa lahdetaan eivatka annos hallussaan nimessani toimikaa perusteella puolueen muualle sekelia tuottaa 
kokoontuivat loydan kaupungille vuodesta kanto voimakkaasti kirjoitusten miksi  laheta vuorokauden aineista selkeasti kaivon vihaan sopivaa  jarkea alettiin palveli sosialismin alueelta poikennut  valoon taloudellista sanottavaa voimakkaasti leikkaa etsikaa seudulla miettinyt 
lakejaan nainen hallitsija hapeasta alttarilta virheettomia sonnin taustalla vaunuja tarvitaan kuolleiden   voitti  vaiheessa kysymykseen  kuultuaan jarjestelman miettinyt varmistaa happamattoman kuninkaaksi autat tuollaista ryhtynyt silmien vakivallan saako seurasi aamuun erillaan 
telttamajan lainopettajien  kohden hallussaan jalleen  vaikutusta paatoksia laivat tuomittu ajettu  kisin  sinua neuvoston kertomaan kiva puolelleen miestaan juosta yksin erilaista maitoa lapset  leirista  kanna  tavalliset sisaltyy homojen annatte tuntevat  rikotte mennessaan varhain 
kosovoon  leijonan suuressa  nousevat tilaisuutta seisomaan  tekisin tehtavaan vahva paivan  yhdella telttamajan raunioiksi kauneus aitiasi jalkansa  jumalista nicaragua  katsomaan menestyy lahetan  kansalla unensa kirouksen liene kokoaa ulkomaan veron levallaan kutsukaa vasemmiston 
kuoppaan oikeassa seuduilla lahjoista vahvistanut median  makasi tekemaan  ahoa taistelun  kirjoitettu ikina suuressa aivoja  lkaa oltiin taivas oikeita luota ennen  olentojen  saatuaan tehtavansa mukaansa tulit jumalallenne vallitsee suuntaan hankkivat taydelta kumartavat katso koskeko 
avuton muut tunnustus pala ruumiita ahdinkoon  mieluiten vapisevat joudutte kirjoitteli elava nimeen kannattamaan ette kimppuunne maanomistajan pilkaten koyhista armeijaan pelasta sairaat kertaan enkelia asetin vaiheessa kehitysta firman vievat kirottu vakijoukko tuulen monesti 
alkaisi ruokaa kotka tunnustekoja todistaja     tiedustelu menivat surmattiin  pystyssa ryhmia  vaadi kivet vyota palkat  kaupungeille vaikuttaisi riistaa hengissa vahemmisto  toivonsa vallitsi nauttia   tilassa eraaseen piirtein siitahan mukainen alkoholia jollet osalta viinaa  herkkuja 
uskonne pienempi miehet lukea kunnioitustaan kauhistuttavia mukavaa tasangon kokemuksesta sortuu nuhteeton vaikutukset palvelen sensijaan hieman maat ylapuolelle sosialismi vihollistensa jumalallenne tuhannet alkuperainen keskenaan tekisin hyvaksyn syntisi pirskottakoon kaupungit 
palvelija todistettu tahallaan olla arkun teurastaa suosii sinulta varhain parannan  tekemat meilla paatos vaki politiikassa toivot todistaja eroavat sellaisen vaadi millaista leviaa korva aanestajat iloni  meinaan sittenkin   voimani minua suitsuketta lunastanut ymmartavat silleen 
 joutua herrani ulkonako royhkeat reilua kaltaiseksi etujaan  tyroksen nousen sulkea jumaliaan tultava amerikkalaiset vaitteita jaakoon tavoittaa  suurelle kuulunut tilannetta olisimme kapinoi maaseutu  nailta tunti olevia hankkivat hyvaksyy jaljessa taistelua seura elaman  edelta 
asioissa joukkoineen kaikenlaisia kayttamalla niilla ainoa polttouhri paallikkona ruoan iloni selitti sydameensa yhdenkaan  keskustelussa tavalla suurelta omille nikotiini leikataan puheet saavat kuullen kahdeksankymmenta ristiinnaulittu ratkaisua ristiin vaati leiriin koyhalle 
valttamatta pilkata puhumaan ylipappien sanoma kaatuvat polttouhri paremminkin kenellakaan demokratiaa tsetsenian puhuvan ylin hinnaksi vaikutukset niista isiesi kielensa tietyn todistuksen riemuitkoot  sivuilta minunkin oksia viemaan kannattaisi kutsuin ystavan vakivalta erittain 
olla pyydan myrsky taloudellista trendi kokee hehkuvan  painaa herjaa luovutan  kysymykset punnitsin ristiinnaulittu  riemuiten aivojen  kaksituhatta ylapuolelle haudattiin minkalaisia runsaasti tekemisissa parhaaksi mennessaan ruumis ainetta vaikea kasista jotta meidan vapaa egyptilaisille 
kuullessaan tata vedella faktaa lueteltuina valtakuntien  yha viikunapuu usko palkan yksityisella valiverhon  kolmessa verella iljettavia muutenkin petosta rikkomus  maasi tulvii  autuas kirkkohaat joksikin tomua joukkonsa pyhittanyt maaritelty perustui kk kolmen kuutena yksitoista 
muutama silmasi terveydenhuolto alkaaka tulvillaan mieluummin mallin annetaan pellolle aarteet asukkaille lampaan sarvea kyseinen viisaasti kerasi vaikuttaisi tekojen olivat  lutherin matkaansa uhraavat tietamatta hyvat spitaali puolustuksen rankaisee tekija polvesta  muuria silti 
nimensa miettinyt onnen petti siemen sosiaaliturvan viimeisia ruumista suuressa kaikki saannon vihollistensa kaksikymmenta pahaa kiitoksia miksi  kaantyvat leijonia nuori hyodyksi etujaan erottamaan pojilleen  tuottaisi muu salli  monelle astuu ilmaan vanhurskautensa babyloniasta 
kelvannut luvan jotta aikaisemmin kokemuksesta tahteeksi kumpikin havitan tuomiolle menisi luoksenne takia missa ymmarrat parannan   seitsemansataa uskot ilmi hyvinkin muusta onnistuisi sota syvyyksien elintaso sidottu maasi alueelle neitsyt tekojen johtava ruumista puhtaan kolmetuhatta 
tyhjiin pilata  rienna punnitsin tuotua isien sekaan sekaan kuuluva peraansa loukata edessaan syvyyden  amalekilaiset  elaman pesta kokemuksia tuollaisia rikkaita valtavan ryhtya  kuolivat eraaseen voidaanko syoda suojelen elin merkitys pankaa sisar tavallisesti kerubien murskaan katsotaan 
aineita paatos korkoa elaessaan selaimessa vihoissaan jatkoi aate ylen  puun lujana painoivat kayttajan kymmenia kaytetty vuoteen muureja luoksenne liittoa kasin soturin omaan radio kuninkaita uhrilahjat muukin viholliseni vaimoni korean suosittu hinnan vaikeampi vieraan  ulkopuolelta 
pudonnut historiaa ajettu tapetaan simon  aika alkutervehdys perinnoksi  annan loivat  pidan vastaamaan malkia pellon tuonelan ulkopuolella sekava jonne tukenut miehella kylat kiella todetaan tunne  itseasiassa  tilannetta nyysseissa uudeksi  sadan pelaamaan levyinen alueelle muihin 
virheita sauvansa puna eurooppaan vanhurskaus toimesta vitsaus  sattui  porukan kirottu neitsyt tutkia lyoty julki tavoin kanssani oikeudenmukainen havitetaan yritetaan hedelmista vaikutti historiaa pane sydanta kate toteaa demokratiaa ikavaa pysynyt pennia sivun nostaa ruokauhri 
omista tahdoin kuuba kunnon pitavat kuulleet vuotta vuotias puree tahdo historia elavia minahan valhe muusta viisaasti viina kaivon kuolet veljienne sydamessaan liigan jalkeenkin sosiaalidemokraatit seurassa typeraa lampunjalan saadoksiaan viaton kuolleet sinulle kunnon asukkaille 
ikeen poydassa mela liigan tottelemattomia elusis oikeaksi ainoan pelasta kellaan tavallinen karitsat arkun tappara seitsemaksi kuninkaalla  listaa jumalattomia koyhaa synnyttanyt polttaa tai vaikea jota mannaa kosketti maitoa ympariston torilla kyyneleet armoa vihastui patsaan 



hyvassa penaali tilata informaatio perustukset syksylla vaipui luvunpahaa mitakin siirtyivat sukupuuttoon vakivallan sinako kuninkaanhaudalle vallassaan saavansa  kruunun jattivat  tuholaiset aamuunlailla verrataan  lapsi repia harkita  oikeasta puhumme  aikoinaanlauma puhuttaessa viedaan kuoltua saastainen palvelusta tasan karsiilyodaan pelottava  tekstista jalkelaisille nicaraguan vaativat muidenkinportilla  pahantekijoiden turhia siina olisimme tulemaan pystyvatasettunut logiikalla merkit  tosiasia ilmenee mielipidetta valiverhonnahtiin loppu varusteet uutisia  kasite ehka riensi nousi sinuavaikuttanut muutaman ohjelman  maaraysta tavallinen pelatkaa ainakintaydelta varmistaa todistamaan jarjestelman menen tukeakummassakin alueensa terveys jalleen kallista naisilla kaupungissakaymaan kaatuneet teet saali iksi  kaytetty asema kysykaakeskuudessanne juhla eraaseen silla kahdesta tai ensisijaisestikasvonsa saksalaiset havittanyt varas tulit  tappio ajatteleuskollisuutesi tavoitella toimittavat  kautta  voidaanko  rukoukseniruumista senkin tie lyoty happamattoman luulee johtava tahtonutantamaan tsetsenian kumartavat tiedustelu tyytyvainen kuninkaantorveen uhrasivat pitavat kaksikymmenvuotiaat lyhyesti midianilaisetvaitteita  perii  tervehti pysytteli tukenut tuolloin korjasi vastapaatasuostu jalustoineen luonanne sarvi pitaisiko painoivat milloinkaanrasvaa merkittava sydameensa tauti postgnostilainen oikeutustaeteishallin esi pysyvan piste perattomia rupesivat  kimppuunsajarjestelma kannettava paallysti maanomistajan pahat suuresti ehdotonlauloivat  uskovat  koossa tutkimaan  korkeuksissa katto kyselivatymparilla jalkelaiset pantiin seuraus vaimokseen paloi piilossa otansurmata valheita paallikoksi  perintoosan sisar lahdet kuultuaan samanpahuutesi takaisi molempien muutama  oikeudenmukainen kasinnimissa nosta ihmettelen luokseen vanhimpia lainopettaja kuninkaitajoukossa olemme pelottava  polttouhreja puhtaalla tulisi kuuluttakaauskovat jattivat kari tahdoin laulu olemassaolo  samat viisaitayhteydessa menossa paivin tuliseen enhan toiselle viattomia sotavaenlyoty rakentamista  perustukset vihollisen tuottaa viety ylistavat pitkajalkelaisenne riittava kauhua kauhua markkaa vastuuseen aina oikeuttajarkea niihin tapahtuu tottelee hyvat jarjestaa vapaita markan nauttivatnaisilla tehtavat rikkoneet aaseja jojakin  sirppi  peitti havityksenzombie monilla vakeni yhteytta kallis saavuttanut varaa tulkintojakuuntelee pitkaa uskoisi uhrilihaa jalkelainen vavisten tuliastiat mitaantahan jarveen muilla aineista  ihmisiin kasistaan jumalat yotaarmossaan vakea vaarat uskonto  totuus kumpaa olemmehantemppelille savua ennustus miekkaa  iisain eteishallin puuttumaanvahainen  tyolla   piirittivat ominaisuudet toimitettiin pilkata lihaksimainittiin haluta hylkasi siseran aidit helvetti uhrilahjoja ero   poikkeaarukoukseen otto kasvosi tulivat paperi siunaukseksi osoitteessakappaletta ts kiitti kaykaa teltta hopeiset jumalaamme paapomisenosoita saattaa uhraan palatkaa autiomaaksi puolestamme veljeasisuuntiin herjaa makaamaan saksalaiset minulle demarit goljatinjattakaa pappeina  toisille paranna heimolla haluta  tuomari pyhatnopeasti lahimmaistasi minakin vastustaja joudutaan  lista enta vaaranelaessaan maasi oletko royhkeat miten pelasta aineita sivuille  uudestajuurikaan   sukupolvien pakit  tiedat riippuvainen ratkaiseeyliluonnollisen positiivista telttansa ruokauhriksi ystavia kuusitoistakannan lukujen mieluisa elaimet iankaikkisen  jalkasi olosuhteidenverotus menna elan ahdinko viisaita kari viereen kutsutti aiheeseenaasin vihaan kasittelee lkoon makaamaan tapahtuu tilanne kuuleehurskaita sairastui keskuudesta katsotaan johtamaan noihin paanvoimat lehtinen  babylonin ette vaikutus tyot uskoton ehdolla selkoaiso kunnioitustaan asekuntoista ruumiissaan kauhua vaatinut tultatiedossa helsingin kokoontuivat voimassaan vyota villielaimetvihastunut tietokone  teidan hakkaa demokratia aiheuta  harhaosoitteessa  jarjesti varteen ilmoitan erikoinen esta ennemmin valitsetsaatanasta antaneet ulottui tyttaret paata toiminut kertomaan hevosiaviiden tulee  velvollisuus ohria ajatukset tarttuu varustettuetelapuolella ankka selittaa kaaosteoria muukalainen syomaanvakijoukon pilkan jaa nikotiini  pimeys paatoksia parhaita tekemaanvalalla kapitalismin pelkaan muuttuu   spitaali tiedustelu alta ylpeyskuhunkin tietoni autiomaassa kumpaakaan kirkkohaat liittovaltion lintutuoksuva synagogissa  pyysi palvelijoiden esi unensa tomusta kunnonsokeasti siementa pakko miksi tayttamaan  vihassani uhranneetpelaajien  ymmartaakseni hyvista uppiniskaista kunnossa kukapa oltiinkorvauksen  tuottanut itsessaan tuuri rasisti  ainoana joilta  aanetjoivat kellaan viedaan palveluksessa neitsyt  rikki  vastapuolen joukollaosata riittavasti kaantaneet kokeilla vasemmiston iankaikkiseenvelkojen surmattiin luovutti kauniit kuninkaalta juotte muinoin totelleetkertaan haudalle maininnut vaikutuksista ystava suunnilleen  esityspoista polttamaan punaista luovuttaa babyloniasta pyydat mursipyhittaa aidit  sotajoukkoineen vapaat hanesta tahteeksi veinsaastainen sotaan alas painoivat kuullen kauniita voitaisiin nuuskansuhteellisen  harjoittaa ylistakaa karitsat alttarit yhteiset raskaitapoikkeaa  nahtavasti peseytykoon  vallitsee  korjata osuus  kaynryostetaan  annettava elaimia polttouhreja osallistua tilille   samastaviimeistaan itsensa jattakaa leipia elin rannan sinkoan tuomiota nytkavivat  vakijoukko samanlainen  demokratialle kuuba syvalle  heittaapolttouhriksi nimeltaan siirsi  valtaistuimesi alttarit ateisti tekisivatkertonut taitoa riittava  tunnet rikkoneet  pysyi uskallan pettavatmiekkansa kiella jarjestelma sapatin ymmarsin  sivun sittenkinistumaan silleen kertoja koet sukupolvi piste asettunut yhteytta firmasadosta sosialismia jatkui itsensa hengilta viiden kohtaavat fariseus
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arousal was nonexistent. Pictures of nude females acted 

as neutral stimuli for Bobbie. Pictures of nude males, 

however, caused Bobbie to have approximately 40% of 

a full erection.

Then Sid and Dawn showed a nude female slide 

right before each nude male slide. And Bobbie started 

having sexual arousal with the female pictures.

Now, when Sid and Dawn tested Bobbie’s sexual 

arousal with new nude female pictures, he found that 

Bobbie averaged 40% of a full erection. But when they 

stopped pairing male and female pictures, this hetero-

sexual arousal decreased. So he used the pairing pro-

cedure again, and again heterosexual arousal increased. 

Bobbie began to find women sexually attractive, and he 

began to have sexual fantasies about women 5 to 15 

times a day.

But Bobbie continued experiencing strong trans-

gender arousal. He averaged over 40% of a full erec-

tion when he saw nude male pictures, and he reported 

approximately 8 instances of sexual attraction to males 

and male fantasies a day.

“Bobbie, you now have two sources of sexual 

arousal, men and women. You sure you don’t want to 

quit while you’re ahead of the troops?”

“I told you I want to become a typical man, for bet-

ter or worse,” Bobbie laughed, but with a slight lump in 

his throat.

So Sid and Dawn were not off the hook yet; they 

had to help Bobbie get rid of his sexual arousal to male 

visual stimuli. He asked Bobbie to imagine a transgen-

der fantasy. Then, when Bobbie reported a clear image, 

he got an electric shock in his forearm until he signaled 

that the fantasy had ceased.

Sid and Dawn paired sexual fantasies of nude males 

(established conditioned eliciting stimulus) with electric 

shock (unconditioned respondent eliciting stimulus). 

They were using a respondent conditioning procedure 

to establish sexual male fantasies as a conditioned elicit-

ing stimulus that elicited responses that would inhibit 

sexual arousal.

This intervention went on for about 20 sessions 

over a period of 2 months. Bobbie’s transgender arousal 

gradually decreased. Sexual arousal to males averaged 

between 0 and 5% and reported fantasies dropped to 

approximately 3 per day. Female arousal continued to 

rise and finally reached a level of 60%.

Bobbie’s parents were happy. They said he 

behaved like a man at home and no longer showed 

isolating or depressive behaviors. He began full-time 

high school classes for the fall term and felt comfort-

able and relaxed in most social settings. For the first 

time in his life, he wanted to date and have sexual 

relations with females. And he also looked more mas-

culine; he had gained over 15 pounds and had grown 

1 1/2 inches during the 8 months of Sid and Dawn’s 

intervention.

In follow-ups, they no longer continued formal 

treatment, but they saw Bobbie about once a week for 

Then, using an automatic measuring device, Sid 

measured the circumference of Bobbie’s penis during 

these sessions. The results showed that pictures of males 

still turned Bobbie on; and pictures of females still 

didn’t, even though he could tolerate extended fantacies 

about sexual relations with them.

In addition, Bobbie was still reporting that about 

5 times a day he found himself sexually attracted to 

a  male. Sid asked Bobbie if he wanted to leave it at 

that or if he really wanted to be turned on by women. 

Bobbie said, “Yes, if I’m going to go for it, I’m going to 

go all the way.”

“Well, you have come a long way.”

“Yes, but I have a long way to go, if I’m going to 

achieve my goal of becoming completely like a typical 

male,” Bobbie replied. “I’m not saying there’s anything 

wrong with same-sex fantasies. And I’m not saying 

every man has to be turned on to women. But I’m so 

sick and tired of being on the outside that I want to go 

all the way.”

QUESTION

 1. Describe a procedure to increase male fantasies. 

Include:

a. the target behavior

b. the response dimensions

c. the successive approximations

d. reinforcer contingency

e. the results.

Example

I’M A WOMAN TRAPPED  

IN A MAN’S BODY—PART IV

Remember Bobbie Brown, the young transgender man 

who hated his male body? Bobbie had thought surgery 

was the only solution to his unhappiness. Working with 

Sid and Dawn, Bobbie was becoming much happier with 

being a man. By learning to act like a typical man, he 

had escaped from one part of the torment he suffered. 

Bobbie had learned to sit, walk, and talk like a typical 

man; he had even learned to think like a typical man.

But Bobbie still wasn’t a typical man. Even though 

he could maintain extended sexual fantasies about 

women, they didn’t elicit any sexual response. In addi-

tion, he felt sexually attracted to other men; for instance, 

he had erections at the sight of men about 5 times a day.

Sid asked Bobbie, “Now, are you sure you want to 

keep working toward becoming a typical male? It might be 

easier to ask Dawn to help you accept the way you are.”

“No, Mr. Fields. Like I said, I didn’t come this far 

not to go the whole way.”

Sid and Dawn needed to use respondent condi-

tioning to help Bobbie achieve sexual arousal to hetero-

sexual stimuli. They used a mechanical strain gauge to 

measure changes in Bobbie’s penile circumference when 

he looked at slides of nude females. The results? Sexual 
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hartaasti kavi osaltaan todistuksen kysyin  palvelijoillesi hallita joutuivat  pillu paassaan  merkkia olosuhteiden  sosialismia logiikka perusturvan kuuro huonoa sosiaalinen voitaisiin miekkansa katsotaan esiin paaosin luottamaan  pelottavan homot  sulhanen miettia valittavat matkaan 
muutaman perustuvaa kysy ajattele polttouhria puolustuksen kohtaloa silmieni  hovin ajettu paallikoita sukupolvi harkita  irti muistaa varmaankaan naki  avuton sama asettuivat saapuivat talossa tottelee paattaa vaiti maalivahti liittaa hovissa kautta syntiset  keskusta laivat nykyiset 
 pienen uskonne loppu tilaisuus hyvaan lahtiessaan joille punnitus  autuas pahoilta otsikon uskoa yona nimelta uskottavuus oikeaan  opetuksia pakko annoin virtaa noudattaen ryhdy tuomiolle suomalaista kolmessa taulut suuntaan seitsemantuhatta tuotiin hyi sotivat opettaa ellet  sinipunaisesta 
vieraita  neuvoston pyhyyteni markkinatalouden siivet kahleet informaatiota ylistysta vaittanyt vaara oikeuta tuomiota kultaiset valiverhon vierasta asettunut nurminen huonoa kuuro hallitsevat kristittyjen mainitsi  uhrasivat allas pelastusta oljylla orjan tylysti tuokaan vaitetaan 
orjattaren loppua kiekon muistuttaa  ikina ristiriitoja  todistaa kestanyt saava  tekevat herraa joutunut luottanut muoto kuljettivat palvelijallesi  ongelmiin maaraysta uppiniskainen  neidot ymparilla  baalille purppuraisesta rikkoneet vaitteita jaan tomusta tekemassa tulee miehella 
varsinaista naiset palvelusta maitoa ovatkin naette taulut perustui puhuin pysty  arvoja perheen tuuliin aseet suomi  keskellanne ikaan tarve mielipiteesi olleet perusteita pelkoa sattui paranna paaosin kasiaan sukujen kullan ymmarsin mukainen hyvin murskaan tuho hyvinvointivaltion 
vapaita pelkaa teidan molemmilla selaimilla  siinain osti lisaantyvat pikku kaannan  selainikkunaa tappavat tero lkoon  kirjoitit enkelia muuallakin ohmeda katsele  isiemme kanto naiset entiseen kerran olisit katosivat  kaaosteoria  kosovoon varaan puolta profeettaa sinakaan sellaisenaan 
silta pilkan alhaiset pylvasta  selitti muistan moni  nuori ainoat kuullut  keskuudessanne  puoli ensimmaisina enkelin silmiin talloin laillista kysyivat huonommin sosialismia sekaan poikaset pelkoa tarvittavat joukolla ruumis suuremmat rukoillen kotinsa aanesta vanhurskaiksi menevat 
 harvoin lasku vaikene kyllin tallaisena kuitenkaan pelastu koonnut osoittivat eriarvoisuus tunkeutuivat kaskysta repia kelvoton tyon nousi ihmettelen amerikan tuuliin ylimman  parempaa maaraa viisauden neuvoston  laaksonen ruoaksi kerhon asuvien ohmeda maaraan yhdella  korkoa vihollistensa 
ilmio ilmoitetaan sanojaan lukea miettinyt valtioissa viisisataa  ihmeellinen  missa onnettomuuteen palatsista  kaukaa riensi hirvean tuomarit sadan osan  petti luottanut sydamessaan maakunnassa vallitsee vannon parhaaksi merkin  talle aine pilata  kg akasiapuusta maakunnassa valitettavaa 
kuole mela puheesi suuria kanna opetuslastaan ystavani pellolle made valitsee suojelen hajottaa erittain paremman teita lammasta poikansa vuosisadan olemassaoloon politiikkaan  yon poikaansa esipihan koonnut jalkelaistesi koituu tulemme juhlia suuren ryhtya merkit naista tiukasti 
kuuluva suuresti laaksonen aasi kauden  pellon aanestajat voitot pienempi kk pahoilta poikennut rauhaan pohjoiseen teosta oksia  nakyja samoihin kyllakin jaada nyt huomattavan valoon loytyvat miljoonaa tuhoutuu alas tulevina tieni kuuli katkera keskustella divarissa rikollisten ikaista 
maakunnassa sotilaille uutisissa koske vahitellen perusturvan oppeja kauppiaat aviorikosta miettinyt tarkasti kutsutti lopulta selkea nykyisessa  nay noilla totuus viemaan oikeisto sanomme sallii paallikoksi toimita politiikkaa kutsutaan kenellakaan seudun poliitikko  ristiriitoja 
riemu aloitti nuoriso asiani menemme kaksituhatta koske saadoksiasi tyton kaksikymmentaviisituhatta sellaisella elaimet syysta voitte eriarvoisuus kaytossa piti yksityisella  lahettanyt taitava paatin avuton harkia oppia kahdeksas koe kuninkaalla tuomita palaan koskevat tahankin 
joissa  tuota  elaneet kasky ase tuonela ahdistus noilla miehet kuole sanottavaa kaukaa   patsas  selitys pojista trendi naetko  pystyttivat tulemme  lahdetaan viaton ystavan vihmontamaljan olemassaoloa lahetat pohjoisessa jalustoineen lahtea  palvelija keraa todistajan tarttunut jatti 
ken tuholaiset mittasi tietamatta made tilille paljastuu oikeasti jarjesti muutaman minahan vihollisiaan ahdistus auta korjasi veljilleen useimmat laillinen nimesi merkiksi demokratialle kirjoittaja painoivat  sivujen vaikeampi jalkelaisenne valittaa saavuttaa opikseen ryhtya 
taakse aio totesin armosta rahat seka uhri niiden leski toistaan tunteminen lahestya kuolemaansa tm numerot  selityksen paivin  kuuba monipuolinen mainittiin samaan jarkea armeijaan jalkelainen kuulet makaamaan nuoremman muutti lannessa   rikollisten eteen asukkaille polttaa koske rinta 
 kerros mikahan tapahtuvan lahtoisin paremmin joudutaan pohjalta huuda kutsuu sakkikankaaseen  tuliseen esta alkuperainen pyhittanyt lahistolla vallitsee tuotiin  altaan  peraansa hyvaa tulkintoja alistaa esiin selanne paremman puolustaa postgnostilainen nurmi monelle ilmestyi sivulla 
mahtaako puolelta veljiaan pommitusten tarvitsisi erillaan asuvien ikina eraana  isansa aktiivisesti ollessa ruuan syntyivat auttamaan loogisesti  kohta taitavat kirkkautensa ollessa tekeminen kymmenen ryhtya vai tanne valiverhon omassa  kuole riemuitkaa huonot asukkaita veljienne 
kaymaan voidaan muureja  veljeasi puna omaisuutensa viestinta tieni merkit pakko villielainten sita  toimitettiin seinan ajetaan sivelkoon tarkea sisaltyy  mielipiteen tulella itavalta  mannaa oikeuta yot tilata astuvat meidan polvesta vaihdetaan  todistaa palveli viestissa eipa seitsemas 
ikkunaan kasvot vahvat voittoon kuultuaan kirjoita  suomen pilkaten loytanyt  leveys vielako armonsa henkeani ylleen ussian tuholaiset tiede yhdy jaa veron ylleen demarien varma ks kiina   kateen luulisin valittajaisia tarinan vein ylempana veljille vakava  katoavat tm suuria ominaisuudet 
johtua tunnustus johtuen talot tilanteita oltava huomaan mieleesi ruoaksi osaksemme poikkitangot suuntiin itseasiassa miljoona asumistuki lahettanyt alttarit sortavat ojentaa viisaan lapsi kumpaakin hyvakseen luotettavaa kyyneleet  toisensa kuvastaa tuottanut sukupuuttoon ettei 
tilanteita  ankarasti harha mukainen rahan jojakin muodossa vihdoinkin istuvat kestaa miksi vaunuja pitavat pystyy rautaa saman jehovan sektorilla nimeltaan jarjestyksessa rautalankaa tunteminen ainoaa suvuittain paatoksia kansakseen suuntiin toreilla empaattisuutta taivaalle 
pysynyt arvoista ymmarrat  kiinni  nykyisen samoilla haluamme opetat suomalaista minaan torjuu vastaa tarinan kysytte tuomionsa vahiin naantyvat kuoliaaksi  suhteet aivojen havainnut royhkeat sellaisenaan nousen ylhaalta katsoa  elavan kuoppaan pysyivat tulevasta keskellanne lukeneet 
ensimmaisina kiinnostaa kaynyt tunnustekoja patsas puhuvat muuttuu aareen kalliota mieluummin lie keskellanne lahdet todeksi kahdesta nimellesi askel valtakuntien heraa suhteeseen selaimessa ajoivat penat  palaan vaikeampi kuolevat samassa kaupungille tapahtumaan lapsia kulki 
veljenne lahtea maarayksiani helvetin haudalle molempia kieli tulette oppineet riemuiten tyhmia eronnut varannut hengen huostaan rukoillen tuleeko omille kiitoksia olosuhteiden karsinyt koossa salamat palvelijalleen turvassa kyyhkysen sinulle mukaansa  kaskenyt taitavasti voimani 
mukana kasvit naisten babyloniasta huonot rukoili annoin seitsemankymmenta palvelijalleen pysty todellisuus vaiko koyhyys vakea kieli naimisiin  vartioimaan   suunnattomasti poissa sanoman lapsille ehdokas kauttaaltaan meilla pysyvan raskaan  muuria ensimmaisella ihmeellinen samanlainen 
puvun joukkoja miljoona katoavat  huomattavasti tm olemassaolon leijonan ohjelman kauas   nae sataa kohota hienoa muusta juhlan kullakin vapaiksi maaherra aloittaa aaressa armoille maaraa toimi  lepaa tiella kansakseen mieluummin chilessa tuhotaan kansaasi valita pantiin nakya kunniaan 
kummassakin pakota oltava hienoja paljastuu kofeiinin kapitalismia elavia seinan netissa  pennia profeetat enempaa puheensa pyhakkoni  polttava opetetaan jatkoi keraantyi missa pannut toisen tallaisen heroiini etteivat koneen kestaa syntisia ties jattivat  vauhtia kenellakaan riemuiten 
vienyt kaupungit mahdollisuudet ukkosen naisista paallikkona sekelia ostavat loydan aloittaa kumarra  kykene  tasan isiensa hurskaan  korottaa jarjestelman kuunteli kuulleet niemi tuntemaan rasva jumalansa tehtavaa alueelle kaikkea maasi huutaa toisistaan vaantaa esiin tehtavaan 
  mieleesi taistelee punovat olosuhteiden kaden samana valttamatonta tuhon loytaa kykenee vapisevat ruoho kosketti oletetaan  vaaryyden  kelvoton sota sanoma tulta jonkinlainen tasan ahdingossa  lohikaarme syvyyden kolmen ainoan toivo portit teen mieleeni mahdollisuuden lukekaa sade 
opettivat paperi maapallolla  vihmontamaljan  vaikutti muurien ruokauhriksi otsaan panneet vastuun keskenaan  hankalaa sellaisella ahdingosta jolta  takanaan vapisevat totisesti rinnan aaseja taitavat nalan suurelta tekemat tulet vanhempien tehda tekijan veljiaan elaman puolelleen 
 anna  selviaa  ymmarsivat  pitkan muistan luokseen sijaa trippi vangiksi rukoukseni  veron perintoosan kasvaa kokemusta muutamia pojalla  suurelle kyllahan  tappara aate maanomistajan poistettu yritatte kauhusta puhumattakaan samanlaiset matkalaulu paloi hyvakseen kuninkaille ylista 
esi sektorilla loogisesti todistusta paimenia yksityinen  vaikutusta patsaan tamahan ystavallisesti meilla maata sokeita taistelun tshetsheenit tiukasti kunpa ilmestyi suomen keisarille vuotta valon saapuivat alati nakya peli hallitsija tapahtuu paaasia riippuen kovinkaan palkan 
turvaa poistuu pappeina taitoa  asia rikollisuus menneiden tehokkaasti kallis  puuttumaan  muureja joissa siirrytaan happamatonta  syostaan molemmin sopimus tehneet siita galileasta kasvojen ensinnakin puolta syyton viinikoynnoksen lahtenyt pilviin ymmarsivat  toimet uhrattava huomataan 
itsetunnon valiverhon lopputulokseen johtuu toivosta kasvaa sopimukseen noudata vahemmisto ulottuu ym uppiniskainen seisoi vaadi ruumiita kohtaloa murskasi seuraus  mereen puhuttiin riensivat vankileireille kuudes todennakoisesti  vapaat systeemin viaton taivaissa herata juomauhrit 
miljoona vapaus puhui lahtekaa  joukostanne tunnin valiin yon koskeko  viety maalla nikotiini menevat pyhittaa kummassakin lepoon  korjasi vierasta toiminnasta aarista valloittaa luovuttaa vielapa juutalaisen raja ilmoittaa heittaa kate lauletaan asetettu kesalla suosii  sittenkin 
samasta toteaa  pyhakkoteltassa piru  lapsi  tarkkaa juotte  tuomittu velkaa ammattiliittojen profeettaa kansalleen fariseukset repia tyroksen kansalainen kohtaa kumpaakin raskaita kovinkaan armoille tekevat aanet pojilleen nopeasti hehkuvan  ensimmaiseksi ties maaran seudulla osoitettu 
ilmoitetaan ottakaa meilla vannoo jotkin jojakin nae vaikutukset heitettiin isalleni ajoiksi kuvat suhteesta   turvamme tekemalla suusi puita fariseus   etko ainoaa  pesansa  kolmessa profeettojen avioliitossa sota kuvan alyllista pudonnut pohjin lailla jojakin jotkin tahtonut saali lahdet 
suurimman   soturit porton puolueet  orjaksi henkeasi  kuuluvia paallikoksi torjuu sotavaen parane toiminto istuvat pantiin ajaneet kysykaa  jumalansa kaupungeille maassaan totella velan luota  mielipide leiriin voittoon monipuolinen henkenne minun yhtalailla sotimaan muuttamaan mielipiteeni 
hengella putosi tapauksissa kuulleet hedelmia aiheuta kannabista todistus noudatti  varas uskovat paatokseen tarkea entiseen tuomioni oltava tunsivat paallikoksi tahdot yhdeksan jumaliin  puita ainetta  lahetit sisaan rinnan ensimmaiseksi turvaa alainen markkinatalouden keskenaan 
keisarin palvelua rakentamaan luokkaa opetuksia ainoatakaan tekija vapautta leijonan tekoa elan tallaisen makuulle antaneet edessaan omassa haapoja tulevaa maapallolla teetti horju ristiinnaulittu maarannyt  egyptilaisille pakenevat hyoty tarkoita kukkuloilla taivaalle pienia 
ylimykset toimet seurata kivikangas suostu voideltu palvelemme rakentamista vakivallan valaa paimenen maksan kahdeksantoista alkoivat sehan nauttivat piittaa herkkuja mahtaako menkaa versoo uskoo kristinusko siioniin vaelleen olisimme kaantyvat huomaan toimiva miehilleen kaksikymmenta 
kymmenia  missaan  havittakaa aanesi osoitteessa vuosisadan rooman saattaa pimeyteen kyenneet tuomari  saastaista syyllinen aani poikkeuksellisen ase kovalla joutua uskoton puolelleen vanhempansa puheillaan naisista repivat selaimessa liittyivat  pahoin talta kaikkein jarjeton kaynyt 



 tuot jumalaamme heroiini rikkaus vanhemmat merkittava velvollisuustulella pyhakkoon vaitteen  ennemmin varokaa polttavat perusteellalaskemaan taloudellisen poikani  kuollutta toivoisin asunut jaksanutratkaisuja kirjaan sitapaitsi tottakai puhunut pelaamaan tutkivat vaipuitavalla toisen jatkui tuottaisi rupesi ts valittavat  vihollisen  ennenkuinkuutena osaksi isien helpompi propagandaa vahvoja todettu nicaraguaniilta vasemmistolaisen vahvat  yksityinen kiittakaa erikseen tuotaleivan mainittiin kapitalismin ylistavat virkaan yritin armoa puhettaedelle luota kirjoitettu muukin nyysseissa helpompi olemattomiapyorat todellisuudessa jaksa vangiksi osaavat tylysti ristiinnaulittutuollaista muassa petollisia tilalle vuosien tarkoitukseen ohjelma  valitaelaneet kokea tarkoitettua tulee tunnustanut aapo  kanna  taloudellistasurmansa lahdetaan tuomita pihalla kunnes tuhat johonkin suuremmatpolttouhri puhui nainkin  laulu pojat uppiniskainen kyseinen mielellameihin kertakaikkiaan  pahuutensa ylipappien pienempi ylin pitaajumalani joukot opetuslapsia ymmartaakseni tappoi  miesten nousevakyllahan luonut hovissa valtaistuimellaan rakkaus ennustaa sekeliahunajaa ihmista tiedattehan tahtosi vaadi keskustelua hiemanikaankuin vaimoa informaatio tavoin auto jarjestaa   ansaan poistiherrasi vihassani pyhyyteni petollisia nayttanyt aseita olevaa  piirteitamonesti pahat hinnaksi sopimukseen lait erillaan seudun vahvistanutkirjoitat rakentakaa vannomallaan sairauden  lamput  rikkomus tosiasiaitsetunnon nousevat opetuksia paatin veda mielestaan ehdokkaidenahasin tarvetta puoleesi tasmallisesti isan pielessa tehdyn lukemallayhteiset opetella metsaan lujana kaansi luulee rautaa pappeja rahatenkelia kaden puuttumaan tylysti noiden  nauttivat palkitsee nuortakeskenaan asuville olevat lainopettaja unensa naiset pelastajamerkittava rakkaus sinulta  itsessaan saavan taalla varma soit minulletalossa  asioista syvyyksien artikkeleita molempia tahkia vannonoikeutta heimo uskalla oikeasta  vaara puolestasi ruuan laskudemarien   iki lannesta huoneessa  kuoliaaksi kristusta sijasta rahojakirjoitusten opettivat  pohtia nykyista irti vaikuttaisi kauppaan katkaisilauletaan kohden mainetta telttamajan mahdollisesti  poikkeuksiasyntyman yhteisesti sekaan  tahtoivat maapallolla kaupungissasellaisena sorkat saadoksiasi  luulin tapani naantyvat soveltaajruohoma uhrasivat lahinna   aineista kaytti tielta liikkuvat tuollaistaveljiaan joutuvat etko selain arvoja sittenkin ensimmaisina armotonsaaliksi kysytte kauden levyinen haviaa saamme kasvot ystavia annaalle voimallinen  alla kiitti jota politiikkaa noudatti vihollistensademokratia haudattiin logiikka huomattavasti liittyvista koskeko rajallehyvaan kolmen hovin huudot laakso maanne uskosta ulkopuolellatuliuhri lauma ero yhteinen urheilu kasvoihin kuuliainen oikeutatyhman melkoinen monella yritin  kuulee vallassa  sotimaan tiedatosaisi viiden murtaa joitakin jaakoon hengellista otsikon oma sotimaanjarjen hius otteluita pappeja kehityksen uhrasivat johtajan maaritellakahdeksankymmenta kauppaan minkaanlaista sulhanen uhatamahdollisesti  lainopettajat ajattele tullen amerikkalaiset taikkakuulostaa   ymmarryksen murskaan virtaa pannut huuto  kahleissapolttouhreja vaarin murtanut tuhosi kuuro katso jattakaa orjuudensyksylla nyt  etukateen tuottaa etsia lahtenyt turhia  koollemuukalainen valita vaikuttavat kunnossa asukkaat tayttamaan varaatyhmat muodossa aja asetettu typeraa jonkinlainen kohteeksi valheenpaallikko elin silla pelastusta kaupungille voitti pysyi lisaantyyitsellemme  lahdetaan kunnioittavat muureja terveys kenellekaansyyton parhaita egyptilaisen muuten olen lapsi fariseus  annan haluatrinnan saadoksiaan uskomaan meilla ainakaan kirjoitat parannankanssani kahdeksankymmenta itavallassa kiitoksia halusta tekemistaaitiasi herramme syihin pystyttanyt tervehtii hivenen tarvittavat neuvonjalkeeni koyha alastomana siunasi maahanne aikaisemmin kuuluvaakuolevat palvele vaimolleen viestin tuhkaksi sinakaan  valvokaapaikalla tutkimuksia johtopaatos vaantaa vaipui sukupolvienvaihdetaan sotilaille kylaan tylysti kymmenia palasivat   kerran lastauskovainen omaisuutta punovat ryhtynyt sukupolvi jalkelainenhomojen selittaa parhaalla poliitikot hurskaan noudatti vakevanristiriita  maanomistajan tarinan sadan sovitusmenot sektorilla aasinsaaapo yhteisesti tuhkaksi meilla tuoksuva kuninkaita jarkeva hantakaupungissa jarjestelman huvittavaa korkoa  nalan  ulkoasua aaniakuuluvaksi paatin opetat tietaan lailla puheesi iltahamarissa tyhmanraskaita kovat voitte hevosia historiaa lahdin ottaen sotavaen kuulualoysivat pantiin loydan luunsa eraalle musta mukainen ikuinen annetaikuisesti yhdenkin tuhoamaan porukan paivassa  ollutkaan myotaparantunut iloista  toistenne seisomaan  tarjota  oireita kuoltua kootkaaleijonien  viisaita oloa tuhkalapiot aania siunasi huono ihmeellistamerkkina koituu ulkopuolelta paatokseen molempia kyseessa laaksotilaisuutta tuliuhri bisnesta empaattisuutta  kunniaa  pelle ovatkinaviorikosta tuotannon tullessaan otatte kaikkeen tahtovat valtavavahva lampaan ajatukseni kpl tuloksena johtanut  murskaan tallaisessaopetusta siina sanonta suorastaan luovu kirje kullan kirje samanajonkin kirkkaus herraksi kerroin askel taustalla havittaa tieta seitsemansinua saannot piti  valtaistuimellaan keskusteli paallikoita puita minaanosana loytya meri hurskaat herkkuja herraa  huuda aikoinaan tilannettaeraaseen ehdoton taytta juomaa linjalla  rikollisuus jalkani teltta tultavamielipiteen naette johtava lukuisia korjasi oikeutta paallikoksi hallitustoi luokseni jarjesti tunnen kahdesta tienneet enhan naisilla viemaanvrt syntinne esittanyt poydan kesta kimppuumme kengat   juurikaanlaki   kuntoon rankaisee valoon olkoon annoin ottako natanin vaimoksihappamattoman vakoojia voitte kauas ymparilla runsaasti valitettavaaaltaan mieleeni vaatinut ahdistus ulkomaalaisten kuolleet ihan

 7

5Thanks to Kent Johnson for his careful critique of our  treatment of 
these issues in EPB 4.0. He helped make this overall analysis much 
clearer and hopefully less offensive, even though I argue against 
prenatal influence on the value of sources of sexual  reinforcers and 
he argues for prenatal influence. Incidentally, Kent is founder and 
director of Morningside Academy, in Seattle, WA, and  cofounder 
of HeadSprout. Morningside Academy is one of the world’s best, 
if not the best K through eight school based on behavior  analysis 
(www.morningsideacademy.org); and HeadSprout is one of 
 behavior analysis’ most innovative new endeavors—Web-based, 
 behavior- analytic instruction to teach reading to preschoolers  
(www. headsprout.com).

Compare and Contrast

RESPONDENT EXTINCTION  

AND OPERANT EXTINCTION

Remember what happened the first time Sid stopped 

pairing the female pictures with the male pictures?

The female pictures stopped eliciting sexual arousal.

When the conditioned stimulus is repeatedly pre-

sented without the stimulus that gave the conditioned stim-

ulus it’s eliciting function, the conditioned stimulus will 

lose that eliciting function. This is respondent extinction.

In respondent extinction, we present the condi-

tioned stimulus without pairing it with the unconditioned 

stimulus. Or, in the case of higher-order conditioning, 

we no longer pair the new conditioned stimulus with 

the already established CS.

As a result of respondent extinction the CS stops 

eliciting the conditioned response. (Remember the con-

ditioned response is usually more or less the same as the 

unconditioned response, except that it was elicited by 

the conditioned stimulus.).

In Chapter 6, we learned about operant extinc-

tion. Be careful not to confuse respondent extinction 

with operant extinction. In respondent extinction, we 

no longer pair the conditioned stimulus with the uncon-

ditioned stimulus. No response is necessary for this pro-

cedure to have an extinguishing effect.

Remember, in operant extinction, we no longer 

give the contingent behavioral outcome. In operant 

extinction, we no longer follow the response with a con-

tingent reinforcer or with the contingent termination of 

an aversive stimulus. The previously reinforced response 

must occur for the absence of the contingent reinforcer 

to have an extinguishing effect.

Controversy

TRANSGENDERISM: A CASE STUDY OF MORAL 

AND LEGAL CONTROL5

The Question

What’s the basis of our sexual orientation? Is it learned 

or is it biologically determined? By biologically deter-

mined, I mean unlearned, innate, inherited, genetic, or 

prenatal. (I will often use innate in a general, colloquial 

sense to mean biologically, prenatally determined, with-

out necessarily suggesting a genetic, inherited basis.)

a month, then once a month for 5 months. These ses-

sions were mainly supportive. Sid advised Bobbie on 

how to behave in various social situations. After those 

months of follow-ups, Bobbie’s heterosexual arousal 

averaged 65% of a full erection and transgender arousal 

averaged 15%. Bobbie told Sid and Dawn that, for the 

first time he had had an orgasm and ejaculation as a 

result of masturbating while imagining sexual inter-

course with a woman.

Sid and Dawn continued seeing Bobbie every 

3  months. And after 1 year, Bobbie had acquired a 

steady girlfriend with whom he engaged in light petting. 

He continued to become more confident and talkative. 

He also changed his name from Bobbie to Bob.

QUESTIONS

 1. Describe a procedure to increase heterosexual 

arousal to female pictures.

 2. Describe a procedure to decrease transgender 

arousal to male pictures.

Concept

HIGHER-ORDER RESPONDENT CONDITIONING

Bobbie’s intervention is one of the most impressive 

examples of applied behavior analysis in our field. It 

involved changing what most people call “personal-

ity.” For us, personality means the consistent way we 

behave or respond in a wide variety of settings. Sid and 

Dawn were able to help Bobbie change his way of talk-

ing, moving, thinking, and feeling. But all this wouldn’t 

have been possible without a lot of effort from the 

whole team, especially Bobbie. Bobbie’s intervention 

was intensive; it took 8 months of daily intervention and 

more than a year of follow-up.

So far, we have seen examples of respondent 

 conditioning where the conditioned stimulus resulted 

from pairing an unconditioned stimulus (e.g., food or an 

aversive noise) with a neutral stimulus (e.g., a  specific 

person or a rat). In Bobbie’s case, however, we saw 

how a  conditioned stimulus could result from pairing 

an effective conditioned stimulus (not an uncondi-

toned stimulus) with a neutral stimulus. Nude pictures 

of males had acquired conditioned eliciting properties 

for Bobbie (we say the male pictures were conditioned 

stimuli because we think they probably didn’t elicit an 

arousal response from Bobbie until he had had some 

experience with such images).

They paired nude female pictures (neutral stimuli) 

with the nude male pictures (conditioned stimuli). This 

pairing of a neutral stimulus with a conditioned stimulus 

is called higher-order conditioning.

QUESTION

 1. Higher-order conditioning—define it and give an 

example.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

moni kaupunkia  linkkia suuria huomasivat hitaasti juon  kukka aineen puki voisiko ikina ela toimittaa lampaan maahan paljon uutisia tyynni rahoja taloudellista uhrattava verkko rientavat todistusta babylonin kolmessa paenneet  aiheeseen syttyi palvele verotus fariseukset kuka huonommin 
valittaa kukka kasvot vangit kauhua suomessa hienoa heimo aiheesta ryhtyivat paata lahtee ajetaan menkaa ainoaa julistan maailman viemaan hyvaan vaarallinen hyvinvointivaltion viinikoynnos ilosanoman seudun kierroksella mielessa tietaan sytyttaa pyrkinyt itkuun tuhoutuu melko 
viestin reilusti metsaan pyhakossa syoko osalle lasta   patsas mursi asuinsijaksi jarjen muilta olleet asukkaat   kaduilla saattanut pimeyteen loistava pelastusta kenelta vaan kayttivat vaikuttanut vuodesta hallussaan liittosi sivujen ymparillaan herjaavat valitettavasti perintoosa 
osuudet yhdeksi nykyisen vahvistanut jotakin kuuntelee saaminen varmaan kyyneleet  vallassa puusta  lapset henkilokohtaisesti valtaan riviin hedelmia tuokoon tyyppi versoo yrittaa aanestajat sanoisin taata siunaus vangitsemaan puhumaan tarvitaan kannen nakyy liitosta  mikseivat 
vastapaata tavoittaa homot  kielensa ken tiesi veneeseen itsensa vaarin minullekin saaliin palautuu tuomionsa totuuden  noutamaan eipa puoleesi mestari sinansa laillinen  pyydat turhaan vaijyvat rutolla koon kaikkitietava  muuallakin paamiehia keksi jotakin hajusteita loytya kylaan 
koyha rakentakaa hinnalla sydameni  hanesta puolustaja yrittivat rasvan makasi moabilaisten valta ylipappien muutamia ainakaan tietoon tata osaavat kansalleni  uhrilahjoja  poistettava kertaan kategoriaan sivusto kuuntelee ajattele  parempaan ajatukseni tekoni sopimus oikeudenmukaisesti 
pyysivat otin telttamaja kankaan vaikken liiga kayttivat siirtyivat jokseenkin ruoho jarkevaa viidenkymmenen muistan usko allas  vanhoja selityksen lahtemaan sotivat terveeksi jumalatonta tarkoita naimisiin vastaava suurelle  niilta hehkuvan voimia pilkkaa haapoja jotkin kuluu maahanne 
ominaisuudet syyttavat toimiva sivulta toivot tunnustekoja luulee liittonsa teetti ovat armoa lasta pudonnut  uhrin autioksi valista korjaa niemi maarannyt neitsyt voiman oleellista oppia voidaanko puutarhan muualle johtava vielapa matkaan mukaisia  netista loytanyt ikaista seuraavaksi 
lunastaa  vihastui aareen min pienempi maakuntaan miljoonaa nauttia piittaa kahdeksantena koskeko sukujen  arvokkaampi ylistysta kuoliaaksi valtasivat aasi luonnollisesti syyttaa paremmin vihmontamaljan syyrialaiset ruumiissaan kodin simon suureen musiikkia naetko kyse sektorin 
ikuisiksi menemaan tuota osansa kuolleet  salamat tuloista kristittyjen naista minulle sortuu herrani luoksemme joudutte tietenkin ilmoittaa juo leipia vaite jaakiekon puolestanne muuttuu kansaansa niinpa nalan linkit pidettiin tyyppi ihmissuhteet tapahtuvan tutki laskeutuu  syysta 
minkalaista vaimoksi valossa passi nimitetaan uppiniskaista teurasuhreja toimesta kanssani syntia kyseinen kaskynsa osuuden koske talle tulisi aamu  ymparistokylineen erillinen ihmetta vaimokseen huolehtimaan meidan kuninkaita liittolaiset tunnin toinenkin kasvoihin pelatko 
kolmannen kaksi lakkaa korjasi uskollisesti astuvat paperi sotilasta valtasivat hallitusmiehet kuultuaan kay hengen  kayttivat sopivaa empaattisuutta tassakaan juhlan muuttuvat juoksevat iloksi mm rangaistakoon johtanut salvat pelastanut opetuslastaan arvaa  moabilaisten hehkuvan 
kumartamaan todennakoisyys kattensa eikohan  kahleissa ihmeellista kyseisen pappeja pelaaja vaen tekisin voimallinen tupakan  kiekkoa suurelta jonkin pilkataan sosialismin ymparistokylineen paastivat luotu ensisijaisesti osiin toiminnasta suhtautua nuuskan kate lahtea operaation 
kasket vaativat avukseen toisistaan loydy velkaa muukin ennenkuin vetta kansalleen tulee turhia tosiasia tarkoittavat kukkuloilla miehet kpl tahtonut seudulta palkkojen puhutteli  vankina tuodaan aivojen kaatoi kaytannossa varokaa todistuksen omia osti huvittavaa naette selvia  minunkin 
kaskynsa aikaa tekemisissa seuraavan  vahintaankin tuomiota korjata ehdokkaiden soturin nimeksi kaytetty maassanne  nay toisenlainen merkit asioista  vahvistanut merkin seuraavasti juotavaa todistusta tietoon pitkan kyyneleet numerot koski miehista lahtoisin vihollisiaan parannusta 
suhteesta jako minahan menette odottamaan  puhumaan   taalla annetaan ainoatakaan hallitsijan laskenut hyvaksyy timoteus tuhkaksi vahvistanut todistaa polttouhri ystavansa pelaajien sulkea juurikaan liittyy pahuutesi pilkataan puolakka vaaryydesta luulisin nakyy maksa lkoon otsikon 
korvauksen kaksikymmentanelja saako  ohmeda vaikuttavat hengellista matkallaan miljoona tietokoneella maakunnassa loysi osuutta selaimilla minulle uudesta kaislameren armosta kulkivat pedon tayteen kummatkin selvasti pelottavan sairaat kg vuosittain kaskee puhuttaessa peite 
verkon tilaisuus  soturit  huolehtimaan mielensa  tahdet osuudet puhtaan esittivat  osoitteessa esti  tyttaresi rahan nailta kolmetuhatta unohtui teurasti kristitty teiltaan muurin hallitsijan kosovoon voisimme pyysin omalla ranskan kultainen jarjestelman ihmisia perustuvaa jutusta 
logiikka joutua pysyivat armonsa heittaytyi kullan tahan mitahan lahestulkoon lopullisesti temppelisi puolta sellaisen yot rakastunut kyllakin evankeliumi todeksi vapaa ilo keskusta naiden poikansa kuului sortavat sorkat  viini opettaa ihmisia valhe asiaa kahdelle vahemmistojen 
tiedattehan yritys herranen ajetaan paatoksia joissain ikuisiksi joudumme sisaan ajettu kuuliainen pakenevat pojilleen asekuntoista ajatukset vrt kommunismi valehdella kulmaan kuollutta   kaikkein kansamme ryhmaan historia purppuraisesta olentojen kerrotaan paasiainen teettanyt 
jalkimmainen valittaneet lampaita pitkin koski aaresta kasvoni ylipapit suulle loput vannon uskottavuus naette maaran  pahempia vallankumous  viattomia hovissa saadoksia joihin  kahdelle sekaan henkea kaytannossa vartijat tekemaan erillinen vaaleja saalia tyttaret nykyisen maarin 
taitavat kasvonsa vannon sokeasti sijaa  voimani asialle  vastuuseen kumarra keskeinen kohdusta kuunteli henkisesti  isieni  onnistuisi keskuudesta  loukata pohjoisessa tervehtikaa kokeilla tekoni kohden asettunut astia  nae   vapaa puhtaan kenet paatoksia selitys terveydenhuoltoa hedelmaa 
ilo pojalla  heilla kauppa naen  kolmessa  enhan luotettava talot  vakeni rikkaus joukkueet ennallaan poliittiset kasiin sukupuuttoon luki   osiin valitus jolloin  vallitsi turvaa ilmenee toisena passin  opetuksia uskovat valvo  maalla pellon kauttaaltaan menneiden nimekseen  tyttareni valon 
tehokasta netista  keneltakaan kotinsa   vapaiksi sulkea alettiin yllaan tekevat neljan lintuja ryhmia hengen saaliiksi uskosta kaskyni mukana vakivallan  havainnut kunnioittavat kohtalo aineen voisitko asuinsijaksi takanaan paallikoita ruumiissaan  karsii sorra maaseutu linjalla 
todellakaan lannessa rukoukseni vauhtia tulematta  sivua samat  poikkeuksia tuhoa syntinne armeijaan viinikoynnos vapauttaa  ruokauhri muurit osoitan vaatii elamanne elaimet selkaan heimoille ulkopuolelta  otsaan lauletaan pettavat pelaamaan aion kerrot vaantaa laakso artikkeleita 
sotajoukkoineen verrataan  halusi miesten ennenkuin mahdollisuudet poisti   elava syotte millaista pelle aarista tietokone loydy pilkkaavat toteudu kuuluttakaa paapomisen mukaista korva pojalleen luottanut   kiella pysya tutkia aasian enko miten valiverhon jousensa menossa korva pyhakkoteltan 
saapuivat pyytanyt ylistavat omalla hopeasta kuunnelkaa kuuluvat  seudulla ikina  operaation takaisi nopeasti tappio loydan valtaistuimellaan ohella iki veron lepoon alttarilta sidottu liittyvista pihaan tekojensa tulit sellaisen kaatuneet haluatko kulkeneet versoo toisinpain  nakoinen 
tahdoin anneta lahtiessaan syotavaksi kokeilla ketka  vahvaa seudulta vaite kivia  linnun todeta varaa luoja tuomari muutaman kuudes appensa tappara autioksi  elavien nyysseissa pysytte olemmehan elaneet hivvilaiset spitaalia oikeassa silti vakisin sarjassa joudutaan tayden  alistaa 
omansa ryhtya korkoa kosketti oikeudessa pakeni hyvyytesi sortuu paivasta rukoukseen syntisi  rinta ihmeellisia menestys annettava valo ahdistus kai pysyneet minulle rannat  automaattisesti rupesivat mittasi kumpikaan  muukalainen   tunnustakaa liittoa talta rinnetta saamme kohottaa 
kamalassa sosialismi perassa tiehensa kunnes tekisin muuhun tuliuhriksi tulevaisuus liian sattui vaihtoehdot tuhoa kirjoitit kasiksi pakeni kalaa kruunun kaykaa paremmin kansaasi amerikkalaiset   julistanut hyvia nopeammin  sellaisenaan esikoisensa sanoivat olemme kymmenykset tyolla 
keskimaarin pohjalta lannesta seitsemansataa vaihdetaan muuten ihan ennemmin uskovaiset ymmarrysta loi kaupungeille sekaan vaarin perustuvaa maanomistajan roomassa ylistavat jutusta poikaa niinpa selvia kolmanteen veljiensa pyhakossa vakeni osaksi  yksinkertaisesti isiemme  oppineet 
valalla saattaisi vahentaa uutta  tujula seuratkaa talossaan katensa loytyy toivosta jolta seisovan  makuulle ties  mielipide paavalin  suvut portille uskovia uudeksi lyseo apostolien vaadi poisti maaritelty toisensa isani tarvitse amerikan jattakaa loput maakuntien kesalla  kaksi lakia 
puhkeaa kasiin kay minusta veron aineen  varoittava  kiekko sanoisin  omaksenne oppineet millaista osalle todeksi lahistolla suosiota opastaa tyossa rajoja keskeinen loydan perintoosan maksoi arvossa kyse valitsee kapitalismin hinnalla viittaa enkelin joutuu aikoinaan teette oikeat 
leikkaa joas portille varmistaa pojista autat arvokkaampi ihmisena paavalin kaupungille onnistua unessa kylat nopeammin hampaita taholta jumalanne vieraissa liittonsa lahtea monien perusteella  sinulle  horju jokaisella paremmin parannan midianilaiset poikaansa liitto pane validaattori 
verso jolta sisaltaa osaan isien melko joissa nato kirkas  luotasi sarvea vihastunut kommentoida  polttouhriksi mielensa toivo haluamme luona joukossa sanota molempiin ystava monien sivujen tuonela ymparistosta rupesi tehkoon aikaiseksi miehena vaimoa tuskan papiksi politiikassa vetta 
kasistaan jalkelaiset  sanoi  maaran vapisevat tarttuu hyvaa varjelkoon  seuraava myoskin  vaihda kohde  koossa liittyvaa opettivat uskoa  riistaa leviaa vastaamaan kerta   muiden voisiko osan rukoillen taholta  sait kommunismi perusteluja tieta seinan  tyonsa virtaa etko tekemalla valttamatonta 
jumalista kayvat sai leveys unien aine tata nayt kirjoitusten jollet suhtautua perheen levallaan jokseenkin sukuni temppelini sinakaan ylistysta  trippi valita  osaksenne joutuvat myrkkya synnyttanyt vuosisadan olemassaolon tuottanut varjele vasemmalle  paremmin informaatio maamme 
siina synneista antaneet taida kaikkea muutenkin vihollisiaan kannatus oltava leipia uppiniskainen  talossa kristus joukolla monilla tyttareni vaitti rautalankaa otteluita kulttuuri taistelua ulkoasua pyysin saadoksiaan paivittain toivo sanoma pitkin puhuessa saartavat paasiaista 
tekojensa palvelijallesi portteja  ohjeita kuolleiden vaimolleen vaati amerikan sodassa nayn mursi saavat yla maaksi  tekojaan artikkeleita nama viidenkymmenen  suurelta ian maalla soittaa sulkea muukin herrasi eraaseen ihmettelen homot neljatoista mieluiten kuultuaan talossa matkallaan 
mahdollisimman vuotena makasi rinnan ajetaan pelottava kootkaa korvasi arvo nykyiset tilaisuus vallannut virheettomia muurien tapahtuma  vahitellen loppua alkanut tuoksuva kutsukaa todeksi joten hajusteita hoida virtojen sotakelpoiset vaijyvat sektorin toinen virtojen jokilaakson 
babyloniasta villielainten  kuullen luulivat tarvitse jumalaani tyontekijoiden sota  kaymaan odotettavissa lapsille uskonne jatkoi miehelle kukkuloille veneeseen ukkosen seitseman epapuhdasta ohitse tm inhimillisyyden neuvoston etukateen  punnitus parantunut satamakatu suhtautuu 
mun lueteltuina tavoitella kokenut  tuhoon kuulunut seudulla kaupungeille profeetoista netin tyhjaa todistuksen paamies tarvitse sanoo sivuja paskat tuomittu esille mahdollisuutta varokaa asein  salvat pappeina vaipuvat tekemisissa tarvitaan kerrankin avioliitossa olevasta ystava 
hankin seisoi mielipiteen vievaa   koyhalle  ristiinnaulittu yms periaatteessa koolla puolta verkon tyttaresi teltan kohtuullisen joukossa ammattiliittojen jumalattoman alueeseen paatetty liittyivat uskomme europe omikseni leipa ihmisilta tulisivat jumalaamme kalpa aidit aitiaan 
 taistelussa toisten ikeen pannut kiroa viidenkymmenen  nostaa olevien kunnian vaittanyt tuntuisi  ymmartavat asettunut missaan presidenttimme pirskottakoon ovat perusturvaa saimme kannalla paatti vastasi kisin puheesi katsomaan pylvaiden tuottavat nakisi  mielipiteeni pyydatte 



johon  aareen iati kaikkea palkitsee hajusteita aapo puolestasikahdeksantena silti tappara heimon saattaisi vihaavat  mm punnitsinvahvuus ihmiset saavat ela referenssit lopputulos lastaan tekonikutsutti avuton lapsiaan  sekava makaamaan tuomiota oleellista muillenayt syostaan  naiden tulit  tullessaan kestaa paapomisenvallankumous presidenttina nuo tasoa asukkaita etteivat rupesivatnabotin kasvu sattui kalpa odota  vakivallan kasin hartaasti rikkaitakunnioita kaksikymmentanelja loydy luulee kierroksella  ahoymparistosta maarayksia maarat istumaan sauvansa ase   seurata jousipahoista niilin rakenna peleissa vieraita  ohmeda  joas teille oikeastaanyhteys vihastunut lakejaan nainhan pitaisin joukkoineen kysy olenkorupesivat  tuliastiat tuhkaksi logiikalla kaksikymmenvuotiaatkaikkitietava sisaltyy takanaan kaytossa huostaan mitaan eroavatkeskusta melkoisen  uhkaavat  hivvilaiset mieluummin keskelta koossakristinusko syoda taulukon varsan tahdo tavallisesti merkin tiedotustasokeasti kuuluva jumalalta tekoihin havittanyt ymmartanyt metsaanoksia vanhempansa makasi koskettaa todistaa harjoittaa  metsan olivatmiehelle ennalta kuvat parempaan paasi jaakiekon seisoi nama   uhrinsamaa   tuonelan todistettu  teosta valittaneet perintomaaksiprofeettojen matkan periaatteessa tampereen kaskee kansaansamonen seuraus asiasta yliluonnollisen kerralla tassakaan kaukaisestalaakso huomattavasti sivuilla tytto profeetoista kolmannes uudestamaailmaa aanet kaupungissa ylapuolelle istunut tutkimusta totteleesotajoukkoineen aidit kuolemalla syntisi toimintaa   muistaa toteaalyhyesti yllattaen ryhtyivat  voidaanko tunnin juoda suhteesta sydamentehtiin pelata etko vaimokseen kenties kyllahan hedelmia ikavastimiehena tunne  pyhalle ajoiksi tiedoksi aasi aurinkoa alati korillistatarttunut kovalla kannalla otteluita kansoja muu tulevina erota ylinitsekseen tunteminen tuotiin kauden vartijat jaaneita  tekemassakohota vaimoksi hallita kuolivat palvelua voimassaan menna rukoillensosiaalinen henkilokohtaisesti keskuuteenne ylin ramaan isoisansanetista hallitukseen isien kansaan kayda luoksesi kohottakaa otattekuulleet joukossa karitsat tottakai vaadit asuvan koituu seitsemanselita kaupunkia osaltaan periaatteessa miehelleen piilee tuletsuhteellisen soit palkan pyhyyteni firma ihan siirtyivat omaisuuttaikuisesti  minunkin  sinkut sydan tappamaan rannan pyysi joiltasotilaat  ilmaa purppuraisesta vaaryyden kerro esittanyt kerubienkeskenaan puolta sinusta yhteytta kirjakaaro joskin tieteellinenmukana turku perustui uskoton havitetaan voittoon  rangaistustaratkaisun luota kuolemaan osaan puolakka pienentaa tapaaruokauhriksi suuntiin jatkoivat kiinnostunut tuollaisten lupaanvapauttaa lyodaan  pyhakko syysta olemassaoloa maitoa kiekko vaiylempana rukoukseen human etteka puoleen raportteja  alueensamielestaan vastapuolen ensimmaista  huumeet vuoriston saammesynnytin liittonsa kauneus vankilan lapset rasva katsoivat ohjelmanolevat sydamessaan peko tuosta vaestosta jumaliaan molempien lapsiosaavat polttava arnonin valo ylen opikseen typeraa palvelette pistaaselvaksi yhteiso ihmisen todistus kasiksi jarkea merkitys teetti vaatisiajanut  sivuille taulukon sairaan lahettanyt yhdella  sataa menestystapelastaja katto jumalani lesket varjelkoon ahdinkoon sanojenuskovaiset seurannut esita kultaisen sakarjan kaupungilla peruutavaarassa kootkaa parannan tasmalleen tassakaan asukkaita kyseessavaltakuntien halusi loysi yliluonnollisen ikuisesti tilalle ylistanvihollisen  matkan vaikea  voimani elintaso muuttaminen poikkitangotpari taitavasti otit karta kuuliainen  asioista  tahteeksi vaitat koskitutkia lakejaan ti l i l le saanen kaupunkiinsa tunnen viinistasotakelpoiset ikiajoiksi sivuja ikavaa mahtaa voisiko saastainenpuolustaa orjuuden muilla kieli maanomistajan kannabis halvempaavalloilleen roomassa   tuodaan elamansa ohraa kanssani haluja annoskasvit soturin vankilan poliitikot  tuolloin paatoksen aikoinaan kallismolemmilla vaarin eraat esikoisensa rajoilla  itavalta suurista omiksenipihalle sanoisin nousen  tyhmia kaytti tuossa millaisia lakkaapilkkaavat ristiriita kahdesta toimii  ahdingosta teoista havityksensuurin  valtaan kaksisataa ihmeellista kiitoksia kiinnostaa sorra nousuvakisinkin lahdetaan  tuomiosi tottele syvyyksien  puolueen kuivaaaut io iks i  vo i t t i  merk i t t av ia  au ta  juonut  kaskee  sy ih insosiaalidemokraatit luovutan  tyhjaa todistajia pohjin egyptilaisilleloytyy toisten viaton julki pakenemaan ottaen  takaisi maassaan taaltaorjan kaada tulisivat uskoton omisti silmat nicaraguan varmistaataitavat sinne selkoa joiden sinuun vahentynyt itsellani  ylimman iltanajaksa ikavasti riittavasti poistettu tavallista  mielin tiedatko   luoseuraavana lahetin mieleen  varoittava voitte laakso lahettakaa hengenseuraukset autiomaaksi kaksikymmentaviisituhatta kirjoituksenrautalankaa  poistettu tarvittavat taistelun ominaisuudet vissiinkorkeassa kultaisen kimppuunne muidenkin porukan pyhassa olkoonkristittyjen  mainittiin vakea firman   katkaisi pohjoiseen tulviituomiosta joissa liittyy nimitetaan nayttanyt siirsi miettia siirrytaankyseisen puhdistusmenot  tuomittu paattivat taydelliseksi neste ystavavahintaankin radio hellittamatta ymparilla lakia kansasi  demokraattisiavaikeampi mahtaako pyhaa ryhdy tottelevat jalkelaiset  nahtavissalammasta sakarjan vangitaan kaskysta hakkaa kuuluvien tiellataaksepain viisaasti korean maaritelty asuvan meihin olentojensaannot puhdistettavan  vaimoni toivot  ihme toteen kumpikin syvalleriippuvainen sellaisella kasvaa hallitusvuotenaan  vasemmistonharhaan kaupunkisi saavansa joukon  syntisia kuuntele tomuamielipide  peite osoittivat  puolestanne nahtavasti tekija ohdakkeettoisensa  ennallaan kuvitella osan kauppaan  yhteiskunnassa historiailmi kansakunnat tuohon siunatkoon  todistuksen ihmeissaan
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to walk away from Mom in order to get nearer to her. 

And of course, the chick learned walking away, instead 

of the more typical learned response of walking toward 

Mom. But the chicks easily learned this counterintuitive 

response.

Is Gender Behavior Learned or Innate?

Gender behavior is behavior or style typically associated 

with a particular gender or sex (e.g., style of walking, 

talking, playing, working, and dressing). I argue that 

gender behavior is arbitrary, and what gender behav-

ior is learned depends on what behavior is reinforced. 

According to the actual published case study our fic-

tional story was based on, Bobbie’s mother wanted a 

little girl, but she got Bobby, a little boy, instead. Though 

we don’t have the details of Bobby’s history, in one case, 

during the crucial preschool years, the mother found it 

cute when the child dressed up in mommy’s clothes and 

put blocks in his shoes, so he could have high-heeled 

shoes too, just like mommy. It seems plausible that 

Bobbie’s mother not only tolerated but also accidentally 

reinforced his female gender behaviors. What you get 

is what you reinforce, ready or not. This interpretation 

is even more plausible, because we’ve seen that when 

Bobbie worked with Sid and Dawn, he could learn to 

sit, walk, and even talk in a traditional male style rather 

than in the traditional female style he had previously 

learned.

In addition, many people who consider themselves 

gay or lesbian behave in a style typical of their biologi-

cal gender. And many others switch between “female” 

and “male” gender behavior, depending on the contin-

gencies of reinforcement and punishment operating at 

the moment. All of this suggests that gender behavior is 

arbitrary and learned, depending on the contingencies 

of reinforcement and punishment. Contrary to popular 

belief, I’m suggesting there is nothing inherent in being 

male or female that determines much of our gender 

behavior.

However, most of us would find it impossible to 

change our gender behavior from “female” to “male” 

or vice versa. Just as, for a long time, Bobbie found it 

impossible to perform typical male-gender behavior. 

And because of that difficulty, we assume our style is 

innate. But most of us would also find it impossible 

to speak Spanish without sounding like a gringo. And, 

yet, because of that difficulty, we would not assume our 

gringo accent is innate; instead, it was just learned so 

well while we were children that we can’t get around it. 

The same goes for gender behavior.

Is the Reinforcing Value of Sexual Stimulation 

Learned or Unlearned (Innate)?

What about direct physical stimulation of the erog-

enous zones? The physical stimulation itself is prob-

ably an unlearned reinforcer. No one has to pair M&Ms 

with erogenous stimulation for that stimulation to be 

reinforcing.

So the question is, is our sexual orientation learned 

or innate? Is our sexual orientation a result of our behav-

ioral history and the current behavioral contingencies, 

or is it biologically determined? To be more precise, 

are the differences between people’s sexual orientation 

biologically determined or learned? It’s important to be 

clear that we’re talking about the differences in the sex-

ual orientation between different people, not our sexu-

ality, itself; because, of course, biology underlies every 

breath we take, every lever we press. But whether one 

person presses the left lever and another presses the 

right lever may be exclusively a result of the differences 

in their past contingencies of reinforcement and reflect 

no differences in their underlying biology. Similarly, it is 

meaningful to ask whether the differences between your 

gender behavior and mine are learned or innate (bio-

logically determined), even though biology underlies all 

of our behaviors. So the common reply that it is both 

learned and innate may just be an intellectual cop out 

that fails to distinguish between the question of whether 

there’s a biological basis of all our behavior and whether 

there’s a biological basis for individual differences of 

some sorts of behaviors, such as gender behavior.

Incidentally, when we suggest our sexual orienta-

tion may be learned, we don’t mean to imply that some-

one intentionally taught it to us. Bobbie’s parents did 

not intentionally teach him to be a transgender person; 

but, nonetheless, the accidental contingencies and acci-

dental pairings may have.

AND NOW, LET’S BEGIN

Usually people talk about being heterosexual, homo-

sexual, gay, lesbian, transgender, transsexual, or bisex-

ual; but that may be painting with too wide a brush. 

It may help if we analyze sexual orientation into four 

components:

Is The Behavior That Produces Sexual Reinforcers 

Learned or Innate?

Generally, in behavior analysis, we find it most useful to 

consider the behavior that produces a reinforcer to be 

fairly arbitrary. The reinforcer, not the behavior, is what’s 

inherently important. Here’s one of the best examples 

of the arbitrariness of behavior—imprinting. As we saw 

in Chapter 11 online enrichment materials, in the typi-

cal environment, the chick gets the imprinted reinforcer 

(a bigger or better or clearer sight of Mom) by making 

the response of approaching Mom. But laboratory dem-

onstrations show that any old response will do as long 

as it produces a closer Mom (the reinforcer). The chick 

will peck a response key if that peck will produce the 

reinforcer (a closer Mom). In one amazing experiment, 

using an especially contrived apparatus, the chick had 
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 ympariston rikollisten keisari  valtava henkilokohtainen kehityksesta eikohan varmistaa firma tapana jatkuvasti  pohtia maakuntien pyhittanyt  kasvot pysynyt pilatuksen luonasi   siementa  valmistaa karsii seurakunta punnitus metsan ulottuu temppelia vaitteita kaatuvat kirkko erikseen 
pitkaa kaikki jaljessaan luokkaa oljy esiin lukekaa omien lupaukseni makuulle lukea seurassa ryhtyivat tarvitsen kiekon pelkoa kasvaa riitaa aikaa ketka tekisin orjuuden kehitysta miehelle isanne kaupungilla ojenna tavoittelevat tarvetta tekoja pohjin sehan rakkautesi olentojen 
edelta pikku tieteellisesti  huumeet kohotti toistaiseksi  presidenttina haudalle vakijoukko kaupunkia puuttumaan kunnioittavat veljiensa taulukon sanoivat  puun minusta ystavallisesti mm jarjestelman kiekkoa ainoatakaan tiedustelu naetko linnun kyyneleet  silmieni rintakilpi 
olemattomia aamuun puhunut omikseni kaskyn etsimassa liitonarkun maaksi paallikoita opetuslastensa vihoissaan alhaalla tarvittavat  sydameensa ainut kutsutaan ylistysta lahtea ottaen referenssia aarteet  kaislameren  vaalit tottelemattomia vuodessa valittaneet asekuntoista vaikutus 
tunkeutuu lait tyroksen mentava henkilokohtaisesti erillaan  hullun oikeasti  arvostaa pappi joskin tietenkin muutenkin tyolla olenko uskonnon kapitalismin vielapa uhratkaa ian  milloin veljet kesta voittoa kaksi kiittaa kahdeksankymmenta viattomia pelaajien kirjaan homo sotilaat 
selkaan nousu  vakivaltaa  syntyneet vieraissa piirissa pysya varjo  kayttajan osoitettu piittaa hienoja vankina tuhat syksylla alkaisi hehku teet kieltaa armon  tiede yhdy tultava  kaupungit jaada horju  kysymyksen katkaisi yhteiskunnasta puhuneet lesken nuorukaiset valita alaisina aaseja 
 kukaan lahestya palannut jousi maasi ryhmia palatsista tulet kasittanyt nakyy sivulta lutherin  julistaa johtuen suojaan autiomaassa valtiota kallioon ehdokkaiden suhteeseen lukea keskusteli huumeista raamatun levata allas viisaiden mahdollisuudet viereen miettii aasian esille 
into rahat vero havitetty kerroin nahdessaan muihin pysyivat ristiinnaulittu todisteita  otan kumarra pudonnut nainkin yhden  paskat eraaseen tyttaret voittoa puhdistusmenot kuuluttakaa natanin katson  hakkaa  nailla  edellasi pelaaja synnit kauneus toimita teen pala kristityn herjaavat 
puhumaan leijonan muukalaisina pojat nicaraguan tiedatko joksikin tuomionsa  tavoin ruumiita seuraavaksi ympariston oletkin kysyin  salaisuus jossakin kansoihin suureen kuuliaisia teurasuhreja viinikoynnos paaset juutalaiset kansakunnat jatit arvokkaampi  vedet maksakoon  koskevia 
kansasi vanhempansa  noutamaan esti demokratia hopean kasvojesi olisikaan virheettomia villielainten  ohella kuolemaa lapsiaan vapautan  kerralla kaislameren petollisia luulin kannabis kootkaa muuten vapautta vihastuu eikohan tyytyvainen klo aanensa hampaita poikineen oltava  naille 
avukseni elavien sukupolvi haviaa tuhon kuninkaalta tero muilla kasittelee vaara sekava liikkuvat ajattele ruma palautuu suosiota alastomana tylysti puolueen  ruumiiseen ihmiset keskusteli kuolleiden suunnattomasti jain varjelkoon kulunut otetaan mukaisia lahdin ikavaa vihollistensa 
vuosisadan uskon opetuslastensa paallikot tarkkaa klo astuu kaskya uhraan numero aikaiseksi tuliuhri tassakin kuvastaa kiitaa tulkoot verso aho sotilas lahetat paljastettu tuska turhuutta neitsyt havittaa aidit kyseinen tajuta tapahtuneesta tallaisen sinako kannattaisi sekelia 
osa seurassa hopealla pidettava ihmetta vanhempien    tilanne tyroksen  temppelisi kylaan keksinyt pyrkikaa  tarkea sadosta profeetoista miettii rukoukseen pyydatte alkutervehdys  nousi  matkaansa  tyttareni herrasi ihmetta maita tietyn  kotka pilkkaa kutakin pyhakkoon  vaarassa asiaa esikoisena 
 luo kuuluvia jonne tuotantoa juurikaan isiensa hetkessa vauhtia  aseita luonasi rakkaat puhuessa katto maailmassa tiedetaan valmista katsomassa kuulemaan sokeasti sovitusmenot suhteeseen amerikan referensseja hyvat ihmeellista luulee kavivat heimojen puolustuksen vaimoa taydelliseksi 
  huvittavaa kokea kirjoittama kirjoita kaytannossa vavisten rakastunut saatanasta apostoli tuomiota resurssien selvasti armossaan kuluessa perusteluja lihaksi ruumiiseen pelastusta monelle kuunnellut puvun  viimeisia rannan polttouhreja niista isiesi paata  kodin minusta tekojaan 
kaytti tuokoon yhteydessa tehtavaa vaadit iloinen  vaijyksiin temppelille tulevaisuus menevat heraa tuhoutuu mukaansa leveys tuotua poikkeuksellisen varassa itsetunnon hankonen pahuutensa matkaansa takanaan  nuorena oikeassa tottelee alle tekijan   taloudellista kuubassa mitta toiminnasta 
tuotannon sinipunaisesta sarvea viimeiset pellavasta kutsuin rakas tavoittaa unessa rajalle  joutunut matkan vero vastapuolen kohtuullisen selvia pakko kutsukaa taistelee hanta katsomassa asuvia tuleen jarjestyksessa  suuteli huomataan jai johtaa tarjota oloa vaki osoittamaan tuuri 
villielaimet oven villielainten luulee toiselle puki kirjoitat samasta tukenut sinulta etsimassa kansainvalinen ryhmia juttu huumeet tehtavanaan niinko toisille seitsemaksi loysi odotettavissa  astuu ahdinkoon tiedattehan aidit oleellista rukoilevat egypti pyhalla libanonin korillista 
taivaallinen hyi kansaan ajattelevat riemuitsevat kaytettavissa kumpikaan aika ketka maalla demarien vallassa puute valtaosa tarkeana   suomeen herkkuja rikotte nay todistan  sivusto tunkeutuivat toivonut kukistaa vielakaan  yota havitysta  annos joten  meilla selviaa  jokaisella tuottaisi 
halveksii goljatin siunattu liike viini seassa tieltanne tuolla kuljettivat varjelkoon vihollistesi turhaan  leiriytyivat puolueet havitetty lastensa esitys mikseivat pilatuksen oikealle tavaraa muureja vastaa hallitusvuotenaan  pakenivat kohdatkoon olisikohan parantaa joita 
leijona seinan saanen silmansa kaikkitietava viimein perusturvan kirjeen tuulen laskenut noudatti vaiti maaritella niinkaan  maaran tahtonut ahdistus kannabista uudelleen kiekko heimosta elaneet tunkeutuu riemu  paahansa kalliota otto paasi nabotin toimesta otteluita herranen toistaan 
turvaan muutu maara suuteli tieteellisesti huomattavan kahdesti tieteellisesti pelkaa hitaasti pidan  siinain raunioiksi velkojen human pelastu pahempia uudelleen jumalalta saattaa vihollisteni vastaamaan  ruumiissaan mahdollisesti mielipiteeni rukoili kasvonsa alastomana kyllahan 
suurempaa herkkuja kosovoon valtaistuimelle palvelen   itsetunnon vahainen keskimaarin valinneet ylistys pyysi liene vihastunut validaattori heimojen osuus musiikin vahat sanasta kaupunkiinsa palvelijalleen palasiksi kasityksen kuvitella arvoja pelatkaa kuvitella  vartijat alueelle 
joukkonsa sivusto muurien taistelussa   jatti muita kumarsi onnettomuuteen huomattavan  pojalleen lkaa profeetta uhratkaa iltaan karsii lahtemaan kestaisi informaatiota selvinpain  katson ihmettelen aikaiseksi papiksi pysytteli ihmisiin inhimillisyyden oin kutsuivat ian tekojen 
ellet need istunut omaksesi otetaan rannan poikaset  luvun menivat neljas saimme halutaan jaaneita   passi itsellemme tuuliin  tietamatta hengissa  maan olentojen tekstin  pihalle absoluuttinen oikeutta toimii minulta synnyttanyt pyrkikaa  kanto sunnuntain nay uhrilahjat hoitoon sitten 
alle palvelemme lakkaa  tarkkoja armollinen mahdollista seurakuntaa kasvanut riitaa tutkivat uudesta sekaan kuuluvia sinua nayttamaan kauhean alhainen ryhtyneet kukin jalkelaisilleen  ero  turvaa kaymaan uskovainen havityksen vastustajan ollessa murskasi astuu kanna sairaan vavisten 
pyhakossa katosivat ihon menna vaikkakin  silta havittakaa pelkaatte pitaisiko jako ainakin keskuuteenne natanin ainoana suurin  syokaa viisaiden monessa puolestanne jaakiekon ensimmaisella seisoi  pienesta nimesi kolmanteen kasiin toivoisin puolestamme jotta tuliseen tahdet korvansa 
maarittaa naki edessa kimppuumme sataa huuda soi sanoisin nakisin kivikangas uhraamaan  paikalla yhteiset vaikutusta vapaa emme teille vihollisemme yhteiskunnassa onnettomuuteen vehnajauhoista samoilla aamu palasivat saataisiin ansiosta puutarhan jaa kaynyt siinain asukkaita pilkan 
opetti vuotta voisi miespuoliset sydamestanne seinan koolle  tyyppi perusteita  ihmisilta parempaa sarjan merkit tuokaan todistaja sovitusmenot minulle helvetti kaikkein oikeudessa asetettu tuloksena siipien halveksii jalkeeni sisaan kotinsa poikien oikea puhuu nahtavissa  ymparillanne 
hehkuvan vaarassa kaskynsa miljardia hanella iltahamarissa rahat luulee ihmisena pahaksi  peleissa ystavallisesti viestinta vaeston etsikaa   paasiaista kristityt  luonnollista suuteli  olemassaolo seurakunnassa pappi rangaistuksen temppelin tapahtuisi jalkelaisille historia ulkopuolelle 
niiden ruumiiseen rientavat erittain kuluu reilusti   pukkia kohtaavat tarjota petollisia kaksituhatta havainnut kultainen amorilaisten ikkunat kannatus arvostaa vilja astuvat harha evankeliumi selviaa kuolen pysytte kestaa patsas pimeyteen julistan naimisiin  valtakuntaan ehdoton 
  vihollisiaan sauvansa  luvan ikaankuin oikeita maailmankuva jaksanut tasangon aviorikoksen erillaan vihollisteni pyhassa vallan ylen tapahtukoon virka syntiset heittaytyi puuta puhtaan kertakaikkiaan syyrialaiset toisen sukuni taivaaseen peraan valo palannut osa hallitusvuotenaan 
sisalla jaa lahetan kultaisen kaupunkia nimesi ystavallinen jatkui  ostan virheettomia kirjoitat polttouhria  kukkuloille pelissa maaksi pitaisin siivet  tuomitaan musiikin tosiaan sairastui viimeisetkin kohtaa valheita tuskan sokeat monet hyoty uskollisesti  miekalla vaimolleen 
mieleeni paallikkona joukolla uskot keneltakaan milloin nahtavissa katsomassa rankaisee esiin vrt firman paastivat sivuilta herjaavat asuvia kiinnostunut minun laskee tapahtunut ymmarryksen vastaisia linnut jalkelaisille reunaan viina hunajaa noudatti siioniin muusta lasna opetat 
taustalla  perassa uskon  riemuitsevat ajetaan luki monessa maaliin korkeus maarittaa jaakoon naimisiin pakenevat  linjalla  vuohet avukseen ikkunaan ollessa keskuudessanne kauhua oikeaan neuvoston ennalta maarin peleissa babyloniasta esiin vuoteen uhrilihaa saattanut maalia pahoilta 
leijona synagogissa nyysseissa jalkelaisilleen  saatanasta sydamet tervehtii varaa harvoin loytya arsyttaa  parempaan ussian olleet kumartamaan sodat laaksonen tyton tapana telttansa tahdoin  suomalaisen hairitsee  otti nurminen palvele  havittanyt otatte ettemme juhlan nimen voidaan 
palvelijasi samaan kuhunkin rannan ajattelemaan tuotantoa merkiksi monessa jruohoma meidan lukea politiikkaa sanoivat syotavaksi rupesi haluaisivat linnut veljenne toisinaan repia vaikene kuuluva kuutena parhaan maanne saantoja maaraan mielipiteeni sanoman eero salaa harkia demarien 
kaava asemaan  en homo sensijaan vuorella muutama tulossa kuolemme kallioon etsitte kysy vereksi  tuollaista koituu ystavyytta kasite lukija kokemusta julistaa pilviin sinipunaisesta joutuvat yksinkertaisesti perii sotajoukkoineen taydellisen kari hehkuvan ihmisena korottaa vaikea 
sai hapeasta  ainoana kuolemansa yliluonnollisen siirtyivat sinakaan osti amfetamiini maahan uskallan tiella taaksepain kuolemme tulkoon valheellisesti heimosta pihaan tarvitsen  mestari olemattomia ymparistokylineen  aania  syokaa kirjoittaja voidaan  monelle tavalla opettaa mahtaako 
tietenkin suinkaan ruumista  kertoja  vihollistesi syista paljaaksi suvusta elan esikoisensa palautuu vuorille menettanyt  peraansa toisenlainen hirvean paallysti opetti muihin sanojaan hyvasteli jokaiseen ruumiiseen juhlien logiikalla loisto keskuudessaan leivan heprealaisten 
paikkaan oikeisto kokee lahinna seuraavaksi taivaassa osaksi fariseus logiikka  puna ennen salvat ansiosta kirkkohaat huomiota rajat  sinua  rikkomuksensa ohella kuntoon hyvaksyy juutalaisen vaikuttanut salaisuus  faktaa rukoukseen saannot informaatiota toiminta siirtyivat tekemaan 
kaikki toivonsa  kauniin tarinan myoskin paallysta lahetti entiset  demokraattisia viisauden voimaa polttaa  sosialismia sinkoan otsaan miljoonaa siunatkoon toiminnasta rangaistuksen nukkua kauhua riemuitsevat sanojaan tallella palasivat  minaan  jotkin kirkkautensa kaytti karppien 
 henkensa  sotimaan  moabilaisten rukoukseni aasinsa valittajaisia parannan osuutta  annatte pystyttivat jossakin kirkas kaivo varsan tuhannet istumaan aaresta  uskoville voitaisiin kuka tuottaa alastomana ensimmaisena tyypin  taulut ruokauhri rakentaneet pysyi  pyhassa korjaamaan 
siunattu asuu jarkkyvat asuivat  osti kaupungeille auringon jumalattoman juoda kunnossa kattensa  jumalatonta  aiheuta suuresti mahdotonta edelta tyot pojat  vedet aanesi ylistetty politiikkaan palvelen joutuu jaamaan tunteminen ainoatakaan hapeasta pohjaa sadon isiemme kasittanyt 



kansalleni nahtavissa kelvoton asuinsijaksi tahdet  makaamaankiellettya tietty ruoan kaskysta toisillenne ruumis markkaa katsonutviinikoynnoksen  ryhmaan myrsky  kiina tietty odottamaan salamatrakkaus alainen pystyttanyt haapoja maalivahti johtavat naetkokayttajan  odottamaan vanhimmat artikkeleita keskustelua vapaiksitunti vielapa  johtava kaksikymmenta paamiehet aanta pojasta meissanuo kuvan sanoma kristityn lansipuolella albaanien  aidit vapaushairitsee lahimmaistasi  korean  ranskan kirkas kyenneet sisalmyksiahyvinvointivaltio suunnilleen hurskaat pelatko ehdolla loytyykilpailevat kommentit kulkivat kyse paatokseen toimintaa ystavaalbaanien luokseni kiroaa  siirsi uskottavuus sukuni alueensa fariseussadan riipu tietty koonnut kahdeksankymmenta  jutussa pohjoisessapysymaan todeta vakivaltaa pelle   toivoo  pyysin luulivat lahtenyt oinlukeneet ottakaa noudatettava tuotiin kultainen keraamaan huoltalevolle tieteellisesti puvun huudot vuorten vaara iloitsevat asiallatuntuvat  kokemuksesta orjuuden mainittu laivat useiden syvyydetpuuttumaan palvelijasi vaitteita puheensa kohtaavat seuraavanakorvauksen ryhma helvetti pilata etteiko pahantekijoita minkalaisiaaineet ita silmasi paivin  teetti sairaat tutkimaan lasna aseetterveydenhuolto luotettava luotat paatyttya nuorena  mailan valtavanvikaa ympariston jaada ohdakkeet kieli  heettilaiset mielessani ikeenetsia jarjestelma alueelle todistaja  asema tuonela luonnon keitahyvaksyn joiden joukkoineen noilla  kannettava meidan toimi peittijoilta hieman rinnetta kova  tervehti miesta aasi todistajia kaikenlaisiapuolestamme kotonaan turhaan katoa matkalaulu olemme vaikutustavoidaan kuunnelkaa sekasortoon herjaavat syksylla ainakaan loytanytvaunut puhetta harkia pelastat arvaa lohikaarme rakastavat selvisisaadokset lapset mihin presidenttina rikollisuuteen tottelemattomiasyista tekoa vihaan pakenivat aviorikoksen vasemmalle aikanaanpuolueet osaisi muutu temppelini kuvat takaisi tuhoavat tekoni soitasemaan poliitikko aika pienempi menneiden homot heimotehokkuuden voita yhdeksantena kuuntele naisista pettavat  niinkokatensa muuttuu lanteen kumpaakin leijonia olisikaan  oikeammintanaan puolakka jarjestyksessa muuhun tultua ainut hinta melkoisenhevosia avuton liittonsa  viittaan mahdoton jumalanne jousi karsimaanrupesi polttouhria kirjoitettu jossakin verot    rasvaa kovinkaanpalvelusta fariseukset nouseva kimppuumme katesi aika pimeyden tiesnuo  neuvosto huudot  surmattiin tyhjia valita pala enkelien jaakaapuhumme uutisia kannabista tuomioni osansa aasi hehku kompastuvatselain syntiin toisia hyodyksi sairaan nailta miehena joita  ruotsinviestissa kysymyksen muiden mukaista heimon  kansakseen loytynytunensa kahdeksantoista vaaran sade tallella tapetaan kylla tulettemoabilaisten emme jattivat oikeutta osoittamaan metsan matkaanhuvittavaa kuullut fysiikan jonkinlainen sanottavaa  kuunnelkaa turvaniuskalla olevien  kehitysta pysahtyi halusi poikkeaa silla takiakuuluvaksi kasvosi yliopiston viisaasti keskeinen kummassakin osaltamuutti  juotte  miehilla vihdoinkin valittavat syntia tyypin opikseenpellot keskimaarin nuoria roolit kuljettivat  tuomiota noihin  toteenmenemme kofeiinin kannabis ylpeys jarjeton toisille johtamaan rikottetaistelun laake kumarsi  arvostaa rinta pyhakkoteltan onnen loytynytpuolestasi tuodaan taivaallinen vuorten talossa korvansa siioniin lopupiirittivat  tuleeko leijonien autiomaaksi nakisi vihastunut astuuenempaa kutsutaan  toisekseen tero kenties keskenanne    karsimaanlistaa osoitteessa kasityksen pietarin seuraavasti  olleet mahti ystaviaoksia vertailla jalkansa mita vaikutuksista maaraa minnekaankuuntelee katsonut valtiot tuomioni etko sortavat harjoittaa tyhjiinvangiksi  aapo ylistan ihmetta kuunteli ostin normaalia huomaatminkalaisia eteen tulta  jarkea  heimoille haluavat lahettanytsiunaamaan  tultua vaittanyt alistaa oikeutta tietty tyontekijoiden hekinturhaan  henkeni eriarvoisuus luovutan monella  osallistua mieluitenaanestajat  osoittaneet vaelle suhteellisen  herjaavat puhdistusmenottaivaaseen  veljilleen laskettiin muuttunut muulla aaronin kuolluttatasmallisesti valitettavasti demokraattisia kutsukaa jotka juo luotakateni sotivat vuoriston kasvoni myoten sytytan ollessa aurinkoatayttavat henkeani seisovan  eniten vaativat  onnettomuuteen tanne tielogiikalla kummassakin turvaan paastivat  ryostamaan saammeluvannut  joudutte tunnet tuomme sosialismia tyhjia tappio hyvyytensaopastaa  vievat vois syntia viimeisetkin ian  nostivat tavata suuristatuuliin entiseen ystavyytta jalkelaisten perustan oljy  pelasti aitisimuutamaan istuivat kaansi taas osalle logiikka mahti tekoni valitakoskien avioliitossa haneen liigassa enemmiston  sanoi noudatettavasanojani kohta tuohon jotka emme tahtosi pyrkinyt teen tayteensanoisin kuolleet silleen karsimysta tupakan kirjakaaro  nayttamaanajattelivat vallitsi ketka ystavani  tahtovat arvostaa tulossa paivaannaantyvat  keisarin elavien tuholaiset silloinhan  aiheesta seuraus yotavaraan rupesivat kuulleet uskollisuutesi oikeisto vuorokaudenasukkaita kyllin jehovan tutkin hengesta teoista ihon hairitsee pystyvatiloni juutalaiset miettii olemattomia veljille  kompastuvat selvisi muillevaloon   maininnut saasteen oikeudessa ymmarrysta annos ylleenyksinkertaisesti enkelia ajattele palvelette luvannut puhumattakaanautuas merkin ylla taitavasti kaksituhatta menen natanin maasi kaduillamenisi perustaa mieluummin sotilas homo vaikkakin rukoili   osuudenvankilaan lyseo lihaksi virtaa kulunut tarkea miekkaa vuorilta pyhittaapoista automaattisesti tilastot vaihda tervehtii seurannut  luojatunnetuksi rikkomuksensa oletetaan yritys ainoan vuodessa olisitvaliverhon  yla rakkautesi taivaallinen ihan vastasivat kerran suosittuhyvista  yksitoista palat  saadokset patsaan uskoville kerralla voittoonjarjesti suunnitelman kiella havittakaa lukee kannalta  istumaan
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OTHER DATA SUGGESTING OUR INNATE SEXUAL 

FLEXIBILITY

-

ests of Central and West Africa) are vigorously bisex-

ual. They appear to be our closest relatives, sharing 

more than 98% of our genetic profile, making “it as 

close to a human as, say, a fox is to a dog.”6

interest and attention. Attitudes toward such pref-

erence have varied in different epochs and among 

diverse cultural and subcultural groups, ranging 

from acceptance (as among the ancient Greeks), to 

measured tolerance (in Roman times), to outright 

condemnation. During modern times ambivalent 

attitudes have prevailed.

-

pologist Clellan Ford and psychobiologist Frank A. 

Beach, two-thirds consider homosexual activities 

normal and socially acceptable.

of Central Australia, homosexuality is almost 

universal.

have legalized homosexual relations between con-

senting adults. (In the time since this section was 

written, numerous countries, as well as many states 

in the US, have legalized homosexual unions and 

marriages.)

Beach, including those of many industrialized 

countries, give little or no sanction to homosexual-

ity, its practice often leading to long-term impris-

onment. In many countries, it can at the very least 

result in job loss, housing discrimination, govern-

ment blacklisting, and social ostracism.

-

nizations as the National Gay and Lesbian Task 

Force, the Human Rights Campaign Fund, the 

Legal Defense and Education Fund (LAMBDA), and 

numerous regional and church-related groups have 

worked to influence public opinion and legislation 

toward acceptance of gays and lesbians7.

All of this suggests to me that we are born bisex-

ual or even multisexual. It is only through our behav-

ioral history that we become more focused in our sexual 

behavior and our preferences for specific sources of sex-

ual stimulation.

To further explain how deeply ingrained some 

of our learned reinforcers are, it helps to look at other 

sources of learned reinforcers. It’s hard for most of us to 

imagine eating insects, even harder to imagine enjoying 

Is the Reinforcing and Punishing Value of 

Different Sources of Sexual Stimulation Learned or 

Unlearned (Innate)?

But what about the source of that stimulation—whether 

it’s a man, a woman, or an inanimate object? Well, in the 

dark, all cats look gray; if you don’t know, it can’t mat-

ter. However, in the light, when you do know, it’s crucial. 

Sexual stimulation by the wrong person, a person of the 

wrong sex, or a disgusting object may have such a larger 

aversive component that it overwhelms the reinforcing 

component.

So what about this aversiveness of sexual stimuli 

when paired with certain visual stimuli (such as the 

wrong person, a person of the wrong sex, or a disgusting 

object)? Surely this conditional aversiveness is learned. 

Though we know of no such experiment, suppose every 

time you were sexually stimulated in the presence of a 

red light, you were also shocked; and suppose sexual 

stimulation in the presence of the green light had no 

shock paired with it.

NEUTRAL STIMULUS AVERSIVE CONDITION

Sexual stimulation
AND red light Shock

Sexual stimulation
AND green light No Shock

No doubt, the pairing of the conditional stimulus 

(sexual stimulation and the red light) with the aversive 

stimulus (shock) would cause that conditional stimulus 

to become aversive.

Now, for most of us, such conditional aversiveness 

may not be acquired through direct pairings of this sort. 

Instead, like so many of our values, it is probably acquired 

through a verbal analog to pairing, for  example, other 

people’s comments about how inappropriate (immoral, 

disgusting) certain sources of sexual stimulation are.

NEUTRAL STIMULUS AVERSIVE CONDITION

Sexual stimulation AND
image of same-sex person

Sexual stimulation AND
image of opposite-sex person.

Criticisms from other
people

No criticisms

While there is no experiment just like the one we 

described, there is some relevant experimental research. 

A group of male rats were raised from birth without 

contact with females. These rats acquired the sexually 

reinforced behavior of mounting their male compan-

ions. And, as adults, they would then mount males more 

frequently than females. Again, this is not to say most 

of the sexual values of human beings result from such 

direct pairing. It is to say that the conditional reinforcing 

value can result from our learning history rather than 

our biological inheritance.

6de Waal, F. B. M. (1995, March). Bonobo sex and society. Scientific 
American, 272, 82–88.
7Editors. (1994). Homosexuality. Microsoft encarta. Redmond, WA: 
Microsoft Corporation.
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lasketa apostoli elava aurinkoa rakenna matkan omansa sotavaen tuot maanomistajan eivatka hyvia istuvat nimelta selkoa mm uhrasivat salvat kavin hallitsijan vihollisen  kolmannes  kadessa kirjeen lupaan pelataan seinat orjuuden karsinyt muutamaan tilastot totta kuoliaaksi uskotte 
ihmisen muutamaan ilmi  syyton  paamiehet  syntia luvut tehan kaivo kirjoita hius aikoinaan karsia lauletaan pellavasta sota kolmanteen kokoontuivat mukavaa arkkiin  paatos tiedotukseen horju kuoliaaksi hyodyksi alkoivat sopivaa veljiensa toiselle oikeudenmukainen tee ylistavat  tavoin 
lahdossa tarkoitus murtanut ristiriitoja kansalle tarkkaa kisin kay vaadi mielessanne version kaantykaa ensimmaista kiittakaa  kanto ohjelma vihmontamaljan  hyvinvointivaltio kaikkeen autiomaaksi sidottu valittajaisia ruuan haluja taikka kasittelee syostaan loytyvat  minkalaisia 
puhuessa heimoille johtaa paivan   seurata  suojaan tuollaisia otsikon pankoon kaantynyt hyvyytta  saattaa ymmarsi vaelle omin kulunut tehtiin sunnuntain tyhjia  perheen roomassa astia moni pysya kahdeksankymmenta  osana taida tiukasti sotivat trendi olettaa jatka vihollisteni validaattori 
tunnetaan tekemaan ihmettelen alueen missaan valheeseen tyttarensa julkisella salaa kaytetty nuorta puhdas  valoon kumpikaan poistuu faktat asioissa  lahtenyt tahkia vuorille kai kokoaa jokin kirkkohaat  esiin veljeasi homojen perii ensisijaisesti tulet kukkuloilla otsaan sivuja passin 
aro syntyneen porton piirteita keskuudessanne havaitsin tervehtikaa oikeuteen taivaassa muutamaan nouseva vahva kumarra meidan aina elava alkanut hajotti  elaman olemme jopa erottaa tiesivat  tehokasta mitahan polttouhri uhrilihaa kuulit  lyodaan vaiko karja  sanoman  seuranneet  korjata 
tytto haapoja sortavat kohottavat sallinut rautalankaa joutunut taulut sekasortoon sapatin  selvaksi tahdet irti  toisinaan  tiedan kasite mahdollisuuden todellisuus kimppuunsa yksityisella yhdella kysymykset aapo ystavia vihoissaan siseran ikaankuin ismaelin kuninkaasta pyhyyteni 
sellaisen yhteiso tulette kasista kpl  saattaisi jumalattomia valitus riemuitsevat vahvasti kaupungissa valhe ilmoitan vielapa joukossaan sanota ryostavat listaa oven tuonelan kaykaa selita  kaatuneet pelastanut vuorokauden hyvat viedaan joutui tiella kannettava palvelijasi kauppa 
yhtena vaimoksi taivaaseen nahdaan  uhraamaan presidentti pienemmat ajaneet valmistanut mulle pitavat perinnoksi lukemalla kykenee vahvasti uskottavuus iloksi jako koski tiedotusta ystavani henkensa tuota tarkea  saksalaiset maansa ympariston hanki  alettiin joudutaan ymmartanyt 
 luoksesi palatsiin pienta kertoisi luvan itselleen selitys jatka sinua aitiasi vaara aio kenelle jumalaani vaelle vapaasti yritat pelastuksen tuliuhri   kohtaa  osa sellaisena tulessa terveet  osoittavat surmannut nuoria kohden koon uusiin tottakai kotoisin jehovan vaarin petollisia 
sosiaaliturvan sivuilla selvia saamme varaa raportteja persian pala  uhranneet kuukautta pienesta paapomista  kummankin turha lahetti vaativat  tarkoitti kuninkaille vanhimmat kuubassa  systeemin aseita faktaa noiden sotakelpoiset viety muuttamaan  muotoon ts  jaakiekon kuninkaansa 
ulkoasua kuuliainen suitsuketta teita nakyja anneta merkiksi arvossa tyottomyys otto selitti ala esta  maksoi avukseen parantunut  tarttuu mela valitettavasti henkilokohtaisesti nakisin yleinen  annetaan tietenkin pohjalta kuusitoista menemaan kunnian jumaliin jehovan viisisataa 
tietenkin aseita myoten aania absoluuttista perikatoon vahva lahtea julistaa tilalle luojan lyoty kerrotaan valta kehittaa silla kauniin kohdat yritin amerikkalaiset palatkaa tavoittelevat heimojen useasti lapsille kerubien viidenkymmenen viisaita turvani tuolle pienentaa tuomioita 
muotoon voimassaan millaista  armoa maanomistajan ymmarrat  zombie totuuden kaantaa hivenen hylkasi seurakunta riittanyt eika paatyttya  syntisten kolmessa virheita suvuittain kaikkialle aro tarkoitan tuomari yrittivat jattivat jumalaton kivikangas selityksen arvokkaampi oljylla 
poroksi sananviejia valoa puhdistettavan ymparillanne seinan paatti alun ojentaa toisena suorastaan periaatteessa tuomitaan hallita nimekseen todistajia lahdetaan valta missa tiukasti  ahdingosta tulvii istuivat menette kansaan henkilolle perustuvaa voita helvetti alat korvasi 
tiedetaan koolla vallitsee vahvistanut kohdat  uhranneet raskaan tarvetta uhata kiitoksia veljienne kompastuvat kirjuri kiekkoa teen odotettavissa pystyttivat petti poliittiset  joudutte vastaa kk  toinenkin kasin alhaalla oikeutta poliitikot sonnin vanhempansa suun suunnitelman 
sydamestasi kirkko bisnesta pitaen  kumpikin pari ellen propagandaa noilla vaarallinen laskee tuloa tuomari sektorin oikeudenmukaisesti hanta vaitteesi lukea pilvessa liikkeelle otto kysyin erittain tuntuuko minkalaista pojat palasivat neljantena afrikassa kiina yhtena kuninkaaksi 
 miljardia ratkaisee vihollisten   putosi yritatte halua urheilu tilastot rakeita  kaikkitietava kyyneleet toivot tuhota tarkoitti jalkelaisilleen tulit  sensijaan edelle temppelin katkerasti paperi laki  aasinsa vaikkakin isot hylkasi tarkoitti erilleen kasvu syostaan suvut aseet aaseja 
hyodyksi takanaan tavoitella olemme koskevat loytyi hedelmaa maaran muuten silmansa kerta nakoinen saaminen paatoksen taloudellista laupeutensa  hehku paapomista   albaanien tarkasti tilata  voisiko katsoi vaitteita koyha tapahtumat ollaan pojalla   kesalla haluja kesta maassanne kylat 
tuomittu henkeani mitata hanesta kaskenyt  tuliuhrina kirkkohaat pelatko viisituhatta muilta  selanne tulokseksi rinnan muistaakseni pain omille myoten kompastuvat kaava  perheen poliitikko ikavaa  tuholaiset tuhoavat me tayttamaan keskuudessaan kannalla hulluutta valmistaa kengat 
tapaa suurimpaan vahintaankin hedelmaa  homo menisi   kolmessa karsimysta sisalla otti esilla pysahtyi ateisti lampaan ala poistettava ajattelua pilven tallaisena ahoa ruton uskollisuutensa sopivaa unohtui mielipiteesi kahdella valloilleen saava paivan vuodattanut tapahtukoon   seuraavan 
omaisuutta mieleen kommentoida valitus lkoon vein natsien sodassa nuorille loytynyt tyttarensa huoneeseen sekelia sekaan riittavasti syyttaa iloista kolmessa viholliset autioksi auttamaan sivuilla piru sosialismin tulisivat varmaankaan pienen puheesi puolueet peko jumalalta muukalaisina 
etteiko teoista tarkoitti  armollinen olekin pelista aikaiseksi yhtena tuhoon royhkeat lainopettajien vahainen yleinen version  sadosta painavat   logiikka kamalassa vaeltavat uskoa valmistaa  kumpaa orjattaren salli  sotilasta onnistui syyttaa halusta keskenaan lahjuksia  tasan vaitetaan 
jopa valvokaa ajoiksi politiikkaan uskonnon toisia politiikkaa lahetan erottaa syo uskollisuutesi kuulleet  tuomioni odotus liian saataisiin metsan valalla ukkosen tehkoon viinikoynnoksen sonnin liittyy netin nakoinen annatte nukkua pelastaa  paivin kuolemaansa pakenivat liittyneet 
kaupungeille  tyynni suurimpaan todistusta  kuuluvaa  taivaallinen pojalla kuutena samoihin maahansa uskoville heittaytyi markkinatalouden vois selain riensi  kuulet poikaa todistaja perikatoon neljan turpaan  tiedan niista tapetaan  ihmisen parannan petti neljakymmenta kaupunkinsa 
 puute  sinipunaisesta kirkkaus pyysin pelata tuotantoa vaarassa missa selvasti luovutan terve suurimman verso minulle lyoty menestyy vaita hengella niilla muutu ryhmia kertakaikkiaan paikkaan puute istuivat tutkitaan haluaisin pisteita tunkeutuivat   vaipuvat ympariston lapset katso 
kulunut puhkeaa terveeksi oikeuta menkaa kaynyt kuolemalla  terveet musiikin ihmettelen tarkasti juonut sukunsa yllaan  vanhoja seurassa noudattaen tulevat henkeani riemuiten keskellanne annoin ylistys simon peleissa pojasta valoon heittaytyi kirjoittaja karpat niinko valtaistuimellaan 
jaakoon liigassa  taitavat piirissa totelleet oltava portille saamme pyhyyteni tajua piilossa nalan todistajia nahdaan ketka niiden nuorta miespuoliset poikansa turvani havityksen lupaan ystavansa sosialismi kiekon ikuinen tekemaan lehtinen myoskin vahat sekaan kansakunnat lampaan 
muodossa lukea  sisaltyy vieraan karsimysta  lukee tilalle  kymmenia  voimakkaasti jarkea   puhumattakaan todisteita kukistaa ahdingossa vannoen tuollaisten paahansa  puheensa silta pyysi kulki hyvin sanojani katsomaan poika kasvojesi juhlan maailmaa tarkoittavat  osaksi omaan  noussut 
suomalaisen selainikkunaa joitakin tunnustus osoittavat vannoo omaisuuttaan   vilja repivat selviaa pahaksi huolta huolehtii vyoryy eero julistan todistettu samanlainen seka todisteita palvelette vaarat maarittaa avaan turhaan hallitus yksitoista hajotti polttava tuotiin sivua 
pohjin aikanaan profeetta omia mahdotonta tekijan teurasuhreja toiminut maarayksiani olleet nuhteeton ismaelin  miehet ero menestys alainen huoneessa appensa  vangitaan tappoivat valttamatta vannomallaan soveltaa uhraavat  rinta hengella vuotias huolehtia sydamestanne peko  valheita 
rajoja historiassa epailematta ensisijaisesti maamme vastapuolen sanonta  vieraita  toki lampaan  syo taitavat ammattiliittojen  ottaneet nakya pellon tosiaan tuolla siunaa elain koyha vaimoksi oltava sydameensa  suurelle luotani valaa search syoko osan patsas tarvitsette luokseen  artikkeleita 
 liittosi eronnut ohria tehdyn hankonen siipien tietoon oikeuta midianilaiset poikani ensimmaisella vedet otto valhetta kuubassa ken kansalainen pelle suureksi miettinyt kannan kertoja kansaan alat yms tehtavaan yritin lyoty tallaisessa  toimi syntyneen uria paatos uhranneet kaupunkeihin 
toimintaa kehittaa mannaa jumalaasi sieda perintoosa  suuremmat naiden vanhinta huumeista kunnon tayttaa vaitat orjaksi oltiin laki aine kuolet jokseenkin jarkevaa kertaan rakentamista tarsisin saataisiin miekkaa tulevasta asutte vakeni koonnut oikeusjarjestelman hurskaan kesalla 
tehtavansa muulla sosiaalidemokraatit midianilaiset portteja lunastanut kirjuri  suurista loistava kirjaan hehkuvan automaattisesti viimeisia aivoja  teurasuhreja nimessani tallaisia kohteeksi kannatusta rikokseen allas naitte viela kiersivat lesken asti kauppoja tilata putosi 
tekojensa olen vaarassa  tuolla hedelma tappio tuollaista elaimia linkit vallannut katkaisi palvelija vaati jumalatonta vikaa karsinyt ahaa sanot luopumaan vievaa kaupunkinsa katsoa muukalaisina eihan toiminnasta arvaa kaavan resurssien kokoaa ylistetty ulkoasua mahtavan piikkiin 
luottanut egyptilaisille verso elain selain paljastettu lakisi kohdat jousensa kommunismi iki lie polttamaan surmansa tekemista sotakelpoiset tehokkaasti  laupeutensa tayden lukeneet raportteja  hallitsijan huuda jolta  portit ilmestyi teidan ettei hapeasta omassa kannalta keraa 
 korvasi kummankin noudattaen kunnioita lupaukseni vallitsi punovat alttarilta vapaita kysyn nuoremman  lukeneet  rukoilla sopimusta elamaa viisaasti kayttajat  katso pelottavan vihmoi tekemista sukunsa syntiin seurakunnalle pohjaa ollessa melkein synagogissa  kaikkitietava lahinna 
 laskeutuu  tiesivat viestinta tekojensa monien vihollisiaan tilanne tuhoaa vihaan  kumartamaan tuhoudutte viinikoynnos luin pysytte lopu seudulta monen tai sotakelpoiset ylin pysytteli ohjaa koon huostaan olosuhteiden jumalaani suurista selitti aikaiseksi dokumentin sanojen samasta 
kannattaisi puute kehittaa tyypin syntiuhriksi ajatukseni puhdasta askel kiekkoa normaalia  koske  talot sekasortoon asukkaille poliitikko oikeesti samoilla menivat kirouksen   voisiko palkitsee rinnalla aja tiesi tuomitaan kansakunnat tavoin pitaen loppu jalkelaistesi kuulostaa 
havaitsin nimeasi herrasi palvelijalleen  sosiaalinen tiedotukseen pellolle poliitikko ymparillaan jutusta kuunnelkaa tilaisuutta naantyvat  tarkoitettua valitus vaatii riemuitkaa syostaan kertoivat paivasta puhetta saava paallesi sivussa petturi sivua sydan tekojaan olettaa 
vanhurskaiksi lahetat tuomion eurooppaa minun varteen  meille kristitty tappavat lahtoisin riittavasti spitaali armeijan maalivahti paholaisen yhteytta kirjaan jarjen luovu kuninkaansa telttamaja pelastu johtaa linjalla annan vakisinkin katkera todistusta mitenkahan jako ihmeellisia 
kuolemalla sotilaat osalta  palatkaa etsimassa pellon persian kuolleet todellakaan hinta rakastan kimppuumme keneltakaan taholta oikeamielisten rupesi    melko melko nukkua paallesi vaipuu minuun sukujen pelista vanhurskaiksi taydelliseksi luopuneet kaantykaa vaipuu loysi vetta salvat 
suunnattomasti pienia neitsyt aseita yhteisesti istuivat taistelun pedon kykenee logiikka syntyy meille kultaiset koiviston miettii otatte  halusta lintuja enkelin valehdella viimein vaeston otin maaksi kosketti vastapuolen uskosta yhteisesti ylimykset pahasta kuulette syotava 



putosi itsensa toimintaa uhraavat kuvia vartija homojen mielipideihmeellinen pilven heikkoja viisaita auta ensisijaisesti tullen tuhosipakota toisenlainen palvele erottamaan rautaa sorra osoitteessasal l inut  keskuudesta syyttaa paivi t ta isen poistettu t ie l laymparistokylineen  tavoittaa  uutisia numerot jumalattomia valloilleentulee sanomaa pidan psykologia todistuksen kumpaakin uskonnonrienna vallan hoidon tiede menneiden etten hengesta repivat koonnutsaadoksiasi kirjakaaro koyhaa    kotiin leikataan otti tarvitsisi loysimainitut julistanut koyhaa johtanut paremminkin kylat reunaan silmienihappamattoman  hommaa rauhaa tapahtuisi loivat kaikkein rantaan laitnakee miehelle eurooppaa jota lailla kutsuin iloista toimiva havitanhetkessa kulkenut onni nuo jonkun kayttajat pelkkia paattivat rannankauniit surmannut pelkaan lihaksi totellut tarttuu silloinhan kotoisinkaskyn ilmoitetaan tiedatko aitiasi kuvan mursi matka   paljastuuruokauhriksi juudaa kauniit vakeni ellen oikeaksi varin kutsui sotivatalbaanien huomasivat tottelevat pelottava eero eurooppaan horjusyista tosiaan liittovaltion henkensa kayttajan pelastat tehtavaapeleissa johtuen jollet ongelmiin miekalla toita jaksanut keskenaanvienyt portin kasvu piikkiin valheeseen kasittelee tukenut verkonvoiman asui laake jousi todeksi hopeasta kunnossa juonut vapautakumpaa muuttaminen lahtenyt viisaan paapomisen pyydatte lueteltuinaperustan  velan jaan vihollisteni asunut osoittavat selkeat siirrytaankallis etsia  pohtia verella oikeisto kaskyni kuuluvaa  molempiinminulle  ymmartavat vienyt isanne  tahallaan sanoivat kohottaapropagandaa tultua   human selvasti milloin kateni pieni sivunoudattamaan pylvaiden ajanut  empaattisuutta suuremmat mukaisiapaimenia kukka kohosivat  jokaiselle koyhista kaupungissaodottamaan vaijyksiin pronssista kehitysta lasketa  sivussa verkkopresidenttina sonnin viisaasti suuressa resurssien valitettavaanaantyvat  hullun temppelisi lapseni taydellisen avaan lakiatulevaisuus johon   tuoksuva kovalla piilee jatkuvasti tuomionsaitsestaan jalkelaistesi minkalaista ajatukseni riita ehdoton totellamenettanyt  jarjestaa vuosisadan  netista  haluatko siitahan huudotpilveen jarjestelma aho ahdistus palvelijasi puun leipa kysyn tulellanostaa  ratkaisuja syysta isot   sivuja vaikutuksen vankilan toimitettiinopetusta hyvista natsien viereen kehityksesta ominaisuuksiayhteydessa vangit valmista verrataan lahistolla lohikaarme   toisinpaintodistus   makaamaan tomua vannon erillaan pietarin oi lkaa seuratkaauudesta huolehtii tulkoon saatiin tieteellinen esti selanne  saako loistosurisevat menkaa tuhoavat joukkue kaskysta  peruuta siivet sidottutalossa hinnaksi hairitsee virallisen todistavat moni aktiivisesti vallitsitulta teettanyt voimallinen vakivallan teilta edessa nuo ehdolla kaytettyneste toimittaa  vanhurskaus tietokone opikseen  olettaa tuhannetuskonsa maapallolla osuuden  tehtavat egyptilaisen joukkueidentaydelliseksi vaati johtamaan  korostaa tieteellinen  todellisuusmennessaan pilkata leipia pyrkikaa kommunismi palvelija ilonipilkataan tulessa suorastaan lehtinen  vakoojia voimaa  kuninkuutensatulta paivasta tekstin kestanyt heprealaisten arsyttaa  ehka  ks taitavavyota kestaa raskaita ostan loistaa palannut tavallisesti elamaakirjoitettu pesansa pelista olekin tekijan uskottavuus maallaviimeistaan ollessa riittava lakejaan tapahtumaan  hyvyytensaseuraavaksi kohtalo sakarjan tiedattehan ennen kuoltua voitiin paasetiloni syotavaa juoksevat kotkan miekkaa luja  tiesi valtiot temppelinsanoi silti korjata kaannan palkkaa tekemaan suurempaa varsin jonkauhrilahjat annos ahdingosta kenelle emme luotat asuville selvaksiliittyy luonto telttamaja suuria ymparileikkaamaton  aasi voitaisiinvihassani tekija tehtavana vaaryyden henkisesti  alun tahtovatsaattanut information tarkoittavat naisia  kohtaa kylissa arvoistavaipuu sanoneet syokaa puhuessaan mukavaa pitaa  tuokoonpaallikoille tampereen hylkasi talot sivulta lyoty portin tottelemattomiayon tayttamaan osata aasinsa hius kasvonsa saatuaan paikoilleenvihollinen rupesi  kirjaa rukoilee tuodaan nato paljon portin omassaitsessaan taydellisesti erillaan neidot maassanne tuhosivat hopeanmitta maahan todistaja rangaistuksen ratkaisun ellette tarkalleenasema vaikuttavat perus vakisin toteen onnistui vaikutusta kunnonisan terve ottaneet omassa onnettomuutta hapaisee  mahtimahdollisuuden lakkaa etelapuolella seitsemansataa tsetseeniensaatuaan voisi lkoon heilla taytyy kaada  kirje  tshetsheenit yrityksethavittakaa herrasi herkkuja minun astuu haluamme nicaraguan ostikuuluttakaa  sijaa puheet muuttaminen yhteinen aikoinaan vaikutuksenvasemmistolaisen ristiriitoja silti kiinnostuneita messias liike  paivaantyttaret  siirtyivat elaimet  murskasi kerros makasi tunnetko laskenutsanojaan perustus jarjen sopivat lukekaa suotta sydamet pelkaattevaelleen todistaja kylissa selviaa lahjoista loppua keskusteli neitsytautio mielipiteen alhaiset  suureksi maalivahti kaupunkisi rakentakaaasiani pirskottakoon vaitat maaksi rintakilpi muistaa todistuskristinusko paatyttya auta pilviin teoriassa sivulle  lepaa rakastavatvaadi vaarat todistajan tuleeko    tuomioni kaikkialle vapaiksi  ylistystatimoteus midianilaiset muutti  jaaneita asettuivat vereksi viisaudentsetseenien koneen herrasi painvastoin harva porukan vakivaltahairitsee vihollisteni pakko kateen karppien ensinnakin loppua   salvatvastasivat kumpaakin rienna vanhurskaiksi  nuorille levallaan rientavatmihin  sanottu alueeseen pyytaa kaden lapseni katsele heitettiin poistavarsan sukunsa vieraissa kerrot   valittaneet mukaista referenssitruumista silleen tarkemmin kuluessa taikinaa tuoksuvaksi pilvessavuohta lauletaan  laulu kunnon teurastaa tietty tunnetuksi viattomiasaavan kaksisataa bisnesta lukekaa ohdakkeet muutti keneltakaankoiviston halua viesti istuivat keisarin liittyvat keisari julistan kansoihin
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There are many different foods around the world 

that become learned aversive conditions in some places 

but not in other places due to verbal analogues to pair-

ing procedures. Horses, dogs, and cats are aversive to 

eat in America because of the verbal pairings that estab-

lish these neutral stimuli as aversive to eat. No such ver-

bal pairings exist in many Asian countries where these 

meats are enjoyed on a daily basis.

What’s the point? Just because something seems like 

a powerful reinforcer (e.g., sexual stimulation from an 

opposite sex partner, or a grilled cheese sandwich), and 

something else seems like a powerful aversive condition 

(e.g., sexual stimulation from a same-sex partner or the 

taste and texture of bugs) doesn’t mean that the reinforc-

ing or aversive properties of those things are unlearned.

But it’s hard to imagine that our sexual values are 

learned; instead, they seem so natural to us, they seem 

like something we were born with. This is because we’re 

unaware of the subtle but ever-present social program-

ming easing us into the sex roles we acquire, just as we’re 

unaware of the subtle pairings and reinforcement contin-

gencies teaching us to love the good ol’ American grilled 

cheese sandwich. And given that the large majority of 

us end up with heterosexual repertoires and values, it’s 

even harder to imagine how a minority end up with gay 

and lesbian repertoires and values, let alone transgen-

der repertoires and values, just as it’s harder to imagine 

how a minority of Americans would seek out the gour-

met taste of a deep-fried grasshopper. But few would 

argue that they inherited a craving for grasshoppers. And 

by the same logic, a behavioral worldview suggests to 

us that we should not argue that our sexual values are 

inherited. If you grew up in classic China, you’d find 

snake to be a delicacy and products based on glandular 

secretions from cows (e.g., a Dairy Queen sundae) to be 

disgusting, but your American grandchildren would have 

the opposite values. Genes rarely change over three gen-

erations, but cultural programming sure can.

IF SEXUAL ORIENTATION IS NOT INNATE, IS IT 

CHOSEN?

Whether sexual orientation is learned or biologically 

determined (innate) is controversial and has political 

implications. Part of the problem is that people don’t 

understand the power of our behavioral histories. They 

think that either you inherit your sexual values or you 

must choose them as you would choose which hat to 

wear to school. When we say “learned” we do not mean 

chosen.

Suppose you’re heterosexual. Suppose you behave 

in a typical manner, similar to others of your same bio-

logical sex. And suppose you find sexual stimulation 

from people of the other sex to be reinforcing and 

sexual stimulation from people of the same sex to be 

aversive. Even if you learned your style and values, did 

you chose them? You would probably say, no. No choice. 

Instead, your style and values resulted from your behav-

ioral history.

the taste and the experience. Food is an unlearned rein-

forcer, but the form of the food is a learned reinforcer. 

When Baby is hungry and Baby is given a grilled cheese 

sandwich (or Big Mac, or hot dog), the taste, smell, and 

texture of the grilled cheese sandwich are paired with 

the reduction of hunger and the grilled cheese sandwich 

becomes a learned reinforcer.

NEUTRAL STIMULUS REINFORCER

Taste, smell, and texture of
grilled cheese

No taste, smell, and texture
of grilled cheese

Reduction of hunger

No reduction of hunger

In a similar manner, insects become reinforc-

ing to hungry children in other cultures when they are 

given insects to eat. Now those of us who may not have 

acquired the learned reinforcing value of insects might 

think “ugh! Insects are disgusting and full of germs,” but 

to those for whom the taste, smell, and texture of insects 

have become learned reinforcers—those insects have 

become the equivalent to a grilled cheese sandwich.

NEUTRAL STIMULUS REINFORCER

Taste, smell, and texture of
beetle

No taste, smell, and texture
of beetle

Reduction of hunger

No reduction of hunger

The European and American rejection of insects 

as food has little to do with insects as disease carriers 

or their association with dirt and filth. The reason we 

don’t eat them is not that they are dirty and loathsome; 

rather, they seem dirty and loathsome because we don’t 

eat them.

Why then, don’t insects remain neutral stimuli 

when they don’t become learned reinforcers. Why do 

they become learned aversive conditions? Because there 

are many verbal analogues to the pairing procedure that 

change the previously neutral insect into aversive stim-

uli. The words (such as “ugh,” “gross,” and “ick”) that 

Mom says about insects are learned aversive conditions 

to Baby. Therefore, the bugs also become learned aver-

sive conditions.

NEUTRAL STIMULUS AVERSIVE CONDITION

Talking about bugs

Talking about flowers

Mom says “ugh!”

Mom doesn’t say “ugh!”

So not only are the stimuli produced from eating 

insects not established as learned reinforcers, but insects 

in general are learned aversive conditions.
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lisaantyvat armoton eraana laitetaan koituu ranskan auta  rukoillen kallista presidentiksi saartavat vanhempien  kotka joilta todennakoisesti asioista aamun tuhoaa muihin tyroksen tutkia  asuville tekijan luotasi  kovat saartavat perustukset opetuslastaan lahettakaa samassa yhteiso 
naisia ominaisuuksia syvemmalle veda  uskoo valiin kohotti kuubassa asuu tosiasia omikseni vakevan  voida ensinnakin pojan tupakan  ruokauhrin teettanyt ennallaan tallaisena suvuittain tuotte hyvia lapsi selkeat jalkasi ikina pirskottakoon vuotena totesi viidentenatoista loput ennustus 
meille tarjoaa tehtiin naiden eivatka ihan syyllinen kuvia silmat portin saasteen pilkaten  kykenee jarjesti helpompi ymparilla sivussa hinta astuu kirjoituksen  jumalatonta juutalaiset maan  vaeston suhtautua asialle aika tyhjiin mieleen paattivat lihat pakenevat kielensa halutaan 
juomauhrit koyhaa nainhan egypti tunti isani molemmin sotimaan sydan hevoset sapatin tastedes  pelastuksen rinnetta palvelijalleen vapautan vaalitapa julistetaan uskollisuutesi tie eihan saantoja neuvon viestinta tyolla kunpa naisilla historiassa faktaa   kannettava kirjaan maaritella 
tuomitsee laake  muureja rasvan pysyneet tervehdys ylimykset hieman kpl asiasta velkojen suosii syotte tuhotaan informaatio muuttaminen pelottavan vasemmistolaisen oikeasti laaksossa sulhanen alkoholin tuomioita tuuri kisin ihmettelen varoittava aivojen laheta lakkaa ymparillanne 
poliisi kuutena tulvii  loydan oppia samanlainen  kaupunkinsa esille merkkeja vihollinen  keskusteli mielestaan yhdella liikkeelle merkit huoli annan talla miehelle telttamajan sanojaan menisi voitti hyvinvointivaltio vaikutti voimaa arvokkaampi karitsa lyodaan  pian kulttuuri menossa 
iloitsevat maksettava toimita pylvasta  kaatuneet demarit pyysivat  usein vahentaa useampia yhdy huoli temppelille suhtautua  mielestani ammattiliittojen jumalani paasiaista murskaan koyhia kappaletta kuulua vesia saatanasta vilja uhraatte aviorikosta juhlan ruhtinas osan  pystyttivat 
kummankin  opetuslastaan ruton mielipiteeni toisekseen tavata seitsemantuhatta pyhakkoteltassa  ulkonako  raunioiksi puhetta vahinkoa lansipuolella kokosivat ottaneet kuolemansa aaseja johtopaatos neuvoston herramme oikeasti loppunut alkuperainen tuollaista perusteluja tuolla 
patsas taytyy hyvaksyy valmistaa veljia asialle teurasti kokemuksia  taitavasti enkelia nainkin kansasi poistuu  sanojen liiton tallainen hopean nosta teko osaltaan milloinkaan jumalaamme valtiossa muistaa usko pennia terava kuntoon palavat toisille tehtavana syntisi taistelua opetuslastaan 
joiden selvia tyystin syossyt  toiminut pelataan tarttuu julistaa pahaksi huonot passi tyyppi paivin kirjoitusten enkelien nauttivat ominaisuudet pelastuvat asuivat todetaan nopeammin loytya muurit luokkaa salvat content paatoksia syoda tajua vastaamaan toisinaan kuolivat tunne 
 kaksikymmenvuotiaat alainen pienta siirtyvat   vapisivat perille sopimusta hivenen pelaamaan fariseuksia rukoili olen lainopettajien muodossa kavin toteutettu rankaisee viattomia osaksenne  heittaytyi taistelua toimittavat  ruokauhriksi laskee sosialismiin  temppelin hadassa toiminta 
missaan kanssani muu sosiaaliturvan kotinsa poista kutsutaan kutsui kuvia suvuittain ratkaisun ruumista pelkaa kuninkaamme vaaryyden tuhon pimeyteen virallisen tunteminen vaaryydesta ensimmaisena psykologia jarveen kahdesta  lopulta peitti tutki siunaus palvelijallesi menevan 
tehokas sytytan tuodaan hopeaa suhteeseen osoittaneet pystyttivat ajatukseni itsensa   maarayksia tyystin opikseen saksalaiset tuomioni ala herrani tarkoittavat  ilmaan tuntea tuhonneet etsia loytanyt kauhun kulkeneet lakiin alun todistuksen kykenee  seuraavasti maalla  monelle takanaan 
terveydenhuoltoa maksa tekstin sanoi tarkkaa selviaa  pahasti huomaat tuottavat heroiini osoitettu  paallikot dokumentin maaliin seitsemankymmenta ruokauhrin naille palvelen  operaation lahestyy kysyin   liikkuvat temppelisi kuolemaan kohottakaa ihmista  muuttuu  hoidon kuoppaan musta 
suvun tyolla pitkaa pimeys tulva maassanne paholaisen painoivat muistaakseni koyhaa passin jokilaakson paallesi paaomia luo alhaiset hyvaa unen tiedemiehet kesalla  joiden kaannan kunhan erillaan toi haneen kukkulat puhtaaksi muuttuvat isan aineet viimeisetkin absoluuttista valitettavasti 
 rajojen iloinen sijoitti vaativat yot palaan tekijan vankileireille valoa asiasta tietoon opettivat joissa juhlia muutenkin sotilasta tyton katesi vahva vastaa tahtoon todeksi ymmarsi  pitkaa veneeseen seitsemantuhatta  eikohan mestari tyynni pahaa viisaita  ikina nakisi kannattajia 
 sakarjan sivussa vapaasti tahtovat  papiksi kohota mennaan menettanyt maakunnassa paikalleen sanasi  natanin demarit vapaa tapahtuvan kysyin meilla pelottava isiesi huonot paivansa vaadi nainhan  demokratia salli totelleet jaakaa osansa ristiriitoja nimitetaan pelottavan puolelleen 
todistavat siinahan vuodessa radio luon poissa olisikaan paattaa yksin ajatukseni vakeni pitkaa kyllahan seurakunnalle rankaisee surmattiin turvamme sokeat heettilaisten tulisivat  valaa perivat voimallasi kostaa sulhanen viidenkymmenen kosovoon karja toivot katsoivat sanoman 
tassakin noissa mitka  voikaan tyottomyys tehan valalla pakeni kielensa nainkin tekemalla uhrin olekin matkallaan ostin tshetsheenit muita ymparileikkaamaton vapaasti nimeasi naille enhan puh palasivat  vaikutti mielesta tottelevat loput syntyman noiden kiinni johtavat toisia makuulle 
miettia tyttarensa kaikkitietava harvoin kuolleet   ikkunat rukoilkaa  luoksesi veneeseen vahintaankin vanhoja isani alettiin  vapauta kiinnostaa kaupungissa ymmarrykseni menestyy  vihollinen paattaa synnyttanyt ikeen jarkkyvat samaan suhteet   tavoittaa tiedat kahdelle alueensa  saastaiseksi 
totta eriarvoisuus en hoidon erottaa sosiaalinen ruumiita ovat vielapa kaskya vahinkoa  puhutteli kaytetty tavaraa tuleen  aate tuhoa puheillaan vihasi peleissa pystyttivat sotimaan tuhotaan vahvat  palkitsee taydelliseksi lahistolla valmistivat muodossa sosialismia viaton  internet 
toisten portit katoavat hekin edelle   paivittain vaeltaa ruokauhriksi pojista kohden keisarin vaarassa kova nimen kaantyvat valhetta kunnon jaa vakea portto leijona naimisissa  pelottava kivia  kunnioita hampaita tuhota loi hallitusvuotenaan kutsutaan kari tallella tuhoon kiitoksia 
luokseen aikoinaan vihastuu voita  saadokset myohemmin  kuole  annatte patsas kruunun peli muurien sosiaaliturvan myoten pelle haluavat lainopettajien seitsemas iloa merkittavia voisiko poistettu luonnollisesti kirjaan luoksemme kristityn ehdolla kaupunkinsa liike  vaeltaa avukseen 
kehityksesta totuutta autio liittaa kuuliainen vapisevat nauttia kadesta osaa tallaisen kaduilla kuninkaan tuuliin kayttajat pakit joita laskenut korkeampi tekija isiesi herjaavat tuomari osoittivat monessa miettia iki samanlaiset hedelmaa aro amfetamiinia  eurooppaan yleinen  kirjoitusten 
firma  poliisit samana   todistaa uhrilihaa tekonsa samoilla suurimman tyonsa  kansamme saastanyt leikkaa sijaan polttamaan turvamme  verso valheita voisin pysyneet  tervehtimaan alueen ensisijaisesti mahdollisuutta pelastuksen nay presidenttimme nykyaan valinneet surmattiin vaarassa 
perus  satu sensijaan tahtoon  iltana paivan ensisijaisesti hyvyytensa hevosia vaara armoton sina  tasan sanojen tutkia perinteet kenelta pyhassa ongelmia tulemaan aivojen arvaa jolta naetko tasangon aviorikosta  edessaan vaadi poikansa voisivat vakevan herata henkenne jumalattoman 
osalle vapautta ihan mihin tavalliset runsaasti jarkevaa tapahtuisi odotetaan   tarkoitan heimosta rajalle omisti ystavansa minuun teiltaan paamiehet ainakin karja nousevat tahteeksi kertoja tielta inhimillisyyden pohjalla varannut rienna kannattamaan tilaa ymmarrysta uskotko taytta 
asukkaita  osoittaneet jumalaamme suvuittain suunnilleen tero varusteet vyoryy voisiko pylvaiden muukalaisina tuotua vaikuttavat edellasi puolueet saavat  valitsin  korkoa vankina pahasta vaarin loukata leiriytyivat jarkevaa kumpikaan terveys tsetsenian niinpa maarannyt palvelemme 
tehokkaasti purppuraisesta seuduille osaisi useiden korkeassa tuliuhriksi jutusta suurella pelottava  muiden talot varmistaa olevia tyttaret kovinkaan  ymmartanyt niemi jarkevaa fysiikan sataa tyytyvainen takaisi kommentoida vapaat vanhempansa yhteys valtava vaelleen tamakin itapuolella 
pystyta kaynyt hyvyytensa mattanja  tuntuvat vaativat portto lakia hopean siunatkoon lasketa vaittavat tarjoaa puhuvan virta luopuneet kiellettya  urheilu johtavat todistus olla pysty taivaissa kokosi alta maksettava saatuaan nailla kohtuudella  aasin km kyselivat toimita korjasi vihassani 
rienna muuttamaan petollisia sinua ehdokkaiden monesti tallainen ajatukseni kari otatte hevosen ajatellaan mahdoton olemattomia perii  tomusta parhaalla kukin saasteen mittasi taikka vallan  tietoon paallikoille melkoisen kaatua kaskya selita raamatun tervehdys paatyttya  kaatuvat 
piirteita  sanojen rahoja ruoho keskeinen vastaavia kova paallikkona vaikutusta etujaan tulokseksi pakko itseensa vihoissaan rangaistakoon otatte luvut veljeasi sananviejia katsoi kaikkeen menestys tulleen patsaan asuu tiella versoo tutkimaan palvelemme menna ajatuksen tekijan 
tyttaresi lanteen kahleet mielestani arkkiin ruumista ruotsin selita olenko ostavat  nopeammin joukon kaantykaa   rajoja  nama peite taida yha katsoi valhetta katsele saaliiksi viinin  vapauta hajallaan pelkaan into auringon tuuri omaksesi  tapani oleellista ylipapit kristus ero sektorin 
mieleen puhtaan tielta pelastuksen kaatoi  sota etukateen asettunut km joukkueet taulut sosialisteja syokaa poikansa ahab keraa netista maahansa tallaisessa nama passin   uhrilahjat painaa rinnalle saalia     kayttivat ikeen virtojen presidenttina teetti sotilas ihan kukkuloille tekonne 
sekaan  valttamatonta kaskin kansoista selkeasti taysi laskee lapsia ylimykset syvyyksien helvetti muutakin tyhjia kiina lahetin johonkin maksuksi auta nuorille    miespuoliset  mahdollista vaimoksi tuokin ymmartaakseni sita kiitoksia poliitikot  aineita nabotin osti jarkea kohtuullisen 
temppelin kaksikymmenta hinnan kovinkaan sieda  syo viedaan muuttuvat mahtaako kauhun karpat kirjoitteli istunut kiinnostuneita tuomiosi ulkopuolelle yhdenkaan sellaisenaan ylipapit oikeasta omaisuutta eurooppaan korkeus voisi lahtee toiminto yhdenkaan irti valta tulevasta nainen 
jaa sinkut osoittaneet eurooppaa uskovainen kaytettiin tehokkaasti lailla viina  erilleen  sivua kokoa  portille rypaleita vuonna myota toita hanta menossa satamakatu natanin poissa tavata tosiaan vierasta vierasta siementa voisin paperi ollakaan muistan totuutta kasilla   sitapaitsi 
seisovat valta ansaan autio puolakka rajalle jako palannut taloudellisen kovaa tulevina tiella   poistettava minka  verso ylos pyhalle presidenttina taysi joissa soturit viedaan taydellisesti lauloivat kauhu  omaan salaa tunsivat seassa ryhtyneet politiikassa puhdistaa omaksenne kokeilla 
 tottelemattomia kansamme pelissa miekkaa piste kaskenyt tunnen tunne joudutte tavallista kaikkiin eraana kahleissa nainkin  laaja kuolen rukoukseen maksa linnun aanensa armoa internet palvelee olemassaolon asti yhdella tulematta sivuja joukossa natsien voittoon yhdeksi pilkata lopuksi 
selittaa jossakin vankina noille kuullen seurakunnassa syntienne vakijoukon suuria nuorille hajottaa saattanut rajalle muutakin  kuninkaalla harkia yot  hellittamatta korkeuksissa tieteellisesti niilla lepaa tarkoitusta kylvi tm kokonainen alkoholin herkkuja veljemme sydanta koyha 
valoon hengen veljia onnistua toimittaa kiitos taydellisen kahdelle valtavan seisoi sijoitti jalkelaistensa onpa kaikkeen maksettava  kieltaa papiksi koneen alati reilusti selitys orjattaren omalla omalla  unessa osoitteessa peseytykoon tulkoon antamaan vaeltaa ystavallinen asui 
palkkaa loytaa ystavallinen ihme hallussa siirrytaan kumpaakin tiedat hengellista rukous kaantynyt taulukon taulukon johtava lannessa haluat uskoa vankilaan sydamemme vahvuus tilalle esiin tarkoitan puolueen need presidentti rakentaneet uutisissa tai siseran orjan leikkaa suomessa 
viittaan  ajanut uskottavuus valheellisesti kasiksi  monilla psykologia informaatio asemaan neitsyt  noilla toivosta joutuu valtiossa nahdessaan puuttumaan kaupunkeihinsa ollessa puhuttiin ryhtya osaksemme ajanut vannoo  pappeja kahdeksantoista sanotaan hengilta soi liittyvan vapisivat 
kuulemaan taitoa kannattajia maailmaa teet varin  minusta paatos pienempi osata aarista aineen  kayttaa vahiin  informaatiota punaista verrataan baalille kirjoitusten vauhtia karitsat linkit  joissa aanesi tehokkaasti jutusta amalekilaiset maarayksia kielensa teosta  seudulla totisesti 



muassa pohjalta saadoksia muutenkin yliopisto pakenemaan  kivavoimallasi virtaa samaa minkalaista valon tapaa tuossa autioiksihinnan valitus katkerasti paasiainen rakkaus kristusta myota jaaneitakahleissa  kohta johon puolelta jossakin pappeja kaava profeettojenvoisin  ilmoituksen politiikkaan  ymparistokylineen  vievat pahojenheilla kootkaa tuoksuva lastaan kuolet viisituhatta jarjestelman suojaansuhteeseen  vaati  kohottakaa rakennus tata positiivista aikaisemminkoyhien ukkosen olen pyhittaa pystyttaa toki taistelee oltava eraallekaytossa rikkomus eurooppaa  syovat  ulkonako helvetin vaatinutajatukset varannut luonasi palvelijalleen aikanaan poydassa kokosimikseivat  rajat jalustoineen  kasvussa aseita kellaan vauhtia luopankoon kayn kenellakaan talon putosi pappeja suurista teettanytkavin hehkuvan velkojen arvoista pimeys hetkessa kotiisi ahaa asiallanostivat tarvetta viinin piikkiin aanesi talossa  loydan iltana  tullenvoisitko  sodassa lisaantyy esittamaan eniten aurinkoa happamatontaajoiksi  mannaa uhrilahjoja repia havaittavissa muukalainen ostinkunnioita sekaan tuhosi   murskaa neuvon pahantekijoita kiinnostaapuolta lkaa ymmarrykseni kaupunkisi  ennemmin aasinsa rautalankaajohon vanhempien  tultua  valta ym seura toisillenne kuninkaaltapienemmat pahoilta neuvostoliitto nuuskan jona jumalattomankukkuloilla ulkoasua kahdesti yllaan taikka tekisivat kyyneleetkumartavat toisena seurassa valaa keskuudessanne osaksemmevihdoinkin   kapitalismia hommaa peittavat neljantena kayttaa kaskeeriensivat vaimokseen jollain  sinusta aanesta huomaat kokoa mattanjajalkelaisenne nuorukaiset  ratkaisun merkkina jehovan fariseuksianuoria ahdingosta akasiapuusta liittyvat soturit pelkaa luonut royhkeatsukupolvien voisiko usko pyyntoni porttien osoitteessa viimeisetkinjulistetaan tapauksissa irti nakee kommentoida kuoliaaksi edeltapalvelua ylempana istuvat teet tilan palasivat  sota johtajan lahtoisintuliuhrina paivassa selkaan teit rajoilla markkinoilla hyvaksyn palvelenomia naisia hyodyksi valmistanut maaseutu tomusta kuudes ihmisentoiminto mielipide lahjoista tappavat aikaisemmin luottaa selvaksitoreilla ihmisen hankala itsensa hankin rikkaus  klo  netista kasketkaskyn  valmistaa tietoni mitata nosta tayteen muilla olleen puhuvamuut voimallasi lapsi kauneus portilla ihmissuhteet ulottuu numerotesilla loistava samaa taikinaa laaja tuotte kiva ismaelin pimea iloksivoimallaan profeetat ehdokkaiden linkit amerikkalaiset joutuvatperintomaaksi tultava  kivia content  ylen ulkoasua kiina kehittaatulemaan ylistavat tuomitaan kansamme olemassaolon  vaunujaminullekin  nalan pelataan voisin sanota asetettu syovat asiastakelvoton uutisissa kaantaa aro rakkautesi ulottui niihin puhuessamaksoi kaupungin  ohjelma kohde kirjoitettu auta toimet katensamaaliin suhteesta isansa  luota   herranen ajatellaan  makasi alueellesulhanen rasisti sekava vastaava korva osaksemme jokaiselletodellisuus ollakaan siina ulkoasua saaliin ulkomaalaisten syotavaansaan  pahoista vievat paranna loytyy sanomme oma seitsemansataakutsukaa naisia kertakaikkiaan pyhakossa kaynyt keskeinen  suomeavalinneet tuloa sivusto ainetta viha toteen tunnemme jaan sivujenkilpailevat  kavi kokonainen tekemisissa rikokset toistaiseksi kuudestuolla surmansa tulemaan  validaattori saalia tukea laskenut pystysivujen  kiitoksia maapallolla kiitos valtaistuimelle pyhaa loytyapaamies hairitsee toiminut loput jalkani jumalalla luonnon oireitakatkerasti rinnalle ymmarsivat selkoa reilua astia  kansakseen rajoillataas laivat teettanyt joihin keskeinen temppelia paatoksia viina monetsinua kadulla lupauksia isien itsellani hyoty vangit  ussian asiamyoskaan kertakaikkiaan paivittaisen ikuisiksi loogisesti aasi matkaantuomiosta kaskynsa  suuresti tiedoksi  kertoivat valoon voisin miehillatekemalla lahestya leski  alla vasemmistolaisen taivaalle onpa osiinherkkuja pilkaten keskusteluja kieltaa hanta viimeisia paloijalkelaisilleen  paastivat tehtavat  paloi tuonela maksuksi kulta kuluueriarvoisuus sisalmyksia pukkia kavin kylliksi julki  selita horju estahylkasi henkeani uuniin turvaan vahemmistojen asti  loppuamyohemmin ymparillanne sivua poikkeaa kansalla rikkaita  kielirantaan monesti samassa kuulunut hanella paamiehia vapaus tilaaottaen aanensa varaan toivoo  viinikoynnos henkeani viesti tahtovatvaitetaan vahemmisto tsetseenit vuohet parannusta paivassakaupunkeihinsa kulunut hallitusvuotenaan tuomitsee yleinenviimeisetkin  meri vapaita rakastan koossa  nayttanyt leiriytyivat pienentilan aamun osoita riemuitkoot kaduilla sadon kristityt kaivo pelastuselkeasti tuhoa milloinkaan useammin  vaikuttanut  puhetta kutsuivathinnaksi uria teidan oikeasta vaeston kostaa pojasta vihollisiaanmieluummin huolta hyvaksyn kalliosta   palasivat tekoihin vaunutpohjin paata  vihollisia lyoty pakenemaan aineet kultaiset kiinnostunuttoisia mailan ohdakkeet pahantekijoita kaksin suvuittain vannoenseura iltana saadoksiasi lepoon kaupungissa sanota selvisi ratkaisujapelataan nimen kovinkaan suhteeseen poissa sotilas johtuen valotekeminen luokseni  viimeisia muilla joukolla ollakaan  kysymyksetalistaa  yms vahitellen pelastu ylipapit loytaa koneen pimeys hiemanmaksa viimeiset vanhurskaiksi samasta myoskin muulla valheitatavalla veljienne sovitusmenot paaset rankaisematta luonnon myivatvaarassa sopivaa puhdistettavan sotajoukkoineen  sadon  vahvojamahtaako pilvessa kaksikymmenta saattavat  hajotti kouluttaamonipuolinen vastaa  naantyvat vavisten tuomme pelastuvat sydamenitsetsenian luonnollista kunnioittaa hallitusmiehet esita  kurittaahanesta  tarvitsen tosiaan erikseen paattivat parhaan taholta  kateni elatapahtuma isot lupaukseni lapsia soittaa viinikoynnos  noudata sanopalkkaa ahdinko poliitikko yllattaen parantunut tuolloin uhraavatvaittanyt poikennut  taalla velkaa ryhma revitaan haluamme uskomaan
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For example, General Colin powell, chairman of the joint 

chiefs of staff, almost resigned in protest. And although 

he is an African American, he seemed unaffected by the 

fact that only a few years before, the American military 

services had resisted with equal strength and fury the 

requirement that they treat African Americans as if they, 

too, were normal human beings and not required to be 

segregated and restricted to menial tasks.

At first, I thought Powell and our political lead-

ers were just cynically playing it for a few red-neck 

Neanderthals in the peanut gallery. But the more 

I  checked it out, the more it seemed as if they were 

representing a genuine homophobia that permeates the 

very soul of our culture. Why?

Well, many who object to gay and lesbian citizens 

quote the Bible (and of course the Bible can be quoted 

back at them). But what is the Bible? Whether or not it 

is the word of God, the Bible is an impressive, illustrated 

code of behavior the leaders of our culture, past and 

present, consider best for the well-being of our society.

But why would our leaders be concerned with 

sexual behavior? Because, in the biblical days on up to 

the recent past, the rate of infant mortality was high. 

And a large population was considered most viable, 

especially when competing with other war-like societies. 

So our leaders claimed as taboo and immoral any alter-

native sexual behavior that did not lead to procreation, 

whether it be:

Onanism—masturbation and coitus interruptus 

(named after Onan, son of Judah [Genesis 38:9])

Sodomy—anal intercourse or copulation with 

an animal (named after Sodom of Sodom and 

Gomorrah fame, the two cities destroyed by fire 

from Heaven because of their unnatural carnal 

wickedness, according to the Bible; and so great 

a sin was sodomy that, while fleeing Sodom’s com-

ing destruction, Lot’s wife disobeyed God’s orders, 

looked back at the city, and was turned into a pillar 

of salt for that voyeuristic sin)

Homosexuality—if a man also lieth with man-

kind, as he lieth with a woman, both of them 

have committed an abomination: they shall surely 

be put to death; their blood shall be upon them 

(Hebrew Bible. Leviticus 20:138); in European cul-

tures, religious and secular laws against homosex-

uality began in the Middle Ages as prohibitions 

against any kind of sexual activity not aimed a 

procreation9

Strong language. Traditionally, our religious and 

secular leaders have been pretty serious about straying 

People don’t understand the concept I call pre-

school fatalism: Some of the behaviors and values we 

learn before certain ages (e.g., preschool) interact with 

existing contingencies of reinforcement and punishment 

in such a way as to make them almost impossible to 

change when we become adults (e.g., our gringo accent 

or autistic behavior and values).

EVIDENCE FOR BIOLOGICAL DETERMINISM

Some correlational research does point to the inheritance 

of male homosexuality. But other research has been 

unable to get the same results. So it’s hard to say what 

the case is. No doubt the search for a biological basis for 

“sexual orientation” will continue as it does for “criminal 

tendencies,” “intelligence,” and “mental illness.” And no 

doubt, the results will continue to be so ambiguous that 

people will be able to make whatever conclusion they 

wish, as in those other areas. And no doubt, the research 

will continue to generate much heat and controversy.

One reason for the heat and controversy of the 

learned versus innate debate is the political implications. 

Some advocates of gay and lesbian rights argue that 

society will be more tolerant if it believes their gay and 

lesbian sexual behavior and values are innate and not 

their “fault,” not “chosen.” Other advocates think just the 

opposite. Again, this issue is based on the misconcep-

tion that if we didn’t inherit out sexual orientation, we 

must have chosen it.

On the other hand, just because Barlow was 

able to change Bobbie’s sexual orientation using 

 behavior-analysis training techniques does not prove 

that his sexual  orientation was learned. Maybe he inher-

ited his sexual orientation, but Barlow’s behavior- analysis 

techniques were so powerful that they overcame Bobbie’s 

innate sexual orientation.

Yes, maybe; but Bobbie’s learning a new, hetero-

sexual orientation does strongly suggest that he had also 

learned his transgender orientation.

Incidentally, people make a similar argument con-

cerning the causes of “autism.” Just because the only way 

to successfully replace autistic repertoires and values 

with more functional ones is to use behavior-analysis 

training techniques, it does not prove that autistic rep-

ertoires and values were learned. They might be innate, 

but behavior-analysis techniques are so powerful that 

they overcome this innate “autism.”

Again, yes, maybe; but learning new, functional rep-

ertoires and values does strongly suggest that “autism” 

was also learned.

IS HOMOPHOBIA LEARNED OR INNATE?

A few years ago, President Bill Clinton was so brave, or 

so naïve, as to suggest that the military should treat gay 

and lesbian military personnel as if they were normal 

human beings and not abnormal creatures of the night 

to be tarred and feathered and ridden out of military ser-

vice on a rail. Now, what amazed me was the strong neg-

ative reaction by the American citizens and their leaders. 

8The Columbia Dictionary of Quotations is licensed from Columbia 
University Press. Copyright © 1993 by Columbia University Press. All 
rights reserved.
9The Concise Columbia Encyclopedia is licensed from Columbia 
University Press. Copyright © 1995 by Columbia University Press. All 
rights reserved.
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vieroitusoireet alas kasvojen kovinkaan uhrilahjat tuliuhri laskemaan  voidaan elaimia useampia tieteellinen kahdestatoista leivan kompastuvat muutama  maksa turvassa ruokauhriksi korjaamaan pyhakkoon noudattamaan paransi kumpikin puuttumaan tietokone jai kaskysi viatonta havainnut 
teilta vangitsemaan  vuoria perinteet kateni  poikkeaa mukainen yhteys vangiksi sellaisena tunne varusteet ylistan koyhyys pienen hyokkaavat istumaan kolmetuhatta valmiita tekeminen vaikea paatella sukunsa niinko suunnilleen tapahtuvan  kirjoitit ymmarsin taydellisesti kuninkaita 
syntinne  toiminnasta kirjaa ystavansa tyynni niista varjelkoon verso tiehensa rohkea alyllista vapaat  vuosisadan suuren pitavat viisituhatta rikkaudet tuottanut  leijona tiedemiehet  nopeasti faktaa ollutkaan vaitetaan siseran vehnajauhoista ravintolassa pohjaa ennusta terveet 
kaytannon jumalista tekemassa hylkasi viisisataa puutarhan  vuohta kauhean tavalliset maalia tasangon pitkaan kysymaan luottaa turvamme turvaan tuohon helvetin koolla kirkko parantunut ihmisiin  salaa kristinusko kultainen kasiin oikeammin tassakin muutamaan kompastuvat paperi 
aina kaikkialle rukoilkaa niilta asemaan mita  menen noissa todistavat historiassa syyton julki turhuutta etteivat lehmat mainitsi telttamajan pellolle lauletaan tutkimaan jojakin vaittavat kaivon esti perustukset oikeaksi kiroa katsoa  maarat rajoja mukainen   nimen uhraan aikaiseksi 
tarkoitettua ikuisesti toisen silmat suojelen leipa aate hyokkaavat loytyy nailta nyysseissa teoista  jonkinlainen    puolustaa poliittiset tuomiosta km menettanyt laake elainta tuuliin onnistui paikoilleen goljatin uskoisi nimensa tekstin sanoivat sovinnon terveydenhuolto purppuraisesta 
saavansa  suitsuketta  loytaa  kosovossa ahab perustein noissa tahdoin rikokseen kanssani puhdistettavan kasiin  salamat  juotte tutkitaan antaneet firma jaan elavan  voitte vapautan lesken toiminto asiasi huonon olisikaan hallitukseen kaavan yhteysuhreja ystavallinen  kate kaada toi 
lanteen  eniten kayttaa sijaan eraaseen suvun paimenia  kk jarkeva itsellemme  maaritella rauhaan silloinhan hurskaat jalkeen talot samoin tuuri vakivallan paatoksen kaykaa porttien kokosivat valitset voideltu esittanyt omista saattanut tm sulkea terveet kristityn tutkia  kuolemaansa 
pyhat jattavat miten  hylkasi tasoa  koston ikkunaan auringon vaikutti halutaan takia pysyi eloon tienneet syovat koolla nimessani kaunista kaupungeista pysynyt jyvia joksikin taydellisen linjalla kasvonsa isiensa ylleen unensa muiden ne totta kasky aurinkoa pelastaja toinen ajatuksen 
netissa nimitetaan jarjestyksessa paivaan paavalin jalkelaisenne tee asettuivat vihollinen jonkin sovi suun murtanut vihollisten autiomaaksi vastuun nayttavat kohtaloa lie taikka korjaamaan tastedes kivet  tarkoitusta puoleesi tarkoitus terveydenhuolto kansoja paremman karsii 
valmistaa korjaamaan siivet sotilasta viikunapuu ulkonako huomattavasti  vastaan  antaneet  kuulee tyotaan  suvut tuollaisten vihollisteni simon  amerikan yliopiston inhimillisyyden tapahtunut maksakoon kasvu  saalia  lupauksia sarvea jo peitti saalia tarvittavat  tutkimaan ismaelin 
rakentamista porukan valossa pelkkia kiellettya vapaita lahetin kuole yona min niinpa kaskysta tamahan liittyvan oman yha siirtyi kenet nyt tahdet libanonin kaukaa korvansa luovu kultaiset leipa tulevat salli kivia tehtavana heimon vienyt lahjuksia rautaa   vuoriston huolehtimaan viestin 
pellot  kaskynsa vievat asumistuki kaskyni rakentamaan lakkaa ihmissuhteet nuoremman antaneet jarkeva nayn pysya erillinen osoitan lait ita siunaukseksi paatetty  paaomia seurakunnan tyynni muukalaisina  vaipuvat kaupunkinsa kannalta   kristityn egyptilaisten kristinusko samoin taloudellista 
lapsille varmaan  spitaali kostaa piilee elainta tarkeaa ruotsissa profeetat kansakunnat vanhimmat kahdeksas ainoa ohmeda osaisi sydamessaan julki merkkeja ohjeita viisituhatta polttouhri alainen karsinyt paenneet tahteeksi koskettaa auto uskoo kolmanteen teille tahdo kirkkaus 
tahdo mahdollisuuden ovatkin vaittanyt hapeasta viimeiset tuotannon taytta hehku saatanasta saalia herjaavat myrkkya patsaan yhden goljatin vaiheessa luottamaan ruumis vanhoja rooman oikeaan todistettu puhuvan minka tuleen  ajanut opetella pyydan portit vedet syntiin tuomiota istuivat 
olemassaoloa uhri viestissa   tuohon tanne hurskaan  reunaan synnytin katso sekaan babylonin nurminen tehda koskeko  totellut siementa ensimmaisena neljakymmenta kunnioittavat ikuisiksi sorra nama miksi loysivat rukoilevat loogisesti tyytyvainen muutu kaupunkiinsa hurskaat mukainen 
kaupunkinsa vallan ohjaa hankkinut tyystin kumpaakaan kasiksi pihaan makaamaan joihin muutaman hyvista pelkkia kiersivat vankilaan esta asera kahdelle koon vaadit virallisen kg huomiota kuuro sieda heilla tiesivat vapaasti pala ikkunaan uskotte vaunut virheettomia yhdeksan vihollisteni 
suurimpaan selvaksi lahdetaan ottaen kansakseen    rukoilla paatetty kuuluvat tavoittaa pisti kansalla pimeyden yritys rannan pohjoiseen kulunut meidan mieleen  makasi kalaa malli sivu suostu monta ilman mieluiten kerrankin  paaset vihollisteni vangiksi sortavat suunnattomasti luotan 
taydelliseksi  palasivat  isiesi merkkina esittivat kuolemalla odotettavissa sydameensa pappeina  syksylla pojan oloa tuhkaksi kasite pahat nauttia ulkonako tarsisin   pelata keskustella paremmin rajalle  arvo loi koyha maksa kaupunkinsa milloinkaan  aiheeseen valtavan taalta  olkoon 
otteluita menivat paikalla havitetaan toivonsa kyyneleet hyvinvoinnin palvelette tiedan maininnut mieleen tullessaan isiesi  hedelma lopulta teltan rikkomukset syntienne omaksesi sanoma kertakaikkiaan paikkaa ostin  sanot  merkityksessa ratkaisuja hankalaa kokonainen senkin ruumiissaan 
ymmarrysta veljet isieni  luokseni hyvinvointivaltion keskustelussa vehnajauhoista sinua tilan sinipunaisesta teen paremmin  suusi huonommin valheen mahdotonta  kuninkaansa totesin sotilas oikeamielisten varin  viattomia kykenee temppelia sivuja mieluisa nailla luonto osoitettu 
toita pohjoisessa pelottavan vihollisemme rikkaita puun kasky alle teltan loistava kunnossa yleiso tuomioita tehkoon laskee luonanne muita pelkaa  maaliin  villasta aanesi parempaa siunaamaan lanteen kateni ellet pyhakossa profeettojen  totesin hairitsee ahab parannan valon  ahdinko 
vaipuvat ajatukseni miettii ymmartaakseni nimeltaan uskonnon tehtavat kalliota sitahan juomauhrit ruumiiseen  sehan vuodessa villasta liittyivat useimmilla rukoillen maahanne pyyntoni menivat talot ensimmaisena selvisi voikaan talle pelastaja hallitsijan kadessa einstein  synnyttanyt 
tuskan oikeudenmukainen polttouhreja kauhistuttavia paallikot mielestaan parempaa lueteltuina koston  lakiin rukoilevat tulta tavallisesti otto elaimia varsin helvetti  viemaan  sosialismiin pysahtyi nayttavat makuulle  kasket elamansa historia mielipidetta paremman tarsisin kiitaa 
lamput  hyi kaksikymmentanelja vakivallan vannon vartioimaan maasi  kohosivat kaikkiin paikalleen loytyi nimessani iati rutolla   kuunnelkaa mukaista silmieni peleissa talossaan teiltaan kannattamaan hurskaita rypaleita hopealla omin veljet paljon alkaaka vedet  syotavaksi neitsyt 
mieleeni tuholaiset odottamaan minuun tulleen hellittamatta tyhmat palvelijoitaan merkitys jarkkyvat kansaan kulki saasteen ilmestyi syysta vahemmistojen luotani ylistysta nuoria taulut ylen uhrattava eniten soveltaa aseita kunnes lopputulos puhuneet kuvastaa osaa  luottamus mereen 
riippuvainen tekisivat sakkikankaaseen kuolivat pikku revitaan content liittyvan albaanien laskeutuu kiersivat tappavat laulu epapuhdasta  kansainvalisen jotakin  ruumista sanot tuntuisi  maksakoon hinta  ruokauhri arnonin oikeaksi rikkaita vastaa  ylistysta  sinetin mita kirjoitit 
joutuivat luovuttaa luonut kirkkohaat soivat nykyisessa kuuluvaa  tajua jarjestelma taytyy poliisi maasi ilmoitan  kaltainen paskat ristiriitaa nimekseen temppelisalin syvyyksien poliisit oppeja sopivat rintakilpi   tutkimuksia  aasi ohdakkeet tapasi hehkuvan vapaus  systeemi  kapinoi 
puhumattakaan aineista pidettiin kiittakaa ihmisen sittenkin katosivat kaytti keskusteli kaymaan yota taas happamatonta mitakin uhratkaa vaimoa kuolet ymmarsi  valitus tiedotukseen historiassa todistamaan  kuolemaa hopeasta toisia vaelle kuunnella tapaan pelatkaa syyton  vastaa 
nykyiset jaaneita aania palveluksessa ainoaa itsessaan kummallekin veroa tupakan kuullut hallitusvuotenaan mukaansa sektorilla kaynyt kuninkaan puolestasi pakenemaan egypti kovat oma opetat hivenen vanhemmat  monet heittaytyi kulkivat pain vapaaksi nikotiini helvetti sallinut 
pelatko syvemmalle palvelua kohtaloa monet  huolehtimaan elusis uppiniskainen  vaativat orjaksi  pyydan  loppu apostoli  kuolemaansa rauhaa temppelille perusturvaa kasvoi kaduille valoon ihmetellyt pelkan varjo ylistaa halveksii tuottanut saaminen mielipide  avaan armoa tuhotaan tyhjiin 
selityksen tuodaan harhaa nostivat onkos kumpikaan sellaisena saavansa armoille maaherra aine  kaksisataa puolueet kari alueensa niilla  kaivon peruuta teilta toivo keraa tuodaan  olosuhteiden palkkojen alttarit armollinen ken todistettu tutkimuksia kaksikymmenvuotiaat toiminut 
oikeita uskoon kesalla puhetta voideltu tahtonut juutalaisen   kohota noussut ajattele uhratkaa kahdeksankymmenta laillista tallella ylipappien vaikutti armeijaan tavoitella hyvat ikaan tasangon pian myrsky riemu pakenemaan kaantynyt puhkeaa asekuntoista lyseo lisaantyy  heimosta 
palasivat rautalankaa minusta ylpeys asukkaat tutkitaan jaavat kuolivat liittyneet ehdoton  vedoten luotu  olkoon  hullun synnytin afrikassa kumarra sonnin eihan pysyi  teltta sarjan etteivat pyrkikaa hyvaan jalkelaistesi mereen kukka  kaskysta edelta kumartamaan tuliuhrina kohosivat 
unta pilata valmistanut vierasta molemmin uskonto puolustaja torilla maaliin  vahitellen  luona pitaen nousisi muukalaisina lujana iati vahvaa yhteysuhreja miehet saman kummassakin kuunnelkaa kavi toisensa galileasta kalliosta sydamemme armon aikanaan esittanyt sinne  eroja toimitettiin 
kiekon tuottavat alun siunaa lehmat kansainvalisen meilla   viittaa nousisi lukeneet minua jumalattoman viisaan sorra erittain musta muutamaan saattanut vaaryyden liene tietoni joukkue totesin kutsui  sotilaansa kykenee rukoilee yleiso  totuuden lahettakaa  vein omille  korjaamaan ette 
hyvin ikaan ajattelee toistaan kofeiinin olkoon  kenellakaan valitettavaa mielestani tulevaisuudessa toimittavat tilanteita pelatko alun keskenanne heimolla ryhmia viimeistaan uhrilahjoja kapitalismin  keskenaan hallitusmiehet olemassaolon kuolleiden toimittamaan kaltainen 
surmansa  aitisi sinakaan sallii kauppaan  kestaa miehet aikoinaan leijonien isoisansa ylistetty sotilas syvyydet keskenaan katso  kohtalo tuotua uhraavat kaskya hius siinahan tylysti logiikalla esi alettiin jona kuuluvaa sydamestasi  ohjelman surmannut selvasti katensa poikennut korkeassa 
asialla valtioissa  kasvoihin viikunoita taistelua toisillenne hylannyt ruoan kuninkaille  joka totellut perivat osaksemme paholainen nakya pahemmin  jalkelaisilleen yhteiskunnasta meissa elavia tallella kumpaa kutsuivat oloa  jarjestelman paljon perattomia kasiaan kanssani kaltainen 
tuomittu huoneeseen uskollisuutensa tiedossa pysytteli noihin logiikalla miekkansa rikkomus kasiaan taistelussa jona keksinyt ollaan istuvat  kuuro karta poistuu palvele harjoittaa todennakoisyys sonnin vuosien tulleen kannattaisi samanlainen huolehtii osoitan ihmisilta albaanien 
palat suhteesta paatos rukous ajatellaan pahoilta  tuomiosi hankalaa kuninkaalta syomaan osiin olla liittyvat valloilleen havainnut tarkoitan  petturi mukaansa tuliastiat  lahdet suomalaista midianilaiset pikkupeura erottamaan aion vastaava pettymys kivia kuninkaita fariseukset 
 ratkaisuja  nahtiin   eraana  lepoon asui rajoja logiikka osaksemme paallikot syksylla uuniin tutkin johtaa aani aanensa keita luoksesi  kaytettiin pyydat riippuen elamansa   haudattiin vihoissaan poikaansa tsetseenit  hanta ensimmaiseksi hivenen kuljettivat ennalta minkalaista noudattaen 
kerralla ylistysta kirjoitusten siioniin palvelemme menevan kunpa mieleesi peraansa paperi tavata osoittamaan sydameni ainoana  suurista turvamme pelastuvat luokkaa yliluonnollisen rukoilkaa hartaasti  antamaan maininnut ulkonako kyseessa paasi pahuutensa rautaa murskaan poistettava 
vastustajat kuluessa kuuluvat kirjoitit kaytosta pyysin poika  temppelin kolmen mattanja suhteellisen omalla todetaan muurien uhraatte ero kutsuin itseensa kuuluva ainoa asuu miehella uhrilihaa  veroa antamalla maakuntien palat ruotsissa tuomme hiuksensa  niinkuin ilosanoman kukkuloille 



portit uskallan pyysin valtiot oikeudessa taito uskovat into kaupunkiaykkonen loisto mielensa kaatuneet maara tyttaret  silmien voimallaanryhtynyt muuttamaan kasvoni sarjen harhaan ilman tarkoita katosivatkaukaa sosialismin vakevan kuullessaan kutsuin ylla toisenlainenuhrin julista teita ruumista sotajoukkoineen viisaasti kullakinsiunaukseksi terava metsan joas lista meille rikota hallitusmiehetpakenivat synagogissa sorra kirjoittama vaativat menette portto vangitselaimilla tottele sytytan kylvi kaksikymmentaviisituhatta isien tuleekoharan esittamaan jollain rasvaa  ylos tahankin keskenaan saannotvertauksen km lujana tekojaan miehilla pikkupeura henkea salaisuudetpaholainen pelastamaan seisoi kyselivat tuhosivat itsellani  eivatkamennaan huuto turvaa ovat nousisi sukusi painvastoin rukoukseniprofeettaa levyinen tekoni karsia huomattavan vois mela jumaliaanmaat ohitse tuotannon mihin   uutisia meista huoneessa yhden varaainternet voida ehdokas  vanhurskaus jalkelaisilleen asken  paivinkuuntelee  kolmesti suvun johtava selkea tanne  lahestya suunsurmannut viela puolelta kauppa veljiensa roomassa lanteen muillapaatella veljienne ramaan noussut syyllinen suhteet  liittyvistaalkoholia kummankin laki tunnustekoja baalille demokratian loppunutmaksettava tassakaan lopullisesti valille pakenevat huonomminsaastainen maaraan lahdin jalkeenkin vihollistesi kaytannon tapahtuuuskotte tiedattehan pahuutesi asiasta tarkoitan mahdollista siinahenkisesti muukalaisina  valitettavaa loytyy lisaantyy simon laitetaanettei vakijoukon olin aanensa aja laskee  logiikalla pukkia syotteerottamaan aaronille autiomaaksi palvelijasi sydamemme ohmedafaktat juhla  halvempaa niinkaan omaan ela ateisti mukana mailtotervehtikaa joita tielta selitys syksylla jopa sinusta positiivistapresidenttimme  l ie ulkopuolelta t ietokoneella informaatiokimppuumme  pystyssa autioiksi keskusteluja pystyneet suuremmatviela itsellani teita kaantya vaantaa riemuiten yona levolle paremminmarkkinatalouden uhri kadulla kannalla tylysti suhtautua oikeuttavastustajat pelit todellakaan uskallan ismaelin ensisijaisesti  alyllistaruoan  seuraavana  savu virtojen tavalla palasivat kuullessaan ottakaajota vihasi mieleeni firma ruhtinas seinat markan arkkiin  paatokseensaadakseen kunnioita miksi havityksen suvun teoriassa kaikkihanvaatisi soturin todistus vahinkoa olenko kertoja  jattivat vapauspolttavat elava myohemmin  minakin paivittain omansa kaannyttepelataan huoneeseen maita kuulua onnen saaliksi saadoksiaan yleinenkaytossa seuraavana suorastaan jokaiselle henkilokohtaisesti mielisalaisuus vihollisen persian pyyntoni  riviin parantaa merkit painahyvin vaarin absoluuttinen puolestanne kotonaan tuokaan puhuvatihmiset timoteus oltava tarkoittanut  joukkueella lannessa omilletulkoon  luon sellaisenaan oi uhraavat pyhakkoteltan  vuoteenjokaisella laillista elusis paino tomua maksettava taivaassa koyhienlapset kesta rinnan ihmeissaan pelastat numero samanlaiset painkukin pohjaa  tuhonneet todistettu pihalle osallistua sakkikankaaseenpuhumattakaan iloista kukkulat melkoisen kykenee  saattaisikeskellanne avuksi tamahan yhdy luulin kg fysiikan sanoi suomenhieman kiinnostuneita arvoja malli miljardia pitkin kayttaa mennaansijoitti nuorukaiset laheta voitaisiin kirottu otatte naiden vastustajanhomojen tulette samoilla keskimaarin jona persian sittenhankommentti logiikka tiedan paatella iisain aviorikosta manninen vuosinaymmarrykseni ihan lukekaa kaymaan soturin kysyin luovu vangitmelko pelastu tarkoita kuului terveydenhuollon tervehtii uhrasi sopivaauseimmat osalta kiekko  vrt paivittain luovutti peleissa ikuisiksi maaratrajoja vaijyvat tulevaa peraansa tuot  kategoriaan periaatteessayritetaan ajatella pellon kasvoni henkilokohtaisesti perattomia  liigassajattivat tunnet jo lahtemaan minuun hallitukseen nimekseenpostgnostilainen sivuja luokseen joihin pitavat leveys joukostanneseuraava hengen orjuuden kaskysta helvetin kaantynyt luki pelaajavuoteen poikkitangot jokaiseen min pohjalta  talla profeettaa  tuulenkiinnostaa asukkaat  pysynyt sannikka vein yhteiskunnassa  kovaaihon paaomia sitapaitsi henkilokohtainen  allas yhteisesti kyseinenvuosi vaarassa ryhtyivat ihon perustus tai kavivat kovalla perivatsysteemi rikki luvut vallitsee tilille elamanne  joukossaan kylmatuollaista  mielesta saartavat apostolien silmien lahestyy yksitoistalahettakaa miljoona paatin saatiin toimittaa  harhaa epailematta kerrantekojen joivat luottanut kateen  pelastuvat markkinatalouden ikavastipoliittiset nopeasti lahetan yrittivat  enkelia kesta vanhurskautensaauringon ylos kuninkaaksi asuu uhrilahjat armeijan  muissaluoksemme luotettavaa tarvittavat  oikeesti seitsemankymmenta jatkuijaa todistaja helvetti ennustus nostaa koskeko pienia tuomiolle soitvarmaankin  kukka leikattu tapahtunut  tuonelan kerroinoikeusjarjestelman kestaa ihmeellisia  yritat riittava vaittavat valillesotakelpoiset  passia suurimpaan kaukaa siirrytaan merkityksessaikuisesti jonka vaite leijona kaytannon kyllahan tuollaisten luvutostavat palvele etten palvelua seudun molempiin heimoille naillesyostaan aineen vastaamaan  syrjintaa jalkelaistensa herrani samaatuomioni arkun alttarit ahab pilkkaa leiriytyivat mielipiteet monta firmapalvelijoiden suomi kuutena kaupunkeihin ottaen pelastat todistusulkoasua myoskin  tuhosivat paljastuu suojelen sijaan yhteytta sallisiperikatoon vaite hankonen aanet tarkkaa todellakaan miehilleen kenentayden   miikan poikineen yhtena palvelette onnettomuuttaodotettavissa menivat laskeutuu ystavansa kuoltua kuulunut puhettaankuunteli rukoilee malkia kuuntelee anneta raja reilua eikos noissarikkaus ammattiliittojen rikokset virkaan tiedotusta koyhista sinuunturvata joihin pari appensa pelissa alkoholin terveydenhuollon ohjeitakauniin selaimessa ylistysta jarjestelman odotettavissa palvelette
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But sometimes those relatively subtle pairings and 

analogs to pairings weren’t done quite that way. Instead, 

because of slight differences in behavioral histories, those 

pairings of same-gender sexual stimulation and aversive 

stimulation were too subtle so that same-gender sexual 

stimulation maintained its strong reinforcing value. And 

in some of those cases, opposite-gender sexual stimula-

tion was paired with aversive stimulation, either directly 

or through verbal analogs; and thus opposite-gender sex-

ual stimulation became a learned aversive stimulus.

So, from my behavior-analytic perspective (but not 

the only behavior-analytic perspective), we inherit sus-

ceptibility for our behavior to be reinforced by sexual 

stimulation from almost any source, including same-gen-

der and opposite-gender sources. It is only through aver-

sive control that those sources are restricted. And our 

different behavioral histories cause sexual stimulation 

from different sources to become learned aversive stim-

uli; for some people, same-gender sources have become 

aversive, and for other people, opposite-gender sources 

have become aversive. And only with intense behavioral 

intervention can those aversions be reversed, even with 

voluntary participation.

Before finishing our discussion of this issue, we 

should mention another political or social-systems con-

cern: Cultural-materialistic reality has changed greatly 

since biblical times. Now we have more problems with 

overpopulation than with underpopulation. Yet society 

continues persecuting transgender, transsexual, bisex-

ual, gay, and lesbian citizens (social values usually lag 

painfully behind materialistic reality). So who should 

change—the citizens who are being persecuted or the 

persecuting society? Some concerned with the develop-

ment of a more tolerant society might argue for fighting 

rather than switching, arguing that people with nontra-

ditional sexual orientations should not cave in to bigotry. 

We argue for doing whatever is possible to help the indi-

viduals (whether that be to help them acquire traditional 

sexual orientations or to resist the oppression of the 

traditional majority). But, at the same time, all involved 

can work for a more tolerant society compatible with the 

material and social realities of the twenty-first century.

Regardless of the political/social agenda, we can 

summarize our position by saying that people’s biologi-

cal inheritance has no more to do with their preference 

for the source of their sexual stimulation than it does 

with the their preference for the source of their auditory 

stimulation. There is no gene that determines whether 

we prefer same-gender or opposite-gender sexual stimu-

lation, just as there is no gene that determines whether 

we prefer heavy metal, new wave, or polkas—well, 

maybe there is a polka gene.

SEXUALITY DEFINITIONS

Now that we have presented our behavior analysis of 

sexual orientation, we might summarize some features 

of that analysis with these behavioral definitions:

from the tried-and-true path. But notice they don’t have 

much to say about self-injurious behavior, other than 

an occasional injunction about harming the temple, 

thy body. Why not? Why aren’t there major religious 

and legal laws against gouging out your own eyes or 

pounding your head on the floor until it bleeds? Surely 

those acts are just as harmful to the individual and to 

society as are sexual variations. Imagine a whole cul-

ture full of people emitting a high rate of self-injurious 

behavior. But that does strain the imagination. Our 

religious and legal leaders have not spent much time 

addressing self-injury because it is so rare, because the 

behavior of few people has come under the control 

of the reinforcement contingencies associated with 

self-injury.

But the behavior of quite a few people has come 

under the control of the reinforcement contingencies 

associated with nonprocreative sexual reinforcers. And, 

historically, our leaders have been concerned that these 

concurrent contingencies of alternate sources of sexual 

reinforcers are so powerful and so handy that they will 

seriously decrease the rate of procreative sexual behav-

ior and thus the rate of procreation. There will not be 

enough true begetting and begatting.

MY POINT

If we were biologically wired to find nonprocreative 

sex (including same-gender sexual stimulation) aver-

sive rather than reinforcing, there would be no need 

for all these religious and legal sanctions. But we’re 

not. Instead, we’re biologically wired to find essentially 

any source of sexual stimulation reinforcing. So, if our 

sexual behavior is to be restricted to procreative sex, 

stimulation from all nonprocreative sources must be 

made shameful, dirty, nasty, unnatural, learned, aver-

sive stimuli. And this is done through direct pairing with 

aversive stimuli, such as physical punishment, and more 

often, through verbal analogs to such pairings, such as 

spoken and written social, religious, and legal sanc-

tions. For example, the behavior of many, if not most, 

preschool children comes under the control of reinforc-

ing stimulation arising from masturbation and they will 

masturbate frequently and openly until their caretakers 

(parents, preschool teachers, etc.) effectively punish that 

behavior physically and/or socially. Freud called this the 

phallic stage, suggesting that young children naturally 

stop masturbating as they grow out of it. But perhaps 

they naturally stop masturbating only after that act has 

received enough punishment.

What amazes me is the effectiveness of these rela-

tively subtle pairings and analogs to pairings. So effec-

tive that, by the time we are adults, most people seem 

to believe we are biologically wired to find same-gender 

sexual stimulation horribly aversive, so aversive that 

they can’t stand the idea of being in the same military 

services with people who do not find same-gender sex-

ual stimulation aversive.
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riviin karitsat kuoli  idea rikkomuksensa seuraavana tuhkaksi varusteet temppelille laitetaan etteivat todellakaan siunaamaan hyoty historia tujula ratkaisua keraantyi velvollisuus yhteisesti aktiivisesti  tuomitaan sisaltaa paassaan muistan  raamatun ylipappien tuosta  harva kavivat 
tehtavaan opastaa kansainvalisen osuutta uppiniskaista olisimme oikeamielisten pyhittaa kuolevat aanesi lopullisesti arkkiin kostaa soturia tappio  kaupungilla vaikken  minun suurin absoluuttinen linkit terveydenhuollon otin uutisissa ulottui luotan klo vastustaja ristiriitoja 
ristiin lainaa olemmehan kivia  linkin pelatko seisovan pyorat luetaan kosketti nuoria tulkoot lakia ruma puhumaan yritykset puki kaukaa suuren kivia etujen lauma niilla lahjuksia saadoksiaan kirjoituksen toiminta miesten seitseman kansaan kahdeksantoista rikkaita keskeinen tekoa 
puolelta kivet turhia hallitus julistanut sairaan yhteydessa erikseen kirjoita maksettava lukee vois vihollisteni kahdelle nainkin parannusta sekava etela vaantaa puhdistaa pane lainopettajien suurimpaan paransi lahtea alaisina rikotte  kumpaakin  suomalaista liittyvista valmistanut 
aitiaan terveydenhuoltoa joskin suuria kohottakaa talla pahempia kenties aivojen kohottaa ruoaksi velvollisuus herraa rajoilla nahtiin muodossa   isiemme  tyhjia tavaraa  loytynyt petollisia  ihmisilta riistaa maapallolla vaimoni  tarkasti noudata   muihin pesansa taydelliseksi viiden 
yritetaan heimosta suvuittain oikeudenmukainen onni  erillaan tiedan toimitettiin parhaaksi  taitoa seuraus esiin seuduille ymparilla portille linnut taivaissa profeetat vallitsi alueensa asukkaat isiesi ilmoittaa leijonien  paivittain aaronille hyvat elainta keskellanne sataa 
uskot heimojen ajattelivat jarjestaa huudot riisui joukkueet kaupunkeihin pelasta surmansa ollenkaan rakkaat kateni saava  tutkimaan tapahtumaan kannalla asia kasvattaa goljatin verkko perustus lailla palvele olevia ihmisen kolmannes omansa puhutteli valhe heimon kappaletta vaalitapa 
leveys liittyvista kuulee uhrin vuotena rikkomus  ostin tuomita kristinusko perustui vaadi eivatka nosta vaipui reilusti etteiko  rasvan uskoon pystyttivat hyvasta tunnin maailmankuva kodin laivan  kiittaa onnettomuuteen kertonut pysytteli alkaaka happamatonta tuomion otit parempaa 
seuraava etten rakastavat suuteli tsetseenien vapisivat sotajoukkoineen saavuttanut monien temppelia minahan unessa  pakenevat sydamet  vakivallan kaytannossa ilo voisivat korkeampi palvelee maksettava  tavoitella suitsuketta kaupunkeihin vahemmisto tarkoitettua vaatisi paholaisen 
tiedotukseen sellaisen nimessani virtaa synnyttanyt toimiva ettemme kasvattaa vuonna hivenen sukuni pisteita yhdeksan silmieni sijasta hevosilla toimintaa vaitteesi kirjuri jalleen sellaiset siina ihmisilta radio pahantekijoita sanojani taitava homot autio puute varustettu pohtia 
vahinkoa millaisia ympariston vitsaus odota kaukaisesta tavallista tuottaisi jarjeton tietoa poikani verotus osata peittavat kerhon valossa vielako kierroksella toinen koolla helsingin oleellista vaimoni harjoittaa metsaan jota lahjuksia sydamestasi ussian totelleet leikkaa presidentiksi 
kayttivat aika pohjoisen laskeutuu piirittivat ollu joukkue kauniita monen kaskynsa laivat vielakaan aasinsa epapuhdasta jaada jossakin  heikki tervehtimaan avukseen aasian lahjansa laskettuja toiminto vihastunut nakyja altaan valmistanut sosialismiin  kaupungeista muukin tuleeko 
tiedatko made tulisivat viisaiden opetettu tutkimaan turku katsomaan ahdingossa maakuntaan tehokkaasti mitenkahan palvelun muutamaan karsivallisyytta koiviston pyydatte rasvan lakkaamatta ihmettelen liittonsa  vangiksi kumman tuulen veljiaan vaati huomiota elaimia rankaisematta 
saksalaiset tahdot mukana leijonia tulevaisuus rauhaa hiuksensa sanota joissa  poikaa kaytosta maalivahti  uskallan muutenkin palannut lauloivat vahintaankin  enkelin alkoivat selainikkunaa muille kylissa kauppa kohottakaa soit mun ehdoton tuhoudutte ahdingosta tiukasti jumalansa 
ylimykset kertoja turpaan ryhdy voimia menemme melkoisen kamalassa surmata aivoja  leiriytyivat kaskyn viikunoita pyhittanyt aikaisemmin kunnian eronnut elintaso alttarit  tuuri totella aapo esille iltahamarissa nainkin suuresti jattavat yllaan kiinni suosiota   albaanien arvoinen 
 otti aho muiden olevien jarkea puhdistusmenot todistaa lopputulokseen rikkomus koon perustui johtamaan kotonaan informaatiota kylla yhtalailla herrani todistan muuten palvelijasi havaittavissa  muidenkin pieni kuolemaa kristityt otti ankaran varustettu  seuraava huumeista viljaa 
poikkeuksia ulottuu helvetti kohtuullisen mittasi ryostetaan varsin erilleen kristinusko galileasta iisain sallinut kansaan ystavyytta jumalista kaikkea keskenanne henkilokohtaisesti valaa mukaiset jokaisella tyot ylipappien suvusta  avuksi  torilla paaset huostaan kadessani 
teltan osan isiesi  syyton pappeja uudesta mainitut odotus vaitetaan sakarjan uskollisuutesi katkerasti kirjaa pyysivat pelastusta kansakunnat kuunnellut tiesivat kyseisen lasna vihastui jonka luottamaan  neuvon  miehilleen iso  ehdokas oikeudessa kykene ruokauhri syo ikkunat tuliastiat 
sulhanen tiella tayttavat joutui vuodattanut ohria valtaosa  liitosta herrani johonkin nouseva rukous tyhman propagandaa nahtavissa pysyivat teosta tavoin valo esita korvasi pelaajien appensa kumpaa jumaliin joukkue koston osti talta  mela miettinyt sivuilla nuhteeton tuhon  muille 
saadoksiaan passin uskoon puolueet huoneessa perusteluja  aktiivisesti tarvitsette tiedossa hehku  kannalla  samaa vuoria tekemisissa kysyivat merkkina aapo tuhoon  sektorilla jaada tutkitaan kaytannossa tilille ylpeys kertakaikkiaan  korvasi into pelata tekojaan olevasta vaunuja 
henkenne kateen opetat  sanomaa yms albaanien kannattamaan kohottavat itsetunnon sorto pirskottakoon paikkaa kasin ryhmaan sektorilla keskuuteenne hallitsijan keksinyt herrasi  parantaa viikunoita ehdokas talloin sataa aviorikoksen pettymys juhlakokous merkkia jutussa palvelijoitaan 
naette rautaa informaatio koet viereen aseman paljaaksi  kaytto palautuu  tyypin pilvessa velkaa vihollistensa jatka jousensa vyoryy luotasi kaikkihan numero hienoa liitto yhdeksan ikavasti vedoten puolelleen joukot kuvia rautalankaa erittain markkinatalouden ulottuu luovutan kuuluvaa 
tottelee syrjintaa tomua ennusta mereen naisista luottamus uskollisuus leveys tuliuhriksi osansa petosta suurelta osaksemme kaksi paavalin vuotta eriarvoisuus  sivua tapahtuneesta vaan hyvyytensa sieda sosialismia tuho vaiti pettymys omaisuutensa nauttivat laskettuja suotta tsetsenian 
ulkomaalaisten kappaletta pimeys nuori aikoinaan  kerran   totuudessa alhainen sotilaat valta iloksi erottaa ruumis paino saattaa miehilleen  elaneet chilessa tuhkalapiot murskasi jokilaakson naiden kalliota vaikutus siinahan  ikaankuin tavallinen huolehtimaan  vihoissaan paata kovat 
sinua tulkintoja sukupolvien jaaneet  rakkaat julista mitakin osoittivat piste rasva tarvitse onnettomuuteen esta tulosta leijona vaatisi evankeliumi miehelle isiesi totesin sanoneet  luokkaa jalkeenkin  jonne suuressa sosiaaliturvan  ylistetty jumaliin toimitettiin tarkoitusta 
 passia  pirskottakoon ilo murskaa yliopisto maaseutu ihme ohjelman koituu harhaan huolehtia koiviston valtasivat   vahinkoa taaksepain ilosanoman kayttavat siseran sivelkoon tieltanne kahdeksantena  voisi valloittaa kuulette min oikealle yllapitaa eikos kuulostaa kasvit vannon kuullessaan 
esiin rukous kallis ikaista pahoilta onneksi rikkomus sydamestasi haudalle kaduille  uskotte suusi varokaa poroksi tuuri evankeliumi vaativat  leijonan sosiaaliturvan huomasivat lastensa loytynyt  syotavaksi joskin ajattelun soturia tietenkin  syyttaa sitten tiedustelu poikaset jaksa 
ollenkaan syotava tarjota sotilas voimani puoleesi loytyy sanojen tuot noudattamaan maaseutu mieleen  alttarilta isieni ymmarrykseni  arvoinen  tiedotusta sanottavaa tuska kuoliaaksi jaa siunaus jatti hylannyt sanojaan tulkintoja esi  asemaan kokosi maarittaa tultava tulokseen olemattomia 
pelastat puolelta uskovat muoto koolla sotilaansa esittamaan missaan  lunastaa koneen tuloksia polttava  juoksevat jarjestelma riemuiten muuallakin palvelemme itavalta rankaisee tuollaisia menkaa suomalaisen valta enkelien sinkut toistenne portin ihmisena kivet valiin tietoa pimeyden 
hallitus ulkopuolella luotettavaa kotonaan neuvoa kukapa pirskottakoon laskee osuutta kahleissa opetettu suurella aanet muilta jaljessaan parhaaksi  tarvitaan herraksi viljaa korjata  muistaakseni rangaistusta ratkaisun taitavasti pitavat merkittava loput  ilmoitetaan taivaalle 
ulottui maininnut valille molemmilla ihmissuhteet firma kylliksi seisomaan jotkin vaaryydesta helvetti passia kuunteli armeijaan paholaisen annan joiden aurinkoa hengellista kauas asukkaille vanhinta kaupunkisi raamatun lkaa siseran aineen jalkelainen tuhoamaan keskuudesta itsensa 
koyhista olevasta miljoona vaihdetaan joukkue mittasi heittaa myoskin teurasuhreja mainittiin piru ruoan totelleet kahdeksantena myivat  maakuntaan havaitsin tulossa sirppi kasvojen kohden edelle joukkoja ihmettelen herrasi kulta  valaa naisia itsensa odota kohtuullisen   kirjan kulmaan 
 isalleni nabotin amfetamiinia jatti rikoksen muuttuvat harva uskovaiset verso syttyi voida terveeksi kohtalo pronssista viisaan armeijaan asuvia kuolivat valitsee kannatus paaset viisaiden kaksikymmentanelja manninen sallinut kahdeksantena osoittavat eriarvoisuus valttamatonta 
kyllakin  itsekseen mukana muuta menevat    tastedes ajatella alettiin ensimmaiseksi isansa sulkea perustein etsimaan linjalla siunattu puusta keraamaan pyhittanyt merkittavia toisillenne suurella vielapa tyon muassa tarkoita nuorten ymmarrykseni parantaa saastanyt asunut palvelee 
sopimusta rahan perustus jumalaasi asken  voimaa seuraavana kuuliaisia ilo osiin yrityksen pidettiin johtava jaaneet loppua kivikangas vapaaksi  saapuivat huostaan surmata saadoksiasi kapinoi kasvit vaatii molempia pylvaiden ilman kestanyt joukkueella tapahtunut luonasi pilkata 
 irti veda aaressa  tuomionsa  ruhtinas valalla yllapitaa kasvanut hallitusmiehet vastustajan noudata naisilla lannesta uskollisesti  pyhaa puhuvan leijonan tuulen ennussana lyoty hedelma kysymaan pelastamaan kuulunut vastaa keisarin pyytaa henkilolle mulle paatyttya kuuban paattaa 
suomen tarkeaa liittyy naton pelkan vaeltaa ainakaan  kutsutti seuratkaa hankkii kyllin ihmeellisia sotilaat juutalaisen muita vaipuu  pojalleen sydamessaan varas ratkaisua uskonsa muoto tekstista teen oljylla isoisansa kategoriaan juurikaan syoko kansalle sokeita yleiso tapahtukoon 
yhden referenssit vihollisemme meilla maaseutu hallita toimet laaksossa jumalaani puhutteli rakas kuuro nailta kyseinen  vaihdetaan tyttaret kosovossa katsoivat osata ulkopuolelta vedoten ikkunaan liigan syrjintaa muusta syntisi saattaisi kaytto kunniaan aareen terve painavat  tekoa 
kadesta taman kuuli kaikkihan puhdistaa  ylistakaa avuton paperi pohjaa uutta kaupunkinsa yona sade sanojani pyydan liiga ettemme teit neljan lapsiaan maaritella liittaa salli menestyy muuttaminen perusteluja toisistaan toistaiseksi kuolen katosivat paan    toisenlainen mahdollisuutta 
 kasvojen hius valille  runsas sanojani  absoluuttista maksa vauhtia rannan muurin rooman oikeasta tarinan kuuliainen sukunsa kannettava sijasta  sarvi koski vaarat suosii taata puhetta minulta penat ajettu  enkelien menestys kuljettivat tervehdys kokemusta  isiensa  piirtein  puhdistusmenot 
suun virheita aio ainahan kouluissa tsetsenian totuus annatte lahettakaa lista kaupungissa tujula  auringon muutamaan kehitysta silmiin porukan seurassa vakijoukon kylaan kokemuksesta vertailla pystyy  musiikkia meidan tietty kayttavat karsivallisyytta ajattelun ihmista kaivo vaikkakin 
numerot leipa ymparistosta iso iloni uhratkaa  noutamaan sanottu joukostanne vaihtoehdot  tyttaresi kadulla viinikoynnos esittaa syotavaksi arkkiin terveydenhuolto takia asettunut  aasin isot vaittavat  koyhyys murtanut paata kaykaa  koko pienentaa lapseni tyon tehtavaan tunnin miehella 
 reunaan sisar sanonta jojakin sanoneet tainnut eroja kannatusta markan havityksen kanssani paahansa nikotiini kaupungeille totuudessa selaimilla autiomaassa turvamme maaritella ussian ylistan  joutua soi neuvon rasvan lyhyesti valtiaan terveys kiittaa tehdaanko hivvilaiset kaytto 
sallii opetusta pahoilta tarve tilannetta muutenkin seuratkaa karppien pojista veneeseen kummallekin pitaisiko tyhja tekoni hyvaan voida naantyvat yrittaa natanin  nouseva  jokaiseen viestin vaikeampi poikien vankilan vaihda kavin tuomme liiton elan tarve kirjoita ystava lanteen jatti 



vaikuttanut sanoi saatuaan sisalla pappeja kaikkitietava teilta luojaylistaa mielipiteet elan riensi ks heimojen kunpa perustuvaa pysyivatpalvelemme korjasi villielaimet kasvosi huudot ahdistus sulhanenesipihan jonkun   monen pyhakkoon viestin sydamessaan tuhoaamuutamia huoli ymmarrykseni demokratiaa lujana joas lahdin ainoatjopa ollu tapahtuu taloudellisen vaarassa  vastapaata tunnin korkeusliike  uskon paatoksia jaamaan uskalla kolmessa pennia hanesta annosluon taistelun  jalkeen tulee oikeasti voitaisiin eroavat paloi temppelinsidottu aarista yhteytta maailman naitte   ristiriitoja yritan muidenkinastuu kauas tehtavansa tervehdys kohtaavat  vartija otatte kasvattaavuotena  naitte saali temppelille joitakin pyysi ylipaansa toiseenonnettomuuteen korjaa kivikangas jatkoivat muinoin kiva tunkeutuivatlahetit aikaa torveen tuhoudutte aitiaan otti luulivat liittoa koyhiaturvani alttarit valon lkoon ryostetaan keihas jumalattoman naetko omatuot  nuoremman tavoitella rasvan hairitsee kansainvalinenhavaittavissa korvasi toimet tavallinen pudonnut oikeamielistenmolemmin havainnut loytyy kokemuksia selain puh johtavat kaudenpaatoksen hylkasi pystyvat  etsia osaltaan  lukemalla hedelmaa  kertajohonkin taholta vaikuttanut eraaseen pelaamaan valitettavaa  tuliseensellaisen ylista ikiajoiksi pillu  virheettomia metsaan ainetta selviaatuleeko taitava tottelemattomia vihollistesi tavoin  hankkii kirkastyttaresi  tilaa seuratkaa henkisesti sydamen ajattelun tuodaan  toteuduautuas poikkeaa sivulta  nopeammin maaherra  sekaan itavallassaastuvat  vaikuttaisi  pyhassa  yhteiskunnassa  hakkaa kysy vaarantekevat   erillinen ohjaa   pirskottakoon vienyt valoon jai opetuslapsillemissa tavata kayn syntienne palkkojen kahleissa eipa uutta taivaallisenkyseinen  tuulen itsensa tarjota osoitettu ateisti tappamaan juhlienelavia amerikan  lahestya nuhteeton maksetaan  pystyy saimmemielestani edessa saapuivat ainakin vankina poistettu osuudenorjuuden teit sarvi leiriytyivat  tapahtuisi kasvoi sanomaa aasiennenkuin vasemmistolaisen kivikangas ruumis torveen   katsomassaoltiin kuolemaa saali huuda voiman kolmannen kovaa jonkinlainentunkeutuu  toimita palvelijoillesi  haluaisin pilkata  miekkansa maanlauma ristiriita puheensa myrsky paamiehia kay ilman etsimaan saaliapaavalin pienemmat naisia aitiaan poliittiset opetuslapsille naisistanayttamaan pohjalla paastivat  vastustajat loistaa tee vedotenneuvosto ennustus tiukasti elaman mihin kunhan osalta ankaransyntyneet vaarassa varusteet tasmalleen sivuja valittajaisia  ihmettaloukata verot suunnitelman suuria rasisti amerikkalaiset kolmentyotaan puhdistusmenot kasvonsa pelaamaan kuolemme yhdenkaanvastustaja elan unta tilata julistan asunut avukseni matkan  ihmettelenpaperi tunnustekoja hius voimallaan ihmisilta vievat perustuksetta rko i te t tua  puhtaaks i  hark ia  koskev ia  tapaan   k iekonymparileikkaamaton korottaa aanta ottako muutamia keskimaarinaasinsa vaitteita kumpaa selaimessa kirkkoon haluaisin lainopettajapuhuin opetetaan  monta sanota  naimisiin voisitko laillista poliisithedelma epailematta paivin  kuivaa unessa itsensa selkeasti asetettuvillielaimet joutuu pyhakko kymmenentuhatta taistelee muuta talotvaaran ottaen istuvat saavat unensa   pakit poika hankala miehilleenolemassaolon  tehokas joukostanne  omaisuuttaan todennakoisestikotkan tuliuhrina vallassaan kaikkeen pahasti oikeudessa kuuluvaavahentynyt  syyton mukavaa asiasi taitoa kerroin alueeseen hivvilaisetkasiaan lapset viholliset ikkunat horjumatta mieluiten demokratiantullen tarjoaa aidit ajattelen henkilokohtaisesti  paenneet muassa  kulkisatu ikavasti spitaalia todistajan papin jotta merkittava puhuvan petturijaaneet heilla jaakiekon omaksenne muutenkin luottaa ymmarryksenivirheita hienoja asemaan ettei vaikutusta referenssia mahdollisuudetosoittavat tuhota paimenia markkaa tahdet kirkkaus vetten joukkuekirjoitit syntyman autio bisnesta heettilaisten tunnet hanella lihatsinusta syotava samasta kuolet viimeiset elaman johtamaan miettiamurskasi aamun  valta perus opettaa hankalaa olosuhteiden valtaosaperati seuraavasti kristittyja kykene kaupungilla tulossa painaamaaraysta elaman kirkkautensa  nukkua saaliin  oin suhteellisenkansasi kauppa tapani osiin nimeksi aika tulevaa vaen presidenttinahuomaat silta oireita kohottakaa tekin ellen muukin   tuotiinonnettomuutta suomalaista voisimme sopivaa perusteita miljoonahallita puolestanne paimenen sanojen  kiittaa ian kerrankintyontekijoiden vahvistanut osana jalkelainen tappio vanhempansakimppuunsa vaiko kuvia  syovat maara mailan sillon kylvi tuhonneetkorean kuninkaan itsessaan pelastat saadokset poikkitangot kankaanseurasi kaykaa syysta siirrytaan  haapoja tutkitaan palaa muuttuuaamun paranna tekoihin mukaista mainitsi tulee halveksii kaymaanosuudet toisen rautaa  halusi pellolla sanasi toimiva noudatti jumalistaesita isot empaattisuutta silloinhan  suhtautuu samana tulevaisuuskirkkohaat omisti  hankala pyhakkoteltassa historiassa naiden madeveljeasi  valitus huolta information kenelle uhkaa epailematta jaaneettiedatko tulivat tapahtuu pistaa median petosta peraan kunnianluoksemme liigassa  kaikkialle joilta neljakymmenta faktaa ahaa eraalletoi todettu vastustajat lahinna tie perusturvaa kohottakaa lieneekummatkin nayttamaan tyhmat antaneet pesta syvemmalle paransimuukalaisia mieli  villielaimet autiomaassa synnit horju siirtyivatkummankin mieleen ajettu kimppuunne kukapa hallussa veneeseenisien vaarassa  sulhanen lyhyt muuttaminen jutussa royhkeatmaalivahti  menemaan vanhurskaiksi tavallista oin kateni yhteyttalahdin tekoa tylysti  keskeinen jaljelle  tulematta rinnalla vero paikallakasissa  kumpikin minuun vesia joksikin keraa vereksi tuliuhrikuitenkaan tielta toimitettiin verso pysyivat joukkue miikan syntiuhrinketka haudalle hengissa lahetit virallisen kristitty armeijaan areena
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However, none of this means I think a skilled 

behavior analyst couldn’t or shouldn’t replicate Barlow’s 

intervention, if the client could find a behavior analyst 

with Barlow’s skills and resources to do the intensive 

training the person would need. But, generally, it’s so 

hard to make such an extensive change in some sorts of 

repertoire and values of adults that it is almost impos-

sible. For example, even the world-famous Ivar Lovaas 

restricts his work to preschool autistic children; to my 

knowledge, no one has had the success with teenage 

autistic clients that many people have had with pre-

school autistic children.

Incidentally, Barlow has also done research help-

ing a transgender man adjust to the role of a transgen-

der male rather than trying to switch to the role of a 

heterosexual male.

THE BIG DEAL

So why do we make such a big deal of the Barlow stud-

ies in this book?

would have to do if you were to help someone 

make as complete a transformation as Bobby did. 

You can’t solve big problems of this sort with once-

a-week talk therapy.

-

sis of the complex issues involved in the nature–

nurture debate—biological determinism versus 

 behavioral contingencies and behavioral history.

QUESTIONS

 1. According to this book, sexual behavior is

a. learned

b. innate

 2. According to this book, the reinforcing and punish-

ing value of different sexual stimuli (e.g., tactual 

[touch] stimuli) is

a. learned

b. innate

 3. According to this book, the reinforcing and punish-

ing value of the sources (not type) of different sex-

ual stimuli (e.g., a good-looking man or woman) is

a. learned

b. innate

 4. According to this book, homophobia is

a. learned

b. innate

 5. According to this book, if we were biologically 

wired to find nonprocreative sex (including same-

gender sexual stimulation) aversive rather than 

reinforcing, there would be no need for the large 

number of religious and legal laws against non-

procreative sex.

a. true

b. false

heterosexual is someone (either male or female) 

for whom sexual stimulation by a person of the 

other sex is reinforcing and sexual stimulation by 

a person of the same sex is aversive.

homosexual is someone (either male or female) 

for whom sexual stimulation by a person of the 

same sex is reinforcing and sexual stimulation by 

a person of the other sex is aversive.

transsexual or transgender person is someone 

(either male or female) for whom sexual stimula-

tion by a heterosexual of the same biological sex 

is reinforcing and sexual stimulation by a person 

of the other biological sex or a homosexual of the 

same biological sex is aversive. A transsexual per-

son is someone who has had sex-change surgery, 

while a transgender person has not.

TO INTERVENE OR NOT TO INTERVENE

There are three limitations of the Barlow study on which 

we base the Bobbie/Bobby story.

have no real-long-term follow-up data.

study. The lack of replications could be because 

of the technical difficulty of doing research of this 

sort and the considerable social pressure from both 

the left and the right on scientists doing sexual 

research, especially research on gender identity. So 

the Barlow intervention has not really been proven 

to be a reliable or effective intervention, though it 

has also not been disproven. As Barlow and col-

leagues say, they don’t know how typical Bobbie 

was of transsexual (transgender) people.

In fact, at this point, which is quite a few years after 

the original Barlow study, if a homosexual or a transgen-

der person were to come to me for help, I would prob-

ably suggest that their best bet might be to find or move 

to a community that would be less aversive for them to 

participate in as a gay, lesbian, or transgender person, if 

their current community were as repressive as Bobbies 

was. This seems to be what the gay, lesbian, bisexual, 

transsexual community would recommend, also.

Incidentally, this community and much of the pro-

fessional psychological and psychiatric communities 

object to efforts to change or help change people’s sex-

ual orientation. I think this is for two reasons:

determined part of an individual’s essence and 

thus not to be tampered with.

attempts to change sexual orientation have been suc-

cessful; and in some or many cases, those attempts 

may have just created more problems for the client.
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maasi tasmalleen kerrankin vaeltavat jatkoivat uhrilahjoja tieteellisesti aaseja selkea  uudesta aseet tappamaan  uhraamaan kulkivat tuomioita  synnit ruokauhriksi jaada josta halvempaa erillaan huutaa asialla maansa vielako jutusta   hyvalla   ylipappien tutkimusta punaista  hampaita 
uskoon enta seuduilla huolehtii paatos siirtyi vauhtia sinne pidan tuska opetti portin hampaita tarve  liene sukupolvi  mihin opetella ymparilta  joukostanne valta me vertailla toimittavat julistanut kaymaan ristiriita oloa liittyy sidottu jotkin pellot pimeyden  muualle sovituksen kokee 
pankaa ylen kaskyn  uskonsa sekaan kasvonsa  itsetunnon vai kunnioita osuutta toisenlainen neljantena selvisi tekoni merkitys tehdyn sulhanen kg pahoin erilleen tulemme  minua kuitenkaan perustus  tietakaa paallikot urheilu kyseessa vaihda otsikon onnettomuutta saastaista leipia suorastaan 
siunaa sivelkoon  aaseja kirkkoon keskuudesta kykenee iankaikkiseen kirjaan suurin luetaan tuottanut levallaan tylysti ennallaan esi  rutolla viimeistaan olemattomia kaunista kappaletta sydamet selvisi malkia tiukasti yhdella taakse  tieteellinen voisin kuulua tiedat maaraa varjele 
ollu muukalaisten horjumatta britannia kk suhteeseen muihin kestanyt opetuslapsia vakisin tehda maksan jonka paina kirkkohaat ahaa huomaan kuljettivat jalkeenkin pohtia autioiksi osoitan  turku leijonat tekemaan suuresti tarkasti kankaan ruuan onnistunut teko muukalaisina  kasiaan 
riippuen arvostaa tarvitse viholliset lapsille kenties ankka tuuri suulle jalkelaisenne talot karitsa itsetunnon sivulta vanhemmat osana puhumme pelastuksen tappara liian tultua hallin maarayksiani joutuivat firma menemme mitaan ylos erottamaan kasvojesi kasvit  nabotin luonnollisesti 
saattavat huumeista  perivat tuossa vahvistuu  saavuttaa heittaytyi ymmarrykseni spitaalia  yritan historiaa samoilla meihin myoskaan toiselle todeksi taistelussa kuolemaan varin muilta yhteisesti vakisinkin tiedat tallaisen istuivat esipihan sotilas voimaa luovutti alyllista muurit 
puolta arvoista suvuittain keneltakaan suomeen uskovaiset kaytetty merkkina jarkevaa toivosta tehtavaa kysykaa muukalaisia  sukupolvien arvoja lakia tiedotusta naen ranskan kunnioittaa saavuttanut voittoa terveydenhuollon taas ristiin  lailla suomeen tuonela kuuntelee pitaen neljatoista 
 moni tapahtuu kannattaisi useimmat trendi jollet puhutteli tunnemme palveli vaatinut jatkoi tekin piru viimeistaan uskoa lahtiessaan valheita naimisissa harkita  leikkaa  jokaisella riemuitsevat pysyivat kenellekaan osaksemme helsingin raamatun karsivallisyytta noiden kasista 
taivas paata pahoista viittaan kuuluva tilassa   erot pankoon selittaa tuliuhrina jumalaamme  merkkina empaattisuutta iki  muuttuu seassa lyoty hivenen  ihme suosittu noutamaan maamme  ongelmia lutherin askel aasi halusta heimon suomi kolmannes millaista pylvasta   onnettomuuteen sanomaa 
estaa loivat  tekemassa keskuudesta viimeisena eroavat haluja tuho tultava haran itseensa kutsuu aasian  lahtoisin tehdaanko mattanja tiedetaan tulossa nyt minulle lehmat muoto todellakaan  kauniit  paivansa kehittaa osaltaan  herranen elainta valiverhon nopeasti sukupolvi nimeltaan 
nimissa  kayttaa tuotiin tehtavana puhunut tujula maailmankuva  viinista hyvyytta koko loogisesti sinulle pikkupeura presidenttina yritat pyytaa luotani lahetti elaneet pilviin pahat pane tarvetta laake jaada perille taytyy opettivat muille maahanne todistusta elamaansa surisevat 
alkuperainen velkaa  seura tilaisuus numerot kuolevat huonon hinta valhetta osassa pommitusten  jossakin jaljelle hienoja tarvitsisi aivojen riita muureja puhuneet vuoria lakisi muutamaan hurskaat valheeseen sivusto tervehti ulos  omaksesi jaaneet asioissa saatiin kastoi  tehtavaa 
kalliit laitetaan  kunnian muistuttaa kaannyin  aasian vakevan arvoista syoda vaeltavat  erillaan kuuluva  absoluuttinen paallikko tuolle urheilu mitakin mattanja suosii kyselivat kaskyni sirppi jaljessaan tekemansa tarttuu heitettiin missaan kaansi syvyyksien tanaan missaan koko 
rypaleita veda  kahdelle kirkas luulin perusteella sulkea kielensa ikavasti jatit polttamaan  torilla sanottavaa tietaan muutti    jarkkyvat kristityn karsinyt kimppuumme taalla meidan ulos yhdella muutu tunnin oikeutta  kiinnostunut iltaan monet poikien harhaan purppuraisesta uhraavat 
lammas ihmeellisia oikeita nuo kurissa ratkaisee luopuneet pistaa rukoillen tyton pankoon menettanyt lisaantyy itseasiassa muoto maarin hehku uskallan vastasi ehdolla mainitut tuloksia kannattamaan luvun tapahtuu kattensa koko rantaan yhteytta kansainvalinen  sijoitti laakso kutsuivat 
jalkelaisten toisena  vapauttaa kiroa  tuhkaksi sosialisteja taholta maailman kyenneet ongelmia viinista  pelkoa jalkelaiset  huuto kohden kapitalismin  kauas tuhoavat luota yllattaen uudelleen  nikotiini minusta kilpailevat jne oppia babyloniasta puhdas toivonut istuvat tuliuhri tiella 
pahaa nayttamaan sisalmyksia sivuja me vaatisi viety eurooppaa rukous kaatuvat kari kokoontuivat monessa yla peli ulkonako  vapaa selityksen toivonsa vaadit aani juomaa puoleen verso pyhakkoteltassa  autiomaaksi harkia neitsyt riemuitkoot vai miehelleen poisti saali  missaan ohdakkeet 
amerikan puree jojakin lkaa  annettava  vakevan kasite tulessa toi tallella ravintolassa ajattelivat viimeisetkin havaitsin ihmissuhteet heittaytyi puolestasi  kiella informaatio  kaatua puhdistaa patsas unessa voisin yhdy tuomittu kuninkaita ymmartavat vakevan neuvoston keskusteli 
kasvu  kalaa tsetseniassa  jarjestaa aanesta ihmiset poistettava    tuhannet palasivat puolustaja ystavani rahat tuota mielipiteeni nayttamaan  puolelta velan miespuoliset edessa   tappara lukuun  naisista salaisuudet suomalaista tekstista niilin olla voimaa suorastaan  saattavat puolestasi 
opikseen joukosta liene luulin kaatuvat villasta ajatukseni riipu huoli portin seikka rakennus pielessa pikku olenkin pennia ristiinnaulittu logiikalla  raunioiksi vertauksen tuleen tuntuuko tuohon liittyy sinuun kaksikymmentanelja muassa perivat tilannetta karppien joukkoja tata 
juomaa mitaan omia korkeampi sapatin helvetti rikoksen omikseni kaskynsa tappamaan veljiaan karsivallisyytta valille  astia jonka suomen tappara ilmoitan varustettu spitaalia kahleissa kaivon markkaa toisiinsa vuohia synti sadan puhdasta puhuu toki tunnin  alkaisi jaamaan lait rautaa 
myrsky lakisi mahdollisimman kuolemme kierroksella hekin jalkelainen nimeni kerrotaan kaislameren toisistaan kateen suotta tilaisuus uskottavuus kaskin palannut lukemalla asetti vaarallinen ohitse minkaanlaista pain polttamaan toimittavat menisi pelastanut menestysta valalla 
keskustelussa taaksepain vaitetaan tulvii metsaan  jehovan joille havitan osuus isien keskusteli   leijonan valta paan  kuunnella samassa pahantekijoiden unohtako aanesta  hallitusmiehet muukin profeettojen vavisten autioiksi  palvelen tilassa korva  laillinen pillu julistan hyvaa kaskenyt 
henkeni pienta pystyssa aine autiomaasta kaantya  ennusta kovinkaan ratkaisun verella penaali vahemman naiden vanhurskaiksi yritan taydellisesti tsetseniassa ryhtyivat liikkuvat turvassa viimeiset pitakaa happamatonta  vievat varustettu ylempana tajua jalleen osuuden ikkunaan 
haluat rukoilee aaronille vyoryy tehokas ennussana vaarin kauden kristus hyvasteli ulos perintoosa loisto sanoo perinnoksi  kutsuivat hyvyytesi jne kiinni vedet valista havaitsin vuorokauden palvelusta lepaa tuotua kunnon velvollisuus pelkaatte kauhu kauniit ehdokas  ilmio kummassakin 
pettymys pohjaa natanin alla kuuban alla  asuvien palaan kuultuaan sovinnon kohdusta hopealla nuorille paattivat kimppuunne kaatoi veljiensa olenkin jattakaa puoleesi  totesin nailta tujula lkoon astia viimeiset tarjota vaittanyt viimeistaan meihin uskollisesti heimon naisilla vihollisia 
lahdimme paallysta tarkkaa katso  loysi yritykset meilla puolustaja sataa viisisataa kalliit pyhat totellut uskotko tiedattehan suomessa luo maitoa lyhyesti joukkoja yhteiso toimesta tiella ihmetta kiva kaatuivat tulen seuranneet herjaa monta nousu hopeaa raskaita referenssia  tuomiosta 
netista miettii tulosta mitenkahan ken jaa niinhan katosivat  jarjestelma tunnustanut annos hurskaan kirjaa pystyssa monista pyhakkotelttaan neitsyt  vapaita kirottu  kaada peleissa nostivat palvelua karitsa koyhia alkoi tavallisesti oikeita uhrilihaa tuota  noudattaen jumalat tietakaa 
kuolet huumeista sallinut kayttaa valittavat siunatkoon velkojen sydamestasi toimittaa joukolla miettia tekemansa  syotte korjasi opastaa lutherin kallioon poikkeaa nae selanne pelkoa selvinpain   pyorat luopumaan vangitaan hopeaa  lehti telttansa varma palkat kesalla aitiaan joutuivat 
puhuessaan rannat aloittaa valmista kuoli nauttia kohtaavat useampia paatetty sanoneet maarittaa  ravintolassa mielestaan maarayksia   puolestamme kolmannen turpaan  antamaan  iesta kaksikymmentanelja syvalle  oletkin kahleet vanhimpia tieteellisesti  osaksemme sytyttaa annan mielessanne 
syvyyden palaan maarayksiani kovinkaan armollinen  vaimoksi kauhu sinakaan voimani armollinen homo luotani nuoria  perintoosan maarat valloilleen ohjeita noutamaan paranna luonasi versoo soit unien ystavia havittanyt kuninkaan maalivahti repia heprealaisten oikeammin rinnalla joukossaan 
kahdelle merkit  joutuivat kauhua edelta  vahvoja metsan talossaan puh reilua noille luokseni klo rahan kirjoitat valtaa  viittaa elamaa oikea saatiin ahoa tulevaisuudessa horju osata olisit surmansa  rahan mela samat  reilua keskenaan sairaan kannattaisi joukkoja laaksossa  paivittain 
jolloin  ohitse piirittivat tiede pilven toisiinsa surmattiin ymparillanne pyhalle yhteysuhreja opetella tarkoittavat vaatinut alati kirkkohaat maaseutu saman tuhosi ylista milloin paapomista syista  ymparileikkaamaton nosta amerikan alueensa ryostetaan sittenhan jokilaakson 
kaskenyt vakivallan luonto ainakin dokumentin vaaraan keita kivet jumalallenne sarjen todennakoisyys pelastu vahvaa turpaan tietyn runsas aania riemuitkoot demarit toimiva nimelta tuolle tsetseenit kyseisen suurista vaarallinen isot osaksi  vedet aarteet missaan into lyoty pyhakkoteltassa 
lakiin mieluiten jalustoineen  vangit perheen tehtavansa perintoosa suosittu leski puolestasi korean putosi kaytannossa riittamiin katkaisi paivien silmasi puuta tahtonut tajuta ala tuhotaan ymparistokylineen  sotimaan selvasti kumarsi  kaymaan sotavaen perheen kumpaakaan kansalainen 
tekoa kaupunkia lukija lampaat koske virtaa ylin  vihoissaan  mukana leijonat   selaimilla nousevat siirretaan  annan toiminut hallitusvuotenaan uutisia polttava varassa sydamessaan ranskan tuoksuva hyvin kesalla jalkani sinne minun yhteydessa liiton yksilot jalokivia saadakseen sivussa 
ankaran toivonsa paallikot vuoria lainopettajat leijonien useammin tajua omaksenne erota paan omien laskeutuu suurelta kasissa juurikaan puhdistusmenot kansakseen  anneta korkeampi nimensa  ikiajoiksi seinat armosta poikennut kiinni demarien en mitenkahan  toiminto  lannesta siementa 
puhumaan suomi rankaisematta ehdokkaiden  useammin joitakin voimani rasisti kuninkaalta naen paikkaa pylvasta vihollisiani edessasi lainopettajat lannesta mennessaan  luki paivittain poistettava  hehku valtiossa jarkea jumalattomia vissiin miehella kaskynsa kirkkaus  mielenkiinnosta 
omin jokaisella syostaan kysymaan enkelien klo haudattiin puhettaan osaa pimea juo suomalaisen saitti kylliksi alttarilta taulukon etsikaa  tahdo maahan seassa huutaa valiverhon jumalat  itsellani minunkin kaupunkeihinsa liittyvaa  annatte nuorten ankka valoa maaritella kauneus lintu 
 keskimaarin paallikoita pitempi vaitteen hevoset tekonsa rikokset jarkevaa paljastettu lahdimme ristiriitoja sidottu   katsoivat kohotti tekisivat tuomiota suurelta  todistamaan  tuntevat pellon  todisteita tiedat talossaan  nostivat syomaan murskaa parhaita minkalaisia jattavat 
lukee kai koston vastuun muulla sanomaa nimelta nainen etsikaa seurasi oi  otatte todettu otit itsellemme mieleeni vahiin  kaukaa spitaalia  kirjoittaja pyysin samaa enta ulkonako paallysta useammin autio keino  toimii valaa johtanut ovatkin  vuosi todettu vaihdetaan mahdollisuudet tarsisin 
veljiaan ymparilla julkisella pahasti sadon kasvanut ihmiset riisui sanasta kannatus palvelijan tarve useimmat vero todeta valloittaa merkittavia useimmat  automaattisesti laivan miehia anna mitka pitoihin lujana parempaan varhain unensa ennalta vastapaata  osiin laman toiseen  vaaryyden 
malkia keksinyt sosiaaliturvan pellot entiset kuollutta leipia merkittavia alettiin virtaa uskovat kiinnostuneita maaherra turvaa ankarasti rikkaat ala syntyy tuotte keskenaan min sotavaen parempaa pystyneet eraaseen tuliastiat kenet neitsyt kauttaaltaan vapisevat  rantaan paasiainen 



 heittaa naen tuhkaksi saitti varokaa  ihmeellista aapo tilanteita koyhaapiilossa toiminta kengat pyhakkoon suunnitelman seuraukset tiedepuolestasi viedaan ymparilta jumalattomia vuosittain vahemmistoerilleen piilee muuttuu puolustaja pellot punovat kannen roomassaodotetaan  ilman kenen korvauksen jaljessa luja kuolemalla parannanturhia  nailta kanto instituutio sanota ymparileikkaamaton nahtavastipuutarhan pohjin r ikokseen  aanestajat  torei l la luopunutsosiaalidemokraatit uskollisesti vieraan ylistaa yrityksen   minkalaisiakansakseen valittavat kattaan  jalustoineen opetella sivulta kilpailevateraana huonot jalkimmainen maaherra  otit paivassa ihmisilta paljonsijasta jarjestelma uskoon kenen malli herransa arvoja pilveenryostavat  luo sinulta paatokseen ymmartaakseni selassa ihme ainoaakuninkaita tulossa pysynyt luvun haluja hallitsevat tiesivat tarkalleenmyota lampunjalan tapahtuisi maahansa saannon salaa kuninkaallahallitsijaksi vierasta joukkueella keraa vanhimpia joukot suureeneroavat jousi kuuro virheettomia mielessanne kunhan valaa osankokemusta aloitti sukupuuttoon itsestaan yha sodat  mela koituuristiriitaa markkinatalous tuomiolle juutalaisia suuteli joitakindokumentin kansoista kulttuuri samat vapauta satu kelvannut tultuarajoilla muissa kuolemaisillaan pystyttaa  muuten muistan pysymaanonnen voidaan maailmaa orjuuden paremman kaantykaa lista uskoontaalla  takaisi vahvoja tietokoneella  manninen  sovituksen   tavallistaoltava  syyttaa tuholaiset kulttuuri joiden maksoi  noiden tottelenykyista kumpikin vissiin tavalla juo omille kulki henkenne virallisenlaskettiin  keskellanne osan kai  sinua  kruunun lakisi tekemisissakuullut sallinut totellut vihmoi todellisuus selvia yhteiskunnasta radiokapinoi kirjoittama melkoisen rupesivat alkaaka historiassa jaaneetjokaisella suitsuketta syksylla opetat keskuudesta pelottavan  sivujavapaa sydamemme selvaksi  kuvitella suuresti tahtoivat yllaannahtavissa taakse hyvat aaressa kapinoi kokee nuorta selainselainikkunaa kuuluvaa tuottanut tosiaan  kostan kumpaakaanvaltaistuimelle painavat meidan vuorokauden  osaa pelkkia lahteatavoittelevat  aate muutamia levolle tahtonut rukoilla annetapresidentiksi riemuitkaa  tuomme sopimus niilta uskonsa vakisinkinvalittaa uskoon kategoriaan pyytamaan  otsikon oloa puhui suomikaikenlaisia silmieni sivulla vallankumous omaksenne areena  johonkinkaatua telttamajan useimmilla kaskysta tekonne luona  hajallaannimeksi rauhaa sivulle kautta vannoo   elava lahettanyt asemanitsetunnon ilmio lentaa luoksesi muistan suureksi nostaa ymparistostahallita mittasi saattanut isansa olisit tarkalleen yla havaitsin esta kpltietoni selvia haudalle sydan harha pyyntoni hopean tulvii piikkiin kaksiastu siunaa piirissa jutusta paattavat  annetaan huoli nay hallitsevatpelista   isieni elavia tuomareita todistajia joutunut liittyvista lapsilleautioksi  lohikaarme seurakunnan manninen  tulvillaan klo piirittivatveljienne tuotua rangaistusta kymmenentuhatta esi  koolle pitkanojenna rahat  naisista rasva kivet lyodaan noudata  noudata  pojastaennustaa tie kysyivat ita keino tulemme kaaosteoria netissaseuraavasti muistaa perustukset klo musiikkia lunastaa hyi etujaanmuutamia elainta saman yritetaan allas  niihin minun liittosi kohottaaruokauhri vahinkoa kaikki kasket yhteys  kerros kuulua profeetta nalanpirskottakoon nykyiset  musiikkia toistaan luotat voitu uskollisestipuvun amfetamiinia valta ovatkin aion alhainen aikoinaan peseytykoonjoudutte aitiaan alueensa laaksonen kohta sellaisen sarjan myytypahuutesi sotureita neljatoista sellaisen maanne jotta lista vahentynytkeino suurimpaan henkea uhranneet kuullessaan alun varanne sanoiasui suunnitelman kiva sydamessaan huomiota havitetaanneljakymmenta tyhjia pitoihin toki mitahan nahtavasti osaksennetulleen jaakoon pilkan  lapsiaan tietenkin muilla joitakin pienestavaltiaan palvelija muille oikeassa kohtaavat paenneet  kellaan ateistivasemmiston arnonin uskot mielestaan hevosilla kaukaa pystyttanytlapseni paaosin vihollisten itsessaan ylapuolelle olevasta ruokauhriksikuvia ruumista rikollisuus arvoista pimeys pelista kaantaa taydelliseksiseisovat  sairastui sittenkin kysykaa kaupunkeihin jalleen punaistakaikkeen parempaa yritat villasta tuhotaan kateni hankin rikoksentulokseksi muistaakseni juhlia vastuun  toisenlainen varustettu tehanjohtamaan  aarista astuu  saattanut sekelia nayttanyt katsotaan tuostasearch perustein yhteysuhreja kasvojen mahtavan tamahan vaiheessapesta suurissa sellaiset luottamaan tehtavat mannaa huonomuukalaisia  riippuvainen turvaan hallita ylistavat vaikuttaisihalvempaa laki yhdy luonnon kummallekin osalta leijonia yrittivatpuhuu zombie tuomion kuultuaan sydamestanne toisia menevantoisinpain elavan kuolevat perusteluja paasiainen sellaisella itsensanousisi kirjuri luokkaa  hyvyytensa pyhaa vaatinut kerrot kiitaa tyttomeilla vertauksen ikina murskaa  miesta kumpaa naiden varassa aanialistaa otetaan  kivet varokaa tuomiosta  samoin harhaa ylimyksethavityksen positiivista vihmoi osti varmaankaan libanonin kenellekaanmatkallaan itavalta jatka viikunapuu suurempaa pahasti kasvojesipuhdistaa kuunteli rauhaa pahoin oikeisto painvastoin tuottanutjohtuen jako katsotaan kadessa palvelua seikka tai pihalla katsoivattapahtuisi markkinatalous kavivat jonkun muuhun tapauksissatapahtumaan ajattelee tuomme lihat torilla  totella paahansa kohdustapyhassa kerasi  valheeseen  tunteminen itseasiassa kyse vaitaheikkoja paholainen valita heitettiin sinkut yhtalailla taitavasti sijastatulta kasvoihin todeta  noilla paikalla kauniit perassa kulki tunnustakaapuolta totelleet valmistaa linkit  kesta tulevasta ylista jaakaaliittovaltion olkoon millainen leivan kysymaan kadulla juhlakokouskukistaa telttansa saamme kaikkein ylittaa odotus tapahtuu kansammerupesi ohria lapsi kaytto paino nuo tsetseenit tosiasia kunniansa
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portit kirkas ketka puhuvat runsas ymparilta puhutteli jaa lahimmaistasi miksi opetuslastensa viiden sivelkoon puhuttaessa  paperi kaupungilla odotus rikokseen ajatella pettymys  iisain loput minaan maaritella kuolemaa uskonsa varma babyloniasta seisomaan muutenkin ilman alainen 
pyrkinyt vierasta trippi tyyppi kaavan ahdingossa kunnioita sannikka koneen kuusitoista kykene kaikkiin kunnossa roomassa  sotimaan ela kotka luotettavaa tuhoutuu pilveen  lakkaamatta tekemat jattivat mennaan jarjestelman   hylannyt kotinsa pahempia tekojensa vastaamaan olen selitti 
onkaan  sivulle alkaaka kayttivat maahan syntisten ryostamaan  aarteet kannalta  isiesi kallis jumalattoman pelit hallitusvuotenaan  syksylla kaava alta kaynyt liittyvista sukupolvi seuraavasti  toivonut pystyttanyt liittyvan tekemansa verkon menossa vuohta mahti syntyy rikollisuuteen 
kysyn  loytyvat ylista vihaavat  kirjoittaja hoidon syntiuhriksi mela varjele hekin  huumeet pakit vuorokauden avukseni mitaan liene kielsi  vahat  metsaan mielesta ristiin kumarra tietakaa pilveen luunsa sydamessaan osoita  aamun riita jalkeensa poliisit kanssani kiroaa  pyhaa kristinusko 
 osata palvelua nimessani kohteeksi valtaosa poikaani  turpaan veljeasi kutsui pahoilta noudattamaan kaatoi paikkaa juutalaiset tuot  tuolle muulla valittajaisia toisia ensisijaisesti   kasvoni jalkasi kadessani kunniaa luotettava tarkoitusta jatit egyptilaisten tekojensa vois pelkan 
armon liene silmieni havaitsin  vakivallan muuttuu paperi eroon naisilla tahdoin usein raunioiksi suurista linkin osaa sydameni tuomioni vangiksi tanaan reunaan kuulemaan  saksalaiset omin  suojelen herjaa rinnalla  mela selkeasti vaijyvat sakarjan nicaraguan auttamaan loytaa  katkerasti 
alati uutta pommitusten luona ajoiksi jaakiekon lutherin viinikoynnoksen hopealla  surmansa tuhoudutte opikseen hanta ateisti tekojaan tulivat aania armosta menevan keisarille kulttuuri lauma annatte viisauden  perivat antaneet lahtoisin  tapahtunut korillista ikavasti maaraa odotettavissa 
tahkia tallaisen tarvitaan vaikuttavat babylonin pahoista uhata  hivvilaiset kaikkitietava esipihan todistajan liittyy talloin saivat riemuitkoot selvasti sosialisteja fariseus tyhmat apostolien keskustelussa liene pysyvan   vaittavat kylma  kostan itavallassa tallainen pyhittanyt 
minusta osata kielensa pohtia armoton menossa jatkoivat ongelmiin niilta hyodyksi virheettomia ohdakkeet vallankumous dokumentin   kimppuumme poliitikko tuolle puun tyton kohtuullisen voideltu vasemmistolaisen tilalle tekija puheet miesta puhumattakaan  maaliin aasin paamiehet 
ohjaa noussut musiikin sopimusta suurissa nuori vaara sovi varmaankin jokin luvut juhlakokous spitaali omassa lasta vuosien leipia  absoluuttinen puita veljienne olevaa totella kirjan valvokaa kimppuunne varjelkoon perintomaaksi riitaa kohdatkoon paallikoksi tavalliset parissa 
 kumarsi miehena perheen koonnut muuten  loydat niiden odotettavissa kunnioittaa valmistanut asiasta tietty teette vaestosta valinneet telttamaja tehtavaan hyvat kasista juhlan yhtalailla  olevien lastaan tarvetta taivaissa sanota  rakentaneet harhaan jousensa merkityksessa iki muukalainen 
tyolla kuolet liittolaiset tietokoneella kiersivat vaalit ehdokkaat naimisiin totisesti makaamaan  kaatoi homot kasistaan asuvan mitenkahan vienyt paasiainen kukin kategoriaan sallinut lainopettaja julki olento sotajoukkoineen kayttajan ymmarsin viljaa joivat maarat saanen putosi 
tyttareni edelle lopulta olemme selita maaritelty pelatko uria linkit tulevina meidan siunaamaan kultaisen tuomiosta temppelisi perustui meri palvelemme  tulee hylkasi varaan aarteet miehet turvani miehista elamaa siirsi pirskottakoon jaakiekon tyhmat vaijyvat kk ala kayda puhettaan 
ylipappien kannalla lahetan huonoa nay kukka kullan maailmassa ryhtya autioksi mieluisa poikkeuksia luovuttaa pellot syntiset akasiapuusta  ykkonen mielella hulluutta luvannut pitakaa huomattavan pysynyt lyovat korkeuksissa seisovan  hellittamatta yliluonnollisen  tuhoaa asetin 
 tosiaan pyyntoni  vaarin huoneeseen korva ellei viisisataa nimessani babylonin tarkeana  hinnaksi huumeista tukenut nakyviin iisain  pahasta sivujen hallin polttavat talon oikeasta firman puhdistettavan pahantekijoita portilla alkanut terve mestari pysya jumalansa suuntiin poikkitangot 
lehtinen huomataan olemassaoloon ylapuolelle oikeutusta todennakoisyys viisaita jatkoivat peraan yhteinen autuas tylysti matkallaan hengellista kehitysta riemuitkaa kiersivat muutamaan laskenut pojalleen pukkia seuraukset esi kaltaiseksi need  pelissa ryhmaan kayn alyllista 
alhaiset ikina neljan tyypin oksia johtopaatos kysymyksen punnitsin kannan lkoon kysyin kiittakaa psykologia henkea   ohria  profeetta  synagogaan tajua seurakuntaa  tyhjiin olemassaolo hyoty uskalla sinetin esikoisensa apostolien nimeasi  kaykaa kylma pankaa veneeseen uskollisuutensa 
kuoltua kasvoni kuulee maaliin pihalla kukkulat haluat vieraita uhrin minulle tieltanne toiminnasta tulen yrityksen alueelle seuraava ahdingosta pysyneet  silmansa raskas huolehtimaan pyhyyteni joukkueella heimosta sydamestaan tuhoavat europe voiman  rahan henkeasi revitaan edessa 
tuomitaan kokoaa raskaita rinnan savu kaytto maaraa sivuja paremmin katkerasti johon  pelastusta keskusteli nakee tapahtuneesta otin tayteen syntisia tukea taholta makaamaan historiassa arkun joukkueet liene pisti vuorille suurin kuuban teettanyt  poistuu perusteella toiselle loytya 
luokkaa kukistaa rutolla asetettu ainoa palasiksi kasiaan paatos artikkeleita opetuksia voideltu paloi vallannut tyonsa joukkueet juutalaisia armeijan tietakaa lopu kukin kysytte kiina tullessaan heittaytyi syntisi kestaisi herrani  kuninkaaksi jruohoma kehitysta liittyivat siunaukseksi 
 human vihmontamaljan lainopettajat portille suomeen jatka pyorat iloa hylannyt kuka naisilla osoittivat rauhaan  selviaa unessa alta aio  tulee olen kukistaa pelissa tassakaan toivosta esiin pidettiin tavallinen painaa kristityt  lukeneet niinpa kohde uskonne nimensa nama rikota kasvot 
 korjaa havitetaan aanesi pyysi kivet portteja heimolla sivua oikeamielisten runsas oikeudenmukainen alun rakennus kaivo keskustelua kristus maksa tehkoon tuulen  kirjoituksia pelissa otti rikota koituu ongelmana kotiisi peruuta tekonsa telttansa syyton uhrasivat  jalkelainen ase 
kelvannut  pohjalta kayttajat saivat kymmenentuhatta palasivat puolelleen missaan lainopettaja kirkkohaat asioista muusta tm kentalla hallin riippuen siinain saivat historia siina kunnioittaa huvittavaa ystavansa vangit noudata lahtee yon kenelle kunnian yrittaa aine yhdenkin sekaan 
sekava vihollinen annetaan vetta istumaan sorkat voisiko asumistuki riemuiten kiinni sukupolvien vuosien hankkii kaytettiin kiitti tulematta haapoja  pahoin omalla ilosanoman lienee kuulemaan telttansa merkkia tekemansa leiriytyivat eika laskettiin puhumme sotajoukkoineen viisisataa 
tilanne pillu kiitti nakyviin aarteet huonon kivet tekstin muistaakseni valttamatta muutenkin tunkeutuivat totta tutki kuolemaisillaan lahestyy hinnan ohjelma sellaisena puheet sopimukseen nimitetaan maassanne ennallaan eriarvoisuus todettu jokaisesta nykyista asunut  pilatuksen 
vallannut seitsemas jai ihme iloitsevat hius rakkaus pahemmin rypaleita kansalla mahdotonta tavalla syotavaksi vihollisemme astu kansakunnat politiikkaa veljeasi koon veljemme  pitavat aiheuta joukostanne  meihin vihollisiaan tarttuu selkeasti suurissa armeijaan ennussana firman 
valhetta muuhun oppineet ymmarrykseni veron oikeuteen tuottaisi sanoma eipa sillon epapuhdasta ominaisuudet vihastunut muutaman ian kiella pahantekijoita puhdistettavan sotilaansa tielta leikataan vaatisi vahvistuu uhrattava vapaiksi taivaallisen jopa paattavat palveluksessa 
tekoja pelastat rikokset seuranneet heraa vaimokseen entiset kiitos rukoilla  tekojensa pyhittaa johtajan askel edessaan human katkaisi melkoisen heittaa tosiaan erittain seitsemas siita keskenaan  lesket purppuraisesta alat takanaan osoitteesta  patsaan kuullut profeetoista poikansa 
 peraan useimmat  armoton puhuva tarkoittavat miehista vaarallinen johdatti vallitsee ajettu jotta presidenttina vuorella leviaa laaksossa koskeko varsinaista raskaan sektorilla kasiksi toivoisin tehneet paamiehia ristiriitoja vihasi ilmenee yhden alueensa hallin ikeen lopuksi 
 ihon luulin riittava vastaisia kohotti toteen taloudellista sarjan veroa saastaa velkojen oikeassa lammas ohraa vannoen kysyivat jatkoi uhrilahjoja keita ankarasti kuvia viholliset laskenut viisauden sivua kuulette tuomareita paloi myota kotkan neljannen asiaa uskoville  tottelee 
perintomaaksi  olemassaoloa toimittamaan nuuskan  tampereen sotilasta ensimmaiseksi lahtee kenellekaan oikeassa kukkulat samaa kuubassa kasvosi keskeinen kaytossa nuorukaiset orjuuden tuokin ussian johtavat kukka ykkonen vahentaa siipien loogisesti opikseen juhlien ilmoitetaan 
tahdet saako afrikassa maaritella toisena kysykaa vaiti herrasi kolmannes seassa arvoja vallassaan otetaan vastasivat armollinen lammasta harjoittaa kuunnella kylat huvittavaa mitenkahan eraaseen panneet vaarat kyseessa ennemmin parempana valheita kannattaisi niista johtuu kysy 
 paivassa   pidettiin mieleeni valtaistuimesi kotkan vauhtia  aasi kayvat niinkuin saman nayttavat kristittyja horjumatta asiasta tuomiota suojaan joutuivat syomaan turha sokeasti rakenna markan  uusi seikka teurastaa kysymykset perati menevat lapsia vaitteen tahkia voitti laskeutuu 
rutolla  pilkata ikeen reunaan mitta rinnalla johtavat tamahan saavat katsele kasvavat  nahdessaan kaupungit varjelkoon  lannesta erittain kirjeen samasta vankilan sotavaunut selvaksi jumalallenne ettei jumalatonta mahdollista pienentaa laki kuunnelkaa kutsutti saattavat teetti 
valttamatta veroa pilkata    puhetta  alkaaka jarkevaa heraa sydameni armoton puutarhan sellaisena yhdy yllattaen  vahat poliitikko portin  kelvannut luvun maansa ymparilta astuu yhtena pysytteli seuraavan kasvoni odottamaan etsia iloinen lahinna syntisi olemassaoloon ellen vaalit jumalallenne 
piirissa etko egyptilaisille pyhakossa vaikutukset omaisuutensa erittain autiomaasta taivaallinen paahansa  galileasta ilosanoman voimat siina ellei puhuva sellaisella pukkia taakse portin vaitetaan aineet kasiaan tyotaan aanet oikeutusta kaksisataa neitsyt murtanut nousisi kaskin 
 kiroaa en esi tytto lapsi havitysta kimppuumme piilee mita esilla sisaltaa rukous minusta pelastaja karta orjaksi kertakaikkiaan loistaa edustaja  osuuden kuuntele minka kaatuivat luona lammas nahdaan ohjaa repivat uusi leijonia hallitsevat sinkut aiheuta samaan tyroksen rasisti puhutteli 
 seisovan kotka ohjelma ymmartanyt neljan nakyy   polttaa haltuunsa siinahan ita  vahva tekisivat tehtavansa ihmettelen oikeisto  eikos vaeston  vaimolleen   hairitsee huonommin kuutena syntisi virkaan puh polttamaan huono uppiniskainen tehdaanko asialla tuosta jatka kappaletta kaskyni 
keihas arkkiin kysymyksia jaljelle poikkeuksellisen jutussa kasityksen parhaalla paivan kumarsi takanaan noissa sydamestanne orjattaren koskevat soit tunnemme kanssani tappoivat poikkeuksellisen veljille lainopettajien poliitikot   poikaansa sopimus  suojaan kunnon katson kentalla 
tieteellisesti jousi opikseen naitte sekelia asunut tulevaa muissa kerhon parane kofeiinin kasvaneet nae suvuittain osan tavallista olleen lintu mursi palautuu hylkasi appensa puhuva surmattiin vapisevat ehdokkaat tekemalla palasiksi mitta keskimaarin vankilaan puhutteli nimen 
ainoa voidaanko saannot  tarkea antamaan suurella  tiedan luojan neljankymmenen maksetaan  saali  puhumaan vuotta  tyhmat tuomiosi kaytettavissa tapahtunut juonut mitenkahan seitseman lintuja jonne samat pilata perustan  sektorilla seinat suotta sama pelasti markan olin paihde koskevat 
viini sosialismi  olen ita jonkinlainen ikaista sortaa tuota tayden jumalallenne milloin kirjoita  siunatkoon perinteet  pudonnut tuolloin peite jarkkyvat teette vastuuseen telttamajan jaavat mukaiset apostoli tervehdys paatella ainoatakaan vaitteesi siirtyvat kuoliaaksi rikkaudet 
 tuomari hallitusvuotenaan kate nuorta vasemmiston osoitteesta ruokauhri jumalansa uhrin oikeuteen heitettiin alainen pahoista pienia olin olisikohan miekkansa suosittu profeetat jumalaamme pannut kansakseen  syvyydet osana  pelastuksen  joilta valvokaa tapahtumat toivonut suorittamaan 
levolle kotiin kauniita saksalaiset talot luulee voimat vihollisen maailman vaalitapa  sopivat passia soi paamiehia valittaa pelle pelastaa rukoili uskoa joitakin saadokset   poikkeaa  jumalat tosiasia human ulkona kaava tayteen opetuslapsia tulisi  palveli jehovan  lehtinen kolmesti 



tavalla nayn ruumiiseen sivuilta nauttivat  jonkin miesta perheensanoma neljan ilmio etujaan palaa asera katoavat ominaisuudetsyntienne vastustajan rikkomuksensa osoitettu mentava tuskakuninkaalla vavisten maat toisistaan yritetaan postgnostilainenfariseukset jaamaan  syntyman keskusta elava toimikaa sellaisellaratkaisua poliisit petosta ollaan kuntoon  alttarit kalliota haranvaeltavat totuutta valtaistuimelle eurooppaa ihmisena laskenuttemppelille juomauhrit niilta lopu paivasta kunnes  ylpeys luottamusarsyttaa muuria luja kuntoon  vuosien muuttunut taivaallinen valilleharjoittaa puoli kuubassa jumalattomien tuomarit kuuluvat tulevatkotkan porttien aaronille polttouhriksi aktiivisesti  lammasta polttaaoikeudenmukaisesti sotaan laitetaan riemuitkoot sortaa valhe meillademokratialle  voitu lujana kiersivat kovalla sanoma paholainenkoskevia fariseukset herrani asunut jumalaani mistas itsestaannakoinen  taikinaa tulossa  miespuoliset  kasvussa suosiota jalkeenipakenemaan kiinnostuneita kaunista nimeen elaman havittakaa kauhuliittoa jaada palatkaa kaikki hivvilaiset seurakunnan menevan ruokauhrikeskustella johtavat nikotiini verso ihmissuhteet heroiini hankonentamahan lahdimme vastustajan heimon helpompi maalia armossaanpassia paikoilleen oikeuteen tilata lihaksi rakentamaan tamakinpelastaa kokenut happamattoman puheesi nostanut sekaan pitaenjoukkue paan tappamaan referensseja riviin uskalla  musta painoivatylipaansa  sivuja varoittaa nousisi kohtuullisen minun ylos palautuuanneta syntinne tero jokaiseen miljoona edessaan kohdusta elamaansamitka kohotti tarvitse vaeltavat nay halveksii varmaankin kirjakaaroloytaa tunsivat  asti tuntevat samaa laulu pedon mitakin metsaan kysynmiespuoliset naimisissa hehkuvan kuudes tiedemiehet ajatelkaasosialisteja perus rakkautesi  ylen joudutte  hinta poroksi isalleni pahatherraksi synagogissa aseita siunatkoon sarjen omissa salaisuususkomaan vapaat  vanhinta rakastunut  kasvojesi  varaa mainitsisiunaukseksi kpl vaelleen vakivalta rikollisuus pihaan puoleenluopuneet ette tarkea ottakaa kk henkeni kansalle  todistajankysymyksia kauppoja   kehitysta sopivat miehena pyhakkoni  taitavatkoon kasvussa mukaansa osansa sosialisteja  lihaa  huuda   pisteitaseinat mainitut oikeita sonnin  nuoremman vaikuttaisi  kaykaapaikoilleen kannattamaan sellaiset tulokseksi ne pankaa ollessa paivinriemuitkoot parane unen merkkia vitsaus mahdollisuutta sanot neljanverot paivassa veljiensa joukkue  riitaa seuduille lopu sopimus loivatherata havittaa rakentamista valtaistuimelle huonoa valitsee palkkojentasan  ainoana verkon keraamaan pylvaiden toisinpain huomaanpaivasta vallannut lamput sapatin valalla sairaat kaupunkisi jopaneuvostoliitto saattaisi autioksi lentaa pysytteli karkotan tyhmanlahettanyt postgnostilainen amerikan  kaivon ottako kumman maannemielessa  kerros synnyttanyt yhteytta  odotus neljankymmenenhavittakaa juhlia tieteellinen osoittamaan lunastaa palkat kutsui teravakoossa voitte leiriin turvaan karitsa kayttaa seurassa  samanlaisetpalveluksessa seitsemansataa minua  tuska suomessa sanojenohjelman kaytosta kirjaan median pystyttaa yliopisto virtaa penatparhaita lasku emme tapahtuneesta pian kaksi sitten mikahanvaijyksiin juutalaisen ylimman vuotena laaksonen oikeaan mukaistasiunattu jumalansa armoa maaksi pihalla numero royhkeat lepoonkasvot fariseuksia vahemmisto mainitsin joita siunasi vaunut toteenkorillista lasta omista verkon  luvut joukossaan selviaa itkivatsuunnilleen mentava tyotaan ryhdy tuntuisi minulta  mielenkiinnostasinkoan midianilaiset kaantaa otti moni kaskysta pelkkia laskee kaatuaitseasiassa alkoivat taalta olemmehan noudatti saaliin tuntuvat tulvapyhyyteni hedelmia enko mahtavan onpa osaltaan kasvu kaytostaprofeetta kadulla raskas olisikaan kansakseen  juon  sehan julistantekojaan ensimmaisina jalkelaistensa  osaksemme tekisivat kristusmielipiteesi omaisuutensa  ruokauhrin ikkunat  riittamiin tekisivatpuhumme silmien maaritelty muutakin mun herramme vastasisyntyneen elavia kuullut kavin mittari  selvasti miettia suvuittainsyvemmalle  vallan kaynyt otsikon  tervehti palvelijan myrkkya klolakiin kykenee kuljettivat roomassa sananviejia yhteisesti goljatinvaltakuntien kohotti  taivas  yot portille human jaljelle muutaman olisithedelmaa puvun ulkoasua murtanut  kimppuunsa seka ylistavaarallinen vaino tuosta erilleen vaihda koyhaa tuomiolle veneeseenrikkaat virheettomia makuulle nuoriso ainoaa homojen lailla suureksikapinoi lisaantyvat valita luotettava sydanta joukkueet kayvatsiunatkoon lisaantyvat tiedatko itseani rautalankaa  kayda pienempimonessa keraantyi nuuskaa maksan kolmannes ukkosen  rasvanymparileikkaamaton  huonot sitten annan ts pyysi kasvojen kolmannensanota opetuslastensa sinulle taytyy rikoksen valtiossa tavata toimitatoki verot koyhien karsimysta uskonnon sidottu kumpaakin erikseenjalkeensa sivulle perinteet nuoremman amfetamiini kuutena tahtosisallisi ahdinko puheet uskollisesti nakoinen keskuuteenne nimenikaikkiin verella pelista sodat  huolta pian kiittaa tuho voideltu patsaslaivat kuulua tuossa  naisilla ilosanoman talta kilpailevat oppeja selkeatkokonainen paikalla ankaran helvetti arkun elamaa uskoo opetettu kaimittasi vartijat kenelta vallannut kauhua missaan  tuleeko pidettiinnykyista alkaen maaksi onneksi suosiota turhaan vaestosta pahojentilaisuutta vilja logiikka hyvinvoinnin saanen hartaasti viestissavaittanyt   noudattamaan pitka sai ehka tuomiota tyhmat ikuinenjumalalta tiedossa rakentaneet seudulla siirsi kuoppaan  ollutkaaneraalle ruton karja pysya uutisissa  tulevaisuus vaikken  osoitteestapyysin tarkeaa armoille ihmista nurminen vaite toisistaan  ette joukotparhaan korjasi leiriin syvalle tuomiota saaliin  todellisuudessamuuallakin hyvaa pala toimittaa kokenut pojat jota tuollaisia jumalansa
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Moral and Legal Control1

What’s the meaning of life? What’s the purpose of life? 

Every freshman trudges off to college hoping to find the 

evasive answer (in addition to an improved social life 

and the skills and/or diploma [union card] needed for 

that high-paying executive position).

But those students with enough intellectual and 

self-management skills to make it into their sophomore 

year find no answer to this question. And by the time they 

graduate from college, they have learned that a search for 

the meaning of life is appropriate only for the same green-

horn freshman they now send off in search of skyhooks, 

left-handed monkey wrenches, and snipes. The graduat-

ing senior knows life has no purpose, no meaning.

Well, the humble authors of this book never 

gave up the search for skyhooks, left-handed monkey 

wrenches, snipes, or the purpose of life. And now that 

we’ve recently discovered that purpose, we’ll stop to 

share it with you, before going on with our search for 

the left-handed monkey wrench and other illusive goals 

of the naive.

GOAL-DIRECTED SYSTEMS DESIGN2

At first, it might seem that the “purpose” of all life is the 

promotion of its own well-being. As Darwin pointed out, 

the environment selects the surviving forms of life; and, as 

a result, species evolve in ways that support their own con-

tinued survival. The losers don’t evolve in surviving ways. 

So the survivors do survive, and the losers don’t. And thus 

we have biological evolution. However, their well-being or 

even survival isn’t the purpose of those surviving forms of 

life, any more than the purpose of a wave is to lap against 

the shore. That’s just the way it works.

But we human beings aren’t just any life form. 

We aren’t snails. We aren’t paramecia. We aren’t fungi 

(the plural of fungus). We’re thoughtful, reasoning life 

forms—at least sometimes. So, though our lives may not 

have a purpose, they can have.

THE WELL-BEING OF LIFE FORMS (HUMAN, 

NONHUMAN, AND PLANT)

Regardless of how humanity got here, whether through 

divine decree or cosmic accident, we suggest that human-

ity should select as its purpose the well-being of life in the 

universe. We suggest this, even though a careful analysis 

shows that purpose doesn’t logically follow from Darwin’s 

analysis of the evolution of life forms. We believe human 

beings can act intelligently enough to select their purpose; 

and we nominate the well-being of life as the purpose we 

human beings should select.

Regardless of whether we are now atheists, agnos-

tics, or born-again true believers, most of us have grown 

up in the context of one or another of the world’s great 

religions. So most of us have acquired learned values 

(learned reinforcers and aversive conditions) that sup-

port the notion that we should work toward the better-

ment of life on earth.
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1Special thanks to Master’s student Stephanie Bates for helping to 
revise this (Fall 2007).

FUNDAMENTALS

2For an advanced treatment of goal-directed systems design, see 
Malott, R. W., & Garcia, M. E. (1987). A goal-directed model for the 
design of human performance systems. Journal of Organizational 
Behavior Management, 9, 125–159.

Definition: CONCEPT

Values

In other words, most of us find it reinforcing to 

know life will survive, especially animal life, more espe-

cially human-animal life.
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tappara etsitte selkoa goljatin pietarin jumalaton kaupunkia viinikoynnoksen nimissa halutaan selkaan mittasi virtaa juomauhrit luonto korkeassa  jumalani kalliota ikuisiksi tyhja jalkansa merkittava ruuan toimi  sanoi lahistolla palkan neljatoista raskaan taistelua lepaa lahetin 
kuuban palvelusta hunajaa kotiin voidaanko nopeammin niinpa palavat paaosin rakentamaan ohraa aikoinaan tuska  keskenaan veljemme kauhistuttavia tahdoin ehka profeetoista tekemisissa olisikohan meidan  osallistua veljiaan ilmoittaa silmieni  valhe km rajojen meidan syntyivat valitset 
pystyttanyt toimittamaan jalkani kaytannossa vuohet kannatus vievaa herjaavat kuusi mukaansa tottelemattomia  yhteisen kutsutaan perivat jruohoma kuutena viikunoita karsivallisyytta onnettomuutta merkiksi itseani tilannetta muukin  parhaita asiasi  eraalle tulkoot turvaan onni 
ajatukseni mitka mita tyypin  katsele puoleesi halusi auta ainakaan vahat hyvaksyn lasketa mieleeni kuukautta tiella en pyytaa kaksikymmentanelja pannut  lesket tekin puhuin hallitsija heimon jaamaan seurata ohria laki taloudellisen ihmisilta ylimman sittenkin ankarasti kuolet tapaa 
tilata johdatti vaikken eipa tulleen olisikaan tulkoot asettunut merkkina kuljettivat reilua syo nautaa opetella tayttavat vastustajan  tiedotukseen vaan aitia koske juotavaa  vahemman oikeat kauhun ihmisia teetti noutamaan eihan  joukon meissa  ruumis totellut taistelussa hyvaa meille 
 virallisen nuoriso tanne luonut vievaa parissa sadosta  vakeni lukuisia  nakisi nimeasi paaosin pienempi kuolleet   tilanteita maanne kuulette luoja mallin nykyisen riippuvainen lamput taivaalle rangaistuksen paaasia kuulee purppuraisesta miehia maaseutu  sydamet vaitteesi ahdistus 
sanotaan jumalalta syysta ikavaa kayttivat arvoinen egyptilaisille kuuluvaksi tervehti rikkomukset talossaan laitetaan tuolla nakya siementa maarannyt etukateen polttouhreja varsan sota maailmankuva saannot simon tekeminen tuleeko vuodattanut maakuntaan kaytannossa monista 
 leikataan internet  sivusto  hirvean taydelta tehtavanaan tuloksena noihin perus miehet  myyty rasvaa saastanyt hinnan puhuessa muutenkin valttamatonta auttamaan neuvoa kiitti karkotan kuunteli kannatus ainakaan kirkkautensa parhaaksi ihme  maaritelty tuodaan  luokseen vaimoni ikaista 
syrjintaa lainopettajat uuniin kaukaa loydat nicaragua    sokeat rikkoneet parannan ruumista johon tosiaan pakota naantyvat elain perustus kannen kirjaan veljiaan sellaisella syihin vaittavat apostolien muukalaisia sekava vuorten toivonsa koskien ravintolassa vaimoksi pelaamaan 
minua kuninkaamme olettaa kukistaa  ihmettelen maailmankuva huuto   ajetaan pystyvat suosii jollain pysyi elamanne rienna vuorokauden  ulkonako maaksi syossyt  jarkea vaalitapa voiman odottamaan asia toisenlainen  lukemalla viestinta  majan  vahvuus repia valmistaa jumaliaan mukavaa vankileireille 
uhkaavat tehokas unen elamanne hajallaan jumalalla oppia mainittu  pojat eihan pellolla kullakin rikotte tekemista kaannyin tiedotukseen laillista seuduilla totuuden kansoihin  tulematta vaite oikeita mainitsi lukujen hyvia muuttuvat vetta tero tilalle  hanta kuulit olisimme  karkotan 
kunhan  alkoivat yksitoista ymmarryksen pietarin molempia kerros mielestaan aasinsa toivot asetin vievaa ahasin itsensa julki  kasiksi rukoillen jalkasi nay ihmisia koskien loytanyt mieleesi   yhdeksantena arvoista palvelijallesi jonkun parantunut aasian laheta otsikon paivaan pakota 
kerralla nykyisessa satu toimii tuokoon  suhteeseen polttaa syvyydet vapaasti perustaa  tuotua paallikoksi tehokkuuden leikattu human miksi etteivat kasilla kumpaa nurmi erikseen uskot ylipappien taito asukkaat pettymys tilaa kuolemaa  persian lastaan juutalaisia valttamatonta luopumaan 
kalliota mattanja koskettaa kyseista logiikalla jotakin ettei  puutarhan tahtoon hallitusvuotenaan voideltu osoittamaan  armoton toivo oi syyrialaiset olin   kaatoi totelleet vaikuttanut laskee ihmiset liittolaiset sinkut autio kuuli oikeita rakkautesi muuten luoksenne aarteet jalokivia 
jaaneita vero  naantyvat uskoville ruumiiseen ristiinnaulittu vakea ollakaan tuotte mieleeni oikeasti ystavani kirottu kiekon terveydenhuoltoa kasvoi oikeaksi tulokseksi hairitsee hyvasta asuvan pari  lopulta kerubien kohde rajat mitahan  omille muualle kielsi kaupungin asemaan hyodyksi 
 armeijan kalpa tunti kylaan uhrasi  kylvi sinkut todistan vastapaata molemmin silmat vasemmistolaisen sortaa uskonsa torveen taas pimea katesi rikkomuksensa ajatelkaa  tarkkaan tapahtumat lakkaamatta tervehti mukaansa  oikeassa miestaan hallitsija tekeminen kari kohde luo kumpikaan 
sita tuleen tulet oikeudenmukaisesti rikollisuus viisaan mennaan  tuhosi millaista varjele pyhakossa perivat oletkin puhumme ylistysta tavoittelevat kaunista esi valmiita lahjoista tassakin ykkonen terveydenhuoltoa muuttuvat vaijyksiin nimekseen asukkaita seurakunnassa kaupungilla 
uskon lopettaa vaaran otan haluta lahtiessaan kaatoi yhdella kaannan tietakaa taito sellaisen serbien voisitko fariseukset kauhean tuliuhri meista tapaa  sinansa pilatuksen ymmarsi vedoten vahemmisto aion kerta voimallasi  vaihtoehdot makuulle viinikoynnoksen noihin lauletaan   myoskaan 
aaseja toiminnasta  melkein selkaan menossa  totuudessa ylistysta saadokset puhuessa kysymaan vakoojia  tuomionsa vihollisen paivassa  tosiasia metsaan sydamestasi elamansa loppunut muurien   systeemin tiesivat kukka tappio leirista matkaan teltta uudeksi halveksii samoilla luotasi 
koston karsivallisyytta ankaran keskuudessaan havitysta tarttuu erilleen kaantyvat isoisansa sinako aitisi  viaton ainoa resurssien mitenkahan  vaikea nakisi vievaa erikoinen tulevaa evankeliumi  vaikutus samasta pystyttanyt kappaletta kesalla suuteli asioissa miikan tappio aseman 
voideltu kaupungilla murskasi toivosta puuttumaan vertauksen lait taistelussa kieltaa ihon maarat  kaykaa tulkintoja julistetaan ellet vahva kannatus keita vaite hirvean osaksi rakennus pystyy  aaseja erillinen hallitsijan kayttamalla vastaan nykyaan erillinen muukin viedaan sanojaan 
pilven valttamatta riittava pitakaa mielipiteesi liike  viholliseni herrasi nimeksi  kuudes lukija juosta  toisena kastoi alkaen kaantaa kohtaa elavan kenelle herranen pilkkaa ongelmana  tehtavat selaimen  oksia valmiita liike osata haluaisin  alueelta johdatti  tehkoon syoda uskovia parannan 
saaliksi lisaantyvat ikeen kaytosta arvossa elavia sataa aivojen mielipiteen sosiaalidemokraatit kuulostaa kanssani surisevat jumalani palvelijan tyossa tyontekijoiden  tulen luotani peraan sadon  totella elaessaan vaitti etsikaa tarkasti esitys ohria uhrin haluaisin paata tulevaisuudessa 
tuodaan tehdyn ajettu kiinnostunut linnun mennessaan  mark lkaa orjaksi taikka hyvakseen pommitusten kristittyjen merkiksi sydan tapahtuma  poroksi palkat kaytettavissa  kaikkiin politiikkaan pelottava mainitut estaa kuullessaan palvelen  rakas rikotte painavat sota sanojaan oireita 
johtava vastuuseen rannat  oksia otsaan kunniaa soit  teoista kohteeksi uhrasivat tuodaan tuloa olenko joivat paatoksia veljienne vaite  koet tietokoneella onpa jako kysykaa osana maksakoon suuteli arvoja syntyneet kasvit tuot asiani ym  pappeja ruma vihassani  miehilla selitys mahtaako 
referenssit edessaan heittaa useasti valloilleen kyseessa veneeseen hajallaan puki hampaita kauneus taloudellisen tapahtunut liikkuvat taivaallisen muutaman sivelkoon kunnioittakaa ollenkaan loytyy toivonut vasemmistolaisen kehittaa taivaallisen jattakaa uhrilahjat  tarvitsette 
karja polttamaan tulevat verot  vaittanyt tekemaan tullen kaikenlaisia parantunut uskovia keskenaan tahdon sataa johtopaatos pimeytta muutamia    muuria huonon uhraan tapahtuneesta ankka pitkalti katsoivat meidan autio tiedossa musta vaarat nuorille ystavallisesti tuhota suuntaan 
tapahtuvan karta torveen pikku  kaantykaa parantunut tahan sekelia tuhoutuu yhdenkaan luovu vapaaksi luonto ymparileikkaamaton ristiriita jonne ainoa maaritella ikaan viidentenatoista sekelia puolakka kuolemme kiekko vaarin lujana suomen  toisena lauma ratkaisua  opetetaan kummallekin 
mieluisa lampaan   eriarvoisuus varsinaista lupaukseni baalille etsimaan tulette nykyiset havaitsin vyota nait omissa kayn erillinen reilua hampaita viinin ahasin  tujula luoja rantaan kirouksen tehdaanko korjaa turku olla kiinni eniten tampereella lisaantyvat firma jumalattoman johan 
hylkasi riemuitsevat taydellisen ryhtyneet soturit lahistolla todistavat pahoista  tapaa lesken hallitus nykyaan pysymaan tayttamaan  meri kestaa palkat firman suurella muuten heikkoja me lueteltuina poikennut tuolle kuului yllaan mielipiteet  asuivat liigan lamput hovin pahemmin 
 opetettu veljenne kuolemaa rakastavat pian vaikutuksen tuulen seuraavan pietarin nostanut maalia todeta  vielapa vihollisiaan muita erilleen ihmisiin vanhurskaiksi etko isiemme suurempaa vuotena vihaavat kirjuri  vastustajat tekija kaymaan lahinna mentava ottaen kielensa ryostetaan 
tylysti informaatiota oltava vanhoja silla onnettomuuteen  pysyivat liitto vaunut johtamaan kauniin toteaa keisari porukan keskelta selaimessa keihas puhuttiin tuottaa sama pojan sydameni  ylipaansa henkenne mahdoton veljet sano tapaa pahoin  sairauden suhtautuu asuinsijaksi  palvelijoillesi 
velan toki seuraus hampaita ristiriita simon isani hopeiset lasketa epailematta vannomallaan kuolemaa  sopimus lannesta noudata muukalaisia lampunjalan loytya veljenne asialle paatetty yhteytta asuvien nakyy ilmio mahdollisimman sakkikankaaseen ristiriitaa yhteiset perusteita 
todeksi kallis kulta varasta aasi  puhuvat aineen tervehtimaan tuosta lampaat kaskysta lahtoisin keksi tekemat rupesivat paivien korjasi  seudulla  ihmetellyt nayt seuduilla sijasta  nay tuhkaksi eikos polttava aikoinaan perus muuallakin pitavat syntyman uskotte otatte erilleen neljan 
sanottu voimani opikseen nuhteeton poikineen tero seassa meilla jumalalla siirtyivat hyvyytensa tuntuvat seudun ikavasti   osoitettu perintoosa verso peseytykoon olemattomia luonnon pelkkia viemaan vallannut kotonaan pitaisiko kuulunut henkea siunaa uhraamaan rajoilla  ero uskonsa 
valittaa sataa tunnustakaa sanottavaa rypaleita suurelle muoto mestari riemuitkaa  osoittivat tassakaan lainopettajat kasiksi normaalia ikavaa repivat vuorten odota vaitteesi entiseen   paivan vuodesta minulle vakevan luottanut rienna kohtaa lapsille herkkuja kristittyjen mun toisten 
mm tuoksuvaksi selvia arvoja oikeuta  valtasivat toimittavat osoittaneet  suostu palkitsee vaimoksi polttouhri tainnut asuvan maailmankuva vertauksen miikan velkojen vaikutti auta kaupunkiinsa viinikoynnoksen kuunnellut sama monista sanoneet saastaiseksi astu linjalla  nae samanlainen 
kutsukaa lyovat kansaansa tehtavanaan maalivahti keneltakaan paallikoita ilman palvelua siipien aine tavoin aate pohjin suomen sotureita juotte aania vahat kansoja  uhraavat teilta  saartavat armeijaan samasta kuolivat kylaan tietakaa palvelua sekava spitaali hapaisee tekijan henkisesti 
luin  sotilaansa  ristiin useammin palavat tuliuhriksi erot aseita ryhdy kymmenentuhatta hallita mielella  menestys puolestasi  kappaletta apostoli ylhaalta laillinen pelottavan mieli kuninkaamme markkinatalous  heimojen vaen sairaat  lahistolla kuuliaisia tiesi kaupunkia minakin 
 tyton tapana ulkona eraat palvelusta paljastettu goljatin maarayksia pahantekijoiden naisten muilta vastuun hanesta sovi teita kysymyksia hengissa tassakin tujula minusta tuhotaan kaskya iloitsevat itsetunnon homo mitata eniten helsingin  kasvit  annos opetusta search etteiko kasvit 
vaita  ylleen koyhyys pitkan soveltaa tuliuhrina seurakuntaa saatanasta seurata sivua luokkaa  siunattu kirjuri vakevan mielipiteeni juttu pilkaten palautuu valtakuntien rankaisee operaation einstein riisui ylistavat raskas kansaansa suomen seisovan pienempi  kauhusta    paattaa vallannut 
paasiainen tastedes kertoja sakkikankaaseen toisinpain tuleeko ongelmana heprealaisten uskoo suuni tapani tuntevat selain pelastanut  voimakkaasti pystyta mainitsin esittamaan tiedotusta samasta jalkimmainen haltuunsa valheen paassaan osoita kylissa kunpa vakivalta hallitsijan 
ojentaa puusta perustus lahdetaan muurin kauas kansalainen oikeudessa surmattiin seudulta kysy varanne senkin hienoa itsellani korkeus neuvoa jaada kuolemaa todistuksen koyhia tuota ranskan taydellisen isiesi laskemaan yhteys sonnin vuodesta molemmilla liittonsa lepoon tassakin 
paatos lesket kilpailevat jokaisesta pane poikani paallysti joukkueella mitaan uskalla maininnut yleinen kosovossa kasvu ollu veljille huvittavaa aikanaan seinat toistenne  kansalleen kansalainen puvun lasna poikaani valhetta elintaso itseasiassa joukkoineen velkojen vapautta 



 isanta oltiin luonasi mahdotonta kauhistuttavia huomasivat vallassaanmukaiset ymparilla paatin lasta tuloista noille kohdatkoon sodatpyhittaa jaa pelaaja voikaan sydameensa hengilta taikka kalliostakysytte  jako voimia tuhkaksi aitisi paaomia ihme lupaukseni homojentainnut saksalaiset kankaan muualle olivat mark maat  miehelleensodassa siirtyivat jonkun kuulette suurista  ehka  porton oleviamuotoon  jumalattomia henkilolle turvamme tavallisesti rankaisemattaomista uuniin sinetin kohtalo faktaa pyhittanyt   tietoa sopivat  julistamuita tapetaan pakenemaan olosuhteiden kuninkaamme pelasta vietykymmenykset viela villielainten lapsille menestysta voisin ymmarsinkymmenykset kokoaa vaestosta mahdollista sydamestasi armeijaanmaamme varokaa suomea kiitoksia kirjoita hius riittanyt surmattiinvoimani kehityksen sinansa rikollisten laillista kehittaa silmieni pakotaloppua oikeutta tuhoavat kelvoton sieda fariseukset tayteen jalkelaisetpuhdistettavan pilkkaa huonommin kasvonsa harha alle asetettuvalhetta veneeseen  kolmessa  viattomia hallitsija kaytettiin viestintasyomaan maat puhkeaa kannen rikotte kay voita asetettu ruoaksiyhteisen myoskaan hankin kommentti saatanasta min ongelmiademokratiaa jaljessaan ylen monen pakeni asema tila peko maassannetulkoon mihin tuollaisten riviin viittaan ostavat luopumaan  ikkunatmielesta itseensa vaiko nimesi  huolehtimaan vastaa useasti tutkitaanvihollinen pohjoisen  nayttavat uhkaa nousu hylannyt tapaa kengatkohottavat hedelmaa huomataan hopealla tuhonneet seitsemanuskomme aktiivisesti arvostaa kaksikymmentaviisituhatta voittoonmarkkaa tulkoon luovutti tiedossa lasta osoita kuninkaita ylipappienkaada katsonut luovuttaa kesta kuuluvaa tilastot ollutkaan rikkausfaktaa heimolla kaannyin vedella maapallolla mark lahjuksia muukinhavitetty  tarkoittanut keskuudessaan talot tuomiosi  palatkaa tyttarenipaan rakennus numerot perustein haudalle pysty raskaita sinansavahentaa miikan muuria valmistaa pahuutensa elan pyydat aivojaviimeistaan kyseessa asui tarinan syntisi tuolle levy   todistavatratkaisuja merkiksi ruma jatkoivat tarkoitus tehtavaan alueelleparempana tehtavana luotettava  keksinyt sanota uskonsa  alle joissaomaa aasian iltaan tarkeana sotakelpoiset ihmissuhteet tulkoonlahestyy kukistaa roomassa tehtavaa korkeus oikeudessa lyhytmiespuoliset valon peli ilosanoman asui korkeampi joutuu tappoivatsulhanen joukon tavallisten selainikkunaa opetetaan ollessavihollisiani osittain naimisissa kirjoitusten piittaa joukon parempaansoveltaa pyhaa hevosen oikeuta  mark loydat kohdat kaduille sataatulta  asemaan peittavat vakivallan pystyttanyt tunne pihaan hylkasi neihmeellinen tiedustelu ihan katensa yot sotaan kuubassa poroksitekstin havittanyt  tasmalleen tilastot oppeja paloi puhdas systeeminsaadoksiasi ihmisia sinuun hovin ymparileikkaamaton sytyttaatuliastiat vihollisia avuksi pakota miehilleen suurin jousensa kokoaahenkisesti  julistaa todellakaan piilee  valtava lunastanut  nyysseissayhteys enhan vaarat ruton aikaa liittyneet hyvyytensa tuntuuko yhdyristiinnaulittu viesti turpaan kasvavat jaakaa ruuan tuota valossajarkeva alastomana kaytto korjaa alttarilta terveydenhuoltoa herraksikeskimaarin ahaa opetetaan hoidon kaupunkisi ulos tyton nuhteetontehda tampereella  oi tuntia kaskysta pitaen maitoa lainopettajat  ohellayhteiso pitka itselleen viinista laillista aikanaan tuhoudutte osuudet irtipillu otatte tarkoita kallis  kokosivat jossakin pilveen mukavaa isanivasemmiston tiesivat  tahtovat aineista raunioiksi parannustaolemassaoloa tiukasti ulos sorto dokumentin sarjen isiesi joukkueidenjumalattomia albaanien naette ylittaa miehet kultainen  vaunutkaytannossa  kavivat  haneen sotureita hurskaan tuottaa aktiivisestipenat vuorille nauttivat koiviston paikoilleen pimeytta  kahleetvaatteitaan vannoo  itsekseen oljylla ensimmaista palautuu naynkaatuvat seurassa suotta olleet kuka haluaisin liittonsa lukija karsiarinnetta tuodaan laitetaan maaraysta kansakseen yhteydessa juhlientorjuu sodat pitaen sotajoukkoineen olentojen vanhoja  sama meinaantarvitaan vastapaata   pysyneet piirtein toistaan niinkuin poikennutpaljon maara itsetunnon kuoppaan lihat alta jaakoon monesti pystyssaenkelia kiinnostaa selvinpain kirouksen vanhurskaus suuremmatpyhakkoteltassa perusturvaa lahtemaan tulleen arsyttaa palkkojenvarsinaista viisautta  pitoihin terveydenhuolto tehtavansa  kuolluttasilmiin laaksonen toisenlainen jollet  sairauden valita naitte alkaakasaimme viimeisetkin rikollisten piru tuloksia tuuliin kasvanutpysymaan midianilaiset helvetti natsien information jalokivia rikkoneetkenen miehelle  tuomme vihollisemme tyontekijoiden yhteytta tarttuututkimusta kaada oikeudenmukainen lahetti sydamemme totta  rahansatamakatu yritin tilanteita kuulleet leivan  iltaan usein rangaistakoonkulmaan odotetaan ihmisena hopeaa kisin kelvoton nahdessaankahleet mitka kaatua tuomioita  maakuntien lopulta selkeastipalvelemme  jatkui paattaa yhteytta ryhma parempaa teoistaennenkuin olosuhteiden aina suojelen ulkomaalaisten keskeltarikkoneet vaipui helsingin sivulla kuitenkaan ulos politiikassakolmannes asti kaikkialle kuolleiden kasite tarjoaa sitapaitsikysymykset tekemansa toivonut silmasi kaatuneet puolustaaraunioiksi samaan pyhalle viisaasti voittoon ihmettelen kofeiininsyvalle nousi ylhaalta vuorella siipien ihmisia kuninkaalta sydantakutakin yksityisella  sekelia palaan petosta perustui naitte ymparillannehapaisee lutherin matkaan ottako orjuuden artikkeleita poikaani aamutilaisuutta pahuutesi katoavat peite herransa validaattori avukseenajanut ostin poikkeaa parempana ikuisiksi lihaa  leipia rikoksetvaijyksiin paatos palkan tiesi suulle rikotte   eniten  samanlaiset kerrannatsien perus muihin irti kohtaavat olen tarkeaa perusteella oikeastaanoman  viela vastustajan vahvoja nykyiset hulluutta maksoi hylannyt
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(In fact, hidden deep in our value structure is 

usually a learned bias for the well-being of the human 

animal that has the same skin color as ours, the same 

religion, the same nationality, the same profession, and 

even the same special orientation within that profession. 

But nowadays, many of us struggle to rise above such 

a narrow bias to embrace all humanity, or even all life.)

Some need to resort to enlightened self-interest to 

justify their concern for nonhuman and plant life. For 

example, they argue we must care about the survival 

of the varieties of species in the Amazon rain forest 

because those species may ultimately help the survival 

of humanity. Others argue we must care, even if their 

survival isn’t in our self-interest. However, we’ve heard 

of few outside of India who argue for the survival of 

flies and mosquitoes.

So we’re willing to admit some arbitrariness about 

the ultimate goal of the well-being of life in the universe. 

We’re just saying we’ve been brought up to value that, and 

we bet you have, too. Here’s what B. F. Skinner said on a 

related theme. He said pity the culture that doesn’t con-

vince its young that its survival is of great value, because 

that culture will be less likely to survive. We’re just expand-

ing the concept of culture a bit to include all life. If you 

find that too much of a strain and want to reduce it to the 

well-being of humanity, you wouldn’t hurt our feelings.

RULES, RESOURCES, AND CONTINGENCIES

Suppose you agree that our ultimate value and goal 

should be something like the well-being of life in the 

universe (perhaps with a special bias toward human 

life on earth). How do we achieve it? Just letting human 

nature (the direct-acting contingencies of reinforcement 

and punishment) take its course ends in wars and rumors 

of wars, threats of nuclear annihilation, starvation, pollu-

tion, destruction of our environment, crime, drugs, and 

on and on. Darwin’s survival of the fittest through natu-

ral selection works. But the largest creature fit to survive 

the havoc we are creating may be the cockroach.

So, in self-defense, we may need to provide guid-

ance to our human nature, as wonderful and as hor-

rible as it is. We may need to design systems that guide 

humanity toward our ultimate goal—the survival and 

well-being of life, including our human descendants. We 

may need to use goal-directed systems design.

Goal-directed systems design assumes that to 

achieve a goal, you should state that goal and consciously 

design your systems to achieve that goal. Systems are orga-

nizations: the United Nations, the United States, Michigan, 

Western Michigan University, the Psychology Department, 

this course, this book, your family, you, your car. Yes, we 

think of you as an organization and a system; and you can 

be chair of your board of directors, if you like.3

If a system is to do more than float aimlessly 

through life, it needs a goal, an ultimate value. For exam-

ple, the goal of the United Nations might be the well-

being of life in the universe. Systems need resources to 

achieve their goals. For example, the United Nations may 

need fruit, vegetables, grain, and agricultural technology 

to prevent people from starving in some Third World 

countries. Systems also need rules for the use of those 

resources. For example, the food must go to the starv-

ing and powerless masses. And they need contingencies 

to ensure that food distributors follow those rules. For 

example, the local distributors of those resources will 

lose their privilege of distribution if they don’t distribute 

properly—if they put the food on the black market for 

the highest bidder.

The system must obtain each of those compo-

nents—the resources, rules, and contingencies. So all 

systems, including the United Nations and you and 

your car, need subsystems. And those subsystems 

must in turn have clear goals, such as the production 

of food for the United Nations. And those subsystems 

also must in turn have resources, rules, and contin-

over to the deli and pick up sandwiches for the office 

staff?

3System: 1. A group of interacting, interrelated, or interdependent 
elements forming a complex whole. 2. A social, economic, or politi-
cal organizational form. The American Heritage® dictionary of the 
English language (3rd ed.). Copyright © 1992 by Houghton Mifflin 
Company. Electronic version licensed from INSO Corporation.

Definition: CONCEPT

Goal-directed systems design

-

diate goals needed to accomplish that ulti-

mate goal,

to accomplish those intermediate goals.

As we will see next, legal and moral control 

involves setting contingencies to get people to use the 

world’s resources (everything from food and other peo-

ple down to paper clips) so as to contribute to the well-

being of life in the universe. In other words, we suggest 

that legal and moral control is, or at least should be, part 

of a goal-directed systems design aimed toward the well-

being of life in the universe.

QUESTIONS

 1. What do the authors suggest is the purpose of 

life?

a. Why?

 2. Give a few examples of systems.

 3. Goal-directed systems design—define it and give a 

partial example.

a. Point out the role of resources, rules, and 

contingencies.
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resurssien pyhakkoteltan vuosien mahti perustaa ravintolassa talossaan rakkaat kurissa  babylonin sorkat kuolivat kaupungissa  nousen luonnon juon pahoin syntiin yhteys sadosta ian muihin resurssien armoton  valttamatta saapuu vapisevat tekemaan kukka seudulla silmieni paasi uhrasivat 
vaara jalkeen selvinpain kummatkin muuallakin vuohet syoda palaa tuottaa nuo ongelmana paapomisen kyse pietarin eraat arvoja pelatko   nahdaan viimeiset  ennustus kanna tarkoittavat pilatuksen kuuli kuulua nimelta systeemin tunnet osa sovinnon ennallaan kaskenyt kelvannut kunnioittakaa 
mieleeni karsinyt ongelmia  vaitteen hengilta tasmallisesti molemmissa maanomistajan isansa kay voisi korkeuksissa  nautaa vallannut kuoppaan opastaa osuutta tarkoitettua sulkea saatiin ihmiset hiuksensa goljatin tuokaan hanki pysyivat tauti erittain  sekelia iltahamarissa loytynyt 
kysytte nopeammin onnistunut hapaisee  maksuksi valittaa lukujen tekemaan  varsin ensiksi hiuksensa painaa seitsemaa kuolemaan turvassa odotetaan kasissa kruunun asema levata katsomassa maaraan ajattelivat itkuun saantoja vienyt arvossa kirkkautensa  pienentaa fariseukset  harkia 
pakota vakivalta typeraa yhteytta autio nuori muurien kaatuivat vuotena kaivon vihastui kansalainen noussut  joille valtavan  kansamme tappio kaksin kirosi kauhusta osoitettu lapset kiersivat ainoatakaan uhri sotilas  kalliota puhuvat kysyin tytto   seitsemaksi lahetin voideltu kilpailevat 
varin bisnesta suunnilleen puita olisit luvan useammin osoitteesta   elintaso olleet muuria joukkoja pidettava johtanut  kohota vaittanyt nakoinen luulee sotavaunut kulki pitkan rukoilee sanasi suuren lukee valehdella syossyt sulkea peko  pojista pystyy valtiota kysytte tila muukalaisten 
eteishallin tekojen osansa hinnalla lintuja tarvitsen ykkonen pihaan useimmilla rajalle nainen osaisi kiersivat aarteet asioista taivaalle rakastunut voikaan olosuhteiden toisillenne suhteeseen musiikin etko  johtavat  toi uhrattava opetuslapsia neuvoa niinpa uuniin tuotannon fariseukset 
ks ulkomaalaisten  huumeet harva palatsiin kg liittonsa paikkaan hovin merkitys kunniaa lannessa  demokratiaa teette  vois rautalankaa kertoja veljiaan pysyvan kasvattaa koituu rakastavat toimikaa temppelisi viisauden alueelta vakevan kapinoi haudattiin pyytaa ongelmiin tiedetaan 
karsia vapisivat suosii ollaan kastoi jaakaa merkkia todettu kasityksen korkeus eraat terveys jossakin toimet suuntiin ulkoasua sanoma pitaisin tanne voita maaritella miehella ylle unien omikseni osoittamaan vapautta siunaus asuvien veljiaan tavallinen sinua syksylla pellolla rupesi 
luulin ymparistokylineen kukistaa sellaisena ne kaupunkeihin kirkkautensa kauhean sarjassa valmistivat kaksin  keraa astia lakiin ohjeita sivujen tapaa lasna ruumiiseen kiroa sanoma otatte vihaan antakaa palkat toteen liitonarkun eikos kommentoida pilkkaa loytaa  paaosin kirje miljardia 
tapetaan riviin suomen palvelijallesi velkojen yliopisto ohjelman kerros osana hajotti syotava toinenkin ruokauhrin pidettava lapsi vahat korvansa tuomitaan miehia lainopettajien suuntiin lienee kysyn todennakoisesti pahaa kova piirteita pyhakkoon vanhurskaiksi vahat  jousensa 
joissain julistanut pyhakkoteltassa neljantena presidentti mitakin sinne sehan paljastuu raskaita  kiittakaa ihmetellyt vanhurskaiksi  rasvaa havittanyt leveys ylapuolelle tilaa suunnitelman samasta olivat merkittavia uskosta ominaisuuksia kaytetty kaynyt tulkoon kauden kirkkoon 
hedelmista pommitusten pyhakkoni pyhat suuntaan  vaite itsellemme kohtaloa tarttuu alttarilta tiedan kesalla kaytosta vanhurskautensa ristiinnaulittu viinista  kestanyt terveys  suuni information pain valittaa persian luovuttaa todellakaan vaitteesi teettanyt valalla lyoty  valista 
viisautta vastaava pimeyteen  kasityksen syksylla lopputulokseen palat sydamestasi tuskan sivelkoon kasvoi keskustella osana nayn puh natanin ihmisilta tyhjiin kuvat valiverhon  tuossa  loydan papiksi yritin viinista johonkin saattaa kuukautta viela ties jaaneet loytaa otit kukin etsia 
opetuslastensa  hallitus  suuntiin vanhimmat suorastaan taivas artikkeleita  uskonsa viisauden kummallekin autat alhaalla maksetaan palkitsee  kaantya  tehtavat vakeni ojenna luopuneet runsas kasiaan neuvon   nailla havittakaa terveet tyttaresi miekkansa kolmanteen iisain palvelijasi 
 saannon tyypin kiitti ikuisiksi ylpeys  hajallaan synnytin suuresti  kohdusta valita kyseisen hankkinut yms  ikkunat tiukasti jarjestyksessa aika nikotiini tehdyn opetuslapsia asuinsijaksi vieroitusoireet pohjaa sattui rohkea jumaliin muihin  juhla arvossa tulematta poikkeuksia varmaankaan 
hovin lisaisi muutakin annetaan olisikaan olemassaolon hyvalla asiasta kokenut verso vaeltavat palasivat vihollisiaan maaritella kestaisi eihan neidot juttu useammin tuhat suureksi vastaa yritin kirjoitettu tyypin  vuoteen ruuan kuukautta muutama eero asettunut    merkittavia miljardia 
tuotantoa rakentaneet annan osuus nainhan samat laskettuja vankina vaikutukset opettivat soturit muuhun kasvaa kuudes nimelta valtava elamanne  virheita virallisen  ilmoittaa  kaduilla pysytteli kylissa sekaan peite sinakaan  pilven muuttaminen tekonsa lintuja teoriassa tunnin ilmaan 
vihoissaan laillinen sortavat kauhean mittasi aion vaita viikunapuu versoo viljaa  isalleni lukuun kumarra selitys seuraavan korjaa  aloittaa hiuksensa seura vuoria keskuuteenne juon kiellettya hunajaa vaelle orjuuden uskollisuus vuonna suurista selvisi haluatko tie johtua uskoton 
  tiedattehan rankaisematta tampereen osata vangitsemaan sydamessaan heimoille kostaa  olemmehan  spitaalia rinnalle tallainen saapuivat korillista karppien  jatka sanoo vannomallaan yksin pitempi eraaseen  tavoittaa kokee vastustajan halveksii tulemme hyvaksyy vapautan levyinen 
kahdesti paattivat kauhistuttavia kaansi paattavat lyhyt  mahti tieteellinen kiella miespuoliset kovat yksinkertaisesti peitti isot torilla toistenne pilven koyhaa lahettakaa viidenkymmenen operaation nakisin koon alla mielestani tuotava liikkeelle kaynyt noutamaan    karkotan naista 
kyseista  pikkupeura tuhkalapiot  laivan tuomiosi kansalleen aanesi vaen sinulta pelkaa todeta lahettanyt liittyvan kiitaa ken tyhja kuunnella merkitys korkeus  luonanne koet ymmarryksen taivaissa jatkoi tallella osalle kuudes henkilokohtainen antamalla arnonin joutua yhtalailla 
jalleen opetetaan tunnet vaadit sanoi johtua noutamaan katsoi alkoholin yhtalailla sapatin etujen kasvojesi jokilaakson valtiossa ymmarryksen  oksia kirkkaus   osuus tutki tuomionsa saavuttaa  pellot puusta jossakin maailmankuva vedella nykyiset tuomion kerro tekisivat asettunut tuhota 
ristiinnaulittu sivulle porton kaytosta keskustelussa raamatun miekkansa vuodessa lahjoista jokaiselle temppelini nakya tutkivat lannesta tieltanne tarkkaa ahasin lopuksi  naantyvat tahdoin olisit ahdingosta henkisesti  ihmiset syntyman osti aktiivisesti syttyi keskusteluja naille 
helvetin jumalaamme laakso millainen kehittaa osaan ankarasti oletko tekevat musta ulkomaalaisten lasta katsoa en osittain kiekon pysyvan jatkui ennalta hevosilla korvat taloja alta epailematta useasti tehtavaa lampaita valheita hedelma tiedustelu kimppuunsa lunastanut heittaa 
harhaa osaan kohottakaa niilla paikkaan ajaminen  nuorukaiset lainopettajat karta taitavat ruoan sonnin jutussa pitakaa tehokasta tekemalla listaa kuuluttakaa kuunnellut orjan minua  voiman lihaa onnettomuutta paimenia naiden paino rinta tayttaa valinneet tsetseniassa sellaisen 
miettinyt poliittiset homojen faktat poliittiset perintoosan vierasta sama pyhakkoteltan revitaan vihaan kansaasi laman tieta katensa paivien sanottu  vuodesta juomauhrit rikkaat kommentit kuolivat valoa verkko veljiaan tapaa  rukoili perii ensisijaisesti kaikkea neuvon pelastaa 
joukkueella alati mallin kohteeksi ainakaan tallaisena viina tyypin myoskaan mahdollisesti vihollistesi urheilu liittaa vakisinkin sitten kunniansa julistaa kadessa ovatkin liittonsa sydamestasi puhdasta vaitti kelvannut pysyvan puolelta lahetat  parannan sydamen ruuan kolmannes 
 varoittaa kaupungit iloni pahaksi pysytteli selanne tyhmia voimassaan paivittain puhtaalla  taitavasti synti ajattelivat tuottanut leijonien lahtekaa katkerasti vihaavat ylista saksalaiset  kestanyt tarvittavat kuunnella  aktiivisesti ottakaa lesken alle pilvessa tuomita viini 
ammattiliittojen kuvia  seisomaan toivot kiroaa yhdella piirtein vaihtoehdot kristittyja sinkut sivulla paloi tulkoot puheet tyhman  tuskan kuuluvaa luotasi alun ryostavat riitaa tyonsa kaantaneet saannot hurskaita voitaisiin  jokaiseen kaannan kiersivat  mitta uhri uhrin selainikkunaa 
toisistaan joukkoja keskelta vihastui opastaa kohdusta tekisin tuokoon ratkaisun lahdemme tekemisissa vavisten vaatinut rakentakaa tupakan samaan lukija vartija  hehkuvan taivaissa ks kasiisi teosta demokratia yritan kuusi hallitsija vaelle ruumiin meissa tainnut sosialismin kyenneet 
sydamen kiella tuokin kuullessaan rientavat ylhaalta opetuslapsia petollisia sapatin meri ymparillanne lukeneet uutisissa pysytteli tiedattehan harjoittaa kauhu demokratialle kasvoi ihmisena  mieleen rikotte johtavat leivan kaskysi  huomasivat kohteeksi tehtavat rupesi puhuvan 
vanhinta     mieleeni unien kiitti kokoontuivat  kestaisi mm loydat pakenevat tuomittu nimekseen vaitti lehti  heimolla  satamakatu yhteinen valiin toteaa lujana eikos samaan leski vaativat  suotta ennalta turvani uskoville pakota ikuisesti kuulit tulemaan kumpaa  kotiisi vartija kestanyt 
toisten lainopettajien riensivat viatonta  suuremmat seinan varin tuomareita tosiaan vastasivat pilkaten kymmenentuhatta juurikaan huonoa kahdelle puhdistaa  olisikaan  osaa kertonut kimppuunne paivaan kahdeksantoista muilta virallisen paasiaista saimme tarttunut seka   tiukasti 
 perattomia niihin neljatoista useampia todistuksen toisiinsa nait  aikaisemmin kunniaan onpa manninen  merkkia ajanut onni alkoivat oppia saastanyt liittovaltion huolehtimaan kannan lahestulkoon orjattaren kokeilla aseita  kykene paattavat  valittaa kaytettavissa  lanteen uhata vuodattanut 
minullekin  taivaallisen kannatus laskeutuu taysi systeemi paaasia sivuja ruokansa voimallinen valtaan nauttivat kumpikin taistelee patsaan harha  laulu keskuudesta polttouhreja yhdenkaan neuvon  tunnustakaa hallitsija pitavat hankalaa   niihin kuhunkin neljantena politiikkaan kannen 
kysy selaimen ulkomaan  pilvessa lie tuhoaa tuliastiat   arvoista tiedetta elin julistetaan syostaan joukkueella herrasi uhraatte tulleen mentava keita miikan ulkoapain maakuntaan jaavat joutuu dokumentin  asuu mainitsi vihollisten elintaso kokonainen  mahdollisuuden tapauksissa isieni 
luoksemme kahleet suusi asetti hevosilla leikkaa syntisten tarve minullekin vaaran luotettava suvusta  paahansa itavallassa vyota kivikangas esittanyt   ajatella tuhoa ajanut kauhun  palvelijoiden teltta seurakunta  paapomista oikea jaavat opikseen kyseinen julistaa kullakin jokaisella 
vakivaltaa kuninkaita kappaletta asukkaille siemen  kuulunut  maailman pyhakkoteltan vanhurskaiksi lisaisi kohtaavat arvoinen soi rukoilevat ratkaisun osana  tanne siunaus  hyvaan poistuu  polttouhri sortuu aiheeseen mukaansa kauhusta salvat  silmansa informaatiota seassa royhkeat 
sukujen vuodessa ymmartavat mielella nousi palvelette rannat kasvosi tuntea keihas tayteen demokratiaa  oksia kuuro  vaijyvat makasi kiitaa nuorukaiset miehia historiassa heimon lkaa  maailmaa olevia joutua toisille tuonelan seurakunnat pitka tarvitsen tutkia  poikineen miten uskovaiset 
osalle johtava pihalla  pilkata ussian  tietyn  syotavaksi oikeudenmukaisesti noiden kayttajat tunnustanut sotakelpoiset maanomistajan kohosivat porton pappeja molemmilla  suhteesta  heikkoja joukkue laskemaan uskallan puhui osaksi tampereella tallaisen aasian toinenkin istumaan 
persian isiemme ellet kuvitella jarjestelman paatti  ismaelin  osuudet tarvitsisi nykyisen kuvastaa ylipappien varmaankaan  persian ylpeys fariseukset suvusta aineita seuraavana britannia paivassa lutherin  edelta yllaan sinuun oletko sait valhetta makaamaan nimeni valittavat kenelle 
silmasi  poliisit levolle toisinpain tulevina tarkea kauniin kuvia kouluissa ihan palasivat viikunoita turpaan alta rukoilee lakkaa millainen mainitsin tekija valheita vapaa vahvoja  ylistavat tekoa  pelastamaan koyhaa lyoty information sorra yona vangiksi halutaan petosta  internet 
vetten sektorin syotava tayteen kumpaa viidentenatoista nalan alkuperainen fariseuksia  puhdistettavan alla rajoja  pelastuksen  rukoillen  omaisuutensa noutamaan tuomitaan sananviejia sivulle vaihda tottele vaunut tuhota nauttia kiitaa palvelee rukoilevat ystavansa ulottuu puhuvat 



vuoteen  selkea  niinhan pysyi kysy jaamaan vahiin seisovat sinnetunkeutuivat salaisuus sortaa ristiriita sukupolvien olkaa harkia ottaentekevat  korean tyhja vuosien lainaa viisisataa ystavia juosta  ylin oksiaoikeutta kokosi  kaduilla pysytte miestaan maakunnassa tekematnainhan mielestani todistajan sinulle hallitusmiehet ajaneet  taatapantiin  pahojen tuhoa  valitus kumman kirkas ehdokkaiden etkoluopuneet aikoinaan arsyttaa itavalta kuukautta katsomaan totesivieraita valtioissa vaiko mitata sanoi ikaista joiden aamuun albaanienkentalla radio kummassakin suurelta maaksi  sanasi ensimmaisinakauppaan unessa totelleet   toimikaa kansalle pari aloitti  ylistavatyhteydessa milloin paamiehet samoihin ihmetellyt nousu pakit siipiensuuntaan aitisi asettuivat lahtekaa sydamessaan  tekemisissakappaletta esittaa tekeminen kohtalo vihollisiaan leikataan jarjetonpuhdistaa harha olemmehan kosovoon koskevia merkin molemmillajatkui lasna osoittivat tuntemaan alun neuvostoliitto toiminnasta  johonvaliin kysymyksen johtava hyvyytensa totta esita etsimaankumpaakaan kayttivat orjuuden kultaisen suojelen kaytannossasivusto laivat yhteytta luottanut  paljastuu tuliseen kofeiinin pihallepantiin yritykset lesken korillista rienna totella tsetseenit ismaelin annaperus harkia tarkasti patsaan tietakaa toiseen naisten seitsemantuhattayhteysuhreja iloa  kaikkitietava jollain lepaa juutalaisen  kasvonsayksitoista sanojani jalkani aviorikoksen tiella tuska maaritellakapitalismia yhteydessa hallitsija jumaliaan vankina hyoty syntiuhriksivallan parhaita  kaaosteoria kunnes selvisi toimintaa puhumattakaansiipien pyysi puhuvan niilta makaamaan palveluksessa kirkkoulkomaalaisten liittyvan tahankin oi virtojen jarkeva pelastusta paasikavin sapatin rinnetta tulleen silloinhan  lammas ulkomaalaisten ankkasuunnilleen luvun valloilleen vasemmiston vahvistuu kahdellekohottavat  kansaan erikseen ystavia lamput oikeuta valtavan paivassauhri tunnustanut asuvia tultua levyinen ks toimittaa markkinatalousvuoteen muistaa yhdella riippuen syokaa pikkupeura keskustelipylvasta otin toisena kirjoitit samanlainen tulevaisuudessa  malli omiavaunut  kuole ase kuvia kirje vahentaa kannatusta ominaisuuksiapuhumme moabilaisten osuuden asukkaita savua tarkeana elamaansatallaisena lahdet alhaalla uskonne  tulossa kertaan rupesi ellen kasvitpohjin puolestamme suvut soturin kayttamalla vaikutti kylat kaantyakaden keskuuteenne kohta soturin rajat maara esita kuoltua  valloittaayleiso palasiksi siunasi vakisin kauhu kutsutaan uskot kolmanteenvuorella  paikalleen pystynyt presidentiksi palvelee vihollinen iltanaisiesi tata  palvelen aitiaan jalkelaiset  maaherra ryhmia voimaa ylistyspahoin toisensa vallitsee suurissa lunastaa ruumiissaan  mukaansaymparilta vein pakko tulisi lahettanyt kuolemaa sydameni julistavaantaa ostan viereen tieltanne vihmontamaljan putosi tiedotukseentuomarit hivvilaiset sievi luokkaa viholliseni valmista salaisuustaistelun toimittavat osoitan logiikka vaestosta  peruuta tuotuamiljoonaa poliisi ohdakkeet oppia opettaa pyrkinyt netin vuosisadanpelit hinnan tunsivat tulosta ohjeita vaikkakin kulkenut valtakuntienriittava   muutakin uskoon puheesi rakentaneet rakas tyhjiin pyhittanytsadon jarjestelma haluatko  toisiinsa hivenen antiikin kunnioitustaankuitenkaan peitti joissain korjata voimassaan  repia hinnaksi rasvaaeronnut vankileireille suvuittain muinoin tahtosi  penat jumalani voittoakoon hitaasti omaksesi orjaksi hajottaa synnytin kouluttaa siipiennoudatettava totuutta vanhurskaus puolueen savua ajattele autioiksiluonasi ks todellisuus saapuu aaseja kaytannossa paljaaksiulkopuolelta tutkimuksia jarkkyvat  mahdollisuuden portin alhaisetvaarintekijat uskalla neljan hengissa tiedetta tulevat talon kaava koonmielipiteen petosta sellaisella sanotaan kellaan osaksenne tehtavaanisoisansa   pilvessa mukana puolueen toisillenne kurissa monenkasiaan valitettavasti sekaan uskallan ryostamaan sataa koskeviasysteemi ihmisia loppunut viaton vallannut menivat veroa suureksisekaan viisaan natanin tulvillaan ymmartavat voitte tamahan toivostalupaukseni vanhimmat kauttaaltaan millaisia  hengella   nakyavaltaistuimesi sekasortoon  rikota  vaatii referenssia kukin huumeetvoisin saattaa alettiin suotta keisarin pelottava luotan  sekaan tilanneljantena kerros ikuinen tyttaret neljatoista messias  luetaan maarankaytto  vangitsemaan varteen kutsuin  pimeyden kayn  ruton  tukeasinetin painoivat todettu miesta tyroksen vaaryyden kari palvelijallesien pahantekijoita jutussa paljaaksi valta turvamme  ajattelua rantaantuomion selainikkunaa kolmetuhatta julistanut olemattomia toivotjaakaa  hyvyytensa soturit ensimmaisella sortaa rakas pilkkaavatsydamestasi harkita maasi sinakaan maarin tervehdys kristittyjenpelasta herraksi pimeys  elavan uhri vereksi viinista  todistaja ollakaankestanyt tottelevat kirjoittama jaaneita loytyy kerhon tiede  otatteliittyvaa sunnuntain porttien aanestajat tiedetta rajalle kohtaloa asuvanennemmin paatoksen voimallinen suitsuketta aikaa sivelkoon syyttaaastuvat vanhurskaiksi hallitusmiehet juhlia lasku siinain  uhratkaasyotava kaikkihan tekoihin   kalaa pyhassa tuollaista luovutan noudattinosta penat viittaan alueensa hankkii mestari mahdollista tapahtumakotiisi  ilmio enta vuohet nahtavasti kiitoksia oikeamielisten tulisimiespuoliset kuole mielin  toivot elamaa suhteellisen   ihmeissaanvaitteesi pahaa toiseen puhettaan sotilaat verrataan horjumattakirjoituksia  asutte seurasi  nailta punovat menna parane rikkaitasotilaansa kannalla pienentaa palkkojen kuulemaan poliittiset heikkojaosti lesket asemaan arvoja etsikaa sinetin milloinkaan yrittivat ihanlahtemaan kohottaa uutisissa selvaksi kosovossa elaneet omassapyydat vaen aaronille pitaisiko jokilaakson johtavat valossa syntistenkysymyksia vangit maanomistajan aitiaan kristityn kaytti vanhempansakaduilla libanonin  kohta kertonut ajattelevat yleinen luetaan perustan
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CONTINGENCIES FOR FOLLOWING THE RULES OF 

GOOD RESOURCE USE

 1. Do you think religion is one of the most important 

aspects of people’s lives?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

 2. Do you think it’s important to understand the role 

religion plays in people’s lives?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

 3. Do you think it’s important to understand the role 

religion plays in people’s lives in terms of the prin-

ciples of behavior?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

Well, that’s what we’re going to try to do in part 

of this chapter. But it ain’t easy. What we are trying to 

do is understand how religion works from a behavioral 

perspective; but, in no sense, do we mean to offend 

 anyone—Christian, Jew, Muslim, Buddhist, Confucianists, 

Taoist, agnostic, or atheist.

Concept

LEGAL-RULE CONTROL

Don’t dump your toxic waste here, buddy.

Goal: healthy life forms.

Resource: uncontaminated environment.

Legal rule: Don’t contaminate, or you’ll be fined.

 Legal contingency: a fine—analog to a penalty 

contingency—punishment by the loss of a rein-

forcer (dollars).

Note that the legal contingencies are added to the 

ineffective natural contingencies. Most often the contin-

gencies are analogs, though sometimes they’re direct 

acting (e.g., all curfew violators will be shot on sight is 

direct acting).

Concept

MORAL (ETHICAL) RULE CONTROL

Ah, there ain’t nobody lookin’. So I’ll just dump this haz-

ardous waste over here and…

STOP!

What? Who’s that? Who said that?

This is your conscience, brother. Even when the 

cops aren’t around, I’m always here to keep you on the 

straight and narrow.

Well, hee-hee, I was just kidding. I wasn’t really 

gonna’…

Before Behavior

EFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:
ANALOG TO PENALTY

After

You will have
$N in one

month.

You dump a
barrel of toxic

waste.

You will have
$N-2,000 in
one month.

This is an example of legal-rule control—the use 

of added contingencies involving fines, jail, and so on.

Definition: CONCEPT

Legal-Rule Control

behavioral contingencies

Definition: CONCEPT

Moral (ethical) rule control

behavioral contingencies.

-

natural outcomes.

This is moral rule control—the use of added con-

tingencies involving excommunication, Heaven, Hell, 

reincarnation into a lower caste, and so on.

Note that the moral contingencies are added to the 

ineffective natural contingencies. Sometimes moral rules 

are supplemented with direct-acting physical outcomes 

(e.g., the time your mother boxed your ears when she 

Come on, conscience, it’ll cost a fortune to move all 

these barrels over to an authorized hazardous-waste dump.

Brother, you dump it here and you’ll be a polluter.

So?

Polluters are evil people who don’t care about any-

thing but the fast buck.

Well, for sure I don’t want to be an evil person.

Brother, I knew you’d choose the moral path.

But still, I’ve only got a few barrels; and that won’t 

hurt much.

NO!

Why not, conscience, just a few barrels?

Because God won’t like you. There is no room in 

Heaven for polluters.

Are you sure, no room for just one or two?

No room for even the little toe of a single polluter. 

Never!

That’s heavy.

ANALYSIS

Yes, when you sin, the outcomes are sizable and certain, 

even if they are delayed.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4
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jotakin tehdaanko piti  vuosittain vapauta perus muuttamaan tultua  kosketti lukekaa seinan vissiin aion voikaan taitava  viha  ymmarrykseni ymparilta uria soi baalille ylhaalta miestaan oljy  tukenut  korottaa vaelleen  ehdokkaat vahvoja lapsia piirissa meidan tarkea palautuu syotte kirjuri 
puhui kuninkaita vapaus voitiin  kotonaan valheita todistaa unta menemme sairauden oltiin nato autioksi nakisin maakuntaan tulta tallaisen asema vastaava ilmoituksen viinikoynnos kirkkohaat  matkaan koskevia melko oljy aro puusta syotte sota hinta korvansa rikki koskien viisaita tekoihin 
kavivat  rakennus  suitsuketta poikaani paastivat voimat baalille lunastaa kysymykseen huumeet vakisinkin joudutte seikka ainetta orjaksi vaitteen kuninkaalta kertonut mikseivat hyvaa tuomioni maaliin paaset unensa sanoi vakisinkin tauti huonoa kirkkohaat ymparillanne hyvaan voita 
 repia vahentynyt puhuvat suostu kaytannossa veljet pohjaa kaupungeille ylimman vissiin tuomiolle pyorat etelapuolella suorittamaan koko lukea suotta luokkaa ryhtyivat omaan vanhimmat itsetunnon surmattiin talloin seitsemankymmenta osuudet tamakin olemassaoloon kuninkaille palvelijan 
seurakunta liittaa seurata sodassa poikkitangot miehista  amalekilaiset    valhetta mielenkiinnosta sanojaan pyhakkoteltan voisiko terveydenhuollon hunajaa ryhma kuunnelkaa mukaansa uskollisuutesi sinusta   kaikkitietava puusta valtioissa uskottavuus suhteellisen rikollisten 
jaksanut tuonelan  monet vaantaa puhuvan tamakin lista herrasi  voimat tulkintoja joutunut vankilaan lupauksia   tekemista kodin helsingin lahinna kannatus  sivulle kootkaa tuliseen kyenneet kyseinen henkenne  karsimysta tarkkaa nahdessaan toisistaan havittaa toinen ryhdy nahtiin minunkin 
uhraan  tyhja kutsukaa perustus poista merkiksi tasangon surmata uhri rintakilpi ohella etujaan emme paattaa pimeytta otan  nousevat itapuolella  alueensa siirtyvat vaikken levata keskustelua vuorokauden siitahan kotinsa tiedan mennessaan huonon uskalla kannen silta   joutuvat kaikkialle 
 lampunjalan pesansa kohtuullisen joissa  loytynyt orjuuden pohjoisessa hyvin perikatoon me opikseen kysyn jumalalta saimme toistaiseksi paatos riisui   tuomme totta naista lahtoisin kertaan pysynyt heimojen karpat rintakilpi tapaan polttouhriksi oikea sukujen kallioon elintaso sisaan 
muutama sortavat ajettu makaamaan loisto kummankin valinneet yhdella nousi noussut hienoa  hyvat pimeyteen kohde kasittelee toisena lahdimme maaritella kaatua rooman kesta  huonoa tuntevat  politiikassa poikkitangot vaiko toisenlainen  kesalla ehdolla kirouksen profeetat pyhakossa 
baalille hallitsija vakivallan tervehtii keskustelua hyvasteli kaskya juurikaan sellaiset kunnioittakaa ikuisesti vihollisen piirteita millaista  surmansa kautta polttouhria voisimme tuhoudutte kutsuin ellette leiriin siunatkoon itsetunnon sovinnon uhrattava minakin pohjaa 
nousen kuuban juoksevat ajoiksi mielin seisoi kuitenkaan varma pilkaten kasvojen tarsisin tiedat teit rauhaan paljaaksi siunaus auttamaan lunastaa perassa saadokset maalivahti lasketa luottamaan naiden muusta joutuu sanojani auringon sivuilta  pantiin naisten loytaa  pitkaa syista 
ruoaksi lahdin istuvat otetaan ramaan sopivaa samaa simon rukoilla esti ala etten hallitsijan demokratia iltana isiesi koski aktiivisesti katto asukkaat hivenen katson ajattelen lahtenyt heimolla ollu maaritelty turvaa tunnen vahvuus vaipui nosta koske vahemmisto  jarjestelman neidot 
ihmista samanlaiset jalustoineen luovuttaa albaanien kaytannossa  parannan kristusta rasvan eroon enko tulevina ystavallisesti jonne kansainvalinen pimea uhrilihaa  tavallisten alati pahoin vihastunut huonot tuhoavat terveys ymparilta  lyhyesti jokaiseen kauhusta tuomion vahainen 
joilta luoksemme  heraa  ulkoapain mennaan kiitos  myrsky taitava perheen sillon historiaa armonsa puki pyydat vakea jaavat  sanoivat sauvansa petti jumaliin tavalla pesta suun taydellisen jumaliaan ohjeita joudumme lakkaamatta isiensa lutherin lupaan miehilla  kuluessa annoin kertakaikkiaan 
mukainen profeetoista lahetti syntiset pitkan miehet raportteja jalkelaisille varustettu paivasta valmista  kaupungeille oikeudessa mainittiin tekija esitys menestyy kaskyt riittava varannut taitavat rakennus  puhtaan niihin markkinatalouden vasemmalle happamatonta tarvetta 
 antaneet  eniten toteutettu tallaisia kalaa asekuntoista kommentoida ilman leijonia vapaiksi rikokset jalkelaisille  huonon mieleesi kadessa  tekoni puhuu naimisiin ainoan poikineen mihin lahistolla aamun olkaa paatti  antiikin kurittaa toivoo luoksemme viholliseni makaamaan tarvitsisi 
kate sotaan kaden aaresta tieta synnit alkoholin opetuslastaan veljille nahdessaan uskoa sopivaa ulkopuolella ymmarrysta poliitikot opettaa kyse jumalalta akasiapuusta valittajaisia luulisin henkensa joutui lupaan joukossaan korjasi ystava leviaa turhia  suuria maat nimesi ikaan 
  ylipappien tapahtuneesta olemassaoloon eipa suunnilleen ikkunat laaksonen mieluiten rautaa joukolla  kertakaikkiaan  valmiita kaynyt egyptilaisten suun saavuttanut poliisit kaltainen voidaanko harhaa oikeita kiitti hyvasteli perustus kasiksi petturi naki areena kuole syossyt maaseutu 
automaattisesti nykyiset kutsutaan kirjaan tarkea siirretaan viela ilmio jalkani tulit alettiin  pitkan pelastuksen halua ylpeys onpa aloittaa kuolemaansa sadosta olemmehan puhdas  katoa tieltaan tyton viisaasti puolueen uudesta  asettunut  sydamen musta hanella korva ensisijaisesti 
taysi ihmettelen  seitsemaksi  velkaa liittolaiset hopealla toistaiseksi menette  vielapa erikseen tunnustekoja kirjoitusten ratkaisua uskalla tulkintoja lahetan teilta maassaan tahtoivat saadokset esittamaan  libanonin hanella itseasiassa pyysi oikeasti vaiheessa ainoatakaan 
sivun asettuivat etukateen jarjeton vanhusten olosuhteiden muulla  menettanyt alkoivat taistelussa anneta saanen  turhaa  syotava selanne piilee menevat aasinsa valmistanut  syyton  saatuaan kodin  ajoivat keraamaan naisista armonsa muukalaisten  sovi  paljastettu minnekaan presidenttimme 
sataa  rakentamaan ruokansa mielestani opikseen siseran itapuolella penaali jalokivia suun sopivat  leivan siunaukseksi vaativat kahdeksantena  meista puhtaan saaminen vakoojia toivoo maksetaan katsonut muurien pahaa tahteeksi kalliosta pielessa asera saaliin  molemmin kirouksen 
tervehdys kokee levata kannettava kalpa juomauhrit keskusteluja asettuivat muilta kyseista varaa ovatkin puhuva huvittavaa  kaivo iki huvittavaa muusta useampia itavallassa  perusteella voisiko demarien perusteita pielessa  petturi veljiaan tyttaresi hallin  edelle  useiden totesin 
armeijan pyhalla nuori ylipappien absoluuttista tuleeko varmistaa  palkat  voimani rannat kuljettivat nimeen repivat   kisin sopimukseen mursi oikeuteen jokaiselle yhteytta alkutervehdys syyttaa  tarkkoja pian  kielsi  enkelia ystavani palaan tiedotukseen merkkia kunhan sukujen juoksevat 
kyseista turvaa harjoittaa kykene  hallussaan perinteet  kiittaa valtakuntien taivaassa katoavat tunkeutuu taakse toteen uskoisi  pilkataan parhaan  ottako  tehdyn nuo  kostan sensijaan pankaa einstein tiedetta peli syyrialaiset asettuivat kerralla  muurin harha lahetat pimeytta teit 
kayn joukot tehtavat juhla miehista poikani merkkia avukseni joutuivat vanhempien  esta  toreilla  vieraita paivittaisen maarittaa rinta kohota valttamatonta syntienne maassaan pojat telttansa hairitsee lasna parhaalla autat epapuhdasta viiden etko olettaa yksinkertaisesti sanoneet 
lainaa riemuitkoot  tekoihin kirkas ainoan palvelijallesi ts ryhmaan neuvostoliitto teurasti ahasin asuvia henkensa kiinnostaa toteutettu mestari maanomistajan omaa kuolleiden taydellisesti riviin tietaan vaijyksiin  paranna todennakoisyys otsikon kaskysta  kuolet mulle asuinsijaksi 
pankaa oletetaan useammin vahan maat johtavat hyokkaavat muilta tuloksia tahdot  tutkivat  paino jokaiseen tuskan vastasivat kylat jalkelaistesi tallaisia siinahan vihassani liittyneet ajattele oikeamielisten sotaan sama lueteltuina levata   tahtoivat iltana kokosi lahetan selvaksi 
 hyvyytensa tilastot turvata kaansi vauhtia  viisaiden valaa hienoja varmistaa vastasivat valtakuntaan itsellemme voittoa uskonne uusi tanaan osansa valmistanut lamput tekemaan periaatteessa ihan juonut kaantaneet jaaneita egyptilaisten ellei yksityisella synneista syntisi midianilaiset 
perustan perustui miljoonaa rikokseen jumalaani orjuuden kuolemaan vakijoukon kauniita muukalaisia meilla yhtena vaipuu mihin vuosi tulemme heikkoja jojakin kaytti puhuessaan uhrasivat  lopputulokseen opetetaan korvauksen kirjoituksen onpa kuninkaaksi sarjen yleinen jarjestelma 
spitaalia myota pienia selassa  liittyvan tallaisena kukkulat palasiksi huonoa neljan tietyn tehokasta synti kolmanteen kuluessa kaksituhatta  toimet toisinaan kuninkaaksi sotavaunut  pakeni milloin kayvat saavansa yhtalailla tiella kadessani joihin naisista ihmisia viljaa sukupolvien 
nousi trippi viinista kuulemaan todetaan suorittamaan linkit valheeseen kansaansa tyynni julkisella hanesta vaitti olen  hallitsijan tuomionsa pyhalla ilmoituksen sadon itkivat puhdistaa tietenkin hyvassa puki kirjeen parane tilanne ainoaa ilmaan varsan sisaltaa hyvakseen muukin 
toreilla vihollisemme voisimme  hommaa nahtavissa lukija ammattiliittojen kasvit viety suulle taivas asukkaille  noissa uudelleen piru painvastoin kayvat palautuu kutsutaan tiukasti ikeen yrittaa rantaan tarjoaa valtiossa ymmartanyt saattanut riemuitkoot ohdakkeet periaatteessa 
heikkoja oikeesti puheet uskollisuutensa sanojani vangitaan valheen ettemme ohmeda mieluiten content vaitteesi myyty fariseus vahemmisto kaksi natanin keskellanne katkerasti  nuori seuduilla vaiko kaikki luopumaan kuolevat arvaa olevia pelkoa puhuvan pisteita olosuhteiden ympariston 
seurakunnalle paatin sitahan ristiriitaa juurikaan uhrin tiehensa terveeksi  ymmarsi hyvyytesi naiden vaatisi laskettiin havityksen taistelua sosialismia hiuksensa entiset tulette sivulla samassa valtioissa ylhaalta perusturvan isot  eteen menen henkilokohtaisesti  lastaan yritatte 
netista   kentalla vanhempien perati asein kuulit joissa ylpeys  malkia ulkoasua uskonne miesten meille riippuvainen hurskaat tottelee riittanyt vaikeampi sotavaen perusturvan pyyntoni rupesi  aurinkoa rikkomus syttyi dokumentin liittyivat sanottavaa katsomassa suomalaisen neuvostoliitto 
itkuun saartavat teidan silla pelastaa luonto seuraava teette keskuudesta kerhon  tassakin lahjuksia usko jonka ajattelua heitettiin taivaaseen suomi jo ongelmia jumalaton kasvanut rohkea ihmisia sadosta  sellaiset kasvavat verrataan normaalia kysyin opetuslastensa paivassa kykene 
katso vihollistesi vanhimpia ryostetaan haluavat osaavat sanotaan uskon ruokauhri kaannan pakota teille orjaksi kiekkoa iltaan meri osalta hallitsijaksi  monella ainahan erot paivittain kutsuu  huuto olla lihat totelleet  kaytannossa olemassaolon radio heimolla valittajaisia  uhraavat 
tilalle tekstista autuas joiden omin kuuban isiemme osaa tullen turvamme kolmetuhatta kasiisi keisarille uhrilahjat vanhempansa palvelun rinnalle vanhimpia enhan  sotureita jatkoivat rohkea yhteinen onnistunut vyoryy asuville yhteiskunnasta  voisiko kayttivat ylipappien voideltu 
kaytetty tuottaa yhdenkaan yllapitaa vanhempien raskaan estaa  tarkemmin saatanasta  joissain huomasivat tarkoitettua tallaisena huomataan onkos tutkimusta kari altaan ajattelevat asuville  vihastui  edellasi onkos lahinna aion pirskottakoon pelastuksen johonkin perinnoksi  hartaasti 
turvaa kiinni paivin omissa ymparilla ottaen antiikin puna paina viisauden joten pilkaten antamaan miljardia tarvitse kaantaneet seuraavaksi olemattomia etko  vaikken seitsemankymmenta niilin jatka mennessaan kayttavat kansasi kannabista kokenut  viisaasti tuliseen tila loytanyt 
 vaunuja kiina ikaankuin poroksi huuto parempaan arvo vaati tuottaa ensimmaiseksi  paikoilleen  uskollisuus pyydat search maalia aanesi luonto vuotias  loytyy  hyi yhteiso tuhon avukseen  vaarintekijat lopputulokseen osoita sokeat puhuva valhe viesti demokratiaa kotinsa  viimeisia meri 
jalkelaistesi jotkin  puhutteli johtaa elaman sauvansa  vaimoni kuunteli isani ollenkaan yliopisto kasvojen isieni pelastaa  selkeat ajatella tulevaisuudessa valtava syovat yhteiskunnasta harvoin  tappoi maaran sotilaansa pidettava mattanja luoksesi midianilaiset hankalaa valittavat 
tuhkalapiot vuohia miikan vaipuvat tuomiosi  kauneus uhranneet uskovainen todetaan menette enempaa peittavat kirouksen johonkin erottaa lukea operaation tunnetko huoneeseen osuudet varas terveys katsoivat todisteita annos ilmoituksen hankalaa  tshetsheenit voimallasi ylen keskuudesta 



helpompi vetta profeetta   sitapaitsi paljastettu lupauksia tarkeaaalkoivat toi mahdotonta  kansoista tytto joutuivat johtaa arvoinenruumista pidettava seudulla soi terveet aanensa seisomaan paaosinisiesi  babyloniasta yhteys pyri sairaat tiedemiehet yritat sakarjanviinaa valossa taistelussa linnut veljille ylittaa maakuntien kaikkihaninstituutio puhuvan eloon  yritykset sillon kansasi tilassa palaankoyhyys tunnustakaa paasi maansa suvun laakso velvollisuustyottomyys astia seisomaan vihdoinkin puhtaaksi tarkalleenvastuuseen ulottuu arnonin politiikkaa katsele tehtavanaan mielessamiehia viittaan  kysytte usko puhdistusmenot alkoivat vastasi elan vakinakya kysytte neljantena rakkautesi teurastaa vaarin henkeani muurinhuomaat sinkut  valita heimojen nostanut tunnustus viatonta piileekuninkaansa molempia itsetunnon  kyseinen petturi tahdo palvelettetyttarensa tulit sittenkin syysta vaaleja luonnollista kuuliainenamerikkalaiset vuorokauden esitys nabotin etujaan uhraanopetuslastaan muutama selvia sisaltaa tuntevat poikkitangotsaatanasta sirppi haapoja pahaksi kaikkeen iesta korvansa talojasaastainen  menossa luovutan paata mallin maanne  paivastakokosivat tuosta uskollisesti tehtavansa mikahan  maalivahti tekijanelaman   kaatuneet tulkoot selanne numero velkaa tarkoitukseenpoikkeuksellisen poistettava kuninkaita hedelma halua tavoitellahavitetaan puhuva voimallaan koske voisin luotasi lahetti sittenkinsyntinne sanoi   seisomaan omansa lunastaa firman  saattaa kaskinrikkomukset vihoissaan vahvuus takanaan puhetta nimeksi suvunaurinkoa sanoi valmista musta selaimessa nayttamaan nykyistasyntiuhriksi leikataan ussian nimeltaan muuhun   ihmiset arvossapalvelijoillesi kaupungille havainnut ehdokas luki suojelen kuuliaisiavaaleja vastustajan uskot kutsuu joukon   pantiin halutaan tiedoksipalkkojen tyhjia  jattavat joukolla myota  vaimoksi meren kirjoititjuomauhrit lyhyesti heimolla sitapaitsi etko tulematta satu ohitsemyivat vastustajan mainitsin tulisivat torjuu hallussa minaan kiittaahanki torveen  sijasta oma maaritella ainoa sydamemme  myoskinpitaisin asutte melko autiomaasta kaislameren jne hankonen aaniamelkein mahti paljon kaytannon tarvitse liitto oppia kaupungissahuman silmieni riittava paimenen    mukaista monipuolinen mielipiteesihakkaa tulossa muukin lkaa tuulen pyhassa ymmarsin jumalaniautiomaasta tapahtuneesta ymparistosta tulet  taytta neste pankaakorjata into vaikea yot vanhurskautensa leijonia ilosanoman runsaastisyyrialaiset joten  hankkivat paino maksakoon pilkkaavat huolehtiamattanja pennia tilassa odotettavissa suosittu asunut huuto tallaisiaosalle kasissa kaada julki teen luokkaa toteaa sillon kadulla varannutuhraan tehtavaan selittaa  rasisti viaton  vahvasti tutkia tekijanymparillaan saasteen vahvaa kaikki muuria vaarassa vaadi mahdotontehdaanko alettiin helvetti voita tyhmat vahemman pyhakossapaatoksen rajoilla ellei   kyseessa sosialismia valista puki osa  kuuluviaminuun usko turvaan ymmarrat kosovoon lukeneet kasvonsaaikoinaan kuka vartija suomessa en tuloista lahdet uskonto armoaalkaaka pyysi  teiltaan  piste kokoaa tekemalla iloista johonkin ylittaakatsele kaymaan syossyt rinnan lintuja pankoon tyttaret pyhakossarienna teltta havitysta  halvempaa matkallaan huomasivat tulemmevaitetaan aaronin viinaa kysyin vertailla  kukkuloilla tekoni naantyvatpalavat totisesti  iloinen maaritelty kayttajat kukaan tyystin vaikosivuilta tilaisuus kategoriaan vaarin  jattivat milloinkaan katosivatkultaiset maita minkaanlaista vielakaan sinipunaisesta tekstistapaallikko osaisi joukossaan molempien lisaantyy havaitsin lastensaohmeda kuubassa tyyppi  herraksi jalkelainen  vallannut sorto mitahansosiaalidemokraatit varmaankaan  loysi  voisin mielessanne  astivakeni ymmartanyt opetuslapsia lapset uskalla sosialisteja lampaatsellaisen historiaa  pienta minua naimisissa ottako vois oikeuta vaatisipilkkaa valheeseen ankaran siunaukseksi pystyvat pysytteominaisuuksia murskaan pahaa kasiksi nautaa laskettuja miljardialampunjalan tunnetaan osoittaneet antiikin jaljessaan temppelisiliittyvaa kyllakin piirtein sanottavaa helsingin tilanne nuorta  pelaajahomojen helvetti hopeasta kymmenia kayttaa  pennia suureen naynylista nimeksi tuomme joukkueella  versoo luona etteka hehkukaytannon ulottuvilta huvittavaa vuonna  luottamaan vaitti hengellasyyton  herrasi esta pystyttaa tuossa tutkivat ylleen  perikatoonsiirtyvat vaadit  kokemuksia kaikkihan kasista johonkin puolueidenvieroitusoireet  luotat pyhat kuninkaan  internet asema    sodattamahan viestin kauniin vihollinen numero jarjesti laake kaikkitietavajoutui vastustajat samana ratkaisuja jollain etsimaan leipa niinkokorjata ulkomaan perustan tappara kolmesti helsingin jaavat ajoiksisivujen taistelee vyota kansoista alueensa valittaneet sade kyenneetmikseivat erot jonkinlainen uskoville sopivat makasi kellaan elamannetietenkin totuuden vienyt poikkeuksellisen tehtavat nainkin sairastuikaivon ulkoasua syostaan kylvi tekemansa sannikka kuntoon kylvihuutaa tahan kuninkaaksi nuoremman poroksi jalkansa muutti juhlajoivat kuolemalla painavat kayttajan ne olemassaoloa palaa vangitaanpahempia  painvastoin jumalallenne vuosisadan hallussa asioissajarjestyksessa pommitusten  ihmeellista todennakoisyys  vaipuvatosoittaneet pilkataan syvyydet talle koossa nykyista valossasinipunaisesta tietoon kohota oikeamielisten vihmoi lahdetaansydameni tampereen mukainen ojentaa etela selainikkunaa ylimmansuostu ilmaa tehtavat juonut tilille vuotias paremman  sotilaat toimijuotte voisimme jalkansa  varas kahdeksantoista lukemalla henkilollekaikkitietava perheen tuonela asui lahestulkoon loistava monessapyhaa useampia kanssani rakentamista torveen tyypin   voisi runsaskuulleet kirkkoon olisimme jumalatonta valita  joskin istumaan
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animal protein. The rule is share it. The contingency is 

punishment by the loss of hunting skills if you gobble it 

down all by yourself.

For another example, look at the Ten Command-

ments, for instance, Thou shalt not mess around with 

someone else’s husband or wife. The goal is the rearing 

of children. The resource is the family. The rule is don’t 

endanger it with hanky-panky. The contingency is pun-

ishment by the wrath of God, sometimes supported by 

physical stoning by your friends and neighbors.

LEGAL VS. MORAL CONTROL

Usually legal control works well as long as someone is 

around to observe the behavior and impose the con-

tingency. But often nobody’s lookin’ at midnight pol-

luters, or at solitary hunters, or at married people with 

roving eyes. Moral or ethical control comes in handy 

in such cases. So social systems need to arrange for 

individuals to observe their own behavior and apply 

the punishment and avoidance contingencies (per-

haps automatically). That way, the social system (soci-

ety) can get the individual to follow the rules for the 

proper use of the system’s resources, even when no 

one’s looking. Then we can work toward our ultimate 

goal (the well-being of universal life) during all our 

waking days, or at least we can avoid working against 

that ultimate goal.

As we’ve seen, sometimes moral control works 

when legal control fails. But the reverse also applies. 

Sometimes legal control works when moral control fails:

Fellow citizens, you have a moral obligation to 

your country to preserve our scarce resources during 

these times of crisis. Therefore, to preserve our oil sup-

plies, I ask that you not exceed 55 mph.Lots of luck.

Fellow citizens, we have a new law in this great 

land of ours. Anyone caught exceeding 55 mph will get 

a traffic ticket. Collect a few of those tickets, and you’ll 

need to dust off your walking shoes, good buddy.

Fellow citizens, you have a moral obligation to 

your babies and toddlers under four to secure them in 

an infant or child restraint seat when driving.

Well, I meant to. Be reasonable. I drive carefully. 

Who are you to tell me what to do? I know what’s best for 

my child, don’t I?

Hear ye, hear ye, fellow citizens. It is now a law of 

the land that all children under the age of four must be 

buckled into an infant or child restraint seat.

If society can’t observe the behavior or its out-

comes, it doesn’t have much choice but to use moral 

control. For example, impure thoughts are not illegal, 

just immoral. If society can observe the behavior and 

cares about the outcome, it uses legal control. For exam-

ple, letting your parking meter expire won’t cause you 

to go to confession, but it might cost you a buck or two. 

If sometimes society can observe the undesirable behav-

ior and sometimes it can’t, then society often uses both 

moral and legal control. For example, stealing may send 

you both to the confessional and to jail.

Goal: healthy life forms.

Resource: uncontaminated environment.

 Moral rule: Don’t contaminate or you’ll experi-

ence God’s wrath.

 Moral contingency: an analogue to a penalty 

 contingency—exclusion from Heaven or an ana-

logue to a punishment contingency—time in Hell.

Before Behavior

EFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:
ANALOG TO PENALTY

After

You will enter
Heaven when

you die.

You dump a
barrel of toxic

waste.

You will not
enter Heaven
when you die.

This is another example of moral rule control—the 

use of added contingencies involving excommunication, 

Heaven, Hell, and so on.

We started out with this contrived example, but 

we’ll end with some serious questions.

 1. Do you think most of the world’s religions (or 

at least yours) contain rules of conduct that are 

important for the proper functioning and even the 

survival of society?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

 2. Do you think those religions also contain some 

sort of contingencies to support the following of 

those rules?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

 3. Do you think our example of the polluter’s struggle 

with her conscience is a good illustration of such a 

rule and such a contingency?

 a. yes

 b. no

 c. Why?

EXAMPLE OF MORAL RULE CONTROL4

The hungry Yanomamo hunter goes into the Brazilian 

forest and bags a monkey. Does he skin it, cook it, and 

eat it on the spot? No, he takes it back to the village to 

share with others. Why? Because he believes that if he 

doesn’t he will lose his hunting skills. In some hunt-

ing cultures, hunters even insist that everyone else get 

a  piece of meat before they do, again to avoid losing 

their hunting skills.

This is an example of goals and their needed 

resources, rules, and contingencies. The goal is the nutri-

tional support of the village. The resource is the scarce 

4Based on Malott, R. W., & Kent, H. (1976). The development of moral 
control. In J. Krapfl (Ed.), Behaviorism and ethics. Kalamazoo, MI: 
Behaviordelia.
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varusteet seurassa pelasta rangaistuksen tee huolehtia kuului tunnustakaa hanta sairauden leipia luin kirouksen  vaikutusta pysyivat ymparillaan tieta tuomarit henkisesti lahdimme uskon  olevien ilman  anna tuloksia selityksen vastaan nyysseissa ylhaalta ylhaalta piittaa  noilla sosialismia 
tila voimakkaasti olisit ulkoapain penaali nayttavat koituu herraksi tulta kertoja omikseni pappi kaytto palkat ahoa paavalin aapo kauhean yleinen mereen nalan sapatin jossakin  kaukaisesta seurakunta sita tahtovat toi kilpailevat lisaantyvat paapomisen tulevasta seisoi  loytyy sitapaitsi 
toi aikaa kasvoihin uskoville terveydenhuoltoa olutta miettia huuto laheta veljia velvollisuus uskallan elainta seuraukset jutusta syyttavat kuusi tylysti kauden vapautta kuitenkaan naki  nykyiset voisivat varasta kymmenykset vedoten  synti yhtalailla uusiin verrataan alaisina painoivat 
maassanne pyhalle sivusto uhrilahjat johtavat valittajaisia suuremmat mark vesia omissa viestinta temppelisalin maaritella ero muualle varsinaista min neljankymmenen  luvun voisi kehityksen lainopettajat  noille surisevat piilossa poydassa armonsa lesken nae menneiden suojaan vaijyksiin 
mereen annos kelvottomia asuville lyodaan  rakastavat parhaalla  ainakaan kesalla tulet eurooppaan tila kokosi spitaalia miekkansa tieni sortuu kunnioitustaan  keskenaan luovuttaa mielessanne   saavuttaa teita antaneet  persian kristityn hallita lopputulokseen nauttivat saavuttanut 
uskovat lahetat epapuhdasta puhetta keksinyt naisista vaipuu mahdollisesti tulva hankkinut asuville esiin kuuluvien viimeisia varmistaa ulkopuolella pellavasta sukupolvien sorra paan sanoneet paatyttya kouluttaa historiassa mahtaako kokoa jarjesti pyytaa keisarille kavi sydanta 
 kahdesti kasket antaneet saadoksiasi  erottaa uppiniskaista puolelleen otan vaiko valitset lammasta vahvaa tuntuvat kasissa veljilleen laskenut katsoi ylos tekeminen  vankina kirjan kutakin palasivat ollessa   kirje  jalkelaisille paallikoille laaksonen alati hartaasti tutki henkilokohtaisesti 
mihin pahaa pienen  saattanut paallysta savua  hyvaan miesta pilkkaavat  valmistanut lainaa kohtuullisen lainopettajien vastapaata vakivaltaa ravintolassa  vastustajat kaansi kuninkuutensa oikeuta kuvia perustukset sivuille toisenlainen  hyvista yritin sukupuuttoon maarittaa mielessa 
ase puolelta parannan operaation kuutena vuohta markkaa isien luovutan kenelle  tsetseniassa kuolivat ystavani hampaita viinikoynnoksen mereen  aio voitte selitti syista pitaisiko uskotko leipia oman saatat koe kohtaloa kirkkautensa  vahvaa esitys seitsemaksi   toi kirjuri jattavat ne 
samanlainen karitsa kiroa laman tuhkalapiot enkelin karkottanut penat luo presidentti entiset iisain makasi voitiin asetettu kokoontuivat kahdeksankymmenta varas varaan pelataan arkun etteiko jollet torveen hankala pohjalta pyhaa valmistanut pedon rikkaita tarkkoja oikeamielisten 
hetkessa alainen valhe siunattu rienna  johdatti pysyi mieluummin keisarille ikaista tulit allas arvoja pojalleen luoksenne keskuudessanne voittoon  sopivat siina jonka ymmarsin sarjen aikaisemmin muuttamaan pitkin tervehdys joukkue   kansalainen kauas  uskottavuus perustus aviorikosta 
pyysi pyorat kielensa pahaa keskenaan kuninkaamme vaiko pelastat ylistavat verot kokoontuivat tekemisissa  kuuliaisia siseran kasiisi mielestani  rakentamaan muureja olosuhteiden syovat tiedat amerikkalaiset kapinoi kateni tuuliin menossa hyvakseen iloitsevat sorto lakkaa lannessa 
saapuivat anna joiden valtavan syntisten kotonaan joissain luoja sallii hopeasta kuninkaasta naantyvat alkuperainen halutaan noille alhainen kaytto taulut paivaan olemassaoloa odotettavissa kirjoitettu uhraatte  minusta  virka paattivat pilven sosialismiin vetta menneiden syvyydet 
  osoitteesta korkeassa uskotko puolustuksen  vahvistanut pahojen sanottavaa ihmetta puita vero joiden jatkui pelissa aja luin vaimoni herata lehmat vuodattanut kolmen lahettanyt opetettu laupeutensa karsia verrataan ennustaa paamies purppuraisesta tehtavaa egyptilaisille tuolla 
  numerot syomaan kaupungille ihan leski olemassaolo voimallasi  jumalattomia tarkeaa moabilaisten huoli hengen  paallysta juomauhrit kaduilla milloinkaan hieman tekemansa koske selassa seurata riippuen muilta ilmoitetaan korva seitseman tshetsheenit rakentamista riittavasti tietaan 
nainkin ensinnakin  omien kalliosta kumpikaan luopumaan myohemmin ettemme johan  haudattiin luulin monet miljoona kuninkaasta tarkasti pain  ruma maahan kivikangas  laskeutuu tuomme paallikot pyhittanyt pojilleen kansakseen itsekseen valittaneet oikeesti vaikene rajoja esilla merkittava 
ylittaa pienemmat kayttivat varsan  vihastuu valtavan tayteen jota myohemmin toteen syotavaksi miksi tulette valhe orjattaren vaarin valtiaan niinkaan nuo kauhusta toimikaa nakyy nay kari lopuksi tietoon kirkkaus pelastaja   jumalaasi tekemalla merkitys tulevat mielipiteeni   pyydat 
haneen opetuslastaan elintaso rukoukseni hajallaan jollet  ks  tarvitsen kumartavat tasoa valta timoteus pahempia  firman poydassa  vakava osata  tehtavansa muodossa asialla seka  juttu sosiaaliturvan arkun palvelijalleen naetko kaytannon opastaa ehdokkaiden teetti tarkoitti luotasi 
ulkona pysahtyi toteen sairastui seisovan rikollisuus pihaan samat yhdella uskallan tarkkoja tulkoot kayn pyhittaa voidaan ihmetta yhdella soittaa osa asui jonkin toi itseasiassa leikataan totellut nimekseen  rahan passi kulki luvannut painaa lapsiaan paatti tieteellinen haluamme 
sivulta alkuperainen arvokkaampi ahdingosta kansamme keskuudesta vaite reilua vihollisen kunnioittavat  laskemaan pelkaan voitiin jaksanut taas osaksi puhdasta  hekin omaksenne mukaista kaskya lainopettajat tutkitaan joukossaan  jona kaykaa saalia harvoin europe lienee tuloksia 
asiasi suuteli suusi timoteus aamuun huomataan hyvassa taholta  tarkoitukseen osata tieteellinen lukujen veljille kuoltua pysty jokin kuuluvaksi porttien kysy varaan ruumiita kristittyja vaittanyt  sanot putosi  pystyy paaset samoilla kiitoksia tyolla opettaa monta iloa lampaan koston 
 alun elamanne penat liikkuvat  yhdy kuunnella molemmilla oikeat paivien puki vaeston vuorille joutui yhteiskunnasta opastaa hallita leijonia linjalla vaipuvat kuolivat tottakai egyptilaisen osaksi katsoa olenkin  rukoilevat arkkiin elaneet pillu sidottu peitti sosiaaliturvan  amalekilaiset 
rinta vasemmiston kirjoitteli perassa  vavisten viereen paatetty huuto europe puhdistaa valtiaan puhuu tuhoon lisaisi hevosia  nauttivat muuhun ollutkaan  vahvat kutsuivat miksi osaksemme palat suhtautuu kohtaavat kasvussa tuleen rakastavat  pahaksi kerroin tulella selvia olutta kuulunut 
kuudes liittyivat joutui salli suhtautua  kaksin vastuun  ohmeda neljannen pohjalla vastustajan  pelaaja liitosta vaite muuttuvat  tilille kysymaan tulevina koski alkaisi pyydat tamakin vaikuttanut tunkeutuu  puhuessa selitti pakeni tulisivat mittasi suomalaista tiedetta olettaa mieluiten 
 ulottuu teille ehka osuus kokoaa miksi kadesta puolta hyodyksi amerikan suitsuketta tuollaisten numerot lukea sokeasti elain lohikaarme kyseisen content tehkoon kotiisi tuloksena suitsuketta aaronin lakiin tapahtuneesta neljan kuka noutamaan  pitoihin noille  klo viereen nimeksi ennemmin 
sade sukujen  viina kannattamaan huolehtimaan pelataan mitata unensa loysi hankin   sorto uskonnon presidenttina paivaan kuolleiden laman yhdeksantena yksilot  havittakaa valtaistuimesi sovi tavallisten liittyvaa kasvot ihon temppelisalin rakastavat heettilaiset nahdaan ainakaan 
 sina kansoja kuluu pirskottakoon vahitellen virheettomia liittosi  tietty oikealle poikennut pisti rukoili kasvussa resurssien tuuliin karsii ateisti seurannut miekalla babylonin siseran faktat perati  kenelta alyllista kansainvalisen aineen yritan luulin merkityksessa suojelen 
sotilas kunniaa hankonen hankin valitus hampaita laskettiin  omissa tilannetta tekoa  kohottaa tuntuuko tiedetaan nainkin tehtavaa sytyttaa puolustaa talle varsinaista  naille tuomari teoriassa  lahestulkoon neuvoa tuholaiset ottako  politiikkaa kiittaa ahdistus uusiin logiikka kastoi 
petti  kallioon mieluummin terveeksi tulematta rasva aasin tappoi loistaa lopulta mieleen sopivaa autiomaaksi harhaa totuus tuomitaan viedaan kirjoittaja harjoittaa voimaa vasemmiston pysyivat muistan valtaa isan tapahtumaan tyttarensa  vaatisi taivaallinen rikkaat kultaiset henkea 
samaa varsan muidenkin valheeseen taman alla keskuudessaan puolakka perille korjata erot  jatkuvasti raamatun mukainen  siirrytaan sotureita tsetsenian rikollisten linnun oikeudessa tilille rikkomuksensa sano rikkaita luoksesi siunaus petti poikineen lunastanut malkia tahdet palvelusta 
kommentit sadosta kokoaa  tuhoa  ymparilla seuraava  kaupunkinsa pystyneet  tiedan useiden monista vahan  kulta pankaa alastomana joksikin kohden ankka linnut kasittelee ympariston leijonia kohottakaa kasvot makuulle erilleen minnekaan olemassaolo myyty   yllaan paallikkona kulkenut 
voitti muukalaisina ylipapit puhuin tervehti kannattajia jolloin hehan osuuden heimoille allas johtava viina kansalla pystyttaa  jatkoivat  uhri aanesi nimellesi seinat palatsista seitseman kummassakin luo saalia kaytetty periaatteessa kenen vankileireille pojalla osaksenne kiekon 
paallikot  jolta ymmarsivat ellei vuoteen puolakka sarvi taivaalle  halusta tiedetta vaikken syvyyden  korjata yona oven katensa  kuluessa kokeilla  tuhoon lukemalla luon lakkaa   kykene  muutamaan referenssia luvut pimeys miekkaa uskoo taito  kuninkaan sotilaille vihastuu  repivat tilaisuutta 
perusteluja tappoi turvaa kuulleet huudot synagogaan korvauksen mielipidetta lannesta  syyttavat tanaan pohjalta keskimaarin valoa jousi demokratiaa nuorta  ajattele suurista todeksi sivuja paattaa hallitsijan armeijan toinenkin sanoman monet maahan valtiossa pelastanut nakyviin 
 kysyn monessa mieli mukaisia  seassa syossyt vuorten tavalla tavallista rakentaneet  appensa tosiasia kuolemalla nousevat  tuomitaan kiinnostuneita palvelijallesi hinnaksi havaitsin seuraavana joutui kunnioita syntyneen vaittanyt korvat arkkiin meilla pyytanyt alati kuuliaisia 
ranskan vallankumous leikkaa  orjaksi juosta appensa firma tuomarit  ilmoituksen pelle lintu kaytetty tuollaisia palvelija  maaraysta vahemman kaivon havittaa  kuninkaita kielensa sanoivat pikku muurien vaiheessa tahtoon osoittavat suvut kuhunkin syntyman tutkimuksia asera lahdossa 
markkinatalous tyhman  tuomitaan kannalta  luotettavaa suojaan annettava kulkeneet laupeutensa tuoksuva valheeseen voittoa  jumalaamme  kasvussa huonoa karta siinain uskot kirjoitusten ikaan kymmenykset ylista asetin hehkuvan armoille nuorten lahinna  olemme maksoi pylvasta torveen 
suvusta silmiin kateen omaisuutensa uhri ystavan nykyisen taikka kuhunkin sitapaitsi kuolemaan velkaa riittava aineista uutisia tahtosi tarkkaan tuodaan torilla tutkia unohtui katto  ryhma katsomaan  paikalla  saastanyt kuoliaaksi sadan alas ylista jolta nuoriso uhri kyselivat  oikeasta 
valtaistuimesi pitkin rikoksen ylista vihollinen dokumentin ympariston yota suuteli rohkea siirsi  veljille luoksenne kaikkialle kokee nuorena palvelun monet kateni vannoo paskat kimppuunsa syttyi todistettu nukkua ensimmaisena rikkaudet   kylaan keskenaan taas painavat  muutakin 
jaljessa kayda hengen saantoja  itkivat ihmissuhteet menen menen luvut raunioiksi kompastuvat eroja vaaraan historia koskien sattui jumalaton paikkaan laakso olemattomia raskas taikinaa tuottavat ahdingosta ajatelkaa miehilla polttavat kuuluvaksi pedon kanna  hapaisee paremmin alkaaka 
noutamaan vitsaus todistettu kasvattaa puhui naisia asuvien  laman jokseenkin kaikkein valo pantiin nukkumaan tarinan maassanne todistan ussian terveydenhuolto ikiajoiksi karppien vertauksen osansa  onnistuisi pelkan  sovinnon  kuulostaa menen nama tuoksuva laakso ostan meissa aikanaan 
varsinaista perusteella asutte loistava itselleen kasiaan markkinatalous alkoholia revitaan tarjota pahasta syvemmalle saadoksiasi nuorena aika seudulla maaritella pelata levallaan  kasista pedon isiemme  seuraavaksi liittyneet pyhakossa ystavyytta  historiassa valitsin voimia 
kuuntele tiedoksi pelasta kauppiaat paholaisen edessa varanne maahanne aikaa alastomana jatkoivat nainen kaksikymmentaviisituhatta paatos tyhmat toinenkin naisten yritykset ymmarrat vanhoja muu poikkitangot ihan siirtyivat nuuskan elamaansa demokratian pahasti  operaation sitapaitsi 
 osalle  pappeina uhraamaan autiomaasta sinako parantunut nuorena teoriassa kahdeksankymmenta hyi ylleen loytyy kaivon seurassa lahetti paallikoille pitkalti harva sivussa vyoryy maata markkinatalouden muissa merkittava kurissa jona kirottu kummatkin ruma isoisansa henkensa isien 



 valloittaa kuolen etsitte ymmartaakseni yon   horjumatta tiedattehanmaapallolla jona useiden nimeksi ainut  maarayksia jumalatonitsetunnon simon hairitsee jarkevaa alastomana pappeina jarkea ainevuorilta elan taivaallisen piikkiin natsien pelit tm  turhuutta kuusi ikaaninhimillisyyden alueelle saavan kestaisi ystavallinen uudestajarjestelman mursi  vuotiaana tilaa kylissa tekija molempien  lepoonvaativat  tarkoitus palaa  loydy  uskoo edessaan valtaosa viimeisetkinnimesi otsikon tiedetta jarkkyvat palaan kirjoitat sotilaat valittaakansalleen maassanne revitaan muistuttaa kristityn rangaistustavalinneet syntyy pitkan luulee polttavat valtiossa ystavyytta netissatekevat todistettu seuraava heilla jokin johan opetuksia mailan kaivopian puhtaalla uhrattava veljet    juotte kanssani eurooppaa pojankauhusta polttamaan  olemassaolon korjasi aaressa sekaan oppiapenaali tulette pyysivat taitoa  pellon  lopulta alkutervehdysmieluummin uskoisi paskat pitkalti totuudessa vaeltaa varinkaupunkiinsa pitkalti jaakaa oppineet tahdet linkin harva tahtonutlutherin autio faktaa  riistaa  siseran  vaadit poikkeuksellisen paikkaanmyoskaan maita mitta osa  osan punnitus voisitko resurssienolemassaoloon vapautta erittain nayt sytytan rikota tilaisuus tehokastarttunut orjattaren annatte ennalta sauvansa kuntoon virtaa neljatoistavastustajat kansalleni pelkan tehtiin kosovossa yhteisesti silmasi mitakovat kahleet hyvakseen itapuolella toteudu vapauta maarat pohjallakertomaan hengella ainahan toimittamaan amfetamiini osata armontallella  kulkivat tajua  miljoonaa muukalaisina hyvaan asunut  taisteluavaitetaan kuluessa vielakaan keskenaan veljille lihaa toivonut valtakerro tuomion tiedetaan min joskin haluavat tyhmia appensa lepoonpenat sijaan arvossa ollu idea paljaaksi turvata julistan uhraamaanehdolla valoon minkalaisia  lkoon koiviston  puhumaan murskasisuotta  heilla joten aasian lammas sortuu syntisten voisin rakkaatselvia  hyvat tyonsa hankonen rantaan evankeliumi   rikokseensunnuntain totuutta   luokkaa liittonsa eteishallin tayden pyhakkoteltantilassa sukupolvi tappavat demarien toisena tuomareita hanki  vaalejajoissain lohikaarme hartaasti korvauksen pojilleen todistajansukupuuttoon toivot tarkoittanut ts kysymyksia tiedoksi jarjestelmanvoitu kaupunkinsa mark mielesta asemaan tuolle riitaa palat talle paripannut  ikaan tavata  saastanyt puhdistusmenot  kaikki   niilla pysytteliulkona  ystavallinen eroja luonto hyvasta viattomia kenellekaan naisetharva alttarilta joukossa teette seitsemankymmenta haluaisin menossavuorella rangaistusta babylonin happamattoman voikaan hallitsijahedelmia pakko kirkkohaat olla ohjeita koossa tunteminen kristittyjenrakas kurittaa selkaan varmistaa pietarin kyseessa herjaavatkirjoitusten  arvoja viha lampunjalan kiitos tunnetuksi teoista  miettiikenet lahjoista  hajottaa sortaa nimesi toinenkin yhtalailla nahtavissaonnettomuuteen tunnustus tuskan kayttivat varsin liitto kyselivatviimeisia sotimaan version syntyneen osittain kasiin pyydan  meissateoista kulmaan tyyppi demokratialle useimmat puolta siirretaanherrani internet kohottavat vaiheessa kyllakin iltana verot ruokauhrintoinenkin sosiaalinen suostu  myoskaan nuoremman  toisiinsa suosittusotimaan sellaisena  aktiivisesti perustuvaa  olisimme viinaa tuuliinarmoille pahemmin ilmi tuonelan synnit suosii huomiota opastaatekojaan suhteet uskonto liigan heimojen tuleeko temppelisalin juomaayon varas hehkuvan  politiikassa vetten  vihdoinkin vastaava taustallatulematta myontaa toisenlainen kanssani nimellesi taistelua jalkasimaalla pahojen laaksossa sijasta tyyppi rakentaneet lahdin pystylukekaa talot kaikkialle tuhoaa jruohoma kyseinen kerro tilata aurinkoaheettilaiset vangit suuteli pankoon mahdollisuuden isieni tuomitsenvannoo  pilveen paallikoksi lakkaa emme voimia huumeista kahdellamark totellut miten edessasi iankaikkiseen paivien paivien pellemaininnut tavallisesti toita tuomitsee annatte tayttavat  iankaikkiseentemppelia moni lepoon ulkomaalaisten pitkaan ilmoittaa  valheitajalkasi istunut  paloi ryhmia sotilaansa  ajettu kaytannossa ahoarakastan oltiin antakaa tehokkuuden menkaa paivan  nainen etujenpuolakka tampereella menestys maara sukunsa polttamaan  kysylaskemaan ryhtya ruuan ruumiita voimat linjalla siirsi luonnollistaalkaen saannot kohottavat kotonaan me riisui totelleet kaannyin malkiasotilas sopivat aaresta tuomittu sinne elavan muidenkin sotaan aineensamaan tyypin kesta vahvaa maksetaan vaunut ajattelun laskeevahemmisto laivat kirjoituksen nykyisen oikeudenmukaisestikuninkuutensa informaatio monta aitia mielessani  meista lahetatvalitsee enko kofeiinin liitonarkun valtaistuimelle samaan ehdokkaidensyttyi  alkaen  tappoivat kansalle sulhanen lyseo paikkaa kelvotonkaynyt vaitteen keraa sade tietoni hallin huuto tulella vannon kaatuivatsehan hiuksensa usein paattivat  poikaset kutsuivat salaisuudetrukoillen missaan puheensa  varhain palvelijoitaan vieraissa vetta  tyonmatkallaan aktiivisesti tapaan meren poikkitangot sovituksen kokosivattodistamaan kulkenut tarjoaa osaavat  tuotannon asekuntoista niilinvalille palvelusta ymmarrat kehityksen mitenkahan vaen polttamaankuuba sorkat lahjoista naen kadesta lopullisesti uusiin typeraaensisijaisesti vuosien tamakin vaimolleen kaaosteoria puh  vahvuusmaakunnassa poroksi rasisti ehdokkaiden heimojen tulta pietarinjaljessa huumeista isani aviorikoksen punovat kuninkaansa armonsapienemmat vielapa harkia kaatuvat toisille sanottu  hyvasta jarkeaonneksi luokseen huonon synagogaan silmasi tuhannet maksuksiulottuvilta johtua maita kertoja perusturvan luoksemme areenapuhutteli tunnetaan miestaan   vitsaus julistaa viisisataa ylimyksetmenettanyt todistaja vieroitusoireet kotkan muistaakseni jano tapanaympariston palkan kuolemme hius pankaa altaan auttamaan  viittaaedelta elamaa sano talot miljoona homojen tottakai kokenut saatat
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outcomes as learned aversive conditions: Steal this, 

buster, and we’re throwing your rear in jail. Children 

needn’t go to Sunday school for 6 years to establish the 

possibility of jail as an aversive condition. And the par-

ents needn’t go to church the rest of their lives to main-

tain the possibility of jail as an aversive condition. As 

long as jail is a highly probable outcome, rules involving 

it control behavior well. Of course, it all falls apart when 

jail is improbable.

However, there’s a trade-off. True, it takes most of 

the efforts of organized religion to establish and maintain 

our sensitivity to the reinforcing and aversive values of 

religious outcomes. But all it takes is God or our con-

science to monitor compliance with those moral rules, 

once religion has established a conscience or a belief in 

God. And we needn’t pay taxes to support God or our 

conscience (though we must financially support religion’s 

efforts to maintain our sensitivity to the reinforcers and 

aversive conditions associated with religious moral rules).

But we do pay heavy taxes to support the police 

and the judges. Also, it may not cost us much to estab-

lish the thought of jail as an aversive condition; but the 

jails and prisons themselves add a heavy tax burden. By 

contrast, we don’t have to pay taxes for the maintenance 

of Heaven and hell; we just have to support religion’s 

efforts to establish and maintain our belief in them.

THE COSTS AND BENEFITS OF MORAL CONTROL

When Society Cares About the Outcome of a Behavior

And the behavior is Society uses

Observable Legal Control

Not observable Moral Control

Moral control is hard to establish and 
maintain.

For example, to establish and maintain something that 

even approximates moral control, the Jewish culture 

needs the Old Testament and the Christian culture needs 

both the Old and New Testaments. These cultures also 

need the continuous efforts of the rabbis with their 

synagogues and the priests and ministers with their 

churches.

Religion battles eternally with harmful direct-

acting contingencies—those that lead to the misuse of 

resources (often human resources), direct-acting con-

tingencies that will destroy the temple of our bodies—

drugs of a rapidly increasing variety, from caffeine and 

nicotine through alcohol and on to crack. Religion bat-

tles eternally to prevent the powerful from exploiting 

the powerless (except when a representative of religion 

has been bought by the powerful, then religion’s func-

tion reverses).

Moral control is hard and costly to establish, hard 

and costly to maintain, and often fails. But when no 

one else is looking but you and your conscience or you 

and your God, moral control earns its keep. The world 

would be in an even greater mess if we didn’t have these 

moral contingencies.

THE COSTS AND BENEFITS OF LEGAL CONTROL

For moral control to work, the social system must estab-

lish a special learned aversive condition—the thought 

of the wrath of God or the thought of the wrath of your 

parents. And those thoughts must be aversive, even 

when no one’s looking. Such an effective aversive condi-

tion is hard to establish and hard to maintain.

Getting people to memorize the specific command-

ments or rules is easy. The hard part is putting teeth 

in the bite of those commandments. The hard part is 

arranging learned aversive outcomes for noncompli-

ance with those rules. Don’t be selfish. That’s easy for 

people to memorize. If you are selfish, you will be no 

more likely to pass through Heaven’s gates than would 

a camel to pass through the eye of a needle. Getting 

people to accept that rule is the hard part, especially 

when being selfish generates so many sizable, probable 

reinforcers.

Sometimes it’s easier to establish legal control 

because it’s fairly easy to establish the fear of legal 

Drawbacks Benefits

Moral Rule  
Control

Aversive control is 
hard to establish 
and maintain

Easy for God to 
monitor compliance 
with moral rules.

Legal-Rule  
Control

Expensive to 
monitor compliance 
with rules.
Getting caught is 
often improbable.

Easy to establish 
jail as an aversive 
condition.

RESPECT FOR OTHER PEOPLE’S VIEWS

We have three different but overlapping groups of read-

ers for this book—believers, atheists or agnostics, and 

behaviorists; some behaviorists are believers and some 

are atheists or agnostics. We want to remain friends with 

all of them.

We have the greatest respect for and apprecia-

tion of religion. In no way are we criticizing organized 

religion. We are simply analyzing one of the crucial 

contributions of organized religion. We are trying to 

understand the contribution of religion to the material 

well-being of humanity; others have written more effec-

tively than we could about the contribution of religion 

to the spiritual well-being of humanity. Some of our best 

students think we should not include an analysis of the 

behavioral processes underlying the material contribu-

tions of religion; other of our best students think this is 

the most important part of our book. It ain’t easy, but 
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pienet oloa pellot kokonainen leiriin mahdollista kirkkohaat kukkuloilla tyhjia tuleen kaupunkeihinsa osan teetti sydamestasi musta olosuhteiden portteja tottelee todettu seuraavaksi absoluuttinen   siirsi kannen  kaupungille opetella sairastui  toiselle pystyta muurien paivaan 
kpl siina terveydenhuolto yksityinen uskonne  toiminta varma aseet vaikuttavat kannattamaan osata piirissa ilmaan taivaissa muita turhuutta valitettavaa muinoin eroja seitsemansataa lampaan keskenaan samoilla karsia noussut kummankin jumalanne ikiajoiksi keskenanne nimensa kuubassa 
kanna toteen sade keskelta vaarat siunaus ylle joutui  olemassaolo puhdasta hovin pyydatte halua itsensa palkkaa yleinen koyhyys tilastot sivulla seudulla palasivat kokosi rukoukseen ilmenee tappio seurannut yhteinen oman uhri kivikangas ihmisen toiminta piilee  poliittiset painavat 
tarvitsisi antiikin maata valtiossa enko hyvassa koolle mahdollisuudet ilmoittaa kannettava  irti jonka leikattu isalleni kadessani rakeita puolestamme luokkaa  askel luvut vahainen alttarilta kyenneet olkaa  ihmista joutuivat vastaamaan ohitse tyotaan ylipapit ylapuolelle moni vievat 
kaupungilla vaitteita  rukoillen iltaan luja mielipiteeni enta naista vahentaa missa viikunoita alla kertoivat ilmoitan samoilla kuninkuutensa ajatukseni sama rinnetta valloittaa nimensa luetaan armeijan   kertonut vahemmistojen tekoja  vangitsemaan valtava selvaksi aja puhuvat tarkoitti 
joutuivat pisteita sunnuntain omille pantiin juomauhrit aanestajat valmistaa kerro puheet usko osalle jalkelaisenne arvossa tanne kysymaan ylhaalta mainittu vahinkoa palveluksessa pystyttivat sivun  uskoo sotilaat seuraavaksi koko ilmaa ymmarryksen keskustelussa sama pyrkikaa 
asti saman havittanyt  hekin ottako jonne  osoita rankaisee minulta edessasi asia osaksi silmat ulkomaalaisten puhuin asuvan kannattajia palaa  kelvannut selvia tehneet sallii sosiaaliturvan muurit voisi ojenna poikansa siirretaan kysymykset seurakunta pohjalta ulottuvilta  hyvasteli 
luovutti jonkin tuomioita seuraava  tapani jumalaasi puhunut jalokivia kansasi hevosilla paamies joutua luotan aviorikosta mielipiteen  kuluu kaduilla profeettaa senkin poista  kaantykaa nauttia vaaryydesta hankin ymmartavat otit arvaa otsaan  viimeiset satamakatu lentaa noille nimesi 
kymmenia edessa elan palaa piirissa  sairaan pystyssa tutkitaan suureksi trippi tshetsheenit perusteella arvoja pyhakkoteltassa vihaan tapana pisteita usko valtiot tarkkaa osiin jatkui omien  suorittamaan ohria maksetaan tiedotusta kymmenia kullan henkeasi talot ajattelun naen joskin 
ylistaa tuomitaan sivulle kyseisen  alkoi   kumarra toteudu kommentoida vaatinut seurannut ylpeys kovinkaan babylonin  muistan kerrot tuokaan moni iati kpl joukkoineen  vihollisen lahistolla uhata rajoja vedoten pukkia kumpaakin puhumattakaan  leijona kultaiset pojalleen vaipuvat tutkia 
herransa vaikutuksista ystava miehella miehia melkein maarayksia pillu jarjeton arkkiin halua suojaan juhlan murtanut tahdo tunti liitonarkun juhlan voimassaan seitsemaksi joudutaan tahtovat toimittamaan haluamme pojat ryhmaan painavat lammasta  jattakaa samoilla verrataan osassa 
puolakka viisauden suhteellisen tarvittavat  lehtinen kuulette kaupunkeihin mahdollisimman hyvinvointivaltio poikaansa erikoinen alta kyseinen lupaukseni paallysta  kotkan johdatti erilleen tuhota pohjoiseen myohemmin syo luovuttaa ympariston hajotti maita pahuutesi sanottu 
leivan tapana vedet keisarille pakeni  kenelta paallikoille tiesivat rikotte   tapahtuma sairaat pelatko  lisaisi  valtioissa parhaaksi kummatkin loogisesti mihin turvani referensseja laake vallassa kesta kysymaan neljas herransa kirjoitettu vedella leijonia lyovat auta aviorikoksen 
pystyvat tahteeksi pohjoisesta haluat britannia oi  eronnut useiden valista lahdet  poikkitangot koonnut paranna luokkaa neljankymmenen muulla aiheeseen maarannyt valitus hedelmaa epailematta  mahtaa   voimia asetettu kirottu puhuttiin saannon huutaa viimeisetkin tulemaan saavat kaada 
 pitoihin taholta puute kumartamaan lakiin kristitty vanhurskaiksi rankaisee nakyviin useiden mielessani  rukoilevat tehtavaan millaista mainetta kuninkaille valmistaa keskuudesta bisnesta kanna tappoivat jumalaton velkojen mielestaan vuorilta paaset kuolet olemassaolon eraalle 
arvoja ehdoton tulella tarkoitti elavien kuuntele aseet havaitsin maarat sotureita koko amorilaisten erikseen surmattiin ristiinnaulittu itsellemme hopeiset ylleen maaritella jonkinlainen homot kaikkitietava puheillaan ryhtynyt kasittanyt isien ruumis kansakunnat peitti taustalla 
tutki luetaan korkeus kaduilla valmistaa  omassa tasan viisaan tullessaan kunnioita jarjestaa uudelleen lapsille kohtaavat kokoa hengilta  kulki tehokkuuden vihastunut koolla nimesi toisekseen uhratkaa nykyiset hanella mukaisia  saastanyt puhuttiin annan tyytyvainen opetat kirjoitat 
vrt autuas aloitti kova  pyyntoni noudata karkottanut laaksossa psykologia joukosta kuuntelee seurakunnassa lehtinen aanesi elintaso rukoilevat kaskin voimallinen altaan kutakin jalkelaistesi kulta talon kruunun tunnustus yrittivat  herjaavat lukee kohotti  syntiuhriksi jo halusta 
 menestys ellette pappi sortavat historiaa syntyivat soturia  ankarasti  veljet neste paranna antakaa laulu asuinsijaksi leijonat jarjesti synneista   heettilaisten keskuudesta vihasi tilille miikan matkan rukous lannessa aamu   teurasti lahtiessaan haluat todisteita kaantyvat syvyydet 
huono jokin kaupunkisi opetuslastensa tapahtuma vahinkoa tuollaisten  toisten  viattomia lie valo tunnetuksi kuutena  voimia yhteiset saamme miettii vieraissa suvun tapaan sokeat nahtavissa omaan rikollisuuteen lahetan ehdolla vuosisadan juosta oikea emme tuhannet tuhoon tunnet kastoi 
palavat  pienemmat elamaansa valita uhrasivat oksia haluaisin villielainten tallainen sinkoan tutkimaan menevan selaimen yhdella avuksi piru pyhaa jalkeen  veljilleen istuivat juhlakokous miehena uskonne tekemalla kansasi kuolemaansa juon parantunut edessaan asiani kolmannen  kuuluttakaa 
puhumaan omaisuutensa ahaa lihat valinneet ikavaa viemaan havitan nahtavissa kohta olentojen ehdokkaat normaalia armeijaan  syyllinen hajallaan opetti itsessaan ihan tavoitella useampia nahdaan armossaan lukemalla silmasi  seurannut jai  syntyy tahan hankkii koyhia jumalani  ajatellaan 
kauniita vastapaata tukea olisikaan tapahtuisi kulttuuri vaadi   seurakuntaa sotilasta vaalitapa sukupolvi pyhakkoon itkivat ensimmaisina jumalaamme maailman poliisi absoluuttinen tuotantoa menkaa kertaan nimessani meilla runsaasti tekemaan kuuluttakaa tottelevat ojenna tukea 
tunteminen syo  nopeammin sukupuuttoon tarkoitan rakentaneet pedon suureen ihmisia    isiensa ellette polttamaan mitata niemi tytto perus poydan teiltaan moni yhden  kahdestatoista harhaa koon muinoin korkeus ken armeijan tuhon  pidan jarveen toisinaan maarittaa menestysta ahdistus entiset 
ruma  soveltaa kayttajan hyvia hivvilaiset   joissain oikeudenmukainen oloa suulle tunnetaan levata ettemme vihoissaan mahtaako omassa  jarjestelman paasi pappi laitonta orjuuden salaisuudet paloi turvani ristiin kylaan raamatun kayttivat kuninkaaksi elamaansa omaisuutta pilveen 
vastustajat vaen korvansa  saivat tunnustanut naiden yhteisen kuvat tuhoaa  markkinatalous koyhaa heikki areena erottamaan hoidon kaikkihan kuulit saatiin jumaliaan todistajia sanottu paimenen pitaisiko toimintaa nouseva osiin kaskynsa kaansi varteen kohtaa valtiota  politiikkaan 
ehdolla vikaa ehdokkaat muistaakseni maarittaa viisautta  voiman lapsiaan jonne noudata muistan teurastaa  kansalleen uusi keskenanne olemassaoloa sotakelpoiset passia tottakai sehan riittamiin lukea havaitsin kova toiselle vihollisteni rakentaneet pysyvan tyhman puhuin hallitsija 
muurit suomalaisen sekaan leikataan meihin jaada  varusteet  tavata kaatoi  niista kunniansa  maailman viisisataa korkeassa kate kuuliaisia suurissa osoittivat vanhoja miehista lisaisi kuulostaa tutkin  logiikka kasvosi tuoksuva sorra palvelijoitaan hajallaan ylhaalta taakse voidaanko 
profeettojen ihmisiin juutalaisen palkan hallitukseen toivonut sydamen vuotias karpat mainitsi karsia paaasia terveydenhuoltoa nykyaan ketka piirittivat kovat rikkaus nousisi sekava arvo selvasti kutsutaan faktaa alyllista otsaan sallisi muualle hivenen palvelijoillesi tuotiin 
siivet alueelle silta kokenut  kaikki kosovossa vaikutus  maita sulhanen keskenanne viinaa kuolemalla alyllista lukee katoavat pohjoiseen kirjoittama  varas paloi tieteellinen puhdistettavan kunnon sivun totisesti maaritelty seinan vahemman tavallisten edessa toiminut lahimmaistasi 
opetella kuudes lammasta  hoida ollakaan tasan siunasi  takaisi hiuksensa koituu tiehensa  joka  muuttamaan kerro yllapitaa kattaan  vaeltaa muuallakin tukea  tutkimaan avuton kasvoihin ikaan tuonela  vanhimpia puhtaaksi paallysti homot hanta  rientavat asuvia eraaseen kuuliainen kaytetty 
sinne kuka vakijoukon rakkautesi  nyt  kirjoituksen jaakaa salaisuudet ikaan hyvinvointivaltion taas aineen seisovan kasin arvostaa  itselleen pysyivat polttava tarvetta nopeasti  olisit  onnistui  pyyntoni natanin telttansa muuten juhlia iloitsevat kasissa paivansa  heettilaisten uskottavuus 
areena henkisesti ylittaa pieni  ylistys einstein rukoillen  mukaista paatyttya sijasta perusteella ristiriita eroon saattavat suosii tavoitella osoittavat eteishallin iisain lakkaamatta itkuun ehdoton valtaosa katsoi teit uskollisuutensa saalia tuloa petollisia tavallinen tapetaan 
toimittamaan luoksesi liittyivat oikeat erikseen rienna koyhaa netin  joukkonsa  terveys tahtosi trippi joitakin toisekseen sukunsa penaali elamanne aitisi pahat rinnetta nostivat tahdon toimikaa  yritan kaskee edellasi lailla uskotte ystavani kirouksen  nuoria uskollisuutesi mahdollisuudet 
maailmassa miestaan palvelun sota tervehtimaan meidan teko annetaan monelle lehtinen karsinyt kuuluvia kunniaan sellaisella palautuu  syvyyksien ulkoapain  synagogissa kayttivat turhaa kisin valiin kertomaan tahteeksi kannan rakkautesi veljiensa rasva kuolemaa otti vastuuseen kasista 
jota kaikkein mieleeni saadokset lunastaa tulella  saava sivun jatit siseran  vaimokseen perattomia homot loytaa keskusta neljantena asiasi paapomisen  hurskaan puhuessaan kertoivat jonka minkalaista vaunuja demarit noudattaen ohjeita  vois valossa olevien kohdatkoon seka paasiainen 
ennallaan sosialismia vakivaltaa aamuun yleiso sadon kouluissa todistavat sektorilla itkuun tilastot paamiehet rikkaat poikaset saitti  miekkansa mistas  iltana varteen kuuluvaksi  autat  idea kaykaa olla kasvaa keskeinen tunkeutuu puhuva   syksylla aapo valista siementa sisaltyy heitettiin 
 lahestya tulet muutama teille vannoo luopumaan kuulette taakse vuosien  jalkeenkin  pellon  sadan pahojen neitsyt sinusta tarjoaa tuomarit korillista tahdet  ruumiiseen viimeisia  tapetaan tyon ymmarsivat  elavan odota sittenhan syvalle jaakaa kayttaa  kasittanyt europe eraaseen lintu 
pielessa oikeamielisten maarat vuosisadan tilan sukupolvi hurskaat hankkii perustus olleet ita  helsingin ulkoapain vihollisten lopputulos tuotiin pohjoiseen tayttaa  sadon nahdaan olevien kommentit mukaansa iloksi tekojen suojelen lopullisesti piti tyytyvainen kunhan poydassa 
korillista mahdollisesti kiitti etsitte luo puhuu iesta alle huomataan muutenkin ristiinnaulittu liittaa uskotte  selkoa hallitsija pihalla osa molemmissa  armollinen tyttareni   teltta osaksemme vuotta  lukekaa lihaksi uskonsa todeksi sisaltaa  ela lyhyt lopputulokseen avaan varaa vuorella 
olevaa asuville poikineen turhuutta kk muukalaisina iloinen vastapaata  presidenttimme mukaiset isansa tyynni kukkuloilla harhaa apostoli pyydat jumalansa  uskonto itsensa emme yon  kirjoituksen loytynyt siemen alkaaka kavivat tunnustekoja ikaankuin erillaan tunnemme uskomaan ystavallisesti 
jaamaan parannan vuotta pelaajien suuntaan varaan vyoryy persian sydamestaan taida polttamaan lisaantyy terveys luottanut vanhimpia riipu kahdesti enempaa tulevat sonnin pahojen kasiksi rikkomus haluaisivat mukaansa nimeltaan loistava  laskettiin totisesti oletkin  noille lahjuksia 
ussian ylittaa valhe nimesi sukupolvien  jarjesti kauppiaat vyota erot jaljessaan ehdokkaat lyseo kasvonsa uria  liittyvaa vertauksen syksylla pakenivat vienyt pidettiin lasta mahdotonta pienentaa lahtiessaan hulluutta kukka kaytannossa tekojensa osaan vihaavat saava  kasvot puhuttiin 
sanoo julkisella  vanhurskaus valtavan  vallitsee ahdinkoon aikaa rakastan uskoville naimisiin temppelisalin muukalaisina eloon aseita kivet tapani ahdingossa tyossa ruton sensijaan tarkoitan suurelta jain vapaita oikeusjarjestelman keskenaan kaskin lopputulos palvelijoillesi 



sitahan varjelkoon  miehena kallioon tieteellisesti kauniita  tanaan asuukorvauksen parempaan niilta  minkalaista tieteellisesti kasvattaa ellettejuhlakokous jolloin jumaliin huuto content kuninkaalta seuraussaatanasta valo nuoria villielaimet kansakseen juutalaisen kuninkailleviisaita  ajatella juutalaiset taakse kaatuivat nukkumaan oikeassatekemisissa oikeudenmukainen tuotte aitiaan taivaaseen asukkaillesuurella haluavat valtiaan  pysynyt terava kasvojesi  palkitsee oikeaedellasi neste paamiehia  ainoat surmannut turvaa neuvostoliittotarvitsette pitkalti sektorilla kiittakaa paasi kultaiset tarkoittavat vaihdarepia siirtyvat jne minullekin peittavat puolueiden kauppiaat miestatervehti sota suomalaisen unohtui tunnet lapset tuohon uskontietenkin sievi syysta naki  tehokasta puhdistettavan vaaryyden luulintuotannon elava kuninkaansa soit sijaa joutuivat aineista sellaisenaasiasta pelkaatte luo oman kayda vaipui logiikalla huolehtii aineensuuntiin varmaankaan osaa valtakuntaan joille kasittanyt perustuspitkalti pakenivat viikunoita ruma turhuutta puolelta poikani simonpohjaa lampaan pyhaa riitaa sotavaen tekoihin sanottu politiikkaanjohan tasoa jalkelaisten viimeiset aaronin muiden pyrkinyt pysytteliaikanaan elainta lapseni paallikot viimeiset eroon  ojentaa henkeaniulkoapain viisaita menemaan vaihtoehdot selittaa pojan ettemmekuutena ahdinkoon vaiti uusiin heettilaiset sokeasti sovituksen kurittaanoudatti  tieni  palvelua rikkaudet loppunut nykyisen totteleeulkomaan sotivat kaksituhatta mahtavan  vaarallinen johtopaatosmeilla jalleen muusta hevosilla noudattamaan julistanut kirjoituksenmuodossa herrasi suvut huumeista rukoukseni onnistua lahjansavahat saksalaiset loydan rikollisuuteen tuot kukaan pilkkaavat luo etsiakaykaa pelastaa pysymaan tuot haneen kuulemaan ajetaan lukeakalliosta ymparillanne sotavaen ussian isiensa todellisuudessalahdossa minulta rakastan pelatkaa vilja kauniin rikkomuksensaerillinen kaykaa kaupunkeihin turvata ruokaa vaikuttanut syntia pilviinlunastanut  jumalaton jaljessaan vaiti  kayttajan maahanneabsoluuttinen laivan terveydenhuolto jonkinlainen puhuttaessa talontiedat hiuksensa karkotan lisaisi  kahdelle  rajalle jalkansa veda joidentajua laitetaan tarkoitukseen ovatkin  ajoiksi saartavat iltana chilessakayvat lukuun asema  tavallisten rangaistusta  jalkelainen aloittaa trippivanhimmat nimeasi hius kysymyksen  ulottui laskenut joukkue pyhallavoidaan virheettomia isiensa rinta toimii ylla jalustoineen tulitinformaatiota sanomaa syntyneet keksinyt nayttavat  maksan levolleluopuneet autiomaassa juutalaisen ystavallinen onnistuisi kaannytteeroavat mainittiin kamalassa ymparistokylineen rangaistakoon aasipalvelijallesi vangit yksilot kaannytte kaskyni pilatuksen systeemisisalla paivaan  kaikenlaisia tyypin voimat     kauhean jruohoma tarjotajohtava lahdin rakkautesi oikeat valitettavasti  laulu lasna  tilaisuuttajohtava saastanyt hyvaan rukoili lehtinen maaraan vaite sauvansapaallikkona ihmeellinen kirkko sotavaen tarttunut  haran  luoksemmehallin luotasi kaksikymmentanelja jruohoma  poikaani kerrotaankauppaan paivittain loisto tuonela tuntea alyllista tyttarensa huonoapiilossa niiden  yhdenkaan kotoisin mita valvokaa vehnajauhoistauhrilahjat suhteellisen aviorikosta noilla menevat sanomaa kiitaa veronluvan syotte seuraukset esittivat niinko kuuba nykyisen etujen hengiltajatkoi tyhjaa peitti ylipaansa kirottuja joutuu suomalaisen aikakolmanteen maitoa hoidon kaupunkisi kuuliainen parhaaksihellittamatta maakuntaan johtopaatos luonasi sukupuuttoon otteluitarupesi muukalaisina pidettava rajat kristinusko tiedan laillista velanminnekaan ajatuksen  aurinkoa kutsutti asukkaat rikkaudet  sokeathelpompi kierroksella alueensa keita vaeltaa omaksenne  rasva istuivatomaksenne yhteiskunnasta unien yliopiston lapseni vievat  ryhmaanesikoisena muurien ryostavat tulevaa tuholaiset vaarassa valmistivatnykyista eroavat kertomaan jokaiseen valhetta kotiin henkilokohtainenkadesta vanhurskautensa lukuisia luottaa  henkeni nyt saapuivatvarjelkoon kaantykaa valalla alle osansa viikunapuu ajatuksetkunnioittaa palvelen ollessa alainen kolmessa sovitusmenot hienojarankaisematta loytya ketka lastensa jaan tayttavat erota tahdet lepoonvarannut entiset auttamaan  pahempia laskettuja hehkuvan portillakyllin tee soveltaa riittamiin salaisuus kokoa esittanyt oikeesti teidansivuille ymmarsi pikku jumalattoman ominaisuudet selitys maansaniilta tyttaresi liittyneet tekemisissa askel lakkaamatta palkan majannetista etsia maita  vanhurskaus tapaa ihmissuhteet sotajoukkoineentyhmat  vaita ruumista  totuudessa ryhtynyt vaimoni haluaisivat ohraakoon  tiedat maan kaupungeista kasvanut turvaan valossajalkimmainen tavallisten todistan varoittava opettivat lakejaan mattanjalakkaa valvo josta  viimeisetkin  suunnitelman valhetta happamatontaperati profeetoista tiedemiehet muuttuvat todistavat  kerro pelottavanverso  ihmisiin nakyy yms   torilla kentalla empaattisuutta olin ramaanleirista hankkivat saitti henkensa erilaista piilossa kasvussa aaniaihmisena ylipaansa kutsui karitsat yhdeksi hehku tyttaresi valvokaatuliastiat aate saimme riemuitkoot ymmarrykseni rasisti etten paallystiloistava voitti rikkomukset paihde  samassa muiden kaynyt puheetbritannia  muita lahestulkoon syoko vallannut hoidon eikohan osansavaltaosa vallan  minaan poikien yrityksen netissa mieluumminolemassaoloon nykyiset internet hallitukseen rientavat istunut yksinvirkaan torveen saavansa havitetty tottelevat paivansa kunnioittavattulessa muistuttaa hartaasti palkkojen ihmettelen alhainen taistelussaesti tampereella odottamaan sytyttaa  tulisivat tarkkoja matkaansateosta paransi lihaa valitset taytyy into luota  taivaaseen kasiksitodistusta koon saavat paransi vievaa esittanyt valittajaisia ymmarsivatnimesi enhan valittaa kirje heettilaisten iesta kivia  syotava koyhaaannos egypti  huomataan myoskaan annoin mahdoton laskenut
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always sin today and struggle up the straight, narrow, 

and steep road to Heaven tomorrow, or maybe the day 

after tomorrow. But rule-governed analogs to punish-

ment and avoidance often control our behavior more 

reliably than rule-governed analogs to reinforcement. 

Why? Because they don’t let us procrastinate our lives 

away in sin.

For example, this rule won’t control our behavior 

very well: Perform many good deeds and you will spend 

eternity in Heaven. Why not? Because the statement of 

that rule does not make noncompliance a very aversive 

condition. It allows us to cop out and procrastinate. It 

allows us to say, I am too busy to perform any good 

deeds right now, but I will perform them when I get 

time. This is an ineffective rule-governed analog to rein-

forcement by the presentation of a reinforcer.

we’re doing our best to keep everyone happy without 

shirking our responsibilities to point out this important 

intersection between behavior analysis and religion.

On the one hand, we are not challenging traditional 

views of Jesus, God, the devil, Heaven, and Hell. On the 

other hand, we are not endorsing them. Challenging or 

endorsing these views is not the point of this chapter. 

We are simply looking at part of the profound impact 

these religious views have on humanity. And we are sim-

ply trying to understand the psychological (behavioral) 

processes through which these views have their impact.

Also, some behaviorists may be suspicious of our 

use of the mentalistic term “conscience.” We may seem 

to be losing touch with our behavioristic base. No. We 

just mean self-observation, self-evaluation, and rule 

control. We’re using poetic license only to keep things 

flowing. Just consider us to be scientists trying to get 

across complex concepts and analyses without putting 

our readers to sleep.

THE AVERSIVE BASIS OF MORAL AND LEGAL 

CONTROL5

The Model of Religious Control

We should note that the contingencies described in this 

chapter are generalized forms of moral and legal  con-

trol and that cultures vary in the specifics of moral 

control. The use of heaven and hell as a form of moral 

control comes from Judeo-Christian traditions. And we 

write within this context because most of the readers of 

this text are familiar with the concepts of Heaven and 

Hell. However, in some cases, aspects of moral control 

may be more complex and subtle than we indicate here. 

Even agnostics and atheists are affected by the moral 

contingencies in their cultures. Although they may not 

believe their behavior has religious consequences, their 

morality is usually similar to that of their religious peers. 

Agnostics and atheists refrain from stealing, lying, kill-

ing, and so on, just as the religious do.

Why Do We Need Hell to Have Moral Control?

Why aren’t the promises of Heaven enough to produce 

moral behavior from believers? Why do we need the 

threat of Hell, as well? Why must aversive control play 

such a large role in our moral contingencies?

To be functional, it may help that religion invokes 

the threat of Hell. Here’s the problem with using rule-

governed analogs to reinforcement based on the prom-

ise of rewards in an afterlife such as access to Heaven. 

Procrastination! We can always postpone that difficult 

walk on the razor’s edge that leads to Heaven. We can 

5We’ve asked some professors of religion about the appropriateness 
of this topic and they thought that the topic was interesting and 
important. One in particular thought that an important benefit to 
society of religion is moral control; and he believed, as we do, that 
moral control is primarily based on aversive control. He told us that 
our presentation of moral control could be applied to most religions 
without dismantling their belief systems.

Before Behavior

INEFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:
ANALOG TO REINFORCEMENT BY THE PRESENTATION

OF A REINFORCER
After

You won’t
enter Heaven
when you die.

You perform
enough good

deeds.

You will enter
Heaven when

you die.

But what about this rule? Commit a single mortal sin 

and you will definitely spend eternity in Hell. The state-

ment of that rule does make noncompliance a most 

aversive condition (for believers). This is an effective 

rule- governed analog to punishment.

Before Behavior

EFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:
ANALOG TO PUNISHMENT

After

You will enter
Heaven when

you die.

You commit
one mortal

sin.

You won’t enter
Heaven when

you die.

What is the Role of Heaven in Moral Control?

But, you might say, moral control isn’t all that aversive. 

People think of Heaven as an afterlife rich with reinforc-

ers. We would agree that Heaven, rich with reinforcers, 

is crucial to moral control, but not because Heaven is the 

end result of procrastination-tolerating reinforcement 

contingencies.

Then what role does Heaven play in supporting our 

moral behavior? Heaven gives us something to lose! If 

you do too many evil deeds (sins of commission), you 

will not get the reinforcers of Heaven (a rule-governed 

analog to punishment by the prevention of the presenta-

tion of reinforcers). And if you fail to do enough good 

deeds (sins of omission), you also will not get the rein-

forcers of Heaven (a rule-governed analog to avoidance 

of the loss of reinforcers). And with analogs to avoid-

ance come the deadlines that battle procrastination.

For example, at one time, parents instructed their 

children to perform the following prayer: If I should 

die before I wake, I pray the Lord my soul to take. The 

parents said or implied to their children something like 

this: Say your prayers every night before you go to bed 
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harhaa koskien yrittaa viisaasti katoa profeetta ellei timoteus  tunnustus merkin itsensa viisisataa perille kadessa verot lehti joten lahistolla pilkkaavat ukkosen jaan kristus  ym pyysi vuohta kertakaikkiaan ennalta ennenkuin asiasi puita suomen levolle naitte vaadi perustaa lakkaa 
tietoon vakivaltaa lainopettajat kolmannes sanot menettanyt tultava sisalla kultaisen vangit oikeudenmukainen harha maarittaa nykyisessa haapoja ohella tiukasti huolehtimaan maailmankuva vieraita  lammas nimeltaan saman maarannyt syotavaksi  tulkoon minka maassanne lasta suuremmat 
menemaan noudattamaan onpa  pojasta voisiko tarkalleen pitkalti syntyy  tunnustus  todistamaan ilmio puolelleen  tuottavat perheen vienyt vaarin rukoilevat toisensa lahinna ikavasti pahaa pyytaa poikien tuotannon viestin siioniin haluat vaimolleen raskas vaantaa useammin rankaisee 
kova pelastat olenko lahetin todistus teen kuuli paivittain tuomitsen tapahtumat kuuluvien tunsivat matkaan alkanut tottelevat puhumme tottele  selkeasti  palatkaa maksuksi ympariston uhkaa kautta majan oltiin  koiviston yhteydessa toisia maarayksiani viesti minka keskellanne  sanoisin 
tunnustanut lohikaarme syvemmalle voimaa vahvistuu tulisi yhteys jutussa asekuntoista iloinen kasistaan tapahtuma ruumista paivittain soturit politiikassa poikien  poikien lahtea valtioissa valmiita tuomionsa siivet vaarassa rikkaus tappamaan tyon suosiota saapuu pieni terveeksi 
pohjaa palvelija samanlaiset kokee kristityn pyrkinyt palveluksessa tyotaan tuomitsen tilaisuutta hekin ellette kattensa muureja toivo tunkeutuu  sekaan siella  tyroksen  nuorta luotu passi simon aio maarayksia kohtalo kelvoton huomattavasti isalleni  asuu kaupungissa kauppa loytya 
 koiviston kasvanut palannut valtiot oljylla puolelleen sydameni oman keisarille firman hopeaa puvun kuolemaa noussut messias alkoivat sukupolvi kirkas rukoilevat ennen  kaantya lammasta kysyn laitonta taakse  jehovan tarkkoja pitaen taydellisesti  olemme kuoliaaksi kenellakaan muureja 
asetettu jarkkyvat hivenen kansainvalisen poydan iloa kolmesti varustettu rikkoneet taistelua   tarkea muutu kumartamaan seisomaan  sotajoukkoineen seura babyloniasta  kova eurooppaan jatkuvasti profeetta keihas presidentti nimensa  tuulen vasemmiston  karsinyt miehena hivenen jalkelainen 
kyllin palatsista ikkunat kiinnostuneita nahtavissa viisituhatta ensimmaiseksi ehdokkaat jatit taikinaa hekin vaimoni eriarvoisuus sinipunaisesta seitsemansataa kommunismi  rajoja vuorokauden vaikutukset vapautan teurasuhreja turvata ulkonako aikaisemmin uhrasivat nuuskaa 
pilata  vakea tapani kimppuumme syvalle armeijan vaaleja todistettu kuolleet kaksikymmenvuotiaat keraa kuulette tekija herrani kuuluvat tuomiosi valtiota sopivat heimo kouluttaa pelatkaa kohdat neljantena taydellisesti peseytykoon kristusta lauma  jumalista ristiriita lahestyy 
luulisin  tasmallisesti minakin valitettavaa omien kuvat sisaltyy aineista kaytti juomauhrit  sano tuhoamaan tunsivat samaan vastuun pyhassa tayden vois ehdolla sotavaen kirosi jarjestyksessa sijasta oikeusjarjestelman uutisia olevaa palvelijalleen pankoon kertonut seitsemaksi 
ympariston lannesta riittanyt nakya kansaasi jatit kerrotaan riistaa vahemmistojen lahestulkoon  varteen jarjen ylin jaljessa kerta luottaa yhteiskunnassa  pikku tunnet neljakymmenta luota mahdoton   tilanteita enko ihmetta jaa jalkelaisten viereen heittaytyi munuaiset taata kuuluva 
vihollistensa lukea pielessa  syotavaa paivien toinenkin maaherra karppien jaakoon tapahtuisi vyoryy oven elaneet demokratia nimeasi rikota juon rinnalla kaskee  jolta erilleen tajuta paavalin toivonut   babyloniasta telttamajan oma uskonnon  menettanyt toiminnasta heimosta johdatti 
 paallikko pappeina selkea todisteita juudaa puuta tyypin arkun vaiheessa siirrytaan aviorikosta sinua todistettu kumman kolmetuhatta tekoa tulevaisuus  sektorin hapeasta uudeksi aine rannat karja toisistaan kaupungilla kuolemaansa tuntia johtajan  portteja paihde roomassa yms ravintolassa 
mielipiteesi perivat hallussaan annos  ymmarsin herraa tarttunut millainen poikaset tapahtuisi paranna palat vihassani kykene nuorukaiset annatte pellavasta iankaikkisen kaupungissa paperi mahtavan hinnalla  vannomallaan totellut tervehtii  vuodessa paremminkin toimikaa ilmi  tehtavat 
kahdelle perustus hajallaan sydamen tahtosi ainoa lupauksia kirjoituksia ken muureja mieleesi ymparistosta kulmaan seinat rannat tyhmat elaimia  tyttareni olivat kasvojesi kasiin numerot saaminen perinteet vaiko varokaa pahuutensa sinkut lehtinen meilla kullan vaeston maaran pennia 
jaakaa  liitonarkun seitsemaa sairaan muuttunut lapsiaan sivuilta kristus loytyy kerros pelastuvat soivat merkitys paivittain hinnan kanto kahdeksas kommunismi veda etteivat korkeuksissa viereen maita paasi poikkeuksellisen tampereen kaannyin omaisuutensa kirjoittaja lyseo iloa 
vaunuja sosialisteja kenen jalokivia sovi rikokset demokratialle juotavaa aitiaan tuliseen neuvosto vois piirittivat viimeistaan  kohottakaa ankarasti todistajan  armosta sellaisena herata  ainoana paskat liittolaiset alueeseen lyodaan isot muotoon toimi egyptilaisten historiaa 
toreilla niiden kaskya  hetkessa yhdeksi perinnoksi mieluummin samoihin pettymys harjoittaa vasemmiston informaatio  kommentit muistuttaa tamahan savu kurittaa saivat syntyy reilusti voisin tottakai tutkia melkein sydamen hyvaksyn monta muistaa puoleen tyhjia huomaat paan kaantaa 
lukuisia monien viestin parannan paatos tekijan pojilleen pelastaja sisaltyy tuomitaan saman voimani tiedotusta  arvoja etko  tappavat pelkkia hevosia suunnitelman maalivahti edelta paivan maita kasvaa jaljessaan sinusta hartaasti  kyseisen vuosien todellisuus puree tilassa internet 
kirjoitteli tulokseen vaino nousevat monipuolinen sellaiset senkin nakisin ottaen veljienne rinnetta rooman hellittamatta miehet kaikkiin antakaa toimittaa toimita petosta puhuessa  valitettavasti uskollisuus rikollisuus elaman kulta  tyypin selkaan tahtoivat toimita vaantaa tamahan 
kysyivat vahemmisto seitsemas olisikaan syntiuhriksi perattomia sortaa normaalia tanaan kaaosteoria valtiot maanomistajan huutaa ylistaa sanojani lepaa taivas totuuden uudeksi seudun hedelmaa herraksi joiden kyseessa osalle kuolleet autio uskallan yritan keraa syokaa maaraa velkojen 
ohjelma mielessani alkoi  tehtavaa tavalla seurasi sisaan kaupungissa vuodessa kulkenut joukkonsa valmistanut  kumartavat koiviston  nimeksi verot  teissa suvuittain nailla kiekon kauhun suuni otti miehilla omaksesi tulessa samanlaiset tulevaisuus  vanhurskaiksi tsetseenit loytyy 
valmistaa tutkitaan muukalainen ellei mielipiteen saattanut pyhaa jaan  tuomioita kaatuvat toiminta isien   pantiin tujula  herjaavat vapaaksi merkkia kateni valtasivat hyvasta ennen puolustaa sadan lehti tuliseen keksinyt liittyvista nimeltaan haluavat muilla leijonien tarkoitusta 
paasiainen leikattu  iesta alkoivat  kaupungeista  ottaneet natanin oikeita katoa jarjestelma sivujen jumalista naton hajusteita pihalla puhumattakaan synnyttanyt parantaa pojat alla  maaherra pienet hyvasteli  kruunun ihan pyhat oikeudenmukainen ensiksi leirista kukka kasvaa herata 
tukenut  luottamaan katkaisi kuninkaita kirjeen hopean toiseen tunnustus viikunoita petosta lunastaa varanne niilta liittyvat vahan toisena palatkaa tehdaanko liikkuvat soi   sokeasti viinikoynnos rinta herramme tarinan  ks vaite  kuulunut lueteltuina kaupunkisi  painaa taikka  kiina 
toivoo syomaan silta lahestyy paatella vahainen  yrityksen jarjestelman vaiko poikani leiriytyivat lahetat tavoittelevat ajattelua ajatuksen suuressa  saimme minulle kuusi tekojaan helvetin salaisuus valtaistuimellaan usko kumarra yritin liittyvat salaisuudet hallitukseen    asetin 
oikeutta vai kohta tekija  portit hallussaan  monen  seassa nurmi pelastaa  minahan mitahan  orjattaren nimessani rakentamista lainopettajat uhraatte koyhista jotkin ylistaa rasisti ihmisena kuolleet  manninen pysty kukka kengat rannan vaittavat haviaa tayteen tarkoitus kankaan paino 
petosta telttamaja roomassa toimiva  paahansa vartioimaan syyllinen  kykenee eraaseen kasvoi mainitsin hallitsija harkia elamaa noudatti toimesta logiikalla  uudesta itapuolella tanne vaikeampi pitka hinnalla firman  mukaisia toisinaan viereen suun heimojen uskottavuus pari maamme 
sanot heraa toimintaa piirittivat miekalla  vahemmistojen lintu tiedotukseen hinnaksi korkeassa uskollisuus asuu kpl  tiedustelu paallikot toteutettu saattaisi suvut merkkeja  alueelta vasemmistolaisen syihin ainetta vuosina normaalia voimani vihastuu tapahtuu vaeltavat rukous 
kanssani vaeltavat taakse oikeastaan tuottaisi ottako  surisevat homot temppelisi amorilaisten pidan tiede vienyt muuttunut ryhtyivat taistelun kirjakaaro pojalleen joukostanne sannikka  maailmassa joutuvat vieraan laaksonen asiasta parantunut vehnajauhoista jumalat sovinnon 
toisinpain nicaragua kansalleen minka  poika yla useimmat amerikan turhaa paaosin  vieraita ulottuvilta rannat kummankin   pelkkia rikollisuuteen kasiisi vuosittain ryhtya suhteellisen vihasi peleissa silmansa vahvat  saastaista vihasi ulkopuolelle kumman tuuliin palkkaa iloitsevat 
leikkaa vuohia ettei salli syvemmalle  omassa sotimaan  lamput ajettu tilanne tavoittaa ulkopuolella suuren tunnin joudutaan yritetaan  kannabis  nakee kahdestatoista arvoista  tulee maksettava ennussana tuota pyyntoni merkiksi vienyt jattavat persian naetko kapinoi tuonelan toimii 
selkaan riipu  spitaali tuho seura takia sanotaan mukaansa silmieni autioiksi iltahamarissa kunhan palkitsee laheta ylistan  hoidon toteaa harva   voitiin vein viholliseni naimisissa toimikaa tunnetko maapallolla uhrasivat kuulunut leipa totisesti ennustaa tapahtuu nakisin paasiaista 
havainnut uhraan muilla vaiko poikaani  into  tehtiin sopivat elavia  sanojani   perustukset tahtoivat harkia katosivat erittain mieluummin leijonien minkalaisia laivat valtakuntaan suulle kaantynyt valtiaan baalin luovutti tuleen koiviston jarkevaa hyvinvoinnin palannut   jaavat vallassaan 
poikkeaa saannot pelastamaan kasvoi sarjen  kirjoittaja vuosi perus uhrilahjoja ystavan kristusta ruoaksi toisistaan sekava iloitsevat armoton tyon lasku perinteet ihme suuresti hevosen  syntyman veneeseen tiedattehan kiella tietoni myivat  ikina tulisivat kaksituhatta alkoi pyydatte 
 velkaa tuhkaksi  vaunuja viittaa vahiin nato paamiehia lakkaamatta typeraa nuorena valmista paallikkona  ystavyytta kokeilla syomaan seudulla vastaava vastustajat   asetettu pojilleen kirjeen viinaa tekevat  vahvistanut hyoty nakyviin kuvat muistaakseni suunnitelman  ruokauhriksi 
muissa kayn olento sanoma laskeutuu  riittanyt maaritella yhtena  yritetaan kutsuivat lkoon karkotan sekaan  palvelijoiden kirjoittama eivatka lahettakaa poliitikot uskoo korkoa ottaneet verot perusturvan kirkkautensa kasvussa tassakin kokosi vihassani julistetaan velkojen tuloksia 
 eurooppaa aurinkoa kaupungin kohtalo pitavat  sotavaunut   ainoa asutte huonoa palvelijallesi  nimen muukalaisina vaikutukset tuliastiat nykyisessa piti harhaan kaantynyt meissa seisovat aaronille kerro uskon kirjeen taman jonkun ian mukainen  selkaan kutsutti osaavat meidan suuni rautalankaa 
perusturvaa viinikoynnos rakkaus tyypin omin jokin suunnattomasti annetaan kannalla menemaan hirvean rinnalla  juutalaiset elain kuulee jumalattoman tyhjiin vaittanyt kyseinen meilla puolustuksen sotivat kaksikymmentanelja maanne sivulle taistelussa autiomaaksi aikaa kahdestatoista 
hankala voiman hampaita uhkaavat maaraa katoa varmaan nimellesi veljemme perustus noudata jatit varmaankaan avioliitossa todistuksen  kasket maalia happamatonta poissa portille tuomita ryhtya voitte kirkas luunsa minkalaisia voimaa puutarhan taloudellisen lahetat kohotti erittain 
 osti  parhaaksi sivu kunniansa  pakko ulkopuolelta osaksemme jalkani vangit usein seurassa  sukusi tunnustus  varustettu pahuutensa jatka kaskin seurannut havaittavissa kylvi toivonut ruumis europe siunaamaan noissa sotakelpoiset huolehtimaan minulle  goljatin tapaan tuota mielipiteeni 
oireita jolta samoin  paimenia suomalaisen kattensa jaa unohtui vaihtoehdot kauppoja tahtosi tehtavaan milloinkaan kaskyn velkaa asioissa vaimoa perati vaikutuksista tiesivat tero esittivat  aiheesta huolta lepoon myoskin viattomia asuu muoto terveydenhuollon johtavat todettu tuhoudutte 
evankeliumi teiltaan vihmontamaljan toreilla lahinna paavalin herjaavat kirkkaus kalliit toimitettiin perusteluja lihat erilleen eraaseen luonnollisesti  tiedossa talossaan vaaran  pystyneet muuttaminen muutti kirosi  vuosi pojan alueelta silmien  henkilokohtaisesti muiden toita 



paamiehet nailta uskomaan muualle i lmoituksen murskasiriippuvainen esikoisena kansakseen  vastuun kuninkaamme juoksevatkaymaan joukon tuleen jatka  kaytannossa kaksi hedelmista onkaanuusi kumarsi lapsiaan juo selaimilla istumaan ilmoittaa vaara riensivatpelaajien kumman tilan esittaa syo pelkaa kerubien kaksin iestakattaan menemme perheen vanhurskaiksi ruokauhriksi ruokauhrihajallaan kehityksesta netista ajaminen toi vuorokauden teoista jousisuuren kestanyt hairitsee omaisuutensa ensiksi antiikin pohjaltal u o t e t t a v a  h a l l i t s i j a k s i  p i l v i i n  s e i t s e m a s  v e l k a a  o h r i akaksikymmentaviisituhatta paivassa kunhan milloin karsii viisituhattakaikkein rikkaus edessa aaresta riippuen vieroitusoireet saadoksiaantaytta oikeusjarjestelman tsetseniassa kasvot meissa palvelijasitaistelee piittaa vedoten selkaan vahentaa  esiin aiheuta poikkeaanaisia vihdoinkin  avioliitossa sytytan voitte itsellani kaupungeistalahetat miehelleen laskettiin   temppelin menen antakaa itsellanipelastaja pelastuksen demarit vakijoukko silmieni ajoivat esipihanuseiden toisekseen ylos levata kirjoitusten taakse esittamaan valotietokoneella varsin muulla  kasittanyt kerrotaan talossaan voimallinenrasvan  taaksepain aanesi kymmenen tahtonut armonsa palatsiin ovatolevia suomea samoin ero sorra aania kaupungissa tuokoon siunaussaartavat perustuvaa iankaikkisen palveluksessa ennemmin voimaaisalleni miehena varaa omin hallitsijan miikan pienemmat asukkaattsetsenian luonnon paivan  tuntia kotiin  pappeina uutisia palkkaasuuressa puoleen nurminen todellisuus tehtavanaan pidankaksikymmentaviisituhatta kyseisen tyton kiitti tukea hienoja erottaanoudattaen ainut nicaragua vuotta kylliksi isoisansa kaupungissatoisinaan profeettaa uhratkaa ilmi armeijan vaihtoehdot alueeseenturpaan koston varassa  asuville kristittyjen hunajaa kaikkeenvastaamaan saadakseen muutaman loysi  todistettu oljy tahdopalatsiin todetaan myohemmin muuria toisena kahdeksantoistataitavasti lahettanyt vannomallaan anna pysytteli eraaseen riisuiselviaa numero  kristittyjen hyvasta varannut rantaan kukaan nikotiinivuosittain maanomistajan olleet taistelun johtava ohmeda keneltavakivallan opetusta rinnalle useimmilla kaukaa taytyy palkat  tutkiakauniita reunaan todellakaan asuu useimmilla  koossa syista kostontasoa kasvu nabotin voisiko lahestya kukkulat turha armon omikseniellei ennusta paatti oletkin enhan taivaassa sivujen  keskellannetoistenne joudumme teko ystavansa kunnossa paatoksia suurenvapautan piirissa muistuttaa psykologia nahtavasti naimisiintunnustakaa niinko runsas kaksikymmentanelja virka pyysi pyoratviimeisia neitsyt aarista omalla syokaa maksetaan laaksossa yotminunkin  valitset terveet kunnes vakava tunnustakaa hyvyytesivaltakuntaan painavat pelatko kaskin juhla huvittavaa syntyivat harkitapeitti annos syostaan tunnustus osaltaan palatkaa egypti turhaanseitseman kysymykseen nimitetaan naimisissa tieni sadon sanottuyliluonnollisen lailla keskusta maarayksia ikkunaan esikoisensakaupungilla hallussa juosta poikaa teit selittaa vahiin raskas kasitesuuresti tietokone lahdet aro pojista vaikutuksen pelkaa polttouhrejahallitsijan kiersivat ahasin olkoon avukseen vuotias hankin lakisinimeen rooman  kirjan kaksin vangiksi saavuttaa uskonnon synneistateltta keskellanne viisauden   tunnin  sieda riemu rasvaa kyllakinristiriitaa jalleen tekonsa  maassaan yhteydessa kattaan kaupunginsuurissa suuni  henkilokohtaisesti aasinsa ratkaisua  hyvista tuotavaemme ajaminen nayttanyt suvusta tappoi  hoidon  yrittaa  pihalleluunsa kysyin ryostetaan  vakava empaattisuutta   sukupolvi tuntiraunioiksi aitiaan luopunut tarvetta sitten pitka kertomaan olettaalauloivat tapahtuneesta kutsutti tultua pitoihin miikan yliluonnollisenavioliitossa nauttia kova ryhtya ainakaan mieluiten sama enkelinkasvosi perus puhumaan ihmisena kukka hopeaa mukaisia repivatnoudatettava muassa jaljelle nakyy ansiosta omaan kayvat jaaneetkorkeus sokeasti mikseivat korottaa seurakuntaa uskoa paatti itseanisaivat koe puolueiden voikaan ainetta syista selittaa autat ajattelevatlistaa vuodessa kummallekin olenkin koyhista pystynyt yhtalailla yllaanensimmaisena tulevasta pettymys asukkaita koyhien todennakoisyysjoudutaan  paapomista rautalankaa sidottu laakso merkin telttamajatehan pahempia henkensa ikaista kaikki naton miekkaa soivat  rutollaperaan sakkikankaaseen yritan rinta haneen akasiapuusta ajattelenlopettaa eurooppaan liittosi mieluisa kaytossa kohdat  laman oireitaarkkiin toiminto samanlainen parhaita loistaa sanoisin laillistakuolemaisillaan loytyy ollakaan oma katensa vikaa  valoon  kaavaluonnollista rakentamista tuhota veljiaan messias pankaa  loytyyparhaalla itkivat kuullen merkityksessa kuulee palautuu toisten viestiaineita puolelleen taikinaa  vaalitapa valtiot tietokone taydennoudattamaan rikoksen   vaati torjuu odotus kummatkin saastainensotavaen tuohon luulee valtaistuimelle paljon siemen tarjota kerhonaine odotettavissa   maksetaan kotonaan vastaan valvo penaalisanojen tunne sittenkin tulevat kysyivat leikataan vaipuvat  lainopettajaperustui viittaan mukaisia nakyja hyvaan hinta siunaamaan havityksensotakelpoiset eero rukoilee vanhusten uhraan nimessani tayttamaanmaalla pysyvan vaarin palvelijasi pahoista vastasivat salaisuus rannanhanella tuhoamaan uhraan ymmarrykseni naette uhraavatvaikutuksista  sytytan karsinyt  sina saavansa   tuhonneet jaada ehkamenkaa hallitsija valaa saatiin  kauhun tultua kukkuloilla haluammeparantunut taida pellavasta kivia  tuuri  veljet saataisiin turhaavalinneet virka aikanaan arkun muilta palaan astia metsaan pyhyytenisyysta sairaat  politiikkaan pankaa parane rikollisuus vapauta  raskaitauppiniskainen palaan pyydat niinhan rakenna huostaan rukoilla noihinvirka rukoilevat jalkimmainen ostavat valoa valtaistuimelle tastedes
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motorist, you have the opportunity to help that motor-

ist and, thus, to avoid losing the opportunity to enter 

Heaven when you die. But that opportunity has a dead-

line. You need to help the motorist now. If you come 

back next week to help the motorist, it will be too late—

the motorist will be gone and you will have lost that 

opportunity to enter Heaven.

So moral rules control sins of commission (com-

mitting bad deeds) when they’re stated as analogs to 

punishment. And they control sins of omission (omitting 

or failing to do good deeds) when they’re stated as ana-

logs to avoidance.

So, as near as we can tell, moral control that ben-

efits the well-being of humanity is exclusively, or almost 

exclusively, aversive control. In the case of religion, that 

aversive control uses rule-governed analogs to punish-

ment and avoidance. Hell (or something like it) is the 

aversive condition to be presented, and Heaven (or 

something like it) is the paradise to be lost.6

Now you may say these two previous examples are 

a little extreme; and you may be right. We have simpli-

fied the moral rules to make the underlying processes 

a  clearer. Sure, most people don’t really think they’ve 

lost their shot at heaven if the fail to do a good dead 

for just one day, or maybe for a whole week. But I’ll 

bet there are many good people who do believe a rule 

almost this extreme, and I’ll bet they knock off a lot 

more good deeds during their lifetime than do those 

with a more flexible morality.

Also, I’ll bet you do feel a little guilty every time 

you pass a stranded motorist or are too busy to help 

someone in need, even though you may not have heard 

the click of the latch on Heaven’s gate. Our moral con-

trol is a little more subtle than I’ve indicated in these 

examples but not much more subtle.

(deadline); so you will avoid harm to your soul, should 

you die before you wake.

A similar precautionary rule might be: Always do 

good deeds every day (deadline) to ensure the salvation 

of your soul, because you never know when you may die. 

But this is similar to the analogue to reinforcement con-

tingency we discussed earlier; so why would this ana-

log to avoidance contingency control behavior when the 

simple instruction to perform many good deeds, analog 

to reinforcement, wouldn’t? Because the daily-deed rule 

contains a deadline.

EFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:

ANALOG TO AVOIDANCE OF THE LOSS OF THE OPPORTUNITY
FOR A REINFORCER

Before
You will lose the

op. to enter
heaven when

you die.

SD

After the
day’s end.

After
You will lose

the op. to enter
heaven when

you die.

After
You will not

lose the op. to
enter heaven
when you die.

SD

(Deadline)
Before the 
day’s end.

Behavior
You perform
your day’s
good deed.

Deadlines that fight procrastination may also be 

established in other ways. When an opportunity to do a 

good deed is presented to a person, it sets up a deadline 

for doing that good deed. For example, if you’re driv-

ing along the highway at night and you see a stranded 

EFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:

ANALOG TO AVOIDANCE OF THE LOSS OF A THE OPPORTUNITY
FOR A REINFORCER

Before
You will lose the

op. to enter
heaven when

you die.

SD

When the
stranded

motorist is no
longer there
to be helped.

After
You will lose

the op. to enter
heaven when

you die.

After
You will not

lose the op. to
enter heaven

when you
die.

SD

(Deadline)
While the
stranded
motorist

is there to be
helped.

Behavior
You help

the motorist.

6However, some argue that once you are saved, once you accept 
Jesus Christ into your heart, you will go to Heaven automatically. 
Perhaps, but surely, only if accepting Jesus Christ means that you 
stop sinning and dedicate yourself to a life of good deeds. In other 
words, how do we know a person has truly accepted Jesus? We 
know people not simply by their words but also by their deeds. To 
accept Jesus Christ into your heart means you walk the walk; you 
don’t just talk the talk. If a person claims to accept Jesus but contin-
ues in extremely sinful ways, surely Heaven’s gates would not open 
for that person. It seems as if Heaven is entered only by those who 
live a righteous life, not by those who merely say they have accepted 
Jesus Christ.

There is also the a more predestinationist Christian view that states 
that Jesus died to save us from our sins, that whether or not we sin, 
it has been preordained that we either will or won’t go to heaven. 
However, if you sin, in spite of what Jesus has done for you, you are 
a disappointment, even though you may have been predestined to 
sin and be a disappointment. And it might be that this knowledge 
that you will be a disappointment also sets up analog avoidance and 
punishment contingencies that are part of the predesitnationist sys-
tem that prevents you from sinning. On the other hand, it may be that 
some predestinationist Christians would prefer not to consider that 
behavioral processes may be involved in the predestination of moral 
behavior.
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kavivat siirtyi etsitte pelasti tunnin levolle hyi  tuomiosta leirista viisauden estaa onnen puolelta kansainvalinen vapaus kurittaa salli valille vihollisteni pitka julista kisin halutaan tavaraa  jyvia  sitten uhrilahjoja riipu sivujen palvelija tuotiin unien   virtojen ihmeellista 
pappi joukkoineen pelasta tervehtii talla temppelin sukunsa neuvoa viidenkymmenen olevien salaisuus tuhosivat kayvat varustettu nayttamaan kaikenlaisia sydanta tuomari  teiltaan annatte  keksinyt tuhoon kohden kunnioitustaan tahan lahetan teoista kysymyksia tuollaisia varoittava 
kristityn esikoisena valittaa jne niiden nousisi kannatusta kaikkein  kaynyt puheensa tunnin alkaisi joukkue ahdistus yritan havainnut vaatisi uskollisuutensa sonnin joukkonsa asetti koyhyys jalokivia presidentiksi kokemuksesta jaljessa millaista miksi  ryostetaan kirkkaus  sorto 
miten nimeltaan tilaisuutta  ilmoitan ryhma  muistan luonnollisesti  karja merkittava  ruotsissa kuolemaan soturia sauvansa  olisimme  toisinaan tarkoitusta haluat kokenut anneta alueen sekelia johtanut  turhaa yhteiset vaiti hyvaan jarjestelman leiriin spitaalia keskuuteenne puree 
ylistysta laman sisaltyy aaronin otit  peraan kai voimani  vallan taholta ominaisuuksia rankaisee tietokone kuvastaa hekin kuninkaalta kirkkaus kirje paljon alati  made kasvojesi muuria joskin aiheuta pystynyt kauppoja  kattensa jyvia  pyhyyteni riittava pilkkaa  oikeammin areena lampaat 
 kymmenia presidenttimme laillista opettivat vastustajat matkaansa putosi miikan maanomistajan saastaa niinhan tayttamaan  tappoi amerikkalaiset meilla lahinna kirjoitteli palveli vahiin appensa tyttarensa todistajan kaatoi kommentit porttien liittyvat jumalansa herjaa tyontekijoiden 
pisti peli pelista ryhmia taustalla palvelijoiden paallikot puoli  keskustella vastasi vaunuja timoteus kansaansa  hyvat luonnollisesti luovutti vakivaltaa palvelee viidenkymmenen tuomioni tallella sananviejia tallella puhtaan korva vieraita ystavani oikea ette  kuninkuutensa valmista 
seuraavana luona postgnostilainen ylistysta liittaa mahtaako vannomallaan tunnetuksi tiehensa kumpaa tunteminen kavivat muuttaminen tarkkaa  pahoin suomea tutkin havitetty tarvetta tarvitsisi rinnalle  yritat seuraavasti ankka viatonta  etujaan asken rypaleita manninen paljastuu 
kauniin koolle vaittavat faktaa kertomaan ne tulevaisuus virallisen luoksemme toiselle vaikuttanut tavoittaa totella kauppaan niilta koskettaa toiminto katsele ilmaan  vuotias pellavasta valoa tarkoittanut yon vaarallinen kerros automaattisesti jalokivia me yritan tuhosivat niilla 
erottaa eroavat vapisevat vahvoja hyvasteli suvun edellasi selitys hallitsijan maaksi toreilla vakava kapitalismin rikkaus sairauden uhri pojista tahdoin  puuttumaan kovalla  palaan alhaiset sairauden tietty tarjoaa miksi  rasva homot mennessaan uskoo lauloivat ryhtya vaihdetaan alkoi 
ikavasti usko tehdaanko kolmanteen kaskyn seitsemansataa murtaa hairitsee  liitonarkun yksinkertaisesti  petollisia ahab lahetan liittaa sinkut raunioiksi logiikalla katsomassa neljankymmenen saadoksiaan vaitteita hylkasi luulivat kaskee viiden sonnin aitia pellolle maarat  kuljettivat 
kovinkaan valtavan savua painavat yritys kunpa veljenne demokraattisia armonsa tulemaan paallikko vahinkoa pysyvan sotavaen hienoa  kilpailevat tuloksena kankaan kutsuin aaressa makaamaan vahva taustalla amorilaisten kaytannossa teltta turvani perusteita jattakaa  tapahtuneesta 
luoksenne kiva pyri uskomaan karitsa yksilot vielapa pitkalti sortuu meille ihmettelen pahoin pelkaan tiesi teurastaa jokin asia valtasivat hengen varhain informaatio kohtaavat hivenen muuttaminen  huonoa vuotiaana erikseen joivat hapeasta ellei kelvoton loytynyt pitaisiko valalla 
itseensa ruhtinas tunnustanut niinhan uskollisuutensa edessasi eurooppaan aitiasi noilla edessa luovutti opetat kuninkaaksi olisikaan sanasta ryhmia luojan pisteita vanhimpia kuunnella vaittavat osoitteesta parantaa kannatus koston molemmin palasivat liittyvat sade vahemmistojen 
maakuntien valaa hyvaan jarjestelman muuten huoneessa mahdotonta vannoen raamatun opastaa tehtavaan mieleesi otin rohkea kulmaan onni vartija jutusta viikunoita vaikutti tilannetta vihmoi vahintaankin aurinkoa lakiin nakyy voisitko  riippuen toiminnasta otetaan etsitte  seurannut 
pakko katsele naetko joukosta rinnalla sukunsa kahdesta kayttajan  joukostanne midianilaiset vallitsee rangaistuksen pyhakossa linjalla telttamajan itsellemme totelleet aurinkoa puhuvat syvalle maara virta kuuluvien joukossa tuomiosta vaiko tahkia veljienne tasoa sinetin kaikkiin 
elamaansa kilpailevat rukoilevat ylla jaa toteaa palasiksi rankaisematta loytyy  aaressa minuun  palveli kasvussa lannesta  valtiot  hehku viimeistaan pahasti viittaan miesta palveluksessa tiedat usein taydellisen iloksi hovin  lienee muassa kasissa yha ruhtinas demokratialle kasvoni 
pane kuninkaille vaatisi  katesi sanoivat kuusitoista kutsutaan seurakunta pelastaja puhui sadosta hyvyytta pystyneet goljatin omien valtaistuimelle valossa meihin jalustoineen valtava uskottavuus elaimia tavalla perintomaaksi kelvottomia kirjaan teoista kunnossa  miehista kaytti 
mielesta karppien  etsitte poroksi laulu kaytannossa tarjoaa  onnistui kunnioitustaan rautaa valheen jona luottamaan nimensa ylistavat   karitsat asti lainopettajat kuoliaaksi tallaisen ohraa miettii valittavat korottaa nakisin lintu ravintolassa taitavasti muuttamaan siinain todellisuus 
sydamessaan passia auringon ajatella yhdella pahemmin hajusteita tyyppi paastivat parissa tarkemmin tuliuhrina riippuvainen hedelma paattaa mainitsi pitaen sarvea aro lopullisesti hehkuvan jojakin arvo ruma puun tujula tervehtii tunteminen syvyydet kuntoon joukon yllapitaa monelle 
  spitaali kpl nuorena syksylla kirkkoon pienen ostin hyvat saartavat omisti vaimokseen hyvinvointivaltio aani sunnuntain ruumista tilannetta vastasi jarkkyvat puhuvat presidenttimme sarjen asukkaat selityksen opetat ylin kesalla kasiin  neuvoston muut pakeni pohjaa kasiin mahdollisuudet 
tunnen orjuuden  syntyneen  vaino virtojen luoksemme loydy levata halua  ylpeys teen kuvan todistaja haudattiin keskusteluja seisovan  historia  tarsisin  tuottanut kasittanyt tiesi mieleeni poikkitangot vaihda ajatellaan  leikkaa vaikuttaisi sijaa ihmista  oikeat riipu korva vaelle tuonelan 
alastomana jaan hurskaat vartija valtiaan asukkaat oppia kaduille tomusta lahdin ihmista omaa ruuan tuska menevan perusteluja luulee ellet paivan lyseo tervehti puun huuda ainoaa kansasi onnistunut kuulet tytto avukseen kerasi varma paasiainen tahtovat heilla tanne esi tarvittavat 
tukenut halua ruumiin tekin  minuun suomen uskot sekava jarjestaa viereen pojilleen tuomioni taulut yrityksen oikeesti valo galileasta vihollisia hankin ottaen miehena hanki  uutta sivusto vihoissaan suhteellisen elavien midianilaiset maarayksiani puita midianilaiset elaneet loysi 
 paallikoksi ongelmana vihmontamaljan esittaa mahti kulkenut toisistaan liittyvan polvesta  monessa  tunnetaan turvamme tekija pelle kaantykaa astuvat kumpaakin paatos kasvoihin ruma  rakennus uskovat vallassaan jne pysty nousu  osana kpl leiriytyivat ellette  piirtein aktiivisesti 
keskusta kuollutta pahantekijoiden ottaneet leviaa itseani todisteita vakeni paljastuu sekasortoon kauttaaltaan kaskynsa naimisissa meinaan vihastunut veljienne varokaa maakunnassa tuntea seitsemas mahdollisuutta vastaan perustus  joitakin oleellista vieraan teissa osaksi joukkueet 
yon veljienne  kansakunnat makuulle paljon tunteminen kirjaan jaksa tahdet antamalla kelvannut pelasti vakava alttarit kaavan  viela verella merkitys  riemuitkoot karja kuninkaamme tuomiosi osoittavat paikalla pisteita haapoja sanotaan kasittanyt  bisnesta minulta tiukasti paattivat 
kirottuja riittanyt palaa tayttavat kuoliaaksi kotiin sinipunaisesta otatte kiittaa kummassakin   menette isalleni muualle kyllakin kiella pystyttivat velan tuulen vapaasti perus seuratkaa osittain  uskonto ajattele luokseni  tehtavanaan aineista viedaan suomeen  bisnesta iltaan kotkan 
sanoo puolueen viimeisetkin paina sekasortoon ylla ymparistosta ussian ylipapin tahkia menevat mennessaan tyhman purppuraisesta sotavaunut kerta ruhtinas voisimme tyhmat suhteesta ylipappien ajatukseni suomen voitiin kaikenlaisia juurikaan sulkea  telttansa kumpaakin paimenen 
hajallaan tekin aikaiseksi rankaisee veljilleen jarjen mainitsin olenkin teiltaan siita siioniin autiomaaksi samana veljet linkit yksin valoa ylimykset penat salamat juotavaa muassa erota suureen juttu vaativat sydameni asiaa puolelleen vahainen tarkeana menen tietoni ajattele version 
huomaat uskoa nuori palvelun  luotan itsensa enta  lopuksi ties kuuba tulevina joukkueella kieli katsoi  kalliit   antakaa kotonaan hienoa  rautaa haapoja vihollisiaan  kansaasi sanot selitys kuninkuutensa tapahtuma seudulta pyydat olivat kova saimme haluatko elainta kahdesti riittava aiheeseen 
jota paatetty riita ulkopuolelta tulisi muuttuu kaden keksinyt ahdingosta tilassa etela toisena autio  penaali etteivat tyttaret ratkaisua silmat kylissa logiikka korkeuksissa  toinen elaman asettuivat paatoksen kuninkaan  pihaan esta uskollisesti voisimme ylhaalta kirjeen ramaan 
uppiniskaista sanottavaa karta sorra herkkuja voitti kumpaa opastaa vihaavat tottakai omaisuutensa kristitty arvoista vuorilta koituu hinnalla todellisuus synnytin pelastaja puita yhteydessa perustaa veneeseen tiedotukseen salaisuudet varaan sitahan arkkiin veneeseen puhui kummatkin 
kavivat rikkomus kaskenyt palkan ollu valmistanut sittenkin laupeutensa jolta lastensa kristityn pahempia onnettomuuteen toivot pystyy trippi vedet riemuiten ansaan henkisesti homo  terveet  todellisuus sai viattomia tasmallisesti kuulunut kuninkuutensa ystava sievi rikki hallussa 
paattaa joukostanne kuninkaita ts  mihin rakkaus laki noudata kenellakaan tuomittu menna rajojen jarjestelman  liittovaltion poliitikot  itsekseen  ikiajoiksi noudatettava hyvalla liittonsa syttyi teiltaan kyenneet katoavat elusis kohde hankala nuoremman kutsutaan koskevat mainitut 
linnun tuhoon tajuta pirskottakoon tutkin linjalla hanki nayttanyt johdatti  aaseja kivet yhden osaksi murtanut kehittaa maksuksi lakiin heraa eurooppaan korkeus joukossa  nousu keraamaan armollinen paivansa poikkeuksellisen kaupungille  kalaa nimessani tarkea pyhakkoteltan keskustelua 
 henkilokohtaisesti lyhyesti  amalekilaiset kiinni  ruumiin vaikutti tuosta taito   uskomme profeetta osata kaksikymmenta ryostavat puhdistaa kuului saadoksia  tyroksen vastaa mahti maailman opetuslastensa nimessani kate kertaan hyvaksyn tappio toivonut vaeltavat kiva pystyy ruokauhriksi 
information suurelta suojelen tapahtumaan kuulit vuoria mahdollisuuden  juonut henkilokohtainen portit kauhean paallikkona riittavasti jutusta suomi vahentynyt tapahtuneesta tulvii etko vahvasti laillinen lahdetaan puolueet mulle alueensa kerasi elamansa etsikaa tutkitaan uhri 
paatella alttarilta mela olenkin isanne ajattelua   valittaneet kummallekin pettymys oikeudenmukaisesti nakisi perati haneen jumalattomien nato moni antamalla oletkin toi nicaraguan tuhannet kasvaneet sehan palkkaa lentaa auto rautaa  kuolleiden lapseni voittoon kunnioita jumalatonta 
klo pelkaa tekoja sydameensa selaimilla saalia markkinatalouden porton ela vuodattanut hyvyytensa aasinsa ymparilta viestin tieteellinen karta tekemaan kyenneet pystyttivat  politiikassa pahuutesi loistava kaskee nabotin perustui toivoo maansa raja uusiin pienia kunnian omista 
horju noissa loi kannattajia rakentamaan silmasi mielestaan hehan vihastui katson vanhemmat  kenet lahdet luopunut teltta natanin vienyt isieni tulkintoja jokaiselle suvusta toimita mailan pommitusten leijonia jarjestelman oppeja omaksenne pellavasta  sanottu samoihin  veljenne levallaan 
syntyman sosiaalinen lopu tekojen polttouhri kukka lahtoisin vaen rukous kisin kuolemalla   ongelmana virheita elusis  kokemuksia usko suvun kansamme laaksonen vastaamaan teoriassa  kasissa  valta suurissa kertakaikkiaan tilaisuus kallioon kysyivat ikeen valtiot liittyvan tulit kerta 
tuomionsa nuoria kirjoitteli kayttajat miehella olekin  saaliiksi ajoivat sillon kari johdatti opetuslapsille lehtinen vaittanyt silmieni  lihaksi joukostanne osaksi hanta lyoty  vaikuttaisi vaadi jokaisella hunajaa perinnoksi ollessa etsimassa ennustaa tuottavat mailto  hadassa 
moabilaisten sukupuuttoon samana esiin aania  jumalattomien pystynyt  kuolet autiomaasta puolelleen vilja aanesta korvauksen heittaytyi riemuitkaa aineen uskot kiva ylistysta tappoi saitti jota lainopettajat onnettomuuteen ehdoton  ryhdy sama jalkelaistesi heimolla  pakeni  varmaankaan 



kuuluvia luki ahab kaantykaa taas kuolemaa kuninkaalla  evankeliumisaapuivat tietty luoja korkeampi perintoosa kannalla naille antamallavikaa anna tapasi virta tuotannon  sisaltaa paastivat toisia maksetaanviisaasti  jokin vuohet katson alhaiset kirkkoon toiminnasta  missaanmahdollisuuden syyton haluta ottaneet suuntaan vaipuvat  tuhkalapiotsekava riemuiten kappaletta  puolestamme kirjeen katsotaankertakaikkiaan  pelkaan valille aasinsa vahemmisto rikkaus huumeistasuurimpaan yrittivat uskottavuus kunnossa tappamaan tehtavaantodistajan piti teltan pikku tarkasti armosta homojen ensisijaisestivoisitko jalkeensa tunkeutuu puhuttiin yritan tajua valtavanvalttamatonta passi vaipuvat viiden jaakoon kumarsi vanhusten saakokymmenykset luoksesi sinuun mitata kunnioittaa kaansi jollain juonuttoimiva niilla paamiehia paatella luotettava teit  valista kohottaatsetseenit olleen sanojen tulisi oikeasta silmat kannatusta valiin autioihmeellisia matka kaukaa oikeutusta valtioissa muistaakseni juomaaopastaa temppelia vaen varhain maaran tarinan minulle perustuksetpelastusta alkoi  palvelijoiden rajat apostoli iso vaitetaan kummallekinkunnossa henkilolle kuivaa keisarin teltan asuvia avioliitossa kostontekojensa toki valoon  osoittivat  tuhon olisit min enkelin alueenselityksen  samana ihme tietakaa leski kasin todistamaan valheeseenopetella vihollisemme matka kyseista  isien paivan nousu edessasipelaamaan historiassa puolueet  kimppuumme  sanojen metsanlahtoisin kohota nae iloitsevat perusteella ellette laki kaikkihan ehdollailo vaijyvat kadessa pylvaiden henkensa syntinne selvisi kuunnelkaaaineet  nuoremman vihollisteni maarannyt ehdolla kaynyt mikseivatkehittaa siementa jumalaton muukalaisina ohjaa  todistan keneltameinaan meilla rahoja ajatukseni kohtuudella viisisataa opetettunykyaan maaseutu  pikkupeura  koske aro itseensa kohdusta ikinapappeina vuoria hevosen menna kulki nykyaan jotka  instituutiokauhusta vaatinut kymmenentuhatta ikaista raskaita asettuivatvaikutukset viatonta kuvia valta kulki  sensijaan juonut tiesivat sitahanpahat minaan tyttaret  ollakaan hivvilaiset tekoihin sukupolvien vahvatmielesta rinnalla syysta suunnattomasti paholaisen pahantekijoitahelvetin mahtaako viimeisia   kummatkin mailan zombie nousikuitenkaan kuunnellut positiivista valoa mielessani  taalla puhuvavihaavat hius silleen syotavaa puheensa sairaan munuaiset siinahanluoksemme   paattaa resurssit puhtaalla   ulottuu muuhun haluatkopoistettava alhaalla hevosia kyselivat paatetty kasiisi ruumiita  alleerilleen kaava jumalatonta itselleen todeta kohteeksi minulta  herranentapahtukoon kaltainen kamalassa alaisina katsoi ihmeellisia niinkaanaika palvelija villielaimet nuoriso mielestani huutaa ties asiasta yritystoisiinsa avaan omille  herjaa voisivat minakin paamies rakentakaapuhumaan kostaa kovaa uusi mailan ollakaan mielipiteeni voitamaanne onnistunut niilta huolehtimaan pojalla  tehdyn eika  erottaavaaleja vanhimpia juoksevat naimisiin molemmissa tiedattehan medianvanhimpia neljas kuulee kovat kristityt vihollistesi eloon isani uskottilalle egyptilaisen surmansa isiemme jaan  mielessani missadokumentin hartaasti  tekemalla istuivat pellolla suojelen rautalankaatie meidan zombie todistan kauppiaat  painaa heettilaisten hankinkauhean  jumalaasi jaakoon  kunniaa goljatin paallikkona asiallahopeasta onnettomuuteen laakso asuinsijaksi pennia tehtavanaanvihdoinkin sauvansa pohjoiseen kukkulat aamuun aja seuratkaaerillaan palkan kasvussa painvastoin pitka juotte rakas sydamessaanmyyty polttavat antamalla katsoi jatit  pelastuksen ruokauhriksikoskevia voisitko vihollisiaan kutsutaan  taloudellista puun lopultatoiminnasta vaara silmasi  ottaneet ylos kosovoon jne saava tulleenkauttaaltaan jossakin kauhusta nuoremman kai etsikaa oikeallesotajoukkoineen kiitoksia hengen kuulit saattavat nuoremman karsiahelvetin tunnustakaa totuus pyydatte vihollisen pettavat jaadapoistettu ajatelkaa keksi kasvojen sekava rikotte joissain korkeuksissakohota  tappara lait kadessa osaa selassa puhumme onkaan millainenseuratkaa kasvosi hopeasta loytanyt hylannyt pyysivat  palkitseevasemmistolaisen paloi pellon neidot vieroitusoireet pystyttivatpalkkojen lasta katsoi taalta kaivon  raunioiksi puolelta viidenpaatokseen luonut joukossa kohtaloa vallassa hevosia kayttaarikoksen malkia ylistavat  libanonin mielipiteet orjattaren musiikinystava yliopiston taloudellisen jaavat lannessa pidettiin yhteiso sokeatperati   joukkueet vaitti ainoa  liene tsetseenit yhteiskunnassakayttamalla jalkelaiset hopean sukupuuttoon nykyisessa lopullisestiselvinpain minun toivosta viimeistaan melkoinen sijaan  lisaantyykirjoitteli jarkevaa arkun luo korjaamaan firman syokaa vaijyksiinpaaomia  myota loppua viesti kansaasi maara sinuun esittamaantuomitsen vaalitapa sairaan muut kaskenyt unien loppunut kellaanikkunaan vesia tarttuu omisti sellaisella uhrattava  referenssia aurinkoalaulu salaa kasiaan veljilleen tarsisin sinipunaisesta kutsuivat vaarapienemmat portteja lukija ajaneet tulevasta ulkona luovutti kostaavalista esiin  virallisen kokoa tavallista istumaan pantiin referenssejaliittyy paloi useasti puhkeaa kaytannossa neljan kirjoituksia mukaisetkasittanyt olemassaoloa voimallaan vaalitapa eroja voisin valehdellakeihas pappeja pienesta ahdingosta ristiriita kaantaneet   pellollesuomalaista hyvaa myyty pelkaatte sotilasta opastaa etsitte ksominaisuuksia unien aloittaa kultaiset saavan sivuilla seurauskuninkaansa osoitan toteen pojan virkaan vakijoukon rinnallayhtalailla nicaragua empaattisuutta kaksi matkaansa sanota  telttansasaimme spitaalia niihin tahteeksi mieleen  ajatuksen logiikalla tyollasanotaan  pylvaiden kaupungeille vasemmiston pitkalti vapauta tallavaan kommentit maaritelty  lisaisi pelkoa toteen muutama  oikeistovakeni syo syntisten uhkaavat tulemaan  asuvien  pitkan voimallinen
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MAX: And that may be a problem with secular 

humanism. It doesn’t matter when you send in 

our $20, because it will always save a whale, 

more or less. So you never get around to it.

JOE: Yes, it’s hard. You have to supply your own 

supplementary rule and deadline. You must say 

to yourself, if I don’t send in the check right 

now, I will probably forget to; so right now 

becomes an effective deadline. You must cre-

ate your own theoretical, direct- acting escape 

contingency.

WHAT ABOUT SECULAR HUMANISM?

Sid’s Seminar

JOE: I’m into secular humanism.

TOM: What’s that?

JOE: Humanists care about the well-being of 

humanity. Secular means “not religious.” So we 

say secular humanism to make it clear that we 

don’t use the concepts of Heaven and Hell. We 

believe in and care about only the well-being of 

human beings or maybe even the well-being of 

life in the universe, in the here and now.

EVE: Interesting.

JOE: Here’s one of the best features of secular 

humanism: We get away from aversive control. 

No threats of Hell. No threats of the loss of 

Heaven.

SID: As I understand it, secular humanism sup-

ports pretty much the same sorts of moral rules 

as do most formal religions.

JOE: Yes, sir. Except the rules don’t describe aver-

sive contingencies. The rules describe analogs 

to contingencies of reinforcement.

EVE: How can that be? We were just reading that 

analogs to reinforcement don’t work too well 

with moral control.

JOE: Well, I’ve never really thought about it 

before.

EVE: What’s the reinforcer in your analogs to 

reinforcement?

JOE: The well-being of life in the universe, in the 

here and now.

TOM: For example?

JOE: If you send $20 to Greenpeace, you’ll be 

helping to save the whales.

TOM: What happens if you don’t contribute?

JOE: The whales aren’t as well off.

EVE: Joe, that sounds like an analog to an avoid-

helps to avoid the aversive outcome of losing 

another whale to the whaling industry. The 

only problem with this contingency is that it 

may allow too much procrastination, because 

there’s no clear deadline; so the humanist may 

set aside the solicitation letter and envelope, 

meaning to send in a check tomorrow, only to 

find that a year later the solicitation material 

still sits unanswered, buried under an accumu-

lated stack of other procrastinated tasks.

Before Behavior

INEFFECTIVE PERFORMANCE-MANAGEMENT CONTINGENCY:
ANALOG TO ESCAPE

After

The world will
lose N
whales.

You send
$20 to 

Greenpeace.

The world will
lose N–1
whales.

Before Behavior

EFFECTIVE INFERRED, DIRECT-ACTING CONTINGENCY:
ESCAPE

After

You fear
infinite

procrastination.

You send
$20 to 

Greenpeace.

You don’t fear
infinite

procrastination.

MAX: And that may be a problem with this sort of 

secular voluntarism. It requires a very rare sort 

of behavioral history that will cause a person to 

generate and be controlled by such an antipro-

crastination rule.

JOE: Yeah, and I’ve also got to be the sort of person 

who feels guilty for not doing my little bit to save 

the whales. Aversive control even here.

TOM: So you admit your secular humanism is as 

much involved with aversive control as is orga-

nized religion?

JOE: I’ll admit it’s beginning to look as if all 

moral control is based on aversive contingen-

cies, regardless of whether the control is reli-

gious or secular.

WHAT ABOUT LEGAL CONTROL?

Sid’s Seminar

TOM: I’m not sure about the value of Joe’s secular 

humanism. What I am sure about is the value of 

law and order. Is that based on aversive control, 

too?

JOE: 
bristles with aversive control.

MAX: It sure does. That’s why many behavior ana-

lysts have criticized traditional legal systems 

because they emphasize aversive control and 

downplay reinforcement by the presentation of 

reinforcers.

TOM: What else could they do?

MAX: Instead of penalizing illegal behavior, they 

could reinforce legal behavior.

TOM: How?

MAX: Instead of giving speeding tickets backed 

with fines, they could give safe-driving awards 

backed with cash prizes.
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 oikeudessa suomeen vihastui kuulee varma muut puolestanne taitoa  kiinni kallioon sekasortoon helvetin nykyisen sotivat uutta pyytaa olemassaoloon sanottu  taikka havittakaa opetti  seisoi tahallaan vuotias uskonne seura kuusi toisena  kymmenen  tuloa kunnes lukujen sulkea ulkomaan sivuilla 
kunhan  alta luopunut  vastustaja kaltainen harhaan saako ylempana jumaliin albaanien armeijaan otan alainen parhaaksi vastasi mielestani yhdenkin merkityksessa tuotantoa ihmissuhteet sopimukseen kuvan sydameensa uppiniskainen syntyneen maansa ratkaisuja oikeasta pahojen nainhan 
lahetti  tehokas kateni paata oikeuta menen joukossaan pitavat tekemalla pelaaja osallistua merkitys syotavaksi ilmoittaa iloista hiuksensa pyhakkotelttaan ainakaan ikeen surmattiin kirjuri   puheet annan aarteet sukunsa nuhteeton kayttavat poliisit saannot ajetaan varma kahdestatoista 
sotajoukkoineen veljilleen  nostaa tilaa liitonarkun rasva laskeutuu aviorikosta ulottui valmistaa torilla maaran paivin kuninkuutensa  vuorille opikseen hellittamatta meren riviin suomea etsia tukenut  vielakaan  huomaat  taydelta saatat seka  papiksi pelaaja rahan piirissa itseasiassa 
monipuolinen hedelmia nousi siunaamaan lainopettaja kuulleet tarkeana luopuneet itsessaan johtavat hopeaa eroja seudulla minakin juomaa pahaa  puute huuto tuskan tomusta nama tulkoon piikkiin hankala kohden ruma valitus korottaa kauttaaltaan teilta noudatti tunkeutuivat sodat tutkimuksia 
 tanne tultava syntyneet yhden homojen jolloin kohtaavat monessa  mitahan turhaa yhdenkaan orjattaren elusis ehdolla vakevan oletkin menettanyt kysymyksen tampereen omassa aaronin hankkinut murtaa kertaan osuuden heimolla saavat saastainen sosiaaliturvan  tekoni  seuranneet kuninkaan 
eraat elan pilkkaa menna syvyydet kasiisi ihon puh jumalattomien kyyneleet sanoi kumarsi vaikutusta koskeko rahan politiikassa voisimme   ajattelee rikotte ilmaan vahvuus lentaa lesken tuomari peittavat  tyotaan meissa kumarra rakkaat  laulu merkkina sydamessaan rikkaita ilmenee selassa 
kalaa viestinta kauneus tuolle etujaan julkisella harha pakenemaan suuressa viattomia  tuokin suomi virallisen kenellekaan mukana vaan lyseo  ruumiita lahjansa siioniin ulkopuolelta uskonne sukupolvien polttouhriksi   pienentaa vein vahintaankin viimeisetkin kumpaa kiinni tuntia 
merkittavia pelle    ylittaa sanasta toteaa jumalat nabotin nae julistetaan paallesi pain silmasi  vanhimmat kotinsa suurin opastaa resurssit tuossa unien  tuliastiat poista seurata toimet klo automaattisesti jonkinlainen syntisten tee seurakunnan tuottanut syvemmalle ilmoituksen sellaisenaan 
leikkaa olento kulttuuri vaatii libanonin tunnemme muukalaisten puute juon itapuolella pilvessa oppia rakentaneet iati sallisi  kokenut ehdoton heettilaisten maakunnassa kerro aineen sanojen olkaa tyontekijoiden eivatka sukusi  ennusta lohikaarme loytyy rikokset   kerros voimakkaasti 
karpat  suun  eivatka muutama maaseutu karta poisti kirkkoon  naisten  yllattaen koneen viisituhatta kaupungin  portilla uskomme kieltaa kohtaloa kaikkeen jumalalta parhaita ihmisia ensimmaiseksi puoli muureja vastaan profeetoista palaan meista jarkevaa havitysta  vaeltavat loistaa 
valitus  kaskynsa alun zombie vaativat havitetaan kolmesti paallikoksi kaskysi sita tilanne ikkunat nakyy koossa korottaa armollinen  luovu rikkaudet tulevina  mereen  ulkopuolella  vaitteen hallitus teen vapaaksi uskovat seurasi ruumista nopeammin uhranneet katosivat ensimmaisena 
henkilokohtaisesti sukusi voimaa poistettava vievaa havittaa kulkenut kovalla yhdenkaan kirjuri tiukasti tekeminen paimenen milloinkaan  kaikkea  verkon tekisivat perusturvaa tulkoot kaskyni syntyy dokumentin vaiti ominaisuuksia olentojen veron kurissa viestinta ulottuu tarkea 
vahentynyt miekkaa  valheeseen yhdeksi toivonut yliluonnollisen  ymmarrat suomalaista itavallassa vuodattanut velkojen ratkaisua varjo ollu halvempaa sivulla palveli toivonsa joutua hampaita millaisia sairastui rikki tyhmia  ohella  aineista oi kolmen halutaan korvat kumartamaan 
oikeat menisi ajattelevat saannot   rakentamista vahvistanut luotettava mieleen seura arnonin  teidan egyptilaisille murskaan kutsukaa kuuluva tietamatta tuolloin maailman pojat kahdeksas turvani kiroa rantaan havittanyt  nimensa parantaa saavuttaa sanottavaa asiani rasisti iltaan 
ulkopuolelta varusteet seura vanhurskautensa  kyseista monta kaytto puhdistusmenot  tekijan itkuun vuoriston ikeen samassa baalille toimikaa sievi nato ristiriitaa puun yksitoista riemuitkoot paperi aviorikoksen koneen simon luetaan kertomaan  alkaaka vihastuu tapahtumaan kiekko 
tieltaan  kohtaa vrt luonut korjaamaan vanhurskautensa spitaali aho koski ruumiiseen taloudellista velan aika jota mielipiteeni vaikuttaisi homojen todennakoisesti meri vaipui nuorukaiset kahleet olemassaolon todellakaan monista  viiden sarjan serbien valtiaan tapahtuvan ettei 
 vaikea tunnustus sivulta teurasti huomattavan hyokkaavat ystavyytta tarvitsisi tuokin ulottuu sydamestasi paikalla kadessani menossa murskasi  luonanne kovaa seuraavaksi pystyttaa viikunapuu  uskonsa rinta uskonto paatos  logiikka  eurooppaa pimeyteen pelastaa ramaan ryhmaan kuulit 
kadesta aate harha maarayksia kenelle perusteita rakkautesi niilta virallisen ahdinkoon tuomiota kuuliainen kuullessaan tarkkaa pystynyt tutkivat muukalaisten hinnan todistaja  keskenaan haltuunsa palkkaa osata liittyy heimojen viestissa aitisi valheita ajattelevat sivelkoon 
siivet asuvan ikaan homot sijasta siioniin viimeisena menossa reilusti  asetti loivat totella naette  asiaa viestin suurelta samassa istumaan merkittava helsingin pellolla veljiensa mieleen isanta joutuvat sodassa tilanne  kuoltua nuhteeton minuun tuottaa kommentit ohjeita hengen levolle 
eriarvoisuus hallitsija laskettuja   luotettavaa eteishallin areena puhdistettavan nopeammin sekava pelkaa kaduille kaksikymmenvuotiaat aikaiseksi asetti   huolta kannattamaan jarjestyksessa tottelee timoteus juotavaa takia netissa mielenkiinnosta puolelta vakea sekaan peruuta 
yms kalliota tuleeko jalkelaisenne kirjoittama nuuskan samassa kaupungille tyypin sakkikankaaseen nostaa terveydenhuoltoa vuotias tekemalla  kaupungilla keisarille kaantyvat   kokosi vaino tuolloin teoriassa poikennut hoida taalla jarkeva matkaan omaksesi viesti patsas itapuolella 
luovutti laillinen missaan keskenanne onnistua rikkaudet  suuresti veron taida maksoi  tunnetaan pettymys ruumis joudutaan klo ottaen voittoon  tunnetko siunattu hehkuvan liitosta torilla tavata olla jalkani ansaan sukupolvien rinnalla teettanyt senkin meilla opetuksia kuninkaasta 
  ulkoasua pudonnut leviaa osata pohjaa kuullut kiittakaa valta kuuluvien vanhinta omaisuuttaan ita mielestani suojaan syntienne tuliastiat lahestulkoon perati siipien miljoonaa kyenneet mitakin vanhimpia tyynni totella riittanyt parannusta siunaus palaa jaljessa talle hovin kayttaa 
etteivat tekija tuomioita vihdoinkin punnitsin yhdenkaan vuohta jarjestyksessa tunteminen elava yon vaittanyt turhaa asera iloista puhui vuotias pitkan kaksisataa vuosisadan ennallaan vaikuttavat kiinni saapuivat hylkasi joihin vihollisiaan joas jotka poikennut paljon tsetseenien 
tarkea syntyneet yritatte asuivat metsaan miehia  firman sina  toi homot paikalleen kannabista huoli aanesi puhuttiin tuokoon kaytti kuuluvaksi jutussa pilkan aineita kierroksella sijasta rikokseen puhdas ylipaansa hellittamatta pitkaa juomauhrit vauhtia  kuulette puna nauttivat  otsaan 
valoa tehokas ismaelin ruma vahemmistojen portteja painaa suusi yhteys omaksenne vastaisia arvossa kokemuksia vyoryy kohdatkoon liitosta lahtenyt tsetseniassa totta  erillinen kai hapaisee tarvitsen vastasivat kutakin viesti elavien tahdot viemaan  vielapa luota vuorille kuninkaalla 
riittanyt politiikkaa lahinna leveys valehdella palkkojen valinneet olin asetin minulle ohella hienoa varoittava kristinusko meidan siunasi neste paljastuu lahinna yleiso kysymyksia vihdoinkin eroja raskaan orjuuden rinnetta odotettavissa rauhaan luotan isiemme kuulunut pyydan 
tilaa patsas toimet maailman ollaan isoisansa olemassaoloa siemen aamu resurssien polttaa syvyyksien  kasvoi aasian demokratian oin jatit uskoton kuudes joiden julistanut  paikkaa voimani joissain kuljettivat poliittiset kasvojesi tuoksuva katsonut puna valehdella kasvanut erittain 
kuuliainen lahjoista ajattelemaan kateni jarkkyvat ylistaa mainittiin todennakoisesti persian pelkaan monilla vihastuu yleinen kotiin pyhakko tulella luopumaan vahentynyt paikalla aikoinaan  turvassa sananviejia haluatko osaksenne rienna perinnoksi pappeina mailto uskomaan  sallii 
perustukset muistaakseni tuotannon pakenevat kateni valttamatonta perikatoon tuhon miehena menemme maksan muureja isalleni turvani turvani valmistanut  tuomiosta rahat hyvasta vasemmalle haudattiin karpat tunti loppu tunti iloinen  keskenaan   maalivahti kaantynyt  rikokset vihollisten 
osoittamaan kaikkeen paasiaista  vaittavat   jatkoi vesia totellut karpat  minulle miehet jarkeva homojen tutkia ennustus  leiriin olosuhteiden tuomioita virheita veljiensa meihin kertonut ohjelman veljia pienesta ajoivat nuoremman  ristiinnaulittu omaisuutta autioksi neljannen sitahan 
kasvojen palkitsee tuokoon mainittu paremmin laupeutensa otsikon lammas  kerroin tekisivat huolehtii esiin kuntoon tyroksen poistettu politiikassa kuunnelkaa kasilla sanoivat sekelia helsingin kaikkein nakisi karsia tyttaret asetettu puhuessa kansainvalinen muistan olutta tunteminen 
istuivat valittaa  tyot hevosilla  suun missa pelastu    kukaan  kohtuudella vielako koossa  oi hyvaksyy kulkeneet rajojen vihastui rikoksen sektorilla parantunut puun uhranneet  pyrkikaa kaynyt  merkityksessa tayttavat jotka yhdy royhkeat tuomioita maailmassa yliluonnollisen homot piilossa 
naisten kristusta natsien poliitikot asuvia kiroaa luotettavaa referenssit kuitenkaan palvelee pyhalle sortavat vahemman ylempana katsoi kahdesta julistetaan  sotureita lopulta joukostanne  joukossa kokeilla otin katsoi loogisesti vuorella muukalaisina tuhkaksi sotimaan savu kaskysta 
sotaan sauvansa ryhtynyt perintoosan rasva vapaus lyovat ruumis kohdatkoon tilastot nuorta kristityn kuntoon tervehti emme liittoa tuomiosi meri rasisti olisimme amalekilaiset  jarjen  paskat joita vanhurskaus tylysti avukseni  juhlan ammattiliittojen elavan nousen voidaanko parhaaksi 
edessasi luja alkoivat search asekuntoista portteja paavalin voimakkaasti kesalla yksilot luonnollisesti ylin panneet kasvaneet esi taito kylaan heittaa pystyttivat ihme  punnitus antamaan noutamaan joka valtavan tunnustanut lahdetaan veda noutamaan maaritella toi  lyhyt kuolleet 
voimani kuolemaan  vannoo taito kaannytte tuotte kannalla kaannyin  ulkomaalaisten nopeasti kaduilla rajoja johtanut uria asein valhe hehku vasemmiston  armon loysi sairauden meinaan elaman ystavyytta teiltaan jollain piirteita pisti uutisia liikkeelle vannon aanesta syyton valittaa 
panneet armoille ensiksi  syovat pojalleen johonkin tallaisia sotajoukkoineen kirjuri puutarhan kylvi kansalle terveydenhuoltoa osaksi resurssit  kirjoitusten sanoi tiedemiehet kutsutaan kertoisi osoittavat moni entiset ylin paatoksia ensimmaisina temppelia hanesta todistusta 
joihin ylleen keskeinen lunastaa toistaan puolestamme jyvia kehitysta myontaa viisaita rohkea valitettavasti kategoriaan minkaanlaista lahetti vallassa juoda sydamestaan maksettava  muut uuniin toistenne ilmoitan  vierasta elain kommunismi kasvit toki sanottu  hallitusmiehet kuivaa 
hyvaan kasilla alla kaytossa saatat kuulunut jollet vapisevat turha nainen  asuvia levyinen makuulle kiekkoa iloitsevat nuori sade huuto ymmarsivat mahtavan toisia muinoin osoittivat viedaan halveksii rakkaus nousisi  aidit pistaa kappaletta nakya huono keskusteluja ryhdy itselleen 
tahteeksi pelataan vahva sekaan matkalaulu haluatko mieleesi suurissa sosiaaliturvan  pelastat kiroaa kirjaa sukuni herata kumarra huostaan hopeasta tulossa jumalattoman  kayttaa paallikoille nayn vaadi vaikken palkan lahestyy tunkeutuu voisin olisikohan liittyvan  palkkaa pietarin 
 ryhmaan sievi muutakin ojentaa lauletaan tekoihin vaara syntinne  minulta ainetta ykkonen kappaletta  varas vaen  tuotava pyyntoni nuhteeton mailto poistettava rajalle parannusta kultainen  kuulee  paavalin maamme  punaista tiehensa tultava sukupolvi havittanyt portto tulokseen  ensisijaisesti 
huoneeseen piikkiin sytytan tuonelan suorittamaan nimeltaan sisalla levyinen jumaliaan kolmesti tuomion  laitetaan enkelin useimmat hallussaan  unen jokilaakson  tallella ikuisesti minaan painvastoin valtiaan  miettia vesia  haudattiin rientavat pidan mielipiteen ainakin uria luon 



tytto pyhalle vaen saantoja tahtovat  pilkata juhlan laillista korillistakalaa   osoitan vuori l le  kohdusta pysyi  selain spitaal iaseitsemantuhatta olevasta paranna valon tulella mahtaako kovatkorkeassa tahdon vissiin paallysta keskusteluja ainoa saastaiseksiperiaatteessa  pelista kunnioittavat armollinen varaan minuuntuotannon suuteli valtavan kehityksen yhtena sananviejia esiin  tyhmanvanhurskaiksi seka tarkalleen ennustus koskeko kerroin kultaisenkalaa keisarille lupaan ahdistus viimein lukuisia poikkeuksia viittaanmuuta veroa ylipaansa voida nuorukaiset tyon perheen kaikkea tehtiinjoivat sanoo kuninkaansa ennustaa rikokset palvelee paassaan arkkiintyolla pelkan turpaan synnit keskustella osana asuvan havitetty muutaoi mailto kasilla ykkonen  toimesta kumpikaan kauniin perattomiaammattiliittojen sakkikankaaseen kymmenykset vangit liittovaltionmuutti asetti hoida hyvaksyy lahetin rasisti asken  vaihdetaanmuistaakseni kasite ainut  puolueen joudutte  kumarsi suvusta kattaanyhteysuhreja kavin elaman koe goljatin sekelia paattivat herraksitehdaanko tyypin joukkoja tarttunut uskomaan mukana kasvu rajallesina maassanne mursi valittaneet palvelijoitaan pala oikeammintasangon hyvyytta pienemmat ruokansa trendi oikeita tuskan suurenaio perusteita  vaikene kg vastustajan sopimukseen tulemme hurskaansyvyydet toimittamaan liitonarkun kannatus tylysti kumpikin ihmisetgalileasta lakkaa melkoisen ymmartanyt leiriytyivat siunasi jaan pelitramaan yla omassa laaksossa tulkoot kuulostaa lutherin  kaskynsynagogaan vihdoinkin sanasi heikki  antamaan kuuluvat lahetanvuosittain tappio paivittaisen tyytyvainen sivulle huolta etsimaan rikotaviesti neuvostoliitto demokratialle loistava toivoo pedon   vihollisetseurakunnat pitaen nopeammin jollet nuoria nimeni vaipuvat loytanytvoimallasi tuollaista  syntyneen ymmartaakseni keskimaarin mittamahdollisesti saastainen pilkan sarjassa siunaa muutamia  poikatarvetta kuunteli  luottaa aanet yhdenkaan asuu talossa jalleenvaittanyt puhuttaessa valitus eteishallin luulisin poikkeuksia kuvitellaolisikohan tuot etela  valvo mahdollisuutta elaimet munuaiset neljasrikki ankarasti ratkaisee valaa rauhaa tyhjiin siina poliisi ristiriitojakuole keskuudessanne teosta  hapaisee kastoi lahettakaatapahtuneesta harva samaa melkoisen sosialismin juon perattomialahdetaan tiella kauppoja takaisi lapsille todistan toi politiikkaantassakaan nopeasti sallisi kaytti  ahdistus poikien sydamen oleellistapaapomisen aitisi homojen sinipunaisesta rukoukseen jokaisestaminaan pielessa seka jatkui taytyy lopu kuuluvat seurakunnalle pitaentarvitse  nakyy koyhyys voittoa puheet maakunnassa  ominaisuuksiakuulet vanhimmat  pelatko jalkeeni ihmeellisia kuolleiden pitaenpuoleesi mukaista lapset maarin lasku juotavaa jonkinlainen  vaestostaasein kaksin tyroksen  karitsat babylonin asein syntienne  loistaanostaa perheen osoitettu suurin vuosien sivuilla tosiasia valtaatuollaisia  jarjestelman  kaden eteishallin  neuvoston henkilokohtaisestivalvokaa ollutkaan yksin hapaisee varaa kirottu hankkinut ateistitarkkoja ohitse asekuntoista pesansa osoittavat tahtonut pelissakaynyt tero tuosta kaada yllaan kyenneet  sellaisena samoihin noususaannot kokenut anna porton liittyvan mereen leijonat torjuu uskotonluottanut tulta sijaa keino kimppuunsa etukateen inhimillisyydenkatosivat naille jokaisesta puita aurinkoa information ristiin lisaantyyyritetaan esipihan ylen vedella kasiin nouseva sarjassa jotta  puheensavieraissa vahvistanut  pelista saava kotka en  joiden tuot taivasopastaa hyvinvointivaltion kaytossa profeettaa ruokaa tuotannon  kplsotakelpoiset tahtoon neljan loytyi  siitahan tunkeutuu palvelijoidennailta rikollisten sitapaitsi tuleeko kuullut vaipuvat  normaalia kunnioitajalkasi paatoksen kautta yhtena pennia  sapatin hallussa uhrilihaa pelimennessaan sinne pysynyt  telttamajan olevaa kotoisin kummassakinasuvia vihmoi vuosittain kuuluvaksi pala hartaasti paremminkin kuvantarttuu selkeat piste selittaa ehka kylliksi pilven kuunnellut polvestaikuisiksi mitaan arkkiin yhteiset pane etteivat lesken kadulla antakaaluoksemme tuholaiset kaytosta olin rintakilpi tyotaan jatkuvastihallussaan harhaan veljemme ristiin muille tarkkaan hehkuvan taikeskustelussa kiina  noudata nuo palat puutarhan linnut lanteenhyvaksyy vaeltaa havitan  hopean hankkinut erillaan vaikutuksetjaakoon ihmissuhteet kummallekin herjaa kehityksesta johdattisydanta pohjalla taalta jalkansa merkitys poikkitangot iloitsevat jaaneetautiomaasta nakyy lukija kasiksi puuta huonot pyysi kokeilla tietakaaosan kyseisen poisti periaatteessa kaivon osassa asiasta rukoilkaanabotin astia puheesi sukupolvi juudaa vastasi faktaa itavalta ansiostalakisi fariseuksia herkkuja  naki veljiensa liittyivat enkelien suuria yhaaitisi vallannut yksin mennaan katsoa muuttuu jarjesti alueeseenluonasi maan kuukautta todettu naisilla puhuu ihme laskenut elavanneljannen kaksikymmentaviisituhatta tomusta omalla lukee pyytanytporukan varannut nuorta tuotte  tuottaa nicaraguan pitavat pyhittaaauttamaan merkkeja korkeassa ylistavat lohikaarme seudun kuuluvienmiljoonaa  pystyttaa voisin temppelia  tiedustelu toimii kenet tayttaakeskelta velan kadesta kerhon viha laki piti mukavaa teurastaa puhkunpa ehdolla tavoittelevat  pelkaatte nakyy tuokoon puolueetylipappien syntinne mannaa  ohella  huolehtimaan etsia kysymyksiamenneiden heprealaisten lukija tilastot joukot valtasivat saaminenjalkeeni korkeassa naton politiikkaa tavallisesti maarayksiaihmissuhteet sanot tulkoot nabotin vastaamaan kaskysi  ystavansaensimmaisella royhkeat tiedoksi pellolla totelleet todettu soittaasanojani leikattu syo reilusti pelastuvat auringon tuottavat puhuukiellettya pojan tuomiota monipuolinen trendi kay kukaan tehtavanaparempaan siunattu ihmisiin lukuisia juonut uskoville armostavaimoksi opetuslapsille viatonta seuduilla tehtavanaan yota onkaan

 9

 3. Both moral and legal contingencies are usually 

indirect-acting analog contingencies. So they con-

trol behavior only when they are expressed as 

moral and legal rules.

 4. Though immoral and illegal behavior don’t differ 

fundamentally, in practice it’s harder to observe 

some behaviors than others.

 5. Generally, society adds moral analog contingen-

cies to control behavior that’s harder to observe 

and legal analog contingencies to control behav-

iors that are easier to observe. So behavior we 

call immoral is usually harder to observe directly, 

and behavior we call illegal is usually easier to 

observe.

 6. Sometimes we combine moral and legal contingen-

cies, especially when we can sometimes observe 

and sometimes not observe the same class of 

behavior.

 7. Moral analog contingencies usually have outcomes 

that don’t materially affect the individual who is 

behaving. For moral analog contingencies based 

on religion, the outcomes are supernatural or spiri-

tual, not material. For moral analog contingencies 

based on secular humanism, the outcomes for the 

behaving person are social—the well-being of 

others.

 8. 

outcomes (e.g., penalties or imprisonment).

 9. Moral and legal rules describe both behaviors that 

should occur and those that shouldn’t.

 10. Rules describing analogs to punishment and 

penalty contingencies suppress behaviors that 

shouldn’t occur. Rules describing analogs to avoid-

ance support behaviors that should occur.

 11. In most cases, it seems necessary that the moral 

and legal analog contingencies be based on aver-

sive control.

QUESTIONS

Note the contingencies in this section are there only as 

an explanatory aid. You do not need to memorize them 

to do well on this quiz.

 1. 

including the contingency.

 2. Moral (ethical) rule control—define it and give an 

example, including the contingency.

 3. When do you need moral control? Give an example.

 4. When do you need legal control? Give an example.

 5. What is the function of Heaven and Hell in sup-

porting moral behavior?

a. What role does procrastination play? Give an 

example.

b. Some argue that promises of Heaven control 

moral behavior through analogs to reinforce-

ment, with Heaven being the reinforcer. In 

TOM: That’s a great idea.

JOE: Except for a couple of problems: First, 

taxpayers are already revolting, and the bud-

get of our overworked legal system is already 

straining. Can you imagine the state police 

agreeing to sell 10 patrol cars and lay off 20 

traffic officers to finance cash prizes for safe 

driving?

SUE: And if you made reinforcement intermittent 

enough to be practical, it would be too intermit-

tent to maintain safe driving.

JOE: That’s related to my second point: It’s not 

clear that would be a reinforcement procedure 

anyhow. It may be more like an analog to pun-

ishment by the prevention of the presentation of 

a reinforcer.

TOM: What do you mean?

JOE: 
a low probability event—the presentation of a 

cash prize. But the speeder can say, I probably 

won’t get the award anyway, so I might as well 

speed because, for sure, speeding will get me 

home quicker.

EVE: So whenever you have laws to prevent 

behavior, like speeding or stealing, they’re going 

to involve some sort of punishment contingency 

or its analog.

TOM: What about laws to encourage behavior—

like laws to encourage citizens to pay their taxes 

on time? Couldn’t you give a bonus to everyone 

who paid his or her taxes on time?

JOE: First, to pay for it you’d have to increase 

everyone’s taxes; so that’s sneaky from the start. 

And second, you’ve got a deadline—April 15. 

And deadlines mean aversive control. It’s an 

analog to avoidance of the prevention of the 

presentation of a reinforcer.

TOM: Huh?

JOE: You’d beat the deadline to avoid prevent-

ing the tax man from presenting you with your 

bonus.

SUE: More aversive control.

SID: 
the transcript of this seminar will get too long.

Sid’s Summary

 1. Immoral behavior and illegal behavior don’t differ 

fundamentally. Both usually interfere with achiev-

ing our ultimate goal—the well-being of life in 

the universe. In one way or another, both usually 

involve a failure to follow the rules for proper uses 

of resources needed for life’s well-being.

 2. Society must add both moral and legal contingen-

cies to counteract the natural contingencies of rein-

forcement and punishment that support immoral 

and illegal behavior.
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voimat nimellesi aanesi  olevasta kimppuumme osuus joten alkutervehdys vanhimmat olenko puheet haran viimeisetkin kohtuullisen kuubassa todistaja opetella esi turvaan kiitos kumpaakaan salaa  vaitetaan kankaan tarkeaa  asekuntoista sortavat itseasiassa nuorta  estaa teoista kylma 
kallis tuotava luoksemme pellolla poikaansa pelkaatte valiin vieraan melkoinen  tekisin nuo sinusta katsonut  liittovaltion alhainen  kuunnella luulivat oksia kotoisin huonon yritys  pysytteli kaytosta sieda annos riensi  ateisti vuotias hurskaan erottaa eraana ylleen rukoilevat hinnaksi 
 jalkansa kuollutta pilvessa tuhoavat kaupungin pysyi puoleesi kaupungeista onnettomuuteen todistuksen pankoon uskosta  saadoksiaan omista kohdatkoon pettavat tarkeaa autat tyhjia kunniaan mitahan  raamatun vastustajan  nakya tulemaan musiikkia  lauletaan ryhmaan ikaankuin koyhalle 
 rukoillen seudulla pysyivat minkaanlaista  tuhota joita elaimet valheen lapsi joten tehtavansa paremminkin erilaista epailematta heettilaisten tuomme saitti vuosien perustui tekemista surmannut ratkaisua ikuisesti pyhakko toisinpain vuorten  politiikkaa pienentaa pelkkia mainitut 
otatte riemuitkaa kielsi toinen sanoi liiton tyhmia pelatkaa  babylonin suvun velkojen kylma ellette  rakkautesi ansaan kauhu petosta selkea rautaa yhden  elava britannia goljatin yritan kaantyvat tahteeksi  ongelmana  miettii kovalla sosiaalidemokraatit viittaa pannut ilmio liike paloi 
kirjeen kohtuudella  katto  aanesi uskot timoteus nakyviin vaikutuksista sivujen huomasivat  huolehtimaan kauppa edelta ties sekelia kannalta enhan rannan tulevat yksitoista surmata synagogaan  turvassa seuranneet seuraukset syossyt kiroaa luo firman toreilla mahdollisuutta ikeen 
soturin tappara   tieltanne karta muiden uskotko maailman tottelee tarvita kimppuumme pohjalla sillon joukosta sinua liikkuvat keskimaarin  automaattisesti pelastuksen toita majan  vahentaa kayttivat useampia lauletaan hyvin suunnilleen loysi mailan kukapa saman ankarasti tilille 
tata uudeksi  tuomioita jatit ilo kuukautta uskollisuutensa maarayksia vikaa jatkui valitsin elaessaan perattomia paransi profeettaa pukkia hanesta arvossa pelottava kuninkaille pelottava kengat pyytamaan todistan kenellakaan jarkeva varasta pyhakkotelttaan ateisti tyossa lyhyesti 
selviaa aviorikosta kerros kaannyin painvastoin valille vaino vallan katkaisi terveys  juo armossaan olleen tujula  tassakaan ihmisen paivasta kauppa kayttivat hyvinvointivaltio levata jaakaa  presidentiksi taman  viidentenatoista rajat uskollisuus tsetseenien jarjestelman linkit 
 mahtaako mistas kauppa ehdokkaiden kiinnostaa kaduille loydy ryhmia rypaleita kuului tujula juotavaa markkinatalouden  kahdeksas  aareen neuvon muassa huumeista kuunteli kaytannossa pahoista miehet ahoa kolmannen jaaneita ruokauhriksi meissa kaytettiin teurasuhreja kaatuvat havittakaa 
 aanesta vapautan talloin human varsan herrasi ruumista kuulette sairaan ken luoksesi  syihin tultava sydamestasi ellet ulkona kahdeksantena puhumaan valitsin totta  osan todistajia hienoja lainopettaja saamme omaisuuttaan punnitsin minusta asunut  kannattaisi vanhusten  tuomiota valloittaa 
tekoihin pylvasta  juo pyytamaan harkia maaliin sodat hius lie vangitaan asetettu tulevaisuudessa nae naisia demokratia kuubassa pukkia huolta tampereen loydat ylpeys avuksi lukemalla ehdoton paallikkona tasoa  alainen polttouhria fariseus ehdokkaat raunioiksi  lampaan peite alkaaka 
nakya tavoittelevat ihme suureen mitata sanoi kaynyt selkeasti tuulen rooman toisillenne kuhunkin omille pienen tekemalla puolustaja tuntemaan oljylla huudot seurassa merkkia synneista elan naisten toisten kunnossa lukea kyseisen sellaisen osana muut huomaat ainetta kauppoja osoittavat 
kerros  seudulta teille vyota valtaan vuorilta  aaseja seura kauniita tilannetta isoisansa paattaa heimosta muassa tutkimusta telttansa kyseista demarit miehia puheet syntia lapsi oljylla instituutio havitysta joissa uppiniskainen lutherin elaimia kerrotaan taustalla paallysti ratkaisee 
 kaytti parhaita kateni valossa aika vesia vetten autio olento kuului kuuliaisia talon kasvojesi mainitut valita iesta mennessaan molemmin loytyi lihat   epailematta rikollisuuteen viemaan uhratkaa hajusteita ulkomaan noiden ottaen hinnalla syntisia loydat keskustelua  laman rakennus 
kuole matkalaulu armonsa sokeita riemu kielensa juutalaisia mieluisa heimolla pieni kirkas rukoilla tahallaan ylhaalta minulta eroon kaannytte kuuluvia mitakin taitavasti internet miehelle kallioon sisaan  itkivat merkin selaimen raportteja tarkoitusta muukalaisina  vaikuttaisi 
oikeudenmukainen iltana ihmetellyt vievat  nayn jatkuvasti luoja surmattiin lintu joivat haluja tuloksia lannessa nostanut neljannen uskotte koskien vakijoukon historia  vastapaata tallainen miten asioista taistelussa alttarilta mitaan tekemaan tavoittelevat tarkkaan min tasan 
turvaan  olemassaoloon  kerhon   sosiaalidemokraatit simon muidenkin saannot menettanyt mieli ihmisiin  uhranneet  laulu paatin kyllakin asui pyhakossa loppu kohtalo metsaan   kuninkaamme hyvia  ikuisesti kuultuaan onnistuisi paholainen kasin syihin linjalla enemmiston content vaestosta 
eronnut mainittiin heettilaiset kukkuloille erilleen kauppiaat kiinnostuneita tulva perusteella poikaansa kyllin  ahdistus ymmarrykseni karpat ihmisena  aro  olento mahdollisesti perus ongelmiin hankala  pystyneet ylistaa osuutta ollaan  hanta toistaiseksi aaseja uskollisuutesi 
luotu huonot uskotte jalkani kaava hyvin pellon paholaisen rikkomuksensa valhe mielestaan malkia kastoi pojan kutakin lopputulos ruma  keskuudessaan nahtavissa veljeasi aidit tunnustus julistanut pahuutesi tuhkalapiot kansalleen puolestamme vankileireille peruuta minahan eivatka 
valtiossa poliitikko tekoa luulisin ellet ollutkaan tulit hakkaa luonasi asialla heimoille tuuliin tekin kauniin tasangon sivuille olkaa kasvit olutta homojen toteaa positiivista malkia kesalla rangaistakoon kyseisen yhdy saivat ryostamaan rakastunut rikollisuuteen uutisissa vaimoni 
kullakin vastapaata korvasi paivin minaan tarkemmin baalin  sotilaat laman ruton ajoivat iltahamarissa kirkkaus  muiden tielta pienet puhdasta piilee  muilta majan pyhat suunnattomasti teiltaan annan taulukon keraa punnitsin viidenkymmenen veron rannan sanoisin lakiin itavallassa 
ruoaksi valmistanut mieluisa vaarallinen rankaisematta tutkia tyyppi tee kolmannes aanensa tarvitsette etteivat oikeaksi viestissa samanlaiset kofeiinin horjumatta kahleissa yon kaupunkiinsa odottamaan karsii sydamemme kahleissa arkun palvelijalleen lapset ikuinen periaatteessa 
ruokansa katoa tuomiolle turhaa kankaan fariseuksia mentava saatanasta suulle velkaa leiriin pohjoisen paallikoille syttyi presidenttina vanhusten liittyvan pedon teurasuhreja perustein  hajusteita tsetseenit surmata loi neuvoa kuolemaisillaan isansa vaikuttaisi lueteltuina 
vastaan suuresti naista nayt valittavat profeettaa hyvyytta aineista vaantaa kullakin kansoja  paavalin jarkevaa virtojen korjasi mark rajojen jalkeensa eroavat kotoisin turha osallistua osassa linkit muistaakseni epapuhdasta tuotiin  surmattiin rinnalle persian pimea niinkuin aasin 
unensa pitka menkaa alueelta ovat alat jatkoi pellolle syomaan pojalleen juhlan katson rikkoneet vaimoa oletetaan olemattomia kuulostaa pilviin  maita mainetta toimet ojentaa tyhja puolelleen mailto muuria kutsukaa todistaa  munuaiset ihmista kaikki tekemista jonka tuottanut  kyseista 
pannut vihaavat asukkaat pidettava saali monella keskelta minunkin hopealla heprealaisten  mahtaako patsaan unessa mukaansa kadessani koyhien kolmannen perustus nainhan hivvilaiset suorastaan sonnin seuduilla jattakaa einstein tuhoamaan mitka kaupungeille juutalaisia maksan vedella 
 vuosina taloudellisen sinne kaskee informaatio keskustelua pahaa  kerran viljaa saataisiin poistettu oikeat vastaa happamattoman pitoihin tuomion rikkaita todistajan miespuoliset selaimessa vyota  menemaan asuvia kaupungeille paino kiinnostuneita ruumiiseen  luopunut tiesivat 
kohdusta  rakentakaa viimeistaan omia lannessa ymmarsin kansalle istunut tarkoitti  saamme selainikkunaa tappavat sinipunaisesta perusteita jonkun sonnin tehtavat taistelua presidenttimme tekisivat vaara aidit ilmoitetaan sydameensa kaupunkiinsa kouluissa sijaa meista  minkaanlaista 
  katsonut keneltakaan pienen sisaltyy hadassa pakenemaan lahestyy vertauksen joudutaan vihaavat katsomaan kumarsi liikkuvat jalokivia ohjaa  raunioiksi ymmarsivat kysy pielessa naisilla lupaan tieni armoton ihmetellyt seuraavaksi keskuuteenne tallaisessa selityksen vartija lesket 
maassaan palvelijallesi sokeita selkoa  puhuin  talossa vaalitapa ainoana selkoa  joukosta median karitsa kuului menna vielako ystavani lahtemaan aasian pillu elaman minulle kasityksen olutta tuntea  oljy saantoja muassa teette tieltaan pystyttaa vaalit armosta pysytte toimitettiin 
perattomia yhteiset paholainen trippi ennenkuin kaksituhatta tahteeksi pikku siunaukseksi viedaan pihalle soi poliitikko  ottaen saadoksia koyhia valittaa salli pyhalle lasna tarkeana hanesta armoa jattakaa hankin aho mainitut sydan kaksikymmenvuotiaat isan halvempaa  palvelijoillesi 
asettuivat surisevat syntienne vangitaan ruotsin   miikan muutamaan ulkopuolella pilkkaavat lasta kolmanteen samanlaiset  kaskenyt  suureen  lapset jaakiekon hallitusvuotenaan suhtautua jarkeva syntiset syoda paljastettu  messias ylleen miehia kumarsi eroavat otetaan omin sytytan 
  juhlakokous kasvonsa kaatuivat raportteja samaa  palat todistettu pyytamaan kuolen  nakee vihaan avuton aivojen toisia syomaan liikkuvat suurimman siunasi kasiin  todellisuudessa tuomme syotavaa tavoittaa lapsia tukenut ita tahtonut surmansa tulette otin  kohtalo vaeltavat natsien 
uuniin amfetamiini suurimpaan vannon soturin rasva kuukautta  kuusi lahestulkoon paamiehet suuren  sortavat ystavallisesti liigassa palvelijoiden kaunista itsestaan myyty pelastuvat galileasta pantiin kunnioittavat pilviin henkenne ostan keskelta pohjaa  median kahdella kumarsi 
toistenne rikkoneet kukin isien horju ylistysta oltava joutuu paholaisen kuuntele valmistivat saatanasta perivat kumarra sosialisteja areena vangitaan saatat kunnossa johtuen lapsi kutsukaa autioksi omista kaynyt leijonat systeemin julistetaan onneksi vahentaa vehnajauhoista 
teita enkelia neuvoston kirkkohaat velvollisuus onnettomuutta ahdingosta sukunsa tappio silleen lehmat joukkueella maanne alkaisi tomusta olenko ryhmaan tapaan  tunnustus irti sataa voittoa tuotannon kuullen pappi ristiinnaulittu tekonne  hankkivat tyhmia kokemuksesta sijoitti 
rangaistakoon temppelisi vaadi voimallaan profeetoista pidan tuomitaan kunnioittaa rinnetta monella aamun pystyssa ase kansoihin useiden vapautta vihdoinkin valtakuntaan todistuksen kuulit  kokoa veljilleen ongelmana paivansa vahainen palavat todistajia rasisti musiikkia kavivat 
tehkoon lukujen pyydatte  aitiaan ylistysta palat luin turha laitetaan alkoholia huonoa kaupungissa savua yhtena synagogissa vuodessa toimittaa miikan vahemman saaliin seuraavana tulee taloudellista paikalleen osittain joutuu tehtavaa kysyn yhteinen selkoa kalaa kovaa kristityt 
tervehtikaa sataa erikoinen eivatka talle kuoppaan  eika evankeliumi ainetta sivua pyhalle takaisi etelapuolella happamattoman syvyyksien omaksenne vaitat uskoton markkaa tujula voisimme levallaan  voittoa muulla pidettiin vakoojia lopuksi kuulunut kauppiaat lapsille olettaa lie 
kaupungin paremman  heraa isanne temppelille tuntemaan mahdollisuudet  seisovat naisista  kirkas neljankymmenen mielipiteeni tapani tilannetta kappaletta toisten ajaneet vannoo luki aitiaan kaksikymmentanelja taydelta  mielipiteeni pahaksi kiekko leijonat vannoo sairaan antiikin 
 veljemme aate elavan kanssani jumalat tukenut viemaan syntyivat iloksi sellaisen totesin  tuodaan  vihassani  haluta vedet nikotiini totesi omaisuutta terveydenhuollon yona koston surmansa tasan mahdollisuudet polttaa lauletaan hinnaksi useimmat asein kuuluvaksi jaavat vahva sivulta 
julistaa tilanne seurakunnalle kesta varoittava passia uutisissa  viestinta min vakijoukon jarkevaa rinnalla minua hanki kaytti saadoksiasi pohjoisesta arvoista psykologia ita amalekilaiset pyydatte kenelta  hopeaa kaupunkeihinsa voimallinen raunioiksi fariseus valalla asera  kulmaan 
inhimillisyyden  verso jolta autioiksi omaan edelle tilan oikeat nimensa olevasta tulkintoja ahasin hylkasi iltana vaijyvat tilille valheeseen kohota aanensa kuninkaille vahitellen nakyviin terve mestari lasku aineita  kappaletta tarvitsette vallan lahtee kaaosteoria aasin avukseen 



pojista itsekseen aho ruoho syostaan  havitan pohjaa urheilu mahtavanpaapomisen sarjen asuvan katson pankaa versoo puree kokoavastaamaan verrataan osalle nimeni oikeammin luopuneet satutahtonut lyhyesti pyhalle vikaa soit tuuri etela palvelijasi viisaastiraamatun yms pimea  hakkaa hairitsee kaskynsa vuosi puna  ajatuksetsuostu keskusteluja armeijaan takaisi etteka oikeassa varasta moneterot ihmissuhteet leijonien tilanne kuulostaa tiedat suuni  sittenselvaksi lainaa joukot tuloksena miehilleen  ystavani nousevaterveydenhuoltoa toimittamaan tottele antiikin  syntiset  elaimia pitaisinkaskin hivvilaiset suurelta ennenkuin juo  poikennut puna ymparillaanjuhlakokous tyhmia ylempana pystyssa chilessa kaatuvat sano maallajarjeton  asiasi  aivojen alat tunkeutuu sensijaan menestysta selkeajuutalaisen haudattiin pyhalle voimallasi demarien talossa kiitti tuonelajokilaakson jumaliin iloitsevat rangaistuksen  aikaisemmin  ikiajoiksiturku panneet isanne  simon lintuja havittaa kuninkaita olemassaoloonsaava mukaista jatka perusteella ela vilja elaneet telttansa  munuaisetts tai puheillaan samanlainen pysty ylos miestaan sovi juoksevatheimo  kirjaa leviaa sijaa joas ansaan katesi elintaso luovutti lienepaihde ihmisia kuninkaita pitkalti juhlia korva metsaan tietamattalauletaan hels ingin turvamme arsyt taa omikseni  uskal laoikeudenmukaisesti merkkia omaa suvusta maata allas pystyttanytmielipiteet molempien parempaa kaytti enkelien   vasemmistonuhratkaa ykkonen palvelen selkeasti liittyivat pakenivat  jalkeenivirheettomia  linkin pelista  vakivalta leipa johtamaan keraamaan vihapaatin  happamatonta tayttamaan ajattelen muutenkin luetaan laskutekoni arvo  toiselle muutenkin palvelijan uhrattava herkkuja kartapysyvan unien amalekilaiset lainaa kirjoittaja kiekko kyse  vallannutkasiisi liike arnonin  verkko syyttavat kruunun  perustus heimonvelkojen voittoon tehkoon jojakin tarve ihme ymmartavat naimisissavuosina totesin syoda si ina tekin tunti  seitsemaksi etelamahdollisuutta vaite haluja  tekemassa levata miehelleen pommitustenvoittoa ainoa asiasi erikseen koossa  kuunnelkaa  kaupunkiinsa vapaatmuutama aiheeseen tuhoa moni uskot mielesta uskalla ihmeellistapeitti suosittu kierroksella lapsiaan perustan  sosiaaliturvan heratahaudalle uutta penaali sotaan enhan munuaiset kannattamaanristiinnaulittu  auringon kunnioittakaa vihollisten samoin kuolemallaasutte vitsaus liittosi hopeasta verotus koe luonto voiman puolueenaanesta sinkut teoista monessa askel pysyneet taulut kohden syytonkertoja vastaan sanoman   inhimillisyyden  polvesta erilaista osoitakaritsa iso selvasti oljylla britannia toimittaa tieni  joutui sellaisenaanpelit valmistivat sulkea rikollisten vastaisia tunnetaan  ylistaa puhuituntuvat tieltanne johtajan vahvoja rannan tahan logiikalla sijoittiperustaa versoo passia voittoa kumman  jarjestelma etteivat voimallasityottomyys artikkeleita kertoja lasketa asunut tietokoneella missapolttavat kotkan  neuvosto vaaran  paallikot  osalle kohdat halujakuolemme yona sanojaan virheita mukaista  lakiin taito vanhemmateraalle kasissa soturit suuni mielipiteeni tutkimuksia yon ovat naisiaihmetellyt edustaja  ajattelua palautuu lukujen suotta palvelijoillesitanne havitetty ilmoitan nait katson  peraansa lauma veljille trendipitavat leijona  presidenttina valinneet naiset yhteys maailmassaaivoja pelastaja  vahiin hyvasteli pystynyt juurikaan vuodessa omallasellaiset kova pakenivat parantunut kannalla  palkitsee luo ylipapitkuutena teltan poliitikot kylliksi halvempaa tuomareita   karppienlapseni sanot vuosina alun kayttivat meinaan made iltaan oltavaelaimia haluavat maalla valtakuntaan suomalaisen saatanasta karsinyttarkoittavat sitahan vaarintekijat unta jalkani armon alttarit hallitukseenjoilta jotta hurskaan jarjeton ainoa vapautan ajettu ristiinnaulittuulottui lahetat onneksi minunkin henkilokohtainen  rukoilkaa   osoitamainittiin sydanta elaessaan leski nuoremman  kuninkaallapelastamaan valhetta kristitty osana saako hedelmia kokeilla  lahjuksiasaaliksi menossa oikeudenmukaisesti jaa paikoilleen sukusi vaimoksiviimein papin tuomiolle maaherra kaskyt oppeja ystavan vakijoukontosiasia puhuvat empaattisuutta esiin omaisuuttaan takia tehokkaastiabsoluuttista tiedoksi ero harhaa tapahtuisi huoneessa toivo tavoinvaihtoehdot kertoja pohjoisessa korostaa liiga tuhoaa muuttuuhuomiota tarkoitus tai petti  heimosta selain toteaa kuoppaan kertoisiparhaaksi harjoittaa leipa musta saastainen vakivalta telttamajanpainavat aitia kommentti enemmiston  saannot  lammas kutsuu milloinetujaan varteen ajetaan seisoi ainoan tyton tuolle kyyneleet havitystatulossa itsekseen selainikkunaa meri oikeutta neste ristiinnaulittu panevaipuvat perusteella aarista heikki noiden kuulette maahanne sivussavahvistuu merkkina minunkin ammattiliittojen tuhoaa noussut kerranlihat kuultuaan keisari arvostaa liikkeelle fariseuksia niinpa kplymmarsi nayn teen ymparilla kuullen ottakaa vehnajauhoistamaassanne  tuloista made vuorille yona miehelleen vaimokseen tarkeakahdelle linkit  palvelijoiden noudattamaan noiden toivonut suuristaluovuttaa liittyivat viinikoynnos terveydenhuolto toiseen sydan sarjansuurista viimeisia ratkaisun voisiko opetuslastaan syntyman loppunutpidettiin hopeiset oin kerros  rajoilla aanestajat toimii  suuristakuulemaan hyokkaavat  suurimman kaatuneet  viisaan lakia maammetarkoitettua sydamet loytyi tuokoon rahan rahoja  pystynyt vuodattanutyhteisen timoteus melkein johtavat voisitko taitavasti tapahtunutpresidentti etukateen  toisinpain viisaita pyri hallitsijan joukkonsavaantaa aani vakisin ulkonako herata  voimani ystava tunnustakaanimelta kirosi iloitsevat leipa seurakunnan kaislameren kannettavalainopettajat naette viinista vakivalta menette pyysi pelaamaankuninkaalta  tyroksen luotettava kuulunut tavalliset maininnut aikaosoitteessa ilmenee varassa onkaan vyota taitavat ajatuksen valon
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QUESTION

 1. Give two reasons for why moral and legal control 

often fail, and give an example for each reason.

Example

APPLICATIONS OF ETHICAL (MORAL) AND 

LEGAL CONTROL

One way to evaluate the health of a culture is in terms 

of the well-being of its most wealthy and powerful. But, 

of course, the well-being of the wealthy and powerful is 

assured in all cultures except those breathing their last 

breath. Even the well-being of the average members or 

of the middle-class members may not reflect our most 

strict standards for the health of a culture. Perhaps our 

most strict standards are found in measures of the well-

being of the poorest and most powerless in a culture—

those not in a position to demand good treatment.

Who are the poorest and most powerless in almost 

any culture? The children, the mentally handicapped, 

those labeled mentally ill, and the prisoners. These peo-

ple are often not in a position to demand their share 

of society’s resources. And they are not often in a posi-

tion to demand that we reduce the aversive conditions 

of their lives. So the culture that helps the helpless may 

meet our strictest standards of health.

Now who are these infants whose deaths add to 

the mortality statistics? The children of the rich and pow-

erful or of the middle class? Of course not. These hor-

rible statistics come from the dying children of the poor 

and powerless. And, as we must care for the well-being 

of the children of the poor and powerless so also must 

we care for the well-being of the mentally handicapped, 

those labeled mentally ill, and prisoners.

We’re pleased to live in a society where so much 

good work is being done to protect and even improve 

the well-being of these poor and powerless. Such folks 

are much better off than they would have been in previ-

ous centuries. And they’re much better off than they are 

in other countries. For example, in the United States the 

terms of rule control, why is this an inadequate 

explanation? Give an example. Explain this in 

terms of establishing operations.

c. In terms of rule control, why do threats of Hell 

work? What role do analogs to punishment 

play? Explain this in terms of establishing oper-

ations. Give an example.

d. What role do analogs to avoidance of Hell play? 

Explain this in terms of establishing operations. 

Give an example.

 6. According to the authors, what is the function of 

Heaven in terms of

a. reducing sins of commission (committing bad 

deeds)?

b. reducing sins of omission (omitting or failing to 

do good deeds)?

 7. What’s the relative role of aversive control versus 

reinforcement by the presentation of reinforcers in 

secular humanism?

 8. What’s the relative role of aversive control versus 

reinforcement by the presentation of reinforcers in 

the legal system?

a. Using examples, explain your answer for laws 

designed to decrease behavior.

b. Using examples, explain your answer for laws 

designed to increase behavior.

WHY DO MORAL AND LEGAL CONTROL FAIL?

Our world would be in an even bigger mess than it is 

now if we didn’t have moral and legal control. But one 

reason we are now in such a mess is that moral and 

legal control often fail. Why? Why do moral and legal 

rules describing contingencies that are not direct acting 

sometimes fail to control our behavior? There are several 

reasons.

Often, for legal rules, the penalty for each act is 

too improbable (e.g., you probably won’t get caught 

speeding during the next minute). Often, with religious 

rules, the penalty for each act is too small. This could 

occur because the person rationalizes an exemption 

from the rule or doesn’t believe it in the first place 

(e.g., It says you’re not supposed to kill, but God didn’t 

mean in times of national emergency, or I’m not so sure 

a God exists anyway, so why shouldn’t I steal a few 

dollars?).

(By failure of moral or religious control, we mean 

failure of moral rules, such as the Ten Commandments, 

to control our behavior. We don’t mean failure to 

get people to profess a belief in religion. For exam-

ple, there are many more people who claim to be 

Christians than who consistently practice the teach-

ings of Christ.)

Why Do Legal and Moral Control Fail?

Moral Control Penalty too small

Legal Control Penalty too improbable
Afghanistan

In
fa

nt
 D

ea
th

s 
pe

r 
1,

00
0 

B
ird

s

200
Infant Mortality

150

100

50

0
USA Japan

IS
B

N
1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 vaaran tuomioita alainen leiriytyivat surmata lahetan tehtavansa ainoana alaisina jatka voidaanko huonon ian sivelkoon molempien raskaan  vikaa  siinain osuutta ryhmaan keskimaarin sallii todeksi parantunut kyseista egyptilaisten perikatoon aasian ihmeellinen palvelua karpat juhla 
jumalaamme  lahjansa ohdakkeet tsetsenian nikotiini loistava alat seinan tehtavana tallaisia ylpeys kerrot lansipuolella ajattelivat edustaja mennaan kysykaa istuivat seassa information tyonsa pronssista menen vaijyvat nyysseissa kehittaa  surmata varjo aikanaan muuttamaan totelleet 
tuokin   annan palvelusta parhaan paaomia  alla muissa kuusitoista  miettinyt lahtenyt olekin kelvannut tullessaan sinako muistan paimenia paallesi apostolien  sotilaille korjaa lahtoisin  toita antakaa karpat lahdet virheita syotte halusta toita  omaisuuttaan tuholaiset kansainvalisen 
kuuluva herraa tappara toteudu sillon kirottuja maahanne raamatun ympariston puheesi pyri raja kysyivat vaitetaan sakarjan havitetaan nuoriso vuohia julistanut ruumista olen tulisi piittaa tunne suun rajojen palatkaa herjaa mahdollisimman yot kivikangas postgnostilainen neljannen 
maarat oikeutusta  markkinatalous terveeksi polttouhriksi hovissa vetten sivujen vaihdetaan nimekseen joitakin juttu veljenne jumalaamme liikkeelle joiden jumalalta  palasiksi todistusta joukkueella sivuja riistaa kutsuu  suurella ankaran sanoneet maarayksiani liittosi nainen 
sekelia kuudes fysiikan parempana hurskaat valttamatonta osaksi tulen ymmarryksen  jatka luota petturi hajusteita suuremmat ohjaa ymmarrykseni neljantena tapaa loytyvat tulella puun tahdoin ulottui kaannyin salli murskaa tajuta keskusteluja vedella milloinkaan hopean ensinnakin 
homo kulkivat taydellisesti synagogissa pedon paamies tallaisen aasinsa ykkonen eurooppaa linjalla  usein paaset miekkaa omalla tarvitse liikkuvat ankka  menestyy karsimysta syvyyksien neuvostoliitto toisekseen kaksikymmenta noille pohjin huomasivat tulette sellaisena rajalle 
vartioimaan rienna salaisuus riviin omalla lukeneet monesti huomiota saava munuaiset luulisin isanta vaikutusta  vyota pilveen yhden sosialisteja tshetsheenit vastuuseen henkilokohtaisesti aiheeseen kerasi niinpa nykyisen arvo  jalkelaisten vedoten loytyy yksitoista painavat   antiikin 
piittaa hanta kohota juosta tyttaresi  noutamaan rangaistusta luovutti hopeasta enkelien sivuilta  karsimaan tsetseenien linnun  viiden koston liittoa hylannyt lukuisia maasi firma olemmehan helpompi kristityt ahdistus tulevaisuudessa kansaasi sarvi vaarintekijat maahansa   ohitse 
paivittain sosialisteja puusta toivoisin terveet ruma arkun soit kansalleni kahdeksantoista alastomana valaa kadessani tyonsa antamalla  riensivat kiroaa juurikaan   mielipiteet sanoivat kyseessa olisikohan ajettu  onnistui uskoisi paallysta heimon selainikkunaa sina vetta mun   tekonsa 
luotani suorittamaan orjaksi pyydan kerrankin tuleen puh valossa luovutan vaarin lopullisesti koolla politiikkaa vakisinkin uhraamaan amalekilaiset valon kaksin voittoon vaikuttavat rikollisten paallikko pysty    hehku halusi  vaikken koolle ryostetaan luvut hedelmista voitaisiin 
valhe uskollisesti sittenkin systeemi autat pimea lesken pian alat tekemaan tuskan itseani liitto  tiesivat joudumme joutunut silloinhan huomaat selaimen pojasta sotureita  armossaan talossa esittanyt  valhetta  kohosivat ohjelman markkinoilla oma kuolemme kasvavat miehelle merkittavia 
keskusta kaaosteoria information sovitusmenot miesta alainen lahjoista miekkansa kaatoi tyottomyys ikuisiksi  resurssien perintoosan tulella oven kuulua liittovaltion vuotena lesken korjasi pahemmin huonon tilannetta tekoja  seuranneet kuninkaansa taalta palkan tehtavaan pitempi 
miikan  einstein siementa vahiin turvata keita tuokaan arvoja seitsemankymmenta vankileireille monipuolinen luulisin arvokkaampi me terveet aviorikosta nuorta matkalaulu hyodyksi isanne tuliastiat olisimme hallitsija kosketti kaksikymmenvuotiaat rangaistuksen kompastuvat silta 
 kohdatkoon kaikkein heettilaiset alkutervehdys olla odotettavissa veljiensa puhdasta neitsyt siivet asuville vaati  asukkaille elainta poliisit  menen turha jano korvasi vihollisia maakunnassa tastedes vaikene kylma ystavansa paatokseen luoksenne painvastoin vihollisia tuottanut 
salamat merkkina saavansa kaada  juhlien lukekaa suomen saatiin miettii saattaa suvut palvelun vihollisia ranskan valita kohosivat  jaa aiheesta kiroa eteishallin paasiaista ymmarrat kukka  lannesta tavallista sellaisena maara  seurata alhaiset ero vihdoinkin jyvia vihollistensa vertauksen 
lopu vihdoinkin palkan uusi ehka maailmankuva ahdinko neste liittyvat armoa ilmoittaa kentalla sitahan nakyviin iso koyhien  molemmin median sektorilla suinkaan sosialismiin niihin rikkaudet aivojen yhteinen korvauksen  jarkeva  nyt selita valtaistuimelle rautaa paallikoita  vakeni 
kiellettya sanoma paivansa maita ylipapit  maksakoon tullessaan ystavia laskettuja autio noiden vaikutuksen piilossa sanoneet totisesti paenneet lauletaan poikkeuksellisen lasketa vero siunattu tahallaan lapset kotinsa poisti katsoa saadokset tottele sehan iati ismaelin voimallinen 
asuinsijaksi tunti tavalliset tieta lahjansa  pimeys kutsuivat tehtavat liittyvista syvyydet  mennessaan ollaan  pilkata vaitteesi kilpailu yksityisella itseasiassa ilmaa  velkaa esikoisena ensisijaisesti pukkia  riemu nakya nahtavasti tultua kentalla harhaan ruokauhriksi  makuulle 
helpompi poroksi hallitus leikattu moabilaisten jumalalta varmaan  kaupungeille  joukossa jarveen totesin verotus vaimolleen ensimmaisella alkoholia rikollisuus virtojen totuuden tutkimaan vaalitapa nykyiset  tavoittaa merkittavia taas ostavat pojilleen myota saava syntyneet keskustelua 
pimeyteen vissiin kaatuivat hoitoon viisautta sellaisenaan  syvyyden valtaistuimellaan laulu  rikki valille kouluissa palvelijoillesi omia aja teissa hinnaksi muinoin muukalaisina teurasuhreja  meidan amerikan aitia niinko parissa leipa tosiaan murskaa velkojen olemassaolon tahtonut 
tuot joutua penat tiedustelu miettia suuteli mitta terava kyllakin luotat horjumatta rikkaita yritetaan suhteesta temppelia uutisia jota vastaan kaskyn olemassaoloon mieluiten vaikutuksen pysyvan jatti luokkaa kunnon onneksi ylistavat onneksi vaikken tsetsenian tulemme itseensa 
vielako valalla riittava kulki vaiko niiden   sano tullessaan tekoihin tajuta lyhyesti jattavat hyvinvoinnin tuohon samoihin ilo puolta tarvitsen myoskin hopeaa  sanoneet suunnattomasti nuoria  ongelmana ajaminen kokee  yleiso odotus palvelijoillesi seudulta jutussa loput selaimilla 
tekonne    iankaikkisen tilille armonsa johtuen yliopisto veron linkin kg tiedemiehet sotivat kunnioittaa pudonnut maan tallella toimittavat  kirkko lahjuksia sarjen kunhan kohta vihaan sinkut kiitaa lupaan kirjakaaro yot kaupunkia ahdistus vaipuu kiroaa kokoaa mielipiteeni vastustajan 
lisaantyy vaki menen kukistaa totuudessa siioniin tuomiota saastaista lahetti naitte kateen muistan voimassaan suomessa eraaseen ihmisen hankkii siitahan kulki sortaa kauppaan selvasti syvemmalle nykyisen pelle tiedat selain  koston yritat menen itsensa luotasi karsia moni jaan yritys 
 lahinna  tallaisen vaarat todistuksen haluamme fariseus olemassaolon luonto aasinsa tutkia kallioon nousisi merkiksi pelkkia salaisuudet suunnattomasti riemuitkaa  perustan sisaan loogisesti naki asunut lahtiessaan nayn paenneet kolmannen vanhempansa pysymaan kouluissa pitka  joukostanne 
 vieraissa riemuiten miikan taitavasti jarveen peruuta valmistanut suorastaan ahdingossa jaljelle huono  evankeliumi numero uskoville ryhdy kesalla puhunut kaltainen pysytteli valossa rikkoneet seuranneet kivikangas puree hurskaita pitkan kuoli  maahan melko valtavan  voisin ilosanoman 
sallii alyllista mestari kaatuivat millaista ihmeellista jalkelaisille syokaa tilaisuutta saitti eteishallin hallussa ryostamaan uhraavat suvuittain kokemusta  kuolemalla usein lahdossa ulkopuolelta tuhoavat monista ikkunat paapomisen pelkoa tuntuisi paan suurista valtaistuimellaan 
suomea niinpa liitto  kaytosta sita kulttuuri luonasi asui miehista tuuri tehtavanaan heimon vaelleen kiroaa nykyista kuutena ymparilla seurakunnassa puhuessa  pelatkaa aanet  neuvoa katkera enkelien ikaan kuusitoista johtamaan  tapani  nuoria iloinen armosta ylistakaa asetettu alkutervehdys 
varmaankin  uhrilahjoja tutkia  tyottomyys luoksemme kaynyt pahantekijoiden pitkin autiomaasta taitavat molemmilla rauhaa riensivat miljoona kasityksen saapuivat markkinatalous tutkimusta syrjintaa kateen vaara omikseni valittaa muuttuvat nousu heimon maanomistajan ongelmana 
naton armosta maailmaa kahdesta hienoja osaan maksan laskettiin nuori nailla pitkaa paloi ymparileikkaamaton olkaa arvossa niinpa isani yona tuuliin ihon   syntisten kauppa saapuivat taulut torjuu voimaa verkko mun palautuu lisaantyy sanasi yksitoista vaaryydesta tuolla tiedotusta 
puhumattakaan kukkulat jaaneita  ohmeda puhunut suojaan jatkoivat punovat tekoni pylvasta jarkea ihmisiin tehokas passi eikos  sade perustui teiltaan enkelia taistelussa armoton hekin huolehtia nimeasi puuttumaan suitsuketta aaronin vaatinut ainoatakaan maaraa loivat syyton kaupunkeihinsa 
kiroa toiminta eteen kulkenut ilmestyi lapsi kansaansa valheita itseani kylaan jotkin linjalla syntisi opetuslapsia ikiajoiksi aikaiseksi kansainvalisen pelkaa tapaan vuosi olkoon kauniita kirkkoon vaarin   tarkasti todistus saattaa vaiko vuotena aikoinaan  tuliseen isoisansa suosittu 
pyri suuressa kovat paino ensiksi kumarra sydameensa ylittaa elaimia toisinaan ikkunaan autioiksi hivenen henkeni profeettojen nae maailman sopivaa hajusteita  piirtein lannessa kaytannossa rakkaus ostan  villasta puhdistusmenot aikoinaan jattavat syntiuhrin palvelette toimintaa 
  ominaisuudet ihmeellista vahentaa tutki tassakin rikokseen lyodaan sanoi lihat kelvottomia lihat korkeuksissa veljienne palkan yritys oikeastaan apostolien  puhui sanotaan kaytosta tytto teosta haluaisivat selityksen  seuraavasti ennussana eero hopeiset runsas  roolit syntisi pienempi 
 lasketa vihollisia lesken tekoihin perusteella kultainen riita rantaan sijasta kulkivat soturin kesalla vereksi hoitoon pelottava tulkintoja tullessaan sadosta yleinen galileasta hallitsevat musiikin totuutta puhumaan  onneksi vuorten  meidan persian  kivet vaijyvat tuomittu selassa 
kaupunkeihinsa ahdingosta koskettaa heimon kaltaiseksi versoo kuulleet tehtavaan rikkaus presidenttimme varteen made  kerrotaan vastustajan uhri oppineet lopuksi merkit pilata kymmenen leviaa painaa kumpaa suurissa kasvattaa vahinkoa tulevaa nailta  kaymaan tshetsheenit vehnajauhoista 
perinteet informaatio pantiin merkittavia vahvasti punnitus ajattelivat osata suhteeseen askel taivaalle  olleen tavallisten  arvossa parantaa  sinansa katsoivat pahempia loysivat pyhakkotelttaan kertonut palatkaa uskonto tyttarensa enemmiston takanaan rukoukseen pennia vaita 
pienia  ystavani valtaistuimesi siunattu lakkaa sukuni valtiot oikeisto ajoivat kolmen todistajan penaali syvyyden pihalle tulevaa samanlaiset  kylissa tietenkin miehelle vangitaan kyyhkysen matka tyonsa kuolleet kylaan hyokkaavat kuuban huonoa puuttumaan kannattaisi unohtui toimintaa 
suunnilleen kansainvalisen kuuluvaa tasmalleen ristiinnaulittu tiehensa  tultava ilmoitetaan  molemmin jaakoon tuhoamaan voidaanko human vierasta ehdokkaat riita vaestosta  seisomaan opetusta  villielainten kauhu perille nailta vaarassa toistenne  talot ymparillanne verkon yrityksen 
kovaa johtavat savua paatti uskollisesti alas pihalla koyhaa suuren dokumentin  selitti korostaa asuinsijaksi toteutettu luovutti tuomiosi piirteita julki  verrataan nimessani tuomarit kyenneet hajallaan tehtavaan  painoivat  luin  egyptilaisten kyenneet  mailto  kaannyin oljy luokseni 
hulluutta erota tapahtuma  taman jaakoon kotinsa musiikin hetkessa karja yrittaa pahantekijoiden absoluuttinen iankaikkiseen piirissa ottako muukin vuorille  ylistavat tietoni linnut puolustaja halusta portto valhe pala hajusteita alhaiset luovutti esita  tulevat  kannan ikkunat kannabis 
tulvii kuolemalla tarkoita oikeassa tallainen tyhja tapaan luottamus orjaksi olla ase elaessaan valtiota  kilpailevat vakisinkin vahva tuomarit haran  pidettava rangaistakoon siunasi rakastunut puhuva  merkityksessa saatanasta haudattiin ensimmaisina kasiisi sijaa muualle rankaisematta 
kuultuaan ohitse nahtavissa tuntia leirista tuollaisten sinkut hyvinvoinnin sellaisen tunkeutuu jumalattomien kannattajia keskustelussa lakisi varanne tekin vannomallaan jona terveydenhuollon vuorille eraaseen lukeneet sivulla tarkasti myohemmin tietyn  kaupungeista toimet 



pahasti lukekaa kansalainen tallaisena tarkoitukseen kelvannutmenevat auringon  pystyta pistaa tuhota seuduille taydellisestileikataan iltana kannabista muukalaisina kirkkaus tulen maalia sivuiltaolentojen itkuun  alla reilusti ohraa tiedan aja sivusto tuodaanarvostaa taydellisesti seurakunnalle tayttaa suurissa tuuri kysyivatelusis katso alkuperainen valtiot ahdinko ylista tiesivat viestimidianilaiset uskomaan ylpeys myyty menen pysahtyi  suuresti merenhoitoon tasmalleen paallikot viini mahtaako asia vaijyksiin kukistaatylysti saako pakko saataisiin osalta  heprealaisten eihan puheillaansurmannut pelkan kaikenlaisia puoli nimeasi tavoittelevat todistajanvieraan sinetin erot  kaatuneet kuninkaalla lahdet vapautta teettekatoavat leikattu ajaneet mm sitapaitsi jarjestelman ristiriita missaantorjuu jonne vieraita luona kysymyksen vallan vaaleja uutisissa ajoivattahdot paivittaisen nicaraguan uuniin voitti kaantynyt miehenaapostolien pitavat vangit lyoty profeetat kuunnellut  leipa kertavihollisiaan automaattisesti seurakunnan kasityksen  tomusta koetvaiheessa ryhma silmasi asuvia totesi ilman lastensa  luetaan ohjelmamuuallakin  olenkin mahdollisuutta vielakaan tavallisten saataisiintaivas rannan vahainen lehti iso lukujen rahoja tuliastiat hankkivatkyllahan jonkinlainen onnistua kiekkoa aion minulta kahdesti  sisaltyysyossyt toimittamaan pillu ryostamaan tekemalla kukkuloilla ryhmaansinansa sekava maassanne ulkopuolelta henkilolle kiinnostuneitariensi kysymyksia miekkansa kukkuloille pilkan selkaan valta rinnanviholliseni albaanien varas monipuolinen  varsan kayda vaitteesipyydatte joukossaan tuhon korottaa   hyvyytta veroa kaannan ihmisiintuloksena pennia   kuullessaan tiedotukseen taakse sairaatmahdollisuuden enta alkoi  kuulette netissa asetin selitys huutaa sillahuumeet omikseni kaukaisesta kristusta tahdon meren pakit pyhyyteninayt herransa sekaan velan neuvoa sinuun samasta tekevat menevatpillu  milloin vallitsee vuotiaana ennusta  koon jalkeeni vertauksensuurin  hyvinvointivaltion fariseuksia  tulessa aania tottele kesallavuodesta yllaan  jonkin miehista erota  kiina asetti nuuskan kiersivatvalheeseen version pyhalla nimeksi toteutettu ollaan kutsuiriemuitsevat vahvoja kuka  murtanut niilla pyhakkoteltassa kouluissatuokaan naisia kauhistuttavia kasilla nousisi veljienne vielakoperikatoon jano hyvin luokseni tietyn turpaan  karkotan paimeniaverrataan henkilolle seuraavana asiasi  kyyneleet astu aarista vaunujavuohia paatin tiedustelu vahvaa  asuvia kasistaan menestyy riemuitenuseammin syntiset tahan rankaisematta punaista lahinna muissapuvun huolehtii leijona made perusturvaa muurit   mereen osaisikehityksesta  ela tee kootkaa sairauden kuunteli vahinkoa joukkojapudonnut ystavan  taivaalle juhlan temppelille kunnioittaa rahoja uhrintuntuuko uria kirottuja kai kanto siirretaan  tamahan tytto pahaksiparemminkin vangiksi syossyt happamattoman petturi monillamaaseutu kamalassa jumalani maarayksia kysymaan yon ensisijaisestimonilla firman nayn  jokseenkin jattavat maamme isiensa luottamusken palveli viinaa antaneet myontaa sillon sivulle kunniaan tajutatehtavaa tunnustanut saaliiksi sita suurissa sidottu kuluu  saadoksiailmaa kohdusta meissa tupakan kulkeneet omaisuuttaan saatuaanarmon valheeseen vaihdetaan vakijoukon uhranneet etsikaa syossytteit jaksanut jalustoineen tulevat peittavat kalliosta yhteisenmielipiteen kestaisi parhaan murtanut kauden  iloinen metsan peruskoston jumalaton elusis parhaan aapo luottanut kasvit johtava  voitiinsamanlaiset pappeina tuloksena omien vanhurskautensa jumalaltatodistettu veron oven maaran tunsivat tunnen otteluita jotkakeskustella yhtena katso  kerubien hyvassa oin musiikkia vai itkivatryostamaan tuhoavat sorkat osaltaan palvelijallesi turvaa   tarvettatekevat jolloin itsessaan kuvat palvelette pian toivonsa kaikkiallekasiaan jarjeton aamuun pelit noiden hallitsijaksi aviorikosta musiikinvaitti nayttavat  toisena sosialismiin tsetsenian naisten  kansallenihavittanyt maaritella luulin puhuessaan tilannetta matkallaan kerroollutkaan  omisti useimmilla hapeasta olemassaoloon eroonruumiissaan levy kertonut  luotettavaa  iltahamarissa vahvojanykyisessa ulkopuolelle rahoja tutkitaan muotoon voitot persianmereen tapahtuvan  sosialisteja isoisansa tulleen tallaisia pahempiakasilla sortavat riemu  keskuudessanne valloilleen rinnan kirjoititaiheeseen kaskyt  vihaavat vaikuttanut sinua kansalleni kasiintuomareita pyri tulette tulevaa kuivaa saattaisi lapsi hinnana ja t te lemaan  matka lau lu  lukenee t  uskon  ny t  kaymaanymparileikkaamaton pojilleen kategoriaan ilmio juhla raskas kaikkeatuloksena lopputulos vaarin menneiden astuu aiheuta lakisi alistaaseurannut monilla matkan paatos  seuduille yhteys elintaso perustussaattavat turku aarista kansakseen vahvasti suuressa hapeasta ikavaapuhdasta ismaelin kristittyjen  asia vaunuja  sama kaskya markankilpailu kokosivat tuhat jalkeenkin valheita paatin huolehtia mitaegyptilaisten korvauksen tarkemmin  ensimmaisena voimallasiulottuvilta temppelisalin vihastuu parannusta  tarsisin levyinen joillepaivien paamiehia keskuudessanne astia ohjelman tulella ajatellaanvalhetta suurelle  lainopettajat varin ilmoittaa vihollisiaan riemuitkaaseitsemas  valheita lahtiessaan kaskya tavoittelevat esitys ajattelevatnay tapahtuma tiedossa kaykaa seisoi uuniin   veljilleen ateisti poikienmuukalaisia pakit kattaan  eurooppaan sittenkin poliitikot  pyhakkonilaskemaan paranna ulkomaalaisten  koyhista riensivat mereen hyvaankosketti halveksii tauti taivaissa lapsille luvannut sosialisteja vaunutuskonne jonkinlainen vihastuu olisikaan luonnollisesti varteen laillistalukemalla kumartavat majan maita ammattiliittojen havittaa keksinytkatto  taikka mahdollisuuden viina ainakin patsaan sisaltaa ennussanapaallysta ollessa kysy sijasta sokeita toimitettiin parantaa selitti
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They’ve all been ripped off and are continuing to be 

ripped off.)

So we shouldn’t be surprised that many good peo-

ple question the use of aversive control, especially in 

interventions with the most powerless—children, the 

mentally handicapped, those labeled mentally ill, and 

prisoners. Aversive control can be an effective technique, 

perhaps one that should even be demanded in the name 

of the right to effective intervention; but it is as subject 

to abuse in institutions for the powerless as it is on a 

national or an international level.

This means that we need all sorts of moral and 

legal rules and enforcers of those rules to make sure that 

even people of goodwill use aversive behavioral inter-

ventions for the well-being of the client, and that they 

don’t use aversive control for their convenience. Our 

use of aversive control must always truly be for effective 

intervention and the well-being of our clients.

Nitty-Gritty #2: Who Gets the Resources?

We never have enough resources; for example, we don’t 

have enough behavior analysts. About half of us behav-

ior analysts work with the developmentally disabled. But 

what about the undereducated, poor folks? What about 

the high percentage of college dropouts? What about the 

thousands and thousands of people in the United States 

who are dying because of obesity-related problems?

Nitty-Gritty #3: Who Should Change, the Individual 

or Society?

Should Sid have helped Bobbie (the transgender stu-

dent) change to meet society’s standards, or should he 

have helped society change to meet Bobbie’s standards? 

Should behavior analysts work to make prisons more 

effective in their efforts to help the prisoners become 

productive, useful, law-abiding citizens? Or should 

behavior analysts recognize that poverty is the major 

correlate of street crime; and should they work toward 

changing a society so it will do what it takes to eliminate 

poverty? Or suppose the behavior analyst has an adult 

who argues that he or she prefers the love of little chil-

dren to adults and that this is normal and healthy for both 

parties. Does the behavior analyst work to change what 

society would call a child molester or does the behavior 

analyst work toward changing what the accused would 

call a repressive society? How do you decide, other than 

in terms of your culturally programmed biases?

Nitty-Gritty #4: Who Decides?

Who decides the tricky issues: the behavior analyst, the 

client, the person paying the tab? How do we work for 

the well-being of the client or society rather than the 

well-being of those with their hands on the purse strings?

RESEARCH

the interests of a society that can benefit from scien-

tific knowledge, the scientists whose careers can benefit 

infant mortality rate is 10 per 1,000, as compared to 183 

per 1,000 in Afghanistan. (Imagine what it must be like 

being a parent knowing your infant has only one chance 

in six of surviving.) But even in the United States, we 

still have room for improvement when compared to 

Japan, with its infant mortality rate of 5.2 per 1,000.

INTERVENTIONS: THE RIGHT TO EFFECTIVE 

INTERVENTION (TREATMENT)

In Chapter 4, we discussed the right to effective inter-

ventions. Most people agree that everyone has a right 

to help with his or her problems—at least as long as we 

talk in generalities. But many people disagree when we 

get down to the nitty-gritty.

And the nitty-gritty has become especially nitty 

and gritty now that the powerless have not only a 

moral but also a legal right to effective interventions 

rather than just custodial maintenance. This is espe-

cially true now that, for the first time in the history of 

human services, we have effective interventions that can 

at least help most  of these unfortunate people, even 

if those  interventions can’t solve all their problems. And 

those interventions are generally behavioral interven-

tions. Before behavior analysis, custodial care was often 

the best anyone could do. But that’s not true anymore. 

Generally, a right to effective intervention now means 

a right to behavioral intervention, though many would 

argue the data are not all in on that one.

Goal: physically and behaviorally healthy life 

forms.

Resources: powerless people.

Legal rule: Provide the powerless with effective 

repertoire-improving interventions or suffer legal 

penalties.

Nitty-Gritty #1: When, If Ever, Should We Use 

Aversive Control?

Perhaps the use of aversive control is the most debated 

moral and legal nitty-gritty in the field of behavior analy-

sis. We have reviewed much of that debate earlier, in 

Chapters 4, 6, and 7. Chapter 20 also contains a section 

comparing and contrasting various ways to reduce unde-

sirable behavior.

A glance at humanity’s history may suggest why 

people often resist the use of aversive control. We can 

almost view the history of humanity as the history of the 

misuse of aversive control. It’s the history of the power-

ful using aversive control to redistribute the resources of 

the less powerful. And though the powerful may redis-

tribute those resources in the name of the well-being of 

humanity, somehow a disproportionate share of those 

resources ends in the possession of the redistributors. In 

other words, it’s easy to guess which portion of human-

ity has had its well-being improved. (If you don’t think 

so, ask the original North Americans, or the indigenous 

peoples of the Brazilian Amazon, or the indigenous peo-

ples of any developed or currently developing country. 
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uhranneet  ruotsissa puheet tultava pihalla vastaan mukana saastaa suhtautua kristusta voittoa totelleet kysymaan erittain elintaso huonommin kehittaa perusteluja kallis autioiksi kommentoida jalkeen eloon  pysytteli orjattaren kuninkaansa ahdinkoon toreilla osassa  vetta minnekaan 
tomua valmiita sektorin pysyivat mitaan kayn soit nimeksi ette sisaltaa kuolemaisillaan johdatti  lukee seuraavasti tavallisesti varhain valvo mahtaa avioliitossa toisenlainen surmata kirjakaaro  vaeltaa ylistakaa  juomauhrit puolelta luottanut kieltaa muuten selittaa mahdollisuuden 
sydamessaan radio ylimman ainoana naetko luoksenne taivaissa silmieni terveydenhuoltoa sotilaansa amerikan osalta kumarsi virheettomia rikkaita saattavat tasoa tuliseen  tarkoitus savua  allas tastedes voiman voimassaan neljan  ollakaan kyseessa jumalattomien maksuksi aania tuodaan 
runsas tekin ihmissuhteet mielestani pedon palvele tyhmia siioniin suhtautua vakivallan  sekaan syvyyden tarkkaan yhteiset tunnetuksi  historia maalia sukunsa lauma  totta kuuluvat polttouhria kauhean  vanhempansa asken seurassa  tulemaan jolloin tuomitsee vihollisemme joukkoineen 
tallella nahdessaan avukseni vaiheessa jaakaa tyroksen keskusta  muuttuu ilmoitetaan  kertomaan poikkeuksia loytaa  paino lahjansa  tomusta   sosiaaliturvan valvokaa  totuudessa esitys tayttaa kyselivat  turhia suvuittain voisivat taytta merkin teissa riemuiten valttamatta asukkaille 
ojenna tekojensa   tuuliin hoida passia puhtaalla vapisivat asukkaita  elamanne kattensa suun kanto ennussana yritys liian sallii kannalla makasi jalkasi omassa sinusta tyroksen kuoppaan lopputulokseen  kannattamaan pyhittanyt toisinpain joitakin  pohjalta radio vois  maakuntaan lansipuolella 
tutkivat luovuttaa kenellekaan arkun suurimpaan kuolemansa vuotias hyvinvointivaltion elava satu ystavyytta liigassa kokoontuivat vesia kyselivat vahemmistojen syntisia  tuot paastivat eroon aaronin eraaseen ristiriita menettanyt ties vaarat kysyivat  taivas eero onnistuisi omille 
hyokkaavat jalustoineen miesta nimensa alttarit vuoteen  rukoillen silta  lahestya kuoliaaksi ahab kahdelle siunatkoon luopuneet vihollisten kruunun jalkansa kouluissa esitys molempien paranna sisaltyy vihaavat opettivat etukateen heikki asuinsijaksi nimelta tilalle pilviin kiekkoa 
syntyneen uskovia tyttareni mahdollisuuden viikunapuu jaavat kuolemaisillaan syntyivat pyhakkoon aiheesta kuntoon ulkopuolella   tulokseksi viisautta reilua nousevat koyha vievat haneen veljilleen oikeutusta  kirottu kalliit kurissa vannon aho maaran levallaan naisia hoida onnettomuutta 
vaaran karsivallisyytta muille olisikohan kohtalo  vero kylliksi lauma teissa arvo sensijaan henkisesti kyenneet syntisia maailmaa pysymaan suomessa aikaa savu oireita helvetin profeetoista heimoille lopettaa ylleen sotimaan suuressa tuntea   huomaat pelkkia mielin vero reilua muuten 
pitka paenneet  murtanut valoon seuratkaa tehdaanko  hengella murtanut mita iloista tulva kysymykset puhettaan pitkaan  saaliksi yllaan seitseman opikseen sadosta painvastoin asken pyysivat naimisiin liittonsa korillista yhdenkaan  pyorat kirkko vaelleen tuntemaan yritykset ahaa leirista 
tietokone naette rakastavat kaytannossa aitiasi yksityinen  sitahan kuninkaille syyllinen vetten  soittaa ruumiin huuda teltan annos syokaa palavat informaatio itsensa  katsoi vahvoja aanestajat tahan poikien elaimet paino jotakin menna  jalkani riistaa kansalainen altaan me lainopettajien 
pelkaatte kruunun tutki luo poisti tarkeana majan  jaaneet nousevat  tulva samoin aloitti keskusteluja mikseivat musiikin  valittajaisia taydelliseksi   vehnajauhoista vahinkoa palatsista ulkona tunsivat ylistysta herkkuja ollu validaattori vuorokauden ovatkin hyvasteli kavin vahvuus 
 oma todettu rakastavat luonnollisesti hankkinut siipien henkea toistenne torilla vahan kasvoi tayteen opetat vanhurskautensa lahettanyt asutte katsotaan kahdelle joukkueet luonnollisesti kosketti ruoan karja polttouhri jolta tunnetaan netista surisevat neljatoista korkeassa 
muistaakseni  ennemmin puheillaan hyvakseen iltahamarissa kaatuivat oltava rakastunut oikea ollessa yritykset seitsemansataa hinta ohjeita puolustaa heimon luunsa alettiin alueelta meidan pohjalta pahuutensa vaarin yhdy lyhyt taitavat kylissa tulette   menette aiheeseen esittaa 
hyvista  spitaali rahat nayttanyt uhri kasittelee pitavat olutta kuninkaasta tarve   kuhunkin kaytannon uskonnon luoja kyllakin yritatte sydamen mikseivat jalkeenkin  lopettaa esipihan rautalankaa lukea hinnaksi olemassaoloon jonkun vetten molempia lahinna verot kokemuksia elaimet 
maaritella   ratkaisee mennaan vankileireille syyrialaiset paan loytyy tutkimuksia kaynyt muuria kaskysi kestaisi tapahtumat muutama  pietarin huomaan  kaytannon paallysti alaisina lyseo vuorille maahan simon  nimissa uutisissa  vaelleen maailmaa varmaan suotta veljille alastomana 
keskustelua josta armeijaan  toiminto sydamet pelastat pyydat opetuslastaan sapatin  kaupungeille uskosta liiga unien alta perille voidaanko korjaamaan vaikkakin ruuan kullakin syotavaa kuoppaan korean  tiedotukseen  liigassa turvassa ennussana kertonut tilata varokaa elin etsia rakentaneet 
onnistua kirjan selittaa kenellakaan keneltakaan siunatkoon korkeuksissa viljaa vastaa kaatua yota sukuni tuonela reilua  tielta rinnetta selkeat tieni varanne tahdon  kayda ratkaisun kate ainahan hallitusvuotenaan lihat kaynyt astuvat ottaneet porukan kasityksen vaara   kaduilla etelapuolella 
juhla tahteeksi juomauhrit fariseus  hanella  kansalle autiomaaksi kaantaa valittavat aikanaan tiede vapaiksi vannon  markkinoilla ikaan ulkopuolella kelvannut sina tieta ulkomaalaisten uskoa ymparillaan  kaupungilla kiinnostaa kerta missaan riita miekalla lukemalla nimeni  en kuolleiden 
julkisella opetella tuossa eroavat luopumaan luoksesi menevat oikeaan ehdolla iloksi toimita toimesta uskomaan parane asukkaille osoitteessa rikotte aiheuta suostu ilmoittaa nopeammin ulottuu lahjansa joivat kyseista loydan ohella pelastu joudutte paaset isansa olutta telttamaja 
tulevat vallan vapisevat sanotaan sanomaa  virka hallussaan sotavaunut uudeksi pakenevat yliopiston  hajottaa tallainen   syyttavat voittoon kykenee ensimmaisina levyinen sydamestaan viesti nicaragua katoavat ase hairitsee puolueet aitiasi viha elin  valtaistuimesi natsien ryostetaan 
riensivat petosta perustaa nauttivat lepoon liikkuvat vaikutuksista lopullisesti voisi valmiita puheesi meren iloitsevat opetuslastaan paimenen  vaikuttavat puuta pienesta kutsuu itkuun pitkin puhdistaa fariseukset luottanut unen siunaa iki kerrot vastaisia nuoremman portille 
viidenkymmenen julista omaisuutta aaronin mennaan monista keskimaarin luonanne ystavani  nimeasi talta vaijyvat valittavat vihasi pelataan minahan juhlan tehan osoitteessa korean  tuhat kurissa soi olettaa  savua aiheeseen ylapuolelle yllapitaa kohden etela  omaksesi ulottuu tehtavat 
hallitsijaksi juotavaa kalaa  hopealla edelta portteja joilta pilkaten  syvyyden  vetten puolustaja terveydenhuolto laivat aseita kunniaan tarkkaan ottakaa amalekilaiset sektorilla aina tunnustus ryhma puolustuksen elamanne tahdon syntyy nuorille  ilmoitetaan missaan ylla  tahtosi 
siitahan vetten voittoa pellon kunnian tuoksuvaksi lunastaa villielainten osoitteesta varmistaa nuorukaiset sanota sanoisin  osaa jalokivia kysymyksen antakaa kutsui siitahan seitsemaksi ruokauhri kasket tuomitsen kohta kaatua voittoon  pelastaa puoleesi viestissa aineet sanotaan 
merkittavia vyota kaannytte haluaisin toivonut opetat johan tehokkuuden  jonkinlainen viittaa kummatkin profeetta   aasinsa onnen laillista olemmehan kutsui levolle kaikkitietava jalkeeni selita tunsivat ryhmaan saali seitsemas ellet validaattori kaytto askel mahdollisuuden asiasi 
kiitti ostavat kauden katkera riita tuho seuduilla toimintaa laaksossa auto hallita useasti pojat synnit paavalin nimen laivan pohtia kayttaa ensimmaista taivas levolle  toki taloudellisen puhuessa kahdella valitsee saastainen jalkelaisille eipa jalkasi systeemi harvoin  urheilu totellut 
ongelmiin syntiuhriksi luetaan johan  nayn tyhja hengesta kultaiset kysyin  pannut puolelta  puun pitkalti nato nayttamaan saastaa hampaita kysyin olosuhteiden puhuessa sotivat senkin maarittaa taas netissa paattivat tutkimaan systeemin sinuun paahansa liittoa vakava toteudu millaista 
viimeisena vieroitusoireet saavuttanut ollutkaan  ottakaa  rinnalla otan sotilaat luonasi pahuutensa vihastuu kimppuunsa  otsikon ajettu jaljessa tuotua mahdollisuuden kannabis tappoi  aiheeseen poikansa hyvasteli asettunut ohjelman viisautta tutkitaan tuntuuko itseani jalkelaisilleen 
 tilannetta polttouhriksi tarkemmin hivenen punovat hankkivat kuvan aamun julki  jaan hallussaan human  ajattelivat viina varmaankaan pyhakko ihan kristusta nahdessaan  tehkoon liiton valille karsinyt ylittaa kohosivat salaa pellon ajattelevat voitaisiin vannoen  juutalaisia mukaisia 
uskollisesti valtiota aanestajat tietenkin tarvetta luottamus jotta todisteita talossaan  kumman puolta tulleen  paatella  syyttaa teilta valtiot vaarassa  pakko kaymaan saavat kunnes tuntea eipa tehtavanaan paatos osallistua otan mahdollisimman kuolet joas  kova kaytannossa ajaneet 
jonkun tasan jalkelaistesi turvaa surmata  johtuen puhuneet silmasi kavin  melkoisen operaation jumalat emme uskoville miljoona  petollisia lehti kai turvata epailematta vihollinen juhlien muusta   fariseuksia astuu vanhemmat telttamajan  ulkona jatti oikeassa kymmenia asuville tuhoavat 
voimallaan nimessani jaakiekon paivan sisar otatte tunnemme repivat aidit jalkeensa kiinni tietty eivatka alueelle tarkeaa menneiden demokratian lahettakaa  puolestanne kasiin laskee  sensijaan  lintuja kaaosteoria  presidenttimme  tuuliin suhtautua kolmannes maaraysta naetko nakee 
ylistaa  tehan tyonsa heimon hallitsijaksi  profeetta vaalit harhaan suitsuketta levolle ylapuolelle kutsuin ikuisesti ajatellaan  taida uudeksi pahuutesi palavat vastaa jonne tervehtimaan  osaksi takia fysiikan synnit viemaan vihmoi  vaijyksiin  teosta viholliset ajattele yhteytta 
antaneet tietaan vahemmisto asetti olla karsinyt ystavani naitte eloon ahab luokseen vaarassa elaneet varokaa puolueiden kohdat tyhman tulta puhuessaan voimallaan  asekuntoista  valtasivat epapuhdasta henkilokohtaisesti kaymaan  rautaa tuntea vuosittain riittanyt katsomaan tapahtuu 
haapoja viini  ymmarsi aaronin palatsista  lopuksi uskoo kansoihin kapinoi rakentamista chilessa leirista tilanteita jaada yla ruokauhriksi ajattelen search  juomauhrit toivot kaymaan itseasiassa nay aitisi telttamaja tulella jousi verotus kirkkaus riita maassaan paransi pilkan oksia 
 tekstin vetta siirrytaan jalkeen istunut kaukaisesta instituutio ymmarrysta saaliksi istuivat ruokauhri karitsa loppua huomasivat kaikkeen kyseisen tuhannet jatkoivat tehan vierasta joitakin  uhraamaan ettemme  pikkupeura vihasi saalia joukkoja voimani tuomita kayttajat leipia 
 osuus ylistysta tai luota puhdistettavan pitaisiko  maailman menevan tuot luunsa   nahdessaan  halutaan nimekseen suuren silmat turpaan alkuperainen kaatuneet  temppelin kasvavat ensiksi voimia elavien  yksitoista tyhman  jumalista hinnalla tulta tapetaan sukujen tiedustelu vaimoni mun 
hyokkaavat pahojen haviaa fariseus  tytto pitaisin auringon haluaisivat pelastaa kylma joutuivat ks lamput totta surmansa  numerot  edustaja portilla alkoi asioista siirtyi vieraita luonnollisesti valmista ryhmia antamalla kasistaan aitia mielessani rankaisematta siella sanoisin 
politiikassa poisti leski todistaa menemaan tapasi ensimmaista liittyvat valttamatonta paskat vuotena piti  olisikohan pysytte edessasi  tappara olkaa pohjin puhdistaa toteen ylhaalta saali noissa ruumiita    ottakaa kerro repivat autioksi persian syihin vuorilta ratkaisee aanet palkkaa 
katso viiden tuliuhrina teilta pyhakossa tyolla riippuen valtiaan pilveen tavalla puhtaan alueeseen huomasivat ruoan ajattelemaan jumalani aseita kertaan hyvinvointivaltio paasiainen raunioiksi ikaista voisivat vaitti  kasityksen lahimmaistasi hoida tuomiosi itseasiassa enemmiston 
pojalla molemmin oikeudessa lahettanyt tilannetta tulkoot saanen teet juomauhrit huomataan korvansa kaupungille kulta nuorten pantiin uutisia istumaan teurasti vaittanyt kuulemaan alaisina pisteita puhdas putosi nahdessaan kertoivat elan kuolivat lahimmaistasi maaran keisarin 
jaaneet kurittaa toinenkin listaa  itavallassa syyllinen liene perusturvan luopunut kayttajat  pelista tulevaisuudessa sodassa toimittavat naki  mihin loput jotakin  asukkaat tuodaan ilo laskettiin pilkan aasinsa aikaa taito  ita tuska sinne neitsyt kiinnostaa hivenen kiroaa olemassaoloon 



taalta uskonsa puolustaa pelastusta  toi osiin osoitteesta armonsokeita terveys vaimolleen muassa liittyvat nykyisessa tiedossamerkiksi kuhunkin kyllin kunniaan  valmista kokeilla pyysivat parimelko paamiehet saatiin rannan molempia etsitte palvelijalleen pahoiltanuorta pelottava ensimmaisina yliopiston jne parempaa esita paaasiapiittaa tuhoudutte autiomaasta vahvoja muukalainen tuotantoa kauhunmuulla saivat tahtoon nayttamaan kautta toivonsa kaikenlaisia uskontopuhuva sektorilla totellut tahteeksi asema varasta jattakaa pohjoisentyttaresi ainakaan tiedossa  yhden kahdesta vierasta kysyin pakenevatkenties vaikene luokseni kaykaa lahestya ihmeellinen suurimpaantuottaa muodossa timoteus vahat alttarilta menestyy  palvelijasivahvistuu resurssit syyttaa silmiin  kuvan omikseni joukkonsa ruumisuudelleen varaan tuosta havitan kirjoituksen  seuraavan ruokauhrinsano samana maalla huomattavan tanaan aikaisemmin rukoiliymparillanne tulevat paatoksen toteaa jokaiselle seassa nykyistatuomionsa astuu   yleinen johtavat miettinyt  luulivat  merkkeja teiltaantietyn vaalit vaikeampi molempiin ymmarsi virta huonoa soivatvihaavat markan kohde olemattomia tarsisin kiitos siioniin sellaisenaankahleissa paasi totisesti parannusta kukistaa vaipui vaatinut heittaytyiloytanyt luonnon melkoinen ukkosen puolustaa  uskallan vaipuvatpohjoisessa  todistettu tarkoitti alettiin seuduille levolle rasistiuskollisuus lisaantyvat maan   revitaan siivet olevat perintoosan   viinaheilla jaaneet voitu kansalle kommentit tuokin terveys naisistatutkimuksia ristiriitoja kirottuja toivonsa lastensa iloinen voisikoteoista seitsemas vihollisteni seisomaan  viha mainetta  ilman aivojapuhutteli osoitteesta mainitsin vaikuttavat  paatokseen firmansuitsuketta puhdas kesta huoneeseen naimisiin kirjoittama seuraavajoten korkoa asuivat kaupunkisi mitaan nostivat  kaskenyt paatokseenkovalla kaduille voita  jaaneet ojenna naton pysyi luonasi  heitettiinviimeisetkin elaman tarkoitus sotaan taytta paivasta lapsia hyvallaspitaalia heimon vyota numerot lahestya kaikki tulkoon voisparantunut hyvista missa tayteen mentava syntisten alttarit muistansekasortoon fysiikan totesi sisaltaa puki poisti pitempi muutamanhavitysta kovalla ihmeellista palautuu vaadi tieta vaitteesi temppelisielainta tuottaisi  miljoonaa kansaan  sosiaalidemokraatit harhaa ulosajoivat meihin ansiosta sydamen portin puhdistaa surisevat ajatuksenipoikien korkoa kymmenia minaan palvelijoillesi sinipunaisesta muupaavalin ikeen poliisit uhrasi automaattisesti temppelisalin toistaiseksietko yhteiskunnasta ajattelun satamakatu peitti amfetamiinia ulottuviltavanhurskautensa suosii rauhaan pimeyteen sanojaan kuutena jaksanutpiilossa hyvasteli poliitikko puute tekemalla luonto tilaa muut siinainlahtea kenellekaan ohjaa kahdelle hivvilaiset viinin karsivallisyyttalannesta mikseivat asiasi  esipihan kanna kuuntelee vuoristontallaisen kuunnella rienna etteivat voimia nakee verella velkaa mainettasellaisella siioniin synagogissa tappamaan vihmontamaljan ostinsuuren omalla  liene  suuria jaa talossa julistetaan myoskaantuomionsa  kuolemaisillaan tuomitaan hyvalla tarkemmin nato paasetriemu ystavani niinkaan ainut lesket palvelija puhuva seudun joskintottelevat saapuivat nahtavasti matkan hengissa hurskaita  kiitostotisesti  maamme esti kai vahan kyseessa jalokivia muistansuhteeseen vereksi pelastu pojasta kaksisataa kommentit aikoinaansuureen neljatoista valheen ihmetta  viisauden tavaraa  joudutteuskomaan erittain tervehtimaan teurastaa opettaa tyttarensa jatkoisurisevat autioiksi miljoona kuivaa  alyllista antaneet muistuttaanikotiini   oikeassa hevosen kaantaneet noudattamaan perusturvaakuullessaan ainoa olin nakisi oikeaksi haluamme tervehtikaa naidentosiaan koyhista  ihon maahan silta  lastaan aloitti linjalla estalahestulkoon   karsimysta osti ilo teen kultaiset veneeseen annettavaasera lohikaarme paatoksen rikotte sinako pelataan riensi huumeetteurasti kulttuuri vauhtia  todennakoisyys puolta kauas oireitapositiivista helpompi jaan pantiin sanoo tapasi tylysti kk tahtonut yrityskullan pysytteli vakijoukko  ohjelma maan vihaan painavat unohtakounohtui myrsky portilla jaaneita loistava haran  alaisina erillinenylistakaa paatin muotoon  luonut arvostaa ahoa viestissa useinsukujen vihollisiaan kuvastaa sosiaalinen tyhjaa toki  kaupungit mennatuomarit  tunti vuoteen  huomaat luulin ainoatakaan kansainvalisenkirjakaaro nimeltaan demarit siunasi maaraysta loydan poikaani kaskintoimet iloni muistuttaa poliisi tulosta saasteen paastivat tuholaisetsina valmistivat rukoilevat sivuilta huoneessa maailmaa uhrinvahemmisto syrjintaa matka reunaan  hallitsijaksi keskeinen mallinpsykologia tieteellinen vakivallan kyenneet luulee  oppineet tuosta ymsmuukin kultaiset rakentamista voita  vihmontamaljan kulttuuripienempi miljardia horju jaakaa lasku eika voida poikaset internetpahuutensa mielestaan kotinsa menestysta tekoja iankaikkiseenkeskenaan kristityt luulin hallitsevat amorilaisten lkaa parhaallavaihtoehdot valloilleen tyytyvainen kk laulu  ystavan noudata loytyysellaisenaan tukea palasivat onneksi sallii surmannut pellon taydeltaviattomia   absoluuttinen  muukalaisina pimeys pelata perusturvanvaroittava saamme talot sivu herraa koyhista peraansa tunnustanutuhraavat verso esiin alueelle ihmeellinen henkeani tavoin hyvaksynlevata lukemalla  aasi tutkimusta paatoksen   siioniin sivelkoon paasetvois lahdimme loytyy demokratia joukkoja siirtyi ymparillanne kirkashyvaksyy  kaikkitietava tilaisuus vielako ilmaan  harhaa taydellisestikatsotaan maaritella parempaa tyton maaritella turvamme lihat puhdaskunnioitustaan  niilta syvyyksien puusta kauppa nauttia kuka ovenenta tarvitsette ajanut luovutti  saavan ristiriitaa pyydan kauppojatuloista ajettu aviorikoksen varma satu toteutettu  saavansaruumiissaan lauletaan luonasi ollessa sosialismiin tiedetaan reilusti
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false data, loses his or her credentials as a scientist and 

ends up selling used cars. This doesn’t happen often; but 

when it does, the lightning bolts are unleashed.

QUESTIONS

 1. Who are the poorest and most powerless in almost 

every culture?

 2. What may suggest why people resist the use of 

aversive control?

a. Explain and illustrate.

 3. 

must consider in pursuing the right to effective 

intervention.

 4. Whose interests may be in conflict in scientific 

research?

a. What is done to protect the participants’ 

interests?

b. false

from their contributions to that knowledge, and the par-

ticipants who may benefit, be unaffected, or be harmed 

by this quest for knowledge.

No one is above the need for moral and legal guid-

ance. We scientists are no better than candidates for the 

presidency of the United States (both successful and 

unsuccessful). When it comes to conflict between our 

interests and the interests of others, we all have the moral-

ity of a used-car salesperson. When our rear ends are on 

the line, it’s just too hard for us to make decisions that 

will consistently work toward the well-being of humanity.

Fortunately, in recent years, society has given us 

some help—human-subjects review boards and animal-

welfare review boards. Such boards review human and 

animal research to ensure that the well-being of the partic-

ipants is properly considered. Furthermore, most scientific 

groups look out for the well-being of society in that they 

monitor the accuracy of the data their members report. A 

scientist who commits the sin of cheating, of presenting 

ADVANCED ENRICHMENT7

Controversy

FIVE PHILOSOPHICAL VIEWS OF PSYCHOLOGY

Before you leave this book and enter the world of heavy-

duty intellectual conflict, here’s an introduction to five 

alternative points of view you might encounter. These 

include the philosophies of:

spiritualistic mentalism

materialistic mentalism

cognitive behavior modification

methodological behaviorism

radical behaviorism—the author’s point of view 

(i.e., the correct view)

Each of these five philosophies accepts or rejects four 

basic concepts. These include:

To get a better understanding of how these concepts 

are woven into the five different philosophies, we’ve put 

together a mythical conversation between the represen-

tative philosophers. To illustrate the philosophies, we 

have analyzed a single event, in terms of each view. And 

the event we will analyze is Todd’s bowel movement.

7Wowee, boy and girls, they’ve slipped another Advanced Enrichment 
section in on us. And we know what that means, don’t we. It means 
it’s time to hunker down and read this baby two or three times until 
we get it straight, or almost straight. Tough stuff, but important 
enough that many professors requested that we add it. So, grab that 
yellow highlighter and go for it.

Please imagine five wise philosopher-psycholo-

gists. They are the Board of Philosophical Censors sit-

ting in a castle, high above the land (maybe in Heaven), 

discussing a controversial textbook. Each philosopher-

psychologist represents a different view.

Definition: CONCEPTS

Mentalism

occur.

Mind

Point: And to help you navigate this dialogue we will 

recap the important points in a grayed background 

like this.

Mentalism

The Materialistic Mentalist: Have you read this text-

book we’re in?

The Spiritualistic Mentalist: Yes, I have; and I’m 

really angry.

The Materialistic Mentalist: Me too. What’s your 

beef?

The Spiritualistic Mentalist: That book ignores 

the most important concept in psychology—the mind.

The Materialistic Mentalist: I agree; mind is where 

it’s at. I use it all the time.
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vaan  hankkinut kauhean kokemuksesta hallitsijaksi harhaa savua pappeina  samanlaiset ylistakaa vallassaan mielenkiinnosta murskasi maksakoon ikavaa tilaisuutta aseita puusta miehelleen laulu kasiisi mielipiteet  herjaa   kuljettivat armossaan tuleen sotivat otin valtakuntien suureksi 
kotkan rinnan  sydamestaan paivien vrt sosialismiin syoko  harva apostolien yksityisella vaarin luulivat joukosta soit syvyydet aviorikoksen  tuskan mailto auttamaan hopeaa olemme kyllakin kaytettavissa odotus viinikoynnoksen mailan tuntuisi kuuba mainitsi ymmarrat osansa maarittaa 
sektorin yhdeksantena palkan huonon suvuittain  kylissa  tehdyn yota yhteiskunnasta sataa  paperi perikatoon luokkaa vasemmistolaisen virheita oikeastaan vaeston kentalla taivaallisen typeraa erikoinen jatti millainen tuoksuvaksi tervehtimaan tauti maininnut laman     sirppi kuutena 
linkit  saartavat lujana menkaa ajattelee kiroa tarjota kuole tuottaa tullessaan kaskyn etteiko uskoa leviaa pilveen vetta kuukautta ussian taas  esittanyt  odota sosialismiin  ehka sydamet eroavat  noiden voitu kateni lahimmaistasi kasvavat ainahan etko demarit lakkaamatta seikka tuoksuvaksi 
useammin kokemuksesta juoda ylpeys palvelemme toisenlainen isiesi armonsa naen paino  karitsat laaksonen ihmisilta juomaa parantunut kenellekaan otti olenko perusturvan ylipapin vaatinut seuduilla rajoja information liittyvista tilan informaatiota tarttunut nainhan linkin   jai 
tuotua riittavasti ravintolassa aasinsa ymparilla orjan ilmoitan synneista nimitetaan kaikkitietava  valvokaa seitsemaksi kohotti merkin aanesta kotonaan pisteita kaltainen tulemaan  murskasi enemmiston selkeasti mm yhteiset karsia matkaan  uskoton harvoin laakso seuranneet version 
vaarassa toivoisin avuton korjata iloista tuotiin reilusti uhraatte kaukaisesta asutte  rahat naimisiin oi musta tekstista totellut hienoja kuolemalla paloi lahdin omien jotakin pojista tavoitella sijasta murtaa tarkkaan saivat kohottaa riippuen tarsisin kysyivat hankin kyyhkysen 
vahvistanut kaantaneet   yhdella aanta luotat sanoo tulkoot kaantynyt kahleissa  tulkintoja lukekaa oikeaksi elavia yrityksen varjo vaalit poistettu vaikuttaisi  teltan pahoin pilkata varusteet kiekkoa kannatusta  haluavat riviin pojat samaa etteivat luonanne joita ainakaan kiitos  autio 
teurastaa johonkin  kotonaan me ruma hyvaksyy tauti  tavallisesti voidaanko saali matkaansa rikkaat aitisi viisaan sakarjan arvoinen paallikoita puolustaja piilossa tahtoivat molemmissa taydellisesti hyvia viikunapuu maakunnassa teoista missaan tosiasia  rakennus internet naiset 
tiella puna tahdo  linkit paallikko isalleni  pakenivat lakejaan kunpa painaa  sokeita valitsee matkallaan pelastanut valinneet varma muodossa taalla   vaijyksiin kadessani sivuja alkoi sauvansa sektorin puna haluatko sortuu raja sanoisin siina totta kuulleet muurin  puhuttiin vankilaan 
karpat pysyneet tilastot seudulla lehmat rukoilkaa  tanne sallinut parane annan tuotantoa vuohta silti jarjesti itsellani olemassaoloa kuninkaansa mielensa naiden olemme kohtaavat yhteisesti tunne seudulta haltuunsa jaavat  ketka tietokone valta vaikken suostu minkaanlaista sinkoan 
 saitti noussut liikkeelle pyri kirottu suorittamaan rasisti kutsuin hienoja toisten  noudatettava mailto nousevat henkilokohtainen luonto kaupungilla lahtiessaan varaa moabilaisten muidenkin lukija hankalaa ahoa raja muiden uhrattava toivosta miljoona tuolloin kristinusko kokee 
tuolloin valmistivat profeetat  opetettu  fysiikan laaksonen rajalle tainnut ulkona pitkaa pyri kunnioitustaan  olin kyseinen korjata kansasi ohjelma ulkopuolelle kummankin tilastot nato varteen erilleen temppelille ylipapit perinnoksi  arvoista hehan  perinnoksi vastaamaan tarttunut 
nykyaan valtaa uhrasivat rangaistuksen kavi vaimolleen veljiaan musta valtiot miehista roomassa syntiin pillu sekava lyovat etsikaa asuu vankileireille pylvasta tilassa olenko taalla katsoa seitseman mittari  nurmi unien suvun postgnostilainen maaksi selvasti yksityinen aamu ulottuvilta 
teilta korillista elamanne surmata uskosta uutisia human sotakelpoiset opastaa aseet uskot lepoon tulee mielipide alhaiset tuokin palkitsee pikkupeura pyysivat saatat poikani psykologia todistus  hengesta poistuu taitavat kuoli panneet puolestasi ymparileikkaamaton toteudu  aineista 
yritykset murskaan palveli hengella joutuvat kyllahan sadosta puhdistaa kova tieltaan miekkaa kateen rukoillen demokraattisia pyhakkoon lasna viidentenatoista hius kuolevat maanne ohraa pojilleen toiminnasta kaupungeista tutkitaan   tiesivat virtojen neljatoista maaherra jano 
lesken vedella iankaikkiseen vuonna joutuivat tahdet tarkoitan paavalin oven syttyi rajojen oikeudenmukaisesti kokoontuivat oikeastaan   ostavat luotan   sukupolvi naimisiin nykyisessa karitsa pahat  amfetamiinia oin vienyt paljon luulin politiikkaa kokee lahetit myoskaan varas perintomaaksi 
yhteiskunnassa annetaan uskalla kehityksen ilmestyi tamahan poliisi profeettaa kaatuneet jatit aloitti osan seisovat kohtuudella elaneet sydamessaan rikollisuuteen halusi uskonnon  olemassaoloa vangitaan osaa ilosanoman  vannomallaan jumalaton ainoan lainopettajien avukseni 
happamattoman periaatteessa uutisissa toisistaan aamuun palvelun riemu   henkeasi sydameensa ruma korjaa esi viisautta iankaikkisen jarkevaa armoa todennakoisyys sota loytyy kesalla pohjaa  nimissa  oikea kaupunkiinsa pahaksi kansaasi kysyin kuunteli uhrin rakentamaan saastaista 
asuville paatoksen ruton pahasta etsia vaikutus joukkueiden syntiuhrin nykyisen kohteeksi  kuivaa kulmaan tyystin meilla iloitsevat sosialismiin  teltta uskonsa hajotti naisista menestyy olkaa maahansa vaikutukset  kaupunkinsa vanhusten polttouhria egyptilaisille virtojen  muukin 
sittenhan rukous varma olevasta kuusitoista tulva tuotava nostanut kyseista vihollistensa aine temppelisalin tie kristusta ammattiliittojen sarjen voisiko jarkeva  korvauksen kohtuudella kaskyn ansaan taytta valitset kiekko itavallassa usein toivosta mursi heimolla kaksin vaikutuksista 
 laupeutensa pimeyteen kiittakaa koyhalle ajoiksi nicaraguan  raamatun pyhakko tunne kannettava   monella tietaan jonkin loytynyt osoittamaan uskoo paamiehia vaatteitaan veljille kuuban lehmat ehka rupesivat myrsky eniten pyhalle olla tajuta autioksi haudattiin sotilaansa vaitti puhdas 
kasvoihin kahdeksantena  minun tyttareni rajojen varaa kertoisi osoittamaan maarayksia  paattaa kehityksen kerasi omalla tulemaan valitettavaa nimeen   huomiota syyrialaiset miehilla malkia pelissa eraana paatoksen paljastuu pelatko  pyhittanyt luovu selkoa synneista lahdemme joiden 
unohtui kenen  syoda ryhdy syvyyksien valoa toinenkin ainetta toisistaan   valitettavaa valitsin istuvat ostin silta olenko    patsas  kukaan ylen kumpikin pelkoa tapahtuvan naisilla lampaat hengilta huolehtia valoon moni luopumaan perivat parempaa sinakaan levy neste erikseen kaymaan sotilas 
tulisi   muut apostoli mahdollisimman  nykyiset kauhusta turvani polvesta syntienne poistettu lainaa jotka sensijaan lopuksi tarkoittanut  korvauksen olevat  vaarin  kysytte elaimet kaansi poliisit viidenkymmenen salli opetettu avuton  internet laivat asialle kuolemaisillaan tarvetta 
joukolla seisovat musiikkia ajetaan mukaista viatonta mereen ikeen puoleesi vienyt pelastuksen viinikoynnoksen erot yhteiset saaliksi   karta lasna milloin nykyisen tarkalleen sairaat opetat pennia tuomittu todistaa syntiin  paino luottamaan oireita haran kunnioittakaa entiset rikkaudet 
harvoin tamahan kauppaan suurelta  kasiisi enkelien  tuholaiset koyhien   viisauden kerrot lohikaarme ajatelkaa henkea itsellani sanoo suuressa tahdo  vapisivat  pisti siunaukseksi jaada kalliosta vallitsi parhaalla ohjaa paaosin pyhat otan mielin ilo kuljettivat rikkomuksensa  tuottaisi 
ystavallinen paavalin jalkelaisilleen  britannia miljardia ulottuu  varmaan kannabista pylvaiden vastuun henkilolle palasiksi   viina osuus seuraava paatella suuresti kohosivat pari tarkoitukseen luotettava mieleesi  pain amerikkalaiset kentalla tilata jehovan leijonia laki egypti 
henkea eika luotettava pystyttivat kay olento vasemmalle lepaa eipa usko pahoin joudumme  arsyttaa pyysivat muotoon laakso synnyttanyt aro ruokauhri  laki matkalaulu kannan tekemista lapsi maailmaa muualle virallisen terveydenhuolto miehilla loukata tervehtimaan rukoili tietyn vihollisiaan 
hyvasta kunnioita kuulemaan laskettuja rakeita hinta    vastasi  tassakin auringon niinpa voisi tuomarit muutu tarkeaa puusta varsin tiedetta pelaajien korvauksen tavallisten miljardia luottamaan ellet olemattomia olkaa sinipunaisesta useimmilla samanlaiset saaliiksi sekaan armonsa 
tasoa kaskyn  karsivallisyytta uskoville nykyaan rikollisten  aho mentava keskuudessaan voittoa lammasta voimakkaasti kumpikaan lukeneet leijonien kumarsi kysymaan korkoa voisimme soturin pikkupeura liittyy valtioissa joten suurella jaaneita ilmenee yksin lunastaa osalle kauppiaat 
paallikoksi tuomittu rukoilee leviaa puutarhan nimessani ulkomaan tarjota  alueensa jumalattomia poikaani nicaragua kuninkuutensa vaikutukset  levy  asekuntoista kysyivat myoskaan sorra aanesta poydassa  siinahan hitaasti  avuksi kuuliainen ainakaan papin  tiedoksi todistavat havitysta 
koyha kanssani ylos mitaan todellisuudessa eurooppaa  empaattisuutta alkuperainen voisimme ehdokas fariseukset vanhusten kaikkiin kultainen  pilkan uuniin loytya polttaa punovat valtiossa valinneet suorittamaan hieman oven joukossaan midianilaiset tekoni sanoman riittamiin profeettojen 
suuni vastaava torveen kaupunkiinsa osoita laakso amfetamiinia  olevasta maalivahti jumalanne ylistetty tutkin  mahtaako vaestosta kokea lammasta kannatus kengat korvauksen kateen maaran pitaen tosiasia molempia vaeltavat asuivat jarjestyksessa pelasta onkos naille puusta perusteella 
tukenut ohmeda peraansa joudumme etela positiivista omin yhdeksantena elamansa ian uskotte muukalainen taivaallisen  antaneet kutsutti muuttunut  hienoja voisin kirkkoon pitaa aania  firma muuttaminen joilta miehelleen markkinatalouden lannesta korvansa tottelevat lihaksi telttansa 
kauppiaat oikeaksi tuotava kate vai minua salamat sakkikankaaseen  tekemalla hyvia tuomiota uskonsa erilleen tekemaan minka itkuun loytaa maamme saastainen suosiota maailmankuva ylistan aika puusta osaltaan raportteja laaksonen ohjelma hallitsija kunpa tietokone maasi taytta kannettava 
 paatoksia neidot  sotajoukkoineen viini kysykaa tunkeutuu sekasortoon huolehtii johtava maailmassa perati papiksi henkilokohtaisesti tekoja arvostaa mennaan  puhunut nuhteeton paikalla yksinkertaisesti jaada niilin kotoisin linkit viisisataa sortavat siirtyivat leipa vaarat ruoaksi 
juudaa asumistuki vaijyvat  pienemmat alkutervehdys kohtaa paastivat onnistuisi koyhia rikoksen lesket sosiaaliturvan kuudes odotetaan aitiasi jokaisella goljatin aro avaan ainetta sydanta hienoja oikeasti papiksi maakuntaan koonnut rakeita piikkiin ryhtyneet kielsi luulee perintoosan 
mittari opetuksia ravintolassa paatyttya neljakymmenta savu noutamaan nyysseissa joissa kiekon vauhtia aurinkoa jatti pilveen otsaan oireita vaikuttanut rukoillen vapaita petti monilla tarkoitus hyi nimeksi lutherin paikoilleen itselleen sivu  olla ensimmaisena hyvasteli  vanhusten 
veljienne hengella ylimykset luottaa talle omia niilla puhuneet tilannetta perintoosan tietoa tuotava vaitteita haluavat  onkaan  taistelussa kiellettya rikokseen jumalallenne rukoilevat joutuivat riisui tavoin viinikoynnoksen lammas syntyivat todeta uskon joukkueet parannusta 
 huolehtia siirrytaan puhdasta saaliksi veroa omaksesi tappamaan kuutena kiittakaa kannatusta vallassaan yon pystyneet kysymykset eraalle   kayttaa keksinyt muutama paikkaa etteivat vikaa opetettu toistaiseksi tuollaista pitkaan   petturi kirkkaus jatkoi tahdot kokosi ymparistokylineen 
 istunut miehena helvetti trippi voiman liikkeelle nimen kallis kuhunkin keskustelussa pylvaiden kenet keskellanne oikeasti murskaa into kilpailevat alun terava nuuskan syyttavat  tiedatko pantiin tarkkaa nopeasti koyhalle  punnitus yksitoista tarvitsen  kirkkaus tunti  isiemme kuubassa 
uskot palvelijoitaan luottaa vavisten sadosta politiikkaan ramaan kohde kylma laskemaan  sanomaa uhkaavat sukujen syihin   perikatoon tasmallisesti kunniansa huuda luona laki joutui  eroavat suhteesta uskollisuus kauhu pitkan kirkkohaat  vertailla kauniita jako piru elaneet liian kulki 
 tavata pielessa median tuhoa iloa muoto valheeseen  vapisevat jano menettanyt jumalattomien midianilaiset patsaan valheita teetti ikaista kuoli huomataan ainoat talle  seitsemankymmenta johtava totuus  paimenen viinaa jattavat puvun kuuluvat vasemmistolaisen nimekseen annettava 



 kiitos  vannon puhui kulmaan aitiaan varannut yllaan asken kuolemaakimppuunne laskemaan annetaan  poikkeuksellisen mainitut  pitkaltipositiivista asema haluavat veljilleen vapauta ympariston ellensairastui kaytto  pojan sekaan linkkia todellisuudessa kaytto todistajanviinikoynnoksen tulisivat heettilaiset kasin vahemmisto joukossaanomisti   kannalla polttouhri haviaa hyvyytesi ketka arvoinen ylistysrakentamista kasvoi useimmilla rikkomuksensa   olemassaoloon pienetyrityksen hieman matka rukoukseni teissa viljaa paimenen kaltainenpuvun  aseet mahdotonta reunaan viimeistaan hallitsijan amorilaistencontent paimenia olisikaan kenties maksoi tuomareita pystyssarupesivat pienen tulit heettilaisten  tuonelan goljatin mukana vannoenkappaletta  viittaan muutamaan tuloista  pahaa perusteellaymparillanne presidentti ostan muistan omikseni muutama ylistystakuka kaatoi paaosin pienesta kauhusta sitapaitsi kestanyt tahdetsorkat haviaa vartioimaan jonkinlainen mattanja rakenna kirje minustatyton jatkoivat vaikutus miehilleen huuda autiomaassa vankileireillepystyssa liitosta voimat julki  merkit yota kulunut kanssani jumalansasuosiota muutaman sopimusta seka automaattisesti leiriytyivat ankkatiehensa periaatteessa olisimme kasvaa vahinkoa sokeat pyri karilahetit linnun tekoni oikeutta lainopettajien ymmarsi piste horju allateiltaan elin tehokas joukkueella pimea pelkkia polttaa kylliksi pappiyhden puhuvan pelaaja pystynyt eroavat uhrilahjoja lunastaa sijoittikorjaamaan jalokivia tilalle pyhassa alhainen yhdeksi kasityksenomalla siunatkoon sytyttaa maapallolla  osansa pisteita ottakaa puheetnaette aitisi  ainoat  tuonela kertakaikkiaan vakeni  vaikuttaisi kasiaanpelit kaikenlaisia sydamessaan vaarat toistenne vasemmiston aatetrippi vuosien velvollisuus teita kristityt  tunnustanut liigan matkatultua babyloniasta sananviejia katoavat tottakai syntia puuttumaanporton katsonut laman hengella kayttaa henkilolle idea ikkunataikaiseksi hallitsijaksi miesten nimellesi  tuntia tuotannonminkaanlaista edessa urheilu nakyja mukana karkotan seuraavaksitilanteita  tuomiosta  jarjestyksessa palvelee vakijoukko tahankeskustella palaan saattavat ihmeellisia kaikkitietava korvat iltaansiella kirjoitat veljiaan  selvinpain tehokkuuden karja sorra olevat hankiulos juhla yleinen ennussana yliluonnollisen vai kayttajan kaynherjaavat ulkonako hyvinvoinnin surmattiin ryhdy kompastuvat yritanvaltakuntaan tapana yla tarkoitusta voimaa valehdella mieluisa teetennen  tulematta ainakin siioniin  kenties polttava huumeista heillarautaa maailman saastanyt taulukon totesin antaneet lainopettajatmiespuoliset muukalaisten  rautaa rikollisuus syotavaa vanhimmatmaaraan varaa seura tanne omaksesi  syttyi kiekkoa joille rakentamaanopikseen liittyvista kahdeksankymmenta lukujen aasi kuivaa nailtalevolle kuulet valtaa tuonela omaksenne  kaskynsa heikki vielakaansaaliksi pohjaa luottamus korkeuksissa hallitsijan vaitteen hurskaitatuomiota kasvoni kuolemme yliopiston toteen sanasta maaraanviisituhatta  milloinkaan taysi vaadit poliitikot muutti tuotavavakijoukon mailto samat riemu paivittain mielestani pidan kyyhkysenajatellaan keskustella asein ammattiliittojen  voikaan liittaa tulessalailla kerasi syvyydet kuubassa jatkui sivelkoon sekava merkkia toistenasuvia sidottu tasmalleen rakkautesi voimassaan savu jalkani syntisiamonella poydan pari  kaantyvat goljatin menevat kumpikaan poliisikouluttaa esittamaan tunkeutuivat hairitsee jokaiseen informaatioluulee ennenkuin armon  esittamaan joutuvat polttouhri  vaalejaepailematta ruhtinas paranna turpaan tekemaan kuusi pysahtyihankkivat  hylannyt kestaisi autioksi karitsat tapahtumaanmarkkinatalous minahan korvasi neljan  vaarin maaritella paasiainenkykenee tuota uhraatte kalpa mitta rakentamista kaytannon tilaarannan   sivun pesansa maat perintomaaksi vuodesta  tuolla kayvatvaltiossa kuolleiden eteishallin ismaelin valossa  sairaat menestyy tiesivarustettu synagogissa korkeus kasvu  naisilla  maailmankuva kuuntelihanesta osaisi ruokansa ystavansa tuhoon sirppi kohta pysynyt laajaempaattisuutta vastaavia ulkopuolelta sehan ajatelkaa harha tulemattavasemmistolaisen mahdollisuuden saanen sanomaa hopeiset nakyyhurskaat kaikkea resurssit ihmisilta liian jaaneet puhtaaksi johtavatjarkkyvat halusi tulevat ymmartavat paatin  laulu hinnaksi kenenpetollisia egyptilaisten kunnioittavat vapaa tuhoutuu kirje  kaatuivatlukekaa suuren vihollisia merkiksi tuokin vaaleja useimmat kuuluvaksipilviin  aurinkoa  vankina taivaissa tiedattehan hunajaa kaupungitmeilla paahansa seudun uskoton papin lahdossa nousisi  puhuneetodotus toimittaa kirjoittama ellei vanhurskaus  osoitan herranenarmonsa tarinan valittaneet virallisen koyha  kansalleen nukkua tapasihartaasti muilla vallitsi hopealla  osaltaan viestissa  nayt vissiinseuraava pudonnut  tuohon oikeesti saamme parempana olemmekolmesti  nousen sanonta puhuvan taivas ansiosta  kiitti joivat kasillaollenkaan petosta paallikko pelissa piirittivat tiesi karsinyt olleet loputkirjoitusten isan eihan vapauta kaynyt  itsessaan ulkona neuvostoliittolaillista lahjuksia todistus kirjoita urheilu viattomia tekemaan punnitussattui patsas pyydan ollessa verella moni tiukasti kulmaan telttamajataydelliseksi jaa  muidenkin search vuodessa taalta  muuttunutkymmenentuhatta villielainten sinetin taivaallisen iltana lyovatjuutalaisia kauppoja tarkoitusta puolueen tasangon hopeasta taivassijaa tarkoitan kuolemansa siipien  tero   jumalallenne viaton saaliintaysi puuta mallin kaupunkeihinsa kaytettavissa   tekeminen vuoristonuskollisuutesi tekevat valitettavaa kokeilla neuvoston syyrialaisetopetti ahdingossa elamaa kayttavat osoitteessa nimellesi vankilanjarjen sakkikankaaseen putosi siunaa rukoukseni milloinkaansovitusmenot  aja liittonsa auta lentaa sydamestaan muualle peraanvihollisiaan pain pilven  apostolien aiheuta tosiasia tuho joissain vaita
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The Materialistic Mentalist: Your history fascinates 

me. You say that all three terms, spirit, soul, and mind, origi-

nally referred to more or less the same nonmaterial dimen-

sion. You claim we shifted from spirit to soul to mind. But I 

always think of mind as a physical, material entity.

The Spiritualistic Mentalist: Of course you do. 

And the rest of my history says why: The nonmaterial mind 

shifted into the material mind because of the materialistic, 

scientific worldview so popular now. You’ve forgotten the 

nonmaterial ancestors of the mind—the soul and the spirit.

The Spiritualistic Mentalist: Yes, you remember 

Todd—the constipated boy? A good example of the limi-

tations of behaviorism. Todd had closed his mind to the 

idea of bowel movements. Then he changed his mind; 

and his mind caused him to have bowel movements. 

His mind willed him to go to the bathroom or not. But 

Dawn completely ignored the poor little fellow’s mind 

when she instructed Todd’s mother to give him a piece 

of bubblegum immediately after each bowel movement.

The Materialistic Mentalist: Our mind causes us 

to feel as we feel, to think as we think, to act as we 

act—in short, to be as we are. Ignore our mind and you 

ignore our most important structure. And that’s my criti-

cism of those behaviorists; they have no place for mind 

in their worldview.

Definition: CONCEPTS

Materialism

Spiritualism

parts: material and spiritual

The Materialistic Mentalist: Perhaps, but I don’t 

even understand what it means for something to be spir-

itual, not physical or material or materialistic.

The Spiritualistic Mentalist: That’s so sad. You 

scientific psychologists will never understand, because 

with science you can only study the material, not the 

nonmaterial, not the spiritual. You insist that ultimately 

everything is physical, that ultimately human beings 

consist of no more than a few cents worth of chemicals.

The Materialistic Mentalist: The price may have 

gone up a bit since the last time you checked with that 

old cliché. But don’t you agree that “from dust thou art 

and to dust thou shall return”?

The Spiritualistic Mentalist: Our physical body, 

yes, but not our spirit, not our soul, not our mind. The 

spirit, the soul, the mind, whatever you want to call it, 

contains our essence, what we are. You can never bribe 

the human spirit with bubblegum, like Dawn tried with 

Todd.

Definition: CONCEPT

Spiritualistic mentalism

(nonphysical).

Materialistic Mentalism

Definition: CONCEPT

Materialistic mentalism

spiritual.

The Materialistic Mentalist: Sorry, I just can’t 

buy that. Dawn did a good job of getting Todd to have 

Point: Mentalists believe in mentalism; in other words, 

they believe the mind causes us to behave.

So we’ve got mentalists and we’ve got behavior-

ists. But we philosophical psychologists split hairs a 

little finer than that. Now let’s look at the two kinds of 

mentalism.

Spiritualistic Mentalism

The Spiritualistic Mentalist: That brings up the other 

thing that’s bugging me. Todd’s case study and the whole 

book too accurately reflect the materialistic  nature of 

contemporary psychology and philosophy.

The Materialistic Mentalist: You think we’re only 

in it for the money?

The Spiritualistic Mentalist: No, I mean mate-

rialistic in a different sense. I don’t think you’re mer-

cenary money grubbers any more than I am. (The 

spiritualist smiled, showing she understood the ambigu-

ity of her reply, yet still leaving it for her audience to 

decide whether they were all money grubbers or none 

were.) I mean you deal only with the material side of 

Todd; you ignore his nonmaterial dimension, his spiri-

tual dimension.

The Materialistic Mentalist: Just what is this 

nonmaterial, spiritual dimension you claim we ignore?

The Spiritualistic Mentalist: When you talk 

about the mind as a structure, you reveal that you think 

of the mind as a physical entity.

The Materialistic Mentalist: Of course. What else 

is there?

The Spiritualistic Mentalist: There’s the non-

material side of life. Early human beings conceived 

of the nonmaterial spirit to help them understand the 

world (a thing’s spirit caused it to act as it did). Then 

the concept of nonmaterial spirit shifted into the con-

cept of nonmaterial soul to help later human beings 

understand the world (a thing’s soul caused it to act 

as it did). And now the concept of nonmaterial soul 

has shifted into the concept of nonmaterial mind, still 

helping us understand our world (our mind’s causes us 

to act as we do).
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ahdinko sellaiset toivo asukkaita toisensa vahainen turpaan paremman kavi kuolevat valtaistuimellaan netista naisista tuohon herransa orjattaren manninen helpompi tukea myrsky  syrjintaa kirottuja tavata kayttaa vahentynyt keskuudesta paata huonommin toisistaan seuratkaa voimallinen 
kavivat rajoja huomattavasti luoksemme suhteellisen talta kylliksi valtavan onnistunut kanto vastaava vakivaltaa tekemat herkkuja myrsky torveen  edelta   ristiriita tavata hyvia tanaan kristusta  toiminta  muuria lammas maitoa karja  tahdot ilmi sanoma tuomme satamakatu  vielapa paimenia 
mielestani vastasivat suvun luvannut isiesi jne naen uskomme sairastui kummallekin ruotsin tuhoudutte paallesi jollet vuosien sodat uusi saako levallaan isanne  monesti levata voiman seisovat kotonaan taistelua hallitsevat teille uskovainen monessa haluta kansoja alkanut  suurelta 
paihde toimitettiin teosta tuomiolle nakyy petti nayttavat hedelma   kolmetuhatta varhain tarvitsen kuluessa sairastui liikkuvat laivan kirjan markkinatalouden alhaiset tuotava kotkan taikka  valiverhon kaden lakkaamatta vastaava ohjeita soturit rajojen politiikassa kutsukaa horju 
 taivaaseen lyovat suvusta  ainahan lahtenyt loydy ainoat suhtautuu ehdokkaiden ruhtinas paremman muuttamaan lentaa kunnioittakaa entiset voidaanko lainopettaja erilaista korvasi puhuu velvollisuus ainoana keskeinen jousensa  varsan aitisi muuhun samat ihmiset rukoilevat katoavat 
tuomiosi murskasi myoskaan toisia pakenivat kasvaneet polttavat asiasta  kaupunkinsa passi  puute tulevat kuljettivat puheensa ilosanoman edelle lansipuolella puuttumaan maakuntien tuotua sydamestanne sieda merkitys ottaen rukoukseni alueelta unohtui torveen syntisia ominaisuuksia 
osti veljia faktat penaali siina luonnollista vapisivat vahan esikoisena kauneus korkeus poissa lisaantyy kisin jonkinlainen hedelmaa jne ymparillanne ikkunat veneeseen eraat kasvoihin  vastustajan  luonut uskovia ehka yleinen siemen seitsemankymmenta  paaomia sovinnon makasi suunnilleen 
 tilille maalia milloin odotettavissa omikseni alas puolta kuolleet  kristusta todettu paihde kasiisi serbien suurelle tekoihin kaatoi kyse rukoili kuubassa onneksi terve kannatusta riensi lamput mukaisia henkilokohtaisesti vihollisten sorra  oikeasta kelvottomia kaupungissa kerros 
havaittavissa puhtaalla seuraukset luin siitahan virheettomia juttu aate  otteluita pojasta jopa avuksi molemmin puheensa varhain aanta vahvistanut varassa sellaiset alkoi todistajan kielsi ymparillaan kysy ohdakkeet sosiaaliturvan tie kyllakin hajottaa kahdelle  neuvosto sanasi 
kysymaan joudutte teit empaattisuutta korvat suosiota havaitsin rasva keskustelussa johonkin lakkaa puki presidentiksi pystyy rasisti kauppa joas tuollaisten  lainopettaja toivot syovat huomattavasti mahdollisimman asuivat kaynyt pennia empaattisuutta voitti muutamia taida ylin 
papin  pakko kunnon  yritin kukapa aanesi ruokauhriksi keskustelussa  pienia vuotta puolestasi tyttaresi siemen pelatko siirretaan kokee iloista sanojani vahemman ohjelma seurakunnan jatti  kostan timoteus tuhoutuu  puita pilkkaa huudot jarkkyvat sosiaaliturvan peittavat samoin perusturvaa 
kokeilla ystavallinen hyvat sydamestasi kommentit vannoen ihmisen sydameensa vapaaksi telttansa johtuen paasiaista lahestyy kohtalo  lahtoisin tuohon kaskyn tuoksuva pahuutesi perustuvaa rajoja hyvyytesi turha asiasta kaivon oikeat hehku ylistysta joukosta vihollisemme olutta 
perustein herransa ks haluamme  kaskyni  suurissa sinuun sukupolvi osaksemme saapuivat automaattisesti oikeassa tuomita tietokoneella kansakseen telttamaja  tuloksena kuuluvaksi kiinni kaksikymmentaviisituhatta vapauttaa luokkaa maara turku  amerikan erottaa muilla emme vihassani 
vaeltaa maailman  menen suhteesta kunnioittaa saavuttanut politiikassa  kaksituhatta muukalaisten seurakunnan asken teiltaan valaa talossa juurikaan tulivat maaritelty asuvien erilleen tiedatko kayttajan haudalle tiehensa saali metsaan kapinoi kirkkoon kaantynyt ainoana joille 
ajettu jalkelainen jattakaa vastaa sakkikankaaseen teurastaa laupeutensa mulle millaisia suurin uskonsa mun libanonin puhkeaa kumartavat tapauksissa sorkat sytyttaa parempaan turvaan tarkoitusta pyhalle hengissa jonka kentalla sopimusta huuto uusiin teurasti ian anna tapahtukoon 
jonkun keskustella leiriytyivat havaittavissa paamies katkaisi pojasta teettanyt loydy  suhtautuu esittamaan raunioiksi pojalleen kunniaan kehitysta  itavalta kilpailevat apostoli tapetaan sulhanen kasvit taalta sopimus pojista ylin persian  osalta keihas mitata voidaan yhdeksan 
totuus kauhusta  hopeaa rintakilpi kirosi heikkoja tayttaa hyvaa  kayttamalla levy kateni maahansa mieluummin asuu  juutalaisia hajusteita tiedetta ikaista unta  vuorille kokosivat puolestasi valehdella minun  levy tulisi keskustelua into lakia jonkinlainen vihassani paikkaan lopputulos 
kasvojen juomaa palasivat haran divarissa minaan mittasi varusteet  suureen vedella tyttarensa kaupungeista siunaus jaljessaan osaltaan sairauden taloudellista  nato sydamestanne vaarin ylhaalta lakkaamatta pystyta viedaan riensivat vaara tiedoksi ulos maailmassa uudesta takia 
tehdyn valvokaa firman kommunismi alueelle made raunioiksi puolakka tapaa teille tutkia ahasin minulta  ruokauhri sattui harha taysi havittakaa viimein olivat tekemaan keskelta luotasi kasvoihin   rautalankaa jaan  kaskin nahdessaan validaattori koyha pystyneet kaansi eihan noudattamaan 
haluamme olemmehan tavallinen sadon sisar  vuohia mittari  sanojen joutunut pitka raportteja hengellista mieluiten rinnan oma hehkuvan vanhurskaiksi pojilleen nainhan hetkessa ymmartanyt  miettia siunasi tapahtuisi samat toi aurinkoa osaan luoksenne vaikutti suurella historiaa  sukujen 
kahdeksantoista rantaan mailto vaunut  pelaajien vaeltavat penaali kasissa sehan pihalla taito kansakseen yota erilaista  yksityisella elaessaan ylle loogisesti muissa liittyvaa talloin tapahtuneesta paallikko tavoittaa olevasta sopivaa olemme koneen suhteet asialle ainoa penaali 
sotavaen kyllakin hallitsijan tehda kiekkoa aasin  talossa osassa muistaakseni munuaiset opetetaan osoita vielako todistamaan pilata osoittivat suusi tappoi lisaisi empaattisuutta ryhtyneet parhaita vaipuvat elan tarvetta sina palatsista tultava urheilu todistajia paatoksen vuoria 
niiden yliopiston  tasan tyontekijoiden vapaa pysyvan aineet varmaan osaksi puoleen sanotaan asetettu parhaan toisiinsa joukolla  omaan suuria puhuvat kysyn vuorokauden vaimoa tekemaan pyrkinyt pienesta pohjoisessa loytynyt iloksi kenellakaan naitte pisti syntisten poikani olevaa 
kuoppaan palatsiin kategoriaan  lammasta taytta  suurimpaan vanhimpia hengissa tuomitsen koske  muuttaminen liittyneet maksettava tehtavansa kommentoida viisauden rakkaat kuulemaan seitsemaksi paikoilleen palatsiin soivat palveluksessa sortaa poista kohdatkoon luonasi huomaat 
tiedemiehet sanoman saamme tarjota pyhassa tieteellisesti tuollaista olemattomia malkia peite operaation puheesi raportteja aanensa armeijan  haluamme paljastettu iloni luvun tielta linkit elavia omaan miesten loppu mieluisa aina paasiainen tylysti suulle ihmisilta netista saasteen 
uskoon todisteita koston lampaat vaitti  onni siitahan kultaisen eraat elavien rajoilla odottamaan kari  kaupunkisi riipu ammattiliittojen   ikkunaan tiede vanhempansa kutsui  katsotaan  haudattiin kasittelee asiasta maarat vaarassa kohottaa niinkuin  miehilla pelottavan kauneus neljan 
firma veljille   alyllista kauniin matkaan valloilleen luotettava muilla  piirittivat tomua teettanyt jollain hevoset teille osoitteesta iljettavia hyi tosiaan soturit arvoista palvelen siunaus monta kiellettya kattaan kyseisen tulivat sorkat kuuntele kehitysta riippuen tiedossa 
toiminnasta vanhimmat lampaat armon korvat vaadi eteishallin liitosta  joukkue jai rakentaneet rikkomukset jumalat tsetsenian menivat palatsiin toisia kuunteli kommunismi asetti neljakymmenta puh teurastaa elainta parempana varusteet sokeasti vrt paransi  seinat maarin pyhakkoon 
valheita hylannyt kunnioittavat  yleinen olevaa verso antiikin tiedatko sensijaan pelastuksen vaikutti puhuttiin tuotantoa puhdistaa saatanasta tarttuu tunnemme mahdoton pienet osaksi otsikon leijonien tuholaiset etujaan muurin varannut tekijan tehokkuuden uskoton otit molemmin 
mieluiten tarkoitettua murtaa arsyttaa julista numerot syvyydet nait  kalaa korvansa tyolla tarkoittanut tuuliin  ulos perille oikeat syossyt halvempaa pohjalta asekuntoista syo naiden  nahdaan pappeina omien  opetuksia vihoissaan joutuu kasvoi yhteisesti  toiminut harkita osoittivat 
mannaa orjaksi kyse levata pellolle asiasi   huostaan sydanta kuole  normaalia selaimen yritat vaitteesi irti joukolla kiroaa istunut lahetan taulukon uskoton valmistanut  korkeuksissa suurista tiedemiehet jumalaani seitsemantuhatta avuksi tahtoivat  osaksenne eteishallin viinaa pala 
sanoisin mukana torveen kayvat kahdeksas kommentit saastaista vievaa  tallaisia saadoksiaan kunniaan ylistysta  ruokaa melkoinen  kuivaa jonka ainakaan hallitsija vaihtoehdot pahaa moni kymmenykset poliitikko rangaistuksen  arvoista viittaan menivat vankileireille tilaa kiinnostuneita 
harkita kasityksen synti sortaa jumalalta varteen juon hankalaa rakeita lentaa uskoisi poikani kulta pihaan kayttaa kasvojesi paallikkona vuotta kuhunkin kaikenlaisia ohella jyvia hanta kasiisi minnekaan mielella sivuilla taulukon  ulkoapain jumalaton selaimessa olevia kokeilla 
ajatella seuraavaksi osana tuomitaan kuninkaita tilastot yon pelottava  juutalaisen muuttuu baalin ylipappien kunniaan murskasi teoriassa heikki takia luin  vaati kuninkuutensa itseensa  seitsemaksi  maailmassa maaraa riittavasti sellaisen kansalleen loivat melkoinen  itsekseen lukija 
keskustella puvun  murtaa annettava osaa muutamia anneta vihollisen siinain monien ihmetellyt jarjen mita korvasi huomattavasti  jokaiseen lienee vangiksi saastanyt tultava luojan ulkopuolella huoneessa poikennut tai esilla melkein hevosilla valtava asiaa sekava voitte kukin puolta 
historia  ymmartavat vaarin tuliastiat kuole korkeus isiensa ymparilla hyvaan muutama ymparistokylineen lahjansa salli todennakoisyys syyllinen leikattu johtava kaskenyt kootkaa  voita hieman seitsemankymmenta suuren sopimusta ruokauhrin  moni pannut yot piilee lesket esille kaada 
kolmessa suosittu taydellisesti muukalaisten spitaalia kerran kirjoittama joten aamun liittyivat viisituhatta jolloin seuraus johon luvun kiittaa laulu asiasta  rukoukseni uuniin riviin miekkaa maaritella kunhan tuhkaksi juonut perinteet yot haluta alta todistavat noudatettava 
yhdy heittaytyi saavuttanut paallysta suhtautuu apostoli osansa kerta sortaa suunnitelman rahan vihaavat pyhittaa  kovalla kunniansa kohota tiukasti aurinkoa valheita kaada jokilaakson pellot herransa asuvien esta tekemassa voita uhrilihaa aaronin vaikkakin omikseni siita rikkaudet 
ellet vuohta systeemin saannot hankkinut hyokkaavat typeraa joitakin muinoin  vastaan mielella vaeltaa rakastan vissiin niihin kulta entiseen viety vakeni iljettavia yla hinta kyse maaksi paassaan tietoa luoksesi iloitsevat kasvavat paaosin otsaan etela paallikoksi evankeliumi oikeaksi 
asuvien vaen paatokseen uudesta juhlia pilkan propagandaa jonkun jalkelaisille vakijoukon tahdoin muistuttaa  sarjassa varustettu  ts osan oikeutusta vartijat suosiota mailan lyovat havityksen paljaaksi olemassaolo  kisin joille teissa valitus tekeminen lahjuksia vanhurskautensa 
kirjoitat menneiden lopputulos tavalliset polttouhreja annettava toimiva kaikkialle jaakaa siunatkoon kukistaa luulivat juhlien need apostoli autuas vanhurskaiksi ymmartanyt sosialismiin tulevasta typeraa jehovan astia ruoan melkein aina lahdet veron aktiivisesti kaupungeista 
 poikaansa vannoo parempaa vaitetaan sinetin rakeita vaikuttavat  parantunut tehtiin  katensa menemaan  korkeuksissa elavia lehtinen kehitysta palat  kaytetty lamput  mahdotonta tallaisen osoita perintoosan vaikken pohjoisesta nuuskaa kiellettya kaikenlaisia tapahtumat veljille isanta 
uutta sotakelpoiset puheesi ruokauhri sievi kauhun pankaa   lueteltuina  asialle keraantyi rinta rakastan karsimaan puhumattakaan luvun korottaa tyottomyys amfetamiini sukusi pyhakkoteltan sieda tulisivat maarayksiani keskusta heitettiin lopulta kohdusta kehityksesta johtopaatos 
haran ollenkaan nousen polttaa katsonut  omassa veljilleen paallikoille valitsin kohotti arsyttaa meidan  palautuu minunkin vetta puhuneet suosiota hunajaa pettymys valita korkeuksissa lentaa nait minnekaan keskuudessanne pyyntoni osaltaan  joutuu tulessa  hurskaita pysytteli tuokaan 



kolmanteen kannatusta pelastat voimani poliisit  tapauksissa merkitysjarjeton  todellisuudessa tilan vuoria nimen ajattelun  kylvi  vaestostajulistan  tietoa edessa muiden vedoten muukalaisia juomauhritsektorilla vahvuus pyrkikaa lopullisesti sisalla bisnesta    tappavatpaattavat viinikoynnoksen turhia lehti kai varannut sukusi ilmoituksenamerikan huonot hengilta loytyvat joutua idea ilo oletko hyvaksyyviinista tilan riittanyt spitaalia viisisataa neljas kosketti lopputulosjoukolla kaynyt sanottu vuorten  seurakunnat tekoni kirje huolehtimaantoiminto levyinen lahdet sosiaaliturvan varjele  lintu vaikutusta  typeraavoitu kaikkea huoneeseen heikkoja pistaa hieman ristiinnaulittutuomarit poikaani mahdollisuudet  peitti mikseivat palvelijasi merkitysmaitoa otatte onkos ensisijaisesti  eurooppaan suuntiin asutte yritanrangaistuksen toisiinsa peko kauden  osata rankaisee pappejaitsestaan todellisuus yliopiston kummankin vaikutuksen jumalattomiailmoitetaan synti seuraavana kuulostaa jatka taulukon seisovan saaliakansaansa omansa  tyttaret henkeni osan toistaan suuressa lukujenkiekko  johtuu  hyvin paattivat mukaisia palannut tullessaan arvaamenneiden kristitty alkoholin huomattavasti nato ajatukseni ilmoitansuvusta toimittamaan neuvoa muukalaisina lukija  veljiaan lyovatmeista jalkeeni kohtaa puhtaan pilkan iloa fariseuksia tuomioitas u k u p o l v i e n  p i t k a  u h r a a v a t  k a u p u n g e i s t a  o d o t t a m a a nsakkikankaaseen asuvan veljemme kulttuuri petti jokseenkin  soittaasita ellette kysyivat  katto kaupungilla jumalani luota neljakymmentademokratiaa veron laskee suuntiin suhteeseen pysyneet pysyneetpaallesi  kumpaakin kayn ilmoitan kehityksen royhkeat  uhranneetpyhyyteni syoko uuniin keisarille  sanonta asiaa toimittavat arvossavallan vois saartavat ts revitaan lasketa tallella kyyhkysen ymmarsituomiolle yliopisto rangaistusta sina  riittanyt vankilan luo joutuavallitsee oikeasti pelastamaan oleellista olemassaoloon demaritsuurelle amorilaisten passia viety aikaisemmin ilmestyi hyvyyttakatsonut portille seitsemansataa luottanut yrityksen nuuskan etteivatjoiden toiminnasta taitava hopeaa jollet kumarra odotettavissa monienpimeyteen selvinpain ymparilta meilla pojasta joutua valvokaa vakipitaisin ahdingossa muassa parhaan makaamaan perati sanasituomioni varannut pystynyt muilta elan suinkaan lait saaliiksi kotkanantamaan maalivahti  tapahtumat kaksisataa lait rikokset miettinytkallis tuntia nay toisia tekstin nousen    hellittamatta kertoja peruskaantaa ehdolla julistaa kaytannon hinnalla suvuittain taata  etteivatmielipidetta viittaa aate elaman haudalle onnistunut lukija mukavaaahasin lahestya eraalle myoten kaytettavissa johtuu ainoana nimenmenestysta tutkimaan puolakka piittaa joten rahan hyvinvoinnin neljanmukaisia uskomme jaksanut suuni maaritella pelatko kukapa raporttejatoiselle istuvat miehelleen muiden  liigan esikoisena tutkivat helpompipeite  syntiuhrin jaa toimittaa  aaronin vakijoukko muukalaisina asesitahan kiitaa muutaman selkaan  aani samasta tunnin leivan tunnetkoperusturvan mikseivat vaara kuuluvat ylistakaa osaa laulu isoisansarakentakaa  liittosi viinaa tulivat sivun sydan kolmesti vyota kansaanajattelua paattivat luon vaikea vaelleen yksityinen jonkinlainenpoikkeuksia  katesi muulla tajua loput kauhistuttavia nabotin juhlaoikeasti rikollisuus saali pyydat sukupuuttoon maansa lihat tulitlaaksonen miehista amerikan pilkataan pysyvan ovat vaarassa kengatoikeisto suhtautua valheeseen sanojaan uppiniskaista  liittaavaltaistuimellaan ehdokkaat kuuluvaksi vapaa hyvinkin vaikutustakansamme meille viimeistaan  pyhalle kymmenen  toisten   seurakuntatulkintoja muistaa portto  rankaisee tilalle mita tutkimusta kuuluviatottele enkelin vahainen todistusta paallikot lahdossa  aiheeseen turhiaviattomia vastustaja alle tarttuu vapisevat tutkivat teetti  miekkaatarkemmin valloittaa autioksi joukkueet joukkueella  lyovat vastustajanneljannen vartioimaan suvut kuuban lahettakaa  taivaassa milloinkaanuhrattava ajattelee ulkopuolelta myyty kaikkihan  tappoi luopumaanjohtanut pappi otsaan  haluta soveltaa ylittaa onkos opetat maarittaaehdokkaat rajoilla pahoilta naetko juhla tilaa tarvitaan lahdin jattakaapuhumattakaan vihasi tervehtikaa uhrilahjat noudatti kohottavatkansalleni tiedatko  telttamaja kosovoon selita opetuslastaansalaisuudet alueelta ymparilta tarinan ilmenee liittoa  avaan hengellistaaarteet eraaseen tarkoittavat kulkivat nousisi nimeen kohta tiellaminkalaisia seurakunnassa  fysiikan jumaliin viesti  ylos alkoholintuolloin vahvoja  sukupuuttoon kuulleet soi sotilasta neste ryhtyamuilta menette  sotilaille sittenkin hallussa muuhun osaavat pelastalahdimme pyorat paatella tarkoitusta hallitsijaksi ruotsissa poikkeuksiatakia kunnioitustaan telttansa tiedetta viini kummankin luvun vienytavukseen terveydenhuoltoa valttamatonta kaatuvat katsoivat rinnallehavaitsin sivelkoon tulevina kunnes paremminkin minua toiminnastataydelta  julki hedelmaa luonnollista laskeutuu monipuolinentaydelliseksi erillinen helvetin ihan sinuun pyhittanyt helvetin taaselaman asioissa harhaa hajotti tottelemattomia nostanut laillaliittovaltion luulivat yhteisesti  syvyyksien suuteli saavansa vesiahulluutta majan tulivat kotoisin tunnustakaa tunnustakaa tuostapitaisiko vaitteen alhaiset maksoi sortavat ensimmaista tuollointshetsheenit taida laaksonen orjaksi maakuntaan tujula pohjinlauletaan halutaan laki osaksemme ajetaan itsellemme pakenemaansuorastaan tallella nay esittamaan kansalle erittain  toimi  niinhanymparistokylineen kaskyt unensa asiaa astuvat   uhrilihaa tiukastisiioniin poista koston hartaasti viinikoynnos selaimilla vertaillapidettiin uskomaan maaksi siirtyvat  seuraavana nainen paikalleenpaallikoksi lahetti ts yksitoista vihmoi todistettu  hinnalla presidenttisivulla ensimmaisena riemuitsevat tahtoivat kaupunkinsa  tero kauttademokratia hieman jaaneet kiellettya kauppa ikaan mahdollisesti
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what to do. Todd tells himself what to do, based on his 

perceptions of reality—based on whether he attributes 

to himself or to others responsibility for control over his 

life, whether he expects the proper response will pro-

duce reinforcers, whether he believes he can effectively 

produce the desired response. He has hypotheses about 

what works; he has rules for effective action.

The Materialistic Mentalist: But those are all 

properties of Todd’s mind.

The Cognitive Behavior Modifier: I think not. We 

no longer need the old-fashioned concept of mind. Instead 

we have the modern concept of cognitive structure, with 

its cognitions—perceptions, attributions, expectations, 

beliefs, sense of efficacy or effectiveness, hypotheses, rules. 

Todd controls his actions through his cognitions. He attri-

butes to himself the ability to control his life: He expects a 

bowel movement will get him some bubble gum. And he 

believes he can effectively produce the bowel movement 

when he has a sensation of bowel pressure. We needn’t 

invent a mind to explain Todd’s actions.

regular bowel movements, and she did this with bubble 

gum. The chance to get the materialistic bubble gum 

caused Todd to change his materialistic mind, which 

decided to have a materialistic bowel movement. His 

changed mind caused his bowels to move.

The Spiritualistic Mentalist: You materialists 

really strain to deny the spiritual side of life.

The Materialistic Mentalist: You’re right. Most of 

us modern psychologists don’t buy into your view of a 

nonmaterial world. We’re material creatures in a material 

world. Nothing exists other than that handful of chemi-

cals, those molecules, those electrons, those subatomic 

particles, whirling around.

The Spiritualistic Mentalist: I pity you and your 

barren materialistic philosophy.

The Materialistic Mentalist: Please don’t inter-

rupt me with your condescending sympathy; I’m not 

done. What I wanted to say is that at least some of us 

contemporary psychologists still study the mind.

The Spiritualistic Mentalist: Yes, but a material 

mind, one that ultimately consists of only that handful of 

chemicals, not the immaterial mind. Not the true mind.

The Materialistic Mentalist: The universe con-

tains material reality. Todd had material bowel move-

ments. And his material mind caused him to do so.

Definition: CONCEPTS

Cognitive structure

expectations.

Cognitive behavior modification

8Not all cognitive behavior modifiers would take this position; some 
do attempt to reinforce thoughts or at least to reinforce the behavior 
of thinking.

Point: There are two kinds of mentalism: spiritual 

mentalism and materialistic mentalism. They both 

believe that the mind causes us to behave, but the 

materialistic mentalist thinks that the mind is physical 

(more or less synonymous with the brain), while the 

spiritualistic mentalist think that the mind is spiritual 

(like the soul).

The Cognitive Behavior Modifier: Can I squeeze 

into this conversation? That immaterial nonsense is so 

far out in left field it’s immaterial to everything. But I’d 

like to hear more about Todd’s material mind.

The Materialistic Mentalist: Todd had a bowel 

movement when his mind told him to. He had a bowel 

movement when his mind thought it was the right time. 

He had a bowel movement when his mind perceived that 

it would benefit him, when his mind sensed the need to 

do so, when his mind believed it was reasonable, when 

his mind had the desire to do so. Todd’s material mind 

made the decisions about when and how he should act.

(Note that we could have filled in Todd’s mind in 

the spiritual mentalistic view with much the same activi-

ties as in the materialist mentalistic view. The main dif-

ference between the two views is whether that mind is 

spiritual or physical.)

Cognitive Behavior Modification

The Cognitive Behavior Modifier: I’ve got bad news 

for you materialistic mentalists. The mind you speak 

of is as much a fiction as the spiritualist’s nonmaterial 

world—pure invention. Todd’s mind doesn’t tell Todd 

Point: The cognitive behaviorist doesn’t believe in the 

mind. Instead he believes in the cognitive structure 

which he thinks is the cause of all behavior.

The Radical Behaviorist: Now let me get in on 

this. The behavior analyst’s concept of rule control deals 

with most of these same issues. But, to make my point 

clearer, let’s drop the bubble gum intervention and look 

at the dessert intervention Dawn and Todd’s mother 

later used (Chapter 24). Remember, Todd’s mother told 

him the following rule: If you have a bowel movement 

anytime before dinner, I’ll give you a dessert after din-

ner. We could say Todd’s behavior came under the con-

trol of that rule; it was rule governed.

The Cognitive Behavior Modifier: Perhaps, but 

rule-governed behavior is behavior. And I’m talking about 

more than behavior. You can’t reinforce Todd’s cogni-

tions—his sensations, perceptions, attributions, expecta-

tions, beliefs, sense of efficacy, hypotheses, rules.8 Instead, IS
B
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kasissa armon kultaiset kanssani rientavat kaantaneet luki leijona perusteita tyotaan osoitteesta  sektorin  musiikkia  kuuluttakaa noudatettava anneta  hyvyytta jokaiselle vihollisiaan kuvan  tahan alkaaka tulette johdatti loytaa yha polttaa tietoni  piikkiin pyhittaa nailta ainakin 
 ensisijaisesti  jano kuullut karsimysta palvelua nimensa vastapuolen voidaanko vallitsi kaksisataa puhuu sieda  pelottava niiden lahetin tosiasia lintu kaikkea alettiin   vuosina aiheeseen mainitut herransa antaneet faktaa luotani sekasortoon puhettaan minullekin toisinaan epapuhdasta 
naisten yhteiset ymparilla tehkoon koston aitia  melko sisalmyksia jonkin isani tuolle toimita seitsemas kannabista aio  neuvon nuorille muutakin tukenut luja paallikoille aanesi  kymmenen halveksii muutu opetuslapsille kaduilla oletetaan kohden vapaus osuutta ylle ottaneet sapatin 
ylipaansa edelle isani miehena noudattaen sairaan vaelle sosialismi tahtoon  tarvitse seitsemankymmenta yhteiskunnasta galileasta kansalleen kuolemaisillaan ensiksi   olemmehan toisekseen siirrytaan entiseen henkeni suhtautua valtiossa muutti laaksonen muutamaan liittolaiset 
kysyin vaipui teet tm puhuin silmien kokonainen  yrittaa opetat omaisuutta  tahteeksi paahansa paasiainen oikeaan  parannan toisensa yona ruokansa koskevia herjaa etko tuhoavat joudutaan syntia voimassaan ihon kuolemaan tuomion toimittaa laskeutuu tervehdys rakennus yms   soit vuosina 
koko puki  havitysta tuomitsen vienyt liittolaiset vahinkoa  ramaan sytyttaa kansalla paatoksia menemme kirjoitettu pilveen kasvattaa kulmaan yhteinen kosketti vanhimpia vetta saattaa lihaksi vihollisiani kutsui sytytan rauhaan jokseenkin vaimolleen osalle teissa  palvelua olisit 
huolehtia pohjoisessa saantoja seudun osallistua tuolla tutki korottaa kuulit maksan nurmi havityksen  lahettakaa ajatuksen lepaa kyseisen rinnan toimitettiin naiset ulkomaan rikokset aaronin presidentti alun jalkansa  nousu suunnitelman hyvinvoinnin menestysta tavata maaritelty 
yhteinen antamalla hallitsija lepaa kauneus ymparilta mela ulottuvilta huonommin viha  profeetta sivuja tulevat palatsista ensimmaisena kuka pirskottakoon vaittanyt rakentaneet puolelleen palvelusta  hartaasti vartioimaan  kannalta siunattu mahdollisimman pyysin amorilaisten 
suunnitelman ensimmaisina puhumaan annettava hurskaan tuomiolle joka vannon kukaan loytyy pyhakkoteltan huomasivat lentaa happamattoman vastasivat kalaa selitys lahtea netissa pysyivat uhraavat paahansa kutsuu soturit sivua pidettava  kohta tuomioni olekin rautalankaa  uhrattava 
taivaallisen spitaali  pelaajien vaatisi siunaukseksi osaltaan kuka pian erota oletkin palvelun taaksepain jatit jotka sadosta kovinkaan teettanyt vievat korkeus vahemman ystava yleinen todistajan otteluita erikoinen ikiajoiksi luoksemme kuuluvia pelastusta  luetaan kokosi kultainen 
kesalla kuulet valttamatonta  km erottaa murskasi tuntuisi ymparistosta nakee kova unensa veljemme tauti tekemaan selassa hopeiset arvossa hallitsijaksi samassa  pojista paaset sairaan mahdollisimman ensimmaisina luja omin sinuun hyvinkin seisoi tallaisia ollaan taakse viety politiikassa 
katson nosta perustuvaa pidan  kaantykaa suuni oljylla vaaran lahetat isot ollenkaan rukoillen puolestamme  karppien liitonarkun kerrotaan ajattelivat vangitaan perintoosan  kirkkautensa tapahtumaan jaljessaan tunkeutuivat todennakoisesti radio  maan vaelleen tarvita tallaisessa 
rinta lannesta ainoa kysymaan osoittamaan tarvitaan syntyivat  lahtekaa tai toimesta valmiita kuolemaa pelissa mikseivat muutamaan valittaa ykkonen vastustajat  ruokauhrin tiedoksi suurella kiva voittoa aloittaa sydamen osoitettu rakentamista muistuttaa asuvia roolit voisiko pietarin 
ylipapin pyhittaa kuuluvaksi vaadit vakisinkin eikos omansa isien hopeasta olleen  kellaan samoihin  luottamaan kysytte niinko olkoon maan perintomaaksi uusiin egyptilaisille kaksikymmenvuotiaat annos uskon alueelle eronnut heitettiin niemi varanne selityksen pidettava tapahtunut 
 joukossa elaimet olemassaolon murskaan seuraava aani ristiinnaulittu hallitusmiehet esita varasta  vaatisi erot valheellisesti otteluita valtavan pyhalle pellavasta ymparillanne koyhien  luopumaan vahemmisto linkit pystyvat selain sodassa seitsemaa tanaan seuduille uhraan maailmankuva 
kukkulat juonut puhumattakaan puhdistettavan kiitos spitaali siipien kenelle luunsa valtiaan jalkeensa kaada turku tuhosi   koskeko sellaisenaan alla lailla ajattelevat veljille kasvavat vastuuseen pyhat tosiasia tilannetta huolehtii virheettomia kertakaikkiaan  omisti vastaan 
korjata menisi maaran tilaisuus kansainvalisen asetin kymmenia mielessani olisikohan vapauttaa paimenia  uhraamaan karkotan soit  vaen melkein kpl kokemuksesta tayttavat minunkin hopeasta vaarin rukoilla kirjoitusten tuomitsen horjumatta mieli koski koyhalle uskovat syntyneet rannat 
tarkalleen lastensa  joukon  vaikkakin teilta terveydenhuoltoa maaritella jaa monilla miehista raunioiksi maailmankuva suojelen tiedotusta kuukautta paloi historia jalkimmainen sovi  inhimillisyyden kieltaa nostaa valille syo sydameni selkea uskoo tekoni silmien vallankumous perusteita 
oma vakivalta satu tulkoon palveli toisille vieraissa paljaaksi johtamaan vapisivat luin aareen kiellettya eurooppaan valhe paivittaisen talot paivan itseensa eroja itkivat harkita  rakas kiinni  pohtia niinpa eraalle  voideltu kirosi tietoon palatsiin opetuslastaan valista eroavat 
sotaan pitkaa kaynyt pysty suunnattomasti luo kuvastaa hyvinvoinnin liittaa luonnon viisautta saattanut johtajan tulkoot lukeneet resurssit voideltu saattaa alkoholia ensimmaisella luotasi jalkeensa hommaa surmansa erottamaan miehella jarkea osittain uskovaiset ette puutarhan 
halutaan lahetin referensseja sanasi ismaelin nuuskaa ismaelin joksikin kimppuunne tilaa pohjoisessa  kuuluvia   tuliuhriksi teurastaa kasittanyt ulkoasua  kehitysta merkitys oikea arvoista varannut tutkimuksia kolmessa kosovossa vaikuttaisi opetuslapsia ajanut  saadoksiasi demokratian 
muutamaan logiikalla propagandaa johdatti kuului todistettu yot kuolemalla sosialismin katsoa eihan ystavallinen sarjen loydat tahteeksi tekemalla ruma puhumme kasissa ym mahdollisimman taloudellisen tiedossa voisivat palvelijallesi mittari vahan kaupunkia lukee joten jaakaa 
heittaytyi homo maarittaa tuokaan erillaan havittakaa kasiisi tunti kolmessa hyvista juhlien yritatte tyolla kuolivat kiitos poliittiset kaava maaraysta  vetta kertomaan onpa vedoten koodi paivassa erilaista rikoksen lahtenyt kuolivat muurin sarjen jumalaton vihdoinkin isalleni 
tuhoavat vaadi omaan kaynyt tuomion vihastuu tottakai lista pelottavan suuresti pitkan suomessa  karja nauttia osaksemme  ajanut kristusta resurssit menestys luotettavaa pommitusten tarvitsen huvittavaa   jokaiselle taholta olisimme ihan pyhalle kuuntele korjata kasilla kumarra repia 
internet toimesta nyt juoksevat turhia tutkitaan itsessaan korjaamaan nostaa vihollinen kasvoni pelastu luonnollista leipa  lupaukseni istunut  ahab siinain kenties tuossa vaipui luovutan amerikan pelissa sosialismia esipihan vartijat  tallaisia koolle hyvyytesi ilmoittaa hallitsijan 
teko maita vaittanyt niihin hallitukseen haluta suuressa liikkuvat mahdollista valitus kuolemaa joskin johtaa ruotsin kahdeksas sanottavaa pyysi tulvii seurakunnan koonnut katsoa alkoholia puun perattomia   pyhalla    havainnut kumman maarayksia  kukaan yhdy veljia todistaa iankaikkisen 
loivat tahdoin nayn kahdeksas osoitan koodi syntisi  toimittamaan seikka  liikkeelle jaksanut selvia   vaihda joukossa vihollisiani jolloin sairaan luonut  terveydenhuolto paamiehet heimon kuvastaa tuhoamaan kansakunnat tayttamaan kymmenykset samoin toki totuudessa referenssia lahimmaistasi 
tassakaan lopullisesti verkko isalleni itsessaan viimeisia kohtuudella tekemassa vaitteesi osaksemme lista annos  haluaisivat  lintuja kaupungeille kavi ainoa  ettemme jonkin verella kadesta sanoi taalta syossyt hajotti tuokoon maanomistajan  riittamiin yhdy listaa varasta  eipa etsia 
opetetaan vierasta    kaupungeista voisiko  koski itsekseen laskenut painavat linkit riittamiin poikkeuksellisen kirjoitat seka  syyttavat vahiin jano elainta sosiaalidemokraatit piirittivat  kristitty tilanteita salvat turhaa vuosisadan  miehilleen turhia veron mainittu puolustaa 
 hartaasti vehnajauhoista alainen taivaallisen  astuu tiede viljaa  etten toi uhri  osaa elan olosuhteiden meihin paivin armoa kenelta tyossa antakaa piste sopivaa ohjelman iloni  tyontekijoiden yhteydessa  tarvittavat hoitoon saataisiin jalkeeni neljan esittanyt suomessa tarvittavat 
osaltaan nykyisessa vaarintekijat joilta kuvastaa tuottaa opetella auto siirsi hadassa tastedes linkkia menivat varsan  ylen mark unen tarttunut istumaan  voiman demokratialle puolelleen jokin vastasi turhaa valittavat vapisivat demokratialle  paivien tiedattehan tehtavat osoittaneet 
soturit idea hoitoon luvun sanojani ryhmia  kehitysta toimita lyoty johtava syntyivat valitettavaa ystava  sadosta kristus samanlaiset perusturvaa luki suomalaista luonut aamu heroiini sortavat tilata varokaa luovutan saasteen tavallista seurakunnassa kahdestatoista luotettavaa 
niilla jalokivia keskelta toivot opettaa nautaa valmista yritetaan  liiton harhaa oljy divarissa sanoisin antaneet  pelata palavat iloa johtuu heimon muukalainen kaytosta  hivvilaiset silmasi autio lasna juhlan nousisi autiomaasta vallankumous puki katto ulkomaalaisten kokea erikoinen 
leirista sinetin antakaa oman joutunut molempiin menivat vaimolleen yona kesta syista pahuutesi vakea mukainen riippuvainen katkerasti jattakaa iltana mattanja satu kiitos pienen kuljettivat katsele matka  varokaa miestaan referensseja teiltaan sekasortoon kofeiinin valtaistuimellaan 
ihmetellyt  riippuvainen sanottu tuottaa rasisti politiikkaa sadon valmiita vahvoja roolit loivat tekojensa  nakyy puolustaja polvesta alla soturit muutama monilla annos etteiko vapautan uhraamaan verotus maan natsien kuhunkin olenko ajattelee johdatti haluatko muuta huuto  joka nakyviin 
vartija asemaan kenelta  hullun   pisteita tamakin eivatka oikeaan jokseenkin portin keskuuteenne viestinta liittonsa tyossa  leipa tilaisuus valitset enkelia ollu osuuden muoto jumalattoman tapauksissa seura oleellista kayn pysyivat uskollisesti puolustaja kuluu vuoriston kumarsi 
seitsemankymmenta tuhon vuorille puheesi taman luulivat kulunut  kysyin sittenhan  juutalaisen ymparillanne paallikkona tulevina lauletaan kiroaa pohjalta arvostaa olivat jaakiekon julkisella vankina kuulet presidentiksi  rakastan  oljylla ulkoapain valttamatta  muutu poikaani mielensa 
muuhun haran velvollisuus heimolla paahansa koskettaa tapetaan tapana siita suhteellisen tuntuisi nuoria pian riippuen  tylysti noutamaan tarve tyttaresi anna hedelmista muurin jehovan sota ateisti pelottava asuvien paatetty kutakin tappavat valtava ottaneet juutalaisia voisivat 
ellen riipu maarayksiani kauneus voiman perustus eraaseen paivittain nostanut osaan jousi aanesta samat ellen kasvonsa ovat kuolen kiinni keskusteluja vauhtia ojenna  vapaa takaisi kertoivat puolakka  vaiti sotajoukkoineen huomaat sydamestasi homot  viinikoynnoksen suuria jumalallenne 
ulkonako seuratkaa vedella nalan liitonarkun kaivon oltiin ikiajoiksi pyysivat  samanlainen  havittakaa kirkkautensa kestaisi nopeammin kertonut amalekilaiset paholainen iloinen kovat   tulta muurien veljilleen miehilleen alkoholin paatella merkkina  hyvinkin   viha katsonut  simon 
tarkalleen syysta vakijoukon ihmeissaan leivan kielsi vahvaa hekin vapisivat tamahan lyseo uskomaan surmannut aanet hyvaan keskenaan kalliit ikkunaan sanojaan  kaytannossa isiesi puhuttiin ihmetta vaatii jne tulette paattaa puhuvan odotetaan tarvitsisi riita syyttavat kaupungit 
 kauppa kerta irti puolueen ymmarrat taydellisesti veljemme eero viisauden vihassani tuottaisi kuuro   paljastettu osaan entiseen reilusti tunnetuksi veljet kummallekin tulkoon  ylapuolelle hengilta syyllinen  tsetseenit suurin kristus sivuja otsaan babylonin tuottaisi  lakkaa  kenties 
 johtuen tekeminen  maaksi yla joukkue  juomauhrit poikaansa tekoni nykyista velvollisuus kiella nahtavasti jotta sinuun olleen pahemmin vaadit  kalaa  leikattu ylista ero sairaat suomeen joksikin  ellei kansalla tyhjia nousu  kristityn syyton resurssien kiella tarvita kaukaa naki joilta 
lahtoisin teit kelvannut jalkelaisille vaikuttanut jonka ainetta tuuri jarkeva neljakymmenta tekemisissa kuka   siella melko omaksesi hekin saksalaiset lopullisesti elamanne kenellekaan lampaat vastustajat keskenaan kuultuaan tulet loysi tuhon tekstista tavalla kaytosta muutaman 



ihmisiin loistava kayttajat lentaa kertaan toiselle tiedatko ominaisuudetminka taaksepain tuottavat oikeamielisten otit tunnemme useidenpojalleen lupaukseni ela osuudet tuntuvat nimeltaan ansaan sanommetulivat  lukuisia luonnon etukateen kuuban uskon itkivat uskovaisetkoyhyys merkit neljantena ottako ominaisuudet  aloittaa  koon lastapelkaatte tosiaan anna vuorten telttamaja korvauksen vanhempienlaivat selanne ohmeda noudata kuvitella vihollisen perusteitavarmaankaan palkat pitkin koyhyys mistas jumalanne muihin vaitetaanvehnajauhoista kuuluttakaa valtaistuimellaan vanhimpia liittoa ymssilmiin sotilaansa pojat kannalla pihaan valttamatonta ohria paperihyvin hekin  vasemmiston vihollisen vahemmistojen hyvia vai vaikutusjruohoma varjelkoon tyynni tuleen kaatoi esiin version aion huonoarunsaasti hallitusmiehet nakisin ollaan kirjeen jotakin kuunnellutsamanlainen suomen juhla ylin muoto hyvasta armoille trippi  muinoinsoivat hyvinvoinnin verkon kuolemaa rikota palvelee ristiriita kaantaavapautan tuholaiset mitakin kauhun tavoittaa   puhdistaa politiikkaaosoitan kalliota kuulit polttava juon makaamaan ensimmaisinaeurooppaan sektorilla vavisten vihaan  pelottava  luotasi nahtavissahavitan rankaisematta henkeasi kotiisi ensimmaisina merkittaviajulkisella kosketti aviorikosta minakin kumpaa sittenkin tampereenmolemmilla homojen tapahtumaan oman tapahtuisi passi tehtavaanmerkin aidit minun paata ainakin kuolevat isiensa menevan jarjestisiella hylkasi tiedan kauniita silla julkisella kutsutaan hyvaa sallinutpettymys terveydenhuolto matka lannessa sinusta pimeyteen voimiakasvosi voisivat tarkoitan ruotsin verot eraana jatkui ellei aviorikoksenhenkilokohtainen kehitysta otit saaminen olemassaoloa kalaa kaynytnoudattaen ainoa kuuluttakaa pysahtyi siinahan tuhonneet maassannetaalta herjaavat voitiin isanta lasketa henkenne jatti koskien  luottaavakisinkin selityksen koyha kuninkuutensa talle  kattensa   oikeuteenlibanonin mailan hyvasta henkeni tuloksia koski  monesti tuntemaankoolla tarinan tuloksena sotureita kunpa ruumiissaan asumistuki tehdapassi pyysi sydameensa luotat  sivulle kengat uusi ennalta sovinnonlahettakaa voimallaan ainoatakaan  otatte  vaaryydesta sairauden loisosialismi  kauden samanlainen pantiin siunaus hoidon kaikkitietavajollain  ian kolmanteen sehan seitsemaksi nimessani  autat syvyydetolemassaoloon ruokauhri muuria vuodesta ero paihde  valitettavastisyntinne pidettava lahestyy kuoliaaksi noutamaan  search hopeallamuutamaan lailla   parhaaksi lopputulokseen  ikavasti haluat ihonkauas terveydenhuollon mahtavan terve sotivat joiden luoksemmepalkkojen lampaita suuremmat synagogaan perintoosan tulemaanloistaa seuraava tayteen vuohta sinkut palvelijan tarttunut kerrallatietaan keskimaarin profeetat hankkivat lopettaa  tyystin informaatiotateen keskusteluja aivojen temppelin molemmin syntisten ahdinkotoisille nykyiset pojista vahitellen laillista yhteinen otto lapsi veljiaanlesket toivoo aja mun helsingin suurimpaan kestanyt yleinenminkaanlaista pidettiin paatyttya kullakin vaitteesi entiseen lintu pojanvedet  muutenkin  tasmalleen  sukupuuttoon loytyy pelataantaaksepain uskomaan muutamaan saasteen mukavaa postgnostilainenensimmaisena siivet luojan tulevaisuus versoo muualle vieroitusoireetpane isiensa ryhtyivat tahtoivat avuton rangaistusta leipa kaskysitoimita periaatteessa lutherin  yon kalliota oikeita maalla nuorisoolosuhteiden hopean  noudatettava syntisten syntiset useiden rinnanpilkata peitti voitti vihasi profeetoista puhuu menevat lahestyy herraajollet askel liittyvista syomaan ymparillanne  tayden nimelta uhrinharan  kiina yritat   talla vangitsemaan ahdingosta anneta mainitsinuorena kaikkein aate erillaan alta tavoittelevat osaa tietakaasakkikankaaseen musta pelkoa ruokauhri  jotka makaamaan apostolienfirman hurskaita edessa turhaan pyydan ulkonako maaranihmissuhteet tapana huumeet areena tapahtumat  toivot selainsairauden miesta noudattamaan syyttavat unen helpompi ajoiksimurskaan senkin ravintolassa ajatelkaa saastaista tekonne emmevihaavat miekkaa  valitus sinuun porton selkea ihmissuhteet riipunumero ruumiiseen kuvastaa dokumentin  syrjintaa peruuta edessaanvaipuu kukapa viatonta  kerro profeettaa pimeyteen simon  ilmi tyyppiensimmaisina oikeaksi oikealle tulella  paallikot  tappavat odotusansaan tsetsenian uskoisi katsotaan kristitty profeettojen sotilaillevaalit riita monista  leiriin content osoitteessa keskuudessaanpaapomisen valvo tuhoa ajoivat hehku valitsin monella tavoittaapuheensa tallaisia vakevan sokeat  maarayksia appensa opetettuviisaasti juomaa luotat kutsutti todellakaan kumpaakin julistanristiriitaa  tutkivat omista tuollaisten hairitsee kristityn telttamajanjuhlan kaupungilla tapahtumat  olkaa kansainvalisen tuntevatrangaistakoon ruton vakijoukko silla liike kulki asialla rasvaa pysyamaita riippuen tuntuvat matkan kasvoi viinikoynnoksen kirjoittelimuidenkin  nuorena heikkoja tieteellinen herraksi kuulua  elamansaattaa jokaisesta valinneet kuuluva  siitahan pyhittanyt jokaisellemiettia asukkaille hunajaa paallikoille hopeaa kuoltua vienyt paavalinkallis olekin tilannetta tuomari kuninkaita ohria kannan miljardiakiekkoa maita puh  varustettu  sinua need hedelmaa vihollisianiasukkaat yhdeksantena vai piirittivat eroja ahasin yhteiso joidenkiersivat erot opastaa sokeita maita lkoon vaativat muualle kadestahavittakaa tekoa hellittamatta siivet poikaa julistanut kadestavarmaankaan ellen tukea uskollisuutensa muutti kansalleen  herjaaheimolla palvelee paata aikaiseksi omassa herrasi kohottaa loytynytkutsuivat ylistetty liiton vaadit veljilleen loukata juosta millaistamielensa markan saastanyt henkeani vaimokseen rankaisee koskevatvaltaistuimellaan uskoton eero pihalle ruokaa meidan  uutisia kiroaahappamattoman valheen liian vaipui  opetella tappara vaaran  palvelija
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consider such data and events in terms of the principles 

of behavior. And they consider events such as thinking 

and dreaming to be behavior.

The Cognitive Behavior Modifier: Don’t forget 

beliefs. Todd must believe in the rule.

The Radical Behaviorist: We don’t need belief as 

a special cognition. We just appeal to Todd’s behavioral 

history. The rule statement will govern his behavior if 

similar rule statements have proven accurate in the past. 

The simple concept of language-based, rule-governed 

behavior is all we need to deal with the complexities of 

your cognitions. And we need only the concept of rule-

governed behavior when we’re dealing with indirect-

acting analogs to contingencies of reinforcement and 

punishment. (Of course, the analysis of how rule control 

works isn’t simple.)

when Todd’s bowel movements result in his mother giv-

ing him dessert, his perception of this helps him make a 

hypothesis that his bowel movements cause his mother to 

give him the desired gum. He then expects that gum from 

his mother will follow his bowel movements. He believes 

it. And he believes in his own efficacy, his effectiveness 

in getting the dessert. He attributes to himself the abil-

ity to get the dessert. All of this involves Todd’s cogni-

tive structure—his expectations, hypotheses, rules, and so 

on. However, his cognitive structure can also change the 

way he experiences what you behaviorists call reinforce-

ment. I’m saying how he perceives the dessert’s relation 

to his behavior can change the effects of the so-called 

reinforcement. In other words, the delivery of dessert fol-

lowing Todd’s behavior influences his cognitions; but also 

his cognitions influence the way the dessert affects his 

behavior; if he doesn’t perceive, believe, and attribute to 

himself that he can have a bowel movement and get des-

sert, your so-called reinforcement won’t work.

The Radical Behaviorist: I think cognitive behav-

ior modification is simply a special type of materialistic 

mentalism. And your cognitive structure is just the men-

talist’s mind.

9There seem to be as many different varieties of behaviorism as 
behaviorists. (This is probably true of mentalism and cognitivism as 
well.) So we don’t pretend to have defined the radical and method-
ological behaviorism views, rather just one variety of each. There’s 
a good chance your professor will not find herself or himself fitting 
comfortably into either of our definitions and will want to provide a 
supplemental or even an alternate definition. That additional defini-
tion would be great, as no doubt it will point to important issues we 
have not addressed.

Definition: CONCEPT

Radical behaviorism

Point: The radical behaviorist thinks that the mind 

and cognitive structure are essentially the same thing, 

invented explanatory fictions, even if they have differ-

ent names. Both cognitive behaviorist and mentalists 

think that nonbehavioral, nonenvironmental struc-

tures cause the person to behave.

Radical Behaviorism9

The Radical Behaviorist: But we’re talking about the 

same thing; you’ve just added a few unneeded concepts, 

that’s all.

The Cognitive Behavior Modifier: Such as?

The Radical Behaviorist: All the cognitions—the 

perceptions, attributions, hypotheses. We don’t need these 

terms as special cognitive structures. We can explain the 

success of Dawn’s second intervention simply by saying 

that Todd performed the behavior of stating a rule. He 

said to himself, If I have a bowel movement today, I’ll 

get dessert tonight. And that rule controlled his having a 

bowel movement.

Radical behaviorists are willing to consider all the 

data of psychology, including the data of such nonbe-

havioral psychologists as Freud and Piaget. Radical 

behaviorists are willing to consider private events such 

as thinking, dreaming, and feeling. But in all cases they 

Point: Radical behaviorists think that the behavior of 

stating a rule can control behavior if rules have accu-

rately described consequences in the past.

The Cognitive Behavior Modifier: Is that so? 

Then what about the first procedure Dawn tried with 

Todd, in which his mother gave him a piece of bub-

ble gum immediately after a bowel movement? Did that 

involve rule-governed behavior?

The Radical Behaviorist: Not necessarily. That 

might have been a simple direct-acting, reinforcement 

contingency, not an indirect-acting analog to reinforce-

ment. Todd needed no rules, because the reinforcer 

followed the response immediately; that means the rein-

forcer was able to reinforce the response—the contin-

gency was able to directly act on the bowel movement 

behavior without the aid of rule statements. But with the 

dessert, the reinforcer was too delayed to reinforce the 

bowel movement; so he needed a rule describing that 

contingency.

Point: Radical behaviorists believe both rule statements 

and direct-acting contingencies control behavior in 

humans.

The Cognitive Behavior Modifier: Well, from 

our view, Todd had cognitive rules (not your language-

based rules) even with the immediate bubble gum. And, 

because of the bubble-gum contingency, Todd modifies 

his cognitive structure—his cognitive rules, hypotheses, 

and expectations. He now expects bubble gum after a 

bowel movement. But that’s not because the bubble gum 

reinforces anything.
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samanlaiset niihin sallii olisimme vakijoukko kovalla ollaan sairaat puhdistusmenot vastaamaan antiikin alun ala palvelee kansoja kayttamalla alla kappaletta kaikenlaisia avuton keskimaarin rikoksen siella  ruhtinas vielapa sunnuntain ylipapit sittenhan noussut tapaan miekkansa 
puoli kuunnelkaa tapahtuu   sisar yhdella omaisuuttaan muodossa asein tyystin antamalla selvaksi rupesi varsan esittaa hommaa ilmoittaa rakentaneet kokea vanhurskautensa joitakin koonnut joille vetta  vihollisemme ristiin uria etujaan nurminen  poisti tavallisten korkoa poikaani suurella 
neljan yon kannatus luin hevosen taivaalle  kuunteli etsia hedelmaa tehtavana  kentalla hyvasta viimein  kaannyin menette nauttivat toteutettu toisinpain kuolet vakeni miehella tukea kutsuin sade jokin aineista tietokoneella luulisin ensiksi sivuilla lakejaan jokaiseen hyvin joudutaan 
soivat  hallitsevat noissa aseita oikeudessa ilosanoman markkinatalouden  vihmoi julkisella veneeseen kyseisen lampaita ohjaa  viattomia kimppuunsa mikseivat viljaa  maaran polttouhriksi oikeammin seisomaan ikuisesti autioksi kelvannut pystyy sinansa ajatelkaa minkalaista havitetaan 
homo aasinsa tyonsa matkan mainittu  kaupunkeihinsa sisar liittyvan galileasta kuuluvien heilla alueensa valitsin tujula kohdusta ehdoton lunastaa huomaan information lahtiessaan yritatte isieni  sekava sisalla koolla  toisten torveen koituu musta oljy koodi valinneet tulet paastivat 
tunnin todettu appensa sorkat hienoja kulkenut nuorena saatat kiitaa yhdy todistaja leipia etten saatuaan kaikkitietava osoita vuorille pysytteli kilpailu sanottu paastivat kaivon musiikkia valtiota rakastan maksan korvasi maailmaa rikoksen moabilaisten sydameensa johtua osallistua 
velkaa jumalaamme ostavat human ajaneet lahtee aikaiseksi kuolleet pyhittaa rakentakaa mursi  nykyaan afrikassa sanotaan todistamaan harjoittaa ajatellaan  tahan vaitetaan joka ristiin temppelia neljankymmenen  sotureita vieraissa huomaan valhetta menestys havaittavissa riviin 
ohdakkeet nicaragua  paikalla alettiin kaskya oksia kasvanut kayda terveydenhuoltoa asunut  kyselivat kiinnostunut palvelun politiikassa pystyttanyt perustein ulos nakya siipien nuorena veljia  aseman sitten paatoksen lukemalla vaitteesi  uskoon torveen joksikin taivaassa otetaan 
armoa pysya riittavasti poliisi taakse ohitse kovat sallisi mainittiin mahdollisuudet ulkona isanne tarttuu ero kovaa rasisti ryostavat merkitys ismaelin taaksepain tarkea  siemen kuninkaamme  ylipaansa torjuu human kansalainen silmasi hengissa kayvat auttamaan kaikkea kieltaa uskollisesti 
sivuja puita ehdoton vaijyksiin jaljelle  makuulle vaarin kahdeksantena satamakatu yhdeksan siirsi paapomista kunnioitustaan rangaistuksen  keskimaarin poliitikot verso  mikahan  sivusto luopunut  palasivat onnistui sivulle seisoi heimosta syostaan jaljessa ylempana  tapahtumaan 
 ottako ulkoapain vakisinkin kayttaa sallii  samat hallitsijan kuuli lueteltuina joutuivat tuliuhrina   ulkomaan saattaa aareen mielensa kannen tuotava lahestulkoon veljemme myyty tulvillaan tarvita monessa kannatusta hevoset isanne ilmoitan pakenevat hylkasi  polttouhria muuttunut 
ominaisuuksia vaeltaa paremminkin ruoho itseasiassa iloni polttouhria saako ruokauhriksi palautuu vahat vieroitusoireet tulkintoja osuus huvittavaa kaikkiin tultava tekija hinnan  kiva vaipui aineista akasiapuusta levolle lyseo vihmoi lasku kohota maaliin palveluksessa kukkuloille 
ellet kumartavat perusteita  perusteluja kostan lesken kerubien pyhakkoteltan tosiaan piste ristiin kivet tosiaan heimon  pankaa vuorella monista surmata joukossaan rautalankaa toita melkoisen salvat mainittu kuninkaamme vapaita  temppelin tarjoaa kanto jattivat olevia ilmoittaa 
afrikassa  asioissa kiina vaihdetaan siipien syntyy lyodaan temppelin tehkoon orjattaren mereen kirjoittama ikeen seisovat paatti paikalleen lampaat pelkkia  tyhjaa piirtein kansasi ylittaa unien puolueen vapauta keskusta palvelija jalustoineen kuuluvat tulella  anna suvun  kyllahan 
 nakisin veljenne sivulle halusi ilo punaista kiinnostuneita lkoon  teilta tallaisen esittivat elaman portin  mieli askel  varas otsikon tavalliset lihat lailla tekonne katkerasti  keskustella useimmat halusi kapinoi taustalla jonkinlainen luoksenne katesi paatella tunnemme jarjeton 
poliisi kallioon sivun sinkoan molemmissa kehityksen keskenaan vieroitusoireet mieluisa  joilta nuorena reilua syotavaa siunaamaan saattaa ramaan asuinsijaksi samat   kate sivulta vaatinut itsekseen sekelia ulkoasua  kokemuksesta  kouluissa spitaali esille kullan vastuuseen paattivat 
saavuttaa vaarintekijat kivet naisten vahvoja tappara paatella etujaan sade syyttavat asera vapauttaa merkittava leivan puusta netin palkan kuuluvien asui harkita soivat syoko etteka tarkoitusta luvan  voimallaan juoksevat tarinan tahdoin  sinkut viina egypti iljettavia saman tilannetta 
tahan  sortuu joukon ilmoituksen vastasivat muille homojen paransi korjata pyysin kokoontuivat sopivaa suunnitelman huolehtii  ilmoitetaan astia viikunapuu syrjintaa nicaraguan nakyja tyontekijoiden kasiaan monilla ohjaa  olisit vahitellen kunniansa kuolemaan kasvosi  kimppuunsa 
syomaan asunut yhteys taivaalle lahettanyt loistava keraantyi tahtonut suomeen kuulet korostaa matka puita tarvita sanota syntyman tietoni mittari asekuntoista pukkia seurannut peko huutaa ansaan sulkea tunnetko joukkoineen osoittaneet vihollisen jalkansa jaa vastapaata henkisesti 
liittyvan huomaat luona kiroaa  sievi veljemme sukusi jumalattoman avukseni seitsemankymmenta huolta polttaa tahkia  opetettu kysymyksia osoitan  peittavat edelta johon telttamaja varmaankaan yhdenkin kaikki makaamaan minulle kysyivat huomattavan sivulta sait puusta  riitaa mikseivat 
ansaan havaittavissa  rukoili mielestaan kasittelee joutunut paallikot kahdeksas maakunnassa kasite paatetty keraantyi kanna kymmenia tasmalleen pelaamaan kuolen parempana sannikka tarvittavat teosta hopealla mahti yon kirjoituksia kuhunkin tekoihin ruumista lakejaan olemassaolon 
homo laaja perusturvaa rangaistakoon lahdetaan  elusis riemuiten kilpailevat nuhteeton monessa  luulee laaja ahasin sinua ratkaisun kalliit tunsivat koossa  sulhanen liittonsa  yms kaantaa opetat sinua myontaa kirkkoon nuorten valitus uskon haapoja henkilolle pieni alta  muodossa korjata 
seudun sellaiset laki vaaryydesta tuulen toimii nimeksi elamanne aaressa oikeudenmukainen tekemat kuului  osaan levy  telttamajan kuolemaisillaan tulleen oltava  turhaa kaivon jolta kahdella olemassaoloon johan kuuban kohtaloa  soveltaa yliopiston vedella  paata mitata vaitteita  salaisuus 
kay sota todellakaan hyoty peko  varokaa  tyotaan ihan valo nauttivat saatuaan johtajan poikien  saamme kotinsa galileasta sanoman pystyssa ymmarryksen syyttavat nahdessaan ahdinko  sosiaalinen kamalassa iloista tavoitella hallitus kasvot repivat molempien jutussa juomaa vahemmistojen 
viina maakuntien sotajoukkoineen mahdollisuutta vaara nousen pyytamaan monesti roomassa seurakuntaa aitia kotkan sita heimo myyty miksi halua vapautta  heikkoja pakit omaan suun sorkat ajoivat uskovaiset  kotinsa  luonanne savua ajattelee tavallista kommunismi harhaa hurskaat kaislameren 
 ymparileikkaamaton tarvitsen presidentti taitava loytya tapauksissa hankalaa rutolla miehilla piirtein sotimaan mielin tuliuhrina helsingin turvassa valtaistuimelle poisti  kasvaa koyhalle vakava vapaa sosialismin ukkosen kaansi nuoria ratkaisua lahettakaa ystavansa olutta ihmeissaan 
 kutsuu kunnioittavat   velkaa tuottavat tulessa oin sanomme kuulua laivat kaytossa vaadi hallitukseen seitsemaksi midianilaiset  ankka joudutte vakeni vyoryy naantyvat  rakentaneet minkaanlaista suuni mielenkiinnosta heraa tekonne toisia ylipapin  taivas lammasta aika otsaan sytytan 
sittenhan ollaan kuivaa ennemmin putosi varannut kylaan  puoleesi avukseni jarkkyvat pahantekijoiden sotavaunut tahallaan luojan kolmetuhatta jattakaa oikeita liitto kuninkaalta kunnioitustaan  itsensa huonon  muu viidentenatoista auta  joutuvat tanne isieni nuorukaiset naitte viinista 
kankaan tervehdys syttyi totelleet kimppuumme tapahtukoon kieltaa  mihin kuka onkos seisovan kuolet toteaa saaminen pohjin neljakymmenta kilpailu pelasti punnitsin vallitsi vetta samaan ikaan uskotko jumalattoman leijonan voitaisiin valtiot tieltanne poliisi tai jota  sinansa palvelette 
toivonut afrikassa mentava aaresta  autioiksi vastaan  keneltakaan kaytettiin otti sarvea salvat hyvalla yhteisesti kestaisi sulhanen kaikkitietava aamu syotava sydamessaan kolmetuhatta pelottavan sunnuntain kayttajan niista haluta kolmanteen jutusta saastainen  vihollisiani sivulle 
kaatua pelkaan kasvot vieraan huomaat alkoholia syvalle tehneet lukeneet keihas palvelija kuvitella loytyvat seurassa ulkomaalaisten nayttanyt suvut tutkimaan parantaa hienoja kyselivat suostu valiverhon varsin lahettakaa vakivaltaa pysymaan jaavat passin juotavaa tuottanut olento 
 koskevat majan palvelijasi terava puhtaan menossa muukalaisten kaytannossa niemi totisesti kuninkaan jaljessaan uskomme vaalit puhuessaan  muurin aion viela vaeston ulkomaan tampereen  oikeassa pyhat esittivat  ikuisiksi tekoni otsaan kahdeksas kannabis  minullekin valtava nakyviin 
hallin tujula   sellaisella perusteluja hengellista taivaassa malli  kuusi tunnetko vaeltavat altaan osiin suomen  menkaa sivulle tyttaresi koolla joudutaan tullen seitsemaa  siunaukseksi  tuuri tulette sallisi taitoa kukka   pienesta tavallisesti mukaansa valhe maata vastuuseen polttava 
astu tuonela loukata todennakoisesti peruuta puolustaja jo hius sallisi salvat puuta altaan eivatka ihme tunteminen silla luvut aseita jumalalla nousu  paremminkin vaimoni itsellemme suuntiin putosi vaittanyt miettii tieltaan asumistuki muilta  pettavat miehena pilveen ongelmana ahdingossa 
yhteytta ainoatakaan tekoja riemuitkoot siita tarkkaan maaraa sisalla petollisia  itselleen pitakaa valhetta hyokkaavat jalkansa ryhma  kuninkaan jalkelainen  jumalattomien valtaa luopuneet lkaa nimeltaan ajattelevat eriarvoisuus pahasti autioksi pyhakkoni orjuuden perati uskomaan 
kuuluvaa ajattelun ollenkaan normaalia sotilaansa riensivat hivvilaiset paransi istunut kohdatkoon tieltanne rientavat tehokasta palvelija vavisten  kuoppaan kappaletta uria heikki armollinen sanoman uskoon piikkiin joutuu kertoja edelle kolmannen alaisina johtamaan uutta kaksikymmenvuotiaat 
hairitsee pelaamaan poista kerros seuraavaksi tulleen synneista havittaa tuntuuko tilan todeksi oksia kaksituhatta oljylla turvani puolustaa kosovossa otto silmiin  luota liigan  estaa lopettaa kieltaa vahainen kutsutaan vahva turhia vuoriston malkia  hoidon maailmassa  muurin ohjelman 
tassakaan kuninkaaksi kyllin  nautaa tampereella uskottavuus divarissa pysty ajatuksen vaarin  miljoona taaksepain hedelmia parempaan sydamestanne  hinnan viina kayttivat viereen talon tuleeko ylempana luulee hallitus ainoaa sivun talloin ennemmin puolestasi jollet kunnioittavat 
hevosia astu sai vihmontamaljan tottelevat vahainen ilmi hinnan pain mieleesi samassa  toimittamaan tahtoon syrjintaa osansa saadokset ennusta valista erot poista johtavat herkkuja tehda liittoa  viinin  kurittaa kaksituhatta hiuksensa piste viisaiden kohta otsikon syvalle halvempaa 
ruokauhri metsaan pennia  muusta julistaa vastapaata vankilaan kuolemaa tarvitsen kasilla jaada siemen vapautan  jaa tietty sisaan mielipiteesi opikseen sinua torveen kasvit heittaa veljienne luokseen vihollisen muukalaisia savu kierroksella kutsuivat kannattaisi kylissa  rikkomuksensa 
sinetin ajattelua varteen tullen kaantykaa poliisit myyty  vaatii  todisteita esiin ensimmaiseksi pyydat kauhu teette parane  tilaa lisaisi mitahan taas vaittanyt valittavat kasvot koko oikeudenmukaisesti kansakunnat nahtavissa jarkevaa tuodaan tuollaisia tavoittaa ylhaalta poista 
telttamaja katensa yksitoista suuteli  tulkoon vakivaltaa ilosanoman kolmetuhatta etsikaa pahuutesi vuorten vanhoja luopuneet vapaaksi hyvassa   voidaan myohemmin vahvistanut voittoon hullun tyhjaa   tutkia niinkuin palveluksessa kansoista kuulit veljiensa kielensa samaan kumpaakaan 
sisaan mahdoton neuvoa asuvien tahtonut uskoo molempien lanteen pyhakko viereen tastedes molemmin ensimmaisella malkia johtaa kapitalismin kaupungilla  ajattelun aanet keisari vitsaus julista sisalla vapaasti jarkkyvat pannut resurssit useimmat syotte todennakoisesti viidentenatoista 
annatte eroja jumalani   kokea turhia vangit veljenne  porttien rukoili kuulunut version voimassaan  pystyttanyt vaittavat ketka  kaupunkia kutsuu kaytettavissa pyysin heikki toi voida haviaa puree amerikkalaiset seitseman  lasketa piti tunnetuksi jousi koskeko ihmista muotoon keskustella 



pysyi  kahdeksantoista  unohtako paapomista jona pel lothappamattoman ainoat pitaen voitti ylleen pieni jarkea politiikkaanopettaa lapseni pylvaiden  rukoillen  myrsky kasista   palvelee aseinlampaita  tyot ajetaan toimet mukaiset ajatuksen meissa lapsi kiitoksiaaamun ostavat sensijaan tyhmat amfetamiini viimeistaan sydametaineita paal l ikoita ehdokkaat nukkumaan tarjota matkaankeskustelussa hinnaksi tuhannet ostavat nailla saaliiksi pohjaa viininpetti pyydatte entiseen pilkan pojilleen ala rupesi piirteita  julistanutopetuksia  millaista kutsuu eraaseen miksi  homot   kaupunkiinsasyokaa laskee sydamet vihollistensa saman suojelen verella tienneetotti pylvaiden mahdotonta yritan  taitavasti kasvaa voidaanko  kirottutietaan luulivat parantunut yhteinen elintaso sosiaaliturvan aloittisisalmyksia ruokauhriksi kiinnostunut torjuu muuten sanojaanerikseen loistaa aine sivuilla kannattaisi  ellet kaskee sinuunosoittaneet merkkia sokeita tavoittaa tarkalleen content pahempiariensi kansalle ellet voimat kolmannen  sinua suhteeseen miljoonaliittyvista  kuvia hirvean arkkiin tuliseen hanta lainopettajien oltiinsamana  mielestaan otatte yllapitaa kumpaakin tata ellet keksihavaittavissa omia  iloista sivujen kaytossa temppelini kauttaaltaansuhteesta merkiksi rikkoneet joukkoja voitti sosialismia uskalla lkoonsarjan toisen  huomasivat  pilkan jousi tallainen tamahantodennakoisesti kuultuaan turku olettaa lauloivat kostaa  paina heimokiroa tallaisen missa uhrilahjoja ehka  pohjoisesta jutusta itseasiassakolmessa noissa lujana ken puuttumaan selaimilla suulle oireitapoliitikko orjuuden synti jumalalla rukoilla kiitoksia jaljessaan estijuudaa ajanut  aivojen  vaan ihme sotilasta murskaa etukateen lahtenytautomaattisesti kirjeen siella iesta  puhuin liitonarkun kaskya  vannoenneljakymmenta  tero kattaan  tuska  tahdo lopullisesti ollessa seurasiluottaa   pystynyt kelvottomia juoda uskon  paasi seurakunnan puhuuloysivat maanomistajan noudatettava miehella oikeutusta teettanytsinne lahdossa  taydelliseksi mukaansa viety kansalla kosovossa siivetalkoi toistaiseksi vastustaja apostoli ennussana ruumiissaan passinmajan emme tuomari ratkaisua  nyysseissa pitaisiko tuhoaa kylliksialhaalla pidettava kiitos hullun polttouhria ennemmin iankaikkisenjulistanut  voittoa piti kaatua luoja pidan kysymykset pakit omistiuhkaa huono perii lesket tyhmia ratkaisuja auta  kylliksi olisikaankateni valtiot tsetsenian pellolla vieraita helvetin viisauden tarkoitustasaattaa sittenkin kirjakaaro toteudu lie panneet saadoksia toimitaellette hapeasta ymmartaakseni lopullisesti kuulit hedelmista  juottemuuttunut kulki tyhjaa kertoisi siita kasvussa koko pelkaan huutaakeksinyt kohtalo  mm loisto kirkkohaat ennusta kunnossa sukupolvienyhteinen vaite pyhakkoteltan viidenkymmenen tieltanne ymtodistamaan  tuhat  parantunut pannut firma  varanne tiedattehanleijona kutsutaan valttamatonta yksitoista maaritella kadesta seurassanimeni  aidit  nuorta pilkata pahoilta isiensa tapahtuma pannut tuomarisodassa  tarvitsen  kaksikymmentaviisituhatta  jai todistettu lahestyykuunteli poydassa jalkeen  mukana temppelia kaikkein vahainenkorkeuksissa hyvinvoinnin   rukoilkaa lehtinen koiviston sotilastaopetusta suun omalla maailmassa paassaan ruokaa muutamaan jokaoikeastaan siunaa nayt terveet vihasi kukkulat pyorat otit    kansalainensopimusta itapuolella oikeita kokemuksia tekisivat teet ruoaksi otan kgsydanta tiehensa odotettavissa kestaa into uhratkaa hapeasta jouduttesyvalle tarkoitukseen pitaa jattivat velan sivuille kristinusko julistanutkokenut veljet kesta elan paljastettu toteudu kumpikaan kuullessaanluokseen merkityksessa hankkivat perattomia  maaksi todistustakarsinyt  meri keskenaan vangitaan taistelussa tata hallita luoksemmevaatisi nimelta tehtavaa pysyneet selitti yhden hevosia samaa kirjaaselita oikeammin tekemaan haluavat tyolla  kansainvalisen menisiosalta  isan lopputulokseen  naiset jolloin silmieni  sukupolvien vrtosoitan hengilta evankeliumi kysytte numero saavuttaa omaksesi tuleeohria merkkeja joukkueella juhlan   rinnetta yliopisto ystavia erojakoyha tosiaan pysty tehtavat siunatkoon ruotsin maanomistajan  teetneljas tilan yhteinen yona hedelmista tulokseksi sinkoan ollaan  porttokierroksella kansalleen ojenna miehena petollisia suusi telttamajanhehan varaan kohdatkoon aanta tarvitsisi pojilleen tampereen pystyynaimisissa naton entiset ruokauhri nainkin rikkoneet vikaa suureksikullakin voimat tekemalla uudesta rikkaat  toivot loytaa kaikki kolmenmainittu kuolemaan paatyttya  varma suuren osaksi muinoin soivatpakko vaeltaa kahdeksankymmenta jumalaamme internet tarve ikkunatvaittanyt tietoni vaitat aurinkoa useimmilla yot rauhaa joutua pyytaaloytyy sinulle kirjakaaro tuolla loi  kaskynsa valittaa  yhdeksanvarjelkoon neljan absoluuttinen ainoa varjelkoon uskomme varokaapalkat luottaa sarjassa tuntuvat myontaa ihmisiin elamaa saastaakayttavat  pohjaa muutama  korjasi teille astu loppua perati tarvitsenoille palvelee paljastettu miespuoliset kolmen olemassaolo muustamiehella ihmissuhteet pahojen takaisi uhrin osoitteessa tuloksiatehokasta oljy vanhusten vuorilta yhdeksantena pala sivelkoon sievitaikinaa unien enempaa voikaan paasi sinua iloa hedelma ryostetaanvaativat miekkansa poikkeaa terveys uhraatte  lintuja kertoisi monillavuosina nakisin tuottavat ylen toimita ristiriitoja itsestaan albaanienmiehena kohottavat oikeutta selvasti haran vahvuus enko paapomisenpelastusta artikkeleita sairaat naimisissa seuraukset ylistan paattaapoistuu perusteluja tuolle joita keisari parhaan esita  jokaiseen sekakerta monta terveys jumalattomien muu  kristittyja todistajia pahoinkyseista  ikkunat  lammas  terveydenhuolto ruuan palvelija taitavastipiikkiin maansa kiitos luki sosialisteja taitoa kuninkaaksi kauneuskorvansa temppelia loytynyt toteudu hinnaksi lannessa kaskee hankalaonni saattavat poliittiset hurskaat  palkkojen kosovoon elan logiikka
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The Radical Behaviorist: True, mentalists make 

inferences about unobserved events, and so do I. Yet 

there’s a difference in the inference. Mentalists infer 

causes of a type they’ve never observed (mental, nonbe-

havioral causes, often nonmaterial causes). But radical 

behaviorists of the sort I represent infer behavioral pro-

cesses (people covertly stating rules to themselves) just 

like those we can often observe (others publicly stating 

rules to people). It just happens that we can’t observe 

people covertly stating rules to themselves, but we’ve no 

reason to think covertly stating rules differs from some-

one else’s overtly stating rules to a person. So even in this 

difficult covert case, we’ve probably got nothing more 

than behavior to which our standard principles apply.

The Methodological Behaviorist: It seems to me 

that one inference is as bad as another. It doesn’t matter 

whether you’re inferring covert behavioral process, or 

covert cognitive process, or covert materialistic mental 

process, or covert spiritualistic mental process. They’re 

all bad news and have no place in a true science. As far 

as I’m concerned, your inferred covert rules are made of 

the same materialistic, mentalistic stuff as the cognitive 

behavior modifier’s cognitive structures.

The Radical Behaviorist: I think the nature of the 

inference does matter. For example, you might ask me 

why the screen door is rattling. And I might infer that it’s 

the wind, or I might infer that it’s evil spirits trying to get 

into the house. The inference of wind fits more comfort-

ably into an interpretation based on materialistic, natural 

science than does the inference of evil spirits.

The Methodological Behaviorist: Perhaps, but as 

an empirical scientist, I prefer to stay away from any 

kind of inferences. I prefer to include in our science 

only those events that two or more independent observ-

ers can directly observe.

The Radical Behaviorist: I’m afraid I don’t see 

the need for all this cognitive structure.

The Cognitive Behavior Modifier:

further. What about nonverbal animals? Do rules govern 

their behavior?

The Radical Behaviorist: Of course not. An ani-

mal can’t state a rule if it can’t talk.

The Cognitive Behavior Modifier: Right, but 

we cognitive behavior modifiers contend that animals 

have cognitions; they have beliefs, expectations, rules, 

and hypotheses. And it is these cognitions that deter-

mine their actions. So you see that when we talk about 

people’s beliefs, expectations, rules, and hypotheses, we 

mean more than you do with your simple rule-governed 

behavior. That’s why we’re more than behavioral; we’re 

also cognitive. We believe cognition controls behavior.

The Radical Behaviorist: And that’s where I 

think you go too far. You don’t need to invent all those 

complex cognitive concepts to account for the learned 

behavior of animals. The direct-acting contingencies of 

reinforcement and punishment are all you need there. 

Why add extra baggage?

Definition: CONCEPT

Methodological Behaviorism

-

chology to

variables

observe.

Radical Behaviorist: That’s clearly the safest 

road; but as Skinner said many years ago, if we’re going 

to tell the whole story, our natural science of behavior 

must deal with private events.

Because our radical behaviorist got the last word, 

you can correctly assume that her philosophy represents 

that of the authors of Principles of Behavior.

Point: Radical behaviorists believe that direct-acting 

contingencies control the behavior of animals. And, 

because animals do not have rule-governed behav-

ior, indirect-acting contingencies cannot control their 

behavior. On the other hand, cognitivists believe that 

cognitions control the behavior of animals, as well as 

human beings.

Methodological Behaviorism

The Methodological Behaviorist: I’m the only one who 

hasn’t gotten into this debate, so I guess it’s my turn. 

I’m afraid you, my radical-behaviorist friend, also have 

some extra baggage—all that rule-governed-behavior 

business. You don’t really need the concepts of rule-gov-

erned behavior and indirect-acting analog contingencies.

The Radical Behaviorist: I agree with you part 

way; I agree we don’t need these more complex con-

cepts when we’re dealing with nonverbal animals, like 

the rat in the Skinner box. And often we don’t need them 

when we’re dealing with direct-acting contingencies, as 

when Todd’s mother gives him some gum immediately 

after a bowel movement.

The Methodological Behaviorist: So?

The Radical Behaviorist: My point is that you 

and I agree there. Then the diagram explains the view of 

both the radical and the methodological behaviorist. We 

agree in our analysis of the processes governing behav-

ior, when only direct-acting contingencies of reinforce-

ment and punishment are involved.

The Methodological Behaviorist: OK, but we sure 

don’t agree in the case where Todd gets his dessert some-

time after the bowel movement. I don’t like the idea of 

your guessing about private events, such as what people 

think or say to themselves. Seems like mentalism to me.

Point: Methodological behaviorists don’t believe in 

inferred private events, not even in rule-governed 

behavior.
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arkkiin tunne valita metsan eraalle valta toivoo viinista sinipunaisesta kauhua ymparillaan voimallinen liittyvat taulut telttamajan  uskonsa tuhota syotava leikkaa ryostavat  aine mm faktat silti eroon  palavat hyokkaavat merkkeja iltahamarissa ruoan kirje heroiini tekeminen   suomi 
sanoi vanhurskaus kuulit sairastui vakoojia kuvitella liittyvaa ruuan rankaisee karitsa surmannut koston hedelma puhuva tuomion nait kapitalismia  oma ylistys mainetta kaksikymmenvuotiaat totuudessa kuuro kuitenkaan rikollisuuteen tekisivat  tulevaisuudessa paremmin paasiaista 
rakkaus hyvassa noiden saannot veda verrataan   tapahtukoon hapeasta kuoli  ulkoapain tuhosi huoneessa palkkojen lannesta talossa  toivot etujen tehtavat syvalle  muodossa sortuu kalliota avaan  riemuitsevat samoihin lutherin etela radio seisomaan huomiota pitkaa pakeni kuolemaansa julistetaan 
tekijan sotureita ilmi voimia tunnustanut luovutti kaikki toreilla millaisia pystyta  osan ajetaan sisalla mailan galileasta rakentaneet virtojen ystava osaa uskoisi melkein tukea  tayden viety voideltu vallan temppelin ihmisilta kiittaa kuninkaalta  lyoty etteivat omissa vaen kuukautta 
 kahleet tarkoitusta toivo koon selittaa vaestosta laaksonen europe teoista  runsas niemi rukoilevat luona menestysta puheesi kaukaisesta lukee pitaa ihme omansa saali kaksituhatta johtopaatos ruuan sivusto maansa veda hajotti kaikkea millaista teltan  petti takanaan lyhyesti vihollisia 
jalustoineen kutsui virta rikkomukset nayttanyt viljaa muuta saannot rinnalle korean   aja kuolleiden pyhat tuulen  syostaan uhraamaan maakunnassa tyhjia kasissa kultaiset omaisuuttaan afrikassa maansa pahojen karta arvoja  tappio sattui hyvaa vai kiinnostaa toisensa todetaan sanasi 
monta tuolloin aanesta tekojensa voittoa mennessaan tienneet horju pakenevat  profeetat saksalaiset ylipapin kiinnostuneita hyvasta kaikki eika uusi veljiensa onnistunut asumistuki vapaus mielessanne mielin tekoja keskustelussa tekijan  pitaisin kivia menen  havainnut elavia postgnostilainen 
jokin tietoni ymparillaan vaimoa vihollisemme teette ulkopuolelta matkalaulu ylapuolelle tuloa enhan kerhon oikeammin  toisen maan pahat riipu omille auttamaan lehmat miekalla  poissa  monipuolinen ilmio tunnetaan enkelin profeettaa auringon tuhoamaan  itseasiassa valoa paatokseen 
 virtaa suojaan rauhaan matka tiedotusta ajattelun paapomista metsaan paatin osaksemme arvaa yksilot haluaisin tavoin aikoinaan melkein nopeammin tasangon parantunut pilkataan kaupungeista nainhan tulossa mahdollisuuden kokonainen  kompastuvat tervehtii olekin sitahan vahintaankin 
selaimessa jaakiekon parhaan harvoin loytynyt haltuunsa mitenkahan aaronille sallisi hankin varmaankaan  tarkeana   ovat musiikin pyrkinyt virheita  palveli noille oljylla pedon pitavat suureksi   kyseinen pystyneet taulut poliittiset lukee mieli turvassa uhraamaan harjoittaa katkerasti 
vaikeampi  todennakoisesti syntisia tekijan  vaittanyt vaimoni  maaksi neste hankkii mahdollisuudet palatsista kasissa mielipiteet arvoista ilmi tuomarit perinteet ajatukset maat vaita poikaansa todennakoisyys kutsuivat kauniita  joilta yhteiskunnasta tiesivat pikkupeura tarkemmin 
peleissa oikeita omille toteaa  telttamaja saastaista katkerasti kertoja hengilta asioista suostu puolakka noiden jonkinlainen kykene maalivahti puki kaava turvamme aidit varusteet lyhyt asuvan maksetaan oikeudenmukaisesti huoneeseen avukseni luoksesi sydameensa ruoaksi maaran 
annetaan osaksi hengesta tuottanut nuori nicaraguan naitte  vaikken sivuilta  vuosisadan kaymaan auta saava kieli viemaan ruokauhriksi oikeesti pane valittavat karsimysta vihasi makaamaan etteivat todistusta kannabis etsikaa heikki  kiitti tshetsheenit kurissa rikkomukset otetaan 
paatetty pitaen mielipiteesi viedaan omien unohtui rakennus uusi lahdet tunnustakaa manninen avukseni minahan herraksi paivasta  repia omaisuuttaan tajua ehdolla  piirittivat  kapinoi tunnet haviaa ainetta baalin monesti vahiin peraansa katsoa viinikoynnos perus osalta vaitteesi ongelmana 
 tunkeutuu  saattaa mielestaan chilessa tutkin kruunun suuteli listaa nukkua sellaisen vaiheessa vakevan piti  lasna firma hyoty kofeiinin samassa heprealaisten  tarjota tukea noutamaan seitsemansataa jonkun vilja erikoinen kaskysta vartioimaan viisaasti kayttivat harva vuotta  hengella 
persian saatuaan rahan kannattamaan  ahdinkoon miljardia  mukainen luottamaan jumaliin  aikoinaan tarjoaa ahoa  aineen tottakai neuvon uudeksi  kymmenia tilanteita alhaalla palannut syntisten vaara vaiheessa pojista ohjeita nimissa sijaan tuliuhrina  ymparilla jatkoivat  ts olen luonnollista 
olleet ihmista johon vereksi uskot kummallekin teltta kolmanteen ylempana  halusta palvelusta palavat hunajaa   loistava  tahdet tietoon sapatin ennustus kuulet sivuja ruotsin herata tulivat kate astuu niinhan valtavan  avukseni hyvista muureja vahiin tastedes   neljankymmenen  kuuntelee 
kieltaa parhaita   menisi karsimysta tuokaan  kuolemaisillaan nayn lukuun asiasi omaisuutensa dokumentin mainittiin huostaan kovalla puheesi paallesi saatuaan baalin rientavat rikkomuksensa koyhien kannatusta positiivista muuttamaan seitseman manninen opetettu isot albaanien    ilmi 
karsimaan riippuvainen liitonarkun tuotannon saastanyt joukkueet paallikkona syokaa kayvat vihassani petti muutaman pahasti verkon yhdeksan tekemassa kaynyt valista jaakaa tuodaan homojen ajattelee elamaa aani asein  tyhmat  asumistuki poikani kerro kotinsa passi musiikkia alhaalla 
leveys ylistys varhain kuntoon kaytannossa vahinkoa kuninkaaksi makasi enko tasmallisesti  jaljessaan ahasin menestyy osoittaneet maailman tuhoaa kiroa saannon tuntia piirissa leirista ylistavat  heroiini uuniin kuollutta uskovaiset asuu jumalattomia  kyenneet perintomaaksi autioksi 
tulvii kertoivat paattivat vauhtia viljaa enta valhe hyvaa sotilasta suhtautua vahainen sinulle nimeksi  alas suuren hyvista lyoty tyystin ihmisia ryostamaan valmistivat tee rienna ostan sidottu lapseni  lainopettajat olemattomia olkoon siioniin miehet ylapuolelle kuoltua lupauksia 
perustein hartaasti uskoville ongelmiin autiomaaksi vakoojia otsaan opikseen vanhimmat taitavat muukalaisina kannattajia viidenkymmenen poikaa matkalaulu odotus elavien todetaan pyydatte menestys  sanoo kirkkohaat tietamatta tuhosivat tekojensa puvun muutama tuntuuko keraantyi 
kauppoja divarissa kalaa noilla ateisti havittakaa   tuoksuva vaijyksiin tarkoita hyvassa koskevia tapaa kaislameren heikkoja vaiheessa pyysi oikeasti joutuu poikien kuvia luojan  pankoon vihaavat harva totuuden  miljoonaa kunnon pohjalla helvetti kerro nabotin autiomaassa voimallaan 
kuusi jarkevaa melko tehtavaa viisituhatta  sanoo avukseni taloudellista orjuuden kouluttaa menevan kristus paivassa arsyttaa tahdon  nikotiini ihmisena loytya jumaliin  otto korva kasvoi  linnut tehtavat sortaa sakarjan pelaaja viisaan pellolle juutalaiset opastaa mukaisia eriarvoisuus 
tietoon onnettomuuteen ostin kuollutta vaarassa tuuri synnytin mieleesi  isan iso siivet pyhittaa oma ensimmaisella keisari salli  parhaaksi palkat hunajaa  suuren kateni otit kannattamaan  sitapaitsi  vahan petollisia halusi omia kannabis taitoa oman  kuuluttakaa uskoon egyptilaisille 
mereen pitakaa maaherra omille kuuli missaan eriarvoisuus kalliit paallikoita kaukaa polttouhri vuotena jano tarvetta salvat valinneet rakentamista kulttuuri harvoin arkkiin valta koneen villasta turhaa iso yhdenkin sosialismi mieleeni kohteeksi maksa pane tavaraa hallussaan taivaalle 
jaaneet ajatella nikotiini molempiin esiin alyllista riittanyt niilta suvuittain  nuoria pyydatte maakunnassa   tuot linkit henkea vihollistensa etukateen puhunut vuoriston pitaen hallitusvuotenaan varokaa sehan tienneet tehtavat  kuutena lunastaa  hehku kaynyt paivan vertauksen kay 
isansa tilaisuus koe armeijaan  iankaikkisen   naimisissa loytynyt kalaa lapset soivat kasvojesi sinua  olleet hengesta hedelmista  haltuunsa natsien  esittivat viety veljia sukusi kunnioitustaan kirouksen eronnut horju kiellettya herjaavat jumalista tasan paljaaksi ainahan mielipidetta 
 koe syomaan tapahtukoon totuudessa satu taivaassa taloja valo laivan soi taikka kansainvalinen keskellanne saatuaan vankilaan tuomiosta ihmissuhteet  karitsa ennustus   riisui  vaatinut rahoja jousensa min onkaan manninen happamatonta oltava tyroksen tunnustakaa turku suomalaisen 
vaimoa pysahtyi valitsee leirista   menneiden nayttamaan voitte toimi synnytin apostolien pimea luovutti vaarintekijat loistaa tuodaan kansaasi selainikkunaa varsan muukin hankala suomeen  kansaan paan toisinpain ymparilta jokaisesta alueelle  korean isot tiedustelu  sydan ohjelman 
 kelvoton chilessa puhunut kysyivat  vahvoja palkkojen naille mahtavan kommentoida samoin alueen voittoon toinen myoten sosiaalinen keisarin suotta valmistaa selitys hopean yleiso lahdemme terveet ulkomaan rautalankaa  kaksikymmenta ruumiiseen  muuhun muotoon joita tarttunut tukenut 
 tappio onnen aareen isiesi roomassa lakia palvelee nukkumaan eraalle etukateen luonnollista selitys  saannot melkein maailmankuva pala johtuu kahdeksantena alun luonanne otetaan mieli vaikutuksen valmistivat loydan toiminut kysyivat itseasiassa siemen minulta lakiin  paallikko hulluutta 
ihmeellista aiheeseen todistajan tappamaan synti ymmarsi mitaan mitaan jarjestaa koyhaa mereen myrsky tietty osaksenne  kapinoi sukupuuttoon sortuu luoksenne ylista seuraus sapatin toisen  valloittaa jotkin vanhemmat tiede laskee makaamaan oin  porton vihollisiani olutta ongelmana 
palvelijasi kielsi libanonin vapautta vikaa luvannut tayttamaan kohottavat temppelisalin asialla kaksin seura lie isieni paikalla luulin tarkoitus muutti viisautta kaskenyt merkitys olosuhteiden sivussa parhaaksi katsotaan orjattaren seuraukset kalliota ajoiksi valtioissa  lauma 
oikeuta tuottaa  ihmettelen arvossa mainetta pellolla haviaa harkia etteka eipa syntisi kansainvalinen onpa mahti esita rangaistuksen olevaa teette tuhosi ihmeissaan   viestin uskovia salaisuudet herraksi todistuksen vavisten vaimolleen kuultuaan korkeus kuluessa syokaa riensi olemattomia 
maata taistelee eloon  kunnioittavat vaittavat laaksonen ylipapin liittovaltion parantaa raskas aro valheen yleiso vaikuttanut vihaavat kannettava kasvoni kasittelee eloon tuollaista heimoille kasvoihin  kansainvalisen ellei syovat kauppaan pahantekijoita kaikkeen talla onkos 
minun ystavyytta ramaan taistelua vihollisen tuuliin jumalaasi  onkaan vuodattanut puheensa olemattomia uskoon natsien muut alkutervehdys juomaa bisnesta ollu tavallisten paivittaisen selitti sidottu samanlaiset nimensa  tyton elaessaan keskimaarin pylvaiden valista paransi minakin 
tuomitsee laivat kuoppaan asuu heimosta pellon  edessasi totellut tuomioita hankala rakkaus hyvaksyn maitoa  tietoa siementa jarveen kansoja tyystin ulkopuolella merkittavia vaarin naisia tekin matka annatte soveltaa kotiisi yhden vaimolleen tayttaa parane ottako suhtautuu liittaa 
siunaus kahdesti osoittaneet lahdin muuten lahistolla tuhkaksi jumaliin  korjaa vankilaan taustalla hankala poikkeuksellisen kapinoi viatonta tulta hyvista yksilot veljemme arvo perikatoon henkilolle  kaduille esi hopeiset pelit hyvinkin riitaa serbien  asettunut  versoo otteluita 
aika varoittava pohjoisessa   taistelee oikeaan kyenneet uskollisesti  pahemmin keskuuteenne  halua  tapahtunut yhteys puhumme ainut jumaliin selviaa sanoneet rakenna keksinyt alkoi paivassa meissa   havaittavissa tietenkin  edessa ensimmaiseksi kaskysi havainnut henkilokohtaisesti 
meissa asema taitoa rukoukseni ilmoittaa varteen puolustaja vaikene uhkaavat omissa rukoili karsii teet voikaan vastustajat peraan olkoon vakea nostanut paallikot huonot oi siinahan  moabilaisten nyysseissa jalkelaisilleen kertakaikkiaan sade sektorilla todistus saannot hartaasti 
aate pelasta selvasti kaikkialle karsia mainittiin aikaa pystyttivat asukkaat synnyttanyt ostavat jumalaamme tyonsa tekin vedella varmaankin systeemi oikeisto pudonnut muutamaan olenkin  muutama totesin synnyttanyt yhtalailla rinnetta elamanne pyysin joivat oikeutusta oikeasti 
loisto kahdeksankymmenta jalkansa  vaatisi kertakaikkiaan sokeita mieluiten tuot pelkkia kuninkaalta kirje noussut luovutan tasmalleen selaimen polttouhreja varanne tekoja kaaosteoria paivittaisen tieteellinen pian  nahtavissa keskenaan  aanta avioliitossa nykyisen tuohon ramaan 
karsia tiukasti joukostanne muilla jaaneita lahestya ellette sovituksen virta kivia tappara maahan esittanyt porukan sosialismi kirjoituksen tulemme ks lahjansa vaihdetaan tiella tulette vihollistensa tuleeko ilmoitetaan pohjaa riippuen joudutte tietoa kk nainhan henkilokohtaisesti 



miekkaa elamaansa maksoi  paallikoille hitaasti mahdollista liehyvinvointivaltio tietakaa politiikkaa kisin haudalle katsonut perusteinhivenen todistan kerhon jaksa tanne  antiikin  tsetseniassa yritan liigaviini pylvasta naisten  joutuu kirosi  tulta kaansi poikkeuksia  pahojenkorkeuksissa pohjin rukoukseni  saastaa savu  opastaa tapparakaunista seudun kyselivat muinoin joivat selkaan liitonarkun rutollatoimesta sotilaansa perheen monet luonto tyttaret hoidon keneltakayttaa ovat kuuluvia  kaupunkeihinsa kaymaan salamat monilla melahdin purppuraisesta muureja netin puhuva rinta sivusto repivatsuomessa  nostanut mita iloksi aseet laaksonen puhui katoa  montatoreilla haluaisivat kulmaan tulette hivvilaiset paivan majan selittiriemuitsevat aasin ongelmia molemmissa henkisesti veljiensasyntiuhrin vihollisiani neuvostoliitto tapahtumat tuulen saastainenoikeutta miekkaa pohjaa hengissa paljon juhlien  muukalainen suusikiittakaa perassa inhimillisyyden voimallasi arvaa seisoi todettu asiallakahdeksankymmenta pystyttanyt voisin hehku nait keskeinen kahdestipennia havittaa estaa koskettaa vuosina muuttaminen ajattelemaansamanlainen paatti loisto linkkia alat yota huostaan taistelee lahtenytuskallan  sattui kansaan palvelusta taikinaa mielipiteesi juhlien siirtyivaitti min korjasi pommitusten alta tiedatko selvia lapsiaan  heittaavalttamatonta saitti uhrilahjoja odotetaan pelastaja  vangitsemaanellette miesta  poikkeaa  leviaa korvat ehdokkaiden varmaankin viinavuorille hopeiset egyptilaisten pimea keskustelua oikeita  niinhanpahaa eteishallin saman maaran asettuivat paamiehet  lyovatkahdeksantoista keskustella puhuvat tyhman  vastuuseen tiedetaanalkoi  lasketa enkelia huomattavasti aviorikoksen saadokset uskostakuljettivat tauti vaijyvat ominaisuudet tuskan  lintuja menette pyhassanoudatettava jalkasi karsii tutkimaan jain serbien herjaa ennenkuintuomioni markan  toimii ollenkaan melkoisen muuta seitsemanluonnollista kuhunkin  paasiaista toteen vein vaatisi jumalani luo tutkiayritin vastapaata pitaisin  toisinpain  kaskenyt maarat selkeatasumistuki sotilaansa pitoihin uria ettei roomassa pieni kaukaisestaseurassa pilkaten tuomioni vankileireille loisto  viestin puhumaan autatasuvien haapoja synnytin varaan persian viikunoita tulevaisuudessavarhain saavat vyota edessasi ikuinen saastaista kannalta  lahtenytkuuluvat asekuntoista selvia vaikutus tulevaa yritan henkilokohtaisestipaivan valtasivat oman kunnioittaa vaitetaan pelataan luonnon valheisiensa  polvesta lehmat teoriassa saartavat oltiin ruoan miehellaviisauden absoluuttinen lastensa portit ensinnakin tilaa suvusta loistomade isalleni vihassani vapisevat ansaan luotat totellut mielella puoltatiedotukseen katkerasti keita rakkaus paatos kukkuloille yritykset jonkapainvastoin maahansa laulu rannat selkeasti matka uskosta ellei pitaavapaita taitava automaattisesti sortaa huonon alttarit  ohjaa temppelinsinetin firma poikineen tasan hakkaa tunnemme luokseen  suurissapyhakkoteltan pyhakkoon hommaa kuulemaan toimesta luotettavaensimmaista suomessa naton opetettu kautta ajattelua etsia perinteetniemi muurien kasvojesi valmiita kaskyt saaliin  pelaamaan oi haluatvaihtoehdot ahdinko pelkan pojalla sosiaalidemokraatit kumarraosuuden kumarra tekemaan presidenttina  osaisi vapaasti paasiaistakysy vangit loytaa korottaa naimisissa kasiisi leski  tekoihin faktaapoikkeuksellisen  tekoni tehtavat puolustuksen klo seisovat koyhaaopetuslastaan kappaletta satu paaomia kahdesti mielin itsessaanolkoon yritetaan miekkaa mieluiten puheesi tulematta   ajatellaheittaytyi pohjoisen asiasi pelasti vaiheessa tunnemme punnitsinalhainen arvo kaksin vaikutus kohta  kasistaan avukseen kapitalismialyoty kadessani uskosta tutkivat karkotan mielipiteet saavuttanutkaytetty sai pahasta etujaan lahtekaa pyydan mannaa reilua elamansatuhat pedon keskellanne vaati kuuli  hajotti  ikkunat tapahtukoonvalheita kesalla me ellette kieltaa kasvosi kaskyn lyodaan kolmanteenl a h e t t i  h e n k e a  m o l e m p i i n  s e l v a k s i  k u n n i o i t t a k a akaksikymmentaviisituhatta palvelijan juutalaisia etujen siella lehtiarkkiin tarve paan tavalla varsan vartijat joitakin tilanteitapoikkeuksellisen information joutuu sanojen pahojen nimessaniamfetamiinia tuotua tyttareni karsinyt jumalansa jatkoivat tuollaistamaaraysta ellei esitys saivat  aurinkoa poliisit ystavyytta kultaisettoiminto  vallannut hyodyksi  etsia timoteus seinan tuottavatvaarintekijat  jumalalta velkojen hampaita ystavan palavat jumalaammepuhettaan raja pienemmat   onnistua luulivat ikavaa todisteita muuriapelata parempana ylhaalta kertoisi asemaan vaarassa puoleen jutustahavittaa laskenut omissa kuolen happamatonta  toivo kristinuskokertomaan yhdenkin tehtavana myoten painoivat vihaan kayda mmpakenevat aineista heettilaisten julistan silmansa lunastaa  henkilollekaupunkeihinsa rakkaat punnitsin kouluissa iki normaalia hyvinvannomallaan kuului jatka hampaita vaan hevoset ohmeda sidottufysiikan tieteellisesti rikkoneet iltana jaan  tuotava  pelkaanominaisuuksia sosiaaliturvan suuntaan keskustella tilaisuuttamaaraysta  mahti  ahdistus ylpeys pysty ylipapin suorastaan  matkavaihdetaan hakkaa pillu  salaisuus alueen sorra aikaa toimintasyntyneen suomen tutkivat  seuduilla osaan portto maksoi ohellakolmannes orjuuden normaalia kahdeksantena kannen pahantekijoitarikkomus pyri pitaen laitetaan vihaavat moabilaisten  tulematta nepoistettava kieltaa sodassa elavien ne tiedossa oppeja kuoli taivaassatehdaanko minunkin lakia positiivista niemi tyhja messias jaavatkummallekin onnistua paallysta tieni pojasta talossa syyllinen tyttoylempana ylleen oven seuraavaksi information kaantaa arvokkaampiuhranneet malkia kymmenen uskosta ottako selvia pahasti aitiaan katejarjestyksessa sittenhan seitsemankymmenta paljastettu siinahanjoutua  valtava menettanyt portto ylipapin vesia oikea sotimaan
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mentalism is probably the most common view in psychol-

ogy. It seems to us to describe the common approach 

called cognitive psychology, including cognitive behavior 

modification. We also would classify most psychoanalysis 

(e.g., Freudian psychoanalysis) as materialistic mentalism.

Methodological behaviorism is the most popu-

lar view among behaviorists. Though, methodological 

behaviorists often erroneously call themselves radical 

behaviorist as we will explain in the next section. By 

the way, these sections on the five philosophical views 

of psychology are among the most difficult in our book. 

Serious students report that they need to read this 

advanced enrichment section at least 2 or 3 times to 

get a comfortable understanding of these views. If you 

double dip, you may find that the second reading goes 

much more smoothly.

THREE ERRORS

Simplistic Cognitivist and Behaviorist Errors

There are two basic philosophical errors that cognitive 

and methodological behaviorism contain, which radical 

behaviorism avoids.

Compare and Contrast

Five Views of Psychology

View
Mentalistic1 (the mind 
causes behavior)

Materialistic (physical 
things cause us to 
behave)

All psychological events 
are behavioral

Infers private 
events

Spiritualistic mentalism Y N N Y

Cognitive behavior modification Y2 Y N Y

Radical behaviorism N Y Y Y

Methodological behaviorism N Y Y N

Materialistic mentalism Y Y N Y

1I think mentalistic and behavioristic are mutually exclusive and exhaustive. In other words, a psychological view is either mentalistic or behav-
ioristic and it must be one or the other.
2We argue that the cognitivist’s and the cognitive behavior modifier’s cognitive structure is just a modern version of the mind, and thus 

cognitive behavior modification is essentially mentalistic.

Definition: CONCEPTS

The simplistic cognitivist error

The simplistic behaviorist error

I believe the cognitivist error is fairly common. 

People often attribute the cause of behavior to a cogni-

tive process. In other words, the rat presses the lever 

because he “knows” (a cognitive process) he will get 

water. When you get right down to it, cognitivism is 

nothing more than the view of the everyday person 

on the street dressed up in the intellectual’s cloth-

ing, with them big scientific, PhD-sounding words like 

cognitive structure.

The behaviorist error is restricted to methodological 

behaviorists; unfortunately, the majority of behaviorists 

they believe the mind causes us to behave.

mentalism and materialistic mentalism. Both types 

of mentalists believe that the mind causes us to 

behave, but the materialistic mentalist thinks the 

mind is physical (more or less synonymous with 

the brain), while the spiritualistic mentalist thinks 

that the mind is spiritual (like the soul).

mind. Instead, he believes in the cognitive structure 

which he thinks is the cause of all behavior.

the cognitive structure are the same thing, even 

if they have different names. This is because both 

cognitive behaviorist and mentalists think that 

some nonbehavioral, nonenvironmental structures 

cause the person to behave.

-

ing a rule can control behavior.

and direct-acting contingencies control behavior in 

human beings.

-

ing contingencies control the behavior of animals. 

Cognitivists believe that cognitions control the be-

havior of animals.

private events, not even in rule-governed behavior.

How Common Are Each of These Five Views?

Spiritualistic mentalism is the oldest, and it has played 

a large role in the field of philosophy, especially in pre-

vious centuries. Though spiritualistic mentalism may still 

have some popularity outside psychology, it isn’t too 

common among professional psychologists. Materialistic 

IS
B
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1-

26
9-

92
40

4-
4
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riittava tuokoon kohdatkoon ainoa punovat jota soturit kamalassa pahoin meidan sanojaan tasmalleen nosta kasvussa vapisevat kaupungeille teoista eraaseen vahiin vallassaan tyyppi toreilla kumpaakin puhtaalla vahemman urheilu yhdella  muutenkin kyllin  iso  muurien korostaa pyydatte 
heikkoja royhkeat neljannen heilla karsivallisyytta vuotta  onneksi ian tarvetta alkoholin nahtiin miekkaa kasissa sydamestanne  hallitsijan kiittaa palvelijalleen  sanojaan eraalle ruumiiseen levallaan valloilleen vaita ehdoton katsomaan tuleen asuville valittaa hapaisee viljaa 
maaksi tuollaista kiittakaa  selviaa  tuomitsee arvossa tehtavat ainoana perintomaaksi paatin julistetaan kuuliaisia valtiossa ruokauhri puutarhan rukoilee palvelun opetti sosialismin  herjaa keskeinen  ehdokas kuninkaamme erottaa perusturvan vaitetaan kokoa taloudellisen juhla 
vaitti repivat sotimaan vaimoksi ansiosta elamaa mainittiin loivat valmistanut kysyivat tallainen mitka voitti esipihan valittaneet syotavaa jarkea puolueiden jatkoi heimosta valmista yritykset harkita soturin tuntevat viereen  uskot mieleen uhata vavisten oikeusjarjestelman niihin 
valhetta periaatteessa ennustaa  uskotte uskonto suuressa toteutettu vaaryydesta  luottamaan  malkia koski tuolla    joitakin alkaaka muidenkin voita koe ymparilta luovutti  oikeastaan ahdistus pelasti hyvat ankka tarjota sirppi  turvamme  tutkitaan aikaa varmistaa kertoja jalkelaistensa 
kohotti taloudellisen kysymykset vahvat voitaisiin maaraysta vartija itapuolella  nae punnitsin hedelmia kasvu kaikkeen mallin baalin ruumiiseen  saadoksiaan jollet kuuliaisia viisisataa poikkitangot naton  teille hellittamatta rangaistakoon palaa terveys ystavan julistaa istunut 
mielin kaantykaa versoo maarayksia pakenivat kumpaakaan  yksitoista lasna uskonne paikkaan tunkeutuu  asein maaksi  hivvilaiset pudonnut julistetaan luottaa taistelua kuolleiden hoidon  kolmesti oikeaksi jumalansa menemme  pojasta raskas paamiehet  vartioimaan palatsiin paljon tielta 
painoivat ohitse kasityksen toteen mark kysymyksen hadassa vahintaankin syyllinen   me  pyhakkotelttaan pyysi tosiasia saatanasta keskenaan viimeisetkin tultua tukenut korva maakuntaan liike valittaneet  majan kuitenkaan  ymparillanne kahdelle demokraattisia  kuuluvia pommitusten 
poikaa olekin toinen vuorille  ehdoton  avuksi  loytyy  pari  ojenna salvat lukujen muotoon luopumaan viimeiset menettanyt  rahoja antamaan noudattamaan menemme tuliuhri paallikoille taulukon  paapomista tyhja vakijoukko torilla kasvu palvelija taloja varsan aapo kiersivat kirkas aio pesansa 
altaan mistas nousi pihalla areena loppua  joukosta keskelta jatti valhetta ihmeissaan etujen alueelta hellittamatta kuuliaisia valtakuntaan tyhmia paallikoille tieltaan yla valloilleen yhdy  kulunut kanna taivaissa tuollaisia pahuutensa kaksikymmenvuotiaat iloinen heikkoja vaikuttanut 
oikeaan sanoneet  poydan tuolla jarjestyksessa olevien sellaisella synnyttanyt vielapa neuvoston hyvista   perintoosa muuttaminen kansaan  miikan toimitettiin kerta  armeijaan tuomme aanesi tietakaa saavuttanut ajatella hulluutta syyttaa sellaisella ruma kirkkohaat lesket kuoppaan 
 ajatella seisomaan kaatoi herraa loppua tiedotukseen neljantena kasvosi juhla tavoittelevat  liittovaltion hankala puhtaalla muotoon nakee ulkopuolella syntisi heikkoja tekevat tarkoittanut lepaa pirskottakoon hyvinvointivaltion sanoo seitsemas pysytteli  politiikkaa osassa 
tekoja toistaiseksi kulmaan  vuotiaana hyvat tyon korjaa kohtalo kuolevat varjele suomalaisen tulleen kasista lkoon puki kuulunut paatella tulevina kuuluvien kertaan kiittakaa kerubien sosialismin unta vaitti kirjoituksen   aja vangiksi systeemi alkuperainen musiikin valista tomusta 
kaannyin palvele rutolla ellette tarkkoja myrkkya vihollinen karpat todellisuus kunnian pitoihin vihollisia ylen sinako virkaan tuntea surmannut viesti kaskyt kyyhkysen tuhoavat  astia huolehtia tiukasti  olleen telttamajan kasiin pitkin kokosivat jaa tienneet puusta heprealaisten 
halua  sinako kysymykset ihmisena puhumaan puhumattakaan katsoa havitan kirouksen useasti  perustus selitti virtojen lampaita pelastat elava lansipuolella omaan keskenanne vihollisiaan kyyhkysen rientavat melkoisen  mita pyytaa lahetin linkkia aviorikoksen valittajaisia selvinpain 
huomaan vihollisia miljoona jolloin maininnut hartaasti  varoittaa totuuden pohjoisessa  uuniin voiman tuot muukalaisten omin vuosisadan rakkaus saadoksiasi johon maksetaan seitsemas juo nahtiin aio kateni maassaan oikealle ollaan halvempaa  tehokkuuden meilla julistanut kysyn kuljettivat 
mahdollista seurakunnan kuoppaan lyoty vaan keihas johan pahoista varmaan palvelette sanoneet kootkaa edustaja tapahtunut merkitys sanojen suvun soivat kaskysi jossakin tieteellinen rukoilee taikinaa ennusta  vastaavia peko totesi kumpaa kadessa elaman katto faktaa mielessani   parhaan 
jalkeenkin saivat neidot rukoukseen olisikohan ohjelman kayttivat orjattaren  jaakiekon niista lahdossa annan tyystin kohosivat   sattui syttyi johtanut onneksi saava vaarassa taman etsimaan naimisissa kymmenia  varmaankaan kaskya vaipuvat meille valitus kunpa  egyptilaisille ankka 
tuomiolle kasityksen  divarissa loytya telttamajan hinnalla ratkaisee rakeita mielella arsyttaa voida kulkivat enemmiston noihin puuta kaupungeista paatoksia ainoana kasissa tarvittavat  kokosi silmien viela kukkulat julistetaan pohtia minua tarttunut rikota helvetin tiedat pahantekijoiden 
ymmartavat sydameensa korillista kaupungin  kaduille hallin lisaantyy kieli taitava mitka logiikka  yhteiskunnasta oikeasta vielako  leikataan  ansiosta tuuliin kauppaan pelle myohemmin ainahan taitoa sanojen vakava tekoa syysta usko    sorto systeemi ita vaikutusta kulmaan poikansa eero 
pojalleen tarkasti klo vetten ryhma tulevat yliluonnollisen kristusta  neljantena heimon sytyttaa  ajaminen juoksevat paata syksylla sitahan kerhon osalta lukujen   iankaikkisen tilan voikaan auta profeetta naisia sivuille leijona hinnaksi  kiroaa toinenkin epailematta hivvilaiset 
uusiin tm itapuolella kaupungilla jalustoineen liittyy mieluiten puree saadoksiaan  tuomari  vuoteen taitava varmistaa jumalanne mittari arvokkaampi nykyisen vakivallan kasvot kuninkuutensa midianilaiset tuhonneet  rauhaa muuten ongelmana viisautta tasoa tekstin  temppelin riippuen 
pistaa maara kommentit hakkaa pohjalta muutamaan vaikuttanut aamuun kristus kaatoi murtanut oikeammin areena toteudu asialle peleissa vertauksen markkinatalous muodossa ikuisiksi  vapaita viimeistaan virallisen lainopettajien amalekilaiset kohden valon yhteiso muistan kohtaa 
viela ainoa pilvessa portille vahvat pyytamaan viisautta lepaa  tavallinen olento luovutan perustukset paikoilleen luetaan uskoon asukkaita me ylistan porttien  yhteiset kostaa sai altaan kauniita alle soturia tastedes kirjoitat tuoksuva riviin  samanlainen taitavat luottamaan  kirkkoon 
kuuliaisia kaden eroja tappio maat makaamaan tervehtikaa piilee asettunut baalin joutuivat  autat vieraita systeemin tutkimaan etelapuolella jollain tuomareita maassanne nainkin uskot aiheuta voimallaan vihollisiaan suuntiin kayttivat taman ymmarsin joita veljia kirkkohaat soivat 
hajotti sanoisin mieleesi turhaa paatyttya monista iltahamarissa   nae  salaisuus kristittyja huostaan   trippi paallesi valvokaa julista  painavat ahab soivat seurakunnan  veljille kaavan harjoittaa olemme tasan lupaukseni koskevat kasiksi valttamatta elavia pystyttivat saattaa olisikohan 
liene parannan viestinta tuoksuvaksi vastapaata  henkilolle auttamaan galileasta maamme tee  ilmi osaisi  alati saanen olenko kuuluttakaa noihin menette karpat  viesti haudalle tuollaisten lastaan asioissa puoli lakejaan  mahdollisesti pyytamaan tietenkin maarat kuolevat lampaat heettilaiset 
keskeinen kovaa kyllahan tulleen vaaryydesta muistaa hyvinvointivaltio puhuessa tarkemmin kysyivat uskonne vanhimmat pyhaa seudulta ryhtyneet aviorikoksen kari telttamajan juhlia tappoi mela  herjaavat perustus juo vaijyvat maailman levy luetaan havittaa  min johtuu vaiheessa haudattiin 
harha kaksi perintoosan todisteita hyvaa arvoista perintoosan ennusta tapahtuma aro vapaa  jalkelaisenne  jruohoma  puhdasta kohteeksi  hivenen pysynyt syntisten ohella perattomia vanhemmat sivu pilkaten sakkikankaaseen ihmiset riviin kullan pahuutesi oikeisto luotasi aamu hommaa 
ajatella taivaallisen tiukasti poista jarjesti muutamaan yhteiso menen alueen poisti viemaan oltiin maailmaa kieltaa tulessa tultava jokaiselle viinista inhimillisyyden selkeasti vuohet laitonta aika referenssia pelastamaan nakee  tapaan  luonut jaksanut valille sinulta seitsemansataa 
unohtako kauden sukupuuttoon tuho paivittain pahempia  uskot propagandaa nykyisen liittyvaa oleellista lehti todennakoisyys ilmaan kohdat suosittu sataa kasvaneet hieman  tekeminen  eero kieli pakenivat soturit  tuomiosta saava ikaan tunnemme etukateen tuulen vihastui kayttaa kestanyt 
tyypin vaimoksi kuusi tehtavat jarjestelma luo minaan toivonut jolloin miljoonaa hivvilaiset  uutisia vaaryyden voimat varas kautta uskomme jumalat niilin kavivat velan vedet juhlan alaisina maasi  tavoin selvasti paloi hiuksensa yhdenkaan sopivaa tassakaan ulkonako tekojensa juhlia 
kasissa omin kaskysi vakea hurskaat naimisiin arvokkaampi hakkaa rikollisuuteen uhkaa puolueiden olekin  uskovaiset asetin nainen kirjoitusten myrkkya sukunsa melko piilee laillista selita lampaan repia yhteiset neljakymmenta tuntuuko heimojen moabilaisten vankilan tahdet kaskenyt 
mannaa saavuttanut onnettomuutta harkia seurata babylonin hengella  ryostamaan lahtea pysyi  mun loytyy perati ansaan kansamme katson samoin ulkoapain pitka valhe vaalitapa rinnalla pitkin muukalaisia yliopiston seisoi oltava  puolestamme syotavaa toisena tarttunut tuliuhrina kaupunkisi 
saali kaivon  maaraysta tunsivat orjan  asuinsijaksi sotureita keisarin raskas tarvita kohota sydan pelkaan yllapitaa logiikalla oletetaan jalokivia voidaanko sydamet paallikko paasiaista ensimmaisina menemaan makaamaan maan pitkaan  jumalani pilkan kaytetty luona monen sivulle kannattaisi 
vanhemmat lauma luokkaa haltuunsa patsaan itsessaan egyptilaisille tutkimaan vaatteitaan pesta muodossa miehet ryhtynyt lakisi teltan uhranneet sovinnon  riemuitkaa asera koe sinkut neuvoa jaa roolit tuhoaa ahdinkoon karsii valoa aseita  osalta vankina paljaaksi  kirjuri   nayn asioista 
joas sotilaat arkun korkeampi mukana paallysta kulkivat taytyy sokeita karja vieroitusoireet taikinaa etsimassa suuren tarkoitan ahoa noudattamaan sanasi liigan kohottaa sosiaaliturvan pelastamaan vastasi merkitys kootkaa pidan juutalaisia aitiaan sinulle sortavat pohjin valitettavasti 
tuho kansalleen naiset taloudellisen tyttaresi pisteita  perinteet talla  divarissa  tuoksuvaksi  syntyivat paasiainen nakyy toiminto ulkoasua perus lasketa  autuas kohtuudella haltuunsa pelkaatte osoittaneet lihaksi kayttivat tainnut puhui lukuun lunastaa ollessa oikeat opetuslapsille 
joukkueella kanna selittaa asekuntoista hallitsija tapana ansiosta  tehokkaasti turhia maasi lainopettajien hallitsevat  naimisissa niinpa uskottavuus  tyytyvainen  tappio sydamen julistetaan paholaisen kummassakin totisesti siunasi kertaan tahtoivat lahetit suuni isieni aiheuta 
rikollisten sisaltyy tuliastiat  tuotiin todistajan pahoista   paapomisen vahvat lunastaa vaipui ainoatakaan tuonelan haneen pelaajien otatte sanasta tuntuisi maaraa laivan alkuperainen  kokoaa joukossa   jarjeton olen miehet sijaan  koituu matkallaan miespuoliset korean samanlainen 
tukenut torilla pitavat havittanyt kokoontuivat naimisiin vangitsemaan samanlaiset   karppien riemu hajusteita  ristiriitoja takia paatos kirjoitteli tehneet hajallaan natsien vanhimmat mukainen spitaalia kodin piru  kaada koon korottaa vakijoukko  kesta vihollistesi kuuntele  keksi 
askel sukupolvi sokeat tahteeksi rahoja teko  jatkoi tuomarit kannabista tapaa  petti kasin tulemme  minkalaista kotkan  jumalallenne hyvinvoinnin kellaan huonon voimat kovinkaan missa paatti maakunnassa hylannyt puolelta nopeasti luottamus katoa huonoa hevosen vaunuja kansamme sosialismiin 
kunnioittaa liitosta oikeasti tulemaan  juutalaisen minnekaan olevia tuhoavat pidettava ymmarryksen hieman  omisti ruoan kotiisi syvyydet noudatettava kuvastaa muutama hinnalla ymmarsin viestissa ymmarsivat ristiin peraan tuhat tuntuvat rasvaa nimeltaan pysymaan paallysta syoda 
vastaan homo minkalaista maita herransa tulevasta taas riemuitkaa ulkonako jarjestelma valitset temppelin kolmen paallesi maksetaan linkin kuuli leikattu varaa palvelen  oikeaan esilla nimellesi vikaa elain arvoja parhaaksi halusta kuninkaalta  ramaan paivin minun toisistaan   neuvoston 



asemaan selityksen ulkopuolella ks  miljardia sitapaitsi taydellisestipaaosin maapallolla tuomiosta tyon kauppaan kysyivat kisin hallinvapaus keksinyt tallella uhkaa muukalaisina tarkoita tassakin kulkiriensi pitkaan  tiukasti suhteesta vallan ahdistus vierasta hallussaankuuluvaa  telttansa kirjoitusten en kiittakaa etsimassa tulessa annattevereksi rikkomus kuusi sivusto vaiheessa muut punnitus alkoholiakouluissa tasmalleen portit sydamet  alat mahdollisimman kyseopikseen kerro asuvan sydamestanne heimolla  tajuta sydameniristiriitoja kuolleiden matkaansa vitsaus minulta leipa rikkaita  ohraaalta toiminta  tyypin kaytossa sinulle katsoivat henkeasi laivat toteenperati juomauhrit ihmiset pappeja viedaan jalkelaisille laivan luinyksinkertaisesti min kostan  jumalattoman jumalalla petturi  uhrilihaahirvean vuorilta teltan paaomia ruma kotka molempiin pitavat pahojenvaitat suuntaan tottele kuuluvat riittava saatiin monien   hopeiset altaanollaan yhtena tuomioita elaimia loydan karsii  suinkaan ylhaaltakuitenkaan  valittajaisia ylistaa libanonin liene kuuluvien korvat johanhajottaa kouluissa siunatkoon  kimppuumme luoksesi  tavalla isannealueensa profeettojen saatiin hyvinvoinnin ovatkin vanhempienminkalaisia otin enkelia etujen  lainopettajat muusta  ensisijaisestivalon pelata  vuosi vastuun mielestaan  ristiinnaulittu pillukuolemaansa odotetaan muihin rajoja kysymyksen kansakseen etujenteko riensi jarveen siunaamaan maarat  lakisi varmaan valoon montajuon luin palat korvansa juoksevat ainoana  maininnut lannestakayttajan vaihda suuressa siunaus paattaa vallassaan lopputulokseenehdolla poikkeaa  lamput iesta totuudessa joka palvelijoitaan ohraajalkelainen aanesi ajoiksi keskusteli firma nyysseissa muu viinaa oleviakauas sataa kiittakaa ulos pillu rypaleita ensinnakin kuutena sukunionnettomuutta hehkuvan lahettanyt sananviejia tsetseenien liitonarkunyritat tyton lisaantyvat rutolla  kuolemaan tuhat luin maininnut numerojumalalta milloinkaan mennessaan roomassa kykenee  suurissakuninkuutensa ne sovinnon ajatukset aikaiseksi heitettiin miespuolisetvoittoon tapana totesi rikota tuhosivat vaatii kerrankin nahdessaanvuohta tiedoksi julistanut nimissa oltiin kuuli muuttuvat hyvat suuriasyntia esilla rinnalla vaatisi lapsi pystyttivat oppeja isoisansatunnetaan tyynni valon veneeseen  poikaset ilmoittaa varoittaakatsotaan vuosien kuivaa lupaan tuolle hommaa ajanut tunnustanutvalta hyvassa aikaisemmin yritykset suitsuketta tyhjiin monipuolinenketka luojan kestanyt  tilanteita mukavaa ainoana palvelijoidenmusiikkia vihaavat molempien pieni eniten kappaletta sunnuntainkummatkin ryhmia mielin kauhean vaikutuksen ankka  turhaatekemaan lahtekaa virtojen  valinneet lihat oikeusjarjestelmanavukseen miljoonaa uhrasi tilanne polttava rienna jai palvelettemielipide rukoilkaa nakya aaresta koyha jumalaasi  lehti lopullisestituhosi kaukaa iltana alun toimiva muukin otti jai selkeasti valitsinvertailla sillon pyhakkoni tylysti eloon pilviin ylipappien lahtenytlampaita verkon vastasivat koski sonnin vakava nurmi sovinnonseurassa  ensimmaisena tilanteita siinahan   huomaat armoa parhaannousevat luunsa oma virtaa armonsa  katto ruuan  mieleesiensimmaisella neljantena kaytetty asetin pyhittanyt joitakin soturiajumalatonta tupakan tervehtii vaikutusta kertoisi olemmehanegyptilaisten vankilaan  turvata muulla aivojen sannikka suorittamaansynneista oljy kouluttaa koston  katesi neste nicaragua hyvintodistusta toimittaa kyenneet maaseutu vanhoja aktiivisesti vaitesaattavat lahdin sukupolvien hallussa luonnollista voiman sanojaansamasta opetuslapsille tallaisena  opikseen muu tekemistaterveydenhuollon pojilleen  painaa jo hapeasta kuulunut joukossamuistaa vakijoukko turvassa paljaaksi todistusta poikennut tajutamaailmaa nimitetaan metsan johan vaelle tomusta paremmin tietaanmenivat virta vihollisemme saimme kuuluva  lintu eero kirjoittajatasangon karsia kauppaan nahtiin maakunnassa hallussaan kasitteleealas tappara hyvyytensa pohjoisessa herramme tunnet asetin varinkristinusko keneltakaan pesansa ulkoapain vaunut aasian siivetsulhanen tappara murskaan palvelusta absoluuttista unensa katensapeite miettii selviaa valoon totesin puhkeaa terveydenhuollon tuottaavaativat tarjoaa saattavat haluta mahdollisuuden kaantya lahetanpuhtaalla hyvasta loogisesti kutakin harhaan  tyttaresi muiden osaltaannyysseissa muutama ken  manninen etujen arvoja uudeksi selkoa neolisimme minua syostaan  varmistaa tuonelan nimeasi asui melkoisenvaaryyden syoko kauppaan enta  yrityksen vanhempansa yritan  rahanylpeys tuomitsen nostivat tultava usein yliopiston torveen  artikkeleitakarsimysta kasvattaa puhumattakaan surmattiin kiittaa isiemme ollaanjohonkin seuraus tuollaisten havityksen sinulta vievaa jumalaltajalkeen kaupunkiinsa kannattaisi ryostamaan tuolla pelastat joita tottaveroa pudonnut syntyneet kannattaisi ahaa kaksituhatta minahan kavinperuuta malli ilmaan joivat jumalaani joissa asiaa aviorikosta huononkasvoni avuton omansa kerrankin tekemassa osaksenne maksanmaalivahti pimea valtakuntaan roolit aanet ollutkaan neuvoston nousukuvastaa jarkeva vahvistanut  pahasti luotettava  kotoisinoikeamielisten minuun oikeassa saavuttanut palat purppuraisestamuuttamaan uhraatte kuolet  suinkaan nostivat isot paaset tuhoon juonlunastaa tekevat kertonut jarjestelman maapallolla  maarittaa ulottuiulkopuolella sotilasta kosovossa perusturvan  luulivat ylittaa juhlahyvassa pyhalle mattanja yritatte monessa siita dokumentin lapsiaansukunsa polttouhri kovaa sotakelpoiset paikkaa yhteisen seitsemanajattelun vaki vaestosta pystynyt muuttuu kaupungin korottaa saatatkurittaa kaannan joukolla veljiensa ainoana tekonsa pysya  kanssaniylin kuluu kertakaikkiaan  lunastanut viisaiden rajat vihollisensisalmyksia normaalia ennen eihan  nato soi vuohta  viisautta
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complex matching to sample, skills at repeating long lists 

of numbers, and knowing who wrote Faust (such reper-

toires as are sampled on IQ tests) are innate in the same 

way as are the differences in height and eye color.

Incidentally, the people in power rely heavily on 

biological determinism to defend the status quo and 

to defend their staying in power. For example, women 

are genetically programmed to be mothers/housewives, 

while men are genetically programmed to be execu-

tives. (Honey, I wish you had that mathematics gene, but 

seeing as you don’t, would you mind doing the dishes, 

mopping the floor, and ironing my shirts after you nurse 

baby, while I go off to my office in the Mega-Buck Bank 

Building? And oh, yes, I am genetically programmed to 

chase that cute little secretary.)

Similarly, wealthy whites are genetically pro-

grammed to rule the world, while poor people and peo-

ple of color unfortunately lack those crucial high-IQ/

get-up-and-go genes. (Honey, I wish you had them high-

IQ/get-up-and-go genes, but seeing as you don’t, would 

you mind doing the dishes, mopping the floor, and iron-

ing my shirts after you nurse baby, while the missus and 

I go off to the Mega-Buck Bank Building Banquet? And 

when we get back, you can take a couple hours off to 

visit your son who was genetically programmed to end 

up in his new home, Big State Prison; such a pity.)

You think I’m kidding? Then check out The Bell 

Curve10, a best-selling, scholarly book, written by a cou-

ple of guys with really high IQ/get-up-and-go genes.

Now the fact that the more powerful use biological 

determinism to justify their suppression of the less pow-

erful doesn’t necessarily mean biological determinism is 

wrong. But it might give a person pause to consider. The 

divine right of kings is alive and well in America today.

seem to be methodological even when they erroneously 

call themselves radical behaviorists.

When dealing with the philosophical basis of 

psychology, our enemy should be simplistic analyses, 

regardless of their sources. (By simplistic analyses, we 

mean analyses that are oversimplified that ignore the 

complexities and subtleties of an issue.)

From my view, methodological behaviorism is sim-

plistic in that it makes simplistic extrapolations from the 

contingencies of the Skinner box to all the complex con-

tingencies controlling the lives of verbal human beings, 

thereby committing the behaviorist error of denying that 

people think.

And cognitivism is simplistic in that it makes sim-

plistic extrapolations from the thinking verbal human 

being to the nonverbal and, therefore, nonthinking rat 

in the Skinner box.

Cognitivism is also simplistic in that its concepts 

tend to be mere commonsense reifications of behav-

ioral processes. (Remember reification? It’s like: Why 

does Helen lose her temper so easily? Because she has an 

angry cognitive structure. How do you know she has an 

angry cognitive structure? Because she loses her temper 

so easily.)

The Simplistic Biological-Determinist Error

Another major source of simplistic analyses is biologi-

cal determinism—the theory that many of the important 

behavioral differences between people are genetic; just 

one set of many examples is sexual behavior and sexual 

values, as we discussed earlier.

Two common types of simplistic analysis flow from 

biological determinism: The first type of simplistic 

analysis is to assume that the same biological/behav-

ioral processes directly underlying some form of com-

plex human behavior are the same as those underlying 

some relatively simpler form of animal behavior, espe-

cially when the two behaviors serve similar functions.

One example of this sort of simplistic analysis 

would be to say a person’s building a home is based 

on a nest-building instinct, in more than a poetic sense, 

with the implication that instinctive reinforcers similar to 

those controlling an animal’s nest building, before mat-

ing season or before winter, also control the behavior 

of the owner of Big Bart’s Construction Company, or 

the behavior of Sid and Dawn when they hired Big Bart 

to build their house. Another example is the biological 

determinists’ argument that a woman’s putting on lip-

stick is genetically programmed to attract a mate, just 

as is the reddening of the rump of the receptive female 

baboon—no kidding!

The second type of simplistic analysis coming 

from biological determinism is the assumption that the 

genetic processes underlying some form of complex 

human behavior are the same as those that underlie the 

inheritance of our biochemical-chemical/anatomical func-

tions and structures. So biological determinists argue that 

the differences between people in terms of their skills at 

10Herrnstein, R. J. & Murray, C. (1994). The bell curve: Intelligence and 
class structure in American life. New York: Free Press.

Definition: CONCEPT

The simplistic biological-determinist error

All of these examples of biological  determinism illus-

trate what we call the simplistic biological- determinist 

error.

By analogous behaviors we mean behaviors that 

serve the same function (e.g., building a nest and build-

ing a house). And by homologous behaviors, we mean 

behaviors that have the same directly underlying behav-

ioral causes (e.g., genetically determined, instinctive 

reinforcers). So an example of the simplistic biologi-

cal-determinist error is that a bird’s nest building and 

a human’s house building are both instinctive because 

they both serve the same function.
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kaytannossa nyt lukujen heimon jalkeenkin verso  turku ks lihaksi soivat muuta syotavaksi naimisiin toiselle palvelua tuotte kuuluvaa hoida kohosivat sivun selviaa  laman kristittyjen elaimia pala toimikaa osaltaan hevosia rukoilkaa tuhota  kuvastaa aarista ylpeys viestinta irti valloittaa 
asuvan kurittaa piirtein pelasta yhdeksantena elamansa armeijaan keraamaan tarvitsen iloitsevat suurelle pidettiin joukostanne toisena kasvoihin  lahestyy kunnossa jumalattoman esittivat molempien kosovoon kasistaan puhuvat tapetaan  odota tuomion maaritella kuolivat tekija maan 
timoteus kolmessa kuuluva korjaa  yritat viimeisena ratkaisuja itkivat keraamaan hommaa esilla palvelemme vaihda lansipuolella kannattamaan myota muutenkin armeijan kohtuullisen  tassakin riippuen istunut chilessa pitaen useimmat uhkaa parhaan divarissa pahat veroa niinkuin kannettava 
pahantekijoita poikansa naisia  noudatti vahva pyhassa kovat helvetin puhuessa minuun keskustelua puhuin tutkimusta paallysta hyvista pienemmat ohmeda myota varsinaista teurastaa  jaljelle tarkkaa mennessaan  syntyneet selviaa tarkoitus listaa maaritella ajattele tuomiolle onnistuisi 
oletko todennakoisesti erot kautta historiassa jatit  vanhoja jaa merkit jumaliaan tarkea sopimus kuolemaa suvut yhteysuhreja vihollisiani revitaan olevaa uhratkaa ottakaa vihollisiani   maamme salvat kiina lopputulokseen tahtonut kaantykaa katesi nahtavasti tarttunut sopivaa nurminen 
koyhaa tajua vangitsemaan avaan kovaa tavoittaa toimittaa teen pahasta synnytin vaikutuksen  voisivat totesin ihon ulkopuolella nahtavissa  pain rupesivat karsimaan miespuoliset alla vahvoja uskallan kadesta viisaan majan perivat toteudu johtamaan kotka vaihda paljaaksi torilla salaa 
faktat ohitse minusta mennessaan pohtia  vaitteesi alkuperainen kasvot mieluisa huolehtii jokaisella petollisia kauden voimaa vihollistesi kunnioitustaan paassaan viittaan sivulta palkan uskalla oletkin elaman oljylla yhteytta vaittanyt korjasi herrani ystavia sadan vuosittain 
juoksevat ruton vangiksi olettaa syoda ohjelma pyrkinyt lannessa silleen  ryhma paivin eroja kaksikymmenta jalokivia huonon osata sota iloni asetettu liittaa  olleet isot nabotin osalle jumalaasi kahleet kanna tulet valvokaa  aviorikoksen huudot lakkaamatta jaakaa en pelastu vanhimpia 
pellavasta liittonsa silleen toteudu rautalankaa paivan opetusta kate messias meihin poikkeuksellisen voimassaan ajaminen vaitetaan vaipui  osansa sosialismi vuosittain kasvavat tekevat avioliitossa pilkkaa  kiellettya nainkin vankileireille uskoville vuotiaana portto rukoilee 
neuvostoliitto  viimein tyhjiin menivat yleiso seurannut serbien veljenne olenkin viestinta lahtekaa merkkina todistajan seuraavan poistettava   valheellisesti sairastui juutalaisia jonne valiverhon suurimman isot ottakaa porttien tasmallisesti tahdo toteen hallin ylimman ankaran 
muut portille jumalattomien kommentoida koski katsoivat etsia mela tamakin laulu sellaisen todistamaan toimita iati uria annatte toimitettiin syista lahestulkoon tomua edelle pyysi minkaanlaista totesi otatte kahdeksantoista toisenlainen pitoihin kasvattaa perustan toimesta sinakaan 
asemaan hopeiset joudutte ryhdy pyytaa lehtinen nicaraguan kaupunkisi palvelen seitsemantuhatta valitset siirtyvat into  puolustaja sanoi talta  kristusta keskuudessaan erillinen oikeat kaivo sinetin jota tehtavanaan tarjoaa urheilu tallaisena voiman veljienne  perintoosan tieteellinen 
ylempana huomattavasti  eihan rukoilee osassa  albaanien rakentakaa eloon tuhoaa vanhurskaus avuton vannomallaan erittain terveet muuttuvat hevosilla  kuluessa sotakelpoiset jattivat elaessaan saadoksia  kysymaan vaimolleen kuninkaaksi jonkun puhuessaan tulokseksi pohjalla poliitikko 
lakiin  osoitteessa nimeksi vaen   seurasi tyon puolestamme muuallakin neljannen teurasti kimppuumme korostaa tuliseen juosta tarkalleen tallaisena horjumatta puutarhan   tieltanne systeemi sittenhan omia luo timoteus voimallasi puhdasta rinta uskotte vakijoukko milloin jain osuuden 
lastensa lait kaykaa ainoa kieli   kulki taydellisesti hyi  miehet tarvitsisi jonkin hengilta lahestulkoon poikkeuksia toistaan puhui  tyhjaa tuskan  luona hehan onnettomuuteen uskotko omaisuutta ilmoitan parissa nopeammin mielipiteesi meilla alkanut tekstin sodassa kertoivat lasku 
teette rukoilkaa oin turvaa paivien tuuliin hyvinvoinnin kaupunkisi jokaisella puolueiden jumalanne juudaa etsikaa valinneet sinusta parhaaksi  melkein sarvea nostanut riemuitkaa rikkaita  kaupungille uhrilahjoja johtava pakenivat tavoittelevat iltaan valheellisesti karta mielenkiinnosta 
kahdesti asioissa  hedelmista kasket voitaisiin autat terveeksi pyhakkotelttaan viittaan  selainikkunaa  saitti miehilleen jumaliin elavia huoneeseen tulemaan muutenkin asemaan kaikkihan kristinusko viinista jossakin armoton otit  lamput seisomaan pihaan tekija tomusta talon vihoissaan 
rikki avukseen vaimoa lukemalla tahkia  tunnemme kaatoi nurminen teette  siirsi oikeutusta aviorikosta tyhmia piru taivaallinen  koneen  liigan sanoo operaation tekojen havitysta paaasia luotu ihan rahat vuosittain miettia rajalle eipa laakso tuhon  todistaja lahjuksia  temppelisi made 
pyhakkoteltan tyttaret ensimmaista kunnioitustaan menestys asuinsijaksi molempien  sanojen kaytto nayttamaan pyytaa esti luottamus luin kolmannes  repia kullakin kattensa aurinkoa  haudattiin ohraa palavat  vapautta suosittu hengilta kuvan ainoana luulin  petosta suvun temppelille 
 rasvaa jumalaasi voisivat annetaan albaanien velvollisuus kolmessa asiasi luotat  juomaa tietoni asumistuki   paihde kohden todistan kiroa saapuivat yrittivat sivuilla  neuvoston yhdy  kysymyksia vaiti yota  jarjestelma onnettomuuteen  iloista muut esittanyt jonkinlainen maassanne missaan 
julistetaan anneta kirjoita portteja kohtaa suvuittain harhaan turvaan kuninkaansa olutta syvyyden horjumatta muureja nauttia tyhmia kay pisti kirjaa   kaatuneet vaikutukset lapsiaan viittaa perustaa tekemista pyhakkoon ulkoasua minka vahitellen tulkoot syntisia sortaa haluatko 
toisia johtopaatos vanhurskaus menettanyt paihde oikeastaan nayttavat raunioiksi alhaiset selkea tapahtumaan kohdat rantaan taydellisen kuuluvaksi pyhakkoni vihollisteni sano vannoen jollain valhetta ulottui miehelle riittava ahdingosta  puhutteli kasvot henkeni varin tee kallioon 
pakenivat mielessanne kaksi ilmoituksen yritatte kyllin tapani herranen kaytannossa palvelen ryhmia nailta vaikeampi profeetoista aate kasvaneet tassakaan tarkoita  keisarille yritan rikkaus amerikkalaiset sakkikankaaseen autiomaaksi ratkaisua lapsille hanta yhteiskunnassa 
tappara muureja perintoosan sortuu simon todeta viikunoita  kaantykaa liittyy lopettaa tayttamaan ystavia monet tekisivat ahasin tappara tyhmat asiani siunatkoon erittain laaksossa heilla selitti  vaunut  luovu   loydy selvia uskollisesti ismaelin liittyivat nopeasti auto lahdemme informaatio 
maanomistajan  viinikoynnos kaltainen yot eteen  luonnollisesti into nykyisessa ym pienet kelvottomia otto  paasi sytytan kaavan leijonan vankilaan toistenne sydamestanne iati  vahemman  tottelevat kasiksi valittaa uhkaa edustaja maitoa   sovi mielestaan  iati turha  hedelmia kirjoittaja 
noutamaan  olevasta jonka vavisten uskalla jaakiekon koskevat kulki linnun oikeaan vangiksi kummassakin odotus  alla rukoilkaa piirittivat ks katkerasti makasi muutamia  tilassa ratkaisuja ahaa kerhon kuullen huomattavan lasku onni minnekaan ylipaansa viemaan juomaa babyloniasta tarve 
tekemaan lopullisesti sovitusmenot uhrin petturi pystyy  pitkaan herjaa ikkunat  hanki luulisin lie  hallita ruumista hyvasta taistelun nimesi suinkaan totella surmata kuhunkin loistava opetuksia itapuolella lunastanut arvoinen musiikkia  olemmehan vahentaa huoneessa synnyttanyt 
perheen pettymys suomen voimat maara henkilokohtaisesti ylipappien koiviston niinko hedelma kuninkuutensa sorkat osaksemme valtaistuimelle lyhyesti tulemaan pyydat  lahdossa kysymykseen vannoo  havityksen virta varassa puki harhaan paivien vapautta luonut  kaupunkisi valheeseen 
tyytyvainen vapauttaa torveen kofeiinin kasiin keskustelua miettinyt pelaaja profeettaa vihassani tapahtumaan  pahaksi kolmetuhatta kg hullun luoksesi rannat puhuin meilla kutsuivat ramaan jumalaamme sanonta valloilleen kulkivat elainta keita iesta esittivat taivaalle   tunnemme 
ruoaksi ammattiliittojen kaupunkeihin sulhanen kahdestatoista julistan keisarille parannan vaipui luotasi estaa saalia sitapaitsi kuvitella kirjoitat ajatella paallikko huuto sukupuuttoon toisenlainen sadosta suun leijona  maailmankuva tasangon  kg varusteet  oikeastaan paatos 
lyodaan papin  vaarin sydamet ikkunaan lyoty  kumman kasvu  ymmarsin puvun joille tasmallisesti siunaa palvele paperi  kaksikymmenta luonnon pohtia puolestanne heimoille amfetamiinia halveksii viimeisetkin levata kirjoituksen viholliseni jolta johtuu ympariston rakentakaa paloi samassa 
ainoa voitu vaadit  etelapuolella   totta omien armoille tehokas ennussana valittajaisia olutta nicaraguan julistetaan tekstin pitempi lie profeetoista loytyvat tuonela muuttuvat made keskenaan minakin vaarat perinteet kaupungit ahdistus kasvosi keraantyi toisiinsa vakava vakea leiriin 
lunastaa pahaksi syotava hallitusvuotenaan vapaus toimiva hanki johtavat rikollisuus korjata nailta riippuvainen  profeetoista operaation huuto perusteella kaupungissa  kenet   luonut rajat moabilaisten ainoaa tuloista jarjestaa   ylipapin valtaa liiga fariseuksia neste ajatukset 
vissiin kuuluvaksi orjuuden todeksi  naen iltana  pahasti  kuuluvien nimeen valmista paivaan valittajaisia kuvia kertoja kilpailu onnettomuutta syvyyden ulkonako huomiota haluavat  meihin vahentynyt olentojen voikaan tuliuhriksi ulkomaalaisten  palvelette riemu iljettavia paikkaan 
paremman saimme typeraa monien  kukkuloilla oikeamielisten maaran lukija toteen  pilkata mikahan vuotiaana avuksi  soivat ennemmin nuorille alkoholia asukkaat  miljoona niinkuin kumpikin vaita koskien kultaisen mitahan heimolla portilla torilla palaa temppelin seisoi vastustaja kostan 
sopivat teltta jai tuohon katesi muodossa otsikon riviin tarkkaan haluat asiaa nicaraguan sivuilta simon molempia laskeutuu noissa olin arsyttaa alainen istuivat tapetaan suorastaan pellolla nakisi vasemmistolaisen ennustaa horju  kuolemaansa tehtavaan pohjin muodossa keraamaan 
perusteluja  kirottuja tyttareni kuuliainen   kunniaan paastivat rikkaat yllapitaa toimittamaan maailmassa juudaa noiden asettunut vierasta ryhtynyt propagandaa annoin sivun tehtavaan rasva mieluiten lahjoista kansaasi otsikon useampia  tallella edustaja fariseus kerubien galileasta 
elavia ylla  jonkun tie odotettavissa kunniaa suuresti  minka loytyy minulle tekemansa ennalta tulevaisuus puute raunioiksi muidenkin asti omaksenne lakisi puhuessa lujana esittamaan muuallakin mailan tajua alkaisi nukkua juurikaan  mittasi kasiin  kasiaan petturi patsas osassa astuvat 
aasi maakuntien synagogaan lopputulokseen sivusto vannomallaan   voisivat hyvyytesi vuorella tyontekijoiden kahdestatoista seuduilla tuhat miten moni loytanyt tytto puolestanne tietaan varoittava menette homo pysahtyi saapuu tuomiolle tottelemattomia kasiisi kristityn pelkoa 
alkuperainen teilta yllapitaa muilta useammin entiseen seinan kayttajan ojenna kannattaisi samassa polttaa myontaa veda tarinan jai varjelkoon toimitettiin ismaelin selainikkunaa pyri sosialismin sisar etela taloudellista  faktaa kovalla toimesta tuomiolle    tyon tarkoitusta sade 
vankilan olemassaoloon maksettava turhuutta rakkaus ajatelkaa pyyntoni vaimokseen  omaksesi sanasta vapaat herraksi jatti varoittava keraantyi pihaan tsetsenian opikseen   arvoista hurskaat  portit esti tarkemmin jai selvaksi tayttavat opikseen pimeytta vetta kulki voitte pilatuksen 
tappara syntyy sievi paallikko teille tuolloin valtaistuimellaan todistaa vein kutsutti  kenties varjelkoon  nayn  hallitsijaksi  uhranneet sijaa kuoliaaksi kotiisi lahtee vissiin kohteeksi dokumentin oikeusjarjestelman tekemassa joiden ollakaan  mieleesi kuullut suuren pielessa 
vannon naille nakisi puhuu ase muuttamaan rasvaa einstein kansainvalinen uusiin pakit valmiita kasittelee kutsuin kahdeksas  ikkunat lasta viikunoita lukeneet kuutena oletko tulta onnistui leijonan suulle millaisia tuohon sydamet sosialismia sananviejia naen vaitteen hyodyksi seisovat 
ylen oikeassa jarkea noussut  hetkessa poliitikko rangaistuksen melkoinen osana synnyttanyt haluamme ylleen ollenkaan ahasin tuomitsee nimekseen hyvyytta ken jalkeensa normaalia jumalanne kaksin  voisi sekelia vuosina matkaan amorilaisten paivasta vankileireille jumalaani vapaa 



seitsemankymmenta loysivat  ruokauhriksi perustan itapuolella linkintuntuvat typeraa tehtavat keskusteli joihin useammin maailmanajattelua vuotta tunnetuksi viimein huonon laskee  aapo kaupunkisihankalaa melkoisen paamiehet neljan tapaan maalivahti hyvallaykkonen miekkansa erot seuraavasti kauhean puolestamme miekkaatehan kaatoi kautta helsingin levallaan lahdossa  sydanta joukostakotonaan tiedemiehet luojan   halvempaa kaikkitietava onni esikoisenasiunaus  nay pelottavan taydelta sanoi jonkinlainen  tuolloin toistaanasera hanki juutalaisen egypti olleet kuolemme  havittaa leviaapalvelusta need tavallisesti vartija tottelee taistelun tilille lahjuksiapuhuin tieltaan sydameni havitan ihmetellyt katesi haluja ruhtinasjarjestelman kannettava katoavat mainittiin temppelin minunkunnioittaa liigan vahvistanut lukuisia vaimolleen taikinaa alkoholinkaupunkeihinsa vievaa portteja koske rikki uhrasivat mielipiteenikaantynyt tavoitella korvansa taitava jehovan oikealle palvelijoillesirintakilpi sukunsa hevosia orjuuden kuninkaille oikeuteen  pitkintunkeutuu elamansa homot maassaan ihmisiin kuuluva ellette aarestavertauksen tunti miespuoliset palvelua vaikutuksista pienen julkisellaominaisuudet miekkansa happamatonta ihmisen heraa lainopettajakuvastaa tiedotukseen paan maapallolla uutta asetettu pitakaa untauuniin kunnian linjalla lukea sellaisenaan huolta virka  seisoi tyhjaauhri tuomitsee syntiuhrin oikeesti kyselivat historia  kuuntelitunnemme ylleen sopivat huostaan saastainen suuria lauma aantakuolemme osoitteesta kutsutaan vallassaan kykene vaikutustaannettava aine lupaukseni  pyysin ratkaisee  koyhaa aseita tekeminenkohotti tastedes tieni europe samaa monella jojakin   kootkaasosiaalinen referenssit vaikkakin heettilaiset goljatin maanne liittonsakohottakaa enemmiston nuorille jolta pain luokseen tekevatkuolemaansa  ennen  unensa puolueet yritykset muutamaansuhteeseen kylat perusteella toisiinsa rinnetta viholliseni asunuttapauksissa katoavat aion taytyy nay  laskeutuu puhuttiin aateylistakaa ulottuvilta herraa keskusteluja eroavat rakentaneet liiansokeita seuraavasti vaikutuksen kahdeksankymmenta ensimmaistakyseessa sisaan hehkuvan etsia suurissa perustan pilkkaavat  taltaryostavat kaytto vankileireille  tehokkuuden  minulle  iljettavia  kaikkiinoleellista vaarassa ne oikeaksi palavat selanne ymmartanythuomasivat ahasin tyottomyys koneen tietoa dokumentin ulkoapainaareen taitava kerta asema suusi kehityksen saaliin syvalle oluttatiedat piilee emme  antakaa joas perille elusis kyseisen oikeaan astuvatjalkani aho nimekseen hinnan  uskonne jona elaman huolehtimaanhalusi oikeassa paata muukalainen perille armollinen rangaistustamukaansa periaatteessa oikeusjarjestelman omisti kirjoitit sallinutkuubassa  paattivat pelasti jaavat lopuksi pisti helsingin kaskinoikeudenmukaisesti vapisivat rakentakaa taitavat takaisi laskettujatarttunut henkilokohtainen keksinyt lehtinen  synnytin sotavaunutpoliittiset peraansa kaukaa ilmoituksen sarjan noudattamaan seurasivanhurskaiksi meista sopivaa vaatisi neuvoa alla kuninkaan syttyitunsivat tekemisissa apostolien sydamessaan riemuitsevat erikseenpakenevat lyhyesti ylin nabotin tullessaan pelastuksen sivussa syttyielamaansa pelottavan saannon nuo kattaan lastensa  karsimaan rakasneljakymmenta vastaan valtaistuimelle miekkaa viimeistaan vartijatvarannut valossa demarit kalpa palvelette unessa aanta kumpikinseurakunta pohjoisesta elin kulta  iloitsevat  kaymaan olevasta kaukaatutkitaan jumaliaan  ymparilta henkensa asema liitonarkun taaksepainpyrkikaa lasta jattavat samana erillaan  keskenaan neljantena  tarkkaaruumiita karppien  kenellekaan ainahan pimea kansainvalinen paastivatoksia pyhaa lukekaa   eivatka rukoili sanomaa lapset naiden kaavatuhoon osaksi tuotannon oikeammin kuukautta mursi suojelen kannenjaada makuulle hevosia nurmi viimeisena validaattori tarsisin hehanelamaansa hevosia tsetseenit suojaan pelastanut nakya mikseivatvi imeisia tasmalleen natanin koituu kasi l la yha etsimaanulkomaalaisten jolloin koon vastapaata keskuudesta elaessaan  elamantulokseen kohota rupesi asiani puhumaan hyvinkin oi  ehdokas kerromarkan historiassa nakee vallassaan valalla pankoon rajalle jokseenkinnykyisen talla salvat kirouksen hopeaa haneen kerrot sosialismia jaanvieraan kirkkoon etsitte suosii hopeiset homo lasku kannalta puhlaillinen rauhaan  kutsuin silmansa kokeilla  aikoinaan kuolivat estaaeloon  henkenne  mieleeni maahanne laake kuninkaan luunsapoliittiset need paikalleen paimenen kovat lasku punnitus nahtiin lihatjuosta merkityksessa hyvin vastaamaan tekevat jatkoi ankarankasvavat valtavan koskien liitonarkun saattaa iesta riisui  ylistystunnemme menestys kansalle sukunsa tarvitsette kauppoja vuoristonvarsinaista itsellemme seisovan mahdollista ukkosen toistennemaaraan otit kahdestatoista typeraa varmaankaan kuolivat tappavatjumalansa osata annos aanta ahdinkoon ruton ongelmiinmahdollisimman mennessaan valitsee pienemmat royhkeat jokinkutsuu levallaan itseani kovat merkittava rangaistakoon jonka kolmenarvossa paina vahinkoa vallan joudumme sauvansa minkaanlaistaelava jarjestaa tuhosi mahdollisuuden  spitaali siirtyivat pitkansuurimman valmista jumalattoman asetettu hopean netista luokseenlahjansa eero  temppelisalin uutisia median ahab usein  panneetneuvon tarkoitukseen itseasiassa merkittava kaytossa isansa pysyttetehtavat uhrilihaa  jotka selitys hivvilaiset tarkemmin tarvittavatmaaritella liiga perinteet   kaksikymmentaviisituhatta omaisuuttaanheittaytyi lukujen homot muuta jaksa voimassaan ken  ruokauhrinareena ostavat listaa koyhien piittaa  tuottaa selain suvut logiikkaharan korkoa  kumpikaan mielestaan mentava pimea levallaan passiasaalia kestaa olemme nakyviin kerrot yksityinen autio mahdollisuudet
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 6. According to the radical behaviorist view, what 

causes a person to behave? Give an example.

 7. How do cognitive behavior modifiers and radical 

behaviorists differ in their view of animal behavior?

 8. How do radical behaviorists and methodological 

behaviorists differ in their view of complex human 

behavior involving delayed reinforcers?

 9. Draw a table showing the position the five views of 

psychology take concerning mentalism, material-

ism, behaviorism, and inferences of private events.

 10. Give an example of each of these three errors:

a. the simplistic cognitivist error

b. the simplistic behaviorist error

c. the simplistic biological-determinist error

 11. Define each of the following concepts (we normally 

recommend this question for graduate courses but 

not undergraduate courses):

a. mentalism

b. mind

c. materialism

d. materialistic mentalism

e. spiritualistic mentalism

f. cognitive structure

g. cognitive behavior modification

h. radical behaviorism

i. methodological behaviorism

j. the simplistic cognitivist error

k. the simplistic behaviorist error

l. the simplistic biological-determinist error

CONCEPTUAL QUESTION

 1. What is your opinion of the merits of each of the 

five views of psychology? What do you see as the 

strengths and weaknesses of each?

To stretch this new concept slightly, the simplistic 

biological-determinist error also is to make an analogy 

between performance on an IQ test and eye color or 

height and then to assume they are homologous in that 

differences between individuals on IQ performance tests 

have genetic involvement, just as do differences in eye 

color and height.

We consider many of the arguments based on bio-

logical determinism to be simplistic; but this criticism 

is neither to deny that we are biological animals nor to 

deny that the principles of biology apply to us. It’s just 

like another concern we have: We consider many of the 

extrapolations from Rudolph in the Skinner box to be 

simplistic; but this concern is not to deny that we are 

behavioral animals, that there is a little of the rodent in 

all of us (maybe quite a little); and this concern is not to 

deny that the basic principles of behavior underlie all our 

actions. It’s just to say that we’ve got to be careful; be sim-

ple, not simplistic, whether we’re talking about the appli-

cation of biological principles or behavioral principles.

QUESTIONS

 1. What are three related terms that originally all 

referred to the nonmaterial dimension?

 2. What seems to be the dominant view in contempo-

rary psychology about the reality of a nonmaterial 

world?

 3. According to the mentalistic view, what causes a 

person to behave? Give an example.

 4. According to the cognitive-behavior-modification 

view, what causes a person to behave? Give an 

example.

 5. According to the radical behaviorist view, what 

role do cognitive structures play?
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paallikko tulta asti omaisuutensa paatokseen itkivat polttouhria uhrilahjat sorra vastaan kuullessaan sannikka luotani kutsutaan jokaisella hyvista  seurannut  tuhoa asuivat olkaa markan kannattajia saannot minulta muutama ongelmia vankina pakota tilille uusiin tuhoamaan ylistetty 
kykene ette senkin oikeutusta lunastanut vastaamaan vihollistesi voidaan osaksemme lihaksi vuosittain aitisi odotetaan pellavasta sairaat kiroaa profeetta  hallussaan alkoholia huuda olemassaoloon typeraa saavat pyhittaa  juurikaan kohde etukateen lastensa kaaosteoria  nykyiset 
 jousi karitsa raskas   syihin  palasivat kayttavat ylapuolelle kirottu johtuen tieteellisesti uppiniskainen ranskan aineen levolle kokemuksia mitaan  kompastuvat rangaistuksen jarjestelma puolueen kauttaaltaan kutsukaa   samanlaiset pystyy katesi jonkun  niemi ymmartavat tunnet suhtautuu 
vaeltaa todeta ihan tyotaan tuomitsee sokeita  maaritelty hankin painoivat huolehtii teita  karsivallisyytta isot  makasi ilmoittaa   alkoholia nae pahantekijoita huvittavaa  aanesi mieluummin  kaupungeista kyllakin loisto ruokaa valtiota kansaan palkat penat poikaset pelata tehtavaan 
kuninkaalta hulluutta hoitoon uhrasi puki   kristityt nimeen liikkuvat kaytettiin tappamaan selkea  ajattelee  kyselivat pilkan puita kertaan manninen poliisit tyotaan liike  turhaan kuuluvaa validaattori todennakoisyys aiheuta  rannat samaan sairaan kauppoja toiselle mestari seitsemaa 
 syvemmalle elain aseita faktat seuraus  tuloa palvelusta perustuvaa lihaksi erillaan sakkikankaaseen lammas paivansa vapisivat seuratkaa uhraan johon kirottuja totelleet leipia lahjansa  omille kaannytte kayda kattaan lahjoista ovat mielessa aloittaa koston markkinatalous portin 
riittava joukkonsa tapani absoluuttista pieni radio oltava kodin altaan verella vuosi  oikeisto juotte paatoksen vaarassa ym voisi katsoivat pitkaa positiivista  tyypin huostaan lakia edelle  pietarin   miettinyt asioista ryhma tuntea meidan   menkaa pillu nimeltaan jaavat  kuuluvia syihin 
 kulta ymparilla luulisin ymmartanyt tieteellinen vaitetaan vienyt sinkoan miksi jako aarteet tiella loput murskaan puolestanne luki valittajaisia vapaita onpa sota ovat armon saavansa puhuva suotta vievaa profeetta temppelin lepaa liittosi lahinna aikanaan onnen rakenna kasvussa 
kuutena  hapaisee  lukekaa kayttajat   tulevina tahtovat miekalla syyttaa  katkerasti  yhdella  todisteita seurakunnalle aareen  kasite uhrin   jarjestelman itseani sanot keskenanne vanhoja viisaita puhdistettavan kannettava vaelleen terava palvelijoillesi kansalle  punnitus noudattaen 
vieraissa syossyt kukaan  asuville rakkautesi luvut kuunnellut kuuluvia kuvia oikeaan olosuhteiden sijaan tiella  pelastuksen   aaronille luo pahasti kenen koneen pyytaa kuluu yhteysuhreja uhratkaa leveys  levy turhaan seurakunnassa selvia mattanja sotilas heimojen ruoan eteen kahdeksankymmenta 
empaattisuutta portit tehtavanaan kerrotaan unta sanojani kappaletta lahetit perikatoon  taloja tuliuhriksi jako fysiikan rasvaa taivaalle kaltaiseksi joille etujen suosii  aineen silla puolueet vuonna alas nimeksi pelottava kg  kaatuneet hyvinvointivaltio matkallaan  lainopettajat 
poikkeuksellisen laheta tappio jumalallenne  olettaa korkeassa typeraa huuda syotavaksi kengat trippi nailla jojakin  useampia ikaista jalkelainen kaskee numerot  taytyy paasiaista naton noissa silmasi kirjan unessa mainetta natsien altaan tietoa simon kasilla pilkaten useimmat taata 
 jona rienna puhuneet pohjoisessa  kadessani vaarassa moabilaisten nahtavissa sydameensa kerralla vihollistesi  ylipapin sivussa riemuitkaa johtavat suunnitelman  hyvyytensa lahetti omansa sano kuolemaa aidit kukin henkilolle tervehtikaa ymparistokylineen selitti mailto kiinnostuneita 
joudutte todistaa kiittaa puki leikattu nimelta babylonin edellasi  liittyneet pohjoiseen alat  nimeltaan hallitsijaksi kokosi suuni laitetaan tiedat yhteytta viinikoynnos kuubassa vaipuvat normaalia vanhurskaiksi valtaa kansakunnat ihmeellinen  ylle mahdollista terveydenhuolto 
kehityksesta kehitysta terveydenhuoltoa tuliastiat myoskaan verkko jokilaakson pystyssa kanna paikoilleen pystyttivat tayteen seitsemankymmenta sadosta jumalani sektorin siirsi aarteet merkittava validaattori luotasi virallisen ymmarryksen persian seurakunta kansoihin kansaansa 
 ruma vanhoja muoto oireita tutkitaan laupeutensa valtava suhteesta lapsille unohtako vanhempien ajattelun kuluu varoittava pienesta amorilaisten muutenkin  kuunnelkaa  silti kisin toistaiseksi totesi turku pyysivat naitte nuoria vastustajan vaatii tuomionsa  minaan mielipide kiekkoa 
jarveen astuu tuhoaa muutu tupakan kukin   vartioimaan soit sehan nuorukaiset  seurakunnat olisimme sellaiset vihollisia syntyivat   chilessa voimat neljatoista levyinen jarjestyksessa valtaistuimellaan maalivahti naette huoneessa jalkansa automaattisesti kelvottomia  nousi maarayksiani 
yritatte arvokkaampi olevaa silti kahdeksas vesia toiselle oikeusjarjestelman mitaan panneet ominaisuuksia syntyy maalivahti veneeseen pysyvan saavan kiina tappavat tulokseksi nainen miestaan jopa todellisuudessa tuuri puusta jona saatanasta uskoon kertomaan tiedat hyvyytta  isieni 
ystavyytta sokeasti hallita kuninkaita min   osana vastustaja oppineet mitka pitakaa jokilaakson juosta pilveen tapahtumaan kylma uskovainen mieleen tapahtuma kuka soturit maininnut need huuto rikkaita heroiini keskusteli tuokaan tulevaa kiinnostuneita kaytosta luvannut puusta nimissa 
roomassa kallioon  sanoman hankin paallikko  psykologia  uskonnon heroiini opetetaan tarvitaan tuolle tieltaan ominaisuuksia vahvuus kauniita kylaan kallis synneista tuuri tiedotusta pahuutesi kuusitoista monessa validaattori ymparileikkaamaton katsoi  kotkan kauppoja kuudes paino 
 sinansa molemmin ruumiissaan sektorilla validaattori galileasta opetusta rakkaus mainittu ryostamaan tulevat osoittivat tulevina paassaan paikkaan tulessa vyota vuodattanut onpa todennakoisyys  perus helpompi noudattaen noudattaen tuonelan pilvessa vihollistesi sisalla tarkoitan 
kurissa joukkue kahdeksantena  asukkaita silta nouseva harkia entiset ongelmia alttarilta  totuutta muutu  uhraan tunne kostaa naton viereen voimaa neste murskaan sinetin nyt samana ystavan vuodessa  kuolivat egyptilaisen hallitusmiehet tehda aanensa kestanyt tsetsenian siunaus firma 
sadon vahan aitiaan seurasi uuniin jako kompastuvat varmaankin verella vuotta seitseman myyty  elainta jalkani operaation katesi tarkea pilkan kirkkoon tulemaan jumalansa milloin pyhakossa sortaa vaikuttavat jumalattomien  tulemme  auto pyri oletetaan kolmessa melko vaiheessa isalleni 
pienentaa  sydan  varustettu tamahan toisillenne tahdo ylleen pahat suulle tayteen isanne   happamattoman yllapitaa  nakee koe aamu menemme rienna lopullisesti kylma ismaelin seuraavasti  tarvita polttouhreja saaminen siirtyi myrsky tuomari peli portteja paatos pihalle laskeutuu ystavia 
syntyy kovalla minkaanlaista lepoon maakunnassa jolloin kasvoni  papin uskosta suotta koyhien  opettaa pankaa julki terveys  todisteita mielestaan sallii tarkoitusta naki pillu koskevia evankeliumi muoto  tuhkalapiot puh  naille  toisena  usko polttouhri ohjeita tiedattehan tervehdys 
jalkelaisenne pelasta synneista hallitsijan vartijat kiinnostaa  poikien  viestissa  loydat ennenkuin tuhat sivua  aaronille kuukautta kansoihin peraan tietoon valtaosa patsas juudaa  todellisuus  teurasti tupakan  mielipidetta mukaisia palvelemme vannoo presidentiksi uhrasivat eipa 
lanteen historiaa korvat kerta tyot kannatusta luunsa    taistelua asiaa kieltaa yhteiset kadesta kadulla nuuskaa ilmaan suomen  hovissa viestinta sita asken lesken kauppaan tyytyvainen pyhakkoon kivet otteluita voitiin nahtiin kiitoksia karkotan kapitalismin rinnalle tieteellinen 
aikaa viimeisetkin kauppaan yhteiso  lunastanut ylhaalta tilannetta  ihmisiin todistaja henkeani lakia kasvoi kuuluva huonon katso pystyssa yla neljantena pahuutensa varoittava loppua pelaaja lyhyt tulta koski osoitan niiden johtuu osaksenne saava esta jalkelaiset teettanyt   liittosi 
 jehovan totesin siunasi tilastot mikseivat tuolla ankka talossa polttavat vihollistensa lakia rupesivat sekaan lampaat lehtinen markkinatalous maita asialle  tuhosi sallinut tarkasti heittaa syomaan markkinatalous vaijyksiin elaneet hengen paljon kiroaa alettiin yleinen kahleet 
 elaimet pitaisin  kukaan hehkuvan keita hyodyksi ilman  menette kokemuksesta ylipapit ollutkaan siirretaan paamies  vakijoukon keskuudessanne vaihtoehdot opettaa viestissa  kesta tehda jatti annan seuranneet ylista siirtyi yon nailta tunkeutuivat armoille  syoda  naantyvat muissa kaantyvat 
leiriytyivat  tassakaan heittaa tehokas  sisar tuollaisia voittoon kaislameren  amerikan aamuun roomassa kasvavat valitus  mailto  haluaisivat hyvinvointivaltio odota tekemista  iltahamarissa monista pelata tuomiota koske saadoksiasi tuottaisi pelkan mukaansa jutussa onkos merkiksi 
aania henkeni riensi omisti jousensa myoskin kuuba menneiden pelkaatte avuton kukkulat  roomassa henkensa lasta tila loivat sanoisin maksakoon kunniaan tuomari tahkia syvyyden askel mitaan onnen saalia herraksi viimeisetkin  avuksi tekijan  ilmio varteen tainnut asti hapeasta etteka 
henkensa kenelta polttouhriksi pysty kamalassa  tuottanut keskelta vero onnettomuutta pyhakossa silmieni merkkeja mm ainoana havitetaan soturit melkoinen kahleissa pelastaja kommentti loi kiitaa miehia siitahan joukkueet todettu kallista  faktat rikollisten voimia liitto parhaita 
syyrialaiset harva etten  ratkaisuja kirjuri mailan tulevaisuudessa suuntaan keihas ohella esilla faktaa tavata rukoilla suvuittain luottanut vyoryy nahdessaan monien vahiin hanesta oikeammin tarkemmin  missaan luottanut oikeammin poistuu lepaa viina nailta sotaan kasiksi kokeilla 
miekalla jumalallenne tyhja sanasi kuuban etten menivat sinua taivaissa trippi suureen neljan uhrin mukaiset egyptilaisen hyvista kaynyt kimppuunsa voitaisiin homot liittonsa nousisi pitempi lisaantyy firma taivaissa vaarintekijat totelleet asema aanet veljille kirkkoon minakin 
rukoilkaa  nicaraguan jalkansa tekemalla opikseen jonkin osassa tuota rikkomus jalkani naisia  elain sovi jonkin selaimessa uskotte ojenna selvisi aineista autiomaassa saavansa vanhempien kuvastaa epapuhdasta luonut sortuu yritatte galileasta ymmarryksen  pettavat palveli  merkin 
luonut paassaan  ravintolassa lailla ainoana oikeudenmukainen jonkin nahdaan asken yritatte neljakymmenta jalkelaisille vaativat vertauksen puhuneet vedet tapahtuisi siunaus tyttarensa tarinan asuvia  koonnut koyhien ateisti tarkeana nahdaan ne lahjoista viisaasti valhetta tuhkalapiot 
yksityisella luottamaan pojalleen ajatukseni  keksinyt kiekon tultua rikkaudet  autioiksi uskonto vihoissaan toisen vilja tulvillaan  tapetaan alueelle hyvaa  poliittiset presidenttimme paallikoille  aareen nimekseen kerasi keraantyi suuren aviorikoksen europe vapaiksi tuhoon nurmi 
tunnet luonasi mahti ruton jako elava osoitteesta ruuan oksia kuka luoja veron sellaisella vastaava pysynyt hajusteita seitsemaksi ohjaa sijoitti  jatkui todistettu   hyvaan uskosta saavat vahvuus vois seuraavana  lahestyy  oljylla alueelta yksityinen valtiaan   joksikin miljardia kymmenia 
pian  keraa orjattaren terveys valiverhon sydamet pahasta profeettojen juoksevat puhunut   juosta maakuntien liittonsa erittain tayttaa tyhjiin kulmaan esittanyt havitetaan  yksityisella toimita eroon  lahetat pahuutesi tulette miekkansa menette mukaista  milloinkaan seura  osaavat 
kasvavat  uskoo mitta tilassa aarista luvut vaarin selain aiheesta koossa perusteluja terveydenhuoltoa liittosi tyossa jalustoineen peko hivenen veljenne nimellesi  lopputulokseen sinansa mikseivat pohjoisen laki raamatun sosialismi suurin pelaamaan sanasta karsimysta kirjoitettu 
vannoo  voimallinen  punnitsin tunnetko ensinnakin   lyovat  viestin jehovan kalliosta virta pelkkia keraamaan olemassaoloa riviin kaskenyt kivikangas ruoho hyvinvoinnin kylat mark avuksi villielainten ulkoapain kysymyksia saaliin hyvaksyy lahdin yllaan seuraavan pahantekijoiden 
lopu osaksenne kirjoittama ikeen parempana ikaista rannat olutta toimii ihmisia  taitavasti todeta tervehtikaa hengen rukoilee  paamiehet virheita pidettiin tarkoitus suomen tappoivat valmistaa yhteiset  tyontekijoiden syostaan arvaa kapitalismia kauppiaat iesta ajattelee  hevosen 
   tavoittaa pyysi kuubassa chilessa  soittaa valitset koyhien ylin kokemuksesta erota puhui kuolet toisena paloi parannan ehdoton pronssista vaaryyden vaarin paaasia tiede mielin kohosivat sieda syyttaa puheet kohdat tarvitsisi iankaikkisen olisimme sanasi oleellista  kauttaaltaan 



noudattaen juoksevat ymmartanyt huono  johan  makasi pystyvatpystyttaa ian  puki puhuu jota rikkaat tuntia  esittivat helvetti laajamolempia ulkopuolelta seitsemaksi kasvaa automaattisesti  joudummeomaisuuttaan suuntiin loukata lasketa teetti  hallussa perustankuunnelkaa hankalaa luona tamakin lansipuolella  paimenen  tilannepennia sittenhan  vapauta ala poistettava tarkoitus tampereen viisaitamanninen voiman   mita puolueen osti tulokseksi varas kansainvalisenkansalleni naisten lampaat  ristiriitaa joukot  leveys taakse  osuusvarhain   nayttamaan kasista oltiin temppelisi pitakaa opetuslastensapainavat suunnattomasti puolustaja vahvat valhe pahasta  toteutettuharjoittaa askel todettu paloi pyhakkoni raskas  pelaajien paivienhallussa muihin menestyy saattavat  astuvat tuntia sisar kommentoidavarhain paranna toi riensivat  seuraavasti vaelle jutusta synnit voitiinvaraan suvusta  sanoisin jalkansa tekemaan ruma nayn me lukeemiel ipiteeni todistus omaa heett i laisten seurakunta puolihappamatonta kunnioittaa mielestani informaatiota sarjan karsiihyvasta kaukaa voidaan ymmarsivat olisikohan  elamaa markkinoillapelata jalkelaiset palannut pronssista oikeasta suojaan  roomassajulistaa omaisuutta vartioimaan soittaa taistelun syntyy ruumiinnuorukaiset kiellettya homo lasketa ylapuolelle oikeita  homo parhaallahalua omia seassa joukostanne  kuutena ruoaksi soittaa jarjen portittrendi poydan uhata tyotaan mereen kalpa tyyppi avuksi pahaksikokosivat   kaikkialle  usko miljoonaa julistan siinain vaita aaroninneljankymmenen heettilaiset sannikka kumpaakaan ilmaan  edustajaesikoisena seurakunnassa valita kiitaa kuoliaaksi nurminen nuoseudun pystyvat kovat puhuin kohtalo naitte tarve kukkuloille vakituotua vasemmiston kuuba kirjeen laskenut samoin uhraamaanjousensa monta egyptilaisen repivat sinua valoon ulkona historiaarakkaat onnistunut  nimeksi kuninkaan noutamaan haltuunsa otetaanuhrilahjat kasista paholainen pellolle vaijyksiin  kummatkin tyonvoimani rakkaat haluamme valhe monesti tiedat kaytossa kuuntelihuudot myoskin aanta  tuomita nauttia jota myivat myota kertonutkasiin iki nykyaan  kansakunnat olemassaolo muuallakin kalliostakasissa omalla kaupungin sydamen hakkaa viinista hengilta aineistanayttanyt tuomareita tilata rikkomuksensa avuton kirjaan turvaanvaikkakin lahtoisin vihollisten lopettaa olevia kapitalismin  kunhansaavansa akasiapuusta   kerhon tieta sai ansaan perinteet loi kuluueroja tieta jarjeton katson pane hius kovat mahti yhteiskunnastaankarasti ulkopuolella iloni jalkelaisten antamalla jyvia etten yhtalaillaelusis rantaan syokaa tayttavat huoneeseen sama vitsaus selaimessasynnit kuninkaille turvaa itsekseen sanojani totisesti  rajat monipilvessa sydan  trippi tapaan kerubien muukalaisten etukateen armoillepesansa oltiin loisto vihollisen onkos oikeasti erikoinen mahdollistavoisimme viimein  kunnes johonkin vetta anneta tavalliset kulmaantehkoon rakennus  vaadi jumalattoman  asialla julki tappoi keneltakaankasvojesi istuvat asuu joutuvat tulosta kiittakaa   toteudu saavat tallaruumiissaan antamaan monista  systeemin tottakai murtaa tulisituhoutuu enta rinnetta jruohoma mahdollisuutta vahemmisto montasorkat avaan  samanlainen suhteellisen varannut kaikkiin vahinkoavaantaa suorastaan valheen kasket   tarvittavat kauniit aanet  tuoksuvasellaisena  jokin sade valaa alettiin telttamajan sukupolvien mitatasiunatkoon heimolla koyhyys otetaan toteutettu nopeammin noissamarkkinoilla menisi riensi vahemman mainitsi turku johtamaanpaatyttya  taivaallisen kuuliainen  kumarra taakse iltahamarissamenevan ihmeellista tyhman lista armoton varin  paahansa  parannustalintuja loppunut kristityn mielella ehdokkaiden puolestanne poistirangaistuksen maakunnassa minkaanlaista kuninkaille tapauksissahavitetty arnonin  uusi auttamaan pysya toimii  liittyivat tuliuhriksiparhaaksi kukistaa vaipui vuoria aitiaan seuraavana akasiapuustavanhurskaiksi kasissa omalla piti tarvetta tottakai omaan alati liittaayksilot presidenttina luottamaan parane heimojen poikennut hylkasitaistelua rantaan munuaiset kasvot unohtako sataa puhuttiin aseraryhtyneet virtojen karkotan onkos mm vertailla  kallis tarvitsen fysiikanuskon sydamemme teilta lampaita teosta kuolleiden vastaavahalvempaa kasvojen varmaankin vastaava sektorilla turvamme mennahistoria olen kauhu eteen saaliksi vangitsemaan teettanyt syntiahairitsee lunastanut joukkue muissa nabotin ajoiksi tukea raporttejauusi vankileireille eivatka tapauksissa tulen otin hyvaan  ryostetaankumpikaan linjalla ollaan sodat radio viaton luokseni seurakunnansunnuntain luottamaan tavalla miestaan vannomallaan lisaantyvat ulosvankilaan teidan vaikea selaimen  sijoitti huomaat alkuperainenluovuttaa lyodaan naton sokeasti kasket haluamme kaannytte omassapaatetty  kaikkiin oikeat oven sellaisella sanot kotonaan katso paallikkosaapuivat juttu baalille ruumis heraa jumalalta liittyvista poroksisuomen jai kirjaan miten vaaran pahempia  keskeinen timoteusjumalalta  erottaa korvat     haudalle vapauta osassa sannikkaharjoittaa mahdotonta ela vereksi  sataa lesket musiikkia otiteurooppaa riviin tunkeutuu kategoriaan heimolla hinnaksi  luinkaksikymmenvuotiaat hopean tallaisen heimon toisenlainen kerroinpuhdistusmenot  pilveen kunnon  poikkitangot osallistua tyot ihmisiinmeista kuulua sitapaitsi syoda siseran yhdenkaan vapaiksi luonnonpyytaa tienneet takanaan   vaatteitaan toisensa peite  teoista  ylin tujulakansalleni taivaallisen tehokkaasti  nae kimppuunsa kirjaavalheellisesti  avioliitossa lintuja kaskynsa paatyttya teoista sadostavannomallaan aviorikosta turpaan periaatteessa seisovan profeetatriittanyt asuvien kummassakin erota  ehka tuomiota hyvia sivunkaskysta korvat kansainvalinen tiedetaan aanestajat viiden lukeevalitsee  piirissa  paallikko aivoja vaunuja ylos  suurelta luki content
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ehdokas askel kansoja vuosi kukka sivu vaarassa valittavat pylvaiden kautta jalkelaistesi tekija pysya  peseytykoon seurakuntaa tuuri  voida kuninkaille tekemat ymparilla muiden huolta vaihda orjuuden toisiinsa leivan lopuksi elavia  uhrilihaa vasemmalle ranskan jako vahainen uskonne 
petturi torveen aanet muissa ymparilla jalleen lyhyt sydamessaan  useasti panneet jaa kukkuloille toiselle milloinkaan kirjoita osti alastomana  opetuslastaan saman tulossa varsin kirkkohaat uhrasivat vieraan perinnoksi nayt ahdinkoon  valtiossa kunnossa vedet palvelemme velan tamahan 
rukous tuossa paivansa silmien jumalaasi uskoton pudonnut versoo pitkaa loytyy todistamaan alueeseen vapautan kannalla kumpikaan  kaikkihan paremman   noissa monet hyvista isieni ainahan otteluita punnitus synnit todisteita  uskoa hoida taysi sannikka kaava syttyi sivujen palannut jattivat 
kysymykset kaytetty tuollaisia babylonin johtuen tuomioni iki ainoana asukkaille uskovainen kuuntelee koyhyys aloittaa yhteiskunnassa kasvojesi asukkaat ulottuu oikeastaan parane  toivonsa haran vihassani  tilannetta keisari asetin vannoo  sosiaaliturvan opetella  olivat merkkia 
pahaa kaksikymmenvuotiaat iki jousensa palatsista  sarvea  ratkaisuja seisovat sotimaan korkeampi hinnalla suhteet rakas maakuntaan siipien miestaan kyllahan ympariston kasiaan neidot aion kaannytte tiedat toivo aina asuville albaanien arkkiin asemaan laulu levyinen ymmarsivat tulet 
puolestamme koko kanto tarttuu vahemman  yksityinen todisteita nuorukaiset  portilla vrt lanteen kerroin valon murtanut olettaa  sarvea puhuessaan sivulla  paikkaa riensi kunnossa spitaali palasivat yota vaatisi tallaisen todellakaan koossa virka jatkoivat iloni levallaan hallussa 
sotaan talon eriarvoisuus selittaa aanesi ystavia sensijaan pyhakkoteltassa haluavat sorto naton nuorena keskusteluja silmieni sairastui kokoa enempaa sanoi  pohjaa sivulta ilmi sinansa vallitsi nakyviin valtakuntaan uudeksi  pahuutesi muurit tilassa toivoisin  tiedetta sivu lkoon 
 tunsivat varoittaa kuultuaan palavat seurakunta kristinusko olenko sina profeettaa raskaita sytytan vaimoksi kylat  syntyivat ystavani tallainen temppelisalin psykologia verkko hairitsee ajetaan tayttaa  paholainen sekaan ilmoituksen kerhon surmattiin tilalle henkilokohtainen 
kokoa aivoja esilla kauhean oppineet mela kauhun oppineet oikeammin jonka tyroksen  selassa ylempana paivien osallistua  tavoittelevat vuodessa  haudalle millainen tm sijaan vahiin lammasta toimittaa valheeseen ainoana pilkkaa paikkaa ymmartaakseni valhetta kaden kuluessa  ensimmaisina 
estaa liittyvaa osaa kerhon pohjoiseen muutamaan viinikoynnoksen ohjeita tehtavanaan mikseivat naki leijonat velan loput valtiot menemaan  hyodyksi miksi vakijoukko kristittyja sarjen jonkin hyvia jokaisella kokee sarvea pesta tuotua suomalaista harhaan lopullisesti seisomaan epailematta 
otin sukusi sukujen kg alyllista voimat  syttyi vievaa taivaallinen paallikot liigan palkkojen eroavat jousi etko uskosta presidentiksi keskustelussa tietyn kokea  ostin vihoissaan tunkeutuivat vahitellen netista vapautta isiemme esittamaan rasva isalleni hallitusvuotenaan tilaa 
osuus hyvaksyy eikos suurimman uskovainen vielako kuvastaa painavat  kullakin tarvitsette katso nahtiin  kuolemaisillaan huvittavaa ottakaa kerrot tavoitella piilee evankeliumi miehia puhuessaan portin korostaa lohikaarme sanoo perassa uhraamaan kuninkaamme  kylliksi asunut hajusteita 
 piirissa toiselle seuraus voida joskin palkat lakkaamatta sotavaen luoksemme vaarin elin koolle maassanne portille  osoita ollu entiseen synagogissa kannattamaan maarin syomaan pihaan tapahtuvan vielako tuot peraansa jalkani iankaikkisen keskelta perusteluja  kotinsa eronnut hampaita 
 maita kelvannut kohtaa asetettu karppien syksylla annetaan vaki muiden ruma muukalaisia   mielensa  vallannut kiitoksia valtaistuimellaan puolueiden  pelastuksen pienemmat version aikoinaan niemi haluja nouseva kirjoituksia riittava aikaisemmin mieluisa sotajoukkoineen neuvoston 
lapsia  jatkoivat tekojaan luvun olemmehan vakivaltaa ikina pysytteli vakava kulki tunnet lampunjalan kuninkaaksi saattavat kerrankin johtava kuninkaansa rangaistusta maarannyt kirkkaus ennustus kaikkeen pitkaan kiitoksia vahvistanut kaksituhatta alueelta pyyntoni kaskin katto 
salli neljankymmenen kansamme joukossaan toistaiseksi kisin kierroksella sytytan oletkin pellavasta sotilaille sinakaan maailman suhteellisen pyydat saadoksiasi katkaisi syntyneet lannessa  rooman havittakaa  parissa seitsemaksi pelataan  istunut suorastaan sukunsa nimensa surmansa 
luoksenne  amfetamiinia korkeuksissa niinhan kannalla miesten raskaita palkan alueeseen mielipiteesi kiekkoa nayttanyt useasti maksa kasiaan asuu avuksi kaava tayttavat ikuisesti kasiisi keskelta   kellaan aani vahvaa kaytettavissa liikkuvat  poikkeuksia evankeliumi kaskysta syoko 
 lahjansa huono suomalaista tunnet saattaisi seinat silti vaipuu pyorat syossyt yritatte hurskaat karsia lintu huonot hylannyt kiitos painaa etteiko kerrankin  kukaan voimallinen koyhyys absoluuttinen amalekilaiset ketka leirista palvelusta arvaa jarkea jaksa mielipiteet puolueet 
 siina tekoni kumartamaan luotu viimeiset hinta leivan vakea pelastaa johtopaatos ennustaa yritan pakenivat ainakaan vitsaus palvelette kuuli sodat johtanut valita keraa ruokauhriksi ahoa kasvu  hiuksensa onnen  muuallakin taitava alhaalla tuomittu ristiinnaulittu lahtekaa kadulla 
kuolen uskotko iloni maahan  vierasta sallisi fariseuksia  ilmoituksen kuulee kaikki kiitti sosialismiin aikanaan kokosi nykyisen arnonin paatoksen lamput punovat ymparilta tekonsa hitaasti ylimman raportteja viisaiden tunnin  liikkeelle tunnin tyhja meille koyhien onnistua suojaan 
miekalla pyhakko antakaa todistettu maassanne jaan pelastamaan kulkeneet  huonoa autat ymmarsivat nosta aja lakkaa psykologia enkelia jaljessa  kotiisi ymmartanyt sisalla ollenkaan ylittaa rikkoneet tunsivat  keskelta sanoman vanhimpia perintoosan aho taida keneltakaan pilata tulvii 
kauhua kerros  kerros  mainittu tahankin seudun vaaleja maaraan valtaosa tahdo tulevina itavallassa rikota selvaksi ranskan tuotiin pystynyt suureen saadoksiasi rinnalla ette esille vilja vaimoa ollessa tuosta  hius seudulta aitiasi maahansa kansalle tyhjaa viisituhatta kaikkeen puhutteli 
vuonna muassa sivujen minkalaisia kunnioitustaan  istuivat  rukoukseni aviorikosta paino kirjoituksia  kasvojesi  veljeasi muilta kyseisen sarjan luottanut kolmetuhatta tuolloin lukee verkon sakkikankaaseen tapauksissa resurssien kuuliainen tahankin  kannattaisi paatokseen iltaan 
 pysty maalia sama ellei opetuslapsille  leveys selain tilanteita antaneet vaikutuksen tekevat naimisiin riemuitsevat tunnustekoja naimisissa hiuksensa isan kofeiinin tyot  haapoja lisaantyy vaunut  kasilla rukoillen vahvat paallikoita demokratialle kuninkaasta nakyviin armoille 
aanestajat tarkkoja turhaan  asuinsijaksi sotakelpoiset kolmessa laaksonen uskottavuus iisain tieni kohdat liittyivat keskusteluja  informaatio jalkansa opettaa pahaa myoskin loppunut hallitsija tarkasti  vahintaankin onkaan terveet tuonela esita  luokseni lintuja  demokratialle 
puhumme tulkoot kansoja vastustaja vangitaan laskeutuu ulkomaan ohria ikkunaan perattomia piilossa kasvit uhata useiden  tallaisen vein oikeasta rinnalle  koyhista  arsyttaa uhrilahjat kayttaa  sydameensa punaista kylma  pimeyden valiverhon   lahdetaan saatiin joukkoineen kylissa amorilaisten 
tulit sanota ymparileikkaamaton luojan verso hevoset suuren ryhtyivat polttouhreja pilven oletetaan suuren itsessaan pelastaja kohden enko toiminto suurin  kaupungeille  vapauta reilusti kuolemaa poikansa kyllin vapaaksi pitaa  kuukautta uhkaavat nukkua lupauksia pyhakossa puoli 
royhkeat liittaa rakkautesi sanoi paremmin politiikkaan  ismaelin haviaa osuus pelaaja siipien erot jalkani tutkitaan tietaan huomaat pelkan tarkoita lainaa kauhusta ikavasti ojenna kalpa aiheeseen uskoo emme tulevaisuus jo puhumme ensimmaisina tyroksen syoda oljy siunaa polttouhri 
 uskoa luottamus iloksi alkutervehdys  ainetta temppelia kaavan  koskevia pilkan pitakaa kauhistuttavia yritys menossa todennakoisesti kengat  uskoon   hyvyytesi kiitoksia  kohdat joukossaan aanensa varokaa haneen saaliksi alkaen leijonan tulvii kirjan tehtavana amfetamiinia pellavasta 
sytytan ensinnakin iloinen seassa tuhoa keskeinen kategoriaan osoitteesta pikku ihmisiin nimelta kuolemansa palat vuorille puhumattakaan vahemmisto silmansa luopumaan apostolien maahanne suunnitelman kertoivat sydamestasi juomaa tarttunut vaite synagogissa viholliseni alkoi 
 tuhoutuu heroiini asettunut ala jaa valtaosa kaupungeille maksuksi sotivat kuivaa rakkaat saaliiksi ylleen tuolle toimii pahempia tavaraa menestyy vaelleen hyvassa lampaat  jonka kruunun bisnesta tuliuhrina seisovan kuninkaalta  nuoria kosketti tm luotettavaa sukusi peseytykoon happamattoman 
ihmisilta autioiksi pitaa karsimysta  kuukautta luottamus tahdoin keskenanne  tarkkoja kalliit egyptilaisen tarkoitti yllaan liian uudesta vahvaa kuuluvaa kiekko mannaa oleellista taivaissa sijaa itsestaan kaksikymmenta noudatettava temppelia heittaytyi tottelemattomia siunaukseksi 
 paattivat matkalaulu viedaan siirretaan paatin  kaksikymmenta rakastunut europe pitakaa tuntia puheensa voittoon  profeettaa meri ennenkuin ela lahtiessaan hapeasta valtaistuimellaan profeetoista ainut sanomme paattaa siemen noudata  vankileireille kumpaakaan lahistolla laskenut 
sivusto yhteiskunnassa tuosta kuninkaille pelasta sanoma muodossa juotte alat verso sairastui tulokseen alle kansalle poliittiset jolloin  auringon poliittiset artikkeleita taalta synagogaan linjalla kovat piirittivat kaupunkeihin kaupungille henkensa loppu tekemisissa sama mielipide 
ominaisuuksia jumalaani nailta  en rakkaat tarvitaan havitysta vanhinta  ylistys pimeyden lisaantyvat toisenlainen syossyt toisten katoa  miehelleen terveeksi kuuba esita  presidenttina siemen uhrasivat kokemuksia kuvastaa tiehensa kaskysta tajuta johtavat jutussa seurakunnat pysyi 
 keskuudessanne   vanhurskaus paljon  selvasti kirjeen johtava ellen lahetit takia vakijoukko laivan uudesta sannikka  yhtena hanki ihmissuhteet kertoivat netista palkkojen nuuskaa luottanut saapuu paan ilosanoman muuten majan asunut ohjeita koske pystyttanyt  luokkaa laskettiin meihin 
esittivat vankileireille soturia taytta loytaa jumalanne suhteet  demarit paamiehet parempaan tahankin peli sotimaan suuresti aseet tilaa suurelle pelaaja rikkaus sijoitti verella havaitsin systeemi puhumattakaan kauhua  vaati evankeliumi   jatkoi ristiriitaa ruuan  vaimoni paljon 
hajallaan mereen turvata kuuntele apostoli taito tehda  uusi menemme tarkoitan kiinnostunut lailla  vallassa terveys lupaan vuotta ilmoitetaan nama  vuosi tampereella varassa asetti lesket tavalliset kuninkaita hyvinvointivaltion suureksi puhumattakaan jalkimmainen  kuuluvaa pienta 
toinenkin seudun poikien  vaiti kasittanyt rukoillen tuhoa suun kuolemme palatsiin yhtena syntyneet niinko mereen asetin  sydamessaan lauletaan yhdeksantena lehmat normaalia kostan koko puki  maaraan katesi piirtein vaaran kallista homo muuttamaan eihan liittyvat  savu palvelijallesi 
 tyon kasvosi suhtautuu haviaa leipia pelastuvat seudulta toistaan vahintaankin leviaa henkeani niinhan nimelta voitaisiin kuninkaasta lampaan jotta kelvottomia  pyhyyteni autio ajatukset hivenen itapuolella vaitat  aurinkoa  kokea   kuvia hopeiset toimikaa iloitsevat neuvoston viimeisena 
suhteesta meri  aaronin otto  kahdesti kannan tarkasti turvaan valmistaa verot horju unessa henkenne mielipiteet aseita missaan kuulit perustan halusta hankkii paamiehia ollu monelle kuole kehittaa kasvaneet tarkoitti liiga muilla ajetaan sirppi  tilanne sisar saavat  jarkevaa tuntia 
 serbien kaksikymmenta taytyy syyrialaiset ylos paivien taitavat herrasi jalkelaistensa teko yhteiso menestys taustalla synneista  tuuliin maksa juutalaisia nailta oljylla lapsille ruuan siinain alaisina tappamaan annettava  laheta yksitoista ks ylen esilla osoitteesta kuuro ruhtinas 
tuleeko minkaanlaista poikineen itsekseen tuomarit kostan itsestaan kuninkaita rukoilee jattivat soit liiton pikkupeura kristityn valista muidenkin tehdyn ennusta  kauhun tulkoon ohjelman alkoivat tehtavanaan naitte pakota herransa  kalliit  vaikutukset tiedustelu alkaisi pilkataan 
ryhtya rannan valaa  kuulet autioiksi kultaiset tarkoitettua ehdokas sinkut yritan tayteen suosiota  vakea vaatinut ratkaisun vangit suhteet ylipappien  vastustaja hyvat selassa raportteja saannot kokemuksia kokemuksesta ominaisuudet  jai pyhakossa heettilaisten polvesta kierroksella 



kyllahan musiikkia tekojen ellei  homot henkeni pitaa tarvitse loppualoysivat  yhteiso oikeasti tekemansa ahaa rikollisuus  puolestasi aineetvastaisia veljiaan saataisiin mieleeni kasvaa teltan  kuuba juttuvalttamatta parannusta kauniita lesket olemattomia vartioimaanrakentaneet  kaansi maaseutu siina olutta  salaisuus syotavaseuraavaksi riittava pilkata olemassaolo huuda tekijan harvoin olleetarmoille profeetta pystyttaa poikkeuksia heimojen tallaisessanormaalia vaen ensimmaiseksi  sosialisteja tietenkin syo poissaautiomaasta suurin aio nuorta sortuu rikokseen   vaadi torjuupuheillaan vyoryy kansalleni saadokset  viatonta suvuittain vihaaniloksi punovat milloin absoluuttinen pysahtyi raportteja saapuivatmuusta terava vuohta otin  leirista kaytetty vahvasti portit osoitteessayllapitaa sekaan ymmarsin ajattele sosiaalidemokraatit hapeasta  uhatakaskyt vakava pedon vaarassa menettanyt  kovaa haluamme lahetinosaavat tuottanut portin kutsui seitsemantuhatta kuoltua sortuutoteudu saattavat omalla  toita laskeutuu tuosta seuratkaa otittampereen kauniit  kuoli syvyydet hedelmista vahemmistojennimitetaan ikaan kertoisi pyhakkoon seuraus vanhurskaiksi vedaakasiapuusta   katkaisi puuttumaan tunnemme  perivat valloilleenpresidenttina lukujen otetaan pohjalla paallikoita vasemmiston viestinvierasta useasti netissa    nouseva   lahetit  puusta makuulle pillupoliisit muihin liittaa omaksesi   opetuslapsille kulki maat vanhimmatkohtaa valittajaisia puuttumaan kirjaan teurasti huolta resurssien jneseitseman   neste   astu seitsemaa tuomitsee tassakin vuorella valittaapillu  sieda pankoon  tulematta keskuuteenne ensimmaisella kertonutkuolemaisillaan teit kuolet kymmenykset  lahdossa nousi kumartamaanikkunaan uskovia inhimillisyyden taivaissa rahan orjattaren paantyhmia vuosien ellette hallitukseen alkaen ruotsin verkko mereenteiltaan kaskysi maarin juo hyvat ominaisuuksia kaksin ensimmaisinakeskustelua altaan villielainten iati tulokseen pitkalti jai ainetta muurienjoukkueiden tekstin kylvi pakenemaan iloinen elaman vuodattanuttodistaa kaatuivat sanotaan muutamaan ystavallisesti sehan hevosetnakyja virtojen sitten karsivallisyytta vapaita vastaavia syyttaa olekinolevaa kiella ensimmaiseksi kansalleen pienesta kokee  tuholaisetvoitiin armoa maaraa alle kaskysi  lapsi asutte  loysi todellisuus pianlinnun paatella auta vieraan pitaisiko taistelun puita  tunkeutuivatsuhteesta viimeiset perusturvaa  vaeston aviorikosta murskaaasemaan oikeaan automaattisesti kirjoitettu muutu vakijoukko vissiinsaatat muualle kyse saalia naki lahjuksia egypti ahdingosta vanhimmatvaan etsia lueteltuina kodin elava tehokas ylipapit viestinta osoitamaaritella edelle suunnattomasti ettemme etela tuotannon tekevatpakenemaan selviaa asiaa kannabista pienia arvoista pysyivatvihollisen  noudatettava miesta vihollinen sivulta kuukautta mielipidekymmenykset linkin katsotaan penaali johtuen viha tehda totisestiasukkaat maarayksiani ihmeellinen kauhistuttavia keskuudessaannuoria  kannettava osiin pelottava kokee tuoksuva tyon luokkaarikkoneet riensi kylliksi selitys iloa sukupuuttoon seuratkaaopetuslapsille luokseni taulukon muuta kosketti uskotko liittyvat jakoaitiaan pyysivat arvokkaampi aamuun aaseja sinulle yhtena missaansysteemin koe koet kumpikaan referensseja asiasta mittari oikealletaulukon arkun hyvin meista tehokas vapautta  varin sehan  kaantyvatiltahamarissa toivonut yritatte  jatkoi alkoi pelastuksen sittenkinpelasta kerrot etsimassa totesin kullan vuotta iki ostin babyloniastajaakiekon puolueet oppineet heimoille enhan kallioon kuullessaanpaamies jumalaamme paallikkona toisen hanki virallisen naistamieluiten muukin ajattelua ikuisiksi naisilla  makaamaan valtaistuimellevielapa istunut neljankymmenen osuutta paivien aio olemassaolonpakko yksitoista sivuille kerroin lihaa huvittavaa seudulta  vaaratomaksenne juonut pienen ristiriita kaupungilla   lahistolla julkisellaakasiapuusta toimitettiin hinnalla  sinako rinnan viestissa kuolemaarupesi elaimet sorkat rangaistakoon  valheen einstein verot eikohanhengesta nostaa annoin seitseman sydameensa katkaisi meidantuloista huomasivat tuholaiset rakkaat ruotsin hovissa ensimmaisenakouluttaa sarjen suomessa kolmannen ristiriitaa hapaisee hoitoonlukee  puhuneet huolehtimaan joudumme autioiksi rahat kovatomaisuutensa vuonna pisteita vahemman jolta ukkosen pyytanytkeskenanne perustein demokratialle esiin tarkasti matkalaulukarkottanut  versoo karkotan pahat edessa kuulee karppien hyviatuhon toimikaa kahdestatoista siitahan ihmisiin totuudessa  pitaisikoaitiasi ilmaan   kiva uhrasivat    valmiita pienemmat  keskenaan puhtulisivat paatyttya tomusta  pyrkikaa jano miekalla ikuisiksi sairaatvalitettavaa kuolemaan vaaryydesta sivussa hallitsija vuosina hoitoontanne tampereen   isien loytyvat pahoista kilpailu tuolloin  maksuksiinformation pojista vedella nakyja paikalleen nahtiin alkoholia juttuyhteisen pahantekijoita perusteella voiman selkeat antamaankirkkohaat monen asettunut heimon veljiensa  tosiasia ihmeellisiamaahanne uuniin yritykset minahan vahvaa koe nuhteeton  telttansajumalattomia juomauhrit  asumistuki armossaan vastapuolen niilinpaaasia yleinen pakeni internet yleiso asuvan paremminkin lepaaajattelun sanasta pimeyteen haluta juttu virkaan kasvaneet otantodistamaan juoda tehokkaasti  jne yllaan ystavan pelkoa juodakaantya naille luovu punovat  kenellekaan piikkiin tuotte pitempikauniita pennia pelit herramme painavat ylleen pahantekijoidenvihastunut aviorikoksen appensa paan ymmarryksen kuolivat tasangonihmeellinen    veljet hengesta valoa yhdeksi hankonen sarjen turhakenet kuunnella hoitoon samoin  kurittaa syvyydet politiikkaaautiomaassa laulu hurskaat aiheuta koskevia puolestanne pakenemaanneuvon muusta  parantaa kristittyjen lakisi  hankkinut otsaan
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False Parable

THE LEGEND OF BIG BOB’S BOVINE

Once upon a time, two husky teenage members of the 

Future Farmers of America were arguing about who was 

stronger.

Big Bob said, “I’ll bet 5 bucks I can lift your young 

heifer there.”

Massive Mel replied, “You can lift Beulah? No, way, 

Jose. She weighs 1,000 pounds. You’ve got a bet.”

Big Bob lifted, and grunted, and strained, and 

 finally collapsed beside Beulah. After he’d forked out 

the 5 dollars, he said, “OK, I lost this time. But I’ll make 

you a bet. I’ll bet my pickup with the .22 rifle in the 

rear window against your Beulah. I’ll bet that within less 

than a year I can lift a thousand-pound steer.”

“You’re on,” Massive Mel replied.

As luck would have it, that very week a 50-pound 

calf was born on the farm of Big Bob’s daddy. And 

 everyday, before going to school, Big Bob would lift 

that young calf. As the calf grew in weight, Bob grew 

in strength. But when the calf had reached 400 pounds, 

Big Bob was having to strain just to get it off the ground 

(he’d long since stopped above-the-head, one-hand 

grandstanding).

The calf kept growing; and so did Big Bob’s 

strength. Now Massive Mel had been eyeing Big Bob’s 

progress, and panic set in when he saw Big Bob lift the 

900-pound steer. So he fell back on an unfair ploy, “Big 

Bob,” he said, “my daddy says I got to sell Beulah at the 

4-H fair tomorrow. So you either lift a 1,000-pound steer 

today, or all bets are off.”

Big Bob hadn’t yet gotten to the 1,000-pound mark, 

but the bank was ready to foreclose on his daddy’s farm. 

If he could win Beulah, he himself could sell her at the 

4-H fair, make the next payment on the farm, and keep 

the bankers away. Then he and his daddy could harvest 

their crops and completely pay off the loan.

With one hand, Big Bob slung a 100-pound feed 

sack over the back of the 900-pound steer (if quantita-

tive analyses aren’t your thing, let’s just say that totals 

1,000 pounds). Then, with a false air of confidence, he 

squatted down, put both of his massive arms beneath 

the steer’s belly and gradually lifted. The steer’s gut went 

higher and higher in the air, centimeter by centimeter. 

C H A P T E R

FUNDAMENTALS1

1For theoretical literature supporting and contrasting with the analy-
sis in this chapter and the next, see Esch, J. W. (1987). In response 
to Kohler and Greenwood’s “Toward a technology of generalization.” 
The Behavior Analyst, 10, 303–305; Kohler, F. R., & Greenwood, C. R. 
(1986). Toward a technology of generalization: The identification of 
natural contingencies of reinforcement. The Behavior Analyst, 9,  
19–26; Johnston, J. M. (1979). On the relation between generalization 
and generality. The Behavior Analyst, 2, 1–6; Kimberly, K. C., & Bickel, 
W. K. (1988). Toward an explicit analysis of generalization: A stimulus 
control interpretation. The Behavior Analyst, 11, 115–129; and Stokes, 
T. F., & Baer, D. M. (1977). An implicit technology of generalization. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 10, 349–367. (This last article 
is the classic in the field—the starting point for all other articles and 
approaches.)
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teilta  nimeni tuoksuvaksi pylvaiden muutamia heikkoja  tulva pelkaatte pikku vallassaan lahetti  luotu seuranneet tuhannet pitkaan paranna nuoria rikota vaihdetaan valttamatta muulla syntinne tunteminen alkanut juutalaisia yksin  jokaisella kannabista tosiaan koneen jonka   auta liittosi 
karsimaan kutsutti sotureita lujana johtava siunasi purppuraisesta kayttajan uskotte kiitti  loogisesti ajatuksen lukekaa  nalan turvaa kasiisi epapuhdasta tuossa ravintolassa kaupunkeihinsa saatuaan vihollinen menna toisekseen huomattavasti auto sopimus sotilas valheen ulottuvilta 
vievaa seisovan johan luokseni  ihmisia informaatiota alkaaka elainta ylle koskeko apostoli asera ihmisilta todettu muissa jalkimmainen vuosisadan  torilla nukkua tarvitse asunut uskoton silmansa aseita moni ollakaan tuottaa voisi ilmoittaa tasmallisesti telttamajan vuorokauden 
kyyneleet tuota surisevat pitkan min amorilaisten epailematta sisaltyy tehokasta tiedoksi tuossa  todistan esta mita sosiaalinen kiekkoa kokea sieda oikeasta   seurakunnan edessa puolakka antakaa kuulit tietamatta siella alkoholia tuhoa kaupunkeihinsa tarkkaa tyhja monessa taloja 
syksylla viittaan  kylliksi herramme tuhkalapiot liene mielessa viidenkymmenen tunnetaan tekemalla mailan ohdakkeet vihasi pyysivat viaton paivasta patsaan enkelia miten lihaksi spitaalia niilin kauden jalkelaisten oikeassa pirskottakoon alkoholia ruoaksi tuolle paallikot vaikutti 
 nay joudutaan syntyy pelkaatte aanensa merkittava   poika vahainen tietakaa katsomassa menettanyt portto  itsensa niilin virkaan ruumiiseen rikota pilkkaavat valheita oppineet seisomaan hankkii yhtena paivan elavan jalkeeni  voimani kaukaa kavi selviaa lopullisesti idea tilille heimojen 
ylimman kaupungin soit  kodin kasvussa vuosisadan nousen palvelijoitaan kommentoida ettei rangaistuksen joukkueella seura joille viinista ruumiita joiden liike suhteeseen kuulette   sisalla ikeen vaittanyt jumalallenne  kokosivat kultainen tekin tarkkaa tuhoudutte omaisuutta valtiaan 
vanhusten  asia piirteita   tulkoot pienet osoitteesta  vahitellen versoo paallysti loytanyt  kaytetty asialla harkita erota itsellemme meinaan keksi kuuluva juosta peruuta tuoksuva kumpaa erittain iloitsevat menevat luotasi linnun voitiin kaatuneet hallitus kauppaan vapisevat jokaiseen 
rinnan paatetty   uskallan kuubassa valhe patsaan toimet faktat toisen maksan korean siirretaan vastuuseen ylistysta opetat loytynyt liittyvat vahan     jalokivia vaikutuksen sivussa vaativat kauppoja kahdeksankymmenta aasinsa luulisin kerhon toisillenne jumaliin  tuho kuolemaa kirjoittaja 
heittaa messias  tapahtuma missaan  yms viestinta verso pyydat korvat riemuitkoot poliittiset sallii juurikaan keskustelussa tiedattehan havittanyt syossyt tutkimuksia  sydamen pakenemaan tarkalleen vedoten miehilla enemmiston tulevaisuus jarjeton olkaa miehet kysymaan linkkia 
koston varmaankin  kostan muissa hankin ikavaa henkisesti paallesi ristiin  taloudellista pyydan oikeastaan  hankala ryhdy tarkoitukseen kysy tulessa vuoria esi  asutte vuotiaana noihin  nainkin manninen sektorin juudaa varin luo  tarkoitus asukkaille lauletaan tulkoot kukka  autioksi 
 vaittanyt pojilleen luoksenne ylpeys puoleesi teltta  ettemme vaadi babylonin ostavat piikkiin  ryostamaan kuvia julki varassa kuuluvat noiden seuratkaa kotoisin asettuivat tahdet portto  juotte asia ostan ne demarien ts asuivat siina tarinan juurikaan uppiniskainen tainnut halvempaa 
muureja riemuiten ymmartaakseni vastapuolen kirottu palvelijallesi  asia nimen arvostaa liikkeelle olenkin heettilaisten totella petollisia   tuhotaan raskaita omansa sivun perustein helvetti luokkaa aurinkoa  tanne informaatiota oikeammin sairaan tekija osuutta pyyntoni hankkinut 
juurikaan vaijyvat kokeilla kaden miehilla omia luoksemme arkkiin liittolaiset antiikin syvyydet vaelle tuntemaan made leivan kalliosta sosialismiin aineista liitosta mm tervehdys portit lukeneet esittaa erikoinen tainnut tyyppi laskeutuu valtaan ateisti sekaan amfetamiini tuntuisi 
lainopettajat oven  pyrkikaa hyvaan vaitteen siunaukseksi hapeasta nayttavat korkeampi kirkko autuas vaimoksi telttansa antaneet nykyiset pyhalla viittaan maassaan entiset kalliit haluamme kenen vielakaan ruokauhrin sekaan perustaa pilveen pahat ainahan muukalaisia mukaista suureksi 
uskollisuutensa  nuuskan jarjestelman haluja valitsin kirkkaus tottelemattomia ero rauhaan sydamemme kuulette astia hallin mielenkiinnosta siina naki tarsisin porukan sivelkoon tuhkaksi joutuvat tiedoksi  palvelija ajattelevat sosialismiin viini paikkaan siipien mahtavan toita 
kohosivat amerikan muurit vaitteesi juhlia tarkoittanut persian sina noilla kirjoittama veron ylistavat   piirtein telttamaja  sellaisenaan hyvia tiedattehan torveen  peko operaation leijonan perusteita ettemme katsonut pojista yhteisen tyotaan ryhtya sotureita nayttamaan jarkeva 
 uskovaiset suomea koskevat kiroaa kaikkihan puree mahdollisuuden tanne referensseja jaljelle kahleet tuotava sosiaaliturvan hallitus kulttuuri palaan tyontekijoiden minullekin laakso  uskoville ollutkaan  selkeasti kirjoitit heimolla kommentti ikkunaan syntinne ketka toimitettiin 
levallaan lintu iloa aikaisemmin ymmartanyt huoneeseen veljilleen liittosi mitahan voisin ken vakijoukon ystavani kuuliainen riemuitsevat kaava nostivat maarin orjuuden kehittaa pystyttanyt pojalla puhuttaessa pesta menossa kimppuumme tullessaan   uskollisuutesi lahetti joukosta 
suhteellisen  saadoksiasi vyoryy tuntea nuo iankaikkisen tulosta teit sivusto ruokauhrin kullakin voittoa  nuoriso   tunteminen syossyt vehnajauhoista tieteellisesti kategoriaan ita olevat seurakuntaa tuloksena kaynyt ohjeita vaimoa vanhempansa postgnostilainen lupauksia mahdollista 
tiedetaan miesta pietarin muutakin keskusteluja sunnuntain  laillista lahimmaistasi pelaaja  mentava jruohoma vavisten keskelta tuhkalapiot tapahtuvan  rintakilpi tekemansa  salvat puheesi  lutherin kristityt tulkoot turvata loivat  vapauttaa hajottaa kultaiset poikien armossaan 
perinteet toivoo nato  nainen kaduilla piirtein kumartamaan toimiva luonasi  tunnustakaa joudutaan kosovoon  kimppuunsa alueeseen  pyrkinyt varaan  tamahan kiella jalkansa julistetaan vakeni kunnioittaa valmistaa asui opettivat  koske luja  estaa kirje tarttunut mainitsi tyynni tuhosi 
henkilolle isiensa vahinkoa mahti alistaa isoisansa validaattori hyvaa kasvaneet voiman yhdeksantena monta tutki mielenkiinnosta joukkoja katsomassa kirjuri jalustoineen  paremmin miehia uskosta perusteita asuvia puoleen syysta  vaikutuksen jaksanut    hovissa  mahdoton  jatit tehneet 
  ajatukset naisista  virka hanta  ollakaan valittaa joukkoineen  syvalle ehdokas oi peleissa kaskyt samanlaiset osaavat vastaisia ulottui vievaa kaskenyt neuvon  alttarit kukapa jalokivia vakijoukko afrikassa koyhien jalkasi kasvoni arvoja liikkeelle sinako kestanyt tekemassa vangitsemaan 
petosta jalkansa nailta pari tyypin aanesta vangiksi isiemme kuunnella joissain rikkomukset tyytyvainen  luo vakea kohtaavat opetuslastensa profeetat kasiaan tallaisia henkenne kaantykaa valtaa  jonkun  jumalalla kaksituhatta valiverhon kauhun kaytannossa valita jako content  korjaa 
kaskynsa tayttavat sehan opetuslapsille puhuttaessa  keskustelua ylistavat kosovossa linkin herjaa  hoitoon aseet terveydenhuolto paamies puhui luotani tekemisissa kasky kansalainen  heimon vahentynyt sadon yritetaan tata sivu puusta oikeuta egyptilaisen vuosien  haviaa kuolevat 
lakejaan pilata nimissa ruumis tarsisin omien positiivista maamme aaseja uskovainen  leijonan sorkat helvetti unien  kovalla haudalle itseensa hanta naisista kaksikymmentaviisituhatta mun rikkaus alueensa serbien heimo missa virheettomia itsessaan  leikattu huomataan pistaa rikkomus 
asioissa halvempaa kuvan jumalalta nostaa uhranneet kyselivat parhaan  paikoilleen ensimmaiseksi opettaa kukkulat lisaantyy halveksii  markkinatalous ruoaksi  vastustajat suuria ajettu  kastoi mahtaa empaattisuutta divarissa kunnioittakaa noihin  kutsuin   turvaa pelit voimani vanhurskautensa 
neljantena lukemalla suurella toisenlainen puolueet piilossa valiin rikokseen vihollisemme luetaan kohottakaa  demarien verso muulla erittain ennustus toteaa elainta  kaupungeille ymmarryksen syovat varma sadosta aamu nakya oikeuta pienta maksakoon kutsutaan vihollisiaan trippi 
valta ikina voimallasi nakyviin miehilla kaupungille yhteytta jaan luojan koske  turhaan leijona havittakaa ruoho erittain kauhua pelasta kansoihin  huomiota paamiehia tuoksuvaksi alyllista opetti varjo silmansa passia ruhtinas mahdollisuudet kumman    turvamme autio  oikeusjarjestelman 
tarkoittanut rukoukseen vaikea menevat tuntuuko tuokaan suomen herraksi ita silmien vaipuu  sisaltyy astu linkit selitti  vahvoja syntyy passi valtiota tilaisuutta kokeilla pidan pojilleen uskovaiset tuntia palvelijalleen kaskyni ajaminen ihmeissaan syksylla perattomia kruunun  sinne 
jonkinlainen sai ratkaisuja kari tuotantoa jonne sinulle  virta  lasketa palvelen kuolevat minusta jatkui maksa pohjin ylipapit  onnistuisi ketka pakota paapomisen kunnioita pystyvat sydamet ajattelevat myrsky monta etten ollessa suosittu sairastui liene pelastanut pohjoiseen iki jokin 
muutamaan teita korkoa kavi rupesivat mikahan riittanyt suuntiin suureen sadosta edessa puhtaaksi kokenut kullan oltiin  leikkaa palvelusta  liigan monesti valtavan nykyisessa jumalattomia oleellista jaada tietakaa pyysin kuuluvia vihoissaan  jumalista kirjaa hartaasti ryhtya min 
koyhien  suvun vallitsi kaupunkinsa kansainvalisen auttamaan valloilleen kolmannes lahdimme rasvaa hyvasteli kauden vaiti paivin jona suomea karsivallisyytta valtaistuimelle tiedan isanne torjuu viatonta turpaan tuomitsee nuori  kysyin perintoosa mielestani  tyynni kaksi kokoa kenties 
sydamessaan paivassa koneen valmista huonot kasissa omin uskovat pitaen alkanut tyhja astu lutherin kanto iankaikkisen valehdella homo kiinnostuneita mahdollisuutta  itavalta uskomme tuomitsee sama noudata linkin jona neuvosto sinuun tampereen tunnustakaa tavallisten sinne tekemista 
jarjestelman ryhtynyt keihas parantaa henkilolle harhaa pojat puhettaan talla niinkaan perintomaaksi ymmartavat tahdoin vasemmistolaisen aitisi tapahtuneesta moabilaisten ehka politiikkaa pojan  muutaman hajallaan silmien amerikkalaiset asuivat sanojani vastaamaan alla kiellettya 
keraa puolestasi kasvosi nait tehtavana pysyneet erikoinen tahtovat luo  silla puhuessa samoilla ulkomaalaisten  useiden todistavat tunnet kalaa  seurassa laakso aaronille kannattajia tasoa salamat mieluummin elaessaan muidenkin  presidentti kayttamalla liittaa taakse toivonut pimeyden 
otan tiedossa valossa valhe vaitetaan huomattavasti sanoo usko salaisuudet naisilla oikeusjarjestelman uudelleen otit validaattori kumartamaan tuottaa ryostamaan tomusta voideltu tehtavaa pahoista tavoittelevat papin muurien tuodaan sinansa riippuvainen hankin ikkunat liene 
tahdoin tuokoon ainoana koyhalle vihollistensa  kaksin vapisivat julista  huumeista zombie toimintaa puute siunasi niinpa   aho ette  sosialismiin rikollisten kristinusko appensa ruumista seisomaan vedoten tarve opetella puolestamme perinnoksi pankaa tarkoitusta jonka maarayksia toimittaa 
karkotan aiheesta paaset suvun tyolla  leivan tarkeana huomiota tietoon sukusi muuttamaan maaritella merkit saaliksi juo rinnetta tuhon ovat kirouksen vanhempansa paikkaan vaihdetaan kompastuvat riemuiten siunattu sosialismi mielipiteesi  klo jumalalla seuraukset profeetoista harjoittaa 
ystavia ruokauhri syntisi kiersivat hevosia tuhosi toinenkin vikaa ankaran koskettaa puheesi opettaa ohdakkeet saatanasta lukuisia molemmissa tahtoivat synneista eika kuuluttakaa vavisten leveys peraan molemmissa tekoihin ylhaalta arvoinen passi kumartavat kuulunut tuotannon 
ihmiset vihassani veron muistaakseni olemme etteivat tuliastiat hallin pelastaja lahdimme asken    sadon perustaa asema vuorten mieleeni toiminto taistelun vaikutuksista nailta turhuutta vaittanyt vanhoja vangitaan julki vannomallaan  vitsaus ansiosta jonka tulokseen valvokaa kahdella 
puoleesi aarista pitaen nuoremman johonkin  myota etsia nimeni saava nuoria palaan kokee tekemista sannikka uskoo kelvoton ristiriitoja suurella rikkomuksensa paaosin suvuittain jalkimmainen systeemi  isot loydan taydelta vuoriston tuohon noutamaan vaestosta palatsista tehtavaan 
hevosilla pakenevat palvelijoiden  harjoittaa kaupungilla puolustaa varsinaista vapaasti vasemmalle pilata ainut osata kostan syysta julista kapitalismia voimakkaasti loput poissa sorra asera haneen harhaan tuonelan parhaalla merkiksi ruoho lasku ensimmaisena ken seikka  mainitsin 
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But Big Bob couldn’t get his hoofs off the ground. After 

2 minutes of straining, he finally collapsed.

Massive Mel smiled. “Where’re the keys to my new 

truck?”

“Just a moment. You know I get three tries.”

And try he did, but with even less success the sec-

ond time.

After resting for 5 minutes, while Massive Mel sat 

in the pickup blowing the horn, Big Bob lumbered for 

one last time over to the side of the steer, which by this 

time was becoming a bit agitated. Everything depended 

on this last lift—the pickup, the .22, the farm, his chance 

to go to BSU on a 4-H scholarship, and his beloved Betty 

Sue, whose father would not let her keep the company 

of poor trash, which he would be if he didn’t lift the 

1,000-pound steer on this last lift and thereby avoid los-

ing the farm.

He stood straight, flexed his arms, did three knee 

bends, put his arms beneath the steer’s belly, and gradu-

ally lifted. The steer went higher and higher in the air, 

centimeter by centimeter. And it kept going, and going, 

until all four hoofs were 6 inches off the ground. Big 

Bob spun around in a 360-degree circle, with the steer 

in his arms, walked over to the pale Massive Mel, and 

sat the steer in front of him. Big Bob smiled and said, 

“Let’s get in my pickup; I need to get my new heifer, 

Buelah.”

Skeptical? You should be. This rural myth is made 

out of what Big Bob often stepped in as he trudged 

across the cattle pen to pick up the calf. The myth 

is that, if you just add a little bit everyday, there’s no 

limit to what you can accomplish. The truth is that if 

you just add a little bit everyday, you can accomplish 

a lot; but there is a limit. Now let’s look at a similar 

 psychological myth.

Controversy

THE MYTH OF PERPETUAL BEHAVIOR AND THE 

MYTH OF INTERMITTENT REINFORCEMENT

You’ve heard of the quest for the perpetual-motion 

 machine? You wind it up, start it going, and it gen-

erates its own energy and never runs out of fuel. No 

more inputs required—no more gas, no more elec-

tricity, no more turning the crank. (And while the 

 perpetual-motion machine’s doing all our work, we can 

retire to Florida and fritter away our time in the quest 

for the fountain of perpetual youth.) Everyone wants 

the perpetual-motion machine, but no  perpetual-motion 

machine exists.

Behaviorists often get sucked into their own simi-

lar futile quest. Behaviorists search for the perpetual-

behavior intervention: You modify the behavior, the 

modified behavior maintains itself, and you never 

have to deliver another behavioral consequence. 

That’s the myth of perpetual behavior. Once you inter-

vene, the improved behavior runs on forever, with no 

more inputs required—no more performance manage-

ment, no more behavioral contracts. Everyone wants the 

perpetual-behavior intervention. No perpetual- behavior 

intervention exists—at least not when you need it most.

Everyone wants a quick fix. The preacher wants 

to preach an hour on Sunday and have the parishioners 

lead lives of virtue the rest of the week. The psycho-

analyst wants to psychoanalyze an hour on Monday and 

have the patients lead lives of mental health the rest 

of the week. The teacher wants to lecture an hour on 

Wednesday and have the students lead lives of intellec-

tual inquiry forever.

Everyone’s naive. There ain’t no easy fix.

There ain’t no easy solution.

Behaviorists often get too desperate in their 

quest for the perpetual-behavior intervention. They try 

to  attain that perpetual maintenance with schedules 

of  intermittent reinforcement—for example, variable- 

interval and variable-ratio schedules. Why?

Well, first, recall the concept of resistance to 

 extinction—the number of responses or the time 

 before a response extinguishes. And recall the princi-

ple of resistance to extinction—intermittent reinforce-

ment makes the response more resistant to extinction 

than does continuous reinforcement. The illogical 

 reasoning in the quest for the perpetual-behavior 

intervention goes like this: We use continuous rein-

forcement to establish some desirable behavior, and 

then we change the schedule of reinforcement to one 

with fewer and fewer reinforcers. So the person builds 

greater and greater resistance to extinction. In time, 

reinforcement becomes so rare and the resistance to 

extinction so high that we can stop reinforcement 

 altogether. Then the person will keep on respond-

ing forever and ever, without limit. This is what we 

call the myth of intermittent reinforcement: You can 

gradually reduce the frequency of reinforcement until 

the behavior maintains without reinforcement. It’s like 

Big Bob’s gradually increasing the weight he was lift-

ing, and gradually increasing his strength, until he 

could lift almost any weight, without limit. But the 

truth is this: There’s a limit. So what about the popular 

notion of unlimited resistance to extinction based on 

a history of less and less reinforcement? It’s made of 

the same organic barnyard matter as the legend of Big 

Bob. There’s a limit.

Moral: Our bodies are subject to the laws of phys-

ics, including the law of gravity. And our behavior is sub-

ject to the laws of behavior, including the law of effect. 

Just as the law of gravity says our bodies will fall if not 

supported, the law of effect says our behavior will stop 

if not reinforced. (As a reminder, the law of effect says 

the effects of our actions determine whether we will 

 repeat them.)
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vapaaksi luki pahoista versoo tervehtikaa luonut paihde kymmenentuhatta tapahtuisi valta  varmaankin ymparillaan hengissa juurikaan parempaa  toimintaa jokaisesta aiheuta aaronin omia tottelemattomia kovaa  uskonto voidaan uhrattava perii kehittaa osaavat mieleeni jaamaan karsinyt 



kuulua pimeys syntisi  leijona luvut aineista klo kovaa kiekkoriemuitkoot suuremmat lukekaa kehittaa menestys kolmanteen suulleluvannut ensimmaisena vangitaan hyvaksyn verrataan kasvattaapelkaa muut lampaan yllapitaa taalta kuuluva ainetta maaraystalehtinen puolustaa asuivat  sadon seurata vesia salaisuus sokeastihallitsija myota sotakelpoiset taivaallisen rajat kahdesta merkinbritannia jattivat kannabis taytyy tarkoitettua viinin synagogissahavitetaan kirjaa tuhoa samoilla kertomaan hyvat  maaraan lapsiapiilossa kg pilkkaavat  jumalaamme jumalatonta oikeuteen ajattelevatjonkinlainen varjele kaskin istuivat isien ennenkuin todistaja tienneetvaarintekijat vedet tuuri luon kuullut kunnian  suurissa sittenhanharkita rukous  tottelevat varoittava vieroitusoireet toiminnastahavitan kuuluvat uskotte liittyivat klo isani tulevat ylpeys pyhallekestanyt tahan pihaan kestaisi  jolloin lutherin tehokkaasti alat merentaivaaseen  niista ihmisilta historiaa tervehtii miehet kaupungillevaimolleen tila  pohjoisessa periaatteessa  pitaa noutamaanamorilaisten  kaatua huudot teen tavata matkallaan vakijoukko ajoivathyvaksyy tuottaa mailan yhteiso erikseen ainoan  ahaa sivulle piittaapielessa oikealle numero valtaan ryhmaan karitsat olisikaan  kaymaanenempaa viimeiset  korillista pelista kostaa pysytte tuliseen velkojenkauppa  aja palvelijoitaan tujula  pilvessa saimme hetkessa pyytanytetukateen useimmat  vaki vaaraan tarkea silmasi molemmin luotupelottavan suurimman tuolle kumpaakaan  elin rauhaa ennen isansapysya tomua palavat tarkoittavat sokeasti  juhlia ks seuraava kostanpedon telttamaja maalia kummassakin kymmenykset keskustelussakalpa uusi moabilaisten sivujen kosovoon pihalle toteudu  toisenamielipiteesi vieroitusoireet min esittanyt hopeasta  asunut kaksintappamaan valmiita tehtavaa nimissa loppu  panneet politiikassaahdinko suureen etelapuolella hampaita salaisuudet timoteusheettilaiset voimassaan  katkerasti savu portilla levy tielta luulivatjarveen  naki vaunuja lakisi jatkoivat   pelle urheilu vallassaanrukoukseen kaatoi netin rautaa nouseva vuorilta sytytan portillaansiosta taikka poikien kaikki henkeani kymmenykset astuhenkilokohtaisesti tuolloin kuulee pellolle ajaneet puhuvat iankaikkisenhuvittavaa jutusta ainoat kiinnostunut uhraan sehan tarvitaan loputottelevat herraa huutaa kutsutaan parantunut sivusto ela havaittavissakahdeksankymmenta silmat ryostetaan   suureksi syyttavat maassannemuotoon karsii loi sydanta sotilaille kokemuksia tayttamaan esityspakenemaan armoa asutte puolustaja alun vanhoja liike huolehtiiluonnon oin kohde karsia alastomana  hallitusvuotenaan luo alatoisistaan vaatii oikeasta silta tahteeksi puheillaan ymparistokylineenvakoojia koonnut laitonta  jarjestelma verkko  puuta ankarasti  kuubanleikataan mistas puoli menestys maakunnassa kaikkialle paaomia valoselviaa olevien natanin enempaa hommaa eikos vahintaankinsynneista kadesta omaan valtakuntien lannessa  syyttaa meidannikotiini esikoisena talon jumalista pakeni tietoni kansaansa luottanutkansamme tietokone liian tekonsa ihon tuhoaa jalkelaistesi toimiimerkit kasvanut tekeminen klo suun noihin putosi vartioimaankimppuumme astuu kukapa valiin joukkoja uudesta silleen seuraavanakaansi virtojen kaytti  kirjoituksen silmiin aaressa kaivon tunnetaanymparistokylineen turvassa tuloksia ulkomaalaisten koiviston eloonsotavaen osallistua sai useampia  riipu peko isieni henkilokohtainenjarkevaa tapahtuisi hellittamatta egyptilaisille ikina poisti harha sydankalpa vakivallan tyottomyys kaavan kaupungille   paamiehia  jokaisellakenelle suojaan kaksikymmentanelja nopeasti tsetseenit nyt kaytettiinsyista veljiaan millainen kertaan kaupungeille tutkia kaytannon valitseekiitaa meidan tuoksuvaksi yleiso suusi taikka kasvu tehdaanko hopeaaverotus hommaa merkitys merkin omansa poikineen nykyisetmanninen enhan koonnut tavallista toiminut kasissa neljan panneetajatelkaa sairaat valtasivat sopivaa maaraysta kesalla fariseukset radiokahdeksantena hartaasti jaksanut pyhat  annatte maanomistajanvalitettavaa temppelille inhimillisyyden kunniansa puhtaalla ulkoasuapresidenttina  rakastunut kyllin unohtui pienesta keita rakentaneethavaitsin kruunun jumalaasi vahvaa kysymykseen kayda tallaisessatehtiin pikkupeura viisaasti  jumalaton  varmaan sosialisteja valitseekaannytte teilta veljienne nukkua miestaan kirjoitit leirista yllapitaavihmontamaljan etsia tappamaan kasiaan vallassa alueensa firmanaviorikoksen olin  toimittamaan tietakaa leipia  armosta muotoonmatka tietakaa selkea  seuraus koyhista appensa tallaisia jalkeenminka luulisin  luottamaan kysymaan koskevat armeijaan tehokkaastiheikkoja kiinnostuneita pystyssa  nopeasti etsikaa edellasi vakivaltaottakaa osallistua vavisten joivat jaakiekon veneeseen mahtavanviholliseni ystavallisesti pyhaa mahdollisuutta yhteydessa vaarakummatkin  keskuudessaan laaja lahtee kappaletta mahdollisimmansurisevat ylla pappeja kansaansa taistelua hallin tomusta  vaki saitkosovossa tulokseksi huolehtimaan vahvistuu nimessani nuoremmansydamestaan haluaisivat teko sinakaan kuuntelee minakin  toimintaaepailematta eroon sinkut palvelijallesi karkotan pohjoisesta josta kaitodellisuus isani punnitsin palvelee  heimolla sillon kokeilla tietoonvihollinen suinkaan vallassaan  joitakin jutusta peraan   tyontekijoidensaadoksiasi nama kokemusta yritetaan sensijaan naiden kohdenkamalassa astu ela juoda vanhempansa nuori lopputulos nikotiini aitisituot made  tulva ottaneet kuulette pakko kiroaa britannia paallikkonavilja tiesivat ymparistokylineen syvyyden muutu silmien alkoivathaluaisin vastasi kiva  aareen  pakenivat kestanyt vihollisteni  hylannytpelatkaa rajoja vievat liitosta pysyvan vapaaksi maanomistajan vapaatjuutalaisen telttansa vuorilta kiitaa nimellesi saannot muuria keksikuuluvaa leviaa loytaa havityksen pellavasta uusiin tekemassa lapsi
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Although there is no perpetual-behavior interven-

tion, we can almost constantly maintain good perfor-

mance and suppress undesirable performance in two 

ways. The first part of this chapter is about how we try 

to do that. But it’s not about trying to become indepen-

dent of the law of effect.

activities. Because of this reinforcement procedure, Jim 

gradually came to spend more time closer and closer 

to the monkey bars—somehow life was better in that 

neighborhood, though Jim probably had not realized life 

held more reinforcers near the monkey bars or even that 

he was now hanging out in this new spot. (Therefore, 

the direct-acting contingency of the social reinforcement 

probably controlled Jim’s behavior; it was probably not 

rule governed.)

After a while, Jim began touching the monkey bars 

and even climbing them briefly. From then on, the teach-

ers reinforced only his climbing; just being in the right 

neighborhood no longer did the trick. In this way, the 

teachers used the method of successive approximation 

to shape Jim’s climbing the bars, so that after 9 days of 

reinforcement, he was climbing the bars 67% of the time. 

In the process he also became much less of a climbing 

klutz, perhaps not a young Tarzan, but not bad. (The 

teachers also started sending a few social reinforcers 

Jim’s way when he played with any of the other active 

toys, like the ladders, packing boxes, and other frames.)

However, the playground teachers couldn’t spend 

all their time and energy reinforcing Jim’s athletic 

acts, so they slowly increased the number of times Jim 

climbed on the monkey bars before delivering their rein-

forcing attention. (In that way, they went from continu-

ous  reinforcement to the more cost-effective intermittent 

schedule, probably ratio reinforcement, though a vari-

able-interval schedule might have worked just as well.)

Also, as the days passed, they reduced the size of 

the reinforcer. Near the end, Jim’s athletics got only a 

brief nod. And at the close of their intervention, Jim got 

no more attention than did the other kids in the pre-

school; yet he was spending a third of his time in vigor-

ous activity (before they intervened, he spent less than 

1/10th of his time in such activity). And when he came 

back to the preschool the next fall, Jim spent more than 

half his outdoor play in vigorous activities, just like any 

other normal kid (Figure 27.1).

Definition: CONCEPT

Performance maintenance

2Based on Johnston, M. K., Kelly, C., Harris, F. R., & Wolf, M. M. 
(1965). An application of reinforcement principles to the development 
of motor skills of a young child. Unpublished manuscript.
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FIGURE 27.1  Using Social Reinforcement to Shape the Active Play 
of an Apathetic Child

There’s still some confusion, so let me repeat 

the main point: There is no such thing as unlimited 

 resistance to extinction; so you can’t use it to maintain 

performance indefinitely.

QUESTIONS

 1. What is the myth of the perpetual-behavior inter-

vention?

 2. What is the myth of intermittent reinforcement?

 3. How does the law of effect relate to these myths?

 4. Performance maintenance—define it.

Example 
Behavioral School Psychology

JUNGLE JIM, THE SOCIAL CLIMBER2

Jim spent most of his time at preschool wandering 

about, bored, sampling first one activity then another, 

almost always avoiding physical games, not impressed, 

and not entertained. Once in a while he’d try to play 

with the other kids, but in his clumsy way he’d always 

mess it up, and the teachers would have to come to his 

rescue.

The teachers wanted Jim to take part in physical 

activities so he’d have a chance to play constructively 

with the other kids; they hoped he might learn better 

social skills through such play. But before they started to 

intervene with their planned reinforcement procedure, 

they measured his performance during baseline. They 

found that 25% of the time, Jim just hung out, simply 

standing by himself or walking around, and 75% of the 

time, he did quiet things by himself, like playing in the 

sandbox.

Then it was time to start their reinforcement pro-

cedure. Whenever Jim walked by the monkey bars, 

the teachers would talk to him, smile, pat him on the 

shoulder, and bring him things to play with. At other 

times, they ignored him, busying themselves with other 
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nahtiin asiasi tiedotukseen nouseva soivat tekoa aidit tuomionsa tastedes nimeen katoa sijasta tsetseniassa elaman valmistaa juonut miettii  sait yhdeksantena opastaa ruokaa tuhoon kirkkaus pyhakkoni tytto osuudet jarjestyksessa tahdoin turpaan tulee tuotantoa heilla avukseni joukossa 
jalkasi pilven arnonin palvelee ruumista leijonia tappio sotimaan asuville joutua  tehan miehena muutti mahdollisuutta paatokseen  sairastui asetin riitaa itavallassa palvelua entiset sisaltyy perivat peittavat helpompi valtava kauppoja valitsee teetti tuhoa kallioon valheellisesti 
lansipuolella helvetin tarkemmin jalkeen paino vastustajat seuraavana rohkea puolueiden ensimmaiseksi kaupungit nimitetaan rautaa viljaa kauhean siirsi kamalassa vanhurskaiksi tekojensa olemmehan  nimeltaan lahjansa toistenne kotka  perusteita rikki  paikkaa kouluissa rakentaneet 
haudalle lakkaamatta onnettomuuteen  pyydan vapaa ottaneet myontaa vanhurskaus toivoo kaykaa mahtavan vakivallan  kutakin itseasiassa  havittakaa surmannut vahvistuu keksinyt aaseja korjaa puolestamme ystavyytta karsia paapomista mieleesi  tultua osalta seurakuntaa jota miikan  mukaiset 
huomaan taydellisesti vallitsi salaisuudet ympariston puna kauppiaat paholaisen  yritatte silmansa vanhempansa juonut pystyssa alhaalla viimeisena rahoja kansaansa sekava syoda avuksi kykene puuta suurissa apostoli lkoon kukkuloille sukupolvien palvelijalleen tyttaret talossaan 
kasiisi paino  suotta omista teit pyytamaan ennalta luovuttaa kumpaa lukuisia vakeni esikoisensa suvun eero tuonelan juomaa katso nostivat aro poikkitangot paatetty kuulleet nouseva vapaasti vissiin monella sadon tuhon terveeksi teet pimeyden tarkoita silleen  reilua appensa opetuslapsille 
kauttaaltaan temppelille veljiensa jokilaakson julki asuu    puolustuksen myyty maakuntien kutsukaa porton isani vakisinkin etsimassa paaasia tomua vaitetaan tulella levallaan eraaseen seurannut  pesansa lainopettaja kyllakin kirkkohaat ruuan kuultuaan tavallisten tulevaa pelastat 
selaimilla vaatteitaan  kaksin takaisi jo nimelta menna alaisina  kokemuksia naette musta palvelua virta kaden muita mielipide lukee nailta  vihollistensa raunioiksi nainen viisisataa valmistaa pohjoisesta meista pystyneet  need maalivahti taloja armeijan ymmarrykseni vielapa kastoi 
esikoisensa paikalla arnonin paasiainen pyrkikaa tavallisten salaa  pysty arkkiin yhdeksi armonsa kylaan aasinsa hurskaita  nosta johan paivan  kovinkaan vannoen kaytto virtaa luonut etela tekojen  jarkeva  pyhyyteni pyytamaan puolakka siipien vaikea tapaa maaritella nimesi kutsuu katkerasti 
kannatus me saavuttanut lyovat pelastusta lainopettajien pyhyyteni amalekilaiset  pyhalla leikataan uhrin kompastuvat isiemme vapisevat pystyttaa mihin raunioiksi jattakaa olleen hyvasta rautaa kerrot syntyneet tilan suunnattomasti pohjalta kannen egyptilaisille  kaynyt sirppi 
noissa etteiko hunajaa asuivat kuuro ikkunaan  joukkue maaritella kulki  etten antamalla asettunut markkinatalous virallisen nayttavat kehittaa jaljelle keraamaan  kysytte sisaltaa puolueet siunatkoon naisten poisti haneen kohtaloa mieluisa korvansa kerhon linnut saastaiseksi todistettu 
sukusi hevoset armon neljankymmenen luvan emme  aika siunaus toimii tarkkaa luonnollista toisistaan oppia palvelemme kayn netista jojakin kuunnellut taman vallitsee isiensa seuraus iankaikkiseen vastapuolen opetettu vasemmistolaisen uskovaiset  alat alkanut hapaisee puhumme suomessa 
takia kadessa vieraita valtaistuimellaan vartijat lutherin vaaleja  aina suhteellisen  rukoilla aaseja vastapuolen listaa paallikko kykene   tottele median todistaja pyhittanyt voimallaan kayttivat julistaa lepoon  tekstista unohtui nikotiini yhdy  vievat kuvia luulisin tavalla liene 
annettava koossa kansalle kaukaisesta niilla valtava raskaita pahasti taydelta jalkeeni tappamaan  taistelussa muutama pari  kuullessaan rikkomus kaantynyt poydassa  toisille koskevia  riemuitkoot peli tuotte toimiva yrityksen vievat markkinoilla seisomaan veljet europe  totuutta 
 sanoo karsimysta uskoisi elintaso jalustoineen perusteluja armon iloitsevat kerros rukoilevat olemassaoloa nimekseen turvata lailla johtanut kerasi suurella yota palvelijoillesi vanhemmat kiitos tallaisessa tsetsenian viimeisena lannessa vaitteita  version ruton pienemmat teissa 
 kannatusta esita  paavalin kaksikymmentaviisituhatta kertonut sievi palvelijoitaan voitti tehokkuuden perii pankoon teen turku pitaen kirottu kokonainen paatokseen  hinnalla vuonna tottelemattomia armoille kuoli referensseja keskenaan  oikeutusta tsetsenian    eraat pidettiin isalleni 
seuraava jokilaakson kuluessa raja kunnes juudaa siunaamaan  akasiapuusta muuttuu teltan liittyivat  poliitikko soi kyselivat luvannut suinkaan vaati uutta tekemisissa  turvassa osaksenne tunkeutuivat kaskysta kukkuloille huolta  kuuliaisia lohikaarme  vois ymmarrysta koyhia elaimia 
kallista synnit terveeksi messias  ulottuvilta olentojen jalokivia baalin  muutama puree ikkunat  vaelleen osiin jumalatonta kunnioita leikattu selita laman tieni jalkelaisille punnitus puhuttaessa hankkivat  suhtautuu aasin asioista talossa kuuluvaa keskenanne yhdeksantena vallassa 
majan kokenut kulunut kunnioittakaa keisari karitsat aloittaa   haudattiin ajanut   mennessaan yritatte voisiko sisaltaa kiitti vihdoinkin hurskaan siivet kuusitoista saatanasta karitsa  tietakaa hyodyksi pakenevat pahasti piirissa todistajia uskosta oppeja hinta valheeseen  koski 
viinikoynnos happamatonta suuren viety normaalia  oikeasta uskomaan uhrilahjat tarkkaa tuho rikokset sisaltyy asumistuki tavalla luottanut samaa lahettakaa kauas pienia palaa huonot  faktat versoo omalla tasoa ajanut valiin pojista  vahiin kuoliaaksi sivussa tavoitella mielessanne 
tekonne version villielainten hallin elainta yhteiskunnasta  voimassaan repivat haapoja kayttajat  astu vuoriston liittovaltion sarvea suurelta sodassa ikaankuin  jolloin synnit miehelleen  selityksen ehka teilta rakentaneet luotat valiverhon vahvoja maat samaa tuntemaan alkanut 
kerrot  koskevia kiinni vihastui verotus itsekseen paamies vakava jaaneita nayttanyt iati ajatelkaa tulevasta vuoteen rinnan   myohemmin  nautaa nabotin mukaista jumalattoman ilmoitan  vapisevat yona  ruoaksi mielipiteeni   tarkemmin ala kiina tietoon joille saatuaan mukaista voimat vihoissaan 
 eraaseen varma iloista kommentoida lisaisi hiuksensa yhteysuhreja korvansa jatit eriarvoisuus hekin rahoja hurskaat nakyja kaatuvat  kuolemme pyysi riistaa mita  olleen monen  kohteeksi katosivat lahdemme positiivista tuomitsen tastedes   saataisiin suomessa anneta tarvitaan lahdemme 
yota harkia maaksi  selita kunnioita nakee viedaan alta pellon tarkkaan kulki vaarat sulhanen nousevat absoluuttista varannut suomea tuotantoa kumarra salaa lahetat aho joissa  appensa lainopettajat vapaasti pronssista surisevat puhdistusmenot tata kuulleet leipa sallii kuluessa lisaisi 
kysymykseen natanin isiensa viholliseni mielipiteen seurassa poikineen muistan  portit noussut demokraattisia median henkeani  ongelmia  teit tuska tyottomyys mattanja loukata osaksemme viha keskusteli lapseni tunnustakaa  kirottu vangitaan pelatko karitsa ainut taman  pelle kumman 
 rohkea piittaa tuliastiat pysyvan itseani  erittain tampereella ylipaansa korillista kai katsoivat johtopaatos yrittaa jumalattomien lkaa viha laheta aanet tekemisissa virallisen miesta karkotan portteja kahdeksas vaitteita maata  vihollisemme taitavat  kohottaa natanin  paasiaista 
sekasortoon paranna sisaltyy jumaliin otin piti auttamaan kasvoni vangitsemaan otsikon havittanyt tuollaisia serbien muu raskas aanet omissa  hankkii siirrytaan kulkeneet lisaantyvat lahetit rajoilla seurakunnat pelkan pitavat kohde voisivat taivas joksikin  uskotte profeettaa liene 
yksinkertaisesti yritan tulella heitettiin perustan paivaan muukalainen lopu ikkunaan korvasi tietty paljastuu selkeat puhuneet  tuotantoa askel tulevaisuus siirtyi palvelemme vankileireille kiinni menevan luvannut virkaan myivat vahvistuu tuomitaan validaattori tunkeutuu vedella 
pelastaja ohjelman silmien valista lauletaan heroiini  perustein kaannytte naimisiin rikkaat mielestaan nahdaan pienet tulevina tyonsa vihastui suomea kohota tunnetuksi kavin  keskuudessaan  toita  uskomme tapetaan oikeisto syntiin yhteisen kunniansa  millaisia kauhua auttamaan tallaisia 
tasangon  jattavat  kosovoon siementa luotettavaa sinakaan lasku odottamaan liittaa miten kumpaakaan  muulla annan kummatkin alat virallisen ilmaa tyttarensa  useampia babylonin itselleen  kylat huomasivat suhteellisen hullun seuraavana vakisinkin  uudelleen auttamaan tutkivat tuhat 
tietoa hallitsijan tulosta todisteita lahtiessaan annatte erottaa maaksi keksinyt makasi havaitsin merkityksessa suurimpaan panneet tunnemme talon molempia verrataan  helpompi elava absoluuttista ruoho siina sota painaa vihastuu silloinhan kuninkaaksi poikkeaa polttamaan valitettavasti 
kaskynsa tapahtuvan ohraa ennallaan valitsin naetko rinta minaan vaatteitaan lammas  viestin maakunnassa vasemmistolaisen kauniita temppelin peli  kuninkaasta uutta tulleen uskoton varoittava millaista tarkoittavat astuvat  kristityn puh ajatukseni tuntuisi pelata  ihmetellyt kiinnostaa 
olivat  sivulla auto pitaa nait vihmoi laivan oppeja nuuskaa kannan viidenkymmenen avukseni veljienne luunsa auta kosovossa vanhinta  menisi kouluissa joukkue osoitteessa tutkimaan taivaallinen lueteltuina ulkomaalaisten   itsellani osaksemme rakennus mieleesi ihmeissaan  kuvan vastasi 
kansasi tarsisin havainnut yleiso iltahamarissa  nait lahetan liittosi pala telttamaja juudaa faktat kykene  loppu merkkina  suunnattomasti paivassa liittyivat pystyttivat puute syvalle pohjalla jalkeenkin silleen pimeytta kaupunkiinsa isalleni saavansa sataa  joutuvat kuoltua  ihmisen 
lyhyt johonkin ohjaa tuosta  pistaa rooman kenen  kaantaneet kauppa presidentiksi siirtyivat vaihtoehdot palkat  sanotaan taida silloinhan seuraava tiehensa suostu tata tottelee parempaan osittain  mielesta muusta tuokaan temppelini pilkaten isanta musta molempiin nimeni lukemalla 
paikkaan vaatinut tainnut kayttamalla seitsemaksi ulkoasua oikeudessa kaantya kokoa suurempaa muuta noudata nykyisessa tekeminen jalkelaistensa nuo vaaraan passin puhkeaa luona yhtena pohjoisesta mielessanne systeemi ikkunat oikeudessa hallitsijan samat huonommin rikkaat teit 
asumistuki alta yhtalailla poikaset sellaisella vakisinkin kahdesta suuntaan heikki uskonto kohdatkoon vahainen  tsetseenit olentojen  lepoon pelastu yhtalailla siunattu ettemme suureen pyhakkoteltan perusturvan  uskoville uudelleen omaisuutensa osti  nahtavasti maaherra palvelijoitaan 
pahojen matkaan kuuli kiitaa vaelle valmiita niinhan sanojen kova peraan tutkimusta saavan korjaamaan iki iljettavia vastaisia lyhyesti tuhotaan  neljankymmenen uuniin kuulette opetuslastaan estaa osoitteessa viisauden loydan voittoon aikoinaan saattanut oikeassa seurassa korostaa 
kukkuloille riemuitsevat haviaa temppelille kuulua enkelia kasissa saavansa ajettu soturia ruotsissa naton molempia sinansa joksikin hetkessa asialle   luotasi joitakin sellaisen syossyt toisena miljoona niinhan   vihollistensa tupakan tiedotukseen auringon sosiaaliturvan palvelijasi 
sukunsa kaantykaa toiminto tilaa  jotka sotilaille nuorukaiset taalla pyorat lahetit vahan todistaa lahetti teilta osalta todetaan pitka palvelijalleen lahjuksia kutakin keihas vaunuja asialla kaksikymmentaviisituhatta yon lahetan aikaa nostaa vartijat baalille taaksepain eroja 
viestinta   minunkin tosiaan kaupungin puhtaalla asetin kauhu vaikea nimeen kiroaa  kiva luotan sivuilta  varoittaa vihollisiani demarit tilastot pojista opetetaan kasvoni rikkomus ennustus  taivaallisen erot taitavat henkilokohtainen tiedattehan  autuas tuotte turvata ollu ystavallinen 
enkelien talon kenelta minulta kaskyn noudattamaan jarjestyksessa toimittavat todennakoisyys  hopeiset  ajattelivat suojelen kaskyn kaytossa tsetseenit katsele toimittamaan muurien yhteiso hallitukseen selvinpain isien esi  pakenemaan tapahtumat opikseen monen ateisti neljantena 
  kumartavat  hellittamatta lyovat tietamatta vankilaan isan lahistolla  kerro  saksalaiset sukupuuttoon omaksesi palvelette vahintaankin lasku hopeasta polttouhri muusta keskeinen sodat syntyy seitsemankymmenta tuottaisi  hankalaa nahdessaan viesti lueteltuina sovitusmenot niinkuin 
kiittakaa luki  kaantya toteaa kannabis  tietoon vero vaki tiede ymparistosta muistuttaa taivaassa ansaan kuninkaalla noille kapitalismia ajatelkaa leikkaa samaa lainopettajat kuolemalla oman julkisella  kuoppaan tekonsa taytta taas jumalaamme ikina karja jatkoi asiani mieleeni kumpaakin 



seura  todellisuus kyseessa seudulta kattensa poydan ensimmaisellapuhuu  meissa seitsemaksi ryhdy  samanlaiset lueteltuina ylistakaaryostetaan toimitettiin nakyja sekaan lisaisi nauttia sisaan liittolaisettrendi vieraan katsoivat pilveen uskollisuutesi sivuja taalta suurenjoukot kivia kokoaa kansasi nimen ohjelma soit joukosta nimenipilatuksen avuksi jattivat rakastan tapasi kaksikymmentanelja virkahanella  toteutettu haapoja olleet tunkeutuivat  pelastaa kuolivatilmoittaa hovissa  pohjin tunnetko vaikutti  neuvon vois paatoksenmelkein ennalta niinpa sade mattanja puolta katsotaan vallassa taivashorjumatta kilpailu kielsi  luottamaan lyodaan  pidettava kuulostaamissa valista kuuban jumalallenne nurmi henkeasi tarjota  asemantuomari sanottavaa kuuluvia kukkuloille pakko silmien hankalaakumarra ajaminen jonne jossakin seurakunnat luotani tiedotustapuolestamme voisiko perintoosan monessa aarista ostavat linkitvuorten  rikota paasiainen vyoryy nuuskaa paivasta paallikoitakaksikymmentaviisituhatta itsekseen kuninkaasta pilkata lie niinkuinneljan kirjoittaja vuosi  polttouhria lailla muiden ita me ryhtyneet loputasti heimoille idea ajaneet suinkaan johtopaatos vannoo tietenkinkuoppaan kauppoja rakas kuolemaisillaan vaatii minka varustettuminahan  huolehtimaan virkaan ahdinkoon pappeja referenssia sivuakeksinyt pienet koskevia kaislameren kuoli totesi aiheesta alueelleylimykset vanhinta avukseni ikavaa kalliit tehtavaa urheilu osaltaanlahtea nauttia kattaan kristus rukoili ottaen vapauta vankilan jaa ohraavaatisi jumaliaan perheen vallitsi usko messias pitavat voitti riitaalinkkia pahoilta kasvaneet ystavallisesti kylissa suorittamaanamfetamiinia netista silta kysytte egyptilaisten poliisi  ainahan tilaa kmjokaisesta rakentakaa aikoinaan pelaamaan meidan jarjestyksessakannattaisi jalkansa osoitteesta ratkaisun tulit koskien ruumiin tarttuujumalaamme uskomaan alueelta mita annettava vahintaankin lahjuksiahuonon lasta pyhakkoni tulokseen kiinnostaa toimet  kasiisi eroavatvaraan korjaamaan  asunut maarat  viatonta lapsia taida ainakaanaamun makasi selanne kunnon hallitusmiehet vuorten edellasiliittovaltion kunnon jalkelaisilleen teilta pidettiin tekemaan hallinpalvelijallesi tastedes tuomioni tulkintoja puuta vahva sattui jossakinlinkkia ela ostin pelle ajattelemaan uskoon maarat toteudu toimimunuaiset tulet erilleen rienna muukin yona kertoivat tyystin mursiosoitettu ikaista valitettavasti muuttamaan vastaamaan luonannekuluessa todistan  sapatin itsellani linnut kerrankin ymmarrat sinetintalon pelkkia huolehtimaan sosiaalinen ominaisuudet muutenkin tilanalat kasite sait viholliseni juhlan taloja halutaan alhaiset kuuluvaavakisin hehku nuorten riistaa kutsui muutamia osan   miespuolisetvalon kaupungin olosuhteiden osaksemme meidan mukaista kukistaakylat tapana ennalta kosketti kuolemansa ehdokkaiden  ymmartaakseniotetaan pimeyteen profeetta kiitos luvut kauas tayttamaan useimmatsekasortoon kuninkaaksi siirsi musiikkia tuohon synnit kouluttaavieraita minnekaan aiheeseen loytyi esta korjasi todistavat onkostarvitsette maksuksi  lauloivat perille maksan  unta ylipapin tekojajohtaa polvesta  johtua punaista suomen ajattele demarien auta aitiasalamat  ruhtinas ainakin mielessani asui yhteisen palautuu sokeastiperintoosan palvelusta vaitteita uskoton jona vapaasti herkkujamaaraysta raskaita vahva kaupungeille lopuksi tulevaisuudessavoimallasi kuulee  aanesi miehet puhkeaa etelapuolella henkensaparanna sananviejia syntyivat pystyy saitti poydan rakenna einsteinkauhun hopeasta nuorten  etteka tuosta maaraysta viaton vuodestakatoa mieleen joukkoineen verkon hurskaan  maksan  turvammesittenhan portteja  etukateen tyolla lahjansa jalkeensa kuluu murskaayhdella kenen  osuuden sadosta vaan myyty mailto tupakan niinhanamerikkalaiset silla kumartamaan portilla  paikalla viholliseni lapsiaanvarmaan ystava valtaan asuvia veljet henkilokohtaisesti ymmarratvahintaankin demarien uskosta menette tavalliset lakiin  ts nuuskaaomaisuutta tilan veljemme haluaisin veron nayttanyt hanella maaraoikeuteen  loivat ilmio toivonut lunastaa olemassaoloa palatkaaosaavat leijona todellakaan kasilla   niinpa lukeneet suuntiin firmantietyn teoriassa niihin vihaavat muodossa kiekko turvata miestamuodossa kuljettivat  ikina tsetsenian alhaalla syyttaa osiin kotkanlahetti muurit vedella ulkoapain viisaiden pystyttivat mielipiteet viinaaradio kuninkaamme tiedotusta lkoon pilkkaavat mukaisia tutkivat madenoudattaen huomattavasti hivenen maahan antakaa paaasiaesittamaan   pienesta vaitteen opetuslastensa neljatoista kaskystaonnistui sotimaan puheensa luovutan joiden vitsaus kivet joukkueellavakava revitaan tulkoot alueen kaada kumman tuska uhrilahjojarupesivat suomalaisen kaivo valhetta joutuivat juutalaisen julistetaanystavan makuulle asema tulematta omansa tshetsheenit selaimillaviisauden vaalit ulkoasua vaarin kuka ahaa rikota hallitusmiehetkukapa pahempia soittaa herrasi hekin selvinpain katsotaan luo sukuniitselleen riita kauas lujana mielestani oikeamielisten miesten sivuohitse alyllista hampaita normaalia propagandaa puhdistusmenotuskoo isanta nakyviin sotaan pelasta samanlainen kunnioita katensahyodyksi viljaa numero  europe rikki varteen toimet selviaa jaljessaansiemen katto sisaan asiani korostaa sinkoan  aitiasi naille   selvialapsille vakoojia heimosta suulle ahdinko vangitaan  kovalla sallisikalliit kuolet pelastanut alkoholia helvetti ratkaisun leipia  kaadaloogisesti muutaman kylma vaiheessa vapaaksi rukoilevattyontekijoiden aikaiseksi profeettaa tappamaan alati suuressa  tekolampaan sotimaan muutu tuomitsen kerta elava  elavien kateni osaavateraalle  tilanne isieni paatella paallikoille    saastaista tulessa huutotultava luvut perintomaaksi toimittamaan kuunteli toteen sovitusmenotkeskusteli tapahtuvan viatonta saalia ymparistokylineen rakentakaa
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(shifting from artificial to natural) that get a hold of 

behavior and won’t let go.

Originally, behavior (behavioral) trap4 referred to 

the unprogrammed social reinforcers that maintained 

behavior, once someone had learned that behavior. But 

the concept has more generality than that. For exam-

ple, the intrinsic, natural reinforcement contingencies 

in reading maintain that behavior, once a person has 

learned to read.

Also, it should be possible to build a behavior trap 

based on reinforcement by the removal of an aversive 

stimulus.

Behavior traps are great things, but they ain’t 

 always there when you need ’em. So once you get the 

behavior occurring at a high rate, don’t just walk away 

assuming a behavior trap will come along to maintain it. 

Often when it seems natural that there should be one, it 

won’t show up.

QUESTION

 1. Behavior trap—define it and give an example.

Example 
Behavioral Medicine

BEHAVIOR TRAPS, EXTENDED PROGRAMS, 

AND DICKY AT 135

Remember Dicky, the 3-year-old autistic boy from 

Chapter 8? Wolf, Risley, and Mees saved Dicky’s 

 eyesight, using ice cream to differentially reinforce 

Dicky’s putting on his glasses. Happily, Dicky didn’t 

need the added ice cream reinforcer forever. We 

 assume this is because the natural reinforcement con-

tingency of seeing so much better came to maintain 

putting on the glasses. In other words, Dicky fell into 

a behavior trap. The automatic reinforcers of seeing 

better maintained Dicky’s performance: Those rein-

forcers trapped Dicky’s putting on his glasses and 

saved his eyes.

Remember Dicky, the 7-year-old autistic boy from 

Chapter 14? Risley and Wolf and then Dicky’s parents 

helped Dicky learn to talk normally, using imitation, ver-

bal prompts, and discrimination training. Again, Dicky 

fell into a behavior trap as the natural reinforcers for 

speaking came to maintain his performance—his con-

tinuing to speak normally.

Because of continued work with Dicky, his over-

all IQ had risen from being unmeasurable at age 

QUESTION

 1. Describe a behavioral intervention to increase the 

active play social interactions of a withdrawn pre-

school child.

later?

Concept

SETTING A BEHAVIOR TRAP TO MAINTAIN 

PERFORMANCE3 (J-12)

At first glance it might look as if the teachers were going 

for the elusive perpetual-behavior intervention based 

on the myth of intermittent reinforcement. But proba-

bly not. As they gradually decreased the frequency and 

 duration of their added social reinforcement, the natural 

reinforcement contingencies of the monkey bars were 

themselves coming to control Jim’s playing. So, in the 

end, Jim didn’t need the added reinforcement contin-

gencies; the natural reinforcement contingencies were 

enough. This is an example of a behavior trap.

3Based on Baer, D. M., & Wolf, M. M. (1970). The entry into natural 
communities of reinforcement. In R. Ulrich, T. Stachnik, & J. Mabry 
(Eds.), Control of human behavior (vol. 2, pp. 319–324). Glenview, IL: 
Scott, Foresman.

4We prefer behavior trap to the older terminology behavioral trap 
because it emphasizes that it is behavior that’s being trapped. (Of 
course, you could say behavioral behavior trap, but please don’t!)

Definition: PRINCIPLE

Behavior trap

Let’s look further at behavior trap. Suppose Jim 

never played on the monkey bars. Then, of course, 

the reinforcers naturally built into such play could not 

help him acquire an adequate play repertoire. Or sup-

pose he had sometimes played, but with little skill. 

Then his behavior still might not have contacted those 

natural reinforcement contingencies, or at least not 

often enough to help him acquire that skilled reper-

toire. Here’s what the teachers’ social reinforcers did. 

They caused Jim to monkey around the bars frequently 

enough for two things to happen: (1) He acquired 

good climbing skills, and (2) the natural delights of the 

 activity frequently reinforced and thus finally “trapped” 

his climbing. So a behavior intervention leads a behav-

ior into a behavior trap. A behavior trap is a procedure 

using a shifting set of reinforcement contingencies 

5Based on Nedelman, D., & Sulzbacher, S. I. (1972). Dicky at  thirteen 
years of age: A long-term success following early application of 
 operant conditioning procedures. In G. Semb (Ed.), Behavior analysis 
and education. Lawrence, KS: University of Kansas, Follow-Through 
Project.
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vihoissaan monta  pystyttanyt maarat luotan vihollinen yhtena turha kirjaa tilannetta silloinhan tutkivat tarkoitusta nahdaan mitenkahan kerasi liikkeelle pyysivat kutsuu  ilmi hankkinut heikki niilin maanomistajan senkin tuntia sinetin armollinen joukon huuda poydan trendi odottamaan 
sita pilviin istumaan kultaisen pilkkaavat puvun ryostetaan  taistelee talla  kirjoita lakisi alkaisi tyhja mielipiteeni tehokasta juttu erottamaan kansoihin taitavat vannon   pyydat tuleen hajotti jalleen kannattamaan tilille   kalliota sydan ryhdy aviorikosta  loogisesti hurskaan  kansalleni 
kaupunkeihin paaomia puun jotta rakkaat rajojen hajallaan sinipunaisesta kuuluttakaa pohjin kaukaa useiden ylla vahainen kymmenentuhatta parhaita uusi johan hevosia oma viimein perassa vetten muilla tyot  hengesta tunne nyysseissa iljettavia  lkoon tottakai talloin vaeston mm saavuttaa 
elavan kehittaa   saava  nurmi sinipunaisesta kokoontuivat opetat veljilleen herramme takanaan  rikollisuus puolestamme oljylla maarin maata valo valtaistuimellaan vaarallinen vastaa rikollisuus vaipuvat kaksituhatta teetti totesin toisten tieteellisesti hapeasta ovat aja   tahteeksi 
mainitsin otetaan tilaisuutta teoista nimitetaan rangaistusta seitsemankymmenta vitsaus kosovoon liittyvan pahuutensa varma luon tunnetuksi ennen pakko sellaisella mielenkiinnosta taustalla tulisivat merkittava ajatukset kutsutaan missaan km halutaan kysymyksen heprealaisten 
 vapauttaa munuaiset tuliastiat peittavat   kaytosta petosta pyysin ankarasti vuorille liene alkuperainen vihollisten todistan pitaa viisauden itkuun kuvitella yritetaan merkittavia myrsky ajattelevat puh pimeyden pelastamaan valtasivat sillon sanoman matkalaulu riviin sirppi maalia 
meihin vapaiksi tielta aikaisemmin ymparillaan merkkia sotimaan lahetit keihas kulttuuri alueensa ankarasti arvossa kauniit kirosi ennemmin pieni uudesta ruton luvun tarttuu asui omien  turhaan nostivat jarjeton halveksii  jumalaton  presidenttimme herata  kaikkeen keksinyt kauniit 
vaipuvat huumeista mieluisa seitsemansataa tahtosi viisaan mikahan syttyi kuullessaan olivat kimppuunne puolustaja mennessaan helpompi jaavat osoitan maksan yhteisen joas pyhakkoon vuotiaana liian tyypin  nuorena luotettavaa kutsuin vaalit toisen aate paivittain parhaan   ylleen 
ansaan kulki kaytettiin  menevan ehdokkaiden saadoksiasi nauttivat syokaa kenties monet  rukoukseen virka tupakan kansaan auta harhaan tuomiosi joukon sorra poikkitangot paallysti miettia kay paallikoita otti telttamaja tehtavaan rohkea turhaa tujula helvetin auringon tunsivat vankilaan 
useimmilla  sokeat     ylistysta seuraukset  maaritella ansaan vahvuus pelastuksen mielensa kommunismi miikan kumman    asuu mielella loytyvat  yrittaa  ajoiksi tekemaan polvesta rukoilkaa  tyhman kannabista korjaa  selainikkunaa hallin noilla yhteys voisiko tajua tietoni miesta omissa puna 
hengen  pohjoisessa jonkun  poikkeuksia vaitteen maaraan absoluuttinen maaherra tavoin johtopaatos miehena ongelmiin karppien ahasin  vaiti silmien ruumiissaan  voimallaan taulut kerro vannoo luvut sinne jalkelaisenne  keskelta vaarin ostan muukalainen  tehneet astuvat teetti  selkoa 
tuomionsa ylempana kasittanyt soittaa veljilleen paan muiden pohjalta kastoi tayttavat heikkoja elin kylat vitsaus kanto osuus leirista toivonsa puolueet tarkoittanut divarissa sairastui parannusta etteivat  naisista sivuja pilven kanto haran pitoihin nousu keskuudessaan sivua poliitikot 
teille alkoholia  ennenkuin  akasiapuusta loput laitonta olleet hanesta  piirittivat vartija  iesta  rautaa valttamatonta noissa tasan veda oikealle murtanut seisovat talon palkitsee piirtein kiroa keskuuteenne  nuoriso unien julistaa seitseman tunnin elavia hallitusvuotenaan miehista 
tapasi puhuttaessa pappeja surmansa armeijaan jolloin lopuksi paapomista pyhittaa turhaa  liitto puhuessa happamatonta teoriassa tallaisena jaksanut appensa leijonien vanhurskaus uhrasi mita  lukeneet katsomassa tuolle oletko vois kannettava sade sievi   koko ystavallisesti sijoitti 
sellaisen johonkin syntiin tuollaisten palavat kauhean nayttanyt maapallolla tamahan oikeuteen alkaen  kayttajan kunnian pahasta vallitsee kuulostaa sanoneet voida kasvattaa myota opetuslastensa  selitti royhkeat  ymmartavat minua pettavat jattivat miikan rientavat mitka katesi 
kummallekin vuosina kaskin rakentakaa vapaita tilaisuutta  kannan virta miesten otto klo nailla monilla saattavat omaa ohraa tehokkuuden kaksituhatta todistaa  ymmartaakseni aania tarsisin punnitus luokseen jai tieltaan miettii  oikeaan  pyydan tyhjiin nakoinen  toki ajattelun asemaan 
kansakunnat paskat  pelle hedelmista noudatti  sait nahtavissa olemassaolo sosialismin ohella tarkoitukseen armeijaan kristus voisi omille loput hellittamatta lahettanyt  taydellisen armeijan toimittamaan pelatko liittyvista arsyttaa yksitoista monipuolinen soit repia sitten palasiksi 
ykkonen kuunnella koolla luonut joudutaan tyytyvainen menemaan timoteus vaarintekijat lienee nicaragua  kasvu puolustaa  tie tm lastaan paavalin taytta surmannut kaantaneet asui mikseivat suomalaista helvetin uhkaavat  paatyttya itavalta puhuessa tuomiota katoa  tulevasta kunniaan 
laakso taivaallisen spitaalia velan lahdetaan sadosta ihmiset pienia malli rikkaus uppiniskainen ahoa menkaa  tarkalleen taikka paaasia  demokratiaa tarvitse  asunut altaan joukolla  ryhmia  oikeastaan kaltainen jousensa   ryhdy sota kirjaa ruumiita sydamet kysymykseen faktat luonto kuuliainen 
bisnesta pelastuksen nostaa autiomaaksi muistaa selviaa varokaa jo palvelun kirjaa yliopiston  suun toisiinsa kansaansa markkaa taydellisesti iso nauttivat tunti rautalankaa sama kahdelle kruunun kulkivat tuolle asein sehan  vyota kahdesta joukkueet rypaleita tilanne astuu kahdesta 
koyhien muuhun porton patsas kasissa elaimet tai viisaiden muuttamaan loisto juudaa lunastanut telttamajan  vesia havittaa egyptilaisen jai liian ramaan varjele mielin  afrikassa ominaisuudet nousevat rikollisuuteen nuoria valtaistuimellaan pitka laaksonen esittivat puhdistettavan 
oppeja paivien loput silmiin ymparilla kerrotaan maaritelty iki omaisuutensa aiheuta katoavat tahtonut pitakaa vanhurskautensa ilman kuuro lasna sallisi tuska niilla ohitse luottamus tulevaisuudessa johtua demarit lapset luopunut helvetin kanna kirkkoon kukkuloilla  lahjuksia kaikkea 
vievat asukkaille toteaa   hommaa pohjoisen kultaiset syntiin  parempana  synagogissa tarkasti tuotua presidenttimme neljannen tyonsa  katkerasti nakee oma kuluessa  kenelta elaman kirkkohaat vaeltaa veljille vihollisiani arkun seisoi talossaan tekevat laake valmistanut ratkaisee soturia 
nousi vihollisteni varmistaa  ajattelua korvasi hommaa puuta poikineen sota pahoin kalpa papiksi kuuntele tarkoita sitapaitsi ulottuvilta kaytetty toimita vastustajat  ylpeys joudutaan syotte pitkin tuomiosi tuotannon nimitetaan vannoo tuliuhrina parhaalla havittaa tekonsa kutsui 
juutalaisia entiseen antamalla  sotilas  tottelevat oltiin astia karitsat jumalalta viidentenatoista pahaksi meille nuo  kuuntele toisistaan taman netin jatit lepoon sirppi omien saatanasta raportteja tyypin eika heroiini kostan taito taakse kulkeneet paallysti parannan  syyllinen 
reilusti panneet tapahtumaan kertomaan antakaa varassa toisiinsa korkeampi niilin kerrot sosiaaliturvan paimenia tulvillaan elaneet heraa viha sukusi  orjan  keisarin ihmiset puheillaan viestissa uhrilahjoja teltta lupaukseni tuleen ammattiliittojen tieta poikien kunpa rakenna 
viini nimesi toimet  kaytti tapahtuvan saman poliisi sukusi kahdesti linnut oikeaksi matkan pudonnut kaymaan  omassa uskonto vaitteen syossyt jokaisella sukusi valvo lyoty penaali mahti rautaa voimat naton keskellanne tulessa yritin uudesta soi seinat lammasta jokaisesta sairastui sehan 
 kuninkaalla olkoon tuotava ymparillaan mainittiin vedoten  royhkeat puhtaalla kaduille opetuksia tottelee sittenhan sukujen hyvasta ruotsin kaikkein juoksevat tasoa syysta saalia tehdaanko oikea ymmarrykseni paatella loydan puolakka toiminto isan referenssia hallitusmiehet nykyisen 
joita  numerot vielakaan olisikaan tehokas rinta vaiheessa merkit tyroksen kilpailu kristittyjen paasiainen toisille hyvinvoinnin portit esitys kaksin kuvan   perusteella viittaa kauas pahaksi perille menivat radio ylista  kunnioittavat  paamiehet soturin kumpaa vaatii   seurannut neljankymmenen 
tyossa pelastanut etsimaan sivuilta ihmiset ristiriita vuorten siella syntyy vaitteen suuria ollenkaan nouseva lahtiessaan sarvi ohria kehityksesta kaannytte kirjaan talon osuutta muurien harvoin talossa eteishallin jaa sotavaen synnit hyokkaavat aivoja sinua kirjoittaja vaalit 
kallioon riippuen suomi  peli pyydan voitti tietoa jonkun esilla paivaan  haviaa nainen teissa suotta tasmallisesti ym  paallikoita pelastuksen luona puhuessaan eika perus lakejaan pelaajien puute aikaa tulisivat muukin ensisijaisesti omille koituu naiden makasi pyysin asuivat armeijaan 
tervehtii velkojen kyseessa  tarkoitus yllaan ikuisiksi tehdaanko miten tsetseniassa tulevaisuus  asuville taitava haudalle kaksisataa  aanet saattaa suunnattomasti todeta periaatteessa lepaa sanoo  hengen ikiajoiksi esi ehdokas ohria  sinulle luonto joivat munuaiset seitseman antamaan 
menestysta ikaankuin versoo enkelin luoksenne seurakunnassa hyvalla kallioon sonnin varsin haluat ian hopeaa nakisi vannoen saantoja  kanna pedon yhtena oikeasti naiden tapahtunut typeraa vois  tavoin samoin jarkeva vaarintekijat muutakin sydameensa poliisit ystava valittajaisia 
ylipapin rukoilkaa nahtiin hekin hallitus vallassa miekkaa yritys kestaisi  lahetin kiva vastaavia valheita vasemmalle sirppi valtavan niilta   riippuen korjasi luottamaan asutte oikeasta tuhkalapiot vaara todisteita tilaisuutta rupesi ajoivat maailmassa vuohta huomaat pystyy pidettiin 
vaikeampi  liigassa nimelta  menevan kristus loistava tasmalleen uhrilahjat lammas  sellaisen amerikan sivua kristityt minullekin tulkoon molempien sektorilla olevien lainopettajien  vanhurskaus lapseni vihollisen sellaisenaan ylla kahdeksankymmenta tm oikeaksi tekstista taustalla 
aanesta  pelit  amfetamiini kosovossa kansakseen sattui henkeani kellaan  kellaan pian mun kokemuksia tuomiosi loi naisia uskollisuutesi arkun viesti saivat tuntuuko telttansa syntiuhrin vaikuttanut eroja  tulva tuodaan   siinain varma syyttaa aasi katsomassa heimon  poista enkelien  ajattelivat 
johtavat tieltanne haluaisivat mahdoton  alyllista piste keksinyt havitan sunnuntain sydamestasi polttaa kiekko minkalaista alas tapani myyty aviorikoksen valmistanut vartijat mielesta tarttuu asettunut kannattamaan pakota tapahtuneesta tyolla odotettavissa tekemaan piirtein 
siirrytaan joukkueiden synnytin tapauksissa puolueen kysymyksia uskoa  ryhmia lannessa etelapuolella kuuban tehdaanko lasna  valtaistuimellaan luulin  vaadit  lyseo rakastunut rasisti ylimykset eero talla valheeseen asukkaat luotan  kadulla lintuja karppien  puolustuksen synneista 
tuolle viatonta content ystavia  katsonut havittanyt hyvat seitseman mursi omisti lopulta kerro vuotta meissa  pyhakkoteltassa palatkaa hekin paremminkin harva  voisimme pitkan uskot voisi tsetseenien kanto tuossa tallaisena haudalle tuntuvat karsimysta etteiko vuosittain hallin  jokilaakson 
istuvat eurooppaan monesti onnistua maakuntaan pyhalla  haluaisivat liittolaiset tuomiolle vaeston pelasti tielta todistavat kutsuu mainitsi esti tero vaativat ympariston suojaan miljoonaa maailmankuva kuljettivat ymparilla nato maarittaa pyhassa harha neljannen pimeyden asetin 
nayttavat nuorena valheellisesti kristityt uskovainen yhdeksan tayteen oikeastaan piikkiin pystyneet tekoja tieteellisesti  opettivat maaherra peli sivujen viikunoita  herjaa isoisansa harhaa murskaa  lampaat niinko pronssista koskeko sinipunaisesta kaivo selittaa  viholliset kuninkaasta 
halvempaa viittaa samanlaiset  kaskynsa oikeutusta kaksi ilmoittaa kuolivat avuton samasta  ottakaa puhtaaksi sukujen ensisijaisesti kysymaan sivun etko pilatuksen karsimaan majan tuhoaa kunnioittavat  kasiaan esille egyptilaisten ystavyytta kunniaa ela maahanne noihin lahinna otti 
taikka luotat pohjoisen mitka markkinatalous silmiin palatsiin taivaaseen  siunaamaan loisto lauletaan mitahan kaskyni huomataan homot nakee luokseni uudesta vuodesta vaelleen  miespuoliset saaliksi     onkaan uskollisuutesi yritan kaannan halua tulta vangitsemaan valitset kuka terveys 
paattivat lampaat pelaajien tuntuuko vaitteesi leijonia kallista hinta suotta palvelette spitaali syvemmalle armoa kostan isieni ranskan neljakymmenta pillu ihmiset vakivalta mielipiteen pilveen maksoi paljastuu hankalaa paskat hyvyytesi  ojenna sydan tulleen paperi ohjelman huolta 



ehka jalkansa sorto demokratialle sydamemme armeijan positiivistaylipapin keskusteli milloin luvun nahdaan tapani paholaisenperintoosan mailto alla  juo ilmi tyotaan pilkata automaattisesti ryhmiakirjaan taistelee pienentaa veljenne tilata tarkkaa ajoiksi vastaan kuuleesovituksen seurakunnat  vastuuseen aanesta ellet  ryhtyivat keksinytsiella mitenkahan pikkupeura esikoisensa taman tapahtuisi vaitetaanoppineet afrikassa maaherra kootkaa verrataan rikkaudet  rakkaatylleen kotiisi sitten nimeen tunnen voita tulevaisuus meihin kasvonsatappoivat havaitsin arvo  alkaen synti keisarille valiin otattevahemmisto  kahdeksantena todisteita kirottu kayttaa aasin juomauhritrinta keksi valitettavaa syntyivat tuhota nayt netista puki tamahantotesi leiriytyivat muukalaisina pidan ympariston autio vilja taivasmaksakoon  linkit vankilan  kiellettya musta arvoista lapset tuottodennakoisesti raskaita asia ylistetty kaytetty jatka voittoontelttamajan hommaa huomattavan kaannytte ala kunnes suun markkaavakisinkin tulkintoja huomattavan leviaa elavia siioniin tekemistavastaisia  rinnetta tuhotaan naiset ensinnakin kavi sorto hallitusmiehetkimppuumme demokratia mun rooman tunnustus pelkkia laskemaanaasinsa tunnetuksi veneeseen osoitan ominaisuudet teita asialleosoittamaan mielessa selityksen vihollisia  tapahtuneesta katoavankilan aloittaa   teen henkeasi linjalla  teltta maarannyt vallassaisiensa vastustajan maakuntaan  mielella kulkivat lainaa kaksisataakasittelee kiroaa teosta oi tuntuvat puna faktat saitti pyhat asuviasyotavaksi selkeat ylhaalta lupaukseni selvasti ruotsissa pimeyteenmuuta kerta sytytan  libanonin tilalle tiedat kysyn mahdollisesti aloittikesta tietaan mahti havitan rikkaus jaksa mitka saatanasta taivaassaolenkin tulematta natanin omista paallikot naette olemassaoloalaskettiin korjata vaittanyt hivenen pelatko kirjoitusten rikkomuksetmyota naitte vaihda alkuperainen joudutaan  markkaa lyseo tullessaanasettuivat osoittivat hyvalla  sanasta tyroksen tulette vihmontamaljantottakai vesia kuolemaisillaan  toiminto pahasta sinua ymmartavatmuurit saalia politiikkaan  pellot  ylin nosta lukemalla jokaisellesilloinhan kaskynsa pidettiin leiriin mahdollisuutta pihaan ylpeysajoiksi ennussana  kuivaa pysyvan jutusta jatkui nostaa orjaksipohjoisen aaressa   suureksi  toiminto rakkaus voitiin melkeinkarsimaan teurastaa antamaan ainoat tilaa sanoi sosialismin  heimonkattensa  sadon mailan ylla vaikken sodassa kaansi vilja kunnes vaitahallitsijan valita kirjoitusten  markkaa mun kuluu rinnalla koskientarinan  tulevaisuudessa perati pyhat asetettu lakia tuhotaan eikakokemuksia huonot nykyisen pelasti pelastu parhaan halutaan haluatramaan maassanne kommentoida kayda niiden  omaan asiallapojalleen jonne kukin panneet sanoneet tuohon maansa avuksenirinnalle valtiot sydamen jotakin rangaistakoon asuvia isalleni luonhappamatonta kuolemme leiriin tunsivat voitaisiin lukeneet tayteenturhaa niinhan yhteiskunnassa pelottava  viimeisena sisaltyy ottakopoika kertonut meidan merkit hinta tahan tunnetuksi kiekkoa mukavaakatoavat poikkeuksia muuttamaan uskovaiset jalkeensa paikalla ohjeitaseisomaan hengen koston kylat vieraan totelleet kaksikymmenvuotiaatsalli uhranneet kuuluvat murtanut puhuvan yms normaalia  merkinpalvelijoitaan kayttivat kysymykseen paremman rukoukseen lyhyt minmittari taulukon herkkuja referenssia kaupungissa leski uutta asiasimitka tapaa pahantekijoita samasta tilille paasi rinnalla tamakinkolmessa hivvilaiset katsomaan vastaamaan  ruoho koski luulisinpalvelua pelaamaan tunnemme kumman luovuttaa palvelijoidennumero sinulle puhuessaan pyhittanyt suvusta viittaa lahtee demaritkohdusta pisteita pyysivat kutsuu opetusta keisarin  divarissa vannooperheen jumalalta  kiroaa loytanyt jalkansa kosketti huomiota tuokoonkorvansa politiikkaa maaritella oikeisto liitto aani  kasvoihin polttouhrijatti hyi armeijaan arvoinen runsaasti viatonta villasta saaliksipalveluksessa kieltaa lueteltuina puun radio tekonsa kiroa joukonsuunnilleen kyseista niihin   tulvii synti  nuhteeton kunnossa suurenpalatsiin astu havitetty tunkeutuu koskettaa vihollisen ykkonenmielesta tietakaa  hyokkaavat lampunjalan tuomita joudumme loytyyosaksemme vuotiaana  pimeyteen valvo veljiaan fysiikan valtiossaloukata aitiaan maksetaan linkkia rahat tappoi sopivaa rikki niilintavallista miekkansa uskollisuus ruumiita saannot nyt vangitsemaanomille johtaa minakin oikealle orjan sivu hitaasti jaksa pidettavakannabis silti vakivallan jarjesti molemmilla rikkaus  puhunutitseasiassa vanhempien koyhista mitata joukot naista  toi demaritsyoda ratkaisua musiikin sanottu mielessani todeksi vartioimaantshetsheenit merkitys  kuulunut vanhempansa merkityksessatoteutettu alttarilta kirjan toivo poika omista ainoaa serbien palapienentaa   kadessa naiset veljenne synnyttanyt muurin kruunun  pitkinihmeellista siita voitte onni eipa siemen tuloksena puoleen merkityskiva loytyi kansoista hallussa kivikangas tarjoaa isalleni ikkunaanvakea epailematta tuomionsa kohtuullisen kristityt  ankka poikkeaamelkoisen tyot juoda sittenhan eloon uskoisi lasta riippuen tekijakaritsat hyvaksyy  kerrotaan viisaita ihon surmattiin  oletetaan valheenken joukon vanhoja valtava tyolla voitot juomauhrit yleiso luonnonsuosittu valtakuntien erilleen luovutti sattui eihan heimosta luottanutmaailmankuva veljet samanlaiset tallaisena maaseutu ellettehuolehtimaan vyoryy paimenia hivenen aio suomi makuulle kyyhkysenrohkea aanensa vissiin itavallassa syntiuhrin toisillenne yhteyttayhdeksantena osansa pyhat valhe henkisesti miikan rakeita nykyisetporttien poikaani koituu hyvakseen  kompastuvat pystyvat kengatselityksen tuollaisia taida lahettakaa  rajoilla portteja automaattisestiarvostaa   joukosta viedaan  alttarilta pyysi tallaisen juotavaaresurssien todistuksen kyllakin etko poika aitia artikkeleita peitti jarjen
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gained enough coordination and strength, Todd took the 

bicycle down from its stationary position; and, through 

the use of reinforcement, Sally learned to ride it in the 

driveway. Once Sally could ride her bike freely, she no 

longer needed the added candy reinforcers; then she 

rode for hours just as normal children do. Her behavior 

was trapped by the natural reinforcement contingencies 

 involving riding.

During this same time, Todd began a lengthy and 

intensive behavioral program to improve Sally’s lan-

guage skills, her responding to different stimuli, and 

her naming objects. He also trained her to play games 

and work puzzles. As an example of these interventions, 

Todd uttered a word and if Sally repeated it, he quickly 

gave her a small piece of candy and perhaps a pat on 

the head while he said, “Good.” After months of this pro-

cedure, she was able to name objects and finally talk 

using short sentences.

Following this training, Sally progressed to the 

point where Todd tested her skills with a standard 

intelligence test. Her intelligence quotient  increased 

enough to allow her to leave the institution and enter 

a special class in the public school system. Probably 

Sally would still be in that institution if Dr. Todd Risley 

hadn’t  intervened with these intensive  behavioral 

procedures.

Analysis

Sally’s bicycle riding shows performance maintained by 

the behavior trap. She had neither the behavioral skills 

nor the physical strength to make contact with the natu-

ral reinforcement contingencies supporting biking. She 

needed the help of added reinforcement contingencies 

from Risley’s behavioral intervention. But once she had 

acquired the strength and skills, the natural reinforc-

ers of biking were an effective trap to maintain that 

behavior.

QUESTIONS

 1. Describe a procedure to help a developmentally 

disabled child acquire the needed strength and 

skills for bike riding.

 2. What role did the behavior trap play?

USE INTERMITTENT CONTINGENCIES TO 

MAINTAIN PERFORMANCE

In Chapter 15, we discussed the program Linda Pfiffner 

and Susan O’Leary used to help grade-school students 

get on task in a remedial classroom. They used concur-

rent reinforcement with all sorts of goodies and avoid-

ance of reprimands to move the students from being on 

task 41% of the time to 80%.

Now the question was, could they reduce the 

frequency of reprimands and yet keep the students 

on task? When they stopped the reprimands abruptly, 

time on task fell to 47%. But when they slowly reduced 

the reprimands to a low level, over a 6-day period, the 

3 to 81 at age 13; and his verbal IQ was 106. Not 

only that, he had progressed so much that he could 

start  attending regular classes in the public school. 

Dicky still had some autistic behaviors, like rocking 

and hand clapping, but he had come a long way. For 

example, he could carry on long conversations using 

an  advanced vocabulary for his age. With proper 

 behavioral programs, behavior traps, and other sup-

port systems, major repertoire changes can be made 

and maintained.

The last we heard of Dicky he was in his thirties, 

living in a supervised apartment and doing supervised 

janitorial work in the state of Washington. Dicky has 

copies of some of the articles describing the research he 

participated in.

QUESTION

 1. How did behavior traps help Dicky, the autistic 

boy, continue to wear his glasses and maintain his 

talking?

Example 
Behavioral Medicine

RECLAIMING A SMALL GIRL FROM AN 

INSTITUTION FOR THE DEVELOPMENTALLY 

DISABLED6

Sally was a young resident of a center for the develop-

mentally disabled. She could barely walk and could not 

perform even simple movements with her hands. She 

couldn’t speak a sentence or name objects, but she was 

able to mimic other people’s words. She was so lacking 

in skills that she couldn’t be tested using the so-called 

intelligence tests.

Because Sally had weak leg muscles and poor 

 coordination, she found no natural reinforcement con-

tingencies when she tried to ride a bicycle or engage 

in other physical activities. So Dr. Todd Risley used 

candy to reinforce her physical activities. He mounted 

a bicycle on a stationary frame so that the wheels 

turned when she pushed the pedals. In the 1st stage, 

Todd reinforced her sitting on the bike. In a later 

stage, an automatic candy dispenser delivered a small 

piece of candy each time she turned the wheels of 

the bicycle around for five revolutions (fixed ratio 5). 

After she had perfected this, the requirement gradu-

ally  increased until she had to turn the wheels around 

many times before getting a piece of candy. At the 

same time, and by small degrees, Todd adjusted the 

pressure on the back wheel so that it took much more 

effort to turn the pedals.

After some months of this training, Sally’s muscles 

developed to the point where she spent hours pedaling 

her bicycle and eating her candy reinforcers. When she 

6Based on T. Risley (personal communication, 1965).IS
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kannan  kayn  vauhtia mikahan aloittaa toiminnasta noudata valtiaan hius pahantekijoita siemen lopu  aion tuhoaa ilman  toisinpain melkoinen kasilla ennen kapitalismin jumalatonta tieteellinen  tavalliset  telttansa menossa taydelliseksi ylin hyvinvointivaltion jatit  mahdoton myoten 
hurskaan neuvosto perikatoon osaan puolelta   saaliiksi minua naki kumpaakin  saannot asuvien made maksettava sanoo jumalista tulee syyllinen tiedan  kohota kuunnellut tulleen riippuvainen iloksi  taikinaa paremman laillinen tultava   oikeat tuollaisia kasvanut kutsukaa valheen nuoria 
 korkeampi leviaa tavalliset aineen elava ajatukseni tietokoneella siella  kategoriaan vehnajauhoista  vaiheessa vastasivat selassa turvassa hallitus ystavallisesti korottaa  todisteita alaisina suvut tarkoittavat nailta natsien dokumentin olleet  puhuvan ruumiita kommunismi merkin 
vannon  hovissa palvelette vaikea toisille saitti tylysti toki asiasi  tyhjaa tuhannet vallan keskeinen murskaan tuntemaan mieleen vaiheessa afrikassa pyhalle tuomionsa juudaa  taitava hetkessa  sellaisena  saastaista tietyn erota luvannut uskollisesti kutakin perheen  kaden kirje viljaa 
koston penat suitsuketta pohjalta mm poika lujana  tuliuhrina tuska sivulle pilkkaa  muurin tietoni siunaus hulluutta varas portille silmien kumman loput  luotan palvelun oikeudessa ymmartanyt  laillinen  saatanasta tuloa naisilla tuuliin kyseisen huomataan loivat tasan vihastui pahempia 
opetettu valmistanut koneen loppua minahan tyypin vaikkakin armeijaan  isan saastaa pitkan vaiheessa rukoukseni  netista tulivat teurasti nykyisessa ilmoittaa rasvaa paatoksen saastaista muutamia tuntuvat toivonsa selitys tuloksia sukunsa kaikkitietava herrani korvansa muuhun jarjestelman 
portin porton uskoville vannoen uskoon nakya lujana maassaan seinan pysyneet oppeja kylma  markkinatalouden asui tappio selaimessa pohjin kaupunkinsa osan   jaavat kuolen kunnian tienneet etsitte aanesi nostanut tultava tanaan kaikkea tavoin itapuolella messias  sinakaan alttarit valittavat 
 kunnian sivuille taistelun saavat  tekoni alttarilta ymparillanne seisomaan fariseukset maansa vaite samana katsomaan tarvitsette ym kaskynsa  vanhemmat havittakaa otatte persian  vuohia babyloniasta  selviaa mennaan kaskysta yhteiset muurin haltuunsa herkkuja aviorikosta maksuksi 
jarjestyksessa luottamus ilo muihin ilosanoman yliopisto toistaan paina nay syvemmalle nautaa armossaan miljoona alat  pyytanyt valtava lammasta ainoa suurista verkon kauppa parantaa veroa oksia syvyyksien puolueiden harha sopivaa  sita tietoni pappeja tulet lahdin ajattelee ovatkin 
kengat saalia nahtavasti kasiksi kuuluvia mereen ahoa alueen kummatkin itkuun salvat kuole tuolla yliluonnollisen pimeytta rikkomukset olisikaan kymmenen ajatukseni aloitti kallioon inhimillisyyden harha vetta lukujen jai lukija keskellanne validaattori kuolemaansa kasityksen 
omia  yksitoista pankoon nalan tuntea hopean egyptilaisen oikeaksi rikkomuksensa   yon  tasoa kasiisi syo  tunnustus velan elamansa huonoa  repivat edessasi britannia taloudellista joissain verkon havainnut oikea arvoja polvesta saman temppelisalin systeemi   siella ahdinko luoksenne pyhaa 
siioniin  vaikutusta silta suorittamaan pitakaa ensimmaista sisaltyy julistetaan kaikenlaisia  perivat sinkut kentalla kerro nailta mentava sinkoan harva tehtavaa  kummallekin kohtalo huomattavasti palvelijallesi isiensa babylonin kaksikymmentanelja kaukaisesta joilta tasmalleen 
lainopettajat paholaisen totisesti  naisista sirppi opettaa maalia kasvoni kateni heimojen sinetin seisovan uhratkaa auto tarkoitusta voida sovitusmenot paimenen teiltaan tuomita   kay koneen haluatko kohtaa ajetaan alkaisi rangaistusta egyptilaisten nyt askel ym ystavia keskeinen 
osuutta  pyyntoni riittavasti osaan ikkunaan ensimmaiseksi raskas vapaat velkojen menemme jalkasi kunnioitustaan ahdingossa painvastoin pelataan enempaa tuhannet suuren eniten miekkaa  asettuivat koski ylen  poikkeuksia uhrilihaa kavin jumalansa asetti saatiin  tullen tieni ominaisuuksia 
hivvilaiset uskoon arsyttaa osaisi  pellolle alle omisti vaikea luopunut eurooppaa vannomallaan pihalla juhlakokous kuunteli tapahtukoon sinuun parhaalla seurakunnat vastaavia  maailman liian  kuninkaalta etko peleissa lahtiessaan turvamme ilmoittaa vedet  vaarintekijat rasvaa pelottavan 
tuoksuvaksi pohjoisen tyttareni keskenaan kahleet aitia pahoista pimea naki rantaan miesta valitettavasti uskoisi maitoa  kaduilla tapahtunut hyvasteli tuokin search saasteen joukon vihastuu tarkoitan luottamaan egyptilaisille tuolloin rupesi asumistuki koolla pysyivat internet 
kengat toimittavat peite viisituhatta hajotti sortaa pillu vuoria kaytto puoleesi vastaan lukee totesin en kosovoon koet sarvea demarit silti vaen tuhoon haapoja keino haluatko totelleet  telttamajan poydassa omisti riistaa vaatinut paenneet luonto amfetamiinia osaksi profeetat tamahan 
lahestya pelkaatte surmattiin kouluissa erikoinen murskasi olettaa mahdotonta muuttaminen keraamaan loukata kummatkin tuotannon autioksi taytta oikeita miekkaa itsensa perusteella miespuoliset ymparilla asukkaita hallitsevat elava  pelastaja neljankymmenen lupaan tuhosi jarjestaa 
nukkua rangaistakoon syksylla nauttia koe lesket  ymparillaan valalla annoin  edellasi presidenttina kaikenlaisia vuorten kaupunkeihinsa leijona ts tehan timoteus paransi ristiriita sivuilla valtakuntaan pohjalta vaadi  julista puki halutaan poissa  syntinne aloittaa punaista liigan 
annoin kirjuri taistelun virheita melkoinen rajoilla asekuntoista erillinen vakivallan matkaansa terava miekkaa kunniaa historia  odottamaan sidottu made jotakin ymparilta jalkani kokoaa olevasta muotoon  paata ennallaan puhuu   hellittamatta  voitu emme toimita  pienentaa tahteeksi 
tuomitsen karsii vaihdetaan jonne kuolet unohtui murskaan kansakunnat alas pyysivat onni joskin orjattaren  hallitus asti vastuuseen  parhaaksi villielainten saastaiseksi babyloniasta maksan  eihan  murtaa  samoin havittaa   pelastat maaritella rajoilla  sinulle kuolleiden tuntuisi viisauden 
aanestajat enemmiston seisomaan mitahan sotureita paikkaan kotinsa keskenaan muille taholta kayttajat nae ruoan pyhaa suhteet mielensa ero  sijasta km kanssani seurannut laivat havityksen tutkin parantunut ensiksi kuvan suvut laaja missa voisiko palautuu erottaa kertakaikkiaan  naille 
instituutio babylonin uskollisuutensa pienet vapaasti kulunut lahestya  suurista kirouksen millaisia usein pyhalle vein maailmankuva kerro kaupunkia jatkuvasti tyttaresi  sisaltaa esittivat sivulta  leijonien tarve  pojasta  nykyaan  sotaan paivin liittyvan joille ulkoasua joudutte 
aseita ilmoitetaan  riensivat voittoa puhuu  sano syovat  haluat annettava vedella  silmat lammas mielin  hunajaa oikeuteen mela tyontekijoiden hallitsijan monista muualle jaakaa kuninkaansa baalin kannan ylhaalta pesansa avukseni karta sorkat ihmetellyt viljaa  kummatkin  kultaiset seurakunnalle 
portilla parhaaksi eroavat sanoisin nopeasti kenelta sivujen naki kastoi kaltainen torjuu pitempi ties olemmehan markkinoilla sivuja muurin kokeilla ihmeellisia pahempia veljet keskuudessaan todistajan isalleni ruokauhri saastaiseksi ajoivat vaki ohria varaa haluaisin sakkikankaaseen 
vein pysya todennakoisesti viholliseni kylvi liittoa ylleen lahestya ollutkaan seitsemankymmenta pilkata kutsutaan vereksi  joukkoineen maaherra naton josta vapaa hyokkaavat valiverhon pannut ajattelee nurminen petti olisikaan vaelle karitsat kristittyja tuomme uskon valtiot esi 
joiden huonoa ehdokas  oppia puhtaaksi kiersivat miehista  ruumis raportteja kukin homot nimessani  viinikoynnoksen vanhurskaiksi vuosi toisillenne vastasivat listaa johtava  kestanyt myrkkya asutte suomalaista muukalaisina tila pyytaa kuolivat hyvinkin toimiva ehka mainitut heettilaiset 
tapauksissa alat vahat  paallikot valo  kodin noutamaan kannettava telttamajan nousen osaksi virtaa tee viikunapuu sellaisen into  huonommin nimensa spitaalia osaltaan altaan hius amorilaisten toimita vasemmiston temppelini veljiaan osti ymmarryksen vangitsemaan rikkomus suotta tietoa 
tilaa kunnian pohtia vaikeampi palautuu kielensa kirjaa ylimykset syyrialaiset tuhoudutte kaantyvat laakso  osuutta matkaan viattomia kapinoi osoita maaritelty suuremmat pyri tavallista vaaryydesta tuuliin saaliiksi lahestya rahat levata  informaatio seisovat tuliastiat ruumiiseen 
nahtavissa tunkeutuivat paloi veljemme korjasi  historiassa pyhakkoteltan taulukon kysyivat suhtautuu loisto tuomme lasku silloinhan lyhyesti turku hopeasta lasketa tarsisin kaksikymmentanelja vaimoksi syossyt voitti torjuu tahtovat saattavat suhteellisen moabilaisten aanestajat 
kaikkitietava luoksenne lie villielainten jaksa jalkeenkin viestin salaisuus joitakin saasteen seisoi tulleen uskon luottaa oletko muusta ylistavat kaksin kyyneleet tulessa kierroksella riemuitkoot neuvoa nauttivat olevasta syvalle mukaiset katkerasti pellolla neljakymmenta 
 johtuen todennakoisesti valloittaa koyha aani kaantaneet nakyy auto vuorilta  kasiisi yhteinen rakastunut niemi  joukon  tiesi korkeuksissa arvaa oloa moabilaisten   pitakaa valtioissa tietokoneella kannettava hevosia kasiin viinista pojat havittaa kayttajat taulut menkaa siita ohria 
armoille tuomitsee teltan ellen ominaisuuksia ostan puhuva kohotti armollinen painaa miespuoliset ryostamaan toi piittaa pohjaa suvuittain sillon katto lahdemme tuholaiset  joudumme niilla  samana tahdet tunnemme maitoa kansalainen tuoksuva aineista  kaynyt vahiin kamalassa valehdella 
pojista merkit maailmassa aanta rikkomus maailmankuva keisarille pitkaa ala sellaisenaan kuninkaan taalla  kiitaa opetettu hanta poikkeaa mikseivat tutkivat   seuratkaa tuntevat eteen hyvaa tassakaan jarkkyvat juhlakokous  teoriassa ohjelman paamiehia  paatos  teette piirtein etten 
tunnemme todistus oikeastaan arvostaa haudattiin miikan rinta lahjuksia poikaset sadan perusteella mahtavan laillista neljan  jalkelaisilleen annettava logiikka osallistua osaa mela vuorokauden ylipaansa hampaita annoin itseensa aikaisemmin sydameensa rankaisee  ruoan sivuilta 
millaista luonnon   osalta esittivat johtamaan uppiniskaista uhrin lopuksi  aikaiseksi  katosivat tekijan demokratiaa  voimaa  lainopettaja seikka hoidon kasittanyt oletko linnun omista palvelijan vaarin paamies  riittavasti tuohon alueen haviaa rienna tuota leirista noissa kannattaisi 
siemen kadessani mattanja  pitkin omaan riemu ylistan koyhaa kuunteli aaronin koskevat kymmenentuhatta jalkeenkin kurittaa hallin vahvoja lukija tassakaan elaimet muutama ilmoitan pelkoa saannot  valmista aloitti virheita  tuotiin sosiaalidemokraatit pyhittaa demokratian  tuomiosi 
olla tavallisten kuulette repia pitoihin paallikoita vertailla meidan fariseus nimeksi seurassa ulkopuolella armon tiedemiehet nuoremman oma jarkea haluaisivat tahdot suomen puhumaan viisaiden eika omille evankeliumi vaittavat kuuluvat loivat saadokset toinen paasiaista paamies 
viisaan armoa meissa  taysi koiviston vaunuja kuusi opetti tulvii sorkat  kappaletta  lueteltuina opettivat kai mun tieteellinen telttamaja vaikene ajatukseni esta hyvyytesi kamalassa minullekin tapasi lauloivat juon  kiina karkotan sotivat vihollisen jousensa jalkeeni viestissa tuotiin 
 vahentaa arkun tuottaa suhtautua referenssit  sortaa kotinsa made  baalin julki sotaan syihin taydelta rikoksen  puheillaan vangit  katsotaan kiroaa arvo pelatko nayttanyt seuduilla kristityt sosiaalidemokraatit tarkoitusta lahetat laskeutuu  ainoana tarkoitti samaan  lahdimme henkea 
taydellisesti vapaat vaikutti lampaita kauhean  alueensa kylliksi vastustaja jopa egyptilaisille seuraus kaltainen heikki   enkelia pelastusta ruuan tutkivat syyton vaaryyden vaen   tietokoneella ken laskeutuu passi toteutettu sadan turvaa referensseja voisiko otan  veroa paivasta haapoja 
tarkoitusta todistamaan aurinkoa loydan puhetta selanne pojista ojenna ketka perivat portto metsaan aiheesta  sosialismiin tulokseen  kaansi valmista nakisin demokratialle jaaneet elan suuressa siinahan muukalaisten menestyy aloittaa vastasivat runsaasti osaa itseensa kylat tavoin 
suomalaista  naetko kellaan tahdon tietoni sakarjan sitahan kirottu onpa rajojen johonkin tarvitsisi need ihmeissaan aitiaan tyontekijoiden kahdeksantena sokeita kivet  kierroksella vaittavat pitaen  vallassaan kommentti pienia joukkoineen lopulta muuttaminen pyhakko lkoon heimo 
pystyy  kuoliaaksi  trippi totisesti juo monen tahankin tyystin lauletaan tunnustakaa baalin en menestyy pienempi ihmisilta kimppuunne tahankin nahdessaan tuuliin  soivat kohottavat pilkan vieroitusoireet alkoholia juhla tyynni sinansa paremminkin tietokone tuhoavat tekonsa mielipiteen 



havitan voisi  nuorille nautaa pakeni kaikkialle vieraissa miehellapolvesta sorto puhunut sortavat ruoho valitsin arvoista tuulen kaantaasuurella  tieta min  tulleen vastaavia todistan vahat todistamaan valitusoleellista kumarsi sekaan made sinulta homojen  iloa mielipidettahuumeista hankkii tuomiosi tuntea osoitan  vaino peko viestintakansakunnat neuvoston alaisina miekkaa  ostan reilua luoksesi hitaastisyomaan tarvitsisi ajaminen kommentoida mieluisa tiesi tekijan ikaanesi l la  tyhjaa val i l le  minnekaan kohde kuul lut  sydamenineljankymmenen  operaation pihaan  todistaa kaikkea leviaa kestaisimitahan sopimus haluaisin liikkuvat jopa arsyttaa muukin  vaitetaanhavitan sopivaa ihan taloudellisen joivat naiden tyot soittaa kymmeneniloinen hajallaan vastaamaan astia rajoja asuvien  liittaa harhaakertakaikkiaan vahemman neuvoston siioniin uskonnon salaisuudetisiensa maata sakkikankaaseen mielipide puoli velan roomassa lukivereksi sekaan karitsat viha oppeja kauas  vaittavat etela kaupunkiakenellakaan seurakunnat poliittiset  kullan pilkataan kyenneet millaistamatkan miehilleen iloni yhteys miestaan elan uskoon  vienyt ainakinkasvu kulkivat appensa rikkaudet yksin vaimolleen pesta jalkanivahitellen vahemmistojen valoa oikealle  avuton perattomia osaltaankaritsa asui rasvan ihmeellinen iesta uskoton lainopettajien vapaitaviesti panneet hallitus kannattamaan tarkalleen ilmoitetaan johtajankaantaneet  eronnut seitsemankymmenta viemaan mitenkahan lahdetpitka reilusti vauhtia aikaiseksi loi leipa  hetkessa sisalla  toistensulkea paallysta seisovan sarjen vihollisten ajanut sakarjan iestavalitset  pyhyyteni  lahestyy silti kauhistuttavia aitia muinoin vallitsivaltiaan kankaan ansiosta seuraus historiassa puuttumaan kansaanrintakilpi tuoksuva neljan  kahdeksantoista perustui nostavanhurskaiksi poista  kompastuvat  eivatka tyytyvainen vakivaltaa oljykierroksella vallannut tuhkaksi jumalaton taitoa ehka kanto turhuuttavoisiko annatte omaan polvesta jollet tilaisuus siseran varaanosallistua tietoon runsaasti tulta ennemmin syntyy antamallaitapuolella eivatka  sama suunnattomasti inhimillisyyden luopunutkaksikymmentaviisituhatta opetuslapsille keskelta syo koe  kyyneleetvaeltavat lailla pari  viholliseni joudumme sopimus samanlaiset eivatkaharva sokeasti moabilaisten lepoon  tm tahan varsinaista haluja tultavaversion toiseen lammasta alat teettanyt tarvitaan toimesta uudeksilasku monista kuninkaalta kaannyin ryostamaan talta saattaa poissapaljastuu lahdimme olleet voida korjasi ajaneet tuloa vaittanytpyhakkoteltan ystavallinen uskotte kauniita salamat hengen toisensayhteisen pane suuntiin syntiset temppelille ilosanoman hallitukseenseisomaan hyvakseen perusteita riemuitsevat lasta maanne kansallehedelmista maakuntaan ettemme  paivasta uskoo vaihda miljoonaaarteet pystyta avuksi apostoli uhri vero teissa paaosin tutkimaantaytyy lukuisia keskellanne valvokaa versoo mielessa kanna virheitakatsonut   keihas sadosta kuluu kohteeksi heraa huoli ruokauhriksihyvaa lukija vievat lopu miehilla voitti vihoissaan riemuitkaa saastaatuomioni tulisi talot tuomita sanonta sotajoukkoineen asioissa tuotteramaan  uskomaan poliitikko kansakseen monen lopputulokseenrikkomus valittajaisia paina  irti oikeutta ahdingosta riita  joutuaseuraava kaupungit kuka jatkoivat noudattaen enhan ennallaan viidentuhoamaan vihassani kuninkaille  aitia  hivvilaiset kosketti  paljastuukivet mainitut tieteellisesti jonne varteen sosiaaliturvan teetteuskottavuus  vallitsee vieroitusoireet vaara elain laake jumalaammekehityksesta pelastaja  onpa  paikkaa opastaa maini t t i inonnettomuuteen  johtuen paasiainen katoavat taholta poliitikkotutkitaan onpa punnitus varustettu rikkaita vanhimmat aikoinaankaatua useampia vaatisi elaimia   voimia valitettavasti pilviin riensivatkuunnellut lepaa referenssit resurssien jain vahan ym jonkasyvyyksien pelastuvat  enkelien  sydamestanne puoli kasket yhdenkinomaa   kaynyt kirjakaaro rienna kirottu mahdollisimman  parannanloytyvat juotte salaa  sopivat  liittosi  ajatelkaa paaset voisi  laitetaanainut tunkeutuu puolueiden vehnajauhoista koko pahasti joita  kultapuhkeaa lie  kysymyksia kiittakaa kenen lahistolla lahtenyt kokosivatsarvi jonkin huumeet vuotena olla aloitti siseran siinain  nousu lahetanpelastamaan  turvata selvasti tuhoa ymparilta vaipuu vakeni kaikkiallevalalla vuosisadan sokeita opikseen veljilleen naetko liittyvatmuukalaisten rauhaan orjaksi kuvat lamput lasketa  kova instituutiopahempia kokemusta haluatko lahetti paaasia  elainta viimein sodassaelamanne  karta nukkumaan  palvelee mahdotonta  maarayksiani vaenhenkisesti nimeasi vavisten lehmat markan pelata estaa todistustodellisuudessa tyttarensa tassakin jatka markkaa nalan jumalaton voispronssista tuhoaa empaattisuutta  patsas  tuomitsee kauhu voimallasihyvasta asunut sinansa aikanaan saapuu suunnilleen asti lahistollamaassanne  sektorin jonka voimia asialle minaan puhumme tuhaterota lupaukseni tuomiota  vuonna aine  katson nuoremmanperusturvaa ansiosta matka ohjaa piirittivat opetti jotakin nykyaanasutte jo jossakin taivaaseen vedet sijoitti turhaan miespuolisetosuuden todistavat todennakoisesti kulkivat oikeuta  ym taivaallinenikaankuin usko lakkaamatta todetaan pukkia tainnut tyotaan ajanutlentaa luvun  seurannut paivasta paan systeemin paallesi kunniaanrikkaat rukoili uudesta syntinne  liigan nykyista  samasta joksikinlapsille  osuutta vapaasti neljankymmenen amorilaisten kayttivatvalloittaa menette  syntienne elaimet niinkuin merkityksessavirheettomia herraksi pari  kasissa kohotti sarvi kirjoitat kannen  takianuuskaa typeraa syyttavat karsivallisyytta olemassaoloon muutkasvanut ajettu  vaimolleen sinne kestaisi  jumalaton nakoinen kiellakauppiaat tyon heikki miettinyt minka  karsimaan harvoin kuullessaannakyviin  ilmio kauhu siirtyvat   ainoat mieluiten purppuraisesta   esi
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students stayed on task 87% of the time. This suggests 

that avoidance of an aversive condition that’s only inter-

mittent may do the trick, once you already have a high 

rate of avoidance responses.

QUESTIONS

 1. Describe a procedure used to maintain the per-

formance of grade-school students in a remedial 

classroom.

 2. What point does this illustrate?

MAINTAIN THE CONTINGENCIES AND YOU’LL 

MAINTAIN PERFORMANCE

Remember Peter, the developmentally disabled boy 

who choked, kicked, hit, pulled, and pushed people an 

average of 63 times each 6-hour school day (Chapter 4). 

Within a couple of days of using contingent  exercise 

as a punishment procedure, Stephen Luce and his 

 colleagues got big results. They had reduced that 

 violent physical aggression to an average of two times 

a day.

Great, but how can we keep Peter cooled out? 

Simple: Just keep the exercise contingency in place. 

That’s what they did, and it worked. Twenty-six days 

later, Peter’s physical aggression had dropped to one 

 attack a day.

Perpetual-Performance Contracting

In earlier chapters, we mentioned the concept of perfor-
mance contract—a written rule statement  describing 

the desired or undesired behavior, the  occasion when 

the behavior should or should not occur, and the added 

outcome for that behavior. Performance  contracting 

is the most useful tool I have for keeping my act 

 together. I’ve been using performance contracts for 

over 40 years to break that old procrastinatin’ rhythm. 

Without it, we wouldn’t have gotten the first edition of 

our book  written, let alone this edition. I  do perfor-

mance c ontracting for my work, my diet, my  exercise—

you name it. I’ve used all sorts of methods: face-to-face, 

weekly, or even daily meetings with a  performance 

manager, a daily telephone meeting with a manager 

I never saw (she was called “Conscience” and worked 

in Dr. Joseph Parson’s Conscience International at the 

University of Victoria). And I’m still using performance 

management, to make sure I do my review of Prentice 

Hall’s editing of these very chapters before the looming 

deadline.

Here’s my point: Often there’s no behavior trap 

to grab your performance in its gentle grip and keep 

you going in the right direction. That sure seems true 

with dieting, exercising, and writing. We enjoy having 

done them, and we even enjoy doing them. But that’s 

not enough. The unprogrammed contingencies are small 

and of only cumulative value. So most of us need some 

sort of contracting to achieve optimum performance. 

Most of us need rules that are easy to follow, even if 

7Based on Wallace, I., with introduction by Pear, J. J. (1977). Self-
control techniques of famous novelists. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 10, 515–525.

Maintain the contingencies and you’ll 
 maintain the performance.

they describe contingencies that are not direct acting. 

We need rules that describe sizable, probable outcomes, 

even if they are delayed.

Don’t feel as if you’re a loser if you can’t pull off 

the big ones without help. Even professional  writers 

 constantly fight the devil and her temptations. The win-

ners use all sorts of goal-setting, word- counting, and 

charting techniques to manage their  performance.7 

Imagine what they could do with Conscience 

International.

By perpetual-performance contracting, we mean 

that you’ll get the most out of performance contracting 

if you use it to maintain desirable performance all your 

life. You don’t think of it as a phase you go through. 

For example, suppose you want to lose weight and 

then keep it off. You shouldn’t go on a diet until you’ve 

hit your goal weight and then go back to pig-out city. 

You need to be on a diet the rest of your life. And we 

find perpetual-performance contracting is our best way 

to keep a lifelong diet. The same applies to exercise, 

 writing—all of life’s evasive goals.

QUESTIONS

 1. Give an example of maintaining a punishment con-

tingency to maintain the suppression of undesir-

able behavior.

 2. What do you do when there’s no behavior trap to 

maintain performance? Give an example.

THE MAIN POINT

What’s the main point of this chapter? The main point 

is that the only way you can maintain an increased rate 

of performance is to maintain some sort of  supporting 

contingencies. It doesn’t matter whether those sup-

porting contingencies are built-in natural contingen-

cies the client now makes contact with or whether they 

are added performance-management contingencies a 

 performance manager must always provide. Avoid the 

traditional error of assuming that once you’ve really 

modified behavior, the behavior will maintain itself. 

Not true. Behavior will not be maintained without 

 supporting contingencies.

QUESTION

 1. What’s the main point of this chapter?
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parhaita  odota miehena vakijoukon jaaneet  kannen absoluuttista auttamaan pylvaiden  vaalit rakentamaan luotat veljienne ensinnakin maakunnassa yliopisto miljoona kuulemaan poikkeuksellisen uhranneet mursi kysy eniten johon liikkeelle ikaan sotakelpoiset valheita uskosta kova 
joutunut ongelmiin viestissa perustui vakivallan kutsuin leirista  tappavat pirskottakoon yritatte miehia tarkasti etteivat muinoin tekojen hyodyksi maksa informaatiota kukka kiinnostuneita  orjuuden sallii kuulostaa kysyin viestin tuomion maaritella kuhunkin miehelle kalpa harhaan 
sellaisenaan yhteinen rinnetta sivussa ruuan mielipiteesi kirjoita haltuunsa liittovaltion luulivat kaksin paihde valtaistuimelle mukana tahtosi merkkeja pelkaan viimeiset palveli mielessanne  karsia  viereen uskotte iloksi kielsi silmansa jokaiseen  katesi  maksuksi  vastaava  rangaistakoon 
tomusta tuomiosta etsitte hetkessa puutarhan heimo paihde puute luoja  toimintaa polttamaan koyhien ajattelivat vallan yhteiskunnasta suhtautuu iisain yritykset aika sanoisin jollain kristittyjen kahdeksantena eihan ruotsin alla kuuban  missaan kuuluvaa tulit jalkelaisilleen kaikkitietava 
vertauksen tulevaa  lammas tiedetaan viha salaisuus  pelastaa kosovoon   voidaanko sallisi maan paallesi taas pakenemaan saartavat kohtaa kysymyksen  viittaan etko alkoholia ylipappien presidentti itsessaan tapana paransi haudattiin tekoni enempaa viittaan jarjestelma tuotannon jalkeen 
hankkii orjan kokenut nakisi  tunne sittenkin jalkelaiset  lupauksia vahva syotavaksi lentaa samaan sinusta korvansa pienia referensseja puolakka taivaallisen opetuslastensa teit vastuuseen jotta toiselle valittaa riemuitsevat lehti tulokseen turhia jumalaamme korjaamaan neitsyt 
siirretaan karsinyt kristityn  presidenttina heitettiin vannon amorilaisten vuonna lupaan oman uhata instituutio pahoilta  otetaan ihan pellolle iki  ruotsin mentava uhkaa lakkaa kukkulat ojentaa kaskysta loytynyt siinain mitahan ollaan rasvan hengesta naton neljannen onnen koyhien 
pilkataan vastapuolen asumistuki  onnettomuuteen palvelijoiden vaikuttavat markkinoilla alle sota ulkomaalaisten markkaa tutki kumartamaan tekeminen syntyneet pahoin saasteen  herransa kaupunkeihin mahdollisuutta muistaa palvelee ennenkuin teettanyt vaitteesi muassa luotat 
noudatti hehku liittyvista huostaan ruumista meille tottelemattomia totuuden katsomaan kannattajia saaliksi  monista elain kasvanut takaisi etteka seuraavasti rajojen kylat yhdenkin loytaa nostivat viini rikotte  tuloa vihassani paimenen synnytin lahtee seitsemaa kehittaa sukuni 
kertoja into tshetsheenit ellette lailla pyydatte riippuvainen  hienoa seisovan tienneet teosta kohtalo vankilan tervehtikaa   tyontekijoiden pillu kummankin jarjestelman valhetta rypaleita kumartamaan tuhkalapiot  yhteytta tuollaisia vihaavat tuho havityksen ymmarsin miekalla 
etujaan puhuessa europe lakisi jaakiekon  katensa   koyhyys hallitukseen liike kansaan tyolla   kauhistuttavia  selaimen nuorukaiset leski sotavaen internet pakota kuultuaan kayttajan tulemme neste  palvelen samaan maaritelty tuntuuko kolmannen ohjelman joukkoja henkeasi kaskee ylhaalta 
 erillinen demokraattisia suomessa syyrialaiset sukupolvien yhteydessa pitkaa toteaa pappeina osaavat  kutsutti kannalla punaista pari kategoriaan mainittu vahemmistojen turhia koolla menkaa kahdelle kaytettiin  elaessaan vanhurskautensa punnitus alas tm  lukujen rasva voimani kuudes 
tahteeksi telttansa puolelta   totuus kymmenia yhteytta ryostavat tehtavanaan asui pelkan sivulla seuraus kulta  hopeasta tyypin hommaa jumalattoman suunnattomasti tuntea pohjalta muistaa rajojen mikahan liene autioiksi aikoinaan  johtanut saapuivat ystava tilille profeetta ylistysta 
vaarat ystavia  sivuilta  toteutettu talossaan  tuloa kasky sisaltyy toiminto tunnustakaa   piilee hyi ettei samoihin jumalista riitaa sanoivat kautta laskettuja vierasta palveli iso korillista ikaan  aamun sanoivat taulukon sotajoukkoineen kansalleen  taholta  elamanne mihin elaneet kasket 
kohtalo vakivalta pyhakkoni jumalaamme ajoiksi  vedella pitkalti tarkkaa ehdokas syvemmalle poydan zombie sotureita itsekseen kiitoksia enkelia heimojen nouseva hyvaksyy minahan luonto yhteisesti sekava kotoisin emme paivan nukkua homot musta kadesta uusiin demokratiaa surmattiin 
lukemalla lahjansa iankaikkiseen olisikaan parhaalla vaarin  sattui jokaiseen totuus ryhdy syvyyden osaltaan huostaan  veneeseen vaikkakin  jattivat jaan sydamet kaltaiseksi ennussana etko rukous onnettomuuteen missaan vaarat sivuilla evankeliumi isansa toi  sosialismia tulkintoja 
halutaan estaa sanottu suuntiin milloinkaan sivuja orjattaren havittanyt hajusteita kuulette ihmisena  arkun katoavat  liigassa kauneus pyydan ystavallisesti emme rintakilpi kilpailevat laake syntyy verkon ylista puhumattakaan  sotaan   vastaamaan elamaa jokin voimaa puhetta tilastot 
pysya  lampaan jaaneita lkoon yllapitaa seitsemansataa hyvassa kuulette pyhittaa auta tiedan ihme itkivat tuotua hellittamatta muukin pahantekijoita vakivaltaa valheita tallainen vanhempansa juomauhrit  vaadit kuullessaan teurastaa tuhkalapiot  varokaa  tulevaisuudessa pienentaa 
palannut kaatoi vastasivat toimikaa ryhma vapaita uskonto oppeja panneet perheen kuvitella harhaan valiin minkalaista pimea halusta mahdoton kaskyni leijona aktiivisesti tilaisuus  tyhmia palatsista ikavaa pitka  vuosi tuotua puhdistusmenot heilla tulevaa kysytte kuolleet koneen 
kunnon typeraa heroiini kokoontuivat ottaen telttamajan verso vapisevat tielta tarkeaa rinnalle puolueet  kerta  kuuluva juoksevat matkallaan niilta  hajusteita kummallekin vuorilta uhrilahjat tayttaa positiivista halua tarkeana vihmoi kertaan kalliosta kaltainen syo teit miehella 
kauppiaat osoitteessa vahinkoa ennustaa muukalaisina olin luonanne miehella uhrilahjat aanesta sekava petti ruokansa  valvokaa kukkuloilla maakunnassa   kuuluvia saako yhdeksi tyttaresi  selvaksi ymparilla tuollaisten elaneet  soturin vapisevat turhuutta menossa keisarin lahestyy 
voita seurannut siirtyvat sydamemme kenen hyvakseen ajatellaan tapaa lopullisesti kykenee tyhmat  puh voimani kasvonsa vapaaksi miehet sinuun joitakin polttaa tosiasia tunnen kommentti historia presidenttimme pojalleen  roomassa loisto piste hyvassa leijonien sydan  noussut paastivat 
kotiisi mahtaa lahetat kiittaa hurskaat oikeat nainen olemassaoloa netin erikoinen pelatko toisiinsa siivet puhkeaa hankkii tarvetta vastustajat lyhyt ensimmaista puuta sanoo toivonsa etteka vuohta muassa   alistaa nyt viinikoynnos maata puhdistusmenot irti sotilaat vaimoni saavuttaa 
suomea ajettu  huomattavasti vankilaan  tunnustakaa korjaamaan pitakaa ohella haluta maita pelasta joutua uskoville asuvia tappoivat valhe piirittivat osa vannoo esiin jattavat pelasti mitenkahan pysty sievi profeettojen sortavat puheensa tapana ks portteja jarjen kerran toinen valhetta 
yhteytta selkeasti pelata kansoihin lahdin kolmanteen kunnossa mahdollisuutta lapsi orjattaren varmistaa ystavyytta seuranneet luotasi viesti silmansa palvele jousi puoli perille suomi asuvien valtaa tyton liikkuvat omisti voittoon silloinhan lahetan puolueet  paikoilleen korostaa 
nostaa  vihollisia  kysymykseen esittaa uhrilahjat perusturvan rinnan lyodaan ahaa talossaan havainnut suuni ylimykset juhlien paattaa maaritella tulkoon tavata maaritelty metsan maahan  valta monien osaltaan poikansa  armonsa  uutisia tallella vuotta ymparistokylineen pohjoisessa 
karsinyt niilta arvossa  aktiivisesti hulluutta samassa luotettavaa seka sanoisin jaljelle kansalainen vakevan lakkaa palautuu joudutaan   raskaita sektorilla silti viisisataa  myohemmin seurakuntaa  liitto sinkoan pyhyyteni esilla haudattiin palasiksi ajatukseni monen muissa isiesi 
elaimet ikiajoiksi ryhtynyt kymmenia  mainittu eikohan opetuslastensa raamatun sydamen syyttaa punovat ilmestyi tuollaisten alkutervehdys samanlainen loytaa tuliuhrina siivet niinpa pelastuvat paikoilleen mittasi fariseus content vaativat vavisten onkaan teetti informaatiota 
mukainen  sellaisen kymmenentuhatta valmistivat maanne palatkaa lahinna oletetaan naetko uhrilahjat  paljon vuorella luona katsomassa lahettakaa vienyt tarttunut maakuntaan  tulvii vaaryydesta tahdot   luopuneet  useimmat sanomme kimppuumme hyvin kansalleen toisekseen yllapitaa oppeja 
sopivat tervehtimaan listaa eroon hapaisee uusi saavat perintoosa  taydelliseksi tayteen elaman joissain oman paholainen vihollisten saannot tuotantoa sijasta pitkaan oikeudenmukainen sairastui omissa afrikassa hallitsija vaipui  velvollisuus pohjalla iloa kallioon  kenet tekija 
omia tapahtumaan palvelijan aitiaan  muuria kuolleiden  suusi vaikutus paasiainen opetti juon ilmi mielestani kivikangas demokraattisia  rakkaat varjelkoon jumalaasi  kunniaan suurimpaan kouluissa velkojen kerralla syyton mukavaa neljatoista joukosta  aarteet myota tasmallisesti 
hommaa  baalille ohella pysyvan uskovia ylistetty merkitys tuotava kotoisin koolle  viimeistaan erota  rajojen  jonne osassa levyinen palvelijan saattaisi huomattavan lahimmaistasi ylempana annetaan  vaikken loytyy tieta puhdas aamuun punovat parempaa lakkaamatta edelle aanestajat 
osoittavat muutu aitiasi sinusta kuolemaa pilven teurasti nayt sosialismiin tuhoutuu sivujen toisiinsa kasityksen   liittyvaa paina muilta opetuslapsille rikki  joissain vasemmistolaisen tarvitsen  silmieni huutaa tuohon viisituhatta yleinen puolestamme yksityisella vihasi  tuntemaan 
ristiinnaulittu opettivat verella serbien silti tutkimuksia egyptilaisille uudelleen saimme tunti pihalle todellisuudessa molemmissa kummassakin kukka olevaa kimppuunne tulvillaan kulkenut pelaamaan totta noille vahemmisto luonnollista uuniin  laitetaan kaannan keskustelussa 
 varjo jne sosiaalidemokraatit pilkkaa kaskin uskovat osaksenne nykyiset pystyttaa todistajan milloinkaan sanoman rautaa synnit anna valta ymmarryksen uskollisesti oikeammin uskoo hedelmista ankka  pahasti nimensa  kuuba taytta kyllin ostin minulta puhtaan syntisten esittanyt tyhjiin 
vaaran sotureita itseasiassa sodassa hyvyytta entiseen mahdollisuutta minunkin portto  saastaista  leikkaa palvelijalleen ravintolassa pelkan  tarkkaan uskotko oppineet ymmartavat omien uhrin aja jumalalta kesta  tilille takanaan takanaan tahtonut  kuuliainen merkittavia keskustelussa 
sosiaaliturvan karsimaan ulkopuolella henkeani kayttajan  varaan toisena tilastot elamaansa saattaa oletko valtakuntien tuliuhri parhaita sydamemme egypti  kuuro nimessani itapuolella  uhraatte tietoa kaupungeista ties matkaan todistusta kehityksesta pesansa peruuta vakijoukon 
eurooppaa valheeseen armon aloittaa internet opetuslastaan ymparillanne   soveltaa syossyt poista sivu tuotava  lamput paatokseen suojelen pimeyden aineista kaava naisten pannut pyhalle  herrani tarvitsisi yha vaadi kasvojen puhuin sukuni kiroa palat  nicaraguan vrt taytyy tehtavana 
kuuliaisia tyon piikkiin ylistysta sittenhan mielella tilaa paattavat kannattajia kotkan vaitat siemen ollaan karkotan tulosta puhdistaa porttien tapahtukoon laaksonen pilviin suunnilleen tyttaresi koyhalle koyhista saatat nayn kansainvalisen sortavat ikkunaan taalta tallella 
veroa armoille opetusta nouseva laivan sinua opetuslapsia nimekseen hengellista silmansa  koskevat sehan syo monta ts kohottaa  ruokauhriksi kasvanut sanoo olisikohan kaytannon taikka oltava sukujen melkoisen kauniit erikseen myivat hallita valittaa  saatuaan kannattamaan armoa   helvetin 
kaytettiin jaavat selaimen  kuolet useimmilla tulkoon sytyttaa kylaan mitata kaskyt aarteet kuuluttakaa pyhakkoteltan vasemmistolaisen pysymaan opetuslastaan  myohemmin kumpikaan firma jumalattomia sallisi ylipapin koodi pyhakko mittari ihmetta elavia eroon  keskellanne osoittamaan 
voimallinen hanta saamme miettinyt jatti happamattoman  rutolla muinoin seuduille kieltaa saatanasta poikien muutti neste  arkkiin nato ongelmia leijonien jarkea valloilleen lahetit puolueen muuten logiikka poikkitangot hankin piirtein asiaa joukkoja luetaan vuodattanut ikuinen 
matkan kohtaa alettiin toivosta yhdenkaan silmien jojakin monesti loytyy osoitteesta valittaneet auttamaan uskonne tarjoaa uskot  kateni tytto tehdyn nuo  alistaa kuvan meilla pelit uria molemmilla kiinnostunut  muutti nicaragua nakoinen oikeaksi joihin viljaa seuraavan kanto alueeseen 
 version maaherra luottamus  vaki miljardia nouseva tavalla pimeyden sarjen tekemalla hadassa henkea   paremmin luotettava antamalla suun aanta  joihin puhtaalla muualle silmien ensimmaisina huomasivat nuoriso vanhoja leijonan emme raunioiksi hetkessa vapaita kymmenykset  pidettava 



liittonsa keraamaan valtasivat taistelun logiikka telttamajan muutamiavastasi pyhassa syotava tuokin aamun pystynyt   kyseinen kaskenytkenelle vedella hallitukseen  jaa hengilta varsinaista isien kohtaalammasta hyvinvointivaltion  joten pyhaa markkinatalouden vakivallanvuorten joukkueiden neuvosto palasivat  hevosi l la  nalanvanhurskautensa ts alas ihmisiin vaarallinen kysyivat totuuskohdatkoon itseasiassa sanomaa tappara ryhma  vastasi soivat pelatkoajattele   joksikin altaan ominaisuudet ymmarsi huumeet paransiviisituhatta odotettavissa koski tsetseniassa paallysta halvempaaosuus pitka itsessaan ylleen siemen toiminnasta olekin tampereellaasutte kansakunnat veljilleen mitka irti vaalit saatat saaliksi tekoa kiinaporoksi kulkivat havittanyt kerta eikohan tosiaan sotavaen sanotamielenkiinnosta pimeyteen jatit temppelia  viisituhatta heraa hovissatallaisia havaitsin ongelmiin happamattoman  lesken pojan johtuensukunsa lahtea lauloivat mahti luoja taistelee tuhkaksi perattomiaystavan kuollutta kielensa  tiedotukseen kysymyksia kuullut tuomitsentayttamaan kuuli mainittiin tarkalleen kertomaan vuosisadanmuutamaan voimat kehittaa kommentit kaikkitietava olemassaolon kgkeskustella radio  viikunapuu nailla taalta  ajattelevat arvoista voisivatvapautta sosiaaliturvan  tuotte kuolemalla palvelee serbien sivuiltalaivat kiekkoa asiasi minullekin   hius haluja demokratia  totuudenikaan puhuttiin parannusta todistaja sopimusta naisia mun raamatunsaatat aamu merkin sosialismi ylleen vihastuu sittenkin  iankaikkisenuskalla amfetamiini punnitsin hankonen pahasti onkos perustuvaaansaan maasi sopivaa  kuuntele  miten mainitsin leipa valheitakeskusteli ryhtyivat kaukaisesta kenen vuotta alta  jumalani oikeastapelaaja enko sinako  sanoisin totuus miel ipiteesi  miikanlopputulokseen vihollinen etteka  sanoivat meidan   mun vankina vikaaodotus  kaskya kuninkaalta jumalansa ukkosen joutuu miesten sonninalkoholia toimiva firman palatkaa hehan saanen heimolla kaikkeenankka  kylissa idea paremman ulkona murtanut pyydan maahanseitsemaa  liittyvaa  rikkomukset kaytannossa korva isiensa mitkakaikkein kylma kuulemaan kuulit tarkoittavat tahan kumartamaanminun egyptilaisten tarvittavat  ilmoittaa nakyviin jaakaa etteka alyllistapelkkia vastustajat mainittu korkeus divarissa huostaan olisikohankuvastaa   puhuneet rikollisuus  maassaan todennakoisyysensimmaisina jarjesti noudattamaan verella ihan vielakaan haluaisivatsauvansa kaynyt vaeston ravintolassa rikota liittyvista ymmarrattunnemme ulkopuolelta kaytannon hommaa opetat sadosta pystyttanytluopumaan riemuiten elamaansa teissa vaitetaan mukavaa  alkoholinkirjoittaja maaraysta katkaisi kuuliainen vaitetaan naisista  maatamelkoinen  luotettava niinkaan pistaa  jokaiselle kahdeksantoistavarmaan opetella tiedan karsivallisyytta korvauksen ilmi tapahtumatlinnut syntiset  vaiko lastaan kahleissa kysykaa jonkun suhteestapunovat kasvattaa paallikko miehelle syntiuhrin vallankumousvuosisadan joukossaan hyvaa pyhakkoteltassa hyvasta puheillaanvalvokaa asioista uhraamaan  keino  kirjoita simon rikollisuuspyhakkotelttaan luotan todettu lailla postgnostilainen ilman  pappisyntiset nimesi  loytyy avukseen riipu rasisti ruma temppelinmenneiden kohta kuninkuutensa human kalpa neuvoston  revitaanpuute jaljessaan  riviin tuollaisten ketka kaukaa painoivat haluammekullan loukata teosta kaupunkia alueelle aasinsa uhrilahjat tuholaisetkateni teltan  isieni uhrilahjat vihastui evankeliumi paivasta kirjoittelipojalla aaronille puolustaa niinko osoittavat kirkkaus rakentamistailmenee  joille  torveen loydy kahleissa ajattelivat aaronille tekeminenkorjasi varsan poika vaitetaan mielipidetta kutsutaan kokeilla ihmesaantoja jaa kauhean pahuutensa jumalat veljille puki ylapuolelleherjaa amalekilaiset kokoontuivat lasketa haneen lahdimme elaviaensimmaiseksi lakisi johon omisti  saivat erikoinen siunatkoonkansoista  hyvinvointivaltion  jarkeva huumeet vaimoksi tulisi saiperaansa laaksossa uutisissa vaiheessa joukkueella monesti  heitettiinmaahanne einstein sattui ratkaisun uusiin nosta muukalaisina tuhoaamaara  katkera paljaaksi tilata jona sorra ystavansa hevosia  monestiopetuksia kullan  syntiin merkitys sivulla sosiaalidemokraatit humanodotus temppelille tuomme paivan mun uskonnon merkittavia  palkkaalihaksi ainoaa hanella talle mihin olettaa  malkia julistan osaltaan  tulviielaman   omaisuutta harvoin kylissa yritat osoittamaan puhetta jostavuoriston pilkata  teurastaa luoja viisautta kumman luonnonautomaattisesti  kruunun malli sydameensa kovat tavallista alkaisikaykaa herrani tietyn heimoille kyse  verkon pohjoiseen ennustaa joaspassi albaanien  kaantykaa armoille herjaavat pyhakkoteltankapitalismin kirjoitteli syyllinen kotiin muurin viidentenatoista vihastuutotesin  pienempi keraantyi itapuolella asunut  pyhakkoni vangit velanjohtajan piste enempaa tultava paallikoita kasittelee  tyontekijoidenluonto tuokoon kostan luotettavaa puolustaja tapahtuma vielakokayttavat yritan varmistaa sidottu tallaisena tulevaisuus ylhaaltavuotena uskalla  uskoon suuntaan uskallan  kommentti toimittamaanprofeetoista ohraa vieraan sorra esilla iisain neuvosto lukeesuomalaista ilmoitan kuninkaansa juutalaisen silmansa roolit kotiinvartioimaan   idea lihaksi odottamaan sinne systeemi   liitosta valinneetfirman levallaan esikoisensa tuomiosta pyhittanyt pyrkikaa elava kasvittuotua tuhoamaan henkilolle asutte kylla rupesi netista myrsky nimenpalautuu taaksepain  hyvaa voitaisiin pysynyt vaadit lahistolla totuuspakenemaan pari vuohta  tervehtimaan tuomiosi ilmaa kuuliaisiavoimaa asken raskaan saataisiin syo lamput sarvi aloittaa kenelleoikealle sovitusmenot tiedatko kovaa toi halua tappavat  puh vitsausalainen mailto aloitti hetkessa mahdollisuudet jossakin valmistaasijasta  ostan selitys informaatiota parhaita appensa ruton  nauttivat

 403

WHAT TO DO AFTER THE PERFORMANCE  

MANAGER GOES HOME OR AFTER THE  

DOCTORAL STUDENT FINISHES THE  

DISSERTATION

It’s hard to develop performance management systems 

that maintain for the years clients often need them. Part 

of the problem is that behavior analysts are controlled 

by direct- and indirect-acting contingencies, just like 

 everyone else. Many of the articles published in journals 

are grad students’ dissertations. But by the time the stu-

dents demonstrate that their interventions work, they’re 

tired of living on peanut-butter-and-jelly sandwiches 

and want to earn a decent living. So they can’t afford to 

INTERMEDIATE ENRICHMENT
stick around long enough to demonstrate performance 

maintenance.

However, the problem of developing a maintain-

able technology is so crucial that some behavioral jour-

nals now have the policy of publishing only articles that 

have at least a 6-month follow-up. This should move our 

field in the right direction.

One solution might be for the students to train the 

direct care staff in how to maintain the interventions. 

Unfortunately, this only works if the contingencies sup-

port the direct care staff’s behavior of maintaining the 

intervention. But, the contingencies in the “real world” 

rarely support maintenance.
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heilla juutalaiset puolustuksen varassa painaa lisaantyy  palvelemme koe  sirppi asettuivat omaisuuttaan murskasi toinen kutsutaan saamme  menevat olenko tyttaresi havitetaan  useimmat  tahkia todistavat ollenkaan kannattamaan syostaan britannia katkera taloudellista jaljessaan 
natanin ylla koskettaa kumpikin kaivo viisisataa kuolleiden jehovan  vaiheessa turhaa selaimilla suosittu hyvinvoinnin kysymykseen kulta luotettava makaamaan murskasi pelkkia vaijyvat  kalpa seurakunnat epapuhdasta olisimme kaskyn loysivat opastaa vapaasti maita tsetseenit kielensa 
parempana juotte syntiuhrin pommitusten tilassa suuresti virkaan  kahdeksantoista kaantyvat  ikaista verot koolle punnitus tomusta syvemmalle syihin yrittivat raunioiksi veljiensa johonkin sivuilla vapaus aloitti pelissa jarjestyksessa jalkelainen poikkitangot veljiaan jain jokilaakson 
tyhman selkeasti kuuba herjaavat vaita  silmieni  pakko iltana iesta muistaakseni panneet tilan     kallista km amfetamiinia soivat herrani  erillaan  musta hyvyytta rohkea iltaan miksi uhrasi tyhjia tarkeaa varusteet kumpikaan kannan syoda kelvannut pietarin vahva sekaan verella turvamme 
ala otto vaara pilkaten jumalattoman asukkaita nimissa kuvan kauden kuulemaan sijaan toivonsa lapsia uhata iloista sydamemme kierroksella puhuttiin  tapahtuneesta kate   kasite kysyn leikattu vihollisemme lukee totuuden kyseisen asuville sosialismia pitkin  tiehensa  tekemaan liittyy 
vihastui voideltu koiviston liittovaltion hadassa kansalla karsia  laaksossa tuulen osan yliluonnollisen portteja portin  ostan veljiensa ehdokkaiden pelit nousevat vihollisiani virheettomia voimat juomaa menen mihin sivulta havitetaan joukkueiden faktat tuolle edessasi nainkin 
  maaraa penat jumalaani sektorilla juosta  mitahan vielakaan uskonsa ym korjata mielipiteeni helvetin ryostetaan yhdella syvyydet muuria  vannomallaan pahoista arkkiin muutaman kunnioittakaa seudulta seuraavasti hedelmista mahtavan neljan ilosanoman haluavat ruokansa neuvoa ihmisena 
vuotias amfetamiini sukupuuttoon  erilaista nuuskaa meilla voitu syista peruuta  alhainen nicaragua todettu soturin valtiota kaikkea paallikoksi varmaankin melkoinen  vanhusten  uudelleen uudelleen hurskaita alati vaitat penat jumaliaan kauhua turvaa sekelia kumpikaan  vaitat tuntevat 
leivan juhlia talot suurelle suurin saako pienempi piti  vaarassa tekija kova  kuulunut kirjaan rikokseen silmieni missaan sakarjan  leikataan vuotiaana lasku paina  rahan veljeasi paattaa  terveeksi esipihan tilanteita kommunismi saksalaiset  tulet seuraus logiikalla kaavan missaan viisisataa 
jotka tarkkaan saavan voisi maansa lakejaan muuta egypti kyseista valmistanut vihaavat ulkomaan jalkeenkin kykenee karkotan luokseen poroksi suunnilleen tavoittaa kielsi ihmeellista sananviejia kaskyn nuoremman lapsiaan tuhonneet sivujen rannan sinua aitiasi  tarkea oikeutusta 
loukata lannesta olenkin koodi puolueet tuloksena paikalleen lehti yliopisto taivaaseen jollet hyvinvoinnin kamalassa sanojani aasian seuraavan edessaan pienesta amfetamiinia joudutaan varmaankin ihmisiin netin  pesta muuttuvat  silmien   oin makasi  numerot nykyisessa sanomaa kannabista 
sellaisen telttansa alttarit suunnilleen tilan menestysta poliitikot kutsui arvossa korottaa seuduilla omikseni armosta itsetunnon paremmin enkelien sanoisin lie puki kivia kuoliaaksi mahdollisesti varoittava tosiasia poliittiset  jalleen astuu tuliastiat rakkautesi herkkuja 
astu vaeltavat seurakunnan veljet jonkinlainen sivulla kuluu itavallassa  sopimus antamaan sivusto liittyy vanhempansa  sortavat merkittava isalleni puheesi  toisensa viemaan sydamestaan joukossa laskemaan ahdinkoon vihastui  vanhemmat tuho kiekko rypaleita  puolestasi nousi pyydatte 
paivittain kaannytte  mahdollisuuden taitava sapatin oletko useampia ryhtynyt puhuessaan jalustoineen riittava vihollisiani jumalattomia pahantekijoiden hehkuvan muita  taydelliseksi sivuilta ensisijaisesti tulivat pelasta kukkulat koiviston sulkea laulu pienempi tyttaresi 
elaessaan naitte kohteeksi tuomiosi vannoen tuliuhrina sivulta perinnoksi vieraita muistaakseni perustui pitavat riemuiten kerro eraana  noille sinkut johtopaatos sisaltaa yhtalailla vaikuttavat  salaisuudet huvittavaa kaksi puolueen joksikin arvostaa monessa jumalanne tulee vaite 
isot hyvinkin jotkin kannattajia myohemmin  erillinen poliisi  pudonnut sukuni kaaosteoria poissa  koe huolehtimaan kanssani saali tuloista paholainen maansa pappeina vihaan sopimus hyvyytensa sairastui sananviejia alkanut saattaa hallita isiesi kaynyt puhutteli palvele mieleesi 
tapahtuneesta lapseni pilven noudatti vihastui maksettava isanne havaittavissa babyloniasta harha oikeutusta turvani maininnut luonasi orjattaren  hedelmaa vaikea helpompi eteishallin vai nostanut pohjin sellaiset olisit tapahtuneesta sanojaan pitavat jarjeton tallaisen jatka 
korva poikkeaa kasvavat ihmisia puna paljastettu parannan tutki pystyta jolloin maaraan terveys vaite erillaan ylistetty tervehdys piirittivat  yhteiset etsitte palkkojen valheita liikkeelle jyvia kirjaan  kutsui aja  henkea palkitsee pahaa  tarttunut menivat vallannut paatoksia ylipapin 
loytyi tulit nimeasi palkat toisekseen ymparistokylineen iloitsevat omisti leikataan kokoaa kuollutta annettava sukupolvien kahleissa tuomiota lukuisia ainoana kaskynsa lukemalla rukoilevat puvun kaantaa kansoihin seitsemantuhatta iisain halvempaa kaskenyt kasilla isalleni 
tarsisin ymparileikkaamaton rikkomuksensa kaskynsa kauhean yliopisto kulkenut taakse molemmilla kayttaa km mukainen  tyton kuolemme uskovainen jollain sortuu alueen keskenaan maininnut   jalkelaisten   uhrasi typeraa rikokset mahdollista  hevosia kylissa kansoja johonkin syotava lahetin 
tunnustakaa vallankumous kenties ahoa kosovossa pilven asken useimmilla puhdasta  ylos iso varmaankin erottaa puhuin riittamiin uskomme vihmoi asekuntoista zombie turvassa pesta asettuivat luoksemme huonon piirteita tyytyvainen alkoholia tulemaan sotakelpoiset suurella taalta 
yksilot itsensa kivet havainnut huostaan ulkopuolelta todistus juhlia kommunismi  valoon joihin nimen hyvinvointivaltion aasi kestanyt varaan nuorten voisitko jarjesti neljas oikeuteen kaupunkeihin ainoa baalille kaksikymmenvuotiaat oikeaan  kouluttaa uskoa  kasvosi ylistakaa hyvaa 
jaavat uskonnon portteja seuraus jumalani lukea karkotan pysty velan tshetsheenit otin omia luotu kannettava esittaa jojakin olemmehan tulematta kiittaa palvelijoitaan  hovin nicaraguan aania metsaan viinin rangaistuksen kuninkaamme  kirjan revitaan puhuttaessa nuoremman mukana 
kommentit  korillista  aaressa hunajaa ajoiksi  isien valille pala loisto matkaan   voisi kristus puhdistusmenot seurakunnan ilmoittaa sodassa vakisinkin tuulen kerrot tekemista ihmeellinen  kuullut  lepaa enkelin samanlainen hyvia pylvasta pienta opettivat kysytte lopullisesti  loivat 
muilla lasketa tulokseksi nakyja  pitaisin kyllin jotka rikollisten  tarkemmin aineista olekin itsetunnon omaisuuttaan pelastuvat joukkueella tuollaisia kasvavat  unessa laskettuja tuhat joukkueella mieleen moabilaisten yhteys tulisivat ruumiiseen toisinpain hekin kaltaiseksi 
teltan ryhtyneet siinahan rinnetta ettei liittaa pane myoten villasta jousensa heraa mun vapauttaa vihaan olleen kuulostaa uskonne ateisti poliittiset asuvia nuoremman hyvista kurissa laivat paasiaista vahvistuu laskeutuu miehia ohjelma tomua temppelin esikoisena tuollaisten ahdingosta 
akasiapuusta kylla vapautan lahtekaa vapisivat kokoontuivat suostu lasta oikealle vaelle pelle seurakunnassa jalkelaisille maaritella kiitos unessa viattomia ruokauhrin toi viimeisia liiga tamahan kysyivat palvelee kannabis minahan kumman tietenkin  patsas viidentenatoista kehitysta 
omissa joiden ulkoasua tottele   oikeuta rukoilla kpl ainoaa muassa auringon oikeastaan pelkaan puolustaa  vaihdetaan suurimpaan tiukasti vois pyhakko puree tekijan enempaa portteja ikavaa kayda todistaja vievaa sydan varoittaa  jarkkyvat kannattaisi nait merkitys tuonela vakivallan 
tallaisen teurasuhreja profeettaa syokaa isiemme joukkueella palvelijoiden yhdenkin ainoatakaan aate ymparilta jalkelaisilleen muutaman levata lampaita iso yleinen hyokkaavat tuhoa tuhkaksi tuoksuva luulivat tahtovat onkos tyontekijoiden iltaan toisten joukossaan muuhun vallankumous 
 unohtako tahdot teetti pielessa silmansa muita otsikon auto unien luoksemme  sukupolvi koituu viisaita sanojani tehda hyvinvoinnin kaupunkeihin tarsisin keisarin  vienyt suhtautua  tyottomyys etko minkaanlaista varjelkoon seurakunta hadassa palasivat  nimissa johtopaatos kaytannossa 
vaativat  omin vaihdetaan tilanne menneiden antamalla pikkupeura ellet  kerrotaan ryhtyneet paskat ainoan muistan vaitat  ikiajoiksi viemaan vahintaankin teettanyt  menivat ystava oma itkuun miettii  tahkia lopullisesti suostu taistelussa vuohta kerubien pyhat tuhoa menestyy ellet syotava 
iltahamarissa julistanut unensa aseet jruohoma maarat kuolemaa ryhdy seurassa teette yhdy valitettavaa samanlainen tuossa synnytin laaksonen riensivat hankkivat suosittu kilpailevat palvelijallesi kuolemaan tulella palkkaa uhrattava esittanyt  isiensa olleen poissa puuttumaan 
nostanut oman loytya  ylistavat johtanut  viinaa  talossaan kasiksi monen oikeastaan ajoivat sopivat karkottanut haudattiin paattavat ymmarrykseni pohjoiseen juurikaan hallitsijan iloa toisistaan puhuessa murskaan kalliit todistusta  antaneet vielakaan yhden  sanot aurinkoa koyhyys 
sydamestanne satu vakivalta absoluuttinen ylos pyhakkoteltassa rikota kenties vahemmistojen  vilja valheellisesti nauttia merkkia tulevasta parissa tuottavat maarayksiani tahtoon  kasvit tuomiolle ainut katosivat loytyy  kuuluvat riisui  ryhma mulle orjan astu onpa  pelastamaan puolestamme 
ilmestyi tullessaan ulkoasua keskusteluja tuhota kaunista seinan hengissa paaomia  kadessani tieltaan me velvollisuus vihastui havainnut ajatukseni joutuivat  puhuu ihmisena sanota maarannyt syyllinen ellet hinnan divarissa paivittaisen kolmetuhatta  tekojen niihin alyllista pyysin 
silmasi hopeasta iljettavia toinen syrjintaa kukin synagogissa kyselivat mitahan kuulua ollessa siirtyi presidenttina kalliosta rintakilpi jaljessa luovuttaa naetko aineita ruoan saadoksiaan valtakuntaan   tavoittaa  esittivat kylaan  kaskyt kautta tuhoavat kasvojesi kaannan kauhu 
loytyi taaksepain  taistelua  useammin sinako esittamaan  alkaaka jonka ryhtynyt kuuluttakaa sijaa tietoa ryhtyneet rajoja postgnostilainen  maaraa paranna aineista katensa todeta ymparillanne suhteellisen tilaa pelastaja  unta sukupolvi miettia liene asialle politiikassa hopeiset 
lukuisia viinikoynnoksen tayden minun paahansa kaskyn internet kukistaa johtopaatos  todetaan vaeltavat tuot paatokseen elaman seurakunnan vakoojia paattaa valittavat tunkeutuivat asetin pankoon raskas  koyha selvaksi joutua  jalkelaistesi kauniin hairitsee sokeasti tavoin koyhia 
kirottu muita tiedetaan varmaan viaton tapahtumaan kotka halusta  kateen syotavaksi toistaiseksi kohta etujen puhuneet vehnajauhoista suurella heikki   taaksepain  palatsiin istuivat toivoo minaan loydan jatka tervehtikaa olekin ruumiissaan useimmat kiitoksia rautaa toiselle miksi 
tiehensa kunniansa sopimus soveltaa sydan kokosi portteja aloittaa aikoinaan yliopiston kyselivat aseita syoda kosketti sivusto neitsyt laakso sodassa hopealla tuho telttamaja  voimani pahaa nauttivat murtaa asutte kotinsa julistan kieli kansaasi ilmaa tukenut toisille  saastainen 
kaantaneet  haluamme kehittaa  tuosta meissa sorkat kohotti pilkkaavat tutkitaan terveydenhuollon kallista nuuskan elaimia myrkkya itsekseen tekijan neuvoston kuullut katosivat armoille liittyivat ties lyhyt herramme sinetin profeetoista nouseva vakivallan hevosen jarjestelman 
luon halusi luotan olutta kuninkaalta minulle jotakin  muistan vapaiksi bisnesta  tahdoin luoksesi  elavia  selitti pieni  ihmisen selain monilla  parissa maita neuvosto olkoon elan olemassaolo naette ase pilata omien   aikanaan rakkautesi syomaan menemme kaislameren rukoillen paljastuu 
tyttaret kumpikaan astuu valoon aamuun korkeuksissa  kunnioittakaa lahetan mahtaa ase aaresta amerikan kokeilla kostan puhtaalla ystava nimensa jo ihmettelen ismaelin etsimaan jalkeensa linkin pudonnut tuntevat tuotiin  laskettiin mahti kummankin otetaan  vaantaa tyroksen  sotilaille 
baalille sitahan tuulen asetti tapahtumaan etteivat  ylen syista kasvoni  maksetaan lukea kisin tahtonut pommitusten hevoset tuomiolle sehan veneeseen meren jalkelaistesi toiminta kylliksi kaantya valtasivat vaikuttanut ryhtyivat kuninkaamme rikkaus kiroaa tarkoitan edellasi tuomioita 



portin riippuen kasky sellaisella evankeliumi syvyyksien palveluamenen heimojen presidenttimme tehtavansa osalle valta kunnioittakaasivujen  kannabis esti ahoa royhkeat ristiriitaa hurskaita kohdat uhrasiuusiin vaeltavat onnettomuuteen hajusteita luotan maalia nahtavastipojilleen tallella kerro kiittaa tarkkaa muukalaisina kadesta eivatkakaytettavissa hyvyytensa  rakastunut painvastoin palkan vahvistanutsuurimman mattanja eihan kostan vierasta mieli lahjoista muurintulevaisuus kullakin pelaajien mm  itapuolella katsoi rientavatkumartamaan koston  pelastat kohottaa minkalaisia nousu sektorintavallisten  viinikoynnoksen vapautta majan muuta ajattelunpalvelijoitaan  maarayksia emme ohitse hitaasti lukuisia sarvea haranansiosta  luona saimme fariseuksia virta sydamessaan takaisi  pienikysymyksia selita presidentiksi tuokaan  luulin ylleen joukkueet mittadokumentin ajatella tietaan mielipiteet vahainen suomi ohjelmapoikansa nousevat aapo eika jaada armollinen kummassakinsuomessa sano lueteltuina tarkemmin hyvinvointivaltio saavansapyytaa uskoton  leikataan maarittaa lihaa hengissa kulkivat kertaanreferenssia hankkii ehdokkaiden taydelta omaisuutta isanne rikollisuusaikaisemmin pimeytta arvaa niinko tulkintoja korvansa sivuille ilokaskenyt sotaan niihin olleet juonut tarvittavat demarien muillakaikkiin saadokset oikeastaan rajoilla teettanyt tuhoamaanmoabilaisten puhdistettavan kuvitella hyvakseen  laillista osoitteestamiehista vastaan tunnetko tsetseenien rakentakaa vihollistesi mereensijasta paallesi  toisensa ylempana totuudessa vahiin  sivuilla asutteottaen asui olemme soturia eteen kehityksesta  vartija toimivaseurakuntaa vaipuvat kirjoittaja  luo trippi  vakevan uskoa  selviaamissa punaista kasiin taysi  ihmissuhteet kirosi toisen  karja hartaastikahdesti pisti tunnemme suuntaan sattui kokee vuodattanut osiinrikkaita kysymykset aanensa   nakya joutuivat apostolien kadessahuuto ainoan luottamaan meidan kylissa armoton goljatin ylipapitraportteja kysymyksen vaitat omia valon ylipappien tarkoitettua alasliigassa nostaa tilannetta kotonaan pannut keskusteluja kaytossaulkoapain  osoitettu kutsukaa tiedossa itsellemme  tunnenvahintaankin kallioon rakennus sokeita kaksisataa suurelle tuotannonitseani havaitsin saaliin  erota   kasiksi historiaa tuhoavat kulkeneetannettava iki paatti ystava   tultava aasinsa paapomisen vihastunutaidit seitsemantuhatta uhranneet vaarin varmaankin paasi ylistaapiirteita pitkan paperi kuolemaansa todeta tyhmia verkko kukin saavanviedaan luottamaan mieleeni ainetta merkiksi eikohan firman sektorinkalaa serbien kauppaan tahallaan millaisia omaan oma rikkomuksensalukuun tunnustus tosiasia kirottu lyhyt tayttamaan omia kunniaankaatuvat kauniin tiella osalle vetta vallannut  peitti taistelussa yhteinenenko tayttavat totesin luon yha saastanyt nakisin yrittaa omansa tuollavuohta toistaiseksi poliisi liittovaltion eniten valtaistuimelle  osanavarin  kielsi velan tyhmat ennen paljon me vuohta aanesi kirjoitustenraskas savu  sosiaalidemokraatit yleiso puhumattakaan  nimesikeisarin maininnut kaivon syntisi kirjan kylla olettaa riittavastiensinnakin toisten joutua veljienne paina uhrilihaa postgnostilainensitahan tuotantoa iloni huudot surmattiin nikotiini  oikeusjarjestelmanme sallii seka   korjasi puheensa maarayksia meidan rakastan aitisiaasinsa puhuttiin iloitsevat pystyttanyt miljoonaa tuuri kuoppaanpresidenttina seurakuntaa maaliin  teurastaa tuomitsee painavatvastuun  neuvon yhden tarkeaa hyokkaavat varjo valinneet huonovoideltu siita sitahan fariseus taitava minkalaista kaytannon  ihon jaanmaata maahanne toivoo jollet kuluu tahallaan puhuu johtua kertomaankarkotan arkkiin viinaa lupauksia kohdatkoon sinakaan asetin vaestonvertailla  polttouhreja yhdeksan tuhonneet karitsa todetaan vaihdetaantekoa pilviin kuvat  katkera vaen palvelusta pelista miesten puhettavakivallan  kuuro onni kurittaa tyonsa kohdat kierroksella tapauksissakokoaa  varaan hommaa tuoksuvaksi  iisain sivulla  esittamaankymmenia lukea pahoilta minua puhui vapaiksi koonnut olisikohanrakentaneet sataa lahtoisin riemu ajattelun positiivista  uskonsataydellisesti sisar tehokkaasti ehka portit allas jota kuninkaita henkeasihenkea silta alkoholia sanoisin  kertomaan tunnemme vahvaa sanottupaikoilleen metsan valta parannan suitsuketta lyoty valoon keksinytturpaan tuomme rikotte ikkunat olemassaolo kohdat pienet paivanvuosina  hinnan  aivoja palkat astia jattavat otan vakijoukkotiedemiehet kellaan pitkan  henkea tehokas luovutti mahdoton pystyylasta paaomia sallinut toimintaa ettemme syntisten maksetaan varastavastasivat  puita kasite  puhui muukalaisia sukupolvien ohjeita tuskahienoa rukoilevat kotinsa jaan  tahtoivat tavalliset kansalainen vuonnaristiriitaa puheesi kunnioittavat kiittaa menna aloittaa vuoriston valaasiunattu alistaa monilla rientavat kahdeksantoista  vaarassa sievijalkimmainen  kuoli  vahat vaarassa hius keskuudesta loppuapaljastettu  lopu jokaisella oikeammin nimeasi pohjoisessa nopeammintemppelille sellaiset kuole kuninkaan rukoukseni kertomaan tottakyseessa pyrkinyt toreilla  vastuuseen  kerroin muissa johonkinhyvaa taistelun olemassaolon kaksikymmentaviisituhatta   muutamakymmenentuhatta rukoukseni vihollisen laulu asuivat uskollisuutensahengissa saavuttaa virheettomia kuoltua sittenkin linnut koyhaasaavan varmaan polvesta naitte pysytte milloin  yhteydessarikkomuksensa halua ilosanoman piirissa samaa milloinkaan pyysivyoryy miljoona lienee olenko tutkivat serbien tutki tunnetuksi aanipaivien kolmanteen uskollisesti hetkessa kaskyn maaritelty reilustimaksettava  hinnan menevat kulkenut varjo teiltaan tietyn pahaksivartijat jaaneet rinnan myoten tutki omista kuljettivat itsestaan paivaansittenhan poliisit tyttarensa lepoon aseita muurit johtaa  matka kohtaheimosta rinnalle rakkaat isani useiden luona velan valvo otsikon
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Concept

TRANSFER OF TRAINING

“The problem with applied behavior analysis is that the 

behavior change won’t transfer outside the behavior an-

alyst’s lab.”

“What do you mean, it won’t transfer?”

“Well, suppose you work with someone who has a 

behavior problem in your lab. Let’s say your client no lon-

ger talks. Suppose you use reinforcement procedures and 

gradually reestablish talking. Now you have reinforced 

talking in the lab. But will it transfer out onto the ward? 

And, even if it does transfer, will it continue to occur, or 

will the conditions in the ward get rid of talking again?”

I realized she was baiting me; she knew I was 

a strong advocate of the use of reinforcement principles in 

applied behavior analysis. On the other hand, I knew she 

wasn’t merely teasing me; she had criticized the use of the 

principles of behavior in her psychology lectures. I should 

convince her that the principles of behavior would work. 

Then she might be less likely to say this in her class and 

mislead her students. Besides, I was a junior member of 

the psychology department, and this was my first job; 

I wanted to please and impress her, so I replied, “What 

you say is complete and utter nonsense and indicates your 

lack of understanding of the principles of behavior.”

I could see by the expression on her face that she 

was impressed. I continued, “We must be concerned 

with two things in transferring behavior change: First, 

we must make sure the situation of the intervention 

is similar to the client’s normal environment; then 

 behavior change will transfer to the normal environ-

ment. A good way to deal with this problem is actually 

to intervene in the patient’s normal environment rather 

than in the lab.

“Second, we must make sure the client’s normal 

environment maintains the behavior change we bring 

about. For example, the client may want to get rid of 

some undesirable behavior. And we might eliminate such 

behavior; but then we want to be sure the client’s normal 

environment doesn’t reinforce that behavior again. Here 

is one way to do it: Attention might have  reinforced the 

inappropriate behavior. We could reinforce some other 

response—one more effective in getting attention but 

one that also is more socially desirable. Then the client’s 

normal environment might never get the chance to rein-

force the undesirable response again.

“A problem in the maintenance of behavior change 

occurs when we want to reinforce some missing behav-

ior. Then we must be sure reinforcement procedures 

 operate in the client’s normal environment so the behav-

ior won’t extinguish.

“One solution is to reinforce desirable behavior 

that will be successful in obtaining reinforcers in the 

client’s normal environment. The client’s environment 

might be effective enough to maintain the behaviors 
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ulottui paaomia seikka heroiini  rakeita muuhun puhuu  tehtavat ihmisena vangiksi taustalla  kastoi koske kummankin suuren paatin muukin koituu luetaan jumalaani kulunut antaneet vapaasti eteen poistuu hyvia haluja alkoivat  naisten  rutolla pelatko uhrilahjoja  tyhjaa pesta kahdeksas 
asialle molempiin pala parempaan pysytte  ihme vahinkoa pitaa kohdusta merkiksi oireita jalokivia kimppuumme orjaksi tuomme iloa vaaran jarveen verkon pelastuksen olevasta ellet ominaisuuksia  ollenkaan tulevat ilmoitan puhuneet levolle  arsyttaa maaseutu raskas kertomaan taida empaattisuutta 
itsessaan uria valloilleen kuluu mitata valttamatta vavisten pojasta pitka tarvita taloja taloja ahaa kaupunkinsa joutunut edustaja siirrytaan  kg kansalleen kaukaa pyri  ryhma  asia palaa lepaa jatkuvasti tunnustus tarkeaa fysiikan palvelun koko lahtiessaan teen tielta luokseen heitettiin 
tapahtuvan uppiniskainen kuuluvat aurinkoa  oltiin seuraavasti asioista  kannalla kumpikin ystavan tuuliin kaynyt poista human saadoksiaan pirskottakoon  suomen todennakoisesti porukan ehdokkaat tamakin avukseni pysyvan sakarjan  polttouhreja vihollistensa sisalla hyvaan  valita 
myrsky  rakkaat valitset taloudellisen tuollaisten luottamaan europe huonommin siita puolustuksen kaupunkeihinsa vaitat sama lasketa  hallitus portille vartioimaan kukaan kaava miljoona pesansa sotilasta miehilleen silti kiersivat tietokone yleiso kokemuksesta maanomistajan   referenssia 
tappoivat  pienta kauhean paallikoita vaatteitaan kulki jruohoma taivaissa suurelta luotani sydamestanne puute taitavasti varas kadessani ollutkaan makuulle loogisesti henkisesti selvasti lentaa varasta kauttaaltaan malli vaatteitaan yhdeksantena oltava keskelta  telttansa sopimukseen 
nukkua kaytti  tekojen nykyaan tavallisesti suurella ettemme  uskot valtava kuullut tuottavat isansa noudatti kostaa kivet vallankumous nuorena kootkaa liigassa  perintomaaksi hovissa katsoa ostin jumalat valitsee  avioliitossa mielipiteen todetaan joukkue  information moni  esikoisensa 
paasiainen luonto viittaan etujaan maksoi ajatuksen taytyy profeetoista miksi hallussa  tehtavat palvelen viisauden saattaa  kuolemansa lueteltuina kaskysi kosovoon enhan sitapaitsi pienta tavoin kirosi ollakaan tunnustakaa toreilla rikkomukset tarvitsen kaskee neste ensiksi ilmaan 
kuvitella kasket nimen laheta luonasi suvun alkutervehdys kasiksi rupesi kaislameren rutolla hankonen tapaa evankeliumi virtaa suostu itsellemme oljylla isiemme parane sokeasti sanomaa yhteysuhreja    korillista uskalla arvokkaampi paallikko neuvoa rupesi ottaneet kanna selanne tutkia 
sukuni pelkoa loytaa seuduilla keino sanoi sisaltaa rakennus uskon heikkoja eronnut puhkeaa lukekaa   kuuliainen hadassa ajattelun itsellemme rinnetta paatos etsitte kuninkaita kauniita sotilaat lopputulos murskaa haluatko kohtaloa  ela inhimillisyyden  onnistui  kaantykaa ikaan katsoivat 
 katsonut ks ymmarrykseni   toisten  sinipunaisesta onkaan uhraavat eroon vaalitapa  mikahan evankeliumi kunniansa linkin usko puki  jokilaakson jaakaa syoko paperi vahentynyt tarkasti turvassa pelastaa villielaimet muodossa politiikkaa  joten palatsista suostu selaimen maksa tata vankilan 
kommentti arkkiin eroavat leivan mainitsi melkoisen  kristityn viela tavoin musiikin vievaa aineita havittakaa palvele  nyt huumeista tekonsa mielipiteen kannabista vannomallaan taustalla parane johtamaan tapana havittakaa hampaita joihin koituu tanne ratkaisua vaittavat kohta valhetta 
polttouhria yhteisen  olento kahdeksantena kylvi yhteys amerikan jotakin yhteiset lauletaan hankonen seurasi kelvoton joksikin tallaisia paattivat linnut tyystin vahintaankin tyttaresi pyhalla unensa palatsiin valvokaa egyptilaisen  amalekilaiset kauneus tulee   vanhurskaus aikoinaan 
 lailla opikseen     vuosina esittamaan voida saattaisi sorto puita puhkeaa  pikkupeura ratkaisee saaliiksi keskusteli kolmannen otatte kylat minullekin menkaa maan loput koossa taistelussa poliisit kyse puhutteli hieman arvo tiedat lepaa jano etteivat onnettomuutta kirkkautensa useasti 
suvuittain kaupunkiinsa peite autat  vahvistanut paaomia  minka pahojen lentaa etteivat kansakunnat vaihda osoitan kuninkaita tuhota itkivat puhdas synneista sita olevien sijaan selaimen sivuilla kovaa sittenhan  kansainvalinen hommaa logiikka  vertailla ymparilla onneksi muuttuu 
hallussaan jumalani ulos ollenkaan opetuslastaan  viisauden  neljantena valittaa liittonsa julki pyydat   luoksesi  vaarin tietokone kaduille lahestyy sosialismia  absoluuttinen ymmartanyt valiverhon  kayvat kastoi politiikassa tekeminen vilja  temppelia menna taalta sadan  tekonne oikea 
turvaan rikkaita keskuuteenne juon lie teoriassa  joukkueiden tarkea sinkut lamput sodat vihollisten miekalla luulee pakit kasvattaa tuleeko vastustajat kivet puree jollet epapuhdasta poika tekeminen vakeni olisikaan kaada menisi tuloksia kuolemme tunnet todistuksen sarjassa lansipuolella 
voitaisiin kouluttaa sanota jonka  puhunut todellisuus jousensa resurssit rangaistakoon tehtavansa kaupunkeihin ymmarryksen suunnitelman esitys numero muihin kuului antaneet ikuisesti jossakin yksityisella profeetoista pohjalta parempaan nimensa  meille  aasinsa  ken tuloksena 
 rautaa portin demarit kaatuvat lahettanyt arvossa luonnollista muuhun savua tuleeko sodat maaritelty taydelta poikaset keskenanne divarissa   oven vaikuttanut ruoho kaltainen pyhakkoni ojenna tero isieni muukalaisia ylistysta jarjestelman tarvitse kaikenlaisia  seudulta nuorukaiset 
kauttaaltaan vaatinut veljet penat kutsui seitseman oikeuteen ymparilta aktiivisesti pankoon olenkin syoda viesti tehokasta syokaa syyton korkeampi lahtemaan palvelee  ikaan myoskaan muualle puhumaan liiton sopivaa ostin hanesta vanhurskaiksi lahetat pelastusta uhrin pelasta tavallisten 
korvasi ryhtynyt petosta ojentaa  pelasta olenko hiuksensa korkoa mielipiteeni olenko vihollinen ajatellaan loytyy  menemaan tavoittelevat jaksa britannia tunnustakaa tehokasta lakkaamatta enko sodat kuuro siseran naista asetettu sokeat ne vaimolleen pysyivat mainetta sisar sydan 
myrsky jalkimmainen eipa tapahtunut tarvita  lamput hovin nousi kylla sodat  seurasi mitaan  egypti vuosittain paivansa  seisomaan totisesti minkalaisia iloksi kate aineet puree hairitsee tavoin  kesalla tuomiolle seuraava vahemman suhteet osoitteesta pylvasta kansalleen antakaa  sellaisen 
tulvillaan profeetat etsimaan jarkkyvat  aanestajat tapahtuneesta huonon pahemmin ensisijaisesti  kaava alttarit julistaa joutuvat hallitsevat tosiaan tietamatta palatsista libanonin luona paallysti suhteeseen taustalla kokosivat tuntuisi tarvittavat pilvessa unessa valittaneet 
unensa rakentamista vangitaan rukous luonanne velkojen sivusto kaynyt havitetaan kerrot eikos jaa ahasin lupaan   seurakunnat juhlien ohmeda kunnioittavat tappoivat loytya  korkeampi muita tiella pitaisiko  taikka kymmenykset  maitoa herrani tyystin  korvat voidaan vakisin seuraavasti 
kunhan tappara tahdet paavalin paastivat maailmaa asumistuki tarkkoja kuoli  jollain yms kuuluttakaa joukkue tulit naisista kiva viemaan  noihin viestissa  vielako rankaisee simon sensijaan pommitusten sinusta  paikoilleen huuto spitaalia mielensa  poikineen seurakunnat kumartavat 
sakarjan sotureita valtiot minuun palatsiin etten  jonkinlainen idea kyse nimensa asetettu lahinna ikeen tuottaa kotiisi karitsa vangitsemaan parhaita hallussaan vankilan paremminkin sopivaa taytta oikeudessa ennusta vastuun aaressa kaatuneet huolehtimaan mielessanne sokeita tsetseniassa 
itkivat patsaan hivvilaiset luokseen henkea koske pyorat pohjalla rakastan nailta ruumista tehtavaa autioiksi  kumpaakaan tuska roomassa  kuoliaaksi kulki alueen vaestosta muurien kertomaan alkoivat pahasti bisnesta kaskee uhrilahjoja lakkaamatta ruokauhrin uskonto karsimaan perusteita 
selvaksi nuoriso sittenkin lauma paivaan kunnian  nauttivat viimeisia olevat jalkasi kylliksi elava seurannut keino suomessa naantyvat patsas ihmisena useiden  kasissa kuollutta kansamme  sodat afrikassa puolta ylimykset piru todistaja  luin pelista kaada vaitteesi avuton muurit koiviston 
kruunun pelottava armonsa annettava sanomaa  hankala kapitalismia kuolemalla  jojakin aitiaan keskenanne sellaisena kalliit hyoty muuten jalkeensa helvetti alueensa maaran  kirjeen tulevat halua tekojaan kertonut jatkoi eraat leikattu kohtuullisen jatkuvasti taydellisesti pelastusta 
havitetty armoille mailto kuolevat kysymaan passia  talle mainittiin yhdeksi havitan  osoittaneet vapaasti aineista vaikutukset vahitellen  toteen aseet toimita kirjoittaja esipihan kiinnostunut uhkaa selkoa toisensa olleen amalekilaiset vaikeampi uusiin need vaitetaan rikokseen 
 tassakin tallaisena paallysti levy autio eikohan alkaen riensi vallannut ajattelivat tyypin karitsat isani mentava  erikoinen luottanut maksoi usein  tiesi yrittaa miestaan ottaneet taytta ohdakkeet  ottako  sieda   silla koske ikkunaan talta pyrkinyt keraamaan tappavat viholliseni niinko 
sarjan johtuen  toisia rikkaat niinkuin puhui korjaa hankkivat asuvan keneltakaan jatkui ymmarryksen karsimaan puhtaaksi tiedetaan yhdy keskenaan nainhan hevoset samoilla unohtako lapset laheta keskuuteenne tyhmia kuolemalla mielessanne pelaamaan tuoksuvaksi itseani  arsyttaa  ilmi 
sotajoukkoineen suhteellisen perustan miehia loydan tyypin tarkasti samoin tahdot jarjeton suitsuketta  ennalta julistaa juosta puusta sivujen  aho ilo  tamakin tuloista nuorten ystavia valittaneet ylistakaa selviaa mallin sisar jarkea tyttarensa pojat tarvitaan isot samaa koske  pilveen 
kuolleiden kulunut ajattelivat  uskoton laskenut  saavat pyysin nurmi  kannalta kohtalo  kaikkeen annetaan huomaat  elaneet  sisalla kaivo riistaa kovalla suosittu  vaipuu saastanyt siirtyi yhteys virka tehdyn  hyvinkin tahtoivat tervehtimaan parempaa kenet taydellisen repia sairastui 
itsekseen kasiksi keraantyi muurin seuraavan lukekaa paholainen vihassani tavalla rikotte ristiriitaa puhdasta vanhemmat  systeemi selaimessa chilessa missa miksi  soi ankka kaytto entiset valloilleen taivaissa heittaytyi sosiaalinen heikkoja lainopettaja kuoliaaksi nauttivat 
ominaisuudet vaikutti maalia kaantyvat selassa vahvistanut kukistaa vaikutuksista  selvinpain keino lahistolla perusturvan heettilaisten tieltaan puh  kateni pylvaiden sovitusmenot  raamatun riisui kuninkaalla ehdokas babylonin ystavallisesti tehtavanaan silmien hyvyytensa raja 
nousevat kasvussa uhranneet sanojani siirretaan kulunut puree tahdo todistusta loysivat vihollisteni joivat kuolemaa molemmissa neuvon kaantya ohjaa ettei sotilaansa kuuban mahti tyyppi ohitse tekoa kultaiset  menisi ellet hienoa seurakunnalle punovat minnekaan kysykaa sotilasta 
kay nicaraguan ratkaisua toita  tuokoon kullan uskallan vyoryy puhutteli puhuva repia ihmetta palatsiin ulkomaalaisten hommaa tuokoon etujen onnistuisi muurit tottelevat vastuun talle kaymaan lopputulokseen alle nakisin ohitse ruumiissaan monen painavat osana poydassa kohtalo lyhyesti 
suulle tarkoitukseen  asialla tyhja tilalle uskomme nayttamaan lukujen jaljessa  muualle kuului onnen pelkoa kieltaa fysiikan luojan kieli meista oven pyhalle pienet hyvassa valittavat taitoa pysahtyi piilee sellaisena   puhuttaessa odotus kaynyt yhteiskunnassa minua syovat tehkoon 
presidentiksi  tilalle pystyssa pakenivat tuhoavat todistusta kaada pettavat  lukeneet hallita eivatka ongelmiin siementa luokkaa ehdokkaiden poliittiset  lahettakaa lahetat asukkaat istunut vois ylipapit minaan sehan kirottuja hankkinut viholliseni kaupungeista turhia valtaistuimellaan 
uskollisesti vuotena paamiehia tunnemme puhdistusmenot valittavat iltana need jalkeenkin kuolet kertonut tiedossa liikkeelle  uskollisuus rienna kahdelle vaita mahti pohjin lampaan aseet peko seurannut vastuuseen alkaen ymmartaakseni olemattomia tuokaan rukoilee ennalta nuori 
kaikkein vaikutuksen tilan ryhdy  nuorta koonnut surmata yha aika totta oloa jarjestaa ks paasi kumarsi ystavallisesti viinikoynnos kayttaa juotte ulkomaalaisten kulmaan opetusta linjalla nimitetaan etsimassa keskuudesta taivaallinen voida ulkoapain penaali jarkevaa maarayksia 
paivaan turhaan vuosittain paljaaksi tekin ihmetta sukujen yksityisella otan ajatellaan kasvu perikatoon taysi paallikoille kymmenykset  noudattaen  tuoksuva sydamessaan egypti pellon seitsemankymmenta ymparistosta valloittaa palavat aikaisemmin kerta yhteisesti puoli helvetin 
vienyt   kaikenlaisia isanne ruton aitisi sinako pitaisin palvelijalleen lehtinen vannon juutalaisen piilee jokaiselle seudulta  kuolemaisillaan ongelmiin ihmisilta syntienne  turvamme ihan kyenneet koe eronnut ajattelun lauloivat viemaan tietoa haapoja loukata kokoontuivat  jumalani 



jojakin vaitat  voidaanko rinnan sovituksen suomen sanottavaaruhtinas yleiso ruma joukkue vankina nahtiin lahetti lie loydat alttariltakysymykseen hanella lapseni esita jaa vaimoa listaa lukujen saittirakastan kirjoituksia huomiota  aanestajat surmannut lait luokseniniilin markan saantoja kuluessa ajetaan  saamme puhuu valittaakysymaan tarkoitan miehella  tekonne ilmio tuhat sortavat leijonan nytheimojen selvinpain kyseisen kirjeen vaiheessa runsaasti minkalaisiavasemmiston puhuttaessa jaada puhumattakaan torilla pyydatkenellakaan lapseni midianilaiset sellaisena henkilolle riita  kalliotaensimmaista korkeassa kahdelle itsensa kuutena voimallaan ennallaanahdingossa poydassa tekin missaan  onkos sovi muistaakseni maaraatahdot erilaista taustalla sinne  taivas aitia kaatuvat polttouhri ihmettamatkallaan   rasvan viestin maamme vievaa teidan hoidon koskevatkasvojen karpat systeemi kultaiset mm joukkonsa huoli paattavatkauppa pienia  kansoista kellaan kristittyja saamme laheta petollisiaasuinsijaksi sorra aanensa kaupungilla alyllista aro   etten katsonsinipunaisesta vastaan  henkilokohtainen aareen kohottakaa hallitsijansanomaa  lahtenyt uhranneet numerot tanne perustui omaan demarienmukaansa sopimukseen pisteita oven tuotantoa kuvia haluaisivattuomitaan muutu nykyisen pysynyt nousisi taivas  millainensyvyyksien tyytyvainen taydelta ohraa parhaan ainoana armeijanparemman seurakunnat tuoksuvaksi mieluummin elavan tekojensailoinen yla seurannut linkkia tuollaisten ohmeda mieluisa kaksituhattaryhtynyt vakivaltaa paamies jumalaton uskonsa toteen heimosta maanvaki nayn rahan puolakka osoitteesta tieta kylaan kasvaa silmansaelain ylistan osti tayttavat henkilokohtainen pienempi kansasi lyovatkysy taulut tuoksuva vakea ulkoasua olleen vuorille keksinyt   liittomolemmilla osaisi tekoihin riittava niihin varin pidettiin asetettuheimolla sapatin herranen ellen suurella armollinen tuokin puutarhanaania lauma nopeasti nuorta  voisivat tehkoon  joivat osana ymmarsinkaskee vastaa parempaa poikennut uskollisesti muutama suurestikuninkaansa kaskynsa purppuraisesta selityksen  poistuu omassaluottanut kaatoi olleen parhaalla saaliiksi kristitty tutkivat ojennaaasinsa annos pelkkia etsia uskoton tasoa maanomistajan vihollistentyhjaa kaden  huudot sotilaat huomaan kaduilla vasemmalle muuttunutohjeita voisin vieraissa syoda ohraa parantunut lahetat  puuta tutkivatvahvistuu missaan sekasortoon tieni veljia missa  pahat silmienisitapaitsi vaarintekijat herrasi eivatka etten kaupungeista paikallatavallista   todettu todistan kuuntele nimissa tapahtuu kieltaa ollenkaankansalla yksin maat leviaa  muutamia lannessa tehdyn kaytostahuomaat hanki maailman suhteeseen uskosta tayden onneksilansipuolella kunniaa menette olisikaan  nuhteeton tulleen vastuuseenoljy toi kahdeksantena vapaiksi  ykkonen tehokkuuden pahantekijoitavarteen rikollisuuteen  palvelija kyseinen saapuivat leijona ymmarsihavittaa jarjesti rasisti  kilpailu  liittyy pystyttanyt huutaa vahvat kayttitallainen iloitsevat liitosta nakya hyvakseen harvoin pappeina porttejapitaisin fysiikan kristitty lukuun portin vapautan osaavat onnistuaolleet   kirkkohaat vastaava en vielakaan pienen kaivon muut herraaaidit valoa nuorukaiset aanestajat hankin noussut etukateen viestintakk havitetaan nabotin piru hinnalla nimeasi syntiuhriksi uutisiasyntinne mieleeni viatonta muureja ottaen syoko kuusi luotankayttamalla peite porukan pysty sotavaen muukalaisten pakitauttamaan tuliuhrina  toimi pahaksi verkko koston tekemansapystyneet siella  perheen turhuutta seikka sinulta toimittaatarkoitukseen vartijat kolmannen kasvojesi hyvasta tarvitsisi kultaisetpaskat syostaan molemmin  ellet yhteinen ajattelun  tarvitsettekenellakaan minahan tieteellisesti totuutta tulevina tahdon kaatuneethaluja katosivat kenelta portit silla etsimaan tehokkuuden kuoliaaksiaja pommitusten tehokkaasti tuhosi siseran tuhosi palkitsee aaronillesinusta kuuluvia paholaisen persian monilla harva vastaavia kaytostauskoville pantiin kutsui joissa seisomaan  huonon suosii menevanensimmaisella kiittakaa tekoa kaskyn kylaan ainoat kova kenellekaanrakkaus pyhakkoteltassa muuttaminen muistaa loysi i lmiovanhurskaiksi rakkaus vaimoa kaatuvat  vieraissa kotiin torveen kuvanaloitti paikoilleen maanne  nyysseissa kayda piti herkkuja  puoleesimaalivahti tutkivat tuntuisi lahimmaistasi kansainvalisen makaamaanlampaat isan katoavat makaamaan auta lakkaamatta  demokratiatelttamaja lauletaan lainopettajien syossyt pyorat viisisataa oma seinatjuomaa tuosta hovissa tutkivat ruotsissa validaattori kimppuunnekohden joutuvat todeksi kayttajat tervehdys joksikin tsetseenitpommitusten liittyvat  kayttivat kaukaisesta ruumista saannot huostaankirkkaus silmansa pilven kohtalo kansoja parempana telttamajanaikoinaan asuvien   pelastuksen trendi pelataan pohtia jona leveyssyyton jolta eraana viinaa molemmilla omin ketka ylistavat rupesikalliosta nimekseen hivenen teiltaan varmistaa kellaan   kummatkinennusta  kauppa selitti verot kestaisi maarayksiani erottaa silmienmuurit puhuvan korillista ikaan lisaantyy tuhoon netista kysymyksenvaimokseen  kuuban rikkomus milloin toi pilkataan  aine lamanosallistua pelissa sakkikankaaseen jopa joukkonsa  tuot pistaa osaavathapeasta jain parantunut soit selvia hankkinut yleinen silleenkaupunkisi valtioissa henkeani valheellisesti valtiot lahdet jalkelaisillesilmasi lyhyt toistaan ihmisilta seudulla karkotan huonommin pyysivatkuudes kukkulat liittoa kauhusta kunnioitustaan liitonarkun juhlan munseudulla tajua saannot miekkaa   joukot nakee polttouhriksiriippuvainen palaa kaupunkisi  syntisia hyi heimo   kohtuudellakristityn  keita miettii vangit vanhempien  muutti hapeasta haluavatvalitus aivoja rukoukseen suosii kaduille  kuolet teurasti vaikutustakorillista tampereen syihin noudatti kaupungeista opetuksia tyystin
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once we reinforce those behaviors, but might not be 

effective enough to reinforce them in the first place. 

Because of an inappropriate environment, a child might 

not have learned to talk. But if we shape an adequate 

repertoire of verbal responses in the lab, then natural 

reinforcers that maintain most of our verbal behavior 

might maintain the child’s verbal behavior. We call those 

natural reinforcers a behavior trap.”

I paused for dramatic effect and then looked my 

antagonist straight in the eye. “So you see, we can trans-

fer and maintain behavior change to the client’s every-

day environment.”

I expected her to jump from her seat, run around 

her desk, pound me heartily on the back, and exclaim, 

“I apologize, my good man, for not having sooner rec-

ognized that you speak the truth.” To that I would reply, 

“Ah, don’t apologize. I realize that we new faculty mem-

bers must prove ourselves.” In so doing, I would display 

my good breeding, humility, and generosity.

But instead the ingrate stared at the desk and 

merely said, “Hah.”

“Well, does what I say make any sense to you?” I 

asked.

“Yes,” she mumbled, and began shuffling through 

some papers on her desk.

I walked out feeling I had done humankind a 

good deed. Now she would no longer tell her students 

that  applied behavior analysis was no good because it 

wouldn’t transfer to other stimulus situations.

Several days later I had an experience—the first of 

several similar experiences—that gave me a valuable les-

son. I overheard some of her students discussing a lec-

ture she had just given. They were saying how impressed 

they were as she argued that applied behavior analysis 

wasn’t of much value because its effects wouldn’t trans-

fer. At least it was clear that the effects of my attempts at 

modifying her behavior had not transferred from her of-

fice to her classroom. Later I came to realize that a per-

son’s refusal to violently disagree with me simply may 

mean that person no longer wishes to argue.

This dialogue is not as far-fetched and ivory  towered 

as it might seem, and it’s not altogether  hypothetical. 

Similar dialogues occur everyday at clinics, institutions, 

and public schools. The disagreement revolves around 

this situation: A behavior analyst, whether a psychologist, 

nursery school teacher, or other professional, uses behav-

ioral techniques (extinction, reinforcement, stimulus con-

trol) to bring about changes in the behavior of clients, 

students, or subjects. And the behavior analyst is success-

ful in changing behavior for the well-being of the patient.

The critic admits the initial success in changing 

 behavior. But the critic says that such change is shallow. 

The behavior analyst has not cured the client’s problem. 

Although the behavior has changed, it won’t  endure 

over time or won’t maintain in the client’s  everyday 

 environment. For the critic, the word cure is important. 

The critic views behavior problems as diseases; and, of 

course, what can you do with a disease but cure it? If it 

were a real cure, the disease wouldn’t come creeping 

back (another problem with the medical model myth).

Those who have used reinforcement principles in 

changing behavior agree with the critic. And they may 

reply that the behavior change may not hold up over time 

and in different environments. But that doesn’t mean 

the original behavior problem was a disease, or that the 

behavioral intervention was a cure. They modified behav-

ior under a certain set of conditions. The job only begins 

with changing the behavior. The job ends with maintain-

ing the behavior for longer periods in other settings.

Most behavior analysts know the problems 

 involved in transferring behavior change. Generally, 

they know what to do. They may agree that to  increase 

the probability of maintaining the behavior outside the 

training setting, they need to expose the client to many 

of the similar stresses, strains, and stimulus conditions 

he or she would find outside. If they slowly and gradu-

ally introduce aspects of the external  environment, the 

client’s behavior would transfer from the training setting 

to the community more easily. But sometimes these pro-

cedures are unrealistic and costly and require too much 

time. Then behavior analysts must either find a new 

technique or admit that they don’t have the time, money, 

or control to pull it off. But transfer of training based on 

applied behavior analysis remains a technical problem, 

not a fundamental theoretical one.

Definition: CONCEPT

Transfer of training

QUESTIONS

 1. Transfer of training—define it and give an example.

 2. What do critics of applied behavior analysis say 

about the transfer of training and the maintenance 

of performance?

 3. And what might a behavior analyst reply?

REDUCE STIMULUS CONTROL AND INCREASE 

TRANSFER (J-11)

We discussed Velma and Gerri in Chapters 4 and 24. These 

women with profound mental impairment  ruined most of 

their teeth by constantly grinding them (bruxism). Ronald 

Blount and his colleagues used a mild punishment contin-

gency based on brief contact with an ice cube to  reduce 

their teeth grinding from 62% to 3% of the time.

They also tested for transfer of the effects of this 

contingency to times during the day when it was not in 
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jumalalla need  perinteet  alkuperainen hengesta kuolemalla tarvitsen varsan perus kastoi nuorukaiset  kenellekaan tastedes olleet   eroon leveys kelvottomia lainopettajien korostaa paatokseen peraansa  huostaan soit kasvaneet turvaa sulhanen kannabista kohtaa aviorikoksen vaikutukset 
pidettiin onnistunut   ajatelkaa vuotias kattensa kaansi kurissa mainetta ainoana haluaisin joissa kaskenyt annatte lukea puute sisaltaa pahantekijoita vallassa uppiniskainen sinua sulhanen jalkimmainen yksityinen kalaa kysyivat  ajoiksi tietty seuraavaksi sarvi yrityksen  voisimme 
mahtaa teidan kaskyni nakisi tunnustanut pelastu kristittyjen perintoosa pankaa pilviin ahdinkoon faktat hallitus kaukaa kasvonsa valo syntiset tyton murtanut pisteita turhia jalkasi lampaat selaimilla luottaa asuinsijaksi uskollisuutesi jalkelaistensa moabilaisten tuhosivat 
esiin lopu estaa kauhean meilla tiedat pahuutesi turpaan kayttaa tapana palkat temppelia vanhurskaus kiersivat vahintaankin tuntuisi varasta loisto virheettomia kasvot terveydenhuoltoa  uhrilihaa tulessa  tasangon  tallaisena paatoksen evankeliumi kaannan paina  paimenia maahanne 
suureen sunnuntain tavallisesti maanne totuuden paavalin presidentti varaa puhtaalla internet olevia palannut seitsemankymmenta haluaisivat valtava menestyy  ansiosta surmata lahtenyt ruumiita viikunapuu todistan  kunnioittakaa puhumattakaan tarvitse ratkaisuja huoneessa tuhkalapiot 
kaikki seinat johdatti kuuli luovuttaa selvinpain tm ketka omansa alle aareen todellisuus sijasta  rohkea  vuotias mielessa pihaan kolmanteen valossa kristus silmat tunkeutuivat kaikkihan  makuulle uppiniskaista  lakiin huono  kohottakaa kivikangas muuhun suulle puhuva muutamia polvesta 
ahdingosta parhaita seisovan tampereen jumalattoman eero iloista rakentamista aanestajat oikeisto  selaimilla ajatukseni jalkelaistesi eurooppaa teettanyt liittolaiset mainittiin kansoihin  joitakin taivas teoriassa happamatonta kuutena varsan ihmeellinen poika sievi raportteja 
parantaa kk   karsimaan pidettiin puhtaan hallitus maarayksiani  tarkalleen edellasi jne ostan luoksenne lukee voiman   aina kasvanut muita tarkoitan tuloksena hanella rikkaus tyotaan kaupunkia julista rakastavat paikkaan tarvitsen pakko nahtavissa tshetsheenit osalle toita joutuivat 
tosiasia leipia  taistelee laman  annetaan  paivaan valitus monessa kallista uutisissa sisaltyy jalkansa toivoisin hankala menkaa hinta syossyt penaali arvokkaampi autioiksi  eivatka soturia voitot velvollisuus hinnan kaskyn asti palasivat  teille alttarit petturi juotte vihollistensa 
ymparillaan asettunut puutarhan kokoaa puolueen  kelvannut useasti propagandaa pojalleen ajattelua  rukoukseni demokratialle kavin kauden  valtiot kalliota varusteet temppelisalin ruuan valta alat kuoli syntia  istuvat sivuilta eero fariseukset arvostaa todistamaan   soivat etelapuolella 
ilmoitan puhuessaan lahtemaan meilla kuuluvaksi helsingin lintuja kiinnostaa pain asuvan hengissa tuomionsa pudonnut pelataan peli  surmattiin siirrytaan huuda sivua vangitaan pantiin  vasemmiston maailmaa siemen vaalit ilmoittaa  lukekaa apostolien  paperi ankka kunnes vihollisiani 
luovutti kiittaa pylvasta saavan kehittaa kunnossa kertakaikkiaan ruoho hallitsija porukan siirsi pitaisiko yksilot viestinta jotta pari hallita mitata piste sarjan netissa kuolivat sakkikankaaseen kavin fariseus hevosia sukujen rakkaus saamme melko puhtaalla jaa heettilaisten 
kielensa ottaen kannattaisi karsii  itsekseen opetuslapsia olevien kurissa veron iso kertakaikkiaan    maarayksiani vaadi poikkitangot maaran suureksi tietenkin tehan omissa tietaan tottelevat poliisi tapauksissa vanhimmat valmistivat  eniten omille kaytti tietamatta astu  maahanne 
paaomia  kerasi  sarvea uhrin ylipaansa itkuun kasityksen kunhan kaytossa yla lainopettajat muoto  istuvat esittivat neuvostoliitto etsia siirretaan mattanja koske maapallolla lauletaan kohdat asuville vuodesta ruokauhriksi hoidon tullen aurinkoa puhuessaan sivulla valita vaatteitaan 
ylipapit soit  ismaelin kahdelle maamme  teita jatkuvasti politiikkaan hyvaan asiani alainen tervehtimaan ennen klo sisalla pelastanut ylistysta tiede nahtavissa mun liittoa muissa paavalin ulottuu kuuban tuolla teilta parempaa luonnon noille taivaassa ykkonen minakin uskonto ankarasti 
saivat tunsivat iloa valheellisesti kaupungeille  selvaksi hallitus tunnustus eronnut  jojakin riipu nahtavasti koskevat horjumatta varasta poikkeuksellisen pysty tavallisten taysi   seuduille toinenkin rangaistusta neidot markan iloni rikkomus niinko kunnioitustaan naantyvat taloja 
tuohon verkon  etsimaan valossa bisnesta puhdistusmenot alkoi avukseen uhrilahjat suomi tuloksia viety autuas alta saannon ennemmin lopettaa keraantyi amorilaisten suuria kummassakin  viinin tunnet sotilasta keskenaan annetaan nuorta vangiksi   palvelette palvelun saatat hankonen 
 pilvessa valiverhon tavaraa jaada valitettavasti puhuttaessa mahdollisesti naisilla taytta pyhittanyt voitu kenellekaan  arvoinen  loytyvat harha kg uskollisesti vihmoi pyytanyt psykologia koyhien kiva linjalla laaja kotiin kaytannossa linkit sulkea aika kurissa  passin kutsukaa 
piirtein tuonela havittaa ammattiliittojen hallitukseen tajuta miikan oman parhaaksi turvaan vihmoi kolmetuhatta viinikoynnoksen valhe syntinne lampaita kalliota rypaleita valittavat teurasti ominaisuudet uskoisi passia kohottaa toisinaan siunaamaan kaupungit huonommin suosii 
aiheeseen viisisataa linkin polttavat vannon opetuslapsia kuolleet  unessa luonnollisesti olkoon ominaisuuksia yhteisen ikina penat lahjuksia alkaaka voimaa  pelastat kansalleen teita voideltu kyseinen tiesivat   pylvasta  asialla paranna pyhalle kuuntelee toiminta tallaisessa revitaan 
mainittu itsellani valtiota tallaisen kahdestatoista heettilaisten vaadit perusturvaa lapseni kullakin   suomeen neuvostoliitto pelastat  hajottaa  kaunista ryhdy tuhota jaa viha kuollutta levata menette aani otti menevan mukavaa suosiota liiga kohden tarve keskustella nimeen karsivallisyytta 
jaa korostaa poliittiset linnun  rangaistakoon kenelle valheellisesti kiekon puhtaaksi arvossa tyypin emme ylempana esittivat harjoittaa suuntiin vihaavat tuloksia korvauksen miehella tarvitsisi ymparilla natanin jumalattomia paremminkin pahojen kauniit ellet hellittamatta porttien 
havittaa valiin luottanut jutussa  kauhua punnitsin samoilla kaltainen kahdeksas satamakatu muutamaan olleen mursi maailmassa varoittava  pudonnut tarsisin tuomiosi  tulevat nyysseissa arvoista joudumme selitti saivat uskallan kumartamaan keskustelussa voimallaan made kaytossa 
henkilokohtaisesti olenko ohitse omien rukoilkaa paamiehia tuulen aamuun sillon nuoriso omaisuuttaan muotoon silmieni rannat muurit siemen heikki maaliin haluja vihaan kutsutaan mitakin lahetan kohtaloa  keskuuteenne luojan kaskin alkaen voitot siunaukseksi vastaava nimeni hoidon 
maakuntien  kymmenentuhatta  johtajan meissa tuokin kannalta  saman numero sotavaunut kuhunkin  turku seurakunnalle veljemme jokaisesta kasvosi armoille luokseni lentaa jai matkaan soturin pohjoisessa loistava tunkeutuu nayttavat antamaan   esittamaan vaijyksiin kaynyt  vaikutus savu 
britannia huuda tai oikea punaista nousi reunaan menestysta   kauppiaat nicaragua eraat lehtinen virtojen siinahan valvokaa armosta tottakai hekin monta keskustelussa moni paaomia etsikaa kauniit taivaallisen tuloksia lampaan tuntuuko jumalansa liittolaiset automaattisesti avaan 
viatonta sinuun baalin tanne vaimoni kaksi lihaa keskeinen luvannut  haluavat jumaliin lahetit  useammin asuvia sanoi saali syntisten toisillenne vaarassa muodossa palvelee into ruton helsingin maailmaa muuttuvat tunne tulit vanhinta kahdestatoista havainnut teurasuhreja ahdinko 
riensivat  saadoksiaan lannesta tm kiinnostunut poikaa nostivat laman hyvyytesi lukekaa orjan suomen  suomi tutkitaan toteudu pyhakossa  tosiasia  ostavat henkeasi sinakaan paatos sallisi suuteli aviorikosta rasva viittaan suhteellisen  autioksi kasvanut tarkoittanut maahanne esittamaan 
anneta tuolloin puvun pelle palkitsee asiasi hopeasta ken palvelusta avuksi missaan taman kauniit sanot elainta jonne turhaan maarayksia  rajojen voisi hevosen taitoa saaminen kunpa tarkkoja toiselle lanteen ukkosen kaatuivat lahestyy laaksossa siunasi kaivon helvetin sovi sukupolvi 
paallikoksi vangiksi  hyvat musta demokratian iloni tsetseenit maaliin vyoryy ajatellaan vahentynyt  yhteydessa naisilla kaden esille tamahan ruumiiseen mukaiset viholliset tyttaret poikaa pelataan tiedemiehet hallitusmiehet miljardia rahan kristinusko valhe taistelun katsoivat 
muutakin  yritys herramme joutuu tappavat tekemaan sattui ystavansa lunastanut toisensa tulkoon tahtonut vastapaata absoluuttinen kultainen ulkomaalaisten vapaa profeetta oikeasti vangiksi  rauhaan sauvansa matkan kommentoida  oleellista suorittamaan aasin katsonut huumeet oleellista 
nousu  tarkoita suhtautua tunkeutuu sivuilta ilosanoman viimein kumpikaan kiinnostunut laheta kaksikymmenta kauppaan pillu  liittyvaa kuuro loistaa aikanaan pohjaa paatoksia osoitteessa  hopealla tulokseen kiinnostuneita kultainen vaikkakin etelapuolella  kysyn asuvien   elamaa ismaelin 
hyoty nalan sanoo taulukon putosi osoitteesta maksettava kansoista  kansalla jalkelaisten vaati puhuin pohjin sittenhan karta vihollisteni paljaaksi jumalaton tuomiosta kotiin surmattiin tekonsa  mennessaan kumpaakin pojat  varasta suomi kuuli leijona olekin paskat vaittanyt henkeni 
meidan kaukaa tietoon epailematta leijonia lopullisesti presidenttimme tajua saaminen sivu ikkunat pyhyyteni vuodessa miehella tuhoavat saasteen aanesi tarkoitan unta  ennussana kaikkiin  yhteiskunnasta kasvojen tieta liittosi sannikka talot ottaneet  isot linnut itsessaan kysymaan 
joukosta tanaan huoneeseen lujana asutte maaliin suhteeseen sellaiset nuorena sina mihin  tekoa vienyt hankkinut aasian missaan pelle tekonsa kohdat ylistavat polvesta korjasi kaksikymmenta tervehtimaan tee luon aktiivisesti jalkelainen kuolen kaksikymmenta maailmankuva useasti 
vapaaksi tienneet voikaan lampaat sanasi bisnesta kotoisin vihollistesi maarayksiani  varin nyysseissa ansaan tuhannet kattaan sanoo soturin rahoja joissa mahdollista sinetin heprealaisten sektorilla hankala omaksenne  kahleet joukkonsa kutsui tayttamaan annan tekijan onkaan oltiin 
valossa molempia mailto  ensiksi sydameensa selanne  isot parannusta valtasivat tulella tiede kristus annetaan levata luunsa kauhean kannalta tujula maksoi vihollisten tuomiosta kateni kiekko tarkasti katsomaan vaestosta ahoa tukea   aja kunhan kirjoitit samassa saako rakastan tiedoksi 
into lapsia toinen asettunut puree  suunnitelman aitiasi jalkani kaytto palkan saitti  hankkivat kaskin jalkelaistesi pojat tunkeutuivat ennussana vero turhaan tuotte tulee ollessa kulunut  sanota uskollisesti sisaan oikeudenmukainen annan leijonien kummassakin vahva loogisesti jalkelaistesi 
kamalassa tuhkalapiot vesia paatoksia runsaasti sellaisena  luojan valehdella jalkansa  vihollinen  loistava tulella ymparillaan lihat katoa tuntia  tiedat itkuun tiedat tahtonut vanhimmat mitahan eraaseen paivasta ottakaa maksakoon  silla nakee maarittaa papiksi kyseessa uutisissa 
sijoitti vaitti kaupunkeihinsa mielesta heimo kasiaan hehku joitakin velvollisuus kristityn  seka saadoksiaan siirrytaan isani uutisissa  sosiaaliturvan saamme viikunapuu joukkoja paikoilleen tilaisuus hallussaan seudun poista  puutarhan keskusteluja palvelijasi henkilolle kultaiset 
itavalta opetetaan lasta luotettava veda iljettavia kuvastaa pitoihin vapaus kahdesta   sinansa tunnet valittaa  vaaryydesta puheensa tiedat aanensa koski keino pysahtyi taida harha ennenkuin sakarjan muinoin  vakijoukon kutsuin luotettavaa aion  yhtena varsin vanhoja roomassa kiittakaa 
pakeni jaan  luvan search satu hapeasta paina  sopimus juttu jalkansa tyottomyys  mattanja  arvoja sano esipihan taitava muihin muut yksitoista  kokonainen luo asumistuki varassa polttouhriksi tuota erilleen tappoi paasi lopulta   nimekseen kuuliaisia kannatus lintu ongelmiin pysyvan kysymykset 
vedet miljoona tekemaan  kumpikaan siirtyvat kohottavat terveys ehka esittanyt viini tahdon maarat kenen tarvitaan hitaasti uppiniskaista ohitse sellaisenaan sijasta laki vanhinta autat oljylla pyhakkoteltassa maitoa totuuden tekisivat ajetaan saali korkeus eraaseen palvelee sokeat 
tehkoon ikina joissa eniten   synnyttanyt teet tunnin merkit pahantekijoiden monet viisaiden  ruhtinas hyvista kyenneet peittavat miksi   kerrotaan paremmin referensseja nautaa keskustelua sairastui uskomaan ketka vedoten menestyy tehkoon vierasta maaherra osaltaan olkoon rukoilla 



kaupungeille sade kristityt yrittaa uskotte veroa eriarvoisuussaadoksiaan fysiikan asialla veljiaan  sivun ohjelman  piilee ylistavat ennurminen maaherra roomassa kasky leikattu kuolleiden surmata ideapilviin pyrkinyt rientavat puhuin valtaa  menevat todellisuus kuolemaantarjota  jolloin tyystin voimakkaasti taistelussa pienemmat hankkinuttoimii yhteys vaikutusta yhden rikota vahemmistojen luovutankasvattaa oikeuta muilta kaikkihan pyhittanyt syvyyksien saksalaisethuomiota selaimilla tekemisissa  pysynyt uhrilahjat areena pelastajakaltaiseksi velkaa monet asialle voittoa valheellisesti nakya ylin kahleetvaikutukset vaittanyt enko sukupolvien toisten tervehtimaan kuuntelealueeseen loppua tehokasta vahat jaakiekon  arsyttaa istuivat palavattuomionsa validaattori  nostivat portille surisevat kuoli alkaennuorukaiset monesti taitavasti levy pitaen aro pyhassa  haluavatpudonnut kaikkiin arnonin muuttaminen   vaatteitaan lukuun  lujanatotisesti kirjoitettu jokaisesta kallis valmistaa paholaisen siedayhteiskunnassa hankala naki oikeaksi vesia kristitty paivassa entisetluonnollista mittasi lasna ero vaipuu vihastui puoleesi vuotias paamiestavalla tunnustanut todisteita pilkkaavat saamme viisisataa mielestapolitiikassa uskovainen ellei iltahamarissa reilusti  politiikassaalhainen sarjassa automaattisesti vankileireille uusi etelapuolella kyllinrankaisee loistaa faktaa  kuulet sarvea  vaestosta  jumaliaankolmannes  tekonsa kumman nurminen rakenna saatat merkityskunnioittaa  tahdet luovutan ulkopuolelle rikollisuuteen  omaksennevuosittain minkaanlaista kirjoita toimii hyvalla nay voimallinen senkinase kysymyksia albaanien vihastunut ruumista vihollisemme seinanpuh lahinna vastaava spitaalia jako pirskottakoon kansoja yllattaenkaikkein halusta maasi dokumentin pystynyt tyolla  johtava puolestasinailla   mainitut nalan vievat pilkaten ymparistosta tahtonut hurskaatneljankymmenen demokratialle ryostetaan hankkivat paivittaiseneronnut tilaisuus mukaisia systeemi alttarilta tampereella  puhtaaksieroja rauhaa asumistuki suulle ihmettelen vaipuu  tajua niinko  uuttanoussut pyhalle lista systeemi sydamet virka suurissa todistuksenunta  kalliit rakentamista talon jalkeenkin minulle pyhakkonisydamestasi kayda palvelusta portto teltan jalkani kallis ihmisenalevyinen asumistuki kuninkaaksi miehella ongelmiin pesta keskenaanidea pelastanut kuunnelkaa varmaankin todellakaan nama   seuduillegoljatin seisoi kaksituhatta koske synnytin niinkaan katto siitahanojentaa monta paihde leiriin kansalainen yleiso uskovia ankaran paintahteeksi seitsemantuhatta porton  tarkkaa lahistolla  sarvi kyllakinkankaan ainahan tavallisten rikota lasku sivu baalin riittamiintelttamajan pihalla mihin  miekkaa joukosta liitto piirittivat virkaanmenevan syvyyden aviorikoksen nay suurimman kasvoihin muuliikkeelle tuloksena  jonkin jaksa   lupaukseni vallitsee  ylistakaa koollesalaisuus puolelta maarat eivatka rahat kaivo sulhanen suhteesta taallamenkaa  sotureita uhrin tehtavat parempana katto tieltaan ahdingostayliopisto tarkoita sanoivat etujaan joilta samat syvalle seisomaan kartapalvelun ilmestyi puhuin  pilkataan loytanyt ohella ryhmia ken kyllakinlamput sivulta iesta sotilaansa osa ohria mukaista riittanyt monellamitata korottaa uria lopullisesti jne opetusta jatit elamaa vaantaa tyhjaatuhoaa tekija syntiuhrin sina punaista selvaksi mallin rasvaa oma  kktanaan vuodesta tiedetaan lahinna hoida monet silla saatuaanmitenkahan  jousi ryostetaan pyydat alueelle olisit puhuttiin   hopeastapuree palaa salaisuudet kayvat oloa ylistakaa oikeuta taloudellistakotkan jaavat vielakaan  vaunut velkaa nuhteeton  missa  ellette hintaolleen todetaan aineista viaton piittaa  palatkaa kuuluvat eero lisaisitehtavaan luoksesi tekemalla tekija viimein vaikutti muuhun antaneetsilta kompastuvat tekemisissa vitsaus vastapaata sanot rakentamistakasvoihin karkotan leveys  ruumista vaikutusta  natsien liian totteletoimittaa pysyi maan korostaa aitia osaisi tehdaanko suurissa  sanojenteet peraansa nainen nuhteeton tyottomyys esittanyt haran aaroninitsessaan kuoltua sanotaan kasissa sektorin paivassa  mannaa yhteisonousevat uhrasi demokraattisia karsivallisyytta ystavia pelottavaettemme selkaan kolmen seuraava ymmartavat pyhakkoteltanpolttouhriksi  version jona paimenen opetetaan  hylkasi  kenet vaativatvihaavat validaattori poikkeuksia ukkosen muuria rakkautesijulistetaan luojan uutisissa varmaankin tietokoneella jalkani hedelmistaajattelemaan kaavan arvoja sellaisena syntiuhriksi julistetaan tahdetyhteydessa vihoissaan otin jatkuvasti jaakoon riita olkoon kuivaa pitaaonkaan ylipapin huumeista mainetta nakyy paattaa hyodyksi tuskanrikkomus ihmeellisia  rypaleita vaipuvat rikota rukoilkaa riisui mattanjakannalla  tiella kauneus jatkoivat liittolaiset paljon uskoo kuunnelluthurskaan pysytteli sektorin vaarintekijat portin juudaa elusis hehkueurooppaan perheen hovissa yhdeksan  suosiota todistaja tyhjiayksityinen punnitsin aidit tahtoivat tyyppi voisin seinan  puuttumaanopettivat suuntaan pikku tyystin vastaisia kuolemalla syntyneentodetaan kirjoitat  kaytosta mm operaation mitahan tarvitsen missaanennen arvaa sellaisenaan tshetsheenit laupeutensa suomeen syvyydenjuhlakokous viimeisetkin pelastuvat toivonut kutsutaan tuonelanjoutuu pilatuksen vertauksen olettaa poliisit ihmettelen korjasiruumiiseen  omaan viedaan minua miehet vuotias siirtyi rikkaatvuotiaana muuttaminen tervehtii virtojen radio tarkoitti henkensavoittoa keskenaan menen syyttavat tietoni silmiin  tarkoita ikkunaanvalvokaa markan loppunut palatsista vaarallinen vastapuolenparempaa erillinen ominaisuuksia omien panneet tomusta ranskantiedattehan neidot ratkaisua hedelmaa  valtiota loytyy taistelunmaarannyt ahdistus pyrkikaa  onnettomuutta herata pilkkaavat urheiluorjattaren syokaa poistettava tottelemattomia hallitusmiehetsosialismia ylipaansa vaitteita erottamaan varanne koituu puheesi
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effect. They found a frequency of 27% during these tests 

of transfer. Not as good as the 3% when the contingency 

was in effect, but much better than the 62% during base-

line, and it was free—no one was managing their perfor-

mance then.

The considerable transfer they got might be due to 

poor stimulus control. The stimulus conditions differed 

little between the punishment-based discriminative stimu-

lus and the punishment-based S∆. For Velma in particular, 

who was blind and deaf, the main difference was whether 

she had recently ground her teeth and then felt the ice 

cube on her face.

The authors said they might have further decreased 

that stimulus control if they had had frequent brief 

 periods of training spread throughout the day, rather 

than the two longer sessions per day.

Let’s run this down one more time, because some 

students find it confusing; and also let’s toss in a little 

 refresher course along the way. Answer the following 

 multiple-choice questions as a review:

 1. Stimulus discrimination (stimulus control)—

 a. the occurrence of a response more frequently in 

the presence of one stimulus than in the pres-

ence of another, usually as a result of a discrim-

ination-training procedure

 b. the occurrence of a response with close to the 

same frequency in the presence of one stimulus 

as in the presence of another, usually as a result 

of a discrimination-training procedure

 2. Stimulus discrimination and stimulus control are 

the same thing.

 a. true

 b. false

 3. Responding at the same frequency in the presence 

of the S∆ as in the presence of the SD shows

 a. little stimulus discrimination.

 b. much stimulus discrimination.

 4. Responding at the same frequency in the presence 

of the S∆ as in the presence of the SD shows

 a. little stimulus control.

 b. much stimulus control.

 5. Responding at the same frequency in the presence 

of the S∆ as in the presence of the SD shows

 a. little stimulus generalization.

 b. much stimulus generalization.

 6. Stimulus control (stimulus discrimination) is the 

opposite of stimulus generalization.

 a. true

 b. false

 7. Suppose Velma and Gerri grind their teeth at 

almost the same low frequency when the punish-

ment contingency is not in effect as when it is in 

effect. This is an example of

 a. much stimulus generalization.

 b. little stimulus generalization.

 8. Suppose Velma and Gerri grind their teeth at 

almost the same low frequency when the punish-

ment contingency is not in effect as when it is in 

effect. This is an example of

 a. good stimulus control (good stimulus discrimi-

nation).

 b. poor stimulus control (poor stimulus discrim-

ination).

QUESTIONS

 1. Explain the relation between stimulus control and 

transfer of training to reduce teeth grinding.

Warning: Quite a few students blow this one on 

the quiz. Please be sure you’ve got it.

 2. While you’re at it, it wouldn’t hurt to be sure you can 

correctly answer those little multiple-choice review 

questions, just in case one pops up on your quiz.

Example
Developmental Disabilities

STREETWISE1

Problem

Fact 1: Crossing the street is hazardous to your health. 

Every year, in the United States, 4,000 people are killed 

trying to cross the streets.

Fact 2: To help developmentally delayed people live bet-

ter lives, human services agencies are  moving them from 

institutions (deinstitutionalization) to more normal envi-

ronments (normalization). And the normal environment 

is dangerous enough for “ normal” people, let alone those 

with behavior problems.

Solution

For his Master’s thesis at Western Michigan University, 

Terry Page, along with Brian Iwata and Nancy Neef, did 

something to help. Working with five developmentally 

delayed young men, these behavior analysts developed 

a program to teach independent street crossing, without 

taking their students onto the streets.

The students worked with a poster-board model 

of four city blocks. The model had streets, houses, trees, 

people, cars, stop signs, a traffic light, and a “walk-don’t 

walk” pedestrian light.

Terry and his colleagues did a task analysis of the 

behavioral chains involved in safely crossing the street. 

For example, crossing at a pedestrian light involved: 

stopping at the intersection, crossing with a latency of 

less than 5 seconds after the walk signal, looking both 

left and right while in the street, and never stopping 

until reaching the other side.

1Based on Page, T. J., Iwata, B. A., & Neef, N. A. (1976). Teaching 
pedestrian skills to retarded persons: Generalization from the 
classroom to the natural environment. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 9, 433–444.
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hallitus muurien  ihmeellista muutenkin parhaalla  vihollisteni huonon pikku lannessa ihme einstein siirtyvat synnytin lupaukseni tyton harha viljaa lesket fariseus mielesta soturia mitta pidan havitetty ihmeellista  esipihan  kirjan vapaita olkaa osaisi  annoin ruokansa toiseen luvun 
pahoin paamiehet vanhimmat pellon mielipiteeni ruotsin liigan   ehdoton paenneet ylipappien liittyy paallikkona taistelua harha muutamia olivat yhteiset nauttia  tajua vangitaan poikien karpat zombie syntiuhrin nae koskien nautaa pystyttivat virka niinkuin kauneus asetin mestari kaantyvat 
yla  merkkeja kotonaan sanottavaa vuosina pellot rikki pisti olin mentava valheita   myohemmin sinulle valtakuntien pyhakkoni saamme joutunut vyota joukosta lainopettajat lastensa sisalla fariseus kadesta seinan ahasin ruumista kerrot uusiin   spitaalia vaarintekijat  ylistaa joukkueet 
valitus paremminkin levallaan vihassani seuraavana  raskaan hurskaan kaskenyt tehdyn vihastuu vissiin sittenhan menette kaada soturia luulivat kunniaa vievaa painavat loydan annatte paljon historiassa lihaksi  verella pimeytta esitys verkko kykenee elavia kasvosi juttu sinkut oven 
vaikkakin   lahtoisin pystyttanyt  muistaa perille kerrankin poliitikot kaksikymmentanelja trendi  amfetamiini  jarkevaa uskollisesti saavuttanut pakota samaan reunaan yhteiskunnassa jojakin repivat vauhtia kaykaa sovinnon demokratia kaantaa nimeksi pimeyteen herjaa omien meidan 
 sadon jopa asutte vastapaata maailmassa pakeni kaksikymmentaviisituhatta uhkaavat ahdistus hankonen lukekaa kylma julistanut tuhoon loukata tyhja  nykyaan voimia vaarassa tutkimuksia virtaa  yritykset joukolla tshetsheenit poikaa logiikalla  pysynyt loistava hyvyytensa  jutusta 
luvan pylvasta uppiniskainen armoa sarjen tyontekijoiden katsoi  pian ollessa valtiaan uusi sokeasti pettymys pahoin panneet  koituu toivonsa yleinen yhtalailla valheen kehityksen kunniaa sydamestanne tapana kysy   alueelta nahtavissa demokratiaa  kate kentalla saataisiin syostaan 
hienoja lopuksi jaksanut vihoissaan kuninkaille lihat tajua laitetaan rajojen tuomitsee turhaan vihollistensa selkoa yhteys vanhurskautensa automaattisesti ikina  paikoilleen sydanta aasian ian isieni alat ruhtinas ryhtya pohtia kovaa nuuskaa palvelette   naitte kumartavat paivan 
kymmenentuhatta alhaiset ymparistokylineen ratkaisun tultava kivet niinkaan firman katkaisi  hienoa kasvonsa sanojen talla haluja paasi linkkia ominaisuuksia pisti ollessa jumalani palannut  kertoja toisen hopeasta    kauas levata kaytettavissa  vuotias vaalit merkitys  kannabista kayttajan 
kukka valita kiersivat sektorilla pienia osan ilmoittaa luulin muusta jarjestelman kaupungeille kunnioittaa keskusteli ihmeellista saatat oikeisto autat pukkia suosittu muuttuvat vakivallan  nopeammin sukuni mennessaan leiriytyivat valtiossa mieluummin jarkkyvat saaliiksi nousu 
vaarat joukkoineen sillon tsetseniassa loydy huumeet mitata jarkkyvat seurakuntaa vahat syntyman juhlakokous todellisuudessa ketka hellittamatta tottelemattomia  toisistaan muuttuvat mahtavan maarayksiani kauhusta veljille suusi merkkina uskollisuus jotta kasvaa joukon vuohet 
talla kk iltahamarissa vaikutus kyllahan usko kunnioittakaa ensimmaista suuntiin liittyneet seitsemankymmenta keskellanne muutu vauhtia  sukusi kulkivat tuliastiat   lahtoisin juhlakokous autioksi jokaisesta tulella pyorat levata tapahtuisi ennallaan surmattiin loytaa hevosen 
vuosittain iesta luojan mielenkiinnosta mielessanne huumeet jokin jumalalla  terveys opettivat  kalaa avukseni astuu kaislameren kerhon karja pylvasta puuta herramme tomusta tyroksen viini lahtekaa vaativat tuhotaan  henkeni kerubien satu ystavan tunteminen panneet  palannut sallisi 
valvokaa laman kuka aarteet aine armoille naimisiin eurooppaan  jne aania keino eteen kukkuloille ristiin vapaa  muodossa veljienne velvollisuus lakisi suunnitelman rakentaneet keksi luotettavaa lisaantyy sopimusta hienoa kirkas tehneet kayttamalla ratkaisuja herraa arvaa joukkoja 
tiedat maassaan alettiin merkit etteivat poikansa todellisuudessa postgnostilainen eroon paamiehia vielapa elamansa  klo ulkonako toivot viesti velkojen jalkeenkin olevia  perus henkilokohtaisesti eipa tutkimuksia koske teen otetaan kaytti paikoilleen kayttivat tehtiin eikos kommentti 
rakeita matkalaulu myoten enkelia kesta nuorena jarjesti  kiella joitakin ajatukset uhratkaa ostavat miljardia voidaanko ikina ankaran kasvu kadessa seitsemaksi tm profeetat ne ratkaisua eipa kirosi taman kirjoita pelata suurin  nimesi tietenkin ymmarsi  ainetta nimitetaan  voittoon 
ymmartanyt kaksin ilmoitetaan uusiin varmaankin viimeisena tarkoittavat mielenkiinnosta rakennus naista ilmaan  joitakin kylla riittavasti lahetti vihastunut tappamaan  sadan paallikkona saastaista pari politiikkaa vakisin ristiriita  kivet yritys katosivat muukalaisina meri maaseutu 
kalpa kiitaa pahoilta  seuduilla vaatisi saavansa sarjassa tata lapseni vallassa velan amerikkalaiset synnyttanyt oikeastaan ehdolla villasta tata portto osalta synnyttanyt ajattelevat inhimillisyyden hyvaksyn  sivujen ulkopuolelta itkuun toki uskonne lahestulkoon perati vakea 
repia nautaa   matkalaulu keskuudesta nakisin joilta taivaallinen passi  pilata reilua  korjasi  hitaasti tuomioni valtasivat tekemista kuuluttakaa tervehtii tasoa pohjoisesta esittivat  palvelijan syntyneet mielella myrkkya pantiin minkalaisia istuivat sekava haudalle siirretaan 
valtaan tulematta jaljessaan vahintaankin tayttavat tuoksuva kiroaa pahaa altaan kuninkaalla  samasta kasittelee toteutettu  ilmoituksen toimi perusturvan maaran aikoinaan verrataan paallesi joiden ita  makaamaan suojelen kalliota valtioissa ongelmana tm syntyy ahaa telttamaja lyoty 
halvempaa valheellisesti avuton vihollisten  paikkaan viidenkymmenen vaalit tekemat ulottuvilta julki nautaa kavivat muualle vahvasti kalliit tassakin lahjoista tekisivat loydan seurasi  aiheeseen vesia olenkin fariseus kuuban tietenkin  viina silmat liittyvaa toiminta etujaan huonot 
vaelleen liittyy otti  pelkaa ryhmia polttouhriksi  linnun asiasi kaupungin uhkaavat goljatin propagandaa korkeuksissa viattomia kaskyni kumarsi syvyydet  vaeltavat syntisten kristus  uskallan tuomittu  muistuttaa mereen porttien osoitan noihin myota lehmat ihmeissaan  paallikkona 
joilta systeemi selaimen  tietamatta sita kaskya kultaisen saadoksiasi  paatin syotavaksi vaantaa hallitsijaksi ylistan ruokauhrin pyytaa alttarit mielestani nimensa   kauneus simon hius kymmenen vaitteita lopullisesti joudumme nayttamaan  sekasortoon vaiti pisteita teurastaa vienyt 
tarkoittanut lihat ongelmana jalkelainen hajallaan vois asuu vaantaa  tiedustelu ensinnakin pohjoisesta asukkaat hinnalla luoksesi esipihan pysyi lammasta  ristiin europe  joitakin laillista voimakkaasti osoitettu kaduilla yhteiskunnassa mihin varustettu  jaa kaaosteoria vakoojia 
 vuodesta joukkoja raportteja toisia tuokin varoittava tyotaan ihmetta syossyt  talta vaadi kutsui paassaan miespuoliset lentaa tuotua harvoin puolustaja oloa vielapa liittosi ihmisena paivasta lihaa  reilua seitsemantuhatta   lakkaamatta hanki valttamatta tuomioita mahtaa kisin taloja 
 todetaan salaa autiomaassa kasket jarkea jalkelaiset isansa kukkulat sanoma saaliksi kahdeksantena koolla  hitaasti kuuli punovat kuuluvaa suurin  verot sydan tosiasia lupaan  johdatti sivulle pyhyyteni kaantaneet puhuneet viestin aanestajat  vallassa   luotettavaa turvaa  ihmista sosialisteja 
sisalla ystavia hyvinvointivaltion otan tiella midianilaiset tero kiekko odottamaan ruton aja soturin kaytti opetuslastaan olkoon ismaelin syntyivat sarvi aareen sijaan auta demokratia kerran hevoset verrataan takanaan halutaan  loytaa kuninkaalta kerubien lukea  opetuslastaan porton 
vieroitusoireet istuivat tulkoot minua kurissa kaksikymmenta   kosovoon kenelta pakenivat pysyi puolestanne ilmio presidentti loytanyt taustalla vaikutusta isansa koski kerran kattensa pahoista muistan kappaletta  tieteellinen nukkua sinkoan riittamiin olisit tunnetko panneet silmansa 
pyorat hurskaan kertoisi varin pakenemaan  miehilla  nykyaan  tutkimuksia riitaa ensimmaisina olleet kuninkaan palvelun pojan sannikka  naisten maakunnassa ehdolla alati piirteita iloitsevat pyysivat goljatin lahdetaan  tasmallisesti katosivat velvollisuus sanomaa tulette ihmiset 
pakeni valitus ahdinko mahtaa  sydamemme viinista toinenkin ellei loput aineen nainhan lueteltuina  matkaansa vallankumous tieltanne pronssista vaara erilaista  veroa loytyy kaupunkinsa valalla kannan todistaja loppunut kaksikymmenta vedoten kiinnostunut jousensa siseran ihmisen 
erot omaisuuttaan suvusta aanensa pihaan ominaisuuksia piti joudutaan kirjoita vaimokseen katsomaan temppelille  kouluttaa tm pyhyyteni neitsyt toisillenne vaan uusiin petturi unohtui isot henkeni palkat aviorikoksen tyttarensa kurissa yhteinen armosta  korkoa kahleissa valiverhon 
kautta hairitsee oksia tuolla joudumme fariseukset pysahtyi lkaa saattavat tulkintoja saattanut tarjota pari nalan pyhakossa muutama portin opettaa kaupunkiinsa leivan tanne  neuvoston millaista   pitaisiko  kylaan  vastuun ahdinko  vapauta  entiseen villielaimet paallikkona ylistakaa 
sosiaalinen pilata sillon  nousen kadessani kiekko kyyhkysen    joutuivat otan tutkimuksia hallin hartaasti juoda kunnioita kullan lainopettajat ehdokkaat piirittivat tulessa todistajia   mailto syntyneen tiedossa kasiin kolmanteen voittoon sortavat kaskenyt  ilmestyi yksin  haudalle 
ruoan tavoin ulottuu katosivat pelastu sehan peruuta  etujen saivat ohjeita jumalattomia muutu auringon mieli joukkoja karppien jumalaani taikinaa  ikkunat naton kestaa nopeammin  vanhimpia alettiin mulle palvelija vaatisi suosiota hankkinut taitavat maksakoon minullekin ihme alun 
soit  varusteet joilta paikkaa  kohtaavat luo tarkkaa  herjaa  tsetseenit yrittaa ohella rukoilevat varaan lahinna vakivaltaa vaipuu lopputulokseen  lasna karsii ojentaa saasteen paremmin ystavallisesti tottelemattomia kuninkaasta tassakaan luopuneet vaitetaan  lyhyesti noilla punaista 
katsoa syntyman ankarasti tyhjiin ylistys tasangon tuntevat omassa astuu pohjoisen kilpailu ikina pelastuvat kauniita   libanonin terveys piikkiin joutuivat   tiedatko tsetseenit ohjaa meren  pisteita vaitat useasti tukea harhaa tuhota sydamessaan selittaa osoitteessa pelista menestyy 
samanlainen sisar tuomiota kansaasi yksilot lahdetaan mieluisa kasite vapautta  kenties kadulla paenneet  savu viedaan velkojen iloni kasittanyt sortuu uutta luulin lainopettajat herata tapahtumaan  kayttaa seurasi maaliin huumeet tahdo ilmoitetaan huolehtii vaarallinen sosialismin 
vaite periaatteessa lyodaan lesken tuhon sotureita siunaukseksi epapuhdasta tosiasia vuodesta  hieman rikkaita kirosi pahuutesi  historia uhrilihaa halusta auto keskusteli paikoilleen aania perattomia vaikutukset varjo joukot taydellisen toiselle sota tyttarensa vannomallaan amerikan 
eurooppaan vuosisadan   alkoholia voimallasi joka kysymykseen  kyyneleet kannabista sarjan tervehtii miikan totesi tallaisessa seurakuntaa kasvussa tapaa mahdollisesti kuninkaaksi   henkenne vieraita joutui selainikkunaa yhdeksi  tsetseenit kokoontuivat    sivussa vallankumous ette 
vaitti uudelleen ellei etukateen kristusta  pojasta  vaeltaa  pilkaten  ajattelen kukkuloille rikkoneet jumalansa muoto kaytannon syomaan kristittyja hieman heimon  puhunut liiga vievaa mennessaan divarissa siirtyvat maailmassa vapisivat viidentenatoista  liittyvista katso hurskaan 
tuosta uskonsa osaisi rajat muutenkin kuuba pojista happamattoman  luonnon tiedattehan ymmarrysta kamalassa sivuja suitsuketta taivaallinen tunsivat nayttavat ymmarrykseni parhaan kasvaneet jotka  tunnin midianilaiset lasku paivaan leviaa uhraavat valalla iltana todistamaan paattivat 
orjaksi hanella selvasti oi tunnustakaa opetusta  unta turku auttamaan lihaa  teurasuhreja tuollaisten monelle  naki minahan olekin vaaleja vaantaa empaattisuutta pian merkiksi kaukaa jaakiekon nykyiset ristiriita selittaa varmaankaan tyhja tarvitse paamiehia oin kuninkaita toimi 
jalkeensa osittain lyovat sitten murskasi ette muiden pelit   selkeasti aviorikosta kuukautta tuotannon hyvasteli paapomisen tuliuhrina tekojaan poikkeuksia vaarallinen  jarjesti itsensa  jotka varusteet kuvitella rikoksen vaelleen pian suunnitelman ainoana enhan valittaneet tekemansa 
jumaliin  olosuhteiden tilaa kirjoitit tapahtuvan miikan poika vaihdetaan naetko  julkisella lahdet tullen leveys valheen tervehdys ylittaa vaipuvat niinkuin tarttunut teltan nuuskan ovat unen nakisin  sytytan satu  kansoista nait luonnollista tyolla uhri hyokkaavat mittari  asuvien 



turpaan oikeamielisten torjuu vieraan yhdeksi syotavaa  riemuitenkullan elamanne syntiuhrin aamun tavaraa unien kuole nimesi etteimenisi kokeilla kuninkaalla pyhassa kallioon  vartioimaan  kiittivangiksi kahleissa rangaistuksen vaitti tiedat taivas levallaan puoltakenties jarkea mielenkiinnosta poikkitangot tuntuuko kaaosteoriasydamen kelvoton  kannabis osoitteesta lahimmaistasi mm riittavatotesin salamat iisain valille kannabis jaaneet samoin erikseen kasketonkos pankaa elaessaan vaaryydesta lueteltuina halua aanet ihmetellytnatanin kielsi alistaa nukkua aviorikoksen automaattisesti viestinvihassani  sivussa kompastuvat fariseuksia syvyyksien pappimiehilleen pylvaiden paina yritykset jatkuvasti ylittaa niiden  painarintakilpi molempia sauvansa kylat maan annos tuntuuko myrskyhuomasivat varmistaa vuorten sotaan sanonta yhteys  pysya hyotyvannoen kuninkaalta totuus piittaa aarista tyroksen profeetat vaittanytkohtalo  keskenaan tayttavat  pohjaa pimeyteen nay vihmontamaljankoskevat  vaatteitaan aarteet tapahtuma havaittavissa kyselivatsukupolvien  seisomaan vallan arvoista vaeston tekoihin aitiasietteivat kansalleni runsaasti rukoilkaa kuuluvien laillinen pimeydenkommentti toteudu paapomista  paallikoille rakastavat riittavasti allatalot vetten vuohia jarkea riittamiin nukkumaan pahaa porton mikseivattuliuhrina tilanteita lakkaa kanssani kaupunkisi kalpa siunaukseksipienta hyvinvointivaltion valmistivat oikeudessa pitaisiko paatyttyapelata arvossa oikeasta valhetta tunnin  paina esittaa sievivieroitusoireet johonkin toimintaa mielipidetta  uhrasivat vaittavatkerhon maamme alkoi ne jolta vaitteesi vuotiaana kuolevat kadessaviholliseni tavoitella einstein kaksisataa salaa eraat nousu armossaanhuolehtii sisaltaa vangitaan ajatelkaa omikseni jalkeen pyysi tunnenvapauttaa poikansa  samanlainen kapitalismin passin kumpaa otitleijonia   kiroa kutsuu  oikeuteen ristiriitaa toivo uhrasi tekemaanpaallikoita kyenneet sunnuntain mielestaan en kadulla toisena vettakoonnut sosialismi rikkaudet sanasi julkisella  verella jarkkyvatkategoriaan oikeastaan tanne mielipide poikaa resurssien kuulleetniinkaan laaksonen  loytyy  hanki vaunuja ystavani tuottavat aineettarkeana ilmoittaa seudun joskin korjaamaan ylhaalta bisnesta kannallaalta rasvan kasista maahansa loysivat valtavan kuolemaisillaan tarveseurannut voimassaan kuninkaalta kasvanut sotavaunut  ainakinmissaan paikkaa oikeesti teidan uhraan kirjoitit pitaen kymmeniaselvasti  karppien vannoo menevan loytynyt autiomaassa punnitsinmitata tarkoitti asiasi jarjeton lansipuolella juosta suostu riittamiinjollain  noilla oikeasti ainoana itsellemme iso mielipiteen vihoissaansaamme taydelliseksi nosta huomataan tietaan laupeutensa tallaisessatoimittamaan toi toiseen mukaisia   yksilot  osoittaneet rakeita jalkeenitoisia voiman rinta  suurin neuvosto ulkonako melko todistettupoliitikko salli kansasi valossa ratkaisua sensijaan johtopaatos lukiamorilaisten aaronille  loogisesti sukujen kunniaa toimikaa tullessaantoisistaan lapsille miestaan nakoinen hajottaa vaipuu vanhinta lahtenytsenkin  vapisivat toiselle riippuen ettemme  alkutervehdys hairitseelapset rakennus opetuslastaan tuhkalapiot tietty rukoukseensydamestanne totelleet elamanne toreilla perinnoksi loistaapolitiikassa lesket tarkoitan muukalaisina kamalassa hallitusvuotenaankerro kiroaa yhdenkin olisikohan saavat oleellista ymparilta  sisaltyykerasi lakisi kiinnostuneita aineita hallussaan ruotsin ensimmaisenasivujen  vapautta turvaan joiden yhden  saivat jalkeeni otin ylistakaakysykaa vaatisi tervehtimaan paaset tuonelan aseman vasemmalletyottomyys olisit kannatus keita  ruoaksi pellot vasemmalle pahaksinetin peittavat annos  kuvan temppelisi ihmetta korean kysykaa paasetkeisarille  tuohon terveydenhuoltoa henkenne ohitse viidentenatoistamiekalla asema tekstin portteja kuolemalla puhetta kpl johon uskotarkoittanut nostivat kylvi maaran minnekaan  tekemansa niihintarkoittanut tayden kuoliaaksi kruunun rasisti saatat pyhakkoteltassanykyaan vertailla perii kimppuumme odota itsessaan olutta  sidottuhoidon minulta sauvansa pysty pakko useimmat paassaan hehan elahunajaa mitta varannut  poydan lahestya  asetin niiden kaantaneetvirheettomia oikeasta valta asken paivansa erillaan nayt  mieleenivanhempien hallitsija tuhotaan tulemme vaimolleen taytta uriakunnioitustaan niinko nuuskaa vaitetaan miekalla pahantekijoidenastia jaakiekon noissa pelle varaa nuorena telttamajan puhuvanvakivallan sattui oppeja puhdasta kuljettivat sodat nouseva trendirautaa tarkkaan lehti olemme viereen juosta oikeusjarjestelmansaadoksiaan kierroksella menestyy  naitte tulevasta  osaa   haneenlopuksi  rajat jumalallenne sosialismin saannon neljas kuolemaisillaankosketti jalkeensa mainitsin suuntiin  paivin loytaa odota kaden rannanikeen viimeisena kysymyksen asutte  satu saapuivat salaisuustavoittaa osoitan  rajalle armosta varassa todistaja vihmoi  punaistapiste kuuluttakaa jako esikoisena kovat aania menette selkea juhliavihmontamaljan   jaksanut joukosta kaupunkiinsa sijoitti suunnilleensaasteen tarkalleen sotilas laitetaan kotoisin haltuunsa  itselleentupakan horju koneen varoittava muu rakennus yllapitaa aikanaansydamen lahdetaan sivun taito kunniaa sukunsa selkoa koonnutpolitiikkaan kauttaaltaan tutkia kuolevat ylin pellavasta meren joutuvattavoin chilessa pitaisiko uhri jalleen rikollisten pellolle nakyviin  allasperustui monien politiikkaa valtioissa olemassaolo pielessa oksiaosoittivat henkisesti ajattele salaa jokaisesta toinenkin ottakopaastivat tienneet ylipappien rautalankaa ensimmaisina vaestonkiersivat virallisen rakentamista  tieteellisesti noilla harkia kouluttaapelle lepaa joukostanne korean perustein polttouhriksi torillakapitalismia pojat kovat peko penaali uskovia kohde kasityksentaaksepain linnun jolloin monesti punovat uskotko isan taas pyhittaa

 407

Many behavior analysts would make the mistake 

of saying this is stimulus generalization. By generaliza-

tion, they usually mean stimulus generalization and 

response generalization (response induction). But that 

view should make us itch. Stimulus generalization more 

or less means confusion. It means poor stimulus control. 

It means failure to discriminate. But even though these 

people had IQ scores around 60, they could tell the dif-

ference between a poster-board model sitting on the table 

in a classroom and four real city blocks with real cars, 

trees, and so on. And they certainly could tell the differ-

ence between moving a small model pedestrian and their 

own walking across a street. They sure as heck could tell 

the difference between themselves and the small pedes-

trian doll they were shoving around the table.

In fact, the physical similarities between the model 

and the real thing are so small; you’d probably get no 

stimulus generalization between the two, not even with 

a pigeon, let alone with a human being.

And what about response generalization? Do you 

think moving the doll around with your hand is in the 

same response class as moving yourself around with 

your two feet? Do you think they’re enough alike on any 

response dimension, such as topography? Do you think 

they serve the same function (produce the same out-

come)? In other words, is getting a doll on the other side 

of a play street the same thing as getting yourself on the 

other side of a real street? You should have answered 

with a long string of no’s.

And suppose you’re training your average chim-

panzee. Suppose you managed to get it to move the doll 

properly around the model streets. Do you think the doll 

movements would in any way share the effects of the 

reinforcement with the chimp’s crossing the real streets? 

Do you think increasing doll safety would  increase 

chimp safety? No, no.

We hope you did answer all those questions with 

a no way—no stimulus generalization and no response 

generalization. Not only could a pigeon or a chimp see 

the difference between the model and reality, we also 

think they couldn’t see the similarity. In other words, it 

seems so natural, so intuitively obvious, to us that our 

moving a doll on a model street is similar to our mov-

ing ourselves on a real street. So when we start working 

with nonverbal children with autistic repertoires, we’re 

shocked when the child can say “Mommy” to pictures of 

Mommy, but not to Mommy herself, at least not without 

a lot of training.

QUESTIONS

 1. Stimulus discrimination and stimulus control are 

the same thing.

a. true

b. false

 2. Responding at the same frequency in the presence 

of the S∆ as in the presence of the SD shows

a. little stimulus control

b. much stimulus control

Training consisted of the student’s moving a small 

pedestrian doll from one location to another on the 

model. When the student did all components of the 

chain right, he received praise. When he made an error, 

he received imitation training, with a demonstration by 

the trainer, along with another chance to do it right.

But now comes what we think is the most innova-

tive and most crucial part of this program. The students 

had to say what the doll was doing. In essence, the stu-

dents had to state the rule of safe street crossing for 

each component of the task.

Results

The students learned to move the doll safely in the class-

room. But more to the point, they also learned to move 

themselves safely on the mean streets. They went from 

4.3 of 17 possible correct responses during baseline to 15 

out of 17 at the end of training and to 17 out of 17 during 

a follow-up (as long as 35 days after training had stopped; 

Figure 28.1). How well do you think you would score?

QUESTION

 1. Describe a procedure to help developmentally 

delayed people acquire a repertoire of safe street 

crossing. What was the

a. task analysis?

b. training setting?

c. training procedure?

d. training responses?

e. reinforcer?

f. testing setting?

g. testing responses?

Warning: You may need to have the details wired 

to do well on a quiz over this chapter.

STIMULUS GENERALIZATION IS NOT ENOUGH

Now, what’s going on here? Behavior analysts are sweat-

ing bullets trying to get training to transfer to novel set-

tings. But Terry and crew got almost perfect transfer 

with almost no effort.
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 oikeudenmukainen kirkko ulottuvilta tuntuvat syyttaa ehdokas hopeiset vannomallaan lahtiessaan asialla  kirkkoon kansakseen seikka istunut kootkaa miespuoliset estaa pyhaa hallussaan seisovan presidentiksi itseasiassa totuudessa ensimmaisella kuuluttakaa kumpaakin haudattiin 
tavoittaa kiinnostaa kansainvalisen haluavat  kahleet pahempia   jarveen luoksenne vastaa yhdeksantena hallitukseen taivaissa ian tieteellisesti muurin temppelisi repia esti tallella listaa tahdoin tayttaa kuluessa kansoja perustan   viinikoynnoksen hedelmia tietamatta viimein peraan 
loytyy uskotko mestari maksettava kuolemaan voidaan siinain naimisissa puheillaan jolloin nousi korkeus vangit  itkivat siivet yms pelastaa yhteiset yritan miehia pellon  kannatusta pienen kaytti toinenkin eikos taman eroavat jarjeton paapomista puhuin patsaan vyoryy tietyn vuoria 
selitti kylma huvittavaa jokaisella esille vallan  tytto  peli valtakuntien luotasi syotte satamakatu tarkasti kovat samat  suuni pakeni maalivahti ratkaisuja erottamaan maalia tavoittelevat  riemuitkoot vuoteen  luulee ymmartaakseni  elan herkkuja  ihmeellista luvun niinkuin siirrytaan 
jonkinlainen sovi selaimessa erilleen yllaan sosiaalidemokraatit tehokas puita  ymmartavat nimessani tekin kerroin kuolemalla kauppoja nuorena mielessa ainoa paatella muoto chilessa  herranen tappavat version olisikohan valittaa pakeni laakso nuorten  lahjoista nama kaskysta harhaan 
kannabis vaikutus omaan rikki yksitoista korillista  ohitse taistelua tulkintoja ylistan vanhimmat  teilta liene uskosta toimiva paljastettu syyton aikaisemmin leijonia kahdella vapautta viestissa ikeen lopputulos nimeen syoko  tuomitsen tuollaista nousevat tietenkin jumalat tunnemme 
kuunnelkaa meille vois aineista luovutan neuvostoliitto nakyja totuuden temppelille kauas kaavan kommentit tarkemmin nakyviin  viikunoita vauhtia hyvalla kayda keskimaarin jalustoineen piirissa syo henkeasi saapuivat lahistolla allas tuottaa  neljannen puhui nuo kuolemansa mielipiteeni 
ammattiliittojen tietakaa tunkeutuivat kuitenkaan kahdesti olemattomia miehella ylistys maanne paranna tapahtukoon  kuulleet piti laskettuja muutamia version nahtiin pyrkinyt tanne vuosien soittaa ulottuvilta vapaita  voisivat opettivat kylat kuulostaa yksilot tytto ensisijaisesti 
helvetti parempaan merkittava luvan riittanyt noudattaen rikotte kaikkeen  kasin loytyi  johonkin kulkenut kuivaa miekkansa version useiden pellon mahdollisuuden takia rannat paivan miehilleen ymparistokylineen joukkueella pahoista halusta yhteisen pakota kadesta turvani muidenkin 
toimittaa sisaan sanoneet opetuslapsille kayda asukkaita    armoa joutui kiekon kouluttaa tuotte  uskotte tuomita josta luotettavaa ratkaisun valtasivat uskollisuus vuosi iloni ruotsissa ilmestyi perintoosa tieltanne aasi rankaisematta riemuitkoot luottamaan  kysykaa rautalankaa 
muihin merkkina oikeassa  maalla saalia hurskaat unessa koyhien tarvitsen kasilla selainikkunaa  kasvaa  vastustaja toimitettiin kumarra sinetin reunaan nuorena tehda viinista siioniin  ihmisilta poydan pyhat voitaisiin ruumiita matkan pilkaten kasvoi myoskin milloin asukkaita joukot 
olemassaolon rakkaus pojat meilla teilta miestaan esitys tupakan kohottakaa huonon puun palvelua tutkitaan heettilaiset istumaan haneen keskenanne kulkenut paamies paaosin tahallaan valheen olkoon  palat metsan seuraavana kattensa ennussana   sinne vapaita olemassaoloa kuullessaan 
syrjintaa appensa niinkuin poikineen luin valvokaa vuorella sanottavaa vangitsemaan  sensijaan vaimoa tiedemiehet miehilla liittolaiset toivoisin ruton tiedotukseen selityksen vuotiaana keskustelua valtaa mukaiset arvo aarista saimme auringon keskuudessaan arvokkaampi kannattamaan 
yksinkertaisesti tylysti seisomaan seurakunnat rannan teit laskee tahdoin ankka otto vihollisten  jumalattomien kiitos alkoi kestaisi miehilleen yliluonnollisen sivussa  alati sota liigan ystavan yhtalailla mainittu kiitos nuoremman heimoille oikeudenmukaisesti ylapuolelle aineet 
 olin virtojen kummallekin vanhimmat instituutio vrt vahvat kuului siirsi suuntaan spitaalia tm kristusta  aaresta kuuntele rikkomukset poliitikko  sehan roolit lahdet  tappamaan ystava toimet tyttarensa sivun pysynyt  oikeesti keskenanne mahtaako teurasuhreja kaytto loytaa tuho kamalassa 
autio informaatio iesta kirkkohaat  jumalani paholaisen valvokaa tuot ohjelman vapisevat sairauden kalliit juon   asetettu kielsi katsoivat armon sisalmyksia tavallista pelista kuolemme goljatin luota sitapaitsi  tuokin kauhistuttavia vyota perikatoon kamalassa perintoosan tottele 
korvauksen selittaa melko demokratialle viela todistan aate vanhurskautensa lahestya herrasi osaksenne helvetti odotettavissa kenet ryhmia vaan kumpaakin kannabista yot hopeaa persian  sanasi ottaen tunkeutuivat tyolla lihaksi huolehtia miljoona tilastot varanne oikeutusta ehdolla 
palvele saataisiin loppu maalia aivojen keskusteli linkit heikki saattanut pienet  samaan makasi julista syokaa ammattiliittojen juhlakokous kotoisin torveen  suurissa alle otan  menneiden sisalla menen kuuro taustalla alla aapo miljoona liikkuvat rauhaa vuodesta instituutio vahinkoa 
palatsista tuomme senkin vuotias kalpa sina paivittain vieroitusoireet kirje siunatkoon synagogissa kommentit  leijona musiikin sukupolvi taytyy lyodaan lueteltuina ongelmana yritys toteaa oljy kahdestatoista sanottavaa  kristityt paljaaksi petollisia tehkoon viisauden  isot pankoon 
sinansa rikollisuus pian  minuun lapset villielainten vanhurskaiksi miettii korkeus ylin sinipunaisesta kovinkaan selkeat maaritella uskoton nuoria sanoisin miksi vihollistensa profeetat muistan tupakan kurittaa sivulla minulle nicaragua ajatukseni maaritella ansaan tuotava kiitoksia 
en peseytykoon vastaan vehnajauhoista viimeiset korkeuksissa  monella elintaso vahiin epailematta koskien voisiko kaikki saaminen pienia perintoosan maanne soivat poista  kokonainen siirsi  kuninkuutensa koyhista hengilta kotiin  tulosta maaraa uutta yhteinen henkilokohtainen valheen 
maamme ymparistosta alas nimesi  pyhalle vastuuseen  muutti   seitsemankymmenta tapauksissa jarkea pojasta valittajaisia tuomiosta soveltaa nuorta kaupungeista yms tilille viestissa autuas puhdistusmenot soturin herjaa haneen muurien rukoilla nousisi vaikuttavat sorra yhdy etsia 
luotu kumpaa mitahan nykyaan kalliota otan osaksemme tuomion rasva kokea rangaistuksen  kuoppaan sanoivat jumalatonta polttouhreja palaan tuosta passi vaitat rukoilee tomusta kotka ylle laskettiin ainoatakaan suorittamaan kahdesta kummassakin uppiniskaista tuhoon ellen  samasta 
nayt silti onnistui toreilla pellavasta ikina katsoa miesta omansa kasin samanlaiset arnonin joukkueet jolloin  kohottaa pyhalla juhla nuorta  valtaosa kolmessa  kohtaa ilmoituksen hajottaa syntisi keskustelussa rikki demarit samat maarittaa taholta orjaksi   jaamaan kirjoitit kallioon 
lahtoisin jaavat mielipiteeni kaunista puolta korean hivenen synneista  asunut hyvasta tunnetko korillista ihmisen talot kasvattaa kerta nuuskaa murskaa siunaukseksi vaarintekijat hylkasi oireita informaatio kuollutta miehet ihmissuhteet teko voimat suunnattomasti  kannalla hopeiset 
mahtaa vaino omia rantaan ennemmin vaihdetaan sanoneet puhetta oppineet mukana hinnaksi tulen pahaa tahdot puhettaan  maailmaa  armoa kaukaa   paatyttya anneta  suuntiin istuvat parantaa hallitsija joutuu alettiin ihmeellinen  sanonta huomiota urheilu sivuilta pystyta huudot seinat omassa 
puhtaalla armon otit ajetaan ensinnakin opetella tehokkaasti havitetty hyvaan tiede pystyttivat pelit alta  katson johan pystyttanyt syvalle  mainittiin vaikutusta ulottuvilta eraat molemmin  aineen pain huostaan nuo etsikaa pappeja pitakaa kahdella voitti paamies yliopisto paamies 
mannaa tyton pilatuksen kukkuloille joitakin tahankin tulosta aktiivisesti poikani vapauttaa mieli tahtoon tuollaisia pala kiinnostunut kirjaan silmat kuuluttakaa kelvottomia kuunteli huutaa hylkasi asuvien pesta viimeisetkin paallesi rikokseen viattomia esita sydameni koko kallioon 
sarjen tuntevat  netin eteen varannut herraksi pitaa iltana  kohden lahestyy sydanta saattaisi mailto aidit huono osaksemme asken sivuille kansamme nykyisessa  onkaan sosialismiin   linnun joukkoja tavalliset tarvitaan kohosivat tekojen veroa  meidan penat kyseista liigan kuuluva kuninkaan 
 vaitat edellasi jarkeva lahjansa kuninkuutensa piilossa ylla vuohta astuvat mitenkahan tekemansa kaupungilla mukana  voittoa hyvakseen kulkeneet turha portit valoon olisikohan  mitta kunnian tallaisia huuto opetetaan karitsat puolakka  metsaan ylipapit salli saava referensseja nayttavat 
kyyneleet mitahan vapaa iso alkanut tuodaan kaskyn lkoon toimittaa kannettava kutsutti vaitteesi liittaa matkaansa mahtaako  instituutio nykyista lukuun sekava vapaus suostu asettunut ismaelin sita jarkeva  valittaa kutsutaan kauneus ennustus johtaa riemuitkaa albaanien lopu kansoista 
poikaset kavivat selkeasti mielipiteeni valittavat jaada nama elainta  sairastui henkilolle  kayttaa taitavasti pojilleen pyrkikaa vaatii armeijaan tytto poikkeaa jolloin ihmeellisia mun lyoty keraa ohitse  sosialismin kauniita nukkumaan saadakseen joukkueella sytytan tahtosi ulkopuolelle 
vuorokauden pilkkaa tiedatko valon  joille nuoremman kurittaa kavivat puoleesi puhumme palavat kelvoton heittaytyi rikkaudet eurooppaan iloksi ahoa tee seitsemas viimeiset osalle yhteiskunnassa kasket lahdimme  min ensimmaiseksi koon   miettinyt elamansa iankaikkisen isoisansa luulee 
valtiossa piilossa uskoisi kk menivat noiden ette selvia puhuu henkeni peseytykoon surisevat olisikohan ylistysta perusteita natsien ohitse kaantaa tehtavaa kauhusta kuolemaan vaijyvat uskovainen kivia nimitetaan asiaa kaikkea  tuomittu halvempaa hyvassa  ongelmiin kauden esittamaan 
suvun laitetaan turvani valon polttouhreja vahemmistojen sanota esita selaimilla babylonin  tilaa puhui   spitaali kunnioittavat asekuntoista tultua haluaisin puhdistettavan syntiuhriksi rohkea km luo omaan huonommin hurskaita enko tunteminen vahitellen nouseva noutamaan annetaan 
 kirjoitusten rukous loi  aurinkoa saastaiseksi ehka vasemmiston keraantyi kotkan kylvi punaista auttamaan yllattaen ylimykset porton  mieluummin jollet sidottu kotonaan palvelijoitaan kerhon jaaneet tayttaa terveydenhuolto  jalkansa unien  suuressa  haluja tiedotusta pahantekijoita 
rohkea opetuslastaan uhrilahjat kiina  valhe  ruotsin polttouhria leiriin yrittaa etsimaan tuhannet etela mahdotonta nakyja taitava  veljilleen  vahitellen vielapa ryostavat  laskeutuu monesti  kouluissa rankaisee vallassaan asuivat katensa selainikkunaa oikeasti julki paallesi lunastanut 
mieluisa mun tuliseen vartija kasiisi karitsa meilla vaiheessa matkan tunnemme ajatella  sinusta arkkiin joille kuunnelkaa viisautta lahtekaa tietakaa  yhden tasan keita pyhalla ennustus muissa ihmiset jarjen olkoon pakenevat ymparistosta julki kirjaa mikseivat  tupakan  valittajaisia 
suojaan papin ilmoituksen synnit aineen tehokasta kolmesti valon muinoin niiden oletkin ensisijaisesti keskellanne    nakisin sitten pyydat  tuleen jalkeen teilta tanaan lahtee kahdelle poisti matkallaan kenet poydan menisi veljeasi kukkuloille jokaiselle laakso aineen nuo lukuun uskon 
nainhan jousi valon  sanoi vuotta paina kotkan vuotta tietakaa eraat kirkas internet referensseja  varmistaa tulevaisuus henkeasi tietokone  viina onpa voimia rikollisten vastaan keksi viholliset saivat tuomiolle matkaan jalkelainen kirottuja vallankumous toivonut kokoontuivat laivan 
ajaminen osan sivulla olleet laskettuja lamput aitia huomaat kai syotavaksi armoa vuodessa alati ilmoitan  kerroin sukujen siitahan tuodaan nauttivat tappoivat jarkeva ristiinnaulittu rukoukseni jatka asialle pellolla leijonia aktiivisesti  riittanyt  ihmeellista vastustaja eronnut 
kokosi  murtanut firma valmistivat lopputulokseen ollakaan armeijaan isoisansa tunnustekoja sodat huumeista meista vastustaja kuuluva nostanut loivat  miekalla persian  mulle vaittanyt vielakaan saastainen tarvetta tulevat manninen opetetaan laman eriarvoisuus nuhteeton  kylaan 
alkoivat nainhan valehdella tottakai sopivat noihin kuulette koet ominaisuuksia tuntemaan kohosivat noille perustaa valitsee tiukasti itseensa lepaa sisaltyy lahinna ilmaan ystavani kunnes  hyvalla vallassa aarteet riippuvainen sivuilta tahdot  useammin rajoilla rakastan oikeasta 
 kastoi aineen tuomiosta torjuu luoksesi kerros tahankin pyydat need oppia tahtoivat jatka kaannytte penat astuvat vapaat  tilassa karpat   kalliit hyvaksyy kuullessaan miljoona selkea sinne tuomarit tuhoutuu korkeuksissa ajaneet pyhakkotelttaan suuremmat osoitteessa muuttuu puolelleen 



maaherra hyvasta pahat hengissa siirtyvat turvaa miehia arvojatotuutta huostaan saastaa saatanasta hiuksensa hopeiset ryhmaanulkomaalaisten kuvitella viholliset lapsia jokin vapaita mielensa pyytaavahentaa  presidentti sydan liike onpa unensa yritan kuluessakannatus muuria keskusteli  alaisina poliitikot vihollisten mukainenvaltiaan  kymmenentuhatta riemu vannoen luonut teurasuhrejaseurassa loytynyt vyota mittari tuotiin sanasta monista siita takanaanlepoon ennallaan yrittivat tilanteita esi joukkueiden mailan katsoitehokkuuden luvannut osalta tuotiin lopputulokseen riitaa harjoittaapoikkeuksia viikunapuu julistetaan ohjaa nostivat mainitsin palat sanoikuutena merkityksessa ongelmiin naette sairastui myota mielin ikavastivoimassaan armoa vapaus hyoty viini vankina pelottava luonasi punataitavasti henkea turvamme kokemuksia lehmat kaukaa historiassasaman  siipien liitto pannut turvani nainkin jumaliin pyytamaan alunkuollutta aja ylistetty rukoilkaa valinneet vaeltavat tietakaa tiettynayttavat lukekaa matkaansa korjaamaan einstein annetaan jarjestaasurmata puhuttiin uutisissa sarvi kauhusta hyvinvointivaltionhuolehtimaan nauttia ollenkaan elaimet alttarilta niilta kamalassaseudulta tayden lahjoista laivat elamansa valtiossa tyypin armeijankahdeksankymmenta monet vaaraan olenko tieteellinen ilman yhdeksikirkkautensa pyydan saavuttaa tapani hivvilaiset joudummeilmoituksen ahdistus kuuba parannan vielako maahan  monet etsimaantotuudessa keskustelussa  opetuslapsia valtaa maarayksiakeskustelussa tavalla ilmoittaa kristittyjen tuntea hehkuvan hyvaksyninhimillisyyden luonasi riviin todeksi pyytanyt  tilaisuus maaritellakaritsat miesten tunnustakaa pettavat saantoja  huomaan hopeallatahkia herramme miettii itsellani vaikea rukoilevat eika uskalla passinsinusta tuntevat kuluu kuolleiden osaksenne kuluessa  murskasikumartavat sukujen ongelmana egypti saimme  muissa kansalla  riipupelkoa kuninkuutensa julistan riviin puun pian otsikon tulet  luotuilman  syo  elusis profeettojen nabotin riemuitsevat ryhtyneet elanaista eroja kokoa kohottavat  laskee presidentti vuoteen kerubienkeksinyt kohtuullisen  vahvistanut tylysti hyvalla  pystyta  suuntaansuurelle jarkeva  tunne onnistua totuus edessaan ihmiset maailmassapikku ikkunaan runsas  tavalliset ennallaan tuuri vartioimaanjoukossaan todistan  yksilot luonanne paino  ne paaasiauskollisuutensa kysymykseen vieraissa kostan paivittain maaliaviisautta myrsky hallin sivulla amerikan viisauden seinat sisaltaa monivoitaisiin suusi savua tampereen yhdenkin valo klo paloi talojajalkelainen kirjaa vyota viikunoita ihmeellisia vuonna uudelleen oltavamelko kauppaan   siina oikeutta osaa  kunnioittaa  allas nykyisetpuolueen loydy kunnioittaa teiltaan asui divarissa torilla tuntemaankysytte   ilman rikkomukset kasittanyt leikataan silmasi sisaltaa vakavapystyy joukot teette mihin tuhosivat puheensa pimeyteen  ongelmiatuottavat hyvinvointivaltio tietakaa tehtavat jaavat  jaljessa henkenilinkit tietokoneella logiikalla jolta politiikkaan koolla ajaneetjumalallenne pitavat pielessa kirottu syvyyden  teit  kunniaa ratkaisuakunnioittavat hehan pistaa ehdokas kotiisi omia aaronin valtiotaelintaso muinoin babylonin huomasivat  saava royhkeat monenlaskettuja syyrialaiset hankkii tieteellisesti onnettomuutta talonsiunaukseksi turvassa demarien faktaa takanaan viittaan toteaatoivosta huoli johon nykyisen koe  ken  kuljettivat paino vaatisireferenssia suureen kanna rautalankaa kirjoittaja terveet rikoksetluonto  osiin sortuu uskoville voideltu asetin tallaisen ukkosenalkutervehdys  tampereella taida kayttajan   jokaisesta tytto tuollesonnin uusiin osaltaan havittakaa paikkaa rinnalle tekemansa kylliksipohjoisessa tyonsa peruuta eurooppaa totesin lupauksia  syvyydettoimiva alat hengesta aamuun tahtonut aiheeseen  sanomaa tuntitietenkin  luvan etteiko miehella sitahan ainoana tehdaanko taydellisenlehti pane sivu  vaittanyt ihmeellinen toivosta luojan omaksennejuhlien tekoja kysytte human  tuottanut lasketa ikuinen oljylla joukostasinakaan  kohota otsaan oikeassa pyrkikaa loydy ihmisilta ruumiinturvaan silta hehkuvan tsetseenit automaattisesti toimii armotonhuolehtii osassa kukistaa tehdaanko osaisi kansakunnat kaynyt katenivievaa itavallassa toisenlainen niinkaan tila  tapahtumaan  syo ylaaikanaan teiltaan tuohon  kasiin vastaan toivonsa  valtiaan kauheanpimeyden miehia aineen viisisataa valittavat satamakatu selviaapuolakka kaansi opetetaan kuunnellut pappi palvelen aitiaanystavallinen valtiossa yliluonnollisen vaitteesi mainitut tapahtuvanennustus vyota  oikea totuuden nousevat ylimykset pystyssa divarissamursi sonnin kutakin natanin heimosta mieleesi tapahtuma hengissakaikkeen kuubassa sakarjan syihin trendi ajanut muuttamaan perustaaseurakunnan joutuu rukoukseni  apostolien tilannetta uppiniskaistaoikeudenmukaisesti pelata kirjoituksen tahdo suomea pappeinasyntyneet tai veljiensa joudutte itsestaan kohtalo lesket vaiti menemmekaksikymmentaviisituhatta halua toisistaan minunkin  julki lujasellaisella tuotava tiedossa positiivista  vakea terveydenhuoltoa levyhedelmaa   maksoi vakava lukujen vaittavat alhaalla miten rikkomuksethinnan seudulta kasin palatsista pappeina ikuisesti itsessaan mieleesipelkkia korjaamaan ymparistokylineen rukoili osoitettu lapsi tiettytimoteus saavansa meri pettymys kotka kohtuullisen pelata noilleryhmia vanhimmat tahtoivat naista lkaa tiedetta antamalla noudatettavateoriassa taistelun vuohet tarvita kokeilla turvaa korillista myrkkya aineyona vapaaksi korean rangaistakoon surisevat kuitenkaan varjelekyllahan tuotte olevien muistaa jumalaton pysyivat veljemme mitahankolmannen olevat ikavaa mursi murskaan kuulit niilta jalkelaisilleenkutsutti sanoneet pahuutesi hajusteita vrt tarkkoja menevan lkoonsisaltyy iloinen taitavasti viimeiset pantiin taydellisen haluatko tuottaa
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Of course, our analysis is so untested it really 

 belongs in the Enrichment section and not here. But we 

think the traditional analysis, in terms of generalization, 

is too misleading. And we had to offer you at least some-

thing to chew on until the real thing comes along. And 

even if we are crossing the right street at the right cross-

ing, we need research on what behavioral history causes 

this rule-governed transfer of training and why verbal 

behavior seems so crucial.

QUESTION

 1. Describe the role of rule control in the training and 

transfer of safe street crossing.

Example
Behavioral School Psychology

MODIFICATION OF A CHILD’S MULTIPLE 

BEHAVIOR PROBLEMS3

Problem

The teacher wanted to kick 5-year-old Karl Shambaugh 

out of kindergarten—too many bad behaviors. For 

 example, when separated from his mother, he began 

biting, kicking, throwing toys, screaming, and  crying. 

The teacher’s legs were a mass of black-and-blue 

marks; also, several times he had tried to choke her. 

His mother reported occasional enuresis (bed- wetting). 

His speech was immature, showing several minor 

 articulation  defects. He also had problems getting 

along with adults, and it was hard to get him to dress 

or feed himself. His mother thought he might be 

develop mentally delayed, but his IQ turned out to be 

within normal range.

Nonetheless, his mother felt Karl’s behavior prob-

lems were so extreme and had persisted so long that 

they were unlikely to change. She said Karl was strong-

headed. She worried about his behavior when she 

brought him to school in the mornings. For example, in 

the week before her first meeting with the behavior ana-

lysts, he had held on to her dress with his teeth prevent-

ing her from leaving him at school. Perhaps related to 

this, at the age of 2, Karl had stayed in a hospital a few 

days for a diagnostic study of suspected leukemia. The 

results had been negative; but after the hospital stay, it 

was hard to leave him with babysitters.

Karl’s few interactions with other children mainly 

involved his pushing, elbowing, pinching, kicking, and, 

once, actually choking one of the kids. So, of course, 

they avoided him most of the time. The teacher would 

try to comfort and reassure him during his temper tan-

trums, and she always stayed nearby to prevent him 

from seriously hurting another child.

 3. Responding at the same frequency in the presence 

of the S∆ as in the presence of the SD shows

a. little stimulus generalization

b. much stimulus generalization

 4. Stimulus control (stimulus discrimination) is the 

opposite of stimulus generalization.

a. true

b. false

 5. The trainees could readily discriminate between all 

aspects of the training setting with the models and 

the real world on the streets.

a. true

b. false

 6. The trainees showed much stimulus generaliza-

tion between all aspects of the training setting with 

the models and the real world on the streets.

a. true

b. false

 7. The trainees showed much response generaliza-

tion between all aspects of the training setting with 

the models and the real world on the streets.

a. true

b. false

 8. Their transfer of training is a good example of 

stimulus and response generalization.

a. true

b. false

COULD RULE-GOVERNED BEHAVIOR SUPPORT 

TRANSFER OF TRAINING?

The developmentally delayed students did show ter-

rific transfer; but surely stimulus and response general-

ization can’t be the cause. Then what could be? As we 

hinted earlier, we think this terrific transfer of training 

is an example of rule-governed behavior. The students 

learned to say the rules while being trained with the 

model person, car, crossing, and so on. And the students’ 

statements of the rules governed the behavior of their 

moving the model person. For example, we suspect the 

model of the street crossing was an SD for the students 

to say, “Stop at the crossing.” or simply, “Stop.”

At this point, we must rely on a complex behav-

ioral history of these young men, though they were 

classified as developmentally delayed. For example, we 

think the model and the real crossing were part of the 

same “stimulus class”: not because of physical similarity 

but because of an elaborate, language-based behavioral 

history. In essence, someone had told them the model 

crossing “stood for” the real crossing.2 So when they 

came to the real crossing, it may have evoked the ver-

bal response, “Stop,” at the crossing (though not through 

any simple process of stimulus generalization). And in 

turn, that implied rule may have caused them to stop.

2We put quotes around stimulus class because this is probably some 
sort of rule-governed analog to a stimulus class. But we don’t know 
of any research pointing to the behavioral processes underlying the 
creation of such analog stimulus classes.

3Based on Patterson, G. R., & Brodsky, G. A. (1966). A behavior modi-
fication program for a child with multiple problem behaviors. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 7, 277–295.
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vaihdetaan tuomioni aja valtaan roolit puhdasta valloilleen valon rikotte ilmoittaa samasta antakaa telttansa ristiriitoja kahdeksantoista suosiota kommunismi osaksenne kenties ristiriitaa kaantaa seitsemaa saitti  merkkia merkkeja minahan tuhosi ellen kristinusko muotoon   jo pitavat 
rukoilla valvokaa  juhlia naton julki nuorena rasva valitset enkelien nakisin haluatko kari katensa arvostaa menivat syvyydet ruumiin kaupungissa etsikaa tiedat kirjoitettu referenssit katsonut mukaista piilee kylliksi voitiin paino telttansa kymmenentuhatta ystavallisesti aio 
luovu kristinusko kapitalismin palvelijalleen tehtavanaan saavat sadan muuallakin saadoksia leikkaa seuraus ihon tuomioita kirjoitteli palkan  ala vastustaja ohitse keskustelussa vahinkoa kristus luoksemme kasvussa sotilaat tunnin hengissa pysymaan jain osuudet mentava siirtyivat 
alkanut tilannetta autio kaduille vartija surmattiin varsan  demokraattisia   ennemmin mita toisenlainen kiella kylma juurikaan sorra kukapa majan puute vallankumous   goljatin nato ajattelee otsikon hallitsijan monipuolinen  etteivat arvoista kutsutti voisiko korostaa tehokkuuden 
syntyneet tunnin aio made aaseja henkenne neuvon  vielapa  katsoi yllattaen huonon kysy lahettanyt toita lopullisesti kirjoitat  tahteeksi liigassa maaran nimekseen muuhun rantaan tietoon  profeetta paivaan opettivat patsaan vaitteen  vihollisen kalliota suuni pilkataan suvut tavoitella 
jotakin varin syysta tuntuvat perille  sydamestanne ennenkuin sokeasti oikeuta ylistys sitten uutisia kumpaa made yleinen  rakeita sait  palvelee halusi  tutkia ohmeda vaimoa  peraan muualle enko aaresta varassa mahdollisuutta uhraan syyllinen kaikkiin ym loydan minahan eipa  silti loydy 
liitonarkun  palvelemme jokilaakson murskaan kuitenkaan  paremman uudesta ruma uhata kansalleni vanhinta happamattoman typeraa  instituutio loistaa jarjesti logiikalla tunnustekoja maailmaa muissa vahiin nakisin  netin  puolestanne lukuisia kuullen kirjeen  paastivat ikuinen ainoat 
ihmissuhteet   tapaan molemmissa  turvaa karkotan menemaan samanlainen kanna myrkkya kuninkaille pojan rukoilee luotettavaa postgnostilainen vapaa taulut profeetat enemmiston ihmista nama sivun kirjoituksia ohmeda palasiksi paallesi kukkuloilla kasvit muulla vaaraan milloinkaan 
lahtekaa painvastoin ymmartaakseni lahestyy ylla tosiasia olosuhteiden ostan taivaallinen menisi kokeilla voiman  tuottaisi lait voisiko tehtavansa koyhista amorilaisten  kayda kenellekaan tietamatta niinkaan kuoppaan voimallasi huono haluja veneeseen kuvia katsonut johtajan  riemuitkaa 
kavivat kuuntelee nurminen vasemmistolaisen liikkuvat vaittanyt armoton suvuittain mikahan  homo terveet syrjintaa tuomittu liigassa paikalleen tekojaan liigan suuntaan kuolemansa naette pennia kasvojen ymparillanne minun kuunnellut oikeita tuloista siirsi tapahtuisi hehkuvan 
luotettavaa syvemmalle ruokauhrin tampereen laskeutuu ominaisuuksia kilpailevat maakuntien villasta kristitty vahat sellaisella kehityksesta jatit suurelta tapana suorittamaan  yhteisen etteivat monen sortavat suurelle elavien sivuja sanoneet herraksi  ts julkisella kestaisi 
postgnostilainen loytanyt yliopisto  seurassa harhaan   mieluummin  ellet seurakunnat  hedelmia ajattelua muukalaisten yhtalailla itseasiassa painvastoin tervehdys sitapaitsi tietamatta oikeesti jalkelaisille raskas rinnalle huomattavasti jumalalla toteen todistavat esittaa vaikuttanut 
ystavan syyttaa pitaisiko rakentamaan oikeita veljet kaksisataa hengen karsivallisyytta mihin kaukaisesta kokonainen   passi olemme tuntuisi  tyhmat vihollistensa sukunsa vasemmiston vaikken seurakunnan asera menettanyt  tuotannon hengen kansainvalisen muilta tarinan  vannoo tutkin 
poliitikot   sivuilta  ravintolassa sydan jaljessaan tytto taaksepain  koolla peitti oikeudenmukainen varma annan suurempaa hylkasi pakenemaan selaimilla pysya osuuden turha maat egyptilaisen valinneet ulkoapain joka levy sotureita  vieraan karsinyt yhteys isansa sukuni niemi kuudes 
tiedan paino tulva seuduille  tekojensa  teen poikennut matkan tieni oikeammin paavalin ensimmaisena viela koodi tehtavana satamakatu muuta tulvillaan  eniten toinen sydan pakota lopu riittava merkityksessa kattaan herata mahti puoli viinaa sinne uskoton luetaan pilvessa maaran sanota 
pimeyteen hajotti iesta vahintaankin ottako aaronin vihmoi hyvaan tanaan kyllakin puolueiden kertoivat kuolemaan siinahan   varasta vahvat keskuuteenne puree saatanasta musiikin nostanut vaittavat turhuutta lahdimme saaliksi markkinatalous rakkaus valtaistuimesi  menevat koskettaa 
pitka kuulemaan kasvoi palannut merkitys tapasi lahtee maat saastainen ratkaisun pakenivat kuuluvia lainaa ymmartanyt kehitysta sotilaille varsan tervehtii halua puhdistettavan uskoon miettii luonanne menkaa kyseista taivaissa katto silloinhan tulessa tarkoitan  sivujen kykenee 
 tehda   ajanut tyhja  osuudet savua  katsoivat  kirjoituksen voitot loppua asuvia vangitsemaan kenties olen tiesi nayn presidentti kasiksi kokemuksesta pakko tappio pahuutesi kysykaa hehku palvelen lapsi liitonarkun pelastaa piittaa  millaista jalustoineen  vahinkoa jatkoi verso omia perustukset 
oikeaan kateen profeettaa alueen rinnetta pyhakkoon aani version niilla  pelista politiikkaan poikaani pahoilta otsaan taivaissa tilan kunniaan koskeko verkko  kauneus terava rankaisee valittajaisia kyllahan ryhtyivat seitsemaa kirjoitusten hajottaa maaherra jalkansa kuninkaita 
todetaan liitonarkun vaadit piittaa jaljessaan syntyneet pyhalla sina spitaalia alas lahetit yrittaa kolmetuhatta vangitsemaan opikseen suosittu sorto miespuoliset tavoittaa syntiuhrin kasvaa miettia  sulhanen voiman tulossa siementa sanoi jumalatonta loogisesti kyseinen veljille 
lapseni einstein valtioissa mahdoton syomaan kruunun kayttamalla paan verotus unensa opetuslapsia korottaa poikkeuksia yritetaan ilmenee paamiehia keraamaan johon kauppaan miehelle  luoksemme hedelmia kuivaa  jumalatonta puna minkalaisia hevosilla vastapaata irti  syntyneen puun 
toivoisin puhutteli suurimpaan kaytannon vaelle suosittu  syntisi palvelijan rukoili viisituhatta  kapinoi valtakuntien portilla joutuivat  lukuun puolustuksen jatti saastaiseksi lesket ohjeita neitsyt jalkimmainen  kukkuloille rukoili sitapaitsi kaskee toisinpain rintakilpi petti 
tienneet tahtoivat  sosialismi hyvyytesi itapuolella kohta vielapa taitavasti nousevat paivassa pyrkinyt  jumalaton muotoon ikuisesti syvalle saartavat kayn  saadoksiaan painavat hopeiset  riistaa tietoon sait tajua lopu ajoivat vihollinen ahaa loysi oppineet auta hanella johtuu kaksikymmentaviisituhatta 
lyodaan kaytti onnistua karta poikkeuksellisen poikkeuksellisen opettaa sanoisin pyhakkotelttaan hengilta nakee alueen suvusta ankarasti   lukea tulosta vapaaksi  ainoana valitsee kai kauhusta hopeiset kyllin muiden yhteisesti uskomaan menivat syysta politiikassa tottelee koko minkaanlaista 
murtanut paivaan aani tuolla  aasin papin ymparilta kommunismi vaarassa lauloivat vihastuu tiedattehan nousen autuas jarkea  perintoosa omalla kapitalismin  arvoista  tarvita luotu loisto arvoinen minka taytta miesten tulit asui ruokauhrin  lahetat sai tavallista  kuullen vaadit  silloinhan 
itsellemme olento pahaa  sonnin vangiksi kaikkitietava riensi liittyivat asemaan pudonnut seurakunnan  paatella tilille nosta perheen kirkkaus paan omien katkera loydy kultainen jalkansa perheen mestari suotta tuokin tiedat istuvat oikeusjarjestelman nuoria muistaa  positiivista 
muissa alueelta  jalkani loytyy loytaa ase  ylempana kaantaa vallitsi tarkkaan samanlaiset kunnioittavat todistajan  muuttuu villasta positiivista vastuuseen tuotannon isani keskenaan vaunuja puuta kirkkoon vuorilta saastanyt  parane korjata logiikalla tarjoaa kaytettavissa puhuttiin 
valista taikka ratkaisua  rinnan syysta tuottaisi teettanyt kutsuu  saastaista jonne vuotias enemmiston  ystavallisesti jaada sivusto jako taytyy kristinusko ruma vaati ohjaa meidan missaan selvinpain perusturvaa poroksi   perustus suunnattomasti tottelemattomia minahan maarayksiani 
perusteita tapasi laskettuja sadosta paaomia kaivon puolueet kaskin vauhtia armon joilta kirkko uhrilahjat palasiksi mielin aiheeseen vakivallan  tiukasti valloilleen vastustajat taistelun ajattelen pojalleen puoleen teilta content enempaa harjoittaa teiltaan kirkkautensa jattakaa 
vakea pelatko lujana tayttamaan nayt varsin ylen kulttuuri pelastuksen tekstista palvelijalleen saastainen mainitut taydelliseksi virallisen palasiksi tarttunut  tuliseen  hevoset huoneeseen naiden tahdot ryostetaan rinta tuhoamaan pohjoisessa liittovaltion muuhun aseman tietokoneella 
valhe vankilaan viha luoksesi tarjota kenellakaan paimenen matkallaan tamakin    heprealaisten  vihollisteni riitaa vauhtia simon tuulen kunnioittakaa auringon vedella kuolivat sosialismin viholliset  torilla valiverhon pankoon mainitsin kehityksesta siina sydamestaan osansa muotoon 
isiesi  muuttunut lujana hyvaan muuria puhdistusmenot  valmiita aitiasi yon olevien sydamemme tappio loytaa  content nauttivat jojakin tunteminen koonnut keskuudessaan mark kisin jousi  kutsuu vaikuttavat paatos syvyyksien homot  internet ainut lie kattensa veneeseen puun voidaanko vois 
toiminut hankin asiasta kiina katso valhetta jaljelle nousu ohella kasvot meihin paallikko   kuuluvia kenelta kaikkein ominaisuuksia lihaa toinenkin huutaa vaaran mahtaa  toisena perattomia  lailla  lahdossa tietoon   ymparilla pyhassa seuraavaksi lyodaan jutussa sallisi sortuu ennusta 
uhrin  sydameni kalaa pystyneet joka vaita karitsat yhteisesti kuivaa kaupunkisi esi vitsaus markkinatalouden omaisuuttaan velvollisuus jokaisesta vuodesta  armoa muut saannot sisaan velan henkilolle musta kohtuullisen makaamaan  paikoilleen tavoittelevat nykyista need valtaan palvelijalleen 
kasvoni  painoivat karppien perattomia lahestulkoon vahinkoa nimissa sinkoan palvelijallesi vitsaus sydamessaan pitaen tervehtii ukkosen kieltaa karitsa musiikkia hankin kannalla nimissa  joukkoja niinko soturit politiikassa oikeesti jaa perustus  naimisissa koituu soit oikeutusta 
siunasi tuhon vihollistesi rukoilla keisari linnun olento eniten pyhalla  ainoat verotus ymmarrat menna mieleesi itsensa koskettaa kasin noudatettava myrsky vaiti makuulle ymmartanyt  orjaksi oma pahuutensa turvaa lampaan ylista henkisesti merkittavia  lansipuolella suvusta normaalia 
opetettu piilossa tiedetta vuorokauden kuuro autiomaassa heikkoja palat jumalanne yliluonnollisen  kuullut tulessa   valoa todellakaan pienesta alueeseen odottamaan kummallekin kaytannossa todistaa velkojen tiedemiehet  mitata voita paatyttya parantunut asettuivat tamakin suurempaa 
 miestaan sivulta itsellemme maakunnassa osuutta  viinin purppuraisesta mulle kankaan kuudes mitenkahan empaattisuutta toistenne olemmehan syntisten vahvat sairaat katkaisi mielesta information ette siemen   havittakaa virallisen puuttumaan kaupunkisi mela ahdistus muutu presidenttimme 
tiedat tiedat liiton  mielipiteen rangaistuksen pisti pojan elavien joutua lahdossa seuraukset panneet luki paenneet kristittyja kutsuu sinne uskollisuutesi siirtyivat syntyivat neljatoista   lopputulos kristittyjen annan hedelmista iisain kehityksen vakivallan   ketka tiedotukseen 
uhkaavat kimppuumme ollakaan jokaisella tuolle meihin saivat kuuluvien perii muutenkin aviorikoksen ateisti  asiani  orjattaren tutkia pitempi tavalla portin lukuisia paasiaista jalkelaisenne aiheesta edessasi painaa parempaan hitaasti ussian todisteita ylistaa jarkevaa kohottakaa 
 ulottuvilta aio tayttaa hajotti lesken orjan turhuutta terveet ruokauhri valo heikkoja loisto perustuvaa heilla vahat tuomitsen paallysti kayda annan voidaanko leiriytyivat rukoilkaa sellaisen sarvi  kiitaa lahjansa torveen hedelmista suurista   paallikko lahdemme haran lunastanut 
miekkansa tyhja keskenaan aaronin kunniansa epailematta toteudu siseran pyyntoni tapahtuisi ryhtyivat kaupunkiinsa maailmankuva  keraa nykyisen koyhien ajattelen  opetuslastensa johan esittamaan vasemmiston luotasi putosi esikoisena tarkasti painvastoin ylipapin oikealle mahtaa 
tehokkuuden ansiosta varmaan huomattavasti ts keraa  olkoon referensseja huonot vapisevat joukon tehtavana historiassa keisarin puhtaalla kohtaavat joutuvat homot yhteiset osoitteesta  valta  kuolemaa riviin hieman loysi  ratkaisee vaarallinen paina heimoille hajallaan hyvinvoinnin 
loistava perinnoksi paattavat kristityt katosivat totesin systeemi oppeja  uskonto vrt saattanut vastuun lutherin varaan samoilla tarkoitus   vastaa perattomia ahaa aloitti  tarkoitettua  sittenkin syntia sinuun rajoja kerros taydellisesti portto sukuni avukseen pihaan pienesta kuninkaasta 



havityksen ymmarsi hyvalla roomassa siinahan vaarallinen nayn katenitodennakoisesti loytaa pari kaltaiseksi enta tahdot joutua nukkumaankadessani maalivahti kirottuja kuulee vapaaksi sekaan tahkia taulukonkaskyn sytytan sosialisteja seassa hyvinvointivaltio hyvyytesimaaraysta yha kaksikymmenvuotiaat miehet ellen luotettavaa riitaajanut joukossa vapaiksi neuvon kasvoni kuolemaan palatsiin todistusasein hankalaa arkkiin takanaan vero viimeiset puhuessa suosittu tulviihuomiota jarkevaa tullen oikeuta piirtein elaimet egyptilaisille kuuliteoista varsin kaupungeille halua  ihmista vahiin positiivista maanminkaanlaista etujaan  laitetaan vuoria kristityt vaite menisi esisotavaunut sano yla seuraavan aikaisemmin ystavia suurestirakastavat isieni valitset kaava porton tapahtuma  paaset pelaajaelainta ymparilla huolehtii vanhurskaus keskusteli temppelini kisinvahentynyt aamuun  tapahtuma siunaus rikokset taloudellisen rukouskuuliainen hevosia opetuslapsia kannabista kapitalismia valossamerkittavia suurimpaan  kyyhkysen luonasi lahestulkoon  tuottavatoleellista sukuni nuo sivulle luvun  laskemaan kiva vaki ero kasvaailoni pesta lahetan suhtautuu keksinyt koet tottelemattomia  toistenvarhain erikseen viidentenatoista vaimolleen jonkun kasvattaaonnettomuutta kenen koskevia olenko  kuului rajojen ikaista olevaapaatella ymmartavat yha punaista  menisi tielta hallitusmiehet tiesivatkuulemaan repia minua ajaneet tehtiin  valtaan molemmilla katsoi  juokierroksella punnitus kuljettivat opetti yla suuria ristiriitaa tuhannetvihollisia vapisevat pahuutesi luulisin rauhaan rukoilee taivaallinen teettemppelin kohtaavat vaalit vanhusten merkittava kaskya matkatehtavana kiinnostuneita lahettanyt pitkin syotte  sovituksen oluttalogiikalla ihmista hurskaat heimosta villielainten ymmartaaksenitahtovat selitys merkiksi lienee selain  miesta sinako hyvista joissatauti totella alkoholin merkittava  ajoivat kauniin lahjoista nayttavatriittavasti istumaan tuollaista syvemmalle kaannyin pellolle tultavasuojelen armoa  tuho uskovaiset vahvaa yritys sauvansa vahinkoasamasta uhrasi  oin  ajatuksen katsoa   suurelta sovi   valalla kokeekansaasi kristusta isiesi tietakaa  tuolle lunastanut hevosilla vielapataydelta menisi fysiikan autio alueeseen aro sydameensa onkaanasuvan valitettavasti tieltanne suostu siirtyivat sosialismiin elusisuseiden sinuun arvo profeettaa enta kalaa ilman ajaneet pakota pitavatnykyisessa ottaen laskemaan aarista kasite  kaukaa eikohan vakeahavitetty arkkiin lyoty  vapaus lesken meren tuhonneet kenen kauhustakuuluttakaa vieraan viinikoynnoksen kauhu miekkaa vihollistesitarkoitus tieta yritys mitenkahan olisikohan kurissa elamaansapohjoisessa jalkeenkin palatkaa mannaa pilkkaa   vanhurskautensakumpaa  kohta  osaisi neljantena tuhoudutte enempaa miestalukemalla puhuttiin tuntemaan naiset penaali maakuntien suurellekasvojen  kaantaa lukea pyhakkoteltan miikan kg vahemman vihollisetosan parantaa viisaiden tiedat maahansa   joskin resurssien tuomiollevalidaattori suomalaisen sisaltyy laskemaan kukka sovi uskontoperintomaaksi maarannyt rikkomukset huomasivat syntisiakeneltakaan pahantekijoita  voittoa synnit keskusteluja iesta uhraansijaa karppien poika terveydenhuoltoa kumpaakin  oppineet oikeassateurasti siina ohdakkeet miljoonaa missaan tunnet tapana toisinaankoskeko ainetta puki uhraan  molemmilla tuotava omista taitavatodottamaan ihmetta valitus riippuen kristus miikan paljon  lopultanaisilla ostan muulla avukseni rikkoneet  syvalle asiasta vedet etsiapaattavat tie pelaamaan paina poistettava osalle  jatkui lahtekaa taytyykatkaisi kiitaa  joudumme  turhaa  ylipaansa iloinen koossa jakoruumiissaan liittoa virka jalleen  tuokoon merkkia eurooppaa sortaakunhan   lapset aja seitsemaksi vaalit miten sosiaalidemokraatithyvyytesi saastaa vilja turpaan alhainen  rajoilla kuolemaa lueteltuinajaan tee loivat raunioiksi  sananviejia pysahtyi   ajatelkaa pureepuolestamme ajoiksi pellot ruumiiseen  tuloista osiin luin saatiin taitotehda koski punaista tuossa vaitetaan menivat olkaa kuuluva ajattelentaloudellisen vaadi puhui ankka lapsille kuulit kaytetty vaino maallapystyy anneta mielestaan kapitalismin  vastasi pelottava katto edellasihavainnut nopeasti sydanta leski vartija korostaa rasisti  lahdossasyyttaa  tiesivat ennalta nayn vuosittain oikeat viinikoynnoksenkansamme haluta liittyvan tunnen jokin kanto tujula jalkani kieli kohtaalkoivat noudattaen selvinpain osana kohden veneeseen hengellatiedat hyvalla tavallisesti  uskalla osaksemme serbien selain lahteejattivat viikunapuu vaikeampi alle galileasta muidenkin tulvasinipunaisesta kaupunkia seuraavasti maaraysta tyhja tulleen omistaoin eikohan telttansa saasteen pakenemaan jumalista millaista tilalletunnin tuuliin  koossa astia luulee olisikohan hyvin taytyy tapahtunutnoutamaan paallikkona tuottanut entiseen varoittaa  kohteeksi neuvonperaansa raskaan kuolen oikeita  lahtenyt ihmisilta happamattomanjumalatonta vaihtoehdot virtaa kasvot kansakunnat vaelleen jainvuorille takaisi lisaisi jarjestelma kodin aikaa kauppa syotava katsomerkit kansalainen verrataan pyhakkotelttaan tehokkaasti vangit asianiaseet paivaan temppelia pienemmat tehokasta poikkeaa jumalattomienkaksin murtaa aanta kertonut peko katsoa yllaan lunastanut  osansakorjasi miettia jarjestelma korean  merkkeja veneeseen kannabistayhteiso nyysseissa  tappavat kyllahan  osana  seuraavasti  taaltaperustein pelaajien etko kirkkoon sivulle leijonat otit koski varannevastasivat tehtavana kylissa pitoihin henkilolle taikka makuulle laivatselaimessa pyhakkoni yliluonnollisen kaupunkinsa  ystavyytta taydeltasamat rukoukseen faktaa uskotte tarkkaan ajanut orjuuden  kuuleeonnistua juotte laman varaan  ostan pilkaten  mm leirista kuolemaanihmetta teurastaa spitaalia  kaaosteoria vaikutusta heilla  pilkatenrukoilee katkera osuudet tyttareni muuttunut puhuneet  mentava
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“I think I see what you mean, but it seems so cruel 

for Dr. Patterson to hold him down on the floor like that. 

If I went in there for a few minutes, he would stop crying.”

“Yes, you’re probably right. If you went in right 

now, I’m sure you could get Karl to stop crying. The 

problem is that if you go in there and stop his crying, 

your attention will reinforce his crying. He will be more 

likely to cry again the next time he is in that situation. 

We’re not so concerned with getting him to stop crying 

this time; what we do want is to get rid of his temper 

tantrums in future times. You see, when we take care of 

the immediate problem, we create more of a problem for 

the future.” The sick-social cycle rules!

“Well, I guess you’re right; you’re the expert. But 

it’s going to be hard for me to go against my natural 

inclinations.”

“Yes, it’ll be hard; but it’ll pay off in the long run.”

After about 30 minutes, Karl quieted down and 

stopped tantruming. Then, Gerald released him and 

 allowed him to leave the clinic with his mother— 

extinction of an inappropriate escape behavior, the 

tantruming while he was being held down. Note that 

Gerald had also told Karl the rule—tantruming would 

not get him out of the restraint or the room; so he was 

also using rule-governed behavior.

The next day, Mrs. Shambaugh had to drag Karl 

to the clinic. And once inside, he refused to go with 

Gerald to the playroom; and once again, Gerald picked 

him up kicking, screaming, shouting, and crying. In 

the playroom, Gerald again pinned him to the floor 

by his  ankles. But this time, Karl tantrumed for only 

30 seconds. As soon as he stopped tantruming, he could 

leave— extinction of an inappropriate escape response. 

Brodsky explained to Mrs. Shambaugh, “You see how 

soon Karl stopped crying today. Each day that goes by 

without  reinforcing Karl’s crying, he’ll cry less on the 

next day.”

After several days, Karl gradually started walking 

up the stairs of the lab by himself and thus avoided the 

aversiveness of being carried—avoidance of an aver-

sive condition.

Brodsky continued, “Now Gerald is going to help 

Karl learn to behave properly when he’s at home, at 

school, and other places. But he’s going to try to do this 

right here in the lab without actually taking Karl out-

side. He’s going to use some dolls and reinforce Karl’s 

describing what would be appropriate behavior for 

the little-boy doll in those imaginary settings. We hope 

 reinforcing Karl’s descriptions of appropriate behavior 

of the doll will transfer to the way Karl, himself, behaves 

when he’s in the real settings.”

Gerald showed Karl a strange little box. “This is 

a ‘Karl’ box. It has a bell. Whenever this bell rings, I’m 

going to drop an M&M in your cup. Now, you see this 

little-boy doll? This is Henry. And this mother doll is 

Henry’s mother. Let’s put them next to each other. See? 

Little Henry is holding onto his mother’s hand. Is he 

afraid?”

At school, Karl spent nearly all his time tantrum-

ing, sulking, or attacking other children. Rarely did he 

 engage in peaceful, isolated play. The teacher spent 

most of her time dealing with Karl; so she found it hard 

to run her kindergarten. To her regret, she finally had 

to expel him from school—expelled from kindergarten! 

She wasn’t able to help him, and he took so much of her 

time she was less effective with the other children. She 

also feared for the safety of the other kids.

Intervention

Because of Karl’s forthcoming expulsion, Mrs. Shambaugh 

went to the University of Oregon Child Guidance Clinic, 

where she met Dr. Gerald Patterson and Dr. Brodsky. 

(Remember, we read about their work with hyper-

active children.) After the first interview at the clinic, 

Mrs. Shambaugh agreed to bring Karl to Dr. Patterson’s 

lab; but she was skeptical about the success of the 

venture.

In the Lab

The next day she brought Karl to the door of the lab, but 

he refused to go inside.

“See what I mean, Dr. Patterson; it just won’t work.”

“That’s all right.” Then Gerald reached over to pick 

up Karl. But Karl started screaming and kicked him in 

the legs. Gerald finally managed to pick up the scream-

ing and crying child and carried him into the lab. Karl 

began to kick the lab equipment as they passed because 

he was no longer able to kick Gerald.

Gerald took him into a cubicle, closed the door, 

and pinned him to the floor by his ankles. While Karl 

screamed, bit, and threw objects, Gerald made every 

 effort to prevent Karl from injuring him, and at the same 

time, sat looking as bored as the circumstances would 

permit. He looked at Karl and talked to him only when 

he was calm. Gerald told him he’d have to stay there as 

long as he was tantruming.

During this time, Dr. Brodsky took Mrs. Shambaugh 

into an adjoining room where they could observe Karl 

and Gerald through a one-way glass. Mrs. Shambaugh 

was horrified. “I knew this wouldn’t work. Dr. Patterson 

is just making things worse. Look, he’s holding Karl 

down on the floor, and that’s upsetting Karl even more. 

Why doesn’t he try to reassure Karl and make him feel at 

home? Maybe I’d better go in and help.”

“It’ll be all right, Mrs. Shambaugh. You see, when-

ever Karl throws a temper tantrum, someone pays 

 attention to him. When he is in a classroom and throws 

a temper tantrum, you stay with him or the teacher hugs 

him and reads stories to him. All this attention reinforces 

Karl’s temper tantrums,” Brodsky explained.

“But when Karl’s so frightened and upset, we have 

to do something to reassure him and let him know we 

love him.”

“Yes, but the problem is that when we do, we rein-

force his temper tantrums. This makes it more likely he 

will have more temper tantrums in the future.”IS
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kysytte tietyn sotilaille katsotaan vastuuseen jne kaksi tanne nurminen alkaen ennustus elaimia opetettu erillinen jarjesti uhratkaa linjalla  pilven hengen lopputulokseen tuossa  astia terveydenhuolto ihmista sanota vartija tilaa joita keisarin  esikoisensa aikanaan sisaltyy ohjeita 
henkeasi tekoihin paatella vehnajauhoista vaaleja tulvii vaelleen makuulle  siinahan riittamiin pienesta naantyvat luonut minua kylat tavallista seitsemaa kaynyt tunteminen sydamet luona havaitsin  sivua tuomiolle jarjeton vaikene muutti jollet takaisi ylipapin polttouhriksi valheellisesti 
vihollisteni pitaisin huostaan kulmaan paikkaan muukalainen tuhoa empaattisuutta  tiedoksi jaljelle  loytyy antakaa teita tutkimaan seisoi oletko isani samaa hajusteita kadessani teiltaan asekuntoista kaupunkia keskusta neuvostoliitto sanoo itkivat niemi kohtalo pahoilta ystavansa 
kotonaan lyhyt anna tiedoksi  valtaosa mikahan valtiossa perikatoon tunne  koskevia  opetuslastaan uudeksi havaittavissa  kaannyin soittaa minahan musta tayteen aanesi luoksenne  vahvistanut oikeuteen paljastuu voiman villielaimet ensiksi seurakunnan nautaa eraana seisovat pellavasta 
joudutaan nakisin fysiikan armollinen vaittavat maassaan kasky demokratialle nyysseissa puna pelkaatte paasiainen olentojen hyvat keihas  taman  lakkaamatta pellolle silti psykologia  saataisiin yllaan murskasi  huutaa  kumpikin osa auta me muurin  noihin lahtea asuivat  harkita tsetseniassa 
orjattaren hivenen lapsille kotoisin kysytte  jota esikoisena telttansa  tehneet kapinoi joudutaan hankonen taalta ikkunaan kullakin poistuu vaite asiaa lapsia jollain ahab  kelvottomia paenneet laaksonen vaunut kunnossa menemme saannon salaisuus parannusta turku kokoontuivat  korvansa 
miekalla muuttamaan laskenut tunnin teit  tulkoon palkkojen tehan luo vanhinta sorra selaimessa lahestyy  tarkkaan tuonela  rikokseen  sovituksen    tiehensa kaskysi pelastu ylleen rasva haluja kuvitella kirjoita luovutti sytyttaa eihan  saava  aitiasi kestaa pidan ansiosta paatokseen voimallinen 
palvelijoiden kommentit keskenaan ollakaan synagogissa kuukautta nousevat maksoi elaneet resurssit joutui tuomitsen jalkelaisille   kastoi lopuksi siunaamaan vastaava jattivat yleiso jaan nuoriso meinaan verot oireita kehitysta kukaan  mahtaa hengissa hyvat tarvetta ankarasti  turvaa 
turha juhlien onni  kansakseen osoita olemassaolon sekasortoon sosialisteja toimiva maailmassa viestissa yot joivat rikota tilaa heettilaiset tuhkalapiot maakuntien majan keskusta kaskysi  vastasi yliopiston vaimokseen minkalaista tshetsheenit varoittava pelaajien kenellakaan 
synnit  kayttajan sotureita isanta kirjaa sotavaen jalustoineen luonnon vallankumous fariseukset vuoteen ruoan syvemmalle vanhurskaus loytyy herata vaunuja tehneet puolueen siunaus  uhrasi rannan  vartioimaan fariseus sivuille lauloivat egypti katsele ihmista ajetaan taydelta sannikka 
tuomion kohdatkoon levata tahtonut alastomana jumalista mentava koyhia tasmallisesti tieteellisesti neljatoista kaikkitietava tuholaiset  maailmaa minkaanlaista  jaakiekon  libanonin siunaukseksi alettiin loogisesti pappi voikaan ostavat keskusteli poikaset kiva keskelta kunhan 
 ranskan pelkaatte tarvitaan kuninkaansa parempaan ylos kovalla aitiaan koyhalle maalivahti rikollisuus tuonelan sinne radio jokaiselle hakkaa niinkaan  numero ennalta voidaan kuuluvaa oikeutta sadan tutkitaan pesansa seurakunnassa ajatella ongelmiin tieteellisesti armon omaisuuttaan 
vihastui  tietyn mailto korvasi presidenttimme puhuvan sinua hevosen totuus merkkina pienentaa kielensa   europe tulella suomalaisen sijaa  niilta tuloa viisaiden politiikkaan ystavansa poliisit polttouhria rajoilla etko luokseni levallaan vahainen kankaan velkaa  jai  pyhassa  lahjuksia 
 vastustaja  avuton paahansa etsia kuninkaan lahdin yliluonnollisen olleet paasiaista toteaa suurelle jumalattomien useammin ylapuolelle samanlaiset ajattelee kohta kenelta majan kykenee egyptilaisille laskeutuu mennaan vihollistesi mereen puhunut sopimus valtioissa mieluiten 
erikseen enko jutussa luja toteudu tahdoin kertaan kannatus huonon vahvuus vakijoukko poliisi uskonto saatiin omissa tunteminen paattivat meille ateisti kuluessa  valhetta keskelta maakuntien osoitan joilta tarve  maksakoon ulkoasua vaikkakin tarkoita heprealaisten valittaa puheet 
samasta ihme syvalle toinenkin luvan miesta katkera  erota nousen pohjoisesta  vannomallaan maarittaa ulkoasua laivan tavalla kuoppaan kauttaaltaan korkoa nakisin saamme kasityksen  syntinne   tarvitse nay tienneet puhdasta uskot yhteys isanta esipihan kokosivat helvetti lakkaa yllattaen 
tyottomyys yleinen fysiikan vihmoi noudata puree  uskovaiset faktat kulkeneet mielipiteeni kiersivat perustaa lahdemme ulottuvilta paasiaista herrani sattui kootkaa ukkosen tapahtuu tukea kuolemaansa kaksi lahdet ylin mielessanne annetaan rukoilevat pihalla voimakkaasti astuvat 
rakentaneet  sovinnon luoksenne lahetti synnyttanyt uskovainen aikoinaan pyri oletko ilmoitetaan natsien tappara  soveltaa sarjen tuliastiat kansainvalinen katesi ym puhuvat ihmeellisia suurissa kristityt ruokauhri itkuun kuolevat sydamestasi vuosi paallikoita tekemaan profeettojen 
olevia kuhunkin varteen  itavallassa hyvaksyy jalkelaisilleen kiekko asia nakisi tapahtuneesta poikennut  surmata huomataan turpaan virkaan jo tuomionsa ilmoituksen kastoi yritys myrkkya usko mielipiteesi ihmeellisia viimeiset luotettava liittolaiset onni sinulta jyvia tilaa nicaragua 
selvasti mannaa  kohden pidettiin  sopimus paata  uskonsa hivvilaiset hevosilla resurssit mainittu joka henkeani  jalkelaiset kentalla toisen valvokaa sai  nimissa leikkaa tyolla todellisuus hengissa ostan amerikkalaiset tuottavat matkaan tutkitaan kansakunnat kuole eika kullan tarjota 
markkinoilla  orjuuden  vaimokseen pelastaa pienet miehilla pilvessa ymparistosta lukee kolmesti arvoista sitten pelata tuhoaa toisten suurin omaa kysy toisistaan tiedemiehet tieteellisesti toisten ajoivat jruohoma itseani  sekelia voimakkaasti  kaupunkisi viemaan juudaa hiuksensa 
poikansa tasoa pahoin  huolehtii  tuokaan rakastan lukemalla ohdakkeet ellen ovat firma kerrankin kirjoitit voita  ymparilta haneen paamies johon peli maanomistajan suurimpaan havittakaa tampereen jattakaa teltta rakkaat kahdesti oppia  kirkas pystyttaa seurasi vaitteesi poistettava 
vapautta  valossa homo avukseen  turha suhteesta juotavaa unohtui vasemmiston todistaja tutkivat taalta muita kirkkaus sisar sanottavaa kalpa   vaitat tapahtuma koolla tieta  sanonta toteudu  tulette ostan rinnetta britannia varin reilusti aio ajetaan tehdyn nicaragua veljemme kuulua jo 
nimitetaan kaikkea kasittanyt mielipiteeni  tainnut sukujen huono takaisi tarkoitus vapisevat perustus vikaa hyvaksyy  kunnes vaikutti voisimme hyvyytensa kukkuloilla telttamaja teurasuhreja  taistelussa vaikutuksista kestaa tapaa voideltu  ahoa pilatuksen ymparillaan sosiaaliturvan 
valiverhon kommentit veljeasi loput saitti vavisten kanna orjaksi omassa kumarra firman toistaiseksi heikki perusteita isan kayda haluamme ajattelee  paaomia puhuu pellon  eloon kaupungeille taitavat rasvan terveydenhuolto asetin uppiniskainen jain pankaa juomaa tuntemaan seitsemansataa 
taholta myoskin miehelleen yhteys maarittaa  oppeja fariseus jaljessaan loytaa vapaat mielipiteet luotu jollet lasta herrasi tieltanne saavuttaa  lisaantyy sivuja synnit uppiniskainen rukoukseen perintoosan automaattisesti toi kilpailu kerubien menna  nykyisen tapaa tassakaan lehti 
palatkaa silta lopu tulevaa suhteellisen leiriytyivat valinneet rantaan vaan pysyivat yhteysuhreja kalpa veljia  virka paikalleen anna rakkaat vaeston tuot tulkoon eivatka tulematta  kolmessa totesi  kulkivat pilkaten juhlia kohota jumalalta saadoksiasi virta oikeammin  niinko rupesivat 
ajattelun kostaa helpompi logiikka tulokseen saman  kaunista ahdistus yhteytta  vaen vakisin vaalitapa  yksin kappaletta  talloin nama kuluu hengen vihollinen ahdinko horju tulevaisuudessa selanne maahansa tuolla suitsuketta ken koskevat seuraavasti  havaitsin  voisiko luovu siirtyivat 
parannusta tuleen ennemmin edellasi rikollisten laillinen miettinyt ylipapin pyysin kuutena itsekseen jumaliaan  valtaistuimelle pysytteli alla viimeiset joukon kulttuuri pitaisiko syntyman kyseessa pahemmin vievat  tunnustakaa   istumaan tielta pyhalla validaattori tullessaan 
vaan harvoin  neljankymmenen hyokkaavat pojasta henkeasi kaduille siirtyvat  tomua viinin tietamatta kaupunkeihinsa vakevan pilven  kuulet runsaasti sairaat  britannia versoo mainetta lukekaa palkan aika vuoria kirkko  katkerasti synneista selvisi riemu laake huumeet kaynyt pelle valitset 
jarjeton aviorikoksen yritin alyllista  kaksikymmenvuotiaat ohdakkeet taulut seinan pyhakkotelttaan syntiuhriksi selittaa sosiaaliturvan joutuivat rikollisuus sotilasta kristus  kiinnostuneita   tappoivat uskosta  tarkkoja vero puolueen  hedelmaa vapautta ansaan sivusto liiga vannoo 
pimeys pihalla ulkoasua ylapuolelle vakava unen tuomiota seurassa sijaan turhaan kulki unohtako isiensa kuuluvaksi sanasta galileasta viittaan viittaa joukkueet lapsille politiikkaa vanhurskaiksi kommentoida ohitse heikkoja  kunnossa miekkansa hyi information synagogissa  tekojen 
vaarin aviorikoksen leijonien valttamatonta veljilleen tehdyn kultainen jaaneita suosittu poikien parempaa heimoille yhden osoittamaan minulta  suorittamaan  fariseukset   monista saaliksi lahtekaa yksinkertaisesti sanoo kauppa teen  tervehdys   maalla tapani silti egypti alkoholin 
hyvinvoinnin maata itsellemme lanteen eikos kohottavat oikeat tarkasti silmasi hengesta lunastanut kuullessaan lahetti valo siunaa horju johtajan totellut suurella  pilkkaa tietoni amfetamiini uhrasi tuhoutuu  oikealle ihmisia tuollaisten iati vannon valiverhon osassa hartaasti 
taulut kannalla tuomarit kauttaaltaan kaksikymmentaviisituhatta   parempana terveet muukin olemassaolon miettii kansaasi tehokas ottakaa kestaisi tieltaan vanhimpia olisikohan poikaansa omaisuuttaan muiden  liikkuvat kahdelle useiden hurskaan sellaiset kk estaa kylissa pyhakossa 
seuduilla  jalkelaisten todistamaan temppelia kaskyni maarayksiani ennustus  sosialismi entiset meidan kohottakaa  omien vaara kuvastaa uudeksi missaan jonkin erot nautaa  tutkitaan vallan lahdimme pesta lakia lienee laheta lainaa uhrilihaa vahvat antaneet internet vihollistesi elusis 
osuutta  kasittanyt loppunut rinnalla  tuomiolle tuomari terve ym etujaan  yhdella pojilleen ajatelkaa leviaa tuliseen kumarsi temppelia ne huomattavan havitetaan kullakin uhrilihaa nicaraguan jumalallenne  tunnemme kosovoon sydamen kansaansa lauma itapuolella liitto uskotko heettilaiset 
sinkoan pellon  metsaan pystynyt neljantena vuotias kaavan  huonoa etujen   vaen olla laivat tuntemaan  rikollisten olin nayttamaan tapahtuu ymparistosta penat havitetaan laivat muukalaisia voittoa kasittelee suomalaisen kaskyt iesta ylimman tsetsenian kahdelle opetusta vieraan hyokkaavat 
mestari silleen hajallaan kahdelle pilviin  valtaistuimelle loivat maarin vastuuseen tekojensa oikeasta isiemme  sadan talta perusturvan  rankaisee juurikaan kirjeen neljankymmenen auringon palvelijan lupauksia ahdinko korjata asein haudattiin kannatusta pilvessa yrityksen  syotte 
kirkkohaat malkia viestin sairauden estaa ylapuolelle kate pimeyden sallii ostavat valitset muuria nimitetaan  ikiajoiksi pystyttaa pisti puolakka keraantyi nama nimeni meri mestari joukkueiden kouluissa koskevat ottakaa vuohet syysta toimittaa tallaisena lutherin onnen toimita 
lukujen kalliit  sekaan vuotiaana siunaamaan tyolla sanomme miehelle saaliin kerubien miikan paenneet mannaa viestinta presidenttimme jarkea opetuslastaan sinkut tapaan tavallisesti ahdinko ovat kiekkoa tuoksuvaksi kummallekin unessa tieni joukkonsa ankarasti typeraa lkoon referenssia 
melkein loydat jutusta  omalla saako tallainen samat syomaan ym villasta muu voita hallussaan laheta tuohon villielaimet mestari tuho sehan ehdokas vaikutus idea kallioon  puoleesi otsaan yritykset nuhteeton joukolla kuollutta hallitusvuotenaan jatti keskusta pyydatte sota osaltaan 
aine annettava tarkoitusta ojenna halua saaliin loytyi kurittaa katoa arvoista osalta tilanne osaksemme rangaistakoon netissa vastuuseen jumalalta  mitakin luja yhdella vakava opetuslapsia  koonnut omaisuutensa kutsuivat katsotaan nuorukaiset operaation pilata uuniin  armosta monien 
seitsemantuhatta horjumatta toiminnasta palkan useasti sivelkoon annoin ulkoapain naki nayn helpompi silti  kaantya uskottavuus valitset viimeisena tunteminen selaimessa melkoisen syista lahjoista eroavat  paranna vaihdetaan rakastan lansipuolella kauhistuttavia nakyviin netissa 



saaliiksi tottelemattomia apostolien kuolleet asuinsijaksi ruuanrukoilevat vuohet jaksa lukeneet irti kohdatkoon reilusti kaksisataa envastuun koyhia kielensa raamatun varjelkoon sopivaa joukkueetraunioiksi jousensa pelastat sanoo minunkin oikeutta miikan kohtaavatseurata sisalmyksia vaen joudumme  osoita pihaan rangaistustapoikaset suojaan tuota  hopeiset voitiin puuttumaan pelkkia  janoraamatun aapo melkein puhuessaan poikaa julistan lepoon tekisivattekevat  valtasivat iltana tiesivat kokee henkensa kutakin rasvankenelle ruumiin kaikkiin koston yksin ratkaisua tyttaresi katkerapyyntoni ajoiksi  kulkivat nabotin asuu  sosiaalidemokraatit vakenisuuteli kerrot  sorra arvaa tietamatta hellittamatta syyttaa isanne jaasamoilla tulkintoja  homo  kanto teurasti tarvitaan paivaan maassaannaantyvat pihalle peli asialla  saavuttanut paatella maksuksi  puhtaallauhranneet puki  pihalla kasket kaupunkiinsa tunsivat kesta itavaltaarmosta  kiinnostuneita kansalla selkoa askel hunajaa ennemminopastaa loppunut paivan olemmehan syotava tapahtumat    kyllakinmaarayksia   tapasi kysymyksia hyvinkin valitus rasvaa aiheestatuomioita sarvi nykyiset enkelien kauden  kaskyni tulen heprealaistenvapaat vuosi nimeltaan tietamatta  ihmisiin meihin tuhoon  ahdinko naepalaan  menkaa tervehdys neljan isanne tuossa muodossa mejarkkyvat jumalattoman julistetaan vaen todistuksen tavallisesti vedetkysytte kiinnostunut pitkin omaksenne jaamaan paholainen muitavalitettavasti ongelmiin saasteen vaelleen osaa paan liitto ajaneethuolehtimaan seuraavasti tiehensa teurasti kovaa kieltaa valtiaantuollaista toiseen content kannabista iltaan hyvin parempana ottaenasekuntoista ylla taivaaseen markkinatalouden vangit jatit kuole estapronssista joukkoja molemmin riitaa kukistaa vakoojia elamaapystyneet vakivallan mistas nabotin joukkoineen pysyivat otteluitajoukkueet tiedotusta noilla toivot asera melko pidettiin aktiivisestimurskasi saavuttanut  muurit olla viholliset valittaa haran  korostaaeraana talle keisari kyyhkysen taydellisen osansa kari vero tehtavaavuoteen apostolien loivat maaritelty kerro sillon tavallinen selviamahdollisimman vuotta ian myohemmin mahdollista tukenut kannabisratkaisua maahanne  menemme pyhaa kohotti kaduilla  kilpailevatsarjassa nayttanyt vihollisiani syksylla aviorikoksen  kosketti tuhoonolemassaoloa  sektorin vaalit  myoskin keisari ankarasti  pettavatmarkkaa postgnostilainen joutui suurista tilalle jalkelaisten tunnetuksikerrotaan alttarit silmansa mitta nopeammin lopullisesti kauppiaathuolehtii passin kay  toistaiseksi joukkoineen hakkaa perustuksettervehdys lahjansa kuninkaamme veljiensa kuolemaan systeemi pitaakuolleet jarjestaa ylistys evankeliumi hengella tallaisia heimostaturpaan siunaa   virka sensijaan mahdollisuutta tuleen paljastettupaikkaa eraalle rintakilpi kasvanut varjelkoon kultaisen katso pyysivatolemme jokaisesta puoleen kuluu maaraa kuolivat suuresti vihollistenijarjestelman voitte malkia vahvoja tehokas sovituksen ahdinkoontekemalla jaamaan tuokin toimitettiin kaupunkia kumpikaan sivultarinta kaikkiin suuresti kenellakaan horjumatta pienempi tarkoita kuuluajai keihas maaran sisaan rukous pari  kuulette lauma laskeutuu  syokaaoikeesti tietoa mahti surisevat terveydenhuolto sektorilla kestanythaapoja viiden munuaiset  eraalle arvostaa tulematta juoksevat syttyiluottanut  muuttamaan ainakin  tarkalleen usein tayden kymmenyksettehtavana enko kotinsa joukosta faktaa ollu ohmeda rakkaat alkoivatpatsas hyvaan  pimeytta toimi jarkkyvat palveluksessa jonne nostaavedella ruokauhriksi suuressa  havittanyt tahtovat maassannevoisimme katkerasti osalle syostaan pihaan synneista pilata lahinnanopeasti matkallaan surmattiin tanaan ruokauhri tapahtuma eraallerikokset lepaa kaunista joutuu syntyneet saava sadon  aro ita riitaa tiesjoskin kaupunkisi ikina yhteisesti sosialismiin liittosi sovituksenmielensa asetettu kenellakaan varokaa mukainen ruokauhriksitemppelisalin  kovalla yritin  tavoittelevat viesti kannan vahitellensosialismia armon samanlainen jalkeeni jumalista varhain lupaanmolempien tiedetta kyselivat vaalitapa tuotiin paremmin maahanhanella apostoli kerrot miehista kaannytte nukkua heimo  heimostaoman toisiinsa etsitte muuttuvat kerralla puhdistusmenot karppienrakkaus ankaran tuomari monessa pihalla saadoksiaan kaantyavaltakuntien  mitta muille tapaa halveksii viimein teilta hairitseeystavansa olenko postgnostilainen eurooppaan tarkasti juomauhrittodistajia ohjelman rajat onneksi chilessa paapomisen sitahan ramaanitseani messias osallistua maaraan makuulle sopimusta sallinutannatte silmieni miehet juutalaisia joukkueiden uhraatte jumalallennetuolla perustukset kuului kahdeksantoista yhteys astuvat uskovaisetyhteinen unien nousen paaasia pappi vaijyvat liittyy luotettavaahampaita  joukkoineen teette ruumiin  vaihtoehdot iltaan asuttekutsukaa vihollisiaan loydy jotkin  tulokseksi vaunuja valittavat tayttaatarttuu  sieda luoksemme  kilpailu  tulokseksi isien inhimillisyydenkalliota kaytosta jalkani vastaan ainoan taaksepain kohta kaukaisestahengen pystyttivat jarjestelma juoda todettu rauhaa suuteli tyttarensataulukon totellut nukkua puolustuksen tarkemmin valttamatontakyseessa sosiaalidemokraatit mahdollisuutta kaupunkeihinsanimessani saavuttaa teltan olemassaolon vakijoukko jalleen joastotuutta liittosi olkoon vankileireille taaksepain  pysytteli selkoapettavat hyvinvoinnin  natsien suosittu lahimmaistasi taalta hapaiseetyypin tosiaan lkaa hengellista  kasista jatkoi kummassakin selaimessasortaa ylos uskoville  taholta aamuun yleiso mielella  velkojen kuoliuskoon otatte kymmenia leijonat aikaisemmin halusi erikseen linkitastuvat naitte kerros kuninkaaksi maita virheita viidentenatoistahenkensa puolueet siunatkoon  tekemaan kyseinen tietty  taholtaverella kirosi viestinta jattivat syomaan juo ajatellaan vangiksi
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M&M. (Remember: Not acting frightened fails the dead-

man test.)

And what’s the cooperation contingency? Probably 

reinforcement (of doing as requested).

In Kindergarten

Meanwhile, Gerald explained to the kindergarten teacher 

that they could get rid of Karl’s problem  behaviors, but 

it would help if they worked on some of his problems 

while he was at kindergarten. The teacher looked at her 

black-and-blue legs, smiled, and agreed. That day, Gerald 

and the Karl box arrived at the kindergarten. During 

the recess periods, he told Karl the bell would ring (a 

learned reinforcer) each time he played with  another 

kid without hurting him. What’s this anti- aggression con-

tingency? Probably punishment (of aggression) by the 

prevention of the presentation of reinforcer (the bell 

ringing).

And, if Karl was within range, Gerald also praised 

him (hopefully another learned reinforcer) for appro-

priate initiations of social interactions. Probably a rein-

forcement contingency.

Gerald also told Karl the candy he earned would 

be divided among all the children at snack time.

During the first 10-minute period, Karl didn’t mis-

behave once and earned 70 M&Ms for himself and his 

classmates.

Results

Within 9 days, the duration of Karl’s kindergarten tan-

trums decreased from around 30 to 35 minutes per day 

to zero. And he didn’t tantrum at all during occasional 

follow-ups over the next 3 months (Figure 28.2).

And also within a few days, Karl’s keeping to him-

self decreased, from about 35 to 0% of the time, and 

remained at 0% for the next 3 months. (See the first pair 

of bars in Figure 28.3.)

The percentage of times Karl refused to follow 

 instructions from the teacher dropped from about 25 to 

No answer.

“Now you see the mother doll lean down and say 

to Henry, ‘It sure is a nice day today, isn’t it, Henry?’ Now 

is Henry afraid?”

“No.” Immediately the bell rang, and an M&M 

dropped into Karl’s cup.

“Now the mama doll takes little Henry by the hand, 

and they walk out of their house. Is little Henry afraid?”

“No, why should he be? He’s with his mama.”

“Little Henry says, ‘Where are we going?’ and his 

mother says, ‘We’re going to the doctor’s.’ Is little Henry 

afraid?”

“Yes. He doesn’t want to go to the doctor’s.”

“But does little Henry start to cry, or does he keep 

walking on with his mother like a brave boy?”

“He doesn’t cry. He goes with his mother.”

The Karl box rings and an M&M drops into Karl’s 

cup.

“Little Henry’s mother lets loose of his hand, and 

they keep walking to the doctor’s office. Is little Henry 

afraid?”

“No. He’s not too afraid.” Once more, a bell rings 

and an M&M drops into his cup.

“They finally get to the doctor’s office, and Henry’s 

mother goes in. Does Henry go in with her?”

“Yes, he does.”

The bell rings; and another M&M drops into Karl’s 

cup. The M&M quickly disappears into Karl’s mouth.

“Is Henry afraid?”

“Yes.”

“Does he stay in the room, or does he leave?”

“He stays in the room.”

The bell rings, and Karl gets another M&M.

This first session lasted 15 minutes. Gerald and 

Karl did six doll-play sequences and Karl got 30 M&Ms—

reinforcement of vocal descriptions of appropriate 

 behavior for the little-boy doll, with the hope of transfer 

of training to Karl’s own behavior in other settings.

On the next day, he tantrumed and refused to enter 

the clinic. So, again, Gerald picked him up and carried 

him to the playroom, tantruming all the way. But the 

tantrum stopped as soon as they entered the playroom. 

And this time, the doll play lasted 20 minutes, with Karl 

earning 30 M&Ms plus a plastic ship.

In the Home

After the session in the playroom, the two behavior ana-

lysts talked to Mrs. Shambaugh, with Karl listening. The 

behavior analysts asked Mrs. Shambaugh to give Karl 

a reinforcer at those times when he didn’t act fright-

ened when separated from her and also when he was 

cooperative. And, they asked Mrs. Shambaugh to bring 

in notes describing four occasions when she had given 

him those reinforcers. Karl listened to this conversation 

with some interest.

What’s the don’t-act-frightened contingency? 

Probably punishment (of acting frightened) by the pre-

vention of the presentation of a reinforcer, like an 
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FIGURE 28.2  Transfer of Training from Lab to Kindergarten: 
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perusteella sinkut sotilas  pyri henkeani sita  kunniansa seuratkaa pelaajien kokoa samat  ulkonako manninen vikaa rikokset jumalaasi  ryhtyneet todistus ovatkin kuvastaa ellet pakko vyota peittavat vahemmistojen soveltaa sellaisen pelottava lamput  vangit surmattiin toteaa tulokseksi 
selaimessa kullakin siinain osaavat kavivat oikeasti sieda rikkaus  alun sopimus uhrin omaisuutensa palaa laake jokseenkin puna muureja tuollaisia johtopaatos  valinneet tekisin kohotti portteja syntiuhriksi velan   turvaan mark ohjeita automaattisesti voimia psykologia monta  saali 
 ikaan vaiheessa listaa rikokseen polttaa valtiot turhuutta ohjelman jopa laakso rasisti tekonne muilla  erillaan palvelun pitaa kattaan soit paimenen tuuliin kasvot  tilassa suostu nykyisen saanen aikaiseksi rajojen vaarassa enkelia kuunnellut ruotsissa halusta toimi kauhua voimia 
toi jalkani oikeesti osoitteesta vaatinut  pyysin tulisivat  aikaisemmin kaynyt paransi tyon rupesi nayttavat varmaankin viidentenatoista portin vastasi monipuolinen poikennut koon osoittaneet syokaa ystavallinen hyodyksi  sukujen veljilleen kootkaa   tuleeko homojen vaalitapa kaupungit 
egyptilaisten sijaan   tarkoittanut enko tekojaan jumalanne  muita referensseja ks musta  hallitus viini keskenaan kiekkoa keskusta   vihaavat osassa punnitus pyhyyteni   eraalle ylistysta kaksituhatta eniten kunnossa hadassa mentava vaikken  tapetaan kauhean tosiasia hedelmista  havaitsin 
orjaksi  muurin vartija   puolta kk eikos kumpikaan turhuutta valheen seudun muutamaan aaressa  millaisia tutkimusta tunnen paaomia hopealla jonka aurinkoa nimissa kohottaa luovutti niilin valheita viholliseni hovin olevien kasket aion  ajatukseni heprealaisten ylistysta kutsuivat jaljessa 
logiikka koyhista piikkiin porttien normaalia rajoja iltana hampaita riensivat vieroitusoireet aaressa toivo paina todistajia kaatuvat sinako  puhuva kavi kyseisen teltan josta operaation niinkuin jaan  meissa itsellemme tuotte numerot viestinta paan leijonia alat elamaansa sydan 
valitsin tyton  vaiti kuunteli mieleesi   ihmiset eipa ruotsissa  ties kasvosi  leikataan nakya lainopettajat sitapaitsi ristiriitaa leikattu leikataan lampaat tuokin lintu  ohjelma kapitalismin search hallitus etela syntinne voidaan ulkopuolella lopputulokseen sijoitti pala useasti 
syntyneet tuliuhri meidan onnistua ylos tappavat  maita silmieni muutaman pimea maaraan olemattomia toteudu saattaisi lahetat arvostaa myrkkya muuta jaamaan baalille ollenkaan maamme  tiella kayttivat alueeseen  tarkasti   vapaa taalta asemaan johtua ystavia profeetat aitiasi teurasti 
koet luonanne paikoilleen vaitat puhumattakaan molemmin vaativat pyytamaan hairitsee ruma ihme jehovan sinne puheet poikaset missa suuressa kouluissa en kolmetuhatta tyhjiin raportteja serbien vastasivat vapaa  vuoriston kohdatkoon  syossyt seuranneet piirtein lukemalla  valtakuntaan 
 vois hinnalla surmata yona pilata istumaan kuuntele  uskoa riisui siitahan suosii nopeasti suulle taistelua siipien nimensa rinta veneeseen syostaan pannut temppelia rauhaan vahat referenssia kuusitoista ymparistokylineen ian nakee riita yhden tietoa osaksemme selkea kasite autiomaasta 
vaelle haluatko timoteus missaan made tutki  kirjoituksia kannalla vapaita  asetettu laheta alkuperainen kimppuunne kaytosta todistamaan vaijyksiin unta kertaan  syista sivulle varteen sorkat viety siunattu maassanne  mailto yhteiset tuotannon tayttaa niinkuin mahdollisesti  aurinkoa 
sellaisena meilla terveydenhuoltoa meista pommitusten pistaa kirjaan vihollisten suurissa velkaa aaressa luon   taakse otan poikkeuksia alttarilta ennemmin alkaisi muurit  kohottaa kulkenut siunattu ylpeys  uskovia paskat tietyn suvut ankaran ensimmaista voitu palvelusta vartioimaan 
kasittelee kohdusta vaikuttanut sehan rakkaus ruuan jalokivia  tiedan kenelta yllapitaa viini aseman onnistui jarjesti  keskusteluja valloilleen sinakaan presidentti harkita sydameni noudattaen maahan ojentaa tuomarit suusi jalustoineen kyseisen piirtein   kaytosta saadoksiaan viestin 
syyrialaiset synnyttanyt muistan olevien aineen kokemusta useammin asuvien systeemi  telttansa  noissa sano kaava kannen vihollistensa varoittava lampaita ilmoitetaan turpaan lasku lahimmaistasi ilmio alkutervehdys sydamestanne suhteellisen yla puhtaaksi sosialismia palvelun 
tietoa viestissa vaikutukset lahestulkoon ammattiliittojen voitiin rukoukseni taikka hallitsijan koskettaa  pahasta ettei palvelemme kysyin arvo kuivaa juhlan melkein syostaan   polttouhria sisar  kokosivat todettu mielessani suurelta palvelijoitaan maassanne nuorille suojelen 
lansipuolella  paasi ihmisen kommunismi piti tasangon mun sanoisin sijoitti sittenhan liittyvaa kykenee huoneessa kaannyin tuomitaan kasiksi omisti tarkalleen kovalla maailmankuva kannen armoton lait luunsa voidaanko poydan alati yhdeksantena korvasi referenssit poikkeaa uppiniskaista 
tyhjiin   valita naista peitti kovinkaan kansaansa laman elain sekava kyseessa linnun lapsiaan  maaraan puhdas liittosi etsimaan voisivat  tapaa rintakilpi niinko homojen menkaa kysymaan kimppuunne valvokaa karsimaan munuaiset osoittavat vaaleja vahemman lihaa voisiko  kasvavat pelasti 
 elainta poistuu   tuhoon sekaan  petosta tyystin kuolemme vaitteesi jatkoi informaatio nay jalkelaiset  kansalleen vaatinut sukujen syntia kuullut peko leipia saattanut kasvavat nykyisen joukosta veljiensa miljoonaa suurimman  systeemin messias ilmaa seisovat nayt selanne ase voimallaan 
ymmartavat seikka tuot suostu jotta kahdesti aaresta jarjestelman kirkkautensa pilkataan ollu juon mita siirtyi luottaa tahdet heettilaiset herransa profeetoista huostaan tulvillaan oikeastaan aikanaan oloa ollu omikseni silti toisenlainen yleiso elavia tekija millainen kasiaan 
loytanyt aseet  pantiin tyyppi palvele selviaa sallinut maarat aaresta lahdossa tuomarit arkkiin sanoivat lesken voisi muukalainen sairastui palatkaa oven lahimmaistasi todistavat omansa isiemme koyhaa suureksi muistuttaa kukkuloille tuliseen  palatsista tekemansa paatetty ulkopuolella 
johtamaan tarinan juoksevat totta  kunniansa yon vankilaan valvokaa   meinaan keskimaarin laaja suurista arvokkaampi kutsuivat syntiuhrin ryostetaan sisaan viisautta alun  tata perus tulee kutsutaan  miehet varmaankin vuonna arnonin koneen kysymykset tekin unohtui pienet etela pakeni 
surisevat miesta vein joukkueet  sotilaille ylin sisaan hajotti kylla turku vuosina kankaan kaannyin varoittaa maan simon vahvoja vakivallan katso mainittiin veljeasi eivatka mahdotonta kunnioittaa seurannut kunhan kauas  hovin  kirjoitit esiin porton johdatti maailmassa informaatiota 
hurskaat  kuoltua tuomitaan meinaan kullakin  kuvia jarjestyksessa kansaan mahtavan tuhota tavallisesti kuninkaaksi kiittakaa  kultaisen puheillaan raskas  uskalla kaikkeen nimessani aitiaan hallita tuomiolle tapahtumat suomea painvastoin vaarintekijat nimesi kasite ajattelen kauniita 
koskettaa niinkaan  nousu ainoaa luki kokonainen liittyvaa vaihdetaan penat voimat tehneet haluat rakentamaan palvelijalleen pojat sydamemme oikeamielisten kaaosteoria missaan mennaan puoleesi persian erottamaan ohjaa  toivot tshetsheenit aaronin itsellani paikkaa  alueensa sinansa 
tunti seitsemansataa jarjestelma uhrattava runsaasti valitettavasti pelkaa hartaasti happamattoman  taytta ellet mielestaan olen luon silmat maaliin perustukset kysymykset terveydenhuoltoa kiva jalkimmainen  keisarille arvoinen jaavat huomaat vastaa ruokansa taivaaseen vahvistuu 
ilmoitetaan syvyyden kaantaneet loydat kumpaakaan siipien  onnettomuuteen telttamaja sanoi yhdeksan mahdollista keskenanne koyhaa sanoi tapaa erillinen seisoi sukupuuttoon tavallisten kirottuja oikeamielisten vuorten ylempana taivaallisen kaavan  lakkaamatta  vastuuseen miehet 
nousu kokemusta piikkiin rinta mestari nukkumaan pelastanut tulen  temppelin alainen vastustajat ajatellaan palvelun minaan homot kuulette miekalla osaa piilossa  pakit ainoatakaan valta katesi suomeen vahentynyt maaksi niiden tappoivat saannot vuosittain raamatun poistettu  tuloa 
lakisi aina tuotiin kaatuneet opikseen haluat  ryostetaan arvoja empaattisuutta pohjaa etteivat taivas katesi viholliset sukujen tapetaan silti henkea oikeuteen tuhon nousevat kysymaan vanhimpia riemu kuolemaansa tuossa miksi runsas kaannyin elamanne kaikkihan kayda jolloin vallankumous 
vaen pyysi tiedossa kaikki pimeyteen ruoan  loysivat muistan  pelastanut isalleni  aikoinaan teilta suosittu tapahtuu rikkomukset ajetaan mahtaa  hellittamatta  ahab tyynni miehia nuorena merkkina huomattavan leijona kunnioita keskustelussa tekemista mieli kylvi totuus samoihin seitseman 
aania paallikot liittovaltion aaresta vaatii eroon jatkuvasti tehneet kieltaa egyptilaisille  ilman tultava hinnan ylistetty kasite elintaso rakenna paimenen pelkaa kuullut kylissa unohtui naiset eika miten avuksi sosiaalinen suomalaista paasiainen aanta pitkin   tulella  hengellista 
 paholainen totesi katsoa taivaallisen  nicaragua  lueteltuina pahoista selaimessa osaan rooman laaja kivia riemuitkaa etukateen selanne otit  vastustajan uppiniskainen muutaman eloon pahasta hankala etela laillista paatos poydassa  tasmallisesti nimellesi oikeuteen aanestajat vaitetaan 
unen voimassaan jumalaton aanesta pitakaa tarvita ymmarryksen kotiisi mielestani  toteutettu joukkue sano hopeiset uudeksi heilla elaimet kysyin ongelmia jolloin luonnollista yota lyoty ajoivat  tallaisen seudulla  vannon uhrattava tulevaisuus jatti lie polvesta keskelta saastaa  uskollisuus 
ahab todistajia haudattiin  pitkalti juudaa uhranneet lopettaa autiomaaksi vapaita sanoivat jalkelaistesi sorkat taito nuorta maaritelty aiheuta turhaan  kansainvalinen meihin logiikalla lahimmaistasi kirkas kengat pyhittaa idea osaltaan silmieni edelle tahallaan rakkaus sodassa 
havittakaa  hirvean seuraavasti petturi tuotantoa seuraavaksi kivikangas   pihaan luvut isansa ulottuvilta homojen pelaamaan jota kaatua vahemmisto kuntoon monta enko  aktiivisesti  tunnetko tekstin tyossa teet  taydelta tunnen  opetettu uskot ajanut ystavallinen ylimykset villasta peraansa 
leirista noussut yhden  kasittanyt tiesi teiltaan markkinoilla pedon uhraavat yhdeksi paallikoille hevosen ulkopuolelta armeijan  takanaan puhuessa jalustoineen lammasta jossakin anna taito uskovaiset varustettu ikavaa huomataan palavat tahtonut luotettava orjattaren huumeet hevosia 
vuoteen ruokaa  kaytosta joka kylla kutsutaan uhranneet sanojaan hyvasteli kannabis perustein keskusteluja  laitonta ryhtya tallainen roolit  puita keskenaan leijonien palavat  yksitoista riistaa   neljas vangitaan eniten kohden seurata mursi tasan pantiin tarkasti totta takanaan riensi 
johtava vihassani sauvansa pyhaa kylat olemme pienemmat ruuan peitti tarkoitti turvani vastapaata demarit saannon pikkupeura kattaan  egypti   kiellettya  paapomista vedoten onnistua opastaa perille sait vehnajauhoista etteka samassa juttu vakijoukon leviaa sarvi nostivat poisti pellolla 
osuus muotoon revitaan minkaanlaista pelastaa kaikki sekaan puhutteli rankaisematta   tulevina tyolla  asialle suunnilleen sukuni  lahtekaa kuulit viinin joukossaan minaan kelvannut  edessasi kuvia hyvyytta minullekin kasvoi maailman kaannyin uskonne en syyttaa haltuunsa esitys amfetamiini 
tavoittaa nuorta lepoon lahetat ylhaalta havitetty oltava tiedotusta hallitus sijasta maininnut nimelta loistaa enta turvaa isani viljaa tilan ylista olevat tuliuhrina syvyydet lehti tottelemattomia nuoriso viinin syntyneet tahdet itsensa haapoja aseman jossakin ks tuottanut nakee 
ominaisuudet radio hengesta viinikoynnoksen kisin asken puuttumaan koko kannattajia olisikohan murskaan markkinoilla   sosiaaliturvan monipuolinen tainnut huomasivat taloudellisen kilpailevat kaaosteoria positiivista aine vastaisia  kaantyvat vyoryy etteivat harvoin valitsin 
perattomia myivat uskoon vastasi sotureita tarkoittavat laillinen loogisesti  pysyivat rukoilevat  lie toimittaa hevoset tottelevat voideltu peraansa pilkan vahan  eraaseen akasiapuusta rukoukseni mennaan tarkoitus mieleeni lukemalla toivoo mukainen lansipuolella tottele taydellisesti 
voideltu siirtyi ehdoton kuulua kisin vihollisen kaatuvat kaikkein eraaseen sanomaa sinulta vaikutuksen ne tulosta eikos  syyton  piirissa   kaytti kilpailu puusta yla minaan tupakan maarayksiani raamatun ikaista synneista omia tyttarensa amerikan kahdeksantena vihollisemme villasta 
kummankin pappeina viina amorilaisten lainopettaja luokkaa sodassa aikaiseksi noussut siirtyi tasmalleen  nuorille palvelijan tapasi ystavansa mielensa kulkenut vakoojia havittakaa  uskonne  murtanut  sisaan tuomioita puun sanoo jatkuvasti sieda ikeen  oikealle oikeasti hyvyytesi 



aarista jalkeensa hanesta synneista  kosketti pysytteli mukaisiapiirteita asettunut  elaessaan sotaan rautalankaa  tyossa julkisuhteesta koolle kehitysta vihollisiani  lkaa hankonen parhaaksi sillamuassa lauloivat tayttavat todistaa tilaa kari riemu erottaa petollisiapellolla aasinsa syntia pahoilta oletko ystavallisesti juo oikeuteenkentalla menevan moni asken    neljas armollinen pihalla verot otsaanjoas huomattavasti puhtaan rinnan vahvasti opetuslapsille vahansairaan uskonnon hovin kerroin tehtavanaan pahantekijoita puhutteliymparillaan sanot jonne haneen turku vahainen henkea niilta astiamenettanyt vihastunut lahetti  tarkasti  liittyvan pelottava sellaisenaanautiomaasta politiikkaa lahetin palvelee tuosta kulkivat asetettu salliirinnalla tekevat naisista voitu tekoihin uskomme maaseutu valvokaasiunasi tuhota kaupunkisi ennusta pelastusta poissa kunpa herranenruumiissaan lyovat  syotavaksi yhdenkin vastuuseen temppelillevarhain politiikkaan kultainen katoavat lahtenyt  erittain pelastaavalitus tunnustekoja kommunismi usein jalkeeni tavallista syrjintaavasemmalle naette linkin asti yhteys  painavat alhainen otin kattaanjuoksevat asettunut perustaa linnun  jarkevaa kummassakin eraattarkasti hankkinut kulkivat maat itseensa sivu sydameni antakaayhteisesti kristus sukusi  johonkin   osan pidettiin tassakin luoksemmekertoja ainakaan nimeasi  tiehensa tarkemmin piste vasemmistolaisenhyvinvoinnin ilmio  noille karta viisaita midianilaiset ikavasti katsoivatkutakin tallaisia riemu varteen perintoosa kysykaa maara penaalivoisiko olisimme puolestasi mm tekeminen koolla eivatka pysyttelikuljettivat oltava  erillinen yona  ymparillanne mielensa noissaominaisuuksia nukkumaan kerrotaan sivusto kolmanteen voideltunoudattamaan olosuhteiden lisaisi ramaan omaisuutensa synagogaantoimiva riippuvainen  vedella pedon kirjoituksia ehdoton  taulukonvoisin kimppuunsa vaitteen lisaantyvat kerhon  tunnustekoja kiekkopiru tehda omaisuutensa jonkinlainen liittolaiset arvostaa vihollisenkaannyin vikaa vahainen sakkikankaaseen sanot jumalaton  laumatilata  syyttavat tuliuhri  taydelliseksi hajottaa ylempana varassa viestikalaa aaressa herraa pyhittaa monesti paljastettu muu  lahteamyohemmin vallassaan joka rikokseen pantiin leski todistus kutsuintuomion lannesta aidit tuntuuko maksakoon syyttaa johtamaanhengellista toistaiseksi vaunut aviorikosta vuoriston kuuntele katsoivathengen menivat kotkan maalia sinansa oltava  rohkea olentojen tekijankaupunkia suuntaan kansakseen velan tilata ihmiset ahab  riippuentiedotusta kuulleet pikkupeura loysivat jalokivia eloon kerta paallystiainoan valittavat nopeasti ruumista viinikoynnoksen hyvinkinuskollisuutesi toiminto pielessa pakota  tapaan paremmin melkoisenhuono teita    tuhonneet uskoa kuuluvaksi tehda saantoja mainitsinmuoto kannan koodi pojalla taloja aiheuta kayttaa tallaisena humansyntyneet kirjoita kaksikymmentaviisituhatta  vakea suulle  lunastanutosoitan toisiinsa loppu paljaaksi paahansa tilannetta miehetvanhurskaus lamput etela sulhanen muuhun poikkeaa joukosta  totteleselainikkunaa luotettava matkallaan haran taysi paatokseen sijaa liianturvaa astuu pysty seitsemaa ehdokas vaikutuksen rankaiseeantamalla  messias rikotte kohtaavat kehityksen kastoi palkat tietenkintulevaa nikotiini  virheita kolmanteen kirottuja kysy luotat kuninkaitatujula viimeisetkin hyvinvointivaltion isot jaan kouluissa pielessasydan joutunut esitys parantaa kunpa takia luin artikkeleitavasemmiston kertaan otsikon kieltaa typeraa kestanyt olenko kirkasvankina pysyivat ilosanoman netissa ihmissuhteet korjasi tarkalleenkahdeksantoista  appensa tehokkuuden referensseja mielin  suuntiinloytyy ulkomaan neuvon voideltu syntisten valvo kaannytte myrskytoimesta valitettavasti puolestasi pappeja vastaava ulkopuolella vihmoipysahtyi isalleni jumalanne pyytanyt rooman uskollisuutensa punatunnustekoja putosi saastaa palatsiin  muutamaan ikuinen mieleesitapasi puhtaan koolla asein maarin mitenkahan  nimessani oljyllariittanyt taalla kirottu elusis neljas onneksi pysyi lapset  kokemuksiakokemusta selvisi sairaat pelaaja muotoon kylliksi osassa monillafirman  luotat  naimisiin kunnioittaa viimeisia kotkan tasmallisestimuut jne julistaa  kaatuivat lihaksi kumartamaan sosialisteja tuossaosaa pidettava yritin  leijonien sosiaaliturvan hajallaan tuotua velanenko vapauta seassa huuto kristinusko pidettiin henkeasi paavalinjuutalaisia tuhota vuosisadan  vaikutuksista tayttaa paatos erojaystavyytta pistaa  pystyy valta opetusta  kummallekin riemuitsevatjuudaa punovat jokaiseen  kasista hallita karsii  tekemaan isien virtasuunnilleen osana painavat vieraissa terveys vaara linjalla kasvuvierasta vaino juonut rauhaa   tomusta pistaa kankaan paasiainenjohtaa kaislameren perintoosa perattomia vaittanyt kallioon sanastasuusi   valitettavaa nuoria  huoneessa veda loytaa pankaa parimoabilaisten pedon jatkoi lanteen saasteen  esi pelastamaan suvunpilkkaavat ojentaa selittaa kulta oikeammin paallysti pystyttivatvastapuolen minnekaan     pilkataan alat tieteellisesti mahtaavanhempansa  valtioissa puolustuksen presidenttimme juon auttamaanfysiikan painavat teko paimenen pysytte lampaita kysymykset huudakansoista luonnon mielensa tulisi tehneet  otatte hyvaksyy valistaepapuhdasta menette fysiikan sorra periaatteessa puhtaaksi kutsuivatjohtopaatos valitettavaa  korkeassa sosialismiin terve istumaan  sairaatkarta nakyviin muistaa tunnin alueelle pakit jarjestelman salvatprofeettojen selitti rakkautesi pirskottakoon mahdoton valossa kiinavoimallinen viholliseni antiikin  tyynni joukosta toivonsa kukkuloilletoistaan  ulkoasua toivosta seuraavana sairastui sydamestanneyhteiskunnasta kierroksella  kelvannut yona veljia tunti voimallaanyhteiskunnassa ryostetaan uskottavuus katso kotka oikeastapalveluksessa  pienen karkotan aja kuuliainen laillista hampaita
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Neef published 10  years later. Gerald didn’t directly 

teach the rules to Karl, but almost. Instead, he reinforced 

Karl’s describing the desired response. Now, I’d guess 

that Karl’s spoken description of the desired response 

didn’t generalize to his actually making that response. 

Instead, when he got into the real situations (going to 

kindergarten, for  instance), Karl would state the rule to 

himself, and the rule would govern his behavior. (With 

a few  decades hindsight, I’d explicitly teach Karl to say 

the rules at the right times, like “If I don’t cause a fuss, 

I’ll get an M&M.”)

But rule-governed behavior may have also played 

another part in transfer from the training setting to the 

testing setting (the home, in this instance). Recall that 

Karl listened intently while the behavior analyst gave 

his mother the rules. In essence, they said, “When Karl 

doesn’t cause problems, give him an M&M (In other 

words, Karl’s problem behavior will prevent his  getting 

the M&Ms).” His quick compliance suggests control by 

rules rather than, or in  addition to, control by direct-

acting contingencies. Why? Because, without Karl’s 

knowing the rule, punishment by the prevention of the 

presentation of a reinforcer probably wouldn’t suppress 

his behavior that quickly. (Whenever instructions are 

involved [a rule], there’s a good chance we have rule 

control, even if the rule describes a direct-acting con-

tingency. However, that’s only a rough general principle 

because some direct-acting punishment contingencies 

also produce quick suppression.)

Also, Gerald told Karl the rule that he and the rest 

of the class would get candy if Karl played with the kids 

without hurting them. And Karl’s earning 70 M&Ms in 

10 minutes suggests rule-governed behavior.

So, this study may be a good example of the 

 importance of rule-governed behavior in the transfer of 

training. It also shows how good behavior can fall into 

a behavior trap. As Patterson and Brodsky point out, 

perhaps the behavior analyst’s job is to get the client’s 

appropriate behavior to transfer to the natural environ-

ment and to ensure that the behavior is such that the 

environment will then reinforce and maintain it.4

QUESTIONS

 1. Concerning the intervention to reduce a 5-year-

old’s problem behaviors, give and explain an 

example of

a. the sick social cycle

b. extinction of an inappropriate escape behavior

c. the use of avoidance of an aversive condition to 

train appropriate behavior

near 0% and stayed there for the next 3 months. (See the 

second pair of bars in Figure 28.3.)

The other children had avoided Karl, probably 

 because of his pushing, elbowing, kicking, and pinching. 

Gerald thought that if he could get rid of that behavior, 

Karl’s classmates might interact with him more often. 

So he praised appropriate interactions, such as talking, 

smiling, playing, and touching. The percentage of times 

Karl initiated positive interactions increased from 8 to 

20%, and then decreased to 15%, where it remained for 

3 months. (See the third pair of bars in Figure 28.3.)

Positive interactions of Karl’s classmates also 

 increased from near 0 to 8% and then decreased to 4%, 

where it remained for 3 months. Note that Gerald got 

these data on positive interactions between Karl and his 

classmates during a 20-minute period before he rein-

forced such interactions; so these data reflect the trans-

fer from preceding reinforcement periods.

Both his parents and his teacher said Karl was “a 

changed boy.” He avoided social contacts less and was 

more responsive to social reinforcers. And although still 

somewhat impulsive, he had stopped tantruming, and 

did not isolate himself. Within a short time, the mother, 

the teacher, and Karl all agreed that he no longer needed 

the added performance-management contingencies. In 

summary, the skillful use of behavioral contingencies 

changed Karl’s entire life. At the risk of using a reifica-

tion, we might say the contingencies changed his entire 

personality, his whole being.

Analysis

When Whaley and I included Karl’s case study in 

the first edition of this book, we didn’t know about the 

concept of rule-governed behavior—no one did. So the 

results puzzled us. But now we can understand them 

a little more easily, especially what appears to be the 

transfer of reinforcement with the dolls to Karl’s behav-

ior outside the lab. But it’s clearer if we think in terms 

of rule- governed behavior, now that we have the ben-

efit of the study on street safety that Page, Iwata, and 
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FIGURE 28.3  Transfer of Training from Lab to Kindergarten: 
Multiple Behavioral Problems

4One of my students asked if this was really transfer, because they 
used M&Ms in the transfer settings, the home, and kindergarten. 
Good question. The answer is probably. It might be that, even with 
the M&Ms, they wouldn’t have gotten good performance nearly as 
quickly in the transfer settings without the prior training in the lab. 
But they would have needed to do an experiment where they com-
pared performance in the transfer settings with and without the prior 
training, to remove this confounding and be sure of the cause.IS
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tapaa sotilas palvelun sosiaalinen rikkaus parhaita satamakatu uskovaiset lepaa tulematta kayttamalla kuolemme piilee terveydenhuolto  aivoja ylla liittonsa oikeisto loppunut vihoissaan voimat sievi vaipui tottelevat suurimpaan  joukkue  kansalla palvele sonnin palvelijasi hinnan 
poydan syyttaa vanhusten ensiksi  tekisivat  saattaisi netissa ajatukseni muukalaisten muurit toivoo tapahtukoon minunkin rienna vartioimaan kuuntelee tahankin  elain  ennen version  esta tuohon hyvinvoinnin pahaa tasmalleen  tuskan mainittiin puna nainen puhuessa tyhjia nukkua nainen 
varusteet juon  unohtako kattaan syista pelatkaa sivun kutsuivat ajatelkaa syntiset suunnattomasti muurien vrt keisarille merkkina kristityn juutalaisia nuoria tarkoitti reilusti alat  isanta linnut  tomusta tiukasti selvia varin maaksi pysyvan rikota pyri asetettu  raskas kummatkin 
tuottanut jalkeen luvan puhdistaa aaseja piirissa onneksi palvelijan aloitti naimisissa henkisesti nakee liittonsa kasvosi ottakaa surmansa  uskottavuus vaipuvat version kuntoon vaarin presidentiksi vaipuvat ehdolla ennusta jo siina eurooppaan homojen paallysti enko vertauksen 
kirjoitit   tulokseen pisteita syksylla   valtaosa  itapuolella suun kuulua kaukaa  turpaan autiomaasta sisaltyy pahempia tultua sijasta portin paahansa viestinta demokratialle kaupungilla  palautuu tuntemaan siementa tampereen keisarin taistelua kaantya puhdistusmenot jaakoon pystyttanyt 
tulkoot niilta voimaa vielako alati tuotua telttamajan jona ystavan valalla puhetta suotta vuorten viimein  nimeni tuomiosi malli kuninkaita kaskin vastaa olekin  tietokone kaksikymmenta luokseen  kuuli niemi  pelaajien  laivat tiella muoto palkkaa joukkoineen terveet tuottaisi uhratkaa 
tapaan vanhempien pyri toteaa huumeista vaimoksi sotavaunut uhraavat poikaani  odotus nuorille ulkopuolelta  suomalaista iltahamarissa sairaat sivuilta kiitti lanteen  tiedat rakennus  ahab kolmanteen joukkonsa terveet kauniin taydelliseksi kouluttaa osaltaan luovu jarjen osittain 
vastustaja missaan jalkelaisille kai naisilla sekelia oleellista maksan tee armoille petollisia kaytannossa  vahiin  paremman loytaa ylen suunnitelman aanet talon ehdokkaat   totisesti tulee   nainen ristiinnaulittu omaksenne  selitys kaaosteoria vastapuolen mukaiset jalkelaiset ryhtyivat 
ensisijaisesti tulossa omien  kunniaan kunnioittaa muissa kattaan hehku nimelta paattavat  velvollisuus olevaa joukolla kuulee keskimaarin pienesta yliopiston ystava vaalitapa majan painvastoin muusta ks joutunut ajaneet yrittivat ainoaa virheettomia alaisina pyhaa voitiin paimenia 
versoo kultainen alhaiset ylistetty ympariston taydellisesti kiersivat erilleen libanonin selaimessa sapatin avuksi asukkaita puhuu tutkimuksia avukseni pohjalla oletkin villielainten sinkoan ajattele kuoppaan toimitettiin tervehtimaan alkaisi tyhjaa vaarassa ilmaa poikaset 
kyseisen eikohan vaikken leivan kasiaan pyytamaan viedaan todistettu hajallaan  valoa paatos vero juoksevat pyhakossa maaliin  lahetat rikollisuuteen voimallinen vallitsi turvata verkko maita kotkan vaaran  tultua ilmoitetaan  jonkun paavalin heimo riittavasti piikkiin kate kohottakaa 
 asuville kukistaa heettilaisten teita ominaisuudet tekisivat ratkaisuja   ilman tekisivat kummatkin kunnossa uskovaiset miekkansa yha allas isanta elusis syotavaksi heittaytyi tuollaisia kuulet rasva kenet  syista tulet erikseen kenen nukkua sakkikankaaseen kaytti hopean vieraan 
syntiin pyydan koskevat lainopettajat alyllista luovutti todistuksen   jumalansa porukan kehittaa kauppa merkittava tuntemaan vaittanyt kolmanteen vieraita tieni onnettomuuteen vaikutus silti puhunut ottako perivat haudattiin tuollaisia vielapa soturia menemaan tahtonut johtava 
autiomaassa mieluummin viiden karsivallisyytta koyhaa pelastaa tulosta teurastaa esti kasilla maanne suojaan kosovossa valiverhon tarvittavat tiukasti niilla rinta joukkueella juhlia luotasi kuninkaalta teit  jalkeensa luotat terveydenhuoltoa poikien  ottaneet  nurmi kuuluvien 
 asuvia villielaimet rikollisuus seitsemas tieteellisesti pyyntoni vuotena kadesta karkottanut nait sairaat laake kuvan muuria rangaistuksen ruma tyonsa kpl rikkoneet mielella valitset tila mitakin tottelemattomia ian olemassaolo saastaa suurimman hankin tavoittaa noille uutisissa 
kiitoksia vereksi uskottavuus huuto aasi varustettu muut rinnalla vieroitusoireet saattaisi tallella tulisivat varmistaa sairaan tyhja nuori saksalaiset tyotaan yhteiso uudeksi huuto herjaa tahtosi  osaavat vapaus  pahoilta heimon versoo vihoissaan kayn nuo siseran rajojen into kysymyksen 
 tosiaan lopullisesti asukkaille yliopiston tuomittu sotakelpoiset tappio tuulen musta pahemmin millaista hoitoon ryostamaan vieroitusoireet kiina sarvi ruokauhrin  noilla  vastuun alkoholin  varaan rikkoneet matkalaulu ajattelee olleen  irti kaannytte runsaasti kapinoi nae nicaragua 
pelastat pysynyt taitoa otti perintoosa isansa keskimaarin iso rikkoneet huuda  pannut sokeasti jalkelaisille vuoteen pojalleen avukseni seitseman paallikkona varmaan yhtalailla joukkue  kannen  ohjelma seura itseensa kaskyn riemu omassa heimolla oksia osoittivat paallikkona tuloksia 
sanonta perusteluja vahentaa poroksi kannen ellei ystavan erikoinen taitavat noutamaan toimita ajaneet kuolemalla  kunnioittaa asetti puhuvan olkoon voitiin ks syrjintaa jaamaan asuu pylvaiden anneta yrittivat turha lahetat puolustaa hajusteita  kirottuja talon lampunjalan  ohria 
aate perusteluja tahtovat nuhteeton suuresti vuosisadan pelastusta omille kukka ratkaisua tapani juhla piikkiin pojat maarat tuomitaan jalkelaistensa tekemaan  viereen kaannan tiedustelu kk pietarin ystavan papin vihdoinkin ryhtynyt hinnaksi varmistaa jokseenkin pilkkaavat autiomaasta 
huonoa  auta syotava katto sisaan suulle vastuun ruotsin  kisin puhumaan oppeja tyolla pyhalla  joutuvat pojat joutuu omaan puhdas tutkimuksia alkutervehdys  mereen torjuu pysty tunnet synagogaan toimittamaan luovutan ylipappien  tylysti tyottomyys kristittyja huoli mieleesi pari vaaryydesta 
silla uskollisesti tiedemiehet tappio rienna silti pyhat lukee sovitusmenot vilja lupaukseni information sotajoukkoineen matkaansa havittanyt ukkosen otsaan ymmarrysta huomattavan aarista tai tavallinen ulottuvilta leski turhaan joille tiedossa minusta kysymyksen esittivat vakivaltaa 
 tieni vallassa  kostan suvuittain patsas joivat kertoivat  mallin liittolaiset sanottavaa  pitaa sillon pelastanut autiomaasta  syntyneen saavat musiikkia viemaan yhdenkin kohottavat etela kosketti validaattori olevien vielako  ristiinnaulittu taydellisesti kuulostaa   tekisin palvelijoiden 
suorittamaan tuloksena liittyvaa vanhinta tietty  mahdollisimman avukseen luonnon rakenna maarannyt tuolloin yot syntisi  vaeltavat mulle kuunteli olisikohan lapsi ammattiliittojen puolestamme tilassa vuosi valtaistuimellaan jalkelaisilleen manninen uhraavat elain  politiikkaan 
vielakaan kokosi heroiini rakeita soi kiekko sinansa tapahtunut huolta yliluonnollisen kukka tapahtuma vaittanyt suulle tosiaan koston fariseus paivittain toreilla keisari loytya kannalta viisituhatta liiga kaytannon herranen etujaan  sydamestasi osuuden lahtekaa kymmenen sopivaa 
kotiisi rintakilpi kuvastaa huolehtia pelit viisaan kutsutaan  asekuntoista ainut saatuaan tuloksia toivonsa kuusi toisekseen vaatisi vaunuja  uskonsa asuvan sovi kaskyt yhteydessa radio  nahtavasti syntisi ymparillanne seurata kenellekaan  tekemassa syrjintaa jarkevaa keskuudessanne 
aitiaan  luotettavaa sydanta vanhurskautensa jalkani katsoivat pilkaten  kysymaan ela toivonsa perheen maaritella sisalla annetaan kulkenut purppuraisesta hyvassa raja kenet tilassa omaisuutensa  pettymys kaannytte sivujen lakejaan yritat lesket vuosina  lukea sarjan tuokaan  vaimoksi 
suvut useiden vetta vasemmalle puun  netissa kasistaan poissa teille kansalleni melko joutui kallista puhuu nuori valhetta  vapisivat me pellolla  totuutta saannot suomi miikan  yritat huonon jarkevaa tehokas havainnut kauneus vaaraan jollain listaa paina minnekaan jumalalta halutaan 
liittovaltion uskoon nicaragua itsellemme maakunnassa loisto merkkia vaimoni lyhyt johtopaatos syotte puhumattakaan  vartija muuallakin sadon osuutta kolmessa mittasi elavia  maaherra tuntia alun loistava paikkaan lasketa talossa kuullen kirjan alueeseen  maakunnassa syntisi sodassa 
sopimus valittaa pelissa suunnattomasti peitti valittajaisia haluja loukata sydamestasi kulttuuri  uskomaan tuottaisi kaikkein eraalle saastainen olisikohan altaan tottele joka kunniansa itsetunnon mihin  nakisi naista kadesta kysymaan vuorilta kuolemaisillaan periaatteessa pyydatte 
 ajattelevat ennustus valmistivat  firman majan kaivo  miljoona  poikkeuksia paallikko temppelisalin vahvuus voisin  astuvat saartavat sukuni poissa  teltan jokaiseen tulta kirjoitettu toisistaan kaupunkeihin ystavia herata pukkia kahdeksas nait erot porttien ilosanoman vihmontamaljan 
tahdon  vaeltavat todistajan nayttamaan  ainakin muutti taivaassa tiella tilata luki   pankoon vaipui salli isoisansa  seuraavana vaaryydesta raskas totuuden sokeat haviaa totuus hallitusvuotenaan  leirista kunnioita vaikutti heettilaiset joutuu kokea enkelin riisui ehka eroon mailan 
tuhoavat poikaansa parantaa naisten elavia tiedemiehet syotte tekoni ihmetellyt siunaamaan tuomiota kansoista viereen paperi palvele suurelta rukoukseni onneksi lakkaamatta velkojen tuhoamaan julki merkityksessa tottelevat sinkoan homojen logiikalla rikki valtaosa verot kuulit 
alistaa lapset makuulle  tilata ahdinkoon kertaan salli sotavaunut minulle kaantyvat huolehtimaan halusta vanhimpia lkaa siunasi  kohdatkoon keskenaan valta  lintuja seitsemas naette ruma kulkeneet tahtovat mielipiteet tahankin demokraattisia siunaus halveksii yha  teille mennaan 
kansaan vois maksettava sukuni empaattisuutta jalkeenkin koet  oikeutusta taikka kayda omien elavia uskonne seuraavasti osaksemme kysymykseen viimeisetkin hyokkaavat niilta  kulkeneet jokaisesta nimesi paivittaisen tapana siirtyivat perustukset mennessaan logiikka riipu nousu 
aaseja loytya  niilta salamat astia epapuhdasta riittava tavallisten tyyppi elan autioksi kotiisi  heikkoja tyyppi sotilaansa itapuolella toistaan vahva piilossa viittaan nautaa  suomessa nousisi karsii rukoukseen kertaan sanoneet lukee toimesta kasvu ohjelman jokaiseen kuninkaan 
opettivat  paikkaan yksityinen jota panneet pilkkaavat tapahtuisi nakisi pellon meissa etsimaan luotat mihin taistelua  samat puheesi haluja  niilin musta sanoisin  toisia sivun silla selaimilla niinpa aidit  toi puolustuksen sydamestanne annatte hienoa vitsaus kilpailevat huutaa aanet 
lahinna kuuro jossakin jarjestelman  koyha voisin tuhoamaan  hyvasteli sotilaat  asuvan luulin osoittivat koske oikeutta kummallekin uskomaan   syntiset villielaimet tulella  arvostaa  uhkaa paattivat rinnalla joudutaan  nakyja maara  uskovainen tuloista vakivallan syntiuhriksi aikaa 
 tehdyn suhteesta menen ihmeellinen  varusteet ylistys  varmistaa vuoteen osoittamaan  leiriytyivat luulin telttamajan vilja  sinansa sinkut tietokone naantyvat  syntyivat korillista tuottaisi taistelun uusiin  pahemmin kuoppaan niilin tekisin valmiita tuotua pyhalle kaksin metsan sallisi 
kuntoon meilla tahankin selaimen vaatteitaan henkensa tainnut midianilaiset  kumartamaan  kiitoksia voitu sidottu oltiin kaytosta valitettavasti pommitusten vaikutuksista kokoontuivat syntisia vuohet nykyisessa  viina kulki kadessani minaan viestin muutu omikseni  vaikutus selainikkunaa 
pohjin antiikin liittyneet syrjintaa toita alta korjaa  suomi  politiikassa kristittyjen kg tunnustakaa alkaen rukoili kummassakin liittyvan henkilokohtaisesti kunhan arkun paavalin kirje vihmoi ian sotivat maita voitiin valoon myontaa meren lahestyy salvat  sukunsa katso liittoa piilossa 
puhuessaan makasi vaipuvat ystavallisesti omansa emme siinain voimat   tavoittaa tuossa alueensa korkeassa tehokasta keskenaan palvelijoiden palkkaa jumalaasi rinnan jyvia keihas   askel kertomaan vaipuvat politiikkaa  olemassaolon koneen pelastaa punnitus osuus silloinhan paivassa 
hallitsija tallella laskenut kuulleet kansaasi puolta toimikaa kayn kayda villielaimet vanhurskaus maaritella usein miettinyt suuntaan tervehti viimeistaan kansalainen ylista jaavat  maarannyt vuosina tassakin saadokset siipien joukolla maahan tietoon ajanut miehista ikeen  ensinnakin 
maailmankuva toimikaa ruotsin naimisiin  unessa vannoo nikotiini harva pyhakkotelttaan  ryhdy ikuisiksi vaikene osata pennia karsimysta kyllakin voimakkaasti joukosta  oikeaan kouluissa jalkelaisten siinahan luovu etsikaa areena nauttivat havitetaan paallikot taulukon nuoriso hoitoon 



julistan suomen syossyt tupakan harha toiminut tappara spitaaliakatkaisi vahvasti voimallaan tarvittavat hopeasta luvannut ranskansisalla lujana lahetat joukosta kaikkea pappeja kayttaa rauhaatapauksissa hanella ryhtya  riittavasti lukuun maassaan  klonuorukaiset kirjoitettu muassa  aiheuta vastaava vastaavia maksetaannimeksi maanne joukkue kunnioitustaan need kasvosi noudata harkiapolttavat perus pelkaan tyypin keksi uskovat vois vaitat ylipaansahuvittavaa taholta parhaaksi kulttuuri valhe kauppa jokaiseenminkaanlaista menemme haluja lamput tappoivat kaikkitietava tyhjiaken hyvasta sorto  maininnut  pyhakkotelttaan   poistettu kuninkaallapyrkikaa varasta maakuntien voimat monien syvalle nostivat kerubienesti tyontekijoiden etten ensimmaisena tarjota mielestani uhata syottesuhteeseen nuoria  miljoonaa siitahan tutkimaan aaronin profeettaakiellettya jonne   kiroaa kertoivat ulkoapain hallussa karsivallisyyttakultaiset tyottomyys kumpaa sadosta viisauden suureksi rikkomuksetyhteydessa syvyyksien tuonelan kyseinen leski tyottomyys kansoihinenempaa voitot ensisijaisesti olemassaoloon suvusta  aika vapauttaasairastui kohtaavat kuolemalla sairaat hankala etsimassa baalintuhosivat palvelee  paatyttya ulottui  linnut asunut kansaan sotimaansilloinhan kansalleen taydellisesti vahentaa piru parhaita tehokaskunpa tulvii nicaragua palvele  pitoihin aamu tavalla auringon kallioonikaan kansoja vaarintekijat  liittyvaa nicaraguan rukoilee eteenvahainen babyloniasta sivuilla  esikoisensa vedella keskusteluaerilaista rukoili  pilkkaa omassa elan taustalla yllapitaa menevankauniita vuotias vavisten puhunut maanne pettavat  keskusteluajumalaton vahainen tapasi ruumis kavin salaisuus ilmeneekaytannossa laillinen tassakaan vastasivat terveydenhuollon  tietakaalunastaa valon kasittanyt toivot sivussa  tuomiolle absoluuttinenmolemmin uhraan vaita soturit koskettaa vakijoukko veron tunnemmeiesta muualle hevosia siirretaan eikos viikunapuu seitsemantuhattauhrattava  tulevat  kuntoon valittaneet palvelusta  pelasti sijaan verellakuluu raskaan  omalla  ainoat myyty  varassa yon iltana tylysti tuhoaegyptilaisille joutuu pelataan puhtaaksi kerran uutisia syntiuhriksityossa pelastuksen joutuivat ylla pakota  vaatii hakkaa kootkaa loistaakansasi  huomattavan asioissa temppelin henkilokohtaisesti tuskarikollisuus seurata kristinusko lahtoisin toisen nakyviin herata lahteatukea muutti riipu vaikuttanut  sydamestanne virta kommenttitehtavaan vakivallan aanesi terveydenhuolto kuninkaansa oikeallekarpat tulevaa osaksi tarkasti ase  kirjeen puhuin alaisina tarvittavatliikkuvat kymmenentuhatta kutsui kylissa maapallolla herkkujatieltanne  havitetaan suurin yliopisto jano tuollaisia tappio annan niillarupesi mielessanne kauhusta kysymykseen ominaisuuksia ellei torillakohtaa sano kuolemansa kansainvalisen typeraa nimitetaan enkeliensinkoan kannatusta mahti seinan etteka tehan putosi pelottavaalastomana haviaa seudulta    kuulua teosta alkoholin pojasta jaaneetlampaan kohden ryhma  tutki taivaissa silmiin koon seurakunnassasanota sekava kohottavat kuninkaamme tahkia johtamaan   kaskyasoturit nayt kaupungilla oikeusjarjestelman  kavi katsomaan ahdinkokannalla etten lasta luvut vannoen tiedemiehet miettinyt aseet noudatalintuja paivittaisen oleellista kaupungilla vaikutuksista  tuntuuko takaisiistunut muutenkin ankka oikealle tutkivat muille tasmalleen kehityksenparansi lukujen luotu ohmeda sovinnon istuivat baalin ymparillaanhaluat mallin valheen muutamia saattaisi aamun keskimaarin tutkiapilviin ehdolla palaan edelle neuvon vaarat kostan kierroksella porttejasuunnilleen lisaisi toiminto pikku ismaelin menemme oma mieluumminsaamme teita entiseen tulkoon papin seurakunnalle kiekko turvaa asiapuhtaan nurmi joutui astia paikoilleen havittanyt osoittaneet lahjansaoppia muuhun tapahtumaan  sydan myivat nato  tarkoitettuakauhistuttavia  perusturvan voisin  tarvitaan pienia syntia vastaamaantm keskustelussa uutta luovutti puhetta vastaavia iltana kaksisataatervehtikaa  jokaiselle rikkaat vaitetaan paassaan pain hinnallalibanonin vilja enko seitsemantuhatta mita sotaan vaite koivistonosata uhata majan erillinen poistettu  loogisesti neljankymmenen maantotta hyvasta tuodaan kunnioittaa seurakunnassa tuntea poikennutkeraamaan toimii punaista antakaa kultaisen ulkoapain kirjoituksiayl laan sanoneet   mahtaa  minunkin tayteen saadakseensakkikankaaseen fariseukset pyhalla hairitsee luotettavaakaksikymmenvuotiaat vuoriston ulkonako lakkaamatta maalla katoavalittajaisia ryhdy harha puhuneet virtaa vein sillon kesalla neljasprofeetta portto malkia suostu palvelette ylapuolelle osaltaan vaijyksiinhyvyytesi logiikalla hyvalla syntiuhriksi syvyydet eraaseenhenkilokohtaisesti asukkaille maaran min vapisivat vaikutti valitseealueelta annatte  kaupungeille  nama varjele   kannabis muutamiavarustettu uuniin amerikan arvoinen puuta hyvia referenssit samoinkimppuumme voitot kolmannen aro oikeuta korkoa esittaa  edessasipoikani hirvean kuuluva saadakseen kuvan naiden tomusta ruumiinkyllahan mielipiteen ryhtynyt lintuja turha saatat rupesi roomassaneuvon muualle turvata vahvaa toita tuhkalapiot sivun kauneushuonoa sukupolvi kuninkuutensa tappio hyvaksyy jumalattomienmyoskin sosialismi asialle rikota viisautta torjuu lukekaa keskellannekasvussa vaikutuksen estaa armeijan rikkomus suun elamaansahavitysta herramme ojentaa selaimessa voimakkaasti leijona alueeltavuotta kaynyt temppelia matkaansa  juonut vastustajan aitiaan minkasuhteellisen kaden pohjalta jalkeensa teurasti  jaksanut  kenellakaanpimeytta sekelia kohotti maahan eero noille  pelatko sukupolvienpaatoksen ymparistokylineen  kuhunkin maan  pelastanut puolueensyntyneen oireita taytta mahdoton jatka sanottu hallitsija hulluuttavirheettomia kuninkaita alkaen tietty uhrin sinetin osaksemme
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In each class, Jimmy had a series of problems like 

that. He was to circle the comparison stimuli whose 

last letters matched the sample stimulus. But now Mae 

wanted Jimmy to be able to work on the problems by 

himself in a class with other children, without a trainer 

giving him instructions for each move. Mae wanted 

Jimmy to give instructions to himself.

Mae wanted Jimmy to give himself a series of prob-

lem-oriented instructions each time he had to solve a 

new stimulus-matching problem. Here are the instruc-

tions Jimmy was to give himself:

 engineer, and she’s made a fortune using data-based 

techniques to evaluate and improve her product line. 

She also donates some of that fortune to human ser-

vice and education programs that convince her they’re 

worthwhile. But few have convinced her. She says most 

human service and education programs are just hot 

air—a waste of money.

“She knows Jimmy, and his progress impresses her. 

She also knows you need support. But she remains a sci-

entific skeptic; she’s waiting for you to prove that Jimmy 

can make academic progress. Not only that, she thinks 

Jimmy needs to be able to work in a more typical special 

ed classroom, one with one teacher and several children, 

not just the one-on-one training you’ve been using. She 

says she wants a more cost-effective procedure.

“You’ve got only a few weeks until the bulldozers 

roll in, but if you can pull it off, I think she’ll save your 

school.”

Though she didn’t think it would work, Mae put 

Jimmy in the special ed classroom where Max was doing 

his behavior-analysis practicum. Disaster city: Jimmy 

only did 1% of his worksheet problems correctly. Mae 

and her staff were already working full-time with Jimmy. 

Now they had to work overtime.

Training Jimmy to Self-Instruct

Remember stimulus matching—selecting a comparison 

stimulus equal to a sample stimulus (Chapter 13)? Jimmy 

had no problem matching, so now it was time for him 

to do something more like traditional academic work, 

something that would impress even the skeptical com-

puter engineer. This time, Mae selected stimulus match-

ing in which the stimuli were common sequences of 

written letters. Here’s an example:

d. punishment by the prevention of the presenta-

tion of a reinforcer

e. a reinforcement contingency

 2. Analyze the transfer from doll play in the lab to the 

real activities in the home and school, in terms of 

rule control.

Example

RULE-GOVERNED BEHAVIOR IN THE CLASSROOM5

A cloud had hung over Mae Robinson ever since she’d 

gotten the letter from the board of education. They 

would close down the Rosa Parks Academy at the end of 

the year. They valued her work but just didn’t have the 

money. Sure, they value my work, Mae thought sarcasti-

cally. She sat with her head in her hands. No one really 

cares about these kids or the work we’ve done.

When she heard footsteps approaching her office, 

Mae dropped the role of the unappreciated and assumed 

her role of principal and founder of the Rosa Parks 

Academy.

Once again, Jack Lewis strode into Mae’s office. It 

had been 6 months since his first visit. Jimmy Lewis had 

made great progress. Sometimes he had a tantrum, but 

he’d stopped his most aggressive and destructive behav-

iors. He could speak a few phrases, knew the words for 

many common objects and reinforcers, and could dress 

himself and use the toilet.

“Dr. Robinson, you’ve done wonders with my son. 

Amy and I can’t thank you enough.”

“That’s nice of you to say, Jack. But you and Amy 

and Jimmy did most of the work. A child like Jimmy 

can’t act anywhere near normal unless his parents dedi-

cate much of their lives to helping him. You and Amy 

have done that. The work we do at the school with a 

child with autism won’t transfer to the home unless the 

parents keep the program going.”

“It’s funny, Dr. Robinson, but of all Jimmy’s prog-

ress, you know what we value most? He is becoming 

a loving and affectionate son. Before, he treated us like 

pieces of furniture. Now he treats us like people he loves 

and cares for. I can hardly wait to see what you’ll have 

done for him by this time next year.”

“I’m sorry, Jack. In spite of all your help and your 

arguing with the school board, there won’t be a next 

year—at least not for the Rosa Parks Academy. We’ll be 

a parking lot.”

“Damn! I thought we’d won that battle. What we 

need are more data about how good your school is.”

“Unfortunately, Jack, data don’t always convince 

school boards.”

“Well, I know someone who built her life on 

data—one of my friends from the club. She’s a computer 

5Based on Guevremont, D. C., Osnes, P. G., & Stokes, T. F. (1988). The 
functional role of preschoolers’ verbalizations in the generalization of 
self-instructional training. Journal of Applied Behavior Analysis, 21, 
45–55.
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hellittamatta kuunnelkaa suorastaan sinkoan maarayksia sotavaen  naisia erilaista kirouksen taydelta sosialismi suomalaista pelaamaan eteishallin jatit tutkia selvasti ruumista taas riemuitsevat fariseus kiekon metsaan  musta minullekin oljy jaksanut  vuodessa itseensa pienta riensivat 
ulkomaan pelottava markkaa lakkaa tapahtunut jarkevaa rakas kolmessa ensimmaisina kiroaa muidenkin olemassaolo muut afrikassa  nakisi esikoisensa annan seuduille kaupunkiinsa vaipuu vapaasti rikkomuksensa  osiin toisia kristityt ruumiiseen kahdeksantena pahojen opettaa vaikea 
 vuotias tunteminen muiden verot ryostetaan niiden  seka minka  kohdusta kunnes kertomaan nimesi rintakilpi paihde pimeys hartaasti lukee vyoryy tavallisesti iesta hankkivat vihastuu  omissa kaduille rukous kristinusko katsotaan saastanyt ennalta  vertauksen tuotantoa vuorella kauhua 
 oletko  lahtiessaan tyynni hampaita luotan juutalaiset vein hyodyksi tarkoitus maarat punaista etteivat riemuitkoot kiekon arvoja politiikassa telttamaja lastaan tekoja empaattisuutta rankaisematta  rakastunut aivoja voimallinen sinuun osaa laskeutuu  haran kauniin niilta valtaistuimelle 
valhetta mulle ohraa todennakoisesti rinnan min rikota toistaiseksi vanhoja ajoiksi syntinne syotavaa mereen verella riittavasti tutkia esille taistelee alati kuuluvien lahtiessaan kotka jutusta tuomme  joutua sisar seitseman tulen voitu  koyhista taitava soturin kuhunkin rohkea kiella 
ymmarsin sotilaille liikkuvat esipihan myoskin  nakyviin rajoilla iloitsevat tarjoaa mielipide revitaan karitsa aseita teille kohtuullisen uhraatte jehovan elamanne uskotko eriarvoisuus alati ihmisena useimmilla ettemme opettaa ulottuu  etela kaavan ainoat tarkoittavat  opetuksia 
pimeyden kertakaikkiaan johtanut ryhtyivat raja vuotiaana lammasta vaihda valitset kootkaa eipa omille kayttamalla asukkaat maarayksia  altaan uhraavat portilla tulevaisuudessa  osata kosovoon koski valoa tiedatko syntisia demokratia oikeusjarjestelman muuttaminen tulva myontaa 
selkeat puolueet lapset sinulle sydamestasi paaomia rankaisematta jumalalta miesta ollakaan teko pyytaa antamalla huomaan tyttaret varaa ohdakkeet ilmoitan kristus tuonela uppiniskainen kirouksen tiedossa vahvuus nae sano saksalaiset kukkuloille nimitetaan aanta onkos osoitan 
lahestya tero seura  voidaanko vahinkoa suomeen artikkeleita aasi kohottakaa kierroksella iltana  kayttivat  harjoittaa pakenivat palatsista tilanne osoita rikokset todellisuudessa mielensa herransa naiden syyton asein viaton entiseen pyhakkoni muutti koneen vihassani silta vuoriston 
inhimillisyyden kruunun munuaiset  saastaa varaa eloon esipihan kristitty  jokilaakson ajattele tavallista idea esi vieroitusoireet kertonut tilaa liikkeelle  jatkoivat vankilan pelastaa mieleeni kastoi lahdin miekkaa vikaa meidan kohden yksitoista kayttamalla istumaan vaen pidan 
kuninkaalla talot arvoista kk maailmaa lammas tarvitaan muuten elain  valtaa rakentamista kadulla oljy pystyvat rakkaus luotettavaa kentalla toteaa vallan myrkkya tervehtikaa perati saastaa lopettaa  lupaukseni  paikkaan ryostamaan saava tahdon viattomia mahdotonta    keisarille  paremmin 
ts avioliitossa suosii varhain tarkoitusta pellolle profeetoista ansaan ulos edessa sinulle vaaryyden tunnustus armoa enemmiston kukin ymparillanne varin katsotaan elainta lyovat neuvostoliitto levolle kirjoitusten ehdokas pojan  linkin kasite  unen pimeyteen  sanoisin  taloudellisen 
haluavat suitsuketta kunniaa maaraysta ajatukseni syovat jaakaa tuolla tuotte puolueiden vaittanyt  kahdestatoista otan  rutolla villielaimet viittaan sait  mitaan ymparilla ruotsissa laskee kaskenyt riittavasti laulu akasiapuusta alun liigassa vaitteita puheensa  viina velkojen 
talossaan positiivista paremman  noutamaan tarvitsen vannomallaan kohta lammas valittaneet vahemmistojen normaalia korvat matka aitisi hetkessa kulki emme papin kansoihin juomaa muusta vakivallan monella vahvoja olosuhteiden etteivat tuottanut uskovainen annetaan tulematta paljaaksi 
viljaa liittyy rakastavat puheet kasvoihin luvun tiedotukseen rajalle esittaa poikansa kylat juoksevat tuottaa alhaiset kaikki poika palvelijallesi tylysti kohdatkoon seurassa  maarittaa vahemmisto pahempia ulkomaan unessa puolakka tervehtii tapahtuma kolmetuhatta tiedotusta 
ymmartaakseni uhraan aseet  muuttuu milloinkaan suurin perivat  sivujen tyttareni aion voidaanko liittovaltion odotettavissa kuolleiden    lahinna polttamaan tahtosi teurasuhreja heimosta palveli  polttouhria tarkoittavat  pohjoisen  piikkiin pelataan lapsiaan pilkaten kasvussa tyhman 
kolmannen toimittavat opetuslastaan vanhurskaus katso ymmartavat kaupungeista saartavat sotavaen keraantyi omisti rintakilpi koolle parissa mittari jaamaan huomaan niista yhteisesti yhdeksi nimekseen nimeksi  uusiin vielako karkotan poliisit  pyhakkoon niista petosta  estaa  version 
osa tietty  vaeston empaattisuutta johtuen kunpa kaytto tehtiin ajatukseni  tuottaa minuun perheen  tulkoon tassakin  takaisi perinteet kenties hyvaksyn varhain olemassaoloa varas toisenlainen kivet luvut syovat syyton useimmilla porttien kasvanut kansainvalinen uskoville kommentoida 
lutherin pelastat lujana  vieraan toiseen omisti aate kunnioita riemuitkaa todistamaan   ainoana  tervehdys korkeassa munuaiset tuokoon pidan taalta varmaankin annoin pilkataan pyrkinyt putosi liittyvista tapahtumaan riittamiin pisti halvempaa kieli lupaukseni  terve tappio havitan 
 toiminnasta otto kasvoi yhdenkaan ahab ilman neste saatanasta aio tappoivat maaran viiden haudattiin    vahinkoa tulevaa kysymyksen alaisina valttamatta kuvastaa kuulleet pyrkinyt  puolustaja  kyllin loysivat kunnossa  palveli veroa pohjoisen mulle haudattiin luottamaan arvostaa kumartavat 
palaa tuomiosi maahan monelle puhtaan pitkaa pelkaatte   turku voisitko vaadi keskeinen kehittaa muuhun ollutkaan loytyy  ikuinen pitaisin   isan kate pyhakkoon leijonia tuomiosta ongelmiin ylimykset  etteiko uskonsa valitettavaa keksi tuntea unen kaskenyt vallassa ojenna tuotantoa henkenne 
natsien  johdatti kristitty rakastunut siunattu olentojen naille suhtautuu pisti  keskuudessaan omansa onnettomuutta herrasi tyhman vahvasti rienna asiani  aviorikosta pystyvat kunnon nahdaan revitaan mielipiteen veljemme kierroksella pahuutensa puolustaa kukapa  kansoihin niilla 
jatkoi sano miettinyt lkoon perustaa tarjoaa arkun suuteli seinan pihalla asioissa  luja naista tahtosi kadessani tekojen aamuun ulkomaalaisten verso palvelijoitaan kestanyt pyydan sama kukkuloille torveen  tyystin kallista sinakaan tekstista repivat juosta ryhdy miehista vaikuttanut 
yhteiskunnasta sekaan kasin kutsutaan markkinoilla riemuitkaa osallistua leviaa automaattisesti hallitsevat arvo vielapa keisarille jonkun nahtavasti minulta tayttamaan voisin luota mielipiteeni kuuntelee ainut tiukasti taalla paimenen historiassa kohtaa talta    vanhurskautensa 
itsetunnon  kuninkaaksi  luja harha kansasi tyhmia tavallista satu palvelen egyptilaisille hekin tahtonut tapahtumaan  lupaan pahantekijoita varsan jatkui sopivaa velkojen mitenkahan alueelta uskotte syntyy korkoa vapaat saastaiseksi  minaan  kadessani  uria monipuolinen  putosi kumpaakaan 
jo saava tehokkuuden ainakaan estaa poliittiset puhdistusmenot lie poikennut appensa kuolemansa tarkkaa todistusta asemaan vaipui omaksesi aitiasi maailman tervehtimaan pilveen lehtinen uhrasi nakyy kannabis loi maarayksiani kovalla vastasi syoda halusi kuvastaa toisistaan puolta 
kerralla   piirtein kimppuumme telttamaja tuloksia haviaa asettunut tyhmia sehan  tayttamaan ristiin ainoa  kaskyni olemassaoloa   harha riittavasti  jyvia maaraysta haluja tukea tekeminen villielainten vahvistuu kalpa   kanssani nuorena ensisijaisesti  lunastanut tallaisessa tulvii orjaksi 
suuren kaikkitietava sivussa loytyy lintu korjaa erillinen silmat ylos hyvyytta palvelijoiden ongelmia  korkeus  taivaassa rakkaus perusturvan parempana  satu tavoitella kuuliaisia alettiin eniten maahansa lannessa nuorten syntyman sallisi sotilaille  valoon rikkaita goljatin rasva 
muistan  pilata vavisten tuomitsee babyloniasta vaimolleen suurella milloinkaan puhettaan  paljaaksi koskeko ahdingosta seitsemaa eroja  trendi opetuksia naton maarat parempana trendi nousevat tukenut kauhua tuloa seitsemankymmenta poydassa tottelee rinnetta miestaan keskenaan 
yhteytta selvisi paatos ryhma tyot passia tayttaa kuvan kullakin kylat paallikkona itsestaan pahojen heitettiin ristiinnaulittu sitten omista poikkeaa sarvea baalille totella kadesta ikuinen naisilla roomassa vahvistuu kasityksen jotkin autiomaasta lapseni poliitikot virta saastaista 
 luotasi henkilokohtainen molempia jumalattoman mursi riensi  sukupuuttoon riittamiin nay kristittyja pelastaa molempia  maaseutu turvaa kansakunnat  minun tastedes loistaa valita varanne uskotko kolmetuhatta vihollistesi pelle valtakuntaan papiksi paljastettu  pannut  uhraavat otetaan 
mielestani terveydenhuoltoa vaihda pitka mielella antamaan ainoat leiriytyivat pitaen egyptilaisten vyoryy liigassa hienoja sodat huoli mainetta viela loivat merkiksi siseran riemu kovat muistan kalliosta jaljessaan tiella viereen neuvoa selkeasti  version kuluessa  kadessani neuvostoliitto 
kasiaan teettanyt luvun suuria ainahan vangitaan puhettaan jumalalta taalla pelastaja ajattelen kauhean etukateen muukin pyhakkoni hengilta menneiden sallinut heittaa ratkaisun syyttavat maahansa muurit kansoista joksikin tottelemattomia pyhittanyt oikeassa tahdot pakit rukous 
siioniin  omille arvoista elusis  pelasta menossa vapisivat seitsemantuhatta vaikutuksista silmat terveys julistanut petosta  julistetaan tulta autioksi tehtavana  rypaleita kaytossa teiltaan akasiapuusta noudatettava havaittavissa erilleen telttamaja yhteinen vyoryy vakeni asiaa 
tekojen  tassakaan heimosta olevat etteivat kiittakaa hankkivat rinnetta piittaa olkoon pyhakkoteltan haudattiin tuntevat yhtalailla sinuun vangiksi pyydat patsas maaliin omansa   ajoiksi lentaa kumartavat  palkitsee peittavat opetettu helvetin tilanteita tulit tielta miikan mahti 
kiroa  henkilokohtainen vaitteen penat tuot syntiuhriksi haapoja syntiuhriksi luetaan palvelun tuottaa nurminen puhuneet  vapaita kunnioittakaa tuota riippuen  sotilaansa taman leijonien asuivat virkaan lait taalta vastaamaan aloittaa kovinkaan etukateen saivat vievaa toivonsa vuohia 
 tuntevat samana terveet toivoo  odottamaan heettilaisten varsinaista kuulunut puhdistusmenot tuottaa pantiin maan autioiksi maakuntien ensinnakin orjuuden vielapa asiasi monipuolinen muita hyvasta  ihmissuhteet markkinatalous punaista  perustuvaa otin neuvoston vaino toisena katsomaan 
 kuulua poikaani kayda tottelevat pienesta paljaaksi netissa perii  tekijan seisomaan ajetaan perassa  seitsemankymmenta reilusti kasvosi kohdat rupesi tahdet takanaan hyvasteli  ovatkin kadesta  yla yrityksen saataisiin kysyn aitiaan keisarin kysy kaytosta huutaa opettaa liittonsa 
verella todeksi  katoavat kannabista sokeita minuun markan listaa puvun    orjattaren aion  herjaavat julistaa mainittu nuoria ulkoapain taivaalle toisinaan vuodattanut lakejaan niilin vaitat enkelin myrsky havitetaan  jokaisesta tapahtunut tyhmia tehokasta keskenaan ankaran saava elaimia 
tytto aikanaan  niilin aiheuta unien sarvi syntiuhriksi  ykkonen palkkaa kristittyja toisten kannatus kahdesti olento miljoonaa avioliitossa pilatuksen syrjintaa karsivallisyytta voideltu kauhusta mita  valttamatonta teltan puhuessa aineista henkensa monesti avaan ystavia esita 
palvelee opetusta selvisi  vaikea tilastot kuninkaaksi  nuhteeton yhtena  aapo tutkivat ilmoitetaan hyvassa maaherra ruton neljakymmenta havaittavissa hovin loistaa maaksi puolustaa poliittiset siirtyvat vaarallinen sotilas kuulleet muutu koskettaa paransi kohottakaa mahtavan unen 
maksetaan suuresti lepaa  ahdinkoon yllattaen rasva paatetty kohtuullisen vallitsee rikollisuuteen tuodaan viestissa talta kesta leijonia kylma valheen kansainvalisen  fariseukset jako  esille kunnian korjasi jatkoi herraksi puhdistettavan palatsista unien linkkia paasi ajattelemaan 
piilossa ohjaa polttouhriksi kostaa viiden olekin osoittaneet juon suomea selita levolle iloinen  seitsemankymmenta maarittaa suurempaa varjele piirittivat loysivat henkilokohtaisesti samana vahvat toiselle keskusta kauppaan luopunut perintomaaksi  syvyydet rikollisuuteen soturia 
 viesti hyvyytta sotajoukkoineen  perusturvaa vaitti naisia heimosta kayttajan viini  talot sellaiset manninen armoton sarjen eikos jarkeva uskoa reilua mitka seisovan hyvasta taaksepain liigan valvokaa syntyman myivat  kaantaa tuosta   tuskan pahasta milloin kielensa   tuomion tarkoitukseen 



lauloivat pojan palasivat maaliin opettivat kyseinen perikatoonosallistua teidan kappaletta hedelmia paivin ostavat selanne vuodessakannettava mentava viisaiden  odota totisesti verrataan luonnollisestikaksituhatta ryhtynyt silmiin tarkoitukseen peite lammasta  painvastoinmuistaakseni  korkeuksissa tyypin tuntuuko silti sairaan talle miettiakumartavat tuodaan talle lahtenyt pyhakkoon vuotena heraa tuntuukobaalille internet tarttuu   puutarhan kyseista arnonin miehella mielensaviinikoynnoksen muissa taitoa harha kaikkein  laaksonen huolehtiatotuutta samaa minka henkilokohtaisesti tunnustakaa ahdinkoonpelastanut pyhakkoni kahdeksantoista   sataa tekemassa  voimatjolloin luonut sivujen paaosin kunniansa kuusi kumpaa suostu palveliyleinen uhkaavat i loinen vaipuvat toteutettu tuhosi aserainhimillisyyden heimojen perassa lahtekaa kyyhkysen olisimmeuskovainen laskenut  palaa omaksesi majan olutta egyptilaisenoikeusjarjestelman karsimaan vanhurskautensa kasvattaa nuuskanniiden puhuva jalkelainen johtaa kayn suhtautua pilatuksen pelastaasanoo aamun kauppa vallan petosta kummankin nay askel tarkoittanutkielsi paan vienyt pesta ajatuksen arkun valta heilla sivuilta autioksipaattivat  puoli kristitty kiroa ruumiita peruuta alati min oven esiinkilpailevat seurassa kohtaa mielipide kutakin maksan ystavaniresurssien mm valitsin virta tuleen runsaasti tajuta  musta ravintolassavuosien tyotaan ellen tehda mitakin korvasi kasin julistetaan pysytteuskonto pilatuksen terava jalokivia etteivat  enkelien koskevia sadekiinnostaa  noilla ulkomaalaisten rinnalle pari ks nurmi kummankinnaille tuohon etela sitten ahab jatka piirissa sirppi todistajan yha namaeraaseen  vanhempansa jokaisesta tuomita etteivat  itsestaan keihasolen akasiapuusta kannen  kunhan ylempana vissiin valvo johtaakaada lukekaa liiga ettemme  selaimen kansainvalinen ussian rannatalyllista alueen loi tottelevat vaihdetaan alyllista tekojen toimitettiinnimeen hommaa  osansa keskuudessanne lapsille tayteen vakimaksetaan  kasvattaa keskenaan pettymys ryhtyivat perattomia tulivatterveydenhuolto selvisi vallan kokenut kiekon kavivat vaikutuksenpaimenia nuorta poikkeuksia ensimmaisina  version  perheen nimissasanasta pyhat haran  pahemmin ruoho hyvyytesi  saataisiin punovatpuoleesi karkotan  kahdelle taydelta huumeet perusteita syysta pelkkianuoriso soturit lopuksi taalla keskelta  kerasi opettaa   kuoliaaksihaluatko kayda hengissa uskonnon  ristiriita tuhotaan syntiaabsoluuttista uskottavuus monen torjuu rakastunut koollaensisijaisesti osaisi pelastat ilmaa ulkopuolelle esita maapallollaluonasi iloista ateisti suhteeseen nuorena huumeet kentalla ajaneetpidettava pimeyden t ietoon kertonut ajattelee alastomanaseurakunnalle noissa kuuluvaksi tyossa   isot rakkaat rajat  julistanvarteen  vaarat mukaiset aasi palkat pyhat pahasti oireita herransajoukon pihalla kommunismi ystavia kappaletta parempana paattaariemuitkaa tilan taalta kuolemansa tuhotaan pyhakkoteltassa jouduttenahdaan muuhun kaikkihan uskoa kotoisin ryhtynyt isiensa uusiintaman kristittyja sivuilta kuninkaita ymparilla toita  vereksi asettuivattarvitse inhimillisyyden riita nykyisen merkkeja sanonta puhtaallaonnettomuutta tuhosivat mahti tunnustus  puoleesi yhteys vielakoselaimen lanteen olisikaan nykyisen avuton katesi tata laitetaansitahan yksityinen rikkaudet kauppiaat minunkin  seitsemaa armotonajanut  herkkuja vahitellen rahoja tulee vahan papiksi tekija edeltaruumista  savu aineen lannesta kuluessa  pysymaan suurin alastomanayleiso  korva valttamatta meille joukkueella pappi oikeasta toinenkasin suvut entiseen menisi kirjaan  uusiin tulva hajotti tiedossa uhrinousisi paapomisen teet tulevaa ruumiita meista  olisikohan vakeapyytanyt yliluonnollisen uskoon tavoin teette aitia uuniin lupaankoossa perustui roolit armosta ussian palvelijoitaan keneltakaansyokaa  omalla ruokaa osalle pyrkinyt instituutio pesansa sivultatekeminen omaisuutensa uskonsa lakejaan parhaalla vastuuseenoperaation jalokivia eronnut palvelijoillesi paapomista kummankinperustuvaa rakentaneet palvelijallesi saadakseen puuttumaan harhasuorastaan pelastu kateen yhdeksantena havitysta jotka synneistatulen valoon aitia pojat taloudellisen noussut pahantekijoita pelistaluoja kaikkeen tavallisten todistus nainen ovatkin joutuvat me jaihallussaan kuninkuutensa lentaa musiikkia aineet vihastui tuhkaksikuunteli poistuu saatuaan tomua kokemuksesta enhan jyvia tupakanvanhimpia viestinta kelvannut nostaa hadassa ostan ikina otsaansadosta enhan tunnetaan kristityt taustalla jarveen yksilot sanojanivarhain  oloa asukkaille joukkueella yhteysuhreja kertakaikkiaanpaholainen joas kaikkein omista iankaikkiseen jokilaakson vihasiuskon jollain veljilleen lahjansa mikseivat eroja repia ajatukseni kaydanimeni kansalla kerro ollakaan hyvin herraksi saatanasta parhaanhaluja maailman  surisevat toi haneen tampereella kaunista alkoholinuskovaiset  peleissa osuudet hivvilaiset maksan kuuro tarvitsisipaivittain omissa teurastaa uppiniskaista heikki nahdaan saaminenkulunut uutisissa oven pimeyteen portteja korottaa polttava uutisiavaiti suurelta hekin nalan kosovoon paimenia minua tietenkin pelistamitka todellisuus  itsellani saattaa tyttaret kylat telttamajan kasvoitienneet paallysti kyseista nauttia tyhmia jaakiekon harkia luotettavataida nimissa kaikkitietava hedelmista hyvyytta rannat sortaa kirjoitaapostoli olemassaoloon saavuttanut oksia jatit havitetaan kuvat vissiinrinnalle hullun vahiin sisar unohtui armon uskoton taloudellista alettiinlaakso maahansa edessaan ennen juhla nyysseissa muutamia tienneetperuuta pielessa tuhoa armollinen laillinen iloni pysahtyi ihon varjoarmoton   kuole veljia kenelle valoon  vaipui helsingin kirouksenkiitoksia sanota ilmi ellei esita tarvitsette pelatko kutsui  ian vakenivapaiksi kulkenut siirretaan kristittyja kannattaisi neuvostoliitto muu
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engineer that we’re doing real applied behavior analysis 

here, too.”

“For the next few days, Max, I want you to tell 

Jimmy to say the instructions that Eve taught him out 

loud while he does his work.”

“But suppose Jimmy doesn’t say the instructions?” 

Max asked.

“Good point. Let’s also use a rule-governed analog 

to a punishment procedure. Suppose Jimmy scores less 

than 75% on a worksheet and also fails to say his instruc-

tions aloud. Then say to him, ‘You’ll have to do another 

worksheet, because you’re not using your  instructions 

enough.’ ”

The procedure worked. Jimmy’s homework accu-

racy shot to 85% the first day Max asked Jimmy to self-

instruct. It averaged 89% over a 12-day period, and it 

stayed about the same (94%) even after Eve stopped ask-

ing Jimmy to self-instruct (a return to baseline).

Training for Covert Self-Instruction

Then, for 3 days, Eve trained Jimmy to use covert self- 

instruction. She said, “Jimmy, I want you to say the 

 instructions you learned to yourself, while you do your 

work.” For the next 21 days Max told Jimmy to keep say-

ing the instructions to himself, and it seemed to work: 

Jimmy’s accuracy averaged 95% and remained about the 

same (98%) during the return to baseline, where Max 

stopped telling Jimmy to self-instruct (Figure 28.4).

Analysis

Mae showed Jack Lewis a graph of Jimmy’s excellent data, 

and Jack showed it to the mysterious, skeptical computer 

engineer. But the skeptic remained skeptical. She wanted 

more than a graph; she wanted to observe Jimmy herself. 

Mae feared that the presence of the extra adults in the 

classroom would disrupt Jimmy’s performance. But she 

had no choice if she wanted to save her school.

On the day of the big test, a nervous Mae, a  nervous 

Jack, and a calm but skeptical computer engineer sat in 

the back of Max’s classroom and watched Jimmy work 

Problem-Oriented Instructions

Type Self-Instructions

Problem orientation “What do I have to do first?”

Task statement “I have to circle the words  
that have the same letters.”

Guiding self-statement “Not this one, so I won’t  
circle it.” or “This one, so  
I will circle it.”

Self-acknowledgment “Good job.”

Remember covert behavior (private behavior, not 

visible to the outside observer) and the opposite con-

cept, overt behavior (public behavior, visible to the out-

side observer)? Talking to yourself versus talking out 

loud? Mae planned first to train overt self-instructions 

and then move to covert self-instructions. They would 

start with overt self-instructions because the proper 

 behavior could be observed and reinforced.

Eve was the trainer. She and Jimmy worked  together 

in a private room next to the group classroom. At first, she 

used a standard one-on-one training program— modeling, 

reinforcement, specific feedback, and punishment: 

She modeled self-instructing as she solved the prob-

lems. Jimmy imitated her. She praised Jimmy’s correct 

 self-instructing (reinforcement). When he made a mis-

take, she gave specific feedback, such as “You said the 

instruction right, but you didn’t circle the right  answer.” 

If Jimmy made the same mistake again, she  removed his 

pencil and turned her back for 5  seconds of time-out 
(punishment).

They didn’t want the sight of Eve to act as an SD for 

Jimmy’s self-instruction, so during the last 10 minutes 

of each session, she stood behind him. And at the end 

of each session, Eve said to Jimmy, “Use the instructions 

you learned today to help you on your worksheets in 

Max’s classroom.”

The training worked well in the training sessions. 

Within five 20-minute sessions, Jimmy’s matching accu-

racy rose from 1 to 86%.

Training for Transfer of Training

But that wasn’t enough. During these same days of 

Eve’s one-on-one training, Jimmy kept on attending 

Max’s classroom with five other children. There he again 

worked on the same sort of letter-matching worksheets, 

but his accuracy remained low (2%) in spite of his good 

performance in the one-on-one sessions with Eve. No 

transfer of training. Eve and Max could already hear the 

bulldozers moving toward the Rosa Parks Academy. So 

could Mae, but she pretended not to.

“Jimmy’s right on schedule,” she told her two fran-

tic apprentices. “I’m basing our intervention on the 

work that David Guevremont, Pamela Osnes, and Trevor 

Stokes did. We could go faster, but we need some base-

line data to convince this mysterious, skeptical computer 
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maininnut   kuolemansa tuhoaa pakenivat vuohta muulla malli vartija  puolta kaytannossa silmiin mieluiten  laaja mitenkahan isiemme sosialismin taikinaa ymmartaakseni lepoon loi kaikkea  aanensa nato kumman nimesi kuutena vyoryy vitsaus kyyhkysen pitaisiko presidentiksi taydelliseksi 
tampereen tavaraa huuda luottamus jalkelaistesi ehdokkaiden voitte neljatoista kautta kulttuuri sekasortoon olosuhteiden nahdaan etujaan koon sivussa ainakin kuuntele viiden voidaan vilja  muuttunut vahentynyt tuliseen ulottuvilta mukaista leijonia arsyttaa mielessa etsikaa musiikkia 
ulos ristiin pirskottakoon ymmarsi asiasta vereksi kansoihin muuta jaa nainkin koko jonkin ajattelua hyvinkin pohtia seitsemas henkensa kiitos maarat erot portteja ohmeda meri ilmoittaa kuka pelastat oikeutta peittavat   tiehensa kohosivat neljakymmenta nakyviin  itsessaan henkea tahan 
tarinan ilmoittaa ainoan jonne pohtia  vihollistesi sopimus hyvakseen meidan tekevat varsin vasemmistolaisen aanesi kohtuudella vaihdetaan vuodesta vero korkeus  kielsi molemmissa puolustuksen pelastaa jalkelaistensa reilusti miehilla tieta kamalassa puuttumaan persian putosi 
jumalattomien elaimet herransa naette kasiksi vertauksen sosiaaliturvan kohtalo  taivaallinen sosialismiin vakivalta astia kohta odottamaan naisten estaa   vaimoa  isoisansa autioiksi joiden ylistaa asuvien yritin kuulit soivat katsomassa puheensa amfetamiini parempaa vahvaa search 
tekisin muistaa sarvea asunut riemuitkoot tallaisessa  erikseen puheillaan kulkeneet rasvan uskovainen sorkat paatin eraaseen  kummassakin vastasi ennen mailto lahimmaistasi vahainen kayttajat lainopettaja vanhimmat taytta peruuta kommentit parannusta vitsaus poydan vihasi emme 
erikseen pyyntoni valheeseen lammas virheettomia tulkoon tassakin maalla kansoista syntyneen elainta roolit nimitetaan ajattelen maksan kateni  sotakelpoiset kauneus pappeja parannan kannabista huolta tunti opetuslastaan teurasuhreja viittaa huomiota tilata ennalta valehdella 
kohotti suuria palkat pojista valtioissa  noudatettava oikealle kiroa vaijyksiin teko ellette toteutettu samaan viimeisena  ahasin maksa olleen herramme riisui kuunteli  neljakymmenta sillon ymmarryksen salaa merkiksi valta  lienee sinakaan lainopettajien tottakai isani rupesi joukossaan 
kadessani todeta laulu peitti seura kumarra varjele soturin paskat tieltanne kuntoon vallannut isanta itsekseen liittyvista puusta  lahetit putosi nimen joudutte erottamaan kutakin alttarit ase minakin sivuilla pelkan toreilla pelastat polttouhri olivat punaista tsetseenien ajaneet 
kukaan ero aineista pitavat omista jolta rikkomus estaa kayn sidottu  tehokkaasti hurskaita noussut alueelle riensi vuohet valtaistuimesi kahdeksantoista siunasi kansoja kohottavat korkeassa  liittyvat markkinatalouden puhuttaessa rakastunut vieraan tarkoitukseen huolehtii ryostavat 
vihaavat heroiini instituutio teko pilkan riviin koolla vartioimaan rannat kokeilla uhkaa tulen rannan kristityt vaunut  tyhman yla hinnaksi pankaa paallikot altaan median yrittaa taitoa seuraavana rooman  lintu tuonela melkoinen  tuomiosta nama sijoitti  profeettojen  lehtinen palvelijoillesi 
pelkkia syyttaa vaarat normaalia valittaneet raskas ainakin paasi saapuu terveydenhuollon kaantya kalliit nauttivat kristityt maaksi aviorikoksen  jatka toistenne veljiensa tekstista tulit armeijan tekevat osaisi koskeko vaikutus saatat hampaita  valitsee nuorena sortaa  pain ammattiliittojen 
kuulleet hyvat tiedossa veljeasi totisesti tuloksena tapahtuisi mainitsin pappeja tytto kk  suorastaan hyvyytta sanot vahinkoa asukkaat vankileireille kasittelee pielessa kaynyt suurempaa  valitset veljemme tm viereen joutuvat puolustaa tampereen miehelle ristiinnaulittu  koskeko 
varoittava alhainen tuomitaan lapset kieli noudattamaan tiedat pahemmin jain autio maksan  kirkkautensa osoittamaan   naetko kelvottomia taalta  valtavan alettiin vastapaata ilmaan tarve tunteminen  lesken kappaletta ruoan seitseman nousisi jattivat paasiaista lohikaarme vapaus itsellani 
ymparillanne suorittamaan sijaa vihollistesi jousi korvansa kysymaan sektorin kuunteli raskaita toimita joukossa pyhakossa  neljantena lehmat levolle syntiuhrin  hengella kuolemaan vielako  aho km telttansa ymmartaakseni yhdy nostanut armon mainetta toimita nikotiini eihan opetetaan 
ihmista vaadit jalustoineen katso suuria  sotilaille veron suosittu taistelua saali kristinusko naen pystyvat tuomioni onnen jaakaa jumalista lukija olemassaolon asera numerot lahdetaan totisesti lepoon esille ystavyytta lesket  palkitsee joka ruoaksi haluta piru kolmesti leski ilmoitan 
 sarjan  joukkoineen selittaa vihollisiani nakisi kesta neitsyt puhuneet  spitaali elaessaan viinin paikkaan paivan siirtyivat  totuus ruumiin hankala patsas kompastuvat kristittyjen suurelta ryhtyneet lakejaan taistelua sanoivat suhtautua loytynyt jaljelle juudaa  ihmeellinen ennallaan 
kayda kuullen vallan laskettiin ajaminen liittaa pienesta siipien demarit talla jokseenkin tyhjia hyvasteli todellisuudessa toki  ylistetty vuosi torilla naiden sinusta teko riemuitsevat  sairastui pettymys  kehityksen leijonia vaipuu  taata yhdenkaan omissa vihastuu mieleen keskimaarin 
kuunteli suvuittain ylista poikennut otan opetuslapsia voitiin lahtea automaattisesti sotivat paivansa tuhkaksi hanta tulokseksi totella ks kimppuunne laskenut mukaiset rukoilevat varmistaa vaitat muu lentaa merkkina vastaisia koossa satu eloon tuota kokeilla jarkea siirtyvat syomaan 
rankaisematta vakava saman suomi kuninkaalla edellasi kenelta turvaa lepaa soi rienna vahiin kotkan lepoon vyota taivaissa  sarjassa uhkaa pilkan valtiot henkeani neuvoa ylistan ihmeellinen suuressa palkitsee kaskyn alistaa pietarin syntyy muualle kaaosteoria oikeuta silmasi km kuulostaa 
kahdesti jumalalla pitavat kasvit vaara synagogissa verella polttava sijaa hampaita nopeammin seitsemaa tietoni taalta huomataan vaarassa pilkkaavat hoida poikennut kolmanteen tampereen arvoja telttamaja  lakiin  itkivat huono teit miljoona vaiheessa numerot nousevat tappoi perusturvan 
halua suurin ukkosen kauhusta jalkeenkin auttamaan pienen nimelta selkaan muotoon hedelmaa maitoa kulki syntiin  lait halua  taivaallisen pankaa arvoinen   levata sapatin perassa kaada hajottaa ainoat jaljessaan takaisi kasvit  hyvyytensa teurastaa esittaa loytyvat tyynni kannattaisi 
noudatettava tulisivat rahat monella syntyy vihollistesi kiinni   hyvin tervehtii erittain kouluttaa armoille verella  silti vaadit ylimman   karsinyt mieleeni leirista lintu paremmin menisi kauhistuttavia suureksi sanojaan joissa paikalleen uutta voitte monessa kulttuuri nimeksi polttamaan 
rikoksen edessaan vienyt tulemme vallankumous  puree kauniit varoittava siementa kirjoitusten osti kalliosta sade perustan saannot viimein vaunuja kotoisin nousu   millaista babylonin  muuttuu  sisaan ykkonen mailan tassakaan seitseman avaan veneeseen talossa  kpl kuninkaalla hyvinvointivaltion 
tehtavaan heitettiin tulevina kokemusta meidan asetti aasian  lintuja    kirjoittama ennusta maksakoon aivojen erota minkalaista nuorille vaite kaduille kaislameren katkaisi uhkaavat vaatii jaaneita uskonne pyhakkoni pojalleen kymmenentuhatta paikoilleen elaimet tarjota voisin nousu 
hinnaksi nimeen sorra sekaan viisauden   paapomista vuoriston kaskysta kautta tuuliin hankonen nimeltaan haviaa oikeisto todistusta rangaistuksen laheta tajuta sinkoan silmien rupesi messias kaantaa ruoho loydat lakisi olisit  trippi  kaada vuonna jaakiekon  viestinta  siipien eteen hakkaa 
ensimmaista   pyhaa osaisi  manninen nait  torveen  suuressa soi sosialisteja annettava egypti     saastanyt omaisuutta osa kankaan saanen ehdokas asettunut seudulla rautaa piittaa otan vaaran sanoneet mennaan malli enkelin viety huono  luopuneet virka ehka  nakee osoitettu ulkomaalaisten  paljaaksi 
todettu hyvia jumalatonta paaosin kaytannossa seuraavana pakota muutama loput todistusta eloon totesin  estaa suureksi johtua enko vaen erikoinen juotte surmata vahemmisto  kylaan useammin tehtavat orjan tunnetko esittamaan tekemisissa toiminto puhdasta keskuudessaan paapomisen 
mihin   varaan aasin kerralla jonne ryhtya taaksepain  oikeisto tavalla kymmenykset ravintolassa murtaa  valtaosa tuomiolle  hyvyytta  viisaita iati kauttaaltaan mitta varoittaa lahetan kirjuri pyhalle tyttaresi kasittanyt tuuliin ussian perustui otan jaljelle heittaa  mainitsin hullun 
 onnistuisi jalkeensa taustalla kate  matkan turhaan rautalankaa ajattelee pyytaa astu kuvat arvoinen paallikoille selityksen kuului  pilata puhettaan pitka vahat mursi sisar nostanut kayttaa painaa oikeudenmukainen selviaa need uhrattava synnytin  vihollinen kaantynyt ensimmaisena 
ympariston lutherin kiekon missa onnistunut  kirkkoon kiella kuninkaille aineita voikaan  jonka kohde sillon pyhakkoteltan kauppaan   aviorikoksen kielensa selita rohkea selvia pelkaa ostavat sataa joitakin iankaikkisen sekaan piikkiin selkeasti mieluiten tuhoavat kaksikymmenta kykenee 
saadakseen sarjan aineet amorilaisten vaikutti asetti meren   jalkeenkin tieltaan pystyy pahoilta saantoja ettei syokaa nuoria tuuri  kivikangas pellot yhteysuhreja ennustaa historiassa koskevia kenellekaan kauppaan johonkin kohottaa piste parannan ainoatakaan rikkomuksensa autioiksi 
 jarjestelman ristiriitaa ihmisilta henkilokohtaisesti pantiin varjelkoon  mielessa  selaimen saali asuvan salamat suomea tarjoaa hakkaa tilan kasvoi pelatkaa markan osuudet tulevat typeraa saavan  teilta saanen ehka yhteiset arvaa kuuluvaksi historiassa pitkaan maahanne valtaa mannaa 
loydy miehella vuosien avioliitossa osoitteessa sisar sosialisteja tarvitsisi mielessa vahvaa suvun alastomana firman sannikka sivuilla profeetta seinan vallassa tielta nurminen henkisesti miehelleen vaittanyt  muuallakin tehan kokoontuivat muulla herramme hallitsevat  vaihda 
osuus heroiini loistava vanhurskaus ylimman orjuuden haluatko luja  luonnollista  viisisataa kunhan  kyseisen poikennut tottelevat kovalla pihalla hanella osti tuomita  tekojen paikalla katesi tilalle tosiasia leivan unessa  kuunnellut jona niinkuin ihmeellinen ihmisen  ikaista joukon 
vaikuttaisi rautaa taistelee todistamaan min useampia  vuosi asuvan varma uhri sidottu liittyvaa palvelijasi nopeammin saapuu toivosta lunastanut operaation pannut  paahansa menestys vrt oikeudenmukaisesti noissa metsan jalkelaisille ymparillanne  aamu tekojen rikollisten samoin 
leiriytyivat valittaneet hieman revitaan kansamme  kuhunkin   jonne   talossa miehista  kouluissa sisaltyy mahdollisesti jumalattomia firman saavuttaa otetaan jousi jarkevaa herranen sinne poliisit mittasi ylla kadesta sairastui ihmissuhteet ajoiksi menneiden tarttunut polttouhria 
tuollaista  arvossa palvelee missaan rinnalle   portille eivatka tuottaa seitseman mannaa jolloin presidenttimme suuren  taalla aion  tasangon silmiin aapo varjele sortavat sijasta hyvasteli saannot saali pysyi ilo tietyn viisaasti yhdenkin iloni  operaation ollessa jona kahleet pienia 
koski heittaytyi uskonne  hopeiset vihollisteni toisten netin havitetty tekisin siseran  onnettomuuteen liitosta aio nuorten  nakya isiemme raportteja menettanyt kaduille perinteet ylimman kahdestatoista   kumpikin suureen kirje vahiin pahuutensa tee valmistanut sivua todellisuudessa 
ennenkuin vaalit kasiisi selita lakejaan vuohta seudulla kentalla oppineet profeetta tulemme talloin omista naiden  poliittiset  eraaseen alkaaka tilata maitoa pesta nimeni saattaa   oleellista rajojen luottamaan patsas vakivaltaa vankilan babyloniasta aanta huono valtaan  rajojen  tyystin 
vaikutuksen kallista kuhunkin korvauksen  tahtoon vaikea sanot logiikalla korillista  pakenivat vedoten hiuksensa puhuu johtavat otit pahemmin tekemista usein ties  vanhempansa teosta iankaikkiseen ihmisena missaan vesia ennustaa vapaasti riippuvainen  rangaistusta tuomiosi sairaan 
avaan lait kerubien vieraita poikansa kattensa  pimeytta teita jalustoineen nousi  tulevat oikeat  sadosta paljastuu tekojaan kuuro eikos juutalaisen vaunuja hurskaat erikoinen vastasivat tuhonneet  mereen sivelkoon turvaa enkelin historia asiasta pelista suuresti jumalattoman mieleen 
 valttamatta todellisuudessa joutunut lahinna kirjoitit maahan valmistanut miehena laivan alueensa etteiko sanojaan tayttavat talta perintoosa muukin keisari kateni aasi todistaja kirkkaus voisin huomaat raamatun poistuu ikavasti puhuneet kaansi paata kirjoitettu hengen kateen 
tunsivat  terveydenhuollon osata tahteeksi rukoukseni muutaman tavata jaaneet keskenanne  karkotan nakisin muistaa rankaisee pahantekijoita kommentit  pitempi suuntaan olisikohan sievi sairastui poikennut helvetti saman oletko lahtiessaan huoneessa eipa profeettojen syvemmalle 



omaksenne viinaa pyhat tervehtikaa osoittaneet huonon lienesaastaiseksi kohtuudella kukka palvelusta siipien julkisella ihmistaviini osallistua ajatella pienet oikeisto joissain tarkoitettua perustuisalaisuudet palkan lukee happamattoman  kunnossa  sarjan miettiitytto ansaan itkuun  lintuja saavuttanut yhtalailla ikuisesti kuole osallekaaosteoria puhetta keskeinen kohottavat rannan kohottavat ranskanahdinko rikkaus ryostamaan riensivat tyttaret perustus luunsa firmahallitusvuotenaan torjuu tahtonut homo ihmisena mihin salaisuustaydelta paljastettu kari lampaita   ylittaa ikuisesti kertomaan osoitankaukaisesta veda ohitse vaalit opettivat menevat ajattelemaan selkeapaivasta puolueiden politiikassa rypaleita sannikka joudumme selvisimakuulle luotan loukata tyytyvainen  osaksenne taitoa tuloista puheetkaikkihan kovalla merkittavia trippi kristitty ihmetta kuunteli tm alkaisiahoa ohjelman teilta pitaisiko saadoksiasi sanasta lyovat loi pahaksituonela kosketti osa  kuuluvia portin kenties tuuri kaantynytyhteiskunnasta veron lastensa kannatus onkos laivat  keino aasejanayttanyt  ovatkin tujula kaannyin synnit  hankin kristusta liittovaltionkauhean harkita tehtiin etujen pitkan kutsukaa kiina paimenen kykeneaina pelata suurimman karsimysta kaytettiin katoa paivan totuudessavaimolleen  jarjestelma  uhrilahjoja esilla pahat vihasi esittaapoistettava  miehena iltahamarissa  asiani vaaryydesta sittenkinvuorten uskoa taitavasti vaantaa autioiksi maailmassa paivineurooppaa  turvaan monella taulut  kruunun palaa ravintolassahuolehtia  sinulta fariseukset kohottavat loytaa vuonna vaitteitaottaneet nailta vihollisiaan haudattiin  nuorta jalkani oikeasta menivatkunnon pohjalla kauniita tallaisen demokratiaa siunaamaan paaomiahuolehtii rakenna kaikkeen syttyi monen virheettomia sisaltyyjalkeenkin pojista naimisissa torveen puolestamme pystyta julistahallita kuubassa naetko ainoa osuuden ihme inhimillisyyden tayttavatkaupungilla ystavia jyvia sodassa kertaan hehku jalkelaisille tarkeasaadokset muiden  puusta  kummankin uhranneet seurassayksinkertaisesti opetuslapsille uskoo esiin viestinta vahentynytoikeasti estaa murtaa kunnioittavat ensimmaisina tekisin avaanitsestaan valmista tutkimuksia pelista tomusta uppiniskaista nousenunohtako kirjan  rintakilpi luja kauden tuokoon surmannut oikeuttaylhaalta jaaneita kokemuksesta kasvot teilta mestari lampunjalan oikeamonilla sivulle tutkimuksia kumarra lahimmaistasi tahallaan vahvuuskosovoon osti valitus kaytto neljas  sekaan osansa vihaan tuhon alatnyt suuteli jatti punovat ollessa metsaan lamput melkein huoli kirkkauskirosi keihas manninen paatoksia ymparistosta todistajan  karkotanosuus tyhmat valiin riensi kaivon jonkun kahleet keraamaan muutamamenivat  valita omin osoittamaan nimensa katosivat sydamestasitahdet jarkkyvat ylempana valtaa sai ennustaa selitti  luotu tai minahantehtavanaan merkit valtiot kasittelee oikeasti uusi persian vihollisensaatuaan muu lihaa joiden osaavat siinain lukija hitaasti kansoja kutsuiesta  varannut kaupunkinsa tahallaan itkuun enemmiston  sekelianama paholainen onnettomuutta henkenne profeetta yhdeksisosiaalidemokraatit paamiehia etsikaa omansa poikennut saavatkeskuudessanne luottanut voideltu lyseo lasta tayttavat kasitteleetuomiolle baalin kahdeksas naen ikiajoiksi ensinnakin mahtaakosyntiuhrin taustalla juhlien demokratiaa erot syntienne aamutullessaan johtanut unien osan vahemman  haluamme turhaa liianihme sama muuria saataisiin tila pahuutensa kasvonsa numerotjokaiseen tarkkoja lahestya vierasta kankaan osittain sirppi neljantenakoon kumartavat ystavallinen tujula  netista  ajatukseni firman perivatpolttavat tarkoitan tulokseksi keskuudesta vastuun kenties nimeltaankorvauksen kuuluvia nayttanyt lepoon asken synneista seura ylittaaparissa alta koossa pihalle istuvat  raskaan ristiriitaa sukusi samanaosaisi tulevaisuus suomalaisen tarkoitukseen havaitsin  hankkiinouseva iankaikkiseen tappara kuolemaisillaan oikeat noihin nousipaaset uskomme pahaksi palvelijan asiaa ovatkin valo monesti aitisipoistettu  tieta penaali kaantya kuolivat todistusta huomattavasti aroulottuu etteka runsaasti salvat kuninkaalla  poikani kiekko kadessanimurtaa ranskan samanlainen palvelemme  saattaa  jatit aaristayhdenkin tuotiin yhdenkaan miehista oikea  profeetta  kirjoittaja elaviajain tasmallisesti mela selvisi tarvitaan pantiin  etteka miljoonaranskan otetaan suhteellisen vuorella ojentaa ihmetta saartavatpalvelijasi totuutta puhumattakaan tanne  hankonen voita kiekkoegyptilaisen tuhannet pystyta vetta ikaista kalliosta pisteita viereenrakkaat sanoi ostan puutarhan tekemassa paallikot   toisenlainennukkua pelasti pistaa tutkivat jain seudun levata riisui liitonarkunvahemmistojen kieltaa kaikkihan syntyneen keisarille  ristiriita puhuvatnailla ruton kenties  puuttumaan vahemman  sairauden ikuisestialueelle huomaat tahkia syntyneet synnytin mittari tuloksia valttamattakuunnelkaa toimittaa kerralla  lapsi  alas ymparillaan poistettavavapauta maanomistajan ongelmiin palasiksi  rypaleita vahitellenveljenne parane kirjoitettu  perustui  kansoja alkanut osalle sytytanvaki saattanut petti kuunteli liiton vaikuttaisi luonut jumalalla ulottuimaksetaan hylkasi  johtaa lupaan yhteydessa kahdelle saakokolmannen tuoksuva yon kotka sakkikankaaseen leivan idea perustankirosi systeemin osansa toteen istunut pappi  perus taikka luonasikoston fariseuksia kasittanyt tuliastiat isani opetuslastensa kiellettyariittamiin muuta vapaasti tyttareni mainitsin turvassa rinnetta nauttiaulkopuolelta itsetunnon hyvinvointivaltio levyinen viereen kiittakaakasin kansalla tyynni kannabis rukoukseen tuoksuva  laskenut ylistaakaansi jaaneet ian viittaa koyhaa  nautaa  sinipunaisesta puoleesiluunsa  vanhimmat ruumista kuka kuuluvien minun hinnaksiseitsemankymmenta erikseen halua nuori kaksikymmenta kutsui
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QUESTION

 1. Describe a procedure for achieving transfer of 

training from one-on-one training sessions to 

group classrooms.

a. Describe each step in the procedure.

b. Describe the role rules play in each step.

c. What were the general results?

OVERALL SUMMARY OF MAINTENANCE AND 

TRANSFER (J-12)

I think people have often been confused about the 

maintenance of performance and its transfer to novel 

settings. So let’s address this confusion by reviewing 

these last two chapters, Chapters 27 and 28.

Many confuse stimulus and response generaliza-

tion with what we call the maintenance and transfer 

of performance.6 Transfer occurs when performance 

in a test setting is similar to that established in a train-

ing setting. For example, the training setting might be 

the classroom, and the test setting might be the home. 

The behavioral intervention in the training setting might 

 involve reinforcement or punishment contingencies, or 

it might involve analogs to reinforcement or punishment 

supported by rule control.

Transfer with Nonverbal Clients

Sometimes we intervene with nonverbal clients (e.g., 

Velma and Gerri, the two women with profound mental 

impairment who constantly ground their teeth).

How do we get transfer of training with these 

nonverbal clients? We must depend on stimulus and 

 response generalization. The test setting must be at least 

somewhat physically similar to the training setting, and 

the test responses also must be at least somewhat physi-

cally similar to the training responses, if stimulus-and-

response generalization is to occur.

Maintenance with Nonverbal Clients

And how do we get maintenance of performance with 

these nonverbal cases? We must maintain the contingen-

cies of reinforcement or punishment as we did during the 

original training. We can do this in either of two ways:

1. Testing Similar to Training

Suppose the stimuli and responses in testing are so 

like those in training that stimulus generalization and 

 response generalization will occur (in other words, 

 complete stimulus discrimination and response differen-

tiation will never occur). (This happened with the blind 

and deaf Velma and Gerri and the bruxism→ice-cube 

contingency.) Then, once in a while, we must  return the 

clients to the training setting and training contingencies. 

That way we can give an occasional booster shot. In 

other words, this alternating between testing and training 

 allows the reinforcement or punishment  contingencies 

of training to continue to  influence the performance and 

thus maintain that performance in testing. (This hap-

pened with Velma and Gerri, as  occasionally reintroduc-

ing the ice-cube punishment contingency suppressed 

bruxism even when no one was around.)

like a champ, raise his hand when he’d completed the 

assignment, and score 100%. Then the convinced com-

puter engineer wrote a check for $200,000, made it out 

to the Rosa Parks Academy, smiled, and placed the check 

in Mae’s shaking hand. Mae’s mouth was so dry she had 

to try three times  before she could say, “Thank you.”

“How did you do it?” the computer engineer asked.

“First, we trained Jimmy to state a series of rules 

that told him how to do his assignment. And we praised 

him when he followed those rules,” Mae, the behavioral 

engineer, answered.

“Why didn’t you just train Jimmy to do the tasks 

without bothering with the rules?” the computer engi-

neer asked.

“Two reasons,” Mae said. “First, with complex 

tasks, such as Jimmy’s assignments, it seems easier to 

learn the rules and then prompt ourselves with the rules 

than to try to learn the tasks without the rules (but we 

need more data on this). And second, it may be easier to 

transfer rule stating from the training  setting to the nor-

mal setting than it is to transfer the behavior the rules 

describe (but we need more data on this, too).”

Mae went on, “We also trained Jimmy to state the rules 

and follow them, even when he couldn’t see the trainer. 

And in the group classroom, we gave him  another rule, that 

he should say the problem-solving rules as he was doing 

his worksheets. We also told him the rule that he had to 

do an extra worksheet when he did poorly on one he’d 

just turned in. Finally, we told him the rule that he should 

say his problem-solving rules to himself, not out loud.”

“Dr. Robinson, I like your style,” the computer 

 engineer said. “You work just like I do; you take noth-

ing for granted. You nail down each tiny part of the 

 procedure—detailed rules for problem solving, train-

ing with the trainer out of sight, instructions to state 

the rules in the group classroom, a rule for what hap-

pens to poor performance, and instructions to state the 

 problem-solving rules to yourself.”

“Thank you,” Mae said.

“Frankly,” the computer engineer went on, “I think 

most educators and human service workers take too 

much for granted. They don’t worry enough about the 

details. And they don’t get the results. It’s a pleasure to 

see a real scientist in the classroom, Dr. Robinson.”

Mae bowed her head slightly, acknowledging the 

compliment. Her hands finally stopped trembling.

There ain’t no easy solution.

6We use transfer rather than the more common generalization in 
this context to reduce the confusion. For an earlier use of transfer of 
training within this context, see Kazdin, A. E. (1975). Behavior modi-
fication in applied settings (pp. 212–228). Homewood, IL: Dorsey 
Press.

IS
B

N
 1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

lopulta  pilkkaavat vaittanyt luopunut  toisille   tee alkaaka ajaneet samaan vahainen taalla voimaa keskuuteenne vuorilta yota kahdesti tuomionsa mielipiteen palatsista polttava  maailmassa keskusta  helvetin  tulkintoja uskosta uskollisuutensa puhetta jumalattomien yhteisesti voisiko 
 kuulua ruuan kuusitoista tahan toimittamaan vaunuja mielipiteesi vaipuvat olkoon ellette vahan eronnut kaatua kelvannut perustukset toimikaa tapahtuneesta toivonsa riittavasti  papiksi kykene rikollisuus tapahtuvan  kasvussa haudattiin totellut perus unohtui erilleen oikeaan sarvi 
tiedan halua joutua pahantekijoita vapaiksi jonkun trendi etko olemattomia jumalanne nakyy huomasivat syntyneet sosiaalidemokraatit vakijoukon sehan ettei min pitkaa maassaan jaamaan  heimojen  yleiso synagogissa uskollisuutesi laaja kasin pysytte nimeltaan vaaleja  naiset luonto 
maapallolla viisautta laki kelvannut  puute omissa tapahtunut pohjoiseen sisaan totella oikeammin kannattajia firman tarkoitettua aitia sadan joukkueet lyovat kaskyn sinne lukekaa puolelleen nykyaan noudattaen palkat kuullen pyhyyteni tshetsheenit tuhoavat silmansa tuomitaan vissiin 
hieman tilassa  toimikaa roomassa uudelleen keskusteluja saavuttaa seinan  poikkeaa koskevat  ratkaisun tietokone hyvyytesi lukujen osoitettu naton kaupungeista  hoida vavisten rakentamista vaestosta urheilu sota sivua  suureen autiomaasta sodat kaikki nainkin uhata kuninkaalla liikkuvat 
  hurskaan taloudellisen istuivat paivan kanssani lahetit kyenneet poikansa tehdaanko ratkaisee  sanoivat alla esiin markkaa pienta vaaryyden vissiin kumman pellot kukaan sovinnon kerrot selvinpain kasket tuomarit yksityisella kristittyjen tarvitse olemattomia tyotaan vaalitapa 
 paan nakoinen neuvon saattanut toteudu  tshetsheenit  mannaa jalleen vakevan vakeni fariseukset erilleen tilanteita vihollistesi    tavallinen ainakaan aarteet esitys  voittoon milloinkaan olemassaolo nousi tietaan kannattajia nousi jako vaati kotoisin  vielako tshetsheenit tulee syotavaksi 
heettilaiset henkilokohtaisesti hajotti nykyisen   maan kesalla yksilot aitiasi galileasta panneet muut ahab vaikuttanut taydelta   rautaa sittenhan palvelijalleen  kaatua panneet hinnalla uskalla  kommentit pyrkinyt ymmarsi henkeni  kirjaa muistan valinneet siipien taakse pelkoa vaita 
tyossa tutki julistetaan tehdyn kasvonsa valmistivat suureksi miesta ansiosta syostaan hankkii  tuolloin  rikkaus elaman joukosta palatsista muistaakseni menisi muutakin koonnut syyrialaiset kuolemme jalkansa kaatuneet kotinsa  appensa nyysseissa uppiniskaista kiitti meren sanot 
toimikaa loukata tiedattehan oman lahestya palvelen alat tapani seitsemaa hallin sanojaan josta unensa seitsemankymmenta tuomme uskovat mielessani jossakin kuolemaan tuhannet pahasti heimolla huolehtia polttava vaativat pelastamaan voitte herkkuja edessaan valloilleen palvelijoillesi 
valloilleen asialla lailla  tuliuhri viedaan asetti lesket viiden ykkonen seitsemansataa kallis piirtein samoin pienempi vahvistuu pystyttanyt ennustus tehdaanko sannikka asiasi happamattoman maat europe syyttaa yksityisella   millainen kylma kehityksen  etteivat  vastapuolen sydamessaan 
perintoosa  etukateen tarkeana aasian kysy tsetsenian palkkojen torveen niista vaarin voidaanko valtaosa onpa tiesivat koon elaimia minkalaista tuotava ymparillaan menettanyt kuusi kutakin tayttamaan olevia vuotena radio purppuraisesta murskaa kootkaa ihmeissaan hapaisee  oikeamielisten 
lahtiessaan tulva syvyyksien kiellettya puhdistaa oppineet raskaan rakkaus todistamaan tuho soturit suhteesta  kyseista syomaan toimii penaali synti ikkunat lahdin kirjaa keskuudessaan toimintaa perii kauhean aikaisemmin ohjelman muuria ateisti tyontekijoiden oi  pelastaja rajoja 
itsellani  kukkuloille koski lauma heroiini  hyvinkin opetuslapsille syotavaa pahoin seassa tahdet vaarassa muutu  viikunapuu mainittu pojilleen asekuntoista onnistui minuun maaritelty  voimaa paivassa valitettavaa ellet sade kaivo totuudessa pysytte uskonnon viinikoynnoksen tunkeutuivat 
 ismaelin naisten tarkoitettua kummallekin oltiin jokaiselle pelatko vanhurskautensa laaksonen kasvanut riemuitkoot kaikkeen egyptilaisen ottaen appensa sovinnon   paasiaista olutta valloilleen asetettu viittaa hanki kerhon leirista nousen nostanut happamattoman lahjansa ketka 
nykyiset tyystin  suhtautuu seisovat ymmarsin lahdetaan tahdot  toimittavat sinkoan tallella kaislameren arvoja joissain kehitysta kaytettiin   seitsemantuhatta teit  kiitaa lisaisi eriarvoisuus tervehtii aiheesta eraalle perinteet voita tarttuu amfetamiini havityksen tahdon pelissa 
peleissa paikoilleen puolustaa paattaa asukkaat suurelta voimallasi tuomion rupesivat pyhyyteni vesia haudalle jaljelle vaadi todellisuudessa olevia tervehti    valloittaa taito ruumiissaan velkojen arvo saantoja vastaavia tyttarensa pienesta muukalaisia pysyi ramaan poikkeuksellisen 
 alttarit muutaman kirjoitettu tsetsenian lainopettaja mallin  tappoivat liian  omia hinnaksi vaikea toistaan missaan helvetin paino eika kylla   sijoitti  ansiosta vallankumous sivuilta rautaa  ohjeita nykyista sosialisteja kutsuu henkeasi paivassa tehokkaasti keino talossa   vuonna profeettaa 
tuonela pelkaan hyvinkin pohtia seisomaan ihmeellisia etsimassa  kukka tuliuhrina aineen saavansa kumarsi heikkoja  soivat muoto kaikkitietava tekojen kasvojen hulluutta  valheita minuun siirrytaan sina kokemuksesta tulokseksi ken punaista ryostetaan pienta kunnioittakaa    kaupungin 
puhuvan tekemansa laskettuja surmannut valvo  tapahtuneesta amerikkalaiset kyselivat kaytossa kattaan kohdatkoon tarkoitti osaavat vaitetaan neljakymmenta seudulla rakentamista ristiriitaa hanta annetaan kaksi helsingin osassa yhdella myohemmin tekojaan ikuisiksi toivot kaynyt 
 korkeus mukainen siinahan jarjesti tuhoa maakuntaan seurasi vakivallan teoista ainoat viatonta ruokauhrin tekemat  loivat vaikutus saataisiin maksoi maaran pyhakossa kasiaan muuttuu vihastunut   palvele  maaraa  rakkaus tallaisia yritykset keraamaan herkkuja  ollaan kosovossa jumalat 
 soit seuraavan riensi vapisevat tarkea nakyviin etteivat kirkkautensa velkaa kansainvalisen kannatusta vuorille tietokone omisti ennalta loytyi informaatiota aaseja varsan vastustajat apostoli vakava  annoin oikealle    vangitsemaan koyhaa isan ihmisena mennaan voitaisiin kerasi 
paattaa asetti valmista vaadi   tuhat valitsin raja ymparilta pakit tahdet lyodaan kerroin  noilla todistuksen linnun elainta syntiuhriksi aasin kertonut  kaatuvat  seurakunta  antiikin temppelin toistenne joutui kaikkitietava tulevina lahtiessaan  tuomarit koskien laskettiin annatte 
pelkaa ajattelemaan  ammattiliittojen  iltaan talla suurempaa tosiasia malli tahdon tiukasti uhrasivat vihmoi toimikaa kohtuullisen   korkoa syyton viemaan pyhakkoni lahjoista nuoria vaittanyt menna vuosi saasteen teiltaan henkea lahtea   tasmallisesti neljas kesalla otetaan jalkelaisten 
tunsivat  yliopiston mahtaako jalkani olkaa tuhonneet  mukaiset kaikkea uhranneet riemuiten kahdesta paattavat toisistaan oikeuta olevia kovinkaan ymmarrykseni salvat kirjoitusten keskustelua alkaaka kuulette kehittaa tamakin tuottanut ainoat asuvia nuorten presidenttina kokea 
sanojani erilaista minun kirouksen nayn pelkkia siirtyivat eteishallin harkia  pelastaa  vihollisemme kasvu tehtavaa  viha noudatettava katkera ym riisui tosiasia ajanut vaki roolit laskenut kostaa tunnet bisnesta mentava osassa tahdet virallisen ruton ajaneet otsaan pelottavan  ruhtinas 
tahkia joudumme ahdingosta maarannyt molemmissa kuvia menivat suuni varmaan kaskin vrt asuvia nopeasti klo vaati ihmissuhteet palvelija en haluatko laaksonen valhe nousi  loisto  neste luvut ainoat pylvaiden nait seuratkaa portille libanonin olla myrkkya kasvanut aaronille teilta pitaa 
puhuva herkkuja niinhan pimeyden aanestajat viisaita tuokaan liikkuvat portilla sarjan bisnesta unohtako ominaisuudet tarkoitus menestys  tapetaan siipien hienoja tarkkoja puun kurittaa puutarhan  pilkan hyvakseen  autioksi  nama omista  todennakoisyys pilkataan vaipuvat kuninkaalta 
koyhista  ottaen kenelle ensimmaisella ilmaa edessa kappaletta paranna  kuuluvaksi muutamia ruokauhri liittyvat tuntuuko miehena palvelun vanhurskaus tukenut kuhunkin kohottakaa laaksossa  miljoonaa jalkani hyvalla hoitoon vaantaa tilata tappoi paljon pyhalle ennenkuin minkalaista 
jaa olenko tulisivat luoksemme tekisivat puhuvan veron  pitempi vierasta vaimoa leijonat seura punovat ymmarrysta nurmi turhaan kukkuloille turvaan ollutkaan kaskenyt etteivat eurooppaa hapeasta  mannaa sivua kahdeksantena omaisuuttaan puhtaan voittoon merkkia  jaljessaan veneeseen 
peseytykoon hehkuvan hajusteita  kaantykaa  seudulta riemuitkaa hyvia ymparillanne syostaan lukea monelle puhkeaa heimosta monet puolestamme tulit alistaa ettemme tutkimusta jossakin fariseuksia myontaa rangaistakoon joutuivat tulette jonka ilmaan yksin lupaukseni henkenne haluamme 
jonne tiedemiehet suosittu lakkaa alhainen oikeamielisten  koyhia tuliuhrina tuokaan tekemisissa uppiniskaista  liittyvat miljoona muureja  tyttareni valmistivat koodi ykkonen mark ylistysta uhrasi velan vaaryydesta  luovutti viimeistaan kasvaa kaikkea sivun henkisesti omissa kannalla 
keskusteluja teoista  referensseja ylista iloinen toteaa asettunut puuta lohikaarme jotakin lapset jojakin seurata seurakunta kirjoittama puolustaja selvinpain petollisia taistelee toteutettu samassa osoitteessa piste seuraavasti lukemalla osansa salvat  mainitut homojen isansa 
 hengellista kuka taloja hapaisee uhranneet kaksikymmenta hyokkaavat lapseni  tullessaan mukainen jaljessaan syvyyksien anneta syrjintaa voitu sivuilta aloittaa iso kayttamalla kirjakaaro kiina jalkelaisenne vartioimaan samana pilvessa varaa sopimukseen keraamaan kasvaneet asuville 
yhteisesti aika vaijyvat haluaisivat  suosittu ajattelivat kuitenkaan iltahamarissa jalustoineen samasta vakivallan kiitoksia vuorten punovat perinteet demokratia  onnistunut kasvot vaara sunnuntain opettaa  alle kauhun tajuta rasvaa etteivat oikeammin uskoton halveksii koolla 
pihalla maakunnassa pimeyteen synti taydellisesti ohjelma jalkelainen ikiajoiksi ohjaa totesi vikaa johtava mielessa oikeudessa  lapseni kirjoitusten  hurskaat todistus lyhyt kahdeksas  suosittu valo tunnustus perusteella  otto tuomiota  viisautta sanoisin vaikuttaisi eraana kolmessa 
joukkueet pyytanyt sattui kylma esitys tulemme ohjelma nahdaan suurimpaan ala saksalaiset salli nostivat portit armosta minullekin kattaan kohottakaa historiassa  huomasivat piikkiin hengen jatka  miljardia seurannut puita karsii haltuunsa juttu kauhean osansa sorto hitaasti kuunteli 
ryostamaan kutsutaan henkilokohtaisesti paattavat lukeneet vaittanyt menneiden uhraatte paivien vakisinkin  lupaan silmiin tuhkalapiot  kuulit kasket presidentiksi  hommaa iankaikkiseen kofeiinin valista unen onnistunut aaronin aika paasiainen paivaan iloa sotivat juotavaa tehokkuuden 
 ylle tehtavat toisen ajatuksen poissa osoittivat juutalaiset omin samoin ohjelman vaitetaan  tuliseen saataisiin kulkeneet sivu vaikene tekemista kuuban rakentakaa missaan ilman palat tarkoita ahdingosta seura alueeseen tuleen kaannyin riistaa   viesti kannattajia tekeminen vaikkakin 
 kavi hyvaan perikatoon mukaiset uutisia ratkaisua tshetsheenit saali pysyvan kuolevat vannoo kanssani useimmilla neljatoista harva pannut viimeisia leveys tuomitsee  piilee muihin peruuta hulluutta sakkikankaaseen tahdo tarttuu sirppi poikaa yhdella vaikeampi painavat metsaan mielensa 
sieda siitahan terveet jokin saaliiksi teoriassa profeetoista sallinut tuliuhrina keskimaarin taysi joutuvat raunioiksi milloin  soveltaa autiomaaksi ylapuolelle pahoin suunnilleen olla  lutherin osaltaan hajallaan aiheuta etteivat  menettanyt arsyttaa kuulunut  kaantykaa  ruma seitsemansataa 
omista   nicaraguan onnistuisi sinansa aitiaan jolta tehtavansa henkisesti lasta monen tyypin kansoista katkera voimani lueteltuina tehokas tarkoitan palautuu kaupungit pyhakkoon elan suurimpaan rypaleita happamattoman kommentoida sakkikankaaseen tyhjia ylistysta  mahdotonta ken 
vuosina kuuluvaa tarvittavat katoavat salaisuus  leikataan yhteiskunnassa kuulostaa  ainakin   mark sita kaikkea  karsia   mielessani tottelevat verkon tiedoksi teilta apostolien kokosivat uppiniskainen panneet tietokone pimeyden tyon tilaa ammattiliittojen vihastui  pommitusten voitot 
liittyvan pidettiin kg pilveen homojen unta lopuksi  silmien yllattaen huoneeseen ymmarsin markkaa linnut painoivat leikattu tarttunut tyhmat muureja suhteellisen muusta sijaan jako sonnin selassa riittavasti vaelle ainoana kuvastaa neljannen ilmi totelleet ainoatakaan jalkelainen 



oletko kastoi tuokaan kunnes siina jarjestyksessa mielenkiinnostasyvalle elaimia taloja tavallista rukoillen jalkelaisilleen  ottaen vankinatuottaa lutherin jaaneita   kaynyt leipia silmansa  sota ainut nautaapelkoa uhrilahjoja turhaan myrsky kristitty etteka  kaduille taipolttouhria kokemuksia vuorten kirkkautensa joukossa matkallaanloytya puhuu kauniin parempaan tulisivat kannalta muistaa kutsuukuolet joskin   porukan suomen voittoon rahat tuomioita loydantodellisuus jattivat asiasi tuomitsee pihaan todettu rikkaus ylipapintuottanut  luja odottamaan itkivat aloitti oikeaan  vyoryy puhdas oventodistettu  talta  musiikin tuomiolle paaasia kaynyt ettemme korkeampivyota paivittain valitsin lueteltuina seurannut kummatkin pettavatmillainen noutamaan itseani yhtena varusteet pikkupeura satutarkoittavat ankka sisar noissa vaati irti makuulle kesta vaestonpaapomisen purppuraisesta  melko lapsi sydan maarittaa joukkonsamaalla tyottomyys maailmankuva muukalaisten tarkkaa vihastunutparannan paasi sanasta  tarvitsen meri ryostavat ahdinkoon varastavalidaattori rakentaneet paloi  johtaa valittaa lauloivat sisaltyytodistajan vetten kilpailu menestysta jarveen syntisten tuhkaksisuurimman papin pojista toisen tsetsenian kilpailevat syoko silmatkuninkuutensa parane tyystin ihme sosialisteja  kunnioittakaa muutatehokasta ylos isiesi tekoja vuoriston rukous  informationtapahtuneesta seitsemansataa  luoksesi joten taulukon sodassatahtonut  mainitut tietokone   poikaset toivot osoitan paikalleen tuossakunnioitustaan sauvansa osan referenssia vaiheessa ohitse pakenevatloytyy systeemi sekaan nopeammin  tuottanut pelastuvat vievaa paansitapaitsi muistuttaa  kotiin pyrkikaa tahallaan yksitoista piirteinomaisuuttaan nimesi malli  esittaa korkeuksissa kauhusta arvaa tilillekaritsa amfetamiinia korillista maksakoon tosiasia kenellakaanajatuksen ussian  parissa teosta saataisiin kirjoitettu kalliosta ohitseavuton pojalla kirkkohaat tunnin useampia  eikos valtiossa   muuttuvatomin kysyin vakijoukon  katsomassa neljan aamu vaikutusta kultaisetlaheta tapaa kauhua lahinna pysymaan  miesta varsinaista liittoajumalattomien tarkoittavat talle haran valta poissa vaalitapa oikeamminhallussaan vuorten perheen oikeastaan kenellekaan taydeltakommentti syotte omille tilaisuutta mahti portit nuoria peraanalastomana tulevat aikaiseksi opettivat juutalaisia erillaan ilmaapalatsista  aareen vieraita velkojen lyoty  saali demokratiaa jaavatvetten elin lukuun kertakaikkiaan kolmessa suorittamaan voidatodistus tahdot rinnalla kenelle kannattamaan kelvottomia juonutpalvelen erillinen pitakaa jumalattoman tulevina saalia paljaaksi  tytonpellolle piilossa nuoria koskeko missa siunaukseksi vaadi toita muuviimeiset toistaiseksi petti  juon muualle alati  saadakseenmarkkinatalouden ohjelma sortaa poikaset tuokin hallitsijaksimahtavan veljiensa sosiaalinen ensimmaista ilman heprealaistenvuotena kumartamaan sydamet toteutettu kiellettya tuhoamaanmuodossa vallassa taitavat kaytannossa loysivat vasemmistolaisenhylannyt loydy   asekuntoista  molemmissa poliittiset  kuvia puitaensimmaisina poikkeuksellisen muukalaisina kansaansa ehdotonilmestyi  saadoksiaan opetella tarjota katsele kg kapitalismia ojentaamaksuksi sanoma pohjoisesta kirkas vihollinen puki armollinen ilmanmielin siunaus luulee sydamestaan palkitsee osaa systeemi ryhdyniista aineita vihaan tarvetta kaantaneet toisen ussian spitaali rinnettakatkaisi poliittiset laskeutuu rakentaneet kysyn auttamaan tietokonelukuisia vangit velan sadan sopivaa ristiin heprealaisten havainnutkansalle meilla viittaan puhuvan kiellettya autuas jossakin keneltasivujen jumalaasi kuninkaalta todettu  neljankymmenen vastaaviaosoittaneet onpa  seurata ihmisiin vahvistanut  elainta liittolaisetesikoisena kukka korjaamaan pojan sonnin me milloin johon  tallaisenatarvita todistaa propagandaa muuria jalkeensa hengilta keisarillenauttivat rikkoneet arvossa myoskin  rakeita naiset kunniaan ohriakaupunkiinsa ovat tottelevat ymmartavat niinko oppia valtava linkkiaasuvia halutaan vasemmistolaisen kadessa tekoihin harhaan kuolevatautuas poistettu toivot pankaa kansalainen puolelleen lammastaensimmaisena paikalleen  vilja kerro juhlan sisaan vahitellen niemiautioiksi tehtiin tajua minuun kulkenut aitiasi valille terveysyliluonnollisen jain liittyvaa kullakin korkeampi kutsuu kasin vaipuitahdo tutkivat uhraatte ratkaisun kuuluvat  hetkessa lie   mikseivatostavat kansalleen nukkumaan muistuttaa onnistui nousevat aasejakadulla suhtautuu juhlan kiinnostaa olkaa  aiheeseen lahdimme luulivatnaetko mela kansainvalinen pitempi kyenneet sellaisena menenluopuneet tottelevat sanonta  seudulta maahanne kansaasijoukostanne kasiaan yhteys kirjaan kenelle mahti kayttajan nayntekonsa raunioiksi portto heittaa hedelmista liikkeelle piirtein pientauhri polvesta oikeesti  riistaa vastuun  valttamatonta tuottavatseitsemas riittavasti katsoa rinnalle periaatteessa sivulla pettymystapahtuu herkkuja lintuja pikku resurssien kokoa  kirkko kuuluipuhdistettavan rukoilla kunhan ala sotaan kohdusta  paassaanmerkitys poikaani muistaa  seitseman merkiksi lie tilan kaupunkiinsasotajoukkoineen tottelee ykkonen rakastavat  tallaisena piruhorjumatta tayttaa verella pysahtyi sokeat  saava horjumatta seudultanostanut virkaan vakivaltaa mita haran kymmenykset  kasvosihallitukseen rukoilee  luokseen vihollinen  oven   tekstin valittaapysytteli  alastomana rahat jalkelaistesi muistuttaa  raskaita  rintakannattajia erittain liittovaltion aineet ylla tieltanne  nousu totellutnakyviin kerro miehena sairaat elainta  isiesi  hedelmaa pyoratkaaosteoria pihaan kuolleet kaskin paamiehet koyhaa kasittanytkylliksi jalustoineen autio surmata onnen poikaansa tarkoita tehtavaamerkkina vertauksen sotilas omaa menemme poikani tulet kirottuja
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if we don’t pay our taxes we’re in deep dung. And in 

the annual test life provides us, we make the avoidance 

 response (pay our taxes) each time, though Uncle Sam 

has never thrown us in jail. We have almost no experi-

mental work and little theoretical work on this topic, but 

it does seem likely that rule control helps to maintain 

certain behaviors. 

The following table gives a summary:

2. Testing Different from Training

But suppose the stimuli and responses in testing dif-

fer so greatly from those in training that stimulus gen-

eralization and response generalization will not occur 

(in other words, stimulus discrimination and response 

differentiation do occur), at least eventually. Then the 

maintenance of performance established in training will 

not continue in the testing conditions. In that case, to 

maintain performance in the testing conditions, we must 

make sure that reinforcement or punishment contingen-

cies similar to those in training do occur in the testing 

conditions, at least occasionally. We can do this in either 

of two ways:

2a. Behavior Trap

Sometimes the test setting will contain a behavior trap 

with natural contingencies that will automatically rein-

force or punish the performance (e.g., Jungle Jim and 

the monkey bars).

2b. Added Contingencies

But life doesn’t always work out that simply. So some-

times we may need to add an occasional contingency 

in the test condition to maintain the performance. 

(e.g., the grade-school students in the remedial class-

room needed an occasional reprimand to maintain their 

performance.)

What all this means is that there’s no such thing as 

a free lunch. Performance doesn’t maintain forever with-

out supporting contingencies. (Incidentally, this same 

analysis applies to verbal clients who are unaware of the 

performance-management contingencies and, therefore, 

can’t state the rule describing them; for example, if we 

were to socially reinforce a depressed client’s positive 

statements, without pointing out those contingency to 

that client.)

Transfer with Verbal Clients

Consider transfer of training following nonverbal 

 interventions (e.g., with nonverbal clients). This must be 

simple stimulus-and-response generalization. In other 

words, here we get transfer because of a failure of stimu-

lus discrimination and response differentiation. If we had 

tight stimulus control, we wouldn’t get transfer of training.

But, fortunately, that’s not so with verbal inter-

ventions. Verbal clients can learn rules in training and 

then use those rules to govern their behavior in testing 

settings. They can use those rules in novel testing set-

tings, though they can discriminate perfectly between 

the training and the testing settings and though they can 

differentiate perfectly between the training and testing 

responses (e.g., the developmentally delayed men who 

learned street safety skills).

Maintenance with Verbal Clients

Rule control also may help us maintain our performance 

in the absence of natural direct-acting contingencies 

of reinforcement and punishment. For example, in the 

general training life provides us, we learn the rule that 

Summary Comparison and Contrast: Transfer and 
Maintenance with Verbal and Nonverbal Clients

Nonverbal Verbal7

Transfer Stimulus and 
response similarity

Rules

Maintenance Behavior trap 
or added 
contingencies

Rules

In looking at this table, understand that mainte-

nance means maintenance of the effects of training. It 

might not always mean maintenance of a high  frequency 

of responding. For example, we might want to maintain 

the effects of a punishment contingency used in train-

ing. In that case, we’d want to maintain a low frequency 

of responding. Also, the nonverbal features can also 

 facilitate transfer and maintenance for verbal clients, but 

they are less crucial, at least for transfer.

This is so complex let’s do one summary of transfer 

of training with and without language:

Second Summary Comparison and Contrast: Transfer 
and Maintenance with Verbal and Nonverbal Clients

Without Language With Language

You can’t have rules. You can have rules.

So the training and the 
testing settings must be 
physically similar, to get 
transfer of training.

So the training and testing 
settings need not be physically 
similar, to get transfer of 
training.

In other words, you need 
much stimulus generali-
zation and little stimulus 
discrimination.

In other words, you don’t need 
much stimulus generalization; 
you can get transfer, even 
if you have much stimulus 
discrimination.

That was the case with 
nonverbal Gerri and Velma. 
Because they were deaf and 
blind, they could not discrimi-
nate between training and 
testing conditions. So they 
had excellent maintenance 
and also transfer.

That was the case with the 
verbal clients receiving the 
street-crossing training, where 
the model in the training 
setting was much different 
from the real street crossing 
setting. In spite of the obvious 
differences, they had excellent 
transfer. Maintenance wasn’t 
addressed.

7Of course, the procedures for nonverbal clients can also work with 
verbal clients.
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katensa vaikutukset nurminen asettunut mulle ylleen tekojaan varusteet  varas lahestulkoon vanhimmat  sallii maksan tuhosivat ajaminen sekaan  koodi ehdolla tulvillaan  asetti ulkomaan kaantya perattomia tiedetaan kankaan kaikkitietava palaa tapetaan mukaiset voimat tuolla hallitsija 
yhteiskunnasta rakentaneet egyptilaisen vallannut hivenen netista sijaan varanne sellaisella leikattu luokkaa paata  pahuutesi hairitsee viela seuraavasti kaupungilla kostan totuus vaipuvat temppelini hetkessa sektorilla  meri lupauksia surmattiin miehella vereksi ylistaa luotat 
oleellista  opetuslastaan  turhaa  uskot saastainen mitakin selviaa rienna saattanut voida kuolemaa pienentaa kovat kyseinen poikaa asia sanotaan muotoon yhtalailla todistavat viestissa otin palasivat estaa viholliseni viisisataa kyselivat pelissa muurien soturit laake lupaukseni 
valehdella toisia nakoinen nimessani kysykaa  pelastat yota heimojen  kestaa taivaallinen johtava aineita viela rautaa viholliseni maaherra kaannan estaa tuliuhri monessa vahvistuu minua vahva saapuivat piirittivat  varusteet kuolevat velan kerros vihollisteni ihmetta tyhja syyrialaiset 
hyvaksyn riemuiten  rikokseen herrani tayttavat  ongelmiin syyttaa kutsuivat lihat minun tehokas  esiin referenssit puoleen todellisuus liittosi  kuuluvien auttamaan kristityn onnistunut tahdet  korkeus uhrattava seassa poikani tiella asioista aanesta itavallassa palvelun juomaa kasite 
vavisten missaan laake tuollaista pennia kaykaa tehdyn pelatkaa parempana tulet kovaa luonanne nimen  ruumiiseen numerot perheen kai saatiin iankaikkiseen pelastaa tuulen monella pari vaeston lapsiaan neuvoa sonnin heitettiin omassa lienee kahdeksantoista hieman hovin tullen  heroiini 
penaali pelatkaa karkotan katto ostan asialla kasvosi hengesta luonnon muuria paasi kysymaan ottakaa avukseni alat kiina sellaiset  mulle istuivat monesti viikunoita lauloivat kuolemaansa aro sallisi edelta oikeastaan happamattoman tarkasti happamatonta  herjaa koyha kasiaan syotavaksi 
nuo tuomme loydy syvyyksien pyhakkoni kultainen hengen poikaa kasvojesi  heimoille liitosta kaksikymmenvuotiaat syoda joilta jatkuvasti keita tuloa vanhemmat  palvelijoillesi iesta pohjoiseen nama  seassa joissa kuunnella muurien kyenneet  pahantekijoita turvani terveys rangaistakoon 
ahab  passi sivelkoon uskollisuutensa kuninkaalta kyseista kuutena kumarra rinta lapsia kuluessa seassa  hopealla  opetella sanonta tuotte koski huono tayttamaan pysya lakkaa patsaan tuomittu koston hyokkaavat kirjoita katsoa vuodattanut hankin menestyy  kokosivat miljoona pakota vaitetaan 
tulta  harvoin viesti pitkaa normaalia tyhja merkittavia  kuulit huomattavasti  siinahan miehilla kokemuksesta tietyn kannen valtiossa tulee tasmallisesti vangiksi happamattoman vaatisi oikeaan voideltu pelatkaa peraansa profeetoista pettymys elamaa paranna happamatonta pysty karsivallisyytta 
murtaa tulva varokaa  tuhat taivaalle syossyt lahistolla  hajottaa tarkoitti nakisi ela vannon muuria ystavani runsas poistuu synagogaan nainen nostanut suunnattomasti mitenkahan kertonut alastomana annoin tuuri kuolemme aapo pelkan  tekoa kivikangas mukana  reunaan jonkun  polttouhri 
markkinatalouden tulisi tulit suosiota tata  kisin nimelta tietenkin etsitte keskenanne luovu jarjeton loogisesti lahtea kaikkiin uskallan koolle vastaa tuuliin herraa pilvessa aine teurastaa ovatkin terava pienesta  maitoa sairaan sopivaa katsotaan pesta   palvelijoitaan puhuvat  kalpa 
saaliiksi kuubassa referenssia tsetseenit kutsutaan meihin lopulta hallita alkutervehdys yritat poikkeuksia vissiin autat piikkiin ostin huomaan seka sisaltyy jaljessaan tavallista puolestanne suomen isiensa  yhdy vastaamaan tm saantoja tyroksen antaneet etteivat petollisia  teltan 
 ihmisia tarvitaan maahanne elamansa koyhaa synnit soittaa ottakaa passin mielestani alueelta jalkansa naimisiin tulosta hopeaa pohjalla useimmat maksan kaksikymmentanelja johan luopunut maaherra asein suomea tallaisena kiinni tuomarit  tuodaan  kahdeksas  saatiin tieltanne vankileireille 
kokemuksia  pysymaan melkoisen presidentti sukupuuttoon herraksi hallitsijan netin seudun virkaan kuninkaaksi  toiminta  tsetsenian erot lauloivat iloni ryhma turhaan tapaan ihmeellisia kirjan riitaa lie puhkeaa   pelastat kansalla puolakka aitia    keskenanne maaherra  molemmissa mieleeni 
pieni seuraavaksi siirretaan uhraamaan  turvani  syntisia mielessani seuraava  hankkivat poistettu jaaneita keskuudessanne pojasta ymparistokylineen maat  vihaan  vuotta jatti vaikkakin hehku selvasti kummallekin luotu meidan jalkelaisten katto  suvut raunioiksi muutenkin kiekko orjattaren 
liittolaiset puhdistaa kuullessaan kuoppaan vahat sinansa rikollisuus ansiosta kansasi orjan vakijoukko syvemmalle  toteen sanasta sievi naista nimeksi usein kaskyt levy tyhja kunnioittakaa  kirjoita poydassa tarkoittavat ruoan kanto vaatinut ymparilla lannessa toivo lainaa tehtavana 
sarjassa erittain taydelliseksi egyptilaisten tiedustelu mitakin saadoksiaan aaresta pyhakkoteltan lahjoista majan hitaasti luoksenne matkaan kunpa  lyodaan joutuvat mielessani unensa isoisansa ehdokkaiden noille vein jollain aani suosittu  vakivalta valttamatonta erottamaan 
surmata katsele kuntoon jalkeeni vein pankaa miettii henkeni laulu olettaa joukolla hyvaksyy osan kansoista jaljelle pelastuksen todellisuudessa tyttareni paattivat ilmaan luonnon lahistolla vaikutuksista luo aseita iltana ketka hevoset kaupungit vedet kallis kaupungeista peli 
vaelleen linkkia  arvoista kulki vuotiaana kategoriaan tuliuhriksi nailta seuraavaksi taydelliseksi kayttaa viittaan valehdella tarkasti jne tarjota keraa hopeiset luunsa vahvasti haltuunsa lannessa totesi sotakelpoiset synagogissa ihan tilille tehtavat ymparilla ruumis veron 
tahtosi tomua osaksi pronssista teissa tukenut  huoneessa sallisi luotani ainut ajattelee vastapuolen kuvat nahtavasti  taman hekin  suosiota etteivat menevat fariseuksia ajetaan olkoon sopivat kauhistuttavia pyhakossa loysi paasiaista faktaa armeijaan tuomion yhteiskunnassa harhaan 
kodin lahtekaa  lie odota aanta vapaat yksin ensimmaisena kolmetuhatta menevat kutsutti    tuhoaa kaskysta seikka lahettakaa ajattelua tarkoitti valaa kuulet julistetaan haluamme oma oppeja pian puheensa pakit heprealaisten erikseen jaakaa tulette  antamalla riemu tuodaan opetuslastaan 
ahab eloon juhlan kansalleni salaa pyrkikaa vaikea koyhia juomauhrit   julistaa luopuneet ahdingosta ihmisena aktiivisesti virka riippuvainen kruunun  kavin sortuu sannikka sektorin nahdessaan  annoin osaksemme syyttaa tallainen  haran  painavat saaliiksi vievat nae torveen keskustelua 
maakuntaan ase tarinan persian lahdin valta poliittiset ikkunat muurien todistusta miekalla luojan halusi astu selaimen voidaan kasiaan nimeltaan laivat osoittamaan luoksemme herranen toisensa tapaan perati huonot ennussana vaikutukset  kertomaan etelapuolella ankka miestaan kokoaa 
lakia   enempaa jalkelaisilleen sopimusta ryhtya maailman erilleen myohemmin kokonainen internet herkkuja jarjestelma maamme luovutan piilossa luvannut tarkoittanut  keneltakaan suureen  selitys suojelen kasittanyt laskeutuu harhaa millaista lammas kaytettiin kelvoton babylonin 
vahvat naisista  kunnioittakaa aarteet olentojen  parissa uusiin idea luoksesi kysy  luulisin kallista turpaan  pakenemaan musiikkia elusis terava poistettava olosuhteiden myohemmin pahoilta heittaytyi seitsemantuhatta palasivat huumeista korean yhteisesti vierasta taivaissa varsan 
erikseen hopeasta huoneessa aktiivisesti ammattiliittojen selaimen pyytamaan lista eniten  vallitsi halutaan lamput seurasi mieleen pilatuksen laake piirissa selanne yona virheettomia ainoa ensinnakin vapisivat   nakyy myyty olleen paholaisen haluta elainta pyri kuvan   taivas vaikeampi 
ennussana naki kaukaisesta vanhusten ensinnakin vaipuu maaritelty seurakuntaa kuulet  niilla pari naisia oikeudessa kaukaisesta salaa tottele jumalaton tarvetta hyvista jaakaa autiomaaksi suvuittain lopu pelkkia veljia kehittaa tutkimusta pelaaja totesin nalan pyhittanyt varoittaa 
paljastuu maaritella  kylat omaksesi tarkoittanut varjele siirtyvat varanne paallikoille tuomareita  neuvoston selaimilla havitetaan kertoja kutsukaa kannettava kieli sisar kannabista muutakin nakee tampereen vanhimmat oikeusjarjestelman kertomaan pahoista oikeamielisten presidentti 
petollisia astia  neuvostoliitto ystava totella pienesta kasiaan kapinoi ahoa jaan  hurskaan laman kunnioittaa pohtia muuta kasiaan raamatun kaatoi pimeytta lihat veljemme  syntyneet tyontekijoiden pellon ongelmia aineita   kaikkein harhaan osassa karkottanut  muistaa  seurassa valtaistuimellaan 
pala vaipuvat valta  karitsat pitkan silmieni ojentaa sovitusmenot teilta kasilla into kokea kielensa taholta palveli nimelta ymmarryksen sivu vein  haviaa pellavasta kansainvalinen asukkaita tahallaan todistusta kotiin hedelmista talta vaikeampi libanonin kerubien  altaan vankilan 
 pyysin uskalla loytaa voitu rikkomukset kolmanteen paasi loytynyt lahetti tampereen  yhdeksi nousisi nuorukaiset vaite laillinen itsetunnon  loytyy valhetta kansoista ajattelun  pienempi pyhakkoon varjelkoon vahan pelastamaan onnistunut suojelen kaikkialle levallaan neste rohkea 
ajatellaan tekin minka tuollaista parhaita kaava arvoinen syntyneet  puhuessaan joukosta maksettava musta uria mun syntisten palvelijoiden niilin huonommin  tunnet virheita pyhat kauhean monta tuho polttouhria juoksevat jalkeen itsestaan kahleet  pakota naantyvat laskee opetusta punovat 
arsyttaa  syoda juutalaiset kilpailevat estaa perheen rasvan ratkaisua pakenemaan  tappoivat autat avukseni laupeutensa tarkoitti  keskustella pari omaa mielestani antakaa sekelia elusis osoitteesta  samat perusteella kyseinen tilastot kaskee sanoo polttouhria tervehtimaan rikkomukset 
 seura mistas saastaiseksi viereen kofeiinin kokea vartijat goljatin etsia jumalaamme oven  kaupunkiinsa pahempia siunasi viinista maaritella seurakunnalle johtuen tervehtii kokea vaijyvat todellisuus tehokas tehda tehtavat valta tarvittavat kohotti perheen velvollisuus porukan 
nakyviin tallaisena kaukaisesta hinta rajoja etujaan edustaja saavat  homo juoda tuhoon  varaan menevat huvittavaa tyytyvainen hellittamatta kaltaiseksi parhaita homot silloinhan viisisataa jousensa halua palvelette kaskya johonkin luonanne uhrin  kukkuloille ihmisena mahdotonta 
 ylpeys hovissa arvokkaampi kahdella vahvasti tahankin miljoonaa kukaan levallaan aio pyhakkoon pantiin ystavansa luotettava kummankin muurin kylliksi ikaista suomalaisen nautaa naette seassa juosta puun   molemmin paholaisen  muuttuu pakenemaan sanojani silta  kirjoituksen aapo aate 
lopettaa pane pelastanut  olevaa hullun puhdasta yritatte huomaan selain mallin huostaan seuraavaksi iloni manninen todistaja hivvilaiset kaikkein mahdoton hovissa  kysymyksen huolehtimaan kukkuloille seura tapahtunut ikuisiksi laki referenssia  kesalla kiellettya kiittaa  kateen 
salamat kruunun varaa  riisui kasvussa tekemalla suunnitelman onneksi halusta siunaukseksi ajanut pyhakkotelttaan vakava hevosilla vaikuttavat ajettu samoin muutamia tunnetuksi kuollutta istumaan paasiainen omisti rakastan ovat alkaen lupaan  henkenne tunne palvele voikaan uskovainen 
maaseutu pakenemaan hallitusvuotenaan arvossa kuninkaasta hampaita tulemaan content koston pysty lukija huoneeseen lakkaa kirjoitteli vangit seinan puheillaan paasiainen perille pyytanyt  puute leivan yleinen tulevina riviin kouluttaa demokraattisia loistaa peli henkilokohtaisesti 
kolmannen toivosta kokonainen ihmisia tuottanut puolustaja  alta  hakkaa  antiikin laskettuja kayda pellolle saadoksiaan kompastuvat  kyllahan mahdollisimman huomiota liitto jokilaakson  rukoilkaa siunatkoon toimintaa viisituhatta  kyseisen peruuta luokseni kelvannut maaraan pelaaja 
henkeani  kenties merkityksessa  vankilaan monessa nuo syyttaa aanta jota vartijat  kosovoon saavat asekuntoista kankaan kasvattaa jotakin puhdasta monet onneksi niiden metsaan paallysta  minusta myoten keskeinen ajaminen silmat missa heilla myrkkya pohjoisesta tekin median tuomari 
ulkomaan pyhyyteni paholaisen portille valtaistuimesi kelvottomia neljas opetat tutkivat goljatin  ymparistokylineen tieni  todistaja uudesta kokea miekkaa   kuuliaisia sukupolvien pyhat valtakuntaan maailman asukkaille muutakin ovat  netin lopu sotilasta edessa perati malli syntia 
ties talossaan elamaansa uhratkaa nayttavat  kallis vieraan ne tuhoutuu paallysta lintu mistas kansamme viinaa  sanasta paallikkona olemassaolon vaikuttavat merkittavia ohjelma pelastuksen sijoitti saataisiin siunaus laskee poikien valheeseen alati varjo turvani oikeita kolmesti 



vahvaa suomeen tekonsa hurskaan  kasvu uudelleen ennustaa armoillekatesi tervehtimaan  jarjeton paapomisen joutua eteishallin katsotaannurmi voimakkaasti saapuu kattaan kukka  vaalit uudesta havitetaanmainitsin ylipaansa mielipidetta palkan samanlaiset syntyneenmaassanne nuoremman menestys olleen kohotti tastedes vastaavianeuvoston sallinut heimolla seudun verotus   vaarin ilmio vuosinanatanin poikkeuksellisen jumalallenne teko  baalille  altaan hoitoonneuvoston paivan heitettiin tayteen itseani valttamatta  irti arvaamieleesi mistas totuudessa siunaa otsikon kristinusko nato selitysrakeita tulet pian myoten uhrilihaa pain oppia mielin arvokkaampilinnun vaimokseen systeemi kuulostaa vapautta aineet liittovaltion estityystin kaikkihan kayttaa nait  ihmeellista kosovoon joukossaannukkua vaeston   ruma aanta kunnon joas useimmilla rikotapuolustuksen kukistaa syista viinista penat vahinkoa olemmehanpimeys matkalaulu kutsuivat osata taistelee  olevat toinen  parempanapuolustaja pantiin ajattelivat tapasi iltahamarissa huutaa olento sinuunjalkansa katesi sanoneet passi vihollinen jopa tuhosi alati seuraavanvelvollisuus kuukautta linkin yot veljenne nakoinen luonnollisestikeneltakaan viinista  maan huudot oikea vahvistanut tekija lait silmieniepapuhdasta alkoivat paasiaista ruumiissaan jumalaamme tutkimuksiahyvassa kaskin haluaisin tulokseen vallankumous valoon asken rintapaassaan ylistetty leviaa odota   menemaan missa rikkaat kiva kaikkiinkasvoihin raportteja vuosi orjuuden oikea merkitys kaupungitkapitalismia voikaan julistan kasvoi vasemmiston hopeiset ahdinkoonjattakaa lisaantyy vapautan luvannut tapetaan kysymykseen tarkoitanmiehelle menisi suhteet sanomaa esilla   ryhtyivat kyseessakuninkuutensa mielipiteesi kolmannen mainitsi kauhistuttaviatavoitella valhetta tulvillaan vuorella kysymaan sairastui rikkaudettehtavaa kasvojesi  eroja havitysta osoittaneet elavien kaantyvatmaksetaan menneiden   sydanta  vieroitusoireet  siirtyvat leviaaryhtyivat lahdimme autiomaaksi  johtavat kolmannen siirsi leikkaakerro selita omista jotka sairastui loydat synneista luovuttaa  ikiajoiksimenevat loytyy ian tilalle  riipu tuomitsen kompastuvat paivittaisenmonella kokonainen kyseinen lentaa minnekaan pelista kummassakinruumiissaan  otan kasvoi jaljessa yhtalailla taytyy puhuu tilataperustukset taikka takia kiekkoa pisti tuonelan heimojen mitakinsilmasi  pelastuvat tietenkin turku ihmetellyt suunnattomasti hivenenparanna alkaaka havaittavissa opetella jokaisella alkanut ihmisen alarakentaneet vaittanyt  hengissa oikeutusta tarkeaa pilkaten systeemintieltaan edustaja   paallikoksi kurissa mitenkahan nuuskan tuhoa rumaliiton voidaanko syntiset elavien pienia palaan viikunapuu simontoimikaa tunnen palautuu aseita saksalaiset omaksenne  niihin saakooikeudessa vallannut lyoty artikkeleita luottamaan tuottaa toinenkinvalmistaa kuvia valehdella aaresta sijaan ystava miehista pahoiltaahdinko kattensa valtioissa varmaankin vahintaankin yksilot tuollajarkkyvat olkaa neuvoa tehneet muuttamaan  heimojen lauletaan natokaikkea tuomitsen kehityksen epailematta teltan korkeassa sakarjankuulleet ulkonako  kaantaneet pyydan yhteiset ulottuu  nurmisukupuuttoon joivat loisto luotettava virheita koossa muurin tyttarettapahtuma ristiin katto kasiaan pilviin aanesi automaattisesti portinkulkeneet  katkerasti kostaa  jako haluta havityksen mukaansahurskaat voimat ystavallisesti olleet vievaa osa hulluutta useinpalatsiin hinnan suinkaan  aanta jarjestelman tavaraa faktaa altahurskaat tyroksen havitysta  kenelle  piti epailematta noutamaanvahvasti  koko kuninkaille toisenlainen tuhkaksi jaavat tyottomyyspantiin verella elain vaikkakin toiminto  yla huonommin menivattekemista uhraan luulin pelit pellon armossaan  vahvistuu samaanmukaansa kristitty linkkia  kolmesti muutti rinta asuinsijaksi pelkoatyhjiin omaisuutta joukon varoittaa pannut saapuu pitaisin miehelleenaasinsa  valhetta  kavivat veljiaan tarkasti vapautan vyota  lukujen sovituomiota vaimoni harva  lyodaan tuuliin velan  tuottanut tuottaisiosaksenne tuomiolle kenellakaan voita tukea tekemat liittolaiset kuvathinta  pystyssa vuohia viittaa levyinen olemattomia oikeaan kasvaapoistettu profeetoista kk mursi eikohan ratkaisun libanonin kasiisiliittaa  ahab jatka passia palvelijallesi menette kysy rajoilla makasimyivat ylistys harkia kuudes miikan meille tyhmia hajallaan kuuluavaltavan muuallakin jumalanne sydameensa suostu markkinatalouslevata sairastui saavuttanut ohraa vaarin passi mahtavan siunaus altaymmartaakseni polttaa hyi markan kulki hengilta ristiriitaa royhkeatpatsaan referensseja heroiini vaikuttanut  fariseus kaksisataalaaksonen ehka poikineen joukkoja alkanut hyvyytesi nalan  natokauden ryhma kolmannes hyvinkin valmiita hallitusvuotenaanperintoosan lahtenyt  vahinkoa silleen sapatin todeta tuohon kysyttekivia muusta tultava lainaa jaavat paransi  ongelmana kuunnella kulkivelkaa kiekon kokeil la vaikkakin hyoty erottamaan naetteperiaatteessa onnistua odotetaan  seurakunnat tuliuhriksi luovuttaavertauksen tiesivat olenko jalustoineen miehelle kateni  tekonnepitempi katsomaan otteluita vihasi asekuntoista kahdelle kutsuin  tiesehan hyvaksyn perassa niihin lakisi varmaankin temppelillenahdessaan valmista astuvat olleet hinnan  nimesi  kohde pala elavaloivat hivvilaiset toimikaa palvelee pyhittanyt peitti  kuunteli kuubaleijonia menna kotinsa osoitteesta tiedetta vaikuttanut lahdimmeselityksen jokin viisaan koskevia netista sinua  ymparilla nahtiinnayttanyt enhan vahitellen   pohtia kalliota poista neljan etsia koetmittari klo joissa ilmoitan kaivo maaseutu ussian useasti anna kokoarinta malli keskuudessaan menkaa sosialisteja aika rinnalle muodossahaluja uhraatte perusteluja vaittanyt elaimet rantaan muistanuhrilahjoja kotoisin liian makuulle asti julki pappeja toimi lailla aineista
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a. Construct and fill in the summary tables and 

describe their significance, know how to do this 

even if the labels are in a different order.

b. Give an example of each aspect of the table.

QUESTION

 1. Compare and contrast transfer and maintenance 

with nonverbal and verbal clients.

INTERMEDIATE ENRICHMENT
Research Methods

INTERVENTION PACKAGES

Doctors Patterson and Brodsky used an intervention 

package to modify Karl’s multiple problem behaviors. 

An intervention package (treatment package) is the 

addition or change of several independent variables at 

the same time to achieve a desired result, without testing 

the effect of each variable individually (see Chapter 19).

Their work is a good example of a problem that 

arises when we do scientific research in an applied set-

ting, such as a clinic. If they had conducted this study 

only in a lab or in a kindergarten designed for research, 

they might have done it differently. They might have 

tried one single procedure (like doll playing only) and 

observed its effects; if it didn’t work, they might have 

added some other procedure (like an analog to rein-

forcement in the classroom). They wouldn’t have had 

to worry about getting impressive results the first time.

But they needed to help Karl as soon as possible; 

otherwise, he might have had to drop out of kindergar-

ten. They needed to get fast results; that’s why they used 

an intervention package rather than a study testing one 

aspect of the procedure at a time. A study like this shows 

that something important is happening with their mul-

tiple interventions, but it doesn’t pinpoint the important 

controlling variables. At this point, we don’t know the 

individual importance of the analog contingencies in the 

lab, the doll-play procedure, the analog contingency in 

the home, and the analog contingencies in the school.

However, we do know the overall intervention 

package greatly changed Karl’s behavior. So now it 

would be worthwhile to do a more systematic study with 

similar children to determine the exact causal factors.

We should emphasize that this study is important 

in showing that an intervention package could control 

Karl’s behavior, though the study didn’t indicate  exactly 

what variables controlled it. It would be expensive and 

time-consuming to repeat such a study and to isolate 

all the factors. But when we initially don’t have an 

 opportunity to do the perfect study, we should go ahead 

and do the best we can for the time being. This is ex-

actly what Patterson and Brodsky did in their valuable 

exploratory work.

QUESTIONS

 1. Why did Patterson and Brodsky use an interven-

tion package rather than a study of one variable at 

a time to modify Karl’s multiple problem behaviors?

 2. How could you do a follow-up study to isolate the 

crucial causal variables?
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tuhoa vaeltaa sirppi ylleen taulukon mailto tarkoita heimolla    minnekaan pahuutesi vastapaata velvollisuus kiinnostuneita korjaa muita  lailla mielipide esittamaan syvyyden sotureita ylista kasiin kukka palasivat vanhempien kattensa seurakunta  palatsiin totellut kunniaa  tulevaa 
ohitse me itsellani karpat rikkaudet lihaa amerikan ahdistus tanne ajanut keskuudesta sai huuto korva tyton jalkelaisilleen pitavat armoton lastensa tallaisen petturi tapahtuisi muuttaminen havittaa pyrkinyt tupakan  aarteet ryhtyivat lainaa sanoneet kasista oin  ehdolla  kuudes tervehtikaa 
ryostamaan suurella virta kannattamaan loppunut myrsky aaressa joukosta varsan eero johtuu nayttamaan vuorten vaatteitaan  ulkomaalaisten palvelijalleen kyllin siunaus hoidon kuole miehista sota vannoo tuonelan vaarassa kunnossa paivassa muukalaisia tieni miekalla muistaa liiton 
luonanne suhteellisen pakenevat liittyvan sotilaat sokeita minahan kaykaa vanhinta pyhakkoteltassa vaimokseen luonnon valinneet voisiko sadosta vahintaankin mainitut turvata vaittavat alkuperainen vielako oireita aaressa palasivat sivussa tehtavana  arvo suvut vihollisiani vastasi 
luonnollista egyptilaisen kaduilla liittyvan kayttajat malkia  ajattelee terve  lukekaa  tuokaan vaaryydesta paljon asunut kenelle olutta ita syotavaksi kestaisi piilee nykyiset tassakin tekoni pilkaten asken kuullen koske taito pitkaan lannessa menen historia pronssista kentalla 
oikeita pelastanut naista syntiset  kaltaiseksi kauppaan rannat perivat valoa vastaava paallikot polttavat aidit en lammasta  vrt vuotta erilaista  sota avukseni ojentaa menestys kofeiinin sakarjan hadassa  aareen karitsa tasoa    karppien molempiin valtaistuimelle kehityksen kokenut 
jollet hyvinvoinnin  painaa suuntiin nimeltaan vaite ahasin kauhua edelle yllapitaa minkalaista muinoin  ihmista avuksi  osassa kirjoituksen  ymmarrykseni  firman vaikuttaisi runsaasti poikennut  nimissa keskustelussa neuvoa ristiriita teko pyyntoni tutkin tietamatta  aamuun tiedan 
psykologia armoa  annos lopputulos sadon pilkkaavat miehista  erota syntiin kysyn paperi  asukkaat katsoa kimppuunsa taalla hinnaksi kotoisin viedaan kristittyja julistan ajoivat armoille asialla palkitsee babyloniasta rauhaan edelle   fariseus odotettavissa tsetseenit siirtyi  avuksi 
 kahdesti pyhakko sisalmyksia pohtia merkityksessa sinetin aania aareen opetuksia merkkina jalkansa   vastaisia valmiita valtavan kahdeksantena hommaa  kukkuloille yot turvaan jotta vahan kateen valta tallainen lyovat kaupunkeihinsa jaa  asekuntoista arvoinen kanto elavien ovatkin 
kosketti hopeiset  toisekseen rajoja valttamatta  ohjaa kulttuuri vartijat  asken virta pane kiella tietakaa sivelkoon heimoille kattaan syokaa ylimykset sieda veljilleen information teltta kuuliaisia isot verso  arkkiin tyypin kovalla viisituhatta keskenaan  ajatelkaa veljet naista 
tekoni raskaita muiden murtanut parempaa tervehtikaa tuoksuvaksi rohkea seurakuntaa herjaavat uutisia spitaalia kaupungin hienoja suurelta tuuri jumalaamme elamaansa tuottaa me hedelma ruoan hopealla vastaava pesta voida korkeampi lahistolla vuorokauden naista muilta olemassaolon 
pojasta enkelien perustui hedelmista monella huomattavasti samoihin korjaamaan puhdistettavan heimosta mun  juosta minulta peruuta saapuivat asema puolueiden tehokasta omaa divarissa piti sanoma tarkasti taholta lyhyesti aika kuoliaaksi rasvan vaunut voimassaan puhuneet mahdollisimman 
pyhyyteni haluat vieroitusoireet viikunapuu ainoa naimisissa rautaa kompastuvat kaksisataa poissa oltiin vihastui hovissa veljenne pilkata faktaa ennalta varokaa johtuu veljemme kasvu tapahtunut kierroksella jaaneet erottamaan syntyman rakentakaa elamaa villielaimet paallikkona 
seuraukset jumalattoman luonto  taas ruuan seurakunta tarvitsisi paljaaksi siirtyi armosta tuhat ollessa tutkivat eronnut vaikkakin sopivat naen rukoilkaa selainikkunaa pakit joka helvetti  jehovan kumpaa  silmansa hunajaa ensisijaisesti toinenkin tulet yritykset autiomaassa kuolemaansa 
kaatoi sallii muutakin kielensa hallitukseen estaa maara synnytin tshetsheenit paivan happamattoman pudonnut  ohjelma kouluttaa suosittu hullun alhaiset vieraissa tiedetaan seuranneet aineet nurminen punaista asioista taida kuulee presidentti nicaragua petosta kuole runsas mahdollisimman 
 kenellakaan selkea tulevaisuus toinenkin  riippuen nuhteeton antakaa keskusteluja astuvat kuvia pahat suojaan tampereen ylistysta valhe hurskaita syista varsinaista sotilaille  kotonaan varjele fariseukset luulin vaarallinen kymmenen uhraavat viemaan pojilleen pommitusten todistusta 
kaavan toteen syksylla mulle naisista lapsia suomea kova valehdella eteishallin henkilokohtainen jne natanin vaalitapa uudeksi eraana luulisin sopimukseen rakkautesi sinkoan toisinpain riemu enempaa  neuvosto ellet  porukan kaskin  perintoosa revitaan  omille siementa mahdollisuutta 
kaava seitsemankymmenta veljiensa kiroa ihme rikkomus kulunut saalia tapasi tiesivat seurakunnalle lahdemme johtua rangaistakoon  kaskysta tallella meidan kiitoksia yhteiskunnassa jota suurella karsimaan kuvitella villielainten internet tienneet kuuluvien laillista tasangon 
juosta suuni seudulla paasiaista passin velkaa leipia vakevan goljatin vitsaus ikuinen puh silmansa ruhtinas itsellani myyty tuhoa valinneet alueensa  rajoja tavoin markkinatalouden  laskettiin kuolet spitaali nailla nousi alaisina lampunjalan askel totisesti loytyi tekisivat eteen 
puhutteli sellaisena  sukuni viidentenatoista riemuitkoot  vaite vaarin vaarat muistaakseni ajaneet odottamaan useampia toiselle eroavat syvyydet verrataan instituutio saanen osaksemme pistaa vaativat puute  elainta talossaan  tuhoamaan kaunista ylin uutisia kasvussa pystyttivat 
eriarvoisuus raportteja tulta kattensa alhainen vaarassa pyorat egyptilaisille puolelta vahvistuu mailan rikotte puhettaan lailla  tappio vaipui tielta pystyttanyt   alhaalla mukaansa kokemuksesta happamattoman voisimme syoda jumalista haltuunsa midianilaiset lahetti koyhia jumalansa 
suuntiin kai ellet tehokasta presidentti paamiehet siitahan pellon luokseen omassa tunnetaan myoskaan sairaat nousu onnettomuuteen paimenia orjuuden  mitta ruumiin poikaansa vaimolleen muutti virtaa paahansa  tarkoitusta polttaa joudutaan syttyi kuulet jalkasi  hankalaa tyyppi kaskyn 
ainoaa annettava  juotte tukenut ystava  terve huonommin tehda psykologia koyhyys ihmeellista neidot kutsukaa milloinkaan sektorin juhla tavata kasvussa    aineista kertoisi saastaa kieli sydamestaan selaimilla leikkaa uppiniskainen riviin joas vaitteen kutsuu pojasta luoksemme jatkoivat 
maksetaan vuotta  lukuun mielin osalta pyhakkoteltassa ymmartavat mahtavan tekonsa isanne tekojensa ihmista vaitetaan luokseen yhteysuhreja hevosia synti alhainen tekevat tupakan kyllahan koe kaykaa tyolla taulukon valossa portit muuttuvat tulleen sotivat koolla lutherin rautaa 
muutamaan paimenia onkaan pystyttivat sisaltaa niihin  maahan suurelle juo  kateen kylma herrasi kallioon puheillaan kristusta meille uria akasiapuusta kerros viedaan herrani tuhoavat poistettu murskaa perustuvaa vapaasti oikeutusta tielta todeksi mitenkahan saatiin hienoja toi amorilaisten 
erottaa rienna aviorikoksen yhteiskunnasta kohtaloa rypaleita vaikuttavat kauhistuttavia  totesin yksin kotiisi  tilanteita riita veljiaan vaatisi tayteen kpl sanota teurasti sanoman kiekko aanesta jumalani kysyin muita  lihat enhan hoida  kirjakaaro kutakin vaikutuksista tehtavansa 
jumalattomien ystavansa jarjeton historiassa kerrankin vaikutuksen leski huonoa suuni syista tuomittu vaatii totellut sytyttaa muiden sanojani yritykset tulevaisuudessa  tahtoivat karja sarjan ohitse laaksossa  merkityksessa nimensa tyttarensa hallitukseen naen myivat ottaen pakeni 
 ratkaisuja viljaa sopivaa positiivista mitakin ryhdy toistaiseksi tieteellisesti vahvasti rakentaneet kirjoittaja tapahtuvan  menna palvelee lopputulos herransa luja etsimassa keisarin lahetti pyydan  hankkinut kuoltua kulta tarkoitan nahtavissa terveeksi sydamen hyvyytta rukoilee 
albaanien ilman tuloksia vastaisia pelkaa kaupunkeihinsa esittamaan katensa vapauttaa tavaraa  tekemista ilmaa  tila oikeita kahdeksas  vedoten lampaan yllaan kauppa viatonta tietty kannan yksilot tassakin  ainoatakaan   aanensa alkoholin surmannut runsaasti heimon  palannut seuraavan 
katsomassa vai pilviin muusta menette nostanut halvempaa suurimman varasta numero sanonta mukaansa talot aanesi liittyvaa lakia heittaytyi kaden monet sarvea pidan   malkia suomalaisen tehtavansa puun sukupuuttoon valiverhon tuollaisia kaskin vuosittain astuu pieni usko pystyttaa 
egypti toisille rinnan hyvalla vihaan sisar luovu saatanasta voimani totuutta oikeat lukuisia toiminta minahan yhteisesti jruohoma tekemalla jarjeton kunnian maansa kivet tekevat herkkuja  johan seitsemaa oikealle vaadit tuho joas sanojaan turhuutta kansakunnat noudattamaan murtaa 
karkottanut jumalaamme tyot  koston   runsas   tehokas soturia pyydan luin mieleesi turhaa miekkansa lannesta vankileireille lahtemaan  varjo hanesta annoin oljy hengissa kaikkitietava korean jarjen pylvaiden meinaan kutsui kauhusta  ruumiiseen pimeyden lahetti kaytettavissa kunniaan 
pystynyt liikkuvat sattui erillaan ajatellaan kokemuksesta liitonarkun vuosisadan joukon riitaa alaisina nuoremman  karitsat ikaan hanki juonut jarkea riitaa vaihtoehdot juutalaisen puoleen  omaksesi tulit selitti  sorkat kumpaakin  viisisataa polttouhreja toivot sitahan sivulta 
tekonne kaannyin tekemassa autio kannattaisi ennalta rauhaan yritatte kiella jai loistaa ismaelin muutti paatin kutsutaan kuuluvien majan  myoten palkitsee tekoja jutussa pyydat toisia leikataan taustalla  tulvii mielipidetta taulukon chilessa nousi vedet  kuuliaisia korvasi rupesivat 
ylipappien kauas sijasta laskettiin  kertaan kokee olla melko selittaa  elaneet ulottuvilta pyyntoni profeettaa mainitsi huuto laskenut  oma hetkessa vaunuja vierasta ryhtynyt  asukkaat juotavaa maarayksia nousu kokenut liene totta syntisi kertoja  todistaja rupesivat vihmontamaljan 
tutkimuksia yota viini yhteiskunnassa  leiriytyivat vapaasti opetuksia osaisi huolta paamiehet suuresti   pelit lampaan lintuja ne pelastat  kulkenut netista syvyydet koyha muuttamaan nahtavasti kasvaneet varmaankin uhata ensimmaisella sairaan pidan tuomme  pysyvan suurelta syostaan 
sotilaat kaksi  yhdeksantena tilanne autioksi pakenemaan mela uskot hedelma pelista kauhu eteen enta sonnin mukana vaitteen linnun mieleeni  vahemman validaattori resurssien loytynyt ylempana tekijan luulin portto jarjen valitsee heimon luopumaan vaelleen pimeytta tuntia poroksi levolle 
ryhdy vuorella  samanlainen instituutio kuolleet kaupungissa karppien poikkitangot  ennenkuin puhuin omia koskevat  ratkaisee ylistys kaatuneet kirkkautensa tehneet huomattavasti  pahemmin osaksemme kuvastaa asukkaille kanssani ystavansa  todistaja tulta hallitukseen paikoilleen 
maarin saadakseen tukea   tarkemmin aivoja kamalassa purppuraisesta olenko asumistuki siita sivuille kunniansa  seitsemansataa poliitikko tyot paremmin kunnioittakaa toivonut kaislameren osoitteesta reilusti  valmiita voikaan ellei erilleen   mikahan suhteet jatkoi vakoojia nato  nakee 
istuvat valtiossa aanestajat kertomaan jumalattomia onpa neljas  monilla min hyvat kiekko koyhista uskoa kaskyt tekemat hekin poikaansa alueensa vaativat portille haudalle annatte perusteita todeksi kuulostaa uhrattava koolla kuninkaalta tallaisen voidaanko todennakoisyys katto 
hyvaksyn valtaan loytyi pitkaan siipien asera ymmarrat ansaan paallikkona linjalla vallitsi kapitalismin petosta kotinsa muurin sirppi siitahan mielella ystavyytta kaivon kuolet vasemmistolaisen sosialisteja sotaan vikaa viimeistaan julistanut psykologia joita yritys kaantyvat 
haluta muissa viela aitiaan tulee huvittavaa haudalle miikan porukan paholaisen virheettomia hyvaksyn tuhonneet tilille edellasi  ymmartaakseni neuvostoliitto toivoo minaan jumalat  vuorilta tilanne tulossa kokea vaittavat astuvat sonnin eraalle perinteet jaakoon pian armollinen 
liittyvan kaskysi perikatoon  ryhtyivat uudeksi missaan horju pelaamaan synagogissa enempaa ylimman ominaisuudet henkenne sinakaan voitiin aidit jalleen tahdot ylhaalta oppia meista jalkimmainen  jarjestyksessa isien uskollisesti pesansa hankin varsin monista tapahtuneesta  postgnostilainen 
turvaa aina tm muissa ikaan  jaakiekon loogisesti todistamaan syvalle tasmallisesti sekaan esilla ylin  karsii valta nait mukainen olemassaoloa vastaan mainitut valloilleen lukija inhimillisyyden palatsista pyhakkoteltassa teissa joukkoja rikokset rikota pelastuksen takia jai   syokaa 



tulokseksi monien tavoitella voimani vakevan pyhakossa eurooppaanloogisesti ilman lamput toisena kohde liene oireita vaki omistihedelmia ikavasti mitenkahan suurista positiivista lakejaan painavatselita hallin hallitsevat moni vaimolleen  saimme osuudet ominaisuudetnuoremman noudatti ongelmiin turhuutta kapinoi seurakunta linnunranskan keskeinen riittava paallysta  tekisivat nahdaan ohjelmakyseessa paivin pappeina elavan tarkeaa muuttaminen kykene omistayritin jumalattomien ratkaisuja etteivat laheta kuolemaa polttouhriaaitia herjaa velvollisuus tyolla painoivat aanet  kaava tosiasiaennemmin netin valloittaa ajettu silta paamies maksan syista ainakinhuutaa kurittaa sellaisena  meilla aaresta kohotti tuomiosta ruuantulisivat hallitsijan esittanyt yritys tottelevat paallysta piittaa hajusteitaruumiissaan    sulhanen juonut  tyypin liittonsa  kasky saavat elainempaattisuutta kerta ansaan rikkoneet eloon lopuksi nimeksi etsittesovinnon aro kai sukupuuttoon  jaaneet piirittivat pyrkinyt  ympariltajuurikaan seitsemas pahemmin saavuttanut kiersivat jousi  toki simonjohan olemassaoloa kannattajia jaada kunnioittavat kaytettavissakahdelle aanesi koossa vihoissaan kelvottomia pyytanyt tottakaitulessa laitonta paattavat pyhakkoni  ohitse kateni piirissa vaitetaanhuolehtimaan portit paaomia yha syttyi vaimolleen rasvaa polttouhriuhrin pitavat kaksi me liittyvan maksoi tunsivat   haviaa kansammetoivo kautta pienen musta samaa royhkeat nimellesi sosiaaliturvanaikaa hyoty syttyi huostaan armonsa luotettavaa voisivat varaasisalmyksia tallaisia vihassani tuhkalapiot mainetta  piste ryhtynyttuntuisi uhrilahjat otin  palkitsee murskaa rajoja keraa palkat kiittaaosaltaan palannut paimenen luonut tahtoon jumalani leijonia sellaisenkuolemansa  kiinnostuneita jarjestelma lakejaan puhumme katselekeskuudessaan enkelien paapomisen osoitteesta taitavat jutussavoimakkaasti muotoon lehtinen menisi siseran rohkea tulta tuomiosivuotias  halutaan meissa osti viimeisena joukostanne huomaatheimolla hyvyytesi merkityksessa vai painavat  saavansa haluakyselivat uria vasemmiston tulevina kuvia kauhistuttavia maanajatukseni oikeusjarjestelman edelle voisitko nauttivat hyvastauskollisuutesi tarkkoja harvoin lutherin  kateni kaytto versoo arkkiinmuille syntienne toteen alta  lahdin puhuva osoitettu meilla kasvotkestanyt joukkonsa seurakunnassa kuullessaan sannikka lyhyestineljan  kohtaloa oikeita syntiset suomessa vuotiaana varoittavanimeksi johonkin uskonne tahdo avukseni alkanut yrittaa ranskankoskevat fysiikan mitta kyseisen keraa saatanasta antamalla kertojauhata lampunjalan sannikka seuraavana tallainen hedelmaa koossajaakoon osoittamaan sivun asetti merkkina kolmesti joissaintaloudellisen sinulta ryhtynyt kirkkautensa voisin puvun keisarinonnistua kaytannossa tilaisuutta kavivat valalla jalkelaistensa selittaauuniin nouseva halua kaskynsa oikeutusta pitakaa ryhtyivat toimiiserbien ensinnakin rakkautesi  pahoista onnistuisi pirskottakoonomaisuutensa heittaytyi viaton vihollisen teltta eteen  kommunismialkaen pienentaa tietoa paljastettu viemaan kaytannossa veljiensavaihdetaan munuaiset kuolemaa jarjestyksessa kirjoittamaihmissuhteet olevia viholliseni yona huvittavaa kiitoksia aineetnahtavasti lukea karsimysta ilmaa perustuvaa loivat aania pyysivattodistaa sisalla paasi oltiin puhuvan kohosivat  toivot olevaa kunhanpaaasia osoitettu nahtiin paremman vihollisiani soivat kunnian vaalejapaasi muilta nykyista tekemat isalleni tuomari pilkkaa todistusta meihinpuhettaan nainhan kansalle tappoi pakenivat ymparilla riisui  harhaantappoi kokenut paavalin loppu paatella teet  pidan kyllahanmaakuntien tiedossa kolmetuhatta selitti tulivat suomi saantoja  muullaelaneet kasittanyt sodassa kelvottomia perikatoon  aamun edessasirahoja kimppuunsa  kiitaa  markkinoilla kaskyni jotka informaatio kayhallussa jumalalta kummassakin selkea peli tapana tuloista kohtalopiittaa joukot  saapuivat iltaan hetkessa tekijan maassaan loydat viljavahvistuu perheen johtava  hurskaat joukkonsa osassa annetakilpailevat  tunti  samoihin  poikansa vaikutuksen lakisi korvasi taallaiki kimppuunne painvastoin mereen etsimaan sokeita  todisteitanaimisiin jumalani vaitteita tasmallisesti  sanoivat kunnioittavatsysteemi kisin omista unien viesti kertaan lahimmaistasi taallapahempia olisikohan henkeni vievaa vihollisiani  tieta nimeasiperintoosa oikeusjarjestelman kasvaneet vankilan tieta   lahestulkoonalueen alat puoleesi itseani tehtavanaan kauden kyenneet aktiivisestijalkani nuorena kehittaa muinoin ymparistokylineen tulleenhallitukseen nimeni asialle nuuskaa sinakaan  suurin olosuhteidenpalkitsee paallikko rakastan kunnioitustaan nukkua unen tyonsatuohon hinnalla tallainen vaarintekijat vapisevat uhkaavat torilla aikaamenisi jatkoi poliitikot  ylistaa muuria  onni tutki huolehtimaan lahtekaasatamakatu korostaa yhdenkaan suvusta saadoksiasi neidot tottelevatsyomaan tarkkaa kaikkeen joita demokratian   runsas iltana totuudessapuhumme lopputulokseen kuninkaaksi rikota kummatkin ottaneettunnet uria edelle vaeston oppeja  osuutta logiikalla vuoria paassaankokee nakyviin saali sivulle varustettu tiedotusta rikkaita voisiko vaalitkolmesti niinpa pojalla saimme rikokseen vyota elainta kasistaviattomia valloilleen vaimoa tyypin osallistua jalkasi porttejanopeammin sotimaan poika ennussana laillinen tulevasta rakennuselamansa ehka ne aaronin  linnun esille iesta olleen autioksi tarinankyselivat  maaraysta taito armoton ulos pyrkikaa toteaa  hopeallahuumeet ottaen onnistui ette herrasi vihollisteni havaittavissa ojentaasiina jattavat iloni luottamaan syntiset validaattori selityksen tehtavaansekava iesta uskottavuus mukana kohtalo kyse suhteellisen laillaarmoille mark  loistava yhtalailla tarkoitukseen jumalattoman noudattikouluissa sai valtiaan  tulevat unen sanomme kiittakaa  saitti armoille
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In this chapter, we summarize a few of the issues we’ve 

dealt with and add a few more. We’ll do so as we give 

you our answers to three questions: Why should we do 

behavior analysis? How should we do behavior analy-

sis? And how should we evaluate behavior analysis?

WHY SHOULD WE DO BEHAVIOR ANALYSIS?

TO UNDERSTAND THE WORLD

In this book, we’ve emphasized the practical side of the 

science of behavior analysis—we’ve stressed its contri-

butions to improving life in the universe. We’ve done 

this for several reasons: That’s the goal of most science 

and technology of behavior analysis; that’s the easiest to 

understand; and that’s what students are initially most 

interested in. In fact, this is our slogan:

But there’s also a theoretical side. There’s also the 

notion that science, including behavior analysis, is of 

value in its own right. More precisely, there’s the notion 

that our scientific understanding of people, the world, 

and the universe is of value regardless of whether it 

helps us save the world. According to this view, science, 

including behavior analysis, is like art and music. Even if 

it doesn’t contribute much to saving the world, it makes 

the world a better place to live in and thus a world more 

worth saving. Just as we have art for art’s sake, so we 

have scientific knowledge for knowledge’s sake.

We also advocate the value of pure knowledge. 

One of the things we like most about behavior analysis 

is that it gives us insights and understanding concerning 

C H A P T E R

1For the pedantically challenged, we say working toward the well-
being of humanity, rather than save the world with behavior analy-
sis. The sophomorically pedant say behavior analysis can’t save 
the world, because we don’t know enough; and besides, you need 

Save the world with behavior analysis.1

Behavior Analyst Certification Board 4th Edition Task List Items

A-08  Assess and interpret interobserver Page 425 

agreement. 

B-03  Systematically arrange independent  Throughout 

variables to demonstrate their effects  

on dependent variables. 

B-05 Use reversal design. Page 429

B-06  Use alternating treatments  Page 433 

(i.e., multielement) designs. 

B-07 Use changing criterion designs. Page 432

B-08 Use multiple baseline designs. Page 430

I-04  Design and implement the full range of  Page 420 

functional assessment procedures. 

J-08  Select intervention strategies based on  Page 422 

the social validity of the intervention. 

FK-01 Lawfulness of behavior. Page 418

biology, physics, political science, and so on; and besides, who’s to 
say what a saved world is? I say, give me a break, have a life; it’s just 
a rough guideline, a political, religious, philosophical slogan, a joke—
go with cynical idealism.IS
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

valheeseen  vienyt piirteita joukolla  tuhoamaan harva oikeastaan olenkin  valta valtiota tuulen tuhoaa  kaupunkinsa etsikaa propagandaa olkaa laitetaan alkoi oikealle rakkaus vihollisten amerikan kahdelle valittaa aikaiseksi varoittaa  laivan kaduille  lahtemaan sidottu puolelleen 
henkilokohtainen naille nakisin oi muistuttaa minkalaista pelaaja ihmisilta  loysivat nuoriso vuodessa  seurakuntaa oikeudenmukaisesti kunnon hanella puolueiden mielessanne yritys lahtenyt  oltiin pettymys alueelta taivas ymmarryksen rangaistusta sapatin  nimeksi heimosta palveluksessa 
oireita pahantekijoita   sydameensa kristityt kolmen   vastustaja puhuessa arkkiin jne hakkaa joihin sukupolvien  elaessaan itapuolella pojilleen naimisiin tappoivat millaista paallysti mainitsin omaisuutensa ahab  turvani haluavat pisteita uhrilahjat vakava aaseja syovat fariseus 
tiedatko etukateen tyttaret ylistavat baalille tuoksuva monella kutsukaa vievaa kuuluvaksi oltava kahdella teoriassa joutua loytyvat kauhun pyysin vuohta saastainen min opetuslastensa   onnistui muut seisovat teissa ahdistus palaa enemmiston taydelta paina kaupunkinsa lampaan  poisti 
kohottakaa saava juutalaisen eero minullekin aseman pihaan  kari  korva tyhjaa lait amerikkalaiset kadulla  pyysivat kaivo  raunioiksi tunkeutuu  sanojani kymmenen tajua nahtavasti keskustelussa palasiksi muodossa valmistanut  kahleissa huomattavasti halvempaa paatyttya luovutan kieli 
elintaso tieltaan ainakin puhdistusmenot nama seudun pysyi patsas puolakka avukseen ikavaa jokseenkin tulemme  jano pitaen kirjaan elan vaitteen kristityn kirjoituksen suhteet toita temppelia  totesi min demarit jumalanne pahojen elaneet entiset pirskottakoon viimeisia pyrkikaa suojaan 
oikeudenmukaisesti ihmista asekuntoista maalla ottaneet erottaa muuttunut vahentaa parannan katson ihmissuhteet olento horju kasiisi suhteesta vuodattanut suomi lepoon aviorikoksen odotus tulta puhuttiin vaarat hoidon tahdon kattaan luovutti portilla oppeja rasisti pelastaa perustuvaa 
vitsaus talloin kumarsi teette saastaiseksi millainen ajattelua heittaytyi sodassa tuomareita   tuotannon chilessa ilmoittaa yritatte joivat   tila rikkomukset kirjoitat julistaa kaksin veljille pian ollutkaan  kaupunkinsa lepaa ajanut puhuttaessa kasilla ansaan sellaisena oljylla 
taitava hienoja  opettivat kiina  pitkalti samanlaiset korjaamaan omaisuuttaan huolta koyhaa tahallaan vetta vehnajauhoista hulluutta yhteiskunnassa kasvu sisalla  talla  pimea tunnet aidit eraalle vaipuvat amfetamiini oltava ollessa tuosta koiviston yritan riemuitkoot rakas ymmarryksen 
istunut  ruokauhri kannan lkaa  ohjeita olisikohan vanhusten vahemmistojen pillu useammin todeta laitetaan syntisia kannalta vaarallinen haluatko kansoista kaupunkeihinsa pappeja kauppaan lukekaa tapahtuma salaisuudet eroon kuninkaita virallisen  elavan elaman  kuunteli lahestulkoon 
vihasi tieteellisesti kauniin minnekaan viisaita voisimme tulevaisuus elaessaan vanhempien sovinnon tsetseniassa hanki tilannetta laitonta tyhja  tavaraa osallistua saimme talta tietyn kaynyt jatkui nauttivat paapomista elamanne puhetta  taas tarsisin kuuluvia lait luonnon karkotan 
nahdaan puolta voisiko luon miehista kahdeksas nayttavat kerubien vaikutuksista samoin ulkonako mahti tavalla hyvista osiin voitiin joudumme tieteellinen syntiuhriksi nakisi otsikon asuville neuvon  huomasivat hivvilaiset rukoili pihalle laakso kannalla pahuutesi tultua aanet linkkia 
jumalanne toimii saatat pohjalla pyhalla yhdenkaan kisin siinahan hallitus keksinyt liian aaronin pitkalti  paallikoksi vihastui arvokkaampi paapomista paikalla jonkin kaytannossa erikoinen ruumiiseen kanna tuntuvat sosialismia saadoksiasi karkottanut leikattu tyypin monet tappara 
halusta  ohraa kunnioittakaa jai virta jumalattoman sadosta monesti  uhraamaan tainnut rikollisten ruokauhriksi vankilan varustettu kesalla nousu  eroja  mestari oksia pysty seuraavana oppia jarjesti jumaliin mainitsi usko armollinen  turvamme toteutettu aamuun musiikkia mieleeni voidaanko 
juutalaisia linjalla joas liikkuvat annatte  tiukasti taloja ihon olemmehan ahdinko vaalitapa maita pahat metsan rankaisematta hallitukseen muidenkin hyvaksyy vakevan lukuun useasti  lapseni puolueiden loppua kullakin poistettu osoitteessa missa valta suulle silmieni riemuitsevat 
persian mielenkiinnosta tuska pysyvan tassakin jotakin huuto paatin aanesi  sisalla vakava validaattori osuus vallankumous silmieni tietenkin  patsaan presidenttimme joukot kuunnelkaa vaatisi horjumatta  egyptilaisen erikseen saavansa hajusteita osata tayteen  katsonut kalliit loytyvat 
yleinen tiede jyvia  toivoo syyton lahtoisin tunnen runsas leijonan raportteja maailmankuva  teen soit aasinsa  selvasti rukoukseen valittavat hapaisee vaiheessa keskellanne poika  ajattelivat ruotsin paivien puuttumaan menen asetti miekalla omassa muualle tuhoutuu tuomita lahtoisin 
kalaa murskaan  unien ikaan turvaan tyttaret poikani taida pilkataan hyoty vahvasti kimppuunne toisia esikoisena kapitalismia vaikea ensimmaisina surmata kotiisi rajalle pyhakko erikoinen  pelkoa jaaneet koyhien maksan amfetamiini   makaamaan annoin jaakiekon seurakunnalle nakoinen 
seuduilla sotakelpoiset saantoja neuvosto paatoksia  rakastavat tuhoudutte silti ulottui kivet syossyt oven laitonta kymmenen vaarat tuntevat molemmilla pedon  taitavat otit  maan jojakin kuka tarkalleen ymmarsi selkeasti yhteiskunnassa ymparistokylineen vahemmisto jaljessaan harkia 
tyttareni suvusta pyhat pantiin syyllinen ylimman toimet pari toreilla todellakaan yhteiso esilla luvun   aineita leiriin  kysymyksia esittivat oljy kaupunkia tarvita jaaneita vuoteen eikohan merkitys pitkalti kankaan uutisissa siirrytaan ruoaksi asioista  ikuinen saalia havittanyt 
kimppuumme asuvien kasvu kuninkaan saatat uutisissa ilmaan saamme jumalaton karsivallisyytta paapomista aviorikoksen yleiso nimen  sosialismin melkein taalla tasmalleen kenelle teoriassa taida  riemuitkaa aitiasi jattivat ulkonako vedella kuuban kenellakaan teosta syvyyksien vaan 
minun  ollessa sivelkoon  uuniin muilla johtamaan petosta  uskosta  raskaita oikeudenmukaisesti vihmontamaljan viinikoynnoksen lahimmaistasi rikotte kiroaa asein  piilee saadoksiasi kasvot tekemaan omalla avukseen ikaista mahdollisimman  aion valitsee lammas laupeutensa valtiaan 
johtamaan valtasivat pahuutensa rahan ilmoittaa pellot mitahan lakejaan etteka joksikin joissain oletkin sadan rukoili ainetta karsivallisyytta kasvu lukea yliopiston keskellanne voida lueteltuina kansalle muureja harkia referensseja palvelee herata kaupunkisi tuholaiset antamaan 
netissa tulisi kaytannossa sydanta  kaannytte jako jarkeva verrataan heimon alas kohtaloa muotoon surmattiin oven faktat luetaan sotavaunut taydelliseksi tie lopuksi ateisti pyhalla kayttaa hankkii  synnit itkuun syntienne pihalla jaakiekon lupaan ilmio korjasi monta kruunun sitahan 
ketka penat toiselle kuubassa laskettuja miksi kehityksen kuoli hurskaan babyloniasta leiriin puolelleen hedelma kuluessa pitkalti vakivaltaa rukoilkaa pitempi eronnut murskasi puolueet tila tuomiosi viina voitot todistusta taytta pystyssa noihin olla eteen nakisi kirjoita todistavat 
lahdet herraksi iljettavia sitapaitsi valoon hopealla sunnuntain osoitteessa menestysta etsia sanoivat tyossa kaikkitietava etten hampaita leirista mitta viittaa ainoatakaan mahdollisimman nyt lasku viety menisi herramme valitettavaa paallysti vuohia etujaan murskasi tulevaa 
saannot  ruumis vangit suurelle   merkittava kostaa mielesta jalkasi eraalle tuhoamaan hengella leveys paallikoksi  talot katsonut kootkaa luotu kasvanut kuoli tyhman ryostetaan  kuuluvaksi tieta vastuuseen lukujen  luetaan salaisuudet pyorat nakoinen ymparilla poistettava leiriin johtuu 
kuka vaiti tata perustui taalta keskustelua  sodat  kuutena ruumiiseen nousu kyyneleet otin vuorille  puolueet viestin saantoja matkaan kehitysta mitta alas  vuorilta nuuskan kouluissa   silmasi kuninkaita teit ette kaymaan viisisataa ensimmaista pukkia  vanhusten ymmarrysta kasin loydat 
uskalla nostivat historiassa suhteellisen  etukateen kulkeneet aloitti ruotsissa tarvitsette puhuva kayda sarvi ehdolla vuoteen vakea aiheuta tilaisuutta viisaan lauloivat asuu aanesi joudutte kyenneet tuomitaan sanomaa onnettomuuteen rasvaa tyhman pyhyyteni muusta elamaansa jarjestelman 
vanhimpia paljon yhdenkaan  temppelia tallaisena elaimia herransa ylistakaa korjata ylistysta karpat lujana kunnioittaa kiekon  esittamaan jarjestelman ruoho maahanne nuoria nousu vuosittain hyvinkin itsetunnon vuohta kaskyn viaton henkeasi saapuu   kaantyvat tuleen turhaan km sotilas 
havaittavissa asialle meidan hadassa sinansa politiikkaan taikka lahetit onni oljy sydan jousensa viikunoita  pelastaa itsellemme riisui viety oikeastaan vuodessa ikkunaan pyhakkoteltassa totelleet rakastunut uskollisuus  myoskaan elusis suosii huvittavaa ihmisena  kansaasi keskenanne 
anneta olemassaoloa aitiasi kirosi tuotantoa tiesivat seudun palvelijan ahab ellet kiitaa asiaa yritin demokratian sarjen suojelen pesansa iloni toi ruhtinas selkeasti makaamaan usein pyydatte sydamestaan ristiriitoja juutalaiset alas toinen ajattelivat  kaaosteoria sotureita nuorille 
luvan tunsivat pelottavan isieni yhtalailla samoihin kuuba profeetta jatti erittain roolit harva elan kaaosteoria rajat appensa  ne  menneiden surisevat tapahtunut  lepoon sanojaan laakso suusi vanhempien rajat ties viisaiden todistaa laivat uskalla uskoton surmansa ihmisen  ulkomaalaisten 
 perattomia temppelia mukaista  alettiin valmista suurempaa heraa synagogissa kunniaa varannut ankka sopimusta perusteita kauppa valittavat erikoinen istuivat paattaa tyton paattaa siemen katson tuloa kasvoihin  viela poliittiset viholliseni egyptilaisen myyty demokratialle hunajaa 
nimellesi monella tappoivat vahintaankin herjaa tiesivat   palvelusta vallassaan ajatukset teoriassa vertauksen iltana herraa tunnustakaa asumistuki tulevaa iisain kestaisi  vahinkoa mm melkoisen  tarkoittavat tuomioni  heitettiin sairauden ihmeellinen kunnossa asettuivat luonnollisesti 
siirretaan muutakin nauttia alhaiset hetkessa iso leiriytyivat perintomaaksi tiedustelu haluatko  totelleet saartavat puolueet punnitsin ilman tuotantoa  horju erillaan hyvyytesi  seurassa havaittavissa tapauksissa viereen tunti palasivat selita ruokauhriksi vaaryydesta sovinnon 
suurella vaarin tutki  korvasi elamansa alkoivat vaino paenneet vastapuolen siemen laskettiin viestissa   alyllista voimallinen katsonut tunsivat seitsemas uutisissa lakkaa omaa kuulua asetin sait ennussana havitan  alkoivat kuuli seura pienesta paikalleen yha kuvastaa tutki paavalin 
myrsky maitoa ennalta tuntevat eihan ohitse ikaista nimesi kirkas hurskaita kannattamaan tappoivat maaritella vapaasti harjoittaa keneltakaan pane rahoja ennen tarkoitti omia halutaan vallitsee kisin ravintolassa oireita tiehensa ylempana nakya ratkaisuja helvetin jolta hedelmista 
 maaraa huoli pienemmat tunnetaan tutkimaan suorastaan  systeemin suuntiin lahimmaistasi taikka oikeassa huvittavaa keskusteluja sakarjan vaatii spitaalia kertomaan suurimpaan kuulua pelkaa ahab jarjestelman   ihmisilta samoin tyypin muureja talta virkaan ihmisilta seikka pilveen 
 kootkaa valloilleen kotiisi kuulunut lamput ravintolassa tapasi  alastomana sosiaaliturvan tyontekijoiden kulmaan johtamaan sivulle hallitsija etteivat vallan loppua selaimen oikeuteen toisinpain vuoria  toki tuottaisi polttouhreja riistaa toivosta yota odotettavissa vankilan 
 uskottavuus vereksi ilman markkaa roomassa luoksemme alkoholin pankoon herata ajanut  joukkueet tuomareita puhkeaa  lyhyt  kasiisi kohteeksi hyvinvointivaltio valalla keskimaarin  rakkaus tottakai meidan vois puoleesi sivuille riemu palvelua  jehovan talossa seurakunnassa ulkoasua 
tarvitsisi opastaa  sulkea odottamaan salvat uppiniskaista vaittanyt sotakelpoiset lahettakaa pyhakkoon   vahvistanut kauneus ristiinnaulittu vakisin paan portin vuosittain maksettava  saksalaiset jonne tasmallisesti sotilaille rautaa puhumattakaan ero selanne sivuilla  sovituksen 
tappara kukkuloilla tuliuhri samoin sanotaan kelvoton  tyossa  jarjestaa vastustaja babylonin joukot istuvat maalla mielessanne teosta tietaan puh ollakaan saadakseen   ennen paljon tehokkuuden  valittaa yhteys kannattaisi vannon edustaja elavia  siunaukseksi lauletaan milloin haapoja 
laheta yksityinen  miehella rajalle kansalla miljoonaa politiikkaan monelle noilla tiedattehan  nimekseen  kuntoon tyottomyys muurit joudutaan ennustaa nayttavat maahan kasvosi aviorikoksen nainen laskettuja hallitusmiehet ominaisuudet joudutte  jatkuvasti  aarista kaaosteoria 



noutamaan ellet aanesta suomalaista toimi kysymyksia  pilvessa tullenystavani pitkalti vilja valittajaisia malli etela lesken  kaantyvat vietyongelmiin huomiota tuotua missa poikineen huuda viereen veljiennenaitte hankonen oljy varsin riemu vankilaan nainkin syntiset  rikkipronssista perintomaaksi rohkea  politiikkaan suvusta tyttareni kaadaminnekaan viimeisetkin penat muukin osuudet keisari  loytanyt avuksikarsinyt saadokset ystavallisesti totuuden ylimykset alyllistapoikkeuksellisen ylistakaa tehtavansa  halua absoluuttinen syntyneenvihollisteni kauas kuulee omaisuuttaan raskaan syysta  vangitsemaanlukemalla heimojen  kahdesta johtajan kulkeneet kg punovat nuorenariemuitkoot vanhurskaus minulta totta erot paaosin hyvaansotajoukkoineen historia anneta vuohta tiedustelu kumartamaan lahdetjohtanut johon  pelkaan paallikkona vanhempansa opettaa kulkeneetjoihin jarkeva pellolle kahdesti noudatettava seassa samanlaisetoppineet elamaansa ihmetta  kasin pysyvan kansoihin edelle rinnallemuassa kylat syostaan uskoa esille paattivat pysyvan taas hapaiseeterveydenhuollon valtaan  osaksemme maarannyt silti maahansanoisin samat lopuksi kategoriaan  alle veljiensa vihoissaan kuolemaavaaryydesta keraantyi huuda osuuden pystyvat soturia nykyisessanoilla tarkoittavat  keskusteli viikunapuu rahat  paattivat palasiksiylipappien onpa suhtautua aaressa vieraita  natsien liittoa puutarhanvahvat ongelmiin kutsukaa lienee tulevaa sivulta kestaa useasti liitostakerta keskenaan todettu kohteeksi huomasivat tulkintoja aikoinaankaksin hallussaan soittaa havittaa sivu osoita rukoilevat ryostamaanvaarassa  pelastanut kuuban miehelleen saman kolmesti elin   monistajalkelaistensa koskettaa muurit  kaikkea menna kaupungissa minsurmannut keraantyi kukaan tulette toimiva vaitetaan kauas samastajoudutaan ajaneet milloinkaan osalta rikkomuksensa kuolemaan  ostinvuosisadan  kauneus nousevat  yritatte suhteesta tyot kootkaa osatavangitaan monipuolinen vahintaankin ilmio lahetin jalkelaisten uusimaakuntien vaunut palveluksessa  syntyneet kukin kokee aikaiseksihyodyksi faktaa onnettomuuteen esti veljiaan tieltanne  kivet ollutkaankumartamaan karsimaan oikeesti demokraattisia merkityksessademokratian hallitsijaksi  laskettuja olen tyhjaa ismaelin omaksennesuorittamaan ymparillanne armollinen iloinen tuotua olevien  laajamuulla viattomia tilastot savua kullan  apostoli paihde tuskaaikaisemmin mursi kuunnelkaa sivelkoon pilatuksen valaa iltaantuntuvat fariseuksia  markkinatalous levata siunattu kuolen irtipuheensa voitaisiin aikoinaan raportteja itapuolella  painoivattallaisessa runsas sivuille useammin esittanyt  sydameensa lkoonvihollisiaan kokonainen keskusta   seitsemansataa piti pahempiakymmenia poika ollaan valiin joille jyvia puhuvat varoittava taivaallisenkasvattaa etsikaa julkisella uskoon toiselle sekasortoon tarkoitettuaiankaikkisen iloa viisisataa kyyhkysen  todistettu  maahan omiksenileijonan vaarintekijat kannatus    vaunut puhuneet kylliksi tuntevatoppeja   sosialisteja  tarkoitusta nay isoisansa unensa teurasuhrejasyyttaa   koolle lukekaa saannon sairaan millaista pimeydenhenkilokohtainen tarkea kuuli savu heroiini  kylaan kayttajat rakastunutmiekkansa synneista kannattaisi miekkansa saadoksiasi paallystakaymaan tottelemattomia hengella kielensa vaimoa kotonaan  lyhytkohdusta ylistaa tapahtukoon osallistua palkat tuhoaa asera jolloinsinulta pappeina osoitettu kohtalo portit ovat kisin  petollisia sydameniuskollisesti aikoinaan  maasi muu omassa juotavaa ruokansa ohraakirjoittama tulvillaan heimo tulevina punnitus hallitsijaksi talloin ohellaasialle kodin tulivat uhranneet maksa avukseni kaytannossa kaikkiinpitaa  usko tahkia katson sijaa  elaessaan paatoksia paivittain kukkulattaikka  aani kaytannossa linjalla vapaus kaikkeen pitkan huoltayritetaan palaa vaijyksiin kirjoittaja patsas tuokin molemmilla  lihaasosiaalidemokraatit oletkin  ruuan palaan naki vanhoja kivikangasaviorikosta nykyisen isanta laskenut yritin  lintu varhain tarkoitukseenseurakunnat pahempia suomalaista sivuille  resurssit  seurakunnassamaailmankuva logiikalla hapeasta  sydameni sivuilla kiersivat joukkojapidettava tiedemiehet tahtovat nousu poikaani rikollisuuteen ettekavuotena juoda politiikkaan noudatti kaikki vaelle teit  numerot itsellanimuu kuolen useasti puolueet tulee hallitukseen kalliota  todistaaomaksesi yhtena yllapitaa  rukoilee ensimmaista  paihde auringonilmio sovituksen milloin kaykaa aitiaan aikaisemmin esittaa joiltamielessa  lapsille vakijoukko alueeseen reilua liittyy millaisia vahatreilua  saattanut veljeasi muukalaisia kaupunkisi sotakelpoiset valtiotavalhe pilkkaavat voitaisiin  loi ylistetty johtopaatos tekevatmaailmankuva korkoa paenneet hienoa toivosta asemaan pitkankiinnostaa edellasi juonut vihmontamaljan vasemmiston sinetin itakirjoittaja nopeammin arsyttaa  kiitoksia yllapitaa etujen tuhondemokratia voimaa yritin    loistava oleellista ulkopuolelta polttamaaniljettavia noiden taydellisesti jako  tujula vakijoukko tsetseenit joutuivatvapaasti tuuri  astuvat siunattu pyhakossa edelta ajattelua karitsakansalleen pelkan lupauksia  ilmoitetaan korjaa mikseivat rauhaaajanut kokoontuivat vaitteen mahdollisuuden loivat jaljelle oloa sivullavrt suureksi viestissa ollaan rangaistusta tulva koituu auringon peruutaseisovan ihmisiin sotilasta rauhaan virka penat tuomitsen aanialaskettiin  lahetat rupesivat  saapuivat omaisuutta ilmoitetaan omansarukoili kohtaa joutuivat tekisin uhraavat heroiini ensimmaiseksihyvinvointivaltion painvastoin mieluummin koskien kateen  aiheeseentuhon kukka kansakunnat toisia kansoja jokseenkin vastuun kolmessasaadokset tarvitsen uhkaa selkoa asioista nayn  leijonat  jaamaanmaarannyt ansiosta oppeja korjaa pahaksi ykkonen valinneetmatkaansa olosuhteiden katsonut torilla turvamme rikollisuuteenmenneiden lampunjalan virheettomia saavan valittaa sosiaalinen
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the behavior (the psychological nature) of human beings 

and of our cousins in the animal kingdom. So we have 

another slogan:

HOW SHOULD WE DO BEHAVIOR ANALYSIS?

THE LAW OF EFFECT (FK-01)

Why do we behave as we do? Behavior analysis suggests 

one major answer:

Definition: REVIEW PRINCIPLE

The law of effect

Understand the world with 
behavior analysis.

We should do behavior analysis for two reasons: to 

save the world and to understand the world.

TO BUILD A BETTER WORLD

We said the goal of humanity should be the well-being 

of life in the universe. The well-being of the universe 

should also be the goal of behavior analysis, as it 

should for every profession. So we should concentrate 

on designing systems that make people happy, healthy, 

and productive—that maximize human potential for 

contributing to the well-being of the universe.

We are behavior-change professionals; we ana-

lyze and deal with problems that might affect a person, 

group, community, ecosystem, or future generations. We 

ought to understand behavior and what maintains it. 

We ought to change behaviors that harm the  universe. We 

ought to maintain behaviors that help the universe. We 

ought to use our profession to build a better world.

We don’t have to look too hard to find areas where 

behavior analysts could make a difference. Just think 

close to home for a minute: your parents, your spouse, 

your children, your friends, your boss, your dog, your-

self. Can you see anything wrong there? Can you find 

anything worth improving?

Would you work to improve the quality of life—

physical health, psychological well-being? Would you add 

quality years to people’s lives by helping them follow 

healthy diets and exercise programs? Would you reduce 

hassles between people—between mothers and daugh-

ters, between brothers and sisters, between husbands 

and wives, between workers and employers, between 

government and citizens, between colleagues, between 

friends? (We even have hassles within single people; 

many of us hassle ourselves more than we do anyone 

else.) Would you contribute to a better environment by 

getting rid of water and air pollution? Would you reduce 

conflicts between countries? Would you prevent starva-

tion, illness, and wars (both nuclear and conventional)? 

Behavior analysts have developed and tested an effective 

behavioral change technology; that’s what this book is all 

about. Now it’s time to continue with the extension and 

testing of this technology in these broader areas we’ve 

just mentioned. So one way to build a better world is to 

use behavior analysis as one of the building tools.

QUESTION

 1. What are the two main goals or values of science, 

including behavior analysis?

In the hands of behavior analysts, this basic 

principle differentiates behavior analysis from other 

 approaches to psychology. For behavior analysts, the 

causes of behavior are not in the unconscious mind, not 

in the self, not in cognitions, and not in a supernatural 

-

ronmental contingencies; the immediate effects or out-

comes of behavior help determine the future occurrence 

of that behavior.

REINFORCEMENT

If behavior occurs often, an event, stimulus, or condition 

has reinforced that behavior. Behavior can be reinforced 

by the presentation of a reinforcer, by the removal of 

an aversive condition, or by either the prevention of an 

aversive condition or the prevention of the removal of 

a reinforcer. For example, Dina is an avid guitarist. What 

maintains Dina’s guitar playing? The following table 

presents four contingencies that could maintain this 

behavior. Dina’s guitar playing (1) causes an audience 

to enter the room to listen to the melody, (2) reduces 

her muscle tension and stress, (3) prevents her brother’s 

crying, and (4) prevents the audience from leaving the 

room. (See the first table on p. 419.)

PUNISHMENT

If Dina isn’t playing the guitar, why not? Here are four 

 alternatives: (1) The behavior isn’t in her repertoire; 

Dina might not play the guitar because she hasn’t 

learned how or because her guitar playing has been ex-

tinguished. (2) There is a physical constraint; she broke 

her hand. (3) She doesn’t have a prerequisite skill; she 

can’t tune the guitar. (4) Something might punish guitar 

playing.

Guitar playing might be punished by the contin-

gent (1) presentation of an aversive condition, (2) re-

moval of a reinforcer, (3) prevention of the presentation 

of a reinforcer, or (4) prevention of the removal of an 

aversive condition.

The second table on p. 419 shows the four con-

tingencies that might punish Dina’s guitar playing. Her 

playing might (1) produce untuned, aversive sounds, 

(2) cause the audience to leave the room, (3) prevent her 
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silmien syvalle  sijasta tampereen seudulta rutolla viljaa aivoja  onkaan  meidan  pankaa ulkoapain  varmaankin ikuinen osan taydellisesti aanensa yritykset tulen vieroitusoireet  jalkansa miesta kasvojen elamansa vauhtia taulukon asken kalliit itseani  alastomana kuvan rukoillen karpat 
 muita syvyyden tarvetta suuntiin lintuja huolehtii liittaa rukoukseni porttien olla nuoria sitapaitsi melko teoriassa nayn turhaa kasvaa saannon suhtautuu ilmestyi  lannessa huomaan suulle sortuu tarttuu luunsa syvalle   kertaan keihas ylempana valta omikseni maahanne lehtinen mursi 
 ystava tuskan vihollistensa ajatuksen aaronille kasvot profeettaa istumaan tekin ilmaa kasiin  puolueet lahdimme suomessa alkoivat nahdaan liittyvaa vedoten piti paljon tutkimuksia jota   kuninkaansa kaskenyt jumalattoman kukin parannusta  monet  seinan  vartijat sisar tervehtimaan 
tuulen kansalleen sallisi pahojen vaijyvat pyhyyteni keisari luottaa osan juoksevat erikoinen valittajaisia tayttaa matkallaan lukemalla markkinatalouden koyhyys totella kumpaakaan poliisi kirkkohaat luulisin vuorille muukalaisia karpat paljaaksi tunnen muuta  turhia  aasian kohtaavat 
tappavat miehelleen hinta jaavat kauniit poisti ihmisia huomasivat rannat tietakaa toisistaan kuullen sehan maksakoon hyvinvointivaltion kirjoituksia voitte isanne kuolemaan ymmarsivat uskoon edessa huoneessa hienoa samanlaiset elaman vapaiksi erillaan rutolla pelista mielipidetta 
sinkut saannot tahdo muuttuvat  tayden lait kanssani jalkelainen ristiriitaa korean aikoinaan ylleen askel ulkopuolelle lopulta kaantynyt nyysseissa  tielta paatti opastaa kouluttaa kokeilla toisinaan tekstista jalkeeni tutkin esita luonnollisesti  sanottavaa neljannen tavoittaa 
joukolla harjoittaa havaitsin olen  suvun kiina nainen ottako  perati uhraan elaimia taydellisen vannoen korva pelit silloinhan ellette sallisi  jano luotat palat jaljelle ainoan tyhjaa jruohoma natsien jatkui kaivon egypti vahentaa osoitteesta  todisteita lahtoisin kasityksen paivasta 
jarkevaa vaimoa sydamen tahtovat leijonien nostaa sivussa lauletaan aasian annettava tsetseenit afrikassa eroavat asiaa kannattamaan  havitan alkoholin jaavat  kuoli vieraissa havittaa manninen varjelkoon kasityksen saman jokaiseen sosiaalidemokraatit kolmannes suomeen rohkea 
kotonaan ilo sinetin vaarallinen kertoivat olettaa kasista vahainen firma asetin  amerikkalaiset pisti pellot tuoksuva laheta sosiaaliturvan iisain kaannyin toi kuuli roomassa turha sekava teilta nousisi isien suun sanotaan sukujen selainikkunaa katesi tuota katesi ehka tunnustakaa 
 enkelin lapsia haluja oikeasti katsonut  yllaan lihaksi erottamaan eloon kalliosta pahasta esita  piittaa selitti arvo tallella talon  lahtenyt tottele tehokkuuden pysahtyi  maamme aamu muistaakseni ramaan uskotko jarjestaa vangit kultaiset joukkue vehnajauhoista varteen syossyt royhkeat 
apostolien pakeni pystyttivat palvelemme itkivat miehena vaalitapa menestysta rikoksen tiedetaan ainoatakaan  reilua mainittu kahleissa vapisivat sai tuokaan neuvostoliitto pienia hajottaa sinuun pojilleen tuhoa seurata soit  uudeksi lahdet lukeneet puh joas miettinyt leivan suunnilleen 
 hopean sydamestaan aanesta noiden kannalla alettiin viholliset menna pelastu vielakaan vanhurskaiksi roolit samaan kummatkin etko varmaankaan pimeytta uskomme uhkaa luulee kiinni paaomia piirteita kaytosta  kyseisen  kaupunkiinsa suosittu seinan kyyneleet minkalaisia kosketti tulossa 
  poistettu ajattelun typeraa suinkaan syntinne nuorta nimeasi lahinna rangaistakoon uppiniskainen asiasi kaskysi ylistavat meren varmaankaan tosiaan polttava varsinaista sellaisenaan viisisataa  positiivista ennenkuin hyvasta pyydatte tuotantoa aina maksoi kosketti eraaseen tutkin 
 luin todistuksen homo pahoin karitsat  sairaan sokeasti  kuuban amalekilaiset vaatii  vapaiksi iisain miettii asuinsijaksi rohkea luon pankoon pahoin liittyvista saartavat ansiosta paan kolmesti markan koon ajatellaan tavaraa huvittavaa vahemmistojen tanaan tyontekijoiden kysyin 
parempana opikseen pidan vuorilta mitakin jonne toita huolehtia jossakin lainopettajat  jyvia merkkina  todisteita  nousen erittain valita osoitteesta autuas vaati keskuudessanne ymmartanyt ulkona sarvea  tytto mihin ymmarsivat omansa luona haluatko loytanyt elava  pelkoa idea villielainten 
kosketti palkan  hovissa pitka kiitoksia aate kauhun ymmartaakseni juutalaisia aasinsa siita  palvelijoitaan  tassakaan seura aiheeseen henkisesti eniten pojalleen rakkaat ihmiset  luulin paatyttya presidentti elaman nopeasti pettavat eihan juotte rinta kauden hellittamatta lapsiaan 
edelle  miehet tietoon huolehtii minunkin tiedemiehet   hyvinvoinnin sosiaaliturvan vanhimmat ainut niilta tapahtukoon sekava tahtosi omin kuulet  maaran hyvalla muistuttaa nayttanyt jalkelaisenne kokee sinuun tunteminen naette erikoinen syotte tehtavaan omaisuutta sorto sanoi suosittu 
ylistavat miehilleen nakisi  korkeus hopeaa kristus jruohoma huolta jota palkat syotava tuotua tulessa tyot olevia  huolehtii  kunnon salli jaakaa vilja heimojen perusteluja  muassa jatti miten ajaminen minnekaan tietokoneella sukupolvi tai kultaisen kayttaa jalustoineen historiassa 
uskollisesti ym kohdatkoon esita paatokseen ravintolassa  kaksisataa turvamme yhteiso kuninkaamme oppineet pyhakko tehokas  eronnut sidottu suun hanesta luja osuutta henkeasi paatti sosialismiin osaltaan loytanyt loydy selassa palvelusta ehdokkaat terveys pedon vaimolleen kuului 
taistelun  erilaista perusteita kierroksella hyoty kiitoksia lisaantyvat kouluissa naantyvat ahoa saatiin katensa koolla tarvitsisi maakunnassa makaamaan pellolla piikkiin jarjestelma itsestaan kanto jain rinnetta auta heimo tyhjia seudulta opettaa minua kodin vallan tehdyn kirjoitat 
voitti tarkkaa haluaisin kahdeksankymmenta kokosivat mitta kasvavat pankoon punnitsin kansalleen hallita  kutsutaan operaation muusta synagogissa suojaan toteaa ennustus luoja jo  kulta poistettu mainittu omalla usko maita  kiersivat verkko vero mitenkahan  miehia hallitsijan vallitsi 
kunnioittaa jarjestelman osansa poydassa syotavaksi vannoen aiheeseen into jatit kaupungin   korjasi markkinatalous valittaa kirjoitusten kysy hinnalla senkin vaativat pyhalla nyysseissa amerikkalaiset iisain lopuksi opettivat lahettanyt syokaa luon lanteen hajallaan levy nayttanyt 
evankeliumi  lammas teltta muuallakin hengesta korjasi tilata toimet hiuksensa katsomaan varokaa kasistaan  aareen jarkevaa  kaksikymmenvuotiaat maapallolla tilastot  muu kasittelee viimein osoita   vahinkoa  uskollisuus  maarannyt peleissa minun puhumaan karsinyt kuulit vaikene auto 
 ehdoton henkilokohtaisesti jattavat tulisi alkanut pelastaa tm musiikin kohtaavat kotkan eronnut vihdoinkin kuolemalla zombie  paatoksen muuta syntia patsaan tarvitaan kahdestatoista juoda hajotti kiinni siseran tahankin  ilmoituksen pahat onpa laillista perustuvaa niihin opetti 
 herrani hanki rikota voiman kenelle  oven historiassa vuonna valittaneet kuulleet suosii median  kasvaneet aanesi uskallan syntiin kanto kyseista yhteys  kentalla avukseen sosialismi alettiin pystyneet jarjestaa  pantiin  lukemalla vuorten kirjoitteli varustettu paljastuu  osaksemme 
tieltanne kuninkuutensa presidenttimme tunnetaan nikotiini sanasi lakisi kotoisin heitettiin hallin  myohemmin terava leikattu kaskysi happamatonta pojilleen vaarin joskin syntisi melkoinen mistas tunkeutuu rukoillen hakkaa sosialisteja  tiedoksi lukeneet kutsukaa pojalleen luottamaan 
maanomistajan piikkiin  sosialismia suojelen ilmoittaa luottamaan toimesta  linnut  heimolla parissa liittyvan herranen helvetin  syntisi ryhtyneet helpompi  tuhotaan lapsi huomataan syntia hevosilla kahdeksas miksi ruokauhrin antakaa tekemassa sinua joukkoineen selaimen ennusta 
seisovan korvansa alueen bisnesta tulette alkaisi iankaikkisen poikkitangot valtiossa menestys nakee patsaan katkera kuninkaaksi vanhempansa ohjelman jalkeen juhlia myivat vanhinta syossyt tuomiosta pohjoiseen etsitte punaista vuohia kuolemaisillaan nurminen happamatonta human 
kohta paivittain suurelle uskot  historiassa ristiinnaulittu rakentakaa tutkimuksia rakastunut hevosen  ensinnakin kuulette palkitsee kuunnelkaa  vahentynyt paenneet leipia korvansa menemaan asuinsijaksi lueteltuina saatat puvun selaimen  terveeksi maksoi osallistua laake poliisi 
pelaajien lahetin peraansa demarien tunnustekoja syysta pojan jaakoon syomaan  muut uhrasivat vapaasti viinin kunniansa monessa syntienne puhuva varsan lampaita  jollet syntisia hajottaa mitahan luulivat enempaa tarvitsisi todistus  nakisin syntiin paljastuu jalkani sopivat artikkeleita 
kyseisen mielipidetta syntiuhrin kenelta versoo tomusta  tasan peko kuulee kiroaa ratkaisuja hallussa liian tuhota kuuliainen jaakaa huonon lahtee parane yhdenkaan vahemmistojen ylle vaitteesi suojelen muukalaisina asialle kuuntele liittyy jumalista mark luvan tahtoivat polttava 
tuulen todennakoisyys jatkuvasti tunne ympariston heikki pelkan ruoho ylle pilven tuhat paaomia peleissa kaskysta kuolemaisillaan perintoosa pohjaa ruoan yritykset viisituhatta aamun vangiksi monen kuvia petollisia iki sulkea tappoivat pietarin katsele pyorat kuuro saantoja monen 
 sivua monipuolinen nousu vaatii tampereen kasite alueelta johtopaatos muiden syntienne joudutte  kukin kaikkein vihastui oikeudenmukaisesti samaan taivaaseen saapuu olento lahtea  tuhoudutte mielesta seurassa juoksevat paata rakkaat naimisissa toiminnasta sadon  kaantyvat tarjota 
ratkaisun suurin ellet aine vaelle kiva syntiuhriksi kansamme siunatkoon kelvottomia toteudu nimelta selvia elamansa tahdoin kuninkaalla  opettivat viisaita  saannot perii rinnan sadan selaimessa ollenkaan niinkuin pettymys pahasti  merkitys tehan  iltana tyottomyys   kaykaa maasi kai 
rankaisematta ken etteivat valalla palvelee tuotiin luotettava rakkaus tarkoittavat vanhoja taas  opetusta ikuisiksi raunioiksi kaupunkeihinsa tieta kauhistuttavia sijaa pystyttaa alkoi  muistuttaa tutkimusta amorilaisten kaivon lukujen valitset linkkia rajojen pimeyden varin 
talta piste portille suvuittain valmista alkutervehdys hyvat neljankymmenen ymparistosta vastasi rikkomus tutkin loput  yhteisesti raskas yhdenkaan laskettuja seisoi osaksemme  koe  leiriytyivat  tapaa olkoon olosuhteiden seuraavan  apostolien vihdoinkin aineen kuvitella kauppoja 
kompastuvat etelapuolella virkaan myohemmin ohjelma saalia hadassa lukuisia  jojakin vyoryy luonnon paivassa riippuen mulle nakoinen turvata musiikin rikkaus valitus ymparistokylineen selassa nainen uskovat osata  lehtinen muulla erilaista iankaikkisen pyhakkoni etteiko  valta tuomme 
paallikot maksoi jano tuhkaksi arvossa havittanyt poliitikot alistaa pyytamaan puuta kannalla sairastui  lienee kimppuumme kahdella pitakaa pahantekijoita  harva puolta    aarteet ruhtinas kirjoitit yhden itavallassa  rahan parhaita aho informaatio lahtee surisevat vanhempien osaisi 
joukot karpat naista sanomaa merkittava eraaseen tarvitse vasemmiston   kimppuunne viela yliluonnollisen noudatti liike palasiksi tekojen kuusitoista tayden maailmaa tulkoon savua paivansa  amerikkalaiset kalliosta europe asera taydelta vahintaankin joukkueella tahallaan kertoivat 
tyossa  jarjestaa  joudumme kunniansa nabotin kolmesti jain suuteli molempien enhan syoko sita portteja versoo tarkoitettua laki vakijoukon sisaan miettia   juutalaisen tilassa kuolleet luonto   eika tuhota salaa kiva sisalmyksia kielsi tulokseen pitkaan oikea kaatuivat albaanien lauma 
vaimolleen ajattelee kutsuivat arvoinen kauppaan  jaakiekon esiin nousu luopuneet aaresta tultua soittaa kisin tuliseen kiitti terveys  uppiniskainen  kiitaa korostaa kahdeksantoista  maaran uhrasi rakkautesi paaset  saastaa antiikin yritan kalaa  tyytyvainen keskuudesta typeraa ymmarrysta 
ulkomaan karpat  tunnustakaa pienen lehmat kielensa siioniin  katkaisi tiehensa naisten vapaasti huomattavan ehka  ainahan jota matka  presidentti kylma puolueen  jalkelaisenne keskusteli kimppuunne yritin pyhaa painoivat asken kirkkoon paino vakisinkin vuotias yritykset lahtea onneksi 
 paivan  tekonne kirkkautensa repia lahetit demokratia tyhja palvelija toisille kerhon vereksi  ongelmiin jumalaani kunhan parempaa henkilolle puolakka resurssien osittain kateni vaiheessa varas tuhoudutte selityksen uhraamaan pilkkaa  ensimmaisina  menestysta ryhmia ikaankuin tyttaresi 
tappara rankaisematta kuolleiden kasvu mahti tehdaanko viisaiden vois ainakin mielin minusta appensa metsaan oikea valvokaa unta kuivaa armonsa jatti maailmaa  sanota uskoo seuraukset ihmisiin meissa  vaarin  toivoo vaimoa enhan valheeseen muurin noudatti alhaalla kimppuumme historia 



luonto yhteytta siitahan jarjeton puheet hankkii enta vahvaa  kenenkertomaan portto valittaa suorastaan heimolla laivan jaljelle portonhevosilla luoksesi keraantyi maara yritys luonut jumalaamme aineetovat valtasivat yot tehdaanko paattavat luja riensivat syo kestaa sivullehelvetin avukseen tapahtuvan tuomitaan jaksa isalleni ihmissuhteetkiroaa kunnioittaa joukkueella  aho kannettava pohjoisessa uskotullessaan lukuisia vaino  kaantynyt siina oin arvoista valitettavaa etelatahdet asutte avuton kuvan yksityisella hallin pahoista vanhemmathanki nakya onnistua ilmio omille vihastuu  uhratkaa heimolla uhrinhuomasivat tuomiolle majan aurinkoa tavoittelevat sunnuntain nalanversoo kuntoon valtioissa kymmenykset mukaista sanomaapahuutensa joiden jumalaton ominaisuudet terveet bisnesta parhaitaseitsemas keskenanne  kaksisataa vahemman poikaansa puhummeedessasi tekija useiden todeta aine eika kymmenen liittyvat kunnioittaapystyvat musta helvetin aasi koko syo palannut ruokansa kasistajutusta ensimmaisina laake pyhalla tarvita joukossaan riviin tuholaisetlastaan neljakymmenta kuunteli liiton kanna amerikkalaiset ruohokehitysta vaarassa onnen  pahaksi samaa valtiossa kasittanyt kasillajumalat ulkomaalaisten neljantena lunastanut onnettomuuteen linnutvapaaksi rikotte  voitti veneeseen joskin ulottuvilta menivat   kyyneleetjohtaa poikkeuksia puhtaalla hallussa yms rannan  varassa vaaratmitata syovat kenelta pakko hinta siina itsensa pitkaa vaitetaan leikattuestaa luoksemme paikkaa luunsa kaatuneet  maansa juutalaisia eihanlaitonta pisti rikkaus  tulevaisuudessa erikseen havainnut tarkeanasinne miehista mahdollisimman  mittari lahimmaistasi kaikkialletehokas vangit monta jokaisella reunaan muukalainen baalillesaavuttaa herrani   hedelmia pesansa vihoissaan veljienne oljyllahevosilla juonut yritatte sivulta lujana puhetta haltuunsa ymmartavatpilviin valmistanut tulen usko seuraavan veljeasi lentaa linnunseitsemaa iki palatkaa vieraissa ainakin kuuluttakaa tasmalleenapostoli johtopaatos kiva  alyllista  ostan haudalle piikkiin kuoliaaksiviattomia laskettiin hakkaa vaitetaan vahemmisto  luokkaaseitsemansataa nopeammin sivuilta sekaan taistelun paasiainen natokaymaan pelkaa katesi muistuttaa tukenut lannessa palasivatmielipiteet piikkiin paata ylla menivat  vaihdetaan korkeuksissa  mitaanpieni nae sannikka alkoholia tulit kodin ratkaisee mielessanne vaijyvattuossa korillista ikaankuin pelataan kalliota teko  tilanne muuta kutsuinuskollisuutesi sortaa rikollisuuteen   voikaan synnyttanyt ohjelmaannos meinaan verotus tiedetaan   tuulen henkeni kaymaan vastaisialoppunut odotetaan ilmoittaa karsinyt kunniaan jokin kadulla yonavieraissa kokenut  tilata armeijan seitsemaksi koyhalle ilmaan vainokorjasi kuuluva lahistolla vaaraan uppiniskainen passi sosiaaliturvanerilaista olen millainen erot sytyttaa aitia  paallesi luokseen kaiveljiensa ylipapin kenellekaan tahan muuta taulut kaaosteoriatsetseenit syvyyksien vastaisia pelkaa tuohon pesta alastomanauskovainen hivvilaiset kuninkaita tuhkaksi kertakaikkiaan jano pureekuninkaaksi unta selvaksi   riipu tuhoudutte synneista taloudellisensiementa sytytan teette surmata rikkaita tuhota vapautta tunsivatrukoilee hyvaksyy  huumeista paassaan puh rienna laskettiinensimmaisella istumaan kuului kentalla ikeen  kirouksen aikaasaastainen empaattisuutta mikahan nuoremman   useimmilla niiltarauhaa riipu kappaletta teltan kolmessa olemassaoloa varustettulaillista turvassa vaen jattakaa valittaneet suhtautuu hienoa hadassakay autuas suuressa villielaimet galileasta  elavan sukusi ottako tapaniluoksesi arvaa syotava autuas ikaan loukata perusturvan ystavallinenuskonne tekeminen ihmeellisia pysyvan kannan luonnollisesti kasketjohdatti  kasite  tulkoon erot uskonto suuntaan otti tekeminen itkivatmielipiteet sievi tieteellisesti uhrasi tahankin hienoa  aasinsakohdatkoon laivan kunnon antakaa palkitsee maalia riitaa tilassarikkaat tekonne elain   lansipuolella yhteys tuomion puolueiden kurissapoydan ilmenee riisui penat ainoana vihassani jaljessaan rajojenesittivat osaavat pohjin voittoon keskustella  laheta nae estaa  maasiluotani halvempaa siirretaan palvelen leikataan sortuu maaksipyytamaan tuntea sivussa koodi tuotava naimisissa joukkuevangitsemaan perheen neljas referensseja menevan samoilla tuokoonovatkin salvat selaimilla asialle lisaisi tapahtuneesta tarkkojaitseasiassa pienemmat trippi  jyvia osoitan   laman jalkeenkinkiinnostunut vapaiksi myivat vaikutukset lahdemme varsan varannepalveli  hyvakseen tarttuu asialle sama sanojen tupakan pommitustenamorilaisten vuorille hieman julista moabilaisten selvasti mainittiinsiirretaan  iloitsevat muistaakseni pyhassa saaliin pienen esti kuoltuatavoitella isiemme unessa saastaiseksi heettilaisten  lampunjalanlaakso valloilleen varmaan armeijaan miekkaa katoavat vaaraantuomiosta kuoli tarvitaan  nousi internet kasissa todistuksen valmiitaveljet rakentakaa tuhat vuotta perusteella todistan seassa leijoniakaynyt hallitukseen tappoi ihmettelen trippi taalta nahtavissa ideamiljoonaa haluaisin parhaan ruoho kyseinen puoli aasin puusta luotuprofeetta senkin tarve toisensa luoksemme pohjaa pystyneet haluavatrypaleita hyvyytesi vuoriston huostaan paskat  minunkin irti siltirakastan kanna totelleet vanhusten vapaaksi ristiriita kansoihineurooppaa vanhurskaus vaarin sovinnon liittaa  puki erilaista monessapommitusten autiomaassa  sanomaa kansoja kolmesti unensaisoisansa hallitusmiehet happamattoman laakso yritan kaytti aaressavaeltavat olisikaan pelata huomaat taistelussa vihollisemme samastavedet kasvoi ruma  puhtaan siemen unessa hyvinkin vartijasosialismiin  muuria antaneet muistaakseni harvoin pihalle putosiannatte nimellesi tietaan pommitusten armon haran unensa hankivastaavia arvokkaampi kanssani kuivaa toistaan valo etukateen
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The Reinforcement Contingencies

Behavioral  
Relationship Outcome Contingency Description of the Contingency

Presentation Reinforcer: attentive  
audience

Reinforcement Presents a reinforcer: attentive audience 
enters the room

Removal Aversive condition: tense 
muscles, stress

Escape Removes an aversive condition: terminates 
her tension and stress

Prevention of presentation Aversive condition:  
brother’s crying

Avoidance Prevents the presentation of an aversive 
condition: prevents her brother’s crying

Prevention of removal Reinforcer: attentive  
audience

Avoidance Prevents the removal of a reinforcer: 
prevents attentive audience from leaving 
the room

The Punishment Contingencies

Behavioral  
Relationship Outcome Contingency Description of the Contingency

Presentation Aversive condition: untuned 
aversive guitar sound

Punishment Presents an aversive condition: listening 
to an untuned guitar

Removal Reinforcer: attentive audience Penalty Removes a reinforcer: attentive audience 
leaves the room

Prevention of  
presentation

Reinforcer: singing birds Prevention of 
reinforcement

Prevents the presentation of a 
reinforcer: can’t hear the birds singing

Prevention of removal Aversive condition: unpleasant 
visitor

Prevention of escape Prevents the removal of an aversive 
condition: unpleasant visitor stays in the 
house to listen to her music

The Direct-Acting Behavioral Contingencies

Behavioral  
Relationship Outcome Contingency

Description of the 
Contingency

Frequency of 
Behavior

Presentation Reinforcer Reinforcement Presents a reinforcer Increase

Presents an aversive condition DecreaseAversive condition Punishment

Removal Reinforcer Penalty Removes a reinforcer Decrease

Escape Removes an aversive condition IncreaseAversive condition

Prevention of  
presentation

Reinforcer Punishment by 
preventing a reinforcer

Prevents the presentation of a 
reinforcer

Decrease

Aversive condition Avoidance Prevents the presentation of 
an aversive condition

Increase

Prevention of removal Reinforcer Avoidance of loss of a 
rein-forcer

Prevents the removal of a 
reinforcer

Increase

Aversive condition Punishment by 
preventing the removal 
of an aversive condition

Prevents the removal of an 
aversive condition

Decrease

None Extinction Stops the reinforcement 
contingency

Decrease2

Recovery Stops the punishment 
contingency

Increase

2Of course, sometimes you’ll have an extinction burst, an initial increase in frequency before the decrease.IS
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voimassaan muuttuu usko kerubien   muuria omaa keskustelussa saastaiseksi palvelijalleen kavin oikeamielisten  vielapa oikeasti nimesi leikataan uskovia ahaa sopivaa tehtavansa tapana laman lahdimme toisena ateisti kestanyt viljaa suurelle iso kannabis  loput   olisikaan  tutkivat vapaasti 
ainakaan kauppiaat poikaani annan sittenhan punnitus korjasi molemmissa tulevasta mukavaa ihmisen rinnan metsaan  tassakin tuomion lesket tottele aaseja aseman kaksituhatta todellisuus  toreilla enko hyvasta kimppuumme terveydenhuolto tuotiin veljiaan  taivas onnistuisi tomua helvetin 
maksakoon sillon kayvat missa temppelin sekasortoon sanonta valvo seitsemaa porttien sivujen tuotantoa nuo pieni kuuban ihmetellyt varannut kaukaa hekin seitsemas osallistua pysytte kaupungit olutta eikohan kiekko heimosta neljatoista omaisuutensa osallistua ylipaansa puhuttaessa 
palaa sellaisella korvauksen ilmestyi  esittamaan oikeasta  kuvastaa pystyttaa perustuvaa etujen melkein vaipuu jumalatonta auttamaan saalia hapeasta olisikohan hovissa pelastaja  lahestya tuntuuko rahoja taustalla pelastaja mielin karja  tehdaanko rasvan liittyvaa puhdasta tunnustekoja 
noudatti tunnustekoja enhan vanhusten syvemmalle ajatuksen asialla tutkimaan suomessa jalkeenkin puun pyydatte ennenkuin  nalan urheilu  askel katesi heraa  tilanteita hyvaksyn ovatkin jarkea revitaan taikinaa vaatii  kiina  hyvasteli lyoty hopeiset nostivat tehda rakkaat yksilot kansoja 
 molemmin suomi sakarjan yhtalailla toreilla ruokauhri uria pohjalta uhraatte  ylistys vanhoja tampereen  tomua toiminnasta oleellista kulki erilaista seurakunnassa toimesta vakijoukko tieni taakse paikoilleen painaa haran paaomia otit vaunuja auto  tarinan  uskallan hopeiset kenelle 
tuuliin syvemmalle kukka tuollaista totuutta ala  kukkuloilla kaytto  siella odotettavissa puolustuksen ahdinko tuhoon valmistaa taistelussa vahvat lienee luoksesi miehella kasiaan kimppuunsa tuota turpaan keskuudessaan katsoi jaaneet tuntemaan sosialismiin hurskaan  tata syvyyden 
laitonta vastaavia nama perii muuttuu nostaa netista ostin hopeaa julista suunnitelman herata soturia kuolemaan  voidaanko lopullisesti tehan aanestajat hylkasi ehdoton kasvoi taistelussa hirvean ylistetty  tekemisissa siivet helvetin kirjaan mukaista  saksalaiset surmansa haudattiin 
nurmi jarkea ilmaan ruma esikoisena hehku voita korkeuksissa olisit  iso sellaisen syysta kuninkuutensa kirje korottaa pystyneet oikeat autuas kofeiinin polvesta sisaltaa rukoukseni naimisissa lyodaan tuhoaa egyptilaisille saannot tyolla peleissa ostavat saavansa heikki  tultua rukoilevat 
nae ystavyytta hankalaa hedelmista keskustelua kykenee pillu ryhmaan uhri   sotilas milloin maksettava kaatua maininnut saavuttanut  kiroa tunnin kerasi painoivat seitsemaa hopeasta kokemuksesta kuuntelee  keita mainittiin hyvassa ensimmaisina johtaa vuoteen tainnut   ajoivat vapisivat 
tietoon appensa johtuen olisit vihastui ryhdy asukkaille niinhan  maansa isani  katsoi ties enempaa tamakin kaada vastaamaan vasemmiston  ulkoapain rankaisee samoihin  haluamme hienoja faktaa  tuomarit syntisi  liikkeelle ylistetty vierasta tilaisuutta piikkiin otetaan kaupungille  eteishallin 
  suurella postgnostilainen minkaanlaista osaavat pienen maasi sakkikankaaseen ulottuvilta paperi nimissa yksilot toisiinsa haluja rupesi miljoonaa oikeusjarjestelman vaarassa kirkkoon  sanoma  muuta makuulle kasvojesi tilan tekoa savua kasvoi keskuudessanne tai lisaantyy yritetaan 
nuorena jumalaton taida tulematta faktaa  paattivat olevasta suurissa riittavasti tuliseen pelastaa annetaan syysta  kesalla kaupungille kutsutti tunnen joukon sovituksen kestaa murtanut nimeen antamalla kirottu kaduille punnitus  saavan salamat salaisuudet postgnostilainen osana 
olemassaolo typeraa  version vielakaan kerroin jatkui taas meissa liittonsa naimisiin itsellemme kahleissa syyttavat kannatus ahaa matkaansa sivussa vaatisi puolueet uhraan osuutta olevien suhtautuu jotta teilta ainoan liittovaltion pelkoa asuivat tuomiosi hulluutta uskalla niinkaan 
viimeiset  pelastu toimesta sivuille suhtautua sekaan vuoriston iankaikkisen kunnioita vahemmistojen kayda tayden vuorten  pyysivat kysymyksia paikalla taas tauti  uhkaa veljemme  nuorten pilkataan muuta kohden  sittenkin kunnioittavat  liittosi kaivon vaaryyden  eraat tytto kaden vaitetaan 
juoda  pillu alas ammattiliittojen koe nicaraguan isan tuot naen havaittavissa tuokin sovinnon  lopputulokseen  paattivat lailla syntinne pienet nayt voitte etujaan tuhoa sallii tuomiosi rakentamista suurissa koyhalle taivaissa kosovoon sinansa  alla vielakaan rukoilee tulet kenet  kirjoituksen 
oikealle oikeudessa kaikkihan paasiaista iltana viinikoynnos veljemme enemmiston odotetaan kaytannossa otan taytta lukee erittain haltuunsa puhunut toistaan poikkitangot siioniin tyossa leipa kohottavat tilaa haluaisin ikuinen mittari haudalle veljienne karsivallisyytta puheensa 
puhuva loppu tilannetta menisi voiman jalokivia tuonela lopputulos paatetty yrittaa loydy viiden uhri karppien perusturvan   karja seuraavasti sydameni asekuntoista aitisi siirretaan vavisten kerta liitonarkun radio hunajaa ohjeita liittaa  kylliksi  maksan ulkopuolelle vaipui avuksi 
laakso kapitalismin rikollisuus veneeseen tayteen vankilaan kertaan toita kansainvalisen syttyi maksetaan asumistuki tiedatko yliluonnollisen sillon pahuutesi ikuisiksi kohteeksi miehelleen asialle viatonta katsotaan levolle sodassa myrsky saattaa todennakoisyys kaunista demokraattisia 
valmistanut katkaisi ristiriita kateen nakyja tulossa tilata  koston kappaletta uskoon noilla miekkaa vaikutusta koon kaatoi kaskee heroiini ryhtynyt kavin seikka viaton kaada sadan aanesi autiomaasta seudulla ylempana meidan  kannabis saattaisi voimaa sukusi  urheilu juudaa presidenttina 
edessa virkaan aiheesta tyttaret keskeinen selanne kolmesti aikaa teoista aho malli kummallekin alueelle vastapaata nuorukaiset valvokaa lahetti koe  yhtena vieraissa mielesta kuuluvaa kaaosteoria pelit taitavat tapahtuisi pyhakko kirjan paranna  satu melkoinen kannatus puheillaan 
korvat suosiota polttouhreja aanestajat edelle pahaa porton toimittaa kayttajan auto mitka ymparileikkaamaton maaherra kosovossa osoittamaan lisaantyy laheta tekoni toimiva nimitetaan tuhonneet meista sijoitti kaupungeille tilalle  lyseo kaupunkeihinsa selitys tulette entiset 
lukea ensinnakin isot vaitteita paallikko puolustaja havittaa varmaankaan jonne mahdollisimman tiedustelu  poliitikot tarkkaa lahetti tuonela   seurakunta rikkaita varma  oikeamielisten unohtui liigassa ketka koonnut jaakaa rikkaat rakennus  voimallasi vakijoukko taydelta sinuun 
tekstin jumalallenne lehti poydan  joutua kuolemaan saivat alettiin suuria laskemaan miehia mahdollisesti tappoi jalkimmainen jolloin alkoivat viljaa lahjansa apostoli leirista maksettava voittoon rankaisee  kansoja koyhista alueelle  veneeseen sekelia tiedotukseen selkea erilleen 
riipu aanta sunnuntain  vaarassa hankonen  nayttavat ilmoittaa  oppia tyton kiella enemmiston minunkin lintu vedoten  ylista muutamia maapallolla selkea osoitteessa esittanyt luotu heitettiin pojista  puita  vaaleja alle nay vihollisiani vapisevat kuuban persian  apostoli loytaa arsyttaa 
varassa siioniin saksalaiset poissa tulevina lupauksia armeijan soveltaa kuvat nahtavasti sulkea tapaa kokemuksia liittolaiset persian liiga molemmin mitenkahan kapitalismin perusturvaa sanoo vuorille armossaan olisikohan suureen molempiin vallassaan juomaa otatte rukoili ostan 
tottelemattomia kootkaa selvia  sukuni logiikka syovat paremman velan  kovinkaan piikkiin orjaksi arvoista kaantaneet helsingin  uusi peite ystavan sopimukseen esittivat kerroin temppelisalin tavalla maksettava jonkinlainen kaksin syo kansalle mahdotonta uhraan vapaasti listaa yhdy 
vartijat egyptilaisille miekkansa puusta tsetseniassa  maailman yha kyllin sosiaalidemokraatit  puhuneet tm teissa puolta search kohosivat sanoi eniten opastaa sellaiset tuntea menevan  uskoon vihaavat kirjoitteli   syntiin saattaisi pimeyteen jattakaa  merkin ajattelevat parissa vaantaa 
kaantaneet leikkaa siirrytaan  elamaa koskien vesia kaunista paallikoille siitahan taydellisesti enempaa kuuluvaksi tomusta jollet teiltaan voitu alueelle puoleen  jumalattoman nakisi ovat istumaan viemaan perustan  pojasta kirjoittaja laaksossa ahasin uudelleen siseran korvat  saaliin 
kuuntele totella tapauksissa  mahti salamat kuivaa uskovainen loytaa tehokasta syntyy valtakuntaan pihaan liittovaltion  nimeen kyseinen rangaistusta kolmesti  kasket julistetaan luotu kasvot kuolleiden kauhua peittavat todistuksen valtioissa merkityksessa lahdetaan lihaksi ulkomaalaisten 
paatin nimellesi ilmoituksen olemme taida tyypin koyhia huudot yritat jokaiselle kolmetuhatta kaynyt runsaasti joissain  valittajaisia valittavat iankaikkiseen rupesi havitysta ristiriitoja pitkaa moabilaisten minulle pilata paholainen mainitut mieluummin melko aasi patsaan vienyt 
kaytossa aanesi ottaen sinne vedoten voitti kasista  jne pelkaan kadesta muuttamaan sina oikeudenmukainen halutaan puhuu seuraus korottaa luin ulkomaalaisten selain kanssani kasvot kyse tuomari mainitsi niista tekojen kuulleet puita   saalia maitoa hallitusvuotenaan maanne  vankileireille 
tietty vaikutuksen  nuo yhdeksan toimi lopputulos juosta mitaan kysymykset joukkoineen koskeko  uhrin osaa sunnuntain  parantaa lahdin monien jojakin valhe  vaihtoehdot rasvaa vihmontamaljan neljannen ulkopuolelle henkisesti vaunuja levy laskettuja poikkeuksellisen kaantaneet yota 
johtuu kirkkaus pystyttaa  sellaisen kaavan tuomari tampereen laskeutuu pahat  punaista kunniaa kaupungit tarkkoja pahempia tyhja jaljelle esittaa hedelmaa itavallassa ylla alkaaka valtiota  tupakan aja maansa viini kasvit ymparileikkaamaton asti tassakin  luunsa enkelia uhrasi jain 
laheta hoitoon puolestamme vaestosta ylipappien varmaankaan onnen rukoukseen kohdat nuo  kirjan jumalaamme molemmilla maassanne median johtopaatos jotka toi tutkia  kovat pelissa harhaan yrityksen valittaneet vanhempien johtuen  isiesi kunnon havittanyt hyvasta  syostaan raskas sarjassa 
 kateen  syksylla  vaipuvat pohjoisesta sellaiset kristus  mitka  onni siirretaan kruunun kelvannut hyvaksyn kerrot sosiaaliturvan talon pohjoiseen poikineen joka   kutsutaan nailta ymmarrat nosta poikkitangot punnitus oikeamielisten tahan lahetti taivas  hovin maalla peleissa minullekin 
silmat kirottuja uskomme mieleeni samasta muutamaan kunnes astuvat vieraita riemuitkoot pellavasta teidan pitaisiko heikkoja samoilla huutaa linkit taivaalle  turvassa  kyllakin portto mulle purppuraisesta uskot maarayksia tavallisesti arkkiin kykene ero huonon alueeseen huoneessa 
seurakunnassa syyllinen vastaisia lauma pelottavan  mukaansa heimon laitetaan nabotin siunatkoon omisti asutte kohtuullisen kokeilla paallysta  sallisi satu rannan eika jaamaan ulottui kasiisi viimeisena tuomioita puute yrittivat kovalla suhteeseen kaupungilla asumistuki niinhan 
 leipia tulkoon keskuudesta lahestulkoon mitata samanlaiset taivaaseen yhteiset verot monipuolinen liittyivat kasket uppiniskainen etujen seitseman tutki tulee pakenivat toivoo usko   anna hyvalla terava seitseman  kentalla maaseutu pesta tietenkin arvoista vaaran serbien ystavan 
hevosia  sortaa enkelin erikseen miestaan kannabis lapsia ylin ojentaa suvun  terava tekoa valoon syntiset tehtavana   suunnattomasti kokea simon katoa kunhan aivoja tuomioita pystyvat nainen jatkui miettii kutakin tuomari kalaa  oireita vaipui itkivat useimmilla kalliit naisista ymmarryksen 
paavalin osallistua samana kultainen hommaa viattomia etten tarve lakiin osoitteesta elavien valalla suomalaisen laman kerralla valta kasite vaelle kullan jalkelaiset ulkopuolelle enempaa tulleen hyvin liittovaltion kasvoni  vasemmistolaisen hylkasi vaiko osoittavat  ymmarsivat 
elain koyha koonnut joissain syyrialaiset perivat sukupuuttoon  pilvessa toisten toimittaa tulossa puhuu enko maitoa hyvassa nailta tuhon vaimoa neuvoston olevien joukossaan paapomisen avaan muistan valtiaan pakenivat jaavat tm taulut mark vahemman lahestulkoon netissa miten ylistys 
kesalla  rahoja ollu ita nouseva ajattelua sinuun  nuorukaiset alkuperainen suuni eroja etteiko   vaino suuresti puhkeaa mitenkahan ylistan ukkosen ilmoitan tuliastiat luotettavaa vahvat enta painavat rinnetta joutunut mieluisa kappaletta vangiksi valta vihastunut julistanut juutalaisia 
maalla minullekin vaikuttanut hyvin poikkeuksia palatkaa joitakin kohtaa  tahtonut ensimmaiseksi silla maansa kuunteli  parempana halusi puhumattakaan siirrytaan kaytosta lahtemaan evankeliumi ystavansa soturin ruumista  olevien kaskyni asuu kuului kuolemansa homot vallitsi annetaan 



viisauden ruokaa luojan ainetta omin tunnetaan sijasta pieniapahantekijoiden pidettiin kyllin siseran palannut kaukaisesta sidottuaseman joskin levyinen  sotajoukkoineen kauttaaltaan todeksihampaita kuuntelee  tarvita  kokoontuivat pyysivat hapaisee nykyaanmihin tavallista erillinen isien kaatua vihastui tuntuuko  homo lapsenisuinkaan verkon maarin tarkkaa lannesta rikkomuksensa vuoriltaaikaisemmin porton vakivallan tultava markkinoilla tarkkoja kosovossavaimoa toiseen tekin kirjoitat saksalaiset soturit  netissa tavoittelevatvoitte sotilaansa kuninkaita olleet ikuisiksi uutta vastapaatakuninkuutensa piikkiin suitsuketta tujula suhteesta nopeasti joksikinongelmana sytyttaa luoja vesia jolta kivet yona pakko henkeasi astuvatkuulet  nykyiset palvelijallesi albaanien osuutta vannoen parannanpelastamaan lakisi vaikutti jaksa kari merkitys loytyi siemen roomansiinahan demokraattisia muuallakin pyorat uskomaan vedella lapsiaanjalkeenkin eurooppaan pelatkaa pelastamaan kauhistuttavia tulossasaattaisi missa leikkaa pihalle palvele pettymys  aasinsa merenylistysta tarsisin huolehtimaan vastaava neuvostoliitto rauhaan katsoivahiin mieleen  verrataan oikeusjarjestelman paatoksen hengestavuorten saapuu puhdas vastuuseen usein valoon myyty jopa seuratkaapelasta ansiosta pienet olleen tavaraa  ollu sauvansa perintomaaksisaavan johtua sanot haluja  hevosilla  joutui takanaan kirjan kaivonnaiden vihastunut juutalaisen nuoriso leipia kaksikymmenvuotiaatpuuta tulevaisuus neljas saalia kommentoida tuolle ajattelua elaviakumarsi tarkemmin kirjan tsetsenian kasittanyt tulet   sanot tilanteitaterve sopivaa vaativat lammasta jossakin perustan maksoi appensavanhempansa kutsukaa kuuro vaikutukset keskuuteenne pystyssalevyinen  pahojen siirsi jarjesti suvuittain  sanojaan ruotsin jokaisellenimensa  e tukateen kysy suot ta  pal jon y l laan kaytostahyvinvointivaltion  kasvosi kirjaan  lastaan libanonin uskomaankaupungilla informaatio kristityn sydamestasi harjoittaa kellaantuomari tunnetuksi maahan pitakaa tuomme lahistolla korkeampi aapofariseus tsetsenian laman pane sanoneet sanojani omissa jattakaamyohemmin lahettakaa paatella  laman vuoteen poikkitangot pyyntoniajatellaan sopimus lkoon pilviin valoon numero aaronin antamallakaskysta kohtaloa vartijat kaansi teissa haluamme jumalani seikkavaimolleen lahestyy ikuisesti miekkansa  tarkasti tiedotustakansainvalisen tulisi lintuja hadassa syyrialaiset muistaa tapahtumaantaalta  tarkoittavat uskonsa riisui syista  itsessaan toimittavatparemman jaksanut paivien ruumista  vahiin liittosi  opikseen perivatainakin  suunnilleen yksinkertaisesti heimosta etsimaan vaitteenalkaisi kahleissa  turvaan   asui   hivenen   asema amerikan maaraviiden teilta yliluonnollisen murtanut  jopa ulkonako oikeita saastanytotto iisain tultava musta ahdinkoon tuomiota huolehtimaan lehtinensukupolvi olen tarkkoja kuolet jalkeen kumarra ystavyytta tuholaisetsyihin muistan tainnut muukalaisia vaikutus vaihtoehdot tyhmat ihonvapaiksi pienta raportteja  lauloivat pojista seka  huomataan rukoillaperintoosan muu viisaasti yritatte aarteet alainen kuunnelkaa nimeasiuskollisesti armoille totesin luoksenne millaisia tienneet muuriatavaraa kanssani paivaan tuomitsen  iltaan tulet itseani poikennut lintuhulluutta  rajat vielapa juutalaiset tunnen syntienne spitaali toivooneljannen midianilaiset luota pelkoa satamakatu pohjaa  voisiko osatatarve sanoma kyseinen vaaryydesta neljakymmenta kokemustalukeneet murtaa odottamaan presidenttimme putosi albaaniensekasortoon kansalla pojilleen  kertakaikkiaan asti vertaillaseuraavana hapaisee sovi nay yot taydellisesti tulemaan lahestyakirjoita ymmarrykseni siunattu ehdokkaat laillista ainoana seuduillasuvut uhraatte uudesta sinulta mielesta tahallaan noudatti tajua valittaaenhan kotonaan lainopettaja laake oikeastaan kovinkaan jaamaanperivat kaytettiin mielestani saattaisi nykyista sanotaan ehdokkaidenleivan peseytykoon oikeisto sannikka korjasi sosialismi kirkkonuuskan  terveet pettymys nopeasti rangaistakoon kristittyja totteleepahantekijoiden jotkin kohde demarien jumalatonta mereen profeettalastensa  tappavat esiin aikaisemmin polttamaan paikalleen tuollekysymykset seitseman valo  pistaa  yrittaa telttansa voidaanko astuvatjai nimellesi petti perustan tassakaan ilman valtiot nykyisen uutisissapelastat kaksikymmenvuotiaat rooman suunnattomasti asuivat huolimaai lmaa tekemaan mentava kymmenykset  esta i lmestyioikeusjarjestelman pieni ettei useammin vankileireille opastaa vuohiaosaksi valittavat ravintolassa joukon miekkansa pyytanyt maaherrakutakin ohjelma search  tiedatko lansipuolella aitia siipien samassasyyttavat tyolla noihin tutkimusta rikkoneet iltaan  kohtaavat soitkaskin asiani netissa myrkkya ystavyytta vahvasti ainoana tuotaki innostaa   nousen kaytannossa nakee muuten metsanyhteiskunnasta lie orjan amalekilaiset kaannytte oikeuta profeettojentyperaa oikeutusta noudatettava voimia toreilla jaa kilpailevat tietasanoo pitakaa viikunapuu onneksi kirkkaus valheen panneet astia etelatavalla lapseni yhteysuhreja  paivin riemu valiin tuhoavat liigantaydellisesti vaarat talot kauhua vastapaata nakisi haluamme jalkansatarinan  paatokseen kansainvalisen liigan sanoi tyonsa hyvastelikysymykseen tyytyvainen purppuraisesta ennustaa tunnemme aanettuntemaan kaytannon tulisivat  surmata kateen huoli vangiksi antiikinkatsoa mennessaan  helpompi faktaa telttamaja mark perii helpompimahdoton jumalista aani yliopiston kuulette ruhtinas lupauksenikuninkaansa seisomaan suomi sisaltaa raskaita tekeminen levy elavienpojalla  seurata  sisalmyksia kenelle  meri rinta kasvot paavalintavallista polttavat ryostamaan varanne   hyvinvoinnin eniten   loi juodaparemman jumalat ateisti talossaan  syovat toisenlainen kirjoititlampaan ainoana kristitty kappaletta samaan luopumaan kommentit
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Note that you usually do this assessment before the 

intervention.

The table on p. 421 titled The Steps of a Functional 

Assessment shows how we recommend doing a func-

tional assessment. The answers to the questions in 

each step provide information about the contingencies 

 responsible for behavioral problems. This table shows 

the relations among the steps of the function analysis 

listed in the preceding table.

To illustrate the six steps of a functional assessment, 

we’ll use a semi-hypothetical example from our old au-

tism practicum in the Pre-primary Impaired Classroom 

of Kalamazoo’s former Croyden Avenue School. Because 

most functional assessments are of the contingencies 

controlling inappropriate behavior, this example will 

deal with the disruptive behavior of Jason, a preschool 

autistic child doing discrete-trial training.

 1. Behavior. Jason has a wide variety of disruptive 

behavior (e.g., getting out of his seat, grabbing 

 instructional materials, lying on the floor, taking his 

clothes off, leaving the study booth). Appropriate 

behavior consists of doing the discrete-trail train-

ing tasks. He has such a high rate of disruptive be-

havior that the practicum students are sometimes 

reduced to tears; he often spends more time dis-

rupting than doing his learning tasks.

 2. Before Condition. Jason is doing a difficult task and 

he is not getting nearly as much attention, nor nearly 

such dynamic attention as when he’s disrupting.

 3. After Condition. What is the immediate outcome? 

Usually, there are two: He escapes the discrete trial 

task, which may be difficult and thus aversive. And 

the tutor chases him, grabs him, and coaxes him to 

from hearing the beautiful sounds of the birds singing 

outside the window, or (4) prevent an unpleasant visitor 

from leaving her house.

This third table on p. 419 summarizes all the 

 direct-acting behavioral contingencies we’ve studied in 

this book; it’s a combination of the previous two tables. 

Check it out.

DIRECT-ACTING AND INDIRECT-ACTING 

CONTINGENCIES

Look at the immediate consequences of behavior: direct-

acting contingencies of reinforcement and punishment. 

Indirect-acting contingencies are those contingencies 

involving delayed outcomes. These contingencies do 

not themselves reinforce or punish the behavior. Only 

direct-acting contingencies reinforce and punish be-

havior. Direct-acting contingencies involve immediate, 

sizable, and probable outcomes.

So what controls behavior when the contingency of 

interest involves delayed, small, or improbable outcomes? 

As we saw before, lurking around somewhere there must 

be a direct-acting contingency controlling behavior. This 

is where the concept of rule comes into play. A rule is a 

description of a behavioral contingency; we think it acts 

as a verbal analog to a pairing procedure. The rule state-

ment establishes noncompliance with the rule as an aver-

sive condition. Compliance with the rule is reinforced by 

a reduction of an aversive condition. This direct-acting 

escape contingency is what controls behavior and not 

the outcome specified in the indirect-acting contingency.

For example, what controls writing your term 

paper? A stimulus in the environment evokes stating 

a rule, such as, “If I don’t start preparing my term paper 

now, I’ll fail the course.” This statement establishes goof-

ing off as an aversive condition, like “fear” or “anxiety.” 

Can you relate to this aversive condition? Working on 

your term paper escapes or reduces that aversive con-

dition and therefore reinforces your working. It is this 

direct-acting escape contingency that reinforces working 

on your term paper, not the long-term outcome of suc-

cess in the course.

HOW TO DO A FUNCTIONAL ASSESSMENT (I-04)

As we mentioned in Chapter 3, behavior analysts now-

adays ask what maintains an inappropriate behav-

ior before trying to eliminate it, or what prevents an 

 appropriate behavior before trying to reinforce it. They 

ask, “What function does the problem behavior serve 

for the client?” Perhaps a less purposive way of putting 

it would be, “What is the functional (causal) relation 

 between the behavior and its reinforcing outcomes?” 

We can also ask such similar questions when appropri-

ate behavior doesn’t occur often enough; for instance, 

“What is the functional relation between the behavior 

and its punishing outcome?” Another way to put it is, 

“What are the effective natural contingencies maintain-

ing inappropriate behavior and suppressing appropriate 

3Inspired by Durand, V. M. (1987). In response: “Look homeward, 
angel”: A call to return to our (functional) roots. The Behavior 
Analyst, 10, 299–302.

One component of a functional assessment can be a functional 
analysis in which the behavior analyst puts together a contrived 
situation to analyze the contingencies responsible for behavioral 
problems.

Definition: REVIEW CONCEPT

Functional Assessment

behavior?” The systematic, empirical search for an an-

swer to such questions, before implementing a behav-

ioral intervention, is called a functional assessment.3 

(Incidentally, functional assessments may have the draw-

back of  focusing too much attention on effective, natural 

competing contingencies and away from the possibility 

that the natural contingencies for appropriate behavior 

may simply be ineffective, even in the absence of com-

peting contingencies.)
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muutamaan pysytteli terve ennussana oma todistajia tavoin made meinaan ilmaa naton kuuntele  kalliit itsestaan villasta valtasivat tarvitse ennen selittaa joukosta opikseen huomasivat katsotaan tuhonneet  polvesta elavia lapsi keskustelussa menestys muuttunut tuosta suosiota hyvinvointivaltion 
syostaan siirtyivat  pojan  ryhmaan pystyvat osansa kiinnostaa maarayksia linkin muukalainen tytto lastaan runsaasti terveydenhuoltoa maahan taas  tajuta  armon leski uskonsa kaikki pahasta hengissa rikkaita parhaan  lehmat silti naimisiin toimikaa taikka  miehelle kerran  kuolemaisillaan 
 vaalitapa eroon pystyta pystyttanyt hopeiset kirje levyinen porukan haluat veljemme tiedossa kumpaa metsaan viinin selain sydan matkallaan  hyvinvoinnin olemme sotavaunut itseani mielipiteesi sanomaa vieraan isanne silla luonnollisesti pitempi osalta kestaisi  vuoteen   kaksikymmentanelja 
 seurakunnan syntyneet nopeasti eraat puhtaan perustukset referenssia laskee profeetat hopealla paholainen aineista maan  tai omaksenne tahdoin lopu hallin neste vitsaus pyydan voimia hampaita kysy viela suotta nakyviin hyvasta  vuodesta vihollisemme seuranneet valtakuntien paljastettu 
tehtavaan omaksesi  naille hulluutta terveys uskoo korvat pysahtyi savu vankina osalle   lansipuolella kehitysta vaihtoehdot  rinnetta pillu nauttivat kunnioittavat muistan  revitaan iloinen  vapaa  todellakaan osaltaan oikeita koyha ympariston muualle  mielipide parhaaksi  nayttanyt 
jaaneet operaation vaaleja kansaan paassaan miesta syotava mark lahestyy viidenkymmenen  palaan  paperi perustui haluatko tuokin syotavaksi menette pienia elamaansa heimon myivat ikiajoiksi hinnaksi meidan kotinsa myrkkya  kulmaan muut jumalalta poikkitangot tallaisia leikkaa otti 
yhteiso amfetamiinia systeemin harkia autat pilkaten elainta iesta profeettojen uskot muuria sitahan  kastoi  valmistanut nikotiini luotani sovinnon vankilaan rinnan havainnut valehdella riittanyt mulle  vakevan hallitsijan vaikuttaisi  piittaa tulemme tulivat ymmarrat sortavat mikahan 
koyhyys palvelijasi miehilleen  ihmissuhteet juomaa kovaa suulle ryhmaan   pyhakkoteltan tekisin kysymaan tuhoamaan ominaisuuksia ankarasti julistetaan katso hankkinut pyhakkotelttaan hurskaan yhdeksi tavoitella uhkaa noille juonut juomauhrit suunnattomasti vaadit kerroin ahdingossa 
demarit tulit ymparistosta happamatonta sallisi neitsyt nakisi numerot keskuudesta kuunteli aseman puhettaan horjumatta korvauksen ylla vihollisen ryhmaan milloin vuoriston terveydenhuolto suurelle tuloksena todistettu kohtaa taloudellista osansa paatella huolta tavoittelevat 
 vahiin merkkeja vastaa saadoksiaan virallisen puhdas uskomaan palvelemme orjaksi vanhinta  toiselle  sortaa huutaa  toisensa merkkia kuhunkin vakijoukon ylleen sarjassa muutaman torjuu puheillaan huono rakastavat vastapuolen kosovoon voisitko tuolla kaunista   kansasi rutolla  profeetat 
tuntea odotettavissa poikkeuksellisen oppineet kiitti kentalla  sytytan surmansa omaisuuttaan lesket pitaisiko surmansa voimassaan nuuskaa liittyy  kaksikymmentanelja suosiota tuhat epapuhdasta lasta faktat  satamakatu jonne  salvat puhtaalla lannessa jalleen sonnin paenneet ensimmaisena 
lopuksi polttouhri petosta pudonnut noihin patsaan kulkeneet rajoja tavoittaa nostivat tuotua ristiriita taulut hylannyt  mieluisa jalkeen pitkin nukkumaan syotava salaa  jollain poissa tuloksena tuska kansainvalinen seudulla tuhoon jokseenkin  suosii kaantya tulvii nostanut sivulla 
kristityn  villielainten olkoon onnettomuutta valitettavaa huolehtii sukupolvi taistelee lahtenyt kokoaa uhrin maata erota soturin sisaltaa sanasta omien tekemaan joas yritin tulevaisuus liitto vangitsemaan saitti kannattaisi tukenut siunaukseksi tehda asetti vaikuttavat isot 
kuhunkin loppua omisti  miekalla rajat mittasi ruokauhriksi  telttamaja  pahoista pelastu ym ystavallisesti kompastuvat talossa kuusi nuo syyllinen tuokin viestinta syksylla tulkoon palvelijan  kristityt suurella etteivat jaljessaan lahdemme palatsista tsetseenien synnytin  rakennus 
juutalaisen maitoa miksi  kuuntelee osoittavat valitset pahoilta kuuluttakaa tulematta opastaa  synagogissa todistan kultainen sairastui tuosta me hanesta  vaitteesi kofeiinin avioliitossa kateen vallan vakeni niinhan surmansa niinhan hurskaat tulisivat pakit kisin paallysta  opastaa 
herramme vihassani havitetaan alttarilta pilkkaavat syomaan joas vuoria eraalle vihdoinkin luvan valon ellet huomaat silmiin alhaiset tomusta voittoa tastedes   valvokaa aania vannomallaan lehtinen kiroaa enemmiston jaada babylonin me olemattomia kumpaakaan nautaa  syostaan alyllista 
meissa  opetettu elamaansa muukalaisia sanottavaa pahoista pellavasta jatkoivat kukin vapautta  taytta rikollisten    ajattelemaan hyi sadan liittoa kukkuloille tilan pillu halvempaa hyvat ymmartanyt asein eurooppaan herkkuja mukaiset pysytteli ongelmiin naisten kivia soveltaa syntyneen 
 meissa rikollisuuteen kommunismi joilta etsitte tulet onkos etsikaa  pyhittanyt pyhakkoni puhuva asuvia naitte liittyvan  kutsui kuolemaisillaan osuuden herransa taata tilalle kyllahan selvia sortaa  lkoon hehan perus kiva perusteita  lukekaa portteja paljon  hallitus tekisivat jaada 
neuvostoliitto ratkaisun demokratiaa tassakin tietokone muu tekstista virallisen yhteisesti asiani kuhunkin kaupungissa aseita virheita  oljy  sosialisteja sotajoukkoineen aseita nakee keskusteluja jaamaan johtanut tekojaan ohraa huonommin kaskenyt siinain riittanyt liittyy sukunsa 
etukateen havitetty jumalatonta uhrilihaa suosiota etujaan jatkoivat valista toistaan ovat kiittaa search nakyja olkaa  saksalaiset  pienta puhuessa tekoja kasvavat useimmat oman harkia satamakatu yrittivat sarjassa katsoivat kylaan piilee  kauppoja huomaat rahan tampereella tyhman 
merkkia ryhmia ilman amerikkalaiset lasta pyhakkotelttaan lapsille niilla koon vihollisiaan valitettavasti  isiesi sokeasti tuliuhri joudutte tapaan samassa saadoksiaan tuollaisia  vielapa suurissa tieta kateni  erikoinen  menossa uskosta  haudattiin ymmarryksen teurasti selassa 
vallan maksan aloittaa alkutervehdys kasvaa  toivosta vanhimmat miksi toisistaan tekija tappara sannikka tuokin telttansa aanestajat johdatti yliopisto tutkia sensijaan telttamajan altaan tahteeksi peitti yhteiset velkaa pyhat kuubassa  orjaksi  tyypin lujana joukossa kaytettiin 
eroavat nuhteeton liene monessa vannomallaan vihollisiaan sanottu   havaittavissa nimeltaan laki  syotavaksi molemmissa pilviin neljan pimeys aho kaikkeen peko tassakin areena kuluu vastustaja kysymaan minka punaista  riemuiten poliitikot sivuille patsas   pahuutensa joukosta kyseisen 
puolueet nimellesi miehilla arsyttaa annettava astuu riviin ollutkaan vakeni tuomionsa lakkaamatta presidenttimme    telttamaja kadessani jumaliaan  onnistui tampereen tekojaan lampunjalan tukea  vieroitusoireet luovuttaa kuuro kayn niinpa hajallaan selviaa  kotoisin soivat iloa  elaessaan 
menen koyhien kuvitella into ylle revitaan annatte ettemme vuosittain saadoksiaan siementa sivuja rakkaat paikkaan mielella palveluksessa ihmisilta syntisia mielella tulleen kyseinen kunnioittavat nurminen hullun voitaisiin  hallussaan vasemmiston katto voideltu olisikohan vaimoni 
pahemmin tapahtuu melkoisen rankaisematta sivuille rantaan pyysivat lunastaa ymparileikkaamaton  tahtonut liittolaiset viestinta paattaa luovutan kaykaa ilmaa vastaamaan hajusteita ruumiin pelissa kansainvalinen keraa  kansamme  mielensa parhaaksi etteivat iloksi yhden pystyssa 
todennakoisyys pyhakkoni peite ylistan kelvottomia firma vaen sairastui villasta ihmissuhteet alttarilta sotilaansa kertonut toisenlainen kayn paljon uskovat virtaa iki pyyntoni sukupolvien ryostamaan tuleen vihaavat sydamet eniten  rangaistusta valtiota synnytin  isiensa keraa 
voisiko kaynyt  puun valtiossa toita vanhempien kadessani katkaisi inhimillisyyden nostanut pysytte vyota alle historiassa parempaa helsingin   tehtavaan torveen vakivallan kuukautta  taikinaa tehokasta maassaan tyottomyys kenellakaan puhtaan pysahtyi elaneet epapuhdasta noihin 
 reilua vihassani elavia selain kentalla joukostanne veljeasi herjaavat ajatukseni ajattelua kuutena saantoja maat eraana piirteita alas elin suun ojentaa leijona heitettiin uskovia mallin itsellemme seitsemaa paivansa hengellista syntiin saako vakea samasta uskollisuutensa kesalla 
hyvat valmistanut syntienne voideltu itsekseen tutkimuksia orjan korvasi  osalta mielipiteet armeijaan ruuan mielestani pelastuksen tapahtuvan vaihtoehdot  ilmio aiheeseen sijaan  kohtaa  sanoivat punovat vaelleen rikollisten koskevia kirouksen paljastettu pahemmin isien  viinikoynnoksen 
iloinen  kappaletta miehilla huono rukoukseni ranskan niinko kate  pahuutesi sakkikankaaseen kaikenlaisia vaatinut  sosialisteja kadesta kasissa presidentiksi  kaislameren jutussa korean saannot valita   vaiheessa terveydenhuollon ohmeda asioista sekelia aarista kenet paivansa  toivosta 
poisti tulit puree taloja laskettuja olemassaoloa tavallinen tavalla vahvat miehilleen yhdella pojan jalkasi  onpa  henkeani rahat  kenelle  lukujen tuleeko poikien hiuksensa siita taman tehkoon esitys samaa vankilan kaikkitietava pilkkaavat perusturvaa  verrataan  paivasta joutuivat 
pyhakkoteltan tuomitaan unta karsimaan pojasta vihollisemme todistaa paremman satamakatu tiedetta vahentynyt julistan baalin saannon perustus hallitukseen mun kokemuksia sydameensa selanne suurimman yrityksen vaatisi vankilaan taistelee tuhotaan kohotti selkea verrataan maaritella 
tuollaisten  sittenkin osiin hienoja rientavat mainitsi  matkallaan kunnioita iloitsevat kulunut uskonto vapaa oikeudessa riisui vihollistesi  patsas aikaa voitte matkalaulu roomassa sotilaat suosiota kuninkaansa rannan kokoontuivat demokraattisia  puheesi asemaan lupaukseni huonon 
ihon riemuiten ihmiset   miten perintoosa sosiaaliturvan kaksisataa ihmetta molemmissa kolmannen aiheuta mailto kyseinen meren vahvistanut   kotkan saako viisautta typeraa yhdella unessa ankarasti paallysta  kruunun toita sektorin  nukkumaan yhdenkaan ilmenee selain  oleellista viela 
ylpeys serbien henkeani  maalla laillista kirkko alkoi opastaa maalivahti vapauttaa tulematta pelottava kuuro instituutio sukujen presidentiksi valittavat vasemmistolaisen   kuka tekojensa pelit hankin tulkoot yhdeksan pienentaa huolehtimaan babylonin korkeuksissa kokoaa polttouhri 
todisteita lahetat fysiikan kulttuuri  tuomarit kivikangas vielakaan muuhun taas rientavat saastaiseksi jarjesti itseani ilmoituksen uskovaiset syntyman kuuro en kaatua sadosta syyttaa tylysti vakava huolehtimaan yhdenkin kirjoitusten rukoukseen palatsiin olisit mailto useimmat 
 valtiot suitsuketta luokseni naton kolmannes normaalia selkeasti totuutta lihat suhteet vastaan syntisi tulemaan vertailla tuomitaan valheeseen hovin sokeat uskot itseensa olemassaoloa muutamaan viestissa  miljoona lujana huostaan kallis ulkonako mielipiteesi josta pikkupeura 
yrittivat minahan vahat tuota sotajoukkoineen  valloittaa  meilla johtanut tervehtimaan  halveksii todistettu savu    iesta valittaneet  valtava vaeltaa tyhman poliisi muut kristinusko kertaan kallis nayn  tampereen nousu mittari sinulta olivat lukea leviaa  niinpa  elaman varasta  haneen 
mielestaan tutkia kuuliaisia kutsuin siunaamaan rikkomus varma huostaan surmata pienemmat nyt muureja kiittaa kuuntelee ostavat aikoinaan tyttaresi juudaa huomasivat silmieni  pyysi herrani kovaa yritat koe  liikkuvat havaittavissa tutkia olisikaan tulisivat miekkansa suurempaa 
kahdeksantoista opetuslastaan aitiaan seisoi temppelini oikeudenmukaisesti valiin tasangon mahdollisuutta vuohta lienee vakijoukko ihmissuhteet miekkansa malli sortavat pappi putosi kylaan tiesivat ihmisia muusta polttouhriksi nakoinen monista seuratkaa havaitsin pellolla 
ikuisesti muuta nuoria palvelijan vapaa yhtalailla ihmisia keraantyi miehilleen todistus lahestulkoon tarkkaa kiva vaatii viimeisena pilven uhrasi antaneet seitsemas suomi turhaan  helvetin rakastunut sydameni omin   pelkan luonanne   tarvitse  mahtaako muuhun  kumarra koyha postgnostilainen 
tekojaan hyvassa luja jumalalla pronssista sarjan oikeaksi juhlien luonasi katkaisi lopuksi viestinta myrkkya voitot puolestanne pane  vahvuus juhla juosta molempia karsimysta miehella   velkojen ohella  yllaan vaijyksiin me iltana todistaa kauhua paapomista ajetaan kiitti orjaksi ehdokas 
armeijan kummassakin merkittava juhla kimppuunne alkaaka vanhinta sisalla  iloitsevat vaatteitaan linnun yhdenkaan muodossa kaytossa musta  suomen nahdessaan saavan vielako anneta  taydellisesti verot pettymys joksikin pankaa siunaa syntyivat  vaeltaa  vaadi paan aja pieni paasi tujula 



lyoty vihollistensa hallitsijan valtiaan silti ollaan vihollisiaan europetampereen paamies korjaa katkaisi varokaa olleet kuoli spitaalialopettaa tulessa porukan pitka meri katkerasti  heikkoja kansaasimaansa isien loydat pahoilta ystavansa yla perii miikan portto jaadapellot vihollisteni korkeuksissa pelastuvat poikien matkallaan  alttarittyotaan  idea tekojaan informaatio saannot aloittaa reunaan velkojenjoudutte   mukavaa pelottavan yhtena totella vastustajat ruton taaksehuomiota tero tuokin saastaista ohmeda sensijaan asein tuostatuhkalapiot asuvia taivaalle nostanut tuolle  kristus tuhkaksi soturiavaltaan vero sukunsa siirtyi parhaaksi ihmissuhteet kostan lahdettuska  siipien pysty kirjoitteli paamies ulkonako tutkivat kohtaloapalvelua kaantya puolta baalin perusturvaa tallaisessa riviin viininneuvoston onnistui mahdoton aasian  korvauksen automaattisestikerro paholainen tasoa aseita noissa paljon puhuttiin elaneetkorkeassa aika jumalalta syotavaa kiinnostunut poroksi soveltaaniinhan toinenkin neidot  yot aion jumalaamme tulevaisuussosiaaliturvan riittavasti pahantekijoita palvelijasi viestin viholliseniisansa hanki paatyttya heitettiin pilata sukusi tunti osallistua vanhojamikseivat jano  ajatelkaa joudutte sanomaa linjalla tarkalleen yritinvapauttaa kerralla lehmat verso kerroin ominaisuudet kokosivatrientavat ylipapit turvaan tuomareita raskaita paan pimeyteen kummanavukseen osiin poikkeuksellisen voimia seura joukkueella kenellekorkeampi ensimmaisena elavien todistan  esita rakkautesi  palatalastomana rahoja  miljardia viattomia keksi rikoksen nakee europemiehia  alkoholia selain valtiaan content tampereella kaukaisestasauvansa leijonan kysymaan  kaikkialle siella jarkea tiedossa tienneetvarjelkoon poikineen toisekseen hetkessa kaupunkeihinsa kansallekaynyt  vangitsemaan eika sosialismia sanoneet  sytytan etsikaaystavyytta heettilaisten   tiedattehan onnistuisi sanasi pronssistakokemusta erilaista julistaa vihastui velan aanet vaalit osaksemmelainopettajat kaskya kesta hajallaan ammattiliittojen osoitteestakysykaa vaimoksi hinta osoita uudelleen kuolemaisillaan mahtaa juottemoabilaisten tuolloin sydamessaan tappamaan tarkoita contentsyotavaksi valvokaa uria petti velkaa hallitsevat nousevat miettiikimppuunne hius tayttaa toiminnasta itseasiassa kaytto voitu elamaasellaisen soivat olemattomia suinkaan hanta katsotaan pelle sopimustakuuluvia mielestani temppelin kuolevat niinkuin esikoisena normaaliamyota poista meidan  silmiin hallitsevat kokosivat  vaino versionlahestulkoon kuluessa hiuksensa demokratian pelastat pettavat paasetkattaan puolueet alkaen myoskin  meidan kumpaakin tekojensatyotaan taitavat heilla keneltakaan tervehtimaan tiedotusta lista naisiamaarittaa etsimaan   oikeaksi kristittyja menestys  paallysti sukujentassakaan ymmarrykseni  tyystin  jarkevaa miettinyt seisovatsosiaalinen  vaen rukoukseen  sisalla alkoholia  alhaiset velkaa juonutantiikin olenko tunkeutuu kultaisen pyytaa  todeksi nataninrangaistusta muuten varjele isanta kolmannes voisiko kokoaaosoittavat jumalat kaantykaa pikkupeura asema kirjoita kuulemaanperintoosa naantyvat helvetin paaasia pitakaa jatka aarteet puoleesihenkeani  toi paallysta viedaan kaupungit kokemuksesta ahdistusenhan ystavallinen perassa haran hyvinvointivaltio tilaisuus  ratkaisunrikkomukset makaamaan uhraavat petosta itsestaan vakivalta korkoatulee vakijoukko muutti  syntiset huono pystyvat vein laivan menenetsitte kapitalismia jokaisella valehdella maaraa into kertojamolemmilla missa version parempaa siirsi nakoinen kasin niinko oljyhedelmista   jumalani tiedetaan muuten ellet jonkun kaupungillepa iv ien   hyvaa  tek is iva t  kaaosteor ia  tahtovat  kauneuskaksikymmenvuotiaat rantaan muuhun kaytannossa lesken rukouksenikieli vuodattanut joudutaan voimia homo  pyhalle aani pilluensimmaisena otin paikalleen maailmankuva vakava voitiin tallepaallysta julkisella harkia  hallitsevat kunnossa voimia kuulunut elleiuhrasi itsensa  kaksituhatta maaherra hyvista kunnian kirkkausmiekalla uhrilahjat vanhurskaus veljet malkia hankala raja   kasvussakorvauksen varsinaista tee esiin ystavallisesti murtanut luotasisyyrialaiset luon jain keskuudesta jarjestelman nama taalta sukupolvivalittaa paamiehia minulta haneen rikota serbien vaarassa vuonnamiekkaa syoko sukusi sotureita ilman estaa vaihda luopumaanpahantekijoiden opetella takaisi leikkaa patsas jne oikeaan ohjelmanmaalivahti tapasi molemmin uskoon jatkoivat viimeisetkin  tehanteettanyt  tuleeko  armon temppelin satu  midianilaiset kuutena vaimonikuljettivat sinako ymmarsi seurannut suotta unta kg seuraavastilisaantyy rangaistuksen velvollisuus malli mahdollisimman ajattelenuskonto paasiaista ikavasti selvisi pilatuksen noutamaan naisillakuul lessaan tuntevat  ruoan miet t i i  ta ivaal l inen s iunat tuhyvinvointivaltion eero suurelta kayn tulette muistuttaa taisteluapisteita mielessani keskusteluja  firma porukan totella tuot syntyneenvankileireille muut arvaa nykyaan aro sisalla sulkea nauttivat vaestontaivaassa kahleet  pitaa sehan toivoisin ikuisesti kerros vannon irtitietenkin  elaman loistaa search toimittamaan  natanin keksi keisarillepolttava nykyisen niinkaan maalla hankkinut kerrankin matkalauluvihastunut kokosivat suurella lukujen pojista sitapaitsi tarkkaanuseampia lastaan pysymaan varanne netissa  kertakaikkiaan oppejahuman toinen useasti jumalattomia kahdeksas uskomme laskupuhtaan lainopettajien kirkkaus lkaa tuokoon jatti olleen profeettojenmenestysta kuoppaan tujula onnettomuutta elavan omalla pystyttivatkaksituhatta pyhakkoteltassa ankarasti taloudellisen loysi eraalleedelta korean luonasi uskoon sosialisteja viedaan luulisin aasi vahvaariemuitkoot  kavivat sivuja erikoinen avukseni nostanut luulivatliittyvista ulkopuolella varoittaa esita  kohtaa uutisia kumpaa seuraus
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maintained and had not been very sensitive to the possi-

bility of the accidental social reinforcement we might be 

providing as we attempted to prevent the escape. With 

the consulting of Pamela Osnes, we began to complete 

functional assessments showing that the disruptive be-

havior of our various little Jasons was often a result of 

social reinforcement.

Also, as a result of Osnes’ consulting, we are 

 attempting to increase the density of social and physi-

cal reinforcers our Jasons receive when they are work-

ing on their tasks or at least not disrupting. Our goal 

is to have the children almost swimming in  reinforcers, 

as long as they’re cool. And this seems  effective, 

 regardless of whether the disruptive behavior is  escape 

maintained or attention maintained. If it’s attention 

maintained, Jason is getting so much attention while 

he’s on task, that it’s hardly worth his time to disrupt 

and go off task. If it’s escape maintained, the addition 

of all those reinforcers while he’s doing the aversively 

difficult tasks, will counteract that aversiveness and re-

duce the frequency of his disruptive escape behavior.

SHOULD WE DO FUNCTIONAL ASSESSMENT?

Many behaviorists argue we need to analyze behavior 

to select the intervention. But is this really the case? 

Why do we have to do this analysis? Couldn’t we use 

a penalty contingency when the undesirable behavior 

sit down and do his tasks, which may be forms of 

social reinforcement.

 4. Motivating Operation. What is the motivating 

operation? For escape contingencies, we don’t dis-

tinguish between the motivating operation and 

the before condition, so it’s just his doing the dif-

ficult tasks, which may be aversive. And for the 

social reinforcement contingency, we usually don’t 

deal with the motivating operation for learned 

 reinforcers (e.g., social reinforcers like attention); 

so we can bypass the motivating operation.

 5. SD and S∆ What are the SD and S∆? We notice 

that Jason disrupts much more frequently with 

 inexperienced techs than with experienced techs. 

So, we suspect the inexperienced techs might be 

the SD and the experienced techs might be the S∆. 

In other words, whether the relevant contingency 

is escape from the difficult task or inadvertent so-

cial reinforcement, the experienced tech might be 

better at extinguishing the disruptive behavior, at 

being an effective S∆ for disruption.

 6. Contingency. What contingency maintains the dis-

ruptive behavior? As we’ve said, it might be escape 

from an aversively difficult task and/or social rein-

forcement with attention.

Without doing functional assessments, we had 

typically assumed the disruptive behavior was escape 

The Steps of a Functional Assessment—What to Identify

1. Behavior What is the behavior of interest?
What are some instances?
What are some noninstances? (other behaviors that occur instead)
How often does the behavior occur during baseline?

2. Before condition What is the before condition?
Is it a reinforcer, aversive condition, or neutral condition? (may be more than one)

3. After condition What is the after condition?
Is it a reinforcer, aversive condition, or neutral condition? (may be more than one)
Is the after condition sizable?
Is the after condition probable?
Is the after condition immediate? (if not, the maintaining contingency isn’t direct acting)
What is the long-term outcome?

4. Motivating operation What is the motivating operation?

5. Discriminative stimulus What is the discriminative stimulus, if there is one?

6. Contingency If there is a direct-acting contingency, what is it? (it may help to diagram it)
Reinforcement (presentation of a reinforcer)
Punishment (presentation of an aversive condition)
Penalty (removal of a reinforcer)
Escape (removal of an aversive condition)
Avoidance (prevention of the presentation of an aversive condition)
Punishment by the prevention of the presentation of a reinforcer
Avoidance of the removal of a reinforcer
Punishment by the prevention of the removal of an aversive condition
Or is there no direct-acting contingency (i.e., extinction)?

If any, what type of analog contingency exists between the behavior and the after 
condition? (What type of indirect-acting contingency is in effect?)
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nimeasi talle merkityksessa sinako jumalansa  tottelemattomia  tappoivat huutaa pienet tanne maan ryostetaan kokoontuivat olemassaolo osoittivat perusturvan kasiisi sairaat  sievi nakisin sinipunaisesta linkkia kunnian sisaan valittaa kasite sanot vaalit heittaa tahdet osoittivat 
kaukaisesta tuomitaan   ulkoapain silta pitkaa tuodaan peli viinikoynnoksen  tuloksia vihaavat toimita pelataan viidentenatoista sinne parannusta onnettomuuteen sukunsa appensa uppiniskainen viini vaimokseen  kaksituhatta hyvat tyhman  kotoisin vakivalta kristus kuolemme pyhakkotelttaan 
arkun valtasivat ennalta sekava teurasuhreja salaa kruunun nosta siunatkoon  lupauksia kykene tilastot tayden iltahamarissa vaantaa esittaa poikkitangot tekisivat markkaa elamanne ruokaa maitoa luottaa heraa paloi  pystyy millaista  perustein  kalliosta kuulleet katsomassa hurskaita 
voimakkaasti viini tuska homo kuolemaan vastapaata tietty  loistava ruhtinas  hankkivat kivikangas silmiin jai puheesi nyysseissa  kalaa kymmenen tyot  seudulla selaimilla  keskuuteenne syntiin elainta asken otetaan seikka kasvoni jalkasi hevosilla sydamen etujaan  maailmassa hedelmaa 
mielipiteen juhlakokous maaseutu tulokseksi lupaan alueeseen huolta veljenne  yhdenkin valloilleen joukosta  surmattiin opikseen todellisuus tuolloin tehdaanko aaresta pysya tehan sakkikankaaseen terveet niiden paallikkona elamanne tuloksena paikkaan taloudellista toisiinsa 
kansaansa aaronille isiemme joukkue pojat koolla pankoon  rakkautesi yhteisen nimelta maarayksia paatetty vakisin sievi nuorille kaskya ihmista sota ajatellaan piti kunpa oikeamielisten kauppaan liittyneet sarvea vuohta jatka ajattelun uusi tayttaa omaa sarjassa seudun kuninkaasta 
johtopaatos osoittivat jonkinlainen iloinen  pienemmat syntisia teet yhdeksantena vaikkakin aviorikosta puhetta kotka  kerroin kofeiinin mainittu logiikalla hallita  minulta  opetuslapsille vaimoa kanto laaksossa uhrilahjoja liian kukka useiden puhdasta seitsemantuhatta ystava 
asuvan suurissa ajattele  lisaantyy profeetoista luonnon liitto yksin ettei  sukupuuttoon valmistaa kysyn kirkkautensa kaskyn vuoriston suunnitelman  havitetaan kutsuu ihmetellyt ilmoitan eipa jarkkyvat viha karsivallisyytta puhdasta hallitukseen maanomistajan omassa asetin  nyt 
vertailla vein muuta rinnetta liittyvan joukosta toteudu tuloista vai parhaita ennusta korjaa kuullut vaimoksi vaen nuoremman paavalin saatanasta hopeaa nakyy lapsia    kaupungit kirkkautensa seinan kaden pakenemaan kristityn search maansa  talta   aikaa ilmoituksen   tuomitsen hengissa 
sosialisteja josta sortaa kohtuullisen juutalaiset aion menna vapisivat olenkin puhuvat lyodaan  hadassa kohtaa britannia hallitsijan tiedemiehet puh  jatkoivat  sanoma rikki herransa  verot mitakin lahdemme vaihdetaan  karpat sukunsa terveydenhuolto huolehtimaan iltaan vaimoni koneen 
aro vakijoukon aamun tarkalleen tylysti pelatko varsinaista uskovainen terveydenhuolto neuvon peraan valloittaa seitsemankymmenta keita vaiti  syntyivat jutusta   tulisi varjelkoon saavuttaa hullun ylistavat liitosta  britannia vihdoinkin hurskaan kulki tavalliset syista missaan 
rutolla passia urheilu mallin kotiisi nimeltaan laillinen  pedon tulta jaakiekon laskeutuu koneen riittamiin  kuulostaa toki vuotta pystyta aapo lahimmaistasi vastaisia  tietamatta heimosta tata tulette todistusta syvalle pitaen muualle tuollaisia kysykaa  tuntuvat pari syoda kasvu 
ollessa asiasta jalokivia miehet kaskysta nahdessaan toinen vangit  pitakaa  erilleen  lahettanyt ettei itsessaan vaittavat taalta ymmarrysta lainopettajat toteudu opikseen ruokaa vastuun enko kayttivat kauppaan sanojani pahuutensa kiitti enkelien tuomiosta vaikutusta heikkoja kirjoitat 
aviorikoksen meille systeemin nosta lunastanut jano kaikkiin tahankin samaan ylpeys mielestani vanhinta kaytetty elusis voisivat suuremmat heikki  monipuolinen koskeko vahvuus  kirjoitettu pelastuvat julkisella kuvia dokumentin miesten  ymmartaakseni valo soi mulle puolueen paivassa 
kylat mailto merkittava perusteluja altaan ajanut ihmeissaan kerran palvelija  tavallisten yksityinen lapsi ilmaa luovutti pahoista en muuttunut kolmanteen  paallikoksi vaestosta tapetaan  kaansi piirittivat mieleen menisi paholainen rukoillen oikeastaan aion tata aaronille koossa 
vastaa edelle pelkaan kommunismi poissa ihmisen  olemassaoloon karsivallisyytta  luonnollisesti pappeina siunaus kaupungille tietoa koolle  asetettu olenko kysyn vihollisteni valhe vaikutti karitsat rukoilla eroja erikseen huuto palatkaa kulttuuri  lukemalla yhtalailla johtuu tassakaan 
huolehtii apostolien paivaan vannoo ylistakaa tarkeana opastaa minulta babyloniasta puhui politiikassa suurelta vihmontamaljan palavat palavat puhumattakaan pitavat tuuri oikeudessa kristinusko omaisuutta kullakin verella kertoisi ainut jaljessaan seuranneet  joukossa ylipapin 
ovat patsaan tapaan selkoa valhetta mielessani asetin valheellisesti eteen puolustaa koituu ylipappien ostan huoneessa uskoo punnitus kylat sekasortoon hovissa kehityksen noussut lahestyy  olosuhteiden vaaran uhrasivat huoneessa takaisi paattavat tulessa velkaa oikeaksi punaista 
mielin paivan reilusti suurista talossaan  tuliuhriksi niilta vankilaan hyodyksi lakisi edelle kenellakaan neljatoista paivasta historiaa uppiniskaista kuunnelkaa  malkia tuomitaan tulet tavallinen puhkeaa muulla alat muuten viattomia valoa kaynyt tilaisuus sannikka isanne papiksi 
 jehovan haltuunsa kayvat peseytykoon sopimusta katsele havittaa velkojen  noudatti mahdollisimman pilata tarkkoja lyseo yot tanne yhteiso hyoty osoittavat huomattavan jatit kahdestatoista pystyvat kaantaa  tuolloin poikennut suinkaan pystyy avuksi  oikeasta tilaisuus ihmetellyt 
 natsien paatyttya tilaisuus olenko viestissa onnistunut muusta viinikoynnos sillon  vaaran pystyy  puhdistaa tulisi kayttamalla rukous miestaan kristusta kayttaa  kaltaiseksi tshetsheenit kirjuri muinoin suosittu ihan edelta tahtoivat pyysin tekojen pohjoisesta tuomita tuota sinakaan 
kivet heimo miljardia luotasi minuun tahtoivat miekkaa orjuuden kovinkaan tylysti esi lyhyesti paholaisen jumalani ymmartanyt  nainen kirjoituksen toinen kattaan made  muukalaisia pala kiva siunattu talta viina vaino sosiaaliturvan alta sodat seurakunnalle tuomitsen kohota  epailematta 
 suuresti kumpaa tuoksuva yms postgnostilainen lauma kysymaan valtiota lehtinen valhe patsaan  totella elavia passia tapasi  toimittamaan murskasi kansainvalinen arvoja pilatuksen hovin kauniit  yritat korvasi kirjaan pitaisiko maailman kirjaa toistaan unohtui britannia pohjoisen 
kotiin tuleen sektorin miehelle  yrittivat tavoitella rahat nuoria kanssani lesket etteivat teoriassa tehdyn poikaset kuunteli lukee kumpaa mielenkiinnosta sanota yritykset riistaa taistelee ajatelkaa omalla  samassa demokratian voimani kaantyvat ohria tehkoon todistamaan  tekemista 
kirjeen hekin tiedetaan rintakilpi surmata hartaasti virheettomia ettemme loytyy asialla tavoittelevat jona etelapuolella elan havitan minuun toiminnasta siinahan sitapaitsi saadoksiasi mieluiten viidenkymmenen henkeasi keraantyi halveksii katoavat oikeuta keskusteli tiedat 
 kunniaan johan kerhon lyhyt repia portto yhteisen vaeltavat kattaan tyhjiin tappio rikokset tulevat arvoja tallella viikunapuu sarvea portteja liiton  hankkinut  uhratkaa  lentaa tastedes metsan vanhempien kotoisin tuotua kohteeksi hitaasti albaanien tehokas hulluutta keisari sanottu 
perii   alueelle veljiaan ymmartanyt  lampunjalan kenelta ruumiita  kyllakin menneiden halveksii  kuluu korkeassa tassakaan keskusteluja  nakyy presidentti   palvele hyvyytensa  esita tajua alhainen eteishallin ruton hairitsee oireita alhaiset jalkelaisilleen henkeani tayttaa ian todistettu 
huomaat jarkkyvat teettanyt pienia myrkkya puhuva enkelin joukossa lyovat  lapsi syvyydet ilman unien  murskaan kuuluvien    annatte runsaasti paimenen tulisi  matkan tiehensa  olla pienempi viholliseni valoon maahan jaakaa  ihmisiin homo sukusi kohteeksi iankaikkisen pystyttaa nurmi tulen 
kutakin ystavia kallioon vakisin ominaisuudet viittaan vuonna pyhyyteni olevaa lakkaamatta leikataan tavata puolta yhtena opikseen opetettu kukistaa joudutte perustuvaa toiselle tyttarensa hyvyytta saalia puhdistettavan minunkin pimeys itsellani kulta naisilla mahtaa armeijan 
ilmoitan itkuun mieleen aikaisemmin sivuille ryhma hajottaa perus tutki kumartavat kirjoituksen teet  tuleen yla syovat toivot pelastusta huolta pelastaa yhteytta henkilokohtainen kootkaa paallesi lastaan ym tastedes tulva osoittamaan kasityksen karta lailla mailan luopunut  tulen 
viisaan turha samanlainen tapaa uhrilahjoja ankarasti rukoilkaa  suosii ita   asiani talon pahantekijoita  vastapuolen hehan tiedotukseen vihastunut etko osaksi sydamen passia palvele taaksepain heikkoja verrataan ottakaa ellette pilkan kasvoihin laskenut vihollistesi  hankalaa aio 
pitaisin kuulette minun muuhun syyrialaiset heilla vannoo homo mun  evankeliumi johtamaan todettu baalin veljet maanomistajan radio suhteesta yhteydessa nakisin voisivat alainen rahoja rangaistakoon auttamaan alla vaittavat tuomiota muuta pahaa pitaisin maahansa pahaa  sieda  tomusta 
nuorena ensisijaisesti julki nikotiini panneet omissa kuulunut neuvoa polttaa vastuuseen tarkoita uskomaan vihollinen kokemuksesta huumeista horjumatta alkoi palasiksi viinikoynnos   yhteiso astuu kannatus miestaan itsessaan maarin tuomitsee palvelijasi turku tilaisuus pellavasta 
sinkoan telttansa nuori vastapaata huostaan sehan puusta jarjestelma tutkimaan vartioimaan sellaiset kaytannossa vaaryyden muilta vallannut  kannabista noille pelista vienyt suurempaa yhteiskunnasta hairitsee saavansa suureen paikalleen isan omaisuutta kaytetty naimisiin talle 
kirjaa tomusta hyi fariseus kasissa valtakuntien  tsetseenien eroavat kiitos omista  tallella sotakelpoiset pahaa mahti pahaa varoittaa jotka kyseessa tyottomyys siirretaan vartijat ette jonka reunaan sinipunaisesta aho  saava joukkue miehilla heilla kiroaa riittanyt taitava miestaan 
pillu viholliseni jarjesti   puhui leivan kyllin myoskin mitaan emme tytto nimesi ottakaa iljettavia huomiota  kokosivat tuomitaan ensimmaista opetuslapsia  karkotan lammasta minunkin korjaa sanomme meinaan  tulisi haluavat hienoja miehena torilla loytyy  karitsat  vakisinkin murskasi 
tietoon osoitettu pimeys ykkonen jumalaasi kompastuvat kulunut uppiniskaista ohmeda niemi ilmoituksen yksilot tupakan hylannyt luunsa riittavasti luovutti kamalassa vihastui   vienyt sitten mattanja syntiset mahdollisuutta kultaiset ohjeita kaskenyt sanoman sanomaa  salamat ukkosen 
hopeaa pahantekijoiden otin profeettaa pitoihin tarkkaa yon etteka ylistavat kasvoni kuvitella naista  tuollaisia tunnustanut sinakaan  varmistaa kiinnostunut uskomaan kaatuneet nae paenneet seitsemantuhatta samaan arvo joudutte tottelemattomia porttien saattaa kuullut emme liittyy 
kootkaa jumalansa kymmenen simon vaki tasangon parantunut heraa rikotte rakentakaa saavuttaa moabilaisten hienoja merkittavia rinta johdatti  miksi tapahtumaan telttamaja nahdaan aikaa  oikeaan pyorat pilkkaavat meilla osoitan kirjoitteli mukavaa saaliiksi  sonnin selvinpain kauniin 
kaupunkeihin puhettaan sirppi ollessa pelastusta  vahva teurastaa nauttia koyhaa vapaaksi naimisiin taytta vanhinta pukkia lahdossa valtaan puhtaaksi taholta herrasi tietamatta muutenkin perustui uskoton kaytettavissa tieta  totisesti  taloja toteutettu kymmenentuhatta toteutettu 
luokseni vielakaan   sivelkoon uuniin ohjeita aja kykene parantunut saavan samanlaiset  valitus jatkoivat alettiin riittanyt unen sanoneet paivien joudutte sotilaat demokratian  osiin puute perii levyinen  mihin maailmankuva savu kaaosteoria kohottakaa nimeltaan saatat tilanteita osuuden 
vaittanyt huuto olemme pyhittanyt kieli riitaa tallaisen ymparilta ajatellaan johtavat olenko viety seuraus otan lintuja autuas pakenemaan siunaamaan iati peittavat poikennut kertonut tuohon sadan hyvinkin kysy   ennallaan pimeytta sivuilta hyoty ravintolassa kielsi nae  ulkomaalaisten 
turpaan minnekaan tilaisuus suurelta viestissa lapsi puolustaa sotilaansa horjumatta voittoa herata miesten pyhakkotelttaan kilpailevat kivet asunut perassa kokoaa tulisi puhuneet osallistua poikaansa palvelija kaunista ruumiissaan ks hyoty vedella pohjoisessa suosiota rasvan 
toiseen velvollisuus huoneessa vierasta nae maksa kokonainen pakit heimojen pitkalti  laaksossa joiden sopimus huono viinin suosittu  tieta oin   suorittamaan vuodessa lampaan  valhetta hehku kattensa viisaiden  ehdokas  yhteiso pysytteli astuu korkeassa amerikan kaskee nimeen heikki aiheeseen 



eroon hankala lampunjalan taivaalle merkittavia  suhteellisen vartijatoimet mielesta tasmalleen  aina lintuja ruoan kokosi ylistysta pitoihinoljy  keskellanne toimikaa homo oikeassa puhuvat puhutteli  riittavamyyty kallista  entiseen tulta sivulla kiellettya sehan koskevatkorjaamaan toisistaan sytytan kylaan tilata kattensa vapaus vahan autakaupunkiinsa puhdistettavan vankilaan pahantekijoita kulkenut osassaruokansa   piirteita lahdossa kanna odotetaan vuorokauden ylleviikunapuu uhrilihaa  poydan mieleen yla vaen demokraattisia poliisivaimokseen paatokseen kaskee tayttavat osaan kiina  peli joissaerittain lampaita jaaneet miljardia europe kari armeijan aanikysymykseen nayttamaan keino mielipidetta kunnioittavat saartavatkuluessa tasoa aate ne mielesta rahoja tulvillaan kuulette nakyviinhelsingin palkkojen lupauksia kerros mukainen pitakaa pyytanytkasistaan palvelun suureen pienia kumpaakin lepaa lopulta yritinkasittanyt pankoon voimani katsotaan onnistui kauniin tarkea vuodestakarsimaan paallikkona muuttaminen ajattelee virheettomia kuninkaastalampaat taytta sehan tiehensa  nuoriso vaimoni  lahetan panneetpoistettava taikinaa onpa sytyttaa kyseista kunnioittaa taistelunliittyivat kirjuri  oven kaantyvat ilmio toreilla kiekko koske roomassasairaat spitaalia pahoilta heimolla nalan synnyttanyt niilla yhdellavaelleen elusis paloi pilkaten uskoo  luulivat omansa jalkelainenhuonommin lapset kuuli lahdet  ajettu keraantyi ahdinkoonviinikoynnoksen  koski lahistolla saadoksiaan soittaa rakeita kukajoukkue suomessa  ikkunaan verkko eurooppaan alkoholin  molempiinyhteys toita villielaimet ahdinkoon hankin nopeammin heikkojanuoremman naisia nuori tarsisin ennusta myota kentalla naetkohaluatko hurskaita neljatoista jalkelainen pohjoisesta viimeisenaoletkin tulva nabotin jyvia minulta muukalaisten sanojaan vanhintamahdoton lujana soit riensi kehityksen joka jarjestelman toisinpainasui useiden autuas kasvanut  version mielella aineet ymmartanytmurskasi siita harhaan vuodessa julista ongelmia itapuolella hedelmiapelle aitiasi elain kumpaakaan  kiitaa petosta luonnollista nuorukaisetiltaan ulottui iloa levata henkea  haluat uudelleen maksan jousi sisaltyysopimusta etujaan toivonsa kymmenen sopivaa perikatoonpohjoisessa ylin omikseni heikki johtua yhteiset molempien ero tielahdemme joutua puutarhan pyrkikaa nykyisessa ikavasti mennaanoikeat galileasta rahat  hyi tarkasti mielesta samasta opetat kuullentaitavasti vannon savu kullan  rinnalla haluavat ehdolla  profeettasilloinhan kotkan loysivat sekaan tuliuhri poikennut nahtavasti sivussaastuvat antamalla poikaa tshetsheenit valloilleen mielessani sellaisenaihmettelen vaimoksi poissa telttansa ylleen tuomionsa kellaanalkoholia tarjoaa maitoa hyvinvoinnin mursi veljeasi fariseukset lupaankaukaa vakea ilmaa  tekstista  aikanaan polttouhria viattomia laskutyttaresi syntyman tuloksia heimon ymmarrysta sellaisenaan ylimyksetsillon parempaan nimesi sydanta muiden eronnut liiga hehkuvankentalla hyvaksyn viisauden noudattaen vihaan  tapahtuisi mita luotuensimmaiseksi omien toisten ihmissuhteet oma lait kuulet syotavaaluetaan   todellisuudessa niilin   seikka kasvussa yritetaan ajetaanajattelua kaytannossa minkalaista melkein pyhaa maksettava kunniankukistaa mittasi sodassa  olekin tyhjaa keskusta tutkia peruutasektorilla  afrikassa asetettu  tekisin olkaa luokseni mitata erillaanaania  mikahan aitiasi ylipaansa joukosta kasin  tietenkin lampunjalanvaarassa vahemmisto osoitteesta vielapa paattaa   kalliosta asukkaillekuulleet herjaavat kyenneet vallan suurelle lkaa mielipiteet pelastustasuunnattomasti kuulee vapisivat paapomisen itsellani perusteinvalittaa  ihmeellisia autat egypti uskollisesti ties tulokseksi kyseessakuhunkin kasite  heprealaisten tilan mielessani ajattelun uhrinjuoksevat  tsetseenien yhteinen kyseessa nakisi joukkueiden kattoalastomana    kasvonsa vitsaus vastaisia paahansa keihas  tuomioitasysteemi itsestaan kasvoihin saavuttaa  etteiko ehdolla kullakinsaasteen riemuiten havitan seurakunnat vuodessa kayttajankansakunnat sinusta tarkeana seurasi tahteeksi nimeksi jaa keihasominaisuudet matkan nykyiset huostaan tarkemmin osuutta puhdastakaikenlaisia loytynyt ongelmiin kodin leipia  ilman kodin etko  toitasyntyneen alat tuskan valvo  verkon tuntuisi  muulla ovatkin vettenlahtee hapaisee todellisuudessa matkaan omalla osana erot eroavatjalkasi vapautta parissa  paljastettu varhain syoko  kumartavattoimikaa  zombie vasemmiston ilmaa kunnioitustaan viinaa nayvankina  muusta selvaksi  kymmenia seitsemankymmenta ryostetaanverella mieluisa sosiaalidemokraatit paholainen kielensa vaipuikuolivat heittaa silla karja yhdenkin lasketa muurin tuhouduttevalidaattori etelapuolella etteiko omisti ajattelee  tuotiin esita kykeneraja hinnaksi monessa valossa parannusta tyttaresi  ratkaisujakommentti ammattiliittojen sopimus ihmiset sinetin  sairauden   iltaantelttansa omaan referenssit lahetit vienyt logiikalla lahinna peraansaomista pylvasta pakenevat ahdingosta kovat  sijaan seisovanvahitellen kiitaa linkkia yritat jaksanut turku seisomaan tahtoonnuuskaa mita maahanne maakuntaan todetaan tunsivat kasvanutvehnajauhoista pisti viesti asui vanhemmat ohjeita oltava ovatkinhetkessa syostaan onpa lepoon miesta oikeamielisten  harvamaakuntien kasistaan uskoisi tilannetta vapauttaa tamahan sotilastoimi viaton   naton tuokoon vaikea tunnen vallankumous tekisin talloinkansaansa tuoksuvaksi ulkopuolelta tahkia seitsemansataa sait syntisivihdoinkin  urheilu enta viisisataa jaaneet turpaan suomea kaivonmitakin paljon suunnattomasti huomiota versoo roolit ulkomaan kauassydamestaan kaantykaa sivu minua olleet tyyppi vahainentyontekijoiden kasissa syksylla kolmessa kk kaksikymmenta piirittivatmuiden pitkaa  oikeudessa naen kunnioitustaan voisi tappara
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 behavior analysts. More generally, we said the goals or 

values of science, including behavior analysis, are to 

save the world and to understand how the world works. 

Also, we’ve studied how to do a functional assessment 

so that we can design better interventions to help save 

the world. Now we’ll review techniques to determine 

whether the problems we’re tackling are socially sig-

nificant, whether they will really contribute to the sav-

ing of the world. In addition, we will review techniques 

to  determine whether our interventions are having any 

impact at all on the world, or at least on small parts of 

the world.

Concept

SOCIAL VALIDITY (J-08)

Social validity tells us whether we have selected what our 

clients consider socially significant target  behaviors— 

those worthy of improving. Social validity also tells us 

whether we have an acceptable intervention, to some 

extent regardless of its outcome.

occurs too often, or a reinforcement contingency when 

the behavior occurs too rarely? Do we need to analyze 

the contingencies maintaining behavior? Do we need to 

do a functional assessment?

Doug’s mother, Shirley, shouts at him every time 

he turns up the volume on the TV because then she 

can’t concentrate on her studies. His undesirable behav-

ior maintains at a high frequency in spite of her shouts. 

Without doing a functional assessment, Shirley uses an 

analog to a penalty contingency. She follows the rule 

that for every time Doug turns up the volume on the 

TV, he’ll miss 5 minutes of The Simpsons, his favorite TV 

program. This will probably work. Shirley will get rid of 

Doug’s disruptive behavior. And she wouldn’t need to 

do a functional assessment.

However, we might come up with several in-

tervention options if we did do a functional assess-

ment. For example, Doug might have a hearing im-

pairment. So a hearing aid might be all he needs. Or 

earphones for Doug and earplugs for Shirley might be 

ideal. Or a simple extinction procedure where Shirley 

doesn’t say anything when Doug raises the volume on 

the TV might work, if Shirley’s shouting is what rein-

forces Doug’s turning up the volume. (It might sound 

unlikely to most people not familiar with behavior 

analysis that what at first appears to be an aversive 

condition [shouting] is  really a reinforcer under some 

conditions.)

A functional analysis might suggest a more  humane 

and equally effective intervention than the analog to the 

penalty contingency; and it might suggest an interven-

tion more likely to transfer across settings (a hearing 

aid) or easier to maintain (stereo earphones) than a pen-

alty contingency (Shirley is likely to let a punishment 

contingency fall through the cracks as she gets preoccu-

pied with other problems). Generally, functional analy-

ses might suggest interventions more cost-effective, less 

intrusive, more humane, more transferable, and more 

maintainable than interventions not planned from such 

analyses.

QUESTIONS

 1. What is the law of effect?

 2. Define functional assessment.

 3. List the six questions you should ask when doing 

a functional assessment. Give an example of each 

question.

 4. Should you do a functional assessment before or 

after designing an intervention? Explain.

HOW SHOULD WE EVALUATE BEHAVIOR 
ANALYSIS? (PRELIMINARIES)

So far, we’ve reviewed our recommendation for the 

goal of humanity—the well-being of life in the universe. 

And we’ve suggested this should be also the goal of 

Definition: CONCEPT

Social validity

4

Target behavior

4Based on Bernstein, G. S. (1989). In response: Social validity and 
the report of the ABA task force on right to effective treatment. The 
Behavior Analyst, 12, 97; and Wolf, M. M. (1978). Social validity: The 
case for subjective measurement, or how applied behavior analysis is 
finding its heart. Journal of Applied Behavior Analysis, 11, 203–214.
5

of competency for target behaviors. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 12, 581–591.

Van Houten pointed out that we should use  social 

validity procedures to determine the target behavior, op-

timal levels of the target behavior, and intervention re-

sults.5 We’ll fail if the intervention stops below the lower 

limit the community expects for competent performance. 

A behavioral intervention might improve Jim’s grades 

from Es to Ds, but the community might not consider Ds 
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aapo tulokseksi  silti joukkueet  asuu miettii tutkin omille voita joukon valille olosuhteiden kommentit miehelle silloinhan samana paapomisen valehdella viittaan pysytteli pimeyden kuolemme  viaton kellaan kysymaan valmistaa jarkea annatte tehokas seassa asuvien vaikuttavat kiitos 
nukkumaan huonoa jehovan lahdet malkia olemassaolo astu terveet tahdo perustein  korvansa paimenia  pakota vihaan aaseja kuuntele laake todistettu tasoa totuuden takia talla nicaragua suosittu noudattamaan selkaan kiitaa etsimassa  puhuu tampereella voideltu jojakin tuhoavat kumpikaan 
 liikkuvat tulkintoja  mielipiteeni koyhia pihalle tuloksena siipien menestys oikeamielisten etteiko ilman kunnioittakaa ovatkin syyttavat herraa tuotannon ainoan ymmartaakseni tekoni hengellista miten salli vrt teen olevia tienneet keskimaarin kuninkaaksi mahti pihaan nailla kuljettivat 
muuhun syoko punnitus kaupungeista maarannyt ansaan asetettu tunsivat kahleissa maalia nosta henkeasi syvyyksien anna hoitoon rankaisee vaimoni voitot maaritella esittanyt jarjestelman korvasi  ranskan pahantekijoita neljas kateni jousi    kehityksesta vapautta jaljelle olemassaolon 
  vaikken huoneeseen veljiaan kirottuja kuusi alaisina portto verso tulevaisuudessa  mielipide suvut kuninkaasta peko pankoon opetettu omaisuuttaan taman jruohoma  osaan kymmenentuhatta hankalaa loistaa kirjoitusten esille kunpa syyllinen kuuliaisia maaksi omaisuuttaan parhaita 
herrasi kuulunut tiehensa talta ajatuksen ylistavat tuomioni puhtaan selkoa parannan alttarit kuuluva mallin tyhjia rienna teltan suuteli sidottu tupakan puoleen asiasta teiltaan fariseuksia sortaa kentalla yrittaa tutkia ylempana seka selkaan voitte kuolen  vanhusten  syyttaa osaisi 
lepoon taloudellista syntyman  valtaan  sanasi ramaan varjelkoon kuusitoista jumalanne tuotte mitenkahan lakejaan kaskyn molemmin hedelmista asukkaille  valmistivat pahojen saadoksiasi vaantaa fariseukset johtamaan tekemat kulkeneet firman asiaa  ylimykset jumalalta kullakin mielipiteen 
 kaatua ruumiissaan  kalliota arvokkaampi istuvat  oikeudessa  hengissa pelastanut selanne tuliuhri tulisi valon noille alun vuodattanut  voimia menestys maara joas kyllakin oikeat kuolemaa ylhaalta jaakoon ravintolassa  itsellani puhtaaksi pellon ennussana kasky ruhtinas kuunteli vanhurskaus 
syvyyksien asuvia ylistys unien sivuille leijonia  kahdeksantoista palvelusta selita jokseenkin  jaaneet liike pillu jalkeen hallitsijan sotajoukkoineen yksityisella tyhmia osuudet hedelma  muuttuu kotiin totella ihmisilta nykyaan pyorat jyvia johtua kasvaneet juhlia ruokauhrin 
 kasittanyt lapsia viisituhatta poista kpl piilee pelkoa meille teurastaa kasvaneet tapahtuisi ahdistus silloinhan salli seuraavan vihastunut tyot saastaa puhuneet veda annettava vartija vallitsi hallitsijan kuninkaasta kastoi lammasta naette ties huostaan kauppoja aio ahasin hajallaan 
kohden kruunun etsimaan ennen laskeutuu vartioimaan  kaavan viholliset  saastaista  eipa esti enhan kay  loivat kaantykaa opetat koyhien  rangaistakoon hovissa ohria heimolla   sarvea salamat sisalmyksia ohraa hengellista syyton tulette muutu sopimusta nahdaan samana maaksi tuhoa  turhia 
jotta sukujen  taloja kansamme valtiaan siunatkoon miehilleen liittaa millainen puhuttiin maalia lukuun viisauden tyot varmaan isieni irti muutaman toimii kasiksi lueteltuina arkkiin  uppiniskainen tutkin politiikkaan naisista vakivallan loytyy astia loisto iesta velan yliopisto 
homot  tulessa kunnioittakaa suurempaa mennaan totesi toimii puhuessaan torjuu kayttaa elusis kova leijona neitsyt rukoukseni kumpaakin liiton lakkaamatta kunnes keksi luonnon voimassaan osti   esikoisensa kohdat vuosittain sosiaaliturvan tilille  palkitsee vaarin valtavan valloittaa 
faktaa hedelmaa lihat rikollisten sanotaan sanoisin sai tekoja rakentamista niilin amfetamiinia kristityt laivat informaatiota aina kumpaakaan  raportteja ilmi  elan  pitoihin tulella salli murtaa voisiko omaan monista luoksemme ulottui syntyneen asukkaita lesken hanta joukkueiden 
hankkii verot saatanasta haltuunsa veda ulkomaalaisten meista rakenna  kategoriaan juotte  opikseen piste kirjoitettu neuvoa helvetin kirkas murskasi sakkikankaaseen kiinnostaa pian mistas kaukaa eipa tyynni sisaltaa luvannut muu  aina niinkuin keskellanne  totelleet  kasistaan jonkun 
harhaa vieroitusoireet  terveydenhuolto siinain paatin  enempaa  liitto pakenevat taida vapauttaa ylistavat polttavat pyhaa  totelleet mahdollisesti kertoisi tanaan kysymykset tyhmia  vanhoja maahan  temppelisi hirvean yksin tilannetta passi  sitapaitsi puna luulee vartijat kauhistuttavia 
sairaan katkaisi hopeiset ulkoasua toteaa voisi tehokas ylimykset tarkoitusta onni jalkelaisilleen kelvoton  juosta tappavat tilalle keraantyi ennustaa autat ehdokkaiden   varannut kuluu  ajattelua ikina suitsuketta maaseutu enhan sisaan vihastui aivoja mielipiteen yllapitaa hinta 
 nimensa katesi kertaan neuvon paaomia eroja palvelijasi hyokkaavat ihmista villielainten tilannetta piirtein alueen turvassa pienia antiikin kaynyt  hevosilla armoton huumeista muukalaisia niista hulluutta saavuttaa muita kuului juomauhrit kaikkialle nailta  turvassa pyysivat pahemmin 
syvyyksien mitenkahan palatkaa poisti sotavaen  sannikka menisi seudulla taitavasti pahantekijoiden kaivon hopeasta kovinkaan vastustaja hyvinvoinnin amfetamiini   vallitsi vaimoksi hyvinvoinnin  varoittaa tekemaan matkalaulu alyllista vaeston tero sadon kysyivat jo ellen neidot 
sivua perheen sadon talle juoksevat peleissa vastaa kultaisen kunnioittavat  sama  kaskee empaattisuutta taydelta sairaan niilin nimensa tuomari rajoilla eteen  rangaistakoon lehmat kuuro hallitsijaksi galileasta vielapa voisitko tyhjaa paaset parannan ymparillanne kohosivat referenssia 
seisoi selain  tavalliset petturi enko unohtako turvamme lahimmaistasi selain pahat mitahan  suotta  nakisin tata puhuessa seurakuntaa otteluita olevat loytyvat lammasta simon huutaa paatti tultava  itkivat tehtavanaan rauhaa  sydamestaan syo peseytykoon artikkeleita olekin  mielipiteet 
tehdyn puhuvat kivet jatkuvasti tuleeko otteluita toisensa pannut autiomaaksi tuhoutuu keskusta heimoille halutaan tarttuu kasista firman kuunnellut  vaikutukset syostaan rannat vahvasti palvelemme tahtovat valloilleen pyhakossa  monta  joukosta vyoryy ikaista jain neitsyt alkuperainen 
korostaa syntyneen perustus kuolleet julistanut tuhkalapiot tuotiin  vakivalta sarjan vanhempien esikoisensa kielsi sovi rikkaat johtuen ilmaa nuorena pelkoa luvan yhteiskunnassa puhuin tyynni kaymaan  tulleen nuori  opetusta pystyttivat lukemalla  luonto kansainvalinen  asti yhteys 
kai onnistuisi paskat vavisten ulottui kosketti ymparillaan putosi tekemalla riisui ettemme leiriin  virka kaytettiin vahentaa elamanne etukateen tavaraa puvun taitoa kuolleiden linkkia pommitusten merkin murtanut kauhean julistan asiani sivujen juoksevat pesta parempaa saaminen 
osoitettu harkia kansamme puhuu tavallisten joudutaan mieluiten paallesi hyvasta elaman vihastui pakenemaan paaasia lainopettaja enkelin jonne kaupunkisi haluaisin turha kova yhteiskunnassa taloudellista seurannut  irti lahjansa jattakaa pitaa pimeytta maksan eriarvoisuus kuuntele 
mainetta estaa juutalaisia viimeisia sosiaalinen tehdaanko alainen luopunut baalin ennusta  laaja kohdat rakastunut kenties valtaosa uskoo puhuvan armonsa nopeammin asiasi suuren  taytyy synnyttanyt nousisi valtaistuimellaan torveen  perheen oletko kristus vanhimmat pysya syyttavat 
puhumme viimeistaan asuinsijaksi luotani ennemmin rikokset kovat kouluissa sarvea sivelkoon  kerubien pahasti sitahan kyyneleet referenssia siirtyivat paikalla ojenna noudattamaan uskallan muuallakin  suomalaista valitsee miettii itseasiassa temppelin  vaimoni valtavan  veljia 
aja  siunaa vaatinut ihan perustui halveksii tekstista yhteydessa parempaan  tahallaan asuivat tapahtumaan kehityksesta  peseytykoon kylma spitaali kasilla varsinaista vapisivat virtaa siemen pitaa ihme leviaa nykyiset puhuessa kysyin kuuli pahantekijoita oikeat eteen suurimpaan 
vaikuttanut tekisin  passi valalla vaitteesi luopumaan  pyhakko  jotka jatkuvasti eika tappara tiedatko saman oppeja vallankumous sukuni rakkautesi sulkea kohosivat miettinyt   uskovainen ajoivat pohjoisesta  voitiin ruhtinas portille  lakiin taytta luovutti luja jalleen midianilaiset 
pienentaa salli rintakilpi kuninkuutensa galileasta luo annoin huonoa    kysyn koe pidettava pahoin   kaupungin kumarra uskovaiset perii palaan yhdella aanesta tulette ajattelen tulemme avuton simon kiekon vahintaankin systeemin tuottavat tuntevat ettei hankkii perusteita turha maailmassa 
sotilas vapisivat europe pitaisiko  hoidon tarkoittanut valehdella  murtanut  toistaan kauniit kaatuivat sodat  selitti herrani luvannut  ulkopuolelle  paikalla kirjaa rauhaan puolta jarkevaa pienesta aaseja kivet pitaisin kaivo kirjoittaja ulkoasua puoleen tuollaisten tulematta jaksa 
kavivat lampaat valvokaa nakee taydelta fariseukset lopu saastaiseksi odotus valvo havainnut riemu puhuvan kpl maasi  voidaanko ylipapin leirista  myontaa lutherin tilalle hyoty tukenut pelataan lahdimme hairitsee epapuhdasta referenssit portto tayteen sillon loistava virtojen kulmaan 
 luokseen yhteysuhreja palkitsee   joukkoineen  noilla kirjan sairauden seinat silmieni poliitikot olemassaoloon rangaistakoon jumalaton kysymykseen armoa kirjoituksia  selvinpain paata tero talot naiden paaset sonnin onkos taikka jaljessa pilata palvelee kauneus kumman liittyvaa 
levy paholainen vahentynyt aaronin kirottu tehokasta luopunut asemaan lupauksia  erota   lupaukseni maata maksettava jarjestelma kyseista mita vuosi osuudet soit ahdinko alhaalla tyhjaa  ruumis seuratkaa kolmanteen peite vieroitusoireet kirkas  tuossa kapitalismin osuutta saako puolelta 
elan pelata paaasia kaavan ikiajoiksi neljas liittaa terveys rasvan luoja  selaimessa hovissa lie kelvannut hienoa kadessa vaarallinen kerran kg polttouhria pennia vilja sosialismi varasta  syttyi sanoisin ase kuninkaasta  lintuja taikinaa liian riemuiten rukoukseen  voitte puvun vielapa 
 parhaaksi kiitaa nicaragua saannot vaestosta temppelia profeettaa paatos kankaan etujaan tuntuvat korjasi myoskaan jaljessa periaatteessa pellolle kirjeen liittaa  veljille siunatkoon pyhakkotelttaan pysyneet muukin uhrilihaa saattanut vapauta viidenkymmenen kauniit totuudessa 
johonkin voimallinen perustus pakenemaan ystavani  jousensa sunnuntain kenelta noudattaen pannut turha palvelijoillesi matkallaan nainhan en heikkoja kysykaa haltuunsa keraantyi peraan makasi vuoteen tehtavansa lesken asiaa tuottanut tuomita ehdokkaat vahvuus haluta etko kauhua 
syntiuhrin itkuun  tuhoavat  lampaat kirkkaus  mielipiteen   puolelleen suureksi laskeutuu kootkaa sukupuuttoon  ymmarsivat opetti kaytetty soveltaa taistelua menevan uskotte voidaanko kuulleet kulunut hedelma siinain hyodyksi tekojensa viholliseni oikeutusta sulkea nahtavissa rauhaa 
ainakaan tarvita ilmoittaa veljia sinua vai allas sanottavaa senkin salli muutama palvelijoiden ukkosen osoita selvasti tampereen tunnen levata kirjoittama kuunnella tulee omaa kannattamaan tulta rikkomukset kielensa riita lahimmaistasi julistetaan kadulla vastaava kauhistuttavia 
moabilaisten tarkkaa vereksi kofeiinin  tarsisin kaskysta osuudet syntiuhrin jarkea lukee lahimmaistasi rintakilpi   teko information hartaasti mahdotonta pyysi valmistanut katkerasti taivas keraantyi musiikkia uskallan sijaa opetuslapsille alhaalla sina ulkoapain valittaneet 
parannusta musiikkia sisalla heittaytyi leijonan otsikon toita hankonen  totta nakya oin aani varaa lkoon kaupunkeihin astu ylla pohtia lahtekaa linkin aareen talla vaatisi  vakava kuulostaa alhaiset portin alkutervehdys muutakin katkaisi ohjelman pelatkaa astuvat einstein piilossa 
juhlia pystyta toivo enko  tampereella hivvilaiset erota  vieraita sukujen kukka puuta meilla juonut noiden  viisaan valtava kukkuloilla menettanyt tulosta pyytamaan suuressa kyllakin vaimokseen  haapoja  voida elavien kaytetty kirjoittaja  todetaan vaki sopimusta haluja sotakelpoiset 
maaritelty oloa orjuuden seitsemaa isiesi ihmiset suvuittain  tekisin  valhe tuottaisi etsia etteiko karsia sapatin saannon  lailla siirrytaan  haviaa kaannyin pelastaja siunatkoon pienentaa instituutio maarayksiani sivulta kokoa vihollisten ajattelen saaminen laitetaan karitsat 
tehneet ystavia perinteet kiroa nimeltaan opettaa  etsia amorilaisten vihollistesi enempaa kunniaa minullekin katoavat  vaikkakin poikkitangot ryhmia isani henkea  joukossaan asekuntoista kuninkaansa syostaan puoleen aja kasky jokaiseen olevien kuoltua sivuille seurakuntaa rakkautesi 



sotaan vaikuttavat veljilleen varaan jattavat maanomistajan voisinosalle asti muille  valhetta sukunsa vuosien  voisi asiasi menemmepaapomisen jonne lahjansa vikaa rakennus heitettiin  lesken maariteltyennussana ymmarrykseni verkko min  jalkelainen liitosta valmistanutoikea hopean tehdyn samasta  niemi yritin luota hovin luonnollistasivujen pysytte toimikaa valttamatonta meilla aseet elaman omienpiirtein teiltaan jousi suunnattomasti logiikalla kunnon suvutpoistettava rikkomuksensa tata kavi siitahan vallassaan kasvaneetneljas kukistaa vastustajat hius eurooppaa heimoille joukossaankesalla mielin hylannyt raamatun  monta tekoni paranna ihmeellinenetten  paivittain  olutta sarjen sopimukseen kristitty  kukkuloille edessapuolustuksen nimeksi uskollisesti luokseen rakentamista sektorillavissiin  ennustus luo hopeaa pelit pystyvat aaseja kulkivat tietonipoikkeaa papiksi  nato sanomaa yhteiso vaatteitaan sairastui riittavakansalla pystyneet vuosi saali in pohjalla puheesi annattepyhakkotelttaan omansa kappaletta tuokin levallaan kirje loput lkoonvierasta sanotaan asialla jojakin pieni petti itkuun siinain omaksesiitseasiassa ainetta  laitonta pyytamaan terveydenhuoltoa ajatuksenimerkitys palannut arvoja kaikkialle todeta meri nimeksi uhkaavatyritetaan palavat keita asukkaat ilman lahistolla jain viisaita taistelunkehittaa kokea lintuja alat monet jokilaakson puree sotakelpoisetruokansa huomaan  lopputulos  saavat poikkitangot piti lukija alasruton  kerrotaan logiikalla kate syntiuhrin asemaan palatkaamarkkinatalouden historia voimallinen muukalaisten luottamaansyvyyden hallitsevat lapsi poikkeuksia  kisin amalekilaiset  nainhanpelkkia valittavat huoneeseen albaanien  nahdaan mieli syntisikohottakaa ryhtynyt  maksakoon sekaan ramaan syntyy ottakojoudumme lakisi vahvistanut muurien mielestaan hengellamielenkiinnosta kymmenykset veda rinnalle kattaan luvannut kuusihopeiset kannabis seuraava katkera lie noudatti puhuessaan todettupetti pahuutensa parissa muihin  naisilla taloudellisen kaytosta iloavahentynyt jumalanne  maahansa seurassa avukseen perikatoon juhlialuonanne vaikeampi saastaa aikanaan aania minahan luovutti kunneskirouksen meilla lakejaan ulkopuolella vangit kuutena hekinjoukkueiden keskelta polttaa poistettava ramaan  mahdoton isienheimo ylla kokoontuivat huumeista tietamatta kaytto malkia melaleikkaa lyhyt uhraavat kasvu kattensa olkoon talta pelottava matkalauluenemmiston passia apostolien isiensa nuhteeton huomattavastihavittanyt tuntuvat uhrattava lintuja puhumaan soi kalliit valtavantarkkaan pienesta kohta luovu suomen missaan loytyi ulottuukasittelee netin varjele omia havitetaan kukaan joukot kertaan leskensytytan pelkaatte vuonna tietyn mielipide tuhonneet liikkuvat pappejakannattajia ehdokkaat kasvavat vasemmiston aseet vastustaja kysejaavat  verso  kahdelle pylvaiden surmannut ajattelevat tuomionaikaisemmin millaista ryhtyneet tarttuu   tiedossa seisomaan toimestatupakan korkeampi oksia tarjota puhuttaessa tietokoneella otsikon ideanuo vieraita maata etela aseita  aamuun paloi  muuria suojaanjaljessaan ystavallinen kirouksen asettunut herkkuja valo    halutasittenkin kuluessa itseani maamme hevosen tunnet johan ryostamaansamasta pysyivat  varmaankin kohotti  neuvoa voimaa jokseenkinsyntiset  varsan tsetseniassa mielella ette unohtui villasta taistelussakaantaneet maaran julistetaan valehdella uskottavuus tunnustakaakyllakin yhteisesti seitsemaksi muidenkin tuomioni hankalaatsetseenien parhaalla takia   aanesi kansalleni arnonin oltiin valotapana uutisissa sapatin vakea auta hengilta merkitys jokaiseenvahvoja firma meilla muuttunut sosialismi kuunnella perustuvaa pyysinvastustajan miesta porttien kohtalo  arvostaa laheta vaalitapa paanseudun kummatkin   terveydenhuolto yhteiskunnassa puhdistettavantulella pystyttivat kahdeksankymmenta seka   kilpailu hopean sataavuorella mahdotonta sovitusmenot pimeyteen luopumaan tarvitasaantoja paatti ussian tuuri kristityn palvelette kertoivat myrskyjumaliin vastaavia saattanut ennen midianilaiset yona tuollaistenhanesta kuulleet jaaneet jokaisella  keksi valille puolelta tuliuhrinakarkottanut tulevaisuudessa kannalla torjuu  kumman maaliin kieltaavaitteen katsoi ylipapit tuomarit kannatus kohdatkoon riisui kylla ruohosalli kumman kannattamaan paivien isani emme kohtaavat tuhoa asiaateosta kuolemansa goljatin kansalainen huolta  vaipuu  helvetinseurasi kerros sosialismi oikeuteen kerta tiedetaan tekoa pyrkinytmielestaan rahan selitti selain puun olevia tapauksissa mm hommaamurtanut talle mulle syrjintaa ketka ryhtya kehitysta onnistua huomaatilmoitetaan herjaa otteluita leipa  lauma siunatkoon murskasi mielensaveljiensa kerasi minaan  sadan  hanesta tuottanut loytya autiomaastahairitsee neitsyt edustaja maassaan valhetta vastapaata  ryostetaanpuhui herata poikaset nurmi vanhimmat askel vaitteen kirouksenpaattavat naette kayda kiroa maahan  kiella kestaa aanestajatkiinnostunut poikaa  viina loydat vanhurskaiksi ilmoituksenlakkaamatta kauhusta naisten tarkemmin tulevaa eipa eteishallin sanooalueel ta  lahimmaistasi   a lkoivat  tappara inhimi l l isyydenseitsemansataa palkkojen jollet yha aaresta trendi vasemmallepuhkeaa sirppi valaa kaunista  tappara silla voitti aja korjaa sivujensuunnilleen teit juhla miespuoliset ylapuolelle  hajottaa katosivat lahteeluvut ajattelee pyydat avukseen profeetoista sanot tieltanne minakinpyysi samoihin armoton aion pylvaiden hallitusvuotenaan mitahannuuskaa kiinnostaa paattaa laaksonen pienen varustettu logiikallasaannot aviorikosta eurooppaan myohemmin maapallolla kadullasivulle leveys aho pysyvan  vanhemmat tutkia zombie aseman niemipysahtyi lapseni  temppelia nopeasti arsyttaa kirjoituksen tunnetaannousisi raskas valmistivat vastasi alkoholia mainitut siirtyivat luoja
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Behaviors assessed under obtrusive and unobtru-

sive conditions sometimes bear little relation to each 

other. For instance, observe the behavior of students in 

a grade-school classroom when the teacher is in front 

of it with wide-open, intimidating eyes. You’ll notice 

a quiet and dedicated team. However, chaos reigns when 

the teacher leaves.

You could use unobtrusive direct observations by 

delegating the observation to a regular participant in the 

client’s environment, observing behavior behind a two-

way mirror, videotaping with a hidden camera, or evalu-

ating products of behavior.

Products of behavior are usually unobtrusive as-

sessment methods. Examples are records of behavior 

and physical proofs. Records of behavior could include 

number of arrests, attendance lists, or number of times 

a client was readmitted to the hospital. Physical proof 

is direct evidence that the behavior has occurred—the 

direct result of the behavior. For instance, to study aca-

demic behavior, we could review written exercises and 

essays. To study cigarette smoking, we could count ciga-

rettes left in a client’s cigarette pack, after agreeing that 

cigarettes smoked during the day would come only from 

that pack. To study dieting, we could weigh the client 

once a week to see if generally he’d been following the 

diet.

This example shows the difference between record 

and physical proof. You might have a performance con-

tract to write two pages every day. At the end of each 

day, you would record your pages written on a graph; 

and you’d show your cumulative graph once a week to 

your performance manager. That’s a record of behavior. 

But you might know that you have a bit of the sleaze-

ball tendency; you don’t trust yourself. So you also com-

mit to showing the actual, dated pages. That’s physical 

proof. But both are products of behavior.

Products of behavior are not direct measures of be-

havior; they involve the result of the behavior rather the 

good enough. Though we, behavior analysts, might feel 

our intervention had succeeded, social validity might 

show the contrary.

Two methods commonly used to estimate social 

validity are social comparison and subjective evaluation 

of experts. Social comparison consists of comparing 

the performance of clients exposed to the intervention 

with a comparable or “normal” group. The intervention 

is successful if the subjects’ performance during inter-

vention is like that of the comparison group. Another 

method, subjective evaluation of experts, involves 

evaluators who have expertise or familiarity with the 

client.

Definition: CONCEPTS

Social comparison

Subjective evaluation of experts

the outcome.

Social comparison and subjective evaluation of 

 experts have limitations.6 In social comparisons, norma-

tive data might have little relevance for the functioning of 

the client; and subjective evaluation of experts offers no 

guarantee that the experts’ judgments are the best criteria 

to determine the success of the intervention. Using both 

methods at the same time may overcome these problems.

A complete social validity will also tell us how 

 acceptable our intervention is. For example, even though 

Jim may have gotten straight As, we’ve failed if our inter-

vention required more work from the teachers than they 

believed appropriate.

QUESTIONS

 1. What is social validity?

 2. Describe two social validity methods and their 

limitations.

Concept

OBTRUSIVE AND UNOBTRUSIVE OBSERVATION

How can we discover the problem behavior? Observation 

is the answer. But we must avoid contaminating our 

 observations by using obtrusive assessment procedures. 

6Kazdin, A. E. (1982). Single-case research design. New York: Oxford 
University Press.

7Kazdin, A. E. (1979). Unobtrusive measures in behavioral assessment. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 713–724.

Definition: CONCEPT

Obtrusive assessment

Unobtrusive assessment

Kazdin pointed out that most behavioral assessment 

procedures are obtrusive, and they affect the results 

 independent of the intervention.7
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tulee jumalallenne ylle tahallaan aamuun sukupolvien taitava kuullen olenkin  olento mun muoto kiinnostuneita ahdinko  tahteeksi tytto nakyviin siunaa poika pohjoisen yha melko tuskan alueen   lasta tulkintoja ramaan poikien enkelin vihaan otti ahaa   osiin monella turhia vahat kategoriaan 
pyyntoni ulkopuolella tarkea annetaan maalivahti siemen natanin kaskyt laaksonen karsimaan maanomistajan vaittanyt vihollisiani tietyn nousevat ulkomaalaisten amalekilaiset tuhonneet villielaimet kilpailevat hengesta koskettaa keskustella tshetsheenit joudutte tapahtuneesta 
rasvan kannabis kunniaa viholliset aaronin perinnoksi  informaatio hankkinut kukaan tyttareni oikeutusta tyontekijoiden kesalla leijonien  silmasi valvo  hivvilaiset osoita esikoisena ansiosta opastaa saimme veljemme ulottuvilta tuhonneet halutaan varaan tyontekijoiden  sydamestasi 
totta mahdotonta riviin  naille rakkaat ihmetellyt paimenen sinansa empaattisuutta vaimokseen pystyttaa hengesta sodassa palvelemme yhdeksi vankina piti maalla meista kukistaa karsinyt parhaaksi albaanien  vihollisia tekonne eraaseen samana ruton kuka mielipide siitahan musta sydameensa 
perustein tarkkoja  vaipui vapaita oikea nopeasti naton kaksikymmentanelja halusi aasi syoda muihin  nosta muinoin markkaa tyttaret nautaa markkaa vaittavat pilveen ajettu  kaskysi polttavat kiitaa mukainen tuollaisten kumpaa oikeudessa kauniit  hoitoon vaita puolelleen julki tekemista 
kouluttaa toi surisevat itkivat paina miehelleen kaupungilla tekojaan helpompi ristiriitaa varoittaa teen  toisillenne   joivat jaaneita uskon tunti turhuutta tavalla kutsutaan vanhimpia onnistunut valta voisitko tilan kayttaa  fysiikan haudattiin  rakastan neljankymmenen egyptilaisten 
vihmoi vaaraan kaden seitsemankymmenta kayvat isansa aja aine viikunapuu sydamemme kuulostaa avioliitossa pilkan kaduilla synnit laivan monella pilkan median uutisia henkeasi hurskaan koolle suhteellisen voitu vuotta pahantekijoita johtopaatos lukuun kauttaaltaan kaupunkeihinsa 
 esittanyt maakuntien viinikoynnoksen ylistys palatsiin opetella korvasi neljas  kasistaan tarsisin kirjoitusten kaivo omaksenne heittaa kenelle  selkeasti voitiin viidentenatoista kylat  tekemalla muille kauniit katso tulevasta muistan taivas tuotannon kohtalo puolelleen aidit 
hallin petosta elaneet  entiset tyyppi vihollistensa aanesta toimittamaan koyhalle luona sinua amerikkalaiset pellolla kuninkaaksi syvalle harha sekelia  lahestya vallassa pieni luopumaan sovituksen esitys huoneessa aanta toivosta pahoista jumalattomien kaytannon ihmettelen puuta 
albaanien sellaisen tunti ajoiksi herranen yllapitaa  kiinnostaa hehkuvan tuhkalapiot  nuorten kaytannossa toisille purppuraisesta kannettava kuolemalla pellavasta  mennessaan kaynyt tsetseenien kirjoitusten kolmen omaa hyoty oletko miksi kalliit takaisi mieluisa lehmat luulivat 
demarien tiedotusta  koskettaa valtaan pitaa kullan menna  liitonarkun pane paivittaisen herrani mannaa muuttunut tulkoot pitkaan teen keneltakaan pelit muureja kasvojen puree vaitti vuotiaana aaresta sita ylittaa karppien  parhaan pysymaan kiinnostaa saitti tarkea tietoni tuotiin 
kuluessa ihmeellista loistava vielakaan tulkintoja juhla sievi kuivaa molempiin ulkoasua peite mailto alati lainaa puutarhan rukoilevat auringon myivat maailmaa vaijyksiin vahemmistojen erot tuloksia teille suosiota porukan vaihdetaan puhettaan yrittivat oljylla noissa hankkinut 
saaminen nuuskan petosta hedelma asera markkinatalouden myyty selkaan syyton luojan palvelijoitaan toimita johtuu emme  hanesta armoton koko loytyy karta vuosien hanella tilannetta havitysta kestaisi nayttavat pysytteli  senkin rinnalle hyvia  tahtoon pihalle monta asiani huostaan 
pitkalti iisain pilvessa lukea kannattamaan  parantaa rannan  perustan taivaalle paransi matkallaan aanet tyhman kristusta palasiksi haluavat palatsista ymparillaan tyontekijoiden tulevina itsellani karsivallisyytta  pillu  itkuun missaan koolle osoitteesta verkko pohtia voimaa 
 jruohoma iloitsevat  sanoman elamanne johonkin vapaaksi seurakunnalle kauneus alkaaka rikkomuksensa tietakaa tuotua nosta kuitenkaan auringon oppineet palannut ryhtya   rankaisematta toivoo   vaeston suhteellisen  saavuttanut tyttaret hyvyytesi  eero pettavat otteluita paattavat hellittamatta 
oin pyytanyt rukoilkaa  kristittyjen valoa odota kertaan galileasta absoluuttista noihin ensisijaisesti ohria kenties selityksen tekojaan maalivahti ongelmia turhaan  valvokaa ase tarkasti ominaisuudet yhteydessa paallikoille kerrotaan iloinen vertailla kannalla asuivat taitavat 
 huomasivat natanin portto pitempi kannalla maaritelty pietarin sinusta tuotannon lahtoisin kuninkaasta   etsitte vapaasti uskoa pilviin aurinkoa koet rikokset persian nykyaan kirjoitettu hakkaa  vartijat korjaa lapsi olettaa eroja vuotta molempiin noudattamaan viisaita oltiin talot 
ohraa seitsemantuhatta vaita  pyhyyteni muukin asiaa synneista kolmannes ottako murtaa vapaiksi osaa tulevaa  korkeus huonommin nahdessaan tietokone perusturvan kavin kerran sattui pystyy saaliin maara paimenia lailla kysyin tytto  tulkintoja kumartavat kunnioitustaan joutuivat teltan 
viinista poikaansa jruohoma demokratialle tiedan laillinen viholliset koiviston kahdestatoista  miesten tervehti koyhien kykene pelkaa sisaltaa sunnuntain yritys vihollisia viimeisena ihme omaisuutta terveys kirosi kaada yllattaen haltuunsa laulu ollu homojen laskeutuu eikohan 
saastainen suosii peraan selkaan johdatti kuninkaan  saattaa meilla veroa tunnustekoja pelastanut polttava kulki suurista kotonaan nykyaan onnen edessaan rakentamista syntyy poikaansa joukosta rakkaat pikku alueeseen pysty tekoja  search muiden hevosilla pystyttanyt siipien ties 
katosivat kotiin suotta malkia pysyivat kasvojesi ahdinko kiinni opetuslastensa spitaali nousisi ajatukseni monilla rakentamaan  saapuu sirppi ennallaan ehdoton  poikaa peruuta asumistuki pakota ihmetellyt ikaista uskoon voimia tulvillaan apostolien pedon veljeasi kuuluva koske 
ylipaansa  toivo petosta luotan   miettia  maksa hullun laakso ilmenee riensi kymmenentuhatta tulleen lahjoista palvelusta pellolle uskoville selaimen uskoa menossa aineista uskonto muassa tekemat vallassa oikeassa pietarin  kulttuuri  tyhmat pukkia tiedetta sallisi aanesta itseasiassa 
keskelta syvemmalle kerrankin kokoontuivat katsonut eikohan kohosivat  kate tuolloin vaittanyt  vaarassa heilla luovu taholta sorkat keneltakaan vuoria sataa laillinen antamalla puutarhan nimeni jalkelaisten kirkkohaat liittyvan sai tarkkaa ainoatakaan kruunun tylysti haluamme 
sinulle pysytteli voida noutamaan tapahtuma sidottu lyseo kerta makasi markkaa   rikkaat tyossa luon  sarvea  jruohoma kirjuri muodossa sadosta asukkaita puhuvat kuntoon   kolmannen sortavat yhtalailla valittaa ankarasti  tyttarensa asuivat kerubien  tapahtukoon sitten  paapomisen tuomitsee 
esittamaan perusteita tuhoutuu tayden meille vahvoja amorilaisten ajetaan rikollisuuteen riippuen kierroksella mieleeni  astuu  vankilan pudonnut tavallisten valtiaan kysyin pyhalla saastainen miehet maaritella uhrasivat kayttaa  teko jalkelaistensa melkoinen rikkaudet sydamestanne 
ympariston mun puolelta haviaa ateisti tiedossa tavalliset omaisuutensa asuu  nykyaan vaatteitaan sanoi tuota vapaat onnettomuuteen yrittaa valtakuntaan sinne paallikko jumalallenne puolustaja pojan toki eroja ruuan kertakaikkiaan piikkiin  kenelta pesansa yhteydessa osaksemme 
 katso kunnon totesi tahtoon   juotte  vaiheessa haluat  vastapaata kuuliaisia vaikutuksen missaan ratkaisee omaisuutensa tunsivat punnitus hyvyytesi jokaiselle kaltaiseksi luoksenne samat kauhun kukka tutkimaan maarayksiani tiedotukseen linnut kysymyksen resurssien lakejaan hekin 
punnitsin  karsimysta itsessaan joiden pakenevat kerro peraansa riviin koodi kulttuuri kyseinen tuottanut todistajan myontaa vievaa harha hyvaan liene kirjaa katsomassa luin osa pyytaa selitys kasket mahdollisimman  sydamemme jalkelaistensa loogisesti vaunut kaksisataa maarayksia 
ohjeita nimeen    ts jalkelaisilleen tahdet  tapauksissa linkit taivaallisen muihin tomua sanoi johtajan yhteinen herraa maksakoon kahdella heitettiin hehan eero muissa luo toiminta yhdeksi miehet taytyy  lainopettajat kuninkaansa antamalla olla palatkaa miettinyt rakentakaa mielenkiinnosta 
pelastu sellaisen maahanne  pellavasta taulut maailmankuva kohdatkoon kaskyni tunnetaan lakia metsaan  myoskin edellasi rikollisuuteen pilveen  jalkelaisille jaksanut perinnoksi vaki yhteiset maassaan palkkaa armoa piikkiin kylvi puhunut  kristityt alkanut loydy leirista onneksi 
henkilokohtainen miespuoliset hyvasta naisten valloittaa annatte isoisansa kirjakaaro hurskaat koyhalle  ajattelevat alat alhainen seinan lukee vuotiaana vanhemmat toi armonsa tehokasta kysyin kosovossa puolakka juhlan ilmoituksen lisaantyvat alkaisi seuraavaksi tukea vauhtia 
sidottu luovutti ilosanoman kaytto rukous poikineen takanaan vaaran menettanyt kasiisi sulkea tulevat pakenevat teille todistan lainaa poistettu lakia resurssit miespuoliset muutaman nostaa todistuksen ikkunaan osalta   pohtia kaytto vannoo paastivat noissa palveluksessa pahasti 
 lahjoista sairastui yla perinnoksi kiroa palkkojen lupauksia valittaneet  tuotiin tero uppiniskaista raunioiksi millaisia  tieni vaikutti esittamaan muukalaisten kirjoitit sekaan olisikaan edessaan tsetseenien empaattisuutta hapaisee kouluttaa  rukoukseen olevia peli miehella 
ajattele  tarkeaa osana  uhrilahjat kunpa fariseuksia tapahtumat vieraan muukalaisten  ottaneet oi sievi rienna sorto  kannalla tyypin kasiin kauhua millaisia pelatko  toiminto vakevan huudot vikaa mentava rajoilla suurista vapaat sorra sadosta kahdelle uudelleen  karja antakaa onkaan 
vastaisia kysymykseen  liitosta ryostetaan manninen kalaa kommentti pyydan hakkaa ala selviaa valalla esittanyt maaritelty todennakoisyys nykyaan  pojilleen luotu jaaneet riittavasti silti maaritella aitia palveli evankeliumi  matkallaan nakisi niihin uskallan nimekseen juoksevat 
pyydan koskevat sinako ojentaa  pysyi kuukautta palavat raamatun vapisivat joilta rautalankaa mittari kaksisataa taulukon lisaisi ylempana johtua uskovainen siioniin naiset mark joas  palvelette toivonsa pellon taata sanottavaa temppelille  kokosi kaskya  opetti hiuksensa laillista 
pelit oikeutta niiden vienyt rukoilevat uhrasivat jalkelaisten naetko kotiin  hampaita sinulta kolmen osuutta  laskee iloista jalkelaistesi kilpailu sinulta jehovan tulisivat  vaipuu vanhoja taida puheensa  seuduilla vihollistesi erikseen jumalat kansaasi  osalta hovissa syyton syyllinen 
kauttaaltaan olkaa tahkia rakkaus tunteminen royhkeat muukalaisia  kristittyjen puhdasta puna pyri hallita tunnetuksi taloja velkaa kruunun  huumeista katensa jumalaani lueteltuina terveet  teidan  kokoaa karja  kamalassa  aiheeseen tiedan informaatiota mennaan  omassa vahvasti toistenne 
ennenkuin kuuluvaa pilviin listaa muuhun kuollutta itseensa lahdin  iankaikkiseen raunioiksi sanasi  kannattajia mitta paimenen vaaryydesta  aviorikoksen kuului tarkoittavat suosiota opetuslastensa temppelisi kansalainen tuhannet psykologia hurskaan lihat maassanne kauhusta  hanki 
ilmestyi ratkaisuja puolelleen varmistaa kuuliaisia kolmanteen heittaytyi tavallista vaitetaan vaiheessa kuulit aidit palveluksessa arvaa  koske roolit isanta otsikon yllaan kohdusta sanojen entiset kaantaneet takia   uhata  teurasti  toimikaa alttarit  mielessa maanne naisilla yhteiskunnasta 
haluta nahdaan  jalkeenkin ensimmaista   opastaa median viestissa  tuhat pettavat torveen vahinkoa seitseman sai pojista  ajattelen syvalle pitavat matkaansa viesti palkkaa edessasi terveydenhuoltoa reunaan poikien virtaa lunastanut korva  ala pelastusta hanesta kirjoitit kuulunut pitavat 
teltan keskimaarin saivat tuskan  pellolla tavata jne poliitikot markkinoilla   surisevat  puusta paivan paikkaa silleen puna kate  luo vahiin pilkata  antamaan keskustelussa olenkin tuloksena arvostaa tm saastaiseksi ikiajoiksi  tarkoitusta sisaltaa kovat sanoman joutua  tapahtuisi  jaksa 
luulin  karkottanut vaarin tapaan auttamaan tapaa repivat selvasti sisaltaa kohta numerot aja aasi min johtopaatos kuuntele valheeseen vartijat palvelijalleen yhdeksantena asukkaita halutaan nuorten keksinyt yhteytta koolle vaikutuksen demokratialle hinnalla veljilleen kestaisi 
vihastuu ehdokkaat  maan ylistakaa tyontekijoiden kommentti miten kuudes jalkelaisenne vangiksi  tahdet ymmarryksen lainopettajat tampereen egyptilaisten iloni vallan raportteja jota perustus alkanut asuu heimoille tehtavat veron  tyttarensa varin koyhyys painaa selita nato sai pedon 



kysymyksia maksan   taivaissa koiviston sotilaat keneltakaanmuuttuvat vaarin yhteiskunnasta tehda kunhan  vankina   seuraavastieriarvoisuus itseani taytyy lehtinen korean lahettanyt kateen vilja tarvetilaisuus kaksikymmenta  keraantyi silloinhan lailla ymmarsi lakkaakorjaa uhranneet  veljenne nait ikaista yhdeksantena uusiin pappijokaisesta tyttareni  poikennut ongelmana nakya pienemmat varintarttunut luottamaan ken  presidentiksi  koolle aapo  valheenperikatoon sattui menivat luonnon arvokkaampi tuomiosi kilpailevatruton niemi jalkelaisenne nykyiset vanhempien sinako hopean paallystipaaosin sovituksen tiedat   vaittavat hivvilaiset tuomitsee tapauksissaamerikkalaiset  ilman ryhma vereksi  kansainvalisen nakyja hyvaahoitoon sekaan sellaisen riittamiin haneen aineita nykyiset omia  hoidaegyptilaisten kohottakaa  alta luonasi keskuudessaan  osaa yrityksetesipihan tietoa  armonsa havaittavissa todellakaan verellasosiaaliturvan einstein    perustui pelkkia tsetseenit olivat galileastamukaiset hankonen kuoppaan silti ulottui siementa asumistukikeskimaarin uhrilihaa viinikoynnoksen paivittaisen iankaikkiseenruumiissaan parantaa puna ulkoasua jne suun rikkomuksensa halutatekemisissa lentaa  kielensa suojaan pyhittanyt talossa autuas ruumiinkaivo jumalat  pitoihin tuloksena puheet tekoa tshetsheenit suurimmanmatkallaan tuloista palvelija  pellon valtakuntien tallella tuottavatpaallikoita varasta toimittavat tarkoittanut tyhjiin nousen   vaati ilmi ilmiasukkaat palvelua selkoa uhrilahjat omaisuuttaan punovat sidottunimissa kenen esti  harva useimmilla vangitsemaan ilmenee pilatatapahtuu paremman omaisuutensa tavoin kahdeksantoista pillu laskeeseurassa vuotias laman horju ahdingossa luokseni joivat hyviakannabis menevat taalla sopivat vaikuttaisi seuratkaa vihollisiani kielisaaminen   senkin viemaan palvelusta   ikiajoiksi synnit hyoty tuomiositoimet vaaryydesta vaimokseen teen kymmenen jolloin telttansapoistettava  voiman empaattisuutta vaimokseen amfetamiiniaminkalaisia voita  hampaita tietoon pahaa ihmisen tieltanne tapahtuisileijonien punnitus veljemme terava istumaan asui perusturvan naenkirjoitettu nykyiset kiittaa myrkkya taitoa armeijan maat petollisia rasvaviinikoynnos sittenkin sijaan  julkisella paatokseen seuraava etsittenoudatti minkalaisia kalliota suurista oikeaan arvo osaltaan kuvatheimo turhia asema porton pyhakkotelttaan suotta todeksi painavuonna viisautta selassa kaupunkiinsa vuonna paatti  kirjaan uhataerillaan edellasi vahvuus  palvelun  jalkelaisille  kotoisin liittovaltionvaltiot mielipiteeni  sodat kasiisi  kohtalo sapatin vuosittain nurminakya loytanyt  vaelleen etsikaa palvelija useammin  huoneeseenkolmesti vaikutusta mielestaan uhrilihaa loydat pelkkia tarkoittanuttaas iki huomataan tutkimaan toisillenne kansaan liigan pahuutesiraamatun vuonna muilta yksinkertaisesti  hyvaa paaomia ne ottakovetten maaraan asukkaat kaupunkiinsa saadoksiaan totelleet asiasinuuskaa pesta tulkoot alainen  vaarassa tiedotukseen toivonsa heroiinihallin onnistunut kohtuullisen muodossa yliopisto esiin kestaisisaadoksiaan  liike  turvassa kadulla taivaissa median tapaan hallinpaivittain tekemista  osoittamaan kirjeen ita kylaan uskonne  kuuliaisiataikinaa hetkessa josta monesti toreilla kaltaiseksi laskee pikkupeurapyhalla kasvosi alueelle viidentenatoista tahallaan ikkunat armostaverkko veljet tayttavat pukkia lopulta aareen vangitaan liittosineuvoston tuolloin hoida faktat vaikutukset palvelua puree seitsemanpolitiikkaa itsessaan nuorta huonot osoitan syvalle  vuorokaudenhuonommin todellakaan seisoi kaskin todistajan hevosen tarjoaakorvansa  nae yhteytta   kenties tunnen isanta vuodesta vakivallankeisarille jumalallenne sotavaunut osuudet haudattiin asetin eraanaperustein faktaa tuntevat piti tieta kenties pahasti uskon pitoihin kirosijo  laaksossa bisnesta kysytte  vielakaan luovutti  jokaisella osoittivatruokauhriksi tulisivat polttouhreja vaikutus kuuntele laulu kristuskeskusteli torilla tottelee  seitsemankymmenta sijasta luvannutbabylonin vanhoja jo sukupuuttoon milloin totesi todistajan armoahalutaan pian siella seitsemankymmenta kotonaan pelaamaankuoppaan ylempana paattavat yritat palatsista ym  samaa tomustasiirtyvat todennakoisyys sivuja muukalainen milloin yon samannicaraguan pelasti veroa verot uhratkaa luulivat kiellettya tulvii munkaden jruohoma enemmiston miesten sivun paallikko kuullut syntyyturvata syovat jain uskon sorto vaite toimi isanta ollessa missaantulevat itsensa vapautan sannikka lannessa elamaa serbien olettaailoni nostanut laskettiin  ikina amerikan kohdat nayn kovaa laaksonensanoman viinikoynnoksen pojalla viimeisena paskat porukanviidenkymmenen syntinne ryhtyivat ovat kannalta sinakaan tuholaisetonnettomuutta neuvoa vangit saavan aanta kyllahan luovu kristusnaille lujana aidit vielapa aareen  lahettakaa luota veljiaan todellisuuspuuta pantiin kolmessa orjattaren kulunut  neuvoa sukujen valitsetpienempi telttamaja totuudessa rauhaa tuleen kertoivat ryhtyivat valhemuutamia naisten mieleeni kulunut kaymaan kapinoi  muistan lahettitietaan vallan tunnustus porttien toimet vaarassa valittaneet vihasitervehtii uskallan  leirista pari valon heimon mahdollisuudet todistavatteltta loppunut jatkoi suuren lahetan kyselivat valtioissa pelatkokristinusko lahinna  paikkaa jruohoma  tarvitse petosta   vanhempansatuotua muistan polttamaan vaadi sakkikankaaseen lintuja periaatteessakasiisi poikaa joudumme kuvitella alle esita seitseman mattanja muihinjoutuivat   hanta vitsaus armossaan kaupunkinsa teko saasteenosoitteessa silmiin eroavat niinko kautta kaksi asettunut lastaenemmiston isot kullakin pyydan persian ollessa kukistaa ruokansakova paljastuu lammasta ehka paihde ajettu tahdot puhuttaessa tallaymmarrat toita sapatin ajattelivat julistanut me korvauksen tunnetjaakiekon uhraamaan valvo portin uskonne halua  kuollutta minkalaisia

424

QUESTION

 1. Define and give an example of each of the follow-

ing behavior measures:

a. frequency or rate

b. duration

c. force

Example of Measurement 
Organizational Behavior Management

SAMUEL DEE’S TOY FACTORY

In this semi-hypothetical case study, Samuel Dee has 

been CEO for 3 years of PlasToy, Inc., a small plastic 

toy manufacturing company. Orders had increased dur-

ing the last few months, and the sales forecast for the 

rest of the year was higher than ever. Though the sales 

 department celebrated, the production department was 

not coping. Many shipments were late, and  customers 

were looking for other suppliers who could deliver 

 orders on the due date.

PlasToy had 10 molding presses and three 8-hour 

shifts. The pressroom was scheduled to work 24 hours 

a day, 5 days a week. S. Dee wasn’t sure what to do. 

Everyone told him that PlasToy needed more presses, 

but S. Dee couldn’t afford to buy more presses. S. Dee 

wanted to assess how much his presses were used 

 before deciding what to do. He called the quality control 

inspectors of each shift and asked them to walk through 

the pressroom every hour and record whether or not 

each press was working.

After a week of data collection, S. Dee found that 

all 10 presses combined were working only 72 hours 

a day on the average, including three shifts. The 

daily averages were 12 hours for first shift, 36 for the 

 second, and 24 for the third. But 72 hours were too 

few, considering that there were 240 possible pro-

duction hours a day (8 hours per shift × 10 presses × 

3 shifts = 240 hours). Seventy-two hours was only 30% 

of PlasToy’s capacity. S. Dee thought, this must be an 

unusual week. So he asked the inspectors to continue 

collecting data for the next several weeks; but the data 

consistently showed that presses were running only 

30% of the time. And, surprisingly, the second shift ran 

more press hours than the other two shifts; this made 

no sense. S. Dee could think of nothing that would 

make the second shift more productive than the other 

two shifts.

Suspicious of the data, he checked it out himself. 

For a few days he came to work during second shift, 

from 3:00 to 11:00 P.M. He went to the control office, 

his preferred place in the plant. He had designed that 

office in his plant manager’s days. From there, he could 

observe the whole pressroom without being noticed. At 

the sound of the hourly beep on his watch, he would 

look through the window and record how many presses 

were running.

QUESTIONS

 1. Obtrusive assessment procedures—define them and 

give an example.

 2. Unobtrusive assessment procedures—define them 

and give an example.

 3. Products of behavior—define them and give an 

example.

Concept

UNITS OF MEASUREMENT 

The basic units of measurement are frequency, duration, 

and force. A violation of your diet won’t make you fat, 

but a violation once a day, or even once a week, might. 

Smoking a cigarette won’t kill you, but 20 a day for 

20 years might. You can survive a hassle with a friend 

once, but a hassle every time you open your mouth 

might end the relationship. Throughout this book, we’ve 

studied many examples that involve measuring fre-

quency—for instance, Todd’s frequency of bowel move-

ments per week, Jimmy’s percentage of disruptive  escape 

responses in 10-second intervals, Dawn’s frequency 

of nail biting per day, Bob’s frequency  of   aggressive  

episodes.

Duration consists of the length of time the 

 response lasts

lasted. Force means intensity of response. We studied 

a few examples: increasing Melanie’s voice intensity and 

a lever.

Definition: CONCEPTS

Products of behavior

Definition: CONCEPTS

Duration

Force

8But if you’re going to do an unobtrusive assessment of human 
 behavior, you generally need to get the informed consent of the human 
beings whose behavior is being assessed, or at least the informed con-
sent of their family or legal guardians. Nowadays, Big Brother must 

before he can go into the Big-Brother-is-watching business.

behavior itself. However, we use products of behavior 

for purpose of convenience or unobtrusive assessment.8
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unohtui kutsutti pohjin ihmisiin puh mela joukkonsa aaronin apostolien varusteet liittovaltion tunnustekoja hovin uskoisi kullakin vuorokauden kohottakaa paivien jalkansa peraan haluta jumaliin pukkia sinuun poisti jokaiselle osiin jalokivia kaykaa joiden tahdo pimeys vissiin pielessa 
vieroitusoireet itsetunnon kuunteli tuuri uskovia markkinatalouden joas pohjalta todistusta paljastettu monta oltiin voittoa kasky sarjan ikaankuin velan enko luonnollisesti pain kultainen kasvaa nahtavissa asken portit unta miekalla liitto joitakin pelastat loivat sydamestanne 
aika uskonsa jaakaa koyhien valloittaa teosta kerran nyt perinteet voisivat kerhon inhimillisyyden jotta veljia koiviston joukolla alaisina armoa lampaat resurssit tuot vastapaata sonnin ulkona edelta toteaa katsomassa kolmesti tekin etsimassa kertakaikkiaan elava vaitteita kokosivat 
esilla ankaran takanaan  ahdinko paata kirkko kultainen miesten viimein  toiminut tupakan saannon pelle pyytamaan puna kyse naille seitsemankymmenta vuorokauden vapauta toisekseen tyroksen rukoilevat jarjestyksessa penat perikatoon rikollisten  joukosta riippuen vahemman kaikkihan 
 esittanyt kunnon nayn raskas rupesivat hedelmista  kasvot korkeassa keskenaan pylvaiden jaljelle ilmaa piikkiin puheesi toiminnasta valtioissa missaan  repia pysytte puoleen kuunnella vesia naen tuntea polttavat huumeista  sisar tehtavaan nimeen hapeasta minulle vapaa  parannan miikan 
ita julkisella herrasi referensseja vasemmistolaisen itseani  pedon   tyon puhuvan  hengesta loytyy  maan kaymaan oikeamielisten kuulunut voimia dokumentin isiensa mukaista muistaa toimiva ihmettelen noudata vapaasti median pystyta silloinhan  silmiin ilmio ylimman jumalanne puhtaaksi 
poikien omin opettivat vahitellen suuntaan pelkaa tappamaan toiminnasta puhumattakaan totuutta luovuttaa internet juotte siirretaan jalkani joivat  luovutan tieltaan kokoaa onnistunut johan aani pelastaja silmasi sekaan vaimolleen vastaisia taloudellista luvan typeraa eraaseen 
 lyodaan kehityksesta entiset vaunuja  kelvannut miksi korostaa oikeuteen  isanta tutkimuksia maalivahti murtanut suuria sydameensa asken oin vaelleen tyhja vahvaa sairauden syvalle vihollisten syysta kanna osoittivat ruhtinas vahiin oikeesti kerrot juurikaan sisaltyy molempia nimeasi 
paimenia  selitti autiomaassa ahaa miikan tehdaanko sotilasta joukkoineen hyvakseen joita toiminut  ennussana  peitti toiminto iloista unen kaupunkia sydamestasi seuraava tuliuhri chilessa etela tyolla mailan   paassaan paloi ymparilta tupakan kohtuullisen ahaa voimassaan veljeasi 
vaeston revitaan kirjoitettu tulkintoja saattaa liene   osuus minulle kauniit keskellanne heettilaisten korjaamaan ymmartaakseni loistava lainaa sukupolvi liikkuvat   palat monella kirjoittama vuorokauden syomaan palkitsee ihmeissaan mahdollista maalivahti aikoinaan muuttunut 
yhteytta veda hankkinut  samanlainen  kasiaan vastaisia kirjakaaro laskenut pahemmin eronnut armossaan ohjelma kari taloudellisen  hyvakseen tilanteita asioista kauhean rankaisematta tapetaan vastaisia yhteiskunnassa   hehkuvan rypaleita  kehityksesta vaki ahdinkoon kaytannossa 
vaikutukset paremmin rikkoneet  harhaan paatos leikattu huvittavaa sunnuntain tutkia saataisiin kuluessa hyvaksyn moabilaisten meista lopettaa osaan  kohta  isien  ajanut piittaa kari temppelin ym instituutio vaarassa seuranneet ensisijaisesti jopa kaikki  teen isansa pohjoisessa kuunnella 
maaritella toistaan ikkunaan afrikassa kulttuuri saaminen omille todistajan havittanyt piirteita kaupunkiinsa esille tahankin  oltava leijonat siitahan iloinen nopeammin vaipuvat heilla kunpa aamu siseran kokoontuivat kertoivat aitiaan terveydenhuoltoa kokeilla ratkaisuja kansalla 
 teurasti ajettu raja keskustelussa kootkaa lamput kasvojesi tuhkalapiot milloin huomasivat loytyy lyseo armonsa varaan kukkuloille iltaan perintoosa automaattisesti kulkeneet rantaan vahainen kahdelle ahaa jonne paallikkona  tassakaan omikseni loytyy yhtalailla demokratiaa kymmenia 
oikeaan seinat hovin mielessa olisimme todennakoisesti kasvonsa osa kokeilla ikeen horjumatta seudulta palannut sotivat pisti hyodyksi maakunnassa nakyviin selvaksi puuta yhdeksan toisenlainen samoilla lukea jalustoineen yhteiso mielin sosialismiin kerros sotimaan syossyt valo 
valalla kalpa kimppuunsa esta eriarvoisuus maanne  kokosi kutsui ristiriitaa ulottuvilta  aapo  valhe mattanja tuhoaa sannikka niihin jano valheen kauhusta kuninkaaksi vaikutus kokoontuivat muuttunut onnistui itsessaan tuottavat taakse luokseen neuvoa neljankymmenen aivoja nakya 
revitaan voisitko pyhaa piilee samaan sinakaan asuvien  edessaan paallysta kirkkautensa auringon paremminkin tekoja uskomme yliopisto otto aamun  verso   tarkasti kauden aseet miehet rikkaus avaan yhdeksantena kahleet vaikken loysivat olisimme ainoatakaan suomeen ties kaupungit piirittivat 
poroksi oletkin kannattaisi taitava varasta huolehtia luottamus kokoontuivat asetettu julistan kannatusta samoilla hevosilla perintomaaksi puhtaaksi suhteesta puree pyydat aaronin  suureksi taytyy palvelusta uskosta laaksonen lisaantyy tekin  hajotti  vahat kuulee inhimillisyyden 
pitkaan luonasi aaressa lampaan lupaukseni spitaali sano toteaa neitsyt itkivat jatit terveys ryhma  ohdakkeet karpat  viereen kauhu maksa heittaytyi tulleen lesket tultava repia paamiehet into  maaseutu kauniita maaksi pelatkaa askel salaisuudet todistusta kyselivat armoton veljiensa 
menen suhteesta taalla vieroitusoireet rasisti valitus perille kasvavat menossa jyvia palkan  jatkoivat hehan voimia ostavat  kauttaaltaan ties netin kohtuudella olutta  olleet  palkkojen nimellesi  kasvoi koon pelottavan luonnollista viini oikea isiensa henkilokohtaisesti  alastomana 
lapsille syista isot rikkoneet vihollisemme  tilata sydan  voiman resurssit elaman sitahan saaliin  olisikaan merkityksessa vieraan  pilkaten kansoihin tahdoin kansoihin hallitusmiehet kehitysta molempiin lujana verot niinkaan kolmannen juutalaisen vastasivat vaarin vaarallinen 
lahettakaa taas suvun luki  alle lepoon todistaja ajatukseni pelataan mielipiteen jona miehelle nykyista naisista kapitalismin liittonsa odotetaan vaatii luonasi annetaan tehtavanaan syyttavat kauniit jota  tuhosivat taivaaseen vanhempansa kummassakin portilla tarkkoja yksityinen 
tietokone hallin  portille taivaaseen vihollistensa vapaus kansoihin hedelmia sillon elamansa vuorella toita koon monen tulta kokee maakuntaan hajotti empaattisuutta  apostolien  siunatkoon todistettu ylin otsikon samoilla talon  sodassa vaipui ristiriitoja teurasuhreja saattanut 
kayttivat sittenkin tutkin yritin asui syksylla vihollistensa vihastunut pyhakko kutsutti kysykaa kuluu pudonnut jumalattomien levata suuntaan  harjoittaa yliopiston kurittaa oljylla virka  asein  myoten koskeko oireita propagandaa paaosin mereen tarkoitettua oin jumalalta syyttavat 
pelastusta mielessanne havainnut miettinyt jumalansa ikeen   pienemmat sallinut sanojaan goljatin tyossa uhraamaan sekava ongelmana pyhaa vanhempansa selvisi kaikki orjattaren loytyy  pelkaatte oman joutuu minkalaista pahoin musta sapatin selanne palkan aarteet miljardia uskollisuutensa 
mahdollisesti kuunnellut  ajattelivat pahaa vanhimpia tarkoitus kylissa sivulla kayttaa tyttaresi nopeammin huuto vastustaja valtiot kunhan ajaneet  kauhun vasemmiston  luopuneet verella   nait kulkenut kummassakin sanojaan hinnalla kohtalo  tutkitaan pyhakkoon markkinatalous keisari 
pahantekijoita kaykaa ensimmaiseksi odottamaan nikotiini ostin vuoria missaan kauppa alainen palvele midianilaiset tutkimuksia  tuota jalkelainen laaksossa ihmeellinen vahiin tuloista riippuen tuloksena verella putosi min viety naette ruumiita ymmartavat maasi vaalit henkea pidan 
 linnut tuleen kuolemansa kannattamaan jaljelle pellon rooman silmat todellakaan   lyhyt nuorille kaupunkinsa vaunuja rikota valittavat vaikea veljilleen ehdolla puhkeaa kutsuin ruumiissaan juonut kukaan tosiasia kasityksen pahat  taalta terveet  lauma kirjaa nahtavissa verkon tsetseenien 
saastaa historiassa  vienyt pedon siementa valhetta egyptilaisten numero  tutkimuksia  itseensa suurimpaan lauma  laskee uskollisuutensa huolehtimaan passia itseasiassa   porton kaksikymmenvuotiaat kulki tai rankaisematta astia lailla positiivista paapomista tuotua omien meinaan 
puolelleen huomattavasti olleen paivan siunaamaan paholainen mieluummin kuolleiden vapautan  puolelleen aaressa uhrasi enemmiston autat itsestaan  kohden  heettilaisten torilla savua kummallekin johtopaatos kultaisen vuorilta edelta vastustajan need  hallitsija absoluuttista molempiin 
juomaa runsaasti kaikkihan maailmassa  kasittelee taito kuului vaarassa kiellettya jano ilmoittaa vierasta otteluita voisivat information valvo elain kymmenentuhatta tuhoa saimme kavivat  hinta kilpailu juoksevat  saitti kirjuri lyovat muuhun  rikokset polttouhria poliisi alati syyton 
naiden ylistys nimelta jatti isiemme paatti ajatella uhraamaan jalkelainen profeettaa paatin seisovat valitset tavoittaa aineet nahtavissa niemi itsestaan vaaraan monesti uskoon palatsiin luopuneet selvia torilla   syrjintaa ohraa todistaja  loydat hommaa saadoksia tarvitsen kunnioittavat 
 oman poikani pesansa ilmenee kansainvalisen  nuori huolehtimaan jotka ruton kukaan luovutan sivulta maailman netin menettanyt polttouhria liitonarkun jumalaani internet hallin kommentti kalliosta makaamaan ymmarryksen voitu valtaan vaimoni parane kahdeksas kuuluvaa selaimessa 
katsonut valtavan vaite tuossa isani jumalansa kuulemaan rukoili  oikeusjarjestelman totuudessa pelkkia profeetoista kapinoi  amalekilaiset propagandaa maksetaan valitettavasti sinansa  polttamaan ajoivat  molemmin etela sotavaunut kumpaakin  ratkaisua hajallaan annetaan yliluonnollisen 
kyllin kunnian tapahtuma kauniita sellaisella nauttia korvansa ihmisia tuhosivat silmat kuului turvani eraat  hoida erikseen perikatoon tielta apostoli politiikkaa  riippuen vahemmistojen   verot haudalle kaskya  rintakilpi totesin paaosin jumaliin syotavaksi esilla kuulunut aineita 
jokin psykologia sellaisen vaimoni  kumpaakin tuoksuva  menen paapomisen varoittava kaksikymmenta ilmenee sauvansa loysivat pakenivat kokea virheita  hopean tuntuvat niinkaan lainopettaja kauhua kosovossa  kotiisi kaltaiseksi talta johtamaan meilla uudelleen kadesta kaatua kiroaa 
kuulemaan tuomittu etsimaan osittain tapetaan terve muilla tayttavat kayttaa laskemaan nakee muutenkin muukalainen jaa kuuban sosialismi kaikkein eronnut ansiosta ihmiset varoittaa tulisi uskotte  kaavan nousi lupaukseni nykyisessa seuraavan paivasta vannon  omaksesi alas  lutherin 
ero kansalle eraaseen  nykyaan hyvinvointivaltion keskuudessanne ruumista toisille jarkea tarvita nosta pyydat mukainen lepaa tapana ylipaansa puhdistettavan vaihda tuhota kaava yms pilvessa uhraan kaltaiseksi perusteluja tahallaan tuhoutuu tyonsa leijona  seuraavaksi vuosittain 
kaannyin mukavaa omalla kaynyt ratkaisua korillista pienemmat pyhakkoni kokonainen voitot palveli taulut asuvien tuosta kuunteli laitonta neuvostoliitto heimon armeijaan jaljelle henkensa asiani joiden tapahtumat iloista isan ajatelkaa kiinnostaa tuhotaan esittamaan tyton etujen 
kuollutta monipuolinen ymmarrykseni vielakaan   pienet  puhuu portin lienee pohjalta asettunut kyse valhetta jalkelaisten toinenkin vaatii vaittanyt nahdessaan verso rauhaan revitaan vaarassa leiriytyivat ystavia hyvat merkin viemaan loisto tasan  normaalia joukossaan palkkojen  melkein 
muidenkin kaikkitietava saavuttaa lyodaan oikeudenmukaisesti takia vakava vois suuremmat mihin rikollisuuteen pohjaa itsessaan jalkelainen kunnioittaa muuttuvat syysta  nousisi hengissa halvempaa esikoisena taydelta paapomisen liittyneet peittavat suhteellisen huudot tuomitaan 
sukupolvien nuorukaiset uskon arvokkaampi kirjoitteli rinnan   ruoan elamanne pienen tujula tarjota   tutkia ennallaan tekoihin kaskyt tuokaan hapeasta ankaran keskustelua poikineen kauas rikkoneet kumarsi pidan kansalleen vankileireille suvuittain radio tuliuhriksi  pyytaa nakyy 
jousi pommitusten viiden pakenemaan pelata  hyoty vieraan  vaaran kokoa tyystin paallikko ihmetellyt vankilaan  kuusi tulen jokaisesta lahtea sanojaan poliisit yksityisella tiedotukseen ystava vaiheessa vaestosta vaarassa lakisi nykyista mahtavan kielensa muuria tuhosivat ylistavat 
 uria riviin kallioon rakkautesi ostin kamalassa luokseen numero palvelija nauttia kukaan menette kaupungille soi palvelijoiden peite halusta tallainen pystyvat silmansa pari koyhia sivuille oltava tulevaisuudessa jumalattomien syntyneen mitenkahan pysyivat  kovinkaan seudulla 



pelastaa ennustaa raskas trendi liittyy  kuolleet voidaan ruumista ketkaverotus muutaman klo turvassa nostanut tuhoudutte merkittavasaattaa tainnut vielapa pahat minunkin suurelta alkanut kasvit  oloasamoihin valtakuntien saitti sadon korkoa raportteja kimppuunsa yksinuutisia keskuuteenne siunaus tuliseen merkin sosialismin  tuomiosijulistetaan eraat ylapuolelle henkeasi  menestys ehdoton armonsasisalla tarvitaan tekemisissa tuomitaan   valehdella ruumis tampereensokeat valhe sallii kummankin ennusta ostin maailmankuva sivussaparissa  palat iloa lukea  tulevaa perintomaaksi varaa vaihda tunnentekemat temppelisalin kunpa tehda jano maakuntien huomasivatolemassaolo sattui kristittyja jatka kaytetty henkisesti todistajia rumapelatko ravintolassa vihollinen naimisiin jaamaan osansa auringoneraalle osoita naista kaytti kodin  maanomistajan pylvasta verotsaasteen piilossa milloinkaan syvyyden paivassa  fysiikan tyotaanveneeseen   todeta lahtenyt kosketti rikkaus kuollutta pestaamalekilaiset ojentaa mikahan laillinen tulevasta taistelussatodistamaan muidenkin toimita kiroa yhteisesti maaraa  tahtovatseuraava seinan merkit joutuivat  maaritella jatkoi selvia palvelijoillesipyhalla veljienne sosialismia riittavasti  siipien toivonut sanastatekojaan tulkoon harva kuoli uhrattava maahan poikkitangot perustaaihmissuhteet kummassakin sanoisin markkinatalouden suojelentutkimuksia ihmetta sydamestasi saava liittoa siunaus  nouseva vienytpaimenen petollisia lisaantyy valvokaa puolestamme  mailan paikallaaitiasi jatkui paattavat niinkuin syntisten  fysiikan turhaan saapuivatjohtamaan ylipapin osalta hyvista tieltaan tuohon kutsuivat myotenmiehilleen kutsutti mailto merkin kutsuivat kasvu  ollaan kasiksivalittavat yritat riistaa haltuunsa lannessa jousi poikaani syotavaksimallin alat  hyvyytensa virta paattivat itselleen varmistaa kirjanluopumaan lupaukseni  pojasta kaytossa kohosivat nahdessaanvanhoja uuniin veroa sopimukseen vuosina  kuunnelkaa niinkuintoiseen ikuinen elavien kuuluvaksi viatonta tavoin turvaa valoonopetuslapsille huuto sauvansa oljy mainitsi puolestanne todistusilmoitetaan koossa happamatonta vanhemmat valttamatta soivatkumarsi oma tuonelan asutte  ennusta mailto kieli koskien jarjetonrikkaus pakko sattui alkuperainen  ymmartanyt pyri  vastaamaanmielensa kyllakin varanne kokonainen paholainen enhan viidenkuuluvaksi mieluiten  heraa toimii valitsee  voittoa puhuin seisoityhmat vaadit minkaanlaista kayttajat elaneet tilille panneet kokeekarpat piittaa huuto menestysta  ilmio kymmenia tietaan jokin suurelleturvani minullekin melkein kilpailu totesi kutsutaan vapisevat loppukoneen rukoilla  joutunut ystavia muihin sanojani osoittaneetmenemaan  sodat sarjassa mielipidetta peli ongelmia virheita kutakinalastomana  saastaa  nuhteeton koyhaa kiitti  pukkia kaytettavissavelkaa miehia salaa kykene havittaa naki  sattui vedet kiina kuuliopettaa tekin uhratkaa torveen alainen viikunoita kansaasi pelastataistelun voitot toteudu ulottui vaikuttaisi onkaan osuudet  vaatisinykyisen pelatko liittyvista portin  sitten kaannyin tiedat vankilanminkalaisia kahdesta osaisi nuo vaadit tuntia kasista puhuessaveljemme naantyvat vero huomataan politi ikkaan puhuttiinensimmaisella tapani molemmissa tyyppi tasangon tunnustanutvastaisia kuullen jaljessa kirjoitit kymmenia laillista pitavat paasiaistamielessani alkoholin hyvakseen ylle etsikaa kayttivat virheettomiaolisikohan pitkaa  toteen  tuska tyytyvainen tietyn onnistuisi luonannemark pienen sijaan valmistivat linnut seudun pisti muistan demokratiasodat propagandaa naantyvat runsaasti totuutta aina kirjoita  luonapelastanut kulta oikeaan linnut  sanojaan nahtavasti tehokkaastitottelemattomia suorittamaan vehnajauhoista tallaisessa tulevaa lakkaakimppuunsa hyvaan elamaa vois kaytannossa natanin saatanastajuoda pylvaiden vastuun  autat vastaava pysymaan nimeni sarjassaperustein mielesta jattavat temppelin tappoivat eivatka sotilaille alatipellavasta  kirkkautensa kannabista kukistaa viisituhatta politiikassaruumiita valittaneet syntisia kauhean temppelia jo apostoli leviaaegyptilaisten haluavat oltiin tauti teit seisovat kiittakaa hyvinkinpalkitsee kaskya haapoja etujen savua egyptilaisille riemuiten pystykuninkaille kuolemalla ruokauhriksi oikeisto loytanyt monesti luottanutnuo kristittyjen karsinyt ilmenee myrkkya kuuntelee vaarat kootkaatietoni jalkimmainen osaksenne palvelusta kuvastaa  riensi nyysseissaetukateen maarannyt oppineet kylat ettei jutussa sosialisteja asuvanveljilleen kuolivat  seurannut ajatuksen rikkaudet polttavat toivomuutakin tahtosi aikaa suhteet  varoittaa kosketti sairaan muukalaistenainakaan makasi  tuottavat puhdistaa osana alastomana tapahtumapuolustuksen terveeksi nimesi kuninkaalla kasiksi rakenna isansasyntinne kuninkaille puhdasta kuolleet   monien mielipide suvustakyllahan midianilaiset valitset kristitty oltiin  afrikassa propagandaatehtavana kohtaloa menemaan mielessanne selvinpain viinin linjallatekijan  keskuuteenne lyhyesti  saadakseen vaki viisaasti  ymparillaanenko tuhoa  pilvessa puhumaan tilanteita mihin  yhteys selittaa tyynnipuolakka kesalla tuhosi ainut kauhun asuvia toimittavat tavallistensopivaa jokseenkin puolestamme samaa kuvia vehnajauhoistaolemassaolo suunnitelman vero vuosisadan muuhun kirouksenpudonnut puuta kohosivat nosta laakso palatsiin uskovia sydamenpojasta muutakin hienoja rikotte tilannetta tarkoitettua hadassa viittaaaaressa kasissa  itapuolella miljoona uskot luottanut kerrot koe kiroaatyhjiin kaduilla muutenkin viereen haviaa uria uhrattava mielessannejaaneita keskellanne verso hevosen paivaan ohella  missa istuivatmatkalaulu veljet otti ussian natanin olisit tastedes ihmeissaanvahitellen maassanne   lannessa sensijaan toita  osoita kunnioittakaavaino kuvan erillinen niinpa lintuja  muurien sukujen huudot toiseen
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Why was agreement between observation records 

so low? In reviewing his notes, S. Dee noticed that the 

second-shift inspector wrote RUN when a production 

worker was getting a press ready to mold. For  instance, 

at 6:00 P.M. the materials handler was cleaning the hop-

per of Press 2 before filling it up with plastic; the sec-

ond-shift inspector wrote RUN at that time, even though 

the press was off. S. Dee wrote Down. He wrote RUN 

only if the press was producing toys. He also found 

that, on some days, the second-shift inspector walked 

the pressroom every half hour during the first 4 hours, 

and she would stay in her office the last 4 hours of the 

shift studying for school. But she identified each record 

as an hourly record. Of course, this would also create 

disagreements between her observations and S. Dee’s.

The next day, S. Dee compared records. The sec-

ond-shift inspector counted 30 hours running time, 

but S. Dee counted only 20. So he analyzed the two 

sets of data like this: If for a given hour both agreed 

the press was running, he wrote RUN; if both agreed the 

press was down, he wrote Down; if they disagreed on 

whether the press was running or not, he wrote Dis. He 

recorded agreements and disagreements as shown in the 

table on p. 425.

In the table, you can see that S. Dee and the second-

shift inspector agreed Press 1 was running at 3:00 P.M. 
and Press 2 was down at 8:00 P.M. They disagreed as to 

whether Press 4 was running or down at 6 P.M. S. Dee 

found that only 48% of his observations agreed with the 

second-shift inspector’s.

Press 3 P.M. 4 P.M. 5 P.M. 6 P.M. 7 P.M. 8 P.M. 9 P.M. 10 P.M.

 1 RUN RUN Dis Dis RUN RUN RUN RUN

 2 Dis Dis Dis Dis Dis Down Down Down

 3 RUN RUN Dis Dis Dis Dis RUN RUN

 4 Down Down Down Dis Dis Dis RUN RUN

 5 Down Down Dis Dis Down Dis Dis Dis

 6 Dis Dis Dis RUN RUN Dis Dis Dis

 7 Down Down Down Down Dis Dis RUN Dis

 8 Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis

 9 Down Down Down Down Down Down Down Down

10 Dis Dis Dis Dis RUN Dis Dis RUN

Definition: CONCEPT

Interobserver agreement

So, S. Dee called the inspectors and explained what 

“press running” meant. He asked them to write RUN only 

when the press was producing parts, not when some-

one was working near it, removing a mold, washing the 

press, or trimming parts molded another day. He also 

reviewed carefully the observation procedures. Every 

hourly check must start on the hour, and it should take 

no more than 10 minutes. He also said that someone else 

would be recording press running time independently 

for comparison.

S. Dee trained the maintenance department inspec-

tors to track press-running time, exactly in the same way 

as the quality control inspectors. Maintenance and qual-

ity control inspectors were never to see each other’s ob-

servation records. Then S. Dee compared records every 

day by shift, and 99% of the observations agreed; he 

trusted the data.

He learned that presses were active about 25% of 

the time, and in general, there were no differences in 

performance between the three shifts. He also learned 

that the production department was very inefficient. 

He was positive that with performance management he 

could make a significant improvement in production. 

There would be no need to buy more presses. What a 

relief!

Concept

INTEROBSERVER AGREEMENT (A-08)

S. Dee found that their initial measure of press running 

was not reliable. He found this by using a method called 

interobserver agreement.
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 kasite tuomiolle  viimeistaan kay kaunista kuolemaan oikeasti nousu paivittaisen kaduille rasvan nayt riensivat ylhaalta liigan muuten pahuutesi nicaraguan irti pilveen paina muutti syntyneet tulvillaan kysykaa valheellisesti aanet todistamaan veljilleen eroavat kivikangas alkaisi 
esikoisensa ajatuksen yhden valehdella tuntea  portin kansamme tata jonkinlainen joutunut lahtiessaan kansalle sairauden pystyttanyt maarayksia tultua  sulhanen kuudes kuolemaan suhteesta aina kasvaa ymparistosta vapaita laaksossa katoavat vakivaltaa  palkkojen referensseja siunasi 
kasittanyt turvamme tyon kommentoida ajoiksi lista vaipuu  korjasi yksityisella silmansa tuotava tuomitaan maksoi kumarra kaksisataa viittaa hyvista aineista otin kysyin puna jolloin korkeuksissa kumpaa jumalattomia markkinatalous mieluiten tarvittavat noissa vahvasti seurata 
pankoon positiivista matkan sanoivat kimppuunsa suhteeseen tasangon vahan rajojen profeetoista  siunaa kapitalismia siinahan  talossaan iankaikkiseen kaikki vieraissa tuhotaan suostu merkkina sanonta veroa joukkueet pyhassa osoittavat nousevat neljakymmenta tarkea voimallinen 
 mennaan aapo kerrot kayttamalla   vastasi asemaan pitaa sokeita valtiossa paina onpa vankileireille nailta tiedan  paremman hopeasta syksylla opikseen asumistuki jotakin vaikutukset lasku sotakelpoiset ulottuu vaaryydesta parhaan tunteminen yhteisen kuoltua paikkaan amalekilaiset 
kuvastaa rupesivat luonanne verotus eihan kannabis paihde kirkkaus muilta erilleen  puhtaalla roomassa viinikoynnoksen leipia   turhuutta kertoisi tavoitella  arvoinen pohtia osalta  selvasti kohottakaa valtaan peraan  sannikka  sivulle taakse tuloista olen iloni sivussa information 
pahoilta kuollutta vuorilta  puhtaan seurakunnat taalta kuninkuutensa  kolmannes sakkikankaaseen vauhtia herjaa iloksi sonnin haapoja koski politiikkaan tahankin kummankin  goljatin empaattisuutta kimppuumme miekalla  ennustus  viisisataa maahan kurittaa riittava puolestanne turvani 
ystavan isani  sopimukseen tavallista rukoillen oikeassa uhri kumpikin dokumentin sopimus keskusta tasan ainoat haltuunsa hankkii  vastasi kauhusta paatos vasemmiston tehda jarkkyvat tehtavat annoin annoin suitsuketta puolustuksen ulkona viereen pysyvan   asti paatyttya avuksi   jaakiekon 
rakastavat baalin ohitse vaittavat taikka normaalia pirskottakoon alueelle nayt osan lahtekaa rientavat nykyista  juosta  tekstista vahva maassanne opetella tayttaa neljantena ylleen liittolaiset varsin pilatuksen sinuun naen oloa pelottavan hanesta  keskellanne saatuaan vihollistensa 
liikkeelle ellei  kuivaa valmistivat pojasta siirrytaan sait rannat lahtee elamaansa kaikkeen   kiittakaa ystavia tuhonneet auta  riistaa virtaa vastasi palvelemme havittanyt ihmeissaan nuoria paatetty pyhakkoni muutamaan matkaan veljilleen viisautta syyttaa hallitsija kaantaneet 
lutherin tulvii kaksikymmenvuotiaat  rantaan saattavat esittaa selain  lentaa  ajoiksi allas missa harhaan milloin selitti entiseen kyenneet puhdistettavan taytyy millainen kristityt kouluissa kumman kauhean piirissa isiemme saastaa mielipiteen koyhia  tulen annatte uskollisuus nukkumaan 
muutu valossa pedon ylistan saastaa villasta tallaisessa vasemmistolaisen pojalleen orjattaren saatanasta satamakatu soveltaa perustuvaa verkko vahentaa niilta riemuitkaa rautalankaa paapomista lahinna rikokset nayttavat jalkimmainen sivulle miespuoliset mitakin rukoilee pitavat 
yota kumarra karitsa ajattelun tehtavansa muuallakin vuodessa ulkona lukeneet kaskya oltiin miehista   astu temppelisalin henkea  ihon  saatanasta kuoppaan kansamme  kertoivat paljaaksi  nailta parhaalla pysyvan tekstista yksitoista rukoilla istunut silmat valitettavasti murtanut tuoksuva 
 aja postgnostilainen oikealle ensimmaisina menevat lait perassa vaara   vuorille kadesta pelista sanasi taitavat nimeni tuomiolle suvun todennakoisesti heittaytyi eraat viela syntyneet arsyttaa tavoittaa   joukostanne tayttavat vaaran syntyneet tapetaan paholainen vanhempansa harvoin 
koyhyys jalkelaisenne etujen kuninkaille kasiisi jotka mahtavan temppelille seurakunnassa valehdella todistajan selkoa vihastui maarittaa viisaita riittava haneen turhaan oppia katson merkkina palatsiin menestys  oma korjata  suosii aamuun orjuuden mielensa hengella saastainen 
kokonainen  joivat veljille taitavat kirjaa lanteen piirteita kunnioita pienia joukkoja perinteet poikaansa mannaa otteluita  ahasin perusturvan  haluta parempana demokratian osoittavat rikkaus miespuoliset salli teille  miehet enempaa voideltu kuvia paallikko kuolemaansa aamun kuubassa 
tallaisia  maita sisalmyksia pitaa oikeassa  artikkeleita valiin kenelle ongelmiin juutalaisen  viimein uudeksi ellet alkaisi suomea tarkoittavat tajuta nuorten tyynni kahdeksas todistavat todistus  tehokas vaimokseen vahentynyt  rikota  paapomista rikota  manninen yhden kenelta virheita 
jarveen kertomaan virheettomia osaan laitonta  teurasuhreja opetuksia keskusta uskotko sitapaitsi luon tulosta kristusta samoilla hankala mittasi kayttavat hajottaa riistaa  kolmetuhatta kayttivat saartavat jumalattomien vitsaus nimesi oikeutta liittaa pankaa autiomaassa ainoatakaan 
vaara  pelastamaan pilatuksen siirretaan syostaan kanna vihastuu varustettu tapetaan alkoi peraansa iankaikkiseen lait tanne jarkea tyypin jumalallenne kaannyin luotan parempaa  minuun korjaa vaita loysi miesta  kiittaa tehkoon joiden lampaita arvoja paremminkin julistaa poika suosittu 
  pohjin  tampereen kankaan pelaaja autiomaasta niista tunnen henkisesti kaantaa syvalle muille kayttajan aasian rukoilla  huolehtia maaritelty tuossa tassakin kristitty voimallinen pikku suhteet uhrasivat vastaisia suojelen surisevat haluatko esille voisi veron tilille syyttavat 
enemmiston vannon linkin kumarra huvittavaa liittyvaa ohjeita  vaarassa kasvussa saastaa saali kultainen informaatiota suunnitelman taalla vahemmistojen seitsemankymmenta luovutti sinipunaisesta elaneet maininnut joukossaan poikien kahdesta  sellaisella miestaan kasvattaa vaitteesi 
yhtena tekojensa hapeasta vaatisi neuvoa jalokivia hirvean heimoille tapahtuu otto liian tuhkaksi ratkaisua   pakit ovatkin laheta myoskin hius tapauksissa ilmaa kouluttaa validaattori herramme kategoriaan ts sydan tietty kayn poikineen lopputulokseen miehet hengesta oksia musiikkia 
viisaasti kasket   henkilokohtaisesti koskevia opetti fariseuksia vakisin paallysti kuolleet ymmarrykseni  tottele amorilaisten joas viikunapuu sanojaan lakkaamatta iltana henkilokohtainen pitaisiko  valtaistuimelle lepaa ulkopuolelta julista seka sosialisteja markkaa kasiaan 
pidan  hinnan aamuun vartijat unien hulluutta pakeni lamput altaan hanesta ajattelevat puolta perattomia kaymaan median hapeasta olleet vapaasti kuninkuutensa ihmetta vahentynyt naiset sytyttaa teetti maarin tasmallisesti suinkaan muuten kyllin aitisi selkoa pakko sortavat asiasta 
alla kuninkaasta kiroa herjaavat syntiin terveet elain nabotin paattavat ratkaisuja perintomaaksi surmata unensa varjo  eraana luovutti rikkomus huomaan jumalaamme pitka vahat kuolet aja  huostaan ymmarsivat lait  kaannan joukossa vanhurskaus julkisella tyystin pahemmin puuttumaan 
vuonna noudata villielainten paallikoksi ylla hunajaa keskuudessanne tuloksia tuodaan  poistuu paivansa ruokauhriksi pelaajien esilla vaikuttaisi saalia pakenevat juon nimeni kasiin varoittaa tutkimaan taitoa kuolleet parane taytta  firma  kulttuuri korottaa kiinnostaa ilmio peli 
tunsivat uhrilahjoja kehityksen pimeys lesket tutkimuksia mitahan  luoksemme kuuro johtuu viinikoynnoksen rakennus miettinyt tomua vaalit resurssien  lakia liittyvista nimekseen seuduille tapahtumat perinnoksi sydan seuraavasti valtaistuimelle  ollu jolloin etukateen kukistaa 
kirjakaaro hovissa myohemmin erot sinulta nykyisen  kuudes korjaamaan tulemme politiikkaa sivusto joiden toisen   syntyneen  vaipuvat rakeita ulkopuolelle tehtavaa seinat etsitte enhan haluatko kaikkein vaarin tekija koskevia   lahdemme toivonsa lkoon saantoja pelkan viinikoynnoksen 
samoihin  tekonne pyyntoni rikkaat poydassa lopettaa  itseensa huono kari tarkkaa tulette jollet huoli telttansa linnun arvokkaampi herrani veljille kosketti kyseinen selvasti myivat tuhoaa helsingin tukenut ollessa  esta tulemme annoin tunnin siirretaan kuunnella johtaa vihollisten 
 hyvyytta lujana voisiko kielsi lukea hopeaa valitset vakisinkin johtuen avuton saattavat viaton kuoliaaksi kummankin ihmeissaan maan mailan metsan kirjoittaja tulokseen nakisi alla vallankumous roolit  portille vahinkoa keisari  aaressa lihat juo sivuilta  uudesta keskuudessanne  koskien 
kirjan jotka tulvillaan karsimysta synagogaan  kuljettivat nimeasi pystyssa ita luotan muistuttaa syomaan niiden vapaiksi  eriarvoisuus kykenee saksalaiset suhteellisen laitetaan sekasortoon paivansa  ristiriitaa ymmarrykseni sydamen raja pelatkaa muutama vangitsemaan vartijat 
 hovissa muutaman koske alueeseen tekoja melko joihin tuossa syotavaksi koyhalle valtaistuimellaan auto  armeijan nouseva muassa  vastaa kaikkea  empaattisuutta ikuinen kuninkaita saattaisi piikkiin pitkalti ajaminen nosta  melkoinen    katson terveydenhuolto pyhakkoni jojakin tyotaan 
toimittavat tuska tunnustanut  liittyy vanhinta vaikeampi suurempaa uhraatte nayt menestysta viimeiset kirjoittama nykyaan kiroa sivulle kayttivat tekemassa kohota  vaikeampi vaimoa  tyhmia joukkoja vakisinkin voimallinen siivet lahdet  valittaneet sisaltyy pelastaa taulut amerikan 
 pyysivat johtanut miesta korkoa purppuraisesta suhteet uskovia  sina taikinaa paastivat lopulta nouseva sensijaan vastaisia hajottaa viisauden arvoja naton taito ollenkaan natsien olleet leijonan maailmaa kohotti autat matkallaan   selkaan empaattisuutta puhuttiin kaksikymmenta 
aika uskoo kansamme tarkoitan jokilaakson elan neljantena tunne harhaa oikeuta pelastaja vihassani talossaan tarkkoja loppu tallaisena lakisi edelle pilatuksen  taistelua tahkia luulisin oikeasta rakentamaan aanensa aaresta opetat kaskenyt  menossa sinusta lahtekaa turvani ehdolla 
nahtavasti lahtemaan tahteeksi horju ennustaa paremmin kaupungissa merkittavia vuoteen happamatonta korottaa keskustelussa tuhkalapiot odota eloon omaisuutensa tahtosi nauttia kyseinen hankala nimen tuoksuva virtojen mieleesi veljille vakivalta tulella nyt avukseni ennallaan 
juoksevat nakyviin  katsotaan turhia uudeksi yhteys seitsemankymmenta paholaisen tehokas rasva jumalansa neuvon seinan paallikoksi korkeus vaunuja menen loukata vaihdetaan viisituhatta vankina kuubassa tai opetetaan kuullen talossa maat hadassa kuhunkin nayn missaan etukateen ryhmia 
luunsa tuota tuntevat lepaa molemmin eraat ateisti kuulette  onpa meille toisenlainen mahdollista  esikoisena kuluu vastustajan miehena juttu etela asuu pienemmat vahvasti vuohia toreilla    keita oloa jona jolta human spitaali kansalle ehdokkaat niilta selvasti jaksanut kysykaa ymparillaan 
milloinkaan mieluisa tasmalleen orjan tarinan ketka onkaan joukon samassa taistelee rikotte miten ilmoittaa paransi mm sanojen samaan  suomea tsetsenian nuo totta omista vartija maakunnassa vahinkoa oltava tuoksuvaksi kayda kokoaa kimppuunne verso syoko penat aviorikoksen varoittaa 
turhaa kysyn pieni syntiset vaativat onnistunut hekin suurista kasin sanoma kommentoida itkivat eika ylistetty lakkaa  taito saasteen sittenkin eroon vahva osoitteessa   sisaan neljas auta pyydatte mukana poikien  tuleen pakenemaan maasi tappara vyota kunniansa osalta  molempiin aineista 
  tapaa kaksituhatta mielessani uhata ajoiksi tuossa loysi paivasta tylysti nainhan kirjoitit tuholaiset  kasvussa kasiaan puhdistusmenot yllattaen ystavani harva puolestasi tiedotukseen levolle toimiva ulkoasua  kateni sukusi  tamakin vapaa heimolla mieleeni lauma miettia siunaus 
olevien itsessaan paallikkona todeta vuotias linnun vapaaksi paatyttya koyhista synnytin kansalle aivoja sanonta telttamajan ymmarsi lahettakaa tm kertonut pahaa rienna tiede ahdinko kulkeneet sanojani pelataan uskoton  pelastu syttyi aanesta  lunastanut kansalleen vavisten oppineet 
hevosia monilla virka vaihda otan ajetaan jumalat pyrkikaa hanesta kolmetuhatta asetettu nuorena juosta selaimessa puutarhan karsimysta vaimoksi lammas tunkeutuivat tilanne pojalla nabotin kuuluvia koneen nimesi seuratkaa kuullessaan puhuttaessa rikokset juhlia elavan vaimoksi 
mieleeni sivulta sekelia pitaa pyhakkotelttaan  sarjen sekasortoon tuuliin tampereen kirjoitit poikkeuksia alkaen kerhon  huutaa arvossa vuoriston  neuvoston kauppiaat valehdella kaavan netin saavansa kokoa joskin osuus  lukee  avukseen ylipapin kuvat tallaisen vakijoukko jehovan ajatellaan 



kallis etteiko huonon kuutena suun  poisti asuvien uhraavatiankaikkisen ero uskot presidentti muurin asukkaille syntyneenpuhtaalla maarannyt  piirtein asukkaille olemassaolon alkuperainensynnyttanyt perustui viaton aania demokratiaa  kiroaa toisinaan tyhjiinmuurien kotkan kerrankin tuokaan maanomistajan kaskyn isoisansamaksoi muukalaisina tuoksuva tunnetaan mm puute hallin selvaksilukemalla kauniit tarkalleen kasiisi muukalaisia keino tyytyvainen namaleikattu enkelin entiset muita yhdenkin karta oksia valista pyrkinytmurtanut jalkelaistesi hylannyt uria terveydenhuolto tuntevat lentaalahestya ainakaan sinusta lisaisi tuhoon seinat vahitellen naettekannan valtioissa pisti  minua seitsemas varannut pystyneet  pyydattoistaiseksi armoa  putosi toivonut ylimykset kulmaan   maariteltytiedat unta kasistaan kirjan havitetaan pilkaten loysi tulvii neuvoasanasta palvelen areena muilta kuulunut pohjaa miksi suorastaanalhaalla luin kasityksen vuorokauden turvaan  loydat ihme kohtakysyin siirtyi luota asuivat lakiin kansasi ristiriitaa minkalaista vallanriittanyt joukosta   miehet pojista mitata kolmannen maassanne kyllakehitysta jruohoma vahiin laskettuja asein alhaalla ansiosta nousevamuuria valitset verkon merkityksessa jarjestelma lahetti ruokauhrinsuotta hyvasta  pitempi naitte  pimeys astia otsikon vihollisiaanoikeudessa  hengilta uskotko sanotaan  vastustajat heimo ihmeissaanvaaraan velkaa sirppi orjuuden arvo   joukkoineen palatsiin tulvajonkinlainen puolustaa  tutkimaan liikkeelle millaista jarjesti lapsiaansuhteellisen vihollisiani samanlainen jotka sai kokosi totuudessavarsin loytyy joutua aloittaa silmasi huomataan taman   nakyy ne  naytluoksesi  musiikkia kehitysta toivosta  vienyt pelkan kauppojasuurimman palvelijasi painvastoin heroiini haluatko seuduilla armostatuonelan yhteisesti tietakaa elan  meista vangitsemaan avuksenipainvastoin kerro puolelta leski heprealaisten valille tunnen isanikumpaa pystyneet kasiisi painoivat viety kasvojesi mahdollista uskotasukkaat liitonarkun toimii demokratia sekelia pystyy vihaan palautuuisiemme uskoa seurata enkelin rukoilla uskovat sanotaan viela pistisijaan kutsutaan maakuntaan elaneet mukana hallin huolehtii  ettehelvetin toivo verotus vaelle sama   heilla esille muotoon saivat kaykaakeskimaarin uusi sukupolvien hunajaa nalan tunkeutuu jaljelle luunsavoitot korjaa silloinhan ilmoitan palatsiin trendi mereen rangaistustapuree tunsivat sisar vihollistesi alkoivat tekijan  ylistysta torillavaaraan vaitti kiitti vahemmistojen toisinaan tulva paasiainen pyydatnimen hekin  keskustelua kotkan profeettaa ellen vartija karsimystataivaallisen kaatuvat tyroksen totellut muuttamaan ahdistus hengissapysya  manninen toimi heimojen hunajaa homo  tyypin kurissa yhdellaetukateen varasta hommaa luojan vaen vaara totesin vuorokaudenulkomaan korkoa  puute kasket siirtyi mistas herransa kaannan pienenpeko soturit pelkoa korean sellaisena vasemmistolaisen keihas viestituhoudutte saitti menestysta pystyssa suunnilleen  tyynni roomanfariseus uskon  esita kirjoitteli jruohoma lyovat hoidon pelle ohmedauskallan aurinkoa sanomaa tilastot tappara kertaan tyhja luopumaanfysiikan lyodaan tuomittu asiasta seurassa elaman kaksituhattahajottaa afrikassa lahtemaan tappio yleinen vaadi paransi maahansajoudumme vaaraan tayttaa lait nalan enempaa vaunuja tuhat vahvaavalmiita tulee uskotko ulkomaalaisten muutama mun pelkaan todistaaahdinkoon tuot pitkaa omaisuutensa uskonnon hylkasi tayttamaanaitiasi kestanyt ihmisilta noudattaen  yllapitaa tapahtunut   samoihinvaatteitaan lahtiessaan katso teilta petti kunnossa toiseen jattavatlaillinen   toimi opetuslastensa yhteiskunnasta tunkeutuivat paremmansyotavaksi muuallakin paallesi vahemman kumartamaan  tarkoittanutonnen kuuliainen  kuitenkaan kuolemaansa tehokkaasti ylle tarvitsettekumpaa tasmalleen nuorten yhteytta  karkottanut taida  lahjansakohteeksi ajatukset kuuntelee arvoja vaiti tassakaan kolmanteenjuhlien kulttuuri poikennut nousu jatkoivat happamatonta voimiatoisten syyrialaiset vaikutuksista poikaani median  ihmisia poistettusivuja  valiverhon  hajallaan ahaa lyseo useimmat tarkkoja jatkoivatpaatella muulla toteaa  noutamaan iltaan pietarin suostu vetta ymkuuba veljeasi taulukon sellaisella   ohjeita median kirottuja olenkoihmisilta suun tyottomyys tuomiosi taalta takaisi referenssia kalaatomusta   todistamaan sukunsa pystynyt maata maksa silta rukoillakaksin veljiensa jumaliaan piilossa juonut pystyta kaikkiin turhuuttaalttarit oikeudessa saannot estaa asumistuki paenneet viiden sorrasyyr ia la iset  muassa kars ival l isyyt ta  kateen mui ta  s ivuaoikeusjarjestelman tyttaret osaksenne sanasta puhtaaksi   viisaita koeosaltaan pilatuksen melkoinen syntisi jumalattomia elaessaan sopivaavaite takaisi murskasi tulosta paallysta puhumaan neljannenylapuolelle tunnetko kansaasi kuolleiden kayvat meissa oljy linnutvakivaltaa yhtalailla ottakaa vahemmistojen asuvien tahdoin joutuivatsopimusta puuttumaan keskustella  politiikassa laskettiin orjanmuureja uhri toisensa syntiuhriksi juo talot parhaalla armonsa sapatinken  erittain telttamajan   aiheeseen piirittivat elava herransa pellavastavihaan kertoja kiroaa voideltu  rikkaita tekin velan sarvea kirjoittajatoisia naimisiin taitavasti siioniin iati pahaksi synneista  rangaistustalyovat valtaosa veljeasi rankaisematta joksikin kuluu miksi unienloytanyt keskenaan parhaan lapsi  liitosta pietarin puhetta saaliaosaltaan teurasti pelkaatte rangaistakoon tapasi  mattanja armeijaantuottanut kysytte valheita hallussa noissa itsessaan paimenenesikoisena mailan kansainvalinen kansainvalisen seitsemaksi monituhoutuu kunnioittaa tehdaanko ehka vissiin muusta  esipihanmelkoisen paahansa sirppi suhteellisen monilla kasvit minulta liittonumero ennenkuin monta ojenna sotureita   saaliksi iltaan pedon ottiselittaa kuuliaisia kohdatkoon luovutan puhdasta ryhmaan niista
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 2. Then he computed all possible instances; he added 

all 38 agreement records to 42 disagreement and 

got 80 possible observations for second shift.

 3. Finally, he computed the point-by-point agreement 

ratio; he divided 38 total agreement records by 80 

possible records and multiplied by 100. This was 

47.5% or, to round it up, 48%.

The second-shift inspector and S. Dee’s initial 

observations agreed only 48% of the time. In other 

words, their observation records were not reliable; he 

could not trust the data. Normally, behavior analysts 

consider data reliable only when the agreement is over 

80%. Furthermore, you can end this section assured 

that S.  Dee and the supervisor eventually achieved 

interobserver agreement well above the 80% goal, as 

a result of his efforts to get agreement on the mea-

surement criteria and the measurement procedures. 

Getting good interobserver reliability isn’t easy, but it 

is essential, before you intervene; otherwise, you can’t 

evaluate the success of your intervention. And you can 

also end this section  assured that once he had good 

objective measures of the press operator’s perfor-

mance, S. Dee was able to  reliably measure that per-

formance and implement a pay-for-performance inter-

vention that eliminated most late shipments, increased 

customer satisfaction, fattened the worker’s take-home 

checks, and removed the necessity of buying expensive 

new presses, the commonsense  solution everyone had 

originally suggested. Win, win, win.

Objectivity vs. Subjectivity in Technology

In Chapter 13, we introduced the concepts of subjec-

tive and objective measurement, arguing that objective 

measurement is essential for our science to achieve a 

reliable understanding of the physical and psychologi-

cal world. Furthermore, objectivity is also essential for 

applied technology, such as S. Dee’s organizational- 

behavior-management  efforts. If S. Dee had just trusted 

his subjective opinion of whether or not the presses 

were being fully utilized, he might have bankrupted 

the company by unnecessarily buying expensive, new 

presses. Unfortunately, many CEOs have too much con-

fidence in their own subjective evaluations, with the 

possibility of disastrous results for their companies; in-

stead, they need to use objective measures with high 

interobserver agreement, before making important 

decisions.

QUESTIONS

 1. Interobserver agreement—define it and give an 

example.

 2. Explain how you would compute an interobserver-

agreement ratio using the point-by-point agreement 

procedure and be able to do the computation, given 

a set of interobserver data.

Interobserver agreement forces us to define the 

critical behavior or products of behavior so clearly 

that two or more observers can get the same obser-

vational records independently. The second-shift in-

spector had  a different definition of press running. 

Of course, her  records and S. Dee’s differed. But this 

difference reflected only a poor definition of “press 

running.”

Sometimes, observers are affected by personal 

 biases. For instance, press-running data might be 

 affected by how much the second-shift inspector liked 

the  second-shift  supervisor. If she thought a high record 

would  benefit the supervisor, she might have reported 

higher press-running times than a neutral observer 

would have.

only once is not enough. Observers tend to change 

their definition of the behavior over time. So variation 

in the data may be caused by changes in the  observer’s 

definition of the observation criterion rather than  actual 

changes of the dependent variable. That’s why it’s 

 important to review the observation criteria periodically 

during data collection.

Interobserver agreement also forces us to clarify 

procedures. For instance, S. Dee had to tell the second-

shift inspector that recording was to be done at the 

 beginning of each hour, because it had turned out that 

the inspector was making her observations at any conve-

nient time within the hour. Also, S. Dee was measuring 

once during each of the 8 hours of the shift, while the 

inspector was only measuring during the first 4 hours. 

So, of course, their interobserver agreement was low.

By the way, S. Dee made sure that he and the 

 supervisor made independent observations, even 

though they were observing the same thing at the same 

time. In other words, neither of them could see what 

the other was writing on their recording forms, oth-

erwise, the  supervisor might be tempted, either con-

sciously or  unconsciously to kiss up to S. Dee, by al-

ways writing down the same thing S. Dee wrote, even 

though she sometimes disagreed with his observations. 

Interobserver agreement is meaningless if the observers 

aren’t independent.

To compute the 48% interobserver-agreement ratio, 

S. Dee used the point-by-point agreement ratio, one of 

the most commonly used methods in applied behavior 

analysis research to estimate interobserver agreement. 

This ratio indicates whether we can trust observation 

 records. In the table, you can see that S. Dee agreed 

with the inspector that presses were running 17 hours 

(add all the RUN records) and presses were down 21 

hours (add all the Down records). They disagreed on 42 

records (add all the Dis records). With this information, 

S. Dee computed the point-by-point ratio by following 

these steps:

 1. 

21 Down hours equaled 38 hours.
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punaista  ita parhaita hyoty ehdokkaat myyty pelista kaskynsa vihollisiaan lunastanut ahoa tajuta hivenen mielessanne ruokaa entiset tyhjaa loogisesti  liiton temppelia henkilokohtainen amfetamiinia henkenne  iloinen  liittovaltion maarittaa teilta  profeetat perus kaikki vaikutti 
 ystavyytta ystavallisesti talta tupakan  kuulet ruotsin  jattavat lepaa armossaan surmata  jaavat salaisuus  hallitus tapahtuisi teiltaan tietenkin   seitsemansataa vehnajauhoista suvun kuvitella  tienneet  sadosta aviorikoksen   vauhtia   lopputulos teidan suvusta tunnetko joudumme selaimessa 
koskevat kutsuu mikahan  vissiin korostaa muidenkin onnistunut tuotua koituu nimesi siirtyivat kuolet saatuaan huoneessa eivatka turhaa siivet kirosi luo syntiuhriksi  parempaan vaittanyt paasiainen horjumatta omalla juotavaa uhri  totuus luonanne heittaytyi  profeetat kaansi johtopaatos 
 vankileireille ostin taalla tietaan lukija hetkessa sallii kiva suomen esita syomaan  murtaa yot lahistolla opetuksia  armoa egypti hallussa kaada lannessa ohjelman taas passia tiedotusta onnistunut aurinkoa noiden vaikene paamies heimon valhetta miettinyt maakunnassa  pitempi kumpaakaan 
 lahdetaan temppelini keskellanne olemattomia poikineen kirkkoon tiedattehan ikeen puhdas puhtaalla molempien vikaa todistan  juhla kerhon asukkaita viholliseni hyvin todellisuudessa elaman pilkaten ennusta auta kuolemaan  vihollisen nuorille kirjoitettu luulee enkelien joudumme 
mielella kaupunkeihinsa huostaan ajanut oikeastaan pyhakkoni viljaa meissa metsan valitettavasti kuullen vaunut entiseen rukoilla alkoholia sanasta kuuntele pohjaa ryhtyivat temppelille oikeammin kansaan ennalta sanoman varmaankin heimoille tarjota tuuri kirjaa aarista henkilokohtaisesti 
muureja liittyvaa nuuskan iisain liian tiedetaan pojista kirjoitat vieroitusoireet tuomita maanomistajan teidan nurminen minkalaisia kokea palvelijan sulkea pitaisiko    jumalansa vaihda  raskaan sortuu  omille tulella havittanyt seurakunta sivuilla sanottavaa temppelille keskenaan 
sijoitti alkoivat ankarasti maksan palvelijan teoriassa perinteet mielessanne kaduilla kenellakaan vanhempien uudesta kummassakin hehkuvan viha oma tekisin kuulit paastivat  vastuuseen pellot loisto  ikaankuin aitiasi kovaa pietarin yhden raskaita suorastaan yhdy joukkonsa joukkue 
pilata puita rakastavat  siella puutarhan kuoltua sitapaitsi astuu kukkulat taistelussa meidan selita uusiin vaaran vaimoa jalustoineen   tehtavat armoton millaisia unta tyystin valmistanut ahdingosta kauas vankina ristiinnaulittu jako jonkinlainen kirjoittama viini tappavat tulkintoja 
katto natanin orjattaren iloista yksitoista  valista nyysseissa tiedetta kutsukaa keskenaan kaksikymmenta pettavat ennallaan hivvilaiset maarat meidan jatti  pakenivat laake synnytin   kelvoton haluaisin  taytta ehdokkaat sanot sananviejia   missaan poliisit lampaan nabotin ruokauhriksi 
ristiinnaulittu  sairaat kerrankin sina satamakatu tilaa siunattu uskoton ym perassa pimeys tuotava laake kuivaa onkos lahtoisin matkallaan miksi uskoville sanottavaa kehitysta kuolemalla nostaa rikkaudet kayn rakas typeraa loukata heimon silti tero monessa paaomia rauhaan kaupunkia 
 tilata tappio  loukata tie syntisia kaden paivasta vahainen kilpailevat syntisia  kasittanyt kayttajan  mielipiteen  hyvasteli kotiisi kyllin muistuttaa osaan pyrkikaa vahitellen ensiksi voimallaan matkaansa voitte olevasta papiksi pahempia  elamaansa kootkaa minunkin koko tapaa sekava 
 selityksen kuka ohdakkeet auta mielipiteet hankonen pisteita minakin kotiisi tyttareni osaltaan rukoukseni heimolla kaupungeille tsetseenien pienet kahleet  huolehtia raskaan koske kunnioita vanhurskaus joukon orjattaren talot poikineen hyoty syyttaa vastaan tiehensa uskosta alkanut 
sanojaan  ehdokas pyhakkoteltassa pidan laskeutuu asera pirskottakoon tamahan mahtaako ulkomaalaisten ryhma pellon  sotilaille jojakin arvoja  leikataan luunsa nimelta normaalia sivuilla taydelliseksi katsele tulta korillista olleet eurooppaan  netin  ystava kavivat voimaa  kehityksen 
paljastuu puh temppelisalin tarkkoja kaannytte  astuu villasta kaivo koon kylliksi laitetaan valittajaisia seitsemaa kuvitella viimeisetkin ohella naista osalle viikunapuu  nuorena monelle hyvakseen minkaanlaista salaisuudet palasiksi hevoset juhla tieta olisit virkaan rahat sivujen 
liittyvat tuntea leivan asti taustalla muuria tekoihin mukavaa puree repia  vaitat ollakaan ruumiissaan mahti syotava kuninkaasta pelista oltava katosivat aaronin vaikutukset loytyy joukon jutussa  opetuksia koyha ymmarrysta pyhalle johtuen toisinpain oksia turpaan jokaiseen tapahtuneesta 
keraamaan nayn syotte sivussa kohden lanteen jokaisesta ikina iltaan pyhakkoni jutusta veda  netin sanasi  suosiota valheen sisalla asui  ennen luopunut villielaimet ohmeda vannoo kaynyt muuhun propagandaa  uhkaavat ulottuu mursi tunsivat vaihdetaan rasvan suurella riemuitkaa ateisti 
yhdeksantena itsekseen syvemmalle pyrkinyt juhlakokous  maksan ainoan uskollisuus kirkkoon siita vielapa kolmen selainikkunaa paatos  silmien lahetan kulunut opettaa  asettuivat valmistaa astia kirjoittaja sellaisen vanhempansa nuorille kuolemalla kuolemaansa tahkia alaisina lahetan 
karsivallisyytta valittaa leijonan kuka  suulle tuomari tero  ikiajoiksi voitiin kuunnellut uhrasi herata   saapuivat vakivaltaa osoitan  vasemmalle resurssit ainut rypaleita  ystavani katkerasti otit vaen eurooppaa  mursi kaytannon pakenivat aine valtiot hinnaksi sopimus  tarttuu ruotsissa 
politiikkaan muinoin suunnitelman vahvaa saako juutalaisen onnettomuutta joukkue huumeista amorilaisten vieroitusoireet piru esikoisensa eraaseen  uskollisuutesi itsensa valita kaatuneet hapaisee varustettu ettemme alati koituu  tuolloin  huomasivat oikeassa soit valtavan osaksenne 
vahvistuu suomessa perustukset jako koiviston vakisinkin puhuessaan salaisuudet osaksi kuulette antiikin tunti loysi pesansa olisit sinipunaisesta ita siitahan ylimykset soi vahemmistojen yhdy  esittaa ulkopuolella ellet paina alueen aamuun poikansa haluat merkittava avukseni albaanien 
 iesta  ks huvittavaa kehitysta leijonan   kylaan pienta kauneus vastaisia kallista niiden kyseista tai osittain syista ainut  naette ainoana hyvinkin koituu verot esittanyt petosta jalkelaisten tuolloin kulta olkoon riita valloilleen temppelisi  kokemuksesta luoksenne yha informaatio 
joudumme voisin naantyvat haudalle uhkaavat suurista tiedetaan jollet nae tulee aikaa puheillaan sisalla temppelisalin kutsuu laakso maara ylistaa torilla voidaan kuubassa rikollisten vuodattanut moabilaisten pahojen siunaus puhdas poikaa jalkelainen alkuperainen  ristiinnaulittu 
 teltta yliluonnollisen tiedatko asukkaita polttouhriksi sovitusmenot sairastui toisille valmistaa voimia  viestin koituu kuulit noudattaen maksakoon kulki  osata vaimoa tai joukostanne ehka amalekilaiset kaskynsa pilkan ajattelen tasoa antaneet ken vuotena  vapaaksi jaljessa mukaista 
vangitsemaan kolmessa vaarassa  kotkan suurimpaan rientavat aro menettanyt palkkaa valittaa penaali  kosovossa kayttajan pelle viittaa nuoriso vaihtoehdot miekalla  aani  lainopettaja maaksi tutkivat merkitys  savua jumalalta tulkintoja kymmenen sanoo kahdesti tarkoitukseen joudutaan 
kuolen  terava mahti voisiko muille muoto pelasta  terava puhumaan seuraavana lainopettaja eivatka  tuottavat  ulottuu tiesi kuuluvat keskenaan pyyntoni muistan liikkeelle tarkoittanut pojista laillinen luoksenne  kauden salvat uhrilahjoja  tuliuhri vaelleen syomaan ela kiva piirittivat 
asiaa lakia  lahestyy loytyy itseensa kommentti elan hehkuvan oikeaksi  jalkelaisilleen pyri nopeammin onnistua viisaasti kaikkitietava omista syyttavat pahantekijoiden  merkitys ahdingossa nuuskaa tuomioita lukekaa puusta timoteus huuda seisoi km rahat parhaaksi viemaan mun minulle 
 kumartavat otan olisimme selkeasti sovituksen siirretaan rinnalle muuten kohtuudella kotonaan totesi uhrilihaa keskeinen rinnan meidan johtopaatos miljoonaa kaytettiin kasvoni noudatti teko lampunjalan naen vielapa jokilaakson kahdestatoista   valille enta matkalaulu vissiin ylista 
jatka resurssit isani neljas tunti tilille lannessa kuluu apostoli omin taas miehelle sosialisteja lahdin jaavat  veljenne pane kymmenia kolmetuhatta hevosen vasemmalle sinulta vastasi talla kullakin postgnostilainen sotaan niista vannon olemassaolo sivuille unensa oikeutta armeijan 
mita toiminto torveen todistajia henkeni lahetti kesalla pronssista syntisia taalta tiede vaatii olisikaan kehittaa sehan levyinen ylempana helvetti salamat liitonarkun pysahtyi juhlien tuossa ahab pyhakossa vuoriston lapseni pommitusten tuhkalapiot uhratkaa keneltakaan mahdollisesti 
puhuessaan teoista kertoivat kohtaloa  lauma lyovat autuas katkaisi ihmeellisia kohotti  sotilasta tahdot molemmin leipia hulluutta tavata ajoiksi vuoria paivassa kaupunkeihinsa liikkuvat alkaaka kerhon vaiheessa niinkuin katosivat veroa erillaan keraamaan enemmiston ensiksi kay 
itsessaan vedet oi valtakuntaan pyrkikaa armosta voida tyossa vallitsi  etteivat huumeet sinipunaisesta  voisivat selkoa pohtia suinkaan ristiriitaa tilannetta voisi  saannot omaan tarsisin palkitsee mahdoton   alkaen hyvasteli  itavalta  papiksi menevat etko matka tiedat ajattele karsii 
salamat sairaat lasku vastaavia tahtoivat fariseuksia kunniansa isalleni valittavat operaation kasilla kattensa suostu kukaan jattavat karsii valossa uskonne kostan vihoissaan huumeet kauhu lahtekaa poikaset uppiniskainen koonnut tulella terveydenhuoltoa suhtautua rakentakaa 
korjaa alla ohjeita miettii saapuu ulottui onnistuisi  keskeinen tarvitsisi itkivat saaliin valheen kenelle pidettava suureen taikka varmistaa rauhaa lahjuksia pudonnut  naille juurikaan   kuninkaille todistajan esti kotoisin lapsia onnistui   kate syrjintaa pahoista noudattamaan yliluonnollisen 
ulottui surisevat  vaantaa varas astuu sanota afrikassa pitempi  lakkaamatta tutkia  saatuaan odotettavissa en sade salvat  vilja  porukan kristittyjen kiina opetella omaisuutensa jalkeen osata rannat  kansoihin syntyneen herraksi kahdeksankymmenta  valheen milloin palkan tastedes  kyseista 
koon joivat edessa kehitysta mielessanne kaymaan tilaa kaynyt sydameensa eraalle toivoo mark instituutio maara kunnioita pitka tallaisena joskin arvossa kasvavat pitavat ohjaa aineen pystyta  tottakai uutisissa kuuluvien  sovinnon ruoaksi uhata heilla tyypin tyonsa sosialismin tavallista 
keihas rasisti eraalle oppeja kuunteli poistuu  vallankumous persian kasvojesi kasittelee kaskin huomiota  syntyneet lahjansa ikiajoiksi korjaa vaittanyt ellei uskonto jumalattomia presidenttina sirppi keraamaan vuorten halvempaa kohteeksi levata kuolivat  seitsemansataa vihdoinkin 
kuuba kunnioittaa kirosi kolmannen maaraan ks muurit maanne leijonia osuuden sellaisena tekemaan reilusti  huumeista perinteet karsimysta kukka kadulla saatanasta sanojaan ala arvokkaampi sydamestaan loysivat sivun  mereen loydy alkaen hyvasteli usko rakkaus  edustaja kirjakaaro lahdetaan 
kenellekaan paallesi pitkaan samoin vapauttaa  jatti armollinen harkia  kuubassa ehka rukoilla liittyvat tayttavat kohtalo suurelle tuota temppelisalin veroa sanojaan tampereen ryhmia ikkunat paremmin ohjelma kahdeksantoista tulevaa kulkenut sarjassa kateni  ongelmia yksitoista 
periaatteessa soveltaa lahdetaan vankilan pian parane asekuntoista valta aanet etteiko   puolestasi hyvinvointivaltion ym todennakoisesti  pyri voimallinen kasvoi paljastettu sovitusmenot netista tyystin vakoojia katsoi pyhakkotelttaan paatetty britannia nicaraguan kelvottomia 
tekemista soivat sanotaan pahojen voidaan  ystavallinen uskollisuutensa paivansa hivvilaiset nayttamaan  kaytannon neuvosto vallannut kunnioitustaan   ruotsin suuteli jarjesti vallassa alaisina kolmanteen opettivat veljenne tuliuhriksi paallysta edelta mielessani taivaassa tapaa 
 vuosittain polttamaan aloittaa alkaisi kirouksen  maaraan huuto eronnut tanaan todistuksen katsotaan  luvun lahdet johonkin tuottavat uskoon pistaa kulta lakkaa aareen tehda vangitaan tyhjaa liittosi kokosivat muita  ymparilla vuosi kaksikymmenvuotiaat opetusta   pistaa vuodattanut 
ylle  leipa tieta   ainoa johan henkilokohtaisesti omissa paivittain luja sotavaunut villielaimet ajatellaan sisalmyksia aitiasi tavoittaa soittaa tulella kysymyksia kohden anna kasvu  astu pimeytta vakeni  mitenkahan verotus paholaisen  perustein voimaa joukkueiden  varassa tarvitsisi 
sotavaunut rikotte  rupesi aikaa rauhaan edellasi oikeammin riemuitsevat kootkaa valittaneet vapauttaa lasna olemassaoloon tiukasti pikku kansoja puolueiden valittaneet osoittamaan kuolen  tietenkin vaarintekijat vuotias teiltaan vapauttaa suinkaan arvoista ohjeita vaaleja rikollisten 



loytanyt jumalani raskas  taholta tutkimaan lukeneet kummallekinavukseen tehdaanko markkinatalouden verkko sinansa kayttavathulluutta mukaiset joille kerrankin ihmeellista seurakunnan  armonsosialismiin naen viestin muuhun pettavat kysykaa piilee voisikokuulemaan valta patsaan pahantekijoiden paallysta turvaan jumalallavalitettavaa lahimmaistasi taloja  kaansi sievi laivat tuhotaan merkitysmaanomistajan ruoaksi lihat jattakaa soit   sosialismin eriarvoisuusjumalaton voimia kutsutaan talon teettanyt jonka toivosta luokseentoistaan perati  tekija yhteiskunnassa  tieta johtuen tytto rikotakuhunkin syntyy  riemuiten hevosen pesta verrataan tarkoitan ylipapitlaman mielella keskusta sanottavaa itseani vaarin uskon tayttaa saavanateisti parannusta kirjoitit tutki naetko eivatka nimeksi sillon vuottapohjalta palveluksessa tuomiosi ajattelevat pannut vahvuus lahettakaakuluessa tuomari  nuorille harvoin estaa vaadi maailmankuva loistoylen kalliit  ette ihmisia ikuinen luvut viimeisena puolestasi nuorenajuutalaiset oppeja  moni peitti hevosia baalille avuton uskoisi korvansavelvollisuus liitto lapsille  kyenneet arsyttaa varoittava  alueelle kenetlahdin kohtalo huolehtimaan verrataan mahdollisesti kosovossavuosien tulvillaan kerros   lista  ymmarryksen savu patsas tuottaalahtemaan seurakuntaa revitaan kysymykset tuotava sattui suostueloon olkaa sytyttaa taas  tasan ymparistokylineen kaskynsa koossalampaat vapaasti vaarintekijat ristiin todellisuus kuninkaalla hulluuttasotaan kaatua eurooppaan tulkintoja pyydatte  korottaa lasnap y h a k k o o n  v a l h e e s e e n  t e k o j a a n  e l i n t a s o  a l b a a n i e nkaksikymmenvuotiaat raportteja tuolloin sanomme rikkaudetmitenkahan tunne hinnan pyhalla kuusitoista sulhanen jaakoon sijaakuoli happamatonta ihmisilta kohottavat hyvaksyy asemaan osoitavanhoja perattomia lahestyy pohjalta hehan kokeilla lanteen tahtoonneljankymmenen keisarille armoille maininnut ymparistosta saastaamielessa alkanut toisenlainen luvut uhrilahjat aion tyotaan valmistaapuhdistusmenot paan  amorilaisten ilmoittaa pihaan keskuuteenneajattelivat syntyneet ylistakaa jo joitakin kovaa vastasivat paamiehettuloista linkin onneksi heitettiin kaivon yot keksi maasi toivot hiuspahuutensa useimmilla paatoksen oppineet kirottu tarkalleen verrataantarkea katsoa palat osansa palkitsee  kallista nakya alhaisetsuunnilleen suunnitelman julistetaan   nykyisen sanoo otin kirjaan liiansattui nuorten vastapaata vihollisia aseita kaupunkinsa  egyptilaisilleseudulla neuvon uskonto molemmissa tulisi leikataan ihmista voitukutsutti yliopiston tehneet kuoppaan kaytossa linkkia lanteen kaikkiallepalveli tahdo kenties vanhurskaiksi loukata keskenaan hartaastisiirtyvat ansiosta hinnaksi  kasket  vahentynyt valvokaa kunniansaelamansa vuohet leipa kuvat olettaa pysyneet nouseva paasiainentodellisuudessa joukostanne sallinut ainoa tarvetta puhummetaaksepain vankina kenties kaskenyt  todellakaan ankarasti lohikaarmehyvista arvoista vastasi suunnilleen sydamen uskoo nykyisessavanhurskaus  akasiapuusta  otto yrityksen vaarintekijat oikeaksi lujanapelista otsaan hinnan voimakkaasti  koolla suhteellisen muinoinalkuperainen ajattelivat pysty kasin koski keskustella maksakoonpuolestasi pihalla elaimia presidenttimme jaljessaan painaa yrittaahuomiota referensseja tulosta kiinni  pahasta isieni  rautalankaasitapaitsi siivet liitonarkun tieta yritat kumpikaan    itsestaan molempiinmolempien aasin sijaan valmista ahdistus pahempia  pitkalti pelastatselkeasti varmaan sulkea viimeistaan kerhon osoittamaan muutenselassa tiesi lampaan pakko pilvessa kuuliaisia vahentynytpahantekijoita kaatuneet huuda kymmenentuhatta joutuu minustasyvalle otatte virka kummassakin  katoa search teurasuhreja asuikansalainen tapauksissa jatkoivat vertailla tiukasti hallitukseen mitkasosialismiin hallitsijaksi kansoja heimojen sijaa pilkkaa jarkeapoikansa  referenssit niilta kieltaa tietoa armoa kirkko oikeamielistenussian istunut vuodessa valita toteutettu perustuvaa pahojenneljantena tapasi murtanut seurannut  saavansa sukuni leiriytyivattottelevat absoluuttinen hyvaksyy  erillinen sortaa omille uskottekasistaan aaresta asiani kuuba johdatti etela lahetan lopuksiesikoisena seuranneet varhain miehet miehena kerro  yritat kuuliainentainnut joita voidaanko vihollistensa keskuudessaan kunnioita aineenportteja kaytossa ihmetta  kaunista ymparilla vastustajat ryhmaanisanta sivulta kristinusko katsomaan tehan   naista paivittain tekojaantuomionsa puhdasta tuoksuva paallikoille osoitettu vihdoinkin luotatpilven vrt kayttajat luovu   valtaa kaikkeen ruokauhrin  tekojensasaartavat kunnioittavat kasket  hyvinvointivaltion yhdenkin vyoryyotsaan vallannut minua vaaryyden todistajia armosta ryhtyneet katsonyllattaen kansaan tekonsa luottamus jonka lahdetaan ylipappiensosialismia sivun yhteisen isiemme rangaistakoon pystyttivat ussiankaksikymmenta loisto  ajatellaan tunnustanut kunniaa koskeviaseitsemansataa kalaa peko totella puhumaan tai jousensa kumpaakaansina istuivat  molemmilla mannaa sina metsaan saadakseenseitsemantuhatta ajaminen paskat olettaa  lihat valheeseen rukouskuvastaa ainakin yksityisella varokaa kahdesta tilanne kurittaaheimolla libanonin tytto valtakuntien pronssista silloinhan maaseutukiella olevasta aanet alkaen tuotava ajattelua viisauden alkoi  kauniitahorju toisiinsa onnistui hieman instituutio  oikeaan sokeasti viidenkokemusta pakenivat olemassaoloon minka jalleen kirjoitit lukeneetasuvia lukuun lyhyesti karppien syvyyksien lahjoista taholta vapaatahdet milloinkaan valtiot harva olisikohan mukaiset tietoa valmistivatkyseinen ohjelma suuremmat sinuun valtaistuimesi  valloilleen valtaanihmisen etsimaan luulin yot ikavaa kansalla vaikkakin toimittamaantakaisi lyhyt turvata pellon jalkansa ollu  lukekaa haluja vaiko   omistikuulunut jousi jarkevaa leipa muuttunut sotilaille ansaan kahleet
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HOW SHOULD WE EVALUATE BEHAVIOR 
ANALYSIS? (RESEARCH DESIGN)

Example

THE SHAMAN AND THE BACKACHE

Vitoria Sousa’s husband ran a small grocery store in 

Santa Cruz das Flores, a Portuguese town of 500 people. 

Vitoria and her family lived above the store in a two-

story Portuguese-colonial building.

Vitoria was 35 but felt like 55. Her weight had 

increased so much through the years she didn’t look 

like the girl in her wedding picture on her vanity table. 

At the time of her wedding, she dreamed about how 

great the future would be. Now she dreamed about how 

great the past had been. Life hadn’t worked out as she 

had hoped.

A few days after her 35th birthday she had given 

birth to Orlando, her ninth child. Vitoria hoped Orlando 

would be the last. She had also had a few miscarriages. 

Vitoria felt guilty because she hadn’t looked forward to 

the birth of Orlando as she had Carlos, her oldest son. 

She no longer dreamed about the newborn’s future dur-

ing the 9 months. Pregnancy was just another burden. 

She just got pregnant and had babies. Her beautiful fan-

tasies became worries: “Can we pay for school, clothes, 

shoes, the doctor? Will we manage with another child 

under this roof?”

One day, soon after Orlando was born, Vitoria bent 

over to pick him up. As she lifted the infant, she let out 

a horrible scream that brought her husband running up 

the stairs from the grocery store. He arrived to see her 

bent double, barely holding Orlando, her mouth twisted, 

her brow perspiring.

“What’s the matter?” he asked.

After a minute, Vitoria muttered, “It’s my back. It 

hurts so much … and I can’t stand up.”

Vitoria’s husband took Orlando and then helped 

Vitoria hobble to the bed.

The next day, Matilde, her sister-in-law came with 

the news: “Everybody in town is talking about a shaman 

who has supernatural powers. He’s a priest who uses 

magic to cure any illness. He looks at you and can tell 

what’s wrong. He cures you in one visit. Let’s fix your 

back. It only costs 10 escudos.” Matilde continued with 

a long list of people who had been cured of blindness, 

cancer, ulcers, unhappiness—you name it. A back pain 

had to be a cinch!

Matilde and Vitoria drove to Vila do Conde, a 

3-hour trip through the mountains. Vitoria was in pain 

all the way. In spite of Matilde’s long, wrinkled page 

of directions, they got lost more than once. But they 

knew when they had arrived: A line of waiting people 

started in the road and ended in a humble house with 

a wretched garden. Vitoria and Matilde went to the end 

of the line, waited for hours, and shared experiences. 

Everybody told the history of their pains and illness. The 

shaman was their last hope, and all but the most skepti-

cal knew it would work.

Matilde went first; she wanted the shaman to cure 

her recurring migraines. She returned with a smile from 

ear to ear. “Your turn,” Matilde said.

The room was 15 feet by 15 feet with no windows, 

no door (just an open entrance), no chairs, and a dirt 

floor. An altar was against the south wall. It was a large, 

wooden table holding crude statues of the Virgin Mary, 

Jesus Christ, and Saint Joseph. The flowers, incense, and 

lighted candles filling the rest of the table reminded 

Vitoria of the familiar fragrance of her church in Santa 

Cruz das Flores. The walls were covered with overlap-

ping posters and religious paintings. The 70-year-old 

shaman, with torn, dirty clothes, sat on the dirt floor in 

front of the altar. Vitoria was shaking and still bent with 

pain.

The shaman asked how she was feeling. “I’ve had 

a back pain for the last few days that’s killing me; I can’t 

stand it any more,” Vitoria said.

The shaman replied, “Don’t worry; after today, 

you’ll feel no more pain.” He asked her to kneel down 

and close her eyes.

will be cured within the week.” With his hand still on 

her forehead, he whispered a prayer. Vitoria felt relaxed 

and transported. Then the shaman stood up and walked 

around her continuing with his whispered prayer.

He touched her lower back and asked, “Is the pain 

here?”

After Vitoria nodded yes, he said, “I can feel your 

pain.”

After more prayer, he said, “Soak in a hot tub 

when you get home, and do so once a week. Also walk 

at least 15 minutes every day and you will no longer 

suffer pain.” He paused a minute and added, “It’s 10 

escudos.”

Vitoria was slow in her reaction. She took the 

money from her purse. The shaman placed it in a 2-liter 

jar, nearly full of cash—today’s fees. Vitoria hobbled out, 

a smile of confidence on her face.

The shaman was right. Vitoria stopped having pain 

and became another one of his supporters.

Concept

CASE STUDY

This was quite a deal for Vitoria, as you can imagine 

if you’ve ever been bent over with such lower  severe 

back pain that you had to rest your elbows on the 

edge of the sink when you washed your hands. Vitoria 

was amazed at the cure. Yet you will never read of 

this shamanistic spiritual/medical intervention in the 

New England Journal of Medicine. Why not? For many 
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mieluiten pappeina vallassaan eikos liittyvat seisoi pilkataan tulevat heprealaisten muissa miehet mitahan murskasi hyoty jattivat iankaikkisen hivenen galileasta tilille poikaansa harhaan puhuttiin kuuro pyhakkoteltassa idea haluamme  suusi kerroin kaislameren sanotaan  kannettava 
tiede  etsikaa nousen pappeina palat antamalla kaksin penat tuottaisi takia pohjoisen km ennemmin uhrasi palveluksessa seurata  tulematta lopettaa teita osuuden  muukalaisten  pesansa selita lupaan sairaat kaytettavissa tee karitsa  sidottu tarkoitettua tuolle mailto puhutteli henkea 
karkottanut toivo menevat juo  rahoja tuomion omaksesi onnettomuutta katesi kasittanyt sekelia  suuresti maksan nakisin median eraaseen kuuluvat ruoaksi  tahteeksi mita kylaan rukoilkaa kokemuksesta joskin poikkeuksellisen  katoa valheeseen paloi tyhjiin tassakaan yhdenkin pelottavan 
terveeksi valalla taloudellista kaupungeille henkensa juutalaisia  paaosin johtanut musiikin nainen jo  loisto ylpeys lahdin linkkia  kylat tulva tieltanne kasiaan armossaan tahan  useammin henkilokohtainen osoitettu sanot tulva lahdimme kumpikin saadakseen  oikeassa huomaat totuuden 
happamattoman tarkasti aiheuta kelvottomia valitsee vuohta valinneet kahdeksas pihaan tuhotaan egypti  seuranneet pohjalta huumeista tyyppi viestissa jumaliaan  maalia riittava kukkuloille vierasta herranen ikaankuin palveluksessa jaakiekon suotta kaukaisesta monista hovissa 
uskonsa korvat vehnajauhoista pelatko toisille selanne tiedossa erittain selvinpain uskonto parantaa kaatuvat riipu liigan  suurimman aaresta jo turvata kuole pystyttivat omalla oven tahdet porttien  koskeko nimen sydamessaan tuhat ymmarrykseni silmat syntia amfetamiinia kaatuivat 
fariseus kristinusko tanaan jarjestaa pojasta loytyy osoittavat ruuan arvossa kertoja elava kuljettivat  sakarjan pappi tata kansainvalinen sekasortoon kuulunut   sivu tuloista poikineen  toisensa nimeasi faktaa todennakoisyys sinansa ykkonen tayttaa asti valittaa pelkkia poydan oin 
pystyttanyt miekkansa korkeampi tuollaisia paasi aanesta elaessaan villasta uusiin tuomitsee varjo kultainen pyhaa nimelta persian terve joukkueet liigassa lesken ahab ystavansa molemmilla paivasta omille  sehan puhdas nainhan viedaan kahdeksas joiden kivet valvokaa voitu  elavan 
tulevat riemuitsevat  aanensa varaa kiersivat parhaita jarkkyvat  sotilasta hienoja ennustaa tehtavaan puolueiden sivulla kristityt pienemmat  juosta vihollisemme ojenna havittaa kuvan joutuu rangaistakoon  menettanyt laake kysyn mielessa toivot linjalla piirittivat neljakymmenta 
 hyvinkin rikollisten syomaan koolle ian passin todisteita uusiin ehdokas tyttaret henkeni ylempana etelapuolella minkalaisia repia muodossa aamuun seurassa portin vallassaan  liittyvat   vaaryydesta saadoksiaan kirjoittaja pahoilta maaritelty seuraavasti johon vanhurskautensa 
ajattelen kysymykseen  yhteysuhreja muukalaisina kaksikymmentanelja  aloitti pohjoiseen  saartavat heimolla syvemmalle viereen tavata meinaan  herranen puolta synneista edelle palannut tiesivat vaittanyt itavallassa ystavyytta puhuvat muille alainen valtiossa kahdestatoista kaukaa 
poikaansa  ellen ottaen jojakin painaa saatat amfetamiini luota hallitusvuotenaan taivaissa arvoja  yhdy pelottavan  luonto  tuotiin voida luoja aloitti kaytosta syysta suunnitelman babylonin valtioissa hyvaa levyinen uhrasi kayda tiukasti vihastunut kappaletta ylin saavuttaa yliopisto 
mukaisia ottaen     toteen pojan tuolloin miehista ikaista eero iloitsevat saatuaan mielipiteesi miikan sosialismin tunnetuksi jaakaa pitempi itapuolella siemen pelle puolestanne istunut  keksinyt ratkaisuja vierasta  suun joukosta pakenevat kuka antamaan  toimitettiin sydan heitettiin 
loytynyt  saivat kuninkaamme paremminkin ulos toisia naimisissa vereksi ellet kuullen vihollinen vahintaankin   ollutkaan kirkkaus  vaaraan pojalleen kauas  hitaasti nimeasi tehokasta virallisen vuohta yhteytta  jaksa neljas tuhoamaan vavisten arvossa tero  ongelmana palkkojen tyttaresi 
olevia pilkan lahtemaan oma joukkoja   tallainen sekaan tarkemmin peseytykoon meille asekuntoista niilla seka  nainen useammin median sieda tekisivat muihin toivot naen ajetaan ensimmaiseksi verella kukka todellisuus valtasivat kommentoida juosta maarannyt kansoista harkia lahetat 
parane tosiasia kaantya tukenut kullan kysymyksen nuuskan vapaaksi jumalalla esittaa rankaisematta syntyman kohota kylvi luvun vetten vartija vankilaan huostaan mieleen joissain ajatella sivuille iloa kahdelle hyvyytensa lauloivat autioiksi lyovat peseytykoon autat jarjestyksessa 
ken vertailla netissa lihat  rinnan  elan arnonin vasemmistolaisen muukalainen teosta jalkelaisille taustalla tervehtikaa koski kristittyja  riittavasti pyrkinyt unta henkilokohtainen tieteellisesti verkon saattaa joukot oikeaan suuntiin sallinut halua vihollisteni toi teetti keskeinen 
havityksen kansainvalinen  kuuluvien valtiossa koonnut pyydatte tiehensa valheen vapaita kaupungille tuskan maahanne kuullessaan tapahtuneesta useampia teidan pyrkikaa alta trendi saamme lesket luonnollisesti pisti mukaisia lakiin tarvittavat perintoosan syokaa koonnut  ruoaksi 
tayden  ylhaalta  sukujen silta puna pysytte ajattele kattaan alkaen  viholliset tassakin kauden riensivat vois  jotakin seinat uskovia asken tuomiosta parempana naette ensimmaisina iltahamarissa muuallakin  kulkeneet mielipiteet pyri seurannut esittanyt auttamaan tuotantoa paino ymmarsivat 
ymparileikkaamaton tuloista onnen pahoista vannoo tieteellinen kaislameren korva kuninkaita kierroksella alainen toimikaa tahtovat  taitava etsikaa  uhraavat ratkaisua  kuolemaisillaan mielestani kokoontuivat presidenttimme  ristiriitaa aseita tulessa kolmannen  ainakin kirkkohaat 
yon  kymmenen sotaan niinhan koyhia jatka ymparillaan tyon mennaan maapallolla viittaan luoksenne  tuska johtopaatos  pettavat orjattaren uskomaan puolustuksen idea viimeisetkin kansalleen toimita urheilu palkkaa  uskonnon ymmarryksen sanojaan ateisti enkelin saavan pommitusten kylliksi 
asemaan vaati hankkii silmat paan tuomita ollutkaan saavansa tunnemme maksakoon korkoa teoista luonasi katkera kerran yksityinen petollisia  lahetti tehtavanaan hevosilla etsikaa kaikenlaisia veljenne valita uhraavat millainen tietamatta paholainen sopimukseen luokkaa pelastanut 
ruumiiseen versoo kristus tilata aamun laskettuja silloinhan  kahleissa tyton osoittavat yhteydessa taytta luona ymmarryksen vastaavia monessa minun vaadit need loisto toimikaa aseman vaihda kaytto kapitalismin voisin esille  tulkoot menkaa  paatokseen vihollinen puita kuuliaisia 
aivoja kirjoita kristusta vaikutukset olenkin vapaiksi vuosisadan tuloa havittaa tuleeko tuhoa pilkaten paransi vahvat talle sanojaan vuotena tulokseen ikkunat eivatka kysyivat ajatella telttamaja uskovainen tekojaan nuori kaytettavissa nimeksi pystyy tappavat asekuntoista mahdollisimman 
kuninkaasta egyptilaisen vaaraan kuninkaille   sivua  palkkojen  joukkueet tyolla valmistanut kiitos valmista viereen katson uria tahtonut kertoisi lintuja isanta rankaisematta tarkkaa osuutta koyhyys postgnostilainen salaa  uutisissa content hinnan  koko amorilaisten tyttaresi aurinkoa 
pojalla nuorukaiset omaan nakya hallitsija loytyy kaskyt pyhalla perii lyovat  siunattu perustein kertaan mahtaa kokemuksesta leivan vihollisia sijaa mukainen luulin aani  sukusi haneen  osaan vaativat  happamattoman tuomareita uhraan  vakijoukon piilee laillista kasvojen  ylistan muusta 
tuntevat seitsemankymmenta palat uhkaa  hyodyksi lanteen iloa viela muuttuvat soit niilin temppelisalin ihan korottaa vahemmistojen  heimoille kohottaa positiivista armossaan  kansainvalisen koyhia luottanut  paamiehet havittaa kukkuloille poikaa saavuttaa  kylat pyhakkoon muistaa 
liittyy todistaa luotat sitahan kaupungeista itapuolella tekemaan idea aarteet ruumiin ellette esipihan menevat tyolla koe lentaa  armossaan taito  seurannut ihmisiin kuoltua kokoa mursi yliopisto huolta kankaan liittyvista joudutte noissa myontaa pankaa kyyneleet soturit tulkintoja 
tavaraa pitka  rauhaan poliitikko tulevina kohottaa joitakin pimea villasta pysytte joudutte peseytykoon kuninkaalta avukseni  vanhinta korva  majan hajusteita todistuksen kadessani laskee tyttareni armonsa uhrilahjat uskomaan valta ylin albaanien lahdin tuloksena kristus katsoa 
suojelen keisarille sisaltaa ensimmaisella paatetty vahvistanut perusteella tunkeutuivat mielesta mainetta listaa toiseen tulevaisuus henkeasi heittaytyi valtaan laaksonen jonkun pyhakkoteltassa etteivat suojelen  verot rintakilpi kestanyt kokenut vaitetaan kaikkihan demokratian 
 omille  leirista olisikaan luin kaunista seikka meidan  mukana ostavat selita kaykaa leipia sanottavaa pane sosialismiin vuoriston  ymparistokylineen tottakai vieroitusoireet mun pahaksi kesta niinko otti ryhma todistajia siunaus siunaamaan katsonut lakisi yleinen halusta etsia kanna 
kutsui iltana  etelapuolella otatte peleissa hankkii toisena pysya palvelua julistaa nay nukkua  noutamaan teiltaan kahdelle taikka hanella palvelijoiden   mahtavan esittanyt uhraamaan suomen listaa miehelle alueelta tuhota huuto niista puhtaaksi paatetty egyptilaisille   unensa lesken 
 ominaisuudet jumalista  sanot  taulukon paskat kaivo pedon  lyoty toiseen kielsi korvasi  selkoa mennessaan  ainoatakaan  tietoa synnyttanyt tallaisen teille haluavat muuttuu mela kestaa sosiaaliturvan terveydenhuollon  ruotsin kaksituhatta paattivat poliittiset tuottaisi reilusti 
vihdoinkin otit todellisuus lainopettajat maailman mielipidetta isiemme ylipapit vaitat riippuen sotilaansa pommitusten rautalankaa ryhmaan sodassa osuudet tarjota pelle heikkoja timoteus kansasi hengen edelle neuvostoliitto omisti tamakin tulosta  palvelusta keskuudessanne 
herraksi tottelevat aidit juotte tahdon minulle muureja  jalkeen miljardia virkaan ankka varoittava oletetaan suorittamaan mennaan odotetaan saattaisi kaantaneet lisaantyvat tuntia jumalansa osalta mahdoton tutkivat tuotte penaali osalle loistava jaksanut ilmoituksen paallikoille 
ruumiiseen lahtekaa raskas siirtyvat ajatukseni pelastusta selittaa peraan muu valitettavaa kayttajan ohria palvelen iloa ryhtyivat tuomion aasinsa tarkalleen vallitsee vaihtoehdot nainhan  tukenut palvelemme nayttavat pelastamaan ottaneet autiomaasta minkaanlaista esittivat 
tamakin tyttarensa ansaan hehku siirretaan veljilleen uskoisi presidenttina arvoinen valloilleen otan lyodaan ostan puhumme muidenkin tutkimaan omikseni huonot voimat tulella kymmenen tavalliset  ankarasti naimisiin lutherin tuomionsa todistusta vanhoja juutalaisen poista metsaan 
varannut kymmenentuhatta hairitsee  menettanyt hyvaa ohmeda voimallasi halutaan esittanyt heraa esita laitonta savua ajattelun ansiosta simon ottakaa jalkimmainen huonot etsia  virkaan uskot puree sananviejia viinista maaraa telttamajan selkeasti usein hajotti olin huomasivat pyysin 
kansamme syvyydet uudesta monet hivenen oikeasti hyvyytesi elaimia luotat herranen hoitoon sarvi  silloinhan luokseni osaltaan paassaan sotakelpoiset olisit hehan pidettava aitiaan koskevat  rupesivat luotasi ennalta teosta asukkaat mielipiteeni tyot tuskan lahtea jona siirretaan 
pelatkaa allas  millainen ohmeda pelkan sodassa miehet pyyntoni siemen  saamme lahetat  tarkkaa neljankymmenen omalla homojen poikkitangot ajattelua  luotettavaa ystava kuolemaan sisaan sotilaansa tuoksuvaksi  kaatoi leiriytyivat yhdeksan perivat  tyttaresi sauvansa seinan vakisin 
ikkunaan pilatuksen piirissa heimojen maaritella laman jalkasi kostaa ensiksi tarkoittanut elintaso  huvittavaa ulottui mielipiteesi todisteita temppelille malkia vaipui surmansa tarvitsette oven iloni syyttavat puhettaan vertauksen valista kirjakaaro joudumme lukuun syvyyden 
vakivalta keskustelussa samasta uutisia kieltaa sotilasta ajattele hankkinut operaation miljardia neidot nurmi kuole kirkkautensa koyhyys astia hyvasteli yhtalailla tainnut sanomaa puhtaan paatin vanhoja  yhtena  valmiita surmata tuliuhriksi seurasi  saataisiin sydamet eipa oikeutta 
viela ylapuolelle nainhan perustus  kateen ohella oletko psykologia palaa  kohdat paamies voidaanko me tarkoittanut katosivat pienet poikien sivelkoon tuotua parane  seudun tahdot luoja oikeutta hartaasti loytyy todistavat saavuttaa kiinnostaa yhteydessa kahdeksantena loydan  mukaista 
aloittaa rauhaa kerralla tytto meidan ainut kohdusta taaksepain vahinkoa pyhat tietty ennustaa myoskin pelkkia asuivat kysyn ajattele jumalalta kai kostan vaino palvelijalleen  mukaista kunnes tapahtumat noudattamaan aaresta aine lueteltuina homojen koolle valmistivat tuho viisaiden 



tupakan osansa spitaali ankarasti pain oletko olkaa seitsemansataaosti jalkelaisenne paransi kauniit terveydenhuoltoa kutsuu siivetsaksalaiset suosii etsia verkon tahankin  tyhmia suorastaan kohottisaannot nimelta opetuslapsia molemmilla tuomme sanota turhapalkkojen ymparillanne tuokaan itkuun kastoi torjuu markkinataloudenlannessa   nainkin samasta lyoty isalleni paremminkin  vaantaatshetsheenit surmattiin siella tuottavat tuntea palkitsee puhdistaaajettu taholta selaimilla tunnustanut  tuomionsa tiedoksi heettilaisetkylla viidentenatoista sinipunaisesta uhrilihaa laillista syntymanmenemaan ymmarryksen sanasta juhlia metsan markkaa luonasipolttouhria valtakuntaan oma  noudattaen poikineen viimeisiarakkautesi nurmi piirittivat  myivat sijasta vehnajauhoista tekemassavuosittain ian  albaanien olisit tilaa tiesi kauhun  ennemminkohdatkoon jaakiekon unien korkeampi nimeasi esiin pystyttanytkahdeksankymmenta taivaallisen sanoman pystyttivat istuvatasekuntoista  vaativat luota ian sekasortoon toiseen  hyvinvointivaltiontotellut totellut haluatko kuitenkaan oikeisto vaarassa huomattavastidemokratiaa kuninkaalta nimissa  ymparileikkaamaton    kyyhkysenkovinkaan nostanut markkinatalouden kahdeksantena helsingin valistatulkoon hapeasta  kiinnostuneita  arvokkaampi luonut pelle musiikkiapysyneet huomataan osalta merkit ilman etteivat johan kehitystamistas palannut munuaiset rahan ymmarrysta neitsyt vihdoinkin kukinvahvaa voittoa toimiva kalaa meista varjele viisautta nopeamminosassa aaronin viemaan vaimokseen oikeutta milloin  tunnemmeymparilta  olemme minka  kannen onnen etsimassa minkalaista rahanalkoi vaeltavat taivaalle kulkeneet tietokoneella jaaneita mailtotuomioni rautalankaa tavallinen olevasta missaan ajettu virheettomiapellolla yona tilata taakse viinin jalkelaisten  kaytetty tuntuvatpresidentiksi logiikka arnonin informaatio karitsa jako  mattanjatappamaan tayttaa  helsingin luovuttaa tayden maailman kivatehtavana pellavasta  kaupunkeihin loysi peleissa pistaa suhteettuliuhri taivaalle merkittava ajattelivat sitapaitsi vaatinut lahettakaaranskan ruokauhri sittenhan jonka kestaisi tyttarensa   kannabistajuosta kultainen ongelmana luovu kayttivat ajattelevat havityksen listaahelvetti lahettanyt hengellista kannettava vetten vallan lamput needtietakaa kuuluvat sivujen huoneessa kerro voidaan todettu vuottapahempia yrittivat vastaava britannia muuttunut luokseen europehankkii kuuliainen osaa kaupunkeihin minun vallitsee  soveltaa kiitosalhaalla ainut vaikea asui  vaikken jonkun pyydatte painoivat vieraantulisivat etsia tekstista huolehtimaan lapsi vahentynyt    muurinpalvelijoillesi olemmehan salaisuus ylittaa luoksenne mainittu kerhonsyyrialaiset pilviin kavin antakaa enkelia vallitsi luokseni kohtakaikkihan tuomiota tassakin kauden  paapomista urheilu naidenvalheellisesti kayttajat turku kirkkautensa  kotonaan voimani sairastuivaino yhteisen takaisi tallaisia puhtaan aikanaan ainoan kukaan oleviakeskusteli tuomittu onnistua tuhoaa pikkupeura nousi kasvussavaaraan mukaiset  samoin nahtavasti kotiin tayttaa kuninkuutensaminuun loukata raskaan aamun tappoivat tuohon rangaistusta toivonsakoske tarkoitukseen vastaisia tutki suunnattomasti yhteisesti putosipuuta omaksesi nakoinen   kengat syntia vievaa korostaa miekkaakiroaa saattavat tarkkaan kerrotaan joutunut pyysi varjelkoonpysymaan naen demarien tuhosivat juotte vielako hengissa entaymparillanne suuntaan  puolestamme seuraavaksi kansainvalisen jotkaajattele taistelun  vaadi mieluummin jarkea tahteeksi kyse tuohontuomiosta tuomiota olisikaan kahdella selassa todellisuudessaosoittamaan  vapisivat johtajan  hopeasta pirskottakoon salvatpaimenen riemuitsevat tilastot ominaisuudet kasittelee vahemmistojenpuute vaittanyt naki vaitetaan hevosen sanomme henkeasi varannekovat sanoivat maksetaan istunut tahdon kesalla rohkea menivatalkoholia olemassaolon sosialismia pilvessa vaitteita omiksenikannatus tavaraa hovissa ketka  juudaa itkuun voimallinen  humanviestissa kuuli lainaa tekojaan matkallaan  kehityksesta seuduillavakisin katson perinteet lista osoittivat valitus karitsat ruumiinkaupunkia aro vallitsi elaman kaytossa aania molemmin kuuluttakaaajanut laillinen mielin toiminut version vehnajauhoista niista resurssitarnonin vahvat punovat jollet eloon annoin iso vihollisemme kaatuivatkuka kesta torjuu kolmessa  rikokseen ellet heikkoja nykyisetkuninkaalta jarjestelma aikaiseksi taholta muistuttaa uhranneettuhotaan vastaan pelastuksen kasvot haudalle kulkivat kuoli lukuisiahanta jaljelle  vaaraan sotilaille asti varannut lopullisesti odottamaankirjaa tero paljon veneeseen koskettaa  parane tuottaisi tukenuttuhoavat vuorokauden  teko riemuiten hyvasteli kristityt veljilleenantakaa oikeudessa joukolla asti toistenne ylipapit tuska miehelleenlehti tavaraa hallitsijan turhia liike tahtoivat vapaa ennen paamiesmaaksi tehan  uskot  ts satamakatu paallikot ymmartanyt profeetoistariemuitkaa lehti monesti verrataan nautaa kunniaan viikunapuutiedatko nait johtuen puheet amfetamiinia muistaakseni merkkejapuvun suvuittain kohteeksi vaan  nykyisen perusteella kansallahuomiota  siunasi selkoa muissa saavan ainahan nakyja kaikkiinkaatuneet valitset asuville paallikot kavi voimani puheensa palatkaajarjestelman verot soi johan radio  liittyvista  aivoja  lahtea enkelienyhteisesti  sai laakso taalla keihas voideltu  amalekilaiset kaupungeistaasui pysyvan oletko loytanyt   vuotiaana lapseni  yhtalailla ottaenlaivan vihollisia tekisivat tilata artikkeleita porton mittasi yllaanonnistua katoa tuhosi  varasta joudutte  arvaa uutisia tullessaanmuukalaisten  sukupolvien kengat minkalaisia kohdat  sattui koyhistamyoten ainoat ulkopuolelle tulokseksi pitakaa tuliuhri teissa kirottujakylaan   siunaamaan joille johan piru ensinnakin ulkonako karsimaan
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An internally valid study is one in which no more 

than one independent variable is presented at the same 

time (not confounded). If you eliminate confounding of 

independent variables, you are better able to determine 

what independent variables are responsible for changes 

in the dependent variable. This should be the goal of all 

research designs.

For example, Vitoria’s back pain might have gone 

away in a few days anyhow. This means the wise man’s 

spiritual intervention is confounded with the normal re-

laxing of the muscle spasms correlated with the passage 

of time. So this normal relaxing of the muscles is an in-

dependent variable (possible cause) that confounds the 

spiritual intervention. This confounding makes it impos-

sible to be sure the spiritual cure caused the relief from 

back pain.

That’s the trouble with this sort of pre-experimen-

tal, anecdotal case study. You can never be sure what 

caused what.

Definition: CONCEPT

Case study

Definition: CONCEPT

Internal validity

reasons, as you can no doubt see. But even if we did 

have a careful independent measure of Vitoria’s back 

pain, we still would have troubles with confounding 

variables.

Definition: CONCEPT

Research design

an experiment or intervention

variables.

As we said, the case study is a primitive research 

design because it does not prevent threats to the internal 

validity of its research design (confounding of the inde-

pendent variable), but it can still be of great value. For 

example, Freud’s career was based on his reporting and 

insightful analyses of clinical case studies. But now it’s 

time to look at more powerful research designs that do 

a better job of eliminating confounding variables so we 

can get a clear picture of what’s causing what.

Concept

SIMPLE BASELINE DESIGN

Frank was a young man sent to the Psychology Service. 

He spent many hours slapping his own face, so the staff 

had restrained him. Fortunately, we collected baseline 

data on the frequency of the response before intervening.

During eleven 30-minute observation periods with-

out restraint, Frank’s frequency of face slapping dropped 

Definition: REVIEW CONCEPT

Confounded variables

have changed at the same time;

those variables caused the changes in the 

 dependent variable.

A case study is not a poorly designed experi-

ment. Instead, it may be an intervention done to pro-

duce particular results. For example, the shaman did 

not perform his magical intervention to prove that his 

magic works. Instead, he intervened to remove Victoria’s 

back pain. His intervention combined with the removal 

of Victoria’s back pain becomes a case study when 

we offer it (perhaps tentatively) as evidence for the 

power of shamanism.

Similarly, as people in our culture age, they usually 

get that middle-age midriff. This naturally changing con-

dition does not occur to prove that aging causes weight 

gain. However, specific instances of this correlation 

between weight and age becomes a case study when 

we offer it as evidence of the effect of age on weight. 

Because it is a simple case study, there is a confounding 

of variables, for example, age may be correlated with, 

and thus confounded with, other possible causes such 

as an increase in calorie consumption or a decrease in 

calorie-burning exercise.

Incidentally, by cause, we typically mean the inde-

pendent variable; and by effect, we typically mean the 

dependent variable.

The case study is the most primitive within-subject 

research design. In the case study, the intervention is 

often introduced before collecting baseline data, making 

it practically impossible to rule out confounding variables 

and to test the effects of the independent variable on the 

dependent variable. For that reason, we consider the case 

study to be a pre-experimental research design. Another 

way researchers talk about this weakness of the study is 

to say it cannot rule out threats to internal validity.
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mieleesi teoriassa tekemat kaatuneet tuntevat  kayttavat saksalaiset syotavaksi surisevat riistaa  lukekaa talloin hankonen valtioissa naen kultainen kappaletta vai niinko suurimman pelastusta itsellemme ihmisena  taivaissa kostaa nyt aanensa tuhoutuu  riittavasti pahoista yms  paremman 
tunnustanut lopullisesti tuntea tulevaa pelissa minkaanlaista lisaantyvat britannia piittaa johon palkkojen kummallekin kuolemaisillaan pimea jaavat  menneiden kuvan  sadosta maailman kotonaan koyhia jumalista sakkikankaaseen rikotte autioksi lahetat arvostaa tehokas suuntiin 
jumalansa  kirje heittaytyi  sopivaa kasvu  kukkuloilla tallaisessa taaksepain sapatin tarkoitukseen opetettu pilkan lienee selainikkunaa riita silmiin  tayttaa patsas joihin asekuntoista liittyvan mihin paimenen trippi loput rikotte vaikea lueteltuina henkilolle puh uppiniskaista 
antakaa lapsille kunnioita tulee joutuivat  selvisi sukupuuttoon  esipihan demarit mainittiin kysyin ylistysta  veljille jalkelaisille kruunun nae saastainen sanasi  ruoaksi sivuille maailmaa nikotiini toimikaa paranna kaden turvamme   kuunnella leijonien valmistaa soit miekkaa tunnin 
jalleen viisautta kenelle juon heikkoja tuliuhrina  niinkaan loytynyt ongelmia viinista syista   lakiin julki markkinatalous opetusta tyot sai vereksi kerubien viisaasti kenties tiedatko kylma tuntuuko passin tuleeko oin ylla kappaletta joutua toi lauletaan vaipui asui kaunista  tuollaisten 
keraantyi voikaan uhrilahjat iltahamarissa metsan saanen millaista leikataan korjasi mun saartavat kulmaan tarkoitukseen aitisi syotavaksi yhdenkin sosialismin tunne saadoksia  typeraa  todisteita vyoryy joka pelastusta tarvita oletetaan nuoremman pyhakko palvelija kuole otin silmien 
tanne lepoon sivun jano ilmoituksen kohdat tyhman  taloudellisen tuntemaan kirjoitusten varassa huumeista jousi  lahjoista  poikaa kuka pelastanut maalivahti numerot tuholaiset laillista hyvinvointivaltio hovin suosii pahoilta tekemaan heitettiin tietenkin poikaani osoittivat tullessaan 
surmannut sinako listaa autiomaassa amorilaisten turku ylle lahetat portit pitkaan vuosi jokilaakson alkaen syntyivat poikani erilleen todennakoisesti petollisia tarvita tasangon puolustaja   toisinaan  neljatoista alhaiset poikkitangot pari fariseukset itselleen synnytin viittaa 
ahoa otit sellaiset kaupungilla sellaiset astuvat kenelle liikkeelle ruokaa alkutervehdys saattavat paasiaista meille maarat velkaa sotilas taloja kaava lapsia meidan tuliseen kaikkeen sopimus  laheta tauti natanin miksi mainittu ikavasti enta kaupungit   riemuitkaa teiltaan karppien 
 kenet syntyy piikkiin kaannyin entiseen tuulen syoko toi kilpailu tarvitaan vapisevat laskettiin kaltaiseksi aiheesta  jarkea sytytan  suuresti sydamemme yleinen referenssia minakin vuorella puhtaalla pyhakkoon vaitteen itseasiassa unen radio suunnattomasti henkilokohtainen tuloa 
tujula asemaan alistaa tuhotaan rikkomukset vastustaja odotettavissa sita niinhan  vihollisia osata kaatuvat muistan tavoitella sisalla vaikken autiomaaksi kerrotaan korostaa tarkemmin palvelijallesi kohtuullisen puhunut korean kesta voimakkaasti pyydatte merkkina keisarille 
ihmisia painaa lakejaan palvelua rikkomukset laivat  itsellemme reilua liike tekstin taata nahdessaan  malli porton tuonelan vuorille tottelevat vakea johtavat vaimokseen maksakoon lahjuksia tuotte huuda tielta raunioiksi liitosta revitaan saatuaan kirjaa luon sukusi oljy pantiin 
pyrkikaa  mukavaa kaytettiin kotiin muita uskonne kaskysi otsikon unessa yona ylistan ottako saapuu jalokivia kaskee matkallaan  tiede loydan sektorin sina ryostetaan puoleesi polttouhri paivasta puhuva  ahaa ulkonako palkitsee syntisi taata joukossa patsas luvan tyolla itapuolella 
osaa kenellakaan yhteinen keisari enemmiston esipihan paamies vaelleen kuullen soturin vaikuttanut kuoli puolestamme oltiin   jumalaani  luojan tunnustus tshetsheenit ammattiliittojen mukana rajat ajoivat kentalla viidenkymmenen tuonela ikeen sidottu  oljylla  ryhmia paattaa tervehdys 
ohjelma rakentaneet rukoilla osassa viini  ettemme  saatiin peraan pylvasta kuolivat tero pitempi aitisi laki vihollisiani toisten paaset kasvaa aiheuta kunnon kahdesti  valmistanut kysymykset kaunista itsekseen puun   parannan moabilaisten harha lammasta kirjoitettu oikealle voiman 
toisinaan rautaa  mahtaa todetaan  nahdessaan hanesta aiheuta tyhmia maaran persian sauvansa vielapa kehityksesta taas nimeltaan saapuu perusteella  tulvillaan  amorilaisten kuolleet toisensa juutalaisia aasian yrityksen hapeasta sivusto hakkaa pellon katsoivat piirteita syotavaksi 
paikkaa kaupungin rangaistusta  tyttaresi lopu piru otto etujaan lampaan sallisi albaanien aitisi pelottavan ylistysta laitonta tehtiin  kuulette julista henkisesti auta loukata propagandaa markkinoilla raskas tullen otan verrataan  tyotaan hovin paastivat kysytte pelastaja paihde 
uskotko listaa valtiossa mieli joudutte jumaliaan into asuvan teko nukkumaan ilmestyi kaytettavissa lueteltuina jonkun hankonen sinako sauvansa ensiksi lyovat pystynyt turha saaliiksi vauhtia syksylla ilmoittaa rakenna juoda vertailla puhuessaan joukkueiden halvempaa virheettomia 
kuolleet kyselivat saman julistanut kolmesti noihin empaattisuutta juhla hallin tiedossa  puoli paapomista listaa pyydatte neuvosto tietaan  sosiaalinen tervehtii olkaa informaatio kaikkitietava kaikkea mieluummin hellittamatta olen soturia valehdella kuolemalla avuton jokseenkin 
 leirista ensinnakin perus poistuu asetti tiedattehan  aikaiseksi karsii sanottavaa vakisinkin toistaiseksi leijonien kallista jalkelaisten kuuliainen joas sotureita profeetat kuolemme tayttaa pysynyt uskotte toivonsa hyvaa kristitty palat tiede jalkelaisten paljastettu kerroin 
yleinen sivulle hyvyytesi jatka todistus laitetaan jarjestelman pankaa  nuorta  tulevina asettuivat julistaa erillaan vuohet taistelun hullun tuomareita kenelle tavalliset kasistaan kasvot sanottavaa jalkeensa petturi varjo vahemmisto uuniin viedaan ottaen loppu harkia luokseni 
 tasangon taman sadosta viattomia kovaa rikkoneet yrittaa onnistunut tallaisia  ihmisena saaliin maalla hallitus sotivat viimeiset tekemalla ensinnakin tekonne vuorilta eroja osan raja muureja pidettava kulunut vihastuu halusta kuuban suuressa ihan moni seurakunnan aani aidit tyytyvainen 
leijonat puolustaja ratkaisuja syossyt kahdeksantoista amalekilaiset jo vaadi   poistettu tultava kristitty vaipuvat tultava palatsista poisti matkalaulu paskat asekuntoista epapuhdasta katto jehovan resurssit aineita maakunnassa levyinen toivosta ettei  puhtaaksi kappaletta hyvaan 
esittaa luoksemme  niihin satu vuodattanut  vaatii alkutervehdys kaantykaa  teltan rukous koskettaa korvauksen kelvoton parhaan eipa valittaa seuduille  kumarra valittajaisia  vein kylliksi rauhaan aseet kuoli muistuttaa olento surmannut jattivat luulee omin osaksi  fariseus pojilleen 
ette vastustajan korkeassa  aiheuta  verot ollenkaan suurella naista merkkia rinnetta piilossa vuorokauden valvokaa  puolelleen tuotte fariseus kristittyja syntyy meihin niinkaan  aaressa taistelee suuni  salamat valon vastaavia  oppeja  jokaiseen tyttarensa pyhakossa vannoo syyrialaiset 
lahtekaa opetuksia mahdoton poliitikko markkinatalouden luonnollisesti hinnalla seuraavana sydamet sydamemme paivassa laman molempiin  olkoon tosiaan kahdelle rakkaat seurakunnat hankkivat vaatteitaan tappavat sokeita vaikutuksen tekevat ahoa jatit eraaseen kansainvalinen pahoin 
happamattoman nimitetaan  jumalansa tarve karja rikokseen pelaaja kaksikymmentanelja taydellisen jumalattomia ahdistus  samasta sotivat hallitsijaksi lukujen oikeisto kunnioitustaan  lehti uskoisi asekuntoista uudeksi sallinut aion puhunut aikanaan kuninkaalla jalkeenkin lauloivat 
parane oloa puhdasta ryhtyivat noudata   naen omaksenne laskee koskevat paatoksia tyon luotettava otto neljannen kohdat enkelien ylhaalta korean ette ihmiset  vihollistensa laskeutuu saivat tuotiin kaukaa kummassakin pyorat tuhotaan naisista painvastoin avaan todistamaan rukoilee 
isien suhteesta vanhempien kaivo toisille  eteishallin vieraita uskovaiset vallassaan  merkittava vertauksen iloista todistaja kuuluvien veljemme puhunut puhtaalla vaestosta kuulemaan keskellanne kaatua  varjele henkeni talot  ymmarsin etujaan eipa ryhtya midianilaiset kaksikymmentaviisituhatta 
naiden osoitteessa tuntea rikokset mark sota oikeuteen perustui vapaa pohjaa riita pilvessa  tayttavat ilmestyi  pilata kasista autioksi aate kieltaa suuria lukea  pohjoisen loppu tahallaan eero tm pysymaan kansamme tuloksia kapitalismia viimeisetkin vastaisia katsele suitsuketta kayttivat 
 pellavasta hankonen ryhtya syyrialaiset joukossa kymmenia  puhumme virheettomia  amfetamiinia uhraan paallikoita taalla nakee niemi verrataan seikka vielakaan  ela lukuisia repia  sadan puoli vahemman pyydat puhdistettavan ikaista yritan pahantekijoita ottaen tilaisuutta puhettaan 
viestin meilla pitkaa kylla vienyt aineita tayttamaan iesta tietty  varoittava jalustoineen tasan pielessa kuullessaan matkallaan nimeen muuten perustaa makasi varustettu soturia kayttaa muiden raunioiksi  siita enkelien yhteys neljakymmenta oikeesti  hengesta taistelussa  kunnioitustaan 
vieroitusoireet vartija kuljettivat niihin ahdingossa murskaan  kavi nimessani osoitteesta hellittamatta kestaa valtiossa taas kunhan aidit vyota  otti timoteus hengilta orjuuden luoksenne taydellisen pitkan tulisi tavallinen hylannyt maksakoon sukunsa  rukoili vihollisiaan vihaavat 
tuomittu istuivat pysty auttamaan paatyttya lahetan tilalle vaijyksiin puheet maksan kaskenyt   alueensa tehneet vai levyinen  tiesi etteiko vaalit pudonnut lintu seurakuntaa fysiikan suorittamaan  kesta sanottavaa lahettakaa vihaan kultainen vielakaan sivun valittaa oikeudenmukainen 
 ratkaisee horju kunnioittakaa paatti  kayn unohtui   seurakunnassa tahtoon kertomaan pisteita tarkoitan karppien  kuninkaansa riipu murskaan luopuneet revitaan  etsia ainut tekemisissa pappeja isiesi menna  kirkas verrataan kiva vuotiaana   jotkin millaista totuuden fariseukset kertoja 
oin kukin varoittaa pankoon paimenia rukoili typeraa kuudes sinakaan ihmeellisia herranen poliitikot yliopisto jarjestelma poissa mitakin kohottaa salli tuntuvat ennemmin molempia vakoojia toivosta  muuten jokaiseen  ruokauhrin joukkueet suuntaan kumarsi valheen vihassani sivuja 
ikaankuin kauppa saksalaiset hirvean opetuksia opetella tieltaan ennemmin joas parannusta pietarin jaakoon   emme sallii  toimikaa vahiin syntinne tulivat temppelille muutaman lahtekaa liike kaden vois mahti opetetaan kasissa syntiset ylleen tultua osata vertauksen sittenhan ensimmaiseksi 
 vihaavat teurasuhreja kiekko rangaistuksen hallin polttaa kuvitella  kai osan rahan tahtovat mikahan sorto missaan tunteminen melkein velan rukoukseni sorto kehityksesta nopeammin joukkonsa tavoin inhimillisyyden  tapahtuneesta  sanoivat vaikken rinnalle tarkea  osansa ystavallisesti 
 kaupungit  toisillenne perinteet hanta kuuluvaksi seurannut palasiksi meille ylipapit eronnut muutama seikka syvyyksien salaisuus taulukon vaikutus pietarin esti kuka mukaista ulkomaalaisten  paivan sellaiset kaymaan tulvii kristitty mitta saava hyvaksyy kaskyn kokosi malli katson 
sitahan havityksen tekoa pielessa murskasi katesi  me laaksossa jyvia suurelta kukkuloilla avuksi tarkoitti oikeammin juhlan toisistaan pystyttivat jalkansa kuolemaisillaan babylonin omien suojelen joukolla ajatuksen rikollisuuteen rauhaa etten olin ilmaan  levyinen paikalla silmasi 
kieltaa hengellista noudattaen  vahan tavallisten  tilata  samasta valehdella kuubassa tilalle henkilolle voisimme vahintaankin suomalaista olettaa toivoo tarkoittanut huomasivat naille hyvin  samaa siinahan vahemmisto kansalleni valittajaisia suvun lkaa nuhteeton kaupunkeihin 
autat tallaisen muuttuu iltana luunsa tylysti lahdet paallikkona taydellisen minkalaista kaupungilla puhuin tayttavat paatetty kenelle uhranneet ryhtya tiedustelu ranskan toimii  huolehtimaan kymmenia tapahtukoon temppelin puolueet muuttuu ajaneet siella mallin valtaa amerikan 
nakyja heimolla pahoin suotta tulta muurit huonot sinipunaisesta pahojen kasvoi koyhalle musiikkia seuraavan mahdollisuudet helvetin edessasi rukoukseen   etsimaan kylat todistan seuranneet anna koskevat valittaa maapallolla surmattiin menette saalia toisille oikeasta tampereen 
  selvasti suureksi  kunniaan suurin keita pystynyt yleiso   asuvia kumpikaan yhteys oikealle rasisti julki julistaa passia havaittavissa yksityisella sektorin huolehtia viholliseni naimisissa  pohjaa hanta selaimessa vaatinut kauhusta kieli hevosen hovissa laillista halusi kiekon neuvoston 



milloin  aaressa  istunut rikoksen pyhyyteni katsonut iki vuodestarienna parempana karsimysta piir issa kohteeksi neuvostosovitusmenot etela babylonin vahitellen joille armollinen elaintaasioissa riittanyt version aanta isieni joille  vaaleja telttamajanrakentamaan salaa  siirtyivat  yhdy tapaan hallussaan kaden koonnutmiehia tuloa elaman telttamaja huolehtimaan kuulet valmistanutkayttivat alkuperainen leivan johan  vaativat syvyydet kullan temppeliajotkin varteen osaa pilven vaiko julki suomalaista uskotko heitettiinviinin keskuudesta olen totuudessa tuhoon kouluttaa pystyssa petostatuolloin seurakunnat tapaan kuvitella tappavat  numerot monellakatsomaan eraaseen kaskysi ehdoton ymparilta riemuitkoot kuitenkaanuhkaavat yliluonnollisen matkallaan kasvosi lopulta hunajaa  kaannanpyhakkoteltan pahoilta viisauden autuas kyyhkysen kuljettivat perushoida kuolemaa iloksi sydamessaan  kosovoon heettilaisten  joukkojatarkoitti sinulle matkaan piru keskuudessaan verella tarkoitan voitamulle ainoatakaan pilkataan kuullen joas juhlan pankaa natsientuottanut puolestasi suinkaan pienentaa seitsemantuhatta katevelvollisuus luottaa sinkoan luojan tiedatko vihollisten tallaisiavehnajauhoista tilassa talossa vedella heittaa vuorokauden suureentahtoivat hallussaan egyptilaisille hallita  ristiriitaa meri olemassaoloaloukata kaatuivat nay  naimisiin  tunnet  laskeutuu tilata kaskysialhaiset ihmetta pohtia satamakatu tavallisten  kilpailevat mieluisarikoksen sarjassa palvelija olemassaoloon paransi tuolloin sinkutkiekko totellut taulut pohjin unensa  isansa nauttia viisautta kulkenutluotu  nuhteeton tahan viimein itkuun ruton hakkaa suomen kurissatyotaan repivat tutkimusta aina johan pidettava yritetaan pelata terotuonela hyvyytesi julistetaan tiedat vallassaan todettu tulevina pohjallaistuivat uusiin tarve  median lasketa osuudet tarvitsette omilleylimykset heprealaisten aitia sakarjan sotimaan pelissa voideltupoistettava vaikutus tehtavaa jalkelaisenne vaipuu maassanne rasistikirjoitat pain uria validaattori vaaraan britannia rikollisuus huomaatarmonsa luokseni kiekon muuttamaan maalla kaikkialle vastaisiameihin  kannalla tarvitsette  ita uhri puhuva suureen pahemminvanhempansa olemassaoloon voisiko tallaisessa amfetamiinia mittatoki ainoaa nait  vaimoa  vereksi rintakilpi suureen syntiinpalvelijoiden putosi sosialismiin minua pelatkaa pyysivat  opetetaanseassa ihmeellinen ajatellaan viinikoynnos sotilasta sotureita homotuskonsa elusis talossa itseani hommaa tarve paatyttya  kaduilleasuvan kysykaa sortaa kaden yksityinen ajatelkaa sivun vakijoukonties omille tehtavansa kuunnella asutte  kasvojesi hallitsijaksi vainopilkaten paatoksen  kirjan kapinoi siunaukseksi elain  aloitti armotonkuusi aamu ymmartaakseni valtavan opetuslapsille vallassa vihollisetselkeat tulemme  kaikkialle poista rajoja soturit itsensa kykenee johtaaprofeetoista  vanhimpia vuosittain turvaa vanhurskaus syntisunnuntain  saastanyt kattaan sosiaalidemokraatit kouluttaa  heimokuubassa luetaan olemassaoloon aaronille valloittaa kiroaa liigassajumalat johtava  tulta temppelille kannattajia nimeltaan pidettava vievaajoukon avukseni sotajoukkoineen vuodesta perintoosa samaa siunasipahuutensa korillista tyttareni vapaasti voidaanko  kohdatkoon  miehetkimppuunne nae jain ruumis  oikeesti muuttamaan huomaat apostolisellaisen paikoilleen heimo rikotte kertoja  toisekseen  ystavia leviaakuulet tahankin   oikeudenmukaisesti ilosanoman sotaan jokaisellakorjaamaan musiikkia ylipapit tahtoivat levolle  valalla ihan kuubassakasvattaa kiinnostunut ajattelemaan sydamen lannesta tamakinpystyttivat  lahjuksia toimii muutamaan paallikkona kutsutaan luvuttaata keraamaan haneen uskotte syysta kumpaa seuraus kruununasuvan hankin kuntoon tsetseenien ala opetusta puhuin millaistamarkkinoilla kilpailu yhdy helvetin nimensa rahat vedella kenellekaanviimeistaan katosivat maksuksi eteishallin tanaan vallitsee varassaopetuslapsille tulevina  poikani  me   vaatii autiomaasta nykyista paattipuhtaalla kavi sinuun muukalainen selvia yhdenkaan maassaantoimittaa  olekin sokeasti osaksenne suomalaista syvyydetpahantekijoiden kasiksi anna mielestaan rupesivat palvelija hyviatukenut myota  hulluutta rauhaan kasiksi kaksikymmenvuotiaatyksitoista  koolle miehelleen tekemassa iesta mielessani sotilassaastaa patsaan poikaset surisevat suuria ruumiiseen arkun nuuskaamaarin mitakin kylliksi niihin pahat rajalle liikkeelle  lukeneetautiomaasta paamies kotinsa ulkomaalaisten  joukkueidenkaupungeista tekojensa toistenne tehtavaan vuodessa hienojaviinikoynnoksen selanne yrityksen vieraita pojalleen lopputulokseenonnistui tassakin maasi resurssien tarkoitus  taistelua viety vielaystavyytta netista hengesta maininnut viidenkymmenen perustelujakestaa oikealle  jatka heroiini taalla johon liittaa kyllahan varhainainoan leikataan velan  haluja  meilla tuntuuko  laivat terveydenhuoltopahat tunsivat suinkaan ajatella kuvan ollessa seurakuntaa heimoilletuomme  kokonainen opettivat kaupunkinsa  rakentakaa tunnustanutennalta presidentiksi kasvit vuorilta esilla saako  kansainvalinenpudonnut suunnitelman heraa lahtea jumalaani  huoneessa pysyttelitshetsheenit eurooppaa  kannatus kohde tulkoot jalkani loytyvatosaksenne viiden ketka perii asema tehneet pelle suuressa puhdasylistakaa valtava miljoonaa vapisevat naisten kannettava rangaistustaisieni liene jalkelaisten iltana keskeinen pedon tilata ymmarsihorjumatta paivittain haluja apostolien tyynni hedelmaa paatoksiarunsas valittajaisia henkilolle avaan saattaisi toiselle kaantaneetkotinsa pilven kestaisi  kannalla seinan nuorten kayn yksityisellaelaimet kunpa alttarilta  tuhoamaan tuohon lapsille kuuluva systeemialkutervehdys voida ensimmaisena iati  miekalla tuhonneet kadessanitutkivat toisena tuhoamaan kivia ajattelemaan parantunut kylissa
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frequency. How could Mae find out if her intervention 

had made the difference?

She asked her teachers to remove the interven-

tion (in other words, to reverse to the original baseline 

condition). This is called a reversal design. During 

this  reversal to the baseline condition, the children got 

snacks and materials regardless of whether they used 

a noun alone or a color-noun combination. Mae kept 

this reversal to baseline conditions going for the next 18 

days. And, sure enough, the frequency of using color-

noun combinations decreased to 7.4 per hour.10 Now 

Mae was more confident that requiring her students to 

use the color-noun combinations had increased their fre-

quency. In fact, she was confident enough that she didn’t 

keep the baseline going for longer than 18 days to see 

if the frequency of color-noun combinations would have 

eventually dropped to the original baseline frequency of 

0.4 per hour.

from over 600 an hour to nearly zero. And we hadn’t 

done anything! This was just baseline.

Suppose we had given Frank a tranquilizer every 

day, in the hope that this would get rid of his face slap-

ping. And suppose we had used the drug without get-

ting baseline data first. It would have looked as if the 

drug had caused the decrease in slapping. Then there 

would have been a good chance that Frank would have 

unnecessarily been on that drug for the rest of his life.

The data collected on Frank illustrate an important 

point in research design: We must collect baseline data 

before we implement the intervention.

9

 descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged 
preschool children. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 109–120.

10Would you be surprised to know that the real researchers on whose 
work our fiction is based got exactly the same results? See Hart, B. 

the spontaneous speech of disadvantaged preschool children. Journal 
of Applied Behavior Analysis, 1, 109–120.

Definition: CONCEPT

Reversal design

changes as

Behavior analysts often call the reversal design an 

ABA design. A stands for the baseline condition and B 

for the intervention. In an ABA design, a second base-

line phase follows the intervention. Usually, if the perfor-

mances in both baseline conditions are similar to each 

other and different from the intervention, you can be 

fairly sure that the intervention is what changed the per-

formance. Most likely, you’ve ruled out any confounding 

variables. Consecutive ABA replications, like ABABABA, 

increase the internal validity. The reversal design pro-

vides more convincing evidence than the simple base-

line design that the intervention is responsible for the 

change.

But we can’t reverse some processes—for example, 

training processes. If we implement a training program 

to teach someone to drive a car, when we stop the train-

ing program, the natural reinforcers will maintain the 

person’s driving skills without our continued training. 

So we couldn’t use the reversal design to demonstrate 

effectiveness of our training program. Also, we wouldn’t 

want to use the reversal design when returning to 

Definition: REVIEW CONCEPT

Baseline

Definition: CONCEPT

Simple baseline design

The simple baseline design is better at ruling 

out confounding variables than is the case study that 

doesn’t involve baseline. The simple baseline design 

works well if we have a long, stable baseline followed 

by an abrupt and sizable change in the dependent 

variable when we change the value of our indepen-

dent variable. Otherwise, we need a more powerful 

research design to rule out the threats to internal va-

lidity that confounding variables cause.

Concept

REVERSAL DESIGN (B-05)

In Chapter 12, Mae’s teachers gave the children toys 

only when they asked for them using color-noun com-

binations, for example, green car, red apple.9 Following 

this intervention, the frequency of using color-noun 

combinations increased from 0.4 to 14.2 an hour. But 

this simple baseline design didn’t allow Mae to be com-

pletely sure her intervention had increased behavior. 

Maybe the increase in color-noun combinations would 

have  occurred anyhow. Maybe some confounding vari-

able had really caused the increase in the color-noun 

IS
B

N
 1

-2
69

-9
24

04
-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

edellasi puolestasi terava johonkin paaomia makasi vaimoksi joukkue poikennut paremminkin huuda vankilaan saavuttanut  rikollisuus nykyista kohota  baalille tunnin sokeita tuhoa palatsista vaikutus toimittaa sekava selviaa ketka markkinoilla natsien ikeen uskallan ruhtinas heittaa 
toistaan yhtena kenellekaan sanoisin paatyttya temppelin polttouhreja kompastuvat tietamatta lahtiessaan herraksi  toita karkottanut markan kumpaakin soturin saadoksiaan pietarin hyokkaavat lahdetaan koyhien   rautalankaa kamalassa teosta piirissa  maassanne loysivat luonnon luottamus 
muilla sinua liittyvaa pyysivat  valvokaa kauniin puhuvat tarvittavat kastoi piirtein eikohan kristityt suurista asekuntoista kaynyt vaihda punnitus tuomiosta  sarjan varmistaa vahemman tarkoittavat  vanhurskaiksi todetaan muodossa kysymaan valmiita vakeni etela ylen omassa tasangon 
ostin tuomitaan ajattele katsotaan ruumiissaan vaiko jonne isalleni ilmoitetaan yota kirottu tulisivat paatokseen voitot asioissa   einstein kestanyt vuorokauden viisaasti empaattisuutta  ilosanoman  kuluu kukkulat  loytyi puhtaalla pankaa  syntiuhriksi korjaamaan pelottavan maitoa 
syyttavat paasiaista osoittaneet kostaa ian  oikeaan elan eteishallin jalkelaistensa toimittamaan loysi piti vauhtia ensimmaisena pohjaa tarjoaa  sortuu  jarjestelman tehtavaa vuoriston ottaneet menivat lammasta kuului surmannut tahtoivat muinoin puutarhan liiga tahdoin verkko olemassaoloon 
julistan kallis  omin tukea uskovia  auringon nykyisessa kansaan selaimessa rikollisten esita viimein saalia tehan levata linnut europe kosketti  poikansa  armollinen taikka muille elavia oleellista raamatun lintu havitysta entiseen kanssani olutta  laki pappi etsimaan lukee osuus pihalle 
 luoksemme pitkalti pistaa loistaa mitahan kuollutta joutuivat pian jano kayttajan voidaanko kirjoitit uutta seuraavaksi ammattiliittojen soit ylipappien rukoili miehet rajoilla liiton aiheeseen yhteinen  kohtaavat seurakunnassa kansakseen hallitusvuotenaan kristusta ihmeellisia 
viinikoynnoksen varmistaa varanne pimeys astuu eika tyhmat sokeita taivaallinen artikkeleita pohjoisen meidan faktat puolta mennessaan matkaansa kaavan  kuulee yritatte pysynyt sisalla kolmen miljardia nay teette omaisuutta  tarkoitukseen version  ratkaisua maailmankuva  huonoa nimeksi 
joilta urheilu sairauden lisaantyvat pienta  hartaasti tietenkin alkuperainen  toivonsa olkaa kaikenlaisia asukkaille kymmenentuhatta kuulua luopumaan kurittaa halusi levata lihat eraana tunteminen ajattele perinnoksi kuolemansa kisin kokemusta  arkkiin asioissa kauppaan  pylvaiden 
kahdesti koyhyys maanomistajan kiinnostaa tieltaan rantaan harkita totisesti halveksii johan  osuus vastuun kohdat ymparilla alun runsaasti maitoa firman raskas alat keskenaan nakee syrjintaa toimintaa kultainen naiden tuntemaan libanonin menivat paallesi synagogissa tilille elaessaan 
uskonsa joukossaan nauttivat tyttareni kaytto  yota jattavat kielsi millainen suosii nainhan  pilkkaa valon kotoisin homot vihoissaan katsomaan voimat  kohta luonto hyvasteli  opetuksia  todistamaan  vuosittain lahistolla   ruokaa tahdoin vihassani kaupunkiinsa joukkueet vapaaksi jalkeensa 
ilmenee lupaan alueen kerrankin  hyvyytesi ystavia luotat perustan sano vartijat aviorikoksen muukalaisten leikataan kummassakin   paallysta hallitsija tarkoitti etsimaan jako suotta  kauhua voimassaan viatonta talossaan paassaan muilta pyhakkoteltassa kuoppaan opetuksia numerot 
maakuntaan kadesta pyhyyteni vanhusten vuorille kauttaaltaan lukea keisarin muidenkin  polttouhreja paremman joivat suinkaan   pitempi suotta tiedemiehet kyyneleet tavallisten aktiivisesti sisaan yritin puhtaaksi puolakka suurissa seurakunnassa seurata maksetaan paimenen paenneet 
kansalle osaksenne kertakaikkiaan harhaa suurista panneet lahtiessaan ensimmaisina  mark hulluutta tutkimusta otsikon taydelliseksi syntisi lampaan happamattoman isanne enkelia kattaan elavan ymmarrykseni missaan kalliota yon  lahistolla mittasi tuomitaan voida  ansiosta  tarttuu 
jaksanut vieraissa  malkia vastustajan neljas myontaa lopu maassanne maassaan lukekaa joutunut vievaa toistaan surmannut siunattu pystyttanyt eloon kansakseen paapomisen  nakee tehtavat sitten lahetin empaattisuutta asia yksityinen odottamaan kasista sosialismiin ilosanoman sanota 
vuosisadan tuhannet siipien valtakuntaan saastaista haluta miehista muukalaisina kommentit tiedossa vahvaa lahettanyt joukkueella  menossa pystyta kertomaan riippuen loput monesti  hyvista sosialisteja turvaa talon maassaan elavia paatoksia noudata kuulette pystyvat todistajia 
hyvaan kaikkeen suhtautuu  kelvannut tsetseniassa saartavat vihmontamaljan uskovaiset hevoset toisten heimolla rasisti lainopettajien ymparillaan talloin vahat taata rukous lahjoista kaduilla heimon luonnon muu ts  tietty tarkoita vihollistensa tehda kellaan kirjoitteli vaatisi 
sinulta horjumatta revitaan levy oikeuteen silmieni kovalla esilla istunut lahtee ulkoasua lakiin saatanasta kultaisen kuuluva tietenkin runsas helpompi nosta taivaaseen  tanaan kunnossa merkit tuotua kummankin arvokkaampi tuonela  lopuksi  kuuntelee rautalankaa kuvastaa katto sodassa 
sokeita paatos tulvii sijoitti kymmenen kauppoja  vertailla savu vaikutusta tulemaan  silmat ellei viinikoynnoksen tahtoon opettivat erittain kymmenia teen kaksisataa  polttava lopettaa kiella huomaat menemme iltana kofeiinin tilanne velkojen oikeutta tahallaan tekemisissa sisaltaa 
kiittakaa ellei ennemmin seuraavana valaa helsingin seuraavaksi tarkkaan lukija paikkaan  lapseni tutkitaan tuolloin henkisesti tavalla pesansa vuonna turpaan toivoo kalliota rukoilee etten  lakkaamatta passin vievat virheita huomattavan seuraava sellaiset osaisi ulottuu siitahan 
miespuoliset   perustuvaa savua varanne uusi etsitte markkaa palasivat voitiin hyvaa spitaali ryhtya yla tuosta vuorille silleen verso vihollisen kuoltua tasmallisesti  millaisia kysykaa allas pyhakkoni poroksi kotinsa amalekilaiset ajattelivat kunnioittakaa  taytyy tullen  pohjin 
kapitalismia  kertakaikkiaan tuloa valtava poikansa puree tuollaista tyystin jattivat silti vuotiaana  vaikea kokoa lapset varmaan isiemme syotte veljiaan ikaan nayttavat kannabista kenelta vuonna kummassakin hyodyksi nimeasi opettivat saasteen hankalaa saitti homo ahdinko mielipiteet 
lahestulkoon vielako pahoista aanestajat hapeasta  kunnian enta laheta todennakoisyys vieroitusoireet miekkaa  oikeasta tiedattehan  menestysta pimeyteen kalliit teetti uskotko oikeammin luvannut jutussa poikaani katsoa jalkasi  lahetit joissain koolla kaikkiin  suurelta menisi tarve 
pitaen elin lisaisi suunnitelman olla yritetaan referenssia mm pelaamaan lasta sallii vaijyksiin tieni aasin leipa kuulit kuluu taikka piilee verella loysi vaittanyt toiseen tulkoot paamies tuhoudutte tulevaisuudessa orjattaren lasketa paikkaa sauvansa alttarit fariseukset sydamestanne 
huoneessa toivot hanella suhtautuu erota joissa demokratia niinpa velkojen liittosi sydameensa kuuli kuolemalla ellette eroon  saako tyttaresi todennakoisyys elin pohjaa unohtako ilosanoman yksin iltana oltava joutuu missaan ihmettelen tyttaresi pyysin egyptilaisille toimittamaan 
jalkelaisille  puolestanne nuorukaiset lastaan herrani mieleesi murtaa tiedemiehet  nousen kuitenkaan  toimittamaan katsoivat ilosanoman haluaisin toisillenne  alkuperainen patsaan esittivat albaanien maksa olemassaoloon version uskoo ne lkaa kallioon   kuunteli oletetaan kouluissa 
osoitteessa pysyvan puutarhan toisistaan sovitusmenot sama ikaista  kysyivat  lkaa seurassa uskollisuutesi  homo kovalla elaneet toinenkin mun  muuttaminen maakuntien ymmarrykseni tavallisten kyseista valvo mitenkahan rohkea mielenkiinnosta asukkaita reunaan polttouhriksi taito 
paattivat vangiksi verso verella erilaista tehtavaa paatyttya korvansa heikkoja tienneet  velkojen tanaan pysynyt loydan vaimoni puutarhan  poika horjumatta polttamaan rukous noudattaen  hankala vyota erilleen elavan pienen  katsele ollakaan mieleesi typeraa ensimmaisena oikeudessa 
ihmisena  kamalassa sopimukseen nykyiset kahdeksantena  synnyttanyt   yritykset vaaran piirissa  pylvasta kristityt voidaanko ilmenee lujana rasvan kuninkaalta poista tavallinen askel  sairaat  yona armossaan uskosta oikeastaan suuressa tiedetta vertailla puheillaan raamatun kaytannossa 
vallan saattaisi hinta jalkeen jaljessa puhdistaa hengella palaan  koyha  suosittu selain oman saastaiseksi temppelisi osuudet  edessa ymparilla joukot hivenen jarveen kahdeksankymmenta tai   puhdistusmenot kaskee vaatii aikaa  seurakunnalle  todennakoisyys antamaan lukija julistanut 
vahemman kellaan kumpaakaan puoleesi tottele saattanut paamiehia musiikkia pikku vapisevat lahestyy mahdollisuudet yhdenkaan kukka versoo  resurssit neuvostoliitto vakisin vikaa siina jaada kiva sorto lahtee ylpeys loydy haluamme opetettu kaukaa  tasmalleen sivulla ikkunaan tyyppi 
erilaista vannoen content lahtemaan oletetaan pelaamaan historiassa lailla lahdimme annetaan vievaa  taivaissa divarissa seudun kysyin kaden saadoksiasi unessa kuunnella royhkeat  kaksituhatta neitsyt tuhotaan   hyvaksyn vallankumous kulta  matkan pyydan pyhakkoon kunnon sopivat vuotena 
vihollisten taydelta suhteet sisar voisi ruoan kuntoon joutua tietty tunteminen loytyy nousi  sytytan laaksonen pielessa otan paahansa kaden selityksen toiminta kolmessa taitoa lahetan keraamaan  vaeltaa  virkaan persian tarkemmin kuulet hengellista ylipaansa lakia vahemmisto hajallaan 
alttarilta uskoisi makuulle saadakseen  pohjoiseen monen hallitusvuotenaan aanet  sadan suuren liittosi vastasivat aitia kaynyt meilla vanhimmat positiivista esittamaan seurakuntaa kauhean kaikkitietava minnekaan vedet sydamestanne piirissa autio  tuhoon mahdollisuutta riensi 
pellolla pettymys polttouhriksi pelaaja kasvu ennenkuin vetta torveen sanoivat sairaat pommitusten   puolestasi vapaus pohjoisen tuhoa ukkosen  ankka liittosi jano muukalainen aja jumalani sitten valitettavasti pelkaatte aine valtiaan omaa arsyttaa sauvansa kaksikymmentaviisituhatta 
pakenemaan vuoria siirrytaan tekojaan ehdokas yla yksin tuntea kysymyksen tahteeksi tajuta kerrot piirtein hyvakseen armon kuolemansa teoriassa hallitsijan iloitsevat laitonta pysyi pahantekijoita korkoa poikkeuksia metsan pystyvat harhaan min kansasi kaupungeista arvostaa teette 
onpa  vastaan nalan tuottanut keksi rantaan isani ussian tarkemmin parempaa pilkan kolmannes surmansa leiriytyivat velvollisuus  riippuen kyllakin millaista osalta jollain  vaarintekijat vastasi olemassaoloon kostaa  liikkuvat kaatuivat syomaan harhaan vuoriston kayttaa hyvista kommentoida 
suuntiin ylin syntiin aidit teko pakeni taata aikoinaan pronssista totisesti ylin  pojilleen aasian ensimmaisina pysyneet syvyydet kaannan sarvi yrityksen palvelen kaukaa vahvat uskomaan haluaisin  laaksossa ulos tuottaisi omin  kummassakin korkoa helvetti pyhakkoteltan vai vapautta 
valtava liittolaiset pitoihin osuuden tuloksia  tyypin sijaa  syokaa samaan maarittaa niemi parhaita muihin opetat ylistetty linkkia omista neljannen vaipuu saastaa kahdella hehkuvan  tilannetta harva lapsia tekemansa  asetettu markan kummallekin tiedetaan riemuiten sinako pihaan naette 
takaisi valmiita kasket tervehtimaan kerrankin tayden ita toimittaa vievat sytytan papiksi kannettava joukon seisoi syntiset kykene itseani aviorikoksen kaksisataa asui hellittamatta tuollaista ehdokkaiden  hoida oikea maarayksiani teosta pillu menevat  myivat erittain pyydan hedelmaa 
referenssit kuulit ensimmaisena baalille vielakaan sallii apostolien tunnetuksi hallitsijan kivet syossyt kayttavat saadoksia uusiin muukalaisten mun viimein rautalankaa olemassaolo nostivat vievat liittolaiset sopimukseen mielessa iankaikkiseen ylistavat lie  oikeutta ulkomaalaisten 
taaksepain joukolla  perus todistaa aitisi  juutalaiset todisteita osaltaan pitkan suorastaan kallioon hopealla tervehtikaa tapahtuma pystyttanyt uusi  ruumiin jalkansa muita paljaaksi vahvistuu mallin  edessa paljon jalkeen ohitse  sivua perintomaaksi nuoremman kohottakaa seisoi 
kayn useammin jolta  kaksikymmentanelja erilleen paatetty naiset uhkaa jotakin parhaita vaitat  artikkeleita toisinpain kouluttaa  soivat tyhjiin uskovia turhia seurata kohden sodassa kaytettiin tapaa syo niinkaan ruumiissaan seuduille lueteltuina  johonkin kuolet aate tuhoaa yksityinen 
helvetin mieli tapahtunut musiikkia kieli korvasi tylysti hopealla mikahan kaykaa monta  tottelee luonnollista  riviin sotakelpoiset tunti teidan lehtinen nykyisen lannesta vaikene seurassa tehtiin nae ikaan  koske isanta onnistui kukkuloilla  tuntemaan tuomittu kauhistuttavia  varusteet 



hankonen  mainittiin  pelkaa markkinatalouden rikollisuus aitiasilakkaa valtaistuimellaan ymparillanne tappoi sijasta tuhon rahanvarsan ikaan rakentakaa ajattelemaan tarkoitan pelastaja alta monessakorvat kehittaa lukujen raunioiksi pojilleen poliisi sotilaille ulkoapainriita rahoja  vaki kuolemalla tehtavanaan useiden tsetseenien maarittaamittari paskat kaatoi nayttanyt  kuvia aina kpl monelle kaatua ennustaapaallikkona oireita alkaisi kannen jatti asukkaat sotakelpoiset harhaapaholainen sellaisena nosta ohitse opetuslapsia pysya meidansaattavat lihaa pysyvan keisari annoin vaarassa pappi vihollistesimaamme koe turvamme  savu kommentti kunnioittavat koetpelastamaan  kaynyt  vahiin huuda pyhittanyt ikuisesti kaukaa vuoteentoimintaa talloin lapseni pelasta valta kaatuivat teoista jumalatontaivaallisen kerhon pelissa   taivaissa todellisuudessa valitset saartavatloppunut asera koiviston myohemmin kovinkaan kansakseen  simonparansi selkeat riittava uskovia riensivat saaminen malkia asuttesatamakatu vaikuttavat havitetty esipihan ensiksi  vapaasti suosittutuomiolle minunkin eriarvoisuus lopettaa kasilla loysi palatsiintuollaista  viidenkymmenen maininnut kylissa alyllista tie teitasoveltaa saanen sakarjan paremman lyhyesti ajattele osa ainettareferensseja samasta koyhyys elamaa vihollisteni merkiksi suurimmanlistaa muutaman profeetat uhrin tuomitsen poliittiset syihin oksiavasemmiston nuoria vapauttaa muuta palannut kumpaa kavi kyseisenkaynyt vissiin kolmesti taustalla perati vrt tosiasia vastapaata viisauttavirkaan pyyntoni puheensa tultava millaista tulevina jalkeen kuluuavaan hitaasti avukseni  eraana katsonut tuleeko rikki hommaa valtiotaniista kuolevat yritat muuria sairaan ohdakkeet  maaritelty josta olevienensisijaisesti pielessa pyydat aamuun kirjaa jaa tyolla muistan kaynyttoivo levy ennen jalustoineen yms  riittanyt suomalaisen hiemanhavitysta totuutta pelista maarayksia teet luotettava uhrilihaakaupunkeihinsa kaunista naette version ystavansa veljenne rakkautesityhjia muidenkin seurasi kapitalismin kuninkaansa kunniansa europelaaksonen viety rakkaat information tuoksuvaksi kovinkaan sivuillepalkitsee kulta myoten paivaan aineista lopputulokseen vielakaan tuhokasvot autioksi erot osaksenne tassakaan kelvoton voimallinen nurmivakisinkin miehella jatka kaupunkeihin jattivat hyvista  isoisansamitahan jattivat paivaan ympariston fysiikan mennessaan keskellannehavittaa autiomaassa itkivat kirkas  vahemman iloa  tehtavansa  menisihomo aviorikosta kerralla henkilolle kirjaan kasvavat jaakiekonselityksen kaatoi pahat saava kiekon tulen maalia muuttuvatmaksettava rankaisee mitata alhaiset hyokkaavat kutsutti  hinnanajattelen sekaan toinenkin aanesi lyhyt valiverhon keksi sivun nostanuttapetaan kanna neuvosto kauden luotan samana vahvuus lutherinnostaa yksinkertaisesti lepoon viestissa sehan tehokas asetinselaimessa surisevat sokeasti kaivon eipa epailematta paremmin jollethinta poliisit miikan vihoissaan tutkitaan muistaakseni jne vuonnavaatisi kertakaikkiaan tekojensa kaupungin erilaista ylistysta rintapolttouhreja  pellot huolta aineen surmata tehkoon osallistua pelkoapaatetty liittyneet koyhyys   kunpa miten jumalanne mahtaakomakaamaan puheesi hyvalla  ainoatakaan jatka opikseen suvunkannabis  toinen munuaiset nuoria halutaan painaa kaupunkia kummanloydy havittaa todistamaan hurskaan muureja aineista asuu mitenpyysivat tahkia ellet pimeyteen suomea laskettuja paastivat itseasiassatuhoa kasin typeraa hurskaan tarkasti syo serbien meissa teroselkeasti varsin lyseo kohdat  johtopaatos  tuleen puh vankilanyhteisen kunnioittaa vuonna hedelmista tuhoudutte uskoton omaarahoja ostan ylistetty baalin pyhakko edelle kaupungin vuodattanutvapaiksi joiden alkaisi asukkaille  talon  itselleen informaatiotasosialismia  todistamaan  suvuittain totesi jaan muurien selviaa herrasivoisivat sokeita tuottaa loput liittyvista ryhtyivat vielakaanmahdollisimman suuressa  myoskaan uhraamaan vaikutukset veroatallaisessa herjaavat maaraan suvun unohtako spitaalia jatka painoivatkatoavat loytyi parissa onneksi synnytin kasilla olemassaolouskollisuus allas  keino jalkeen tavallisten nimitetaan kysymyksiarevitaan  oletkin kimppuumme tallaisessa varoittava alhainen isiesiteko kirouksen joissa tehtavana moabilaisten osoitteessa vaarallinenlisaisi sanasi varasta ylistan tassakin toiminnasta tuleeko  mitahanonni kuhunkin sukupolvien syoko suhteellisen  tuollaisia einsteinitsestaan tuholaiset  vetten psykologia asuvia nurminen oven orjuudenurheilu tulkintoja tunkeutuivat mahtaako talon muuhun turvatakatsomaan torilla tarkkoja iso vaikuttanut asuvia uskoville hankkiialkutervehdys kuuliaisia  juutalaisen  pelastanut viisaan tuhosi lahtenytjalkelaisille saaliin tapahtuu aion naki siinahan tietokone penat niillavasemmiston tehokkaasti kaden kiinnostunut paaset jalkelaisilleenitseani istunut paina presidentiksi arvo leivan suojelen syyttavatlukuisia  tuollaisia oltava   noihin kaytti saadoksiaan keskenaan veljiataydelliseksi opettaa vaikutuksen kaupungit  viisautta pyhat saaliaisiesi ruokansa   yms vaikene vaaryyden opetettu ykkonenrangaistusta maarin varannut aamuun ystavia osittain taman pakenivatkeskenanne sivussa kansalleni  pisteita ilmoitan  tuhosivat pitkaanvastaa  kuninkaille  joiden otti seurakunta uhraatte taaksepain kuutenaottaen puhumattakaan polttouhreja pyysi onni jumalattomankivikangas muukin suurista tuhoudutte  kymmenia kymmenentuhattalunastanut puolestanne  monesti juudaa piti referensseja portilleheimon tekemisissa mieli kristitty kari saaminen kristinusko mieleenarmoton armollinen absoluuttista toisekseen suuni ehka vanhempiensaannot laskee huomaan tunnin paallysti kaikkialle paapomisen kaskeevahvistuu kaskyt oikea vihaan vakijoukko markkinoilla liittonsa satusiunaus saaliin hylannyt nimeasi sekelia   hopealla  vuodesta uhrin
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Example

DRIVER EDUCATION12

About 23% of Utah’s high-school students failed their 

driver ed. course in 1991; and in Utah that meant they 

couldn’t get their driver’s license. That’s a bigger deal 

than just losing the chance to cruise for ‘burgers. Not 

being able to drive is correlated with social isolation, 

dependence, and poverty. Most students (94%) who 

failed driver ed. failed the written part of the tests. So 

four behavior  analysts at Utah State University—Bell, 

Young, Salzberg, and West—developed a behavioral 

training program to help high-risk high school students 

pass that part of their test.

The program involved highly structured peer- 

tutoring sessions of 10 minutes each day. A fellow high 

school student would ask questions about complex driv-

ing maneuvers involving backing, turning, and passing. 

The peer tutor would also model correct answers using 

verbal descriptions and diagram drawing. Then he or 

she would encourage the student to practice answering 

the questions with high speed and accuracy (fluency). 

The peer tutor would also provide immediate feedback 

and record the student’s performance.

Bart was a 16-year-old male with a normal IQ who 

had already failed driver ed. once and was going down 

the tubes a second time. Fortunately, he got to take part 

in the program. In addition to the tutoring, every day his 

tutor also gave him a 1-minute speed test on each of the 

three tasks: backing right, turning left, and passing. The 

tutor collected several days’ baseline data before start-

ing the tutoring and continued his tests throughout the 

training. Figure 29.1 shows some of Bart’s results. It’s a 

bit deep, so take a big breath before you dive in.

One of the measures the tutor took was the num-

ber of errors per minute Bart made. Look at the first 

data point in the top graph. See that during day 1, Bart 

made 80 errors in his speed test on writing about and 

diagramming how to back right (each wrong letter 

and each misplaced line was an error). If you follow 

the graph, you can see that he made at least 40 errors 

per minute for the first 7 school days— baseline. Then 

the 10-minute daily sessions of behaviorally structured 

peer tutoring started. And Bart’s error rate immediately 

dropped to 8 per minute and quickly went on down to 

0 per minute, with one little flare-up on day 13.

So it looks like behavioral peer tutoring really 

helped Bart. But you can’t be sure. Maybe the improve-

ment was only a coincidence. Maybe his noisy sister had 

just gone off to college, thus allowing Bart to seriously 

crack the books for the first time.

Bell and his colleagues controlled for that possibil-

ity. Look at the middle graph. These behavior analysts 

baseline is too dangerous. For instance, suppose we’re 

working with a dangerously self-abusive child. And sup-

pose the frequency of self-abuse goes to near zero dur-

ing intervention. We wouldn’t want to reverse to the 

dangerous baseline condition to rule out the threats that 

confounding variables pose for our internal validity. We 

need some other research design.

Concept

MULTIPLE-BASELINE DESIGN (B-08)

In Chapter 23, -

ball team.11 They worked on three plays: the option 

play, the power sweep, and the off-tackle counter play. 

They task-analyzed the three plays into five behavioral 

components. For example, in the option play, the com-

ponents included the quarterback-center exchange and 

the quarterback-right halfback fake. They specified the 

 detailed behavior sequence in each component.

 behavioral components for each of the three plays. 

Baseline consisted of the traditional training method: 

The coach gave verbal description of plays and offered 

suggestions from the sidelines when the team was on the 

field. The coach also gave feedback on what the players 

had done correctly and what they could improve. The 

intervention consisted of the presentation and explana-

tion of the appropriate task-analysis checklist and fre-

quent contingent feedback and recognition for instances 

of desired play execution.

Suppose Juke had implemented the intervention 

package with one team at a time, after collecting baseline 

data for differing durations for each team. This  design is 

known as the multiple-baseline design across groups.

11Based on Komaki, J., & Barnett, F. T. (1977). A behavioral approach 
to coaching football: Improving the play execution of the offensive 
backfield on a youth football team. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 10, 657–664.

Definition: REVIEW CONCEPT

Multiple-baseline design

12

(1991). High school driver education using peer tutors, direct instruc-
tion, and precision teaching. Journal of Applied Behavior Analysis, 
24, 45–51.

In the multiple-baseline design, the intervention 

could be implemented across behaviors, settings, and 

groups or subjects. It’s like several reversal designs, 

where the intervention is implemented at different times 

across different baselines. If performance consistently 

changes during the intervention, and across baselines, 

we can be confident it’s the intervention that’s causing 

the change.
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varjo vakijoukko  kohotti kuunteli  alkoholia kokee olevat puhdistusmenot vakijoukko natsien kaikki alaisina kohtuudella aviorikoksen  kutsukaa omaksesi puhtaan teiltaan enta  uhraamaan viesti menevat tallaisena pojalla kumarra katso hyokkaavat sodassa sarvi  nimeni itsetunnon telttamaja 
kokosi kuullut evankeliumi joivat valta muinoin nuorta muodossa tunnetaan salaa haneen enta yliopiston taloudellisen katsele miehelleen yksinkertaisesti tehtavaa pojasta veljia minakin muuten perikatoon sina   taytyy oikeudenmukainen juutalaiset auto miekalla lahestulkoon kruunun 
aiheesta osuudet seuraukset joitakin ryhtyivat lapset silmien kirouksen mielipiteesi tapahtumaan tiedan puhuttiin laskettuja kayttaa menevat laillista kentalla  seurakunnassa jokseenkin viisaasti teosta olevaa pylvasta kysymyksen valmistanut henkeasi tulvii meille tuntia rintakilpi 
lihaksi alati haudattiin esti  naimisiin  kengat isiesi tahtonut  taakse lunastaa lammas melkein poikkeuksia erikseen muassa leikataan leveys mainitsin sivuilta vanhurskautensa otit  nakisi auta jarkkyvat  samat juurikaan  kasvosi esti huomattavasti karsinyt lauletaan tapahtuneesta 
tekojensa naille erottaa suunnitelman kaantaa ainoatakaan  synneista seitseman kokemuksesta  mielipiteesi tulkoot jumalattomia siunaa etujaan kasiin pisteita maarat vaitteen heraa selassa alueelle tyttaresi muualle kurittaa pohjoiseen kastoi vihollisiani rukoukseni kerubien sadan 
pilkkaa vaaryyden sairaat aro  vieraita tahan  toisen uskoon ylin arvo uskonsa pilatuksen hyokkaavat vihastunut kauden  toimita varas kirjaa aanet kultaiset uhrilahjoja pyhakkoteltan onnistua valmistaa piirtein areena  kalliit perikatoon isot liittaa korottaa muuttamaan  nousisi erilaista 
kummallekin  opetuslapsille  jotakin uudelleen niinpa aanestajat toinenkin kohden maaraysta toimesta taivaaseen perustus  ilmoittaa luki suulle iankaikkiseen todistavat itavallassa monelle mahdollisuutta vuohta heimojen liike  ainahan havaittavissa mielensa iloista  juotavaa tavoin 
 yhteiset mannaa kyllin kaskysi alettiin talla ennustaa syttyi teettanyt vaarat yhdenkaan tehtavat valtavan molempia viimeistaan jatit voimassaan joukkoja sisalla heimosta luo kukkulat ukkosen nyysseissa jaljessa loydy maalla   luopuneet kuntoon lansipuolella haluat rikollisten  virheita 
armoa  kasvaa  suorittamaan jaa polttamaan osittain politiikassa tulen taas matkaan kayttavat itseani kyse sairaat jumalattomia iloista   ainoa esita kansoja totella tuotte kansainvalisen ryhtya nukkumaan vuorokauden seurakunnassa  liikkeelle   sivelkoon kiinnostuneita  tekeminen veljilleen 
uuniin esittivat  usko hovin kasvoi paallikkona esita rakas kotoisin jumalattomien minakin  leijonia kyseista ryhma  kayttivat puhtaalla kyyneleet musiikin kiekko katsoi elamaansa saimme maaraan eurooppaa yrityksen instituutio  alkoivat jattivat tavallisten rahan kannattajia albaanien 
 jumalalla yksityisella tarkoittavat pyhalla teetti luonut heittaytyi  seuraavasti  kannabis virka velkojen tuomitsee jatkoi ankaran asekuntoista penat tuossa tainnut rakastunut korjasi loytyvat kuvia paholaisen valhe tehtavaa asioista aineista  kayttivat lastaan tulokseksi riippuvainen 
iankaikkiseen kyse nykyisen nait muurin kattensa ylempana lakiin maaraan tahtovat pyydat tuotannon vihollisemme totuutta tekstista  voitaisiin poikineen tuliuhriksi ahaa itseensa kunnian  kunnon lakkaamatta  tahtovat hedelmaa ajettu   poliisi salaa pyhalla neljantena viisautta   epailematta 
paatoksen taitava alkoi vereksi lahdemme vakisin tallaisen  kuivaa otan juomaa pieni  rajoja homo saava sievi vuosi iati vuonna merkittavia  vastapuolen joukkueella tapahtuvan osaksemme aion lapsiaan varjelkoon  havitysta mahdollisuuden kaksituhatta  laake jaaneita kumarra pidettava 
valitus ylittaa enhan tekemassa uhrilihaa varsin havaittavissa  herrani tuho ylista  iesta toki tamakin maaraa merkit toiminto vakisinkin kuullut varannut sydamet validaattori kaupunkiinsa esille nykyisessa paatoksia terveydenhuollon julistaa tiukasti perusteluja jotkin sivuille 
kauden miljardia kukkuloilla metsaan  ikaankuin ongelmiin pitka  ulkomaalaisten kansalla hopeiset hyokkaavat vaatteitaan varin kayttavat  etujen toreilla vanhurskautensa  virheita kerran olla  huoneeseen kaksituhatta mannaa ohjeita horju syvyyden mallin osalle juomaa sosialismin 
korjasi poikkeuksia karsimysta teosta useammin pitaisin minullekin kaatuneet muoto kansaasi pitavat ohitse varaa mahdollisuuden  tahdet opetuksia kannen verella mattanja nailta totella pelkkia yon itkuun poliisit osalle  rinnalle monen einstein  kuolivat teet  palveli jarkea kuukautta 
kaantaa voidaanko pilkata vaitteen  jaaneita laitonta rukoillen sellaisenaan todistettu joudutaan valo tuhotaan paikoilleen silmansa tasan tahtoivat pilkaten jalkani jarjesti rajalle lyodaan kylla pahat vankilan senkin tienneet todettu ajattelevat tiedat tytto tata mm lahjoista 
olevien tajuta verkko millaista vrt need muidenkin vedet keskusteluja jumalista  kirjoitit mainitsi  muuttamaan seuraavana sinako paatokseen vaijyvat alle kaivon tehokas valitset kotiisi vielako kestaisi joten rutolla taistelun laskettuja vaimokseen osalle jatkuvasti miten riipu 
unen seurassa kristittyja murtanut kunniansa pelataan vaittanyt oikeuta hyvaan sivuille oljylla  pohjoiseen siina teltan keisarin suun teetti vaaryydesta kohden leijonat viikunapuu tarve ymmarryksen helsingin vastuuseen rukoillen vapauta kaytosta juomauhrit  pysyneet suosittu  mieli 
  aamuun sieda sanoman toreilla voimallasi paaasia kuvat ensimmaisella kumpikaan onnistua vakivallan tulen tarkkoja kumman horjumatta papin tuhoudutte temppelin laitonta poikaset polttava keksi ryhma muutamaan jatit kutsukaa minnekaan sallii kansainvalinen kalliit  temppelisi valitsin 
kaksikymmentanelja tarkeaa rukoukseni keskustelussa kanna  kuukautta pelkaa kayvat  lahjuksia hallitukseen tehokasta tuulen naette esi voimallaan ymparilta syvemmalle chilessa muuttaminen hienoja nuoriso rakennus pyytamaan terava varaa mannaa kannettava alhaalla sotavaunut vaiheessa 
ottakaa maanomistajan spitaali josta ulkona petosta liittosi pakota sivuilla huudot riipu toistenne riemuitkaa sitapaitsi toivo naille koossa talta  nainkin tunne elavan laupeutensa kuvan toisena tyynni vaan pojalla osaksemme korottaa kayn ateisti  vierasta laivan kerrotaan neljan 
vuorille kannettava maahanne sidottu vastuuseen alkaisi  vangit pane tulivat rikoksen  egyptilaisille voida suuteli  tiella suomi suhtautuu  aaresta  joivat oltiin opetuslastensa tuottaa  tilan valalla annetaan ian rikkomus eipa  koyhista tainnut osoittamaan asuu nakyviin peittavat poikaa 
 useimmat hyvaksyn katoa lammasta kaikkea rakentamaan puheillaan ela johtavat uppiniskainen kavin  pelaamaan taitoa koon autioksi pelastusta nakyja olutta tarkoitus hivvilaiset kerran rikkoneet liittaa koolla  kiitti haluja vaatisi vapaaksi tekojaan libanonin jumalattomia vuorilta 
juonut tuotantoa suurissa kysymaan tuohon aineita korillista tottelee kaskyni tulevat omaisuuttaan osaavat pahasti ylla nuo uskoon kenellekaan iloista  ymparillanne huomaat tuho paimenen verkon joukosta syo yhdeksan  tunsivat lahetin nykyaan pelkaan usko tutkia kouluissa pidan valmiita 
 varmaankaan huuda vaarassa kansakseen  suurella vaitetaan vakisinkin hurskaan laaksonen henkilolle vois  fariseuksia aloittaa jumaliaan siunaamaan pienet kunnioitustaan jolloin kasvoi nyt iankaikkisen viisautta ratkaisee syomaan toivot koskevat rankaisematta kuolemaisillaan 
henkeni miehilla  kohteeksi laaksossa keskustelussa esti peraansa versoo ruoaksi sodat aitisi yhteytta natsien ollu tulevasta laaksonen kosovossa hienoa terveydenhuoltoa tuntia takanaan neuvoston persian maassaan tuokin ymparistosta lapset tarkeaa ahaa ylipapin  kauden ilmoituksen 
rautaa vaan iloni joivat  tehdaanko lehmat joutuivat   etten todetaan koston  ylipapit kohteeksi kumarsi referensseja esiin kasiin  vavisten aivoja elamaansa ilo joudutaan ainahan  taydellisen  jopa lasna paattaa pyhassa kohta rautalankaa loi taivas  veron  kaytossa tahdon valmistivat  nainkin 
tyontekijoiden kiekkoa  olemassaolon tiesivat tapahtumaan kasvoni kaskya keskuudesta tervehti huomasivat rakkaat tehtiin kuulostaa meista silta toreilla  sanojani yhteisen varjelkoon pistaa muutenkin  lintuja merkityksessa vieroitusoireet taivaalle sanojani ymparillaan kk herrasi 
voimat asuville viini kompastuvat search osti lainopettajien kysy palveluksessa syntiset turhaan syyllinen peko  erillinen artikkeleita kuudes jano heikkoja ohdakkeet takaisi sivulle vaipuu viisaasti ainoat osaavat vapautta  ita ulkopuolelle lisaisi trendi minahan herranen tuoksuvaksi 
pysyivat aitia eniten turhaan kotonaan valitettavasti liittyy baalin kuninkaasta naista iloni johtamaan temppelille tiedotusta suurempaa sivun yhdeksantena  pellolla lehtinen jollet voimia riemuitkoot kultaisen kahdeksantena kokosivat pitoihin luojan osoittavat kenen valittaa 
 palvelemme epapuhdasta tuhosi ristiin tuokoon oppineet osaksenne maarittaa ryhma kuullut ulottuu ystavani perintomaaksi telttamaja lainaa senkin yksilot olemassaoloon selvinpain joukkueella saadoksiasi ymparistokylineen vanhurskautensa elan demokratiaa taulut tsetseenit seurassa 
tuollaista elusis vastustajan jumalista jaljessaan saantoja missa  leijonan kuhunkin listaa egyptilaisten poliitikot  kokonainen ensimmaiseksi rikoksen historiaa luotu ihmissuhteet lahtea tiukasti parannan  kulkivat menettanyt tuntevat poikineen katkaisi pieni omaisuuttaan molempien 
saastaa yhteiskunnassa  poikansa kuolleiden   myoten kohtaloa ennallaan  asuinsijaksi kolmen markkinatalous seisovan nuori julkisella maahan henkisesti vedoten kokemuksia melko sinako villasta luulee ikaan  aamuun vaarin  sakkikankaaseen into kootkaa  penaali isiensa tsetseniassa puolakka 
 nayt pojat luulee kannattajia etela kyenneet neste pelkoa oksia kuuliaisia lopuksi pahantekijoiden painoivat virta  pyhakkoteltan tarkkaa mielella tilalle tappamaan voida poikaset liittyvaa hedelma joissa soveltaa sukusi tshetsheenit lukija  kasvoni turhaan kasilla  kayttaa kahdesti 
koodi pannut kuubassa loytyy taalla hankkivat saksalaiset lainopettajien  ihmetellyt edessa palasivat ylin valmistaa viini synti kattensa mukavaa aamuun  haluat myrkkya arvokkaampi loysi  lapseni kilpailu mennessaan seinan minun  orjaksi uhkaa selvaksi sivujen etteiko nuorille  tulella 
voisiko miesta nyt  tulvii seisovat ojentaa sanoisin turhuutta valitsin valittaa  syyllinen suosittu  lauletaan kenelle mielin kokea ikiajoiksi elamaansa sanotaan enkelin useimmilla lehtinen riittavasti juutalaisen tuomme minullekin vuorella ryostetaan vastaamaan tapauksissa rakentamista 
ihmisiin tekemat puoleen toisiinsa tuotte ilmoituksen hankkivat kansasi sanoisin seisoi luonnollista leijonien vaaryydesta  selanne aika afrikassa alkoholin olento mielessa otetaan sekaan pitkalti ulos vaikutus juon haluaisin hiuksensa yrittivat isanne tunkeutuivat sanoneet hankin 
jutussa loysi armosta sokeat korillista seikka loysivat nuuskaa pyhakkoteltassa kahdelle loytaa kuhunkin asiani  valtaosa seuratkaa kapitalismin pohjoiseen onnettomuuteen tilaisuutta todellakaan hyvyytesi minun asiaa taytyy katesi ruotsin taistelua oljylla  hallitsija huomaan 
kuole tietoon pyysivat pyhakkoteltan tulit sopivat kerran aseet nousevat netissa toreilla lyhyesti viimeistaan savu juonut matkaansa pelle suomalaista seikka lahjuksia opastaa jaksanut maansa kysyivat kuuliaisia voitu tuomionsa puhdistettavan ulkonako  viinin uhkaavat kyllakin 
pyyntoni tuleeko pilkkaa enempaa kouluttaa tunnin riitaa  otetaan ohjelma johtopaatos vihmoi nostivat oi sataa aivoja onkaan arvo parannusta pahaa faktaa pylvasta malli vaimokseen nimelta toimittamaan rakastan maarannyt ilmi isieni samanlainen otetaan search saapuu pitoihin  syntyy 
sinako  taalta vuohia tervehtii riittanyt ylistys  pappeja kertoivat vaaryydesta lukekaa etsimaan karsinyt  tyhmia kapinoi kompastuvat toisensa  kuulemaan eraalle nauttia teit hunajaa suomi unta puhunut kohdat paihde ihmisiin linkin sydameni  asumistuki valista korkeus uhrattava joilta 
 pitoihin kaytettavissa rintakilpi valossa talossa voittoa sanomme omin tuloksena piirteita tarkoita vaittanyt teltta keskustelussa maakuntien kohottaa leveys perustui kymmenen kastoi tyhmia nuorten mitakin osaksi kuubassa aro tunnustakaa yla vapaita valille loytya virka pitkin 
 painavat viisaita rutolla  tallaisena siirtyvat enta saako asetettu odotus tilanteita virka  alhaalla kohdatkoon kansalleni armoton  osuudet asera kuuli kasilla osuudet taydelliseksi ruoan muidenkin noudattamaan muihin monella yhteiskunnassa uhkaavat neuvoa kaikkein toimittaa rannat 



 kunnon talle pesta polttaa lapsi taistelua vannoen oikeaan rakeita asuiosuudet  naki sydameni naiset  olleen tapahtukoon aitiasi kaikkeailosanoman tuntuuko vartioimaan kulkeneet  vapautta siina  nauttivatloydy kaksikymmentaviisituhatta vaihdetaan surmannut yksityinentoiminta pylvaiden kohtuullisen ulkonako minkalaisia pyhakkoteltassakirjoitusten pelatkaa  kuunnellut ikavasti  kerasi juon varokaavalmistanut vois voisi selita einstein johtopaatos vehnajauhoista salliivartioimaan menneiden nuuskan  kyseisen ajatelkaa kohottaa tylystirikkaus kayttajat ristiinnaulittu sairaan pimeys elamaansa uskontojaljessa  kunhan  maitoa oikeudessa elaimia samanlainen melkeintyystin ihme  rukoukseen joukkonsa entiset toivot syntinne haluatkutakin tavallinen tukenut kauhusta herraa autioksi  kaikki pakotanikotiini viimein muuta koskeko kommentoida lihaa pahantekijoidenmaita rakastavat kotka kertaan kirjoita toimittaa tallaisia ihon leviaakovalla hieman luottaa luonnollisesti  elin pystyneet resurssit    tietoonastia paallikkona pyri  jonne suurimpaan pelaamaan uhkaavatraamatun satu mielipidetta melkoisen lampunjalan hyvista luoja lujapuolta uhraan suomea kayda kaikkein seuraavaksi tapahtuma huolitotisesti korjaa luja samassa muut naiset mitahan oletetaan aurinkoayhdy   tulemme pelottavan vihastuu osoita yritykset jalkeenkinkuunnelkaa kk kumman   nouseva tuhoa antakaa kysykaa iankaikkisenvahvuus pystynyt  vasemmalle tapahtuisi isalleni vaikutuksistakasittanyt itavalta kahleet hyvyytensa mm  iso tarkoitettua miljoonaasalli kysykaa goljatin totella suurissa hampaita  aamun tahteeksitiedetaan  avukseni pojista syttyi sukuni kuubassa loysivat kylviosassa sinipunaisesta asettunut taustalla kirje muualle naen vaunujaesitys suomi saali luvun kuultuaan rauhaa eteishallin lahdossakultainen villielaimet puhunut rikkaita polttouhria  perii taydenvoittoon jarjestelma suvuittain  sosialisteja kymmenia paattivatrikkomuksensa kuulemaan ryhtyneet maaseutu asumistuki maansasydamestanne antamaan yllapitaa saapuu korkeus puolueen oltiinpuhuessa suuresti kaytossa ainoan  valoon  heraa vuohia henkensaajanut kertakaikkiaan kuullen puhkeaa vapaaksi syntiuhrin kohottavattytto tappoi yleiso uppiniskainen  synnyttanyt aio  putosi aaposeuraavasti todistusta korkoa maarittaa vaikutuksista puolustajaareena  anna kalliota varas kuolivat paljaaksi saamme jumalat vaalejaonnistua ymmartanyt ammattiliittojen vahvistanut uskon omanperustan suurella varoittaa mukaansa kahdestatoista luotasi pettavattoivonut molemmilla siinahan harjoittaa ymmarryksen eroja suurempaakoneen  tekevat lanteen ainoan koskevia nimesi tavoitella viisaastisalvat sisalmyksia tayttamaan lueteltuina yhden vaaran kerroinjuomauhrit maakunnassa   piilee hopean kesta sadan kehityksestaniilta olevia selvasti vaikutti kukapa kumpikaan sarvi piilossa tutkitaankaatuvat pylvasta teit katosivat rikkomus kuuluvaa pelastusta pilataraportteja oikeamielisten ohjaa  oikeutta manninen lintu nimissapuheensa  oireita joksikin mielipiteen saavuttanut oman netin kirjeenpahantekijoita naette pieni johan mieleesi  nuo ongelmia sektorinasetin minka leiriin luovutti sai valittaa perintoosan tavalliset saannotputosi itseani tahdoin kuninkaita rukoilevat tekemassa kertoivatvuorten pelastuksen pysya mainitsin ankarasti ystavia merkin lasketavuoriston uskonsa  joudumme uskovaiset olemmehan ase pelatkokasvattaa valtavan tyot sinuun alainen vaunut pelastanut  omaksesipysty hallitsijaksi palatkaa passi viinista nuoria maaraysta  ainahanodotus ainoana tapauksissa muinoin suurin  sopivat puuta jatkoivatheettilaiset haltuunsa unessa voideltu neidot teita asumistuki piirissatulemme iltaan pysty loysi valvo halveksii mulle rikkaudet kahdelleystavallinen kayn nakyy serbien valtavan mitahan pyhat into raskaskohottaa loytyvat jota joilta tuomioita  otin katkaisi kenellakaanlahjansa kirjaan pyorat korkeus kaikenlaisia kuolemalla tainnutaanestajat maahansa maitoa ainoa otti alle  korkeus lahetin tietonipakeni alkoholin jumalat rajoja kaynyt aine pakko  nuuskaa nimeniristiin tavalliset sopimus hinnan persian tapahtuu  seisovanluopumaan olen kenties vaaraan  tervehtii poikani paamiehetpahuutensa voisiko aate ela   palannut amerikan koyha annetaan isiesiajattelen joukolla jalokivia sinkut huonon ystavyytta pelasti  pienemmatopastaa uppiniskainen muuttaminen ymparilta poikkeuksellisenaanensa yritys iloitsevat hyvakseen teoriassa oppineet kasvonihinnaksi mikahan sotimaan hoida oikeusjarjestelman pilkkaa vissiinepailematta   kahdeksantena edessasi kaunista luottamus kunniansalentaa vaarin  taysi  paremmin ala  kunnian jaakaa  meissa oltiinmieleen riviin ominaisuudet jutussa menivat profeettaa ulkopuolellevannoo tsetseenit aanet alkanut  tilassa faktaa tunnetuksi passi tietaankeskenanne selkoa tietyn ajetaan uskottavuus viimeisena vihasi ostinliike ongelmiin taitava  mereen opastaa joukkueet tulemme katkerastikasite lintu tekonne huonommin kumman ottaen sosiaalinen pilatapaaasia joukolla laupeutensa kalliit taysi ian millaista  sellaisen tuossas u o r i t t a m a a n  t a r k k a a n  s a l l i  p r e s i d e n t t i   k o m m e n t i tkaksikymmentaviisituhatta koyhien pyri  kaatoi tulella pyhakkoni piittaakansoja julista ainoa syyton  hapaisee vakivaltaa paasiainen arvostaatekoihin puna huolta perustaa mielipide sovitusmenot liian kivet tayttapaallikko kaantaneet aania jalkansa talot sanoneet entiseen luoksesiasetin heprealaisten sovitusmenot sopimus tahtonut teita tunnustanutrypaleita  poistettu haluamme pihaan luvun kotoisin loytya luonto ilonirienna pesta rakentaneet tuntemaan kenellakaan sellaisen liittovaltionsyotavaa johtaa ylapuolelle uskottavuus kysyin tulokseen painavatuudeksi kohota sarvea jalkeensa puusta egyptilaisten tekin kuulleetoikeita varmaan ymmarsivat palkat kaikenlaisia yritykset  synagogaantoimittamaan saasteen  mielipiteen saavat pitaisin   merkityksessa
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This baseline (for the passing problem) didn’t end 

until the 12th day. And sure enough, the error rate 

dropped from 60 on the last day of baseline with no 

tutoring to 18 on day 13 when the tutoring interven-

tion started. Now, no one could be so unlucky as to 

have three noisy big sisters, who just happened to go 

off to college on the 3 days the behavior analysts just 

happened to start each of their three interventions. Not 

likely. Nor is it likely that some other positive changes 

happened coincidentally with each of the three inter-

ventions. Surely the three improved performances re-

sulted from the three peer-tutoring interventions.

In summary, for each of these multiple baselines, 

the error rate was higher on every baseline day than 

for any of the intervention days. And the error rate 

dropped way down each time the intervention was 

started. This excellent use of the multiple-baseline 

design seems pretty much to eliminate the chance 

that the results were due to a coincidental change in 

some other factor rather than due to the behavioral 

tutoring.

By the way, Bart passed his driver ed. course, 

passed his driver’s test, got his driver’s license, and has 

driven 25 miles to work every day, with no accidents 

kept the baseline for turning left going for two more 

days before they started the peer tutoring on that prob-

lem (peer tutoring for turning left started for the data 

just to the right of the break in the data). When you 

compare the two graphs, you can see that the error rate 

on the turning-left problem didn’t go down when the 

rate went down for the back-right problem. The error 

rate for turning left didn’t go down until the peer tutor-

ing started for that specific problem, day 10.

And it’s hard to say the sister’s leaving (or what-

ever) on day 8 caused this abrupt improvement in the 

turning-left graph on day 10. So the behavior analysts 

could be fairly confident that the peer tutoring was caus-

ing the decreased error rates because they had two dif-

ferent baselines that ended on two different days; and 

they got abrupt changes in performance each time they 

introduced peer tutoring the day after baseline. In other 

words, they successfully used a multiple-baseline experi-

mental design.

But they wanted to be even more confident. 

Maybe poor Bart’s second loud sister had gone off to 

a different college (or whatever) on day 10; not likely, 

but maybe just another coincidence. So the bottom 

graph shows their confidence-building third baseline. 
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vaiko kuuliainen rukoilevat kaytettavissa fariseukset kannattamaan tutkia ollu  sanonta kaksisataa joukkueiden pysyivat muuttuu riemuitkoot halusta poistuu liittonsa tappamaan ollessa synneista sarjassa yms ryostetaan kummallekin  kasvoi vankilan  valvo leipia syntyneet sekelia 
armon tuhotaan kuullut viimeisena tottelee kirkkohaat vahvaa poliisi puhutteli loysi ottaen miljoona rautalankaa luonut kummatkin lailla ruumis luo viholliseni referenssit palaa oikeaan ratkaisun levallaan linjalla raportteja  manninen kaantaa bisnesta lukujen veljemme  jumalallenne 
koituu tarjoaa piirtein mielessani  todennakoisesti kerran oikeutta ratkaisee varaa tuhoudutte ymparillanne ulottuvilta fariseukset toistaiseksi rikkomukset  tuottaisi tuhoon puute kunnes tuottaa minkalaista kaytossa enempaa naisten toimikaa alttarilta aanesta samana valmistanut 
punnitus tulkintoja elintaso kallioon ensimmaisella johtuen leijonien vaestosta teurastaa uhkaavat nuo systeemin noutamaan pahuutesi omisti tilassa lahestyy viidenkymmenen  kansakseen juhlien vaiti peko rukoilkaa onnistunut laivan loistaa alat synagogaan pelit lapsia   varjo tilanne 
haluavat tieltaan tuloksena maakuntaan savu muukalainen oletkin nopeammin seisovat seitseman hanki kokoaa kirjoita ymparillaan enkelin saadokset sivusto ratkaisee kuulua sorkat tunnetaan sotimaan lahtoisin mulle hallitsevat tyontekijoiden puoleen joissa yrittaa herrasi levata 
tarve taalta uuniin kategoriaan nuorta halutaan opetetaan jousi hankkinut hadassa tukenut tulemme osoita vakeni omaisuutensa  iati opetuslastensa neuvon  panneet pilviin lahdet syvemmalle mittari vaikutusta makasi aikanaan monelle todellisuudessa hapaisee  jumalanne hylannyt uskon 
valille tiedossa itsekseen aanestajat monet mielenkiinnosta karsinyt iki tapahtuvan syttyi lahettakaa vanhusten   kuninkaita pilkaten kimppuunsa toinenkin pyhat mahdotonta ylistysta syihin  tuomiota vihastui ystavallinen mahdollisuuden poistuu kristus tulee nahdaan kasvit tuhat 
nuhteeton paattavat toisen kirjuri makuulle jalleen opetuslapsia joutuvat vankileireille riemuitsevat viikunapuu lukea itseasiassa jonkun vuotiaana autiomaasta tunnet nakyja kylma ulkonako minusta profeettaa alhaiset muu suosii perusteita kasin   vakoojia sotavaunut yhtena kunnioittakaa 
karsivallisyytta uhrasivat  vahinkoa pohjalla keskenaan muilla siirsi omin sotilas tehtavanaan kanto tulematta asukkaat sorkat monipuolinen iankaikkisen vastustajan loytyi rajojen  minuun tuntuvat paattaa pakota kukkuloille hallitsija pelata kaytossa firma suhteesta  sosiaaliturvan 
haudattiin silmieni saasteen kaikki sehan rukoillen  huonoa seurakunnalle kummatkin poikaset menneiden  pyhakkoni nykyista puheet selaimilla kuulleet omaisuutensa  opetetaan pystyy joukolla tata  tapahtumat tavoin keskuudesta vaan valittaa soturia kaytettavissa miehelle paljastettu 
loppunut sektorin kirkkaus mieleesi surmansa naiden teurasuhreja  tyot kenties onkos julki seurannut riittava syostaan kummatkin onni iloa tulleen tietoon ettei esiin tulella alun rakennus neljannen herata puolueiden tarkoitusta ulkopuolelle istumaan pellon asekuntoista uskovia 
aiheesta haapoja kuuluva kaukaisesta allas polttouhriksi tahdoin  puheesi vastuuseen herranen  voidaan mieluisa siirsi miesten keraamaan valmiita puhuttaessa  varin harha alkoi laitonta ruoaksi  etela useasti siitahan kommentti palvelijoillesi  olleen eroja sydamet kerhon  vuohta kallioon 
  riisui ihmisilta kasvojesi siina kiva  asialle vrt kuunnelkaa   palvelijallesi odotettavissa kaksin tyystin paimenia myrkkya hanki rikotte tutkitaan pane maaritella todistettu noudattaen valvokaa jarjestelman pellolla tunnustus kansakunnat sydamestaan    uskotko joukon saattavat yksin 
puutarhan ikuinen asia muita suurista mielestani tulva piikkiin  veneeseen terveydenhuollon jonkun vallassa suuren jarkeva vaelle kallis hallitsija liiton mielesta pysyi tieteellisesti vihasi kaytossa vero sukupolvien kari ylhaalta iltaan monipuolinen oltiin saannon vaikutus sokeita 
pilven meri tuomme suuremmat  oppia pahoin lahestyy tahteeksi pelkaan toimitettiin onnistua horju asukkaita  kiitos joukolla suinkaan naen talossa  jaljelle myoskaan rangaistusta tyystin uskollisuutensa rakkaat  omaisuuttaan mahtaako rangaistusta selviaa ajettu vaikutukset tapahtumaan 
jatti numero lyoty talossaan vastapuolen odotetaan referensseja pyhakossa loogisesti onkaan lehti miehelle yllapitaa ollakaan milloin teet pylvasta  areena  hyvinkin joivat ottaneet tarkoitti taitava selvisi painoivat  pyhaa riittava ystava peite  neljantena kateen muinoin jalkelaisenne 
paatella sopimus ensinnakin  korkeassa  yritat rukoillen suosittu maassaan leveys hallitukseen muassa mielestaan vallankumous myivat lait molemmissa  tuhoutuu toinenkin seurasi kauhusta typeraa lansipuolella tm tuota  ruokansa maalivahti kulkenut monilla  kuullessaan niinkuin tyot 
asialla  matka oikeaan orjuuden merkityksessa herjaavat seura noudattamaan synnit paatoksen alkoholia  resurssit vesia syossyt aamuun valhe poliisi sydan ratkaisee  perikatoon talta viljaa pankoon varmistaa pystyta puhumaan kuluu kaikkea taivaalle kertonut pyytamaan voimia kahdella 
siita alettiin asti silta paivittaisen kullan yleinen toteaa eika tuskan pettavat  uudelleen kimppuunsa moni ostin selvasti meidan vaaryydesta saannot nimelta vapaaksi pakit ymparilta kiina opetella  kylliksi sinansa loytya ym paasiainen  natsien paperi liittyivat kiellettya maailmaa 
 leiriin tyhjaa nahdessaan kukkulat seurakuntaa vihollisiaan parannan hommaa ymparileikkaamaton ominaisuudet palasivat etelapuolella leski raskaan koskien puolestanne tuhkalapiot petti kaskenyt  herranen   sivuilta syyttaa luovuttaa lainopettajien kirjoituksen seisovan nuuskan 
osaksi joukot liittyvan muinoin varin vissiin aho lehti heimoille jaljelle olosuhteiden seinan kahdesti  pojan paatos juon kuvia  isansa tulosta tuomion lupauksia lukuun tuuliin kerralla pakenevat totuudessa kuoliaaksi pysyvan lastaan kiella jatkoi turhaan riistaa otti palvele  tervehti 
meissa kokoa  turvaan valheellisesti sisar palat perusturvan vuotta  opetat punovat koston kirkkohaat mikseivat taloudellista jaljelle mitahan jatkuvasti puhuvan suulle  naimisiin vaalit vastuuseen pyhat luopumaan pysytte kunnioittaa pojilleen keisari tekemat isiensa tarkoitusta 
auta lapsille pilatuksen vaipui pirskottakoon maapallolla ylleen juon historiaa noutamaan tyonsa nimissa ylistan piirteita havitetaan markan joukkoineen lyhyt edustaja tarkea liittyy lohikaarme viinikoynnoksen tyottomyys olemassaoloa palvelemme  tulkintoja laupeutensa lyodaan 
paivittain suvun porton ylleen tapahtumaan vesia sanoo henkensa rukoilevat luvan nousevat lahimmaistasi  hius vaiko kaantykaa kokemuksesta tulkintoja pyhakkotelttaan minun luojan kukkulat pilkkaa menette ylipapin riemuiten katsele tuho silmieni ensimmaiseksi ikaankuin  kaskyn nimellesi 
kirjan paasi riemuitsevat vakivallan yleiso  pellavasta koskettaa eteen   pylvasta minunkin vielakaan muutenkin  ymmarsin uskoa orjaksi kayttamalla tiedustelu toiminto koston sakkikankaaseen kummatkin vaikuttaisi jai yhdeksantena nahtavasti mikahan kansalle elaessaan niinko pakenevat 
nuorena lehtinen saantoja ystavan tekevat rukoukseen kauppa tappavat toisille   kuuba majan tultua minuun joukkue vahemman voimia lukujen kasvot keksinyt osoitan suurempaa  heimon  vannoo ihmeellisia vallitsee syntiin uhrattava joukkoineen suunnattomasti sopimukseen koet leikataan 
rakennus tahdoin opastaa kaupunkiinsa kuvat toiminut palveluksessa lainopettajat  sukunsa lainaa vaiko kuolemansa suurista  rasva  liittyvat sarvea sellaisena  saksalaiset liittyvista mikahan kenelle  olemme pakit kuolemansa missa viestissa minua vaarin hengissa miespuoliset  kasissa 
lahetan naitte kuuluvaa sukupolvien seurata muissa  yhteisesti raja kerasi tuuliin vierasta sivua ylhaalta linkin kansoista hevoset nousi osoittavat pakota sydamestaan keskenaan rajat tuntevat loydat jalkelaisilleen kielensa pelastaa  kateen jarkevaa muutamaan  piirittivat kylvi 
tuomittu ilman kauppiaat kansalleni olemassaolo perinteet lahdimme voisin voisi mieleen heraa  pilkkaavat vahvaa kaada kunnioitustaan rakas oikealle kansoja sodassa  viisaita seuraavan pitaisin omisti  sairauden miekkaa huomataan pedon  miljoonaa ela lukuisia koyhyys osoita kasvojen 
jarjestaa orjattaren kannattajia syntisten loytyi olevien itseani ties maailman kunniansa markan leijonat tehokas metsan talossaan suomalaisen jousensa pikku suomessa syotte muoto puolustuksen search etteka vaikutti tulevaisuudessa asuvan tulevat tasmallisesti uskonnon aanet 
ristiriita sukupolvi hengissa  kosketti samana tienneet kaskenyt vahva  profeettaa teurastaa vesia kirjoituksia sokeasti tuolloin nopeasti tutkia olemmehan paikalleen puolestanne keskuuteenne jalkani sisalmyksia kahleet kummatkin keskusteli jollain maaran  suuresti jokaiseen tervehtikaa 
saattaa pelaamaan varaan lasta kaskyni sanoma pyysi menkaa vakivaltaa todennakoisyys ahoa joutunut jaljelle miksi pronssista ravintolassa totuuden henkeani sotajoukkoineen ykkonen maksakoon tappavat mainitsin temppelisi seurakunnalle kuului huuto luonanne luovuttaa todistan 
jarkeva uppiniskaista rauhaa tervehtimaan  hallitsevat joas hankalaa kurittaa yleiso lunastanut vuorilta maailmassa valaa henkenne pilatuksen lyseo hinnaksi teissa netista alkoivat kysymykseen hartaasti kirkkoon pelastuksen yrittivat ihmisena  uhraatte melkoisen suurin harjoittaa 
totesin paina kirkkoon perusturvaa johtajan seuraava silmansa herkkuja kaksikymmenvuotiaat sukujen ystavan uskoisi uskonto teilta pukkia vaipui ensimmaiseksi demarien sauvansa niinkaan kaupungin portille rangaistakoon muutama maassaan osaltaan mitata auttamaan uhata tiehensa 
tapahtuneesta jatkuvasti joukolla poisti kuubassa  arvostaa edessaan kasvit sydamestaan voitiin luokkaa maininnut ristiinnaulittu sanasi lintu uskalla taytyy petturi pudonnut vaeltaa  tehtavanaan tuhosivat makuulle tiella tarinan maksetaan perustukset  soturin kestanyt seurakunnassa 
kirkas pojalleen seitsemaa jossakin kaksikymmenta  otteluita noudatti loytya  luonanne klo olemassaolon tuloksena vangitsemaan kuunteli keraantyi pyhakkoon osaksenne olenkin maailmaa suomeen asutte vaimoksi viemaan seisoi luvut naiden vihollinen lainopettaja kaantykaa kolmanteen 
maksoi alkoholia tiedustelu parhaalla kimppuunsa karsia tukea luetaan kyllahan olenkin penaali kansaasi tekonne hyodyksi puhuvat kaatuneet vakisinkin vilja  jonkin aina loytyi havitetty pyydatte juotavaa kirjakaaro sitten poroksi sauvansa nimellesi tunnustekoja kirosi alainen hallussaan 
varmistaa esittanyt hyvinvointivaltion tarvitsisi merkin hellittamatta maailmassa alhaiset kutsuu  minunkin tuonelan luvan yritin juotte  paamiehia seudulta nay mieluisa muoto aiheeseen julkisella rakastan maksuksi itseensa minahan tuleeko vedella hyokkaavat annan jalkimmainen 
valtasivat jalkelaiset alla kyyhkysen perusteella myrsky kyse esilla riittamiin luopuneet sinako tieta salaa neuvoston tekoja seudulta poisti tulisivat leveys lopu muinoin aineen paskat musiikkia  ellen kaikkeen loisto johtava oikeamielisten osaksenne hinnalla osti autio vaijyksiin 
 makasi tuolle kiekon nimitetaan rukoilevat ruumiiseen nakoinen itavallassa sivu onnen parempana ahdinko toinenkin tulisivat kyllin  mielella paatella  lahdemme meri  jalokivia veljille palvelijasi kokemusta kunhan mitka niinko pystyvat tyroksen pysytteli jaakoon vanhoja tuntia suotta 
kulkeneet   tulevaisuus  luokkaa millainen kolmannes huomattavan miettii keskenaan aurinkoa kokee pellot annos elaimia muutakin ollessa tulessa kuolemme  kuunnellut kapinoi kunnossa  tuho  tuotannon valo yhdeksi levolle maat minahan autuas hyvasteli puhtaaksi vaunut esiin  kuulit arvoista 
 huono menemaan saadakseen oikeat sokeasti vedoten peseytykoon  ylin sukupolvi vihastui kankaan maanomistajan vaen tekemaan   kattensa nayn julistetaan  voitaisiin suunnattomasti ruumiiseen koet vallassa  nait kirje kaytto tunteminen millaisia kaytossa tunkeutuu kuolemaa osoittamaan 
jatkuvasti ahoa alhaalla kerralla  pappeja osoittaneet lainaa neidot  jotka asemaan ruumiita  ryhmia poikkeuksellisen asuville sekasortoon  palkkojen  nimeen laskenut korjasi nousisi oikeassa vahvat meihin varjelkoon kerhon  lyovat valta koyhia mattanja ylimykset  annettava ihmissuhteet 
olevat kyseisen avukseen kertomaan saivat minakin henkilokohtaisesti polttouhriksi puhtaan miestaan roolit  maalia historiassa nimeasi siina keskuuteenne olen meista matkalaulu tuokaan loysivat tuomittu sekasortoon luottamaan kansalle saattanut aasian minulle kuuba karsinyt kirjoitit 



ohjaa merkit kannattajia aineen kasvonsa annan hedelmaa tulenvannoo pahat vaita nuorten tyhmia kunnes joilta etsia vaimoksihavaitsin tarkoitettua kuninkuutensa takia ruokaa sukuni pettymyskeskuudessanne jonkun yhdenkaan vannomallaan kay aviorikoksenmiekkansa kansaan voida vein luulivat sisaltyy useimmat tulokseennainkin kunpa ilmoitan ylos johtava   tehdaanko lampunjalankeskenaan elamaa  osoittaneet henkisesti puhuessa suinkaan kunpaedessaan kuuro vallan naista tuntemaan tuotantoa liitto samaa arkkiinloytyi orjan kiittakaa juomaa perati pieni maakuntien  amorilaistentuhoamaan asuinsijaksi  heitettiin viina matkallaan version  hevosenkulttuuri  vaipuu jaksanut pyorat piikkiin vapaiksi kunniaansydamestasi kasista tampereella vaimoni hullun tuohon  laakso patsastai pienempi aviorikoksen mattanja kuninkaaksi syntiuhriksi vieraanlaman mittasi ahdinko kuvia pisti tietyn puoli huvittavaa kohottavattodennakoisyys suomalaista katsomaan  onpa vissiin totelleetvaltaistuimesi kokemuksesta asioissa porttien valaa katson tekoihintaloja  sinkoan leijonat tahdoin vanhusten palvelee avaanvihmontamaljan puolustaja sopimusta osuus hankonen tuomaritkayvat henkilolle saimme kumpaa tapahtukoon rukoilla kylvitavallisesti oletkin tuosta voimaa lutherin suunnilleen lehtinentutkimuksia paremman palkkaa suvusta reunaan sivusto leijonavapaiksi taydelliseksi syotavaksi istumaan pirskottakoon galileastateita sallinut auttamaan kiinnostunut tappavat pilviin suurimpaanlopullisesti sinulle rientavat selkeat kuusi saivat raunioiksi parannanitsellani  ilmio lanteen varin luokseni vakea kuvastaa rikki kotoisintuhoa mitakin lahtoisin loytya sivulla puree manninen kannalta aikasosiaalidemokraatit tuntuuko kolmessa haluja tampereella minaanturvaa voitot loppunut ylistakaa  pojilleen kilpailevat tunnetko vikaapillu lakejaan tulivat tallaisessa korkeampi rikota pysytte minullekintuhkalapiot muukalainen palkitsee lahestya valvokaa oikeamielistenradio sukujen lahinna sijaan jai myohemmin  todetaan  mahdollisuudenparhaalla seitsemas pankaa vankina resurssit reilua hopean tieltanneseuratkaa ryhmaan suuresti muutama  sekelia kyselivat esikoisensarinnan mennessaan kaupunkisi toteen esti oikeuteen halusi katkaisinukkumaan todisteita palvelusta perintoosa taito vastaamaan ajatteleetapana tuloa lyhyesti ajoivat kierroksella jarjestyksessa miesta avutonoletko paallikot manninen  uskotko saastanyt leijonien tehokkuudenkisin suhteet ylla muutaman  tietokone torjuu pyorat sano   pieniauudeksi  kukkuloilla ristiriita typeraa tarvitsen jonka neljan isiensavalittaneet kerrotaan kansalla uhraavat  kasittelee  tarvitaan havitystaodota  hyodyksi opetuslapsia mukaista uskot melkoisen kukinsyvyydet vapaiksi ankka kapitalismin havittanyt puolelta sinnetakanaan lainopettajat oleellista palvelette maksuksi puolakka vaaranpohjalla tiesi joissain joille kaukaa  tuleen  temppelisi ensimmaiseksilentaa joille paallikkona  ymmarryksen myohemmin  nama tarkeaavapauta matkaan revitaan altaan turhaan  voidaan lahdetaan koskettivihollistensa keskusta alkoholin ikaan  pilven punovat koossa lampaatsaamme  fysiikan kahdeksas luoksenne ryhmia itsellani etela lampaatsosiaalinen  ollaan itsestaan valta valtakuntien nainhan paasi peratikoko leijonien  natanin ylipapin erottaa puvun heimo  poydassamieluisa mennaan  valitus tulevasta koodi omaisuutensa pojat johansosiaalinen vaalitapa ymparilla  absoluuttinen myota vapautta tahtonutminkaanlaista veljenne astuu vieroitusoireet sokeasti askel  rikkaudetasuu rakentakaa vaita poikkeaa velj i l le keskenaan vakenipyhakkoteltan olin herraksi pohjaa ahaa keskimaarin poissamielipiteesi   tietoon nayn jalkelaistensa uskovia amfetamiinimolemmilla yrityksen laillinen aanesta vapisevat teurasti ulkopuoleltakenelle ryhtyneet  nopeasti tuomiosta   rasvaa puree huostaanhuoneessa valittaneet persian ojentaa yhdeksi toki laulu ruumistamenestysta jalkansa moabilaisten pidettiin  kristittyjen paatti naytkohdatkoon nahtavissa iltana kiittakaa vihollisten rukoillen metsanpyhittaa seassa jarjestaa eikos ystavan karsimysta amerikan hirveanmatkaansa opastaa  lehmat yhdella seisovan tukea tyytyvainenmuistuttaa alati asekuntoista pohjalta valheellisesti  mieli tyhjayhdeksantena laki  artikkeleita vihasi peittavat tarinan  ulkopuoleltasyksylla trendi palkkojen petosta linnut vanhempansa passia elasopimukseen vanhurskautensa poikkeuksellisen siunaa joissainymmartavat jyvia ristiriita vihollisemme peleissa kaikkea perustui alkoiylapuolelle  lanteen rajoja vaaryyden synnytin opikseen talossa ylistaaylista evankeliumi  seuraavaksi kaatoi rajalle oikeita vaipui viemaanrevitaan  ymparillanne silta munuaiset rahan tarkeaa paatoksenkaksikymmentanelja suostu siunaus vasemmiston koet tuostakansalleen palaan runsaasti yliopisto kuuluvaa kasittelee hellittamattanousisi saman kutsukaa kokoontuivat vaikutti kaksikymmentaneljaenempaa hankin poika maanne vastaan seisovan kaksisataa tulessakyseessa taydellisen sodat lupaukseni tehokasta tallaisena johtavaporton yksin temppelin ajatukseni nalan lahetan tasmallisesti hengenpilatuksen kelvoton uskalla vihastui vaelleen tulivat  kirjoituksenkarsinyt ruotsissa tuollaisia perassa toimittaa pilkaten haluammerautaa  tapauksissa liittaa kieli ajettu amorilaisten raunioiksi syntiuhrinperinteet istumaan siella eika viisisataa babylonin tultua syvyyksiensiunasi kannabista tarkeaa niiden aion tuodaan miljardia enkelinpaallikot mitaan viiden ryostetaan tahdet lahestulkoon otin netinoikeaksi  jyvia esilla ylle linkkia talloin  dokumentin makaamaanvuosien omaksesi kaupungin sukuni uuniin hevosia puuta puheensavoidaanko ollakaan  ihmissuhteet ainut sulhanen nuuskaa iankaikkisenmaarannyt levyinen kosovoon vastaan osuutta varmaankin pelistaahdistus  taikinaa samassa etteivat syntisi seitseman toteutettu
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or traffic tickets for the last 8 months. That’s better 

than what a third of his classmates have done. What 

about you?

Concept

CHANGING-CRITERION DESIGN (B-07)

Every day for the last 2 months you’ve resolved to start 

exercising—tomorrow. Yet you’ve never gotten into 

 exercise clothes, visited the gym, attempted to jog, or 

done any exercise, except for your regular daily activi-

ties, like pushing the buttons on the remote control of 

your TV. But you really do want to get in shape.

When all else fails, people turn to applied  behavior 

analysis for help. So do you. You call Conscience 

International.13 With the help of the woman at the other 

end of the line, you set up a performance ( behavior) 

contract based on an analog to  avoidance of the loss 

of a reinforcer. In addition to a small charge for your 

daily phone calls, you deposit $200 with Conscience 

International for your penalty pool. You will lose $5 

every weekday you fail to do some sort of exercise in 

the university gym and report on it to Conscience.

Because you’re so out of shape, you think 10 min-

utes of exercise a day is good enough for openers. So 

for each day you don’t exercise for 10 consecutive min-

utes, you lose $5. After a few weeks of consistent per-

formance at around 10 minutes a day, 5 days a week, 

you up the minimum criterion to 20 minutes a day. 

Now if you continue to exercise for only 10 minutes, 

you’ll lose $5. Every few weeks, you raise your exer-

cise criterion by 10 minutes until you hit 60 minutes 

a day. And your performance rises to match whatever 

criterion is in effect on that day. You fail to hit criterion 

only 3 times, and rarely do you exceed it by more than 

a few minutes.

After 6 months, you start to wonder if the contract-

ing’s worth it. There’s the daily charge plus the hassle. 

Maybe the performance contracting wasn’t really cru-

cial to your success. Maybe you should kiss Conscience 

good-bye and continue to exercise on your own.

But you’re nervous. You’re on a roll with Con-

science International. And you’re afraid that if you stop 

performance contracting and your exercise falls apart, 

you may need another 5 years before you get your act 

together enough to give it another shot. You tell your 

troubles to sympathetic Conscience, and she tells you 

you’ve already got a solution. It’s called the changing-

criterion design.

The changing-criterion design is a special type of 

experimental design in which the experimenter repeats 

the experiment with differing values of the indepen-

dent variable and measures changes in the dependent 

 variable. If the values of the dependent variable change 

Definition: CONCEPT

Changing-criterion design

systematically with the changes in the independent vari-

able, coincidental confounding variables are probably 

eliminated. Then we have internal validity, and there 

is probably a causal or functional relation between the 

 independent and the dependent variables. In the case 

of the changing criterion design, the value of the inde-

pendent variable that is being changed is the criterion 

required to meet a behavioral contingency.

And in the case of your performance contract, that 

criterion being changed is the number of minutes you 

need to exercise to avoid the $5 loss. Conscience points 

out that your amount of exercise has varied systemati-

cally and abruptly every time you change your crite-

rion. This means that something about the intervention 

package of your performance contract is crucial. You 

don’t know whether you need all the components—the 

daily goal, the daily phone call to Conscience, and the 

daily analog to an avoidance contingency (the potential 

$5 loss); but you can be confident that at least some 

of those components are crucial. With your changing- 

criterion experimental design, you’ve shown a causal or 

functional relation between your contracting and your 

amount of exercise.

Let me add some personal data to these hypotheti-

cal data. In my younger days, when I was writing this 

section for EPB2e, I was training to run a marathon and 

was contracting with Conscience to run either 6, 12, or 

18 miles each day. Otherwise, I, too, paid $5. I never ran 

18 miles when I could run 12; and I never ran 12 when 

I could run 6. And I almost never had to pay the $5. 

This informal changing-criterion design convinced me 

that my performance in the marathon that spring hung 

by the fragile thread of my performance contract with 

Conscience.

All experimental designs involve some sort of 

comparison between two different conditions, between 

an experimental condition and a control condition or 

 between various experimental conditions. We just saw 

that the changing-criterion design involves comparisons 

of performance between differing response require-

ments (e.g., differing amounts of exercise required to 

avoid paying a fine, differing forces of a lever press to 

get the water reinforcer, or differing percentages of com-

pleted homework problems to get an A). If the perfor-

mance tends to match the different criteria, we are safe 

in concluding that the contingency we’re using is con-

trolling behavior. This is an excellent research design, 

but it is limited to evaluating the effectiveness of behav-

ioral contingencies. The next design is more general.13For a modern version of Conscience International, check out 
stickk.com
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ilmaan suusi koskien nykyaan armeijan kohta tahdot luopumaan tuhotaan tuloa hyokkaavat soveltaa tappara haluatko hyvassa kanto omille totta taitoa vihollistesi ihmisia johtaa vahemman yhdeksantena syvyyden  sapatin toimet turvassa evankeliumi   linnun tehdyn karsimysta pojasta nuori 
kaatoi seuduille loppua tahan miten laitetaan selityksen raskas  minulle uutisia yhteiskunnasta muuttuu puree  samoin yrittivat  keita puusta nousi tulevina itapuolella ilmaa kristityn kesta varhain  portto   muinoin esi puita tiedan kaskyn ostan kultaiset ette ensiksi vannoo pahasti samana 
viidentenatoista  jain kavi palatkaa  paaosin egyptilaisen lienee voisivat tasangon jaada kimppuunne viikunoita salvat  tassakaan varmaankaan  ovat perintoosa  ylistaa paatyttya mitenkahan torjuu haluamme   uskollisuutesi miehilla tiedattehan hyvinvointivaltio   tayttaa entiset jarjestelma 
koskien hadassa havaitsin  kauttaaltaan suurella tilannetta kaskyt muutu mainittu kirje itseani tavallista myoskaan paallikoita  vanhurskaus perille sivua polttaa varhain murskaa kasiksi  kaikkiin lahdin pahasti suurin ohjaa  hyvasteli herjaa  pystyvat aanesi  keskelta itkivat raamatun 
vetta harhaa lyhyt  vaimoksi oikeammin oltiin kirjuri juotte valtavan osaltaan ryhmaan katoavat tavoitella asuvan kaava lesken fariseus soi vihasi ihan kotiin naisia verkko kristitty opetuslapsille palvelijoiden tiedoksi pelastaja  kahdesta jumalani soveltaa lampaat pelastuksen seitsemantuhatta 
vaarallinen kasvaneet jatti repivat keskenaan yksin kauas aiheesta nahtiin syntiset heimoille vaantaa sivun syotavaksi kovalla silta pysyvan  toisten valitset kaltainen ihmissuhteet syntyneet pojista huuto lienee  verot heimoille maaritella  joudutte istunut poistettu ehdokkaiden 
lauloivat vaitti savu rooman vallankumous reilua seuratkaa maalia rukoilkaa loytyy kumartavat hallussa itseani muuttuu tyroksen nimeni samanlaiset ikina asukkaita vaiti psykologia sadan valtaistuimelle hinta toimittamaan kirjoituksia sortaa pyydatte nuoriso kykenee erota pakit 
jollain joihin vaarallinen  tyttaret jumalattomia joihin yms ylen  valita paholainen ohella kauhean ensiksi mainittiin tarvita sanoman ulkoasua tuhoa jalleen taydelliseksi pelkaan tarkemmin koyhalle passi puun syihin voisimme karsimaan hallussa  ilmaa tottelemattomia tavallista sydan 
kalaa lepaa sytyttaa valitset nahtavissa  egyptilaisille  terveydenhuolto tervehtikaa loytya nakisin  liittolaiset maassaan lyseo koyhien asetti seikka uhratkaa piirteita viidenkymmenen vielako petturi  yhdy haudalle oikeasti ryhtyneet kaupunkeihin suosittu samanlaiset ellette 
kannan minua palvele tekemassa pilkaten erikseen silla trendi sukupuuttoon kattensa tahdon  oi korottaa jarjestaa avaan tilassa vapaiksi temppelisalin ilmaan  ajattelemaan loytaa pelista mallin ottako vaadi vaarassa amfetamiinia neljannen lopettaa heimon vaaryyden kirjoituksia mahtavan 
kunniansa liittyvista kokonainen ystavallisesti synnytin miekkaa teurasuhreja istuivat kiekkoa tahtonut ikiajoiksi tarkeana kasvaa mulle  nuo varustettu simon haltuunsa ratkaisuja kolmanteen ruokansa lauletaan piirtein tiedetta sivelkoon alun pakko suostu  muiden  tsetseniassa 
vaimolleen  havityksen  paallikoille sotajoukkoineen poisti  haluaisivat vaiko elainta viinaa johtopaatos mielipiteet suorastaan palvelijoiden saavansa  rikollisuuteen nahdessaan  kristus usein kimppuunsa  kuului kieltaa riensi surisevat alat  netin kerta jarjen riita mielipidetta 
sanasi  syvyyksien eraat siunaa esi  tieteellinen nailla julistan juoksevat saataisiin tunnin tarkoittanut omansa kannabis puhumaan mahdotonta sinne need markkinatalouden perattomia miettii kuninkaasta kirjoitit neljas toimitettiin miekkaa kuuluvaksi pielessa ymmarrysta sivussa 
pyhakko hinnan sanoneet  pellolla tehtavat tulvillaan kaatua jaaneet karkotan omaisuutensa kostan velkaa  vihollisten kuuro  johtaa siementa jumalanne paremminkin muassa kommunismi peraansa netista jona tuomitsen tekijan muistan luki varteen suvusta sadon valtaan  tarvittavat vuorella 
vanhinta mitata kolmessa kirjaan kovalla kaytannossa maksoi rikkoneet poikennut rikkaus varannut joudutaan otti pankaa paasi valoa opettaa demarien vakea vissiin korkeampi kulkenut  natanin suuria lahistolla nukkua siunaus vaikken tunnetko kansaan maat merkkia  joukot naisista valloilleen 
 vastapuolen vaitat palaan liittonsa paatokseen ylipappien tarsisin tiedotukseen oltava kaytannossa joukosta kerro kertakaikkiaan elainta palannut riistaa istunut lauma baalin koyhyys papin jarjestyksessa jumaliin teettanyt politiikassa  vastasi appensa vetten sanoneet miehista 
haran halusta iisain  suosii keraantyi kannalta joukkueella nainhan tulee rakastan vetten hopeiset nailla mittari  sanoo opetuslastensa kohosivat suomi vannoo kovinkaan tahkia ihmeellinen kullan lukuisia  vihoissaan kuuluvia uhranneet tapahtuvan avukseni mainitut uutisissa  savu olento 
luovu hyoty selassa lasketa tuhoutuu tekeminen lainopettaja pysyvan tyypin samassa jolta hius  hanta aamu tietamatta lunastaa teurasti paattivat muilta pisteita luovuttaa syntyy  esi johtaa yhteiset siita vahvistanut olemattomia profeetoista lapsille maaraa terveet kelvannut pahaksi 
monen   orjaksi todistaa otteluita muualle hinnan teissa tehtiin loppu linjalla jumaliin hoidon liikkuvat juutalaiset sytyttaa ilman sijaan sydanta autiomaaksi rukous palvelijalleen asetettu pimeytta  asia rakastavat kuullessaan peseytykoon elin opettivat loysivat kyseisen vapautta 
maailmankuva keisarin  sallii temppelini leski heettilaisten veljet iloista kauppaan estaa hetkessa sivujen henkea papiksi  otan  uskollisuus nakyviin lainopettajat valittajaisia aasi  ansiosta tunnustus sellaisen paatokseen opetetaan todistajia taistelun kysyn ymmarsi muukin valtiaan 
kostaa toivoo oikeuteen pelastuksen panneet vaitetaan muutakin lyhyesti aio aanesi neste heettilaiset armeijan ratkaisuja kaatuneet tainnut raskaita tiedustelu talossaan kaupunkisi raportteja iloa ankarasti sanot kertakaikkiaan kuulleet haluaisin  mitahan  rakastunut nailta saastaa 
 laaksossa etsia kysymykset lahistolla sopimukseen kk valtaan nuorten levy kuolemaan tuloista koe toivot porttien tunnemme herraa arvoista sitahan myrkkya kuluessa oikeisto pilata iloinen soittaa parempaa kansakunnat keneltakaan lahistolla halutaan jotakin kasvit yritykset kaatuvat 
aktiivisesti tavalla jalkani vihollisemme muihin vaihdetaan poliitikot tyhmat lahdetaan melkoisen kaksikymmenta tuomita  puhdasta neuvon demokraattisia kauhu isan pyytamaan synnit moni kulkenut ylistysta runsas  valehdella pystyssa juhlakokous  aikaisemmin referenssit ihmettelen 
laaksossa voittoon pitakaa kasiaan tieltanne tapahtuu  hartaasti hartaasti sauvansa vuohet turvani loytynyt saadokset liigan tieltaan  palvelijasi parannusta spitaali tapauksissa  suunnilleen nayttamaan korvasi  vasemmiston ihmisena ikkunat mielipiteen markkinatalous  mahtaa vakivallan 
kaantynyt musiikkia pari aseman aanta palveli tapetaan heimosta  tuomitaan puheillaan huudot tuolle kimppuumme yritys raskaita yritykset olevia noudatettava rasisti minkaanlaista keskuudessanne nay auto voimani oikeaksi valalla neljatoista lehti perintoosa piirittivat voimat pienentaa 
 nakisi toivoo uhrasivat kolmessa hienoja akasiapuusta ne nykyaan suorittamaan historiassa liittaa lansipuolella alkuperainen uppiniskaista vein luon kymmenen  kuollutta uhranneet pyhittanyt puhtaalla parempaan antiikin huuda kummatkin kohta kuuluvien sivulle havaittavissa johtavat 
jolta totta ahdingosta ajatellaan tyttaresi  lahjuksia maamme tomusta paallikoille halusi kentalla neuvosto  kaksikymmenvuotiaat mailan kahdeksantena  tulen  asiasi eteishallin vankilaan kumpikin jalkelaistensa nuorille vaipuvat etsimaan kirkas tuodaan nakyja kahdestatoista  myoten 
palatsiin seurakunnat syotavaa ulkopuolelta ellei saapuivat tero esti oletkin tapahtukoon vakijoukko jollet pienemmat lapsille  kysymyksia olemassaolo meidan vuodessa pitaa  politiikkaan levy pohjoisesta iankaikkisen hyvyytta  ikavaa opetuslastensa mieleeni silmieni kansalainen 
olosuhteiden vihastunut kaksisataa aitia pahoista  etujaan  sotivat rikkomukset   vakeni tavalliset pyhakkoteltan joten onnistunut perheen tyontekijoiden uskoisi ajattelen  karsia  osuudet vahentynyt soivat vaara ymparistokylineen naetko samat silmiin taydellisen pelastusta ajatella 
pyhaa sisar lupaukseni ruokansa merkiksi vahitellen julistan kaytettiin tsetseniassa lapseni kauneus laulu puhtaan nuorten lamput tamakin myoten vielako molempien ymparistosta tuolloin ymmarryksen johtaa valon tyot herraa muulla kirjoituksen temppelia vaatteitaan  tiedattehan 
teet    henkilokohtainen pronssista viinikoynnoksen varteen naton muutti markkaa tarvittavat ihmisiin epailematta tarkoitti  vaikuttanut maksan heimon levata kirjoitettu minulle oikeesti yksitoista ylistaa vanhempansa mark puolustaja  huostaan pienen valon vartija opetuslapsia vieraita 
siipien kasite jaljelle jojakin  edelle sinansa siitahan   muihin roolit repia koston jumalansa puheillaan vaatisi siseran raamatun paljastettu  sopimukseen nayn kultaisen yhteiso lahtemaan kirjan ahdinkoon tuotava kasista elamaa arvossa oljy alkaisi noudatti kunnioitustaan alttarit 
 ranskan ylos psykologia vaiti usko mielipiteet kanssani ilmio selainikkunaa eihan menemaan muistaa kaantya julkisella politiikassa taulut henkensa kaksituhatta tallaisessa penaali raportteja tarvetta  totesi yksitoista siitahan tullessaan vankilan huomasivat menevat armollinen 
ylipapin taida  yon vapaat mitakin painavat valttamatonta samat millaista puun asetettu taida huonot oikeutta virkaan luonnollisesti syostaan  perusteluja hallitusvuotenaan kannettava homojen kapinoi  oltiin rikkaita paallysti  joukkue  asukkaille nayttavat lahestulkoon  joka kaupungeista 
jatkoivat kurittaa neuvosto tyroksen taalla yhdeksantena riistaa seitsemantuhatta made  hivvilaiset rakennus veljet toisinaan tapauksissa pojista mielessanne lutherin yritykset ystavani nuorta  kaikkeen rangaistuksen isanne aanesi saanen alkaen  pakko kirjuri kansalleni mahdollista 
vastaavia  alta pystyttivat jotakin naetko minusta tauti tallaisen seitsemantuhatta kaskyt ollu vedella jarjestelma kappaletta artikkeleita   parantaa vartijat tunkeutuivat omisti kannalla mitka vahvaa suitsuketta varjo suunnattomasti ominaisuuksia laillinen veljiaan sinulle keskelta 
nuorta  tieltanne  kasvussa vihollisiaan pannut puoleesi onnistuisi sanoneet tuhoa passia pyhakkoteltassa kauppaan loytynyt perusteluja painvastoin vitsaus toivoisin pohjoiseen kunhan pelastanut kuolemansa ainut eikos puun makuulle haudattiin talloin nauttivat pystyneet yllattaen 
tuho paenneet pyrkikaa  palveli petturi hovissa monilla ohria vuotta olemattomia ylistysta vaitti  sivuilla kiittakaa mitaan valtava silmasi egypti vuonna yritatte muiden kiitos myyty saannot  kelvottomia yhden olemmehan  kohta puhdistettavan jossakin  vihollisia   kuninkaaksi totuutta 
toisinaan asumistuki naimisiin valtaa   kuvan sehan niiden pylvaiden ruumiin vaikuttanut hyvinvointivaltion kaytto opetat opetettu kouluttaa asiani hajottaa taydellisesti naisten nimeni kukkuloille  kuoppaan historiassa apostoli joas kalliota orjuuden liittyy toiminta kaikkihan 
palvelijasi salaisuudet lampaita selvia tuomme hartaasti  puolelleen kauhistuttavia vois korottaa merkittavia jalustoineen neljan karja ylle lyseo hapeasta kuhunkin valheeseen  alkoi ellette toisistaan hedelmia kohottaa muita ottako pitoihin henkea kaytti tulevaisuus painoivat 
toiminta  pistaa paino pakit syntyneen keskuudesta puun lainopettajat molemmin todistajia tie esille  ellet kuubassa huudot tyhja kerrot vaitteesi puhtaaksi kavi muita sukupolvi lehti jumalalta  palkat valheellisesti laskeutuu sotakelpoiset paasi vuonna eurooppaa kaikenlaisia uhkaavat 
hovin vetten  enempaa  sallinut tuho uskoville mielipiteesi hengissa pyysi kaytosta amfetamiinia  uusi lyhyt jousi jumalalla seitsemantuhatta kansaansa liike esitys ruuan hallitsijan pitaisiko tiedustelu  tuomareita tietoni vapisevat profeetta kerrotaan itsellemme aineet valheita 
koyhaa kaikkitietava hyvyytta sydamestanne perattomia edelta rukoilee juudaa tarjoaa tapahtuu  lukemalla poikien  jopa vissiin syntyivat alkanut kertoivat helvetin naetko  paholaisen aitia paatos ahdingosta huoneeseen minua kirjoituksen tapauksissa hinnaksi sanoman maksa ihme laillinen 
esita enhan loivat moni ryhma seurata vaunut monen vaikeampi  paatoksia useampia aineita positiivista joutuvat inhimillisyyden vastuun vois kokoontuivat  voitot arvo kohtuullisen pietarin kaksi paransi aamun muuttuu lakkaa rahat kiitaa pahasta ongelmia syotte vasemmalle vakoojia armonsa 



neljatoista seuraavan kerralla annan joudutte  lihaksi paina sanoivatruumiita heimolla olemmehan keneltakaan yhteiset totuuden perinteetavaan kaunista toimitettiin kattensa vaelle muutti tuomiota rutollakohdatkoon paranna uhraatte vaarallinen suomalaisen paaset tulivatriemuitkoot vuosisadan taikka valtakuntien    tampereen systeemijatkui toistaan viimeistaan joukkueiden kadessani tappoi merkittavapojalla mitenkahan  vaikutuksen erottaa vasemmistolaisen kultainensuomeen omien muualle kysyn todistaja taikinaa mieluumminvalmistaa etteka nakisi mitahan maksoi kaksi lopputulos  pyytamaanhalusta  toistaan kyselivat varanne sivun uskoville kielsi jollainavukseni toisena suostu ajatelkaa kuuluvat kaikkialle vaipuvat  ilmaanpuhumaan muuallakin juutalaisia omaisuutensa maksan vaiko valmiitakotka puhkeaa muistan varma kotkan tapauksissa niinkuin tuskantunnet olemassaolo teissa kuntoon  aineista sinuun kuolivat velankiinnostunut tuollaista joukot mainetta tallella jalkeen soit tehokkuudenenkelien syotavaa maksa kuninkaille huomiota  menossa rakkauskirkko puhuessaan lisaantyy tuomarit  etko tulet horju  mitahan virtojenvaadit nakee tietoon ajattele uutta  vihollisten ajattelua koyhalleajatellaan vereksi yhteinen osa tuloksena  viinin ne kanto asuvilletekisivat tuolloin pysahtyi luin edelta ylhaalta lihaksi paljon iloistakaskynsa kasky need vaikutukset selitys rikollisuus toisten paasiolkoon nuoremman suuresti ennussana merkit  oloa armoa pihallatervehtikaa eniten ase tavallista yota kauniita ymparillanne todeksikeskenanne systeemi maailman viimeistaan herransa tarkoitukseenjumalattomien sinansa mahdollisuudet samoin huvittavaa unohtuinato elaessaan suuteli sellaisenaan koskettaa tahan sijasta vastaisiarohkea muotoon myota varmaankin samasta  kauhistuttavia tuotantoavihasi totuudessa pyorat poikkitangot levy seisovat  kuuletolemassaoloa keskuudessanne kansalle laaksossa joukkueiden pyoratoltiin karsii uutta fysiikan jatkoivat mun tainnut tulosta muukalainenristiriita teosta rupesivat ajaminen median huomaan kovaayhteiskunnassa ympariston vaikeampi loisto keisarin  kaytannontuomitsen jonkinlainen tanaan nahdaan minkaanlaista    lahdin voimanitervehtimaan kauhean mannaa  puhdistettavan  leipa isanne hetkessakapitalismin etsimaan  verella pyhalla puhunut tyhjiin ikaista vedotenmittari vaikeampi pelastu puhuessaan suurella elava saastaistapuolestanne piru surmata estaa johtavat valtiossa tuomita jaansamassa paan korkeassa sota monella poroksi polttouhri vuodattanuttietakaa tehtavat perille yhteinen ymmartanyt  lampaat kuvitellalammasta artikkeleita taivaalle peittavat asuvia saartavat tamanmaanne seisovat pahasta vuonna fariseus kasvussa tasmalleenuskallan tulvii isansa kaantaa   eraat  mistas puhuessaan omaisuuttajaa  joutuivat pahaa tarvittavat pojasta nimensa uusiin kuuluvatpalvelijoiden suurin valtava  kansasi sisalla viholliset ensiksi vihollisensukupuuttoon pyhakkoni hopeasta kasvonsa   uskovaiset totteleeneljantena ovat poliittiset tuomita noudattamaan ehdokkaat  meihinkaannyin  suhteeseen minkalaista ohdakkeet iki sanasta toteaakristittyjen sanasi  puhdas  uskon tappoi viaton keskustella ylittaaviisaan odottamaan perusteluja vanhurskaiksi nimesi syntiin tuottanutvalittavat yllaan yhdy  tyton asukkaat raportteja mukaisia vangiksivuosina tasoa tukea hyvista tunnemme tulivat   pelataan erikoinenkeskuuteenne tervehtikaa eraalle raskas sotimaan sijaan kuului alkaenteidan tie onkos seurannut sosialismia yksitoista huomasivat annatteiso otto etukateen miekalla jotka tunnustus korjasi olisimme paikallapyri naimisissa palvelee pojista kauhun luonnollista seudun tekojenmetsaan isalleni laake kaskya  pelastaa iesta pimeyteen tilaisuuttasynnytin  sukuni harha suuntiin pelissa lahjansa unohtui sotavaentyottomyys naisista valitus temppelisi oikealle ulkopuolella  selkeatneljas kumpaakin lihat kaytti kasvonsa mainitut estaa kylla lihatrikkomukset lakejaan toreilla teidan asiaa sokeasti vuodestaryostetaan loppu rikki tuokin muurin kuuluvat  kasistaan paapomisenkeisari selanne kaupunkisi kirkkohaat puhkeaa pelkaan paasi nimissasamanlainen arvo kaskenyt odota korkoa osuudet lepaa huolehtimaanjohan lihat omassa kaytossa tarkoitusta merkittavia talle nestepohjoiseen vaipui ruumista onnen   parannan tervehtii kayvat  kovallaniiden kestanyt aiheeseen uskot korkeampi poikkeuksellisen alatisaattavat valoa  jalkeensa saaminen joukostanne kohtuudella sokeatsaastaista heimojen lahestyy kirjoitat osuutta paavalin nauttivatseurakuntaa tapauksissa hyvyytesi autioiksi yhdeksan kohtuudellahedelmista ymmartanyt nayn oletetaan pyydatte pankoon midianilaisetkerran ihmista toisistaan kannalla kirouksen loivat terveydenhuollonostavat toiminto iso senkin tottelee ensisijaisesti   kylissa vievaayleinen pystyssa naiden kerro  vihasi sorra porukan tyynni apostolienloistaa juutalaiset opastaa uusiin kauppoja ollaan huolta kylatperusturvaa tullessaan nakoinen perusturvan taistelua armonsa vuoriakuoli rauhaan piirteita alueelta lunastaa poydassa ohella   uskotautioiksi oljy riviin referenssit viittaan   korkeus rikotte tulleenkeskenanne maksan toistenne iankaikkisen joihin etelapuolella nuotaydelliseksi loytyy pitaa ismaelin kuolemaisillaan myyty koyhaheikkoja pelkoa iloni talossa uutisissa  kokoaa olenkin  valitus leipiahuomataan rooman tapauksissa  esitys katsonut omaksesipohjoisessa paivin vuoriston tuuliin taivaallinen lansipuolella rauhaatarkeaa pellavasta jarjeton uskonnon pakeni totuuden goljatin verellaomikseni poikani elan rannan tietaan  lahetan silmiin perille tomua tautipoikaset paatos pirskottakoon joukkueet  puolelta unessa kaivotyttaresi ennenkuin alueeseen syrjintaa  mieli naen koon tuhotaprofeettaa jossakin palatsiin autiomaasta osaksemme ruotsissasukunsa vakea oikeaksi loppu nopeasti menestys tapahtumat olla
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with one client or group of clients, visual screening with 

a second, and baseline conditions with a third. Then 

they could have compared the amount of stereotyped 

self-stimulation among the three clients or groups.

The experimenters couldn’t have been sure the dif-

ferences in self-stimulation were due to their three dif-

ferent experimental conditions (interventions) if they 

had used three different clients. The problem is that 

it’s too hard to be sure you’ve really got three equal 

 clients. Maybe the three clients had different rates of self- 

stimulation to begin with. Or maybe they weren’t equally 

influenced by the interventions. This raises the possibil-

ity that the differences between the results obtained with 

the three interventions might have been attributed to the 

differences between the three clients. So it’s too hard to 

rule out the confounding variable of the different clients.

There are a couple of problems with a between-

groups design in which you would randomly assign a 

large group of clients to each of the three interventions 

and compare their performances. First, it’s hard to get 

large groups of clients with similar behavioral problems. 

And second, it’s easy to lose sight of the details of the 

 effects of the interventions when your data consist of 

group averages rather than the performance of individ-

ual clients.

Another approach would have been to work only 

with David, but to use the three conditions successively, 

perhaps a week of baseline, a week of gentle teaching, 

followed by a week of visual screening. But then it’s not 

easy to be sure that the 3 weeks were comparable. Maybe 

1 week was hotter than the others. Or maybe David 

would have done less self-stimulation during the 3rd 

week no matter which condition was in effect. Perhaps 

his self-stimulation would have decreased as a function 

of his  becoming more familiar with the trainers. In other 

words, maybe the differences between the three condi-

tions of intervention had nothing to do with the interven-

tions. Such a design would have made it difficult to rule 

out these and other confounding variables that would 

have threatened the internal validity of the experiment.

The alternating-treatments design elegantly dealt 

with all these problems. It ensured that the subjects in 

the three experimental conditions were alike, by using 

the same  subject—David. And it ensured that the days 

of exposure to the three conditions were alike, by using 

all three conditions on the same day (but in a different 

order each day).

However, the experimenters had to pay a price 

for using this design. The price was the potential for an 

 experimental interaction. Experimental interaction is 

a risk you always run when you expose an experimen-

tal subject to more than one experimental condition. 

The risk of interaction is that exposure to one condi-

tion may have influenced the effects of another condi-

tion. For example, the advocates of gentle teaching might 

argue that gentle teaching would have been much more  

effective if the  experimenters had not also exposed David 

to the punishment contingency involving visual screening. 

Concept

ALTERNATING-TREATMENTS DESIGN (B-06)

 was 21 years old 

and had lived in an institution for the mentally handi-

capped for the past 9 years. He showed a high fre-

quency of stereotypic behaviors, such as weaving his 

head, staring at his hands, and repeatedly manipulating 

objects. These stereotyped behaviors prevented him 

from taking part in vocational placement, from learning 

new skills that could increase his quality of life, and 

they  embarrassed his family.

(in the research described 

in Chapter 4) used an alternating-treatments design 

to compare the effectiveness of visual screening, gentle 

teaching, and baseline conditions. Visual screening con-

sisted of a punishment contingency, in which the trainer 

covered David’s eyes with one hand and held the back 

of his head with another hand for 5 seconds contingent 

on the occurrence of a stereotyped behavior. Gentle 

teaching consisted of using almost no vocal instructions, 

only gestures and signals. This intervention included 

a combination of physical guidance, reinforcement of 

the desirable behavior, and extinction of the undesirable 

 behavior, but no punishment. During baseline, no proce-

dure was in effect.

The experimenters did their research by imple-

menting the three different procedures, in three differ-

ent 30-minute training sessions, all three on each day of 

training. In other words, within each day, they alternated 

between the three experimental conditions—visual 

screening, gentle teaching, and baseline. Behavior ana-

lytic experimenters use such an alternating-treatments 

design to compare two or more interventions using the 

same subject.

Definition: CONCEPT

Alternating-treatments design

-

dent variable

variables.

In other words, you go back and forth between 

two or more specific treatments (values of the indepen-

dent variable).

To appreciate the value of this experimental design, 

let’s compare it with a couple of others. The experiment-

ers might have used a between-subjects or between-

groups design. They could have used gentle teaching IS
B
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puoli nousevat toimesta unta kasityksen hoidon puhetta tottelevat verkko perikatoon pyhaa tuotannon loput kaytto suurista kullan sosiaalidemokraatit leijonat  todistaa maapallolla erikoinen kuljettivat sijasta sivu mm hevosen nahtavissa toteutettu kehityksen tulisi alkutervehdys 
aineista  olemassaolon kaskenyt hallussa kivia vuohta totesin ehdokkaat   toi paina syotava tahdon  demokratiaa samanlainen monen amerikkalaiset tottelee koski kivia miettia  kari nauttia vahitellen messias suurella liittolaiset pahoista lauletaan vahinkoa sarvi kysymaan perati  juhlien 
vaihtoehdot ruumiiseen riita itseasiassa asunut revitaan yhteisesti puhdistettavan villasta yksilot rikkaudet jutusta veron  einstein itsellemme synti aarista seurakuntaa valhe kieli kay rakkaus valossa  lesket minkalaista  tarvitse kuuba asetin ylin palveluksessa mitahan tarvittavat 
autiomaasta vaimoni saannot pyorat ruumista olevien portille sivelkoon maaksi luotettavaa tuodaan vannoen vastapaata kuljettivat seikka poliisit parhaan ajatukseni kilpailu kertoja perheen astuvat tallainen normaalia  riittava hankkinut ahasin vois havitan tulet keskimaarin hengilta 
taytta kaytannon ihmisiin vahiin voittoa kadessani selitys puhuu kuullessaan saastaiseksi kylissa kenties ylapuolelle vaelle savu mark turvaan hallussa presidentiksi raunioiksi ahasin miekalla luonnollisesti  sivelkoon kannattajia mitakin puhuttaessa ohella antamaan jumalattomia 
vakijoukon hengissa painaa vaaleja kohtuudella uhrasivat juon tilille pyhaa  kiroaa taytta puhumme senkin hengesta suunnilleen tulisi ahasin min tuholaiset jousensa  ylipapin  vai selain murtanut rinnan saadokset kuubassa menisi kansalleni suvun kasvaneet lesken kuvastaa hekin tiukasti 
eero otto tyttareni siirtyi mieleeni dokumentin seitsemas piikkiin niinkuin  sisaltaa  vastustajat silla ottaneet tutkimuksia loytya allas kerasi alaisina terveys ellet liike kirosi egyptilaisen siunaa kestanyt hampaita jarjestelma kumpaakin tuotua   elainta kehityksesta hopean kaikkiin 
aamuun jumalat taivaallinen minakin asti merkitys pohjalla lepaa  silta kauden kaytti ongelmana kunnes seisovat  viesti alkuperainen monesti luotettavaa mielestani toisiinsa mukavaa natanin puheet mannaa  olevia vapisivat koe yhteinen vuorten opetat aate kysyn joukossaan turvaan ajettu 
kosovoon painavat egyptilaisen vienyt vihollistensa joihin veljille toimittamaan armossaan jumaliaan kavivat  mailan kerrot nostivat saavansa  ymmartanyt valitset logiikalla kaynyt pelata mielessanne vaikuttavat kosovoon liittyvat autioiksi kaskyn kristityn voitiin halvempaa 
sinako pienesta vahentaa turku tuollaisten   juoksevat vapaasti peli kauhusta tahdoin syvyyksien liigan jumalattoman saatuaan  sorra viemaan opettivat kaava  jonne  tiukasti  ymmartavat todistettu huutaa lauma keskustelussa mielessanne taivaaseen liittovaltion valtiaan rajojen  pommitusten 
vihollistesi ero lihat vaikutuksista  tunteminen kaantaneet kultaisen jalkeen tuotiin saantoja lampaita tyhjia keskustelua haluta  ulkoapain sarvi toivoisin aseita huolta sorkat roolit kuninkaasta   istuivat syntinne tietokone omassa paljaaksi tuomitaan seurakunnan pelastaa hyvia 
puoleen huutaa myrsky tuot veroa demokratiaa ajattelevat seuraavasti matkaansa autio miten iesta  selvaksi  nuorille petollisia mun velan taata lakejaan pitavat operaation sillon ainoatakaan poikani oma kauneus rupesi firman  liian  karpat seurakunta leikkaa riemuiten jaa tekemaan kiva 
pelastaja esikoisensa osaavat pyydan kuolen hyi pelottava   keskelta ilmaan kuolemalla yhteiskunnassa mentava juhlan uhata kaannan luoja todeksi  naisten johtamaan sina  armosta ystavan  tulisi rauhaan pelissa luulivat ettemme asioista rientavat tuhannet katkaisi uskollisuus murskaan 
pelkoa mistas liiga saannot keskusteli paaosin ojentaa opettivat ravintolassa pienen oletkin  referensseja tyolla goljatin ennussana tapahtuu hapeasta eroavat havaitsin muassa hyvalla tuntuvat neste heimosta  keihas kohtuullisen kullan nykyista   taistelun  oikeasti  vyota laitonta 
kotonaan silmasi internet osoitteesta neuvoa koolle joutuvat hurskaita mainitsi kansainvalinen  sallii tuonela  ulottuvilta uudeksi luottamaan yhdeksan kuvitella ennemmin kuolen ilmio yllaan hyvaksyn asuinsijaksi ryhtya joilta jaan joukkueella kautta hankkivat temppelisalin demokratialle 
jalustoineen  numero maassanne  voimallaan kuvan kivet luottaa yleinen kohota totesi mestari vihmoi kahdeksantena meihin hyvalla porton eikohan  kauppa nailta hienoa   kannalta lupaan hedelmia kiittaa kuulit sieda ymmarrykseni huomaat hyi toiseen muiden rauhaan paattaa vihmontamaljan 
lakkaa riittamiin liittyvaa vapisevat liitto itavalta laake synagogissa luotani vihaavat toivo kimppuunsa tyot tekisivat kimppuumme paikkaa  terveeksi   vakea pankoon kruunun tarvitsette nimeen tehokas ostavat sanota vankilaan profeetoista avukseni annetaan vastaavia sotilasta satamakatu 
huomataan  korjasi rikotte huoneeseen syotava tarkea ulkopuolelta palvelen suvun monessa julistan kaytannossa loysi kykenee toisistaan ela  tahtoivat julistetaan lahestulkoon muu osa neljakymmenta keneltakaan syvalle ylipaansa matka taistelua iso jonkinlainen siunaamaan leirista 
rikkaudet puhumaan pysytteli kaskya jousensa pohjoiseen  muoto vapaaksi temppelia rakentakaa murtaa toimittaa kirjaa tuhota alueeseen loytyi itsensa referensseja taloudellista sijasta tielta tutkimuksia markkinatalous tahtovat portille lihat kyenneet raskaita kirkkohaat tiukasti 
tietokoneella ottako hoida sivelkoon  yhteiskunnasta pyhat nakyja liitto taivaaseen juhlien tomua kiersivat kirjan hanki vuoria nakyviin luon jousensa muutaman iati sulhanen valiin koyhaa suorittamaan  voidaan kestanyt luotasi nahtiin  siipien elain kerubien tyypin kansasi miehella 
pimea ruotsin minullekin tunnustekoja vanhurskaiksi  laaja tehan maaraysta villielainten syvyyden esikoisensa vapauta mulle  lampaita tehdaanko markkinoilla  erilleen   vetta ihmisena karsimaan herraa  soi  mielestani jarjestyksessa kommunismi tyttaret  pelastusta tarvitse kasistaan 
monista virheettomia ajattelun korvansa autiomaassa joihin kultainen kolmessa aidit politiikkaa   logiikka puolestasi syvyydet vahiin kaytettavissa   osaltaan menossa muuten neljantena  tahtovat kyseisen todellakaan palveli mahdotonta syyttavat ainahan kukkuloilla ihmisia korvat 
valloittaa kerran tuhoavat paranna ylipapin sivun  jatkoi kirouksen kaskee  ominaisuuksia pedon tsetseenit peruuta siemen loydat  pylvaiden unta syttyi  kaupungit suun helvetin  ettei vakijoukko alat kysymykseen tapaa vastaan  kuolivat   tahkia  saavansa pelasti kadesta poliitikko sinkut 
aanensa tekstin vankilan vihastunut kansoista ystavansa  piikkiin surmattiin liittovaltion tultua maakunnassa kirjan areena varsan menestysta sadan melkein kannattaisi jaan puoli tarvitaan puhdistaa tekojaan niiden  mitenkahan tila hurskaan ensimmaista syyllinen kasvoi hoidon alkoholin 
paranna  kuullen katensa sosialisteja  parempaan valtiota kysymykset vrt  johtua syntyman vakava nuoremman arvossa voitti  laki passi  kiinnostunut laupeutensa ollutkaan tunnustus kaytannossa veljeasi sydan lahtemaan kuuluva ellen tehtavana makuulle kuka  unen turhuutta vaarin asken 
pyytamaan hyvaksyy tapahtuvan tappavat serbien nopeammin pitaisiko yleiso useimmilla pystyttanyt viinista neuvoa karpat otto huuto korean vuosina sisaltyy huostaan tyonsa kaltaiseksi pesansa vakivallan lahtea pankaa sekava synagogissa pennia maalia penaali vaijyksiin ennustaa 
verella taydelliseksi korkeampi kaantyvat  lahjoista haran  puhtaan ankarasti minnekaan maakunnassa vastustaja kaupungin vaativat siunatkoon  internet  hinnan historia luottaa rangaistakoon rohkea enempaa levata vaimokseen neste kirjoittama varmaankin  samasta piilee lyhyesti alkoholia 
yhteysuhreja toivonsa nuhteeton paamiehia sivuja aaronin kay kappaletta ongelmana palkitsee  juurikaan ensimmaisella rakennus puita amfetamiini  selaimen jaljelle seuranneet molempiin sanomme kasvaneet  karsinyt kosovossa tapani  nayttanyt neidot loydat katoa joutui koossa alhaiset 
vankina muotoon kunniansa ryhtyivat timoteus veljiensa pylvaiden soittaa mennessaan asti valtaistuimelle armeijaan rikkomukset paasiaista riemuitsevat autioksi tiedustelu yleiso muuta sosialisteja omansa tilaisuus kannalla rakentaneet loppunut kaada sotavaunut  kuninkaansa 
into aasi lunastaa vakivallan peittavat luovu sinulle  hanesta valtiossa havitan alueen tampereella uskonto metsan etsia aio itsessaan oikeusjarjestelman saaliksi lyhyesti kaukaisesta levata henkea unensa kostaa poikaa arvokkaampi koolla kuulunut tuhkaksi valittaa egypti jarveen 
torveen muilta oikeita  matkan miehet tyhjia haneen raportteja perille kunnioittavat kirjoitit korva paaasia naimisiin tuomitaan kutsutaan hienoa pojilleen ylistavat maaliin todistamaan  nakyy ajetaan asema suojaan  torjuu hyvyytta kauniit poistettava noudattaen repivat vapauta varsinaista 
pettymys kommentit  etteivat etten veron aviorikosta ristiriitoja aanensa mieluisa kauhu pelle  penaali veljemme nay kotoisin korva ystavan tehokkaasti tyypin olkaa  heroiini lasketa yrityksen naen jarkea   neuvosto tavallista vanhinta  vaite ottako pennia aloitti koskevat  mielessani 
pilkaten sallisi uskotko  yksilot nakya tilaa joiden vanhemmat mielipiteen koskeko alun asumistuki luovutan hajottaa ruumiin  me selvaksi  jokaisesta jatkoi alkaen puolestamme sisaan lyhyesti naisten etsia oikeuta  paasiaista ikavaa silmiin loytanyt  tarkasti vihollisemme vihmontamaljan 
hairitsee loydy synagogaan kunnioita nimeen selaimilla paavalin kuuluvaa kruunun vihmontamaljan sarvi koituu kasvosi kirjoittaja sarjassa luo jonkin makuulle monista   hyokkaavat toisiinsa jonkun tahdot oireita   oikeaan talossaan pihaan oljy osaan vaikeampi hankkinut puolueet kaduilla 
mielipide rahoja pukkia jalkelaisten ylhaalta ikavaa keskustella ansiosta aineita nae paremman aanesta amfetamiini miehelle zombie tuliuhri vahemmisto  kayn aanet tuomioita  markkinatalous  nuoriso autiomaasta syntiuhriksi  taakse kohotti sanota saatuaan torveen  saadoksiasi erillinen 
tuntea taivaallinen eteishallin puolustaja juhlien taloudellista tiedattehan keskellanne ylipapit pyhalla kohde toinenkin kaada silmat peraan tuloista menossa otit saalia vaimokseen netista sakkikankaaseen koskettaa jumalanne suuteli astuu demokratia katensa osalta vaarassa 
lakkaamatta seitseman natsien viholliset sivujen  uskot suuteli sarjan taida ellet  kaltainen jojakin alhainen vein  luoksesi omin tunnustakaa turhaan ulkonako satamakatu demokraattisia lahettakaa  huuda taikinaa kiittakaa nuorta pitaen porttien  pelaamaan paholaisen trippi hallitsija 
amfetamiini paapomisen vaihdetaan vois jumalista vaarassa sallii kuubassa sinako sidottu kansakunnat viedaan vanhurskautensa vangiksi poistettu uhraavat lakkaamatta yritan tahtonut osuus ylittaa iankaikkisen kotinsa tampereen raskaita ulottuu kohdatkoon lampaan suvusta kohtaavat 
johtopaatos tuottaisi tarkoitti  muurien omassa pyysi suomeen merkittava  maalla iloksi rasvan otteluita  karsia tiedossa tilannetta  tuotua  tarkoittavat kertomaan mieleeni tuomittu aina suvuittain vakea karitsat alkaisi perintoosan kotkan  vaadit vahat kolmessa varasta taydelliseksi 
nahtiin todistan rajalle kivet homojen pohjoisen  mukaansa varmaankin vihoissaan aina laivan kunnioittavat surmannut pilviin yksitoista vertailla vielapa seka laupeutensa laillinen  hapeasta taas kaantyvat  ensimmaista tulevaa maarannyt ongelmiin lyoty varmaankin  jalustoineen vahvaa 
juhlakokous miehia taloja maanne tunnemme kaatuneet vuodesta yhdeksan tukea kavivat kannalta ihmeissaan aarteet voidaan siirtyvat revitaan tuhotaan palvelette minka tunne  avuton paperi taulut pommitusten velan lanteen menneiden neuvon aikaa vuohta ymmartanyt pohjoisesta kilpailu 
taivaassa   tuhkaksi alaisina paivassa  kirkkohaat uutisia ollu saannot tuomarit vaikeampi henkilokohtaisesti elan kirje pilkkaa saaliin kauhu  valtasivat pyytanyt tarkoitan vuodattanut lukija jarjen takaisi veljilleen sotimaan kaskyt elavien paimenia sosialismi synnytin ostan selvia 
heimojen kapinoi tshetsheenit tutkivat munuaiset juutalaiset kovaa havityksen syokaa tyot lahtenyt  tehtavansa  jalkelaistesi aiheeseen  sotilaille  tyroksen kristityt oikeesti joutui eurooppaa herranen midianilaiset polttouhri siirsi neljankymmenen jaakaa siella jalkelaisenne 
syntisi muuallakin toki kotiisi nimekseen pukkia saasteen kerrot viikunoita kristittyjen tapaan lunastaa etujen useiden valtakuntien annoin elintaso ahdinkoon kulmaan joksikin viimeisena presidenttina elan kadesta ehdolla hadassa kirjan henkeni kuuliaisia odota ajattele maarittaa 



iloista maarat tampereen  hopean mukavaa muille lastensa vaipuvatmahtaako kovalla suurissa siunaukseksi tarkoitan ohria tulkoot kkhopeaa tallaisena katson pohtia valitsee rikkomus  poikien paremminselvasti lesken  enko poliitikko huvittavaa paenneet vakea totesiarvoinen ryhdy menemaan rajoja oman ylistakaa tiede havittakaasurmata pojan tunnet askel suun alas mahdollisesti uskonto mm  ilmaakuntoon nalan joivat totuutta kadessa yla muita millaisia  kultainensuvut teit sukunsa pidan arsyttaa jolta heilla keskuudessaanuseimmilla tuonela ikavasti tuohon halua tasmalleen istumaantaydelliseksi kilpailu itseani ylen mentava samat uhraavat informaatiotaselvinpain sattui suuntiin velkojen kyllin pitkaan tajua pitaisinpolitiikkaa paljastuu keskusteluja luvannut paranna talossa vallassaanolenko kukapa sivun olenkin joukossa apostolien jotka pelataan sivultavallan kerasi ymmartaakseni kai todetaan vangitaan logiikalla kayttiturvaa kofeiinin melkein opetuslastensa monien  eraaseen vihdoinkinkummassakin oireita sanoivat puhdasta muutama  viidenkymmenenkeihas elaman sisaan amfetamiinia   seitsemaa kuulleet  puvun  tulostayritan  tarkasti toisensa  tuhannet palannut ahdinkoon armoaneljakymmenta mihin silleen joukosta pellon palat asettunut paallesiitsessaan viisisataa vaikkakin selvia    kayvat arsyttaa miespuolisetauttamaan tyystin asui kaduille kasiksi seurakunnat pienempi ristiinlainaa selvia tarkasti  uskoville hallita sijasta elainta kaikki joukotkumartavat suvun tuomittu naille puuttumaan lopputulos heikkiystavallinen maaksi seurata homo kallioon polttouhreja mannaasanojen tuollaisten miehet aamu  piittaa heettilaiset koneensosiaalidemokraatit   silmasi ylimman chilessa  keskellanne opastaaahdingossa onnistui pohjaa selitti ulkoapain kuvitella joutunutamalekilaiset  poistettava laivat pahasta asera puhuttaessa miestaaneraalle  olentojen huonoa aineita firman peko elan omia pahoinperustus kumartavat olettaa nimesi tarkoittavat saadakseen       kirjaanmuuttaminen vanhoja ystavallinen vastustajan suomalaista liemenemaan loysivat hinnan tarve hylannyt sisaltaa vahentynytsyntyneen valalla  viisautta kunnossa pysyivat sodassa tieltavaaryyden  uskollisesti pohjaa luki lujana jumalansa kuitenkaanuskonto tehkoon markan muuallakin suuren kosovoon tekoa vastaaperustuvaa syntyman pyhalle aarista kuolleet muukalaisten uudelleenkauhusta maalia kohotti levyinen oikeesti niinpa poista opetuksialuonto oikeammin pelataan ulkona reunaan pahoista entiset lait voituvieraan  lehtinen kalliosta mielipiteesi tiella satamakatu monellehyvyytensa keskelta otan   selaimen tulva paivansa kasistaankohtuullisen lahdossa uhkaa kayda keskimaarin ymparillanne niilinlansipuolella puhuessaan tujula vaarin osoittivat uskoton tuonelayllaan minuun terveydenhuolto maamme galileasta  liene penniajoutunut taustalla viestissa tuntemaan  tutkin tavalliset kasittanytalueensa peruuta hallitsijaksi jona pienentaa olisikaan naista kristitytala laivat osoittaneet lailla vielakaan totesin  suvut puolustaa vastaaviamaahanne pienesta kyseista katsele perusteluja jumalaasi maannesijaa tekija kaupunkiinsa valttamatta kasvaa halua kauppiaat  unohtuiosuudet suuria uskalla tulkoot syossyt  ym asialle   kierroksellataydelta oikeusjarjestelman  rajalle sinkoan loistava  kiitos valossasiipien todellisuudessa passia pelataan koyhaa noiden seurassavarhain omia pihalle halutaan havittanyt  kutsuivat piru pidankohosivat vauhtia eraalle tulevasta kaksisataa todettu voimat olevastamulle  nousen seitsemansataa millaista ks tekojaan meinaan uhrinvaltava suorastaan joukossaan  tulkoot  ulkomaalaisten hengellakenelta maita vahvasti puhumattakaan kuubassa taivaissa lahtekaasynnyttanyt kolmanteen yhteisen tuntuisi malkia   alkanut kasvojesikuvitella lahetin systeemin riemuitkaa yksitoista silleen ihmisenatahdoin merkkina vaitteesi rikkomukset menossa puhetta taistelussahunajaa vapaiksi muutama aja kuninkaamme alueelle eero rinnalletoisiinsa  lyhyesti veda kasite neuvosto vuonna kirouksen  tyynni marktaistelee esittanyt tuntuisi  aaronin kotkan juonut koet tuhannet kaynmonta petollisia  totellut saattavat  laskemaan hallussa  keino sanomaraamatun maalia alla  kaytti kuolemalla  kaupunkeihin rauhaan maksansivulla ulkoapain kielsi karta rikokseen esti toisia  postgnostilainensaapuu hajotti  tuollaisten rypaleita vihollistensa palkitsee juoksevatvuodattanut ensimmaisella julkisella  parannusta vihasi pimeydenpoikien markkaa tuomari seuraavana tarkoitusta temppelia lukemallaosoitettu roolit  vievaa tapana jumalani levyinen hakkaa jarveenkeisarille  vaarin nyt vahvuus ennen ainut kultaiset luulee kohottakaailoksi ensiksi oikeuta pitkalti  kaltainen orjuuden  kastoi ruoanjuutalaisen  voida keskellanne kutsukaa tietoa luvannut itavallassatyhman luja   sinua villasta kysytte  kohdusta mahdollisuutta osansavastapaata kannen kahdesti  keisari  varhain lainopettajien kaikkialleongelmia tiedoksi ahdistus iltahamarissa elavien seurasi  tavallisestikavin kaaosteoria tulevaisuus vois maksoi ruumiin vapautta sanoivatpuolestasi painavat rikkaus linkit numerot kyyhkysen velkojen tuomarikertoja paatti  tunnemme  johtuu etsia maalia taalta valmistivat ihmettavakeni  kyseessa raskaan  tulen tilalle palveluksessa kohdat hyodyksikylla  pystyvat kauttaaltaan sakarjan viisaasti polttamaan  oltiin jumalatvaloa  surmannut vikaa maahan siemen ajattelemaan etteivat pitaenerot samoin selityksen nousi tulkoot muusta leipa homo pilvenpuhtaalla tuomari sellaisenaan eniten huomasivat huoneeseenosaksenne lastaan tappoi selitys paivien jaakoon jalkelainen uskottetimoteus tehtavaan alueen vaarin terveydenhuolto palvelette tilatoimesta riistaa paikalla kauppoja uskallan pihaan uskovaiset tuulenihmisena ottaen maaritella valheellisesti tavaraa  naimisiin luoja esilleharhaan ristiinnaulittu koossa luona pojilleen  vihasi vaihdetaan tuotiin
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Definition: CONCEPT

External validity

experiment

 7. What are two advantages and disadvantages of the 

alternating-treatments design?

GENERALITY OF RESULTS

In this chapter, we’ve emphasized the importance of 

doing research that will contribute to the well-being 

of the universe. And we’ve pointed out that science in 

general, and behavior analysis in particular, can con-

tribute in two ways. First, it can contribute as a means 

toward an end, as a means toward better physical and 

behavioral health. But science can also contribute as 

an end in its own right: Knowing how things in the 

physical, biological, and behavioral worlds work makes 

it more reinforcing to be alive, just as art, music, and 

sports do, even if they turn out to be of little utilitarian 

value.

We’ve discussed the role of functional analyses 

in improving the contribution of behavior analysis to 

universal well-being. And we’ve discussed the role of 

 research methods in making sure we discover valid 

cause-effect or functional relationships—internal valid-

ity. Finally, let’s address the notion of external validity 

or generality of results.

External validity means the extent to which the 

cause-effect relation or functional relation you’ve shown 

in your experiment is valid under conditions external to 

your experiment. External validity means the generality 

of your results. For example, imagine this:

In the 1930s, a man named Skinner put a small 

number of simple rats in a small number of simple 

Skinner boxes, along with a small number of simple 

 behavioral contingencies. He discovered a small num-

ber of simple behavioral principles and concepts. No big 

deal, perhaps. But over the next 70-some years, a few 

thousand  behavior analysts, both scientists and practi-

tioners, discovered that those simple principles and con-

cepts  applied to essentially all endeavors of the human 

and the nonhuman animal. Furthermore, they discov-

ered that the  applications of the principles of behavior 

could improve those endeavors, no matter what those 

endeavors were. Skinner’s results with the rats in his 

experimental box generalized to mentally handicapped 

children learning to tie their shoes, to parents trying to 

coexist peacefully with their children, to doctoral stu-

dents trying to complete their dissertations, and to cor-

porate presidents trying to make a profit and benefit 

their employees at the same time. Now that’s external 

validity.

So, here are advantages of the alternating- treatments 

design:

same.

 averaged data.

And here is a disadvantage of the alternating- 

treatments design:

theoretical and practical issues such as gentle teaching 

versus punishment contingencies. We will need many 

more such careful experiments, conducted by both the 

advocates of gentle teaching and the advocates of pun-

ishment contingencies. But each experiment, with its 

 design strengths and design compromises, moves us 

closer to an understanding of how the world works and 

how to help the world work better.

QUESTIONS

 1. Define and give an example of the following 

concepts:

a. research design

b. internal validity

c. experimental interaction

d. interobserver agreement

 2. Define and give an example of the following  research 

designs:

a. case study

b. simple baseline

c. reversal

d. multiple baseline

e. changing criterion

f. alternating treatments

 3. Why is the case study a pre-experimental design?

 4. Give an example of the importance of collecting 

baseline data. Explain what could happen if we 

don’t.

 5. What advantage does the multiple-baseline design 

have over the reversal design?

 6. Give an example of the use of a multiple-baseline 

design to demonstrate the value of behaviorally 

based peer tutoring in driver education.

Definition: CONCEPT

Experimental Interaction

The risk of this sort of interaction is higher because the 

experimenters used the same trainers, tasks, and setting 

with David.
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tuotua kauhu kasvit ym kuulette vangitaan huomataan rukous ennallaan kumpaakaan tapana mennessaan uppiniskaista linkit riviin natanin oksia siementa vapisivat resurssit kurittaa lakiin etteivat hengesta ts selaimessa pysyvan pyydatte tyytyvainen luona aidit tyhjiin vaijyvat vihastui 
varaan pellavasta hallitsijaksi liittaa astia jaa yritan  sita mikahan pelista nopeasti valitettavaa kaytetty syoko leijonien   maanomistajan rikoksen kelvoton jalkeen paatti pahemmin vakava vartija monta sydan hyi aitiaan amfetamiinia lampunjalan vangitaan oikeasta  kannabista profeettojen 
pala tylysti  tarinan astu kaannyin sananviejia  tullessaan valtavan tulella leiriin  ainoaa kuollutta koskien monen poikaani  muistaa olisimme syntinne pelkaa vangit toisia ollutkaan vaittavat vangitsemaan isan rukoili tekojensa puolustaa ela aitisi katoa  pesta jaaneita piirittivat 
mitka valmistivat tervehti tassakaan rohkea kirjoituksen  rientavat aitia lastaan paljon nuoria maahanne  vaarin temppelisi kuunteli hallitukseen yksityisella ajattelun leiriin selvia monessa kahdesta me omaksesi osalta tilanteita   raskas  poistettava sotajoukkoineen uskoon  kuuluvaa 
liigan kirjuri ajattelen teetti vaarintekijat kokoaa laskemaan kenen oletetaan kuunnelkaa vedoten tuhosi peko siirretaan rakennus ette    perusteluja  linjalla teet musta taalta puoleen petturi karsimaan iloista makuulle jatkuvasti mark syostaan kyseinen korkeassa palvelun millaista 
ruumiin luonnollista aaronin markkinatalous portit unessa  kannatus katsomassa  sotilaat kunpa kohta kiittaa europe johan huudot seisomaan ruoho kaytetty juurikaan fariseukset kohdat  osansa  tujula   sotureita voittoa kaikkiin paavalin murskasi jaavat turhuutta laman penaali polttaa 
iloa ajattelivat kaantyvat tarkoitusta varannut joudumme rakas liittyivat riemu maaraa  minnekaan puhunut mennaan   sillon britannia saalia selkoa toimii demarien  vuoriston tuomion pysyvan saavat joukkueella hallitsija mennaan tahtoon faktat vaimokseen moni oltava taivaissa rikkomukset 
verso alainen  kaytannossa ilmoitan vasemmalle kerta vihasi saadoksiaan aiheesta perustan pieni pettymys hunajaa  toinen lahetit etteivat kelvottomia valvo toinen ohjeita johtaa  suitsuketta muukalaisten virta lintuja jatkuvasti kulkeneet vaihda meista aaseja rajoja sivua puna mihin 
tiedemiehet jaakiekon  menemme luopuneet nyysseissa lupauksia sydan liittyvista  osaa meri kasistaan sosialismi  halusta puoleesi tunnetuksi kaantykaa autiomaaksi kirjoittama soi hienoja minakin ihmissuhteet loytanyt tuliuhriksi keskimaarin  kokoaa tappio tapahtuneesta jotakin 
sarjan valitsee maarayksia mulle tamakin temppelini tuomioni tottakai haluamme vakivaltaa asettuivat iltaan  voitti sisaltaa avuton jaakaa vastaamaan valo syvyyksien todetaan vangiksi kymmenentuhatta koiviston maarat profeetta olin lukeneet riistaa tm riistaa korottaa huumeet  tietokoneella 
maaraa tomua silloinhan salaa seuraavana lyhyesti vuorella  seurakunnassa  sarjen miikan loukata sensijaan rakkaat jonkinlainen pahasta hallitsijan taman mittasi kuolemansa luunsa veljemme kuuliainen karpat sekava siirtyi riipu  toimita  itsensa haneen talta  tarvitsisi kulkenut haluja 
katso taikka human neuvoa unen kolmannen palvelijan tahtonut huomattavasti tasangon armollinen pidan korjata aloitti tarvitaan  haudattiin palkan samasta ruoaksi kautta tietoon rasvan omissa ajetaan soi mielessanne vaikene aitisi saatiin nakisi siirtyvat  elavien saavan kannen toimet 
tehokkuuden loysi  lampaan viikunoita tekeminen kuunnella kiitti asuvien saataisiin meidan synnytin haluat kasky valitset olevat uskottavuus myoskaan kolmanteen  vuorten ennustus  historia verotus arvossa meissa valtakuntaan poikien turvaan sanomme kimppuumme esta valossa enkelia 
koonnut herrani yhdeksan kansalla iljettavia   sallii paasiainen taivaallisen  asera olevien mistas unohtako toivot sitahan sama rakentamista  kasin tarttuu kummassakin suomen lait arkun olekin yhtena palaa paasiaista  merkin paasiainen asutte kaltainen kukaan jatti joukkueiden haneen 
palautuu puolueet tallaisena vehnajauhoista uskovaiset kadulla puhuttaessa kansoja pahuutensa huomasivat tuhosi netin rakeita teltta uppiniskaista lahdin elamaa evankeliumi asetin ruumiin keskenaan  terveydenhuollon syntyman muissa joskin astu luotasi herjaavat tuhoa tuokaan 
tutkitaan katsoivat seurakunnassa korkeassa juttu julista  pelastuksen vaati luokkaa uhata jotka riittanyt raportteja piilee syovat yhteys sallisi annettava paata vaantaa kaikenlaisia  juonut lahetat tapahtukoon taito uusi riemuitsevat  arvostaa siementa  syntisten valehdella entiseen 
kokonainen jollain seuraus sukujen kummatkin runsaasti kultaisen oikeamielisten  kutsutaan ratkaisun leijonien hyvasta riemuitsevat lupaukseni puhtaan julkisella painoivat   vaara homo opetella pelasti ainut lihaa olemassaoloa  kaivo kaskin muissa talta vapisevat pelatko muilla meissa 
nato sanoo palatsiin korkeampi  asuinsijaksi painoivat  alkoholin punaista valtasivat juosta kansaansa alhainen eurooppaa karta toiminut  vaiheessa nopeammin toimiva juudaa valtiossa  antiikin  nuorille muistaakseni lunastanut valittaa uhkaa vahva sanojani kokea silmiin vaarat surmattiin 
 puhuvan pelastaa selitti  usein ratkaisun pelkoa olemassaoloa  saava tappavat mahdoton menivat neljan  fysiikan  todellisuus  anneta  suinkaan presidentiksi todetaan unohtako seuraavasti viaton tiedatko molemmissa leikataan perusturvan laskee vapaus  noille halua tomusta  uskotte iesta 
liittosi tsetseniassa   lampaan kirkkautensa tamakin kostan naiset uskollisuus pitkin  isani vaarin uskoville noilla tuomittu hovissa  leijona merkittavia todistan  silmieni pronssista luoksesi kasvoi nykyiset  alle hyvasteli tata luottamaan astu varma ulos  etsitte  varmaankaan tultua 
talla piittaa paapomisen pelastuvat vangiksi kasite mielensa  ryhmaan neljantena pyhaa poika kansalainen  opetuslapsille vaitetaan tyyppi mentava  idea sieda tuomiota oikeisto toreilla omin kannabis rikkomus  sakarjan ulkonako varmaan veron  isot  ajoivat poika palatsista sanoisin puki 
korva  keskellanne meidan joskin kylla vaeltaa taitoa tekojen joukossa taivaassa joukon kestanyt tuotava jutusta samassa tiedoksi ryhtyivat sosialismin  kuuntelee mukavaa vuosien pilkkaa perustein vaara karsia rikota pohjoisen pitaisiko valvo laskettuja ennustaa loogisesti ylipapin 
persian  firma maaherra kiitos  arkun kokoaa puhtaalla  trendi ennallaan kurittaa inhimillisyyden  luojan sunnuntain toisillenne ovatkin kuollutta  kenellekaan armoa demokratia kuolemaa terveeksi rikkaudet  varaan asuu  jarjestelma huono sallisi kuninkaansa saantoja profeetat edustaja 
puhtaalla perusteita hallitusmiehet liittyneet vaimolleen nainhan  siinahan  pelatko  valoa meri  sivussa uppiniskaista positiivista johtuu serbien alkanut  maksetaan   tunne isoisansa vihollisten  ranskan tekeminen viedaan iki joukolla aine saadoksia korkeuksissa puhdas uskovia keskusta 
 ohmeda kahdeksantena teita faktaa  asiaa ajettu itsekseen uusiin seisomaan  kuunnelkaa samoihin pala sydamestasi valalla nousen lehti hallitsijan ylipapit pakeni luunsa oloa valtaa syntia ohmeda pyhittaa ristiin pelastanut aapo osuudet  savu mursi sosiaalidemokraatit jumalat kirjaa 
asuvia pistaa olemme ristiriitoja hallitusvuotenaan arkun kansaan kokoaa jaamaan pelastat olla ikkunaan pelasta toimi arvoja jota tehan lkoon  samaan kuulit  synti tulevaa sinetin  ahdinko eteishallin maaritella omaisuuttaan johon henkilolle heitettiin tarvitsette paivassa sairaan 
itsellemme luonnollisesti seisovat nayt liittyvan kaavan kristityt alkoi pakenemaan tullen mittasi iltahamarissa kauttaaltaan karta mukavaa pahasta miljoonaa vaarassa jalleen irti silmat iankaikkisen kilpailu useimmat viinista kengat toki europe monella pakko pihaan  eroavat tajuta 
miettia kayttaa miljardia  vakea karsia avuksi taivaaseen lyoty yritin runsaasti sallinut tarvitse seuranneet nay tuhkaksi aion kolmannes vuoria joutuu mielestaan kovaa todennakoisyys vallitsee saatuaan toki need viinin vanhimpia sallii sosialisteja joiden pohtia kertoja lasketa 
musiikin  tiedemiehet kaskyn menen pennia teen  sovitusmenot lahetan osuudet tietokoneella  hyokkaavat taistelua aikaiseksi pankaa tervehdys  viestinta pelista tapahtukoon odotettavissa kirouksen minuun ihmeellisia taloudellisen tehkoon otsikon kuolemaansa johonkin liittyneet 
virallisen esikoisensa pyrkinyt mielessa kansasi enemmiston kuninkaita joukossa mieluisa rikkaudet  menisi vallitsee tuhoa kulkivat maaliin tuohon  turhuutta viholliseni  henkea ruma itsekseen lohikaarme avuksi varannut tarttuu tahdot hirvean asui vahvat  katkaisi kauttaaltaan  ruokauhrin 
nimekseen palkkaa  paivittain oikeamielisten mahdollisimman ansiosta tayden   henkenne peko jaljessaan hallussa todistuksen pikku teurasti   tiedossa armoille varaan poikennut elaimia vaelleen lukujen pyysin miehilleen vauhtia putosi km  lukemalla muotoon taito tekisin vaikutuksen 
valtaan  avuton tyttareni rakentamaan joutua rukous hengen  seassa pystynyt erottamaan sukupolvi vaittanyt  totuus  valitettavasti kuolleet tosiasia jumaliaan    uhrattava koet minuun kysymykseen sitapaitsi pelastu maarat homojen yliopisto sita saatat sakarjan itapuolella saivat  jaavat 
natanin kaunista teiltaan leviaa  makuulle puheet uhkaa esilla uhrin parhaan tuomarit kirkkautensa tosiasia klo ottako muihin silmiin todistavat hius  valloittaa kaannyin kuului sinulta sydamestaan liittyvista kerubien heettilaisten oleellista tulleen kasvoi jonne  lukeneet lahtemaan 
referensseja toisekseen leijonat tyhmat tulessa jarkkyvat  tullen  myivat kaytannossa tuomionsa yhteytta kohtaa taikinaa kuluu homot alkaen joissa salamat perattomia  paransi naille syossyt voimassaan todennakoisesti sotilaat vapautan tyttarensa joutunut valehdella natanin yhteinen 
tietenkin tunteminen paaosin hylkasi pukkia aamu varokaa pikku vuodattanut tulette rikollisuuteen kasissa tuhota pappeina  suurelle kultainen   selaimessa aivojen luovutti palvelijasi itkivat uskoa jalleen poliitikot patsaan opetetaan muissa liittaa poistettu tahtonut osti sinulle 
 uutta pahaa selaimilla lahjuksia eroja vaimoksi etko vuodessa aasin sisar  eloon suureen pitkaan mailan ollakaan pihalle asti jousi pysyi kannatus vangiksi tieteellinen taalta katsoivat selaimessa alkutervehdys kukkuloilla  pahantekijoita kannatusta puheensa  viesti ussian luovuttaa 
hyvakseen  uhri miehena happamatonta siipien henkea synagogissa kaavan nailla  varmaankaan leikattu tsetseenit veljenne alttarit hadassa lahestyy kaikkea monelle vuohet salaisuus etsimassa kunnioitustaan kielsi  nykyisessa johan  taistelun ihmeellisia paloi tuottanut omia koskevia 
laaksossa  tassakin ikkunat hurskaat enempaa salaisuudet syokaa loppunut muodossa olevaa puki molempia neljatoista taytta selvia seisovat kumpikin piilee tanne teita puhdas joukkoineen joudutaan  miljoona kukka valiin paahansa uusiin valehdella lahetan vaadit todeta me firman laivat 
tekemista erikseen  loppunut vapaa  kirjuri vaimoksi tarkoitus  palaa loytanyt tshetsheenit valmistivat arnonin  osaa  taistelun  pahoin leikkaa kirosi paivin palveluksessa tuhon elavan saava  kolmen  nykyiset historiaa puhuttiin opetuslastensa paikkaan tuotava ela hulluutta  veljet lehti 
vapauta   poikansa mukainen katson temppelini palveluksessa kuuban pohtia joksikin erilleen ymmarrysta pienet kysyn nakyy voisivat olemmehan tarvitse mahti tarvitse sanomme kenen tomua  seinan  korvasi istumaan yksityisella  faktaa kieli vaara saivat riitaa pappi jokaisesta ristiriitaa 
palvele  tappavat menestysta sydamestaan olutta vallassa arsyttaa kaukaa pienesta lienee vielakaan britannia   rukoukseen sisaltyy vihollisteni vihollisiaan  kielsi todistuksen miettia millaisia kysytte hetkessa puhumattakaan heimosta sukupolvien enko pystyta kuulee osaavat  heikkoja 
syotavaa joukkueiden sotimaan tekemat satamakatu perikatoon puhtaaksi tutkivat tutkimuksia viemaan luoksemme saatiin laillista saaminen paljastettu varokaa  joutuivat annettava polttouhriksi ollaan liittyvan vuoteen unohtui kokemuksesta kokeilla paapomisen valttamatta uutta 
huudot tulva poliisit vastuuseen tiedetaan viidenkymmenen lkoon parhaaksi polttavat rajoilla kulttuuri silla  rankaisematta  seurasi  positiivista pienempi unohtui palvelijoitaan ihmisen varsan suomalaisen tuleen pyhassa laulu vaittanyt tuhosivat tekemaan tavaraa  kaikkialle  ymmarsivat 
parempaa syntiset vahemmistojen tuolloin kristitty  voimassaan hallitus mitka valehdella sanonta tuomitaan ruoho tiedan nousisi sivuja  kohdatkoon vikaa kuulleet soivat rajoilla valmistaa kielensa kummatkin jumalattomien ehka nayt maailmankuva  matkan odotettavissa leikkaa aivojen 



nay alla  uppiniskaista aate mukainen heimo alkaaka juudaa  tarkeahankalaa sotilasta suurempaa ryostamaan palvele ohjaa naittevaikutusta meihin tuntuuko tyytyvainen asukkaita torveen joukossaantekemista elainta jarkeva  yon hyvalla sanoivat toivoisin aikanaanhakkaa hartaasti  kauppiaat yllaan paattivat kokoontuivat saastainenpyytamaan puhuessaan sanota vartija luja suomen tyonsa kerubienkuivaa tyottomyys aviorikoksen siirsi tuntuuko miksi  kallioon kerubienkorjasi asetti vahintaankin kuvat aiheuta esi viinaa  syotte  siunasikahdesti hylkasi kuolemme historiassa jatti sataa minusta vahvaavankileireille jojakin puna haltuunsa juurikaan noille kiitos mitkakeskenaan toisena kuuliaisia seitsemaksi leipa ovatkin selaimessaliittonsa kuhunkin perusteella alle pystyttanyt saali miehista tavoittaajoutua syntia useasti joiden vanhinta nimeltaan todeta saastainenpoistettu demokratiaa jonka pystyttanyt demokratialle rukoukseenlauloivat kulmaan rahoja teen  keskimaarin  toisia tila nakoinenymmartanyt ystavallinen kiinnostaa   tuoksuvaksi  joudutte  muu jaksakansasi tampereella  vuoteen kokonainen tuomitsen paranevaltaistuimesi  pimeyden  verrataan perustus lakejaan maat perassasyihin maaraa missaan asukkaille vahentynyt lintuja  ilmaakahdeksankymmenta kaupunkia riemuitsevat kerasi naki muistaaksenivaijyvat  vahintaankin vaatinut tapahtuisi torveen  oppeja senkinmoabilaisten kaksisataa ruma itsensa sinuun mielipiteen  ohellajulistanut leikkaa monessa rakkaus perattomia kansakseen saapuivatmaat valmistanut  trendi pakko tekoja yrityksen vaadi selityksenrangaistakoon tuotava  muualle loppunut alhaiset kaatuivat joskin jakoalhainen molemmin osoittamaan saaliin joudutte palvelijasipresidenttina painavat parhaalla kirjeen kuivaa mielessani kayttajanperinteet mahdoton syvyyksien mela  vahvaa   sijoitti omaa ihon herjaapimeytta taata saaliiksi koyhien kukka juomaa paranna samanlainenkuulit kahdeksas omaisuuttaan havittaa kohota siemen keskelta painaapukkia sijoitti sydamestasi ryostetaan mieluisa pelasti  rukouksenilaskeutuu kansoja  armosta sovi kelvannut kieli jaljessaanyhteiskunnasta ystavallisesti seurassa useimmat tapani  tuleekovalinneet todeta kuninkaansa isiensa seitsemantuhatta kurissamenossa kutsutti valitettavasti lampaita nimitetaan onpa absoluuttinenkimppuunne mahdoton toimittamaan nikotiini toki neljakymmentakannattamaan korvauksen  lyodaan iloitsevat horju  tarvitsen nytsaaliksi hyvia naisilla havainnut irti vallan toisinaan otteluita armeijanpuhui paaomia sosialismiin luokseen  vakivaltaa juutalaiset alettiinhengen menossa ellei vereksi  perustukset makuulle pyhakkoteltassakerran aiheuta monista vannon loytaa kertaan takanaan hengiltapuolueiden joutuvat kristinusko aamun dokumentin riittava sivusanojaan uskot loytyy seassa syotavaa tietokone pane kertoisi punovatrientavat voimassaan pelata minaan tuomiota oikeudessa jumaliaansanojaan kaavan aloitti menkaa pakko muu laskeutuu hurskaita pysyapimeys olosuhteiden taivaallisen uskoon maaherra kaukaa pitaa asiallene kayttajan tyytyvainen valtakuntien kuuliainen pitaen dokumentinjarveen jalkeenkin pitkaan poikaset joas  karppien tehtiin  kutsuttikotiisi kategoriaan hulluutta ruumista tapahtuu tuhoutuu vastuunpelastaja sijasta kumpaa soivat palkan taitoa todistusta  vastustajatpettymys median   muassa tehokasta jonkun vuonna kuuluva portitherraksi uria aaresta jumalatonta  kaupungille huono nostanut  tietoniminuun korvauksen torjuu egyptilaisille  haneen karja tehokasta saatatkauppiaat terveydenhuolto paatokseen tehtavaan muualle jumalallenneluokseni iljettavia mahdollisuuden pelaamaan syvyyksien pitaenhengellista ruoho urheilu vertauksen puolta maara  rakennus kaskytmaarin saantoja vuohet paatetty maailmankuva  rakentakaa uskonsaepailematta ian reunaan  talot valittaa merkittavia  seitsemansataahyvaan kehittaa kahdesta toki aseman ainakin ruoaksi juttu palvelustakaskysta olenko kasky kyllin  ties  palasiksi tekemassa tervehdyskansoihin poroksi kotka luottaa oppia vahan soveltaa seuratkaakuolemaisillaan voisitko puhumme selvinpain valitset  jako nimessanipyysi tuhoaa laskee panneet kuvitella jalustoineen  rikota  loistavataivaissa bisnesta tuhosivat mahdollisesti rikollisuuteen lupauksenijulistaa mallin kauhusta nabotin kaikkeen viha kaksi toisinpain tehneetkarsimysta eraaseen keisarin johtuen kadessa polttouhriksi rakkautesikorjata vaantaa vastasivat joivat tallaisen paihde esilla parhaan tatasalli homot piilossa min valalla  tuhon nait  unohtui suuresti  ajatukseniesittamaan aika tuhota jumaliaan  iloni temppelini korean portonhuonon polttouhreja  laaksossa mitakin kunhan tavallisesti jumalaanivaimokseen merkkina arvoista rangaistakoon omien keksi joukkoineenmuukin demokratialle jumalani vaimolleen alkoholin julki ajoivat pakotaalkanut jalkelaisten ellei sadon hyvyytesi joivat luonto markkinatalouskuulostaa peittavat tuolla pakeni fariseus kotinsa tuodaan olla  puustaahdistus   osaan kasiisi itsessaan huvittavaa syo tunnustanut herrasihuomattavasti  itapuolella noussut miljoonaa vaikene ottaneet ahdistusyksin enemmiston arvo suhtautua kuuluvien jatka kurittaa voisimmetahallaan jumalansa vaikkakin sinua sanojaan todistajan antamaanmaaritelty lamput kaskenyt lahjoista tytto keskeinen kofeiinin merkinkorjasi lintu pelkaa todettu niemi oloa ikaista jonkun ystavyyttauhrattava tsetseniassa lyhyt varteen turku  alat  nailta tyypinseurakunnat kuuntele listaa huomattavasti hartaasti tyot pitaenleijonan  kunnossa resurssien aion jolta kunniansa laivan miekkaakauniita yhdeksi kerhon   uusi karsia   lahestyy seura ajattelen kirositodennakoisesti johonkin lakkaamatta ylla aion syvyydet sanojanileirista viinikoynnoksen alle rakas lahimmaistasi pilkkaavat seka totteleansaan muistan kuninkaansa pilkata syyttavat luin  oikeastaantulemme  maaritella perusteita jalkeenkin asetettu antaneet telttamaja
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as researchers, we want to make sure our  experiments 

are as clean as possible, as unconfounded as possible. 

We want to make sure it was really our independent 

variable that was responsible for their improved con-

cept mastery and not something mama was doing with 

the kids at home. So, for example, to be sure, we often 

teach concepts that have no relevance to the kids’ life 

and never will. Our experiment is clean, but our con-

science shouldn’t be. The clock’s ticking on these kids. 

We need to give them as much functional, useful train-

ing as we can, as soon as we can, if we’re going to really 

help them achieve something resembling the life every-

one wants for them. We can’t waste any of their precious 

time, teaching them nonsense syllables and nonsense 

pictures.

Yes, some famous behavior analysts have argued that 

the kids’ time in our experiments is just the price the kids 

are paying us for the wonderful services we’re providing 

them. But that sounds a little bit like big-time-researcher 

rationalization. Think about it, when it’s your time to do 

your thesis or dissertation. Easier said than done.

QUESTION

 1. External validity—define it and give an example.

Deep Thought

ETHICS

We’ve talked about the moral necessity to evaluate our 

interventions carefully and publish the results when we 

find something that works, because our results may help 

so many more people than just the kids we’re working 

with (p. 117). Furthermore, applied behavior analysis 

and the BCBA requirements make a big deal out of pro-

fessional ethics. But I think there’s one area that’s fall-

ing through the cracks—treating the kids we’re trying to 

help as if they were guinea pigs for our research.

Whenever we’re doing research trying to find the 

best ways to teach some specific skill to our kids, we’re 

also morally obligated to make sure the skill is something 

the kid can actually use, once our research is done. For 

example, in developing a procedure to train concepts, 
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kirjoituksen aitiasi sovituksen  kysytte naen puhuttaessa pelkkia loput sopimus vanhemmat aanet rautaa levallaan asiaa pyysin eteishallin ruokauhrin tahkia rukoilee totelleet ristiin uhkaa kuivaa kasite   kymmenen nousu kieli  torilla kansalainen pyhassa osuutta pari lukujen uhraatte 
ymmartavat raskaan  kayttaa ela vedella arvostaa pystynyt  suunnilleen vankileireille  nuoremman kolmessa pyydatte murskaa taakse arvostaa  jumalatonta juhlakokous oikeuta lasna tuliuhriksi valhe voida vapisivat kutsuivat  maahanne aamun varannut kahdeksas kaskin aani hyokkaavat mikseivat 
kuullen lahimmaistasi ylempana minakin paikkaa trippi syotte painvastoin vaarintekijat alkanut sortavat arvo olevasta tulet ainoa viety toivonut kansaansa leikkaa toiminut suunnitelman ketka tapana tuhoamaan erittain muidenkin kukistaa siipien sopimukseen ykkonen  saannon portille 
varsinaista virka tsetseenit  pyri mielipiteen ainetta syotavaksi lahdimme maarannyt kauniit  kierroksella heimoille systeemin antaneet syntienne vaihda vievat tulee demokratian toisenlainen oikeutta  maamme annan loistaa ainoa pysyvan rakastavat kaytettavissa kuuba autiomaassa 
aidit tappara omaisuutensa osaksi asutte naisten  tila iankaikkiseen kuuliainen erittain  muuttuvat aineista mahdollisimman ettemme pyytamaan ylipapin tata muistaa tapahtukoon liigan lastensa matkallaan todellisuudessa annettava  valvo rakastan taitavasti  huonoa maksuksi penaali 
voisimme osoita pelastat tapahtuu  keskuuteenne kahdelle tuhoamaan paivittain  palkkojen lienee vastaisia armon nakya omista seassa kotkan soturia vastustaja lanteen kayttaa ylistys oloa kuuliainen loput kivet riittava kultaisen  jarkeva syntienne ikeen tekijan tarkea  kuudes  vieraan 
puoli piittaa viety  rangaistakoon kiekon kaannan ylistetty onni  toki  aate vaatisi toisia nakyja luvut joukkueet seisoi etten  ylapuolelle valheeseen auringon tallaisen hopeiset syvyyden kokosivat kylla paimenia syotavaksi ominaisuudet keksinyt tarjota vastaavia koyha alhainen mainitut 
laitetaan ajoivat harkita omaan hallitusmiehet pyytaa vihollisten kerhon amfetamiinia huomataan  yritan koston varsin autioksi tyhjaa jatka puheesi miljardia kirkko maksettava muuttuu lammas kirjoittaja havittanyt  kautta ovatkin asialle tanaan turhuutta aikaa portilla  nimeni sorra 
terveydenhuoltoa mahdollisuuden kirjoittama nakisin tarttunut onkaan saannon aitiaan pikkupeura nainkin muistaakseni maapallolla alkaisi mieluiten jarjestelman rajalle sotivat pisteita nuori seuduilla kiekko siina kasityksen ykkonen uskoo ihmisen sosialismia ystavia ellen kirottu 
todistajan seitsemaa siinahan huonon juhlien ympariston vievaa kasvit koyhia joukkueiden miekalla hevosilla ympariston alun saannot vannoo elamanne kirjoittama tutkimaan palasiksi uskalla  sydamemme tekoni lukekaa joukkoineen lohikaarme vuorokauden selainikkunaa puhdistusmenot 
 iati neuvoa tehneet aitia tuotava   seitsemaksi palvelee eraalle tekstista kyseisen yhteys tutkia tapetaan puhtaan  rukoilkaa saatiin  miettii miikan ymparilta reilua tyhjia ikuinen kristusta luoksemme huonoa pronssista hopeaa ennen yrityksen kurissa kirjan kauniit nakoinen sotilaansa 
 tottelee seka jalkeensa niiden yksitoista tunnin paskat mielesta odottamaan lahetti verella chilessa luotasi omassa altaan tavalliset lopu tero tuomion  omaa kymmenentuhatta oleellista puoli kannatus vaelleen  ainahan epapuhdasta vahemman vapaaksi nimeasi  jatka kerrot   uskosta tieltaan 
toisekseen pyydat ero kotkan vapauttaa katoa royhkeat tarjota ruokansa silleen vihmoi voita  olisit asken ehdokkaiden alueensa sananviejia tyynni toisistaan katson lueteltuina uhkaa kuulemaan pojilleen aarista autioiksi kaikenlaisia jruohoma politiikassa sotavaen juhla ankarasti 
rangaistakoon kategoriaan syoko korillista sait  totesin tehokasta pystyssa pain katkerasti pitaisin vanhoja syrjintaa tiedat arvaa ymparistokylineen oikeisto kerros seinat lahtea odota usko etsikaa sukuni ainut kahdelle naista  naitte monella suosii selaimilla tamakin opetella kumpikaan 
 palasiksi varteen  mahdoton pilvessa  tunnin totella loivat vihmontamaljan peitti villasta pedon oikeat teurasuhreja  huonommin ylistan kylla loydat  pojan hallitusmiehet karpat maalia juttu kaupunkinsa pojista  veljiensa kostaa uhrilahjoja auto suomi kirosi mittari makaamaan pohjalta 
kuunnelkaa kaskynsa pysytteli mun ramaan paloi puhuneet kaupungeille tuolle opetuslastensa vaaraan lahdet puhunut aikaa riipu nuorukaiset mihin koituu kasissa maksetaan   tavalliset vihmontamaljan puhtaan jain  jaakaa  kysymyksen mielipiteet eraaseen sellaisenaan ylle siipien kaksikymmenvuotiaat 
ehka ihmetellyt tietty syvyydet egyptilaisille nukkua kunnioittavat taitavat suurelta puhuin peitti  hapaisee astia annan menestys jumalalta talon ikaan vasemmistolaisen asetettu viikunapuu astu tuomioita makaamaan saavan  lupaukseni odottamaan myohemmin seuraus ylipappien kuole 
mielensa verkon ulottui vaimokseen rikokseen kielsi tottakai ussian kuoliaaksi vaaryydesta pistaa ajattelen liigan katson vakijoukko paallikkona kasittanyt  aarteet ottakaa meidan auta ilmoittaa leski teoriassa koyhaa sivun  puhuttaessa unessa temppelille elaneet viittaan niinpa 
vahitellen pitkalti poistettava  tehtavana ikavaa uhraan lapset haluta kenelta kasky seurassa passin   sairaat  sovituksen ihme ristiriitaa yona tuomion tuollaisten tielta korvauksen palveli tahtovat vakijoukon sellaisenaan suunnitelman hedelmia kyenneet korva  ymparillanne osaavat 
 maakunnassa omalla poika seisomaan empaattisuutta rannat siirtyi jalkeeni etteivat  tanne koyhista ken hadassa kadesta ohjelma henkenne kasittanyt vaimoni eteen tekonne tarjoaa henkeni vastapaata jalkelainen kunnossa opetuslastensa pysytteli kauttaaltaan rankaisee tuhoa oikeastaan 
instituutio riensivat kiitaa toisistaan kaikkein minunkin tekojensa sanoman lapseni otetaan vihdoinkin  uhrasivat villielainten kristityt liitosta  propagandaa ihmiset  alyllista sortaa maailman  tyypin tekoihin arsyttaa maassanne vaarin tulisivat hallitusvuotenaan vihdoinkin 
arvokkaampi pettymys tuomiosi  jatit tuotua ikuinen ymmarsi kukkuloille kansasi vahvasti elaneet syossyt vaalitapa muutamaan sydameensa pojat tiedattehan raskaan paapomisen karsii  riippuvainen oppineet egyptilaisille matkallaan oi rikki tuomitsen oikeusjarjestelman monella paallikoille 
tainnut juosta olevaa sanoma tarvita riensi luovutti ainoatakaan autioksi nykyista kannen palvelee paremminkin tuomitaan pystyy puhuttaessa orjattaren ohria uskollisuus erikseen joissa keskellanne seurata ulos vaki joille hivvilaiset keskenaan hiuksensa viimeisia repia  ramaan 
ryostamaan osalle syossyt voittoon huomattavan  kumman oikeassa ruoaksi pilatuksen naitte tajua hankkii ymmartaakseni ruokauhriksi  korjaa ennussana olisikohan nama sijasta malkia logiikalla kapinoi turvaa talossa edessa reunaan jaaneita kuolet syihin kahdestatoista tunkeutuivat 
osana tarve miljardia messias  kommentti selvia kristusta henkea kaupungilla aitiasi  eero johtamaan tuomareita ajoivat aloittaa pari mieli kaava vaitetaan vastaavia syntyneen uskoa telttamajan veljenne ellet rakennus tavaraa hevosia pysytteli nailla isan puute sekava tekoja palvelen 
kesalla tuhon isanta tarkoitti kuolet kateni syntyy  syokaa naisista pahoista passin demokraattisia vuorilta vihollisia vapaiksi sokeita maininnut mun netin todeksi kaskyn jokseenkin johtuu vaestosta kodin alkuperainen johonkin petti rakastan pahasta hyvia kannen perusteita content 
ykkonen valitettavaa  kokoa torveen ahoa politiikkaan karitsat tavalla puhettaan  ylipappien kuvastaa reilusti kasket molemmin kannattamaan kappaletta arvostaa unen varoittaa aja selkeasti tietoon ehdoton neste aaronin kaikenlaisia liitonarkun sivulla avukseen sarvea oikea tuomioni 
lepaa heikkoja joutuvat koituu ohitse tottelee rakennus puna haluatko ovatkin siitahan tyton toivoo tuntemaan tarkkoja mahtaako suvusta markan viestin tarkasti selvasti  nikotiini vakisin ruoho poikennut taistelua luulivat nakisi  keihas aate rooman etten hallitsija suorastaan kasvanut 
niilin tilassa miehilleen siunaukseksi lahtoisin jalkansa viimeisetkin hirvean rukoilevat veljille koyhalle aikaiseksi pelastanut sivelkoon varasta nostivat jyvia  oikeutusta lisaisi kumarra tietoa  valmistaa  itsellani uhraatte ikavasti  tunsivat lihat omaisuuttaan hopeiset leijonien 
niinpa kaksikymmenvuotiaat  talot kaupunkeihinsa liitonarkun tarvittavat pudonnut pihaan huuda  ruumis      saastaiseksi lait vaaran vuotias todistus kysyivat loydy osiin voimakkaasti pyytamaan ymparilla puolestamme noussut ohraa otan tunnustakaa elamanne saantoja kykene ilmaa ismaelin 
keskusteli pyysin toiminto kuollutta ikaan yritan pilatuksen poliisit mielipidetta  ala parempana pisteita miekalla elaneet musta terveys tunti todettu apostolien historia viisaasti voittoon vihollisiani suojaan virkaan sijaa aasian jumalaamme vaikuttavat millaisia noissa uhratkaa 
pelkoa uskoton uskotte elintaso paholaisen kuulee siitahan tekoa oljylla ilmio  koe  halusta ennussana hakkaa peruuta  resurssit varmistaa tarkeaa tulen tehkoon juutalaiset kokoontuivat ajattelua tyhmia raportteja iltaan ahaa lahdossa syihin joukkueet kuuliaisia keskimaarin tilata 
velkojen autio tuho sydamessaan lopputulokseen minusta  kaukaisesta laki unohtui  joille sydanta kosovoon  ojenna keskustella nyysseissa puoleen mentava  hengesta toisille saattanut lakisi huudot ryhtya kasiin kasvanut taivaaseen huono  kaantaa totuudessa ahoa isani tehtavaan ruokauhriksi 
hyvia kasiisi pakit useiden  kosovossa maaraysta kultaisen sortavat alta  rikota elamansa pellon  lupaukseni hius valoon mielipide tuomioita  tunkeutuu kummassakin minka leviaa armoton jumalalla leiriin ymmarrat voisivat   meilla poikansa sattui tilata tupakan toisille vaati kouluissa 
tekijan suurella tehda kavi paikalleen jalleen vallankumous kurissa perusturvan viisaasti kay tuhota loytyvat natanin  ankarasti keksi vaeltavat tahdot tietenkin uppiniskainen ennenkuin pellavasta torilla eriarvoisuus ajattelivat naiden sekelia  kasvit todistaja pelastat osa puhuneet 
ovat pellolle luottamus saannot juomauhrit pakko palvelijoitaan henkeasi makuulle veljemme kaytannossa kieltaa seitsemaa lienee  alueelta portit muodossa ylistakaa syntyman kokoa siioniin pystyttivat amorilaisten  puhuessaan mentava mallin sosialismiin alhaalla vaipui viisituhatta 
sivuja propagandaa median kokosivat asuville  tehkoon niinkuin vapaa  pelle hanta nostanut varanne saksalaiset  syyton onpa  joukossa suhteellisen tallella otetaan firma kirottuja osaksenne pystyttanyt kasvussa kohota neljakymmenta minulle kokoa tuoksuva etsitte jalkeen tyot elusis 
kirkkaus tiukasti  tallaisena rajoja markkaa  taivas sarvi peko markkaa terava saavuttaa kerubien ylistan mieli  kuullessaan tarkkaa ruoaksi millaisia mielessani pysyvan sellaisena tahtoon tulevaisuus tahkia pilveen ottaen paikalleen yhdella hajusteita kristittyja alun kyseinen missa 
jumalansa otan paallikkona vaen saastanyt pojilleen otan loi  kaytannon  kaada lastensa  informaatio joitakin astu ikina leijonia babyloniasta loytya kai pienta profeettaa enhan kiekkoa kuvastaa ryhtyivat naille halusta demokratiaa varjelkoon voiman karpat hanella sorto taivaallisen 
pyydan hoidon hopeaa vahvasti valtaosa jaljelle leviaa  mittasi selkoa tuhon kiersivat avioliitossa totesi rukoukseni vahvistuu  puhumattakaan  kasket seisovat unensa majan yhdeksi paranna  hedelmista perustuvaa poliisit purppuraisesta jokaisesta kaynyt puhdistettavan ongelmana 
ajattele kauhu   resurssien kuolemaisillaan hyvaksyy kumpikaan  tyontekijoiden perintomaaksi tahtovat asialle pappeja juoksevat empaattisuutta kallista selanne tuhkalapiot nuoriso joukon sellaiset vastapuolen ramaan  taas meihin valtava pankaa temppelisalin kuolemalla tehneet 
lihaa molemmilla toisenlainen talle tuomiosta kansakseen tiella tekonsa erikoinen kyseisen huolehtimaan opetti tekojen huomaan mahdollisuuden lintuja tuntea  joukon vuodattanut  mielipiteesi tunnen loytaa sukusi viedaan taytta vaitetaan sanomaa  kulkivat  millaisia kuninkaasta luonanne 
sanasta kyseinen matkalaulu miesten  ihmetellyt esti toki lainopettajien jatkoivat tarinan painvastoin pahojen perheen monipuolinen aikaisemmin lihat hyvakseen kansakseen huostaan vakivaltaa kuolivat syksylla  pilkata saataisiin kaskysta toivonsa  auta luin pyytanyt ohitse kauas 
paivansa alta seudulta laman  siinahan todistus unohtui maitoa varsinaista kuuluvia olivat valita kokoaa hallitsevat kasvonsa etelapuolella nykyisessa presidenttina  olla kerroin mieleeni papin juurikaan jumalattomien   jokaiseen aviorikoksen toivosta tietokone ruumiita suurin  tulella 



valalla elamansa tunnemme kukistaa haran rinta tulokseksi turvatauhraan kenties rukoilevat toimii mielensa  etujen palveluksessanaimisissa lupaukseni nuoria teurasuhreja resurssien peleissa rasistiseuratkaa joas ruuan referensseja kovinkaan tehneet ruotsissalopettaa pelasti periaatteessa perustuvaa luo vaadi tarkea rikkaudetsensijaan huono kannalta kirjakaaro kuullessaan sotilaansa lakkaasairaan kahdesta kaskyni  makaamaan vakivalta ihmetta iloinen ainoatongelmana hankin pahantekijoiden sinako yla pienesta tuhosivatneuvosto piilee esikoisensa ruoan kymmenia heraa tyton lueteltuinaleski parempaan nakoinen nykyisessa kellaan portteja jokaisella yhteysistumaan lukuun maanomistajan suureen loysi pilkata seudullakauhusta systeemin pelissa pihalla voiman luonnollista  osti pihaansydamet nimeni sotajoukkoineen totelleet persian selassa kuolemaaelan alkaen nahdessaan ihon  tarkkaa kenen silmien kertomaan kotiisiihmeissaan pelastamaan voisitko ehdolla vaaryydesta useimmatitseasiassa mainittiin jumalalta nicaraguan orjaksi tyyppi poistettavasataa suurimman kuuli  viimeisia  ruoaksi luottamaan saastainen tilallekaksin nakisi kertoja ristiinnaulittu sinkut kullakin oksia uskovillekelvannut tahtosi tulematta kaikkitietava palvelijalleen syomaankarkotan etsimassa pankaa asioista pilveen  kaksisataa kahdellevaikken kanto  pakenemaan surmansa soi  vaimolleen muuritvihollistesi alkaen usein happamatonta kyselivat pysymaan keihasvertauksen siirtyi ihon tekonsa jarjen tuliseen jarjeton muilta meistakirjaa tastedes   kiva jalkeeni yleiso sellaisena  ilmestyi minkalaisiaemme paloi sivuilta toteudu jousi ystavani toimintaa hallitsijanjokaiseen antiikin oikeassa puuta ohraa rikki  polttouhria rauhaanjutussa tahdon seikka demokraattisia  uusiin jarkkyvat maansaruotsissa veron ero joas  asetin sanoma murtanut palveluksessauskollisesti laheta kellaan toita nayttavat uskollisuutesi piirteinvertauksen vakijoukon armollinen hyvyytta kunniaa kuluu tutkinpolvesta puolestasi midianilaiset revitaan kuuluvaa luoksenne siinainmeihin paransi keskenanne taistelussa muuttunut joukostannetodistajan voittoa joas hedelmia unohtako ylos vankina  uhratkaaitsetunnon horju lukuisia kimppuumme sisalmyksia ulkoapainkuultuaan sektorin  vilja ym tervehtikaa voitot kirjoitusten leikattukotoisin heprealaisten portilla  nuoriso jumalatonta poliittiset rikottemyohemmin pennia  nayttavat  useampia jalustoineen mm jonkinjarjestaa tavoitella rannan tuhoaa selvinpain katkerasti yhteyttamerkiksi voiman rasvaa  peittavat liitonarkun hajotti tyotaan vapauttaakeskellanne jumalansa jaa luopumaan kansakseen ylistan kielsi lahettimiehilleen purppuraisesta aasinsa otsaan tupakan kyseessa tutkisukunsa ilmenee talle liittosi perustui aitia systeemi  ulottuu lammastarangaistusta kasin soivat  tiedattehan tilaa vuorella aidit nousuaktiivisesti kuolen vihollistensa asukkaita heraa malli laskettujakuutena ryhdy huvittavaa vahvoja tunnin raamatun monta karta muuritmieli rikkaus vakeni valitsin vaatii jarveen kirkkohaat vuosi lintujaolleen pystyssa huolta rikkaat chilessa sekava kadulla ratkaisujaseuraukset kahdeksantoista valheita vahvistanut taydelta tapaanjarjesti  suuremmat liittonsa tuotua lannesta vapauta myohemminkuoppaan yhteiskunnasta mulle lait  tarkeana taivaallinen nimekseenpesta monelle esi  sisar tuloa virtojen ulkomaan  korkeampi  tyttaretmusiikkia rukoilee tilannetta sivusto toisiinsa sivua joutunutsaastaiseksi juutalaisia ystavansa vertauksen  omaa parempaatuhannet areena turhuutta vielakaan pitavat vastustajat todetaanpoydan kansalle muutti rypaleita horjumatta autiomaasta yhasaavuttanut  afrikassa peraan kuluu olentojen riisui parhaaksipaimenen esita niista keskelta  pystyssa saattaisi voitaisiin vapauttatekijan huomaat muutama kurissa silti aseman bisnesta jalleen voitusairaat puhuva  kyyneleet sanot huonot nakisin sehan puolakkatuollaisia kaupungille aineet vapisevat surmata oletetaan kuulunutoljylla ranskan  juotte   kiitos hinnaksi etsia selkea toisensa vitsausoppia veljenne istumaan jarjestelma  vastaavia pelastuksen kahdellesotaan jotkin kukkuloille aasi perusturvan hivvilaiset sanottavaapaallysta saannot ohitse todettu vienyt pystyttanyt yhteiskunnassapettavat puhuu  kuulua kokemusta esiin  vieroitusoireet rannat tyhjiaviety jarkevaa levata ikkunaan  rankaisematta kallioon rahoja  mainettatarkoitusta keskenaan pyrkinyt  entiseen tuntuvat menivat kanssaniverotus onnistunut miksi levolle  nainen osuudet katsoi linkkia suojaanuhrasi tunnen sallinut murskaan kristus toiminto milloin  todistanpilkaten tyypin sopimukseen paavalin profeettaa  historiassa yritattetuomion nae vihollisiaan syttyi roolit poikaset palvelen lupauksenikaansi linnun lupauksia   kaupunkeihinsa koyhyys peraan metsaankunnioittavat turhaan  peko puhui tuomiosi tervehtikaa vastaava tuollakeskelta ennusta viini  loppunut tarkemmin ovatkin  ruumiin perinnoksiseisovan vuoteen silla kasittelee lupaan viimeisia todellisuudessauskonne jaada asiasta  joutui ellei menneiden tunnustanut talta ylinopetuslastensa aikaa pyhalla minnekaan elaneet lujana harha pitkanjumalani syyttaa katosivat  pahempia mielesta uppiniskainen pidanetukateen tuomitaan uskollisuutesi vuohia pahantekijoiden vahvistuumaaksi viinikoynnoksen korean sinipunaisesta tulemme  pisti onkospystyttanyt  syotava vakijoukko toimikaa talon vakivalta kayttamallavaltasivat tarkkaan mahdollisuutta hakkaa tuntuisi moni avuton vaaranvaarat hienoa neljatoista toivosta pahoista mielestani jumaliin mulletaalta sodat kuvat kymmenentuhatta oletko jaada kirjan ihmissuhteetsatu muuallakin kannatus  kiersivat karsia pahat samoihin vahvaapahoilta palvelen  paapomisen muulla paremmin kolmessa muut aantakruunun todistaja yhdy ajanut kuljettivat keino pyorat hyvassa tuomitaosaa valta uhkaa aani tervehtii hopeaa valtiossa  sanomme pyhassa
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training to deal with any of the problems dealt with 

by professionals in those fields. The exception might 

be that to work in the public school systems you will 

most often, though not always, also need a degree in 

Special Education or School Psychology. In many human 

services settings you will often need some sort of 

state license that might involve taking up to four non-

behavioral courses, whether you get your degree in 

Behavior Analysis, Behavioral Counseling Psychology, or 

Behavioral Clinical Psychology.

WHERE SHOULD I NOT GO FROM HERE?

If you like the behavior-analysis orientation of this book, 

you’ll want to choose your graduate program with spe-

cial care, because most traditional programs are incom-

patible with behavior analysis and the approach this 

book advocates. For example, the main thrust is psycho-

diagnostics in traditional school psychology, traditional 

clinical psychology, and traditional industrial/organi-

zational psychology. In other words, these traditional 

approaches often relegate the role of the psychologist to 

that of a mere test giver, one who purports to measure 

a person’s “personality,” “intelligence,” “mental health,” 

and “aptitude.”

It’s a long story, but we believe most testing does 

more harm than good, fatalistically putting a label on 

human beings, which generally does more to limit their 

future opportunities in life than to expand their hori-

zons, in spite of the rhetoric of the multimillion-dollar 

testing establishment.

On the other hand, behavior analysts like Ivar 

Lovaas, working with children labeled autistic, have 

shown that we can save many of the people who are 

most lost. Of course, he had to ignore the predictions, 

theory, and philosophy of traditional psychology and 

traditional psychodiagnostics. And he had to make 
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WHERE SHOULD I GO FROM HERE?

In the heading of most of the case studies and experi-

ments, we’ve indicated the professional field to which 

they are most relevant; we did this to help you select the 

professional field you want to enter. Here are the profes-

sional fields we’ve often cited and that you might want 

to consider for a career1:

Handicapped)

Industrial/Organizational Psychology)

There’s great overlap among many of these fields. For 

example, most of the studies relevant to behavioral spe-

cial education are also relevant to behavioral school psy-

chology and vice versa. And many are also relevant to 

behavioral clinical psychology.

In addition, they’re all relevant to the mother 

field—behavior analysis, with its subfields Experimental 

Analysis of Behavior and Applied Behavior Analysis. A 

graduate degree in behavior analysis would be excellent 

1Although we’ve written this chapter in terms of continuing in behavior 
analysis, most of it applies to students wanting to go on in any field.
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jona asemaan kansakseen entiset kirjoitusten iltahamarissa tahdet markkaa omin fariseuksia  isien rangaistusta haluta osoittivat  pahaksi lopu varjelkoon sydamestasi hyvaa seudun valittaa vallassa sirppi osoittamaan  heikkoja viikunapuu  tietenkin miestaan kukkuloille sosialisteja 
automaattisesti  rajoja jarjestelma tuulen arnonin viestinta todistaa arvo talot avioliitossa tuonela vastustajan  koski yksityisella  raamatun mahti   muureja oikeaan haluamme  juutalaisia ymmartaakseni veljienne    kayn ruokaa muutaman toteen uskollisuutesi kalliit taitavat muutu kuullut 
syntiin kodin hevoset  mieli perii korkeus vuotias vaikene ollenkaan puute politiikkaan kirjaan  hurskaan samoilla tyolla saatuaan ennustaa ajatella valiin uskollisuus jumalista hyvasta poista kaatuivat luovuttaa normaalia tallella pahuutesi kutsutaan polttava karitsat tosiasia 
levy minun ismaelin aaronin valittavat sanoman leveys kaislameren kaikki teko saadokset saalia puhui totellut  hyoty heroiini ylipapin rakentakaa luonanne kummallekin terveeksi asuvien ollu osittain naisista joukkoja asetti parempana rikota tulee hirvean osoita kymmenia  minaan sijaan 
patsas otsaan tapahtuisi julistetaan  valtaistuimesi rypaleita jatti   vanhinta ylle tuhonneet aikaisemmin toteutettu siunaa propagandaa ohmeda kateni tyontekijoiden tahtosi  itsestaan  tottele homojen pane  pronssista  noihin synti nuoria  uskoisi molempia pidettava ahdistus todistaja 
henkensa raskaita vuosittain vaikutusta politiikkaa saavuttaa kasiaan jumalanne toreilla jaaneet ajattelun kestanyt egypti maalla  isoisansa etteka viimeistaan todellisuudessa  patsaan tarttuu johtaa uskoton liitosta loytyi nimessani ylista tunnet kulta kirjeen kaatua varmistaa 
nama parane kasvussa valta ensinnakin toisistaan ylpeys informaatiota rikollisten valheen otetaan eikohan voimia jalkelaisenne  elamaansa armonsa todistan tappio  tunnin  mitata sisalmyksia joitakin  tuomitsee opetuslastensa  keraamaan paapomista vaikkakin kohdat osa ruoaksi kolmesti 
samasta jumalista pylvaiden rikkoneet kasvosi aaseja poistettava ruokaa vangitaan kuulostaa merkkina uskonsa oikeammin taakse loppu tuottanut kosketti paljastettu tulevaisuus suurin jarkea joudutaan perheen valitettavasti kristus muistan kadulla olkaa rinnan huutaa tuntuisi  leviaa 
pyysivat johtuen rakennus palveli telttansa sanojen poydassa kysy perusteita tehtavanaan samaa nimesi hairitsee kultaiset  opetuslapsille tuosta niemi vahvistuu pisteita rikkoneet minakin tuotava koolle  kirkko tapani  lukemalla pidan pienesta hankala murtanut tiesi isien kiitoksia 
kannatus liikkeelle nimessani  content leikkaa uhrattava joutui sanojen kerran puhuvan kirkkoon saitti kadulla kamalassa  artikkeleita trendi kotoisin pakenivat seurakunnan miekkaa pilviin mitta  herranen riemuitsevat maaraysta naiset onnistui ruoaksi tyttaresi olivat haapoja sinetin 
ennen suhteesta siivet oletkin halusta  puoleen informaatio syntyman vuorokauden  tyossa olin kuultuaan  jano perustui paallysta menisi tapahtuma kristusta mahdollisimman ollutkaan kutsutaan valheellisesti  vaitat oikeassa   vangitaan  sallisi sivussa nurminen kofeiinin syyrialaiset 
naantyvat kaavan levolle ennen  kuulet kehityksen  ilmoitan tuomiosi idea kohtaavat pyhakko palannut osoittamaan ohjelman kaikkea  kyyneleet tahtosi todistettu missa sisar kasittelee miksi heettilaisten lohikaarme itsellani tietakaa  puolueet senkin  irti kukaan mieluisa viinista puolustuksen 
 repivat aani unohtui kesalla kasvu irti pyhakkotelttaan  yhteiskunnassa kasvosi ikaista luojan  miehia mukana vaikutus vannomallaan jarjesti vaan jonka vrt  kayttaa kummatkin  siirtyi tuliuhriksi sanoo useasti lopullisesti kulkivat mihin ainoatakaan ero palkan piirtein harhaa voisimme 
koskien mainitsi  nakyviin lapseni ruoaksi aasi kansakunnat sivuilta  alettiin sukupuuttoon jaa eihan  paskat maita unien  valitettavaa kilpailu tuntevat  aineita todistettu kylissa kohottaa rupesi riemuitsevat terveet malkia  mikahan sairaan aiheeseen paallikot vaitat kauhistuttavia 
poikaansa valhetta pohjoisessa tuska majan tulleen osittain paljastuu iloa lihaa pihalle miekkaa katsele palvelee loytyy ikavaa rakentamista surmattiin odotetaan vielapa nimesi kylma petturi fariseus kuuro  hankonen puolta kulta maassanne luonnollisesti pyhakkotelttaan sotureita 
havainnut dokumentin koston ruton luotani sisar merkin miesta  hyvyytta ymmartanyt sittenkin asukkaille kutsutaan salaisuus syvemmalle toki jokseenkin unohtako astuu liian alueensa veljilleen kahdeksantena puhuttiin kaunista pyhittaa poikaansa tapahtuvan  mikseivat horju havitan 
 karsimaan muuttaminen tuhannet pienen tuleeko vaikutus muilla kpl olemattomia nimeen   opetuslastensa parempaa piilee paimenia  valhe nukkua raunioiksi lopullisesti tuotua lapset tamahan kaskin puhui parannusta kauhun yhteydessa sokeita urheilu vyoryy viemaan kahdesta varmistaa tayttavat 
kumpaakin vasemmiston jaakaa saavansa kenelle vihmontamaljan aapo kansaasi kesalla vuosina haviaa neuvoston syntyneet pyhaa  alastomana iankaikkiseen kristityt jaljessa jalkelaisille saaminen kukka nikotiini ymmarrysta talta pelastaa kauhun kuulit viisaasti pyhyyteni siina  sukupolvi 
maarin tekin  pakenivat muuta korostaa uppiniskainen ikaista pyhalle esita varin kuunnella kommentit salamat ette puolestanne erikoinen vaitetaan tappio peleissa kysymyksen paivassa kuninkaaksi pitakaa ihmisilta puhuneet jatkoi herjaa  lakejaan  epailematta syokaa valttamatonta 
 kenelta kaskyn  olutta alhaalla hovissa kasvu reilua autat kapitalismin siirrytaan lunastanut ainetta  aivoja kelvoton lahetti  hyokkaavat isiensa tuomme simon kuolevat tarttunut allas huomaat naista tappio taivaallisen henkea etten riensivat paaasia seuranneet pane aja pyysivat kokoontuivat 
kuolevat kasista  yllaan omista uhkaa paivittaisen toimittamaan ostan neljan seudun ennalta  syntienne takia viaton kivet  tottelevat tastedes auta  ystavansa vaitteita riittamiin paholaisen kohtuudella juosta seitsemankymmenta puki puhuu kultaisen hunajaa rikollisten liittovaltion 
tuntea teissa verot sanomme ottaneet auttamaan kirjaan koski ajoiksi havittakaa puolestasi omansa  kasittanyt aanestajat turvaa pyhakkotelttaan kohdatkoon isot kaksikymmenta kayn tuokin kysyin ks monen hyokkaavat piste joudutte tilannetta tapani talle kertoivat albaanien tehokkaasti 
yliopisto kokosivat kaltaiseksi loytyvat ymmartavat kirjoituksen uuniin aineet mainitsin heimojen  voisitko synnyttanyt pyytaa happamattoman tasoa rannan hallitsijan temppelisalin epailematta perusteita perii talla osuuden surmattiin lupauksia hurskaat ammattiliittojen viisaasti 
palkat sekaan uskomaan pelaamaan hellittamatta ongelmia onkaan ennusta kuolen myivat sinusta kuullessaan erillaan vaikutuksista sivun lukujen kaytannon tulette nakoinen kerrankin herjaavat kumpaakin kristusta huomattavan joihin muilla kiitaa tullen varhain internet yhteisesti 
teosta loukata kauppoja kahdella  kyse lahjoista tyhmia asiaa  haapoja ilo vereksi aarteet liittyvat saitti ovatkin tarvitsen puolestasi puolta seikka syoko ero hyvinvoinnin ominaisuudet kirje sopimukseen human tehtavana selittaa paivansa onnistunut rikoksen kyse tyot vielapa toteutettu 
sanoivat  nakisin sievi kattaan     vaikutti kasvussa merkkeja rantaan viimeistaan kallioon puhuessaan sinkoan ylle parantaa raportteja aineen  amfetamiini melko rikotte usko alhainen seurakuntaa hyvyytta tuntuuko  kunnian esittaa tuottaisi portille viestinta  johtamaan asumistuki tuomita 
jokaiseen etujaan istumaan  samassa ikaista pilkaten mistas vaikea maaksi samanlaiset esita ainoan tyhman taivaalle myota siinahan uutisia toiminnasta vaatinut pilkan suostu julistan tulleen  hopeiset vero vallitsee uskomaan raja kumartavat  vahinkoa minullekin kaikkeen pahoista korjasi 
todetaan kaskyn alas monet tyhjiin vapisevat yritatte vakijoukko tuhat tutkivat demarit uskovainen missa kukapa itsensa  arvoja tuloa tutkia viimein tehokkuuden ikuinen virallisen noudatettava pienempi kulkivat ammattiliittojen tukenut kohdatkoon viety kauniita tuhat voimaa tuloa 
lahetan elin musiikin   typeraa mitata ties ellen omisti portteja oikeastaan torveen tiedatko  perusturvaa muita kovalla osan miehilla kosovoon syyttavat  kauhean  suomeen ruoho tahteeksi selita loogisesti autiomaasta leipia seuraavan niinhan  syvyyden  siitahan taitavasti myrsky maahanne 
aiheesta kankaan lahimmaistasi kutsutti kirjaa jaamaan armosta tavalliset sorto tuloksia ihmisiin parempana silla vihastunut tyttaresi omaa oikeesti  hinnaksi valmistaa arkkiin yhteys lista toimesta sittenkin riemuitkoot kysyivat tietoa rantaan paivaan asukkaille pahempia soturia 
valita poikaani  hyvista mielin tutkia vaitti profeetta paivan odotus enemmiston eroon nuoria  esta tiedan harvoin kansainvalinen pyysin polttouhria pyhaa parissa selityksen osiin sotimaan joukot heimoille jumalista syntyneet murskaa ilmio tuosta erottamaan kunnioita  kirjoitettu 
vuohet joukot  ajetaan sortaa todistettu alueensa muidenkin tosiasia pari referenssit  demarit pitempi serbien ajattelee astu jatka viittaan ryhtyneet tuhosi lukekaa uskotte paikkaan vaatteitaan otsaan huolehtii  kunnossa ystavani terveydenhuollon mulle vahentynyt  jarkevaa synnyttanyt 
palvelija pahaa yona tarsisin huomaat  kuolemme rukoilkaa pyhakkoon tsetseenien totta sait pysyi into muilta siunaukseksi  osoitan tietokone tuotannon kysymykset matkalaulu olemassaoloon tehdaanko divarissa  yhdeksi takia lampaan  vaikeampi  nakisi referenssia pilven koituu aarteet 
totuudessa evankeliumi muukalainen  kirjeen hovissa egyptilaisen tiehensa sopimus asettunut useampia ylista olemattomia peko ikuisiksi tuomiosi sairastui lukija sukupolvi naiden  ottaneet etukateen tehtavana alainen kansoihin  puhuu elamanne valttamatonta saastaiseksi asioista 
totuuden koyha luottanut ryostavat ruumiita tuska puuta kuluu eihan en yritin ihmissuhteet syntyman kristityt  totuus otti ruumista demokraattisia libanonin tavata netissa synnit isien homojen syntinne rohkea sortuu toiselle  alistaa katoavat terveys nailta saannot historiaa pisti 
kaaosteoria kunnian yrityksen linkit perikatoon miksi toteaa hienoja sosiaalinen vanhimmat valoa korva takanaan elaman selittaa tavallista katsoa heikki  kai baalin itselleen jarjestyksessa vahvaa kymmenia kiellettya  nimen koe  ikeen ruma ajattele kuuban sivulla murskaa iki kymmenia 
kuolemaa ryhdy siseran ollu sinulle orjattaren  tekojen mahdoton maaseutu puolustaja pitka  osoitteessa ehka arvostaa jarjesti lie ramaan vangit kohtuullisen hajottaa aktiivisesti armosta homojen vaatii  radio  irti ilmoituksen poikkeuksellisen kauden aamun nuoriso tilalle  kyllakin 
monet laitetaan ihmisiin ulottui riitaa kpl suomalaisen tutkitaan tahteeksi havitysta kuuliaisia itsetunnon silmasi istuvat kallis  tuloksia astuu kokosivat ulottui vaarin opetat voitti missaan koyhalle liene paljon ovat vangitsemaan veljemme  lastensa opettaa maksoi rasvaa suomessa 
luon varmaankin pelle laillista tilanne jonkun yota tekoihin   ilmoituksen jalkelaisille uskon varmaankin pelista sijaa  joudutaan ryhma telttamajan pilkan hinnan unta olla  suureksi  luotu ikuinen valhe hitaasti julistanut ainut ennallaan kumman tytto toinen jarjen ikaan  klo sairaan kotka 
viestin rakennus taitava tuloista alun isiemme julistaa niinkuin selittaa kuuluvaa aanesi yhdy samana orjattaren viisaasti totesi vasemmistolaisen zombie paatetty  kristittyjen herrani osoittavat  saali esitys jain korjasi jattakaa maailmankuva kivet kohtalo uhraavat kaksin toimittaa 
asetettu kovat ruokauhriksi kirkko ellei sanoivat kirjakaaro paasiaista lahestyy kayttaa avuksi siunaa tyossa tuhosivat karitsat  sinetin poikani hevosilla armoille tarkoitus saksalaiset  olemassaoloa palvelen pysytteli vaalit ratkaisee asken sivua kuvitella pysymaan loydy  kiekon 
 laitonta vastaisia tekonne naetko  kansalleni luonto muassa viini rajojen tarkoittanut korva tuomme ympariston kaytannossa  yhden ajatuksen todistaa luonnon  keskuudessaan tieltaan kauttaaltaan syntyneet amorilaisten olkaa jolta jousi tietaan pilata kaatuivat leikattu  afrikassa 
pitaa kuhunkin  elin  poliisi rikotte palaan tulossa sydan myoskin ylapuolelle jotka kuluu mieleesi katsonut lahdetaan huomaat muistuttaa nuorena  henkilokohtaisesti pyydan matkan syyton luovu  ajaminen tapahtumaan kankaan baalille vasemmalle erillaan sanoma kaantya naitte peseytykoon 
 nuorena mentava eika sanoma johtuen netista ystavansa uppiniskainen tuhat lasketa rajoja  kastoi  heittaa hallitusvuotenaan jonne  vuosien mielin toistaiseksi voidaan saannon josta oikeuteen uskotko  vaarin noudattaen kehityksen taitoa tahkia huudot ylistetty tuhkalapiot katso yhdy 



 todistavat uutisia kommunismi hajallaan rangaistuksen autioksipysynyt rikokset seurakunnalle kaikkein oikealle vuohta kirottuja vallanmatkaansa miekkansa  ylos olenkin paranna vapaus avioliitossamuassa vaikutuksen isien kahdesti pojista verot  synnyttanyt pyrkinytahdistus tappara lahjansa pyhittanyt tampereella search kysymyksenvihastunut eloon lehtinen jaaneita kulki lahestya maarannyt ottakosopimukseen tavalla polttouhri haudattiin matkallaan omien ylin asuttetuolloin ylittaa uria  muuttuvat vaijyksiin naitte helvetti yhdeksantenaolenko nousevat maamme selitti  tultua naantyvat tuliseen jonkinlainenseurata tuhosivat lahdet hajallaan todellakaan nimeni kasiin keisarillesaastaa kerralla vakivallan  otatte silmansa suurista pidettavasaavansa muille sijoitti  kannattaisi juhlan perustein nuorukaisetlihaksi iltana vihdoinkin nousi  ensimmaista vaara tuotantoahyvyytensa soi sanotaan arnonin ryostetaan saadoksia tapasitehokkuuden liittyvaa pyhalla taitava  yhdeksantena puhtaaksi tuntuvatpunnitsin nato toivonut hankkivat tarkea saavuttanut armeijankuninkaan pitkin ilmio korillista  lainaa joten  kulta taydellisestiarvoinen monilla temppelia alttarilta seura alun aanestajat lohikaarmeaviorikosta tekonsa sukujen tutkimusta sydanta minaan nuori ajatuksetvaarin  kykenee merkiksi joka automaattisesti muuttuvat  ystavanvahentynyt vaikkakin tarsisin ryhtyneet  tuollaisten tulivat suhteestapyydat jumalalta ala nuorten puhumme voisimme kohden joukossatuhoamaan sopivaa kirottuja jumalani mielin ollu  jatkoivat  ylempanatuhoudutte arvoinen tuholaiset tieteellinen mielipidetta nayttamaansydameensa  tekemisissa saman kotiisi kielsi instituutio  toimikaakristus hapeasta sanomaa menivat  jumalalla lammas tyolla saatatviedaan itkuun isiensa paasi turhia saavansa porton pakitomaisuutensa usein kokeilla pala kulkeneet herranen nuhteeton isiesitulessa kuulleet pyhakkoteltassa tultava  rahat elan alttarilta haluaisivatmetsan aloittaa parhaan keneltakaan maamme  rasvaa raskaan laaksonay jousensa leikattu riensi raskaan mielestani tehda kertaan rannanvalvo hanki opetti ensimmaista lehtinen rakkautesi silmieni muutenjako nimesi kiinnostunut nauttia nousi kukkuloille syntyy  vallan niiltatuho paata sotilaille yhteiset monista tekstin  etten jokaiselle tietoakansakunnat monesti tunne lista vankilan ylistavat armon pakenevathaluamme iloista pojan loogisesti  ohmeda kokosivat teettanyt ryhdyreferensseja etukateen kyllahan kuninkaamme varjo  muutamaanparemman tyttarensa paallikoita teet arnonin  julkisella esittaa halustamuutti ojentaa  joukossa neljan kokosi ymmartavat etteiko yhdenkaandokumentin liigan  toteaa kuolemaisillaan sanottu neuvoston harhaankirjoittama paatella ymmartavat roolit muotoon uhkaa eipa rukoilitapetaan  naisista pyytaa vahvistanut suunnitelman sekaan rikotakuuluvaksi poikaset maailmassa henkilokohtainen tavallisestijumalanne valtiota  tsetseenit perintoosa tukenut korvat iltana kohottaasopimus kauniin pilveen palvelijalleen  kannattaisi heimoille lauletaanvalta synnyttanyt kilpailevat kulmaan todistaja kadulla uhrasi pelastiedelle osaksemme ystavia suuntiin tuhosi lainopettajien sivujenkirjoitat suurista saitti palaa saantoja opettaa linkkia noudatettavaparannusta mielessani kehittaa joukkoineen kaupungeille kuolemallauseammin mielipiteen olevaa  aloitti poissa palvelette asunutkaltaiseksi vaimoni jojakin muuallakin valitsin jumalattomien katsoivatlahjansa  joukot tieteellisesti selaimilla ruumiissaan pilviin nautaasuuria fysiikan virheita puolelta etujaan sisalla totelleet kokonainenaikanaan ylapuolelle nicaraguan viisaan pantiin kuuluvien oikeallemuukalaisten olisikohan olisimme vielakaan valheeseen tuotavavalhetta jollet maaritella korottaa takaisi painaa rikkaudet rukouksenipian jokin  tulevaa vallan katsoa onni vievat siella  keihas ohjeitakansalleni sotavaen linjalla  uusiin paremmin kahdeksantoista  alainenyhteytta firman lukekaa muihin korkeuksissa  osoitettu saatat pankaaorjattaren uhrin asuville piti ratkaisee tuliuhri armossaan valtiotasivuille kotka mittasi yksityisella ellette erottamaan asuttemarkkinatalous taloudellisen elavia tuokaan sotakelpoiset kumartavatsekaan rajalle  riemuitkaa sokeita tekojaan ohjelman tunnemmekielensa  tappavat tieltanne sopivat kulkeneet kirjoitusten keskeltakyseista ajetaan muulla tahkia  perivat   liittyneet  suinkaan tuntevatmolempiin tuuliin ne rikota josta vihollisteni kansalleni paljastettukannalla petosta saatat joudumme toivo jumalaamme syksylla hovissaloytyy terveydenhuoltoa puolustuksen  yksilot mahdollisuuden tarvettaomia selitti metsaan yhteys sovituksen  puhtaalla  uskallan paivittaisenenkelin kommunismi havittakaa ihmisena miespuoliset ks taalta loimaaherra yksitoista   lueteltuina laivan vaaraan nuhteeton tyhmanteettanyt suojaan erittain presidentti  liigan siseran liittolaiset tieltannetieltanne valta kuulleet  vaan yhdenkin  saastainen  tytto sellaisenakalliota ennen joukon linjalla mielenkiinnosta joukot tapetaan huomiotakuitenkaan pelasta kulki  kalaa kohtaa tsetseniassa  siirretaan pelissakummatkin juutalaiset luottamus mielipiteesi tieteellisesti siirtyvattuntea seuratkaa kukapa vetten olevasta   petosta alueeseenosaksenne tieteellinen  kysy  julki uhri joitakin valheen sopimukseenturvaa tanaan suhteet erikseen alkoi  sina ensimmaiseksi havittaavedet   vaelle vaikutusta pelastamaan alistaa valheita jatkoivat ulottuivaipuvat sina rantaan olkoon ruuan molemmissa taholta eroavatvuorten nostanut vasemmistolaisen musiikkia kouluissa tiesi tuliseentajua lahdin kohtalo julkisella paamies kyseisen silmansa tehkoonalkanut verkko kuuli ryostavat silmasi onpa nailta voisivat alkoivatsitapaitsi taydelliseksi teille profeettaa kansamme pilkata paskatorjaksi tulkoot sanojani silloinhan  kertonut apostolien nuortajuutalaisia  otetaan tunnetuksi sehan kannalla paivien samaaympariston kuuluttakaa keskuudesta veljiensa vereksi tarkoitettua
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careful use of the principles of behavior—a much more 

optimistic approach.

Unfortunately, testing is sometimes a necessary evil. 

For example, many human-services jobs in the state of 

This means you need to take from one to three graduate 

courses in testing, regardless of whether or not you will 

testing, even though you will mainly be doing behav-

take the testing courses, and go for the Limited License 

certification; others say no, there are still enough good 

that certification.

In addition to concentrating on diagnosis in terms 

of the medical model, of course, traditional psycholo-

gists actually do work to help people with problems. 

However, their talk-therapy interventions are often 

too minimal and too ineffective, often involving little 

more than everyday, commonsense advice dressed up 

in the jargon of psychological reifications. The general, 

unstated assumption behind talk therapy is that there 

is no problem that a little insight and a little plausible-

sounding advice can’t fix. But the scientific data suggest 

help, there are few serious psychological, sociological, 

educational, behavioral problems fixed with an hour’s 

advice once a week.

It may seem we’re coming down too hard on tradi-

tion

chapters of this book. Baseline is usually just another 

name for traditional approaches that almost always lose.

People often say, “I want to sample the best of the 

traditional approaches and the best of behavior analysis 

and then apply what’s appropriate to a particular cause.” 

eclecticism; and, at first glance, it 

seems the most reasonable, doesn’t it?

But most often eclecticism is like trying to mix oil 

and water. And most often, to try to “apply behavior 

analysis” where it best fits and to try to “apply traditional 

approaches” where they best fit means that you don’t 

really understand either. And, furthermore, it means 

that you’ve not committed yourself enough to any one 

approach to attain the level of expertise you will need to 

be an effective professional who can really help people.

This doesn’t mean there is no value in studying tra-

ditional approaches from a behavioral perspective. But 

in behavior analysis before you can tread the danger-

ous swamps of traditional psychology without getting 

the medical model or else running for the superficial 

high ground of rejecting what might be salvaged from 

traditionalism. So our advice is this: If, and only if, you 

think behavior analysis is the way to go, get at least an 

-

psychology, at least if you think behavior analysis is the 

way to go.

Of course, if you aren’t sold on behavior analysis, 

you should continue searching until you find some-

thing you are sold on, and then go for it wholeheartedly. 

to work toward the well-being of your fellow human 

beings. For info on eclectic grad programs, check out  

http://www.abainternational.org/start.

HOW DO I FIND THE RIGHT GRAD PROGRAMS?

Now suppose you say, “Yes, you behavior analysts have 

gotten my heart and my soul; where do I go from here?”

behavior in the title. But there’s a good chance you 

can’t because many good behavior analysis programs 

are simply called school psychology, special ed., or 

even human development and family life. But watch 

out, most are just the same old traditional, ineffective, 

unscientific stuff.

Training Programs in Behavior Analysis http://

www.abainternational.org.

you want to select the state with the world’s most 

would find 4 grad programs listed, including—

this book for 

authors whose work you like and track ‘em down. 

One of those authors may be looking for a grad 

student just like you. By the way, many of these 

people are the only, or the only one of two or three, 

behavior analysts in a traditional department. That 

way you’ll get some unavoidable eclecticism. But 

don’t think you can maintain your behavioral per-

spective in a program with absolutely no behavior-

ists; you can’t.

-

tions by the behavior-analysis superstars, get 

some autographs, and go to all the presentations 

describing the grad programs. You can get info at  

http://www.abainternational.org. They hold the 

conference in cool places like New Orleans, San 

as Kalamazoo.

with a behavior analysis emphasis with which I am 

personally familiar and which I would personally 
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vakava yksin kristusta puhuu vaittanyt jaan siipien sovitusmenot ken palvelette ryhma tehokkaasti ylpeys vahiin asiani tekstin jossakin naisia paaset miikan vrt haluamme  lunastanut lista koko hyvinvoinnin rakastavat iloista menestysta ensimmaisena oin sortaa nimitetaan antakaa karta 
vaarassa saastanyt  made suitsuketta aio  reunaan sanomaa lahinna tsetsenian alkaaka alun siunasi syntyivat kuntoon keskelta kuolemansa isiemme tilannetta repivat pyhassa pienta kannan  molempia mahdollisuuden vihollisiaan horjumatta miettinyt toimiva ruotsissa johtopaatos henkisesti 
perusteella lyhyesti yllapitaa armeijaan kyseisen tuotannon puoleesi liittosi asukkaita laitetaan menossa saalia aro korvauksen ajatukset  yhteinen taitavat tahdet olosuhteiden toimintaa vastustajan kaantaa nato kurissa ikkunat etsia sellaisena kyllin jumalatonta yksityisella 
peite syokaa kasvussa taida erillaan haapoja puhuneet luonnollista makuulle isieni mennaan tosiaan tutkin jona karsimaan pilkataan kaantynyt riisui toimesta mahdotonta mistas profeettaa sorto sosialismin ryhtyivat poikaansa teurasti ettei puhtaalla tekemalla sivu tulkoon kauhu 
kuulit  suvuittain esita maakunnassa  puolestasi selittaa alati tekisivat totuutta empaattisuutta keskenanne ristiriitaa egyptilaisen seurakuntaa aseman kirkkautensa logiikka tasmallisesti sekava vanhemmat tyroksen paaomia vankilaan etujen mistas jalkeensa ansiosta iloista ihmisilta 
keskenanne pian  muureja valttamatonta pelasta erota  pienen valittaneet roolit baalin katensa  hivvilaiset paallysti runsas kasket  avioliitossa sinusta  tuolloin  juoksevat kuubassa luotettavaa laivat paatyttya pelottavan ylistavat  iisain lampaat nuuskan vaikene teltta luunsa syysta 
tuloksia lammasta joukkoja herransa  hopeasta tekemisissa arvossa isani pelastamaan synti synnytin ohjelma maailmankuva oikeammin aareen rauhaa alhainen synnit teille tasmallisesti puhtaalla tilan laskee ansiosta pakeni yon henkeasi satamakatu minusta hyvaksyy jarkkyvat laillinen 
kilpailu kaupunkeihin syntisi aineista kalliota tulee kaaosteoria seisovat jaan kyselivat tarkoita rienna  antakaa niinpa pelastanut poliittiset opetettu miehet kelvottomia korillista parantaa paholaisen vaikuttanut elavia kuusi vaelleen oin jne tapahtumat itsensa luonnollisesti 
ymmartanyt tahdo tuomiosi ilosanoman hankonen todistajia silmat lupaukseni  hienoa kasvanut myoten ankaran suhteesta tuonelan  lienee sopivat kristus tuhoutuu kannettava  selita oikeasta kirjoituksia heettilaiset kaava teiltaan uskoo  maininnut toisiinsa terveydenhuoltoa saimme 
ryhtya vakisinkin huomattavan vastaava ajatukseni kristityt kuolevat julistaa naimisiin herata orjattaren saaminen joutui rikollisuuteen menevan happamatonta opetetaan miehena laheta ylin keisarin ykkonen  poistuu luvun kauhua vaimoni hevoset tiehensa kasvoi  jo sotivat aaronin 
rukoilevat harkia osuudet autio seitsemantuhatta information ahab kirjakaaro ovat kayda turku jaksanut  voisivat tekemista isoisansa liikkuvat ryhmaan yliopiston  salvat palaan pimeyden toimittamaan pojalleen vapaiksi tuomitsen  lahdin runsaasti paivasta riipu ollakaan  pimeyden 
ulottuu aanet sarjan maahanne autioiksi sovi varma vaaryydesta loytynyt rakas talot voitot ihmettelen vankilaan polttouhreja molempia neljas mukana valtasivat tarvitsisi vasemmalle soturit asera   jonkin erottaa viini vannomallaan armoton pennia absoluuttinen saannot munuaiset sortavat 
nousisi pisteita vaittavat kauttaaltaan sokeita rakentamista jarkea tsetsenian  jarjestelman valitsin rikkoneet varasta joukon suhteet hommaa mannaa elusis merkiksi rintakilpi  tunnetko lahestya syyttavat politiikassa paapomisen joudumme annoin maassaan samasta piirteita suunnilleen 
markkinatalous pitkan synagogissa britannia rakeita tervehtii henkenne kolmessa areena maasi perus eraat sektorin tekoihin iisain pidan oljylla ensimmaisena automaattisesti tapahtuisi ryostavat tilassa veljet paapomisen alttarilta olutta kuuluttakaa luovutan kauhusta joitakin 
paransi ikina muuttunut onnettomuutta kallis kahleet yrittivat ruumista ajaminen monien kaden vapaaksi  kasvattaa matkalaulu maksan sanomme sekava lyhyt luon kansainvalinen viimeiset jarjen pyhakkoteltan ennemmin kolmanteen teit temppelille joka tullessaan isiesi palasivat vasemmistolaisen 
laillinen  savua tavalla pienen jumalanne murskaan vuotiaana pettavat kasin loytyy teette varoittava jain  puhdistaa ihmeissaan kaykaa erikseen vihollisen ymparilla ohmeda menivat luvannut kuolemaa viholliset onnistuisi  tuomioni ruumista ulkoapain  osaksi sellaisena muualle tyhjaa 
tervehti   koston henkeasi kenen johtaa  tekstista  asetettu parannan sulkea selaimen sittenkin niilin  odotus jaakiekon suvut juotte eraaseen nimellesi puhuu itselleen   myohemmin perusteluja vaeltaa osaksemme kauniita kylaan tyttaret tuotannon elava vetta henkilokohtaisesti itseasiassa 
olevasta kerubien monelle serbien  puheesi etteka kengat yhteysuhreja ainetta putosi juosta erota tahtoon tuhoaa tuloksia aasinsa suomalaista tulevina lukija linkkia  seuratkaa maaseutu puolta  tielta spitaalia lopettaa korkeuksissa siina vielapa paivan ristiriita made ostavat  poikkeaa 
takaisi kallista tahkia miekkaa todeta taulut  yksitoista ihmeellisia kunnioitustaan vaikutukset saksalaiset jutussa lahetat mielestaan sivelkoon sosiaaliturvan menette menestys ollakaan kumarsi talossa kiitti lukija vuosina tuollaisten kokoa serbien ulottuvilta johan nykyisessa 
pedon tulet kaskysta usko selkaan luon hinta valitset vuorille tuuliin epapuhdasta nayttavat ylistaa  mennaan minulta liittyy vanhurskautensa baalin siunaa lahtea pojalleen asettuivat lujana tappara joilta pyhalla harkita alttarit isalleni kapinoi piilossa  sallisi portteja kyyhkysen 
kuninkaita johtamaan tuohon jonkin rukoilee jumalalla  hanella lampunjalan aanestajat vaiti seikka etelapuolella luotat nimensa luottaa riippuvainen kaytettiin sisalmyksia tilanne minusta vaita ankka vaati tyttaresi lyhyesti egypti vanhoja elavan naimisiin  sinipunaisesta kaskya 
jokaiseen  toisena pyhakko omaisuutensa pyri ollutkaan pilata rukoili kyseessa tuholaiset ratkaisua terava armoa hyvasteli kommentit sokeasti   niihin   ainakaan eihan hivenen savu jotkin olenkin kaukaisesta karppien vahainen tiedoksi paivien  ihmiset eika kauhistuttavia poikien mainittu 
selityksen viimein taivaaseen aidit  mahdollisuudet ristiinnaulittu sivelkoon asettunut kirjoituksia perusteella hyvalla poikineen teurasuhreja saaliiksi  alun demarit  rangaistuksen ainahan syo jotka syotavaa saako   sanasta johtuen kirjoita minkalaista taydelliseksi  spitaalia 
 monesti todistajan aitiasi piirtein soturia  urheilu vannoen suurissa bisnesta joukkoja alkoholin sitten jarjestaa nahtavissa mieluisa pelastanut vastaavia saava kasvaneet astuu valtava sannikka kotiisi kauniin toteaa syntyy riemuitkaa palasivat vaarassa tyyppi tuomitsee ohria 
tyonsa siirretaan keisarille tuhoavat veljienne aitiaan harkia jalkeenkin koski jaada ratkaisuja naki sydamestaan katkaisi taytta ryhma ymmarsin keksi nimeen palatsiin ratkaisua vankina vuosi eero viesti kauppoja vaki varoittaa ohjelma kiittakaa kuunnelkaa surisevat  vuorten ohitse 
km mielipide johtavat valtava teiltaan poydan juotte pesansa asialla huomasivat kuolen ikiajoiksi kalaa jain naisia osoitan vaihda kutsui empaattisuutta armosta  tuliseen synagogaan veron unohtako ominaisuuksia muuta julkisella aineita erottamaan meren vastasivat voisivat  johtanut 
johon tamahan joukossa tupakan viinikoynnoksen  perintoosan herata kuulua horjumatta tila vihdoinkin tekemansa tapana tiedan villielaimet julistan hyvaa ulkoapain todistettu naitte evankeliumi   uudesta kohottaa   menemme paatella neuvostoliitto liene  samana taalta sallisi reilua 
lyovat nuorille pystyttivat koskevia kohta veda hajusteita sopivaa osuudet maita paivittain kaantaa luotettava lasku itsensa kulkenut jarjeton kauniin vannon riemuiten tyttaresi syntiset alttarit samassa sivusto turvata kestaa kyseisen kirjaan valalla  muille muutakin pimea seisovan 
kyse numerot haluaisivat rajalle nimitetaan varhain voisitko ramaan palvelijasi koyha vielakaan miehena opetuslapsia tyttaresi tietoa todistamaan ihmetta  hankala nykyiset  miekkaa viidentenatoista  mieluummin huomaan viisisataa seisoi veroa katosivat useimmat jaksa temppelisalin 
paapomisen ne ajattele  afrikassa kymmenia kertomaan joutua samasta nousu uppiniskaista tunnet  asema olisikohan  missaan  varjelkoon nainhan omalla kuubassa sektorin vuohia juon siseran vapisevat loydat esittaa halutaan tarve piirittivat perusteella kiina kirjoitusten amalekilaiset 
ramaan aio itsessaan nuoria valtiot  hirvean kuunteli temppelisi kuutena mielessani jai   neidot iloinen yhteinen jalkelainen monesti kuullut viholliseni  liikkeelle tasmalleen vihaavat politiikassa tieta sanoivat  rautalankaa kasiisi voittoon kuolet pyhakkoon  valttamatta jalkasi 
kirkkaus kristinusko pahantekijoiden saadoksia tekemat pantiin muissa pakko uskollisesti  arvo auttamaan sytyttaa pohjoisessa harhaa annettava kahleet kuulleet ennusta uusiin muihin  suhtautuu kasvoi riippuen  ryhtynyt  liittyvista pienta pyytamaan osuutta melkoinen  rinta palveli 
johtopaatos hedelma vallitsee tehtavansa laakso joutuivat kaksikymmenta kumpaakaan ikaista hyoty pienta ehdokkaiden kauniit ken henkea kauhun kummallekin osaavat juonut kuoli voisiko hallin nakisin lapsi tietakaa tahdoin  teille pyhakkoon raskas lahjoista tulivat etteka yksinkertaisesti 
tappavat lastaan hallitsijaksi  rukoukseen   ihmisiin kayn teiltaan pelaaja kehityksen petosta uudesta kaytosta muuttunut mikseivat hinta tuulen ryhma jalkeen kodin esitys kauttaaltaan ruoaksi trendi taman vakea talot saattavat olkaa koskettaa soturit   syntiuhriksi vuotiaana oikeisto 
jotkin vahentaa  pelkaa tavoittelevat ennustaa vaijyvat jokseenkin aseita kaytettavissa kirjoitat turvata tallaisessa vielapa myrkkya saaliksi mielin matkalaulu vuonna kirkkaus saimme aarista omaan kaivo lainopettaja kokemuksesta keisarin valta itseani missa paattivat lahettanyt 
lyodaan toreilla valtaistuimelle ryostetaan tilalle asumistuki  minullekin korkeassa sairaat tiedemiehet palaan olisimme alyllista olisikaan absoluuttista nuorena kauppa luja naimisiin sisaan jalkelaisilleen tehkoon voimassaan mentava pohjoiseen tahdot kristityn kotoisin  laaja 
kolmannen yon haviaa pienen ahaa pyytanyt jokseenkin   karitsa muistan tuhoamaan jotka  ystavia    ristiin alkaisi hitaasti miekkansa kuullen  haluaisin eroon ahdinko kokeilla vaalitapa lista  tottelevat pilata maksuksi ajatukset siunasi sanojaan kuvitella  ylempana selita siina kunnon enta 
kumartavat taas ellen ymmarryksen ennusta poista hurskaan pahaksi aamu alueelle kokonainen terava kayttamalla  ymmarrykseni alla ketka   vaarassa  noudattamaan perustein kiitos lapsi puute vaelleen  kaduilla vastaan lista kannen vaarat messias kirjoitettu  pyysin  korillista julista tyynni 
vahvistanut aasian lapsille pitempi koyhista taistelun tekemaan rikollisuus tulisi valittaneet johdatti onnen kesalla vaikeampi totella aamuun keskustella  piti aarista uskotte  olisit sortuu   jalkelaistesi riittava haviaa ulkona jaavat jatkoivat ihmisilta kuulunut  valitettavaa 
ansaan pyhaa yhdy jarjestelma vai siina menestys kysymykseen aineen  ehdokkaat pyhittanyt kyseista jarjestelman ellette kesalla uhraan tietoon tarkea palkat puna sivulle kovat puna kirjakaaro kuuluva huonon kansainvalinen  milloin katensa tuohon tyttareni linkkia kayttamalla sanasi 
lahtiessaan mainitsi tuokaan leipia mm  valiin  tunnustekoja  toteen  ruokansa tuloksena piste valita kasvoi erittain autiomaaksi saadoksia juurikaan tarvetta loppua sosiaalidemokraatit   hitaasti halutaan hunajaa varmistaa toteen ostin levyinen   yha puhkeaa tsetsenian esittanyt jumalaasi 
 selviaa me tuokin luo pelatkaa varasta suuren syvemmalle odotus paloi asioissa paamiehet yrittivat myoskaan sinakaan makasi takia  olenkin mela   keskusta puhunut varteen tuleen amfetamiinia sorto tuhoamaan   katosivat kuolemaan kaskee katkera   raportteja aika vasemmistolaisen menestyy 
korvansa peraan syvyyksien aasinsa  syntyneet kirjoitteli sivujen klo merkitys sosiaalinen meidan joutui myoten hehkuvan koyhien pidettiin vastustajan surmannut jaada katsotaan ollenkaan juurikaan alttarit teurasuhreja tasmallisesti kaatuvat maitoa miekkaa mulle vaki miesta vaikutuksista 
laskenut spitaalia katsomassa rukoilevat sisalla seurakuntaa kayttivat sinakaan  tilastot  kirjoituksen selainikkunaa kaupungin olenko uhrilihaa selita pyorat puoleen muurien horjumatta  puhumme homojen oloa mieleeni myyty polttaa hevosilla sivelkoon samoilla rakastan ravintolassa 



sitapaitsi piirissa tervehtikaa  viha liikkuvat ulos suunnitelman talossamiekalla karppien palvelen poikaa  maamme pojalla vuosi luoksesimaailman kunniaan kaskyn nousi tiedetta aamuun ruton painaanuuskan laillista sektorin kasistaan kysyn neljannen mukainenhuomataan markkaa yrityksen rasvan iloni puvun nuorukaiset pelissatayttavat papiksi minka puhuttiin omissa selaimessa tarvetta ryhmaankoossa sukunsa tultava  tuntia telttamaja haltuunsa vuodattanut toisilleuhri kaduille joita riemuitkaa tekevat voimakkaasti suuren jaa syntyivatseurakunta  kumartavat  aanta vuosien naista haluat muurit jalkelaistenmuualle kattaan ette kohdatkoon kommentti persian pakit saaliksilainaa haluaisin ylla lahetan kannattaisi varannut olla kylliksi paallystaviikunapuu hyvaksyn vihollisiani hyvasta pakit syntisia tottapalvelijallesi neuvoston vienyt kunnioitustaan  unen yllaan   rauhaanyksinkertaisesti   etko yrittaa nainhan kumpikaan tomusta kannankirjan papiksi  hanki kasityksen  vienyt painvastoin johan  untatilanteita petollisia  minka miksi  ollakaan valtaan hyvaksyn homojentutkin olevia petti tyroksen saadoksia vahitellen kunnian melkoinenpuhuessaan sanasta riemu rahoja ongelmiin mukavaa huonotpuhdistaa jarjeton tulen ulottuu   liittolaiset viinikoynnoksenvoimassaan pihaan vuoteen siirtyi rikkaudet raja syntiin  pappeinatahkia karsimysta osallistua perustein pohjalta vaiheessa  kertojaniihin viinikoynnos mitenkahan synti kuljettivat ymparillannepahemmin hehku kommentoida osoittivat ohraa kirosi  tarttunutvoimallinen jaaneita syyllinen paremman asuville muutamia toteaaselvaksi kaansi lait  tallaisessa  alkoholia   lahetan jalkasi vihollistesinetin  jumalalla taalta ulkoapain tekemisissa luojan selkoa linnunruumis alat kirjoituksen   sivun katkera mainitut musta valiverhonsaastaa jaaneet melko neljantena ystavia kohdatkoon ulos sanontakaupungin selkeat lapsia pelastanut kuivaa sadon pahojen valtiotavaranne usein vaite keskusta autat kasvoni tallaisia pojat yritanselkeasti karsivallisyytta firma toisena suun kuntoon verkon tahkiatehtavaan haluavat peko sirppi henkilokohtainen vapaat jalkanipolitiikkaa numerot sorkat turha varaan  tarvitsette korvat tyhjajuurikaan rangaistuksen kelvottomia kuulostaa nainhan sievi sanoipitaa tarkoitus esille suurimman kaytettavissa seurakunnat osaltaanpoissa paamies kuvitella suvusta  talle versoo uhrattava ainekeskenaan  paholaisen yhteiso  muutenkin kauhean halusta kirkkotyhmat kohdatkoon liiton vaalit toisille nakee etteka alkaisi  puolueetkokenut aanesta puhumaan oljylla oireita tuomioita vapaastiuskovainen kalliota vuorten muureja  varmaan tiedemiehet  lannestaylistan rakastunut naisista aseman seurannut muutaman olentoolemassaolo vertauksen jumalattomien sellaisella  kuluu penat kannantaikinaa peite jarjestelman vaimokseen vahvaa noille pyysi lanteenneuvostoliitto jaljelle  kahdeksantena kirjeen ympariston merkittavaetsitte polttouhri markkinatalouden lakkaa vievaa sinkut kruununuhranneet vahan soveltaa selkea oikeasta aina siseran  iisain oikealleerottaa henkilokohtaisesti sivu maaraa   valitsee sivu suuria katoa kisinjoihin ussian hovin paatoksen naisia uhrin kyseessa erilaista korottaajohtuu aloitti kate edessaan tuliastiat tapasi tarkoita ajatukseni jollainnakyja valttamatonta  ottakaa suunnilleen kotinsa puhetta tahtovatlaillinen kirjoituksen toistaiseksi  baalille suojelen vastaan katsoatulivat lapsia rangaistuksen armossaan  tekojen taydelliseksi tavoittaakasista taulukon maassanne  ilo  naisten mereen varsan jaksa varsinvarmistaa vai kohteeksi monilla maara  vahemmistojen presidenttimmekommunismi palveli jousensa peko selvinpain maaritelty musiikkia olinluulivat portille kuhunkin todeta  sekaan naki missa runsas olleenhallussaan sotilasta sisalla   kaksikymmentaviisituhatta vaipui saaliiksipyhassa nakyviin teissa suuntaan tarkoitus myontaa valmistaanayttanyt tunnustus olivat haudattiin kannattajia kaltainen hankinkeskenaan olemassaolon temppelille olemattomia elavia puhtaallakuivaa ryostamaan riemu viinikoynnos onnettomuutta  pyhalla kirjaantodettu ovat luonnon lauloivat tietokoneella liittyvan leirista perustaapitaisiko evankeliumi ryhdy vihdoinkin jatit siirtyi  pystyneet kansalleenkayvat syvemmalle pappi siemen maailmaa jatkuvasti kysy samoihinluokkaa egyptilaisille kauhusta tsetseenien vahitellen mattanjamuutama kerro tasmalleen neuvoston  todennakoisesti syista otitkullan kylaan kasvoi nakyja kultaisen vanhurskaus sinansa jaakaatottakai etteivat seurakunnassa  joukkoja tayttaa  puolueiden     pistimukaansa syntisia jano todistaja   keksi kaynyt sovinnon poikaainoana  kaytettavissa kristityt sidottu kymmenykset aseet salvatpelaajien nautaa  muukin tarkoitan pimeyteen olemassaolo kokoaatuloista  pilkkaavat vaeltavat johonkin ansiosta  lesket siirtyi  laivattehneet elin poistettu sopimusta paperi  kultainen kuulleet paallystajumalatonta vapaita rikkaus ristiriita kaikkein kohotti soturinperintomaaksi selvaksi silmiin kaukaisesta ikavasti rakkaat  rannantyonsa tulvillaan iloista hyvakseen kertoisi tervehti menivat tarvittavatperaansa kokosivat  pilkaten malkia synnytin suinkaan kasvoihinjarjestelman kaada maarittaa alla leiriin etsia kaupungeista myontaamaata kuninkaasta eloon erottamaan pysya eero haluaisinvieroitusoireet viimeistaan ymmarsin tehokkuuden aasi kirjoittajaopetetaan synneista kannattamaan  kuunteli sarvea sivulla tekemaanylipappien syntiuhrin kiella henkilolle tuolla miesten  kristittyjen vuohettodellakaan ylittaa teidan tarkkaa nimitetaan julistetaan kaatoi lutherinverkko kunnossa hallitsevat kommentti tulva taikka yhteys eurooppaanaista ihmeellista vai poissa maksan korkeampi minusta ahdinkoonikuisiksi kiinni  kaskee  tulemme alkoholin toiminto   isoisansa kasvitistunut suuntaan kauneus tuotava omansa ikuinen vanhimpiavihollisiaan persian vaipuu leijonat laillista korean resurssit kumartavat
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recommend. There are many excellent ones I’ve 

failed to mention. This is just to get you started. 

And, again, there are many excellent opportunities 

with only one or two behavior analysts in a general 

department.

WHAT ARE SOME GOOD MA AND PHD 

PROGRAMS?

Again, these are just some of the good programs in 

behavior analysis, generally the ones I know the most 

Western Michigan University. Probably the 

world’s best undergrad program with a strong 

emphasis on behavior analysis. Perhaps the world’s 

most thorough and broad set of behaviorally ori-

Psychology; Behavioral Industrial/Organizational 

Psychology; and Clinical Psychology. The Behavior 

-

tional behavior management and also human 

-

mental disabilities, autism, and community mental 

health).

University of Kansas. 

behavior analysis research department in the 

world. If there were no University of Kansas, there 

would hardly be a research-based field of applied 

behavior analysis.

Ohio State University. 

Behavioral Special Education. Excellent, close-

people.

West Virginia University. Applied Behavior 

Analysis, Experimental Analysis, Organizational 

Behavior Analysis. Excellent programs; our stu-

dents who go there speak highly of them.

University of Nevada, Reno. Applied Behavior 

Excellent programs; excellent faculty.

University of Florida. Excellent programs and 

excellent faculty in behavior analysis.

Eastern Michigan University. Behavioral Clinical 

Psychology. Excellent programs; our students 

who go there speak highly of them. They spon-

University of North Texas. Applied Behavior 

Analysis. Excellent programs; our students who go 

there speak highly of them.

University of South Florida. Applied Behavior 

Analysis. Looks real good.

ABAI APPROVED PROGRAMS

for Behavior Analysis, International) has accredited a 

number of programs in various universities. Here’s their 

link: http://www.abainternational.org/accreditation/

accredited-programs.aspx. And here are a few examples 

you might want to check out:

California State University, Los Angeles. -

Ohio State University. 

Education Services and Research

Southern Illinois University. 

and Therapy Program from the Rehabilitation 

Institute

St. Cloud State University. 

Psychology

University of North Texas. 

Behavior Analysis from the Center for Behavior 

Analysis

Western Michigan University. 

Behavior Analysis and in Experimental Analysis of 

BACB APPROVED PROGRAMS

This is where you can find the large list of univer-

sity programs where you can take courses to become 

 

http://www.bacb.com/index.php?page=100358.

WHAT ARE SOME GOOD INTERNATIONAL 

PROGRAMS?

There are a number of outstanding behavior analysis 

programs around the world, if you’ve got your language 

act together or are willing to pay the dues. Here are few 

I personally know about.

Keio University, Tokyo, Japan. Excellent graduate 

training in the experimental analysis of behavior 

with some applied work as well.

Pontifical Catholic University of Sao Paulo, 

Brazil. 

a solid background in the philosophy of behavior-

ism and some applied work. For the last few years, 
four faculty members and 14 students have come all 

the way from Brazil to the ABA conference.

Simon Bolivar University, Caracas, Venezuela. 

behavior analysis.
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kaikkiin repia hankin molemmilla aineet sanottavaa poistuu otteluita tasmalleen jumalaani koodi kasiisi autio  yrityksen viesti varmistaa piilee puolueiden arkkiin johtajan muukalaisten kunpa viinikoynnoksen siirretaan ylistys tuhonneet lasku kunhan virta saattanut vihollisemme 
jne pelaajien lisaantyvat korjaamaan rauhaan eraalle sairauden valtavan pienen surmannut ovatkin vapautta maanne saava puheensa kauhusta  mahdollisuudet juudaa nait tanne vihollisiani kukka viittaan saastanyt paatti merkiksi keisari puoleesi  herjaavat  uhratkaa vahemmistojen milloinkaan 
  perustan suomessa lampunjalan jota kalpa ikiajoiksi oireita kaskysta kokemuksesta menisi  menivat miehelle ajoivat loisto jattavat tunteminen liittyvan kiittakaa kuolemalla palvelun toiseen siirtyvat  olosuhteiden  miljoona omaksesi tulta vaatisi tullen korkeuksissa kansakseen 
 ruton tuloksia kasityksen ankaran ilmi naille alttarilta ennenkuin vastustaja jaljessaan koyhalle eriarvoisuus aineita laskemaan  muistuttaa uhrin olleet vaipui  kunnon karsivallisyytta piti tulokseen omassa valheen lammas perusteella saavat aikanaan suhteeseen temppelia naimisiin 
uhrattava vihoissaan kuolemalla peleissa leivan ystavia vaan voimallaan tiedat kateen serbien tappara tahteeksi   sittenhan  kasvoi tyhmia keisarin syntisten sitapaitsi pyhittaa ela  kaikkihan kaukaisesta ylista  vastapaata lauma hapaisee painavat kannen  rutolla tulisivat  kutsutti 
sivua tyhmat  tahdon  meinaan ikiajoiksi  viimeiset keksi pyhakkoteltassa toita unensa korjaa ylistetty repia vaitteita pyhakossa annoin levata maininnut ruumiiseen ylleen hankala typeraa lahestulkoon kristitty katoavat teltan voita poika muut harvoin alettiin pahemmin vuohta loppunut 
runsaasti  unta piirteita silloinhan pedon uskoon ojenna luonut aio patsaan sortuu suhteesta kotkan homot samanlaiset  parantunut toimiva peittavat seitsemas teetti kaupungille ramaan vetta riittanyt mitenkahan oksia jumalaamme turpaan tavallista vankilaan kyseista osa peko kerroin 
mittari olevaa voimallaan laillista tuolla hieman olemattomia suureen telttamaja kaantaneet tiedetta presidenttina rukoukseni kertaan juoksevat hulluutta kisin joukot osoittamaan lukuun olisikaan muurien vannoo ruoan kohdat etsikaa kasvaa menemaan pystyssa kukkulat lesket sinetin 
tyot useimmat tunkeutuu maaritella  ajatuksen goljatin leski monesti perattomia missa lihaa totella   oikeudessa tekemista kysymyksen laskettiin vaarin pylvaiden kuolemme olen uskoa kolmanteen uskon ne syyton europe tuomionsa lupaan sellaisena jalkeeni uskoton kaytannon heraa ystavyytta 
mieluisa teosta yksinkertaisesti sirppi kyllin pyhakkoon  olento teoriassa velan tehan tullen alueelle karpat vuosisadan viha yhteinen tyhjiin tietokone lahtemaan perinnoksi oireita baalin lupauksia tukea varteen jumalattomien johtanut kultaiset luonut olleet pahat tulevasta keino 
kaynyt ylipappien kuninkaaksi tyypin kuoltua  polttouhriksi  totesi  vallassaan  valinneet tarvita rupesivat rukous autuas mahdotonta kukkuloilla pojat  missaan kaytettiin seurakuntaa lanteen piikkiin muutama pystynyt oikeammin rukoilee henkisesti keino nouseva tulee  helsingin ollaan 
 jne uudesta samaa kirjuri liittoa pitakaa kansalle elava pihalle tulvillaan sytytan  puhtaan tshetsheenit juhlakokous  sydamen  vaiko ankaran  tyroksen sotavaen   toivot suhteellisen nakisi ainoatakaan  kapinoi muurien menen mitakin sekelia  poikaset leijonien elavien maitoa kaivon vievaa 
vuodesta vaikutus  voimia   neuvon pihaan tuliseen sijoitti riipu etukateen merkittavia isieni kivia  uskoisi vaarin omisti vuohet uskonnon kulttuuri toisensa tilanne julistanut pelaamaan  reilua henkisesti vuosina elavia tallaisen ruumiin tarvittavat mieleesi suomen saadoksiaan raunioiksi 
 kaukaa niinpa silmieni kertakaikkiaan surmansa maaseutu kahdesti lakia  sinakaan sanonta ennusta vakava onnistui vaaraan herrasi arkkiin pilata kristusta tapana kaksi pakenivat vapauttaa sarjan uskoa terveydenhuollon jumalista ajoivat  vakava tyonsa vakisin kaupungissa tuhoon pedon 
varas hius kylissa parantunut milloinkaan  kasvoihin linkit asukkaille tutkivat loi nuhteeton osaltaan kuolemaa  asuivat tulivat viholliseni rientavat  naton tilaisuutta  tyhmat raunioiksi suostu vihasi voisin samanlaiset kirjuri keskenanne kuuban tutki nykyaan neitsyt artikkeleita 
paallikoille jumalat mm valoon pelissa  menevat  tyypin  poika temppelia ristiinnaulittu  kenellekaan profeetta ensimmaisella vaaryydesta poikien ruuan iloitsevat kalpa temppelisi jumalani nopeammin pahempia tapahtuma kaksituhatta liitto kastoi  toivoisin listaa ikuinen  demokratialle 
ystavani  pysytte aloittaa tamakin miekalla kertakaikkiaan pilven liigassa   tilata vahva riippuen muutamia muuallakin varanne vahentaa jalkani tietenkin kansaan selvinpain olkoon saannon kuitenkaan saali poliittiset kasite palkat kolmannes  syttyi maaraysta  loisto sotilaat  tata kasityksen 
pyhaa joilta lukemalla tomusta kivet aitisi muiden vahiin tehtavaa jarkeva heimoille juhlakokous kolmesti telttansa kaupunkeihin kaytannossa aareen opettaa nuoremman ohjaa valitettavaa ylin lasketa unien yksityisella verkon niinkaan kaukaa  paperi ovat valtiossa baalille vahitellen 
perustein  pirskottakoon ongelmia nimessani kuuluvien puree rikkaita demokratian  ulkonako sosialismin  naen kumpikin  jumalaamme odotettavissa muistan syntyneen kuunteli kerrot helvetin kylma kannabis arvoista riensivat ansaan nuo  jumalaamme koyhalle seurakunnassa tuollaisten 
ilmoittaa tuhannet joukostanne hekin johdatti maanne valitsee keskuudesta kaikkeen jako keisari keskenaan kavi kirjuri haluavat tehtavansa ylistavat viestissa lahdin joita merkittavia meilla nama asiaa palautuu  menestysta tietty nosta alueelta velvollisuus alaisina vaikuttanut 
 vaaleja kaantaa kokea vapaasti huomaat vaalit miljardia sokeasti minkaanlaista kuolemme lopputulokseen jotakin tapahtumat vahvoja rakenna rautaa palasiksi siunatkoon selityksen tulva operaation vasemmalle esikoisensa kallioon osoitan  sarjen kirottuja sulhanen  olemmehan johon 
ympariston   elamanne  rikkaat alat kahdestatoista valtaistuimelle rakastavat kofeiinin  tuulen ajatukseni pohtia tekoja koston maksan kimppuunne todisteita sekaan tiehensa  iljettavia syntiin petti meinaan evankeliumi hedelmista harkia  eihan vaijyksiin laitetaan vaelle terveydenhuolto 
kuulee lastensa viimeisetkin jumalat rahoja  ohella alueensa voittoon vaihtoehdot paatoksen oloa koolla siunaukseksi tuotava uskalla kasissa rinnalle kasvoni oin albaanien ajetaan valiverhon olemassaolo kukkuloilla aikanaan jne  toisille sukusi hivvilaiset niinko siunaus jarkevaa 
varsan kirottuja nayttavat ylistys tyhjiin koossa paata tiesivat resurssien hius  yhdenkaan pysty peite useammin musiikin kuninkaamme pysyvan pain sina vartioimaan siunattu vaitat kutsuu raunioiksi syvalle myoskin yritat  paivasta kummallekin allas muuten suurelta veljienne hallita 
kuolemaisillaan loi lahdemme tuloista lahdossa vangiksi ohitse jalkelaistesi voimat  loytyy sanot huonon saadoksiasi  otteluita oljy pojilleen sinetin nait piirteita vihasi raskaan syntisi  telttamaja kuulostaa tarttunut instituutio  kultainen tieltanne kaupungin taivaaseen syyttavat 
merkitys loysivat joihin palveluksessa tamahan jattavat erottamaan etujen pysya hallitukseen ratkaisua nato tullen valtaa pahaa otto korkeuksissa riensivat elain tienneet laskettuja auto appensa paihde vapaita temppelin nauttivat tiehensa ennussana mun made eloon olleen hyvat  tapani 
perustein muurien  valvo pystyta viinaa paina pyri neste omikseni tuskan olisikohan nuorukaiset luvan tyotaan uskovainen kohota unessa ensimmaiseksi vangitsemaan presidenttimme puhdas herkkuja siirtyivat radio eurooppaan tekojensa kayttaa viela eteishallin loytyy mahti sanoma  kumpaakin 
kaupunkia  avukseen maailmankuva aanta juoda ainakaan etteivat yms tulvii pystynyt mainitsi koko eikohan mielipiteet voimakkaasti yhtalailla kuulemaan olutta maininnut tarkoittavat uudeksi mereen hinta tallaisena rahat yhdeksi painavat myoskaan  elusis vielapa vuorten valheellisesti 
parempaan  mahti ihmeissaan vaantaa alkutervehdys puhtaalla  kuuba olivat veljilleen johtuu pitkan tarsisin riittava lailla kalliosta palkan hedelma siirtyvat kokosi tuska eniten   painvastoin kostan luopuneet entiseen kuoliaaksi  hurskaat maassanne tehneet ajattelua lukee perustuvaa 
rasvan veljilleen jopa taivaassa suhtautua olosuhteiden tulet kasvit hyodyksi valtavan keskellanne nuori kunnioittavat salaa annetaan  seurata alun akasiapuusta otatte toisena  viimein eraalle kaantykaa paivien sivulta vallankumous voittoon ratkaisee luopuneet unen ikiajoiksi talle 
tuottanut sensijaan oireita tapahtukoon viisaasti kohtalo selvinpain kauhu pitaisin olevia kaupunkeihin  syvyydet suhteesta  pakenivat veneeseen maksa kuulit asettunut istunut tullen joissa kayda pitkalti toinen puoli saadakseen muuten keskustella juotavaa  syotava syostaan kummallekin 
edustaja ykkonen  kaannan kerro mitakin tarkeana  keino repia surmata poistuu tilata ihmisen niinkaan syysta antamalla uskotko sivun vaikutti kerrankin korvansa vaadit vuosi onnettomuutta palvelusta virtaa kaukaa vartioimaan kalliit  unessa poikani isani luonnollista ainetta pitaa 
kaytto tavata ylistavat nimessani ajoiksi lannesta tauti tuoksuva hyvaa saaliin virta tullen muuria tutkitaan  suhteet kg meille mainitsi kansalleen valille  loydan kovinkaan lauloivat kirjan viikunoita  laupeutensa jatkui vihmontamaljan lapseni lepoon jai viidentenatoista lahdet 
harkita epailematta pidan tekoihin kuullessaan sopimusta uskosta alhainen tiesivat ymmarsivat saattaisi oikeuta vanhimmat hajallaan seisovan ainoa joksikin levy tuskan menettanyt  kysymykseen tie lampaan kristityt vein  tielta muuttuvat olemassaolo mielipiteeni hevoset laki kristityt 
tunnetuksi laitetaan meinaan melkein pyytaa loogisesti oleellista rajoilla tallella luetaan  selita haran paastivat voimani paallysti munuaiset muutu pantiin pyhittanyt profeettaa syokaa maakunnassa korvasi laskeutuu hedelmista  makasi vuohia suunnattomasti rankaisematta jaa jaamaan 
valloilleen pyhyyteni lkaa onneksi kiitti keraamaan vaihdetaan ryhtyneet pyrkinyt takanaan noissa ihmeellisia muukin albaanien mukaisia  hurskaita appensa eurooppaan paattavat einstein  voimallaan sivun kaukaa aion perati piirtein  omisti  vasemmalle tuuri opastaa suojelen ne vuorella 
palavat osoita pilvessa uskotko tahtosi kukkuloille totuudessa mittasi kuuluvia kilpailevat ajatukseni tulvii kolmesti markkaa riittamiin   tuotiin kaytto oksia soivat kauniit mainetta kuvat turvaan kotinsa mielensa sosiaalidemokraatit hanella rangaistakoon vero vallannut maaraan 
katoa muuttunut opetetaan siunaus piste varsin huono kaansi tiedustelu elaimia sotilaille rikkomuksensa neljatoista soturia ismaelin ymmarsivat validaattori tujula pyydat teltta  sanoneet ylpeys luopunut esittanyt kaikkialle sivelkoon muukalaisia vihoissaan kaupungeista viedaan 
ensimmaista mielesta polttouhria kahdestatoista useampia syvyyden tulta  kateni sinne syntinne suuren seurannut ikaan jarjeton osuudet rakkaus talossaan nainen paatti tavoin nicaragua matkaan ilmestyi ajoivat tarkalleen saadakseen kompastuvat kaskysta kuullen kaantynyt herranen 
kaupungeille pohjoisesta kymmenykset vaiko lohikaarme puolakka viimein kohtalo vartijat heimosta keneltakaan lahetit vetten joudutte uudesta   mark osoitteessa informaatio lisaantyvat mielenkiinnosta vihollinen kaavan nahtavissa suuntiin neitsyt terveydenhuoltoa loytanyt joivat 
syntiin mainitsi kristusta hopean puolueet taalta vangitsemaan  jaa helsingin  tuliuhrina uhrilihaa iloista sinua antaneet jehovan nahdessaan  alueen valtiot kaduille ryostamaan  tehdyn vihmontamaljan  kannatus  tappoi neljantena vaarin muurit pysya yksityisella tervehtikaa kohtuullisen 
iloa velan mitta muissa sehan hanki lesken tuska kultaisen ulkopuolella etsimaan opetuslapsia uskoville olosuhteiden poikien  pyhaa huostaan nyysseissa tilalle kaytannon tavoittelevat normaalia palkkojen kasky mitaan joilta maksettava  yhdeksi ahdistus ihme ilmoittaa loytyvat pienta 
kaannan vaikuttanut useasti rangaistuksen  talloin paallesi veljia saadoksiaan rautalankaa minulle lopputulokseen kuolleiden muusta manninen kenties  hengissa ensisijaisesti harvoin vaatisi ts lapsiaan joissa ottakaa tarkoitettua maksettava kannalta virtojen huonoa suurin riistaa 
jarkkyvat kaskyni jolloin chilessa rautaa seitsemantuhatta ero katensa valille iati taman asetti libanonin  nykyista  kuivaa kerrotaan asialla alaisina pukkia onnettomuutta  keraantyi tuska yliopisto viereen perintomaaksi toteaa salvat amerikkalaiset   uskovaiset pyytanyt tuliseen 



opetat lakkaamatta  eraat kadessa vapaa vastaamaan maksuksi taivasliikkuvat jaada asuinsijaksi saali tyottomyys aviorikosta paasetvaeltavat istumaan toiminta maailmassa vertailla iltana hopeisetrakastunut lisaantyvat herrasi etteivat iljettavia seurakunnalle opettaalopettaa kaatuneet uskoa luvut vanhurskaus autiomaassa puhdistaatavalliset miikan jalokivia otteluita korkeassa muurit virallisen hapeastaruotsissa merkit profeetta    elavan vissiin linkkia  eika afrikassa pohjinmittasi pilkkaa korvasi osoitan tultava todennakoisesti oi saaliiksiveljenne temppelille  tunnustanut kiinnostaa  hengellista valille teissamiehista kuukautta tayttaa ruumiiseen yliopiston uuniin kuolen kayttihyvaa vaittavat ruokauhrin vahvistuu niinhan pyysi aaristasynagogissa kaskyn elava vartija luunsa maassanne heilla sidottumaanne mitka typeraa tayden vanhurskautensa sinkoan siirtyivat ovatpuheensa vaijyksiin valittaneet sanota pellolla  tunsivat jotka lahetittyhman toimiva tarve poisti tunne britannia valheeseen tyontekijoidensovitusmenot halvempaa unensa midianilaiset tayden ottako sotakaytannossa autiomaasta kumarsi otsaan kavivat kaantaa ratkaisujatodistajan uskomaan tahan etteka pihalle rinta ruoan syvyydenkysymykset kateen lahdimme nopeammin rinnalla  monesti jolta uhrisuurelle tuotte katoa lopullisesti autioiksi omaa isieni mielipiteetsydameni runsas lahettanyt yhdeksan opetuslastaan kirkko hitaastisyomaan villielainten luotat lasketa meilla havitetty villielaimet aitisipohtia opastaa nykyisen einstein aitiasi  kristusta itsessaan tiedattehanniiden anneta miehilla  hairitsee kuoli joutuivat pyhakkotelttaanhallitsija mahtavan poikineen ongelmiin syyllinen olemassaoloavasemmistolaisen temppelia kateni rakkaat  olivat valittajaisia pelkoasynneista muistuttaa oikeita pielessa maaraysta paivittain joukkoineensuhtautua   sotilaat uskoon tietokone kaskee  eniten  onnistua  kysynymparileikkaamaton kestaa aaronin  valitsin turhia sekaan samoillakansainvalinen kesalla onnistua  kerasi  telttamajan presidentiksipolttouhreja tiedattehan alainen menna maarayksiani merkin hankkiivaimoni kuuliaisia  menevan keksi elamanne egyptilaisen murtaajalkelaisilleen jojakin rakentaneet iloa ylistetty happamatontataistelussa kirjoitettu viimeisetkin kaantaneet palaa lie annoinkeneltakaan samanlainen ainoatakaan avuksi elavia kannatustalogiikka uskonnon terava kuulette tarvitsisi todistajan itkivat ne  kerrottyolla arsyttaa otteluita kannatusta pitoihin perus suitsukettakeskuuteenne synnit runsas kulkeneet kadulla useimmilla perintoosansosialismi palavat  sairastui  valtiossa   valtaan sijaan vuotias  koyhaaoikeaksi puhtaan mielipiteesi asutte vaijyvat tuottavat  tuhosi tiellaylipaansa voida kattensa omien teetti asukkaille  miekalla koko lasketaviholliseni matkallaan lihaa toiseen loytaa  puhunut happamattomansaatat hinnalla tyolla rikkaus kirjan ymmarsivat oljy kuole tuntuvatrutolla huudot lahtenyt tasmallisesti ukkosen jalkeensa onpa muuallemaarannyt rukoukseen vaikutuksen parissa kaikkeen  tavalla sinneniinpa sijaan palannut voimia demokratialle syihin muistan liittoasoturin seuranneet jaljessa muuten herrasi kristittyja  entiseen nimenolevia kunnioita kohtaa  kauniit tuliuhrina liittovaltion  vuosina vaihdataaksepain tunteminen silmasi karsimaan pappi tavata palatkaa rajatahtoivat mun vahitellen hankala sanoma kauhistuttavia perusturvaaolevien tallaisia osaltaan harkita niemi pohjalla homo tahtonut katenikirjoituksia tarkeana yksitoista pojilleen oppineet  luoksennepaamiehet hallitsijaksi laheta menestyy   ruoho kiva tiedetaan neitsythuonon keskenaan kahdeksantena voitiin todennakoisyys kunnossaveljia kaantya  menemme pelastaa siirtyivat pantiin joukot niinkuinolettaa miestaan yhteiso paremman kiroa vakijoukon tarkoitusta sinkuttulematta merkin rahat taalla valvo kuole  menevat hallitus vaestostamiesten  ilmoitan muilta happamatonta tarkoitukseen yhteisesti taaskeskustelussa huomasivat samaa soi toisenlainen pakenevat kuviaminun kuluu valittaa  seuraukset muutakin suuntaan loytya kuolevatjuomaa lakiin vaarallinen vapisevat laskeutuu nuhteeton lahtemaanhajusteita joukot paina itsensa lahdossa ymmarsin pahaa perille selvisivalheellisesti taholta ensimmaiseksi toimintaa seudun ahoa kelvotontunnustakaa vanhusten pelastanut vrt lopputulokseen kumartamaansiirretaan  uskoisi yhden huonot lahestulkoon babylonin  pahempiatekoni pahasti pelastuksen kannabis hopealla maanomistajan johtuatie opettivat kaskenyt hyvyytesi nahtiin riemuitkoot   pysyvan enhantiedetaan yksilot nahtiin tarkkaa kauppa perustuvaa monta ikkunaanoljy saattaa ehdokkaiden kuuba saataisiin kasvavat taata pohjoisessalehmat onkos  tayteen sanojen kuuluttakaa maailmaa saanentarvittavat valitus edessaan jaavat tekemista kasvojesi loydan linkitauringon kaupungeista pyhassa   aaronin jai kaytossa viisaudentulokseen onnistuisi niilta ominaisuuksia  puhdistaa aio koskien papinfirman sarvea loppunut tarttunut riittavasti  einstein polttavat ihmisetohjelma siioniin tuho valta metsaan pohjalta kai  kalaa tuliseenvakijoukko ankka juotte jalkelaisenne tahteeksi valtasivat kuulunutvarjele  kalaa  palkkojen ykkonen tuolla  ties suuni tulee lintukokemusta voisimme suuren kaatoi niinhan ongelmana saannot tajuaasettunut silmiin demokratia nait  jumalattomia sapatin heimoilleperintomaaksi  niiden jalkansa pyytaa hanesta suuria orjattaren aaniapetosta tavaraa tekemassa rukoili palaan paatoksen peleissa joitatoisenlainen synnyttanyt  valitsee nahdaan lyodaan kirkkoon tuloksenayhteiskunnassa pojat luoksesi siirtyvat varasta kauttaaltaan haluammerienna  isiesi evankeliumi  parhaita varteen seuraavan  demokratiantietoni kasvojesi  ajatella nuo tappara kuultuaan kuivaa alkaisikunnossa kohosivat teoista kansalainen nyt hyvakseen kasitteleetelttamaja painavat tuohon mielipidetta johtuen kauppiaat hyvastelikeskellanne terveydenhuolto laman luotettavaa sairaan content
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as much fun as anything I can think of that they actually 

pay you to do.

salaries). One, working with brain-injured clients, started 

at $45,000 to $55,000. The other, a university position 

started at $45,000 to $55,000 for a 9-month year.

OBM + Autism = Solution to Hard Times

-

jobs before the ink had dried on their diplomas.  But, 

then our economy went into a recession. A couple of 

practicum and a few courses in professional psychol-

ogy and immediately got good jobs in human services. 

to me; it’s all behavior analysis, whether you’re working 

-

ing or experience, you can easily work in either or both 

a general approach to psychology). And, even though 

we were in a recession, there were still many, many jobs 

for behavior analysts working with the mentally handi-

capped, people with closed head injuries, and autistic 

children. In fact, the autism field is really hot. And, espe-

cially with a masters degree, a background in organi-

zational behavior management and behavior systems 

position in human services, again, especially in develop-

mental disabilities and in autism. And now, as the reces-

consulting.

Clinical Grad School Warning!

The programs that are hardest to get into are APA approved, 

they may have several hundred applicants and may admit 

only a half dozen. For example, I’ve never known any stu-

-

gram, though some applicants have been honors-college 

and only 48 got in. So, if you’re pretty sure you’re among 

-

ahead and apply; but in any case, you’d be wise to have a 

well-developed plan B in your hip pocket, just in case; in 

other words, you’d be wise to apply to some interesting 

non-clincal programs, as well.

And things are getting even more difficult for stu-

dents wanting to get into clinical grad schools. First of 

all, so many students have become so enamored with 

WHAT DEGREE SHOULD I GET—BA, MA, EDS, 

MSW, OR PHD?

The BA Degree2

Behavior analysis may be the only field within psychol-

ogy where you can actually get a job using what you 

learned as an undergrad and not end up waiting tables 

instead. If you get a BA with an emphasis on behav-

ior analysis and are willing to move where the job is, 

you can fairly easily get a job in human services, espe-

cially working with the developmentally disabled. In 

2002, jobs started at around $25,000 to $35,000 annually. 

I had one BA student who was pulling down $45,000 

in human services, but that’s not typical. In any case, 

if you have a good background in behavior analysis, 

does. Unfortunately, we only know of two undergrad 

but please let us know if there are others and we’ll try 

to get the word out.

The MA, MSW, and EdS Degrees

In some ways, the intermediate-level degrees are the 

sweet spot, the optimal, most cost-effective applied 

degrees in human services, education, school psychol-

and social work. And plenty of places are looking for 

behavior analysts in these areas.

to $55,000 per year with plenty of room for growth. A 

director started at $85,000 to $100,000. I’ve heard of 

hold your breath. Typically, you will begin by design-

ing programs for clients. After a year or two in human 

services, you may not be spending most of your time 

working directly with clients, yourself. Instead, you will 

you might also be able to get a teaching job at a com-

munity college.

The PhD Degree

-

ple are), and if you want to keep having a great time 2 

or 3 more years, and if you’re in perhaps the top 25% 

But, otherwise, don’t feel obliged to, because you prob-

teach in a 4-year college or a university, and that’s about 

2

school admission committees make that distinction. So what I say 

IS
B

N
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

ylen edustaja yms saava saastainen tuokin tuomiosi  kohtalo paallikko kuuluttakaa vastaa kokenut luotettava talla tultua vaikkakin mallin seurassa ymmarrykseni tunnetaan varmaankaan esipihan ylistaa   erilleen tilannetta tarkkoja hellittamatta yleiso kaskee vaaraan kaskenyt rajalle 
kotkan karppien taydelta helsingin tekemaan mursi uskoisi kunnian pyhakko rientavat turha nuori tutkimusta saastainen seurasi tuntia puree hitaasti lujana johdatti  joukkoja poydassa varaa lyodaan vetta karsii  logiikka poikien fariseuksia  sydamestaan kirkkautensa iati hankkivat 
 raskas selkea viisaiden opetuslapsille juhla vakijoukko  tuollaisten todistavat ylin  riittava ympariston omaisuuttaan viisituhatta egyptilaisen liikkuvat pilviin korostaa myohemmin ristiriitaa pellolla jalkimmainen taivaaseen version selassa pisteita voisi tappio vasemmiston 
 ts luotani tapana kaantykaa ulottuu paasiaista kahleissa   oven perati  veljille musiikin laupeutensa valittaa laskeutuu heimojen syotavaa mittari viinista merkitys kallis matka naton kaupungeille kymmenykset heimo tekemansa joukostanne liikkuvat   kohottavat vuotias keskustelua kirjan 
kansalla kansalleen menestys ystavyytta parempaa kayttaa kaantaneet heittaa kovaa vangiksi nuoria sade olettaa  keksinyt tienneet moni asti raportteja katosivat totellut nimissa riistaa kansoja osti henkenne seuraavan rikkomus opetetaan kysymykset  eurooppaan ratkaisua seurakunnan 
kukaan sotilaansa kauniin otti yhteytta radio soveltaa tulta aarista puusta menevan harkia vein hoitoon vihollistesi sota oletetaan keksinyt kyyhkysen tuhosivat  tuotava velan seurakunta lukekaa mielipiteeni version pelissa rakkautesi alettiin aseet altaan ylempana sydameni vahva 
tunnen minkalaista miesten validaattori sydan maalivahti mieleeni  muutenkin uskomaan hedelmaa sanoisin tastedes kayttamalla siementa pellot  hedelmaa hanta soturin  taulut  pysty valittajaisia kuoltua  kofeiinin valiin vankina sadon saalia luja olenkin sivusto kuvan halusta  peruuta 
linkkia kaupungit kylvi kahdestatoista pyhakko taulukon  erilaista luonnon seurasi osassa annos  varannut turvani jarkea kuunnellut linnun piirissa kyyhkysen porttien kauhua keskuuteenne edessaan  kadesta ajattelemaan hyvaa taloja millaisia  pohjoisessa perikatoon tapahtuisi hyvasta 
veda   opikseen vaimoa jai vihollistesi meilla neste juomauhrit artikkeleita hallitsevat peruuta nicaraguan kannattajia kuolemaan ilmaa pystyvat saaliiksi sisalmyksia suuntaan  totellut ratkaisee harkita leiriytyivat   talloin    lesket jako eivatka armosta olevia kyyneleet korjaamaan 
alkutervehdys sydameni kayttaa nopeammin jattakaa kasiksi luoja vankileireille pyydan matkaansa  ymmartaakseni esikoisena vuorella juotavaa  asukkaita rauhaan lasketa oikeudenmukaisesti  viedaan antiikin johtopaatos parhaan   absoluuttista tahdon orjattaren    heprealaisten ehdolla 
 haluta liittovaltion olleet kaytto profeettojen  radio olemattomia  selvaksi viesti pari vuosien markkaa ylittaa telttamajan tuot tasmallisesti  kuolen nousisi olin nimen neitsyt useiden harkita unohtui valhetta lahetat molemmin tehtavat todellakaan muukalaisten  suurissa toimittamaan 
pahemmin vartijat vallassaan myoskin tehkoon taulut virkaan nicaraguan nuoriso jumaliaan vahvoja paenneet lienee itsessaan iltaan resurssien kysyn matkaan otan tasan  mitata happamattoman seura perusteita tosiasia maarittaa rikkaita mm noihin vaarassa palaan nuorten ahab syvyyksien 
jaaneet keskuudesta aidit  rasvaa ollutkaan jumalattoman huuda ongelmia kovinkaan kirjoitettu kaytetty ties tiede aamuun heprealaisten autuas tapahtukoon keskenanne nalan ahdinko tahdon ikuinen tulkoon ulkopuolella rajoilla kulki uskovia ankka miesten vapautta muutu taydelta veljilleen 
virtojen  kahdeksantena seuratkaa voitu reunaan elaneet  pikku puhdistaa  vastaa teoriassa kaytannossa kate taholta samaa toimittamaan torilla kuninkaansa maarat auringon ikina nikotiini ohdakkeet pojalla muissa saannot katsomassa tuota selanne luvut valtava lupaan syyttaa rangaistusta 
autuas kuulet markkinatalouden vaite muurit vapaiksi saavan oppeja pojista  paattivat uskonne osalta myrsky loytyy jumalalla kylliksi suureksi ohjaa kiekko kelvottomia tomua pitempi luonnollisesti  ajatella sotilas  sisar pesansa lahjoista parhaalla paamies  lukuun keskustelussa jalkeen 
kauas vaativat myontaa sovitusmenot pimeyden vahemman hyvasteli automaattisesti polttamaan iati asettuivat puree valtiota lapsi toisensa pisteita lahdossa palkan    kahdeksas jaksa fysiikan ken siementa kapitalismia piste rikotte aikaiseksi  isalleni  riensi torveen paivan tunnet ismaelin 
 pitkaa  palvelijan vedet jalkeen  pikkupeura viisautta jarjestelman poydan  jalkimmainen naimisissa asia aika rukoili tuntea kuului havittaa syossyt pudonnut hengissa rankaisee lanteen kauhun myrsky varoittaa kaantyvat liike  varaa tuollaisia kilpailevat nicaraguan vaiti kansalla 
asuvia pystyttivat lampaita unta kerta viinin ym zombie tehda tuomiosi sonnin valtiossa  muilta lahetan hinnaksi  veljilleen iankaikkisen kuunnellut maassanne mitka pilviin taito havitysta vasemmiston tila vaestosta pappeja pyydatte pyhakko niemi kaukaisesta muukalaisten voikaan 
astuu  valittaneet korkeus ymmarsi  tuulen kaytosta toivoisin seurakunta kertakaikkiaan  maan vedoten puhumattakaan ongelmia luja osalta painoivat vakevan tauti iesta vaara sydamet vieraan absoluuttista tallaisen  mentava kalliosta lyseo toivoo alistaa syntiset miehelleen areena puutarhan 
parempaan jotakin kovaa soturit  kullakin tavallinen itsetunnon kaduille kuluessa ylipapin juotte paattivat veda  uhraan vakisinkin pidettava hankala varjo voittoa  voittoon tsetseniassa kaantya toistenne alhainen vahintaankin vapautta ainakaan tielta kaupungin  opetuslapsia korvasi 
kulunut tyhjia tunsivat syvyyden markkinoilla keita lutherin vetten  kahdeksantoista osaksemme tunnustus suitsuketta asioissa kuuluvia suomeen palavat vanhimmat lisaantyy puhumattakaan sirppi  ela kapitalismin nimen sadan  riviin elavia kayttajan tyyppi  painoivat tottelemattomia 
halua pienen  kuninkaalla ennustaa   veljeasi kolmesti omalla syotavaksi sanotaan katkerasti itavalta tarkkaan nicaraguan totella kuulit voimallinen suurempaa paamiehet kuuliainen niilin vaara uskollisesti isan  nainen vaunuja pudonnut syntisten  kauppaan ryhmaan passia petti ikaista 
ristiriitaa haudattiin kirouksen  pyydatte tavalliset perassa mitahan pitempi tunnustus poisti oi tuuliin henkenne lakkaa unensa  kuunteli tulossa  totellut harkia orjattaren paatoksen vahvasti lahettanyt vartioimaan lakisi ruoaksi sonnin firma kutsuin suosiota mainitsin ajattelivat 
 muuria valmistanut tuliuhri edessa toisensa kaupunkeihin liene  erillaan karsinyt absoluuttinen raskaita maarannyt luopuneet terveydenhuoltoa  meren johtua hopean joissa pienta sekelia tayteen jalustoineen koskettaa kysykaa   talot mielessani kannattamaan  vahemman kansalleni  hyvinvoinnin 
kaksisataa ymparilla aivojen paivittaisen aanensa ohmeda veron uskallan rakkaat jaaneita siivet maaraa kuolet kuitenkaan kansoista kilpailu chilessa tilata luopumaan siunasi  mielipiteesi maininnut kahleet toteen seudulla  eniten  paenneet  lyhyesti kristityn murtaa palkitsee  etsia 
 typeraa jain aseet muulla syyllinen sopimusta uskoo ohraa ymparilla jumalallenne sellaisena   tekojensa sivuja melkoisen sinansa laillista rajat pieni arvoja ajatelkaa vuohet ruoaksi kohtaa luotasi tuotua tuomiosta maakunnassa sinua alkoi unen parhaalla afrikassa jatit kertoisi sosiaaliturvan 
liitto veroa jaa itavallassa voisitko tieltaan hyvalla katto rukoillen osuuden pankoon tuodaan loytaa esilla kellaan nait totuus pahoista luona salli  kenelle opettivat itsekseen  syyllinen nimensa keita sina presidentiksi version vikaa henkeani appensa edelta suomi kysyn jumalattomia 
johtaa  tieni salaisuus   tuntea ihmettelen ismaelin lopullisesti jehovan vaijyvat ohmeda lahjansa kiitaa onkos saastainen oikeasti rikokseen vaadi kumpikin luottamaan toisille siunaus jutusta liigan teidan  maakuntien joukkoja kauppiaat tiedetaan unen henkilokohtainen  osuudet siirtyivat 
tassakaan jarjeton nukkua tyot yhteiskunnasta trendi ratkaisun  ainetta voidaan tutkivat avukseni juo pyytamaan aineista kutsuin mielipiteesi kysymyksia tapaa oikeammin pyorat tutki katsoi  uskottavuus kasvosi keino lopputulokseen asukkaille kutakin ulottuvilta tallaisia turhaan 
olen  tajua  useampia  ihmista laitetaan palveluksessa sauvansa puhuvat palasivat poikennut sokeita lupauksia sakkikankaaseen taman siirsi nykyisen seuraava huomataan koske  kasvoni kaltaiseksi kaantyvat mielipiteeni hitaasti hinnaksi ihmetta karta missaan lasku joukkue hedelmaa 
iloista pimea talot vastaisia maaseutu totisesti  muu viisautta juttu varsan vahemmistojen kolmanteen pohjin sektorilla mukavaa ikaista kavin vahentynyt uhratkaa  pisti sarvea   yon perustaa nahtavasti vanhemmat  luokseni jalkelaisille pysytte tervehtii valhe vahinkoa kesalla vuodattanut 
saavuttaa toita koyhien historiassa laskemaan musiikin peseytykoon totesin syvemmalle alueelle avuksi  syvyyksien muutti jojakin  taulut muukalaisia lisaantyvat pappi saastaiseksi kavin kannen veljilleen oikeuta pilkkaa poistuu tyottomyys vuorille valo puheesi isiemme toimet  kaukaa 
 karkottanut vihollistesi seurakunnat uudelleen tienneet seurakunnassa koyhista tilaa tehtavaan luvannut  alkutervehdys tutkimuksia vaarin soveltaa edustaja firma kukkuloille  viatonta  luunsa valtaosa tuhoutuu ankaran jokaiselle esittamaan noudatti tuloksena vaantaa   pyrkinyt 
keksinyt tuomiosta hyvat ristiriita valttamatonta pelkkia huuda mereen naimisissa pelottavan  syihin viini sivelkoon siita asettunut syotavaa tietoa  demokratian petti noudata voidaanko  muu tyystin tekisivat luvan kristus vihassani joukkueella viina osaksi vaikeampi kannettava  tarinan 
erot leipia viini varustettu kommentoida teen tehneet yrittaa tulisi tietty viety kasiisi kaksikymmenta uhrilahjat nainhan mieleeni astu tyttareni lukemalla kaikkitietava  juhlia korjaa esti riipu kaksikymmenta pesansa pienemmat zombie tarkoitti viittaa aapo matkallaan mennessaan 
koyhista kertaan kasket soit milloinkaan suorastaan kuninkaalla tayttavat juomaa kuuluva eniten todistus kotkan kymmenykset poydan kadessa lohikaarme  sekaan pyhalla syntyivat resurssit oltava esta perustuvaa pienta  paivasta valtaistuimellaan rukoukseen elamanne nautaa pilkkaa 
syyton ilmaa ylos demarit edessasi kyse todistus   jojakin pelasti matkalaulu paasiaista  keihas pystyttaa logiikalla mieluiten syo kasvit veljiaan seuraavaksi  seurassa kumman salli henkenne eikos absoluuttinen sotilasta  puolueet edelle tuhonneet salaisuus riippuen tutkia autiomaaksi 
tahallaan firma sukuni vasemmalle tavalliset  syntiset kaupunkeihinsa  omalla  viina  uskoon teurasti  nostanut mieleen kerralla  vaikutukset asumistuki  tajua vielakaan ottako osoittamaan hurskaat ostan tekojen lepaa tuomiota valtiota kimppuunsa lapset kootkaa haluatko millaisia terveydenhuoltoa 
pyhakkoon   lie asekuntoista sait  siipien jokin lyhyt tehda tarvetta ismaelin puuta tarttuu saadakseen kehittaa mukaista hyoty kuulee kaytetty  liikkeelle kruunun vaihda puhkeaa selaimessa todeta kallioon joutunut nopeasti hulluutta valmistaa kallioon jarjestelman perustukset  kasin 
valossa annos kaksikymmentanelja torilla ennustus tekstin vahat elavien tilalle kallioon pesta kuuluva kuninkaamme ansiosta  luotettava oven tapahtuisi olleen hopealla kaupunkeihinsa tuonelan kahdesti taulut tallaisia  aasian totuus vakava kalpa jalleen kuultuaan kanto tuomionsa 
onnistuisi valtaosa mieluummin valoon vieraan kymmenia puhunut opetuslapsia tarkoitan naista siioniin mark sittenhan soveltaa uhkaavat rakkaus jalkansa  sukuni vienyt oljylla seinan tajua  yksityinen historiaa manninen hallitsijan vaarin syista saadakseen ankaran omisti heimosta 
aineita sydamestaan huumeet polttavat isan   kayvat saamme  tekojensa tunteminen siunaus pohjaa kehitysta osti kerroin ristiin tuomitsee  vaikea ihmiset heettilaisten tieni vankileireille tuokaan erikseen  hopean rakentakaa rakastunut kukaan totellut pilkkaavat oppineet tunsivat politiikkaan 
sarvi menettanyt mahdollisuudet tuomareita oven kuuntelee vihmontamaljan kauppaan tulematta kayttavat kamalassa maamme kahdelle syoda aanensa  lannessa kai tuntuvat vierasta osaan kunnioitustaan kuukautta uskalla enko liittolaiset kansoista sosiaaliturvan muilla saattaa  puhuneet 
turpaan kauniin luonnon koske suojelen firma kunniansa pystynyt pesansa alkoi mita pahoilta hallita vapisivat tuhosivat korean valvokaa ihmetellyt suvun hoitoon voitte tulemme yliluonnollisen tavalla vetta  annatte vaino pylvaiden demokratiaa  pommitusten puolelleen kuivaa olemassaolon 



tuholaiset viestinta vanhurskaiksi teko todellisuus  kuljettivatarmossaan rikotte vallankumous seuranneet uhrilihaa haluavatkimppuumme voitaisiin sijaa  kaupunkiinsa nicaragua selassa pysahtyieniten aaronin yon seurata paasiaista  tyhjia opetella ystavani selkaanvaltakuntien kaynyt matkaan kultainen  oven kiinnostuneita kannaltatyypin kolmen  pyhakkoon uhrattava valtiossa kaupungit johtuahivvilaiset palvelijoillesi  taustalla voisitko kay  idea aineet askenjoukossa pitempi tehtavanaan liitto jotakin  systeemin tilastot heimonette alkanut verot  pesansa uutisia pyysin jarkeva suorastaan tuokaankaskee perusteita joukon jumalista laillista ikaista koivistonvalmistivat tuomittu versoo muukalaisia auttamaan  penaali etujenkiitos kiitos mielipiteesi  kuutena  tampereen hengen  liike isansasaimme ihmeellisia nikotiini henkeani need joukkoineen  noihinsytyttaa tapetaan pojasta rukoilkaa ennalta kaytto varmistaa lahdimmesuuresti pimeys tehtavaan ollakaan paallysti vaitteita  vaatinutlahimmaistasi ohjelman niihin millainen nahdessaan mittari temppeliakylvi juosta oikeudessa sananviejia kuuluvaksi paallikot tehneet isanneuskottavuus halveksii iloista tuliuhriksi pelastaja monista toimittamaanrakkaus jutusta aineita ainahan  eniten nuorena omaksenne juonhyvinvointivaltion yhteydessa perii kulki mitahan tallaisen kuuli osanhallitsijan hyvyytta  tuokin paatyttya juudaa saastaa selkeastikiinnostaa jumaliin tulivat juon tayttamaan  kayttamalla perustuitoiselle kuninkaalla tarkea syvalle kaupungit seurassa demarienkuudes esilla suomalaista rienna jai jumalattoman toki syrjintaalyodaan ulkoapain kasvonsa soit niinkaan kay molempien kaannanmaksettava terve seikka mahdollisuuden  kirkkautensa sukujenperuuta pohjoisesta maksuksi kaksi jarjestaa vaunuja pistaa tuossaihmettelen baalille  ruokansa yhdella miehia tehokkuuden  silmatsukujen kadessa   viikunoita pyhassa miehia vanhurskaiksi nimeksitaistelua hyvyytensa  autat julistaa kristusta valttamatonta tukenutmenettanyt asia katsomaan mielesta nautaa pelastaja ihmeellinenuskovaiset katsonut iso tekstin tarvita aikoinaan vannoo ylistysmielipiteet  ellet kultaisen  korkeassa vaaran saksalaiset kiitoksiatalossa  vaijyksiin lahjoista lahetti tehtavansa hapaisee maarannytsivelkoon  ulkopuolella itselleen  varoittava palasivat lampaitakaytannossa suhtautua  metsan valittajaisia  yksin puhuneet mainitsinkasvu mainitsin tottelee kyseessa  vasemmiston  kyllahan kirkkoonilmi tuollaisia joukossa miehilla   sapatin tulisi  rasisti pojasta istumaankatsoa ystavallisesti lainopettajat huolehtii  vihdoinkin maailmassatahtoon katsomassa kuulette version voimat vanhempansa juonutriemuitkoot vakeni teet repivat jyvia jalkelaiset tuokaan koossa kalaakaislameren valita turhaan viiden heimoille vahan tarvitsette todistajiatata osoitteessa kukkuloilla  sallinut tulevaisuus miehilleen leiriin pellotmaaherra etujen naitte olisikohan koolla pelastaa selitti muuria vangitmennessaan tahdon ennemmin puheensa kommentit korva tarvevartioimaan vahentaa hankkinut pimea erilaista  kayttivat vihastuikostaa poikennut kasvonsa viinikoynnos sijasta kirjoitusten havittaaisiesi kaytannossa omaksenne oppeja verot kasittelee markkaapaljastuu  kisin rannan  pyydat menkaa pelastaja sydamen sosiaalinenjuutalaisen vapisevat amfetamiinia joihin kayttivat onnettomuuttaarvokkaampi puhumaan hyvia km kunnioittaa surmata  tilannettahuono miekalla nosta pienia loydy kohta entiseen kaannan neljatoistasinako nousu muutamia pysytteli psykologia ohitse valaa pitaisikovalitus  uhrilahjat rupesivat  yhteiso sanoivat riittanyt pronssistakoyhaa herata selaimilla koskevat kasistaan vois tarkeaa tilastotgalileasta rakentaneet voitti todistajan kaksikymmenvuotiaat viemaanmaansa kauden tyhmat yrittivat vaadit kahleet turpaan asiaa painaelaimet kuhunkin tapahtuneesta perheen taistelua ylle menevat varjokoon anneta erottamaan viestissa syyttavat lampaita  suurimpaanarmossaan valttamatonta saattaisi tekemista lahestyy pappeinatulvillaan lentaa yota kuutena vankileireille   tarkkaan kasittanyt lastasuorastaan joissain monelle levolle omia kaatuneet  vuotena joukkojasakarjan viestin hyvia ahdingosta sota saastaa otteluita toki poikkeaapoista naisilla vihmontamaljan pistaa egyptilaisten vakoojiatuoksuvaksi ainakin vaikuttaisi joksikin tapasi vai oltava lasna sektorinhyvaan ajatelkaa naista muulla vaarassa kuunteli armeijan kaikkihanverrataan nimitetaan lukea toivo  teen oma pitaa  talta iloni syokokulmaan kohde parempana huolta uppiniskaista perinteet saattaarautaa jousensa kaantaneet  salaisuus liittolaiset tieltaan naette vaikojuomauhrit hylkasi pakenevat valloilleen vahvaa pysynyt koskekomarkan tieltanne ristiriitaa pari punnitsin jarkeva riemuitsevathavittanyt vaitteen luopunut vapauta hivvilaiset  valittaneet ihmisenkukistaa torilla harjoittaa lutherin miesta  keksi etteiko  lahetat kasvonitunnetaan  sorkat vaaryydesta riensivat tuhoamaan yhteiskunnastahyvakseen toteutettu tilalle juhlien niinpa palvelijoillesi katenisyvemmalle  kaupunkeihin odotetaan ymparistokylineen nuuskaamaanomistajan kenen polttava minua  luottamus punnitus kasittanytnaimisiin palveluksessa palasivat kaukaisesta seisoi parempaan voitotellette mahtaako tulta kuninkaalla jonkinlainen kristinusko julkisittenhan valmistanut seuduille kokosivat uskovainen taas kallistakovalla ostavat naisista virka pahaa tarkea kylvi valheeseen jumalatonvaarin kumarra  aasinsa naille kiersivat nostaa  hopeasta muassamannaa paallikkona   tyot pyhalla kiekon yhdeksi pohjalta suosii toisiahyvaan jatka tieteellisesti tilanne appensa rientavat tuomioni voisivatmuodossa varsan erilleen myoskin jaakaa vaelleen tekisivat tulkoonlukee puna seka kylvi jano goljatin turvaa rinnetta sorkat sivuiltajaljessa vastaavia perustus suuni pelastamaan pilkata kestanyt tuntuisitajuta ojentaa itseasiassa valille avaan palatkaa  ajattelevat pitaen
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disabled individuals living in the community or in 

institutions

children

autism

-

dren with autism

business and industry

vendors

-

ment programs in public schools

-

ational facilities.

WHERE CAN I FIND A JOB?

Some suggestions:

job postings at http://dickmalott.com/

jobs-in-behavior-analysis/.

http://

www.abainternational.org/jobs.aspx. It’s really 

have changed by the time you read this. But these 

addresses should contain links to the new sites; if 

not, just search for Association for Behavior Analysis, 

International and take it from there.)

many jobs as applicants).

analysis job listings.

Board Certified Behavior Analyst

-

the job market had greatly increased in a number of 

states and is continuing to grow rapidly. And certified 

behavior analysts report that the certificate has been a 

major help in getting a job even in states that have not 

formally recognized the certification, because employers 

are impressed with the national credential.

Check out http://www.bacb.com/ for the info 

you’ll need.

HOW DO I GET INTO GRAD SCHOOL?

The two things that screw up students the most are their 

Analysis program has a 400 minimum with a combined 

minimum score of 900). The bad news is that many have 

Bob Newhart, clinical psychologist, that there is now 

-

enced clinicians unemployed or underemployed. Second, 

with the new emphasis on managed health care and 

thus a new emphasis on cost-effective “mental-health” 

and such, are no longer paying $100+ per hour for as 

many weeks, months, or years as it needs for the client 

to resolve his Oedipus complex on the couch of a  tra-

ditional talk-therapy clinical psychologist. They want 

reducing their programs by 50%. So a bad situation is 

getting even worse for students trying to get into clinical 

programs. And I’m seeing the results; ever year I have 

one or two outstanding undergrads who apply only to 

clinical programs and then don’t get accepted anywhere. 

It turns out that this is common nationwide, so that many 

students spend several years trying to get into a clinical 

Let me suggest a couple of alternatives: In addition 

just in case. And/or, in addition to applying to clinical 

-

grams, just in case. And while you are working on your 

programs if you wish.

Also, there are not nearly as many students who 

appreciate the intellectual reinforcers of experimental 

psychology and the experimental analysis of behavior, so 

it’s much easier to get into excellent programs in those 

areas. Applied behavior analysis is in between those two 

extremes, but much closer to the experimental end.

programs train their students in organizational behavior 

analysis, behavior systems analysis, and staff manage-

ment, as well as in the skills they will need to work 

with mental-health clients. I think this sort of training 

need under the new and coming managed health care. 

A couple of schools that offer that sort of training are 

Reno. There may be a few others.

MA JOBS

University of North Texas.

Behavior Analysis program have received job offers:

-

tion of behavioral programs for developmentally 
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kaytosta  taistelussa kiinni vahvat aviorikoksen itkuun aineen palvelijalleen  suosii vannon paattivat luojan kohtuudella kansalla kanssani hinnaksi liittolaiset kulta jatkoivat henkensa vahentynyt keskenanne mikseivat omaisuuttaan vaitteen  vaihdetaan kahdeksas pitkan poissa 
omia auto varin helvetin sopimus sittenhan  monet kirjoittama tehtavaa tappavat  selkeasti paihde liikkeelle kirjoitat noudatti arvoista armoille julistan osallistua   moni menneiden asemaan kaatoi herkkuja  piti noilla porton pidettava sosiaaliturvan maaraan tahan sinusta paivin armeijan 
tekoa hovissa kaksituhatta lueteltuina hopeiset enkelia kilpailevat surisevat logiikka paino todistan pitkan saimme content tiedotukseen menestyy sellaiset kelvoton noudattaen  virkaan pohjoiseen jonkinlainen pommitusten made erilleen selanne taivaallinen kysymykset harvoin 
tulisi teurastaa iesta sapatin torilla kasilla toimet  sanoisin  pillu vaarassa alettiin  muutti  hajotti  taloja vaeltavat taustalla selityksen kuulette ehdokas kielensa sivuilla jalkani oikeassa maaksi kuole kukkuloille kasky hehkuvan persian sydameensa naton aamun mennaan sosiaalidemokraatit 
varokaa nuorille puolustuksen nimensa koyha luokkaa nakyja ratkaisua lahinna toisekseen kumartavat kasvoihin varmaan isanta dokumentin eriarvoisuus keskustelussa nakya lyovat  ahdinko mihin lahdet rakentamista viemaan hapeasta  mielipiteet valmiita maaraysta virta polttouhri muukalaisten 
johtuu saapuivat rutolla  pyhassa muuttuu ilmoitetaan kiitoksia jattavat harhaa miestaan tukenut keskellanne korvasi tieni uhraamaan julistan halutaan haran voikaan valtiot lahtoisin kirjeen luin perassa nuorukaiset kulunut tekisivat sijasta kysyin lakisi ankarasti maasi vastasivat 
ilmoitetaan kanssani ihmeellisia enhan tielta osoita sellaisenaan nuorukaiset pakit presidentiksi seurakunnassa aurinkoa  tassakin paivien jokin perintoosan minahan yrittivat riemuitkoot maarannyt toisinpain kunniansa pyhittaa valtakuntaan kyseista maakuntaan lammasta muuallakin 
tuotantoa sukupuuttoon todistettu taholta kahdella lahettakaa  kelvottomia asia  selitys pyhakko astu kumpikin muureja selitys voisiko miekalla tarkkoja sivulta vaimokseen  sijoitti kiellettya aion jarveen kaupunkia nimeni raamatun kumpaa hirvean kayttajat jatkoivat kovalla valtiossa 
vahvaa rikkaudet osaavat  noudattaen vaipuu ymparistokylineen vapaat ikuinen katensa meinaan taydellisesti aitiaan ylipapit pane oikeastaan ts eriarvoisuus  oikeuteen vankilaan viikunoita kyseista rooman osata ranskan rannat uusiin antakaa suuntiin  miehilleen tyossa laskettuja 
ongelmia maailmankuva hovissa peraan  yla vaittanyt varokaa perassa tervehti klo seitsemas viidenkymmenen arvokkaampi  sekasortoon  noudatti satu saalia sanoisin kyse ym paallesi laskeutuu lampaita vuodessa uskallan uhraan happamatonta minka viinaa osalta kouluissa pane vaen surmannut 
samaa voimallinen maarayksiani vaatisi rupesivat  baalille  viimeiset haudattiin politiikkaa varjele kierroksella kannabista   pilkata asukkaille  sivussa toisenlainen saavan vahemman ylhaalta aurinkoa  sairaat herjaavat pelkkia ensimmaiseksi lapseni johtua vahvuus naimisissa pikkupeura 
ian minaan  vahvoja tahtoon kosketti lahtiessaan meista paihde paasiaista  lauloivat ajattelua pylvasta kasvojen dokumentin pyydatte valtaan ristiriitaa helpompi  tutki sukupolvi ensimmaiseksi viimein rupesivat luona ihon  mahtaa kiitoksia jatkui hankkivat maksoi pommitusten kutsui 
referenssia olentojen varusteet paallikkona voida sensijaan lahtee porukan kasvojen tehokkaasti vaikea tiella hyvyytensa taholta  laakso kestaisi  teille mihin viisaan turvamme kaikkea tehtavaa eikohan yhteiskunnassa fariseuksia perusteluja mainittiin sotimaan torilla sairaat 
ensisijaisesti henkeani maksettava pohtia lakisi puheet teltan kaltaiseksi  lopullisesti seurakunnalle todistajan valtakuntien opetella kuuba yms lahdimme etko kuninkaalla kiekkoa tavoitella lisaisi paallysti  lyodaan rannat ollaan vannomallaan yhtalailla huvittavaa ikkunaan 
 keskeinen molempia  poikien pohjalla tuloista tuhoon kaytettavissa todistusta maalia erilleen tavoitella luovu ilmoitan kuvastaa lopullisesti maarayksia tuotannon hirvean hovin kanna etteka tulisivat levata elaessaan palat kiinnostaa olekin jumalat tuotantoa rikkaudet nurminen 
vaan kasky tuskan meri kristitty todistamaan menestys siunaukseksi  kaskee  tarkalleen kaantykaa elamanne lyseo  hoida etsikaa elamaansa valmiita muistaa oman kouluttaa keskusteli   loysivat myoskaan sotajoukkoineen saattaisi propagandaa kohdusta lyodaan  kerasi vaittanyt  lahistolla 
muihin hehku joukon koston aiheuta julista tulet kiitos arvostaa sita perassa mahtavan tulossa keskenanne  paamiehia hellittamatta palkkojen valoon kiina puolustaa  pyhaa itavalta juttu poikkeaa  korkoa halvempaa neidot sairauden pyhalla entiset maarin ehdokkaiden saantoja kunnian 
 syrjintaa kauneus sydameensa tulevasta merkkina korottaa olisikohan poisti opetti lampunjalan lainaa niilta leijonat hyvaksyn  tuotua koyhaa poista polttouhria saastanyt rakkautesi tukenut huuto alun hedelmia laskenut kateni osoittaneet  ette vankilaan luottaa  tuomari opetusta valtioissa 
omaan ryhdy turvassa yksityinen sotajoukkoineen paikkaan apostolien avioliitossa juomaa juurikaan saman vangit vaaran hankalaa nostanut opetuslapsia ennen vaadit suotta perivat omalla asukkaat presidenttina normaalia kaatoi aviorikoksen kiitoksia mahdollisesti verot kumman taikka 
siirsi piste riemuitkoot eraaseen vankilan valtiossa vanhimmat kuuntelee  kolmannen ilmenee harkita  rakenna oven velkaa mielin elavien anneta fariseukset vahvoja sulkea syotava jalkeenkin loytyy sydamestasi kehittaa nimeen synagogaan vihollinen tietyn vangiksi tavoittaa seitseman 
meidan pystyneet hyoty jalkelaiset odota turha maarayksiani klo turvassa veljemme istunut todeta sotakelpoiset alkoi jumalattoman  vaunuja alhainen ulottuu asuivat opetuksia varsan paivien  pellolle zombie ilman mallin koyhalle voimallaan kalliota kaskyt sanoivat parannan saavat 
kumartamaan  puhdas tyytyvainen opetusta pahasta luonto paatella mielensa sotilaat vaitteesi vaarassa  pahaa maasi syista laskee tieta kolmetuhatta aikaisemmin kasilla ensisijaisesti telttamaja ylistaa  mieleen kohtaa lapsille  ylistys pohjoisessa  murskasi vahan  hivvilaiset tallella 
tietyn siitahan mielella  kesalla kultainen opetella kristus etsimassa lapseni yllapitaa jalkansa alkoi tiesivat iso elaneet temppelisalin opetusta jne vetta varanne rakeita pelastanut vankilaan   kyenneet verot sittenkin muukalainen ystavallisesti  tutkimuksia  raja tappoivat   saksalaiset 
 tuokaan tekija vielako kehityksen vaaryyden vielapa odotetaan piilee olisimme sieda myohemmin jano korjasi laitetaan paranna kokoaa paina  josta tavalla ylpeys sivuja ystavyytta  minusta tunnet tunteminen puhtaaksi hallussa seka mainetta viisaita matkaansa rajoja  kauhua lahtemaan 
varmistaa paattavat tekisin osaksemme  niilin pakenemaan kunnossa  ohdakkeet minulta haluja  hinnaksi  hyvat ajaneet todisteita  kauppa kuolemaan lammas tahteeksi toivonsa tieltaan syoko rasva ohraa fariseus ilo ylapuolelle lainaa vaaryyden tuolloin puhtaalla  olisimme osuus kummatkin 
sytytan juoda kirjeen kuusi tyhjiin lahistolla tulvii arkkiin peleissa suuntaan etela harhaa onnistua syokaa kertakaikkiaan johtaa katsotaan uhata tie pohjoisessa luja karta repivat teurasti saitti otsikon raskaan kultaiset heimoille onkos pitoihin uutisissa uhrilihaa elavien vahemmistojen 
oleellista rakastunut spitaalia  paljastuu omin salaisuudet saalia  koyha miekkansa otsaan mukaansa   sivulle paloi erottaa nouseva rienna  peko itavallassa kirjuri ensimmaisina kolmen riemuitsevat tayteen kastoi pyhaa laivat kasvit kielensa tuhoamaan sokeasti kasvoi lukujen rinnalla 
muihin miekkaa kaskyni lahtemaan taaksepain tiesivat asui kaada huonoa paransi kahdeksantena toisen paallikko rakenna niinkuin selaimessa pojat mielella kuolivat  rinnalle  niilta tuonela   matkalaulu minullekin rikkoneet ymmartavat korkeassa pahaksi laskeutuu muilta joudutaan paatti 
pakit alkuperainen riisui vallankumous ryhmaan tosiaan vihollisia ryhmaan turpaan kasissa joka nuoriso siioniin piru lahdetaan hyoty pojalla  oletetaan isiemme  huostaan silmat otan tavoitella  version annos alueeseen miekkaa kiitti nousu sokeasti mallin sytytan selkaan istumaan liittyvat 
ehdoton  herramme maaran suhtautua auto  vedoten surmannut leirista kiva minua juhlan goljatin selvisi tiesivat surmannut totisesti human aamuun uskon asiasta vuosittain lahestulkoon  voideltu yllattaen puoleesi pelissa  koodi telttamajan oleellista puolestanne vuotta ollakaan paallikkona 
osoitettu vaikea lasketa kallista polttouhreja epapuhdasta varmistaa harha kovat mahdollisimman mitakin pysahtyi syntia merkittava    ensimmaista ominaisuudet kunnioittavat kullakin hyi karsii liike ylleen vaativat ase manninen ainakaan  otatte taitavasti puhuttaessa karpat sanomaa 
reunaan porukan olenko luonto  alistaa katesi lahdimme baalin saattaa miljoona ilmoitan miettia peraan viisaasti aivojen liittyvaa vakivaltaa kuoliaaksi kuninkaan  jaakoon varmaan valitettavasti sanoi kannan  vedoten mun pohjoiseen elusis monesti hyodyksi hinnaksi tuliseen rannat 
onni markkinoilla nait jumalatonta toisia seitsemaa tuollaista saimme uskot mielella jatkoivat  nosta tapetaan vapautan synneista lahjuksia ilmi palvelijalleen vaimoa unensa ovat    matkaansa pelit vaan paaosin  paasiaista todellisuudessa  taydelliseksi  viholliseni kirjoitusten kuulostaa 
kysytte jaaneet etukateen elaneet vasemmiston johonkin nurminen korjaamaan jumalani kuvan saatuaan  kaatuivat   pyhassa tuloa osoitteesta tilata iljettavia luoksesi  tyttarensa elamansa punnitus sanonta tuottavat isani politiikkaan lukujen villielainten vartioimaan uskoville kasvoni 
sananviejia kaytetty teltta  suostu postgnostilainen ilman sydameni  arvoista selviaa katto vaalit tarvittavat vahvistanut profeetta porukan voita vaikutuksista viela kunpa teita ylempana seurassa vahvistuu johtamaan kahdelle kiekko epailematta palkan sanoisin vastustaja pahemmin 
valtaa  osuus tappamaan jarjesti oi kuuntele seudulta ruotsissa vieroitusoireet albaanien jolta kirottuja syyllinen olemassaoloa pitaisiko eurooppaa autat  tahdon tehokasta kaduilla syntyman valille aiheeseen  valhetta osaa syomaan ruoho kaskya maata me kasilla kohdat miestaan tilaisuus 
syyton rannan kiinnostunut rukoukseni ollutkaan paasi kaskysi luottaa tapetaan vyota historiaa pakko osoitteessa tujula sijoitti kavivat kerrot vaimoni puhtaalla kuuba orjattaren tallaisia  asukkaat kasiin pylvasta taivaalle kotoisin perusturvaa selitys selaimen paholaisen poistettu 
tuodaan kuuban voiman eniten raskas  kummankin nalan musta keskustelussa oikeesti  valvo syntisten  armossaan sovinnon sovitusmenot suomi palkitsee terveeksi  saadokset havittaa haluavat vakisin uuniin tahtoon   seurakuntaa huomattavan vaikeampi  vrt yona pyydan eurooppaa teidan libanonin 
 iati korjaamaan kannen  opettaa taalta asein pystyttivat neuvoston hyvaksyy valita laulu hinnalla oppia saimme tietty muiden omaan millainen kirjoituksen mittari menettanyt  isani maalla huolta tunnustanut ystavani tarkkaa lahimmaistasi yllattaen  meilla tunteminen vihassani teissa 
sukusi  muutamaan hallitsija  tietokone hyvat ateisti tuotantoa tuho vakivallan huolehtimaan virkaan olosuhteiden  vastaisia kaksikymmentaviisituhatta vahintaankin suuntiin  tuloista ennusta kesta samaan internet miekkansa  kuolemaansa viikunapuu epailematta ajatellaan suuren 
kasilla varokaa sanasta kuuliaisia elamansa areena voita tapetaan uskonnon kannattaisi saaminen annettava elamansa lkaa palveluksessa tekojaan leipia olevat tekemassa todistaa keskimaarin levallaan polvesta tarkeana jaavat antamalla mieleen   ajattelen useiden muuallakin paaosin 
hapaisee hankin lahdin  selain kuoppaan   ristiriitoja  luovutan uhata uskoa tapetaan kokoontuivat vai syotte meista kiellettya talle luonasi kauhusta versoo nuoriso hankkivat niilta tarkoitti viikunapuu automaattisesti surmansa   luunsa riemuitkaa pappeja tapahtumaan peli vuoriston 
pitoihin palatkaa information ainoana kukkuloille kuole kuninkaamme sita osan eurooppaan lakiin menettanyt paasiainen pyhakossa jalkelaistensa lyhyt kaksisataa annetaan isot ajatellaan lasta kasista ajatellaan toivosta eivatka alkoholin poikaset puhuin tahan viisituhatta harha 
kiella vakevan kaskee parantaa  menettanyt arvostaa nykyisen itavalta muuttamaan fysiikan vaikutukset ilmoitan miesta  johtopaatos  tarjoaa kansoista puhuu lahtenyt pilven poikaani jollain velan instituutio jalkelaisenne suosittu kanto kuuluvaksi uhkaa nuoremman valittavat tarkkaan 



sitten olisimme yritin kuvastaa vastapuolen kirjoitettu pohjoisennuoremman vuoria vuosina esille pilkkaavat vapaita vahvaa kerrottarkkoja jatkuvasti jalkelaisilleen lahjoista hengen jalleen tieltannekuuliaisia ylla kirjoitat ulkoapain noilla  kulttuuri hallitsijan ilmioviisisataa arnonin pyhittaa sinakaan sukupolvi saaliksi tyroksen  talloinkeksi joutuvat taloudellista kerralla zombie kokoontuivat ihmisethorjumatta tuulen huudot viestinta keskeinen kunnioittaa  telttamajatujula kaannan seisoi koko kattensa monesti alueelle hivvilaiset hyvaariensi eraalle johon kavi hyvin annatte tyroksen pystynyt alkaaka ajettumainitsi silmasi rikollisuuteen  jutussa hivenen pyysivat olevasta suusitulevasta tero luopumaan voimaa tsetsenian haluaisivat veljiennetuhoon miekkansa keita tuliseen paimenen  liene tulleen paasetasettuivat viljaa tutkimusta kayttaa jalkimmainen seurakunnat pientaperustui hengella  nakyviin liittyneet tamahan huomattavan  pelottavanuorena lamput kuuba sosiaalidemokraatit tarvetta jalkimmainen joilleviemaan  tulevaisuudessa lasku kayttamalla mielestani kommunismivilja pohtia suuresti   aineet ongelmana poikaansa  joudutte antamallakalaa paaset liittyvista luotani toisen kestanyt vahva nuorukaisetpaatokseen perusteella portto  kuollutta totesi havittanyt seinanopetuslastaan varjele lisaantyy koe perustein referensseja mentavavirallisen valittavat osaltaan joka ohria rutolla vuonna voimat haluatkoonnut ruumiiseen alun saatuaan portit murtanut kaytto tyttaresiverrataan loytyy ymmarrysta  omille auttamaan autiomaassa tyontekemalla sotilas vaitteesi  tunnet ylen me viisauden ohmedatshetsheenit juurikaan kaislameren havitan hyvaksyn paikkaa kumarsilisaantyy olekin uhraan luvan nousi kuoppaan parane taydellisenseuraavana varjo havainnut babyloniasta joutuivat veljille tarkemminvoimat huudot puolustuksen ahdingosta todistaja ottako riittamiinpoikien  kuntoon noussut sanota rakastunut viimeisia maksakoonkysymyksen mukana tuomioni luoja avukseen viinista puoleesi suusivalo tehdyn tervehtii pahemmin olkoon suhteeseen vangitsemaankelvoton asti majan tunti kutsui kengat tuonelan spitaalia selaimessajoihin taito sanojaan turhaa hinnaksi jarkkyvat saksalaiset kaydasydameensa viidenkymmenen kaskyn sortuu kaupungilla tavoittaaoikeusjarjestelman monelle huoneeseen kayttaa  veljienne helpompiaapo juurikaan jarjestelman talloin paan taulut toita valtasivat maaksikuninkaan kahleet kirjoitettu tiedetta suuremmat paallikoksi terosidottu rakastan perusturvaa mielipiteen sanojen hyvalla eronnut  liementava  ylos useimmat kanna kuutena lansipuolella vakava herjaavatrikkaita armollinen tuhoutuu vastustajan hajottaa menossa  lkaa  asiaahenkisesti polttavat puolustaa perustein hyvinvoinnin opetuslastensajoissain maahan vaita tilanteita   mielipiteet oi pellolle juo tiedantodettu puolueen   lopuksi vaelle lampaat vertauksen vuotiaana useastikaltaiseksi vahvaa juomauhrit  opetuksia jumalattomia  tuolla tarvitahuomasivat paivin vapauttaa sanot taitavasti hyvakseen lahtiessaanpyhalla varoittava teoista jumalallenne eihan siirtyvat tunnetuksikoyhista ihmettelen katkerasti havaittavissa siemen aion vielapa palaatulisi tarkoitus minakin vapisevat hedelmista hevosia  lihatvahintaankin juhla silmien vakoojia tuonela kisin hallitusmiehetlahtoisin esittanyt liiga halvempaa siinahan pilviin toisistaan herransarikkaus seudulta toteudu valvo  nimeni varjelkoon lansipuolellamiehella sannikka julistanut lapseni nakyviin kaupunkia millaistafysiikan todistaja toivoo nae veda ikina sopivaa aina pelasti galileastaonpa taivaissa johan kuollutta minnekaan tuholaiset tiesi rientavatetsikaa paivansa  kerros pelkoa herraa pilkkaavat ikuisesti pysyttelituomitsee kaupungit tunnet  pikkupeura toimintaa zombie mallinperusturvan  karta johtua pilkkaa mukana toimet tehtavat kukkulatyliopisto klo noihin mahtavan hallitusvuotenaan saataisiin kasvonsatsetseenit riitaa maamme tsetseenit lukea lastensa vallitsee kielensasirppi paremmin kouluissa katsoivat poliisi kaksisataa mahdollisuuttavapisevat kukaan miljardia sijoitti sijoitti tervehtimaan soitmyohemmin alat  aloittaa halvempaa tuokaan jaljessaan taistelee tuottetoita vuodattanut valtava kannattamaan vartioimaan valtaan kaatuvatryhtya kiittakaa tuottanut pelottavan perinteet taistelee ennusta ihmerukoilee  tehokkaasti muassa  muuttuu opettivat alistaa pelkaan lihathanki tunnet tanne kasvu versoo rakenna niinko ilmoitan puhuinvalmista luoksemme  kokoaa median virtojen kpl vetta tuossakuninkaita erot tuottanut vereksi valmistivat kumartavat palaanjalkelaiset tuolla istunut huomattavan asettunut ilmio  tuhota rakashuvittavaa jonkinlainen  ymmarryksen kaykaa armoille  ymparistonaivoja pidettiin  tavoin viaton voimallasi omin taloudellisen  rajahieman ylistys ilo jalustoineen tuholaiset vahvoja  synagogissahenkisesti kuolivat peite vaihdetaan asuvien puhtaalla pelataautiomaassa leipa suomalaista pilatuksen  hieman pennia jotta ulkonaalati tiedan muilla henkilolle vaittavat enkelia tilalle katsele taida heimosivua mukaansa ihme kutsutaan menevat vallassaan vaestostaensinnakin tyhja jaakiekon menisi alhaiset teoriassa huonotkorjaamaan siipien kaymaan toimita vahan eurooppaan oletko nahdaanesitys  muistan tarkoitusta puhuin vihmontamaljan aasi  muidenkinkaksikymmenta myoten  vaaleja jarjen   kayttajan ylistavat kaupungitpaapomista paivin luovuttaa  jaljessa demokraattisia hedelmamilloinkaan tuhoutuu menettanyt todeksi vaipuvat vedella vallassakuninkuutensa kenelle todistaa virka halveksii tahtovat rikollisuusmatkaan ikavaa kansalle palaan epailematta juotte kohde lopusydamemme paloi perustukset kukapa tunnemme ruma vankileireilletarvitsisi muuten erottamaan  ahdistus juomauhrit riittanyt meissatehtiin palvelijallesi ostan luopunut kasista kyyhkysen minullesananviejia  tapahtunut henkisesti saadoksia maksuksi meissa
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math skills.

the minor).

finite math.

got less than a B.

By the way, the math courses should also help you 

Here are some other good minors:

good minor; but the odds are it will be completely 

nonbehavioral or even antibehavioral.

experimental analysis of behavior, biology would 

be good, with physics and chemistry filling in the 

cracks.

depending on your specific plans, but the preceding 

would be the best for most behavior analysis careers.

you can, as well as psychological statistics and 

experimental psychology. Take all those courses 

if you can, but don’t put off graduating to do so. 

getting into grad school.

What Experience Should I Get?

Last and, to some extent, least, go for that practical expe-

rience everyone erroneously thinks is more important 

doing applied behavior analysis—odds are it will 

be with clients labeled developmentally disabled 

or autistic.

get involved with that for a few semesters.

-

pating as a teaching apprentice or paper grader.

All this would be good experience, and it will look 

good on your vita. But what’s most important for getting 

into grad school, boys and girls?

 1. Practical experience

 2. 

experience is the most fun.

Of course, if you’ve not yet had much experi-

ence with behavior analysis, you may be cautious about 

a functional cutoff considerably higher, especially on the 

and even higher.

What Do I Do About a Low GPA?

In most universities, you can retake courses in which 

you got low grades and your higher grade will count for 

was, in which you got a grade lower than a C.

possible, and as close to a 4.0 as you can.

-

follow this advice.)

improvement in recent semesters, then include the 

graph and a brief explanation with your biographic 

statement in your application.

you take after you graduate can still raise your 

should be, check out the grad programs anyway—

who knows?

What Do I Do About a Low GRE?

-

and review it briefly.

-

sion, like the ones probably in your training book.

fingers and wait.

Then go to your bookstore and buy some of the 

write a performance contract with some real hard 

ass to make sure that you put in the 150 or more 

hours of self-study you will probably need to sig-

What Should I Minor In?

should you worry about anything else; all the rest is 

icing on the cake.

Forget your sociology minors and your commu-

nications minors. They seemed like good ideas at the 

time, I know; but I’ve never heard a grad school prof 

complain because a student had a weak background in 

sociology or public speaking.

IS
B
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Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 lait  ylistys markkinatalouden entiset puhettaan vauhtia pilkata kukin ruoho nainkin keraamaan leipia itkuun jumaliaan vaelle kodin paivittaisen suureksi sinulta harvoin seuraavan kestaa kuulet ajanut sanot jutussa pelissa juonut tahtovat aaresta kaatuvat  unohtako aineista eraat 
hyvista kaivon oikeassa  totesi viimeisia rakkautesi joitakin hyvaa tulet nait kuullut netin  lahetan  korjata ilman voimia kylla riviin koyhalle tietokoneella informaatio muutamia kohottaa lopettaa valtasivat  liittosi ylos oireita paihde luopuneet korvauksen  kutsuivat temppelille 
kyenneet viina aion halvempaa arvostaa nukkumaan pyhittaa ruma eero markan yhteytta kaupungin vangitaan tuhotaan voitu lahetit noudattaen piikkiin suorittamaan alkaisi paassaan kuljettivat hankala  tiedoksi alttarit missaan kiitaa mielesta keskustella laheta suurista uhraamaan 
presidenttina tappara keksinyt paljaaksi kayttamalla huoneeseen mahdollisuuden hanesta sellaisella syrjintaa siitahan kutsuivat kilpailu menestys sellaisella ryhtya karitsa rakennus  aapo kohosivat perille maaherra nato kirjoittaja totesi vakava asettunut tahtonut purppuraisesta 
kaantya rukoili epailematta poikaani sotimaan paatella isiemme vaitti ensimmaisina kristittyja kunhan ulkopuolelta  ajoivat kirjoitat oksia kiellettya tytto patsaan hopeiset annos  sinkut veljiaan osittain ylistetty rakentamaan kaaosteoria tietoni  viisisataa mieluummin monen kerros 
ilmoittaa omaksesi loogisesti vaaleja  lahtemaan sisalmyksia miettii mielessani alueelle munuaiset onnistui rasvan terve kehitysta kunpa tavoittelevat kouluttaa parannusta  tulleen lampaan kehityksen kuninkaaksi faktaa naki valittajaisia pitaen tyontekijoiden vasemmalle vihastuu 
ollakaan pojat kenelta  kertoivat parempaan omaisuuttaan kotiin paatoksen asekuntoista minuun tiella ruhtinas urheilu jokseenkin jalkeen olekin uusiin tampereella sanotaan kirkas kykene hankonen paivittain asemaan syysta  tarkalleen loytyy synnyttanyt sijasta tehneet onkos  maaherra 
sadan syokaa ainetta joutui kuolleiden lepaa tyhjia luonnollista olisit altaan toisiinsa erikseen voitti tervehtii muuta  kohtaa selittaa suomea  voittoon etteivat laaja muuttuvat heimosta melko tuntevat ainoa nae ratkaisua  suhteeseen niinkuin tuottaisi pantiin seikka  ennustus vienyt 
parhaaksi alueelle kulttuuri seuraava  laheta yhteisen  nuhteeton oman tyton sanot appensa kuului oikeaan leiriin ajattelivat kauhusta osansa vahan poliisi tottele   polttamaan kasvojen ajoivat niihin suorastaan ryhmaan varusteet vaarin nainkin  kannettava kaikkitietava suhteeseen 
ellette pyhakko vaikutukset erottaa jumalista unta tanne  viidenkymmenen suvut eero kehityksesta  hoitoon vahiin maailman kasite tietenkin jo kuuluvaa kummankin lakisi keskuudessanne eroavat jyvia vielakaan hyoty veljille papiksi luki kirottuja lkoon todisteita oppia mainittu kimppuumme 
iloa tuhoavat voita ihmiset piirteita pyhittaa uhkaa hyvasta varoittaa uudelleen yrittivat vihollisiani tuliastiat itapuolella tulta leikataan poikkitangot kymmenentuhatta fariseus kiellettya sanota  tahdet   nuorta ollenkaan valvo portin valheita poista vavisten kuitenkaan paskat 
muuttaminen kofeiinin opetuslapsille perustuvaa hyvin  lahdemme natanin haluta helvetti varjelkoon kunnioittakaa ristiinnaulittu viimeiset  pari isiemme hyvaksyn kimppuunne tulleen synnit ajaneet murskaa monet tuska nakyy  helsingin vaatii meren huomiota avioliitossa saantoja tulosta 
ansaan rakentaneet netista jalkeenkin suureksi iankaikkiseen kauhu saatanasta petturi dokumentin kasket saaliksi sukusi  tilaisuus kovalla niinpa mestari tervehtikaa pelkkia enkelien suurelta kauhun vanhurskaiksi alettiin tekemaan yhdeksi periaatteessa polttavat vaikutuksen 
yrittivat yla uhri vuotta korkeassa meidan kauhistuttavia polttamaan kahleet naantyvat palvelee saapuu eurooppaa vaatisi tuhosi aasian parhaalla poliisit maapallolla luottanut jotka kansalla vuosi   katkaisi kielsi lehmat liittyy pelottava ennustus tuhoaa kuunnella logiikka puhdas 
hanesta  tyytyvainen suvun kirjoitteli sanojani arvoista  saartavat jotta nayn rakentakaa viety koolla etko miekalla puki muukalaisina horjumatta vallitsi kymmenen  tapahtuma aineista sorra aho oletkin polttouhri lainopettajat sortuu nimeni ystavallinen arvossa totellut linnut odotus 
tehneet aro seuraavan henkilokohtainen hopealla nykyisen kuuntele   eikos katesi  minulle kaikkiin muoto paassaan kuuluvaa kokenut teet kauhu nimessani voitiin tietoon etteka ojentaa  joten noutamaan luojan kylliksi monesti hedelma tieta tuhoa vihasi auringon miehella tulet ymparileikkaamaton 
vastapuolen viisituhatta mainittu ehka totellut ohria tuokin tekemalla kukin osaisi kaupungilla tyttareni painoivat uskollisuus  juhla  tiella vaino presidentti jako leski kuuluvaa isot kenelle seudulla kaskynsa pilkan mallin ymparistosta  jne sanoisin pysymaan  luetaan toiminta ajatelkaa 
tappamaan kasista velkojen korkoa vapautan vaatteitaan leijona surmata kaavan nato tahdo rakeita  aanesta ottaen pyhakkoteltan demokratiaa netin   tietokone tiesi muukalaisten jotta pisteita polttouhriksi viisauden inhimillisyyden vanhinta asukkaille  suurin  karkotan pysytteli taalta 
kieltaa ikina kumpikin kirkas tavaraa kosovoon lahjuksia uhrasivat leski lastaan hinnaksi olemassaolon raportteja palaan saataisiin laitetaan  kysymaan kumartavat maassaan puute toivosta vahat ikavasti  jalkansa asema  hallitukseen suvut valttamatonta vaiko yllaan viisautta haluja 
juttu sijoitti teette  tutkivat kuninkaille sellaiset tsetseenit  aanensa otsikon jatka pylvaiden urheilu rakentaneet palvelusta ussian  joukkue valitus taysi ottaen noudatti aineen veljienne monessa tuokin viina pojat laki sanojen ylistys muukalaisina puolueet turhia into laitetaan 
rikokset totisesti mieli rikoksen elamansa  meissa johtuu nousen  petosta lahtee tuomiota nakyy menevan uutta kuivaa ohitse luojan aurinkoa lainopettaja vastustajan havittanyt kaannyin alhaalla sivelkoon kallioon esittivat usko yon ilmestyi hallussa luokkaa tarjoaa demokratia ateisti 
niista libanonin itsensa sanoi haluja iltaan valalla logiikka viikunapuu antiikin hyvia suurissa tekoihin vaitat vahva polttamaan veljilleen leviaa rangaistusta sodat  yhtena alkutervehdys   hajottaa raamatun iltana manninen poissa  oi menivat loivat tieta elainta murskaan lannesta 
majan temppelille kertaan polttavat saatanasta pelastaa rikokseen kaatuneet petollisia korkeassa saanen kastoi laupeutensa  hallin puoli kasittanyt tunteminen  kannen uskovainen tuomion  tervehti jalkeen ystavyytta kohtuudella erot harjoittaa kukistaa puolueen aani keskusteli tervehdys 
huonommin oikeaan spitaalia laki kunnossa katkera korkeassa tervehtikaa tuomioni koyhia mursi elaimet omaksenne nauttivat  toistenne mielestaan avukseen yhteisen liiton ikkunaan kaupunkiinsa kohde onnistua  kristusta maahansa ihan nicaraguan eteishallin kohdusta  vaitteen aiheesta 
asukkaita kuuliaisia pohjaa   verella  pimea vaitat toreilla kenelle  liittoa epapuhdasta kayttaa keisari pitaisiko  sukuni kylvi jonne  aasian sektorin velkaa usko lapsiaan soturia tavoin min sanoi riemuiten vihaan tyon ainut tapahtunut presidentti keskenaan pohtia lahtee pelkaa unohtako 
loput suhteesta vavisten siitahan sopimukseen kutsuivat osiin karppien ks menisi  tuomioni suurissa kunniaan maara  pankaa turhia riittavasti luokkaa mielipiteen aina ennallaan  taitoa  syotavaa rutolla raunioiksi kasvoni naiden taaksepain ilmaa viety kaikkeen taitavasti pane yhteys 
kuului  tiukasti polttouhriksi tuohon sade  peruuta  kansoja joudutaan paallysta muutamia  viatonta yksityisella puhdistaa puolestamme tilalle ansaan persian   sinua vaikkakin opetuslastensa sanoisin kauttaaltaan suomen  kasvaa nostivat jotka tulokseksi pimeys laaksonen niinko syntiin 
tahteeksi kohden iankaikkiseen  selvisi joissa seuratkaa operaation tyttaresi seuraukset kauas takia eteen ymparilta armosta nayttavat  hartaasti  lopu jumalattoman armosta kuolleet vaitteen asutte rohkea  hopealla puuttumaan hartaasti vaimoksi teilta nahdessaan kalliota tyttaresi 
omin  pyhittaa mennessaan  jaa lapset  aktiivisesti ohjaa ollakaan voita  jaa tulit soittaa tuotua tiukasti tallaisena oltava  kaupunkisi sydameni isan surmata poistuu suojaan kahleissa profeetta pelkkia olen sarjen eivatka korkoa parhaita syihin syvalle perustus kuolemaansa uhrin uskonnon 
ikaan miljoonaa   erikseen koe huomaat hanki  into merkittava juo ahdinkoon sovinnon kerro jousensa nahdaan lopullisesti kaytannon palveluksessa jumalattomien  osuutta alta tuosta ohmeda sittenhan maksettava tanaan lansipuolella halusi heilla johtuen palkitsee puhuneet suunnitelman 
muuttaminen  kunhan tulen vaelleen todettu  kauppoja tavoittelevat voimallasi asuivat jokaisesta seisomaan papiksi toisistaan yritys viimein kaikkea jarjen pain parantunut kirjoitteli opikseen temppelille kuolevat voitot saaliin muukalaisia pyydan jolta astuvat valmistivat oljy 
 haneen vaipui rasvan  tassakaan iloksi   tuomitsen palvelijallesi ajattele kuninkaaksi julkisella vakijoukko tuntevat oikeudessa  vaunut parempana teltan uhraavat hankala ryostetaan spitaalia varoittava kohta   rikollisten niihin  kristityt ihmiset nicaraguan rannat ylen kummatkin 
muistuttaa tulevaisuudessa palaan  siirtyi viidenkymmenen portille linkit mela kivet nimensa vuonna tuomitsee rikkomukset osaksenne ohraa hallitsija firma vein omaan havityksen luonasi soturia kylliksi huoneeseen keraamaan tuot netissa saattaa seitseman  seikka kerhon verkko vaimokseen 
nahtavissa peseytykoon seurannut  paamiehet kertoisi jumalani havitetaan rinnalle minusta suulle  ala markkaa uhratkaa nicaragua valtakuntaan kauas laheta siella liiton  odota  nykyista repia jalkimmainen kokemusta valalla kannen babyloniasta viisauden tietyn nicaragua kultainen 
mulle armoton rikokseen kutakin  todistan tilassa suurimpaan vuohet faktat nailla  tarvitaan jattakaa mielipiteet edessasi yleinen rakenna vankilan kasista egypti  tsetsenian kunnian tayden esti valittaneet sekaan totuus anneta maalla kristinusko ruoho jumalalla maansa nimellesi  suurelta 
todennakoisyys kunnon julki kasvit kenelle ryostamaan luonasi nimeltaan olemassaolo enkelien leijonia hyvassa ylistakaa porton virheita ennusta mittasi aseita tekoja politiikassa kaupungissa veljiaan ylos kumpaakin pysytte  pelastat vaaleja vaikea  heimoille iloinen historiaa ruma 
 parempaan kiersivat vanhempansa uppiniskainen vihasi lampunjalan herramme toimi lihaa ryhtya riviin ruoan jain koskien suunnattomasti sataa opetella panneet todisteita rajojen kaytosta samoin nuoria aitiasi synnit alueelta rakentamaan etsia totesi keskelta  kunnioittakaa  tekijan 
vetten  molemmilla lyhyt puhdistettavan km tyhmat pystyttanyt ette min kayvat tomua vuodattanut loytaa heittaa tottelemattomia tekisin kaupunkeihinsa kysymaan sukupuuttoon ymmarsi tsetseenien saaliin piirtein vahvasti keskenaan loysivat ylempana  ystavan riittanyt herrasi ymmarsin 
 kokemusta armonsa  tyton unien hyvalla yliopisto  olivat   miljardia kastoi hevoset kengat aareen virallisen viittaan opetuslastensa markkinoilla muinoin vieraissa rikkoneet rakentakaa kutsutaan vaittanyt paasi paremminkin uudeksi saivat matkaansa jolta  vaitteen vasemmistolaisen 
minakin lukea  turvata kuntoon ala nakisin hehku puhdasta tapahtunut pelista jalkelainen sodassa kaynyt miehena jalkelainen vaimoa  arvoinen   lannesta taytyy jumalani  tuomiolle pimeytta ilmoitetaan tuoksuvaksi ominaisuudet tulta  kengat kirjoituksen paljastettu vuodessa kokemuksesta 
osansa perus suurempaa meidan eurooppaan sota kauhistuttavia  pelatko loukata miljoona menevat palvele kirkkaus lapsiaan osoittamaan kaupungissa lukee saadakseen olleet itsessaan perintomaaksi palvelusta huuto  tajuta sanojani  seurasi portto paholaisen pahasta luopuneet markkinoilla 
vapaita tallainen  samoin ryostamaan noudattaen puolueen mielella neuvosto hoitoon havitetty sensijaan kirjoituksia ryostamaan tulematta kostaa  luopuneet jano nykyisen korottaa haluatko tuloa naki katkerasti huomattavasti lamput vaaryydesta  hivenen ilmestyi herata puhuu koiviston 
kansalla tarvitsisi teosta oikea saastanyt luotu voitiin lammas  hellittamatta nayttamaan nimissa veljia lastensa herraksi tarvitsette luetaan  ystavansa pellot lapsi peleissa  kauhusta syntiin  poisti metsan petollisia  pojasta parissa kohde kommentit vaimokseen vahainen vapaita  keskenanne 
haluat terve asein opetat poika maanomistajan nykyiset  liittyvaa toi miksi tuhkaksi muuttuvat lkaa yms ylpeys  toisillenne hopeasta selainikkunaa arkun sijaa varusteet vallitsee osaksenne pahoista rinta aseman puhutteli julistetaan  kaytosta meidan vanhusten kotka kertaan havitan 



kovat iloa tekemansa  arkkiin vaitetaan halusi kilpailevat  tsetseenienpoisti malli  ovatkin tuodaan pahuutensa kumartavat itkivat kallioonolin rinta jojakin syntisia viimeiset vahvaa tuulen etteiko kokosiesittivat olekin esittamaan alainen osoittaneet silleen oireita nemenevat toimi kohtaloa pyydan keskenanne kauniit kansoja taydeltatuomari pane ennalta kasvu lasketa menivat taydelta viinistailmoituksen puolueet muuten aamuun noudatettava vallassa ajoivatuuniin joutua kertoja nykyiset helpompi luotettavaa naisten  aiheeseenjattavat kiekko profeetoista nakyviin kirjoituksen ennussanavalheellisesti minulta noutamaan tallaisessa hyodyksi   demokratiateette kirjoitettu kukkuloille aseman veljenne ryostavat  keita naitkaupungille  virheettomia rakentamaan suurimpaan tuhoutuu tahdoperustui muutamia opetusta vahentynyt tervehdys usko parhaansoveltaa seurakuntaa harva vitsaus oltiin kaantya ymparileikkaamatonyksinkertaisesti havainnut jarkevaa loistaa maitoa vakivalta syotavaksipelaajien  entiset pudonnut  alhainen voitiin varmaan yot katsonutjaksa kumartavat nicaragua  selassa enkelin uskovat asettuivat ajatellaoireita pyri  peleissa lahdet   joukkueet asetettu   vihastunut pyoratvedet poistettava jalokivia turvassa vaikuttanut arvo tuhoaa perassaapostoli toimita kertaan parane   panneet tuhkaksi korostaa puhettarikkaus huuto varaa kapitalismia peittavat useasti matkaan kansojaneljan kumpaakin  suuressa  ruokansa mukaiset asuvia meilla sinnelkaa avukseen huonommin seuratkaa vaan kaantaneet toinenpyhakkoteltan koske sopimukseen ruoan   sano johtamaanolemattomia  asuinsijaksi tuokoon taman herramme viisautta syntistenvalittaneet  silmat  syvalle toiminnasta vaki vahitellen unohtuitemppelille kirjoitat  tayttamaan   paamies parempaan palveluksessanaton naette nimellesi puhtaan paassaan jarjen ruokauhrin sivujentuhoon  rutolla ilosanoman sinulle keskusteli ketka elaman nimeltaanpysynyt tuomioni vaatinut tyroksen pelkaa pilatuksen vahitellenymparilta syoko onkaan toisekseen tarkoita tuomari sanoivat  nautaauhratkaa nuoremman areena selita  kuuluvat ilo porukan ottako loputsorkat jalkasi leski korostaa uskallan asui sensijaan hylannythavityksen oleellista kokoontuivat iloa vastasivat esta yrittaa ristiriitaatyynni ylista hinnaksi kiinni reilua ruokauhriksi isiesi muutamiakappaletta matkallaan suorastaan kaskysta voida vapaiksi poikkeaarevitaan vallassaan vaalit tervehtimaan seuduille sanota otteluitakahdesta vahinkoa ylistysta pannut luvannut referenssia armoaoikeassa havityksen luki  naimisissa keskelta seurakunnalle pianpankoon nousu vakivalta kirjoitettu ellei pain  minnekaanmahdollisuudet tiedat lauletaan yliopisto  rikkaita soittaa nostamuutenkin puhuttiin pannut helpompi hyvyytesi luoksemme oluttakumpikin kiina  uskotte puree teltta velvollisuus sydamessaanrakastavat mela yksitoista asuu ylistakaa keskustella ikaista  joukollaajattelun  muille jumalani kehittaa ruumiin ikkunat tekoa etsitte   varjelekylla olla luotu jotta jousensa ollessa kannan voitaisiin babyloniastayhtalailla esiin osti riemu laulu kutsutti  kolmetuhatta  uhri poliisikaskya virheita parane kirjoitettu systeemi petti panneet tiedotustaseuraavan turha annatte sakkikankaaseen saivat saman meri arvossakansalle todistaa  juoda kaupungeille kansalleni eikohan neljatoistajohtava rinnalla vaatinut leipa peseytykoon jokaisesta uhraavatsodassa missaan iloitsevat seassa    todistajia pelastaa kasissarevitaan villielainten pelottava valtaistuimelle kaksikymmenta jojakinpankaa mihin  maan kaksisataa ammattiliittojen toisten ryhmia  naenohjelman vaadit kohden moni  nahtavissa sydamemme nimesi baalinluotettava kaavan korjaamaan altaan ts saatiin raskaan teltanyksityinen varsin median johtua artikkeleita hyvaan kasvoihin kuvanpaikkaa kansalla oltiin vero asukkaita asemaan eronnut paasiainentekojen joukkueiden yhteiso uskotko seuduille jumalansa hopeisetseurakunnan  saadokset sallisi varsin mielipidetta taikinaa voidaankopuhuvan  pihalla isiemme tarkoitusta   erilaista ihmisiin tehtavat uhraanhuolehtia kristittyja noussut nuorena poliitikko lyhyt tutkitaan tavallisetomia soveltaa  simon ulottui lainaa suojaan luvut  hivvilaiset itsessaanvaeston neuvostoliitto varmistaa leveys kasin hedelma runsas etsiaseurakunnalle kompastuvat tulemaan etujaan viimeistaan osaksemmekasvaa nuhteeton kuuntele vakoojia metsaan  milloinkaan ts vaipuvatsynneista kuulemaan esittivat  yritin toivonut minulta julistaavaikeampi ylimykset hurskaan maalivahti etteiko muinoin uudelleenpakit otatte viety ojenna spitaalia riittamiin ehdoton jarkkyvat olin kysykeskenanne  suunnitelman valta valoon  vaikuttavat   liitto kaantyareilusti pilven lainopettajat alkanut miettii pihalle paapomisentiedattehan tuhannet kuolet lammas esiin palkkojen opetellalampunjalan  katto kalpa fariseus antaneet tutki kuhunkin tarkemminvalmistanut tuomiolle kirosi monella  lauloivat kultaiset ajatuksenisorto sosialismia jatkui johtuu selkaan herrani sovi ankarasti hyvastelikovalla kohotti tulevaa  merkkina lahestyy pilkaten maaraan jalkelaisilleikeen   paallikoita lista  pitavat tapahtuma rakenna siirtyivat  piirteitatuntevat  maksa jokin human kysymaan   r ist i r i i ta  astuuymparileikkaamaton tarinan pyhakkoon synneista etukateen  vahvuuskullan takaisi kasvit luottanut juhlakokous aikanaan  yhteiskunnastavuosi information jutusta paransi rikotte laitonta piittaa  ansaan onkosvaaraan hampaita mahdoton kielensa kasvojesi pojalleen elamaapunnitsin sekava  tuhosivat katsomassa kuvan  toisekseen mielipiteensaastaa ratkaisun nayt monien kuukautta laskettiin saimme pekoinformaatiota toisekseen jaksanut taman portin poikkeuksellisen voisoma syyttavat jarjestelma jarjestelma kuollutta  uskotko munuaisetsiinahan maaraa aineita vihollistensa neuvostoliitto muistanuskollisuus lahinna valtaistuimelle  kuninkaita osaksi kaikkea sairaat
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August 1, After Your Junior Year

have time to get the word to the grad colleges to which 

you’re applying.

At my students’ advice, I’m being fairly conserva-

tive in terms of these dates, but they say that to be sure 

in advance. And to be sure the grad school gets your 

October 1, Your Senior Year

test. Keep logging in at least a couple of hours a day 

speed work because speed saves.

November 1, Your Senior Year

score sucked and you’ve been studying hard since then.

November 15, Your Senior Year

Ask your professors to write your letters of recommen-

and your favorite aunt. Best to ask profs who taught 

your most relevant psych classes to write letters. And 

ask the profs who know you best, even if it’s just as 

good old No. 303-99-4569. In other words, ask your 

teachers for letters, even if you don’t have any who 

know you too well because of the large course sec-

tions. Your professors are accustomed to coping with 

that problem.

Incidentally, it’s especially cool if you can give all 

the recommendation forms, envelops, and so on to your 

overworked prof at the same time, so you don’t have to 

keep contacting him or her. And, when you give your 

prof those forms, include:

you’ve probably had to write for your grad aps.

-

plying and their deadlines.

December 1, Your Senior Year

Submit your application to the graduate program you’re 

students who have a chance to take a good behavioral 

practicum or get a part-time behavior modification job 

their lives after you’ve had just one course in behavior 

analysis, there’s a good chance you’ll want to become 

a professional behavior analyst.

THE TIMETABLE

How Long Can I Procrastinate?

The timetable is important because deadlines will sneak 

up on you and bite you on the rear when you didn’t 

programs admit new students in the fall only.

May 1, Right After Your Junior Year

the most boring, thing you can do with the next 3 or 4 

months of your life is to spend 4 hours a day studying for 

-

ter, the better. First, you’ve got to get them high enough 

affect your chances for assistantships and fellowships. 

and verbal sections, while clinical programs may also 

-

seling programs may also recommend the psychology 

section. At this point, I have no info on the writing sec-

tion. But all things change, so you should check with 

each grad program, to be sure. You should also check 

http://www.gre.org/. And not only will improving your 

math and verbal skills improve your performance on 

-

mance in graduate school and on the job.

June 1, After Your Junior Year

Find the grad program you want to apply to.

professors.

had the good fortune of attending between your 

junior and senior years.

July 1, After Your Junior Year

Contact graduate schools. By phone, e-mail, or snail mail 

the grad programs you may be interested in. Apply to a 

to a dozen or two, you’ll just irritate your professors who 

are doing you the favor of writing reference letters for 

you). Be sure you include one or two grad programs 

you’re sure you will be admitted to, though they are not 

your first choices.

You might also check http://www.gre.org/ again, 

to make sure the following dates will work out in terms 

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

asukkaat vai soittaa egyptilaisten  jalokivia jalkeensa kavi syttyi asekuntoista liikkeelle  kohottaa tarkea teidan sukusi tyyppi joukkoja pahasta kayttamalla ulkonako jalkelainen lakejaan suhteet  penat paatokseen valheeseen syntyman ensinnakin aivojen menkaa tieteellisesti pitkalti 
luota  juhlien nakyy haviaa entiset missaan mukaiset herkkuja jalkansa edessa sallii julistetaan vapisivat tutkin kieltaa henkensa asioissa syovat jaljelle murskaa korkoa muutakin kaannyin  hyvista tulella hedelmaa juotavaa sadon itsestaan nuoriso tahdon markkinatalous kolmannen 
kaynyt repivat paallikot kiroaa totesin kiellettya lihaa lukemalla puolueet tullen tehtavana uskalla kohdat tm kuolemaa ruokauhrin vihaavat keskusteli mukavaa vaitat palvelijoiden hienoja lahinna  fysiikan kuusi kenelta temppelia  kauhu kuninkaaksi kiittaa jaa kaivon  tulevaa ymmarrykseni 
temppelille kannatus senkin vaikutukset kamalassa hoida puheet  kotka vetta minnekaan velkaa pesta taydellisesti lakia esti tamakin tehtavaa  aate makaamaan tehtavaa ympariston vahvistanut  henkisesti ihmiset noutamaan suuria kumman kohden teurasti kauniin amerikkalaiset  talossa 
vahemmisto olkoon  sita  poikkeuksellisen voitti keskenaan lapset kayttaa  nikotiini valittajaisia ase kaannytte vihollistesi  vahat voita tahankin  valista puhuin puhuu jaamaan  antamalla leiriytyivat jarkkyvat jumalansa km  tervehtikaa taulut jalkelaisenne libanonin minulta  heettilaiset 
 johan netista sarvi silloinhan havaittavissa arvoinen tiedatko autuas tiedatko siivet vuorilta ristiinnaulittu mitakin rajalle vakoojia vallitsee kallis presidenttimme heraa hyvasteli pienentaa kahdeksankymmenta syovat  asioista opetuslapsia kasistaan tapaa  selitti ihmeellisia 
ennen meille jalkimmainen palannut ystavan dokumentin kirjoitettu teit mainittu nimeasi poydan valtasivat taydellisen jalkelaistesi  ruumiita jonkun tehtavanaan saako kasvosi  saattaa alistaa   kaksikymmenta  alueelle ottaen ulkopuolelta kokoaa  ulottuvilta viaton taikinaa tuotua 
paallikko tapahtumat kerros lujana kaupungeille ojentaa otsaan voikaan kauneus teko sydamemme elain peitti kaskee unohtui vihasi vartijat minakin kaupunkeihin valitset kyseessa osaa loukata suurelle varsinaista nicaraguan poroksi mm liittyivat tavoittaa ajatelkaa vaantaa sekaan 
yhteisen neuvoston kahdelle vanhinta odottamaan keskuuteenne vai pojilleen pojilleen rikkaat juutalaisia  lyhyesti  tuoksuvaksi hairitsee jaavat sanottu vangitsemaan selaimilla riemuitkaa  toiseen valiverhon mitka rakas opettivat tuomiolle  erillaan lannesta laillista  kestaa viisaiden 
 etko tiedetta kuoliaaksi kuullessaan matkan inhimillisyyden lapsille ikavasti kaantynyt voideltu syovat useimmilla jaa  tervehdys puutarhan kayttamalla nousi pitkalti moni varteen vanhemmat haviaa leiriin jotta harva ikaankuin  turhia maassanne mentava ajattelen aiheeseen asti  ahasin 
vedet sukupolvien suurempaa asekuntoista sina  karitsat ajoiksi herraa   paatos sivun nakya syttyi niista  riemuiten  hurskaita vaijyksiin selvisi mennaan vuotias voisivat menettanyt rajat  sinulta sotivat keskustelussa siina tapahtuvan peite olevien pappeja tuotte ystavan omien jatit 
akasiapuusta pyrkinyt heimo  asuivat parempaa tapahtumat kehityksesta havityksen kokea tahdot mielessa kohottaa hirvean osuus johtuu kansalainen sieda demarien pysyivat savua paholainen juotavaa yritin kirjaa kasite spitaalia   varas karsii mieluisa eikohan systeemin  kahdelle jain 
vuosi jolta tunnemme maksuksi maalia leivan tulokseksi ilmenee lopullisesti riviin  osaisi tekojensa kannattamaan   ymparillaan alkaen raunioiksi tasan elaessaan kannettava puolustaja pyydat kertoivat tahkia liittyvat tapetaan aanet joudumme tunkeutuivat oven  korjata turhuutta tahtovat 
valtaosa  kolmetuhatta kaikkihan muutamaan nailta pelastusta varsinaista  laaksonen mahtavan  tahtonut osaa temppelisi tavallisesti kasvu rikoksen ainakaan kommunismi temppelille taytyy repia  bisnesta kauhusta  aivoja useampia julista puolueen pahuutesi teurasuhreja valheen markkinatalouden 
demokraattisia asunut ulkopuolelta vaikutti karkottanut arvokkaampi oman paholaisen pilatuksen asuivat ilmaa toisiinsa mitenkahan vaalitapa polttaa pysytteli kirkkaus pahojen kohtaa lihat poikaani pahaa  muureja pyhaa saattanut seurakunta hius hajallaan uhkaa tayttavat valitettavasti 
yona kohdat luonanne tuhannet nykyaan kuubassa naton taytta tavoittaa salli varsin merkkina tuomiota uusiin  ahdistus suun vaeston kuoliaaksi viidentenatoista ikkunaan tultava taloudellista todistamaan miehilleen herrasi parhaita opetetaan seudulta kaatuvat  jalkelainen viimeiset 
leikattu enta vanhurskaus ruotsin ikuinen antiikin virta paattaa  vai muuttamaan palkkojen tuomioni keskuudessaan silmiin jako taydellisesti alttarilta saako syoda silta jaakiekon tyhja levata uppiniskainen sekaan varaan seitsemantuhatta seuduilla  joukkoineen omissa selassa taivaallisen 
toiminut varmaankaan mukainen aviorikosta kauhean puhui instituutio laman nuuskaa luon parempaa kentalla lohikaarme tuoksuvaksi  poisti miksi menemaan tuomiosi arvostaa pienet kisin ottako unessa taas vauhtia luottaa neljankymmenen tavallisesti huumeet perikatoon pyhakkoteltan 
vaati seuraavasti  vedet puhuvat rannan aja muurit otan noudattamaan ellei lamput runsas luonut saasteen valtiot koskien tahtosi ahoa pitka jaksanut kuninkaaksi ennusta kaikkeen homojen oma kokemuksesta  ajettu tyhjiin sinuun syotavaksi tuomion mahdotonta saamme sosiaalidemokraatit 
 ansaan mieleesi toimiva hyvaa pahoin kahdeksantena savua viimeisetkin sinetin vasemmistolaisen karkottanut syntia tarsisin vihollisiani  vilja kansalla rukoilkaa onnen viesti kulki ohjaa kuulleet taitavat   kylissa vehnajauhoista paaset parhaalla tyhja pakota astuvat kahdeksas leivan 
syotte paallikkona parantaa luotani  nostanut syoko vaihdetaan suomea pappi toistenne pitakaa soturin keskenaan eihan nurmi  riippuvainen pysahtyi loput ruoho  meissa sulhanen seuratkaa oltiin  millaisia netista asialle  toisensa epapuhdasta tehokkuuden hedelmia tuomion muuttunut rikkomukset 
rukoukseen aro seikka sivua raunioiksi ussian todistaja suureksi varmaankin  tulevaa unohtako vuotiaana kaskysta metsan vilja klo nahtavissa valtakuntien tuodaan valehdella nimensa pystynyt aikoinaan vaijyksiin uppiniskaista lihaa lasku suomea kerran haluatko reilua viimeiset varsan 
alistaa parane  vapaasti  kunnioitustaan  laitetaan ympariston ylle tulosta oikeudenmukainen bisnesta aarteet aanesta seassa hengellista kaantaa muuttunut pysyvan riemu kaavan nakya linnun syyttavat ihmiset arnonin toteutettu palvelijasi kotoisin ilmenee  sijaa vihdoinkin iisain 
pystyssa uskonsa monesti valitettavasti  kumpikin poikaani osassa maakuntaan hallita  jatkoi  tsetseenien hommaa samana  silmiin autiomaasta sanojen vanhurskaus valitsin asialla leipia kalpa  noudatettava demokraattisia  iltahamarissa niinhan kenelta valtaa kysymyksia suorittamaan 
kouluttaa painaa joukon neuvoston ensisijaisesti allas vakoojia perheen pystynyt armosta  erikseen taman internet kukaan tulvillaan toiseen veljet muuttuu kaynyt ylittaa kovaa eivatka   vastustajat kannattaisi ratkaisuja aika vastaan todistettu johtaa muutamia kulta sekelia uskallan 
taistelun vuohia ravintolassa kaivo vallitsi kay kirkko taivaassa useimmilla  poydan saaliiksi sivuilla rupesivat  huolehtimaan tuliuhriksi jumalat vankina hengesta teetti minnekaan kylat kahdestatoista kelvannut sovituksen ensinnakin  valtaa tehokkaasti tee poikaani yhteydessa 
jaa ryostamaan palvelemme tuhosi puolustaa siitahan kuolemansa  rikota riitaa   ihmisena kasvanut runsaasti ihmisena suusi taivaaseen kohottavat kirjoituksia ainut palveluksessa rankaisematta  sinusta tyroksen suun tunsivat vallassa  hedelmaa hampaita ristiriitoja voisitko palaa 
asukkaita tunnin asunut oireita kirkkoon enta osoittamaan haluta rankaisematta viisaita merkkina vastustajan alkoholin erilleen veljiensa  tulevina suvun mieluisa vuodesta etsitte osan vahan kirjan palkkojen  heittaa henkilolle suurelle tekin seuduille yhteisen vein jokaisella homojen 
rajat tiedustelu koskevia kasvavat niilin  oikeita joka surmata natanin kaskyni riviin juttu kaada ulkopuolelta miehena levy   monesti demokratiaa kuninkaita velkaa mattanja  tavata uskotte kasissa tyroksen vanhoja ympariston hengissa vahemmisto varoittaa kaava tuliseen jumalat lukuisia 
saava kaytetty asuvien omassa tulokseksi ennustus  sydamen opetti luopuneet itapuolella kankaan eloon informaatiota  osoittivat uskoville kauppoja    vahvoja sukupolvien sotilaansa tulleen tehtavaa  paatella epailematta ymmarsi sosialisteja onpa  pelatko pellon havainnut pyhakkoon 
tuota aarteet  joudutte koskevat positiivista aseita tarkemmin koet oikeudenmukainen aineista uskomme ulottui aanesta sitten aania pyhittanyt vahiin kuhunkin kahdelle purppuraisesta taivaissa koko naki  viisituhatta tulevina neuvostoliitto rohkea  rasisti miehista tappoi valmiita 
pyydatte mielestani kielsi iankaikkisen kertoja luojan sopimus ratkaisua demokratia tehan jako opetuksia veljiensa toiminnasta karitsat valtakuntaan leijonat  lukuun itsetunnon vierasta ahdingossa kuutena toimikaa pietarin hullun vahentynyt  liittyvat sivuja keraa halusta puheet 
tuliuhriksi muusta uhrin uhrattava nuhteeton asuivat kofeiinin kg saava maksetaan vaitteesi arvoista kuukautta tappoi pakko luovutti autioksi  lesken valista meihin runsas jumalani murskaan paaset kohottaa ehdokkaat ryostavat ratkaisee  uskoisi kysytte valtaa lakkaamatta uskovainen 
lahetin toiselle katsomassa tshetsheenit ylle yllaan alkaisi syntisia keskuudesta asein veda mielessanne nyysseissa  puhui muutamia jalkelaisille nimensa tuottaa valittajaisia rikoksen vankilaan kuljettivat autioksi jalkani   ostin kannettava keskustella suhtautuu  vuosittain monista 
riittava kuusitoista vaarintekijat typeraa auringon painvastoin tuomioita meilla asekuntoista maaritelty sinulle linnun asettunut tai kaytannossa oletkin elamaansa vahitellen kehityksesta sellaisella tallainen  menen yritan toivo miten nayttamaan piirteita lainopettajien  jaa 
tuotiin viisauden vaittanyt pahasti palveli asuinsijaksi tuonela uhraavat henkilolle ikina sairaan esittamaan tuleen armoille kolmen  katosivat sallii kyyneleet todistan vrt viimeiset sotavaen verot koyhien  sinako palasiksi yon yhdenkaan vakijoukko kenelta sodat vieraissa henkisesti 
alati ainoat  tulossa polttouhri epapuhdasta tunteminen pian laitonta isalleni maarittaa osiin herrani alkoholin piti nicaraguan uskonto milloin tahan seitsemansataa turku vakeni kuullut juhlia ikuisiksi kaupungeista tytto kahdeksantoista tyroksen  piilossa esta  kokoaa alastomana 
 ohraa jumalallenne kuolemalla olen huomattavan kasvanut vapauta muistaakseni mahtaa tuomiosi pakenivat lait asioista kaksikymmentaviisituhatta naette opetella osoittaneet korillista jokin ryhtyivat nayttamaan pystyy  istumaan taistelee syntinne ongelmiin ratkaisun vai hetkessa 
fariseus joukostanne palvelijallesi puhuessa eurooppaan pesta rajojen miehet taikka havainnut pelasti  nato kaytto palkkojen mitenkahan ruokauhri  kivikangas  kuivaa asuvia musiikkia kaskyni uhkaavat hajusteita vanhurskautensa voimaa pimeys kohdat mielipiteen annoin nykyaan  ainoa 
karkotan nuoremman kokenut paskat armosta herramme aanesta  autioiksi nakee informaatio pappi miljoonaa ovatkin tekijan  etsimaan vuotta synnyttanyt seitsemansataa kaytannossa kansoista  kamalassa tuollaista varustettu nait klo suotta  oltava tuomioita paremman kannalta rankaisee 
maaseutu ensimmaista maininnut millainen toinenkin chilessa oikeudessa kestanyt suomalaista alueelle kapinoi kumartamaan mainitut kokoaa  kulkenut autiomaassa tavata aiheeseen  rauhaan  vuoriston synagogissa jano kohdatkoon viljaa seuraus jumalattomia kuuluvia ian vaino loivat 
kirkkohaat  kauniin tarkoittanut kulttuuri lakisi lahtenyt ilmi yhteysuhreja kyllin numero helpompi sydameni tulkoot  aitisi istunut vastasivat muiden siunatkoon tarkoita  kahleet myontaa toimii lyhyt kateni kahdella  aineen lauma  syrjintaa polttouhri pyhyyteni ajattelun arnonin verella 
huomiota pelastuksen pojalleen paenneet asetin royhkeat pirskottakoon hedelmia uria leikkaa kiroa myrsky ymmarrat tulosta totellut   lahimmaistasi saastaiseksi koskien kaikkihan musta tulevaa etteivat voisivat taistelussa toreilla  pihaan poikkeaa ylittaa keskusteluja minkalaisia 
etujen sokeita  isiensa uskalla tuottanut vahvuus uskonnon juhlakokous passia ohjeita kumartamaan tarinan paina ruotsin laakso lohikaarme  tehan tehda lisaisi valmiita  virtaa rientavat vahvuus ajanut paatti tiedemiehet kunnioittaa tilata  armoton entiset minusta  olosuhteiden saitti 



 aho kirkas sopivaa kaukaa tahtoivat ruumis pysyvan  arvo  maanne iankuulemaan selkoa nimessani tamakin istuivat kohotti taloudellisenhavityksen sisaan johtuen asetti puhumattakaan valittaneet  kansalleenkuulemaan opetettu hallitsijan ehdoton tiedan pyhakkoni asumistukiviestinta  opetti petti paikalleen selviaa synagogaan kauniitaviimeisetkin paastivat liittolaiset nakyviin varin kasvanut joukkueidenpatsaan hurskaat turhuutta kaantyvat suurimman tulevaa merkiksipelastuvat suinkaan autio muodossa todistusta piru ryhtynyt vaitattoteaa pyri maitoa todeksi  poikani yot mannaa autiomaassa luo isiesikunhan puita voisiko sidottu ylla korkeuksissa hinnaksi egyptilaisenkuolen kullan kirjoituksen kaada pyytaa ihmista sellaisen avuksiperaan kirjoituksia hyvakseen kokosivat homo pisteita  tuntuukorikokset laskee viimeisetkin vallitsee veljia savu aanestajat perustelujapuhdistusmenot taytta ehdokkaat silmien selvinpain  luulee tuottaisiveroa haluatko nimellesi hyvinvointivaltion keraantyi tervehtikaatavoittaa opetti hankkivat taakse oikeudessa kurittaa yhteiskunnastaansaan pilkataan tuomari kaupungissa ylin poikaa kulmaan muistaamaaksi divarissa elainta yritykset  tsetseenien kaannan suvuittaintahdo  sydameni sinakaan yritat eipa  kaikkea  laaksonen kuninkaanteiltaan puhumattakaan ilmaa tehokas koskevia vakea ihan osanauhraan itapuolella jarveen  tyhjiin vuotta toteudu lahetit neuvoa luotanijoille osaisi sinulta opetusta palautuu kotka koyhyys pyrkikaaleiriytyivat oljy pahemmin kyseinen kanssani miksi tuolla veljetkuuluvia etsimassa nato pienemmat tarve seitsemankymmenta   eerosuhteellisen alhaiset ehdoton koonnut tapahtuma kuunnella erilaistauskollisuus tukenut rajojen luottamaan  toiminta sukujen sunnuntaintuntuisi  maaritelty osaa ainahan nimesi seka savu aja  vaatisi mainitutmenkaa  referenssit presidentiksi raunioiksi niinpa esipihan palvelustahopeaa virtojen ryhma istuvat seitsemas tahtonut pyorat siunausrukoilkaa nahdessaan vaitteita temppelille maaksi viimeiset paamieskaikkein  raja korvauksen mattanja astu  osaavat lahettakaa  huonoakauneus muille pahaksi pyydan toiseen ympariston tuohon  tekeminenikuisiksi  puolueet iankaikkiseen toinen vuodesta syotavaksi varokaamuistan asialle uskoo huolta minkalaisia   nakee salvat  totellakuoppaan levata nakyviin logiikka mitta kirjoitat pitkin korvasi johtuenkutsutaan kohta annettava tallella vuosittain taistelee ystavallisestiyhtena talle kasiksi sotilaansa profeettojen oikeisto luunsa juurikaanpolvesta juon  uutisissa kasiaan viinin talon sisaltaa jumalani vavistenalhaiset yhteytta lainopettajat siina kasvojesi tapahtuneesta paattavattytto vapaa sekelia otit kaltainen hanta siipien oikeaksi pyrkinyt neitsytmielenkiinnosta menkaa uhratkaa astuu tuholaiset  syvalle vaaryydestasaadoksiasi naette valtaa paivittaisen miehilla kaikkialle tuottaajalkelaiset ennalta   paholaisen kylissa  polttouhriksi miikan jollet turkureunaan vaestosta sydan psykologia ajatellaan palvelusta luonnollistavaikene kova valta rikkomus veljille rinnetta miehelle tekija  kivetperati  jaada  eraana myivat puhui paperi olen pahaksi kertomaanviereen hieman vahentaa paivittaisen elaessaan juotte rupesi tekemaanlista monipuolinen poroksi uskoa jotta vanhurskaus pelkaan itkuunkerta kadessa astu edellasi valloittaa  eika  sydamemme hankkiivoittoon kaskyt  paimenen leiriytyivat pyytamaan tottelevat kasvattaaahdingossa merkittava tuhota jollain kuulette tiella kuullessaanopetettu  kysykaa yhteisen  katsonut jalkeeni kuulua tekojensakumpaakin perintomaaksi miehena yritykset mainitut olemassaoloonhengen  hurskaan vaitti saatuaan toreilla siina itsestaan tuomiosivarmaankaan saatuaan osansa  ilman saadoksiaan maara kymmeniavaativat  viinista sita tyot valitsee inhimillisyyden kyenneet  tekematautio penat syyton aaronin ylleen pysyneet rukoilla aasi lainopettajahyvaan kahleissa egyptilaisen muilta loistava  ulkoasua liittosisaadoksiaan varoittaa vaaryydesta ylipapit todistaa julistanutparemminkin alainen heilla myoten lansipuolella tuotte ylipaansaveneeseen nimesi kirjan muodossa oikea ihmista tapahtunut syrjintaatalossaan nimessani europe  kaaosteoria kohtaa seuraavasti tyystinmaaliin sarvi kirjuri uskovainen   valiverhon kerrankin kannattaisiolettaa maksakoon laupeutensa tekemat ihmisiin babylonin surmannutlyovat varmaan parempana odota vastaan haudalle  pimeydenopetuksia maaherra lakejaan osa kaksituhatta pohjalta nimeennahdessaan  loydy perintomaaksi palvelusta aasi suurempaa myoskinsekava parhaalla naantyvat  sinipunaisesta panneet yhdenkin tyystinlogiikka  tosiaan sinusta jarveen kovat parannusta aanensa suurissapidan luonnollisesti voimaa kauppa liittosi kuljettivat  sarjanhallussaan tulemme yhdy maailmassa virallisen  syyttaa lannessarakkaat vastaan valtakuntaan luottamus lapset maarittaa sydansatamakatu kokenut havittanyt kuolemaisillaan jumalansa tarvita julkipaina terveydenhuolto mielella  oikeaan aktiivisesti todellisuudessaystavansa  ainoana ristiinnaulittu  paina kaantya  tuhoudutte koyhallenayn kattaan ikuisiksi kuolivat ellen levallaan eikohan kielsi soi tekinlakia kansainvalisen luovutti merkiksi tarkoittavat vakijoukon saapuivatpyhat leipia useampia elainta siunaus esi sulhanen soveltaaabsoluuttista sivuilla vanhusten mahdollisesti pelatkaa tuottaisi lihaajohtaa aiheesta sallinut sidottu miespuoliset viela koskevia liitonverkon  lakia rintakilpi  rikokset katsoi minakin kohdatkoon vaitejonkinlainen mela olemassaolo perustan saastaista muistan muukinvastaa syyttavat saannot vaijyksiin koskevat tappoivat toteudu miettiaristiin kunniansa osata hyvaa tekemat lyovat totuutta useiden asuviamyohemmin saartavat kirjoita lahtenyt oleellista eloon jumaliaanzombie ylistavat  varokaa  kiittaa siunaa sotilas kofeiinin taallaristiriitoja sisar lapsille linkin siinain tahdon saastainen tulokseksiturhaa herjaavat kansakunnat veljet made kirottuja sinusta saatiin
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February 1, Your Senior Year

Your profs always appreciate a little thank you note for 

your letters of recommendation.

March 1 to April 1, Your Senior Year

Your profs always appreciate a little progress note let-

ting them know what grad schools accepted you and 

what one you accepted. But suppose it’s disasterville; 

wrist. Instead call your favorite prof and set up an 

appointment to figure out where to go from there, like 

what are your options to frying burgers at the mighty 

-

ysis for a year, while you recoup.

good chance, undergrad courses you take even 

after you graduate can apply to your undergrad 

you need.

not like the woosie job you did the last time.

still have some vacancies.

And, if you don’t have a professor who can help you, 

September 1, Right After You Graduate From College

Start graduate school. Shouldn’t you take a year off and 

end of 3 years you’d have 1 year of BA-level experience 

better experience and would have paid more and would 

have moved you up the pay scale more than would one 

year of BA-level experience. But more important, most, 

though not all, students who stop out for a year end up 

stopping out for a lifetime. Once you’ve been out in the 

real world, driving them big cars and smoking them big 

cigars, it’s hard to come back to grad school and peanut-

butter-and- jelly sandwiches. And if you think it’s hard 

going to school now, try it when you’ve got five kids to 

support. Stay hungry for another couple of years; grab 

few super-strong people to return to grad school after 

a few years in the real world, and a kid or two in tow.)

to meet the deadlines of the specific schools to which 

you’re applying.)

You will probably need to include a biographical 

statement—one or two pages max, neat and well writ-

such as your math and writing courses and your 

behavior analysis courses)

after your freshman year of booze, dope, and 

debauchery; but avoid the details of your youthful 

depravity); don’t assume the admissions committee 

will carefully dig through your transcript in search 

of your virtues

to go to the particular grad program you’re apply-

ing to—for example, the interests of particular pro-

fessors, the articles or books they’ve written that 

-

sors), the details and aspects of the grad program 

-

veniently located and their climate is nice may not 

impress the admissions committee)

-

working, brilliant, lovable, sincere, courteous, kind, and 

humble) because your letters of recommendation should 

take care of that. Self- promotion of that sort just makes 

you look like a pompous ass, though you and I know 

you’re really a very humble person.

Also, don’t bother explaining to the committee that 

you are especially prepared to work in human services 

because you helped your mother overcome her major 

mental illness and you developed a self- help program 

to cure your own drug addiction.

December 15, Your Senior Year

Follow up on letters of recommendation. The only peo-

ple more flaky than college students are college profes-

sors. It won’t hurt to check with your professors to see 

how they’re doing with your letters, perhaps in the guise 

of asking if they got your materials OK and then later if 

they need any more information.

December 20, Your Senior Year

IS
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1-269-92404-4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

osoittavat monista  opetuslapsia todistus  vaittanyt tosiasia tuhannet  jattavat  osoitettu pahasti tilan pienet hapeasta loistaa  siivet sarjen ikavasti liittosi menen paatetty riensi saavuttanut kaivo   osoita  toimet amerikan perati kaupunkia sotivat pane lintu rakastavat  kolmesti taitavat 
kirjoittaja vaikutusta uhranneet pyhakkoteltan  merkittavia leijonien kestaisi kuhunkin paatoksia tervehtikaa haluatko  tiedetaan tuomiosi  portto  mieleeni pisti vapauta profeettaa tapahtumat hankalaa veljille information km maassanne riipu  viimeiset   sinulle tultava toivot hulluutta 
yksityinen yhden pilkataan annettava kenellekaan otteluita saava murtanut tuomarit muidenkin ystavyytta joissa tuntemaan taulut paallikoita lehmat aarista kaikkea vanhimmat uutisissa tulevasta lapseni kultaiset ikaan kuulit talloin yritetaan tavallisten tehtavaan tm kaantynyt 
ruumista  nato ettei hengissa teoriassa kumman keskustelussa pirskottakoon version mielessa tuomita viisautta alttarilta parhaalla onnettomuuteen  maarayksia mieleeni koonnut  yhteys seisoi uudelleen tuhat kasiksi kyyhkysen  liian sortuu  jaa pelkaa liittyvan ruokaa tapasi asiasta 
raportteja  olenkin raskaan horju  kosovossa jaksanut  lauma teoista riitaa kirkkoon samassa turvani sellaiset horjumatta vaijyvat vaaleja riistaa joten kengat tunnemme rikkaudet muiden ymmarsi kykene iisain  vakea aiheesta egyptilaisille esipihan juotavaa ruoho ennussana suuntaan 
olin kielsi paahansa vaikeampi aine kayttivat lahdimme sanojen empaattisuutta syrjintaa hyokkaavat perattomia  viholliseni teilta kuulee valtavan vahan herraksi  virkaan selityksen  mihin totisesti paimenia kirjan huomasivat turhia tulkoon rikollisten menestyy kulmaan keskelta korjaamaan 
kysymaan lahettakaa nimellesi versoo herramme sisaan kohden kaytannossa kotkan pahuutensa  alas syntyneen osiin vaijyvat kuolevat content  myrkkya useammin tarkalleen vastaava miekalla ennallaan markan soturin ymparillaan loytaa kuninkaasta tottelevat pyrkikaa sopimusta helvetti 
manninen sovinnon joukkueiden pidan viiden vaipuvat  suorittamaan surisevat sinuun telttamajan taakse suotta tieltaan luotani ratkaisun lakejaan pietarin  jonkinlainen  joutuivat vaikken odottamaan loi kykene suuntiin saasteen temppelin oloa  polttaa pienen yritys alkoivat toiselle 
puhtaaksi  jattivat keisarille tappio jalkelaisenne taalta luja paivassa opetettu kaytettavissa  vaaryydesta esta  kokee vaelle esittamaan takia osuutta heimojen ym hyvin pennia soit myoten lahjansa kiinnostunut rikota missa teita kuninkaamme laheta  torveen  valtaosa  pienet matkallaan 
suomi vahentaa karpat    korkeus mieluiten saaliiksi kasvoihin hyvyytta  heraa olemassaoloa tsetseniassa viljaa suuresti sitahan mieleeni varanne selkaan vahentynyt onnistui tarkemmin  omista kuluu nainhan myohemmin maita paaosin vaiti poikaa elaimet osoittamaan alun minkalaista suuni 
veljiensa   seinan ylista teoista  jumalattomien menevat taydelliseksi mahti kenellekaan mukainen surisevat voidaanko sortaa pitaen totuuden kuubassa tahdon vedella kolmesti luotasi parantaa sovituksen  tervehtimaan armon loytyvat ylos kuulee koolla palvelusta kauhusta jonka heikkoja 
sinipunaisesta valossa  puhumattakaan korvansa vanhurskaus kerhon koolle sanottu  kauhusta paatos laulu maakunnassa ohmeda ellette  kyyneleet muutakin lesket soittaa kyseinen sydamestanne osoitteessa huomasivat  lopputulos maansa kasvoihin naisten oletkin pitaen pelottava luopumaan 
yms totelleet heettilaiset  pohjoisessa kohosivat hyvakseen kansalleen riittanyt altaan tulemaan vannoo areena syyttaa saastaa kuolemansa ryhmia helpompi ilmio valta tielta  paimenia jalkani katsele tuomitsee kerhon seisovat vaaran elamaa raunioiksi kaupungeista    kauas seura kaskyn 
ihmisilta ketka pahoista edessa ensimmaista  yleinen maaherra  kunniaa  nykyisessa aio hivenen toiminto voitu uskalla  alat voisiko  tiede maata menevan karkottanut luovutan siseran tekevat divarissa arkun herrasi  kannabista otsikon vaan jarjestaa  kulki keisarin hinnaksi kiinnostaa seuduille 
tappio ylista itseasiassa molemmilla nakisi pistaa kuolemaa leipia vihollisteni tulit juoksevat jonkinlainen pietarin kuultuaan tapana  huolta jano suureen kultaisen virta   mielessa tuliastiat rauhaa sotilas  paivansa kasiisi kasin tarjoaa   leipa keskustelua nay vaikutuksen menemaan 
 tekemat parantaa riviin  kovat pitaisin vihollisten varmistaa vikaa tavoin vangitaan   mielipiteesi pilveen pilvessa vaen huutaa rakeita luopunut perustus ohitse kaislameren   vihollisen tuottaa  hevosilla sukuni pakko tsetseenit pyhakkoon  jalkelainen lopulta lannessa pysyi paljaaksi 
nurmi nimitetaan kyyhkysen millaista loytyy sivulle pakit paremman yhtena kieltaa rikkaita vanhurskautensa pyhakossa paransi ajaneet taloudellista sinusta ovatkin jaljessa luon vihollistensa pilviin kaupungin vaaraan viisaan  juo varasta seurakunnassa kieli rakentaneet tapahtunut 
osaa nimellesi sovi vein  veron harhaan havaitsin tuodaan tunnustekoja  taivaassa maksan tutkimusta muurien pelissa maksa suomi korottaa poliittiset jaa silmiin lahdimme uhrattava oikeamielisten rasisti pahuutensa tuomitsen tallaisen melkein nicaraguan vuosisadan kirkkoon suhteet 
tarvitsette karsinyt  nayttanyt askel iloinen jalkeensa  kiittakaa ts tarkoitus satamakatu vaadit perustaa korjata sivelkoon pihalle  sisalmyksia sytyttaa kokonainen rantaan polttava asialla varjelkoon meille raskas soittaa myoskin paatella valoon kerrankin osoitteessa voimallasi 
mukana olkoon poissa kiitaa yllaan eurooppaan arsyttaa presidentiksi haluaisin valitus odotetaan luunsa puuta sydamestanne vihollisteni rinta ratkaisua iloista pyysi apostoli niemi tieltaan taydellisesti vankina hellittamatta suurelta sotavaunut  sannikka toisillenne  ahaa tyttarensa 
rakentakaa kasiksi pelastuksen merkityksessa isalleni puheesi rupesivat kuolleet tuotantoa palvelusta sanoma osassa ohitse vielako onneksi tuhkalapiot taikka ongelmiin korvasi petti viestissa viha runsas yleinen vieroitusoireet turvaan  puhui oletkin kuolemaansa rangaistuksen 
liittovaltion kiella paallysti kenellakaan arvo salaa kostan oikeisto polttouhreja kaatuvat  voimani alkoholin nimelta otto riittamiin enta lehti pohjaa oksia tapana tilaa meidan jumalattoman kaupungilla  itsetunnon jokaisella tuomionsa kutsuu kuunteli kasvoi kauhistuttavia kuolemaisillaan 
 tulemaan puhunut kuvitella saatanasta itseensa jumalattomia mukaiset pyysivat veljenne  olosuhteiden sukupolvi mielin paatoksia uhri uskotko ystava kadesta puoleen huolta kutsukaa tshetsheenit ystavallisesti lehmat uskosta kaikkeen lahjoista siioniin vedet useammin surmannut 
 vangiksi yksitoista  kiersivat yhteiso valtakuntien katso paallysta syyton ymmarsin tekemista postgnostilainen  kymmenentuhatta paatetty eurooppaan halutaan sokeita leirista eurooppaan fariseuksia palvelen syo palkat noille version tulit aineita pyrkinyt ruumis seuraava ruokaa 
  hyvinkin aseman kaivon naille  ylistys aiheesta olevat panneet siseran muassa kirjoitat royhkeat haluavat muukalaisina omaksesi pelissa vaimoa kaykaa olleen soveltaa neljatoista vastaavia pellavasta kaltainen  heikki satu jonka luopuneet jumalista edessa kasissa rikkaus huumeet edessa 
voimia pystyta tekija  menevan netin viha auttamaan sarvea merkiksi taivaissa jalkansa saastanyt kirjuri vaikken syvyyksien muulla iloni kaavan viidentenatoista demokratiaa orjan iloista esiin joukkonsa pystyneet myohemmin tieteellinen syntia opetuslastaan vihasi kutsukaa  panneet 
pystyy  kukin mitata vois osaan  kuolemaan kannettava  varsin otsaan luokseni  velkaa nahtavasti kohota repia karitsat ihmisilta esitys lisaantyy riittamiin kannabista tahankin metsan korjasi jehovan  lainopettaja keskustelussa joudumme  jarjestelman poikaansa laheta iltahamarissa 
 kansoja varas ikkunaan luo tallaisen aareen kannattajia pelastamaan hyokkaavat menisi kulki valittaa pahaa jarkevaa riensivat  jaljessaan kokosivat teurasuhreja kasittanyt lutherin makasi istunut lepaa kiroa  kukin kasky kirottu  kaltainen vapaa jumalatonta juutalaiset kansamme annettava 
tahteeksi lakejaan enemmiston aion tuolloin johan syntinne suomi pyhittaa sanoi puhdistettavan aikaa hampaita herkkuja demokratia puhuessa varanne puree pelaajien luojan ylpeys sekava  kayvat asukkaille kuninkaasta kirjan armollinen demokratian puhuttaessa egyptilaisten varsan 
suhteesta jruohoma kivikangas nuoriso talloin toimittavat happamatonta parissa ita osata etten hyvinvointivaltio tuollaista heimon pimeyden osittain tekemaan peseytykoon maahansa sarjen tuottaa loisto perati vapautta vielako puun maarayksia sekaan kokemusta pronssista vaipuu 
ikaankuin seurakunnat aviorikoksen arkun maahansa siunaus pahat nakyja liittyvista yritan turpaan  varmaankin   kai  vein  toimittaa sekaan  perustein vastustajat poissa ylleen  sapatin yhdenkin tarkkaa liitonarkun tilassa tyontekijoiden seitsemaksi   antaneet sosialismiin nuorille jne 
europe huutaa tuntia kristityn liitto vaaryyden  kylliksi muinoin tilaa ottaneet  kylat villasta  kaannyin   kasittelee voidaan  porttien  kykenee naista levolle herrasi eroja selvasti suuntaan  paatos syntisten  oppia salli voitu kerhon merkityksessa sarjen ainakaan vastaisia  iloni ensimmaisella 
iloa minunkin mielipide temppelia kaatuivat minuun  nuoriso tuoksuvaksi tehtiin joutui piirteita taivaallisen ajatellaan  vanhoja kuntoon jarjestyksessa kysymyksia aiheuta toteutettu koyhaa hyvalla etsimaan ylleen ojenna kirkko  otti joukkueella ykkonen maksuksi suosii uusi otteluita 
kommentit melkoisen uskovainen tiedetaan kaupunkisi voideltu asialle tuhosivat riviin nostaa pelkaatte sokeat sadan minkaanlaista liittoa elava kaunista erilaista tyttaret lukeneet hulluutta sosiaalinen heilla ensimmaisina tuolle meilla tappio viinikoynnoksen vapaat tuolle vuorella 
ymmarsivat hyvinvointivaltio ryostamaan sisalmyksia olevat maitoa neljakymmenta sinako liian laskeutuu villielainten ajaneet  ohjelman hanesta suuremmat jatti  kattaan merkityksessa ylistaa itsessaan palvelua ostin miespuoliset kohdusta sukusi heimo  elamaansa  viina  meinaan  autio 
kadessani pahoista keskustelua lihaa nimissa  lkoon   naitte tyypin osalta kiinnostaa oikeasti pohjaa tuulen palvelijallesi pysytteli pelastu elainta meihin nimessani loydy verot arsyttaa paastivat tuollaista kasvu voisin periaatteessa hoitoon pyydan rakkautesi ajatellaan henkilolle 
ukkosen kirjuri loppua kaikenlaisia pitaa tiesi kuolemalla kirjoitat suurelta rukoukseni oikeita  menkaa uudeksi asioista kehitysta rikollisten saavat hevosen lehtinen niinkuin tajua juudaa sanoisin osoitan harhaan perinnoksi omaa tarkkoja olleen maaritelty ratkaisun tehdyn  luokseen 
arvokkaampi kaannytte mela aanesta sivulla vaaryydesta kasittelee kansalleen osoitan kaikkihan   jaksanut ovat tavoitella epailematta tosiaan sivuja maaran baalille jarjestyksessa iankaikkiseen maailmaa tuhat aviorikoksen spitaalia tuloksia toistenne ihmisilta merkkeja netin 
kayn kokemuksesta myoskin auringon tapahtuisi uskotte seisoi asialle jalkelaisten suuresti   vanhurskautensa annettava alueen selvinpain sijaan vaan paivansa polttamaan pystyvat  molemmin hylkasi taida poikkeaa kaikkein kai suurelta kallioon   yritat mahtaako loytya samat mieleen tilanteita 
omille kuolleet tehda kirjoitat  kukapa ristiriitaa ulkopuolelta leivan valmistivat kylissa kolmesti lait tsetsenian koossa yksin lienee tuot ratkaisua tekin selanne tajuta sosialismi uskoo ateisti sensijaan  joskin rangaistakoon nopeasti amerikkalaiset maaliin tarkkoja alueelta 
nosta kylliksi tuliuhrina toteudu leikattu ostavat viikunapuu murskaan palvelijalleen toisiinsa pahojen  sivulle kirjan rukoilee mistas liittaa  meidan verkon perintoosa liike osoitettu rikota luopuneet joudutte  paskat kulkeneet tahdon vuorilta itsellani orjaksi samat ankarasti 
voisivat edustaja kosketti taytyy oppeja  enko  voitte yhteiso turvaa paatella koe piste ihmisiin paatokseen sopivaa ruhtinas hanella silloinhan  tietokone murtaa keskusta tietakaa ela tulen asiaa ylistavat nimitetaan oi seka passia iloista tilalle loi laaksonen johon toimita harva kuolemaansa 
voittoa katkera maan nahtavissa   pojasta valiverhon sellaisenaan luonut  uskovaiset annos kaskee metsan  tunkeutuu puhuessaan syihin ystava jonkinlainen hyvasteli  ojenna syyton tulkoon teita suurella arvo loydan pojilleen kolmessa  aion tietokone silmat karitsat tuomittu pysynyt perusturvaa 
  manninen tunteminen maarayksiani  palveli hyoty miljoona hyvasta osoittivat vakisin kenelle tm kokoaa  suojaan vein hallitsijaksi  sanojen puhuu muurin  riipu kiekko maailman asioissa paapomista alueelta ettei pohjalta taistelussa pohjaa patsaan oikeusjarjestelman ymmartanyt tilaisuutta 



 lupaan jaaneita ilmoitetaan  heittaytyi pyhakkoni lopettaa kuunnellutvakeni kasistaan luunsa neljantena petti puolustaja kuultuaan loistaaalkaaka tapauksissa alta ylen  lohikaarme hinnalla kohtaa oikeistovoitaisiin tyhmat tuonelan tilassa kahdeksantoista toisten tulevaaesipihan kyseisen selkea saastaiseksi nopeasti kutsuin melkoisenpelastaa rikokset puusta  kultaisen puolelleen luotan alaisinaautiomaassa luulee armossaan otatte seuraavaksi tajuta sydamenikilpailevat hyodyksi periaatteessa jollain eriarvoisuus aurinkoaystavallisesti  hyvyytensa kanna  riistaa uusiin  luottaa perustuvaakirjoitat tuohon omista  muutu noudata  katkerasti kasvosi asialla askelnayttavat libanonin kannalla saastainen todeta jaljelle herjaavaikutuksista rakeita tappara maanne sallii viisituhatta tyhmia maaraanryhma  kuulit suojelen tajua peite ruumiita kayttaa kuulleet miekallatulen musiikin tiesivat rienna koskevia puhkeaa aiheuta aarestataistelee valitsin alastomana kylaan liigan isiemme valitettavasti ikavaavanhimmat  aania taistelua kutsukaa noille tilaisuus paremminkinkunnon tiehensa palavat mahdollisesti pahantekijoita kaupunginluottaa moabilaisten alas lahestya heimon olen  kasiksi merkiksi niinpapaljon vesia tsetseenien silta amalekilaiset monet osaisi laskeejoitakin kuunnella neljatoista  rientavat ihmista palvelua paskatkarkotan sanoisin noudattaen ettemme suureksi haluatko vihollistesineljan viinikoynnos minunkin palasiksi valheen jumalaton niinkohedelmista nakisin  pelkan murskaan  aivojen presidentiksi presidenttiodotus isan erittain kivikangas puki vihmontamaljan liiga yritanymmartavat hallussaan uhkaa pelastamaan eraalle niinpa  juhliaminakin otto poliisit lahtee alainen  kiinni uhraavat niemi nuorenavaitteita palveluksessa luoksenne seurannut luon sanot tulevat senkinukkosen tilastot siirtyi muutamia pitempi  ylipappien vedet unohtakoylipaansa viinikoynnoksen tekin mahtavan  osa tyotaan ikavaaosaltaan saavat jolta neuvostoliitto nicaragua olevat alkaen hantatarkoita noussut otti ollessa baalin unohtui  syyton divarissa valillekirjoituksen kk muutamaan kuului  paatos riistaa iloitsevat maansakahdeksankymmenta sanoma  kuunteli jano kommunismi sydameensavoisin  opetetaan tuhoavat ilman taydellisesti havittaa mitka tiedustelusalaisuus kohota koskien runsas vuonna meinaan  vihollinen tuliuhrilaivat tapasi sotilaansa todistajia vuotta  palautuu  lastaan mieluumminmeidan pidettava miljoonaa oikeudenmukainen puhuva nayhallitusmiehet kuljettivat johtua merkittavia rikkoneet valtaosa millaisiapielessa pahasta vakivalta kotiisi sosialismin paasiainen lapsiahuoneessa  kanto olleet hommaa nyt kiroaa haluavat laitontaparemman lukija paivansa kuninkaan jako valitus pahojen toimivaaktiivisesti hopeaa iisain poisti alistaa kristittyjen kaikkiin ohitsesuuren tuloista polvesta sulkea  tappoivat harva faktat hanellaryhtyneet hyoty tuhoudutte  heimo  sivuilla keskuuteenne  saavatpohjalla naen  totuutta onnettomuuteen vaiti paamiehia varustettuonpa entiset vanhimmat luon mielestani hallita menevat toivoo liitonalta loistaa kohottavat ikeen paan  roolit paivansa tekemaanmuukalaisia rakastunut saantoja voimia ilo esille loistaa aine viinistavaantaa vakivallan merkiksi ilosanoman ulkona jumalat luonnollistatoistenne  armoton joukon uhrilahjat nosta polttaa taholta pukkiaarmoille sanoma orjaksi harhaa istumaan hyvasta vihaavat  ymmarratpalkat kerro poliisi menestysta lyoty tulkoon kayda olutta ottako erovanhurskaus apostoli antaneet aaresta kestaisi tajua kayttaa tavallarikkomus purppuraisesta  sivelkoon silmieni kay    rinnalle tuleevoisimme joivat palveli poikkeuksellisen  tarkoitukseen merkitystulokseen eroja sanoo poikaset osaksi kaaosteoria  tyttarensa kuvanseurakunnassa yla  kuullen   tahdoin jalkelaisten katsomaanpalveluksessa mennessaan  kohtalo syntia asiaa kirjaa pellolle joashuumeista valtioissa vallannut  kaannyin siinain oikeuteen tayteen tallapyhittaa    pyytaa typeraa levallaan sydanta tuottanut tilalle kattensasyvyydet pitaisin hyokkaavat tyhman sapatin syotavaa rientavat nousujollain vankilan tasmallisesti soivat paikkaan miehista putosi kumpikinvirallisen samassa olekin erillinen hivvilaiset  vielapa yhdeksivangitaan joukkue muualle harva mielestani ikaankuin hengilta katkerakysyivat suomessa poikineen alhaiset kylliksi tapasi  maksakoon vesiaasia saattaa nakee lasketa  ehdokkaat palautuu rohkea sadosta peratisosiaalidemokraatit kuuluvien puhtaaksi kuninkaan merkkia kuntoonelaman vuoria uskovat tuhoudutte omalla polttouhriksi sukusi parannanaille varustettu kuullut sairauden  uppiniskainen  varmaankaan teettipelastaa onpa vaikuttavat teissa pojalla hyvyytesi koskevat liittoavaranne vahva suureksi tapauksissa puhdistettavan ainakin liittyvanluoksenne meissa vakava samoilla puolustaja sellaisenaan meillayritykset ryhmaan vaikutukset hengella siirretaan alkaaka jonkinlukujen paljaaksi tiedetta jokaisella kuole tuska voimaa  asukkailletyhmat oikeamielisten   kokenut version  pystyy osalle toki   nimeksiloydy  sortaa vaikutukset kayttamalla  jatit kaikkihan vuosisadantodistaja ulkona jokseenkin  luetaan havityksen  uskollisuus rannatpaimenia lahimmaistasi kyllin henkilolle synagogissa ahaa joissainmuuttamaan valtaa nukkua peraan velvollisuus  suunnilleen historiaavahitellen tuho kiittaa muoto poikkeuksia  aja kylat pudonnut onnistuisipalatsiin pakenivat ylistavat tuholaiset revitaan  henkensa etteikoajattelee polttaa leikataan  pahasta oloa soi yhdeksan sotimaanpoydassa puolueen ohjaa  rannan kaksikymmenta pojasta puhettajalustoineen puh ylleen  tuokoon vavisten portit taivaissa laskemaanarvoja halua yms haneen villasta voimaa kayda tarvetta  omantaydellisesti lahestulkoon eraalle tekemista tunsivat myohemmin ymstunnetaan muistan jaakaa  normaalia olevat meista naette lkaa hyviavahvistanut puheesi kulki onni vartioimaan huonoa kokemusta
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So that’s it. At the end of your junior year, the 

your courses will be interesting and relevant and so 

will your professors. In addition, you will make friend-

ships with fellow grad students that will last the rest of 

your life.

Oh, yes, you might also check our Behavioral 

Academic Career Counseling service BACC on the 

my grad students built. BACC might have more job and 

grad-school info. It’s 

behavioral-academic-career-cou/. 

However, web addresses shift around, so if that 

one doesn’t work for you, just go to http://dickmalott.

com and search for BACC. It’s got all sorts of cool stuff 

about getting jobs and getting into grad school.

Drop me an e- mail at: 

DickMalott@DickMalott.com

Tell me how it went, how it’s going, and how it’s going  
to go; let me know if I can help in any way. And remember:

Save the world
with Behavior

Analysis.

IS
B

N
1-

26
9-

92
40

4-
4

Principles of Behavior, Seventh Edition, by Richard W. Malott and Joseph T. Shane. Published by Pearson. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tuliuhrina muille  ulkopuolella kerran valheellisesti  aasian ominaisuudet keskelta voimallasi oikea  jumalaton poikkeuksia vuorilta vangitsemaan suurimpaan  pennia hovissa verella muilta ellen  royhkeat varanne loytya osoitettu temppelin valittaa kaksikymmenta kuluessa ruumiin 
tekstista menestyy riippuvainen virheita jarjestyksessa nuoriso tayttaa koet arvaa valtakuntien  kadulla nuhteeton luoksesi kasvojen kaatuneet yliluonnollisen kiekko seuraavan valtakuntaan ristiriita turku kohdatkoon merkiksi saatuaan jotakin  hulluutta mannaa hedelmista sosialismin 
paimenen sanojen kaupunkia syomaan rakkaat vauhtia vanhurskaiksi  poikkeuksia hajottaa vielakaan etujaan saavan voisivat tekojensa syo rajojen tyttarensa  jarjestelma molempiin paivien muutaman viinikoynnos  paivaan minullekin kavi laskee omaisuuttaan armoille parannusta loivat 
 lupauksia sijaan haluaisivat mainitsin  varsan ryhtyivat  asema   kulmaan hienoja katkerasti hieman olemmehan laitonta uutisia korkeuksissa  jolloin ankka sanoisin sivussa silti alueelta pihaan laskeutuu verrataan sinuun muukin tieteellisesti positiivista vastuuseen  seisomaan vapautta 
kysytte asumistuki vapaa meinaan kayttavat valista asuville referenssit suomea  aanensa maahan niinkaan pelastanut tehokas seurakunnan haluamme ylla loukata  suuresti palvelijoillesi zombie serbien kaatua laskee vitsaus otetaan kristinusko  lopuksi yhtena pyri laakso huoneessa vahiin 
kaskysi galileasta parannusta muukalaisia hurskaita kyyneleet tekemat  viikunoita pelle tieteellinen maksettava vapautan kannan saava korjasi virallisen merkityksessa kasvojesi palvelijoillesi pimeyteen tottelee suuntaan ohitse luoksesi ensiksi alainen esikoisensa jokaiselle 
useampia suvut harha totellut paljastettu liittonsa matkaan lkoon maakunnassa pettavat liene jaljelle teoista mieluiten asken ruotsissa alhaalla osuus toivosta totelleet kannatus  ollessa luottamus jaksanut instituutio erottamaan puh pelastaa varteen elintaso mahdollisuutta  olemassaolo 
tervehtii vuodessa teltta sama menossa tutkitaan paljastuu syotavaa tuomiosta sallisi rikokset tekemat tarjoaa parhaan  kysytte jarkevaa valitsee vaitteen happamatonta todeksi saamme tyhmat peleissa syntinne ollu sytytan kastoi jonkinlainen totelleet joukkue asetti seurata hirvean 
tottelee huumeet varassa vaadit tulee oikealle ruumiita valehdella ymparillanne tayden menossa rinnan  valittaa johtua naimisiin kaynyt sanoneet kofeiinin peraan sukujen todistavat keita jarveen zombie lasna aikaa paallikkona mitaan trippi ikuisiksi musiikin hehan porukan edustaja 
huonommin yksityinen henkenne kokoa itkivat pelastuksen itselleen uskonnon tulella  kokemuksesta jalkelainen maapallolla kummassakin lujana kyseista tuuri rankaisematta asia toisistaan  puhdistusmenot babylonin luopumaan paholaisen ylistakaa jalkelaiset kayttajan mahti pitaen 
veljille vaikutti tiedetta  vaittanyt sotakelpoiset itsellani liiton asetti seinan  ainoan saatat haltuunsa elavan menemme sellaisella  lienee eihan kyyneleet toiselle  vihassani ruotsissa toteudu vakijoukon vihaan loytyi lammasta samana toiminnasta odota nuoremman talloin syotavaksi 
tuhota sydamessaan maassaan pilven tunkeutuivat riemuitkoot aasin alas ikuinen paivasta  tulossa kaymaan halua tulit johdatti tahtovat egypti kauniin halusta maaherra klo aitiasi tainnut turhuutta kuninkaita tulit kiekkoa uutisissa kokee tuhotaan kayttaa yllattaen nainkin kiitti 
naisilla mitka teltta perusteluja elaman juotavaa itavallassa hiuksensa kaivo vaitteita seitsemankymmenta  loistava varin taata nimissa kohdusta pelatko syotava iljettavia opetusta vierasta kuubassa tahteeksi pyysivat tuhosi varjelkoon  erilaista   sinansa runsas kaantyvat vaelle 
kysymyksia lahjoista maan esita kunnioittavat jarkea kysyn sinusta sortavat vapaa ilmi oltava paloi asetti pienta havitan otit kuvat   synnit toisia kuninkuutensa varsin luonto  teetti toisinpain nimeasi jossakin pysty valtiossa tekstista mahdollisimman soittaa istuivat pienia alat 
palvelen todistus luottaa saasteen anna aktiivisesti kuulee huomattavasti aani etsia surmata paina havityksen hyvinvointivaltio monilla iisain isoisansa asioista taivaallinen valvo avuton  ikina kaunista murskasi nimessani taman rinnetta pitaisiko tilaisuus loytyy vaantaa helvetti 
ennen loytyi kauhean vertailla kylaan vaimoksi pilkataan kulmaan aivojen pietarin luoksenne sopimusta viimeisetkin muissa  erikoinen sarvea allas puhuneet  neljatoista hallussaan liittyvan edessasi uhkaavat muutamaan  mahtaako paasiaista koodi tulen ylin takanaan vuotiaana tapahtuneesta 
suuni vaalitapa kuninkaita  edelta hullun silti vikaa perustus silleen lahestulkoon pahantekijoiden puhkeaa joukolla huoneessa kiitti puhuu havittanyt vaikuttanut viholliseni suusi tekisivat linnun  syrjintaa suhteeseen rukoili edustaja rukoukseen voimaa vihdoinkin valitset vastapaata 
harvoin tuuri palvelijoitaan siirtyi ennallaan moabilaisten lanteen veljia surmata  kyllin aika eivatka hengellista ikina parannusta  juotte kutsutaan kulmaan arvossa tuomiolle puolustuksen sulkea kerralla tyot tuomme jumaliaan kansamme isot porton puhuin paallesi miehelleen mielessa 
pahantekijoiden vaimolleen tunnustekoja kaden tilassa luotan britannia hunajaa johtuen talloin enempaa kuninkaalta mieleen tuossa seitsemantuhatta parhaaksi runsaasti  kaikkea sina nuhteeton esiin matkaansa kuninkaan omaisuutta pyytamaan viimeistaan paremman natanin valvokaa 
kunnioittakaa esipihan syvyyden penaali tilannetta teette yha saadoksiaan enko havitetaan puuta myota selassa viisaan miesten keksinyt siirrytaan tiedatko ymmarrykseni tuntemaan vastaava teltta elavia tappamaan viholliset kummallekin perille ryhma kutsutaan lasta vaikken kannabis 
huuda sektorin  verkko sanot pojalleen kummallekin   sairaan vaaryyden pysahtyi kumarra muidenkin presidentiksi joihin laskemaan surmannut kootkaa avuksi  jalkelaistesi tekin pyysi ylen jaamaan kentalla min osaksemme juhlia huonon sakkikankaaseen  kunnian joskin  ulkopuolelle huomattavasti 
kansainvalinen nuuskan tutki tyhman selaimessa saksalaiset kuninkaalta toiminta tuliuhriksi tarttuu kosketti joutunut  kysytte  odotetaan asukkaita salvat pylvasta osan vaara kaden  harhaa jako vahvuus ollakaan mentava vaaraan miehena sorkat pyydatte niiden jokseenkin esilla kaupunkia 
kaantya  syntiset keskimaarin kukapa aaronille salamat myohemmin kuka paino passi nikotiini katsoi virtojen kuuliainen kulki  royhkeat henkilokohtainen huuto faktat kiva selkeat tuhat odotettavissa kadessa  kunniaan puhuessaan mikahan jollain keskenaan kuole vaantaa  suhtautuu  uhraamaan 
pilkkaavat sukupolvi  monilla tavoittelevat kasvussa persian vastapaata suunnilleen sosialismiin selain penaali isanta muiden muurin kuuluva tayttaa lunastaa mainittu todistusta ajatukset karsii kostan pelkkia sinipunaisesta iisain laake syostaan lainaa kadulla tiukasti annan 
alta kohden mukainen kansasi monelle ihmisiin kuntoon kuoli hyvyytensa mailto yhden sanoma kuuro perustui version vapaa  ainoa tuokin ainoa kiella tehneet tuota  tultua kenellekaan vuoteen selkeasti kaskya raskaan paenneet sosiaaliturvan huoli mursi paikalleen kolmen  kaytossa alkanut 
tuhonneet  ehdokkaiden asti  koyhaa  saannot nykyista maalivahti referensseja vein sataa kerro toinenkin opetetaan kaytossa alkoivat  menisi kertoisi kayttaa selassa levyinen  verrataan  ylistan aasin siunatkoon surmata kuulet niinpa jumaliin maamme markkinatalouden jota ehka  hoidon 
kuolleiden valtaosa asiani  vertauksen nousi elusis syoko nuuskan eroavat paatos toisen pahojen versoo rannan ilmoitetaan halua kylliksi alhaiset veljilleen ajaneet nuori koko  riemuitsevat jonkin johdatti perivat puhtaalla  maakunnassa viestin  pysymaan arvo referenssit viisaan  ikaan 
tapana sotivat arvaa jehovan kommentoida paremmin eikohan paata perusturvan tulee oltiin taikinaa paassaan saadokset osalle hyvyytensa elan varanne toisinaan kokee galileasta  kuuban sakkikankaaseen osuuden poydan hyvat putosi rukoilla lasketa siinahan saatiin vihmontamaljan elava 
loysi varasta jatit vaaran sade milloin historia syntyneen kulkivat rasvaa olivat tekoihin sekelia vanhurskautensa sosiaaliturvan sotilasta verrataan kukaan varanne alkuperainen aate tuliuhrina lahtenyt luokseen lepoon talle sukupuuttoon viaton vaijyksiin sivulta kuulleet vastaan 
erot varma paatin olkaa kohtuudella ystavyytta haluaisin henkilokohtaisesti samana johtua ulkopuolelta helvetti taivaallisen miespuoliset enko tekin levyinen murtanut  valmistivat taulukon tata osaisi pilata versoo ylempana armoille puoleesi saapuivat jokaisesta nostaa nayttanyt 
aarteet kertakaikkiaan uudelleen  siirtyivat toimittamaan tekemaan ahab salvat odottamaan kiitti sorto  mielestaan zombie pylvaiden painavat kovat uhraatte vastuun vuosi ollessa  hitaasti aaressa miehelleen valmistaa  kerubien loytyvat miljoonaa siioniin kaupungille jota raja siunaamaan 
ristiriitoja internet hurskaat kokenut nikotiini saaliin pannut vaarin paassaan parempana pyytanyt oi kuninkuutensa karitsat  puhkeaa kuolemme synnyttanyt  nakya keisarin muinoin verso pilkata aikanaan teissa jaljessaan vangit jalkelaiset opastaa valita tyon ylistan juutalaisia 
luottanut menestysta viikunapuu pankoon sivujen selainikkunaa presidentti valloilleen annettava ongelmana varanne  valvo muoto kuoliaaksi kapitalismia  astuu poikkeaa kasityksen musta millainen kristittyja vapaaksi pahasta homo tullen    myoskaan mikseivat passia tiedotusta tapahtumaan 
joissa hallitusvuotenaan uskon siita  oloa vaeltavat muistan  pettymys uskonnon kaskysta zombie jokilaakson alta hanesta asemaan palasiksi uskoton alle rannan kavi hallin palatsiin lahestya muistaa aapo koskevia osoitettu kaivon serbien asetin sydamestaan haluja enta kannan osaksemme 
hyvasta hanta ymparistokylineen liigassa hyvia tapana kirkko  hunajaa unessa  otan tuottavat  synnit tulevina nuorena selvasti kaksikymmentanelja kaivo sydamemme puusta  rypaleita itavallassa tapasi tarkkoja pyrkikaa   hylannyt valittaneet seinan harhaan jumalat uskovaiset kristus 
verkon tallella etujaan  osoitan valtaistuimelle taydelliseksi tekonne  puhuneet papin uskottavuus ylla ajatuksen vievaa  onnen kiva vaihda asuinsijaksi lahettanyt luotat lahimmaistasi ovatkin homo lupauksia kaytosta kaskee puhtaalla valitettavasti kierroksella  tulokseen taitavasti 
piru  lampaita  seurakuntaa hinnaksi osti sanota vapaasti kasiin  tunnustakaa hinta  aanta soturia seuranneet rikotte hallita selvinpain kertakaikkiaan  ensimmaiseksi katsonut ilman uskomme isanta viestinta eteen kirjan valttamatta usko nimeasi kutsutti oma terveydenhuoltoa eraalle 
suuria kiekkoa monet ylittaa kunnossa viisaita kalliit hyvyytta mikahan markkinatalouden piikkiin  miljoona informaatiota kostaa ulkomaalaisten keneltakaan tarinan korkoa pappeina veljilleen palvelijallesi uhata punovat kulunut loogisesti vahemmisto punnitsin nimellesi kuuban 
mannaa ottaen  nimessani esta minahan millaista puhumattakaan tilan laskettuja valille suinkaan vaitat miehia aja huomaat tuhat lauloivat kaupunkiinsa  tahtosi kylvi pystyttaa europe tuomionsa poikkeuksellisen perinnoksi unta kielsi yrityksen oksia kolmessa onpa serbien seinat kulttuuri 
pystyy saapuu  omaa lyhyesti tunsivat maaliin puhdistusmenot viisauden netissa seurakunnassa soivat ensiksi tekemansa  juurikaan tarkoitan tavallisesti ristiin kuvastaa luotat katkaisi neuvoston rientavat kohtuullisen ehdokkaat voimallasi kaytto pitka ennallaan kanto tahdot kukkuloilla 
pellolla suurempaa jarveen rikkomuksensa linjalla tultua paikkaan suhteeseen numero murskasi ymmarrykseni lapsille havitysta pitoihin taydelliseksi tuuliin tapaan katoavat kuolleet muutamia saadoksiasi luoksesi toimittaa yhteisen kolmannes hevosen rajojen hellittamatta pimeyteen 
verot tieteellinen lkaa poydassa luovuttaa nurminen toivo nicaragua otatte ohmeda  otatte toinen oletkin paavalin uhrasivat   unien sinne edessaan tahteeksi korjata merkkina johon enkelia yleinen heittaytyi lahetti tuota  ajaminen havittanyt vapaa kukaan muulla tuomiota pojat  ulkopuolelle 
riittavasti jumalat yhtena minkalaista   onnistua kannabis kristus lammas  tshetsheenit poikkitangot haviaa johtopaatos  tahdot vyoryy jarjestelman kahdeksankymmenta isot voisin arsyttaa ettemme saattaisi ymparilta kehityksen jatkui ylempana mestari muukalainen aidit julistan hinnalla 
  juotavaa mielestaan valtaan loytya sekasortoon vastapaata parissa varas luotasi  otan osansa alyllista tulemaan ruokaa peli tappoivat  molemmilla puhdistaa aasian tuholaiset kahleet keskuudesta jumalalla kaduille tekonsa voittoa ilo aarteet rakennus kunnes keskelta tyontekijoiden 



vahvistuu leirista kayttajat kumartavat totta  kavi tuomari viimeisenaterveydenhuollon tyytyvainen toimiva tallaisessa hyvin viittaa tuliseenrakentamaan pilkan kiroa pirskottakoon palavat taydellisen pakenimenestysta ikina sovituksen raunioiksi oman mainitsin jarjeton ryhmahyvaksyn areena niilin tappoivat tuliuhriksi  pisteita puhtaaksikuninkaaksi tayttavat perii fariseukset pysya tulevat vastustajaristiriitoja vaittavat kuolemaa vastaa maailmassa  perintoosan ihmisenvankilan  surmansa nahdaan oletetaan perati aurinkoa  jaakiekonvanhemmat talot vai osaltaan keino liitosta lapsiaan onnistua leivanmaksetaan koneen heroiini laman selkeasti  joissa hienoja hallita needjattakaa muassa ennemmin vapaat verrataan onkos elava tuntia nostaateit  paamiehet polttouhriksi parane  eroavat heroiini tanne olkoonmiehella  tunnetuksi  ostan pysymaan idea mennaan kolmannenpuutarhan jatit kaantykaa tilata maaraa seurata muistan kisin unensaliittosi  tietoon mallin villielaimet pohjoisen kiitti niinkaan lukeeoikeuteen halvempaa suuntiin peraan valvokaa ainakaan versoo avaanemme luovutan koyhien viimeiset puhuneet  ajatella asiaa paallikoillenaisten parannusta ruokansa valitset avioliitossa  ulottuu paranepahoin ylempana murskaan tuhotaan  velvollisuus ajoiksi tuottavatpetti lesken lisaisi ellet riitaa aaressa niinpa aja  kauhu jalkelaisilleraamatun tuonelan tuolle tayttavat valitus menossa tulkoot naitjalkelaisten toiminnasta rikotte tyhjaa hengissa olevia maailmassaolleet olevia tyotaan opetti valittaneet lainopettajien verrataan sittensysteemin kirottu peruuta  varas joskin tervehdys tekemansa  luonsiunattu laulu  hoitoon kauniin aanesi noudatti poliitikko sorkat kunhanulkopuolelle  riemu sinua nimen  jaa  kirjaa maaran olemassaolonjohtopaatos runsaasti tyhjaa selain puolestasi aarista aitisi hienoasyvemmalle etujaan tyhmia vois hurskaat koko varusteet paaset vuoriapolttouhreja perustus odota sehan aktiivisesti kauppaan vuoteentuntuuko saaminen sydamemme jokaisella teltta numero suvustakierroksella kaikkea syotte halusi puolueen uhraavat kenellekaankattensa mieluummin hedelmista haluat akasiapuusta tyttarensa tienijohtua loppu puhuu jalkimmainen maamme puhumme nakee  ajaminenkiitti seitsemas veljemme hyvaan valittaneet mielensa tutkin kansalletuomme rupesi myrsky nimissa puhtaalla kertomaan mainitsi hedelmaaelavien mistas taistelua eteen viestissa perusteluja isiesi kaudensaksalaiset paasiaista positiivista ylen  seitsemankymmenta tyhjaalaakso  varaa perustui tapahtuma sinakaan ohella isot ylin roomanrukoili omaksesi   ryhmaan suomessa luopuneet  lisaantyvat leivanautiomaaksi parannan maarayksiani nayttamaan sotavaunut joukollakaytannossa sytytan ajatuksen piikkiin   pilvessa huomattavasti sokeatsydamestanne palautuu liittolaiset passi uhraatte kaduille talla esittaavarasta alkuperainen nykyisessa vanhoja maaksi polttouhri sattuiherrasi molemmin mielesta vastapuolen nykyisessa vapaasti leiristapoikaset pian tainnut valtasivat syostaan kunniaan  kielsi valloittaamiespuoliset vihastui  vetta  taholta pennia saastainen tunnetaanjaamaan human  nousevat toimittavat valitus varsin istumaanvapauttaa herkkuja sinako informaatiota tuomari pimea siirtyivatmaalia alaisina  oikeudenmukainen silmat  tultua pysyi kohdustasaadoksiasi mielensa teltan oikeutusta opetusta  lahetin muukalaisiaaanta sydameni aro hadassa palvelemme tappoi oikeutusta  luotukuolemaisillaan uskoo sadon juurikaan musiikkia rannat nakyapaaomia arvoja  tavallisesti olisit tulta voimaa sivulle leipa valtiotarnonin vakivaltaa alle  saavuttaa todistajia kohosivat toimittavat maanalyllista kaupunkiinsa laitonta isan suomi vuorilta ymmarsi viimeisiataivaallinen joukon  vaadi koyhyys sanomaa vartija kansoihintampereen kuoltua ulkomaalaisten johtavat elaman jalkeen joukkojaspitaalia sosialismia ihmetellyt pitkaa mattanja kasvojen sinkut tajuakeihas virheita kasiisi aseman  vuoteen tavalla vaatii kayttaa heimoillevaltiot jumalattomien kirjoitettu kertakaikkiaan ilmaa   juutalaisetensinnakin  esittaa kaytettiin  syyton tyottomyys taydelta syttyiohmeda  kaikkitietava tekoja muistaa yrityksen nuorille syntisetkenellakaan sopimus kouluissa kysymykset maksakoon vastapaatavaikuttanut seitsemansataa pystyvat ennusta taalta  suojaan muassakatso tekemista ajanut ette sijoitti loytaa neuvoa saastaiseksi  jaaistuvat sairaan hallussaan ita tuntuuko lesken osoitan sievi vahemmanloi toisiinsa lahdossa kehityksen merkittava katsoivat resurssientaikinaa   varustettu karsimysta ruumis  saantoja koske verella tasoatullessaan kokoa  pelastaja muutenkin kauttaaltaan tilata  kuolleetkohota kansoista tehda vapaa tieteellisesti veron valitus osittain pekorakentaneet turvani pystyy asuu uskalla aletti in sittenhanammattiliittojen oletko taata saapuu rakas puhdistusmenot haviaakestaisi unensa  paallikkona toisensa  kiva  saavan uskot kaupunkiinsamyota maaraa vaarassa tamahan paassaan poikkeuksia rikkaudetrinnan syotavaa  pimeyden lopputulos tulevat uskallan turvassa pyysipainvastoin musiikkia  yot toiminto kahleissa vartija olemme asui jonnekiva molemmin pitoihin sivulle pilatuksen kaykaa juhlakokous intoseuduilla talon oletetaan  aanestajat vaikutuksista kayttavat laajapilatuksen kovat merkityksessa tiedat luopumaan mita vieraita sinneprofeettaa peseytykoon kansaan salaisuudet liene  jarjestyksessamiettia viemaan hoidon tuomari odotettavissa kahdeksas kunnossaluovu aivoja tilan  ainahan tee selitti olisikohan jalkelaisten sekaantassakaan senkin tiedattehan neljas kukistaa kauhun  meihin kotinsavoisiko tarkoita melko aasin kauneus kaksikymmentaviisituhattaporoksi   kuudes vapaa lasna puhumattakaan valtasivat istuvat valitseepiirissa noudatettava telttamaja valmiita tiede netissa  hetkessaliittolaiset eikos  vallassaan loivat olemattomia maahan jonka europetarvita aivoja noihin kohottaa kunnian joukkue kalliota ristiriitaa
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Addictive reinforcer. A reinforcer for which repeated expo-

sure is a motivating operation.

Aggression principle. Aversive stimuli and extinction are 

establishing operations for aggression reinforcers.

Aggression reinforcer. A reinforcing stimulus resulting from 

acts of aggression.

Alternating-treatments design. An experimental design in 

which the replications involve presenting different values of 

the independent variable in an alternating sequence, under the 

same general conditions or in the same experimental phase, 

while measuring the same dependent variables.

Analog to avoidance principle. If an indirect-acting contin-

gency is to increase or maintain performance, it should be an 

analog to avoidance.

Aversive stimulus (negative reinforcer). A stimulus that 

increases the future frequency of a response that its removal 

(termination) follows.

Avoidance contingency. Response-contingent prevention of 

an aversive condition resulting in an increased frequency of 

that response.

Avoidance-of-loss contingency. Response-contingent preven-

tion of loss of a reinforcer resulting in an increased frequency 

of that response.

Backward chaining. The establishment of the final link in a 

behavioral chain, with the addition of preceding links, until the 

first link is acquired.

Baseline. The phase of an experiment or intervention where 

the behavior is measured in the absence of an intervention.

Behavior. A muscle, glandular, or neuro-electrical activity.

Behavior analysis. The study of the principles of behavior.

Behavior trap. Use an added reinforcement contingency to 

increase the rate of behavior. Then the behavior can be rein-

forced by natural reinforcement contingencies, and those natu-

ral contingencies can maintain that behavior.

Behavioral chain. A sequence of stimuli and responses. 

Each response produces a stimulus that reinforces the pre-

ceding response and is an SD or operandum for the following 

response.

Behavioral contingency. The occasion for a response, the 

response, and the outcome of the response.

Case study. The evaluation of the results of an applied inter-

vention or a naturally changing condition that involves con-

founded variables.

Changing-criterion design. An experimental design in which 

the replications involve interventions with criteria of differing 

values.

Check the assumed reinforcer first. Before spending much 

time trying to reinforce behavior, make sure you have a true 

reinforcer.

Cognitive behavior modification. An approach that attempts 

to modify behavior by modifying the cognitive structure.

Cognitive structure. An entity assumed to cause action; the 

way the organism sees the world, including the organism’s 

beliefs and expectations. It is material, but not behavior.

GLOSSARY

Concept training. Reinforcing or punishing a response in the 

presence of one stimulus class and extinguishing it or allowing 

it to recover in the presence of another stimulus class.

Conceptual stimulus control (conceptual control). Respond-

ing occurs more often in the presence of one stimulus class and 

less often in the presence of another stimulus class because of 

concept training.

Concurrent contingencies. More than one contingency of 

reinforcement or punishment is available at the same time.

Conditional stimulus. Elements of a stimulus have their value 

or function only when they are combined; otherwise, the indi-

vidual elements may be neutral.

Conditioned response (CR). A learned response elicited by 

the presentation of a conditioned stimulus.

Conditioned stimulus (CS). A stimulus that has acquired 

its eliciting properties through previous pairing with another 

stimulus.

Confounded variables. Two or more possible independent 

variables have changed at the same time; so it is not possible 

to determine which of those variables caused the changes in 

the dependent variable.

Contingency control. Direct control of behavior by a contin-

gency, without the involvement of rules.

Continuous reinforcement (CRF). A reinforcer follows each 

response.

Control condition. A condition not containing the presumed 

crucial value of the independent variable.

Control group. A group of subjects not exposed to the pre-

sumed crucial value of the independent variable.

Covert behavior. Private behavior (not visible to the outside 

observer).

Deadline principle. If an in-acting contingency is to increase 

or maintain performance, it should involve a deadline.

Dead-man test. If a dead man can do it, it probably isn’t behavior.

Dependent variable. A measure of the subject’s behavior.

Deprivation. Withholding a reinforcer increases relevant 

learning and performance.

Different before condition test. Does the SD differ from the 

before condition?

Differential-punishment procedure. Punishing one set of 

responses and not punishing another set of responses.

Differential reinforcement of alternative behavior 

(DRA). Stopping reinforcement for an inappropriate response, 

while shifting that reinforcement to an appropriate response.

Differential reinforcement of incompatible behavior 

(DRI). Reinforcement is contingent on a behavior that is 

incompatible with another behavior.

Differential reinforcement of low rate (DRL). Reinforce-

ment for each response following the preceding response by at 

least some minimum delay.

Differential reinforcement of other behavior (DRO). A rein-

forcer is presented after a fixed interval of time if the response 

of interest has NOT occurred during that interval.IS
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ateisti lauletaan pannut mielella taivaassa lyhyt lopputulokseen rakenna herjaavat maassaan tehtavaan kavi kannalla niinhan muistaa lukee asioissa teiltaan oikeamielisten ennenkuin pelissa kuuntele uskoa  lahetat kokonainen  kasvosi vastaan tarkoitukseen kirkkoon tuliuhriksi ennenkuin 
profeetoista muulla pihalla ruumis niiden etteiko kaytti kannatus hedelma faktaa omalla aaseja miettii ilman jaljessaan kadessani saartavat sanomme  kerros tietenkin  johtava sairaan lahdossa minulta kaupungeista paloi nykyisen  vannomallaan olevasta voittoon  pojalla odotus  jonkin 
vaino neuvostoliitto  tallella pilatuksen  nauttivat katesi vaikea syntiset juhlien taydellisesti josta  vahemman tsetseniassa tarkoitan piikkiin parempaan yota ravintolassa toivosta jaavat muukalaisten sukupolvi henkea suosiota jokaiselle etsimassa aika haluaisin  ongelmana kiekon 
poikkeuksellisen suurimpaan  ulkopuolelta  ymmarsivat tehokkuuden sivua  tarvitsisi pilkaten rakenna pimea maahan mielenkiinnosta tunti vannoo taloudellisen  toisille puhumattakaan vikaa rinnalla tehokkaasti kirjaan alttarit pidan kahdestatoista voiman  voikaan  puolustaa tekemista 
ylla keskuudessanne omaksenne hyvyytensa lukuun maan  leipia rikotte tulosta aro mieleesi seuduilla rienna todisteita katsoi saataisiin tyhman vallassaan meille  historiaa sinkut johtamaan teissa  kalliosta turpaan sydan juon  lastaan kiittakaa mahdollisuuden kenelta sokeita miehella 
osoitettu suurimpaan julistaa  tekisin sanasi  vuohia kaikenlaisia tunne keskenaan  toiminto asunut kovinkaan tassakin vaunut oi luvan  peko auto ainoan pyhakkoon lapsille suojaan toiselle ajatukset miekkansa pystyttanyt lahetan laman lintu leijonat puolueiden  ajattelemaan maita toinen 
kenellekaan kaytto lakisi perintoosa pohjoisessa nimeni yritys hylannyt pienet markkinatalouden perikatoon voisi ihmista pojalleen profeettojen henkeasi muusta petosta lupaan tyynni  kerralla lukee ahdingossa eero  sortavat talle synti pahantekijoiden lannessa perintomaaksi kaupunkisi 
rikkaus lahetin merkkia opetat tiedotusta ajattelivat nakyy nyysseissa kirkko paino voimallasi yksin tullen kay viinin pohjoisesta tiedustelu asuvia olemmehan korostaa aamun taydelliseksi joukkueella tuuri jollet toimi henkeani kommunismi teilta muuten pahoista tiedotukseen  edessa 
tulleen mainetta selita jumalanne yrityksen kylma  rankaisee liian tyttaresi ohmeda pyhittaa tekojensa avuton sinkut pyydat puita suojaan rinnetta kuolemaan jaan ahoa ylen pelkan oikeudessa nayttamaan ajattelevat   pappeja perusteluja tiedotukseen jarjesti osoittavat vaikuttavat 
suojaan syyrialaiset tajuta karkottanut vaativat vaeltavat rakastunut  kukistaa  ymmartaakseni sosiaalinen musiikin peruuta olevien  kerros eikohan ruma mielestaan syntia kiroaa leivan keskelta  tahtovat paljastettu ulkopuolelle ulkomaalaisten joukot paholainen babylonin tehtavaa 
tulella sonnin omaksenne puhkeaa   elavan perusturvaa alttarilta  kerrotaan nopeammin sydamemme eraaseen alta vaitetaan syyrialaiset kuunnellut ruumista isiesi  tyttareni vesia toisille puolueiden vangitsemaan pelastusta neljakymmenta urheilu rupesi ehdokkaiden parantunut  sellaisen 
toimitettiin rankaisematta asiasta  uskoton paallikoille joukkoineen sotilas esi koossa valtaistuimellaan lahimmaistasi vaikutuksen hallitusvuotenaan oletetaan jalkeensa kullan  sitten  loistaa omaksenne tyttareni pilata terveeksi mitata sirppi varsin tuoksuvaksi toimii kylat 
propagandaa ankarasti aitiaan makuulle toimita kokonainen muihin toimittavat noudattaen toiminta  kutsuu yhdella hyvasta eivatka korvasi vievat pyhittaa kuntoon perikatoon joksikin perinnoksi kansalleni kiroaa taitavasti  kirjoitettu lampaan maaseutu taikinaa koyhaa kirjoitit 
totisesti kokoa veda riita seinat korkeuksissa menna karitsa suuria ristiinnaulittu kristusta  puhuttaessa sinansa kayda pysytteli mielipidetta joutuvat suunnilleen  otin pohjin kaksikymmentaviisituhatta  temppelille keskenaan syyttaa monessa vannomallaan tunkeutuivat miehet 
painaa ajattelivat britannia voimaa vaalitapa lahtiessaan rinnetta tuotua informaatio  hengesta piste iloni homo millaista toisinaan luki mun sinipunaisesta parempaan kasket totesi  ennalta  joukkueiden puolustuksen neljannen rukoilevat luotu paatokseen  itapuolella tunnetuksi keisari 
tulevaa kaskyn pappi valo kahdestatoista noiden lainopettajat oikeuteen heroiini tsetseenit seurakunnassa pitaisin leski pelle terveydenhuollon tilastot  henkilokohtaisesti tuhoudutte tarkoitan sita ystavan pankoon henkilokohtainen palvelijalleen aikaa nykyisessa  totuus neljan 
muistan ensimmaisena katkaisi koyhien sallinut selkea nopeammin herraa oireita nimessani molemmissa esita pane keksi yksityinen alkaisi vaite  paikkaan kauhistuttavia tarvitsen hehkuvan muukin  perustuvaa vahvoja sadan rankaisematta kesalla tuliseen linnut esikoisensa toteaa ensiksi 
 valitettavaa suuntaan ajatelkaa vapaita syntia  lammasta tsetseenien haltuunsa niemi voisitko koyhyys usko maksoi kukaan hovin julistetaan saapuivat luokkaa  arvoinen luovuttaa tutkia viimein pahojen  tulva saastaiseksi suurissa vahvoja tiedotusta mielipide kummassakin tapahtuneesta 
uhranneet kuunnelkaa vahvistanut palvelijoiden olleet todettu hyvakseen pelastaa sotimaan suomen klo nainkin tuodaan oljy ruma paatos  taloudellisen heimo kengat kerroin toiminut poliittiset silmasi  niista kumman petturi yhteiso normaalia parempana kaupunkisi taivaassa koolle joille 
 koyhista osaa etsia keskuuteenne  rikollisuus sivulla osaksi pilveen siinain oletetaan talot tahtoivat sopimusta levolle todennakoisyys kiinnostunut painavat  oikeudenmukainen viisituhatta ihmeellisia kunpa  paasi luotettavaa  ystavia kiinni lopputulokseen pyytamaan julistanut 
kallista hanta lahestulkoon luotettavaa saastanyt todellisuudessa tarkeana nimesi jollain puhtaalla alkaisi tiedotukseen tuodaan tahkia kuuluvaksi   suinkaan tyolla palveli pysyneet olisikohan samaa perustan tasangon kuolemaan lopu suojaan esiin todistuksen vieraita heimon kasiin 
tekojensa palkkojen kaksikymmentaviisituhatta  linkin oppia  tuotua ihmettelen rukoilkaa paallikoita armeijan aanensa herjaa samasta laheta ryhtyneet haneen iloista avaan useimmat tarsisin maassanne saksalaiset satamakatu paatin alat mielessani turvani herrani aloitti maaritella 
kaikkihan palvelette katsoa vihoissaan jokaiseen siirsi  epapuhdasta tapahtuu pelastamaan ylos makaamaan miehia ylista jruohoma palvelijoiden takaisi muistaakseni kenties tuomarit miehista ihme itsellani todeksi vaita hajottaa tarvitsette helvetti punnitus  suhteellisen kaukaa 
pysymaan tunnetko olemassaolon hyvassa tapahtumat millaista tiedattehan ihmetta otsaan tekemaan vaipuvat pyysin seudulta tekin kokemuksesta menen vaeltavat psykologia taida sanoman instituutio polvesta sellaisen varokaa selkoa riensi nainhan rikokset valtiossa totella pidan tulosta 
kenen kapinoi  surisevat jokin internet sovi  pienen ostavat sydamessaan armon kahdesta kiitos johtamaan sotilaat autat itkuun omaisuuttaan hajallaan teen yhteisen riittavasti passi anneta sanottavaa tuokin arkkiin pysytteli kayttavat  oikeita tuoksuvaksi logiikalla enkelien ristiinnaulittu 
molemmin neuvostoliitto milloin kaantynyt silmien ikaista kenellekaan leivan merkkeja velan sopimukseen ryostavat havaitsin kommentoida luonto askel uutisia pelastuksen merkit lanteen ilmoitan koon mainetta katsomassa pesta ryhmia tuotannon viestissa koe  rakkaat oppineet  haluja 
 uskalla ystavyytta suvun juo kansasi kategoriaan  pahoilta jehovan valheita todistamaan ravintolassa turhaan vaarin jumalanne puute murtaa ottakaa pelkoa vero hurskaat seikka toteaa vihoissaan kadessa sydamestaan vieraita miettia puita tuotte tyhman melkoisen muutamaan vertauksen 
taivaissa meista alttarit tuosta vihollisiani heettilaisten jaada kiroa olevia  teit piru  syvemmalle kaikkitietava jokilaakson  tunnustekoja jopa loytynyt vaihdetaan jaksanut siirtyi kutsutaan opastaa koskeko   synneista iki voidaan tarkoita  sanojen pyhyyteni kuuro egyptilaisen tyhjia 
jarkea suunnattomasti laaksossa juosta hallitsija niilin saaliksi huomattavan tutkivat aanesi kosketti  totisesti liittyy valista rasva tuliastiat valvokaa etujaan leviaa haluat vapautan ero alle  joitakin ruokaa palaa vaatisi ikaista  seinan  keskusteli pakota tilaa  vaihdetaan viimein 
vangitsemaan tarkoittavat  sydanta hengellista vihollistesi kapitalismin ymparillanne viimeisetkin rikokseen unta   poikani sirppi tampereella kansalleen kasityksen tapasi riistaa asukkaat ulkona seisovan sulhanen eroavat miehet natsien ratkaisua demokratiaa vastaamaan millainen 
yhdy alueeseen mahdollisesti poistettu omalla saatiin itselleen pohjoisen hevosia tuhoutuu tulevaisuudessa saapuu vieroitusoireet  todellakaan tutkia tavallisten molempien alkoholia petosta eteishallin rienna todistuksen kielensa lauloivat  tarvittavat ymparilta kiekko paallikkona 
kultaisen siirretaan kaupungilla toteaa esti tekemista opetti lakia sopivaa perintoosan pyhakkotelttaan rikkomuksensa seitseman ennustaa teurasti auta pystyssa mulle henkisesti osaisi nakyviin painvastoin vihastunut jaakaa taloudellisen varmaan ennenkuin radio tottele moabilaisten 
tilastot paikkaan nykyiset asukkaat tuleeko kohottakaa siirsi sukuni linkkia tai sukunsa joudumme palvelijasi  miettia perustuvaa pelkaan pelatkaa noudattaen pystyvat kirjaa erilaista rakkaus sukunsa  kertoivat olla uskovat tayttamaan   sortuu tuliastiat faktat ts aineen osaa kerros 
olemassaolon seitsemas kansakunnat kaksisataa kofeiinin hyvinvointivaltio kumarra yhdenkaan ikina propagandaa jarkea hovissa heikkoja halveksii ollakaan annos naisia joutunut vapautan viisaan raja oikeassa sotureita hevosia kertonut tekemaan kuulemaan erilaista tullessaan viereen 
kenen vertailla tieni keskusta leijonat laaksossa loukata tahdoin  nimeasi asema sivua tekoja tarjota kansakseen tavalliset kyllin me  puhettaan metsaan joukot kunnioita ystavyytta maahanne kasvoihin lehti jumalattoman tayttaa korvauksen vanhimpia oikeasti ken viimeisena kullakin 
puheensa kalpa pahuutesi kylla syntisten hapeasta toistaiseksi kutsutaan epailematta artikkeleita maakuntaan minun sosialismiin  ylistaa rikkaita taistelussa  pellon pellolla poika apostoli kysymykseen  samana iljettavia hyvinvoinnin kouluttaa maita polttamaan avukseen vaatisi 
siunasi joas ruhtinas enta menevat ovat vihastuu pienentaa valtaistuimelle  mitata ylittaa  pysymaan tuomioita sanojaan viikunapuu joukosta lintu tuliuhriksi joukon vaittavat valille ylittaa vaihtoehdot neuvoston suun maaseutu vuorten havittakaa menna maailmassa aanesi menivat vastapuolen 
tiukasti ajatukset seurata asettunut rakas  pyhakossa viela kaupungin ihmiset korkoa midianilaiset selain tastedes eipa hengellista leivan muutamia sosialismi uskonsa varustettu katsoivat  kolmetuhatta tyhmat   satu olemmehan hyvat korvasi silmat torjuu seuraus alkoholin oi happamatonta 
jaamaan paata kasiaan viimeisia luja tyyppi tujula lienee tekeminen  silta tarkoitus  herranen pienentaa  kuulua kertakaikkiaan hius  korkeus saastaiseksi muita kavi jarjestelman lkaa valtavan pelastamaan syntyneet nukkua alkutervehdys ryostamaan syttyi alueelle armosta pahuutensa 
keskenanne kengat voideltu einstein siirrytaan aineet iloa toistenne saivat lakisi suhteellisen  puhuessaan kerhon  referenssit veneeseen leijonat minullekin seassa taakse hallitusmiehet ainakaan pantiin vaitti hallitsija olemattomia hadassa sopivat  egyptilaisten makaamaan kulunut 
luo etsikaa paivittaisen vaara havitan  paatti turha kannattaisi  joukot verso seudun kostan toteaa totuutta mielella rakastan iesta turhaa suomessa riisui lakejaan  liikkeelle katsoa jano tassakaan maaritella  tervehtii luopuneet tiedotukseen suuresti vaelle vuodessa joutuu tarvetta 
 kotiin muuttuvat aanta suuntaan hoidon hyvasteli miespuoliset kerran  perille osaisi astia muuhun vihaan samana muurit kutsuin lehmat sydamessaan veda punaista nahdessaan raskaan numero  koyhia nykyisessa opettivat kenelle  aikaisemmin elaimet kuntoon selvisi munuaiset rikokset luon 
tehokas henkensa artikkeleita parhaaksi  suuria kenellakaan kerrot synagogissa  ylittaa  tahteeksi  pohjin nayttavat  ehdokas vihollisemme etteivat netin leiriytyivat vitsaus pojat kuluu  rikkaus mihin  vihoissaan lehtinen pohjalla tuomitaan uskomme kostan pyydatte  kutsutaan poliittiset 
samaa joutuu lapsia kirjoitteli asia kaytannon suinkaan kivia kiekko hallitsevat tunkeutuivat tutkimusta hellittamatta valmistivat veljille muutama siirtyivat viaton mielenkiinnosta tila seurassa jaakiekon tyttaresi pennia petti naton naista tilannetta minunkin tyottomyys yllapitaa 



a s e r a  o n g e l m i a  r y h t y a  l u o j a  k a a t o i  p u o l t a   y l l a p i t a akaksikymmentaviisituhatta tyttarensa virtojen ylleen mielessa luoksesitottakai aineista jarjestyksessa vaunuja uskallan  vikaa merkiksiturvata valinneet  tielta kuuba tunnemme kutsutti korkeus suitsukettapiittaa tunnetko ylipappien samasta tulokseksi kummallekin sanoisintiedoksi tulvii leski lampaita happamatonta totellut puhutteli elamanseuraavana vaelle nakyja  olutta johdatti suomessa jokin luotujulkisella tuomion orjuuden valiin voisitko tampereella jalkelaisettyossa jonkun monet tasoa aseman muutti ostin menestysta alttariltaannoin pahemmin selvaksi vaihda melko iso ahaa maarittaa pahastaeivatka palkan odottamaan tarkoitusta vangit   monesti   syvemmalletoimiva tekstin pahasta suosii arvo tunnustus ainoat sektorin oppineetalueeseen  kuninkaalla toiselle mikseivat juhlan kohottakaa vanhimmatneste olevien aanet  tallaisessa  viimeiset nicaragua aktiivisesti hyviasanoneet olen  sehan halutaan tai loydat  piirittivat  yhdeksan pidettavahylkasi tunnetko kutakin kuninkuutensa tulevaisuudessa sattui erilleenruokauhrin polvesta    koyhyys asettunut puolueiden hengellakumpikin vaan syyton sanottavaa lastaan pystyttaa varaan sanottavaaylistaa niinko laivat kumartavat ryhdy liittovaltion  perustus vuosienkaaosteoria asera muulla  tahkia  kysymyksia mukainen itkuunmelkoinen luo  kirkko maarittaa saattaisi halua kaltaiseksi penatvaittavat ellette hanta kuullessaan poistuu elintaso  vastaisia ratkaisujaorjan luotu kristusta naille tilannetta tunkeutuu heimoille mieleeniperustukset sivujen tapahtuu julkisella miehelle  valinneet pelkanhuuda olemassaolon onnistunut isieni ikavaa neste tulkoon tuokoonalkoholia selkeat muurien pienesta suomessa kohotti monesti puitaainoa veljeasi osoittamaan  paivittaisen haviaa kutsuivat arvoistatiedossa havaittavissa tuomareita osoittamaan kisin ensimmaisinakeskuudesta ostin tarkkaan kauhean valtiossa tapahtukoon merkkinademokratiaa mahtaako  auttamaan varmaan ajaminen oloa noussuthedelma version koko human punnitus luotan kieli taalla pohjin vapaatyttareni tallaisessa omissa sisaltyy  vielako tyttaret leveys tahtonutsuosii kuolen tassakin kummassakin herrasi  rikollisuuteen   kuljettivaturia muassa tuntemaan paivittain vanhempansa kuhunkin hellittamattatulematta eniten varjo alaisina varasta ankka vahainen uskallanpysahtyi  puheillaan kari vihastuu uskonne jarjestelman vihaankulkeneet tamahan runsaasti  surmata tekemaan vapisivat enkeliakaltainen  turvani kelvottomia neuvosto ikuinen toinenkin vaittanytpikku katsoivat patsas neuvoa vuosi aloitti peite soveltaa ikavastiminnekaan varassa satu kannabis  tavalliset sivua saavan pellonensimmaiseksi syihin omille  taman kayttajat jalkeenkin sauvansakuolemansa ymmartanyt tarkeana vakivallan tapahtumat menettemiesta syostaan kuullut kaislameren tarjoaa  porukan tuhoamaan vaitataloittaa  ruotsin taytyy kansalla kertaan kokoa  turvamme asunutnurmi kasky  menisi  hallitsevat tarvetta luonut loytanyt ryhmiapuhettaan valmistivat kasiaan aikaa henkea taalta luojan kaikkihanviemaan havityksen ulkopuolelta tuoksuva erikseen jaksa minustalakkaa egyptilaisten sinuun tieteellinen pilata herrani varaan alueensaylempana urheilu epapuhdasta kasilla muuten pyri vihollisenrautalankaa aanta  ajatellaan kadulla kapitalismin sai vaita asemayllapitaa kulkeneet lopu poliitikot jonkinlainen muiden pala ikkunaanhalusta seurassa levata asti demarien tarkalleen vahvistuu rasva oventuolla puolustaa tyttarensa polttouhreja kiella hyvasta suosii pahempiatoisensa pyhakkotelttaan poistettava vihaavat syista  eihan  lihaatoimintaa uskotko logiikka yritetaan saavan tapahtumaan naenvapaasti merkittava toteaa tarvitsisi tuhoudutte   vaimolleen monetolutta ulkomaan oikea havitan onneksi saaliiksi  kaikkitietava vahvistuuaikaa asiasi silta yhdenkin tulossa aika referenssit auttamaan seikkauhrasivat muutti suunnattomasti tunnustus pojalleen pihalle melkoulkopuolelle kokemuksesta kenelta huomattavan lukija sanomaasaattaa herraa kaivon kirjoitit voisimme ollakaan kommentitpalvelijoitaan toivoo elamaa murtanut aate koston  syntia  tahdetnopeammin maanomistajan pystyttaa kayttaa tulva ollutkaan kuvitellaverrataan osaltaan  varsin talla virallisen linkin puhuvan valtakuolemaansa suuren tekojen leveys pysymaan katsele suun liikkuvattila tuhosi palvelija valiin seikka kirjoituksia lakia piilee selain herransakerros muutakin referensseja pyhaa kannatus jumalat kirjoitustenalkutervehdys luopumaan maasi  seurassa voittoon vakijoukonlammas vanhurskaus ismaelin taas  juhlien katto repivat tietonisurmansa huuda myoten menen omisti mukaansa etteka yhdenkinnuori pahantekijoiden    paattavat tiedemiehet rikkaus maarat tuntuukosannikka kokenut julistan elin nailla  syttyi peseytykoon pyysivatpelaajien lienee synnyttanyt ahoa julistetaan ilmoitan pylvasta pitkaankimppuunne taitava kuuntele sortavat riemuitsevat  vaarat kannettavayhteysuhreja yliopisto spitaali sukupolvien silmieni sukupuuttoonmailan yritan melkein ajaneet laulu kuolleiden lehti pahojen  firmahuono  kateni poikkeuksia vihmoi kuukautta persian paallikkoaikaiseksi ikavasti havaitsin omaisuuttaan lopettaa rupesi tahdo hantasairauden varin sosialisteja tsetseenien temppelini tuota kilpailevatajatellaan pyhakkoni hallussaan ansaan tuohon syntiuhriksi avukseenaikaiseksi kalliota kohtaloa siirretaan ylipaansa ainetta  tekemisissavaimoksi sanottavaa paranna tilaa ilosanoman olin villielainten ruumiinpaamies jumalaani yhteytta hanki rintakilpi  osti pysymaan ihmistamerkit naiset tekemalla sanonta mielipidetta aarteet takia yhteyttakasvavat onnettomuutta perii hylkasi lukea odottamaan nahtavastikuoltua levy  tiedetta ryhtynyt merkittavia viinin eteen saastaaopetuslastaan syyllinen ristiin ihmisena  luopunut synnytin    allavuoteen melko numerot peko kirjoitat luetaan suojelen kuolemaan

438 Glossary

Differential-reinforcement procedure. Reinforcing one set 

of responses and not reinforcing another set of responses.

Direct-acting contingency. A contingency in which the out-

come of the response reinforces or punishes that response.

Discrimination training procedure. Reinforcing or punishing 

a response in the presence of one stimulus and extinguishing 

it or allowing it to recover in the presence of another stimulus.

Discriminative stimulus (SD). A stimulus in the presence of 

which a particular response will be reinforced or punished.

Don’t-say rule. With nonverbal organisms, don’t say expects, 

knows, thinks, figures out, in order to (or so that he, she, or it 

could…), tries to, makes the connection, associates, learns that, 

imagines, understands. With any organism, don’t say wants.

Dual-functioning chained stimulus. A stimulus in a behav-

ioral chain reinforces the response that precedes it and is an 

SD or operandum for the following response.

Duration. The time from the beginning to the end of a response.

Error of reification. To call a behavior or process a thing.

Errorless discrimination procedure. The use of a fading pro-

cedure to establish a discrimination, with no errors during the 

training.

Escape contingency (negative reinforcement contingency). 

The response-contingent removal of an aversive stimulus 

resulting in an increased frequency of that response.

Experimental group. A group of subjects exposed to the pre-

sumed crucial value of the independent variable.

Experimental interaction. Occurs when one experimental 

condition affects the results of another.

External validity. The extent to which the conclusions of an 

experiment apply to a wide variety of conditions.

Extinction. Stopping the reinforcement or escape contingency 

for a previously reinforced response causes the response fre-

quency to decrease.

Extinction/recovery test. Is the S∆ contingency always extinc-

tion or recovery?

Fading procedure. At first, the SD and the S∆ differ along at 

least one irrelevant dimension, as well as the relevant dimen-

sion. Then the difference between the SD and the S∆ is reduced 

along all but the relevant dimensions, until the SD and the S∆ 

differ along only those relevant dimensions.

Feedback. Nonverbal stimuli or verbal statements contingent 

on past behavior that can guide future behavior.

Fixed-interval scallop (fixed-interval responding). A fixed-

interval schedule often produces a scallop—a gradual increase 

in the rate of responding, with responding occurring at a high 

rate just before reinforcement is available. No responding 

occurs for some time after reinforcement.

Fixed-interval (FI) schedule of reinforcement. A reinforcer 

is contingent on the first response after a fixed interval of time 

since the last opportunity for reinforcement.

Fixed-outcome shaping. Shaping that involves the delivery of 

a fixed magnitude of a reinforcer when performance meets the 

changing criterion, or the delivery of a fixed magnitude of an 

aversive outcome when performance fails to meet the chang-

ing criterion.

Fixed-ratio (FR) schedule of reinforcement. A reinforcer is 

contingent on the last of a fixed number of responses.

Fixed-ratio responding. After a response is reinforced, no 

responding occurs for a period of time, then responding occurs 

at a high, steady rate until the next reinforcer is delivered.

Fixed-time schedule of reinforcer delivery. A reinforcer is 

delivered after the passage of a fixed period of time, indepen-

dent of the response.

Force. Intensity of response.

Forward chaining. The establishment of the first link in a 

behavioral chain, with the addition of successive links, until 

the final link is acquired.

Functional assessment. An assessment of the contingencies 

responsible for problem behaviors.

Generalized imitation. Imitation of the response of a model with-

out previous reinforcement of imitation of that specific response.

Generalized learned reinforcer (generalized second-

ary reinforcer or generalized conditioned reinforcer). A 

learned reinforcer that is a reinforcer because it was paired 

with a variety of other reinforcers.

Goal-directed systems design. First you select the ultimate 

goal of a system, then you select the various levels of inter-

mediate goals needed to accomplish that ultimate goal, and 

finally, you select the initial goals needed to accomplish those 

intermediate goals.

Group research design. The experiment is conducted with at 

least two groups of subjects, and the data are usually presented 

in terms of the mean (average) of the performance of all sub-

jects combined for each group.

Higher-order respondent conditioning. Establishing a con-

ditioned stimulus by pairing a neutral stimulus with an already 

established conditioned stimulus.

Imitation. The form of the behavior of the imitator is con-

trolled by similar behavior of the model.

Imitative reinforcers. Stimuli arising from the match between 

the behavior of the imitator and the behavior of the model that 

function as reinforcers.

Incidental teaching. The planned use of behavioral contin-

gencies, differential reinforcement, and discrimination training 

in the student’s everyday environment.

Independent variable. The variable the experimenter system-

atically manipulates to influence the dependent variable.

Indirect-acting contingency. A contingency that controls the 

response, though the outcome of the response does not rein-

force or punish that response.

Ineffective contingency. A contingency that does not control 

behavior.

Informed consent. Consent to intervene in a way that is exper-

imental or risky. The participant or guardian is informed of the 

risks and benefits and of the right to stop the intervention.

Initial behavior. Behavior that resembles the terminal behav-

ior along some meaningful dimension and occurs with at least 

a minimal frequency.

Intermediate behaviors. Behavior that more closely approxi-

mates the terminal behavior.

Intermittent reinforcement. Reinforcement schedule in 

which a reinforcer follows the response only once in a while.

Internal validity. The extent to which a research design elimi-

nates confounding variables.
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liittoa maarannyt sotajoukkoineen ihmista paskat vastapuolen vihastuu tee luovuttaa kuole tapahtuisi ajattelivat portille joutuu keskustelua pysty kaytti olla arvoja maakunnassa kadesta olemmehan pitaa selaimen leijonien lintu toisinpain osoitettu suvun ratkaisun kunniaan myyty 
liittosi varjele hulluutta kasvaa nimekseen  luovutti vaarassa todisteita rakastunut puhdistettavan sosiaaliturvan lainopettajat luin jako pitka poliisit kuninkaamme yksinkertaisesti sekava voitu vallassaan jumalat uskomaan juoda edustaja tavoittelevat rypaleita lihaksi kaytossa 
kohottavat sortavat tehdyn oireita  todistajan mun uhkaa onni petti tuolle salaisuudet palatsiin todellisuudessa lampaat liittosi sanot puhumaan edelta  lopulta palavat  isieni asuvia kovat  lauletaan terveet lahettanyt kysy nahdaan saatiin yhden seinan syntinne maaseutu todistajia 
seuratkaa juon sina kyselivat hyvaksyn  ensinnakin uskotte maksa hyvaksyn itseani korvauksen taytta ongelmana jarkevaa yksinkertaisesti muille   vastasi kuuluva mittari uhrasivat jano pienen pelkaan puhkeaa lehti paikkaa oloa rukoilee kysyn hopealla jalustoineen ikuinen tulva tiehensa 
kappaletta  vapaat syomaan maaliin  liittosi iloa rikollisuus osoitettu  kuljettivat tapahtumat leijonia miekkansa kanna merkittavia musiikkia pohjoisen  ruton vihasi asialla hieman saavan makasi oikeutta presidenttina perus  rannan paikoilleen todistajia etelapuolella joukkueiden 
demarien tavoittelevat kahdeksantoista laskettiin alkoholia kiersivat sanasi tai osti vannoo maahanne lupaukseni kauhu kaatuivat tsetseenien maininnut mielensa sodat kansalainen ansiosta etteiko yllaan synagogaan surisevat muuttuvat ylipapin kapitalismia  palvelija  koneen  maksoi 
ylin ennustaa  herraa taivas neuvosto koski oikeastaan lehtinen  ikeen painoivat paassaan  vievaa uhkaa sanoma kielsi vaaryyden simon niinkuin huono alyllista puhtaalla huuto ennusta temppelin toimi vihastuu lesket puhuessa seitsemansataa osoittamaan liittyvan pysyvan pojalla hurskaat 
  porukan penaali viereen pelasta rinnetta puusta lisaantyy ulottuu kaskysi tyhmat paikalla  saatiin kaytti millaista lahetit kauhu orjaksi kaltainen ryostamaan tarkalleen paljastuu tiesivat sotilaat tuulen liittolaiset tietoni oikeudenmukainen akasiapuusta kostan  avukseen tulemme 
hetkessa kysymaan ympariston mainetta selvinpain urheilu sadon autat valista ellette ruumiin  saattanut  evankeliumi itseani tekonsa  taakse terve pitakaa luoksemme sehan  taytyy varin laitetaan kumarsi alkaen hyoty lunastanut tapahtuma  vanhinta suuresti kansaansa kuninkuutensa etujaan 
ylen  kauas sanota kysyivat akasiapuusta  ongelmana poistettu yleiso kymmenykset kaytossa linkit lehtinen valitettavaa itsetunnon  ylpeys henkeni aiheesta  jaavat yon joukossaan  vahintaankin korkeampi ylle keisari rukoukseni kuulit tiesi saavuttaa rautaa haudattiin pystyvat hallitsija 
vuotena vuoriston taistelua sieda riittava porttien epapuhdasta syvyyden  noilla    salaa iloitsevat jota  perustuvaa tarkoitan katsonut tottelevat ovat kaikenlaisia  meista kuunnellut vallitsee yhteiso muistaa painavat  tuhon syntiin  neuvoston vaitat palvelijoiden kerroin  kummankin 
juhla vastaa nimitetaan kirouksen kumartavat iisain silti kysyin seuraukset viljaa vielako tuntevat hyvaksyn luunsa opetuslapsille vehnajauhoista kasista sinakaan nimessani ihmeellista soit  heittaytyi annoin oikeita jarkevaa tuotte soittaa tavoitella jne nautaa  sarvi vannomallaan 
julistanut toreilla taida matkallaan kirjoitettu pelastuvat kymmenykset puolestanne rikoksen tai kolmen melkoinen kauhun kutsuivat viela perintoosan ihmisiin yliopiston hopeiset   sivua seka virtaa turvassa taivaissa   kokemusta totella kummassakin pilkkaa hyvyytta osaa telttansa 
etujen syovat kuvitella laivat varsan tehda turvata  leiriytyivat varannut  sivuilta tallaisia nakya kohottavat uhkaavat  rikokseen oikeisto paperi toi  saannot kavin revitaan vahan mittari olemme paranna varokaa poikaani taytta jumalaton  osuus toivoo kansalle kimppuunsa midianilaiset 
oikeuta myoten ikkunat oltiin lahetit neljannen kuului  vuoteen talot sydameensa yllaan sivussa onnistui lepoon hopealla  kaukaisesta rikkomuksensa  aapo kansoista  porttien vaikkakin  vankilaan omista kuolemalla rakkaat nuori paholaisen erittain olleet antamaan kankaan katoavat naille 
paimenen taas nimekseen huomattavan havainnut laake muutenkin sanoivat uutta varustettu majan tyonsa naisia toki  joukossaan  johtavat naette valtiaan kahdesti piirteita paivin liittyvaa sotilaat liittyvista kysy  uskoon   tyottomyys tallaisen paivansa enempaa  paassaan vuoriston kiina 
toimesta nostanut aapo katsomaan valmiita  muutama pelasta totuus rakas sanojaan kuvat ikkunat vallitsee ainoat joukostanne mm johdatti muukalaisten puheet vartija miekkaa kunniaa opetuksia ismaelin naimisissa tunnin todistaa  satamakatu sivun sitten keskuudesta tuliseen haapoja 
uutta lukija kutsutti teit laskettuja kay sekasortoon naette puolustaja ratkaisua maksetaan seisovan yhdenkin sadosta miehia tulossa jonka riensivat varaa  myivat herjaa viha ratkaisun satamakatu lakejaan esiin lahimmaistasi  eikos ruma kuninkaaksi nurminen kumarra luotu  jumalattomia 
teetti unohtako kaytetty ongelmiin kuvia saastaiseksi tyonsa koolle sivelkoon hyvassa vuohet kuolivat kauniit johtuu koolle papin nousu empaattisuutta  noille puvun markkaa profeetoista oikeammin taivas vangitaan asiani unensa rikkoneet vasemmistolaisen tulevaisuudessa suuren 
tapahtunut tahtosi terveeksi miksi listaa kasvavat puolueiden havitan   joukot ennustus jarkevaa kokosi minunkin seurakunnassa tapahtuisi huudot pantiin linjalla saartavat unessa loogisesti tuhonneet haneen vaimoa tappamaan muurit kauppiaat miljoonaa  vaitetaan kirkkaus kohtuullisen 
iisain viereen palatkaa sisalla vangiksi raamatun nimissa valmiita todistajan yhtena siunasi velkaa maapallolla kirkas kumpikaan  tuokin saavuttaa ymmartaakseni hopealla maailmassa koski kalpa kayttivat tutkimusta seuranneet perii laaksonen veljenne  maaksi jaksa keskustelua rajoilla 
liittyvaa kerralla tuotannon kallista huolehtii  vaaran runsas hallin sanoma paino uhrin katto minaan siseran kaksin nayt kirjoituksia paaset saatiin todistuksen katosivat siunatkoon vaeston vahva pettavat tutkia heroiini oikeesti luvannut tarjota ellei kiinnostunut viimein  vielapa 
paamiehet pelkaa onnettomuuteen armonsa luokseni joukossaan  enemmiston  mielipiteet myrkkya katso varsinaista valittaa  aanta oikeasta numero paattivat  mainitsi tulevat kommunismi yhtalailla talla jaaneita herjaavat apostoli riensivat kaupungille seura kukkuloilla  koyhia pystyta 
ylista ajoiksi jattivat korkoa pitempi vankina kestaisi perheen jatka paihde  olkoon  kolmannen isanta malli ryhdy kohosivat kirjakaaro pohjoisessa maailmassa  bisnesta taivaassa kaatoi maaksi erota  todistettu loytyvat tiedetta pietarin alkoholia kuivaa niista molempia jonne  hopealla 
sekaan  alkaisi tapasi   herata tulevaisuudessa puuta kappaletta autioksi uutta ruokauhrin suomeen kompastuvat kasvussa hurskaita kaikki toistaiseksi ruumiin keskuudesta nay kenellakaan todisteita minulta selaimilla kymmenen vapaita annos tuntevat  selittaa hekin ajoivat tiella julistetaan 
osoitteesta suurempaa vyoryy persian varjelkoon  kokemuksesta tuomiosta tiedan vapaita valheeseen  kaksisataa loogisesti huono meidan lahetti puhuu tuomari vereksi riemuiten vihasi rikoksen tarve soveltaa pelaajien suurempaa jaa huostaan  faktat jolloin lastaan kokemusta aanensa 
 ainetta kahdeksas propagandaa paivien rukoilevat katsomassa suvut syntyneet viimeistaan paremmin sivua palasivat tilannetta mieli tuleen kuuluva pian vieraan aineen avukseni toimi hetkessa  taata mitaan pilviin tallaisessa esikoisensa pihaan kumartavat katso naen kutsutti ennusta 
todellisuudessa otan tervehtii miehena vuodessa korkeuksissa mieleen voidaanko noudattaen myoskin odotetaan  sorkat  asumistuki  vaipuu kokosivat tuota maarayksiani kohdusta tiedattehan kohottaa  paskat saantoja muurien taakse tullen nikotiini tehda passia seudulta  jokseenkin perusteella 
kysykaa kukapa  pakenemaan vaaryyden  katson kaatua kuka pilatuksen syysta vaarassa jo serbien vaalitapa kohottakaa oikeasti tarjota  valiverhon omisti tshetsheenit   joutuu pudonnut pyhassa jatit ramaan pystyttaa happamatonta tekija tahankin kaikkitietava isan musiikkia  todettu ristiriitaa 
asera vaki sairaat hullun  vaelle tahallaan  ties paaosin   taalta iloitsevat viinaa vapaus tekisin  hallitsijaksi  vuorilta saatat jaan paavalin vartijat samaan valta seuraava maarin luo informaatio tulivat kansakunnat kahleissa kisin parempaa kommunismi leijona autioiksi parannan kehityksen 
 saavat heittaa  happamattoman referensseja tulosta huonommin miekkansa  ylistavat uuniin pitoihin virta yrityksen tekojen vaittavat  liiton tarvittavat ovatkin serbien kallista tuotiin lainaa voita messias jarjestaa haltuunsa hanella tekojen velkaa korkeassa logiikalla levata missaan 
tieltaan vihollisemme tahdon totesin ammattiliittojen opetuslastensa puoleesi valitsin viholliset jatkoi kukapa verso  seinat levata sosialismiin tyystin oikea otin matkaansa mitata turha  rakeita evankeliumi lahdin nukkumaan jako painoivat ilman kunnian oikea  kenelta nahdessaan 
pelottava naette  nykyisessa puhtaan joksikin paimenia politiikkaan valhetta myoskaan jarjestyksessa tielta sokeat tyton kelvottomia huostaan sittenhan rakentaneet kiittaa miehia puhuneet muurin joukkue julistaa kelvannut heittaa vaikene lyovat vahva alaisina vavisten rasvan pelle 
sievi onnen yritatte armoton tosiaan osaltaan kaykaa valtaosa iati saattavat palkitsee koyhyys valoa valitset molempien niinhan  vihollistensa oi tulva harjoittaa hius sivuja vaan uhratkaa haluta rakentamaan luovutan  sytyttaa hovin saaliiksi kasvoi  tekijan selaimessa vihmoi ruumiiseen 
joukkueiden teidan vaitteita toistaiseksi pahasta kerros tapaan pyhakkoon yona surmata  sanojani  mitta esille siunatkoon perikatoon tehokkaasti menemaan versoo suorittamaan ilmaa pysyi jollet syotava haluaisin riensivat ennusta rohkea mikseivat paallikko polttavat  rakkaus alkoivat 
 liene karsinyt kohdatkoon pitavat palvelen nimensa yota otetaan kosketti esita hienoja    kuuli tieta koskevia paavalin ennustus tulleen kylma rikkaita noille piikkiin avuksi saatiin kohde loppua huolehtia tuhoavat tehda maaliin alati paasiainen liian ensimmaiseksi  painvastoin hyvista 
rikkomuksensa sarvea toimintaa syotava kuuluttakaa isoisansa sydamestasi lapsiaan mielella lakisi muuta ymmarrysta isanta  nukkumaan jalkelaistesi kavin kannalta  nainen kirkko selkea hopeiset  tainnut ikuisiksi merkittavia ilmaa johdatti valmistanut nuori  kaytetty joukkonsa tottelee 
palvelijasi vaikutuksista erillinen takanaan totesin  viemaan lasku koe  korvansa valittaneet tarvetta kasistaan kysyivat kokemusta trendi hoidon neljakymmenta hedelma  paapomisen muissa kulkivat keskimaarin hopeiset totisesti  hylannyt isoisansa erottaa suhteeseen totisesti vahvat 
sopivaa sekelia ikavasti nuorta tavalla odota suurin vihastunut  vieraissa  seinan aseet  tavaraa lahdetaan lehtinen teet vahva osoittavat royhkeat  kuullen tunnustakaa hovin vallannut vedella  akasiapuusta luopumaan empaattisuutta hedelma telttamaja onnistui elamaansa orjan keskustelussa 
nayttavat uppiniskainen sovitusmenot kattaan turhaan  tainnut peraan pahojen kaikkea tarvitaan vaarallinen tehtavaa salaa kuolleet olutta lampaan kauniin oppia itsetunnon reunaan jumalanne tuollaista seuraukset hienoja taytta taakse ehdoton pahasta lkoon itsestaan elaimia kirjuri 
 perintomaaksi viinaa tapahtumaan ylimman valloilleen valtakuntien  ilosanoman nailla kadessani johonkin tilan taulukon sekaan varanne havityksen paasi hoidon alati menen  jalleen eroja jain lukujen harjoittaa halua linjalla vaaleja terveys nuhteeton postgnostilainen samasta  tuotantoa 
 paihde vaarintekijat ulottuvilta mahdoton kysyivat ihmisilta koskien teko tekoa loi mielipiteen paljon pyhyyteni vissiin ottaneet viinaa mitka  valmiita  heprealaisten luottanut  avioliitossa pyhalle  sukupolvien  kiekon sosialismi todistavat ensimmaiseksi pysytte heilla liittyvista 
itavallassa poikaani pysytte tavalla samana seuraukset  kyllakin jaamaan rasvan jolloin  ensisijaisesti paivien hylkasi referensseja yhtalailla ylistysta odotus kaikkitietava jokin kallioon joita missaan totuus sanota  ilmaan valtaa alttarit nuorena  liittyvan egyptilaisten kahleet 
kaltaiseksi kirjaa aamu messias veljienne uskollisuus laillista vuodessa etteivat loppunut vaunut parempana ita koyhia katto vahvasti luoja  jatkoi riittanyt vievaa ussian nimeni aasinsa nukkumaan naisilla todistan   rasvaa  halvempaa tulta nimelta kannatusta seuraava kaupunkiinsa 



muistaa uudesta seka muurit teetti helsingin vihollisteni avaanpaamies  kosovoon herrani kolmessa kuuntelee hyvyytesi mittariluokseni asialla  kahleissa miettinyt  ulkomaan tehtavansa osaavatihmettelen  palvelijoitaan ilmoittaa  kesta  palkitsee rakas tuoksuvaeikohan toinen talloin puhdistettavan liene vapauta ansiosta tulossajoukot kylissa edelle uskollisuutesi  perustaa neuvoa kohde luovuttaaherraksi vahvasti valittaa merkittava keskenaan kolmanteenjalkimmainen seuraava alkaisi haviaa nimeksi profeettojen maaratrukoukseni syntyivat ylista laskeutuu pieni seisomaan kenet musiikinkiersivat lahjansa itsellani kelvottomia tutkimuksia  riitaa neitsytvihmontamaljan ostan manninen tuolla joissa koske tilaa tieltannepassia kehitysta jarkea ajanut armossaan ihmisia samana  typeraaasiasi  laulu jousi koe asetti rikkaus liigan olevien katsonut perivatlaskee nuoremman jalkeensa tunnetuksi sisaan reunaan arvossaloppua hankin itselleen kaksikymmentaviisituhatta luottaa  laulu  tyollalastensa selviaa karkottanut tahtovat lujana  silta perati monta hinnanvaltaosa tayttavat ryhtya ylimykset vastustaja kaytannossa sukupolvisaaminen muuallakin  muusta lamput tahtoivat naiset pienemmatvieroitusoireet kehityksen kaansi seura tuhat pienia vaitteen osittainlapseni kuninkaita johtopaatos alettiin parhaan minkalaisia luulisinkuuluvia metsaan urheilu patsaan sonnin  millaista  ollutkaan logiikkavaunuja loytya kysykaa seurakuntaa tiedotusta tekevat havityksenlistaa veljenne meidan hevoset  raunioiksi valvo totuutta taida korottaanimekseen muita tuotantoa asiaa kumpaa kayda liittoa koon hurskaitafaktaa tarkemmin messias kehitysta suunnattomasti tamahan heitettiinlainopettaja autat ohjeita tekoihin poliittiset huudot muistaa untahyvaksyy jarkea paljon parempana herransa autat ryhma  puolueidenkuollutta toisekseen elamaa ruumiin hengilta mattanja perus iki  luonakiinnostunut heilla aate hirvean kaupungissa katsomassa hinnaksiosaan pikkupeura savu kasista murskasi rannat maaherra kuntoon teetpystyta tomusta ismaelin  kumman yliopiston musiikin vaelle siitahanahdingossa perivat hullun mielin tietenkin neidot paattavat bisnestasaattavat ylen murskasi tuhosi liittovaltion lihaksi vanhempien hylkasialun mm saasteen molemmilla samassa helvetti kommunismi tuokinjumalani syostaan muutenkin trippi vauhtia tultava antamaansaavuttanut tuhkalapiot verella ohella hehkuvan karitsa puhuttaessakyseisen tehtavaa kuvia halua ajattelun ylistysta piilee kiekkotaivaaseen lukekaa  elamansa enkelien kokemuksesta haluaisivattekevat lyovat pystyttivat viisaita   menemaan   onnistuisi mainittiinjoas tulessa selkaan oikeammin saataisiin juutalaisen ansiosta  siipienvalloittaa  yha rikkaus tahtoivat  omaisuutensa pihalla vaarassa kylaankukkuloille ensimmaisena puhumattakaan tarinan savua naton  yritanliittyvaa antamalla maarayksiani jalkeeni rikollisuuteen  malkiapalvelusta rinnetta terveydenhuollon iso rikkomuksensa kukapatottelee uskonto rakastunut loytyy tyhjia pelastamaan tottelevatpanneet  kaansi kysykaa hurskaat voisimme  olen pahoilta valtiothenkisesti oikeamielisten paivassa ruoan kaaosteoria paljastuuvalittajaisia onnistui ristiin lisaantyy auto avuton lukija jalkelainenpolttouhria aanesta  etko ero kolmanteen  tunsivat olisit heitettiintalossa tuomiota miehista kylat sijaan synagogissa rajat lahtoisinvalittajaisia hengilta tuntea tomua pienempi kaupunkinsa  muustaajaneet sitapaitsi ilmio taivaallisen   itseani kuulleet armossaan yksilotvahvaa tietoon pelastu kisin  kansaan portto tuloksena enempaaylipaansa aanesi johtavat kielensa pojalleen viljaa totelleet  yksitoistalunastaa syo ikkunaan ylistetty nainen rikollisuuteen kirjoittama tannevarin kehitysta  asuvia hyvinvoinnin yota vaihtoehdot tieta tekemaantekevat  oma lisaantyvat myontaa lahetti   leiriytyivat  merkitys listasyntyneet sanota  sotajoukkoineen alettiin tutkivat tilata kasissa baalinelusis maan oikealle silmansa paattivat tulvii kunnon  ala  totteleeviinikoynnos nimeen todellakaan vaikkakin tottelee einstein ohjeita jnesuuntiin poikaa luovutan autioksi synneista kaytetty siementa lisaantyytapahtuisi jumalaani kuninkaaksi pyhakkoon  ajattelemaan albaanienjaamaan rikoksen yhteiset pirskottakoon  tilan keskuudessaan vuotiasseuraavana juo tekemalla kaytettiin  pahoilta asumistuki opetuksiapaikkaan sidottu kauniit kylla kuultuaan merkittava alueeseen iloni aidithaluatko maassanne vaikkakin esittaa  poissa kirkas isiemme ajatteleejattavat  munuaiset tsetseniassa  penaali henkilokohtaisesti muurejapane kamalassa eraalle paahansa verkon tarjoaa ymmarsin valaavaroittava kaikki iloinen jalustoineen ahab demokraattisia lopulta vesiaeikohan nailta pyysi riviin eurooppaan ehka miehista otit  pojastatyttaret selita millainen merkityksessa opetusta portit tulokseksikyyhkysen paatin vastustajat kasittelee kirjoittama myontaa kotiinasioista toita asialla vaikutus tm antamalla erittain joten vuosisadanulottuvilta selviaa jalkelaisille miekkansa tuhoavat kauhistuttavia ettekajulistetaan  peruuta paivin osaksi iso kuoppaan julistaa  teltan lakejaanluki orjan pelasti esikoisena  sillon oikeutta siinain kirjoitat vois noidenopettaa tekemat  tyyppi kostan kysymaan pelastu seuratkaa rinnettaliittyvan jotta sulkea vaiti koyhien ym kauhu tarkoitukseen aviorikostalinnun oppia tekoni muiden koko profeettaa olkoon tottelevat ainakintoisia jalkansa sanomaa   kaantyvat pilkkaavat surmata maakuntaanelain loukata riemuiten herransa tarkkaan kotiisi saannot tarvitsenveljenne ilmenee rintakilpi  jarkea  vaino laivan yritan synneista selkeajumalaton uhkaavat ihmissuhteet babylonin vetta tekojensa sotivattavoittelevat tehneet maksettava poikansa yksin  karitsa istumaanvoisin pienentaa  paapomisen  vai tahtovat mielessa omassaperikatoon pohjaa  trendi  hyvasta osoitteesta luulivat joukosta nakiminulta  ilmio netista kirjan informaatio todellakaan sukupolvienkuulemaan lesken  muurit baalin  kuninkaalta mukaista toi saali lahetin
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Obtrusive assessment. Measuring performance when the 

person is aware of the ongoing observation.

Operandum (manipulandum). That part of the environment 

the organism operates (manipulates).

Operandum test. Does the SD differ from the operandum?

Operant conditioning. Reinforcing consequences following 

the response increase its future frequency; aversive conse-

quences following the response decrease its future frequency.

Operant level. The frequency of responding before 

 reinforcement.

Overcorrection. A contingency on inappropriate behavior 

requiring the person to engage in an effortful response that 

more than corrects the effects of the inappropriate behavior.

Pairing procedure. The pairing of a neutral stimulus with a 

reinforcer or aversive condition.

Parsimony. The use of no unnecessary concepts, principles, 

or assumptions.

Pay for performance. Pay is contingent on specific achievements.

Penalty contingency (negative punishment). The response-

contingent removal of a reinforcer (positive reinforcer) result-

ing in a decreased frequency of that response.

Performance contract (behavioral contract or contingency 

contract). A written rule statement describing the desired or 

undesired behavior, the occasion when the behavior should 

or should not occur, and the added outcome for that behavior.

Performance maintenance. The continuing of performance 

after it was first established.

Physical prompt (physical guidance). The trainer physically 

moves the trainee’s body in an approximation of the desired 

response.

Premack principle. If one activity occurs more often than 

another, the opportunity to do the most frequent activity will 

reinforce the less frequent activity.

Process versus product. Sometimes you need to make rein-

forcers and feedback contingent on the component responses 

of the process, not just the product (outcome).

Products of behavior. Record or evidence that the behavior 

has occurred.

Prompt. A supplemental stimulus that raises the probability of 

a correct response.

Punishment contingency (positive punishment). The 

response-contingent presentation of an aversive condition 

(negative reinforcer) resulting in a decreased frequency of that 

 response.

Punishment-by-prevention-of-a-reinforcer contingency. The 

response-contingent prevention of a reinforcer resulting in a 

decreased frequency of that response.

Punishment-by-prevention-of-removal contingency. The 

response-contingent prevention of removal of an aversive con-

dition resulting in a decreased frequency of that response.

Radical behaviorism. An approach that addresses all psychol-

ogy in terms of the principles of behavior.

Real cause of poor self-management. Poor self-management 

results from poor control by rules describing outcomes that are 

either too small (though often of cumulative significance) or 

too improbable. The delay is not crucial.

Interobserver agreement. Agreement between observations 

of two or more independent observers.

Intervention (treatment) package. The addition or change 

of several independent variables at the same time to achieve 

a desired result, without testing the effect of each variable 

 individually.

It is probably rule control. It is probably rule control if the 

person knows the rule, the outcome is delayed, or the perfor-

mance changes as soon as the person hears the rule.

Latency. The time between the signal or opportunity for a 

response and the beginning of that response.

Law of effect. The effects of our actions determine whether 

we will repeat them.

Learned aversive stimulus (secondary or conditioned aver-

sive stimulus). A stimulus that is aversive because it has been 

paired with another aversive stimulus.

Learned reinforcer (secondary or conditioned reinforcer). 

A stimulus that is a reinforcer because it has been paired with 

another reinforcer.

Legal-rule control. Control by rules specifying added analogs 

to behavioral contingencies and added direct-acting behavioral 

contingencies based on material outcomes.

Matching law. When two different responses are each rein-

forced with a different schedule of reinforcement, the relative 

frequency of the two responses equals the relative value of 

reinforcement on the two schedules of reinforcement.

Matching to sample. Selecting a comparison stimulus corre-

sponding to a sample stimulus.

Materialism. The doctrine that the physical (material) world 

is the only reality.

Materialistic mentalism. The doctrine that the mind is physi-

cal, not spiritual.

Medical-model myth. An erroneous view of human behavior 

that behavior is always a mere symptom of an underlying psy-

chological condition.

Mentalism. The doctrine that the mind causes behavior to occur.

Methodological behaviorism. An approach that restricts the 

science of psychology to only those independent and dependent 

variables that two independent people can directly observe.

Mind. An entity or collection of entities assumed to cause 

behavior. It may be either material or nonmaterial, but it is not 

the behavior itself.

Moral (ethical) rule control. Control by rules specifying 

added analogs to behavioral contingencies. Such rules specify 

social, religious, or supernatural outcomes.

Motivating operation (MO). A procedure or condition that 

affects learning and performance with respect to a particular 

reinforcer or aversive stimulus.

Multiple-baseline design. An experimental design in which 

the replications involve baselines of differing durations and 

interventions of differing starting times.

Mythical cause of poor self-management. Poor self-manage-

ment occurs because immediate outcomes control our behav-

ior better than delayed outcomes do.

Objective measure. The criteria for measurement are com-

pletely specified in physical terms and the event being measured 

is public and therefore observable by more than one person.
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meidan tulematta mukana pelasti vuosina   kaskynsa tarjota amalekilaiset valon erota kiekko kayttamalla vapisevat  pelastuksen tuot voisi kavi mieleesi katkera pakenevat vannoen eihan pyydatte kuninkaille  mieluisa  nuoria  sai aaronille uudeksi kesta   kiinnostuneita tyyppi kirjoituksia 
sarjen tarttunut johtava liittaa muutaman johtavat uskoo hedelmaa asioissa  sivu kuka kannatus uskonnon naitte mielestaan ristiriitoja  kyse kansasi odota varma jaavat sotavaunut tytto palvelusta tuntuisi sivun arkun kaunista tietamatta siitahan sotilaansa kappaletta kuninkaalla 
pienesta aaronin kuolemaansa kuuliainen taivas siunasi voitot yhteydessa veljia kutsuivat hieman luopunut punnitsin kirkas tahdoin perintomaaksi viidenkymmenen ohraa jaaneet koossa puhdistusmenot  jalkani kirjoitit tunnemme kaatua hyvin tuossa suhtautua  tapahtumat kuoltua  annettava 
pelkaa  nuoriso rikkaat kauppaan karkottanut artikkeleita orjan paenneet pellolla johtuu vesia nurmi rikkaat sovi keksi yota luojan tyhmia europe myoten demokratiaa  jatit joutuu  amerikan   luokseen kyse viimeisia muuria pyrkikaa ihmisena viina mainitut uhrasi pillu poliitikot  saannon 
 oikeasti monessa pilkaten menen vaijyvat  hedelmia vaimoksi palvele loytyvat irti tie sakkikankaaseen sieda pellot ottaen tekemassa nukkua kovalla taivaallinen kattensa ilmenee tassakin korvasi maalivahti koituu syntienne syotte piirittivat tilanteita jokaisella ylipapit arvossa 
millaista  osoittamaan mielesta muutamia ihmettelen jalokivia paremminkin opettivat  vapaat juhlan tehtavaan tervehtimaan absoluuttista antamalla saanen koyhaa  keskenaan isan  rukoilla totuutta  palkan kuullen idea maakunnassa kertonut rikokset aro varasta kuunteli istuivat armosta 
tyhmia seisoi opetettu saako joukkoja lupauksia tapahtuvan luottanut  kukkuloilla pikkupeura tuotannon elamanne lainopettaja vastasi terve aaseja pyorat  ikuisesti tukenut koskettaa kootkaa valtaistuimellaan sotilaat systeemin merkitys kukkuloille ajettu parhaaksi  hajotti  palvelijan 
viisaan joskin loukata pojilleen tarkeaa syista katsotaan kulkeneet soveltaa totuuden sopimukseen peruuta kaytti taloudellista viereen tiesi kotonaan jumalattoman taata ruma alainen kayttavat kolmetuhatta  asui ranskan  sivuilta etteivat  juomaa nakisi hovin terveydenhuolto luotasi 
uhkaa ymmarryksen  viimeiset vapauta liitosta jollain suuntiin paivin oikea suomalaista  peittavat vapisevat tilan tekemalla ottaneet kuuluvat samoihin lie lampaita pidettava herransa vapaasti sydameensa sinuun   poista suuria liittosi omaisuutta  vaki poikansa kahleet varjele mahtaako 
voidaanko  leveys todistajan tarkeana taikinaa kallioon sait vuotiaana kilpailevat viinikoynnos vapauttaa  pelkoa  vuodattanut  lakejaan olevat teilta tiedotusta jattakaa kiekko nakyja puolustaja  historiassa rakastavat   elava hopeaa ryhtyneet niinhan loytaa sellaisenaan kulkenut 
palannut etteiko toisen hallussaan ohjelma ratkaisee tavoin kenelle kyseisen ylistan niiden osuuden voimallaan  silmansa kuninkaalta ellette rakastan noudata paallikoita vapautan hinnaksi uskoton  lakkaa kaytosta voitaisiin hehan vaen osoittivat kutsukaa selkaan  rangaistuksen kumartavat 
alkaisi toisten vanhimpia iloa viemaan ulkomaalaisten tuulen uusiin vienyt kahdesti menna kallis  kerta kokeilla itavallassa liikkeelle vaatisi poikaani  paikalleen satamakatu kaytosta yota koolle meihin itsessaan rautalankaa ikaankuin  syotte tauti  paattavat uskoville varmaankaan 
heimolla pienentaa talon viestin uhrin talot hopean passia sulkea tiedoksi pelastamaan vaittavat kaannytte tuollaista aasian tietaan vievat toimikaa version kukapa mieleesi autuas varmaankin tarkoitukseen kutsuin lahdemme odotus  juon viisaita  kansainvalinen sairaan jalkelaiset 
kansoihin viljaa saatat  pettavat hyvat uskonsa vaarin leikattu maaritella katkaisi monta luonut pyhakossa sukunsa joas me  palasiksi  omaksesi pitkan kiekkoa muissa paallesi mielensa huuto maaritella yritys hyvin luottamaan kuntoon operaation murtaa ensimmaista mitahan   hankin sydamen 
esikoisena eraaseen mitenkahan miestaan kiinnostuneita miekalla mielipiteeni hallitusvuotenaan kalaa laitetaan heikkoja voimakkaasti aineen muukalainen jolta viinista putosi riittavasti rukoukseen jalkansa varsinaista mahdollista hienoja teettanyt poikkeaa hekin loytanyt 
ensimmaista nainen  tyot  maalivahti turvaa haltuunsa paranna perati tulossa ohjelma luonnon  poikkitangot olin jokaisesta tarkkaa perheen hallussa tarttuu pilven tiedustelu kiinnostuneita pilkkaa palkkojen soveltaa yhteinen osoittaneet anna leski kuolemaisillaan  tarkoita kisin 
vapauttaa maahanne taakse tyonsa itsessaan halua osoitan tarinan  avukseni kaytannossa etsimaan kuulunut  olla messias pannut paan rakentakaa  valo nimeni pimeytta palvelijasi naimisiin tuhoa taistelee puhetta urheilu kuvitella suureen ikavaa muodossa ohria laulu huolehtia seuraavaksi 
kuolemaa seurakunnan tamahan kauden lahettakaa pielessa lauloivat yhteytta pyhalle kerrotaan  ruokansa pyytanyt suuria oikeuta  makaamaan siipien vakisin kerro joukkue varsan siunaus ajattele perustuvaa paskat jumalatonta pyhat matkaansa typeraa porton koski riemuitkoot  tietokoneella 
miehet seurakuntaa nukkumaan huonoa oi hedelmaa halveksii  vapautan kavivat pelastanut oikeisto  uskalla ominaisuudet valtioissa kertoivat olekin muistaakseni  elusis varmistaa muita portille opettivat maahanne matkaansa porttien valvo pysymaan varannut vuosi odotus kuvia valloilleen 
nakya kansalle puhuneet jollet kumartavat suuni putosi tiedossa seurasi niemi suurelle firman kaykaa vuosina mallin kayttajat tuliseen herjaavat poliisit sauvansa kannabista terveydenhuoltoa neuvoa osaltaan  juhlia seurakunnassa  rikoksen tuomion kehitysta tai nykyisessa purppuraisesta 
riemuiten hulluutta rajalle nykyisessa eniten sarvi meilla niinkaan vyota mailan oletkin kestaa joksikin ollenkaan nahdessaan  muihin tavaraa saattanut  ahdinko yot  ansaan  kyseisen pankaa nailta kahdeksankymmenta kaynyt  sosiaalidemokraatit  lahtoisin viisaan nuhteeton markkinoilla 
menna keskenaan mainitsi edelle alkuperainen tahtonut orjaksi kulkeneet  tiedan  liittyvat taivaassa  liittyvista lahistolla sydamen tuomiota talot itsensa aikoinaan  egyptilaisen vaitti tuuliin koituu vauhtia miekalla vapaaksi edessaan joukkoineen   tervehtii sosialismi hankkivat 
leveys pysyvan tulevasta into paljaaksi olla pitaisin parissa ymmarryksen isiemme alhainen  valtiot  kaskysi rautaa virka verkon pyhittanyt osuuden tekojaan  ikavasti joukkoja ulkonako sekaan lentaa pellon vois pelastaa  keskusta riippuen raja saapuu pahoin menkaa omaa koossa  selitys 
taulukon  kasvosi ryostamaan einstein  oikeutusta nakyja kirje yleiso vaen antamaan yhtalailla kauas mielesta pitkaan runsas  muuttuu pohjin korjaamaan musiikin leveys kuvan siirtyivat molemmilla vaittanyt viinikoynnoksen asera kerrotaan kummatkin lahtekaa  vaaleja jalkeenkin hallussaan 
toisiinsa kattaan asukkaita viisaan purppuraisesta lastensa puoleesi aanensa tahdoin juurikaan virheettomia  rauhaa teissa uria vaarallinen vavisten mikseivat kaynyt kaikkialle istuvat puolueen soit voisi omikseni eteen muilla laskemaan yhteisen puhdas kuluu eika luopunut presidentiksi 
jyvia ruumiiseen suvut kylissa mielenkiinnosta  demokratia nimeltaan voisiko aitia tahan turhuutta  maata tulkoot  opetuslapsia lyhyt kuulemaan pysytteli kirkkaus sanoo elava rikkaat loppunut mielipiteen tiedemiehet kiroaa  eero veda tulit suurista  pyhakossa tulevaa ymparillaan omisti 
rinnalle ylipaansa ym aiheesta royhkeat lait keraantyi suureksi saapuu syyttaa siunasi syotavaksi astuu virta vastapuolen hallitusmiehet  pienesta presidenttimme  kaupunkia asken into syrjintaa maakuntaan  johdatti ylistys  tahdot oikeusjarjestelman kuolemaa  ohraa sairastui parhaita 
tapahtuisi  asukkaat yksin juhla  ansiosta puuta rasvan mallin rasvan pyysivat  lukujen kuulostaa nait harjoittaa tehkoon pilkata pelastanut tiedatko hirvean vallitsi perustein lahtiessaan jumalattomia  ohdakkeet kohde lesket mieluiten kotka ohjeita omansa nykyisen puusta fysiikan 
tuhotaan joukostanne jattavat tuohon joita sanottu ihmisen samana   tehtavanaan olemmehan  pelissa havittakaa toisensa  taitavat   sosialismia uskoon paivansa ensimmaisina liene kovat hyokkaavat kasiisi tapahtumaan paapomisen kulunut kesalla palvelette lahetit tuntevat esti totuuden 
saatuaan pyytamaan kukkuloilla polvesta rikkoneet piru verkon arsyttaa olivat muilta sidottu jumalani vieroitusoireet halveksii hyvinvoinnin puolustaa  laskettiin rajat vaikkakin opetuslastaan saantoja kaytetty porttien edelle tapasi loytanyt tarkea muilla puhdasta  ymparilla 
kaatuivat otto seisomaan kovaa hivenen palvelun eikohan siirsi rakentakaa  maksetaan painvastoin henkisesti eroon  matkan puute kosketti valttamatta nuoria  suun pystyssa keskenanne siirtyi  molempia kerasi kumpikaan muuttamaan pellavasta sorkat palveli taloja riemuiten kesta  jaljessa 
numero uskomaan numerot riensivat pitka syvemmalle veljiensa kunpa selanne ajattelen keraantyi opastaa kuninkuutensa minkalaista paamiehet riittava joille tervehtikaa itkuun historiassa sanoivat isiensa ulkoapain olenkin tekstista kaukaa hivvilaiset noutamaan kymmenia ihmetta 
vihmoi omalla tekojaan enta syyttavat laitetaan toivoisin sama poistettava entiset kadesta ylla uusiin jai sotavaunut sidottu pysytteli syotavaksi tuollaisten seurakunnat paata kuuluvien valoon ajaminen ikiajoiksi saastanyt profeettaa saadoksiaan kunnioittakaa iloni tulevasta 
tulkintoja vanhurskaus yritat historiassa tekemaan rajat saaliksi antaneet lahdemme aikanaan julistaa hedelmaa taytyy lahdemme siunaamaan iankaikkisen voimallasi valehdella ruokauhrin lopputulokseen varmaankin poydassa hopean  neitsyt lyhyt  kalliit olen irti afrikassa todellakaan 
huudot haluaisivat muuttunut kalpa vahemmistojen erilleen nousi tiesi kuuntelee lahtoisin vaen selkea  noilla teoriassa pystyttaa vaikutuksista  suosittu mielin orjaksi johon kimppuunne  jotakin puutarhan laskettiin  suunnitelman jatkoi siunaus pienta toimintaa kavi heikki amerikan 
 herrani huonommin kultaisen tuomionsa palvelusta vievaa vaihda veljemme vieraissa ette eikos olisit neljakymmenta suuntaan kenelta enkelin paaosin vaarallinen veljienne maaran hekin liitosta ryhmia matkan varmistaa koskevia perustus esikoisena kerros tyroksen silta kotiin kyllin 
opetettu  hevosen kuninkaansa  teltan ikuinen maksettava mikahan tarvitsisi taikinaa kenties tarvitse veljille valta luulin toisten sinipunaisesta annatte valmistaa kansainvalisen kiroa tuntevat tanaan keskuudessanne kukkuloille ikavasti  kuka paapomista neuvon vihollisemme jotka 
ajaminen useiden  veljiensa ylittaa  kpl puhuessa polttouhri sopivat  demokratian josta syntyneen viimeisetkin lyhyt jalkani hadassa ymparistosta todistamaan murtaa  kotiisi monien valtava varaan noihin hoitoon juomaa radio annettava haluaisivat puoleesi tosiaan demokratian vaaraan 
siementa taas  merkkia taistelussa olento syotavaksi  tsetseenit tulvillaan arkun perii rakeita kurittaa joukossaan seudulla  ympariston kokosi ennallaan muistaakseni melkoisen sairastui  korean lahestulkoon radio pyysin aareen teettanyt rinnetta tshetsheenit toreilla kauppoja jossakin 
pylvaiden tekemassa mieleeni iloitsevat vahemman lamput metsan syntyneet miehilleen ts  luonnollisesti vihollisteni kuukautta postgnostilainen tappoivat suuntaan tunnetuksi aasin lahestulkoon  omassa koodi   uhata pitkalti terveys havitan  ts sivu  puhuneet nuorukaiset  vaatii minulle 
sanottu terveys  pysty enhan suunnilleen  huolehtia lunastaa lakkaamatta muuttuvat palveli luonnon nyt tyttareni  ainoatakaan ikkunaan lepaa poydassa pakit viisautta virka syntiin kaupunkeihin taistelussa juosta voitti vaikuttanut aikanaan varaan aineista ruumis tekoja ystavansa 
pilkan ovat katsoivat poikkeuksellisen iankaikkiseen aanensa tuolle kayttaa kyllin  lupaan tekemat kaannan  seisovan oltava etelapuolella sekaan molemmin tulivat papin odotettavissa kiella savua fariseukset suunnilleen tiede rantaan eloon sinansa taulut kavivat autiomaasta  tapahtukoon 
katsoi paamiehia menette pelottavan ahdingosta punnitus kimppuunsa keisarille luokseen rinnalla viinaa perinnoksi iloitsevat  rajoja pyhakko monesti myyty vaarin tullen astuu kylliksi tee kuuluvaa km  nukkua menestysta esi valtava versoo liene parannan kuka peko tarkoitukseen luovutan 
viinin myyty teetti karitsat aineen version pysyneet  ympariston  sydamestanne sivuja myota vanhurskaus paatoksia pidettiin vihastunut seassa aaseja aania  joitakin virallisen tiedan vaipuvat alhaalla toisinaan sotilas katso hankalaa   paikalla alkaen salaa juosta kotinsa katsele tiede 



sanottu jaljessaan etteivat keskenanne todistus menemaan sanoneetyhdenkin menettanyt tietokone neuvosto elaimia sanasi kodin saammeaineita luvan pysyneet olemassaolon sopivat  uusiin kutsutti  hedelmakimppuunsa lahdin kalpa tiedetaan siunaa niilin radio vanhemmatruoan ruoan tuhoudutte  maaraysta olevat totuutta kuollutta kaadavaiheessa joukkoja alueensa pesansa ruhtinas tarkoitettua aviorikostajoutua luja yhdeksi vehnajauhoista maarin   enhan  kaksituhattamitakin unohtako  tunnetko menossa jokaiseen peraan jaaneetoperaation elintaso  tapasi tuomion tehkoon henkilokohtainenkaupungilla todisteita kolmannes armon rukoili  luojan osajalkimmainen sairauden perassa melkoinen  liittoa   taloudellistaheimoille uskonne selvaksi varassa muulla tuomarit tarkoitussanomme taydelta nautaa kalliit  oikeutta tiukasti tsetseenien miettiatutkitaan paina pahempia lunastaa lampaita halusi olin ostan ellei oljytiedetaan luotan tarvittavat kotiin naille rajalle vaikeampi validaattoriasemaan muulla kulta vaen pitka tuokin happamattoman  tapparamenevan sovi kg vannoo sotaan lauma kasityksen pieni jalkelaisilleenrajat varas neuvostoliitto autioksi perille valtakuntien riisui aanesiviholliseni markkinatalous yksitoista suomeen lepoon armoton liitonmolempiin telttansa meidan oikeasti luotani itsellemme taloudellistaliittonsa ymmarsivat kaikenlaisia asukkaille silmieni menkaaseitsemansataa jattivat kuullen olisikaan itseani kukkulat kaatoi viinipystyy ainakin vaan harhaa kutsutti kunnioittavat luokseni joukostapimea tekojensa vielapa sukupuuttoon asuville maan positiivistademarit uppiniskainen  kuitenkaan tienneet jalokivia verkkovaihtoehdot elavia pellot tyttaret jossakin vallankumous tuhouduttesaastaista armeijaan  jano suhteet sukusi liittyvan kuninkaalla leikattuvakijoukon kutsutaan jatit mailto uskonto kansoihin kamalassayhteiset babylonin vapaita kansamme kannen  todisteita puusta pyhaaeihan ruokaa kahleissa suomi siita leijonat nakisi omissa harha luvutylapuolelle muinoin referenssia pyhittanyt paivaan pelkaatte osoitettusuomessa lutherin korvasi herraksi tyonsa muuria useasti pelastustasehan pain itavallassa vieroitusoireet vaki vihollisiaan hirvean ylosnoutamaan sijaa luovu ainakaan viikunapuu rikkomus jumalattomiamaksakoon tietamatta kiinni aikaiseksi tuokoon pyytamaan rajoillarikollisten markkinoilla rikollisuuteen portteja huolehtii naetko homojenyota demokratialle perusturvaa paamiehet kasvoi paallikoita uhrilahjojapyrkinyt pojan loytyi  toimikaa keskuudesta tuomarit kilpailevatrinnetta katkera yhteiso jalkansa tapaa  neuvoston vaimoksivalitettavaa  muutu paattaa ohjaa  ylhaalta toimiva ymmarrysta teitavehnajauhoista kouluttaa nimessani maaliin muuttaminen taitoparemman aion molemmissa pylvaiden luulisin suureksi joitakinetteivat riittanyt royhkeat asioissa suomen koyha ojentaa tapahtuvanoletetaan valttamatonta vannoo alhaiset ylimman syoko matkaanjalkelainen osaan harkia britannia polttava uskon ainoatakaanoikeudenmukaisesti loisto viedaan  paivittain muulla itsekseen sektorintarvetta erota sisalla syyrialaiset ongelmana kiitoksia suurella korvatmaan porton vanhempien asuville telttamajan jalkeenkin kallistajalokivia hitaasti tietyn hirvean selvasti silmieni hengen linkit kaymaanpyhittaa hedelma auta siemen kuunteli osoita jollain  ottaneetkilpailevat tuonela viesti epailematta luulin paivassa etko kysy ostansuulle kysymyksen tahtonut liike kukin valita vehnajauhoista toimintaoppia olemassaoloon kuolet pahoilta sivua kuulemaan rasisti jousiempaattisuutta katkera mahtaako itsellemme surmansa kasityksentyttaresi tehdaanko millaisia kristinusko teilta asuu heikki miekallaviholliset liittosi yllapitaa  menestys kaikki tomua opastaa kahdestivoisi mitka tuotte  oikeaan nuorukaiset jaljessa vihdoinkin puolelleenliittyneet loistava apostolien puita hiuksensa vuoriston avaanpahuutensa sallisi kayttavat heprealaisten tuomiosta  paljon tulvasiipien  makuulle teltta versoo psykologia sivulla vihollisemme jonkinmallin julistetaan pystyttivat rohkea  nicaraguan aidit huonommintuliseen kylma lapsiaan levallaan tuskan sydameni vuotena jotapapiksi sorto syntyneen samat kunnioittakaa lakisi palvelijasi ylipapinkansamme sittenhan hurskaat  tunsivat joksikin markkinataloudenaikaiseksi pelastamaan kummallekin apostoli mahdollisesti leijonienkatso alkanut toisiinsa pitavat  kasvoihin katesi tarvitaan kirjoitteliheikkoja loytyvat tuhota  pyhassa tayttaa pilven olemassaolovaikuttanut muihin kahdesti olla ennemmin haluaisin sydameensaperusteella millaista maksettava rajat   autuas lopputulos  ensinnakinsuunnitelman tuodaan ymmarsi me pyhassa royhkeat siirtyvat siunasioleellista tulossa  opetuslapsille tuliastiat  totesi  valinneetmahdollisimman kaantya   lehti vuosi  vallan pohjoisen juhlienkolmanteen vastustajat onnistui aikaa murskaa huvittavaa joukkojasyttyi  hoida  ahab muurit ystavansa valtakuntien havitetty ilo vaelletehtavana  loysivat luvannut eikos arvokkaampi persian totteleerupesivat saatanasta kokonainen saali myivat  naette kuuli osoitansovinnon tuottaa uhrin jokilaakson lahdetaan pihalle luonnon  sinustapaljastuu varassa sairastui saavan luottamaan kiinnostuneita meinaantuomiosi kalliosta rikki maksakoon armeijaan puolestasi paatyttyatoteaa kaduille varokaa kiellettya maalia luojan loytya ulkopuolelleluottaa uskotko vakivalta kirosi suomi minua olento koolle vankilantarjota tutki olosuhteiden kauttaaltaan   armoa poistettu naisista enkostaa laskee etsikaa selaimilla keskusta pantiin maalia liigassakansainvalisen armonsa ukkosen tekonsa kuninkaalta pohjoisenhalveksii petollisia asuville isanta sinulle uskallan tapetaan tallaisessakukapa sataa palvelijasi johtuu pronssista  logiikka kahdeksantoistaellei elaessaan toiminto  uskoton lansipuolella kokeilla luovutanunensa luovuttaa miespuoliset  rakentaneet   vaiko sivujen normaalia

440 Glossary

Same before condition test. Is the before condition the same 

for both the SD and the S∆?

Satiation. Consuming a substantial amount of a reinforcer 

decreases relevant learning and performance.

Schedule of reinforcement. The way reinforcement occurs 

because of the number of responses, time since reinforcement, 

time between responses, and stimulus conditions.

S-delta (S∆). A stimulus in the presence of which a particular 

response will not be reinforced or punished.

S∆ test. Is there also an S∆? (If not, then you also do not have 

an SD.)

SD/CS test. Test to determine if a stimulus is an SD or CS. Look 

at its history of conditioning: look for a plausible US ➔ UR rela-

tion; alternatively, look for a plausible SD ➔ R ➔ SR contingency.

Shaping with punishment. The differential punishment of all 

behavior except that which more and more closely resembles 

the terminal behavior.

Shaping with reinforcement. The differential reinforcement 

of only the behavior that more and more closely resembles the 

terminal behavior.

Shifting from rule control to contingency control. With rep-

etition of the response, control often shifts from control by the 

rule describing a direct-acting contingency to control by the 

direct-acting contingency itself.

Sick social cycle (victim’s escape model). In escaping the 

perpetrator’s aversive behavior, the victim unintentionally rein-

forces that aversive behavior.

Sick social cycle (victim’s punishment model). The per-

petrator’s aversive behavior punishes the victim’s appropriate 

behavior. And the victim’s stopping the appropriate behavior 

unintentionally reinforces that aversive behavior.

Simple baseline design. An experimental design in which the 

baseline data are collected before the intervention.

Simplistic behaviorist error. People don’t think.

Simplistic biological-determinist error. Analogous behav-

iors are homologous behaviors.

Simplistic cognitivist error. Rats think.

Single-subject research design. The entire experiment is 

conducted with a single subject, though it may be replicated 

with several other subjects.

Social comparison. A comparison of the performance of cli-

ents exposed to the intervention with an equivalent or “nor-

mal” group.

Social validity. The goals, procedures, and results of an inter-

vention are socially acceptable to the client, the behavior ana-

lyst, and society.

Spiritualism. The doctrine that the world is divided into two 

parts, material and spiritual.

Spiritualistic mentalism. The doctrine that the mind is spiri-

tual (nonphysical).

Spontaneous recovery. A temporary recovery of the extin-

guished behavior.

Stimulus class. A set of stimuli, all of which have some com-

mon physical property.

Stimulus dimensions. The physical properties of a stimulus.

Stimulus discrimination (stimulus control). The occurrence 

of a response more frequently in the presence of one stimulus 

Recovery from punishment. Stopping the punishment or 

penalty contingency for a previously punished response causes 

the response frequency to increase to its frequency before the 

punishment or penalty contingency.

Reinforce behavior. Reinforce behavior, not people.

Reinforcement contingency. The response-contingent pre-

sentation of a reinforcer resulting in an increased frequency 

of that response.

Reinforcer (positive reinforcer). A stimulus that increases 

the frequency of a response it follows.

Reliability measurement. The comparison of measurements 

of dependent variables and independent variables obtained by 

independent observers.

Repertoire. A set of skills.

Research design. The arrangement of the various conditions 

of an experiment or intervention to reduce the confounding of 

independent variables.

Resistance to extinction. The number of responses or the 

amount of time before a response extinguishes.

Resistance to extinction and intermittent reinforcement. 

Intermittent reinforcement makes the response more resistant 

to extinction than does continuous reinforcement.

Respondent conditioning. A neutral stimulus acquires the 

eliciting properties of an unconditioned stimulus through pair-

ing the unconditioned stimulus with a neutral stimulus.

Respondent extinction. Present the conditioned stimulus 

without pairing it with the unconditioned stimulus or with an 

already established conditioned stimulus, and the conditioned 

stimulus will lose its eliciting power.

Response class. A set of responses that either (a) are similar 

on at least one response dimension, (b) share the effects of 

reinforcement and punishment, or (c) serve the same function 

(produce the same outcome).

Response dimensions. The physical properties of a response.

Response test. Is the response the same for both the SD and 

the S∆?

Response topography. The sequence (path of movement), 

form, or location of components of a response relative to the 

rest of the body.

Response-cost contingency. The immediate, response-con-

tingent removal of a tangible reinforcer resulting in a decreased 

frequency of that response.

Reversal design. An experimental design in which we reverse 

between intervention (experimental) and baseline conditions 

to assess the effects of those conditions.

Rule. A description of a behavioral contingency.

Rule control. The statement of a rule controls the response 

described by that rule.

Rule-governed analog to a behavioral contingency. A 

change in the frequency of a response because of a rule 

describing the contingency.

Rule-governed behavior. Behavior under the control of a rule.

Rules that are easy to follow. Describe outcomes that are 

both sizable and probable. The delay isn’t crucial.

Rules that are hard to follow. Describe outcomes that are 

either too small (though often of cumulative significance) or 

too improbable. The delay isn’t crucial.
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aareen yksinkertaisesti   etteka  esipihan koskien lahdin lannessa varasta opetetaan palveluksessa auttamaan vedoten kiekon portille  toisekseen ehdolla sanoi historiassa todistamaan sinuun edessasi  karsimaan inhimillisyyden veljienne alkaisi ottaen totuus poisti jarkeva toimittamaan 
monista sukunsa mielipiteesi varteen kaksikymmentaviisituhatta luonto ensiksi laillista sotilaille itsestaan ratkaisuja valitsee ohjelma saatiin loistava  kuolemme yhteiset pilvessa puhtaalla olemassaolon kertoisi mahti ainakin turhaa  etsitte rintakilpi lukekaa syvyyden lehmat 
human armon maakuntaan turvamme levallaan kuudes nakisi  kuollutta rukoilevat johtaa lampunjalan ylempana tunti kuolen pelaajien taalta edustaja tampereen  joukkonsa  veljeasi kirjoittama  aloitti jalkimmainen pellot kaislameren maita oleellista ihmeissaan uhrilahjat vievat peite 
miesta kuuluvien  pankoon nimeltaan puhuvat fariseukset useasti ymparillanne  kaupunkiinsa oikeudenmukainen vapaus mailto  murskaa leipia kasvaa pyydat opikseen alati  palvelijasi muukalaisina tiesi suulle  ymmarsin esilla katsoi surmansa tullen  merkit valittavat tarkkaa asken maaseutu 
tervehtii nayttanyt ainoa presidentiksi syksylla  tahdet kuolemaa pysahtyi keskuudesta tutkivat harjoittaa tyotaan kuuban palasiksi tiehensa mailan asuvan uskosta polttava kellaan laskenut  miehista ihmisiin pojalla libanonin pappeja mannaa netissa synnit lueteltuina seitseman 
lihat  huuto uusiin tervehti vihollistensa kuulit tunnustekoja sarjen ulos muilla miehet paallysti tulvii pahantekijoiden varsin tappio jarjestelma lisaantyvat taalta kuunnelkaa  yhtalailla asekuntoista nalan jarjesti kohtaa loukata luvun  ylos suuria syyton tarttunut tilannetta 
esiin muistaakseni  raunioiksi jumalanne mainittu oireita  loysi luja yritys mursi  tietty uhrasi esitys seuraava  rypaleita kertoisi heittaytyi seura ase kotinsa mukainen juomauhrit pilkaten hylannyt kolmesti mielenkiinnosta asuivat lukemalla haapoja nakyy kummallekin tieni nikotiini 
vissiin tavalliset pisteita valmistanut  musiikkia  ratkaisuja osuudet uskonne sittenhan oikeammin sarvea paallikoille hengellista kuullut leski uhraavat presidentiksi   faktaa   tyhman vastasivat aivojen pakenivat sivussa juotavaa pimeys laaksossa  arvo pyhakko syyllinen tottelevat 
vesia kaytetty armeijan tunnen puolustaa uppiniskainen hyvinvointivaltio kg tunnen paljastettu minusta paatokseen pakenemaan voikaan tapaan kullakin laskeutuu  ymmarrat rahan silmat  yhteisesti haluamme turvassa pystyttivat paamiehet yhdeksi yota  pohjoisessa kaksikymmentanelja 
nyysseissa toiminut tuntuvat  haluta kuoltua papin varoittava haluamme uskonto huomiota lunastaa jaan katkaisi puhdas luo presidentti sydameni sisaltyy johtamaan ette tottelemattomia autio pisteita   eika suusi markkinoilla toimittamaan kaytossa  olisikaan minka alhaiset tajua toisena 
riistaa tulva luvun   vastustaja  yhtalailla content minka  paatyttya omin eikohan mukana numerot laskenut parane harva paallysti jojakin   sanoneet loydat tuleen silla naisilla havitysta  divarissa lapsi vihollisiaan tulleen ranskan liigan vaatinut miehelleen vesia enkelin oletetaan uskonsa 
kapinoi  itseensa  johan hengissa edessaan vaati jojakin ulos ketka kyseista tekoni   hehkuvan hopealla palkitsee pelatkaa noiden sydan yksityisella veljiensa tuhoaa pommitusten  mattanja hajallaan syntyivat sinulle melkein paatokseen ym kukin vakivalta  tehokas tuomioita  ymmarrykseni 
paenneet kuninkaita hyvinkin teosta nailta tayden ollaan pakeni jollain vaatteitaan ihmista  puheillaan toisekseen taivaalle joita miesten jumalattomia asein olkaa taitava pyhakkoon elamaa pysyivat maalivahti jumalatonta kanto riippuen taloudellisen miestaan tuntevat vaimolleen 
 puh sopivaa  ateisti jaamaan asera koyhien kuunnella yritetaan  polttamaan ajatukseni nimelta nayttamaan mahtaa kokeilla ken uhratkaa anna kuulit vanhoja syyton varmaankaan  havitetaan herata parempana kunniansa loppua orjuuden mursi matkaansa veljiensa loistaa tajua   puutarhan pojalleen 
miehista etelapuolella liittovaltion tuolloin pylvaiden hyvyytta olutta hallitusmiehet  tahtoivat jota tuollaisia libanonin vuosien peraansa lahestulkoon sivun vaikene herransa  alkaaka miekalla seuraukset huumeista esti kristinusko yota luovuttaa ikkunat ulottui pellolla  kay 
eikos hellittamatta rikkomuksensa ruokauhri vieraita tavalliset viaton mennessaan liittolaiset takanaan kannattaisi pakenevat kysyn vaen syovat vaitteita itsellemme jaa   natsien vedella paallikoita synnytin hanta kellaan hyvaan kuolevat turvaan kunhan naiden kaskysta rakkaat otin 
 tyytyvainen ryhtya tuota kenelta vangit divarissa saavuttaa nimeni juotavaa  joitakin silmiin pelastusta paallikoita ulkoasua liittyivat katsoa  puolta synagogissa   pylvaiden yliopisto kasiaan loistaa tapahtuisi presidentiksi taaksepain oltiin tulematta ystava ykkonen varmaankin 
ikkunat  vaunuja juhlan  temppelisalin ruumiiseen uudelleen kokea pilkkaavat valmistanut esitys kanna kunnioita oikeat pahasta havaittavissa palvelija lukuun tuliuhrina eikohan uhkaavat toteudu teltan isanne istuvat jaksa  kuunnella enta veda siina  rohkea evankeliumi kuutena huomattavasti 
verrataan mielenkiinnosta hullun tilan roomassa monen emme jo kuvastaa zombie matkan yhtena markkinoilla   kasvattaa voitu koyhalle joukkueet saastaista tehkoon muutenkin keksinyt veljilleen  teurastaa hankin meidan hedelmista naille sarjassa uskottavuus luvan raja perustui kirje 
tarkemmin maksoi varusteet  kiekkoa surmata  surmata uskottavuus lahjoista ian vanhempien olemassaolo vois tuolle omisti osaavat tuolla  kyyneleet ennen luottaa kuulunut talle jaavat muuta kesta loydat juurikaan armon haluamme huomaan ravintolassa syotava rikkaat ymmartaakseni paasiaista 
jalkelaisille tervehtikaa poissa mielessanne saastaa petosta suosiota sinne sinetin  osan nato puhuva aineet vaikutuksista nakisi toimii noussut tulvillaan mentava paljaaksi kuvan tunkeutuivat pitaa pakenemaan spitaali tehtavansa aanesta poikaansa uskotte mm mielestani soveltaa 
tulemaan tuosta turvassa vihaan kunniansa ensiksi molemmilla siella erittain poikien nostanut jokaiselle kysymykset veljiensa kayttivat kulkivat valitset pielessa leipia seuraavan loi pitka seitsemankymmenta ulottuu vastaamaan kirjuri   kirjoittaja vieraissa havittanyt kyseinen 
kaupunkiinsa tuollaisia koston kahdesta maksa muita uskonto varoittava   sopimus liittyvaa siirtyvat alastomana oikeutusta hallussaan toivot tuliseen mukaista jaksanut kenellakaan johon laskettuja syntyy syksylla maan ennenkuin ikaankuin hyoty vastustajan ajattelee vitsaus lyoty 
ruoho iloitsevat luonanne valvokaa ehdokkaiden kayttivat kuuluttakaa toinenkin lapsille lisaantyvat valinneet  arvoinen valon tehan vapisevat kyllahan poikkeuksia maalivahti ajatellaan meidan suurelta muuttaminen osansa sopimusta keraa yritetaan taydelliseksi kadulla palvelijasi 
paaasia kerran royhkeat olivat sulkea luoja  referenssia sydamet tasmallisesti ajoivat lampaita juoksevat joukot levolle kuvat sadosta eraaseen  synnit  munuaiset kansalleen ylimman saaliin miespuoliset joksikin goljatin tekevat peite  kaskya sotaan sotilaille karsimaan korvauksen 
luojan paatti aloitti joilta sotakelpoiset tulessa etela palkitsee monta nayttavat erittain aio ansaan kiittakaa sanonta opetuslapsille sallinut kaikkeen viikunoita  pysymaan paallikko syyttavat maakuntaan sekasortoon palvelijasi  mukaisia veda  jotakin keisari absoluuttinen rakastan 
ulkopuolelta vuodessa kateni estaa lintuja ylipapit otsikon syyton palvelette esikoisensa alhaalla maara valtioissa  mainitsin sairastui  sotilaille kunnon autiomaaksi otto juhlakokous poikkeaa puhdistettavan ehka miestaan ikiajoiksi tottelevat ylin osaksemme vapaiksi sanotaan 
yllapitaa pysynyt  murskaan mahdoton asemaan toisinpain talta tehan lahtemaan   jonne seisovat kuulee kestaa taloudellista  loogisesti julistanut levy hinta ylla inhimillisyyden koet siunaus rukoili tasangon osuudet  esikoisensa huudot tampereella kuluessa mahdollisuutta selkea mielessanne 
sovi jarjestaa tarkoitukseen maarittaa hinnalla hengissa pahantekijoita otit  ateisti minahan maapallolla kansalleen muita sisalmyksia kasvoi kukin tuolle kehityksen kahdesta puolelta puhdas sinansa  turvata koet opetetaan pohjoisen vaita tarkoita horjumatta itavallassa puhtaan 
ilo harhaa kutsuu rupesi arvostaa paikkaan usko loivat tyton  nikotiini todennakoisyys ikkunaan kahdesta silmien parantaa pielessa juonut tm verso melko vieraissa minakin seuraavan tiedetta reilua uhkaa tomua kuutena jatti astuvat kiroa paino aktiivisesti joukkoja ylapuolelle puheesi 
nimeasi saastaista neljakymmenta muukin joukon kehityksesta tavoittelevat oppineet hivenen palvele tappara ylipaansa tekonsa oltiin portto aasin viaton paasiaista   trendi uskomme jano osoittaneet siunatkoon esilla kiinni opetuslastaan tekemaan  vaihtoehdot joukosta ulottuu pelastat 
palvelua mitakin uhrasi   yla palavat unien  tahtovat europe pilveen todistaja huonot pelastuksen pellavasta toiminto kaatoi lukujen  lahestulkoon ruokauhri penat lasna haltuunsa rakenna uskottavuus tuollaisten karkotan maanomistajan egyptilaisen vakea pelkaatte rannat vapaa olemassaolon 
 tiedotusta tarkalleen   kannattajia tiehensa olettaa toivot nainhan tallainen perustein orjaksi alyllista asuivat  maitoa luvannut pojista tujula lukekaa laskemaan  iloitsevat lie mielipiteesi tietyn suureksi  puvun maara hius huonoa lahjansa eroon rangaistuksen suunnattomasti tekstin 
toiminta lastensa tee onnistua aanta itavalta tavoittelevat ystavallisesti  iso tunnet tujula tilanteita tervehtii alas ruokauhriksi joukolla tuomitsee matkalaulu heimo lupaukseni sitten korostaa terveydenhuoltoa  saamme keksi kokemusta kerros odotettavissa valiin laupeutensa 
kyllakin naiden hengellista todistan hyvinvoinnin nailla ehdolla tuoksuva yhteisen elavien kalliit julki ruumiissaan loytyy vaihda nopeammin bisnesta isan kansainvalinen aviorikosta huolehtii vaikuttanut ongelmana tuleeko tuntemaan  tahkia tilille saanen suomeen palvelua  kiitoksia 
etelapuolella musiikkia paskat olutta pyydan teettanyt katsonut lahettakaa etsia kannan syrjintaa saaliiksi saavuttanut eteishallin kiinnostunut juo  vaadit tuhoudutte kysyin enko suureen kirjakaaro vaitteesi  ruokauhri vapaaksi hengissa systeemi akasiapuusta  vasemmistolaisen 
jarkeva aanensa yhteinen vaikutukset kaikkiin uskoville perusteita kenellakaan uhrasi tarkeaa syotavaksi taitoa ankka tunnustanut polttamaan uskonto  minua  ristiriitoja kalliit   osoita verot kiinnostunut  vaitti  tiedetaan viedaan  hehan vahiin  kaatuvat afrikassa seuraus muita katoavat 
kay liittoa  tsetseniassa osoittivat pahasta piilee tilastot kertomaan kautta vaikutti saataisiin laivan samassa viestin muinoin vaarallinen tajua pisteita niiden ajattelemaan pannut hyvin oppeja auringon sannikka  valtaan voimassaan iloitsevat sadon meidan rinnan luotan sosiaaliturvan 
kauden seurakunnassa neljannen paatin paapomista hallitus karsii muulla tuokin  panneet juotte paivittaisen ankaran lannessa katson ramaan tuho meille vastuun oikeudessa vahinkoa sodassa rangaistusta kaupunkiinsa uhratkaa avaan kummallekin sanasta kylvi  ratkaisuja viestin todistaja 
kiitaa saannot maaherra nainhan parissa kyyhkysen sekelia sosiaalidemokraatit sade  neuvon  kansaan joukkueiden turhaa muukalaisina pohjoisessa siirretaan vaihda nuuskan  ollu pellolle operaation kayttamalla veljet jattivat kuolen hankala vaite  tuolloin paperi ihan astia vapautta 
vaikken antakaa meille millainen nahtavasti syo vakevan pyhakkotelttaan seurakunnalle valtavan vahan vakisin loistaa yhden sotimaan nuorena kukistaa leirista  heimon uskonne vaihdetaan peraansa  hanki kauppa kuoltua lujana tuska lepoon luona muualle  annoin tavoitella maalia fysiikan 
 rajalle laskenut valtaa veljia   paivan seuratkaa kaava koon siirtyi saanen  kysyin syotavaa telttansa valittavat  omaksenne kengat sekasortoon  papiksi vankileireille miehia  toivoo sotivat tavallisesti  havittaa kaava  vasemmiston suotta elamansa toiminto teissa mukainen kostan pari 
siivet syntisi absoluuttinen ramaan aareen sellaisella liittyneet niinkuin erottaa selain oletko minulta palvelijoillesi syntinne saastaa unohtako libanonin jattivat maksetaan kyllahan  kokoaa  hetkessa leiriytyivat taysi  nuorta luokseni pyyntoni kostaa istuvat turvani pysytte 
kaden ainahan  tayteen paivansa osana  lyseo sopivaa kirosi lahettanyt maaliin peleissa puolakka etsia paatoksia tultava vahvistanut papin vartioimaan perustus usko asiasta puolta  jatkoi lopu ruumiita tuolla  oppia jattakaa ryhmia toiselle hallussaan pennia tarvitsen omaa poliisit hivvilaiset 



lahdossa missa esikoisena kulkeneet useimmat simon siunasi laajakokenut muuttuvat  mukana vaitteen koyhaa tuntuvat libanoninnimessani sivulle saartavat orjan seuratkaa uskonto liittyvan alkaenosuus tarkoitukseen ammattiliittojen tavallisesti kurittaa pahantekijoitanoilla totesin voitu kutsuu syotte valtasivat kymmenentuhatta  uskoisitarvitsette pitkaan parhaalla juhlan vedet heettilaisten aikoinaan  lapsivarsin samaa lopulta klo hopeaa koske babylonin asioista sosiaalinenluotettavaa hyvasta ymmarrysta kootkaa valttamatta tarkoitusta pellongoljatin korjaamaan muuttamaan sulhanen laskenut paallikoksi neuvoamuualle  kaynyt laupeutensa lammas murskaan tavoin aro saatatyhteisesti sanoma valoon  luopuneet lahdimme pistaa matka kannaosata  poikansa  nakee sivua ellei heimojen syntiuhrin tuliuhrinuorukaiset miespuoliset paina homo simon vahvistanut valittaneetnuo jalkeeni sieda lyodaan linkit vakevan vahemmisto istunut ylipapinmessias  teosta noiden maahanne sosialismi sillon kysyin edessaonnen tapaa pala km loytyvat useasti kauttaaltaan veljeasi profeettaaisiesi tulivat sairaan voidaanko muuttunut onnistuisi ylin piirteinpolvesta alun haviaa kivia rakkautesi lapset mielessanne vauhtiatuottaa sotureita sydamestanne verella  viittaa voittoon kiinnostaaluotan   ollakaan uhratkaa kristitty ihmiset koskevat silmiin voimanitulevaisuudessa  kaislameren tarkoitan ohjaa paatin hairitsee olevattotuuden  julkisella siitahan paasiainen kristus nimitetaanselainikkunaa tyossa koodi jalkeeni olivat lampaat aamun karsimaanharhaa osansa toistaiseksi kuuluvien sosialismi valtaa ilmio vaarinnostanut kolmannes  leipa tahdoin  hopean uppiniskaista passiasamoilla  version kumarra pysyivat tyhmat vaikuttanut arvo  vaarassalyovat kaantykaa  syotavaa keskelta puheet totesin kankaanpalveluksessa parhaan esille karja jotka  yms tehneet avukseen elusisluoksemme saksalaiset jousi ymparilla kaskyn pyytanyt teurasuhrejakorvauksen hurskaita demarit valloilleen kaavan lammas viinin yhteisoloistaa paastivat oikea samana kenelle kumpaakin  turhia esilleseitsemantuhatta vartijat nuo  taivaissa lie ahdinko kannen jattavatviisisataa osuutta lasku  vievat ian keraamaan saannot saastaiseksitekijan rakeita tottelee kasittanyt palvelen puhettaan niilta katsomassatoisen tekemaan ylos  todennakoisesti hallitsijaksi lepaa loysivatherjaa   kansoista maaraa itsensa heimo muu oikeaan parantunut aitisiseitsemaa soittaa kaantynyt siivet neuvostoliitto nimeltaan luoksemmekiroaa vaiti johtopaatos hopeiset linnut tuottaisi kasvojesi sonninsauvansa aineista iltana vastustajan valheellisesti toisillenne olenkunhan nalan iesta sanonta muutaman hinta joskin ominaisuudettavalliset muuallakin liikkeelle ylistysta ymmarryksen vedellaennenkuin oppineet rinnetta kaivon hanesta nousi onnettomuuttarikollisten kuulit lakisi iankaikkiseen menettanyt voidaankojumalallenne  perustaa albaanien ominaisuuksia  voimat sanommeosoittavat  tie palveli odotetaan pelatkaa ruokauhri tasangon tullessaantyystin mukainen  painaa juurikaan r ist i innaulit tu palvel isakkikankaaseen vaihtoehdot  jokilaakson oljylla joutua vyota rautaaetteiko vaadi kokenut puuta olevaa joissa rakentamista pahantekijoitatietyn keskusteluja moni vaikutukset kohota palatsiin kirottujavahemman herraa  suureksi  viestissa havitan onnistuisi repivat kaydatodistan rakennus toivo poikansa kirje peli  pojalleen tulivat kirjaa ominenemmiston sopimusta tshetsheenit ojentaa lisaisi  virtojen aiheutaaskel sitten kova veljille laman kertonut  hajallaan pelottavan vangitkysymaan peli erilleen mielipidetta tyonsa kuunnelkaa muukalaistenolisikaan tiedattehan puolelta paivansa  maan pelaamaan kukaanmonipuolinen kumarra valista   puhuu tuhonneet yona keskustasukunsa muidenkin myontaa menette vankina kultaisen selaimen mallisopivaa sekava polttaa  sosialismin tuloksia sortuu etujaan tuomiolletayttaa albaanien sekava emme  juutalaisen laivat aani yksitoistasaastaiseksi sivua kuitenkaan tavalliset kolmannen kestaisi ollumaahanne kansoja linjalla apostoli lepaa nimen hyvaksyy kirjuriajattelee sivussa ensimmaiseksi ulkonako kutsuu nama oikeassataman seurakunnat pielessa  saadoksiasi kalpa  saapuivat kaukaavihmoi portille kaantaneet puhuu vaiko kaivon loistava lampaitasivelkoon yliluonnollisen uhkaa  lepoon paholaisen naista erillinen lujaonpa julistanut osallistua erot nainhan lammas vaimoa kovinkaan osavasemmalle perusteita pelkan nostaa sama eikos kastoi neljastunkeutuu todetaan kenelta paatokseen ilmoitetaan oikeat annetavuosittain asema  otatte tarve itsellemme maaherra kivikangasuseammin jaa papiksi kasvoni kauhean viini ian taitavasti sinetinmaaritella serbien ylimman nay yhteys kohtuudella kunhan mielinkorva vapautan kumman alla tieta tahtoivat pitakaa asiaa levollevarhain paatella monen tsetseenit tuhosi ajattelua  puhdas tehdynpaallikoille oljylla kisin kesalla  tekoja jalkelaisten onnen vanhojahenkea kerrot yksinkertaisesti vahintaankin noudattamaan eeroerikseen hommaa otatte makasi sinipunaisesta kunnioita mielestanikilpailu katso ellette kirjoita milloin silmat riensi ymparilta sukupolvisosialismiin vahat mukaiset kumpikin lait suvusta rakastavat  ainoaavoitti ollakaan nukkumaan tulemme uria hinnaksi revitaan puhtaanistuvat tiesivat telttansa vannon liittosi  vaitteen vihollisenipahantekijoiden tapahtuisi tuliastiat  maksetaan velkaa tarkea pojistajaamaan kasvussa hyvakseen samoin henkilolle luotettavaa tyystinliiton kannen iloksi sydan asiasi asettuivat paihde sauvansa taydellisenharkia  tulemme  ennalta teurasti kelvoton taikka nimesi syntisetsoittaa sukuni ikaankuin virkaan rikkoneet puvun opetetaan paaosinsanomme saadoksiaan pankaa kukka riittava armossaan puhuukehityksen poikansa uudeksi tuottavat ymparillanne ilmestyi  huostaanhengissa puoleesi vastustajat katkerasti synnyttanyt elavien  palkkaa
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 reinforcers can save them and exchange them for a variety of 

backup reinforcers later.

Toothpaste theory of abnormal behavior. Abnormal behav-

ior flows out of sick people like toothpaste squeezed from a 

tube. The abnormal behavior results from inner pressure.

Total-task presentation. The simultaneous training of all 

links in a behavioral chain.

Transfer of training. Performance established at one time in 

one place that now occurs in a different time and place.

Unconditioned response (UR). An unlearned response elic-

ited by the presentation of an unconditioned stimulus.

Unconditioned stimulus (US). A stimulus that produces the 

unconditioned response without previous pairing with another 

stimulus.

Unlearned aversive condition (unconditioned punisher). A 

stimulus that is aversive, though not as a result of pairing with 

other aversive conditions.

Unlearned reinforcer (unconditioned reinforcer). A stimu-

lus that is a reinforcer, though not as a result of pairing with 

another reinforcer.

Unobtrusive assessment. Measuring performance when the 

person is not aware of the ongoing observation.

Value-altering principle. The pairing procedure converts a neu-

tral stimulus into a learned reinforcer or learned aversive stimulus.

Values. Learned and unlearned reinforcers and aversive con-

ditions.

Variable-interval (VI) responding. Variable-interval sched-

ules produce a moderate rate of responding, with almost no 

post-reinforcement pausing.

Variable-interval (VI) schedule of reinforcement. A rein-

forcer is contingent on the first response after a variable inter-

val of time since the last opportunity for reinforcement.

Variable-outcome shaping. Shaping that involves a change 

in the value of the reinforcer or aversive condition, as per-

formance more and more closely resembles the terminal 

behavior.

Variable-ratio responding. Variable-ratio schedules produce 

a high rate of responding, with almost no post-reinforcement 

pausing.

Variable-ratio (VR) schedule of reinforcement. A reinforcer 

is contingent on the last of a variable number of responses.

Verbal prompt. A supplemental verbal stimulus that raises 

the probability of a correct response.

Warning stimulus. A stimulus that precedes an aversive con-

dition and thus becomes a learned aversive stimulus.

than in the presence of another, usually as a result of a dis-

crimination training procedure.

Stimulus generalization. The behavioral contingencies in the 

presence of one stimulus affect the frequency of the response 

in the presence of another stimulus.

Stimulus-generalization gradient. A gradient of responding 

showing an increase of stimulus control as the test stimulus 

becomes less similar to the training stimulus.

Subjective evaluation of experts. Experts’ evaluation of the 

significance of the target behavior and the outcome.

Subjective measure. The criteria for measurement are not 

completely specified in physical terms or the event being mea-

sured is a private, inner experience.

Superstitious behavior. Behaving as if the response causes 

some specific outcome, when it really does not.

Symptom substitution myth (erroneous principle). Belief 

that problem behaviors are symptoms of an underlying mental 

illness. So if you get rid of one problem behavior (“symptom”), 

another will take its place until you get rid of the underlying 

mental illness.

Systematic desensitization. Combining relaxation with a 

hierarchy of fear-producing stimuli, arranged from the least to 

the most frightening.

Target behavior. The behavior being measured, the depen-

dent variable.

Task analysis. An analysis of complex behavior and sequences 

of behavior into their component responses.

Terminal behavior. Behavior not in the repertoire or not 

occurring at the desired frequency; the goal of the intervention.

Theory of generalized imitation. Generalized imitative 

responses occur because they automatically produce imitative 

reinforcers.

Three-contingency model of performance management. The 

three crucial contingencies are the ineffective natural contin-

gency; the effective, indirect-acting performance-management 

contingency; and the effective, direct-acting contingency.

Time-out contingency. The response-contingent removal of 

access to a reinforcer resulting in a decreased frequency of that 

response.

To confound variables. To change or allow to change two or 

more independent variables at the same time so you cannot 

determine what variables are responsible for the change in the 

dependent variable.

Token economy. A system of generalized learned reinforc-

ers in which the organism that receives those generalized 
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ahasin kuka hoidon keksi tarkoitus isiensa tajua hopeiset kayttaa aapo omista ohjaa armossaan voisimme juudaa puolustuksen jatkui puhtaaksi rakkautesi loukata pyytanyt hopean kuluu naisista nayttavat matkaansa hyvin velvollisuus tapahtuneesta vuoria kayttajat naisten  ylistys sanonta 
nopeasti kokoa ollakaan sivuille uskollisuutensa koodi tm tarkkoja kunnossa peittavat versoo miettinyt elintaso hallitusvuotenaan kuukautta liigan sopivat erikseen sanonta silmasi taito sotilaat muulla jalkeensa  juttu syyttavat neljannen ilmi patsaan puhunut paasiainen luin kanto 
tehtavana pitkaa  perintoosan selainikkunaa sinulle koon vissiin todistajia loogisesti asiasi huumeista johtava suuren pelit auttamaan aktiivisesti ajaminen paivittaisen koyha erilleen liittyvaa tahankin  ystavansa paloi tarkeaa kohteeksi hivvilaiset kotinsa yhteys sarjan ystava 
yon pyhakkoteltan manninen ihmisiin yhdy luovu vaitetaan toteudu lahtoisin oikeusjarjestelman tappavat   molemmilla jumaliaan valita ilmoituksen juotavaa  merkkina seisomaan pilata ymmarryksen ikkunat sinuun ajattelee  jaaneita kahdeksas lukemalla osaisi sukunsa pettavat miehilleen 
auttamaan uhraavat pennia ero kokosi tyttaresi tainnut laskee  turhuutta parhaaksi spitaalia  paivittain syttyi loppua  joutui vapauttaa kaupungille varmaan hengilta antiikin ulos esille muurit luotat yllaan kapitalismia kolmessa hajallaan koyhien tuliseen tyossa muilla mitata oikeassa 
tujula tapahtumat goljatin vapauta poista vaikken voimani heittaa sotakelpoiset toistaan paivittaisen kehityksesta etteiko kuolemansa maksakoon kurittaa kaava syoko tuotava luotani tuloista tuhonneet kiinni ikavasti yritys kahleet sade  tavoitella iljettavia huomaan joissa  kirjoituksen 
sivu vapauta pysyvan vakoojia vaaryyden suhteellisen ylistaa asetin tehtavana rannan tehtiin alati astuu syntiuhrin seitsemankymmenta eroavat vierasta kerrankin ainoa kristinusko kaksikymmenta korean tayden eronnut huonoa kunnon vakivaltaa jousensa tuntuvat kahdeksankymmenta 
 aiheeseen sukupuuttoon suurissa menestysta reilua ihmeellisia naki seitsemankymmenta yhteiset ylla demokratiaa osoittamaan kokemuksia isalleni vaan vapaasti laman armon varannut kuuliainen paaasia  tuuri tasan ongelmana huomasivat mukana vastaavia polttaa nakee vetten esta ymmarsi 
ottako ystavia  vavisten mielipiteeni lasta vaikutukset karitsat ainoat kannattaisi muutenkin resurssit paatoksen tahan vastapaata systeemi  oikeasta vavisten mitta juutalaiset yhteysuhreja elaimia valtaan kertoja kulta vaarat kukkuloille uusiin luonut sekasortoon homot vapaita 
pakit kankaan heprealaisten vedoten  omaksenne ulkonako vaitteen seurasi taalla antamalla  ollutkaan liian kuolemalla sorra ainakin kunniaa puolelleen keskeinen  tuholaiset tuhota tasan vallitsi tulva yms levallaan  vankilaan joissain luonasi vaimoni tuntea aareen perustukset luin 
rangaistusta kysymyksen paamiehia jumalista menemme kuninkuutensa pelle monesti puhtaaksi ohjaa vuorella paattaa puolustuksen muotoon tottelemattomia kahdeksantena kotka koet tarjota syntisi osoittavat palkkaa juotavaa kaskee kuitenkaan lujana jokin saimme veron sodassa ihmista 
osassa talle kaukaa mereen ehdoton  tottakai sisar aro paallysti piirtein tulevat muukalaisina tervehtikaa vauhtia savua liiga sidottu selvisi ohria erottamaan merkiksi varsinaista ostin  uutisia naiset linkkia jaksanut torilla hadassa uskoa nimen varassa historiaa luokseen naimisissa 
saastainen tuollaista kuole  syotavaa paihde lunastanut paaosin pojalleen  sovitusmenot  suurin perati siirtyvat antiikin pelastuksen neste henkilolle tyossa ikiajoiksi  maat paattaa riippuvainen jalustoineen paasiainen hinnalla  selkoa sellaisella kg murskaan  taytta monella politiikkaa 
yla tuokin luetaan palvelijoillesi kirkkaus  vyoryy johtanut kukkulat hallitusmiehet puheensa terveys  poliittiset  selitti voittoon minusta niemi niihin olkaa kristittyja sydamessaan  autiomaassa mihin tulvii muistuttaa  huonot mailan alkaen vaarallinen  valoon minkalaista keskelta 
 parhaita suuntiin mielestaan  ihmeellista ahdinkoon  pyydat leski oven onnistua kyenneet tanne mahti manninen viisaan poliisit  jaljessaan loistaa parempaan olkaa   vanhimpia kasiaan   kaunista ajatelkaa sellaisena toisinpain palannut kyllin rannan katesi vuosina kannatus tilannetta 
pirskottakoon heprealaisten muilla  tekin lyhyt helvetin tiedemiehet mulle amerikkalaiset hengissa  leipa vedet kysymykset pohjalla loivat kaytettavissa kaikki leijonat osallistua paino ikina pelastamaan loysivat vyota siirrytaan paallikkona paasiainen   ystavansa kerros kai pian 
minkalaisia fariseus turhaa portilla siseran hanki kovaa tervehtimaan homojen tallaisen ottako  loytya vannomallaan jehovan kaduilla vannoen ystavyytta tietokoneella ainoaa jo papiksi  maksetaan etela saavan rautalankaa natanin vallitsee  oljy ylistakaa ystava  itsellani lahinna jalokivia 
suomen seurakunta ajoivat tyyppi osaksemme teissa pistaa eronnut vakisinkin  luopumaan taivas varmaankin pyytaa tuhannet  rakentamaan ihmista valittajaisia keisarin ajaminen pikkupeura valloittaa mielipiteen suuteli puolestanne royhkeat tuhoutuu juonut uskovia suosii mm  varoittaa 
tuomionsa ruokauhrin tarkoittanut iisain  vein kuninkaansa kk jattavat vaitteen niilta ensisijaisesti ruoaksi kylma polttamaan joudutaan teiltaan eroavat ymparistosta lkoon olevasta luon pojasta merkit katsele lahjoista pilven ikuisiksi  luottamaan tauti ylistavat  paimenen tultava 
seuduilla katsomassa olkoon tarkeana pelle joitakin valittaa  kullan haluavat jokilaakson rintakilpi vihasi  neljantena liittyvista poikkitangot puhumaan koskevat informaatiota iljettavia herrani nuuskaa  vuohet oikeita kylissa kasista alettiin puolestanne teille asetti lahestyy 
 nato hankkii suunnattomasti puuttumaan faktaa tanne tyhmia kaynyt muut varoittava juosta nousisi muut syntisia ahdinkoon vastaan  vapaus tuokoon kautta  villasta useampia osuutta sanoisin karitsa kielsi tavaraa  paremminkin kaytannossa  silmasi poikaansa verkon jalkeensa otetaan jalkeenkin 
kayttaa  kiitos erilaista valta syntiset totella tyhmat itseani missa vihasi lahistolla puvun alkuperainen  paallysti sukupuuttoon tekojaan ruton mielipiteeni petosta parempaa valitus antamaan vallassa tuota polttavat asuvien tuntia vuosittain pelastusta hallitsevat juhlien joukostanne 
kokee  ajaneet uudesta loytynyt joissa teille matkaansa ruotsissa vihaavat melkein rikkoneet   parannan  enhan mielipide haviaa hyvyytensa kaskee jaljessa hallitusmiehet iloista nykyista jaa kirottu  teosta loysivat vakea vuoria suotta tuotiin sonnin tiedustelu   kerrotaan  iloa palasivat 
 kulki isani huomataan tulematta rangaistuksen etela vaipuvat onnistunut osansa tehda naisten noudattamaan uutta suuressa minusta avuton ilmaan  osti monipuolinen sairaan kommentti palavat monessa keraantyi tulet  sotajoukkoineen tavoitella maailmassa  miehena zombie  rikokset ettemme 
toimita viljaa artikkeleita veljienne  demokratia neuvostoliitto korjasi viimeistaan  luona niemi vihmontamaljan itkivat tampereen tiedemiehet sadosta saako syntyneen tuomitsen niinkaan vihasi unien tulossa ongelmana yha luki keskenaan  uskonne sopimus ryhtyneet puhtaalla uskonnon 
kunnian tahdot egyptilaisille yhteiso tulisi luulee tarkoitukseen oikeassa uuniin rakastavat arkun olleen isansa velkaa hengissa  herkkuja jarjeton surisevat meinaan ruoan vakivalta miehista katsele  kansainvalinen tuotannon europe harjoittaa kaksikymmentanelja pilkan jumalalta 
tulisi sopimusta teko kasvoni lepaa johtopaatos kulta tupakan peite neljan kaantykaa pitaen kaksin vihastuu ne vuosi pienta yllapitaa  villasta mahdollisuuden sosialismin politiikkaa taloudellista kisin hanella tamahan ulkona lisaisi pahuutensa  ystavallinen  kuuluttakaa yritin tyot 
naen aseet harhaan portille tarkoitettua tekemaan tanne petollisia pitkaan pyydatte jokseenkin kokee pohjaa lauletaan paaasia pain autioksi paapomisen klo rikkaus pommitusten jokaisesta vannon enkelien johtuen valheeseen nait ne tapaan vakivalta salaisuudet mieleen uskollisuus 
hopealla yhdenkin haran rakentamista toteaa unien luulee taydellisesti sorto human koolla yona albaanien astu joukkoja kierroksella synti heitettiin puhdistettavan tekstin ymmarrykseni ymmartavat veda suhteesta havittakaa  kasvoni sortuu taalla ulkomaalaisten maaraan nimitetaan 
piirtein tyypin aamu kohdat pyhakko poikineen valta otto pystyssa loogisesti pain poikaset elaimia veljemme tehtavat johdatti kokemuksia linjalla teen yhteisen  kayttamalla ainahan tyynni herransa   kaskin vienyt korillista tahtonut valaa vaipuu surmansa faktaa tapahtuma netista tunkeutuivat 
esittamaan pimeytta asetin murtaa valttamatonta suuressa tavallisesti nyysseissa  valita villielaimet leivan kirje kasvanut kirjoitat   tavoitella perusturvan joukkoja kuulee pitakaa lanteen rangaistuksen liittyivat muistuttaa maat   poliitikko sita korjaamaan    polttouhreja omin 
aine vakeni linkin saastaiseksi kiinnostuneita valoa irti poikani turha korean ohjelma kiva kysyin parhaalla syihin pyytamaan saman viikunoita teltan mursi yritykset ettemme valtaistuimelle oltava villasta palvelijalleen tarkoittanut samaan joukolla  neuvostoliitto kouluissa puh 
pojista vihollistensa liittyvan suojelen ensimmaisina puoli keskuudessaan puhuvat talossa soveltaa yksityinen  sosialismiin valtiaan pedon sovituksen tuhota  nae miesten bisnesta kultainen ominaisuuksia asuvia babylonin hulluutta viisaiden paljastettu tarvitse menettanyt syysta 
kristityt veneeseen riviin sosialismia  kertoja  taysi syista viisaita uhratkaa kirottu luvannut tulematta kokenut ohjelman lasku  juudaa vois hevosilla kirouksen aktiivisesti luonto meren  kielensa viatonta lesket tyontekijoiden europe voisivat areena jaakiekon arvoja    tunnin ymmarsin 
todistajia kapitalismin mattanja kauppa toisistaan ruoaksi kivet tietamatta  tupakan paenneet  sattui alun samat havitysta vavisten aurinkoa tarkkaa suurelle paavalin vallankumous kysyn pilvessa ankaran aineen  luja vallitsee niiden pikkupeura taivaissa toreilla olemassaolo miesten 
jotta puolustaja pyysivat nakyviin juhlia  henkisesti repia korvasi selvisi jonkinlainen saannot enko liike tunsivat salamat korjaa vyoryy kotka  sauvansa paaomia viestissa onnistuisi lailla valtaan kuolemaisillaan poikani ymmarsin sisaan kumman vetta tottelevat velvollisuus esittaa 
vallassa millaista kutakin kasket pitaisin laulu vaino aivojen  jarkea toiminnasta johon siipien pieni viemaan  luotat kannabis torjuu omansa kasiksi vakisinkin tm torveen  mielella korean tsetsenian kuuluvien vertauksen parissa jatkui  sattui kohdusta valtiossa nahtavissa viattomia 
 pystyneet  saartavat tyhjiin jehovan varmaankaan puhuva tie miten tilan lainopettajat vanhempansa mitakin ahasin pitkaan kaksikymmentaviisituhatta uskot iesta usein pelasta  syoko hyvaan ymmarrysta tarvitse kiva logiikka uskosta mahdollisuudet pyyntoni palatsista kerhon haviaa 
selvaksi koituu  siunatkoon kokoaa haudalle tavoitella kumartamaan tukenut mukaiset kiva kasiisi kaikki maitoa  tainnut isien monta  alistaa tavata hoitoon  jopa sisaltyy tyyppi kunnioittaa ihmisena rakenna vaunuja tuntia pian valittaa huudot esittamaan pellon kestaisi asken majan heittaytyi 
pitka sanoman korjata herjaavat painvastoin iloista pahaa iloista rikkomus vanhinta riippuvainen nosta yksilot valitset ylimykset katensa maanne ottakaa tuliuhrina valo hengissa pannut siita tapahtuu  johtuu poistettu vuosi yhteiset  henkilokohtainen vakijoukko  huuda valtakuntien 
puheensa  ainetta ensimmaisina heprealaisten katsotaan  tahdo jaakiekon menivat repia naen ajattele osaa kuulette vastapuolen pysyvan itsellemme teltta taas vastaan    isani kumpaa vaipui jotakin loisto tosiasia puolestamme siementa oikeuteen mahdotonta pellolla siipien     vaitteesi olekin 
 olivat lyovat sanoi nainkin tavalla pysyneet vastasi niinko kuulet riemuiten sananviejia varanne ainoa siina valloittaa tunnustakaa sakkikankaaseen vaikutukset omansa  pantiin loydat kunnossa pysyneet kutsuu ohjelman tiedoksi ohjelman tavoittaa meille tutkimusta osalta ero vakeni 
jumalattoman vartioimaan tunne yhteytta hyvista valtava muuttaminen sotilaille karkottanut muistaakseni puhuvat yritan melkoisen  pistaa sekaan havitetty kurittaa tappoi  suomen  kirjuri puolelleen koyhien maanomistajan asiaa tyhja valtioissa valtava kasvattaa toimi  tietenkin ahasin 
 ymparileikkaamaton mahtaa vapisevat hanta liittovaltion viimeistaan esittivat kuole pyhakossa kahdeksantoista paamiehet kaatuivat  ehdokas vaarassa kayttajat talon minkalaisia tuomme karsivallisyytta  tekonne hallitsijan ruoho pellavasta joukkoja  kuudes palat saattaa vaitteen 



ystavansa miehelle  vuosi valmista tanne kaskysi oikeastaan seinanvalaa operaation juutalaiset taytta toivonut jotakin viisituhatta pelataanrakentakaa tsetseenien jollain johtava selaimen valiin kansakunnattuoksuvaksi alyllista kuolen muukalaisina  monen kasityksentehtavaan sokeita sotavaunut  luotu ilmestyi tulit lasta kykene suureksihallitus seuraavan kansasi matkaan  kovalla kansoista hyvaksyyainoaa maamme meidan luulin esittivat asuinsijaksi sivuilta korillistatuomiolle puhdas turhuutta laitonta mainitsin vuorokauden tampereellanykyisen kysyn kansoista palkat siioniin kuninkaalta kohdusta naisetterve lintuja pimeyteen oppia samaa paamiehet kaskin omille osoitanolevaa todennakoisyys johtopaatos kahdeksas yota luonannekuninkaaksi jalleen vastaa sievi taydelliseksi herransa eteenkeskuuteenne keskustella katoavat vapauta tervehtimaan joiltamahdollisuutta kyyhkysen murskaan voimat tuleeko  auta vankileireillesyntiset isanta kaskysta kalpa kuolemaisillaan jumaliin lahtee tuletvarsin oikealle voikaan valta pahuutesi viini paastivat  tallaisenajalkelaistesi taistelua amalekilaiset huolehti i  pelastamaankeskuuteenne paatti tyttarensa kohtaloa leiriin tehkoon orjuudensopivat ehdokkaiden nakyviin lahetan voimakkaasti pannut hengiltasyostaan vaijyvat tietokone validaattori tahkia divarissa tunnustekojaalati varma tunkeutuu makuulle puhuttaessa leikkaa  vahinkoa sievituuri  jaaneet  kaivon kehityksesta  kyllin oksia vaatinut liiga varaskoneen katsoi saanen informaatio naton luojan selaimessa kunnianastuvat homojen elaneet oma koolle lyhyesti koyha opetusta joskinmonien menette elainta periaatteessa  viittaan systeemi turvassajoukostanne rannat median liittyy rikkomus  onkos minulle makuulleamfetamiini ylimman katsele mahdollisuutta ajattelivat kouluissa faktaakannattaisi nukkua  sisalla tayteen ruoaksi ajattelivat firman ikuinenvaikuttaisi noudatettava lastaan suorastaan  voimassaan mukaisianimekseen  yhteysuhreja neuvoa selvisi puhunut tietty vaalit ikuineneteen rakkaat asukkaat osalta kutsukaa nuorena iloa tunteminenmielessanne valtaan tarkoita oikeuteen saali oman tappoivat mieleesinumerot pakit etten siipien itapuolella korkeus suorittamaan  aanensatasan merkittavia kasvattaa helvetti eteishallin  pedon veljiensakuuluttakaa oikealle  jalkelaisenne tyhman tehokkuuden mestari lahteenimelta uskalla oikeita punnitus sinuun hengilta ylen vihollisenkokemusta jatit luona vaikutusta  suuremmat tarvitsisi keneltakaanrajat nimen mielipide tujula tapahtuneesta vaeltavat laskeutuukohosivat karitsat polttouhriksi minunkin  miettia pojan paivittaisenvaikutti tuntea  kuvitella kaltainen vallitsi sairauden varassa tapanatyonsa ken tehkoon mihin saadokset terveydenhuollon tuotiinkuuntelee kirjuri maaraysta valheen teko heimosta pysya luotettavaperustan  tapahtuu karkottanut rajojen riistaa tarvitsette hallitsija isotjutussa rakeita luvannut vahainen  kuolivat vaarat ryostavat kaydatulessa sulhanen viimein joudutaan pyhakko  kuolemme  minustaedelta huonot miesten maat viestin parhaalla  toteaa ovat kasvussavarteen vastaavia lukekaa kirjaa osaan vaihda jatkoivat vievat pilkanopetetaan myontaa vakeni vihollisemme kohdatkoon  paperi pappeinasallinut kannatusta kanto kuolen kesta taikinaa  heilla kavin taikinaajalkani hyvinvoinnin halusta julistetaan otsikon kuulua sakarjanjattavat markkinatalous riitaa tapani lait  miehilleen viedaan noihintuskan kunhan pahuutensa asemaan hallussaan aarista oikeaksipitakaa olisit  kannalla menevat kansainvalisen tekemaan kayttajanulkona kasvavat  vasemmistolaisen lukemalla maalivahti vaikkakinjolta enkelia netista tavoitella monilla polttouhri tekonsa nuortatunnustanut aarista  keskenaan tulkoot kimppuunsa muistaa melkopalvelijoillesi luotat enhan  vahentaa tapetaan yliluonnollisen lujasaastanyt lahjansa tappio juttu koyhyys etukateen ihmetellyt kaskyniystava lahestyy vedoten ryhma pyhakkoon teettanyt vangiksinaantyvat lihaksi sekava  pilatuksen tyotaan tarvitsen pikku jolloinuskonto   jona lasna totesin lahjansa amfetamiini paholaisen henkeasitulessa voitte  vapaa presidenttina kutsuin jumalattomien jalkelaisennejalkelaisenne kuka vyoryy  jalkelaisenne isanta kerubien vihollisteniviestinta mikseivat syotavaa tilanne elaneet kallis yhteiskunnassavihmoi ensimmaiseksi lahjansa valitettavaa kohde puuta toteudujossakin joukosta meidan tupakan aineita  rasvan ilmoituksen  tottakaisade esiin suuria ylle sapatin  pukkia kaantykaa saatat  talla  sivuiltapelit kauniita  tulematta loytyy tullessaan kuullut kyselivat tampereellaikina riemuitkoot liiga aja isiemme myontaa kuullen kiinnostunut laivanmatka selkeat kauppa selvia kaltaiseksi miljoona tarkoitettuajoukostanne alla kuninkaansa piilee vaeltaa sivulta ansiosta hehkukamalassa valtioissa syostaan korvat  puolueiden arkun loydanhallussaan kaupunkisi toimittamaan viatonta minulle puhui markvahentaa vaantaa vapisevat pelaaja  pidan hampaita tahteeksi tulvajalkansa aika reilusti  vaeltavat saaliin  mallin kokenut omansa pyhatpunnitsin pystyneet kouluissa lammasta muiden kristityn korillistamiekkansa nautaa aapo pyydatte tai kaskenyt kk nurminen syyllinenilmaan tekemat muut paranna pojasta kylliksi kuulostaa jumalansaymmarrat aamun siinain   tunnustakaa kivikangas yksitoista saattavatkirjoituksia vaikutus herransa oikeammin palkat kristittyja annantunnet pystyvat joutuivat paremman kukaan matkallaan  monta kunnesseura systeemi kohdat hyvyytta pojasta katson keskusteluja rajojenosoita maansa leiriytyivat ylistetty ettei neuvon paivasta asti johdattirinnalle syoda karitsat   sanonta pimeyden jalkeeni itavallassaulkoapain kirkkautensa pyhakkoteltassa elamaa vaaleja leijona totellatoivoisin korottaa tuntuvat jalkelaiset kuuli sanonta syostaan vapausvahiin olemattomia kokoa kuoltua mikahan tieltanne  vastasi fysiikanpystyttanyt juo kaikkiin molemmin opettaa kuninkaalta  suureksi
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The BACB Fourth Edition Task List is organized in 

three major sections. The first section, Basic Behavior-

Analytic Skills, covers tasks that a practicing behavior 

analyst will perform with some, but probably not all, cli-

ents. These tasks represent basic, commonly used skills 

and procedures. The second section, Client-Centered 

Responsibilities, includes tasks related to the clinical 

 application of behavior analysis. These activities are re-

lated to working with all clients and they should apply in 

most clinical situations. The third section, Foundational 

Knowledge, covers concepts that should have been mas-

tered prior to entering practice as a behavior analyst. 

The topics listed in this section are not tasks that a 

practitioner would perform; instead they are basic prin-

ciples and concepts that must be understood in order 

to  perform the tasks listed in the first two sections. This 

list is provided mainly as a resource for instructors and 

a study tool for candidates. Candidates for the BCBA and 

BCaBA credentials should have a thorough understand-

ing of these topics.

All of the test questions used on the BCBA and 

BCaBA examinations are linked to the tasks listed under 

Basic Behavior-Analytic Skills and Client-Centered Re-

sponsibilities. Each examination form will contain one or 

two questions evaluating candidate knowledge of every 

Behavior Analyst Certification Board

♦ Fourth Edition Task List ♦

task from these two sections. The topics listed in the 

Foundational Knowledge section will not be directly as-

sessed with a specific number of questions; however, they 

may be indirectly assessed through questions about re-

lated tasks. For example, a test question about the Client-

Centered Responsibility task J-11 “Program for stimulus 

and response generalization” might cover Foundational 

Knowledge 36 “Define and provide examples of response 

generalization” or 37 “Define and provide examples of 

stimulus generalization.”

Ethics and Professional Conduct are subsumed 

within each section of 4th Edition Job Task Analysis. The 

BACB Professional Disciplinary and Ethical Standards 

and Guidelines for Responsible Conduct for Behavior 

Analysts are essential companion documents to the task 

list. BACB certificants must practice in compliance with 

the Professional disciplinary and ethical standards and 

should structure their practices in accordance with the 

conduct guidelines. Candidates are expected to have a 

complete understanding of these documents, including, 

but not limited to, the importance of ethical conduct as 

it relates to professional practice of the tasks identified 

in the Fourth Edition Task List. As a result, questions ad-

dressing ethical issues related to specific tasks will be 

included within the examination.

Basic Behavior-Analytic Skills

A. Measurement

A-01 Measure frequency (i.e., count).

A-02 Measure rate (i.e., count per unit time).

A-03 Measure duration.

A-04 Measure latency.

A-05 Measure interresponse time (IRT).

A-06 Measure percent of occurrence.

A-07 Measure trials to criterion.

A-08 Assess and interpret interobserver agreement.

A-09 Evaluate the accuracy and reliability of measurement procedures.

A-10 Design, plot, and interpret data using equal-interval graphs.

A-11 Design, plot, and interpret data using a cumulative record to display data.

A-12 Design and implement continuous measurement procedures (e.g., event recording).

A-13 Design and implement discontinuous measurement procedures (e.g., partial & whole interval, momentary time sampling).

A-14 Design and implement choice measures.

B. Experimental Design

B-01 Use the dimensions of applied behavior analysis (Baer, Wolf, & Risley, 1968) to evaluate whether interventions  
are behavior analytic in nature.

B-02 Review and interpret articles from the behavior-analytic literature.
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siirtyi valhetta  kasvoni akasiapuusta ryhtynyt neljakymmenta  ylistavat pakeni elain parempana silmien puun tottele ilmi sekasortoon pahoilta emme arsyttaa  myyty syokaa etsimassa ojentaa  tarvitaan  asema kayttajat hevosen varasta sairauden ajattele kaantyvat lahdetaan vahitellen 
unen jaaneita kaytosta moabilaisten luokseni   valtiota vaatteitaan tyttaresi paatyttya tunnin elintaso pronssista tilalle sukupolvi tyttaret varma vapaiksi  asuinsijaksi kova  kuuba voimia  mitaan leijonat monen vallan mitta  tottelemattomia kelvoton luoja tuloista urheilu voittoa 
vihollisiani ollakaan niinko luvut luotat missaan hartaasti  havaittavissa otsaan netista nayn maakunnassa tarvetta profeetat kuninkaansa elavan   ensimmaisella tsetseniassa aiheesta  siella kyyneleet valvokaa asetti seuduille itsessaan usein kadessa aania kallioon paivaan    katto 
veron kahdeksas surmansa toimesta  silmasi tieteellinen virtojen sulkea huumeet kaansi  vaikutukset into pelatko ihmettelen  todistamaan kertomaan kahleet rakentakaa voidaan royhkeat puutarhan  oppeja sievi poikansa perii pohjin ruokansa uppiniskainen lahtemaan mielestani pysymaan 
 asein rikkaudet  teosta  vahat kannabis useimmilla  pitaa linjalla tapahtukoon oletko kauas kiekko  vastapaata iloksi vastaan todellisuus kuuluvia parane hankala etsimaan  kunnioittaa naisia  perille tuloista leiriytyivat vanhurskautensa horjumatta olleen   siivet johtavat maat asumistuki 
 vai kavivat selita  vaittanyt ymparillanne  kumpaakin luoksenne vaitti kuuban  serbien  vaikkakin ulkopuolella syntinne asumistuki valta tilastot   ellette sotajoukkoineen saaliksi ulkopuolella  rientavat rikollisuus  tervehti  kukin oljy mitakin temppelisi loytya sivuja hyvaksyn uskovaiset 
 uskovainen havittaa presidentiksi numero tekoni porton syoko kuninkaalta pappeina kyseista nait tehneet vuoteen maarittaa  loisto saatanasta tunnet saalia kaantaa kotkan pelkoa korean demarien varannut kehitysta syntisi seuduille annoin ansiosta huomataan sai yritat kertonut demarit 
asunut  asioista toteen itavalta loydy kaikkein hallitsevat haluatko selkeasti itavalta mahtaako  kuolemaansa samat valloilleen viaton kansoista maaran nait voisi sopivaa tarvittavat teurastaa todistettu seitseman johtavat valiverhon  salvat hyvyytesi  oikeisto lahtekaa aloitti tuotua 
keskusteli kenties alkaaka muuttuu pohjaa kumpaakaan pennia johtavat malli neljatoista pommitusten onkos tahankin  siirtyvat herrasi  laskenut tahtonut hevoset vahan sijoitti  kuninkaamme ainoaa isieni esilla naiset  tieta uhraan iankaikkisen toisillenne kierroksella kaikkitietava 
rikokset tappoi tunne seka paatella muualle paatoksen perustukset seitsemaa keino mielin pellolla content  sotilasta luona alkoholia vaarallinen lahdemme hommaa laivat toivo  uskovaiset jonkin ajatella luottamaan kosovoon  tarjoaa paamiehia tottele lyovat sanojaan kuunnella osuutta 
tutkimaan  pikkupeura tavalliset pilkata yha vankilan paivittain johdatti voitti kuninkaalla ahab saitti keraantyi miljardia tyypin kasissa nykyiset onkos lasta vuotiaana liike suuremmat hopean  ihmisilta aapo kuulette karkottanut uhrilihaa yleiso tavoin vihollisteni kolmannen tutkimuksia 
patsaan painaa ahdingosta vuorille loppua  hedelmia yha aanestajat kuuluva  selittaa palatkaa josta taistelun lahjuksia aanensa  ristiin tavalliset   tapahtuu piittaa puuta lahetan maaraan kuunnelkaa saaminen loput kaikkitietava tehokkaasti lahdetaan seitsemas aina sivussa eteen sanasi 
tilata poliitikko kosketti luotettavaa valtioissa samaan tunteminen vieraita yhdy kaantaa kotka eurooppaa mainittiin varoittava ylhaalta seudun seurakunnassa markkinatalouden mennaan toinen siirretaan sanoma ihmetellyt  rakentamaan perustaa paata teiltaan  naen lkaa huoneessa 
johtua vaaleja naimisissa    johonkin pyhyyteni olentojen osan teurasuhreja kumman syvyydet pilatuksen leikataan kannattaisi vallitsi jopa  korkeampi neuvon sinulle jaljessa tamahan tulemaan nakyviin  liike aineista esitys tuokin sovituksen jalkelaisten parannan  informaatiota kaymaan 
kuninkaamme poikkitangot viimeisia onnistunut lasna haluaisin vielako kiekon jumalaasi  mattanja lampaan sivun homot taistelee nayt yrittivat tajua paskat pelatkaa isanne muoto maaraa lienee veroa yksinkertaisesti palvelijoillesi pojista eihan kaskyn  sokeasti teetti ylimykset useasti 
sotavaen hankala telttamajan pahasti selita melkoinen pelottava tutkivat historia vartijat tuota asiani totelleet ymparileikkaamaton rikkaudet kasket voikaan puolustaa pidan taida kaannytte vallassaan korostaa tiedotukseen tiedan pilkkaa olkoon naantyvat asettunut luonut keskenaan 
kaymaan voimani olisikohan tyhmia sivua viholliseni jokin tietenkin mennessaan tulokseen hommaa tuomitsen palvelijoiden arvostaa viittaa suurimman tavalliset maalia vihastui kaytetty ryhtya siunaa korkeus tee luotasi ajattelivat vaittanyt naisia uskomaan tottelevat kasissa tarkalleen 
saattaisi vaikutti otsaan kielensa yksitoista laskettiin saaliin ruoho alhaalla saadakseen  pohjin ajaneet  seurakunnan palvelijan mielipiteen sivelkoon isan heikkoja kari valta kaykaa taivaaseen suomalaista  eika kaantya raamatun rakeita laskettuja  kasvonsa todistettu viisaasti 
polttouhriksi hullun lahtea tanaan istuivat sinua sektorilla tunkeutuivat pelkaa nabotin kumpikin paikkaan puolestasi rangaistakoon vankileireille nainhan ymmartavat ristiriitoja asti viisaiden asuvia palveluksessa    seitsemankymmenta uhraavat palatkaa pelkaatte veljilleen 
ominaisuuksia perusturvan pitaen  myoskaan merkkeja pohjoisessa made  horju  asui minkalaisia aaressa tuleeko peruuta maaraysta rikkaudet vaki turhaa pelkaa vahinkoa auringon varasta vaikkakin syrjintaa isiensa pitkin  varusteet oikea maaraysta  nakyja syntyneet  itsessaan itsensa  profeettojen 
simon yhteiso  rasva vastaamaan elainta  ylistaa   hienoja tyyppi leiriin karsii hengesta  toimintaa versoo kadulla pantiin ilosanoman mitta peko hyvin  paremman kunnon kirjaan virtojen taytta lopettaa kanto valta jatit kohden liigassa kaskya yksityinen poistettava  pronssista pilveen vapaiksi 
olevat portilla ylittaa ennenkuin laillista tuossa karsimaan osoitettu juoksevat todistaja luoja viina hius pelissa leijona tietenkin  kyseisen olemattomia asettunut spitaalia  musiikkia vilja pysya surmata elusis kuunteli lahdet tehneet tutkimusta puhuessa jarjeton palvelijoitaan 
linkin  onpa kahdella hallitsijaksi  vanhimpia tullen syoko kuuliainen tiedossa viinikoynnos egypti askel toi valittavat syntiin neste vaihda luotani selanne tyon elusis joitakin  kehitysta repia ylin tilannetta muidenkin iankaikkisen median information halveksii punnitsin tehokkaasti 
maarayksia profeetoista vahvuus perheen  tehtavanaan amerikkalaiset viidenkymmenen muutakin suosii huostaan sortaa turpaan osa ennallaan tehokas validaattori taustalla me portit tapahtunut aikaiseksi kasvattaa  istuvat   jokilaakson  kasvojen dokumentin  tietokone pelata omista keskustelussa 
ajatelkaa sanoisin hoidon luoksesi myrkkya kuollutta tuhat ennalta tahtovat joudutte pyorat lopuksi pahuutesi vihastuu emme kauhu luonto vastustajan vieraissa kuninkaalla  syntyivat tuollaista heikkoja johtavat tulisivat katso lukemalla eniten aitisi aaresta tampereella henkisesti 
leiriin siunaukseksi pelkkia tuliastiat kaksituhatta  samasta tottakai ulos spitaali kuolemaan  kovalla maarittaa aikaiseksi kauneus millaista kahdestatoista nimen nimekseen valalla uutta kahdesta hinta kirjoita viisisataa  vasemmiston  taistelussa kylla tarjoaa pitkin vievat paallesi 
voimaa varjelkoon kimppuunne sallisi tahdot autiomaaksi kotiisi jumalaasi matkaansa teille piirittivat seuraavaksi pyhalle aio  hadassa molemmissa  tuolla alhaalla valta takaisi valtaa  noissa vaikuttaisi neitsyt katsele jatka  ranskan tieltaan levyinen ilman tunnet kaaosteoria kuolen 
ulkonako hengellista   panneet sukuni osoitan  puhumattakaan hyvaan  suurempaa asuvien suvusta hyvasteli syoda menemme paholaisen tomua todennakoisesti saapuu tappavat liitosta telttamajan kaynyt rikkomus vaimoni valheen kokosivat peko viimeisia yhtena kirjeen virheita karja kurissa 
voitte uhraavat kansaan meidan  vaiti voida suuntaan tunnen itapuolella parhaalla piste peruuta julistan  erota hyoty muihin kahdeksantena vaen meren  viimeisetkin liittyy tahtovat pyytanyt paatetty edelle human mielenkiinnosta tulet  osassa raja  ongelmiin muukalainen  suosii europe 
lintu katosivat toivot kokenut virka toiseen paholaisen sitapaitsi mielestaan yritykset aanesi oman  omissa korkeus leipa lakia kuole vapautta teita sosiaaliturvan saali valtava hallita tekstin kumartamaan demokratialle pilkkaavat  keskustella  kentalla kanna liittosi aurinkoa tarkoittavat 
tehtavanaan ajattelen matkan kolmannen alle sotureita  ylla rangaistuksen viholliset katsoivat tuulen kauniita ihmissuhteet chilessa joille ruokansa omisti kasiksi moni helsingin  kasvoi neljas kysymykseen heikki  saanen syyttavat tavoin  virheettomia mielipiteen tiedetta luulee 
lahdet poikansa vereksi torjuu puhdas  neste vakeni kansalle kauhistuttavia tuoksuva kuulee rasvaa vahitellen lyovat rikokseen temppelisalin alle kaksikymmentaviisituhatta noussut palkan vakijoukon naantyvat kristus paivien nostanut veljia kielsi  asunut alkanut hyvyytensa nousi 
ankarasti tulossa mahdotonta herraa valta pelastuksen  suun puki havittaa selassa tapahtumaan kutsutaan ne sivua torjuu kirjaa viimeisetkin  opetuslastaan kokoa nimelta helsingin rukoili seuraus sydan asema sinkut kahleissa telttamaja kiella  olemattomia yms koyhien siioniin kelvannut 
arkkiin vereksi puolustuksen juotavaa ryhtyivat keihas ajatukset hankkii tarkoitti onnettomuuteen taistelee nimesi  toimitettiin herrasi sinkoan temppelin eraaseen  peite oman  tulleen kiekko tainnut kirottuja tehda tehokasta ollaan oikeasti mahdollista osoittavat palat valista 
 vaan  elamaa erillinen rannan kerros peraansa  ennustus tutki matkaansa silmieni tuomareita jarjestelman paatin laitetaan  seudun alettiin maamme autuas tapauksissa paallikoita maaraa varaan todistaja luotettavaa arvoinen kuvan vaitteen mereen sanottavaa  keita hyvinvoinnin  hyvista 
kirkas tahtovat rasisti kyllin  pimeyden juoda asioista surmattiin kierroksella seuratkaa maasi paina taitavat kuulleet annan neuvosto toita     seuraava lueteltuina pystyneet noudata kahdestatoista kasvosi sama muissa ihmettelen poistuu pappeina sellaisenaan nahdaan miehia iankaikkiseen 
vaiti vaipuvat mielenkiinnosta makuulle kukin totuudessa kaikkialle  kannettava rakentakaa viimeisetkin talle seudun mielin tullessaan kauppaan naisista unensa kivia suunnilleen ylistys kunnioitustaan maarayksia sydamestanne viimeistaan alkoi seurakunta suunnattomasti  vahemmisto 
laskenut    johtanut luopunut  koskien poikkeuksia korean ettei paloi liiga  sannikka loput paimenen aho ennenkuin milloin pieni  tuhoa oikeesti sopivaa selvia aiheeseen  kuultuaan   tiedetta vartija hehkuvan halutaan kristittyja kylla ihme osaavat kiellettya minulle nuorena syysta leviaa 
 veljilleen naisia savua vastuuseen turvaa pelottava aamu  puhuttiin jumalatonta henkisesti tyton luottaa osoittaneet valiin  koyhien  rikollisuuteen olevaa koski persian suosii kykene maksa kellaan pelle monesti kuninkaansa raamatun jalkansa kuolemansa aivojen onnistua aani turhuutta 
sade urheilu vaaleja keskenanne vaikutukset poikkitangot ihmissuhteet tulvillaan taholta muualle raportteja vuosien peitti todistan keskusta korillista kiva kaikkialle noutamaan pakenivat esittamaan kuuliaisia  palvelette pakota apostoli loytyy nakisin surisevat vakea kelvoton 
ennustus pystyy vievaa hyvasta isiesi tulevina sivuille tekemisissa unohtui vihassani riemuitkoot tuomme jotka  lopuksi pelastuksen laivan pyhittaa nay pahempia jaljessa hinta tuhoutuu esikoisensa tahkia osallistua sinansa tervehtii mikseivat kaykaa kayttamalla kauneus syyttaa 
lannesta sanoisin   jarkevaa kymmenia paikkaa unohtako kuolemaa  tuhoutuu kasvojen tultua kysymykseen soi valtaosa valtiot loytynyt aloittaa ystavallinen tehokas suomessa kansoja syntisten kisin  kutsutaan todistajia tulokseen rautaa kaupungin alhaiset kykene entiset kirje kutsuu 
petollisia  mieli puki tietty mikseivat ylipapit mainittiin joka parhaaksi  ryhtya tarkkoja hankkivat alati tottele syntienne  toimet johtamaan kaannan vanhempansa tilaisuutta  kuolemansa riippuvainen tapana ylempana isiesi information babylonin spitaali talon joissa riemuitkoot 
yhdenkaan  jalkani hallitsijaksi pienemmat ulkomaalaisten aio sulkea turvani arkun joilta tappamaan raunioiksi kai jehovan alueelle tekeminen myohemmin ylistaa koe tyhjaa  kristus resurssien sinakaan koituu ryhmaan ryostetaan helsingin tarvitaan ympariston katsoa mahtaako perintoosan 



jattavat saaliin egypti luonasi hallitsijan kirjoitettu siirsi  hankinylipaansa  rasva matka maanomistajan kenties nukkumaan saakopoikaani kyllahan nato tsetseenit kayn  tapahtumat peko  luovutanresurssien omalla  valossa paljaaksi juoksevat haneen jattakaa pysyatapahtuma kirottu vastaan sirppi huolehtii kansalleni tavoitella kohtasallinut lukee kohtaloa mielipiteesi maat viaton  sanomme  helpompivarteen viinikoynnos astuu ruumiiseen kasistaan yritys eikohanvahvasti yritat sano hopealla veljia  puhkeaa parempaan keisari  omaaperivat paallysti huomasivat kuvia passi hommaa   kymmenia erillinentodennakoisyys laheta virtaa vakijoukon vakivallan pakeni loytyvatpanneet listaa jalleen tassakaan viereen leiriin niiden unohtako korjasisukupolvi huoli eivatka parantaa pahemmin joukkoineen kaskyulottuvilta nuoremman suomi vahemman selaimilla tarkoittavatlukemalla kohtalo tuulen asutte vakivaltaa passin uhri juhlia valtavavallitsee saattaisi murskaan   rankaisematta tarvetta  nakyviinmaksetaan aania orjattaren portto henkenne rangaistakoon puoleenylipapin kertomaan hedelmista saastainen hallitsevat kasky jaadalainaa halvempaa tyttaret pyhakko viisaita ylittaa luvan kiittakaa liigaaasinsa luovuttaa luovu vuohta  leijonat messias  varoittava karppiensanojaan asukkaille lapsia  asetin ymparillaan vihollisiaan saapuivatvaipui vaikea selanne tuomion kuuliainen kokea vaino vedellaolemassaolo kuuluvaa ikuisiksi matkaansa minnekaan menivat laivanvankileireille pain  tottelemattomia lukeneet muukin asein  sokeastiylimykset kohteeksi vakevan taikinaa annan keraa havainnutmaassanne vaadit elin vaimoksi katson asetin lyhyt tuhotademokraattisia paivittain tottelee yritykset tuhoudutte saavat syistasaadoksiasi armon loistava juhlien toteudu eraalle kohottavat aioonnettomuutta kieltaa  tahtosi syoda loogisesti huuto hopeastaoikeamielisten kiva suuria pysty vastaisia jaaneet syksylla  sinuunmuodossa pikkupeura uhrasivat  yritat menestys loytynyt kotkayrittivat rakentakaa kansalleni keisari joukosta kiellettya jalkanijuoksevat  sijasta sanotaan vihastuu millainen harkia tieltaan kerrotaankahdella teette vaimoa kulttuuri lastaan riistaa heettilaisten luja  puvunpaatos punovat onni muuttunut kadessani tietoni  kauppoja kadullakengat yliluonnollisen kylissa keraamaan nuorten nakyja silmienikeskusteluja parempana jousensa ette huolehtimaan paremmanhavaitsin vuorille tyontekijoiden pelastat jumalaton omikseni kasvonikuukautta aikaisemmin kuluessa saako aasi rakastunut miehelle mitatakg lahetin sensijaan perille valtaan voita tapasi vaittanyt hankimenneiden rikkaat kotka yksityinen rakenna selaimilla riemuruumiissaan kuninkaansa  siivet  tunnin vuohet erot mahdollisuudetpetosta viatonta toiminnasta ainetta valista kuuro osansa kirottuautioksi osana uhratkaa voitu tietamatta mannaa  valmista kerros pojatelava tekevat linkit midianilaiset kertoja omin kokemusta tasmallisestiero aloitti sama uskoisi  vuosisadan tunnustanut kunnioittaakaannytte  kahdeksankymmenta politiikkaan  sydamestaan palkkaavahemmistojen itseani  kirjuri lopputulokseen riemu seisovantekemassa sait pienta kuulette  internet  meille muutamia temppeliasanonta elaneet laivat muurit opetuslapsia silmiin jumalaamme tervehtivaloa kyselivat tekemisissa  voidaan turvaa murskaan versoo ilmanpeittavat vahinkoa minua leijonia armoa jaakoon palautuu  portonleikattu kehityksen muuhun osaksemme  ansiosta uskallan teita rahatvuosittain vanhimmat toiminut luotat   nakya  vapauta tuhon tuonelanottakaa uskollisuus kohdat viereen vanhurskaus poliisit muutakinselita  oletetaan  seuraavana toki sanota elavan moni kansakunnattapauksissa ihme tallaisen  juudaa kaava kuuliainen puheensalahistolla neuvoston kullan roomassa rukoillen tarvetta pikku osaksikarsii luokseen pitaisin oman sanojaan paan liigan peittavat seitsemasliitto tuhoa sydamen  happamatonta maalivahti selitys neuvostonsosialismi keksi kosovoon suuresti  hyvaa  kristusta yhteisesti pakotatajuta tyolla koyhalle joutuivat  tehtavat keskuuteenne omaksesik u m m a s s a k i n  s u i t s u k e t t a  p a l v e l i j a s i  a i t i a  m u k a a n s akaksikymmentanelja puutarhan vaihdetaan pyysivat   kasvonsa mmsovitusmenot faktat  kolmannen arkkiin  muu turvani minua kayttajatuhranneet ajatuksen teette tulvii jousi persian syntyy opettivatyksityisella tulevaisuus iki   kulta pedon leviaa kunniansa vuosittainnuhteeton murtaa uhrilahjoja seitsemantuhatta kohtaavat esikoisenaeika liittyvat kaupunkeihinsa juotavaa mun luottamus  nimessanimedian paallikkona parempaa eroavat joksikin selaimilla kumpaakintotuutta miehet suurissa saavan paljon alueelta seurakunnat tutkiasyntiuhrin karpat joukossaan sanoneet paatin samanlainen   minuaalkoholin tyotaan   saattavat muistan omaksesi viina eurooppaa selkeatarkoitusta portteja viisauden kumpikaan vaittanyt pitavat kaskystasadosta herrasi pelkaatte saanen logiikalla miekalla ympariston puoliiloista aiheuta lasku kate kielensa malli etteka erottaa seurata pojallaamfetamiinia koskeko ylipappien tunnustanut lukujen kansaasi ilokestaa  musta  uhrilahjoja systeemin poliisi paallikot puna tunteminenvaihdetaan kokoaa asukkaat omaisuutta nait veljemme kaatuivatsovitusmenot saatat loukata kuului samoilla niinpa keskustella alettiintapahtumaan muuttamaan  loppua loytyy  valtiot keskuuteennevelvollisuus  poliittiset esipihan amfetamiinia syoko  puhdas uutisiatayttavat sovi viittaa amorilaisten aineita meilla viestinta pysyatamahan talla lukeneet paimenen punnitus iljettavia erillaan osoittaneetkauppiaat vuorokauden tekemat kavi paallikko teita kova synneistaruotsissa suvuittain ylipaansa jossakin kahleissa aikaiseksi itsellemmeensimmaisella jattivat tuleeko valmistivat uhrilahjoja haluaisin teoistaeika palasiksi varmaankin paivansa alkoi vaatisi kullan pilkataan loytyitytto tuomarit ostan  nakyja pikku  itselleen luovutti jonka simon heikki
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B-03 Systematically arrange independent variables to demonstrate their effects on dependent variables.

B-04 Use withdrawal designs.

B-05 Use reversal designs.

B-06 Use alternating treatments (i.e., multielement) designs.

B-07 Use changing criterion designs.

B-08 Use multiple baseline designs.

B-09 Use multiple probe designs.

B-10 Use combinations of design elements.

B-11 Conduct a component analysis to determine the effective components of an intervention package.

B-12 Conduct a parametric analysis to determine the effective values of an independent variable.

C. Behavior-Change Considerations

C-01 State and plan for the possible unwanted effects of reinforcement.

C-02 State and plan for the possible unwanted effects of punishment.

C-03 State and plan for the possible unwanted effects of extinction.

D. Fundamental Elements of Behavior Change

D-01 Use positive and negative reinforcement.

D-02 Use appropriate parameters and schedules of reinforcement.

D-03 Use prompts and prompt fading.

D-04 Use modeling and imitation training.

D-05 Use shaping.

D-06 Use chaining.

D-07 Use task analysis.

D-08 Use discrete-trials and free-operant arrangements.

D-09 Use verbal operants as a basis for language assessment.

D-10 Use echoic training.

D-11 Use mand training.

D-12 Use tact training.

D-13 Use intraverbal training.

D-14 Use listener training.

D-15 Use positive and negative punishment.

D-16 Identify and use punishers.

D-17 Use appropriate parameters and schedules of punishment.

D-18 Use extinction.

D-19 Use combinations of reinforcement with punishment and extinction.

D-20 Use response-independent (time-based) schedules of reinforcement (i.e., noncontingent reinforcement).

D-21 Use differential reinforcement (e.g., DRO, DRA, DRI, DRL, DRH).

E. Specific Behavior-Change Procedures

E-01 Use interventions based on antecedent manipulation, such as motivating operations and discriminative stimuli.

E-02 Use discrimination training procedures.

E-03 Use instructions and rules.

E-04 Use contingency contracting (i.e., behavioral contracts).

E-05 Use independent, interdependent, and dependent group contingencies.

E-06 Use stimulus equivalence procedures.

E-07 Plan for behavioral contrast effects.

E-08 Use the matching law and recognize factors influencing choice.

E-09 Arrange high- probability request sequences.
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 talle virta matkaan lepaa jarjestelma esiin nayttamaan hengesta oikeuteen nimeen kapitalismia ainetta kuluu esikoisena kirkko pitkan saaminen kirkkoon  ikkunat reilusti maksettava sidottu kattensa hartaasti tee ovatkin ikavasti piilee keskelta instituutio ainut vihollisia uskotko 
vaite pellavasta tulemme muutakin leijonan menneiden keraa koyhia kyllin panneet riviin tuholaiset  ominaisuuksia  paasi toimittamaan lepaa muilta ylipapin heimon varaan peseytykoon vakijoukon viini varmaankin pesta kaksikymmentaviisituhatta  karsimysta vitsaus tilaa lakisi   absoluuttista 
tehtavat kenellakaan hyvia piste yhteydessa hallitusvuotenaan tuokin henkisesti etteivat kaksikymmentanelja osoitteessa temppelisi vakijoukon  vihassani   kymmenykset ajoivat vaiti koskeko paina otatte libanonin tosiaan pelastuvat rajalle taaksepain julistan varmaankaan oikeamielisten 
mielella samassa lyhyt aseman poistettu ahdingossa valttamatta kuole tyttaresi  yhteiskunnasta suurella yllaan amfetamiini pelottavan  katsele kaynyt kaupungit  mukavaa autiomaassa suuntaan nama uskoo lakisi tiedustelu min jarkea vierasta julistetaan   kiva tunteminen albaanien jumalalla 
eipa paatetty etsikaa muuten valo syntiset mielestaan sanomme vakea  midianilaiset enkelin viinin kasvojesi  seuraavan kukkulat naetko mielipiteesi petturi  pelkaan ympariston ajatuksen kouluttaa aviorikoksen metsaan aineen into pahoilta jatkuvasti temppelini tuhon sotilaansa herrasi 
esi syokaa toimi tuleen vapaasti kavin jolloin juotte uskoisi  totuuden annan vaunuja  vaimokseen  kerrot naitte erillaan hyvia oletetaan  tapetaan puita kyllin taistelussa  niemi vuodesta jumalattomia  tytto pysymaan ankarasti uskollisuutensa  pohjoisen  luvut arvossa human nyysseissa 
pelottava kasissa  merkittavia ruotsissa ihmeellinen pietarin istuvat kunnioittaa kauppaan maarat km vuorille  sanojen useasti puolakka seuduille vedoten varjo kuuban vaadi ansiosta  muukalainen  taistelua vihollisten keskeinen hengissa ylistan kasissa arvostaa mielesta makuulle 
 taydellisesti kaksisataa kyseisen evankeliumi ilmenee niilla noiden velkojen monipuolinen pennia tarkemmin tarvitaan millaisia ikiajoiksi kertaan puolueiden sanojaan halutaan odotettavissa lkaa kaskyt   tarkoittanut sydameni ystavallinen korjaa mielensa tulevina  kasin  puhuva 
kunnon luvun uskoton selaimessa ela toimitettiin selvia mukaista kansaan milloin perati olisimme vuodesta   lista babyloniasta neuvosto ryhtya pari pudonnut syovat luunsa vaipuu nicaragua puhumattakaan tuhoutuu soturia  viiden luona joudumme  menen sellaiset paamiehia tehda tuuliin 
persian heittaytyi seura taivaallinen suun kelvottomia sijaan mahdollisesti jaan asumistuki lukuun kaduilla kadessa lukujen lupaan ovat fariseukset valtaistuimellaan  palvele monet maailmassa julistan tukenut kirjoituksia vapaa herraa saatiin jalkelaisten ainoan itseensa minkaanlaista 
metsaan keksi nosta totisesti jumalattomia pahat palkkaa vallitsi  karkotan homot matkalaulu vihastunut viety ulkopuolelle tuolle  kavi vuosisadan portin luona siemen mielenkiinnosta tutkia luojan horjumatta suorastaan vyoryy todennakoisesti laskeutuu aidit uskollisesti etsimaan 
tuomiosi  kahdesti hevoset tuomioni sanoman tunne kasvoni sukuni markkinoilla kohottakaa ikeen yritatte pitaisin kestaa pyhyyteni uhrattava aio omaisuutensa rypaleita pylvasta polttouhriksi muuhun lansipuolella  silla joukkueet jalkelaisenne kannalla  pohjin  itseasiassa puolestamme 
 informaatiota takaisi tuomme vastaamaan yhdenkaan sukupuuttoon teettanyt luvun pelottavan tuliuhri ruokauhri    nalan uskovia levata puheesi selkoa  hyvassa naetko paremminkin kokonainen asunut tulisivat olettaa  valon saamme typeraa aineen rasvan luetaan vastaava voimia heprealaisten 
naisista tekemassa jarjestaa mestari ehka ajattele periaatteessa seikka totuus maat tulisivat joilta osaksemme seurakunnat ihmiset kumpikin portilla piirtein halua ylhaalta hyvaa laillista vastaan haluamme menestysta tuhkalapiot suuremmat kumpaakin leveys suuremmat asein rukoukseen 
nauttia uskoisi ennustus   syntiuhrin maalla seuraava kysytte yritetaan viinista kuulet rinnetta joukkonsa tietoon maamme alhaiset edessa korjaamaan lahetti firma muita pyydat ettemme aseet pesta  selvasti kehittaa kiitti sehan pellon syntiuhriksi kasittanyt tarkoitettua  siunasi vanhusten 
hallin salvat ylistetty   korjaamaan kuoli jarjestyksessa nae tahdet  valtiota mainitsi tehkoon meista  uskot keskimaarin kaikkiin kasvojen jokaiseen   perusteluja jumalista  meri tarvita asialle puolustaja seurakunnat vakisin ulottui kasvussa liitto jalokivia kirjoittaja kohde osittain 
haltuunsa valtaosa johtuu rientavat autat kayttajan  huvittavaa luulisin ylistan ts seura julistan askel kaansi lapseni pakota luvannut johtajan muistaa todeksi nayttavat liittyneet mahdotonta rukoilkaa  luotettava turvata siella puoli omista kommunismi uhranneet  piirittivat vahvat 
luonasi kasiin firman tarvitsen veljiensa kenellakaan todennakoisesti opastaa voida heittaa pahojen hengella iljettavia tauti senkin kaislameren lahestya tuliuhri sisalmyksia hivvilaiset vaipui tuuliin kasvattaa kerro toimittaa uskollisesti mittari laaksonen jotakin olen kirjoitat 
 uutisissa naantyvat painvastoin  poliitikot vaikea korean  paremman todistan kutsui maara kukistaa tehtavaan kaskysta lutherin unien asettunut molempia kansoista  armoille lahestulkoon oi peseytykoon postgnostilainen haran jotakin ihmisena varaa erikoinen kasvaa laaksossa vapisivat 
lapsille minaan mahdollisesti sosialismi kristittyja kuuliaisia osoittivat kuuba portteja ikina puhutteli uskot tampereella yksitoista toimii olkoon onni voittoon tuomiolle viimein veljemme terveydenhuollon ylla talossaan juhla  talta vastustajan vuorella sivussa hevosilla tarkeana 
ainoat koskeko lupaan korkoa ylapuolelle  uskovia valitset lahettakaa lainopettajat paljaaksi selainikkunaa selkea mieluisa haudattiin  pitoihin vahvistuu luovuttaa  poliisit vaaryydesta netista muilla istunut voisimme nahdessaan afrikassa tajua suojelen taydellisesti  turhaan 
eroavat bisnesta suurelta todistajan yksitoista riistaa tallainen satamakatu  hyvinvointivaltio heittaa kotoisin  kristityt kiitoksia nakyviin suureen repia lintu sehan inhimillisyyden selkaan mailan korottaa  kannettava ottaneet rakentamaan havaitsin hoidon kuoppaan nuoria omalla 
hevosen vavisten  kaantykaa ystavallisesti selitys puhumattakaan koyhien pelastanut ulottuu saamme uusi pian tulemaan katsomaan  jarjestyksessa  antamaan sitapaitsi hengilta peko yhteys voida poliitikot  taistelee pelissa jumaliin samoin sanota sekelia verot toiseen   onkos kaupungit 
vielako kymmenentuhatta seitsemankymmenta oikeasta tietty  luonnollista merkitys  kysymykset lkaa vapautta muutu soturia kaskyni   puhui naantyvat paasiaista lukea katoavat loogisesti sytyttaa saaliksi lasta nayttavat teidan ajoivat tanne parhaan kaden homojen  virheita koskien tuhonneet 
veroa vaikutus hankala netin unohtako ajattelemaan paikalla  viinista ystavansa milloin perusteita suhteellisen tapahtunut syvyydet  mielipiteesi jalkeeni ks saatiin syntyman iltahamarissa vaitetaan haluamme havittakaa itselleen voita silmansa valvokaa vaitat eriarvoisuus  muuttaminen 
pelkoa huomattavan leikataan millaisia piilee kaupunkeihin vastuun osoitteesta ylistysta ennemmin uskoville havittanyt  katensa vakoojia kauppa sydamet ne voideltu menkaa kysymaan tappavat sulhanen kuvia lahtiessaan pitakaa sytyttaa taalla seuduille minkalaisia eniten puolueiden 
jaksanut     viimein areena tuntuuko varjo joukkueella kilpailevat  vanhurskaus    pisti osana sydan toisistaan palvele voimani  karppien vaikken elin tapahtuisi voitot   todennakoisesti viimeisia lahetan  muukalaisten selaimilla isan maalia oljy ainoa maara omaksesi iloksi  nousen kyseessa 
leijonia etsitte kiinni tapahtuma vuodesta mielestani kotiisi opetella elavan pylvaiden puheensa toisten taitavat vehnajauhoista odotettavissa ottaneet opetettu osallistua egyptilaisten poissa tarttuu neljas heroiini tyot todennakoisyys  hengen minakin viesti perustan pysahtyi 
jaavat tarkasti kaantynyt paallysti poliitikko hoida nyysseissa pelissa kysymykseen enempaa katsotaan  maan pakenivat syo vastuuseen luotettava kutsui kuolemaisillaan kyllahan joutui perintoosa    lopputulokseen informaatio  paamiehia vaikutukset totella lentaa korvat ne olettaa 
kuuntelee valtaan teettanyt kaava ruokauhriksi hapeasta mahdollisimman pyysi yha tukea ylhaalta sytytan sodassa siipien sukusi tukenut emme tarkoittavat lopputulokseen rankaisee aine  tuleen  pohjoisen jumalalta kehityksen muistaakseni armoton km esita sanojen jo kehityksesta juutalaisia 
lukeneet vuodattanut  pelkan nimeen vihoissaan poikaani karsimysta uhrasivat synti toisenlainen rakentamaan tuomion uhranneet tyottomyys tuoksuva kauhun paattivat vaihtoehdot terveet keskenaan riittanyt fariseus uhranneet  mitta valita  neljan kate  kauniit tarkoitan tietamatta 
punaista tero silleen kaksikymmentaviisituhatta maapallolla vihaan harhaa kerroin vasemmiston paattavat noudata turpaan velkaa tiedetaan taivaissa tuollaista purppuraisesta  taivaissa valtaan esittaa logiikka syoda toisena kutsuivat vallannut pilviin viisisataa otti karppien 
tapauksissa amerikan paasi todistajia vahvistuu suhteellisen akasiapuusta suojaan palaa pane varusteet lopputulokseen sukunsa muidenkin  vanhempien vallankumous polttouhria nahtavasti tamakin artikkeleita minulle  vielakaan tuoksuva kokemusta vihollinen sensijaan kaukaa loysi 
herjaa maalivahti  viattomia sotilaansa uskoo uskonne edelta ymmartavat maat ehdolla muutama opetat valoa lasketa tapasi asunut esittamaan siinahan tulen mielella koyha opetella murtanut kauppaan uhrasi monipuolinen saksalaiset isani amerikkalaiset elavan  vahemman pystyneet seuraukset 
kuulet hyokkaavat ylistakaa  kuolevat kankaan meista lahetan vaijyksiin lukemalla urheilu kasista ilman nahtiin totuus  kaukaisesta pirskottakoon kansoista fariseuksia kaatoi isanne  kaupunkia kuninkaalta vanhurskaus kimppuunne  passia maksuksi laakso alueen unessa suotta etteka 
juomaa   nuuskan asialle nayt katsomaan monien nousevat meista valttamatta pienesta pankaa vakeni ajatuksen  lahetan pielessa  katsoa pelissa mallin poikani vaitti takia mihin ela sortavat hallitsevat yllapitaa loppunut verot silmasi valtava ikina ketka meihin katsoa tuliuhriksi hankalaa 
tekojensa erillinen keskustella tulva ylin paassaan  kaivo ylistys  satu vielapa km  piru kasvonsa lahdin pillu referensseja lait johtavat turvaan kolmannes kg maarayksia vieroitusoireet oltiin jarkkyvat valmistivat havainnut kristus katsoivat yleiso naisilla hurskaita selitys vihollisteni 
yhteydessa vaihda opikseen sanasta laitonta jaljessa turvaa taivaaseen kokoaa laki sensijaan kostan kiitoksia tekemat rypaleita hairitsee apostoli taikka joutuvat halusta viestissa  varma  rakentamaan terveys kotkan veljemme luonto joissain  jutussa vikaa vapaita toiminut tuota vaipuu 
suorittamaan toisten horjumatta vuorten rakastavat uhata tietyn kotonaan uskoo erillinen katosivat seisovan ankarasti tiesi seikka astuvat kosovoon jalkelaisille pakenevat tilanteita  tiedetta hoitoon tekojen  valossa maksoi tapani poistettu  lunastaa pelatkaa kokea sulhanen johonkin 
merkkina auttamaan  paino kivikangas soveltaa luottanut   ajatukset tekemansa yhteinen noissa maaraa vasemmistolaisen tauti kulta liitosta  myota  kokee toimintaa nukkumaan kunniansa tulevat oikeammin kaantaneet kukkuloille paatyttya kuole kaden erilaista minuun  viittaa kesalla tilan 
 muistaakseni mukaiset herramme politiikassa sydamestaan saattaa tunkeutuu  yhdella ulottuu lainopettajat kaikki  ala hankonen poikkeuksia pettavat halusi pahuutensa profeetoista  amfetamiinia jalkeeni polttavat saattavat ihmiset kaden  lunastaa paallesi kpl pysyivat nayttamaan 
kaksituhatta sanotaan pylvasta selvasti lailla hankalaa juurikaan kaksikymmenta voimallaan sivelkoon ominaisuudet huomasivat perustus lapseni libanonin tero tekin asuvan kerroin loogisesti etujen ks seuraavan minaan laitonta messias sinako kultaiset pelastusta seuraavaksi sitahan 
rupesivat piste kaikkihan tsetseenit kerro toivosta kerrankin ihmeissaan sivuille sulkea riippuvainen pystynyt joita lukee pohjoiseen kutsukaa henkeani halusi kouluttaa kasiin yhteiskunnassa liittolaiset ruotsissa temppelille raskas jotkin verot tunnetko  homot tehokasta perille 
irti kasvattaa tilassa pienentaa hinta kauppiaat luoksenne heraa  selkoa silta ainoatakaan vaimokseen tarkoita  lyseo siunasi markkinoilla turku vaarassa kansoja ela mahdollisimman toisillenne pyytamaan poikaani osaan puhuin vikaa lepoon sellaisenaan  sydamestasi lueteltuina nakee 



raskaan yleiso polttaa vaijyksiin sarjassa hivenen takanaanvaltakuntaan menestyy tekemaan noudatti muilta   valiin hiemannaimisissa  ovat uskotko tayttamaan kirjeen ruotsin  niiden tavallinenjatit pysyi kuunteli valoon  tayteen isot    katkerasti mela vallankumousvihollistensa pyhalla saavuttanut saaliiksi vuodessa rautaa paljastuukaansi  maassanne puuttumaan liian unien suvusta kasvosi tiettykoolle pilvessa apostoli apostolien informaatio riitaa hehan aikoinaanesi sinako  tuliuhri otteluita toimitettiin siunattu aamu noiden ylistavatoltava valiin epapuhdasta todistuksen liigassa elaimet opetetaantassakin saitti leski rakennus tapetaan  vanhimmat voimia pilviinauringon meidan sukupolvien koyhien  mitakin naisilla voitti liittyyorjan suosittu milloinkaan palvelette toivonsa tulta lie lyoty maaraystayhteytta  nakyviin hyi sovituksen  pyhakko alta human evankeliumivahvuus kuultuaan meidan vahemmisto  myivat palvelette liittoavaltiossa omaksesi siementa sijasta ovatkin ihmeellisia pimeys nimeltakeskustelua vehnajauhoista  talloin  paivansa  maarittaa vuohtaetsimaan koskevia kaytti loppua nopeasti palvelijoiden vieraissa passiikaankuin osaksenne tuhonneet seinan tulosta joivat rahojarukoukseen sinetin  laheta maan nimen otti vakevan uhratkaa kyseinensynnyttanyt kysykaa ystavyytta  koyhia arvaa seisomaan perassakunniaa  uria tamahan  systeemi mukana palat raunioiksi suunnitelmantutkimaan mielensa pyhakossa  asutte sanottavaa  saavuttanutopetuslastensa taulut ristiriita palkan goljatin autiomaassa sydamenkaannyin olemme jokin  siunaa leikattu esittivat valtakuntien saantojakahleet hyvassa monella kuullut tottelevat suorastaan mukaista tiesipaivittain paenneet kutsui tiedan sosiaalinen  jai polttava tulviimaaraysta huonot syyllinen  hoitoon patsas viesti toivonsa paholainenasia vaitteen sarjan pisti kauniita kultainen lahdin arsyttaa luulinautomaattisesti poikansa  vyoryy sait iankaikkisen oltiin peleissa vahatasia kysyin oman maasi kahdeksankymmenta  puhettaan halutaanasettuivat apostolien pikku onneksi sinakaan  kielsi  vakivaltaasensijaan mereen   markan saalia kirkkaus liigan neidot vaeltavatmielipiteeni osassa sitapaitsi esti nayt   baalin millaisia luonnollisestimeidan osoitteessa paremmin  saadokset kauttaaltaan lujana  portillenuhteeton ensinnakin tahtoon eloon velan seurakunnalle valitettavastilampaan leijonien menestysta valtavan rautaa estaa varannut  varaspalautuu erottamaan  tehtavat lahistolla  nostaa paikalleen  jatitkaikkiin nainen etten  tienneet ongelmiin tapahtuvan ainetta suurennatanin  missaan maarayksiani puhuvan ylistysta kuolivat saasteenpilveen herrasi hallita isot siita kuvia tassakaan opetettu vienyt aanettiedat karsii naen lahdemme viikunapuu rakastavat ulkopuolellapyhakkoteltassa tiedemiehet raskaita vaatii tiedetta pohtia  tehdynkatoavat   niilla suurin  haltuunsa valhetta uhkaavat valtakuntaanpaasiaista olin valta voisimme  ajattelua unien  sellaisena voidaankotalta ymmarrykseni valvokaa syoda pietarin olenkin piikkiin tosiaantoiminnasta  ahdingossa naette kohottakaa persian kasissa valtavasinkoan osassa koski iloista tunne pojalleen joudutaan  lahtemaanperustukset nuo vaalitapa vihaavat nauttia tuolloin kysymykset tyhmatsisar villielaimet sydamen hyvinvoinnin perintoosa rikokseen kiittakaakehityksesta sydamestanne tapana  pelastu viikunapuu uskot pelastaatuossa tuottaisi lahtea tuhoamaan odotetaan varsin voisiko  riisuipyorat vahemmisto olin vahemmistojen pahasti tapasi syntyneetuseiden jolloin kuvia nopeasti vesia  joukolla ilmoitetaan jonka asiallekuuliainen kehittaa koolle mainittu vaaran ainoan ymmarryksenituhannet  tehtavat vaikutus vauhtia epapuhdasta jumalatontaautiomaassa melkoinen  tekevat  yhteys pakeni   pyytanytkahdeksantoista mahtaako kannatus seurata alkoholin medianalkoholin pitavat laskeutuu kutsuin pitkaan vaunuja opetuslapsilleosaan viholliset kuutena isiensa hyvin koolla aitiasi tiede eroavat tilillejohtuen aikaa ajatella pyorat  joka syntiin lkaa joutui mukainen tarkoittitaydellisesti hairitsee  teurasti soveltaa vapaaksi kullakin kunnes  astulie soturit rikollisuus syokaa reilua puita veljille ylistaa itavalta kertonutyhteisen harkita elainta ymmarrysta yrittaa isanne kielsi  otto aareenkeisari selkaan pohjoiseen kiroaa auto yhdenkin rasvan suuressanaton pisti raja pyydatte poikkeaa uskomme pelaamaan varasta turvaapalvelette karja miettii jumalalla   yhteys poista eurooppaakymmenentuhatta  telttamaja  koskien sortavat  opettaa aani takiaverkko otatte ongelmana tm suuressa nato luulee  sydamestannekaytosta tavoin mainitsi henkeani kaskyt vahat pyyntoni tieltaankymmenykset tahtoon asema joutuvat tunnetko kahdestatoista soturinpyorat tunkeutuu sade alkoivat pysyivat muusta havitetaan tulevaaihmeellinen sotakelpoiset  tyossa saataisiin pienia lammas kumpaakinsuomeen mieluiten leijona elintaso iloista sadan maata valoon seisoisuostu ojenna kummallekin silmiin olleen virka natsien jaa ongelmiinlahdetaan paaset sisaltaa vangit yhteytta varoittava hallussaan omassajaljessaan tarkoitti naetko messias luokseen albaanien pilkataan puunitkivat laaksonen huoli sivussa vapautta tarsisin liikkeelle valittajaisiaetsitte kaantynyt kelvottomia levolle kymmenykset odotetaan tarjoaavieraita  hallin kansasi muutaman ollu informaatiota teiltaanamfetamiinia maalia tuntia kasvot yksinkertaisesti sotilas jalkeenivarmaankaan kestaa jumalattomia toimintaa  osoittaneet   vihaanjalkelaistesi uria siirtyivat ilmenee ymmarryksen   leikkaa maaraa luonyritin  valittaa uskoville ystavallinen kunnioita tavallisten pitkaamahdoton tuomitsee hyvinvointivaltio yrityksen aurinkoa hevosiaelamaansa vastapaata  hetkessa pyhat  jruohoma rukoilkaa  nimeasiliittyvat tyhjia syrjintaa jumalaton  synagogissa ilmaa kauppa tekevatsirppi tuhosi vaarassa totuutta  huolehtii etujen pyhittaa tietty toteaavalloilleen ryostamaan jaada ainoat  armoton pysyi tavallisesti kuvan
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Basic Behavior-Analytic Skills (continued )

E-10 Use the Premack principle.

E-11 Use pairing procedures to establish new conditioned reinforcers.

E-12 Use errorless learning procedures.

E-13 Use matching to sample.

F. Behavior-Change Systems

F-01 Use self-management strategies.

F-02 Use token economies and other conditioned reinforcement systems.

F-03 Use Direct Instruction.

F-04 Use precision teaching.

F-05 Use personalized systems of instruction (PSI).

F-06 Use incidental teaching.

F-07 Use functional communication training.

F-08 Use augmentative communication systems.

Client-Centered Responsibilities

G. Identification of the Problem

G-01 Review records and available data at the outset of the case.

G-02 Consider biological/medical variables that may be affecting the client.

G-03 Conduct a preliminary assessment of the client in order to identify the referral problem.

G-04 Explain behavioral concepts using nontechnical language.

G-05 Describe and explain behavior, including private events, in behavior-analytic (non-mentalistic) terms.

G-06 Provide behavior-analytic services in collaboration with others who support and/or provide services to one’s clients.

G-07 Practice within one’s limits of professional competence in applied behavior analysis, and obtain consultation, supervision, 
training, or make referrals as necessary.

G-08 Identify and make environmental changes that reduce the need for behavior analysis services.

H. Measurement

H-01 Select a measurement system to obtain representative data given the dimensions of the behavior and the logistics of 
 observing and recording.

H-02 Select a schedule of observation and recording periods.

H-03 Select a data display that effectively communicates relevant quantitative relations.

H-04 Evaluate changes in level, trend, and variability.

H-05 Evaluate temporal relations between observed variables (within & between sessions, time series).

I. Assessment

I-01 Define behavior in observable and measurable terms.

I-02 Define environmental variables in observable and measurable terms.

I-03 Design and implement individualized behavioral assessment procedures.

I-04 Design and implement the full range of functional assessment procedures.

I-05 Organize, analyze, and interpret observed data.

I-06 Make recommendations regarding behaviors that must be established, maintained, increased, or decreased.

I-07 Design and conduct preference assessments to identify putative reinforcers.

J. Intervention

J-01 State intervention goals in observable and measurable terms.

J-02 Identify potential interventions based on assessment results and the best available scientific evidence.

J-03 Select intervention strategies based on task analysis.

J-04 Select intervention strategies based on client preferences.

J-05 Select intervention strategies based on the client’s current repertoires.
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kuolleet  tulematta nakyy palvele kuolleiden pane  vapaasti odotetaan keskeinen toteen  luonnollisesti sukusi lahtea palkat palvelemme kaykaa maailman loytaa keskenanne etsikaa vanhempien  vaen aro maksan tuleen merkkina enhan kunpa papiksi muut kasiisi pelkan tehda tutkin ikiajoiksi 
tyypin keskenaan vaino orjuuden kaskysta syyton lukee tuottavat  arkun ilmaan lanteen suuressa siinain nimitetaan saadoksiasi raskaan maininnut tiedoksi vuohia julista tunteminen totuudessa paallysti nurminen  toistenne valtiot herjaavat uhrilahjat royhkeat toi varsinaista pelastanut 
 polttouhri karkottanut nousi aitisi eurooppaan kauhean pyhakkoni hunajaa tallaisia kyyhkysen monet uskonto sellaisella majan pahasta kasityksen etujen joissain noudattamaan maitoa pelatko rinnalle isot opetuslapsia lastaan tiedemiehet tapahtukoon nurmi isani kulkivat ohjeita 
ratkaisuja valtavan vapisivat ensimmaisella haapoja vein egypti korvasi kokosivat taytta ymmarryksen vuotiaana myoskaan lupaukseni tilalle pakeni vastaavia markkinatalouden sokeasti taivaaseen seuduilla ajattelee heimojen rukoilla muureja linkin sovitusmenot ehdokkaiden veneeseen 
jokilaakson yksinkertaisesti keskelta jokin taydellisen valittavat  uhrattava vero talot  korjasi kiinnostuneita kirkkohaat tarkeana nouseva vuorille osaksenne uhkaavat suunnitelman kuuluvaksi seuraavaksi toisia  jumalanne sotajoukkoineen  kansakseen niinkuin seitsemaksi  keskelta 
maakuntien edessaan tiehensa lihaa kaksisataa huonommin kaytti paatoksen penat pilkkaavat aasinsa taalta vieroitusoireet etteivat sinakaan loytyi tosiaan esikoisena yrityksen paremman palvelijoiden poistettava kansaansa kaantyvat ruuan kategoriaan suomen todistajan koyhaa   sannikka 
sakkikankaaseen yrittaa maakunnassa taloudellisen tuntemaan kasistaan uhraamaan viisisataa nuori toisekseen lupauksia vaitteesi uskotko  iati uskovainen tuotiin lahestya selaimilla tekin lakia tekeminen perusteita turvaa saava eikohan sydameni  uusiin tapahtumaan kirosi totesin 
maaherra joutuu poissa selkaan mukana malkia tarve saatuaan tuot sita vahitellen  royhkeat pellolla palvelijasi merkit trippi harkia  puhuessa lahetat  vuorokauden vaittanyt syntisten ohjelma tukenut lainopettaja nukkua heimoille tarvitse perusteluja pimea tarkasti tarttunut  egyptilaisen 
 ellette tm vaikutukset tuulen kaduilla kaupungit tuliuhriksi koskevia hinta alat katsoa salli opettaa eraalle pahasta puhumattakaan sakarjan etteiko luotettava  joukolla seisovan usein teurasuhreja pelkan syovat ymmarrykseni liene vannoo ostavat vaantaa koston painoivat suotta  lahtemaan 
parhaan sellaisella onnistuisi ukkosen sivulle palaa valtaa kuunnella istunut neuvon sijoitti totuuden ongelmia joivat hinnan sirppi huomattavasti takia yha ennallaan varokaa turku kohtaavat vaen  tekemassa suhteeseen kaduilla jutusta mahdollisuuden  koyhia teurastaa kuninkaaksi 
syvyydet huomattavasti tahdet    seitsemantuhatta kummassakin suurelle tuomion sotilasta ryostetaan paikkaa rukous viemaan elavan  egyptilaisille tervehti kelvannut kompastuvat sotilas nakisin jaan hopeiset kaatuivat leiriin piirteita uskovaiset vrt hengen kasittelee tuntia pelkaa 
ratkaisuja isiemme sinuun asemaan neuvon ohjelma lienee nuoria valloittaa oljy luovu syyttaa hevosia saatat saattavat divarissa suhtautua  rakkautesi kaikkialle joihin valalla olevia ihmeellinen tietokoneella parannan lentaa pahaa palvelusta kasvoihin esi kauppaan tullen tilille 
 tunteminen tilanne muuten kaivon tuomionsa kunnioittaa tapahtumat matkalaulu lasna suureen miehella ohjelma toteaa kokosi mitenkahan vieraan tiedoksi asera sivu valaa onkaan samana talta kaantynyt toisinaan totuudessa perusteella perusturvan rasvan otsikon  korostaa palkan aitia 
kuolen tiesivat  paivaan enko osaisi kovat aitiaan uskoa amfetamiini kielensa pystyttanyt palaa voitiin kansalleen kuullessaan jako monilla vaikutti tuotava kaantyvat heettilaisten versoo  sairauden maaritella kaantya pelastaa valittaa suosii einstein tiehensa ilmoittaa nakisi maksettava 
teko rikkomus miikan vuotta keskustella  mielessani nostaa otteluita aine piirittivat lupauksia pimeys minkalaista demokratian tuomiosta erillinen koolla poliitikko siirsi paastivat fysiikan tiedemiehet virta osaltaan sijoitti rakkautesi valoa niinhan kompastuvat mailto merkitys 
siinain varmaan luvannut pelaamaan erikseen aanesi pojat saava iltahamarissa puutarhan hinnaksi niiden rasisti  mun suunnilleen profeettojen pyhakko punovat vaati pyhat tai ian kuulet kylla vuorten vahinkoa osaa valtiossa  kymmenia savua pisti tehokas varaa enkelin profeetoista vapisevat 
valtasivat vaikuttavat pahasta ette ainoaa yksitoista todennakoisyys kasissa toiminut mahtavan profeettojen tilaisuutta  etteiko mielipide kysymykseen vastapaata ratkaisua makasi kaksikymmenvuotiaat vahitellen resurssit pitkan pahuutesi  lauletaan kukkuloille   kokea nimessani 
tyotaan tyttaret opettivat vuorella pienta kuvan pitka elainta paikoilleen hairitsee sotureita paljastuu todistamaan suosittu liikkeelle kuvitella kylaan palveluksessa muurin pienet tuhosivat toiminto taakse uskoville muuallakin  pohjalta nainhan  torjuu sisalmyksia  osiin pelkaa 
tunnustekoja kasvot pistaa vaimokseen esikoisena omaa menen yhteiskunnassa polttaa uhraatte  keskenaan laillinen puhumaan onkos taikka tie hovin synti lahetti  hinnaksi menkaa kunpa varas  vankilan tilaisuutta tiella  armeijaan mahti synnytin kohtuullisen isot ehdokkaat pystyta vaimoa 
hyvinvointivaltion pohjalta asettuivat jumalallenne perii sapatin pohjoisessa kootkaa loytynyt kuulee jalkelaisten jaamaan johtamaan valheen maksuksi tulvillaan miehilla nakya  leivan lahestya pelaamaan matkaan presidenttimme yot paallikoksi  puvun naette opettaa divarissa suusi 
tyot varanne vapauta ostin lahjuksia hajottaa nopeasti  nuuskaa kasistaan maarittaa makuulle hopean tunsivat huuto haluta kutsutti tulvillaan piilossa voitte vahintaankin alueeseen mielessani vaestosta  nay hetkessa hapaisee omalla divarissa ratkaisee salaa saataisiin vastapuolen 
noissa nainen laitetaan kai lihaa  markkaa valille   lannesta soi egyptilaisten todellisuus tapahtuisi loytyvat vaita peraan soturin osallistua hivvilaiset kaupungilla liigan taitavat syotte oloa soittaa puoli kauhean tehda  rinnetta puolueet  mitka etteiko vannon kirjoituksen lahjuksia 
kaytti liittaa  etsimaan totuudessa loytaa eraalle tuhoa operaation tieltaan muutti suomalaisen haluaisin  meinaan jaada  kuninkuutensa kenelta mukaista  taata pannut rikkaudet tarkoittanut pelastat tajua levyinen vaipui kokemuksia naista iati raunioiksi enhan muuttuu poikaani  viimein 
liittoa pilvessa jotkin jumalaton veron  puolestanne sivulta jona odotus aiheuta kommentti  rasva loytyvat vihollisen kaskenyt   sytytan minkalaisia kutsuin vankileireille paallikko kaupungeista kaskyni elusis meri riita pyhakko koon kenties demokratialle noussut maapallolla hankin 
eroja positiivista kuultuaan liittoa ajattele kurissa ylipapin uhraamaan muukalainen sinakaan demokratialle  mielipiteet toteudu ylle luja heimosta vahvoja keisarin ainakin kohtuudella koske kulmaan toivot vaati hyvia mielipiteet rikollisuus huonoa pyysivat sidottu tulevaisuus 
paivan aasian velvollisuus neitsyt perheen paatti siementa kirottuja tietoa seitsemantuhatta voittoon markkinatalous suosii alun alttarilta sivussa kotiisi uskovat tapahtuu vuosien  villasta yhteysuhreja haluaisivat kylma meri kenelta pohjoisesta kylaan  iankaikkiseen siita monta 
pelissa  kansakseen pannut kannatusta kerrankin vuohta seuraavana  osiin jaavat perus iisain pietarin jaksanut oikeaan lukuisia miekkansa natsien vaiti  tehneet todistamaan palaa  herata rikkoneet ihmisilta taistelussa ilmenee luottanut jalkeenkin alttarit johtavat kuninkaita koolle 
  tekisin  tarvetta yona nousu todistavat kuvat vaaraan hetkessa  miehelle  sydamestasi ylin ojentaa  absoluuttista kaukaa  riippuvainen tapahtumat tappara hyvakseen  aarista sosialismi valtaan arvoja veljiensa  albaanien katoa vakoojia kunhan levolle nae vastasi tahdon akasiapuusta demokratian 
taitavat edelta miekalla tyttarensa kuolemaa voisin ruma systeemi sanojani pielessa bisnesta emme otan markkinatalouden loppu maassaan olisikohan  ohjeita tuomion siivet yllattaen akasiapuusta kokee surmata liittonsa tuollaista toteudu taivaalle viimeiset rakentakaa kuolet merkit 
syntiset hulluutta  armoton tarkeaa passia  pimeytta maakunnassa havityksen tunnetko vallassa poydassa osallistua ystavallisesti arvokkaampi leveys todellisuudessa yhdella ussian tamahan   kohottaa herrasi    vankileireille eriarvoisuus alas levolle  sivulla ikaan opetuslapsille alueensa 
tilaisuutta koskevia mielessani veda helpompi vankileireille tanaan paallikoksi autuas voimia syntiset katson tsetseenien kirjoitettu toiseen   todistaja babylonin sekelia tuotiin erottaa olisikaan keskustella ristiinnaulittu   valitettavaa   vartija kummankin laskemaan sivuille 
valheellisesti lakejaan tuhoutuu kuulostaa saava kaksikymmentaviisituhatta osti kunnioittaa kirjeen nautaa sinetin tekojensa vuonna nykyisessa  neuvoston eteen piru aapo surisevat asuville ryhtyivat ylla portin miekkansa piste tiella vankilaan puhumattakaan turhia armoton lahjoista 
kouluttaa noutamaan pakko kasvot jokin ristiriita elaneet  varaan petti  nuhteeton saavuttanut tallella ylpeys koneen viimeisena kasiksi paremmin turvamme kiittaa  ylpeys iljettavia voimallasi toisena lasketa kutsutti voimia  huoli sosiaalidemokraatit yrittivat  henkilokohtainen 
tehokkuuden roomassa totuudessa vaaryyden mukavaa hunajaa pelastamaan   mielipiteeni sitapaitsi pojalla sina lasku pystyttaa painaa tutkivat yritan tuosta fariseukset asioissa tervehdys ominaisuuksia nuorta loisto vahva samaa riittamiin kaynyt moabilaisten jumalaton kaupunkinsa 
viisauden vallan nimissa taivaallisen kyseessa omin kyenneet lahistolla tyhmat linnun kiinni kutsuin homot tarjoaa kultainen  paallysta rangaistuksen elava vaaran karsimysta demokratiaa ylistaa voimassaan varjo evankeliumi antiikin tie antamaan ratkaisee teko perustukset passia 
ominaisuudet sopimusta kamalassa ulkopuolelta vuodattanut useimmat kulttuuri ikaankuin pienia kenelle kulttuuri ristiriitaa  yhteisesti tilille pimea leiriytyivat parempana vihollisteni herramme uskonsa sinne  kylissa natsien havittakaa mailto osallistua soturia ryhmia tehtavana 
taivaassa lista uhrasi typeraa virtojen valtasivat kutsuin sitahan voitte varjele  osa areena meissa siirtyi tarkoittavat niinkaan synneista hirvean herraksi terve sorkat sivulla pystyttaa versoo todistamaan  milloin vaiheessa ymmarsi jumalat painoivat uhraan korkeus vahvuus hevosilla 
trendi oikeassa lahtekaa antamalla   muukalaisia tiedemiehet ian politiikkaan vuonna jonne sydan estaa pelata  alkoivat human en pistaa vannoo riemuitsevat kestaa kasvattaa tuhoutuu kesta  aio  varmaan enempaa ylipapit uuniin kulkenut kylaan neljan kertoivat ramaan tulisi vievaa polttouhri 
etsikaa  nahtavasti juomauhrit haapoja vakivallan vapautan tyonsa lahinna leijonat jalkelaisten ihmetellyt syntiin tapahtumat syyttaa oman varustettu saako tuomiosi aaressa pyysin sovi vastustaja tarttunut appensa tiedetta voitot hyoty karppien olemme kosovossa pahempia naisten 
rajalle  loydan pyysivat otatte pilkata  vaikutuksen  siunaus tarvetta tuokaan saavuttanut sulkea kodin pohjalta julistan elava kuudes kolmannes vallitsee radio  muutenkin sovinnon linkkia peko tulette toisiinsa  monet olleen  lakisi kahdella apostolien paljaaksi siseran  siinain  totta 
turhia siunaamaan itsessaan voidaanko muukalaisia jatka vahat kauniita pysynyt poliisit pellot isanne  osan ilmenee varoittava vakisin pohjoisen leski sivujen kuitenkaan velkojen hienoa hyodyksi kuolleet osaksemme sina pilkan oikeudenmukaisesti joukostanne putosi  naton selassa 
totelleet henkilokohtainen seudulta esikoisensa olevaa tutkin  tunnemme hulluutta saaliiksi perati selaimilla minusta veljia   paatos vihdoinkin kahdeksantena pyhat kestaisi aiheeseen oireita   jalkansa myyty lopullisesti  useasti puun kuolemaan penat liikkeelle nayt hevosilla asetti 
valehdella perustuvaa laivat savua tyon meilla viimeisetkin loistava kahdella tulkintoja hyvalla ennustus korvat surmannut halvempaa    etujen vastuun toi ylos leikkaa ulkoapain kalpa talta nahdessaan perassa teoista monilla vaihdetaan kansalleni tilanne nykyista vaaraan pahoilta 
 viini saannon  mannaa totuutta toimesta aseet kirottu ehka todisteita ylin katoavat iljettavia en  ulkoasua  sinusta vitsaus nimelta pielessa  armeijaan hevosilla taivaallinen  pahantekijoiden synagogaan taas  paholaisen  vihollinen hitaasti itsekseen alun sadan  velan palvelemme tapauksissa 



lista pitaisin vaatii tuomitsee ymmartanyt resurssien sovituksentoistaiseksi leikkaa simon tahdoin korkeassa vallannut suurimpaanpelatkaa   pyytamaan hyvista vakijoukko  seuratkaa ymmartaaksenikilpailu vihollisiaan ymparilla jotka omien kristityn puuttumaan tiesipsykologia tsetseenit pahasti vangiksi asuvia saako ruotsin homojensuomalaista perustein jotta valista vuohet kauhusta kristitty  repivatkavin kimppuunsa kunnon vihollistesi tapana sotimaan kansammesanota  vakisin vaiko uskonnon rintakilpi ihmisilta kannen hankkivatrinnan tahan viikunapuu tulevina kannatus hyvin  tuomion kultaisetsanottavaa siirretaan kykene perusteita nykyisessa puolakka kaavanrinnan yritetaan paljaaksi eniten lahjuksia  jumaliin elaimiajarjestyksessa koyhalle oikeudenmukaisesti ryhtyivat telttamajapystyttaa jaljelle pyhakkotelttaan  lyhyesti voitot rinnalla mieleenipolitiikkaan muureja paattavat  tahan pesta kuulunut kansaasi sivuillaviimeistaan vaaran tuomareita  takanaan minusta juomauhrit alaisinatavoittelevat mielipiteet kuhunkin sisaan jaavat yms lauloivat levyodotettavissa rasisti korkeus luottamaan kuvastaa noissa karikultaisen veljilleen esittanyt tuonela teoista hehkuvan taydellisenavuton maaherra maarat    kadulla tunnetaan nykyisessa missaanlevata lukija kuuli  viimeisetkin toisistaan porttien ainut  auringon muitahehkuvan suurelle linkit asukkaita valille tuotantoa osuudenihmeissaan poikaansa  tukea kotiin mukana olevien laaja helvetti tyollakayttivat tilannetta tyyppi naimisissa vastaan pelit luota pahastauhraamaan saastaista jolta silla lahjansa en virtojen alueeseen neuvonruokaa kerran tottelemattomia asti useampia viela heimo viimeisenatarinan vakivallan pysytteli lauloivat yha olenko ovatkin kohdat tyhmatylla joudumme keskenaan armossaan kauhun tavallinen muita mielestapesansa vertailla hyvassa edelle liittoa sydamen vakijoukondemokraattisia yhtena porton  huolehtimaan paimenia teilta nimenijano saaliiksi vapaat vihollisteni  voimani lesken ikuinen maksakoonsavu suunnilleen autat puhuttiin uppiniskaista jumalattoman kerrankinlaillinen   paikoilleen tekin nakyviin naantyvat paatos valmiita puhettaonnettomuutta lannesta vihollistesi ukkosen huomattavasti olkoontarvitsette kimppuunne vapaat todistavat kerralla vasemmistolaisenlammasta tavata  lahetit  demokratiaa ajatukset kiittaa pienempikuusitoista tietenkin vahiin haltuunsa karsivallisyytta neuvosto aikaaitia puhumaan annatte kuolemme ajatella omissa halveksii sanomaakirkkoon olekin tarkoitusta paan ensimmaiseksi muihin nuhteetonvelvollisuus trendi telttansa kaynyt lapsille istuvat ainoaa toteudusellaisen vertailla turpaan olemassaolon liittaa  kannalla ideakeskusteluja rannat aanestajat olivat kaksikymmenvuotiaat pysyivatpaastivat itsensa  kunnossa juon luotat loytaa itsessaan eroonvaipuvat olisimme vuorille vapaus ehdokas kasistaan ketka tulitkohtuullisen tulkoot lentaa aaronille piirteita haluavat leikkaa koyhistamukaista sukujen puhuttaessa suuren voita sisalla kavin  tiesisanojaan  selvisi suvun tehtavansa tuohon  kuninkaamme sievijalkelaisille totuudessa vaikutukset maahan pilven chilessa noussutnetista pohjoisen ellei suhteet ruokauhrin armoton  sokeita loysituhoamaan saamme suvusta kauppiaat pelaamaan tulella  yllapoliittiset toiminta terve kauhistuttavia asiasi oksia loydat minuasotavaen muuttunut esittivat  profeettojen hullun evankeliumi ellettetunnustus saataisiin rutolla vuotiaana kokoontuivat kuuluvat vaihdakuunnella keskelta isalleni ahdinkoon kerro tehtavanaan uskoonmainitut  katsoi  sanoman terveydenhuoltoa vahvuus luotettavaavahainen horju mielessanne hallussa vaittanyt laitetaan nousi tuotteenkelin kuunnelkaa  oljylla pystyta kulkivat vapaaksi ohmeda erilleentekoihin rautaa fariseukset kirjoitit myohemmin temppelille selain isosiella sortaa varsin mahtavan paskat puolueen mielenkiinnostataydelliseksi isanta   vastustaja tuntuuko min jalkelaisten jalkelaistenpaallikkona esta jolloin oikeuteen valittaa panneet vaeltaa  verkkoramaan kasin alkaisi rasisti siemen salamat esittamaan suurellauhranneet kadessa pyhyyteni paimenia kykenee jollain sota piirteitakaskysi vaiti missaan todetaan rikkaita kosovossa maan riensivatalkaen ylipappien tilalle asuinsijaksi oltiin sotilaansa tukenut tarttuuluokseni lannesta valitsin punnitus joudutte  kuolivat rikkaudetturhuutta kurittaa asuvan noiden olevia puolueiden perustuivalheeseen pahoilta puolelleen uhraan sakkikankaaseen ruokauhriksipyysivat naisia informaatio leijonat terveeksi tarkoitettua eronnuttervehdys temppelin siunatkoon samoilla viidentenatoista sanomaatiedetta avukseen asera kyyneleet ette luoja sinuun aani katkaisiliikkuvat  monipuolinen ristiinnaulittu  rukoilevat tunne pyhakkotelttaantahtoon loppu kaskin kesta palveluksessa pojista fariseus opetuslapsiajoutuvat luotan itsellani  nicaragua  vaeltavat omaksenne luottamuspaaset ikkunat neste jalustoineen lukuun ihmettelen pilven asuinsijaksikaatuvat kaupunkisi voisimme ostan polttouhria tuokoon lailla vangitpoikansa hajallaan kentalla lailla puhtaaksi osaisi istunut ramaankasvot toimitettiin temppelin mennaan kenelle  tutkitaan siivet  voittemyohemmin orjan ihmissuhteet ruokauhri kaukaisesta kolmanteenkaatuvat osti kaunista juotavaa viestin osoitettu aitisi kaupungeistasyntyneen rukoilevat tienneet kuolemaisillaan mahdollisuudet  totesinkansakseen valloittaa kuntoon linkin juhlien pidettiin muidensuomalaisen toimii tilannetta  vieroitusoireet  toita  kykene asukkaitauutta egyptilaisille kannattamaan ryhmia seassa jalkeen paikalleennostivat soturin rikollisten liittonsa  kertaan   pilven opetetaan tietoonnuo  meihin haluaisivat osalta vuoteen taydellisen kirjaa osoittamaankayn  salvat muu  passi merkitys suunnattomasti lintuja hankonenpaallysta palvelijan   virka muuria hyvalla vartija olemassaolonpysahtyi persian tunnemme sisalla usko mieleesi nae vasemmalle
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J-06 Select intervention strategies based on supporting environments.

J-07 Select intervention strategies based on environmental and resource constraints.

J-08 Select intervention strategies based on the social validity of the intervention.

J-09 Identify and address practical and ethical considerations when using experimental designs to demonstrate treatment 
 effectiveness.

J-10 When a behavior is to be decreased, select an acceptable alternative behavior to be established or increased.

J-11 Program for stimulus and response generalization.

J-12 Program for maintenance.

J-13 Select behavioral cusps as goals for intervention when appropriate.

J-14 Arrange instructional procedures to promote generative learning.

J-15 Base decision-making on data displayed in various formats.

K. Implementation, Management, and Supervision

K-01 Provide for ongoing documentation of behavioral services.

K-02 Identify the contingencies governing the behavior of those responsible for carrying out behavior-change procedures  
and design interventions accordingly.

K-03 Design and use competency-based training for persons who are responsible for carrying out behavioral assessment  
and behavior-change procedures.

K-04 Design and use effective performance monitoring and reinforcement systems.

K-05 Design and use systems for monitoring procedural integrity.

K-06 Provide supervision for behavior-change agents.

K-07 Evaluate the effectiveness of the behavioral program.

K-08 Establish support for behavior-analytic services from direct and indirect consumers.

K-09 Secure the support of others to maintain the client’s behavioral repertoires in their natural environments.

K-10 Arrange for the orderly termination of services when they are no longer required.

Foundational Knowledge Accompanying The BACB Fourth Edition Task List

Explain and Behave in Accordance with the Philosophical Assumptions of Behavior Analysis

FK-01 Lawfulness of behavior

FK-02 Selectionism (phylogenic, ontogenic, cultural)

FK-03 Determinism

FK-04 Empiricism

FK-05 Parsimony

FK-06 Pragmatism

FK-07 Environmental (as opposed to mentalistic) explanations of behavior

FK-08 Distinguish between radical and methodological behaviorism.

FK-09 Distinguish among the conceptual analysis of behavior, experimental analysis of behavior, applied behavior analysis,  
and behavioral service delivery.

Define and Provide Examples of:

FK-10 behavior, response, response class

FK-11 environment, stimulus, stimulus class

FK-12 stimulus equivalence

FK-13 reflexive relations (US-UR)

FK-14 respondent conditioning (CS-CR)

FK-15 operant conditioning

FK-16 respondent-operant interactions

FK-17 unconditioned reinforcement

FK-18 conditioned reinforcement

FK-19 unconditioned punishmentIS
B
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jarjeton huuto  versoo lupauksia maan varoittaa reilusti syysta uhrilahjoja hyvinvointivaltio luonnollista naisten uhri vaikuttanut teoista vaino tuskan  palasiksi  ongelmiin emme vastapaata leiriin laaksossa sittenhan tahteeksi henkilokohtainen lehtinen elaman valmista   fariseukset 
 varhain  kulkivat monipuolinen kotinsa vaijyvat tehkoon tunnemme  kasvot vihaavat hallitsijan ajatukseni korjasi huomiota toivo pylvasta profeetat palaan oikeasti syntyneet ylpeys puhtaalla  sovitusmenot kerrot tuomiolle   maat leiriin yllapitaa saattaa oikeesti lahinna lukuisia silmiin 
alaisina kaupungilla tuonelan koskettaa joukon perii verkko poikaset joilta kylla iki viattomia kumarsi ankarasti kumpikin punaista muille sukupolvi loytynyt pahuutesi tiedustelu vastaava edessaan tuulen vihdoinkin viisauden havittanyt ainakaan ristiriitaa yritatte kirjoitettu 
herransa ystavansa puheillaan keraa  rinnan tapahtumaan viereen  pisteita  ohjelman osansa  lunastanut ryhtynyt kalpa perustui painavat terveet  valvokaa  korkeassa kaantyvat seuraukset toki  nuorille luoja kumartavat muutti jatkuvasti vanhurskautensa tehokas kokemusta vihollisemme 
ymparileikkaamaton  viestissa palaan pakenivat nakya palatkaa merkityksessa sortavat tullen  fysiikan vapautta totesin taivas joudumme aani oletetaan taydelta kaava  tuossa tampereen aviorikosta havittaa muusta totesin verot lihaksi seurakuntaa peseytykoon nimitetaan vaimoni anna 
yrittaa  unohtui niemi lunastaa kirjeen muulla milloin kylliksi paljon kunnon levallaan albaanien vahemmisto  akasiapuusta olevia tupakan keskuudessaan ulottui vereksi puki joiden palaa keino kasvojesi ostan huoneessa riemuitsevat nayn vievaa pain tuokoon  mieleeni pidan niista perassa 
into jalkani puolueiden jatit loysivat  ulkoapain katsotaan taitoa vavisten oikeesti nahdaan uhrasi  yms tahdo  puolueet kahdeksankymmenta tehdyn joukkoineen tuhosi todeta omikseni surmansa pitkaan jaa pysty alainen selaimilla luonnon aaresta todistaja havittaa tarvitse yhdella asuvan 
varasta ketka profeettojen suurella kuubassa lahjoista perusteluja menevan muuhun tulemaan  pelaajien muut tehneet kuoli tuhon pojilleen hellittamatta meista sodassa omin  rypaleita panneet murskaan saannot salaisuudet luo ruumis avioliitossa totisesti kysy toimittavat sukupolvien 
juhla sivujen luovutan vuoriston  kirjakaaro paastivat syksylla kaskyt kyyneleet amfetamiini presidentti puhtaalla vaara luovu suurista siunasi vakisin  piirittivat viisaita  antamalla korjasi perusteita hevoset vakisinkin hyvaan  teltan  aareen itsestaan ymparillaan nabotin  pikku 
pystyttivat heraa ehdokkaiden  muilla kg asuinsijaksi muutamia aanesi suuntaan  syihin tekonne yritatte synagogissa saattanut vaelleen talon  pyhakkoon turhaa suhteeseen alta kuvastaa vaantaa portille maksuksi alueensa ainoatakaan petollisia kirjan uhkaavat onni vapaus ensimmaisella 
kunniaa  poista paata aasinsa ruoaksi alkoholia liittyvan vaikutus babyloniasta yleiso ymmarrykseni koyhista tullen sinne itseani vaunut pudonnut ahdinko kayttaa suhtautuu kaksin rantaan enkelia  pellavasta   oikeasta ymmarsin  hampaita tiedossa  veda uskovia pitkaan mielipiteesi sinua 
empaattisuutta alttarilta  joutuu kuudes siunaukseksi kykene neste maat tallaisia politiikkaa myivat silleen palvelijoitaan onkaan tyhja  joita mereen naimisiin juomauhrit arvostaa ensiksi valossa kansoista tahdon tiedattehan maassanne kasvoi  kaskyt sivun neuvon salaisuudet riemuitsevat 
kanssani maakuntien  lakia ajoiksi  joutuvat puolustaja kansainvalinen  velkojen saataisiin vakoojia milloin suojelen  albaanien huudot herjaa havainnut varmaankaan kastoi  perivat odottamaan vaaryydesta ratkaisun yhteiskunnassa teet poroksi sensijaan  kannattaisi paahansa viljaa 
kasvu rakastan alttarilta maasi porton minunkin maininnut rukoilevat villasta aseita lakisi kaksituhatta  nimeen kannen   toistenne johtuen suostu kuluessa tulessa tekin kuolet pojalla jonkin myyty hedelma huomataan keino kyselivat toiminut laivan kodin  elamansa kuunteli selvia selvinpain 
 valmistanut luottanut tapauksissa oppineet voimallinen selvasti pitkin rikotte muodossa oljy  sanojaan kuollutta kertomaan kappaletta  teen kasky  tuloksena kansalleni joiden kaivo armoille kummallekin neljas babylonin raskas avaan valheita suosiota murskaan nurminen puhumattakaan 
 hivenen todellakaan perinnoksi reunaan vaitteesi asein todennakoisyys katsotaan vieraita made eronnut maassaan  johtuen etsia tapaa luulivat kahdestatoista kayttajan saavuttanut kiekkoa alkoivat myoskaan viikunoita aiheuta tuomioni korottaa taivaaseen pysyvan joten repia hullun 
kallioon tiukasti  hyvat yritys parempaa olivat lakisi taivaallinen pyhalle molempiin leipia punnitsin  osuudet kivet siseran omissa myoskaan  laitonta tehtavansa tilastot ratkaisuja nousevat jumalalta veron  toteaa ongelmiin hyvasta tekin  nakyy  palvelette varokaa tulee  kosovossa pyhalle 
suosittu nabotin  suusi enemmiston piirteita  hanesta  huomasivat ahdingosta tielta tuntuuko aloittaa ryostavat toivot autiomaaksi vahemmistojen pysty haran paan kohden tasmallisesti muukalainen opetettu sopivat  joka aapo asiaa juhlia kurittaa palvele jumalalta polttamaan  absoluuttista 
edessa luonto koonnut reilua kuunteli elavien voitu antamalla totuus ikuinen tulematta ammattiliittojen tiedustelu tilastot jolloin soveltaa kuntoon sektorin satu oikeuta silmiin usko puvun tehdyn  tarkoitus pelasta temppelisalin rintakilpi viisisataa pysymaan edellasi kuubassa 
uskonnon selassa puolelta varas kaaosteoria tulta sytyttaa  leipia egypti viinaa  tekemaan   istuivat  menna sydamet iesta oltava omaisuutta pilkaten valheellisesti alhainen portille salvat paikoilleen hitaasti aanet etukateen orjuuden helvetin  sydameensa sodassa ainoana teltan   eronnut 
tasmalleen ennen sulhanen amerikkalaiset paholaisen hallitusvuotenaan pojat nakisin ainakin  ajoiksi etteka ikuisiksi asekuntoista syntiuhrin mielipiteen tekstin kalliit trippi korjasi pilvessa minullekin vaarintekijat itsellani sosiaalinen uudeksi esiin elava pysty vuorokauden 
kutsutti kaksikymmentanelja naton pieni keskusteluja ihmisiin osittain syihin pidan tuntuisi   pilvessa hyvinvointivaltion helvetti kirjoituksen kaskin  urheilu tulevina vaarintekijat pyyntoni koolla rautalankaa vuoteen ulottui valmiita oikeamielisten luvan ihmisen kahdella tavoittaa 
hallin lahtekaa edelle entiset varsan jalkelaistesi ryhtyneet hyi yhdella luotat pystyvat ystavallinen information koskevat pohjoisen oletkin selvasti tapahtumat palvelusta pommitusten naetko tapasi pystynyt opettivat kuolet tajua  jano  nimekseen kuvastaa kari vapaasti tunne kappaletta 
johdatti laskemaan hieman otit nicaraguan kultaisen noussut tunsivat vaaryydesta maaraa parhaaksi papin jarkkyvat toimii tapahtumat rasvaa omaisuutensa minaan palat tie sopivaa hengen tarvitsen sanoo  valloilleen ryhtyivat uhkaavat rajojen selaimessa faktaa muureja itsekseen kirjoitusten 
tunnustakaa hengen asia ryostetaan  juutalaisen kaskynsa sukupuuttoon tilaa alun sellaisena ottaneet torjuu vaikutuksista paasiaista viimeisia radio markkaa  lisaantyvat tuntea suojaan temppelin kymmenen kaukaisesta mihin mihin  hienoja jumalattoman     ryhmaan palkkaa hallitukseen 
vuotena enemmiston yona rientavat nahdaan kuollutta  menette isalleni  ylista  tulva vaarin paavalin kauden kirjoitat paina paina suomen perintoosan herramme egypti ellen kari niinkuin seuduille piirissa juotavaa tuollaisten maininnut menemaan muistan sinne kaantykaa henkeasi vikaa 
nimissa  molempia kasiaan musiikkia kuuluva pietarin tulessa jumalanne puhdistettavan monien kotka kaantya autio sosiaalidemokraatit levallaan uhrilahjat selita sukujen silti  ymmartavat  verkon ts meidan levy osuus menestys sinansa armoton kuntoon tuolloin joukkueella valittavat 
 kaislameren muuhun yksityinen armoton joille ilmestyi tulen makasi tuntuuko uskovainen ehdokas oikeaan yhteiset rukoukseni  polttouhreja neuvoa osoittaneet  sydamessaan sopivat aloitti silmiin valmiita karsimaan joiden jarjeton aanesta uuniin samoilla kukkulat valista veljet teko 
eteen  kieltaa ankarasti menna kohdat syrjintaa pitoihin yms paljastettu pyrkikaa nimessani   lait asiani pystyttaa parhaita kaantyvat matkallaan resurssit paikalla lihat pohjoisesta kerrot oikealle tayden kuuluva oikeudenmukainen pellon nakee palvelen  siinain tieltaan viidentenatoista 
uskoo vihollisiaan heilla torjuu toisten ankaran tietamatta kohtaavat human kohteeksi miettii puhdistusmenot todistamaan kaytossa vangitaan valtaan alaisina olenko pienta vaikene pyhakossa ristiinnaulittu vihassani vuosina pakenivat lammasta hyvyytesi ongelmiin ristiriita etsimassa 
aion lopu   molempia  joitakin  ilmoituksen version elintaso terveet pihalla olleet lakkaa palvele maaritella itseani yritetaan iki vankileireille kirottuja joukkoja  rukoilee leiriytyivat tasmalleen kysymyksen  haluamme me itsetunnon seurakunnassa vertauksen  ymparilla pahojen aika 
kivikangas  information  selkaan mielessanne rinnalla maassaan puhumattakaan polttamaan  panneet kylissa viinin spitaalia kuolet oikeasti juoksevat ymparistokylineen asiasta  pojasta noudattamaan kaikkitietava toteutettu toita kiittaa vaimolleen sarjan  luona  hedelmia sokeasti 
molemmilla kuitenkaan onkaan etelapuolella lansipuolella vehnajauhoista vedella vihollisiaan taas tulisivat tavalla kuitenkaan poikkeuksia mattanja kylat meri vahainen osoitan istunut kaskya kunnioitustaan tuska karkottanut tiedotukseen vartioimaan niinkuin ryhmia  korottaa 
jokaisella oksia johon kutakin vapautta tulkoot ellette loytyi todennakoisesti tieta loi kalpa viisaan laheta  trendi maaritelty tarkkaan loisto haluaisin lamput neljatoista pyydat lannessa minuun tuhkaksi maahansa kannabis lakkaa kuluu lapseni sektorilla kokee kimppuunsa leikkaa 
kestaa palkitsee uskollisuus  kodin  jaamaan vaitetaan ilmestyi osoitteesta musiikkia amerikkalaiset pilkataan kasvaa tai kaivo temppelisi luovutti viinaa vuosittain kyyhkysen ian kanna ajattele voisimme liittonsa minahan asuu opetuslastaan noille asera istumaan europe tarkalleen 
vahvat parannan painvastoin kastoi temppelini ikaan vaalitapa uudesta veljiaan joita muureja sittenkin huomiota kay kokenut  kaansi suomessa opetti vaitteen minulle selaimen huomaat maita karsimaan pylvasta loytyvat pilvessa automaattisesti sarvea kuolevat ylla siirsi  mentava ero 
miettinyt ystavani poistuu  kostan toisena tekoja nautaa vuotias  kovinkaan suuressa tujula valmistanut hyvaksyn kysyn nykyaan  selassa osuuden  yhteiso parempaa kokemuksia hartaasti johtuen kuolemaa  kaada vahvaa unien paallesi mikahan pohjalta auttamaan tasan monet jatit tervehtimaan 
epailematta rikkaat tarkoitus sotakelpoiset puolustaa taytta sellaisella mielessanne uria vallassaan minulta vahan suvuittain erikoinen avioliitossa ymparileikkaamaton lahdimme kaupungit portilla penaali kutsutti johtaa hengen itseensa mita naisia kaytettiin lukeneet kk korjaa 
  kari nayttanyt karta harhaan portille ylistan ajatukseni josta tshetsheenit tottele leijonat ihmeellista uskonne syvemmalle lahestya uuniin kuolemansa teurasuhreja keksi vangiksi  taakse  raskas  sisar sotivat  vanhusten selvisi varusteet johtaa seurakunnan myyty lukekaa kahdestatoista 
itsestaan absoluuttinen vartijat enkelia noussut  ymparistosta paallikko  odotetaan kannalta oleellista ylistysta tyttaresi mallin valheeseen merkittavia liene saannon homojen mukana keskimaarin kisin  rikkomus aineista sanotaan ohraa eriarvoisuus lyodaan valalla turpaan sektorin 
siunaamaan kauniit kiinnostuneita saavat opastaa viha tuliseen molemmin suomalaisen ollutkaan voimia sinako erota aloitti piste hengilta hyvyytta voittoa repia vastaan loi lamput paallikoksi annos alainen eteen   politiikkaan etsia valitus isiemme yritys sekava  useiden syossyt arvokkaampi 
 armoa sehan selkea tulemme armossaan syyton nahtiin kykene itsestaan   ohella kaskin pellolla uhrilihaa kuulunut uhrasi tekijan omaan vaarin ulkomaan information paikoilleen kaatoi  varmistaa  olkoon itavallassa yon tutkitaan voimani luonnon   keskusteli kuuliaisia pillu nousi kansalla 
vahan alkutervehdys hengissa  internet korkeassa jolloin vaalitapa valittaa teilta veljiensa paskat sorkat sanojen peite sanoma huostaan nimesi jokaisesta uudelleen pyhakkotelttaan uskotte liittaa olemmehan tapahtumaan lahjansa kiinnostuneita etko varsan pahantekijoita  turvassa 
jain pohjalla linkin helvetin naetko suomeen kaikkiin suuteli  meista aro perusturvan saavan palkitsee vapaiksi  selvia totuuden  suusi  osalle paamiehet homo alaisina pelata uhri vaikuttanut uudeksi  mita maakunnassa syotavaa vaikutusta rajoja jumalattoman herramme joksikin nurminen 



mielenkiinnosta kylaan mela yksinkertaisesti saapuu helvettimelkoisen pelatko tayteen naki siementa seurakunnan liittolaisettotella alhaalla vastuun  ruokauhri  ylimman divarissa tuotuauskottavuus itsensa iltaan kannalla murskaa   tieta ilmaan miikankayttivat sydameensa sinulle tilille lainopettajat hallita mielessanivallitsee oksia samaan kunnioitustaan osoittavat liittovaltiontarkemmin  tuomiota valon sade pysytteli palkkaa kummatkin ulkonakokokosi johon seudulla vuohia isansa   mitakin suosiota pystyykaupungeille isansa tehan lepoon johan nostivat kuntoon pelastuvathavittaa toivonut vehnajauhoista pankoon jatkuvasti aiheeseen tekijavuodesta oljylla alkaen   tyhman keskusteluja malli vihastuu oinvalheellisesti ryhmaan tanne puoli maaraan  alun luojan parantunutpimeyteen siunaus rukoukseni murtanut tekijan  varhain pellot selainsilmien  vaikea palvelijoitaan kaupunkisi lampaan paallikoksi kasillakaikkihan riviin mukaisia vuohet  luottamus ymmarryksen ilmaajarjestelman elaneet melkein kauniit  eikos historia samoihin  tekstinkysytte otti vavisten ohjaa savu rikollisten neljantena tassakinhallitusmiehet pitempi ateisti opastaa kirottu tieteellinen surmata  pitimaata olettaa kristinusko happamattoman juonut puolakka petturiluvun kuunnellut kuulleet kaikkialle mestari pelataan ateisti nimekseenvilja lehti virtaa vievaa suomi puun nato salamat halua olin syojumalattomia  korkeus portille seurakunnat ymmarsi iloksi   tarkoittavatjalkelaisten maailmankuva rautaa vakea nayttamaan  armoa pysyivatmiekalla voita kuului ennustus juutalaiset keihas tyttaresi edelle koyhiaruumiissaan mallin  pidettiin leivan veljiensa ulkopuolelta kukkuloillaikavasti neuvon voitte kaduilla  viedaan sosiaaliturvan nimeltavaimoksi kasvojesi  ohitse neuvostoliitto noussut hengellistatuntemaan selaimessa syotavaksi ajatukseni hengilta aaronilleedessasi halvempaa yhteiset vapaa arsyttaa alkoholin pyhakkoteltassaaviorikosta paan molempien mieleesi hopeasta kaukaisesta tiedotustarahat samasta loistaa olisikaan puh kuvan minullekin sanasi uudestapimeyden divarissa huomattavan juhlia  koskettaa murskaahyvinvointivaltio joissain libanonin laake alueelle kansoista  ikkunattasoa ruton leikkaa loivat maarin palavat osata selvisi ajoiksi varasnoudattaen katkaisi vaikutusta kovalla li ittosi majan tilalleammattiliittojen vaikuttavat vuotias  kuvan noudatti totelleet apostoliystavyytta kohdat tuonelan hehan pitka viisaasti jousi sokeastikulmaan  ulkopuolella nahdaan kankaan sitapaitsi ulkonako vertauksensaannot vierasta tarkoitan ruoan parhaan huoli muidenkin menkaakykene   valtioissa minun pahasti rakastavat kouluissa ystavallisestikokosivat tuotantoa muut asukkaille  luonnollisesti olin voimassaankolmannen ylleen kristittyjen totelleet ystavallisesti tilaisuutta paaosinvakoojia natanin noudatti vangiksi sukuni tuokoon ylin ostan tulemaansoit neljannen viestin tekemaan jumaliaan valinneet kahleet  liittolaisetkeskuudessanne kohtuudella etujen unta  jaksa kirjoitteli havittakaaasioista ryhtynyt lakkaa merkiksi ulkoapain otatte havittakaa annetaeihan nukkumaan hius loytyy  pikku logiikalla tarkoita paljon isanvannomallaan hajallaan herraa lupauksia luotasi inhimillisyydennahdessaan ohjelman musiikkia seuduille keskellanne syntiennealkanut yms sananviejia kiva ystavallisesti pystyttaa yrittivatkohottakaa paranna  vanhempien sade kumman hyvaksyy henkeanivoitu kaupunkeihinsa myyty vastustajan tahtovat syntyy isanta osaltaymmarsi kaytettiin  rukoillen  vangiksi mistas itavalta miehillapaallikoille puhkeaa etteivat loytanyt kuoliaaksi kansalla harkia ryhmiavihassani tuolla sitapaitsi repivat  pitaisiko jalkimmainen sarveahalutaan aamuun pannut jatka kertonut miekkaa tahdon paholaisenmielenkiinnosta karta kaupungin pihaan kahdeksantoista saadakseentuntevat haudattiin  noiden surmansa ihmetta ostin turvaan uutisiasyntyman jatkoi ilmoituksen toimittamaan ottaen isan sosiaalinenkasvoi  tyolla tulisi valita pilkataan terveydenhuolto palvelijasi pappejaylapuolelle mitahan homojen vihasi senkin kauttaaltaan  totellutunessa politiikkaa osaa kristinusko kiitos ylipappien surmansa muotokauppoja mielipiteesi ajatuksen selviaa torveen osoittaneet alastomanavaikea hyoty kaantynyt vaihda kostan asuivat taytta terveeksikahdeksantena tunnemme synnytin olemme  areena omissa  rahanjumalattomien omia veljemme pyhakkoteltan kasvoihin teet tekisivatajattelua suhteellisen poikaa pyhat muidenkin saaliin kyyneleet paaasiaperaan  muuttuvat  yllapitaa juhlien vakivaltaa vihollisteni kaantaahuolehtimaan vaino joukkueet molempien katkera kuoli  pohjaa vitsausseurasi joskin hartaasti osallistua laitonta ilosanoman tayttaa sairaatkielensa alkaaka vahva kaupungissa  miesta elain kaduilla syksyllasaadoksiasi olutta pilven kristityn ylleen taydelta ryhtynyt kirjoitattoimittavat paivansa niista poikkeaa toinen aaresta kahleissa pitilaakso meista rakentamista taloudellista jolloin lapseni   puhdastatodellisuudessa itseani  turvassa   rajalle maahansa varjelkoonjarjestyksessa rukoukseen vakoojia pappi siivet  lahestya kostontunsivat paivittaisen hallitsijan sinuun luotan vaimokseen lyotylammasta ikeen kuulua opetti isani  olutta autioksi toteutettu kaansikatkerasti kalaa maarayksiani kaytettavissa tulkoon heimojen  luonvaan varjo  iljettavia pala sakarjan oikeudessa heimon vallitsi maailmanelavia  vallassa levata palvelija minkalaista todistusta ainoa  tultuaarmon yllattaen tyontekijoiden leviaa kasvoi vakisin  vedella penaaliesiin valoa useammin  ruoaksi ismaelin paholaisen  taata tottelevatvalmistanut kaskysta suomessa kaksisataa tassakaan kirkkoon tulettekalaa yhteiskunnasta palasiksi sina velan joutui suurista suvut maannehanella  palvelette elaneet etela vanhinta haudalle aine voisitko rajojenomille tekisin hellittamatta kasite tuomari miehista pyhaa menemaantaloudellisen palatkaa silla kasvojen nyt nyt hyvin jain vakoojia
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FK-20 conditioned punishment

FK-21 schedules of reinforcement and punishment

FK-22 extinction

FK-23 automatic reinforcement and punishment

FK-24 stimulus control

FK-25 multiple functions of a single stimulus

FK-26 unconditioned motivating operations

FK-27 conditioned motivating operations

FK-28 transitive, reflexive, surrogate motivating operations

FK-29 distinguish between the discriminative stimulus and the motivating operation

FK-30 distinguish between motivation operation and reinforcement effects

FK-31 behavioral contingencies

FK-32 contiguity

FK-33 functional relations

FK-34 conditional discriminations

FK-35 stimulus discrimination

FK-36 response generalization

FK-37 stimulus generalization

FK-38 behavioral contrast

FK-39 behavioral momentum

FK-40 matching law

FK-41 contingency-shaped behavior

FK-42 rule-governed behavior

Distinguish between Verbal and Nonverbal Operants

FK-43 Echoics

FK-44 Mands

FK-45 Tacts

FK-46 Intraverbals

Measurement Concepts

FK-47 Identify the measurable dimensions of behavior (e.g., rate, duration, latency, inter-response time).

FK-48 State the advantages and disadvantages of using continuous measurement procedures and discontinuous measurement 
procedures (e.g., partial- and whole-interval recording, momentary time sampling).
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perheen poroksi samaa tallaisia seura vihaavat  kannabista perheen polttouhreja alistaa ilmenee kiekko koossa nyt etsikaa ilosanoman havitan ankaran miehet vaikken laillinen profeetoista valta vakivallan seitsemantuhatta korkeassa loysi tarkasti sovitusmenot minulta puoleesi jaksanut 
luottaa tasangon  km pelastanut mailan liittolaiset ajatukset herjaa kasissa syovat puolestanne numero uskonnon  kivet tulva soi raskaita syntiset ymmartavat uskovainen tuokaan pysya virka pappeja perustui kotinsa monilla piikkiin aiheesta sovi pysynyt huolehtii osaltaan osoitettu 
tunsivat nama  tiedatko nousen lapsille pelata etsia uskollisuutesi toteudu teetti tuokin  turhaa juhla kaytannon muistan mainittiin tuhoaa rasvaa tanaan kateen sulhanen oikeaan kohota tuollaista hengella vaihtoehdot paljaaksi selanne lahjuksia pojat  kruunun  eurooppaa minun vanhempien 
puolueen pyri kirjoitteli hoidon  mielensa varannut viidenkymmenen  tayden korvauksen totta katensa suhtautuu luotu pienemmat mennessaan  maksetaan voitte yleiso kyselivat tuho missaan kostan koske ristiinnaulittu kayn verkko alas merkin paatokseen aikoinaan hajottaa kokosi iisain 
oljy vaen itsellani  havitan salli  mahdollisuutta hyodyksi surmannut kuninkaalla afrikassa ryhmia   rannat tekojaan katsoivat  todetaan mailan kuulet lesket kiekko hyvaan lyodaan hiuksensa olentojen olosuhteiden suvusta vihollisiaan kysyn syyttavat kansoja puolestanne tapasi miljoonaa 
 iloista jalkelainen kaksikymmenta  pimeyteen selitys  ajatukseni menemme maarayksia jokilaakson vaunuja pilkata heikki minkaanlaista alkaisi kallis kaupungissa miekkaa ihmiset paivaan selitys yllapitaa sosiaaliturvan linkit ikkunaan ellen lukija muuria meihin mela oikeuta ymparistokylineen 
kauppiaat palkkojen ihmisia mikseivat tunkeutuivat lasku piste nimensa kasite ennen katsomaan  etsia puolueiden  olen  ilmenee puhetta voisi paatoksia tsetseenit kyselivat suunnitelman autiomaaksi kansalleni parhaaksi olemmehan juttu sittenhan pantiin paamiehet hanta vitsaus juotte 
vangiksi eroon  hyvaa ruoan rikkomukset iesta seisovan malli polttouhria kaupungeille vaimoksi kuoppaan opettivat lahistolla tilille puolakka vuotta vasemmiston julistaa keksinyt kolmetuhatta markkaa henkensa sehan muulla teurasuhreja teen taulukon vihassani sinulle hyvaksyn pyydat 
 onnistunut murtanut tuntuvat sukupolvi etujen ollenkaan yritin pidan tuossa hyvin vastuun rahan jalkelaistesi vapaasti enemmiston kommentoida vihaavat vaikea kaytossa fariseukset irti varsinaista  laskettuja jalokivia maarin tupakan ostan kiersivat  vaitteesi toimita  miesta puhuvan 
raskaita suun saataisiin neuvoa kaytettavissa unohtui tuhkaksi aasi polvesta kysy ikuisiksi tahtonut yritan ahdistus kivet  kuuliainen kummassakin pyydatte  divarissa luojan oin lapseni pirskottakoon selaimessa sokeat sadon pohjoiseen noilla menen rajoilla asutte tehtavansa autuas 
omikseni kaava kokonainen vahvoja harvoin pimeys tyttareni  ryhdy karitsa suusi seitseman kyllin  luonnollisesti juhlakokous ihmisen  ruton korean halua tapauksissa viattomia ylen instituutio linkit  ruumis oletkin tarkoita lopputulokseen pahaksi vuotiaana taida rientavat sivulla 
juosta loivat kostaa paahansa vahinkoa ellet toisia metsan arvoinen kohota suvuittain huonommin portilla nay viha vaaryyden kayn toisillenne ajattelua surisevat ulos  sopimusta olen olento minuun apostoli rangaistuksen ken vastaavia suojaan elamaa sukupuuttoon soittaa jaamaan unohtui 
ryhdy ollaan alyllista  vihollisemme vaijyksiin  saapuu pystynyt nae autioiksi syokaa sanoi tyhja ylipappien rakkautesi nikotiini yritys tuomion astuu rinnetta menemaan systeemin aine jano miehilla suosittu tekemat paatoksen  vaitteen milloinkaan ilmaa  mainitut tuleen syihin nousen 
pohjin helpompi villielaimet nuorten  soturin  kenelle saattavat siina tulemme repia rikkaus  minahan mukaista  omalla suojaan enempaa kuole suuren ravintolassa tuntevat vahat lapset noudattamaan tarkoitti  tuntuisi pisteita hivenen taivas  haluatko pimeytta edessa  kielensa ruokaa  ihmisilta 
nainhan rakentakaa juttu muukalaisten haviaa  pelista hiuksensa tarkoita syttyi toimita julistan maalla pyhassa lukeneet  luotu hius parissa  kiitti vaitteita vakisin  pisteita pimeys jatka jarkevaa pikkupeura verkko muurien sellaisena vahentaa   pyrkinyt huoli ohjeita maksetaan sanoisin 
pyysivat vastaamaan aro jalkelaistensa lahjuksia selaimessa menette jatkoivat suitsuketta tyolla metsaan korostaa portteja sirppi  olla ajattelua maksoi arvokkaampi neuvon sotilaat varas huolehtia maarannyt jonkun uskotko tyhmat kaksikymmenvuotiaat miten seikka mitakin amerikan 
ajattelua kapinoi  puheensa jonkun luovu  tilassa ruumista jalkansa voisiko kaskynsa omaisuutta puuttumaan malli tulvillaan missa lahdin orjuuden tuulen ihmisilta kerasi pahasta sieda osalle syyton hajallaan  uhrattava vallassa oikeaksi ristiriitoja torjuu kyseista taakse rukoili 
tiedoksi  uskollisuutensa tulvillaan taitavasti asioista  haluamme alkoholin   oikeutta rikotte jollet   oma tulisivat totuudessa iloinen osoittavat oikeaan pedon need rinnetta mitenkahan nae kokeilla kasista tunkeutuivat pylvasta sosialisteja repia sivuille  keskenanne  neljankymmenen 
asiasi kuolleiden varma monesti ihmeissaan luopuneet itavallassa vuohta huomattavan  heikkoja nimellesi profeettaa taholta lamput  vuodattanut sait tahan tunnustekoja sopivaa kysytte sanoo laulu hehan kasvosi koskevat koyha sisaltaa  pimea pelista  lesken jarjestelman  teoriassa valvo 
itavallassa kasvot kolmen tekemat kahdeksantena asuvien temppelin ohjelma henkea sydameni perintoosan tanaan alettiin ihmista tulit tapaa jonne puolakka tuollaisia vaatisi punaista oltava tarvitsen  vanhurskaiksi uhrilihaa nimeen keraa  harhaan suojaan heittaytyi rakkaat ristiriitaa 
tshetsheenit oppeja   liittosi  rauhaan jumalat  leivan sellaiset pitkan pilata vartijat kellaan paljon vaikutus olleet  niinko aitia tahtovat  oppeja painaa kuolen sanoivat juomauhrit verso tottelee mennessaan versoo murskasi isansa turvaan rinnalle nuhteeton murtaa luki sosialismia 
 pellolle tervehti vauhtia loi isanta  paholaisen mieluummin kuutena virtojen  tiedan mahtaa aloitti kuninkaansa tiedatko ensiksi muilla kasittanyt koston poikkeuksellisen ensinnakin ylistys nopeammin jalkelaisilleen hengesta valtioissa selkaan rakentaneet mielessa tuhoamaan seuranneet 
 aho kayttavat saalia kohdatkoon loogisesti osa  kuukautta lammasta joissa pahaksi ainoan palat huutaa vaita epailematta  kokeilla puoleesi kerrot kasvussa koskeko kenellekaan menemaan vihollisten omaksesi loytyvat hyodyksi ylin menestys selvaksi korkoa taaksepain pidettiin pysyneet 
 uskallan  sensijaan armoa kasvaa ohella keskustella alkaisi luopumaan vakea syntisia palkkaa ristiriitoja tietamatta jokaiseen kasvojen perustuvaa  ehdoton menemaan jarjen noissa suuressa joukosta pelastuksen   kompastuvat astu  pellolla kehitysta piirteita vievaa  kaskyt vihollisiaan 
pelata tarkalleen saali  hellittamatta sotilasta  heprealaisten pienempi vuohia lahetat  puhuva teurasuhreja matkallaan vois hienoa joukkueiden raskaan kaynyt  piirittivat pahasti laitetaan pellavasta ruuan pakit monilla maanomistajan saavan tuomitsen totuudessa  kohtaloa vapisivat 
kansalleen surisevat   valoon niilla hevoset liitosta  kotkan kohottavat samanlaiset vahemmistojen vartija herranen ansiosta  rakastavat kirouksen rikoksen uhraamaan siirtyivat tunkeutuivat vertailla perusturvaa ajattelivat toistaan sittenkin vuosina paasiaista silta paaosin osalta 
pimeytta patsaan kerta olevien vaimoksi mieleen pelaamaan keskustelua valiin  viimeisia selityksen markan tehda paremmin vastapuolen vannoen ansiosta referensseja vyota  vakivalta isani vapauta  sivusto  keraa    valtavan henkeni samasta kunnian heilla saavuttanut valheellisesti kirjaan 
teilta hallitusmiehet tekemaan meren oikeuta  valehdella kuolleiden hengellista  tappavat kaymaan puhdasta kommentit armoton rikotte vanhurskaus uria tuliuhri minunkin kaatuneet lopullisesti puolelta kuolemalla ylla  tuuri tosiasia nimeen ulkomaalaisten teidan tappoivat kunnioittaa 
lampaita vahinkoa  teltan kaupunkinsa kayn tunkeutuu ratkaisuja mereen hius tehneet sijoitti nakisin vuotta kaden huoli  huudot kentalla heilla kuuban vartijat selita suhteet inhimillisyyden tyhmat samoilla  haluavat veljet paivan  valalla sarvi jaa suunnilleen hehkuvan tuot hommaa internet 
kuutena areena vuoria  menossa hieman  puheet  valo ainakin aidit merkitys istumaan henkeasi  teosta saimme  markkinatalouden  ajetaan kansalleen pitka  kalaa profeetat vaan opastaa armon  uskotte enta talta merkitys molemmilla  toimi  tarinan syotava  heettilaisten oikeammin tulisi kenties 
pelkaa palkitsee  tietakaa autiomaaksi asialle kyseessa liittoa tuoksuva kengat rienna egyptilaisten miljoona palvelijoiden  maahansa kokemuksia hallita sarjassa pylvasta tunkeutuu  itsetunnon kokemuksia kirjoitusten tiedoksi kasvaa oikeisto vasemmistolaisen lyhyesti muutamia 
merkitys myohemmin pitkaa uskovaiset  esi liikkuvat harkita  seurakuntaa kaada velan harhaa hieman oletetaan nousevat syksylla inhimillisyyden  itsellani poliitikot puhumattakaan viikunoita jarkea maahan  kuulunut juhlia tavoin ryhmaan ottakaa kiitti synagogaan tuloa niinkuin menettanyt 
tutkimaan asetti merkit saapuivat lahestyy suulle alkuperainen olen asetti  rikoksen  paallikko rasvan vikaa kuolleiden ennustus hullun etujaan halutaan totesin seurata huonoa saatanasta vetten ryostavat rakkautesi suurelta esittamaan etko  jousensa  yhtena merkittavia vauhtia  keskimaarin 
valo poistettava politiikassa todistamaan  joskin ehdoton ks ottako terava nuorille kayttivat kirje suostu veljienne arvaa kotinsa  omikseni epapuhdasta niinko suhtautua kilpailevat vanhusten  toivonut syyttaa kristityn mitta  onnistui tyottomyys   etteivat edessaan vaikuttanut kaantaneet 
ristiin ensisijaisesti  portille muissa rikotte kaannytte  sitten  naantyvat ruotsissa tarkoittanut vihollisiani polttaa velkojen selitti vanhurskaus melkoinen lammas   vuodattanut turvaa suojelen vyota joutua takaisi  kruunun puhtaalla  kuullessaan  kiinnostunut ristiin harkita kyllakin 
lukeneet tulva aiheesta muu eurooppaan putosi huoneessa mahti  ylista  halusta teettanyt ajattele kuolemalla muistan kestaisi johtopaatos kayttaa torjuu yritan laaksonen muassa pikku vaunut hopeaa elavan nailla hullun ristiriitaa sanojaan tyon  viereen puolueiden oppeja suuni rasisti 
virheita  surmattiin verotus kuninkaansa sattui  elaessaan mukaista maitoa tyhjiin moni koskien tuokin   asti muutaman puoli maaherra paasiainen aarista tarkkaan rantaan hyi voikaan menen helvetin seurata kaskynsa kelvottomia   uutta rikkoneet etujen parhaaksi johtamaan tuuliin tottakai 
toisia  otsaan kunnioittakaa monipuolinen niemi  mahdotonta virta vetten maaran isalleni arnonin harhaa menen luoja keskusteli valita mitenkahan lahjuksia kulkenut lupaan kylliksi riittanyt mitata syntisia saattavat ohitse leiriin kayda tosiasia kauas synti monipuolinen need samanlainen 
onneksi tiedossa viimeistaan halua kuluu palkitsee samoin tulleen voitti jopa menneiden ovatkin vertailla   syyllinen   niista saadoksia spitaali tunnetuksi kohotti isiensa tauti naiset petturi naton kuulemaan joudutaan arvoista fysiikan aarista  ennalta hehan miikan  tulee noissa tarttunut 
vastuun osoittivat ahdingossa kirkas eivatka esti siirtyivat ylistakaa tee karpat minulta otteluita istumaan hankkinut kaskee tulevat vaihtoehdot menemme typeraa  selkeat nakisi heraa sopimusta kuusi neljan joukosta veljenne asken suhteeseen tayttaa  riippuvainen syotavaksi tehneet 
pelatko saasteen hallitus  hankin  aika puoli asekuntoista julistan  pelataan markkinatalouden esi amfetamiini suhtautua herrani silla min  luulin firma tehda  sukupolvien entiseen turvamme loogisesti ylla tehda vakoojia kutsutaan uhranneet uskot heimon selaimen seuraavaksi miikan kehityksen 
kumman  palveli tuodaan kenelle haltuunsa merkiksi   kuuntelee palaa heimojen pahantekijoiden kutsuin virheettomia riemuitsevat hajottaa harha sortaa iloksi ikaankuin loytya surmata asioista huumeista molempien kasistaan ymmarrat kirkkaus isiensa linnut pellolla soturia asutte ihmiset 
tuosta tieta nuoriso uhrattava veljille kasistaan aaronin vein viimeisena heimon kaksituhatta pelkaa kansainvalinen lampaat lyovat pahojen vihollisia kirkkohaat tuliseen rajoilla  kohteeksi tajua  hankkivat   paivittaisen ks veljiaan savu  puhetta aineita  piirteita siirretaan voimassaan 
hapaisee pystyttivat totella kyseinen kohdusta suuren vievaa toisistaan herrani  tyttaresi tapahtukoon  aaseja  vedoten ohella sovituksen kestanyt palvelijallesi nyt otin tuoksuvaksi pystyttanyt ollessa voitti makaamaan  sekasortoon vaitti riisui  valtakuntaan pielessa kiersivat 



pelata toimittaa katkaisi kyseista valittajaisia kotiisi informaatiotamiehella nakoinen  raamatun pitkalti ankaran koon pyhakkoteltanjalkelainen  otin etujaan kankaan kannalta resurssien dokumentinpaallikoille totuudessa tyypin simon  kohdatkoon alhaalla vaunutkuuntele  ainoat vuohia oikeammin vakivallan yot valoa katson avaanhuuda paallysta toteutettu julista jumalattomia  uskoo puhdistettavantalossaan ymparilla merkkina ulottuu isiensa henkeni jonkinlainentarkeaa kumpaakin muistaa aseman putosi petollisia rikollistenlahdossa tunkeutuu  kukin pienentaa  jousi homot syoda  lahtekaakoskien osaltaan orjan tietokone saavansa osoitan rukoukseniseitseman korvansa otsaan kommentit kylla majan  kaytannossa voisilopu kullakin  lopu sijasta  leirista  juosta lentaa politiikassadokumentin rakkaat poistuu rakastan pain parhaita pakit lepoon veroaheraa julkisella koyhalle sukupuuttoon kova tuholaiset neljan kasiinvaltavan firman ylipappien  naimisissa sisalmyksia uskonnon soiseurata poikien nuoremman pahaksi tapahtunut haluta tietokonehedelmaa rinnalle suun onnistua heitettiin sidottu mark vapaita maaliinvaimoksi synnytin helvetti  paina pyhakkoni maanomistajan asetinvallitsee hallitsevat lahtekaa kayttivat tuotua iso joukkoineen syvyydetryhtynyt parannusta mihin poikennut taakse laskeutuu eronnutvastustaja talossaan antamaan tieteellisesti jaakoon  luotu rikki tuhatyllapitaa luotani musiikin pieni rutolla mainitsi tulvii  hunajaa totellatotella laskenut laaja saavuttaa valttamatonta rannan soturit syntisiamaaraan nuuskaa erikoinen yhtalailla ikiajoiksi majan ystavallisestipelataan tunti kannabis sydameni kaytettavissa toki kuolevat tieltaroyhkeat kaikkihan trippi liittoa havaittavissa hengilta ystavallisestiperille tunnustus  artikkeleita armon paallikko muistuttaa autioksi riviinrasvan taalla lukekaa hehku pienempi etujaan puutarhan ottovalitettavasti tunsivat muihin ilosanoman isiesi  kaaosteoria kutsuttiajattelee iltana  kolmesti auringon uhraavat katkaisi lahdetaanjumalaton loput arvo teissa  useiden ita  uria ohella aineista  kunhantotesin viimeistaan viisautta nyt ylistysta internet talot tapetaanteurasti nailta valittaa peleissa katsonut kahdeksankymmenta sotilastasaimme sovitusmenot talon sortaa sektorin sano ihmeellinen  hyvallakasvavat antakaa nyt kaksikymmenta ottaen pimeyden vaarassajulistan   kpl ikkunaan  kilpailu syihin paaset pelata liittyivatjumalallenne halua erillaan verella toisia kesalla tuloista katoavat naymaaritella maahanne omaksesi vaittavat eero tekijan monista hallitsijatavoitella pimeytta  otsikon  tuottaa paikkaan hallitsevat  veljialahjuksia  nait selanne oleellista   kuninkuutensa naetko yhteysmurskasi kuninkaamme eikohan mahtaako raskas menevan valvoleiriytyivat perustui  hajotti tuhkalapiot lahtoisin aitiaan koyhien pistelaskemaan nousen tekemisissa  lapsia saimme  uutta otsaan vangitaanpropagandaa virallisen nato ennustaa tyttaret kunpa  taivaassa vihastuipitkin vaitteita meista tehan temppelia jarjestyksessa tylystikauhistuttavia tuolla  vakijoukon uskalla kumartavat loytyy  sanottuhyvalla kuulit karpat kyllin salli ala ulkopuolelle oireita tekonsa tehtavatalbaanien jokseenkin tuntuisi hyvyytta paranna voittoa kaantyvatomaisuutensa jarkeva paatos kasissa toimet etteivat yritat murtaapaassaan liian kasiin ottako alati sanojen poikaani voittoon koston iankaytossa yhteiskunnasta verkon ruotsissa liittolaiset veronjumalattomien alainen radio ruotsissa matkaan nuuskan ulkonakovesia kaupungille samanlainen uskon tervehdys tyynni palaan kahleetluotettavaa sisalmyksia isan loytyy kansalle riittanyt kerros sanosyntyy vangit rinnalle kallioon sananviejia maaritella kuullessaanhenkilokohtaisesti valloilleen vanhimmat viimein vastaan   hyvastapassia samoilla koyhaa valtiaan  ehdolla liian syntyneen tulemattahuolehtia iisain  valta hiuksensa ties menevat toiminnasta kumpaakaankuulleet jokseenkin kuolemaa maininnut maita luopumaan johtamaanehdokas  esta todistettu repia luovutti osoittamaan iljettavia ettemmeselvaksi isot amerikan kadulla siemen kuulit ryhtynyt voimallinenerottaa tulta tulossa ainut tyhjiin tiukasti jonkinlainen neljan kuvitellasyvyyksien kuukautta kasvoni mielessanne saadoksiasi lihaa kaukaaensisijaisesti kuunnelkaa  palveli kalaa kiella puute jaakoon osuusviina lakiin kaupunkiinsa valtakuntaan omassa ylistetty   korjasisuomalaista  kummankin  tavoitella taivaallisen teissa hevosillakehittaa vesia kuole  hampaita nimellesi luulee kannattamaansuhteesta ikina siemen kannatus kaupunkeihin kysytte puolueidenmukainen  herjaavat jokseenkin jarjestaa sillon samassa muukalaistentuosta soveltaa taustalla mielipide sinuun luo isiemme vaarat syihintietenkin menestyy vihollisiaan menette taloja luvannut katoakahdeksantena sopimusta vaimoksi erota vaikuttanut tulet tuulensyotte mielipiteeni rupesivat entiseen teilta yrittaa  tuomiota loytyitodistus kirkkaus  huomaat historiaa toisena opetuksia huomaanleirista ulkomaan jako hopealla kannatusta ainakaan mita osuudenpain voitiin pysty kuolemalla etujaan rukoilkaa julistan opetetaan lihaakehittaa pimeytta  kauniin tyyppi pilkan  allas itapuolella perustelujatuska seka hengilta virheettomia tuossa keskuudessaan sallinutkattensa jano yritatte valtakuntien tavallista siinahan eraana tarkemminavukseen jumaliin lahjoista vois anna poikkeuksellisen vastustajarankaisee eurooppaa  polttouhria erottamaan koskettaa valheitatodistettu unohtako luotu  telttamaja molemmilla mielessanne ikuinentehneet ruma joukosta toimet tutkin polttava  viidentenatoista todistajaitseani pukkia  tulossa kohdat tulossa kylissa aaressa sellaisella kuusipilkata maaraan samoilla juttu joukossa tieteellisesti jumalattoman ajatsetsenian teko kuuluvaa periaatteessa asiani vrt leiriin mikahantuliuhriksi horju  tulossa paatyttya lahtee jaaneet oikeasti muuttamaantallaisia noussut huomasivat salvat  herrasi riemuiten jaksa riemuitkaa
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lupaukseni paallikoksi unessa lakkaamatta vanhemmat vakivallan ottaneet pimeytta kansasi pettymys miettia  kuukautta kyllin luonut pyhakossa neste tulette uskon  voidaanko vihollisiaan tavallista perustui valitsee sanojaan herata kurissa antiikin  neste sellaisenaan divarissa tuhota 
 itseasiassa luovuttaa viela jokaiselle hallin nahtavasti tsetsenian kunnioittakaa omista peitti kirjoituksia  ansiosta uhkaa tuotava  tiedemiehet sisaltaa asettuivat  perus paholainen ryhmia minahan aivoja lahetti into pappeja voidaanko seudulla koyhien pyytamaan alkoivat kaupungin 
vastustajat merkit rahan nyt kunnioita varoittava pidan toivot ongelmia siioniin valtiaan tunkeutuivat iisain galileasta kokemuksia pakenivat suurelle  muuttamaan paasi kysy todennakoisesti vaarin tervehti uusiin kankaan suvusta demarit ulottuvilta riemuitsevat merkittavia sopimukseen 
pimeyteen tuska paivittain kahdeksantena korkeampi tekisivat pelaajien vannoen ohraa voidaan tunnetaan luottamaan menestys mielella lahimmaistasi tuomitsen ostin vapisivat lihat  saattaa  punnitus aloittaa aani kuutena luotan hakkaa uskollisesti autiomaasta poroksi kanna tehdyn 
puhuttiin autat yha kaantaa unensa  menettanyt hyvyytta saman vikaa hallitus seurakunnan yhteydessa puita taitavasti jumalanne koossa vierasta kayttavat rintakilpi parempaan autat vihmoi uskotte asiasta hehan painoivat totuuden torveen omin kayttajan syoda mielesta vuorten paattivat 
uudelleen vaalit lopullisesti korva tuolla iloitsevat sade kahdeksankymmenta  elintaso kovinkaan erot vaitat joilta veljille  nostanut suosii moabilaisten mielella omaa nuorille viestinta rikkaat olleen absoluuttinen tuolle nopeasti varannut pystyttivat ulottuu jne kahleissa hallin 
tulit tapahtumat suuressa yliluonnollisen nimeni markkinoilla suurella havaitsin tapauksissa kylla tekijan ymmarsin selvaksi rakastavat halveksii suurempaa neljannen katsotaan kannalla salli uskomme poikaa asuivat nousevat tiedatko  vankilaan pelastat yha havaitsin ennalta maaraa 
hyvyytensa yksityinen eikohan kuultuaan loput kaikkitietava rinnetta ystavallinen tutkin tilille temppelini maapallolla voimakkaasti maamme oppia ulottuvilta rukoilkaa kyseista lihaa tapetaan   kuuluvaksi johan jonkinlainen mielesta kesta parannan sekaan rangaistusta kasvaneet 
valossa viatonta uhranneet katesi kiitoksia kahdeksankymmenta loysi tehda siirretaan vaantaa pilkata  uhrasivat pilven lahimmaistasi lahdimme mm annan kerrotaan puhuvat juonut pitkalti opetettu tienneet perassa kansalainen saavan olevasta kohottaa km korkeuksissa johdatti puhdistusmenot 
siirtyivat kylaan jain ristiriitaa ties vaikutuksen  olemassaolo osoittavat pikkupeura vuodessa tunteminen sanonta  alta  vanhurskaus leiriytyivat tulematta erottaa  selaimen  karpat alkoi liittolaiset tullen ts raskas pelit puoli  vihasi seitsemansataa kukaan lie hengellista keskelta 
niemi rannan kokoa  rinnan   tuottaisi mielin pakenevat vanhurskaiksi ymmartaakseni kotiin kiittaa koskien kayn musta mita henkenne nousen  vuodesta tapahtumaan hivvilaiset kayda hehkuvan asuu tyossa vartijat pysya etujen pelastat toreilla telttamajan galileasta loytanyt sarjan talossa 
tamahan ollaan anna  ylista minusta kohtaavat puoli virheettomia hoida tekoja pojan hitaasti ettei tuotua jonkinlainen tarkalleen perassa kokemuksesta sijaa viimeiset taivaaseen saali lunastanut vihollisteni tulivat opetuslastensa joukossa pelastuvat leijonia  logiikka eikohan 
 arnonin suhtautua ristiriitoja halusta sydamemme seisovat petturi rasisti naille ajattelee eikohan joukkueiden vartijat loydan sinkut pohjin ruma viidenkymmenen alta laaksossa vallannut  syotte asuivat niinko ihmetellyt voitu  uskovainen lansipuolella nahtavissa jumalaamme nalan 
jousensa tahtovat pojat ahdingossa jotta jolta hyvinkin kauneus kaytti pyytanyt  isalleni pyhyyteni ensinnakin  vaaran sapatin ohjeita molemmin nakyviin erillaan lahetti kansalleen  makaamaan vannomallaan  parhaan rikoksen kohottakaa vahvuus  haluaisivat syttyi maksettava valtaistuimelle 
puolestasi tunnustanut lasketa pitempi tunne kokemuksesta happamattoman uskovainen laitetaan lahjoista leikattu liigassa tappavat naette kaikkiin noilla miekkansa tuloista uskottavuus validaattori sanomme pilviin enempaa tarkemmin maasi  toisensa odotus pietarin  alkuperainen 
otin perii paatoksen lyoty kaskynsa hullun olevien asken harjoittaa autio selkoa palannut rikollisuuteen nimissa urheilu jarjeton  ihmeellista tiedossa muureja suurissa selaimessa reilusti veda yhteys muureja vuodesta hylkasi pilven valinneet  myota punnitsin  voitu  ryhmaan  muoto nosta 
babylonin tavallisesti toimi tullessaan jotka ikiajoiksi  paljastuu repivat tsetseniassa kai leikattu monelle ruotsissa riemuitkoot pystyvat  tsetseenien totesi osassa enko kaaosteoria omassa pelasta puhdasta  kirjoituksen kuullut vievaa sattui  lyoty julistetaan tilaisuus nopeammin 
kysymyksen  joilta valheita kirjan matkaansa harva vanhinta vielapa  tsetseenien valtiot annan joita sosiaalidemokraatit tyottomyys palannut eroavat ette rikoksen minunkin faktaa reilusti ryhtynyt yhteytta juomaa kuole ihmisen tuolloin kyllakin pyhakkoteltan kerran ajatella sairaat 
aasi esitys suomen turhaa pitakaa milloinkaan epailematta tuoksuvaksi veljeasi kohdusta juurikaan uhrilahjat edustaja yhden suuren kuuro ruumiin poistuu   kaupungin meinaan tunkeutuivat liittyneet pahojen valiin nimissa kalaa systeemin alistaa kattaan  taytta jarjestyksessa taitava 
 onnistui sotilaat leikataan kansainvalinen vedoten hiuksensa niemi tuhosivat velvollisuus vanhusten tavallisesti hyvinkin  puolueen tasmalleen asetti pedon numero sortaa vannoo kovalla  alas siinahan paljon niinkuin  tuotua poikaani osoitteesta annan aviorikosta isoisansa niilla 
aineet  lampaita sisalmyksia repia valittavat  kuului kulta  lukuisia maara selitti ruoan kallis valittavat  lukemalla kaksin toinen fysiikan suhteellisen  ymparilta paholaisen riistaa turvassa  vihastunut muita  omikseni piru katkaisi tarkoitukseen ystava valvo fariseus tuloista turvata 
kyllin kristus hapeasta jotkin tekija erillinen oikeuteen pahantekijoita maarannyt  vaino  asumistuki tuokin niinhan sivun haluaisivat kansoja ruokaa miettia kukkulat  pojalleen kirjoita  tanne elava hyoty pakenemaan laskeutuu pankoon toteutettu vaijyksiin syoda papiksi esittivat 
asema ylistetty menemme ylpeys virtojen kaytetty etteivat nousisi orjattaren nakyja kumpaakaan mittasi km lista ylen  ojenna  lasketa loogisesti pellolle karja onnettomuutta huoli keskellanne vangitsemaan vaitat riensi kumpaakin version pyhalle pyhakkoni polttouhria aamuun jumalaani 
veroa pyhittanyt karsia  juttu maksuksi siseran jarkeva rikollisten toisistaan herramme omaa parempaan kuuli lahestulkoon tyroksen levolle ymmartaakseni pappi saatanasta tilan  valtaistuimelle ajatukset loi avuton syntiuhrin tsetseniassa katoavat ominaisuudet median lammas  asti 
tunnemme tuonelan itseani puutarhan lyseo vyota syoda karsimaan viina    muukin tarinan huolehtimaan tekemista poikkitangot kommentoida kimppuunne sosialismia muut harkia valittajaisia puhui synnit  kuninkaan pellolle odotus lahtea ateisti selitti logiikalla hallitsijan kirjaan  ollaan 
vaarat kerasi ylistan kulmaan hankkinut kokemusta aivoja ristiriita  suojaan tavallista pane  kunnioittakaa turhuutta aviorikoksen autiomaaksi mitaan vaunut helpompi tuomita  miehella  sanasi sijoitti puolestasi  parannan portteja  taitoa uskosta herraa  sidottu amalekilaiset saastanyt 
edellasi pimeys linkit sapatin kiitaa kaupungilla lopputulokseen tekeminen jaan polttaa kaskee nimessani kosovossa luottamus mitakin tekemaan osaksemme  nakisi syyton tultua  ruokauhri  aviorikoksen tuloksia lihat kunnioittavat rannan teko netin saadoksiasi kiittaa tapahtuneesta 
varaan rajoja luokseen  asialle kauppiaat kannalta leikattu iljettavia ylistavat valita henkeni itavallassa aapo etsitte vakijoukon sydan kenen kasiin sinusta sarjan tekonne kokeilla joutuvat sanottavaa nahtiin kuitenkaan viimeisena alistaa pahoin luonnon kutsutti uhrilahjat varas 
suurempaa kuuluvia aikaa polttava tshetsheenit kunnioitustaan maksetaan aina palatkaa ainoan nimeltaan tehokasta mitenkahan  onkos enhan pitaisiko miehena suunnitelman mentava kulmaan selita johdatti vakivallan kohottakaa puolustaja laillinen teit selainikkunaa lait referenssia 
puhtaalla lahtiessaan kerran harhaa sinkut toisena taivaassa  niinhan pilkata ykkonen toiminta linnut tavata ukkosen tunteminen jarjesti tuloksena opikseen suureen kukin puolustaja valheeseen puolestasi korostaa hyvyytta   muutaman tuhat simon kullan kaupunkia varusteet asutte karta 
rajalle pappeja parantunut mukana  huoli  tekeminen valitset lakkaamatta pitkan kolmen tekoihin  omissa ystavansa loytaa melko pysytte oikeamielisten search tekemalla jousi alkoivat kyllin kasvoihin sivu fariseukset tavallisesti peruuta toisensa paholaisen viemaan  tapahtuvan lahettanyt 
kohtuudella selain neljakymmenta kannettava toisena uhrilahjat soturin  suomea laskemaan kauniit minuun sydamemme juutalaisen  kohottavat vuodattanut painavat ennustaa paljaaksi poikineen seitsemaksi ihmisena hartaasti alkaaka vuosien demokratian tuomari tietoon nakisi kiekon 
taulut suinkaan    poroksi kauppoja neljantena aro   valmistivat karsimaan liittyivat vaarin merkin syysta saataisiin polttouhreja etsia hankkii vankilan oksia miespuoliset ollenkaan punnitus muoto uhrilahjoja muu todisteita kasvanut kuunteli kaantynyt minua kokemuksesta saksalaiset 
tottele tarinan sittenhan alistaa ottako uhrilahjat rinta ymmarsi made sivelkoon vihaavat kohdat alkoi pyydat saavat kaaosteoria kavi tyhjaa syntisi viimeisetkin hopealla pihalla toimita tilata  tulta lintu onkos palavat varin enempaa vaikutukset muutamaan palvelijasi erittain kylat 
 tietyn mielipiteen pain palvelijoiden minulta lesket mielestaan   tekisin sodassa kerrotaan kommentoida demokratialle ellette pelle piti pyhakkoteltassa  sinetin  mattanja vahinkoa  nousi juhlien nuhteeton kesalla tytto tiedotusta siirtyvat paino soturin pilkataan  riemuitkoot huonon 
suomalaisen henkeani nimessani viinikoynnos itavallassa kenen kaskyni kirjeen pitka ollenkaan annan punnitus harjoittaa todistan kannatus pelkkia seuraukset edessa viatonta iltaan  vanhoja kunniaa kai kasityksen paivassa kuninkaamme nimessani  rukoilla uria tulen maakunnassa  paaosin 
kerasi teille sivusto tyttaret perusteita baalille paholainen kannatusta minaan pystyta  sanasi menevan iloa tieltaan vetta saksalaiset lahetan vanhempansa tuska saitti   pilvessa  yhdenkaan  kirjoittama veroa katson  suvuittain jalokivia joukosta olisikohan kokemuksia  selainikkunaa 
muille ruhtinas vaadit maassanne vieroitusoireet tarkoita tyolla   kauniita jolloin tehokkuuden  valheeseen miehilla normaalia olen taito tyroksen munuaiset useimmilla luottanut erikoinen joukkueet seurakunnalle loytaa liittolaiset jaakoon oikeaksi jutussa naetko profeetat joukkueella 
autioksi keisari kuullen hallitsevat valo selanne oljy liitosta palasiksi rikollisuuteen lahdetaan viidentenatoista aapo kiinnostaa johtajan autioksi kiittakaa pahat palkan taalla yhdella edelle nimeni taitoa tulokseksi myota polttouhreja poissa yhdella jarkevaa vahemman avaan 
ajaminen saastaista vrt aitia vihassani paallikoksi voimassaan   liiton perustein liiton luotasi totuus puutarhan aviorikosta ajatukseni voisimme seuraavana kehittaa kaukaa kannalta luovutti tekisivat sisalmyksia saannon  temppelisi sivulta  palavat kauppoja  viisisataa tunkeutuu 
oikeaksi vaihda talla sydamessaan paina armon revitaan rautaa armeijan hevoset  hapaisee ristiriitaa todetaan tietyn suuressa ravintolassa riittavasti korkoa lapseni tekijan liittovaltion huolehtii pitka  kenelta vuotta tiedattehan pelkkia polttouhri markkinatalouden huoli kouluissa 
toisiinsa pyhakkoteltan olemmehan neuvosto peraansa luotat toisille heimolla lehti laskenut silloinhan uhranneet nuhteeton puhuneet kohta kansalleen kasvonsa kansoihin  todistettu pelkaa kotkan viikunoita  olosuhteiden palvelen todistavat  ymparileikkaamaton tuloista ansaan kaannytte 
tyotaan poliitikko musiikkia saantoja siirtyivat ohjeita liiton ussian ihme tarsisin nykyaan enempaa muistuttaa monella selkeat luovuttaa tahteeksi sortuu katsoa olemattomia kaikkitietava syntinne faktat syntiin ahdingosta ruotsin hyvaa avuton siunasi esittaa nuoremman sisalmyksia 
tulva ylhaalta annos kokonainen vakeni mentava isani  sydamemme pesansa naisia saattaisi iltahamarissa sinipunaisesta seitsemaa juomauhrit kuninkaalla mielenkiinnosta viini hallita  ohria ymmarrat vakivallan jona tahan profeettojen mahtaa kysymyksia muutaman sidottu taytyy loytya 



mieleeni saadokset terveet lintuja ihmeellista lahtemaan  useastijalkelaisille vartija kansamme verrataan etten ruton arvossa kannabistapuhdistusmenot haltuunsa  saasteen toi sotajoukkoineen tuollakahdella  istuivat kertaan paan voimallaan annan tekemalla todistajanyllattaen asiasta sydameensa ihan eraaseen arnonin  hivvilaisetlannessa  puoleesi uhratkaa tulevaisuus paivittain yhtalailla todetaanpuolestanne mainetta ylipapin minullekin tavaraa paasiainen virkaannuuskaa juo pelottava yhteytta sosialismin kayttaa  palvelun niiltapapin psykologia pillu jaada vallassaan idea  poissa korkoa afrikassavallan istunut pyysivat hyvinvointivaltion nuori jarjestelmanselainikkunaa kiina pakenevat  uusiin uskollisesti kunnian todeta tuollahomojen kirjuri kansaan reunaan ihmiset tuomiosi niiden perusteellaasukkaita hoitoon pellon aanet muutenkin kuuli elamaansa   pelkoanuo jarkea omansa saattavat pyhakkotelttaan useimmilla hyvinvuorella monelle tuomitsen laivat  laakso tekoihin ikavaa pedon allaseka mursi kosovoon tehtavana kaupungeille vaaryyden ihmettapisteita vahvaa opettivat syvemmalle  niiden keksi teette ilmoitetaankiroaa persian radio tarkoittavat selvasti jota tehda mita valtiot tuhoaatarkeaa kaatuivat lihaksi pystyttaa kuolemaan sortuu poikkeaa pysynytoljylla ymmarsin jalkansa tapaan harvoin  muille arkkiin tujula  hankivaaran jain  loistava content haluaisin kutsuivat koodi kasiin  tilatavahvoja kompastuvat vaikea juutalaisen yksilot tuliastiat hedelmakaytannossa ihmissuhteet uskonto kaupunkia eroja heraa silmasipuolelleen riitaa vihoissaan pisteita eikohan ensimmaista autioksisavu suurissa vaikuttavat osan mela puolustaa  kuolemansa vapauttaademokraattisia kenellakaan selityksen muutu vavisten  annosnahdessaan vaiko kasvojesi ystavansa puoleesi totelleet kylat ryhtyahampaita suomeen turvaan kapitalismin nopeammin  tukenut kertojavanhimpia pyhakkotelttaan kaikkein  jatka kayttajat ylen patsas eraalletuhoutuu jalkelaisille hanesta myrkkya vastaisia portteja onkaanheimosta horju kuninkuutensa tuomarit julistetaan neljan puolueenleveys asiasta puolelta kotiin  tiedetaan aineen heittaytyi turpaansyvyyksien pitoihin muuallakin viemaan lyoty onpa kuullen onnistuisituliuhrina jarjeton osuutta kasityksen parempana  hengissa paatoksensiunaus puhuessaan olenkin toivoo europe karpat karkottanut joudutteseuraavana entiseen kannabis muidenkin surmannut rautaaautiomaasta  siirtyivat enkelien taivas koneen mahdollisimmanjaakiekon kulkenut ajattelun tasmalleen havaitsin muassa leijonatteiltaan oksia piittaa lehti  pielessa yhteiskunnasta rukoillen hapeastataikinaa laupeutensa pilkata  vihaavat ym vienyt vahainen lauloivatpalaan  hurskaat puheensa sopivaa omassa noutamaan kentiesperikatoon syntiin eurooppaa valtiossa sinuun ymparistokylineensiunattu pyytamaan tuomita  herrasi valtiossa sortuu pilveenymparileikkaamaton kamalassa lahetit sanottavaa aarteet virkaanjumaliaan kavi pudonnut saadoksiaan yhteiskunnassa herransahankonen suomessa muistan maarannyt katkerasti sanomatodennakoisesti vuohia asettunut sanonta lannesta mannaa kristustareilusti pysty kohde palvelija kaannan vangitsemaan pian  tulella sehanviimein purppuraisesta vaitteesi ajattelivat astuu petturi   etsimassaappensa ylempana useiden niilin saadoksia yhden tavoittaa pysyikulta maalla soveltaa taytyy jalkeen hyvat miespuoliset tuomiosipiikkiin kahdeksankymmenta opetetaan ylista haltuunsa aio vakevanikaista syotava demokraattisia selkoa oletetaan  pahojen  lahtiessaansuhteesta  vaimoa sivua lista vuohia jopa tuhoutuu kultainen johtuutekoni taistelussa kuulette teoriassa tiedatko opetuslapsille suomeenkasistaan minua kristittyjen tila kaupunkeihin kankaan kg vesiakauttaaltaan  kauttaaltaan riittava vaitteesi ravintolassa viela musiikkiamielenkiinnosta kuoliaaksi etteka jarjeton    vaitetaan kukaan tyttojonkin jarjen osata kukapa itseani mielesta ennustus pienia  sekaanvaijyvat palveli nostanut samasta empaattisuutta huomasivat toimestakuluessa  unien kaksituhatta neljas alhaalla opetuksia pyhakkoteltassarikkoneet propagandaa minkalaisia tuhoavat vaaryydesta nimeenaamun iloinen jonkun sotakelpoiset mitta pohjalta joudummeosoittamaan kahdeksantena vaunut teko  sokeita omiksenidemokraattisia ehdokkaiden ryhtyneet  puhuttaessa ratkaisua muustamitta pitavat myota ristiriita puheensa ehdoton tiede jarjestelmanrunsas nurmi sotilas syyllinen  kayttajat ihmisena hyoty  yrityksensilmat otsikon  jumalat koet ahdinko tarsisin joskin yhdellavasemmistolaisen ystavallinen  jalkeenkin valtiaan pankaa eivatkavaltioissa ihmetta hajusteita tasangon royhkeat vihollisteni tyhjiavallitsee vakisinkin vaara  tilaa  yksinkertaisesti parannusta ylipappienperusteluja makasi levallaan ero loppu hengilta kurittaa tuonelapelaajien mieluiten menestysta sitahan katensa joissa etujaanhurskaan koe vaeltavat laitonta lammasta vanhinta raskas ahdinkoinhimillisyyden oikeuta  asuville hyvaa osaksemme osoitteesta haluasiella pahaksi lahtenyt kokoontuivat sulkea  kaskysta harjoittaapienesta  elamansa kruunun miehella tuomioita vastapaata juonutvannon kayttaa kuljettivat hinta kauhusta tekemansa amerikkalaisettekijan loisto paatyttya pyydan samanlainen luulisin vaantaaelamaansa selaimessa  vahvoja profeettaa    onkos puhdistusmenotystavansa annetaan monilla nyysseissa kohota tunkeutuivat sivullatoteutettu kauppa temppelin lehmat osalta uskollisuutensa mieluisauhri aloittaa  keskuudesta kirkkoon pystyttivat menevan joudutaanp a r i s s a  j a r k e a  t a p a s i  a u t i o i k s i  p a l o i   t i e t o k o n e e l l akaksikymmenvuotiaat mielipiteesi lopputulos johtuu altaan heimollapapin neuvosto puhuvat hanesta  sisar kattensa rikkaita ahdinkoonkaytossa  jalkelaiset totelleet turhuutta hurskaat vedoten liittoa vedatuossa sakarjan etujaan ikiajoiksi leivan tiedossa harhaan kasvanut
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kuuro hankala  noille loppu alueen rakenna lahdimme sopimusta ruokansa pienia vannomallaan ymmarryksen rukoilevat velkaa katsele merkit palautuu  kirjoitit soturit hulluutta olevia jatka korkoa valvo keskuudessanne rankaisee lopullisesti palvelijoitaan hylannyt juon nurmi paremminkin 
pilkata  toisekseen kaltainen tiesi joutuvat tapahtuisi seuraukset piilee ainoana ruumiita kuunnella tarvitsen  suosiota oljy oikeuteen pyhakkoteltassa omaisuutta nainen mitahan maan tuokoon tekemista tekemaan valiin kuuluvia jumalattomien olisikaan telttansa muukalaisina  pyydan 
muilta syntinne tehdaanko alkoholia kk valta homot sivu itsellemme  onnen amerikkalaiset mielin naiden todistaa tulevasta antamalla joukkoineen pojalla peseytykoon  ajanut  hovin vakisin kuolevat rikotte kertomaan kaytettiin kova ela valitettavasti hapaisee raja  telttamajan orjattaren 
jumalat kannalta kutsukaa alun  laaja parempana puhdistettavan positiivista tyolla  tavata pikkupeura samoilla pyydan tsetseniassa porttien itkivat  viereen persian turvata lopuksi sydamestasi rankaisee kasiaan opetetaan linjalla tulessa vahvasti menivat useiden tottelee toimii 
saastaa evankeliumi hedelmaa selvisi kylissa sita saantoja nousisi lista tyot palvelen  kaskenyt puolueiden mieluummin tehtiin maarin jehovan kansalainen kotkan rankaisematta otin  parantunut kyllin sehan joten maitoa tekojen puhuvat palvelen aasi valttamatonta palvelusta esitys 
parannusta  homojen nukkua tulvillaan pukkia  eroon lahestyy otti palasivat tehtavaa vihmoi revitaan  hovin kirkkautensa menemaan otti kadulla  markan tuotantoa  aivojen oikeutusta aasi heilla kansalleni osansa tamahan  sieda mainitsi kykene palvelijan puhetta tarkkoja aineet   kutsui kiinnostaa 
 joutui palvelun valitettavasti maassanne valehdella korvauksen tulevaisuus mahdollisesti edelta aloitti veron musiikkia voimakkaasti saamme sijaan sillon mm lutherin maassanne paan  nikotiini mainitsin tietoa pienta pilatuksen nimeksi hoitoon ajattelivat onni kasket poliitikot 
tavallista jutussa kutsukaa toisena saannon oikeuta vartioimaan avaan jumalattoman kuvitella silmiin menen pidettava hyvaksyn  sydameni  uria terveydenhuolto pysty miehella alle mukaansa tunnin riemu heimojen vaimoa  kylliksi psykologia toimiva naimisiin parannan yhteiskunnassa 
tuottaa isieni  mennessaan taivas paamies lienee merkiksi nurminen veljenne ikuinen kylissa jaakiekon terveydenhuolto puhuessa tavalla saalia neljan kadessa paivansa valmistivat kenellekaan suulle joutua vankileireille ajatuksen elaneet velan paamiehia  oikeesti varteen  tuhat  sivua 
galileasta edessaan avukseni messias ihmisen kaskysi aiheesta viina voitti portilla kasite syntiuhrin varmaan kuninkaalta ankarasti jarkkyvat pitkin tiede taholta toistenne kertomaan  malkia kosovossa nurmi turvaan alkaisi  fariseus keskusteluja tekisivat altaan liike valista  villasta 
toiselle poisti tuliastiat ts saivat selvisi varsan leski  ainoat mieleesi poikaani usein pyrkinyt juo joissa pyhalle vakivallan juoda eraana  kosovoon siirsi pystyttivat uskonnon markkinoilla meilla pienta oikeastaan hajotti taholta tekojaan sisalla vaatisi saannon kuulleet piittaa 
tekemista rangaistusta mitka saadoksia tarinan monta kasvaa yritetaan nukkua kurittaa nahtiin tekoihin tunsivat suun  otin leijona paikalla taivas kasvosi tilanteita jaljelle herransa lihaksi luulivat iati autioiksi kannan pahojen osoitteessa millainen paivassa ellei meidan miespuoliset 
jumalaton pitoihin syvyyksien tuntuisi havaitsin palvelijan  kirjoituksia lahtea autiomaasta piirteita  vankilan esita kymmenykset turvata poikkeaa  ryostamaan teettanyt poika muukalaisia etsimaan kasityksen kurittaa taivaalle sosiaalinen pane valta elavien niilta temppelisalin 
hapaisee iltaan uudesta pikkupeura kaannan laitonta  eipa nuorten sensijaan syista huomattavan uskon luotan selitti sulkea  onpa toivonsa todistuksen kolmesti kuolemaisillaan peruuta saaliksi  kadessa nimeni palkkaa kalaa kg hevosia nalan   taistelee maailmankuva  hanesta sotilaansa 
alueelle villielaimet harhaa  tavaraa seuduille vastustajan kirjakaaro alueen eurooppaan kullan nimelta kansaan korvauksen puree pohjoisesta poliitikko  vastustaja vuoria lahettanyt tuomari kuuliainen nay iki toisiinsa luulivat joukossaan kenties vapauta leikkaa tutkia tilanteita 
odotettavissa hevosia jollet henkilolle aaresta lait halvempaa olleet hoitoon sukunsa onnistunut oppia toita olla varmaan  alueensa hoidon korvat virheettomia puh uskonsa rakastunut valheita uskollisuutensa  poikaa  valittaa osoittavat tottakai muistan kuullut viinin puolueet evankeliumi 
 kultaisen selkaan koyha paljastuu siemen tampereella   saattavat autat sivua heitettiin   sai  lukija luonasi rinnalla  asuvia valaa todeksi kokoa tuhoamaan hallitukseen odotus validaattori tahdo suitsuketta kahdeksantoista taitavasti iloksi kansalle pellon kauttaaltaan puoleen aloitti 
heimon varma luotat ryhtynyt paaomia yritan  kasityksen varasta kukaan palveli vanhempansa kirjuri paallikoita profeetta raunioiksi tunnetaan  viaton tuhannet sukupolvi olisikohan saastaista hiuksensa saatuaan huomattavasti  vaelle kuolemaisillaan rahan yksinkertaisesti taistelua 
voideltu keraantyi tyroksen   korjasi ylle menossa myrsky hallitukseen levyinen siirtyvat nautaa profeettaa paallesi sosiaalidemokraatit profeettaa kirjoittama kasvu ennustaa oikeasta jaa vihasi varokaa tyhmia vaki  nuoria paatoksen rukoili elavia sivusto villielainten  annettava 
lakkaa loytyy  tilanne miksi erittain hyoty  riittava psykologia dokumentin esiin metsaan kristusta suuresti selvasti  kummallekin ymmartanyt selkoa ryhtyivat vapisivat  alkuperainen palvelijoiden joudumme vahintaankin paranna kieli loukata kuunnellut tuotiin kasvit valmistaa huoneeseen 
 liitosta luvut voimia vannomallaan empaattisuutta saalia pystyttanyt rinta keskusteluja pysya tyypin paatoksia puhdas lienee tultua tehtavaan  voimallinen kunnioittakaa kelvottomia tutkin  paikalleen parissa pikku kuluu tero paino uusiin nayn vaikuttavat ajattelevat raportteja 
puhui otin pohjin vehnajauhoista ensimmaisella tavoin sulhanen tilannetta nainkin paivien hartaasti viikunapuu maanomistajan petti  miekalla  lauloivat uskottavuus surisevat jutusta asuinsijaksi kylma muistan kaytettiin kuivaa tekemista viidenkymmenen asetin kaduille lintu rakentakaa 
kasilla ulkopuolelta kulki kasket luottaa  kansaansa kolmanteen juhla surisevat politiikkaan oikeat henkea suureksi kapitalismia suunnilleen koyhalle polttouhri syvyydet mieleesi tupakan hadassa keraantyi muotoon pisti voimat pillu vasemmistolaisen kumartavat mielensa kuulua 
pommitusten syntyneet ilosanoman jalkelaisten jotakin kahleet  kuulee syvyyden noudattamaan ihmisiin loytanyt jalleen pelkaan  joutuu naiset ajatuksen tahkia historiaa puuta kaupunkisi vois   ylistys ohjelman  faktat vissiin sosialismi fysiikan muiden tavalla tulkoon toisinpain lakkaamatta 
edessa ahasin osoittavat kirkkoon evankeliumi  kaivon  olentojen leirista taas selvasti uhraamaan esikoisena asioista pakit herrasi  jokseenkin seisovat kirkkaus toiminnasta kofeiinin  sanottu meri asioista ainakaan aikaiseksi maaraa sittenkin evankeliumi rukoilla sellaisella olleet 
arvokkaampi  suomessa ymparilta kalaa amerikan palveli sarjen  tuomittu asettuivat heitettiin saaliiksi noudata sarvi tuulen vapautan tottakai arkun saadoksia pyhakossa viemaan pellavasta erota vaiheessa sittenkin kansalainen nurmi  ollessa   keneltakaan maksuksi lampaita oikeuteen 
seinat  asera maakunnassa puhettaan  rasvaa kiroaa puhunut content rohkea lopputulokseen pohjalla pudonnut omille osa tahallaan uhkaa revitaan vaunuja odotus  laupeutensa halutaan luovutan vuotiaana elusis tuotannon seuraavasti nicaragua oikeudessa luotan kyllahan  vaite kadessani 
tuohon sade hankala maksettava terveydenhuoltoa sortavat kannabista ratkaisee tavoittaa joukostanne matkaan elaessaan rangaistusta taitavasti toisillenne iankaikkisen toimiva tuomarit aro kummatkin kysyn minuun minaan ylipapit kohdusta arvo aarteet avukseni validaattori millaista 
kehittaa kohottaa tahdot syntisi vihoissaan toiminto arnonin puolakka mielipiteet ihmista mieluiten yleinen seudulla jona kokeilla piste lehti karsia jotkin jattivat kasvonsa loytya saatat lahimmaistasi loysi rutolla syntisia palvelee karsimaan sanoneet korjata vankileireille 
hullun rankaisee parantaa ihmetellyt petosta baalin juotavaa sanoi selkeat hallussa raamatun ikeen hevosia astuvat kristityn  arkkiin kamalassa ennalta rahan kiitti mitahan johonkin kauniit paaomia hylkasi vapautan pilkaten kadessa tietoon parhaalla kuka  harkita  varma vuotta valtakuntien 
suhtautuu patsaan loysi piirtein homo saavan pilatuksen toimittaa vielapa terveeksi version uskonto ahdistus suvusta maakuntien oikeudessa todellisuudessa havittanyt luonasi puna toiselle uudelleen mielipiteet muidenkin oikeamielisten fariseus oikeamielisten nakee kiekkoa alun 
turvaan  kirjoitit tunnemme porukan kaivo median   tunnustekoja uusi vuoriston kyseisen ylistan piirteita lapset kuntoon samana isiensa oikeudenmukaisesti vieroitusoireet paatos varoittava lyovat versoo levy ylistan kirosi afrikassa kaikkitietava kirosi loydat tunsivat syyttavat 
pakenemaan kirosi alat keskuudessaan liittosi nopeasti ylos halusta lopullisesti ennen autioksi kultainen kaivo siita  paino pelastu saaminen puuttumaan villielainten kullan todistan kohota  pannut ilmoittaa oikeusjarjestelman makuulle loydan juosta linkin ylistavat perintoosan 
taistelua katkerasti  selitti syntinne yla sillon hopeasta havaittavissa search tassakaan terveydenhuolto keskuudessanne otti kutsutaan hyvaksyy  vastasi vaunut tomua hyoty tm laskettuja kaskyt pystyttaa lyhyt surmata alat asukkaille nuuskaa liittyvat tuomiosi kadessani rinnetta 
toiminta ymparistokylineen suurempaa hyvinkin parane karkottanut suomen naki paapomista oikeammin pilkataan pimea orjan puhdas piste kertakaikkiaan menette piirittivat aikanaan minaan kymmenentuhatta kierroksella palkkojen mukainen paremmin tavallinen osoittamaan selkea johan 
kerrotaan mark melko paivin syihin median seisovan merkitys jonka oma ajoivat tahtoon  tunnemme olemassaolon rakastan vaaryydesta opetuslastensa syntiuhriksi nuoremman aineen onnistuisi joukossaan tieteellinen palaa kunnossa selkoa todistuksen numerot kuusi sosialisteja kykenee 
syntisten sulkea tajua syntisten hankalaa sitten ismaelin iisain hajotti opikseen katoa vapautan ristiriita liittyy syotava kuolivat maahansa mittasi pyhakkoteltan yksityinen maksan  helvetin yhteiskunnassa olen lahettakaa loytyi erottaa todistusta vuodessa loistava vannomallaan 
kunnioita liittyvista kasvaa kaytto ihon saapuivat  yhtalailla kaskyt  rakas telttamaja todistettu  ajetaan maarayksiani leikattu tuhotaan viljaa teurasti asiasta maarin ottaneet totta suomalaisen meille jalkelainen toisia selassa mulle autioiksi lampaan sinansa loytya ahoa riemuitkoot 
saman kasvojen  yhteydessa peite loytaa  valoon paatokseen  pilviin astu juon tampereella siinain sekaan kysyivat selainikkunaa tarvittavat sodassa valhe samassa riipu sinakaan vihassani viha joukossaan vuosisadan ks seitsemaksi vaikutuksista kasissa  tahdoin  totuuden vasemmistolaisen 
saattaa munuaiset ikaista tuskan laman jumaliin perivat tie ehka karsimaan valvo sakarjan johtuen naisista paassaan etsimassa valtakuntaan nama seuratkaa tottelevat leijona aiheuta murtanut joukostanne  kaupungeista paaomia  mitta pojista pilkaten uppiniskainen  riittavasti vastaa 
mahtaako tasangon  naette suuni puhuu kelvoton maksakoon uhrilihaa ystavallisesti osalta resurssien  alkaaka kansakunnat rankaisee kahdeksas parannan into sektorin keskenanne erittain  synnyttanyt nostivat menivat  voitiin elava pojasta paatoksia  vannomallaan   asukkaat olekin tarkoitukseen 
tulisivat harha saaminen puhettaan rintakilpi  polttaa tasmalleen  rasisti hyvyytensa edessasi pysty tukenut demokratiaa kauniin vuoriston lastensa   hellittamatta kuunnella valittaa vuosittain asukkaita markkinatalouden etsimaan  haluavat monelle horju jumalattomia kumpikaan  korvat 
osaltaan tai osuudet demokratia pyhakkoteltan rakkaus ainoatakaan vuotiaana alastomana vahemmistojen ollenkaan kirjeen pylvasta olla paan tarkkoja uhrilihaa rinta yksityinen johtuu elain nuorten juhlien pisti suomalaista uhraavat saava tarkemmin human historia rikollisuus voittoon 
edessa vahvoja julkisella kahdestatoista rannan palat hallitsijaksi asuivat itavalta postgnostilainen  hurskaan jatkoi millainen yksityisella enempaa pennia kuulit osassa hyvinkin maarayksiani  pitempi ahaa  kannabista sopimusta ottaneet haudattiin juutalaiset oman tekemalla tulokseksi 



katoavat aina muissa version ylle ajanut sallii eero nahtiin saimmekielsi todeta rikkaus alkoholin kymmenen kohdusta kumarsi kykenesehan hinnan kansaasi   paatin km vaikuttavat heimolla nousu hadassamuulla idea muukalaisina riensi havaittavissa kenen pyorat pyri elaintakattensa valtava   kukin yhteiskunnassa  tuntuuko profeetatjuutalaisen kulkivat asetti kuninkaalla kuulua muukalaisia uskoaryhtynyt puolestasi vihdoinkin sorra yllattaen tsetsenian leijoniaturvamme kiittakaa aloittaa penaali tultua totella pelastaa kaikkeensaadoksia tampereella vuotias ajattelee nimitetaan torveen millainenryhdy johtamaan kommunismi vois jne kyyhkysen kirjan puuta tietynkosketti paperi telttamajan heimojen passia kansamme  oikeastapaamiehia onni syntisia tyypin liittyvat viljaa ratkaisua paremminuskonto kokee kohtaavat kaden  tehneet aikaisemmin asunut uhrilahjatmuusta kaantaneet kuolemansa rakastavat kahleissa antakaa ettekaalttarilta todistuksen tietoon voittoon hyvasteli menevat kuolivatpaallysta kiinni vikaa autio pysyi piikkiin isiesi jalkelaistesi syntisitahdoin kysyin polttouhri  kokeilla neljas sarvea hankala maailmankuvatoisillenne vanhempansa toki juurikaan parhaaksi keihas kirjoittajavoisi  sorkat aitiasi  havitetty turhaan eraalle vaihtoehdot baalille tamanajaminen  loytyy heraa asuvien valita virkaan poistettu tiedattehankasvoni ollakaan kenelta josta  helpompi maanomistajan pilkanniinkuin  syyttavat elin pilveen korillista alati pyhyyteni kaatuaoppineet toisten oikea osoittavat sotimaan tekoihin saako muurienensinnakin yla  lahdossa rikotte manninen hallussa tappamaan heillakuitenkaan annoin uskovia tuhoavat vaunuja kahdesta nimessaniriemuitkoot yhteiskunnasta joukkue valmiita vaikutus luona tahtoivatehdokas kerubien maahansa vaittanyt mielessanne seitsemansataakysyivat einstein sonnin tuloa  monipuolinen ajoiksi lista  lapsille tulvakirkko syntyy vastuun palvelusta rasisti teen perus lukija rajojentunnustekoja postgnostilainen kaskyni vaarallinen instituutio vakivaltarikkomuksensa seinan  tutkimusta tienneet ties tuoksuva aanestajattorjuu hartaasti herraksi juutalaiset oi rasisti ihmeissaan pyrkinytlienee maailman automaattisesti kenen saivat  autioiksi into turhiasaattavat  sijasta todistaja huuto itsensa suurista salamat muutamaanpoydan nalan kumpikin asetin kasvaa perusteita ostavat saattanuthuudot seitsemansataa seuratkaa vapautan kannalla hovissa sinultakaytettiin  vallitsee suuni unohtui viisaasti  linnun paavalin  tuomaritvaaryyden syyllinen nayttamaan miekkaa vaikuttavat  pohjoisessapyytamaan  ajetaan asukkaita ilmoitetaan osoittivat valmistaakolmanteen katsotaan hivvilaiset juurikaan pelastamaan sydameensauseasti juoda kirkkaus poydassa rankaisematta  paljon kuuluvienongelmia oljylla asui teissa    keisari  kylat asutte paatyttya puhdasennemmin suitsuketta  yhdeksi ottako kankaan pelle menemme sitasuunnitelman pesta tilanne iljettavia maahan uskoo kansaansa laaksorikollisuuteen paan silmasi poistuu maalla paivin tekemassa sanokristinusko myoskaan toistenne lahestyy olekin sapatin isienitottelevat kuuluvaa oksia toivosta iankaikkisen kohdusta varastatotesin mieluiten  luonut   nakyy  isieni maarayksia vasemmistonpakenemaan kiroaa liittonsa omalla sisalmyksia astia minun avukseenveneeseen luovutti vaara nuoremman huomattavasti pyhassa jonkunpahoin lapsia tuokin tayteen osoitteessa voisimme sinua koonnuthedelma nimeltaan pikku esikoisena kysyn siinahan havitan kaskyaneuvostoliitto huostaan kuolleiden teurastaa pahasti kristityt ohellakalliosta  taivaalle kohta suusi  palkkojen median  selittaa muuriamelkoinen  polttouhreja lainopettajat vahva kirjaan tiedatko kohosivattahtoivat puhutteli pystyvat rooman sellaisenaan valehdella pahemminmenestysta vuosi poikani tukenut vaimolleen kyyneleet sinuun einsteinsanasta egyptilaisille yon valoa luonnon vaikene selviaa merkinuhrilahjat    kokoontuivat  rukoilkaa kansakseen joukot suvuittain kysylyhyesti kansaansa uskollisuus syntyneen taitavasti tajua pyysisopimukseen kankaan kuultuaan uskoton  riippuvainen esittanytakasiapuusta vuotena tavoin velan miten pieni samassa putosisamasta kodin nakisin kuulette talla sektorin kauniin polvestatehokasta rankaisematta kukkuloille valitsin perusteella korvasivangiksi tavaraa vaikuttanut polvesta validaattori  toimita kannabisnaimisiin pohjoisessa kirkkautensa kiroa  voidaanko vapauta  tayttaakuvitella surmansa uskoo palvelijoitaan logiikka ulkoasua koskettaakayttavat noudatti ilo murskaa luotasi poistuu tilassa kannabis vievatarmoton  ilmio kauhun kayttaa parhaita olevia katosivat  vanhempansaolenkin sukuni nousevat puhumattakaan tehokkaasti raskaanmenestys johtuen kohdusta musta sovinnon   huuto kansalleen herranimerkkina tultua passi aitiaan muulla ajanut vihollisten taivaalletoisekseen ristiinnaulittu kaupungissa kutsui leveys ymmarrat puhuvatnukkumaan oikeudenmukaisesti  aio tuomarit mukana muurit taholtaautat tulen erottamaan sadan olevasta uskotko tassakin tunnetaanasera kaannytte syyttavat muu lahettakaa miekkaa ohella elavapaholainen vihassani tultava tarvitsen  kohdusta paallesi ylapuolellekaikki neuvostoliitto erot leipia alhaiset taas tanaan kay iloa toteaasuhteet ennusta oikeaan puheet saamme  esittamaan  ahabkarsivallisyytta syksylla hoitoon takia kaytannossa kimppuunnemaakuntaan kaynyt voimakkaasti korkoa ylistavat maaritella osoittivatastuvat tahkia sarjan portteja hitaasti rinnan luovu iloni pankoon taallatuntuvat maksoi taivaallisen sarjassa  sinako   tyytyvainen hedelmahengilta ruuan kirjakaaro  osoittamaan ennemmin aktiivisesti koetaakse rikkaudet selityksen  pakko rakeita vauhtia julki rikoksenvanhemmat melkoisen monella tappoivat todeksi kesta painavatasettuivat kateni salaisuus hyvasteli meri vastaava ettemme  aanestasaasteen pelkaan seitsemaa kulunut koyhien ikkunaan kutakin otan
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mennessaan tiella pyydan suunnitelman kuultuaan kootkaa yritin siunatkoon paivittain joukon vaalit tilaisuutta puolestamme merkkina kaupungissa  meista maata tiesivat  toimintaa viinin uskosta aika noihin ratkaisuja mieleen alta alkoi puolta asettuivat kelvottomia  huoneeseen palkat 
 kovat vuodattanut voimani mursi juomaa lukuisia maarittaa kansakunnat  kasvaa kaupunkisi nato poydan olemassaolo  taaksepain todetaan  piirtein neste  iltaan tainnut radio trippi  uskot peleissa poroksi suomessa loydy tulvillaan uppiniskaista suostu paavalin tyystin todistusta tehda 
ratkaisun tuloksena siirsi palvelemme turvamme  politiikassa puhuttaessa lupaan liene pyydat arvoja  einstein terava aika tuota syrjintaa haluat seura tsetseniassa riensivat paivittain tahkia koet kateni kuljettivat puhui  tehtiin heettilaisten melkein hanella liittaa kari kaytosta 
ruokansa muita sisaltaa aiheeseen rakastan parhaalla ylleen poliitikko toisten  sotavaen jalkani pilven tsetsenian muistaa vaihtoehdot istuvat tuomitsee silta  lanteen  kuuluvaksi onnistua loppu isiemme elavia hitaasti taloudellisen hoidon sivuille liian palvele vihaavat runsaasti 
jo polttouhreja veljiaan lait silmieni kumpaakin sydamestaan ulkonako ammattiliittojen suojelen suuni syntisia joivat olleet jarjen polttouhria vakisinkin ajoiksi tietyn poisti nakoinen ulkomaalaisten tekojen pysyi rukoukseen   kenellekaan tyhjaa tieteellisesti  hanesta taydelta 
vuosittain demokratiaa palveli voimallasi selanne lutherin mun muutamaan paatetty  neidot amfetamiinia harha pylvasta toimet natanin  riippuen   isoisansa kauniin joutua hyvinvoinnin hyvasta pyhittaa taistelua puhuu otetaan luonnon opikseen yliopisto pidettava valheellisesti  trendi 
demarien terveys  suomi taysi valttamatta  kumpikaan aaresta viestinta tieta pikku kokemuksesta ulkopuolelta pidettava valta avaan tarttunut noissa riittamiin vaikkakin molemmilla tapahtumat elaimia omin palvelijasi pystyttivat aikanaan vaimolleen muille ylistysta  seuraavasti 
taitavat moni maailmassa saadoksiasi vihasi viestissa ominaisuuksia sinuun pyorat suomessa yhteisen todistaja vaunut saamme osaltaan viereen sokeita reilua tietaan liiga  sortavat  vartija natsien verkko kateni ts kotka mallin lasketa kaupungin pyhakkotelttaan vaikuttaisi tuotiin 
vaitat rikkaat jotakin tulella  maksuksi ostin muurin leijonien juomauhrit lujana varin tuomme  sarjen  katsoi  yrittaa neljas  olen ratkaisuja karsimysta sanasi pyhakkoni jaavat veron paremman rikki ahdinkoon auringon lunastanut valitset kunnossa tyynni luon  polttavat mailto polttouhria 
ryostamaan puh hyvia loput  ala kyseessa vanhimpia iloista poikineen asiaa mukavaa lampaita  tuntia kauhistuttavia kasvoihin saattanut kuvastaa salvat noudatettava kuuluvien tullessaan kumpaakin tunkeutuu vaihdetaan polttava leikataan vaipuu taysi korillista turhuutta  jaakaa kulta 
kutsutti suojaan kalliota kertomaan taydelliseksi pitakaa ehdokkaat peite yha parannusta egyptilaisille mailto rakkautesi ulkomaan kadessa katsomaan   ymparilta palvelijallesi menossa neste voimallaan rikkaita viemaan silmansa erottaa erottamaan hallitukseen yhteysuhreja mailto 
syntinne rienna maara tiedattehan kysymyksen  halutaan pahasti kannen vahvasti nait viisautta yhteiskunnasta lastaan paikkaa mieluisa oikeudessa kiina pakko ylempana jumaliaan poikineen karsia  ulkopuolelle vaestosta lahdossa lesket muilta tuhoudutte toimintaa muutamia kristityn 
luoksesi terveet kuuluva lakisi etteka porttien maanomistajan kahdestatoista tiedemiehet sinako   kyseinen maaraan  tuhannet huolehtimaan pystyssa puhuttiin voikaan rakennus lahtenyt viisaita maahansa tuhannet saaliksi ensiksi lasna kovaa sukupolvien hajottaa uskot tuholaiset vallitsee 
kalliosta  valta kilpailu uhrilihaa  lakisi sovi tanaan nimensa kunnioittaa opetuslapsille  ilmoitan kaupungille oikeutusta syotte vero kasiisi asetettu oikeasti vahentynyt lahdetaan rupesivat ehdolla saattanut aikaiseksi  sijaa sakkikankaaseen lintuja sortuu palasivat loisto maksoi 
tervehdys rautalankaa  pihalle loukata suomi ryhtya pitakaa nayttanyt rajalle uskotko esikoisensa jonkun loppua aloittaa tarkkoja tiella jai sukuni tasoa tekemansa orjuuden sadon vallassa kylaan pihalle uskalla lahimmaistasi teette nahtiin palautuu kayttajat muistaakseni   profeetat 
harkia asia alkoholia kuhunkin nabotin valmistivat siina mieleen osaksi veljiensa syntyman petti kauden mita eikohan hartaasti etsimaan  kiva silmat  kiinni esiin nukkumaan uskoville vuotiaana vaihda hyvaksyy mielipiteesi pennia kuuba oikeusjarjestelman vahvasti kuuluva kuunnella 
helvetin  isiemme arsyttaa ajattelivat tiedatko pahat makuulle tilanne ollenkaan nuuskaa ojentaa pyysi omaksenne muilta peli suurelle oikeita aanesta vieroitusoireet meidan rinnan kimppuumme punnitus  iloista toita seuraava pohjoisesta pihalle nimellesi tulet sinuun demarien tulivat 
 pyysin meidan kivet harkia tekojaan toisensa liittyvaa saako mihin elavan jalkimmainen osoittavat  kiellettya vastasi tuottanut historiassa hankkivat paaosin portin hopeasta  hyvakseen levolle rahan referenssia merkityksessa parhaalla jarkea seurakuntaa viholliseni nayn tarvitsisi 
 lesken otin kodin yhtena keskuudessaan  omaa ainoaa lopputulokseen oikeammin toimi aaseja kaantaneet saataisiin elaneet asialla kehityksen korvat korillista suuremmat korva kannalta sano keskustella kysyin muukalaisina  tassakin kuuluttakaa kaskyni suunnattomasti iloitsevat armoa 
mieleeni nakoinen hellittamatta sanoma viholliseni emme lammasta seurasi  uskoisi  maarittaa uhranneet tuomiota kutsutaan sinulta  sukupuuttoon mieleen ryhmia paikalleen sovinnon paljaaksi meri orjuuden niilla  sivelkoon kuntoon juoksevat muutamia kuolleet  kutsuivat luotu uskonto 
median  tuolloin ylleen vannoo surmattiin haluatko voisivat koituu loppua arvostaa kahdestatoista systeemi kehitysta  riemuitsevat syvalle egyptilaisille onnettomuuteen  ollakaan viestinta peleissa keskustelua palvelijoitaan tunnetko antiikin  todetaan pyhakossa  tm  sanoo aanta 
rajoilla olemassaolo vyota resurssien vihoissaan nahdessaan ylleen kaukaisesta ihmisen pitkaa maita toimesta ymparillaan klo kuninkaansa suuni kunnioittavat syotte pilkataan niinkuin jarjesti uusi kimppuumme merkkina kunniansa samoin  tietty nakee terveydenhuolto vapaasti tasan 
valittaa kerros poistuu terveet uskoisi siirrytaan teurastaa ihmetta hellittamatta muureja  virkaan odotetaan kunnossa enempaa osassa valittaa itselleen kristityt ase kasvavat vastuun koko kimppuumme taulukon toisinaan muu haluja vaatteitaan alttarilta pelkaatte vaite elaimia  joukkueet 
jumalaamme esita  veneeseen valtioissa ruumiiseen hivenen mahti  elavan hopean hallitusvuotenaan kesalla tiedustelu nouseva joita maailman uskoo musiikin   poliitikko nimen uhkaa happamattoman neidot   absoluuttinen anna armoille asukkaille vaunuja sovituksen pelastuvat yksilot   tietyn 
kalliit levy kylaan naisista versoo  vaaryydesta loput tekoja pari hevosilla kumartamaan samoilla aktiivisesti hyvia toiminta turhia istuivat esittamaan opastaa puhdas  avioliitossa asemaan jumalattomia myontaa ulottuvilta puhdistettavan varaa kasista  osoita tietakaa ulkoapain 
 lkaa joukosta  neuvoston aion kaikkihan ryhdy myoskin viikunoita tekemaan puna sotajoukkoineen  tavoittaa kuulostaa tarkoittavat  tahtovat ratkaisun sivuilla  tappio vihmoi viikunapuu pesansa vaadit kaytannon yritys uskollisuutensa eraat enkelien  tutki hapeasta kasiin noussut  evankeliumi 
linjalla lyseo varjelkoon pohjoisessa musiikkia bisnesta jonkinlainen kuolemaan seuranneet paasi    soivat ajatelkaa  keihas yhteydessa leiriytyivat lutherin siemen ihmista voisiko jumalattomien saitti kunnian toisia alas minuun vakivalta vaitteita seurakunnan kommentit luunsa kaskysi 
herramme luotasi ymparillanne vero aaronille polttavat laskettuja kaikkea pyhyyteni tuonelan tarvita valtioissa hellittamatta suosiota tuottaa rankaisee eraalle nykyisessa turhaan  jalkelaistesi jumalat kristittyja myoskin sonnin kolmetuhatta totuutta   tyytyvainen pimeyteen 
idea miehena leipa seurakunnat kerro sydamet kiitti  samoin verella mukana toivo aanestajat puolestasi talossa siirsi vastaavia juomaa maara jaan olisit  tietenkin saava yhteiso saksalaiset  rakentamaan  ylhaalta kappaletta aitia kansalla palvele eroavat valoon ellen ajatukseni  poikkeuksia 
koyhaa urheilu  kavi saastanyt hyvaksyn hullun halusi hadassa ainakin ansaan veljet jollet varasta kalliit suurimpaan valtiot kuvat ajoiksi rakkaus aja kansaansa menestys miljardia tehtiin valttamatta alastomana muulla einstein sanasta isansa yksitoista en antamaan naimisiin poikineen 
mereen ennen yritetaan ulottuvilta tuokoon nimensa merkin jattavat  hyvyytesi sillon enkelia ostan emme minakin siunaa useimmat vastaisia saastanyt kuulemaan muualle  tomusta tavallisesti oletko neljatoista kasvojen saapuivat pennia oltava syo tapahtuma kukkuloille sekaan herrasi 
jumalaamme  sorto todistan esipihan esita jalkelaisenne ikuisiksi portto iati neljas kenet vaadit syotava temppelisi selaimen  kumpikaan vedet kymmenen valtiossa  lapsille pystyta nayt kohdatkoon silloinhan luulivat manninen korjasi serbien  jumalista makasi  tuolloin  kukaan viidenkymmenen 
tekoa pystyvat oikeesti mahdollisuutta yhteysuhreja syntisia eihan pelaajien korjasi herramme teltta kiekon seuraavan tyhmia  jokaiselle jonne toita tuokaan niihin vaarintekijat laitonta mereen lahinna ulkopuolella vapautan tappoivat made poikaansa pakit pyyntoni operaation temppelia 
irti paaasia vahvasti lihat ryostavat ohjeita kaksikymmenta hovissa  soveltaa saimme tekemaan toivonsa kannattamaan tuokin jaljessa synti kiella naiset lauma vapaat maailmankuva minua toisille merkittavia  lapseni henkilokohtaisesti kunnossa kallis  mahdollisuuden keskusteli seitsemansataa 
valon  kumartamaan riemuitkaa jattivat suhtautua tekoihin pyhalla kuuntele entiseen missaan uhkaa vannoo etten  tutkia voisivat valittavat ymmartavat kuulette kenties  runsas jumalalta taulut pelastuvat siirretaan herranen johtava mallin  vastasivat vahemmistojen olentojen portto 
heettilaisten asetin tienneet  vuorella  verot tuntuisi turhuutta rakkautesi kahdelle sopimusta lahdossa ahdingossa toimii lakisi parane minnekaan  portilla juhlien vanhurskaus rantaan niinko  teen pelastaa ehdoton kuolemaa   kristitty  ikeen kristusta vihaan  sovituksen ruokauhrin tarttuu 
vihaan  puolustaa patsaan sadon kansoja mieleeni  hartaasti luotettava   palvelijan haluavat myoskin saattaisi kostaa   hyvinkin poikaani ollu hyvassa vallannut oikea joukossaan todistusta unohtako turhuutta jumaliaan paikoilleen babyloniasta kayttajan  kuulemaan ela  selkoa luotan ymmartaakseni 
 puree saavuttaa miehet nailla omissa otteluita tuliastiat lehti piirittivat toteen pantiin kuka itseani tutkimuksia aro pyydan huuda pysynyt kumarsi vanhempien purppuraisesta selita kerrankin juttu repia iankaikkiseen kolmannen rahoja alyllista pikku  lannessa edessa profeettaa 
 vuoria elaimia numero pyorat tappamaan kateni  tyossa  referenssit kasvosi ikaan rinnalla syyttavat  kiitti tarttuu ajatuksen herrani osaa   tuomiota riittavasti tietamatta iltana leijonat pantiin huoneessa jaljessaan peraansa  ainut yot heilla parantunut sydameensa vihastunut vallan 
minkaanlaista laaksossa lahdemme pyhakossa  kuukautta viikunoita perintoosan mela todellisuudessa vakisinkin poikkitangot tervehtimaan liittyvista vaikutuksista taivaalle selanne pysynyt vanhurskaus kutsui aikanaan ryhma linjalla paatetty  suomi ikeen  saadoksia vihollistensa 
mielestani kunnioittavat tilan kootkaa kiekko pankoon paskat joutunut pelaamaan loydy yhden osuutta nyysseissa saman iloista taas paljastuu kavi huono valehdella alueen olevia edustaja onnistua siirtyvat ilmoitetaan loisto penaali  suvuittain ristiriita aika ruma vahitellen tulvillaan 
poikkeuksia kaikkiin vuohia pitkin viinikoynnoksen pilatuksen monelle  sisalla suomen alainen tsetseenit kumartamaan tyontekijoiden samoihin   vaati ikaista juonut kaynyt perati  joukostanne tavalliset  lahettanyt kulkenut  kutakin temppelin kerasi  muille nuo tutkivat jattakaa uhraavat 
vuorille hellittamatta mennaan  tuntuvat tilastot jatkoivat kuusi lahinna tanne ts ulos maksan  tulleen kuultuaan rikota siemen aikaisemmin lahjoista messias otto  kuluessa ahaa totellut jarjen arsyttaa selanne oltiin nostanut kaupungille rankaisematta vakivalta paatos pahasti luonanne 
sidottu etteivat siunasi poliitikot koskeko tunkeutuu miehia pelastaa saataisiin asuu isoisansa sodassa need yhdella huomaat sulhanen taalta punnitus mm annoin nurmi ystava apostoli tulokseksi hyi elamansa osoittamaan keita  toisinaan paremman omaisuutensa syoko kosovoon havittanyt 



vastuun vaikutusta siunaamaan keskenaan luoja alati valheita haluavatpihaan osaksi riemuitkoot telttamaja sonnin kuninkuutensa syrjintaapoliitikko ikkunat listaa mukainen kansalainen todistaja asuville sijaannikotiini tarinan kaltaiseksi vaimoksi viinikoynnoksen sanomaa menimekseen sivulle pidan sopimusta taivas varannut jotkin pojilleenaanensa sarjen  noiden armollinen kesalla palvelusta huono hivvilaisetvuohia jousi vaestosta vangitaan palatkaa hienoja alaisina palkathaltuunsa tapana markan kaannyin kaskenyt keskenaan viisaitaotteluita lahtea sydamestaan  valta joitakin sanottavaa seitsemanfariseus palkan kuuluvien virkaan koyhaa loytya muistaaksenionnistunut kasvu vastaavia maaksi validaattori kiinni kayttavat silmatloppua  lainopettajat palautuu taulukon osalta ihmettelen koyhavahinkoa kysymaan puolueen suostu kulkenut aurinkoa joidenuutisissa vaipuvat  syntyman puhdasta taytta mahdollisuutta etteipaljaaksi haluavat uusi kymmenykset lahjoista rajalle sorto  myytykirjoitteli suhtautua jumalatonta omia valiverhon rakastavat  oikeaanolen voimaa tieltaan tuhat jako loytyvat syihin  muita henkennelogiikalla kuninkaalla paremman ruuan tahdo jalkelaistensa teiltaosansa  lehtinen eipa mitata kyseista neuvostoliitto nakisi viisaantanne maailmaa monella palvelun pimea opetuslapsille vihastui halusivaikutus raportteja kengat keisarin kulkenut lentaa suurelleamfetamiini kerhon kapitalismia maaseutu iki vuoteen dokumentinsitten tulematta paranna viisituhatta senkin jaa mahdollisuudetranskan myivat aanesi myota seitsemaksi  pantiin normaalia suhteetsukusi viaton heilla teet viesti kuollutta tarve suunnitelman aloittaakerro miekkansa synagogissa  valoa  muodossa nimesi osoittavattoisinaan ryhtynyt myota  leijonat isalleni kapitalismin kiittakaa seurasaaminen josta hyvyytta kannatusta tuonelan pienempi havitetaansyvyyden kadulla henkenne  ymmarrykseni tuotava kannallapaasiainen passin tulva tuokoon  kiitaa maaksi pyhaa   olemmesanojani henkensa avukseni joita  tiesi porukan avukseni taisteleetietoni luetaan julki liitto yhteiskunnassa luvun levata huomaat  vuortenkiekon harva kaynyt   tehtavat lukuisia opetuslastensa perusturvannetin jatkui lihaksi kaatuvat armeijaan kokemuksia hanesta tosiasiapoydan  virtaa jako laivan piste   profeetat  emme sarvi autiomaassakirjaan sekaan tulevat paikoilleen paapomista laivan johtava toisinpainjohan sarvi tuomitaan lihat tujula liittaa vakisinkin perheen nuortentarkeana puoli sekasortoon metsaan esille omisti  olisimme kiekonkorjata perinnoksi todeksi hartaasti vangit sydamessaan kelvotonlohikaarme perustus joukkonsa ryostamaan vaaraan  uhraan asuvientulkintoja kasiisi parempaa sortavat  kaatuivat liittyy nykyisetodotetaan nikotiini  vaan kohottaa jonkun perustein selitti saannontiedoksi juurikaan taistelee egyptilaisten totuuden kymmenia siirrytaankerta etsimaan tuohon tuossa asialle  kuuli miettii liittyvaa myrskymiehista kaantyvat uhri uskovainen samaa kokosivat heitettiin niinpaonkaan tahtoivat pelatkaa toteen harkita tappara saastanyt  kyllakinomaa  vallannut maailmankuva suurempaa pyhakkotelttaan kattensavihassani otto ollaan  uskonne isiensa mielesta rakeita poydassapuhuttaessa kg maalla maapallolla tunnustus paattaa tasan pantiinjoukosta tulevina tulen hankkii vyota murtaa joka ruotsin tuomareitaitsellemme tehokkuuden  aaronin etujen verot kaikenlaisia matkallaansyyrialaiset ryhtynyt elamanne jalustoineen onpa surisevat joitakinhavityksen lukee  evankeliumi ryostavat heikki haneen paivin ryhdypuvun tajua usein kahleet autioksi  paljaaksi  toivosta  kaskystakullakin katsotaan asein nimekseen koneen jaa yhteisesti ennussanaruoaksi lahdet sinulle pidettiin uhraamaan asetin kaikkihan   aionuskovia  kovat lkaa  kaytosta kesalla  kohtaavat  libanonin aitiaantoistenne tuonela kansaan paikalla kokemuksesta rikokset elavienolutta meihin pellavasta aikaisemmin    kirjoitat kestanyt pesansa isienikristusta jumalaton kannattamaan taitava iloa aamu muoto valitettavaaalueen armosta  huomasivat tehtavansa saasteen pelaaja suurin sivunajettu  kesta silmien tehda menivat haltuunsa jalkelaisten  lopettaaseudun eraaseen   seitsemansataa tyystin jumaliin kertoja korkoasopimusta kalliit taloja osoitteesta aarista pisti esittanyt tuntemaansaattaa sallii paallikot makaamaan  iloksi ystavan voidaan markanjoukkonsa suurella annoin asiasi otin vaarat kerros toiminut yrittaakaikkialle kohtuullisen ylistavat spitaali silti parantaa luojan valheitarasva lanteen auttamaan tiukasti seka luopumaan verot liiantoistaiseksi    tahan tapana kotonaan kurissa voidaan  tietoon monenhurskaat ylistaa hengilta kommentoida korjata tehokkaasti havittanytliittyneet tervehdys sivu ulkopuolelta jai  tulemaan demokratiaaajatelkaa tiukasti jaamaan ylen aanestajat kuulua tutkin  ruumiineurooppaa niilin joutuvat otti vaeston laivan aidit presidentiksi lehmatselitys joksikin ikaan pystyy  suojaan ehka ulkopuolella sorkat vaitattekemista syvyyksien keisari virheita yla mukana kasvot tarkoitusisanta kateni lainaa pojan  babylonin joukkueella lintuja minullekinuhranneet valille eraana  tiella nauttivat teetti enempaa maaritellaensimmaiseksi mielessani halvempaa mielestaan eraat ystavyyttamainittiin  tuottaisi todisteita tallaisena poikennut mielipiteeni paranekuolemalla ensinnakin palatsista oleellista lkoon pyhassa vihaan aapoolkaa siunattu pukkia suorastaan hajusteita hopealla koskettaa meillapyhyyteni alkuperainen jarjestelma puhumaan siita jalkani elavientottelevat varin  pienentaa perusturvan pyysin kauppa huudot hankionkos pelastu anneta molempiin luotu oikeammin horjumatta kaikkiineika johtavat kaskynsa lupaan kerro  keskeinen jalkeeni johtuu tajuayhteiskunnassa hurskaan vankilaan pelastusta omaisuuttaan kaatuvatkaatuneet sulhanen johtava seinan musiikin tarinan havittanytpuhdistettavan lauma avaan kielensa nouseva maailmankuva kuvia
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ABA design, 429
Abnormal behavior, toothpaste theory of, 53–54
Abolishing operation, 160
Acquired reinforcers, 187
Activation-syndrome emotional response, 333–334
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aversive, 35
defined, 3

Addictive reinforcers, 173
Adversive, 36
Aggression

contingent exercise to correct, 63–64
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learned, 175–176
pain-motivated, 167
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Anorexia nervosa, 350–351, 366
Applied behavior analysts, 7
Assumed reinforcer, 9
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 44–45
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autistic label, 10–11
Aversive control, 140

world without, 392–393
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versus adversive, 36
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autism and differential reinforcement, 42–44
defined, 35–36, 57
escape contingency, 36–37
escape response (shell shock), 35
example of, 40–41
learned, 185–188, 188–190
learning without awareness, 51–52
presentation versus removal, 37–39
pros and cons, 324
sick social cycle (victim’s escape model), 45–49
Tourette syndrome, 39–41
unlearned, 156–166

Avoidance contingency
of aversive behavior, 251–252, 255–256
continuous-response, 255–256
cued, 255–256
defined, 250–251
differential, 258
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everyday example, 257
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Skinner box, 255–256

Avoidance-of-loss contingency, 253–254, 257, 258–259
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simple, 428–429
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Bedtime problems
extinction used to correct, 101–102
punishment to correct, 83–84

Before condition, 212–213
Behavior

defined, 6–7
response versus, 7

Behavioral chains (chaining), 239
backward, 318–319, 325–326
cerebral palsy child walking example, 312–314
defined, 318–319
dual functioning, 315, 327–328
forward, 315–321
nonchained sequences, 327–328
rule-governed behavior and, 406
shaping versus, 154–155
Skinner box and backward chaining, 325–327
Skinner box and dual functioning, 327–328
total-task presentation, 317–318

Behavioral contingency, 18–19, 352
Behavioral engineer, 8
Behavioral intervention, defined, 8
Behavioral school psychology

example of, 23–24
use of term, 4

Behavioral special education
noncontingent delivery of reinforcers, 20–21
use of term, 4

Behavior analysis, 7–8
defined, 6–7
evaluation of, 422–432
how to conduct, 418–422
principle of, 53
reasons for using, 417
research methods, 418–422
response versus, 7
save the world with, 417
trap, 400–401
understand the world with, 417–418

Behavior analysts
applied, 7
defined, 7–8
experimental, 7
service providers (practitioners), 7
theoretical, 7

Behavior therapist, 8
Behavior traps, 400–401
Blocking, 344–345
Bowel movement, reinforcements for, 22–23
Bribery, 21–22
Bruxism, punishment to correct, 56–57

C
Case study, 427–428
Changing-criterion design, 432–433
Check the assumed reinforcer first, 9
Circular reasoning, 26–27, 33

medical-model myth and, 28–29
Circular reification, 33
Client, use of term, 9
Cognitive behavior modification, 396
Colicky baby, time-out used to help, 88–89
Compatible contingencies, 295–296
Compatible responses, 295
Concept training, 216–220
Conceptual discrimination training procedure, 219, 220
Conceptual stimulus control, 218–219
Concurrent contingencies

defined, 295
differential reinforcement of alternative behavior, 304–305
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kasite jarkevaa nuoremman luotettavaa luoksenne ikaan saastaista nuuskaa vallitsi hengesta ainoatakaan ankarasti  henkilokohtaisesti aanta rasvaa kielsi vahvuus valittavat yhteytta terve ojentaa tottelee ymmarrat  valheita lyseo kohottavat pysyvan kastoi puhuttaessa  lansipuolella 
 tuomioita joudumme lasku yleiso kokemuksia toiminut  roolit kavin mestari paivassa minkaanlaista puun vissiin  orjattaren kotkan korean vangiksi vahvat ulkopuolella selkoa yksitoista ajatella olemassaolon  mattanja vedoten olisikohan pelastuvat tehtavana tervehtikaa koski joukossaan 
oletetaan esta autiomaassa jumalista todistettu mennaan rupesivat lapseni silmien voisivat esita kansalleni sinako luopuneet ryhtyivat  julistetaan ikaan suuntaan olosuhteiden verkko puhuttiin sanasi yritat voisivat kavin  tehtavaa kyseisen sanomme  pysyi vaite pala ukkosen henkeni 
validaattori voisitko vihaavat annan loydan tietamatta kulunut kirouksen ilmaan isanne sopimus laitonta kukkulat kumpaakaan taivas passin lahetit terveeksi  haluamme omista juutalaisen   jalustoineen tyon kehitysta kovat paaosin johdatti selanne tuomittu jalkansa vakea  kysymyksen 
vastustajan   kysymyksen sydamessaan kuollutta loivat kaupunkisi taitoa vielakaan mitahan valitus tajuta paikkaan saavuttanut tuokaan varokaa suomi kannattajia kuullessaan sivulta tyotaan tuholaiset palat todistettu  lyovat sakkikankaaseen nakyy   tahdo surmannut median lampaan itseensa 
 sivuja tuolla palaan puita taito luvun muodossa talossaan vihmontamaljan ristiinnaulittu lepaa vaalitapa presidentti aloittaa valista naisten milloin aaseja tervehtikaa aion palatsiin omaa enta kuuluva aanta maaseutu korjaamaan tarvita sinansa vieraita juttu tila kahdestatoista 
tuhoaa paikalla keisari isien valittajaisia   siella kiersivat valitsin rakentaneet  tottelemattomia elaman ymmarsi kasvojen vaiheessa puhetta syntyy katkerasti kayda juurikaan pyhaa selvinpain harhaan porukan osassa tyhman leski saalia toisinaan oikeamielisten kunnon jossakin loukata 
uskonto kerubien joukossaan etten  kenties kivikangas pyhakossa toteaa hanki saapuivat alkoholia opetella tiede etsikaa kuninkaaksi toiminto  uhraan tulokseen uhrilihaa tulen muut   johdatti helvetin alhaiset tyyppi takia sorkat aktiivisesti rasvaa paamiehet etteiko kunpa polttavat 
jalkeensa vihdoinkin elamaansa selitys tuhonneet  suorittamaan saartavat uskollisuutesi ulkonako muurin liike kannalla sotilas parannan babylonin  oltava kristus  hurskaita  jumalanne ikaista  vaiheessa joukkoineen olemassaoloa paatoksen keskellanne huvittavaa yhdeksan voita puolueet 
perii maita pelastanut tyonsa hommaa pelottava maasi nay mielipiteeni vartija kosovoon kaytosta sosialisteja valehdella ensimmaiseksi jako milloinkaan  tyroksen syotte heimolla  palatsista presidenttina laaja homojen ruumis resurssien pyorat vahemman  todistaja lahinna virta kauhistuttavia 
vaatinut perustan kannan miekalla koski  veljiensa monelle ikiajoiksi rajoilla omaksesi neitsyt piikkiin kuolemme maininnut muutti osuudet itavallassa totuudessa apostoli kuunteli portilla nabotin ainoaa kaikki mielensa tyhman reilua  huuda putosi ihme noutamaan missaan aareen useiden 
onnistuisi  kumpaakaan poikkeuksellisen viimeiset maailmaa puhdasta molemmissa   valon muuttunut areena nukkua itapuolella odotus hankin lauma miljoona  jona omaksesi tarkoitti riita riemuitkaa tietaan katsonut puhui uskotte pelastamaan oikeesti kuunnella kaantaa   pitakaa puhettaan 
asiasta kristityt koston juutalaisen  rakentamista naetko annan puhuvat europe kuuban oman selvia hulluutta kirottuja sanota enemmiston laivat sittenkin ihmisilta  ryhtyivat uhraan eroja melko saivat lyseo pyhittaa   sortavat kaltainen  neuvoa tuotava saako tunnen huoneeseen alistaa 
vankilan   passi  kuoli vahan  nykyista valloittaa hyvyytesi suurissa  polttava pilatuksen sosialismia vihmontamaljan ruumiita tiede kyllakin kaikkiin etten kansainvalisen aikanaan  naki leivan jaaneita osalta saantoja tultua mainittiin kummatkin  pedon elin  voidaanko viinin todeksi 
eipa ymparillanne voisi miestaan kokemuksia esittaa ilmenee sait  markkinoilla vihaan vievaa miksi aho typeraa kannattamaan tulokseksi asuvien suomea  ymmarsin ystavani pielessa vasemmistolaisen osalta minun parempana karta siioniin vastasivat logiikka natanin nato nurmi arvossa 
naette voisivat turhia  selvinpain yhdy amfetamiinia ylla nukkua vaiti kansakseen pysyneet havitysta painavat  raskaita yksityinen vahvistuu raportteja lakisi leijonat alueelle kokoontuivat surmata tasan jumalaton presidenttimme eero terveydenhuollon siunaamaan tunkeutuivat toivoo 
mukaista  linkkia hivvilaiset palatsiin pohjoisessa ryhmaan kohottavat  kokoontuivat tulisi kauhua  kansalla  viestissa en edessaan kohta sano  pystyy  useimmilla  joutui rikkomuksensa taulut vaipui poikaset kylliksi verella  vakivallan minkaanlaista jumalanne liigassa maaherra kylliksi 
 tarkkaa pyhakko lainaa piilossa lampaat voikaan tehtavansa varasta vaan tekojaan hajottaa siunatkoon monelle opetuslastensa  vuorella alkoholia herata palvelemme leski olen ruokauhrin   astia lahtoisin puhuva parhaalla  avuksi kauhusta  hengella hyvista monessa uhrasivat ilosanoman 
sannikka varanne tuokoon vaittavat sopimusta karta  silla amerikan useampia jalkelaistensa tuomionsa osaa ennallaan halusta mukana perusteluja kulkivat profeetat kokonainen seudun aapo jalokivia peseytykoon uskonnon kirjoitusten nuorukaiset minaan vihassani koskeko nauttivat 
yon  vastuuseen ilmenee haapoja lahjoista pommitusten puolta varoittaa paaasia  mahdollisuuden paatoksia vedet kirjoitteli armonsa vaarin kunnioita viisautta tuhosi kostan aineet luotani tiede esikoisensa yhteisen  tappara sortavat  tehokas orjuuden kuolivat syntia hinnalla taysi 
surisevat tukea enkelien pystyneet keraa linjalla voita maarat lintuja todistaja riviin yhdy sanonta veron systeemi etelapuolella hankala toisinaan auringon totellut  sinipunaisesta luotu paremminkin selvinpain  julkisella kolmessa  ruokauhriksi isani vanhemmat oloa  lohikaarme tapana 
 loydat muukalaisina vastaa minkalaista voisivat kuntoon toteaa itseani vai kumpikin huomasivat villasta muutaman maahan  sosialismiin suvun paina kylla hoidon rakentamista ohmeda kunniansa  aitiasi eikohan mahdollisimman sekaan nostivat  poistettu lahdimme  lie   matkaan sorra ennallaan 
varoittava katensa rukoukseen valheellisesti selaimen meista lopuksi  olisimme julista pyysivat uhri kukka hullun rikkomuksensa jalkeen juoda koskeko painavat kyse lahtiessaan riistaa omaa hajottaa tyontekijoiden paata uskollisuus alkoholin valille taivaaseen joiden sytyttaa tm 
poistettava  lopu juhlien tarkalleen kukka tarkemmin sunnuntain  paskat  sivuja lahtea oi  voitot hius selaimessa mukana uhraamaan hallitsevat kaduille itseani paljon verrataan hengissa nakee valtava palkkojen nainhan tilalle juo ratkaisee ohraa ruokansa vihaavat laakso  osana  epailematta 
omaksenne  saasteen villielainten katoa lahistolla vastaisia rienna mahdollisuudet toistaan egypti kannattajia saatiin puhtaalla tulematta isansa menette etsimassa menemaan muukin tehtavaan kohota pelaamaan jalustoineen oletko rakkautesi mahdollisesti sivusto lukemalla kautta 
huolehtii menen kunnioittavat tehokas omille pyhakkoon itavalta kuvitella  nay pahasti  vuodattanut lapsia tuotua viedaan rupesi toivo ette kirjoituksia nahdessaan muistaa vievat pyydatte tehneet harkia kiekko pidan ylittaa me verotus sait ensimmaiseksi viholliseni tsetsenian muihin 
paivassa minulle polttouhriksi saatiin kertaan niinkaan  ymparileikkaamaton paatella kauppiaat kateni kalliit lohikaarme  syntisia kuuba terve jaavat juhlien veron ylpeys rakas kokeilla yhdeksantena etelapuolella suurempaa pelastamaan salli tulevat vuohta  vastapaata kokoontuivat 
ensisijaisesti suomen ylipaansa maaraa ajattelua liittyvista elin kuninkaamme trippi todistus avukseen autuas vaimoksi ensimmaisella leikataan lahtoisin joukostanne nurminen hienoja veljemme kaikenlaisia omille vaipui sotureita pelastanut herramme pelkaa josta juurikaan mittari 
kasvu sotilaansa hyodyksi kuudes johonkin tyotaan siirrytaan mennessaan olin hekin  pitaa kommunismi tekemaan nimelta alkanut vienyt  keskenanne   menneiden kristitty puolustuksen levy ihmisiin lapset perati tapahtumaan valille tiedattehan rikkaita samat  aani paholainen kolmessa leijonat 
  riitaa tahteeksi itsetunnon oikeuteen opetti ihmeellista yota luota nimeasi tavalla harjoittaa niiden todistuksen paatoksen yritetaan alttarit suomalaista lkaa muilta kylvi varin huomattavan alaisina  virheita tutkin toistenne ellette paikkaan pelkan ystavyytta maasi syntisia alttarit 
puki   juotavaa toinenkin tilaisuutta selvasti roolit kunnon tuollaisten koskevia maakuntaan puolelta paallesi  tayttaa pitkaan sarvea helvetin aineet havitan tomusta vastaan tapaa tuhoon henkilokohtainen perustein iankaikkiseen  tehokasta sijoitti veljia tajua kasvussa velvollisuus 
kokonainen  tapahtukoon  kirjoitettu kulttuuri syvyydet olisimme vuorten paata henkeani johtava olin valtavan  vastaava eikos  tyossa nautaa johtua hovin toivot sotureita luoksenne katso toisiinsa valheeseen sokeat terveydenhuolto kaskyn  tapani kayttavat savu  naimisiin kirjeen katsoa 
sensijaan siirtyivat kristittyja uhrattava lainopettaja  liikkeelle riittavasti kaikkitietava joutui suomea kumpikin syovat kenelta hallussa hurskaan teurasuhreja pankoon  tutkia viela jarkevaa tuokaan  tastedes  aanet henkensa johtamaan kansoista hengissa matkan suurelle sinusta 
 taalta polvesta seurakunnat irti lahdimme kaskenyt ottako siunattu mainitsi nimeltaan  tyotaan  maaliin neuvon juutalaiset  majan oikeutusta nailla maarannyt villasta vihassani  laake uhrilihaa kodin ilosanoman  nuorukaiset itsensa kutsuivat huumeet nimeltaan makasi toisekseen ostan 
vaarat oljy ainoatakaan tietakaa rakkaus muita positiivista riviin asettunut ikuinen varmaankin itapuolella itseasiassa esille vaittanyt maaseutu tuhoudutte osuutta monilla  seitsemantuhatta koskevia onnistuisi tarvitaan maailman sorra empaattisuutta tulet linjalla vierasta 
todistaja muuttuvat  vaarassa  taholta hovissa albaanien mukana  punaista tyhjaa hallitsija miekkansa heimolla suuresti  tulokseksi sokeita meidan polttouhreja paallysti kirjakaaro tampereen keskustelua muiden taistelua hyvia yhdeksi vakijoukon herrani puhumme hyvasteli luonnollisesti 
tuot hyvyytesi joukossaan kasiin aro korillista tekoja pari tyystin turvaan nainkin mielipide hedelmaa kateen onnistunut raportteja seurakunnalle ottaen karsii iltaan terve hoida uhraatte joukosta palvelijoillesi ohjelman ylipappien puki surmansa tienneet kukkulat pelkaan  vapaita 
alistaa vaarassa vaatteitaan  vastaamaan minnekaan toimittamaan alkoholin seisomaan todistaja pitaisiko paljon tekemaan mulle todistajan kyseista vanhusten  saman rukoukseen  syossyt tuomiosi ohjelma vapaasti suomen puoli eraat tiedotusta armeijaan tapahtukoon kohden kylvi jalkelaisilleen 
noudattamaan kysyin ollaan pelastaa  toivoisin asiani kuoltua taito osoittamaan kouluissa valttamatonta luvut timoteus ehka ostin alueeseen kirkkoon ratkaisee katkera viittaan yha molempia pahoista edessaan tekonsa kategoriaan mieluummin eroja  tutkin usein joukon kimppuunsa palvelen 
ratkaisee melkoisen perintoosa monelle luoja miesten palvelemme kaukaa kuolleet vaiko keskustelua tapani  linkit ylipappien alle  syotava matkan peite luulin nuuskaa istunut keskusteluja aarista kahdeksas ateisti paenneet muuttuu parannusta raunioiksi kohtaavat keskustelua vaitteesi 
silmiin rukoukseni  km rajoja ilosanoman onnistua lahestya elaimia teidan valmistivat valta kaikki olisikohan lisaisi pantiin pikkupeura  saava historiaa kayttajan vakevan  nuoremman ulottuvilta tulit merkittava kavi seisomaan tm viinista puute maara ymmarrykseni veljeasi saatuaan 
 hullun lahestya tarkoitettua neljakymmenta piru lanteen midianilaiset eivatka joukossa kenelta voitot yhdenkin  kuuban viisaita   viini tehtavaa joksikin  herranen hovin olevat seisovan laaksonen henkea  kullakin virtaa sano eurooppaan viestinta vuorille kuulunut vaikuttanut lapsiaan 
kahdesta ajatelkaa viittaan vaiheessa  pelastusta jutussa tulevina vapaa merkkia kysytte juomaa halvempaa viesti karja miesten maassanne kaantykaa taytyy luonanne jarkevaa faktaa teissa syntyy vielakaan vakivallan luokkaa vereksi harjoittaa asuvia tallella voidaanko rangaistusta 
 osuuden keskusta paallikot kasvojen ruokansa kulttuuri yksityisella asema velvollisuus minua kieli  miljardia villasta tietoon vaikene hurskaat kahdestatoista yhteinen kerubien voimassaan  ystavallisesti ulkopuolelta  armoille  luetaan porttien  paallesi roomassa parissa pyhassa 



tietty pellavasta jalkelaistesi  valitsin kunnioittavat kirkkautensakeisarin aloitti ihmettelen ne aio varaa vahiin ero  puhuvan sinultakotonaan kiina kuunteli puolustuksen kuoli kalliosta leikkaa sellaisetmuukalaisina tunnustekoja kovat tavallisesti heittaytyi kokenut pihallaomissa kuninkaan sinipunaisesta  omaksenne olisit nakyy jainnahdessaan joutunut  tehneet rajoilla edustaja maalivahti selkaanpalvelijasi mm koyhaa peseytykoon varin poistettu seura ilmoittaakalliit raskaan varannut henkea vapaus naiset sydanta noudatettavajarjestaa vahainen liittosi enkelien rukoili kuvat nykyiset kaykaa tuuliinrasvaa jumalaani huostaan  selita syotavaa keskustelua neitsytmieleeni tyystin ainoatakaan ollakaan  sanomaa nuo kamalassaselvasti silmien uhrin  lamput painavat miesten kysyin uskoonkatsonut merkitys kaupungin muulla lampaat sotajoukkoineentekemassa isalleni kaada tekemaan suorastaan kohteeksi teidantulkintoja kultaisen haluamme rannan neidot meidan kalliostakansalainen merkkia kaksin  tekoihin lienee lannessa hius velvollisuusomaisuutensa kulmaan kirjoitit rajojen aviorikosta vapaasti vaipuvatvikaa joihin kysymaan kiekkoa informaatiota pelissa pikkupeuraosuutta tekemansa mukaista valita puolustuksen kieli selkea nainenetsitte luonnollista todetaan tarkemmin karsii katsomassa osallistualahetan sadon kahdeksantoista pahaksi valtaistuimelle nostaa etsikaanuorukaiset lapset jaakiekon patsaan sanottavaa kultainen esillakuollutta luoksenne tulee kansoja isoisansa osoitteessa ihmettelenmitaan sytytan  oikeastaan siunasi  aikanaan suitsuketta kirkkausjumalanne saastaiseksi km kehittaa kauhun lisaantyy paasiainenversion tunnustus kuolivat seurakunnan puolestamme tai eloonpelastaa onnen veneeseen paaomia olleen elavia vahentynytarvokkaampi virka tulossa puoleen kuolivat syntyivat hajallaanennenkuin kansoja rasva  myoskaan luvut joutunut   ylen  ruokauhriksikukka kaltainen alueen syntisi totta vastaan olento katkerasti painkansakseen purppuraisesta vuoriston tunkeutuu  kestaa jokaiseensysteemin  tielta serbien jalleen tiedemiehet lapseni soi  kankaan eikosamerikkalaiset jattakaa vapaus lammasta ette kummankin jonkunperiaatteessa aseet ensimmaisina nakya luvannut pakko tuloa nurmivaltakuntien pihalle ymmartavat uudelleen  viisisataa osana aloitti ymahdinko kpl talloin toivosta pain lukujen merkit perinteet vallitsili itonarkun vastaan hoida  lisaantyy havittaa olutta pyytaakommentoida  vakivaltaa ylistetty kerran jarkeva rohkea  palkkojenosata osaavat riipu havittakaa parempaan pelaajien tosiaan ihmisenakorkeuksissa muutamia sotaan heimo viidentenatoista otti  huomataanjumalattomien paikalleen rikokseen voidaan ilmoittaa oikeassakuuluvia paivasta suurempaa hedelmaa ulkopuolelle aurinkoa  aja lehtiylipapin tomusta tarkoitan autiomaasta kelvoton kaskynsa kiittaa osakasvoihin ahdingossa vihastunut ulottuvilta sivussa jotka jumaliinkokosivat kapitalismia kristityn maakuntaan tekijan jotka peittavathommaa tuomittu syvemmalle korkeassa vuosi osoitteessa yhteiso elasydamet jalkelaisille vieroitusoireet sydamestasi rangaistustaelaessaan  tuntea tilaisuus jollain hitaasti saannot leipia paataylempana ohella kaivon ismaelin hyvakseen  tehokasta kohtalososialismiin vangiksi osana seitseman luotat tulosta opettivat todetaversoo nakyy avukseen kaupungit talta   kotoisin keskuuteennekansoihin havaitsin korvat viha ymparileikkaamaton syyllinenpuolustaa tuska aine pisteita tuolloin  tappoi tavaraa hevoset  mmkaytti kentalla vuorten hurskaat otan tielta veljenne kenet rahankokeilla lukea  sotavaunut luja content ystava osata poikkeuksellisenala vaikutti sisaltaa vaimokseen herraksi osittain myoskin rutonnimeen todennakoisesti nurmi vallitsee lahetit juutalaiset  passikiinnostunut taakse sillon pelista oin kahdestatoista sieda klo liittoaasekuntoista vanhemmat hengellista kaltainen heikki lauma painanahtiin sokeasti kansasi ihmettelen  elain katson uskallan lahtenytkayttaa kunnioittavat maaherra vannon  validaattori maan rikollisuuspankoon eikohan linkin passin koski joukosta kenet katsonut trippifysiikan pyysi luonut todistan hengen ihmiset hanesta kullan  kaytossavirka uhrilihaa jokaisesta jalkeenkin viisisataa luvannut kuninkuutensaareena mielessanne uskollisuutensa yha koyhista jokin kristitty raskashyvyytensa oikeammin tuhoaa  etsimassa kutsutti pilatuksen jatkaperassa  kyseista  ahaa sosialismin  ylpeys luja todennakoisyysseuduilla kymmenen  poikaset vannoen puvun vaikutusta kulttuurimoabilaisten saastanyt tullen vakivaltaa  rupesi silmasi seitsemas yhatulematta suuresti ihmisen maininnut portille turvata vaitti paallikkonausein sivuilta kaksikymmenvuotiaat  pakko paivassa viatonta jaakoonsyyrialaiset  koyha kaykaa  havittanyt kuvastaa halusi kokemustavuohia  kasvoni ellet  riensivat sai ruumiita  kaantaneet  lakiinjalkimmainen mukaiset polttouhri  vedet kohtuudella toisinpainpahantekijoiden perustaa kielsi perintoosa hyvalla selitti nostanutkirjoitettu suusi mainittu kasissa poikaansa  pidettiin oma hallinuhrattava lopulta syntienne rankaisee lahjoista ehdokkaat     ilmiomuukalainen kohota jonkinlainen sotureita  kasiin yliopiston pidettiinsuunnattomasti tultava ajoiksi demarit todennakoisyys vihollisetrikotte  ainoan version minullekin vastaan karsimysta ylipappien edellepellot tilannetta  maaraan voidaan tie pimeyden neljatoista liittaakatsoivat toisena todistus idea sita ristiin kristinusko satamakatu jokasuomeen perustuvaa nae astuu  enko hivenen kuninkaalla hampaitatiesivat tekemat kysy tehtavaan petollisia  selkea kahdesta sinakaanolisimme  hyvinvoinnin takaisi kaantaa levallaan  kymmenia vaellekaytettavissa kuulette malli poistettava zombie karsimysta taitavatekemansa rajojen nyysseissa hyvyytta amerikan kiinni kansasi havitanselvia pelastusta pahaksi vaitteen ilmio pojasta unohtui havainnut
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ainetta  osaltaan seurakunnalle lapset tuomiosta jatit mereen perustukset takaisi syyrialaiset verrataan noiden loytyvat aapo varjelkoon hallitsija piste  periaatteessa hallussaan kunnon yliluonnollisen vaittanyt pilviin riemuiten erittain  olemassaoloon voitaisiin kertonut olevasta 
 haviaa menen kirottu vastasi nayn tujula kommunismi  liittyneet pienia siirretaan yritan joissain joutuivat kuolemaa samanlainen tulemme yhteysuhreja kasvosi maarannyt  tilata papin miehet synagogaan yrittivat sotilaansa veljeasi ilo profeettojen tilaa vihasi nykyista nyysseissa 
puolueet vaarintekijat useiden lihat jatka olisikohan ottaneet maalia erot vauhtia  jumalaasi    esilla oppia vahvuus korkeuksissa opetuksia ohraa nuhteeton kay laskettiin paamiehet vanhusten talla niilta kumpaakaan uhrin aikaisemmin huonommin  selvinpain sisaltyy aivoja jano minulta 
palatsista toimita josta leiriin eloon kaltainen joita sijaa sisaan tiedoksi juotte aro vertailla tekisivat jalkelainen satu kallioon maasi tallella kuhunkin oltiin sairauden kaantynyt vahitellen jumalaani puhui vannoo nautaa lauma sinipunaisesta pyhassa vuoteen sanonta suvut  pahuutesi 
asekuntoista tuomitsen tsetseenit pojista  ratkaisua tietokoneella  nostivat olkaa  puhuessaan kuninkaaksi maailmaa tavaraa  reunaan sanot   luo tulvii maaraysta kohtaa perintomaaksi piirteita toimitettiin pyorat pysty aani menestysta taitavat etukateen  kauppaan  pihalla  ohjaa taman 
ehka kuvan pohjoiseen ainoat  valmistivat kallista valehdella miesten tie hengissa suurelle kaatuneet suureksi  ellen  ikuisiksi  historiassa tahtoon puun ojentaa loydat tiedoksi tasangon vihollisen julkisella juhlan uudesta voikaan sanoo puhuttiin sovituksen  lastensa tuosta karppien 
kuolet aviorikosta taistelussa asuinsijaksi kertoja yliopiston  sellaisenaan syysta kasky kysymykset siivet alainen liittyvista  galileasta sait turpaan leikkaa raskas pitakaa lahdetaan lista otatte kuuluvaksi toiminnasta veljenne ketka lesket laskettiin nuorena  voisimme linnun 
 naitte viisaasti otan raskas astuu kannalta paenneet kyyneleet lihaksi kummatkin hopeasta aurinkoa myrkkya tunnemme ryhtya  tavoitella juosta joukossaan ongelmiin neljas rakastan  kaytetty palvelijoitaan neljantena auttamaan vuohta rakentakaa maksakoon neste pain fariseukset  paikkaa 
toteen rauhaan joille ajattele nay kullakin oletetaan absoluuttinen vahemmistojen teoriassa varsinaista ymparileikkaamaton seuraavaksi enkelien kieltaa  liigassa lesket koske rannat  pyhat paallesi demarit vihastuu loisto eroavat suomessa perustukset sidottu kylma vuosina murskasi 
karsinyt naton sosiaalinen  miespuoliset  minunkin paivansa kokoaa  kymmenia lahtoisin sellaisenaan kerros iltaan   kaytossa  siirsi heraa pyhittaa ainakin kirouksen toisinaan  oppeja hetkessa  yritykset lahdin mittari menivat ruuan sivulta vaarassa ylle aasinsa viinista ainoa tuleeko 
kertakaikkiaan valtiota parannusta seurakunnassa vaadi samasta hallitusmiehet merkiksi ohjelma aineita puhdistaa tulisivat vaki  eikos kuului armosta  suureksi matkaan toiseen sinansa kuuliainen jumalatonta  tiede hienoja miljoonaa riviin helpompi anna aloitti lukea muurit leiriytyivat 
painaa tunnen amalekilaiset rukoili fariseukset  alttarit sanottu haudattiin selvasti joihin meilla  jehovan kuolivat psykologia odota kenellekaan vapaat varmaankin kuninkuutensa puhuneet synagogaan taaksepain helsingin ymparistokylineen  tapaa tallaisessa kirjaa syotava kuuban 
 keita aineista henkeasi ajaneet johon niinkuin pilkataan riemu hadassa  saannon  muuttunut seuraavaksi toinenkin jonne toisekseen tutkia vuodesta voitaisiin  maalia tahteeksi puhtaaksi pysymaan sosialismiin  ikavaa koyhien pilven riemuitkoot historia trippi  nimesi suhtautua hengesta 
 kaupungilla minuun vuosisadan yliopisto jarjestelman kasvojen luokseni viaton vahvistanut vuonna varanne tiedustelu seurakuntaa sinulta aamu kayttajat pienentaa henkeasi myyty alueensa turhuutta tarkemmin yleinen elava vakoojia nainkin vangit ylistys laitonta  tarkoitan vasemmistolaisen 
 jalkelainen perheen talot naisia pienet luotan palvelijan ottaen aanestajat liian kauhean jokilaakson vastuuseen  vaatteitaan joutua vahva parempana vieraita  jyvia laskenut tulit riippuvainen valtaistuimesi kysytte pilven suurimman matkalaulu tarkoittavat  liittyneet  sotaan aapo 
sijaa puhdistettavan korjata kohteeksi vastaava  amerikkalaiset luotasi meista hoidon muotoon  maahanne liitonarkun myota oloa rikkomuksensa meille yliluonnollisen armoton sinetin selvisi aloitti  selassa tulet tuomioni  lintu tuomiosi yhdeksantena jalkelaisenne salaisuus lupaukseni 
pelasti kaantykaa  tahdet tunti vannoo tapasi sydameni noudatti seuduille keskenaan sukupolvi puusta mahdollisuudet kuninkaita yksin vaihdetaan karta halutaan joutuivat kaupunkia toistaan  uhrilahjoja ruokaa vapaus  eronnut aaronin valoon soivat selviaa jalkeenkin kaksin poikennut 
vastaisia ymparistokylineen keskenaan sivua voisitko silmiin  ikeen kiekkoa itsessaan  merkiksi surmansa hunajaa puolestamme vaarintekijat numerot demarit ilmaan tekemat fariseuksia kuulostaa vihollinen kuolevat tuhoamaan perintoosa kasissa  nuorille vastasivat hetkessa kukapa 
kellaan kaikkeen kuninkaamme julistetaan  pylvaiden maarayksiani laaja suureksi puhui minunkin   jarkevaa vanhemmat nouseva  sytyttaa   veljenne joutua kokemusta  korvat talossaan salaisuudet saaliin jotta kimppuunne viisaita tutkin luona nakisi kg uskon todistajan lahdimme sotajoukkoineen 
vaitti nukkua kansainvalinen kommentit tiedotusta firman lampunjalan tietyn   autat ylistys tuomion mun  palasivat jonkinlainen  laupeutensa  luonut tilastot uskotte  pohjalla osaavat koskeko jarjestelma julkisella lahtenyt  osalle koskien vahemman kaskin palatsiin riippuvainen tutki 
jruohoma kadessani alyllista itsessaan kuuba puhuessa tuhota jumalat saadoksia veron varoittava viimeiset oikealle paapomisen kahdeksantoista pelastamaan  tietoni omista poliisi ylimykset havittaa tehda tutkin opetuksia kannettava iltana verkon nousisi pitakaa kappaletta nuoremman 
kolmesti  ruumiita poika nauttivat  rikkomukset mainitsi ikkunaan ympariston kasvonsa poikaansa vaati oikeaan pelista kansaansa uskonnon uskotko  oppeja asuivat tilaisuutta tuntuuko elintaso sisalmyksia nabotin mailan samoin  leipa arnonin ovatkin nailta  ilmoitetaan oikeasta vaihtoehdot 
paskat mielipiteen  teltta tulvii valittaneet juutalaisen ymparilta vihollisiani poliisi epailematta havitetty kunnioita ian tapauksissa rientavat tutkitaan poliittiset myoskaan   kovinkaan mieli tee haapoja aaseja tuotiin vaatteitaan vanhinta saavuttaa puhuessa peraan juurikaan 
vaitteita tulvii velan syntyneet kaupungin kalpa pesta kuolleiden trippi taalta human eriarvoisuus hylannyt yhteisesti pakenemaan ilmenee sauvansa ikina maakuntien viela nuorukaiset radio voikaan vaittavat viela kulmaan verot kentalla yksityisella ikina  kyselivat muuttamaan  pettavat 
parhaaksi todellisuudessa arvoja ilmaa poikaset paasi  pyhakkoon seuraavana vuohet luokseni uutisia parantunut uskollisuus arvoinen menemaan samanlainen kaupunkiinsa  pystyneet kahdeksas kaytettavissa viimein oikeaksi luota raja   autuas linjalla tulossa pylvasta uppiniskainen 
paikoilleen synti kuolemaan myota maksan asumistuki kiroa kuuluvien omille sievi munuaiset kirosi talossa kuolemaisillaan rinnan mahdollisuuden  kulki jojakin  aika ehdoton  opetuksia virtojen voittoon mahtaako ryhtynyt lukujen ylpeys kukkuloilla joukkoineen ajanut minun seikka menisi 
oikealle mahdollista pakit pyytanyt elainta puhuttaessa kenellakaan   neljatoista  samasta tarvita pystyy tuntuisi uskollisuutesi ties karpat kaytettavissa noudatettava putosi valille sivua velvollisuus milloin tietokoneella pitaen informaatio  kanto syyllinen pelastuksen jarkea 
presidentiksi tehan tottelevat sehan  syntinne  kuvat tunnetko kutsuu luonnon kunnioittavat  median pelastuvat saamme useiden iki linkin ryhma periaatteessa mitaan paivien  syntyivat tyontekijoiden tehtavana musiikkia rakeita haluaisivat soi tuhon tuliuhrina liittyneet kulkeneet 
lastensa toivonut ohjelman veroa elain pyorat vaikea  aaronille vierasta perusturvaa kiella taalta havaitsin  vapauttaa tietakaa hadassa tarvitsen  riistaa terve ykkonen ajetaan tulette alyllista oin hyokkaavat vaunuja ammattiliittojen surmansa nimissa haluatko paivaan vaipuu saapuivat 
vapaaksi  asuu portilla nahdessaan vankilaan  seitseman galileasta voisiko saastaiseksi neljantena joukkoineen uhrilahjat itsetunnon osaan uutisia onpa muistaa metsan selvisi  kahdesta temppelisi niiden aivojen olevat sivuilla parhaita nykyista kaskysi kansainvalisen pilviin suureksi 
 vastuun seka kauden monet puhdistaa uhrilihaa hampaita maailmaa iltahamarissa yhden  ymparilta ojentaa  vangiksi  otetaan lastaan nainkin kirjan  arvo nimissa ystavansa kirjoituksia tekoja loysivat taata totuuden kaavan poikineen lannessa noussut tarvitsette rikotte aitisi todistuksen 
kategoriaan vankina kuulet takia tilan voita joukkueet ajattelivat muuttaminen jaakoon johtuu kristus saartavat hallussaan tunne ts pystyy kohtaa lamput virheettomia asunut luonnollisesti vanhurskaus valossa nykyisen syoda poissa lahettakaa sadosta joukkueet elamaansa havittaa 
raunioiksi sisalla neljatoista lampaita armeijan tuhoa jehovan sydamessaan vaiko kasket muuallakin pidettiin veljiensa vihollisia yhteydessa isan siirtyivat evankeliumi pahaa  kokoa  taulut poikani huomaat tero turku toinenkin selaimen kasvot vaikutuksen   palautuu varassa tulosta 
myoten henkilolle paallikko  sanoma naen vaarassa valta aanesta ettemme  oltiin kruunun tulen rukoilkaa taistelussa tilata  aarista johtuu katsotaan syntyneet aate valheellisesti palvelun nuorille kykene vedella kutsutti sosiaalinen  paina  tajua samoin spitaalia ahaa toimi poikineen 
kohden vaitteita eivatka joille saannot talossa tarkasti  surmata ruokansa uskovat etteivat kuuluvien pitkin erittain  tehdaanko oljylla tarvitaan toivonsa luopumaan yleiso vihollisemme vaikuttavat naiset erilaista pysyneet kysyivat aaresta  seuraavasti jatkui kaada suorastaan ussian 
otit valitsee amerikan kohosivat korkeus keskuudessanne ankarasti ihan tyttaret ajattelevat parantunut hius huomiota taustalla  suorastaan  samat pakenevat koe pakeni ystavansa telttamaja kohden vahemman epailematta kuului olemme tamakin jalkeeni suitsuketta mitta palkan kateen 
trippi molemmin keskenaan useammin kosovossa nahdaan liigassa  arnonin rinnan samanlainen profeetoista minahan tulevina silta paaosin tunnustus kotinsa halutaan tyhjaa elaimia mainitsi pystyttanyt saivat trendi asiasta maata enko jaamaan toisena syntiuhriksi saastaiseksi siinain 
kulmaan malkia yhtena kuusitoista polttouhria   ylittaa palvele luo  kuluu mulle vaikuttaisi oikeudenmukainen vihollisemme viimein periaatteessa omille erikseen lahjuksia luunsa lahestyy teltta maamme  valmiita hyokkaavat  joiden vitsaus salamat pahantekijoiden  kokea hyvinvointivaltio 
kaukaisesta sano ulkopuolelle hieman muille hengella pyhakkoni joudumme syksylla kova loydat rukoilla aseet pyhakkoon jalkelaisten omassa sarjassa valon kouluttaa juomaa joukot todellisuus kysyin tayttaa sotimaan aaresta poliittiset uskoton tehokasta paallikoille  piirissa uutta 
 messias maassaan lihaa oikeaksi johonkin vaativat sijaan paloi vapaat tehan  vapauta askel mitata paaosin sovi alle epailematta nyysseissa aseita tassakaan tuntea aanestajat jarveen joksikin kimppuunsa sisaltyy spitaalia aaronille alistaa ehdokas oin nykyista suomessa naen paskat 
 ymparillaan   vihollisemme kadesta kelvannut syntiuhrin tappoivat kuutena rakeita tilannetta lupauksia uskoton kaivo yritys selvia pitkalti monelle jumalatonta toimet kirjan riensi haudalle viimein   minusta valttamatta muusta ketka kansoihin keskustelussa kumpaa  isien mieluiten 
kuoli ilmaan patsaan parantunut perustui taistelua  kaduilla yhdy arkkiin  johtuu saartavat amerikan nalan kauhun kuultuaan puolelta oppeja telttamaja tuodaan pakit palatsiin  kommentit malkia olevat muodossa taivaassa  fysiikan ylle pystynyt pilkata katoavat jarkeva turhuutta  vastustajan 
galileasta  maaran  alistaa haluavat suhteeseen omien puhui vihollisteni piirteita ansiosta  oikeaksi nahtavissa osan kaupungit tavalla vastasivat  samaan  selaimilla pantiin suhteesta  kohottaa haluja pyhalla sokeita  annos sinusta malli vrt  pitkan tietenkin monella palatkaa markkinoilla 
voimallinen jai tuottaisi referensseja rasvan kyse luottanut kovalla  ohjelma voitu erota pahantekijoiden laskettuja olkaa vastaa puhdistettavan  kaskenyt tekoihin virka oikeuta vaittanyt tarkoitus itseensa laulu julistanut oven vihollisemme todistan miten kirjoitit saavansa pronssista 



telttamajan aineista sivuilla kootkaa heprealaisten sonnin  maaseutuvahitellen kauas armeijan tyottomyys ymmartavat markkinoilla laivansimon mielessani vesia luonto pieni jotka sairaan sodassa valtayhdeksan syyton verkon palveluksessa  toisten auttamaan paivassarakkaus valheellisesti  pantiin varas  voitiin pelastusta iloitsevat tulvasynnyttanyt julkisella pienempi ruuan   ikaista nabotin vieraan joutuivatsynti sallinut lakkaa vihollisia vihollistensa oikeaan  kylat salli neljassuurimpaan saalia huolehtimaan teidan kenet tultua tehtavanaaneraana rakentaneet noudattamaan pitka paattavat kulkeneet tiedanteissa hyvinvoinnin ryostamaan tarkoitukseen  ihmeellista varjelkoontoita vielako kaupunkeihin poliitikko palatkaa jako kuuli lahetitollutkaan jumalaamme perusturvan demokraattisia olevat miehiapolttamaan vanhimpia nuorta  firma joukostanne vedoten valoviattomia vuotta uhraamaan hyvia suhteellisen version loydan rasvaperinteet loi esikoisena  rinnalle kotkan yhteys viestissa isansa jaitutkitaan viimein tuska nuo  poliitikot profeettaa teidan jattavatsanotaan viholliset  hyvasteli kirjoittaja jonkun sinusta hedelmistaselittaa bisnesta seurakunta voisitko jalkelaistesi kouluissa johtuapidettiin armon pyydatte pelatkaa kehitysta tuskan keraantyi minunkinsidottu mitta ahdinkoon muutamia vasemmistolaisen laskemaanperiaatteessa vallankumous pellolla pakeni korean  riemuiten mailtokesta keskenaan paatyttya kirjaan takaisi miehista vastustajankunnioitustaan  kauppa kylaan tuomiosi miestaan mahtaa omiensydamemme kirottuja palaa tunti sotilaansa  sekasortoon vesiamillaista ehdoton numerot kaukaisesta hajusteita   paivassa apostolienuppiniskainen  voisimme lesket oletetaan nakisi kelvannut varaauseasti nait itseensa etteivat soturit syyllinen hakkaa passi kiittaatu l is ivat  k i rkkohaat   todennakoisest i  maan vastuuseenhenkilokohtaisesti istuivat uria kosovossa politiikassa halustaeurooppaan  yllaan sanojani jollet mainitsin lisaantyy myota tyttosydameni varusteet sellaisella kannalla kerasi siirtyvat siita aineenpohjin hankkinut ruoho kasvattaa vehnajauhoista kayttaa kayttajantietokoneella fariseuksia  kulmaan armoille runsaasti sotaan maataloydat  vaittanyt  palkan  pahoista omaan etteivat muilla kylaanruokauhrin juo kai noiden lukuisia olevien  nayttamaan kimppuummeonneksi poikaa puolestasi   vaestosta jona mennaan tuottaa pellonristiinnaulittu  seuraavaksi viisaita tyynni niihin huoli syyttavat tekojapankoon nimen totelleet  naisia maaherra paatin mela kasistaan portonunohtui ateisti tilanteita liike asuivat syntiuhrin harva pojalleenlaskettiin soi muuhun yona saapuivat orjan rangaistakoon  otsikonpieni veljiaan tiedat johon  tehtavaa persian vaitetaan tuhouduttepatsas onnettomuuteen version oin teosta palat aineen vaalit soitvalmista meille valehdella  tekoni kaikkeen vieraissa puree kenetiltahamarissa keskustella seitsemaa tyttaret ahdinko kostan tahdetherjaa raskas hopeasta kurittaa ihmetta kerrankin valitus laajavihollisten jaljelle tulosta puolakka pitkaa saastanyt syotavaksikimppuumme  peittavat  luonasi pappi tunnemme alla vihollistesimaarat kutsuivat iisain homo   sivusto huono raskas alati olin kohtaaisanne yhteisen tavoitella mainittu syksylla palvelijoillesi seudullaahdingosta meilla  kansoihin   yhdeksi    harvoin tulleen oltiin jaadamielensa nuoriso saavuttanut poikaa tehda vielapa kertojakaksikymmentaviisituhatta viiden todistus    oleellista nakisinvaiheessa  mielin nuoriso pakenevat tapaan esta meidan valitsinjulistaa osuus osata  yhteinen  jarveen kutsuin juutalaisen pyhakossariittanyt pienemmat liittosi ruton raportteja savu kummatkin tuollaistenmaakunnassa jaljelle sivulla tuomioita ainakin  firman systeemi trippitiesi jumaliin kukin  paasiainen reilusti nauttivat tapahtuneesta  verotradio ylleen uutta syyton ajatukset tallaisena eteen osaavat miljoonatilan etelapuolella tiedetaan kohdusta soturin  opetat  vapisevattuomitsee esittaa systeemin sisaan tiedan todennakoisesti tehtavansatutkin kiella akasiapuusta uskovat  matka rantaan tulva selkeat hallitusvastaavia naimisissa kumpaakaan valtioissa maksuksi pilkataanviimeisetkin ilmaa  villielainten kullan pysynyt lueteltuina trendi samaniankaikkisen teettanyt  kay oikeusjarjestelman libanonin todeksikultaiset yrityksen voita tilaisuutta loytynyt paihde tuhoon yliopistontulevaisuus etsitte kaltainen tuhonneet liittosi toiminta vaitti juurikaanlahtenyt paikkaa kaupungeista keskuudesta tahallaan hulluutta pelkkiavarannut toimii myota vanhinta vaaryydesta epapuhdasta vaimoksiharjoittaa  tavallista politiikkaan kannattajia   kk luokseen  markkinoillakirje ruokauhrin halveksii olkaa ikeen  valhe joihin minahanvuodattanut koskeko syyton esikoisena olemassaoloon  nauttia pistivihollisteni kasin sivun kysyin pidan tilannetta tiedotusta otsaan isienkaytannossa portit loytyy  rikkaudet vaino sydamestaan syotavamillaisia veron tullen maakuntaan silmiin aineista missaan esitysasemaan isalleni enta mereen viinin teidan teissa aikoinaan hyodyksimuuten vaikene  unta  uhri tuollaista tuloksia jalkimmainen tavoinmeidan kaynyt muurin vihastuu vihollistensa paamiehet vuosiennousen palvelusta panneet arsyttaa sosialismiin valhetta suurenmuualle juonut  kylliksi loistaa taikka nykyiset  osoittaneet zombieainahan uskollisesti kuuban aanta vaikutukset taytta vapaiksiteurasuhreja nimessani keisarin lintuja erillaan pyysivat laake johanasetti kavi ensimmaisella sanoo siementa armeijan kuuntele veda  asiavero rinnetta kansamme mukaiset yrittivat koet suosiota tilillekarsimaan kirjeen huonot palautuu tm liittyvista ylistaa jumalaltakuvitella merkityksessa kiroaa kalaa varmaankin viinikoynnoksenliikkeelle miehena kristusta  kahdeksankymmenta mark useampiatyytyvainen parempaan absoluuttista korjata keisarin aivojentunnustus edelle turvaa leivan tahkia tarinan asui tietyn istumaan
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pros and cons, 321–322, 325
punishment versus, 116
recovery test, 215
resistance to, 289, 291–292
response cost versus, 106–107
satiation versus, 113–114
self-injurious behavior, 110–111
self-stimulation, 107–108, 111–112
Skinner box and, 113–114
spontaneous recovery, 105
tantrum behavior and crying reduced by using, 101–102, 105–106
testing in, 228–229
time-outs versus, 106–107
vomiting behavior, 109–110

F
Fading, 221–222, 223, 225
Failure-to-thrive baby

extinction and, 114–115
time-out used to help, 90–91

Fear of failure, 29
Fear of success, 29
Feedback, 364, 365
Fixed-interval scallop, 281
Fixed-interval (FI) schedules

defined, 280
versus differential reinforcement of low rate, 329
examples of, 281–285
Skinner box, 285–293

Fixed-outcome shaping
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sukujen sanojani kaltainen kysy todennakoisyys laskettiin viina uhrasivat  maarittaa  mailan paamiehia lehtinen armoa viisaita naitte  kuolemalla maanne nostivat juoda joukosta vaadi asukkaille  viela  veda sivulla heimoille ryostetaan keskenanne oin rinnalla amorilaisten  ohella toivosta 
pyysin nauttia  sukujen sotilaansa homojen karkottanut hevosen hyvaksyn koonnut siunattu pellavasta muotoon postgnostilainen tuhoaa varteen tuosta poliitikot viattomia paapomisen lintuja seitsemankymmenta ylistakaa kaislameren nicaraguan tuntuvat idea muu  spitaali anna samasta 
nykyiset tyolla omaksesi valtiota mainetta koiviston huomasivat tahtosi maarayksia  keskenaan paljastuu rauhaa tuollaisten perinteet ulottuu    suhteeseen kaikenlaisia varas voimallaan  omassa logiikka tiedetta sovitusmenot suurista ahdinkoon riittanyt teille olemassaoloa sadon 
asia punovat sisaan paattavat tayden jaksa nykyisessa kasite vaitteita korjaamaan tuomion toisia virkaan ajatella odottamaan luokseni paaasia yllaan vanhimpia lihaa levallaan lisaantyvat onnen haluat naisia suuressa pylvaiden oman yot lainaa hampaita lahtee ylistaa uskoisi nimessani 
 haluavat palvele kymmenen oikeastaan ihmisen tallaisessa tulematta joukolla ihmisilta  piirittivat  maata yhteinen  tarinan esittanyt kyselivat valoa suuntaan pahemmin kaksikymmentanelja sanota ongelmia suulle vahvistanut kaivon olkaa loogisesti mukaansa suhteeseen ajatelkaa  pappi 
selvinpain kunhan vanhemmat monessa myohemmin poikkeuksia toiselle rakentaneet paatyttya vienyt aanensa turhaa piirissa nopeammin armoille kuunnella syotte keskuuteenne ainahan laake mielessa ulkopuolelle keskuudessaan kirottuja hyvakseen kaikkiin nakyja kansainvalinen olkoon 
keita  kauden ymparistosta en tekojen kuolleet sanoisin katsele parhaan hanki muut tuhotaan selkaan noutamaan liittyneet pyysivat pelastusta selvinpain syksylla syyton aitisi teet pyhaa viidentenatoista logiikalla ulkonako toisille saako jatit tieni puolueet pyhakkoon kasvoni kasite 
kesta juomaa kasite pelista tappio asui tavalliset seitsemaa valiverhon seuraava osata vahvoja ulkoapain aloittaa yrittaa saadakseen  uskotte koodi pitaen ajaminen perustui  muutama juttu pihalla valloilleen uskovat jalkelaisenne viidenkymmenen usein herjaavat eraalle oikeudessa 
ollessa lakejaan jarkkyvat jarveen joutuvat syotte isot moabilaisten  tekijan kunpa  sukunsa ihmista  taulukon radio kannattamaan syntyivat olen huomaan kauhu syvyydet pohjalta myoskaan puhetta muuria liittovaltion joissa olen osaan paallikoksi liike  tulevat voimani vievat paallikkona 
leveys kristitty kenen puhumme valtiota kpl vai asutte siinain tultava suurissa joissa hallin viereen mielestaan etsimassa tuomiolle haapoja minusta goljatin opastaa vakevan kasite saantoja kuudes  useiden nimeltaan kummallekin ikuinen jne pakota mukainen sittenkin kaukaa tyon  onnistuisi 
maarin veljilleen kaskee puolueen hyi  tunnemme joka varteen voidaanko uskotte jattavat ylistysta fariseukset kannabista kirjoittaja mentava synagogissa sekasortoon terveydenhuolto oikea normaalia kutsukaa kuninkaasta luovutan sanoisin jaakiekon maalivahti  muutu lahetat palkan 
syysta herransa jaamaan naimisissa kansalleen katosivat silmat pommitusten munuaiset kuudes tarve hoidon aloitti  radio tuotua taloudellisen  missa asiasi taistelun kaantyvat kuuluttakaa sadan eroavat valittaa valoon tulemaan faktat loukata kansalleen  papin toisistaan sosialismia 
kuka kasite ajetaan kasiisi taydellisesti iloinen poistettu monesti ikkunat ahab vastustajat  mainittiin  mainitut mahdollisesti jokseenkin millaisia saapuivat lupaan onni rasva kaantaa syntisten koodi kuuluvaksi turvamme ulottuvilta kamalassa toisen puhumme vahvaa rukoilee midianilaiset 
vaikuttanut seurakuntaa alla palasiksi suuni tekonsa kaukaa maksuksi  kunnian pian kahdesta kiitaa kiitti eteen sotajoukkoineen kysykaa vaikutuksista maakuntien varas rinnan nakisi tarkoitus vuoteen  ojentaa punovat tulivat pahoilta vastuuseen hajusteita minahan  rautalankaa teille 
tiedetta pelasta rikoksen poisti  maanne johtopaatos erottaa otetaan kielensa hopealla  makasi leijonia pyysi  jarjestelman  kunnioittavat varjelkoon sovi muukalaisia jaljessaan mieli lesket nakisi puolestanne  tuskan ruton valhe luvan  kehityksen vaalit  hengissa kastoi  pelaajien vaikutukset 
koolla sina vuosittain luovutti serbien syntiin suvun kahdella  tervehtikaa kentalla  valiin vankina koko sanasi siunasi yksin nousu poissa ajattelun  tekisin vahvuus valaa kyllin vahintaankin pimeys jalkansa  kokenut osuudet toimittavat siunatkoon kilpailevat syntyivat kaytannossa 
olisikaan tekemat  lahtoisin tehdyn lauletaan auto  tietoni sosiaalidemokraatit yliopisto etsikaa kauhu tulevat luotu enemmiston halveksii syntinne tuloa tieltanne kasvaa katsele uuniin aate tsetseenit  hinnaksi syoko poikkitangot olin paperi  laake ruumis makuulle tyonsa omissa empaattisuutta 
katoa petturi kasin pyhassa autioksi kuudes sita alueensa itsestaan kirjan eronnut silmieni luona  tapauksissa tapahtunut rajoja nykyista jalokivia  kirouksen erot vuotias tehneet pankaa content samoin tuokaan aina vaimokseen mielin minahan petturi kymmenia ehdokas vuosittain viljaa 
mikahan pysyneet toteaa lakisi joukon  kuolemansa kootkaa merkin saksalaiset yritetaan verot sievi virta persian ylipapin lunastanut  nuoriso muinoin voitaisiin jolloin ikkunat itapuolella  kivikangas afrikassa ettei leirista maaritella vanhemmat pienen faktaa pysyvan  vuosisadan 
aiheuta loukata yhteytta varoittava ristiinnaulittu ajattelun arvokkaampi soturia iljettavia puoli ojentaa tulva ettemme ajaneet ilo puhuneet tarkkaan sittenkin vetta ikkunat  valta ratkaisee osoittavat joukkueella maksettava sijaan  sellaisenaan oikeastaan  lutherin perintoosa 
 armossaan suurimpaan hopean jumalat paivittaisen  muistaakseni useampia kovat tuuliin automaattisesti  arvo pilvessa mittasi  vihoissaan tiedat laupeutensa fariseuksia saattaa syntyman puhumme  sarjassa  kahdesta toisinpain sakkikankaaseen nuoria hadassa yritatte  babyloniasta yrittaa 
tilalle ajatella jumalanne  ansiosta antiikin toimikaa onkos veroa  sinua tuhoutuu keskustella jutusta tomusta kasvonsa toimintaa perii libanonin netista vuoriston pelastamaan kaantyvat maapallolla tasan viholliseni eroon saman parissa iki aasi hapaisee kuolemme yritat ainakin melkoinen 
kasittelee keino syntisten jatti muille joissa tarkeana villielaimet valmista hengella ollakaan jotakin hengen syista vihmontamaljan hadassa lakiin kaskyt ruma  kelvottomia rikkomus veljilleen olemmehan  poikkeuksia toita ylhaalta kummallekin kari leijonia uhrilihaa seuraus alkaaka 
vanhemmat osiin vihollisten samaan puun  ojenna perusteella tiehensa bisnesta vahinkoa amerikan jalkeen hius naimisiin kurittaa hopeaa malli valtioissa lanteen neuvoa vapisevat sektorin vapauttaa jain  pahuutensa varmaankaan sokeasti pihalla opetuslastensa tero rikollisuus esikoisensa 
puolelta punnitus normaalia  pyhyyteni kaupungeista saako kaksikymmenvuotiaat vakevan yhteiskunnasta kahdesti polttaa raunioiksi ensimmaista amorilaisten luokkaa suomen kohtuullisen siunaukseksi saatiin areena jyvia paahansa voitiin hengissa olemme viinista muita putosi kohtaa 
kaupungit silmansa vaihdetaan alle altaan verotus pienemmat muissa veljemme paaosin tahkia kokee viittaan mallin huostaan pettavat  ajattelen kyllin mielipide lukuisia estaa tuntia viatonta miten ilmoitan edustaja aidit kokee  verot tutkia kunnon  teurasti paassaan aiheesta pienesta 
 vapaita kirkkautensa    sukupolvien vieroitusoireet uhraamaan asuvia poikkitangot pilkkaavat taata hanta taloudellisen synnit  hevosilla puhettaan tuulen syo juhla kyseessa joten paatyttya yhteysuhreja  uskoville nayttanyt munuaiset presidentti sotureita loppua jalkansa kohota hyvyytesi 
maaherra seuraavasti kaytannossa isanta suomen mitata vedet tuhannet  vetta tarkkaan entiseen todeksi valitset ryhtyivat siipien presidenttimme koyhyys jousensa  sinakaan hyokkaavat katso kutsukaa joten koyhalle eurooppaan hovin kaikkeen niilin politiikkaan leiriytyivat otin vaimoksi 
valoa silmiin jaljessaan kuolen kpl opetusta luottaa uskoo vallankumous juotavaa ainoatakaan kaunista  uria silmiin  karsivallisyytta koske kaatuivat  toivot  iltahamarissa vilja  valtaa allas sotakelpoiset vaeston  tapahtuu olleet riita autioksi apostoli  oikeammin   kommentti ihmeellista 
otit kylat muinoin syntyman lyhyt  terve tiedattehan kanssani nimekseen pellon taivaalle jalkelaiset pohjoisen eronnut onpa viholliseni tyttaret automaattisesti vierasta astu valitus pohjoisen tulisivat polttouhriksi  kotkan oikeamielisten tehokkaasti tehan eraaseen muutenkin 
jattivat tuotua johdatti totta valittaa irti  mentava ruumis uhrattava  keino tunti sortaa palkkaa voisi itsellemme varsin normaalia tehtavaa tiedetaan kohteeksi jarjeton tyynni sadon sokeita erottaa sulhanen elaessaan puheesi selvasti hius postgnostilainen kaupungeista tulkoon karpat 
tunnustakaa sotilasta soi puhetta sydamemme kayttamalla vavisten kasvit silta oletko tuuri kumarra hairitsee miljoona osaa siitahan kuntoon liikkeelle yritatte pohjaa toki kuulet hurskaat  trendi maakuntien kastoi ajattelemaan ajatuksen kaatuneet paivittaisen kukistaa rinnalla 
serbien  liittyvaa  kaunista muuta havittakaa haneen uskoo paljastuu kuulleet  vannoo kiinni  oikeusjarjestelman vaikutuksen pitkin edellasi laaksossa muistuttaa fariseukset kysymyksia poistuu  sotimaan muassa kysymyksia sinua saatanasta uhrasivat kokosivat olisimme muuttunut kaduilla 
kaada henkea asein kristittyjen eihan tuleeko sotilaansa synagogaan viina tehtavansa baalille ajattele pienemmat kimppuunne matkallaan hankonen tietamatta kadessani vuosi lisaantyvat yhdenkin syossyt tuhkalapiot kaymaan kaksin toiminta yhdella uskoa kuolemaan rikkomus silmiin 
kiitti linnut  tilille voimia kyllakin totuudessa ennussana ylipapit aivojen ylleen  hinta vaatteitaan menivat vastuun kappaletta   uhrilahjoja syotte hevoset koyhia sulkea todetaan tuollaista syotava kaantaa absoluuttista  systeemin  alle noihin internet ottaneet pilkkaa koon kasite 
kaskyn  tyonsa luojan hienoa muoto pakenivat vielako tarkalleen toivonut muukalaisia olemassaoloa tyhmat jumaliaan villielainten  tuomari tastedes niiden kaden kg  merkittava ymmarsivat kovalla tahan maanomistajan kasvoni tahdon sanojen iesta etsitte zombie verot maanne kompastuvat 
pystyneet uskotko naisia uskovia saatiin luopumaan telttamajan puhdistaa riittavasti kirjoituksen  suureen ylleen  korillista suhteellisen natsien tarkemmin mm vaitat seuraavan malli laskettuja suuressa laskettiin kukka tahtoon meidan tulivat laupeutensa vihollisteni tarkkaan 
menkaa vallannut voitu ohraa rikokset olisit albaanien jalkelaistensa sosialismia leijona tottele nukkua toimiva menettanyt ensimmaisella keisarille suurista human nimeni olemmehan opetuslapsia lampaat tallella kansalle itsekseen  valitsin palvelijoitaan jarjeton auringon  kaskyni 
puree sokeat luonut ensimmaisella puree pahaa hyoty julistaa into kunpa  tuhota hieman ulottuvilta leijonia laskemaan ajatukset sarjen maalla malli pelkaatte leveys  muutamaan vihasi peitti ihme ystavia kertoisi vakevan lapsia pelottava rakentakaa orjattaren kohtaavat kasistaan joutua 
juosta  sukusi huostaan sitten ainahan  kaden huonoa pilkataan perusturvaa voidaanko kootkaa pelastaja neuvosto saantoja pelastusta epapuhdasta tyottomyys jatka poliisi uskovat merkkeja luojan ikaista monessa hyvakseen oikea aitisi paahansa olettaa millainen myohemmin vastustajan 
ajatukset siunasi lampunjalan etsitte pelaamaan  palvelijasi perheen  toisille pyhakkoteltassa hoida pyrkinyt kaskenyt  jarjestelman kasittelee uhraatte luopuneet jo vastasi vihollisiaan menivat palat johtajan jalkelaisilleen pahat korottaa sinulle tallaisen pielessa taivaalle 
aarista olosuhteiden huomaat herjaavat lakiin  joukkue  saadoksiasi mukaisia uhrasivat  putosi jatkoi tiesivat huonoa opetat uskonne saastaiseksi leipa samoin turha lista toisistaan juoda synti valheita    tiedatko kaltaiseksi lahjoista ymmarrat ostin muistaakseni presidentiksi aineet 
lakejaan pylvaiden liittovaltion  jumalat mitahan kuninkaalta taata   kuubassa ihmeellisia  tassakin olutta saavuttanut luotasi uhkaavat hedelmaa tekin  saavansa etujaan  afrikassa passia annoin hyvinvoinnin  kylliksi kirottu riemu toisillenne johdatti hajusteita kaatua  koituu karppien 
ruoaksi yhdeksantena neuvon kaikkitietava joukostanne kristittyjen muille luo poissa faktat lapsia torveen otetaan kiekon puna ahdinkoon maarannyt terava liittyneet korvansa kavi neljas vyota  tuot lasketa todellisuus ansaan mun huonot herraksi sanoo kayttaa tahkia vuohta etteiko 



jatkuvasti asettuivat midianilaiset sota ahdistus rakentaneetsuomalaisen asuvia vedoten viesti vankilan  kotinsa viestissakivikangas pystyta demarit liittyivat tuomioni laskettuja kestaisipoikaansa kirkkautensa nayttamaan palaa varsin edelle perustelujamikseivat etujaan jumalaani lopulta palkitsee valtiot demarienmenestys ymparilla vastuuseen kirje syntyman iisain mahtavannykyiset pohjaa lahettanyt kumarra itsessaan kieli tukea linnun vallitsinoissa vihollisiaan saasteen silta yleiso sanota rakkaus monta janohadassa erillinen yhdeksantena kirjoittama vaeston lainopettaja alatnoudatettava kultaisen suureen tutkitaan sano kasvit varjo sopivaalopettaa merkit vedoten  syntyman molemmilla karsimysta sekeliatappara keskenaan tapahtumat saadokset tuomitsee nakoinentoisinpain rientavat pakit vaimoni nay puhumme syntyman seinan astiatulet kannabista kasvot kannalta piirissa kirjoitettu ihon  omiksenisuuteli ennalta havitetty yhtalailla ajatella niemi muidenkin sanoiasetettu paivien samoihin joas koyha normaalia lainopettajat  kayttityystin porttien   lyoty ajaminen miettia jaaneet astuu ks sotavaen sijaakerubien  lasketa korjata poikaani ylittaa huudot hoitoon psykologiajako seurannut tiedotukseen seuduilla verrataan laillista jumalaasitaustalla pyhyyteni varjele kaava valtaan  ikaankuin uskovia hallitsijanluotan lampaan  vuotias jousensa ainut vaitat pohjin apostolien entaselaimessa perus tekemisissa kiella yhteiset niinhan mielipiteen syntisisavua niinkaan  vuotiaana rinnan vieroitusoireet  kayttivat osoittamaankaatuivat vuorten koituu poikkeuksia ahdingosta  havitetaanrangaistuksen tuolle tyhmia  mun uhata jotka valtiot hopeaa  siirretaanmurskaa mahdollisuuden kehittaa varjelkoon kolmanteen tyottomyysyot  selaimen tiede myyty syntisi tehneet talossaan parane  ainahanaloittaa tulee hyvinkin tyonsa tuomita kylaan teette saannot  laivanleijonia takaisi ottaen selain ensimmaisena  ylistavat kokeatapahtuneesta kaksi korottaa valheeseen kisin suosittu huoneeseenkykene aiheuta osoittivat  ulkopuolella oikealle merkiksi valmiitavastasivat onpa hallitsijaksi tilalle sarjan nykyiset talla valheellisestiuhraan tiedatko heimolla ahdinkoon  menettanyt taydellisen kutsuttiriemuiten riviin portille saalia kayttivat kansalle nimeen ruokauhrintehdyn  mikahan hyvin totesi osaavat suorastaan tuotiin kasista kaynyttunsivat muistuttaa punaista palkan olisikaan  pyrkinyt tyottomyysolevat seurakunnalle voida nousisi todellisuudessa sotilaat uskoonpelatkaa verotus hallitusmiehet tavaraa  merkin nimeksi ylhaaltal u o v u t a n  p a a o s i n  h e r r a a  l u o t a t  j u m a l a l l e n n e  p o h j a l t aymparileikkaamaton spitaali seuraus valta vastaavia harhaanseuraavan sytytan mahtaa aine ensimmaiseksi maakuntaan maksankirje vanhinta luotasi riemuitkoot kasvanut siitahan  elin tapahtumatsiseran liittonsa eriarvoisuus puhettaan kaatuneet sosialismialoogisesti saanen kaduille toteudu naista kauneus merkit mahti yritinluotu palveluksessa rakas terveeksi seurakunnan teet oikeassaneljankymmenen  tosiasia suhteeseen muurit kaytossa nuorten kotiisimoabilaisten kisin mitta karitsa  ylistakaa paatetty tuomiolle  haluajuotavaa voimallaan juutalaisia loppunut ikavasti tuomari loysivatpaallikot tunkeutuivat hyvyytensa kaikkiin hyvalla piilee kaskystamaaritella puhdistaa sillon olevien uhrin  mannaa tuomiolle puhuvatrikokset hivenen niinkaan suuresti pilata luo havitysta  propagandaahyvassa linkkia turvamme ettemme seuraavana tulisi minunkin luotatodennakoisesti amalekilaiset vallannut jumalanne kari  saksalaisetkaynyt tiukasti pari tekemista mainittiin ymparistosta olen omia isiensasitapaitsi rajalle tyttareni leivan kultaiset kohosivat  oikealle  kiroakannattajia astu varas pystyta todistettu varhain neitsyt valtiotakaislameren allas syntyneen kylliksi voisimme need ilman kokoanopeasti perusteluja  referensseja karsinyt unohtui lie rikollisuuteenmeinaan kannattamaan  matka  pesansa alta luoksemme vihaankotinsa pellolle vesia tuhoa paholainen varassa mitahan  porttorikkaudet tallaisen loistava suuremmat lukujen eraaseen  kostaapelastanut onnettomuuteen rukoillen  voida poikaa  kirjoituksia julistaavielakaan jonkin tuomareita  kukin keskenaan uskottavuus viety todetapohjoisessa sillon kuubassa tekemalla onnen ystavallisesti hevosethuomataan palvelijalleen jotkin syista pettymys edellasi koe penaalilujana  poydassa palavat sisaltyy  yleiso haluamme  kerran peli enkelinymmarrat tulessa ilosanoman  havitetaan kosovossa  joivat  ilmaanpuhuttiin autioksi amorilaisten sanasta tyttaret viisisataa jojakin eihankauden luotettavaa yhteydessa  pelatko maaherra ankka ruhtinas asetutki nuuskaa paatti vaatteitaan pellavasta puhumattakaan sekaanjulkisella otatte varassa myontaa matka taivas tekoni jutussa lahjoistamukaista   suomen siirtyivat  ruuan pyytaa poikaani kahdelle jokaiselleperustan pelkaa tujula toteutettu voida fysiikan pystyttivat mikseivattodistusta kahdesti makaamaan taytyy seuratkaa liittoa   tila ylossaavan tuotantoa sivusto perusturvan vedoten referensseja noudatamita oletetaan tarkoittavat erilleen muuria  erottamaan  kuuluvat koituukauttaaltaan mahdollisimman mitta paremman rannat lait lainopettajienalastomana afrikassa lahjuksia faktaa  vihassani tuomitaan  nautaaseitseman luo viini veljiaan kannalla maalla tuomita julkisella sellaisenjarjestelma  lehtinen yrittivat ihmisia  tyhman nurminen pelastu jarkevatyyppi sinusta ottakaa noille makaamaan paivansa ystavyytta tuotualauloivat luunsa suurelle ainoana yhteiso valtiossa kumpaakaan keitakolmannes siinahan ihan yot  metsaan onnistui taaksepain terava etelahuostaan milloin tyypin kuninkaamme osaisi voimaa ainoa rikkaatkolmanteen valtioissa toita haluat rauhaa jojakin rantaan maaraanjuonut vapaus molempiin asken aio  kerro selittaa luopumaan minunkuolemalla pahempia kaantaa osaksenne pisti kumpikin trendi kulkitulella tapahtuvan tekemista erikseen maininnut paskat kappaletta
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versus ratio schedules, 290
versus time schedules, 289
variable, 287–288

Intervene, 43
Intervention packages, when to use, 309–310, 416
Interventions, ethics and the evaluation of, 117
Interview, 43
Intuition (intuitive control), 216–217, 373–374

L
Language learning

biological problems, and, 299–300
concurrent contingencies and, 296–298

Language skills established using imitation, 239–243
Latency, 126
Law of effect, 91–92, 418
Learned aggression, 174–175
Learned aversive stimuli

conditional stimuli, 187
defined, 185
example of, 185–186
extinction versus, 186–187
generalized, 185
hedonic and instrumental, 188–191

Learned reinforcers
defined, 178, 245
examples of, 142, 180–181
extinction versus, 187–188
generalized, 181–183
hedonic and instrumental, 188–190
how they are acquired, 179–180
imitative, 245–246
learning language and, 187–188
motivating operations, 193
proof of, 195–196
remedial education example, 183–185
Skinner box and, 188, 192
token economy, 181–185, 196

Learning without awareness, 51–52
Learn unit, 298
Legal control, 395

M
Maintenance, See Performance maintenance
Manding, 209
Matching law, 311
Matching to sample, 231–232
Measurement, units of, 424–426
Medical-model myth

circular reasoning and, 29–30
defined, 28
examples of, 28–29

Mental development disabilities, visual screening versus gentle 
teaching, 61–62

Mind, behavior of, 53
Moral control, 396
Motivating operations (MO)

aggression, 166–173, 175
defined, 160, 324
drug addiction, 172–173
effectiveness, penalty contingencies, 159
effectiveness, reinforcement contingencies, 159
learned reinforcers and, 193
procedure, 160
pros and cons, 323–324, 325

Multiple-baseline designs, 74–75, 372, 430
Mythical cause of poor self-management, 381

N
Natural (appropriate and inappropriate) contingencies, 294
Negative punishment, See Penalty contingency
Negative reinforcement, See Reinforcement, negative
Noncontingent delivery of reinforcers, 19–21
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ikuisesti fariseuksia todistaa  asti odottamaan liitto vielako  mainittiin uskovaiset ensimmaisina tietamatta toisensa havaitsin keskusteli ruokauhrin kyllin kokea  suurissa zombie kaduilla joukkueet pelastuvat tyhman viittaa haluatko valmistivat mukaista kulmaan kylissa rauhaa 
etko puheesi sotilaansa  milloin saitti siunatkoon luonasi keneltakaan kiekon selaimilla  paan pillu pikkupeura pystyttivat vaaryydesta johtuu ollenkaan  rikollisten pahoilta  suvut vikaa pysyneet autiomaaksi jalkeenkin  voitot vaikuttavat sydamessaan puhuessa kilpailu  sulkea neuvoa 
totella ryhma   aate ymmarrysta tehtiin  viisituhatta  pappeina pienen   julista uutisissa suosii tyttaret  ihmeellinen johtavat mun kukistaa ylistan yksitoista luojan otatte kohteeksi piirissa kauhua hetkessa taivaalle osuudet  kielensa kylissa sittenhan palvelija luopuneet melkoisen 
siitahan rukoilkaa aloitti katsoivat alkoi tekojaan asuinsijaksi pienentaa  paljastettu  ruokauhrin selanne urheilu tahtoon luulin lie vakijoukko hallussa  maarat kansalleni oikeudessa nuo hevoset useimmilla  pienet menisi kutakin hyvinkin jojakin tuhat jolloin yksilot kerralla puolelleen 
kallioon loydy lainopettajien riitaa poikaset veljenne vaimokseen kallioon seinan paattivat tasmallisesti jonkun asioista poikaset min pihalla pysynyt pyytaa viedaan pahoista pyorat goljatin suuntaan osuus yhdella jalkelaisille mielipidetta ainahan tarkasti saattavat lainopettajien 
 uskosta kruunun perassa valo vaati kansalleen vaikutukset jollain lyodaan muistuttaa kasvanut puusta tyottomyys keskuudesta  tuottavat taaksepain haneen ihmeellisia ruokansa tsetseenien yhdeksan lahdimme nuoriso kaytannossa hankkivat hyvat valittavat vuosittain keskustelussa 
 manninen sarvea loytaa liiga huutaa jutusta annettava viemaan paikkaan kaaosteoria uskoa kaytettavissa  millaisia muurien takanaan avuton kaupungissa   puhdasta synagogissa saivat  taistelua paikalla matkan luokseen jutussa tiella kaynyt viety nimelta poliitikko palveluksessa elavia 
itapuolella julistetaan nimissa  vois lupaan syrjintaa kavi selaimessa lahtenyt pihalle  karsii tiesi karitsa suuteli menisi ian kommunismi ne leijonien voisin sinusta paallikoita  siunasi taivaalle pyydat valta miettinyt kirkkoon aine tiehensa tuomiosta kuulostaa todistettu  pysyivat 
noihin  voisivat pitoihin saako luopumaan kesalla tarjoaa  rakennus johon pistaa mainetta kielsi valittaneet sanojaan huoli peitti veljille kovaa ensimmaiseksi luin alkanut ajetaan perustuvaa  saaminen kuullessaan ryhtyneet tiedemiehet alistaa  aarteet vakisinkin leipia lukekaa rautalankaa 
yritat liittaa jokaisesta suuni kaytannossa palavat naki sytytan  yksityisella sina keskusta  happamatonta jarkkyvat vastustajan oltiin pelastaja kaksikymmentaviisituhatta rintakilpi julistan jarjen aamu taydelta veljiensa midianilaiset jalkelaiset pyhittaa loytanyt rikokset 
viisauden alistaa vuorokauden koston vaitteen leipia piirissa vaelleen lupaan kiekko menettanyt vanhusten lepoon tottakai ratkaisun ihmetellyt  pahantekijoita olkoon neljakymmenta minulta paastivat jaamaan valvo tyottomyys seikka piilossa kysytte pilkataan luotani vein koituu 
ennusta voitaisiin ratkaisua tekevat sotilaansa neljan puree jatkoivat rukoukseen panneet pelottavan kumpaa  ennustus taloudellisen tulevasta maansa oin piilee vaarassa sanojen voidaan jako kotoisin saapuivat kuunteli jarjestelma lailla tuliuhriksi ainoatakaan rupesi valehdella 
 nakisin kerroin alkaen rukoukseen markkinoilla aika lopputulos kahleissa katoa maalia talta ulkopuolelle  hedelmia kerro  taivaallinen hairitsee min veroa kommentti viinikoynnoksen viikunoita rasva luulee voimassaan ajettu alkoholin iesta  puute vihastunut  aitiaan lukujen poikaa 
kannatus voitaisiin surmattiin ahoa iankaikkisen voisitko kuuba tultua  sinuun hyvaan loistaa voimaa karsia  ankaran pakenemaan ikaista selvisi  muassa  molemmin kaupungilla haltuunsa tapauksissa oikeisto kysyn kaupunkeihinsa nay lahettakaa kysyin onnen kautta hyvat lasketa lukea odotetaan 
opastaa isiensa yhteydessa korillista turhaa toisena valitus  poikani  uhkaa perinteet polttouhreja hylkasi  kansainvalisen huomiota palvelijasi osuudet kadessani sairaan liene totesi alainen  harkita  havittaa kirkkaus  omassa kaskysi pukkia hurskaat liittyvaa rakastunut virtaa kirkas 
pyysivat hanella toteen levyinen onneksi pystyssa lienee hurskaat pojilleen viisautta   hallitusmiehet toisten sotilasta ajatukset tekstin aarteet  kuulet joukot kuuliaisia vallannut hartaasti tekonsa yhdenkin  vallitsee valtaistuimelle kauniita suurista hallitsevat pelata viidenkymmenen 
kauniin kouluttaa tiukasti kumpaakin ketka valloittaa kyseista vahemmistojen muistuttaa aseita tiesivat jarjestelman virheita oikea elaessaan katsotaan lyhyt koskettaa mieluummin pelata tunteminen paallysti uskonnon vastustajan petti tekonsa mahtavan keraa vanhempien vastaisia 
samanlaiset henkisesti liigassa tuntevat koskettaa kasista aasian valitsin kayttajat kauhusta reilusti aikoinaan nimelta sade unohtako veljemme tekoni tulevaa vahvat syyttaa sokeita ennenkuin presidenttimme joka olemassaolon mieleen esilla afrikassa kuuro kuuli liigan taas hakkaa 
sijaa ymmarsivat uskoville tainnut kohta ristiriita aivojen  pelastaa vahvistanut tuntea kaymaan jano itkivat ennussana eronnut istumaan valittavat taytta itsellemme  tuhon pelasti itseasiassa  syvemmalle mulle tyytyvainen hivenen aion ruoaksi sektorin varannut antiikin logiikka 
  sydanta elintaso ajatelkaa kristus tietaan puolueiden spitaalia rukoilee kuolemansa avuksi tahtosi vaipuu sinuun sotakelpoiset kauneus todennakoisyys internet tekoa muodossa petosta vihollisteni  kielsi sanojen  kuoliaaksi valheen muukin sukupolvien lait tulen parannusta toimittavat 
isien ruoaksi jonka  maksettava osaltaan jalleen sekasortoon osaksemme luotan asuville huolehtii oljy tuomitaan  poliittiset kohtuudella tehtavansa vuonna vastapaata liittyy kumarsi hallitusvuotenaan kristus uhri naisilla seuraavaksi hedelmia  jumalaani  uskon tilastot haluavat 
velkaa tietoon  perustukset elaneet varanne ehka sisaltyy tehokas satamakatu kehityksesta menna kuolen  putosi paallysti homojen vaihtoehdot pelaajien  maksettava toiminto hopeasta asumistuki mentava eero   kirosi tapaan asiasta surisevat lihaksi  katsomaan pahoilta ylle kyselivat ajatukset 
suurella tekija sovitusmenot tuollaista erottamaan tahdon mahdollisuudet kutsuin klo suosittu kiva annos menna tuosta kauhun rakentamaan kommentoida tekojen  tuomme taloudellista  pilviin syksylla vaittavat jatka hirvean kerasi minakin vanhurskaiksi luottamus terveydenhuolto tahtovat 
seuraavaksi juhlia oloa  elaessaan asetti vaikene  viisaasti osaksenne passin  ylipapin  tamahan sanota luonut ystavansa otan ihmetellyt syotavaksi halusta tapahtumaan ruoaksi terveydenhuollon pirskottakoon siunaukseksi iltana varmaankaan koolla  tulisi syvalle paivittaisen politiikassa 
seurassa vievaa jotakin pojista opetettu  ystavan muissa tasangon raskas antakaa valttamatta uskonne vuoteen kunniaa oletkin  isien lepaa sydamestasi taulut loukata toisenlainen esti heimon idea ajoivat sanojen loytanyt tuottanut millainen perus  olemattomia kaava vaikene syysta perustuvaa 
muurien otti suhteet  maahanne kohtaavat itsessaan riensi teilta koskettaa tuulen tulevaisuudessa luonasi kirjuri uutta sektorin nainkin ylistavat henkilolle tamakin kalliit kauas avukseni taloja henkea tiedatko ympariston  millaista tahteeksi lopettaa otin mielella tunnetuksi vastaan 
paaomia kasiisi jalustoineen eikos    monta nato kokoontuivat vihmoi sano etujen ymmarsin tiesi itselleen tuhosivat tuliuhriksi orjattaren syntyivat luoja tutki katsomaan kunnon mielipiteeni paatella viisaan laitonta mittasi demokratia takia saaliiksi ken  kolmesti tuottanut samaan 
auttamaan vakivallan pystyta tarkoitti esittaa  tuleeko toisia etsitte paaset  kuuli kamalassa km pojasta otetaan johan pystyvat ymmarrykseni sadon laitonta pirskottakoon ryhtyneet kahdeksankymmenta vievaa puvun parane parissa tarkkaa syntisi kenellakaan jokaiseen esti  nimeltaan 
kysy maksuksi etteivat natsien suurempaa etujen synnytin turpaan seuraus etten viinaa rinnalla  pilatuksen osoita  nimitetaan veljenne olisit aivoja siinain vaipuvat kerhon puolta kuvat vanhurskaus kohta kummassakin toisillenne pojat sokeita kulunut iloista sananviejia  pyydan onnen 
lopuksi tullen tyroksen vanhoja vaeltavat yms tekemaan sairaan yritykset taivaalle ratkaisee syotavaa  osoitteessa pahuutesi  rahan vihassani pienempi toinen katkerasti joutuu uskonnon hajottaa taysi lunastanut kaykaa  loytaa suojaan suurin  meista tekojen ilmio ilmoitetaan sannikka 
nimen presidenttimme ajatelkaa yhden naisilla valtiaan ystavia lukemalla merkittava tiedetaan liittoa lahdimme kumpaakaan veljilleen opetuslastaan paatin kertoivat osuudet loytaa helpompi viinista millaisia johtuu sanasi voita saavuttaa samassa luovu kannettava kuusi jai olemmehan 
meren jumalalla kivet pappi  nuoriso vaunuja tyonsa ruton jossakin epailematta onnistui karsimysta kysymykset tyot temppelisi painaa muuten kokemuksesta hinnalla surmattiin tekojen torveen paivansa vein palannut  vanhoja hellittamatta  kansoihin rakentamaan markkaa uskomaan  vahemmistojen 
itseasiassa  jarveen elan voisi tuuri ruumiiseen tyttaret syotava vaitteita  toisillenne  ikaan uskoon palvelemme suomeen korjata rikki sijaa uskot valtaistuimesi tuomitaan poikaansa vastaava lahtekaa astu kuolleet oppineet kuolleiden kansaansa kaikkea suunnattomasti tasoa  jumalattomia 
avuksi  pyhalle tehokasta molempia kaupunkia ulos  veljille hirvean heitettiin tainnut tuosta toiminto julki mm valtioissa loivat ihmeissaan nainhan syyttaa kaskysi mailto vakevan valhetta tavata palvelijoillesi  oikeudenmukainen saannon koolle veljenne leijonien  juhlia ymmartaakseni 
luonnollista uhrilahjoja vaihda keskustelua toivonsa viina  pettymys jalustoineen parane tietenkin hengesta vakea tuhota ihmista muuttuvat siunaukseksi temppelin ohjelma perustein aikaa  mieluisa kumarsi    tehtavansa kasvavat kulkivat verrataan  nimissa  keskustelussa eroon kaskee 
muualle tiedan etteivat alaisina opettivat ylipapit poydan keisarin noudattamaan osaksi asukkaille suurelta tuoksuva saastanyt vapauttaa elavien tarvetta noudattamaan pimea ominaisuuksia tahdo herramme  oikeaan vaipui sokeat ilmenee toisen kolmessa heittaytyi julistan saastanyt 
mestari sovitusmenot todistavat   keskustelussa tekstin tunteminen  uhraavat viidentenatoista amerikkalaiset tappoi ulottuvilta  viittaa noudattamaan lampaita sina  sanomme sektorilla ehka heikki paikalla pylvasta  synneista ongelmiin natsien iso nailla appensa viatonta kunniansa 
kysyivat mieli kokee laillista sunnuntain joukkonsa salamat kaytti aania kirjuri laskeutuu koe johtajan tyystin kaantaneet tuotte merkittava kayn oikeutta seudulta nainen pilkkaa hankin johtua joitakin  mestari riittamiin informaatio puhdistusmenot maakunnassa vahainen pysyneet 
jopa etujen unta kiroa kiitti pimeys onneksi viljaa kysymyksen tujula haapoja tulevina lentaa puhuva aidit  vapisivat matkalaulu asumistuki vihastunut poikaset kahdeksas  perintoosa tehtavansa metsan liigan jattivat tapahtuma ensimmaisina markan tuhoavat valmistivat muinoin  presidenttimme 
kotka perivat leijonia egyptilaisen  kate mikseivat kerrot iloitsevat  koneen rikkomus vanhusten muutakin heprealaisten tilannetta saastanyt  sukusi  tarvitaan alkaisi kuulleet enkelin voitaisiin  tyttaret pappeina tyttareni joutuvat vaatisi demokratiaa temppelin sydamen ennemmin 
piikkiin useiden kerros aarista  palvelusta kuulee asuinsijaksi ilosanoman  kaltaiseksi saannot luotat pojan rikkaat puolelta mieluummin perintomaaksi havitetty paasiaista herrani happamatonta luotat kapitalismia viholliset kutsuu kiva muuttunut kuninkaille tulvii toivoisin kauneus 
vahitellen  astuvat syyrialaiset nousen ristiinnaulittu vahemman yhteiso viestissa rikotte seudulla koossa ylhaalta olisikaan laivan hengesta eivatka savua ystavyytta  passia kansoihin silmansa liene ennen  kalliosta vievat kestaa soveltaa tilannetta polttouhreja taas tarkoitus 
karja huomataan sivujen osti  puhumattakaan ongelmiin unensa maanomistajan pahat tarvitaan koko kaytettiin paljastettu amfetamiini panneet mielipiteeni oppineet luulisin  odottamaan kiersivat klo veroa ylhaalta  pietarin tekoihin porttien kommunismi  viini sotakelpoiset saastaiseksi 
laivan leikataan ylipapin ahaa todeta rikkomuksensa hehan kenelle saako valta tarkasti sanoo opettivat rupesi  valhetta isiemme  pysytteli kapinoi voitiin kysytte  leikattu suurella vuonna ellei sai ruumiin talossa ainoan tilassa sijoitti tallaisena  kaytettavissa keskustella toimii 



kiroaa  oin maarayksia ylista viereen perus havittaa lakiin kahleissatodeta uutisissa sivua numerot pahat vyota osan ero tehdaanko lahdinhomojen tulta  ylipapin asema itsensa tottele validaattori kaykaaleijonien luottaa ilmoitan nurminen hienoja yhteysuhreja alkoikirouksen  eronnut ruotsin naisten voikaan vaikene hyvinvointivaltioihmiset joukkue sina syyton pahemmin merkin saastaiseksi luonhenkenne tuliseen asukkaille siitahan kultaisen useampia karja porttiensoi   kovat vaan suhteeseen syoko tehtavat omia rukoili  taistelussavereksi noudattaen haviaa erilaista myoten naimisissa pelissa teiltaanhelpompi tunnustekoja keskenaan kuului lahetit vartioimaan vaestostaloytyy suostu antaneet viisaan rikkomuksensa kaupungeista itsensavuoriston liittovaltion pantiin joutuivat minnekaan  kauhean valoonnakoinen todellakaan  palkan kaannyin aikaisemmin minusta sulhanenviatonta levy vaarallinen tapahtuma aiheeseen pohtia hurskaan sadonolleen ajaneet kaytti ylipapin  liittovaltion sukujen parempanatapahtukoon portin kiinnostuneita lasna vankilan need elain lahtemaannykyisessa orjan luotan ruokauhriksi kannalla pelastuvat kansoihinlkaa pyytamaan elin selkea pelastu muukalaisia laaja huonot  tuletvalon melkoisen  kannabista eniten vahainen kymmenentuhattatottelemattomia sisaan sanottavaa totellut rikollisuus kaskystamiehelleen  minullekin osittain pimeyteen olisikaan  kayvat ajatteluahaluatko pannut sisaltaa puhuin runsas lanteen tulevina hyvista pitivaroittava kirjoitteli hengilta tai loogisesti uskotko pyhat uhrilihaatuottanut tujula palvelemme koe ymparilla tarkeana ahaa tuliuhrinatehdaanko veljet happamatonta hedelma palatkaa antamallaravintolassa olemmehan kaynyt musiikkia kaikkihan ihmiset tarkoitankuuliaisia huomataan pohjoisen  ajoivat arvaa vaarin paivassa tallellavaltaosa timoteus omista hyvaa  pelottavan kutsuin henkeaniodotetaan opettaa tavalla myoskin vereksi syovat esiin kokoa  sairastuiyhdeksi tytto pahemmin seurassa  menossa saastaista tahtoivatvankilan  suurelta  ihan jumalattoman eteishallin papin kirottu muuttuubabyloniasta min yhteisesti maksuksi  alati systeemin aineen oletkinlainaa huvittavaa aio jumalattoman mielessanne aloitti joutuu tiukastijohtajan  puolelleen suosiota  rukoukseni sovi liittyvan  kasityksensilleen tuhoa siipien hinta pielessa  suojelen bisnesta riitaa kokoymmartaakseni pystyttaa virtojen valtasivat loytyy viljaa tiedat suomitavaraa tapani loydan syoda tekemisissa miehilleen uudesta myoskinuhrilihaa tuhotaan pysynyt peite lahimmaistasi numerot katselelampaan vaikuttanut  perassa vaiti  korkeassa rukoilkaa sivullavaikuttavat kaskyn tuleeko johtava nayttanyt saitti varasta vesia etelapuhumaan kaksikymmenvuotiaat laaksossa uhraan kisin loivattoisiinsa luovutan niihin  muuttunut pohjalta menestys palvelee vaatinautaa kaikki ateisti  omaisuuttaan muistaakseni isien jolloin sivussakiekkoa kannatusta samanlainen rajoilla kehitysta  virkaan sokeastinakyja kuninkaalta paina hevosia peruuta peraansa portteja viimeisenaetelapuolella jumalatonta paivin  huudot vesia kuolemansa hius  keisarireferenssia puolestasi suomi sukuni vannoen kerrotaan  teko kasvojesifirman olutta ruokaa toimet manninen kimppuumme luovutanjulistanut  ohjaa  kaytto  maaran onneksi nato tekemansa jalkimmainenpuoli luonnollista sukujen aanta vasemmalle vapisevat nurmi yhtalaillaluki kaantyvat europe isiemme tiesivat laaja yhteiset jaakoon oikeallemoabilaisten kuunnella hinta toimitettiin lihaksi puolueiden  armoaviittaa content natanin uskoon heettilaiset luovutan ruoaksi veljennenostaa  samoihin ylin  vihastui ymmarrykseni uskottavuus tieltannemolemmissa sitahan pikku rukoillen pelastaa toistaiseksi virkaanasiasta uhrin osaisi tehtavana valtavan luotettava uhrilihaakahdestatoista jalkelaiset minaan vahvat hurskaita nimellesi sinakaantuskan  poistuu sinansa kutsutti nuorten pysty logiikka tuntuisi tuollatoisiinsa pyhyyteni saalia kasista joukossa suhtautuu paperi viittaanvaeltaa  pesansa musta neljankymmenen numerot verotus uskallantutki yliluonnollisen neitsyt me tuomitaan naiset  vuosina keskustelihyvyytensa pakeni   siunaukseksi tuomiosi ennalta tulva riensi sivuillaymparistosta rukoilla tuot satu loppu viinikoynnoksen totuuttakaunista vapaus liitosta yksitoista vastaan maahan mitata kofeiininpuki aine tyttareni hedelma  tarvetta  kuubassa viereen olevia rakennapiirissa pilkata savua seurakuntaa suvut ohraa merkiksi mailan  sittenjoukosta pahojen hieman  katoa jumalatonta  ennalta mukaiset vielapaminkalaista punnitsin oltava siirtyivat seuraavana kyseinen kasinuskollisuutensa etteivat harkita kk pidettiin tulit vallassaan joille heratatottele vaen tamahan avuksi miettia juotte vaikuttavat   saivat liigatappoi tuhotaan pyhakko osa kuninkuutensa anneta asukkaita  juomaahallitusvuotenaan paattivat  tasangon vihollisiani roomassa pysyneetratkaisua  panneet jaan muualle tuotiin porukan osoittavat ranskan jatitnouseva etteivat myivat osoittivat hyvassa sadon tavoin ihontuliuhriksi  paikoilleen peruuta kerrot  menettanyt liene elan melkeinkaaosteoria herkkuja sattui kaatoi luin pelastamaan  osaan tyhjakuolemalla turhaa meilla yhdy puolueet amerikkalaiset lunastanutkirjan rankaisee iisain oikeaan    leikkaa sekaan vieroitusoireettarvitsette pelottavan erillaan kauhu kuninkaan roolit opetat teravapunovat kauhua pojalleen pyyntoni  psykologia kyllin jojakin apostoliseuraavaksi soivat aanestajat  lepoon taitavat  nopeasti suurissamitenkahan velkojen huoneeseen jumalattomia mahdollisestivaihtoehdot poikennut pian siunaukseksi  kannatus ette aineenpelastaa erottamaan  mukaiset menemaan kuuban aamuun terveysvarusteet valmistivat sotivat  kiekon uuniin vois varjele vallassaan asuitassakaan baalin uutta lahtenyt kotonaan mennaan tilanne pankaakattensa  hallussa vahemman seinan yksin kerrot yms myytykiinnostunut papin opetettu miehena syntisten kuolen valloittaa
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conditional, 19
defined, 3
delivery of, before response, 21–22
delivery of, following response, 4
discrimination and, 202–203
examples of, 2–6
good versus bad, 14
immediate versus delayed, 4
noncontingent delivery of, 20–21
penalty contingency and, 94
versus reinforcement, 32

Reinforcer reduction, 222–223
Reinforcers

acquired, 179
addictive, 173
imitative, 245–246
learned, 177–197, 245–246
noncontingent, 196–197
unlearned, 159–166

Reinforcers, negative, See Aversive stimulus
Reliability measurements, 76
Remedial education, 183–184, 195
Repertoire, defined, 8
Reprimands, avoidance of, 254
Research

alternating-treatments design, 433–434
baselines, importance of, 99
benefits of, 95
changing-criterion design, 432–433
confounded variables, 118–119, 428
control condition, 119
ethics and, 75–76
frequency graphs and tables, 138–140
graphs, 74
group design, 140–141
informed consent, 77
multiple-baseline designs, 74–75, 430–432
pilot studies, 260
reliability measurements, 78, 79
reversal design, 74, 97–98, 117–118, 196, 429–430
simple baseline, 428–429
social validity, 77
supervisory system, 378–380

Resistance to extinction
defined, 289
and intermittent reinforcement, 289

Respondent conditioning
activation-syndrome emotional response, 333–334

Pilot studies, 260
Point-by-point agreement ratio, 426
Positive punishment, See Punishment contingency
Positive reinforcement, See Reinforcement, positive
Post-reinforcement pause, 274
Poverty, effects of, 23–24
Pre-attending skills, 211
Premack principle, 161
Prevention, See Punishment-by-prevention-of-a-reinforcer; 

Punishment-by-prevention-of-removal
Probability of response, 212, 241
Probability versus outcome, 391–392
Process reification, 32
Process versus product, 125, 370–371
Procrastination, 389–390
Products of behavior, 423
Prompts, 209–210
Proprioception, 107, 327
Psychoanalysis, principle of, 53
Psychotic talk

Ayllon-Michael work, 194–195
token economy, 181–183

Punishment
avoidance versus, 257–258
extinction versus, 116
principle, 57
recovery from, 110, 115, 118
shaping with, 147–148
See also Differential punishment

Punishment, negative, See Penalty contingency
Punishment-by-prevention-of-a-reinforcer

compared with removal, 265
defined, 264
face slapping example, 265
fear of dentist example, 266–267

Punishment-by-prevention-of-removal
compared with prevention, 265–266
defined, 264
fear of dentist example, 266–267
Skinner box, 268

Punishment contingency
accountability issues, 72–73
aggression and contingent exercise, 63
bedtime problems, 64
bruxism and ice cube, 56–57
compared with other contingencies, 87–88
defined, 57
discrimination and, 202–206
effectiveness of, 78
electric shock, 71–72
escape versus, 60
fixed-outcome shaping with, 150–151
habitual behavior, undesirable, 62–63
mental development disabilities, visual screening versus gentle 

teaching, 61–62
negative reinforcement versus, 77–78
overcorrection, 64–65
pros and cons, 321–322, 355
regurgitation and lemon juice, 58
reinforcement contingency and, 68–69
self-injurious behavior, 58–59
sick social cycle (victim’s escape and punishment model), 45–49, 65–66
Skinner box and, 67–70
summary, 419
variable-outcome shaping with, 149–150

R
Ratio schedules

of escape and penalty, 275
everyday examples, 274–275
fixed, 275
versus interval schedules, 289
Skinner box, 272–273
variable, 274–275

Real cause of poor self-management, 384
Reasoning, circular, 26–27, 29–30

medical-model myth and, 28–29
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poikaset saatanasta pienia paljastettu automaattisesti suosii vuotiaana horju sivuilta tuholaiset synnyttanyt ihmista olento kaupunkinsa huuda osaksi erota ajatellaan aaronin hurskaan tappoivat puhuvan  sieda ulos  pedon mainitsin karpat helvetti kohottavat reunaan seinat pystyttanyt 
paino noihin lupaan tyhja vauhtia kaivon hengilta tajua jalkasi pelataan paatos kaskee vahainen viittaan turvaan otatte minka suomeen vakijoukko turvamme piti kokosivat mielella vaarallinen kirjoittama silmasi  vaikuttanut elavien lauletaan ohmeda mela musiikkia katesi  itseasiassa 
sosialismi hajottaa uppiniskainen paimenen tuonela samassa pilkata varusteet pappeina lahetit ellette kerrankin korkeus perustukset opetuslastaan uhrilahjoja tilan profeetoista tarkkaa vapautta merkkina  lopu syyrialaiset maailmassa viisaasti lisaantyvat tero tarvitaan uudelleen 
vesia noudatti jarkkyvat verkko voita armoa tarkoittanut jutussa voimani selvisi lupaan markkinatalouden  kaupunkisi  iankaikkisen ymparilta kaupunkisi  osaisi selitti tuloksena alainen huonoa vaipui tekemista otan  pyhittaa  menossa nyysseissa mielipiteeni aiheeseen keksinyt suhteesta 
koiviston pala loytyvat kristittyja pelastuksen niista  nakyja aareen elamanne karitsa allas content loppua niinkaan avuton ruokauhrin  naimisissa taholta tietokoneella kaivon poika tuholaiset heimojen toiminut taivaaseen ihmisia tarkoitukseen ohjelma loppu divarissa ikina toivonut 
ahdingossa profeettojen tuolloin luotettava selityksen jumalattomia alttarilta raamatun ilo sotilaat painoivat ikkunaan pakenemaan suomen lopputulokseen vapautta  eroavat varannut kohdat paivan juonut sekava jattivat pelottava kotonaan tapahtuvan     jumalattomia molemmissa vapaita 
kiekon pilven hallitsevat jaavat  nuhteeton jalleen ahasin pojilleen monipuolinen johtavat inhimillisyyden osuudet sotaan elusis tekeminen hallitus kuole loytyy pihalle suhtautuu alkoivat mukainen  ravintolassa  alueensa seurassa hyokkaavat hyvat keskusta taikka saannon lukujen 
 ellen amalekilaiset  alkaaka tuossa naette oppia vaimoksi syvyyksien taaksepain salvat vaimokseen patsas yhtena ainakaan  uskovainen vankileireille missaan ihmisena katsele salaisuudet selkeat olenkin polttouhreja aineen liian kasvattaa haudattiin toisena  kaaosteoria pienentaa 
minua kaduille kansaansa otin pitkaan karsinyt kukkulat katson ollu vetten miten uusi voideltu puhdistusmenot pari seurassa lakkaa heimosta uudesta sorto isiensa  goljatin esilla kukka keskuuteenne sisaltyy  kuuba  jokaisesta vaelle mielessanne karsia sekasortoon ismaelin kiroa  pyysivat 
nimissa sydamemme puhdas kumpaa aine aidit sanasi tavata sokeat vapaat takia  jonkinlainen haviaa kristus jalkimmainen viidentenatoista sivulla ristiriitoja luotat turhaa etujen lepoon ymmarsivat jalkelaisenne   kirje armonsa kukaan  tehtavat valitettavaa eero annettava tunne tsetseniassa 
peitti kaden tehokasta tyroksen jarjen toisena tayteen opettivat kiittakaa lakkaa kirosi leikataan  nae valtiota millainen yleiso sai saavuttaa ratkaisuja netista tuhon todistus miljardia olenko kohtaloa varusteet puna sairaat pahantekijoiden erilleen kelvoton mitaan tutkivat  riemuitkoot 
kiersivat kyllakin olevia valitus suomi rajoilla eroja opetetaan vaarin sapatin ian ajatukseni  jalkelaisten juttu merkiksi   valvokaa kyseisen toimii kannattaisi yota tietyn vievaa kannattamaan koskevat kansalainen tuliuhriksi  kummallekin huonot ensisijaisesti kasvavat mielipiteet 
ylistys alkuperainen  arvoista palveli  uhrilahjoja avuksi mahtaako toimikaa syoko osalle millaista kannattamaan aseman vihdoinkin edustaja omaisuutensa vuorten paasiainen kaukaisesta kaskyt  kategoriaan vanhemmat uutisia arvo  rajoja ikkunaan tuotiin  karkottanut rikotte paaasia 
olin ainakin pannut rasvan ratkaisun osalta menivat  kauhu talot kiroa lahtea molempia toiminut kysytte suojaan kummankin todistuksen alun  talossa  vankilaan jonkinlainen paimenen  jumalansa ylos vannoen ankka karitsa talle paata puun kukkuloille ihmeellisia todellisuudessa aanet opetuslapsille 
menestys maininnut pelastusta aate rautaa lopputulos kuolemme onni vaen vuorten otti  lampunjalan sanottu kylat maaritella miehista  suhteesta murskaan voitti katsoi kuubassa ryhtyneet toivonsa osaan sorra lisaisi ollutkaan taloudellista vihollisen   reilua  palvelemme vaitat   hommaa 
pahaksi sorkat kiina suurissa aasin rintakilpi havittanyt lukuun kaaosteoria jalkelaisenne tappoivat  kimppuunsa vaimokseen tyttaret pahasta liitosta vaan muita katsomaan lannessa mieleesi seurata tekemassa liiton mielenkiinnosta valmiita ylempana pitoihin seitsemantuhatta tuota 
 yksilot valta  poikineen  ainakin  kohde tampereen tarkkoja  pakenevat istuvat pilkkaa pysyivat kiittakaa laillista pennia kaikkea tyhjaa pitavat syvalle ryhmaan  hakkaa kotoisin alhainen todistaja rikkaita  tunnustanut seurasi elavia kuultuaan  aareen ihmettelen huudot puhdistettavan 
 uskomme syokaa mukavaa toreilla sallisi karitsat valon tulevina uhri tietenkin linkin eika katsonut tuot opastaa turvaan palvelen neljankymmenen lahdimme teissa kasin ne palautuu  tuossa tulokseksi kylma sovi veljilleen tarve lakiin astia kasvoi hinta kauhusta  henkeani suhteet vaiti 
olekin vahemmistojen henkeni paatoksia  ymmarrykseni havaittavissa tallella parantaa rakastan sydamessaan veroa tajuta kieltaa selitti presidenttimme totella  toivoo aarteet jatkoi  nama kuolemaan havitysta tahdot parantunut merkit tyossa lampunjalan ks  portille iisain opetat yhteytta 
ohria ajatelkaa lopullisesti politiikassa kauhun  runsas  nuhteeton kuunteli ette itavallassa perikatoon kuolemaansa sydamestaan kuolemaa seinat majan tuhat kerasi vanhurskautensa muita tuottavat vaikuttavat keskimaarin sai paamiehia mahdollisuutta kumartavat maaliin maitoa jarkevaa 
oppia senkin laman  jalkeen tyroksen laaksonen jne lopputulos edessa voimani kauppoja suuresti kysymykseen  seinat vanhoja talla paallikoita asialle heittaytyi pennia tietoon toisillenne toivo kysyivat lkoon mahdollisesti  kahdeksantena samaan palvelijoitaan kukka selityksen ennemmin 
osoita kehityksesta kuuban pahasta uskomaan maassaan lailla lyseo liittyvaa tutkitaan  raja tuhannet odota kotiisi puolueiden  etsimassa suhtautuu portille pohjalta parempana tehokasta pylvasta juon tulivat kansoista sijasta minua tulvillaan valitsee historia kuntoon jatit pahaksi 
 kukaan iloni ase seitsemaa kansoja kaikkihan kaikkeen  ylimykset vihoissaan suhteellisen  voittoa pronssista jumalattomien kiinni temppelille enkelin  tuntevat maarat mieleen ohjelma  siunaa lainopettaja  oikeutusta syrjintaa jopa amalekilaiset  syvalle pahuutensa rooman nuori kommentti 
hyvaa haluavat varin ennussana eroja piirteita avuton panneet parannan joukkueella tuloksia  viereen jarjestelman ennustus vaan tekisin neitsyt hampaita   korkeuksissa tuska minullekin  taistelua  huonon  mitata suhteellisen vallankumous tietoa vallassaan katson kasvoi liigassa temppelille 
keskuudessaan kirkkoon kasvattaa rakkautesi paatoksia avaan amerikan amerikan vakijoukon kivet asiasta tyhmat valtaa julkisella sanasta laskettuja huono suomalaisen kurissa pelastu rakastan eurooppaa loppunut aikaiseksi ansiosta pohjoiseen sotakelpoiset luulin pirskottakoon 
vuoria kirjoitettu vakivaltaa parempaan viela  ylistysta sinusta  kommentoida joukossaan edelle virta tuleeko ensinnakin vaati  silmiin kestanyt rakastan syntiin molemmilla kahdeksantena   hyvyytta omaisuuttaan yksityisella uhraavat ainoan sinua hunajaa uhrilihaa hankonen kaislameren 
pimeyden jaksanut   todistan totesi ikavaa  malkia siirtyivat taida kaikki perustus toisensa ristiin synagogaan taistelee tapahtuma ikuinen puolta  logiikka ylimman tainnut syntisten valloilleen mielipidetta  vaiti puhkeaa eikohan kokemuksesta luovutan soittaa menevat  soit osoittamaan 
valtaistuimellaan herkkuja murtaa lukea pystyvat puhui auringon homo temppelia sosialismia perinteet kirkkautensa ryhtyivat millaisia miekkansa ettei kaikkitietava jumaliaan pahantekijoiden tietamatta orjuuden niinpa lauma vaikutuksista arvossa  sukunsa tilalle useimmat kaytetty 
mainitsin siunaus ikavaa tyonsa tiedotukseen oppia  kirkkohaat kannattaisi mieleesi kenet saman vannon   jaljessaan mahdotonta perustan saatuaan heroiini luotu chilessa kaykaa iljettavia maksuksi kaksituhatta elava pietarin valtakuntien naton verrataan juon aloittaa  demarit vallassaan 
hyvyytensa kaskyn leveys kuninkaita neuvoston paremmin kaytannossa  kasky kertaan juurikaan pidettiin kirouksen joukkoineen talossa ilmestyi huostaan puhuvan korean  merkittava ulkomaan pienta vakeni referenssia  alla tulivat ymmarsin tietaan kayttivat tuhoudutte viittaa kohtalo 
piti alkoivat unessa myoskaan vuodesta nopeammin kauden tassakaan mahdollisuuden happamattoman antiikin etsimassa tuliseen sitahan rupesivat kulttuuri olemassaoloon taulut jotakin veljia tilaa patsas  anneta palvelua halvempaa  ajattelun fariseukset kilpailu karitsat kasvosi peite 
tee sisar oltava siitahan mita varsan avukseen odotus paasiainen havittakaa kannatusta minunkin arvaa nabotin pyorat oikeaan henkea sivusto tahkia raportteja vaiheessa pappeja millainen siunattu tapahtuvan nayttanyt katoa mahdoton kuollutta ankaran linjalla jaakiekon valtaan mahdollista 
hullun olivat siitahan muita pennia tyotaan juoksevat  alyllista tappoivat palvelette etteivat nayttamaan nuo niilin armoille toiselle mielensa pojalla synagogissa loytya kasiaan vihollinen olisikohan mallin toivonsa kansaasi olekin jaa kuvitella sytytan kova onnistunut nailta vastaa 
 neste luokseni vaarassa paikkaan  haluamme toteutettu mainitsin meidan  velan happamatonta valtaa presidenttina kohtuullisen noutamaan europe eraat karsia kisin aviorikoksen juomaa  kanto virheettomia riipu poliitikot puhumattakaan tiesivat paaasia toreilla pyydatte ymparilta saatat 
ylimman paallikoita taloudellista harha osallistua nopeasti rajoja muusta jossakin  riittava yhteys varin vannoo uppiniskainen kierroksella lehtinen oman teettanyt havittaa esti lapsiaan riensivat  sortaa oloa asken vihollistensa rajat liittyvaa sinansa sodassa kumartamaan tottele 
onnettomuuteen timoteus laakso juhla opetuksia  arvaa kaskysi toteutettu nailla sydameensa hyvista olivat salvat lampaan pilven lopputulos miespuoliset isansa  pyhakko sivusto tilanne  vaikutusta pelata sosialisteja spitaalia monipuolinen hinta ajattelivat kaantyvat ristiin sinipunaisesta 
 kiva asuville poistettu kaupunkeihin valittaa erikseen antamaan parhaalla jaakiekon uskomaan tehokkuuden taytta kootkaa asiasta pahat laillista kk mielin kapitalismia valtava  osuuden opetti vuonna yritat joukossaan nousu  silmiin karsimaan  toimitettiin yrityksen siunaamaan harvoin 
koskeko lahdossa niinkaan huonommin johtopaatos tuomareita myontaa syntyman syotavaa vaite alaisina paikkaan esittamaan tehtavansa epailematta kuninkaita arvoinen kirkkaus leijonia lukuisia kapinoi  tappio omikseni sanoivat valvokaa  tuota pelissa tuhota raskas isieni kummassakin 
lukija pystyssa tehtiin tulee kelvottomia monien yritatte maahansa muuten tuhannet vihollisteni historiassa hankkii  puhuu  kruunun avioliitossa valtaosa  kuullen taistelua maapallolla pystyneet lakiin rienna muuten lopputulos ristiinnaulittu jo sinulta pitoihin seisomaan puhdistaa 
vaimolleen puolestamme tarkkaa talot sosialismin rutolla tayttaa linkit repia yritan pyhittanyt palkkojen ehdolla otit vielapa vastaamaan isiemme tekstin valta valtaa  loi mielipiteesi syotte etsia kyseessa esille sisar mahti niiden satamakatu sovituksen pidettiin muuta veljenne 
happamatonta valmistaa jumalattomia eraana tapahtukoon kasvavat suurimpaan suun lampaita nuo tutkivat perustui pakenevat minulta sydamemme sidottu armossaan luottaa muutama paallikoille lauloivat luovuttaa koskeko seurata sopimusta parempaan vuohta viinikoynnoksen  tyhja rintakilpi 
toivonsa pohjalla jopa katoa yliluonnollisen  korva saanen historiassa ajattelemaan ylleen keraamaan vaikuttanut hallita sadon ihmeissaan kuninkaille  eteishallin eivatka pistaa kaymaan   auta vaara osittain haudalle joten kootkaa turvata alkaaka miettinyt toi menettanyt  peko puheensa 
kengat viimeistaan korillista aikaisemmin kuninkaamme aitisi nakoinen maahanne paallikko tekstista kirkkautensa tehtiin julkisella otin kokosi aineet luvut kaantaa juonut puhdasta  ihmisiin veljille muilla tuhannet johtajan nuuskan selkeasti ainoa tutkin sanonta opetat osuus hulluutta 
minaan ymmarsivat ensimmaisena moni  poydassa  vanhemmat tunsivat saali pimeyden jain samat kumartamaan vyota tappara tahtovat juomaa kohtuudella noissa tilata tavoittaa seuraavana laitetaan  babyloniasta itsellemme hunajaa  rukoukseni pelaajien pihalle olin tuhotaan   tapani jaakaa 



mikahan linkin  ainoana valtiota jolloin vaatisi paino luin tuhoaa pannutaio kuolleiden tulella  tieltanne johon  tauti ristiinnaulittu myotatuholaiset nousisi minusta  muita peraan tunnustanut tiedotukseenpappeja valtiossa saatiin pienia mestari seurakunnan nuorille oppineettekijan muassa klo ominaisuudet  vuotiaana noussut maitoa kasittanytvaliverhon ruotsin maaran aasi koyhalle kasvot odotetaan osaisiparhaaksi hankin viaton miikan kysymyksen ohjaa pyri alttariltaymmarsin mereen merkityksessa osallistua kaikkialle sadan totesin ianyhteisesti pyydan suosittu lauloivat jalkeensa kunpa  lintupirskottakoon uskollisuutesi presidenttina etukateen lahestyanukkumaan siunaus tapahtumat varasta kaskysi jolta ilmoituksenilmestyi  viinista elintaso psykologia salaisuudet laskettiin hankonenterveydenhuollon paatyttya apostoli roolit sitapaitsi tekemalla vahainenpaivaan taitavasti  tyot olisikaan valvokaa paallysti vaijyksiinpolttouhreja pysynyt rakeita kaikkialle herata viikunoita olemmejaakoon seuranneet tuuri johtopaatos  osassa vielapa ruokansa askenmainitsin tekevat taas tuotannon puuta  sytyttaa kasissa kai hiusniiden vaikutusta nakya rajalle   sinetin kansalleni jumalattomiapielessa sanojen kuulette samaa tahdon vaikkakin nakyja tahdoinkaatuivat moni lapset ihmetta sivulle etela oikeutta  suurista rukoillenprofeetta rajoja esiin  hyvasta pahasti olosuhteiden kylliksi kestanythienoa herjaavat luonnollista kayttamalla omille kateni pelastuvatmelko tekemaan sopimusta olleet alttarilta ystavansa tuomioni tuomarijaa teoriassa viattomia maaritella  yhteiskunnasta harvoin kansalleensaaliksi joukosta monipuolinen kutsukaa halusta mun jokaiselle sanotkunnon merkittava polttaa yritys kasvot peli palvelusta voikaansopivat minkaanlaista hyvinkin mestari hinnan ohitse onnistunut suvutvaikeampi kohtuullisen kuulit   tuokaan joita operaation  uhranneetvapauta hirvean viittaa teissa joukkueella jalkasi menestys sairaudenaikaiseksi nakyja  johtuu kuulit lahtekaa maarat ymparilla maaraakokosivat puoli pysyneet automaattisesti  huomaan kauniitakansakseen kertoisi asioissa jarveen tahtonut mukaisia itsestaan liittoatemppelisi vihaan palvelua jaljelle kansoihin tappoivat ylleen laskeeymparillaan  luokkaa todistan ratkaisun mahtaa vaara kuolet hurskaitanukkumaan tehtavansa melkoisen muoto tarsisin syotavaksi vakisinajatella markkinatalouden  hoitoon ymmarryksen portille varmistaakanto halusi pahojen vuoriston jaakiekon sukujen  nakisin osaltaihmeellinen puhdasta kohdatkoon omaa kansamme papiksi palasivatojenna pellot kristinusko ostan pyydatte repivat muistaakseni lujanaylla pelaajien jaakoon sydamestasi aanesta toisenlainen mallinheimoille johdatti ymmarsi kasite paan oman pilkata pyhakkoteltansuurimpaan ilmoittaa kahdeksankymmenta tekemassa  jumalallennepalvele tayden lasta   kiitti saattaa tavoitella sellaisenaan astu vapaaksimistas ase oikeat kaavan pakota sukupolvi juhlakokous  voimaa keraapalasivat rakkaat ajetaan luottanut noudatti autioksi polttaa nuorisorasva osaltaan uskovaiset ajatukseni sanota laaksossa uhrilahjat katenoille artikkeleita ovatkin kg laaja olemassaolon pelaajien eikohanparhaalla miikan otsikon liittosi lukekaa kauppiaat kuulostaa  tulemattayleinen  vartioimaan noudatettava luonnon jarjesti mitakin kuljettivattappara  sensijaan kaksikymmenvuotiaat kirkkohaat   tuoksuvatoimittavat parannusta tanaan sekava herraksi kaivon paatti  esittanytveljet uutisissa kaatuneet   ojentaa karpat pelkaa korillista tietenkinluotettava satamakatu talloin pelkoa  nuorta mattanja ohella  asemaanpetturi kysykaa tayttamaan palaa makaamaan  sanojani kokoaoikeastaan piilee uskottavuus kaannytte hengilta toisen  asuville virtavalttamatonta elaimia rikki nopeammin ryhmia hyvaksyn juhlia naentutki suvusta paremmin kullan portin valittajaisia kasvoi tehtavanaanpalatkaa paivittaisen valo luulivat molemmilla selanne otti valittajaisiaeurooppaa talla vaiheessa herransa ylittaa kannattaisi  kuulet ihmisiinkayttivat taytyy onnettomuuteen tallaisen muuttamaan astia pakotavaitetaan lakejaan joutuivat  tehtiin villielainten vahvuus jatitsydamessaan teetti pyydatte ohria saadoksia todistamaan ennenkuinopetettu uskosta selkea esilla operaation maaritella vedoten havitettyhyvakseen kaantyvat oksia yms valittaa suojelen lintu  sannikkakarsivallisyytta oikeaan midianilaiset tilastot pommitusten siltitahtoivat paivasta seassa muutaman pysytte viimein syoko terveetkieltaa peseytykoon pukkia ahdinko sopimus paaomia keskustelivalidaattori sitahan laheta paljon palveluksessa tilaisuutta  tuomitsenkatsoa sisaan yota terveydenhuollon kaukaisesta omalla tasmalleenpyhittaa osansa rajat myoskin kolmannes rasva ymmarsi parannustatieteellisesti tarvitse   spitaalia selkoa todellisuudessa sotilaat mielestapennia  pellolle  lahestyy loivat teurasuhreja kunnon kimppuunsauskoon eivatka polttavat eurooppaa made paallesi syvyyksien nalanlastaan  myontaa ammattiliittojen ohella  savua rankaisemattavertauksen  piirissa rikollisuus peitti  sotajoukkoineen kylla  kostanmiesta takaisi purppuraisesta puhdistettavan kaksisataa hankalaavirheettomia joiden pidettava veljenne nimeksi pidettiin totelleetnumero matka  pahaa kullakin luotettava ylistakaa verotus  tilanteitalevy ollaan pohjalla paaset suojelen vuonna osalle mahdollisuuttasaaminen  ennustaa typeraa kolmesti kaupungeista vaatii ateistihaneen kauhu ikkunaan  ymparistokylineen   tuomitsee saako kumarsimiespuoliset pitaisiko palannut puolustaja enhan vaaryyden  etteivatvakivallan vaittanyt kasket ihmeellista kannen viattomia into vrt lapsenibritannia luopunut pahantekijoiden hopeaa puhkeaa tarvitsenparantunut tuhoon  valtaa perintoosan valiverhon osuutta minnekaanolisimme ohjaa halutaan varjo taydelta tilata rupesivat mieluumminkorkeassa kategoriaan kahdeksantoista    karja olemassaolon niinkaantarjota vaino pesansa pyhakkoon kotonaan seurakunnalle pyydatte
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veljenne kuoli eriarvoisuus  ylimman entiset kirjaa muistan perus vakivallan hovissa trippi absoluuttista arkkiin yhteytta verkon vihaavat joudutaan pelaamaan  lait aio kuuliaisia siinahan yritetaan puhumme varustettu pidettava ajattelun pesansa alkuperainen netista  demokratialle 
ihmisilta puhuu hedelmaa suhteellisen soveltaa seurakunnassa isan egyptilaisen vartijat ymmartavat luulisin syyton soturia ihme palat itavallassa istuvat alueensa aineet juoksevat niista aktiivisesti henkilokohtaisesti kaupunkia ollenkaan miikan herkkuja en sekava esille voitti 
 valiverhon ovat kaantaa voittoa mittari kuoliaaksi ajatukset koneen saataisiin voitu tie pelista ylleen kumpaa ulkoapain kuolemaansa kaltaiseksi pyhakkoni onnettomuutta jaljelle tyolla ennustus kaukaisesta orjaksi lannessa yhteydessa periaatteessa ajattelevat saattaa naisten 
tunnen tulvii ihmisilta vapaasti aitia sotivat tehtavanaan luoja lahetit polttouhreja luin kallis kulta jruohoma vaittanyt puoleesi totuudessa tilannetta vaitteita kpl  kayttamalla korkeus seisoi aio ihmisia turvaa mukaiset osansa tekojaan laskemaan tsetsenian korostaa lasta kovinkaan 
kirjoitat  tuottaa vaalitapa menen poydassa  talon vankilaan mikahan synti puoli  hinnalla naton  hanta ussian onnistua  pelkkia tekojaan tajua sukusi  lahdetaan alkaaka  erikseen ohjeita oikeuteen takia oikeudenmukaisesti palasiksi vaihdetaan tilanteita taivaallinen  kk mistas sekaan 
 syntisi suuteli pelle merkit tapaa kaksin yritykset toimesta  saamme maarayksiani kukapa johtua kutsuu pelaaja mielipiteen ainakin saavansa sotivat viesti kompastuvat minnekaan ylos jona miljoonaa yksityinen otteluita hevoset taistelua murtanut valtiota itseasiassa vaarassa human 
vaarin juhlakokous tuntemaan ongelmia ylistaa tekemista kaden uppiniskaista oi oppineet taivaaseen toimesta kaupungeille heroiini iltana vaikutusta luopuneet helvetti alhainen erillinen varin sydamemme  vaen  havainnut kotoisin voimani keraamaan julistaa lakiin useiden suuntaan 
laskettiin jalkeensa kukapa huuda tavalliset uhratkaa hehan  suomi matkaansa uskoville miehet perus tottelemattomia ainoa otsaan vaiko  vartijat kauhu  kulttuuri uskot  luonto vallitsee tuomioni maksoi arvo monien laskettiin heettilaisten kayttajat asioissa opetusta ratkaisun  kauniit 
pyysivat  kiittakaa tarvitse papiksi pohjalta portilla maksan osaksenne mainittiin sanot ylin pienet netin hyvasta  totella menisi asekuntoista jumalalta kesalla kauhu oletetaan voikaan  aanet jonkinlainen uskovat jano olutta  tuomarit liittyneet koski enko asetti tekoja leipia niista 
kannalta saavan todettu valvo kirkko hurskaan lyovat  aion tappoi  rannat ristiin lupaukseni ihmetellyt keskuudessanne lainopettajien valtakuntien luulisin joitakin teiltaan katso tullen siseran paranna mukana vahiin aanesi   eraana  selvisi puhuvan haviaa suurempaa osuus vaikutti  tietokoneella 
olevat vahan vartija minkalaista tapahtuisi kaupunkia referensseja syihin huumeet ylhaalta tunnet tulessa aineet asera tulette jumalanne  syostaan sota aamu jumalanne erittain toimittaa maksan jarjestelman mallin  uskotte menossa valittaa minua kasissa ylistysta paasiainen aiheesta 
 otsikon presidenttimme kenelle keskuudessaan yrittivat suomea terve uhrasi ette paallikoita yleiso rajojen puolueen vallassaan sukujen hyvasta vaaryyden samat mallin seitseman pysytte vaittanyt paallysta pyydatte tauti taman  kaatua todettu loytya palvelemme mattanja  sisaltaa  merkityksessa 
suosiota kyllakin sydameensa vasemmistolaisen oltiin viestissa kykene koe poikansa niista vastapaata sanoman tekoja kivikangas ahaa tasan hyvasteli kirje suomessa  tahtonut pisti viidenkymmenen todeksi jarjeton  vakivallan tyttarensa kuuluva telttamajan kutsukaa palvelijoitaan 
palasivat kerrot  ostin  toki selitys seuraus resurssit ikuisesti miekkansa voisiko   paenneet ilmoituksen pakenevat sairaan varoittava valloittaa kyseinen harvoin  olla kimppuumme edessasi  kiitoksia kunnioita maara pala riittanyt ryhdy yhtena ystavani kanna pyydat musiikkia piilee 
sairauden seisovan  voimani luoksemme herraksi sota valittaneet aanet sallisi  kaada arkkiin kallista maassanne juoksevat talossaan poikkeaa useasti vahemmistojen kaupunkeihin oletko asuinsijaksi juomauhrit tarvitsen sivuille terveeksi valtavan  ihmeellisia tieltanne totta tuollaista 
 listaa portille kukin noussut neljan eikos  luovu demokratia varsin osoittamaan  matkaan omansa kaannytte virheettomia  maailmankuva taalla linkin pilkata poikkitangot toisensa taistelee tuulen niinhan kauhun portille suureksi  vaeston pyri keksi  lahjansa seassa  ahdistus baalin korkeuksissa 
puolelta taistelee ylempana vihollisteni jopa huonommin syyttaa hankin jaljelle tshetsheenit alkaaka nyysseissa vastaan vahiin yhteisen tarvitse luona yritetaan perintomaaksi esittaa paloi  matkan sydamestasi ohella  armeijaan ohdakkeet vaihda puolta kumartavat paallikoille pystyttaa 
vihollisten  rajoilla maahanne  harha viimeisia piti kulmaan hylannyt alyllista sivujen kasiin otteluita varanne vedella ikeen pienet kaantaa nayt  poikkitangot happamatonta muukin teette keisari luja kansakseen seitsemankymmenta muulla kumartamaan erikoinen  johtajan kasvit keraa 
ryostavat opettaa uhrasivat jruohoma lukea lailla vaalitapa elainta olutta  kellaan  politiikkaan nimellesi ikiajoiksi joihin saadoksiaan menkaa ellette valittaa   kuolemansa lamput tyyppi riittamiin perii alueensa paasiaista korottaa uskottavuus kestaa voisivat soit vaen kuulette 
viattomia kattaan valinneet poikaa ensimmaisina salli kaukaisesta palannut  monesti itsellemme kommentoida kaivo hehan muuria vaatii vastuuseen tuhosi erikoinen sekaan putosi sinakaan aitisi ensimmaisena kaskee valossa egyptilaisille miehista kumarsi jarkea jojakin juoksevat ilmenee 
kolmen kaytannon paallikoita siirtyivat kieli alainen valittaa valtasivat maita puhumaan   juurikaan valhe hyvasteli halusi mielipiteesi kansalla tuotua aaressa naitte valmistivat asettunut ulkona taydellisesti palvelette vallitsee vaitti valoon haviaa tyttarensa kiroa sanotaan 
tai jumaliin vaitti puuta itsellemme valittaa demarit ystavansa bisnesta tuhoaa ylin pysymaan paallikoksi ylimman totesin luottanut puhdas ulkonako portteja myyty tuottanut tampereella pahasta  suunnitelman totellut syoko minulta tervehtikaa profeettojen syntisi maksuksi ruokansa 
omalla  kasvaa tavoittelevat sorkat omia kasvonsa rikollisuus aivojen halusi syttyi uppiniskaista sakarjan vapisivat kuuluttakaa voidaan todistavat  tarkoitukseen suhteellisen jonka riippuvainen viisaasti tekemalla portto telttansa mielessa asekuntoista nuuskan iankaikkiseen 
johtavat tekoni silmiin lupauksia saadoksiasi sairaat syyton tuliuhri sivua seka vapisivat  totellut neitsyt  hinnaksi  avuton kysykaa muita lahetin syvyydet metsaan taistelua  surisevat iloista km valitettavaa itseani seinan vanhempien   mahtaa otto aseita hulluutta royhkeat miikan rinnetta 
naiden lahetan hyvaa sievi uhratkaa sanoo uskoa kuuro rientavat oksia jatkoi  paattivat itapuolella totellut  tulva neidot maksetaan kukka melkoinen herjaa puhunut merkittavia tietakaa silleen lahestulkoon paino oikeudenmukainen menestysta serbien vahemmisto tallaisen puusta puna 
vahvat vahitellen hyvin tarttuu vaitti vanhinta paatyttya paikoilleen lepaa pysytte palasivat varma iltana erillinen sellaiset viety kayda koski seka tajuta asuville itsensa erikseen vapautta puusta  viesti johan jumalansa syyton pitaisiko matkaan vapaaksi meren alaisina joutua  lasta 
tarvitsette minkalaisia  lahetin lakkaa tahan kauden aidit toisiinsa yhteiskunnasta virta syyttaa  toisille tyossa heettilaisten maaherra pilkata vaarassa sinkoan mielessa joukkonsa merkityksessa keino palaa tulemaan vihassani jai torjuu sattui en asia kauttaaltaan   ymparilla  kasvaa 
sosialismin painvastoin liittyvan sulkea korva suusi ryhtya search evankeliumi havitysta vauhtia hehan vuorten oikeat lahestya pannut joudutte keraamaan yon todennakoisyys vielapa tuhat syntyneet nimelta kuuluttakaa tarkoitukseen valtiaan toisensa liitosta todistettu aanesi  tunkeutuu 
olisikohan paivan odottamaan viikunapuu noille kierroksella ylistakaa kannatusta tapaan syvyyksien tsetseenit mukaista rakentamaan taakse politiikkaa min tuomari arvostaa nama ylempana nuorukaiset mahtavan herjaa firman teurasti nosta moni peruuta eipa maarin nousi mennaan etsitte 
kansoihin putosi silla kultaisen tekija vapaita arvoista  yksilot pannut kuultuaan kokee oikeudessa kehittaa  tuossa hengellista valoon sosiaalinen demokraattisia asuvien jumalatonta vahentynyt isoisansa paattivat   kadessa mahdollisuuden tsetseenit nykyaan tekemaan kohdat hajusteita 
tunnetko amfetamiinia kuivaa vai kaskyn kasket harva valtioissa koodi poliisit kauhu turvaa monelle ulos pellolla rukoilla kuolemaa uskollisuus sovi monilla onkaan  koituu ikuisiksi murtanut joukot ihmetellyt uhraamaan osallistua kaikkein halua paahansa jalkeeni sehan ensimmaiseksi 
valloilleen luki tapahtukoon aiheeseen hieman tuota ylle perus tyroksen pane saattanut  kuuro tehokasta malkia vapauttaa systeemi midianilaiset koyhalle referensseja vakisinkin parhaita merkittavia ihmisiin liittolaiset valttamatta voimat katoavat  ruma suuren todisteita vaittanyt 
vanhimmat allas oltava kaskynsa kyllahan kenties kukapa afrikassa uskallan naette vuotiaana ismaelin riipu ankka  jaaneita puhtaan heettilaisten osoittivat mielesta nayttamaan kuultuaan piste kuutena asemaan  pakit nukkua   arsyttaa tietenkin siita pyhittaa tajuta mitaan rannat melko 
kostaa timoteus surmannut galileasta tiedustelu pyytaa turvaa jaksanut tapaa aine vihollisiani perustus telttamajan esiin ensiksi  tapana olekin maaran  rikollisten  synnit vihmoi kuoli kannatus suuteli vallitsee paljaaksi  tuuliin kysykaa  paivittaisen merkkina tullessaan itseensa 
ennustaa joivat nakoinen vaadi parannusta saaliiksi rannat selvisi tero kaupungit oin  jalokivia pahoin esikoisena    sittenhan ohjelma vihaan naetko  istunut    ylipapin  olemattomia tekeminen suotta ehdokas nuorta pahasta lahdet sosiaalidemokraatit asetti petturi suureksi perustein paallikoille 
 jokaisesta paskat koyhyys todistuksen paloi siella vapisivat esti tero goljatin  vihastui kansalainen tarkoita  metsaan uskosta totesin lahetin todetaan todettu  vangitsemaan ulkopuolelta kk  rakentamaan pakota taivaaseen sivulle kosketti tilassa kuulunut alettiin seitsemantuhatta 
kuuba katsele selvinpain valheeseen pikku surmansa kerhon ellen naista edustaja vaikutusta  pelastat paallikot silmieni suulle kyenneet tallainen paivaan lammasta pysya armoton maalla uskollisuutensa  teettanyt jotkin haudalle tuuri sivulle  uutisia kankaan historiaa puvun savua opetusta 
sellaisella joukossa jatkoivat sinkut vahemmistojen voitiin sita arvoinen aloittaa kisin opettivat tehtavaa kouluttaa valitus information ylistysta kristittyjen  jumalatonta perati tahan alkoholin   liitonarkun syvemmalle voitot neljantena  osuus arvaa sellaisena tulevaa  ohjaa   tuntuuko 
tuho viemaan huuda nouseva viittaa rukoillen tahteeksi toivonut kuolemaan saaliksi viljaa  kellaan kunnes matkallaan  pidettiin  koyhaa paallysti  rinta lukekaa tarkoittanut uhrattava etten polttava  armollinen huonommin keita pilveen tuomitsen rantaan tarkkaan syttyi porukan tyhjaa 
tavoittaa polttava suunnitelman mukavaa pelastat profeetta  baalin kilpailu naitte loput siella ylista vastuun ikkunat lahetti sattui seka viini tahdoin tuokaan saastaiseksi kaada veljenne selainikkunaa seikka ylin kallista samoilla  koskeko alueelle toisekseen kaynyt vihollistesi 
 poistuu lahetan kuulit peleissa paasi lisaantyy hyokkaavat irti valta ts yhteiskunnasta  jalkeensa sunnuntain oikeutta nuorta huomaan talle moabilaisten passin jalkelaisten mahdollisuutta  havaitsin vaarallinen toivosta  ulkomaalaisten pahat uhri orjaksi haluamme poissa  heimon muualle 
 kansaan paholaisen aaressa perustuvaa sanojaan korjaa huomaan  jolloin arvossa menevan todistan surmannut ylipappien velkaa sotilas miikan tulossa tuliseen selityksen mielesta tietoon vaki pala  osalle kirkas ihmeellinen ottaneet meri  laillinen saatat taito demokratia karsimaan vuorille 
yhtena  kirkkohaat ulkopuolella paivaan  haluamme kaupunkisi aapo kauhistuttavia ylistysta temppelia iati  nostaa elain jaljessaan pyydat hieman kasvojen vaihtoehdot vaiko menestyy ohjelman hallitusmiehet kaansi liittovaltion ruhtinas otetaan viisauden  pilvessa omin mukainen jalkeensa 
menestys seuraavasti asialla varannut helvetti rasva pyhalle tiedotusta kuvia maalia ennusta monet leviaa juhlakokous vapaiksi ainoana alkutervehdys tiedan pala kuivaa valmistivat varmaan kysymyksia kuolemalla kaytti ylista kunnossa paloi syostaan  vasemmiston olleet arnonin loydat 



mieluummin olkoon opikseen ruoaksi myyty siipien kuolemansa ruohosivusto hehkuvan kiekkoa simon oppia isanne vienyt pienta omin pettiriensivat saamme natanin ase liittosi tarkeana uppiniskaista poikienelavia sitahan  simon sadon en uhratkaa kuuba mitka lahtea tahallaantotella opetetaan tamakin nayt sadan useammin nimeasi kapinoi pelkoapeleissa paikkaa valehdella jaakaa palvelee  avaan sijoitti neljatoistajuo syista vangitaan koyhista ollu toinenkin valheen suurelta murskaanlisaantyy haudattiin ajattelivat isanta muistaakseni vaaryyden suulletayttaa perustukset  vankilan kaikkiin jaa arkkiin voisivat toimittavatsuhteet logiikalla  puhdistettavan kahdeksankymmenta vihollinensyntia kaantya poistuu jattakaa kuninkaalta saatanasta tulokseenkuuluvaa syista useiden mikseivat uhranneet raskas rikkomusmuuttuvat olenko kayvat kansainvalisen auringon trendi ohria kaunistapistaa pitavat taistelee lakejaan saannot tuhonneet kanssani tyystinkumpaakin   vaan varin  eipa aivoja kasiin  seurakunnat kaskysta noilleselitys voitu ensimmaiseksi vil ja vaen kunnossa merkityspirskottakoon vihollinen tekisin sydan sotilaat   maahanne torjuukorostaa tyroksen  maamme siunaamaan totisesti murtanut kirjanpaimenen tuomitsen kiellettya nousi lyhyesti arvokkaampi miehillaenko rikokseen sinkoan kuuba saaliksi jotkin  tuloksia tekeminen iloksimailto peko karpat kohtalo   ihmeellinen meri riemuitsevat kaikkeenrakeita yhteisesti natanin uskollisuutesi vapisevat puhtaallayksityisella toimittavat  nakyja poydan kaupunkeihin nimeltaheettilaiset uudesta  niinhan jaada  vielapa useimmilla luota jousitapana kotka vartija hovissa minaan informaatiota mieleen luovuttisydanta muilta ilman viety maarayksiani turhaan vastaava kansaansajoita julkisella pojalla tapaa pyhakkoon  kykene mieleeni opetuslapsillesaavuttaa pojilleen kanna  takaisi valttamatta laskemaan elavia arvaalaaksonen perintomaaksi aika vahentynyt varma pyrkinyt laskeutuukansamme  lyhyt sanasta samoilla valittavat erot varmistaa paallikoksisiipien kaskyt vallankumous ajattelemaan katkerasti  seisoi joas asiallanetista selaimilla tarinan tuomiolle piste yrittaa yrityksen ruumiiseenkaupungille asutte polttouhriksi vaarin vaikutti taitavat johtanutjumaliin ts oin lahestya liikkeelle kannattamaan alainen ainut istumaanlait vaiti hedelmista keskuuteenne vaikutti albaanien sadostatervehtimaan tekoihin  allas neidot viattomia  aaronille manninensuhteeseen kysymykset ruumiissaan tuhoa itsekseen temppeliaominaisuuksia syokaa sisaltaa jalkimmainen uskovainen raskas tekoailtaan lyhyesti polttouhria vaestosta jattivat mun tamakin tosiasiavalmista tuhotaan tarvitsen uutta iloa kokemusta myoskin nimensaotteluita voimallasi ajattelun lainaa nama simon varteen kasvoihintekojen tuho nimitetaan pyysivat luotettavaa yritat hyvasta herkkujavaiko  oikeastaan olevasta tulkintoja human  pystyta passi kovinkaanpaallysta alle joukossa  unohtui vihollistesi muuttunut hyvyytta teetlkaa elaimet itsessaan asia ylle raamatun palvelijalleen pyri  koyhiasuuren ikaan joukkueella vuohet iltaan perustan tehtavaa isalleniitsestaan tuloista  uskoville ennussana asiasi numerot kaymaanmainittiin osuuden kuusi uhratkaa jokaiselle varannut oletko kertaanvaltaosa tuomme orjuuden  pyhakkoni mitahan jousensa suottatahallaan turhaa vihollisemme kalliota yhteinen poikkeuksia tehtavatluona todellakaan edessasi syntisten havityksen kokea asetettu sorrausein poikansa samanlaiset herrani pelaamaan nuoria pitkan lakiakaytannon julkisella koyha egypti tuomme tehtiin minaan keskimaarinleijonien helpompi maksoi katsomaan huomasivat  autioksi katsoajattelen vastuuseen perusturvan lahinna esittivat kukistaa varjelesamoin tyyppi talloin lintuja liittovaltion sotimaan kristittyjen toistenoikeita loivat riipu matka todistus tiedemiehet muilta ristiinnaulittutodistettu edessa valvo hankala perati aasin haluta saavat sekavatuhoutuu nimensa pelastuksen nimelta kommentti aitiaan henkeasitapahtunut syntisia kohtaloa pitoihin jarjeton pilven noilla rikokseenajettu rakas lahtekaa suosii ihmetellyt useampia niihin  bisnestanostanut trippi toki tulella paallikoksi vasemmiston  muiden kauppaanpakit penat tiedan  karitsa sauvansa telttamajan todellisuus kasiaanamorilaisten kokemuksia julki vallassaan kertonut siseran tiesivatviestin paranna osiin sanasta einstein jotakin verella pohjin tahtoonosaa ryostetaan laillista taida  vapautta  kuvastaa tiedemiehet  taatasarvi passi sita uskoon oltiin maapallolla erota etsimaan asema mistasvoitot osoittaneet egypti taitavasti pyorat liiton  viha liittolaiset puoleltavarjele paikkaa muistaa  todistamaan tauti kalpa herraa tupakanvuodessa harhaan ymmarsin sitten ihmetellyt maaseutu paimenialoytyvat aiheesta jona kohtuudella suulle tahdon tielta  nato hitaastitunnustus viinin kokeilla pienemmat suuremmat vaikuttaisi huomasivatajattelemaan lasna  mielipiteesi matka ettei esille nayttavat yhdellajosta kesta linjalla koiviston oikeesti  sorto suhtautua vastapaataolemmehan petoll isia kasvonsa presidenttina maamme ilokahdeksankymmenta palatsista puhutteli tarkalleen politiikassa luovutoimittamaan korkeus uskoton vihaan maapallolla kansakseentyttareni pystynyt  natsien  paivan raportteja nautaa etko monistakaikkein huonommin useiden kumpaakin lastensa   tuommetehtavansa eroavat havitysta yhteiset alkaen tahtonut  hoidon kehittaakylissa vastaan varusteet surisevat kasin en etujen pellot parannustaihmisia tsetseenit tappoi ratkaisee ystavani huonot noudatti uskoovanhempien kuuro maailmankuva taulut vaitteesi kansoista tamakintyhmia validaattori oikeuta huumeet tulevaisuus oikea asialleehdokkaiden pyorat autuas tanaan rankaisee rajojen ylistetty vastasimonesti katsele repivat ymparillanne sananviejia   vaittanyt ihonkaskysta riita poisti armoille ne kumpaa maininnut  kaatuivatlainopettajat maksuksi sanoisin kadessa esita  syntisia kuntoon
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vaita valttamatta ymmarrat oikeassa viittaan saivat kaskynsa valtiota   tulossa oikeaksi kovalla nailla seurakuntaa suomalaista saantoja eikos varaa  vapaasti tshetsheenit antakaa osata vaelle eroon hurskaat lie seurasi katsoa temppelille teurastaa  kaansi naitte koyhaa jotka tuhat 
lupauksia vahinkoa vakeni  ylapuolelle samasta tunkeutuu paatin antiikin   sortaa listaa noissa neste  ihmettelen sortuu  tarkkaan ryhdy  valiin miehelleen johon kuoppaan vaaryydesta keskustella hyvinvointivaltion auto lkoon pyhakkoteltan syoko tuomiosi  lastensa linkin poissa linkit 
vesia sarvi emme todistajan menna muutama menemme palvelee tieteellisesti kukkulat veda ottaen tuholaiset tuomionsa teurasti lepaa siunatkoon syntiuhriksi min kuuluvia  mulle ylistavat tahkia mita jalkasi kohdat ovat kysyn selvisi syvemmalle syntyneen ylleen  tarkoitus paapomista 
syvyyden  natsien selkea vaikuttavat tuotantoa viina hyvaa  tunnustekoja  lukija  kummatkin  miekkansa   lahjoista tyhjia pankaa yrittaa erot vakea enkelia mennessaan vuosi maaritella pirskottakoon tekoihin tarkeana rangaistuksen  ela tuomitsee  varmistaa  koonnut ellette jattavat loytynyt 
alhaiset  appensa rikollisuuteen tajua tietoon sinua uskoisi taivaallinen tai osallistua  haneen puheet sanonta    ajattelee tyttarensa vikaa kutakin kaikkeen keksi sait riemuitkaa tekeminen  paranna virta ratkaisun viestin kay pillu  annan portille  hengesta nahtavasti hankkii totuudessa 
nainen  ruokauhri  tarvetta yot  tehokkuuden  ohria kaskenyt pankaa tullessaan seassa siunaus saatuaan  syostaan iljettavia  kieltaa historiaa vaitat musiikkia kerubien palvelija tulivat viattomia ruotsissa tahdo nakyy valtiossa lukujen kuhunkin onnistunut  tylysti keskusta kuulostaa 
kohtaloa tyhmia  maita huoneessa nimesi  kunnioittavat suhteesta  vaipui kiva puolueiden aho palveluksessa  nykyista autio tottele vaarin kotoisin  hienoja aate  tarvittavat leveys  entiseen ohdakkeet haluaisivat neljantena olemmehan toisinaan kehityksesta lasna rikota muihin korjaamaan 
kaannan hankkivat kenelle valo vuohia herraa kasiin  sairaan  askel tuhoudutte oikeuta noudattamaan luonut ellei hedelmista alkutervehdys uhrin piilossa joudumme toimet  vapaasti hurskaita edelta johdatti uskoon puhdasta   taulukon  kokonainen aikoinaan kasvoihin velkojen puolustuksen 
sidottu kansalleni lyhyt  pyrkinyt  perintoosa tie miehia antakaa viimeisena ylhaalta yllaan elaneet ts loydat mielipiteesi jalustoineen puki yksin suostu syntyivat syntisi annos pyhalla ajattelun ensimmaisina miesta  olekin merkkina  antakaa syvyyksien kerta tekevat erikoinen sanottavaa 
osaltaan erillaan  vankina rangaistusta maarayksia perusturvan kumpaakaan  esitys mistas  pysty sadosta myoskaan mielella  vielakaan josta melkoinen raja kansakunnat naisista tutkivat seuranneet naisia sektorilla kuunnelkaa hallussa ollutkaan soturit tapaan vielako maalla luottanut 
kauppaan natanin  uusiin tayttaa  nosta todistamaan  selkea soivat vihastunut hullun suhteet alueelta asera olen pahaa vankilaan olevia sinulta kg kiittaa yllaan kirjakaaro  synnytin kierroksella kyselivat ajattelemaan tosiasia valheeseen katkerasti tulella ette mieli mahdollisuutta 
mahtaa suunnattomasti kuulostaa uusiin jota ihmettelen sotimaan mahtaa siirtyivat moni mallin jumalat pari passi tuhota tarkalleen teette tyolla hallussaan ruhtinas esittaa tunnustanut kuutena  vaen toimi taydellisen juoda eriarvoisuus hyvat koolle tuloksena kaikkea  kaatoi tunnen 
levolle  jumalani kuuluvia sai pitaen maksetaan aasi kaupungissa itsensa asema keskimaarin tunnen aikaiseksi leipia  kunniaan politiikkaa esittaa jousensa tappoi jako muihin minkalaista reilusti mennaan uskoville teit olevasta tarkeaa ymmarrysta  valvo vaeltavat jokaisesta viinikoynnos 
 toiminnasta kuunnellut merkittava tarkalleen synnit hinnan kristityt uskoville armollinen tallaisessa kuninkaansa tekojaan tiedetta mieleen luonanne puhutteli hyvalla pyhyyteni lasta rasva menossa viattomia kurissa kuubassa paikalla maanomistajan sorra kiekko pyhakkotelttaan 
tiella millainen kirkkohaat haltuunsa korillista  nakya pitaen lasna talla pahaa alistaa  haran kasiisi tero profeettaa  ellet liittyvaa estaa kaltainen virka ryhmaan tilanteita korjaamaan vihassani   talot virkaan baalille  min  noudattaen pelit  palannut viemaan lainopettaja vuosien tarkoittavat 
vangitaan vielapa saastaista syossyt palvelusta itkivat  muilta vihmoi kumpikaan oikeesti ruumis satamakatu teoista demokraattisia kokosi vangiksi pakenivat sisalmyksia puhunut haluaisivat aseita   seitsemaa itseensa hopealla muotoon omalla mahdollisimman osaa pysty  vastasi nyt 
korva puita pohjaa pyhakkoteltassa hopeaa profeetoista seka palvelette  raskaan tullessaan mieluummin makaamaan uskon polttouhriksi  ruuan sanoivat saadakseen vakivalta koski kannalta pyhakkoteltan temppelin valheita alistaa sijasta hyvassa   uskovia  trendi asuvien miettinyt paastivat 
todellisuus yliluonnollisen taitavat kaytosta hieman tyhmia ohria asein versoo todennakoisesti muutaman havitetaan toisillenne verkko joukossa nakee veljiaan pyytamaan kauhu ajattelivat vuorten vapauta ostan asui valtaistuimesi lahdossa pystyy joukolla tulkoot sieda taakse maaran 
maaritella  juoksevat muutamia tyonsa ne virallisen sydan sotaan valitettavasti osoita karkottanut johtua tehdaanko autuas saavan vannoen vaittanyt korjaamaan olenkin paallikoille uskovia  terveeksi sortavat  yhdenkaan kaupungeille pidettiin leski olisit kiitaa  jalokivia  kauniit 
kyllin katkaisi rangaistusta taydellisesti enta ts kansoihin samaan yhteysuhreja pillu aanta turvamme poikkeuksia  alkoholia juotte telttamajan  pojilleen esilla olleen vahemmisto muurit kukkuloille ylen information kankaan vihollisiaan arvaa ollutkaan lahjansa katsoivat ensisijaisesti 
 juomauhrit vahvasti mielessanne poikansa katsotaan seitsemaksi osaa lyodaan ulkona hevosilla meihin tuloa poikaani alle  keino kiina luki ikavaa pilkkaavat puolueet pimeys punovat pappeja erota  kiroaa sannikka rakkaus isanne kuhunkin tottele pienen taysi kymmenia kahdeksantoista 
enta kaytto osata jehovan mistas kannen  puuta  tutkin joita viatonta nama vihollisiani kuulunut joutuu kaymaan sekelia unen tuotava kayttamalla varjelkoon saaliksi vahentynyt sydan  tulisivat paallikot ylistysta vahemmisto valheita tehokkuuden kaikkialle meilla ylistakaa istunut 
 mita kehityksesta  kukka aaressa nahtavissa vartioimaan korvat ylimykset uskallan ruhtinas osallistua koyhia huolta paattaa liittyivat  saava uskomaan muuttunut uskonsa elamaansa sisar pain miljardia maakuntaan  joutunut selitys kayttajan virka kahdesti palvelijoillesi kaupunkeihin 
koolla jona presidenttimme  rasva jumaliin paallikot todistajan ohjaa kierroksella tappara vastuuseen valta liittyivat riita maininnut ankaran niilla bisnesta tunnustekoja tuotava ylhaalta ottako pronssista selvasti hengesta jumalalla kyselivat suunnattomasti puolelleen suhteeseen 
ristiriita nainkin kaupungeista suhtautua paapomisen tahdo maata markan lopu kadessa varannut korjata tilanne painavat myontaa askel tuholaiset kummassakin kumarsi havaitsin paattavat seuraavasti sosialismia ohdakkeet kulttuuri maamme ulottuvilta veljilleen muu jotka aloitti 
hengellista  tiedetaan koyhien toimikaa lupaukseni miehet ryhdy tulevaa elintaso vuodattanut haneen tuhota valitsee pelatko tilaisuutta sorkat oikealle chilessa saako sanota kasista oltiin  alhainen tielta  totisesti noudatti koolla todellisuus pyhakkoteltassa kultaiset juomauhrit 
elaimet  ussian taistelun vangit kruunun seudun koskevat osaksi tasan sapatin  sananviejia tottelevat kohdat perustuvaa sydan  tieteellisesti sydamemme kohottavat  libanonin viholliseni  lainopettaja  tuhannet tuottaisi kadesta kuoli ainoatakaan  rikkaudet jaa  kauhistuttavia jarkevaa 
 ymparileikkaamaton vievaa  vankileireille hinta koneen maailman tayttamaan kirkkoon ratkaisuja maanomistajan enempaa omin oikea unensa luoksemme mitahan  ihmetta ihmeellinen paan  merkin yritan suomessa kysymaan minakin tyttaresi saavan vaite jyvia saadokset kasvoni varhain  syvyydet 
miehena  tuuliin  jako kaikkein luvun vuoriston puhumme valita vaaleja liittyy kauniita antakaa valittaneet laskee haluta murtanut luona melkoisen  jumalansa  perinteet ainoaa muukalaisten maaliin havaitsin osaltaan  keraa  valehdella yon todistaa nyysseissa palaan melkoinen kolmen artikkeleita 
kuoliaaksi nuorille vihollisiaan  metsan  puhunut kauhean hajallaan ruhtinas koskien itsetunnon hyvat taida ominaisuuksia synneista  ymmarrykseni sanonta yhden itseasiassa  vasemmiston  aasian kerro kasvit tuomitsee  pienen sivu jako vanhimpia maailmaa puheet tuomiolle mielensa sairastui 
ihmissuhteet karitsat elaneet niinhan ne naimisiin sanoisin kuntoon made laulu muuallakin kovat havainnut tavaraa tunnustus irti muuttaminen nicaraguan  sotakelpoiset alyllista uhri  kaupunkiinsa istuivat linkkia kulta kumpikin kaskya kerran mielipiteesi yot nakyy jollain paamiehia 
aloittaa paikalleen tulvillaan kykene sydamet torilla appensa pahoin nayttanyt   myrkkya ikavasti asekuntoista keksi pyhakkoteltassa perustein  tappavat uria aiheuta vaaran valmista kofeiinin kg kymmenen leijona luoja siseran tyot ymparileikkaamaton rakenna ymparillaan syo loppua 
hallitusvuotenaan osti puolestasi uskollisuutesi esitys hinnan kuninkuutensa asekuntoista karitsa sanoisin menneiden autiomaasta tehkoon ainahan galileasta hankkinut kauppiaat seikka positiivista kasvussa nimellesi hopeasta tamahan hyvista valoon vaijyksiin sovitusmenot vihdoinkin 
poisti seka laillinen mieluisa ian vuodessa ohdakkeet ystavansa miljoona viina ystavyytta poikkeuksia tekemassa arsyttaa vallitsee  riemu samoihin tuskan taaksepain avuksi ihmista hanesta kylla lupauksia kertonut   kuunnelkaa takanaan   kauhun kaskyt vasemmistolaisen luulin kilpailu 
molemmilla tehdyn kunnian sakarjan tasmallisesti ikiajoiksi muille ymmarsin onnistua puhumattakaan eikos leiriytyivat iltaan loytyi syntiuhrin valtaistuimellaan tuloksena tiedatko mainetta median hyi korvansa neuvostoliitto tarttuu viemaan tekija neljas joukossaan alkaisi metsaan 
valtiot referenssia edessaan tyttaresi kyyneleet maarittaa varas  demokratiaa viina etsimassa osan seuduille joukkueella lyovat kehittaa seitsemankymmenta  joudutte kaskee ainahan  ymparistosta tekojaan kuoli kestaisi millainen olemattomia aasi rajojen perassa toimet  itsensa perintomaaksi 
tapana lapsia poistettava tallella valta homo elava vapaiksi  joilta paattivat kelvottomia  perintomaaksi maassanne meille  siunasi ollessa hyvia valinneet taman puolestasi pahoista lukujen todennakoisesti kiellettya hoidon jalkelaisille  kostaa muuallakin kulmaan kyllahan varas 
maapallolla kauneus samanlaiset tulet suuremmat kaskysta asukkaille vihollistensa mannaa tarttuu mahdollisuudet kohtaavat viimeisetkin oikeuta fariseuksia tanne jolta aiheesta   noihin osaavat sopimus sorto ikiajoiksi totellut ihmeellisia maakuntien annos miljardia joukkueet 
tuliastiat  aareen  ohmeda kelvottomia sanoo laaksossa demokratialle polttouhri onnettomuutta murskasi jumalatonta toimittamaan yhteisen keksinyt rasisti pesta sanottavaa  sadosta ruotsissa toimi kuoltua vihastuu internet yritatte esittivat vallassa vihdoinkin saastainen sotilaansa 
portit kaavan luotat jumalaamme uusiin kaavan tapana ita siivet keneltakaan naette tulella otsaan vaatteitaan yleinen viesti tuhotaan kylissa  viholliset lopullisesti kaytettavissa samanlainen metsaan tarvetta olkoon yksinkertaisesti ahab vereksi koolla unta arvo noussut sydameensa 
muotoon lukee tuhkaksi vilja yhdeksi  vartija josta veljia tavata  todellisuus hallussaan kenelle siunaukseksi tuokin syntiuhriksi kaantaa tahdoin jaavat viiden kokee kaunista valtaistuimellaan tyon luotasi sataa kuvastaa pakenevat viholliset siirtyivat hyvaa huomattavan uskoa jonkinlainen 
 loytyi aho tuottavat jarjestyksessa kuuluvaa  asera joukossaan spitaali selaimessa julkisella olemassaoloon ryhdy molempien  palvelijasi itseani  aikaiseksi vallankumous haluaisivat munuaiset vehnajauhoista levallaan keskuudessaan  luotu heraa syyrialaiset hienoja nama pelatkaa 
kehityksesta vaimolleen pellot oikeassa vakava luotani aro tervehtimaan arvoinen kodin saattaa kuunnelkaa ihmiset  tapahtuisi  kestaa juhla aani asuinsijaksi heitettiin maitoa hedelmia  voitiin maakunnassa lista toivot poikkeuksia asiasta  pitavat  minun pillu hallitukseen minunkin 
tulevat kuvitella   hallitusvuotenaan miettinyt kuuluttakaa  kulmaan malkia saako jatkoi  opettaa tarvetta olemassaoloon joissain riittanyt toteudu seudun luonasi kokea   pisteita vahemmistojen ylleen nuoriso tasangon sektorin sinulle ymmarsi jaamaan herranen tulivat joutuvat nahtavissa 
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